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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار جاجرم خبر داد:

گام نخست برای 64تختخوابی شدن
بیمارستان جواد االئمه

(ع)

پروژه  ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان و از مصوبات سفر
رئیس جمهور است که بخشی از آن تامین شده و باقی
مانده اعتبار تا سال آینده تامین خواهد شد«.محبی»
افزود :با توجه به مساعدت های وزارت بهداشت ،رئیس

معینی -با پیگیری های انجام شده با کار مناقصه پروژه بیمارستان جواد
االئــمــه(ع) ،پیمانکار این پــروژه مشخص و طی روزهــای آینده عملیات
اجرایی و ارتقای بیمارستان جاجرم از  ۳۲تختخواب به  ۶۴تختخواب
آغاز خواهد شد.فرماندار جاجرم با اعالم این خبر گفت :اعتبار اولیه این

دانشگاه علوم پزشکی استان نیز قول مساعد مبنی
بر تامین اعتبار باقی مانده داده است.وی با اشاره به
اهمیت این پروژه تصریح کرد :این پروژه می تواند از
مراجعات مردم منطقه و دو شهرستان گرمه و جاجرم

رویای فاروجیها برای تجهیز پارک های محله

از میان خبر ها

مسابقات کشوری
دانشآموزان
معینی« -فاطمه صــادقــی ف ــر»« ،کــوثــر کارگر
مقدم» و «فاطمه امینی» سه دانش آموز از مقطع
دبیرستان جاجرم توانستند به مسابقات کشوری
قرآن و معارف اسالمی که در اردبیل برگزار می
شود راه یابند.
«عابدینی» مدیر آموزش و پرورش جاجرم با بیان
این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما گفت:
این مسابقات در رشته های پژوهشی ،مفاهیم
قــرآن ،صحیفه سجادیه ،نهج البالغه ،انشا،
نماز و احکام برگزار می شود که دانش آموزان
جاجرمی در رشته مفاهیم این مسابقات که از
تاریخ  ۲۴تیر به مدت  5روز برگزار می شود،
حضور دارند.

صغری میم پرور
عصر یک روز گرم تابستانی است و در فضای
نه چندان سبز یکی از پارک های محله فاروج،
کودکان غرق در رویای کودکانه خود سوار بر
وسایل بــازی ،لحظات شیرینی را سپری می
کنند و برخی شهروندان در گوشه و کنار این
شهر ،ساعتی را در بیرون از منزل به پارک و یا
فضای سبزی پناه برده اند تا به دور از هیاهوی
زندگی در آن جا به استراحت بپردازند.
در ورودی پــارک اصلی فــاروج تعداد زیــادی
مسافر که خستگی سفر آن ها را برای ساعاتی،
مهمان این مکان کرده است ،دیده می شوند.
هوا رو به تاریکی است و عده ای در حال جمع
کــردن وسایل و زیرانداز خود هستند و قصد
خروج از پارک را دارند و البته حق با آن هاست،
زیرا نور و روشنایی کافی در این مکان وجود
ندارد که جوابگوی نیاز روحی آن ها باشد و یا به
بازی و ورزش و یا حتی مطالعه بپردازند.
در گوشه دیگری از شهر ،بوستان سبز کوچکی
را شاهد هستیم که تعداد کمی وسایل بازی
و تفریحی در آنجا گذاشته شــده که با توجه
به جمعیت منطقه جوابگوی نیاز خانواده ها
نیست.فاروج ،شهری است که ساالنه میلیون
ها مسافر به خاطر جذابیت های موجود در این
شهر و روستاهای هدف گردشگری اش از آن
گذر می کنند و در مسیر راه برای لحظاتی کوتاه
پارک شهر به استراحت می پردازند.
اما آیا به راستی مردمان این شهر از فضای پارک
ها و یا فضای سبز که در نقاط مختلف شهر
احداث شده به صورت یکسان بهره مند هستند
و یا عمده نگاه و توجه به یک نقطه خاصی
معطوف شده و رویای سبز ساکنان دیگر مناطق
رنگ خیال به خود گرفته است؟!
عده ای از کودکان را می بینیم که بر دوچرخه
های کوچک خود ســوار شده اند و در مقابل
تعدادی از بچه ها را هم می بینیم که فرش
کوچکی را کنار در حیاط منزلشان پهن کردند
و با وسایل بسیار ساده غرق بازی های کودکانه
خود هستند.
یکی از مـــادران می گوید :از زمــان تعطیلی
مدرسه هــا ،غصه بزرگترها شــروع می شود
چرا که نگهداشتن بچه ها در خانه حوصله می
خواهد و برای همین هر روز غروب به این دلیل
که در محله مان پارک نیست مجبور هستیم در
کوچه و خیابان مواظب بچه ها در ساعاتی که
بازی می کنند ،باشیم.
«زمانی» می افزاید :فاصله منزل مان تا پارک
هــای شهر زیــاد اســت و باید هزینه آژانــس را
متحمل شویم تا به پــارک برویم و ای کاش
مسئوالن شهر در محله های پر جمعیت نیز
فضای سبز کوچکی با کمی وسایل بازی در نظر
بگیرند تا بچه ها هم سهمی در این خصوص

