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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ریز و درشت راه اندازی بازار روز در راز و جرگالن
نجاهی
به دلیل تنوع نیازهای روزمــره و امکان تهیه
مایحتاج روزانه در زمان کم و قیمت مناسب،
ایــجــاد بـــازار روز در بخش هــای جــرگــان و
غالمان که تولیدات بومی قابل توجهی نیز
دارنــد ضــرورت دارد و این کمبود در اعیاد و
مناسبت هایی که اهالی طبق معمول از چند
فروشگاه و سوپرمارکت حاشیه جاده و داخل
روستا که بستر رقابت بر سر قیمت و کیفیت
هم در آن ها فراهم نیست ،خرید می کنند ،به
خوبی احساس می شود.
در این باره یکی از اهالی جرگالن می گوید:
خرید در نبود بازار روز و مکانی که در آن کاالها
و اجناس در زمان کم و با قیمت های مناسب و
البته با نظارت به فروش می رسد زمان بر است
و دلچسب نیست.
«ربانی» با بیان این که بــازار روز به افــرادی
که توان اجاره مغازه را ندارند کمک خواهد
کــرد ،می افــزایــد :ایــن منطقه ظرفیت های
بسیار خوبی در زمینه تولیدات فراورده های
دامی و محصوالت کشاورزی دارد و می تواند
بستر فروش دسترنج کشاورزان و دامداران را
فراهم کند و از طرفی محصوالت بومی نیز به
مهمانان و گردشگران معرفی می شود.
یکی از ساکنان غالمان هم ابــراز می کند:
بازار روز تنوع محصول و قیمت مناسب را در

یک مکان به همراه دارد چرا که شرایط رقابت
برای فروش از طرف فروشندگان به وجود می
آید ،در حالی که اینک چنین نیست.
«مــحــمــدی» بــا اشــــاره بــه ظــرفــیــت صنایع
دستی منطقه تصریح می کند :هم اکنون
مکان مشخصی بــرای ارائــه صنایع دستی
و محصوالت منطقه ای وجــود نــدارد و راه
انــدازی بــازار روز در ایجاد اشتغال و رونق
اقتصادی خــانــوارهــای روستایی بی تاثیر
نخواهد بود.
یکی از اهالی شهر راز هم می گوید :در صورت
ارائه محصول مورد نیاز مردم نظارت بر خرید
و فروش هم آسان خواهد بود و البته فرصت
مقایسه بــرای خرید به مشتری داده خواهد
شد.
یــکــی دیــگــر از ســاکــنــان راز و جــرگــان به
پراکندگی روستاها اشاره می کند و ادامه می
دهد :بازار روز در صورت امکان باید در فضایی
مسقف و در موقعیت مناسب جغرافیایی که در
دسترس همه اهالی باشد ،ایجاد شود.
«سرفراز» اظهار می کند :در شرایط فعلی برای
خرید یک جنس زمینه مقایسه قیمت و کیفیت
کاال وجود ندارد و برای بررسی بیشتر زمان
زیادی با سر زدن به مغازه های کوچک و بزرگ
صرف می شود.
«آتشکده» یکی از اهالی غالمان هم ابراز می
کند :با ایجاد بازار روز فروشنده اجناس را به

خبر
رئیس اداره راه و شهرسازی فاروج خبر داد:

شاخص  53درصدی برخورداری روستاها از راه آسفالت

میم پرور -رئیس اداره راه و شهرسازی فاروج از شاخص  53درصدی برخورداری از راه آسفالت روستایی در
این شهرستان خبر داد.مهندس «سجاد ابراهیمی» گفت :هم اکنون حدود  225کیلومتر از راه های روستایی
شهرستان از نعمت آسفالت برخوردار هستند و در مجموع  95کیلومتر راه نیز در سطح شهرستان در حال
احداث است که با تکمیل این محورها شاهد ارتقای شاخص آسفالت از  53به  70درصد خواهیم بود.

از شهرستان ها چه خبر؟

قیمت مناسب عرضه می کند و خریدار فرصت
انتخاب دارد.
در این باره شهردار راز می گوید :در شهر راز
بــازار روز ایجاد و مکان ،زیرساخت و فضای
مسقف فراهم شده است و امیدواریم در اعیاد
و مناسبت ها شاهد استقبال ساکنان باشیم.
«مجردی» می افزاید :به استقبال فروشندگان
نیز از ب ــازار روز نیاز داری ــم و در ایــن راستا
اقــدامــات الزم از قبیل لحاظ سیاست های
تشویقی مانند عــدم دریــافــت اجـــاره بها از
فروشنده مدنظر است.بخشدار جرگالن هم

ابراز می کند :در مناسبت ها و اعیاد بازار روز
توسط فروشنده ها در جرگالن راه اندازی می
شود که همکاری الزم را داریم.
«نجاهی» تصریح می کند :بخش جرگالن
یک بخش صــددرصــد روستایی اســت و اگر
فروشندگان استقبال کنند و متقاضی باشند
مکان و زیرساخت الزم فراهم می شود.
«جوان نوش» بخشدار غالمان هم می گوید:
اگر کسبه بخش غالمان از ایجاد بازار روز در
این بخش استقبال کنند زمینه راه اندازی آن
را فراهم می کنیم.

