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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شیروانی ها در انتظار شکسته شدن طلسم المانهای نوروزی
جوادحشمتی
المان یا نماد شهری ،نوعی ترکیب شامل
احجام و اشکال هندسی است که با داشتن
یک نظام هندسی زیبا تا مدتها با افــزودن
جذابیت به یک ناحیه موجب معرفی آن به
صورت نمادین میشود.
ن های شهری ،اشــاره به
یکی از اهــداف الما 
اتفاقی خاص است که در منطقه مزبور افتاده
و همچنین اطالعرسانی و معرفی آن منطقه به
لحاظ مذهبی ،تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی
اســت کــه در نهایت منجر بــه ارتــبــاط بهتر
مخاطبان با محل مورد نظر میشود.
هدف دیگر استفاده از المان های شهری،
زیباسازی آن ناحیه است .یک المان میتواند
به محیط شهری کمک کند تا از یکنواختی
خارج شود و با عجین شدن با هنر ،زیبایی و
عظمت بهتری پیدا کند.
ت های
در این بین در ایام نوروز المان ها و ماک 
سفره هفت سین با ابعاد بزرگ به میادین و
خیابانها میآیند و مجسمه های نوروزی در
شهرها نصب میشوند مانند ننه سرما ،حاجی
ی های قرمز غول پیکر .شیروان
فیروز و ماه 
با توجه به قرار گرفتن در مسیر اصلی جاده
آسیایی و حــرم مطهر امــام رضــا (ع) ساالنه
میزبان بیش از  20میلیون مسافر و زائر و پیک
آن در ایام نوروز است.
حال با توجه به نزدیک شدن به سال جدید و
ایام نوروز ،باید اقداماتی از جمله نصب المان
های زیبا و پیام رســان در اولویت قــرار گیرد
تا وقتی مسافری وارد شهر می شود آن قدر
سر شوق بیاید که برای حضور و توقف رغبت
بیشتری داشته باشد اما یکی از انتقادهای
موجود به شــهــرداری شیروان در ســال های
گذشته ،نبود المان نوروزی مناسب در شهر

بود که گالیه شهروندان را در پی داشت.
یکی از شهروندان گفت :در نــوروز امسال
شــهــرداری با ایجاد زیرساخت هــای الزم در
زمینه فضای سبز و زیباسازی شهر خوب عمل
کرد اما در زمینه نصب المان آن طور که باید
اقدام مناسبی انجام نشد«.محمدپور» افزود:
با توجه به این که حدود  3هفته به آغاز سال
جدید باقیمانده ،امیدواریم شهرداری امسال
با نصب المان های نــوروزی زیبا و مرتبط با

فرهنگ ،تاریخ و هنر شهرستان ،قابلیت های
منطقه را به خوبی معرفی کند.
یکی دیگر از شهروندان با بیان این که هر ساله
المان های نــوروزی ساخته میشود ،اما این
المانهای موقتی هزینه های قابلتوجهی را
به مدیریت شهری تحمیل می کند اظهار کرد:
بر این اساس باید به سوی المان های دایمی و
هویت دار حرکت کنیم تا در طول سال زیبایی
شهر حفظ شود.

