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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

7

شهرستان ها

سردبیر روزنامه های استانی «خراسان» عنوان کرد:

ضریب نفوذ منحصر به فرد روزنامه «خراسان شمالی» در روستاها
نجفیان -سردبیر روزنــامــه هــای استانی موسسه فرهنگی ،هنری
«خــراســان» از ضریب نفوذ منحصر به فــرد و  12هــزار تیراژ روزنامه
«خراسان شمالی» برای مخاطبان روستایی این استان خبر داد.حجت
االسالم «علی ولی زاده» در دیدار با خبرنگاران شهرستان های روزنامه
«خراسان شمالی» گفت :گستره کمی و کیفی انتشار و میزان تیراژ
روزنامه «خراسان شمالی» در بین رسانه های محلی کشور منحصر به
فرد و بی سابقه است.وی با تاکید بر این که اکنون «خراسان شمالی»
به عنوان یک قطب رسانه ای صاحب خاستگاه مردمی است افــزود:
این رسانه در پیگیری مطالبات مردمی در «خراسان شمالی» پیشگام و

پیشتاز است.وی تصریح کرد :خبرنگاران «خراسان شمالی» نسبت به
دیگر رسانه های خانواده موسسه «خراسان» از حیث کارکرد در جایگاه
بهتری قرار دارند.
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محمدی -به مناسبت روز خبرنگار و با حضور سردبیر روزنامه های
استانی خراسان ،خبرنگاران برتر شهرستان های روزنامه «خراسان
شمالی» معرفی شدند.سردبیر روزنامه های استانی خراسان با تقدیر از
تالش های انجام شده توسط خبرنگاران سختکوش روزنامه «خراسان
شمالی» در شهرستان ها گفت :معیار و میزان معرفی برترین خبرنگاران

امتیاز تولیدات اخبار ،یادداشت ها ،گزارش ها و پوشش جلسات بوده
است.حجت االســام «ولی زاده» افــزود« :مصطفی نجفیان» خبرنگار
اسفراین خبرنگار برتر روزنــامــه خراسان شمالی شد و «صغری میم
پرور» خبرنگار فاروج به عنوان دومین خبرنگار انتخاب شد ،ضمن این
که «زینب محمودیان» خبرنگار گرمه و «زینب برومند» خبرنگار مانه و
سملقان نیز به طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.همچنین «فاطمه
معینی» خبرنگار جاجرم« ،امین عوض زاده» خبرنگار شیروان« ،محمود
نجاهی» و «محمدولی رحمانی» خبرنگاران راز و جرگالن نیز شایسته
تقدیر معرفی شدند.

جزئیات خسارت سیلدر 6شهرستان
محمدی

وقوع سیل روز جمعه موجب وارد شدن خسارات فراوانی
به منازل مسکونی ،مزارع کشاورزی و باغ ها در برخی
شهرستان های استان شد.سیل روز جمعه گذشته به 6
شهرستان راز و جرگالن ،بجنورد ،شیروان ،اسفراین،
فاروج و مانه و سملقان خسارت وارد کرد که در این میان به
گفتهمدیرکلمدیریتبحراناستانداریخراسانشمالی،
راز و جرگالن بیشتر خسارت دیده است.
نجاهی -سیل به راز و جرگالن
43مــیــلــیــارد ریــــال خــســارت
زد.بــارش شدید بــاران و جاری
شدن سیل در روز جمعه در راز و
جرگالن با وجــود هشدارها و
اطـــاع رســانــی ه ــای متعدد،
اهالی این شهرستان را غافلگیر کرد« .زارعی» فرماندار
راز و جرگالن با بیان این که سیل روز جمعه  ۴میلیارد و
 ٣٠٠میلیون تومان به این شهرستان خسارت زده است
گفت :سیل در بخش غالمان تلفات جانی نیز داشت و یک
نفر از چهار سرنشین خودروی سواری در حال تردد در
محور تازه قلعه به غالمان را به کام مرگ کشاند«.صداقت»
بخشدار مرکزی راز و جرگالن نیز با بیان این که اطالع
رسانی الزم انجام شده بود و با دهیاران و شوراها در مقوله
آگاهسازیوهشدارارتباطمستقیمداشتهایم،اظهارکرد:
در بخش مرکزی سیل در حــوزه مــزارع و زمین های
کشاورزی حاشیه رود و راه های بین روستایی خساراتی را
به  ١٣روستا وارد و در برخی از راه های مواصالتی بین
روستایی رسوب گذاری کرد که در مجموع به  ۵٠درصد
از روستاهای بخش خسارت وارد شده است.بخشدار

