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نماینده فریمان در مجلس مطرح کرد:

 ترس، همسفر مسافران 
جاده فریمان – مشهد

جــاده فریمان به مشهد 

یکی از پنج محور حادثه 

ــان خــراســان  ــت خــیــز اس

ــت کــه طبق  رضـــوی اس

آمــارهــای ارائـــه شــده از 

ابتدای امسال 12 نفر 

در این جاده پرخطر جان 

خود را از دست داده اند و 9 نفراز آنان در ماه گذشته 

در دو حادثه دلخراش رانندگی جان سپردند.حادثه 

خیز بودن محور مشهد فریمان باعث شده تا مسافران 

با ترس و دلهره این مسیر را طی کنند.نماینده مردم 

فریمان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار فریمان 

با انتقاد از وزارت راه و شهرسازی گفت: در صحن 

مجلس دو تذکر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص 

حادثه خیز بــودن جــاده مشهد به فریمان داده شد 

و پیگیری های الزم در این باره با استاندار قدیم و 

جدید و حتی وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و 

شهرسازی استان انجام شده است.دکتر سید احسان 

قاضی زاده هاشمی در خصوص روند احداث پل دوم 

سنگ بست فریمان گفت: احداث این پل تمام شده 

است و هم اکنون عالمت گذاری و نصب گاردریل آن 

در حال انجام است.دکتر قاضی زاده هاشمی با اشاره 

به این که این پروژه دو سال و نیم قبل با 12 میلیارد 

تومان آغاز شد و تاکنون بیش از 2۶ میلیارد تومان 

هزینه در پی داشته است گفت: محور تپه سالم به قصه  

پرغصه منطقه تبدیل شده است. 

رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
فریمان خبر داد:

برگزاری بیش از100برنامه 
فرهنگی هنری در دهه فجر

تبلیغات  اداره  رئــیــس 

ــی فــریــمــان با  ــالمـ اسـ

ــدن  ــی ــرا رس ــ ــک ف ــری ــب ت

ــرد  ــگ ــال ــن س ــی ــم ــل ــه چ

پیروزی انقالب اسالمی 

در گفت و گو با خراسان 

فعالیت های  تشریح  به 

این اداره در سطح شهرستان پرداخت و گفت:در دهه 

فجر بیش از 1۰۰ برنامه فرهنگی، هنری، قرآنی، 

ورزشــی و... در سطح شهرستان فریمان برگزار 

می شود.حجت االسالم قاسمعلی مجیدی گفت : 

برگزاری مسابقات قرآنی و کتابخوانی ، مسابقات 

بومی محلی و ورزشـــی ، همایش زن در انقالب، 

ــروژه عمرانی و صنعتی ، نشست  افتتاح چندین پ

ــدار با خانواده معزز شاهد و ایثارگر  با نخبگان ،دی

و برگزاری چندین یــادواره شهدا و غبارروبی گلزار 

شهدای شهرستان گوشه ای از برنامه های قابل اجرا 

در این دهه است.حجت االسالم مجیدی با اشاره به 

همزمانی دهه فجر با ایام شهادت حضرت زهرا)س( 

ــزاداری و  گفت: برپایی نمایشگاه یــاس کبود و عـ

حرکت دسته جمعی و تجمع هیئات مذهبی در سطح 

شهرستان برگزار می شود. حجت االسالم مجیدی در 

پایان  از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در 

راهپیمایی بزرگ 22 بهمن دعوت کرد.

شهردار فرهادگرد در گفت و گو با خراسان 

به بیان اقــدامــات شــهــرداری فرهادگرد 

از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت و 

گفت: از ابتدای سال جاری آسفالت معابر 

و خیابان های شهر با هزینه 1۰ میلیارد 

ریــال انجام شــده اســت. مهندس حمید 

کهنسال با بیان این که به منظور جدول 

گذاری معابر سطح شهر 5 میلیارد ریال هزینه شده است، 

گفت: پیگیری و تصویب طرح میدان و بولوار امام رضا)ع( 

در جاده بین المللی، احداث ساختمان شهرداری به متراژ 

53۰ مترمربع و احداث ایستگاه جدید آتش نشانی در 

حاشیه جاده بین المللی به متراژ 1۶5 مترمربع از دیگر 

اقدامات شهرداری فرهادگرد است. کهنسال با اشاره به 

این که احداث پل قائم و دیوار ساحلی در محله شریف آباد 

از دیگر اقدامات شهرداری است، گفت: 

ــال مــورد  ــرح هــادی شهر پــس از ده س ط

با همت اعضای  و  ــرار گرفت  ق بازنگری 

ــورای اسالمی  طــرح بزرگترین پارک  ش

شهر آمــاده شده است و به زودی بودجه 

مورد نیاز برای آغاز عملیات عمرانی پارک 

اختصاص می یابد. وی گفت: به منظور 

رونق گردشگری و بوم گردی شهر پس از 2۰ سال برای 

اولین بار تدقیق و گمانه زنی تپه تاریخی شهر با مجوز 

اداره میراث فرهنگی انجام شد و منازل قدیمی باالی 

2۰۰ سال خریداری شده است. وی گفت: برای توسعه 

مبلغ  مترو   3۰۰ متراژ  به  زمینی  کتابخوانی،  فرهنگ 

1۰۰میلیون تومان بــرای احــداث کتابخانه مشارکتی 

اختصاص یافته است.

شهردار فرهادگرد:

 گمانه زنی تپه باستانی شهر فرهادگرد آغاز شد


