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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

امام جمعه جاجرم:

کمک کردن به محرومان
باید در جامعه نهادینه شود

معینی -یکی از مهم ترین بسترهای حمایتی
ک��ه م��ی ت��وان��د رف��ع کننده ن��ی��ازم��ن��دی های
محرومان باشد فرهنگ سازی در جامعه است و
باید کمک کردن به محرومان در جامعه نهادینه

تجلیل از پرستاران اسفراینی

نمایشگاه دستساخته های
دانش آموزی

نجفیان -نمایشگاه طرح و دست ساخته نوآموزان
پیش دبستانی و عشایری اسفراین در دبستان بنت
ال��ه��دای اسفراین گشایش یافت.معاون آم��وزش
اب��ت��دای��ی آم���وزش و پ���رورش اس��ف��رای��ن گ��ف��ت :این
نمایشگاه میزبان  500طرح و دست ساخته نوآموزان
پیشدبستانیوعشایریاینشهرستاناست«.طاهره
قلعه نویی» هدف از برپایی این نمایشگاه را آشنایی و
ملموس سازی علوم برای دانش آموزان دانست.

انتخاب معلم نمونه پویا

میم پرور-اولین جلسه ستاد انتخاب معلم نمونه
پویا در ف��اروج برگزار شد.مدیر اداره آم��وزش و
پ��رورش ف��اروج گفت :ط��رح انتخاب معلم نمونه
پویا با اهدافی همچون تکریم و بزرگداشت مقام
و جایگاه معلمان ،ایجاد انگیزه ،رقابت سالم بین
فرهنگیان و همچنین ارتقای منزلت اجتماعی
آنان برگزار می شود و همه معلمان رسمی ،پیمانی
و آزمایشی شاغل در م��دارس دولتی شامل این
طرح هستند«.معتمدی» اف��زود :سهمیه انتخاب
معلم نمونه پویا در مرحله شهرستانی  15نفر ،در
استان  2نفر و در بخش اداری یک نفر است.

صرفه جویی از کودکی

برومند-فرهنگ صرفه جویی باید از دوران کودکی
در وجود بچه ها نهادینه شود«.جنتی سراب» مدیر
آموزش و پرورش مانه و سملقان در جشنواره فراگیری
نخستین واژه (آب) در آموزشگاه امام جعفر صادق(ع)
گفت :با توجه به این که آب اولین کلمهای است که
دانش آموزان خواندن و نوشتن آن را فرا میگیرند،
الزم است از همین زمان فرهنگ صحیح مصرف آب
به کودکان آموزش داده شود تا این فرهنگ از کودکی
در وجود آنها نهادینه شود«.رمضانی»مدیر امور آب و
فاضالب مانه و سملقان هم گفت :مدیریت مصرف
آب اقدامی فرهنگی و زیربنایی است و هرچند ممکن
است نتایج آن در کوتاه مدت مشهود نباشد ولی در
طوالنی مدت اثرگذار و با اهمیت است.

همکاری حوزه علمیه
و آموزش و پرورش

نجاهی -جلسه کمیته همکاری ه��ای ح��وزه
علمیه و آم��وزش و پ��رورش راز و جرگالن برگزار
ش��د«.م��ح��م��دی» م��دی��ر آم���وزش و پ���رورش راز و
جرگالن گفت :جلسه کمیته همکاری حوزه علمیه
و آم��وزش و پ��رورش در مدرسه علمیه باقرالعلوم
شهرستان برگزار و مقرر شد حوزه علمیه برای
اجرای نماز دانش آموزی در مدارس امام جماعت
در اختیار قرار بدهد و همچنین از اساتید حوزه
علمیه در بحث گفتمان دینی و آشنایی با آسیب
های دانش آموزی استفاده شود.

