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

● قیمت گوشت قرمز در بجنورد هر ماه در حال
افزایش است .چرا مسئوالن بر این مورد نظارتی
نمی کنند؟
● برای مراحل انتقال سند ،وام مسکن و محضر و
بنگاه باید حدود  5میلیون تومان هزینه کنیم.
چــرا بــرای کاهش هزینه هــای ایــن بخش چاره
اندیشی نمی شود؟
● طبق قانون ،کاشت چمن به علت نیاز به آبیاری زیاد
ممنوع و به شهرداری ها و دستگاه ها ابالغ شده
است که از این کار خودداری کنند اما االن برخی
دستگاه های اداری چمن کاشته اند و به بدترین
شکل آن را آبیاری می کنند که جای تعجب دارد.
● چــرا برخی مسئوالن شرکت تعاونی مسکن
شــهــرداری بجنورد با مراجعه کنندگان رفتار
نامناسبی دارند در حالی که باید پاسخگو باشند.
● چه معنا دارد در مجموعه ورزشی شهید علیدخت
بجنورد که تنها محیط ورزشــی استان اســت و
خود ورزشی ها منتظر سالن هستند ،خانه جوان
ساخته شود؟
● چرا برخی کتاب فروشی ها از تحویل کتاب به
دانش آموزان پایه هایی مانند دهم خودداری می
کنند؟ می گویند باید تیرماه ثبت نام می کردید.

اخبار

مدال آوری کشتی گیران
خردسال استان
شــیــرازی -کشتی گــیــران خــردســال اســتــان در
مسابقات منطقه  2کشور خــوش درخشیدند.
به گــزارش خبرنگار ما ،در این مسابقات عباس
سعادتی در وزن  85کیلوگرم مقام دوم ،علیرضا
ایزانلو در وزن  52کیلوگرم و امیرحسین علی زاده
در وزن  32کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کردند.

برنز کشوری برای
تکواندوکار استان

«افسانه محمد پور» تکواندو کار استان برنز مسابقات
ناشنوایان کشور را از آن خود کرد.به گزارش خبرنگار
ما«،محمد پور» در وزن منفی 57کیلوگرم با مربیگری
کمالی نژاد و سرپرستی صابری روی تاتامی رفت
و توانست مقام سوم و مــدال برنز این رقابت های
کشوری را از آن خود کند.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

موزاییک نشدن پیاده روهای
بجنورد

روزنامه خراسان در شماره  5791که 12
تیر مــاه  1348به چــاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  7از موزاییک نشدن پیاده روهای
بجنورد خبر داده اســت .در ایــن مطلب می
خوانیم« :زمستان سال گذشته پیاده روهای
خیابانهای بجنورد بــرای کانال کشی آب و
تلفن در ظرف مدتی قلیل خراب شد و کانالها
هم کشیده شد ولی از آسفالت یا موزائیک
مجدد پیاده روها تا حال خبری نیست .این امر
در زمستان گذشته موجبات ناراحتی عابرین
گردید و ایاب و ذهاب اهالی را سخت مشکل
ساخت و بــرای رفــع ایــن مشکل مکرر بدفتر
نمایندگی مراجعه و اظهار ناراحتی میشد.
در نتیجه چند بار از مقامات محلی خصوصا
شهرداری بجنورد خواسته شد که پیاده روها
را موزائیک یا آسفالت نمایند و آسایش مردم
را فراهم سازند که متاسفانه تاکنون اقدامی
بعمل نیامده است .اینک با توجه باینکه فصل
بارندگی سپری گردیده و موقع مناسب بدست
آمده بموقع است که اقــدام بموزائیک پیاده
روها گردد .مسلم است که تاخیر در این کار
موجب ناراحتی بیشتری در فصل زمستانی که
در پیش است می گردد».

یک شنبه  ۲۸مرداد  ۷ 1397ذی الحجه  143۹شماره 27۸۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

«اکبری» به نقل از معاون وزیر خبر داد:

قولاحیای پروژه های بیمارستانی

محمد آگاهی -معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در پی رایزنی نمایندگان مردم 5
شهرستان استان قــول داد بیمارستان ها و مراکز
درمانی  5شهرستان خراسان شمالی را توسعه دهد
و تجهیز کند .نماینده مردم بجنورد ،مانه و سملقان،
جــاجــرم ،گرمه و راز و جرگالن در مجلس شــورای
اسالمی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :روز شنبه