خسارت

۴٣

میلیارد ریالی

جرگالن نیز گفت :سیل روز جمعه به مزارع و زمین های
کشاورزی و راه های ارتباطی بین روستایی خسارت زد
ضــمــن ایـــن کــه مــــوارد خــســارت دیـــده بیمه نــبــوده
اند«.نجاهی» با بیان این که قبل از وقوع سیل اطالع
رسانی ها از طریق شبکه های مجازی و دهیاری ها انجام
گرفته بود افزود :سیل به  ۵روستای جرگالن خسارت
زده و  ۶٠کیلومتر از راه های روستایی جرگالن را تخریب
و رسوب گذاری کرده است« .الهی» بخشدار غالمان نیز با
بیان این که سیل به  ٣٠درصد از روستاهای غالمان
خسارت زده است ،تصریح کرد :خسارت وارد شده بر اثر
سیل در حــوزه راه های روستایی ،باغ ها ،زمین های
کشاورزی و آب نماست.

نجفیان -فرمانداراسفراینهمبا
اشــاره به سیالب و آب گرفتگی
برخی از نقاط شهرستان در عصر
جمعه گفت :بیش از  30هکتار از
اراضـــــی بــاغــی و زراعـــــی ایــن
شهرستان دچار آب گرفتگی شد
و خسارت دید«.نوروزی» با اشاره به خسارت جدی به 5
رشته قنات در اثر سیالب و آب گرفتگی عصر جمعه از منظر
ارزیــابــان جهاد کــشــاورزی و بخشداری افـــزود :میزان
خسارت ناشی از سیالب و آب گرفتگی اراضــی باغی و
زراعی از مرز  9میلیارد ریال عبور کرد«.جمشیدیان» مدیر
جمعیت هالل احمر اسفراین با اشاره به جزئیات گرفتاری
 40دستگاه خــودرو در آب گرفتگی بستر راه در مسیر
دسترسی روستای اسفید از مسیرهای آنتنی صفی آباد به
بام ،گفت :تمامی خودروهای گرفتار در مسیر اسفید –
باغشجرد با همت مردم و اهالی محلی و امدادگران خانه
هالل صفی آباد از گرفتاری رها شدند« .ذاکری» رئیس

خسارت

۹

میلیارد ریالی

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اسفراین هم با اشاره
به شسته شدن پاشنه راه و رسوب گذاری آب گرفتگی در
بستر راه در مسیر اسفید -باغشجرد ،گفت :با تالش شبانه
نیروهای راهـــداری مشکالت بــرآمــده از سیالب و آب
گرفتگی در این نقطه حل شد.
برومند-بر اثــر وقــوع سیل روز
جمعه ۱۰میلیارد ریال خسارت
بـــه زیـــرســـاخـــت هــــای بخش
کشاورزی مانه و سملقان وارد
شــد.فــرمــانــدار مانه و سملقان
گفت :قنات و چاه های کشاورزی
بخش مانه از جمله روستاهای منطقه شیرین دره بر اثر این
سیل دچار خسارت شدند.عوض زاده با بیان این که در
بخش سملقان هــم زیرساخت هــای کــشــاورزی دچــار
خسارت شدند افــزود :هیچ گونه خسارت جانی در این
شهرستان بر اثر سیل نداشته ایم.

خسارت

۱۰

میلیارد ریالی

عوض زاده -سیل عصر جمعه به
چند روســتــای بخش سرحد و
قوشخانه شیروان خسارت وارد
کــرد.مــعــاون عمرانی و برنامه
ریــزی فرماندار شیروان گفت:
بارندگی و سیالب هــای عصر
جمعه باعث بسته شدن راه مواصالتی روستاهای سولدی
و دره زو در بخش قوشخانه شد که با حضور نیروهای
راهداری و حمل و نقل جاده ای جمعه شب این مسیرها
بازگشایی شد«.ایزانلو» با اشاره به برآورد خسارات وارد
شده افزود :سیل و بارندگی شدید ،در بخش کشاورزی 3
میلیارد و  300میلیون ریال خسارت به  200هکتار از
مزارع یونجه منطقه گلیل در بخش سرحد و  500میلیون

خسارت

۶٫۶

میلیارد ریالی

موارد منجر به ریزش سنگ و مسدود شدن مسیرها شده
است که با هماهنگی به عمل آمده مشکالت برطرف شد.

