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های ف
رهنگی در فاروج

فرهنگی است به همین
خاطر استفاده از آثار
اگر به
شهرستان فاروج،
متناسب در مکان های
دارالعلما و پایتخت
مختلف شهری برای
آجیل کشور
فضاسازی و ایجاد خاطره
سفری داشته باشید
در ذهــن افــراد و
دید که این
خواهید برقراری
آرامــش روحــی و
شهرستان با توجه به قرار
در
روانــی بسیار مؤثر
گرفتن است.
مسیر زائــران امـ
«سالمیان» می
ـام هشتم ،دارای
و
افزاید :فضایی به نام
جایگاه مــیــدان
موقعیت بسیاری از نظر
«جــانــبــاز» در یکی
معنوی ،فرهنگی،
از نقاط طراحی
شده اما تاکنون
اجتماعی و اقتصادی
اقدام
ار
اســت.
وجــود
زشمندی
علما و
در راستای
مفاخر صاحب نام در
زیباسازی این فضا از سوی
حوزه دین ،فرهنگ و
دستگاه های متولی
و همچنین آثار
علم انجام نشده
است .یکی دیگر
تاریخی ،باستانی و گ
از شهروندان می
در نقاط
ردشگری گوید :این
مختلف به ایــن شهر
شهرستان دارای
هویت
علما،
خاصی
روحانیان،
سرداران
بخشیده اما نکته
شهید و مفاخر ار
قابل توجه این است
زشمندی و نام شان
که در زینت
میادین ،بولوارها و
بخش نقاط مختلف
خیابان هــای ایــن
است اما متاسفانه
شهر ،جــای خــالـ
اثری از نمادهای
ـی تندیس آن هـ
دینی ،فرهنگی و
ـا در شهر بسیار
تاریخی یا مشهود
تندیس بزرگان و
است .وی می افزاید:
مفاخر و المان های
نصب المان های
متناسب شهری و
که در راستای
کمک گرفتن از
معرفی هر چه بیشتر
ابزارهایی همچون
باشد،
شهرستان نور و رنگ
دیده نمی شود و بی
در آن ها از عوامل
مهری خاصی به
مهم ایجاد محیط
سالم
و
با
این ظرفیت ها صـ
نشاط برای
ـورت گرفته است
شهروندان است که از
انگشت
و موارد این
معرفی
نمادها به جز ایام عید
شماری هم که وجــود
آن
شخصیت ها و آثــار
دارد
هم
در
دینی،
حد
چندان
چند
رنگ و روی
مــورد ،اثـ
فرهنگی آینده د
و تاریخی و  ...به
جذابی ندارد که به
ـری دیــده نمی شـ
رخصوص افزایش
شــهــرداری و شـ
ـود .رئیس شورای
درستی معرف شهر
طرح تفصیلی این
ظرفیت های
ارسال
فاروج
ـورای شهر شهر
در
کنند
این
تا
شهرستان
کا
جلساتی
با
باشد.
خصوص
عناوین
رشناسان این حوزه
می گوید :با توجه
مختلف تشکیل می
متأسفانه نماد و
نماد و اث
به فرارسیدن
بهترین شود تا
ــری را که بتواند
مراحل احداث را
سال نو ،در نظر داریم
المان میدان مرکزی و
پیش
فرهنگ
و
اصلی
مسابقه
ببریم
ای
این
و
با
در
موقعیت
شهر
نظر
مفهوم
چندان جذاب و
شهرستان را بــیـ
زیباسازی فضای
داریم این میادین را
ـان کــنــد ،انــتــخـ
متناسب در راستای
شهری و طراحی
متناسب با معرفی یکی
ـاب کنند و از
شناسایی ظرفیت های
جوایزی به رسم
المان ها و نمادهای
شخصیت ها و مفاخر
این خطه نیست.
یادبود به آثار برتر
متناسب با ظرفیت های
شهرستان نام گذاری
شهرستان
میدان جانباز این
بدهند .به کنیم.
گفته وی ،در
برای شهروندان
شهر نماد یا المان
راستای زیباسازی
با همکاری گروه
خاصی مشاوران
ندارد و در دیگر
میادین این وی
شهر و مهم تر از
زیبا سازی شهری و
میادین نمادهایی
ادامه می دهد :تمام
همه میدان مرکزی،
با رایزنی آموزش
که جانمایی و
خیابان های شهر مزین
شده اند بسیار
طراحی به نام
طرح های
پرورش برگزار و در این
جزئی هستند و به
باره
شهدای واالمقام
از
متناسب با مبلمان
خوبی
است
و
شهری
ظرفیت
معرف
و
در
های
فرهنگ
مرکز
راستای نام
و هویت
نام آن ها نیستند.
آموزش فنی و حرفه ای
گذاری نقاط مختلف
منطقه در دستور کار
شهرستان و افراد
این مجموعه قرار
یکی از
شهرستان متناسب با نام
بومی استفاده کنیم.
خواهد گرفت که
شهروندان می گوید :این
ســرداران شهید ،مفاخر،
این کار در صورت
شهرستان «قدرت
بزرگان و هنرمندان
دارای ظرفیت
تخصیص کمیته
اعتبار به صورت ویژه
ا...نامدارپور» ادامه
های مختلف دینی،
نام گذاری با حضور
اجرا خواهد شد.
می دهد :به همین
هنری و منظور
دستگاه ها تشکیل
وی با می شود
اشاره به احداث 3
افراد می توانند آثار
تا آن گونه که مـ
میدان جدید در این
خود را درخصوص
ـورد نظر شهروندان
شهر در است
آینده ای نزدیک
تمام نقاط متناسب با
اظهار می کند :طی
معرفی یکی از آثار
یک ماه و مفاخر
شهرستان نام گذاری شود.

