روزنامه

سیاسی ،اقتصادی،

ه
مایش تجلیل از 6۰۰
رزمنده فاروج

میم پرور

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی
پنج

شنبه
 2۰دی۳ 1۳۹7

میم پرور-
فرمانده سپاه حضرت ج
واداالئمه (ع) خراسان
همایش تجلیل از
شمالی در دهند که
 600رزمنده فاروج
بر لزوم
دشمن شاد شود .
با اشاره به شرایط
تالش در راستای
رزمنده انقالب با
کنونی جامعه دفاع
تحقق مردم ساالری
بصیرت و هوشیاری
از انقالب و والیت
سردار «
دینی تأکید کرد.
برای است.به
در میدان مبارزه با
مرتضوی» گفت :تحقق
دشمنان به
دشمن است .وی
گزارش خبرنگار ما ،در
مردم ساالری دینی
ادامه داد :از
این مراسم از 25
دنبال محو و تحریف
مقام معظم رهبری
یکی از مطالبات
رزمنده به نمایندگی
ارزش های دینی
 600رزمنده فــاروج
است که اکنون برای
دندان شکنی
هستند اما پاسخ
تجلیل شد.سردار«
تحقق این خواسته
به آن ها داده می
می شود اما تا
شود.وی با بیان
تحقق کامل این
مهم تالش همه
مرتضوی» فرمانده سپاه
حضرت جواداالئمه (ع)
این
که
خواسته
استان
مجاهدت
انقالب
فاصله
هاست
کرد :ر
و باید
ثمره «ا
همچنین در دیدار
وجود دارد .وی
زمندگان ما دل پر دردی
قدردان فرصتی باشیم
با خانواده شهید
ابراز ما داده
بوالقاسم توافقی» گفت:
که خداوند به همه
دارند اما هیچ گاه
است ،افزود :اگر
در سایه خانواده
را
کاری
غفلت
و
معظم
برای
انجام
رخوت
شهدا
نمی
در
خدمت
به
باید خود
مؤثر به نظام
وجود انسان باشد
میدان می آید هر چند
مقدس جمهوری
دشمن حضور
تاکنون چیزی جز
اسالمی آماده کنیم.
بر سر مزار شهدای
شکست نصیب او نشده
فاروج و عطرافشانی از
فرمانده سپاه
دیگر برنامه های سفر
استان به فاروج بود.

