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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار فاروج خبر داد:

تخصیص اعتبار
برای  5قنات

میم پرور -امسال  650میلیون تومان اعتبار برای  5قنات روستاهای نجف آباد ،حصاراندف و دربند از
توابع دهستان حصار اندف تخصیص یافته است.فرماندار فاروج با بیان این مطلب در برنامه دهگردشی به
روستاهای نجف آباد ،حصاراندف و دربند افزود :مهم ترین مشکل اهالی دهستان حصار اندف کمبود منابع
آبی در زمینه تامین آب شرب و کشاورزی است«.رجائی نیا» گفت :برنامه ریزی و پیگیری های الزم در رابطه

با رفع مشکل کم آبی روستاهای مورد نظر در حوزه آب شرب و کشاورزی انجام و مقرر شد برخی مشکالت
به صورت موردی و در کوتاه مدت و برخی دیگر که نیاز به بررسی بیشتری دارد در مدت زمان مشخص
پیگیری و برطرف شود.وی بر لزوم رفع اختالفات بین روستاییان در خصوص مشکالت منابع آبی تاکید و
اظهارکرد :بخشی از مطالبات مردم در رابطه با تخصیص سالن های ورزشی در این مناطق بود و ضروری

شهرستان ها

است پروژه های ناتمام در این بخش تکمیل و از امکانات ورزشی روستاهای همجوار استفاده شود«.رجائی
نیا» به ظرفیت ها و قابلیت های موجود در این دهستان اشاره کرد و گفت :روستای نجف آباد با توجه به
فاصله نزدیکی که با مرکز شهر دارد در حوزه گردشگری ،روستای حصاراندف در حوزه گیاهان دارویی و
زعفران و روستای دربند نیز در حوزه گردشگری دارای قابلیت و توانمندی قابل توجهی هستند.

اخبار

گزارشی از بارندگی دیروز در شهرستان ها

در بیست و هفتمین روز از بهار امسال شهرستان های
استان میزبان باران و برف های بهاری بودند؛ بارش
هایی که باعث خوشحالی بسیاری از هم استانی ها
به ویژه کشاورزان زحمتکش شد.بارش باران و برف
طــراوت خاصی به کوچه و خیابان های شهرستان
های استان بخشید و درختان و طبیعت جانی دوباره
گرفتند .با هم حال و هوای بارانی و برفی شهرستان
های استان را مرور می کنیم .البته بارش برف موجب
سخت شدن تردد در برخی مناطق شهرستان های
استان شد.

لبخند سفید آسمان در بهار
کارکنان این مجموعه در قالب اکیپ های ویژه در
راستای خدمت رسانی به شهروندان و بازگشایی
راه ها آمادگی دارند.وی اظهار کرد :با توجه به پیش
بینی هواشناسی در خصوص ادامــه بارش ها تا روز
چهارشنبه ،کارکنان این مجموعه با امکانات کامل در
حالت آماده باش هستند و بیشترین بارش در منطقه
جنوب شهرستان و در منطقه کوه شاه جهان صورت
گرفته است.

هیچ مسدودی راهی گزارش نشده و ترافیک در جاده
های شهری و روستایی این شهرستان روان است.
«علیپور» افزود :برای برف روبی و نمک پاشی راه ها 4
دستگاه گریدر برف روب 6 ،نمک پاش 2 ،لودر و 2
کامیون به جاده های شهرستان فرستاده شدند.

I Iبرف و باران در مانه و سملقان

I Iگشایش  ۲گره ترافیکی در اسفراین

 I Iبارش باران در جاجرم

معینی -با توجه به بارش باران و حتی برف در برخی
نقاط استان ،جاجرم نیز آب و هوایی ابری همراه با
وزش باد و بارش باران خفیف را داشت.به گفته «قره
جانلو» ،رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
جاجرم ،هیچ یک از مسیرهای این شهرستان در پی
بارش باران مسدود نشد و تنها در انتهای حوزه جاجرم
از سمت تخته باشقی بارش برف وجود داشت.

I Iآخرین وضعیت راه های فاروج

نجفیان  -رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
اسفراین از گشایش  ۲گره ترافیکی  ۱۵تا  ۲۰دقیقه ای
در محور اسفراین -بجنورد ناشی از لغزندگی جاده خبر
داد«.ابراهیم ذاکری» با اشاره به این که به دلیل بارش
برف و لغزندگی مسیر اسفراین  -بجنورد تردد فقط با
زنجیر چرخ امکان پذیر بود افزود :راهــداران عملیات
شن و نمک پاشی را برای بهبود شرایط ترافیکی در
محور اسفراین -بجنورد به طور مستمر روز گذشته در
دستور کــار قــرار دادنــد«.پــرویــزی» معاون فرماندار
اسفراین هم با اشاره به این که از بارندگی های اخیر
خسارتی گزارش نشده است ،از کندی تردد و انسداد
کوتاه مدت مسیر اسفراین -بجنورد به دلیل تردد
وسایل نقلیه سنگین و لغزندگی مسیر خبر داد.

