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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

آغاز توزیع سبدکاالی
مددجویان

برومند-توزیع سبد کاالی مددجویان کمیته امداد
و بهزیستی در مانه و سملقان آغاز شد.رئیس اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مانه و سملقان با بیان
این مطلب گفت :کاالهای در نظر گرفته شده شامل

گوشت قرمز و سفید ،روغن ،برنج ،خرما ،حبوبات و
سایر کاالهای مصرفی ماه مبارک رمضان است که
هر کدام از مددجویان این دو نهاد می توانند از هر
یک از اقالم به هر مقداری که می خواهند خرید

نجفیان -جشنواره اقــوام ایرانی از سوی معاونت
آموزشی ،تحقیقات ،دانشجویی و فرهنگی دانشکده
علوم پزشکی اسفراین برگزار شد.معاون آموزشی،
تحقیقات ،دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم
پزشکی اسفراین گفت :معرفی ظرفیت های اقوام
ایرانی از مهم ترین اهداف این جشنواره دانشجویی،
فرهنگی است.دکتر «اسحاق ایلدرآبادی» افزود:
غرفه های خراسان شمالی ،کردستان ،کهگیلویه و
بویر احمد ،خوزستان ،گلستان و اسفراین از غرفه
هایی است که در جشنواره اقوام ایرانی آداب و رسوم
و سنن خود را به نمایش گذاشتند.

طرح هادی برای  5روستا
نجاهی -در سال جاری طرح هادی پنج روستای
غالمان به بهره بــرداری می رسد.بخشدار غالمان
گفت :فــاز  2طــرح هــادی روستاهای تــازه قلعه و
غالمان به اتمام رسیده و فاز اول روستای پرسه سوی
علیا در حال انجام است«.الهی» افزود :طرح هادی
روستاهای راستقان و آدینه قلی نیز تا تیر ماه سال
جاری اجرا می شود.

از شهرستان ها چه خبر؟
محمودیان-گرمه
*«عباسپور» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
گــرمــه گــفــت :طــی چند روز اخــیــر خــانــه قرآنی
روستای چهارچوبه بــرای دریافت وام به استان
معرفی شد و به همت معاونت فرهنگی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،این خانه قرآنی
برای دریافت تسهیالت 50میلیون ریالی به بانک
معرفی شد .
نجفیان -اسفراین
*«محمد اکــرامــی فــر» مدیر آمـــوزش و پــرورش
اسفراین گفت :جشن شکرگزاری قرآن کریم به
صورت سراسری در دبستان های اسفراین برای
هزار و  759دانش آموز پایه سوم برگزار شد.
*«قره قاشلو» رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه
بام و صفی آباد گفت 315 :دانش آموز کالس اول
دبستان به شکرانه یادگیری حروف الفبای فارسی
جشن های دانش آموزی در مدارس برپا کردند.

صدای روستا
این کلیشه برای آن هایی است که کسی صدای
شان را نمی شنود و تریبون ندارند .شما از روستا،
دهستان و مرکز بخش خود می توانید با مسئوالن
حرف بزنید ،تلفن بزنید پیامک یا نامه بدهید.
هرچه دل تنگتان می خواهد بگویید .مشکالت
روستا را بگویید یا زیبایی های ناشناخته منطقه
تان را معرفی کنید .صدای روستا ،صدای شما.
با شماره تماس  05832222211منتظر صدای
آشنای شما در «صدای روستا» هستیم.

روستای زوعلیا

برومند -روستاهای زیادی در مانه و سملقان وجود
دارند که از کمترین امکانات و اولویت های روستایی
برخوردار هستند .روستای زوعلیا یکی از روستاهای با

سقف  120هزار تومان می توانند کاال دریافت کنند.وی
اظهار کرد :مشموالن این طرح می توانند به فروشگاه
هایی که قبال در سایت اعالم شده مراجعه کنند و با
اختیار خود می توانند چند بار خرید کنند.

