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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

پیچ مشکالت در جاده ایستگاه راه آهن جاجرم
گروه شهرستان ها
امروزه یکی از بخش های مهم سیستم حمل
و نقل در اغلب کشورها که نقش زیربنایی و
غیرقابل انکاری در توسعه پایدار ایفا می کند
حمل و نقل ریلی است که تنها نقطه اتصال
خراسان شمالی به راه آهن سراسری ایستگاه
راه آهن جاجرم است و حمل و نقل بار و مسافر
به صــورت روزانــه در این ایستگاه انجام می
شود.
یکی از معضالت موجود بــرای دسترسی به
ایستگاه راه آهن جاجرم نبود جاده مناسب
است که این امر شهروندان بخش مرکزی را
نیز با مشکل مواجه کــرده اســت« .محمدی»
یکی از ساکنان ایستگاه راه آهن جاجرم در
ایــن بــاره می گوید :عمر آسفالت ایــن محور
به بیش از  30سال می رسد که با توجه به
تردد بسیار خودروها در این جاده آسفالت آن
کام ً
ال خراب و فرسوده شده و در یکی 2 ،سال
گذشته شاهد تصادفات زیادی در این جاده
بوده ایم که نگرانی بسیاری را برای اهالی به
وجود آورده است.
«عبدلی» یکی دیگر از ساکنان ایــن روستا
می گوید :این محور نقطه اتصال سه استان
خراسان شمالی ،رضــوی و سمنان است که
اهالی شهرستان های سبزوار و جغتای برای

تردد به شهرهای شمالی کشور از این محور
استفاده می کنند و با حجم زیاد تردد متاسفانه
در این محور دارای عرض کم ،عالیم ناکافی و
آسفالت نامناسب و در نبود شانه خاکی شاهد
تصادفات بسیاری هستیم.
«اخوان» یکی دیگر از اهالی می گوید :یکی از
بزرگ ترین مشکالت این جاده با توجه به دور
بودن از مرکز شهرستان و آمار باالی تصادف
نبود پایگاه اورژانـــس جــاده ای اســت کــه با
وجود پیگیری اهالی بخش مرکزی تاکنون به
سرانجام نرسیده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
شهرستان جاجرم نیز به خبرنگار ما گفت:
محور جاجرم به راه آهن با وجود تردد زیاد یک
محور فرعی به طول  ۳۰کیلومتر و با عرض
 6.2متر و این جاده فاقد شانه خاکی است.
«قــره جانلو» می افــزایــد :با توجه به کیفیت
پایین آسفالت این جاده عملیات لکه گیری
مستمر انجام می شود و عالیم راهنمایی و
اطالعات در ایــن محور از وضعیت مطلوبی
برخوردار است.وی خاطرنشان کرد :در سال
های گذشته 4.5کیلومتر از این محور روکش

آسفالت گرم و  ۱۶۷۰تن قیر بــرای تکمیل
روکش تامین شده و  ۱۳۴۰تن قیر نیز برای
اتمام این پروژه نیاز است.
«قــره جانلو» ادام ــه مــی دهــد :بــرای روکــش
آسفالت  ۲۰کیلومتر از این محور قــراردادی
به مبلغ  ۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان با
ســازمــان همیاری شــهــرداری هــای خراسان
شمالی منعقد شده که مطابق صورت جلسه
ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جاجرم
عملیات اجرایی آن از ابتدای اردیبهشت سال
 ۹۹آغاز خواهد شد.
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گزارش خبری

