
وگو  گفت  در  فریمان  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 

ب��ا خ��راس��ان گ��ف��ت:در راس��ت��ای فرمایشات مقام معظم 

رهبری،دولت تدبیر و امید و اهداف وزارت جهاد کشاورزی 

»ه��زار و 350هکتار از اراض��ی خرده مالکین شهرستان 

فریمان«به عنوان یكی از ب��زرگ ترین ط��رح ه��ای ملی 

استان خراسان رضوی با حضور نماینده عالی وزارت و 

مسئوالن استانی و شهرستان افتتاح و به بهره ب��رداری 

رسید.مهندس سیدعبداله پرهیزگار با بیان این که با تالش 

و پیگیری مجدانه ریاست سازمان جهادکشاورزی،جناب 

آق��ای مهندس م��زروع��ی، فرماندار فریمان جناب آقای 

یساقی و جناب آقای مهندس بهبودی رئیس آب و خاک 

جهادکشاورزی استان این پروژه بزرگ زودتر از موعد مقرر 

در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری 

افتتاح و به بهره برداری رسید گفت:در این طرح تسطیح 

اراضی هزار و 350 هکتار، احداث جاده سرویس به طول 

48 کیلومتر، اجرای شبکه کم فشار) شامل لوله و رایزر ( 

به طول 54 کیلومتر از لوله باقطر 630 میلی متر تا لوله 

با قطر 200 میلی متر با اعتبار 80 میلیارد ریال انجام 

شد و البته در صدد هستیم از فاصله بند فریمان تا اراضی 

کشاورزان به طول 15 کیلومتر دیگر را نیز لوله گذاری 

کنیم، تا هدر رفت آب به صفر برسد.مهندس پرهیزگار 

در ادامه با بیان این که برنج و شکر مصرفی شب عید مردم 

فریمان روانه بازار شد،از عرضه 60تن برنج اروگوئه، دانه 

بلندسفید و 75تن برنج 1121 هندی و همچنین شکر با 

همکاری كارگروه تنظیم بازار جهادکشاورزی فریمان خبر 

داد و گفت: این میزان برنج  و شکر به منظور تامین نیاز شب 

عید همشهریان عزیز در نظر گرفته شده است.پرهیزگار 

با بیان این که با همکاری و مساعدت خوب مباشران این 

اداره بخشی از این اقالم در هفته جاری و بخشی دیگر در 

هفته آینده توزیع خواهدشد،خاطرنشان کرد: مردم نگران 

کمبود و یا گرانی برنج و شکر ایام نوروز نباشند چرا که به 

اندازه کافی در انبارها موجود است.مهندس سیدعبداله 

پرهیزگاراظهارکرد:در این طرح از 22اسفندماه سبدکاال 

به صورت رایگان به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته 

ام��داد و ... در محل خیابان شهیدرجایی، بین رجایی 

2 و4 فروشگاه جالئیان توزیع خواهد شد و در هر سبد 

کاال اقالمی از جمله مرغ، برنج، روغن، ماکارونی و غیره 

پیش بینی شده است.مهندس پرهیزگار در پایان با بیان 

این که کاالهای جذب شده از مدیریت تنظیم بازار استان 

خراسان رض��وی به منظور تامین نیاز شهرستان حدود 

10میلیارد ری��ال اس��ت،از جناب آق��ای مهندس جوادی 

مدیر تنظیم بازار استان و سایر نهادهای نظارتی و خدماتی 

شهرستان که در این امر مهم همکاری و حمایت های الزم 

را دارند، تقدیر و تشکر کرد.
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