در پی حضور معاون درمان وزارت بهداشت در مجلس
شورای اسالمی با او برای توسعه و تجهیز بیمارستان
های استان گفت و گو کردیم« .علی اکبری» افزود:
در این دیدار درخصوص مشکالت بهداشت و درمان و
کمبود مراکز درمانی راز و جرگالن گفت و گو و موافقت
شــد طــرح بیمارستان راز وجــرگــان مصوب سال
1391به طور مجدد یک بار دیگر بررسی شود و راهکار

پیش بینی سیل
صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با
پیش بینی بارش باران و با توجه به رگباری بودن بارش
ها نسبت به احتمال آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن

زمان بازگشت نخستین
کاروان های حجاج به استان

مسیل ها هشدار داد .طبق گفته کارشناس اداره
کل هواشناسی استان بررسی نقشه های پیش یابی
هواشناسی بیانگر ورود سامانه بارشی جدید به منطقه

مرتضوی -نخستین کاروان های حجاج ،پنجم شهریور
ماه به استان باز می گردند .جانشین مدیر حج و زیارت
خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما افــزود:

اصولی مورد قبول این شهرستان انجام و همچنین
یک درمانگاه شبانه روزی بــرای هر یک از  3بخش
شهرستان راز و جرگالن احداث شود .وی افزود :در
این گفت و گو بر ضرورت تسریع در توسعه هر چه سریع
تر بیمارستان جاجرم از  32به  64تختخواب تأکید
شد و این مقام مسئول در وزارت بهداشت و درمان این
وعده را داد که آن را پیگیری کند .این نماینده مجلس،

است« .عظیم زاده» گفت :بر این اساس با توجه به ورود
سامانه بارشی تا فردا به تدریج وزش باد شدید و گاهی
بسیار شدید ،افزایش ابــر ،رگبار و در نقاط مستعد
احتمال تگرگ پیش بینی می شود .وی افزود :با توجه
به شدت بارش ها و رگباری بودن از بعدازظهر امروز
تا صبح فردا احتمال وقوع رواناب در معابر و سیالبی

نخستین کاروان های حجاج خراسان شمالی در قالب
 2کاروان مربوط به شهرهای شیروان و اسفراین ،پنجم
شهریورماه به استان بازمی گردند«.فیروزه» افــزود:

تجهیز بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) در بجنورد به
دستگاه  MRIبا اعتبار یک میلیارد تومان و همچنین
تأمین اعتبار به منظور خرید تجهیزات برای بیمارستان
پورسینای آشخانه را از دیگر توافقات نمایندگان این 5
شهرستان با معاون وزیر بهداشت برشمرد و اظهارکرد:
در این دیدار تجهیز و توسعه بیمارستان بنت الهدای
بجنورد نیز پذیرفته شد.

شــدن مسیل ها پیش بینی می شــود .وی با بیان
این که دمای هوا تا روز سه شنبه 8درجه سلسیوس
کاهش می یابد ،اظهار کرد :طی 24ساعت منتهی
به صبح روز گذشته کوسه با کمینه دمای 13درجه
سانتی گــراد خنک ترین و جاجرم با بیشینه دمای
 40درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه استان بود.

بازگشت کــاروان های حجاج تا بیستم شهریور ادامه
دارد .وی خاطرنشان کرد :هزار و  ۵۴۵نفر از استان در
قالب  11کاروان به حج تمتع اعزام شدند.

«آبنبات هلدار» در جمع پرمخاطب ترین ها

مقام سوم دختران جوان بسکتبالیست

مرتضوی -مجموعه «آبنبات هلدار» مهرداد صدقی ،در زمره پرمخاطبترین آثار داستانی دهه  ۹۰ایران
قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ما ،مجله ادبی بنیاد شعر و ادبیات داستانی به تازگی به معرفی پرمخاطبترین
آثار ادبی دهه  ۹۰در ایران پرداخته است که در میان آثار ،نام مجموعه «آبنبات هلدار» اثر نویسنده طنزپرداز
بجنوردی با چاپ  ۳۵۵۰۰نسخه به چشم می خورد .آثار منتخب بر مبنای اطالعات پایگاه اینترنتی موسسه
خانه کتاب و به شرط داشتن حداقل یک چاپ در یک سال اخیر احصا شدهاند و در رده دیویی ادبیات در این
فهرست قرار گرفتهاند.

