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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار اسفراین مطرح کرد:

شروط تکمیل پروژه راه سازی اتصال
شیروان  -اسفراین

نجفیان -با تملک اراض ــی ،بازگشایی و احــداث یک پل در
روستای اسطرخی پروژه محور حسن آباد -سرچشمه -اسطرخی
تکمیل خواهد شد و شاهد اتصال اسفراین به شیروان از مسیر
دهستان میالنلوی اسفراین خواهیم بود.فرماندار اسفراین با

اشاره به این که بناست عملیات اجرایی احداث پل از سوی اداره کل راه و شهرسازی
استان پیگیری و آغاز شود که مقدمه آن رفع تملک و آزادسازی اراضی در روستای
اسطرخی است ،گفت :معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قول تامین اعتبار از
استان برای احداث پل را داده و بناست بخشی از اعتبار از سوی اسفراین تامین شود

حرکت آهسته به سازی راه های روستایی شیروان
عوض زاده
راه یکی از زیر ساخت های مهم در توسعه
شهرها محسوب می شود و نقش و جایگاه ویژه
ای در توسعه مناطق روستایی ایفا می کند.
شهرستان شیروان با  152آبادی و حدود 50
درصد جمعیت روستایی همواره نیازمند توجه
ویژه به زیرساخت هاست.
شیروان با داشتن چیزی حدود هزار کیلومتر
راه روستایی در سه بخش مرکزی ،قوشخانه
و سرحد از گستردگی زیــادی در این زمینه
برخوردار و نیاز است توسعه ،مناسب و ایمن
سازی آن همواره مورد توجه قرار گیرد.
از طرفی کوهستانی بودن اغلب راه های این
شهرستان باعث شده روستاییان به ویژه در
فصل پاییز و زمستان با مشکالتی در رفت و
آمد رو به رو شوند.
یکی از شــهــرونــدان شــیــروانــی بــا اشـــاره به
گستردگی راه های روستایی این شهرستان
اظــهــارمــی کند :هنوز بسیاری از راه های
شهرستان شیروان خاکی است و به آسفالت
نیاز دارد«.هــادی نیازی» می افزاید :تردد در
این محورها به خصوص در ایــام بارندگی به
سختی انجام می شود.
وی بــا اشـــاره بــه نقش روســتــاهــا در تولید و
اشتغال به لــزوم تسهیل ارتباطات اشــاره و
تصریح مــی کــنــد :توسعه نیافتن امکانات

جلسه شورای فرهنگ
عمومی گرمه برگزار شد

زیربنایی به مرور موجب مهاجرت روستاییان
به شهرها می شود.
«مسعود قربانی» یکی از اهالی روستای قلهک
از وضعیت جــاده این روستا در بخش مرزی
قوشخانه گالیه و اضافه می کند :هر چند
راه این روستا آسفالت شده اما کیفیت پایین
آسفالت و وجــود چاله هــای فـــراوان موجب
خطرآفرین بودن این محور شده است.
یکی دیگر از اهالی با اشــاره به وجود گردنه
هـــای زیــــاد در مــســیــرهــای روســتــایــی ایــن
شهرستان ابراز می کند :تردد در این گردنه
ها به محض بارش برف یا در مواقع یخبندان
مشکالتی را برای روستاییان به همراه خواهد
داشت که نیاز است در این خصوص توجه ویژه
ای شود.
«با عصمت» که از اهالی روستای ده خان است
از نبود شن و نمک در گردنه ها می گوید و
ادامه می دهد :در فصل زمستان قرار دادن
شن و نمک کافی در گردنه ها می تواند به
حل مشکل تــردد در این مسیرها تا رسیدن
راهداران کمک کند.
در ایــن بــاره رئیس اداره راه و شهرسازی
شیروان می گوید :بدون احتساب راه های بین
دو روستا این شهرستان دارای  650کیلومتر
راه است.
«رضــازاده» با بیان این که از این مقدار 480
کیلومتر برابر با  78درصد محورها آسفالت

شهرستان ها

۷

و در صورت امکان به دلیل این که این نقطه در حوزه استحفاظی شیروان قرار دارد
از سوی فرماندار این شهرستان هم به پروژه تزریق اعتبار شود«.رستمی» ابراز کرد:
با احداث این پل در مسیر روستای اسطرخی برای تکمیل پروژه و اتصال شیروان به
اسفراین مشکل خاصی وجود ندارد.

