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در حد حرف

هــا
زیــر آفــتــاب داغ و
زمستان هــا زیــر بــرف و
بیش
بــاران
از سه سال است
روز را برای پیدا
که با شروع فصل
کردن کار به شب می
سرما رســانــم«.یـ
دربــاره تجمع کـ
ـزدانــی» می افــزایـ
ـارگــران آشخانه در
ـد :شــورای شهر و
شــهــرداری در
چهارراه شــهــرداری
قــول داده بــودنـ
روزنــامــه «خــراســان
ـد کانکسی بــرای
شمالی» کارگران
مطلب منتشر شده و
در یک مکان دیگر
بارها گالیه های این
تدارک ببینند ولی
قشر هنوز از
زحمتکش را
آن
خبری
نیست.
به گوش مسئوالن
رسانده ایم؛ یکی
مسئوالنی که اقدام
دیگر از کارگران هم با
عملی و قابل توجهی
در
انتقاد از بی توجهی
این
خصوص نکرده اند.
مسئوالن شهری به
مشکالت جامعه کارگران
محل تجمع
ساختمانی می گوید :به
کارگران فصلی آشخانه
شـ
جامعه کارگری بها
به نوعی نمی
ـاهــراه اصــلــی ایــن
دهند و انگار صدای ما
شهر حــســاب مــی
و
شنیده نمی شود.
شود وی که
محل تجمع
حضور ایــن اف ــراد
نخواست نامش اعـ
عــالوه بــر ایــن کـ
ـالم شود با انتقاد
ـه چهره از بی
نامناسبی به
کارگران
این منطقه داده
توجهی مسئوالن دربـ
ـاره
گالیه
سامان
برخی
دهی
کارگران
خــانــواده هــا را هــم
فصلی ادامه می
در پــی داشــتــه اس ـ
فصلی
دهد :از مسئوالن
طرفی
ـت ،از انتظار
این کارگران در
داریم خواسته های
سرمای هوا و هنگام
جامعه کارگری را
آشخانه به
بارش باران و برف
نادیده نگیرند و
سرپناهی ندارند.
پاسخگو باشند زیرا با
وعده
طی
کاری
چاپ
نارضایتی
درست نمی شود.
گزارشی در سال
نوعی شاهراه
شود«.فرخنده» با
گذشته با عنوان
بیان این که این
«طبل توخالی
مشکل را
«فکری» یکی دیگر از
وعده ها در چهارراه
این برطرف خواهیم کــرد ،می افزاید :کــنــد.وی ابـــراز مــی کــنــد :بـــرای هــر کارگر اصلی این
کارگران که ساعت ها
شهرداری منتظر
انتقال
آشخانه» رئیس
کارگران
است تا شاید کسی
ساختمانی در دفتر
وقت شورای شهر
او را سر کار ببرد
آشخانه ابراز می
کرده بود
به
سختـردهاست زیرا این قشر پرونده ای تشکیل میانجمن صنفی کارگران شهر حساب
که شورای شهر و
گوید :فکر نمی کنم
همین مکان عــادت کـ
شود تا
انــد و
شهرداری آشخانه
سامان دهی این قشر
دیگری
اگــر جای هم
سعی می کنند
هم شناسایی و می شود و
زحمتکش برای مسئوالن
سامان دهی شود.
برای آن ها در نظر
تعهدات شان را برای