در اسفراین برگزار شد؛

جشنواره مالک اشتر
نجفیان -طی آیینی با حضور سردار «مرتضوی»
فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه(ع) رده های برتر
بسیج در نخستین جشنواره مالک اشتر اسفراین
معرفی شدند.
فرمانده سپاه حضرت جــواداالئــمــه(ع) خراسان
شمالی در این مراسم با اشــاره به این که ایمان
به خــدا و کفر به طاغوت در تفکر نــاب بسیجی
تبلور پیدا می کند ،گفت :باید تفکر ناب بسیجی
برای تشکیل تمدن نوین اسالمی در جامعه جوان
نهادینه شود.
سردار«مرتضوی»با بیان این که همه به وظیفه،
رسالت و ماموریت خود نسبت به انقالب شکوهمند
اسالمی عمل کنند و از هر انحراف ،خبط و خطایی
به دور باشند افزود :وحدت اجتماعی یک عنصر
کلیدی در پــیــروزی ،استقرار و استمرار نظام
مقدس جمهوری اسالمی است که والیت مداری
از رهبری حکیم ،بصیر و هوشمند مقدمه تحقق
وحدت و همدلی است.
فرمانده سپاه اسفراین نیز با گرامیداشت یاد و
خاطره شهدا به ویــژه شهید مدافع حرم «محمد
ابراهیم توفیقیان» گفت :بسیجیان در خط مقدم
رسالت ها و ماموریت های فراگیر بسیج هستند.
سرهنگ دوم پاسدار «الهی راد» با اشاره به این که
نام «مالک اشتر» زیبنده جشنواره تجلیل از برترین
های رده های بسیج شده است ،افزود :بسیج یک
شجره طیبه است که مایه دوام ،بقا و استمرار نظام
مقدس جمهوری اسالمی است.

داشته باشند.یکی دیگر از شهروندان می گوید:
امکانات بعضی از پارک های شهر کم است و
جوابگوی نیاز خانواده ها نیست.
«ع ــدل» مــی افــزایــد :اگــر در پــارک اصلی که
شهروندان زیادی هر روز عصر با خانواده به آنجا
می روند وسایل بازی مجهزی را در نظر بگیرند
میل و رغبت خانواده ها به رفتن و یا ماندن در
پارک بیشتر می شود.
به محله دیگری می رویم که دسترسی خانواده
ها به کوهستان پارک شهر راحت تر است.
«سعادتی» یکی از جوانان این منطقه است که
در این باره می گوید :هر زمان که بتوانم به اینجا
می آیم و همراه دوستانم ساعاتی را به ورزش
و تفریح می پردازم اما امکانات آن حتی برای
وسایل بازی بچه ها محدود است و اگر در این
زمینه مسئوالن فکری کنند ،بهتر است.
«کریمی»یکی از ساکنان مسکن مهر فاروج نیز
می گوید :کاش برای بانوان نیز به طور جداگانه
در این شهر پارک احداث شود تا خانم ها نیز
بتوانند از این گونه اماکن بهره بیشتری ببرند.
یکی از مسافران نیز از وضعیت پارک وحدت
شهر ناراضی است و می گوید :هر سال که با
خانواده به مسافرت می آییم شهر فاروج از جمله
جاهایی است که در آن جا برای خرید آجیل و
تنقالت توقف می کنیم.
«پهلوانی»می افــزایــد :ایــن پ ــارک در مسیر
مقصدمان قــرار دارد ،به همین خاطر آن را
انتخاب می کنیم ولی امکانات تفریحی پارک
خیلی کم است و بچه ها زود خسته می شوند.
وی ادامه می دهد :در سال های گذشته یادم
هست چند وسیله تفریحی ،برقی و بادی برای
بازی بچه ها در پارک بود ولی در حال حاضر
وجــود نــدارد و دیگر این که نور فضای پارک
خیلی کم است و مجبوریم زود محیط را ترک
کنیم.یکی از ساکنان محمد آبــاد فــاروج نیز

