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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار اسفراین مطرح کرد:

بحران آب ،چالش
توسعه روستایی

نجفیان -فرماندار اسفراین در نشست هم اندیشی
با دهیاران بخش مرکزی این شهرستان با اشاره
بــه کــاهــش بیش از  ۷۰درصـــدی بــارنــدگــی ها،
بحران آب را چالشی رویـــاروی توسعه روستایی

دانــســت«.نــوروزی» با بیان ایــن که بحران آب در
صورت تداوم منجر به پدیده مهاجرت خواهد شد،
افزود :با آگاهی مردم و توجه به اشتغال پایدار می
شود برای مهاجرت معکوس هم برنامه ریزی کرد.

وی با تاکید بر ضرورت هم گرایی دهیاران و اعضای
شورای اسالمی روستاها اضافه کرد :دامن زدن به
اختالفات مانع پیشرفت روستاها و هدر رفت سرمایه
ها خواهد شد.

محرومیت مناطق گردشگری اسفراین از امکانات اقامتی
نجفیان
یکی از عوامل کلیدی در ماندگاری مسافران
و توسعه و تقویت صنعت گردشگری وجــود
زیــرســاخــت هـــای اقــامــتــی اســـت .اســفــرایــن
شهرستانی است که از حیث میراث فرهنگی،
تاریخی ،مذهبی و جــاذبــه هــای گردشگری
غنی است.شهر تاریخی بلقیس از منحصر
به فردترین میراث های خشتی و گلی ایران،
رویداد فرهنگی و ورزشی کشتی با چوخه در گود
چشمه زینل خان و شماری دیگر از بقاع متبرکه
و روستاهای هدف گردشگری همچون روستای
هدف گردشگری روئین و آستان مقدس حضرت
احمد بن موسی(ع) از مهم ترین فرصت های
گردشگری اسفراین اســت و می تواند باعث
جذب و حضور گردشگر شود و مقدمه و بستری
به منظور ترغیب و تشویق گردشگر برای حضور
در این دیار کهن باشد.
نبود زیرساخت های اقامتی همچون هتل از
عواملی است که ماندگاری و پایداری مسافران
را به حاشیه می رانــد و اشتغال پایدار برآمده
از صنعت گردشگری نیازمند افزایش ضریب
ماندگاری مسافران است؛ مسئله ای که با توجه
افزایش  ۹۰درصدی اقامت طی نوروز امسال در
اسفراین قابل تامل است.
«حسینی» یک شهروند اسفراینی سرعت کند
رونق گردشگری در این شهرستان را به دلیل
جای خالی هتل می داند و می گوید :اقامتگاهی
که بتواند میزبان مسافران و گردشگران باشد در
اسفراین وجود ندارد.
«محمودی» از اهالی یکی از روستاهای هدف
گردشگری دربــاره ضــرورت دعــوت از سرمایه
گذاران برای ایجاد هتل در شهرستان به واسطه

وجود فرصت های گردشگری می گوید و می
افزاید :اگر هتل در اسفراین وجود داشته باشد
می توان روی فعالیت تورهای گردشگری غنی
برنامه ریزی و از این مسیر اقتصاد گردشگری را
تقویتکرد.
در این باره رئیس اداره میراث فرهنگی اسفراین
با بیان این که رونق صنعت گردشگری به واسطه
بحران بیکاری و تنش های آبی با هدف ایجاد
اشتغال پایدار باید در دستور کار باشد ،بر لزوم
توجه مستمر به ارتقای زیرساخت های حوزه
گردشگری به ویژه اقامتی تاکید می کند.
«محمدی» اظهار می کند :اسفراین از وجود هتل
محروم است و این اداره از سرمایه گذاران برای
توسعه زیرساخت های گردشگری و اقامتی در
شهرستان حمایت خواهد کرد.
وی بیان می کند :اکنون در اسفراین  6اقامتگاه
بوم گردی مجوز فعالیت رسمی دارند.
وی با اشاره به صدور مجوز برای  4خانه مسافر در
اسفراین و روستای روئین ،از دریافت تقاضاهای
متعدد برای راه اندازی و احداث اقامتگاه های
بوم گردی و خانه های مسافر در مناطق گوناگون
ایــن شهرستان خبر مــی دهــد و مــی افــزایــد:
درخواست های متقاضیان برای اعطای موافقت
اصولی و دریافت مجوز رسمی در حال پیگیری
است.
وی با اشاره به درخواست راه اندازی خانه های
مسافر در روئین ،ابــراز می کند 4 :متقاضی
در روستای هدف گردشگری و منطقه نمونه
ملی و روستای نساجی سنتی کشور «روئین»،
 2متقاضی در روستای بیدواز منطقه نمونه
گردشگری میالنلو ،یک متقاضی در روستای
نوده بام ،یک متقاضی در روستای الست ،یک
متقاضی در روستای اردوغـــان منطقه نمونه

