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کرونا؛ 25 مبتالی دیگر در یک روز

شهردار اسفراین خبر داد:

 شکست طلسم بزرگ ترین 
پروژه شهری 

هوای گرم تا اواسط هفته 
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 توصیه های نماینده ولی فقیه
 به کرسی نشینان جدید خانه ملت
محورهای مکتب امام)ره( از منظر امام جمعه

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی خبر داد:

 ثبت نام در آموزشکده های
 فنی و حرفه ای؛ فردا

صفحه 2
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شهردار بجنورد خبر داد:

پرونده جنجالی یک پروانه توسط شهرداری در راهروی دادگستری

یک قربانی و 7 مصدوم در تصادف ۳ خودرو

جاده مرگ؛ قول مسئوالن تعطیل، حوادث فعال

صفحه ۲
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 اخبار 

گوشت قرمز، الی چرخ 
تنظیم بازار

ستاد تنظیم بازار استان با تعریف ساز و کار جدید به منظور تعیین قیمت مواد 
پروتئینی، قیمت گوشت قرمز را برای مصرف کننده 85 هزار تومان اعالم کرد. 

به گزارش خبرنگار ما صبح پنج شنبه گذشته ستاد تنظیم بازار ...

انتظار به سر رسید و باالخره به اهتمام شهرداری اسفراین در دوران مدیریتی شهردار جوان، 
مهندس »محسن لعل قادری« در جایگاه مدیر ارشد شهری، طلسم بزرگ ترین پروژه شهری 
اسفراین شکسته شد. پنج شنبه هفته ای که گذشت با حضور حجت االسالم »قدیر محمدیان« 

امام جمعه اسفراین، »طاهر رستمی« فرماندار ...

  اخبار   گزارش جلسه 

در آیین معارفه مدیر عامل پتروشیمی مطرح شد:

نقش پتروشیمی در پیشرفت استان را باید مردم احساس کنند

شیری- آیین معارفه »علیرضا بابازاده« به عنوان مدیر 
برگزار  شنبه  پنج  خراسان  پتروشیمی  جدید  عامل 
این  در  شمالی  خراسان  در  فقیه  ولــی  شد.نماینده 
مراسم، پتروشیمی را یکی از مهم ترین ارکان صنعت 
استان دانست و گفت: رهبر معظم انقالب کشاورزی، 
صنعت و گردشگری را به عنوان 3 محور توسعه استان 
یاد کردند و فرمودند خراسان شمالی با اولویت این 3 
قرار  کشور  اول  استان   10 ردیف  در  تواند  می  محور 
گیرد و این 3 عنصر را از عوامل توسعه پایدار در استان 
مطرح کردند.آیت ا... »یعقوبی« خاطرنشان کرد: یقینًا 
گام های بلندی از ناحیه صنعتی برای استان برداشته 
عملیاتی  و  ــرا  اج با  امــیــدواریــم  بنابراین  اســت  شــده 
برسد. تولید  جهش  به  استان  بعدی،  فازهای  کردن 
جلسه  ایــن  در  هم  خراسان  پتروشیمی  عامل  مدیر 
گفت: پتروشیمی خراسان در سال گذشته حدود 14 
درآمد  عنوان  به  که  داشت  فروش  ریال  میلیارد  هزار 
ناخالص در استان گردش دارد.»بابازاده« با بیان این 
که پتروشیمی خراسان 75 درصد صادرات استان را 
دارد، افزود: این شرکت به عنوان بزرگ ترین مجتمع 
شغلی  فرصت  نفر   300 و  هزار  برای  استان،  صنعتی 
شغلی  فرصت  نفر   500 و  هــزار   ۲ بــرای  و  مستقیم 
مدیرعامل  است.»مخدومی«  کرده  ایجاد  غیرمستقیم 
از  قــدردانــی  با  جلسه  ایــن  در  نیز  تاپیکو  پتروشیمی 
پتروشیمی  ســابــق  مدیرعامل  »شفیعی«  زحــمــات 
خراسان گفت: طی ۲ سال اخیر پتروشیمی خراسان 
در  اول  شرکت   ۲ جزو  گاهی  برتر و  شرکت   10 جزو 

 114 فروش  با  گذشته  سال  که  طوری  به  بود  فروش 
از  یکی  نیما،  سامانه  در  خودش  ارزی  تعهد  از  درصد 
مؤثرترین پتروشیمی ها در فروش و کمک به وضعیت 
که  این  به  اشــاره  با  ــود.وی  ب کشور  در  ارز  نرخ  ثبات 
براساس ظرفیت های قانونی تمام کمک ها در زمان 
حوادث انجام می شود، افزود: انتظار استان این است 
که این اقدامات به صورت محلی تر انجام شود و تالش 
به  را  مان  اجتماعی  های  مسئولیت  امسال  کنیم  می 
شرکت  تشکیل  به  دهیم.وی  انجام  تر  محلی  صورت 
پتروشیمی اترک خراسان اشاره کرد و گفت: با این که 

شرکت  کردیم  سعی  اما  دادیم  انجام  را  توسعه  طرح 
جدید تأثیری بر عملکرد شرکت اصلی نداشته باشد 
و نمی خواستیم اقتصاد شرکت اول به هر دلیلی چه 
آورده  و  تأمین  محدوده  در  چه  و  تحریم  محدوده  در 

سهام داران شرکت اصلی، تحت تأثیر قرار گیرد.

معاون استاندار:

بررسی دلیل پرداخت نشدن 
تسهیالت به طرح ها

شیری- بانک های عامل تا یک شنبه، روند 
از  تولیدی  های  طرح  به  تسهیالت  پرداخت 
پرداخت  دلیل  و  بررسی  را   18 تبصره  محل 
تکلیف  تعیین  و  مشخص  را  تسهیالت  نشدن 
کنند تا در صورت نیاز طرح های جدیدی به 

کمیته پذیرش معرفی شود. 
اقتصادی  امــور  هماهنگی  معاون  »قنبری« 
اگر  اظهارکرد:  شمالی  خراسان  استاندار 
باشد همه می  این صورت  به  سرمایه گذاری 

توانند سرمایه گذار باشند.
زمان  مدت  در  کارگروه  مصوبات  افزود:  وی 
اجرایی  دستگاه  توسط  باید  ــده  ش تعیین 

مربوطه و سرمایه گذار انجام شود.