با ایجاد بازار
روز فروشنده
اجناس را به
قیمت مناسب
عرضه میکند
و خریدار
فرصت
انتخاب دارد

فاروج-میم پرور
ﺍ ﺍمدیر آموزش و پرورش فاروج از ارسال هزار اثر دانش آموزی به دبیرخانه هشتمین جشنواره نوجوان سالم
خبر داد«.مجید معتمدی گزکوه» گفت :این آثار توسط دو گروه فرهنگیان و دانش آموزان و در دو بخش شیوه
های زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر ارسال شد.
اسفراین -نجفیان
ﺍ ﺍرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از اجرای زنده موسیقی ایرانی در مجتمع نسیم این شهرستان
خبر داد«.ارغیانی» افزود :نمایشگاه خوشنویسی فرهنگ قلم  ۲جمعه به ایستگاه آخر رسید و خوشنویسان
اسفراینی برای برگزاری یک نمایشگاه دیگر در اردیبهشت  ۹۸خیز برداشتند.
ﺍ ﺍآیین پایانی جشنواره صالحین بسیج جامعه کارگری خراسان شمالی با هدف تجلیل از مبتکران و
مخترعان جامعه کارگری به میزبانی کارخانه لوله گستر اسفراین برگزار شد.
ﺍ ﺍبارندگی های عصر شنبه تا پایان شب به صورت برف و باران اسفراینی ها را غافلگیر کرد ،به گونه ای
که شاهد مه غلیظ در گردنه های محور اسفراین  -بجنورد بودند«.ذاکری» رئیس اداره راهداری و حمل و
نقل جاده ای اسفراین با اشاره به این که شنبه شب تردد وسایل نقلیه سنگین به ویژه کشنده ها و تریلرها از
محور بجنورد -اسفراین برای ساعاتی ممنوع شد ،افزود :تردد دیگر وسایل نقلیه هم به واسطه بارش برف و
لغزندگی مسیر فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر بود«.سارمی» مدیر جمعیت هالل احمر اسفراین با اشاره به
این که  ۵تیم امداد و نجات سیالب و آب گرفتگی به همراه تجهیزات فنی به صورت آماده باش درآمدند ،بیان
کرد :خوشبختانه مشکل خاصی به واسطه بارندگی ها نداشتیم.
ﺍ ﺍ«رستمی» فرماندار اسفراین در کارگروه اقتصاد مقاومتی این شهرستان بر دقت نظر مدیران در اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید و ابراز کرد :اقتصاد مقاومتی راه برون رفت برای رویارویی با مشکالت
اقتصادی و نجات اقتصاد ملی است که توجه به آن مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

گزارش خبری

اسفراین محروم از هتل
نجفیان -اسفراین با وجود ظرفیت گردشگری و آثار
تاریخی که بستر جذب گردشگر برایش فراهم است
از نبود هتل به عنوان زیرساخت افزایش ماندگاری
مسافر رنج می برد؛ مسئله ای که هر چند با وجود
خانه های مسافر و اقامتگاه های بوم گردی نسخه
پیچی شــده امــا ضــرورت احــداث یک هتل در این
شهرستان به واسطه ظرفیت های موجود مسئله ای
انکارناپذیر است.
یک شهروند با اشاره به این که اسفراین با ظرفیت
هایی که دارد می تواند با افزایش میزان اقامت زمینه
ایجاد فرصت های شغلی و توسعه اقتصادی را فراهم
کند ،می گوید :این شهرستان هتل ندارد و به همین
دلیل امکان ماندگاری مسافر وجود ندارد.

