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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

راه  5روستای جاجرم در انتظار آسفالت
فاطمه معینی
احــداث و نگهداری از راه هــای روستایی ،شــاهــراه توسعه
روستاهاست اما مدت هاست که  5روستای جاجرم از مسیر
توسعه خارج شده اند و مسئوالن این شهرستان توجهی به آن
ها ندارند زیرا هنوز مسیر دسترسی آن ها هموار نشده است و
راه روستایی آن ها انتظار آسفالت را می کشد.
روستاهای «چپه» و «جغدی» در بخش شوقان و «کالته شور»
و «قراجه رباط» در بخش سنخواست و روستای «ایستگاه راه
آهن» در بخش مرکزی راه نامناسب و خاکی دارند و بیم آن
می رود که مهاجرت دامن روستاها را بگیرد و آن ها را خالی
از سکنه کند.
اهالی این روستاها البته حرف هایی برای گفتن دارند؛ حرف
هایی که گویا مسئوالن آن ها را نمی شنوند.
«رمضانی» از اهالی روستای «جغدی» بخش شوقان یکی از
آن هاست ،او می گوید :برای رفتن به شهر باید یک کیلومتر
پیاده برویم تا به جــاده اصلی برسیم چــون تاکسی ها و
مسافربرهای شخصی به علت خاکی بودن راه به روستا نمی
آیند.
او ادامه می دهد :مسئوالن این شهرستان بارها برای بازدید
آمده اند و هر بار وعده ای داده اند اما همچنان راه روستا خاکی
و وعده ها هیچ گاه اجرایی نشده است.
وی اضافه می کند :این مسیر خاکی تاکنون دو بار بر اثر سیالب
تخریب و همچنان رها شده است.
وی ابراز می کند :خودروهای شخصی و باری به علت خاکی
بــودن مسیر کرایه بیشتری دریــافــت می کنند و با توجه به

نبودن مدرسه در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دانش آموزان
با سرویس به شهرهای اطــراف می روند که خاکی بودن راه
مشکالتی را از جمله نیامدن سرویس و جاماندن از تحصیل
برای شان ایجاد کرده است.
«مقدسی» یکی از اهالی روستای «چپه» بخش شوقان هم می
گوید :یک کیلومتر از راه این روستا خاکی است که برای رفت و
آمد با مشکالت زیادی از جمله خرابی خودرو مواجه می شویم
و در حالی که مسئوالن بازدیدهایی داشتند و قول هایی دادند
اما هنوز اجرایی نشده است.
وی تصریح می کند :به دلیل خشتی و گلی بــودن مدرسه
روستای چپه سرویس هایی برای رفت و آمد دانش آموزان به
مدارس شهرهای اطراف در نظر گرفته شده اما به دلیل خاکی
بودن مسیر در برخی از روزها به روستا نمی آیند.
یکی از اهالی روستای «کالته شور» می گوید :جاده در دست
احداث روستای کالته شور بخش سنخواست همچنان خاکی
است و هنوز پیشرفتی ندارد و در سیل اخیر مسدود شد البته
خرابی هایی هم داشت.
در همین خصوص «حــق پناه» جانشین رئیس اداره راه و
شهرسازی شهرستان جاجرم می گوید :در بخش شوقان دو راه
روستایی جغدی و چپه هر کدام به طول یک کیلومتر و در بخش
سنخواست دو راه روستایی کالته شور و قراجه رباط به طول
 ۱۲کیلومتر و در بخش مرکزی نیز روستای ایستگاه راه آهن به
طول یک کیلومتر خاکی و نیازمند آسفالت هستند.
وی با اشاره به این که راه های روستایی برای آسفالت شدن
نیازمند اعتبار هستند ،می افزاید :اولویت با پروژههای در حال
انجام و ناتمام است که در روستای قراجه رباط در حال نصب

ابنیه فنی هستند و زیرسازی ها در حد تردد انجام شده است
و بقیه پروژه ها برای آسفالت نیاز به اعتبار دارند .درخصوص
راه روستایی ایستگاه راه آهن اعتبارات برآورد شده اما هنوز
تخصیص پیدا نکرده است.
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برخورد دو خاور در محور امیرآباد به جاجرم
معینی -دو خاور در محور امیرآباد به جاجرم با هم برخورد کردند .به گفته سرهنگ اسماعیلیان فرمانده
نیروی انتظامی شهرستان جاجرم ،دو خاور در محور امیرآباد به جاجرم با هم برخورد کردند که خوشبختانه
هیچ خسارت و مصدومی نداشت.
وی افزود :علت این برخورد توقف خاور اول در مسیر به دلیل نقص فنی و نصب نکردن عالیم هشدار دهنده
در فاصله معین بود ،عالوه بر آن ،این محور مشکالتی از جمله عرض کم و نبود پارکینگ دارد.به گزارش
خبرنگار ما ،پیش از این حوادث دیگری هم به علت عرض کم و خرابی جاده در این محور رخ داده که در
روزنامه خراسان شمالی به چاپ رسیده است.

