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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

همایش پیشگامان و
منادیان وحدت

بدانند که نمیتوانند بین شیعه و سنی تفرقه افکنی کنند.حجت االسالم
«احمدزاده» افزود :وحدتی که بین آحاد مردم جامعه با مقاومت و ایثار
بهوجود آمده است بساط گروه تروریستی را از بین خواهد برد.وی با بیان
این که امیدواریم روزی برسد که مسلمانان بیدار شوند ،دشمنان واقعی
خود را بشناسند و مانع رسیدن آنان به اهدافشان شوند ،ابراز کرد :مقابله

برومند -همایش پیشگامان و منادیان وحدت شیعه و سنی در مدرسه علمیه بقیة ا(...عــج) آشخانه
برگزار شد.مدرس حوزه علمیه مشهد در این همایش گفت :آمریکا و اسرائیل لکه ننگ جهان هستند و
وهابیت پایگاه ضربه زدن به جهان اسالم است.حجت االسالم «ابراهیمی» ،اسالم هراسی و تفرقه افکنی
بین مسلمانان را برای دشمنان مهم دانست و افزود :باید به دشمنان اسالم بگوییم کور خوانده اید چرا
که شیعه و سنی همچون برادر کنار هم ایستاده اند.امام جمعه آشخانه هم اظهارکرد :دشمنان اسالم

هدر رفت  25درصدی
آب در شیروان
امین عوض زاده
اصــاح و نــوســازی شبکه هــای فــرســوده آب
شرب در شهرها همواره باید جزو اولویت ها
قرار گیرد به خصوص که هم اکنون کشور با
مشکالت کم آبی روبهرو است.
در شــیــروان وضعیت به مراتب بدتر اســت و
مسئله آب در ایــن شهرستان در وضعیت
بحرانی قــرار دارد؛ ایــن در حالی اســت که
فرسودگی شبکه آبرسانی شهری نیز موجب
هــدر رفــت بخش قابل توجهی از آب شرب
مــیشــود .یکی از شــهــرونــدان بــا اشـــاره به
اهمیت نوسازی خطوط انتقال آب می گوید:
هرازگاهی شاهد ترکیدن لوله های آب شرب
در نقاط مختلف شهر هستیم که این مسئله
لــزوم اصــاح و نوسازی خطوط انتقال شهر
شیروان را گوشزد می کند.
«ســپــاهــی» ادامـــه مــی دهـــد :شبکه انتقال
فرسوده عالوه بر هدر رفت آب ،بر کیفیت آب
مصرفی شهروندان نیز تاثیر منفی می گذارد.

وی اظهار می کند :در حالی که نهادهای
متولی از شهروندان می خواهند که در مصرف
آب صرفه جویی کنند ،شاهد هدر رفت آب به
دلیل خط لوله کهنه و فرسوده هستیم.
شهروندی دیگر نیز با بیان ایــن که اصالح
شبکه های لوله کشی شهری فرسوده امری
ضروری است ،ابراز می کند :شیروان به عنوان
شهری که با بحران آب شــرب روبــهرو است
نیازمند زیرساخت های به روز برای جلوگیری
از هدر رفت آب است.
«رحمتی» می افزاید :نوسازی خطوط لوله آب
باید به عنوان یکی از مسائل مهم مورد توجه
متولیان امر قرار گیرد.
یکی دیگر از شهروندان نیز با بیان ایــن که
فرسودگی خطوط لوله آب عالوه بر هدر رفت
آب می تواند عاملی برای افت فشار آب باشد
اظهار می کند :قطعی آب نیز از دیگر عواقب
فرسودگی لوله های آب شهر شیروان است که
در هنگام ترکیدگی لوله ها و نیاز به تعمیر و
اصالح آن ها به وجود می آید.

با دشمنان افراطی و تکفیری مسئولیت امت اسالمی است و باید تالش
کنیم که به سمت یکپارچگی امت اسالمی برویم .وی با اشاره به این که
مسلمانان اهل سنت و شیعه در کنار یکدیگر هستند ادامه داد :بزرگترین
مشکل مسلمانان ،گروههای تکفیری است که مقابله با این جریانها
مستلزم حفظ وحدت بین شیعه و سنی است.