مشکل فاضالب مسکن مهر شیروان
عوض زاده
مسکن مهر شیروان واقع در کوی وحدت این شهر ،هر چند دارای
مشکالت مختلفی اســت و ساکنان ایــن محله مطالبات زیــادی از
مسئوالن در زمینه هــای مختلف زیرساختی و خدماتی دارنــد اما
مشکل فاضالب این منطقه قصه پر غصه ای برای اهالی شده است.
این محله دارای هزار و  402واحد مسکونی است که  900واحد آن
تحویل داده شده و این موضوع همت مسئوالن را می طلبد تا هر چه
زودتر یکی از مهم ترین دغدغه های اهالی رفع شود؛ مشکلی که حل
آن در سایه اجرای طرح اگوی این شهر قرار دارد و تاکنون وعده بهره
برداری از این طرح اجرا نشده است.
هم اینک به دلیل پایین بودن میزان جذب خاک این منطقه ،دفع
فاضالب به صورت سپتیک است و اتصال نداشتن منطقه به سیستم
فاضالب شهری ،باعث پر شدن زود به زود مخازن و در نتیجه خروج
فاضالب می شود؛ کافی است سری به بعضی از بلوک های این
محله بزنید تا بوی گازهای تولید شده از فاضالب شما را فراری دهد.
یکی از اهالی کوی وحدت شیروان با اشاره به این که وضعیت
فاضالب این منطقه بغرنج است و موجب رنج اهالی شده ،می
افزاید :هر چند این درخواست خود را بارها به گوش مسئوالن
رسانده ایم و جلسات زیادی با حضور مسئوالن حتی در مسجد
این محله برگزار شده اما هنوز این مشکل رفع نشده است.
«حسن زاده» با بیان این که این مشکل در بعضی از بلوک ها بدتر
است ،ادامه می دهد :به نظر می رسد در بعضی از بلوک ها ،تناسب

بین جمعیت ساختمان و اندازه چاه یا مخزن سپتیک رعایت نشده
است«.روشن دل» یکی دیگر از ساکنان کوی وحدت است که در این
خصوص می گوید :هنوز ظرفیت بسیاری از ساختمان های این محله
تکمیل نشده و به دلیل مشکالت موجود بعضی از واحدها با این که
تحویل داده شده اند اما خالی از سکنه هستند و در صورت افزایش
جمعیت و بهره برداری نشدن از طرح اگو ،مشکل بیشتر می شود.
وی از عوارض گازهای تولیدی فاضالب و بوهای منتشر شده در این
محله احساس نگرانی و اضافه می کند :این مسئله برای خانواده ها
باعث دغدغه های بهداشتی شده است و امیدواریم هر چه زودتر رفع
شود.در همین زمینه ،معاون شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی
در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که عملیات اجرایی خط انتقال
فاضالب شهری شیروان در منطقه کوی وحدت به پایان رسیده است،
تصریح کرد :هم اینک در مرحله تسویه با پیمانکار و تحویل پروژه قرار
داریم که پس از رفع نواقص و انجام مقدمات پروژه ،به شرکت آب و
فاضالب تحویل داده خواهد شد.
«اشک زران» با بیان این که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا
تحویل پروژه با کمی تاخیر رو به رو شده است ،تصریح کرد :در مرحله
بعدی نصب و وصل انشعابات باید انجام گیرد که امیدوار هستیم
ایــن موضوع در صــورت رفــع مشکالت مربوط به ویــروس کرونا تا
اردیبهشت سال  99انجام پذیرد.وی با اشاره به این که در قالب طرح
اگوی شیروان تاکنون حدود  40کیلومتر خط انتقال اصلی و فرعی
اجرا و لوله هایی با سایزهای  200تا  1000میلی متر نصب شده
است ،تصریح کرد :از سال  94و با شروع عملیات عمرانی طرح اگوی

شیروان ،تاکنون حدود 30میلیارد تومان در بخش خطوط انتقال
اعتبار صرف شده است.
«اشک زران» با بیان این که تصفیه خانه فاضالب شیروان نیز 90
درصد پیشرفت فیزیکی دارد ،تصریح کرد :این تصفیه خانه با سرمایه
گ ــذاری بخش خصوصی و بــه روش  BOTاح ــداث شــده اســت که
امیدواریم در سال  99به بهره برداری برسد و وارد مدار شود.