هوای گرم تا اواسط هفته 
یابی  پیش  هــای  نقشه  بــررســی  صدیقی- 
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بیانگر 
تــا اواســـط هفته در  ــوای گــرم  مــانــدگــاری ه

منطقه است. 
بینی  پیش  کارشناس  زاده«  »هادی  گفته  به 
غالب  پدیده  استان  هواشناسی  کل  اداره 
صاف  آسمانی  شنبه  سه  تا  آتی  روزهای  طی 
گاهی  و  باد  وزش  همراه  به  ابری  قسمتی  تا 

افزایش آن خواهد بود. 
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پشت پرده یک سریال پر مخاطب

»زیرخاکی« با موتور گازی
صفحه 3



خراسان  در  فقیه  ولــی  نماینده  آگاهی-  محمد 
شمالی در خطبه های مجازی و غیر حضوری ضمن 
های  اسوه  خصوص  در  خود  مباحث  سلسله  ادامه 
 ،1342 سال  خرداد   15 واقعه  به  اشاره  با  دینی 
با  3محور مکتب امام راحل را برشمرد و همچنین 
نمایندگان  به  یازدهم  مجلس  کار  به  آغاز  به  توجه 
پیشاپیش  »یعقوبی«  ا...  آیت  کــرد.  هایی  توصیه 
گفت  تسلیت  را  خمینی)ره(  امام  ارتحال  سالگرد 
اظهار   42 ــال  س خـــرداد   15 حـــوادث  مــرور  بــا  و 
به  نسبت   1342 سال  در  خمینی)ره(  امام  کرد: 

اسالم  کردن  رنگ  کم  در  شاهنشاهی  رژیم  رفتار 
آن  مقابل  تنه  یک  و  کرد  خطر  احساس  جامعه  در 
ادامه  تبعید  به مبارزه خود در  او 15 سال  ایستاد. 
داد و در این مدت با کادرسازی و تربیت یاران خوب 
در نهایت انقالب اسالمی را به پیروزی رساند. وی 
مکتب  محور   3 را  عدالت  و  معنویت  عقالنیت، 
امام)ره( بیان کرد و افزود: امام خمینی)ره( بر پایه 
تفکر مردم را هدایت کرد و با تدوین قانون اساسی 
مترقی در دوران او حق رأی و انتخاب به مردم داده 
شد تا با اعتماد به نفس به بیگانه وابستگی نداشته 

ادامه دهنده راه  را  باشند. وی مقام معظم رهبری 
امام راحل دانست و گفت: در سخنرانی اخیر رهبر 
مسئله  حکیمانه  چه  که  شنیدیم  اسالمی  انقالب 
طور  به  را  مسئله  این  حل  راه  چگونگی  و  فلسطین 
منطقی تبیین کردند. امام جمعه بجنورد همچنین 
با قدر دانستن حرکت کشتی های حامل سوخت و 
مواد نفتی به سمت کشور ونزوئال آن را نشانه اظهار 

وجود ایران اسالمی در برابر ابر قدرت ها دانست. 
مجلس  بازگشایی  به  اشــاره  با  »یعقوبی«  ا...  آیت 
یازدهم و تبریک انتخاب دکتر »قالیباف« به عنوان 

عنوان  به  وی  از  اسالمی،  شــورای  مجلس  رئیس 
مورد  اش  جهادی  اقدامات  گذشته  در  که  فــردی 
از  و  کرد  یاد  گرفت،  قرار  انقالب  معظم  رهبر  تأیید 
زمین  بر  قوانین  برای  خواست  جدید  نمایندگان 
آینده وقت  تا یک سال  انتخابات  مانده درخصوص 
بگذارند و اصالح کنند. تعیین قوانین مناسب برای 
حذف  همچنین  و  مــردم  معیشتی  مشکالت  رفع 
دولــت،  فعالیت  مسیر  در  گیر  پا  و  دســت  قوانین 
به  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  های  توصیه  دیگر 

نمایندگان مجلس بود.

ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  سرپرست  محمدی- 
در  تحصیل  متقاضیان  ــام  ن ثبت  ــاز  آغ از  اســتــان 
مقطع  در  استان  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزشکده 
کاردانی از 11 خرداد به مدت 13 روز خبر داد.آن 
طور که مهندس »برزگر« به آن اشاره کرد، با توجه 
های  آموزشکده  باالی  های  ظرفیت  و  امکانات  به 
برای  ریزی  برنامه  امسال  استان،  ای  حرفه  و  فنی 

و  خواهران  بین  از  متقاضی  هزار   2 حدود  پذیرش 
برادران صورت گرفته است.

به گفته وی، تحصیل در دوره های روزانه آموزشکده 
های فنی و حرفه ای استان رایگان است و در دوره 
های نوبت دوم )شبانه( پذیرش متقاضی انجام می 

شود.
آموزشی  فضای  مجهز،  ــای  ه کــارگــاه  وجــود  وی 

و  ســرویــس  سلف  دانشجویی،  خوابگاه  مناسب، 
های  ظرفیت  جمله  از  را  ــاب  ذه و  ــاب  ای سرویس 
و  دانست  استان  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزشکده 
کسب  برای  توانند  می  مندان  عالقه  کرد:  تصریح 
شهرهای  و  ها  رشته  درخصوص  بیشتر  اطالعات 
آدرس  به  سنجش  سازمان  سایت  به  پذیرش  محل 
دانشگاه  سایت  یا   WWW.SANJESH.ORG

 nkh.tvu.ac.ir فنی و حرفه ای استان به آدرس
مراجعه کنند. وی همچنین از افزوده شدن 7 رشته 
به مقطع کارشناسی  و 3 رشته  به مقطع کاردانی 
های  شهرستان  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزشکده 
استان خبر داد. هم اکنون بیش از 3 هزار دانشجو 
کارشناسی  و  کــاردانــی  مقطع   2 رشته،   55 در 
جمله  از  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزشکده   5 و 
انقالب  دختران  و  دارالفنون  پسران  آموزشکده 
و  مانه  سمنگان  کــشــاورزی  آموزشکده  بجنورد، 
جاجرم  و  شیروان  پسران  آموزشکده  و  سملقان 

مشغول به تحصیل هستند.

