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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اردوگاه و استخر دانش
آموزی؛ همچنان ناتمام

نجفیان -اردوگاه شهید مطهری و استخر دانش آموزی اسفراین  ۲پروژه همچنان
ناتمام هستند.
مدیر آموزش و پرورش اسفراین با اشاره به این مطلب در نشست شورای منطقه ای
آموزش و پرورش این شهرستان با محور استقبال از مهر گفت :خوابگاه دانش آموزی

زرق آباد ،آموزشگاه  ۲کالسه سرخ قلعه و آموزشگاه  ۹کالسه قدس  ۳پروژه ای هستند
که در سال تحصیلی جدید به زیرساخت های آموزش و پرورش این شهرستان اضافه
خواهند شد.
«حسین ابراهیمی» همچنین از برگزاری جشن های غنچه ها ،شکوفهها ،جوانه ها و

دردهای درمان نشده شهرک صنعتی جاجرم
شهرک صنعتی جاجرم در  ۴کیلومتری این
شهر قرار دارد .در این شهرک  8واحد صنعتی
وجود دارد که  4واحد آن فعال و در حال تولید
اســت .صاحبان واحــدهــای تولیدی در این
شهرک با مشکالتی همچون نبود خط تلفن
ثابت ،فضای سبز ،آسفالت خیابان های فرعی
و جدول کشی نامناسب دست و پنجه نرم می
کنند .با وجود این که سال گذشته گزارشی
با موضوع «دردهای شهرک صنعتی جاجرم»
در روزنــامــه خراسان شمالی به چــاپ رسید
اما هنوز برخی مشکالت صاحبان واحدهای
تولیدی مستقر در این شهرک صنعتی پایدار
است.مدیر یک شرکت فراوری گیاهان دارویی
که در این شهرک واحد فعال دارد ،می گوید:
در شهرک صنعتی جاجرم با مشکالت اساسی
همچون نبود خط تلفن مواجه هستیم .در
نبود خط تلفن و دسترسی نداشتن به اینترنت
نمی توانیم تبلیغات موثری داشته باشیم
«.ماموری» می افزاید :امسال آسفالت شهرک
به صورت محدود انجام شد اما ضعیف بودن
روشنایی در شب و جدول کشی نبودن از دیگر
مشکالت است.
وی بیان می کند :به علت جدول کشی های
نامناسب در بارندگی ها آب های سطحی وارد
واحدها می شود و شرایط نامناسبی را ایجاد
می کند.
وی می افزاید :آبی که در این شهرک مورد
استفاده قرار می گیرد ،غیر بهداشتی است
و اکنون با تانکر آب می آوریم که هزینه های
زیادی را به همراه دارد.
وی با بیان این که شهرک صنعتی از فضای
سبز مناسبی برخوردار نیست و درختان به
درستی آبیاری نمی شوند ،تصریح می کند:

تنها خیابان اصلی از روشنایی برخوردار است
و خیابان هــای فرعی هیچ گونه روشنایی
ندارد.
«شیخ االسالم» یکی از شهروندان که در این
شهرک واحـ�د تولیدی لوله های پنج الیه را
دارد ،می گوید :معابر فرعی شهرک خاکی
اســت و در شب روشنایی ن ــدارد ،ورودی از
آسفالت مناسبی بــرخــوردار نیست ،فضای
سبز مناسبی وجود ندارد و بیشتر درختان از
کم آبی در حال خشک شدن هستند .وی می
افزاید :نبود خط تلفن ثابت از اساسی ترین
مشکالت شهرک صنعتی جاجرم اسـ�ت ،در
دنیای ام��روز بدون خط تلفن و اینترنت کار
ک��ردن معنایی ن���دارد.وی اظهارمی کند :به
علت ج ــدول کشی هــای نامناسب هنگام
بارندگی آب های سطحی وارد واحدها می
شود و شرایط نامناسبی را ایجاد می کند.وی
با اشاره به این که امسال آسفالت محدودی در
منطقه انجام شد که تنها یک خودرو می تواند
تردد کند ،ادامه می دهد :اکنون با توجه به
مشکالت موجود تنها با  ۲۰درصــد ظرفیت
فعالیت مــی کنیم و ۹۰درصــد واحــدهــا در
ش��ه��رک صنعتی تعطیل هستند«.نادری»
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت جاجرم
نیز م��ی گ��وی��د :در شهرک صنعتی جاجرم
8واحد صنعتی وجود دارد که  4واحد فعال و
در حال تولید است.
وی مــی افــزایــد 13 :مــجــوز تاسیس واحــد
صنعتی در شهرستان وجود دارد که در حال
تولید زغــال چــوب ،ضــد یــخ ،آب رادیــاتــور،
تولیدی پوشاک و  ...هستند.
در همین بــاره ،مدیر عامل شرکت شهرک
هــای صنعتی خــراســان شمالی تصریح می

