پنج شنبه  ۲۷مهر  ۲۸ 1396محرم  143۹شماره 25۵۶

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

3

شهرستان ها

اخبار
در نشست کمیته برنامه ریزی گرمه تاکید شد:

توجه ویژه به سند توسعه

محمودیان -فرماندار گرمه در نشست کمیته برنامه ریزی این شهرستان به توجه ویژه در سند توسعه
شهرستان تاکید کرد«.محمدزاده» وظیفه این کمیته را توسعه ،ایجاد و اصالح زیرساخت های شهرستان
برشمرد و گفت :این کمیته به امور توسعه ای شهرستان مربوط است و فقط برای برنامه ریزی پروژه ها نیست.
وی ابراز کرد :تاکنون  55درصد از اعتبارات سه درصدی نفت و  30درصد از ماده  180ملی تخصیص داشته
ایم که ادارات می توانند پس از ابالغ موافقتنامه ها برای دریافت آن اقدام کنند.

کاهش استقبال از اعزام به راهیان نور

خبرهای بی پرده «قوامی» در تحریریه روزنامه «خراسان شمالی»

امروز نگوییم
فردا روشن میشود
رئیس مجمع نمایندگان اســتــان ،فرماندار و
شهردار اسفراین اگر چه در قامت خداقوت به
تحریریه «خــراســان شمالی» آمــده بودند ولی
دکتر «قوامی» بی پرده وارد تاریک خانه خبر
شد و یکی پس از دیگری آن ها را اعالم کرد.
«قوامی» در پاسخ به یکی از همراهانش گفت:
اگــر امــروز نگوییم ،فــردا روشــن می شود.این
اقتصاد دان نگاه ویژه ای به تنگناهای اقتصادی
استان و بــرای بسیاری از آن ها طرح و برنامه
دارد .وقتی صندوقچه اطالعات را گشود ،بسیار
مسلط اما دلسوزانه و شجاعانه برنامه ارائه داد.
دکتر «قوامی» روزنامه «خــراســان» را روزنامه
ای قدیمی دانست و با بیان این که خیلی از
اتفاقات را از روزنامه خراسان مطلع شده ایم
و این روزنامه باید پیشتاز باشد و در صدر دیگر
روزنامه ها قرار گیرد ابراز کرد :روزنامه خراسان

بازو و رسانه ای قوی است و باید سعی کنیم این
روزنامه رشد کند.فرماندار اسفراین هم با تقدیر
از نگاه توسعه ای روزنــامــه خــراســان شمالی،
اشتغال در کشاورزی را یکی از ظرفیت های
مهم در استان دانست با توجه به این که کاهش
نزوالت آسمانی وضعیت تولیدات کشاورزی را
تحت تاثیر قرار داده است.
«نــوروزی» راه حل برون رفت از این موضوع را
مکانیزه شدن ماشین آالت کشاورزی و رفتن
به سمت تولید برخی محصوالت مانند گیاهان
دارویی اعالم کرد.
شهردار اسفراین هم با تقدیر از نگاه توسعه ای
روزنامه خراسان شمالی از بودجه  20میلیارد
تومانی شهرداری در سال گذشته که امسال
به  26میلیارد تومان افزایش یافته است ،خبر
داد که  51درصد آن صرف امور عمرانی و 49

درصــد بــرای هزینه هــای جــاری منظور شده
است«.نوری» از روزنامه خراسان به عنوان رسانه
ای که می تواند در بحث توسعه ای کمک کند
یاد کرد.
سردبیر روزنامه های استانی روزنامه خراسان
هم با تقدیر از حضور مدیران ارشد شهرستان
اسفراین در دفتر روزنامه خراسان شمالی به
گوشه ای از فعالیت های روزنامه های خانواده
بزرگ موسسه فرهنگی ،هنری خراسان اشاره
کرد.حجت االســام « علی ولی زاده» با بیان
این که در روزنامه های محلی از جمله روزنامه
«خراسان شمالی» نگاه توسعه ای دنبال می
شود ،افزود :در مسائل توسعه ای از افرادی که
بازوی توسعه باشند حمایت می کنیم.مشروح
مطالب این دیدار در شماره های آینده به چاپ
خواهد رسید.