میخ کوبی مسیر راز -شیرین دره
نجاهی -روز گذشته میخ کوبی مسیر راز -شیرین دره که احداث آن از مطالبات چند ساله اهالی شهر راز
است ،انجام شد«.حاتمی» عضو شورای شهر راز در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :میخ کوبی این مسیر در
حال انجام است و آن طور که شنیده ایم اعتباری برای آغاز پروژه راه ارتباطی راز -شیرین دره در نظر گرفته
شده است و تسطیح و زیر سازی آن شروع می شود.

از شهرستان ها چه خبر؟
میم پرور -فاروج
ﺍ ﺍکارگاه توانمندسازی و آموزش مهارت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در فاروج برگزار شد.
«خلیل ذوقی» سرپرست اداره آموزش و پرورش فاروج هدف از برگزاری این کارگاه را ظرفیت سازی برای
مداخله سریع ،به موقع و مؤثر در فوریت های اجتماعی دانش آموزان ذکر کرد.
ﺍ ﺍیکی از شهروندان فاروجی ،یک بهله دلیجه بالغ زخمی را به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان
تحویل داد« .عبدالرحمن زحمتی» ،سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فاروج با اعالم این خبر به خبرنگار
ما اظهارکرد :این پرنده پس از تحویل بالفاصله برای تیمار و نگهداری به پارک حیات وحش پردیسان باباامان
بجنورد منتقل شد.

هشت بهشت

 522طرح اشتغال روستایی در فاروج
میم پرور -از زمان اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی تاکنون
 522طرح در فاروج اجرا شده است.
فرماندار فاروج با بیان این مطلب در کمیته اشتغال این شهرستان
افــزود :ارزش ریالی این طرح ها 30میلیارد و  680میلیون تومان
است که با شرایط بسیار خوب و تسهیالت  4درصد به شهروندان و
روستاییان پرداخت شده است .به گفته «مسعود صادق تیتکانلو» با
اجرای این طرح ها 650 ،شغل در شهرستان فاروج ایجاد شده است.
وی به بیان اهداف سیاست گذاری طرح هفت گام اشتغال که توسط
دفتر امور روستایی استانداری به شهرستان ها ابالغ شده ،پرداخت و

تغییر  2مدیر در اسفراین
و بام و صفی آباد

افزود :در این طرح منابع تسهیالتی شهرستان در بخش های مختلف
احصا و ابالغ شده است .وی اظهار کرد :برای سرمایهگذاری در حوزه
برق که بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه در این بخش انجام می
شود نیروگاه های  5کیلو واتی ایجاد و از حمایت دولت در این حوزه
بهره مند شد.
وی خاطرنشان کرد :یکی دیگر از منابع تسهیالت تفاهم نامه های
سفر رئیس جمهور با پست بانک در زمینه هر دهیار یک پروژه است که
دهیاران شهرستان طرح های خود را در بخش های مختلف آماده می
کنند و به محض پرداخت منابع عملیاتی می شود.

به گزارش خبرنگار ما از اسفراین ،روز گذشته مدیران
کمیته امداد اسفراین و بام و صفی آباد تغییر کردند و
طی حکمی از سوی مدیرکل کمیته امداد خراسان

حمام استاد

فرماندار فاروج گفت :مشکالت سرمایه گذاران در حوزه های سرمایه
گذاری و چگونگی پرداخت تسهیالت توسط بانک های عامل بررسی
و پیگیری می شود.

شمالی رؤسای جدید کمیته امداد اسفراین و بام و
صفی آباد منصوب شدند .آن طور که گفته شده است:
«محمد پسندیده» ب ه عنوان رئیس جدید کمیته امداد

اسفراین جایگزین «منادی» شد و «محمد نوروزی»
جای خود را به عنوان رئیس کمیته امداد بام و صفی
آباد به «مصطفی مقصودی» داد.

میم پرور -شهرستان فاروج به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ،دارای جاذبه های گردشگری و آثار
تاریخی زیادی است .یکی از این اماکن گردشگری «حمام تاریخی استاد» است که در روستای استاد
این شهرستان قرار دارد .روستای «استاد» از توابع بخش مرکزی فاروج در فاصله  24کیلومتری از
مرکز شهر قرار گرفته و گوشه ای از تاریخ ایران زمین را در خود جا داده است که قدمت آن به دوران
اشکانیان می رسد« .حمام تاریخی استاد» با شماره  22203در  26اسفند سال  86در فهرست آثار
ملی به ثبت رسید .این حمام قدیمی به استناد شواهد موجود نمونه ای از حمام های دوره صفویه و
زیر زمینی و سقف آن گنبدی شکل است و در وسط آن روزنه ای برای ورود نور وجود دارد .با توجه به
پالن هشت ضلعی ،نوع معماری و مصالح به کار رفته در بنا مانند سنگ و ساروج از استقامت زیادی
برخوردار است .این حمام از یک راهروی ورودی ،یک سربینه با پالن هشت ضلعی ،گرمخانه و مخازن
آب تشکیل شده است.

