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شهرستان ها

گوناگون

عطرافشانی مزار شهدا
بهمناسبتهفتهنیرویانتظامی
باقری -همزمان با اولین روز از هفته نیروی انتظامی،
مراســم غبارروبی گلزار شــهدای چناران با حضور
جمعــی از مســئوالن ،خانواده هــای معزز شــهدا و
نیروهــای نظامــی و انتظامی برگــزار شــد .در این
مراســم معنوی ،امام جمعه چنــاران ضمن تبریک
هفته نیــروی انتظامی افــزود :امروز امنیت کشــور
را مرهون خون این شهدا و ایســتادگی و ایثارگری
خانواده این عزیزان هستیم و وظیفه خود می دانیم
تا هر چــه در توان داریــم در خدمت به خانــواده این
عزیزان به کار بگیریم .حجت االســام مظفر تاجی
ضمن اشــاره بــه جایــگاه واالی شــهدا افــزود :نام
«شهید» به عنوان یکی از اسمای خداوند و بیانگر این
موضوع مهم است که شهدا ناظر اعمال ما هستند.

کلنگاحداثکتابخانهعمومی
خیرسازدرنیشابوربهزمینزدهشد
شــجاعی مهر /کلنگ یازدهمیــن کتابخانه عمومی
نیشابور با نام مرحومه فهیمه زینلی با حضور معاون
اســتاندار و فرماندار نیشــابور ،مدیــر کل کتابخانه
هــای عمومــی اســتان ،نماینــدگان نیشــابور در
مجلس ،خانــواده مرحومه فهیمــه زینلی و جمعی
از مســئوالن محلی در پارک رضوان نیشابور که از
محله های کم برخوردار است به زمین زده شد.
•غرب شهرنیشابور فاقد کتابخانه عمومی
است

رئیس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور در این
مراســم گفت :غرب شهرنیشــابور فاقــد کتابخانه
عمومی است و امیدواریم با ساخت این کتابخانه در
غرب شهر شــاهد رونق فرهنگی بیشتر این منطقه
باشیم.مقدم پاشا افزود :کتابخانه خیرساز مرحومه
فهیمه زینلی یازدهمین کتابخانه عمومی نیشابور
است که توسط خانواده این مرحوم و با هدف ترویج
فرهنگ کتاب خوانی ســاخته می شــود.وی بیان
کرد :زمین کتابخانه عمومی مرحومه فهیمه زینلی
توسط شهرداری نیشابور به اداره کل کتابخانه های
عمومی خراســان رضوی واگــذار شــده و خانواده
مرحوم زینلی هزینه احداث بنای کتابخانه را تقبل
کرده است که در زمینی به مساحت 150متر مربع
و زیربنای  120متر مربع و با پیــش بینی هزینه دو
میلیارد و 400میلیون ریال در محل پارک رضوان
شهرستان نیشابور احداث خواهد شد.
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از میان خبرها
شهرستان ها

سفیرجدیدایراندرافغانستانتاکیدکرد:

شنبه  13مهر  . ۱۳۹۸شماره 4242

تقویت ظرفیت های دوغارون

امام جمعه درود درخطبه های نمازجمعه مطرح کرد :

