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ذخیره آب سد دوستی به760
میلیونمترمکعبرسید
 61درصد مخزن سد دوستی پر شد

مدیر منابع آب شهرستان سرخس میزان آب ذخیره
شده پشت سد دوســتی را  760میلیون متر مکعب
اعالم کرد که با توجه به ادامه بارندگی ها پیش بینی
میشودبهظرفیتواقعیدستیابیم.ویافزود:هم
اکنونورودیسددوستی 30مترمکعبدرهرثانیه
است  .به گزارش خراسان رضوی محمدرضا عبادی
نژاددرنشستخبریبااشارهبهتغییراتآبوهوایی
و پیش بینی های انجام شده در کشورگفت:امسال
تغییراتاقلیمیمتفاوتینسبتبهسالهایگذشته
داشــتیم به طوری که با ســیالب های بــا دوره های
بازگشت ۵۰سالهوطیدوماهگذشتهمیزانذخیره
سد دوســتی به  760میلیون متر مکعب رسید وهم
اکنون درهرثانیه  30متر مکعــب ورودی آب داریم.
مدیر منابع آب شهرســتان ســرخس با بیــان این که
اطالع رســانی های گســترده در حین ،قبل و بعد از
سیالبهاباعثشد،خوشبختانههیچگونهخسارت
جانی در شهرســتان نداشــته باشــیم ،افزود:آن چه
موجبخسارتهایمالیوتخریباماکنمسکونی
درروستاهایچالهزرد،صمدآبادوکالتهصاحبداد
شدبخشیبهدلیلبندآبهاییبودکهدرباالدست
احداث شــده بود .عبادی نژاد افزود :در روستاهای
چالــه زرد ،کالته حاجی مدد و منطقــه آبمال برخی
بندهای غیرمجاز در مســیر مســیل ها کــه احتمال
تشدیدسیالبهارادرپیداشت،بادستوردادستان
شهرســتان رفع تصرف وتخریب شــد .مدیــر منابع
آب ســرخس با قول تامین آب شــرب مشهد مقدس
و مقــداری از حقابــه دشــت ســرخس خاطر نشــان
کرد:اگر طی امســال میزان ذخیره آبی ســد به عدد
900میلیونمترمکعببرسدبراساسسندتاسیس
ســد ومصوبــات وزارت نیرو حقابه دشــت ســرخس
وکشــاورزان که  50میلیون متر مکعب است تحقق
می یابد .عبــادی نژاد با اشــاره بــه جلســه ای که در
اســتان با حضور مدیرعامل آب منطقه ای و نماینده
مــردم ســرخس در مجلــس در تاریــخ ۱۷فروردین
۹۸برگزار شــد ،تصریح کــرد :امســال  ۳۰میلیون
متر مکعب به حقابه دشت سرخس از سد دوستی بر
اساس میزان فعلی ذخیره ســد اختصاص می یابد.
وی در پایان با اعالم شناســایی  180حلقه چاه غیر
مجازدر شهرستانمتذکرشد:هماکنون 360حلقه
چاه مجاز و 180چاه غیر مجاز شناسایی وثبت شده
است که در بخش های کشاورزی  ،صنعت و...به کار
گیریمیشود.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

آرامگاه خیام گلباران شد
گزارش
شجاعی مهر

صنایعرابیاوریموتوسعهایجادکنیمبیانکرد:اگر
شــرایط محیطی را نســنجیدیم شــرایطی مانند
اصفهان خواهیم داشــت ،همه نوع صنایع آن جا
وجود دارد ولی در شــاخص های بیکاری جزو سه
اســتان اول اســت .حتی دیگر یک قطره آب نمی
توانیم برای صنایع اضافه کنیم.وی با بیان این که
دانشــگاه هر منطقه باید بتواند مشــکالت همان
منطقهرارفعکند،افزود:مگردرقرنهایگذشته
ما نفت داشــته ایم کــه آن گونه تاریــخ پرافتخاری
داریم؟استخدامهاوپولدولتیبزرگترینخیانت
اســت ،این ها رویا و اعتماد به نفس جوانان ما را از
بین می برد و سقف آرزوهایشان را کوتاه می کند و
چرا با وجود هزینه زیاد در آموزش ،جوان تحصیل
کردهماآرزویشاستخدامشدنشاست.
•پایانانتظار 20ساله؛نمایشاجرامآسمانی
درگنبدفیروزهایافالکنمایبزرگخیام

