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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

«قوامی» در مراسم تکریم و معارفه
فرماندار اسفراین اعالم کرد:

 ۲ظرفیت مهم برای
توسعه جنوب استان

نــجــفــیــان -جــلــســه شـــــورای اداری اســفــرایــن با
محوریت تکریم و معارفه فرماندار این شهرستان برگزار
و طی آن با تقدیر از خدمات «جواد نــوروزی»« ،طاهر
رستمی» به عنوان فرماندار جدید اسفراین معرفی شد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی در
این مراسم  ۲ظرفیت مهم برای توسعه جنوب استان را
تشریح کرد .دکتر «قوامی» با اشاره به این که اسفراین
در مسیر ارتباطی قرار ندارد اما تالش شده این نقطه
ضعف و تهدید به یک فرصت تبدیل شود ابــراز کرد:
محور میامی -جاجرم -اسفراین -بام -قوچان که از
امسال صاحب ردیف ملی شده است می تواند مسیر

جنوب استان را  ۸۰کیلومتر تا مشهد و  ۱۲۰کیلومتر
تا تهران کوتاه تر کند و مقدمهای برای توسعه جنوب
استانخواهدشد.نایبرئیسکمیسیونبرنامه،بودجه
و محاسبات مجلس شــورای اسالمی ،ایجاد ردیف
ملی چهار خطه کردن بجنورد -اسفراین -سبزوار را
هم طی امسال از دیگر ظرفیت های توسعه جنوب
استان برشمرد« .قوامی» با بیان این که «رستمی»
دارای سابقه درخشانی در حوزه وزارت کشور است
و در آخرین مسئولیت بخشدار مرکزی مشهد بوده
است افزود :امیدواریم روند توسعه و سازندگی تداوم
داشته باشد و با کیفیت و اثربخشی بیشتری پیش

برود«.ثمینی» سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری خراسان شمالی هم در این جلسه
با تقدیر از خدمات فرماندار سابق اسفراین و با اشاره به
فشارهای اقتصادی که از سوی دشمن تحمیل می شود
و ایجاد زحمت می کند ،ابراز کرد :کماکان به لطف خدا
و همراهی مردم ،حرف اول را در منطقه خلیج فارس و
خاورمیانه و حتی برخی نقاط دنیا می زنیم.حجت
االسالم «محمدیان» امام جمعه اسفراین هم با بیان
این که تغییر و تحول امری طبیعی است ابراز کرد :آن
چه مهم است تکلیف و وظیفه در مسیر خدمتگزاری
است«.نوروزی» فرماندار سابق اسفراین هم از صدور

حکم مشاور برای  ۱۵تن در بدو ورود به شهرستان
خبر داد و گفت ۴ :تن از آنان پیش از آن فرماندار یا
معاون فرماندار بودند که این مسئله را تاکنون رسانه
ای نکرده ام تا حاشیه ای پیش نیاید.وی از بهره
بــرداری از  ۳۲۴پروژه با اعتبار  ۱۱۸میلیارد تومان
از ابتدای سال  ۹۶تاکنون خبر داد.فرماندار جدید
اسفراین هم ابراز کرد :یک دست صدا ندارد و دست
امام جمعه ،نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و
اعضای شورای اداری و شورای تامین را برای همراهی
به گرمی می فــشــارم« .طاهر رستمی» از ضــرورت
تالش برای جذب اعتبارات و منابع ملی سخن گفت.

