شهرستان ها
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

رئیس دادگستری مانه و سملقان اعالم کرد:

 22زندانی جرایم غیر عمد منتظر خیران
برومند ۲۲-زندانی جرایم غیر عمد در مانه و سملقان با داشتن ۳۰
پرونده قضایی و بدهی یک میلیارد تومانی چشم انتظار کمک های
مردمی ،خیران و مسئوالن هستند.رئیس دادگستری مانه و سملقان
با بیان این مطلب در جلسه هماهنگی جشن گلریزان و با اشاره به این
که سال گذشته بر حسب اعالم ستاد دیه  ۷زندانی جرایم غیر عمد این
شهرستان با بدهی  ۲۵۰میلیون تومانی آزاد شدند ،افزود :سال گذشته
ستاد دیه  ۱۵۰میلیون تومان و شاکیان با رضایت در خصوص ۵۴
میلیون تومان به آزادسازی این  ۷نفر کمک کردند.
«اسپیدکار» اظهار کرد :سال گذشته در جشن گلریزان  ۱۴میلیون
تومان کمک مردمی و خیران جمع آوری شد که اصال رضایت بخش

نبود و در مانه و سملقان با داشتن زمین های مستعد کشاورزی و مردم
متدین باید مبالغ بیشتری جمع آوری می شد.وی افزود :هر مبلغی که در
این جشن برای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد جمع آوری شود ستاد
دیه استان  ۱۰برابر آن کمک خواهد کرد.فرماندار مانه و سملقان هم با بیان
این که مردم این شهرستان همیشه در همه صحنه ها خوش درخشیدند،
اظهارکرد :باید اطالع رسانی دقیق و خوبی برای برگزاری هر چه باشکوه
تر این جشن انجام شود تا شاهد حضور باشکوه مردم و خیران در این جشن
باشیم.
«عوض زاده» با بیان این که افراد ثروتمند و متدین برای حضور و کمک در
این جشن شناسایی شوند ،افزود :بخشداران ،شهرداران و شوراها جلسهای

دیدار با خانواده شهدا

با دهیاران برگزار کنند و از کمک های مردم و خیران بهره مند شوند و ائمه
جمعه و جماعت هم از طریق تریبون هایی که در اختیار دارند از مردم و
خیران کمک بگیرند.امام جمعه پیش قلعه هم گفت :احساسات و عواطف
بشر دوستانه ما حکم می کند که به همنوعان خود کمک کنیم و با به زندان
رفتن سرپرست خانواده مشکالت و آسیب های جدی به آن خانواده وارد می
شود و آمار آسیب های اجتماعی افزایش پیدا می کند.
حجت االسالم «محزون» افزود :همه وظیفه داریم به کمک این افراد بشتابیم
و آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم زیرا گاهی اوقات نجات یک فرد
باعث می شود مشکالت چند خانواده حل شود و چه بسا بعضی از همین
افراد که آزاد می شوند افرادی موثر و مفید برای جامعه شوند.

هدر رفت  30درصدی آب در اسفراین
نجفیان
بارها مسئوالن اسفراینی در نشست های
گوناگون مرتبط با آب ،کــشــاورزی و بحران
از تنش جدی آبی سخن به میان آورده اند و
تاکید کــرده اند که مسئله کم آبی از مرحله
بحران گذشته و در مــرز فاجعه قــرار گرفته
اســت؛ مسئله ای که هشدار جدی بــرای هر
شهروند اسفراینی تلقی می شود.
کــاهــش بــارنــدگــی در ســـال هـــای اخــیــر و
خشکسالی هــای متمادی بــه قصه پــر غصه
کمبود آب بیش از هر زمانی دامن زده است و
باید بدانیم که این مسئله محدود به اسفراین
نیست و کمبود آب مسئله ای فراگیر است.
این روایت مقدمه ای شد تا به بررسی هدر رفت
آب فقط از شبکه توزیع آب شهری به واسطه
فرسودگی شبکه های آب رسانی بپردازیم؛
چالشی جدی که در کنار قصه کم آبی کمی
بیشتر از گذشته می تواند قابل تامل و نیازمند
تصمیم جدی بیش از هر زمانی دیگر باشد.
بــه گفته مسئوالن ،فرسودگی شبکه های
توزیع آب و انشعابات آن  2مسیر هدر رفت
جدی آب هستند که میزان هدر رفت آب در
این بخش تا  30درصد گزارش شده است.
این هدر رفت ناشی از فرسودگی بیش از 35
درصدی شبکه آب رسانی شهری (توزیع آب)
و حــدود  40درصــدی انشعابات آب شهری
مشترکان اسفراینی است.
یک شهروند اسفراینی می گوید :بارها شاهد
توصیه های جدی برای مدیریت مصرف آب
بوده ایم اما هدر رفت آب پیش از رسیدن به
مشترکان یا به عبارتی مصرف کنندگان نگران

