email:bojnord@khorasannews.com
صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر  :علی ولیزاده
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)

روزنامه خراسان شمالی :گروه چهارم نشریات
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
سه شنبه  ۲۳مرداد1397
 ۲ذی الحجه  .143۹شماره ۲۷۸۵

صندوق پستی91735-511 :
تلفن051-37634000 :
نمابردبیرخانه051-37624395 :

پیامك 2000999 :چاپ:شهرچاپخراسان

www.khorasannews.com

آدرس :بجنورد،خیابان طالقانی غربی،ابتدای چهارراه بسیج(میرزا رضای کرمانی)
تلفن اشتراک32230071 :
صندوق پستی94155.1477:
دفترمرکزی پذیرش آگهی32245005:

بافت های فرسوده گرمه زیر آوار مشکالت

محمودیان

 24هکتار از  283هکتار مساحت شهر گرمه
به عنوان محدوده بافت فرسوده شناخته می
شــود؛ بافت فــرســوده ای که باید مــورد توجه
بیشتر مسئوالن قرار گیرد و به سازی ،بازسازی
و نوسازی شود.
فرسوده بودن بناها و منازل ،ضعف زیرساخت
هــا ،نبود فضای تفریحی و خدماتی از جمله
مشکالتی است که شهروندان گرمه ای در اماکن
بافت فرسوده با آن ها دست و پنجه نرم می کنند
اما با این وجود باز هم برخی ساکنان رغبتی به
تغییرات وضعیت موجود نشان نمی دهند.
یکی از اهالی خیابان ثامن االئمه(ع) که تمایلی
به ذکر نام خود نــدارد می گوید :نبود معابر و
گذرگاه های عریض در بافت فرسوده مشکالت
زیادی را از جمله حوادث و تصادف لوازم نقلیه
ایجاد کرده است.
«باقری» یکی از شهروندان نیز ابــراز می کند:
متولیان امر باید برای حل مشکالت بافت های
فــرســوده بیشتر همت کنند چــون اگــر آن ها
اهمیت ندهند زیانش گریبان گیر شهروندان
طبقه متوسط به پایین ساکن در آن محالت

میشود«.غالمی» یکی از دانشجویان اظهار می
کند :مدیران شهری باید تسهیالت رفاهی را
برای ساکنان این مناطق در نظر بگیرند.یکی
از ساکنان مسکن مهر هم تصریح می کند :به
دلیل ایــن که امکان خدمات رسانی در زمان
بحران وجــود نــدارد و عرض معابر نیز کم است
منزل ویالیی خود را در خیابان کشاورز فروختم و
آپارتمان نشین شدم.یکی از اهالی خیابان کارگر
نیز اظهارمی کند :این جا خانه پدری مان است و
با وجود این که بارها برای نوسازی و عقب نشینی
دستور آمده است اما راضی نمیشویم یادگار
پدرمان را تخریب کنیم.
در این باره شهردار گرمه می گوید :بافت های
قدیمی و فرسوده شهر گرمه به لحاظ ساختاری
و عملکردی دچــار کمبود شــده انــد و اغلب
جوابگوی نیاز ساکنان خود نیستند.
«یعقوبی» می افزاید :همزمان با بروز مشکالتی
مانند کمی ســرانــه برخی کــاربــری هــا مانند
فضاهای فرهنگی و پارکینگ ،ممکن نبودن
نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک ،قرارگیری
برخی قسمت های بافت در حریم آثار تاریخی،
ضوابط ساخت و ســاز در آن و تأثیرات آن ها
بر حــوزه های مختلف زندگی ،توجه به بافت

های قدیمی ،فرسوده و ناکارآمد شهری و رفع
ناپایداری آن ها به موضوعی جدی و محوری
در شــهــرداری و ش ــورای اســامــی شهر گرمه
تبدیل شــده اســت و به عنوان یکی از اولویت
های مجموعه شهری در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه میدهد :مناطقی مانند محله سراب،
قسمتی از محله کارگر ،قسمتی از محله ثامن
االئمه(ع) ،ضلع شرقی خیابان امام سجاد(ع)،
کل خیابان کشاورز و شهید چمران ،ابتدای
کوچه شهید محمدنیا و انتهای خیابان امام

یک مسئول تاکید کرد:

حسن مجتبی(ع) جزو بافت فرسوده شهری
هستند و باید در ستاد بازآفرینی پایدار شهری
شهرستان که به ریاست فرماندار برگزار می شود
تصمیم گیری کنیم و مصوبه الزم در این خصوص
تصویب شود .
وی بیان می کند :شهرداری برای کسانی که
در این محدوده اقــدام به ساخت و ساز کنند
تخفیفهای ویژه ای در نظر گرفته و امید است با
تأمین اعتبارات الزم در این زمینه بتوانیم هر چه
سریع تر این بافت را سامان دهی کنیم.

