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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

از محل اعتبارات طرح بازآفرینی شهری؛

مجتمع فرهنگی و هنری در
شیروان ساخته می شود

عوض زاده -از محل  188میلیارد تومان اعتبارات مصوب طرح بازآفرینی شهری
شیروان ،یک مجتمع فرهنگی و هنری که دارای نگارخانه مجهز خواهد بود ساخته می
شود.فرماندار شیروان در جلسه با عکاسان خبری و اعضای انجمن عکس شیروان که با
محوریت گرامی داشت روز جهانی عکاسی برگزار شد با اعالم این خبر افزود :ارگ باستانی

شیروان بر اساس عکس های ثبت شده در دوره قاجار بازسازی خواهد شد«.مرآتی» اضافه
کرد :این ارگ به عنوان ظرفیت مهم گردشگری از محل اعتبارات ملی طرح باز آفرینی
شهری بازسازی خواهد شد.وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری شیروان از منطقه
گلیل به عنوان ظرفیت مهم گردشگری دیگر شیروان یاد و ابراز کرد :عکاسان می توانند

مسافران جرگالنی ،معطل سامان دهی حمل و نقل برون شهری
محمود نجاهی
دوراهــی روستای گرکز در جرگالن مکانی
اس ــت کــه صــف ه ــای طــوالنــی خــودروهــای
شخصی و راننده هایی که روزانه حدود ۱۰۰
مسافر را در پیچ و خم جاده های کم عرض و
غیر استاندارد راز و جرگالن به مقصد مرکز
استان جابه جا می کنند ،تشکیل می شود
و آنهــا تحت مدیریت و نظارت هیچ شرکت
حمل و نقل برون شهری نیستند.
در نبود نهادهای نظارتی و پایانه مسافربری
ســامــان دهــی شــده مــســافــران چ ــاره ای جز
اعتماد به راننده های فاقد کارت سالمت و
دارای خودروهای بی کیفیت ندارند و البته
از آسیب ها و خطرات احتمالی این مقوله در
امان نیستند.
استفاده از خودروهای شخصی توسط اهالی
و غیر بومیان به دلیل غیر ایمن بودن برخی
از آن ها در مقوله فنی و سالمت راننده و در
بعضی از مــوارد عــدم تعلق گرفتن بیمه در
صورت تصادف و نامناسب بودن راه ها نیازمند
نظارت است و از جمله تغییرات مشهود این
حــوزه در ایــن چند مــاه می تــوان به افزایش
تعداد رانندگان و ســواری هــای شخصی در
محور جرگالن -بجنورد اشاره کرد.
یکی از اهالی جرگالن در این باره می گوید:
بــرای رفــت و آمــد به بجنورد در غیاب پایانه

مسافربری ناگزیر به استفاده از خودروهای
شخصی هستیم که به دلیل نداشتن کارت
سالمت نه از سالمت روحــی و روانــی راننده
اطالعی داریــم و نه از کیفیت خــودرو و نحوه
رانندگی راننده.
«داوری» با اشــاره به رعایت نکردن سرعت
مطمئنه و مجاز از ســوی برخی رانندگان
تصریح می کند :با در نظر داشتن وضعیت
جاده و راه های ارتباطی شهرستان که ساالنه
تعداد زیــادی از اهالی را به کــام مــرگ می
کشاند باید نظارت ها در این حوزه بیشتر شود.
وی با اشاره به اهمیت بیمه مسافران اظهار
می کند :در صــورت وقــوع تصادف وضعیت
بیمه مسافران در ابهام و بالتکلیفی است.
یکی دیگر از اهالی به مشخص نبودن کرایه
اشــاره می کند و می گوید :دریافت کرایه از
مسافر بر اســاس توافق بین مسافر و راننده
است و کرایه ای توسط نهاد یا مسئولی تعریف
و حمل و نقل برون شهری سامان دهی نشده
است.
«یزدانی» ادامه می دهد :اغلب خودروهایی که
در مسیر جرگالن  -بجنورد مسافر جابه جا می
کنند بی کیفیت هستند و امکان دارد از لحاظ
فنی دارای اشکال باشند.
در ایــن بـــاره بــخــشــدار جــرگــان مــی گوید:
مدیریت و سامان دهی سواری های شخصی
که در مسیر جرگالن به بجنورد رفت و آمد می

