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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

فاروج با  ۸۲روستا ۵ ،اقامتگاه بومگردی دارد

بنای گردشگری روستایی با نقشه اقامتگاه بومگردی

میم پرور

اگر در طول سال ،قدم در فــاروج معروف به
شهر آجیلی و روستاهای آن بگذارید و هر
ســوی آن را نظاره گر باشید ،وجــود مناظر
طبیعی ،بکر و دست نخورده آن به روح و جان
تان آرامشی دوباره می بخشد.
این ظرفیت ویــژه باعث می شود مسافران و
گردشگران لحظات خاطره انگیزشان را در
این شهر و دیار و در اقامتگاه های بوم گردی یا
همان خانه های زیبای قدیمی بگذرانند؛ خانه
های قدیمی که با داشتن در و پنجره و سقف
چوبی و عطر کاهگل به روح و جان هر کسی
طراوتی دوباره می بخشد.
فـــاروج از حیث دارا بـــودن آثـــار فرهنگی،
تاریخی ،مذهبی و جاذبه هــای گردشگری
غنی است و خیابان اصلی آن در حاشیه جاده
آسیایی و در مسیر بجنورد به مشهد با صدها
مغازه مملو از تنقالت و آجیل و خشکبار نظر
مسافران را به خــود جلب می کند و ساالنه
میلیون ها مسافر و گردشگر مهمان مردم
خوب این منطقه هستند.
نام گذاری این شهر به عنوان پایتخت آجیلی
کــشــور ،بخش کــشــاورزی منطقه بــه عنوان
قطب تولید محصوالتی همچون زعفران ،گل
محمدی ،انگور و گیاهان دارویی در استان،
طبیعتی زیبا ،بکر و اماکن تاریخی با قدمت
باال همچون حمام و مسجد تاریخی استاد ،تپه
تاریخی روستای یام و قلعه علی آباد ،درخت
چنار و آبشار اسفجیر ،دره بهشت مایوان و
خسرویه ،مناطق تفریحی دره خوکانلو ،دنده
نقاب ،روستاهای هدف گردشگری استاد و
خسرویه ،گود کشتی امام مرشد و شمار زیادی
از بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص از مهم
ترین فرصت های گردشگری فاروج و بهانه ای
برای حضور مسافران و گردشگران داخلی و
خارجی در این منطقه هستند.
«رضــوانــی» یک شهروند فاروجی می گوید:
با توجه به ایــن که همه ساله فــاروج میزبان

میلیون ها مسافر و گردشگر است ،ضرورت
دارد سرمایه گــذاران بــرای کمک به اقتصاد
این شهر و اسکان مسافران ،به احداث هتل
و اماکن اقامتی از جمله واحدهای بوم گردی
اقدام کنند.
«خورشید» یکی از مسافران عبوری از فاروج
ابراز می کند :طبیعت فاروج سرشار از زیبایی
و جاذبه های تفریحی و گردشگری است و باید
برای معرفی بیشتر و بهتر نقطه به نقطه این
منطقه برنامه ریزی کرد تا افــرادی که از این
مسیر می گذرند شناخت کافی داشته باشند
و به مدت طوالنی در این شهر به استراحت و
تفریح بپردازند.
در این باره بخشدار مرکزی فاروج می گوید:
از  82روستای فــاروج 61 ،روستا در بخش
مرکزی و  21روستا در بخش خبوشان قرار
دارد و وجود روستاهای توریستی زیبا ،بکر و
هدف گردشگری همچون استاد ،خسرویه،
ریــزه ،خــرق ،مردکانلو ،اسفجیر باعث شده
ساالنه مسافران و گردشگران زیــادی به این
منطقه سفر کنند.
«رضــا قاسم زاده» با بیان این که هم اکنون
 5اقامتگاه بوم گردی در روستاهای استاد،
خسرویه ،خرق ،ریزه و مردکانلو مجوز فعالیت
رسمی دارند ،با اشاره به استقبال زیاد افراد
و درخــواســت راه انــدازی اقامتگاه هــای بوم
گــردی تصریح می کند :در حال حاضر 30
متقاضی برای راه اندازی اقامتگاه بوم گردی
درخواست داده اند و انتظار می رود این تعداد
به  50مورد افزایش یابد.
وی می گوید :همه ساله به جز مسافران و
گردشگران داخلی ،مهمانان خارج از کشور
نیز به روستاهای هــدف گردشگری منطقه
سفر می کنند و در نوروز امسال شاهد حضور
گــردشــگــران خــارجــی از کشور ترکمنستان
در روستای هدف گردشگری استاد بودیم و
با بهره مندی از اقامتگاه بوم گردی از تور و
مناطق تفریحی روستا بازدید کردند.
وی اظهار می کند :از سرمایه گذاران دعوت

