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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بلبشوی تبلیغات محیطی در اسفراین
نجفیان
یکی از بسترهایی که می تواند منجر به تعالی
سیما و منظر شهری شود ،مدیریت تبلیغات
محیطی در شهر و سر و سامان دادن به نا به
سامانی های شهری در حوزه تبلیغات است.
اسفراین هر چند در سال های اخیر شاهد
ورود سرمایه گ ــذاران و بخش خصوصی به
مسئله تبلیغات محیطی بــوده و ســازه های
متنوع و متعددی در شهر نصب شــده است
اما همچنان می طلبد نظارت های مستمر و
متعدد برای رفع نا به سامانی های تبلیغاتی در
دستورکار قرار گیرد؛ مسئله ای که بیش از هر
نقطه شهری در هسته مرکزی شهر خودنمایی
می کند.یک شهروند با اشاره به این که سیما
و منظر شهری به دلیل نا به سامانی های
تبلیغات محیطی به مخاطره می افتد می
گوید :تبلیغات خــارج از ضابطه و چارچوب
هایی که شــورای اسالمی شهر و شهرداری
مصوب کرده اند باید جمع آوری و با متخلفان
برخورد جدی شود«.حسن زاده» با اشاره به
این که نظارت های مستمر و مدون شهرداری
وضعیت را نسبت به گذشته بهتر کرده است
می افزاید :گاهی خود شهرداری به صدور
مجوزهایی برای نصب بنر در نقاط گوناگون و
حتی هسته مرکزی شهر اقدام می کند که باید
با رفتارهای سلیقه ای برخورد جدی شود.
یکی دیگر از شهروندان نیز با گالیه از برخی
نا به سامانی های موجود در بخش تبلیغات
محیطی در شهر ،آن را مقدمه ای بر حذف
عناصر هویتی و زیبایی شناختی شهر می داند
و می گوید :باید شهرداری با متخلفان جدی تر
از گذشته برخورد کند و شورای اسالمی شهر
هم به عنوان نهاد قانون گذار برای مدیریت
شهری چارچوب های مشخصی را به منظور

اعطای مجوزهای موردی به شهرداری تصویب
و پس از آن ابالغ کند«.مقدم» با بیان این که
بعضی از دستگاه هــای اداری در تبلیغات
تخلف می کنند ،خواستار ورود جدی شورای
اسالمی شهر و شهرداری برای سامان دهی
برخی مشکالت مــوجــود در حــوزه تبلیغات
محیطی می شود.یکی از سرمایه گــذاران
بخش خصوصی هم که به ذکــر نــام خــود در
این گزارش تمایلی ندارد ،با اشاره به این که
شهرداری با واگذاری حق انحصاری تبلیغات
محیطی به فعاالن این بخش باید با هر گونه
هرج و مرج تبلیغاتی در شهر برخورد جدی
کــنــد ،مــی گــویــد :شــهــرداری بــایــد در بخش
هایی که سرمایه گذاران به نصب سازه های
تبلیغاتی در شهر اقــدام کــرده اند از اعطای
مجوز به بخش های عمومی و خصوصی برای
نصب تبلیغات بپرهیزد ضمن این که بیشتر
ســازه ها در معابر منتهی به هسته مرکزی
و تقاطع هــای اصلی شهر متمرکز هستند

اجاره نشینی  35درصد اداره های

مانه و سملقان

برومند ۳۵-درصد اداره های مانه و سملقان اجاره نشین هستند.
معاون فرماندار مانه و سملقان با بیان این مطلب در جلسه مناسب سازی
و شورای سالمندان افزود :بسیاری از ادارات مهم ،تاثیرگذار و پر رفت
و آمد شهرستان هنوز ساختمان ملکی ندارند و این موضوع باید توسط
مدیران این ادارات پیگیری شود«.جهاندوست» با اشــاره به اهمیت

