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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

رئیس مجمع نمایندگان استان خبر داد:

فوالد و لوله گستر؛ کماکان
بدون مشتری

نجفیان -مجتمع صنعتی فوالد و لوله گستر اسفراین کماکان در جریان واگذاری سازمان
خصوصی سازی کشور مشتری ندارند.رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان این که به
دلیل قیمت حدود هزار و  200میلیارد تومانی فوالد ،این مجتمع صنعتی در فرایند واگذاری
مشتری ندارد ،افزود :لوله گستر به این دلیل که تک محصولی است و تولید پرمخاطره ای

دارد و تک مشتری و آن وزارت نفت و پیمانکاران مرتبط با آن است و غالبا بازار عرضه آن در
انحصار تولیدات مشابه چینی است ،بدون متقاضی برای فروش مانده است.دکتر «قوامی» با
اشاره به این که شورای عالی واگذاری باید به دنبال راهکار دیگری به جای واگذاری باشد،
اظهار کرد :پیمان مدیریت می تواند جایگزین خوبی برای حفظ مالکیت دولت و هم واگذاری

شیر تو شیر قیمت شیر در جرگالن
محمود نجاهی
دامداری و پرورش گاوهای شیری از مشاغل
اصلی اهالی جرگالن به شمار می آید و عمده
تولیدات آن ها شیر اســت امــا به سبب نبود
کارگاه های فــراوری شیر و تولیدات لبنی،
دامـــداران منطقه به خــام فروشی آن اقــدام
می کنند که توسط برخی افــراد جمع آوری
می شــود .با وجــود تأکید بر اشتغال پایدار
روستایی ،نظارت قابل توجهی بر قیمت شیر
نمی شود و شیر به دلیل نبود ایستگاه جمع
آوری و فضای رقابتی برای خرید ،در برخی
روستاها با قیمت پایینی جمع آوری می شود.
به گفته یکی از اهالی روستاهای جرگالن
عمده محصول دامی جرگالن شیر است و به
قیمت بسیار پایینی خریداری می شود و به

دلیل نبود ایستگاه یا کارگاه شیر چاره ای جز
فروش به قیمت توافقی نیست.ربانی افزود:
مسئوالن باید با استقرار ایستگاه جمع آوری
شیر و ورود بخش خصوصی فضای رقابتی
ایجاد کنند تا شیر به قیمت مناسبی خرید و
فروش شود«.محمدی» یکی از اهالی جرگالن
تصریح کرد :چند ماهی قیمت شیر حدود هزار
تومان بود که اخیرا قیمت آن از طرف خریدار
 ۸۵۰تومان تعیین شده است و بر این بخش
هیچ نظارتی نمی شود و با این شرایط پرورش
و نگهداری از دام سنگین صرفه اقتصادی
ندارد.در این باره «نجاهی» بخشدار جرگالن
گفت :به منظور ایجاد فضای رقابتی برای
خرید شیر و افزایش قیمت به زودی ایستگاه
جمع آوری شیر توسط بخش خصوصی ایجاد
و این مشکل رفع خواهد شد.

دستگیری شکارچی متخلف در لباس چوپانی

در شهر

خیابان مدرس گرمه
محمودیان -در شمال شهر گرمه خیابانی به نام
«مدرس» از میدان ارشاد تا میدان دولت قرار دارد.
در این خیابان منازل مسکونی و تازه ساخت و بعضی
از ادارات این شهرستان قرار دارد.
این خیابان فرعی هایی دارد و از مدرس یک تا 15
نام گذاری شده اند و با قرار گرفتن بولواری سرسبز
حدود  690متری سمت راست خیابان از سمت چپ
جدا شده است.اگر به این خیابان از سمت میدان
ارشاد وارد شویم در سمت راست فضای خاکی وجود

دارد که با نصب تابلویی آن را به هیئت مکتب العباس
(ع) وقف کرده اند و بعد از آن فضای سبزی وجود
دارد که نیاز به ترمیم دارد.در سمت چپ خیابان
نیز بین ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و
اداره برق زمینی موقوفه ای برای حسینیه وجود دارد
که اگر دیواری اطراف آن کشیده شود به زیباسازی
ورودی این خیابان کمک خواهد کرد.
جلوترمی رویم و از ایستگاه آتش نشانی و تعدادی مغازه
تجاری عبور می کنیم وبه مسجد صاحب الزمان (عج)

مدیریت باشد که می تواند مورد توجه شورای عالی واگذاری قرار گیرد.وی با اشاره به این که
با توجه به قواعد و ضوابط به دنبال تدوین راهکاری برای شیوه جدید واگذاری هستیم ،اضافه
کرد :بارها و سال هاست مجتمع صنعتی فوالد و لوله گستر به این دلیل که در لیست واگذاری
قرار گرفته اند برای فروش گذاشته شده اند اما بدون مشتری باقی مانده اند.