اخبار
مشاور وزیر آموزش و پرورش:

طرح سرود ملی دخترانه اجرایی می شود
میم پرور -طرح سرود ملی دخترانه در مدارس کشور با هدف تقویت هویت و ایجاد شور و نشاط در مدارس
دخترانه و به صورت نرمش گروهی در مراسم صبحگاهی اجرایی می شود«.مینایی پور» مشاور وزیر و مدیرکل
امور زنان وزارت آموزش و پرورش در جمع دانش آمــوزان مدارس شبانه روزی دخترانه فاروج بر ضرورت
اجرا شدن طرح گفت و گوی بین نسلی در مدارس شبانه روزی دخترانه تأکید و ابراز کرد :اجرای این طرح
با هدف تقویت مهارت صحبت کردن ،تربیت درست مادران آینده و پر کردن گسست بین نسلی صورت می
گیرد«.معتمدی گزکوه» مدیر آموزش و پرورش فاروج گفت :استفاده از مشاوران مذهبی ،برگزاری گفتمانهای
دینی و اجرای طرح دانش آموز و معلم شاد از برنامه ها برای آموزش زندگی و شادابی و نشاط است.

شده است ،می افزاید :با احتساب کل راه های
قدیمی ،بین روستایی و متروکه این شهرستان
دارای  950کیلومتر راه روستایی است.
وی با وجود پیگیری های چندین باره خبرنگار
ما ،اطالعاتی از پروژه های مهم در دست اقدام
و اعتبارات هزینه شده و اعتبارات الزم برای
آسفالت محورهای باقی مانده ارائه نکرد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
شیروان نیز ابراز می کند :کل راه های اصلی،
فرعی و روستایی شیروان هزار و  80کیلومتر
اســت که با  32دستگاه خــودرو و ظرفیت
 36نیروی انسانی این اداره خدمات ارائه
میکند.

محمودیان -چهل و نهمین جلسه شــورای فرهنگ
عمومی شهرستان گرمه برگزار شد .حجت االسالم
«تاتاری» امام جمعه گرمه گفت :تکریم ارباب رجوع و
رعایت حقوق مردم وظیفه مدیران دستگاه های اجرایی

«جوان» با اشاره به شناسایی  10نقطه حادثه
خیز در این شهرستان ادامه می دهد :در همه
محورهای روستایی این شهرستان محدودیت
سرعت وجود دارد و حداکثر سرعت در این
محورها  60کیلومتر است.
وی با اشاره به این که اخیر ًا در نقاط پرتصادف
همچون محور گلیان ،مسیر زیارت به لوجلی و
محور روستای اوغاز تابلوهای پیش آگاهی با
مساحت حدود  9مترمربع نصب شده است،
اظهار می کند :بسیاری از رانندگان با این
توجیه که بستن زنجیر چرخ به الستیک صدمه
می زند هنگام بارش برف و لغزندگی جادهها
از بستن آن خودداری می کنند.

است« .قدرتی» فرماندار گرمه هم بیان کرد :وظیفه
مدیران خدمت بی منت به مردم است و آن ها در اجرای
قانون سلیقه ای عمل نکنند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان هم اعالم کرد :اصالح فرهنگ عمومی

با احتساب
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وظیفه همگانی است و مختص به یک دستگاه نیست.
«فرخنده» تصریح کــرد :فعاالن فرهنگی روستاها را
فراموش نکنند و در جلسات شورای فرهنگ عمومی آن
ها را دعوت کنند.

 92هکتار بافت فرسوده مصوب فاروج

نقش هنرمندان در ترویج فرهنگ اسالمی

میم پرور -از مجموع  249هکتار محدوده خدمات شهری فاروج 92 ،هکتار آن ،دارای بافت فرسوده مصوب
است.رئیس اداره راه و شهرسازی فاروج با اعالم این خبر افزود :در صورت اجرای طرح بازآفرینی شهری،
بسیاری از مشکالت بافت فرسوده این شهر برطرف خواهد شد«.سجاد ابراهیمی» افزود :برای استفاده از
مزایا و اعتبارات بازآفرینی شهری ،شهرداری فاروج باید از محل اعتبارات داخلی برای انجام مطالعات توسط
مشاور ذی صالح با هماهنگی اداره کل این مجموعه اقدام کند.

