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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ذبح سالمتی در یکی از محالت فاروج
میم پرور

یکی از موضوعاتی که در فاروج وجود دارد و
از سوی برخی شهروندان رعایت نمی شود،
نگهداری دام و طیور در منازل و رعایت نکردن
مسائل و مباحث بهداشتی در این زمینه است
که اثرات منفی این موضوع باعث نارضایتی
و گالیه شــهــرونــدان شــده اســت و در مقابل
مسئوالن تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه
انجام نداده اند.
در یکی از روزهـــای ســرد زمستان که آفتاب
نیمه جــان کمی در ایــن شهر خودنمایی می
کند و در شرایطی که به دلیل ورود یک مهمان
ناخوانده به برخی استان ها و شهرهای کشور
و ترس مردم از انتشار و شیوع ویروس کرونا،
به افــراد توصیه می شــود نکات بهداشتی را
رعایت کنند ،متأسفانه عده ای در شهر آجیلی
انگار این موضوع را جدی نگرفته اند .با توجه
به درخواست های شهروندان بــرای پیگیری
موضوع به خیابان «معدنی» سری زدم و شاهد
بــی مهری بــه سالمتی مــردم از ســوی برخی
اهالی بــودم .در این خیابان بیشترین چیزی
که به چشم می خورد ،صحنه ها و مناظر نازیبا
از انباشته شدن کودهای حیوانی و زباله هایی
است که جلوی در برخی منازل مشاهده می
شود .بوی نامطبوعی که از این طریق به مشام
می رسد ،هر چه جلوتر می روم آزار دهنده تر
می شود.
در آن موقع روز ،دیدن سگ های ولگردی که
در این خیابان به امید یافتن غذا سر در زباله
ها دارنــد ،انباشته شدن لباس های مستعمل
و مواد غذایی فاسد در کنار یکی از سطل های
خالی زباله و دیدن فردی که تا کمر در داخل
سطل زباله به امید یافتن ضایعات خم شده،

شهرستان ها

۷

خبر

برف در راز و جرگالن  2محور روستایی را بست

به گفته رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای راز و جرگالن بارش سنگین برف باعث بسته شدن دو محور
«تکله قوز» و «قره باتر» در غالمان و روستاهای نوار مرزی جرگالن شد که برای بازگشایی آن ها اقدام شده
است .آن طور که «ضیغمی» می گوید :بارش سنگین برف موجب لغزندگی و کندی تردد در محورها شده است.

از شهرستان ها چه خبر؟

دردآور اســت و ایــن ســوال ایجاد می شــود که
مگر مسئوالن شهری این صحنه ها را ندیده
اند؟ یکی از بانوان این منطقه در حالی که مقابل
خانه اش فرش می شوید ،به مکان تجمع کود
حیوانی در وسط خیابان اشــاره می کند و با
نگرانی می گوید :من  2بچه دارم که یکی نوزاد
و دیگری دانش آموز است و متأسفانه از زمان
شیوع ویروس کرونا با مشکالت موجود در این
خیابان ترس و وحشت من بیشتر شده است.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش
نـــدارد ،ادام ــه می دهــد :متأسفانه مسئوالن
به مشکالت ایــن منطقه توجهی نکرده انــد و
هر روز ما این مناظر را می بینیم و از بوی بد و
صدای آزار دهنده دام ها در منازل برخی اهالی
آسایش نداریم .یکی دیگر از بانوان می گوید:
برخی همسایه ها به راحتی در منازل خود دام
نگهداری می کنند و کسی جوابگو نیست.
«رحمان زاده» یکی دیگر از اهالی می گوید:

زباله های این منطقه به موقع جمع آوری نمی
شود و به اهالی این خیابان چون در حاشیه شهر
هستند توجهی نمی شود.
در این خصوص رئیس شورای شهر فاروج می
گوید :طبق قانون در شهرهای زیر  50هزار
نفر انتقال دامــداری به خارج از شهر و در یک
مکان مشخص امکان پذیر نیست و نمی شود
با کسانی که در منازل خود دام نگهداری می
کنند برخورد قانونی کرد ،اما این موضوع دلیل
نمی شــود همه افــراد به ایــن کــار اقــدام کنند
و با کــارهــای غیربهداشتی باعث ناراحتی و
نارضایتی شهروندان شوند.
دکتر «قدرت ا ...نامدار پور» می افزاید :با توجه
به این که در این شهر تعدادی از شهروندان به
دلیل نبود شغل مناسب ،با نگهداری دام در
منازل و فروش محصوالت شان امرار معاش می
کنند ،به این افراد بارها تذکر داده شده است
و آن ها را ملزم به رعایت نکات بهداشتی کرده