خبر

به دلیل نبود
ایستگاه
جمع آوری
شیر و نبود
فضای رقابتی
برای خرید،
در برخی
روستاها
شیر با قیمت
پایینی
جمعآوری
میشود

می رسیم که در کنار پــارک شقایق گرمه قــرار دارد.
در این مسجد به عنوان مسجد محوری در طول سال
مراسم مختلفی برگزار می شود و همیشه در آن به روی
مسافران این شهرستان باز است.در ادامه مسیر پارک
بزرگ شقایق و شهربازی وجود دارد که این پارک با
تدفین دو شهید گمنام مزین شده و مقبره آن دو شهید
واالمقام از ورودی پارک نمایان است.
این خیابان در تمام ساعات روز شلوغ است و پارک
بزرگ شقایق و مجتمع گردشگری آفتاب با خدمات
رفاهی ،در مسیر راه مسافران قــرار دارد .در این
خیابان بــازار روز وجــود دارد و همچنین مشرف به
خیابان دولت است که اکثر ادارات در آن قرار دارند.

شهرستان ها

کمی جلوتر چند تریلی و کامیون با عبورشان توجه ام
را جلب می کنند و امیدوارم با اتمام طرح کنار گذر
خلیج فارس شاهد تردد خودروهای سنگین در این
خیابان نباشیم.

صدیقی-شکارچی متخلف قبل از اقدام به شکار در لباس چوپانی دستگیر شد.رئیس اداره حفاظت محیط
زیست شیروان با بیان این خبر افزود :محیط بانان طی گشت و کنترل مناطق حفاظت شده گلیل و سرانی
موفق شدند یک متخلف را که در لباس چوپانی در حال گشت زنی برای پیدا کردن موقعیت شکار بود دستگیر
کنند«.فخرانی» گفت :از شکارچی متخلف یک قبضه اسلحه تک لول مجوزدار کشف و ضبط شد.

از شهرستان ها چه خبر؟
معینی-جاجرم
ﺍ ﺍرئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای جاجرم گفت :پیچ خطرناک مسیر روستای قرجه رباط
اصالح ،زیرسازی و آسفالت شد«.قره جانلو» با بیان این که  ۳۲۰متر طول مسیر اصالحی با عرض میانگین
7.5متر است و مسیر روستای قرجه رباط زیر سازی و آسفالت شد ،افزود ۳۰ :میلیون تومان هزینه آسفالت
این مسیر از محل اعتبارات استانی تامین و عالیم نصب شد و در حال حاضر در حال استفاده است.
ﺍ ﺍرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی جاجرم گفت :نمایشگاه قرآن با همکاری شرکت آلومینا از نیمه دوم
ماه مبارک رمضان به مدت  ۱۰روز برگزار می شود.حجت االسالم «پوررجب» افزود :کتاب هایی که در این
نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود مذهبی و محصوالت فرهنگی خواهد بود.
ﺍ ﺍ«کارگر مقدم» مسئول اداره میراث فرهنگی جاجرم گفت :به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی،
 ۱۰۰دانشجو و دانش آموز به صورت رایگان از موزه حمام تاریخی جاجرم بازدید کردند.
گروه شهرستان ها-شیروان
ﺍ ﺍ«مرآتی» فرماندار شیروان در جلسه کمیته حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان با بیان
این که از ظرفیت کشت گیاهان دارویی در منطقه غافل نشویم ،افزود :گیاهان دارویی ظرفیت خوبی برای
اقتصاد و اشتغال شهرستان است.
گروه شهرستان ها-فاروج
ﺍ ﺍفرماندار فاروج در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان میزان بارندگی در فصل زراعی
جاری را  148میلیمتر اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  35درصد و میانگین ساالنه 44
درصد کاهش را نشان می دهد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری فاروج« ،رجایی نیا» با اشاره به تاثیرات
مثبت و برکات بارش های اخیر اظهار کرد :این بارش ها خسارت هایی را نیز به دنبال داشته است.

قاب دوربین

هشت بهشت

بنای سنگی زرد
برومند -بنای سنگی زرد یکی از بناهای به جا مانده
از دوران ساسانی است که با قدمت باال دچار تخریب
شده و قسمت اعظمی از آن فرو ریخته است.این بنا
در منطقه غرب آشخانه و در روستای زرد از توابع

بخش سملقان در بــاالی کوه و روبــه روی روستای
زرد قرار دارد و دارای چشم انداز زیبایی است.این
بنا در ضلع جنوبی کوه قورخود روستای اسپاخو با
بنای بزرگ سنگی قرار دارد.ایــن بنا تحت نظارت

اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
مانه و سملقان است و با تالش کارشناسان ،اعتبار
 250میلیون ریالی برای مرمت آن تخصیص یافته و
قسمتی از آن مرمت شده است.
بنای سنگی زرد به لحاظ موقعیت طبیعی و تاریخی
می تواند یکی از مقاصد گردشگران در منطقه باشد.

۷

روستای اشرف االسالم  -راز و جرگالن