با توجه به
فرارسیدن
سال نو ،در
نظر داریم
مسابقه ای
با مفهوم
زیباسازی
فضای شهری
و طراحی
المان ها و
نمادهای
متناسب با
ظرفیت های
شهرستان
برگزار کنیم
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 100ب

رنامه برای دهه فجر

سرعت

گیر های راه های

روستایی اسفراین

گزارش خبری

اخبار

۷

به همت  7کارگروه ستاد دهه فجر رقم می خورد

در مدارس گرمه

بیش از
 100برنامه با 19
محور ،دهه فجر در
بیان
مدارس گرمه برگزار می
این مطلب در جلسه
شود.مدیر آموزش
کارگروه دانش آموزی
و پرورش گرمه با
برگزاری یادواره
ستاد دهه فجر افزود:
شهدای فرهنگی
دیدار با ائمه جمعه
و دانش آموزی به
و خانواده شهدا،
قرآنی از برنامه های
عنوان الله های
مهم این دهه است.
روشن و مسابقات
به
علمی ،فرهنگی و
گفته «مقصودی» با
توجه به تقارن ۲۲
ای در راستای پ
بهمن با چهلمین روز
شهادت
اسداشت
یاد
سردار
این
شهید «
شهید و مسابقه
شد.
سلیمانی» برنامه ویژه
کتاب خوانی بین
فرهنگیان و دانش
آموزان برگزار خواهد

7

نام گ

ذاری کمربندی

قدیم شیروان به نام

 5هزار برنامه برای چله دوم انقالب

شهید «سلیمانی»

حشمتی-
کمربندی قدیمی
شیروان به نام سپهبد
رئیس
شهید حاج «قاسم
کمیسیون فرهنگی
سلیمانی» نام گذاری
شورای اسالمی شهر
شد«.اسکندریان»
شیروان با اعالم
شهر این اقدام انجام
این خبر افزود :با
شد و نام قبلی این
مصوبه شورای اسالمی
خیابان بعد از تغییر ،در
خیابان های دیگر
استفاده خواهد شد.

تشکیل 1۲

کمیته در ستاد

صفحه 2

دهه فجر اسفراین

نجفیان -مسئول شورای
هماهنگی تبلیغات
انقالب اسالمی این
اسالمی اسفراین از
شهرستان خبر داد.
به گفته
«غزلی» ،کمیته های
ب
ذیل این ستاد با
هدف جلب مشارکت
زرگداشت سالروز پیروزی
قشرهای گوناگون
شکوهمند انقالب
برای نکوداشت و
ابالغ حکم مسئوالن
اسالمی تشکیل شده
کمیته های دوازده
است.آن طور که او
گانه
گفته
ذیل
انقالب
است:
ستاد،
بعد
از
جلسات
اسالمی در اسفراین
متعددی برای تدوین
برگزار شده است.
برنامه های دهه فجر