I Iباز بودن محورهای مواصالتی گرمه

میم پرور -رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای ف ــاروج بــا اش ــاره بــه بــارش بــرف و ب ــاران در این
شهرستان به تشریح آخرین وضعیت راه ها پرداخت.
«هومن وکیلی» گفت :تمامی راه های شهرستان باز
است و رفت و آمد وسایل نقلیه بدون مشکل انجام
می شود و اگر بارش ادامه یابد و منجر به ایجاد مشکل
در رفت و آمد و عبور و مرور وسایل نقلیه شود ،تمامی

محمودیان -رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای گرمه هم از بازبودن تمامی محورهای مواصالتی این
شهرستان در ساعت  14روز گذشته خبر داد و افزود:

برومند -مانه و سملقان روز گذشته میزبان برف و باران
بهاری بود و این بارش با وجود طراوت بخشی به طبیعت
هیچ مسدودیت جاده ای و خسارتی در این شهرستان
دربر نداشت.رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای مانه و سملقان گفت :بیشترین بارش برف در جاده
آسیایی ،محور چمن بید به جوزک و محورهای روستایی
چخماقلو و گرمک رخ داده است«.جعفری» با بیان این
که همکاران راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان
از ابتدای صبح روز دوشنبه با دستگاه های نمک پاش
در جاده چمن بید مستقر شدند و مشغول نمک پاشی
بودند تا جاده لغزنده و مسدود نشود اظهار کرد :هیچ
جاده ای در شهرستان مسدود نشد .وی ابــراز کرد:
بــارش بــرف در بعدازظهر روز دوشنبه بیشتر شد و
همکاران اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشغول
برف روبی و نمک پاشی بودند و تا لحظه تنظیم این
گزارش هیچ محور و مسیری مسدود نشده بود.

I Iبارش برف در بخش های سه گانه شیروان

عوض زاده -روز گذشته بارش برف بخش های
مرکزی ،سرحد و قوشخانه در شیروان را سفیدپوش
کرد.رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

۷

ویژه برنامه های هفته جوان
شیروان بعد از ظهر روز گذشته به خبرنگار ما گفت:
هر چند بارش برف در همه بخش ها شروع شده اما
همه راه ها باز است و با توجه به این که در جاده ها
نــشــســت بــــرف نــداشــتــه ایــــم بــــرف روبــــی نــیــاز
نیست«.زراعتکار» افزود :طبق پیش بینی ها و اخطار
هواشناسی مطمئن ًا تا شب به خصوص در نقاط مرتفع
شهرستان نیاز به بــرف روبــی خواهیم داشــت.وی
تصریح کرد :در نقاط کوهستانی و گردنه ها نیز به
خصوص در گردنه شیخ حسن کوالک گزارش شده
است« .امان زاده» مدیر جهاد کشاورزی شیروان نیز با
بیان این که هر چند در  24ساعت منتهی به عصر روز
دوشنبه شاهد بارش برف به صورت پراکنده در بعضی
از نــقــاط بــودیــم ام ــا مــحــصــوالت ک ــش ــاورزی دچــار
ســرمــازدگــی نشد تصریح کــرد :بــا توجه بــه کاهش
بارندگی ها در سال آبی گذشته و امسال ،این بارندگی
ها مانند طالست اما امیدواریم کاهش دما به شکلی
نباشد که باغ ها دچار سرمازدگی شود.

I Iبارش برف در ارتفاعات راز و جرگالن

نجاهی -با بارش برف که از صبح روز گذشته در راز و
جــرگــان آغــاز شــد ارتــفــاعــات و برخی مناطق این
شهرستان چهره زمستانی به خود گرفت به طوری که
رفته رفته بعد از ظهر به شدت بر بارش برف افزوده شد
و کشاورزان و اهالی شهرستان را غافلگیر کرد.رئیس
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای راز و جرگالن با
اشاره به بارش برف بهاری در اکثر نقاط این شهرستان
گفت :بیشترین میزان بارش برف که از روز گذشته
آغاز شد در محور تخته باغلق ،ارتفاعات و جنگل های
ارس حاشیه این محور بود و سبب لغزندگی در نقاطی
از این مسیر شد«.گلشنی» با بیان این که مسافران از
سفرهای غیر ضــروری بپرهیزند افــزود :بــارش برف
باعث بسته شدن هیچ محوری نشده و تردد در حال
انجام است و مسافران می توانند با رعایت نکات ایمنی
و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در جاده های راز
و جرگالن رفت و آمد کنند.

