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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در پی انتشار گزارش «خراسان شمالی» صورت گرفت؛

حل مشکل آب روستاهای سنخواست
از میان خبرها

 ۳مصدوم بر اثر انفجار
کپسول گاز
برومند -بر اثر انفجار کپسول گاز در آشخانه ۳
نفر مصدوم شدند.رئیس سازمان آتش نشانی مانه
و سملقان گفت :این حادثه ساعت  ۱۹دوشنبه در
کوچه شهید قلی زاده آشخانه رخ داد که بر اثر آن ۳
نفر مصدوم و به اورژانس منتقل شد«.وطنی» علت
این انفجار را تزریق گاز از مخزن گاز به کپسول
آتش نشانی دانست و افزود :غیر استاندارد بودن
وسایل تزریق و مسکونی بودن محیط مزید بر علت
بود.

از شهرستانها چه خبر؟
میم پرور-فاروج
* مدیر جهاد کشاورزی فــاروج از اجــرای آبیاری
تحت فشار در  5هزار هکتار از اراضی این شهرستان
خبر داد« .کنعانی» با اشاره به ایجاد  50هکتار باغ
پسته با دوره بازدهی  5ساله در این شهرستان
گفت :در صورت سازگاری با اقلیم منطقه به این
اراضی افزوده خواهد شد .وی به بیشترین سطح زیر
کشت سیب زمینی بذری استان در فاروج نیز اشاره
کرد و افزود :امسال در  2هکتار از مراکز تحقیقات
کشاورزی بذر سیب زمینی کشت شد که در حال
بررسی است .وی در خصوص کشت زعفران نیز
عنوان کرد :هزار و  600هکتار در شهرستان زیر
کشت این محصول است که ثمره ساالنه آن تولید 7
تن سرگل زعفران است.
*«پزشکی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
فاروج با بیان این که اولین شرکت تعاونی فراگیر
تخصصی منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این
شهرستان تاسیس شد گفت :این شرکت با هدف
ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون عمومی
و تامین نیازهای فرهنگی و اقتصادی شکل گرفت.
نجفیان -اسفراین
*«الیق» رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین
گفت :فیلم های برگزیده ششمین جشنواره فیلم
بین المللی سبز ایران برای رده های سنی کودک و
نوجوان با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان امروز و فردا اکران می شود.
محمودیان-گرمه
*«عباسپور» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
گرمه با بیان این که به منظور ساماندهی و هم
اندیشی انجمن تعزیه ،جلسه ای با حضور فعاالن
عرصه هنر تعزیه خوانی برگزار شد افزود :اجرای
مناسب هنر تعزیه می تواند در حفظ و انتقال آیین
های معنوی موثر باشد و در سطح جامعه تاثیر
روانی و احساسی مطلوبی بگذارد.
*رئیس شــورای شهر گرمه در جلسه مسئوالن
انجمن های فرهنگی و هنری این شهرستان با
بیان این که فضای ارائه خدمات فرهنگی و هنری
را در قلب شهر احداث خواهیم کرد گفت :باید قدر
و ارزش موسسات و شهروندانی را که در زمینه
تولید محتوای فرهنگی خوب گام بر می دارند،
بدانیم و به آن ها کمک کنیم«.یعقوبی» افزود :از
طرح ها و برنامه های قابل اجرا در حوزه فرهنگ
و هنر در گرمه حمایت خواهیم کرد«.عباسپور»
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی گرمه هم
ابراز کرد :باید به مردم و انجمن ها اعتماد و بخش
بزرگی از فعالیتهای فرهنگی را به ایــن قشر
واگذار کرد.
برومند-مانه و سملقان
*مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان با بیان این
که سرما و یخبندان سال گذشته موجب کاهش
تولید انگور در این شهرستان شده است افزود:
سطح زیــر کشت محصول انگور در اراضــی آبی
هزار و  500هکتار و در اراضــی دیم  ۳۵هکتار
است«.نظام دوست» بیشترین سطح باغ های مانه
و سملقان را محصول انگور دانست و افزود :حدود
 ۹۵درصد انگور شهرستان کالهداری ۳ ،درصد
کشمشی ،یک درصد صاحبی و بقیه ارقام کمتر از
یک درصد است.

