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

● مسئوالن مدیریت شهری بجنورد به فکر درختان
شهر باشند که در حال خشک شدن هستند و برگ
های شان مانند پاییز پیاده روها را پوشانده است.
●رنگ و بوی آب در شهرک حکمت تغییر و افت
کرده است.
● نصب کدپستی و پالک واحدهای جنوبی فاز 2
شهرک اندیشه جاجرم پس از گذشت چندین سال
انجام نشده و فقط در حد وعده باقی مانده است.
● چرا برای مرمت پیاده روها در بجنورد اقدامی
انجام نشده است؟ با توجه به این که رفت و آمد
سالمندان و دانــش آمــوزان زیــاد است احتمال
خطر وجود دارد.
● از واحد بهداشت شهرستان گرمه تقاضا داریم به
وضعیت نا به سامان فاضالب و این که برخی افراد
به نگهداری گوسفند در شهرک قدیم ایور اقدام
می کنند ،رسیدگی کند و یک بار هم که شده به
این خانواده ها تذکر دهد.
● علت بــوی نامطبوع بخش زنــان و اطــفــال در
بیمارستان شیروان چیست؟ مدتی قبل این بو در
همه جای بیمارستان می پیچید که رفع شد اما
اکنون دوباره همان آش و همان کاسه شده چرا
کسی پیگیری نمی کند؟
● جدول های خیابان تربیت بجنورد چه مشکلی
داشت که همه را کنده اند؟ شهرداری اگر بودجه
دارد صرف کارهای ناتمام کند.

خبر

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یادداشت سردبیر

معاون سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

پلمب انبارهای  3داروخانه

اسعدی -معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان شمالی از پلمب انبارهای
 3داروخــانــه و کشف  155قلم دارو و همچنین یک
فروشگاه متخلف در بجنورد خبر داد«.ابراهیمی» در
گفت و گو با خبرنگار ما افزود :انبارهای این داروخانه
ها به دلیل شرایط نامناسب دارو و مشکوک بودن به
احتکار پلمب شدند .وی بیان کرد :از این انبارها 155
قلم انواع دارو کشف شد که یک نمونه آن حدود  12هزار
سرم بود که نیاز دو سال یک داروخانه را پاسخ می دهد
در حالی که داروخانه ها مجاز به نگهداری دارو برای نیاز
 3ماه و حداکثر  6ماه هستند.وی افزود :این  12هزار
سرم از این سه انبار در حالی کشف شد که شایعه شده

بود در بیمارستان های استان سرم وجود ندارد و در
میان داروهای کشف شده ،داروهای کمیاب نیز وجود
دارد که موجودی این انبارها و ارزش ریالی داروهای
کشف شده در حال بررسی است که با توجه به باال بودن
حجم آن ها ،به زمان نیاز دارد.وی با اشاره به این که
یکی از این انبارها پس از دریافت گزارش های مردمی
و دو انبار دیگر به دستور دادستان بررسی شد ،گفت:
انبارهای داروخانه ها باید کنار آن ها باشند در حالی
که انبارهای کشف شده نه تنها کنار داروخانه ها نبودند
بلکه محل آن ها از سوی داروخانه ها اطالع داده نشده
بود از طرفی شرایط دمایی و نگهداری دارو در انبار باید
رعایت شود و این در حالی است که این داروها در پیلوت

یا ساختمان دو طبقه بدون جریان هوا نگهداری می شد
که باعث فاسد شدن داروهای مایع می شود.وی بیان
کرد :این انبارها به شکل موقت پلمب شد تا میزان اقالم
دارویی موجود در آن ها بررسی شود و پس از بررسی،
پرونده برای تعیین حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی
استان ارسال می شود.معاون نظارت و بازرسی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی همچنین
از پلمب موقت انبار مواد غذایی و خوراکی در کالته
محمدعلی پهلوان خبر داد و گفت :این انبار به دلیل
اعالم نکردن موجودی و به منظور جلوگیری از جابه
جایی کاال پلمب شد تا موجودی آن شمارش دقیق
شود«.ابراهیمی» افــزود :مقدار کاالیی که باید اعالم

موجودی می شد ،اعالم نشده بود که انبار پلمب شد تا
مابه تفاوت موجودی و اعالم موجودی مشخص شود.
وی با اشاره به این که هنوز موجودی این انبار شمارش
نشده است ،بیان کرد :مقدار زیادی برنج ،شکر ،روغن،
مــواد شوینده و سایر اقالمی نظیر تن ماهی و  ...در
این انبار وجود داشت.وی ادامه داد :در بازدید از یک
فروشگاه لوازم خانگی در بجنورد ،دو قلم کاالی خارجی
شامل یخچال کشف شد که اسناد ورودی گمرک را
نداشت .تعدادی لوازم خانگی ایرانی نیز از این فروشگاه
کشف شد که در حال بررسی هستیم تا مطمئن شویم
فرد آن ها را احتکار کرده یا قصد تزریق به بازار و فروش
شان را داشته است.

