سه شنبه  ۲۷فروردین ۱۰ 139۸شعبان  14۴۰شماره 2۹۶۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رئیس بنیاد مسکن مانه و سملقان خبر داد:

 ۳روستا در خطر ریزش سنگ

برومند ۳ -روستای مانه و سملقان بر اثر بارندگی های اخیر در خطر و تهدید
ریزش سنگ قرار گرفتند.
رئیس بنیاد مسکن مانه و سملقان با بیان این مطلب افزود :قسمتی از روستای
زوی علیا در بخش مرکزی ،یک قسمت از روستای کهنه جلگه و قسمتی از
روستای شاتوت در بخش مانه بر اثر بارندگی های اخیر در معرض تهدید ریزش

سنگ قرار گرفته اند« .رئوفی» با بیان این که حدود  ۴۰خانوار در این  ۳روستا
در معرض خطر ریزش سنگ و رانش زمین قرار دارند ،افزود :تدابیری اندیشیده
شده است که کمیته ای برای جانمایی زمین سمت توسعه در این  ۳روستا
در شهرستان تشکیل شود تا برای افرادی که در معرض خطر هستند با ارائه
تسهیالت  ۴۰میلیون تومانی خانه ای امن ساخته شود.

گیاهان دارویی جاجرم ،همچنان منتظر کیمیاگری پاستورنشینان
معینی
جاجرم دارای موقعیت جغرافیایی و شرایط
توپوگرافی متفاوت ،نظیر دشت ها و بیابان
های وسیع ،مراتع ،جنگل ها و کوهستان های
مرتفع با گیاهانی است که بیشتر آن ها خواص
دارویی و صنعتی دارند ولی با این حال هنوز
این گیاهان برای بسیاری از هم استانی ها و
هموطنان ناشناخته است.
تیر سال  ۹۶گزارشی با عنوان «کیمیای کویر،
تشنه کیمیاگری دولت» در روزنامه «خراسان
شمالی» به چاپ رسید اما هنوز آمار دقیقی از
گونه های گیاهان دارویی توسط کارشناسان
آماده نشده است و همچنان در حال مطالعه
برای شناسایی هستند.
با آغاز فصل بهار و در پیش بودن اردیبهشت
دشت و صحرا از گل و گیاه مملو و گیاهان
دارویی به صورت سنتی برداشت می شود که
ادامه این روند باعث از بین رفتن عرصه های
مستعد این گیاهان خواهد شد.
بهره بـــرداری صحیح و استفاده اصــولــی از
نیروی کار ماهر و ابزار مناسب برای برداشت
گیاهان دارویــی می تواند در بهبود وضعیت
اقتصادی روستاییان بسیار مفید باشد.
یکی از شــهــرونــدان مــی گــویــد :بــا توجه به
کویری بودن شهر جاجرم و رشد گونه های
مختلف ،وجود گیاهان دارویــی متنوع می
تواند ظرفیت خوبی بــرای ایجاد اشتغال
باشد.
«رحیمی» می افزاید :مردم آگاهی کافی در
مــورد گیاهان داروی ــی نــدارنــد و با برداشت
های سنتی باعث از بین رفتن این گونه های
ارزشمند می شوند«.قربانی» شهروندی دیگر

اســت کــه اظهارمی کند :در مــراتــع جاجرم
گیاهان دارویــی متعددی رشــد می کند اما
هنوز این گیاهان به طور کامل شناسایی نشده
است و همچنان برداشت سنتی آن ها ادامه
دارد.
«اکرامی» یکی دیگر از شهروندان تصریح می
کند :گونه های دارویی ارزشمند اگر فراوری
شود می تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال
داشته باشد اما اطالعات کافی دربــاره این
گیاهان نداریم.
در ایــن بــاره رئیس اداره منابع طبیعی و
آبــخــیــزداری جاجرم می گوید :واحــد بهره
بــرداری این اداره با توجه به ظرفیت بسیار
باال و مناسب در شهرستان در مرحله نخست
به شناسایی مناطق مستعد و دارای ذخیره
گاه های مفید و ارزشمند گیاهان دارویــی
پرداخته است«.خاکدان نیا» می افزاید :بعد
از شناسایی و تهیه طــرح بــرای تــعــدادی از

