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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بلبشو در پنج شنبه بازار اسفراین

اخبار

یادواره  ۵شهید روستای اردین
نجفیان -طی مراسمی با حضور امام جمعه و بخشدار منطقه بام و صفی آباد و شماری از مسئوالن محلی
یادواره  ۵شهید روستای اردین برگزار شد.
حجت االسالم «هوشمند نژاد» امام جمعه بام و صفی آباد در این آیین با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای
انقالب اسالمی ،بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید و ابراز کرد :فرهنگ ایثار و شهادت پیوند عمیقی با
آموزه های عاشورایی دارد که تبیین آن رسالت همگانی به ویژه برای یادگاران دفاع مقدس است.

نجفیان
«پنج شنبه ب ــازار» ،مکانی اســت که میزبان
بسیاری از اسفراینی ها بــرای تامین برخی
نیازهای زندگی شــان می شــود؛ بــازاری که
پیش از این روزهای یک شنبه با عنوان «یک
شنبه بازار» برگزار می شد اما اکنون ششمین
روز هفته را برای برپایی خود انتخاب کرده
اســت؛ بــازاری که از ساعات اولیه کلید می
خــورد و هــر پنج شنبه عصرها و در آستانه
غروب آفتاب و حتی پس از آن پرازدحام تر هم
میشود.
تداخل این بازار با پایانه مسافربری ،نزدیکی
جایگاه  CNGبه بازار ،نبود فضای مناسب به
عنوان پارکینگ و شاید کم رنگ بودن نظارت و
بازرسی بیش از هر زمان دیگری نیاز این بازار
را به سامان دهی نشان می دهد.
هر چند بهره برداری از خیابان سفیر امید که
به تازگی زیرسازی و آسفالت شده وضعیت را
برای تردد و حتی پارک خودروهای شخصی
نسبت به گذشته بهبود بخشیده است اما هنوز
کافی نیست.
یکی از شهروندان با اشــاره به ایــن که پنج
شنبه بــازار مــحــدوده خاصی نمی شناسد و
مرز آشکاری بین پایانه مسافربری و این بازار
وجود نــدارد ،می گوید :نزدیکی این بازار به
پایانه مسافربری و تردد وسایل نقلیه شخصی
در مــحــدوده بــازار از چالش هایی اســت که
شهروندان اسفراینی و حتی عرضه کنندگان
محصول در پنج شنبه بــازار با آن ها مواجه
هستند.
«مهدوی» سامان دهی پنج شنبه بازار را یک
ضــرورت می دانــد و اضافه می کند :شلوغی
و غلغله پنج شنبه بــازار به گونه ای است که
گاه رغبت شهروندان برای سوخت گیری از
جایگاه  CNGرا در آخرین روز کاری هفته کم
می کند.
وی به نبود اهرم نظارت و بازرسی در این بازار

شهرستان ها

۷

معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان مانه و سملقان

اشاره و تاکید می کند :نباید بازارهای هفتگی
برای برخی عرضه کنندگان کاال حاشیه امنی
برای تخلف ایجاد کند.
شهروندی دیگر هم با اشاره به این که باید بر
همه عرضه کنندگان و غرفه داران پنج شنبه
بــازار نظارت شــود ،از ضــرورت سامان دهی
پنج شنبه بــازار و حتی شناسنامه فعالیت
برای غرفه داران سخن می گوید و ابراز می
کند :با بهره بــرداری از خیابان سفیر امید
که در حقیقت گشایش مسیری جدید برای
دسترسی به پنج شنبه بــازار است وضعیت
بهبود می یابد اما می شود روی انتقال این
بازار هفتگی به این خیابان هم با چارچوب
هایی حساب باز کرد.
«رضــایــی» از نبود غرفه هــای مناسب برای
در امان ماندن از سرمای زمستان و گرمای
سوزان تابستان سخن می گوید و تصریح می
کند :به دلیل نبود نظارت ،گاهی یک غرفه دار
به فروش محصوالتی اقدام می کند که هیچ
سازگاری و تناسبی با هم ندارند.
وی با اشــاره به ایــن که شــهــرداری و شــورای
اســامــی شــهــر بــایــد بــیــش از هــر زمــانــی به
وضعیت پنج شنبه بازار رسیدگی کنند ،ادامه

