پنج شنبه  ۱۵آذر ۲۸ 1397ربیع االول  14۴۰شماره 2۸۷۳

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

وداع باشکوه شیروانی ها با عالم ربانی

«میربابا» روی بال مالئک

رهبری« ،رضــا رجب زاده» معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار خــراســان شمالی ،امــام جمعه
و فرماندار و مسئوالن شــیــروان ،جمع زیــادی از
روحانیان و تعدادی از مدیران کل استان از چهره
های شاخص حاضر در مراسم دیروز بودند.
وزیر کشور دیروز در پیامی فوت این عالم گران قدر

را تسلیت گفت که در بخشی از آن آمده است« :خبر
درگذشت روحانی بزرگوار و متقی جناب آقای حاج
سید میر بابا سیدی که بخش زیــادی از عمر گران
بهای خویش را در گسترش آم ــوزه هــای الهی و
اعتالی ارزش های اخالقی و اسالمی سپری نمودند
موجب تالم و تاسف فراوان گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت فقدان این
عالم بزرگوار و صاحب فضل و کرامت را که در واقع
مظهر زهد و تقوا و مایه فخر و مباهات مردم شریف
بــاب الــرضــا(ع) ،اســتــان خــراســان شمالی بــه ویــژه
شهرستان شیروان است ،از درگاه پروردگار متعال
برای آن عالم جلیل القدر ،رحمت الهی و علو درجات
و بــرای بازماندگان و عموم مــردم والیتمدار صبر
جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم».
به گــزارش خبرنگار ما ،حاج «سید میربابا سیدی»
متولد سال  1301و از عالمان و زاهــدان استان و
اهل روستای «زو»ی شیروان بود که از جایگاه واالیی
در بین روحانیت و مــردم بــرخــوردار بود و بسیاری
از مردم و شیفتگان اهل بیت (ع) از راه های دور و
نزدیک به دیدارش می شتافتند و از هیبت و شکوه
معنوی و کالمش بهره مند می شدند.

وی با بیان ایــن که محور راز -شیرین دره گردنه
هــای برفگیر نــدارد و دارای جاذبه هــای توریستی
و گردشگری اســت تصریح کــرد :عملیات مطالعه
ایــن پــروژه تا پایان ســال تکمیل می شــود و یکی از
درخواست های اعضای شورای شهر راز ،مطالعه و
شروع پــروژه به طور همزمان بود که مسئوالن قول
دادند پروژه را فازبندی کنند و تدبیری در این باره
بیندیشند.

وی با بیان این که طی چند هفته گذشته جلسه ای
با استاندار سابق ،مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان داشتیم که
مسئوالن قــول دادنــد  ۲میلیارد تومان را سازمان
برنامه ریزی به این پروژه تخصیص دهد و زمینه آغاز
پروژه ایجاد شود ،ادامه داد :گشایش محور گلستان-
غالمان -راز -شیرین دره -بجنورد یکی از مطالبات
مردم راز و جرگالن است.

عوض زاده
روز گذشته آیین تشییع و وداع با پیکر «سید میربابا
سیدی» در شیروان برگزار شد و پیکر پاک این عالم
ربانی در جوار امام زاده حمزة الرضا (ع) آرام گرفت.
شیروان دیــروز یک پارچه در عــزا بــود و مــردم این
شهر به حق ارادت قلبی شان را به استوانه راستی و
صداقت ،زهد و تقوا ،علم و عمل و کسی که مردم از او
حدود یک صده زیستن اش جز پاکی و مجاهدت چیز
دیگری ندیده بودند ،نشان دادند.
دیروز اقشار مختلف مردم از تمام طیف ها از نقاط
دور و نزدیک شهرستان گرد هم آمدند و در کوچه
و بــازار صحبت از دست دادن کسی بود که ملجا و
مرهم بسیاری از مریدان و مردم شهرستان و خارج
از شهرستان بود.
مردم و مسئوالن استانی و شهرستانی دیروز در آیین
تشییع «میربابا» سنگ تمام گذاشتند و پیکر پاک این
عالم ربانی را با حضوری پر شکوه و به یاد ماندنی از
مسجد جامع شیروان تا چهارراه دفاع مقدس بدرقه
کردند.
نماز میت در این چهار راه به امامت آیت ا« ...حسینی

خراسانی» عضو مجلس خبرگان رهبری اقامه و پس
از آن پیکر مرحوم «میربابا» به حرم مطهر امام زاده
حمزة الرضا (ع) منتقل شد و «میربابا»ی شیروانی ها
در جوار این امام زاده آرام گرفت.
«محمدرضا هاشمی» سرپرست اســتــانــداری قم،
آیت ا« ...حسینی خراسانی» عضو مجلس خبرگان

شهرستان ها

۷

دستگیری  ۴سارق حرفه ای در جاجرم
معینی ۴ -سارق حرفه ای با  ۷فقره سرقت در جاجرم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
سرهنگ «سید جواد عطاردی» جانشین فرمانده انتظامی جاجرم با اعالم این خبر افزود :در پی اعالم چند
مورد سرقت از منازل و اماکن خصوصی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت و با انجام اقدامات
فنی و پلیسی و بررسی اظهارات شاکیان پرونده موفق شدند سارقان مورد نظر را شناسایی و دستگیر کنند.