گرفته است و طبق بررسی ها پیش بینی می شود تابلوی جدید تا یک هفته دیگر
وصل شود«.جان محمدی» دهیار روستای قلی هم گفت :به مدت یک روز آب روستا
قطع بود که در حال حاضر آب وصل شده است و مشکلی نداریم«.موسوی» دهیار
روستای خراشا نیز گفت :آب روستای خراشا یک روز قطع بود که آب رسانی انجام

معینی -آب ۱۰روستایی که به علت سوختن تابلوی برق مجتمع شهید چمران جاجرم
در بخش سنخواست قطع شده بود وصل شده است و آب رسانی با تانکر سیار انجام نمی
شود«.مجید گرایلو» رئیس امور آب و فاضالب روستایی جاجرم گفت :مشکل آب رسانی به
این روستاها با وصل کردن تابلوی برق به صورت موقت برطرف شده و آب رسانی صورت
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گرفت و مشکل قطعی آب حل شد و در حال حاضر آب روستا وصل است اما به علت
رسوب گرفتن لوله ها در برخی کوچه های روستا آب از فشار کمی برخوردار است.
پیش از این روزنامه خراسان شمالی در گزارشی مشکل قطعی آب روستاهای
سنخواست را منتشر کرده بود.

استقرار دو مدرسه در یک نقطه پرحادثه

نگرانی ها از کم توجهی به نقطه حادثه خیز جاجرم
فاطمه معینی
خیابان شهید بهشتی یک جاجرم یکی از ۲۲
نقطه حادثه خیز این شهر است که به علت
دید و عرض کم حوادث مختلفی در آن رخ می
دهد.
در ایــن خــیــابــان ،دبیرستان نمونه دولتی
دخترانه حضرت زینب (س) و دبیرستان
دولتی دخترانه الزهرا (س) قرار دارد که مهر
ماه با بازگشایی مدارس از میزان باالی تردد
خودروها بی نصیب نخواهد بود که این امر
خطراتی را برای دانش آموزان در پی دارد.
یکی از رانندگان آژانس می گوید :این مسیر
دید کافی ندارد به طوری که زمانی که وارد
خیابان می شویم با دو پیچ روبه رو می شویم
که هیچ دیدی ندارد و به علت عرض کم تردد
در این خیابان دشوار است.
«صادقی»می افــزایــد :وجــود تیرهای بــرق با
فاصله کمی از منازل یکی دیگر از مــواردی
اســت که تــردد را دشــوار می کند و نیازمند
ساماندهی است و در چهار راهی که در این
خیابان وجــود دارد سرعت گیر قــرار گرفته
است اما کافی نیست زیرا کم عرض بودن نیز
از دیگر مشکالت این خیابان برای تردد وسایل
نقلیه است«.رحیمی» ولی یک دانش آموز نیز
اظهارمی کند :با شروع و بازگشایی مدارس
همواره نگران حال دانش آموز خود هستیم
و با توجه به این که این مسیر از دید و عرض
کمی برخوردار و ممکن است خطراتی را برای

دانش آموزان دو مدرسه به دنبال داشته باشد
از مسئوالن خواستار ساماندهی این خیابان
فرعی هستیم.
«محمدی» یکی دیگر از اولیا نیز می گوید:
نصب سرعت گیر در این خیابان برای کاسته
شدن سرعت خودروها بی فایده است و کم
عرض بودن این خیابان تردد را سخت می کند
و هر لحظه ممکن است جان دانش آموزان در
خطر باشد.
در همین باره مدیر آموزش و پرورش جاجرم
می گوید :در رابطه با عقب نشینی سرویس
هــای بهداشتی دبیرستان الــزهــرا (س) که
در طــرح تعریض کوچه اســت با وجــود اعالم
آمــادگــی آمــوزش و پــرورش در ایــن زمینه به
صــورت شفاهی و کتبی در ابتدای تابستان
و زمان تعطیلی مدارس و تصویب در شورای
آمــوزش و پــرورش شهرستان ،تاکنون برنامه
ای از طرف شهرداری برای ساخت سرویس
های جایگزین و سپس تخریب و تعریض کوچه
مربوطه انجام نشده است.
«عابدینی» می افــزایــد :انتظار ایــن اســت با
شروع به کار شورا و شهردار در دوره جدید
روند انجام پــروژه مذکور در باقیمانده مدت
تعطیالت مدارس تسریع شود.
رئیس پلیس راهــور جاجرم هم می گوید :از
 ۲۲نقطه حادثه خیز شهر جاجرم انتهای
خیابان شهید بهشتی یک ،یکی از پر حادثه
ترین نقاط شهر است.
«مطهریان» می افزاید :طبق مصوبه شورای