IIسبزIفضایIآبیاری
روز  زمــان  بدترین  در  سبز  فضای  آبیاری  گاهی 
می  آب  رفتن  هدر  موجب  بیشتر  امر  این  و  انجام 
شود زیرا در ساعت هایی که هوا گرم است میزان 

تبخیر باال و آبیاری بیشتر هدر رفتن آب است.
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پروانه  صــدور  و  شــهــرداری  حقوق  تضییع  ــدی-  اس
در  ملک  یک  برای  قوانین  و  ضوابط  از  خارج  ساخت 
با  جنجالی  پروانه  این  پرونده  شد،  موجب  بجنورد 
داده  ارجاع  قضا  دستگاه  به  بجنورد  شهردار  شکایت 

شود. 
این خبر را شهردار بجنورد در گفت و گوی اختصاصی 
توافق  هنگام  در  ــزود:  اف و  کرد  اعــالم  ما  خبرنگار  با 
آن  اســاس  بر  و  محاسبه  نیز  ــزوده  اف ارزش  مالک  با 

نشینی  عقب  خصوص  در  شود،  می  لحاظ  امتیازها 
از  بعد  و  قبل  بازدید  با  دادگستری  کارشناس  نیز  ها 
در  اما  کند  می  گــذاری  ارزش  را  ملک  نشینی  عقب 
نظر  بدون  و  نشده  انجام  کارشناسی  این  پرونده  این 
شده  گرفته  نظر  در  ملک  برای  امتیازی  کارشناسی 

است. 
به  شهر  اسالمی  ــورای  ش که  ایــن  بیان  با  ــی«  »زارعـ
دلیل توافق خارج از ضوابط و قوانین پرونده را جهت 

زده  برگشت  شــهــرداری  به  مجدد  توافق  و  ــالح   اص
است، ادامه داد: اما صورت جلسه شورا در شهرداری 
شورا  مصوبه  به  که  است  شده  اعالم  و  شده  مخدوش 
در خصوص این ملک نیازی نیست و مبادرت به صدور 
تحویل  مالک  به  پروانه  و  اند  کرده  ملک  برای  پروانه 
داده شده است. وی با بیان این که بدین گونه حق و 
در  کرد:  اضافه  است،  شده  تضییع  شهرداری  حقوق 
حقوق  و  حق  است  حاضر  که  کرد  اعالم  مالک  ابتدا 

شدن  مشخص  از  پس  اما  کند  پرداخت  را  شهرداری 
رقم پرداختی از اقدام به این کار سر باز زد و تاکنون 
بیان  با  است.وی  نداده  انجام  اقدامی  پرداخت  برای 
به  خصوص  ایــن  در  ای  شکواییه  تازگی  به  که  ایــن 
به  را  پرونده  افزود:  است،  شده  ارسال  قضا  دستگاه 
حقوق  و  حق  بتوانیم  تا  ایم  داده  ارجاع  قضا  دستگاه 
ادامه  از  اکنون  داد:  ادامه  وی  بگیریم.  را  شهرداری 

احداث ساختمان مزبور جلوگیری شده است.

شهردار بجنورد خبر داد:

پرونده جنجالی یک پروانه توسط شهرداری در راهروی دادگستری

توصیه های نماینده ولی فقیه به کرسی نشینان جدید خانه ملت
محورهای مکتب امام)ره( از منظر امام جمعه

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی خبر داد:

ثبت نام در آموزشکده های فنی و حرفه ای؛ فردا

گوشت قرمز، الی چرخ 
تنظیم بازار

ستاد تنظیم بازار استان با تعریف  محمد آگاهی- 
مــواد  قیمت  تعیین  منظور  بــه  جدید  ــار  ک و  ــاز  س
مصرف  ــرای  ب را  قرمز  گوشت  قیمت  پروتئینی، 
گــزارش  به  ــرد.  ک ــالم  اع تومان  ــزار  ه  85 کننده 
تنظیم  ستاد  گذشته  شنبه  پنج  صبح  ما،  خبرنگار 
بازار استان، افزایش قیمت گوشت قرمز را بررسی 

کرد و در این راستا 2 مصوبه داشت. 
در  ها  آن  نقش  و  زنده  دام  بازار  در  دالالن  حضور 
جلسه  این  در  که  بود  موضوعاتی  قیمت  افزایش 
امــور  هماهنگی  مــعــاون  گــرفــت.  ــرار  ق نقد  ــورد  م
کرد:  اعالم  شمالی  خراسان  استاندار  اقتصادی 
هفته  اول  در  کشاورزی  جهاد  سازمان  پس  این  از 
اعالم  بازار  در  و  تعیین  را  زنده  دام  کیلو  هر  قیمت 
اعالم  قیمت  به  توجه  با  داد:  ادامه  »قنبری«  کند. 
هستند  موظف  ها  شهرداری  زنده  دام  برای  شده 
در صورت مشاهده فروش دام زنده باالتر از قیمت 
با دالالن متخلف  انتظامی  با کمک نیروی  مصوب 
سازمان  ــد:  ش مصوب  ادامـــه  در  کنند.  بــرخــورد 
برای  قرمز  گوشت  قیمت  تجارت  و  معدن  صنعت، 
استاندار  معاون  کند.  تعیین  را  کننده  مصرف 
همچنین قیمت مصوب گوشت قرمز گوسفندی را 
کرد.  اعالم  تومان  هزار   85 کننده  مصرف  برای 
این  ــه  ادام در  اســت،  حاکی  ما  خبرنگار  ــزارش  گ
جلسه چگونگی عرضه 37 تن گوشت قرمز منجمد 
با  شد.  بررسی  استان  دام  پشتیبانی  شرکت  در 
توجه به این که تاریخ انقضای این گوشت ها تا 15 
تیر است عرضه آن ها به خارج از استان بررسی و در 

نهایت با آن مخالفت شد. 

در محور اسفراین- بجنورد اتفاق افتاد؛

۲ کشته و  6 مصدوم در ۲ 
تصادف

بجنورد   - اسفراین  محور  در  تصادف   2 نجفیان- 
خبر  گــذاشــت.ایــن  جــا  بــر  6مــصــدوم  و   کشته   2
پزشکی  هــای  فــوریــت  و  حـــوادث  اداره  رئیس  را 
و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده 
سانحه  در  کــرد:  اظهار  و  اعــالم  اسفراین  درمانی 
صبح    6:3۰ ساعت  که  پراید  ســواری   2 تصادف 
فاصل  حد  بجنورد  به  اسفراین  محور  در  شنبه  پنج 
روستاهای ایرج و فریمان اتفاق افتاد یک تن جان 
باخت و 2 تن مصدوم و برای تکمیل مراحل درمان 
گفته  شدند.به  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  راهی 
»امین کشوری« در حادثه ای دیگر در همین محور 
تصادف  در  تن   5 تونل،  حوالی  استان  مواصالتی 
سواری پراید با پژو مصدوم و همگی به بیمارستان 

امام خمینی)ره( منتقل شدند.

