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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گره کور افتتاح استخر دانشآموزی مانه و سملقان
استخر دانش آموزی آشخانه؛  7سال 75 ،درصد پیشرفت

زینب برومند
مانه و سملقان وسیع ترین شهرستان خراسان
شمالی است و کمترین امکانات را در بخش
اوقــات فراغت بــرای شهروندان دارد و این
مشکل هم در مــدارس شهرستان به وضوح
دیده می شود.
دانــش آم ــوزان ایــن شهرستان فقط به زنگ
تربیت بدنی و انجام ورزش در داخل حیاط
مــدارس اکتفا می کنند و در چند سال اخیر
یکی از پروژه هایی که می توانست این طلسم
را بشکند احداث استخر دانش آموزی بود که
پس از کلنگ زنی مانند بیشتر طرح ها و پروژه
های دیگر به خواب رفته است.
استخر دانش آمــوزی آشخانه در سال  ۹۰با
حضور مسئوالن وقــت کلنگ زنــی شد امــا با
گذشت  ۷سال همچنان گره افتتاح آن بسته
مانده است و وقتی دلیل تعلل در افتتاح این
پروژه را از مسئوالن می پرسیم نبود اعتبارات
را علت آن مطرح می کنند.
یکی از دبیران ورزش که نخواست نامش در
این گــزارش ذکر شود می گوید :کلنگ زنی
استخر دانش آموزی آشخانه هــزاران امید را
در دل دانــش آمــوزان ایجاد کرد اما طوالنی
شدن زمان افتتاح آن باعث شد این امید در
دل دانش آموزان کم رنگ شود.
وی می افزاید :وقتی پیگیر زمان افتتاح این
پروژه از متولیان می شویم نبود اعتبارات را
دلیل این تعلل مطرح می کنند و باید دید چرا
طرح های مهم و تاثیر گذاری مانند استخرهای
ورزشی و دانش آموزی ناتمام مانده اند و چرا
متولیان از ابزارهای موثر برای تامین اعتبار

و تکمیل آن ها استفاده نمی کنند.ولی یک
دانــش آمــوز نیز ابــراز می کند :مشکالتی که
پروژه ها دارند این است که تا بخواهند افتتاح
شوند چند سالی طول خواهد کشید و تا به
مرحله اجرایی برسند هم چند سال دیگر به
آن اضافه می شود و در این بین بازدهی این
مجموعه کاهش پیدا می کند.
«رحیمی» اضافه می کند :طبق بخشنامه های
جدید آموزش و پرورش ،دانش آموزان باید از
پایه سوم ابتدایی ورزش شنا را آموزش ببینند
ولی نبود استخر دانش آموزی نعمت آموزش
شنا را از دانش آموزان این شهرستان گرفته
است.
یک دانش آموز هم اظهار می کند :به همراه
دوستان برای شنا به بجنورد رفت و آمد می
کردیم ولی از زمانی که قرار شد این جا استخر
دانش آموزی احداث شود خوشحال شدیم و
منتظریم هر چه زودتر این پروژه شروع به کار
کند.
«جوادی» می افزاید :هزینه های استخرهای
آزاد خیلی زیــاد است و خانواده های دانش
آموزان نمی توانند از پس هزینه های استخر
برآیند و با افتتاح این استخر خانواده های
دانش آموزان دیگر هزینه های گزاف استخر را
متقبل نمی شوند.
در ایــن بــاره مــعــاون تربیت بدنی و سالمت
اداره کل آمــوزش و پــرورش خراسان شمالی
می گوید :پــروژه استخر دانــش آمــوزی مانه
و سملقان ســال  ۹۰کلنگ زنــی و قــرار شد
مهرماه امسال به بهره برداری برسد اما نبود
اعتبار باعث شده است این پروژه کمی با تأخیر
افتتاح شود.

«لنگری» پیشرفت فیزیکی این پــروژه را ۷۵
درصــد اعــام و مطرح می کند :همزمان با
کلنگ زنــی استخر دان ــش آمـــوزی در مانه
و سملقان کلنگ اح ــداث  ۴استخر دانــش
آمـــوزی دیگر در شهرستان هــای بجنورد،
اسفراین ،شیروان و فــاروج بر زمین زده شد
که استخرهای بجنورد و شیروان پیشرفت
فیزیکی بیشتری نسبت به شهرستان های
دیگر دارند.
وی اظهار می کند :هر کــدام از استخرهای
دانش آموزی شهرستان ها در مراحل خاصی
قرار دارند و درصد پیشرفت آن ها یکی نیست.
وی با بیان این که برای تکمیل این پروژه ها
نیازمند اعتبار هستیم می افزاید :قرار شده
است اداره کل نوسازی مدارس برای تکمیل
پـــروژه هــای اســتــخــرهــای دانـــش آمـــوزی در
شهرستان ها اعتباراتی را تعریف کند که با

