پنج شنبه  ۲آذر  ۴ 1396ربیع االول  143۹شماره 258۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تسهیالت  2.2میلیارد
ریالی برای اقتصاد مقاومتی

نجفیان -فرمانده سپاه اسفراین از پرداخت تسهیالت  2میلیارد و 200
میلیون ریالی بــرای آغــاز فعالیت طرح های اقتصاد مقاومتی خبر داد.
سرهنگ دوم پاسدار «الهی راد» با اشــاره به این که در  8عنوان شغلی
تسهیالت اقتصاد مقاومتی پرداخت می شود افــزود 26 :فعال اقتصاد

مقاومتی تاکنون برای آغاز طرح های جدید اقتصاد مقاومتی تسهیالت
حمایتی دریافت کرده انــد.وی ابراز کرد :تسهیالت اقتصاد مقاومتی در
بخش هایی همچون پرورش قارچ ،ماهی ،مرغ تخم گذار ،بسته بندی عسل
و خشکبار پرداخت می شود.

افتتاح  ۳۰۰واحد مسکونی برای زلزله زدگان مانه و سملقان
برومند
 300واحــد مسکونی بــرای زلــزلــه زدگ ــان مانه و
سملقان با دریافت پایان کار افتتاح شد.
فرماندار مانه و سملقان در حاشیه این افتتاحیه در
روستای چوپلی تپه تعداد کل واحدهای خسارت
دیــده ایــن شهرستان را هــزار و  148واحــد اعالم
کــرد و گفت :از ایــن تعداد  698واحــد از نــوع یک
(واحدهای کام ً
ال تخریب شده) و  450واحد از نوع
دوم (واحدهای کام ً
ال تخریب نشده) است.
«عوض زاده» با بیان این که  300واحد خسارت
دیــده در زلزله اخیر پایان کار گرفته و در 100
واحــد هم اجــرای اسکلت انجام شده است،ابراز

کرد :طی بازدید میدانی مقرر شده است که جلسه
شورای هماهنگی استان برای بررسی مشکالت
باقیمانده واحــدهــا قبل از رسیدن فصل سرما
شتاب بگیرد.
وی با بیان این که از واحدهای زلزله زده روستاهای
قصر قجر ،چوپلی تپه و کشک آباد بازدید شد ،تصریح
کرد :در این بازدید مشکالت واحدهای زلزله زده
بررسی و به زودی مشکالت حل خواهد شد تا زلزله
زدگان قبل از فصل زمستان اسکان یابند.
به گزارش خبرنگار ما در حاشیه این بازدید بسیاری
از مردم که منازلشان در زلزله اخیر آسیب دیده بود
از عــدم تسریع بانک ها در پرداخت وام ها و عدم
پرداخت بیمه گالیه داشتند.

نقش روحانیون در ترویج فرهنگ وقف

میم پرور -درنشست روحانیون فاروج برنقش روحانیون در ترویج فرهنگ وقف تاکید شد.معاون فرهنگی
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در این نشست گفت :روحانیون در تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف ،نظارت
بر اجرای نیات موقوفات و وصول درآمد آن ها ،شناسایی و ثبت موقوفات ثبت نشده با اداره اوقاف همکاری
کنند.حجت االسالم«صفری» افــزود :جهت دهی نیات موقوفات جدید به سمت نیازهای روز همچون
دارو ،درمان ،ازدواج و قرآن حائز اهمیت است.حجت االسالم «قلی زاده» امام جمعه فاروج نیز بر ضرورت
راهنمایی مردم به سمت وقف های مورد نیاز جامعه تاکید کرد.

معرفی شهردار سنخواست

محمدی -در مراسمی از تالش های «مهدی نودهی» تقدیر و «مسعودنقابی» به عنوان شهردار سنخواست
معرفی شد .فرماندار جاجرم در این مراسم گفت :شهرداری نهادی نیمه دولتی است و باید خود درآمد کسب
کند .دکتر «محبی» با بیان این که شهردار باید برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود را مشخص کند افزود:
کمک های دولت به شهر سنخواست بیش از  3میلیارد تومان در طول  4سال بوده است.

نجفیان -مراسمی با حضور معاون توسعه صنایع و حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و معاون فرماندار اسفراین در مجتمع صنعتی برگزار و «میرزایی»
مدیرعامل جدید مجتمع صنعتی اسفراین شد«.پرویزی» معاون فرماندار اسفراین در این نشست بهره گیری
مدیران بومی و حضور مستمر مدیرعامل جدید در شهرستان را ضروری دانست و تحقق این مهم را مقدمه
پیشرفت صنعت در اسفراین اعالم کرد.پیش از این ،روزنامه «خراسان شمالی» اواخر مهر ماه امسال از استعفای
مهندس «خاکسار» مدیر عامل مجتمع صنعتی اسفراین به نقل از مدیر روابط عمومی این مجتمع خبر داده بود.

سجادی -مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی اسفراین از اعزام پزشکان متخصص به مناطق عشایری و محروم این
شهرستان خبر داد .دکتر «سارمی» با اشاره به این که از ابتدای سال جاری  6تیم جامعه پزشکی اسفراین راهی
مناطق محروم شدند گفت :در حضور جهادگران عرصه سالمت در مناطق محروم روستایی و عشایری بیش از
 250نفر خدمات دارویی و ویزیت رایگان دریافت کردند.وی با اشاره به استقرار تیم پزشکی متخصص در منطقه
عشایری کالته ممیش افزود :پزشکان متخصص داخلی و اطفال با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانی و ویزیت و
داروی رایگان راهی مناطق عشایری خواهند شد تا شاهد ارتقای رفاه در عرصه سالمت باشیم.