محمودیان -فرماندار گرمه در نشست با اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه در این شهرستان به نقش هنرمندان در
ترویج فرهنگ اسالمی اشاره کرد«.قدرتی» گفت :هنرمندان بازوهای فرهنگی این شهرستان هستند«.فرخنده»
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز ابراز کرد :ساالنه  ۱۰۰میلیون تومان اعتبار برای تازه های نشر
تخصیص پیدا میکند و نویسنده های گرمه میتوانند از آن ها استفاده کنند«.بهشتی» رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی گرمه هم اظهار کرد :اصحاب فرهنگ و هنر انتقادها و پیشنهادهای به حقی دارند.

تخصیص اعتبار برای یک مدرسه
نجفیان -مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی از تخصیص اعتبار  ۱۵میلیارد ریالی
از منابع ملی برای تکمیل و بهره برداری از یک آموزشگاه  ۶کالسه مسکن مهر اسفراین خبر داد«.فالح
کوشکی» با اشاره به این که مناقصه پروژه در دستور کار است و پس از آن عملیات اجرایی تکمیل این پروژه
آموزشی آغاز خواهد شد ،افزود :امید می رود این پروژه مهر ماه سال آینده به بهره برداری برسد.وی اظهار
کرد ۲ :آموزشگاه  ۶کالسه دیگر مسکن مهر اسفراین دارای اعتبار مصوب از منابع استانی و توازن هستند
که هنوز تخصیص آن ها به حد نصاب نرسیده است و با تخصیص حداقل  ۳۰درصد نقدینگی اعتبار مورد نیاز
برای پروژه ها در ادامه سال مالی ،آغاز عملیات اجرایی آن ها در دستورکار قرار خواهد گرفت.

از شهرستان ها چه خبر؟
جرگالن-نجاهی
ﺍ ﺍبخشدار جرگالن با اشاره به برگزاری جلسه فصلی شوراها و دهیاران به میزبانی روستای کرکولی گفت:
انتقادها باید سازنده باشد و رسانه ها با انتقاد سازنده و هدفمند زمینه ساز سازندگی و اصالح خواهند
شد«.نجاهی» تصریح کرد :محرومیت در جرگالن باالست و دولت قدم های موثری در فراهم کردن زیرساخت
ها ،امکانات و کاهش محرومیت برداشته است.
محمودیان -گرمه
ﺍ ﺍ«مقصودی» مدیر آموزش و پرورش گرمه در جلسه مدیران مدارس این شهرستان گفت :برگزاری مطلوب و
برنامه ریزی مناسب برای امتحانات نوبت اول ،توجه و دقت در هزینه مالی مدارس و تنظیم اسناد هزینه برابر
ضوابط ،پیگیری برگزاری جلسات والدین از اقدامات این اداره است.
ﺍ ﺍمدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،فرماندار و برخی مدیران گرمه با خانواده «محمد حمزوی» فعال
موسیقی« ،محمد نجارزاده» هنرمند عرصه تعزیه و «عرب زاده» پیش کسوت فرهنگی دیدار کردند.
اسفراین -نجفیان
ﺍ ﺍدکتر «ایلدرآبادی» رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین در آیین گرامی داشت روز داوطلب ویژه
داوطلبان سالمت با اشاره به نقش موثر داوطلبان در اجتماعی شدن سالمت بر گسترش فعالیت سمن ها
برای ارتقای کمی و کیفی سطح دانش و بینش جامعه در ابعاد سالمت تاکید کرد.
ﺍ ﺍ«ارغیانی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین گفت :امروز نمایشگاه خوشنویسی فرهنگ قلم
در نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری نسیم اسفراین گشایش خواهد یافت.
فاروج-میم پرور
ﺍ ﺍ«معتمدی گزکوه» مدیر آموزش و پرورش فاروج در نشست راهبران آموزشی این شهرستان گفت :راهبران
آموزشی توانمندترین نیروهای آموزشی در چند پایه ابتدایی هستند.فاروج دارای  6راهبر آموزشی و 117
کالس چندپایه است.

