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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تشییع پیکر پاک شهید

«رضا شجاع»

از شهرستان ها چه خبر؟
معینی  -جاجرم
* مدیرکل دفتر امــور بانوان و خــانــواده استانداری
خراسان شمالی در کارگاه آموزشی خود مراقبتی ویژه
کودکان  ۶تا  ۱۲سال در جمع بانوان شاغل جاجرم
با اشــاره به توجه و مراقبت ویــژه از فــرزنــدان گفت:
مادران تالش کنند و آموزش ها و آگاهی های الزم را
به فرزندان آموزش دهند ،اولین دوست فرزندان خود
باشند و در هر زمینه ای آگاهی الزم را به آن ها بدهند.
«یغمایی» افزود :باید در آموزش به فرزندان حساس
باشید و به روش ساده و با دقت باال آموزش ها را شروع
کنید تا بتوانید کودکانتان را در هنگام مواجه شدن با
معضالت و مشکالت اجتماعی مصون بدارید.
*«صاحبی» معاون فرماندار جاجرم در جلسه برنامه
ریزی ستاد اربعین حسینی گفت :آمار اعزام زائران از
خراسان شمالی به مراسم اربعین امسال ۱۰هزار نفر
است که سهمیه جاجرم در بحث پذیرایی و تغذیه هزار
نفر است.
محمودیان-گرمه
*«مالصالحی» مسئول اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری گرمه گفت :برابر مصوبه ستاد
اجرایی خدمات سفر گرمه تابلوی معرفی روستای هدف
گردشگری دشت در مجتمع خدماتی امام رضا(ع) واقع
در دوراهی دشت نصب شد.
*«محمدزاده» فرماندار گرمه در جلسه ستاد اربعین
حسینی گفت :از مسئوالن درخــواســت می شــود با
تشکیل کمیته های ستاد در اسرع وقت هماهنگی و
همکاری بیشتری در برنامه ها داشته باشند«.صفری»
رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان شمالی نیز گفت:
گرمه سال گذشته برترین ستاد در حوزه ارائه خدمات
شناخته شد و از اعضای این ستاد خواستاریم تا همانند
سال گذشته اقدام کنند و موارد خواسته شده را انجام
دهند.
گروه شهرستان ها
*جــشــن شکوفه هــا هــمــزمــان بــا ســراســر کــشــور در
شهرستان های استان با حضور مسئوالن برگزار شد.
عوض زاده -شیروان
* ۶یادواره شهدا از اقشار مختلف و در نقاط گوناگون
شهرستان همزمان با هفته دفاع مقدس در شیروان
برگزار خواهد شد .سرهنگ «اکبری» فرمانده سپاه
شیروان در جمع خبرنگاران گفت :به مناسبت گرامی
داشت هفته دفاع مقدس  250برنامه محوری برای
شهرستان در نظر گرفته شده است .وی افزود :آیین
سیاه پوش کردن شیروان و تجلیل از سربازان نمونه
مسلح از جمله برنامه های این هفته است.

میم پرور -پیکر پاک شهید مدافع حریم ،ستوان یکم «رضا شجاع»
طی مراسم باشکوهی روی دستان مردم والیتمدار فاروج به عنوان
دارالعلما تشییع و به خاک سپرده شد« .ایــرانــی» معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت :همه شهیدانی که

در دفاع از حریم به شهادت می رسند و یا آنانی که در راه حفظ ارزش
های نظام اسالمی و دفاع از حریم به مبارزه با دشمن می پردازند و به
فیض عظیم شهادت نائل می شوند بر اساس یک هدف واحد و دفاع
از والیت فقیه در این راه قدم برداشته اند و جایگاه واالیی در پیشگاه

خداوند و مردم دارند.سردار «مظاهری» فرمانده انتظامی خراسان
شمالی در حاشیه این مراسم گفت :این شهید به صورت داوطلبانه و بر
اساس عالقه ،به منطقه سیستان و بلوچستان اعزام شد و در درگیری
با اشــرار به شهادت رسید .به گــزارش خبرنگار ما پیکر پاک شهید

7

مدافع حریم ستوان یکم رضا شجاع ابتدا از میدان آزادی به سمت
چهار راه رضوی شهر تشییع و سپس به زادگاهش روستای چوکانلوی
شهرستان منتقل و در آنجا پس از برگزاری مراسم ویژه عزاداری در
جوار شهدای این روستا به خاک سپرده شد.