ح
رکت کند انتقال ص
نوف آالینده فاروج

استفاده
نمی کنیم.یکی از
صاحبان صنوف
در فــاروج 28
آالینده که به درج نام
واحد و صنف آالینده
خود در این گزارش
فعالیت تمایلی
دارنــد و به
خیابان ها ،معابر و
نــدارد ،می گوید :بـ
ـرای راه انــدازی
حاشیه جاده واحد
اصلی آن که به شهر
صنفی ام هزینه های
همیشه بیدار و آجیلی
زیادی را متحمل
مشهور است ،چهره ن
شده ام و به تازگی
امناسبی داده اند.
مشتریانم آدرس مغازه را
کم توجهی
یاد گرفته
اند
و
اگر
قرار
به انتقال صنوف
باشد به جای دیگری
آالینده ،عالوه بروم
بر مخدوش کردن
تکلیف این همه هزینه
چهره شهر با توجه
به
تردد
چه می شود و چه
کسی به
مسافران ،باعث
طور مجدد برایم
ایجاد سد معبر و
مشتری جذب می
آلودگی کند؟
های صوتی و
محیطی ،از بین رفتن
آرامش و «اکـ
آزردگی خاطر
ـرامــی» یکی از تر
شهروندان می شود.
اشکاران فاروجی می
ض ــروری
گوید :جایی که برای
اســت مسئوالن و
متولیان امــر ،به
تجمع صنوف آالینده
منظور ایجاد
مشخص کرده اند کمی
فضایی آرام برای
خارج از شهر است
سالمت روحی و و ش
روانی ساکنان این
هروندان به ندرت به
منطقه ،طرح انتقال
آن جا مراجعه می
صنوف کنند.
آالینده را با جدیت
دو مکان برای
در دستور کار قرار
به جای
دهند و یکی از تع
فعالیت
های
میرکاران
انتقال
معطوف
خودرو
به کاغذ و
صنوف
هم دلیل استقبال
اداری ،نکردن از
ضعیف
گام های عملی
مکان تجمع صنوف
است و با این حال
محکم تری بردارند و
آالینده
آالینده را این می
تعدادی از واحدها
به دنبال داند
ارائــه راهکار در اجـ
در ایــن دو مکان
که برخی می روند و
موضوع آن مردمی و با
ـرای هر چه بهتر و
مستقر شــده انــد
برخی دیگر می مانند
طرح
بیشتر و در حق
و در حال می
رایزنی برای
مالکیت آن هاست زمان مصوب شد که
انتقال این صنوف به
آن هایی که می
برد با این حال در
انتقال سایر واحدها به
مکان های تعیین
رونــد اجحاف می
تالش هستیم تا
شده در
شود و قانون
مکان های سال
مورد نظر هستیم.
موعد مشخص باشند.
پایان یکی در مسیر
این کار انجام شود.
باید برای همه باشد.
در
این
وی
یکی از شــهــرونـ
باره رئیس شورای
ـدان در ایــن بــاره مـ
اظهارمی کند :به تمام واحدها اخطار داده رئیس شورای اسالمی شهر فاروج می گوید :مسکن مهر
اسالمی شهر فاروج
صنوف
ـی گوید :می
شده است تا در
گوید :طرح انتقال
آالیــنــده در داخــل
شهرداری و شورای
شهر باعث ایجاد
صنوف آالینده و مشاغل
راستای اجرایی شدن طرح تا حمایت های الزم راشهر آمادگی کامل دارند و دومی در
مزاحمت بــرای
مزاحم از سال
در بازه زمانی
شهروندان و سر و
در
گذشته با جدیت در
مشخص همکاری
زمینه
صداهای
دستور
های
های
کار
الزم
را
قرار
می
فراوان شود.
داشته باشند.
گرفته است و با
انــجــام دهند و در راســتــای انتقال مختلف قسمت شمالی
برگزاری جلسات مختلف
بنا شد
صنوف،
«رضایی» می
وی مــی
دو مکان بــرای
گــویــد :در ایـــن
افزاید :صاحبان برخی
امکانات و شرایط الزم را بــرای شهروندان بولوار بسیج
انتقال ایــن واحدها
سد
دو مــکــان چــون
مشاغل با مصوب
معبر ،خود را مالک
فراهم کنند.
شود که یکی در
شهرداری هیچ گونه
معابر شهری که محل
مسیر مسکن مهر و
مالکیتی درخصوص
از میدان  9دی
عبور عابران پیاده
دومی در قسمت
زمین هــا ن ــدارد
وی مــی گــویـ
است می دانند و
شمالی بولوار بسیج از
در حــال صحبت
ـد :پــس از خــریــد
حقوق  9دی تا
شهروندی را
میدان مالکان هستیم تا برای ملک کاربریکــردن با صاحبان صنوف ،شــهــرداری و شـزمــیــن توسط تا دادگستری
دادگستری است.
زیر پا می گذارند.
یکی از
گرفته آمادگی
ـورای شهر است
مسافران ابراز می
«رجبعلی ایزدجو» می
شود و قسمتی را که
دارند کاربری ملک
افزاید :در درجه
کند :اگر در مسیر
اول
سهم شهرداری است
سفر ،ر
به
باید
را در نظر بگیرند
این
و
طرح ا
صاحبان ملک و
ستورانی در کنار این
ختصاص دهیم و
امکانات اولیه و خدمات
واحدهای صنفی
شهروندان با شهرداری
در این خصوص
آب ،برق و گاز را
در تالش
و شورای شهر
وجود داشته باشد ما
از
فراهم کنند.
هستیم
آن
همکاری
تا
ها
پایان
داشته
برای
صرف
باشند تا انتقال
سال این موضوع
غذا این صنوف
اتمام برسد.
به در راستای
انجام شود ولی
خدمات رسانی
همکاری خیلی
به شهروندان و
وی می افزاید:
صاحبان صنوف ،شــهـ
اجرایی کردن این طرح
ـرداری و شــورای شهر
چون امکانات و
شرایط مناسب را
فراهم می کنند.
نجاهی۴0 -
میلیارد ریال اعتبار
برای مطالعه طرح
احداث محور بجنورد،
با اشاره به این که
لنگر یا باغچق،
راز
این مسیر  107ک
شیرین دره -محور
غالمان -پرسهیلومتری به عنوان
سو
توسعه،
در
ابالغ
پرسه
سند
شده
سو
و
را
توسعه استان
است.
منتظر تخصیص
پیگیری می کنیم،
مطرح شده است،
افزود :با ایجاد این
تصریح کرد :با احداث
این محور زمینه
محور شهر بجنورد به
رونق اقتصادی با
«امین ساعدی» عضو
آینده به آسیای
پرسه سو و در می
جذب توریست فراهم
شورای شهرستان راز و
شــود و پیگیری
میانه وصل می شود.
خواهیم کــرد با
جرگالن وی با بیان
اتصال جرگالن
این که یک سال
از تخته باغلق به
است احداث محور
غالمان ،زمینه تـ
ـردد گردشگران و
بجنورد مسافران از
گلستان فراهم شود.
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شماره 2۹۰۳