کنند به دلیل این که جایگزینی خودروهای
سمند و پ ــژوی زرد مــحــدود اســت بــه زمــان
نیاز دارد«.پـــوالد نجاهی» تصریح می کند:
خــودروهــای سمند و پــژوی زرد به افــرادی با
شرایط خاص واگذار می شود و اکنون امکان
تصمیم گــیــری و برنامه ری ــزی ســریــع بــرای
تعویض همه ســـواری هــای شخصی وجــود
ندارد که در این صورت جابه جایی مسافران با
مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه می دهد :سامان دهی سواری های
شخصی را در برنامه داریــم و ابتدا از راننده
هایی که دارای شرایط هستند و شغل اصلی
شان مسافر کشی است شروع و به تدریج حمل

صدای روستا

و نقل برون شهری را مدیریت خواهیم کرد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
راز و جرگالن هم با اشاره به ضرورت سامان
دهی مسافربر های شخصی در جرگالن می
گوید :تبدیل خــودروهــای شخصی به خطی
در دستور کار قــرار دارد و پیگیر این مسئله
هستیم.
«گلشنی» تصریح می کند :برای رانندگانی
که متقاضی دریافت خودروی خطی هستند
تسهیالت ویـــژه در نــظــر گــرفــتــه و بــه ایــن
منظور سامانه ای راه انــدازی شده است و به
متقاضیان خــودروی خطی  ۸۰درصد هزینه
خودرو در قالب تسهیالت پرداخت می شود.

در نبود
نهادهای
نظارتی
و پایانه
مسافربری
سامان دهی
شده مسافران
چاره ای جز
اعتماد به
راننده های
فاقد کارت
سالمت
و دارای
خودروهای
بی کیفیت
ندارند

هشت بهشت

پرسه سوی سفلی

یخچال روستای کوچک چشمه گاه

نجاهی -روستای «پرسه سوی سفلی» در بخش
غالمان و نوار مرزی و در حدود  ۱۴۰کیلومتری
از مرکز استان واقــع شده اســت.از ظرفیت های
این روستا می توان به صنایع دستی از قبیل پشتی
ترکمنی ،قالیچه های ابریشمی و تابلو فرش اشاره
کرد.درخصوص واقع شدن این روستا در حاشیه
مرز می توان به ایجاد جاده توریستی مرزی اشاره
کرد که زمینه رونق اقتصادی را فراهم می کند.
مهاجرت ،نبود اشتغال و محیط ورزشی برای جوانان و کمبود زمین برای احداث مسکن که خود زمینه
ساز مهاجرت جوانان به کالن شهرها می شود از اصلی ترین مشکالت اهالی این روستای  ۳۴۰نفری به
شمار می آید.شغل ساکنان این روستا دامداری و کشاورزی است.

برومند -استفاده از بناهایی مانند یخچال در قدیم
مرسوم بوده و یکی از یخچال هایی که از دوران
معاصر تاکنون باقی مانده در روستای کوچک
چشمه گاه بخش مانه شهرستان مانه و سملقان
است.قسمت هایی از این یخچال طی سال های
گذشته تخریب شــده اســت و از آن جایی که در
زمین های شخصی قرار داشت به حال خود رها
شده بود.با توجه به پیگیری های میراث فرهنگی
شهرستان در سال های گذشته برای مرمت و بازسازی این بنا اعتباراتی در نظر گرفته و آن به صورت
سنتی مرمت شد.متولی نگهداری این بنا اکنون مالکان روستا هستند که با توجه به مهاجرت از این روستا
باید مراقبت های زیادی از آن شود تا دوباره تخریب نشود.

تاکید فرماندار بر جذب مسافر در روستا ها
فرماندار فاروج در برنامه دهگردشی مسئوالن فاروجی
در دهستان سنگر بــر تــاش بــرای جــذب مسافر و
گردشگر در روستاها تاکید کرد«.رجایی نیا» اظهار
کرد :بیشتر روستاها در عین محرومیت ،دارای جاذبه

های مختلف گردشگری هستند و ضــروری است با
حفظ بافت مسکونی روستایی در راستای احداث
مناطق بوم گــردی و جذب مسافر و گردشگر تالش
شود.وی در جمع اهالی روستاهای محروم دهستان

فرماندار فاروج مطرح کرد:

سنگر ابــراز کرد :تامین آب آشامیدنی و کشاورزی
از مهم ترین مشکالت مــردم در بیشتر مناطق و
روستاهای مورد نظر است که برای رفع مشکالت،
اقدامات اولیه در راستای جانمایی و حفر چاه آب،
آب رسانی سیار ،الیروبی قنات ها و کانال ها انجام
می شود.وی افزود :رفع مشکل عدم پوشش دیجیتال
و آنتن دهی موبایل طبق برنامه ریزی استانی صورت

یک مسئول خبر داد:

گرفته است و تا پایان سال و نهایتا تا نیمه نخست
سال آتی مشکل تمام روستاهای استان در این زمینه
برطرف خواهد شد.وی گفت :عملیات گازرسانی به
تمام روستاهای شهرستان امسال پایان می یابد و برق
رسانی به روستاهای محروم از برق انجام می شود.وی
بر توسعه اشتغال روستایی و استفاده از شیوه آبیاری
نوین در بخش کشاورزی تأکید کرد.