کننده است.وی که تمایلی به ذکر نام خود در
این گزارش ندارد ،با بیان این که همه در برابر
حفظ منابع آبی و ارتقای بهره وری در مصرف
مسئول هستیم ،بیان می کند :فرسودگی
شبکه های توزیع یکی از عوامل هدر رفت آب
است و تامین اعتبار برای اصالح شبکه های
آب رسانی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر این که آب سرمایه و حفظ آن
جزو ضروریات است اظهار می کند :نباید
از هیچ راه چاره ای برای حفظ آب غفلت
کرد.
دیگر شهروند اسفراینی می گوید :بسیاری
هنوز به ایــن مسئله که بحران آب در آینده
بسیار جدی تر از امروز است واقف نیستیم و
به صرفه جویی آن توجه جدی و عمیق نداریم.
«حسین زاده» با تاکید بر این که باید صرفه
جویی در مصرف آب در دستور کار همگان
باشد ابراز می کند :گاه شاهد جاری شدن آب
در برخی معابر شهری هستیم که نشانه ای
از هدر رفت آب شرب است و چرایی آن باید
پاسخ داده شود.
وی یکی از کلیدی ترین علل هدر رفت آب
پیش از رسیدن به مشترکان آن را نبود سالمت
فنی شبکه های آب رسانی توصیف و تصریح
می کند :شبکه آب رسانی نیازمند مرمت و
بازسازی است و اختصاص اعتبار برای آن باید
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
شهروندی دیگر نیز یکی از منفذهای هدررفت
آب را فرسودگی شبکه های آب رسانی می
داند و می گوید :وقتی مردم به چشم می بینند
کــه خــأ در سالمت شبکه هــای آب رسانی
منجر به هدررفت آب می شود شاید مدیریت

نجفیان  -سرپرست اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران اسفراین از دیدار فرماندار و شماری از مدیران
شهرستانی با خانواده های  ۲شهید عملیات آزاد سازی خرمشهر خبر داد«.زارعی» با اشاره به حضور فرماندار
در دیدار با خانواده های شهیدان «قدرت ا ...رگبار» و «قربانعلی نظیف» از شهدای عملیات بیت المقدس
و آزادسازی خرمشهر گفت :امام جمعه و اعضای شورای تأمین هم دیداری با خانواده های معظم شهیدان
«محمد حسین خردمندی» و «محمدرضا سدیدی» از شهدای عملیات بیت المقدس خواهند داشت.

دستگیری شکارچی متخلف
میم پرور -در یک عملیات بازرسی در یکی از روستاهای فاروج ،یک شکارچی متخلف دستگیر شد.رئیس
اداره حفاظت محیط زیست فاروج گفت :در این عملیات  12قطعه الشه کبک وحشی 2 ،قطعه کبک زنده5 ،
حلقه داف و دام مخصوص زنده گیری پرنده و  4عدد قفس و آالت دیگر نیز کشف و ضبط شد«.فرجی» افزود:
متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی و مجازات به مراجع قضایی تحویل داده شد.

