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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

داستان بهسازی یک محور قدیمی و پر تردد

دستور ۲استاندار فقط خاک میخورد
درخصوص به سازی این محور از سوی 2
استاندار ،دکتر «شجاعی» و «خباز» دستور
داده شــده ولــی هنوز کــه هنوز اســت از
عملیات راه سازی خبری نیست و می توان
گفت مــورد دستور داده شــده همچنان
خاک می خورد و در آرزوی آسفالت به سر
می برد.

اسدی
مناسب سازی جاده ها شاید یکی از مطالبات
مردمی است که در مسیر برخی جــاده های
ناهموار سکونت دارن ــد یــا در ایــن مسیرها
تردد می کنند ،با این حال گاهی این مطالبه
مردمی نــادیــده گرفته می شــود و به دالیل
مختلف خواست مردم محقق نمی شود.
بسیاری از جاده های ناهموار استان تابلوی
کمبود اعتبار دارند و سال هاست مورد بی
مهری اعتباری قــرار گرفته انــد امــا برخی
دیگر به شکل و شیوه ای دیگر درگیر موانع
هستند .جاده قدیمی سنخواست که آن را
به جاجرم ،اسفراین و جوین متصل می کند
سال هاست در عطش ذره ای قیر و آسفالت
مانده است.
با این که گفته می شود دو استاندار دو مصوبه
برای آسفالت این مسیر داشته اند و اعتباری
برای آن در نظر گرفته شده اما همچنان خاکی
و تغییری به سمت به سازی و آسفالت نداشته
است.یکی از ساکنان سنخواست که تمایلی به
ذکر نام خود در این گزارش ندارد ،اعالم می
کند :سال هاست این مسیر خاکی است و با

این که بارها مردم برای آسفالت آن درخواست
داده اند اما توجهی نشده است.
این شهروند ادامــه می دهــد :آسفالت این
مسیر از مطالبات جدی مردم و حتی برای
آسفالت آن حساب مردمی باز شده است و
مبلغی را برای آن جمع کردند اما به دلیل
همکاری نکردن یک دستگاه این کار انجام
نمی شــود.وی با بیان این که ساز مخالف
برخی ادارات در این باره مشکالتی را برای
شهروندان ایجاد کرده است ،اضافه می کند:
گذر از این جاده راه رسیدن به شهرستان
های اطراف را بسیار کوتاه می کند اما برای
آسفالت و احداث آن به این موضوع توجهی
نمی شود.

 2 I Iمصوبه و اجرا هیچ

مــردم شهرستان هایی که در مسیر قدیمی
جــاده سنخواست قــرار دارنـــد ،متقاضی به
ســازی ایــن جــاده جهت تــردد هستند امــا با
وجود داشتن مصوبه شورای اداری شهرستان
جاجرم و دستور  2استاندار ،برای ساخت آن
اقدامی انجام نشده است.
ایــن موضوع را رئیس شــورای اسالمی شهر
سنخواست اعالم می کند و می افزاید :جاده
ایستگاه راه آهن سنخواست  35سال عمر و
ایستگاه راه آهن در این مسیر قرار دارد و 14
کیلومتر این مسیر در شهرستان جاجرم12 ،
کیلومتر در ایستگاه اسفراین و  7کیلومتر آن
در جوین واقع شده است.
«داوودی» با بیان این که در دولت گذشته 3
میلیارد تومان اعتبار از محل راه روستایی
برای احداث این جاده در نظر گرفته شد ،می

تزیینی

افزاید :پرونده این موضوع بسته شد و شورا
دوباره پیگیرآن شده است.
وی ادامـــه مــی دهـــد :در سفر اســتــانــدار
کنونی و سابق مصوبه هایی برای این مسیر
تصویب شده است که بنابر آن مقرر شده،
در خصوص راه دسترسی سنخواست به
ایستگاه راه آهن بخشی از راه که در حوزه
استحفاظی شهرستان جاجرم قــرار دارد
با مساعدت مالی فرماندار جاجرم ،توسط
اداره کل حفاظت محیط زیست تیغ زنی و
در گام دوم پیگیری های الزم انجام شود تا
در راه های مواصالتی اداره راه و شهرسازی
قرار گیرد.
«داوودی» ادامــه می دهد :طبق این مصوبه
فرمانداری جاجرم ،اداره های کل حفاظت
محیط زیست و راهــداری و حمل و نقل جاده
ای مجریان این طرح هستند اما هیچ گونه

