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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شهرستان ها
اخبار

اهالی گرمه ،ایور و درق شب بیمار نشوند

یک شهرستان محروم از داروخانه شبانه روزی
محمودیان
شهرستان گــرمــه نقطه تــاقــی ســه استان
خراسان شمالی ،سمنان و گلستان است و
ساالنه چند هزار مسافر از این شهرستان در
طول شبانه روز تردد می کنند که در صورت
ابتال به بیماری در شب یا نیاز به گرفتن دارو،
باید به شهرستان ها و استان هــای مجاور
مراجعه کنند.
نبود داروخانه شبانهروزی در شهرستان گرمه
موجب شده بیماران در اغلب روزهای تعطیل
و شب ،اگر به دارو نیاز داشته باشند برای تهیه
آن به شهرستان های مجاور سفر کنند و عالوه
بر مسافت ،هزینه های رفت و آمد به آن ها
تحمیل می شود.
تنها دو داروخــانــه بخش خصوصی در شهر
گرمه و چهار داروخانه بخش دولتی در مراکز
بهداشتی و درمانی شهری و روستایی وجود
دارد که آن ها هم در ساعات خاصی از روز
فعالیت دارند و وجود داروخانه شبانه روزی از
درخواست ها و نیازهای مردم این شهرستان

است«.حسن زاده» یکی از شهروندان گرمه ای
می گوید :وجود داروخانه شبانه روزی در گرمه
از الزامات و حق مردم است و مردم بارها شب
به دلیل نبود داروخانه مجبور به رفتن به سایر
شهرستان ها شده اند.
به گفته «نقی زاده» ،یکی از شهروندان،
مردم درق در نبود داروخانه ،به طور جدی
با مشکل مواجه هستند و به ناچار اگر در
روز بــرای آن ها اتفاقی رخ دهــد ،به گرمه
سفر می کنند و اگر شب دچار مشکل شوند
تا صبح روز بعد باید صبر کنند یا در صورت
نیاز فــوری ،به بیمارستان حضرت جواد
االئمه(ع) که چندین کیلومتر فاصله دارد،
بروند و از داروخان ه شبانهروزی این شهر،
داروی مورد نیازشان را تهیه کنند.
«نیازی» یکی از شهروندان ایــوری ابــراز می
کــنــد :بسیاری از اهــالــی ایــن شهر یــا حتی
روســتــاهــای مــجــاور ،وقــتــی شــب نــیــاز فــوری
و مبرم به دارو داشته باشند باید به منازل
همشهریانشان بــرونــد یــا خــودســرانــه دارو
مصرف کنند یا خود را به بیمارستان برسانند

تزیینی

تا دارو خریداری کنند که هزینه زیادی را در
پی دارد.
در ایــن بــاره رئیس شبکه بهداشت و درمــان
گــرمــه مــی گــویــد :بـــرای تاسیس داروخــانــه
شبانه روزی تاکنون هیچ فــردی درخواست
نــداده است و در صــورت وجــود متقاضی ،در

اولین فرصت و کوتاه ترین زمان ،مجوز صادر
خواهد شد.دکتر «فخرانی» ابــراز می کند:
نبود داروخانه شبانه روزی در این شهرستان
به یک مشکل اساسی و روزمــره تبدیل شده
است و مردم از مسئوالن مربوطه خواستار رفع
آن هستند.

برای تاسیس
داروخانه شبانه
روزی تاکنون
هیچ فردی
درخواست
نداده است و در
صورت وجود
متقاضی ،در
کوتاه ترین
زمان ،مجوز
صادر خواهد شد

گزارش خبری

غبار فراموشی بر بوم گردی شهر آجیلی
میم پرور
امروزه گردشگری به یکی از پرسودترین صنعتهای جهان تبدیل شده
و بوم گردی ،ذیل گردشگری توانسته است در چند سال اخیر در برخی
شهرستان های استان جاباز کند ولی در فاروج به عنوان شهر آجیلی
با وجود ظرفیت های بکر گردشگری و تفریحی به جایگاه واقعی خود
نرسیده است.
بوم گردی عالوه بر عواید اقتصادی برای روستاها ،توانسته است مانعی
جدی برای مهاجرت روستاییان به شهرها شود.
فاروج یکی از شهرستان هایی است که با دارا بودن  82روستا و قرار
گرفتن در مسیر جاده آسیایی و عبور و مرور ساالنه میلیون ها مسافر و
گردشگر از آن ،جاذبه های گردشگری بسیاری دارد اما به دلیل اطالع
و شناخت نداشتن مردم منطقه از ظرفیت های ویژه اقتصادی ،تعداد
واحدهای بوم گردی احداث شده در این شهرستان کمتر از انگشتان
دست است.
یکی از روستاییان گفت :بیشتر اف ــراد از ایــن که می توانند با ایجاد
واحدهای بوم گردی از نظر اقتصادی کسب درآمد کنند ،اطالع کافی
ندارند«.براتی» افزود :اکثر روستاییان بیکار و جویای کار هستند و به
همین خاطر اگر بدانند با ایجاد این واحدها چه منافع اقتصادی نصیب

آن ها و خانواده شان می شود ،هیچ موقع به شهرهای بزرگ مهاجرت
نمی کنند و انگیزه بیشتری برای زندگی پیدا می کنند.در این باره رئیس
اداره میراث فرهنگی فاروج گفت :هم اکنون  6واحد بوم گردی در این
شهرستان فعال است و مسافران و گردشگران می توانند به هر نقطه
ای که خواستند سفر و ضمن اسکان در اقامتگاه ها ،از تمام امکانات و
خدمات آن ها استفاده کنند.
«مجید سعیدیان» افزود :از مجموع این اقامتگاه ها 3 ،مورد در روستای