یکی دیگــر از ویــژه هــای مراســم روز ملــی خیام
نیشابوری آغاز به کار مجموعه افالک نمای خیام
بود.پسازگذشت 20سالازانتظارمردمنیشابور
یکی از بــزرگ ترین پروژه های علمی کشــور ظهر
دیروز با حضور معاون رئیس جمهور وارد فاز بهره
برداری شــد .افالک نمــای خیام که بــزرگ ترین
پالنتاریومخاورمیانهویکیازپیشرفتهترینافالک
نماهای دنیا محســوب می شــود بــه روی جمعی
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•افتتاحاولینآزمایشگاهگوهرشناسیبانگاه
ویژهبهفیروزهنیشابور

پایان انتظار 20ساله ،نمایش اجرام آسمانی در گنبد فیروزه ای افالک نمای خیام

همزمانبا 28اردیبهشتماهروزملیبزرگداشت
حکیم عمر خیام نیشابوری طی سلسله مراسمی
یاد این حکیم وریاضی دان بلند آوازه ایران گرامی
داشته شد .اجرای مراسم گلباران شامگاه جمعه
در آرامــگاه خیــام با حضور مســئوالن کشــوری و
اســتانی ،برگزاری همایــش علمی روز خیــام در
دانشگاه نیشابور با حضور معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور و اســتادان برجســته حوزه ادبیات
کشورونخستیناجرایبرنامهبزرگترینآسمان
نمای خاور میانه کــه به نام این منجم سرشــناس
استازجملهاینبرنامههابود.بهگزارشخراسان
رضوی ،معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور در
مراسم علمی پژوهشی به مناسبت روز ملی خیام
نیشــابوری با بیان این کــه جایگاه خیــام در حوزه
ریاضیات ،نجوم ،فلســفه و ادبیات بســیار رفیع و
مشــخص اســت ،افزود :باید به این موضــوع فکر
کنیم که ما همان ملت گذشته هستیم و چرا نمی
توانیممثلگذشتهخیاموعطاروابنسیناوفارابی
داشتهباشیم؟سورناستاریافزود:چهزیرساخت
هایی باید فراهم شــود که این اتفاقــات رخ دهد و
نقش دانشــگاه ها در جامعه چه چیزی اســت که
اینجواناننخبهایکهدرکشوروجوددارندبارور
شوند.ویبااشارهبهاینکههیچگاهدرطولتاریخ
مانندامروزدرحوزهآموزشهزینهنکردهایمگفت:
بایدبرایپرورشاستعدادهامحیطمناسبایجاد
کنیمواینچیزینیستکهدولتبهتنهاییقادربه
انجام آن باشــد و تمام ارکان یک شهر و کشور باید
این فضا را مهیا کنند .معاون رئیس جمهور ادامه
داد :دانش و فناوری پولی نیســت بلکه باید علم و
فناوری را یاد گرفت وبرای برگشــت به افتخارات
گذشته باید زیست بوم مناســب را انتخاب کرد تا
دوباره شاهد شکوفایی انســان هایی مانند خیام
باشیم .دکتر ســتاری با طرح این سوال که مفهوم
توســعه چیســت و آیا به زور پول و البــی می توانیم
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از مسئوالن و خبرنگاران باز شــد و برای اولین بار
گنبد آن نمایی جذاب و دیدنی از آسمان را نمایان
ساخت .معاون اســتاندار و فرماندار ویژه نیشابور
در این مراسم گفت :این پروژه محصول مشترکی
از متخصصان توانمند داخلی و متخصصان چند
کشور دنیاست که خیام را جهانی تر از پیش کرده
است .ســعید شــیبانی افزود :وجود این پروژه در
نزدیکی المان های تاریخی که یادآور گذشــته پر
افتخــار نیشــابور و آرامگاه های مشــاهیری چون
عطار و خیام است و استفاده از به روز ترین فناوری
دنیا این پروژه را منحصر به فرد کرده و گذشــته را
به آینده پیونــد داده اســت.مدیر اجرایــی افالک
نمایخیامنیزگفت:اینپروژهنهمانندطرحهای
دولتی وابســته به ردیــف های بودجــه دولتی و نه
مانند طرح های بخش خصوصی در انحصار افراد
اســت و امروز یکی از بزرگ ترین و پیشــرفته ترین
افالکنماهایجهانبرایاولینبارآسمانزیبای
خداوندرابهتصویرخواهدکشید.چوپانکارهافزود:
اینمجموعه 12هکتارمحوطهوبیشازیکونیم
هکتار زیر بنا دارد و شامل مجموعه ای از موزه ها،
کتابخانه ها ،مرکز علوم با گرایش اختر شناســی،
مرکز خراسان شناسی و پژوهشکده اخترفیزیک
استکهباحمایتمسئوالنباراهاندازیکاملآن
شاهد ظهور قطب علمی ،فرهنگی و گردشگری
درشاننامحکیمبلندآوازهنیشابورخواهیمبود.

معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور  ،ضمن
بازدیــد از شــرکت هــا و واحدهای فناور مســتقر
در مرکــز رشــد فنــاوری نیشــابور و گفــت وگو با
مدیران ،کارکنان شــرکت هــا و واحدهای فناور
با محصوالت  ،خدمات و دســتاوردهای فناورانه
این شــرکت ها آشــنا شــد و برحمایت ویژه از این
شرکت ها تاکید کرد.دکتر ستاری ضمن بازدید
از ساختمان نوآوری  ،مرکز رشد فناوری نیشابور
و مشــاهده میزان پیشــرفت فیزیکی این مرکز ،
با تامین اعتبار 20میلیــارد ریالی تکمیل بخش
میانی ساختمان چند مستاجره و احداث فضای
آزمایشیکارگاهیاینمرکزرشدموافقتکرد.
معاون علمــی و فناوری رئیــس جمهــور  ،اولین
آزمایشگاهگوهرشناسیبانگاهویژهبهدرجهبندی
فیروزه نیشابوری را که توسط کانون هماهنگی
دانش ،صنعــت و بــازار جواهرات و ســنگ های
قیمتیایراندرمرکزرشدفناورینیشابورمستقر
و راه اندازی شده اســت نیز افتتاح کرد.شرکت
های دانش بنیان و اســتارت آپ های حوزه فین
تک،صنایعشیمیایی،صنایعدستی،محصوالت
غذایی،داروییوبرقوالکترونیکدرمرکزنوآوری
پارکعلموفناورینیشابوراستقراردارند.معاون
رئیــس جمهــور همچنین بــا حضور در شــهرک
صنعتی خیــام از دو شــرکت دانشبنیان شــرق
صنعت نیشــابور و متالوژی پودر خراسان بازدید
کرد و دغدغههــا ی رونق تولیــد را از زبان فعاالن
فناور این کسب و کارها شنید.همچنین شامگاه
جمعه با حضور معاون ســازمان میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری ،مدیر کل ارشــاد و
میراث فرهنگی استان و دیگر مسئوالن استانی و
شهرستانومردمفرهنگدوستنیشابورآرامگاه
حکیمعمرخیامگلبارانشد.
•میراثفرهنگیمحورعطاروخیامرا

