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مدیرکل غله و خدمات
بازرگانی استان:

معاون جهاد کشاورزی خراسان رضوی
خبر داد:

خراسان رضوی ذخیره
قابل اطمینانی از شکر و برنج دارد

کاهش ۳۵درصدی
تولید زعفران در استان

معاوندانشگاهعلومپزشکی
مشهدتشریحکرد:

جزئیات تزریق دوز
سوم واکسن کرونا
به کادر درمان استان
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بررسی نقاط ضعف و قوت طرح مجلس مبنی بر اختصاص  ۵درصد از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن

افتتاح اولین مرکز
نوآوری پست
درمشهد

موفقیتطرحمعدنیمجلس به 3شرط

صفحه۲

معاونشهردارخبرداد:
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جمعآوری 1250
متکدیدرمشهد

جذب سرمایهگذار
برای فاضالب طرقبه
بینتیجهبود

صفحه۲

صفحه۱

منزلپدرشهید
جغتایی،وقف
مسجدجامعشد

صفحه۱

رئیساتحادیه:

معامالت خودرو در
بازارمشهدتقریبا
بهصفررسید
صفحه۱

رئیساتحادیهبارفروشان
خبرداد:

رئیس اتحادیه میوه و بارفروشان مشهد
از کاهش  ۲۰درصــدی قیمت موز در
مشهد خبر داد.
حیــدر ســاکن برجــی در گفتوگــو با
ایسنا اظهار کرد :قیمت موز در سراسر
کشور تا حدودی یکسان است زیرا موز
محصولی اســت که حملونقل آسانی
دارد و به همین دلیل در نقاط مختلف
کشور قیمت تقریبا یکسانی دارد.
هم اکنــون واردات مــوز افزایش یافته
اســت و موزهــای معمولی پاکســتانی
بــا قیمــت عمــده  ۱۴هــزار تومــان
و مــوز بســیار عالــی اکــوادوری تا ۲۰
هزارتومــان بــه فــروش میرســد .بــه
طور کلــی قیمــت موز نســبت بــه ۱۰
روز گذشــته  ۲۰درصد کاهش داشته
است.
وی افــزود :گاهــی قیمــت برخــی از
محصوالت در پایان فصل افزایش پیدا
میکند ،برای مثال ممکن است تا چند
وقت دیگر قیمت ســیب درختی کمی
افزایش یابد.
هم اکنــون ســیب درختی از ســه هزار
تومــان تــا  ۱۴هزارتومــان در بــازار به
صــورت عمــده بــه فــروش میرســد.
رئیــس اتحادیــه میــوه و بارفروشــان
مشــهد همچنیــن بــا اشــاره بــه رونــد
صعــودی قیمــت عمده فروشــی اقالم
ممتاز مختلف در پاییز امسال نسبت به
سال گذشته تصریح کرد :قیمت اقالم
مختلف نســبت به ســال قبــل افزایش
چشمگیری را پشت سر گذاشته است.
قیمــت ســیبزمینی ممتــاز از ۳۱
شــهریور ســال  ۹۹تا مدت مشابه طی
امســال ،از  ۲۱۵۰تومــان بــه ۴۹۰۰
تومان ،پیاز از  ۲۵۵۰تومان به ۴۸۵۰
تومان ،خیار بوتــهای از  ۷۱۰۰تومان
بــه  ۹۱۵۰تومــان ،خیــار گلخانــهای
از  ۵۷۵۰تومــان به  ۱۱هــزار و ۶۵۰
تومان ،انار از  ۹۰۰۰تومان به  ۲۱هزار
و  ۶۵۰تومان ،لیموشــیرین از ۶۰۰۰
تومان بــه  ۱۶هــزار تومــان ،نارنگی از
 ۷۰۰۰تومــان بــه  ۱۶هــزار و ۶۵۰
تومان و موز از  ۱۹هــزار و  ۹۰۰تومان
به  ۲۸هزار و  ۶۵۰تومان افزایش پیدا
کرده است.
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راهبندان
شگرد زمینخواران

مدیرعاملشرکت

سوءاستفادهگرانبا ایجادموانعی
در ابتدای ورودی دره ها در مناطق
ییالقی زمینهرابرایزمینخواری
فراهممیکنند

شهرکهایصنعتیخبرداد:

زمینخوارانهرباربهشیوههایمتفاوت
وارد عمل می شوند ،یک بار برای مخفی
مانــدن فعالیت هــای شــان در روزهای
تعطیل و ساعات تعطیلی ادارات به جان
زمین ،کــوه ،دره و رودخانــه می افتند و
بار دیگر با توسل به زور با افشاگرانی...


