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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

محور جرگالن به مراوه تپه؛ بی اعتبار و تعطیل
نجاهی
از آغاز پروژه محور جرگالن به مراوه تپه که با
هدف خروج راز و جرگالن از بن بست ،توسعه
اقتصادی و تسهیل در تــردد ساکنان کلنگ
زنی شد بیش از  ۳سال می گــذرد؛ محوری
که قــرار بود آرزوی دیرینه ساکنان گلستان
و اهالی جرگالن را در بحث تبادل فرهنگی
و اقتصادی میان اهالی  2شهرستان تحقق
بخشد و مسافت رفت و آمد را بسیار کوتاه کند،
پیشرفت چندانی نداشته و اکنون تعطیل شده
است.
سال هاست برخی اهالی جرگالن برای رفت
و آمد به مــراوه تپه از یک راه خاکی استفاده
می کنند که مسیری کوتاه است و آغاز احداث
محور برکت کورسوی امیدی بود برای بریدن
روبـــان بــهــره بــــرداری از ایــن مــحــور کــه ۳۱
کیلومتر آن در استان خراسان شمالی است.
یکی از ساکنان جرگالن در این خصوص گفت:
احداث راه جرگالن به مراوه تپه که اهالی سال
هاست خواستار ایجاد آن هستند ،می تواند

پروژه احداث
محور جرگالن
به مراوه تپه
به دلیل نبود
اعتبار تعطیل
شده است
زمینه تردد مسافران و گردشگران از گلستان به
خراسان شمالی را فراهم کند و رونق اقتصادی
را به همراه خواهد داشت«.یزدانی» به کوتاه
شــدن مسیر ارتباطی گلستان بــه خراسان
شمالی با احداث این راه اشاره کرد و افزود:
متاسفانه ساختن این راه به کندی پیش می رود

و مردم چشم انتظار تکمیل این پروژه هستند.به
گفته او ،از کلنگ زنی این پروژه زمان زیادی
می گذرد و مسئوالن باید در صدد تکمیل آن
باشند«.رجب زاده» ،معاون وقت هماهنگی
امور عمرانی استاندار خراسان شمالی  2سال
قبل در بازدید از این پروژه گفته بود که احداث

این محور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و
از قرارداد  ۵میلیارد تومانی برای  ۱۴کیلومتر
از ایــن محور  ۳۱کیلومتری خبر داده بود.
در این خصوص« ،نجاهی» بخشدار جرگالن
گفت :پروژه احداث محور جرگالن به مراوه
تپه به دلیل نبود اعتبار تعطیل شده است.

میم پرور -روستای «محمدآباد میانکوه» ،یکی از روستاهای محروم
دهستان سنگر از توابع بخش مرکزی شهرستان فــاروج ،در 35
کیلومتری مرکز این شهرستان قرار گرفته است .این روستا دارای ۳۳
خانوار با  ۱۲۰نفر جمعیت و یک شهید سرافراز است .متأسفانه اهالی
روستا در زمینه تأمین آب شرب و کشاورزی ،راه روستایی ،طرح هادی
و ...دارای مشکالت فراوانی هستند .شغل اصلی اهالی ،کشاورزی و
دامداری و محصول مهم آن ها جو و گندم است .روستای «محمدآباد
میانکوه» همچنان که از نامش پیداست در میان کوه قرار گرفته و دارای
یک باب مسجد و یک دبستان ابتدایی است .گویش اصلی اهالی آن
ترکی است .این روستا بسیار محروم و بدون امکاناتی مانند آب شرب
و کشاورزی ،راه ،آنتن دهی تلفن همراه و شبکه دیجیتال ،غسالخانه
و خانه بهداشت است .اهالی این روستا دارای مشکالتی از قبیل
کمبود آب آشامیدنی ،جاده نامناسب ،نداشتن اینترنت پرسرعت و
 ...و خواستار رسیدگی بیشتر و بهتر به مشکالت فوق هستند .یکی از
اهالی با اشاره به مشکالت راه این روستا گفت :متأسفانه به علت جاده
خراب و نامناسب در زمان بروز مشکل ،مجبور هستیم برای رفتن به
مرکز شهر هزینههای بسیار زیادی و چه بسا باالی  100هزار تومان
پرداخت کنیم« .اکبریان» افزود :در فصل زمستان جاده ها لغزنده و
راه ها بسته هستند و نمی شود رفت و آمد کرد و غیر از این مشکل،
در زمینه آب شرب نیز مشکالت فراوانی داریم .یکی دیگر از اهالی
نیز به مشکالت اینترنتی پرداخت و گفت 2 :فرزند دانش آموز دارم