کرونا؛ ۲5 مبتالی دیگر در 
یک روز

در  کرونا  به  مشکوک  بیمار   25 آزمــایــش  نتایج 
استان طی 24 ساعت منتهی به ظهر روز گذشته 
پزشکی  علوم  دانشگاه  شد.سرپرست  اعالم  مثبت 
قطعی  نتایج  اعــالم  بــا  گفت:  شمالی  خــراســان 
تــا ظهر نهم خــرداد،  ــده  انــجــام ش ــای  آزمــایــش ه
21۰3 نفر در خراسان شمالی به کووید 19 مبتال 
شده اند که شامل 924 نفر بستری و 1179 نفر 
تغییر  بدون  ها  فوتی  آمار  تعداد  و  هستند  سرپایی 
همان 128 نفر باقی ماند.دکتر »هاشمی« افزود: 
شیروان  نفر،   11۰5 بجنورد  های  شهرستان  در 
 2۰4 سملقان  و  مانه  نفر،   131 فاروج  نفر،   242
نفر، جاجرم 66 نفر، گرمه 38 نفر، راز و جرگالن 
به  قطعی  طور  به  نفر   179 اسفراین  و  نفر   138

بیماری کووید 19 دچار شده اند.
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تهیه وسایل آزمایشگاهی و 
کارگاهی برای مدارس اسفراین

 7 کــه   8283 شــمــاره  در  خــراســان  ــه  ــام روزن
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1356 ماه  دی 
تهیه  از  دهند«  می  خبر  شهرستانها  »از  ستون 
وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی برای مدارس 
می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر  اسفراین 
شهرستان  پــرورش  و  آمــوزش  »اداره  خوانیم: 
کشور  آمــوزشــی  صنایع  طریق  از  اســفــرایــن 
نیاز  مــورد  کارگاهی  و  آزمایشگاهی  وسایل 
 7715761 جمعا  شهرستان  ایــن  ــدارس  م
ریال تهیه کرد و بمنظور استفاده دانش آموزان 
آزمایشگاه  دبیرستان،  اختیار  در  هنرجویان  و 
مرکزی، هنرستان صنعتی و مدارس راهنمایی 

تحصیلی آن شهرستان قرار داد.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

و  ــد  ــرای پ و  ــی  ج ام  ــودروی  ــ خ  2 ــادف  ــص ت ــی  پ در 
گلستان  بجنورد-  محور  در   2۰6 پــژو  همچنین 
جان  سرنشینان  از  یکی  مــرگ  ــاده  ج به  موسوم 

باخت و 7 سرنشین دیگر مصدوم شدند. به گزارش 
در  گذشته  روز  ظهر  بجنورد  احمر  هالل  جمعیت 
ابتدا  بدرانلو  محدوده  در  گلستان  بجنورد-  محور 

با  رخ  به  رخ  صورت  به  پراید  و  جی  ام  خــودروی   2
یکدیگر برخورد کردند و پس از آن یک خودروی پژو 

2۰6 به آن ها برخورد کرد.
 بر اثر این حادثه یک سرنشین خودروی پراید در دم 
جان باخت و 7 سرنشین دیگر این خودروها مصدوم 
شدند. بجنورد-گلستان حادثه خیزترین محور جاده 
و  جمهور  رئیس  گذشته  ســال  که  اســت  استان  ای 

وعده  در  شهرسازی  و  راه  وزارت  مقامات  همچنین 
جدید خود اعالم کردند تا پایان سال 1399 پروژه 4 
به روند  توجه  با  اما  پایان می رسد  به  آن  بانده سازی 
تخصیص اعتبار و پیشرفت پروژه بهره برداری کامل از 

آن دور از انتظار است.
محور  این  دوم  باند  از  کیلومتر   8۰ حــدود  تاکنون   

142 کیلومتری به بهره برداری رسیده است.

یک قربانی و 7 مصدوم در تصادف ۳ خودرو

جاده مرگ؛ قول مسئوالن تعطیل، حوادث فعال
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بدرود، مادربزرگ
خبر درگذشت »صدیقه کیانفر« بازیگر پیش کسوت تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما در پنجم خرداد، آن هم در منزل  مریم ضیغمی- 

و همیشه مرا  با »صدیقه کیانفر« تماس می گرفتم خودمانی حرف  بود.هر زمان  ایست قلبی خیلی دردناک  به علت  شخصی خود 
مامان جان، عزیز من و دخترم صدا می زد. دلش با آن فن بیان پرصالبت و گرمش شکسته بود و از اهالی سینما، تلویزیون و مسئوالن 

و مدیران گالیه داشت که حال پیش کسوتان را نمی پرسند و به آن ها نقش نمی دهند و آن ها را کنار گذاشته اند. او می گفت:  
تا زنده ایم سراغ مان بیایید و به ما نقش بدهید. رادیو یار و همراه قدیمی اش بود و سال ها شنوندگان با صدایش در نمایش 

او و هم نسالنش را به  های رادیویی انس گرفته بودند. در گفت و گوهای متعدد سعی من این بود که گله و غم و ناراحتی 
گوش خانواده سینما و مسئوالن برسانم اما افسوس و صد افسوس که یکی دیگر از مادربزرگ های مهربان و البته ماندگار در 

فیلم ها و سریال ها را دیگر در میان خود نداریم. مراسم تشییع پیکر این بانوی هنرمند که بازی در آثار سینمایی و تلویزیونی 
از جمله »هامون«، »آپارتمان شماره ۱۳«، »مأموریت آقای شادی«، »همسر«، »من زمین را دوست دارم«، »بچه های کوچه 

دوستی«، »همه بچه های من«، »بی گناهان«، »میوه ممنوعه« و »رسم عاشقی« را در کارنامه هنری اش به ثبت رسانده، 
به دلیل شیوع ویروس کرونا به شکل آنالین برگزار شد.خداحافظ مادر بزرگ مهربان سینما؛ روحت در آرامش.