اخبار

حاشیه های حاشیه نشینی

اخبار

جشنواره اقوام ایرانی

کنند«.روح ا ...کاویانی» با بیان این که  ۵هزار خانوار
می توانند از این بسته حمایتی استفاده کنند افزود :در
این سبد به خانوارهای یک نفره حدود  30هزار تومان
و دو نفره  60هزار تومان افزوده می شود که در نهایت تا
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شهرستان ها

شناسایی  5سکونتگاه غیرمجازدراسفراین
سید مصطفی نجفیان
حاشیهنشینی یا سکونت در سکونتگاه های
غیر رسمی روایتی است از متن یک رخداد که
آغازی برای کاستی ها وکمبودها ی زیرساختی
و زیربنایی در عرصه های فرهنگی ،اجتماعی،
بهداشتی و آموزشی شده است.
 5سکونتگاه غیرمجاز در حاشیه شهر اسفراین
شکل گرفته است که در آن ها نه تنها کمبودهای
زیرساختی و زیربنایی خدماتی حس می شود،
بلکه شاید بخشی از آن مناطق با معضالت
فرهنگی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند.
آمــارهــا مــی گــویــد  225واحـــد مسکونی در
سکونتگاه های غیرمجاز حاشیه شهر اسفراین
ساخته شده است.
یکی از ساکنان حاشیه شهر اسفراین که ساکن
شهرک سلمان فارسی است ،می گوید :نه تنها
تا مدت ها با مشکالت خدماتی دست و پنجه نرم
می کردیم بلکه اکنون این منطقه دچار آسیب
های فرهنگی و اجتماعی شده است.
«محمدزاده» یکی دیگر از شهروندان هم با اشاره
به این که هر چند ساکن حاشیه شهر نیستم اما به
واسطه ارتباطی که با حاشیه شهر دارم می توانم
ادعا کنم که ساکنان حاشیه شهر با مشکالت
عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند ،می افزاید:
از مسئوالن و متولیان درخواست دارم به پدیده
حاشیه نشینی بیش از پیش توجه کنند.
در همین ارتباط رئیس اداره بهسازی و عمران
شهری اداره کــل راه و شهرسازی خراسان

شمالی با اشاره به این که  5سکونتگاه غیر مجاز
در اسفراین شناسایی شده است ،می گوید :کال
فیاض ،کال حمامی ،شهرک سلمان فارسی،
حوالی روستای فرطان و انتهای میدان الله
محدوده هایی هستند که با وجــود واحدهای
مسکونی غیرمجاز متعدد سکونتگاه غیرمجاز
قلمداد می شوند.
«عــلــی همتی» بــا اشـــاره بــه ایــن کــه بــا هدف
جلوگیری از گسترش سکونت در سکونتگاه های
غیرمجاز که غالبا هم مستعد گسترش هستند،
ارائــه خدمات از ســوی دستگاه هــای خدمت
رسان محتاطانه انجام می شود ،می افزاید :باید
با نظارت مستمر و مدون جلوی توسعه سکونتگاه
های غیرمجاز گرفته شود.
وی با اشاره به این که سکونتگاه های غیرمجاز
مستعد کاستی هــایــی در زمینه هــای رفــاه
اجتماعی ،فرهنگی ،اقــتــصــادی و آموزشی
هستند ،خــاطــر نــشــان مــی کــنــد :کــنــتــرل و
ساماندهی ایــن پــدیــده یــک ضـــرورت اســت و
این مهم در سکونتگاه هایی که بیشتر شرایط
گسترش دارند و مستعد توسعه هستند برجسته
جلوه می کند.
وی می افزاید :آن دسته از واحدهای مسکونی
مستقر در محدوده شهری می توانند از تسهیالت
بازسازی و نوسازی هم بهره ببرند.
«علی اکبر منطقی» معاون عمرانی و خدمات
شهری شهرداری اسفراین هم با اشاره به این
که در راستای حاشیه نشینی یا سکونت در
سکونتگاه های غیرمجاز قانون منع واگــذاری

