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سقوط یک زن با طناب شوهر
روز روشن در حاشیه خیابان انجام می شود!
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شهردار شیروان هشدار قضاییگرفت
گزارش خبری

گزارشی از آرزوی یک محله در مرکز استان

15خط سیاه برای شورا و شهردار
اسدی -عبور عابران پیاده از برخی معابر شهری
بجنورد به مشکلی جدی بــرای آن ها تبدیل شده
است ،با این که شهروندان انتظار دارند با گذشت
زمان شهر توسعه همه جانبه یابد و زندگی در محیط
شهری بــرای آن ها آسایش بیشتری را به همراه
داشته باشد ،امــا دیــده می شــود برخی مسائل و
مشکالت شهری به دردی مزمن تبدیل شده اند و
با وجود گالیه هایی که وجود دارد ،اقدامی برای
رفع آن ها انجام نمی شود و گاهی تنها به مشکالت
اعتباری سر راه توسعه همه جانبه اشاره می شود و
بس و هیچ گاه تالش نمی شود از ظرفیت هایی که
در این مسیر وجود دارد ،برای رفع حداقل مشکل
مردم استفاده شود.
نبود مسیری برای عابران پیاده ،غیر قابل دسترس
بودن پیاده روها و تخریب این معابر از مشکالتی
است که شاید در لیست حقوق شهروندی جزو اولین
ها قرار دارد .نمونه بارز و مشخص تضییع حقوق
شهروندی در این خصوص ،محله ای واقع در شمال
شهر بجنورد است .این مطلب ،روایتگر حدود 15
خط سیاه برای شورا و شهردار است.
در این مسیر که می توان گفت بخشی از خیابان
هــای تــازه بازگشایی شــده قــرار دارد ،اولــویــت به
خودروها داده شده است و برای عابران حقی قائل
نشده انــد .این مسیر یکی از خیابان های اصلی

شهر بجنورد است و به گونه ای نیست که از دید
پنهان باشد ،با ایــن حــال ســال هاست که دیده
نشده و اکنون نیز دیــده نمی شــود .خیابان سید
جمال الدین اسدآبادی که چند محله شهری را به
هم متصل می کند ،شاید یکی از بدترین قسمت
های شهری در خصوص معابر پیاده است .یکی از
شهروندان ساکن این خیابان با بیان این که سال
هاست ،رنج پیاده رو را تحمل کرده ایم ،اضافه می
کند :به دلیل بازگشایی خیابان های این مسیر
و افزایش ساخت و سازها ،تردد در خیابان مانند
هسته مرکزی شهر و استفاده از حاشیه خیابان،
برای عابران بسیار خطرناک شده است.
«اســـدزاده» با بیان این که ویــراژ موتورسوارها در
این مسیر را هم باید اضافه کرد ،اعالم می کند :از
چهارراه امیریه به سمت تقاطع صمدیه لباف عمال
پیاده رویی برای عبور وجود نــدارد ،بخشی از این
پیاده رو توسط علف های هرز و زباله های ساکنان
پر شده است و حتی نیروهای خدماتی زیباسازی
شهری ضایعات ناشی از هرس شمشادها و درختان
را در پیاده رو رها کرده اند.
وی با بیان این که  4یا  5ماه است که ضایعات فضای
سبز در این پیاده رو تلنبار شده اســت ،اعــام می
کند :انگار در ماه های گذشته حتی یک بار پیاده
روی مورد نظر نظافت نشده است و عابران باید با

توزیع غذای نذری در مهمانک
 700پرس غذای نذری به همت کانون فرهنگی و هنری شهدای مهمانک به مناسبت سالروز شهادت امام
سجاد(ع) در میان مردم این روستا و خانواده های نیازمند توزیع شد.مدیر کانون فرهنگی و هنری شهدای
مهمانک گفت :این برنامه خداپسندانه به همت واقفان و خیران روستا پس از مراسم سوگواری شب شهادت
امام سجاد(ع) اجرا شد« .حسن طهمورثی» ادامه داد :تاکنون طی  4مرحله  400بسته معیشتی در میان
خانواده های نیازمند شناسایی شده در روستای مهمانک به همت اهالی مسجد و فعاالن کانون توزیع شده
است .وی تولید  600عدد ماسک در حسینیه روستا و توزیع و پخش  504بسته بهداشتی را از دیگر اقدامات
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در روستای مهمانک برشمرد.