سخت باشد ،ولی
گرفته شود باز هم
سامان تاکنون
از سر
دهی کارگران
فصلی اجرایی کنند.
مسئوالناقــدام موثری در این زمینه از سوی کرد .عادت ،سر این چهارراه اجتماع خواهند وی تصریح می کند :با انجمن صنفی کارگران حضور این
از طرفی
«غالمی»
رایزنی
شهری
کرده
شهردار
انجام
ایم
شهر
که
نشده است.
که
آشخانه گفته بود در
مکانی را اجاره کنیمبا تاکمک انجمن و کارگران افراد عالوه بر
رئیس اداره
هنوز صحبتی در
این بــاره رئیس شـ
تعاون ،کار و رفاه
زمینه انتقال محل
ـورای شهر آشخانه
در  ۶ماه
تجمع
اجتماعی
می
مانه
فصول
و
این
گوید:
سرد
که
سال
کارگران به مکانی
چهره
سملقان هم تصریح می
قبول داریم تجمع در
دیگر انجام نشده
این قشر در آن جا از
این مکان وجهه
کند :از سال گذشته
است ،ولی خوبی
سرما در امان باشد و
انجمن
در فصل بودجه
برای شهر و برای
تشکیل صنفی کــارگــران در ایــن شهرستان کخود انجمن بر آن ها نظارت داشته باشد تا اگر نامناسبی به
ریزی ،بودجه ای برای
کارگران زحمتکش
دهی
سامان نـــدارد ول
کارگران این شهر در نظر
ارفرمایان کارگر
ــی شــهــرداری و
ش ــده اس ــت کــه
گرفته خواهد شد
شـــورای شهر باید
معرفیالزم داشتند این انجمن ،به این منطقه داده
عـــالوه بــر پیگیری
ولی هنوز
جلسه
این
ای
را
مشکالت
وعده
ک
کارفرما
ـ
ها
او
برگزار
ـارگ
ـ
را
و به
کند.
عملی نشده است.
ـران و سامان دهــی
صورت تخصصی این
یکی از
مشکل را
گالیه برخی
آنــان ،بر وی با
کارت بیمه کارگران
کارگران در این باره می
بررسی کنند تا مکانی
بیان ایــن که شــهـ
گوید:
شهرستان
ـرداری
مناسب
کارگر
های
برای
گرمه
آشخانه
هستم
استقرار
جاجرم هم
و  ۵سال است
و سامان دهی این قشر همکاری نمی کند ،برای خانواده ها
این قشر زحمتکش
که از روستا بــرای
نظارت خواهد داشت.
در نظر گرفته شود
تعداد
پیدا و بررسی
کــردن شغل به ایـ
«کاویانی» می افزاید:
این مشکل باید به
ـن مکان می آیــم و
کارگرانراثبت شده در سامانه انجمن صنفی را هم در پی
صورت کارشناسی
انجمن صنفی کارگران
تابستان شده
در این
باشد و نمی خواهیم
کارگران  ۱۳۰نفر
شهرستان تشکیل
این انتقال موجب
شد تا این قشر هم
اعالم و ابراز می کند :سال داشته است
سامان دهی شود و هم
گذشته پیگیر نصب یک
کارت مهارت دریافت
کانکس برای در امان
ماندن کارگران از سرما
توسط شهرداری بودیم
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المپیاد