پلمب  ۳واحد خدماتی

برومند ۳ -رستوران و کبابی در  10ماه امسال
به دلیل رعایت نکردن بهداشت در مانه و سملقان
پلمب شد.بشیر کیوانلو رئیس اداره صنعت،
معدن و تجارت مانه و سملقان با بیان این که طی
این مدت ه��زار و  ۵۰۰م��ورد بازرسی از اصناف
مانه و سملقان انجام و  ۱۵۰پرونده تخلف تشکیل
شد ،گفت :بیشترین تخلفات به ترتیب درج نشدن
قیمت ،رعایت نکردن بهداشت ،ص��ادر نکردن
فاکتور و گرانفروشی را شامل می شود.

شود و مردم به صورت خودجوش به نیازمندان
کمک و در این زمینه احساس تکلیف کنند.
حجت االس�لام «موسوی» امام جمعه جاجرم
با بیان ای��ن مطلب در جلسه آم��ادگ��ی جشن

هر سال  ۱۴اسفند به مناسبت تاسیس کمیته امداد
برگزار می شود و امسال طبق بخشنامه مرکزی نگاه
و رویکرد تحولی نسبت به جشن نیکوکاری خواهیم
داشت.

بافت فرسوده شیروان زیرآوارکم توجهی

اخبار

نجفیان -طی آیینی  187پرستار بیمارستان
امام خمینی(ره) اسفراین تجلیل شدند.معاون
درم��ان دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت:
در بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین 116
تخت بستری وج��ود دارد که مجوز ارتقای این
بیمارستان را به  161تخت دریافت کردهایم.
دکتر «عیسی توحیدی» افزود :در این بیمارستان
 187پرستار در  11بخش با  38متخصص و 14
پزشک عمومی مشغول فعالیت هستند.

نیکوکاری گفت :رسیدگی به حال محرومان زمانی
میسر می شود که نهادهای حمایتی برنامه ریزی و
تالش کنند تا نیاز محرومان برطرف شود« .یوسفی»
رئیس کمیته امداد جاجرم نیز گفت :جشن نیکوکاری
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عوض زاده 120 -هکتار از مساحت هزار
و  213هکتاری ش��ی��روان ب��ه ع��ن��وان بافت
فرسوده شناخته می شود .بافتی که نیازمند
توجه وی��ژه است و باید بهسازی ،نوسازی و
یا بازسازی شود.فرسوده و در معرض خطر
بودن ابنیه ،نبود امکانات مناسب تفریحی و
آموزشی ،ضعف در زیرساخت ها ،عدم امکان
خدمات رسانی به موقع در مواقع بحران به
دلیل ع��رض کم معابر و قدیمی و فرسوده
بودن شبکه های آبرسانی و نداشتن سیستم
های فاضالب شهری و مشکالتی از این دست
مواردی است که ساکنان بافت های فرسوده
با آن ها روبرو هستند.
با این حال و با وجود تمام مشکالتی که ساکنان
بافت ه��ای فرسوده شیروان با آن ها روب��رو
هستند آن ها تمایل چندانی به بازسازی این
بافت ها به شکل شخصی نشان نمی دهند.
شیروان به لحاظ جغرافیایی و قرار گرفتن روی
گسل زلزله جزو مناطقی است که همواره با
بالیای طبیعی مختلفی روبرو بوده است و این
خود توجه ویژه به بافت های فرسوده و منازل
در خطر را بیش از پیش گوشزد می کند و این
مسئله توجه ویژه و حمایت دولت ،شهرداری و
دستگاه های متولی دیگر را می طلبد.
یکی از ساکنان بافت فرسوده شیروان با بیان
ای��ن ک��ه سرمایه ای ب��رای ن��وس��ازی منزلش
ن��دارد ،می گوید :جدا از این مسئله بسیاری
از بلوک ها به دلیل این که مساحت بلوکشان
کمتر از  200مترمربع است نمی توانند مجوز
ساخت دریافت کنند«.میرزایی» ادام��ه می

