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لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● از شهرداری جاجرم بابت مرمت و آسفالت معابر
شهر قدردانی می کنیم .خواهشمند است برای
آسفالت انتهای خیابان ولی عصر (عج) فوری
اقدام شود زیرا تمام زندگی ما را گرد و خاک فرا
گرفته است.
● باید تا چه زمانی به خاطر سد معبر برخی آجیل
فروشان فاروج از خیابان عبور کنیم؟
● شــهــرداری بجنورد به بافت فــرســوده چهارراه
شهرداری ،کوچه های صادق و وحید و زمین های
رها شده ای که به مکانی برای تجمع معتادان
تبدیل شده است ،توجه کند.
● معضل کمبود پارکینگ به آشخانه هم سرایت
کرده است.
● چرا تعداد پروازهای فرودگاه بجنورد بیشتر نمی
شود و بهای بلیت های پرواز بجنورد -تهران را
شناور کرده اند؟
● ضمن تشکر از پیگیری صورت گرفته برای حل
مشکل مسکن معلوالن ،لطفا به مشکل مسکن
جانبازان هم توجه شود .االن چند سال است که
به این افراد زمینی داده نشده است.
● چرا شهرداری بجنورد به برخی ساکنان خیابان
طالقانی غربی ،کوچه های تابش و آرام که آب
شست و شــوی ظــروف و لباس هــا را بــه کوچه
هدایت می کنند تذکر نمی دهد و با آن ها برخورد
نمی کند؟
● چند سال پیش نیمی از جــاده فرعی به سمت
روستای اینچه علیا در  40کیلومتری آشخانه را
آسفالت کردند و بقیه را قیر ریختند ،اکنون در
قسمتی که آسفالت نشده وضع جاده بسیار بد
و پر از چاله و گودال است .اگر مانند قدیم همان
طور خاکی بود و مسئوالن زحمت نمی کشیدند و
قیر نمی ریختند به این روز نمی افتاد           .
● خیابان شهید شکیبا در بجنورد ،رکورد طوالنی
ترین زمین رها شده برای احداث پارک و خیابان
بدون پیاده رو را به خود اختصاص داده است.
● چرا راهنمایی و رانندگی شیروان در زمان اوج
شلوغی از ساعت  21به بعد چراغ همه چهارراه
ها را خاموش می کند؟

بدون تیتر
*بــه گـــزارش روابـــط عمومی تیپ  130شهید
دلــجــویــان ،در راســتــای تــرویــج فرهنگ کتاب و
کتابخوانی بین کــارکــنــان و آشــنــایــی بــا بخش
های مختلف کتابخانه عالمه دهخدای بجنورد،
جمعی از کارکنان پایور و وظیفه تیپ  130شهید
دلجویان از این کتابخانه بازدید کردند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

برنامه نظارتی بازار رمضان
شیری -نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان در بعدازظهر
تشدید می شود.رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان این
مطلب به خبرنگار ما افزود :از آن جایی که بیشتر خرید
و فروش ها در ماه رمضان نزدیک افطار انجام می شود
با هماهنگی های انجام شده امسال یک اکیپ صبح و

دو اکیپ بعدازظهر بر بازار نظارت می کنند«.ابراهیمی»
اظهارکرد :در حوزه بازرسی نوبتی  3اکیپ دو نفره صبح
و بعد ازظهر و یک اکیپ هم طبق گزارش های مردمی
بر بازار نظارت می کنند.وی قنادی ها ،شیرینی پزی ها
(بامیه ،زولبیا) ،میوه و سبزی فروشی ها ،آش ،حلیم،
فطیر و خشکه پزی ها را در اولویت نظارت های ماه

دمای هوا  5درجه افزایش می یابد
هواشناسی برای امــروز بیانگر رگبار و رعد و برق
در پاره ای از نقاط است و با خروج سامانه از اواخر
فردا تا اوایل هفته آتی هوای صاف پیش بینی می
شود« .شیرازی» گفت :بیشترین میزان بارندگی

صدیقی -با خروج سامانه بارشی ،جو استان پایدار
خواهد شد و دمای هوا  5درجه افزایش می یابد .
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
بــا بــیــان ایــن مطلب افــــزود :بــررســی نقشه های

به زودی اتفاق می افتد؛

معامالت اسناد رسمی با کارت ملی هوشمند انجام می شود

علی نیا -تمام معامالت در دفاتر اسناد رسمی استان به
زودی از طریق کارت ملی هوشمند انجام خواهد شد
و کسانی که کارت ملی هوشمند نداشته باشند ،نمی

توانند تصدیق امضا انجام دهند.مدیرکل ثبت احوال
خراسان شمالی با اشاره به این که کل جمعیت باالی
 15سال استان  627هزار نفر است ،گفت :تا بیستم

