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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار خبر داد:

مشکل جانمایی برای احداث

بیمارستان راز و جرگالن

نجاهی -در صورت حل مشکل جانمایی ،اعتبارات الزم
برای احداث بیمارستان پیش بینی شده است.
فرماندار راز و جرگالن با بیان این مطلب گفت :استاندار
خراسان شمالی در دیــدار با قائم مقام وزیــر بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی خواستار چاره اندیشی برای نبود
بیمارستان در راز و جرگالن شد.
«زارعـــی» اف ــزود :بــرای احــداث اولین بیمارستان راز و
جــرگــان ،اگــر مشکل جانمایی از طــرف اهالی منطقه

اخبار

تجلیل از بهورزان

برومند -از بهورزان مانه و سملقانی در همایش روز
بهورز در آشخانه تجلیل شد.رئیس شبکه بهداشت
مانه و سملقان در این همایش تعداد بهورزان این
شهرستان را  ۱۰۱نفر اعــام و عنوان کــرد :این
تعداد از بهورزان در  ۶۸خانه بهداشت مشغول
ارائه خدمات به همشهریان هستند«.بازخانه ای»
از اتمام پروژه مرکز بیار ،محمدآباد و کشک آباد
خبر داد و افزود :واحد دندان پزشکی مرکز خدمات
جامع سالمت امند و عشق آباد هم راه اندازی شده
است.وی به اجرای برنامه تحول نظام سالمت در
حوزه بهداشت آشخانه اشاره و اظهارکرد :این طرح
با هدف عدالت در سالمت اجرا می شود که طی آن
 ۱۱نیروی شرکتی ،مراقب سالمت و کارشناس
تغذیه به کــار گرفته شــده اســـت.وی ادامــه داد:
نزدیکی بهورزان به خانه های مردم در روستاها و
پیگیری و ارائه مشاوره های الزم به اقشار محروم
قابل تحسین است و باید مورد توجه قرار گیرد.

کسب دو رتبه سومی در
المپیاد
عوض زاده -تیم پسران دادرس شیروان که به
عنوان تیم منتخب استان در پنجمین دوره رقابت
های کشوری المپیاد آموزش مهارت های امدادی
دانـــش آمــــوزان هــال احــمــر شــرکــت کـــرده بود
توانست در بخش حمل مصدوم و نیز آزمون کتبی
رتبه سوم را به خود اختصاص دهد.
«حسین پیل پا» رئیس جمعیت هالل احمر شیروان
گفت :در این مرحله از المپیاد تیم های منتخب
استان ها در  8سرفصل عمومی و تخصصی شامل
اسکان اضطراری ،پناه گیری ،اطفای حریق ،حمل
مصدوم ،ارزیابی و کنترل عالیم حیاتی ،احیای
قلبی ،ریوی و آزمون کتبی به رقابت پرداختند.

پزشکی در بجنورد با اشاره به این که اهالی راز و جرگالن از داشتن
بیمارستان محروم هستند گفته بود که  ٣مرکز درمانی شبانه
روزی موجود در این شهرستان برای نیازهای ساکنان منطقه کافی
نیست.

از شهرستان ها چه خبر

فاروج ،محروم از مجتمع دام پروری

دامداریهایی زیر پوست شهر

تقدیر از امدادگر شیروانی
عوض زاده -کمیسیون ملی یونسکو در ایران به
پاس فعالیت داوطلبانه «جواد قدرتی» در سازمان
جوانان جمعیت هالل احمر ایــران و روز جهانی
جوان از این امدادگر شیروانی تقدیر کرد.
«حسین پیل پــا» رئــیــس جمعیت هــال احمر
شیروان گفت« :قــدرتــی» پیش از ایــن به عنوان
جــوان برتر کشور در ســال  95از ســوی سازمان
جــوانــان جمعیت هــال احمر انتخاب شد و در
مسابقات نجات در ارتفاع مقام اول کشور را در
سال  92به خود اختصاص داده بود.

