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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

برگزاری یادواره 10
شهید هنرمند اسفراین

نجفیان -آیین پاسداشت و گرامی داشت یاد و خاطره  10شهید هنرمند اسفراین در
مسجد امام حسین (ع) این شهرستان برگزار شد.یک استاد حوزه و دانشگاه در این
یادواره با اشاره به لزوم بهره مندی از ابزارهای هنری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
گفت :باید همه اقشار جامعه در خدمت اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین رشادت
ها ،جان فشانی ها و از خود گذشتگی ها دوران دفــاع مقدس قــرار گیرند.حجت

االسالم «رضایی» با تاکید بر حفظ دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی افزود :اگر
فرهنگ با هنر آمیخته شود برکات ماندگاری را بر جا می گذارد.سرهنگ دوم پاسدار
«الهی راد» فرمانده سپاه اسفراین هم در حاشیه این یادواره از نقش شایسته اقشار
گوناگون در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد و افزود :یادواره های شهدا بستر
مناسبی برای جاودانگی فرهنگ ایثار و شهادت است.

دست اندازهای به سازی راه های غالمان
گروه شهرستان ها
راه ها از ارکــان اصلی ارتباطات به شمار می
آیــنــد و فــراهــم س ــازی شــرایــط سهولت تــردد
در مــحــورهــای ارتــبــاطــی از مــلــزومــات اســت.
شهرستان مرزی راز و جرگالن متشکل از سه
بخش جرگالن ،غالمان و مرکزی ،با جمعیت
 ۶٠هزار نفر در شمال شرق کشور و در فاصله
حــدود  ١٠٠کیلومتری از مرکز استان واقع
شده است.
 90درصـــد از جمعیت ای ــن شــهــرســتــان را
روستانشینان تشکیل می دهند و برای تامین
نیازهای خود با توجه به ضریب باالی محرومیت
منطقه الزاما به مرکز استان یا مرکز شهرستان
مراجعه می کنند و شرایط اقلیمی و موقعیت
جغرافیایی و راه هــای ارتــبــاطــی نامناسب
روستایی رفت و آمد را برای اهالی به ویژه با آغاز
فصل سرما و ریزش نزوالت جوی به امری بسیار
مشکل تبدیل کرده است.
در حالی کــه راه هــای روستایی شهرستان
مجموعا  ۴۵٠کیلومتر اســت ،سهم بخش
غالمان از راه ارتباطی روستایی با  ١۴روستا
حدود  ١٢٠کیلومتر است و به گفته مسئوالن
فقط  ٢٠کیلومتر از راه های این بخش خاکی
و بقیه آسفالت است که البته به گفته اهالی در
برخی از نقاط راه های آسفالت غالمان وضعیت
بهتری از راه های خاکی ندارد.
یکی از اهالی غالمان در این بــاره می گوید:
مدتی است که آسفالت محور پارک گوینیک
تا غالمان که دارای آسفالت سرد است مطرح

شده و اهالی منتظر اجرایی شدن آن هستند.
«حسین زاده» می افــزایــد :تعریض راه های
ارتباطی و به ســازی سبب تسهیل در تردد
و کاهش تصادفات می شود.یکی از اهالی
روستای تکله قوز می گوید :از روستای تکله
قوز که جمعیت  ٩۶٣نفری را در خود جا داده
تا مرکز بخش غالمان حــدود  ٣٢کیلومتر و
 ١٣کیلومتر آن خاکی است و از اوایل آذر ماه
تا اواخــر فــروردیــن تــردد در ایــن مسیر بسیار
مشکل می شود«.رحمانی» با بیان این که تکله
قوز روستای طولی است و موقعیت کوهستانی
دارد ،می افزاید :محورهای تکله قوز ،قره باطر
و آتالی که حدود  ٧کیلومتر هستند در روزهای
بارانی و برفی کامال غیر قابل تردد می شوند و
امسال حدود یک ماه است که به دلیل برودت
هوا و ذوب نشدن برف ها اهالی با زنجیر چرخ
رفت و آمد می کنند.وی تصریح می کند :با
بــارش اولین برف پاییزی تــردد در این مسیر
غیرممکن می شود که در هر صورت مردم برای
رفع نیازهای شان چاره ای جز مراجعه به مرکز
بخش ،شهرستان یا استان ندارند.
وی اظــهــار مــی کند :راه خاکی بــش دره تا
تکله قوز ۵ ،ماه از سال به تیغ زنی نیاز دارد و
لغزندگی و گلی بودن راه برای مردم دردسر
ایــجــاد مــی کــنــد.وی بــا اشـــاره بــه حضور یک
نماینده مجلس در هفته گذشته در این روستا
اضــافــه مــی کند :دکتر «قــربــانــی» قــول های
مساعدی برای به سازی راه های ارتباطی داد
و امیدواریم با همت مسئوالن امسال فصل
زمستان با مشکالت کمتری مواجه شویم چون
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شهرستان ها