میدهد :برخی در این بازار بایدها و نبایدهای
زیست محیطی را رعایت نمی کنند و حقوق
شهروندی را نادیده می گیرند که نکاتی قابل
تامل است.
یکی از غرفه داران در این بــازار هم تداخل
بازار با پایانه مسافربری ،نزدیکی آن به جایگاه
 ،CNGنبود فضای کافی برای پارک خودروها
و همزمانی تردد وسایل نقلیه شخصی از میانه
بــازار را از چالش های فــراروی غرفه داران و
حتی شهروندان می داند که منجر به ایجاد
بلبشو در پنج شنبه بازار شده است و تصریح
می کند :سامان دهی بازار و توجه به تامین
نیاز غرفه داران منجر به رونق پنج شنبه بازار
در اسفراین خواهد شد.
در این باره «سعید سبحانی» معاون حمل و
نقل اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده
ای اســتــان بــه صــدور ضــرب االجــل بــرای جا
به جایی پنج شنبه بــازار از پایانه مسافربری
اشــاره و اظهارمی کند :با توجه به ضــرورت
تسهیل در تردد ناوگان حمل و نقل عمومی و
تامین انضباط ترافیکی مکاتباتی با شهرداری
اسفراین برای جا به جایی پنج شنبه بازار از
پایانه مسافربری اسفراین صورت گرفته است

خبر

که در نتیجه آن شهرداری اسفراین برای جا
به جایی پنج شنبه بــازار تا پایان مــاه جاری
قول مساعد داده است«.نصرت ا ...احمدی»
معاون خدمات شهری اسفراین هم با اشاره
به واگــذاری مدیریت سامان دهی پنج شنبه
بازار به بخش خصوصی ،از بررسی طرح جا به
جایی پنج شنبه بازار خبر می دهد و می گوید:
پــس از بــررســی طــرح جــا بــه جایی و تصمیم
گیری ،انجام آن مورد توجه خواهد بود.
«مسلم نوری» شهردار اسفراین هم با اشاره
به مشکالت تداخل پنج شنبه بــازار با پایانه
مــســافــربــری ،از بــررســی ط ــرح جایگزینی
خیابان سفیر امید به جای مکان کنونی برای
استقرار و برپایی پنج شنبه بازار خبر می دهد
و اضافه می کند :به تازگی عملیات زیرسازی
و آسفالت خیابان سفیر امید به اتمام رسیده
است که پس از بررسی برای جا به جایی پنج
شنبه بازار به خیابان سفیر امید که در نزدیکی
مکان کنونی است هم تصمیم گیری خواهد
شد تا بخش مهمی از مشکالت موجود حل
شود.
وی بیان می کند :سامان دهی و مدیریت پنج
شنبه بازار به بخش خصوصی واگذار شده است.
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نگاه

ساخت مدرسه خیرساز

پارک ملی سالوک؛ در انتظار توجه

میم پرور -مدیر آموزش و پرورش فاروج از ساخت
مدرسه خیرساز  6کالسه روستای چری از توابع
بخش مرکزی شهرستان در سال جدید تحصیلی
خبر داد.
«معتمدی» گفت :در راستای فراهم کردن فضا و
امکانات تحصیلی برای دانش آمــوزان به ویژه در
روستاهای محروم ،خیران اقــدام به ساخت چند
مدرسه کرده اند.وی افزود :دانش آموزان روستای
آرمودآقاجی در دهستان سنگر پیش از این در کانکس تحصیل می کردند که خیران در این روستا نیز اقدام
به ساخت مدرسه سه کالسه کردند.وی اظهار کرد :در روستای محروم دالنجان کردیه نیز کلنگ مدرسه
خیرساز در چند روز گذشته توسط مسئوالن کشوری و استانی به زمین زده شد که در این روستا نیز مدرسه
سه کالسه توسط خیران احداث خواهد شد«.معتمدی» گفت :در آستانه سال تحصیلی جدید بسیاری
از مدارس شهرستان به سازی و نوسازی شده اند و امکانات و فضای تحصیل برای دانش آموزان در این
شهرستان فراهم شده است.