مشقت از این مسیر عبور کنند.یکی از افراد با گالیه
از مسائلی که برای عابران پیاده در این شهر وجود
دارد ،می گوید :با این که هنوز اصناف زیادی در این
خیابان راه اندازی نشده اما شاهد سد معبر از سوی
مالکانی هستیم که در حال ساخت و ساز بنای خود
هستند.
«داوری» با بیان این که بیش از یک سال است که
تنها مسیر تردد عابران پیاده در این خیابان توسط
برخی مالکان مسدود شده است ،اعالم می کند:
بارها با پلیس ساختمان تماس گرفتیم اما هیچ گاه
پاسخ درستی دریافت نکردیم و خانواده ما باید از
مسیری پر خطر تردد کنند.
وی با بیان ایــن که در فصل بــارش ایــن معابر به
مسیرهای گل آلود تبدیل می شود ،اضافه می کند:
در بخشی از این خیابان هنوز معبری برای عابران
پیاده تعریف نشده است و گویا هیچ گاه مسئوالن
گذرشان به این خیابان نمی خورد.
وی با بیان این که پیاده روی سمت دیگر این خیابان
در قرق علف های هرز است ،ادامه می دهد :اوایل
هفته گذشته بخشی از علف های هرز این قسمت
آتش گرفت و تردد عابران به کلی قفل شد.
یکی از اصناف حاشیه ایــن خیابان می گوید :از
تقاطع امیریه به سمت تقاطع آتش نشانی سابق
وضعیت سنگ فــرش پیاده رو در بدترین حالت
ممکن است زیــرا در سال های گذشته از مصالح
ضعیف برای سنگ فرش این مسیر استفاده شد.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد،
اضافه می کند 6 :ماه پس از به سازی این پیاده رو
و در هنگام بارش ها و یخبندان های زمستان ،تمام
این موزاییک ها خرد شدند و از بین رفتند و اکنون

در شیروان رخ داد؛
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دیگر قابل استفاده نیستند.این شهروند ادامه می
دهد :من خودم شاهد هستم ،عابرانی که با خود
ویلچر ،دوچرخه و کالسکه دارند ،نمی توانند از
این مسیر عبور و باید حتما از حاشیه خیابان تردد
کنند و این موضوع نشان دهنده اهمیت ندادن به
عابران پیاده است.
«موسوی» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی
شورای اسالمی شهر بجنورد با بیان این که منطقه
یک بجنورد به لحاظ اقتصادی و اجتماعی محروم
تر از منطقه  2اســت ،می افزاید :بودجه اعتباری
ساخت معبر پیاده برای این منطقه یک میلیارد و
 600میلیون تومان و مسیر مورد نظر در  3فاز معبر
سازی شده یا قرار است ،انجام شود.
وی با بیان این که از چهارراه سید جمال الدین
اسدآبادی تا چهارراه شریعتی در سال  98به سازی
انجام شده است ،اعالم می کند :از چهارراه شریعتی
تا چهارراه شهید همت پیاده رو فرسوده است که
مرمت و به سازی آن طی سال جدید در برنامه قرار
دارد و باید تا پایان سال انجام شود.
وی اعالم می کند :فاز سوم از چهارراه شهید همت
تا تقاطع صمدیه لباف در بودجه پیشنهادی سال
 1400قرار دارد و تا زمانی که احداث ساختمان ها
تمام نشود ،نمی توان برای ساخت معابر این مسیر
اقدام کرد.
وی درخــصــوص نظافت نشدن معابر و زدوده
نشدن علف هــای هــرز مسیر می گوید :از این
خیابان بــازدیــدی انــجــام شــده و سهل انگاری
خدمات شهری بجنورد مشهود اســت .خدمات
شهری می تواند با نیروهای موجود ،نظافت این
بخش را انجام بدهد.

قفل کرونایی باشگاه ها امروز شکسته می شود
وحــدانــی -قفل کرونایی باشگاه هــای ورزشــی
استان امروز شکسته می شود.
مدیرکل ورزش و جــوانــان خــراســان شمالی از
بازگشایی باشگاه ها و اماکن ورزشی استان خبر
داد« .کوروش بهادری» در گفت و گو با خبرنگار
ما اظهار کرد :با توجه به اهمیت زیرساخت های
پزشکی در استان نسبت به سایر استان هایی
که در وضعیت قرمز قــرار دارن ــد ،حساسیت ها
برای فعالیت باشگاه ها کمتر شد و طی جلسات
متعددی که با استاندار ،مدیریت بحران و ستاد
مدیریت بیماری کرونا داشتیم بنا شد با رعایت
پروتکل های بهداشتی ،اماکن ورزشی و باشگاه
ها شروع به کار کنند.به گفته وی ،نظارت دقیق
برعهده ورزش و جوانان و چند جلسه با باشگاه

داران برگزار شده است و تاکید جدی بر رعایت
پروتکل های بهداشتی داشتیم .وی به باشگاه
هایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند،
هشدار پلمب و تعطیلی را داد«.بهادری» همچنین
در جلسه بــا روســـای هیئت هــا و باشگاه های
ورزشــی بر رعایت شیوه نامه بهداشتی و موارد
ابالغی جدید بــرای فعالیت تاکید کــرد«.زهــره
محمود آبــادی» مسئول باشگاه هــای اداره کل
ورزش و جوانان ،رعایت پروتکل های بهداشتی
نظیر استفاده از ماسک ،دستکش ،مایه ضدعفونی
کننده ،رعایت فاصله ایمنی و عضو گیری متناسب
با ظرفیت باشگاه را از مهم ترین مــواردی بیان
کرد که متصدیان باشگاه ها ملزم به رعایت آن ها
هستند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

تکریم و معارفه سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمه
محمودیان -آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمه برگزار شد .به گزارش
خبرنگار ما ،در این دیدار ضمن قدردانی از «حسن امامی»« ،احسان محمودیان» به عنوان سرپرست
جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرمه معرفی شد.

