سه شنبه  ۳اردیبهشت  ۱۷ 139۸شعبان  14۴۰شماره 2۹۷۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

انتقاد امام جمعه جاجرم از برگزاری
کلیشه ای جلسات فرهنگی

معینی -امام جمعه جاجرم در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان
بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه برای تحقق شعار سال تاکید و از برگزاری
کلیشه ای جلسات فرهنگی انتقاد کرد.حجت االســام «موسوی» با بیان
این که کار رسانه در تحقق شعار سال بسیار موثر است و باید از این ظرفیت

استفاده شود ،ابراز کرد :برای جذب سرمایه گذار باید همایش هایی برگزار و فرهنگ
سازی در این بخش به صورت جدی پیگیری شود.فرماندار جاجرم نیز با بیان این که
فرهنگ مانند تنفس است اما در این زمینه در شهرستان ضعیف عمل شده است و
همواره جلسات به صورت کلیشه ای برگزار می شود ،افزود :باید در حوزه فرهنگ

معابر راز و جرگالن در انتظار استانداردسازی
نجاهی
غالمان مرکز بخش غالمان و یکه صعود مرکز
بخش جرگالن با تصویب هیئت دولــت شهر
شدند و تعداد شهرهای راز و جرگالن به عدد
سه رسید.دو بخش کم برخوردار در شهرستان
راز و جرگالن که مراکز آن ها از روستا به شهر
ارتقا یافته اند به سبب کمبود زیرساخت ها و
ضریب بــاالی محرومیت به توجه و تبدیل به
فضای شهری و تامین زیرساخت ها نیاز دارند.
راه به عنوان اصلی ترین رکن ارتباطات در
رأس ایــن مقوله قــرار دارد و چــون وضعیت
راه های ارتباطی در این شهرستان چندان
مناسب نیست محورهای مواصالتی و منتهی
به مراکز بخش ها باید مورد توجه بیشتری قرار
گیرد.در این باره یکی از اهالی یکه صعود می
گوید :یکه صعود با این که تاکنون مرکز بخش
جرگالن به شمار می آمد اما روستا بود و راه
روستایی داشت.
«مــحــمــدی» بــا اشـــاره بــه ایــن کــه بــا استقرار
شهرداری و مراجعه بیشتر اهالی به یکه صعود
باید بــرای ایجاد فضای شهری تالش شود،
اظهار می کند :قسمتی از راه های منتهی به
این شهر و برخی نقاط در داخل یکه صعود به
اصالح و تعریض نیاز دارند.
یکی دیگر از اهالی جرگالن ابراز می کند :راه
های منتهی به یکه صعود و داخل شهر که قب ً
ال

راه روستایی به حساب می آمدند طی چند
سال گذشته آسفالت شده اند اما با ارتقای یکه
صعود به شهر در برخی نقاط احداث راه و شانه
خاکی و خط کشی نیاز است.
«دالوری» یکی از اهالی شهر راز با تاکید بر
ضرورت نصب تابلوهای راهنمایی می افزاید:
در راه های مواصالتی باید در نقاط مورد نیاز
سرعتگیر نصب و سرعتگیرهای نصب شده
استانداردسازی شود.یکی دیگر از ساکنان
جرگالن با بیان این که مسیر یکه صعود به
طرف کالته خادمی ها به آسفالت نیاز دارد،
تصریح می کند :در حوزه راه های منتهی به
مرکز بخش ،محور  ۴کیلومتری یکه صعود
به دویدوخ هم باید آسفالت شود«.درخشان»
ادامــه می دهــد :در نقاطی از یکه صعود راه
ها به بازگشایی و آسفالت نیاز دارند و پل یکه
صعود نیز در مرحله فونداسیون مانده است و
برای تسهیل در تردد باید تکمیل شود.
یکی از ساکنان غالمان هم با اشاره به وضعیت
بسیار نامناسب راه های مواصالتی روستاها
بــه مرکز ایــن بخش اظــهــار مــی کند :جــاده
هــای منتهی بــه غــامــان بسیار کــم عــرض و
خطر آفرین هستند«.واحدی» با بیان این که
وضعیت آسفالت راه های داخل غالمان خوب
نیست و برخی خیابان ها نیازمند آسفالت
هستند ،ادامه می دهد :در محور تازه قلعه به
غالمان آبنما باید به پل تبدیل شود و مسیر

