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اشتغال 2هزارنفرهمزمان با سفر رئیس جمهور

ملخ ها ،نابودی مزارع مانه و سملقان را نشانه گرفته و برای نابودی آن ها شمشیر
را از رو بسته اند .مدیر جهاد مانه و سملقان از مشاهده نخستین کانون ملخ ها در
مراتع و مزارع این شهرستان از اردیبهشت امسال خبر داد و از کشاورزان خواست به
محض مشاهده کانون های ملخ ،در کم ترین زمان ممکن موضوع را به کارشناسان
جهاد کشاورزی اعالم کنند .البته «قهرمانیان» از مبارزه با این آفت در هزار و 100
هکتار از مزارع این شهرستان خبر داده و پیش بینی کرده است این مبارزه به هزار
و  300هکتار برسد.به گفته او ،این آفت جزو آفت های عمومی است و مبارزه با آن
به روش شیمیایی با سمپاش توربوالینر و قرار دادن طعمه مسموم در مکان هایی که
قابل کنترل نیست ،قابل انجام است.او البته گفته است این آفت تاکنون خسارتی
در شهرستان نداشته اما از دامداران خواسته است از چرای دام در این مراتع به مدت
یک تا  2هفته خودداری کنند.

انتقاد امام جمعه فاروج از
نبود تبلیغات مناسب در
حوزه امر به معروف

باشد«.شرکت آلومینای جاجرم به عنوان سومین استان در کشور خواهد بود که
تولید شمش در آن اتفاق می افتد»؛ این مطلب را مدیر عامل شرکت آلومینای
ایران به خبرنگار ما گفت و ادامه داد :آلومینیوم از صنایع پایه هر استان به حساب
میآید و با تولید شمش ،کارگاه های کوچک با سرمایه گذاری پایین در استان می
تواند شکل بگیرد.به گفته وی ،این پروژه با هزینه کرد  94میلیون یورو به صورت
ارزی و  277میلیارد تومان به صورت ریالی قرار است ،به بهره برداری برسد.

شورای روابط عمومی های شیروان

انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شیروان
دیروز در جلسه ای با حضور فرماندار شیروان و مدیرکل روابط عمومی
و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی برگزار شد و پس از
پایان رأی گیری ،رجبعلی ابراهیمیان ،غالمرضا مینا فاروجی ،مجید
رفیعی ،پیمان کاووسی ،رقیه شعبانی ،طاهره حسن زاده و علیرضا
مکرمی به عنوان اعضای هیئت رئیسه شــورای هماهنگی روابط
عمومی دستگاه های اجرایی این شهرستان انتخاب شدند.فرماندار
شیروان در این جلسه به نقش مؤثر روابط عمومی در انعکاس عملکرد
مجموعه خود اشاره کرد و گفت :هنوز بسیاری از ادارات به نقش مؤثر
روابط عمومی در واحد خود پی نبرده اند و برخی اص ً
ال روابط عمومی

میم پرور -امام جمعه فاروج از انجام نشدن تبلیغات
مناسب در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در این
شهرستان انتقاد کرد و با یادآوری عبور ساالنه میلیون
ها مسافر و زائر از فــاروج ،بر توسعه فرهنگ امر به
معروف با تبلیغات مناسب و اثر گذار تأکید کرد.حجت
االسالم «نوروزی» که در جلسه امر به معروف و نهی

فرماندار:

اسفراین در بن بست نیست

نجفیان -نگویید «اســفــرایــن» در بــن بست اســت؛
اسفراین اکنون پویاست و باید دیوارها را در ذهن خود
برداریم.این گفته های فرماندار اسفراین است که در
نشست هم اندیشی با جوانان و هیئت های ورزشی
بیان کرد؛ توصیه ای که البته به گفته خودش پیشتر

همایش زنان انقالبی
درگرمه

خطاب به مدیران گفته بود« .طاهر رستمی» به ظرفیت
های مسیرهای ارتباطی در حال پیگیری و ساخت هم
اشاره کرد و از جوانان خواست در بخش های صنعت،
کشاورزی و گردشگری اگر ایده سرمایه گذاری دارند
با فرمانداری در میان بگذارند .وی گریزی هم به

نجفیان -رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اسفراین از مطالعات باستان شناسی در
محوطه های تاریخی «توی» خبر داد که تعیین عرصه و حریم این محوطه های تاریخی در دستور کار است.
به گفته «محمد محمدی» سال گذشته  ۵۰۰میلیون ریال اعتبار برای محوطه های تاریخی توی ابالغ شد و
امسال اعتباری بیش از  ۳۲۰میلیون ریال به این حوزه اختصاص یافت که صرف خدمات پژوهشی ،مطالعه،
تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه های تاریخی توی خواهد شد.آن طور که او گفته است به شرط تامین
اعتبار ،کاوش های باستان شناسی در سال های آینده در دستور کار میراث فرهنگی برای این محوطه های
تاریخی قرار خواهد گرفت.به گفته وی ،تپه های توی یکی از غنی ترین سایت های تاریخی اسفراین با قدمت
دوران پیش از تاریخ ،تاریخی و اسالمی است.

