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اهالی روستاهای گرمه ،منتظر احداث پارک

عکس ها :آرشیو

محمودیان -با احداث پارک در روستاها زمینه ای مناسب برای گذراندن اوقات
فراغت مردم فراهم می شود .شهرستان گرمه  ۱۷روستا دارد که به جز یک روستا
بقیه پارک ندارند .نبود پارک در روستاهای گرمه باعث نگرانی خانوادهها از بروز
خطر احتمالی در محل های بازی غیراستاندارد کودکان شده است ،کودکانی که

به جای بازی با وسایل استاندارد در فضای سبز بیشتر زمان خود را در زمین های
خاکی سپری میکنند .اهالی روستاها در انتظار احداث پارک و نصب تجهیزات
بازی برای کودکانشان هستند.
«یزدان پور» یکی از اهالی روستای رباط قره بیل است که می گوید :کودکان ما

مجبور هستند به دلیل نبود پارک ،بیشتر اوقات در کنار جاده آسیایی بازی کنند
که خطرات بسیاری را برای کودکان در پی دارد و همواره باید دلهره داشته باشیم
که بچه ها در مسیر خودروها قرار نگیرند.
«خانی» یکی از اهالی روستای رباط عشق است که می گوید :بچه ها باید اوقات
فراغت را به بهترین شکل سپری کنند نه این که فقط در زمین های خاکی بازی
کنند« .محمودی» یکی از اهالی روستای چشمه خان است که بیان می کند :در
این روستا هیچ گونه فضای سبز و وسایل بازی و پارک وجود ندارد و بچه ها گاهی
استخرهای ذخیره آب کشاورزی را به عنوان محل بازی انتخاب می کند که بسیار
خطرناک است« .اسفندیاری» یکی از اهالی روستای گلمندره است که اظهار می
کند :بازی کودکان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی زنگ خطری است که باید
به گوش مسئوالن برسد و مسئوالن مربوطه به این موضوع رسیدگی کنند.
بخشدار گرمه در این مورد می گوید :فضایی در روستاها به نام پارک وجود ندارد
که بتوانیم تجهیزات آن ها را تامین کنیم« .ایوبی» ادامه می دهد :در روستای
دشت یک پارک وجود دارد که تجهیزات آن هم ایمن نیست .وی ادامه می دهد:
اعتبار مالی در خصوص ایجاد پارک در روستاها تخصیص نیافته است و در صورت
تخصیص اعتبار می توانیم خدمات بهتری را برای روستاییان فراهم کنیم.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

ضرورت احداث کمربندی در فاروج
میم پرور -نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای
اسالمی در جلسه شــورای حفاظت از حقوق بیت المال
فاروج به بیان اهمیت و ضرورت احداث کمربندی در این
شهر پرداخت و گفت :دولــت احــداث کنارگذر فــاروج را
سال  ۱۳۸۸تصویب کرد لیکن پس از تصویب که دولت
و وزارت راه ،آن را جــزو طــرح هــای ملی در نظر گرفتند
اعضای شــورای شهر در آن مقطع زمانی با این استدالل
که با احداث کنارگذر ،اقتصاد شهر به رکود خواهد رفت و
با وجود فعالیت  100مغازه آجیل فروشی که در هر کدام
تعداد زیادی از شهروندان مشغول به فعالیت هستند آسیب
زیادی به بازار آجیل واقتصاد شهر وارد خواهد شد ،با این
طرح مخالفت شد و دولت نیز بر اساس این استدالل دستور
توقف طرح را صادر کرد.
دکتر «علی آذری» افــزود :مجدد ًا در سال  ۹۱این طرح
در  ۳۵ردیــف طــرح مهر ماندگار آغــاز شد ولــی مجدد ًا با
مخالفت فرماندار وقت و اعضای شورای شهر قرار گرفت و
وزارت راه بعد از این موضوع ،این پروژه را از ردیف خارج
کرد که ضروری است مجدد ًا برای راه اندازی طرح احداث
کمربندی نامه ای نوشته شود تا در ردیف طرح قرار گیرد و
بتوانیم اقدامات الزم در راستای راه اندازی مجدد احداث
پروژه را انجام دهیم.
وی ادامــه داد :استدالل وزارت راه در زمینه توقف این
طرح این بود که بنا به نظر شورای شهر و فرماندار احداث