ساماندهیمیکند

اربابــی  ،معــاون ســرمایه گــذاری ،حقوقــی و
مجلس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری در ایــن مراســم گفت:بــا توجــه به
بازدیدیکهازمنطقهداشتهایمازمدیرکلمیراث
ودیگرمسئوالنشهریمیخواهمطرحیراآماده

کنندتابامشارکتسازمانمیراثفرهنگی،محور
بین آرامگاه عطار و خیام به سازی شود و هم مردم
نیشابور و هم گردشگران بهترین و عاشقانه ترین
خاطراتشان را در آن ثبت کنند .مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز گفت :خیام
نیشــابوری حجت الحق  ،ریاضی دان  ،فیلسوف
فیزیکدان ،عالم به تاریخ و شــاعر پــرآوازه جهانی
اســت که اســتادانه به جهات مختلــف دنیا توجه
می کرد.جعفر مروارید افزود:خیام آوازه جهانی
دارد و امــروز شــعرهای حکیم خیام نیشــابوری
تبدیل به گفتمان ادبیات جهانی شــده است ،ما
بایدگفتمانتفکررادراشعارویبشناسیموبرای
جامعهخودامتدادببخشیم.ویافزود:پیامامروز
خیام به همــگان توجه به گذران بــودن زندگی و
مقام ابدیت و خود را در مقابل احساسات کنترل
کردناست،اوحجتالحق،فقیهوعالمبهدانش
های زمانه خودش بود.نماینده مردمنیشابور در
مجلس گفت:خیام از بزرگ ترین مفاخر جهان و
نیشابوراستکهتقویمیکه ۹۰۰سالپیشارائه
کرد هنوز دقیق ترین تقویم جهان اســت.حمید
گرمابیافزود:امروزرباعیاتخیامبهبیشاز۲۵
زبانزندهدنیاترجمهشدهاستکهمجموعهایاز
موضوعاتهستیشناسیاستوخیامانتقادها
و دیدگاه خــود را راجع به هســتی در رباعیاتش
بیان مــی کند.دیگر نماینــده مردم نیشــابور در
مجلس نیز بابیان این که تاریخ و ادبیات و علوم ما
هرچه دارد از بزرگانی چون خیام اســت ،گفت:
هنوز مسئوالن ما روزهای ملی را در برنامه های
خود قرار نداده اند و اســتاندار در این روز برنامه
ای در شهرهای دیگر اســتان برنامه ریزی کرده
اســت که این جای تاسف اســت.هاجر چنارانی
افزود :نیشابور شهر مزین شــده به امام رضا(ع)
است ،کســانی که در روز خیام شرکت می کنند
به اعتبار این شــهر نمــی افزایند بلکه بــه اعتبار
خودشــان اضافه می کنند.در پایان این مراســم
از تمبر یادبود روز ملی خیام نیشابوری با حضور
مســئوالن رو نمایی شــد .اجرای زنــگ خیام در
مدارسنیشابور،مراسمیادبودیغمایخشتمال
نساکت
همزمانباروزخیامباحضوراستادکیوا 
و اســتاد محمد علی بهمنی و اجرای نمایشــگاه
خوشنویسیازدیگربرنامههایروزملیخیامدر
نیشابوربود.

چهرهها وخبرها
مدیرکلتبلیغاتاسالمیخراسانرضوی:

مدیرکارخانهنساجیمدرسبردسکن:

مدیرجهادکشاورزیطرقبهوشاندیز:

اعتکاف یکی از رویش های
انقالب اسالمی است

فاز دوم کارخانه با نقدینگی100
میلیاردی وارد چرخه تولید می شود

ریالی از خسارت سیل به کشاورزان
طرقبه و شاندیز پرداخت نشده است

محمودی/مدیرکلتبلیغاتاسالمیخراسانرضویاعتکافرایکیاز
رویشهایانقالباسالمیدانستکهتنهابامشارکتمردمیوخیران
معنویاتآنقابلگسترشاست.حجتاالسالمصاحبقرانیبابیاناینکهاعتکافیکیازرویش
هایانقالباسالمیاست،گفت:اعتکافاگرچهازسنتهایرسولخداستدرقبلازانقالببه
شکلیکهامروزبرگزارمیشودنبودهاست،بلکهدرتعدادمحدودیمسجدجامعبرگزارمیشد.

