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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ناوگان حمل و نقل عمومی شیروان در حسرت نوسازی
جواد حشمتی
اواسط دهه  80بود که چند دستگاه اتوبوس
بـــرای حمل و نقل درون شــهــری شــیــروان
خریداری شد و اکنون بعد از گذشت سال ها
از فعالیت این اتوبوس ها به نظر می رسد زمان
نوسازی آن ها فرا رسیده است .تردد اتوبوس
های خط واحد فرسوده و قدیمی در شیروان
موجب گالیه شهروندان شــده به طــوری که
بسیاری از مردم معتقدند :این خط واحدهای
فرسوده و قدیمی زیبنده دومین شهر بزرگ
استان نیستند.
اگــر از بحث کرونا بگذریم ،تعداد مسافران
ناوگان حمل و نقل عمومی شیروان نسبت به
سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته
که از جمله علتهای مهم این اتفاق فرسودگی
اتوبوسهاست.
یکی از شهروندان گفت :وضعیت ظاهری
اتوبوس های خط واحــد به قــدری نامناسب
است که کمتر کسی برای استفاده از آن ها
تمایل دارد.بـــه گفته «مــوســوی» بیشتر خط
واحــدهــا که در شهر تــردد می کنند ،روغن

سوزی شدیدی دارند و عالوه بر آلودگی هوا،
آلودگی صوتی ایجاد می کنند.
«ناهیدی» دیگر شهروند شیروانی با بیان این
که اتوبوس خط واحد ویترین سیار یک شهر
محسوب می شود و باید دارای زیبایی های
خاصی باشد ،افــزود :در شــیــروان روی بدنه
اتــوبــوس هــای خط واحــد بنرهای تبلیغاتی
چسبانده بودند و اکنون که آن ها را جدا کرده
اند نمای بسیار بدی ایجاد شده است و می
طلبد در این راستا فکر اساسی شود.
وی ادامه داد :تعدادی از خط واحدها همیشه
خراب هستند و ساکنان مسیرهای پوششی
آن ها با مشکل مواجه می شوند که این به یک
امر طبیعی تبدیل شده است و برای حل این
مشکل چاره ای اندیشیده نمی شود.
شهردار شیروان در این خصوص با بیان این که
اکنون ۱۰اتوبوس و  ۵مینی بوس خط واحد
شهری و  ۳۵۲تاکسی عمومی در سازمان
حمل و نقل عمومی شیروان به شهروندان
خدمات دهی می کنند ،اظهارکرد :این ۱۰
خــط واح ــد شــهــری در ســال  ۱۳۸۶توسط
شهرداری خریداری و وارد چرخه حمل و نقل

عمومی شدند و اکنون خرید هر دستگاه خط
واحد بیش از  ۳۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
که از توان شهرداری خارج است.
«شاهرخی» از آغاز به سازی کلی اتوبوس های
خط واحــد شهری شیروان خبر داد و گفت:
در شرایط اقتصادی کنونی ،بهترین راهکار

به سازی و استفاده از خط واحدهای موجود
است و در نظر داریم طبق زمان بندی ،اتوبوس
هــای خط واحــد را به صــورت مجزا از لحاظ
موتوری ،ظاهری و رفاهی به سازی کنیم.وی
افزود :هم اکنون با توجه به شیوع کرونا ،خط
واحدها با یک سوم ظرفیت فعالیت می کنند.

اخبار
امام جمعه فاروج:

مساجد مورد بی توجهی قرار گرفته اند

وضعیت
ظاهری
اتوبوس های
خط واحد
به قدری
نامناسب است
که کمتر کسی
برای استفاده
از آن ها تمایل
دارد

گزارش جلسه

بررسی مشکالت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان فاروج
مــیــم پــــرور -تـــعـــدادی از ســـرمـــایـــهگـــذاران و
تولیدکنندگان فــاروج با نماینده مــردم فــاروج و
قوچان در مجلس شورای اسالمی دیدار کردند و
مسائل و مشکالت آن ها بررسی شد .نماینده مردم
فاروج و قوچان در مجلس شورای اسالمی در این
دیدار به بیان عوامل انجام نشدن سرمایهگذاری
در شأن این شهرستان و راهکارهای مــورد نظر
در راستای رفع این موانع پرداخت« .علی آذری»
گفت :یکی از موانع در این حوزه که در کشور هم
وجود دارد ،نظام اداری شهرستان است .وی ادامه
داد :به صورت کلی دولت ها بسیار گران اداره می
شوند و خیلی بدنه بزرگی پیدا کرده اند که این
برای تولید کننده و سرمایه گذار معضل و مشکل

