www.khorasannews.com
روزنامه خراسان شمالی :گروه چهارم نشریات
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
یک شنبه اول خرداد 1401
 20شوال  .1443شماره 3742

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)

صندوق پستی91735-511 :
تلفن051-37634000 :
نمابردبیرخانه051-37624395 :

پیامك 2000999 :چاپ:شهرچاپخراسان

اذان ظهر  12 :37غروب آفتاب  19:49اذان مغرب  20:10اذان صبح فردا  3:41طلوع آفتاب فردا 5:26

آدرس :بجنورد،خیابان امام خمینی(ره) ،بین میدان فردوسی و مادر ،جنب درمانگاه خاتم االنبیا(ص)

تلفن اشتراک32239764 :
دفترمرکزی پذیرش آگهی32239764:

گرمه ای ها در انتظار تغییر چهره فضای سبز

زینب محمودیان -افزایش سرانه فضای سبز در
محیط شهری با توسعه و گسترش آپارتماننشینی،
هــمــواره بهعنوان یکی از دغدغههای شهروندان
مطرح میشود و موضوعی است که لزوم توجه بیش
از پیش مدیران و برنامهریزان شهری را میطلبد.
توسعه فضاهای سبز شهری به ارتقای کیفیت منظر
شهری کمک میکند.
در شهر گرمه ،افزایش تعداد پــارک ها و توجه به
فضای سبز ،یکی از خواسته های شهروندان است.
تعیین تکلیف پــارک شهید فهمیده و بــاغ ملی به
عنوان دو پــارک ایــن شهر از خواسته هــای گرمه
ای هاست که در این سالها به دلیل نبود برنامه
مشخص و مدون برای آن ها در حاشیه قرار گرفته
اند.
شهروندان انتظار دارنــد شهرداری و شــورای شهر
برای افزایش تعداد پارک ها ،بازپیرایی فضای سبز
محالت و خیابان هــای شهر و به طــور کلی تغییر
چهره فضای سبز در ایــن شهر ،گــام هــای مؤثری
بردارند و چاره ای بیندیشند .در این بین ،باید دید
شهردار بــرای تحقق این موضوع چه برنامه هایی
دارد و در تعامل با شورای شهر چه برنامه هایی را
در گرمه اجرایی خواهد کرد.
«مرگن» یکی از شهروندان گرمه ای است که می
گوید :پارک ملی گرمه قدمتی بیش از  ۲۰۰سال
دارد اما اطــراف پــارک و تجهیزات پــارک به قدری
محدود است که افــراد بسیار کمی بــرای تفریح به
این پارک میروند.
وی ادامــه می دهــد :اگــر شــهــرداری به جــای توجه
به پــارک شقایق به بقیه پــارک ها هم توجه داشته

باشد قطع ًا مردم محالت مختلف به جای رفتن به
این پــارک ،به پارک نزدیک منطقه خود می روند.
«انگوری» از یگر شهروندان گرمه ای است که از بی
توجهی شهرداری به پارک شهید فهمیده گالیه مند
است و می گوید :پارکی که با نام شهید مزین شده
اســت میتواند فضایی بــرای فعالیت هــای دینی،
فرهنگی و علمی هم شود .وی بیان می کند :این
پارک بیشتر پاتوق معتادان شده است چون المپ
های داخل پارک خاموش است و کمتر شهروندی
در آن تردد می کند.
«عباسی» دیگر شهروند گرمه ای تصریح می کند:
کاش شهرداری به جای دیوارکشی بخشی از پارک
شهید فهمیده برای احداث پارک بانوان که بعدها
متوجه شدند که دیوارکشی درســت نیست ،بیت
المال را صرف فضا ســازی و زیباسازی پــارک می
کردند.
«محمدی» یک شهروند دیگر است که می گوید:
سوالم از شهردار این است که آیا اعتبارات باید برای
پــارک شقایق صرف شود و بقیه اماکن و فضاهای
سبز شهر فــرامــوش شــونــد؟ وی بیان مــی کند :با

یک شهروند :اگر شهرداری به جای توجه
به پارک شقایق به بقیه پارک ها هم توجه
داشته باشد قطع ًا مردم محالت مختلف به
جای رفنت به این پارک ،به پارک نزدیک
منطقه خود می روند

از شهرستان ها چه خبر؟
در مانه و سملقان صورت گرفت؛

تولد نوزاد در آمبوالنس
رئیس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی از تولد نــوزاد دختر در آمبوالنس
بــه دســت توانمند کارشناسان فوریتهای
پزشکی شهرستان مانه و سملقان خبر داد.
دکتر «تقی دولت آبــادی» گفت :طی تماس
تلفنی با مرکز ارتباطات سازمان اورژانــس
استان در روز پنج شنبه  29اردیبهشت مبنی
بر حضور مادر باردار  33سالهای در روستای
چهل گذر از توابع شهرستان مانه و سملقان
که از درد زایــمــان شکایت مـیکــرد ،سریع ًا

نزدیک ترین آمبوالنس پایگاه اورژانس 115
به محل اعزام شد.
وی افزود :مادر باردار سریع ًا به بیمارستان
اعــزام شــد ولــی حین انتقال ،نــوزاد توسط
کـــارشـــنـــاســـان فـــوریـــتهـــای پــزشــکــی در
آمبوالنس متولد شد.
دکتر «دولت آبادی» با اشاره به زایمان دوم
مــادر بــاردار ،بیان کــرد :نــوزاد دختر بعد از
تــولــد بــه هــمــراه م ــادر در ســامــت کــامــل به
بیمارستان پورسینای آشخانه تحویل داده
شدند.

