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سهمیه برنجاستان
مشخصشد
صفحه3

مشاهداتخبرنگار همراه با بازرسی ازبازار روغن

مسیربرگشتخیابان
 ۲۲بهمن اول تیر ماه
بازگشایی می شود

تخلفغیرمنتظرهیککارخانهروغن

صفحه2

برگزاری کنسرت
رستم و سهراب
در سبزوار

تالش برای اصالح مصوبه
فروش سوخت مرزی

کشف 2محموله
 84/5تنی آرد و روغن
احتکاری در طرقبه
شاندیز
صفحه3

صفحه۳

صفحه3

پس از ورود ریزگردها
بهتهران ،مناطقغربی
و مرکزیکشور

دستگیری ۷نفر
از اراذل و اوباش
سابقه دار در قوچان

هجومنفسگیرها
بهمشهد

صفحه1

گزارشیدربارهمشکل
قدیمیاهالیشهرستان
کویریخراسانرضوی

برگزاری اولین کنگره
شعرمحلیخراسان
در طرقبه

صفحه2

عکس :خراسان

کاهش ۴۲میلیون
مترمکعب از منابع آب
زیرزمینیتایباد
صفحه2

دستگیری ۷نفر
از اراذل و اوباش
سابقه دار در قوچان
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ایشــان زاده /فرمانده انتظامی قوچان از دستگیری
هفتنفرازاراذلواوباشسابقهدارقوچانخبرداد.
سرهنگ طبسی اظهار کرد :ماموران در اجرای طرح
ارتقای امنیــت اجتماعی پس از کســب دســتور مقام
قضایی ،با تشــکیل تیم هــای عملیاتی بــه محل های

شناسایی شده اعزام شــدند که در این عملیات حدود
 ۸تن از کاالهای اساســی احتکار شــده کشف و ضبط
شد .سرهنگ طبســی همچنین از دســتگیری هفت
نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در شهرستان خبرداد و
تصریحکرد:برایاینگونهافرادجاییدرقوچاننیست

و به افراد مخل امنیت و با کسانی که نزاع های دسته
جمعی راه می اندازند و در اجتماع اخالل ایجاد می
کنند ،توسط گشت ها ونیروهای سیار وثابت برخورد
می کنیم و اجازه جوالن به آنان نمی دهیم .این مقام
انتظامی گفت :از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۹سارق

سابقه دار دستگیر شدند و سه باند حرفه ای سرقت
نیز که از شهرهای دیگر برای ســرقت به قوچان می
آمدند ،متالشی شدند که  ۴۱۱فقره اموال مسروقه
کشــف وضبط شــده اســت .وی افــزود :کشــف ۲۱
کیلوگرم انــواع مواد مخدر ۱۱۵۰ ،لیتر مشــروبات

شوری
آبامان
بجستانیها
را برید

صفحه4

الکلی ۱۳۷ ،خودروی سرقتی و  ۲۵موتور سیکلت
فاقــد پالک کــه بــرای شــهروندان مزاحمــت ایجاد
می کردند ،از دیگر کشــفیات در طــرح های امنیت
محله محور است .همچنین اعضای یک باند سرقت
سیم و کابل دستگیر شدند.