شهرک گلخانه ای در جاجرم احداث می شود

لزوم توجه به افزایش کشت
گیاهان دارویی

درنشست روحانیون فاروج تاکید شد:

محمودیان -طی مراسمی در گرمه از  9کتابدار تجلیل و از 7کتاب نیز رونمایی شد«.عباسپور»رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی گرمه گفت :این مراسم با همکاری اداره کتابخانه های عمومی و با هدف ترویج
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و اهمیت به جایگاه کتاب برگزار شد.

معرفی مدیرعامل جدید مجتمع صنعتی اسفراین

شرکت تعاونی شروع به کار خواهند کرد و با توجه به گرامی داشت یاد
شهید آن منطقه این طرح به نام شهید «محمدرضا علیزاده» نامگذاری
شده است .وی ادامه داد :از سرمایه گذار استان یزد در زمینه احداث
شهرک گلخانه ای نیز دعوت شد و در حال حاضر احداث گلخانه به
مساحت پنج هکتار را با سرمایه شخصی آغاز کرده است .وی تصریح
کرد :به منظور پیگیری و بازدید کیفی کار بنا شد دی ماه سال جاری با
این مالکان سفری به استان یزد داشته باشیم و بتوانیم با شرایط بهتری
کارها را پیش ببریم.

نجفیان -توسعه و ترویج کشت گیاهان دارویــی
مقدمه ای برای کارآفرینی ،اشتغال و تولید خواهد
بود که باید مورد توجه متولیان امر قرارگیرد«.پرویزی»

اخبار

تجلیل از کتابداران برتر گرمه

اعزام پزشکان متخصص به مناطق محروم

معینی -شهرک گلخانه ای در روستای رحمت آباد جاجرم به عنوان
پایلوت احداث می شود.بخشدار جاجرم با بیان این مطلب در نخستین
جلسه توجیهی احداث شهرک گلخانه ای افزود :در فاز اول توجیه طرح
طبق شرایط اقلیمی پس از بررسی با کارشناسان جهاد کشاورزی،
روستای رحمت آباد به عنوان پایلوت احداث شهرک گلخانه ای معرفی
شد«.گواهی» گفت :با توجه به وجود اراضی با کیفیت و خاک بسیار
غنی این روستا انتخاب شد و در حال حاضر برای ایجاد گلخانه در
اراضی خود پنج مالک اعالم آمادگی کرده اند و بقیه مالکان در قالب
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شهرستان ها

مــعــاون فــرمــانــدار اسفراین بــا اعــام ایــن مطلب در
نشست تصمیم ســازی و هم اندیشی بــرای کشت
گیاهان دارویی گفت :تشکیل تعاونی ها ،بهره گیری

از تسهیالت کارآفرینی و اشتغال و استفاده از فرصت
های مشاغل خانگی می تواند زیرساخت هایی برای
توسعه و ترویج کشت گیاهان دارویی باشد.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجاهی-جرگالن
 «زارعی» فرماندار و سرگرد «ریحانی» فرمانده سپاه راز و جرگالن و بسیجیان این شهرستان به مناسبت
هفته بسیج با خانواده معظم شهدا دیدار کردند.
 «زارعی» فرماندار راز و جرگالن با اشاره به لزوم استقرار ادارات در این شهرستان گفت :با سازمان جهاد
کشاورزی استان مذاکراتی در مورد استقرار اداره تعاون روستایی این شهرستان صورت گرفته است و به
زودی این اداره در این شهرستان مستقر می شود.
معینی-جاجرم
 دکتر «جعفری» رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری کشور در دیدار با فرماندار جاجرم از
آمادگی این فدراسیون برای همکاری با فرمانداری و دیگر سازمان ها در این شهرستان به منظور ارتقای
سطح ورزش های روستایی خبر داد.
نجفیان-اسفراین
 همایش «انسان سالم در ازدواج و زندگی موفق چه کسی اســت؟» در اسفراین برگزار شد«.نوروزی»
فرماندار اسفراین در این همایش با تاکید بر نقش مشاوره در ازدواج موفق گفت :یکی از مهم ترین انتخاب
های زندگی ،انتخاب شریک زندگی است که باید مورد توجه باشد.
میم پرور-فاروج
 نمایشگاه و فروشگاه عرضه محصوالت اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی و
تولیدات عشایر در فاروج افتتاح شد و تا پایان هفته دایر است.سرهنگ دوم پاسدار «حقانی دشتی» فرمانده
سپاه فاروج در حاشیه این نمایشگاه گفت :این نمایشگاه با همکاری برخی ادارات در  8غرفه برپا شده است و
محصوالت محلی ،مواد خوراکی و غذایی ،صنایع دستی ،تولیدات جامعه عشایر و  ...عرضه می شود.
 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فاروج گفت :همزمان با هفته وقف و از محل درآمد موقوفات مرتبط و
شبکه بهداشت و درمان طرح ایستگاه سالمت وقف و ویزیت رایگان در روستای دالنجان ترکیه که یکی از
محرومترین روستاهای فاروج است انجام شد« .علیپور صحرا» همچنین با بیان این که محفل انس با قرآن با
حضور قاریان بین المللی در فاروج برگزار شد گفت :این مراسم در مسجد صاحب الزمان«عج» روستای یام از
توابع بخش خبوشان و با حضور پرشور اهالی منطقه برگزار شد.
 نمایشگاه ایثار و مقاومت در فاروج برگزار شد« .نظری» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فاروج گفت:
این نمایشگاه با هدف آشنایی جوانان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شده است.

