چهارشنبه  ۲۳خرداد  ۲۸ 1397رمضان  143۹شماره 27۳۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در پی چاپ مطلب روزنامه «خراسان شمالی» اعالم شد:

تخصیص اعتبار برای احداث اولین
سالن ورزشی جرگالن

نجاهی -برای احداث اولین سالن ورزشی بخش  ۳۲هزار نفری جرگالن  ۴۰۰میلیون تومان اعتبار مصوب شده بود که  ۲۰۰میلیون تومان برای آغاز به
کار این پروژه تخصیص یافت.فرماندار راز و جرگالن با بیان این مطلب افزود :پیمانکار این پروژه مشخص شده است و عملیات احداث آن به زودی آغاز می
شود«.محمد زارعی» تصریح کرد :در سال آینده اعتبار قابل توجهی را برای تکمیل پروژه در نظر خواهیم گرفت تا جوانان و ورزشکاران جرگالنی از فضای
سرپوشیده برخوردار شوند.پیش از این در روزنامه خراسان شمالی از نبود سالن ورزشی در بخش جرگالن چندین گزارش به رشته تحریر در آمده بود.

پروژه  ۶ساله با  ۳۰درصد پیشرفت

فاطمه معینی

کتابخانه سنخواست فقط در حد اسکلت

پــروژه احــداث کتابخانه عمومی سنخواست
پس از گذشت چند سال بدون پیشرفت باقی
مانده است و این در حالی است که کلنگ این
پروژه در سال  ۹۱با  ۱۶میلیون تومان اعتبار
زده شد.سال گذشته مطلبی با عنوان «پروژه
کتابخانه سنخواست  ۳۰درصد پیشرفت با
گذشت  ۵سال» در روزنامه «خراسان شمالی»
به چاپ رسید و شواهد حاکی است که این
پــروژه همچنان پیشرفتی نــدارد و نیازمند
اعتبار بــرای تکمیل شــدن است.به گــزارش
خبرنگار ما ،کتابخانه کنونی شهر سنخواست
در طبقه بــاالی یک حسینیه قــرار دارد و به
دلیل داشتن پله هــای زیــاد بــاال رفتن برای
استفاده شهروندان دشوار است.
یکی از شهروندان در این باره گفت :کتابخانه
جدید شهر سنخواست چند ســال اســت که
بدون هیچ پیشرفتی باقی مانده و هنوز درست

نشده است«.ساالری» افزود :در حال حاضر
مکانی که برای کتابخانه فعلی در نظر گرفته
شده در طبقه باالی یک حسینیه است که پله
های زیادی دارد و باال رفتن از این پله ها برای
افراد میانسال دشوار است.
«حامدی» یکی دیگر از شهروندان اظهارکرد:
تنها ستون ها و سقف بنای پــروژه کتابخانه
را کامل کرده اند و هیچ گونه پیشرفتی دیده
نمی شود.
در ایــن بــاره رئیس شــورای شهر سنخواست
گفت :پــروژه کتابخانه عمومی سنخواست با
پیشرفت  ۳۰درصدی نسبت به کل پروژه هیچ
پیشرفتی نداشته است با توجه به این که این
پروژه از سال  ۹۱با  ۱۶میلیون تومان اعتبار
آغاز شد همچنان نیازمند اعتبار است.
«صادقی تنها» با بیان این که یکی از مشکالت
این پــروژه تخصیص کم اعتبار است ،افزود:
به این پــروژه در یک سال  ۲۰میلیون تومان
تخصیص داده شد و یک سال پــروژه متوقف

اخبار

 ۲۰پایگاه برای جمع آوری فطریه در مانه و سملقان
 ۲۰پایگاه جمع آوری فطریه در روز عید سعید فطر در مانه و سملقان استقرار می یابد ،از این تعداد یک پایگاه
سیار و یک پایگاه ثابت است و  ۱۸پایگاه در مصلی استقرار خواهد یافت.حجت االسالم «الهی»مسئول زکات
کمیته امداد مانه و سملقان در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مراسم عید سعید فطر گفت :سال گذشته
 ۴۳میلیون و  ۴۵۵هزار ریال فطریه در این شهرستان جمع آوری شد و وجوه جمع آوری شده فطریه برای
امور معیشتی نیازمندان استفاده خواهد شد«.جهاندوست» معاون فرماندار مانه و سملقان هم گفت :نیروی
انتظامی با گشت های گسترده خود در سطح شهرها با صندوق هایی که فاقد آرم دبیرخانه شورای زکات
هستند و صندوق هایی که متحدالشکل نیستند برخورد کند.

