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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار:

شیروان در مسئله آب ،بدترین
وضعیت را در استان دارد

عوض زاده -شیروان در مسئله آب بدترین وضعیت را در استان دارد و مدیران ملزم هستند به این
قضیه نگاه فراسازمانی داشته باشند و از مردم می خواهیم پای کار بیایند تا بتوانیم خود را با تغییر
اقلیم و خشکسالی سازگار کنیم« .مرآتی» فرماندار شیروان در جلسه مدیریت جامع حوزه های
آبخیز داری این شهرستان افزود :وضعیت بحران آب در شیروان به گونه ای است که از مرحله

گفت و گو و هشدار گذشته است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز فرسایش خاک
را یکی از دغدغه های مهم در استان نام برد و اضافه کرد :استفاده بیش از حد از منابع باعث
شده است حتی با وجود بارندگی به دلیل فرسایش خاک بهره وری به شدت کاهش یابد«.وحید»
اجرای پروژه منارید را از اتفاقات خوب استان نام برد« .فرامرزی» معاون آبخیزداری و مدیر پروژه

خواب طوالنی خودروهای سنگین در معابر اسفراین
یک مسئول :تردد و توقف خودروهای سنگین در معابر شهری ممنوع است

زیرا آلودگی های صوتی ناشی از خودروهای
سنگین آزار دهنده اســت«.مــهــدی نــژاد» با
اشاره به این که ممنوعیت عبور و مرور وسایل
نقلیه سنگین محدود و محصور به توقف نیست
و حتی تردد را هم شامل می شود می افزاید:
ضروری است پلیس راهور با همکاری دستگاه
های مسئول با توقف و ترددهای بی ضابطه
وسایل نقلیه سنگین که با قانون نیز همخوانی
ندارد برخورد کند.وی با تاکید بر این که تردد
و توقف طوالنی مدت خودروهای سنگین در
معابر به ویــژه در حاشیه خیابان های اصلی
هزینه هــای سنگینی را بــه واســطــه تخریب
زیرساخت های بهبود عبور و مرور شهری به
شــهــرداری تحمیل خواهد کــرد ،اظهار می
کند :خرابی و نشست آسفالت در محل تردد و
توقف طوالنی مدت خودروهای سنگین دیده
شده است.شهروند دیگری نیز با بیان این که
توقف و تردد خودروهای سنگین در چند محله
شهری در نزدیکی مسیرهای موازی با هسته
مرکزی شهر امان شهروندان را بریده است
می افزاید :راهــداری و حمل و نقل جاده ای

آغاز روکش آسفالت محور اسفید

با همکاری شهرداری ،شورای اسالمی شهر و
حتی شورای ترافیک باید در این خصوص ورود
کنند«.حسن زاده» اضافه می کند :رانندگان
بــرای ایــن که به سختی نیفتند خودروهای
سنگین خود را در نزدیکی محل سکونت شان
پارک می کنند و برای آمدن یا رفتن روز و شب
هم نمی شناسند.
وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه ت ــردد خــودروهــای
سنگین در معابر شهری با زیرساخت ها و
تاسیسات تناسب ندارد و منجر به تخریب آن
ها می شود ابراز می کند :توقف و تردد وسایل
نقلیه سنگین می تواند مخاطره آفرین و حادثه
ســاز باشد که به ایــن دلیل موجب نگرانی
شهروندان می شود.یکی از رانندگان هم که
به ذکر نام خود در این گزارش تمایلی ندارد،
می گوید :نبود پارکینگ و دوری شرکت های
حمل و نقل بار و کاال مهم ترین دلیل است
برای این که رانندگان به پارک و تردد وسایل
نقلیه سنگین در خــارج از مــحــدوده شهری
رغبت نشان ندهند.در این باره معاون حمل
و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده

نجفیان -عملیات اجرایی روکش آسفالت محور اسفید از راه های مواصالتی بخش بام و صفی آباد با اعتبار یک
میلیارد و  ۷۰میلیون تومان آغاز شد«.ذاکری» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اسفراین با اشاره

