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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

محور امیرآباد -جاجرم ،همچنان کانون حوادث
فاطمه معینی
محور جاجرم -امیرآباد همچنان در کانون
حوادث قرار گرفته به طوری که اخیر ًا چندین
تصادف و واژگونی خــودرو در این محور رخ
داده است و کامیون داران و کشاورزانی که
محصوالتی مانند چغندر ،گندم و جو را به
کارخانهها ارسال میکنند در این مسیر تردد
باالیی دارنــد و هر لحظه می تواند خطرساز
باشد .حال آن که این محور تنها ایستگاه ریلی
تهران -مشهد است و روزانه مسافران زیادی
برای استفاده از قطار از این مسیر به ایستگاه
مراجعه می کنند که وجود پیچ های خطرناک،
عرض کم جاده و نداشتن روکش آسفالت از
مــواردی است که در این محور به وفور دیده
می شود و می تواند برای مسافران و رانندگان
ناآشنا خــطــرات جــانــی را بــه دنــبــال داشته
باشد .سال گذشته روزنامه «خراسان شمالی»
گزارشی با موضوع محور جاجرم -امیر آباد در
انتظار به سازی به چاپ رساند اما هنوز هیچ
تغییری در این محور رخ نداده است.

خرابی آسفالت و عرض کم

این محور پرتردد به علت خرابی آسفالت و
عرض کم می تواند برای رانندگان خطراتی
را به همراه داشته باشد؛ این مطلبی است
کــه احــمــدی یکی از شــهــرونــدان جاجرمی
بــه آن اشــــاره مــی کــنــد و مــی گــویــد :محور
جاجرم -امیرآباد یکی از محورهای پرتردد
و نقطه ارتباطی با ایستگاه قطار اســت که
استانداردهای الزم را ندارد.به گفته رحیمی،

یکی دیگر از شهروندان ،چندین سال است
که ایــن محور وضعیت نامناسبی دارد و به
دلیل تردد باالی خودروهای سنگین از جمله
کامیون ها و عرض کم جاده هر لحظه احتمال
برخورد با خودروی مقابل وجود دارد.

صادقی یکی از رانندگانی که در این مسیر تردد
می کند ،این محور فرعی است و شانه خاکی
ندارد و روکش آسفالت آن بسیار نامناسب است
که رانندگان ناآشنا باید دقت کافی را در این
مسیر داشته باشند تا تصادفی رخ ندهد.

نداشتن شانه خاکی و خــراب بــودن آسفالت
و همچنین کافی نــبــودن عالیم و تابلوهای
راهنمایی و رانندگی از دیگر مشکالت این محور
است که محمدی شهروند جاجرمی به آن ها
اشاره و تصریح می کند :با توجه به این که این
محور نقطه اتصال  3استان خراسان شمالی،
خراسان رضــوی و سمنان است روزانــه شاهد
تردد باالی خودروها در این مسیر هستیم که به
علت خرابی آسفالت ممکن است خطرات جدی
را برای رانندگان به همراه داشته باشد.به گفته

محور جاجرم -امیرآباد با توجه به تردد باالی
خودروها نیازمند به سازی و روکش آسفالت
اس ــت؛ ایــن مطلبی اســت کــه رضــایــی دیگر
شهروند جاجرمی به آن اشاره می کند و معتقد
است :مسئوالن باید توجه ویژه ای به این محور
داشته باشند زیرا روزانه حجم باالیی از تردد
خودروها را در این مسیر شاهد هستیم که
با وجود خرابی آسفالت ،پیچ های خطرناک
و نداشتن شانه خاکی می تواند خطرآفرین
باشد.

نداشتن شانه خاکی

ضرورت توجه و به سازی مسیر

نیاز به  5میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
اعتبار

آن طــور کــه رئیس اداره حمل و نقل جــاده
ای جاجرم به آن اشــاره می کند :کل محور
جاجرم -امیرآباد  ۳۰کیلومتر و یک مسیر
فرعی و نیازمند  ۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان اعتبار برای به سازی و روکش آسفالت
است .بهگفته «قــره جانلو» ،در ســال های
گذشته  4.5کیلومتر از ایــن مسیر روکش
آسفالت شده و ادامه مسیر در دست اقدام و
پیمانکار آن مشخص و قــرارداد منعقد شده
است.
وی با اشاره به این که این مسیر فرعی و فاقد
شانه خاکی است ،می افزاید :با توجه به این
که آسفالت دچار خرابی و فرسایش شده به
تعریض و شانه سازی نیاز دارد.
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هشت بهشت

سردابه جاجرم
معینی -سردابه جاجرم یکی از آثار تاریخی دوره ایلخانی است که در
فهرست آثار ملی با شماره ۱۸۷۴۲ثبت شده است .این اثر تاریخی در
حومه شرقی جاجرم و ابتدای جاده جاجرم -سبزوار واقع و به صورت
دو طبقه با مصالح سنگ و مالت گچ ساخته شده است.
این سردابه یک ورودی در ضلع شرقی دارد که با شیب مالیم به داخل

بخشدار جرگالن خبر داد:

برخورد با  10نانوای
متخلف

نجاهی -بخشدار جرگالن به نظارت دقیق بر  ۴۵نانوایی
این بخش ،مدیریت سهمیه آرد بر اساس آمار جمعیتی
ب ـهروز روستاها و مقابله با توزیع آرد در خــارج از شبکه
اشاره کرد و گفت :در این خصوص با  10نانوای متخلف

از شهرستان ها چه خبر؟
فاروج -میم پرور
*«نظری» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فاروج گفت :نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت فرارسیدن
هفته دولت ،از آثار  6نفر از خوشنویسان این شهرستان گشایش یافت و تا یک هفته برای بازدید عموم دایر
است.
*«علی اکبر نیازی» رابط نمایندگی آستان قدس رضوی در فاروج گفت 45 :نفر از بانوان فاروجی همزمان
با ایام پربرکت دهه امامت و والیت ،در قالب طرح مهر درخشان رضوی به حرم امام رضا(ع) اعزام شدند.
* امام جمعه تیتکانلو با بیان این مطلب در دیدار فرماندار و جمعی از دولتمردان این شهرستان گفت :باید
همه دست به دست هم بدهیم و در بازه زمانی باقی مانده تا پایان فعالیت کاری دولت ،یاریگر دولتمردان
باشیم .به گفته حجت االسالم «حسن زاده» باید برنامه ها و فعالیت ها به گونه ای باشد که دشمن سوء
استفاده نکند .وی اظهارکرد :اگر قادر به رفع مشکالت مردم نیستیم الاقل با برخورد خوب و روی گشاده
یاریگر آن ها و هوای آن ها را داشته باشیم .وی گفت :انتقاد کردن و تضعیف دولت در شرایط کنونی جامعه
حرام شرعی است.سرپرست فرمانداری فاروج نیز در این دیدار با اشاره به لزوم اطالع رسانی دستاوردهای
نظام توسط دولتمردان به مردم گفت :در شهرستان با وجود تمام محدودیت ها ،فضای رفاقت ،همدلی و
همکاری خوبی در بین مدیران دستگاه های اجرایی وجود دارد .به گفته «مسعود صادق تیتکانلو» ،مردم باید
همراه و همگام با دولتمردان و همه با هم جهشی به سمت توسعه داشته باشند.
شیروان-گروه شهرستان ها
*حجت االســام «کوثری» امام جمعه شیروان در دیــدار فرماندار و مسئوالن دستگاه های اجرایی این
شهرستان گفت :توهین و افترا به مدیران ،روسای ادارات و مسئوالن نباید به یک فرهنگ غلط تبدیل شود.
گرمه -محمودیان
*حجت االسالم «تاتاری» امام جمعه گرمه در دیدار با مسئوالن این شهرستان به مناسبت هفته دولت گفت:
تمام توجه و هدف مسئوالن باید رفع مشکالت و معیشت مردم باشد.
جاجرم -معینی
*مرکز کانون فرهنگی و هنری جاجرم که عملیات اجرایی آن سال  88آغاز شد ،با گذشت  10سال75 ،
درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل نیازمند اعتبار است.
به گفته «فالح» مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی ،برای تکمیل پروژه مرکز کانون فرهنگی و هنری
جاجرم به  ۵۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز است که امسال تامین اعتبار و عملیات اجرایی را آغاز خواهیم کرد.
«فالح» افزود :هنوز تاییدیه اعتبار مصوب شده در کمیته برنامه ریزی شهرستان به ما اعالم نشده است و در
صورت تخصیص اعتبار عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
راز و جرگالن -نجاهی
*حجت االسالم «نادعلیزاده» امام جمعه راز و جرگالن در دیدار فرماندار و مدیران شهرستان حمایت
از دولت را حمایت از نظام برشمرد و گفت :مسئوالن در عرصه خدمت به مردم از شهیدان رجایی و باهنر
الگوبرداری کنند.
«زارعی» فرماندار راز و جرگالن هم در این دیدار به خدمات صورت گرفته از سوی دولت در این شهرستان از
قبیل گازرسانی به روستاهای مرزی ،اختصاص  2میلیارد تومان برای راه ارتباطی راز -شیرین دره و شروع
عملیات اجرایی راه های ارتباطی جرگالن به مراوه تپه و غالمان به دربند اشاره کرد.

خبر

بنا راه می یابد و سقف فضای زیرین قوسی شکل است و چهار ستون
در زیر سقف طبقه فوقانی را به دوش میکشد.
بنای طبقه فوقانی پالن چهار طاقی دارد و نمای خارجی آن با طاق
نماهایی تزیین شده است.
این بنا ظاهر ًا از ابتدا به عنوان یک سازه تدفینی و شاید به عنوان
یک مقبره خانوادگی بوده که بعدها بخش بزرگی از طبقه فوقانی
آن تخریب شده و استفاده از طبقه پایین به عنوان یک فضای تدفینی
همچنان در دوره های بعد ادامه داشته است.