ده��د :در صورتی که حمایت کافی صورت
پذیرد ،حاضر هستیم برای نوسازی منازلمان
را ب��رای ساخت مشارکتی در اختیار دولت
قرار دهیم.یکی دیگر از شهروندان نیز که در
گذشته ساکن بافت فرسوده در محدوده تپه
نادری شیروان بود ،تصریح می کند :به لحاظ
نوع و ساختار جامعه در این بافت ها ،توسعه
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در این مناطق
با مناطق دیگر متفاوت است«.خوش بیان»
می افزاید :این مناطق همچنین از کمترین
زیرساخت ها و امکانات فرهنگی ،تفریحی و
آموزشی برخوردارند و عدالت اجتماعی در
این رابطه رقم نخورده است که این مسئله باید
مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
وی ب��ا اش���اره ب��ه ای��ن ک��ه ب��ه دلیل ف��رس��وده و
قدیمی بودن ابنیه و ساختمان ها ،در صورت
رخ دادن حوادث مختلف این بناها به شدت
آسیب پذیر هستند خاطر نشان می کند :عالوه
بر این ،معابر کم عرض این مناطق در موارد
بحران امداد رسانی به ساکنان این قسمت از
شهر را به شدت با مشکل روبرو میکند.یک
شهروند دیگر نیز که ساکن بافت فرسوده در
زیباشهر شیروان اس��ت اظهار م���یدارد :هر
چند تسهیالتی برای ساخت و ساز در بافت
فرسوده در نظر گرفته می شود اما از آنجایی
که اغلب ساکنان این بافت ها از قشر آسیب
پذیر جامعه هستند تمایلی به ساخت و ساز
ندارند«.سودمند» ادام��ه می دهد :به صرف
دادن تسهیالت ،اتفاقی در ای��ن ب��اف��ت ها
نخواهد افتاد و نیاز به حمایت و ورود قاطعانه

شیروان دارای
هزار و 213
هکتار مساحت
است که از این
مقدار 120
هکتار به عنوان
بافت فرسوده
شناخته می شود

رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی مانه و سملقان خبر داد:

دول��ت به ای��ن بحث اس���ت.در همین ارتباط
رئیس اداره راه و شهرسازی شیروان اظهار می
دارد :شهر شیروان دارای هزار و  213هکتار
مساحت است که از این مقدار  120هکتار به
عنوان بافت فرسوده شناخته می شود ضمن
این که  190هکتار نیز در شیروان حاشیه
نشینی داریم«.محمود رض��ازاده» با بیان این
که جمعا  310هکتار محالت هدف و به شدت
آسیب پذیر هستند ،اضافه می کند7.2 :
هکتار از بافت فرسوده شیروان در سال  86در
قالب طرح حکیم تعریف و اجرای آن به صورت
مشارکتی آغاز شد که همچنان ادامه دارد و به

پایان نرسیده است.وی اظهارمیدارد :از محل
اعتبارات سفر رهبری در سال  ،92یک میلیارد
و  900میلیون تومان و در سال 400 ، 93
میلیون تومان برای تملک و بازگشایی معابر
در این طرح اختصاص یافت.وی از تخفیف
 50درصدی برای اخذ پروانه ساختمانی در
این مناطق توسط شهرداری خبر می دهد و
می افزاید :همچنین ب��رای ساخت و ساز در
محدوده بافت ه��ای فرسوده تسهیالت 30
میلیون تومانی با نرخ  8درصد در نظر گرفته
شده است که در همین راستا امسال 163
واحد به بانک معرفی شده اند.