احمد مهران فر
به  ــان  ــاش ک در   ۱۳۵۴ ــرداد  ــ خ  ۱۰ در  ــه  ک فـــر«  ــران  ــه م ــد  ــم »اح
کــرد.  ــاز  آغ را  تئاتر  حــرفــه ای  اجـــرای   ۱۳78 ــال  س از  ــد  آم دنیا 
ارشد  کارشناسی  و  بازیگری  کارشناسی  ای  حرفه  هنرمند  این 

کارگردانی را از دانشکده هنر دارد. 
نقش  ها  آن  در  فر  مهران  که  هایی  فیلم  و  ها  سریال  از جمله 
آفرینی کرده است می توان به پایتخت ۱، ۲، ۳ و ۴ ، شاهگوش، 
فر  الی، آتش بس و حقیقت گمشده اشاره کرد. مهران  درباره 
در   »۱۰۰۰ موتور  و  عشق  ــان،  »ن فیلم  در  ــازی  ب با 
با  اما  کرد  شروع  را  اش  فعالیت  ایــران  سینمای 
به  ارسطو  نقش  در  »پایتخت«  سریال  در  بازی 

شهرت رسید.

»پرگار« جایگزین »زیر خاکی«
شاه  شهرام  کارگردانی  به  »پرگار«  سریال  خاکی«  »زیر  اول  فصل  یافتن  پایان  با  ضیغمی- 

بابک  کوثری،  فریبا  گلچین،  مرجانه  است.  شده  سیما  اول  شبکه  آنتن  روانــه  حسینی 
کریمی، علی عمرانی، بهرنگ علوی و تعداد زیادی از دختران هنرور که بسیاری از آن 

ها از دانش آموزان دبیرستانی هستند، بازیگران این سریال اند.
 این سریال جنبه آموزشی و تربیتی زیادی دارد و موضوعاتی از قبیل آسیب های 
تربیت  و  تعلیم  در  خانواده  جایگاه  مدرسه،  و  خانواده  در  فناوری  از  استفاده 

آن  در  دختران  خصوص  به  نوجوانان  و  جوانان  بین  بازیگری  عشق  و  فرزندان 
روایت می شود.

 داستان این سریال به خانواده ای برمی گردد که برای ادامه 
تحصیل دختر بزرگ شان در مقطع دکترا راهی تهران و 

خواسته یا ناخواسته درگیر موضوعاتی می شوند.

 روی آنتن   یادداشت  

ابتدا بفرمایید ادامه فصل دوم سریال »زیرخاکی« 
چه زمانی ساخته و روانه آنتن می شود؟

 تعهد ما ساخت سریال ۲۵ قسمتی بود و »زیرخاکی« برای 
ماه مبارک رمضان ساخته نشد. بنا بود این سریال بعد از 
تولید با توجه به تصمیم سازمان در کنداکتور پخش یکی 
از شبکه ها قرار گیرد. بخشی از سریال در خارج از کشور 
اتفاق می افتد و به دلیل شیوع »کرونا ویروس« مرز بسته 

برداری کنیم  را فیلم  نتوانستیم آن بخش  و  شد 
باقی  دوم  فصل  در  کار  از  بخشی  بنابراین 

تصمیم  شاید  سازمان  البته  ماند. 
جلسه  باید  و  بگیرد  جدیدی 

دوم  ــل  ــص ف بـــــرای  ای 
بگذاریم.

آیا فصل دوم 
سریال در 

ادامه 
فصل اول 

است و 
همان گونه 

روایت 
می 

شود؟
 

ما به واسطه تغییراتی که داشتیم در زمان حال به بخش 
زمان  در  »زیرخاکی«  داستان  و  پردازیم  نمی  سیاسی 
حال تغییر می کند و فصل دوم آن کمدی موقعیت است.

دنباله سازی سریال ها چند سالی می شود که 
در تلویزیون باب شده است، مثل سریال های 

»پایتخت« و »نون. خ«؛ می خواهم بدانم تصمیمی 
برای ساخت ادامه سریال دارید؟

سازمان  با  قسمتی   ۲۵ قــرارداد  کننده  تهیه  عنوان  به   
 6 و  شده  آنتن  روانــه  آن  قسمت   ۱9 اکنون  هم  و  دارم 
قابلیت  زیرخاکی  معتقدم  اســت.  مانده  باقی  قسمت 
ما  و  سازمان  هنوز  اما  دارد  را  بعدی  های  فصل  ساخت 

تصمیمی در این خصوص نگرفته ایم.
پروسه تهیه سریال »زیرخاکی« چگونه سپری شد؟
 همکاری من با »جلیل سامان« از سریال »نفس« آغاز شد. 
کار کردن با او جذاب و دوست داشتنی و او کارگردانی 
کاربلد و انسانی باشرافت است. سختگیری های خاص 
»نفس«  سریال  پایان  از  بعد  است.  احترام  قابل  برایم  او 
درصدد بودیم کاری در این ژانر بسازیم و آقای سامان سه 
گانه متفاوت و پربیننده ای را ساخته بود و دوست داشت 
این ژانر را هم تجربه کند. من هم با توجه به شناختی 
موفق  هم  زمینه  این  در  دانستم  می  داشتم  او  از  که 

خواهد شد.
فکر کنم پروسه سختی به لحاظ بازسازی 

لوکیشن ها و صحنه آرایی دهه 50 داشتید. به ما 
بگویید با چه چالش هایی رو به رو بودید؟

است.  ــواری  دش خیلی  کار  مقطع  آن  بازسازی   
ات  تکلیف  تاریخی  اثر  یک  ساخت  در 
کنترل  قابل  چیز  همه  و  مشخص 
 ۵۰ های  دهه  بــرای  ولی  است 
به  تــوجــه  بــا  کـــردن  ــار  ک و 6۰ 
شناخت  و  مــوجــود  ــرات  ــاط خ
پیدا  و  دشــوار  بسیار  ــردم  م
خیلی  لوکیشن  کــردن 
بزرگی  چالش  و  سخت 
هایی  لوکیشن  اســت. 
ــدا مــــی شــد  ــ ــی ــ کــــه پ

ها  لوکیشن  آن  باید  و  نداشت  مخصوصی  و  ویژه  شرایط 
را بازسازی می کردیم و کار سخت و گاهی اوقات طاقت 
بینی  پیش  قبل  از  را  چیز  همه  باید  شما  شد.  می  فرسا 
کنید و بدترین شرایط را در نظر بگیرید چون می دانید که 
هر یک روز تعطیلی فیلم برداری چقدر گرفتاری درست 
کاری.  زمان  لحاظ  به  هم  و  مالی  لحاظ  به  هم  کند؛  می 
لوکیشن  ترین  سخت  خیابان   6۰ و   ۵۰ های  دهه  برای 
محسوب می شود. هم اکنون اگر لوکیشنی آماده نشود 
سکانس های بیرونی را فیلم برداری می کنند تا زمان را 
از دست ندهند. ساخت سریال در این مقطع برنامه ریزی 
عوامل  از  جا  همین  و  طلبد  می  مضاعفی  انرژی  و  دقیق 
درگیر  روز  شبانه  چون  کنم  می  تشکر  خیلی  تدارکات 

