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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

از شهرستان ها چه خبر؟

ترافیک و در به دری برای پیدا کردن جای پارک

دردهای هسته مرکزی اسفراین
سید مصطفی نجفیان
ترافیک سنگین و سرسام آور ،در به دری
بــرای جــای پ ــارک ،پــارک دوبــل خــودروهــا و
تردد خودروهای تک سرنشین را شاید بتوان
دردهـــای مــزمــن ب ــرای هسته مــرکــزی شهر
اسفراین دانست؛ مسئله ای که نیازمند تدبیر و
البته نسخه پیچی مدیران شهری برای برطرف
شــدن ایــن چــالــش فــــراروی هسته مرکزی
شهر و در نتیجه درمان اصولی با تکیه بر کار
مطالعاتی موثر است.

I Iنبود فضای مناسب برای پارکینگ

«حسین زاده» یک شهروند اسفراینی از نبود
فضای مناسب و کافی برای پارکینگ در هسته
مرکزی شهر به میزان نیاز گالیه و اظهار می
کند :نبود پارکینگ کافی منجر به پارک بی
ضابطه در حاشیه معابر از جمله پارک دوبل
خودروهای عبوری می شود و این خود عاملی
بر تشدید ترافیک شهری است.

تردد بیش از حد خودروهای تک سرنشین در
هسته مرکزی شهر می زند و اضافه می کند:
ترافیک و نبود فضای پــارک از چالش های
فراروی هسته مرکزی اسفراین است که باید
به آن توجه جدی شود.

دیگر شهروند اسفراینی تمرکز مراکز خدماتی
از جمله بــانــک هــا و موسسه هــای مــالــی و
اعتباری ،مراکز خرید ،داروخانه ها و مطب
پزشکان را در هسته مرکزی شهر بی ربط به
تشدید ترافیک نمی داند و می گوید :متاسفانه
بسیاری از مراکز تجاری و ساختمانهای
پزشکان پارکینگ ندارند و این دلیلی روشن بر
ترافیک سرسام آور هسته مرکزی شهر است.
«رشیدی» البته گریزی هم به نبود دقت نظر
در بهره مندی از ناوگان حمل و نقل عمومی و

در همین خصوص ،رئیس شــورای اسالمی
شهر اسفراین از توقف فروش حق پارکینگ
بــرای درآمــد مدیریت شهری خبر می دهد و
می گوید :البته اگر به اضطرار و ضــرورت و
به هر دلیلی با فروش حق پارکینگ از سوی
کمیسیون صاحب صالحیت موافقت شود
درآمــد و عواید حاصل از آن صــرف فعالیت
های مرتبط با حوزه ترافیک و تامین پارکینگ
خواهد شد« .حسین عاقبتی راد» با اشــاره
به ایــن که طــرح پارکبان در ســال آینده در

 I Iتمرکز مراکز خدماتی

 I Iتوقف فروش حق پارکینگ

شهرستان ها

خیابانهای مجاور میدان امام خمینی(ره)
اسفراین اجرا و عملیاتی می شود ،خاطرنشان
می کند :درآمدهای حاصل شده از محل اجرا
و عملیاتی شدن طرح پارک حاشیه (پارکبان)
صرف پروژه های حوزه ترافیک به ویژه احداث
پارکینگ های عمومی خواهد شد.وی با اشاره
به این که خیابان های امام خمینی(ره) ،معلم،
امام رضا(ع) و ابتدای خیابان آیت ا ...طالقانی
منتهی به میدان امــام خمینی(ره) مقاطع
قطعی اج ــرا و عملیاتی شــدن طــرح پــارک
حاشیه (پارکبان) در اسفراین خواهند بود،
تصریح می کند :قــرارداد با پیمانکار منعقد
شده و بناست پیش از پایان سال اجرا شود اما
اجرای آن به سال آینده موکول شده است.