توسط خیران ساخته می شود؛

سه مدرسه برای راز و جرگالنی ها

سبد کاال برای  5هزار خانوار

برومند ۵ -ه��زار خ��ان��وار تحت پوشش کمیته
امداد و بهزیستی مانه و سملقان سبد کاال دریافت
میکنند.رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی
مانه و سملقان گفت :دهمین دوره اهدای سبد
کاال به نیازمندان از  ۱۵بهمن از طرف دولت ابالغ
شده است که از اوایل هفته جاری در حال توزیع
بین مستمری بگیران کمیته ام��داد و بهزیستی
است«.روح ا ...کاویانی» افراد مشمول این طرح را اقشار محروم و آسیب پذیر و مستمری بگیران تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی اعالم کرد و افزود :کارت یارانه خانواده های یک نفره  ۳۰هزار تومان،
خانواده های دو نفره  ۵۰هزار تومان و خانواده های سه نفره  ۱۰۰هزار تومان برای سبد کاال شارژ می
شود.وی عنوان کرد ۱۱ :فروشگاه برای پرداخت سبد کاال در شهرستان فعال هستند که از این تعداد
 ۳فروشگاه در بخش سملقان ۶ ،فروشگاه در بخش مرکزی و  ۲فروشگاه هم در بخش مانه مشغول ارائه
سبد کاال به خانوارهای مشمول طرح هستند.

ن��ج��اه��ی -س��ه م��درس��ه ت��وس��ط خ��ی��ران در راز و
جرگالن ساخته می شود.مدیر آموزش و پرورش
راز و جرگالن گفت :صحبت های اولیه با خیران
انجام شده است و به زودی یک مدرسه سه کالسه
در آیرقایه باال و یک مدرسه شش کالسه در روستای
بک پوالد توسط خیران ساخته خواهد شد و یک
کالس در آیرقایه پایین توسعه می یابد.محمدی
افزود :امسال  ١۶پروژه در دست احداث بوده است که از این تعداد  ١٠مدرسه به بهره برداری رسیده و ۶
مدرسه دیگر هنوز تحویل داده نشده ولی اکنون مورد استفاده قرار گرفته است  .وی با اشاره به این که آغاز
پروژه احداث ۴مدرسه در این شهرستان بعد از مهر ماه صورت گرفته است ،ابراز کرد :یک مدرسه سه کالسه
در بش دره و یک مدرسه  ۶کالسه ابتدایی در توتلی پایین و یک مدرسه  ۴کالسه ابتدایی در سنگسار و یک
مدرسه  ۶کالسه ابتدایی در کرپشلی در حال ساخت هستند .وی ادامه داد :به زودی یک مدرسه  ۶کالسه
با همکاری فرمانداری و مشارکت نوسازی مدارس در روستای کالته کاریز ساخته می شود.

اخبار شهرستان ها

قطب تولیدات کشاورزی
برومند -مانه و سملقان با  ۳۵هزار هکتار اراضی
آبی ،زراعی و باغی قطب تولیدات کشاورزی استان
است که حدود  ۷هزار هکتار از این اراضی مستعد
اجرای سامانه های آبیاری نوین است.رئیس اداره
جهاد کشاورزی مانه و سملقان گفت :تاکنون  ۲هزار
و  ۳۰۰هکتار از اراض��ی یاد شده مجهز به سامانه
های مذکور از جمله قطره ای ،بارانی و کم فشار شده
اند.محسن نظام دوست افزود :به زودی حدود ۱۸
میلیارد ریال به منظور اجرای پروژه های آبیاری نوین
در این شهرستان و همچنین  ۹میلیون و  ۷۰۰هزار
ریال نیز برای انتقال آب به وسیله لوله از اعتبارات
سال  ۹۵به این پروژه ها اختصاص خواهد یافت.

ثبت  20وقف در شیروان

ع��وض زاده 20 -وق��ف از اب��ت��دای س��ال تاکنون در

شیروان به ارزش  367میلیون تومان به ثبت رسیده
است.رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شیروان گفت:
بیشتر این وقف ها با نیت عزاداری سید الشهدا(ع) و
ساخت و توسعه مساجد و بقاع متبرکه است.حجت
االسالم «پرهیزگار» خیرات و مبرات ،عزاداری حضرت
فاطمه(س) و ائمه اط��ه��ار(ع) ،تامین هزینه مبلغ
روحانی و برگزاری کالس های قرآنی ،ساخت سرویس
بهداشتی و پارکینگ مساجد را از دیگر نیات واقفان
ذکر کرد و ادام��ه داد :حوزه بهداشت و درم��ان و نیز
ازدواج و اشتغال جوانان ،مسکن ،حمایت از نخبگان
علمی و فرهنگی و ح��وزه های علمیه از موضوعاتی
است که باید مورد توجه واقفان خیراندیش قرار گیرد.