اخبار

جانباز فاروجی به کاروان شهدا پیوست
میم پرور -رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فاروج
از پیوستن یکی از جانبازان دوران دفاع مقدس به
خیل یاران آسمانی اش خبر داد.
«درگاهی» گفت :پیکر پاک «احمد قبادی» جانباز ۲۵
درصد ساکن فــاروج روی دستان مردم والیت مدار
دارالعلما از منزل آن مرحوم تا قطعه صالحین این شهر
تشییع و به خاک سپرده شد.

امام جمعه اسفراین تاکید کرد:

ضرورت همگرایی حوزه و دانشگاه

نجفیان -وحدت حوزه و دانشگاه یک ضرورت است و نباید از همگرایی این  2بال دینی غفلت کرد.حجت
االسالم «محمدیان» امام جمعه اسفراین با بیان این مطلب در بازدید از دانشگاه آزاد و دانشکده علوم پزشکی
اسفراین حوزه و دانشگاه را بال های توسعه فرهنگی و موثر در پیوست فرهنگی اعالم کرد و گفت :علم و عمل
با یقین ،اخالص و ایمان آمیخته و آراسته شود.

از شهرستان ها چه خبر؟

حدود ۵٠
درصد از راه
های آسفالت
بخش غالمان
به روکش
آسفالت نیاز
دارد

با شرایط فعلی اهالی باید خودروهای شان را
در بش دره بگذارند و بقیه راه را پیاده بروند.
در این باره رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای راز و جرگالن می گوید :بخش غالمان
حدود  ١٢٠کیلومتر راه روستایی دارد که در
یک سال گذشته محور غالمان به تازه قلعه به
طول  ۶کیلومتر و داشلی قلعه به سوخسو به
طول  ۵کیلومتر و داشلی قلعه به آدینه قلی به
طول  ۵کیلومتر و در مجموع  ١۶کیلومتر از راه
های روستایی غالمان آسفالت شده است.
«گلشنی» می افزاید :مسیر بش دره به تکله
قوز آسفالت نیست و حدود  ٢٠کیلومتر از راه
های روستایی غالمان نیازمند آسفالت است که
راه های ارتباطی روستایی بر حسب اولویت و
تخصیص اعتبار آسفالت خواهد شد.

رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای
راز و جرگالن ادامه می دهد :حدود  ۵٠درصد
از راه های آسفالت بخش غالمان به روکش
آسفالت نیاز دارد« .گلشنی» می افــزایــد :تا
پایان سال جاری  ١٠کیلومتر از راه روستایی
این بخش در محور غالمان به سوخسو آسفالت
خواهد شــد .فرماندار راز و جرگالن نیز می
گوید :راز و جرگالن نسبت به شهرستان های
دیگر استان در زمینه راه روستایی وضعیت
بهتری دارد و طی دو سال گذشته  ۶٠کیلومتر
روکش آسفالت گرم در این شهرستان انجام
شــده اســت« .زارع ــی» اضافه می کند :از کل
راه های روستایی شهرستان  ١٠٠کیلومتر
آسفالت نیست و روکش آسفالت  ٣٠کیلومتر از
آن در حال انجام است.

