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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حفاریهای بی سامان دراسفراین
سید مصطفی نجفیان
حــفــاری هـــای بــی ضــابــطــه ،بــی ســامــان و
ناهماهنگ از ســوی دستگاه هــای خدمات
رسان از یک سو و از سوی دیگر اجرای پروژه
های عمرانی مدیریت شهری از جمله پیاده
روسازی و آسفالت معابر شهری در اسفراین
از نکات قابل تأمل اســت؛ به ایــن جهت که
حــفــاری هــای دستگاه هــای خــدمــات رســان
بدون هماهنگی با مدیریت شهری و اجرای
پـــروژه هــای مــدیــریــت شــهــری بـــدون اطــاع
دستگاه هــای خــدمــات رســان ممکن است
پتکی سنگین بر زیرساخت های شهری باشد
و هم آن را تخریب و تضعیف و هم هزینه های
مجدد را بــه مدیریت شهری تحمیل کند.
یک شهروند اسفراینی از ناهماهنگی های
موجود در اجرای پروژه های شهری از سوی
شهرداری و دستگاه های خدماتی گالیه مند
است و می گوید :این ناهماهنگی ها منجر به
اسراف در اعتبار و زمان می شود و باید برای
جلوگیری از حفاری های بی ضابطه با برنامه
پیش رفت.
«محمودی» خواستار دقت نظر مدیران مرتبط
برای تحقق این مهم می شود.

 I Iتحمیل هزینه ها

«وحیدی» دیگر شهروند اسفراینی کار
اجــرایــی و عمرانی و پــس از آن حفاری

دستگاه های خدماتی را تحمیل هزینه
های بیشتر به شهرداری می داند و معتقد
اســت :باید شــهــرداری بــا دستگاه های
خدمات رسانی که متولی کــار عمرانی
و خدماتی در شهر هستند به یک نظام
هماهنگ و یکپارچه برسند و بر اساس آن
اقدام کنند.
«حسینی» یکی دیگر از شهروندان اسفراینی
هم معتقد است :گاهی نبود هماهنگی بین
دستگاه هــای خــدمــات رس ــان و شــهــرداری
در عملیاتی کردن پــروژه های عمرانی امان
شهروندان را می برد و منجر به گالیه آنان می
شود.

 I Iچالشهماهنگی

در همین خصوص« ،حسین عاقبتی راد»
رئیس شورای اسالمی شهر اسفراین با اشاره
به این که با وجود هماهنگی مدیریت شهری
با دستگاه های خدمات رسان مبنی بر اجرای
پروژه های عمرانی ،همواره با چالش هایی رو
به رو هستیم ،خاطرنشان می کند :متاسفانه
بــه ایــن واســطــه کــه رونــد تــوزیــع و تخصیص
بودجه های عمرانی دستگاه های خدمات
رســان گــاه متفاوت با یکدیگر اســت ممکن
است امکان هماهنگی صد درصــدی وجود
نداشته باشد.
وی گــریــزی بــه مکاتبات متعدد شــهــرداری
اسفراین با دستگاه های خدمات رسان مرتبط

با اجرای پروژه های عمرانی شهری می زند و
تصریح می کند :از دستگاه های خدمات رسان
در این مکاتبات خواسته شده است محل دقیق
اجرای پروژه های خود را به شهرداری اعالم
کنند تا در صورت برنامه شهرداری برای کار
اجرایی و عمرانی در آن مناطق با هماهنگی،
آن را به تعویق بیندازد و شهرداری برنامه خود
را در حوزه کارهای اجرایی و عمرانی به آن ها
اعالم می کند و از آن ها می خواهد اگر کار
خدماتی و تاسیساتی دارنــد پیش از اجرای
عملیات عمرانی مدیریت شهری دست به کار
شوند اما با این وجود شاهد ناهماهنگی هایی

هستیم که بخش اعظمی از آن به حوزه تامین
اعتبار پروژه های دستگاه های خدمات رسان
باز می گردد.
به گفته رئیس شورای اسالمی شهر اسفراین با
توجه به این که حفاری های معابر شهری منجر
به وارد شدن خسارت بیشتر به زیرساخت ها
و تحمیل هزینه های مجدد به مدیریت شهری
خواهد شد از ایــن جهت به هیچ وجــه مجوز
حفاری معابری که به تازگی آسفالت شده
اند تا یک سال به دستگاه های خدمات رسان
داده نخواهد شد چرا که اگر چنین باشد مایه
خجالت است.
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میم پرور -امام جمعه فاروج با اشاره به جمع آوری حدود یک میلیارد
و  100میلیون تومان زکات طی امسال ،از افزایش  33درصدی جمع
آوری زکات در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد .حجت
االســام «نــوروزی» در جلسه شــورای زکات فــاروج گفت :از مجموع
مبالغ جمع آوری شده  37درصد یعنی  397میلیون تومان برای

نیازمندان در نظر گرفته شده است .وی با اشاره به تقویت شوراهای
زکات خاطرنشان کرد :مبالغ جمع آوری شده زکات در هر روستا ،در
همان روستا هزینه می شود.
«مرتضی صفی پور» رئیس کمیته امداد فاروج نیز گفت :مبالغ جمع
آوری شده زکات سهم نیازمندان برای خرید  ۳۸سری جهیزیه ،تعمیر

اخبار

 22روستای فاروج هدف سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی

میم پرور -در راستای اجرای سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  22روستای فاروج برای اجرای این طرح
انتخاب شده اند« .قاسم زاده» معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فاروج با بیان این مطلب در جلسه
ارائه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی این شهرستان اظهارکرد :در مرحله اول طرح های مورد نظر
انتخاب ،آماده و به مدیران و دهیاران در روستاهای مورد هدف ارائه و نقطه نظرات آن ها جمع بندی می
شود .به گفته