صفحه4

مدیرجهادکشاورزیشهرستانجوینخبرداد:

خسارت4میلیاردی سرمای اخیر به محصول ذرت
شمس آبادی  /مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان
جوینگفت :سرمایچندشبگذشتهحدودچهار
میلیارد تومان خسارت به محصول ذرت علوفه ای
این شهرستان وارد کرد .علی اکبر قارزی تصریح
کرد  :برودت دما موجب خسارت به 240هکتار از
ذرت های   باقی مانده از این محصول شــده است

که تاکنون برداشت نشده بود.
وی با بیان این که به طور متوســط از هر هکتار 52
تن محصــول ذرت علوفه ای برداشــت می شــود،
افزود :بایــد از  240هکتار نیز حــدود  12هزار تن
محصول برداشت می شد که متاسفانه 35درصد
آن بر اثر سرمای شب گذشته از بین رفت.

مدیرادارهحفاظتمحیطزیستشهرستانفیروزهخبرداد:

مرد حیوان آزار در دام قانون
گلســتانی  /مدیر اداره حفاظت محیط زیســت
شهرستان فیروزه در گفت وگو با خراسان رضوی
اظهار کرد:با اقدام ماموران یگان حفاظت محیط
زیســت شهرســتان فیروزه و همکاری موثر پلیس
اطالعات و امنیت شهرستان ،فردی که به حیوان
آزاری و شــکار به وســیله ســگ های گلــه اقدام و
از اعمــال پلید و غیر انســانی خود فیلــم برداری و
در فضای مجازی منتشــر مــی کرد ،شناســایی و
دستگیر و به دستور مقام قضایی روانه زندان شد.
جوان بخــت گفت:ایــن متهم که دامدار و ســاکن
یکــی از روســتاهای شهرســتان فیــروزه بــود ،به
حیوان آزاری و شــکار گونه های وحشــی از قبیل
گربه وحشی ،روباه ،خرگوش وحشی و خارپشت
به وســیله ســگ های خود اعتراف میکــرد و این

عمل را نوعی تفریح بر می شمرد!
وی تصریــح کرد :طبــق مــاده  ۱۳قانون شــکار و
صید ،این شــخص  ،باتوجه به نظــر قاضی پرونده
به سه ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
مدیر اداره محیط زیســت افــزود :همچنین طبق
مصوبه  ۴۴۲شورای عالی حفاظت محیط زیست،
نام برده عالوه بر تحمل محکومیت کیفری ،بابت
کشــتن گونه های یاد شــده و ضرر و زیان وارده به
محیط زیست ،باید در مجموع مبلغ  ۱۴۱میلیون
ریال جریمه به حساب دولت پرداخت کند.
همچنین طبق ماده  ۶۸۰قانون مجازات اسالمی
هر شــخصی  ،برخالف مقررات اقدام به شــکار یا
صید جانوران حفاظت شده کند ،به حبس از  ۲تا
 10سال محکوم خواهد شد.

فرمانداربردسکن:

 70هزار هکتار از وسعت شهرستان بردسکن کویر است
علی نــوری /فرمانــدار بردســکن با بیــان این که
شهرستان بردســکن به لحاظ گستردگی دومین
شهرســتان در اســتان اســت ،اظهارکرد:امنیت
باعث میشــود که تمام فعالیتهــا در حوزههای
مختلف در مسیر اصلی خودش حرکت کند و این
امنیت مرهون و مدیون خون شــهدا و حضور موثر
و تاثیرگذار مردم اســت .مجتبی شــاکری گفت:
خوشــبختانه روند امنیت در شهرستان بردسکن
بســیار مطلوب و در همه بخشها عملکرد موفقی
را به ثبت رسانده اســت .وی با بیان این که امنیت
یکــی از اساســیترین و اصولیترین نیــاز جوامع
بشــری اســت ،افزود :ناامنی بزرگ ترین مشکل
و مهم ترین مانع برای پیشــرفت و رشد و تعالی در
هر کشــور به حســاب مییابد که الحمــدهلل ایران
اســامی چــه در مرزها و چــه در داخــل از امنیت
بسیار خوبی برخوردار است .فرماندار بردسکن به

