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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خطراتجادهایدرکمین 13مدرسهجرگالن
نجاهی
حدود  ۱۳مدرسه بخش جرگالن در حاشیه
جاده های غیراستاندارد ،پر پیچ و خم و بدون
شانه خاکی واقــع شده است و روزانــه تعداد
زیادی دانش آموز در حاشیه این راه ها روانه
مدرسه و خانه های شان می شوند.
ســال گذشته در نخستین روزهــــای سال
تحصیلی سراغ مدرسه ای در حاشیه جاده
و پیچ تند در روستای کرکولی را گرفتیم که
دانش آموزان از روستاهای صید نور ،خوجهلر
و کرکولی برای تحصیل به آن جا می رفتند و
طی یک گزارش ،گالیه های والدین را مبنی
بر ایمن نبودن مدرسه و مسئله رفت و آمد
دانش آموزان در مسیر جاده پرتردد و اصلی
نوشتیم.
«سبحانی» معاون اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای ،سال گذشته در این باره گفته
بود که برابر اعتبارات مــدارس ،با هماهنگی
آموزش و پرورش و بر حسب اولویت از آبان ماه
ایمن سازی مدارس حاشیه جاده های استان
آغاز خواهد شد که البته با گذشت یک سال
اقدام قابل توجهی در این بخش انجام نشده
است.
یکی از اهالی جرگالن در این باره می گوید:
راه های ارتباطی در این منطقه عرض کمی
دارند و معمو ًال بدون شانه خاکی و گاردریل
هستند و در مدارسی که در حاشیه این راه
ها واقــع شــده انــد ایمن ســازی الزم صورت
نگرفته است«.جنتی» می افــزایــد :در زمان
تعطیلی مــدارس ،دانش آمــوزان در حاشیه یا
روی جاده حرکت می کنند و با توجه به این که

این مدارس معمو ًال در حاشیه راه های اصلی
و پرتردد واقع شده اند احتمال تصادف بیشتر
اســـت.وی تصریح مــی کند :دانــش آمــوزان
مدارس حاشیه جاده باید آموزش های الزم را
ببینند و مربی مربوط در زمان تعطیلی مدرسه
از آن ها مواظبت کند یا حفاظ مناسب در
حاشیه راه نصب شود که این گونه نیست.
یکی دیگر از اهالی جرگالن با بیان این که
اکثر دانش آمــوزان مــدارس حاشیه جاده در
پایه ابتدایی تحصیل می کنند و سن کمی
دارنــد ،ابــراز می کند :کودکان به سبب کم
تجربه بودن و شرایط جاده های جرگالن نیاز
به اقــام آموزشی و یادگیری قوانین عبور و
مرور دارند«.محمدی» اظهار می کند :نصب
چراغ چشمک زن و سرعت گیر و انجام خط
کشی در نقاطی از راهی که مدرسه در حاشیه
آن احداث شده است از اقداماتی است که باید
انجام شود.
وی ادامــه می دهــد :در رابطه با ورود دانش
آمــوزان به جاده باید تدابیری از قبیل ایجاد
راه ،شانه خاکی یا نصب حفاظ اندیشیده شود
تا احتمال تصادف کم شود.
مدیر یکی از مدارس نیز در این باره می گوید:
در زمان تعطیلی مدارس ،نگران دانش آموزان
هستیم و امیدواریم ایمن ســازی مــدارس از
طــریــق نصب گــاردریــل ،خــط کــشــی ،نصب
سرعت گیر و آموزش های الزم انجام شود.
مدیر آمــوزش و پــرورش راز و جرگالن هم با
اشــاره به ایــن که اعتبار خاصی بــرای ایمن
سازی مدارس حاشیه جاده اختصاص نیافته
است می افزاید :آمار و مشخصات مدارسی را
که به ایمن سازی نیاز دارند اعالم کرده ایم.

