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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

زخم مزمن نخاله های ساختمانی بر چهره اسفراین
سید مصطفی نجفیان
تخلیه نخاله هــای ساختمانی در محدوده
مسکونی کــمــاکــان یــک چــالــش شــهــری در
اسفراین به شمار می آید؛ چالشی که ممکن
است در عرصه های رها شده محدوده شهر
بیش از پیش مشکل آفرین باشد و مخاطرات
زیست محیطی ناشی از آن شــهــرونــدان را
تهدید کند .جدا از تهدیدهای زیست محیطی
نخاله های ساختمانی ،رها کردن در هر نقطه
سیما و منظر شهری را تحت الشعاع قــرار
میدهد و زخمی مزمن بر چهره شهر خواهد
شد؛ مسئله ای که بارها در کارگروه سالمت
و امنیت غذایی اسفراین به آن ورود و یک بار
هم در کارگروه مدیریت پسماند طرح موضوع
شده است.

 I Iمخاطرات زیست محیطی

یک شهروند اسفراینی با گالیه از افرادی که
بدون تعهد شهروندی نخاله های ساختمانی
خود را خارج از محدوده های مصوب تخلیه
مــی کنند ،مــی گــویــد :برخی خیلی راحــت
مسئولیت شهروندی خود را از یاد می برند.
«ایـــزدی» با اشــاره به ایــن که باید نهادهای
متولی بیش از پیش در این زمینه ورود کنند،
خاطر نشان می کند :تهدید محیط زیست یکی
از چالش های فراروی غفلت از سامان دهی
نخاله های ساختمانی است.

 I Iتهدید منظر شهری

دیگر شهروند اسفراینی هم تخلیه نخاله های

ساختمانی در محدوده شهری را مقدمه بر هم
خــوردن سیما و منظر شهری می دانــد و می
گوید :نخاله های ساختمانی می توانند محل
پرورش حشرات موذی شوند و سالمت جامعه
را تهدید کنند.
«حسن زاده» تخلیه نامناسب نخاله های
ساختمانی را بــدون توجه بــه ضوابطی که
مدیریت شهری وضع کــرده اســت ،یک قصه
پــر غصه مــی خــوانــد و اظــهــار مــی کند :باید
شهرداری با متخلفان برخورد و محصور عرصه
های شهری رها شده را با هماهنگی مالکان و
تعیین ضرب االجل دنبال کند.

 I Iزمین های رها شده

«محمدی» از شهروندان اسفراینی عرصه
های رها شده به ویژه زمین های دارای مالک
شخصی را در هر محله باعث دپــوی نخاله
های ساختمانی می داند و از آن به عنوان یک
تهدید برای محیط زیست و سالمت نام می برد
و خاطرنشان می کند :انتظار می رود افراد به
مسئولیت شهروندی خود واقف باشند.
البته او از گفتن این موضوع غافل نمی شود
که پاکیزگی شهر بر دوش شهرداری است و
این دستگاه باید در هر حال زباله و نخاله های
رها شده در را جمع آوری کند تا بهداشت و
سالمت عمومی تامین شود.
بعید است در شهر قدم بزنید و تلی از نخاله
های رها شده را نبینید .این داستان سابقه
طوالنی دارد ،بسیاری از شهروندان از این
موضوع ناراحت هستند و بارها گالیه های

خود را در این خصوص مطرح کــرده اند اما
تاکنون بیان ایــن مشکالت فایده چندانی
نداشته است .دستگاه متولی شهروندان را
موظف کرده است نخاله های خود را در مکان
های مشخص شده تخلیه کنند و شهروندان
انتقال نخاله های شهری و جمع آوری آن ها
را وظیفه دستگاه متولی می دانند ،حاصل این
اتفاق بازی مار و پله ای شده است که در نتیجه
مردم متضرر می شوند.

 I Iتعیین  ۲محل برای تخلیه نخاله های
ساختمانی

در همین بــاره «نصرت ا ...احمدی» معاون
خدمات شهری شهرداری اسفراین از تعیین
 ۲محدوده بــرای تخلیه و دپــوی نخاله های

ساختمانی یکی در ورودی جاده اسفراین-
سبزوار جنب باسکول و دیگری زیرکشتارگاه
خبر می دهد و می گوید :به محض مشاهده
هر گونه تخلف به متخلف تذکر داده می شود
تا نخاله های ساختمانی را خودش جمع و به
محل های تعیین شده منتقل کند.
به گفته وی ،در صورت توجه نکردن متخلفان،
بــرداشــت نــخــالــه ه ــای ساختمانی توسط
شهرداری انجام و در عوارض نوسازی هزینه
جابه جایی از آن ها گرفته می شود.
آن طور که او گفته است؛ در صورت مشاهده
تخلیه نخاله های ساختمانی در محدوده شهر
با هماهنگی مقام قضایی با متخلف برخورد
خواهد شد.
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زیست یکی
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گزارش خبری

حشمتی -در این روزهــای نسبت ًا سرد پاییزی ،مراجعات مــردم و
شهروندان به پزشکان و داروخانه ها به دلیل سرماخوردگی و بیماری
ن امر در کنار سایر مراجعات روزمــره و
های دیگر بیشتر شده و ای 
مشاهده قیمت های متفاوت دارو در داروخانه های شهر موجب گالیه
و نارضایتی شهروندان شده است.
یکی از شهروندان شیروانی اظهار کــرد :یک بسته قرص معمولی
سرماخوردگی را چندشب قبل از داروخانه ای با یک نرخ و چهارشنبه
همین قرص را از داروخانه دیگر با قیمت باالتری خریدم که بعد از
اعتراض جواب درستی نگرفتم.
وی تاکید کرد :درست است افرادی که مراجعه می کنند بیمار هستند
یا بیمار دارند و مجبورند دارو را به هر قیمتی تهیه کنند اما خواهش
می کنم کمی انصاف داشته باشند و نظارت الزم است.