نشست  ۵نقطه
از جادههای راز و جرگالن

اخبار

 5اردیبهشت؛ یادواره شهدای درق

محمودیان -یادواره  ۶۱شهید درق  ۵اردیبهشت برگزار می شود «قدرتی» فرماندار گرمه در جلسه ستاد
یادواره شهدای شهر درق گفت :مسئوالن برای اجرای هرچه مطلوب تر این برنامه همکاری کنند و تمام
تالش خود را به کار گیرند تا یادواره ای در خور شهدای گران قدر برگزار شود.

مهلت  10روزه برای تعیین تکلیف پساب تصفیه فاضالب

غالمان به بجنورد به آبنما نیاز دارد.در این
بــاره عضو شــورای اسالمی شهر غالمان می
گوید :راه های ارتباطی روستاهای اطراف
غالمان به ایــن شهر بسیار کم عــرض و غیر
استاندارد هستند.
«مجید وحیدی» می افزاید :برخی خیابان ها
هنوز در غالمان آسفالت نشده اند یا نیاز به
روکش مجدد دارند و تعریض و اصالح آن ها
باید در اولویت باشد تا از آمار تصادفات کاسته
شود.عضو شورای شهر راز هم ابراز می کند:
در نقاطی از شهر راز باید معابر بازگشایی
شود که نیاز است اعتباراتی به شهرداری داده
شود«.امین ساعدی» تصریح می کند :برخی

زمان بهره برداری از بلوک زایمانی

در پی وقوع سیالب صورت گرفت؛

سازی عملیاتی تر ،پویاتر و همراه با برنامه ریزی و نگاه مثبت و جامع وارد شد«.رضا
آذری» تصریح کرد :در جلسات باید ایده ها و طرح های جدید ارائه و فرهنگ سازی
در زمینه های مختلف با جدیت پیگیری شود و تنها برنامه های کلیشه ای و روتین
مورد بحث قرار نگیرد.

فرماندار اسفراین مطرح کرد:

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین خبر داد:

نجفیان -رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین
هفته دولــت امسال را موعد بهره بــرداری از بلوک
زایمانی این شهرستان اعالم کرد.دکتر «ایلدرآبادی»

شهرستان ها

۷

در جمع خبرنگاران با اشــاره به ایــن که بناست تا
یک مــاه آینده بلوک زایمانی از ســوی پیمانکار به
طور موقت تحویل داده شود ،اظهارکرد :پس از آن

نجاهی -بــارش مستمر بــاران و جــاری شدن سیالب
باعث نشست جاده در  ۵نقطه از محور تنگه ترکمن تا
تخته باغلق راز و جرگالن شده است«.ضیغمی» رئیس

معابر فرعی شهر نیاز به آسفالت دارنــد و در
نقاطی هم باید جدول گذاری کانال هدایت
آب های سطحی صورت گیرد.
بــخــشــدار جــرگــان هــم مــی گــویــد :خیابان
اصلی یکه صعود طی دو سال گذشته با ۲۰۰
میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات دهیاری
آسفالت شد.
«پــــوالد نــجــاهــی» ادامــــه مــی دهـــد :از محل
اعتبارات دهیاری  ۶۰میلیون تومان به حساب
بنیاد مسکن واریــز شــده اســت تا با قیری که
توسط این بنیاد تامین می شود ،خیابان مسجد
جامع به بخشداری در یکه صعود که بازگشایی
و زیرسازی شده است ،آسفالت شود.