گردهمایی آزادگان سرافراز در اسفراین

تزریق اعتبارات تا  ۳یا  ۴ماه آینده این پروژه ها
افتتاح خواهند شد.وی سرانه ورزشی استان
را از میانگین کشوری باالتر می داند و ابراز
می کند :فضای ورزشی در کشور  ۲۴سانتی
متر و این آمار در استان  ۲۸سانتی متر است
و با افتتاح استخرهای دانش آموزی و  ۴سالن
ورزشی دانش آموزی ناتمام در استان این رقم
به  ۳۴سانتی متر خواهد رسید.
وی اظــهــار مــی کند :استخر دانــش آمــوزی
آشخانه در ابــعــاد ۱۰در  ۲۰متر و دارای
جکوزی ،سونا خشک ،سونا بخار ،سالن بدن
سازی و بوفه مخصوص است که با افتتاح آن
در راستای اجرای مطلوب درس تربیت بدنی
به دانش آموزان خدمات ارائه خواهد شد.
«لنگری» ابراز می کند :با افتتاح این استخر
دانـــش آمــــوزان مــی تــوانــنــد غیر از ساعات
آموزشی در این استخر به ورزش شنا بپردازند.
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دستگاه ها برای توسعه تالش کنند
محمودیان -دستگاه های اجرایی برای رشد و توسعه گرمه تالش بیشتری کنند.سرپرست فرمانداری گرمه
با بیان این مطلب در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان و با تاکید بر ارتباط داشتن مدیران شهرستانی با
دستگاه های استانی خود افزود :از اعضا خواستاریم به اعتبارات شهرستانی اکتفا نکنند و به دنبال اعتبارات
استانی و ملی باشند«.مکرمی» اظهار کرد :مسئوالن در مورد عملکرد پروژه ها اعم از میزان اعتبار ،پیشرفت
فیزیکی ،مشکالت موجود و همه مسائل آن اطالعات داشته باشند تا در صورت نیاز ارائه کنند.به گزارش
خبرنگار ما ،در این جلسه مقرر شد شرکت های آبفای شهری و روستایی با پیگیری و تخصیص اعتبارات برای
اصالح و تعویض شبکه آب رسانی ،از هدر رفت آب در سطح شهرستان جلوگیری کنند.

در شهر

میدان ابن سینای اسفراین
نجفیان -میدان ابن سینای اسفراین یکی از نقاط و مقاطع پر حادثه
شهری شناخته می شد که نیازمند بازنگری و اصــاح هندسی بود؛
میدانی که بر خالف نامش پیش از این فقط میزبان المان «قوری و سماور
و لیوان» بود و خبری از نمادی که جلوه ای از نام «ابن سینا» باشد نبود
و نیست.میدانی که شاید به واسطه قرار گرفتن در جوار بیمارستان امام
خمینی(ره) اسفراین به رسم قدرشناسی از جامعه پزشکان «ابن سینا»
نام گذاری شده است.بولوار شهید فهمیده منتهی به روستای فرطان
و دهستان میالنلو ،کمربند شمالی شهر یا خیابان سردار شهید علی
اکبر مرادیان و انتهای بولوار امام رضا(ع)  3مسیر پر ترددی هستند که
به میدان ابن سینا به عنوان آخرین میدان یا تقاطع اسفراین در شمال

شرقی اسفراین منتهی می شوند.نزدیکی به سایت های مسکن مهر و
شهرک های جانبازان و فرهنگیان از مواردی است که جمعیت عبوری
از این نقطه را در سال های اخیر بیشتر کرده است.
بیمارستان امام خمینی(ره) و یک مرکز چند منظوره آمــوزش فنی و
حرفه ای هم در جوار این میدان است.هر چند پیش از این سخن از
اصالح هندسی یا بازنگری در ساختار این میدان به میان می آوردیم اما
به واسطه درج گزارش های متعدد در روزنامه «خراسان شمالی» اسفند
سال گذشته پس از عملیات اجرایی  8ماهه پروژه احداث و بازآرایی
میدان ابن سینا با مساحت  9هزار و  762متر مربع به بهره برداری
رسید.میدانی که شاید خأل کمبود فضای سبز شهری در منطقه را هم

