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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

از میان خبرها

رونمایی از کتاب «عشق»
نجفیان -رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اسفراین از رونمایی از کتاب «عشق» حاوی اشعار
استاد «حبیب ا ...پایا» از پیش کسوتان عرصه شعر
و ادب در فرهنگسرای شهرداری اسفراین خبر
داد«.ارغــیــانــی» با اشــاره به این که فرهنگسرای
شهرداری اسفراین به مدت  2شب میزبان اجرای
زنده موسیقی ایرانی توسط گروه دف نوازان ناوک
و هنرمندان جوان و نوجوان اسفراینی بود گفت:
نویسندگان و شاعران اسفراینی برای انتشار کتاب
شرایط مطلوبی دارند.

از شهرستانها چه خبر؟
برومند-مانه و سملقان
*در سال زراعی  ۹۵۰ ،95-96هکتار از سطوح
مستعد مانه و سملقان زیر کشت گوجه فرنگی رفته
است که نسبت به سال گذشته  ۱۵درصد کاهش
سطح زیر کشت را شاهدیم.
مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان گفت :با توجه
به این که گوجه فرنگی نیاز آبی بیشتری نسبت به
سایر محصوالت بهاره دارد و نوسانات شدید قیمت
این محصول در سال های گذشته موجب ضرر و
زیان کشاورزان شده است ،طی  10سال گذشته
سطح زیرکشت گوجه فرنگی مانه و سملقان از ۲
هزار و  ۲۰۰هکتار به  ۹۵۰هکتار کاهش یافته
است.
«نظام دوست» با اشاره به کاهش سطح زیر کشت
گوجه فرنگی در این شهرستان افــزود :با رعایت
دستورالعمل های فنی و تغذیه مناسب و استفاده
از ارقام هیبرید و مقاوم در برابر بیماری ها و تنش
های محیطی میانگین عملکرد تولید این محصول
طی  10سال گذشته از  ۳۵تن در هکتار به بیش
از  ۵۴تن در هکتار افزایش یافته است.
محمودیان-گرمه
*ب ــا حــضــور «ســویــدانــلــویــی» مــدیــر کــل مــیــراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،سفره
خانه سنتی در گرمه افتتاح شد.
«محمدزاده» فرماندار گرمه با بیان این که این
مجتمع با اعتبار  3میلیارد ریــال که  2میلیارد
ریال آن توسط بخش خصوصی هزینه شده احداث
شده است گفت :در این سفره خانه سنتی به طور
مستقیم برای  15نفر اشتغال زایی شده است.
میم پرور-فاروج
*«معتمدی» مدیر آمــوزش و پــرورش فــاروج در
کــارگــاه آمــوزشــی ویــژه مربیان و مــدیــران پیش
دبستانی با بیان این که پایه و اســاس شخصیت
کودکان در سنین پیش دبستانی شکل می گیرد
گفت :بازی مناسب ترین روش تربیتی برای ایجاد
نظم و انضباط ذهنی الزم در کودکان است.

میانبربجنورد-تهرانهمچنان
در پیچ وخم تخصیص اعتبارات
محمودیان
جاده گرمه به میامی  110کیلومتر است که از
منطقه ای به نام سنگ سوراخ عبور می کند و
این منطقه مرز بین  3استان خراسان شمالی،
سمنان و گلستان و از اهمیت خاصی برخوردار
است.
این مسیر عالوه بر استفاده مردم بومی منطقه
و اهالی روستاهای کالپوش ،سوداغلن و ...که

روزانه برای تامین معاش خود به رفت و آمد می
پردازند جاده ای برای عبور و مرور مسافران و
گردشگران و رانندگان شده و توانسته است
شهر گرمه را به منطقه ای توریستی و محلی برای
اسکان مسافران تهران -بجنورد تبدیل کند .این
محور با توجه به کاهش  ۲ساعته مسیر بجنورد به
تهران یک راه میانبر برای رسیدن هم استانی ها
به تهران نیز محسوب می شود.
از اهمیت دیگر این راه در مواقع بحرانی و بسته