مردم عراق فتنهگران رامایوسمیکنند
نمازجمعه
نجمالشریعه

امام جمعــه درود با اســتناد به آیه  ۲۵ســوره
انفال ،فتنه را محصول تفرقــه افکنی اربابان
فتنــه دانســت و گفــت :باطــل هیــچ وقــت از
اجتمــاع و همگرایی حــق رضایت نــدارد و به
شــدت ناراضی اســت و تــرس دارد بنابراین
تالش میکند این اتحاد شکل نگیرد و نمونه
جدید فتنه در عراق توسط فتنه گران در حال
شکل گیری اســت که مردم بصیر عراق مانع
گســترش آن خواهنــد شــد.حجت االســام
حجتی نیا افزود :بعد از ظهور داعش اتحادی
در بین شیعه و اهل سنت در حال شکلگیری
اســت که دشــمنان را بــه وحشــت انداخته و
محصول این همگرایی تقویت محور مقاومت
در بین جوامع اســامی اســت و شکلگیری
بزرگتریناجتماعانسانیدراربعینحسینی
باعث شــده عمله های شیطان دســت به کار
شوند و در کشور دوست و برادرمان عراق فتنه
انگیزی کنند که مطمئن ًا بصیرت و هوشیاری
ملت عراق نقشــه های شــوم آن هــا را خنثی
خواهد کرد.امام جمعه درود فتنه انگیزی در
مسجد ضرار را نمونه ای در صدر اسالم و فتنه
 ۸۸را نمونه امروز دانســت و گفت :دشمنان
از مراکز دینی و اعتقادی فتنه انگیزی را آغاز
میکنند تا تشخیص حق از باطل بین مردم به
ســختی انجام شــود اما با بصیرت اهل ایمان
تیرشــان به ســنگ خواهد خــورد.وی تالش
رســانههای غربی ،عربی برای پوشش لحظه
به لحظــه ناآرامی های عــراق را در راســتای
دشمنی با مردم این کشور بیان کرد و افزود:
اگر مدافــع حقــوق مــردم بودنــد ،در جریان
اعتراض های مردمی و صنفی فرانسه و کشتار
مسلمانان یمن توسط سعودیها سکوت نمی
کردند .خطیب جمعــه درود بــا تبریک هفته
نیروی انتظامی ،اقتدار و رحمت را دو عنصری

دانست که همراه شــدن آن ها زحمت فراوان
دارد اما نیروی مقتدر انتظامی تالش میکند
این دو را با سخت کوشی در جامعه اجرا کند.
بهــره منــد /حجــت االســام ســاجدیان امام
جمعه شهرســتان صالــح آبــاد گفت :یکی از
دغدغههای مردم صالح آباد حضور نداشتن
مسئولین در شهرستان است و انتظار مردم،
اسکان و حضور آن ها در شهرستان صالح آباد
اســت.وی افزود :حضور مســئوالن پروازی و
مهمان گونه خدمت رسانی را کندتر و کمرنگ
تر می کند و نمــی توانند آن طور که شایســته
مردم شهرستان است ،خدمت کنند.
بخشــی/حجت االســام حصاری امام جمعه
بایگ  با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت:
نیــروی انتظامی   تبلور عزت ،اقتــدار وقانون
مداری در کشور است.امام جمعه بایگ افزود:
نیروی انتظامی تاکنون درتراز انقالب حرکت
کرده ودرراه رهبری قدم برداشته و به بهترین
شــکل توانســته اســت بــرای تحقــق اهداف
انقالب گام بــردارد وامنیتی پایداردرکشــور
رافراهم کند.
باقری/حجــت االســام مظفر تاجــی خطیب
جمعه چناران با اشــاره به بیانات مقام معظم
رهبری در دیدار مجمع عالی سپاه پاسداران
انقالب اســامی گفت :ســپاه جزو نهادهای