ممنوعیت توقف اتوبوس ها در مرکز فاروج

پایش سالمت مسافران در ورودی های گرمه

میم پرور -توقف اتوبوس های مسافربری در مرکز شهر فاروج ممنوع شد .معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
فرمانداری فاروج با بیان این مطلب افزود :پیش از این ،ناوگان عمومی دیگر استان ها در میدان اصلی شهر
توقف و به سوار یا پیاده کردن مسافر اقدام می کردند که این امر تنها در مکان های پیش بینی شده امکان
پذیر بود« .رضا قاسم زاده» افزود :از این پس ،تمام اتوبوس های مسافربری باید در مکان جدید مشخص شده،
مسافرها را سوار یا پیاده کنند .وی ادامه داد :با توجه به ازدحام جمعیت ناشی از توقف مسافربرهای برون
شهری و برخی محورهای روستایی در میدان آزادی این شهر ،از سوی شهرداری و راهداری و بر اساس مصوبه
شورای ترافیک از این پس به جای توقف خودروهای در انتظار مسافر ،فقط سه خودرو امکان توقف و جا به
جایی مسافر را دارند و برای دیگر خودروها نیز فضایی خارج از میدان اصلی شهر در نظر گرفته می شود.
وی اظهار کرد :هر نوع تجمعی از سوی رانندگان خودروهای مسافربری نیز در میدان مرکزی شهر ممنوع و
ضروری است در این راستا تمهیداتی اندیشیده شود تا نظارت های پلیس راهنمایی و رانندگی بر این روند
افزایش یابد.

محمودیان -برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پایش سالمت مسافران در ورودی های شهرستان گرمه
انجام می شود .فرماندار گرمه با بیان این مطلب افزود :بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ،در
ورودی های گرمه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا توسط نیروهای مرکز بهداشت و نیروهای امدادی
جمعیت هالل احمر ،سالمت مسافران پایش می شود.
به گفته «گــل حسنی» ایــن نیروها با تجهیزات در دسترس ،عملیات پیشگیری و کنترل را از سمت
ورودی استان گلستان در دوراهی دشت و از سمت استان سمنان در ورودی شهر درق انجام می دهند
و مسافران پایش می شوند.وی اظهار کرد :جوانان آموزش دیده هالل احمر و مرکز بهداشت با همکاری
نیروی مقاومت بسیج سپاه این شهرستان در سه نقطه شهری گرمه ،درق و ایور شهروندان را داوطلبانه تب
سنجی میکنند و توصی ه های بهداشتی و ایمنی را در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا به مردم ارائه می
دهند .وی اشاره کرد :هر شب در نقاط شهری توسط شهرداری ها و در نقاط روستایی توسط دهیاری ها،
عملیات ضدعفونی معابر و مکان های عمومی انجام می شود.

شهرستان ها

۷

اخبار

مسمومیت جوان اسفراینی با الکل

نجفیان -رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی
اسفراین از مسمومیت یک جوان اسفراینی با الکل خبر داد؛ مسمومیتی که او را راهی بیمارستان کرد.
به گفته «امین کشوری» ،این جوان  ۳۸ساله به علت مسمومیت با الکل به بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل
و بعد برای تکمیل فرایند درمان به مشهد اعزام شد.