شهردار اسفراین
از شناسایی
 225واحد
مسکونیدر
سکونتگاههای
غیرمجازحاشیه
شهر خبر می دهد

خدمات به عنوان وظیفه و رسالت نصب العین
شهرداری هاست ،می گوید :مبتنی بر قوانین و
مقررات به وظایف خود در خدمت رسانی عمل
خواهیمکرد.
شهردار اسفراین هم از شناسایی  225واحد
مسکونی در سکونتگاه های غیرمجاز حاشیه
شهر خبر می دهد و می گوید :در شمال شهر
اسفراین  2سکونتگاه حوالی کانال های فیاض
و حمامی شناسایی و در انتهای خیابان طالقانی
 70واحد مسکونی و بعد از میدان حافظ 25
واحد مسکونی به شکل غیرمجاز در حاشیه شهر
احــداث شده است که البته برخی ها با مجوز

دهیاری های نزدیک به احداث بنا اقدام کرده
اند«.مسلم نوری» با اشاره به این که  110واحد
مسکونی هم در غرب شهر در شهرک سلمان
فارسی به عنوان سکونتگاه غیرمجاز شناسایی
شده است ،می افزاید :در ضلع شمال شرقی
میدان الله در مسیر بهشت زهرا (پارک جنت)
در جنوب شرقی شهر اسفراین هم  20خانوار در
سکونتگاه غیرمجاز سکنی گزیده اند.
یک مقام مسئول هم که تمایلی به ذکر نام خود
ندارد ،می گوید :نبود شغل ،اعتیاد و روی آوردن
به مشاغل کاذب از مهم ترین مسائل موجود در
حاشیهنشینیاست.

آغاز احیای بنای سنگی زرد

طرح سنجش از 16خرداد

برومند -مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مانه و سملقان از آغاز مرمت و احیای بنای سنگی در
روستای زرد این شهرستان خبر داد«.رضا ریواده» گفت :بنای سنگی زرد مربوط به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره
اسالمی است که در فاصله حدود  500متری غرب روستای زرد واقع شده است.وی با بیان این که این اثر شامل سه
بنای چهار طاقی با فاصله حدود  30متر از یکدیگر است اظهار کرد :از این آثار یک بنا کامال از بین رفته ،بنای دوم
دارای پالن و دیوارهای پیرامونی آن قابل مشاهده است و بنای سوم نسبت به دوبنای دیگر سالم تر است.

میم پرور -امسال  800دانش آموز بدو ورود به دبستان از  16خرداد ماه در  14پایگاه روستایی و  2پایگاه شهری
به مدت  22روز مورد سنجش سالمت قرار خواهند گرفت.مدیر آموزش و پرورش فاروج در نشست هم اندیشی ستاد
سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان گفت :فاروج در سال گذشته در زمینه سنجش دانش آموزان بدو ورود به
دبستان در استان مقام اول را کسب کرد«.مجید معتمدی گزکوه» افزود :این طرح با هدف شناسایی و تشخیص
نارسایی های جسمی ،ارزیابی وضعیت ذهنی نوآموزان ،بهبود و کیفیت بخشی به آموزش اجرا می شود.

طبیعت زیبا و کمتر توسعه یافته است که امکانات کمی
در بخش روستایی دارد.روستای زوعلیا از توابع مانه و
سملقان دارای طبیعت بکر با چشم اندازهای زیبا و
آبشار است و طبق آخرین سرشماری  673نفر در این
روستا ساکن هستند و زبان رایج مردم کرمانجی است.
این روستا در  4کیلومتری جنوب شرقی شهر آشخانه و
با گذشتن از روستای بیار و در میان کوه ها و در مسیر
دره پر از آبی قرار دارد که آب دره گرمک از این مسیر
می گذرد و جلوه ای از طبیعت را به خود اختصاص داده
است.این روستا ظرفیت های خوبی در زمینه جذب
گردشگر دارد و از آنجایی که روستایی بکر و با ظاهری از
خانههایروستاییدستنخوردهبهسبکقدیمیاست
می تواند در اولویت روستاهای منطقه نمونه گردشگری
قــرار گیرد.در تمامی ایــام تعطیل جمعیت زیــادی از
مردم در این منطقه حضور می یابند که اگر حضور آن