مهم ترین گروه پرخطر در گرایش به مواد مخدر
ندارند«.مرآتی» با بیان این که نبود روابط عمومی در دستگاه اجرایی
ضعف اس��ت ،دستور احصای دستگاه هایی را که رواب��ط عمومی
ندارند یا روابط عمومی آن ها غیرفعال است داد تا به آن ها تذکر داده
شود«.قلی زاده» مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری
در این جلسه ،دانش افزایی و افزایش کارآمدی روابط عمومی ها،
تقویت گفتمان نظام و برنامه ها و تدوین برنامه هماهنگ و کارآمد
برای اطالع رسانی را از جمله اهداف تشکیل شورای هماهنگی روابط
عمومی دستگاه های اجرایی برشمرد و تاکید کرد :نیروهای فعال در
واحدهای روابط عمومی باید با علم و سیاست روز آشنا و آگاهی الزم را
از اوضاع دستگاه اجرایی و امور شهرستان داشته باشند.

از منکر این شهرستان سخن گفت ،اهمیت و جایگاه
ستاد و اجرایی کردن مصوبات شورا را هم اعالم کرد
و تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات
را خواستار شد و الزم دانست دوره های آموزشی
برای مدیران و کارکنان ادارات برگزار و آموزش های
مربوطه به آن ها ارائه شود.دادستان فاروج نیز به بیان

اهمیت جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر
پرداخت و تأکید کرد :اعضای ستاد شخص ًا خودشان
باید در جلسات حضور داشته باشند«.صفدری»
اجــرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را هم
تکلیف شرعی و هم قانونی دانست که همه افراد باید
ملزم به انجام آن باشند.

ظرفیت های گردشگری زد و تاکید کرد :نباید سهم
ما از گردشگری فقط ترافیک و آلودگی ناشی از دود
خودروها باشد و باید یقین کنیم گردشگری یک صنعت
است و باید بیش از صنعت تولید ثــروت کند.وی به
مقایسه سهم استان از تولید ناخالص ملی و جمعیت
آن اشاره و تاکید کرد که باید برای ارتقای سهم استان
در تولید ناخالص ملی به طور جدی ورود کرد.وی با
اشاره به این که طرح توسعه آذین فورج با ایجاد ۴۳۵
فرصت شغلی به بهره بــرداری رسیده است ،از بهره

برداری از فوالد آلیاژی کیمیای صبا همزمان با سفر
رئیس جمهور به استان خبر داد که  ۲۰۰فرصت شغلی
ایجاد کرده و بناست به ظرفیت  ۵۰۰نفری اشتغال هم
برسد.ایجاد نشاط برای کاهش آسیب های اجتماعی،
پیگیری لیگ ورزش روستایی ،استفاده از ظرفیت
سمن ها در ایــده های سرمایه گــذاری و تالش برای
برگزاری دوره های مهارت زندگی در ابعاد گوناگون از
جمله خواسته های فرماندار در اسفراین بود که دراین
نشست مطرح شد.

محمودیان -همایش «زنان انقالبی» در گرمه برگزار شد.استاد مرکز مشاوره حوزه
علمیه خراسان رضوی در این همایش گفت :سبک زندگی اسالمی به ارائه الگو نیاز
دارد که یکی از شاخص ترین الگوها حیات پربرکت حضرت معصومه(س) است.حجت

مطالعات باستان شناسی در «توی»

رئیس دادگستری فاروج بیان کرد:

در پی برگزاری انتخابات صورت گرفت

جنگ با ملخ های پر رو

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

شهرستانها

اخبار

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران خبر داد:

محمدی -مدیرعامل شرکت آلومینای ایــران از افتتاح پــروژه تولید شمش
آلومینیوم در سفر رئیس جمهور به استان خبر داد؛ پروژه ای که با افتتاح آن زمینه
اشتغال  400نفر به صورت مستقیم و هزار و  600نفر به صورت غیر مستقیم
فراهم خواهد شد.به گفته مهندس «تورج زارع» ،مشتری های فعلی این شرکت،
تنها شرکت های دیاکو و المهدی (عج) هستند و بعد از این شرکت آلومینای
جاجرم با تولید شمش آلومینیوم می تواند مشتری های بیشتر و متنوع تری داشته

اذان ظهر  12 :46غروب آفتاب  ۲۰:03اذان مغرب  ۲۰:25اذان صبح فردا  ۳:41طلوع آفتاب فردا ۵:29

االسالم «ساعیان» ،پوشش چادر را برترین نوع حجاب دانست و گفت :برای دعوت به
ب از راهکارهایی همچون برگزاری همایش ها و کارگاه هایی در این خصوص و
حجا 
تشویق نوجوانان و جوانان به رعایت حجاب آن استفاده کرد.