فرماندار مطرح کرد:

 ۷۰درصد ظرفیت راهداری اسفراین در خدمت  2گردنه

نجفیان ۷۰ -درصد ظرفیت راهداری اسفراین از حیث امکانات و نیروی انسانی در خدمت گردنه های
اسدلی و پلمیس محور بجنورد  -اسفراین است که باید بر این مبنا تقویت و توسعه زیرساخت های راهداری
و امکانات و ارتقای سرمایه انسانی راهداری این شهرستان در دستور کار قرار گیرد«.رستمی» فرماندار
اسفراین با بیان این که در هنگام وقوع سیل ،بارش برف و یخبندان دچار خألهایی در مسیرهای حوزه بام و
صفی آباد ،محورهای روستایی بخش مرکزی و محور اسفراین -سنخواست می شویم که این موضوع با معاون
اداره کل راهداری استان در میان گذاشته شده است افزود :با توجه به این که بیشتر نیروهای راهداری
اسفراین در گردنه های اسدلی و پلمیس حضور دارند انتظار می رود به تقویت نیروی انسانی و تجهیز و توسعه
امکانات راهداری و حمل و نقل جاده ای این شهرستان توجه جدی شود.

از شهرستان ها چه خبر؟
اسفراین-نجفیان
*با بهره برداری از کلینیک ترک اعتیاد صفی آباد ،شمار کلینیک های ترک اعتیاد اسفراین به  ۱۲مرکز رسید.
دکتر «ایلدرآبادی» رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به فعالیت پزشک ،روان شناس و پرستار در
کلینیک ترک اعتیاد صفی آباد افزود :در این مرکز پیشگیری ،مشاوره و درمان بیماران معتاد انجام می شود.
*«سید نژاد» مسئول فرهنگ سرای شهرداری اسفراین با اشاره به گشایش نمایشگاه عرضه محصوالت
خانگی در این فرهنگ سرا افزود :این نمایشگاه به مدت یک هفته آماده میزبانی از شهروندان است.
* کاروان سالمت جمعیت هالل احمر اسفراین در روستای کالته سنجر که هفته گذشته در آن سیل به وقوع
پیوست و طی آن چند واحد مسکونی خسارت دید و تخریب شد ،مستقر شده است.معاون فرماندار اسفراین
به همراه معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر و معاون امور فرهنگی کمیته امداد خراسان شمالی از روند
استقرار کاروان سالمت جمعیت هالل احمر اسفراین و نحوه ارائه خدمات آن بازدید کردند.

هشت بهشت

تپه پهلوان

پروژه محور راز -شیرین دره منتظر ابالغ اعتبار
به گفته عضو شورای شهر راز برای مطالعه ،بازگشایی
و اجــرای پــروژه محور ارتباطی راز -شیرین دره ۲
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده ولی هنوز
ابالغ نشده است.
«امین ساعدی» با بیان این که محور راز -شیرین دره

 ۲۴کیلومتر است و حدود سه دهه از مطرح شدن آن
می گذرد افزود :با بازگشایی این مسیر که به عنوان
شاهراه توسعه مرکز استان در سند توسعه استان
مطرح شده است ،محور  ۱۰۷کیلومتری بجنورد-راز
به  ۷۴کیلومتر کاهش می یابد.

معینی« -تپه پهلوان» یکی از کهن ترین مناطق محل
استقرار انسان ها در دشت جاجرم و خراسان شمالی
است.این تپه مربوط به هزاره اول قبل از میالد است
که  ۱۲هزار سال قدمت دارد و متعلق به دوره نوسنگی
تا قرون میانه اسالم است.این اثر تاریخی با شماره
 ۱۶۵۸۴در فهرست آثــار ملی به ثبت رسیده و در
فاصله  ۳تا  ۴کیلومتری جنوب جاجرم قــرار گرفته
است و  ۴هکتار وسعت دارد.این منطقه تاریخی مورد کاوش کاوشگران قرار گرفته و دارای سفالهایی است
که ظاهری خشن و نخودی با نقوش سیاه هندسی و ساده دارند و قدیمیترین آثار این منطقه متعلق به اواخر
دوره نوسنگی است.پیش از میالد ،تپه پهلوان یکی از مراکز صنعتی تولید مهرههای سنگی بود.انواع متهها،
تیغههایی که برای تولید مته از آنها استفاده میشد ،بلوکهای سنگ خام به رنگهای مختلف برای تولید
مهره ،مهرههای ناتمام یا شکسته،سوراخ و پرداخت شده ،همگی نشاندهنده تولید تخصصی مهرههای
سنگی در این محل است.

