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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تردد کامیون ها درمعابر گرمه،امان شهروندان را بریده است
محمودیان -خیابان ها و کوچه های گرمه
ســال هــاســت کــه بــه توقفگاه کــامــیــون هــا و
خودروهای سنگین تبدیل شده است .توقف
خــودروهــای سنگین عــاوه بر ایجاد مشکل
برای ساکنان ،تردد در خیابان های کم عرض
را مشکل کرده و سوانح رانندگی را افزایش
داده اســت.بــه گفته «حــســن زاده» یکی از
شهروندان گرمه ،تردد خودروهای سنگین در
داخل شهر چهره نازیبایی ایجاد کرده و موجب
سلب آرامـــش مــردم شــده اســت«.عــلــیــزاده»
شهروندی دیگر است که با گالیه از آلودگی
صــوتــی و بــصــری نــاشــی از ورود و توقف
خــودروهــای سنگین در مناطق مسکونی
داخل شهر ،نبود نظارت را یکی از دالیل تردد
کامیون ها در معابر میداند.
«غالمزاده» هم توقف طوالنی مدت خودروهای
سنگین در معابر شهر را باعث تخریب آسفالت
و زیرساخت ها و ایجاد لکه های گازوئیل و
روغن روی زمین می داند و از این که این موارد
زیبایی چهره شهر را گرفته است ،گالیه دارد.
«اجاللی» یکی از کامیون داران گرمه ای ،دور

بودن پارکینگ خودروهای سنگین از محل
سکونت را یکی از دالیلی می داند که باعث
می شود بعضی از رانندگان قید آن جا را بزنند
و کامیون ها را مقابل منازل خود و در کوچه ها
و خیابان های شهر پارک کنند.
یکی دیگر از کامیون داران که به معرفی خود
در این گــزارش تمایلی نــدارد توقف کامیون
خــود مقابل منزل را به دلیل آرامــش خاطر
بیشتر مــی دانــد و مــی گــویــد :مــا رانندگان
آرامش می خواهیم و آرامش من در این است
که کامیونم را در مقابل منزلم پارک کنم.
یکی دیگر از کامیون داران نبود تاکسی شبانه
روزی در گرمه را دلیل پــارک کامیونش در
مقابل منزل بیان می کند و ادامــه می دهد:
اگر آژانــس شبانه روزی در گرمه باشد قطع ًا
ما ماشین های خود را به پارکینگ کامیون
داران می بریم و شبانه با آژانس مسیر منزل
تا پارکینگ را طی می کنیم.فرمانده انتظامی
گرمه در این باره می گوید :طی  3مرحله با
نماینده های رانندگان خودروهای سنگین
در شهرهای گرمه ،ایور و درق جلسه گذاشته

ایم و مطابق با صورت جلسه ،رانندگان توجیه
شده اند که از ورود خــودروهــای سنگین در
معابر درون شهری خــودداری کنند.به گفته
سرهنگ «پوربه» بیش از  500مورد هشدار
عمومی برای رانندگانی که در محل مسکونی
کامیون خود را پــارک کــرده انــد ،اعــام شده
اســـت.وی در خصوص تــردد کامیون هــا در
معابر شهری ،به برخورد قانونی با متخلفان
اشاره می کند که به گفته او ،این تخلفات ثبت

و مطابق با قوانین و مقررات اعمال قانون می
شوند .وی ادامه می دهد 48 :مرحله در سال
 97اجــرای طــرح داشتیم که  891خــودرو
اعمال قانون شدند و امسال نیز تاکنون 12
مرحله اجرای طرح و  165مورد اعمال قانون
داشته ایم.پیگیری هــای گزاشگر ما برای
دریافت و درج پاسخ و توضیح اعضای شورای
شهر و شهردار گرمه در ایــن بــاره به نتیجه
نرسید.
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هشت بهشت