اذان ظهر  ۱۲:۴۵غروب آفتاب  ۱۹:۳۵اذان مغرب  19:۵۴اذان صبح فردا  ۴:۲۱طلوع آفتاب فردا ۵:۵۶

نبود معابر و
گذرگاه های
عریض در
بافت فرسوده
مشکالت
زیادی را از
جمله حوادث
و تصادف
لوازم نقلیه
ایجاد کرده
است

در همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح شد:

ممنوعیت خروج دام سبک از مانه و سملقان

ضرورت توسعه فعالیت سمن ها

برومند -به علت وجود تب کریمه کنگو در ماه پیش در مانه و سملقان خروج دام سبک از این شهرستان ممنوع
است.سرپرست شبکه بهداشت و درمان مانه و سملقان با اعالم این خبر در جلسه هماهنگی عید قربان افزود:
در ایام عید سعید قربان از خروج دام سبک از منطقه مانه و سملقان به دیگر شهرها و استان ها خودداری
شود«.ولی زاده» با بیان این که روز قبل از عید سعید قربان به صورت ویژه اکیپ هایی برای بازرسی توسط
ادارات مربوطه تشکیل و به روستاها اعزام می شوند ابراز کرد :با توجه به حساسیت موجود در خصوص بیماری
تب کریمه کنگو در مانه و سملقان ،دهیاران و شوراهای محلی برای ذبح گوسفندان با نظارت دام پزشکی اقدام
کنند« .جهاندوست» معاون فرماندار مانه و سملقان هم با اشاره به این که مردم از کشتار دام در منزل خودداری
کنند ابراز کرد :بازرسی ها باید در  ۳مرحله قبل از کشتار ،حین کشتار و بعد از کشتار انجام شود.

نجفیان -همزمان با روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی
با رویکرد کارآفرینی اجتماعی ،بر ضرورت توسعه کمی و کیفی فعالیت سمن ها تاکید شد«.باقری باغان» مدیرکل
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی با بیان این که باید سمن ها از بطن مردم باشند و
فعالیت شان در بخش های گوناگون فراگیر باشد ،افزود :خراسان شمالی  ۱۶۶سمن دارد و  ۲۲سمن هم در
حال شکل گیری است و نیازمند توسعه کمی و کیفی فعالیت سمن ها هستیم.ثمینی سرپرست معاونت سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی هم تصریح کرد :پرورش ،نگهداشت و آموزش سمن ها از اصل به
وجود آوردن سمن ها مهم تر است« .نوروزی» فرماندار اسفراین هم ابراز کرد :پیگیر راه اندازی خانه تشکل ها در
اسفراین هستیم و باید به این مهم که فعالیت ها صرفا در یک حوزه نباشد توجه جدی کرد.

اعزام کاروان راهیان نور به غرب کشور

صیاد متخلف پرندگان صید شد

محمودیان -همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)  ۸۰نفر از اهالی گرمه در قالب
کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.سروان «نامنی» جانشین فرمانده سپاه گرمه
گفت :برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و برقراری ارتباط بیشتر بین مردم و شهدای گران قدر هشت سال
دفاع مقدس  ۸۰نفر از اهالی گرمه در قالب دو اتوبوس به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

صدیقی -طی گشت و کنترل در حاشیه جنوبی منطقه حفاظت شده گلیل یک صیاد متخلف پرندگان
دستگیر شد .رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان با بیان این که فرد متخلف به مراجع قضایی
معرفی شد ،افزود :از این متخلف  11قطعه سهره طالیی ،یک رشته تور و سایر ادوات شکار کشف و ضبط
شد«.فخرانی» افزود :طبق قانون صید و شکار جریمه شکار غیرمجاز هر قطعه سهره  2میلیون ریال است .
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شهرستان ها

اخبار
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان:

بانک ها با مثبت اندیشی به ایجاد اشتغال کمک کنند
معینی -امیدواریم نگاه های منفی از روی اشتغال برداشته شود و مدیران بانک ها با مثبت اندیشی به
ایجاد اشتغال کمک کنند« .نوری» مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان در جلسه کارگروه اشتغال
جاجرم با بیان این مطلب افزود :بانک های عامل در استان در زمینه پرداخت تسهیالت اشتغال گاهی
به متقاضیان بسیار سخت گرفته اند و شرایط تضمینی سنگینی را می خواهند که از عهده متقاضیان بر
نمی آید ،از همه مدیران می خواهیم تا حد امکان برای پرداخت تسهیالت اشتغال و آسان کردن فرایند
پرداخت همکاری الزم را با متقاضیان داشته باشند«.آذری» فرماندار جاجرم نیز تصریح کرد :مسئوالن
برای ایجاد اشتغال تمام توان خود را به کار گیرند و به صورت جهادی پای کار باشند.