۱

مردحیوانآزار
دردامقانون

عکس :تزیینی است

کاهش 20درصدی
قیمت موز در مشهد

مدیر اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان
فیروزه خبر داد:

شاخصههای نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران اشــاره کرد و گفت :نیروی انتظامی مظهر
حاکمیت و امنیت اســت و نیــروی انتظامی ایران
یک نیروی مقتدر و در حوزه ترحم و مدارا کردن با
مردم در دنیا منحصر به فرد است.
رئیس شــورای تأمین بردســکن بــا بیــان این که
شهرســتان بردسکن با مســاحت  8هزار کیلومتر
بزرگ ترین وسعت را بعد از خواف دارد ،افزود :با
توجه به موقعیتی که شهرســتان بردسکن دارد،
میطلبد این نیرو در تمامی حوزه ها تقویت شود.
وی اظهــار کــرد :در فصــل برداشــت محصوالت
کشــاورزی که همه ســاله شــاهد افزایش سرقت
محصــوالت کشــاورزی بودیــم امســال نیــروی
انتظامی با اســتقرار بیش از  10تیم و با مشارکت
نیروهای بسیجی و بسیج مردمی شاهد کمترین
وقوع سرقت در این حوزه بودیم.

منزل پدر شهید جغتایی ،وقف مسجد جامع شد
درآخرینروزدههوقف،منزلپدرشهیدرحمتا...
جغتایی وقف مسجد جامع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ،حجت االسالم
ابراهیــم ســردارآبادی  ،رئیس اداره اوقــاف و امور
خیریــه شهرســتان جغتــای گفــت :همزمــان بــا
گرامیداشــت دهه وقف آقای علی فــداکار ثانی و
خواهران شــهید رحمت ا ...جغتایی منزل پدری

خود به مساحت ۲۴۰و با زیربنای 100مترمربع و
وسایلموجودزندگیبهارزش ۸۰۰میلیونتومان
را برای تامین هزین ه ها یا توسعه مسجد جامع شهر
جغتای وقف کردند.
وقــف نامه منزل پــدر شــهید با حضور مســئوالن
محلی شهرســتان و واقفان تنظیــم و تحویل اداره
اوقاف شد.

رئیسمحیطزیستتربتحیدریهخبرداد:

دستگیری شکارچیان 5راس آهو در خواف
شعبانی /رئیس اداره محیط زیست تربت حیدریه
از دســتگیری شــکارچیان پنج راس آهو در خواف
خبر داد .داوود نور محمــدی  ،رئیس اداره محیط
زیســت تربت حیدریه گفت  :الشــه پنــج راس آهو
که در حــال انتقال به مشــهد برای فــروش بود در
تربــت حیدریه کشــف شــد .به گــزارش خراســان
رضوی ،نورمحمدی افزود :از یک دستگاه اتوبوس
مسافربری که عازم مشــهد بود هنگام بازرسی در
پاسگاه ایست و بازرسی شهید شیردل کامه ،الشه
پنجراسآهوکشفشد.ویاظهارکرد:دربازجویی
از راننــده و شــاگرد اتوبــوس ،رد پای شــکارچیان

متخلف به خواف رســید و با دســتور مقــام قضایی
متخلفان در شهرستان خواف ،شناسایی شدند.
وی ادامه داد :پس از اخذ نیابت قضایی و رصد چند
روزه ماموران محیط زیســت با همکاری ماموران
انتظامی شهرســتان های تربت حیدریه و خواف،
اینشکارچیاندستگیروروانهزندانشدند.رئیس
اداره محیط زیست تربت حیدریه افزود  :بر اساس
مصوبه شورای عالی محیط زیست ،متخلفان باید
بابت هر راس آهوی ماده  ۷۵۰میلیون ریال و بابت
هر راس آهوی نر  ۲۵۰میلیون ریال به دلیل ضرر و
زیان وارد شده به محیط زیست بپردازند.

