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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نیمی از راه های روستایی مانه و سملقان همچنان منتظر آسفالت
برومند
مانه و سملقان حدود  ۸۶۰کیلومتر راه مواصالتی
دارد که  788کیلومتر آن راه روستایی است و طبق
آمار ارائه شده حدود  57درصد یعنی بیش از نیمی
از راه های روستایی این شهرستان همچنان خاکی و
منتظر آسفالت است.
وقتی در راه های روستایی مانه و سملقان تردد می
کنیم ،محرومیت این راه ها را که محل تردد کشاورزان
و دامداران روستایی است می بینیم و کم عرض بودن
راه ها (مانند راه روستای بیار) ،وجــود چاله های
بسیار ،آسفالت نامناسب و کیفیت نامطلوب از مهم
ترین مشکالت راه های روستایی و گالیه بسیاری از
روستاییان را در پی داشته است.
مناسب بودن آسفالت جاده های روستایی نقش مهمی
در شکوفایی منطقه و از آن جایی که مانه و سملقان در
مسیر جاده آسیایی و منطقه مرزی قرار دارد ایجاد
زیرساخت ها و راه های ارتباطی شهری و روستایی
مناسب از مهم ترین نیازهای مــردم این شهرستان
است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
«محمدی» یکی از ساکنان بخش مانه می گوید :مدت
زیادی است که در این مسیر مسافرکشی می کنم ،در
سال های گذشته مردم این شهرستان وسایل نقلیه
زیادی نداشتند و جاده ها تقریبا کافی و مناسب بود
ولی امــروزه بیشتر خانواده ها وسیله نقلیه دارنــد و
همین امر موجب ترافیک در جاده های روستایی شده
است.
«یانق» یکی از اهالی بخش مرزی هم ابراز می کند:
راه های روستایی ما نامناسب و کم عرض است و چاله
های زیادی دارد و باعث وارد شدن خسارات به مردم،
کشاورزان و دامپرورانی شده است که مجبورند در آن

ها تردد کنند.یکی از مسافربرها می گوید :راه های
روستایی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است اما
اکثر آن ها عالیم راهنمایی و رانندگی و خط کشی
مناسب ندارند.
«احمدی مقدم» تصریح می کند :اگــر شب در این
مسیرها رانندگی کنید مشکالت دوچندان می شود و
روزی نیست که در جاده های روستایی این شهرستان
شاهد وقوع تصادف نباشیم.
«رحیمی» یکی از اهالی روستاهای بخش سملقان
ابراز می کند :راه های روستایی منطقه ما به صورت
کامل آسفالت ،مناسب سازی و در محل های پر خطر
عالیم هشدار دهنده نصب نشده است و چون نقاط
پر خطری در این منطقه وجود دارد به صورت مستمر
شاهد تصادفات هستیم و این واقعا دردآور است که
کسی در این زمینه تالشی نمی کند.
یکی از اهالی روستای بیار اظهار می کند :در راه های
روستایی این شهرستان به دلیل نامناسب بودن هر
سال شاهد تصادفات بیشماری هستیم.
«برومند» بیان می کند :راه روستای بیار به دلیل
باریک و کم عرض بــودن ساالنه جان موتورسیکلت
ســواران زیادی را می گیرد و هر بار این مشکل را به
گــوش مسئوالن می رسانیم امــا آن ها فقط از نبود
بودجه حرف می زنند و توپ را به زمین نبود اعتبارات
می اندازند.
در این باره رئیس اداره راه و شهرسازی مانه و سملقان
می گوید :از ســال  ۹۲تا ســال  ۱۱۷ ،۹۷کیلومتر
آسفالت با اعتبار  ۲۹میلیارد تومان در این شهرستان
انجام شده است.
«ناصری» کل راه های روستایی مانه و سملقان را
 ۷۸۸کیلومتر می دانــد و می گوید ۳۴۱ :کیلومتر
راه آسفالت و  447کیلومتر راه خاکی و شوسه در