 I Iوعده ای که محقق نشد

شهر اسفراین نقشه مطالعات ترافیکی ندارد

رئیس اتاق اصناف اسفراین خبر داد:

لذا با مصوبه شورای اسالمی شهر تدوین طرح
جامع ترافیک در دستور کار مدیریت شهری
است.
این مطلب را پیشتر شهردار پیشین اسفراین
اعالم و اظهار کرده بود :اعتبار یک میلیارد و
 500میلیون ریالی از سوی شورای اسالمی
شهر با هدف مطالعات ترافیک شهر مصوب و
به شهرداری اسفراین ابالغ شده است.
«مسلم نوری» با تاکید بر این که کار پراکنده
بــدون پشتوانه مطالعاتی ،نتیجه مقطعی و
تسکین آور دارد و درمان نخواهد بود ،گفته
بود :پیش از این بنا بود این اعتبار در مسیر
اصالح هندسی نقاط حادثه ساز هزینه شود
که با مصوبه شورای ترافیک و شورای اسالمی
شهر بنا شــده اســت ایــن اعــتــبــار در بخش
مطالعات ترافیکی هزینه شود.
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دلیلی روشن
بر ترافیک
سرسام آور
هسته مرکزی
شهر است

فرمانده سپاه راز و جرگالن:

اعمال محدودیت برای فعالیت واحدهای صنفی

 ۵۰هزار ماسک بهداشتی در راز و جرگالن تولید می شود

نجفیان -رئیس اتاق اصناف اسفراین از اعمال محدودیت برای فعالیت واحدهای صنفی این شهرستان با مصوبه
کارگروه سالمت و امنیت غذایی این شهرستان با هدف پیشگیری ،مقابله و کنترل «کرونا ویروس» خبر داد.
به گفته «حسین نامجو مطلق» ،فعالیت همه واحدهای صنفی به جز خبازی ها و مراکز تهیه ،فروش و عرضه
میوه و تره بار ،مواد غذایی و مواد شوینده و بهداشتی فقط از ساعت  ۸تا  ۱۶مجاز است.
وی با اشاره به این که واحدهای صنفی مستثنی در راستای تامین مایحتاج زندگی به فعالیت خود مثل
گذشته ادامه می دهند ،خاطرنشان کرد :فعالیت خارج از این بازه زمانی تخلف است و با متخلفان برخورد
خواهد شد.

نجاهی -فرمانده سپاه شهرستان راز و جرگالن از افتتاح  ۲کارگاه تولید ماسک بهداشتی خبر داد
و گفت :با توجه به شرایط کشور و نیاز شهرستانی ۲ ،کارگاه تولید ماسک بهداشتی با ظرفیت روزانه
 ۳۰۰۰ماسک و در مرحله اول  ۵۰هزار ماسک در شهرهای راز و غالمان افتتاح شد .سرهنگ «ریحانی»
با بیان این که در مجموع  ۲۰چرخ کار در این حــوزه به صــورت جهادی فعالیت می کنند ،اظهار کرد:
در هماهنگی ها مــواد اولیه ماسک بهداشتی از شهرهای اصفهان ،مشهد و تبریز فراهم می شود.
وی به کنترل ورود مسافران از تنگه ترکمن هم اشاره کرد و افزود :با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در
راستای مبارزه با کرونا ،در ورودی تنگه ترکمن سالمت مسافران کنترل می شود.

خبر

 ۲واحد تجاری متخلف در شیروان پلمب شد
حشمتی 2 -واحـــد تــجــاری متخلف در حــوزه
بهداشت شیروان پلمب شد .فرماندار شیروان با
اعالم این خبر افزود :گشت ویژه امنیت بهداشتی
پیشگیری از کرونا ،از دیروز در این شهرستان فعال
شد و در اولین روز فعالیت با حضور نمایندگان
شــورای تامین ،بــازرســی از بیش از  ۳۰دستگاه
دولتی و خصوصی و واحد تجاری انجام شد.
به گفته «مرآتی» ،در این بازدید به بیش از ۱۴

واحـــد تــجــاری و دســتــگــاه اجــرایــی و یــک پمپ
بنزین به دلیل رعایت نکردن نکات بهداشتی
ابالغی تذکر جدی و مهلت  ۲ساعته برای رفع
موارد داده شد.
وی تاکید کرد :شورای تامین در راستای صیانت از
حقوق شهروندی مخصوص ًا در شرایط فعلی که بحث
شیوع کرونا مطرح شده به صورت قاطع با متخلفان
در زمینه های مختلف برخورد می کند.