شهرستان ها

۷

با شناساندن این ظرفیت ها در تولید ثروت نقش موثری داشته باشند«.بابایی» رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی شیروان نیز گفت :هنرمندان حوزه عکس شیروان از فعال ترین
هنرمندان شهر هستند و برگزاری چند کارگاه آموزشی ،نمایشگاه و ورکشاپ از برنامه های
ویژه این اداره در این زمینه است.

خبر

توقف احداث دارالقرآن شیروان در یک قدمی ایستگاه پایانی
عوض زاده -احــداث دارالقرآن شیروان یکی از
پروژه های فرهنگی پس از گذشت چند سال و با
وجود پیشرفت فیزیکی باال همچنان ناتمام مانده
است؛ ساختمانی که زمین آن توسط یک خیر وقف
شد و از سال  89کلنگ ساخت آن به زمین خورد
و بعد از گذشت چند سال هنوز به بهره بــرداری
نرسیده است .تکمیل این پــروژه می تواند عالوه
بر افزایش سرانه فضای فرهنگی شیروان ،تاثیر به
سزایی در رشد و بالندگی عالقه مندان به حوزه
معارف داشته باشد.
یکی از شهروندان شیروانی با تاکید بر لزوم تکمیل
هر چه زودتر این پروژه گفت :بخش زیادی از این
پروژه تکمیل و اعتبار زیادی برای آن صرف شده و
بهتر است این طرح در اولویت پروژه ها برای تکمیل
قرار گیرد.
«صداقت» افزود :تکمیل این طرح و ایجاد فضاهای
این چنینی که محلی برای اعتالی فرهنگ جامعه
است در کاهش آسیب های اجتماعی موثر خواهد
بود.
شهروندی دیگر با گالیه از نبود زیرساخت و مکان
مناسب بــرای فعاالن این حــوزه که فعاالن قرآنی
زیادی دارد ،ابراز کرد :شیروان همواره در حوزه
فرهنگ و معارف قرآنی از جایگاه ویژه ای در استان

بــرخــوردار بــوده اســت و ایــن مسئله لــزوم توجه به
تکمیل دارالقرآن را نشان می دهد.
«اژدری» تصریح کرد :با تکمیل این مکان دانش
آموزان زیادی از خدمات آن به عنوان مرکزی برای
انجام اقدامات فرهنگی برخوردار خواهند شد.
وی با بیان این که این پــروژه با توجه به پیشرفت
باالی فیزیکی باید در اولویت تکمیل پروژه ها قرار
گیرد ،ادامه داد :رها شدن پروژه به شکل کنونی
عــاوه بر ایــن که می تواند استهالک ســازه ها و
اقدامات عمرانی انجام شده را در پی داشته باشد،
تورم موجود هزینه ها را برای تکمیل طرح افزایش
خواهد داد.
در این بــاره معاون پرورشی و فرهنگی آمــوزش و
پرورش شیروان با بیان این که برای تکمیل نهایی
دارالــقــرآن ایــن شهرستان پیگیر تامین اعتبار
هستیم ،اظهار کــرد :از محل اعتبارات سال 96
نمای ساختمان دارالقرآن تکمیل شده است.
«اسالمی» با اشاره به این که این ساختمان در 4
طبقه ساخته شده است ،تصریح کرد :برای بهره
برداری نهایی دارالقرآن شیروان  20میلیارد ریال
اعتبار دیگر نیاز است و از این مبلغ  10میلیارد ریال
برای تاسیسات ساختمان و  10میلیارد ریال برای
تجهیز دارالقرآن هزینه می شود.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان-اسفراین
*رئیس اداره کتابخانه های عمومی اسفراین با بیان این که کتابخانه عمومی این شهرستان از مصوبات سفر
رهبری ،آبان ماه به بهره برداری می رسد ،افزود ۲۵۰ :میلیون تومان اعتبار از وثایق و ضمانت های پیمانکار
ضبط شده است و اداره کل فرهنگ استان به صورت امانی روند تکمیل پروژه کتابخانه عمومی اسفراین را تا
زمان بهره برداری پیگیری می کند.
«ابراهیمی زمانی» با اشاره به قول مساعد فرمانداراین شهرستان برای پیگیری اختصاص اعتبار به منظور
تکمیل پروژه کتابخانه خیرساز روستای بام که  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد افزود :کتابخانه روستای
جوشقان همزمان با هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید ،پس از آن شمار کتابخانه های روستایی این
شهرستان به  ۷مورد می رسد و اسفراین ۴کتابخانه شهری دارد.
*«عالی» سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و «نوروزی» فرماندار اسفراین با حضور در بخش بام
و صفی آباد پس از ادای احترام به شهدای گمنام از پروژه راه مشکان  -صفی آباد و همچنین شهر تاریخی
بلقیس بازدید کردند.
میم پرور-فاروج
*«رجائی نیا» فرماندار فاروج در جلسه شورای ترافیک این شهرستان گفت :یکی از نکات مهم برای کاهش
بار ترافیک در مناطق مختلف شهری و روستایی ،ایمن سازی مسیرهای روستایی و راه های مواصالتی داخل
شهر است.
*«رجائی نیا» فرماندار فاروج در جلسه کارگروه سامان دهی کشتارگاه بر ضرورت سامان دهی آن تاکید
کرد و گفت :با توجه به این که این وظیفه برعهده شهرداری هاست باید بین این مجموعه و شبکه دام پزشکی
توافق صورت پذیرد و اولویت بندی مشکالت بهداشتی و استانداردها باید طبق ارائه برنامه زمان بندی بین
دو دستگاه انجام و در راستای رفع مشکالت اقدام شود.
محمودیان-گرمه
رئیس اداره دام پزشکی گرمه گفت :شهروندان برای ذبح عید قربان از اماکن تأیید شده شبکه دام پزشکی
دام تهیه کنند.
«کامکار» افزود :از شهروندان درخواست می کنیم به منظور رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از انتشار
بیماری های قابل انتقال از دام به انسان ،در روز عید قربان در صورت امکان دام های شان را در کشتارگاه ها
کشتار کنند و از خدمات رایگان بهداشتی و شرعی بهره مند شوند.

