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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

با حضور رئیس کل دادگستری استان انجام شد؛

افتتاح ساختمان دادگاه عمومی بخش سرحد شیروان
در دومین روز هفته قوه قضاییه ،با حضور رئیس کل دادگستری استان،
ساختمان دادگاه عمومی بخش سرحد شیروان در زمینی به مساحت
 ۷۴۵متر مربع با  ۵۰۰متر مربع زیربنا و در دو طبقه مجزا با صرف ۷
میلیارد و  ۸۰۰میلیون ریال اعتبار افتتاح شد و توسعه در چند سال
آینده در این طرح پیش بینی شده است.رئیس کل دادگستری استان در
این مراسم هفته قوه قضاییه را گرامی داشت و روحیه جهادی و فرهنگ
شهادت را مهم ترین و اثر بخش ترین مولفه نظام جمهوری اسالمی ایران

دانست.به گفته حجت االسالم «جعفری» ،اقتدار ایران به جهانیان ثابت
شده است و آخرین نمونه آن نابودی پهپاد فوق پیشرفته آمریکا بود.
وی وظیفه تامین عدالت اجتماعی را در جامعه برعهده دستگاه قضایی
دانست.فرماندار شیروان نیز بر این موضوع تاکید کرد که اگر حمایت و
همکاری مجموعه دستگاه قضایی نباشد در حوزه اجرایی نمی توانیم به
اهداف پیش بینی شده برسیم و به نوعی قوه قضاییه ،قوه مجریه و قوه
مقننه مکمل یکدیگر هستند.به گفته «مرآتی» ،شرایط کشور خاص و

انتصاب مدیر جدید آموزش و پرورش شیروان
عوض زاده« -علی ابراهیمیان» به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شیروان منصوب شد و قرار است آیین
تکریم و معارفه مدیر آموزش و پرورش شیروان امروز برگزار شود«.سعید رحمانی فضلی» مدیر سابق آموزش
و پرورش شیروان ،به عنوان معاون اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی منصوب شده است.

سخت است و باید دستگاه های مختلف با همکاری و هماهنگی یکدیگر
از وقوع تخلفات جلوگیری کنند.

روستاهای حاشیه چندیر ،در انتظار پل

نجاهی
از آغازین روزهــای سال ،بارها بــاران و سیل
مهمان ناخوانده راز و جرگالنی ها بوده است
و سیالب در رودخانه چندیر که از حدود ۴۰
روستای راز و جرگالن عبور می کند و به کشور
همسایه منتهی می شود ،گاهی بند نیامده و
مشکالتی را به وجود آورده است.
با این حال در بارندگی های اخیر ،طغیان
چــنــدیــر در ایـــن مـــدت بـــرای ســاکــنــان ایــن
شهرستان مرزی پیامدی جز ویرانی ،خسارت
و آوارگی نداشته است.این رود بخشنده که آب
کشاورزی زمین های حاشیه اش را تامین می
کند ،دیگر با بی رحمی محصولی برای اهالی
باقی نگذاشته است و رفته رفته با تخریب زمین
ها ،منازل مسکونی ایجاد شده در حوالی رود
را تهدید می کــنــد.راه ارتباطی حــدود ۲۰
روستا در جرگالن که در ضلع جنوبی این رود
واقع شده اند از چندیر می گذرد؛ در حالی که
هنوز پلی احداث نشده است و پل های موقت
اضطراری احداث شده هم با یک سیل شدید
که هر چند روز یک بار در بستر رودخانه جاری
می شود درهم می شکند و اهالی باز هم دست
به دامان تراکتور می شوند چرا که تردد برای

