یک شنبه  ۲۸مرداد  ۷ 1397ذی الحجه  143۹شماره 27۸۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یک مسئول خبر داد:

مقاوم سازی تنها  10درصد
واحدهای مسکونی جرگالن

نجاهی -تنها 10درصد واحدهای مسکونی جرگالن مقاوم سازی شده است.رئیس اداره بنیاد مسکن راز و جرگالن با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :طی سال های
گذشته حدود  2هزار و  500مورد تسهیالت روستایی به ساکنان راز و جرگالن ارائه شده است و با توجه به استقبال کم مردم منطقه ،راز و جرگالن در کشور پایین ترین
میزان دریافت تسهیالت مسکن را دارد«.جبار ایمانی» گفت :واحدهایی که بدون دریافت پروانه و نقشه از مهندس طراح در این منطقه احداث شده اند غیر استاندارد و در
مقابل زمین لرزه های کوچک آسیب پذیر هستند.

جای خالی نمادهای فرهنگی و بومی در اسفراین
نجفیان
یکی از چالش هــای مدیریت شهری نبود
پیوست فرهنگی است که بخشی از آن بهره
گیری از نمادهای محلی و بومی یا دست کم
ارتباط نمادهای میادین با نامی است که آن ها
به دوش می کشند.
میادین اسفراین با اسامی مختلف نام گذاری
شده اند اما از نمادهای مرتبط با این عناوین
خبری نیست.
یکی از شهروندان با اشاره به پیشینه تاریخی
این شهر کهن به ضرورت توجه مدیران شهری
و شورای اسالمی شهر به بهره گیری از المان
هــای بــومــی مرتبط بــا فرهنگ محلی این
شهر اشاره می کند و می گوید :میادینی در
اسفراین وجود دارند که با عناوینی نام گذاری
شده اند و اغلب آن ها در واقع نمادی ندارند
و میدان هایی هم که صاحب نماد هستند
نمادشان با نام میدان همخوانی نــدارد و به
عبارتی دیگر ،نام و نماد با هم بیگانه اند.
«حسینی» با بیان این که اعتالی سیما و منظر
شهری می تواند یکی از نقاط قوت مدیریت
شهری باشد اب ــراز مــی کند :مسبب اصلی
کمبودهای موجود در این بخش شورای نام
گــذاری معابر شهری است که بدون توجه به
پیوست های فرهنگی اقدام به نام گذاری یک
میدان می کند.
شهروندی دیگر هم با تاکید بر این که جای

خالی نمادهای فرهنگی در میادین ،تقاطع ها
و معابر شهری حس می شود ،بر معطوف شدن
دقت نظر شورای شهر و مدیریت شهری بر نام
گذاری معابر شهری با پیوست های فرهنگی و
بومی تاکید و تصریح می کند :یکی از چالش
ها ایــن اســت که بیشتر المان هــای میادین
مربوط به سال های دور است و در سال های
اخیر که میادین یا احداث شده اند یا تغییر نام
داده اند برای آن ها تدبیری اندیشیده نشده
است.
«مــحــمــودی»از کم توجهی به گنجینه غنی
فرهنگ بومی و بهره گیری از ظرفیت های
پیشینه تاریخی این دیار کهن گالیه می کند.
«حسن زاده» یکی دیگر از شهروندان هم با
اشاره به این که میادین و نمادهای آن ها می
تواند گویای شناسنامه و هویت هر شهر باشد،
استفاده از نمادهایی را که با فرهنگ بومی و
محلی گره خــورده است ،ضــروری می داند و
تصریح می کند :نماد یا هر المانی باید گویای
نام آن تقاطع باشد.
در ایــن بـــاره رئــیــس کمیسیون فرهنگی،
اجتماعی و ورزش ــی ش ــورای اســامــی شهر
اسفراین با اشاره به این که پیوست فرهنگی
و بهره گیری از المان ها و نمادها از ضرورت
هــای موجود و از مسائلی اســت که منجر به
تامین جلوه هــای سیما و منظر شهری می
شود ابراز می کند :این موضوع بهره گیری از
دیدگاه ها و نظرات کلیدی صاحب نظران این

مدیر آموزش و پرورش گرمه اعالم کرد:

شهرستان ها

۷

اخبار

همایش تجلیل از آزادگان
میم پرور -همایش تجلیل از آزادگــان در فاروج برگزار شد« .رجائی نیا» فرماندار فاروج در این همایش از
آزادگان به عنوان اسوه های صبر و استقامت یاد کرد و گفت :فلسفه برگزاری این گونه مراسم که در راستای
پاسداشت مقام شهدا ،جانبازان ،آزادگان و ایثارگران برگزار می شود این است که به یاد تمامی این عزیزان
هستیم و تلنگری برای ما نیز خواهد بود و باید همه مقام واالی آن ها را ارج نهیم .حجت االسالم «نادعلیزاده»
امام جمعه تیتکانلو نیز از آزادگان به عنوان وزنه های استقامت یاد کرد و افزود :اجر آزادگان کمتر از مجاهدانی
که شهید یا جانباز شدند نیست«.درگاهی» رئیس بنیاد شهید فاروج نیز گفت :این مراسم در راستای تجلیل از
مقام ارزشمند  15آزاده سرافراز و خانواده آن ها و  7فرزند ممتاز آن ها برگزار شد.