خبر
امام جمعه اسفراین مطرح کرد:

وحدت؛ الزمه پیشرفت همه جانبه
نجفیان -امام جمعه اسفراین وحدت ،اتحاد و انسجام را الزمه پیشرفت همه جانبه دانست.حجت االسالم
«محمدیان» در دیدار دانشجویان به مناسبت هفته وحدت افزود :هفته وحدت فرصت مغتنمی برای اتحاد و
همبستگی و انسجام فراگیر است.دکتر «علی اصغر نشاط» معاون آموزش ،تحقیقات ،فرهنگی و دانشجویی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین نیز بر لزوم توجه به وحدت جامعه تاکید کرد.

از شهرستان ها چه خبر؟

 68کیلومتر
و  350متر از
طول شبکه
توزیع آب
شرب شیروان
فرسوده است
و به نوسازی
نیاز دارد

«سهرابی» با اشاره به بحران آبی که شیروان
با آن روبهرو است ،به اهمیت نوسازی شبکه
توزیع آب شرب شیروان اشاره و ابراز می کند:
در کنار اصــاح فرهنگ مصرف آب توسط
شهروندان باید زیرساخت ها نیز اصالح شود.
در این بــاره رئیس اداره امــور آب و فاضالب
شهری شیروان با بیان این که طول کل شبکه
توزیع آب شــرب شهر شــیــروان حــدود 195
کیلومتر و طــول خــط انتقال  14کیلومتر
و  403متر اســت ،می گوید 68 :کیلومتر
و  350متر از طــول شبکه توزیع آب شرب
شیروان فرسوده است و به نوسازی نیاز دارد.
«عباس پــور» با بیان ایــن که ایــن فرسودگی
باعث هــدر رفــت  25درصــدی آب می شود

تصریح می کند :برای نوسازی شبکه آبرسانی
نیازمند  12میلیارد ریال اعتبار هستیم.
وی با اشاره به این که آب شرب شهر شیروان از
سد بارزو و  16حلقه چاه تامین می شود ،ادامه
می دهد :تاکنون  4کیلومتر از شبکه فرسوده
اصــاح و در همین زمینه  200انشعاب نیز
نوسازی شده است.
وی همچنین به اجــرای پــروژه تصفیه خانه
فاضالب شهری شیروان اشــاره می کند و با
بیان این که ساخت این پروژه به روش BOT
در حال اجراست ،می افزاید :به منظوراجرای
پروژه جمع آوری آب های سطحی و فاضالب
شیروان در ســال  ،96پنج میلیارد و 232
میلیون ریال اختصاص داده شده است.

دریافت مجوز احداث  6شهرک روستایی

شکارچی غیرمجاز به دام افتاد

معینی -رئیس بنیاد مسکن جاجرم در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان از دریافت مجوز برای احداث شش
شهرک روستایی در بخش شوقان خبر داد«.حصاری» در این جلسه که با محوریت پیگیری طرح روستا تعاون در
روستاهای چهاربید و طبر به عنوان روستاهای پایلوت برگزار شد ،گفت :با تخصیص های امسال طرح هادی در
سه روستای حصار عیسی ،بام و کالته شوقان تا چند روز آینده اجرایی خواهد شد«.ارجمند» بخشدار شوقان نیز
اظهارکرد :تاسیس تعاونی ها و فعال کردن تعاونی های موجود ،موجب رونق اشتغال و ماندگاری جمعیت فعال در
روستاها خواهد شد«.محمدنیا» رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جاجرم هم گفت :با دستور معاونت ریاست
جمهوری سقف تسهیالت مشاغل خانگی از  ۵میلیون به  ۲۰میلیون افزایش یافته است.

نجفیان -رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین از دستگیری شکارچی متخلف و غیر مجاز در منطقه
شکار ممنوع غرب سالوک خبر داد«.الیق» با اشاره به این که در گشت و کنترل شکار ممنوع غرب سالوک،
ماموران اجرایی و فرماندهی یگان حفاظت استان متوجه تردد یک دستگاه موتورسیکلت و ادوات شکار
شدند افزود :از این متخلف یک قبضه سالح تک لول ساچمه زنی 2 ،عدد فشنگ و الشه یک راس حیوان
حمایت شده قوچ وحشی کشف و ضبط شد.وی با اشاره به این که پس از دستگیری متخلف و هماهنگی
با مقام قضایی حکم بازرسی از منزل متخلف صادر شد ،گفت :از منزل این شکارچی متخلف نیز مقداری
گوشت حیوان وحشی و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

ناحیه صنعتی در راز و
جرگالن احداث می شود

7

شهرستان ها

نجاهی -ناحیه صنعتی در راز و جــرگــان احــداث
میشود و برای احــداث آن  ۴میلیارد ریال اعتبار در
نظر گرفته شده است .فرماندار راز و جرگالن با اعالم

این مطلب به خبرنگار ما افزود :با فراهم شدن زمین از
سوی شرکت شهرک های صنعتی ،شاهد اجرایی شدن
پــروژه احــداث ناحیه صنعتی در مرکز این شهرستان

خواهیم بود« .زارعی» گفت :با در نظر گرفتن ظرفیت
ها ،ایجاد ناحیه صنعتی در دیگر نقاط شهرستان سبب
توسعه و رشد خواهد شد.

