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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ترافیک و نبود پارکینگ؛ دردسر اسفراینی ها
نجفیان
ترافیک و نبود پارکینگ بــه مــیــزان الزم ۲
چالش و دردسر فراروی اسفراینی ها در معابر
شهری به ویژه در هسته مرکزی است؛ چالشی
که تاکنون نسخه عالج بخشی برای آن پیدا
نشده است.
«محمودی» یک شهروند اسفراینی با اشاره
به این که متاسفانه ترافیک سنگین در هسته
مرکزی اسفراین کماکان یک چالش جدی
به شمار می آید ،می گوید :نبود تناسب بین
عــرض مسیرهای ورودی و خروجی هسته
مرکزی اسفراین و به طور خاص میدان امام
خمینی(ره) بــا شمار خــودروهــای عبوری
مسئله ترافیک را جدی تر کرده است و این از
خودروهای تک سرنشین و استفاده نکردن از
ناوگان حمل و نقل عمومی نشأت می گیرد.
«شریفی» دیگر شهروند اسفراینی است
کــه پیدا کــردن جــای پــارک را نابه سامان

توصیف و خاطرنشان می کند :نبود فضای
کافی برای پارک خودروها و پارک دوبله به
هر بهانه منجر به ترافیک سنگین در هسته
مرکزی شهر می شــود که نیازمند درمــان
ریشه ای است.
«صــادقــی» دیــگــر شهروند اسفراینی است
که از نابه سامانی ترافیک سنگین حتی در
شرایط کرونایی و نبود فضای مناسب برای
پــارک خــودروهــا در نزدیکی هسته مرکزی
شهر گالیه و اظهار می کند :باید تدبیری
برای تامین پارکینگ کافی در هسته مرکزی
شهر اندیشیده شود زیرا پیشتر حق پارکینگ
مجتمع های تجاری و تاالرهای پذیرایی را
فروخته اند و االن این مشکل دامن شهروندان
اسفراینی را گرفته است.
«ابراهیم بابایی» نایب رئیس شورای اسالمی
شهر اسفراین هم با اشاره به این که کماکان
مسئله ترافیک و پارکینگ شهری جزو اولویت
های مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر

اسفراین به شمار می آید ،می گوید :فروش
حق پارکینگ به جز در مــوارد استثنا اکنون
انجام نمی شود.
وی البته گریزی هم به آغاز فرایند مطالعات

ترافیکی با اولویت هسته مرکزی اسفراین
ب ــرای ب ــرون رفــت از مسائل و چــالــش های
ترافیکی مرتبط زد که از سوی مدیریت شهری
پیگیری و دنبال می شود.
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صدای روستا

خبر
فرماندار گرمه:

تعطیلی خودسرانه خبازی ها تخلف است
محمودیان  -تعطیلی خودسرانه خبازی ها ،کم کاری در ساعت پخت نان و عرضه خارج از شبکه آرد تخلف
محسوب و با نانوایان متخلف برخورد قانونی می شود .فرماندار گرمه در نشست کارگروه گندم ،آرد و نان این
مطلب را گفت و افزود :بهبود کیفیت آرد و نان و بازرسی مستمر از عملکرد خبازان از تکالیف اعضای کارگروه
آرد و نان در گرمه است.به گفته «گل حسنی» ،کیفیت نان از آن جایی که با سالمت مردم سرو کار دارد ،از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و رعایت نکردن موارد بهداشتی در فرایند تولید و استفاده از نمک زیاد
و جوش شیرین باعث به خطر افتادن سالمت مردم می شود که باید این موضوع توسط اتحادیه مربوطه به
اطالع متصدیان واحدهای نانوایی برسد.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان  -اسفراین
ﺍ ﺍ«رضا ارغیانی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین اعالم کرد :فیلم کوتاه «مسافر» به کارگردانی
«مرتضی صفامنصوری» که از نقش آفرینی بازیگران بومی بهره برده و در حوالی اسفراین فیلم برداری شده،
توانست در جشنواره فیلم مقاومت به میزبانی یاسوج عنوان سوم را به خود اختصاص دهد.
حسینی -جاجرم
ﺍ ﺍبه پیشنهاد «آذری» فرماندار شهرستان جاجرم و با حکم دکتر «شجاعی» استاندار خراسان شمالی ،مهدی
باقری به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار جاجرم منصوب شد.
حشمتی  -شیروان
ﺍ ﺍ«صفی پور» مدیر کمیته امداد شیروان از پرداخت  ۶۸۰مورد تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ  ۵۴میلیارد
و ۵۵٠میلیون ریال به مددجویان تحت پوشش خبر داد و گفت :از تعداد کل تسهیالت پرداخت شده،
 ۵۵٠فقره وام کارگشایی ٧١ ،فقره تسهیالت جهت تعمیر ،بازسازی و ودیعه مسکن و ١۶فقره تسهیالت
اشتغال در ۶ماه اول امسال به مددجویان و نیازمندان توسط صندوق قرضالحسنه امداد والیت کمیته امداد
شهرستان شیروان پرداخت شده است.