راه اندازی شهرک صنفی در آینده ای نزدیک
نجفیان -فرماندار اسفراین در حاشیه انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف این شهرستان از پیگیری برای راه
اندازی شهرک صنفی برای انتقال ،هدایت و فعالیت صنوف مزاحم و آالینده در آینده ای نزدیک خبر داد«.نوروزی»
رسالت اصلی اتاق اصناف را هماهنگی کسبه و بازاریان برشمرد و افزود :اصناف و بازاریان می توانند پیشگامان
ترویج و اشاعه حمایت از کاالی ایرانی در مسیر تحقق اهداف و منویات مقام معظم رهبری باشند.

از شهرستان ها چه خبر؟

مصرف ،صرفه جویی و دوری از اســراف را
جدی نگیرند.
«کریمی» با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف
آب می افزاید :توجه به مصرف معقول آب
برای مصارف خانگی نباید مورد غفلت قرار
گیرد.
در این باره مدیر امور آب و فاضالب اسفراین
با اشاره به این که به واسطه فرسودگی شبکه
های توزیع آب (آب رسانی) و انشعابات آب
در اسفراین شاهد هدر رفت  30درصدی آب
تولیدی در این شهرستان هستیم می گوید:
شبکه توزیع آب در اسفراین بیش از 200
کیلومتر طول دارد که حدود  70کیلومتر آن
فرسوده و نیازمند مرمت است.
«محمد فوالدی» با اشاره به فرسودگی بیش از
 35درصدی شبکه آب رسانی شهری اسفراین
ابراز می کند :اصالح و مرمت هر متر از شبکه
حدود  250هزار تومان هزینه می طلبد که

اصــاح یــک کیلومتر نیازمند اعتبار 250
میلیون تومانی است.
وی با بیان این که اصالح شبکه های فرسوده
اعتبار  17.5میلیارد تومانی می طلبد اظهار
مــی کند :آبــفــای اسفراین حــدود  24هــزار
مشترک دارد و انــشــعــاب ح ــدود  10هــزار
مشترک فرسوده است که حدود  40درصد
انشعابات را شامل می شود.
وی با اشاره به این که هزینه مرمت و اصالح
انشعاب بــرای هر مشترک به طــور میانگین
حدود  450هزار تومان است ابراز می کند:
اصـــاح انــشــعــابــات فــرســوده آبــفــای شهری
نیازمند اعتبار  4.5میلیارد تومانی است.
«فــوالدی» با اشــاره به ضــرورت اصالح شبکه
های آب رسانی و انشعابات فرسوده از نیاز
اعتباری  22میلیارد تومانی برای جلوگیری
از هدر رفت  30درصدی آب در این شهرستان
خبر می دهد.

فرسودگی
شبکه های
توزیع آب و
انشعابات آن
 2مسیر هدر
رفت جدی آب
هستند که
میزان هدر
رفت آب در
این بخش تا 30
درصد گزارش
شده است

با حضور مسئوالن انجام شد؛

بررسی مشکالت روستای دارالشهدا
برومند -مشکالت روستای چخماقلو (دارالشهدا) با حضور معاون
هماهنگی و امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی ،فرماندار مانه و
سملقان ،مدیران کل استان و مسئوالن دستگاه های اجرایی شهرستان
بررسی شد.معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی
در حاشیه این مراسم گفت :خواسته ها و مشکالت اهالی این روستا
در رابطه با منابع طبیعی ،کمبود آب شرب ،توسعه روستا و آسفالت
یک کیلومتر راه روستایی است و این مشکالت با دستگاه های مربوطه
بررسی می شود«.پورعیسی» با بیان این که اداره منابع طبیعی برای رفع
مشکل اهالی جلسه ای برگزار و اداره برق برای نوسازی و سامان دهی
تیرهای اضافی اقدام کند افزود :بنیاد مسکن برای به روز رسانی طرح