شهرستان ها

۷

فرماندار فاروج تأکید کرد:

ضرورت برنامه ریزی برای جلوگیری از خروج گندم
میم پرور -فرماندار فاروج در جلسه ستاد برداشت غله ،بر ضرورت برنامه ریزی در راستای جلوگیری از خروج گندم
از این شهرستان تأکید کرد«.رجایی نیا» گفت :طراحی ساز و کار خرید و تحویل گندم از کشاورزان باید در کمترین
زمان ممکن انجام شود.وی با اشاره به وجود حساسیت ها و الزامات خاص در خریدهای تضمینی ،بر اندیشیدن
تمهیدات الزم برای خرید تضمینی گندم و سایر محصوالت تأکید و ابراز کرد :پراکندگی مراکز تحویل گندم نافی
نظارت بر آن ها نخواهد بود.وی پرداخت مطالبات کشاورزان را بر اساس زمان خرید ثبت شده در سامانه بانک
اعالم و تأکید کرد :پس از تحویل گندم هیچ گونه تعللی در ثبت صورت نپذیرد.

در اسفراین اتفاق افتاد؛

می کنیم در بخش های مختلف در راستای
توسعه اقتصادی منطقه سرمایه گذاری کنند
و از آن ها حمایت می شود.
وی با بیان این که برخی از مناطق تفریحی
فــاروج در سایت گردشگری ثبت شده است
و مناطقی همچون کوه شاه جهان از زیبایی
خاصی بــرخــوردار هستند ،ادامــه می دهد:
مــردم بــرای معرفی جــاذبــه هــای تفریحی و
مناطق گردشگری به دیگران تالش کنند تا
اقتصاد منطقه رونق یابد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری فاروج با اشاره به اقدامات صورت
گرفته برای جذب مسافران و گردشگران در
این شهرستان می گوید :رسالت این سازمان
این است که بتوانیم از ظرفیت های مناطق
روستایی در قالب اقتصاد گردشگری روستایی
استفاده کنیم.
«مجید سعیدیان» می افزاید :شرایط زندگی
شهری و عالقه اکثر شهروندان به اسکان در
مناطق بکر و طبیعی موجب شده سازمان با
در نظر گرفتن و تبدیل خانه های روستایی
که امکان اسکان مسافران را دارد در قالب
اقامتگاه بوم گردی خدمات ارائه دهد.
وی ابــــراز م ـیکــنــد :بــا وضــعــیــت مــوجــود،
روستاییان می توانند در مناطقی که شرایط

اسکان مسافر وجود دارد ،خانه های شان را
در اختیار مسافران و گردشگران قرار دهند و
به نوعی مهمان پذیر روستایی تلقی می شوند
و این اقدام تأثیر به سزایی در اقتصاد روستایی
دارد ،در صــورت حمایت هدفمند و برنامه
ریزی دقیق می توان شاهد مهاجرت معکوس
بود.
وی می افزاید :در شهرستان افراد زیادی تمایل
به راه اندازی اقامتگاه بوم گردی در نقاط مختلف
دارند که تعدادی در نوبت دریافت تسهیالت و
عده ای همچنان گرفتار مشکالت ضمانت نامه
و وثیقه های بانکی هستند.
وی اظهار می کند :دو روستای استاد و خسرویه
به عنوان روستاهای هدف گردشگری در سایت
گردشگری ثبت شده اند و عالقه مندان می
توانند از این طریق به اطالعات مورد نظر دست
یابند و به این مناطق سفر کنند.
دیگر مناطق شهرستان نیز دارای جاذبه
های توریستی و گردشگری هستند که در هر
فصل سال زیبایی و جذابیت خاص خودشان
را دارند«.سعیدیان» می گوید :از مسافران در
اقامتگاه های بوم گردی عالوه بر دیدن مناظر
بکر و طبیعی و استفاده از تورهای تفریحی با
غذاهای محلی و سنتی همان مناطق پذیرایی
می شود.
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دستگیری  2سارق و  6مالخر

دستگیری زوج قاچاقچی

نجفیان -فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری  2سارق سابقه دار و  6مالخر در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «جاوید مهری» با بیان این که در بازجویی های انجام شده ،متهمان به  ۸فقره سرقت از منزل،
موتورسیکلت و اماکن خصوصی اعتراف کردند ابراز کرد :در پی گزارش چند فقره سرقت موضوع در دستور
کار قرار گرفت و با انجام تحقیقات و اقدامات فنی و پلیسی هر  ۲متهم در مخفیگاه شان دستگیر شدند.وی
اظهار کرد :متهمان بعد از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شدند.

