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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبر

 55روز بعد اززلزله بررسی شد

دل نگرانی های زلزله زدگان سنخواستی
فاطمه معینی
ساعت  8:28روز  ۲۷تیرماه زمین لرزه ای
با قدرت  4.9ریشتر در عمق  9کیلومتری،
بخش سنخواست شهرستان جاجرم را لرزاند
و هر چند خسارت جانی در بر نداشت اما
باعث َتـ َـرک خــوردن دیوارهای برخی منازل
شد به طــوری که آسیب جدی به  ۳۰درصد
منازل  ۳روستای قلی ،کالته ترک ها و کالته
موری وارد شد.
 ۵۵روز از زلزله سنخواست می گــذرد و با
نزدیک شدن به فصل سرما و کوهستانی بودن
این منطقه ،مردم روستای قلی که بیشترین
آســیــب را دی ــده انــد همچنان شــب هــا را با
دلهره و نگرانی در بیرون از منازل خود یا در
چادرها صبح می کنند و این در حالی است
که چادرهای هالل احمر جمع آوری شده و
تنها چند چادر برپاست و هنوز اقدامی برای
ساخت یا تعمیر منازل صورت نگرفته است.
یکی از اهالی روستای قلی می گوید :مسئوالن
قول هایی داده اند اما هنوز اقدامی انجام
نشده و بنیاد مسکن نیز اعــام کــرده است
تسهیالت می دهد که این تسهیالت مختص
زلزله زده ها نیست و عمومی است و به صورت
زنجیره ای خواهد بود که شرایط بازپرداخت
اقساط را نداریم و شب ها  ۸خانواده با ترس و
نگرانی در حیاط مسجد می مانیم.
«بهادری» می افزاید :نمی توانیم در شهرک
جدید ساخت و ساز انجام دهیم زیــرا هزینه
مصالح باال و شرایط اقتصادی مان نامناسب
اســت و بــازپــرداخــت تسهیالت  ۲۵میلیون
تومانی نیز با توجه به درآمد پایینی که داریم
امکان پذیر نیست.
«برین» یکی دیگر از اهالی روستای قلی که
میزان باالیی از منزلش در اثر زلزله تخریب
شده و آن را تخلیه کرده است می گوید :دو ماه
است منزل یکی از اقوام خود را اجاره کرده
ام و در آن جا زندگی می کنم و مسئوالن تنها
روزهای اول برای بازدید مراجعه می کردند و
اقدامی نیز صورت نگرفته است.
یکی از اعضای شورای روستای قلی نیز با بیان
این که فصل سرما نزدیک و آب و هوای روستا
کوهستانی است و هنوز اقدامی انجام نشده
است ابراز می کند :برای دریافت تسهیالت
 ۲۵میلیون تومانی از بنیاد مسکن اطالع
رسانی شــده اســت امــا مــردم روستا شرایط
بــازپــرداخــت اقــســاط را نــدارنــد و در صــورت
دریافت تسهیالت نمی توانند ساخت منازل
جدید را آغاز کنند.
«حسین زاده» می افزاید :مردم شب ها را در
بیرون از منازل خود می گذرانند و تنها بعضی
از مــردم چــادر دارنــد و بیشتر چادرها جمع
آوری شده است.
«بهروز» یکی دیگر از اهالی کالته ترک ها می
گوید :در کالته ترک ها و روستای قلی چند
چادر وجود دارد ولی بیشتر چادرها جمعآوری

شهرستان ها

۷

در نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری مطرح شد:

شناسایی  ۶نقطه آسیب پذیر شهری در اسفراین

نجفیان -معاون فرماندار اسفراین در نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری این شهرستان از شناسایی ۶
نقطه آسیب پذیر شهری نیازمند توجه خبر داد«.پرویزی» با اشاره به مشکالت موجود در سکونتگاه های
غیر رسمی و مسائل حاشیه نشینی و بافت فرسوده شهری ،بر دقت نظر بیش از پیش مدیران به بافتهای
ناکارآمد شهری تاکید و ابراز کرد :در نقاط آسیب پذیر باید برای احیا و کیفیت بخشی مناطق و تامین رفاه
شهروندان اهتمام جدی شود.