خبر
مرشدلو

واکنش امام جمعه شهر خرو به
اظهارات نماینده نیشابور درباره
کارخانه کاغذ پاژ

امام جمعه شــهر خــرو در واکنش به مصاحبــه یکی از
نمایندگان مردم شهرستان های فیروزه و نیشابور در
مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد تا کارخانه کاغذ
پاژدر یک شــیفت فعالیت خود را آغاز کند .وی گفت:
ما به این نماینده و دیگر مسئوالن می گوییم که چنان
چه شما خیلی تمایل دارید مجدد این واحد آالینده به
خروبرگردداولبیاییدیکسکونتگاهبرایمردمشهر
خرو به دور از این کارخانه بســازید و مردم خرو را از این
جا به آن مکان منتقل کنید و بعد نه تنها در یک شیفت
بلکه در ســه شــیفت این واحد آالینده را فعــال کنید.
حجت االســام والمســلمین غالمی افزود  :تعطیلی
این کارخانه با مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری استان حدود یک سال قبل با امضای پنج
قاضی و اعضای شورای تامین و شورای اسالمی خرو
وخود مدیر عامل این کارخانه مصوب شد و  11ماه به
اینکارخانهمهلتدادهشدکه 28فروردیناینمهلت
به پایان رســید و کارخانه تعطیل شــد کــه از آن تاریخ
هوای پاک به شهر خرو بازگشته است .وی در پایان از
مسئوالنقضاییاستانوبخشزبرخانومحیطزیست
شهرستاننیشابوروبهویژهروزنامهخراسانرضویکه
در مدت حدود هشــت ســال موضوع آالیندگی هوای
خرو را با درج خبــر و گزارش پیگیری می کنند تقدیر و
تشکرکرد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

علینوری/مدیرکارخانهنساجیمدرسبردسکنگفت:فازدومکارخانه
نســاجی مدرس در صورت تامین نقدینگی 100میلیارد تومانی وارد
چرخه تولید می شود .اسماعیلی با بیان این که عملیات اجرایی فاز دوم این واحد تولیدی سال94
آغاز شده است ،گفت :فاز دوم کارخانه نساجی مدرس تکمیل شــده و به تازگی به صورت آزمایشی
آغازبهکارکرده استودرصورتتامیننقدینگی 100میلیاردتومانیواردچرخهتولیدمیشود.

بخشی زاده /نادری ،مدیر جهاد کشاورزی طرقبه وشاندیز گفت  :با
وقوع سیل در این شهرســتان مدیریت بحران تشکیل شد که طبق
گزارش های دســتگاه های مربوط و بازدید میدانی برآورد خســارت انجام شــد که حدود ۱۸
میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان در بخش های مختلف کشاورزی ،باغات ،کانال های انتقال آب و
زراعت و  ...برآورد شد وتاکنون ریالی از این خسارت ها پرداخت نشده است.