دختران جوان بسکتبالیست استان بر سکوی سوم رقابت های کشوری ایستادند.مسئول روابط عمومی
هیئت بسکتبال استان به خبرنگار ما گفت :این رقابت ها به میزبانی سمنان برگزار شد که تیم بسکتبال
استان با مربیگری نوذری و سرپرستی حسن زاده مقام سوم کشور را به دست آورد.پرستو روشندل افزود:
مائده فرهادی ،روشنک رشیدی نسب ،مهربان دالوری ،سروین شیدا ،الهام ایزانلو ،درسا پسندیده ،رژان
ایرجی ،فاطمه عنایت فرخنده ،سوگند علی نیا ،سپیده شرافتی ،غزل شاکری و نیلوفر محمودی اعضای تیم
حاضر در این مسابقات را تشکیل دادند.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد انتخاب شد
شیرازی  -مجمع هیئت بولینگ و بیلیارد استان
با حضور نایب رئیس فدراسیون این رشته برگزار
و «محسن ابراهیمی» تنها کاندیدای این مجمع به
مــدت  4ســال به عنوان رئیس ایــن هیئت ورزشــی
انتخاب شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان در این مجمع گفت:
خیلی وقت بود پیگیر برگزاری این مجمع بودیم که
باالخره برگزار شد.
کوروش بهادری افــزود :یکی از مشکالت ما در این

رشته کالس های مربیگری و داوری است و خیلی
ها عالقه مند هستند که این کالس ها برگزار شود
و امیدوارم شما پیگیر برگزاری این کالس ها باشید
زیرا عالقه مندان از استان های همجوار نیز برای
حضور در این کالس ها راغب هستند.
نایب رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد نیز گفت:
فدراسیون ما بسیار فعال است و ان شــاءا ...هیئت
هــای ما که ب ــازوان اجــرایــی فدراسیون ها هستند
بتوانند در جا به جا کردن رکوردها به ما کمک کنند.

بعد از گذشت چند سال با مشارکت خیر مدرسه ساز انجام می شود:

علی اکبر فوادیان یــادآور شد :در خراسان شمالی
اســتــعــدادهــای زیـــادی در بخش بــانــوان داریـــم و
امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک به جایگاه
خوبی برسیم و ما می خواهیم از بجنورد در بخش
بانوان و آقایان نفراتی را در اردو های تیم ملی داشته
باشیم.وی تصریح کرد :از همین االن که «ابراهیمی»
به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد برای کالس های
آموزشی در خدمت ایم ،فرستادن مدرس با ماست تا
بتوانیم تا پایان امسال بخشی از این کالس ها را در
استان برگزار کنیم.وی ادامه داد :موضوع ورود خانم
ها به ورزش بسیار جدی است و امیدواریم بتوانند به
این رشته وارد شوند ،زمینه بولینگ هنوز در استان

مهیا نشده اســت و می توانیم در رشته بولینگ و
بیلیارد در بجنورد که پتانسیل اش را دارد پیشرفت
کنیم.وی گفت :در کشورهای شرق آسیا میزهای
بیلیارد برای حضور در المپیک به مدارس برده شده
است و امیدوارم در خراسان شمالی و بجنورد هم با
پیگیری بتوانید میز بیلیارد را به مدارس ببرید تا در
المپیک های بعدی نماینده ای از خراسان شمالی در
تیم ملی داشته باشیم.وی اضافه کرد :رشته های زیر
مجموعه بولینگ و بیلیارد جذابیت زیادی دارند و اگر
بچه های دوره دبستان به صورت رایگان به باشگاه ها
دعوت شوند حتما عالقه مندی ایجاد و زمینه مدال
آوری فراهم می شود.

در مراکز عرضه بهداشتی دام زنده آغاز شد؛

مهرماه؛ بهره برداری از آموزشگاه  12کالسه الغدیر

بازرسی از باسکول های متحرک  

علی نیا -آموزشگاه  12کالسه الغدیر بعد از گذشت چند سال از آغاز عملیات ساخت آن به علت کمبود
اعتبار تکمیل نشده بود که با مشارکت یک خیر مدرسه ساز مهر ماه امسال به بهره برداری می رسد .مدیر
عامل مجمع خیران مدرسه ساز خراسان شمالی با اعالم این خبر افزود :تکمیل این آموزشگاه به  2میلیارد
تومان اعتبار نیاز داشت که با سهم  700میلیون تومانی خیر مدرسه ساز ،عملیات تکمیلی آن در حال انجام
است«.ایمانی» گفت« :کاظم قلم چی» خیر مدرسه ساز در تهران ساکن است و  700میلیون تومان برای
تکمیل این پروژه هزینه می کند.وی ادامه داد :این پروژه با هزار و  600متر مربع مساحت 75 ،درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.