از شهرستان ها چه خبر؟

شــده اســت.در ایــن بــاره بخشدار سنخواست
تصریح می کند :در حال پیگیری برای گرفتن
تسهیالت جدید هستیم اما ممکن است با تاخیر
پرداخت شود و مردم با مراجعه به بنیاد مسکن
شهرستان از تسهیالت  ۲۵میلیون تومانی بهره
مند شوند و در نظر داشته باشند که تسهیالت
قول داده شده جدید ،الحاق بر تسهیالت ۲۵
میلیون تومانی بنیاد مسکن است و  ۱۰میلیون
تومان نیز تسهیالت لوازم خانگی خواهد بود که
در دست بررسی است.
«غضنفری» مــی افــزایــد :از هفته آیــنــده با
همکاری بخشداری و بنیاد مسکن پرداخت
تسهیالت را آغاز می کنیم و با وجود این که به
مردم اعالم شده است اما برای تشکیل پرونده
اقــدام نکرده اند و مــردم با مراجعه به بنیاد
مسکن شهرستان از تسهیالت  ۲۵میلیون
تومانی با سود  ۴درصد که به صورت زنجیره
ای است ،استفاده کنند.
وی با بیان این که به مردم اطمینان می دهیم
در فصل سرما با مشکلی مواجه نخواهند شد
ابراز می کند :صدور پروانه ساخت به صورت
رایگان خواهد بود و تالش می کنیم زمین
برای کسانی که زمین ندارند رایگان باشد و
مردم توجه داشته باشند که پس از دریافت
تسهیالت  ۲۵میلیون تومانی مبلغ  5میلیون
تــومــان باقی مــانــده تسهیالت  ۳۰میلیون
تومانی و  ۷میلیون تــومــان بــاعــوض و ۱۰
میلیون تومان تسهیالت خرید لوازم خانگی
نیز پس از تایید هیئت دولــت به آن ها داده
خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن جاجرم نیز می گوید:
تسهیالت  ۲۵میلیون تومانی آماده و به مردم
اعالم شده است اما مردم به دنبال تسهیالت
بیشتر هستند و به بنیاد مسکن مراجعه نمی
کنند.
«حصاری» می افزاید :بخشداری و فرمانداری
نامه نگاری ها و پیگیری های الزم را برای
دریافت تسهیالت بیشتر انجام داده اند اما

هنوز قطعی نشده و در حال بررسی است و به
شهرستان نیز ابالغ نشده و اگر ابالغ هم شود
باید منابع تخصیص پیدا کند که زمان بر است.
وی تصریح می کند :اگر مردم از تسهیالت ۲۵
میلیون تومانی برای ساخت استفاده کنند با
توجه به این که این تسهیالت مختص به زلزله
زده ها نیست اما با استفاده از آن تسهیالت
جدید نیز به آن الحاق خواهد شد ولی مردم
طبق شنیده ها عمل کرده اند و هنوز به بنیاد
مسکن برای دریافت تسهیالت مراجعه نکرده
اند و باید مردم تسهیالت  ۲۵میلیون تومانی
را برای ساخت بگیرند تا بتوانند برای تکمیل
از تسهیالت جدید بهره مند شوند.
وی می افــزایــد :طبق اطــاع رسانی ها اگر
مردم دو ماه گذشته برای گرفتن تسهیالت
مراجعه می کردند مشکل گرانی نداشتند اما
با وجــود اطــاع رسانی ها مراجعه نکردند و
فصل سرما نیز نزدیک است و تمام دغدغه ما
سرمای مناطق زلزله زده به ویژه روستاهای
قلی و کالته ترک هاست.
فرماندار جاجرم نیز می گوید :با توجه به زلزله
بخش سنخواست و نــزدیــک شــدن بــه فصل
سرما پیگیری ها با تمام قوا در حال انجام است
و به خدمات دهی همچنان ادامه می دهیم.