پیشرفت  ۹۰درصدی طرح توسعه بیمارستان جاجرم

شد و در سال  ۵۰ ،۹۴میلیون تومان تخصیص
داده و سقف ایــن کتابخانه ساخته شــد.وی
تصریح کرد :حداقل اعتبار برآورد شده برای
احــداث این پــروژه  ۴۵۰میلیون تومان است
که در حال حاضر  ۹۰میلیون تومان تخصیص
پیدا کرده و ستون ها و سقف کتابخانه آماده

شده اســت.وی ادامه داد :به میزان اعتباری
که تخصیص داده شده کار شده است و سال
گذشته  ۱۰۰میلیون تومان اعتبار تخصیص
یافت که  ۲۵میلیون تومان از این اعتبار محقق
شد و در حــال پیگیری بــرای اختصاص این
مبلغ تا پایان تیر ماه هستیم.

پروژه احداث
کتابخانه
سنخواست از
سال  ۹۱با ۱۶
میلیون تومان
اعتبار آغاز
شد و همچنان
نیازمند اعتبار
است

ضرورت استقرار ادارات در گرمه

کاهش متقاضیان رشته ریاضی

محمودیان -سرپرست فرمانداری گرمه در جلسه
کارگروه تخصصی اشتغال استان در این شهرستان بر
ضرورت استقرار ادارات در گرمه تاکید کرد«.مکرمی»
افزود :ضروری است ادارات غیر مستقر در شهرستان
نظیر ثبت اسناد ،شرکت پخش و پاالیش فــراورده
های نفتی ،تعزیرات حکومتی ،صندوق کار آفرینی
امید و تامین اجتماعی در گرمه مستقر شوند.معاون
هماهنگی امــور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
خراسان شمالی هم گفت :یکی از اهداف حضور در شهرستان این است که عمده مشکالت و مباحث اقتصادی
در شهرستان را فرماندار و دستگاه های اجرایی مطرح کنند و مصداق آن ها را بررسی می کنیم و مدیران ارشد
استان که حضور دارند باید پاسخگو باشند و اگر این جا مسئله حل نشود سعی میکنیم در دستور کار قرار دهیم و
تا تاریخ معین مشکالت را حل کنیم«.پورعیسی» افزود :اولویت برای تسهیالت توسعه پایدار این است که از ۲۶۳
میلیارد تومان تسهیالتی که داریم در شهرستان ها حضور یافته و پس از بررسی پروژه ها به تناسب سهمی که
شهرستان ها دارند و با توجه به فعالیت آن ها به دستور استاندار سهم شان را بیشتر کنیم.

برومند -سال گذشته هزار و  ۵۴مانه و سملقانی
در کنکور سراسری شرکت کردند و امسال این رقم
به هزار و  ۲۲۳نفر رسیده و این در حالی است که
متقاضیان رشته ریاضی روز به روز در حال کاهش
هستند.مدیر آمــوزش و پــرورش مانه و سملقان با
اعالم این خبر در جلسه شــورای آمــوزش و پرورش
این شهرستان افــزود :در رشته انسانی  ۳۰۱نفر،
در رشته تجربی  ۵۷۲متقاضی و در رشته ریاضی
 ۷۷مانه و سملقانی در کنکور سراسری شرکت کرده اند.جنتی با بیان این که سال گذشته در پایه اول این
شهرستان  ۲هزار و  ۱۰۰دانش آموز سنجش شدند ،ابراز کرد :برای سنجش دانش آموزان ورود به دبستان
روستایی کمبود وسیله نقلیه داریم و از ادارات شهرستان خواستاریم وسایل نقلیه شان را در اختیار مان
بگذارند.فرماندار مانه و سملقان هم گفت :دستگاه های اداری مانه و سملقان برای سنجش دانش آموزان
بدو ورود به مدرسه ،با آموزش و پرورش همکاری کنند و وسایل نقلیه شان را در اختیار آموزش و پرورش
بگذارند«.عوض زاده» افزود :آموزش و پرورش برای شهریه دانش آموزان پیش دبستانی زیاد سختگیری نکند.

