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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

معاون فرماندار مانه و سملقان اعالم کرد:

ضعف در راه های دسترسی
به ابنیه تاریخی

برومند -زیرساخت ها و راه های دسترسی به ابنیه تاریخی مانه و سملقان ضعیف است.
معاون فرماندار مانه و سملقان با بیان این مطلب در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر این
شهرستان افزود :مشکالت حوزه گردشگری شهرستان زیاد است و میراث فرهنگی باید این
مشکالت را حل کند«.جهاندوست» با بیان این که بیش از  ۱۲۰ابنیه تاریخی در این شهرستان

وجود دارد اضافه کرد :اطالع رسانی و شناساندن آثار تاریخی و گردشگری این شهرستان
بسیار ضعیف است و مانه و سملقان تنها شهرستانی است که بیشترین روستاهای هدف
گردشگری را در مسیر جاده آسیایی دارد ولی هیچکدام تابلویی برای شناساندن ابنیه تاریخی
ندارند.وی تصریح کرد :میراث فرهنگی باید ابنیه تاریخی و گردشگری را در کانالهای

بحران کمبود آب به خانلق رسید

عوض زاده

عطش در بزرگ ترین روستای استان

روســتــای «خــانــلــق» بــه عــنــوان ب ــزرگ ترین
روستای استان در بخش مرکزی شیروان با
مشکل آب شرب رو به رو است و این مشکل در
بعضی از مواقع به بحران تبدیل می شود.
خانلق که از برخی شهرهای استان پر جمعیت
تر است هر از گاهی تشنه می ماند و رفع این
تشنگی نیازمند توجه ویژه مسئوالن است تا
این موضوع بحران های اجتماعی دیگر را در
پی نداشته باشد.
مردم این روستا که در سه کیلومتری شمال
شیروان واقع شده است و بیش از  8هزار نفر
جمعیت دارد در قطعی آب اخیر گالیه های
خود را از طرق مختلف از جمله تجمع به گوش
مسئوالن رساندند.
یکی از ساکنان روستای خانلق با بیان این
که قطعی آب چند سال است وجود دارد اما
امسال وضعیت بدتر شده است ،می افزاید:
بــرای روســتــای خانلق کــه تصفیه خانه آب
آشامیدنی شهر شیروان نیز در آن واقع شده
انتظار اســت آب مناسب و بهداشتی تامین
شود«.خانلقی» با اشاره به این که قنات ها در
روستا خشک شده و تامین آب از شیروان و از
طریق آب تصفیه هزینه بردار است می افزاید:
اهالی توقع دارند حداقل در مواقع قطعی آب،

آب رسانی با تانکر انجام شود«.محمدیان»
یکی از ساکنان روستا با بیان این که خانلق
به عنوان یک روستای مهاجرپذیر طی سال
های اخیر بار بسیاری از مشکالت را به دوش
کشیده است ،ابراز می کند :اگر به مسئله آب
و حل این مشکل توجه نشود می تواند سرآغاز
مهاجرت بسیاری از ساکنان این روستا به شهر
باشد که خــود آغــازگــر مشکالت بــزرگ تری
است.
در این باره رئیس اداره آب و فاضالب روستایی
شیروان دالیــل بحران آب به وجــود آمــده در
روستای خانلق را برمی شمرد و می افزاید:
کمبود بارندگی و وقوع خشکسالی که موجب
افت  ۵۰درصدی منابع آبی طی امسال شده
و افزایش بی رویه باغ های تازه تاسیس در حد
فاصل خانلق تا روستای محمد علیخان که
موجب برداشت های غیرمجاز و بی رویــه از
منابع آبی در این منطقه و افت دبی چاه های
آب شــرب شــده از دالیــل به وجــود آمــدن این
بحران است.
«حسین جــوان» محدودیت در فرایند تامین
آب تصفیه خانه از سد بارزو با توجه به کاهش
چشمگیر سطح آب در پشت سد را از دیگر
دالیــل به وجــود آمــدن این بحران می دانــد و
تصریح می کند :رشد بی رویه جمعیت خانلق
در سال های اخیر از دیگر دالیل ایجاد این