ستاد مردمی مدیریت کرونا در شیروان تشکیل می شود
حشمتی -ستاد مردمی مدیریت کرونا در شیروان تشکیل می شود.فرماندار شیروان با اعالم این مطلب
افزود :به پیشنهاد تعدادی از شهروندان ستاد مردمی مدیریت بیماری کرونا در این شهرستان با حضور
نمایندگانی از بخش های مختلف مردمی با هدف مشارکت گسترده قشرهای مختلف مردم در امر پیشگیری
و مقابله با بیماری کرونا تشکیل می شود« .مرآتی» با تاکید بر نقش موثر مردم در حل مشکالت پیش رو
درخواست کرد :مردم با ستاد مذکور متناسب با نیاز شهرستان همکاری همه جانبه داشته باشند تا شاهد
عبور از این بحران باشیم.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان-اسفراین
ﺍ ﺍمدیرعامل مجمع خیرین سالمت اسفراین از کمک  ۲۵۵میلیون ریالی خیران سالمت با هدف پشتیبانی
از خط مقدم مدافعان سالمت این شهرستان خبر داد .به گفته دکتر «عید محمد سارمی» ،بناست با مساعدت
و مشارکت خیران سالمت خرید تجهیزات پزشکی و حفاظتی برای مدافعان سالمت در خط مقدم پیشگیری
و مبارزه با «کرونا ویروس» در دستور کار قرار گیرد.
حشمتی -شیروان
ﺍ ﺍفرماندار شیروان گفت :به منظور مقابله با شیوع بیماری کرونا دو گشتویژه با اختیارات کامل از سوی
شورای تامین تشکیل شد .به گفته «مرآتی» ،در این اکیپ ها نماینده های دادستانی ،نیروی انتظامی ،سپاه،
تعزیرات حکومتی ،صمت و مرکز بهداشت حضور دارند و با متخلفان در صحنه برخورد قاطع و در صورت
تشخیص بالفاصله اماکن متخلف پلمب خواهد شد.
ﺍ ﺍجانشین فرمانده سپاه شهرستان شیروان از آغاز فعالیت کارگاه تولید ماسک خبر داد .به گفته وطن
دوست ،این کارگاه خیاطی در مسجد مسلم بن عقیل شیروان قب ً
ال در زمینه تولید لباس فعال بوده که بنا
بر ضرورت و نیاز ،تغییر رویه داده و هم اکنون در آن ماسک تولید می شود .آن طور که او گفته ،روزانه بیش
از  ۲هزار ماسک در این کارگاه تولید و به شبکه بهداشت و درمان شیروان و پس از ضدعفونی و استریل به
داروخانه ها برای عرضه به مردم تحویل داده می شود.
میم پرور -فاروج
ﺍ ﺍتعدادی از تابلوهای آثار تاریخی فاروج که به تازگی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند در مکان های
مورد نظر جانمایی و نصب شدند.رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی فاروج با اعالم
این خبر به خبرنگار ما افزود :این تابلوها با هدف معرفی ،حفاظت از آثار ملی و نیز آگاهسازی از مجازات
اسالمی در خصوص تخریب بناهای تاریخی ،تهیه و نصب شدند«.مجید سعیدیان» افزود« :تپه باال باغ»« ،تپه
داشخانه»« ،تپه گلور» و «تپه کالته نعمتآباد» از جمله آثار و محوطههای تاریخی در این شهرستان هستند که
به تازگی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند .وی ادامه داد :روی این تابلوها نام اثر ،قدمت ،تاریخ و
شماره ثبت ملی اثر درج شده است.
ﺍ ﺍشهردار تیتکانلو با اشــاره به انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بیماری کرونا و حفظ سالمت
شهروندان گفت :برای حفظ سالمت مسافران به تمام رانندگان خطی برون شهری در این شهر محلول
ضدعفونی کننده خودرو تحویل داده شده است .به گفته «حسین جاهد» عالوه بر ضدعفونی کردن خیابان
های شهر و نصب بنر حاوی نکات بهداشتی برای آگاه سازی شهروندان ،تمام تجمع ها ،مراسم ،مجالس و
جلسات در اماکن عمومی و به صورت گروهی تا زمان رفع مشکل لغو شده است .وی با اشاره به سایر اقدامات
پیشگیرانه در خصوص شیوع این ویروس در شهر اظهارکرد :تا اطالع ثانوی که شاهد رفع این بیماری باشیم،
با توجه به اهمیت حفظ سالمت گروه های مختلف مردمی ،اردو و تور زیارتی ،سیاحتی نیز در این منطقه
برگزار نخواهد شد.

هشت بهشت
سالوک
نجفیان -پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک با وسعتی حدود  ۱۷هزار هکتار در شمال غربی اسفراین قرار
گرفته و فاصله آن تا بجنورد  ۳۰کیلومتر است .پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک با تنوع جانوری خوبی که
دارد ،یکی از مهم ترین مناطق حفاظت شده ایران از نظر جانوری است .شرایط توپوگرافی دشتی و کوهستانی منطقه
موجب شده است این منطقه یکی از متنوع ترین زیستگاه های گونه های وحشی ایران به شمار آید که در نتیجه آن
قسمت شمالی پارک ،زیست بوم حیوانات گوناگون کوه زی و قسمت جنوبی آن مناسب زیست حیوانات دشت زی
است .ناگفته نماند در کف دره های این پارک گونه های درختی و درختچه های زرشک ،بید ،انجیر و گردو و در مناطق
مرتفع گونه های ارس به صورت پراکنده و انبوه منظره چشم نوازی را خلق کرده است.