رتبه نخست اسفراین در شاخص
های سوادآموزی

نجفیان -رئیس اداره سواد آموزی اسفراین از رتبه
نخست این شهرستان در شاخص های سوادآموزی
در استان خبر داد«.هادی پیل» در کمیته پشتیبانی
ســوادآمــوزی اسفراین با اشــاره به سهمیه ۸۷۰

شهرستان ها

۷

نواختن زنگ مهر در آغاز سال تحصیلی پیش رو خبر داد.
«مسلم نوری» شهردار اسفراین هم از سامان دهی سرویس های دانش آموزی مدارس،
رنگ آمیزی گذرگاه های عابر پیاده نزدیک به مدارس و مرمت معابر نیازمند اصالح در
مسیر مدارس خبر داد.

اخبار

آغاز احداث  ۵۰واحد مسکونی در سنخواست
احداث  ۵۰واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن شهری در سنخواست آغاز شد.
«حصاری» رئیس بنیاد مسکن جاجرم گفت :به واحدهایی که به صورت ویالیی احداث می شود ۲۵۰
میلیون ریال تسهیالت ساخت مسکن پرداخت می شود که بعد از اتمام و دریافت پایان کار اسناد مالکیت
تک برگی به نام افراد منتقل خواهد شد.وی ابراز کرد :با اجرای این پروژه به صورت مستقیم برای  ۱۷۵نفر
شغل ایجاد شد.

کند :شهرک صنعتی جاجرم دارای امکانات
زیربنایی آب ،برق ،گاز و خیابان کشی است
و هم اکنون زمین با شرایط نقد و اقساط به
متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی واگذار می
شود«.سیاوش وحــدت» می افزاید :خیابان
اصلی شهرک صنعتی جــاجــرم و بخشی از
خیابان های فرعی آن در سال های گذشته
آسفالت شده است و امسال شرکت شهرک
های صنعتی از منابع داخلی بخشی از خیابان
های این شهرک را آسفالت کرد.
وی با اشاره به این که در سال  97برای تامین
تلفن با شرکت مخابرات عقد قــرارداد کرده
ایم ،ابراز می کند :تکمیل امکانات زیربنایی
شهرک صنعتی جاجرم نیازمند تامین منابع از
سوی فرمانداری این شهرستان است.
وی اظهار می کند 15 :قرارداد احداث واحد
صنعتی در شهرک صنعتی جاجرم منعقد شده
که تعداد  10واحد از آن ها به بهره برداری

نفری این شهرستان در دوره های تحکیم ،انتقال
و ســواد آمــوزی بــرای دوره جدید گفت :در سال
گذشته شاهد عملکرد  ۱۱۶درصدی سوادآموزی
این شهرستان در بخش های گوناگون بودیم.وی
اضافه کرد :طرح خواندن با خانواده و حلقه های
کتابخوانی از دیگر برنامه های حوزه سوادآموزی
در این شهرستان است.

