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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

آخرین و ضعیت پروژه های سفر رهبری در شهرستان ها
کمربندی شمالی -اسفراین

مدرسه علمیه -جاجرم

مدرسه شبانه روزی -رازو جرگالن

مناسب سازی راههای روستایی-فاروج

کتابخانه عمومی -مانه و سملقان

در ششمین سالروز سفر تاریخی و پر خیر
و برکت رهبر معظم انقالب اسالمی به
خراسان شمالی ،ضمن گرامیداشت
این روز به بررسی مصوبات و پروژه های
سفر رهبری مربوط به شهرستان های
خراسان شمالی می پردازیم:
نجاهی -راز و جرگالن
مسئول روابــط عمومی فرمانداری راز
و جرگالن گفت ۱۱۳ :پــروژه در راز و
جــرگــان از محل اعــتــبــارات سفر مقام
معظم رهبری به استان اجــرا و تامین
اعتبار شده است«.افشین» افزود۱۱۳:
پـــروژه از قبیل آسفالت راه روستایی
و زیـــرســـازی و آســفــالــت در  ۲نقطه
شهرستان ،اجــرای عملیات آبخیزداری
در روستای باغلق و کنترل سیل در پرسه
ســو و پشنده ،احـــداث سالن ورزشــی،
خوابگاه دانــش آمــوزی ،کانون پــرورش
فکری کودکان و نوجوانان و مدرسه در
 ۱۴روستای شهرستان ،احــداث زمین
ورزشـــی روبـــاز در  ۱۱روســتــا ،اجــرای
طــرح هـــادی در روســتــای گــوی نیک،
احداث پایگاه اورژانس جاده ای و مرکز
بهداشتی ،درمانی در  ۴روستا ،پایگاه
امدادی هالل احمر در تنگه راز ،تکمیل
حوزه علمیه و استاد سرای مدرسه علمیه
باقرالعلوم راز و  ...با  ۶۹میلیارد و ۹۰۶
میلیون تومان اعتبار اجرا شده که تاکنون
 ۹۰درصد آن ها به بهره برداری رسیده
است.وی گفت ۱۰:درصد بقیه پروژه ها
حدود  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
برومند -مانه و سملقان
معاون فرماندار مانه و سملقان با اشاره
به پــروژه هــای مصوب سفر مقام معظم
رهبری در مانه و سملقان گفت :در پی
سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری
به خراسان شمالی تاکنون بیش از 127
میلیارد تومان شامل اعتبارات عمرانی به
مانه و سملقان تخصیص داده شده است.
«جهاندوست» افــزود :از مجموع پــروژه
هــای اســتــان  220پـــروژه سهم مــانــه و
سملقان اســت کــه تخصیص اعتبارات

این پروژه ها صددرصد بوده است و این
پــروژه ها در حال بهره بــرداری هستند.
وی بیشترین پ ــروژه هــای مصوب سفر
مقام معظم رهبری مربوط به شهرستان
را در خصوص سرفصل های کشاورزی،
آموزش ،منابع آب ،حمل و نقل و عمران
شهری و روستایی دانست و ابــراز کرد:
از جمله پــروژه های مهم و اساسی می
توان به گازرسانی به بیش از  40روستا
در سطح این شهرستان اشاره کرد.وی
اضافه کرد :از دیگر پروژه ها می توان به
احداث و تکمیل کتابخانه عمومی شهر
آشخانه ،کمک به تکمیل راه های در حال
ساخت شهرستان مانند راه روستاهای
چخماقلو ،خرتوت ،تاجیک و ،...تکمیل و
احداث مدارس ابتدایی و شبانه روزی در
شهر آشخانه ،کاستان ،امند و ،...احداث
زمین های روبــاز ورزشــی و اجــرای طرح
های هادی متعدد اشاره کرد.
میم پرور-فاروج
سرپرست فــرمــانــداری ف ــاروج بــا اشــاره
بــه بــرکــات سفر مقام معظم رهــبــری به
خــراســان شمالی گفت :از ســال  91تا
پایان  96در مجموع  55میلیارد و 626
میلیون و  700هزار تومان اعتبار سفر
رهبری به این شهرستان اختصاص یافته
است«.مسعود صادق تیتکانلو» افزود :از
سال  96تاکنون نیز یک میلیارد و 900
میلیون تومان اعتبار برای تکمیل بخش
دیگری از پروژه های سفر رهبری برای
شهرستان در نظر گرفته شده است.
وی ابــراز کــرد :ایــن میزان اعتبار برای
تکمیل  84پــروژه عمرانی و همچنین
گ ــازرس ــان ــی ب ــه روس ــت ــاه ــای مختلف
شهرستان اختصاص یافته است.