که انتظار می رود شــهــرداری به ابعاد دیگر
موضوع هم از حیث درآمدزایی برای سرمایه
گذار بیندیشد.در این باره رئیس کمیسیون
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی
شهر اسفراین با اشاره به این که با متخلفان
نصب تبلیغات محیطی بــدون مجوز برخورد
جدی می شــود ،اظهارمی کند :اگر تبلیغی
خــارج از ضابطه و چارچوب مدنظر شــورای
اسالمی شهر و شهرداری نصب شود توسط
حوزه خدمات شهری شهرداری اسفراین جمع
آوری می شود«.سلیمان غفاری جوشقان» با
تاکید بر این که گاه به دلیل برخی اقتضائات،
مجوزهایی ب ــرای نصب تبلیغات محیطی
بــا رویــکــرد مناسبتی ،تبلیغی و فرهنگی
به طــور مــدت دار به دستگاه هــای اداری و
فرهنگی داده شــده اســت ابــراز می کند :به
جز هماهنگی با شهرداری و دریافت مجوز
از مدیریت شهری نصب هرگونه داربست،
بنر و  ...در نقاط شهری ممنوع است.معاون

مناسب سازی ساختمان های اداری این شهرستان گفت :هزینه های
مناسب سازی از جمله احداث آسانسور برای ادارات زیاد است و هیچ
اداره ای توان پرداخت هزینه آن را نــدارد اما می توان با هزینه های
جاری ،کنار در ادارات رمپ احداث کــرد.وی افــزود ۴۵ :درصد اداره
های این شهرستان ،رمپ و سرویس بهداشتی برای معلوالن ندارند و
تنها  ۱۵درصد آن ها مناسب سازی را رعایت کرده اند.وی با بیان این
که هر اداره و مکان عمومی مستلزم رعایت مناسب سازی است ،ابراز
کرد :قوانین مناسب سازی باید توسط اداره ها رعایت شود در غیر این

خدمات شهری شهرداری اسفراین هم می
گوید :بنا به اقتضائات ،مجوزهای مــوردی
برای نصب داربست با رعایت محدوده شهری
خارج از هسته مرکزی شهر صادر می شود که
اغلب این مجوزها برای موارد فرهنگی است و
مساعدت هایی در این باره صورت می گیرد.
«نصرت ا ...احمدی» با اشاره به این که نصب
هرگونه بنر خارج از ضابطه ممنوع است ،از
شهروندان می خواهد برای تبلیغات محیطی
از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنند
و ابراز می کند :وضعیت موجود با نظارت های
حــوزه خــدمــات شهری شــهــرداری اسفراین
بهبود یافته اســت.وی با اشاره به جمع آوری
و امحای تبلیغات محیطی بدون مجوز تصریح
می کند :شهرداری اسفراین با شماره 137
صــدای شهروند آمــاده دریافت دیدگاه های
شهروندان در این رابطه است تا اگر ضرورت
داشــت حــوزه خدمات شهری سریع تر برای
سامان دهی تبلیغات محیطی ورود کند.
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صورت شهرداری می تواند با تشکیل پرونده آن ها را به لحاظ قانونی
به رعایت مناسب سازی مجبور کند.عضو شورای اسالمی شهر آشخانه
هم با اشــاره به اهمیت مناسب سازی اداره ها گفت :اکثر اداره های
این شهرستان برای ساخت ملک اداری و رعایت مناسب سازی به نظام
مهندسی مراجعه نمی کنند«.هاشمی نژاد» با بیان این که مناسب سازی
ادارات فقط در حد حرف است افزود :باید اعتباری توسط فرمانداری
برای اداراتی که بیشترین رفت و آمد را دارند تخصیص یابد تا بتوانند
ساختمان های خود را مناسب سازی کنند.