شهرستان ها

۷

«حسین زاده» با بیان این که اسفراین نیازمند تقویت
زیرساخت هــای اقامتی اســت ،می افــزایــد :گاهی
مسافران به این شهر می آیند اما چون زیرساخت
مناسب اقامتی وجود ندارد ناگزیر به ترک شهر می
شوند.
شهروندی دیگر بــا اش ــاره بــه ایــن کــه کمبودهای
زیرساختی در زمینه اقامتگاه در اسفراین احساس
می شــود ،اظهارمی کند :ایــن شهرستان ظرفیت
های خوب گردشگری و میراث فرهنگی دارد و برای
افزایش ماندگاری مسافر باید بستر اقامتی فراهم
شود« .حسنی» با بیان این که باید تامین اقامتگاه
مورد توجه متولیان و مسئوالن امر قرار گیرد ،ابراز
می کند :در نظر گرفتن بسته های تشویقی برای

سرمایه گذاران و بخش خصوصی می تواند مقدمه ای
برای ورود عالقه مندان به این بخش باشد.
در این میان ،رئیس اداره میراث فرهنگی اسفراین
با بیان این که  ۶خانه مسافر در این شهرستان مجوز
فعالیت گرفته اند ،می افزاید ۳ :خانه مسافر در
اسفراین و  ۳خانه مسافر در روستای روئین با ۱۵
واحــد اقامتی ظرفیت اسکان حــدود  ۱۰۰نفر را
دارند«.محمد محمدی» با بیان این که  ۱۴اقامتگاه
بوم گردی هم در این شهرستان دارای مجوز فعالیت
هستند ،خاطرنشان می کند ۷ :اقامتگاه بوم گردی
در روستای روئین ۲ ،اقامتگاه در دره میالنلو ،یک
اقامتگاه در حسن آباد چنار سوخته ،یک اقامتگاه در
ایرج ،یک اقامتگاه در بام ،یک اقامتگاه در نوده بام
و یک اقامتگاه در جوشقان در نزدیکی شهر تاریخی
بلقیس قرار دارد که این اقامتگاه ها ظرفیت های
خوبی برای پذیرایی از مسافران هستند.
فرماندار اسفراین هم با اشــاره به این که آمادگی

صدای روستا
استقبال از سرمایه گــذار بخش خصوصی را برای
ایجاد هتل داریم ،می گوید :این آمادگی وجود دارد
که شرایط و بستر را فراهم و در بخش تامین زمین
همکاری و مساعدت و اعطای تسهیالت بانکی به
سرمایه گذار را به طور جدی پیگیری کنیم.
«طاهر رستمی» ادامــه می دهــد :در گام نخست به
دنبال ایجاد امکانات و زیرساخت هــای حداقلی
با مشارکت شــهــرداری و شــورای اسالمی شهر در
نزدیکی شهر تاریخی بلقیس هستیم که برای تحقق
این هدف با حضور اعضای شــورای اسالمی شهر و
مدیریت شهری بازدید هایی انجام شده است.
وی خاطرنشان می کند :با ایجاد امکانات و زیرساخت
های حداقلی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری
بیش از پیش ترغیب خواهد شد.وی تاکید می کند :از
دهیاری جوشقان ،نزدیک ترین روستا به شهر تاریخی
بلقیس و شهرداری و شورای اسالمی شهر خواسته
ایم برای ایجاد زیرساخت ها و امکانات ورود کنند.

شورسو
برومند -روستای «شورسو» از توابع بخش مانه ،در
دهستان شیرین ســوی مانه و سملقان و در فاصله
 110کیلومتری آشخانه قرار گرفته است و حدود ۸
کیلومتر با نقطه مرزی ترکمنستان فاصله دارد.
این روستا 120خانوار و  620نفر جمعیت دارد و همه
زمین های کشاورزی آن به صورت دیم است و فقط در
فصل تابستان ،آن هم برای مدتی کوتاه برای اهالی اشتغال ایجاد می شود .این روستا دارای جاذبه های
گردشگری زیبا و طبیعی مانند کوه «وی وی» و جنگلی با درختان دوالنک ،انگور و گالبی وحشی و تمشک
است که با سرمایه گذاری روی آن ها می توان گردشگران خارجی و داخلی زیادی را جذب کرد.
به گفته «صائب آزاد» دهیار این روستا ،اکثر جوانان شورسو به دلیل نبود شغل به شهرهای بزرگی مثل تهران
و مشهد مهاجرت می کنند و در آن جا مشغول کارگری و انجام کارهای فنی مثل سنگ کاری ،گچ کاری و
جوشکاری می شوند و در طول سال تنها یک یا دو بار برای دیدن خانواده های شان به روستا می آیند.
کمبود آب شرب ،دور بودن از شهر ،نبود امکانات رفاهی و درمانی مانند درمانگاه ،خاکی بودن راه ارتباطی و
عدم اشتغال جوانان از مهم ترین مشکالت ساکنان این روستاست.