برآمده از انقالب اســامی اســت که والدت و
حرکت و رشد و بلوغش از دل تالطمها و امواج
حادثه ها آغاز شــده و تداوم یافتــه و دردوران
پس از جنــگ و طی این  30ســال کــه جبهه
بندیهــا عمیق تــر و پیچیده تر و گســترده تر
شــد ســپاه به اوج بلوغ و تکامل خود رسیده و
در دو راهیهای تعالی و انحطاط و ریزشها و
رویشها سربلند و پیروز بیرون آمد.
نشتیفانی/حجت االســام زاهدی امام جمعه
باخــرز گفت:امــروز تاکتیک دشــمن شــبهه
افکنی اســت تا شــبهات را علیه دیــن مطرح
بکنند و جوانان ما را تحت تاثیر قرار بدهند.
شعبانی-حجت االسالم عصمتی امام جمعه
تربت حیدریه گفت :آن چــه به تازگی در یمن
اتفاق افتاد بیشک غلبه مجاهداناسالمی بر
سعودی های وهابی و تجلی و ظهور جند ا...
بر جنود شیطان بود.وی تاکید کرد :دشمن به
دنبال فشار حداکثری است تا نظام اسالمی
را به زانو درآورد اما به لطف الهی امروز فشــار
حداکثری شکســت خورده و امت اسالمی با
صبر انقالبی راه خود را طی می کند و به زودی
شــاهد رفع همه مشکالت و شکســت آشکار
نظام سلطه خواهیم بود .این تجلی دیگری از
قدرت نمایی خداوند تعالی اســت البته برای
مردمی که بــا توکل بر خــدا در صحنه دفاع از

ارزش ها حضور پیدا کرده اند.
مهدیان-حجت االسالم طباطبایی امام جمعه
کاشــمر با اشــاره به حرکت میلیونــی زائران
حسینیدرایاماربعینبهسمتکربالیمعلی،
گفت :پیــاده روی اربعین به یک پدیــده نادر و
شگفت آور در عصر حاضر تبدیل شده است.
کلثومیان-حجت االســام ملکی  امام جمعه
تایباد گفت :نســخه شــفا بخش برون رفت از
مشــکالت اقتصادی کشــور تقویت اشتغال و
رونق تولید است.
صفــری /حجــت االســام صادقــی امــام جمعه
گنابــاد گفــت :عملیــات پیــروز مندانــه نصــر
من ا ...انصار ا ...یمن که موجب انهدام سه تیپ
کامل و اســارت هزاران نفر و به غنیمت گرفتن
صدها خــودروی نظامی و زرهی ســعودی بود
اقتدار انصار ا ...را به دنیا ثابت کرد.
کالتــه /حجــت االســام مقیســه امام جمعه
سبزوار گفت :دولت در سفر به نیویورک نمره
قبولــی گرفــت و تراکم مالقــات ها بــا رئیس
جمهوری کشــور حاصل عزت واقتــدار ایران
بــود .وی اظهار کــرد :هدف آن هــا در مرحله
نخســت فشــار حداکثــری بــر مــردم و ایجاد
نارضایتی از مسئوالن و نظام است.
علی نوری /حجت االســام امینــی امام جمعه
بردسکن به روز جهانی ناشنوایان اشاره کرد
و گفت :بردسکن  380ناشنوا دارد که تحت
پوشش اداره بهزیستی شهرستان هستند.
بخشی زاده  /حجت االسالم بهمنی امام جمعه
شــاندیز گفت  :نیروی انتظامی تا کنون حدود
 17هزارشهید  و 22هزارجانباز تقدیم انقالب
کرده اســت و مردم باید قدردان آن ها باشــند
چون امنیت را برای این کشور مهیا کردند.
شــجاعی مهر/حجــت االســام یعقوبــی امــام
جمعه نیشابورگفت :امروز پیروزی های جبهه
مقاومــت در یمن ،عــراق و ســوریه برگرفته از
روحیه جهادی و انقالبی سربازان ما در سپاه
پاسداران است.