پیگیری و اقدامی انجام نشده است.وی با بیان
این که یکی از دستگاه هایی که مانع انجام کار
می شــود ،اداره کل حفاظت محیط زیست
است ،ادامه می دهد :این دستگاه مدعی است
جاده در جوار منطقه حفاظت شده و زیستگاه
یوزپلنگ ایرانی قرار و امکان تردد حیوانات در
این جاده وجود دارد بنابراین نباید این مسیر
برای تردد خودروها به سازی شود.
این مسئول این امر را از مهم ترین مشکالت
احــداث ایــن جــاده اعــام و بیان می کند :این
جاده شوسه است و در نقشه راه و شهرسازی قرار
دارد ،از این رو شورای اسالمی شهر سنخواست
پیشنهادی را به این دستگاه ارائه کرده است تا
حریم منطقه حفاظت شده فنس کشی شود اما
موافقت نشد.این مسئول البته اعالم می کند که
مردم با هزینه خود بخشی از مسیر را برای تردد
شن ریزی کرده اند.

فرمانداری
جاجرم،
اداره های
کل حفاظت
محیط زیست
و راهداری
و حمل و
نقل جاده ای
مجریان این
طرح هستند
اما هیچ گونه
پیگیری و
اقدامی انجام
نشده است

گزارش جلسه
فرماندار جاجرم اعالم کرد:

اشتغال با صنایع پایین دستی آلومینا
یکی از راه های توسعه شهرستان جاجرم و ایجاد اشتغال راه اندازی
صنایع پایین دستی آلومیناست .فرماندار جاجرم در جلسه شورای
اداری این شهرستان با بیان این مطلب اعالم کرد :در نظر داریم
با برگزاری همایشی ویژه در شهرستان و دعوت از سرمایه گذاران
سراسر کشور در این راه گام برداریم.
«آذری» افزود :با تالش های مدیران و کارکنان آلومینا پروژه شمش

آلومینیوم راه اندازی و در سفر رئیس جمهور فاز دوم این پروژه مصوب
شد که امیدواریم با پیگیری های انجام شده به زودی شاهد آغاز به
کار آن باشیم.وی ادامه داد :تمام ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات
پرشور در شهرستان فراهم شــده اســت و از ظرفیت دستگاه های
اجرایی شهرستان برای برگزاری انتخابات اسفند استفاده خواهیم
کرد.امام جمعه جاجرم در این جلسه گفت :مردم با حضور پرشور در

شهرستان ها

۷

مراسم تشییع پیکر سردار شهید «سلیمانی» و نمازجمعه تهران دوباره
سیلی محکمی به دهان مستکبران و دشمنان انقالب زدند.
حجت االسالم «موسوی» افزود :انتخابات در کشور ما از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار است و مردم باید در انتخاب افراد اصلح دقت کنند
تا مجلس از توان الزم برای قانون گذاری برخوردار باشد«.هاشمی»
مدیر مخابرات استان در ایــن جلسه گفت :تمام شعب انتخاباتی
شهرستان جاجرم صد درصد دارای پوشش ارتباطی هستند و آمادگی
الزم را برای برگزاری انتخابات دارنــد .وی افــزود :تا  20روز آینده
زیرساخت های انتقال فیبرنوری به شهرک صنعتی جاجرم آماده بهره
برداری می شود.