برومند-سهمیه اعزام دانش آموزان مانه و سملقانی به راهیان نور  ۲۴۰نفر است که تاکنون فقط  ۸۰نفر
ثبت نام کرده اند و در مقایسه با سال گذشته با کاهش بی سابقه ای روبه رو شده ایم« .شاهجهانی» معاون
پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مانه و سملقان در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت:
دلیل کاهش استقبال دانش آموزان به این اردو ،دغدغه خانواده ها در بحث امنیت است که تدابیری اندیشیده
ایم تا اتوبوس های این اردو از ساعت  ۱۰شب تا پنج صبح حق حرکت در جاده را نداشته باشند«.عوض
زاده»فرماندار مانه و سملقان با بیان این که هفت میلیارد تومان برای مجتمع آموزشی عشایری هزینه شده
ولی هنوز به بهره برداری نرسیده است ،خطاب به دستگاه مربوط تصریح کرد :به فکر بهره برداری هر چه
زودتر این مجتمع باشید تا مشکالت آموزشی موجود حل شود«.لنگری» معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش
خراسان شمالی هم گفت :در خراسان شمالی  ۵۰هزار دانش آموز در المپیاد درون ورزشی شرکت کرده اند.

کاهش  1.5متری سطح آب های زیر زمینی
معینی   -سطح آب های زیر زمینی جاجرم در ۱۰سال اخیر ۱٫۵متر کاهش یافت« .محبی» فرماندار جاجرم
با بیان این که این شهرستان جزو دشت های ممنوعه است و روز به روز میزان افت آب های زیر زمینی در
آن کاهش می یابد در جلسه آموزشی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) افزود :یکی از مشکالت
جاجرم آگاهی نداشتن از چگونگی کاربرد آب و استفاده از آن در حوزه کشاورزی است«.جاللی» مدیرکل
هواشناسی استان هم گفت :در خراسان شمالی ایستگاه های متعدد هواشناسی وجود دارد و ایستگاه
جاجرم یکی از این ایستگاه هاست که به عنوان ایستگاه اصلی محسوب می شود.

مطالبات کشاورزان حاشیه سومبار پرداخت می شود
نجاهی -حق تملک کــشــاورزان حاشیه رودخــانــه سومبار پرداخت می شود.بخشدار جرگالن گفت:
١٧میلیارد ریال حق تملک کشاورزان حاشیه سومبار به حساب نماینده های کشاورزان واریز شده است و از
هفته آینده به ترتیب نوبت پرداخت خواهد شد«.نجاهی» افزود :در اجرای طرح ساماندهی سومبار که ٢٣٣
کشاورز از  ٩روستا متضرر شده بودند ١٧ ،میلیارد ریال برای تامین خسارت تخصیص یافت.

از شهرستان ها چه خبر؟
گروه شهرستان ها
المپیاد درون مدرسه ای در فاروج و مانه و سملقان آغاز شد.
میم پرور-فاروج
* ارتباط و پیوند اولیا و مربیان باید در تمام طول سال تحصیلی ادامه یابد و فقط مختص هفته پیوند اولیا و مربیان
نباشد«.رجائی نیا» فرماندار فاروج در همایش هفته پیوند اولیا و مربیان گفت :نمایندگان اولیای دانش آموزی نیز
باید از ابتدای سال تحصیلی برنامه ریزی مناسبی را با هدف رفع مشکالت و دغدغه های والدین داشته باشند.
نجفیان-اسفراین
* «جهانی» مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در نشست شورای مدیران کتابخانه های عمومی شهرستان
های استان در اسفراین گفت :اسفراین از نظر شمار اعضا و کتابخانه های عمومی ،جایگاه نخست استان را دارد.