مقابله با خشونت
با ترویج فرهنگ ریش
سفیدی

شهرستان ها

۷

مساجد ما با این که کانون تأثیرگذاری در مسائل مردم و اجتماع هستند اما مورد غفلت و بی توجهی قرار
گرفته اند و خیلی غریب هستند.حجت االسالم «نــوروزی» امام جمعه فاروج با بیان این مطلب در جلسه
معارفه دبیر امور رسیدگی به مساجد این شهرستان اظهار کرد :وظیفه همه ما این است که کاری کنیم
تا غربت مساجد کمتر شود .حجت االسالم «معلم» رئیس مرکز امور رسیدگی به مساجد خراسان شمالی
هم در این مراسم گفت :امیدواریم با اتحاد ،وحدت رویه و همرنگی در این حوزه ،اقدامات و کارهای
خوبی در این شهرستان انجام شود .حجت االسالم «متقی» دبیر مرکز رسیدگی به امور مساجد فاروج
نیز گفت :ان شاءا ...بتوانم در این مسئولیت ،مشکالت مساجد شهرستان را به حداقل برسانیم.در این
جلسه حجت االسالم «مهدی متقی» به عنوان دبیر امور رسیدگی به مساجد فاروج معرفی شد.

درخشش شیروان در جشنواره جوان سرباز
عوض زاده -آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی
نـــژاد نــزســای شــیــروان در دوازدهــمــیــن جشنواره
جـــوان ســربــاز ســپــاه پـــاســـداران خ ــوش درخــشــیــد.
فرمانده آموزشگاه شهید هاشمی نژاد اظهارکرد :در
دوازدهمین جشنواره جوان سرباز در سپاه ،رزم دار
یکم وظیفه «محمد رشیدی» در محور سرباز ،وظیفه
شناسی و اقــدام برجسته و بــرادر پاسدار «احسان
ایزانلو» در محور پایور نمونه مرتبط با سرباز حائز رتبه
های برتر شدند.سرهنگ «سید محسن حسینی» روز گذشته در جمع خبرنگاران شیروان با اشاره به آغاز
دوره جدید آموزشی و حضور سربازان از اقصی نقاط کشور در این دوره افزود :نگاه ویژه ای در دوره آموزشی
به مسائل فرهنگی وجود دارد و سعی می شود هر سربازی که در این آموزشگاه دوره می بیند ،پس از پایان
دوره خود یک مهارت را فرا گیرد.

هشت بهشت

ایجاد می کند و باید رفع شــود .وی با اشــاره به
تشکیل پنجره واحد فیزیکی افزود :گاهی اوقات
چند اداره در یک مسیر قرار می گیرند تا بتوانند
یک کسب و کــار را به ثبت برسانند و ایــن یعنی
سیستم اداری ما بیش از حد برای کسب و کار و
تولید مانع می شود و باید تمام این موانع حذف
شوند.
وی اظهار کرد :با توجه به این که در سال جهش
تولید قرار داریم باید تمام فعالیتهای ما جهادی،
انقالبی و حذف نظامهای اداری بی مورد باشد.
«آذری» گفت :نادیده گرفتن انسان ها و جایگزین
کــردن تئوری به جــای توسعه در روستاها باعث
شــده مــا در نظام روستایی دچــار ضعف فــراوان

باشیم به همین خاطر دنبال این موضوع هستیم
که بتوانیم نظام مشارکت فیزیکی را در روستاها
حاکم کنیم .وی بــه حضور میدانی مــدیــران در
روستاها در راستای رفع مشکالت روستاییان اشاره

کرد .به گزارش خبرنگار ما ،در این دیدار تعدادی
از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران شهرستان به
نمایندگی از جامعه هدف به بیان دغدغهها ،مسائل
و مشکالت خود در بخش های مختلف پرداختند.