شهرستان ها

موعد ا
فتتاح گلزار شهدای

۷

اعتراض رانندگان تاکسی تلفنی به
فعالیت تاکسی های اینترنتی غیربومی

اخبار

تیتکانلو

میم
پرور -گلزار شهدای
تیتکانلو دهه فجر
فاروج با بیان این
امسال افتتاح می ش
مطلب در کمیته های ا
ود.رئیس بنیاد شهید
احداث
و امور ایثارگران
یثارگران و فرهنگی،
پروژه گلزار شهدای
هنری دهه فجر این
تیتکانلو از سال گذشته
شهرستان افزود :عملیات
شروع و برای این
است«.درگاهی» افزود:
پروژه  115میلیون
تیتکانلو دارای 11
سامان
تومان هزینه شده
شهید واالمقام و
دهی شده است و
فقط
 97درصد از گلزار
گلزار
شهدای
شهدای 3
که ا
شهرستان فاروج
روستا که هر کدام
میدواریم با تخصیص
دارای یک شهید
اعتبارات شاهد پیشرفت
هستند مانده است
فاروج دارای 205
صد درصدی این
جانباز و  15آزاده
پروژه در سال آینده
کرد:
باشیم.وی گفت:
سرافراز است«.نظری»
نشست با هنرمندان،
رئیس اداره فرهنگ و
برگزاری مسابقه
ارشاد فاروج نیز ابراز
نقاشی ،عصر فرهنگی،
خصوص برگزاری جشن
تعامل و همکاری با
ها و نمایشگاه های
هنری
آموزش و پرورش در
انقالب و جلسات با
در دهه فجر است.
اصحاب رسانه از برنامه
های کمیته فرهنگی،

7
ب

خشدار جرگالن:

کالته های خارج از

طرح هادی گازر

سانی می شوند

صفحه 2

نجاهی-
کالته های خارج از
طرح هادی و نه
بخشدار
ساخت و سازهای
جرگالن با بیان این
غیرمجاز روستایی
مطلب افزود :طرح
کالته
گازرسانی می شوند.
هادی روستای یکه
های ملک ها ،بسیج
صعود پایین در سال
و حاجی بشم که
اند و
 82مصوب شد و
تشکیل شده از 250
برای گازرسانی با
خانوار هستند خارج از
مشکل مواجه هستند.
طرح هادی مانده
«نجاهی» با بیان
این که این کالته ها
در
مطالعه
گازرسانی
جدید طرح هادی
به این سه کالته و
گنجانده خواهند شد
منازلی که ساخت قدیم
البته جزو
هستند
تصریح کرد :مشکل
و
ساخت
و
قبل
از
سازهای
غیر مجاز
تصویب طرح هادی
محسوب نمی شوند
احداث شده اند و
آن ها با حضور کا
با مشخص کردن
رشناسان رسمی
دا
محدوده
قدیمی
دگستری
و
حل
گزارش
میزان قدمت
می شود و تاکنون
خبرنگار ما ،پروژه
 90درصد کارها
گازرسانی به جرگالن
متصل
انجام شده است.به
رو به اتمام و شبکه
شده است و برخی از
اصلی گاز در همه ر
منازل روستایی به
طرح
وستاهای این بخش
خصوص  3کالته در
هادی و با مشکل
مرکز بخش (یکه
گازرسانی مواجه هستند.
صعود پایین) خارج از