با حضور استاندار انجام شد

اخبار

آغاز عملیات بازسازی واحدهای آسیب دیده از سیل در بردسکن

علی نوری /اســتاندار خراســان رضوی بــه همراه تعــدادی از
مدیران کل برای شــروع عملیات بازســازی واحدهای آسیب
دیده از سیل و بارندگی در اســتان خراسان رضوی بعداز ظهر
روزگذشته وارد بردسکن شد  .در بدو ورود رزم حسینی برای
ادای احترام به مقام دو شــهید گمنام تدفین شده در بوستان

ولی عصر(عج) حضور پیدا کرد و ســپس از فرونشســت های
زمین در روســتای کالته نو بازدیدکرد و پــس از آن کلنگ آغاز
عملیات اجرایی ســاخت واحدهای خســارت دیده ناشــی از
سیل اخیر استان را در روستای سیف آباد از توابع بخش مرکزی
بردســکن به زمین زد .اســتاندار ســپس از فــاز دوم کارخانه

معاون استاندار در تودیع ومعارفه فرماندار تایباد:

اشتغالمشکلاولشهرستانتایباداست

کلثومیان /معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار که به منظورتکریم ومعرفی
فرماندار تایباد درنشست شورای اداری تایباد شــرکت کرده بود ،گفت :مسئوالن
وامامان جمعه ونماینده شهرســتان درمجلس شــورای اســامی مهم ترین مشکل
این شهرستان را اشتغال اعالم کردند که با اســتعداد مناسب گمرک ومنطقه ویژه
اقتصادی دوغارون ،این مرز ،می تواند شهرستان تایباد را ازنظر اشتغال وکارآفرینی
به شهرســتان مهاجرپذیر تبدیل ومشــکل بیکاری جوانان را مرتفــع کند .مهندس
جعفری معاون اســتاندار گفــت :قوانین ومقررات مزاحم برســرراه اشــتغال وکار
آفرینی را ازاستان حذف وزمینه را برای ســرمایه گذاری وتولید اشتغال فراهم می
کنیم .وی افزود :دشمن مناطق تلفیقی را هدف قرارداده ووحدت مناطق مرزنشین
نقطه هدف دشمن است .جعفری به عملیات روانی 132ماهواره و20مرکز اطالع
رسانی صداوسیما به زبان فارسی اشاره کرد وگفت  :اکثریت این رسانه ها اقدام به
اختالف افکنی می کنند ومردم مناطق مرزنشین باید هوشیار باشند و مسئوالن هم
باید به وحدت دراین مناطق کمک کنند .وی از الکترونیکی شدن انتخابات واحراز
هویت درانتخابات اســفندماه درکشورواســتان خبر داد و اظهار کرد  :زیر ســاخت
های الزم برای انتخابــات مجلس ومیان دوره ای خبرگان دراســتان برای اســفند
امسال فراهم شــده اســت  .دراین نشســت دکتر رحیمی نماینده مردم شهرستان
تایباد درمجلس بر پیگیری اعتبار45کیلومتری دوبانده شدن جاده ترانزیت مشهد
به دوغــارون تاکید کرد وگفــت  :تحقیق وتفحــص ازعملکرد بنگاه هــای اقتصادی
وگمرک دوغارون را برای شــفافیت دخل وخرج این مرز تقدیــم کرده ام که این کار
کمک خواهد کرد تازمینه اشتغال درمرز فراهم شود  .درپایان این نشست ،ازخدمات
حســین شــرافتی راد فرماندار ســابق تقدیر ومحســن ســیاح به عنوان سرپرســت
فرمانداری تایباد معرفی شد.

شهرستان ها

نساجی مدرس در شهرک صنعتی بردسکن بازدید کرد.
در سیل اخیر هزار و  143واحد مســکونی در روستاهای این
شهرستان دچار خسارت شد که 800واحد آن نیاز به بازسازی
دارد .درســفر معــاون بنیاد مســکن کشــور مقررشــد تمامی
واحدهای مسکونی آسیب دیده تاپایان امسال تکمیل شود.