کارت دانشجویی به شماره  9623301به نام
حسین احمدی فرزند عبداهلل رشته تحصیلی
کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی به
شماره ملی  2872310177مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

۷

نجفیان -اسفراین
رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین از
افزایش  ۲برابری تماس های مردمی با فوریت های پزشکی اورژانس  ۱۱۵به دلیل دریافت مشاوره مرتبط
با ویروس کرونا خبر داد«.امین کشوری» افزود :از مردم انتظار داریم با حفظ آرامش و دوری از هرگونه
استرس ،به جز در موارد اضطراری با اورژانس  ۱۱۵تماس نگیرند چرا که ماموریت اصلی اورژانس و فوریت
های پزشکی تمرکز بر امدادهای اضطراری و اورژانسی است و نباید با اشغال بی مورد خطوط ارتباطی از
آن بازبماند.
میم پرور-فاروج
ﺍ ﺍجلسه پیشگیری از شیوع کرونا در بانک ها با حضور فرماندار برگزار شد .فرماندار فاروج در این جلسه
با اشــاره به ضــرورت در نظر گرفتن تمهیدات الزم در تمام بخش ها و اماکن عمومی از جمله بانک ها،
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و مقابله جدی با این بیماری ،گفت :با توجه به اوج فعالیت بانک ها
در اسفند ،ضروری است مدیران بانک ها در کنار انجام فعالیت های پیشگیرانه در خصوص مقابله با این
ویروس ،در راستای پاسخگویی به درخواست های بانکی شهروندان نیز اقدام کنند« .مسعود صادق تیتکانلو»
از مدیران بانک ها خواست در این زمینه ،مشتریان خود را به انجام خدمات غیرحضوری تشویق کنند تا از
مراجعه حضوری و تبادل اسکناس و پول نقد تا حد امکان جلوگیری شود .وی همچنین از شهروندان خواست
تا زمان رفع مشکل و به خاطر حفظ سالمتی خود و خانواده های شان در صورت امکان از مراجعه حضوری به
بانک ها خودداری و بیشتر از خدمات مجازی ،اینترنتی و غیرحضوری استفاده کنند .وی اظهار کرد :سفید
بودن وضعیت شهرستان نباید سبب بی توجهی گروه های مختلف به مسائل پیشگیرانه شود .فرماندار فاروج
از مدیران بانک ها خواست در دادن مرخصی به کارکنان سختگیری نکنند و اقدامات پیشگیرانه را به شکل
جدی در دستور کار خود قرار دهند.
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 دیگر مشکالت در
 ۵سال گذشته اقدامات و فعالیت های فرهنگی و هنری خوبی در این شهرستان رقم خورده است« .علی اکبر
طهماسبی» افزود :امیدواریم در آینده با همکاری اصحاب فرهنگ و هنر این شهرستان این فعالیت ها به شکل
مداوم و مناسب انجام شود .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.

هشت بهشت

مقبره رشیدالدین
محمد بیدوازی

نجفیان -مقبره شیخ رشیدالدین محمد
بیدوازی از مشهورترین عرفا و شعرا
در منطقه نمونه گردشگری میالنلوی
اسفراین (بیدواز) قرار دارد ،بقعه ای
که در دوران ایلخانی ساخته شده است
و پالن  8ضلعی گنبدی شکلی دارد.
این بنا که قدمت آن به دوران ایلخانی و
تیموری باز می گردد با شماره  2192در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و فعالیت
های مهم و موثری در راستای احیا و
مرمت آن صورت گرفته است .گفته شده
است ،ضریح این مقبره از منحصر به
فردترین نمونه های منبت قدیمی است.

