
ایشان زاده بخش م��رک��زی ق��وچ��ان باوسعت 2۶7۶ 
کیلومترمربع درشمال خراسان رض��وی قرارگرفته است 

که دارای چهار دهستان؛دوغایی،شیرین دره؛س��ودالن��ه 

وق��وچ��ان عتیق وی��ک نقطه شهری)شهرقوچان(  و 142 

روستا است. دردهستان سودالنه 2۶ دهیاری در دوغایی 

23  شیرین دره 22 و قوچان عتیق 41 دهیاری مستقر است.

براساس سرشماری سال 8۵ نیز جمعیت بخش 74۰22 

نفر ب��وده است.ازنظر توپوگرافی ۵3 در صد روستاهای 

بخش ،کوهستانی و47 درصد  دشت است.رشته کوه های 

هزارمسجد درشمال وبینالود در جنوب این بخش قراردارد.

عمده محصوالت زراع��ی ؛گندم،جو،سیب زمینی،چغندر 

ومحصوالت مهم باغی شامل انگور،سیب درختی وگردو 

است.بخشدار مرکزی قوچان بااشاره به این موارد گفت:بخش 

مرکزی  دارای جاذبه های طبیعی وگردشگری وتاریخی 

وسد  یوسفخان  دره  گردشگری  نمونه  منطقه  ازقبیل؛ 

تبارک،قره شاهوردی؛برسالن،ینگه قلعه هودانلو،آبشار 

سراب و امامزاده سلطان ابراهیم )ع(در شهرکهنه است و 

می توان گفت ؛ بخش مرکزی بهشت گمشده گردشگری 

است که نیاز به نگاه ویژه در حوزه گردشگری  دارد.  حسن 

ریحانی درادام��ه ،مهم ترین فعالیت ها واقدامات عمرانی 

دراین بخش را طی سه سال گذشته و سال جاری چنین عنوان 

کرد: پروژه آسفالت معابر۶ روستا بامشارکت بنیادمسکن 

واعتبار 1742۰۰۰۰۰۰۰ ریال، آسفالت معابر 1۹ روستا 

با 13۹۶۰۰۰۰۰۰۰ری���ال اعتبار، احداث میدان والمان 

روستایی با  1۶7۰۰۰۰۰۰۰ ری��ال اعتبار در۵ روستا، 

احداث بوستان روستایی وپارک کودک پارک خطی در13 

روستا با ۵ میلیاردو ۹۵۰ میلیون ریال اعتباردرروستاهای 

مزرج،داغیان، شهرکهنه، یزدان آباد سفلی، کهنه فرود،علی 

آباد،یدک،شورک حاجی فیالب و میرزارجب ، اجرای پل 

ارتباطی روستایی با ۵ دهنه و 2میلیاردو۵۰ میلیون ریال 

اعتبار، جدول گذاری آب های سطحی 31 روستا با 14۰۰۰ 

متر طول و 4 میلیارد و2۶۰ میلیون ریال اعتبار، احداث 

3 دهستان دوغایی،سودالنه  ساختمان آت��ش نشانی در 

وشیرین دره با حدود 3 میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال اعتبار،   

ایجاد دو سالن ورزشی روستایی درحال اجرا، انجام پروژه 

سنگفرش معابر روستایی در دیزادیز،شورچه و بش آقاچ با 

یک میلیارد و12۰ میلیون ریال اعتبار.  وی افزود : در حوزه 

آبفای روستایی نیز تاکنون حدود 1۰۰ پروژه اجرا شده که 

شامل حفرچاه،آبرسانی وانتقال آب،تعمیر واصالح شبکه 

،ایجاد مخزن  و...بوده و یکی از شاخص ترین طرح ها ،مجتمع 

در  ینگه  کریمی  شهید 

قلعه هودانلو وکلر  است. 