آماده سازی لوکیشن ها بودند.
انتخاب بازیگران تان حساب شده و هوشمندانه 
بود؛ چطور به انتخاب این تیم بازیگری رسیدید 

به خصوص انتخاب آقایان جمشیدی و حجازی فر 
و خانم صامتی؟

»پژمان جمشیدی« متفاوت ترین »پژمان جمشیدی« این 
نوشت  را  طرح  سامان  جلیل  که  نخست  روز  است.  دوره 
بر  تا  شــود  مشخص  بازیگرش  باید  که  بــود  ایــن  نظرش 
کار  این  و  بنویسد  را  نقش  بازیگر  آن  های  ویژگی  اساس 
خیلی سختی است. وقتی همه فیلم نامه کامل را مطالعه 
و  جمشیدی  پژمان  برای  نقش  که  بودند  معتقد  کردند 
طرح  روی  از  من  البته  است.  شده  نوشته  هایش  قابلیت 
»پژمان  با  برداری  فیلم  آغاز  از  قبل  سال  یک  یعنی  اولیه 
جمشیدی« وارد مذاکره شدم. ما رفاقت چندین ساله با 
هم داریم و در گفت و گوهایی که داشتیم معتقد بود که 
باید  تا ببینیم درباره چه موضوعی  نامه نوشته شود  فیلم 
حرف بزنیم اما متقاعدش کردم و او هم به من محبت کرد 
و نقش را پذیرفت، بنابراین رایزنی در خصوص بازیگران 
معمواًل  نمایشی  آثار  در  بود.  نامه  فیلم  نگارش  از  قبل  از 
کار  و  آماده  نامه  فیلم  وقتی  که  افتد  می  اتفاق  گونه  این 
شاید  و  گیرد  می  صورت  عوامل  انتخاب  شود  می  برآورد 
رسی  نمی  اســت  مدنظرت  که  چه  آن  به  ــات  اوق گاهی 
است  تاثیرگذار  زمان  و  بازیگر  وقت  مقطع،  آن  در  چون 
انتخاب هایی که شاید دوست هم  به  تو مجبور هستی  و 

در  »زیرخاکی«  سریال  در  اما  بدهی  تن  باشی،  نداشته 
زمان طرح، تمام رایزنی ها را با بازیگران داشتیم.

»زیر خاکی« کمدی سیاسی موقعیت را در قبل از 
انقالب روایت می کند. همکاری سازمان از زمان 

ارائه طرح تا روی آنتن رفتن سریال چطور بود؟
اولین  خاکی«  »زیــر  و  سخت  کــار  طــرح،  ــه  ارائ زمــان  در 
کمدی سیاسی بود و حداقل من سراغ ندارم. مهر یا آبان 
شورای  تشکیل  از  پس  و  ارائه  سازمان  به  طرح   97 سال 
دکتر  از  جا  این  دارد  جا  شد.  رد  کار  نامه،  فیلم  عالی 
»کرمی« تشکر ویژه ای کنم چون خیلی ما را باور داشت 
کمتر  را  ما  مقطع  آن  نامه  فیلم  شورای  دوستان  شاید  و 
عجیب  های  ممیزی  نداشتند.  هم  شاید  یا  داشتند  باور 
برگزار  متعددی  جلسات  که  بود  نامه  فیلم  در  غریبی  و 
کردیم تا دوستان را قانع کنیم و در نهایت با ساخت فصل 
بسیار  نقش  کرمی  دکتر  آقای  و  شد  موافقت  سریال  اول 

موثری در تصویب فیلم نامه »زیرخاکی« داشت.
 بعد از تبدیل فیلم نامه به تصویر و روی آنتن 

رفتن، دچار ممیزی و اصالحات شدید؟
زمان  در  باید  ما  نیست؛  ممیزی  نامش  پخش  ضوابط 
تولید آن ها را رعایت کنیم و آن گونه ممیزی نداشتیم که 
تغییر دهد. نکاتی  را  یا محتوا  تاثیر قرار  را تحت  داستان 
که گفته می شد در حد کلمه بود و این جا از دکتر »جواد 
ملک  »بهرنگ  و  سیمافیلم  مرکز  رئیس  ــژاد«  ن رمضان 
محمدی« مدیر گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم تشکر 

ویژه ای دارم.
در پایان از نتیجه سریال »زیرخاکی« راضی 

هستید؟
 لطف و عنایت خداوند بود و واقعًا خدا را شاکر هستم که کمک 
مان کرد و دوستانی که کار را دیده اند و ما را می شناسند 
از  از آن ها می گیریم،  لطف دارند و انرژی مثبت و خوبی 
همگی تشکر می کنم. در این مدت دوستانی با من ارتباط 
برقرار کرده اند که سالیان درازی بود با هم ارتباط نداشتیم 
و به واسطه این سریال و دوست داشتن و دیده شدن آن، 
ارتباط ما دوباره برقرار شد. در بین مردم هم بازخوردهای 
هر  و  داشتند  لطف  ما  به  دوستان  همه  و  داشتیم  خوبی 
کنم. می  شکر  سریال  ایــن  شــدن  دیــده  بابت  را  خــدا  روز 

پشت پرده یک سریال پر مخاطب

« با موتور گازی »زیرخاکی

 تولد ماه 

مریم ضیغمی
m.zeyghami@ 

khorasannews.com

شبکه های  برنده   برگ  همواره  رمضان  ماه  مناسبتی  سریال های  ضیغمی-  مریم 
مختلف تلویزیون بوده  و هستند و امسال به دلیل شرایط ویژه ای که در همه جای 
دنیا به خصوص کشور ما حاکم شده است و »کرونا ویروس« اغلب مردم را خانه 

نشین کرده، این آثار نمایشی بیشتر از سال های گذشته بیننده داشت.
به  سریال  این  می رفت.  شمار  به  امسال  رمضان  ماه  کمدی   سریال  »زیرخاکی«   

کارگردانی »جلیل سامان« و به تهیه کنندگی »رضا نصیری نیا« 
در رقابت رمضانی در نظر سنجی سازمان صدا و سیما رتبه 

نخست را در جذب مخاطب از آن خود کرد؛ سریالی که 
بازیگران آن، هوشمندانه و درست انتخاب شدند و یکی 
کردند.  ایفا  را  شان  کارنامه  های  نقش  ترین  ازمتفاوت 
»رضا نصیری نیا« تهیه کننده این سریال فعالیت حرفه ای 

خود را با سریال »نفس« ساخته پیشین جلیل سامان 
این همکاری سبب شد هر دو سریال  و  آغاز کرد 

پربیننده »زیرخاکی« را تولید کنند. فیلم برداری 
از کشور فصل  بخش های خارج 

»زیــرخــاکــی«  ــال  ــری س دوم 
ــه دلــیــل شــیــوع »کــرونــا  ب
در  شد.  متوقف  ــروس«  وی
روی  پیش  ــوی  گ و  گفت 

نیا«  نصیری  ــا  »رض بــا  تــان 
پشت  دربــاره  کننده  تهیه 

ــن ســریــال  ــرده ایـ ــ پ
مخاطب  ــر  پ

هــمــکــالم 
شدیم.

