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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

قول  ۴۰۰میلیاردی
معاون وزیر برای سد
بیدواز

نجفیان -فرماندار اسفراین از قول معاون وزیر کشور برای اختصاص  ۴۰۰میلیارد
ریال اعتبار به منظور تزریق به پروژه عالج بخشی سد بیدواز این شهرستان خبر
داد«.رستمی» با بیان این که در جریان سفر دکتر «نجار» رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور به استان و شرکت در کارگروه مدیریت بحران ،وی قول اختصاص اعتبار
را برای تکمیل عالج بخشی سد بیدواز داد ،افزود :پیگیری افزایش اعتبار اختصاص
یافته در دستور کار است.وی با اشاره به این که طی ماه های آینده عملیات عالج

بخشی سد بیدواز اسفراین به پایان خواهد رسید ،گفت :به واسطه بدهی به پیمانکار،
نیاز اعتباری و تامین اعتبار دنبال می شود.پیش از این «رستمی» فرماندار اسفراین
با اشاره به این که عملیات عالج بخشی سد بیدواز در حال پیگیری است ،گفته بود:
ظرفیت اسمی ذخیره آب پشت سد بیدواز  ۳۸میلیون متر مکعب است که با توجه به
عملیات عالج بخشی ،امکان ذخیره آب تا  ۱۳میلیون متر مکعب با توجه به شرایط
کنونی بدون هیچ مشکلی وجود دارد.

معدن نمک جاجرم ،معطل سرمایه گذار

سرمایه با نمک ،اما روبهرو با بینمکی
معینی
در زمان های گذشته نمک جاجرم بزرگ ترین
کاالی تبادلی در منطقه با اشتغال زایی فراوان
بود اما استخراج سنتی آن از رود کال شور
بعد از گذشت سال های متمادی هیچ گونه
تغییری در روند آن نداشته است.
این در حالی است که می توان با راه اندازی
صنایع پایین دستی ایــن ظرفیت ارزشمند
اشتغال زای ــی زیـــادی داش ــت امــا نــگــاه غیر
تخصصی و حمایت نــشــدن فــعــاالن بخش
خصوصی باعث گمنام ماندن این معدن در
جاجرم شده است.
بهمن ســال  95بــود کــه گــزارشــی بــا عنوان
«شوربختی معدن نمک جاجرم» و در خرداد
 ۹۷گزارشی با عنوان «نمک جاجرم بی نمک
از سرمایه گذار» در روزنامه «خراسان شمالی»
چاپ شد ولی با گذشت ماه ها هنوز سرمایه
گــذاری جذب نشده است«.صادقی» یکی از
شهروندان می گوید :عدم گردهمایی های
سرمایه گــذاران بخش خصوصی باعث شده
است منبع ارزشمند نمک جاجرم همچنان به
صورت سنتی استخراج شود.
شهروندی دیگر ابراز می کند :معادن خفته
جاجرم مدیران پیگیر را می طلبد و جاجرم
حتی یــک همایش سرمایه گ ــذاری بــه خود

نــدیــده و یــک بــروشــور بــه دســت کسی بــرای
معرفی ظرفیت هــای ایــن شهرستان داده
نشده است«.رحیمی» می افزاید :اگر سرمایه
گذار معرفی و سرمایه عظیم نمک کال شور
به صــورت صنعتی استخراج شود می تواند
نمک مورد نظر شهرها و استان های مجاور
را تامین کند و نقش مهمی در اشتغال زایی
داشته باشد.
یکی دیگر از شهروندان هم می گوید :نمک
جاجرم منبع ارزشمندی محسوب می شود
و اگر از ظرفیت های آن استفاده و به صورت
صنعتی استخراج شود زمینه اشتغال زایی را
فراهم می کند«.مرادی» ادامه می دهد :نمک
جاجرم به صــورت سنتی استخراج می شود
ولی مــردم بیشتر به سمت استفاده از نمک
های ید دار کشیده می شوند و نمک درشت را
کمتر می پسندند.
در ایــن بــاره «ســجــادی» مدیرعامل کارخانه
نمک جاجرم می گوید :طرح اولیه این تولیدی
در سال ۱۳۸۶کلید خورد و توانستیم همه
تجهیزات خط تولید را فراهم کنیم و بیشتر
مشکالت برطرف شده است و منتظر پرداخت
سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت هستیم و
طبق پیش بینی ها یکی ،دو ماه دیگر کارخانه
راه اندازی می شود و شروع به فعالیت خواهیم
ک ــرد«.ن ــادری» رئیس اداره صنعت ،معدن