خبر مرتبط
یک مسئول خبر داد:

تقاضای  2سرمایه گذار برای احداث هتل در اسفراین
نجفیان 2 -سرمایه گذار بخش خصوصی
برای احداث مجتمع تفریحی و گردشگری
در اسفراین اعالم آمادگی کرده اند و بررسی
تقاضاهای سرمایه گــذاران در دستور کار
حــوزه گردشگری و سرمایه گــذاری است.
معاون گردشگری ،سرمایه گذاری و تامین
منابع اداره کل میراث فرهنگی استان با
بیان این مطلب افــزود :با سرمایه گــذاران
ارتباط مستمر داریم تا شاهد به ثمر نشستن
سرمایه گــذاری آن ها در ایــن بخش برای

گردشگری میالنلو ،یک متقاضی در روستای
برج و بزنج 2 ،متقاضی در روستای جهان در
بخش های مرکزی و بام و صفی آباد برای دریافت

ارتقای زیرساخت های اقامتی در اسفراین
باشیم«.هادی سعادت طلب» با بیان این که
در سطح وسیعی ایجاد اقامتگاه های بوم
گردی و خانه های مسافر دنبال می شود،
اظهارکرد :گسترش اقامتگاه های بوم گردی
قدمی خــوب بــرای توسعه زیرساخت های
گردشگری است.وی از تالش برای معرفی و
شناساندن فرصت های گردشگری اسفراین
با بهره مندی از ظرفیت هــای رسانه ای و
انتشار کتاب و بروشور هم خبر داد.

مجوز فعالیت به منظور راه اندازی اقامتگاه بوم
گردی تقاضا داده اند و تا حدی خال و شکاف نبود
اقامتگاه بوم گردی را برطرف خواهند کرد.
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باچوخه
گودچشمه
زینل خان و
روستاهای
هدف
گردشگری
همچون
روستای
روئین و
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احمدبن
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فرصت های
گردشگری
اسفراین است

خرق؛ قطب فراورده های چوبی

ضرورت دقت در جانمایی دفن زباله ها

میم پرور -روستای خرق فاروج از مهم ترین مراکز و قطب تولید چوب و فراورده های چوبی است و  25کارگاه
چوب بری در آن فعالیت می کنند.بخشدار مرکزی فاروج در جلسه توجیهی ،تخصصی کارگروه اشتغال افزود:
محصوالت عمده کارگاه های چوب بری این روستا عالوه بر استان به استان های خراسان رضوی و اصفهان
صادر می شود «.قاسم زاده» با اشاره به مصوبه کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان در مورد ایجاد ناحیه
صنعتی خصوصی استان تصریح کرد :در راستای سامان دهی و مدیریت این کارگاه ها برنامهریزی می شود.

محمودیان -در جانمایی دفن زباله های شهری دقت بیشتری شود.سرپرست فرمانداری گرمه با بیان این
مطلب در جلسه هماهنگی تجمیع زباله های شهری افزود :به دلیل حفظ سالمت مردم و کاهش آالیندگی
های محیط موضوع تجمیع و دفن بهداشتی زباله ها به صورت جدی پیگیری شود«.مکرمی» گفت :شیرابه
پسماندها نباید آب های زیر زمینی را آلوده کند و مکانهایی که به عنوان دفن زباله در نظر گرفته میشود،
الزم است کارشناسی شود و با رعایت همه جوانب باشد.

شهرستان ها

۷

خبر

محفل انس با قرآن
برومند_ محفل انس با قرآن با همکاری هیئت امنای مسجد امام علی (ع) و با حضور قاریان و استادان قرآن مانه
و سملقان در آشخانه برگزار شد.حجت االسالم «پروین» رئیس اداره تبلیغات اسالمی مانه و سملقان گفت :این
محفل با تالوت قاریان ابوطالب نیساری ،مهدی نورانی ،علی اکبر حسین پور و جواد ایزانلو برگزار شد.