محور جاجرم -آلومینا منتظر تعریض
معینی
پــروژه تعریض محور جاجرم -آلومینا اوایل
ســال  ۱۳۹۶بــا مشارکت اداره راهـــداری
و حمل و نقل جــاده ای ،شرکت آلومینا و
شهرداری جاجرم آغاز شد و طبق برنامه ریزی
ها قرار بود طی  8ماه تمام شود ولی پیشرفت
کمی دارد.
این پــروژه به طول  ۵کیلومتر و با عرض ۲۳
مــتــر ۴۰ ،درص ــد پیشرفت فیزیکی دارد و
تردد روزانــه  ۲هزار نفر از کارکنان کارخانه
آلومینا و وسایل نقلیه را در این مسیر شاهد
هستیم که پاسخگوی این میزان تردد نیست
و نیاز اســت به آن توجه ویژه ای شود .پیک
تردد در این مسیر صبح ،زمانی که کارکنان
کارخانه آلومینا سر کار می روند و همچنین
عصر ،هنگام برگشت است و همچنین زمان
بارندگی شــدیــد ،سیل جــاده را در قسمت
نرسیده به پیچ مزارع گزی فرا می گیرد .با این
حال کم نیستند کامیون هایی که از این مسیر
عبور می کنند و راهی استان های همجوار می
شوند .یکی از شهروندان جاجرمی می گوید:
کارخانه آلومینا به صورت شبانه روزی فعال
است و این جاده هنگام شب روشنایی مناسبی
ندارد.
«محمدی» می افزاید :تعریض محور آلومینا به
جاجرم باعث کم شدن میزان تصادف به علت
تــردد تریلرهای حامل محصوالت بوکسیت
و سود مایع و پــودر آلومینا می شود و حجم
سنگین تــرددهــا در ساعات رفــت و برگشت
کارکنان آلومینا ممکن است تصادفاتی را به
دنبال داشته باشد.یکی دیگر از شهروندان
اظهارمی کند :محور جاجرم به آلومینا در
ساعاتی که کارکنان کارخانه در این مسیر

تردد می کنند بسیار شلوغ می شود و شاهد
میزان باالی ترددها هستیم و روزانــه  ۲هزار
نفر از کارکنان آلومینا در این محور رفت و آمد
می کنند«.رحیمی» ابراز می کند :این پروژه
از سال گذشته آغاز شده اما هنوز پیشرفتی
نداشته است و از مسئوالن خواستار به سازی
و ادامه روند کار هستیم تا از خطر تصادف در
این محور کاسته شود.
در این بــاره رئیس اداره راهــداری و حمل و
نقل جاده ای جاجرم می گوید :پروژه تعریض
محور جاجرم -آلومینا در سال  ۹۶با مشارکت
این اداره ،شرکت آلومینا و شهرداری جاجرم
آغاز شد و طبق تفاهم نامه های موجود تامین
قیر برای اجرای الیه های آسفالت در پروژه بر
عهده اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای
جاجرم و سایر عملیات مربوط به راه سازی بر
عهده شرکت آلومینا و اجرای الیه آسفالت بر
عهده شهرداری جاجرم خواهد بود.
«قــره جانلو» می افــزایــد :ایــن پــروژه به طول
تقریبی  ۵کیلومتر و با احــداث باند دوم و
همچنین روکش آسفالت محور موجود و عرض
هر کدام  7.30متر در حال پیگیری است و
طبق آخرین گــزارش ها  ۴۰درصد پیشرفت
فیزیکی دارد.
وی تصریح می کند :با توجه به بررسی این
اداره مقرر شد برای انجام عملیات یک الیه
روکش آسفالت گرم به ضخامت  ۶سانتیمتر
و با عرض  7.30متر بر محور موجود به عنوان
باند شماره یک اقدام شود.
وی ادامه می دهد :در خصوص باند شماره دو
مقرر شد با توجه به طرح پیشنهادی مبنی بر
قرارگیری بخشی از آیلند میانی و عرض 8.30
متر روی شانه خاکی ضلع شرقی این مسیر در
مرحله نخست شرکت آلومینا با همکاری اداره

شهرستان ها
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اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به  5بیمار
میم پرور -اهدای  اعضای بیمار  46ساله فاروجی که دچار مرگ مغزی شده بود به  5بیمار جان دوباره ای
بخشید.کارشناس مسئول پیگیری اهدای عضو و پیوند اعضای شیروان و فاروج گفت :این بانو به علت ایست
قلبی ،تنفسی ابتدا به بیمارستان فاروج ،سپس به شیروان منتقل شد ولی به دلیل بهبود نیافتن ،دچار مرگ
مغزی شد.دکتر «روشن ضمیر» افزود :شهرستان های شیروان و فاروج در ثبت نام و صدور کارت اهدای عضو
بیشترین مشارکت را دارند.مراسم تشییع پیکر این بانو امروز در فاروج برگزار خواهد شد.