صدای روستا

اخبار

یادواره شهید «حسین رمضانی» در دشت
محمودیان -یادواره شهید آبروی محله به یاد شهید
«حسین رمضانی» در دشت برگزار شد.حجت االسالم
«قاضوی» روحانی مستقر در روستای دشت گفت:
امنیت و آسایش کشور به برکت رشادت های شهدا و
ایثارگران حاصل شده است و همه باید قدردان آنان
باشیم«.علی نیا» دهیار دشت هم ابراز کرد :برگزاری
چنین مراسمی در روستاها می تواند در اشاعه فرهنگ
شهادت و برای الگو سازی جوانان روستا موثر باشد.

در شورای نام گذاری شیروان به تصویب رسید؛

نام گذاری یک خیابان به نام شهید «حمید رحیم فر»
عوض زاده -با تصویب در شورای نام گذاری شیروان ،خیابان بهار شیروان به نام شهید «حمید رحیم فر» که
سال گذشته در این خیابان به شهادت رسید نام گذاری می شود.فرمانده انتظامی شیروان با بیان این مطلب
در جمع خبرنگاران که با محوریت گرامی داشت روز خبرنگار برگزار شد تصریح کرد :شهید «رحیم فر» اولین
شهید حوزه امنیت شیروان است و سال گذشته در درگیری با قاچاقچی شرور و مسلح به شهادت رسید.
سرهنگ «وحیدی» گفت :از ابتدای امسال تاکنون در تصادفات درون و برون شهری شیروان  9نفر جان خود
را از دست داده اند و در مدت مشابه سال گذشته  27نفر متوفی داشتیم و تعداد مصدومان نیز از  424نفر
به  401نفر کاهش یافته است.وی از کاهش  8درصدی سرقت های مهم خبر داد و اضافه کرد :در کل آمار
سرقت ها  7درصد افزایش یافته است که با کمک ناحیه مقاومت بسیج و گشت های انجام شده به دنبال
کاهش این آمار هستیم.وی ابراز کرد :با اقداماتی که از نیمه دوم سال  94آغاز شده آمار قتل در شیروان
همچنان روند رو به کاهش خود را حفظ کرده است.

افتتاح ۱۰۷  پروژه در اسفراین در هفته دولت
نجفیان -همزمان با هفته دولت ۱۰۷ ،پروژه عمرانی و خدماتی با اعتبار  ۳۵میلیارد تومان در اسفراین به
بهره برداری می رسد.معاون فرماندار اسفراین با اعالم این مطلب در نشست شورای هماهنگی و برنامه ریزی
گرامی داشت هفته دولت این شهرستان افزود :هفته دولت فرصت مغتنمی برای بازتاب و تبیین کارنامه
دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان دولتمرد است«.پرویزی» دیدار با امام جمعه ،گزارش فرماندار
در جمع نمازگزاران نماز جمعه و دیدار با خانواده معظم شهدا را از برنامه های دیگر هفته دولت در این
شهرستان دانست و ابراز کرد :کارمندان نمونه دستگاه های اجرایی هم همزمان با روز کارمند معرفی
خواهند شد.سرگرد پاسدار «مداحی» معاون فرهنگی ،اجتماعی سپاه اسفراین هم از تدارک برنامه برای
برگزاری یادواره شهدای کارمند با همکاری بسیج کارمندان ،اصناف و فرهنگیان در این شهرستان خبر داد.

تقدیر از انعکاس اخبار گرمه در «خراسان شمالی»

سرپرست فرمانداری گرمه:

نجفیان -همزمان با سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسالمی گردهمایی آزادگان اسفراینی با
حضور فرماندار اسفراین و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در روستای روئین برگزار شد.
«زارعی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اسفراین با بیان این که  ۵۸ایثارگر اسفراینی مدال آزادگی را به
گردن آویخته اند افزود ۲ :اسفراینی دیگر هم در دوران اسارت در خاک عراق به فیض شهادت نائل شدند.
«حسینی» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی هم با گرامی داشت سالروز بازگشت
آزادگــان به میهن اسالمی ،آن ها را گنجینه های ارزشمند تاریخ دفاع مقدس دانست و بر روایتگری
رویدادهای جنگ تحمیلی از سوی آزادگان تاکید کرد.به گزارش خبرنگار ما ،در این مراسم شماری از
فرهیختگان آزاده تجلیل و تکریم شدند.