کنارگذر باعث ضرر رساندن به اقتصاد شهر خواهد شد ،اما
ما نباید به خاطر نام شهر آجیلی ،جلوی طرح های عمرانی
و اقتصادی شهر را بگیریم.
ایــن نماینده مجلس تصریح کــرد :ضــروری اســت پس از
تصویب طرح کمربندی و گرفتن دستور از وزیر از طریق
قوانین مربوطه و طبق ماده  ۹دستور شروع مجدد احداث
کمربندی صادر شود و اقدامات الزم در راستای احداث این
پروژه به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد .فرماندار
فاروج نیز در این جلسه گفت :حفظ بیت المال از اهمیت و
توجه بسیار زیادی برخوردار است.
«عبدالرضا فرزانه» به بیان اهمیت احداث کمربندی در این
شهر پرداخت و اظهار کرد :طرح کنارگذر آسیب بیشتری
به اقتصاد شهر خواهد زد اما در راستای احداث و تکمیل
کمربندی در ایــن شهر می تــوان کمک قابل توجهی به
اقتصاد شهر صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد :زمان کمی برای بهره برداری از پروژه
استخر آمــوزش و پــرورش مانده است و فقط در خصوص
پارکینگ آن ،باید اقدامات الزم صورت پذیرد و مکانی را
به آن اختصاص دهند .وی اضافه کــرد :با سمت توسعه
روستاها زیاد موافق نیستیم چرا که توسعه روستاها باید به
نفع مردم باشد.
«فرزانه» افزود :با توجه به کمبود منابع آبی و مشکالت بی
آبی در برخی نقاط کشور ،استارت طرح فاضالب شهری از

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به خاطر حاد شدن
موضوع کم آبی ،باید از پساب ها در خصوص فضای سبز
استفاده شود.رئیس دادگستری فاروج نیز در این جلسه
گفت :فلسفه جلسات حفاظت از حقوق بیت المال ،در
حقیقت حفاظت از حقوق بیت المال در اراضی ملی است
که با توجه به اهمیت این موضوع ،تصمیمات بسیار خوب و
سازنده ای در این جلسات به نفع شهر و مردم گرفته خواهد

مشارکت داشتند ،کانون فرهنگی ،هنری معراج السعاده که همیشه برای آبادانی
یروستای بزنج در تالش بوده ،به عنوان نمانام یا همان برند مسجدی دانش بنیان
حضوریافت.

راه اندازی  ۶پایگاه شهری «مدرسه تابستان» در اسفراین
معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش اسفراین از راه اندازی  ۶پایگاه
شهری «مدرسه تابستان» برای جبران و تثبیت یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی
خبر داد؛ طرحی که البته در تمامی مدارس روستایی اجرایی و عملیاتی می شود.
«علی شفیع پور» با اشاره به این که طرح «مدرسه تابستان» به منظور تدارک برای
جبران و تثبیت یادگیری دانشآموزان دوره ابتدایی است ،خاطر نشان کرد :مطالعه
و یادگیری دقیق در درسهای ریاضی ،علومتجربی و فارسی خاص دانشآموزان
دارای توصیف «نیاز به تالش» و «قابل قبول» از اهدافی است که در دستور کار طرح

از شهرستان ها چه خبر؟
در مراسم تکریم رئیس و معارفه سرپرست دانشکده علوم پزشکی
اسفراین مطرح شد:

هشدار درباره روند افزایشی ابتال به کرونا
نــجــفــیــان -مــراســم
تـــکـــریـــم رئـــیـــس و
مــعــارفــه ســرپــرســت
دانـــشـــکـــده عــلــوم
پــزشــکــی اســفــرایــن
ب ــرگ ــزار و طــی آن،
با تقدیر از زحمات
دکـــــتـــــر «اســــحــــق
ایــلــدرآبــادی» ،دکتر
«طاهره توفیقیان» از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به
عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اسفراین
معرفی شد .حجت االسالم «سید محمد موسوی» امام جمعه و رئیس هیئت
امنای مجمع خیرین سالمت اسفراین در این مراسم ،سالمت را یکی از نعمت
هــای الهی دانست .وی از تالشهای مدافعان سالمت و کــادر بهداشتی،
درمانی در مقابله با کرونا قدردانی و قدرشناسی کرد .رئیس دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و رئیس قطب  ۹دانشکدهها و دانشگاههای وزارت بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشکی هم در این مراسم نسبت به روند افزایشی ابتال به
کرونا هشدار داد .دکتر «محمدعلی کیانی» با بیان این که پیک ششم کرونا
در کشور با مدیریتی صحیح در حالی در ایران به مدت  2ماه کنترل شد که
بسیاری از کشورهای اروپایی مرگ  20تا  30هزار نفر را ثبت می کردند،
افزود :ساده انگاری کرونا آسیب های جبران ناپذیری را در پی دارد و باید برای
مبارزه با این بیماری ،هوشیارتر و دقیق تر عمل کرد .وی از فعالیت  ۹دانشکده
و دانشگاه علوم پزشکی در استان های خراسان سخن به میان آورد و افزود:
از این میان  ۲دانشگاه و دانشکده در خراسان شمالی فعال است« .امان ا...
حسین پور» رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی و نماینده مردم اسفراین
در مجلس شورای اسالمی هم یاد و خاطره شهدای مدافع سالمت را گرامی
داشت و افزود :دولت مردمی و انقالبی کارهای بزرگی به ویژه در حوزه سالمت
به خصوص در مقابله با کرونا پیش برده و به ثمر رسانده است .وی بر پیگیری
و تدارک برای جذب و افزایش ضریب ماندگاری پزشکان متخصص و ارتقای
زیرساختهای بهداشتی و درمانی به عنوان ماموریت رئیس دانشکده علوم
پزشکی اسفراین تاکید کرد و از اختصاص  12هزار میلیارد تومان بودجه در
سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی خبر داد و اضافه کرد :بخشی از این
بودجه به حوزه سالمت در خراسان شمالی و اسفراین اختصاص یافته است که
می تواند در ارتقای شاخص های سالمت نقش مهمی را ایفا کند.

