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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حرکت کند مناسب سازی معابر در اسفراین
نجفیان
مناسب ســازی معابر شهری ،دستگاه های
اداری و اماکن عمومی از مسائلی است که
اگر جدی گرفته نشود دسترسی به امکانات
را برای جامعه معلوالن با موانعی رو به رو می
کند؛ مسئله ای که منجر به صدور اولتیماتوم
فرماندار اسفراین در آخرین نشست کمیته
مناسب سازی این شهرستان شد و با تعیین
ضرب االجلی ادارات را بــرای اصــاح موانع
موجود بسیج کرد.
مسئله ای که مشکل پیش روی معلوالن و
جــانــبــازان اســت اگــر حــل و نسخه ای بــرای
آن پیچیده شود رفــاه و آسایش زنــان بــاردار،
سالمندان و حتی کودکان را در پی خواهد
داشــت.ایــن مهم باید از سوی دستگاه های
اجــرایــی در مناسب ســازی ساختمان های
اداری و از ســوی مدیریت شهری و شــورای
اسالمی شهر و دیگر دستگاه های مرتبط در
حوزه معابر شهری و فضاهای عمومی جدی
گرفته شود و در دستور کار قرار گیرد.

 I Iمناسب سازی ها ،کارایی ندارند

«عمار آقاخانی» از جامعه معلوالن اسفراینی
بــا اشـــاره بــه ایــن کــه خــیــابــان خرمشهر که
مناسب ســازی آن به عنوان پایلوت اجرایی
شــده وضعیت مطلوبی دارد ،می گوید :هر
چند وضعیت بانک ها نسبت به قبل مطلوب
شده است اما دستگاه های اجرایی کماکان
مشکل دارنــد یا رمپ ندارند یا اگر دارنــد از
شیب مناسبی برخوردار نیستند و نرده و از این
جهت کارایی الزم را ندارند.
«ربانی» یکی از شهروندان با اشاره به دستور،
پیگیری و مکاتبات فرماندار مبنی بر بهبود
وضعیت مناسب سازی و رفع نواقص موجود

اظهارمی کند :فرمانداری در آخرین نشست
کمیته مناسب ســازی آن را پیگیری کــرده و
ادارات را ملزم به اجرای قانون جامع حمایت
از معلوالن به ویژه انجام مناسب سازی کرده
است.
یکی از معلوالن اسفراین با تاکید بر این که
حداقل انتظار داریم در معابری که به سازی
می شود ،یا پارک هایی که به تازگی احداث
مــی شــونــد ،مــنــاســب ســـازی جـــدی گرفته
شود ،ابراز می کند :مناسب سازی در پارک
ها و معابر شهری نیازمند بازنگری و نگاه
کارشناسی است.
«رضــایــی» ادامــه می دهــد :برخی فضاهایی
که به اصطالح مناسب سازی شده اند برای
معلوالن نه تنها قابل استفاده نیستند بلکه
خطر آفرین هستند و انتظار ما این است که
مناسب سازی جدی گرفته شود.
در این باره ،رئیس اداره بهزیستی اسفراین
با اشاره به این که پیرو قانون جامع حمایت
از حقوق معلوالن مصوب سال  83که در
سال  97هم بازنگری شد ،ستاد هماهنگی
مــنــاســب ســـازی بــا حــضــور فــرمــانــدار ایــن
شهرستان تشکیل مــی شــود ،مــی گوید:
کمیته ای از نــمــایــنــدگــان فــرمــانــداری،
بهزیستی ،راه و شهرسازی و شهرداری برای
رصد وضعیت مناسب سازی اماکن دولتی
و عمومی تشکیل شده و پس از آن بررسی
معابر در دستور کار قرار دارد.
«زهرا رمضانی» با اشاره به این که صدور پایان
کار برای اماکن عمومی و دولتی که ضوابط
مناسب ســازی را رعایت نکرده انــد ،ممنوع
شد و بناست از صدور پروانه ساختمانی برای
اماکنی که در نقشه اولیه ضوابط مناسب
سازی را نادیده گرفته اند ،پرهیز شود ،می

