روزنامه

سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی
پنج شنبه

معاون

میم پرور

لزوم ایجاد

توسعه روستایی و

مناطق محروم کشور

درمناطق روستایی

انجام
داد .وی با اشاره به
اختصاص یک و نیم
میلیارد
معاون توسعه روستایی
دالر تسهیالت برای
و مناطق محروم
در
اشتغال روستاییان
کشور از محل
سفر به فــاروج و
صندوق توسعه ملی
در جمع اهالی
افــزود :این میزان
روستای اعتبار با
دالنجان کردیه بر لـ
نرخ سود  4تا 6
ـزوم ایجاد شرایط
درصد به متقاضیان
تولید ،روستایی
اشتغال ،حرکت،
برای ایجاد اشتغال
پویایی و نشاط
پرداخت می شود
در مناطق که
روستایی تاکید کـ
در برخی مواقع
ـرد.در این سفر که
بازپرداخت آن به  ۹سال
استاندار هم می
خراسان شمالی و
رسد.دکتر «امید»
جمعی از مدیران کل
و
گفت :تاکنون  6هزار
استانی میلیارد
شهرستانی حضور
تومان از این میزان
داشتند ،دکتر «محمد
تسهیالت پرداخت
گفت :اقــدام
امید» شده است
ــات خوبی در ایـ
و  ۷۵۰۰میلیارد
ـن استان صورت
تومان دیگر امروز
گرفته و
با این شرایط باید
(چهارشنبه) آزاد شد و در
بگوییم آینده خوبی
اختیار بانک ها قرار
در انتظار آن
گرفت.استاندار
اســت.وی
با
خراسان
تبریک فــرا
شمالی گفت4۰ :
رسیدن منزل
چهلمین سالگرد پـ
مسکونی باقی مانده
ـیــروزی انــقــالب
در قسمت پایین
اسالمی روستای
افـــزود :از ابــتــدای
دالنجان کردیه به
انــقــالب تاکنون
زودی طبق برنامه
روستایی
در حــوزه زمان
بندی به شهرک
اقدامات بسیار موثر و
جدیدی که تازه احداث
خوبی انجام شــده
شده است
و همچنان ارائــه
منتقل و در ایــن
این گونه خدمات
در
خصوص جلسه ای با
شأن
مدیران
روستاییان
مربوطه
ادام
برگزار و
ــه خواهد
تصمیمات الزم گرفته
داشــت .این می
خدمات مربوط
فرمانداری فاروج نیز
شود.دکتر «محمدعلی
به دولــت خاصی
گفت :این شهرستان
نیست بلکه برای
شجاعی» افــزود۵۰ :
مربوط به همه
حدود نــدارد
هزار نفر جمعیت
انتقال این تعداد واحد
دولتمردان در نظام
و از مجموع ۳۲
دارد که  6۸درصد
مسکونی وام ۲۵
اسالمی میلیون
میلیارد تومان اعتبار
اســت و در بخش
آن در مصوب
روستاها ساکن
تومانی با نــرخ ۵
زیرساختی از بــســیـ
این شهرستان۵ ،
هستند و بــرای رفع
درصــد پرداخت می
ـاری از شود و
میلیارد تومان به حوزه
مشکالت آب
روستاییان باید
استانداردهای دنیا پیشرفته
عالوه بر رفع مشکل
اختصاص یافت اما باز
اقدامات اساسی و
تر هستیم.وی
ابراز
سکونت روستاییان
هم آن طور که باید
فعالیت های خوب
کرد :با این که در
باید شرایط رفاهی را
خوبی انجام داد و
عمل نشده است.به
برای نیروهای مولد
آن ها با توجه به
گذشته خدمات خوبی
به
گزارش خبرنگار ما،
فراهم مشکالتی
کنیم زیرا آن ها
کمبودها و دیدار با
روستاهای کشور ارائه
که دارنــد باز هم
یکی از خانوادههای
امنیت غذایی کشور را
شده است ،اما دولت
به تولید و اقتصاد
تامین کمک
تحت حمایت کمیته
دوازدهم موضوع
می کنند.وی
امداد
خوبی
ایجاد
می
شغل
اظهارکرد:
و
شهرستان
و
در
حرکت در
رفع بخش
کنند«.مسعود صادق
راستای جلوگیری
را بیشتر از
مهمی از مشکالت
روستا از مهاجرت
تیتکانلو» این خانواده
نبود آب شرب را
گذشته در برنامه
روستاییان به شهرهای
و بازدید از یکی از
مهم ترین مشکل
کاری خود قرار و
بــزرگ و این
واحدهای شهرک
اقدامات خوبی در
روستاییان صنعتی در
ماندگاری جوانان باید
شهرستان اعالم کرد
زمینه رفع موانع و
بخش تولید سیم
ایجاد اشتغال پایدار
و افزود :از لحاظ
مشکالت روستاها
و کابل و بررسی
در زیرزمینی
آب مشکالت
بیشتر مورد توجه قرار ب
مشکلی نداریم اما
این واحد از دیگر
برنامه های صورت
گیرد.سرپرست امکانات
زیرساخت ها و گرفته
مناسب آب رسانی
معاون توسعه روستایی
در روستاها وجود
و مناطق محروم
کشور
در
سفر به فاروج بود.
معاون