نجفیان -اسفراین
 همایش تاریخی «شهر بلقیس» در اسفراین برگزار شد.
 پژوهش سرای دانش آموزی خوارزمی در منطقه محروم بام و صفی آباد فعالیت خود را آغاز کرد  .همچنین
به مناسبت روز جهانی معلوالن از معلمان فعال مدارس استثنایی در منطقه بام و صفی آباد تقدیر شد.
 معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اسفراین از برپایی نمایشگاه های مدرسه ای کتاب در
آموزشگاه شهری این شهرستان خبر داد«.حسن زاده» افزود :نمایشگاه های کتاب در مدارس استعدادهای
درخشان ،نمونه دولتی و شاهد در مقاطع گوناگون با نمایش بیش از هزار عنوان کتاب در بخش ها و
موضوعات متنوع میزبان دانش آموزان اسفراینی بودند.
 همزمان با سالروز میالد پیامبراکرم (ص) ،امام جمعه و فرمانده سپاه اسفراین در مراکز نگهداری کودکان
بیسرپرست این شهرستان حضور یافتند.
 «حقانی دشتی» معاون اداره بهزیستی اسفراین گفت :طی مراسمی به مناسبت روز جهانی معلوالن از خیران
یاری دهنده به مراکز نگهداری معلوالن اسفراین در مجتمع فرهنگی هنری نسیم این شهرستان تقدیر شد.
  240دانش آموز دختر اسفراینی به اردوی راهیان نور اعزام شدند«.اکرامی فر» مدیر آموزش و پرورش اسفراین گفت:
مربی ،سرپرست ،روحانی و راوی دفاع مقدس دانش آموزان را در این اردوی فرهنگی و معنوی همراهی می کنند.
محمودیان-گرمه
 «عباسپور» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گرمه گفت :نشست هم اندیشی شورای قرآنی به منظور
تبادل نظر درباره فعالیت های قرآنی در گرمه برگزار شد.حجت االسالم «شیرمحمدیان» رئیس اداره تبلیغات
اسالمی گرمه هم ابراز کرد :برنامه های قرآنی در ادارات باید بدون موازی کاری باشد.
 همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی با عنوان ارتقای مهارت ارتباط والدین با دانش آموزان در
روستای چشمه خان برگزار شد.
گروه شهرستان ها-شیروان
 فرماندار و امام جمعه شیروان از مدارس علمیه خواهران و بــرادران این شهرستان بازدید کردند.فرماندار
شیروان در این بازدید بر ضرورت توسعه زیرساخت های های مدارس علمیه تاکید کرد و گفت :تالش می کنیم در
بودجه های شهرستانی حوزه علمیه هم به موازات سایر دستگاه های اجرایی دیده شود«.مراتی» همچنین درباره
ساماندهی و تجهیز مدارس علمیه این شهرستان قول مساعد داد.حجت االسالم «سعادتی» مدیر مدرسه علمیه
شیروان هم توسعه فضاهای علمی و آموزشی مدارس علمیه را از ضروریات دانست.
میم پرور -فاروج
 فرماندار و برخی مدیران فاروج از دهستان سنگر و روستاهای آرمودآقاجی و خرق بازدید کردند.فرماندار
فاروج گفت :عمده مشکالت مهم منطقه بهویژه روستاهای دهستان سنگر در بخش راه روستایی و آسفالت
است و  1.5میلیارد تومان اعتبار برای ارتباط راه خرق و بام اختصاص یافته و آسفالت راه روستایی خرق نیز
به پایان رسیده است«.رجائی نیا» به بیان موقعیت اقتصادی روستا در زمینه فعالیت  24کارگاه چوببری
پرداخت و اظهار کرد :به متقاضیانی که بنای توسعه در زمینه فعالیت های اقتصادی را داشته باشند
تسهیالت الزم ارائه می شود.وی مشکل عمده پل ارتباطی و بند انحرافی روستای آرمود آقاجی را نیز از موارد
قابل پیگیری دانست که اعتبارات به آن اختصاص یافته است.