خبر

کشف  ۲۴تن کود بدون مجوز
میم پرور -فرمانده انتظامی فاروج از کشف  ۲۴تن کود شیمیایی بدون مجوز و خارج از شبکه توزیع در این
شهرستان خبر داد.سرهنگ «نوروزی» گفت :ماموران انتظامی در حین گشت زنی در محورهای مواصالتی
به دو دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن ها را متوقف کردند و طی بررسی های صورت گرفته از این کامیون
ها ۴۸۰ ،کیسه  ۵۰کیلویی و در مجموع  ۲۴تن کود شیمیایی فاقد مجوز و مدارک قانونی به ارزش ریالی
 220میلیون ریال کشف شد.وی اظهار کرد :این کامیون ها توقیف شد و به همراه رانندگان که  2نفر بودند
به اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز منتقل شدند.

از شهرستان ها چه خبر؟

«مــحــمــدی» در خــصــوص مــدرســه روســتــای
کــرکــولــی کــه در چــنــد مــتــری جـــاده و پیچ
تندی واقــع شــده اســت ،ابــراز می کند :این
مدرسه تخریب می شود و بخشدار جرگالن
در راستای ایمن ســازی آن قــول داده است
نــرده گــذاری کند.وی ادامــه می دهــد :نامه
بخشداری جرگالن را در این راستا به اداره
کل نوسازی مدارس فرستاده ایم که آن ها هم
به اداره کل راه و شهرسازی نامه زده اند ولی
تاکنون جوابیه ای دریافت نکرده ایم.
بخشدار جرگالن نیز با بیان این که در مدرسه
کرکولی که فــرســوده اســت دانــش آم ــوزان ۳
روستای خوجه لر ،کرکولی و صید نور تحصیل
مــی کنند مــی افــزایــد :ایــن مــدرســه از لحاظ
موقعیت در مکانی واقع شده است که دانش
آمــوزان  ۳روستای یاد شده می توانند برای
تحصیل به آن جا بیایند اما راه و شهرسازی
مجوز احــداث مدرسه جدید را در ایــن مکان

هشت بهشت

آستان مقدس امامزاده
اسماعیل(ع)

شهرستان ها

۷

میم پرور -آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع)
در بخش خبوشان و  20کیلومتری شمال شهر
فــاروج ،در انتهای روستای کــوران ترکیه و روی
تپهای مشرف به این روستا واقع شده که از چشم
انداز بسیار زیبایی برخوردار است.
وی صاحب یک فرزند بود که سرپرستی سادات طوس و نواحی آن را عهده دار بود .همچنین در برخی
مشجرات مخطوط برای وی خواهری به نام بی بی زینب ثبت شده که ظاهر ًا در صحن همین بقعه مدفون
شده است .از نوادگان او سلطان محمود شاه مدفون در روستای برگرد و امامزاده سلطان محمد مدفون
در گنبد خشتی شهر مشهد است.

بــه دلیل در حاشیه جــاده بــودن صــادر نمی
کند«.نجاهی» ابــراز می کند :به شکل کتبی
اعالم کرده ایم که در صورت احــداث مدرسه
جدید ،برای ایمن سازی آن نرده گذاری و یک
راه جداگانه برای رفت و آمد دانش آموزان ایجاد
می کنیم.در این باره معاون اداره کل راهداری
و حمل و نقل جــاده ای خــراســان شمالی با
اشــاره به این که از مــرداد ماه اعتبارات سال
جدید اعالم می شود ابراز می کند :شهریورماه
برای مکاتبه با آموزش و پرورش اقدام کردیم
و خواستیم فهرست مــدارســی را که به ایمن
سازی نیاز دارند اعالم کنند که معمو ًال بیشتر از
اعتبارمان است«.سبحانی» با بیان این که برای
ایمن سازی مدارس حاشیه جاده ابتدا سراغ
شهرستان هایی می رویم که زمستان زودرس
دارند ،تصریح می کند :بر اساس دستورالعملی
که برای هزینه کرد اعتبارات در این حوزه داده
شده است اقدام خواهیم کرد.