شهرستان ها

۷

تا حدی برطرف کرد اما عمل به وعده های نصب المان هایی از مشاهیر
شهرستان با رویکرد و کارکرد بومی ،سنتی و محلی گویا فراموش شد که
باز هم دقت نظر مدیران شهری را می طلبد.

محمودیان -سرپرست فرمانداری گرمه در مراسم تجلیل از خبرنگاران ،از پوشش و انعکاس اخبار این
شهرستان در روزنامه خراسان شمالی تقدیر کرد«.مکرمی» گفت :روزنامه ها و نشریات باید در گرمه توزیع
منظم داشته باشند و حمایت مسئوالن از روزنامه ها و نشریات باعث انعکاس منظم اخبار در این شهرستان
می شود.وی ادامه داد :انعکاس اخبار در روزنامه ها و مطبوعات می تواند زمینه رشد و توسعه شهرستان ها
و آگهی بخشی مردم را فراهم کند.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان -اسفراین
معاون فرماندار اسفراین در کارگروه ویژه ازدواج بر ضرورت تشکیل کانون ازدواج آسان در این شهرستان
تاکید کرد«.پرویزی» با گرامی داشت سالروز پیوند آسمانی حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت امیرالمومنین
علی(ع) از این ازدواج به عنوان الگویی برای تشکیل زندگی یاد و ابراز کرد :تشکیل مجمع خیران ازدواج با
هدف تمرکز بر مشارکت های اجتماعی در مسیر تسهیل امر ازدواج از اولویت ها و جزو ضروریات است.وی
اضافه کرد :تشکیل کانون ازدواج آسان و مجمع خیران ازدواج با محوریت اداره ورزش و جوانان با رویکرد
فرادستگاهی در دستور کار قرار گیرد.
*طی مراسمی با حضور فرماندار ،شهردار ،معاون فرماندار ،رئیس اداره ورزش و جوانان و معاون توسعه
مدیریت و پشتیبانی آمــوزش و پــرورش اسفراین خبرنگاران و فعاالن رسانه ای این شهرستان تجلیل
شدند«.نوروزی» فرماندار اسفراین در این مراسم بر قدرشناسی بیش از پیش از خبرنگاران و فعاالن رسانهای
به عنوان رکن چهارم توسعه تاکید کرد.
میم پرور-فاروج
*فرماندار فاروج گفت 9 :کانون سالمت در مناطق مختلف فاروج تشکیل می شود«.رجائی نیا» افزود :هدف
و فلسفه وجودی تشکیل این کانون ها استفاده از ظرفیت های مردمی در حوزه سالمت و اجتماعی کردن
موضوع سالمت است و بر اساس ضوابط و دستورالعمل های اعالم شده ،تمامی جلسات در راستای تشکیل
این کانون ها در این شهرستان باید در یک بازه زمانی مشخص برگزار و اعالم شود.

قاب دوربین

هشت بهشت

قزلحصار سفلی

ارگ آلما دوشن غالمان

محمودیان -روستای «قزلحصار سفلی» دارای
جمعیتی حـــدود ۱۹۷نــفــر و  ۵۲خــانــوار اســت.
مردم روستا گویش کرمانجی دارنــد ،شغل مردان
دام ــداری اســت و بانوان نیز به گلیم بافی و قالی
بافی می پردازند.نزدیکی این روستا به کوه بهار،
چشمه ،سردابه و کال پیرزن باعث شده گردشگران
و مسافران زیادی در طول سال در این روستا تردد کنند.کودکان با وجود مدرسه ابتدایی در روستا فرصت
تحصیل تا این مقطع را دارند اما برای ادامه تحصیل یا باید به روستاهای مجاور بروند یا ترک تحصیل کنند.

نجاهی -اماکن تاریخی یادگار گذشتگان و نماد
هویت یک منطقه هستند.ارگ آلما دوشن بخش
غالمان در نزدیکی روستای آلما دوشن قرار دارد
و یکی از ظرفیت های گردشگری راز و جرگالن
است.این ارگ تاریخی و میراث گرانبها مربوط
به دوره اشکانیان است و در یک دوره هزار ساله به
عنوان یک دژ از آن استفاده می شد.این ارگ در فاصله  ۴کیلومتری مرکز بخش غالمان واقع شده است و
هر بازدید کننده ای را متحیر می کند.

برگزاری مسابقات گورش ،یکی از آیین های ترکمن ها در عروسی ها و اعیاد از جمله عید قربان است.