نفوذ سیل به چشمه قیز قلعه

ریال خسارت به  30هکتار از باغات انگور در روستای
سولدی وارد کــرد.وی از خسارت  500میلیون ریالی
سیل به راه ها و ابنیه فنی محورهای پالکانلو و محور ینگه
قلعه به سولدی و تفتازان خبر داد.
مــیــم پــرور-س ــی ــاب روز
جمعه خسارتی بــه بخش
کـــشـــاورزی و بــرخــی زیــر
ســاخــت هـــای شهرستان
فاروج وارد کرده که برآورد
میزان آن در دست بررسی است و متعاقبا اعالم خواهد
شد.فرماندار فاروج گفت :پس از دریافت هشدار مبنی بر
احتمال بــروز سیالب با صــدور ابالغیه از طریق ستاد
مدیریت بحران شهرستان ،همه دستگاه هــای عضو
امکانات الزم را فراهم کردند«.رجائی نیا» افــزود :از
بعدازظهر روز جمعه گــزارش بارندگی ها در مناطق
مختلف شهرستان به صورت پراکنده از طریق دهیاران
واصل شد و گــزارش ها حاکی از بارش های پراکنده،
جاری شدن رواناب ها و وقوع سیالب بوده و در برخی

ریزش سنگ
و مسدود شدن
مسیرها

محمودیان -مدیر امور آب و فاضالب گرمه با اشاره به
نفوذ سیل به چشمه قیز قلعه روستای دشت شهرستان
گرمه گفت :با تمهیدات صورت گرفته در اجرای پروژه ،در
زمان جاری شدن سیل ،آب به خارج از شبکه آب رسانی
هدایت شد«.اکبری» افزود :برآورد میزان اعتبار الزم برای
الیروبی و اصالح قسمتی از سرچشمه  30میلیون ریال
است.

 امدادرسانی به  92حادثه دیده
معاون امــداد و نجات جمعیت هــال احمر خراسان
شمالی نیز گفت :بر اثر وقوع سیالب در شهرستان راز و
جرگالن  92نفر دچار حادثه شدند که توسط امدادگران
و نجاتگران این جمعیت امداد رسانی شدند«.صالح پور»
افزود :بر اثر بارش های رگباری و وقوع سیالب که دیروز
در غالمان و روستاهای اسمی و دوالن راز و جرگالن رخ
داد با اطالع از وقوع این حادثه ،امدادگران بال فاصله به
این مناطق اعزام شدند.

خبر مرتبط

بیشترین خسارت ناشی از سیل
آگاهی -در همین رابطه مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی نیز با بیان این که میزان خسارت
های برآورد شده بر اثر سیل روز جمعه هنوز در حال احصاست گفت :سیل روز جمعه گذشته به تأسیسات زیر
بنایی ،مزارع کشاورزی و منازل روستایی  6شهرستان راز و جرگالن ،بجنورد ،شیروان ،اسفراین ،فاروج و مانه و
سملقان خسارت وارد کرده است که در این میان راز و جرگالن بیشتر خسارت دیده است و یک قربانی نیز در این
شهرستان به جا گذاشت«.عظیمی» افزود :با گذشت ساعت ها پس از وقوع سیل ،همچنان در برخی از نقاط خبر
از وارد آمدن خسارت بر اثر سیل گزارش می شود و کارشناسان در حال بررسی این موارد هستند.

اخبار

افتتاح و کلنگ زنی  25پروژه
در گرمه طی هفته دولت
محمودیان 25 -پروژه با اعتبار 97میلیارد ریال در
هفته دولت در گرمه افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.
«محمدزاده» فرماندار گرمه در جلسه هماهنگی و
برنامه ریزی برنامه های هفته دولت گفت :هفته
دولت یادآور شهادت شهیدان رجایی و باهنر است.

راز و جرگالن روز خبرنگار
نداشت

روز خبرنگار در راز و جرگالن گرامی داشته نشد و
شهیدان رسانه در روز خبرنگار مظلوم بودند .یاد و
نام شهدای خبرنگار در حالی در راز و جرگالن بدون
گرامی داشت بود و خبرنگاران این شهرستان روز
خبرنگار نداشتند که در دیگر شهرستان ها جلسات
شورایاداریباموضوعروزخبرنگاربرگزارشد.البته
نباید فراموش کرد که این شهرستان از شهرستان
های محروم است و اگر خبرنگاران هم محروم از
روز خبرنگار باشند چندان غیر همخوان نیست.

صفر؛ سهم مناسب سازی
اماکن عمومی آشخانه

بــرومــنــد -مناسب ســـازی نــشــدن امــاکــن عمومی
تهدیدی بــرای سالمندان اســت به گونه ای که در
آشخانه مناسب ســازی اماکن عمومی انجام نشده
است«.روحی» رئیس اداره بهزیستی مانه و سملقان
گفت :مناسب سازی اماکن عمومی یک ضرورت است.

