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● ● برخی بانک ها در مورد پرداخت تسهیالت بافت
فرسوده در ابتدا می گویند نرخ سود تسهیالت
 6و  7درصد است اما هنگام تقسیط می بینیم
همان  18درصد است و در واقع به نوعی مشتری
را دور می زنند.
● ●  بعد از اتمام حفاری اداره آب و فاضالب در
خیابان رودکی شهرک فرهنگیان ،حفاری ها با
سنگ های درشت پرشده است و با گذشت ماه ها
مردم همچنان منتظر آسفالت هستند.

خبر
مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:

افزایش  35درصدی تسهیالت
طرح ویژه مسکن روستایی

شیری -تسهیالت طرح ویــژه مسکن روستایی،
 35درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی روز گذشته
با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :تسهیالت
طــرح ویــژه مسکن روستایی ســال گذشته برای
روستاهای مرزنشین  20میلیون تومان و برای
دیگر روستاها  18میلیون تومان بود که امسال
به  25میلیون تومان افزایش یافته است«.علی
محمدی» گفت :اکنون بخشی از اعتبارات 5
هزارتایی سهمیه خــراســان شمالی به بانک ها
ابالغ شده است و متقاضیان در حال معرفی به
بانک ها هستند.وی اضافه کرد :تاکنون 400
نفر به بانک ها معرفی شده و حدود  180نفر عقد
قــرارداد کرده اند که با ابالغ تسهیالت جدید در
مراحل بعدی ،متقاضیان بیشتری برای تسهیالت
به بانک ها معرفی خواهند شد.وی اظهار کرد :در
سال گذشته سهمیه تسهیالت طرح ویژه مسکن
روستایی استان با توجه به این که تسهیالت زلزله
هــم پــرداخــت مــی شــد حــدود  5هــزار مــورد بــود.
به گفته وی ،اعتبارات در بخش های مختلف در
حال ابالغ و بنیاد مسکن خراسان شمالی اولین
دستگاهی است که در حال انجام مبادله است.
وی با اشــاره به این که پیگیر اعتبارات عمرانی
در حــوزه اجــرای طرح هــادی هستیم ادامــه داد:
براساس مصوبه و برنامه ششم توسعه  5تا  8درصد
اعتبارات عمرانی را به بنیاد مسکن می دهند که
هم اکنون مبادله موافقت نامه ها انجام می شود.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

پیگیری ساخت کمربندی
شیروان

روزنامه خراسان در شماره  5853که 24
شهریور ماه  1348به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گزارش میدهند» از پیگیری ساخت کمربندی
شیروان توسط شهردار در تهران خبر داده
اســت .در این مطلب می خوانیم« :شهردار
شــیــروان جهت انــجــام کــارهــای شــهــرداری
شیروان را بصوب تهران ترک کرد .کارهای
فــوری شــهــرداری شــیــروان عــبــارت اســت از
 -1تحویل برق شیروان به برق منطقه -2
دریافت وام از بانک مرکزی ایران  -3تعقیب
برنامه ساخت جاده کمربندی و مراجعه بدفتر
فنی وزارت کشور  -4خرید وسایل لوله کشی
چاه شماره ( )2به منبع اصلی و کوچه شهر
کهنه .ضمنا در این مسافرت عضو انجمن
شهر همراه آقــای شهردار خواهد بــود ».در
مطلبی دیگر در این ستون با تیتر «کالس
کارداری» آمده است« :بطوریکه از دبیرخانه
تربیت بدنی اطالع میدهند کالس کارآموزی
ورزشی برای آموزگاران کالس اول تا چهارم
از روز پنج شنبه بیستم شهریور ماه بمدت ده
روز در {شیروان} برگزار خواهد شد .ضمنا
مسئولیت کــاس بعهده مدیر فنی تربیت
بدنی میباشد».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

علت مسمومیت 84صندل آبادی ،همچنان معما
علوی -در حالی که آب شرب روستای صندل آباد
وارد مــدار بهره ب ــرداری شــده اما علت مسمومیت
  84نفر از اهالی این روستا همچنان نامعلوم و به
معمایی تبدیل شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان
شمالی گفت :در پی مسمومیت تعدادی از اهالی
روستای صندل آباد در شهرستان بجنورد و با توجه
به این که نخستین انگشت اتهام به سوی آب شرب
روســتــا رفــت ،پــس از بــازدیــد مسئوالن شرکت آب
و فــاضــاب روستایی از محل ،بالفاصله خروجی
مخزن ذخیره آب شرب روستا و ورودی آن به شبکه
انشعاب دریافت شده از شرکت آب و فاضالب شهری
شهرستان بجنورد قطع و تأمین آب شرب اهالی با