مشکل است که لزوم توجه به زیرساخت های
ضروری را می طلبد.
وی به اقدامات انجام شده نیز اشاره و ابراز
می کند :در دو سال گذشته حفر و تجهیز یک
حلقه چاه جدید در اراضــی روستای محمد
علیخان ،بــرق رسانی و اجــرای  ۸کیلومتر
خط انتقال آب سایز  ۲۰۰از محمد علیخان
تا خانلق و تعویض  ۱۲کیلومتر شبکه توزیع
در داخل روستا مجموع ًا با اعتبار یک میلیارد
و  100میلیون تومان انجام شده ولی این
اقدامات کافی نبوده و به منظور حل مشکل
حفر و تجهیز حداقل یک چاه جدید و اجرای

صدای روستا

مــخــزن  ۲هـــزار مترمکعبی بـــرای ذخیره
ســازی آب با اعتبار  ۲میلیارد تومان نیاز
است«.جوان» با اشاره به خدمات رسانی به
 3هزار مشترک در این روستا اظهار می کند:
برای عبور از بحران فعلی نیازمند همکاری
مــردم در زمینه مدیریت بهینه مصرف آب،
عدم آبیاری صیفی جات و درختان از طریق
شبکه آب شــرب ،عدم استفاده از آب شرب
برای شست و شوی خیابان و معابر و خودرو،
تامین آب واحــدهــای صنعتی و دامـــداری
ها تا حد امکان از منابع غیرشرب و توسط
تانکرهای سیار هستیم.
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هشت بهشت

رحمت آباد

امامزاده جعفر(ع) فاروج

معینی -روستای «رحمت آبــاد» آخرین روستای
بخش مرکزی در فاصله  ۴۵کیلومتری جاجرم و
هم مرز با خراسان رضوی است و آب شرب روستا
از منطقه خراسان رضوی تامین می شود.روستای
رحمت آباد  ۲۵خانوار و  ۱۰۰نفر جمعیت دارد
و شغل بیشتر مــردم دامــداری و کشاورزی است.
محصوالت روستا گندم ،جو ،چغندر ،خربزه و تا حدودی پسته است و در حال حاضر تعداد کمی از کشاورزان
به آبیاری قطره ای اراضی خود روی آورده اند.از جمله مشکالت روستا می توان به نبود راه ارتباطی مناسب
به شهرستان و روستاهای مجاور ،نبود امکانات رفاهی و تفریحی و نبود مدرسه مناسب اشاره کرد.

میم پــرور -فــاروج با داشتن جاذبه های کم نظیر
زیــارتــی ،سیاحتی و گردشگری و با توجه به قرار
گرفتن در مسیر جــاده آسیایی ،هر ســال پذیرای
مسافران زیادی است که از اقصی نقاط کشور به این
شهرستان سفر می کنند.یکی از این اماکن زیارتی
بارگاه امامزاده جعفر(ع) معروف به آقا امام است
که در فاصله  8کیلومتری جنوب شرقی فاروج و در روستای سیاهدشت واقع شده است.این امامزاده ملقب
به سلطان قاسم(ع) و از نوادگان امام حسن (ع) است.این بنا در سال های اخیر توسط اداره اوقاف و امور
خیریه بازسازی شده است و قبر مطهر  30شهید دوران جنگ تحمیلی در مقابل ایوان جنوبی آن قرار دارد.

شهرستان ها

۷

مجازی و در سطح ملی تبلیغ کند تا این امر باعث افزایش ورود مسافران و ماندگاری آن ها در
شهرستان شود.وی اظهار کرد :امکانات خوابگاهی و خدماتی این شهرستان هم ضعیف است
و باید تقویت شود و یکی از راه های ماندگاری مسافر ایجاد بازارچه های دایمی صنایع دستی
در حاشیه جاده آسیایی است.