شهرستان ها

شماره 2۸۳۹

خبر

ورزشی درون م

درسه ای در گرمه

محمودیان-
مراسم افتتاحیه
المپیاد ورزشی درون
مدرسه ای
در گرمه برگزار ش
د«.خطیب زاده» رئیس
اداره تربیت بدنی
اداره کل آموزش
و پرورش خراسان
شمالی گفت:
هدف از برگزاری
این المپیاد ایجاد
شور و نشاط
بیشتر بین دانش
آموزان و ارتقای سطح
سالمت آن
هاست«.
مقصودی»
مدیر
آموزش و پرورش
گرمه هم
ابراز کرد :مشارکت
مسئوالن ،دبیران مدرسه
و جلب مشارکت
اولیا برای شرکت
بیشتر دانش آموزان
در فعالیت
های ورزشی و نهضت
داوطلبی در برنامه های
ورزشی از اهداف
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نماینده ولی فقیه در دیدار جمعی از اهالی ورزش:

از شه

رستان ها چه خبر؟

برگزاری

ورزش را با ارزش گره بزنیم

این المپیاد است.

معینی-جاجرم
ﺍ حجت
االسالم «موسوی»
امام جمعه جاجرم
می توانند با
در دیدار مدیر کل
روحیه شاداب تالش
فرهنگ و ارشاد استان
کنند به التهابات
مردم
گفت :هنرمندان
جامعه دامن نزنند و
افزایش دهند.مدیر
با نقدهای سازنده
کل فرهنگ و ارشاد
به امیدواری
امیدواری را بین
خراسان شمالی نیز
و نشاط در جامعه
گفت :نگاه ویژه به
منتهی می شود.
هنر می
هنرمندان و اهل هنر
«فرخنده» تصریح
توان زمینه عرضه آثار
کرد :با راه اندازی
این
هنرمندان و اقتصاد آن ها
را
گذرگاه
را
گذرگاه های فرهنگ و
مد
در
نظر
قرار
جاجرم
ایجاد کنیم.
داد و بنا داریم با
هماهنگی های الزم
میم پرور -فاروج

صفحه 2

شهرستان ها

دست رد محیط بانان

جاجرمی به رشوه

صیاد سابقه دار

معینی -محیط
بانان جاجرمی با رد
کردن رشوه صیاد
سابقه دار ،وی را
به جرم زنده گیری
پرندگان شکاری
به دادگــاه
معرفی کردند.رئیس
اداره محیط زیست
جاجرم
گفت :مأموران یگان
حفاظت بعد از یک هفته
گشت زنی،
کمین و رصد صیادان
حرفه ای پرندگان
شکاری
موفق به دستگیری
یک
بوشهری
شدند که
با همدستی
یکی از شکارچیان
سابقه دار شهرستان
مجاور اقدام به
ایجاد
کومه
و
پهن
کردن تور در حوزه
جاجرم و زنده گیری 2
بهله باالبان کرده
بودند.
«موسوی»
پرندگان صید شده
افزود :متخلفان
اقدام کردند ولی با تص
با مشاهده محیط
زنده
بانان به رهاسازی
ویربرداری از متخلفان حین
گیری پرندگان شکاری
رهاسازی
آن
معرفی
و
ها
به
بازداشت
عنوان
مراجع قضایی به جرم
شدند.وی تصریح کرد:
طعمه و یک دستگاه
از این متخلفان تور
دوربین چشمی ضبط
بانان
زنده گیری ،پرنده به
شد .در عین حال،
پیشنهاد رشوه ۱۰
متخلف بوشهری به
میلیون تومانی را
داد ولی مأموران
رئیس اداره و محیط
یگان حفاظت تقاضای
متهم را رد کردند.

راهکا

رهای پیشگیری از آ

سیب های اجتماعی

معینی-
امام جمعه جاجرم در
جلسه شورای فرهنگ
عمومی این
شهرستان ،ترویج و
اسطوره سازی ارزش
ها را از را
هکارهای پیشگیری از
آسیب ها مطرح کرد
و علت وجود
منکر را تقویت نکردن
ارزش ها دانست.
حجت االســالم
«موسوی» گفت:
از
وظایف
شورای
فرهنگ عمومی
شناسایی آسیب ها
و تالش برای رفع
آن هاست و
از علت های اصلی
آسیب های اجتماعی
توجه نکردن به
نماز و احکام دیـ
ـن اســت« .آذری»
فرماندار
جاجرم نیز ابراز
کرد :جلسات باید
شــورای فرهنگ
خروجی محسوس
عمومی می توان
داشته باشد و با
به نتایج مطلوب
خراسان
کاربردی کردن جلسات
رسید« .فرخنده»
شمالی نیز گفت:
مدیر کل فرهنگ
تکمیل پروژه مجتمع
است که
و ارشــاد اسالمی
فرهنگی و هنری
سازمان مدیریت و
جاجرم نیازمند یک
برنامه ریزی استان
امیدواریم تا
میلیارد تومان اعتبار
این مبلغ را لحاظ
پایان سال مالی ۹۷
کرده و در صورت
شاهد
بهره
تخصیص
کامل
برداری
از
این مبلغ
این پروژه باشیم.

