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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

به دلیل عدم دفع صحیح زباله انجام شد؛

شکایت محیط زیست شیروان از
دو شهرداری

عوض زاده -به دلیل عدم دفع صحیح زباله و رعایت نکردن ضوابط زیست محیطی
از دو شهرداری لوجلی و قوشخانه به مراجع قضایی شکایت شد« .فخرانی» رئیس
اداره حفاظت محیط زیست شیروان با اعالم این خبر در جلسه کارگروه مدیریت
پسماند این شهر افزود :در حال حاضر عدم دفع صحیح زباله های شهری و روستایی

به معضل محیط زیستی تبدیل شده است .فرماندار شیروان نیز گفت :در شهرستان به جای
کمربند سبز با کمربند نخاله های ساختمانی روبه رو هستیم«.مرآتی» بضاعت دستگاه های
متولی را کم و همکاری مردم را الزم دانست و تصریح کرد :به دلیل عدم دفع صحیح زباله و
تخلیه نخاله امکان ایجاد بحران سالک در شهرستان وجود دارد.وی بر اختصاص منابع مالی

وعده درمانی برای بیماران فاروجی
میم پرور
مدتی است که صحبت هایی بین فاروجی ها
مبنی بر تعطیلی تنها بیمارستان این شهرستان
به گوش می رسد ،شایعاتی که به گفته رئیس
شبکه بهداشت و درمان این شهرستان احتماال
ناشی از تعطیلی بخش بیهوشی بیمارستان
شهدای فاروج است که حدود یک هفته تعطیل
بود و بیماران به شهرهای مجاور مراجعه می
کردند .شهروندان فاروجی دلیل این صحبت
هــا را نبود امکانات و ارائـــه نشدن خدمات
درمانی و همچنین حضور نیافتن متخصصان
تعریف شده در بیمارستان و سرگردانی مردم
در دریافت خدمات در بیمارستانی که از  6سال
قبل شروع به فعالیت کرده ،می دانند.
یکی از شهروندان در این باره گفت :در طول
مــدت فعالیت ایــن بیمارستان ،امــکــانــات و
خدمات خوبی ارائــه شده است و اگر تعطیل
شود از نظر اقتصادی مشکالت فراوانی به وجود
خواهد آمد.
«حــکــیــمــی» افـــــزود :از زمــــان فــعــالــیــت ایــن
بیمارستان نیروهای بسیاری در ایــن مکان
مشغول به کار شده اند و در صــورت واقعیت
داشتن این موضوع تکلیف نیروهای انسانی
شاغل در بیمارستان چه می شود؟«ربانی»

شهروندی دیگر هم ابــراز کــرد :کمبودهایی
شاید در بخش های مختلف این بیمارستان
دیده شود ولی با همت مسئوالن رفع خواهند
شد.یکی از پرستاران شاغل در بیمارستان
شهدای فاروج که تمایل ندارد نامش در گزارش
ذکر شود ،افــزود :اگر این بیمارستان تعطیل
شــود ،در کــار و زندگی ما مشکالت بسیاری
به وجود می آید و بسیاری از همکاران از این
وضعیت ناراضی هستند.
در این باره سرپرست شبکه بهداشت و درمان
فاروج با رد شایعه تعطیلی تنها بیمارستان این
شهرستان گفت :به هیچ عنوان بیمارستان این
شهرستان تعطیل نخواهد شد.
دکتر «کــریــم ذوق ــی» افـــزود :در حــال حاضر
 4بخش بــه هــمــراه نــیــروهــای متخصص در
بیمارستان فعال است و فعالیت بخش بیهوشی
طی هفته آینده آغاز خواهد شد.
وی ابــراز کرد :در حال افزایش ارائــه خدمات
و امکانات بیمارستان هستیم و در راستای
خدمات رسانی به شهروندان تالش خواهیم
کرد.فرماندار فاروج از ایجاد اختالل در برخی
خدمات تنها بیمارستان این شهرستان گالیه
کرد و با بیان این که تنها بیمارستان فاروج نه
تنها تعطیل نخواهد شد ،بلکه ارتقا نیز پیدا
خواهد کرد ،افزود :از مجموعه دانشگاه علوم