ها غنیمت شمرده شود می تواند بازار اقتصادی برای
جوانان روستا ایجاد کند.بیشتر مردم این روستا به
کشاورزی و باغداری مشغول هستند و از آنجایی که
دره ای پر از آب در این مسیر قرار دارد گیالس ،گردو،
هلو و انواع میوه ها در این منطقه برداشت می شود به
طوری که این محصوالت زبانزد خریداران و مصرف
کنندگان است و پوشش گیاهی و محیط زیست منطقه
بکر و دست نخورده است.به دلیل کمبود محیط و
وسعت روستا ،خانه هایی در هم تنیده دید می شود
که پشت بام خانه ها حیاط خانه دیگری است و کوچه
های قدیمی و باریکی منظره ای بس زیبا را به نمایش
می گذارد.ایجاد زیرساخت های گردشگری در این
روستا می تواند زمینه ساز فعالیت ها و رونق اقتصادی
برای جوانان جویای کار باشد تا روستا گریزی قشر
جوان فراموش شود و فرصتی برای کار و اشتغال باشد.

امام جمعه جاجرم تاکید کرد:

ضرورت انتقال مکتب امام

(ره)

معینی -بهترین وظیفه ما انتقال سالم مکتب
امــام(ره) به نسل آینده است و از جمله کارهای
نیکی که می توانیم انجام دهیم و انقالب را بیمه
کنیم انتقال اندیشه امام(ره) به نسل آینده است.
امام جمعه جاجرم با بیان این مطلب در جلسه
ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) گفت:
یکی از راه های انتقال اندیشه امــام(ره) به نسل
آیــنــده بــرگــزاری مــراســم سالگرد ارتــحــال امــام
خمینی (ره) و آشنا کردن نسل آینده با زندگینامه
امام (ره)است.
حجت االســام «موسوی» افــزود :با توجه به این
که امسال در ماه مبارک رمضان برنامه اعزام به
مرقد امام راحل(ره) کنسل شده است ،می توانیم
از همان توان در شهر و روستاها استفاده کنیم و
برنامه های فرهنگی پر رونق تری داشته باشیم
و تالشمان بر این باشد که بیشتر دانش آموزان،
نوجوانان و نسل آینده در این مراسم حضور پیدا
کنند تا با زندگی و اندیشه امام(ره) آشنا شوند.
«صاحبی» معاون فرماندار جاجرم هم گفت:
امسال با توجه به قرارگیری در ماه مبارک رمضان
برنامه اعزام به مرقد مطهر امام(ره) و حمل و نقل
را نخواهیم داشــت و بیشتر برنامه ها به شکل
فرهنگی با برگزاری مجالس و محافل خواهد بود.

لزوم کاهش میانگین سن
ازدواج

عوض زاده -با توجه به بازه بهترین سن باروری
لزوم کاهش میانگین سن ازدواج وجود دارد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شیروان در جلسه
کمیته باروری گفت :در حال حاضر میانگین سن
ازدواج بــرای خانم هــا  23.8ســال است.دکتر
«حسین زارع» سنین  18تا  35سال را زمان مناسب
برای باروری و بهترین سن برای باروری برای خانم
ها را  20تا  30سالگی ذکر و تصریح کرد :در حال
حاضر سیاست های جمعیتی در راستای افزایش
جمعیت ،پیشگیری از پیر شــدن و حفظ جوانی
جمعیت اســت.وی فرهنگ سازی و ارتقای دانش
در سطوح آموزشی دبستان تا دبیرستان را توسط
آموزش و پرورش و در سطح باالتر توسط دانشگاه ها
الزم برشمرد و افزود :فراگیرترین سازمان ها برای
فرهنگ سازی در این زمینه رسانه های عمومی و
دستگاه های ناظر بر آنها هستند.