برطرف شود ،دولت اعتبارات الزم را برای احداث بیمارستان پیش
بینی کرده است.
به گزارش خبرنگار ما ،پیش از این «محمدرضا صالحی» در نشستی
مشترک با قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
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صغری میم پرور
یکی از مسائلی که به یک معضل در فاروج تبدیل شده
نگهداری از دام در برخی منازل شهر است که برای
عده ای از شهروندان بسیار مشکل ساز شده و آزار
دهنده است .اگر در یک روز گرم تابستانی از برخی
مناطق و خیابان های شهر عبور کنید این قضیه کامال
مشهود است ،وجود بوی آزار دهنده در محیط که فضای
منطقه و خیابان ها را فرا گرفته است ،صدای گوش
خراش برخی از حیوانات و محیط غیر بهداشتی همه
این ها نتیجه نگهداری از دام در منازل توسط برخی
شهروندان است .در این میان نکته ای که باید مورد
توجه قرار گیرد نبود مجتمع دام پروری در فاروج است
که راه انــدازی آن می تواند در کاهش مشکل فعالیت
دامداری ها در شهر تاثیرگذار باشد.یکی از شهروندان
می گوید :در محله ای که زندگی می کنیم به دلیل
نگهداری از دام از سوی برخی همسایه ها ،مسائل
بهداشتی رعایت نمی شود و بیشتر ساکنان این محله از
این مسئله شاکی هستند« .تقی زاده» می افزاید :سال
های زیادی است که فاروج به شهر تبدیل شده ولی می
بینیم هنوز فرهنگ شهرنشینی در بین اکثر مردم منطقه
رعایت نمی شــود.وی اظهارمی دارد :از بیماری های
مشترک بین دام و انسان می ترسیم که خدای نکرده
خودمان و فرزندان مان گرفتار آن نشویم .یکی دیگر از
شهروندان که خود صاحب چند راس گوسفند است،
می گوید :نگهداری از حیوانات در خانه برای ما هم
سخت و مشکل ساز است و اگر مکانی در نزدیکی شهر
باشد که آن ها را در آن جا سامان دهی کنیم ،خیلی

بهتر است«.امانی» یکی از بانوان هم می گوید :فقط از
راه دامداری خرج زندگی مان تامین می شود و قبال در
روستا زندگی می کردم ولی با توجه به شرایط بیماری
همسرم ناگزیر در حال حاضر ساکن شهر شده ایم که
اگر همین گوسفندان هم نباشند هیچ منبع مالی برای
امرار معاش نداریم .در همین رابطه ،عضو شورای شهر
فاروج می گوید :رعایت حقوق شهروندی یکی از وظایف
اصلی مدیران دستگاه های اجرایی به ویژه در شهرداری
و شورای شهر است«.علی توافقی» می افزاید :نگهداری
از دام و حیوانات دامــی در منازل یکی از معضالتی
است که بسیاری از شهروندان شاکی هستند ولی در
مقابل عده ای هم از این طریق امرار معاش می کنند
که این موضوع باید به گونه ای بررسی شود تا عالوه بر
حفظ ساختار شهری ،نیاز شهروندانی را هم که از این
طریق امرار معاش می کنند ،جوابگو باشیم.وی ادامه
می دهد :در خصوص احداث مجتمع دام پروری ،چند
سالی است که با رایزنی صورت گرفته با آستان قدس
رضوی ،قطعه زمینی را در مسیر روستای مفرنقاه که
نزدیک شهر است در نظر گرفتیم ولی با وجــود اخذ
موافقت های اولیه و برگزاری جلسات مختلف با جهاد
کشاورزی و ...از احداث مجتمع دام پروری با استناد
به دستورالعمل وزارت جلوگیری شد.وی عنوان می
کند :بر اساس این دستورالعمل ،احداث مجتمع باید در
شهرهای باالی  50هزار نفر شکل بگیرد«.توافقی» می
افزاید :هر چند در بخش دولتی انجام این کار غیر ممکن
شد ،ولی همچنان در مجموعه شهرداری و شورای
شهر در حال پیگیری موضوع هستیم تا شاید با در نظر
گرفتن بخشنامه ،تبصره و هر اقدام قانونی و ممکن برای

برترین های قصه گویی
رفع مشکل اقدام کنیم.این عضو شورای شهر تصریح
می کند :با توجه به برگزاری جلسات متعدد ،به بخش
خصوصی هم اعالم کردیم که هر دامدار منطقه که بیش
از  50راس گوسفند سبک و یا سنگین دارد و عالقه مند
است اعالم آمادگی کند و در مسیر گرفتن مجوزهای
قانونی و ارائــه تسهیالت کمک خواهیم کــرد .وی با
بیان این که تا این لحظه در این خصوص کسی اعالم
آمادگی نکرده و مشکل همچنان دامن گیر شهروندان
است ،ادامه می دهد :حدود  80درصد ساکنان فاروج
دامدارانی هستند که زیر  50راس دام دارند و سرمایه
مازاد ندارند که در این خصوص اقدامی کنند و افرادی

که تعداد دام کمتری در منزل دارند حتما با شبکه دام
پزشکی در ارتباط باشند تا نسبت به واکسیناسیون دام
اقدام شود«.توافقی» تصریح می کند :اگر فردی ساکن
شهر شد باید خود را با شرایط وفق دهد و پیشنهاد می
کنیم تا مــردم از روستاها مهاجرت نکنند که گرفتار
حاشیه نشینی و مشکالت ایــن چنینی شوند .وی
درخواست می کند شهروندان ،همکاری داشته باشند و
افرادی که شرایط مالی خوبی دارند نسبت به راه اندازی
مجتمع دام پروری اعالم آمادگی کنند و در این مسیر
موانع و مشکالت اداری را برطرف خواهیم کرد تا خدمت
رسانی به همه اقشار به نحو شایسته ای صورت پذیرد.