افزایش حضور دانش آموزان در کالس های اوقات فراغت
محمودیان -حضور دانش آموزان گرمه ای در کالس های اوقات فراغت نسبت به سال گذشته 50درصد
افزایش یافت که نشان از توانایی و بهتر بودن کالس های آموزشی دارد.مدیر آموزش و پرورش گرمه با بیان
این مطلب در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان افزود ۷۲۰ :دانش آموز در کالس های تابستانی
و اوقات فراغت امسال شرکت کرده اند که نسبت به سال قبل افزایش خوبی را شاهد هستیم«.مقصودی»
با اشاره به ضرورت ایجاد فضایی مناسب برای پژوهش سرای گرمه اظهار کرد :پژوهش سرای گرمه باید
به فضایی مناسب انتقال داده تا فضای مناسبی برای ارتقای دانش علمی و عملی دانش آمــوزان مهیا
شود«.مکرمی» سرپرست فرمانداری گرمه هم ابراز کرد :اوقات فراغت تنها منحصر به فصل تابستان نیست و
همه دستگاه ها برنامه ریزی کنند تا در طول سال اوقات فراغت مخاطبان را پر کنند.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان-اسفراین
ﺍ ﺍمعاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسفراین از استقرار تیم سیار انتقال خون در کلینیک تخصصی
ویژه درمان این شهرستان خبر داد.دکتر «توحیدی» از پیش بینی فضایی مناسب برای استقرار پایگاه
انتقال خون اسفراین خبر داد و ابراز امیدواری کرد :با همکاری اداره کل انتقال خون استان پایگاه
انتقال خون این شهرستان راه اندازی خواهد شد.
محمودیان-گرمه
ﺍ ﺍجانشین فرمانده انتظامی و رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمه طی مراسمی جداگانه از خبرنگاران
این شهرستان تجلیل کردند.سرهنگ «یگانه پور» جانشین فرمانده انتظامی گرمه با تبریک روز خبرنگار
گفت :تعامل بیشتر با خبرنگاران باعث انعکاس واقعیات و مشکالت جامعه میشود«.رمضانی» رئیس
اداره جهاد کشاورزی گرمه هم ابراز کرد :انعکاس خبر وظیفه بزرگی است که بر دوش خبرنگاران است
و باید از آن به خوبی محافظت کنند.
میم پرور -فاروج
ﺍ ﺍفرماندار فاروج در نخستین گردهمایی جوانان منتخب بخش خبوشان بر لزوم بهره گیری از
ت های جوانان در بخش های مختلف تاکید کرد«.رجائی نیا» گفت :اقشار جامعه به ویژه جوانان
ظرفی 
باید با درک صحیح از شرایط جامعه ،اولویت ها را بشناسند و به دنبال کار و توسعه بروند و جوانان
این انقالب به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور باید با عزم و همت بیشتری تالش کنند.حجت
االسالم «نادعلیزاده» امام جمعه تیتکانلو نیز گفت :جوانان این منطقه مانند دیگر جوانان چه قبل و
چه بعد از انقالب اسالمی در عرصه های مختلف علمی ،فرهنگی و هنری تالش می کنند و حضور
گسترده ای دارند و امروز در جنگ اقتصادی ،همچنان نقش جوانان اهمیت ویژهای دارد«.فخار»
بخشدار خبوشان نیز گفت :جوانان این منطقه در حوزههای مختلف مستعد هستند و باید از آن ها
حمایت شود.
ﺍ ﺍرئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای فاروج در مراسم تجلیل از خبرنگاران این شهرستان گفت:
در راستای ارتباط و تعامل بیشتر با خبرنگاران تقویم اجرایی ارائه می شود و تمام فعالیت های صورت
گرفته در ادارات توسط مدیران ،به وسیله تالش های خبرنگاران منعکس می شود و همه مردم آگاه می
شوند«.هومن وکیلی» با اشاره به حرفه ارزشمند خبرنگاری از تالش های دلسوزانه خبرنگاران تقدیر کرد.
وی افزود :اطالع رسانی اخبار توسط خبرنگاران نتایج خوبی برای شهرستان داشته است .در پایان این
مراسم از زحمات خبرنگاران شهرستان و «صغری میم پرور» خبرنگار روزنامه خراسان شمالی تقدیر شد.