شهرستان ها

ابالغ ا
عتبار برای محور
بجنورد -پرسه سو

از شه

رستان ها چه خبر؟

گرمه-محمودیان
«
ﺍ تیموری» رئیس پارک
ملی گلستان در
زیست
اولین نشست مدیران
گرمه گفت :بخش
سمن ها ،دوستداران
زیادی از پارک ملی
بین دو
طبیعت و محیط
گلستان در گرمه است و
استان گلستان و
خراسان شمالی به
برگزاری کارگاه های
آموزشی مشترک
زیست و آشنایی
صورت منظم می تواند
مردم
گام
با
جاذبه
موثری
در
های
ترویج
گردشگری باشد.
فرهنگ حفظ محیط
ﺍ کارگاه آموزشی
خانواده و فضای مجازی
ا
ویژه
بانوان
سفراین-
در
نجفیان
گرمه برگزار شد.
ﺍ «علیرضا اکرمی»
کارشناس بیماری های
بیان این که
قابل پیشگیری با
برنامه ایمن سازی
واکسن دانشکده علوم
کودکان با تزریق
فلج
پزشکی اسفراین با
اطفال بین کودکان ا
واکسن فلج اطفال اجرا
می شود ،افزود:
سفراینی از ابتدای ماه
برنامه ریشه کنی
بعد که تاکنون فقط
آینده اجرا می شود و
قطره
تمام
خوراکی
کودکان
فلج
متولد
اطفال را دریافت
اول فروردین  95به
کرده اند ،مشمول
این طرح می شوند.
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K H O R A S A N S H O M A L I

 8صفحه شماره  2۹۰۳قیمت 3000ریال

اولین واکنش استاندار درخصوصجاده مرگ

«شجاعی» :تکمیل نشدن پروژه بزرگراه و احداث نشدن خط آهن بجنورد  -گرگان و مشکالت فرودگاه بجنورد برای پیشرفت نکردن استان کافی است
صفحه ۲

برف و باران استان را فرا می گیرد

کاهش  10درجه ای دما تا اوایل هفته آتی
2

با حواس جمع از ورزش لذت ببرید

زمستان و آرامش کوهنوردی
5

موزه هنرهای معاصر
شاید  10سال دیگر
بهمنیار

صفحه 6

ابرهای سیاه مدام آسمان زندگی اش را به واسطه بیراهه رفتن اش احاطه کرده بودند.
برگ برگ دفتر زندگی اش مدام با زغال منقل اش سیاه و دودی شده بود و پاک کن اراده
اش هم کار نمی کرد .پند می شنید اما عبرت نمی گرفت .ته دره تباهی را به چشم می دید
اما فرمان را نمی چرخاند تا این که اتوبوس زندگی اش سقوط کرد .مرد جوان می گوید:
به خاطر غرورم دست از بیراهه نمی کشیدم و کمک خانواده و همسرم را بی اثر می کردم.
او تعریف می کند :پدرم که فوت کرد مادرم زورش به من ...

4

انگار مدیران شهری فراموش کرده اند شهر «دروازه ها» را

پیشانی بند بد قواره بر پیشانی بجنورد

ماجرای خالفکاری که دیر
سرش به سنگ خورد

گزارشی از جلسه کارگروه اشتغال استان
صفحه 3

فیش اتمام حجت برای مدیران بانک ها
2