شهرستان ها

مناطق و مطالعه کارشناسی شده مناطق
مستعد و مفید ،تالش شده است با برگزاری
کالس های ترویجی و آموزشی بــرای بهره
ب ــرداران روستایی ،آن ها تشویق شوند در
توسعه و احیای گیاهان دارویــی و حفظ آن
ها مشارکت کنند و در این زمینه فعال و پویا
باشند.
وی ابراز می کند :در جاجرم در سال های
 96و  97میزان  300هکتار گیاه دارویی
بــاریــجــه در ک ــوه کمرسفید دربــنــد بخش
سنخواست با مشارکت مردمی و در قالب
تشکل های بومی و تعاونی های بهره بردار به
مجریان کشت گیاهان دارویی واگذار شد و با
حمایت و تأمین نهاده و بذر مورد نیاز عملیات
کشت در عرصه های مزبور کام ً
ال اجرایی
شد.
وی تصریح می کند :بعد از مطالعه و تهیه
طرح و شناسایی مناطق مستعد و برگزاری

کــاس آمــوزشــی ،بــذر رایــگــان توسط این
اداره در اختیار مــردم قــرار و بــا نظارت
کارشناسان کشت باریجه به صورت فنی
و علمی صورت گرفت و در کشت گیاهان
دارویــی ،مشارکت بهرهبرداران عــاوه بر
اشتغال و درآمدزایی باعث حفظ و احیای
منابع طبیعی خواهد شد.
وی می افزاید :زرشک وحشی در سال  96بعد
از تهیه طرح ،احیا و بهره برداری شد و عرصه
در اختیار مــردم روستای چهاربید در قالب
شرکت تعاونی قرار گرفت که در زمینه بهره
بــرداری و حفظ و نگهداری آن مردم به طور
مستقیم دخالت داشته باشند و احیا و کشت
زرشک با قلمه و پاجوش توسط آن ها انجام
شد.
«خاکدان نیا» با بیان این که مشارکت مردم
نتایج مثبتی در پی داشت که سبب احیای
زرشــک در منطقه و باعث شــد در حفظ و
نگهداری مراتع حساسیت بیشتری داشته
باشند و آتــش ســوزی در مراتع به حداقل
برسد ،تصریح می کند :با توجه به ظرفیت
هــای مراتع شهرستان نقاط دیگر در حال
شناسایی و مطالعه است تا با مشارکت مردم
در زمینه احیا و توسعه گیاهان دارویــی
بتوانیم نقش موثری در حفظ منابع طبیعی
داشته باشیم.
وی با اشاره به این که برداشت ها به صورت
سنتی هنوز انجام می شــود ،می افزاید:
تالش کــرده ایم با برپایی نمایشگاهی در
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و آموزش
های الزم به دانش آموزان از پایه و به سایر
افراد در مناطق روستایی از این برداشت ها
جلوگیری کنیم.

۷

اخبار
در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفت؛

اجتماع طالب و روحانیان اسفراینی

نجفیان -با هدف اعالم حمایت از سپاه پاسداران
انقالب اسالمی اجتماع طالب و روحانیان اسفراینی
در مسجد اعظم امام خمینی(ره) برگزار شد.حجت
االســام «محمدیان» امام جمعه اسفراین ،سپاه را
پاسدار انقالب اسالمی و دستاوردهای آن دانست.
سرهنگ پاسدار «الهی راد» فرمانده سپاه اسفراین
هم ابــراز کــرد :سپاه ماموریت هــای گوناگونی در
عرصه های مختلف دارد و خدمت به نظام اسالمی
و حراست و حفاظت از دستاوردهای آن را وظیفه کلیدی خود می داند.حجت االسالم «ابراهیمی» مدیر
مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عج) اسفراین هم از حضور طالب خواهر و برادر و روحانیان مستقر و طرح
هجرت در این آیین با هدف اعالم حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی خبر داد.