ایم و اگر موضوعی در این زمینه باعث گالیه و
نارضایتی شهروندان شود به طور قطع برخورد
خواهیم کــرد .وی ادامـــه مــی دهــد :موضوع
انباشته شدن کودهای حیوانی و زباله ها را
که مطرح شده با جدیت پیگیری می کنیم و در
دستور کار قرار خواهیم داد تا در این شرایط
بحرانی دغدغه اهالی این منطقه و سایر مناطق
برطرف شود.
وی اظهار می کند :به افرادی که در این محله
اقــدام به این کار کرده اند به صورت چهره به
چهره تذکر و مهلت مشخصی داده شده است
و اگر به هر دلیلی فردی این کار را انجام ندهد
از طرف مجموعه شهرداری کودهای آن ها و
همچنین زباله ها جمع آوری و برخورد جدی
می شود .به گفته دکتر «نامدارپور» ،تمام موارد
مشاهده شــده در ایــن منطقه و خیابان جمع
آوری ،معدوم و در مرحله نهایی این محله سم
پاشی خواهد شد.

بازتاب یک گزارش

پروژه مبادی ورودی اسفراین منتظر یک پل
نجفیان -سامان دهی مبادی ورودی اسفراین در انتظار طراحی و
اجرای پل روستای برج به عنوان یکی از دغدغه های پیشبرد پروژه
است؛ پــروژه ای که می تواند باعث تسریع چهاربانده کردن محور
اسفراین -بجنورد شود.
به گفته «مجید علی اکبریان» رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین
با بازدید مدیرکل از محل پــروژه بناست یک پل به صورت واحد با
عرشه فلزی و با یک دهانه طراحی و پس از فرایند طراحی به مناقصه
گذاشته و عملیاتی و اجرایی شود.

وی با اشاره به این که بناست یک مسیر عبور عابر پیاده از روی پل
تدارک دیده شود ،خاطرنشان کرد :این پروژه از ردیف ملی  ۱۴میلیارد
و  ۳۰۰میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته دارد که در انتظار ابالغ از
سوی سازمان برنامه و بودجه به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور و پس از آن اداره کل راه و شهرسازی استان است.
پیشتر روزنامه «خراسان شمالی» ،در گــزارش هایی به روند تعلل
و سرعت کند اجــرای پــروژه سامان دهی مبادی ورودی اسفراین
پرداخته بود.

گزارش خبری

غالمانی ها گرفتار رطوبت
و باال آمدن آب
باال آمدن آب و رطوبت زیاد ،ساکنان شمال شهر غالمان را نگران و زندگی برخی
از آن ها را مختل کرده است .به گفته عضو شــورای شهر غالمان حدود 200
خانوار از ساکنان ضلع شمالی این شهر از  5ماه قبل درگیر رطوبت بسیار زیاد
و باال آمدن آب هستند و این مسئله منازل آن ها را در معرض آسیب و تخریب قرار
داده است که مسئوالن شهرستانی بازدیدهایی داشته اند و مردم منتظر چاره
اندیشی هستند«.ربانی» یکی از ساکنان می گوید :بارش برف سنگین و باران بر
شدت رطوبت و باال آمدن آب افزوده و  2خانه ت ََرک برداشته و در معرض تخریب
قرار گرفته است و در این خصوص هالل احمر را برای اسکان اضطراری مطلع

کرده ایم«.سعادتی» یکی دیگر از اهالی غالمان بارش باران و برف سنگین را
در باال آمدن آب بی اثر می داند و اظهار می کند :از سال  1349در این منطقه
ساکن هستیم و باران و برف شدیدتر از این را هم دیده ایم اما تاکنون شاهد باال
آمدن آب و رطوبت سنگین نبوده ایم و این مسئله باید بررسی شود.آن طور که
«واحدی» سرپرست شهرداری غالمان به آن اشاره می کند ،باال آمدن بی سابقه
آب در حدی است که به سطح زمین نزدیک شده و اگر این موضوع ادامه پیدا کند
منازل مسکونی و دامداری ها تخریب خواهد شد و تعدادی از ساکنان در خانه
های رطوبت گرفته و ت ََرک خورده زندگی می کنند.