ای استان تصریح می کند :شرکت های حمل
و نقل کاال (ناوگان سنگین) در بدو دریافت
مجوز از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای ،باید عرصه ای از فضای شرکت باربری را
به عنوان پارکینگ اختصاص دهند« .سعید
سبحانی» ادامه می دهد :شرکت های حمل
و نقل کاال (ناوگان سنگین) بنا بر شرایط،
عرصه آمــاده ای را بــرای توقف خودروهای
سنگین در اختیار دارنــد.وی با بیان این که
برای ایجاد توقف گاه خودروهای سنگین از
سوی بخش خصوصی در اسفراین استقبال
می کنیم ابــراز می کند :با توجه به شرایط،
ضوابط و موقعیت فضای موجود از احداث و
راه اندازی توقف گاه خودروهای سنگین در
اسفراین به شرط وجــود متقاضی استقبال
می کنیم.وی با تاکید بر این که تردد و توقف
خودروهای سنگین در معابر شهری بر اساس
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوع
است تصریح می کند :به استناد قانون ،پلیس
راهــور می تواند با متخلفان در ایــن زمینه
برخورد کند.

مدیریت جامع حوزه های آبخیزداری استان نیز اظهار کرد :از محل صندوق توسعه ملی در سال
 209 ،97میلیارد و  942میلیون ریال اعتبار به استان برای اجرای پروژه های منابع طبیعی و
آبخیزداری اختصاص داده شده است«.بهلولی» رئیس اداره آب منطقه ای شیروان نیز گفت :از
زمان احداث سد بارزو تاکنون  8میلیون مترمکعب رسوب وارد سد شده است.

اخبار

تجلیل از یاوران وقف
نجفیان -طی آیینی شماری از فعاالن حوزه وقف در همایش یاوران وقف در مسجد حضرت ولی عصر(عج)
اسفراین تجلیل شدند.حجت االسالم «محمدیان» امام جمعه اسفراین در این آیین وقف را باقیات صالحات
و صدقه جاریه دانست و بر گسترش و ترویج فرهنگ وقف تاکید کرد.حجت االسالم «آسوده» مدیرکل اوقاف
و امور خیریه استان هم با اشاره به نمونه هایی از نیات واقفان و نقش موثر اعتبارات و برکات سفر رهبری در
توسعه و عمران بقاع متبرکه و مساجد این استان ابراز کرد :انقالبی در حوزه مساجد و بقاع متبرکه به برکت
سفر مقام معظم رهبری به وجود آمد.وی بیان کرد :اسفراین پس از مرکز استان در شمار موقوفات در جایگاه
دوم قرار دارد که این نشان از عمق اعتقاد دینی اهالی این شهرستان دارد.

نجفیان

تردد و توقف خودروهای سنگین در اسفراین
پیش از آن کــه منجر بــه تخریب و تضعیف
زیرساخت ها و تاسیسات شهری شود ،آلودگی
های صوتی و حتی زیست محیطی را در پی
دارد و موجب آزار و اذیت شهروندان می شود.
در عین حال ،محدوده شهری شرایط تردد و
توقف وسایل نقلیه سنگین را ندارد و نبود توجه
به این مهم ممکن است منجر به بروز حوادث و
سوانح ترافیکی شود .خودروهای سنگین از
هر مسیری برای ورود به شهر بهره می گیرند
و یکی از این مسیرها کمربندی ناتمام شمالی
شهر است که دسترسی به معابر دیگر شهری
را برای وسایل نقلیه سنگین آسان کرده و به
دنبال آن کوچه پس کوچه های شهر محلی
برای خواب سنگین این خودروها شده است.
قصه ای که رانندگان دلیل آن را نبود پارکینگ
قلمداد مــی کنند و بــه ایــن بهانه آرامـــش و
آسایش شهروندان اسفراینی را با تردد و توقف
بی ضابطه خدشه دار کرده اند.
پیشتر ،معاون حمل و نقل اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفته
بود که با توجه به وجود فضاهای پارکینگی
در شرکت هــای باربری دارای مجوز از این
اداره کل هیچ توجیهی بــرای تــردد و توقف
خودروهای سنگین در معابر شهری اسفراین
وجــود ندارد.یکی از شهروندان با گالیه از
تــردد و توقف خــودروهــای سنگین در معابر
شهری اسفراین می گوید :پارک خودروهای
سنگین در معابر شهری آســایــش و آرامــش
را از بین برده است و گاهی در ساعت های
پایانی شب ،خودروهای سنگین برای توقف
به مناطق مسکونی می آیند و رانندگان در
ساعات نخستین بامداد با روشن کردن وسیله
نقلیه خود موجب ناراحتی اهالی می شوند