زمان تعطیلی
مدارس ،نگران
دانش آموزان
هستیم و
امیدواریم
ایمن سازی
مدارس از
طریق نصب
گاردریل ،خط
کشی ،نصب
سرعت گیر و
آموزش های
الزم انجام
شود

میم پرور -فاروج
* امام جمعه فاروج در همایش هفته پیوند اولیا و مربیان بر لزوم توجه ویژه به تربیت دینی فرزندان در راستای
گرایش آنان به سمت مسجد و نماز تاکید کرد.
حجت االسالم«قلی زاده» گفت :خانواده ها زمان بیشتری برای رصد کردن رفتار فرزندان و شناسایی
دوستان آن ها بگذارند.مدیر آموزش و پرورش فاروج نیز با اشاره به شعار هفته پیوند اولیا و مربیان با عنوان
«خانواده دانا ،دانش آموز توانا» گفت :تعامل خانه و مدرسه همچون بالی برای رشد و پیشرفت دانش آموزان
است«.معتمدی گزکوه» افزود :جلب اعتماد خانواده ها ،زمینه مشارکت آنان در امور مدارس را افزایش
خواهد داد.
نجفیان -اسفراین
*رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین از برگزاری دومین جلسه جام باشگاه های کتاب خوانی با
هدف توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه با حضور جمعی از مربیان مهدکودک های اسفراین خبر داد«.ارغیانی»
گفت :این نشست با تدریس دکتر «محمد تقی بهنام فر» در مجتمع فرهنگی و هنری شهید ایل بیگی اسفراین
برپا شد.
عوض زاده-شیروان
*«مرآتی» فرماندار شیروان گفت :در راستای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان یک شیوه کارآمد در
مسافت های کوتاه و کاهش تردد خودروهای تک سرنشین و افزایش تحرک بیشتر در جامعه ،ساعت  7فردا
برنامه روز بدون خودرو در شیروان از میدان انقالب تا در ورودی فرمانداری برگزار می شود.
رحمانی -راز و جرگالن
*رئیس شبکه دام پزشکی راز و جرگالن با اشاره به ضرورت انجام قرنطینه در این شهرستان گفت :حمل و
نقل بدون ضابطه دام و طیور میتواند باعث انتشار بیماریها و به خطر افتادن سرمایه دامی شود.دکتر «ولی
عابدی» افزود :ارزیابی موارد وقوع همه گیری بیماری های مختلف در سال های گذشته در راز و جرگالن
نشان میدهد که حمل و نقل دام زنده باعث میشود دام ها بدون کنترل وارد شهرستان شوند و در نتیجه
بیماری را به کانونهای جدید انتقال دهند.وی ادامه داد :در سال  1394انتقال چند رأس دام سنگین از
گنبد کاووس منجر به انتقال بیماری لمپی اسکین و این بیماری برای اولین بار در خراسان شمالی ،در راز
و جرگالن گزارش شد.

صدای روستا

قاب دوربین

اسالم آباد
محمودیان -اسالم آباد روستایی با جمعیت ۴۶۳
نفر است که تعداد ۱۴۱خانواده در آن زندگی می
کنند .این روستا در ۱۷کیلومتری گرمه قرار دارد
و اولین روستایی اســت که در ورودی خراسان
شمالی از سمت شاهرود واقع شده است.گویش
مردم این روستا تاتی (معروف به لهجه درقی) است
و مردم خونگرم آن بیشتر کشاورز و دامدار هستند.کشاورزان در باغ ها و زمین های کشاورزی خود هر سال
محصوالت زیادی نظیر چغندر ،گندم ،پیاز و ...کشت می کنند.اسالم آبادی ها مراسم ملی و مذهبی خود
را در مسجد روستا برگزار می کنند و امکانات آب ،برق و گاز دارند اما از خط تلفن و اینترنت محروم هستند.
جاده این روستا نیز خاکی است و مردم روستا به سختی عبور و مرور می کنند.

فصل جمع آوری پیاز در گرمه.

عکس:محمودیان