در شهر

«رضا آذری» می افزاید :با توجه به آغاز فصل
سرما درصدد هستیم خدمات و تسهیالت از
طریق بنیاد مسکن برای ساخت و بازسازی
ارائـــه شــود و بنا داریـــم رئــیــس هــال احمر
شهرستان ،بنیاد مسکن و بخشداری برای
اطــاع رسانی و آگاهی بخشی مــردم روستا
بــازدیــدی از روســتــاهــای زلــزلــه زده بخش
سنخواست داشته باشند.
وی با بیان این که مردم هر چه سریع تر برای
دریافت تسهیالت و تشکیل پرونده اقدام کنند
زیرا فصل سرما نزدیک است و اگر برای دریافت
تسهیالت اقـــدام نکنند بــا مشکالت جدی
مواجه خواهند شد می افزاید :هر امکاناتی
در چارچوب قانون و هر خدماتی که در اختیار
شهرستان باشد بــرای آسایش مــردم تامین
خواهد شد و مکاتبات برای دریافت تسهیالت
 ۳۰میلیون تومانی انجام شده و شامل کمک
معیشتی و تکمیلی است که به اطــاع مردم
رسیده اما همچنان در حال پیگیری هستیم و
مردم با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان برای
دریافت تسهیالت  ۲۵میلیون تومانی تشکیل
پرونده دهند و تسهیالتی که قول آن ها داده
شده است نیز به تسهیالت  ۲۵میلیون تومانی
اضافه خواهد شد.
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صدای روستا

خیابان آموزگار گرمه

کاریز

محمودیان -خیابان آموزگار گرمه به طول ۶۵۰
متر و  ۳۲متر عرض است و در سمت چپ و راست
این خیابان  ۱۳فرعی وجود دارد.در ابتدای خیابان
از سمت میدان ارشاد چند اداره وجود دارد و در
اکثر فرعی ها و حاشیه این خیابان منازل مسکونی
قرار دارند و انتهای خیابان به سه مدرسه ختم می
شود.در وسط خیابان کانال نسبت ًا بزرگی وجود دارد که خیابان را به دو قسمت تقسیم کرده است؛ بخشی
از سمت میدان ارشاد به همت شهرداری پوشیده شده و بقیه کانال روباز است و با اندکی بی احتیاطی
مردم به ویژه کودکان یا موتور سواران ،خطرات و حوادث ناگواری به وقوع خواهد پیوست.پارک کامیون
های سنگین در حاشیه این خیابان هم از زیبایی آن کاسته و برای تردد بسیاری از خودروهای شخصی
مشکل ایجاد کرده است.

«کاریز» روستایی در فاصله  ۱۴۰کیلومتری مرکز
استان است که در بخش مرکزی راز و جرگالن
قرار دارد و حدود هزار نفر را در خود جا داده است.
عمده محصوالت کشاورزی این روستا گندم ،جو
و ذرت است که امسال به دلیل خشکسالی دچار
کاهش چشمگیری در تولید محصوالت کشاورزی
شده است.تامین آب شرب از دغدغه های اهالی این روستاست و مسیر سیالب از وسط روستا می گذرد که
احداث دیوار ساحلی برای محافظت از منازل ساکنان حاشیه مسیر سیالب ضروری است.
اهالی روستاهای مرزی برای تردد و مراجعه به مرکز استان از درون این روستا عبور می کنند که حدود
 ۴۰۰متر از راه های داخل روستا هنوز آسفالت نشده است و رفت و آمد وسایل نقلیه باعث ایجاد گرد و
خاک می شود و به آسفالت نیاز دارد.