شهرستان ها

 ۵3درصد
نجفیان
و در استان 4۲
درصد است ،می
گوید :این شاخص در
اسفراین  3۸درصد و از
معطل مانده
میانگین شاخص ملی و
است.به گفته وی،
به گفته
شاخص  3۸درصدی بر
در زمان بارندگی
استانی پایین تر است.
«مجید علی اکبریان»،
روستایی که از
خورداری اسفراین از راه
تردد در مسیرهای
البته شاخص بهره
از شاخص ملی و
نعمت آسفالت محروم
روستایی آسفالت
روستایی آسفالت
مندی جمعیت از راه
استانی پایین تر
که است و در
هستند ،با چالش جدی
در این شهرستان
است ،قابل تامل
مسئله ای
 ۸4درصد است.
دسرهایی را برای اهالی
همراه آن طور
به نظر می رسد؛
که بیش از بخش
به وجود می آورد.
که او می گوید :راه
یکی از دهیاران
مرکزی ،اهالی ر
و صفی
های روستایی بام و
روستایی محروم از راه
وستاهای بخش بام
آباد این شهرستان
مناسب
با
صفی آباد که نیازمند
با
آسفالت هستند بیش از
آن
توسعه
راه
گالیه
دست
از
های
و
متوازن،
نبود نگاه
روستایی هستند که
وجود راه روستایی
پنجه نرم می کنند.
اهالی روستایی در
آسفالت نیستند.
در بخش مرکزی
مناسب را یکی از
یکی از توسعه
بخش بام و صفی آباد
اقتصادی توصیف و خاطرنشان می کند :بسترهای ضروری وی
که تمایلی به ذکر
در این گزارش
تکمیل محورهای
نام خود های
ندارد ،سرعت کند و
تکمیل پروژه
راه
روستایی اعتبار می
تعلل در عملیاتی
روستایی «کالته سنجر»،
های راه «قاسم
شدن پروژه های
سازی روستایی را مهم
خواهد و باید با تامین
«گراتی»« ،ابری تپه»،
خان»« ،گسک»« ،قن
اهالی با احصای
ترین گالیه اهالی
اعتبار این مطالبه
برباغی»« ،زنفت»،
بحق (اتصال
قلمداد و اضافه می
اولویت ها محقق شود.
برخی پروژه ها چند
«حسن آباد اردغان»
کند :در همین
اسفراین  -شیروان)،
سال است آغاز شده
سارمران -باغی و
مبادی
اما به واسطه نبود
خصوص ،رئیس اداره راه
و
ورودی
اعتبار
شهرسازی
این
پروژه سامان دهی
اسفراین
که
در
اسفراین با
راستای چهار خطه
شاخص برخورداری از
اشاره به بجنورد
راه های روستایی
کردن محور اسفراین-
را از جمله پــروژه
آسفالت در سطح ملی
های مهم حوزه راه
دانست که اغلب آن ها
سازی این شهرستان
تحت پیمان است.

شهرستان ها

 1۲0دانش آموز

تشکیل  1۲کمیته

در ستاد دهه فجر

فاروجی در راه ا

ردوی راهیان نور

در دومین مرحله
اردوی راهیان نور،
 1۲0دانش آموز
پسر مقطع
متوسطه  ۲7بهمن به
مناطق عملیاتی
جنوب اعزام می شوند.
سرپرست اداره
آموزش و پرورش
خبر
فاروج با اعالم این
افزود :زمان برگزاری
مرحله
اول
اعزام آذر امسال
بود که طی آن
 114نفر از دانش
آمــوزان دختر این
شهرستان به
اردوی
راهیان نور
«خلیل
اعزام شدند .به گفته
ذوقــی» ،هدف از این
برنامه آشنایی دانش
آموزان با فرهنگ
ایثار و شهادت و پ
اسداشت ارزش های
دفاع مقدس است.
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از شه

رستان ها چه خبر؟

حشمتی -شیروان
* دکتر
«هاشمی» معاون
بهداشتی و سرپرست
مرکز بهداشت و
تاکنون بیش از  3هزار
مادر باردار در این
درمان شیروان گفت:
اند.
از ابتدای امسال
شهرستان خدمات
مختلف بهداشتی و
سالمت را دریافت کرده
وی گفت :در این
مراکز وضعیت سالمت
مادران برای طی
توانند از خدمات
دوران
بارداری
«مراقبت
های
بررسی می شود و
ادغام یافته سالمت
*«علی
حین بارداری می
ابراهیمیان» مدیر
مادران» استفاده کنند.
آموزش و پرورش
شیروان
شبانه
اظهار
روزی
به
کرد :طرح
علت این که دانش
خود اتکایی و مهارت
اجرا
آموزان این مدارس،
آموزی در مدارس
می شود .وی بیان
زمان بیشتری را در
کرد:
در
مدرسه
و
این
طرح
خوابگاه صرف می کنند،
محیط مدرسه به
دانش آموزان مدارس
آموزش یک حرفه
شبانه روزی اوقات
اختصاص می دهند تا در
غیردرسی خود را در
کنار علم آموزی،
کارآموزی را تجربه کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

تزریق  35میلیاردی به محور بجنورد  -گلستان
صفحه 4

هوا گرم می شود
2
ورزش

بارک ا ...به «شریفان»
این بار بانوان دیده شدند
کشتی گیران منتظر  ۲۵بهمن
5

سیل مهربانی ها برای سیستان و بلوچستان

کمک  200میلیون ریالی دفاتر اسناد
رسمی استان برای سیل زدگان
2

حال و روز هیئت های ورزشی در هاله ای از سوال

مجمع انتخاب روسای هیئت ها؛ بنویسید لغو

مجازی های داغ
صفحه 5

دانش آموزی که درس بیت المال داد
8
6
۸