این شهرستان وجود دارد.وی اظهار می کند :طول
کل پروژه های راه این شهرستان  ۱۷۸کیلومتر و به
 ۴۹۰هزار میلیون ریال اعتبار نیاز است تا تمام پروژه
های راه این شهرستان تکمیل شود و از ابتدای امسال
تاکنون حــدود  ۹۰۰میلیون تومان به این مجموعه
تخصیص یافته است.
وی شاخص آسفالت راه روستایی این شهرستان را
 ۴۲درصــد اعــام و بیان می کند :شاخص کشوری
حــدود  ۵۵درصــد اســت و ایــن رقــم نشان مــی دهد
تقریبا شاخص استانی و شهرستانی برابر است ولی
از شاخص کشوری عقب هستیم که این امر نیازمند
تصویب ،تخصیص و جذب اعتبارات الزم است.
وی می افزاید ۱۲۰ :کیلومتر راه اصلی و  ۸۵کیلومتر
راه فرعی در این شهرستان وجود دارد و هزینه اجرای
یک کیلومتر راه روستایی و آسفالت آن  ۷۵۰میلیون
تومان برآورد شده است که اکنون چنین اعتباری برای

معرفی معاونان فرمانداران سه شهرستان
طی مراسمی جداگانه معاونان فرمانداران گرمه ،مانه
و سملقان و راز و جرگالن معارفه شدند .پیش از این
معاون فرماندار جاجرم معرفی شده بود.

« I Iبخشی پور» معاون فرماندار مانه و سملقان شد

برومند -در جلسه شورای اداری مانه و سملقان و طی
حکمی «مسعود بخشی پــور» به عنوان معاون برنامه
ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار مانه و سملقان
منصوب شــد.مــعــاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار خراسان شمالی در این آیین با بیان این که به
دنبال جوان گرایی هستیم ،افزود :وظیفه همه ماست
که حلقه های امید به جوانان را باز کنیم و امید این
کشور به جوانان است و آن ها باید در کنار باتجربه ها

قرار بگیرند تا فوالد آبدیده شوند«.حیاتی» جوان گرایی
و مشی اعــتــدال گرایی را از مهم ترین نگرش های
استاندار خراسان شمالی برشمرد.وی ارتقای رتبه
کارمندان وزارت کشور را یکی از مولفه های انتصاب
دانست و بیان کرد :باید به جوانان فرصت دهیم تا با
پشتکار و اراده قوی موجب استحکام این نظام شوند.
فرماندار مانه و سملقان هم با تقدیر از حضور مردم
مانه و سملقان در جشن چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی گفت :در این جشن فرخنده ،حضور
مانه و سملقانی ها از سایر شهرستان هــای استان
بیشتر بود و  ۷۰درصد افزایش حضور مردم را شاهد
بودیم«.معموری» با بیان این که تنها هدف خدمت به

آسفالت کامل راه های روستایی این شهرستان تعریف
نشده است.رئیس اداره راهداری مانه و سملقان هم
کل راه های روستایی مانه و سملقان را  ۷۸۸کیلومتر
اعــام و ابــراز می کند :از این مقدار  ۳۴۱کیلومتر
آسفالت و بقیه خاکی است.
«جعفری» با بیان این که اداره راه و شهرسازی وظیفه
احداث راه های روستایی را بر عهده دارد ،می افزاید:
اداره راهداری وظیفه روکش آسفالت و نگهداری از راه
ها را بر عهده دارد و اکنون محورهای خرتوت ،کیکانلو
به شیرین دره و استاد به روکش آسفالت نیاز دارند.
وی با بیان این که امسال  ۴کیلومتر از محور خرتوت،
 7.5کیلومتر از مــحــور شــهــرآبــاد نــیــروی هــوایــی،
روستاهای حیدرآباد ،قلعه خان ،شیرآباد و زرد روکش
آسفالت شــده اســت ،اعــام می کند :اگــر تخصیص
اعتبارات انجام شود می توانیم بسیاری از مشکالت
راه های روستایی این شهرستان را برطرف کنیم.

شهرستان ها
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سرپرست فرمانداری فاروج مطرح کرد:
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میم پرور -سرپرست فرمانداری فاروج از آمادگی کامل دستگاه های عضو ستاد
اجرایی خدمات سفر در ارائه خدمات به مسافران نوروزی در این شهرستان خبر
داد«.صادق تیتکانلو» در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر این شهرستان گفت:
محل اسکان مسافران نوروزی مشخص و تمام امکانات رفاهی و خدماتی برای آن
ها فراهم شود.وی بر نظارت دقیق بر اقامتگاه ها ،مجتمع های خدماتی ،رفاهی
بین راهی ،مساجد به ویژه  3مسجد اصلی و نظارت کامل بر فروشگاه ها و آجیل
فروشی ها تأکید کرد.