نجفیان ۴ -هزار قطعه مرغ گوشتی یک مرغداری که
حــدود  ۲ماه است بــرای کارآفرینی و اشتغال زایــی در
کیلومتر  ۴محور اسفراین  -سبزوار حوالی روستای اتیمز

به دلیل آتش سوزی و بخش قابل توجهی به دلیل خفگی
ناشی از دود متصاعد از آن تلف شدند.در این آتش سوزی
به سالن نگهداری آسیب جدی وارد نشد.

اتالف  ۴هزار قطعه مرغ
گوشتی در پی حریق

شهرستان ها

۷

راه اندازی شده است به دلیل آتش سوزی تلف شدند.بر
اساس اظهارات مالک مرغداری این آتش سوزی در پی
اتصال برق رخ داده است و شماری از مرغ های گوشتی

معینی -پروژه طرح توسعه بیمارستان جاجرم از  ۳۲به  ۶۴تختخواب  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان جاجرم با بیان این مطلب افزود :طرح توسعه بیمارستان جواداالئمه (ع) از
 ۳۲به  ۶۴تختخواب با اختصاص  ۲۶تخت جراحی و بستری و  ۶تخت آی سی یو از تیرماه  ۹۶آغاز شد و
پیشرفت آن در حال حاضر  ۹۰درصد است«.مالئکه» افزود :اعتبار این پروژه از محل دانشگاه علوم پزشکی
 ۳۰میلیارد و  ۸۸۰میلیون ریال است و به گفته پیمانکار این پروژه در هفته دولت امسال افتتاح خواهد شد.

تخصیص اعتبار برای «توی»
نجفیان -رئیس اداره میراث فرهنگی اسفراین از تخصیص اعتبار برای مطالعات محوطه های تاریخی «توی»
خبر داد«.محمد محمدی» با بیان این که اعتبار  ۳۰۰میلیون ریال از منابع ملی برای محوطه های تاریخی
توی شهرستان اسفراین تخصیص یافته است ،افزود :این اعتبار برای مطالعات ،نقشه برداری ،تعیین حریم،
مستندنگاری و عملیات حفاظت اضطراری محوطه های تاریخی یک و  ۲توی هزینه خواهد شد.به گزارش
خبرنگار ما ،تپه های تاریخی توی یکی از غنی ترین سایت های تاریخی اسفراین با قدمت دوران پیش از
تاریخ ،تاریخی و اسالمی با شماره های  ۱۶۹۷۳و  ۱۶۹۷۴در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

شکارچی متخلف به حبس محکوم شد
صدیقی-شکارچی متخلف کل و بز وحشی به پنج سال حبس محکوم شد .رئیس اداره حفاظت محیط
زیست اسفراین با بیان این خبر افزود :طی سال گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان
حین گشت و کنترل منطقه حفاظت شده سالوک(دره توت) دو شکارچی متخلف را به همراه الشه یک راس
کل و یک راس بز وحشی دستگیر کردند.
«الیق» گفت :یکی از متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی و با
توجه به ادله موجود و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهم محرز شد.وی ادامه داد :دادگاه متهم را به جرم
نگهداری سالح غیرمجاز به تحمل دو سال حبس تعزیری و شکار غیرمجاز جانوران وحشی به سه سال حبس
با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط سالح مکشوفه محکوم کرد و با قطعی شدن رای ،متهم جهت گذراندن
دوران محکومیت خود (پنج سال حبس) روانه زندان خواهد شد.

از شهرستان ها چه خبر؟
برومند -مانه و سملقان
*رئوفی رئیس بنیاد مسکن مانه و سملقان گفت :طی خسارت سیل اخیر به منازل مسکونی روستای گزآباد،
 ۱۵متقاضی برای دریافت تسهیالت ساخت مسکن به بانک های عامل شهرستان معرفی شدند.
میم پرور-فاروج
*رئیس اداره آب و فاضالب روستایی فاروج با بیان این که عملیات اجرایی جمع آوری فاضالب روستای
مایوان در فاروج آغاز شد ،افزود :پروژه شبکه جمع آوری و تصفیه فاضالب در  28روستای کشور اجرایی می
شود و سهم خراسان شمالی از این طرح 3 ،روستا و سهم این شهرستان روستای مایوان است«.حارث آبادی»
افزود :این پروژه به مدت  2سال اجرا می شود و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