 12طرح مرتعداری

برومند ۱۲-طرح مرتعداری در مانه و سملقان به
بهره برداران واگذار شد .رئیس اداره منابع طبیعی

و آبخیزداری مانه و سملقان با اعالم این خبر ،تعداد
بهره برداران این شهرستان را  94نفر اعالم و عنوان
کرد :در اجرای ماده  3قانون حفاظت و بهره برداری از
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری با هدف کاهش فشار فزآینده دام
و کاهش بهره برداری متکی بر منابع ،اقدام به تهیه
و واگذاری طرح های مرتعداری کرده است« .مهدی
علی آب��ادی» ط��رح ه��ای مرتعداری واگ��ذار ش��ده به
بهره برداران را  ۴۸هزار و  ۳۵هکتار عنوان و اظهار
کرد :تعداد دام های مجاز به چرا در این طرح ها ۴۰
هزار و  ۷۲۷رأس است.وی ابراز کرد :مانه و سملقان
 600هزار هکتار مساحت دارد و سطح منابع طبیعی
تجدید شونده آن  500ه��زار هکتار اس��ت که 63
درصد سطح منابع طبیعی تجدید شونده را اراضی
مرتعی و  181هزار هکتار را عرصه جنگلی و بیشه
زارها به خود اختصاص داده است .

شهردار اسفراین اعالم کرد:

مشکل جمع آوری آب های سطحی

نجفیان -با وج��ود این که کارهایی ب��رای مدیریت
و جمع آوری آب های سطحی شهری در اسفراین
انجام شده اما مهم ترین مشکل نبود پیوستگی در این
فرآیند است.شهردار اسفراین گفت :در مسیر شمال
به جنوب در شرق اسفراین برای آب های مسیر کانال
شهید کربالیی کارهایی صورت گرفته اما این امور
نیمه تمام رها شده است و پیوستگی ندارد« .نوری» با
بیان این که اجرای طرح مدیریت آب های سطحی در
اسفراین نیازمند نگاه فرادستگاهی و طرح تکمیلی
است ،ابراز کرد :طرح های گسسته مدیریت آب های
سطحی در کال حمامی ،فیاض ،میدان ابن سینا،
میدان توحید و میدان شورا اجرایی شده است که
طرح تکمیلی و پیوسته آن نیازمند پیگیری است.