دست اندازهایبه سازی راه های روستاییاسفراین
مصطفی نجفیان
محرومیت از راه روســتــایــی مناسب یکی از
مشکالتی است که اهالی روستاهای اسفراین
در بخش های گوناگون به ویژه مسیرهای فرعی
با آن دست و پنجه نرم می کنند.باید گفت هنوز
شاخص بهره مندی از راه های روستایی مناسب
و آسفالت به  50درصد هم نرسیده است و شاهد
فاصله حدود  10درصدی از میانگین کشوری
شاخص بهره مندی از راه های روستایی هستیم.
اهالی روستاهای اسفراین کماکان با گذشت
فعالیت دولت های متعدد چشم انتظار احداث و
بهره برداری از راه های مناسب روستایی هستند
امــا باید دیــد چه اتفاقی بــرای بهبود وضعیت
زیرساخت های حمل و نقل اهالی روستاهای
این شهرستان رخ خواهد داد .باید گفت که
جمعیت بیش از نیمی از اسفراین کماکان
روستایی هستند و این نشان می دهد لزوم توجه
به تحقق و بهبود این مهم بیش از پیش احساس
می شود .اکنون کمیته برنامه ریزی شهرستان
هم اعتبار قابل توجهی را برای پروژه های ناتمام
راه سازی به ویژه در بخش روستایی مصوب کرده
است که تحقق و تخصیص این میزان از اعتبار
می تواند شاخص راه های روستایی اسفراین را تا
حد زیادی جا به جا و به میانگین ملی نزدیک کند
و باید منتظر ماند و دید چه میزان اعتبار از اعتبار
مصوب به حوزه راه سازی تخصیص خواهد یافت
و جذب خواهد شد .یکی از اهالی روستاهای
بخش بام و صفی آباد با گالیه از وضعیت موجود
راه هــای روستایی در ایــن بخش مــی گوید:
متاسفانه در ارتقای زیرساخت های حمل و نقل
کند عمل شده است و تاکنون اتفاق خوشایندی
در مسیر گسترش و توسعه راه های روستایی به
ویژه در این بخش رخ نداده است.

«جعفری» با اشــاره به ایــن که باید مدیران
شهرستانی بــرای بهبود وضعیت راه های
روستایی و آسفالت مسیرهای آنتنی و فرعی
منتهی به روستاهای شهرستان به فکر چاره
باشند ،می افزاید :باید به دنبال تصویب و
اختصاص اعتبار شایسته ای برای بهبود قابل
توجه راه های روستایی باشیم که گمان می
کنیم کمتر از  50درصد روستاها از راه مناسب
بهره مند هستند .وی با اشاره به لزوم توجه
مدیران به وضعیت راه های روستایی تصریح
مــی کند :نــا بــه سامانی راه هــای روستایی
دغدغه ای است که گاه فکر بسیاری از اهالی
روستاهای شهرستان را به خود معطوف کرده
است .یکی از دهیاران روستاهای اسفراین
کــه خــود از وضعیت راه روســتــایــی مناسب
گالیه مند است می گوید :متاسفانه در سال
هــای اخــیــر شــاهــد کــار جــدی ب ــرای ارتــقــای
وضعیت راه های روستایی نبوده ایم و پروژه
های در مسیر احــداث راه های روستایی که
کم هم نیستند معلل نبود اعتبار یا در انتظار
تخصیص بودجه هستند .وی که تمایلی به
ذکر نام خود در این گزارش ندارد اضافه می
کند :در بخش مرکزی هم روستاهای بسیاری
وجــود دارنــد که از نعمت بهره مندی از راه
مناسب محروم هستند.وی اظهار می کند:
باید مــدیــران شهرستانی به یــاری متولیان
راه و شهرسازی و راهـــداری استان و حتی
استانداری به دنبال ارتقای شاخص های راه
های روستایی شهرستان باشند.یکی دیگر
از اهالی روستاهای بخش مرکزی با گالیه از
وضعیت نامناسب راه های روستایی در برخی
از مسیرهای فرعی شهرستان ،راه روستایی
نامناسب را عــامــل ب ــروز بــرخــی از حــوادث
و ســوانــح مــی دان ــد و اضــافــه مــی کــنــد :باید

آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید
برومند-بخشی از آب سد شیرین دره از روز گذشته برای زمین های
تشنه بخش مانه رهاسازی شد .فرماندار مانه و سملقان با بیان این
مطلب در گردهمایی کشاورزان پیشرو به مناسبت کاشت کلزا در
سالن معلم آشخانه گفت :در سال جاری  ۷میلیارد تومان اعتبار از

شهرستان ها

اخبار

لزوم مشارکت همگانی
در تعلیم و تربیت
نجفیان -آموزش و پرورش بزرگترین نهاد اجتماعی
کشور است که به عنوان متولی تعلیم و تربیت نیازمند
مشارکت همگانی است« .نــوروزی» فرماندار اسفراین
در نشست شــورای منطقه ای آمــوزش و پــرورش این
شهرستان گفت :با توجه به تقارن آغاز سال تحصیلی با
هفته دفاع مقدس و ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) باید
برنامه های استقبال از مهر رنگ و لعاب فرهنگی بگیرد.
«اکرامی فر» مدیر آموزش و پرورش اسفراین هم گفت:
همه مدارس آمادگی آغاز سال تحصیلی را دارند.