عکس: امین مرادی راد
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گزارش ویژه

سید مصطفی نجفیان-  انتظار به سر رسید و باالخره به اهتمام شهرداری 
اسفراین در دوران مدیریتی شهردار جوان، مهندس »محسن لعل قادری« 
شهری  پروژه  بزرگترین  طلسم  اسفراین،  شهری  ارشد  مدیر  جایگاه  در 
حجت  حضور  با  گذشت  که  ای  هفته  پنجشنبه  شد.  شکسته  اسفراین 
فرماندار  رستمی«  »طاهر  اسفراین،  جمعه  امام  محمدیان«  »قدیر  االسالم 
مهندس  اسفراین،  شهردار  ــادری«  ق لعل  »محسن  مهندس  اسفراین، 
»علیرضا  اسفراین،  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس  راد«  عاقبتی  »حسین 
آبادی« نایب رئیس شورای اسالمی شهر و رئیس شورای اسالمی  حسین 
و  فنی  کمیسیون  رئیس  بابایی«  »ابراهیم  مهندس  اسفراین،  شهرستان 
کمیسیون  رئیس  رگبار«  »طلعت  اسفراین،  شهر  اسالمی  شورای  عمرانی 
زیست محیطی و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اسفراین و معاونان 
شهرداری  شهری  خدمات  و  عمرانی  انسانی،  منابع  و  مدیریت  توسعه 
این  رسان  خدمات  و  اجرایی  های  دستگاه  از  شماری  مدیران  و  اسفراین 
آسفالت  و  زیرسازی  بازگشایی،  پروژه  از  بــرداری  بهره  آئین  شهرستان، 
کمربند شمالی شهر در تقاطع خیابان های شهید مروجی و اسفراینی با 
خیابان بهشت برگزار و روبان آن هم از سوی امام جمعه و فرماندار اسفراین 
بریده شد؛ پروژه ای که البته با پیوست های عمرانی، ترافیکی و خدمات 
شهری و سیما و منظر شهری به ثمر نشست و منجر به خروج از بن بست با 
تجربه حالوت و رایحه خوش خدمت خادمان شهر شد. غرس شماری نهال 
از سوی امام جمعه و فرماندار اسفراین با همراهی اعضای شورای اسالمی 
از  برداری  بهره  آئین  پیوست  برنامه  دیگر  وی  معاونان  و  شهردار  و  شهر 
و  بهشت  خیابان  تقاطع  در  اسفراین  شمالی  کمربند  بازگشایی  پــروژه 

خیابان های شهید مروجی- اسفراینی بود.

اولویتی که به ثمر نشست 
شهرداری  و  شهر  اسالمی  شــورای  اهتمام  از  قدردانی  با  اسفراین  جمعه  امــام 
اسفراین در تکمیل و بهره برداری از پروژه کمربند شمالی شهر در تقاطع خیابان 
با خیابان های شهید مروجی و اسفراینی، اظهار کرد: ۷، ۸ سالی است  بهشت 
شمار  به  شهری  مدیریت  های  پروژه  ترین  مهم  از  اسفراین  شمالی  کمربند  پروژه 
می آید، دغدغه اصلی ترافیک شهری اسفراین و از مطالبات مردمی قلمداد می 
شود که حتی در در خطبه های آئین عبادی سیاسی نماز جمعه هم بارها به آن 

پرداخته شده است.
حجت االسالم »محمدیان« با اشاره به این که دوره های پیشین شورای اسالمی 
از  برداری  بهره  و  تکمیل  توفیق  به  متمایل  اسبق  فرمانداران  و  شهرداران  شهر، 
پروژه کمربند شمالی اسفراین در دوره های مدیریتی خود بوده اند، تصریح کرد: 
شهرداری  در  اسفراینی  شهروندان  خادمان  موثر  و  مثبت  های  تالش  سایه  در 
»لعل  مهندس  یار  بخت  و  نشست  ثمر  به  شهر  شمالی  کمربند  پــروژه  اسفراین 
قادری« شهردار و جناب آقای »رستمی« فرماندار شد تا بازگشایی کمربند شمالی 

و  قرآن  به  اعتصام  با  شــود.وی  شان  مدیریتی  دوره  در  آنان  سهم  اسفراین  شهر 
از جایگاه واالی کارگشایی و گره گشایی سخن گفت و تصریح کرد: اگر  عترت، 
چنانچه با نیت خالصانه و صادقانه گام های مصمم و با اراده برداشته شود و به ثمر 
ترافیک شهری  ازدحام  به  با اشاره  نور« است.وی  »نور علی  بارز  بنشیند مصداق 
به ویژه در هسته مرکزی شهر در ساعات پیک، پروژه کمربند شمالی شهر را یک 
افزود:  و  نشست  ثمر  به  خوشبختانه  که  دانست  اسفراین  برای  اولویت  و  ضرورت 
پروژه کمربند شمالی شهر در سایه تالش خادمان شهر چشم انداز عالی و چشم 

نوازی دارد که به بانیان آن خداقوت و دست مریزاد می گویم.