اخبار
فرمانده سپاه اسفراین:

عملیات بیت المقدس
بازسازی می شود

نجفیان -همزمان با هفته دفاع مقدس عملیات
بــیــت الــمــقــدس  3در ارتــفــاعــات ضــلــع شرقی
کوهساران پارک قائم بازسازی می شود.سرهنگ
دوم «الهی راد» فرمانده سپاه اسفراین در نشست
هماهنگی و برنامه ریــزی هفته دفــاع مقدس با
اشاره به این که در هفته دفاع مقدس باید شعار
«من انقالبی ام» محور فعالیت ها باشد گفت:
بــرگــزاری یـــادواره هــای شهدا ،بهره ب ــرداری از
پروژه های اردوهای جهادی ،محرومیت زدایی،
اقتصاد مقاومتی و اعــزام تیم هــای پزشکی به
مناطق محروم از برنامه های هفته دفاع مقدس
است«.یحیی آبــادی» معاون فرماندار اسفراین
گفت :هفته دفاع مقدس مجال بازخوانی و تبیین
آموزه های فرهنگ ایثار و شهادت است.

از  ۲۲نقطه
حادثه خیز شهر
جاجرم انتهای
خیابان شهید
بهشتی یک،
یکی از پر حادثه
ترین نقاط
شهر است

فرماندار گرمه تاکید کرد:

ترافیک توافق شد بین شهرداری و آموزش
و پــرورش که سرویس بهداشتی دبیرستان
الــزهــرا (س) تخریب شــود و عــرض کوچه
افزایش یابد.
وی اظــهــار مــی کند :مشکل اصلی انتهای
خیابان شهید بهشتی یــک ،تخریب نشدن
سرویس بهداشتی دبیرستان الــزهــرا (س)
است و با توجه به این که سرویس بهداشتی
جدید ساخته شده و این نقطه به عنوان حادثه
خیزترین نقطه از نظر تعداد تصادفات اعالم
شده است همچنان پیگیر برطرف کردن این
مورد هستیم.سرپرست شهرداری جاجرم نیز

می گوید :یکی از اقداماتی که در این مسیر
انجام شده است نصب سرعت گیر است تا از
سرعت خــودرو ها کاسته شود و خوشبختانه
شاهد حادثه ای نبوده ایم.
«محمد مهدی پهلوان» می افزاید :به دنبال
توسعه و روان کردن تردد در این مسیر هستیم
و سعی داریــم با تعامل با آمــوزش و پــرورش
جاجرم به زودی این مشکل را برطرف کنیم
و بــا اصــاح هندسی قــوس بــرداشــتــه شــود.
امیدواریم با برگزاری جلساتی در هفته آینده با
آموزش و پرورش به جمع بندی و تعامل برسیم
و این مسیر را توسعه دهیم.

یک مسئول در مانه و سملقان خبر داد:

تالش برای ماندگاری مسافران

افزایش  ۲۰۰درصدی پرداخت زکات

محمودیان -دستگاه ها با تعامل و هماهنگی برای
جلب رضــایــت مسافران در تابستان و ماندگاری
بیشتر آنــان تالش کنند.فرماندار گرمه با بیان این
مطلب در جلسه هماهنگی خدمات سفر گفت :به
دلیل حجم باالی مسافرت ها در دهه آخر شهریور
باید توجه بیشتری شود و دستگاه ها برنامه ریزی
الزم را به منظور سفری خوب برای هموطنان داشته
باشند«.محمدزاده» افــزود :دستگاه های خدمات
رسان از جمله آتش نشانی ،اورژانس ،نیروی انتظامی ،راهنمایی و رانندگی و جمعیت هاللاحمر در چند روز
باقی مانده از تابستان آمادگی الزم را برای خدمت رسانی داشته باشند«.مالصالحی» مسئول اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گرمه نیز گفت :برای فراهم آوردن اوقاتی خوش و خاطره انگیز برای
مسافران الزم است تا نهادها همچون سال های گذشته همفکری و همکاری داشته باشند.