امامزاده عبدا(...ع) آق باغ

در شهرستان فاروج ،آرامگاه  16امامزاده وجود دارد که این اماکن
مقدس محلی برای تردد عالقه مندان و زائران هستند و از مجموع
آن ها امامزادگانی هستند که عالوه بر رونق گردشگری مذهبی،
زیرساخت های مناسبی نیز برای حضور و ماندگاری زائــران و
گردشگران در آن ها فراهم شده است .یکی از این بقاع متبرکه در
بخش خبوشان شهرستان فاروج ،آستان مقدس امامزاده عبدا...
(ع) آق باغ است که در میان باغی در خارج از روستای آق باغ و در
 25کیلومتری شمال شرق این شهرستان قرار گرفته است .بنای
قبلی این امامزاده که از خشت و گل بود در سالیان اخیر تخریب
و به جای آن بنای باشکوهی شامل ایوان ،گنبد ،رواق و گلدسته

ساخته شد .ایــوان بنا رو به جنوب و قرینه آن ایوانی در شمال
است و در دو طرف ایوان جنوبی دو مناره به ارتفاع تقریبی 15
متر احداث شده است 2 .در از داخل اتاق مرقد به داخل شبستان
ها راه دارد .به اعتقاد اهالی این منطقه ،امامزاده عبدا(...ع) از
فرزندان امام حسن مجتبی(ع) و برادر امامزاده سیاهدشت است.
آن طور که «سعید علیپور صحرا» رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
فاروج به آن اشاره دارد از سوی این مجموعه اقداماتی همچون
نمای ساختمان امامزاده ،گنبد و گلدسته ،محوطه سازی ،احداث
زائرسرا ،احداث آشپزخانه و سرویس بهداشتی در خصوص تجهیز
آستان مقدس این امامزاده صورت گرفته است.

در جلسه شورای اداری رازوجرگالن مطرح شد:

زمینه حضور حداکثری در
انتخابات فراهم شود

رحمانی -رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان شمالی
در جلسه شورای اداری راز و جرگالن به در پیش بودن انتخابات مجلس

شورای اسالمی اشاره کرد و گفت :باید برای فراهم کردن زمینه حضور
حداکثری مردم در این انتخابات تالش کنیم.کمک به انتخاب افراد
اصلح ،دیگر تأکید حجت االســام «ســاالری» در این جلسه بــود.او با
تبریک عید غدیر افزود :این نظام با موازین اسالمی شکل گرفته است و
مسئوالن باید سعی کنند دستاوردهای نظام اسالمی را به اطالع عموم
برسانند و زندگی شهیدان رجایی و باهنر را الگو قرار دهند«.آیتی»
بخشدار مرکزی راز و جرگالن هم در این جلسه بیان کرد :خدمات

مدیر جهاد کــشــاورزی اسفراین از افــزایــش بیش از ۴
برابری سطح زیرکشت زیره سبز در این شهرستان خبر
داد؛ افزایشی که سطح زیرکشت این محصول زراعی در

اخبار
فرماندار اسفراین مطرح کرد:

بهره برداری از  ۶۹پروژه در هفته دولت

نجفیان -فرماندار اسفراین از بهره برداری از  ۶۹پروژه با  ۲۶میلیارد و  ۱۳۹میلیون تومان اعتبار و ایجاد
هزار و  ۶۰۶فرصت شغلی همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد؛ از این میان  ۵پروژه خصوصی
و  ۶۴پروژه دولتی است.آن طور که «طاهر رستمی» در نشست هماهنگی و برنامه ریزی ستاد بزرگداشت
هفته دولت این شهرستان گفته است پروژه های شهرداری ها و دهیاری ها هنوز در فهرست پروژه های قابل
بهره برداری گنجانده نشده است.به گفته وی ،پارک بانوان هم آماده بهره برداری و تملک و بازگشایی معابر
شهری و بازگشایی ،آسفالت و به سازی معابر روستایی با مشارکت دهیاری ها ،بخشداری ها و بنیاد مسکن
در حال انجام است.وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی  ۹۵درصدی پروژه بلوک زایمانی ،از ابالغ اعتبار سفر
ریاست جمهوری برای تکمیل آن و بهره برداری از آن طی  ۳ ،۲ماه آینده خبر داد.