تانکر سیار انجام شــد«.روشــن روان» تصریح کرد:
آب شرب هزار و  120خانوار این روستا از آب شرب
شهرستان بجنورد تامین می شود که به علت قرار
گرفتن قسمتی از منازل روستاییان در باالدست
روستا ،آب شرب مورد نیاز آنان در یک منبع ذخیره
100مترمکعبی ذخــیــره و تــوزیــع مــی شــود کــه در
نخستین ساعاتی که مسمومیت رخ داد برخی رسانه
ها محتمل ترین علت این حادثه را آلودگی منبع آب
دانستند.
به گفته وی ،در راستای کاهش نگرانی ها ،بالفاصله
نمونه گیری بــرای انجام آزمــایــش هــای میکروبی
و شیمیایی از آب شــرب داخــل شبکه منازل افــراد
مسموم توسط کارشناسان مرکز بهداشت و شرکت

آب و فاضالب روستایی در دستور کار قرار گرفت که
نتایج نمونه گیری های میکروبی ،آب شرب را فاقد هر
گونه آلودگی میکروبی نشان داد.
وی خاطرنشان کرد :همچنین نمونه هایی نیز برای
آزمایش های سم شناسی به شرکت آب و فاضالب
روستایی خراسان رضوی ارسال شد که نتیجه این
آزمایش نیز وجود هرگونه سم در آب را منتفی کرد.
وی افــزود :با توجه به نتایج منفی میکروبی و سم
شناسی آب شرب روستا در نهایت به دلیل مشخص
نشدن منبع آلودگی برای اطمینان اهالی ،موضوع
شست و شوی مخزن ذخیره و شبکه توزیع روستا در
دستور کار قرار گرفت و در نهایت در تاریخ 30مرداد
ماه ،پیرو تشکیل جلسه ستاد بحران با اعضای حاضر

در مرکز بهداشت شهرستان بجنورد ،آب شرب دوباره
وارد مدار بهره برداری شد.
وی یــادآور شــد :آب شــرب روستای صندل آبــاد در
روزهــای قبل از حادثه نیز دارای کلر استاندارد و
نتایج نمونه هــای دریافت شــده نیز بــدون هرگونه
آلودگی بوده است.
به گزارش خبرنگار ما 28 ،مرداد ماه امسال  84نفر
از اهالی شمال شرق روستای صندل آباد بجنورد
دچار مسمومیت شدند که با ورود دادستان عمومی
و انقالب بجنورد تیم های سالمت برای کنترل این
بیماری و علت بروز این مسمومیت ها تشکیل شد و
هر چند مسمومیت اهالی این روستا کنترل شد اما
هنوز علت این حادثه روشن نشده است.

«اکبری» خبر داد:

اختصاص اعتبار  27میلیارد تومانی  3نماینده به محور میامی-جاجرم
آگاهی 3 -نماینده استان اعتبار مزایای حوزه
نمایندگی خــود را به محور میامی -جاجرم به
عــنــوان مــحــوری کــه مسیر بــجــنــورد تــا تــهــران را
کاهش می دهد اختصاص دادنــد .نماینده مردم
 5شهرستان استان در مجلس شورای اسالمی با
بیان این مطلب به خبرنگار ما افــزود :پــروژه ملی
سنخواست -جاجرم -میامی با هدف کاهش مسیر
بجنورد تا تهران از چندین سال پیش آغاز شده اما
پیشرفت آن از جمله در حوزه میامی به جاجرم کند
است« .اکبری» گفت :با توجه به اهمیت این محور
در کاهش حدود  100کیلومتر مسیر بجنورد تا
تهران و رونق بخشیدن به شهرستان های گرمه و

استاندار:

شكایت ها از خسارات معادن
اعالم شود
تا یك درصد درآمد معادن
باید برای جبران خسارت پرداخت شود