«رضــایــی» افـــزود :در میادین و معابر شهر
عالوه بر المان های موقت مناسب ایام نوروز،
باید آثار هنری پایدارتری نصب و به جزئی از
هویت آن مکان تبدیل شود .وی تاکید کرد:
با توجه به مبلغ باالی ساخت المان ها ،برای
نــوروز  ۱۳۹۹باید تدابیری اندیشیده شود
تا با احداث نمادها و آثار ماندگار در میادین
و معابر شهر از هدر رفتن هزینهها جلوگیری
کرد.
«موسوی» دیگر شهروند شیروانی نیز با بیان
این که نصب حتی یک المان خوب و جذاب
مــوجــب افــزایــش ج ــذب گــردشــگــر در شهر
خواهد شد ،افزود :ما در شیروان هنرمندان
بسیار خوبی داریــم که می توانند فرهنگ و
تاریخ شهرستان را به خوبی در قالب المان
ها به مسافران معرفی کنند و می طلبد از این
ظرفیت ها استفاده شود.
وی تاکید کــرد :متاسفانه از این ظرفیت به
خوبی استفاده نمی شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای اسالمی
شهر شیروان با بیان این که بودجه فرهنگی
شهرداری با توجه به گستردگی حوزه فرهنگی
جوابگوی نیاز شهر نیست ،اظهار کــرد :در
بحث الــمــان هــای نــــوروزی فــراخــوان های
متعددی در شهرستان و استان در روزنامه و
فضای مجازی منتشر شد تا از ایده و طرح های
مختلف استفاده شود.
به گفته «اسکندریان» ،مهم ترین معیار انتخاب
المان های نوروزی برای سال جدید ،نمادهای
بومی و محلی و اشاره به تاریخ ،فرهنگ و هنر
شهرستان اس ــت.وی تاکید کــرد :از برنامه
هایی که در جهت معرفی ظرفیت ها و تاریخ و
فرهنگ شهر باشد در هر بازه زمانی استقبال
می کنیم و اولویت ما مشارکت شهروندان در
مدیریت امور شهری است.
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گزارش خبری

وعده حل مشکالت اتفاقات آب در جرگالن طی روزهای آینده
نجاهی -در یک ماه گذشته به دلیل نبود پیمانکار اتفاقات آب،
رسیدگی به قطعی آب در بیشتر روستاهای جرگالن به کندی انجام
می شود و برخی اهالی و آبداران در روستاها با مشکالتی مواجه شده
اند که در این خصوص یک مسئول وعده حل مشکالت را در روزهای
آینده داد.در این خصوص آبدار روستاهای «دویدوخ»« ،چال تلپک» و
«شادردی» در بخش جرگالن گفت :متاسفانه برای ترمیم ترکیدگی
لوله ها در روستاها ،اهالی از ما می خواهند دست به کار شویم .ما از

دستمزدمان گذشته ایم و انجام این کار را خدمت می دانیم اما پولی
برای خرید اتصاالت و پرداخت دستمزد کارگر نداریم.
«پارسه» مدعی می شود :حدود یک ماه است که پیمانکار اتفاقات
نیست و آبدار از جیب خودش هزینه می کند«.داوری» یکی دیگر از
آبداران روستاهای جرگالن در این خصوص گفت :برای این که آب
روستا قطع نشود ،در مواقع شکستگی لوله و قطعی آب خودمان
هزینه کرده ایم و هنوز نتوانسته ایم از پیمانکار طلب مان را بگیریم.

شهرستان ها

۷

اخبار

نشست هم اندیشی ستاد اسکان در فاروج
میم پـــرور -نشست هــم انــدیــشــی ســتــاد اسکان
نـــوروزی در ف ــاروج بــرگــزار شــد .سرپرست اداره
آمــوزش و پــرورش فــاروج در این نشست ،بر تکریم
مسافران نــوروزی و ایجاد آسایش و رفــاه بــرای آن
ها تأکید کــرد« .خلیل ذوقــی» با اشــاره به رعایت
نــکــات ایــمــنــی در مـــــدارس هــــدف ،خــواســتــار
زیباسازی ،نظافت و تهیه سفره هفت سین در این
مدارس شد .وی با اشاره به عملکرد مطلوب ستاد
اسکان در سال گذشته به ویژه در راستای تکریم ارباب رجوع اظهار کرد :تکریم همکاران و مسافران نوروزی
و ایجاد آسایش و رفاه اولویت های این ستاد است .وی ادامه داد :پذیرش مسافران نوروزی ،فقط در نگهبانی
اداره انجام خواهد شد« .ذوقی» گفت :دبیرستان های «فضیلت» و «کوشش» به عنوان مدارس هدف اسکان
انتخاب شده اند و  15اتاق برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز خواهند شد.