افزاید :بسته کاربردی مناسب سازی از طریق
شبکه دولت برای دستگاه های اجرایی ارسال
شــده اســت و باید رویــکــرد مناسب ســازی بر
اساس آن ها باشد.
وی با تاکید بر این که ایده آل فکر نمی کنیم
اما انتظار داریم دستگاه های اجرایی حداقل
هــای مناسب ســازی را رعــایــت کنند ،بیان
می کند :در وهله نخست خواسته ایم رمپ
های ورودی اصالح و پس از آن مسئله تامین
سرویس بهداشتی فرنگی خاص معلوالن در
نظر گرفته شود.
وی بیان مــی کند :فضای جدید پــیــاده راه
خیابان نــواب صفوی (خیابان بــدون مانع)
در ظاهر مشکل خاصی نــدارد ولی رمپ ها
استاندارد نیست و دارای نواقصی است که
اصالح آن ها از سوی شهرداری به پیمانکار
پروژه ابالغ شده و در دست پیگیری و نواقص
مناسب سازی پارک شهدای منا تذکر داده
شده است که اصالح آن ها باید جدی گرفته
شود و بررسی پارک های جانبازان و دانشجو

برای تسهیل در دسترسی عمومی و همگانی
در دستور کار است.فرماندار اسفراین با اشاره
به ایــن که در برخی ساختمان هــای نوساز
دستگاه های اداری و اماکن عمومی ضوابط
مناسب سازی رعایت نشده است و در آخرین
نشست کمیته برنامه ریــزی مقرر شد برای
اصالح آن ها اقدام کنند ،می گوید :شهرداری
مکلف شده است به ساختمان های دستگاه
هــای اداری و عمومی کــه ضــوابــط مناسب
سازی را رعایت نکرده اند پایان کار ندهد و اگر
در نقشه اولیه پیش بینی نشده بود از صدور
پروانه پرهیز کند«.رستمی» با اشاره به الزام
دستگاه های اجرایی بــرای اصــاح ایــرادات
فنی و رفــع نواقص در زمینه مناسب سازی
ساختمان های شان تصریح می کند :در هر
اداره ای که امکان مناسب سازی فراهم نباشد
مدیر دستگاه یا کارشناس مربوطه باید برای
پاسخگویی و پیگیری امور ارباب رجوع معلول
یا جانباز شخصا خدمت مراجعه کننده برسد و
پاسخگو باشد.
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اخبار

دیوار ساحلی تیتکانلو معطل اعتبار
میم پرور -شهردار تیتکانلو از نیاز اعتباری برای
تکمیل پروژه دیوار ساحلی این شهر خبر داد«.حسین
جاهد» گفت :دیوار ساحلی قسمتی از رودخانه از
محل منابع داخلی شهرداری کار شده است ولی با
این شرایط مبلغ برآورد اولیه برای تکمیل این پروژه
کافی نیست و به  7.5میلیارد تومان اعتبار برای
تکمیل نیاز اســت.وی با اشــاره به دیــدار اخیرش به
همراه امام جمعه و اعضای شورای اسالمی تیتکانلو
با دکتر «سامانی» قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها و دکتر «موفق» مدیرکل حراست
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در تهران ،از قول و موافقت این دو مسئول کشوری برای تخصیص
اعتبار در سال آینده به منظور تکمیل این پروژه خبر داد.وی افزود :با توجه به وجود  4رشته رودخانه فصلی در
این شهر که طول آن ها حدود  4کیلومتر است و احتمال سیل و بحران در شهر را افزایش می دهد ،اقدامات
اولیه در راستای اجرای این طرح از سال گذشته آغاز شده است.وی اظهار کرد :در مرحله نخست ،شهرداری
با همکاری شرکت آب منطقه ای این شهرستان با مشاور این طرح عقد قرارداد کرد .طراح این پروژه بعد از
مطالعات فراوان ،نقشه برداری و هماهنگی های الزم در مدت  6ماه این طرح را آماده و بعد از آن شهرداری
شروع به مکاتبه با نهادهای مختلف استان و کشور از جمله سازمان های مدیریت و برنامه ریزی ،مدیریت
بحران کشور و استان کرد و امیدواریم سال آینده اعتبارات خوبی در این خصوص تخصیص پیدا کند.

کاروان سالمت در روستاهای گرمه
محمودیان -کاروان جمعیت هالل احمر گرمه با هدف اجرای برنامه های سالمت و توزیع بستههای مواد
غذایی به روستاهای این شهرستان اعزام شد«.مالصالحی» سرپرست جمعیت هالل احمر گرمه با اعالم این
خبر افزود :این کاروان شامل پزشک عمومی ،روان شناس ،پرستار و مربی امداد است و تست قندخون انجام
و بسته های بهداشتی ،دارویی ،آموزشی ،امدادی و دیگر خدمات به روستاییان ارائه شد.