نجفیان -پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک
با وسعتی حدود  17هزار هکتار در شمال غربی
شهرستان اسفراین قرار گرفته و فاصله آن تا مرکز
استان  30کیلومتر است.
ایــن پــارک تنوع جــانــوری خوبی دارد و یکی از
مهم تــریــن مناطق حفاظت شــده ایـــران از نظر
زندگی جانوری است.شرایط توپوگرافی دشتی-
کوهستانی ایــن منطقه باعث شــده اســت که این
منطقه یکی از متنوع ترین زیستگاه های گونه های وحشی ایران محسوب شود.قسمت شمالی پارک
سالوک کوهستانی و زیست بوم حیوانات گوناگون کوه زی و قسمت جنوبی آن نیز مناسب زیست حیوانات
نواحی دشت زی است.همچنین در کف دره های این پارک گونه های درختی و درختچه ای زرشک ،بید،
انجیر و گردو و در مناطق مرتفع گونه های ارس به صورت پراکنده و انبوه دیده می شود.ضرورت دارد پارک
ملی سالوک از حصار کم توجهی خارج و به یکی از نقاط تفریحی و گردشگری تبدیل شود تا چرخ های
صنعت توریسم در این منطقه بهتر بچرخد.

گزارش خبری

کمبود فضای سبز در درق
محمودیان -شهر درق در جنوب غربی خراسان شمالی و در نقطه تالقی
 ۳استان خراسان شمالی ،سمنان و گلستان قرار دارد؛ شهری که حدود
۱۳سال از شهر شدنش می گذرد و با داشتن میادین و بولوارها و برخی
خدمات شهری تا حدودی بافت شهری به خود گرفته است.
مردم درق ساالنه با پخت سمنوهای خوشمزه میزبان هزاران زائر حرم
امام رضــا(ع) هستند و با این حال نبود فضای سبز مناسب یا مجتمع
خدماتی و رفاهی برای اقامتگاه مسافران در این شهر دغدغه ای برای
مردم شهیدپرور درق شده است.
«محمدزاده» یکی از شهروندان درقی گفت :درق مکان مناسبی برای
گذراندن اوقات فراغت و تفریح ندارد و مردم مجبور هستند برای تفریح
به روستاها و شهرهای اطراف و زمین های کشاورزی بروند.

«حسن زاده» یکی از فرهنگیان درق ابراز کرد :نبود روشنایی مناسب و
تجهیزات استاندارد در شهربازی کودکان و پارک های این شهر باعث

می شود به پارک های درق نرویم«.ظفری» یکی از بانوان درق اظهار
کرد :با توجه به این که این شهر در ورودی استان قرار دارد ضروری است
مسئوالن ،اجرای طرح فضای سبز در ورودی این شهر را تسریع بخشند و
با احداث پارک بانوان فضای تفریح و ورزش را برای بانوان درقی فراهم
کنند.در همین باره شهردار درق جمعیت این شهر را حدود  ۷هزار نفر
اعالم کرد و با اشاره به این که سرانه فضای سبز این شهر برای هر نفر
 ۲۹متر مربع است ،گفت :یکی از معضالت این شهر فضای سبز است
و پارک یا فضای سبز مجهزی که بخواهد مورد رضایت مردم و مسافران
باشد ،وجود ندارد.
«جعفری» افزود :برای فضای سبز و پارک جنگلی از سمت ورودی استان
سمنان  ۱۱هزار هکتار رو به روی ترمینال درق در نظر گرفته شده که
امید است امسال طرح را آغاز کنیم .وی اظهارکرد :پیش بینی می شود
اعتبار مالی طرح  7میلیارد ریال باشد که از محل اعتبارات تملک دارایی
ها تامین میشود.

برومند -طی مراسمی با حضور مسئوالن با تقدیر
از تالش های دکتر «اکــبــری»« ،حسین سیدی» به
عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان مانه و
سملقان معرفی شد.دکتر «حق بین» رئیس دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی در این آیین گفت:
راه انــدازی بیمارستان پورسینا با تجهیزات طرح
تحول سالمت و مستقر کردن  ۴پزشک متخصص در
بیمارستان پورسینای آشخانه از اقدامات بزرگ دکتر
«اکبری» بود.سرپرست سابق شبکه بهداشت و درمان مانه و سملقان هم با بیان این که برای توسعه کشور
نیاز به توسعه همه جانبه داریم ،ابراز کرد :آموزش مهم ترین محور توسعه است و باید بیشتر از گذشته به این
موضوع توجه کنیم.دکتر «اکبری» با بیان این که طرح تحول نظام سالمت را در کشور با هدف توسعه سالمت
مردم اجرا کرده ایم افزود :ما در بهداشت و درمان به دنبال سبک زندگی سالم هستیم.