سرپرستادارهزندانتربتجامخبرداد:

بازگشت به زندگی محکوم به قصاص درپای چوبه دار

حقــدادی  /سرپرســت اداره زنــدان تربــت جــام
گفت :قاتل زن مســلمان محکوم بــه قصاص نفس
با رضایت شــاکیان در پای چوبه دار از مرگ نجات
یافت.
انتظاری افــزود :همزمان با مــاه ربیــع االول و ماه
شادی و ســرور و درآســتانه هفته وحدت ،خجسته

میالد با برکت پیامبرمهربانی و فرزندش امام جعفر
صادق (ع) وبــا تالش های چندین ماهــه کارگروه
صلح و سازش زندان به منظور جلب رضایت اولیای
دم ،زندانی «حیدر،ح » که از ســال ۹۷به جرم قتل
عمد در زندان به سرمی برد با رضایت اولیای دم از
مرگ نجات یافت .

رئیساتحادیه:

معامالت خودرو در بازار مشهد تقریبا به صفر رسید

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودروی مشهد
گفت :روند نزولی قیمت دالر تاثیری بر بازار خودرو
نداشــته و موجب تشــدید رکود معامــات خودرو
شده و آن را تقریبا به صفر رسانده است .حیدری در
گفت و گو با ایرنا افزود :مدتی قبل که روند قیمتی
دالر رو بــه افزایــش گذاشــته بــود ،باعــث اندکی
رونق در خریــد و فروش خودرو شــد امــا زمانی که
صحبــت از آزاد شــدن واردات خودرو شــد ،همان
اندک رونق نیــز از بین رفــت و بازار خــودرو به کما
رفــت .وی تصریــح کــرد :واردات خــودرو منتفی
شده ،کل معامالت خودرو قفل شده و رکود خرید

و فــروش چــه در بــازار خودروهــای جدیــد چه در
خودروهای مستعمل شدت گرفته است .وی آزاد
شــدن واردات خودروهای خارجی را بــه نفع بازار
دانســت و گفت :این موضــوع از انحصاری شــدن
بازار خودرو جلوگیری می کنــد و روی همه قیمت
ها تاثیر می گذارد و باعث کاهــش قیمت خودرو و
افزایش خریــد مردم می شــود .ممنوعیت واردات
خودرو به هیچ وجه به نفع حمایت از تولید داخلی
نیست ،زیرا نبود خودروی خارجی ،رقابت در بازار
خودرویداخلیراکاهشمیدهدوبرافتکیفیت
آن تاثیر می گذارد.

ویالسازی در
شهرکصنعتی
توس!
صفحه3

خبر
شهرستان

توضیحاتآبفایخراسانرضوی
دربارهوضعیتفاضالبشهرطرقبه

جذب سرمایهگذار
برای فاضالب طرقبه
بینتیجهبود

معاون بهره برداری و توســعه فاضالب
شــرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
علــت ناتمــام مانــدن طــرح فاضــاب
شــهر گردشــگری طرقبــه را تخصیص
نیافتــن اعتبار اعــام و اعتبــار تکمیل
 82کیلومتــر شــبکه جمــع آوری و
احــداث تصفیــهخانه فاضــاب اصلی
شــهر طرقبه به ظرفیــت  14هــزار متر
مکعب در شبانه روز را سه هزار میلیارد
ریال بــرآورد کرد و افزود :شــرکت آب و
فاضالب اســتان تاکنون در سه مرحله
بــرای جــذب ســرمایهگــذار فراخوان
داد ه اما نتیجهای نداشته است .محمد
ســهرابی در پاســخ به گــزارش روزنامه
خراسان درباره وضعیت فاضالب شهر
طرقبــه از انجــام مطالعات طــرح جمع
آوری و تصفیه فاضالب شهر طرقبه طی
ســالهای  1387تــا  1388خبر داد
و اظهار کــرد :از آغاز عملیــات اجرایی
این طرح در ســال  ، 1389شرکت آب
و فاضالب خراسان رضوی تاکنون 38
کیلومتر شــبکه جمعآوری در این شهر
اجرا کــردهاســت .بــه گفته ســهرابی،
همچنیــن در ســال  1394یــک بــاب
تصفیهخانه محلی به ظرفیــت دو هزار
و  400متر مکعب در شبانهروز با هدف
تصفیهفاضالبمحدودهتعاونیمسکن
فرهنگیان احداث شده است.
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