در پی بارندگی های اخیر رخ داد؛
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اخبار

تدارک  ۱۰۰برنامه برای هفته سالمت

زلزله  4.1ریشتری شوقان خسارتی نداشت

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین از تدارک بیش از  ۱۰۰برنامه برای گرامی داشت هفته
سالمت خبر داد.دکتر «نیک پرست» افزود :نواختن زنگ سالمت ،برگزاری نمایشگاه هفته سالمت و اعزام
تیم پزشکی متخصص به مناطق محروم از مهم ترین برنامه های هفته سالمت در اسفراین است.

معینی -زلزله ای به بزرگی  4.1ریشتر 29 ،دقیقه بامداد روز گذشته در عمق  8کیلومتری شوقان به وقوع
پیوست که خوشبختانه خسارتی در پی نداشت«.ارجمند» بخشدار شوقان با اشاره به این زمین لرزه گفت:
طی بازدید از روستاها ،خوشبختانه خسارتی گزارش نشده است.

نجفیان -مدیر جمعیت هالل احمر اسفراین با اشاره به بارندگی روزهای اخیر از ریزش سقف یک واحد
مسکونی روستایی در بیدواز از توابع دهستان میالنلوی این شهرستان خبر داد و افزود :نیروهای امداد و
نجات برای یاری به روستای بیدواز اعزام شدند«.سارمی» همچنین به مسدود شدن مسیر دسترسی عشایر
مستقر در پشت کارخانه گچ به محور اسفراین  -سبزوار بر اثر جاری شدن سیل اشاره و بیان کرد :امکان
تردد در این مسیر فقط با تراکتور و خودروهای کمک دار میسر است ولی اقالم غذایی از سوی اداره امور
عشایری و پالستیک به منظور پوشش سقف توسط جمعیت هالل احمر برای اهالی و عشایر آن منطقه
ارسال شد«.ذاکری» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اسفراین هم از جمع آوری و پاک سازی
ریزش سنگ در محور کوهستانی اسفراین -بجنورد توسط راهداران خبر داد و افزود :ریزش سنگ در مسیر
اردوغان با حضور راهداران اسفراینی برطرف شد.

از شهرستان ها چه خبر؟
راز و جرگالن -نجاهی
ﺍ ﺍآب سد غالمان به منظور کنترل سیالب های فصلی و جلوگیری از رسوب گیری رهاسازی شد«.جوانوش»
بخشدار غالمان گفت :با توجه به پیش بینی ادامه بارش ها در ماه های آینده و بخشنامه وزیر نیرو درخصوص
کنترل سیالب های فصلی و جلوگیری از رسوب گیری سد غالمان ،آب پشت این سد با حجم مورد نیاز
رهاسازی می شود.
گرمه-محمودیان
ﺍ ﺍ«مقصودی» مدیر آموزش و پرورش گرمه گفت ۱۰۰ :دانش آموز دختر و پسر گرمه ای در مسابقات درس
هایی از قرآن کریم مرحله شهرستانی شرکت کردند.
شیروان-عوض زاده
ﺍ ﺍجوانان محور پیشرفت کشور هستند .معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیروان با بیان این مطلب در
جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان این شهرستان افزود :از انقالب اسالمی تا امروز هر زمانی نیاز به حضور
مردم بوده است جوانان پیش قدم بوده اند«.روحانی» با تاکید بر لزوم ارج نهادن به نقش محوری جوانان در
جامعه اظهار کرد :مدیران باید عرصه را برای حضور جوانان در نقش های مختلف مهیا کنند.
ﺍ ﺍ«مرآتی» فرماندار شیروان در آیین تجلیل از  96برگزیده در مرحله اول المپیادهای علمی سال تحصیلی
 97-98این شهرستان گفت :تربیت نیروی انسانی توانمند و دارای عقالنیت و تدبیر یکی از مهم ترین
ماموریت های آموزش و پرورش است که نتیجه آن تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.
«رحمانی فضلی» مدیر آموزش و پرورش شیروان ابراز کرد :حدود  50درصد از آمار قبولی دانش آموزان در
مرحله اول المپیاد در استان مربوط به شیروان است و این شهرستان از این نظر مقام اول را در استان دارد.
ﺍ ﺍ«بهمن شیروانی» مدیر دبیرستان تیزهوشان شیروان گفت :دانش آموزان متوسطه دوره دوم  20میلیون
و  200هزار ریال به سیل زدگان کمک کردند.