۷

هادی این روستا اقدام کند و مشکالت آب شرب نیز هرچه سریع تر حل
شود.
وی اظهار کرد :این روستا بیشترین شهید را به انقالب تقدیم کرده است
و مشکالت آن ها را با برگزاری جلسات با دستگاه های مربوطه هر چه
سریع تر رفع خواهیم کرد.فرماندار مانه و سملقان هم بر اجرای هر چه
زودتر طرح هادی در این روستا تاکید کرد و گفت :محدوده اجرای طرح
هادی باید کارشناسی و با در نظر گرفتن دغدغه های روستاییان اجرا
شود«.عوض زاده» بر نصب گاردریل در حاشیه جاده ارتباطی آشخانه به
چخماقلو تاکید کرد و افزود :بخشی از مبلغ اجرای این طرح در کمیته
برنامه ریزی و بخش دیگر از محل اعتبارات استان باید تامین شود.وی

از اعزام گروه کارشناسی توسط منابع طبیعی برای تعیین تکلیف اراضی
مورد اختالف روستاییان و نهادهای دولتی خبر داد و تصریح کرد :دو
محور ارتباطی یموق به کهنه جلگه و راه ارتباطی شیرین دره باید در
اولویت قرار گیرد.

ابالغ تسهیالت اقتصاد مقاومتی

فرماندار فاروج :تولید شیره انگور احیا شود

نجفیان -فرمانده سپاه اسفراین از ابالغ مرحله نخست تسهیالت اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در سال
جدید خبر داد.سرهنگ دوم پاسدار «الهی راد» با بیان این که در مرحله نخست اعتبار  ۵۵۰میلیون ریالی
برای پرداخت تسهیالت اقتصاد مقاومتی در سال جدید ابالغ شده است ،گفت :سال گذشته تسهیالت
اقتصاد مقاومتی به ارزش  ۳میلیارد و  ۴۵۰میلیون ریال به  ۳۰کارآفرین از سوی بسیج سازندگی بخش
اقتصاد مقاومتی پرداخت شد.وی اظهار کرد :تسهیالت اقتصاد مقاومتی در  ۱۲عرصه شغلی شامل پرورش
قارچ و ماهی ،دامپروری ،تولید گلخانه ای و  ...اعطا می شود.

میم پرور -فرماندار فاروج با اشاره به باالترین سطح زیر کشت باغ های انگور در تیتکانلو ،بر احیای سنت
تولید شیره انگور در بخش خبوشان تأکید کرد«.رجائی نیا» در جلسه ای با اعضای شورای شهر تیتکانلو و
جمعی از معتمدان و باغداران گفت :احیای سنت های تاریخی و گردشگری بخش خبوشان متضمن اشتغال
پایدار و توسعه اقتصادی این منطقه است.وی در خصوص بهره وری حداکثری از ظرفیت انگور در منطقه،
پیشنهاد فراوری وایجاد صنایع تبدیلی این محصول را برای جایگزینی درآمدهای مکمل به کشاورزان مطرح
کرد که باید به عنوان یک اقدام مهم به آن توجه شود.