شهرستان ها
شهرستان ها در هفته ای که گذشت
محمدی-سالم .امروز در ستون «شهرستان ها در
هفته ای که گذشت» با مهم ترین اخبار شهرستان
های استان در هفته جاری با ما همراه باشید.
ﺍ ﺍشنبه :ب��رگ��زاری ی���ادواره ش��ه��دای دهستان
حصار فاروج ،اختصاص  5میلیارد تومان اعتبار
ب��رای ب��ازس��ازی نارین قلعه جاجرم ،افتتاح فاز
دوم اج��رای طرح هادی«قلعه صفا» ،گازرسانی
به روستای کالته چنار و افتتاح درمانگاه خرتوت
در مانه و سملقان از مهم ترین اخبار شهرستان
های استان در اولین روز هفته ج��اری بود.امام
جمعه راز و جرگالن هم در جلسه شورای اداری،
توزیع ناعادالنه اعتبارات را عامل محرومیت این
شهرستان دانسته بود و معاون سازمان میراث
فرهنگی ک��ش��ور ه��م در جلسه ش���ورای اداری
اسفراین گفته بود که این شهرستان می تواند
قطب گردشگری شمال شرق کشور باشد.
ﺍ ﺍیکشنبه:در گ��زارش��ی ب��ا ع��ن��وان «شوربختی
معدن نمک جاجرم» به کمبودها و ظرفیت های
معدن نمک این شهرستان پرداخته شد و یادواره
س��رداران و  103شهید اسفراین و جشن تکلیف
برای  230دانش آموز فاروجی برگزار شد.
ﺍ ﺍدوشنبه:در گزارشی به نبود پایگاه اورژان��س
جاده ای در جرگالن پرداخته شد و امام جمعه
فاروج در دیدار جمعی از اعضای بسیج سازندگی
این شهرستان بر لزوم استفاده از توان مردمی در
کارهای جهادی تاکید کرد.
ﺍ ﺍسه شنبه:آتش س��وزی یک واح��د تجاری در
شیروان ،گزارشی با عنوان « صنعتگران فاروج در
انتظار راه اندازی بازارچه صنایع دستی» ،رونمایی
از طرح کشاورز کارت در گرمه و برگزاری همایش
ازدواج سالم و پایدار در آشخانه از اخبار مهم این
روز در شهرستان ها بود.
ﺍ ﺍچهارشنبه :در گ��زارش��ی از ب��ارش ب��رف در
شهرستان ها به آخرین وضعیت جاده ها پرداخته
شد .در تصادف خودروی دانش آموزان با معلمان
در محور اسفراین –بجنورد  10نفر مصدوم شدند.

از شهرستان ها چه خبر؟
محمودیان-گرمه
*م��دی��ر آم���وزش و پ���رورش گرمه گفت :چهل و
ششمین جشنواره فیلم رشد در گرمه همزمان با
سراسر استان از شنبه  30بهمن آغاز می شود و
به مدت  6روز ادامه خواهد یافت« .باقری» افزود:
سالن ارشاد گرمه به عنوان مرکز ثابت نمایش فیلم
های جشنواره فیلم رشد تعیین و مراکز موقت نیز
در فضای مدارس پیش بینی شده و سعی بر این
است که حداکثر دانش آم��وزان شهرستان تحت
پوشش این جشنواره قرار گیرند.
معینی-جاجرم
*  3/5میلیار تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی
به شرکت تعاونی آالداغ تخصیص یافت و تحوالت
بزرگی در منطقه سنخواست انجام خواهد گرفت.
«محبی» فرماندار جاجرم با اعالم این خبر گفت:
این شرکت تمام چاه های منطقه سنخواست را که
حدود ۲۷حلقه چاه را شامل می شود در برمی گیرد.
*فرماندار جاجرم در بازدید از یکی از دامداری
های صنعتی گفت :با توجه به بررسی مشکالت
دامداران ،کارگروهی برای ساماندهی دامداری
ها با حضور دامداران تشکیل خواهد شد«.محبی»
افزود :برخی از مشکالت مانند قیمت شیر و آذوقه
در کشور مطرح است و مشکالت کشوری محسوب
می شود که در جاجرم نیز وجود دارد .

از میان خبرها

آزمون پیشرفت تحصیلی
میم پرور-مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی
هنرجویان  7هنرستان ف��اروج برگزار شد.مدیر
آم��وزش و پ��رورش ف��اروج گفت 290 :هنرجو در
این آزمون که در راستای کیفیت بخشی آموزشی
و سنجش و آمادگی هنرجویان برگزار شد شرکت
داشتند«.مجید معتمدی گزکوه» افزود :هدف از
برگزاری این آزمون ،ایجاد زمینه پویایی و فعالیت
بیشتر هنرجویان ،آگاهی مدیران و هنرآموزان از
میزان پیشرفت تحصیلی هنرجویان و شناخت نقاط
ضعف درسی و برنامه ریزی برای رفع آنهاست.

 /٩٥٣٤٢٥٣٦و