ﺍ رئیس اداره
ارشاد فاروج گفت:
برگزار
ششمین جشنواره
شعر استان نیمه
می شود«.نظری» با
دوم آبان امسال
بیان این که مهم
نوقلمان
در این شهرستان
ترین رویداد فرهنگی
برگزار می شود افزود:
استان در  4بخش
شاعران می توانند
کنند.
اصلی ،ویژه ،جنبی و
آثارشان را تا ۱4
آبان ماه به دبیرخانه
جشنواره ارسال
ﺍ رئیس شبکه دام
پزشکی فاروج گفت :در
راستای سیاست های
خصوص بیماری های
کنترلی سازمان دام
دامی که یکی از مهم
سنگین در
پزشکی کشور در
این
ترین آن ها بیماری
ویروسی
شهرستان
تب
اجرا شد.دکتر
برفکی است
بهادار بودن
طرح مایه کوبی دام
«احمدی» افزود :طرح
مبلغ واکسن وارداتی
فعلی با طرح های
مصرفی
گذشته
در
طرح
تفاوت
دارد
است
دام پزشکی
و آن
که به دلیل
کشور درصدی از
سیاست های دولت و
هزینه توسط دامدار
به تبع آن سازمان
پرداخت می شود
سازمان خواهد بود.وی
ولی هزینه انجام
ابراز کرد :تب برفکی
عملیات بر عهده این
یکی از بیماری های
ویروسی واگیر دامی
است که در صورت

آتشکده اسپاخو
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هشت بهشت

برومند-
آتشکده اسپاخو یکی از
بناهای به جا مانده
از دوران
ساسانی است که در
شمال شرقی کشور
و در مانه و
سملقان در حاشیه
جاده آسیایی و ۶۵
کیلومتری
آشخانه به سمت
دامنه
گرگان در روستایی در
قورخود به نام روستای
اسپاخو
قرار
دارد.این
بنا از چهار طاقی
های ساخته شده
در آن دوران است
که نمونه هایی
مانند
آن
در
استان های دیگر
ریزش قسمتی
کشور وجود دارد .این
از آن مرمت و احیا
بنای تاریخی چند
شد و تاکنون آسیب
سال پیش به علت
وجود این بنا کام ً
ال
چندانی ندیده اس
به صورت سنتی و
ت.محوطه داخلی
جذاب
قدیمی سنگ فرش
این روستا به دلیل
گردشگری تبدیل
و مرمت شده و به
شده
همین
است.
دلیل
این
به
بنا
با
ای نسبت به
یکی از روستاهای
وجود ثبت ملی در
آثار و بناهای دیگر
میراث فرهنگی چهره
و
کشور دارد و در طول
کمتر شناخته شده
محوطه اطراف که از
سال مسافران و گ
گورستان های همان
ردشگران داخلی و
بنا و اثر
خارجی از این بنا
دوره است بازدید می
را مورد توجه قرار
کنند.یکی از شاخص
داد ،جاده آسیایی
هایی که می توان این
است که ساالنه 2۰
میلیون مسافر در این
مسیر تردد می کنند.
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استاندار در همایش روز ملی روستا و عشایر خبر داد:

تسهیالت  ۲۰میلیارد ریالی برای سرمایهگذاری مشترک با دهیاری ها
صفحه 2

افتتاح نخستین
نگارخانه تخصصی استان
۵

معاون فنی و عمران شهردار خبر داد:

استخر بانوان بجنورد ،آماده بهره برداری
نخستین استخر روباز بانوان بجنوردی که طبق وعده مسئوالن شهرداری قرار بود پایان
شهریور ماه امسال به بهره برداری برسد ،آماده است و به گفته معاون فنی و عمران شهردار
بجنورد تا هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید...

مناطق فعالیت
زباله گردها مشخص شد

صفحه ۴

4

دست رد محیط بانان جاجرمی
به رشوه صیاد سابقه دار
7

پای درد دل هنرمندان معلول

نقش کم رنگ تئاتر معلوالن
5

اعالم نتیجه آزمایش علت مسمومیت دانشجویان دانشگاه کوثر

مسمومیت غذایی دانشجویان تأیید شد
صفحه 2

در گفت و گو با «سیروس حسن پور» مطرح شد:

نقاط بکر خراسان شمالی
برای ساخت فیلم و سریال
6

