ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٣١ﻓﺮوردﻦ  ٢٢ ١٣٩٦رﺟﺐ  ١٤٣٨ﺷﻤﺎره ٢٤٠٩

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮕ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺮوﻧﻴ در اﺳﻔﺮاﻦ
ﻗﻄﻌ ﺷﺪ

ﻧﺠﻔﻴﺎن -ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ وزارت ﺸﻮر ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺳﻔﺮاﻦ ،ﺑــﺮﮔــﺰار ﺗﻤﺎم اﻟﺘﺮوﻧﻴ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻗﻄﻌ ﺷﺪ.ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺳﻔﺮاﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻦ ﻪ ﭘﻴﺶ
از اﻦ ﺑﺮﮔﺰار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺮوﻧﻴ ﻓﻘﻂ در ﺑﺠﻨﻮرد و
ﺷﻴﺮوان ﺗﺎﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺮآﻨﺪ ﺗﺎﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
ﺑﺮرﺳ در ﻫﻴﺌﺖ ﻧﻈﺎرت دوم اردﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ
ﺷﻮراﻫﺎ اﺳﻼﻣ از ﺳﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ».ﺟﻮاد ﻧﻮروز«اﻓﺰود ٦٨ :ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺮا ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ
دوره ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ در اﺳﻔﺮاﻦ و  ٢٢ﻧﺎﻣﺰد در
ﺻﻔ آﺑﺎد اﻋﻼم ﺎﻧﺪﺪاﺗﻮر ﺮده اﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﮔﻼن ﻋﻨﻮان ﺮد:

ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺠﻠ وﺣﺪت
ﻧﺠﺎﻫ -ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر اﻫﺎﻟ ﺟﺮﮔﻼن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﺎم وﺣــﺪت و ﺗﺠﻠ آﺷﺎر آن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.آﺧﻮﻧﺪ »ﺻﻤﺪ« اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺮﮔﻼن ﺑﺎ
دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﻮه در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺶ رو
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﭘﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ را آﻨﺪه ﻣﺎن را
رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ زد و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺎن را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺮد.

اﻧﺼﺮاف  ٢ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮرا راز

 ٢ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ راز از ﺣﻀﻮر
در ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ اﻧﺼﺮاف دادﻧﺪ.
»زارﻋــ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار راز و ﺟﺮﮔﻼن ﮔﻔﺖ :از ﻣﺠﻤﻮع
 ١٩ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ راز  ٢ﻧﻔﺮ
اﻧﺼﺮاف دادﻧــﺪ و  ١٧ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

اﺧﺒﺎر

ﺑﻬﺴﺎز زﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ
ﺳﻼﻣﺖ
ﻧﺠﻔﻴﺎن -از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﺳﻴﺲ داﻧﺸﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
اﺳﻔﺮاﻦ ٢٤ ،ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﺮﺳﺎﺧﺖ و زﺮﺑﻨﺎ
ﺳﻼﻣﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﺣــﺪاث ،ﺑﺎزﺳﺎز و ﺑﻬﺴﺎز ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﻴﺲ داﻧﺸﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ اﺳﻔﺮاﻦ در ﻧﺸﺴﺖ
ﺧﺒﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻔﺖ ٦ :ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎ
درﻣــﺎﻧــ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺑﻴﺶ از  ٤ﻫ ــﺰار و
 ٥٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﺨﺼﺼ زﻧﺎن و ﻠﻴﻨﻴ وﮋه ﺗﺨﺼﺼ ﺑﻪ زود
ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣ رﺳﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  ١٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد
رــﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.دﺘﺮ »ﻧﻴ روش«
اﻓﺰود ١٦ :ﭘﺮوژه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ زﺮﺑﻨﺎ  ٦ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﭘﺎﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ و
ﻣﺮاﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣ رﺳﺪ .