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

رمضان ذکر کرد و افزود :در رابطه با اقالم اساسی مانند
روغن ،شکر ،برنج و خرما نیز از فروشگاه های زنجیره ای
و افرادی که برای توزیع اقالم اساسی در این ایام معرفی
شده اند ،بازدید می کنیم.وی خاطرنشان کرد :طی
جلسه تنظیم بازار در  19اردیبهشت ماه ،برنامه ریزی
هایی در رابطه با طرح ضیافت توزیع کاالهای اساسی،

طــی 24ســاعــت منتهی بــه صبح روز گذشته از
ایستگاه های زیدر شیروان با 52میلی متر ،فاروج با
31.7میلی متر ،ارکان با 31.2میلی متر ،بجنورد
با 24.4میلی متر ،چناران شهر با 24.3میلی متر
و دو ایستگاه بام و عباس آباد شیروان هر کدام با
23.3میلی متر گزارش شد.به گزارش مدیرعامل
جمعیت هــال احمر خــراســان شمالی11 ،تیم

نمایشگاه عرضه مستقیم کاال و فروش های فوق العاده
انجام شد.وی با بیان این که طی گشت های مشترک
نظارت های بهداشتی نیز انجام می شود ،افزود :ذخایر
گوشت و تخم مرغ و دیگر کاالهای اساسی در استان به
میزان کافی موجود است که پس از ابالغ دستورالعمل،
توزیع و نظارت نیز انجام می شود.

عملیاتی به مناطق سیل زده استان شتافتند و
بخشی از مسیر روستای قلهک شیروان را که سیل
تخریب کرده بود دوبــاره سامان دهی و بازگشایی
کردند .پلیس راه استان نیز از رانندگان خواست
با توجه به بــارش های پراکنده در استان و وجود
محورهای لغزنده ،در گردنه های امین ا ...و اسدلی
نکات ایمنی را رعایت و با احتیاط رانندگی کنند.

برای دریافت آنها تاکنون اقدام نکرده اند که می توانند
به دفاتر ثبت احوال و پیشخوان ها برای دریافت کارت
اقدام کنند.وی با اشاره به کاربردی شدن کارت ملی
هوشمند طی امسال ادامه داد :از کارت ملی هوشمند
در تعامالت بانکی استفاده خواهد شد.وی از شهروندانی
که تاکنون برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام نکرده
اند خواست هرچه سریع تر پیگیری الزم را انجام دهند.

ماه جاری  506هزار و  682نفر برای دریافت کارت
ملی هوشمند در استان اقدام کردند«.علی زاهدی نیا»
با بیان این که خراسان شمالی در صــدور کــارت ملی
هوشمند رتبه سوم کشوری را کسب کرده است ،افزود:
 81درصد جمعیت باالی  15سال استان برای دریافت
کارت ملی هوشمند اقدام کرده اند.وی تصریح کرد22 :
هزار کارت ملی هوشمند آماده شده است اما شهروندان

«هوشنگ نصیرزاده» در کارگاه حقوق ورزشی

قیمت زولبیا و بامیه اعالم شد

شیرازی  -کارگاه تخصصی حقوق ورزشــی در سالن گلشن بجنورد در حال برگزاری است.مسئول
برگزاری این کارگاه به خبرنگار ما گفت :این کارگاه در سالن گلشن بجنورد برای تمام بازیکنان،
ورزشکاران ،مربیان و داوران تمام رشته های ورزشی و مدیران و موسسان باشگاه های ورزشی امروز در
حال برگزاری است.
رضا مرگانی افزود :مدرس این کارگاه «هوشنگ نصیرزاده» کارشناس مطرح داوری فوتبال و ورزش است که
امیدواریم تمام دوستداران ورزش از این کارگاه استفاده الزم را ببرند.

قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه برای ماه مبارک رمضان امسال در استان اعالم شد.رئیس اتحادیه شیرینی
فروشان بجنورد گفت :امسال قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک  13هزار و درجه دو  12هزار تومان
تعیین شده است«.رحمتی» افزود :قیمت زولبیا و بامیه درجه یک و  2نسبت به سال گذشته هزار تومان
افزایش دارد.وی افزود :این قیمت برای وزن خالص یک کیلو شیرینی تعیین شده است و قنادی ها نباید وزن
جعبه را روی شیرینی لحاظ کنند.وی اظهارکرد :به شیرینی فروشان ابالغ شده است به ازای وزن جعبه یا از
قیمت شیرینی کسر یا به وزن شیرینی اضافه کنند.