که به همراه دیگر دانش آموزان روستا به دلیل نبود اینترنت پرسرعت
در زمینه استفاده از فضای مجازی و شبکه شاد دچار مشکالت زیادی
شدند  .رئیس شــورای روستا نیز گفت :در این روستا خانواده های
نیازمند و محروم بسیاری زندگی می کنند که توجه زیادی به آن ها
صورت نمی گیرد« .صفیه اکبرزاده» افزود :در زمینه امکانات درمانی
متاسفانه بهورز روستا را به روستای ینگه قلعه بردهاند و هر  2ماه یک
بار در روستا حضور دارد و مردم در این بخش دچار مشکالت خیلی

زیادی هستند و وقتی بهورز به روستا می آید کمبود امکانات جوابگوی
نیاز درمانی اهالی نیست.
دهیار روستای محمدآباد میانکوه نیز با اشاره به مشکالت این روستا
گفت :در زمینه تأمین آب شرب لوله کشی انجام شده اما پمپ سوخته
و پمپاژ نمی کند« .ناهید سیاوشی» افزود :متاسفانه مشکالت این
روستا زیاد است و با توجه به کمبود بودجه دهیاری نمی توانیم همه
مشکالت را برطرف کنیم .وی اظهارکرد :طرح هادی هنوز اجرا نشده
و در خصوص راه ،قسمتی از جاده آسفالت شده است و بقیه مسیر
نیز قرار بود آسفالت شود ولی هنوز آسفالت نشده و در روستا نانوایی
وجود ندارد .فرماندار فاروج نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت:
خوشبختانه در طول چند ماه اخیر با حمایتهای استاندار بخشی از
مشکالت حل و فصل شده است که از جمله آن ها بهره برداری از دکل
بی تی اس ایرانسل در این روستاست و خوشبختانه مشکالت تلفن
همراه و اینترنت پرسرعت در این روستا حل شد.
به گفته «نجفی» ،به زودی با همکاری صدا و سیما مشکل دیجیتال
نیز در این روستا حل خواهد شد .وی افــزود :در خصوص مشکل
راه روستا ،قسمتی از راه آسفالت شده و برای قسمتی هم مجدد ًا
پیمانکار در مرحله تجهیز و شروع فعالیت است و ان شاءا ...به زودی
 3 ،2کیلومتر از راه آسفالت خواهد شد .وی در خصوص رفع مشکل
آب شرب اهالی این روستا اظهارکرد :این روستا چون تحت پوشش
اداره آب و فاضالب روستایی نیست ان شاء ا ...در اولین برنامه تالش
خواهیم کرد آن را تحت پوشش آبفای روستایی ببریم و این اداره در
اولین برنامه خود مساعدت های الزم را در خصوص به سازی چشمه و
حفر چاه آب شرب داشته باشد.

خبر

خسارت  ۹۸۷میلیارد ریالی خشکسالی به کشاورزی اسفراین
نجفیان -خشکسالی سال زراعی کنونی ۹۸۷
میلیارد و  ۳۵۰میلیون ریال به بخش کشاورزی
اسفراین خسارت وارد کرد؛ خسارتی که بیشترین
آن مربوط به بخش زراعی این شهرستان است.
«احمد یوسفی» ،مدیر جهاد کشاورزی اسفراین
با اشاره به این که در سال زراعی جاری  ۶هزار و
 ۶۰۰هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر
کشت گندم آبی رفته و بر اثر خشکسالی  5هزار و
 ۸۰۰هکتار آن قابل برداشت بود ،افزود12.2 :
درصد از سطح زیر کشت گندم آبی اسفراین در
خشکسالی سال زراعــی فعلی از بین رفته است
و البته میانگین عملکرد گندم آبی در شهرستان
هم  3.5تن در هکتار بود که امسال به  2.5تن در
هکتار کاهش یافت.