گزارش خبری

خواب پروژه فنی و حرفه ای گرمه
محمودیان -از سمت جاجرم که وارد گرمه میشویم
از دور ساختمان دو طبقه ای نیمه کــاره در سمت
چپ خیابان دیده می شود که چند سال است به این
شکل رها شده اســت .بهره بــرداری از پــروژه فنی و
حرفه ای گرمه میتوانست پاسخگوی نیازهای دانش
آموزان باشد.این ساختمان در سال  ۸۹کلنگ زنی
و بخشی از آن ساخته شد اما چند سال است دیگر
تغییر و تحولی نداشته و حالت فرسودگی پیدا کرده
است«.رضوانی» یکی از اهالی این محله که این ساختمان در آن جا بنا شده است ،گفت :در این ساختمان
شاهد حضور معتادان هستیم«.علیزاده» یکی از دانش آمــوزان نیز اظهارکرد :وجود ساختمان مجزا با
تجهیزات کامل برای دانش آموزان فنی و حرفه ای در این شهر ضروری است و مسئوالن برای تکمیل این
پروژه همت کنند«.میرزایی» شهروندی دیگر هم گفت :این ساختمان به دلیل بهره برداری نشدن فرسوده
خواهد شد و برای جلوگیری از هدر رفت بیت المال مسئوالن باید سریع تر پروژه را به اتمام برسانند.در
این باره مدیر آموزش و پرورش گرمه تصریح کرد :با پیگیری های انجام شده و با همکاری فرمانداری ،اداره
کل نوسازی و آموزش و پرورش استان امید است امسال با تخصیص بودجه مناسب شاهد تکمیل این پروژه
باشیم«.مقصودی» افزود :هر چند ساختمان های ناتمام ممکن است فضای نامناسبی ایجاد کنند اما در
خصوص حضور معتادان در آن جا تاکنون گزارشی به دست ما از سوی مراجع ذی صالح نرسیده است؛ آن جا
نگهبان دارد و شاهد چنین مسئله ای نبوده ایم.

صدای روستا

امیرآباد
میم پرور -روستای امیرآباد یکی از روستاهای بخش
مرکزی فاروج است که در دهستان سنگر و در فاصله
 51کیلومتری تا مرکز این شهر قرار گرفته است.اهالی
این روستا با طبیعتی زیبا ،بکر و دیدنی ترک زبان ،بسیار
خونگرم و مهمان نواز هستند.این روستا با  103خانوار
و  325نفر جمعیت دو شهید را تقدیم نظام اسالمی
کرده است و شغل اهالی بیشتر کشاورزی و دامداری
و محصول عمده آن ها گردو و بادام است.در این روستا مسجد ،دبستان ابتدایی و مدرسه مقطع متوسطه اول،
نانوایی ،ساختمان دهیاری و خانه بهداشت وجود دارد و کمبود آب شرب ،نبود گاز و راه مواصالتی مناسب ،نبود
آنتن تلفن همراه و پوشش دیجیتالی از جمله دغدغه های اهالی این روستاست.

هشت بهشت

تپه بروسکی

برومند -تپه بروسکی یکی از تپه های باستانی مانه و
سملقان است که در مرکز شهر و در شهرک فرهنگیان
قرار گرفته است و طبق بررسی های انجام شده ،این
تپه متعلق به هزاره اول قبل از میالد است و سابقه 3
هزار ساله دارد.در سال های گذشته مطالعاتی هر چند
کم در رابطه با این تپه انجام شده است و محققان به
یافته هایی دست پیدا و تاریخ آن را به صورت تقریبی
مشخص کرده اند.به گفته اهالی ،در سال های گذشته شهرداری برای کاوش در این محوطه پیشنهاد اعتباری
داده بود که به دست فراموشی سپرده شد.نام این تپه برگرفته از نام محلی و کردی «بروسکی» و به معنای رعد
و برق است چون در این محل اصابت صاعقه چندین بار اتفاق افتاده است.این تپه در داخل محوطه شهری قرار
گرفته و مشکالتی را برای اهالی به وجود آورده است و یکی از اهالی می گوید که سال ها قبل هیچ ساخت و
سازی در این منطقه مجاز نبود ولی در سال های اخیر بعد از کاوش عرصه تپه محدودتر شده است و اکنون تا
ارتفاع خاصی اجازه ساخت داده می شود و مشکل دیگر اهالی این منطقه این است که این تپه تبدیل به پیست
موتورسواری جوانان شده و آلودگی صوتی موتورسیکلت ها امان اهالی را بریده است.