شهردار
فاروج  :در
جلسه اخیر
دراستانداری،
مقرر شد برای
فاروج نیز
سهمیه احداث
یک پارک
بانوان لحاظ
شود که زیر
ساخت آن در
حال انجام و
مکان ساخت
این پارک در
بخشی از
کوهستان
پارک شهر
و به اندازه
 3هکتار
تخصیص
یافته است

رئیس اداره بهزیستی فاروج:

اورژانس اجتماعی افتتاح می شود
میم پرور -همزمان با سراسر کشور در خصوص راه
اندازی اورژانس اجتماعی که ویژه شهرهای باالی 50
هزار نفر جمعیت است اورژانــس اجتماعی فــاروج در
هفته بهزیستی افتتاح می شود.رئیس اداره بهزیستی
فاروج با بیان این مطلب با اشاره به برنامه های هفته
بهزیستی که به نــام «بهزیستی؛ محور مسئولیت و

سالمت اجتماعی» نامگذاری شده است ،گفت :از مهم
ترین برنامه های این هفته می توان به برگزاری جشن
ویژه خانواده های تحت حمایت و معلوالن اشاره کرد.
وی افــزود :کلینیک ترک اعتیاد شهر تیتکانلو نیز در
این هفته با حضور مسئوالن افتتاح می شود«.وافری» از
افتتاح یک باب واحد مسکونی ویژه خانواده های دارای

صدای روستا
این کلیشه برای آن هایی است که کسی صدای
شان را نمی شنود و تریبون ندارند .شما از روستا،
دهستان و مرکز بخش خود می توانید با مسئوالن
حرف بزنید ،تلفن بزنید پیامک یا نامه بدهید.
هرچه دل تنگتان می خواهد بگویید .مشکالت
روستا را بگویید یا زیبایی های ناشناخته منطقه
تان را معرفی کنید .صدای روستا ،صدای شما .با
شماره تماس  05832222211منتظر صدای
آشنای شما در «صدای روستا» هستیم.

بیدک
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محمودیان -روســتــای بــیــدک در فاصله ١٠٠
کیلومتری شمال گرمه اســت.ایــن روستا از طرف
شمال به پــارک ملی گلستان ،از طــرف جنوب به
استان سمنان ،از شرق به روستای دشت و از غرب به
روستای باغچه کالپوش مشرف است.مردم خونگرم
و مهمان نواز این روستا به زبان ترکی تکلم می کنند
و جمعیت آن بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در

سال  95حدود  370نفر و  123خانوار است.اگر از
طبیعت زیبای این روستا بخواهیم بگوییم ،روستای
بیدک با توجه به مناظر طبیعی و همسایگی با پارک
ملی گلستان دارای جنگل های بکر و چشم نواز در
ناحیه شمالی است.این روستا ﺑﯿﺶ ﺍﺯ  ۱۰ﭼﺸﻤﻪ
ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﻪ «چرخی درخت درازی»
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ پرآب ترین ﭼﺸﻤﻪ این
روستاست.ﺑﯿﺶ ﺍﺯ  40درصد این روستا ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
است که در چهار فصل سال کوهستان ها با رنگ
عوض کردن فصلی خود زیبایی خاصی را خصوصا
برای جذب گردشگر به ارمغان می آورند .ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ

 3معلول شهرستان در این هفته خبر داد و ابراز کرد:
دیدار با امام جمعه و فرماندار ،سرکشی از خانواده های
موفق معلول ،غبارروبی مزار شهدا ،برپایی نمایشگاه
توانمندی های معلوالن منطقه ،حضور کارکنان اداره
در نماز جمعه و ...از دیگر برنامه های درنظر گرفته شده
در هفته بهزیستی است.