پزشکی اســتــان درخــصــوص کــم لطفی های
صورت گرفته در حوزه درمان این شهرستان
گالیه داریم.
«رجــایــی نیا» بــا بیان ایــن کــه بــا کسانی که
باعث ایجاد اختالل در حوزه خدمات درمانی
بیمارستان ایــن شهرستان شوند با جدیت
برخورد خواهیم کرد و در این زمینه مکاتبات
و پیگیری هایی نیز انجام شده است ،افزود:
در حال حاضر اشغال تخت بیمارستان شهدا
باال و انتظار است نسبت به افزایش تخت های
بیمارستانی اقدام شود نه این که ارائه برخی

اعتراض کامیون داران گرمه به کاهش کرایه ها
محمودیان -روز گذشته بیش از  ۴۰۰کامیوندار در
اعتراض به کاهش کرایه ها با توجه به افزایش هزینه
های جاری در مقابل ساختمان نوبت دهی و اعالم
بار گرمه تجمع کردند.این رانندگان که از شهرهای
گرمه ،ایور و درق بودند با پارک کامیون های شان در
حاشیه بولوار امام رضا (ع) گرمه خواستار رسیدگی

نقش مشاوران در
اوقات فراغت

مسئوالن به این موضوع شدند و اعالم کردند که چرخ
اقتصاد را رانندگان به حرکت در می آورند پس نباید
حقوق شان پایمال شود.یکی از رانندگان این شهر
گفت :گرمه به شهرستان کامیون داران معروف است
اما مسئولی وجود ندارد که پاسخگوی مشکالت ما
باشد.یکی از کامیون داران درقی اظهار کرد :قبال بار

میم پــرور« -رجایی نیا» فرماندار فــاروج در دومین
نشست هــم اندیشی ش ــورای آم ــوزش و پ ــرورش این
شهرستان بــا محوریت پشتیبانی از فعالیت های
ســوادآمــوزی ،اوقــات فراغت و سنجش دانــش آمــوزان

خدمات و تخصص ها کاهش یابد یا مختل شود.
وی اظهارکرد :از دانشگاه علوم پزشکی استان
انتظار داریم هر چه سریع تر نسبت به جبران
کمبودهای موجود بیمارستان این شهرستان
اق ــدام کند زیــرا حضور نیافتن متخصصان
تعریف شده در بیمارستان و سرگردانی آن
ها در دریافت خدمات باعث شده آن ها برای
دریــافــت خــدمــات ناگزیر بــه مــراکــز درمــانــی
شهرهای مجاور مراجعه کنند.وی تصریح کرد:
امیدواریم متناسب با بیمارستان خدمات با
کیفیت باال به شهروندان ارائه شود.

بندر عباس تنی  ۱۰۵هزار تومان بود و امسال این رقم
به  ۸۵هزار تومان کاهش پیدا کرده در حالی که همه
اجناس افزایش قیمت داشته است.یکی از کامیون
داران ایور هم تصریح کرد :از سال  ۹۰تاکنون افزایش
کرایه نداشته ایم ولی همه چیز از قبیل کمیسیون،
سوخت و لوازم یدکی افزایش حدود دوبرابری داشته
است.یکی دیگر از رانندگان بیان کرد :امسال بیمه
رانندگان از حدود  ۲۰۰هزار تومان به  ۴۰۰هزار
تومان افزایش یافته و پرداخت آن از توان ما خارج

بدو ورود به دبستان ،بر نقش پررنگ مشاوران مدارس
در برنامه های اوقات فراغت تأکید کرد.حجت االسالم
«قلی زاده»امام جمعه فاروج   نیز گفت :با هدف انسداد
مبادی بی سوادی مراقبت های الزم برای جلوگیری

اشغال تخت
بیمارستان
شهدا باال
و انتظار
است نسبت
به افزایش
تخت های
بیمارستانی
اقدام شود نه
این که ارائه
برخی خدمات
و تخصص ها
کاهش یابد یا
مختل شود

است .دادستان گرمه در حاشیه این تجمع گفت :هر
چه در توان مان باشد انجام می دهیم اما خواهش ما از
کامیون داران این شهر ،حفظ آرامش است«.باقری»
افزود :تمام خواسته ها را صورت جلسه ،مکتوب و آن
را به مقامات مافوق ارسال خواهیم کرد.به گزارش
خبرنگار ما رانندگان اعالم کردند :تجمع شان را تا
دو روز آینده ادامــه می دهند .حدود  ۴۰۰کامیون
در حاشیه دو طرف بولوار امام رضا (ع) (جاده گرمه
-جاجرم) پارک شده بود.