هر وسیله نقلیه دیگری غیرممکن می شود.
ناگفته نماند سیل چند وقت اخیر در چندیر،
در سدی به همین نام در حوالی شهرک دوالن
و اسمی مهار شد اما با رها سازی آب سد برای
روستاهای پایین دست که آن ها هم پلی روی
ایــن رود نــدارنــد ،رفــت و آمــد بــه یــک معضل
تبدیل شد«.نورانی» می گوید که در نبود پل
و با جاری شدن سیالب در رودخانه ،ساکنان
بعضی مواقع ساعت ها در کنار رود تا فروکش
شدن سیل منتظر می مانند یا از تراکتور برای
تردد استفاده می کنند.
وی با بیان این که این رودخانه از کنار تعداد
زی ــادی روســتــا در جــرگــان و بخش مرکزی
عبور می کند و هر بار با به راه افتادن سیل
مردم هم به دردسر می افتند ادامه می دهد:
در کنار مسدود شدن راه ،سیل به زمین های
کشاورزی و باغ های حاشیه رود هم خسارت
می زند و آن ها را به بستر رودخانه تبدیل می
کند.آن طور که یکی دیگر از ساکنان به آن
اشــاره می کند ،با رهاسازی آب سد چندیر
رفــت و آمــد اهالی پایین دســت سد به دلیل
نبود پل به سختی و گاهی با تراکتور انجام می
شود.به گفته «پردل» ،باید چاره ای اندیشیده
و هر چه زودتر پل ارتباطی احداث شود.

دیگر ساکن جرگالن می گوید که طغیان رود،
تخریب حاشیه رودخانه و تبدیل آن به بستر را
به همراه دارد.
«وحــیــدی» بــا بــیــان ایــن کــه تخریب حاشیه
رودخانه و پیشروی سیل به سمت ساختمان
های احداث شده در حوالی رودخانه خطرساز
و زیانبار اســت ،ادامــه می دهد :شدت سیل
به حدی است که دیگر راه ارتباطی اصلی را
قطع می کند و مسافران را ساعت ها منتظر
می گذارد.در این باره بخشدار جرگالن معتقد
است :راه و شهرسازی برای نقاطی از راه های
ارتباطی اصلی که توسط سیل تهدید می شود
اقدامات پیشگیرانه انجام خواهد داد.
آن طور که «پــوالد نجاهی» به آن اشــاره می
کند ،در گذشته هشدار داده شده تا در حریم
رودخانه ساخت و ساز انجام نشود که کارساز
نبوده است و برخی ساختمان های حاشیه
رودخانه در معرض تهدید سیل قــرار گرفته
اند.وی با اشاره به قطعی راه ارتباطی برخی
روستاها با طغیان رود چندیر می گوید که
یکی از پرترددترین محورهای مسیر چندیر،
یکه صعود است که در این نقطه برای بار سوم
عملیات ساخت انجام شده است و با احداث
این پل رفت و آمد تسهیل می شود.

۷

«با توجه به نظر مساعد خیران ،مشکل تردد در
مسیر چندیر تا پایان سال  ۹۸برطرف خواهد
شد» این را بخشدار جرگالن می گوید و این
را هم اضافه می کند که برای دیگر نقاطی که
به پل احتیاج دارند پیگیر هستیم تا از طریق
تامین اعتبارات دولتی و استفاده از ظرفیت
خیران بــرای احــداث پل در مسیر چندیر بر
اساس اولویت اقدام کنیم.
بخشدار مرکزی راز و جرگالن هم می گوید
که از بین روستاهای حاشیه رودخانه چندیر
احداث پل در  ۲روستای تش نفس و گنبدلی
اضــطــراری و هم اکنون یک پل در گنبدلی
احــداث شده است و روستای تش نفس نیاز
به پل دارد که پیگیر تامین اعتبار و احداث
آن هستیم.به گفته «سعید آیتی» ،در روستای
بک پوالد که در مسیر چندیر واقع شده است
یک پل احداث شده و یکی دیگر نیز در دست
احـــداث اســــت.وی گــریــزی بــه ایــجــاد دیــوار
ساحلی برای جلوگیری از پیشروی و تهدید
سیل می زند و ادامه می دهد :با توجه به این
که نقاط زیادی نیاز به احداث دیوار ساحلی
دارنــد و با اعتبارات دهــیــاری ها نمی توان
این نیاز را برطرف کرد پیگیر جذب اعتبارات
بیشتر برای رفع این مشکل هستیم.
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فرماندار اسفراین مطرح کرد:

دهیاران؛ مدیران بحران روستایی
نجفیان -فرماندار اسفراین که در کارگروه پیشگیری و اطفای حریق این شهرستان سخن می گفت،
دهیاران را متولی مدیریت بحران در هر روستا دانست؛ مدیریتی که در گرو تصمیم آنی و لحظه ای است.
«رستمی» بر نصب عالیم هشدار دهنده در مراتع مستعد آتش سوزی که امکان حریق در آن ها بیشتر است،
تاکید کرد و مردم را بهترین حافظان مراتع ،منابع طبیعی و محیط زیست دانست و بر بهره گیری بیش از پیش
از ظرفیت های مردمی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد.