شهرستان ها

۷

از شهرستان ها چه خبر؟
جرگالن -نجاهی
*«یزدانی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری راز و جرگالن گفت :در راستای کاهش وابستگی ساکنان
حاشیه جنگل به منابع طبیعی ،کاهش قطع درختان و قطع بوته در مراتع و استفاده از انرژی های نو و پاک و
کاهش آلودگی 21 ،دستگاه آبگرمکن خورشیدی برای توزیع در دو حوزه آبخیز باغلق و تازه قلعه خریداری
شده است.
*«نجاهی» بخشدار جرگالن گفت :مصالی نماز جمعه و مسجد جامع الرحمن دهستان حصارچه امروز با
حضور آیت ا« ...یعقوبی» نماینده ولی فقیه در استان افتتاح می شوند.
*«جوان نوش» بخشدار غالمان اظهارکرد :یادواره  ۱۴شهید واالمقام دهستان راستقان از توابع بخش
غالمان به میزبانی روستای راستقان امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار می شود.
اسفراین-نجفیان
*«عباس آبادی» مربی مسئول مرکز فرهنگی ،هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسفراین
گفت :دعوت و گفت و گو با یک نویسنده کتاب کودک ،بازدید دانش آموزان از فعالیت های کانون در حوزه
کتاب و کتاب خوانی ،برپایی نمایشگاه کتاب در مدارس ،مهمانی کتاب و کلوچه ،برگزاری کارگاه های کتاب
خوانی و نقد کتاب و انجام فعالیت های کتاب محور از برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اسفراین به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی است.
مانه و سملقان-برومند
*«جهاندوست»معاون فرماندار مانه و سملقان در جلسه شورای پدافند غیرعامل بر ضرورت توجه به پدافند
هوایی تاکید کرد و گفت :پدافند هوایی راهکاری برای کاهش خطرپذیری در جامعه به شمار می رود که اگر
برنامه ریزی مناسبی در زمینه کاهش آسیب پذیری در جامعه و در بخش های مختلف انجام نشود ،مشکالت
جبران ناپذیری در زمینه های مختلف در کشور به وجود خواهد آمد.

اخبار

افزایش  ۳۳درصدی ثبت طالق در مانه و سملقان
برومند -ثبت طالق در مانه و سملقان در  ۶ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۳درصد
افزایش داشته است.معاون فرماندار مانه و سملقان با اعالم این خبر در جلسه بررسی آسیب های اجتماعی
در این شهرستان افزود :در  6ماه نخست سال گذشته  ۹۷طالق در دفاتر این شهرستان ثبت شد و این رقم
امسال به  ۱۲۹مورد افزایش یافته است«.جهاندوست» نزاع و درگیری را از آسیب های پرتکرار شهرستان
دانست و ادامه داد :نزاع عمدی در  ۶ماه ابتدای سال گذشته  ۴۴۸مورد بود و امسال به  ۴۶۸مورد افزایش
یافته است.وی از رشد  28.1درصدی ورود پرونده های تهدید خبر داد و با اشاره به اجرای طرح جامع
«پیشگیری از خشونت» در برخی دستگاه های اجرایی ابراز کرد :اعتباراتی برای اجرای این طرح به ادارات
کل استان تخصیص یافته است که مدیران کل صدای آن را درنیاورده اند و ادارات شهرستان از این اعتبار بی
خبر هستند.وی با گالیه از برخی مدیران کل تصریح کرد :روسای ادارات پیگیر این اعتبار باشند و اگر جایی
به مشکل برخوردند فرمانداری شهرستان را در جریان قرار دهند.

کنارگذر جاجرم نیازمند روشنایی
معینی -خرداد ماه سال  94بود که پروژه های شهری
بــرای تکمیل اولویت بندی شد و یکی از اولویت های
اصلی شهر ،تکمیل کنار گــذر جــاجــرم بــه طــول 7.4
کیلومتر و با عرض  12متر بود.با توجه به این که تردد
روزان ــه حــدود  100کامیون بــرای حمل بوکسیت به
سایر استان ها باعث به وجود آمدن مشکالت ترافیکی و
آسیب رسیدن به زیرساخت های شهری می شد ،پروژه
کنار گذر جاجرم در سال  95به صورت کامل به اتمام رسید اما روشنایی این جاده مناسب نیست و تنها یک
کیلومتر آن روشنایی دارد.روشنایی کم این کنار گذر ممکن است در شب برای رانندگان این مسیر خطر
آفرین باشد و این در حالی است که دانشگاه های آزاد و علمی -کاربردی جاجرم در این محدوده قرار گرفته
اند و در کنار تردد کامیون ها ،شاهد رفت و آمد دانشجویانی هستیم که گاهی در زمان تعطیلی کالس ها در
شب های زمستان دچار مشکل می شوند.

