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نجفیان- بهمن سال جاری با حضور استاندار خراسان 

31 روستای  به  پ��روژه گازرسانی  شمالی در اسفراین 

شهرستان اسفراین به بهره ب��رداری رسید.رییس اداره 

گاز شهرستان اسفراین با اشاره به دستاوردهای انقالب 

شکوهمند اسالمی با بازخوانی کارنامه فعالیت های این 

اداره، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: برای بهره برداری 

از پ��روژه گازرسانی به 31 روستای شهرستان اسفراین 

با ه��دف بهره مندی 3 ه��زار و 211 خ��ان��وار با 2 ه��زار و 

293 فقره انشعاب، ضمن اج��رای 182 کیلومتر شبکه 

گازرسانی، اعتباری بالغ بر 142 میلیارد و 848 میلیون 

ریال هزینه شد.»اکبرزاده« با اشاره به عملیات گازرسانی 

به 7 روستای محور گراتی شامل روستاهای قرجه بایر، 

منگلی علیا، قره چ��اه، دول چ��اه، نی آب، علی آب��اد الو و 

باباچشمه، گفت: گازرسانی به روستاهای محور گراتی با 

بهره مندی 340 خانوار با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد و 

341 میلیون ریال در شبکه 45 کیلومتری به بهره برداری 

رسید.وی با اشاره به عملیات گازرسانی به روستاهای محور  

راوخ شامل روستاهای راوخ، تارخه، عباس آب��اد، زنفت، 

عنبرآباد، باغشجرد، اسفید و جوزقه با اعتبار 31 میلیارد 

و 840 میلیون ریال، اظهار داشت: با بهره برداری از شبکه 

21 کیلومتری گازرسانی در محور راوخ، جمعیت 689 

خانواری در 8 روستا از نعمت گاز برخوردار شدند.وی با 

اشاره به گازرسانی به روستاهای فتح آباد، قوزه زن، قوقچر، 

آق قلعه، کالته بام، قارضی گرجی، بیش آباد، آغش، نوده 

بام، بانیدر و خرق در محور روستاهای بام و قزاقی، تصریح 

کرد: یک هزار و 480 خانوار 11 روستای این محور ضمن 

بهره برداری از شبکه 72 کیلومتری با اعتباری بالغ بر 60 

میلیارد و 85 میلیون ریال از نعمت گاز برخوردار شدند.

رییس اداره گاز شهرستان اسفراین با اشاره به بهره برداری 

از عملیات گازرسانی روستاهای جهان، چهارمست، دهنه 

اجاق، حصاری و نصرآباد در محور بکرآباد با برخورداری 

702 خانوار از نعمت گاز، خاطر نشان کرد: با اجرای شبکه 

44 کیلومتری با اعتبار 23 میلیارد و 582 میلیون ریال 5 

روستار از نعمت گاز برخوردار شدند.

نجفیان- ماموریت های راه و شهرسازی با بازخوانی 

کارنامه فعالیت های این اداره در سالی که گذشت تشریح 

شد.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اسفراین با 

اشاره به رسالت های راه و شهرسازی، درگفتگو با خبرنگار 

ما گفت: از ابتدای سال جاری در حوزه امالک سند 14 

هکتار زمین به نام دولت جمهوری اسالمی ایران صادر 

شد و 11 هکتار از اراضی تصرف شده توسط سودجویان 

شناسایی شد.»مجید علی اکبریان« با اشاره به انتقال 

سند 250 فقره از اسناد مالکیت واحدهای مسکونی 

مسکن مهر به مالکان، اظهار داشت: در واحد حقوقی، 

7 هزار و 40 مترمربع از اراضی ملی تعریف شده خلع 

ید و قلع و قمع و 16 پرونده تصرف نیز تشکیل شد.وی 

اضافه کرد: هم چنین در حوزه حفاظت از اراضی دولتی 

بیش از یک هزار و 200 ساعت گشت زنی انجام شده 

است.وی با اشاره به تشکیل 255 پرونده جهت طرح در 

جلسه کمیته فنی در حوزه شهرسازی و معماری، خاطر 

نشان کرد: 202 پرونده طی 11 جلسه کمیته فنی در 

استان و 41 پرونده ضمن ارجاع به کمیسیون ماده 5 

طی 3 جلسه بررسی شده است.وی با اشاره به بیش از 

500 مورد بازرسی و نظارت از سوی واحد شهرسازی 

و معماری در یک سال گذشته، افزود: در حوزه مسکن 

مهر، ضمن تحویل 100 واحد مسکن مهر به متقاضیان 

پروژه آماده سازی و محوطه سازی سایت دکتر حسابی 

بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی با 

اشاره به اعتبار مصوب 76 میلیارد و 380 میلیون ریال 

در حوزه راه سازی در سال 95، بیان کرد:  در سال جاری 

تاکنون 37 میلیارد و 505 میلیون ریال از اعتبارات راه 

سازی تخصیص یافته که اعتبار 25 میلیارد ریالی از محل 

سفر مقام معظم رهبری به شهرستان تامین شده است.

وی با اشاره به تفکیک اداره راهداری و حمل و نقل جاده 

ای از راه و شهرسازی، تصریح کرد: اداره راه و شهرسازی 

در خیابان شهید فرومندی، شهید فرومندی 18 جنب 

گودباستانی و زورخانه راه اندازی شد. 

معاون سازمان میراث فرهنگی کشور:

اسفراین می تواند قطب 
گردشگری شمال شرق 

کشور باشد
سید مصطفی نجفیان- اسفراین  40 تا 50 درصد 

آثار ثبت شده میراث  فرهنگی خراسان شمالی را 

به خ��ود اختصاص داده اس��ت که در کنار ظرفیت 

گردشگری به ویژه در طبیعت این شهرستان نشان 

می دهد که می تواند یک قطب گردشگری در شمال 

شرق کشور باشد.

فرهنگی  میراث  س��ازم��ان  مدیریت  توسعه  معاون 

این  اع��الم  با  کشور  گردشگری  و  دستی  ،صنایع 

مطلب در نشست شورای اداری شهرستان گفت: 

همه مسئوالن و متولیان باید به بهره گیری شایسته 

از شاخص های میراث فرهنگی و گردشگری اهتمام 

ورزند.

»سمیع ا... حسینی مکارم« با اشاره به اینکه در مسئله 

برجام 6 قدرت جهانی حاضر به مذاکره با جمهوری 

اسالمی ایران شدند، افزود: هم اکنون 32 هزار بنا و 

محوطه تاریخی ثبت ملی ،21اثرتاریخی ثبت جهانی 

و 10اثر ناملموس ثبت جهانی داریم که 5اثرتاریخی 

آن در دول��ت یازدهم ثبت جهانی ش��ده اس��ت.وی 

خاطر نشان کرد: نوروز هم با تمام ظرفیت ها و آیین 

های مرتبط آن به عنوان بزرگترین پرونده  میراث 

ناملموس با محوریت ایران و عضویت 12 کشور جهان 

در یونسکو به ثبت رسید.

با حضور مقام عالی دولت در استان به بهره برداری رسید

پروژه های گازرسانی به 31 روستای اسفراین

در گفت و گو با »مجید علی اکبریان« عنوان شد:

ماموریت های راه و شهرسازی