صفی آباد همچنان شهردار ندارد
نجفیان -رئیس شورای اسالمی شهر صفی آباد آخرین وضعیت انتخاب شهردار این شهر را اعالم کرد؛
شهرداری یکی از  ۲نقطه شهری اسفراین در مرکز بخش بام و صفی آباد  2.5ماه است در پی استعفای
شهردار پیشین و پذیرش آن از سوی شورای اسالمی شهر با سرپرست مدیریت می شود .به گفته «قیاسی»،
تاکنون یکی ۲ ،گزینه بررسی شده که متاسفانه نهایی نشده است و اعضای شورای اسالمی شهر صفی آباد
همچنان به دنبال بررسی گزینه های دیگر برای شهرداری صفی آباد هستند.

فرماندار اسفراین بی اطالع از یک انتصاب
نجفیان -فرماندار اسفراین از اقدام مدیرکل برای تغییر رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی این شهرستان ابراز بی اطالعی کرد.به گفته «طاهر رستمی» ،پیش از انتخابات مسئله جا به جایی
و تغییر مدیران حوزه میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی اسفراین از سوی مدیرکل این دستگاه
اجرایی با بنده به عنوان فرماندار در میان گذاشته شد که از وی درخواست کردم هرگونه تصمیم و جمع بندی
در این خصوص را به بعد از انتخابات موکول نماید.وی با تاکید بر این که آن چه در رسانه ها مطرح شده است
با من به عنوان مقام عالی دولت در این شهرستان در میان گذاشته نشده و ابالغی هم برای ما ارسال نشده
است ،خاطرنشان کرد :تغییر و انتصاب مدیر جدید بدون شک نیازمند جمع بندی و هماهنگی با فرماندار هر
شهرستان است.یک منبع آگاه از انتصاب «عبدا ...سهرابی» مدیر گروه گردشگری این اداره کل به عنوان
متولی جدید اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی اسفراین خبر داد.

هشت بهشت
ارگ دولت آباد

گزارش جلسه

افزایش  33درصدی جمع آوری زکات در فاروج

شهرستان ها

۷

 15مسکن و خرید بیش از  3هزار بسته حمایتی و کمک معیشتی
اختصاص یافته است.
وی ادامه داد 78 :روستا در این شهرستان دارای شعبه زکات هستند
و به همین تعداد هم در همان روستاها جلسات شورای زکات برگزار
شده است .وی اضافه کرد :مبالغ جمع آوری شده در همان روستا و در
راستای رفع محرومیت و انجام پروژه های عمرانی عام المنفعه هزینه
می شود .به گزارش خبرنگار ما ،در این جلسه از  10نفر از عامالن و
فعاالن حوزه زکات تجلیل شد.

تعطیلی پنج شنبه بازار اسفراین تا اطالع ثانوی

مدارس راز و جرگالن ضدعفونی شد

نجفیان -رئیس شورای اسالمی شهر اسفراین از تعطیلی پنج شنبه بازار این شهر تا اطالع ثانوی با هدف
پیشگیری از شیوع کرونا خبر داد.به گفته «حسین عاقبتی راد» ،به پیشنهاد شهردار و شورای اسالمی شهر
اسفراین و با طرح موضوع در کارگروه سالمت و امنیت غذایی این شهرستان با هدف پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا پنج شنبه بازار اسفراین تا اطالع ثانوی تعطیل شد.

نجاهی -مــدارس شهرستان راز و جرگالن برای مقابله با انتشار ویــروس کرونا ضدعفونی شد.به گفته
رئیس اداره آموزش و پرورش راز و جرگالن ضدعفونی  190مدرسه در این شهرستان در  2مرحله انجام
شد«.رضایی» گفت :در راستای پیشگیری از شیوع کرونا جلساتی با حضور مدیران و سرایداران مدارس این
شهرستان در  4نقطه برگزار و اقالم بهداشتی از قبیل شوینده ها در بین مدارس توزیع شده است.

ارگ دولت آباد اسفراین به عنوان یک بنای ارزشمند
تاریخی در کنار مسیر اصلی جاده ارتباطی سبزوار و
اسفراین واقع شده و دارای یک ارگ حکومتی و یک
بخش مسکونی است که اهالی روستا در آن زندگی
میکردند و دارای برج و باروهای رفیع و گچبریهای
نفیسی است.اثر فرهنگی -تاریخی ارگ دولتآباد با
شماره  31524در  24خرداد  95در فهرست آثار
ملی ایران به ثبت رسید و قدمت آن به دوره افشاریه
 قاجاریه باز می گردد.ارگ دولت آباد مشتمل بر ۲بخش است که ارگ در جنوب و شارستان در شمال
ارگ است؛ این ارگ حکومتی در زمان آبادی دارای
 4برج دفاعی و باروهای طویلی بود که اطراف آن را
محصور می کرد و دارای یک دروازه در جبهه شمالی
بود که به داخل شارستان باز میشد و تزئینات گچی
داشت .هرچند مرمت اضطراری در ارگ دولت آباد
صورت گرفته است اما همچنان این بنای تاریخی و
فرهنگی نیازمند مرمت اساسی است و غفلت از آن
منجر به سرعت و شتاب انکارناپذیر تخریب ارگ دولت
آباد در آینده ای نه چندان دور خواهد شد .تثبیت
دیوارها و طاق ها در این گام از مرمت اضطراری ارگ
دولت آباد دنبال و پیگیری شد.