موافقت اصولی برای احداث یک اردوگاه گردشگری
در شیروان

گذری به پارک منطقه پرستار و کارگر میتوان این
سوال را بیان کرد که چرا این پارک ها از دوره قبل
ناتمام رها شده اند و پروژه به اتمام نمی رسد .در
همین خصوص ،شهردار گرمه می گوید :فضای سبز
گرمه  5برابر استاندارد جهانی برای هر فرد است.
«اسدی» می افزاید :در خصوص پروژه پارک یادگار

سرچشمه شوقان ،منتظر نگاه مسئوالن
ایــن جــا «سرچشمه شــوقــان» اســت؛ چشمه ای بسیار
زیبا در شهر شوقان .از این مکان دل انگیز تا بجنورد
حــدود  62کیلومتر راه اســت ،البته اگر از مسیر جاده
قدیمی ،کم عرض و خطرناک بجنورد  -خوش منظر –
حصار حسینی به سمت شوقان برویم و در صورتی که
قصد داشته باشیم مسیر مطمئن تر و بهتری را انتخاب
کنیم باید از سه راهی سنخواست در نزدیکی پلیس راه
اسفراین مسیر را ادامه دهیم و زمان بسیار طوالنی تری
را برای رسیدن به سرچشمه شوقان سپری کنیم .سال
هاست که اهالی شوقان و روستاهای این مسیر منتظر
به سازی این جاده هستند که غیر از آسفالت و روکش

شهرستان ها

آسفالت برخی نقاط آن همچنان کم عرض باقی مانده
است .پروژه راه بجنورد به سنخواست نیز مدت هاست
در فهرست اجــرا باقی مانده است  .بی راه نیست اگر
بگوییم با به ســازی ایــن جــاده و احــداث جــاده جدید،
سرچشمه شوقان می تواند به یکی از مناطق گردشگری
استان خراسان شمالی تبدیل شود و روزانه شاهد حضور
بسیای در این منطقه گردشگری خواهیم بود .هم اکنون
با وجود سختی مسافرت در این راه ،مسافران زیادی را
می بینیم که به چشمه شوقان می روند و از زیبایی های
بکر روستاهای این مسیر و خود شوقان و سرچشمه آن
لذت می برند .نکته قابل تامل این که در شهر شوقان

و پرستار با توجه به بدهی شهرداری و در اولویت
قــرار دادن حقوق نیروها به محض تامین اعتبار
اقدام خواهد شد.
وی ادامه می دهد :در خصوص پارک شهید فهمیده
بــرای تامین روشنایی و تعمیر ست هــای ورزشــی
اقدام شده و در دستور کار قرار گرفته است.

تابلوهای راهنمایی بــرای رسیدن به سرچشمه بسیار
اندک است و مسافران سردرگم می شوند .عجیب است
که چرا این نقطه گردشگری مهم از نظر نصب تابلوها
این اندازه مورد بی مهری قرار گرفته است و مسافران
باید برای رسیدن به سرچشمه شوقان از اهالی محل
آدرس را بپرسند .وارد سرچشمه که می شوید خانواده
های بسیاری را می بینید که زیر سایه درختان فرش
پهن کرده و بساط چای و کباب خود را به راه انداخته
اند ،تعدادی آالچیق نیز در وسط پارک پذیرای مسافران
و مراجعان است ،اما فضای سبز پارک به رسیدگی جدی
نیاز دارد .در استخر کنار جشمه کودکانی را مشاهده
می کنید که در حال شنا هستند ،این در حالی است
که چند متر پایین تر مراجعان در حال نوشیدن آب و

مــدیــرکــل مــیــراثفــرهــنــگــی ،گــردشــگــری و
صــنــایـعدســتــی خــراســان شــمــالــی از صــدور
موافقت اصــولــی بــرای احــداث یــک اردوگــاه
گردشگری در روستای امیرآباد شیروان خبر
داد.
بـــه گــــــزارش روابــــــط ع ــم ــوم ــی ادارهکــــــل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراسان شمالی« ،علی مستوفیان» گفت :این
پروژه با سرمایهگذاری  ۱۰میلیارد ریالی در

شستن ظروف خود هستند .دقایقی بعد نگهبان پارک
به کودکان تذکر می دهد که این جا جای شنا نیست
اما مگر گوش آن ها بدهکار است! به نظر می رسد باید
تمهیداتی برای حصار بهتر و بیشتر چشمه اندیشیده
شــود .میزان آب چشمه بسیار کم شــده اســت و ایــن را
می تــوان از روی خط کشی که در گوشه ای از استخر
نصب شده است ،فهمید .سرویس های بهداشتی پارک
کنار چشمه نیز به رسیدگی نیاز دارد چرا که آب لوله
کشی آن حداقل این روزها قطع است .این جاذبه مهم
گردشگری در روزهایی که به تابستان و پیک سفرها
نزدیک می شویم منتظر نگاه ویــژه مسئوالن اســت تا
سرچشمه شوقان دوباره جان بگیرد و محلی برای توسعه
اقتصادی و گردشگری شوقان باشد.

روستای امیرآباد شهرستان شیروان احداث
خواهد شد.
وی اظــهــار کـــرد :ایــن پـــروژه گــردشــگــری با
دریافت مجوز موافقت اصولی ،در مساحتی
بیش از  35هــزار مترمربع با زیربنای ۳۰۰
مترمربع اجــرا خواهد شــد .وی خاطرنشان
کرد :با احداث این اردوگاه گردشگری ،برای
 ۹نفر بهصورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد
خواهد کرد.