فرمانده سپاه فاروج خبر داد:

 165برنامه برای هفته
دفاع مقدس

شاخص بهره مندی
این شهرستان از راه
روستایی مناسب
 44درصد و این
در حالی است که
میانگنی ملی بهره
مندی روستاییان
از راه روستایی
مناسب به 52
درصد می رسد

مدیران شهرستانی با همت جهادی به ارتقای
زیــرســاخــت هــای راه روســتــایــی بیندیشند.
«غالمی» وضعیت راه های روستایی را بسیار
نامناسب توصیف و اظهار می کند :کمتر از
 50درصد روستاهای اسفراین از راه مناسب
برخوردار هستند و این نگاهی خوش بینانه
است .وی اظهار می کند :باید دید تعلل در
احداث راه های روستایی مناسب تا چه زمانی
ادامــه خواهد داشت و این مهم چه هنگامی
متوقف می شود تا شاهد بهرهمندی بیش از
پیش اهالی روستاهای شهرستان از راه های
روستایی باشیم.در این باره رئیس اداره راه و
شهرسازی اسفراین می گوید :شاخص بهره
مندی این شهرستان از راه روستایی مناسب 44
درصد و این در حالی است که میانگین ملی بهره
مندی روستاییان از راه روستایی مناسب به 52

محل کمیته برنامه ریــزی شهرستان به جهاد کشاورزی شهرستان
اختصاص داده شــده اســت«.عــوض زاده» از تخصیص اعتبارات به
بخش آبیاری تحت فشار طی  ۳سال گذشته در شهرستان خبر داد .
«یوسفی»رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم از ارائه تسهیالت
 ۳۰میلیون ریالی به گندم کاران و  ۱۵میلیون ریالی به کلزا کاران
خبر داد .

درصد می رسد«.مجید علی اکبریان» با اشاره
به فاصله  8تا  10درصدی میانگین شهرستانی
شاخص بهره مندی از راه روستایی مناسب
تا میانگین ملی ،می افزاید :در شاخص بهره
مندی و برخورداری از راه های آسفالت در کل
شهرستان از میانگین ملی  13درصد فاصله
داریم و این نیازمند جبران است .وی با اشاره به
این که تکمیل پروژه های راه سازی شهرستان
نیازمند اعتبار  180میلیارد ریالی است اظهار
می کند :این میزان اعتبار برای تکمیل پروژه
های در دست احداث و ناتمام راه سازی به ویژه
راه های روستایی شهرستان نیاز اســت .وی
می گوید :در قالب پروژه های گوناگون به ویژه
معطوف به پروژه های جامع راه های روستایی
اعتبار قابل توجهی از سوی کمیته برنامه ریزی
شهرستان مصوب شده است.

برنامه ریزی برای  ۲۰۰برنامه هفته دفاع مقدس

معینی ۲۰۰ -برنامه با حضور ۱۸هزار بسیجی در جاجرم در هفته دفاع
مقدس برگزار می شود.
«محمدنیا» جانشین فرمانده سپاه جاجرم گفت :برگزاری یادواره شهدا،
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که در بخش سنخواست به مناسبت
هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه فاروج در جمع خبرنگاران از برگزاری 165
برنامه در موضوعات مختلف در هفته دفاع مقدس در این
شهرستان خبر داد .سرهنگ دوم پاسدار «حقانی دشتی»
با اشاره به شعار هفته دفاع مقدس با عنوان«من انقالبی ام»
گفت :هدف از اجرای این برنامه ها کمک به جریان سازی در
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری است.

برنامه  اقدام مشترک
برای بازآفرینی پایدار شهری
عوض زاده -برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی پایدار
شهری در شیروان اجرا می شود .مدیر طرح بازآفرینی پهنه
شمال شرق کشور در جلسه شورای اداری شیروان گفت :با
تشکیل این ستاد در شیروان ،برنامه اقدام مشترک ستاد به
مدت 4سال و برای 5گونه بازآفرینی شامل حاشیه نشینی،
بافت فرسوده ،بافت تاریخی ،روستاهای الحاقی و لکه
های ناکارآمد شهری اجرا خواهد شد« .طالبی» با بیان این
که ستاد ملی بازآفرینی به ریاست رئیس جمهور و دبیری
وزیر راه و شهرسازی و عضویت  26دستگاه تشکیل شده
است اظهار کرد :در استان نیز ستادی به ریاست استاندار و
دبیری مدیر کل راه و شهرسازی و در شهرستان ها به ریاست
فرماندار و دبیری شهردار تشکیل می شــود «.صفایی»
فرماندار شیروان نیز در این جلسه با اشاره به بحران آب در
شهرستان گفت :در حال حاضر برداشت از آب سد متوقف
شده و در جهت ارتقای کیفیت و کمیت آب شرب شهر
شیروان دو حلقه چاه در حال تجهیز است.