دستگیری  ۳حفار غیرمجاز در راز و جرگالن

حضور کانون «معراج السعاده» در نمايشگاه نمانام های دانش بنيان روستايی
کانون فرهنگی ،هنری معراج السعاده روستای دوستدار کتاب بزنج اسفراين در
نخستين نمايشگاه نمانام های دانش بنيان روستايی به عنوان نماينده خراسان
شمالی و تنها برند مسجدی ،فعاليت خود را در میان شرکت های صاحب نام و
ایده پردازان عرصه های مختلف فرهنگی کشور ،به ویژه فناوری و اطالعات عرضه
کرد .به گزارش ستاد ارتباطات رسانه ای فهما از خراسان شمالی ،این نمایشگاه که
برای اولین بار در کشور برنامه ریزی شده و بخش تکمیلی سومین نمایشگاه بزرگ
شهر هوشمند ایران است در مصالی امام خمینی(ره) تهران برگزار شد .همزیستی
مسالمت آمیز تکنولوژی در کنار آرامش سلیقه رنگارنگ سنتی و سبک و سیاق
روستاها با فرهنگ و شیوه بکر ،از ویژگی چشم نواز این نمایشگاه است که غرفه تنها
کانون فرهنگی ،هنری مسجد کشور در آن شوق تماشا را بیشتر می کرد« .هاجر
قادری» مدیر کانون فرهنگی ،هنری معراج السعاده مسجد امام حسن مجتبی(ع)
روستای بزنج اسفراین در این باره گفت :خوشحالم در نمایشگاه نمانام های دانش
بنيان روستايی که بیش از  ۲۳۰سازمان ،شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها

شهرستان ها

«مدرسه تابستان» است .به گفته وی ،کالسهای «مدرسه تابستان» از  ۱۳تیر آغاز
شده است و باید دانشآموزان هدف به پایگاه تابستانی یا مدرسه خود مراجعه کنند.
وی با تاکید بر این که پیش از این فراخوان جذب معلم جهادگر از میان آموزگاران
دوره ابتدایی بهمنظور کمک به دانشآموزان دارای افت تحصیلی ،تکرار پایه و ترک
تحصیل از سوی معاونت آموزش ابتدایی دستگاه تعلیم و تربیت اسفراین منتشر شد،
خاطرنشانکرد ۶:مدرسهابتداییشهریبهعنوانپایگاه«مدرسهتابستان»وتمامی
مدارس ابتدایی روستایی آماده پذیرش و ثبتنام دانشآموزان هدف هستند.

شد« .جعفری» افزود :با توجه به مشکل کمبود آب در نقاط
مختلف کشور ،باید ضمن حفاظت از آب های زیرزمینی و
جلوگیری از تخریب اراضی بیت المال ،همه ما وظیفه داریم
این ثروت ملی را حفظ و آن را به نسل های آینده نیز منتقل
کنیم .وی با اشــاره به ضــرورت تکمیل پــروژههــای ناتمام
اظهار کرد :یکی از تدابیر خوب در دولت جدید ،تصمیمات
خوب و سازنده در خصوص پروژههای ناتمام است.

سرپرست اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی راز و جرگالن از
دستگیری  ۳حفار غیرمجاز در روستای اشرف دره این شهرستان خبر داد.
«عقیل مجردی» گفت :در پی دریافت گزارشی مبنی بر حفاری غیرمجاز
در روستای اشرف دره بخش جرگالن ،موضوع توسط یگان حفاظت میراث
فرهنگی شهرستان و با هماهنگی پاسگاه انتظامی راز و جرگالن بهصورت
ویژه پیگیری شد و پس از حضور در محل 5 ،حفار غیرمجاز دستگیر شدند .وی
افزود :از این افراد ،ادوات حفاری کشف و ضبط شد و متهمان به همراه پرونده
تشکیل شده به مراجع قضایی معرفی شدند و موضوع در حال پیگیری است.