میم پرور -نوجوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند در زمره گروه های پرخطر در گرایش به مواد مخدر
هستند .این هشدار را رئیس دادگستری فاروج داد و گفت :بیشتر آسیب های اجتماعی در مناطق محروم و کم
برخوردار رخ می دهد به همین منظور آموزش در این مناطق به ویژه به خانواده ها ،نقش مهمی در پیشگیری و
کاهش آسیب های اجتماعی دارد.به گفته «جعفری» آموزش و پرورش نیز به عنوان نهاد تربیتی با سالم سازی
محیط آموزشی ،نقش مهم و کلیدی در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر دارد .این مقام قضایی همکاری و هم
افزایی همه دستگاه های اجرایی را در پیشگیری از اعتیاد خواستار شد.

قوامی خبر داد:

قرارداد میلیاردی لوله گستر
نجفیان -نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی از انعقاد قرارداد شرکت مهندسی و ساختمان صنایع
نفت ( )CEIOبا شرکت لوله گستر خبر داد؛ قراردادی که ساخت و تامین لوله های جداری و مغزی سایزهای  ۹و پنج
هشتم و  ۳۱و سه هشتم مورد نیاز صنعت نفت در طرح های توسعه نفت در پی انعقاد آن به شرکت لوله گستر اسفراین
سپرده شده است.به گفته دکتر «هادی قوامی» ،این قرارداد به میزان تناژ  ۹هزار و  500تن و به ارزش هزار و 450
میلیارد ریال منعقد شده است که با تحقق آن تولیدات لوله گستر صرف اجرای پروژه های طرح های توسعه میادین
نفتی منصوری و رامشیر خواهد شد.وی با اشاره به این که مدیریت جدید لوله گستر باید تالش کند این فرصت را قدر
بداند و زمینه را برای قراردادهای بعدی فراهم آورد ،با اشاره به میزان قرارداد با ضریب افزایش پول  3.7برابری که
رقمی بیش از  10هزار میلیارد ریال خواهد بود ،گفت :این موضوع منجر به رونق تولید از اسفراین تا خواف خواهد شد.

از شهرستان ها چه خبر؟
گرمه -محمودیان
*«زینب حسینی» عضو شورای اسالمی گرمه در کارگاه آموزشی دختران نوجوان ،حجاب دختران این شهر را قابل
تقدیر و پوشش صد درصدی چادر در بین زنان گرمه را نشان از بهره گیری از آموزه های قرآنی و اسالمی دانست.
شیروان -گروه شهرستان ها
*«رسولی» نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) در حاشیه بازدید از شیروان ،از برنامه راه
اندازی گاوداری  ۱۰هزار رأسی در این شهرستان خبر داد و گفت :به زودی عملیات اجرایی ساخت گاوداری3
هزار رأسی مولد و  10هزار رأسی ریز و درشت در شیروان راه اندازی می شود.
*دکتر عزیزی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی از آغاز پروژه آسفالت محور روستای نامانلو تا
سد گلیل به طول ۱۴کیلومتر با اعتبار  ۲۰میلیارد ریال خبر داد و اظهارکرد :با توجه به این که منطقه مرزی
گلیل به عنوان منطقه حفاظت شده و توریستی محسوب می شود وجود زیرساخت هایی همچون آسفالت می
تواند نقش موثری در جذب گردشگر داشته باشد.
*فرماندار شیروان در اجتماع جوانان ،امدادگران و داوطلبان هالل احمر این شهرستان از خدمات ارزشمند
این قشر زحمتکش تقدیر کرد و گفت :امدادرسانی و کمک به حادثه دیدگان از جمله اقدامات خداپسندانه ای
است که جمعیت هالل احمر به صورت شبانه روزی و داوطلبانه بدون هیچ چشمداشتی به بهترین شکل انجام
میدهد«.علیزاده» رئیس جمعیت هالل احمر شیروان در این مراسم بیان کرد :بیش از  2هزار و  300نفر عضو
داوطلب و امدادگر هالل احمر شیروان هستند.