ﮐﻮه روستای بیدک الوباغ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  2هزار و  500ﻣﺘﺮ
است که فضای بسیار خوبی برای کوهنوردان است.
اقتصاد بیدک در مرحله اول بر کشاورزی و در مرحله
دوم بر دامــداری متکی است و محصوالت آن گندم،
جو ،گوجه فرنگی و آفتابگردان است.صنایع دستی
اهالی این روستا بافندگی لباس های زمستانی و
گلیم بافی است که توسط بانوان تولید می شود و
گاهی به علت نبود بازارچه صنایع دستی در عرضه و
فروش محصوالت دچار مشکل می شوند.خاکی بودن
قسمتی از راه ارتباطی مشکالتی را برای اهالی روستا
ایجاد کرده است و راهی که عملیات اجرایی آن از سال
 85آغاز شد و روند کندی در اجرا داشت طی 3تا 4
سال گذشته  6کیلومتر از  8کیلومتر آن زیر پوشش
آسفالت قرار گرفته و امید است باقی آن هم در دست
اقدام قرار گیرد .اهالی این روستا از نبود اینترنت،
پوشش ضعیف شبکه های موبایل و گیرنده دیجیتال
گالیه مند هستند و نبود اشتغال پایدار در روستا نیز
معضلی برای جوانان است که بعضی از آن ها را به
سوی خروج از روستا کشانده است.

درخواست توجه بیشتر به بوستان سبز این
محیط دارد و می گوید :این فضا مدت زمان
کوتاهی است که بــرای تفریح خانواده های
این محله در نظر گرفته شده است ولی انتظار
داریم بیشتر و بهتر مجهز شود تا خانواده ها
بیشتر از این محیط لذت ببرند.
در همین ارتباط شهردار فــاروج می گوید:
طبق استاندارد کشوری به ازای هر نفر باید
 9متر مربع فضای سبز تخصیص یابد که سهم
این رقم برای هر ایرانی  6.4متر مربع است.
«مزرجی» با بیان این که در مجموع  18هزار
هکتار از زمین هــای شهر مربوط به فضای
سبز و پارک های موجود است که به  4نقطه
شهر اختصاص یافته اند ،می افزاید :در فاروج
با دارا بــودن حــدود  12هــزار نفر جمعیت و
اختصاص  18هکتار فضای سبز و پــارک،
برای هر شهروند  16.5متر مربع فضای سبز
تخصیص یافته که با این تفاسیر جزو رتبه های
برتر کشوری در بخش فضای سبز و پارک ها
هستیم.وی با بیان این که در گذشته وضعیت
فاروج در این بخش خوب نبود چرا که فقط یک
پارک در شهر وجود داشت و آن هم جوابگوی
نیاز همه خانواده ها نبود ،ادامه می دهد :در
طول این  4سال ،سه پارک دیگر به نام های
کوهستان پــارک ،مسکن مهر و بوستان سبز
محمد آباد به مجموع فضای سبز شهری اضافه
شد.
وی ابــراز می کند :ایــن  4پــارک در  4نقطه
شهر احداث شده اند و با توجه به گستردگی
و وسعت شهر احداث پارک ها و یا بوستان سبز
کوچک در محالت این شهر از ضروریات است.
مدیر عالی شهری فــاروج تصریح می کند:
زمین هایی که تغییر کاربری داده می شوند از
طریق راه و شهرسازی بر مبنای طرح تفصیلی،
فضای جدید برای احداث پارک محله در نظر

گرفته می شوند که شهرداری هم طی برنامه
هایی که دارد نسبت به احداث بوستان محله
اقدام خواهد کرد و امیدواریم بتوانیم با این
کار ،این خواسته شهروندان را پاسخگو باشیم
و قــرار است دو یا سه پــارک محله به عنوان
بوستان سبز را احداث کنیم.
«مزرجی» در زمینه احداث پارک بانوان می
گوید :در جلسه اخیر که از طریق معاونت
سیاسی استانداری بــرگــزار و تامین اعتبار
شد ،مقرر شد برای فاروج نیز سهمیه احداث
یک پارک بانوان لحاظ شود که زیر ساخت آن
در حال انجام و مکان ساخت این پــارک در
بخشی از کوهستان پارک شهر و به اندازه 3
هکتار تخصیص یافته است.
وی اضافه می کند :در سال های  94و 95
بــرای پــارک های شهر تجهیزات استاندارد
خــریــداری و فضای سبز پــارک ها مجهز به
وســایــل بــازی و ورزشــی اســتــانــدارد شــد اما
هنوز هم نیاز است تا نسبت به تجهیز بیشتر
و امکانات بهتر بــرای رفــاه حال شهروندان
اقدام شود.
وی در خصوص میزان روشنایی در پارک های
شهر اظهار می کند :از  4پارک به جز پارک
وحدت ،بقیه به دلیل این که تازه احداث شده
انــد ،سیستم روشنایی آن ها به روز اســت و
روشنایی قابل قبولی دارند.
وی بیان می کند :پارک وحدت فاروج به دلیل
ایــن که قدیمی اســت نــور و روشنایی خوبی
نــدارد و نیاز به تغییرات کلی در پارک است
که پس از آن سیستم روشنایی پارک اصالح
خواهد شد.
وی تصریح می کند :در بیشتر پارک ها چمن
کــاری انجام شده است و با لوله گــذاری و به
صــورت سیستم قطره ای و بارانی نسبت به
آبیاری آن ها اقدام می شود.