کشف  213کیلوگرممواد
افیونیو 4قبضهاسلحهتوسط
مرزباناناستان
فرمانده مرزبانی اســتان خراســان رضــوی از
کشــف بیــش از  213کیلوگرم مــواد افیونی
و دســتگیری ســه قاچاقچــی موادمخــدر و
کشــف چهار قبضه ســاح جنگی و یک قبضه
ســاح شــکاری غیرمجــاز توســط مرزبانــان
این اســتان خبر داد .به گزارش پایــگاه اطالع
رســانی فرماندهی مرزبانی اســتان  ،سردار "
جان نثــار" فرمانده مرزبانی خراســان رضوی
گفت مرزباناناینفرماندهیموفقشدندطی
هفتهگذشتهمقادیریموادمخدرراکشفودر
اینبارهسهقاچاقچیرادستگیرکنند.
وی افــزود :در این عملیات مرزبانان خراســان
رضوی موفق شــدند بیــش از  213کیلوگرم
انواع موادمخدر کشــف کنند و عامالن قاچاق
اینبالیخانمانسوزرادستگیروبرایتشکیل
پرونده راهی مراجع ذی صالح کنند.ســردار
"جــان نثــار" افــزود  :مرزبانان هنگ ســرخس
موفقشدندطیهفتهگذشتهچهارقبضهسالح

جنگی و یک قبضه سالح شــکاری غیرمجاز را
کشف و در این باره نیز دو نفررا دستگیر کنند و
تحویلمراجعقضاییدهند.

سارق 4مغازهدرفریمان
دستگیرشد
اصغری/سارق4مغازهدرفریماندستگیرشد.
فرمانده انتظامی شهرســتان فریمــان در این
باره به خراســان رضوی گفــت :در پی گزارش
سرقت از یک ســوپر مارکت در شهر فریمان به
مرکز فوریت های پلیســی 110تیم تجســس
کالنتریمرکزیبرایبررسیموضوعبهمحل
سرقتاعزامشد.سرهنگجوادخرسندافزود:
مامــوران کالنتــری بــا بازبینی دوربیــن های
مداربسته مغازه به جوانی سابقه دار مشکوک
شــدند و با یک ســری تحقیقات میدانی محل
اختفــای وی را شناســایی کردنــد .ســرهنگ
خرســند گفت :بــا هماهنگــی قضایــی متهم
دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاهــش لوازم
مسروقهکشفشد.ویگفت:متهمدربازجویی
های به عمل آمده به چهار فقره سرقت از مغازه
هایشهرفریماناعترافکرد.

مدیردفترنمایندگیآستانقدسرضویدر
استانخبرداد:

فعالیت گسترده خادمیاران رضوی
در مناطق سیل زده کالت
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان
خراسانرضویگفت:براثربارششدیدبارانوتگرگ
یک باب منزل در روســتای حصار تخریب و 10منزل
مسکونی نیز در شهرســتان کالت دچار آب گرفتگی
شدهاند.بهگزارش آستاننیوز،امینبهنامبابیاناین
کهازساعت ۱۴روزجمعهخادمیارانرضویدرمنطقه
حضور دارند ،اظهار کرد :بر اثر وقوع سیل و تگرگ به
مزارع و باغات شهرســتان کالت آســیب جدی وارد
شده و یک مدرسه و ساختمان اداری هالل احمر نیز
دچار آب گرفتگی شده است.وی تصریح کرد :بر این
اساسوازهمانساعاتابتداییوقوعسیلخادمیاران
رضوی با همکاری بســیجیان با پنج عــدد لجن کش
که در سیل گذشته توسط دفتر نمایندگی خریداری
شــده و در اختیار کانون خادمیاری شهرستان کالت
قرار گرفته بــود به تخلیــه آب از منازل اقــدام کردند.
وی گفت :به همت خادمیاران رضوی تا قبل از افطار
روز جمعه آب منازل تخلیه شد و امکان اسکان موقت
نیزبرایسیلزدگانفراهمشدهاست.

بهره برداری ازپروژه آب رسانی
روستایآبجهانقوچانبااعتبار7
میلیاردریال
عملیات اجرایی پروژه آب رسانی روستای آبجهان
در بخش باجگیران شهرســتان قوچان با اعتباری
حدود  7میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