کلثومیان-ســفیر جدید ایران در افغانستان روز پنج
شــنبه در راس هیئــت دیپلماتیک از مــرز دوغارون
شهرستان تایباد در استان بازدید کرد .سفیر جدید
ایران در افغانســتان گفت :معبر رســمی دوغارون
تایباد در شرق اســتان از مهم ترین معبرهای ورود و
خروج اتباع افغانستان است که بستر و ظرفیتهای
آن باید از سوی دو کشور تقویت شود.بهادر امینیان
روز پنج شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکالت
موجود در مرز ایران و افغانستان در دوغارون تایباد
افزود :دولــت و ملت ایران و افغانســتان بــا توجه به
اشــتراکات فرهنگی و مذهبی از ســالیان گذشــته
تعامل و روابط خوبی با یکدیگر داشته اند.وی اظهار
کرد :این روابط در آینده نیز در تمام ابعاد اقتصادی،
سیاســی و فرهنگی گســترش خواهد یافت.وی با
اشــاره به جایگاه معبر دوغــارون افزود :بــا توجه به
قدمت بسیار و اهمیت گمرک دوغارون ،توسعه این
گمرک می تواند نقش به ســزایی در اقتصاد کشور
داشــته باشــد.فرماندار تایبــاد نیــز در این مراســم
گفت :روزانه بیش از ســه هــزار و  ۵۰۰نفــر از اتباع
ایران و افغانستان در این مرز تردد دارند و این معبر
یکی از امن ترین مرزها در شرق کشور محسوب می
شود.سیاح افزود :ساالنه بیش از یک میلیون مسافر
ایرانی و افغانستانی از طریق معبر رسمی دوغارون
وارد دو کشور ایران و افغانستان می شوند و با توجه
به این که مرز دوغارون اولین چشم انداز برای اتباع
کشور افغانستان است مسئوالن باید به این مرز نگاه
ویژه داشته باشند.مدیر کل گمرک دوغارون تایباد
هم گفت :هــم اینک بیــش از  ۶۰درصــد صادرات
اســتان از طریق گمــرک مــرز دوغــارون انجام می
شــود.محمد کوه گرد افزود ۹۰ :درصــد کاالهای
صادراتی از گمرک مرزی دوغارون به مقصد شــهر
هرات دومین بازار اقتصادی کشور افغانستان صادر
می شود.وی اظهار کرد :مواد غذایی ،میوه ،تره بار و
انواع مصالح ساختمانی از مهم ترین اقالم صادراتی
به کشور افغانستان است و کنجد و دانه های روغنی
نیز مهم ترین اقالم وارداتی از این کشــور به شــمار
می رود.فرمانــده هنگ مــرزی تایباد هــم گفت :با
تعاملی که با مرزبانان کشور افغانستان برقرار شده
مشــکلی در این معبر وجود ندارد و مرزهای این دو
کشــور برای هرگونه ورود غیــر مجاز ناامن اســت.
سرهنگ صمدی افزود :با تالش ها و مالقات های
مرزی انجام شده ،ورود مواد مخدر به ایران از طریق
مرزهای افغانســتان به حداقل رســیده و از ابتدای
امسال تاکنون بیش از ۵۰۰کیلو گرم مواد مخدر در
مرزهایمشترکدوکشورکشفوضبطشدهاست.

سوژه ها وخبرها
مدیرعاملسازمانآتشنشانینیشابور:

رئیسکمیتهامدادجغتایخبرداد:

 ۴۵۰نقطه نا ایمن در شهر نیشابور
شناسایی شده است

شجاعی مهر /مدیر عامل سازمان آتش نشــانی نیشابور گفت :بیش
از  ۴۵۰نقطه نا ایمن شناســایی شــده اســت که به دســتگاه های
مرتبط برای اصالح آن اعالم و اخطار های الزم داده شــده اســت.
حسینی افزود :طی یک سال گذشته از حدود ۲۰مکان تجاری بازدید و توصیه های ایمنی الزم
داده شد و از اماکن تجاری پر خطر می توان به بازار ســرپوش و پاساژ قائم اشاره کرد.وی بیان
کرد :از ابتدای امسال هزار و  ۶۲۶حادثه حریق و نجات در نیشــابور به وقوع پیوسته که از این
تعداد هزار و ۵۳مورد حریق و بقیه امداد و نجات بوده است و طی آن ها شش نفر کشته شده اند.