و تجارت جاجرم نیز اظهارمی کند :جلسه
ای درب ــاره بررسی مشکالت واحــد صنعتی
کارخانه نمک گردون جاجرم با حضور مدیر
واحــد صنعتی و مدیران بانک ملی در دفتر
کارخانه نمک برگزار شد و با توجه به مشکل
نبود سرمایه در گــردش بــرای ادامــه فعالیت
این کارخانه رایزنی با بانک ملی برای دریافت
تسهیالت  ۵۰۰میلیون تومانی صورت گرفت
که بــرای دریافت این تسهیالت به وثیقه از
طرف مدیر عامل و ارزیابی وثیقه توسط بانک
نیاز است.
در همین باره فرماندار جاجرم می گوید :نمک

جاجرم ظرفیت ارزشمندی است که با صنعتی
شدن آن اشتغال زایی برای بسیاری از افراد
ایجاد می شود.
«آذری» می افزاید :طرح اولیه کارخانه تولید
نمک در سال  ۸۶کلید خورد اما همچنان به
دالیل مشکل مالی ،نبود سرمایه در گردش و
بوروکراسی اداری مسکوت مانده و در همین
باره رایزنی با بانک ملی برای رفع موانع انجام
شده است.
وی تصریح می کند :پیگیری ها برای جذب
سرمایه گذار و رفع موانع تولید در دست اقدام
است.

فرماندار
جاجرم :طرح
اولیه کارخانه
تولید نمک
در سال ۸۶
کلید خورد اما
همچنان به
دالیل مشکل
مالی ،نبود
سرمایه در
گردش و
بوروکراسی
اداری مسکوت
مانده است

 57مدرسه شیروان محروم از نعمت گاز

تشکیل انجمن یاوران وقف در بخش درمان فاروج

عوض زاده 57 -مدرسه شامل  136کالس درس در شیروان از نعمت گاز محروم هستند و با مصوبه ستاد
گازرسانی و برق رسانی ،مدارس شیروان به زودی گازکشی خواهند شد.معاون عمرانی و برنامه ریزی
فرمانداری شیروان با بیان این مطلب افزود :پیرو تاکید استاندار خراسان شمالی طی یک ماه آینده تمام
بخاری های نفتی از مدارس حذف می شوند و بخاری های گازی استاندارد مدل هرمتیکی جایگزین آن ها
خواهند شد«.ایزانلو» گفت :عملیات گازرسانی به روستاهای سنجد ،کالته بالی ،کورکانلو و دوآب مراحل
پایانی اش را می گذراند و در کمتر از یک هفته به اتمام خواهد رسید و عملیات گازرسانی به روستای رشوانلو
که با مشکل تعریض حریم راه مواجه بود برطرف و عملیات اجرایی آن شروع شده است.

میم پرور -رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه فــاروج از تشکیل انجمن یــاوران وقف در بخش درمــان این
شهرستان خبر داد«.علیپور صحرا» گفت :یکی از اولویت ها پس از راه اندازی این انجمن ،شناسایی خیران
سالمت و انجام اقدامات الزم در این زمینه است و با همکاری ادارات مرتبط و همیاری افراد نیکوکار در
تالشیم برای رفع مشکالت بخش درمان و تأمین خواسته های بیماران اقداماتی انجام شود.وی افزود :سه
مورد وقف در بخش درمان در فاروج ثبت شده است.وی بر لزوم انجام وقف متناسب با نیازهای روز جامعه
به ویژه در بخش درمان و سالمت تاکید و ابراز کرد :فاروج دارای  730موقوفه است که امسال  16مورد به
ثبت رسیده است.