خریدهای کارفرمایی در دستور کــار قــرار خواهد
گــرفــت.مــعــاون بهداشت دانــشــکــده علوم پزشکی
اسفراین هم با اشاره به این که توجه حوزه بهداشت
بر بیماری سالک و بیماری های مشترک بین دام و
انسان به ویژه بروسلوز معطوف است ،افزود :برنامه
های بیماری های غیرواگیر هم با اولویت دیابت و
فشار خون دنبال می شود.دکتر «نیک پرست» با

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای راز و جرگالن با
اعالم این خبر افــزود :برای تامین آسفالت و رفع این
مشکل پیگیر تامین اعتبار و بستن قرارداد هستیم و به

جاده های
منتهی به
غالمان بسیار
کم عرض و
خطر آفرین
هستند

اشاره به این که مراکز جامع سالمت و پایگاه سالمت
روستایی فرطان در دهه فجر  ۹۷به بهره بــرداری
رسید ،از راه اندازی مراکز جامع سالمت روستایی
ایرج و توی تا پایان هفته جاری خبر داد.وی با اشاره
به فعالیت  ۲مرکز جامع سالمت و  ۹پایگاه سالمت
شهری در اسفراین ،از فعالیت یک مراقب سالمت به
ازای هر  ۲هزار و  ۲۵۰شهروند اسفراینی خبر داد.

زودی این نقاط تعمیر می شود.وی تصریح کرد :برای
مرمت و آسفالت این  5نقطه  ۲۵میلیون تومان
اعتبار نیاز است.

نجفیان -فرماندار اسفراین در نشست کارگروه سالمت
و امنیت غذایی این شهرستان با تاکید بر تشکیل کارگروه
اجرایی متشکل از اداره صمت ،اتاق اصناف و دستگاه
هــای مرتبط خواستار تعیین تکلیف پساب تصفیه
فاضالب این شهر تا  10روز آینده و جلوگیری از تداخل
صنفی در این شهرستان شد«.رستمی» با اشاره به این که
باید تولید و توزیع لبنیات سنتی هم سامان دهی شود،
افزود :اجتماعی شدن سالمت هم باید مورد توجه قرار
گیرد.وی از جهاد کشاورزی استان خواست با تعیین الگوی کشت و اولویت های مربوط طی  ۱۰روز آینده استفاده
از پساب تصفیه فاضالب را در بخش کشاورزی تعیین تکلیف کند.

از شهرستان ها چه خبر؟
راز و جرگالن -نجاهی
*حجت االسالم «منصوریان» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی راز و جرگالن گفت :چهارمین همایش
بزرگداشت «مختومقلی فراغی» شاعر و عارف پرآوازه ترکمن  ۱۱اردیبهشت در راز و جرگالن برگزار می شود.
*«محمدی» دهیار روستای کرکولی از توابع جرگالن گفت :زباله های اطراف پیست اسب دوانی جرگالن به
مناسبت روز ملی زمین پاک با همکاری بخشداری و شبکه بهداشت یکه صعود ،دانش آموزان مدارس حسن
آباد و اشرف االسالم و دهیاری های جرگالن جمع آوری شد.
اسفراین -نجفیان
*«رستمی» فرماندار اسفراین در نشست هماهنگی ستاد نخستین یادواره سرداران و شهدای پاسدار این
شهرستان گفت :تاکنون  ۱۲کمیته در ستاد نخستین یادواره سرداران و شهدای پاسدار اسفراین تشکیل
شده و بناست شمار کمیته های ذیل این ستاد افزایش یابد.
*طی مراسمی زنگ سالمت در هنرستان بصیرت اسفراین نواخته شد.دکتر «نادر نیک پرست» معاون
بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین ،دانش آموزان را سفیران سالمت و تندرستی دانست.
*«کشوری» رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به
ک کشته و  ۲مصدوم به جا گذاشت ،افزود :جمعه در محور دهستان میالنلو،
این که واژگونی سواری پژو ،ی 
حوالی نوشیروان واژگونی خودروی سواری پژو گزارش شد.
شیروان -عوض زاده
*طی آیینی «مصطفی سیامکی» به عنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان معرفی و
«هادی جواهری» رئیس قبلی این اداره تکریم شد.
گرمه -محمودیان
*فرماندار گرمه در جلسه کمیسیون کارگری این شهرستان گفت :به منظور حل مشکالت کارگران و تقدیر از
این قشر زحمتکش در روز کارگر از کارگاه ها و تولیدی های این شهرستان بازدید خواهیم کرد.
«قدرتی» افزود :در حمایت از قشر زحمتکش کارگر نباید فقط به یک روز اکتفا و باید تالش کنیم هر روز برای
حل مشکالت این قشر عظیم گام برداریم.