محمودیان -در جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان گرمه ویژه برنامه های گرامی داشت هفته جوان اعالم
شد«.باقری» رئیس اداره ورزش و جوانان گرمه در این جلسه با بیان این که بیش از  20برنامه در هفته جوان
برگزار می شود افزود :دیدار با ائمه جمعه و خانواده شهدا و برگزاری مسابقات علمی ،هنری و ورزشی،
کارگاه های آموزشی و کرسی های آزاد اندیشی از جمله برنامه های اجرایی در هفته جوان است«.مکرمی»
سرپرست فرمانداری گرمه نیز گفت :انتظار داریم دستگاه های اداری و اجرایی شهرستان در برگزاری برنامه
های پاسداشت روز جوان اهتمام ویژه ای داشته باشند.

تدارک  ۳۰برنامه برای هفته سالمت
نجفیان -معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین از تدارک  ۳۰برنامه برای هفته سالمت در این
شهرستان خبر داد.دکتر «نیک پرست» با بیان این که برنامه های هفته سالمت با شعار سالمت برای همه
برگزار می شود افزود :برگزاری پیاده روی خانوادگی ،مسابقه دوچرخه سواری و رقابت های جام سالمت،
برپایی نمایشگاه گیاهان دارویی و نواختن زنگ سالمت از مهم ترین برنامه های هفته سالمت است.

از شهرستان ها چه خبر؟
عوض زاده_شیروان
*فرماندار شیروان در جلسه کمیته صدور مجوز این شهرستان با بیان این که تمام مراحل مربوط به صدور
مجوزهای سرمایه گذاری در فرمانداری انجام خواهد شد افزود :بسترهای جذب سرمایه گذار در شهرستان
فراهم و مشکالت در این زمینه برطرف شود«.مرآتی» با بیان این که مدیران دستگاه ها مسئول پیشرفت و
توسعه در سطح شهرستان ها هستند اظهار کرد :مدیران باید در جلساتی که دعوت می شوند شخص ًا حاضر
شوند و با مدیران خاطی و غایب برخورد خواهد شد.وی با اشاره به طرح بازآفرینی شهری تصریح کرد :باید
تمام توان مان را برای استفاده از این فرصت به منظور جذب اعتبارات پیش بینی شده به کار گیریم.
نجفیان -اسفراین
*«پرویزی» معاون فرماندار اسفراین در کارگروه سالمت و امنیت غذایی اسفراین بر سامان دهی تخلیه نخاله های
ساختمانی ،مدیریت پساب فاضالب و برگزاری برنامه های فراگیر هفته سالمت تاکید کرد.دکتر «ایلدرآبادی»
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از اهتمام برای توسعه خدمات در عرصه های بهداشت ،درمان و سالمت
خبر داد.دکتر «نیک پرست» معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین نیز با اشاره به این که برای استفاده از
پساب فاضالب در کمربند سبز یا در حوزه کشاورزی باید تصمیمات اساسی گرفته شود افزود :یکی از راهکارهای
اساسی برای سامان دهی نخاله های ساختمانی تعیین محل دپو و دفن مناسب آن هاست.
میم پرور -فاروج
*«نظری» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فاروج گفت :برگزاری نمایشگاه ها و مسابقات مختلف
فرهنگی و هنری ،جشنواره های کتاب ،عکس عاشورایی ،موسیقی مقامی و عصرهای فرهنگی و هنری،
جذب هنرآموزان با استفاده از طرح استعدادیابی ،توانمندسازی هنرمندان ،تشکیل کارگاه های آموزشی
و ...از جمله فعالیت ها در سال جدید است.
*«رجائی نیا» فرماندار فاروج با بیان این که آموزش و پرورش عامل مهم نهادینه شدن فرهنگ استفاده از
کاالی ایرانی و تحقق شعار سال است ،افزود :در راستای تحقق شعار سال ،تمامی ادارات و مدارس ،باید از
کاالی ایرانی استفاده کنند.
*دومین جشنواره «کتابخوانی ،دانایی ،توانایی» در مدارس فاروج برگزار شد«.معتمدی» مدیر آموزش و
پرورش فاروج هدف از برگزاری این جشنواره را بهبود فرهنگ مطالعه و غنی سازی اوقات فراغت دانش
آموزان دانست و ابراز کرد :در این جشنواره  13دانش آموز دوره اول ابتدایی کتاب نقطه 18 ،دانش آموز
دوره دوم ابتدایی کتاب پاپر 7 ،دانش آموز دوره متوسطه اول کتاب پسران نان و نمک و  7دانش آموز دوره
متوسطه دوم کتاب بچه های کارون را آزمون دادند.