اعزام  ۱۹۸دانش آموز به راهیان نور
محمودیان -میم پرور ۱۹۸ -دانش آموز از  ۲شهرستان گرمه و فاروج عازم
مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند« .مقصودی» مدیر آموزش و پرورش گرمه در
مراسم اعزام  ۷۸دانش آموز این شهرستان به اردوی راهیان نور گفت:امید است
این دانش آموزان به عنوان سفیران فرهنگی ،از این سفر بهره معنوی و فرهنگی
ببرند و مبلغ ارزش و رشادت شهدا باشند 120.دانش آموز پسر فاروجی نیز به
اردوی  5روزه راهیان نور اعزام شدند.سرگرد «نعیمی» فرمانده سپاه فاروج در
این آیین گفت :اردوی راهیان نور فرصت مغتنمی است که شما دانش آموزان در
طول آن می توانید به خودسازی روح و جان تان بپردازید.

از شهرستان ها چه خبر؟
گرمه-محمودیان
ﺍ ﺍ «حمیدی» مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) گرمه گفت ۱۵ :دستگاه بخاری
و  ۱۰دستگاه آبگرمکن بین مددجویان کمیته امداد این شهرستان توزیع شد.
ﺍ ﺍ «بهشتی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گرمه گفت :نمایشگاه هنرهای
تجسمی در گرمه تا اول اسفند در مجتمع شهید صادقی پذیرای عالقه مندان است.
اسفراین -نجفیان
ﺍ ﺍ«هادی» مدیر بسیج جامعه پزشکی اسفراین از اعزام تیم دندان پزشکی به
منطقه عشایر گومای اسحاق و کالته ممیش خبر داد.

« I Iملکی» معاون فرماندار گرمه شد

جلسه شورای اداری مانه و سملقان

مردم است ،افزود :تا انتصابی صورت می گیرد برخی
ها برای منافع خود می گویند این نیرو همگام با دولت
نیست که در جــواب باید به ایــن اشخاص گفت این
نگرش ها زیبنده نیست ،مگر می شود استاندار که خود
نیروی این دولت است کسی را منصوب کند که همگام
با دولت نباشد؟

محمودیان -در جلسه شــورای اداری گرمه ،طی
حکمی «مجتبی ملکی» به عنوان معاون فرماندار این
شهرستان معرفی شد.امام جمعه گرمه با تجلیل از
حضور باشکوه و دشمن شکن مــردم در راهپیمایی
 22بهمن امسال گفت :مردم پایبندی خود به نظام،
انقالب و آرمان های امام(ره) و شهدا را بار دیگر به رخ
دنیا کشیدند.
حجت االسالم «تاتاری» افــزود :حضور باشکوه مردم
بسیار با عظمت بود و مسئوالن قدردان مردم متدین
ایران اسالمی باشند و برای رفع مشکالت آنها تالش
کنند.مدیرکل دفتر امور امنیتی استانداری خراسان
شمالی همدلی ،انسجام و وحدت مردم را رمز پیروزی
و بقای انقالب و کشور دانست و گفت :ملت ایران با
حضور پرشور در راهپیمایی  22بهمن نشان دادند

۷

جلسه شورای اداری گرمه

همچنان پــای آرمــان هــای انقالب و نظام جمهوری
اسالمی ایستاده اند«.خانزاده» افزود :نگاه استانداری
استفاده از نیروهای توانمند ،متعهد ،باتجربه ،جوان،
خانواده معزز شهدا و ایثارگران در انتصاب هاست.
فرماندار گرمه هم اظهارکرد :تعامل ادارات در برپایی
نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب قابل تقدیر

بود«.قدرتی» افــزود :تک تک مدیران وظایف تان را
به نحو احسن انجام دهید و پیگیر برنامه های خود و
منشأ خدمات شایسته به مردم باشید.وی با بیان این که
ضروری است در امر اطالعرسانی طرح کارورزی دانش
آموختگان دانشگاهی این شهرستان همت بیشتری
داشته باشید ،ادامه داد :با توجه به این که گرمه نقطه
تالقی سه استان خراسان شمالی ،سمنان و گلستان
است برنامه ریزی دقیقی برای معرفی شهرستان و استان
داشته باشید و از موضوع تبلیغات در ایام تعطیالت نوروز
غافل نشوید.

 I Iمعاون فرماندار راز و جرگالن معرفی شد

نجاهی -طی مراسمی با حضور دکتر «حیاتی» معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی،
«احمد وحیدی» به عنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی
امور عمرانی فرماندار راز و جرگالن معرفی شد.