وی ادامـــه داد :از مجموع  84پــروژه
عــمــرانــی تــاکــنــون  78پـــروژه مستمر و
غیرمستمر در بخش های مختلف افتتاح
شده و به بهره برداری رسیده است.
«صادق تیتکانلو» در تشریح این پروژه ها
افزود :پروژه استخر دانش آموزی با 95
درصــد پیشرفت فیزیکی و اختصاص 2
میلیارد و  400میلیون تومان اعتبار،
اولین پروژه ناتمام سفر رهبری است که
البته فقط تجهیزات داخــل موتورخانه
پــروژه باقی مانده اســت.وی اظهارکرد:
پــروژه راه ســازی مربوط به آسفالت راه
روستایی چری  -تبریان ،پــروژه ساخت
مــدرســه عــشــایــری یــام و پـــروژه ساخت
مدرسه روستای تبریان که در سال 96
تعریف و هنوز اجرا نشده است ،به عنوان
سه پــروژه ناتمام سفر رهبری در حال
اجراست.
عوض زاده -شیروان
 19مهر ماه سال  91بود که رهبر معظم
انــقــاب بــه خــراســان شمالی و در 24
مهرماه به شیروان سفر کردند ،سفری
که به جز برکات معنوی ،برکات مادی
فراوانی نیز داشت و پــروژه های زیادی
در بخش های مختلف و در هر سه بخش
قوشخانه ،سرحد و مرکزی شیروان اجرا
شد.فرماندار شیروان با تشریح پروژه
هایی که از محل اعتبارات مصوب این
سفر انجام شد تصریح کرد :از محل این
اعتبارات تاکنون  179پــروژه ذیل 24
دستگاه در بخش هــای مختلف اجــرا
شــده است«.امین رضــا مرآتی» با بیان
این که از این محل تاکنون  152میلیارد
تومان اعتبار به شیروان اختصاص داده
شده اســت ،خاطرنشان کــرد :تخصیص
اعتبارات صددرصد بوده است.
وی با اشاره به این که تا پایان امسال تمام
روستاهای شیروان از نعمت گاز بهره مند
می شوند افــزود :اعتبارات سفر رهبری
موجب تحول عظیمی در حوزه گازرسانی
به روستاها شد به طــوری که با تزریق
 45میلیارد تومان اعتبار از محل سفر و

البته از محل های دیگر در  84روستای
شیروان پروژه گازرسانی انجام شد.
نماینده عالی دولت در شیروان به احداث
و نوسازی بیش از  20فضای آموزشی
و ورزشــی در حــوزه آمــوزش و پــرورش از
محل اعــتــبــارات سفر رهــبــری اشـــاره و
خاطرنشان کرد :اجرای  7پروژه در حوزه
توانمندسازی عشایر همچون خرید سیاه
چادر برای عشایر غیور و آب رسانی سیار
به آنان از دیگر برکات سفر رهبر انقالب
به شهرستان بود.
معینی -جاجرم
پـــروژه هــای مــصــوب سفر مــقــام معظم
رهــبــری از ســال ۹۱تــا  ۹۷در جاجرم
 ۷۱مورد با ۴۶میلیارد و ۹۲۲میلیون
تومان اعتبار اســت که  ۹۷درصــد این
پروژه ها به بهره برداری رسیده است.
فرماندار جاجرم با بیان این مطلب افزود:
 ۳درصد پروژه های باقی مانده با اعتبار
 ۳میلیارد و  ۱۲۰میلیون تومان مصوب
است که به شرط تخصیص کامل امسال
اجرا می شود و به بهره بــرداری خواهد
رسید«.رضا آذری» گفت :از جمله پروژه
هــای شاخص سفر رهبری که به بهره
برداری رسیده احداث چندین مدرسه در
شهرستان ،حوزه علمیه امام کاظم(ع)،
ساختمان ســازمــان تبلیغات ،پایگاه
اورژانس شهرستان و راه های روستایی
است .
وی تصریح کرد :پروژه هایی شامل توسعه
و احداث باغ و توتستان با هدف توسعه و
پرورش کرم ابریشم ،احداث یک یادمان
شهدای گمنام در جاجرم ،آب رسانی به
شهرهای سنخواست و شوقان ،اصالح
توسعه و بازسازی شبکه و تاسیسات آب

شهر شوقان در صــورت تخصیص کامل
اعتبار امسال انجام می شود و به بهره
برداری خواهد رسید.
نجفیان-اسفراین
فرماندار اسفراین از تخصیص اعتبار ۹۹۰
میلیارد ریالی به  ۱۰۵پروژه این شهرستان
از ســال  ۹۱تاکنون به برکت سفر مقام
معظم رهبری به استان خبر داد«.نوروزی»
در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اجرای
 ۱۷پروژه با اعتبار  ۱۲میلیارد تومان در
اسفراین که تا پایان امسال به بهره برداری
می رسند ابــراز کــرد ۲ :پــروژه کتابخانه
عمومی و مجتمع فرهنگی و هنری کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان مواردی
هستند که به دلیل سهل انگاری تاکنون به
بهره برداری نرسیده اند.وی افزود :حوزه
هــای روســتــایــی ،عشایری و بخش های
آموزش و پرورش ،کشاورزی ،کمیته امداد
و بهزیستی نهادهایی هستند که بیشتر
اعتبارات و برکات سفر رهبری به آنان
معطوف بوده است.
گرمه
گفتنی است ،با وجود پیگیری خبرنگار
مــا اطــاعــاتــی دربــــاره آخــریــن وضعیت
پروژه های سفر رهبری در گرمه از سوی
مسئوالن مرتبط در این شهرستان ارائه
نشد .با این حال ،مهرماه سال گذشته،
فرماندار وقت گرمه گفته بود :اعتبارات
مربوط به سفر پر خیر و برکت مقام معظم
رهبری به استان خراسان شمالی از یک
ســال بعد از سفر ،یعنی از ســال  92به
شهرستان ها واگذار شد که از این میان
 54میلیارد تومان به شهرستان گرمه
تخصیص داده شد.
از سال  92تا سال  94تعداد  50پروژه
در شهرستان گرمه شروع به فعالیت کرد
و پیشرفت قابل توجهی نیز داشته است.
در سال  1395نیز تعداد  28پــروژه با
تخصیص اعتبار  10میلیارد تومان شروع
به کار کرد که تقریب ًا  90درصــد پروژه
ها افتتاح شده و به بهره برداری رسیده
است.