بهره مند -فاز اول بیمارســتان شــهدای صالح آباد
شــامل درمانگاه شــبانه روزی اورژانس ،درمانگاه
تخصصی با حضور روزانه متخصصان ،رادیولوژی
شبانه روزی ،آزمایشگاه شبانه روزی ،بخش بستری
موقت و قسمت اداری و دیالیز طی ماه آینده (آبان)
افتتــاح خواهد شــد .معلم زاده سرپرســت شــبکه
بهداشــت و درمــان صالح آبــاد به خراســان گفت:
بیمارســتان  32تخت خوابی شــهدای شهرستان
صالح آباد در سال  88کلنگ زنی و در سال  93به
دانشکده علوم پزشکی تربت جام تحویل شد و یکی
از مهم ترین نیازهای صالح آباد است.

 ۴۵۰۰دانش آموزدر گناباد
نیازمندکمکخیرانهستند
صفری-مدیر کمیته امداد گنابادگفت :چهار هزار و
 ۵۰۰دانش آموز بی بضاعت گناباد نیازمند کمک
نیکاندیشان خیر هستند که هزار و ۵۰۰نفر از این
دانشآمــوزان را کودکان یتیم تشــکیل میدهند.
آریان نژاد افزود :امســال در دو مرحله قبلی جشن
عاطفه ها یعنی هشتم و دهم شــهریور ،نیکوکاران
گنابــادی  ۸۲۰میلیون ریــال در پایگاههای جمع
آوری کمکهای مردمی و مصالی اقامه نماز جمعه
به دانش آموزان بی بضاعت این شهرســتان کمک
کردند و امیدواریم که امروز این میزان به دو میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال افزایش یابد.

گفتی -در شش ماه ابتدای امسال  800میلیون ریال هدیه ازدواج به
 26زوج مددجوی جغتای پرداخت شــد.رئیس کمیته امداد جغتای
گفت :این میــزان اعتبار در قالب هدیه ازدواج دختــران و هدیه داماد
به  26زوج پرداخت شده است.مسکنی با اشــاره به برنامه های آموزشی کمیته امداد افزود :آگاه
سازی مددجویان برای رفع فقر فرهنگی و اجتماعی آنان موضوع مهمی است که کمیته امداد آن را
دنبالمیکند.ویتاکیدکرد:درهمینزمینهوباهدفارتقایسطحکیفیزندگیزوجهایجوان،
از ابتدای سال تاکنون ،حدود 60زوج درکالس های آموزشی ویژه همسران شرکت کرده اند.

ایشان زاده -مردم قوچان باشروع ســال تحصیلی  ،باردیگر درآزمون
نوع دوستی شرکت و درمجموع بیش از شش میلیاردریال به دانش
آموزان نیازمند اهدا کردنــد .رئیس کمیته امداد امــام (ره) قوچان
گفت :امسال درجشن عاطفه ها مبلغ دو میلیارد ریال کمک های مردمی توسط کمیته امدادو
چهار میلیارد و ۱۲۰میلیون ریال توســط مراکز خیریه قوچان جمع آوری شدکه نسبت به سال
گذشته ۳۵درصد رشد داشته است .دهقانی افزود :دربرنامه ریزی با آموزش وپرورش شهرستان
نیز  ۱۳هزار پاکت مخصوص جمع آوری کمک ها وهدایای نقدی به مدارس ارسال شد .

زعفران کاران اسیر جوسازی های دالالن نشوند

شهرستان ها

آبان ماه فاز اول بیمارستان
شهدای صالح آباد افتتاح می شود

پرداخت هدیه ازدواج به مددجویان
جغتای در6ماه اول سال

کمک۶میلیارد ریالی مردم
قوچان به دانش آموزان نیازمند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

اخبار
سرپرستشبکهبهداشتودرمانصالحآباد:

رئیسکمیتهامدادقوچان:

شعبانی-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
با تاکیــد بر این کــه زعفــران کاران نباید اســیر
تبلیغات و جوسازی دالالن شوند ،افزود :جای
تاســف اســت که می شــنویم کســانی که امروز
منافعشــان از ایجــاد بــورس زعفــران بــه خطر
افتاده ،می گویند کاری می کنیم سازمان تعاون