همچنین در ح��وزه بنیاد 

مسکن که سه طرح هادی 

در روستاهای فیروز آباد 

،فرخان کهنه وبرج زیدانلو 

درحال انجام است  برای ۶ 

روستای دیگر هم اعتبار گذاشته شده است واقدامات  وفعالیت 

ها ادامه دارد. در حوزه راه وشهرسازی نیز درسه سال گذشته 

42 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است که نسبت به 

مدت مشابه در سال های قبل، رشدی دو برابر را نشان می 

دهد.ریحانی درپایان خاطرنشان کرد:درسطح بخش مرکزی 

قوچان تا قبل از سال ۹2 تعداد 11 ساختمان دهیاری احداث 

شده بود که بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر وامید تعداد 31 

ساختمان دهیاری به این مجموعه اف��زوده شد. ساختمان 

ه��ای اح��داث ش��ده در دو تیپ 11۰ و۵۰ متری  اس��ت که 

اعتبارات هزینه شده برای هر ساختمان تیپ 11۰ متری 

ح��دود ۵۵۰ میلیون ری��ال وتیپ ۵۰ متری ح��دود 3۵۰ 

میلیون ریال بوده ودرمجموع برای احداث این ساختمان 

ها 17 میلیارد و ۹۰۰ میلیون ری��ال هزینه ش��ده است.
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توجه ونگاه مثبت مسئوالن شهرستان،همشهریان 

عزیز وفهیم ،مراکز آموزش عالی ودانشگاهی ،مدیران 

خوانندگان  از  ای  ع��ده  وتشویق  خصوصی  بخش 

خ��وب وصمیمی روزن��ام��ه خ��راس��ان نسبت ب��ه وی��ژه 

نامه ه��ای شهرستان درروزن��ام��ه خ��راس��ان ،سبب 

شدتاباردیگرباتوکل برحضرت حق دراین زمینه گام 

برداریم.شاید که بتوان ازای��ن طریق نیز به معرفی 

ها  ،ظرفیت  وتاریخی  کهن  سرزمین  ،ای��ن  قوچان 

،استعدادها وتوانمندی های بالقوه زیاد آن پرداخته 

و اق��دام��ات وفعالیت ه��ای س��ازن��ده درج��ه��ت رشد 

وپیشرفت وآبادانی را انعکاس دادوهمچنین مشکالت 

،کاستی ها ونیازهای شهرستان را بازگو کرد. چراکه 

قوچان باتوجه به پتانسیل ها و موقعیت مناسب مرزی 

به  تارسیدن  ها،همچنان  وسایرمزیت  وارتباطی 

شکوفایی استعدادها ورونق اقتصادی فاصله دارد و 

قوچان استحقاق رشدو توسعه همه جانبه را داشته 

است ودارد .آن گونه که شایسته مردمان نجیب این 

،هنرمندان  واندیشمندان،فرهیختگان  دیار،علما 

،پهلوانان وقهرمانان،جوانان غیور وبرومند، شهدای 

واالمقام وایثارگران ارزشمند آن باشد.

یادداشت خبرنگار

علی ایشان زاده  بخش مرکزی قوچان بهشت گمشده گردشگری نیازمندنگاه ویژه 

معاون فضای سبز شهرداری گفت  :  تعداد 3۰ هزار 

نهال شامل کاج،سرو،اقاقیا، افرا،آلبالو،سنجد و... 

به صورت رایگان در بین شهروندان قوچانی درحال 

های  افزود:گلخانه  نیکروح  است.مهندس  توزیع 

شهرداری پرگل است وخودرا برای رسیدن بهار آماده 

کرده ایم.

طی حکمی ازسوی مرکز پژوهش وآموزش مدیریت ایران، 

خانم محبوبه احتساب  رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی 

واجتماعی حمایت از بانوان قوچان  باتوجه به شایستگی 

ها وتالش در انجمن  به دریافت گواهینامه »نام و نشان 

ماندگار« نائل آمد وهمچنین به عنوان عضو هیئت علمی 

مرکز پژوهش وآموزش مدیریت ایران پذیرفته شد.

کسب عنوان وعضویت بانوی قوچانی درمرکز پژوهش وآموزش مدیریتتوزیع نهال رایگان درشهر

بخشدار مرکزی قوچان تشریح کرد:


