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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار جاجرم خبر داد:

پیشرفت فیزیکی 45درصدی
محور آلومینا به جاجرم

معینی -پروژه محور آلومینا به جاجرم به طول  ۷کیلومتر و با عرض  ۲۳متر در حال
پیگیری و اجراست و  ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.فرماندار جاجرم با بیان این
مطلب به خبرنگار ما افــزود :در جلسه ای با عنوان بررسی روند اجرای تفاهم نامه
احداث الین دوم محور شرکت آلومینا به جاجرم ،مقرر شد  ۴کیلومتر بیس این محور

به اتمام و به مرحله زیر اساس برسد.دکتر «محبی» گفت :تعریض محور شرکت آلومینا
به جاجرم با توجه به حجم ترافیک از اهمیت باالیی برخوردار است و تنها راه موفقیت
در تسریع اجرای این پروژه ،همکاری و مشارکت حداکثری دستگاه های مرتبط و بهره
مندی از تجربیات مشابه در اجرای پروژه های مشارکتی در شهرستان است.

آغاز روکش آسفالت محور سنخواست  -شوقان

فاطمه معینی

فروردین ماه امسال بود که گزارشی با عنوان
«راه ارتباطی دو بخش؛ استانداردها در حد
راه روستایی؛ محور سنخواست  -شوقان در
دست انــداز آسفالت نامناسب» در روزنامه
«خراسان شمالی» چاپ شد و روز گذشته
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
جاجرم از آغاز عملیات روکش آسفالت این
محور خبر داد.
«قــره جانلو» گفت :روکــش آسفالت محور
سنخواست -شوقان از تخته باشقی تا روستای
کتلی در حال انجام است و تا پایان هفته ادامه

خواهد داشت.
وی اب ــراز کــرد :بــا توجه بــه نامناسب بــودن
آسفالت ایــن محور روکــش آسفالت به طول
 ۳٫۷۵کیلومتر و با عرض  ۶متر در حال انجام
است.
وی با بیان این که ۱۵۰میلیون تومان اعتبار
از محل اعتبارات ملی ســازمــان راهــداری
تامین و با پیمانکار قرارداد بسته و قیر مورد
نیاز توسط اداره راهـــداری به مبلغ ۲۵۰
میلیون تومان تامین شده است تصریح کرد:
در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع
مالی اولویت با بخش هایی است که میزان
خرابی باالیی دارند.

 ۱۵۰میلیون
توماناعتباراز
محلاعتبارات
ملیسازمان
راهداریتامین
وباپیمانکار
قراردادبسته
شد

تیرماه؛آغاز دور دوم کاوش های ارگ باستانی شیروان

ضرورت افزایش سهم کاالی فرهنگی در سبد خانوارها

عوض زاده -دور دوم کاوش های ارگ باستانی شیروان از تیرماه امسال آغاز می شود.رئیس اداره میراث
فرهنگی شیروان با اعالم این خبر در جلسه ستاد خدمات سفر این شهرستان گفت :در این دوره عالوه بر
باستان شناسان ایرانی و چینی باستان شناسان فرانسوی نیز حضور خواهند داشت.
«سیاح» با اشاره به ظرفیت های گردشگری شیروان ابراز کرد :مهیا کردن بسترهایی برای این که مسافران
و زائران بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند باید در اولویت قرار گیرد.معاون فرماندار شیروان نیز اظهار
کرد :کمیته های  ۱۰گانه ذیل ستاد تشکیل شده و باید هدف نهایی دستگاه ها جلب رضایت مسافران و
زائران با برنامه ریزی مناسب برای ماندگاری بیشتر مسافران در شهرستان باشد«.ایزانلو» بر معرفی جاذبه
های گردشگری و تفریحی و توانمندی های شیروان در حوزه های مختلف تاکید کرد و ادامه داد :کارکنان
پلیس راهور با سرلوحه قرار دادن قانون ،جنبه راهنمایی و ارشاد را بیشتر مورد توجه قرار دهند و در حد
امکان از اعمال جریمه مسافران خودداری کنند.

میم پرور -فرماندار فاروج در جلسه کتابخانه های این شهرستان بر تالش افراد در راستای افزایش سهم
کاالی فرهنگی به ویژه کتاب در سبد خانوارها تأکید کرد«.رجائی نیا» گفت :اگر در عرصه فرهنگی ارتقا پیدا
کنیم در تمامی حوزه ها ارتقا خواهیم یافت .وی اضافه کرد :توسعه فضاهای فرهنگی در این شهرستان در
دستور کار قرار گرفته است.وی با اشاره به برگزاری جشنواره رضوی اظهار کرد :برگزاری این جشنواره بهترین
فرصت است تا در حوزه فرهنگی اقدامات خوبی انجام شود.وی از آمادگی بیش از  20دهیاری این شهرستان
در خصوص راه اندازی کتابخانه در سطح روستاهای مربوطه خبر داد.مدیرکل کتابخانه های استان نیز گفت:
فاروج دارای صبغه خاص فرهنگی است و از لحاظ رشد سرانه رتبه دوم استان را دارد«.جهانی» افزود :تعداد
کتابخانه های این منطقه نسبت به جمعیت قابل قبول است و با توجه به مشکالت اقتصادی جامعه ،هنوز با آن
چیزی که در فرهنگ دینی ماست فاصله زیادی دارد« .مریم مومن زاده» ،رئیس کتابخانه های فاروج نیز گفت:
در این شهرستان  7کتابخانه با  3هزار و  622عضو وجود دارد.

خرق

میم پــرور -اگر به نقشه جغرافیایی فــاروج نگاهی
بــیــنــدازیــم در فاصله حـــدود  60کیلومتری این
شهر ،روستای بزرگی به نام خرق وجود دارد که از
روستاهای بخش مرکزی شهرستان و دهستان سنگر
است.این روستا حدود  700خانوار و بیش از  2هزار
نفر جمعیت دارد و دارای ظرفیت های مهم فرهنگی،
اقتصادی و گردشگری بسیاری است.
یکی از ویژگی های مردم این روستا این است که 60

درصد اهالی از ســادات معظم هستند.شغل عمده
مــردم به جز مشاغل اداری و دولتی که در مناطق
مختلف مشغول به کار هستند کشاورزی و دام پروری
است و وجود مدرسه علمیه از دهه  50در این روستا،
باعث شده روحانیان بسیاری از این منطقه در مشاغل
برجسته کشوری حضور داشته باشند.
وجود حرم مطهر امامزاده عبد الرحمن بن موسی بن
جعفر(ع) که به عنوان یکی از امامزادگان شاخص در
استان مطرح است و  5مسجد در این منطقه از جمله

اخبار

طرح بافت باارزش برای  ۵روستا
نجفیان -مدیر بنیاد مسکن اسفراین از تعریف  ۵روستای این شهرستان برای اجرای طرح بافت باارزش
روستایی خبر داد«.ترکمانی» با بیان این که روستای روئین پیش از این در فهرست روستاهای با بافت باارزش
روستایی قرار گرفته بود ابراز کرد :اکنون روستاهای باغی و سرچشمه در بخش مرکزی و نوده بام و جهان
در بخش بام و صفی آباد در شمار روستاهای هدف برای اجرای طرح بافت باارزش روستایی قرار گرفته اند.
وی اظهار کرد :اعتبار مطالعات اجرای طرح بافت باارزش روستایی در روستاهای جهان و باغی از منابع ملی
تامین شده و مطالعه آن در دستور کار است.
وی از تداوم عملیات اجرایی طرح بافت باارزش روستایی در روستای روئین خبر داد و بیان کرد ۴۰ :فقره
تسهیالت  ۵۰میلیون ریالی اجرای نماهای سنتی واحدهای مسکونی بافت باارزش روستایی به شماری از
روستاهای هدف اجرای طرح و جوشقان و بیدواز پرداخت شده است.