روســتایی زعفران حاصل از خرید توافقی را به
دریا بریزد یــا روز دیگر ادعا مــی کنند که کاری
می کنیم بورس زعفران موفق نشود.اورانی ،در
نشست هم اندیشی زعفران که در تربت حیدریه
برگزار شد ،اظهار کرد :بورس زعفران و شفاف
سازی هم برای کشــاورز ،هم برای واسطه ها و

کشف کاالی قاچاق در گناباد
 ۳۱۷درصد افزایش یافت
فرمانده انتظامــی گناباد گفــت :ارزش کشــفیات انواع
کاالی قاچــاق از هفتــه نیــروی انتظامی ســال گذشــته
تاکنــون در این شهرســتان بــا  ۳۱۷درصــد افزایش در
مقایســه با مدت مشــابه قبل از آن بــه  ۲۰میلیــارد ریال
رســیده است.ســرهنگ قربانعلــی قربانــی در گفــت و
گو با ایرنــا افزود :همچنیــن در این مدت بیــش از ۹۵۰
کیلوگرم انــواع مــواد مخدر در گناباد کشــف شــد که به
نسبت سال قبل از آن  ۲۰درصد افزایش نشان می دهد.
وی ادامه داد :میزان صدور گواهی نامه ،شماره گذاری
و نقل و انتقــال خودرو و موتورســیکلت هــم در مدت یاد
شــده به ترتیــب  ۳۴ ،۱۳و  ۳۹درصد ،صــدور گذرنامه
و معافیتهــای تحصیلــی و کفالتهای دایمــی و موقت
 ۲۴ ،۲۰و 5درصد ،عدم سوء پیشینه  ۲۲و صدور پروانه
کســب  ۲۵درصد افزایش یافته است.فرمانده انتظامی
گناباد گفــت :اهالی این شهرســتان طی یک ســال ۱۳
هــزار و  ۱۳۵مورد تماس بــا مرکز فوریتهای پلیســی و

هم برای تاجری که می خواهد یک نگاه منطقی
به بازار داشته باشد ،روشــی نوین و مفید است
بنابراین خطاب به کسانی که از عملکرد بورس
انتقاد دارند ،می گوییم شما چه سابقه خوبی از
زعفران قبل از این که بورس زعفران ایجاد شود،
در ذهن تان دارید؟

 ۱۹۷داشتندکهاینمیزاننسبتبهسالقبل ۲۷درصد
رشد داشته است.قربانی افزود :توهین و فحاشی ،نزاع و
درگیری و اختالفهای خانوادگی به ترتیب با ۲۳ ، ۲۷
و ۱۵درصد بیشترین درصد آسیبهای اجتماعی گناباد
را تشــکیل می دهند که باید با قانون مداری ،ســعه صدر
و خویشــتن داری و یادگیری آموزشهــای خانوادگی و
مهارتهای زندگی این آسیبها کاهش یابد.

دستگیری ۳حفار غیرمجاز در یکی
از محوطه های باستانی نیشابور

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی
از دســتگیری ســه حفار غیــر مجــاز در محــدوده یکی از
محوطه های باستانی نیشابور خبرداد.به گزارش روابط
عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع
دســتی خراســان رضوی محمدعلی مدیر افزود :تعداد
ســه نفر حفار غیرمجاز در یکی از محوطه های باســتانی
بخش مرکزی نیشابور شناســایی و دستگیر شدند .وی
ادامه داد :تعداد سه نفر از حفاران غیرمجاز که در منطقه
حفاظت شــده حیات وحش حیدری نیشــابور  ،با آالت و