از شهرستان ها چه خبر؟
جاجرم-گروه شهرستان ها
ﺍ ﺍجلسه پرسش و پاسخ امام جمعه جاجرم با دانش آموزان مدرسه بدرالدین جاجرمی برگزار شد.
گرمه  -محمودیان
ﺍ ﺍ مدیر هنرستان عترت گرمه با اشاره به برپایی نمایشگاه طراحی دوخت و گرافیک در این هنرستان گفت :هدف
از برگزاری این نمایشگاه همکاری رشته ها با هم و انجام کارهای هنرستان به صورت پروژه ای است«.بانویی»
افزود :دوخت چادر نماز برای مدارس شهرستان و نقاشی دیوار مدارس از کارهای نو در هنرستان بود.

گفت و گو
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

شهرک صنعتی مانه و سملقان واحد نیمه فعال و غیر فعال ندارد
برومند -مانه و سملقان با وجود داشتن یک شهرک
صنعتی در آشخانه و یک ناحیه صنعتی در روستای
مهمانک واحد غیرفعال و نیمه فعال ندارد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با بیان
این مطلب به خبرنگار ما افزود :در شهرک صنعتی
آشخانه  ۸واحد و در ناحیه صنعتی مهمانک  ۲واحد به
بهره برداری رسیده است که تمام واحدهای تولیدی

فعال هستند و واحد غیر فعال یا نیمه فعالی در این دو
شهرک وجود ندارد«.وحدت» افزود ۲ :واحد تولیدی
در ناحیه صنعتی مهمانک (تولید عسل و سردخانه)
به صورت فصلی مشغول به کار هستند و برای آن ها
حدود  ۲میلیارد تومان هزینه شده است.وی اظهار
کرد ۱۱ :هکتار زمین در ناحیه صنعتی مهمانک در
اختیار داریم که  7.5هکتار آن را می توانیم به صنایع

مختلف واگذار کنیم و بقیه را واگذار کرده ایم.وی با
بیان این که در ناحیه صنعتی مهمانک  ۱۵قرارداد با
صاحبان صنایع مختلف بسته شده است ،ابراز کرد:
حدود  ۵۰۰متر مکعب گاز ،یک مگابایت برق ،فضای
سبز و آب را برای ناحیه صنعتی مهمانک تامین کرده
ایــم.وی تعداد واحدهای بهره بــرداری شده شهرک
صنعتی آشخانه را  ۸مورد اعالم و تصریح کرد :برای

شهرستان ها

۷

هشت بهشت
این  ۸واحد  ۴۴نفر  ۴میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان
سرمایه گــذاری کرده انــد«.وحــدت» با اشــاره به این
که  ۱۱۳هکتار زمین در شهرک صنعتی آشخانه در
اختیار داریم ،ابراز کرد ۶۷ :هکتار زمین را می توانیم
به متقاضیان واگذار کنیم که از این میزان تاکنون ۱۷
هکتار واگذار شده و بقیه موجود است.
وی با بیان این که در شهرک صنعتی آشخانه ۵۸
قرارداد با متقاضیان و تولید کنندگان در اواخر سال
 ۹۶و  ۹۷بسته شده است ،ابراز کرد :برای شهرک
صنعتی آشخانه حدود  ۱۴مگابایت برق ۲۰ ،هزار
متر مکعب گاز ۲ ،هکتار فضای سبز ،آب و تلفن را
تامین کرده ایم.

امامزاده دالور

برومند -بنای امامزاده سید محمد(ع) از آثار قدیمی
و مذهبی مانه و سملقان است و در  ۲کیلومتری
شمال آشخانه روی تپه بلندی مشرف به شهر قرار
دارد.وی از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است و
به دلیل نوسازی های مکرر ،تاریخ ساخت این بنا را
نمی توان به طور دقیق مشخص کرد .این مکان از
 ۶۰سال پیش تاکنون ،محل دفن اموات و در میان مردم به امامزاده دالور معروف است.این مکان به عنوان
امامزاده شاخص شهرستان شناخته شده و به دلیل شاخص بودن و قبور شهدا در تمام طول سال دارای زائر
است.از محل کمک های سفر مقام معظم رهبری در سال  ۹۳چهار زائر سرا در آن احداث شد و این امامزاده
از قدیم مورد توجه بوده است و درآمد آن از محل کمک های مردمی و نذورات است.