کشف  925کیلو فراورده خام دامی غیر بهداشتی
نجفیان  -رئیس شبکه دام پزشکی اسفراین از کشف و ضبط  ۹۲۵کیلوگرم فراورده خام دامی غیر بهداشتی
در این شهرستان خبر داد.دکتر «صفایی» با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت از  ۲۲۶مرکز عرضه ،فروش
و نگهداری فراورده های خام دامی و اجرای  ۸۹۲مورد بازرسی ابراز کرد :از فراورده های خام دامی غیر
بهداشتی کشف و ضبط شده ۷۷۵ ،کیلوگرم معدوم و برای  ۱۵۰کیلوگرم دستور مصرف مشروط صادر
شد.وی همچنین از معرفی یک متخلف پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی خبر داد.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان –اسفراین
*رئیس اداره کتابخانه عمومی اسفراین از اهدای کتاب های کتابخانه شخصی نماینده این شهرستان در
مجلس شورای اسالمی به کتابخانه عمومی اسفراین خبر داد.
«قاسم ابراهیمی زمانی» با بیان این که  ۲هزار عنوان کتاب از سوی دکتر «قوامی» برای ترویج و اشاعه
فرهنگ کتاب خوانی اهدا شد ابراز کرد :کتاب های کتابخانه شخصی دکتر قوامی در کتابخانه عمومی
امام(ره) نگهداری خواهد شد.
میم پرور -فاروج
*امام جمعه فاروج در جلسه هماهنگی برنامه های هفته قوه قضاییه گفت :مهم ترین خواسته مردم از دستگاه
قضا رعایت کردن عدالت است و دستگاه قضا باید موانع رسیدن به عدالت را برای مردم رفع کند.
حجت االسالم «قلی زاده» افزود :از دستگاه قضا انتظار است عالوه بر برنامه های نمادینی که در این هفته
برگزار می شود برنامه های کاربردی نیز برگزار کند تا مردم از این برنامه ها بهره مند شوند و پیشنهاد می
شود برای وکال مباحث احکامی و اعتقادی به شکل مستمر در نظر گرفته شود.

هشت بهشت

پارک ملی ساریگل

صدای روستا
قابلیت های ویژهای است که باعث شده در طول سال
به ویژه در مناسبت های مذهبی گروه های مختلف
مردم در برنامه های تدارک دیده شده شرکت کنند.
این روستا  31شهید دفاع مقدس و مدافع حرم دارد.
نبود جاده مناسب در گذشته باعث شده بود کمتر
کسی به این منطقه سفر کند ولی در حال حاضر
شرایط فرق کرده است.
این روستا دارای امکانات مناسبی در بخش های
مختلف است که از جمله آن ها می توان به وجود 24

شهرستان ها

۷

کارگاه چوب بری ،سالن ورزشی ،درمانگاه ،شبکه
بهداشت ،مخابرات و کتابخانه مدارس اشاره کرد.
مردم روستای خرق مانند سایر روستاییان منطقه
دارای آداب و رس ــوم خــاصــی در محافل جشن،
شادمانی و عروسی هستند.روستای خرق به علت
محصور بودن بین دو دره از آب و هوای بسیار عالی
و مناسبی برخوردار است و به علت فرهنگ غنی و
داشتن جوانان خالق ،افراد نخبه زیادی را تحویل
جامعه داده است.

نجفیان -منطقه ساریگل با وسعتی معادل  28هزار
هکتار در شرق شهرستان اسفراین واقع شده است .این
پارک در  8کیلومتری اسفراین و  90کیلومتری مرکز
استان قرار گرفته است .پارک ملی و منطقه حفاظت
شده ساریگل از تنوع جانوری قابل توجهی به خصوص
در گروه پرندگان برخوردار است .پستانداران این زیست
بوم اگرچه جزو گونه های استثنایی محسوب نمی شوند
اما از تنوع خوبی برخوردار هستند .از جمله مهم ترین
پستانداران و پرندگان ساریگل می توان به پلنگ ،کفتار ،گرگ ،روباه ،گربه وحشی ،قوچ اوریال ،بز ،آهو و کبک
اشاره کرد .همچنین این منطقه حفاظت شده با بیش از  200گونه گیاهی از تنوع خوبی برخوردار است که قسمت
عمده گیاهان این منطقه را گونه های گلدار تشکیل می دهند.

