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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تخصیص صد درصدی اعتبارات
پروژههای سفر رهبری در گرمه

اجرای  71پروژه در جاجرم با
اعتبارات سفر رهبری

 84پروژه عمرانی سهم پروژه های
سفر رهبری در فاروج

صد درصد اعتبارات پروژه های سفر رهبری در گرمه تخصیص یافت
و 51پروژه از اعتبارات این سفر پر خیر و برکت به بهره برداری رسیده
است.
فرماندار گرمه با بیان این مطلب ،افزود :مجموع اعتبارات سفر مقام
معظم رهبری برای پروژه ها از سال92تاکنون 108میلیارد تومان
بود که این پروژه ها صد درصد تخصیص اعتبار داشته است .به گفته
«گل حسنی» این اعتبارات در بخش های آب رسانی ،اجتماعی،
امنیتی ،آموزشی ،کشاورزی ،عمران شهری ،فرهنگی ،معدن ،منابع
طبیعی ،ورزشی و ...هزینه شده است.

معینی71 -پـــروژه مصوب سفر رهبری از ســال  1391تاکنون با
تخصیص صد درصد اعتبارات در جاجرم اجرا شد و به اتمام رسید.
فرماندار جاجرم با بیان این که این پروژه ها با ۴۶میلیارد و ۹۲۲میلیون
تومان اعتبار به اتمام رسید ،افزود :از جمله پروژه های شاخص مصوب
سفر رهبری که در این مدت به بهره برداری رسید احداث چند مدرسه
در شهرستان ،ساختمان مدرسه علمیه امــام کاظم (ع) ،ساختمان
اداره تبلیغات اسالمی ،پایگاه اورژانس شهرستان و راه های روستایی
اس ــت«.آذری» تصریح کرد :پــروژه هایی شامل توسعه و احــداث باغ و
توتستان با هدف توسعه و پرورش کرم ابریشم نیز به اتمام رسید.

میم پــرور -سرپرست فرمانداری فــاروج با اشــاره به برکات سفر
رهبری به استان  ،از اجرای  84پروژه عمرانی در بخش های مختلف
از محل پروژه های این سفر پربرکت در این شهرستان خبر داد .به
گفته «مسعود صادق تیتکانلو» بخش مهمی از این پروژه ها مربوط به
دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف همچون راه روستایی،
آب ،بــرق ،گــاز ،مسکن روستایی ،کــشــاورزی ،تجهیز و نوسازی
مدارس ،عشایر ،حوزه های علمیه ،شهرداری ها و ...در نظر گرفته
شده است .وی افزود :بازه زمانی اجرای این پروژه ها از سال  91تا
انتهای سال  97است.

خط و نشان دادستان شیروان برای مخالن نظم و امنیت

نزاع خونین  ۳برادر در بیمارستان

دادستان عمومی و انقالب شیروان خطاب به
افرادی که با درگیری خونین در بیمارستان
آیــت ا ...هاشمی شیروان باعث برهم زدن
نظم و آرامش در این مرکز درمانی شدند خط
و نشان کشید و از بــرخــورد سخت قانون با
خاطیان خبر داد« .عبدالرضا هدایتی نیا» با
بیان این که شیروان به عنوان یکی از شهرهای
امن استان و کشور به هیچ وجه اقدامات افراد
معدود برای ایجاد اخالل در امنیت باالی این
شهر را برنمی تابد در خصوص ماجرای هفت
تیرکشی فردی در بیمارستان شیروان اظهار
کرد :در پی درگیری  3برادر بر اثر اختالفات
مالی در این شهر افراد مجروح به بیمارستان
منتقل شدند .پس از انتقال افــراد مجروح
یکی از برادران درگیر در این اختالف همراه

با دوســت خود مجدد ًا در بیمارستان حاضر
شدند و درگیری را آغاز کردند که در این حین
همراه او با اسلحه کلت غیرمجاز به پای یکی
از طرفین درگیری شلیک کرد و باعث ایجاد
اخالل در این بیمارستان شد .وی خاطرنشان
کرد :دادستانی شیروان این اقدام را به مثابه
اخــال در نظم و امنیت شهر شیروان تلقی
کرده و بر این اساس رسیدگی به این پرونده را
در اولویت کاری خود قرار داده است .گزارش
خبرنگار مــا حاکی اســت ،یکی از ب ــرادران
درگیر در این ماجرا که در بیمارستان اقدام به
چاقوکشی و همراه او تیراندازی کرده ،عضو
سابق شــورای شهر شیروان بــوده اســت .روز
گذشته شورای تأمین شیروان این حادثه را
بررسی کرد.