ﺸ ¤ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﮔﺮﻣﻪ
ﻣﺤﻤﻮدﺎن ٤ -ﻴﻠﻮ و  ٦٠٠ﮔﺮم ﻣــﻮاد ﻣﺨﺪر در
ﮔﺮﻣﻪ ﺸ Àو ﺿﺒﻂ ﺷﺪ.ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣ ﮔﺮﻣﻪ
ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺗﻮزﻊ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
در اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎ اﺟــﺮا ﻃﺮح
ارﺗﻘﺎ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺗﻮزﻊ
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  ،ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪ.ﺳﺮﻫﻨﮓ »ﺣــﺪادــﺎن« اﻓــﺰود :اﻦ ﺑﺎﻧﺪ از ﭘﻴﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺳﻤﺖ ﮔﺎﻟﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮﻣﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺮﺖ ﺑﻮد ﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻠﻴﺴ در  داﻣﺪار در
ﺷﻤﺎل ﮔﺮﻣﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ٤ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ و ﺸÀ
 ٤ﻴﻠﻮ و  ٦٠٠ﮔﺮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﺪﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺸﻴﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺸ ٩٫٩ ¤ﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺮﺎ¦
ﻧﺠﻔﻴﺎن ٩ -ﻴﻠﻮ و ٩٠٠ﮔﺮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻧﻮع ﺗﺮﺎÈ
در اﺳﻔﺮاﻦ ﺸ Àو ﺿﺒﻂ ﺷﺪ.ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣ
اﺳﻔﺮاﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺳﻮداﮔﺮان
ﻣﺮگ ﺑﺮرﺳ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  از ﺗﻮزﻊ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر در روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎم و ﺻﻔ آﺑﺎد در دﺳﺘﻮر
ﺎر ﭘﻠﻴﺲ ﻣــﻮاد ﻣﺨﺪر اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ »ﻣﻬﺮ« اﻓﺰود :در ﺑﺎزرﺳ از ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻬﻢ٩ ،
ﻴﻠﻮ و  ٩٠٠ﮔﺮم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از ﻧﻮع ﺗﺮﺎ Èﺸ Àﺷﺪ.

٧

اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻴﺮوان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ
اﻣﯿﻦ ﻋﻮض زاده
وﺟــﻮد ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺻﻨﻮف آﻻﻨﺪه و ﻣﺰاﺣﻢ
در داﺧــﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و در ﺑﺎﻓﺖ ﻫــﺎ ﻣﺴﻮﻧ  ،از
ﻣﺸﻼﺗ اﺳﺖ ﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ زﺎد در ﺳﻄﺢ ﺸﻮر ﺑﺎ آن
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.در ﺷﻴﺮوان ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ
در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﺴﻮﻧ ﻣﺸﻼﺗ را
ﺑــﺮا ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺠﺎد ــﺮده اﺳﺖ.آﻟﻮدﮔ ﺻﻮﺗ و
ﺑﺼﺮ ،ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ ،اﻧﺴﺪاد ﭘﻴﺎده روﻫﺎ ،اﺠﺎد ﺗﺮاﻓﻴ و
ﻣﺴﺎﺋﻠ از اﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﻼﺗ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر
ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻢ در داﺧــﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻋﺰم ﺟﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﻣﺮ را ﺑﺮا ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ و اﻧﺘﻘﺎل اﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺑﻪ ﻣﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﻃﻠﺒﺪ .از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﮔﻼﻪ از
اﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣ ﮔﻮﺪ :وﺟﻮد ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻢ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﻌﻮﺾ روﻏﻨ ،ﻣﺎﻧﻴ ،ﺻﺎﻓﺎر ،در و ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎز و
ﻧﺠﺎر در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﻮﻧ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ آﺳﺎﺶ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
»ﻏﻼﻣ« ﻣ اﻓﺰاﺪ :ﺣﻀﻮر اﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ در داﺧﻞ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺠﺎد آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ ﺻﻮﺗ و اﺧﺘﻼل در
رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﭼﻬﺮه ﻧﺎزﺒﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣ دﻫﺪ.
ﺷﻬﺮوﻧﺪ دﮕﺮ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﺰاﺣﻢ در ﺑﻌﻀ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﺼﺮﺢ ﻣ ﻨﺪ:
ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ در
ﺟﻮار ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻮﻧ و ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد ﺳﺎﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ
ﺧﻮردن آراﻣﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣ ﺷﻮد».وﻟ ﭘﻮر« ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اﻦ ﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ
ﻣﺴﻮﻧ ﺑﺎﺪ در دﺳﺘﻮر ﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،اﻇﻬﺎر ﻣ دارد:
وﺟﻮد ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ و ﻣﺎﻧﻴ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ

و ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن آراﻣﺶ
رواﻧ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎرﺿﺎﺘ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.و اداﻣﻪ
ﻣ دﻫﺪ :اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﻮف آﻻﻨﺪه و ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻢ
ﺑﻪ ﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻋــﻼوه ﺑﺮ اﻦ ﻪ ﻣﻌﻀﻞ آﻻﻨﺪﮔ
ﻫــﺎ ﻣﺤﻴﻄ و ﺷــﻬــﺮ را ﺑــﺮﻃــﺮف ﻣــ ﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آن ﻫﺎ در ﻓﻀﺎ رﻗﺎﺑﺘ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.ﺻﺎﺣﺐ  ﺎرﮔﺎه ﻣﺎﻧﻴ ﻧﻴﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻣ ﮔﻮﺪ :ﺑﺴﻴﺎر از
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ
ﻣﺴﻮﻧ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺗﻤﺎﻣ ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﻘﻴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.و ﻪ ﺑﻪ درج
ﻧﺎﻣﺶ در اﻦ ﮔﺰارش ﻣﺎﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﻤﺎﺖ از ﺻﺎﺣﺒﺎن
اﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را در اﺑﺘﺪا اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﻻزم ﺑﺮﻣ ﺷﻤﺮد و
ﻣ اﻓﺰاﺪ :ﺟﺎﻧﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻪ در دﺳﺘﺮس ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤ اﺳﺖ
ﻪ ﺑﺎﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺰ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ در اﻦ راﺑﻄﻪ ﻣ ﮔﻮﺪ :ﺎرﺑﺮ ﻫﺎ ﻪ
در  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣ ﺎﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و
ﻣﺎﻧﻊﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﻤﺪﮕﺮﺑﺎﺷﻨﺪ.
»اــﺒــﺮزاده« ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ ﻪ ﺎرﺑﺮ ﻫﺎ ﻣﺴﻮﻧ و
ﺻﻨﻌﺘ ﺧﺮد  ،دو ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺪﮕﺮ
ﻫﻤﺨﻮاﻧ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣ اﻓﺰاﺪ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻢ
ﺑﺎﺪ دور از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻮﻧ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳ و
ﺗﺮدد آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘ اﻻﻣﺎن ﺑﺎ درﺧﺘﺎر و ﻓﻀﺎ
ﺳﺒﺰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻮﻧ ﺟﺪا ﺷــﻮد.در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮدار ﺷﻴﺮوان ﻣ ﮔﻮﺪ :ﺑﺮا اﻧﺘﻘﺎل ﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻢ از داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮا ﺟﺎﻧﻤﺎ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻪ زﻣﻴﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٣٧ﻫﺘﺎر در ﭘﺸﺖ زﻧﺪان

ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻓﺎروج در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ادار ﻋﻨﻮان ﺮد:

ﻟﺰوم ﭘﺎﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻣﻴﻢ ﭘﺮور -ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺠﻠ ﺣﻀﻮر و ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ.ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻓﺎروج در ﺟﻠﺴﻪ
ﺷــﻮرا ادار اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺪ ﺷﺮاﻂ
و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑــﺮا ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﺜﺮ ﻣــﺮدم در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﺖ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد».رﺟﺎﺋ ﻧﻴﺎ« اﻓﺰود :ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار و ﻓﺮاﻫﻢ ﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﺜﺮ ﻣﺸﺎرﺖ ﻣﺮدم
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕ روﻧﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺎﻧﺪﺪاﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ،ﻋﻨﻮان ﺮد :در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ٥١١ ،ﻧﻔﺮ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺮدﻧﺪ ﻪ  ١٣ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد
ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪﮔ ،از اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺼﺮاف دادﻧﺪ و ﺻﻼﺣﻴﺖ  ٢٣ﻧﻔﺮ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻴﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ٤٧٥ﻧﻔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ

اول ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻂ ﻻزم ،ﻣﻮرد ﺗﺎﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ.و اﺑﺮاز ﺮد :ﺗﻼش
ﺑﺮا ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻪ ﮔﺬاران در ﺧﺼﻮص رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺑﺎﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﺮد.و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮد :در ﺣﻮزه ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎ ﻮﭼ  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ دارد وﻟ در ﺣﻮزه ﻃﺮح
ﻫﺎ ﻼن ،ﺷﺮاﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد.و ﺑﻴﺎن ﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷﻴﺮوان ﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ».اﻟﻬ«
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ ﻪ ﺑﺮا اﺧﺬ اﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اداره ﻣﺴﻦ و
ﺷﻬﺮﺳﺎز درﺧﻮاﺳﺖ داده اﻢ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨ درﺎﻓﺖ
ﻧﺮده اﻢ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ :زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا اﻧﺘﻘﺎل
ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻮﻧ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣﺎن ﺧﺮﺪ و
اﺧﺘﺼﺎص زﻣﻴﻦ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ
آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.و ﺗﺼﺮﺢ ﻣ ﻨﺪ :اﻦ
زﻣﻴﻦ در ﻣﺎﻧ ﺟﺎﻧﻤﺎ ﺷﺪه ﻪ ﺑﻪ ﻤﺮﺑﻨﺪ ﺟﺪﺪ
ﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳ دارد.
رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوان ﻧﻴﺰ ﻣ ﮔﻮﺪ :اﮔﺮ
ﺑﺮا اﻧﺘﻘﺎل ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻠ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻠﻴ Àﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ
ــﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻴﺰ رﻋﺎﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ».اﺣﻤﺪ ﻋﺎﻗﻞ« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻦ ﻪ ﻫﺪف اﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻪ ﻫﻤﻪ ﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در  ﮔﻮﺷﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﻮد اﻇﻬﺎر
ﻣ دارد :ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﻴﻨ ﻪ در ﭘﺸﺖ زﻧﺪان ﺷﻴﺮوان در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دو ﻧﻘﻄﻪ دﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮا اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﻀ از
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺰاﺣﻢ در دﺳﺖ ﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﺑﺮرﺳ اﺳﺖ.و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣ ﻨﺪ :اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﻀ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮÈ
ﺻﻨﻌﺘ و ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺮدن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠ ﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ آﻻﻨﺪه در ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﻋﻠ)ع( و ﺗﻤﻴﻞ ﺮدن آن
ﻪ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ دﺪه ﺷﺪه ،دو ﻃﺮﺣ
اﺳﺖ ﻪ در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.و ﺗﺼﺮﺢ ﻣ ﻨﺪ :در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻌﺪاد از ﺎرﮔﺎه
ﻫﺎ ﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮا ﺷﻬﺮوﻧﺪان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺤﺚ آﻻﻨﺪﮔ ﺻﻮﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﺷﺎر و
ﺟﻤﻊ آور ﺿﺎﻌﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻫﺎ ﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و
ﻤ ﻫﺎ ﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ و در راﺳﺘﺎ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻢ ،ﺗﻘﺪﺮ از ﻣﻘﺎم
واﻻ آﻧﺎن ﻓﻘﻂ وﻇﻴﻔﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
اﺟﺮا در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﻦ وﻇﻴﻔﻪ را دارﻧﺪ.و از ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺮاﺳﻢ ﺸﺘ
ﺑﺎ ﭼﻮﺧﻪ در اول اردﺒﻬﺸﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺎروج ﻧﻴﺰ
در اﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺴ ﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺻﻠﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد
ﺑﺎﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻗﺮآﻧ ،ﻫﻤﭽﻮن »ﺣﻔﻴﻆ ﺑﻮدن«» ،داﻧﺎ و داﻧﺶ ﺎر«
و »اﻤﺎن در درﺟﻪ اﻋﻠ« را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم»ﻗﻠزاده«اﻓﺰود:ﻣﺴﺌﻮﻻنﺑﺎﺑﻃﺮﻓﺎﻣﻞوﺎﻧﺪﺪاﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،در ﺑﺮﮔﺰار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ
ﺳﺎﻟﻢ ﻤ ﻨﻨﺪ».ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ« ﻣﺪﺮ ﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ
ﻧﻴﺰ اﺑﺮاز ﺮد :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮح ﻫﺎ
ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎ ،ﻃﺮح ﻫﺎد ،ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻴﺖ ،ﺑﻬﺴﺎز و ﻣﻘﺎوم
ﺳﺎز ﻣﺴﻦ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوز اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮا ﻤ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن
و روﺳﺘﺎﻴﺎن و ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎ اﺳﺖ.ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم» وﺣﻴﺪ«رﺋﻴﺲ
دادﮔﺴﺘﺮ ﻓﺎروج ﻧﻴﺰ در اﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎ اﺟﺮا ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﭘﺎﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎدرﻫﻔﺘﻪاىﮐﻪﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺤﻤﺪ -ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻦ اﺧﺒﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﺎن
در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺷﻨﺒﻪ:

ﻧﺎﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻮراش ﺎران ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺘﺎن در
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ اﺳﻔﺮاﻦ،
ﺎدواره ﺗﺮﻢ ﭘﺪران آﺳﻤﺎﻧ در اﺳﻔﺮاﻦ و ﻣﺮاﺳﻢ
اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت»ﻣﺮﺗﻀ زرﻫﺮن« در ﺷﻴﺮوان
از اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد.

ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ:

درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻔﺮاﻦ ﺑــﺮا ﺑﺮﮔﺰار اﻟﺘﺮوﻧﻴ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷــﻮرا اﺳﻼﻣ ،ﺑﺮﮔﺰار ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺟﺮاﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ در ﻓﺎروج،
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ اﺟﺮا دوازدﻫﻤﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر در ﺟﺎﺟﺮم و ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ
ارﺑﻌﻴﻦ  ٢ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻤﻨﺎم ﺷﻬﺮ درق از اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد.در ﮔﺰارﺷ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮا ﻣﻌﺮﻓ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﺪف
ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﺳﻔﺮاﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

دوﺷﻨﺒﻪ:

ﺧﻄﺮ راﻧﺶ ﺑﺮا دو روﺳﺘﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺰ و ﺑﺨﺶ
ﺳﺮﺣﺪ ﺷﻴﺮوان ،ﺟﺬب ﻫــﺰار و  ٣٠٠ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل
ﺟﺎر در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻪ ﻣﺪﺮﻞ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ﻣﻌﺎوﻧﺎن
و ﻣﺪﺮان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن در ﺟﺎﺟﺮم از آن
ﺧﺒﺮ داد ،ﺗﺠﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﺎن اﺳﻔﺮاﻨ در اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ واردات ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون درز ،ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ادار
ﺟﺎﺟﺮم ،ﺗﺮﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار راز و ﺟﺮﮔﻼن،
ﺟﻠﺴﻪﻫﻤﺎﻫﻨﮕﺟﺸﻨﻮارهﻻﻟﻪﻫﺎواژﮔﻮندرﮔﺮﻣﻪ،
ﻫﺸﺪار ﻣﺪﺮ ﺟﻬﺎد ﺸﺎورز ﺷﻴﺮوان درﺑــﺎره آﻓﺖ
ﺳﻦ ﮔﻨﺪم از دﮕﺮ اﺧﺒﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﺑﻮد.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ:

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ادار اﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮا اﺷﺘﻐﺎل
ﭘﺎﺪار ﺷﺪ و در ﮔﺰارﺷ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﺧﺮﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺎﻧﻪ ﻓــﺎروج اﺷــﺎره ﺷﺪ.ﺧﺒﺮ ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه و ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﺠﻮ اﻗــﻮام اﺮاﻧ در
اﺳﻔﺮاﻦ ،ﺗﺎﻴﺪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺎروج ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺿﺮورت
ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎ ،ﺸ ٧ Àﻫﺰار و ١٤٠ﻧﺦ ﺳﻴﮕﺎر
ﻗﺎﭼﺎق و  ٣٦٠ﻧﻮع ﻗﺮص روان ﮔﺮدان در ﮔﺮﻣﻪ ،ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدار از واﺣﺪ ﻣﺴﻮﻧ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ دو ﻣﻌﻠﻮﻟ
در روﺳﺘﺎ ﻮﺷ اﺳﻔﺮاﻦ ،ﺗﻠ Àﺷﺪن  ١٥راس
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﭘ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮگ ﺑﻪ آﻏﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در
روﺳﺘﺎﺮفﺟﺎﺟﺮمازﺟﻤﻠﻪاﺧﺒﺎرﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﺑﻮد.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ :

رﺋﻴﺲ ﺷﺒﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣــﺎن راز و ﺟﺮﮔﻼن از
اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻃﺮح ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ در ﺟﺮﮔﻼن ﺧﺒﺮ داد و در
ﮔﺰارﺷ ﺑﻪ آﺧﺮﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻤﺮﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟ
اﺳﻔﺮاﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ.ﺑﺮﮔﺰار ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ادار
اﺳﻔﺮاﻦ ،ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑــﺮﮔــﺰار رزﻣﺎﺶ »اﻟــ ﺑﻴﺖ
اﻟﻤﻘﺪس« و ﺷﻨﺎﺳﺎ زﻣﻴﻦ ﺧﻮار در ﮔﺮﻣﻪ از دﮕﺮ
اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد.