پروژه پل هوایی آشخانه لغو نمی شود
بــرومــنــد-احــداث عملیات پــل هــوایــی در ورودی
آشخانه ،اعتراض برخی از کسبه را به همراه داشته
است اما به هیچ عنوان لغو این پروژه عملیاتی نیست.
فرماندار مانه و سملقان با بیان این مطلب در جلسه
استقبال از مهر گفت :ایجاد پل هوایی در ورودی
آشخانه از واجبات و نبود آن به خطر افتادن جان
مردم شهر است و کسبه های معترض باید متقاعد
شوند یا از طریق دستگاه قضایی با آن ها برخورد

نجفیان -اسفراین
نخستین نمایشگاه عکس و نقاشی اسفراین زیبا
در نگارخانه گرمابه سابق شهرداری اسفراین
گشایش یافت .در این نمایشگاه  85اثر عکاسی و
نقاشی از ابوالفضل کیوانلو و حسین محمودی در
معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
نجاهی-جرگالن
*معاون فرماندار راز و جرگالن در نشست شورای
هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر این شهرستان
گفت :ناآگاهی از جمله عوامل رو آوردن نوجوانان
و جوانان به مواد مخدر است و مقابله با مواد مخدر
نیازمند داشتن جامعه آماری صحیح است«.بهمن
غــضــنــفــری» افــــزود :آمــــوزش نــحــوه بــرخــورد با
نوجوانان و جوانان از اهمیت باالیی برخوردار
است که این امر مسئولیت خانواده ها و آموزش و
پرورش را افزایش می دهد.

اخبار

فرماندار مانه و سملقان:

می شــود«.عــوض زاده» با اشــاره به آغــاز مهر مــاه و
شروع به کار مدارس افزود :شهرداران ،بخشداران و
دهیاران قبل از آغاز مدارس فضای شهرها و روستاها
را برای دانش آموزان آماده کنند.وی اظهارکرد :یک
میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری ها برای
رفع مشکالت جزئی مدارس تخصیص یافته است.
وی بر آمــاده ســازی هر چه سریعتر مــدارس آسیب
دیده از زلزله اخیر تاکید و اضافه کرد :سرویس های

شهرستان ها

نجفیان -برترین های بیستمین جشنواره قصه
گویی کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان
در اسفراین معرفی شدند.مسئول مرکز فرهنگی
و هنری اسفراین با اشاره به مشارکت بیش از 30
قصه گو در بخش های آزاد ،مربیان ،پدر بزرگ ها
و مادربزرگ ها و کودکان و نوجوانان گفت :حضور
قصه گوهای زیر  14سال ،توجه به فرهنگ و ادبیات
عامه و بهرهگیری از زبان محلی از نقاط قوت این
جشنواره بــود«.زهــره عباس آب ــادی» اف ــزود :لیال
شاعری در بخش پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها ،زهرا
شه پرست در بخش آزاد ،هانیه شیخ امیرلو و ملیکا
پرکم در بخش کودکان و نوجوانان و صدیقه محمد
آبادی ،فاطمه نودهی و زهرا عابدی در بخش مربیان
برگزیدگان بخش های گوناگون جشنواره بودند.

بررسی مشکالت  2روستا
مدارس باید سامان دهی شوند و دارای مجوز باشند
و از افراد دارای صالحیت استفاده شود.وی با اشاره
به سامان دهی خانه مسافرها در شهرستان گفت:
در ستاد خدمات سفر استان تصویب شد مکانی
در قالب یک کانکس ایجاد و یک نیروی شرکتی به
کار گرفته شود تا این منازل از طریق این شرکت به
مسافران اجاره داده شود.مدیر آموزش و پرورش مانه
و سملقان هم از افتتاح مجتمع آموزش عشایری خبر

داد و گفت :آموزشگاه این مجتمع به بهره برداری
رسیده است و خوابگاه این مرکز تا اواسط مهر قابل
بهره برداری خواهد بود«.جنتی» با بیان این که در
حال نقل و انتقال فرهنگیان هستیم افزود :بیش از
 ۹۸درصد دبیران مدارس تامین شده است و با جابه
جایی مدارس در سال تحصیلی جدید همه مدارس
شهرستان به غیر از  ۲مدرسه یک نوبته می شوند.

میم پرور -فرماندار فاروج با هدف بررسی مسائل
و مشکالت روستاهای هشت مرخ و قره جقه از
این روستاها بازدید کرد« .رجائی نیا» در جمع
اهالی این روستاها ارائه خدمات توسط دولت به
ویژه به مناطق محروم را وظیفه و افتخار دانست.
وی با اشاره به برخی محدودیت های اعتباری و
کمبودها و مشکالت ،توسعه و آبادانی هر منطقه
را در گــرو حضور و مشارکت و همراهی مردم
عنوان کرد.