شهرستان ها
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به این که روکش آسفالت این محور به طول  11.7کیلومتر در دستور کار است ،افزود :حدود نیمی از مسیر
آسفالت شده است و بقیه روند آن ادامه داردم.پیش از این روزنامه «خراسان شمالی» در گزارش هایی به وضعیت
نامناسب راه های روستایی بخش بام و صفی آباد پرداخته بود.

در راز و جرگالن انجام شد

تصویب اعتبار برای اجرای پروژه های آبخیزداری

نجاهی ۱۵ -میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های آبخیزداری راز و جرگالن مصوب شده است.رئیس
اداره منابع طبیعی راز و جرگالن افزود :از محل طرح سازش با خشکسالی در مرحله اول  1.5میلیارد تومان
اعتبار برای  ۳حوزه پشنده ،باغلق و تازه قلعه مصوب شده و اولویت اجرای پروژه های آبخیزداری برابر با طرح
های مصوب کمیته فنی منابع طبیعی ،طرح مطالعات آبخیزداری حوزه توتلی و طرح بازنگری حوزه شهری
شهر راز است«.الیاس یزدانی» گفت ۹۰ :درصد کار مبادله موافقت نامه ها انجام شده است.

آغاز طرح پیشگیری از تنبلی چشم
میم پرور -طرح پیشگیری از تنبلی چشم در  60مرکز پیش دبستانی روستایی و شهری و به صورت نمادین
در پیش دبستانی آسمانی ها در فاروج آغاز شد«.معتمدی» مدیر آموزش و پرورش فاروج با بیان این مطلب
افزود :جامعه هدف این طرح هزار و  200نوآموز پیش دبستانی یک و دو هستند و بهترین سن تشخیص و
درمان تنبلی چشم ،قبل از مقطع دبستان است.

از شهرستان ها چه خبر؟
فاروج -میم پرور
ﺍ ﺍرئیس ش��ورای شهر ف��اروج با اشــاره به اهمیت تکمیل کنارگذر ایــن شهر گفت :امیدواریم هر چه
زودتر مشکالت این حوزه رفع شود و در راستای کاهش حجم ترافیک و تصادفات ،این پروژه به بهره برداری
برسد«.ایزدجو» ابراز کرد :در صورت تأمین منابع مالی برای نصب کارت پارک در یکی از نقاط مهم شهر
هستیم تا شهروندانی که به هر دلیلی خودروهای شخصی خود را در خیابان پارک می کنند ملزم به پرداخت
هزینه پارک خودرو باشند و از این طریق امیدواریم خودروهای کمتری در نقاط مختلف شهر پارک شوند و
شاهد کاهش ترافیک باشیم.
اسفراین-نجفیان
ﺍ ﺍ«زه��ره عباس آبـ�ادی» مربی مسئول مرکز فرهنگی ،هنری کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان
اسفراین از آمادگی گروه نمایش های عروسکی این مرکز برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر نوجوان
در این رشته هنری خبر داد.
ﺍ ﺍ«رستمی» فرماندار اسفراین در دیدار با کتابداران اداره کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان این شهرستان بر ضرورت توسعه فرهنگ کتاب خوانی به عنوان ابزار ارتقای فرهنگ
جامعه تاکید و ابراز کرد :بهره گیری از ظرفیت خیران و دهیاران در اشاعه ،ترویج و توسعه فرهنگ کتاب
خوانی با تکیه بر اقدامات مثبت و خالقانه با هدف کاهش آسیب های اجتماعی جدی گرفته شود.