از شهرستان ها چه خبر؟
گرمه -محمودیان
*حجت االسالم «تاتاری» امام جمعه گرمه در دیدار هیئت رئیسه اتاق اصناف این شهرستان ،عملکرد اتاق
اصناف گرمه را مطلوب دانست.به گفته «محمد با» رئیس اتاق اصناف گرمه ،بازاریان ،بازوان توانمند دستگاه
اجرایی دولت در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند.
فاروج -میم پرور
*سال گذشته  17هزار تن گندم از مزارع فاروج برداشت شد و امسال پیش بینی می شود این میزان به
 34هزار تن برسد.این مطلب را مدیر جهاد کشاورزی فاروج گفت و افزود :در جلسه ستاد برداشت گندم
شهرستان ،قیمت گذاری در خصوص جمع آوری محصوالت از مزارع جو و گندم دیم و آبی و همچنین کلزا
انجام شد اما در نهایت نرخ توافقی کمباین دار و کشاورز مورد قبول است و این قیمت گذاری در زمان بروز
اختالف مالک عمل خواهد بود.
به گفته «مهران حیاتی» ،ظرفیت اسمی مراکز خرید و نگهداری گندم و جو در این شهرستان هزار تن است که
با اقدامات انجام شده این ظرفیت در عمل به  2هزارتن افزایش می یابد.
اسفراین -نجفیان
*مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین از تصادف سواری پژو با
کامیون در محور اسفراین -سنخواست در حوالی روستای سارمران خبر داد.به گفته «کشوری» این حادثه
حدود ساعت  ۲۳:۴۵شنبه شب رخ داد و  ۵مصدوم به جا گذاشت.
*«رستمی» فرماندار اسفراین در تماس تلفنی با خبرنگار روزنامه «خراسان» در این شهرستان ،هفتاد و
یکمین سالگرد انتشار این روزنامه را به خانواده این روزنامه کهن و صاحب نفوذ تبریک گفت«.محمدی»
رئیس اداره میراث فرهنگی اسفراین هم هفتاد و یکمین سالگرد انتشار روزنامه «خراسان» را تبریک گفت.
*مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم به میزبانی اسفراین برگزار می شود؛ رقابتی که  ۱۵۹برگزیده
مرحله شهرستانی در رشته های گوناگون با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت تا برترین های مسابقات
استانی قرآن کریم معرفی شوند.مرحله استانی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ،پنج شنبه
(ششم تیر) به میزبانی مسجد اعظم امام (ره) اسفراین برگزار می شود.
*طی مراسمی ،طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش
دبستانی در اسفراین آغاز شد و آن گونه که «ابراهیمی» مدیر آموزش و پرورش اسفراین گفته ،این شهرستان
سال گذشته با ثبت  ۹۸٫۴۱درصد نوآموزان در سامانه سنجش رتبه برتر را به خود اختصاص داد.
به گفته «رستمی» فرماندار اسفراین ،تشخیص به موقع می تواند از بروز مشکالت جدی تر جلوگیری کند و
مقدمه ای بر پیشگیری از مشکالت آموزشی و کمک به درمان و آموزش نیز خواهد شد.
«محمدیان» معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اسفراین هم در حاشیه این آیین از فعالیت مرکز سنجش
به مدت  ۱۳روز برای دانش آموزان شهری و پس از اتمام آن به مدت  ۱۵روز برای دانش آموزان روستایی به
صورت سیار خبر داد.
*«رستمی» فرماندار اسفراین به همراه معاونان فرمانداری و بخشدار مرکزی این شهرستان با حضور در
دادگستری اسفراین با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقالب این شهرستان دیدار کردند و هفته
قوه قضاییه را تبریک گفتند.