گزارش جلسه

آموزش غیر حضوری به دانش آموزان در فاروج
میم پرور -اقدامات اجرایی در راستای ارائه آموزش غیرحضوری به دانش
آموزان در فاروج به تصویب رسید .سرپرست اداره آموزش و پرورش فاروج در
جلسه کارشناسان آموزشی این شهرستان با اعالم این مطلب افزود :به منظور
اطمینان از تداوم صحت و سالمت دانش آموزان و جلوگیری از وقفه در امور
آموزشی ،این اقدامات مصوب شده است« .خلیل ذوقی» افزود :در این خصوص
کمیته هماهنگی برای آموزش مجازی به دانش آموزان تشکیل و از ظرفیت های
سرگروه های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی استفاده شد .وی ادامه داد :با

تشکیل کانال های مجازی معلمان با دانش آموزان و اولیای آن ها در ارتباط
هستند .وی اظهارکرد :محتوای آموزشی توسط همکاران و سرگروه ها تهیه
و برای تمام خانواده ها به منظور آموزش به دانش آموزان ارسال خواهد شد.
«ذوقی» گفت :محتوای آموزشی در سامانه همگام دانش آموزان بارگذاری و از
ظرفیت راهبران آموزشی در زمینه ارسال آن ها به مدارس چندپایه و روستاهای
محروم استفاده شد .وی ادامه داد :همچنین هفته نامه آموزشی توسط معلمان
تهیه و بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

متأسفانه
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میم پرور -فاروج
ﺍ ﺍجلسه تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فاروج در فرهنگ سرای این شهر برگزار
شد .معاون اداری ،مالی و پشتیبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی در این نشست
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تالش های رئیس قبلی این مجموعه گفت :با وجود کمبود نیروی انسانی
و سایر مشکالت در طول  ۵سال گذشته اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری خوبی در این شهرستان
رقم خورده است« .علی اکبر طهماسبی» افزود :امیدواریم با همکاری اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان این
فعالیت ها مداوم باشد و به شکل مناسب صورت پذیرد .به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این مراسم ضمن
تجلیل از زحمات «جواد نظری» رئیس پیشین این اداره« ،حسن رضوانی» به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی فاروج معرفی شد.
حشمتی -شیروان
ﺍ ﺍ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان از برنامه غرس حدود  ۱۱هزار اصله نهال در این
شهرستان خبر داد .به گفته «سیامکی» ،هفته بزرگداشت منابع طبیعی و آبخیزداری امسال همچون سال
های گذشته با هدف اشاعه سنت حسنه درختکاری و ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی از  15تا
 21اسفند و با شعار «نهال کاری همگانی ،برای ایرانی سرسبز» همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.
وی افزود :با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت در برگزاری برنامه ها و همایش ها ،برنامه محوری هفته
درختکاری در این شهرستان نداریم .سیامکی اظهار کرد :در هفته منابع طبیعی امسال  11هزار اصله نهال
برای توسعه فضای سبز شامل گونه های افرا ،زبان گنجشگ ،آیالن(عرعر) ،ارغوان ،زیتون تلخ ،سرو خمره
ای ،کاج و بادام غرس خواهد شد.وی گفت :این نهال ها به صورت رایگان برای احیا و توسعه فضای سبز
با مشارکت دستگاه ها و واحدهای مختلف در عرصه های منابع طبیعی ،بوستان ها ،پادگان ها ،مدارس،
فضای کارخانه ها و روستاها کاشته می شود.

هشت بهشت
آرامگاه امامزاده احمدبن موسی(ع)
نجفیان -آرامگاه امامزاده احمدبن موسی(ع) در دهستان زرق آباد ۳۵ ،کیلومتری اسفراین و نزدیکی روستای
کوران واقع و با پالن مستطیل عظیمی ساخته و در چهار جهت اصلی ،چهار ایوان بزرگ تعبیه شده است .در
جبهه های شرقی و غربی بنا دو تاالر عرضی موجود است که سقف را به دو بخش تقسیم کرده و روی هر بخش
یک گنبد عرقچین تعبیه شده است .قدمت این بنا که به شماره  ۵۹۴۷در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده
مربوط به دوره صفویه است .مراسم آیینی یازدهم محرم در این بقعه متبرکه در فهرست میراث معنوی به ثبت
رسیده است .آن طور که گفته شده است :کار مرمت و احیای این آستان مقدس و بقعه متبرکه صد در صد انجام
و به ایجاد زیرساخت های گردشگری کمک شایانی شده است.