اخبار
رئیس پارک علم و فناوری استان تاکید کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت های نوآورانه
برومند -رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی در حاشیه همایش کنترل بیولوژیک در مانه و سملقان
در گفت و گو با خبرنگار ما بر استفاده از ظرفیت های نوآورانه و فناورانه در عرصه های مختلف اقتصادی و
کشاورزی تاکید کرد«.پیله ور» گفت :یکی از ضرورت هایی که در جامعه امروز مورد توجه دولت و نظام است
استفاده از ظرفیت های فناورانه و نوآورانه در عرصه های مختلف اقتصادی است که یکی از این عرصه ها
حوزه کشاورزی است.وی افزود :آشنایی کشاورزان با کنترل بیولوژیک و عدم استفاده از سموم خیلی مهم
است و باید کشاورزان را آگاه کنیم تا در آینده بتوانند نوع کشت و محصوالت تولیدی خود را اصالح و کمتر از
محصوالت شیمیایی استفاده کنند«.رضاییان» ،معاون زراعت و حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان
در این همایش گفت :امسال در استان در سطح هزار و  400هکتار مبارزه بیولوژیک انجام شده که 300
هکتار آن محصوالت گوجه فرنگی و انار در مانه و سملقان بوده است.

نیاز اعتباری  ۳پایگاه اورژانس جاده ای
نجفیان -رئیس هیئت مدیره مجمع خیران سالمت اسفراین از نیاز  3میلیارد ریالی برای احداث  ۳پایگاه
اورژانس جاده ای در این شهرستان خبر داد.دکتر «نادر نیک پرست» گفت :پایگاه های اورژانس جاده ای
چهاربرج ،اردوغان و دهنه اجاق نیازمند مشارکت خیران سالمت هستند«.سید حبیب حسینی» ،رئیس
اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین از فعالیت  ۲پایگاه اورژانس شهری و
 ۷پایگاه اورژانس جاده ای در این شهرستان خبر داد و افزود :به زودی پایگاه اورژانس جاده ای دهنه اجاق
راه اندازی خواهد شد و در حوزه تامین ناوگان فوریت های پزشکی مشکلی وجود ندارد و شمار پایگاه های
اورژانس و فوریت های پزشکی در اسفراین به  ۱۰مورد خواهد رسید.

مجروحیت  ۴نفر بر اثر انفجار مخزن بنزین
میم پرور -بی احتیاطی در پمپ بنزین فاروج ،حادثه آفرید و  4مجروح بر جا گذاشت.فرماندار فاروج گفت:
ساعت  ۱۶:۴۰سه شنبه  19تیرماه ،بی احتیاطی تکنسین در هنگام تعمیر مخزن سوخت که البته مخزن
خالی از بنزین بود ،باعث انفجار آن شد و بر اثر شدت انفجار  4نفر دچار سوختگی و مصدومیت شدند که یک
نفر به شکل سرپایی مداوا شد ۲ ،نفر به علت شدت سوختگی به مشهد اعزام شدند و یک نفر نیز به بجنورد
منتقل شد«.رجائی نیا» علت بروز این حادثه را با وجود تذکرات داده شده ،بی توجهی به نکات ایمنی هنگام
تعمیر و جوشکاری مخزن دانست و ابراز کرد :پس از تعطیلی نیم ساعته پمپ بنزین به علت انفجار مخزن
خدمات رسانی به حالت عادی برگشت و سوخت گیری وسایل نقلیه بدون مشکل در حال انجام است.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان -اسفراین
*معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین از تجهیز و تقویت زیرساخت های درمانی این شهرستان
با اعتبار  ۱۶میلیارد ریال در آینده ای نزدیک خبر داد.دکتر «عیسی توحیدی» با بیان این که در آینده ای
نزدیک تجهیزات پیشرفته درمانی در کلینیک ویژه تخصصی درمان ،بخش اورژانس بیمارستان امام(ره)
و بلوک زایمانی نصب و راه اندازی خواهد شد افزود ۶ :قلم دستگاه پیشرفته درمانی برای کلینیک ویژه
تخصصی درمان به ارزش  ۹میلیارد ریال در بخش های رادیولوژی ،آزمایشگاهی و دندان پزشکی مورد
بهره برداری قرار خواهد گرفت.وی ابراز کرد ۱۶ :قلم تجهیزات برای توسعه بخش اورژانس بیمارستان امام
خمینی(ره) با اعتبار  ۷میلیارد ریال پیش بینی شده است و در آینده ای نزدیک نصب می شود.