استاد 2 ،مورد در روستای خرق و یک مورد که بزرگ ترین اقامتگاه بوم
گردی در خراسان شمالی است در روستای مردکانلو قرار گرفته و با تمام
امکانات محلی و سنتی پذیرای مسافران و گردشگران است.
وی با بیان این که تعدادی از متقاضیان در نوبت گرفتن مجوز احداث
اقامتگاه هستند و باید از طریق سامانه ثبت نام کنند و پس از طی مراحل
اداری و دریافت مجوز ،اقامتگاه مورد نظر آن ها در سایت گردشگری ثبت
می شود و آن ها می توانند فعالیت خود را شروع کنند ،تصریح کرد :تصور
برخی افراد از اقامتگاه این است که مکانی برای استراحت است همانند
مسافرخانه که افراد شب تا صبح در آن جا به استراحت می پردازند و به
همین خاطر از دیگر ظرفیت های آن غافل هستند.
سرپرست فرمانداری فاروج نیز گفت :این شهرستان به دلیل داشتن
نقاط مختلف تفریحی و گردشگری ،شرایط توسعه واحدهای بوم گردی
را دارد که باید اقداماتی صورت پذیرد تا روستاییان با احداث اقامتگاه
های بوم گردی بتوانند به شیوه های مختلف از این طریق کسب درآمد
کنند.
«مسعود صادق تیتکانلو» افــزود :دستگاه های مربوطه باید برای آگاه
سازی و اطالع رسانی افراد اقدامات اساسی انجام دهند و با برگزاری
دوره های مختلف آموزشی راه های کسب درآمد از طریق ایجاد اقامتگاه
های بوم گردی را برای آن ها بازگو کنند.

۷

اجرای طرح کنترل فشار خون در  8ایستگاه گرمه

محمودیان -رئیس اداره شبکه بهداشت و درمان گرمه از اجرای طرح کنترل فشار خون در  8ایستگاه این
شهرستان خبر داد.به گفته «فخرانی» این طرح در  6پایگاه درون شهری در گرمه ،ایور و درق و دو پایگاه سیار
روستایی اجرا می شود و تا  15تیر ادامه دارد.وی تصریح کرد :این طرح برای زنان باردار ،جمعیت باالی 30
سال و بیماران کلیوی اجرا میشود و تاکنون  25درصد از گروه هدف به اماکن مذکور مراجعه کرده اند.

معاون فرمانداری فاروج اعالم کرد:

آمادگی برای افتتاح نمایندگی گمرک تخصصی زعفران
میم پرور -معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فاروج از آمادگی این شهرستان برای افتتاح
نمایندگی گمرک تخصصی زعفران در آینده نزدیک خبر داد.به گفته «قاسم زاده» ،کارخانه رب در روستای
برگرد این شهرستان به دلیل دارا بودن قابلیت ها و شرایط الزم به عنوان مکان مورد نظر در زمینه ایجاد و
احداث نمایندگی گمرک تخصصی زعفران انتخاب شده است.وی با بیان این که عالوه بر اقدامات اولیه
و اساسی و همچنین ایجاد زیرساخت های الزم ،خطوط فیبر نوری کشیده شده است ،تصریح کرد :فاروج
چهارمین شهرستان استان است که دفتر گمرک در آن راه اندازی می شود و نمایندگی تخصصی زعفران
در فاروج احداث خواهد شد و تمام اقدامات انجام شده و این مجموعه آماده افتتاح است اما هنوز زمان بهره
برداری از آن مشخص نشده است.

از شهرستان ها چه خبر؟
گرمه-محمودیان
*فرماندار گرمه و مدیر صندوق کار آفرینی خراسان شمالی از روستاهای واقع در جاده آسیایی این شهرستان
بازدید کردند؛ بازدیدی که به گفته فرماندار ،با هدف رفع مشکالت واحدها و مجموعه هایی که تسهیالت
دریافت کرده اند و همچنین برای سرعت دادن به پیشرفت فیزیکی پروژه های گردشگری انجام شد.به
گفته «قدرتی» ،گرمه در ورودی استان قرار دارد و بیش از  80درصد منابع در بخش تسهیالت گردشگری و
مجتمع های خدماتی ،رفاهی و خانه های بومی گردی در جاده آسیایی هزینه شده است.
فاروج-میم پرور
*رئیس شبکه دام پزشکی فاروج گفت :در جلسه اخیر کارگروه سالمت و امنیت غذایی ،مباحثی درباره سامان
دهی کشتارگاه سنتی فاروج به لحاظ اهمیت موضوع بهداشت مطرح شد .دکتر «شاهین احمدی» اظهار کرد:
تمام نواقص موجود در کشتارگاه فاروج به شهرداری اعالم و مقرر شد ،پس از دریافت پروانه فعالیت ،یک نفر را
به عنوان مسئول فنی بهداشت معرفی کنند و به دستور سرپرست فرمانداری این شهرستان مصوبه ای مبنی بر
تعطیلی کشتارگاه در صورت برطرف نشدن نواقص موجود از سوی شهرداری ابالغ شد.وی با بیان این که در
مصوبه مذکور فرصت یک ماهه برای اعالم نواقص به شهرداری داده شده است ،افزود :در صورت اقدام نکردن
از سوی شهرداری به عنوان صاحب کشتارگاه ،این مجموعه تعطیل خواهد شد.

قاب دوربین

تصویری از عرض کم
جاده و پل تخریب شده
بر اثر سیل اخیر در محور
ارتباطی شهر یکه صعود
به روستاهای مرزی در
بخش جرگالن که هنوز
بازسازی نشده است.