مشکلاساسی
برای اتمام این
پروژهتخصیص
نیافتناعتبار
است

شدنمسیرجنگلگلستاناستکهمحورگرمه_
میامی می تواند به عنوان محوری جایگزین برای
جاده چمن بید به جنگل گلستان استفاده شود
امــا ایــن مسیر وقتی می تواند کارکرد خوبی
داشته باشد که به سازی و تعریض در این جاده
انجام شود.عرض کم و کمبود برخی از امکانات
جاده ای باعث شده است ساالنه سوانح جاده ای
در این مسیر اتفاق بیفتد که با اتخاذ تمهیدات
بــرای اصــاح نقاط حادثه خیز و پوشش جاده
های مواصالتی این شهرستان ضــروری است
به این امر بیشتر توجه شود«.اکبری» یکی از
رانندگان اتوبوس در این باره می گوید :محور
چمن بید -گرمه -میامی ،پوشش بیمه اتوبوس
ندارد در حالی که اتوبوس های مشهد -تهران
از محورهای استان گلستان و سمنان برای
مقصد خود استفاده می کنند که امید است با
تمهیدات الزم این مشکل جاده ای رفع شود.
یکی از رانندگان کامیون نیز ابراز می کند :گرمه
به شهرستان کامیون داران معروف شده است و
با توجه به تعداد زیاد کامیون ها و تردد این وسایل
سنگین در جاده میامی -گرمه انتظار می رود
مسئوالن نسبت به تعریض جاده اقدام کنند و به
مشکالت رسیدگی شود تا دیگر شاهد ناامنی و
بروز تصادف در این جاده نباشیم«.محمدی»
یکی از اهالی گرمه هم اظهار می کند :این
جاده دست اندازهای بسیار نامناسبی دارد که
بهسازی آن در دست انجام است «.حسنی» یکی
از دانشجویان شاهرود با اشاره به رفع تعدادی
از پیچ های خطرناک این جاده تصریح می کند:
با وجود باریکی ،کمبود تابلوهای راهنمایی و
رانندگی از مشکالت دیگر این جاده است.
در همین باره مسئول اداره راهداری و حمل و
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نقل جاده ای گرمه می گوید :این محور اهمیت
باالیی دارد و به علت نداشتن گردنه و کوتاه
شدن مسافت نسبت به سایر محورها بیشترمورد
استقبال هموطنان و رانندگان واقع شده است.
«علی پور» می افزاید :به علت ترافیک سنگین
ایــن محور و نداشتن مشخصات فنی در حد
ترافیک موجود ،مسئوالن از سال های گذشته
پیگیر اصــاح مسیر بــوده اند که  9کیلومتر از
مسیر قبل از سال  94از گرمه تا شهر ایور و درق
به سازی و روکش آسفالت شده است.
وی اظهار می کند :بقیه مسیر یاد شده از سال
 94با اعتبار  195میلیارد ریــال با پیمانکار
قرارداد منعقد شده است که امید است در سال
های آتی به بهره برداری برسد.
وی ادامه می دهد :از کیلومتر  16تا  26انتهای
مسیر عملیات به سازی ،تعریض و تثبیت بستر
و یک الیه آسفالت اجرا شده است«.علی پور»
اضافه می کند :از کیلومتر  17تا  19دو نقطه
پرحادثه داشتیم که اصالح مسیر انجام و آسفالت
شده و قابل استفاده است (محل بند کفترک)
و در یک نقطه پرحادثه معروف به پیچ چاله از
کیلومتر  4تا  5عملیات خاکی به اتمام رسید
و پیمانکار مشغول اجرای ابنیه فنی و روسازی
است.وی می افزاید :از کیلومتر  2تا  4و از  5تا
 16عملیات تعریض و به سازی عملیات خاکی
به اتمام رسیده و آماده تثبیت و آسفالت است و
از کیلومتر صفر تا  2عملیات خاکی ،تعریض و
زیرسازی در حال اجراست.وی با بیان این که
تاکنون  9میلیارد تومان در این مسیر هزینه شده
است می گوید :مشکل اساسی برای اتمام این
پروژه تخصیص نیافتن اعتبار است که در حال
پیگیری و تامین اعتبار هستیم.

در جلسه کمیته برنامه ریزی گرمه تأکید شد:

امام جمعه اسفراین عنوان کرد:

محمودیان -با توجه به تمدید پایان سال مالی از تیر ماه به شهریور ماه ،اعضای کمیته تالش بیشتری
کنند تا بتوانند اعتبارات باقی مانده را در این فرصت جذب کنند.فرماندار گرمه با بیان این مطلب در
جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان گفت :به منظور برنامه ریزی مطلوب و نظارت جامع بر اقدامات و
پروژه های عمرانی شهرستان دستگاه ها تالش بیشتری کنند تا بتوانیم برای رشد و توسعه شهرستان گام
های اساسی برداریم«.محمدزاده» افزود :دستگاه هایی که از محل اعتبارات سفر رهبری پروژه داشتند و
نیازمند اعتبارات هستند ،در اسرع وقت گزارش پروژه ها را به فرمانداری ارائه کنند تا در جلسه ای که با
حضور نماینده مقام معظم رهبری برگزار می شود بتوانیم اعتبار درخواست کنیم.

نجفیان -توجه به ارتقای فرهنگ عمومی ضروری است و باید مورد توجه همه باشد.امام جمعه اسفراین
در چهل و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان گفت :فرهنگ عمومی و آیین بومی ،سنتی
و دینی باید بازخوانی شود و بازسازی و توسعه آن مورد توجه قرار گیرد.حجت االسالم «محمدیان» افزود:
برنامه ریزی شایسته برای مناسبت های دینی و مذهبی باید با رویکرد وحدت بین ستاد ساماندهی شئون
فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی پیگیری ،برنامه ریزی و اجرا شود«.ارغیانی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی اسفراین هم در حاشیه این جلسه مهم ترین مصوبه شورای فرهنگ عمومی اسفراین را حمایت مادی
و معنوی از کتاب «تقویم االدویه» اعالم کرد.