میم پرور-فاروج
ﺍ ﺍفرماندار فاروج در اولین نشست انجمن توسعه و آبادانی در راستای استفاده از ظرفیت خیران در روستای
مایوان گفت :نقش تشکل های مردمی و انجمن ها در ارائه خدمات به مردم و عزم عمومی برای حضور در
توسعه و آبادانی منطقه به عنوان اولین قدم بسیار حائز اهمیت و اثرگذار است.
«رجائی نیا» بر ضرورت حفظ تعامل و ارتباط بین تشکل های مردمی تأکید و ابراز کرد :گروه های مختلف
مردمی و مدیران دستگاه های اجرایی در کنار یکدیگر در راستای رفع مشکالت تالش کنند.
نجفیان-اسفراین
ﺍ ﺍرئیس اداره تبلیغات اسالمی اسفراین از سامان دهی بیش از  ۱۵۰مبلغ و مبلغه برای فعالیت تبلیغی
در ایام سوگواری سید الشهدا(ع) خبر داد.حجت االسالم «پروین» افزود :روحانیان و مبلغانی از حوزه های
علمیه مشهد و قم ،بومی و طرح هجرت ،مستقر و خوداستقرار برای فعالیت تبلیغی راهی مساجد شهری و
روستایی این شهرستان در ایام محرم شدند.
ﺍ ﺍ«افراسیابی» مسئول حوزه مقاومت بسیج کارگری اسفراین به برگزاری رزمایش ایثار کارگران مجتمع
صنعتی فوالد اسفراین اشاره کرد و با بیان این که این رزمایش با حضور بیش از  ۱۰۰کارگر برگزار شد افزود:
در این رزمایش  ۲۰تن ضایعات در مجتمع صنعتی فوالد اسفراین جمع آوری شد که منفعت  ۵۰۰میلیون
ریالی برای این مجتمع داشته است.
محمودیان-گرمه
ﺍ ﺍرئیس اداره تبلیغات اسالمی گرمه گفت ۴۰ :مبلغ و  ۱۰مبلغه برای تبلیغ دین در ایام محرم به هیئت
های مذهبی شهرها و روستاهای گرمه اعزام شدند.حجت االسالم «شیر محمدیان» افزود :بیان احکام و
فلسفه قیام حسینی ،پاسخ به شبهات مطرح شده برای مقابله با دسیسههای دشمن ،ترویج فرهنگ عاشورا و
ارتباط این نهضت با انقالب اسالمی از جمله اهداف اعزام مبلغان است.
نجاهی-جرگالن
ﺍ ﺍ«بهادری» مسئول نمایندگی اداره میراث فرهنگی راز و جرگالن با بیان این که صنایع دستی صنعت گر
راز و جرگالنی در نمایشگاه سراسری اصفهان به نمایش گذاشته شد ،افزود :نمایشگاه صنایع دستی اصفهان
از هجدهم ماه جاری شروع شده است و تا  ۲۳شهریور ماه ادامه دارد و «سهندی» از صنعت گران روستای
تکله قوز در این نمایشگاه ،صنایع دستی راز و جرگالن از قبیل گلیم ،قالیچه و بافتنی ها را عرضه می کند.
برومند -مانه و سملقان
ﺍ ﺍ  ۱۲۰مبلغ و مبلغه برای احیای ارزش های اسالمی در دهه محرم به مناطق روستایی و شهری مانه و سملقان
اعزام شدند و امسال اعزام مبلغان به بخش ها و روستاها نسبت به سال گذشته  ۱۵درصد افزایش داشته است.
حجت االسالم «بداریه» رئیس تبلیغات اسالمی مانه و سملقان افزود :اعزام مبلغان در محرم به شهرها و روستاها با
هدف احیای ارزش های دینی ،کمک به تعمیق باورها ،آشنایی مردم با احکام اسالمی ،یادآوری و زنده نگه داشتن
پیام عاشورا ،افزایش امید به زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی انجام می شود.

نگاه

کمربند شمالی اسفراین ،منتظر بازگشایی
نجفیان -می تــوان از کمربند شمالی اسفراین به
عنوان بزرگ ترین پروژه مدیریت شهری آن یاد کرد؛
پروژه ای که بیش از  10سال از آغاز عملیات اجرایی
آن می گذرد و بر اساس دیدگاه خود اهالی نسخه ای
برای درمان معضل ترافیک شهری به ویژه در هسته
مرکزی است.با گذشت زمان بسیار از آغاز عملیات
اجرایی و ضرورت بازگشایی آن اکنون نیازمند نسخه
پیچی مدیران شهری است و پیگیری اعضای شورای
اسالمی شهر را می طلبد.با وجود پیگیری های مستمر تاکنون این نقطه از مسیر کمربند شمالی شهر
بازگشایی نشده و چشم شهروندان اسفراینی به بهره برداری از پروژه کمربند شمالی اسفراین خیره شده
است.تیر ماه امسال شهردار اسفراین از نیاز  12میلیارد ریالی برای بازگشایی کمربند شمالی شهر خبر داد
و تاکید کرد :این پروژه در آستانه تقاطع اسفراینی – بهشت معطل تملک و بازگشایی است.
اما شهردار اسفراین با توجه به تخصیص اعتبار  10میلیارد ریالی از منابع سفر مقام معظم رهبری وعده داد
که پروژه کمربند شمالی شهر پس از فرایند زیرسازی از مسیر ابن سینا نیمه تیر ماه بازگشایی خواهد شد ولی
با گذشت بیش از  2ماه از این وعده این مهم محقق نشده است.
بازگشایی کمربند شمالی شهر منوط به تملک در یک نقطه است و قفل زنگار زده بزرگ ترین پروژه مدیریت
شهری اسفراین جز با اختصاص اعتبار و تامین کسری آن گشوده نخواهد شد.
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