توسعه

اب

روستایی و مناطق

الغ160میلیارد تومان ت

محروم کشور در

شیروان خبر داد:

سهیالت توسعه مناطق ر

شماره 2915

در
فاروج تاکید کرد:

ش
رایط تولید و اشتغال

گزارش جلسه

4
بهمن17 1397

جمادی االول 144۰

برق

در راستای
جلوگیری
از مهاجرت
روستاییان به
شهرهای بزرگ
و ماندگاری
جوانان باید
ایجاد اشتغال
پایدار در
روستاها بیشتر
مورد توجه قرار
بگیرد

شهرستان ها
اخبار

رسانی به  13س

کونتگاه دایمی در

برنامه های  4کارگروه تخصصی
دیگر برای گرامی داشت
چهل سالگی انقالب

7

آینده ای نزدیک

نجاهی -بخشداران
غالمان ،جرگالن و
مرکزی راز و جرگالن از
این شهرستان خبر
برق رسانی به ۱۳
دادند.بخشدار غالمان با
استاندار
سکونتگاه دایمی (کالته)
بیان این که این
خراسان شمالی
بخش ۲۰کالته دارد،
برای برق رسانی به
کالته در
افزود :طبق دستور
روستاهای بدون
غالمان ساکنان
برق و طی بررسی و
دایمی و در هر یک از
بازدید به عمل آمده ۵
کالته ها بیش از
افزود :به کالته های
 ۱۰خانوار سکونت
کلبو ،بست باال ،بست
دارند«.جوان نوش»
پایین ،کاظمی راد و
بخشدار مرکزی راز و
قوشاقاوا برق رسانی می
جرگالن هم ابراز کرد :به
 ۹۷و
شود«.سعید آیتی»
در بخش مرکزی
روستاهای بدون برقی
به کالته مقدم در
که ساکنان دایمی
دارند تا پایان سال
گوی نیک برق رسانی
کالته اسماعیلیه،
می شود«.نجاهی»
منطقه پایین دست
بخشدار
ابریشم،
کالته
جرگالن
حسن آباد و
تاجلی،
گفت :به
یکه سعود ،کمالی
منطقه جاوید کرکولی،
بزرگ و کالته پیلتن
محدوده بین دو روستای
و محمدی ها برق
رسانی می شود.

فرماندار اسفراین:

ن

مایشگاه دستاوردهای

انقالب برپا شود

7

نجفیان -فرماندار
اسفراین در جلسه
هماهنگی گرامی داشت
انقالب اسالمی
دهه فجر ،بر برپایی
توسط دستگاه های
نمایشگاه دستاوردهای
خواستار برپایی
اجرایی در مدارس این
شهرستان تاکید
نمایشگاه دستاوردهای
های این
کرد«.رستمی» همچنین
انقالب اسالمی توسط
شهرستان شد و
صنایع و مراکز آموزش
تبیین دستاوردهای
عالی در دانشگاه
نمایشگاه ها برشمر
انقالب اسالمی برای
جوانان را از مهم
که مدیران جوان د«.اسکندری» مسئول شورای
ترین اهداف این
هماهنگی تبلیغات
دستگاه های اجرایی
اسالمی اسفراین
باید
هم با اشاره به این
پرورش یافته و تربیت
دستاوردهای انقالب
شده مکتب انقالب
اسالمی را تبیین
اسالمی هستند ،افزود:
کرد و گفت پیش از
نقطه بودیم و اکنون
به
انقالب
در
پاس
شاخص های
دستاوردهای
همچنین بر
گوناگون در کدام
انقالب اسالمی در چه
برگزاری جشن های
موقعیتی قرار گرفته
مردمی پیروزی انقالب
ایم؟در این نشست
اسالمی تاکید شد.