نگاه

با درختان کهنسال چه میکنید؟
محمودیان -پاییز سال گذشته بر اثر سقوط یک درخت کهنسال روی یک خودرو در گرمه ،مالک آن متحمل
خسارت شد ،این حادثه نگرانی هایی را در بین شهروندان ایجاد کرد که مبادا با شروع فصل سرما درختانی
که عمر خود را کرده اند سر بر خاک بگذارند و متحمل خسارت شوند .از این رو شهروندان برای پارک
خودروهای خود در کنار درختان قدیمی شهر محتاط تر عمل می کنند.
آن ها در عین حال که نکات ایمنی را رعایت می کنند ،از شهرداری خواسته ای دارند؛ مردم می خواهند
شهرداری یا دستگاه مرتبط دیگر به بررسی و شناسایی درختان پوسیده اقدام کند تا این اتفاق تکرار نشود.
مردم اگرچه می خواهند درختان قدیمی و کهنسال شهر حفظ شوند تا این تاریخچه فضای سبز زنده بماند
اما از طرفی نمی خواهند از پوسیدگی برخی درختان آسیب ببینند .حال باید دید برنامه شهرداری برای این
خواسته مردم چیست؟

خبر

شهرک های صنعتی جرگالن و غالمان ،منتظر یک مصوبه
راه اندازی شهرک صنعتی جرگالن و غالمان منتظر مصوبه شورای برنامه ریزی استان است .این مطلب
را مدیر عامل شهرک های صنعتی استان اعالم کرد و افزود :برای ایجاد شهرک های صنعتی در دو بخش
غالمان و جرگالن که از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان است امکان سنجی انجام شده و منتظر
مصوبه شورای برنامه ریزی استان است«.وحدت» اضافه کرد :برای احداث شهرک های صنعتی در  ۲بخش
یاد شده ،پس از تصویب ،پیگیر کارهای اداری و مصوبه آن در تهران خواهیم بود و مکان یابی انجام می شود.

از شهرستان ها چه خبر؟

گالیه شیروانی ها از تفاوت قیمت دارو
یکی دیگر از شهروندان شیروانی با ناراحتی از تفاوت قیمت
دارو در داروخانه ها گفت :از شنیدن تفاوت قیمت داروها شوکه
شدم.
وی تاکید کرد :چندی پیش در فضای مجازی مطلبی دیدم تحت
عنوان شربت ایبوپروفن کودکان که قیمت روی کارتن ۳۱۴۰
تومان ،قیمت روی شربت  ۵۲۰۰تومان و در نهایت  ۹۵۰۰تومان
در یکی از داروخانه ها داده شده بود ،تعجب و شک کردم مگر چنین
چیزی ممکن است که چند روز قبل خودم تفاوت قیمت ها را دیدم.
برای پیگیری موضوع و گرفتن پاسخ مسئول ،با وجود چندین بار
تماس با سرپرست شبکه بهداشت و درمــان شیروان امــا پاسخی
دریافت نشد.
«میالنلویی» رئیس دادگستری شیروان در جلسه پیشگیری از وقوع

شهرستان ها

۷

جرم این شهرستان که با موضوع بررسی وضعیت بازار و قیمت کاالها
برگزار شد ،از پیگیری ویژه بحث تفاوت قیمت دارو در داروخانه ها
خبر داده بود.

میم پرور -فاروج
ﺍ ﺍطرح نهضت درختکاری و نهال کاری در فــاروج اجرا شد« .امیر بتویی» رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری فاروج این خبر را اعالم کرد و افزود :این طرح با هدف افزایش سرانه فضای سبز در این شهرستان
انجام شد.
ﺍ ﺍ« خلیل ذوقی» سرپرست اداره آموزش و پرورش فاروج از راهیابی دانش آموز« ،حسین خدیوی» در رشته
مهارتی تأسیسات بهداشتی به مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات علمی -کاربردی شاخه کار و دانش
خبر داد.
معینی-جاجرم
طرح ملی نهضت سبز با رویکرد جنگل کاری مشارکتی در جاجرم اجرا شد .به گفته «خاکدان نیا» رئیس
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاجرم این طرح با شعار ملی نهال کاری همگانی اجرا و به صورت
نمادین در ۵هکتار عملیات نهال کاری انجام شد .
محمودیان -گرمه
طی اجرای طرح نهضت سبز در گرمه در17هکتار عملیات نهال کاری انجام شد« .امامی» رئیس اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری گفت :از این 17هکتار 10،هکتار توسط شهرداری درق و 7هکتار توسط شهرداری
ایور نهال کاری شد.