برومند-طی سال جاری  ۷۰۰میلیون تومان زکات در مانه و سملقان جمع آوری شده که نسبت به سال
گذشته  ۲۰۰درصد افزایش داشته است .مسئول زکات کمیته امداد مانه و سملقان با بیان این مطلب
گفت :بیشترین افرادی که زکات پرداخت کرده اند کشاورز هستند« .وحیدی» با بیان این که زکات جمع
آوری شده برای معیشت ،مسکن ،جهیزیه نیازمندان و پروژه های عام المنفعه هزینه می شود افزود۱۲۰ :
روستای شهرستان مشمول پرداخت زکات هستند و  ۲۰روستا به دلیل کم آبی و خشکسالی مشمول
پرداخت زکات نیستند.

فرمانده سپاه شیروان خبر داد:

 250برنامه برای هفته دفاع مقدس

عــوض زاده -بیش از  250بــرنــامــه مــحــوری به
مناسبت هفته دفاع مقدس با موضوع های مختلف
و رویکرد فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی در شیروان
اجرا می شود.سرهنگ دوم پاسدار «اکبری» فرمانده
سپاه شیروان در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت
هفته دفاع مقدس با اشاره به دیدار با جانباز ضایعه
نخاعی محور مقاومت گفت :حضور جوانان شیروانی
در محور مقاومت و دفاع از حرم نشان دهنده این
است که امروز روحیه ایثارگری همچنان در جامعه ما وجود دارد.فرماندار شیروان نیز اظهارکرد :همایش
پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری نهادهای مختلف  24شهریور برگزار خواهد
شد«.صفایی» با تاکید بر انجام فضاسازی شهر به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود :محوریت اصلی برنامه
های هفته دفاع مقدس در شهرستان اجرای برنامه های فرهنگی خواهد بود.

معرفی سرپرست شهرداری فاروج

شهرستان ها

میم پرور -سرپرست شهرداری فاروج معرفی شد«.رجبعلی ایزدجو» رئیس شورای شهر فاروج گفت :با
قدردانی از تالش های مهندس «مزرجی» ،شهردار سابق شهر« ،علی اصغر گل محمدیان» تا زمان مشخص
شدن شهردار جدید ،به عنوان سرپرست شهرداری فاروج انتخاب شد.

نمایشگاه جلوه های طبیعت
محمودیان -نمایشگاه جلوه های طبیعت در گرمه
گشایش یافت.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
گرمه گفت :این نمایشگاه سبک جدیدی از هنرهای
تجسمی است که به صورت حجمی و با تلفیق نور،
صدا و طبیعت جلوه های طبیعی را به مخاطب القا
می کند«.عباسپور» افــزود :این نمایشگاه تا 24
شهریور دایر و بازدید برای عموم آزاد است.

آغاز کشت کلزا
برومند-کشت کلزا در مانه و سملقان آغاز شد.مدیر
جهاد کشاورزی مانه و سملقان گفت :مانه و سملقان
قطب تولید انواع محصوالت زراعی و جایگاه اصلی
کشت کلزای استان به شمار می رود و از ابتدای
شهریور سهمیه  ۴هــزار هکتاری بــرای آن ابالغ
شده است«.نظام دوســت» با بیان این که مناطق
مستعد برای کشت کلزا شناسایی و عملیات آن از
 ۱۶شهریور آغاز شده است اظهار کرد :از زمان آغاز
کشت کلزا تا  ۲۱شهریور حدود  ۵۶هکتار از اراضی
شهرستان زیر کشت کلزا رفته است و امیدواریم با
رعایت تاریخ مناسب کشت در اقلیم های مختلف این
شهرستان سطح ابالغی به صورت کامل انجام شود.