معارفه

رئیس جدید شبکه ب

هداشت راز و جرگالن

نجاهی -در مراسمی در
کانون شهید رجایی
شبکه
شهر راز با تقدیر از
بهداشت و درمان راز
«نعمتی»« ،یوسفی» به
و جرگالن معرفی
عنوان رئیس جدید
این آیین با بیان
شد.معاون بهداشت
این که نگاه ما به
دانشگاه علوم پزشکی
راز و جرگالن ویژه
خراسان شمالی در
دارد و باید برای
است ،افزود :این
ارتقای شاخص های
شهرستان از مرکز
که
بهداشتی آن تالش ک
استان فاصله زیادی
اخیرا اتفاق افتاد،
گفت :در  ۵سال گذشته مرگ مادر نیم«.هاشمی» با اشاره به فوت
مرگ مادر
مادر راز و جرگالنی
که علت آن
فوت شده هنوز در
بهداشت و درمان
حال بررسی است.
باشد وجود نداشته و

اتفاق
خواهد اقتاد .وی از
محرومیت  ۲۰دارد.
روستای
«مرآتی» از تنش
استان از نعمت
بــرق خبر داد و
آبی  6۵روستای
عوض زاده
اضافه کرد:
شهرستان با جمعیت ۲۰
تا پایان سال ۹۷
هزار نفر خبر داد
این روستاها و
برق دار
اعتبارات
 ۵6۰میلیارد
تصریح کرد :پیشنهاد ما
خواهند شد .نماینده
 ۳.۱۳درصد است که
تومان از تسهیالت
این است مجتمع
شیروان در زیدر
توسعه نسبت
بیشتر از شمالی
مجلس شـــورای
مناطق روســتــایــی بــه
 4۵درصد است
سرانی تکمیل و به
جمعیت استان به
اســالمــی ایــجــاد
خــراســان شمالی
که این نشان می
مجتمع های آب
جمعیت کشور دهد
اشتغال رسانی
اختصاص
پایدار را از مطالبات
است« .محمد امید» با
روستایی شمال
استان بافت تولیدی و
یافته که تاکنون
بیان این که از روز
روستایی این شهرستان
شــیــروان متصل
 ۱6۰میلیارد سه
روستایی خود را نام
حفظ کرده است.
تومان آن به خراسان
شود و در این صورت
برد و افــزود :از حـ
شنبه مرحله جدید
شمالی ابــالغ شده
اعطای تسهیالت
ـدود  ۱۵۰روستای
مشکل تنش آبی این
است.
روستایی آغاز
روستاها حل می شود.
شهرستان  ۹۸درصــد
استاندار خراسان شمالی
شده ،از سهم ۱۷۰
نیز با بیان این که
گازرسانی و باالی
معاون
میلیارد استان
وی از
برومند-
 ۹۰درصد آب
تومانی خراسان
جمعیت
رسانی
۱۰
توسعه روستایی
روستای
از ظرفیت بسیار
بهداشتی
«شورسو» از
شمالی در این مرحله
و مناطق محروم
مناسبی در حوزه
شده است.
درصـــدی عشایری
«عــزیـ
خبر روستایی
توابع بخش مانه ،در
کیلومتری
داد و اظهار کرد:
کشور در بازدید از
ـزی» بیان کــرد :بـ
شیروان خبر داد و با بیان
دهستان شیرین
برخوردار است ،افزود:
آشخانه قرار گرفته
خراسان شمالی در
روستای پالکانلو واقع
ـرای تکمیل جاده
این که  ۵۰درصد
سوی مانه و سملقان
است و حدود ۸
جذب روستایی
در تسهیالت
جمعیت شیروان -
بخش سرحد
از جمعیت عشایر
۱۲۰خانوار و
و در فاصله ۱۱۰
اشتغال روستایی با
کیلومتر با نقطه مرزی
شیروان با بیان این
استان باعث شده نرخ
اسفراین به تکمیل پل
استان در شیروان
پیگیری
 6۲۰نفر جمعیت
مطلب
و
با
های
ترکمنستان
مشارکت
روستای
دارد
حضور
و
فاصله
همه
دارنـ
تابستان
اسطرخی نیاز
اشاره به یک و نیم
دارد.این روستا
اخیر استاندار جزو 4
خــراســان شمالی ۵
ـد ،خاطرنشان کـ
زمین های کشاورزی
مدت کوتاهی برای
داریـــم کــه نیازمند
میلیارد دالر تسهیالت
استان برتر بوده است.
درصـــد از متوسط
ـرد :تامین آب شرب
آن به صورت دیم
توجه عشایر
اهالی ایجاد اشتغال
طبیعی
دولت است.
کشوری باالتر
وی با اشاره به
اشتغال روستایی با
است و فقط در فصل
نیز با مشکل روبه
می کند .این روستا
باشد« .شجاعی»
جمعیت روستایی
مانند کوه «وی وی» و
نرخ  4و  6درص
فرماندار شیروان با بیان
رو است .به گزارش
دارای جاذبه های
افزود :قرار که
جنگلی با درختان
ــد در شمالی
خراسان است تا
این خبرنگار
۱۰
جمعیت
گذاری
کشور افزود:
ما،
تصریح
دوالنک،
روی
سهم
بهمن
گردشگری زیبا و
بازدید
آن
روستایی
انگور
کل
از
کــرد:
و
ها
گالبی
می توان
بخاری های نفتی
خراسان شمالی از این
میانگین جمعیت
شیروان در سال ،۹۰
یک واحد تولیدی و
وحشی و تمشک
گردشگران خارجی و
از  4۳درصد
روســتــایــی کـ
این روستا،
مدارس خراسان
است که با سرمایه
حضور در جمع مردم
داخلی زیادی را
بود ،اظهار کرد :این
ـشــور  ۲6درص ــد و
اکثر جوانان شورسو
شمالی جمع آوری
روستای حلوا چشمه
جذب کرد.به گفته
جمعیت هم از
خــراســان که
و
به دلیل نبود شغل
شود اکنون به
«صائب آزاد» دهیار
اکنون از برنامه جلو
در آن جا مشغول
توابع بخش سرحد از
به شهرهای بزرگی
 4۰درصد رسیده
دیگر
هستیم
مثل
و
کارگری
است
و
که
برنامه
قطعا
تهران
و
انجام
این
نشان
های
مشهد
می
معاون
طول سال
مهاجرت می کنند
کارهای فنی مثل سنگ
دهد نیاز به توجه ویژه
روستایی و مناطق
تنها یک یا دو بار
کاری ،گچ کاری و
به روستاها وجود
محروم کشور در
برای دیدار خانواده
شیروان بود.
نبود امکانات
جوشکاری می شوند و در
شان به روستا می
رفاهی و درمانی مانند
آیند.کمبود آب شرب،
مشکالت
دور بودن از شهر،
درمانگاه ،خاکی بودن راه
ساکنان این روستاست.
ارتباطی و عدم اشتغال
جوانان از مهم ترین

