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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

در نشست مشترک کارگروه اقتصاد مقاومتی  2شهرستان اعالم شد:

مشوق های جدید برای سرمایه گذاران در استان
نشست مشترک کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان
های مانه و سملقان و راز و جرگالن با حضور استاندار
خراسان شمالی و معاون اقتصادی وزیر کشور ،روز
گذشته برگزار و طی آن به مشوق های جدید برای
سرمایه گذاران در استان اشاره شد.
معاون اقتصادی وزیــر کشور در این نشست گفت:
در سفر سه روزه به دستور وزیــر کشور ،به منظور
شناسایی مهم ترین موانع توسعه خراسان شمالی،
از تمام  ۸شهرستان ایــن اســتــان بــازدیــد داشتم.
«دین پرست» اضافه کرد 31 :شهرستان محروم و
کمتر برخوردار را در کشور برای محرومیت زدایی
تعیین کردیم که از خراسان شمالی شهرستان راز

برومند

و جرگالن انتخاب شد و فرماندار باید سند ابالغ
شده را به دقت اجرا کند .وی تأکید کرد :این طرح
برای ما بسیار مهم است و آن را رصد می کنیم ،چون
دستور رئیس جمهور و ابالغ معاون اول وی را برای
آن دریافت کــرده ایــم.وی با اشــاره به قــرار گرفتن
خراسان شمالی جزو استان های شــورای توسعه و
امنیت پایدار شرق و غرب ،یادآور شد :سرمایه گذاران
می توانند برای سرمایه گذاری تا سقف  ۳۰میلیارد
تومان یا  ۲۰میلیون دالر ،از تخفیف  ۵۰درصدی
سود تسهیالت بانکی و تضمین بیمه ای صددرصد و
برخی معافیت ها و مشوق های دیگر بهره مند شوند.
وی از ابالغ مرحله دوم تسهیالت طرح اشتغال پایدار

روستایی و عشایری خبر داد و تصریح کــرد :باید
مراقبت شود این تسهیالت دچار انحراف نشود و هدر
نرود.استاندار خراسان شمالی هم در این نشست
گفت :عضویت خراسان شمالی در شورای توسعه و
امنیت پایدار شرق و غرب کشور اقدام بسیار بزرگی
اســت و سرمایه گــذاران در ایــن استان از مشوق
ها و معافیت های زیادی برخوردار خواهند شد.
«شجاعی» افزود :فرمانداران از این پس هفته ای
 ۲ساعت به اتفاق سرمایه گذاران و مدیران مرتبط،
با من نشست خواهند داشت تا به مشکالت آن ها
رسیدگی شود.
استاندار گفت :سال  ۹۸اعتبارات دولتی و اشتغال

یادواره  47شهید و  5شهید گمنام فاروج

زایی را بر مبنای سند توسعه استان و شهرستان ها
توزیع خواهیم کرد.
وی ادامه داد :موضوع بیمارستان و مسائل بهداشتی
و درمانی شهرستان رازوجرگالن را در نشستی با
وزیر بهداشت پیگیری خواهیم کرد .وی اضافه کرد:
ظرفیت و قابلیت های اقتصادی و توسعه ای مانه
و سملقان بسیار زیاد است و تالش می کنیم از این
امکانات برای درآمدزایی و رفاه بیشتر مردم منطقه
بهره بگیریم« .زارعـــی» فرماندار راز و جرگالن و
«معموری» فرماندار مانه و سملقان هم در این نشست
به برخی ظرفیت ها و نیازهای ایــن شهرستان ها
اشاره کردند.

آشخانه ای ها چشم انتظار پارکینگ

در سال  ۹۵گزارشی با عنوان «هسته مرکزی
آشــخــانــه مــحــروم از پارکینگ عــمــومــی» در
روزنامه «خراسان شمالی» به چاپ رسید که
طی این گزارش ،نبود پارکینگ برای شهری
مثل آشخانه که روستاییان زیــادی هر روز
برای تامین مایحتاج خود به این شهر می آیند
واکــاوی شده بــود .بعد از چاپ این گــزارش،
شــهــردار وقــت آشخانه از نبود زمین بــرای
احداث پارکینگ عمومی در این شهر خبر داد
اما متاسفانه بعد از گذشت  ۲سال از انتشار
آن مشکل نبود پارکینگ عمومی در این شهر
هنوز هم خودنمایی می کند .از این نکته غافل
نشویم که با گسترش فضای شهری و افزایش
تعداد وسایل نقلیه و تــردد روستاییان برای
خرید مایحتاج زندگی ،خیابان های آشخانه
تقریب ًا مانند پارکینگ عمومی می شوند و عبور
و مرور سخت می شود.
یکی از بانوان آشخانه ای که مشغول پارک
خودرویش در خیابان امام خمینی(ره) است،
می گوید :وقتی برای تامین مایحتاج زندگی
به این خیابان مراجعه می کنیم با مشکل نبود
جای پارک رو به رو می شویم و اگر برای چند
دقیقه خــودرو را به شکل دوبــل پــارک کنیم،
جریمه می شویم.
«امانی» می افزاید :نبود پارکینگ عمومی در
شهر مشکلی نیست که به راحتی بتوان از کنار
آن گذشت و باید هر چه سریع تر در این زمینه