غبار محرومیت در روستای «گوگدره» فاروج
میم پرور« -گوگدره» یکی از روستاهای زیبا ،سرسبز و در عین حال
محروم بخش مرکزی شهرستان فاروج است .این روستا در منطقه
ای سرسبز قرار گرفته و به «گوگ دره» یعنی «دره سبز» شهرت یافته
اســت .یکی از مهم ترین مشکالت این روستا ،نبود راه مواصالتی
مناسب است .از مجموع  ۲۸٫۵کیلومتر راه این روستا ۱۷ ،کیلومتر
آسفالت و بقیه خاکی است.
اگرچه تاکنون اقداماتی در حوزه راه سازی در این مسیر انجام شده
ولی همین میزان راه خاکی روستا باعث به وجود آمدن مشکالت
متعددی برای مردم به خصوص در فصل سرما و هنگام بارندگی می
شود.
با این که این روستا محصوالت باغی متنوعی دارد اما بنا به گفته
اهالی ،به دلیل نبود بازار فروش ،مقادیر بسیار زیادی از محصول

کشمش از سال گذشته هنوز به فروش نرسیده و همین موضوع باعث
بروز مشکالت فراوانی برای صاحبان شان شده است .نبود اینترنت و
شبکه آموزش و بهره مند نشدن دانش آموزان از شبکه شاد از مهمترین
مشکالت آموزشی این روستاست.
به گفته یکی از اهالی روستا ،اگر کالس ها به صورت حضوری برگزار
نشود ،دانش آموزان برای بهره مندی از آموزش با مشکالت بسیاری
مواجه می شوند .جوانان روستا نیز خواستار توجه بیشتر و تخصیص
امکانات بهتر در زمینه اشتغال هستند.
این روستا فاقد شبکه بهداشت و نانوایی است و برای تأمین نان ،آرد
در اختیار خانواد ه ها قرار میگیرد .بخشدار مرکزی فاروج می گوید:
برای رفع مشکل اینترنت و آنتن تلفن همراه ،قراردادی با یک اپراتور
منعقد شده که قرار است در  ۹نقطه کور روستاهای بخش مرکزی

هشت بهشت

دکل نصب شود« .فخار» می افزاید :این اقدام در برخی نقاط انجام
و تجهیز شده و در برخی نقاط هم در حال خاک برداری هستند که
محور «گوگدره» از جمله نقاطی است که در این مرحله قرار دارد.
وی اضافه می کند :اهالی بــرای دریافت خدمات حــوزه درمــان به
نزدیک ترین مرکز مراجعه می کنند.

درخواست کشت جایگزین زعفران
میم پرور -با توجه به اشباع بازار زعفران ،فرماندار فاروج خواستار ارائه
برنامه کشت جایگزین این محصول توسط جهاد کشاورزی شد.
«ابوالحسن نجف» گفت :هر چند قیمت محصوالت را عرضه و تقاضا
تعیین می کند و مشکل بازار به شکل دستوری حل نخواهد شد ،ولی باید

تالش شود با استفاده از صندوق توسعه کشاورزی شهرستان و توسط
تعاون روستایی خرید تضمینی نگین زعفران انجام شود یا تسهیالتی در
اختیار تاجران زعفران قرار بگیرد که از افت قیمت آن پیشگیری شود و
کشاورز متضرر نشود.

شهرستان ها

۷

«یوسفی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
گفت :در صورت تأمین اعتبار الزم توسط دولت در کوتاه ترین
زمان ممکن خرید حمایتی نگین زعفران در اولویت قرار خواهد
گرفت.

روستای فرحدین
در فاصله حدود یک کیلومتری شرق روستای فرحدین از توابع بخش مرکزی و  30کیلومتری شهر راز،
تفرجگاه زیبای گردشگری وخوش منظری در دره کوچک پیرامون چشمه این روستا قرار دارد .درختان چنار
سر به فلک کشیده مسیر چشمه و پوشش جنگلی در دل کوهستان فرحدین جاذبه طبیعی زیبایی را خلق
کرده که بسیار مورد توجه گردشگران است.