علی نیا -بازرسی از باسکول های متحرک مراکز عرضه بهداشتی دام زنده از روز گذشته به مناسبت عید
سعید قربان آغاز شد.مدیرکل استاندارد خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود :طرح بررسی صحت
عملکرد باسکول های متحرک مراکز عرضه بهداشتی دام زنده هر سال در تمامی شهرستان های استان
در همین ایام انجام می شود«.فهیمه مهمان نــواز» گفت :در این طرح ویژه تمامی باسکولها و وسایل
توزین مراکز عرضه بهداشتی دام زنده مورد بازرسی قرار می گیرد.وی ادامه داد :طبق قانون سازمان ملی
استاندارد ایران ،تمام وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی باید مورد آزمون دوره ای
قرار گیرند و دارای برچسب تاییدیه صحت عملکرد باشند.

هنرمندان استان در جشنواره ملی هنرهای تجسمی
مرتضوی -هنرمندان خراسان شمالی به بیست و
پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان
راه یافتند.به گــزارش خبرنگار ما ۱۰۰ ،هنرمند
جوان به بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای

تجسمی جوانان راه پیدا کردند که «حسام الدین
جوادزاده» و «مجتبی خسروی» در زمره راه یافتگان
هستند.این گزارش حاکی است 100 ،هنرمند از
 23استان کشور در رشته های پوستر ،خوشنویسی،

واکنش عضو شورا به درخواست عزل شهردار آشخانه
برومند -در پی چــاپ خبر «عــزل شــهــردار آشخانه،
درخواست برخی شهروندان» شنبه هفته جــاری در
روزنامه «خراسان شمالی» ،نایب رئیس شورای اسالمی

شهر آشخانه به آن واکنش نشان داد«.هاشمی نژاد»
طی تماس تلفنی به خبرنگار ما گفت :برای به اثبات
رساندن این خبر باید با همه اعضای شورای اسالمی

نقاشی ،طراحی ،کاریکاتور ،تصویر سازی ،مجسمه
سازی ،عکاسی و نگارگری در این جشنواره به رقابت
می پردازند که «حسام الدین جــوادزاده» در رشته
طراحی و «مجتبی خسروی» در رشته نقاشی در این
جشنواره حضور دارند.در این دوره از جشنواره علی
ذاکری و جواد نوبهار بخش طراحی و فرح اصولی
و ابراهیم مقبلی بخش نقاشی را در کنار استادان

کارگاه هر رشته داوری می کنند.به گزارش خبرنگار
ما ،بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی
جــوانــان بــا حمایت مــرکــز هنرهای تجسمی و با
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
آذربایجان شرقی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی
معاصر در شهر تبریز از روز گذشته آغاز شد و تا 30
مرداد ادامه دارد.

شهر آشخانه مصاحبه و از نظرات آن ها اطالع کسب
و گزارش کامل و جامعی تهیه می شد.وی افــزود :این
موضوع توسط شورای اسالمی شهر و رئیس بنیاد شهید
و امــور ایثارگران مانه و سملقان حل شده بود و طی
یک بیانیه از خانواده شهدا عذرخواهی کردیم و برخی
ها دنبال تنش هستند و با توجه به موقعیت اقتصادی

فعلی این تنش ها به صالح شهرمان نیست.وی درباره
حضور نیافتن شهردار آشخانه در جلسه با خانواده شهدا
تصریح کرد :شهردار از این جلسه بی خبر بود و در یک
جلسه مهم در استان با نمایندگان مجلس و مدیر کل
تامین اجتماعی حضور داشــت تا بتواند بخشودگی
بدهی را از مدیرکل تامین اجتماعی دریافت کند.