نگاه

 20هزار اصله نهال توت در معرض نابودی
نجاهی ۲۰ -هزار اصله نهال توت در توتستان روستای کالته بهار نیازمند آبیاری است.راز و جرگالن با تولید
ساالنه حدود  ۴۰تن پیله کرم ابریشم و پرورش بیش از هزار جعبه تخم نوغان با کیفیت بسیار باال و میانگین
باالی تولید در هر جعبه قطب نوغانداری به حساب می آید.از این رو طی دو سال گذشته مسئوالن برای احداث
توتستان در روستاهای کالته بهار و کالته ابریشم برای تامین غذای تخم نوغان ،توسعه نوغانداری و تولیدات
ابریشمی از قبیل فرش دوروی ابریشم که برند جهانی است و ساالنه خریداران و توریست های زیادی را به
این منطقه می کشاند ،اقدام کرده اند.ایجاد توتستان امیدهایی را برای اشتغال روستایی و تسهیل و توسعه
نوغانداری زنده کرده است ،سال گذشته حدود  ۱۰هزار اصله نهال توت بر اثر بی آبی در توتستان روستای
بهار خشک شد و در صورت حل نشدن معضل آبرسانی امسال نیز باید منتظر خشک شدن توتستان ها باشیم.
در این باره رئیس شورای بخش جرگالن با اشاره به این که در توتستان احداث شده در روستای کالته بهار ۲۰
هزار اصله نهال کشت شده است ،گفت :سال گذشته بر اثر نبود آب  ۱۰هزار اصله نهال در این توتستان خشک
شد«.منصور نجاهی» افزود :امسال نیز  ۱۴هزار اصله نهال توت کشت و  ۱۰هزار اصله آن جایگزین شده است
و با توجه به وجود اشکال در مقوله آبرسانی به توتستان برای آبیاری درختان احتمال می رود امسال هم در
صورت رسیدگی نشدن شاهد خشک شدن درختان توت باشیم و این مسئله نیاز به رسیدگی مسئوالن دارد.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان-اسفراین
* یادواره  13شهید مسجد حضرت موسی بن جعفر(ع) محله انقالب اسالمی اسفراین برگزار شد.
*شماری از شهروندان اسفراینی با حضور در کوهساران پارک قائم (عج) به جمع آوری زباله و پاک سازی
محیط و فضای سبز این پارک پرداختند.
*دکتر «نیک پرست» معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین در آیین روز دندان پزشک از برنامه
ریزی برای حضور یک دندان پزشک در هر مرکز خدمات جامع سالمت خبر داد.
نجاهی -جرگالن
*«پوالد نجاهی» بخشدار جرگالن افزود :دهیاران بخش جرگالن پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در یک
سفر دو روزه از گلخانه های اسفراین ،قلعه جالل الدین گرمه ،کاروانسرای رباط قره بیل و اموال دهیاری
قره بیل بازدید کردند.
*«نجاهی» بخشدار جرگالن گفت :عملیات اجرایی فاز اول پروژه دیوار ساحلی روستای قاولقا به مساحت
هزار مترمکعب با اعتبار یک میلیارد ریال آغاز شده است و تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.
محمودیان-گرمه
*«کامکار» رئیس اداره دام پزشکی گرمه گفت :طرح های واکسیناسیون آبله ،شاربن ،بروسلوز و هاری در
بین جمعیت دام سبک این شهرستان آغار شده است و در این طرح بیش از  110هزار رأس دام سبک علیه
بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام واکسینه می شوند.
*رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گرمه گفت 150 :جلد کتاب به ارزش  11میلیون و  300هزار ریال به
ادارات بهزیستی و آموزش و پرورش این شهرستان اهدا شد« .عباسپور» افزود :این کتاب ها دارای محتوای
ادبی ،خانوادگی ،آموزشی ،قرآنی ،هنری و فرهنگی است.
میم پرور-فاروج
*فرماندار فاروج در دیدار جمعی از روحانیان این شهرستان گفت :نقش روحانیان در تحقق شعار سال مهم
و تاثیرگذار است«.رجائی نیا» افزود :تبیین شعار سال یکی از مهمترین محورهای اقدامات فرهنگی در سال
جدید است و همه گروه های جامعه باید در این زمینه تالش کنند.
*«رجائی نیا» فرماندار فاروج در دیدار «هزار جریبی» ،مدیرکل پست استان به اهمیت و ضرورت اجرای کامل
پالک گذاری اماکن در همه مناطق به منظور سهولت خدمات رسانی به مردم اشاره کرد و از آمادگی همکاری
ادارات شهرستان در این زمینه خبر داد.

