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 دعوت امام جمعه فریمان
 ازخیرین برای ساخت مصلی

امام جمعه شهرستان فریمان در گفت وگو با خراسان 

با تشکر از همراهی و کمک خیران و نیکوکاران در 

ساخت مصالی شهرستان فریمان گفت: کار ساخت 

مصلی از سال 89 کلید خورد که به دلیل پایان یافتن 

بودجه اختصاص یافته از سوی دولــت و نیز اتمام 

زمان قرارداد پیمانکار مجموعه، کار ساخت مصلی 

نیز نیمه تمام ماند. حجت االســالم محمدحسین 

ایزدی افزود:در حال حاضر با تالش نماینده مردم 

فریمان در مجلس شورای اسالمی مبلغ 20 میلیون 

تومان از سوی خیر تهرانی برای ادامه کار اهداشد و با 

حمایت خیران شهرستان 

روند ساخت این مجموعه 

بــه خوبی پیش مــی رود، 

لــذا یقین داریــم با همت 

شما مردم خوب وخیرین 

گرامی شاهد تثبیت نماز 

جدید  مــحــل  در  جــمــعــه 

مصلی خواهیم بود. حجت 

ــزدی گفت: از  ــالم ای االس

ــدان و  ــرونـ ــهـ ــی شـ ــام ــم ت

خیرین گرامی دعوت 

ــه منظور  ــی شـــود ب م

تکمیل هر چه سریع 

تر ایــن مکان معنوی 

ــای نــقــدی  ــ ــک ه ــم ک

ــرش  و غــیــرنــقــدی )ف

ــت، لـــــوازم  ــ ــوک ــ و م

گرمایشی و سرمایشی، صوت و ابزار ساختمانی( 

خود را به هیئت امنای مصلی یا دفتر امــام جمعه 

تحویل داده و رسید دریافت نمایند و یا با شماره 

تلفن دفتر 34629551 تماس حاصل نمایند. وی 

همچنین گفت: نمازگزاران عزیز می توانند کمک 

های نقدی خود را نیز در صندوق هایی که در ورودی 

مصلی قرار دارد، واریز نمایند.

نماینده مردم فریمان:

 نرخ بیکاری فریمان زیر ۵ درصد است

نماینده مــردم فریمان در مجلس در گفت وگو 

ــرد: رشــد صنعتی  ــوی اظهار ک با خــراســان رض

شهرستان فریمان رو به پیشرفت است به طوری 

که با افتتاح کارخانه شیشه فلوت فریمان ۷50 

فرصت شغلی به وجــود آمــد و در سه مــاه آینده 

دو واحد صنعتی دیگر به بهره بــرداری می رسد 

و 250 فرصت شغلی جدید به وجــود می آید.

دکترسیداحسان قاضی زاده هاشمی با بیان این که فریمان از جمله شهرهایی 

در استان است که پایین ترین نرخ بیکاری)زیر 5 درصد( را دارد گفت: کلنگ 

گازرسانی به 52 روستای بخش مرکزی و قلندرآباد که زمستان های بسیار 

سردی دارد، به زمین زده شد که در دو سال آینده به بهره بــرداری خواهد 

رسید. دکتر قاضی زاده گفت: عملیات تعریض جاده سد فریمان با همکاری 

شهرداری و راهداری تا پایان تابستان انجام می شود که این پروژه در گسترش 

و رونق صنعت گردشگری شهرستان نقش به سزایی دارد. قاضی زاده گفت: 

قرار بود عملیات احداث جاده کمربندی فریمان)5کیلومتر قبل و بعد ورودی 

شهر( کلید بخورد که به دلیل حمایت از اقتصاد شهری و کسبه و بازاریان و نیز 

جلوگیری از کاهش ورود گردشگر به شهرستان فریمان با اجرای این پروژه 

مخالفت شد و مقرر شد بودجه این طرح در پروژه های دیگری همچون اجرای 

پل سنگ بست هزینه شود. وی گفت: نقشه گسترش محدوده شهرستان 

فریمان که توسط شهرداری فریمان تکمیل شده است در استانداری خراسان 

رضوی تایید شده و به زودی برای اجرا به فرمانداری فریمان ابالغ می شود که 

امیدواریم باعث رشد اجتماعی و اقتصادی شهرستان شود.