از ترک تحصیل دانش آموزان انجام شود« .معتمدی»
مدیر آموزش و پرورش فاروج هم اظهارکرد :از مجموع
 438سهمیه اختصاص یافته به این شهرستان در نیمه
سال گذشته  387نفر جذب سواد آموزی شدند.

شهرستان ها

۷

بیشتر و استاندارد سازی محل دفع زباله های شهر شیروان تاکید کرد.شهردار شیروان نیز
از طرح نصب  gpsروی خودروهای حمل نخاله خبر داد و افزود :فقط خودروهایی حق حمل
نخاله را خواهند داشت که مجوز این کار را دریافت کرده باشند«.شاهرخی» دفع زباله های
شهری را از مشکالت اساسی در شیروان برشمرد.

اخبار
در سال گذشته زراعی در فاروج انجام شد؛

جمع آوری  693میلیون تومان زکات

میم پرور -امام جمعه فاروج در جلسه شورای زکات
ایــن شهرستان از جمع آوری  693میلیون تومان
زکــات در ســال گذشته زراعــی از  22روستای این
شهرستان خبر داد.حجت االسالم «قلی زاده» گفت:
از این مبلغ  188میلیون تومان بــرای نیازمندان،
 209میلیون تومان در قسمت پروژه های عمرانی و
 295میلیون تومان نیز در بخش عام المنفعه روستاها
هزینه شده است« .رجایی نیا» فرماندار فاروج گفت:
میزان جمع آوری و پرداخت زکات توسط روحانیان در هر روستا به مردم اطالع رسانی شود و ماه رمضان
بهترین زمان برای تبلیغ و ترویج فرهنگ پرداخت زکات است که در این زمینه برنامه ریزی های الزم صورت
پذیرد«.صفی پور» رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) فاروج نیز با اشاره به اهمیت پرداخت زکات گفت:
زکات واجب و مستحب با محوریت محرومان جمع آوری می شود.

 70برنامه برای بزرگداشت سوم خرداد
عوض زاده 70 -برنامه محوری به مناسبت گرامی داشت سوم خرداد در شیروان اجرا خواهد شد«.مرآتی»
فرماندار شیروان در جلسه ستاد بزرگداشت سوم خرداد شیروان افزود :سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر
یکی از ماندگارترین روزها در تاریخ انقالب اسالمی است.سرهنگ «اکبری» فرمانده سپاه شیروان نیز گفت:
شیروان با داشتن  8هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس و داشتن بیشترین شهید نسبت به جمعیت اش در
بین سه استان خراسان نشان داده همواره شهری والیت مدار ،شهید پرور و انقالبی بوده است.

آغاز آبرسانی سیار به شهرک های دوالن و اسمی
نجاهی -آبرسانی سیار به شهرک های دوالن و اسمی که اهالی دو روستای اسمی و دوالن به آن جا منتقل
شده اند به صورت سیار در حال انجام است«.نجاهی» بخشدار جرگالن گفت :به دلیل احداث سد در نزدیکی
روستاهای دوالن و اسمی حدود  ۹۰درصد از ساکنان این دو روستا به مکان جانمایی شده منتقل شده اند و
به زودی از آب شرب لوله کشی برخوردار خواهند شد.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان-اسفراین
ﺍ ﺍدکتر «بهنام فر» مدیر فرهنگی و اجتماعی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین از تجلیل ۱۲
برگزیده جشنواره قرآنی این مجتمع آموزش عالی خبر داد.
ﺍ ﺍ معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین از اجرای برنامه سالمت رمضان
با اولویت نظارت بر مراکز حساس و تشدید آن خبر داد.دکتر «نادر نیک پرست» افزود :با حضور و رصد بازرسان
بهداشت محیط مجهز به تجهیزات سنجش و نمونه برداری این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد.
محمودیان-گرمه
ﺍ ﺍرئیس اداره تبلیغات اسالمی گرمه گفت ۴۰ :مبلغ و مبلغه به مساجد و هیئت های مذهبی گرمه در ماه
رمضان اعزام شدند.حجت االسالم «شیر محمدیان» اظهار کرد ۹۰ :درصد از مساجد و هیئت های شهری و
روستایی گرمه در دهه اول ماه رمضان مبلغ دارند و ۱۰درصد دیگر در دهه دوم اعزام می شوند.