محمودیان -فرمانده انتظامی گرمه از کشف  20کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری یک زوج
قاچاقچی در گرمه خبر داد.سرهنگ «حدادیان» گفت :در پی دریافت خبری مبنی بر این که افرادی با
هویت نامعلوم قصد انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع تریاک را به استان دارند بالفاصله موضوع
با جدیت تمام در دستور کار قرار گرفت.وی افزود :با رصد محل های تردد سوداگران مرگ در اقدامی
غافلگیرانه خودروی آن ها توقیف و در بازرسی از آن  20کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

مصدومیت  13نفر در  2تصادف

نجفیان 13 -نفر بر اثر وقوع دو تصادف در اسفراین مصدوم شدند.رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین به برخورد یک کامیون از پشت با وانت نیسان
در محور اسفراین  -سبزوار اشاره کرد و با بیان این که این حادثه حوالی ساعت  ۴:۵۰یک شنبه در حد
فاصل روستاهای اتیمز  -عباس آباد رخ داد ،ابراز کرد :در این حادثه وانت نیسان واژگون شد که منجر
به مصدومیت  ۸نفر و انتقال آن ها با آمبوالنس های فوریت های پزشکی و هالل احمر به بیمارستان امام
خمینی(ره) شد«.سید حبیب حسینی» همچنین از مصدومیت  ۵نفر دیگر در  ۵تصادف درون شهری خبر
داد و افزود ۲ :مصدوم در محل درمان شدند و  ۳مصدوم که حال  ۲تن از آنان وخیم گزارش شد برای تکمیل
فرایند درمانی به بیمارستان اعزام شدند.وی از ثبت  ۷۱ماموریت طی  ۲روز برای مرکز حوادث و فوریت های
پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین خبر داد.

 ۲۰پایگاه اوقات فراغت در اسفراین
نجفیان  -معاون پرورشی و تربیت بدنی آمــوزش و
پرورش اسفراین از تدارک  ۲۰پایگاه برای غنی سازی
اوقات فراغت دانش آموزان این شهرستان در تابستان
امسال خبر داد«.احمد حسن زاده» با بیان این که ۲
کانون فرهنگی و تربیتی ۲ ،دارالقرآن دانش آموزی
و مجموعه ورزشی شهدای محراب پایگاه های اصلی
غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان هستند ،ابراز
کرد ۱۵ :پایگاه فرعی دیگر در مدارس و سالن های
ورزشی برپا خواهد شد تا شاهد استقبال بیشتر دانش آموزان از طرح های اوقات فراغت آموزش و پرورش باشیم.

از شهرستان ها چه خبر؟
محمودیان-گرمه
*سرپرست فرمانداری گرمه در بازدید از روستاهای رباط قره بیل ،آرمادلو و چشمه خان بر ضرورت حل
مشکالت روستاها در کم ترین زمان تاکید کرد«.مکرمی» گفت :با توجه به افزایش اعتبارات توسعه روستایی
و عشایری شهرستان به  150میلیارد ریال ،اهالی روستاهای شهرستان می توانند در حوزه های مختلف از
جمله کشاورزی ،دامداری ،شیالت و مشاغل خانگی از تسهیالت کم بهره استفاده کنند.
*«اربابی» رئیس اداره کتابخانه های عمومی گرمه از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش خبرنگار ما «اربابی» دلیل استعفای خود را مسائل شخصی دانست.
نجاهی-جرگالن
*رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای راز و جرگالن گفت :عملیات اجرایی پروژه آسفالت ۱۳
کیلومتر از راه های ارتباطی راز و جرگالن از پارک گوی نیک تا غالمان آغاز شده است.
«گلشنی» با بیان این که تسطیح و تعریض نقاطی از محور یاد شده در حال انجام است افزود :این پروژه با
اعتبار  ۱۵میلیارد ریال در حال انجام است.

