
مسئول روابط عمومی ستاد بازسازی 
عتبات عالیات فریمان:

مردم فریمان 60 گرم طال به 
ستاد عتبات عالیات اهدا كردند

ستاد  عمومی  رواب���ط  مسئول 

ب����ازس����ازی ع��ت��ب��ات ع��ال��ی��ات 

شهرستان فریمان از جمع آوری 

18 گ��رم ط��ا در ط��ول 20روز 

ک��ه پرچم متبرك ح��رم حضرت 

شهرستان  روستاهای  و  شهر  فضای  ابوالفضل)ع( 

فریمان را عطرآگین كرد خبرداد و گفت: 60 گرم طا 

نیز در طول سال جمع آوری شد و یك عدد خشت طا 

نیز اهدا و سند افتخار آن دریافت گردید.علی كهنسال 

نصب بنر دائمی در محل ستاد نماز جمعه،پرچم  گردانی 

در تمامی روستاهای بخش مرکزی با همراهی امام جمعه 

،بخشدار مرکزی و قلندرآباد و برخی مسئوالن ،مشارکت 

در برگزاری راهپیمایی خانوادگی ،مشارکت در برگزاری 

جشن نیمه شعبان در مسجد امام حسین )ع( و مسجد 

صاحب الزمان)عج(شهرستان فریمان و... را بخشی از 

فعالیت های فرهنگی این ستاد برشمرد. وی برگزاری 

جلسه اعضای ستاد با اتاق اصناف فریمان به منظور 

همکاری و جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی از 

بازاریان ،حضور مستمر مسئول روابط عمومی ستاد در 

مسابقات ورزشی و جشن های سطح شهر، حضور پرچم 

مقدس حرم ابوالفضل العباس )ع(در منازل افراد نیازمند 

و مدارس شهرستان را از دیگر فعالیت های این ستاد بیان 

کرد.وی گفت:از ابتدای سال جاری، با همکاری معاونت 

خواهران مبلغ 110میلیون ریال برای ستاد بازسازی 

عتبات عالیات جمع آوری شد.
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رییس سازمان نظام مهندسی فریمان مطرح کرد:

صرفه جویی در مصرف انرژی 
چالش  جهان امروز

ری���ی���س س����ازم����ان ن��ظ��ام 

م���ه���ن���دس���ی  س��اخ��ت��م��ان 

شهرستان فریمان در گفتگو 

با خبرنگار خراسان گفت: 

در سال های اخیر افزایش 

ن��گ��ران��ی در خ��ص��وص گرم 

شدن کره زمین  و تبعات زیست محیطی مصرف انرژی 

اهمیت رعایت مصرف ان��رژی در ساخت و سازها را 

دو چندان کرده است.مهندس سیدحبیب حسینی 

رعایت مسائلی چون عایق کاری حرارتی دیوارهای 

خارجی ساختمان ها ، شرایط بهره گیری حداکثری 

از انرژی خورشید در ساختمان ها و استفاده از مصالح 

و ف���رآورده ه��ای نوینی چ��ون شیشه ه��ای دوج��داره 

،پنجره های یو پی وی سی و.... را از عوامل مهم و 

تأثیرگذار در کاهش مصرف انرژی بیان کرد.مهندس 

حسینی در پایان با بیان این که صرفه جویی در مصرف 

ان��رژی از چالش های مهم جهان ام��روز به حساب 

می آید گفت: امید است در آینده ای نه چندان دور، 

برای نیل هرچه بیشتر به استانداردهای جهانی در 

زمینه مصرف ان��رژی، گام های الزم برداشته شود و 

به نظر می رسد در این راستا اشاعه فرهنگ پایداری، 

ساختمان های سبز، سیستم های هوشمند، کاربرد 

ان��رژی ه��ای تجدیدپذیر، سیستم های نوین تهویه و 

تعمیم برچسب انرژی به تمامی فرآورده ها و تجهیزات 

در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها 

مورد استفاده قرار  گیرد.

سد فریمان را دریابید!

ش���ه���رس���ت���ان ف���ری���م���ان در 

ح��ال��ی از نعمت آب و ه��وای 

كم  مناطق  وج��ود  و  مطلوب 

ن��ظ��ی��رگ��ردش��گ��ري  از جمله 

س��دت��اری��خ��ی و گ��ردش��گ��ری 

فریمان بهره مند اس��ت که متأسفانه ش��ه��رداری و 

متولیان آن نسبت به این مجموعه وظیفه خود را آن 

طور که شایسته  و بایسته است انجام نداده اند. مدتی 

است که این مجموعه گردشگری بدون مدیر و پیمانکار 

رسمي توسط ش��ه��رداري فریمان اداره مي شود و 

گردشگران با مشکاتي همچون انباشته شدن زباله ها 

در نشیمن گاه ها، نبود امکانات تفریحي و رفاهي 

الزم، نبود وسایل بازي براي کودکان، نبود نورکافی 

در شب و .... مواجه مي شوند. در خردادماه سال 

جاری خبرنگار روزنامه خراسان مشکات و معضات 

سد فریمان را مشاهده و در تماسي از شهردار فریمان 

خواست تا این مشکات رفع شود،اما با وجود قول 

شهردار کماکان نابساماني در سد فریمان بیداد مي 

کند و شهرداری نتوانسته است اداره این مجموعه را به 

پیمانکار بسپارد.در پایان ضروری است تا مسئوالن امر 

در روزهاي پایاني سال و فرارسیدن سال نو نسبت به 

این موهبت گردشگری توجه بیشتری داشته باشند و 

از امکانات آن به درستی استفاده کنند، تا مردم فریمان 

و گردشگران از مزایاي آن بهره مند شوند.

   یادداشت

اصغری فریمانی

فرمانده انتظامی فریمان خبر داد:

 کاهش 10 درصدی وقوع جرایم
 در فریمان

فرمانده انتظامی شهرستان 

ف��ری��م��ان در گ��ف��ت وگ���و با 

تاش  گفت:با  م��ا  خبرنگار 

با  و  همکاران  روزی  شبانه 

اج��رای طرح های مختلف و 

پیش بینی تمهیدات کنترلی 

در راستای پیشگیری  از وقوع جرایم ،شاهد کاهش 

10 درص��دی وق��وع ان��واع  جرایم در ی��ازده ماه سال 

جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در شهرستان 

فریمان هستیم.سرهنگ علی اکبر قربانی بااشاره 

به افزایش 20درص��دی جرایم کشف شده تصریح 

کرد:در این مدت شاهد افزایش 75درصدی کشف 

وسایل نقلیه نیز بوده ایم و البته این مهم با همت و 

است. یافته  تحقق  فرماندهی  این  مأموران  تاش 

سرهنگ قربانی تأمین امنیت،پیشگیری از وقوع جرم 

و کشف جرایم به وقوع پیوسته را از اهداف اساسی 

فرماندهی انتظامی فریمان برشمرد و گفت:هدف 

برنامه  نیازمند  جرایم  کشف  و  پیشگیری  در  ناجا 

ریزی اصولی و هدفمند است و لذا در این خصوص 

نیروی انتظامی حتی برای کوچک ترین جرایم نیز 

دستورالعمل های خاص و ویژه تهیه و به اجرا گذاشته 

است.وی در پایان با تقدیر و تشکر از همکاری مردم 

فهیم شهرستان فریمان با پلیس در شناسایی و کشف 

جرایم، از شهروندان خواست تا در صورت اطاع از 

فعالیت های مجرمانه مراتب را از طریق تلفن مرکز 

فوریت های پلیسی 110 اطاع دهند.