دستگیری شکارچیان غیرمجاز قبل از شکار

آغاز به کار مجمع خیران مدرسه ساز در فاروج

صدیقی -رئیس اداره حفاظت محیط زیست مانه و سملقان از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام
به شکار خبر داد«.ولیزاده» گفت :ماموران یگان حفاظت مانه و سملقان حین گشت و کنترل شبانه در مجاورت
منطقه حفاظت شده قرخود موفق به دستگیری دو شکارچی غیر مجاز شدند.وی افزود :این افراد که قصد
شکار شبانه پرندگان را با سالح و چراغ توری داشتند قبل از شکار دستگیر شدند و از متهمان یک قبضه اسلحه
تک لول شکاری غیر مجاز دست ساز به همراه شش عدد فشنگ ،ساچمه و یک عدد چراغ توری کشف و ضبط
شد.وی ابراز کرد :متخلفان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شدند.

میم پرور -مجمع خیران مدرسه ساز در فاروج فعالیت خود را آغاز کرد.فرماندار فاروج با بیان این مطلب در
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گفت :بانک اطالعاتی خیران مدرسه ساز و مدرسه یار تشکیل و
از ظرفیت بخش خصوصی در این کار حتما استفاده شود«.رجائی نیا» افزود :در همه برنامه های هفته سواد
آموزی تاثیر نقش سواد بر زندگی افراد مشخص شود تا فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه انجام بگیرد.
حجت االسالم «قلی زاده» امام جمعه فاروج نیز بر اهمیت سواد و ریشه کنی بیسوادی در سطح شهرستان
تاکید کرد و افزود :در جذب خیران ،از ظرفیت فاروجی های مقیم شهرهای دیگر نیز استفاده شود.

نجفیان -اسفراین
*مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر و رسانه اسفراین گفت :دیدار
اهالی فرهنگ و هنر فعالیت فرهنگی قلمداد می شود«.فرخنده» با تاکید بر نشست های گفت و گو محور
فرهنگی و هنری اضافه کرد :رضایت مندی جامعه فرهنگی و هنری از مسیر دیدارهای رو در رو محقق می
شود«.ارغیانی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین هم از فعالیت  8انجمن فرهنگی و هنری در
این شهرستان خبر داد.
*«فرخنده» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با خانواده شهید هنرمند فاجعه منا «محمد ابراهیم
باقری» از پیش کسوتان موسیقی اسفراین دیدار کرد.
«ارغیانی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین گفت :دیدار با «سید حسین طبسی» پیش کسوت
تعزیه خوانی و «موسی الرضا علی نیا جوشقان» شاعر پیش کسوت اسفراین از برنامه های حضور مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی در اسفراین بود.
میم پرور-فاروج
*«رجائی نیا» فرماندار فاروج در کارگروه مناسب سازی با اشاره به اشکاالت عمده در این بخش در سطح
معابر و اماکن شهری گفت :با توجه به آمار قابل توجه معلوالن شهرستان ضــرورت دارد مناسب سازی
انجام شود و این اقدام در ادارات و دستگاه های دولتی و خدمات رسان به صورت جدی مورد توجه قرار
بگیرد«.وافری» رئیس اداره بهزیستی فاروج گفت 852 :معلول در شهرستان وجود دارند که از این تعداد
 311نفرمعلول جسمی ،حرکتی هستند.
معینی-جاجرم
*دکتر «محبی» فرماندار جاجرم و دکتر «قربانی» نماینده مردم  5شهرستان استان در مجلس در دیدار با
دکتر «بطحایی» وزیر آموزش و پرورش خواستار تامین بخشی از سیستم های هوشمند مدارس جاجرم و
همچنین قول مساعد برای تکمیل ساختمان کانون شهید کامیاب و مساعدت برای تسویه بدهی های قبوض
آموزش و پرورش جاجرم شدند.
محمودیان -گرمه
*سرپرست فرمانداری گرمه در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی با بیان این که کم آبی در گرمه یکی از
علل مهاجرت روستاییان به شهر خواهد بود ،گفت :در صورت نبود مدیریت در این حوزه شاهد مهاجرت
روستاییان به شهرها خواهیم بود و این کار باعث بروز مشکالت عدیده ای می شود.
«مکرمی» افزود :ضروری است کارگاه های توجیهی و آموزشی برای کشاورزان با هدف مدیریت صحیح منابع
آبی با همکاری آب منطقه ای و جهاد کشاورزی برگزار شود.
نجاهی-جرگالن
*«علیپور» مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش راز و جرگالن گفت :جشن خودکفایی نیروی انسانی روز
گذشته در روستای تکله قوز راز و جرگالن برگزار شد.