برخورد شد و متخلفان جریمه نقدی شدند.به گفته «پوالد
نجاهی» ،ماهانه  ۲۴۰تن آرد در نانوایی های جرگالن
توزیع می شود و مشکلی در پخت و توزیع نان در روستاهای
این منطقه وجود ندارد اما نانی که برخی نانوایان می پزند

شهرستان ها

۷

جشنواره گردشگری عسل در روستای روئین اسفراین

کیفیت مناسبی ندارد .او علت این امر را مشارکتی بودن
نانوایی ها و تعویض ماهانه متصدیان اعالم و بیان کرد :در
این خصوص تذکرهای الزم داده شده است تا نانوایی ها
مدیریت واحدی داشته باشند.

نجفیان -دومین جشنواره گردشگری «عسل» در
منطقه نمونه ملی و روستای تاریخی و گردشگری
روئــیــن بــا حــضــور مــســئــوالن ،فــعــاالن در عرصه
زنبورداری و تولید عسل و گردشگران برگزار شد.
«مسلم تــرابــی» دهــیــار روســتــای روئــیــن هــدف از
بــرگــزاری ایــن جــشــنــواره را معرفی استعدادها،
ظرفیت ها و توانمندی های منطقه نمونه ملی و
روستای گردشگری روئین در بخش های بوم گردی،
صنایع دستی و تاریخی دانست که با مشارکت دهیاری و شورای اسالمی این روستا برگزار شد.در حاشیه
این جشنواره ،نمایشگاهی با غرفه هایی از تولیدات کشاورزی ،صنایع دستی ،منسوجات و دست بافته های
سنتی و عسل برپا شد.

روئین؛ میزبان دومین جشنواره گردشگری «عسل»
تاکید بر تولید ژل رویال
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر این که باید زنبورداری و تولید عسل به
سمت ایجاد ارزش افزوده باال حرکت کند ،افزود:
تولید ژل رویال از زنبور عسل می تواند ارزش افزوده
باالیی در بخش تولید عسل و رونق زنبورداری ایجاد
کند.دکتر «هادی قوامی» با تاکید بر این که روئین
باید با ظرفیت ها و ویژگی های گردشگری ،تاریخی
و صنایع دستی خاص خود شناخته شود ،بیان کرد:
روستای روئین نباید فقط به عنوان یک تفرجگاه
شناسانده شود و شناساندن فرهنگ ،تاریخ کهن و
آداب و رسوم این دیار یک ضرورت است.

روئین؛ معدن تولید ثروت
فــرمــانــدار اسفراین بــا اش ــاره بــه ایــن کــه اسفراین
بزرگترین تولید کننده عسل در خراسان شمالی
است افزود :تاکنون از برندسازی عسل ،غفلت شده
است و این محصول بدون هیچ فــرآوری با قیمتی

پایین در دیگر مناطق کشور به فــروش می رسد.
به گفته «طاهر رستمی» باید با تــاش در مسیر
برندسازی ،محصوالت تولیدی این شهرستان با
ارزش افــزوده باالتری عرضه شــود.وی با بیان این
که روستای روئین ،معدن تولید ثروت است ،اظهار
کــرد :رویین ظرفیت هــای قابل توجهی در حوزه
گردشگری با تقویت و توسعه بوم گردی دارد.

معرفی داشته های روئین
«حبیب یزدان پناه» مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خراسان شمالی هم هــدف از
برگزاری این جشنواره را معرفی داشته ها و ظرفیت
های روستای گردشگری روئین دانست و افزود :این
جشنواره می تواند منجر به اهتمام و انگیزه بیشتر
فعاالن تولید عسل در بخش بازاریابی و برندسازی شود
و مقدمه ای بر توسعه گردشگری و رونق آن باشد.

 ۱۴اقامتگاه بوم گردی
و خانه مسافر
رئــیــس اداره مــیــراث فرهنگی ،صنایع دســتــی و

گردشگری اسفراین از وجود  ۸اقامتگاه بوم گردی
و  ۶خانه مسافر و هم چنین سفره خانه سنتی و
کمپ گردشگری در منطقه نمونه ملی و روستای
گردشگری و تاریخی روئین خبر داد و افزود :بررسی
درخواست های جدید برای اعطای مجوز راه اندازی
اقامتگاه های بوم گردی جدید در دستور کار است.
«محمد محمدی» به برنامه جدی برای تداوم حضور
فعاالن گردشگری ،بوم گردی و صنایع دستی روستای
تاریخی روئین در نمایشگاه های ملی هم اشاره کرد.

روئین؛ قطب تولید عسل
مدیر جهاد کشاورزی اسفراین با اشاره به این که
ایــن شهرستان با  ۱۱۴هــزار کلنی زنبور عسل و
 ۸۰۰بهره بردار ۷۸ ،درصد تولید عسل استان را به
خود اختصاص داده است ،افزود :از  ۲هزار و ۲۰۰
تن عسل تولید شده در استان ،هزار و  ۷۰۰تن در
اسفراین تولید می شود.به گفته مهندس «فائزه تاج
آبادی» اسفراین رتبه نخست تولید عسل در استان را
به خود اختصاص داده است که روئین ،میالنلو و شاه
جهان از قطب های تولید عسل در این شهرستان
است .گزارش ویژه