بازدید معاونان گمرک ایران از منطقه ویژه
معاونان گمرک ایــران روز گذشته از منطقه ویژه
اقتصادی بجنورد بازدید کرد.مدیرعامل شرکت
شهرک های صنعتی استان گفت :گمرک منطقه
ویــژه اقتصادی بجنورد روی بستر امن فیبرنوری،
ارتباط پشتیبان ماهواره ای ،راه اندازی سامانه جامع
امور گمرکی و زیرسامانه های آن و همچنین ارتباط
الکترونیکی با سازمان های همجوار با همکاری و
مساعدت گمرک جمهوری اسالمی ایــران و دفتر

درخشش کودکان شیروانی
در مسابقات جهانی ریاضی

در جلسه شورای آرد و نان مطرح شد

دو کــودک شیروانی رتبه هــای برتر مسابقات
جهانی آی مت  2018مالزی را به خود اختصاص
دادند.
مسابقات جهانی مفاهیم پایه ریاضی به شیوه آی
مت  2018برای کودکان  3تا  8سال در کشور
مالزی با حضور  600شرکت کننده از  17کشور از
جمله آمریکا ،روسیه ،چین ،هند ،مالزی و سنگاپور
برگزار شد که «طراوت شاکری» و «سالله درستکار»
در رده (Bکــودکــان  6ســال) و محمد حبیبی در
رده (Cکودکان7سال) هر سه از شیروان شرکت
کردند.در این مسابقات «طراوت شاکری» مقام اول
و «سالله درستکار» مقام دوم در رده  Bرا کسب
کردند و نفرات اول در رده ( Aکودکان  4سال)
«آیدا سجادیان فر» و «لیال کرمی» هستند و نفر دوم
«آیدین قدیمی» از خراسان شمالی است.

اسعدی -نان های سنگک استان اصال سنگک نیست
و برخی مجوز نانوایی سنگک را گرفته انــد امــا این
نان را نه روی سنگ بلکه داخل تنور پخت می کنند.

فناوری گمرک جمهوری اسالمی ایران به طورکامل
و جامع راه اندازی و آماده ارائه خدمات گمرکی می
شود«.سیاوش وحــدت» افــزود :با استقرار گمرک،
این شرکت آماده افتتاح رسمی فاز اول منطقه ویژه
اقتصادی بجنورداست.وی خاطرنشان کــرد :هم
اکنون امکانات زیربنایی ضــروری بــرای استقرار
صنایع در منطقه ویــژه اقتصادی بجنورد فراهم
اســت و متقاضیان سرمایه گــذاری در بخش های

سنگک نبودن نان های سنگک
«براتیزاده» مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی در جلسه شــورای آرد و نان که روز
گذشته در استانداری برگزار شد ،با بیان این مطلب

جوی پایدار تا اواخر هفته
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار تا اواخر هفته در منطقه است.
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت :بر این اساس برای امروز و فردا وزش باد نسبتا شدید
و اواخر وقت افزایش ابر و برای روز پنج شنبه در برخی مناطق احتمال بارش پراکنده باران پیش بینی می
شود« .شیرازی» با بیان این که از لحاظ دمایی تغییرات قابل مالحظه ای نداریم اظهار کرد :طی 24ساعت
منتهی به صبح روز گذشته ،کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب 17و  33درجه سانتی گراد باالی صفر
بود .همچنین در این مدت کوسه با کمینه دمای 11درجه سانتی گراد باالی صفر ،خنک ترین و اسفراین با
 37درجه سانتی گراد باالی صفر ،گرم ترین نقطه استان بود.

صنعتی ،بازرگانی و آموزشی می توانند با مراجعه
به شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی در
این منطقه ویژه اقتصادی مستقر شوند.وی گفت:
 5واحد صنعتی در فاز اول منطقه ویژه اقتصادی در
حال ساخت و ساز هستند.مدیر گمرک استان در
این بازدید گفت :منطقه ویژه اقتصادی در خراسان
شمالی با وجود ظرفیت های بسیار خوب از جمله
منابع انسانی ،معدنی و صنعتی می تواند زمینه

افزود :سبوسی که به چونه نان بنا به خواست مشتری یا
نانوا اضافه می شود ،نه تنها خوب نیست بلکه ضرر هم
دارد ،سبوس باید طی فرایندی به آرد اضافه شود و این
در حالی است که نان سنگک به لحاظ ارزش غذایی
بهترین نان معرفی شده است.به گزارش خبرنگار ما
در این جلسه ،چالش های حمل و نقل آرد یارانه ای
خبازی های استان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به

مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی باشد
تا ظرفیت های عالی این مناطق مورد استفاده قرار
گیرد«.جعفری» با اشاره به این که مهم ترین مزیت
منطقه ویژه اقتصادی ،کاهش هزینه و زمان برای
تولیدکنندگان است ،افزود :این منطقه بستر بسیار
خوبی برای فعالیت های واحدهای تولیدی است و
باعثرشدوتوسعهاقتصادی،سرمایهگذاریوافزایش
درآمد عمومی و ایجاد اشتغال در منطقه می شود.