معرفی فرمانده سپاه فاروج

شهردار اسفراین ابقا شد

میم پرور -در مراسمی از زحمات سرگرد «روح ا ...محمدی» تقدیر و سرهنگ دوم پاسدار «حسین حقانی
دشتی» به عنوان فرمانده جدید سپاه فاروج معرفی شد .سرهنگ «چمن» جانشین فرمانده سپاه حضرت
جواداالئمه (ع) در این مراسم با اشاره به تقارن دو مناسبت هفته دفاع مقدس با ماه محرم و عاشورا گفت:
دفاع مقدس و انقالب ما برگرفته و تحت تاثیر مکتب عاشوراست.

نجفیان -در جلسه علنی شورای اسالمی شهر که سه شنبه شب برگزار شد« ،مسلم نوری» با ارائه کارنامه فعالیت
های خود در مدیریت شهری به بیان دیدگاه ها و برنامه هایش درباره تداوم فعالیت به عنوان شهردار اسفراین
صحبت کرد و سپس پای نطق اعضای شورای اسالمی شهر نشست .پس از دفاعیه «مسلم نوری» وی بار دیگر از
شورای اسالمی شهر اسفراین رای اعتماد گرفت و در مسئولیت شهردار اسفراین ابقا شد.

تالش برای جذب اعتبارات

لزوم توجه به ارتقای فرهنگ عمومی

شهرستان ها
شهرستان ها در هفته ای که گذشت
محمدی  -با کلیشه «شهرستان ها در هفته ای که
گذشت» با ما همراه باشید.
یــک شــنــبــه:در گــزارشــی بــا عــنــوان «دردهــــای
بیمارستان آشخانه» مشکالت ایــن بیمارستان
بررسی شد.خسارت سیل به بخشهای سرحد و
قوشخانه ،بازسازی واقعه غدیر خم در گرمه ،انجام
 5عمل و  4ویزیت رایگان وزیر بهداشت در لوجلی
وآغــاز ساخت پایگاه اورژانــس جاده ای چهاربرج
اسفراین از اخبار مهم در صفحه شهرستان ها بود.
دوشنبه:نماینده مردم اسفراین در مجلس از قول
مساعد  2وزیر برای حمایت از تقویت تولید ملی
در رابطه با تولید لوله های بدون درز در لوله گستر
اسفراین خبر داد.در گزارشی با عنوان «نبض کند
مناسب سازی معابر فاروج» به نا به سامانی ها در
معابر فاروج اشاره شد .در شیروان افزایش 10
درصدی نرخ سرویس مدارس تصویب شد.قطعی
آب در  10روستای سنخواست در پی سوختن
تابلوی برق و خسارت  220.7میلیون تومانی
سیل به شیروان از اخبار مهم در شهرستان ها بود.
سه شنبه:در گزارشی با عنوان «بلبشوی تبلیغات
شــهــری در شــیــروان» بــه مشکالت نصب بنر و
تبلیغات و در نتیجه نازیبایی در میادین و مرکز
شهر شیروان پرداخته شد.آغاز سال تحصیلی
مــدرســه علمیه راز و مشاهده  ۴یوزپلنگ در
مــیــانــدشــت جــاجــرم از اخــبــار مــهــم در صفحه
شهرستان ها بود.
چهارشنبه  :در گزارشی با عنوان «نگرانی ها از کم
توجهی به نقطه حادثه خیز جاجرم» به استقرار دو
مدرسه در یک نقطه پرحادثه در جاجرم و مشکالت
آن با توجه به درپیش بودن سال تحصیلی جدید
اشاره شد.فرماندار گرمه بر تالش برای ماندگاری
مسافران تاکید کرد و فرمانده سپاه شیروان از اجرای
 250برنامه برای هفته دفاع مقدس خبر داد۳.
مصدوم بر اثر انفجار کپسول گاز در مانه و سملقان،
معرفی سرپرست شهرداری فاروج و افزایش ۲۰۰
درصدی پرداخت زکات در مانه و سملقان از دیگر
اخبار مهم در این صفحه بود.

خبر

اعزام تیم دادرس شیروان
به مسابقات کشوری

عــوض زاده_ تیم پــســران دادرس شــیــروان به
نمایندگی از استان به مسابقات کشوری دادرس
اعزام شد.رئیس جمعیت هالل احمر شیروان گفت:
 14دانــش آمــوز شیروانی که چندی قبل قهرمان
مسابقات دادرس استان شده بودند به نمایندگی از
استان به مسابقات کشوری اعزام شدند«.حسین پیل
پا» افزود :این رقابت ها تا  26شهریور در آیتم های
حمل مصدوم ،سی پی آر ،چادر زنی ،تریاژ ،اطفای
حریق و ...در بندر انزلی برگزار می شود.