وی با اشــاره به این که از  ۲هــزار و  ۴۵۰هکتار
سطح زیر کشت گندم دیم هم فقط  ۴۵۰هکتار
آن قابل برداشت بود که با این تفاسیر  ۸۲درصد
کشتزارهای گندم دیم به دلیل خشکسالی از بین
رفــت ،خاطرنشان کــرد :میانگین عملکرد گندم
دیم هر ساله شهرستان  1.8تن در هکتار بود که
امسال تنها یک تن در هر هکتار گندم برداشت
شد.
وی سطح زیر کشت جو دیم امسال شهرستان را
هم  ۱۵۰هکتار بیان و خاطرنشان کرد :صد درصد
سطح زیر کشت جو دیم و  5درصد محصول جو آبی
شهرستان هم بر اثر خشکسالی از بین رفت.
وی بــه کاهش  ۳۰درص ــدی میانگین عملکرد
جو آبی در اراضی زیر کشت این محصول زراعی

در این شهرستان اشاره و تصریح کرد :میانگین
عملکرد برداشت جو آبی از  3.4تن در هکتار در
سال های گذشته به  2.5تن در هکتار رسیده
است.
وی با بیان این که شهرستان اسفراین با  ۲هزار
هکتار بــادام دیــم بیشترین سطح بــاغ هــای این
محصول را در استان دارد ،افزود :محصول همه
باغ های بادام دیم شهرستان بر اثر سرمای اسفند
سال گذشته و همچنین خشکسالی امسال از بین
رفت.
به گفته این مقام مسئول ،خشکسالی عالوه بر از
بین بردن محصول بادام دیم سبب خشک شدن
درختان کمبنیه این باغ ها هم شد.

گزارش خبری

نوسازی بافت های فرسوده در گرمه ،شاید زمانی دیگر
محمودیان
وج ــود بــافــت هــای فــرســوده در شهرها یکی از
مشکالت بزرگی اســت که جوامع شهری با آن
مواجه هستند .در شهر گرمه برخی محله های
قدیمی به خصوص در مرکز شهر با بافتی فرسوده
هنوز پا برجا هستند و از نوسازی آن ها خبری
نیست .ایــن محله هــا مشکالت زیـــادی دارنــد؛
مشکالتی همچون کوچه هــای باریک ،بناهای
کاهگلی که هر لحظه ممکن اســت آوار شوند،
بافت هایی که بر اثر رطوبت حتی به منازل تازه
ســاز نیز آسیب رســانــده انــد ،کوچه هایی پیر با
بناهایی پیرتر که در انتظار جوان سازی هستند و
گالیه های قدیمی مردم و اهالی این محله که عمر
برخی گالیه های شان به قدمت عمر این بناها و
کوچه هاست«.میرزایی» ،یکی از اهالی خیابان
امــام سجاد(ع) است که می گوید :بیش از ۴۰
سال است در این محله زندگی میکنم و بارها به
شهرداری برای سامان دهی این منطقه فرسوده
مراجعه کرده ام اما رسیدگی نشده است.
وی ادامه می دهد :خاک برداری و دستور تخریب
چند بنای فرسوده در اطراف منزل ما کار سختی
بــرای نیروهای شــهــرداری نیست و امیدواریم
اعضای شورای دوره بعدی به مشکل ما رسیدگی
کنند.
صاحب یک ملک فرسوده در خیابان ناطق می
افزاید :ما هم می خواهیم در خانه ای تازه ساخت
زندگی کنیم اما هزینه ساخت و ساز ساختمان
بسیار باالست و از طرفی توانایی گرفتن وام را

نداریم و مجبور هستیم در این خانه خراب زندگی
کنیم.
محله کارگر یکی از محله های پیر شهری و سال
هاست منتظر است تا دستی به سر و رویش کشیده
شود ،مردم این محله هم مانند بسیاری از محالت
قدیمی شهر ناتوان از پرداخت اقساط تسهیالت
هستند و از طرفی بعضی از آن ها معتقدند که مبلغ
تسهیالت برای بازسازی یا حتی به سازی کافی
نیست.
«تقی زاده» یکی از بانوان محله کارگر است که
تصریح می کند :هر روز کوچه ما پر از خشت و
کاهگل است و وقتی باران می بارد وضعیت کوچه
به دلیل وجود یک بنای خراب بسیار تاسف بار می
شود.
وی بیان می کند :با توجه به توسعه شهری و سامان
دهی بافت فرسوده ضروری است شهرداری برای

اخبار

افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی اسفراین
نجفیان -نرخ جا به جایی مسافر با تاکسی عمومی ،مینی بوس و آژانس درون شهری در اسفراین افزایش
یافت.
این مطلب را «سلیمان غفاری جوشقان» ،رئیس شورای شهر اسفراین مطرح کرد و افزود :بر اساس مصوبه
اخیر شورای اسالمی شهر و تاییدیه هیئت انطباق مصوبات با قوانین و مقررات کرایه تاکسی عمومی درون
شهری و مینی بوس درون شهری و تاکسی تلفنی (آژانس) در سال  ۱۴۰۰به شرح مندرج در جدول نرخ
گذاری خدمات شهری افزایش یافت که از سوی شهردار اسفراین برای اجرا ابالغ شد .به گزارش خبرنگار
ما ،چندی پیش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری در اعتراض به افزایش نیافتن کرایه جا به
جایی مسافر اعتراض و تجمع کردند.