شهرستان ها
به بجنورد جلوگیری کند و راه اندازی ساختمان ۶۴
تختخوابی افزایش کــادر پزشکی و متخصصان را به
همراه خواهد داشت و شاهد خدمات رسانی بهتر به
مردم خواهیم بود.

خبر

آغاز احیای دروازه شرقی
بلقیس
نجفیان -مرمت و احیای دروازه شرقی شهر
تاریخی بلقیس معروف به دروازه نیشابور آغاز شد.
مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر تاریخی
بلقیس و سکونتگاه های کهن منطقه با اشاره به
اینکه عکس به جا مانده از اشمیت نشان می دهد،
بخش های عمده ای از حصار شهر بلقیس پابرجا
بوده و به صورت یک خط ممتد کل شارستان را
احاطه کرده است ،گفت :طرح مرمت و بازسازی
ورودی شارستان بــا توجه بــه اســنــاد و مــدارک
موجود دروازه نیشابور ارائه شده است تا هویت از
دست رفته این دروازه مهم و فاخر را که به لحاظ
تاریخی و به لحاظ وقایع بسیار حائز اهمیت بوده
است دوباره در این بخش تداعی شود«.نجفی» با
اشاره به این که این دروازه در وسط دو برج عظیم
واقع شده بودکه کاروانیان یا افرادی که قصد ورود
از دروازه را داشته اند از بین این دو برج که دروازه
واقع شده بود عبور و سربازان از باال ورود و خروج
افراد را کنترل می کردند افزود :سال گذشته از
محل اعتبارات ملی  422میلیون تومان ،مصوب
سفر مقام معظم رهبری  100میلیون تومان
و اعتبارات استانی هم  102میلیون تومان به
شهر تاریخی بلقیس اختصاص یافت .وی ابراز
کرد :بلقیس یکی از بزرگترین بناهای خشتی و
گلی ایران است که در  ۳کیلومتری جنوب غربی
اسفراین قرار گرفته و با شماره ثبت  ۴۴۹۷در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

از شهرستان ها چه خبر؟
میم پرور-فاروج
*امام جمعه فاروج در بازدید از دومین نمایشگاه
پوستر عفاف و حجاب این شهرستان ،برگزاری
این نمایشگاه را در راستای ترویج فرهنگ عفاف
و حجاب مثبت ارزیابی کرد و گفت :با نوآوری در
ایجاد نمایشگاه های عفاف و حجاب ،زمینه حضور
عالقمندان فراهم می شود.حجت االسالم«قلی
زاده» افــزود :برگزاری این گونه نمایشگاه ها در
مساجد و محل نماز جمعه می تواند تاثیر به سزایی
در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه
داشته باشد.به گــزارش خبرنگار مــا ،نمایشگاه
عفاف و حجاب تا  29تیر ماه تمدید شد.
*مدیر آمــوزش و پــرورش فــاروج در نشست هم
اندیشی کارگروه انتصاب مدیران مدارس تغییر و
تحول را الزمه هر سیستم عنوان کرد و گفت :این
کارگروه با هدف افزایش بهره وری در مدرسه و
کیفیت بخشی آموزش و پرورش در مدارس ایجاد
شد«.معتمدی» افزود :در راستای عدالت آموزشی،
امکان ایجاد دبستان ابتدایی در مناطقی که دارای
یک دانش آموز باشند نیز وجود دارد و مهم ترین
نقش مدیر مدرسه ،همان نقش مدیر بودن است.
وی تصریح کرد :انتصاب مدیران مدارس باید بر
اساس دستورالعمل و طبق شایسته ساالری باشد.