چاره اندیشی شود.یکی دیگر از شهروندان
با گالیه از نبود پارکینگ در آشخانه بیان می
کند :احداث پارکینگ عمومی یکی از وظایف
شهرداری است اما این که چرا در طول این
همه ســال فضای مــورد نیاز ساخته نشده
اســت؟ سوالی است که مسئوالن باید به آن
جواب دهند.
وی یکی از مشکالت و معضالت اساسی شهر
آشخانه را نبود پارکینگ برای سامان دهی
ترافیک در هسته مرکزی شهر می دانــد و
اظهار می کند :بارها به دلیل نبود پارکینگ
در این شهر به صورت دوبل پارک کرده ام و
جریمه شده ام.
در همین بــاره یکی از اعضای شــورای شهر
آشخانه می گوید :شهرداری آشخانه برنامه ای
برای احداث پارکینگ این شهر در ورودی آن
که دروازه ورود به استان است ،در دست انجام
دارد که به همین منظور یک مشاور را جذب
کرده و هدف آن تامین پارکینگ برای زائران
علی بن موسی الرضا(ع) و همشهریان است.
«هــاشــمــی نـــژاد» مــی افــزایــد :قـــرار اســت ۲
پارکینگ با ظرفیت  ۱۲۰خــودرو در ضلع
غربی شهر بین بولوار شهید بهشتی تا سی
ان جی غربی به سمت تهران در آیلند وسط
طراحی شود.
وی یکی از دغدغه های شهرداری و شورای
شــهــر آشــخــانــه را تــامــیــن پــارکــیــنــگ بــرای
شهروندان می داند و اضافه می کند :سعی
کرده ایم در هسته اصلی شهر که مردم برای

خرید و تامین مایحتاج شان به آن جا مراجعه
می کنند زمینی را تملک کنیم و در همین
خصوص در حال رایزنی با مالکان هستیم تا با
موافقت آن ها و تامین اعتبارات الزم در هسته
مرکزی شهر پارکینگی را برای استفاده عموم
شهروندان احداث کنیم.
وی ادامه می دهد :در همین خصوص اعضای
شورای شهر و مسئوالن شهرداری مکانی را
برای احــداث پارکینگ در نظر گرفته اند که
پس از توافق با مالکان و تامین اعتبارات الزم
پارکینگ عمومی برای استفاده همشهریان
احداث می شود.وی اظهارمی کند :شهرداری
آشخانه ،پارکینگ هایی را احداث کرده است
که مردم از آن ها استفاده می کنند ،به گونه
ای که مکان این پارکینگ ها زمین های رها

شهرستان ها

۷

شده ای هستند که با توافق مالکان ،این زمین
ها به پارکینگ تبدیل شده اند و پارکینگ های
کنار شهرداری ،بولوار شهید بهشتی نزدیک
بولوار پــاســداران ،خیابان صدف و کنار یک
داروخانه از جمله آن ها هستند.
وی با بیان این که بیش از  ۴میلیارد تومان
نیاز است تا شهرداری بتواند یک پارکینگ
عمومی برای شهروندان آشخانه ای احداث
کند ،ادامه می دهد :امیدواریم با مساعدت در
بحث اعتبارات دولتی بتوانیم زمین مورد نیاز
را خریداری و پارکینگ عمومی احداث کنیم.
وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه کمک دولــت بــرای
شهرداری ها قطع شده است ،بیان می کند:
تنها با اعتبارات داخلی نمی توانیم پروژه ها و
طرح ها را اجرا دهیم.