از شهرستان ها چه خرب؟

راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان در
صورت امکان برای انجام عملیات خاکی از
کیلومتر صفر تا  2.6کیلومتر قبل از پیچ گزی
با عرض مجموع  13متر و ارتفاع میانگین یک
متر اقدام کند که تاکنون اجرای الیه خاکی از
کیلومتر صفر تا  2.5کیلومتر به اتمام رسیده و
کل مسیر تا قبل از پیچ گزی آماده اجرای بیس
است.وی اظهار می کند :در خصوص تعریض
پــل هــای مــوجــود در مسیر و اح ــداث پــل در
محدوده پیچ گزی با توجه به تعهدات شرکت
آلومینا در تفاهم نامه تعریض مسیر تاکنون
اقــدام عملی صــورت نگرفته اســت و ایــن امر
سبب توقف پروژه پس از اتمام عملیات خاک
برداری و پیش از اجرای الیه بیس میشود.
وی می افزاید :نقشه های تهیه شده توسط این
اداره در خصوص چگونگی تعریض و احداث
پل ها به مجموعه آلومینا برای اقدام تحویل
داده شده است و در جلسه ۱۵مهرماه امسال
کــه در فــرمــانــداری بــرگــزار شــد در خصوص
پیشرفت فیزیکی پـــروژه و اقــدامــات مــورد

نیاز مقرر شد برای طراحی دوربــرگــردان در
کیلومتر  1.5اقدام شود.
فرماندار جاجرم نیز میگوید :با توجه به این
که این پروژه یکی از پروژههای بسیار مهم این
شهرستان محسوب می شود اما به دالیلی از
آن غفلت و با وجــود زیر ساخت های خوبی
که در آن صورت گرفته رها شده و طبق زمان
بندی مشخص شده  ۸ماهه به انجام نرسیده
است.
«رضا آذری» می افزاید :این پروژه بدون هیچ
اعتباری و بــه صــورت مشارکتی بین اداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای ،شهرداری،
فرمانداری و آلومینا آغاز شد و در جلسه ای
که در فرمانداری با حضور مسئوالن مربوطه
برگزار شد مصوب شد مبلغ درخواستی برای
ادامه و اتمام این پروژه از طرف شرکت آلومینا
تامین شود که برای گرفتن مجوزها و پیگیری
تامین اعتبار به فرصت نیاز دارد و در صورت
تایید و تامین اعتبار این پروژه به اتمام خواهد
رسید.
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میم پرور-فاروج
ﺍ ﺍمدیر آموزش و پرورش فاروج ،خبر تعطیلی مدرسه روستای خرق را که در فضای مجازی منتشر و در آن
اعالم شده بود این مدرسه توسط اولیای دانش آموزان به دلیل تخریبی بودن تعطیل شده است ،تکذیب
کرد«.معتمدی گزکوه» گفت :این مدرسه فعال است و دانش آموزان در آن تحصیل می کنند و نسبت به برخی
آموزشگاه های روستایی و حتی شهری استحکام بیشتری دارد.وی اظهار کرد :هماهنگی های الزم با اداره
کل نوسازی مدارس استان مبنی بر تخریب یا بازسازی برخی مدارس روستایی صورت گرفته است.
محمودیان-گرمه
ﺍ ﺍهمایش خانواده خوشبخت با موضوع عزت نفس در خانواده با سخنرانی دکتر «انوشه» در سالن شهید
مدرس گرمه برگزار شد.
ﺍ ﺍجلسه کمیته برنامه ریزی گرمه برگزار شد.فرماندار گرمه در این جلسه گفت :به منظور برنامه ریزی
مطلوب و نظارت جامع بر اقدامات و پروژه های عمرانی شهرستان دستگاه های عضو این کمیته باید تالش
بیشتری کنند تا بتوانیم برای رشد و توسعه شهرستان گام های اساسی برداریم«.قدرتی» تصریح کرد :با توجه
به این که تکمیل پروژههای ناتمام در شهرستان از هدف گذاریهای مهم به شمار میرود ،درصدد هستیم
این پروژهها به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شود.

صدای روستا

کواکی
میم پــرور -روستای کواکی از توابع بخش مرکزی
فاروج است و در فاصله  17کیلومتری مرکز شهرستان
قرار دارد.مــردم این روستای  200خانواری و با 700
نفر جمعیت ،کرمانجی صحبت می کنند و از نعمت آب
شرب ،برق ،تلفن ثابت و گاز بهره مند هستند.مردم این
روستا از طریق کشاورزی و دامــداری امرار معاش می
کنند و با توجه به کمبود آب در روستاها ،از نظر اقتصادی وضعیت خوبی ندارند.این روستا  3شهید سرافراز تقدیم
انقالب کرده است .در این روستا مسجد ،مدرسه ،خانه بهداشت و نانوایی وجود دارد.