دویدخ
میم پرور -یکی از مهمترین اقدامات در راستای مقابله با
خشونت و نزاع در جامعه ،ترویج فرهنگ ریش سفیدی و
کدخدامنشیاست.فرماندهانتظامیفاروجبابیاناینمطلب
اظهارکرد :فقط با انجام اقدامات امنیتی و قضایی در جامعه

نمی توان با خشونت و نزاع مقابله کرد به همین خاطر یکی
از مهمترین اقدامات در این خصوص الگوسازی فرهنگ ریش
سفیدی و کدخدامنشی است.سرهنگ «نــوروزی» با اشاره
به خشونت به عنوان یک آسیب جدی در جامعه و شهرستان

بخشدار مرکزی راز و جرگالن خبر داد:

بهره برداری از  20پروژه
در هفته دولت

افزود :نزاعهای دسته جمعی ،خشونت و توهین جزو جرایم
اول کشور و شهرستان هستند و متأسفانه سعه صدر مردم در
زمینه های مختلف کاهش یافته است ،به همین خاطر باید
کاری کنیم که صبر و بخشش در بین مردم گسترش یابد.

بخشدار جرگالن مطرح کرد:

گام های توسعه در جرگالن
افتتاح  40پروژه در هفته دولت

هفته دولت هر سال یادآور شهادت مظلومانه جمعی از یاران باوفای نظام و انقالب اسالمی
و در رأس آنان شهدای گرانقدر ،شهیدان «رجایی» و «باهنر» و فرصتی است تا نیروهای
خدوم دولت در تجدید پیمان با شهیدان ،افق های تازه ای از پیشرفت و توسعه را طراحی و با
تدبیر ،زمینه های رشد و پیشرفت روزافزون کشور را در حیطه های مختلف به ویژه در زمینه
گسترده شدن روحیه امید در دل تمامی ایرانیان فراهم آورند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت ،به ویژه شهیدان «رجایی» و
«باهنر» ،هفته دولت را به مدیران ،مسئوالن و کارمندان دستگاه های مختلف تبریک عرض
می کنم وتوفیق روزافزون این عزیزان را در ارائه خدمات شایسته به مردم عزیز شهرستان و
بخش مرکزی از درگاه ایزد منان مسئلت می کنم.
«مقیمی» -بخشدار مرکزی راز و جرگالن


روبان افتتاح پروژهها با اعتبار  ۸میلیارد تومان

محمود نجاهی -به گفته بخشدار جوان بخش مرکزی شهرستان راز وجرگالن امسال در هفته دولت روبان  ۲۰پروژه با بیش از  ۸میلیارد تومان اعتبار
بریده می شود« .مقیمی» ،از جمله پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی بخش مرکزی راز و جرگالن در هفته دولت امسال به موارد ذیل اشاره کرد:
*افتتاح پروژه های دهیاری های سطح بخش شامل دیوار ساحلی ،بهسازی معابر ،تکمیل پل و  ...در روستاهای اشرف دره ،بک پوالد ،سنگسار ،تنگه راز،
زرنه ،قوش تپه ،گوی نیک و پشنده در مجموع با اعتباری بیش از  4000میلیون ریال.
*افتتاح دو پروژه آبیاری تحت فشار در روستاهای تنگه ترکمن و قلعه قشون با اعتبار  ۱۰۸۴۰میلیون ریال.
* احداث خط انتقال آب کشاورزی در روستای امامدره با اعتبار  ۱۱۷۸میلیون ریال.
*پروژه های اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ،نصب و راه اندازی سایت  BTSدر روستاهای گوی نیک و سنگسار ،توسعه شبکه جهت تامین
برق متقاضیان جدید ،اجرای عملیات آبخیزداری باغلق در مجموع با اعتباری بیش از  ۷۰۰۰۰میلیون ریال.
کلنگ زنی پروژه آبرسانی از منبع روستای کاریز به این روستا و روستای گز با اعتباری بیش از  ۱۸۷۵۰۰میلیون ریال.