تقاطع ها و میادین اسفراین ،نیازمند اصالح هندسی
نجفیان -شماری از تقاطع ها و میادین پرتردد اسفراین نیازمند اصالح هندسی هستند؛ نقاطی که بارها
میزبان سوانح و حوادث ترافیکی بوده اند و الاقل خسارات مالی زیادی را به جا گذاشته اند .پیش از این راه
حل های موقتی چاره کار بود اما هیچ گاه به طور اصولی و ریشه ای به مسائل نگاه نشد با این وجود شهرداری
اسفراین کار مطالعات ترافیکی شهر و مطالعات اصالح هندسی تقاطع ها و میادین را کلید زده است اما آن
چه ضروری است تسریع و تسهیل در روند عملیاتی و اجرایی شدن کار اصالح هندسی تقاطع ها و میادین
است .شهرداری اسفراین االن در گیر و دار اصالح هندسی میدان قائم(عج) است ،گام هایی هم برای تقاطع
بولوارهای کشاورز و امام رضا(ع) برداشته شده است اما باید بدانیم اولویت های اصالح هندسی تقاطع ها
و میادین به این  ۲نقطه محدود نمی شود و بقیه میادین و تقاطع های میزبان سوانح و حوادث ترافیکی هم
نیازمند این هستند که نگاه شورای ترافیک ،کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و اداره حمل و نقل و ترافیک
شهرداری اسفراین و حمایت های شورای اسالمی شهر به آن ها معطوف شود.

از شهرستان ها چه خبر؟
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این مکان اقدامات الزم را انجام دهد«.کریمی»،
یکی از اهالی کوچه سراب از وضعیت محله خود
ناراضی است و بیان می کند :از سال های قبل این
محله با بافت های فرسوده منازل به حال خود رها
شده است و کاش شهرداری زودتر دستور تخریب و
بازسازی این گونه اماکن را بدهد.
وی تصریح می کند :ارائه تسهیالت به این افراد
از وعده هایی بود که برخی منتخبان شورا قبل از
انتخابات بیان کردند و امیدواریم این وعده ها در
سال اول فعالیت منتخبان عملی شود.
«شکاریان» ،عضو شورای شهر گرمه در آخرین روز
کاری شورای دوره پنجم این شهر توپ را در زمین
شهرداری می اندازد و می گوید :دلیل رسیدگی
نکردن به بافت فرسوده را باید از شهرداری پرسید.
شهردار گرمه نیز به تماس ها و پیام های خبرنگار
ما پاسخ نمی دهد.

میم پرور-فاروج
ﺍ ﺍبه نقل از روابط عمومی فرمانداری فاروج ،در راستای توسعه متوازن زیرساخت های ارتباطی ،دسترسی
روستاهای باالی  20خانوار به شبکه ملی اطالعات و بهره مندی روستاییان از خدمات و سرویس های نوین
ارتباطی 2 ،سایت جدیــد تـلفن همراه در روستـاهای بــاغ محــله و قره چشمه بخش مرکزی شهرستان فاروج
با پوشش جمعیت  547نفری از محل طرح خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
( )USOنصب و راه اندازی شد و سیم کارت های همراه اول و ایرانسل نیز با استفاده از قابلیت رومینگ بین
اپراتوری رایگان از خدمات اینترنت پرسرعت  3Gو  4Gبرخوردار شدند.

هشت بهشت

آرامگاه شیخ احمد ذاکر گورپانی
نجفیان« -شیخ جمال الدین احمد ذاکر جورفانی (گورپانی)» از
عرفای بزرگ قرن هفتم هجری قمری و از شاگردان نام آور «شیخ
رضی الدین علی الال» بود .مقبره شیخ احمد ذاکر از لحاظ تقسیم
بندی پالن جزو مقبره های چهارضلعی گنبددار است و تنها تزیینات
بنا در داخل شامل فیل پوش ها و طاق نماهاست .قدمت این بنای
 3طبقه (اشکوبه ای) به دوره سلجوقی می رسد .این بنای تاریخی
که در روستای گورپان از روستاهای بخش مرکزی و در فاصله 35
کیلومتری اسفراین قرار دارد به شماره  5906در فهرست آثار ملی
به ثبت رسیده است.