به مناسبت فرا رسیدن  22اسفند ،روز بزرگداشت شهدا ،یادواره  47شهید فاروج و  5شهید گمنام این
شهرستان در مسجد جامع این شهر برگزار شد.امام جمعه قوچان در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری
یادواره های شهدا در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن ها گفت :در انقالب اسالمی دو واژه صبر
و استقامت که سرمنشأ آن ها شهدا هستند ،سبب تثبیت جایگاه انقالب اسالمی شده اند .حجت االسالم
«دستجردی» افزود :امروزه عزت جامعه اسالمی به برکت خون شهدا و خانواده های آن هاست ،پس باید
یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم .وی ابراز کرد :باید در جامعه وصیت و خاطره شهدا بیان شود و حرکت
جهادی و بسیجی شهدا به عنوان اصلی ترین نکته در زندگی ما جا داشته باشد .حجت االسالم «دستجردی»
گفت :ایثار و از خود گذشتگی و شهادت طلبی دو عنصر در هر جامعه برای باالترین پیشرفت هاست .وی با
اشاره به شرایط کنونی جامعه که بیشتر مردم گرفتار مسائل و مشکالت اقتصادی هستند اظهار کرد :در
جامعه امروز اگر مشکل اقتصادی داریم و به خاطر آن شرمنده مردم هستیم به دلیل بی توجهی و بی لیاقتی
برخی مسئوالن و برخی چراغ های سبزی است که مسئوالن به دشمن نشان می دهند .امام جمعه فاروج نیز
در این یادواره با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت :شهرستان فاروج ،شهیدپرور است ،پس گروه های
مختلف مردم باید در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تالش کنند .حجت االسالم «نوروزی» تقارن
برگزاری مراسم یادواره شهدا با  22اسفند ،روز بزرگداشت شهدا را نشان از لطف و عنایت آن ها دانست و
افزود :با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می توان تالش کرد.

از شهرستان ها چه خبر؟
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نجاهی -راز و جرگالن
ﺍ ﺍسرهنگ ریحانی ،فرمانده بسیج مقاومت شهرستان راز و جرگالن گفت :به مناسبت  ۲۲اسفند ،روز
بزرگداشت شهدا ،آیین عطرافشانی گلزار شهدای شهر راز با حضور مسئوالن شهرستانی ،معاون اقتصادی
وزیر کشور و استاندار خراسان شمالی برگزار شد.
نجفیان -اسفراین
ﺍ ﺍطاهر رستمی ،فرماندار اسفراین در حاشیه رزمایش آمادگی خدمت رسانی و مانور دستگاه های عضو
ستاد اجرایی خدمات سفر این شهرستان از انسجام دستگاه های عضو این ستاد در نمایش آمادگی و
توانمندی های شان قدردانی و بر توسعه کمی و کیفی خدمات سفر در این شهرستان تاکید کرد.
میم پرور -فاروج
ﺍ ﺍسرهنگ «نوروزی» فرمانده انتظامی فاروج از کشف یک دستگاه خودروی سرقتی در این شهرستان و
دستگیری  4سارق حرفه ای در این خصوص خبر داد.
محمودیان -گرمه
ﺍ ﺍ هشتمین یادواره شهدای روستاهای چهارچوبه ،برزنه ،کرکی و اصغرآباد از توابع شهرستان گرمه برگزار شد.
حجت االسالم اکبرزاده ،نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج گرمه در این مراسم گفت :شهدای انقالب
اسالمی و  8سال دفاع مقدس با خون خود درخت انقالب را آبیاری کردند و امروز با گذشت  40سال
دشمنان در برابر عظمت انقالب ناتوان مانده اند.

صدای روستا

گزکوه
میم پرور -گزکوه یکی از روستاهای بخش خبوشان
شهر تیتکانلو در شهرستان فاروج است که در قدیم به
آن «گنج کوه» می گفتند.این روستا با  ۳۰۰خانوار
و هزار و  300نفر جمعیت دومین روستای بزرگ
بخش خبوشان است.به علت وجود داروهای گیاهی
فــراوان در کوه های اطــراف روستا ،در قدیم به آن
گنج کوه می گفتند.شغل مردم این روستا کشاورزی ،دامداری و باغداری است و اهالی گویش «کرمانجی»
دارند.روستای گزکوه  ۴شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی کرده است و مردمی متدین و والیتمدار
دارد.فاصله این روستا تا مرکز شهرستان فاروج  ۲۱کیلومتر است.در این روستا امکاناتی از قبیل برق ،تلفن
ثابت و گاز وجود دارد اما کمبود آب شرب از مهم ترین مشکالت اهالی آن است.