شهرستان ها

۷

خبر

امدادرسانی به  ۲۰خودروی گرفتار در کوالک
نجاهی -به  ۲۰خودرو که بر اثر یخبندان و کوالک شدید گرفتار شده بودند امداد رسانی شد.رئیس اداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به کوالک و برف شدید در محور تخته باغلق راز و جرگالن از ظهر پنج
شنبه تا ظهر شنبه اظهار کرد :تردد در این نقطه با احتیاط و زنجیر چرخ ممکن بود«.گلشنی» با بیان این که
گریدر و ماشین های نمک پاش در تخته باغلق مستقر بودند و برف روبی انجام می شد ،تصریح کرد :کوالک
در این نقطه شدید و شنبه حدود  ۲۰خودرو در کوالک گرفتار شده بود که امدادرسانی شد.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجاهی -جرگالن
ﺍ ﺍمسئول روابط عمومی فرمانداری راز و جرگالن گفت« :انوش فیروزه» به عنوان سرپرست شبکه دام
پزشکی راز و جرگالن منصوب شد.به گفته «افشین» ،پیش از این «ولی عابدی» عهده دار مسئولیت شبکه
دام پزشکی این شهرستان بود.
ﺍ ﺍحجت االسالم «منصوریان» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی راز و جرگالن گفت :از حجت االسالم
«نوروزی» امام جمعه راز و جرگالن به پاس شش سال امامت جمعه و پدر شهید «مصطفی کریمی» از شهدای
اهل سنت در نماز جمعه و مسجد جامع راز تقدیر شد.
اسفراین-نجفیان
ﺍ ﺍطی مراسمی با حضور امام جمعه و رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین در دبیرستان دوره اول
شاهد ستایش این شهرستان زنگ هوای پاک نواخته شد«.حسن زاده» معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش
و پرورش اسفراین نقش دانش آموزان را در راهبری خانواده به سمت صیانت از هوای پاک بی بدیل دانست و
بر تبیین بیش از پیش نقش هوای پاک در اعتالی سالمت جامعه تاکید کرد.
ﺍ ﺍ«عزیزا ...گلبهار» رئیس اداره دانش آموزی اسفراین از برگزاری دوره آموزشی مربیان تشکیالت پیشتازان
سازمان دانش آموزی این شهرستان در هنرستان بصیرت خبر داد.
ﺍ ﺍدر نشست هم اندیشی «حبیبی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین با اصحاب رسانه ،برنامه های
هفته هوای پاک در این شهرستان اعالم شد.
مانه و سملقان -برومند
ﺍ ﺍرئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مانه و سملقان گفت :تاکنون  ۱۱۴بیکار در سامانه طرح کارورزی
ثبت نام کرده و  ۴۹بیکار موفق به عقد قرارداد شده اند«.کاویانی» افزود :همه کارگاه های خصوصی و تعاونی
و اصناف مشمول این طرح هستند و می توانند از این ظرفیت استفاده کنند و تاکنون  29کارگاه در سامانه
کارورزی ثبت نام کرده اند.به گفته وی ،همه دانش آموختگان بیکار و جوانان جویای کار با ثبت نام در این
طرح ،مشمول بیمه حوادث می شوند و یک سوم حداقل دستمزد به آن ها پرداخت میشود.وی جامعه هدف
این طرح را بیکاران و دانش آموختگان گروه سنی  ۲۳تا  ۳۵سال دانست و ادامه داد :تمام پایه های تحصیلی
از کاردانی تا دکترا می توانند در این طرح ثبت نام کنند.

صدای روستا

کوران ترکیه
میم پرور« -کــوران ترکیه» یکی از روستاهای زیبا و
باصفای دهستان حصار بخش خبوشان فاروج است و
در فاصله  19کیلومتری مرکز شهر قرار دارد.گویش
مردم این روستا کرمانجی است ولی عده ای به زبان
ترکی صحبت می کنند.شغل بیشتر مردم این روستا
کــشــاورزی و دامـــداری اســت و حــدود  300خانوار
و  643نفر جمعیت دارد و شهید «اسماعیل آذری» تنها شهید این روستاست.روستای کوران ترکیه از
امکاناتی همچون آب ،برق ،تلفن ثابت و گاز برخوردار و مسجد جامع این روستا بزرگ ترین مسجد در بین
روستاهای اطراف است.عالوه بر بقعه متبرک امامزاده اسماعیل (ع) که از اماکن دینی ،مذهبی است ،این
روستا طبیعتی سرسبز ،زیبا و جاذبه های گردشگری دارد.مردم این روستا از امکانات دیگری همچون خانه
بهداشت ،ساختمان دهیاری ،نانوایی و مدرسه بهره مند هستند.