محمدی -در جشنواره نشاط و امید جوانان استان،
جوانان برتر استان در بخش های ایثار و شهادت ،علمی
و دانشگاهی ،فعالیت هــای اجتماعی ،فعالیت های
قرآنی ،کار آفرینی ،اختراع ،هنرهای تجسمی و ورزش

تجلیل شدند .در این جشنواره در بخش ایثار و شهادت از
خانواده شهید «حمیدرضا دور اندیش» ،در بخش علمی
و دانشگاهی از «تکتم وحدتیان»« ،ساناز امانیان وحید»،
«عاطفه پاکزاد»« ،محمد قدرتی»« ،سپهر نوری»« ،سینا

توکلیاردوغان»و«شیمانیکبخت»،دربخشفعالیتهای
اجتماعی از «سعید دهقانپور»« ،افسانه کاملی»« ،افسانه
زارعی»« ،محسن نادری مایوان» و «اکرم گلی» ،در بخش
فعالیت های قرآنی از «یاسین قربانی» و «فاطمه قربانی»،
در بخش کار آفرینی از «سلمان علوی فــرد» ،در بخش
اختراع از «یاسین پوراسکندری»« ،امید امیرگونه زاده» و
«سجاد شیردل نجف آباد» ،در بخش هنرهای تجسمی از

سبد غذایی مددجویان
توزیع می شود

علی نیا -سبد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان بین
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان توزیع
می شود.مدیرکل کمیته امــداد امــام خمینی(ره)
خراسان شمالی با بیان این مطلب در گفت و گو با

خبرنگار ما افزود :توزیع سبد غذایی بین مددجویان
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان شروع می شود و
تا پایان این ماه مبارک ادامه خواهد داشت«.اهرابی»
با اشــاره به این که هزینه این سبد غذایی از سوی

تجلیل از جوانان برتر استان

«جواد حسن پور» و در بخش ورزش از «مهتاب باغچقی»
و «محمد نورانی» تجلیل شد«.بهادری» ،مدیرکل ورزش
و جوانان خراسان شمالی در این مراسم از برگزاری
اردوی مشترک بین المللی کوراش در استان طی یک
ماه آینده خبر داد و گفت :جشنواره نشاط و امید جوانان
با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین جوانان و
معرفی جوانان برتر شهرستان های استان برگزار شد.

خــیــران تامین شــده اســت ،اظهارکرد :چنان چه
در ایــام ماه مبارک رمضان خیران بیشتری کمک
کنند ،سبد غذایی بیشتری در بین مددجویان توزیع
خواهد شد.

کمک بالعوض برای ساخت
حمام بهداشتی در گرمه

روزنامهخراساندرشماره 5370که 4بهمنماه
 1346به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه  9از
کمک بالعوض برای ساخت حمام بهداشتی در
گرمه خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«خبرنگار ما مینویسد :بطوریکه کفیل شهرداری
گرمه اظهار میدارد مبلغ یک میلیون و پانصد
هزار ریال کمک بالعوض از استانداری خراسان
برای ساختن یک حمام بهداشتی و ترتیب یک
میدان عمومی به شهرداری گرمه اختصاص
یافته است که احداث آن باعث خرسندی فوق
العاده اهالی خواهد شد ».در مطلبی دیگر در
این صفحه با تیتر «قفل پست خانه باز شد»!...
آمده است« :خبر رسیده حاکی است که بعد از
مدتها درب قفل شده پست و تلگراف جاجرم باز
گردید و { 2نفر}مشغول انجام کار شدند ».در
یکی دیگر از مطالب این صفحه با تیتر «دانش
آموزان واکسینه شدند» می خوانیم« :چون یک
مورد بیماری دیفتری در گرمه وجاجرم مشاهده
شد کلیه دانــش آمــوزان دبستان مولوی گرمه
واکسینه شدند و {یک پزشک} شخصا تا ساعت
شش بعدازظهر در داخل دبستان شاگردان را
واکسنمیزد».

خبر
مدیرکل استاندارد خبر داد:

توقیف  88قلم کاالی
غیراستاندارد

علی نیا 88 -قلم کاالی غیراستاندارد از ابتدای
امسال تاکنون طی بــازرســی هــای انجام شــده از
فروشگاه های عرضه مواد غذایی در استان کشف
و توقیف شد.مدیرکل استاندارد استان افزود :این
اقالم شامل 17فراورده است که بعد از توقیف برای
بررسی پرونده ها به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
«مهمان نــواز» گفت :این تعداد کاالی کشف شده
به علت نداشتن عالمت استاندارد ،تقلبی بودن یا
انطباقنداشتنشرایطظاهریبااستانداردهایملی
از چرخه مصرف خارج شد.