تقدیر از شهروندان، دست مریزاد به 
شهردار و اعضای شورا

اعضای  از  قدردانی  و  اسفراین  شهردار  به  مریزاد  دست  با  هم  اسفراین  فرماندار 
شورای اسالمی شهر به عنوان پشتیبان به وضعیت پیشین تقاطع خیابان بهشت 
با خیابان های شهید مروجی و اسفراینی در زمینه آب گرفتگی معابر پس از هر 
بارندگی اشاره و خاطر نشان کرد: خدا را شاکریم با تالش های شهردار و اعضای 

احداث  مسئله  رسان  خدمات  های  دستگاه  همراهی  با  شهر  اسالمی  شــورای 
کانال هدایت آب های سطحی همزمان با عملیات بازگشایی، زیرسازی و آسفالت 
عملیاتی و اجرایی شد چرا که اگر به این مهم توجه نمی شد، ممکن بود چالش 
های جدی فراروی این نقطه و مقطع شهری در آینده از حیث آب گرفتگی معابر 

باشد؛ اما اکنون خیالمان از جمع آوری و هدایت آب های سطحی راحت است.
»رستمی« از همراهی شهروندان اسفراینی با صبر و شکیبایی و البته شماری از 
شمالی  کمربند  پروژه  نشستن  ثمر  به  برای  تملک  راستای  در  توافق  با  ساکنان 
شهر قدردانی و خاطر نشان کرد: بنده در کمیته برنامه ریزی و شورای اداری این 
شهرستان بارها از مدیران دستگاه های اجرایی و خدمات رسان خواسته ام اگر 
کسی در شرایط خاص با وجود تحریم های اقتصادی و تنگناهای اعتباری دولت 

نمی تواند کار کند و به مردم خدمت نماید، میزهای خدمت را رها کند.
وی با تاکید بر این که نباید با تعلل و سرعت کند، شیرینی تکمیل و بهره برداری 
از پروژه ای را برای مردم بی اثر کنیم، تصریح کرد: پروژه های ناتمام و مهم را در 
اولویت قرار داده ایم و در این راستا پروژه های با ساختار ترافیکی برای ما حائز 
اهمیت است و پلیس راهور و پلیس راه، شهرداری و اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای نقش به سزایی در مدیریت نقاط حادثه خیز شهری و جاده ای داشته اند.
اسفراین  شهرداری  مجموعه  و  شهردار  از  شهر  اسالمی  شورای  پشتیبانی  از  وی 
قدردانی و بر تداوم آن تاکید کرد و از شهردار به عنوان مدیر ارشد شهری اسفراین 
خواست پروژه کمربند شمالی شهر از مسیر میدان ابن سینا را تکمیل و برای بهره 
برداری در هفته دولت آماده و مهیا کند چرا که می تواند نقش تعیین کننده ای 

برای رفع گره های ترافیکی ایفا کند. 
وی با تاکید بر این که مردم باید آگاه باشند که کرونا تمام نشده است، تصریح کرد: 
نباید به بهانه کرونا کارها عمرانی، خدماتی و رفاهی تعطیل شود و بنده با ایمان 
به این که فعالیت های عمرانی برای مردم امیدبخش است از پروژه های در جریان 

عمرانی شهرستان بازدید می کنم.

ویژگی های شاخص کمربند شمالی شهر 
شهردار اسفراین با قدردانی از همراهی امام جمعه، فرماندار اسفراین و پشتوانه 
کمربند  پروژه  شاخص  های  ویژگی  برشمردن  با  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
شمالی شهر در تقاطع خیابان بهشت با خیابان های شهید مروجی و اسفراینی 
خاطر نشان کرد: هرچند شهریور سال گذشته با حضور فرماندار عملیات تملک 
از پروژه کمربند شمالی  بازگشایی را کلید زدیم و وعده تکمیل و بهره برداری  و 
شهر را برای پایان مهر دادیم اما توجه به اهمیت رفع مسئله آب گرفتگی و ضرورت 
و  تکمیل  آن،  با  مرتبط  فنی  مالحظات  و  سطحی  های  آب  هدایت  کانال  احداث 
بهره برداری پروژه را کمی طوالنی کرد.مهندس »لعل قادری« با اشاره به احداث 
۵۲۰ متر کانال هدایت آب های سطحی شمال غربی شهر اسفراین و زیرسازی و 
آسفالت ۳۵۰ مترمربعی در تقاطع خیابان بهشت با خیابان های شهید مروجی و 
اسفراینی با اعتبار ۱۴ میلیارد ریالی از منابع داخلی شهرداری اسفراین گریزی 
هم به ۱۰ توافق و تملک طی ۱۲ سال گذشته زد و افزود: سال گذشته هم ۴ مورد 

توافق و تملک با اعتبار ۳۷ میلیارد ریالی عملیاتی و اجرایی شد.

موعد تکمیل پروژه کمربند شمالی شهر 
اسفراین از مسیر میدان ابن سینا 

وی تکمیل و بهره برداری کمربند شمالی شهر از مسیر میدان ابن سینا و اتصال غرب 
به شرق را در کمتر از ۳ ماه آینده وعده داد و خاطر نشان کرد: با تکمیل و بهره برداری 
از کمربند شمالی شهر از مسیر ابن سینا و اتصال آن به میدان پهلوان کشوری دغدغه 
اهالی شهرک شهدای مقاومت هم با سهولت در دسترسی مرتفع خواهد شد .وی از 
فرماندار اسفراین خواست چون گذشته در مسئله جمع آوری آب های سطحی در 
شمال شرقی شهر اسفراین که به حمایت و پشتیبانی کمیته برنامه ریزی شهرستان و 

دفتر مدیریت بحران استانداری نیاز دارد، همراه مدیریت شهری باشد.

تدارک برای اصالح هندسی ۳ تقاطع 
اولویت دار مسیر کمربند شمالی شهر 

شهردار اسفراین از تدارک مدیریت شهری برای اصالح هندسی ۳ تقاطع اولویت دار 
ترافیکی شهری در مسیر کمربند شمالی این شهر خبر داد.به گفته  مهندس »لعل 
)عج(،  قائم  حضرت  میدان  شامل  ترافیکی  نقاط  و  تقاطع  هندسی  اصالح  قادری« 
در  طالقانی  بهشت-  های  خیابان  تقاطع  و  بهشت  اسفراینی-  های  خیابان  تقاطع 
مسیر کمربند شمالی شهر به عنوان اولویت های ترافیکی مدیریت شهری خبر داد.
وی به نصب عالئم ترافیکی گوناگون و تابلوهای راهنمای مسیر متعدد و هم چنین 
راه اندازی چراغ راهنمایی و رانندگی در تقاطع خیابان بهشت- خیابان اسفراینی 

همزمان با عملیات اجرایی بازگشایی کمربند شمالی شهر اشاره کرد.

به همت شهرداری اسفراین اتفاق افتاد؛

شکسته شدن طلسم بزرگ ترین پروژه شهری اسفراین 
بهره برداری از پروژه بازگشایی کمربند شمالی اسفراین در تقاطع خیابان بهشت و خیابان های شهید مروجی- اسفراینی 
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