تصمیم هایی که قبال گرفته شد ،مقرر شد زمان خرید
آرد از سامانه تغییر کند تا شرکت حمل و نقل بهانه
ای برای تاخیر در رساندن آرد به نانوایی های شهرها
و روستاها نداشته باشد .به گزارش خبرنگار ما در این
جلسه مقرر شد نانوایی های آزادپز با رعایت میانگین
حداقلی و حداکثری در نظر گرفته شده برای سبوس،
از آرد سبوس دار استفاده کنند.

توسط دانش آموزان بجنوردی در استان صورت گرفت

كسب  70درصد رتبه برگزیده كشوری

گروه خبر -دانش آموزان بجنورد  70درصد رتبه برگزیده كشوری در خراسان شمالی را كسب كردند.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش بجنورد گفت :امسال سی و ششمین جشنواره فرهنگی،
هنری در سه مرحله آموزشگاهی ،استانی و كشوری برگزار شد كه دانش آموزان بجنورد توانستند 18
رتبه برگزیده كشوری را كسب كنند.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش بجنورد« ،علی قلی زاده»
افزود :در این جشنواره خراسان شمالی  26رتبه برگزیده را كسب کرد كه  70درصد از این رتبه ها توسط
دانش آموزان شهرستان بجنورد به دست آمده است.

مدیران رکورد زدند
ولی زاده -مدیران بجنوردی اعم از مدیران کل و
دیگر مدیران ،بدون اغراق رکورد قدرشناسی زدند
و بی نهایت اهالی رسانه را در ایام روز خبرنگار
شرمنده حضورشان کردند.
نزدیک به  300نفر از  14تا  ۲۲مــرداد مهمان
روزنامه خراسان شمالی بودند و به خبرنگاران
روزنامه خدا قوت گفتند .این میزان حضور نسبت
به سال های قبل بی سابقه و حرکت بسیار خطیری
بود که همکاران روزنامه را شرمنده کرد .از سویی
حضور چشمگیر مدیران قطعا در راستای تکریم
قلم و ترجمان «ن و القلم و ما یسطرون» است و از
سوی دیگر حکایت از این دارد که مدیران و اهالی
این دیار ،آستانه نقد و انتقاد باالیی دارند و این
شاهدی است بر وجود بیشترین عیار قدرشناسی
در مــدیــران از رسانه منتقد اســتــان .مــدیــران در
واقع با حضور شان نشان دادند که اگر رسانه ای
آیینه وار به مطالبات مردم بپردازد پروانه وار مورد
استقبال قرار می گیرد .این حضور بی سابقه را
قطعا اهالی خراسان شمالی به حساب بزرگواری
مخاطبان و مدیران می گذارند و پاسخی می دانند
برای قلم هایی که در پی مطالبات مردم و توسعه
استان هستند و در واقع حضور بی سابقه مدیران
به دلیل عالقه آنان به توسعه است و بس .آن چه
مهم است این است قلم مان بتواند شمه ای از این
همه محبت را جبران کند.
ســپــاس ،متشکریم و بــاز هــم قـــدردان ایــن همه
بزرگواری تان هستیم.
حضورتان خستگی مان را گرفت؛ خسته نباشید.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

دلجویی از تگرگ زدگان
روزنامه خراسان در شماره  5757که  4خرداد
ماه  1348به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 7به ماجرای دلجویی از تگرگ زدگان جاجرم
پرداخته اســت .در ایــن مطلب می خوانیم:
«شهردار جاجرم که جهت دلجوئی از تگرگ
زدگان بمحل نزول تگرگ رفته بود در مراجعت
به علت خرابی راه و وجــود سیالب و نبودن
وسیله در حــدود  35کیلومتر پیاده مراجعت
نمود ».در مطلبی دیگر در این صفحه با تیتر
«امتحان کالس پیکار» آمده است« :نوبت دوم
امتحان کالسهای پیکار با بیسوادی در جاجرم
انجام یافت .پیشرفت نوسوادان مورد رضایت
بــوده اســت بطوریکه مشاهده میشود عالقه
بانوان نوسواد به امر مبارزه با بیسوادی بیشتر از
آقایانمیباشد».