دلیل سرعت کند بازگشایی کمربند شمالی اسفراین
نجفیان -رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر اسفراین دلیل تعلل و سرعت کند تکمیل
پروژه بازگشایی کمربند شمالی را عملیاتی شدن همزمان آن با پروژه هدایت آب های سطحی خیابان بهشت
به رودخانه بیدواز اعالم کرد.به گفته «ابراهیم بابایی» ،عمق زیاد حفاری برای ایجاد کانال با توجه به شیب
در برخی مقاطع ،زمین سفت کوهستانی و استفاده از کمپرسور به جای بیل مکانیکی و جا به جایی تاسیسات
خدماتی مهم ترین دالیل طوالنی شدن روند احداث کانال هدایت آب های سطحی است.وی خاطر نشان
کرد :در بخش هایی که کار احداث کانال هدایت آب های سطحی پایان یافته ،تملک و بازگشایی شده است
و کار زیرسازی به شرط بهبود شرایط جوی انجام خواهد شد.وی تصریح کرد :اگر شرایط جوی مهیا شود
امیدواریم پروژه بازگشایی و زیرسازی و آسفالت کمربند شمالی شهر تا پیش از نوروز تکمیل شود و به بهره
برداری برسد.

بازتاب یک گزارش

تدارک برای راه اندازی بازار روز میوه و تره بار در اسفراین
نجفیان -عضو شورای اسالمی شهر اسفراین از تدارک مدیریت شهری برای راه اندازی بازار روز میوه و تره
بار خبر داد.به گفته «ابراهیم بابایی» ،این بازار در جوار خیابان مطهری ،حاشیه رودخانه بیدواز با سازه سبک
توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حال احداث و بناست با عملیاتی شدن آن روند عرضه روزانه میوه و
تره بار سر و سامان یابد.وی خاطر نشان کرد :روند عملیاتی شدن این مجموعه با  ۲۵غرفه پیگیری می شود
که امید است سال آینده تکمیل شود و به بهره برداری برسد.به گزارش خبرنگار ما ،پیشتر روزنامه «خراسان
شمالی» در گزارش هایی به نابه سامانی بازار عرضه میوه و تره بار در اسفراین پرداخت.

از شهرستان ها چه خبر؟
وی اظهارکرد :باید دستگاه متولی به طور جدی به این موضوع ورود
کند ،بست ،اتصاالت و لوله را به موقع برساند و مانع هدررفتن آب
در روستاها شود .یکی از اهالی جرگالن که تمایلی به معرفی خود
نداشت خواستار رسیدگی به موضوع قطعی آب در روستاها شد .وی
گفت :بعد از قطعی آب باید ساعت ها منتظر اتصال مجدد آن بود.
«امانی» رئیس اداره آب و فاضالب روستایی راز و جرگالن در این
باره گفت :در روزهای گذشته برای حل مسئله شکستگی لوله ها و
هدررفتن آب در روستاها اقدامات الزم انجام و برای حضور پیمانکار
پیگیری شده است.به گفته او ،پیمانکار اتفاقات اعالم آمادگی کرده
است و بسیاری از مسائل این بخش در روزهای آتی حل خواهد شد.

میم پرور -رفع محرومیت فرهنگی و توسعه عدالت آموزشی ،آمادگی دانش آموزان برای کنکور ،ارتقای
سطح علمی و تثبیت و تعمیق یادگیری مطالب از اهداف برگزاری آزمون های بنیاد علوی در فاروج است.
«خلیل ذوقی» سرپرست اداره آموزش و پرورش فاروج با اعالم این مطلب افزود :مرحله دوم آزمون های بنیاد
علوی در فاروج با شرکت  250دانش آموز پایه دوازدهم متوسطه دوم برگزار شد.

توضیح فرمانداری گرمه درباره یک مطلب

فرمانداری گرمه به دنبال درج مطلبی با عنوان صدای روستا ،توضیحی را به روزنامه ارسال کرد که در آن
آمده است« :به اطالع می رساند ،با توجه به خبر مندرج در روزنامه خراسان شمالی مورخ  98.12.5با عنوان
صدای روستا جهت معرفی روستای گردشگری دشت به عنوان روستایی از روستاهای شهرستان جاجرم ،این
روستا از توابع شهرستان گرمه است».