گاز رسانی به روستاها -شیروان

طرح هادی روستایی  -گرمه

شهرستان ها

۷

اخبار

آغاز طرح محرومیت زدایی در مانه و سملقان
تسهیالت  ۵۰میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان برای خراسان شمالی
برومند -طرح محرومیت زدایــی در مانه و سملقان با حضور
رئیس بنیاد مستضعفان کشورکلید خورد«.خباز» استاندار
خراسان شمالی در جلسه شورای اداری مانه و سملقان هدف
از برگزاری این جلسه را توانمندسازی مردم روستاها و مناطق
محروم این شهرستان دانست و افــزود :ایجاد باور در مردم و
جوانان این منطقه برای شکوفایی استعدادهای آن ها به منظور
اشتغال زایی از دیگر اهــداف این جلسه اســت.وی ابــراز کرد:
در این طرح باید خودباوری و توانمندسازی جوانان را شناسایی و پشت سر آن ها حرکت کنیم.رئیس بنیاد
مستضعفان کشور هم از اختصاص  ۵۰میلیارد تومان تسهیالت به خراسان شمالی خبر داد و گفت :از این
میزان  ۲۵میلیارد تومان تسهیالت متعلق به مانه و سملقان است.
«سعیدی کیا» با بیان این که برای طرح محرومیت زدایی  ۲مشاور در نظر گرفته ایم افزود :یک مشاور طرح
جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان را تهیه خواهد کرد و مشاور دیگر هم طرح توانمند سازی جوانان و مردم
را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد :این طرح  ۲سال زمان الزم دارد تا به سرانجام برسد و مردم باید در این طرح صبور باشند.وی
تنها هدف این طرح را اشتغال زایی مردم و جوانان مناطق محروم دانست.

فرماندار جدید اسفراین منصوب شد
به پیشنهاد استاندار خراسان شمالی و با حکم وزیر کشور« ،طاهر رستمی» به عنوان فرماندار اسفراین
منصوب شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی ،در بخشی از حکم وزیر کشور
آمده است :به پیشنهاد استاندار خراسان شمالی به موجب این حکم به عنوان فرماندار اسفراین برای ۴
سال منصوب می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق
اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسالمی و سیاست های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم
انقالب موفق باشید«.رستمی» پیش از این بخشدار مرکزی مشهد بود.

مدیر آب و فاضالب روستایی گرمه اعالم کرد:

بهره مندی کامل روستاهای بخش مرکزی گرمه از نعمت آب

محمودیان -با آب رسانی به روستای چشمه خان ،اهالی بخش مرکزی گرمه از نعمت آب شرب بهره مند شدند.
مدیر آب و فاضالب روستایی گرمه گفت :با اجرای فاز  ۳مجتمع ناویا و آب رسانی به روستای چشمه خان اهالی
بخش مرکزی شهرستان از نعمت آب شرب به صورت کامل بهره مند شدند«.اکبری» افزود :با تخصیص  6میلیارد و
 ۱۵۰میلیون تومان از اعتبارات سفر رهبری آب رسانی به روستای چشمه خان به اتمام رسید.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان-اسفراین
*در دبستان عشایری مهاجر اسفراین مراسم بزرگداشت هفته ملی کودک با رویکرد ترویج و اشاعه فرهنگ
کتاب خوانی برگزار شد.
محمودیان-گرمه
*«قدرتی» فرماندار گرمه در دیدار جمعی از معتمدان و بزرگان این شهرستان گفت :به منظور توسعه هر
چه بیشتر شهرستان نیازمند حضور بیشتر شما شهروندان در عرصه های مختلف هستیم.حجت االسالم
«ابراهیمیان» امام جماعت مسجد جامع گرمه هم ابراز کرد :مردم والیی گرمه با حضور پرشور خود در همه
عرصه ها نشان داده اند که همیشه در صحنه حضور دارند و این حضور باید با کار خوب مسئوالن جبران شود.
میم پرور-فاروج
*اولین جلسه هم اندیشی مدیران و مربیان قرآن کریم با حضور  50نفر از مسئوالن مراکز قرآنی چناران،
قوچان ،شهر کهنه ،فاروج ،مایوان ،تیتکانلو و فاروج در جامعة القرآن تیتکانلو برگزار شد.