روستای دویدخ از توابع دهستان یکه صعود است و نزدیک به بخش جرگالن قرار دارد .ترکمن های ساکن
این روستا از طایفه «تکه» هستند .این روستا دارای بافت معماری و سنتی بسیار زیبا و مهم ترین مرکز بافت
قالی دو رو ابریشم ،پارچه های ابریشمی و سوزن دوزی های سنتی و ...است .حفظ لباس اصیل ترکمنی و
فرهنگ و آیین سنتی از ویژگی های این روستای هدف گردشگری است.

هفته دولت یادآور شهادت گلگون کفنانی است که با ایثار و از خود
گذشتگی برای بارور شدن درخت نوپای انقالب اسالمی سر از پا
نشناخته و از همه داشته های خود به خاطر انقالب و ایران اسالمی
گذشتند و در نهایت به آرزوی خود رسیدند و در تاریخ انقالب اسالمی
ماندگار شده اند.ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز دولت
به ویژه شهیدان «رجایی» و «باهنر» ،هفته دولت را به همه دولتمردان
و مسئوالن نظام مقدس جمهوری اسالمی و مــردم قانع بخش
کمبرخوردار و مرزی جرگالن تبریک می گویم و انشاءا ...مسئوالن
نظام بتوانند با تالش بیشتر گام های استواری برای رفع کمبودهای
«نجاهی» -بخشدار جرگالن
مردم عزیز بردارند.

بهره برداری از پروژه های هفته دولت در جرگالن
محمود نجاهی -بخشدار جرگالن از افتتاح  40پروژه با اعتبار  10میلیارد تومان در این بخش به مناسبت هفته دولت در راستای توسعه این بخش خبر
داد« .پوالد نجاهی» گفت :این پروژه ها در حوزه نصب و راه اندازی سایت  ،BTSبرنامه توسعه روستایی (طرح هادی ،تملک و  ،)...مدیریت آب های سطحی
(احداث کانال ،بهسازی مسیل و پوشش نهرها) ،حمل و نقل (زیرسازی ،جدول گذاری ،پل ،روشنائی معابر ،نصب تابلو و ایستگاه اتوبوس) ،تاسیسات
حفاظتی (آتش نشانی ،سیل بند ،دیوار ساحلی) ،بهبود محیط روستایی (پارک ،فضای سبز ،مراکز انباشت زباله و سطل زباله) ،برنامه اماکن ورزشی
فرهنگی (احداث اماکن ورزشی ،فرهنگی و توریستی) ،تسهیالت روستایی (خرید ،احداث ،تکمیل و توسعه ساختمان اداری ،حمام ،سرویس بهداشتی،
غسالخانه و  )...انجام گرفته است.

 I Iپروژه های شاخص هفته دولت ۹۹

*نصب و راه اندازی  BTSدر روستاهای بهار ،قره قانلو ،قوریدره ،بویاخلی و قاولقا
*ایجاد آبنما در روستاهای ییالق ،بویاخلی و توتلی سفلی با اعتبار  ۱۱۶۰میلیون ریال
*احداث دیوار ساحلی در روستاهای توتلی علیا ،مزارلق ،مزرعه بچه دره و حصارچه پایین ،قره پالچق ،اشتوت باال و پایین ،آیرقایه ،کرپشلی علیا و قاولقا با
اعتبار  ۲۷۰۰میلیون ریال
*خرید و نصب تابلوی معابر در روستاهای قوریدره ،بویاخلی ،حصارچه پایین ،شهید پورمند ،ییالق و قره آقاج محمد نفس با اعتبار  ۸۰۰میلیون ریال
*کانال هدایت سطحی در روستاهای اشرف االسالم ،گرکز ،اشتوت باال با اعتبار  ۱۲۲۰میلیون ریال
*حصارکشی پارک کودک در روستای چال تلپک با اعتبار  ۱۷۰میلیون ریال
*احداث دفتر دهیاری و مهمانسرا در روستای بچه دره با اعتبار  ۷۰۰میلیون ریال
*احداث باسکول  ۶۰تنی در حصارچه با  ۱۲۰۰میلیون ریال
*احداث پل آبرو در کرکولی و کرپشلی سفلی با اعتبار  ۱۱۰میلیون ریال
*بازگشایی معابر و شن ریزی در روستاهای بهار ،قزل ،صید نور و دویدوخ علیا با اعتبار  ۷۵۰میلیون ریال