رسیده است.
وی می افزاید :با توجه به این که این شهرک
صنعتی از نظر تامین آب ،برق و گاز مشکلی
نـــدارد ،موقعیت مناسبی را بــرای سرمایه
گذاری صنعتی ایجاد کرده است.
رئــیــس هیئت مــدیــره شــرکــت شــهــرک های
صنعتی خراسان شمالی می گوید :متقاضیان
سرمایه گــذاری صنعتی در شهرک صنعتی
جاجرم می توانند از مشوق  6مــاه تنفس،
پرداخت تنها  10درصد وجه نقد و اقساط 30
ماهه تسهیالت برخوردار شوند که این فرصت
بسیار خوبی برای سرمایه گذاران است.
« وحدت» به ایجاد شرایط خاص برای سرمایه
گذاران در شهرک های غیر موثر استان اشاره
و اضافه می کند :به منظور جذب سرمایه گذار
در شهرک صنعتی جاجرم ،این شرکت مجوز
احــداث انبار ،گلخانه و احــداث نیروگاه را از
منابع تجدید پذیر می دهد.

نشست هماهنگی گرامی داشت هفته
دفاع مقدس
«پرویزی» معاون فرماندار اسفراین با اشاره به
این که دفاع مقدس جلوه عزت و اقتدار است،
گفت :هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای
تبیین جان فشانی ها ،رشــادت ها و ایثارگری
مردان بی ادعا و ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و

آبی که در
این شهرک
مورد استفاده
قرار می گیرد،
غیر بهداشتی
است و اکنون
با تانکر آب
می آوریم که
هزینه های
زیادی را به
همراه دارد

شهادت است.سرهنگ پاسدار «مهدی الهی
راد» فرمانده سپاه اسفراین با اشاره به این که
جمهوری اسالمی به واسطه فرهنگ پایداری
و مقاومت در اوج قرار دارد ،گفت :برنامه های
گرامی داشت هفته دفاع مقدس به دلیل تقارن
با ایام محرم با رویکرد عاشورایی برگزار خواهد
شد و با رویکرد فرهنگی ،بصیرتی و آموزشی در
دستور کار است.

حذف  ۸نقطه حادثه خیز گردنه تنگه ترکمن
 ۸نقطه حادثه خیز گردنه تنگه ترکمن شهرستان راز و جرگالن حذف شد.
رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای راز و جرگالن با اشاره به این که در راه های ارتباطی راز و
جرگالن  ۱۴نقطه حادثه خیز شناسایی شده که  ۸مورد از آن ها در گردنه تنگه ترکمن است ،گفت :پروژه
حذف این نقاط که از محور های حادثه خیز و برف گیر شهرستان به شمار می آید شهریور ماه سال گذشته با
اعتبار  ۵میلیارد ریال آغاز شد و تا قبل از رسیدن فصل سرما به اتمام می رسد.
گلشنی تصریح کرد ۸۰ :درصد از پروژه یاد شده اجرا شده است.

دستگیری شکارچیان متخلف
صدیقی 2 -شکارچی متخلف قبل از اقدام به شکار دستگیر شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمه گفت :مأموران اجرایی این اداره حین گشت زنی در ارتفاعات کوه
بهار موفق به دستگیری دو شکارچی متخلف شدند.
«صفرزاده» افزود :از متخلفان  2قبضه سالح شکاری به همراه دو دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد 2 :متهم پس از تشکیل پرونده به جرم شروع به شکار حیوانات وحشی برای سیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

صدای روستا

محمدآباد میانکوه

روســتــای «محمدآباد میانکوه» ،یکی از
روستاهای محروم دهستان سنگر از توابع
بخش مرکزی شهرستان فاروج و در 35
کیلومتری مرکز این شهرستان قرار گرفته
است .این روستا دارای 37خانوار با 126
نفر جمعیت و  2شهید ســرافــراز است.
متأسفانه اهالی روستا در زمینه تأمین
آب شــرب و کــشــاورزی دارای مشکالت
فراوانی هستند .شغل اصلــ��ی اهـ�الـ�ی،
کشاورزی و دام��داری و محصول مهم آن
ها گندم و جو است .روستای «محمدآباد
میانکوه» مسجد و دبستان ابتدایی دارد و
گویش اصلی اهالی آن ترکی است .این روستا بسیار محروم و بدون امکاناتی مانند آب شرب و کشاورزی،
گاز ،راه ،آنتن دهی تلفن همراه و شبکه دیجیتال ،غسالخانه و خانه بهداشت است.