نجفیان –اسفراین
*رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اسفراین در نشست کمیته ستاد بازسازی عتبات عالیات این شهرستان
از مشارکت و مساعدت  ۶۵۰میلیون ریالی اسفراینی ها برای بازسازی عتبات عالیات در سال گذشته خبر
داد.سرهنگ دوم پاسدار «الهی راد» از تعهد یک میلیارد و  ۳۵۰میلیون ریالی ستاد بازسازی عتبات عالیات
اسفراین از طریق جمع آوری کمک های مردمی طی امسال هم خبر داد«.نوروزی» ،فرماندار اسفراین هم با
تقدیر از تالش های ستاد بازسازی عتبات عالیات ،مشارکت در توسعه اماکن متبرکه را نشان از ارادت عمیق
به ائمه هدی و معصومین(ع) دانست.
*سرگرد «مداحی» ،معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه اسفراین اظهارکرد :همزمان با سالروز آزادسازی
خرمشهر و روز ایثار ،مقاومت و پیروزی ،امروز محفل انس با قرآن در گلزار مطهر شهدای اسفراین برگزار
می شود.
*دکتر «توحیدی» ،معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت :تلفن گویای کلینیک تخصصی
درمان اسفراین برای نوبت دهی به بیماران آغاز به کار کرد.
*رئیس اداره کمیته امداد اسفراین از توزیع  ۱۰هزار پاکت در راستای اجرای طرح همیان موال بین خانواده
های این شهرستان همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد«.منادی» افزود ۲ :هزار سبد غذایی بین خانواده
های تحت حمایت و نیازمندان در ماه مبارک رمضان توزیع خواهد شد.
*رئیس شبکه دام پزشکی اسفراین از فعالیت گشت های مشترک برای بازدید از مراکز عرضه ،فروش و
نگهداری از فراورده های خام دامی در این شهرستان خبر داد.دکتر «حسن صفایی» از تردد گشت های
مشترک علوم پزشکی ،دام پزشکی و تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت :همزمان با ماه مبارک رمضان نظارت
بر مراکز عرضه ،فروش و نگهداری از فراورده های خام دامی بیش از گذشته تشدید شد.
نجاهی-جرگالن
*«جوان نوش» ،بخشدار غالمان با بیان این که پل روستای پرسه سو با اعتبار  ۲میلیارد ریال تکمیل شده
است و به زودی به بهره برداری می رسد ،افزود :عملیات اجرایی پل روستای پرسه سو از سال گذشته در
راستای تسهیل تردد اهالی  ۴کالته و ساکنان این روستا که در طرفین پل احداث شده مستقر هستند آغاز
شد و در حال حاضر اهالی در حال تردد و استفاده از پل هستند.
*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای راز و جرگالن با بیان این که  ۳۵۰کیلومتر از راه های ارتباطی
خاکی و آسفالت این شهرستان رسوب برداری شد گفت :بارش باران و سیل هفته گذشته همه راه های
شهرستان را تحت تاثیر قرار داد و در نقاطی مانند گردنه باغلق ،بک پوالد و سوخسو هاشم رسوب گذاری
کرد«.گلشنی» گفت :رسوب برداری راه ها از هفته گذشته در شهرستان آغاز شد و  ۲۵۰کیلومتر راه خاکی و
 ۱۰۰کیلومتر راه آسفالته رسوب برداری شده است.
محمودیان-گرمه
*روز گذشته کامیون داران گرمه برای دومین روز مقابل ساختمان نوبت دهی و اعالم بار در اعتراض به
کاهش کرایه ها با توجه به افزایش هزینه های جاری تجمع کردند.
*سرهنگ «حدادیان» ،فرمانده انتظامی گرمه در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت گرامی داشت
سوم خرداد ،سالروز آزادسازی خرمشهر گفت :سوم خرداد یادآور حماسه آفرینی ها و غرور آفرینی مردم
سرافراز این سرزمین است.
*شهردار گرمه در جمع خبرنگاران گفت :ایجاد آمفی تئاتر روباز برای برگزاری مراسم ملی و مذهبی ،تکمیل
بخشی از پروژه حسینیه سید الشهدا و افتتاح بولوار خیابان انقالب به طول  ۲۵۰متر از اهم برنامه های
اجرایی در  4ماه گذشته بود«.یعقوبی» افزود :بهره برداری از پارک بانوان ،تکمیل کنارگذر خلیج فارس و
اصالح میدان قائم بخشی از برنامه های آینده شهرداری گرمه است.

قاب دوربین

دیوار غیر استاندارد ضلع جنوبی مدرسه ملک الشعرای روستای کالته بهار بخش جرگالن که چند دهه قبل با سنگ
عکس:نجاهی
و گل کار شده و برای دانش آموزان خطر آفرین است.