کارنامه آزمون استخدامی آلومینا منتشر شد
معینی  -کارنامه آزمون اخیر استخدامی آلومینا منتشر شد و اعتراضات به نتایج آزمون پایان یافت.به گفته
«آذری» فرماندار شهرستان جاجرم تا پایان سال کارخانه آلومینا  2آزمون استخدامی دیگر خواهد داشت.
تعدادی از ردشدگان در آزمون استخدامی آلومینا ،روز یک شنبه در اعتراض به نتایج آزمون و منتشر نشدن
کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آن ،مقابل این کارخانه تجمع و از ورود کارکنان به مجتمع ،ممانعت
کرده بودند.

بازسازی واقعه غدیر خم در اسفراین
نجفیان -واقعه غدیرخم در کوهساران پــارک قائم (عج)
اسفراین بازسازی شد که با استقبال باشکوه و چشمگیر اهالی
دیار «دارالقرآن» همراه بود.به گفته سرهنگ پاسدار «الهی
راد» فرمانده سپاه اسفراین ۲۰ ،هنرمند و هنرور اسفراینی به
ایفای نقش های اصلی واقعه غدیرخم پرداختند و بیش از ۳۰۰
بسیجی هم حضور در کاروان های این واقعه را عهده دار بودند.

تبیین پیام غدیریه ،حلقه مفقوده جهان اسالم

حجت االسالم «قدیر محمدیان» امام جمعه اسفراین با بیان این که باید در سایه بازخوانی
و بازسازی واقعه غدیر خم ،شاهد پیوند قرآن و عترت به عنوان  ۲یادگار پیامبر اعظم(ص)
باشیم ،افزود :تبیین پیام غدیریه ،حلقه مفقوده جهان اسالم است که باید به آن بیش از
پیش توجه شود.

استقبال چشمگیر اهالی دارالقرآن

خوبی در زمینه های مختلف از جمله آب رسانی ،گازرسانی و شبکه
تلویزیونی دیجیتال در این شهرستان انجام شده است ولی در زمینه
های بهداشتی و درمانی و بیمارستانی هنوز مشکالتی داریم که رفع
آن ها مساعدت و همکاری مسئوالن را می طلبد«.زارعی» فرماندار راز و
جرگالن هم ایجاد اشتغال را راهکار ماندگاری مردم در روستاها اعالم
کرد و گفت :برای توزیع اعتبارات ،برنامه ریزی بر اساس شاخص های
مشخص وجود دارد.

افزایش  ۴برابری سطح زیرکشت زیره سبز
اسفراین را امسال به هزار و  ۷۰۰هکتار رساند.به گفته
«فائزه تاج آبــادی» دهستان های آذری ،دامنکوه و زرق
آباد مناطقی هستند که بیش از دیگر نقاط این شهرستان

شهرستان ها

۷

اراضی زیرکشت زیره را به خود اختصاص داده اند.آن طور
که وی گفته است از هر هکتار از اراضی زیر کشت زیره،
 ۸۰۰تا هزار کیلوگرم از این محصول برداشت شده است.

«طاهر رستمی» فرماندار اسفراین هم با قدردانی از ستاد بازسازی واقعه غدیرخم به ویژه
سپاه این شهرستان به استقبال پرشور و چشمگیر مردم دیار «دارالقرآن» از این بازسازی
اشاره کرد و افزود :تبیین واقعه غدیرخم برای نسل جوان و نوجوان باید مورد توجه قرار
گیرد.

کار موثر برای تبیین واقعه غدیرخم

فرمانده سپاه اسفراین هم بازخوانی واقعه غدیر خم را یک کار موثر در ترویج فرهنگ
والیتمداری و تبیین آموزه های غدیر خم دانست.سرهنگ پاسدار «مهدی الهی راد»
به تمرین های یک هفته ای و البته  ۴روز هم در فضای میدانی برای خلق یک رویداد
فرهنگی فاخر اشاره و استقبال مردم اسفراین از این برنامه را ستودنی و قابل توجه
گزارش ویژه
ارزیابی کرد.