یادداشت سردبیر

آقای استاندار؛ خاتمه این
مثنوی را امضا کنید
ولی زاده -حدود  100قربانی و  400مصدوم،
خــوراک جــاده مــرگ فقط از ســال گذشته تا روز
گذشته بوده است .آمار رسمی اعالم شده قربانیان
جاده مرگ در سال گذشته را  70نفر اعالم کرد و
به طور یقین این محور  ۲۰قربانی دیگر در سال
 97گرفته است که در این صورت ،این قربانگاه
حدود  ۹۰قربانی تنها در سال گذشته و امسال
تاکنون داشته است.
آقــای استاندار! حتما توجه داریــد که با فاصله
سه روز ،دومین روز خونین جاده مرگ را شاهد
بودیم .البته این محور روزهای «سیل آسای خون»،
«چشمه سار خون» و «نم نم خون» بسیاری را به
خود دیده و امروز محور بجنورد -گلستان به جاده
مرگ معروف شده است و با وجود این که مسئوالن
ارشد نظام ،همیشه در خصوص جاده سازی این
محور نگاه پررنگی را از خود نشان دادند ولی نگاه
وزارت راه به این محور ،عادالنه نبوده و نتیجه اش
همین است که می بینید.
جناب آقای استاندار! شما در جلسه اخیر شورای
اداری گفتید هــر اســتــانــداری باید برنامه خود
را اول به هیئت دولــت ارائــه دهد و سپس حکم
استانداری را دریافت کند و من مصوبات سفر
ریاست جمهوری به خراسان شمالی را به عنوان
برنامه خود ارائه دادم و لذا پیگیر آن هستم؛ این
خبر شما مایه امــیــدواری اســت زیــرا اگــر همان
مصوبات به اغما رفته جان بگیرد بسیاری از پروژه
های به کما رفته ،از کما خارج می شود ،از جمله
آن ها محور بجنورد -گلستان است زیرا مهم ترین
مصوبه سفر رئیس جمهور 4 ،بانده کردن این محور
بود که اکنون همه کارگاه های راه سازی این محور
تعطیل اســت .در واقــع اجــرای مهم ترین مصوبه
رئیس جمهور ،تعطیل است.
مطمئن ًا رئیس جمهور از این مسئله بی خبر است
وگرنه هرگز وعده نمی داد .البته نمی شود گفت
وعده وی بدون پشتوانه مالی بوده و حتما وعده
ای که داده شده با توجه به اعتبارات موجود بوده
اســت بــه خصوص ایــن کــه رئیس جمهور تاکید
کرد مصوبات سفرش هرگز قول های بدون عمل
نیست و این سخن وی در جراید چاپ شده است و
متاسفانه اکنون حتی چراغ کارگاه های راه سازی
در این محور روشــن نیست و فقط سوسوی یک
بولدوزر دیده می شود و بس.
اما این که برنامه شما مصوبات سفر رئیس جمهور
به خراسان شمالی است این امیدواری را زنده
کرد که این مصوبات از فایل غربت و معطل بودن
خارج و دوباره آهنگ سازندگی نواخته می شود.
جد ًا جای تامل دارد که کریدور غرب به شرق ،این
چنین مورد بی مهری قرار گرفته و کمینگاه مرگ
شده و این در حالی است که هیچ یک از محورهایی
که هیچ نام و نشانی نداشته اند و ندارند و به کلی
مسیر میلیون ها مسافر قــرار نگرفته انــد امــروز
بزرگراه شده اند .جناب «خباز»! حادثه اخیر جاده
مرگ ،آن چنان وحشتناک و دلخراش بود که به
گزارش ایرنا مأموران و کاردان های فنی که حادثه
را دیدند بی اختیار اشک می ریختند.
باالخره معلوم نیست دولت با این محور چه می کند و
چه برنامه ای دارد .تمام وعده های داده شده و تاریخ
های اعالم شده متاسفانه تحقق نیافته و حتی این
اواخر اعالم شد  6.5کیلومتر از پروژه آماده است و
قبل از مسافرت های تابستانی به بهره برداری خواهد
رسید ،ولی همین وعده هم عملی نشد .از سویی
حدود  20کیلومتر آماده و نیمه آماده است ولی رها
شده و معطل است .آقای استاندار! لطف ًا دستور دهید
گزارشی از این محور برای تان تهیه کنند ،آن گاه
درخواهید یافت که وعده ها و قول های داده شده
به دلیل تحقق نیافتن ،شرایطی بدتر و وخیم تر از
جاده مرگ دارد .فراموش نمی کنم استاندار قبلی
در نشست با مدیران روزنامه ،وعده هایی داد و گفت:
به دلیل این که استان های دیگر حساس نشوند این
اخبار فع ً
ال درج نشود ولی این چنین و آن چنان می
شود...
اما این قول ها هم به مثنوی قول های عملی نشده
پیوست ولی مطمئن ایم که شما چون مصوبات
سفر را برنامه خود قرار دادید و مرکز مطالبه شما
قرار گرفته است این بار مهم ترین مصوبه رئیس
جمهور را از مثنوی یاد شده خارج می کنید .ان
شاءا ...باشد که چنین باشد.