فاروج؛ پایلوت اجرای طرح مقابله با خشونت
طــرح مقابله با خشونت و ضــرب و جــرح عمدی در
فاروج به شکل پایلوت اجرا می شود .معاون اجتماعی
و پیشگیری از وقــوع جرم دادگستری کل خراسان
شمالی در کــارگــروه اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت
بانوان و خانواده فاروج با اعالم این خبر افــزود :این
طــرح با اهــداف متعدد و بــرای ایجاد همکاری بین
اعضای کارگروه و برنامه ریــزان اجــرا می شود تا از
موازی کاری در این حوزه جلوگیری شود.
«اسپیدکار» افزود :کارشناسان دستگاه های عضو طی  10روز آینده به فرمانداری شهرستان معرفی می
شوند .مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی گفت :باید همه دستگاه ها با هم گرایی ،هم
افزایی و هم فکری به این حوزه ورود کنند.
«آریان» افزود :طرح های معرفی شده در این حوزه اثرات و نتایج خوبی را در بر داشته است و باید برای این
مسائل برنامه داشته باشیم تا بتوانیم آن ها را حل کنیم .امام جمعه فاروج نیز گفت :در جامعه اسالمی به
مباحث دینی ،فرهنگی و اجتماعی نباید بی تفاوت باشیم و همه باید دربرابر این موضوع احساس مسئولیت
کنیم.
حجت االسالم «نوروزی» افزود :مسائل فرهنگی و اجتماعی باید در اولویت و الگوهای اسالمی در زندگی
مورد توجه قرار بگیرد« .مسعود صادق تیتکانلو» فرماندار فاروج در این جلسه گفت :مدیران دستگاه های
اجرایی عالوه بر امور عمرانی باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه جدی داشته باشند.

بهمن ،مرحله دوم اعزام به اردوی راهیان نور
حشمتی -در دومین مرحله اردوی راهیان نور ،پسران سوم بهمن به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.
معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شیروان با اعالم این مطلب افزود :در این اردو که به
منظور آشنایی جوانان و نسل جدید جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود ،دانش آموزان در  5روز
از مناطق عملیاتی جنوب بازدید خواهند کرد.
به گفته «اسالمی» 230 ،دانش آموز مقطع متوسطه دوم در قالب  5اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام
می شوند.

از شهرستان ها چه خبر؟
عوض زاده -شیروان
ﺍ ﺍ«ربیعی» معاون منابع انسانی فرمانداری شیروان در همایش روز ملی هوای پاک گفت :گسترش فضای
سبز در اولویت برنامه ها و دستور کار شهرداری شیروان قرار دارد.
«اسکندریان» نایب رئیس شورای اسالمی شهر در حاشیه این مراسم با بیان این که بیش از  ۳۰۰اثر نقاشی
به این همایش ارسال شده است ،افزود :به نفرات منتخب این مسابقه جوایزی از سوی شهرداری اهدا شد.
«روشن» عضو شورای اسالمی شهر بر لزوم ترویج فرهنگ درختکاری و استفاده نکردن از آالینده ها تا حد
ممکن تاکید کرد و گفت :شهرداری برای اجرای برنامه های مناسبتی اقدامات خوبی را انجام داده است.به
گزارش خبرنگار ما ،در این روز  100اصله درخت کاشته شد.
ﺍ ﺍجلسه هم اندیشی اردوی راهیان نور و نمایشگاه مدرسه انقالب برگزار شد .معاون اتحادیه انجمن های
اسالمی دانش آموزان خراسان شمالی در این جلسه گفت :نمایشگاه مدرسه انقالب با محتوای بیانیه گام
دوم اجرایی می شود و با توجه به اهمیت آن برای دانش آموزان برکات زیادی دارد.
«پاک» مهم ترین هدف برپایی این نمایشگاه را امید بخشی به جوانان دانست و افزود :در این نمایشگاه
دستاوردها و کارآمدی نظام جمهوری اسالمی تبیین می شود.
«علی ابراهیمیان» مدیر آموزش و پرورش شیروان هم گفت :قطره قطره خون شهید «سلیمانی» باعث جوش و
خروش و ایجاد موج اتحاد و همدلی در نظام جمهوری اسالمی و فراتر از مرزهای ایران شد.
حشمتی -شیروان
ﺍ ﺍ«فخرانی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت :در بخش سرحد دو شکارچی متخلف که با
یک قبضه اسلحه تک لول و دو حلقه تور به شکار غیر مجاز کبک اقدام کرده بودند توسط محیط بانان دستگیر
و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

