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مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان بیان کرد:

67 درصد میزان سرمایه گذاری صنعتی استان در فریمان انجام شده است
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۲

فرمانده انتظامی فریمان بیان کرد:
به کارگیری مشموالن غایب پیگرد 

قانونی دارد

۲

 اعتماد به جوانان محور تحول
 و بالندگی کشور

  یادداشت خبرنگار

صفحه 3

رئیس اتاق اصناف شهرستان :

فراخوان 11 اتحادیه صنفی فریمان 
انجام شد

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان فریمان  گفت: از 

محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 15میلیارد و 800 

میلیون ریال برای احداث دو بند خاکی، یک بند سنگی و 

مالتی، 3 سازه گالیونی ، پروژه های بهبود و اصالح مراتع ، 

جنگل کاری با سطح 460 هکتار تخصیص یافت. مهندس 

سیدکمال الدین حیدری منش با بیان این که این پروژه ها 

95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند گفت: در سال جاری و 

از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، شهرستان فریمان 

رتبه اول استان خراسان رضوی را در اجرا وتکمیل پروژه 

ها دارد.مهندس حیدری منش گفت: با توجه به بحران آب 

و خشکسالی های سال های اخیر بهترین راه مقابله با این 

بحران، انجام فعالیت های آبخیزبرداری 

است که این مهم با اعتبارات صندوق 

توسعه ملی در سطح کشور و همچنین 

شهرستان فریمان با جدیت پیگیری و 

اجــرا می شــود. حیدری منش گفت: با 

هر نوبت آبگیری سازه های مذکور 250 

هزار مترمکعب آب استحصال می شود 

که عالوه بر کنترل سیل و رسوب، باعث 

تقویت منابع آبی پایین دست نیز می شود. 

وی در پایان از زحمات و پیگیری نماینده 

مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی 

فرماندار  هاشمی،  زاده  قاضی  دکتر 

فریمان مهندس صفایی و مدیر کل منابع 

طبیعی استان خراسان رضوی، مهندس صحرایی به خاطر 

اهمیت دادن به حوزه منابع طبیعی، آبخیزداری و تخصیص 

اعتبارات صندوق توسعه به این بخش تقدیر و تشکر کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی بیان کرد:

منابع طبیعی فریمان،رتبه اول استان را کسب کرد