قاب دوربین

در فاروج برگزار شد:

ضرورت استفاده از ظرفیت روحانیان

کشف  3انبار احتکار کاال در شیروان

جلسهستادساماندهیشئوناتفرهنگی

میم پرور -در آستانه عید قربان ،ضروری است از ظرفیت روحانیان به
عنوان مبلغان سالمت در شیوه قربانی صحیح استفاده شود.فرماندار
فــاروج با اشــاره به این مطلب افــزود :با توجه به افزایش ذبح دام برای
قربانی ،رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از بروز بیماری ها ضرورت
دارد«.رجائی نیا» بر نظارت بیشتر نیروی انتظامی و پلیس راه در جا
به جایی دام زنده یا مواد خام بدون مجوز با توجه به این که بسیاری از
بیماری ها این گونه اتفاق می افتد تأکید و ابراز کرد :در گام نخست تاکید
بر ذبح دام در کشتارگاه است اما اگر به هر دلیلی این امر در محلی غیر
از کشتارگاه انجام شود باید با حضور کارشناسان کشیک دام پزشکی و
رعایت  24ساعت پیش سرد کردن باشد.

عوض زاده 3-انبار حــاوی انــواع مــواد خوراکی و شوینده قاچاق
و احتکار شده به ارزش  ۲میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال در شیروان
کشف شد.
فرمانده انتظامی شیروان با اعالم این خبر در گفت و گو با خبرنگار ما
افزود :در این راستا سه پرونده تشکیل شد و متهمان برای سیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ «وحیدی» تصریح کرد :در بازرسی از این سه انبار  30تن
انواع مواد خوراکی احتکار شده از جمله قند ،حبوبات ،شکر ،برنج و
روغن به ارزش یک میلیارد و  500میلیون ریال و  23هزار و 104
عدد شوینده به ارزش  900میلیون ریال کشف شد.

جلسه ستاد سامان دهی شئونات فرهنگی در فــاروج برگزار شد.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی فاروج گفت 165 :هیئت مذهبی در
قالب  130هیئت برادران و  35هیئت خواهران در نقاط شهری و
روستایی مراسم و برنامه های ارزشمندی را در پاسداشت دهه امامت
و والیت اجرا خواهند کرد.حجت االسالم «وطن خواه» افزود :مراسم
محوری جشن غدیر به صورت ویژه و باشکوه در پارک وحدت این
شهرستان و در شب عید در مسجد امیرالمؤمنین(ع) برگزار می شود.
وی اظهار کرد :در روز عرفه این دعای انسان ساز در مزار شهدای
مرکزی و امامزاده سید جعفر(ع) سیاهدشت قرائت و نماز عید قربان
در مسجد جامع شهرستان اقامه خواهد شد.

تخریب مراتع و منابع طبیعی به دلیل حفر معادن باریت در فاصله  ۵کیلومتری روستای کالته بهار در جرگالن
عکس:نجاهی