وستایی به استان

شورسو

صفحه 2

شهرستان ها

صدای روستا
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K H O R A S A N S H O M A L I

 8صفحه شماره  ۲۹۱۵قیمت 3000ریال

درهمایش روزهوای پاک مطرح شد:

پیش بینی کاهش میزان بارندگی و افزایش دما طی 3ماه آینده

سند توسعه استان ،بدون پیوست زیست محیطی
صفحه ۲

زنگ خطرتغییراقلیم دراستان
۲

ماجرای افرادی که با دریافت پول
به نام دیگران کتاب می نویسند

یک شبه نویسنده شوید!
جدا از مسائلی که این روزها دامن گیر ادبیات شده است ،این بار ویروسی به
جان صنعت نشر افتاده که به شکلی عجیب دارد تن نحیف آن را از بین می برد؛
ویروسی از جنس نویسندگی بدون نوشتن و با پرداخت پول ...

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

۶

صفحه ۲

دست اندازهای بیمه های درمان
روستایی
۳

گزارشی از وضعیت ورزش بانوان در گرمه

گام های بانوان ورزشکاردر زمینکمبودها
5

پارالمپیک را این بارفراموش نکنید
پنج شنبه گذشته از المپیک  2020توکیو و ضرورت المپیکی فکر و عمل کردن
نوشتیم؛ این که بــرای بــزرگ ترین رویــداد ورزشــی جهان باید برنامه داشــت و
هدفمند حرکت کرد تا برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان ،ورزشکار و شاید
ورزشکارانی در این مسابقات هیجان انگیز و بسیار معتبر داشته باشیم...

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در شیروان خبر داد:

ابالغ160میلیارد تومانتسهیالت توسعه مناطق روستایی به استان

5
صفحه ۷

10درمانگاه برای 20هزارخانوار
۳