افتتاح نمایشگاه کتاب در جاجرم
معینی -نمایشگاه کتاب با  ۲هزار عنوان در بخش های مختلف به مناسبت دهه امامت و والیت در جاجرم
افتتاح شد.حجت االسالم «پوررجب» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی جاجرم گفت :این نمایشگاه تا ۱۳
شهریور ماه دایر است و عالقه مندان می توانند از تخفیف  40تا  50درصدی بهره مند شوند.

حوزه را می طلبد اما یکی دیگر از اولویت های
موجود مسائل مالی و بودجه ای است.
«سلیمان غفاری جوشقان» با اشــاره به این
که بناست پس از طــرح مسئله ایــن موضوع
در کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــورای شهر ،آن را در صحن علنی مطرح
کنیم ،ادامه می دهد :باید با احصای اولویت
ها در این مسیر گام برداریم و در این میان از
دیدگاه صاحب نظران بهره بگیریم.
وی با تاکید بر این که شناسایی اولویت ها به
واسطه گستردگی معابر شهری باید در گام
نخست مــورد توجه باشد اظهار می کند :از
نظرات مثبت هنرمندان هنرهای تجسمی که
صاحب ذوق هستند و ایده ای در این رابطه

امام جمعه جاجرم:

دارند برای طرح در کمیسیون استقبال می
کنیم و آماده بررسی دیدگاه ها هستیم.
«ابراهیم بابایی» رئیس شــورای اسالمی
شهر اسفراین هم با اشــاره به ایــن که این
مسئله یکی از مسائل کلیدی و صاحب
اولویت اســت ،به ضــرورت طرح موضوع آن
در کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــورای اسالمی شهر و کمیته نــام گــذاری
معابر شهری ذیــل ایــن کمیسیون اشــاره و
اضافه می کند :باید کمیسیون فرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی به ابعاد گوناگون آن
بپردازد و پس از آن از ظرفیت های موجود در
شورای اسالمی شهر و مدیریت شهری برای
تحقق آن استفاده کند.

میادین
اسفراین با
اسامی مختلف
نام گذاری
شده اند اما از
نمادهای
مرتبط با این
عناوین خبری
نیست

فرماندار اسفراین مطرح کرد:

سامان دهی  90درصد نیروهای انسانی

هویت ما به وسیله والیت شکل می گیرد

ضعف در شناساندن فرصت های کلیدی

محمودیان -بیش از  ۹۰درصد نیروهای انسانی مدارس سامان
دهی شده اند و سامان دهی بقیه با اعالم نتایج نقل و انتقاالت
استان انجام خواهد شد.مدیر آمــوزش و پــرورش گرمه با بیان این
مطلب در جلسه پــروژه مهر  ۹۷گرمه افــزود :کمبودها و مشکالت
مدارس گرمه باید رفع شود.
«مقصودی» تصریح کــرد :با توجه به پراکندگی روستاها و بعد
مسافت در شهرستان و دوری از مرکز استان در خصوص جابه جایی
تجهیزات و خدمات در مدارس ،به ماشین ویژه حمل و نقل بار نیاز
داریم که تاکنون تامین نشده است.

معینی -هویت و موجودیت ما به وسیله والیت شکل می گیرد و والیت
در دین اسالم اهمیت بسیار زیادی دارد.حجت االسالم «موسوی» امام
جمعه جاجرم در جلسه شورای فرهنگ عمومی با بیان این مطلب افزود:
بسیاری از مشکالت و آسیب های جامعه به دلیل فاصله گرفتن از والیت
است و باید همواره تابع والیت باشیم تا از برکات این نعمت بهره مند
شویم.فرماندار جاجرم نیز گفت :مصوبات جلسه باید به صورتی باشد که
آثار معرفتی را در جامعه نهادینه کند و در هر جلسه یک تصمیم عملیاتی
گرفته شود«.آذری» افزود :جلسه شورای فرهنگ عمومی در کم کردن
آسیب های اجتماعی نقش تاثیر گذار و مهمی دارد.

