۳

۲

سخنگوی گمرک ایران
خبرداد:

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا
خبر داد:

تغییر وضعیت 3شهر استان از قرمز
به نارنجی
درستادتسهیلورفع
موانعتولیدخراسانرضوی
انجامشد:

گره گشایی از
مشکالت ۱۱واحد
تولیدی در استان

صفحه۳

بازگشایی مرز لطف آباد با ترکمنستان
پس از  9ماه

Wed.Dec.2.2020. No.4568

معاونفرماندار:

چهارشنبه  1۲آذر 1۶ / 1399ربیع الثانی 1442
 4صفحه/شماره  / 456۸قیمت 600 :تومان

فرمانداری مشهد با
تعطیلیپنجشنبهها
مخالفتینداشته
است
صفحه۲

فعاالن حوزه صنعت سنگ ساختمان مطرح کردند

سنگهایپیشپایصادراتسنگساختمانی

فرماندهانتظامیتربتجام
خبرداد:

صفحه4

فعاالن هنری استان
تسهیالتکمبهره
میگیرند

دستگیریقاتل
زن ۲۳ساله که
جسدش کنار جاده
رها شده بود

صفحه۲

صفحه۱

عضوشورایشهرمشهد:

 3.5هکتار از پروژه
چهل بازه اسفندماه
بهره برداری می شود
صفحه۲

مدیربازرسیونظارتبر
اصنافمشهداعالمکرد:

پلمب در انتظار
مغازههای نیمه باز

صفحه۳

تعیینتکلیف
اراضیکشاورزی
توس،شایدچند
روزدیگر
آمار دقیقی از وسعت اراضی
کشاورزی توس که باید از طرح
خارج شوند  ،اعالم نشد
شش روز پیش بود که دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان در هفتادمین جلسه
شــورای حفظ حقوق بیت المال در امور
اراضــی و منابع طبیعــی اســتان مهلت
پنــج روزه بــرای تعییــن تکلیــف اراضی
کشاورزی...

صفحه۱

فرماندهانتظامیتربتجامخبرداد:

دستگیری قاتل زن ۲۳ساله ای که جسدش کنار
جاده رها شده بود
حقدادی  -فرمانده انتظامی شهرســتان تربت جام از دســتگیری قاتل زن
 23ساله در تربت جام خبر داد و گفت :در چهارم مهر امسال خبری مبنی بر
رویت جســد فردی ناشــناس در محور تربت جام به صالح آباد بعد از روستای
یخک به پلیس گزارش و موضوع با مقام قضایی هماهنگ شد و پس از اطالع
رســانی و هماهنگی با بازپرس شــعبه دوم دادســرای عمومــی و انقالب در
دستور کار قرار گرفت .سرهنگقهســتانی افزود :ماموران پلیس آگاهی به
همراه بازپرس شعبه دوم دادســرای عمومی و انقالب به محل حادثه اعزام
و مشاهده شد ،جســد متعلق به یک زن و توســط حیوانات وحشی متالشی
شده است و در شانه خاکی جاده به صورت غیر قابل شناسایی وجود دارد که
بهدستورمقامقضایی برایبررسیبیشتربهپزشکیقانونیمنتقلشد.وی
گفت:درهمینحینشخصیبههویتمعلومبهپلیسآگاهیمراجعهواعالم
کردکهخواهرشاز ۲۶شهریورازمنزلخارجشدهوبرنگشتهاستوهیچگونه
اطالعی از وی نداریم که پس از مطابقت مدارک و ادله موجود ،هویت متوفی
شناسایی شد .ادامه این مطلب را در صفحات روزنامه خراسان رضوی در
سایت  khorasannews.comبخوانید.



صفحه4

دستگیری سارقان 1000کیلو پسته در بردسکن
علینوری/فرماندهانتظامیشهرستانبردسکنگفت:سارقانمیلیاردی
پستهدربردسکندستگیرشدند.سرهنگمحمودمختاریافزود:درپی
اعالمسرقتیکتنپستهازخانههایمسکونیدرشهربردسکن،مأموران
پلیس آگاهی به محل ســرقت عزیمت و ضمن بررسی موضوع ،تحقیقات
خود را با هدف کشف و شناسایی و دستگیری عامالن سرقت آغاز کردند.
ویافزود:بررسیهایاولیهحاکیازشکستهشدنشیشهپارکینگخانه
مسکونیوبازشدندرتوسطسارقانوبهسرقترفتننیمیازبستههای
موجود در محل بود .ســرهنگ مختاری گفت :ماموران پلیــس آگاهی با
انجام یک سری اقدامات اطالعاتی و پلیسی به جوانی که با صاحبخانه در
ارتباطبودهوبهمکانمدنظررفتوآمدداشتهمظنونشدندواینفردرابا
هماهنگیقضاییدرمخفیگاهشدستگیرودربازرسیازمحلاختفایاو
یکتنپستهسرقتیراکشفکردند.ویگفت:متهمدربازجوییهایاولیه
پسازمواجههباشواهدموجود،بهسرقتوصحنهسازیحرفهایبهمنظور
گمراهکردنمسیرتحقیقاتپروندهباهمکارییکیازدوستانشاعتراف
کردکه همدستوینیزشناساییودستگیرشد.
ادامــه ایــن مطلــب را در صفحــات روزنامــه خراســان رضــوی در ســایت
 khorasannews.comبخوانید.

۲

مدیرکلثبتاسناداستان
اعالمکرد:

پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

دستگیری سارقان
1000کیلوپسته
در بردسکن

هشدارهواشناسی
دربارهاحتمال
بارشهایسیالبی
دراستان

کاهش0.4
درصدی
طالق
صفحه۲