تزیینی

در پی درگیری
 3برادر بر اثر
اختالفات مالی
در این شهر
افراد مجروح
به بیمارستان
منتقل شدند

چرایی تعطیلی چند نانوایی در جاجرم
معینی -طبق گزارش های مردمی ،روز گذشته
چند نانوایی آزاد پز در جاجرم به علت نبود آرد
تعطیل شدند که مالکان ایــن نانوایی ها دلیل
آن را دیر رسیدن خــودروی حمل و نقل آرد بیان
کردند«.رحیمی» یکی از شهروندان جاجرمی
گفت :چهارشنبه(روز گذشته) به  3 ،2نانوایی
ســر زدم امــا تعطیل بــودنــد«.ســجــادی» شهروند

دیگری هم اظهارکرد :چهارشنبه به چند نانوایی
ســر زدم امــا گفته شــد بــه علت نبود آرد تعطیل
هستند.صاحب یکی از نانوایی های آزاد پز که
نمی خواست نامش ذکر شود ،در این باره تصریح
کــرد :پیش از ایــن در جاجرم دو خــودروی حمل
و نقل آرد فعالیت می کردند که اکنون یکی از
خودروها فعالیت ندارد و به دلیل تأخیر در رسیدن

اخبار
در خصوص تجهیز کلینیک مادر و بخش نوزادان بیمارستان امام خمینی (ره) اعالم شد:

وعده معاون وزیر بهداشت به اسفراینی ها

نجفیان -تجهیز کلینیک مادر و بخش نوزادان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین طی یک یا  ۲هفته
آینده آغاز و در  3 ،2ماه آینده بهره برداری می شود .معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
جریان سفر به اسفراین در گفت و گو با خبرنگار ما این وعده را داد و این خبر را این گونه تکمیل کرد که اعتبار
این پروژه از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی تأمین می شود«.جان بابایی» همچنین با
اشاره به کمبود برخی رشته های تخصصی پزشکی از جمله متخصص طب اورژانس در اسفراین وعده داد
کمبود متخصصان پزشکی از جمله طب اورژانس در فهرست توزیع پزشکان متخصص برای تامین در نظر
گرفته خواهد شد تا با اختصاص پزشکان متخصص جدید اعزام بیماران به شهرستان های مجاور کاهش
یابد .وی خاطرنشان کرد :با بهره برداری از واحد بخش زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین
و خالی شدن تخت های اختصاص داده شده به بخش زایمان در این بیمارستان این تخت ها به بخش های
دیگر اختصاص داده می شود.

همایش لشکر فرشتگان در شیروان
جواد حشمتی  -نخستین همایش لشکر فرشتگان در شیروان برگزار شد.فرماندار شیروان در این آیین با
اشاره به نقش موثر و پررنگ زنان در تاریخ اسالم گفت :حضور دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر در
برنامه های فرهنگی و یادواره ها و شنیدن خاطرات دوران دفاع مقدس ،می تواند در ارتقای فرهنگ ایثار و
مقاومت بسیار مفید باشد«.مرآتی» با بیان این که در جلسات مختلف از شهدا و رشادت های آنان صحبت
های زیادی شده است و قطع ًا نقش محوری زنان شهید نیز در این بین در دوران دفاع مقدس انکارناپذیر است
اظهار کرد :بدون حضور مادران و زنان ،مقاومت و رسیدن به اهداف کالن ممکن نبود و نیست و امروز نسل
جوان باید شجاعت و مقاومت را از مادران ،همسران و زنان دیروز بیاموزد.

افزایش قیمت شیر در جرگالن
محمود نجاهی -قیمت شیر در بخش جرگالن افزایش یافت و به کیلویی  ۲هزار و  150تومان رسید .روزانه
 ۷تن شیر خام در نبود کارگاه فراوری از این منطقه صادر می شود.آن طور که مسئول مرکز جمع آوری شیر
در روستای گز خبر داد ماه گذشته شیر خام تولیدی دامداران این منطقه در مرکز ثابت خرید به قیمت هزار
و  950تومان خریداری می شد که طی چند روز گذشته با افزایش قیمت به  2هزار و  150تومان رسید.
به گفته «سجادی» شیر خام دام ها توسط مراکز سیار از در منزل با قیمت کمتری جمع آوری می شود.
چندی پیش خبری با عنوان «شیر به قیمت آب معدنی» در خصوص پایین بودن قیمت شیر تولیدی دامداران
جرگالنی در روزنامه خراسان شمالی به چاپ رسید.

قاب دوربین

گزارش خبری
آرد چند روز است که نانوایی ما و چند نانوایی دیگر
تعطیل شده اســت.وی ادامــه داد :بیشتر نانوایی
ها آرد را به موقع خریداری می کنند اما به علت
مشکل حمل و نقل آرد دیر به نانوایی می رسد که
گاهی  3 ،2روز طول می کشد.در این خصوص
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان
جاجرم ابراز کرد :تعطیلی نانوایی ها در جاجرم
به دو دلیل خودسرانه یا دیر رسیدن آرد رخ داده
اســت چــون خرید آرد در بــازه زمــانــی مشخصی
انجام می گیرد امــا برخی نانواییها دیــر اقــدام

شهرستان ها

به خرید میکنند و موجب تعطیلی نانوایی می
شوند«.نادری» افــزود :در این شهرستان مشکل
کمبود آرد نداریم و به ندرت نانوایی ها خودسرانه
اقدام به تعطیلی می کنند؛ همچنین برخی نانوایی
های آزاد پزی که به تازگی برای آن ها پروانه صادر
شده است از اتحادیه آرد تامین می کنند و اتحادیه
مدیریت آن ها را بر عهده می گیرد .وی خاطرنشان
می کند :از دالیل عمده تعطیلی نانوایی ها دیر
مراجعه کردن برای خرید آرد است که قطع ًا ارسال
آن چند روزی طول می کشد.

۷

 6سال از شهر شدن روستای زیارت گذشت .تابلویی با نام مرکز
خدمات جامع سالمت روستای زیارت در این شهر و درست در
مقابل ساختمان شهرداری در حال نصب است.