نجفیان  -فرماندار اسفراین با اشاره به ظرفیت های این شهرستان از ضعف
در شناساندن فرصت های کلیدی این شهرستان خبر داد«.نوروزی» با اشاره
به سهم  ۴۲درصدی اشتغال این شهرستان در بخش کشاورزی بر ضرورت
تالش برای بهره مندی از آبیاری نوین و تغییر الگوی کشت برای حفظ آن
تاکید و ابراز کرد :ضعیف ترین اشتغال را در بخش خدمات داریم و می توانیم
با توجه به فرصت های گردشگری همچون  ۲پارک ملی و منطقه حفاظت
شده ،شهر تاریخی بلقیس و مناطق نمونه گردشگری ،اشتغال در بخش
گردشگری را تقویت کنیم.وی گفت :اعتبارات سفر مقام معظم رهبری،
توسعه استان و شهرستان را با سرعت قابل توجهی جلو برد .

از شهرستان ها چه خبر؟
محمودیان-گرمه
ﺍ ﺍسرهنگ «شجاع» جانشین قرارگاه عمران و آبادانی سپاه حضرت جواداالئمه(ع) در دومین یادواره دو
شهید گمنام گرمه گفت :زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست.
ﺍ ﺍ«اربابی» رئیس اداره کتابخانه های عمومی گرمه در مراسم تجلیل از تالش خبرنگاران این شهرستان
گفت :عملکرد خبرنگاران این شهرستان خوب است.
میم پرور-فاروج
ﺍ ﺍرجائی نیا» فرماندار فاروج در جلسه بررسی مشکالت سرمایه گذاری در این شهرستان گفت 25 :طرح
توسعه اشتغال روستایی و عشایری در فاروج بررسی شد.
ﺍ ﺍمانور بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هالل احمر فاروج با همکاری شبکه بهداشت و درمان و اعضای
شورای مدیریت بحران فاروج در روستای امیرآباد بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد.
ﺍ ﺍ«درگاهی» رئیس بنیاد شهید فاروج در مراسمی از تالش های دو خبرنگار شهرستان در راستای اطالع
رسانی و پوشش اخبار و همراهی با ادارات تقدیر کرد«.بهادری» رئیس شورای شهرستان نیز با تجلیل از مقام
خبرنگاران از زحمات ،تالش ها و همراهی و همکاری آن ها در برنامه های مختلف تقدیر کرد.
برومند-مانه و سملقان
ﺍ ﺍنخستین آزمایشگاه هیدرواستاتیک مخازن  CNGخودروهای دوگانه سوز برای بازرسی و انجام آزمون دوره
ای و اعطای معاینه فنی با جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات در آشخانه افتتاح شد«.میثم وحیدی» مدیرعامل
مرکز هیدرواستاتیک مانه و سملقان گفت :هدف از انجام تست هیدرواستاتیک بررسی خواص مکانیکی متریال
بدنه مخزن در مقابل افزایش فشار مخزن است که به منظور ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از انفجار
سیلندر ،انجام تست هیدرواستاتیک و معاینه فنی سیلندرهای تحت فشار و مخازن  CNGالزامی است.
ﺍ ﺍ «حسینی» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در مراسم تجلیل از  ۲۶آزاده مانه و سملقانی به مناسبت
سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی گفت :از لحاظ فرهنگی بر عهده ماست که از آزادگان تشکر کنیم.
نجاهی-جرگالن
ﺍ ﺍ«محمد افشین» دانش آموز جرگالنی که رتبه  ۶۵۲رشته علوم تجربی کنکور  ۹۷را کسب کرده است با
اهدای کتاب از طرف حجت االسالم «منصوریان» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی راز و جرگالن ،توسط
آخوند «صمدی» امام جمعه یکه سعود در نماز جمعه بخش جرگالن مورد تقدیر قرار گرفت.
عوض زاده -شیروان
ﺍ ﺍ سردار «فرجیان زاده» جانشین معاونت تربیت و آموزش فرهنگ پاسداری سپاه در بازدید از آموزشگاه شهید
هاشمی نژاد شیروان گفت :این آموزشگاه در میان پادگان های آموزشی کشور یکی از آموزشگاه های برتر است.
نجفیان-اسفراین
ﺍ ﺍدکتر «قوامی» نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی در نشست شورای فرهنگ عمومی
اسفراین گفت :وجود  ۳صندوق قرض الحسنه مرتبط با سازمان اقتصاد اسالمی از نقاط قوت در این
شهرستان است که به عنوان سنگرهای فرهنگ قرض الحسنه باید تقویت شوند چرا که برخاسته از فرهنگ
اقتصادی در اسالم و به دور از ربا و تورم است.