وی با بیــان این که تعریف و برنامه مــا از زعفران
دربرگیری منافع ملی حاصل از تولید و صادرات
آن است و نه نفع یک گروه خاص ،افزود :قبل از
بورس هیچ سابقه درخشانی از زعفران در ایران
به چشــم نمی خورد و در عین حال ادعا نداریم
با ورود بورس تمام مشــکالت زعفران کاران را

ادوات حفاری از قبیل بیل و کلنگ و دســتگاه پیشــرفته
فلزیاب قصداقدام به حفاری غیرمجاز در یکی از محوطه
های باســتانی موجــود در ایــن منطقه حفاظت شــده را
داشتند  ،شناسایی و دستگیر و تحویل پاسگاه انتظامی
کالته محمد جان شدند.

افزایش ۲/۵برابری جرایم سایبری
در نیشابور

شــجاعی مهر /فرمانــده انتظامی نیشــابور گفــت :در یک
سال گذشته  ۵۴۷جرم سایبری در نیشابور رخ داده که
نسبت به مدت مشابه دو و نیم برابر افزایش داشته و منجر
به دســتگیری  ۷۰نفر شــده است.ســرهنگ دهقان پور
در نشست خبری افزود :نیشــابور با  ۱۶۷دوربین رصد
شده که منجر به کشف جرایم مختلف و همچنین با ایجاد
موج سبز باعث نجات چهار بیمار اورژانسی شده ایم.وی
بدون اشاره به تعداد قتل های رخ داده در نیشابور گفت:
در ســال گذشــته عوامل  ۱۱فقره از قتل ها در نیشــابور
شناسایی شــدند همچنین  ۴۶مورد نزاع دسته جمعی،
 ۱۷مورد تجــاوز به عنف و  ۳۲مورد آتش ســوزی عمدی

توانســتیم برطــرف کنیم.وی گفت :پیشــنهاد
میکنیم نخســت شهرســتان هایی که دســت
اندرکار تولید زعفران هســتند ،زعفران کاران
تحصیل کرده یا فرزندان تحصیل کرده آن ها را
شناسایی و برای این افراد کارگاه های آموزشی
آشــنایی با ادبیات و الفبای بــورس را دایر کنید
زیرا با این شیوه قادر خواهیم بود زعفران کاران
را به سالح علم روز تجهیز کنیم و در نتیجه قادر
شویم از این ظرفیت جدید یعنی بورس کاالیی
زعفران به نحو مطلوب استفاده کنیم.

در نیشابور ثبت شده است.فرمانده انتظامی شهرستان
نیشابور ادامه داد :در سال گذشته بیش از  ۲۵۳میلیارد
ریال انواع کاالی قاچاق در نیشابور توقیف و  ۱۳میلیارد
ریال نیز کاالی احتکاری کشــف شــده است.ســرهنگ
دهقان پور با اشاره به افزایش  10درصدی سرقت ها طی
شش ماه گذشته گفت ۵۹۰ :نفر سارق و مالخر طی یک
سال گذشته دستگیر شده اند و  ۲۰باند حرفه ای سرقت
نیز متالشی شده است .وی خاطر نشان کرد :در یک سال
گذشــته  ۳۴۰کیلوگرم مواد مخدر کشــف شــده است و
 ۱۵۶۸نفر در همین زمینه دستگیر شده اند و هرزمان که
معتادان را  ۲۴ساعت نگه داشته ایم آمار سرقت در همان
روز  ۵۰درصد کاهش پیدا کرده است.فرمانده انتظامی
نیشابور با ابراز امیدواری به کلنگ زنی ساختمان ستاد
فرماندهی انتظامی نیشابور در هفته ناجا گفت :با توجه
به پراکنده بودن ســاختمان های پلیس در شــهر ،مردم
مشــکالت فراوانی دارند و امیدواریم بــا احداث مجتمع
انتظامی و ستاد فرماندهی نیشابور که حدود پنج میلیارد
تومان اعتبار می خواهد و برای آن نیز دچار چالشیم این
مشکل نیز رفع شود.