جاجرم  2نماینده مردم بجنورد ،جاجرم ،گرمه،
مانه و سملقان و راز و جرگالن به همراه نماینده
اسفراین ،تمام اعتبار مزایایی حوزه انتخابیه خود
به میزان هر یک  9میلیارد تومان را به این محور
اختصاص دادنــد .وی تصریح کرد :هم اکنون به
دلیل شرایط نامناسب ایــن محور اتوبوس های
مسیر بجنورد تا تهران از مسیر شمال یا مسیر
اسفراین -ســبــزوار -سمنان استفاده می کنند
که در صورت به بهره بــرداری رسیدن این پروژه
خراسان شمالی به طور مستقیم به سمنان متصل
می شــود و مسافران بجنورد و اسفراین و حتی
شیروان می توانند در مدت زمــان کوتاه تری به

اسعدی -دستگاه های شاكی از معادن كه معتقدند
بهره بــرداری از معدنی به اهالی ساكن در اطــراف آن
از نظر كشاورزی ،بهداشتی و غیره خسارت وارد می
كند ،شكایت های خود را برای دریافت خسارت از بهره
بردار ،اعالم كنند .استاندار خراسان شمالی عصر روز
گذشته با اعالم این خبر در جلسه شورای معادن استان

در جلسه شورای امور عشایر مطرح شد:

سخت گیری بانک های استان در پرداخت تسهیالت به عشایر

تأمین آب شرب عشایر استان در مراوه تپه از آب دام
اسعدی -سخت گیری های بانک ها در پرداخت
تسهیالت به عشایر ،استفاده عشایر خراسان شمالی
در مــراوه تپه از آب غیر بهداشتی دام بــرای شرب،
غفلت از ایلراه ها و کم توجهی به خدمات آموزشی و
بهداشتی عشایر از جمله مسائلی بود که روز گذشته
در جلسه شــورای عشایر استان مطرح شد .در این
جلسه مقرر شد خراسان شمالی استان پایلوت کشور
در اجرای تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ارائه
خدمات آموزشی و بهداشتی شود و نیز  16تانکر و
خــودرو برای آب رسانی به عشایر خراسان شمالی
اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار ما ،استاندار خراسان شمالی در
این جلسه که با حضور رئیس سازمان امــور عشایر
کشور برگزار شــد ،گفت :خراسان شمالی به این
شرط با پایلوت شدن برای اجرای تصویب نامه هیئت
وزیران موافقت می کند که تمامی امکاناتی که برای

اجرای این طرح مورد نیاز است و تأمین آن به حوزه
ملی مربوط می شود ،اختصاص یابد.
«خــبــاز» با اشــاره به ایــن که عشایر مصداق واقعی
«اقتصاد مقاومتی» هستند ،افـــزود :ایــن قشر ،با
استفاده از حداقل امکانات دولتی ،بیشترین بهره
وری را دارند.
وی بر اجرای طرح اصالح نژاد دام در عشایر استان
تأکید و اظهارکرد :خراسان شمالی مشروط بر این که
تمامی امکانات و اعتبارات مورد نیاز سهم ملی تأمین
شود ،آمادگی دارد برای اجرای تصویب نامه هیئت
وزیران در خصوص ارائه خدمات و امور فرهنگی به
عشایر ،استان پایلوت شود.
وی از دستگاه های اجرایی مرتبط با بخش عشایر
خواست تا وظایف خود را در قبال این قشر به دقت
احصا کنند و اقدامات الزم را در این حوزه انجام دهند
و گزارش آن را به استانداری ارسال کنند.

یک گام دیگر تا رسیدن به بام بجنورد
علوی -پارک دوبــرار با  95هکتار وسعت در حال
آماده سازی است و با پیشرفت  80درصدی خود به
مراحل نهایی بهره برداری نزدیک و یک گام دیگر تا
رسیدن به بام بجنورد برداشته شده است .معاون فنی
و عمران شهرداری بجنورد در گفت و گو با خبرنگار
ما گفت :آمــاده سازی سکوها در این پارک به طور
کامل اتمام یافته و کار نصب اسکلت ساخته شده 38
آالچیق در این مکان آغاز شده است و در حال نصب و

سوار کردن بر فونداسیون هستیم و  20آالچیق هم
تاکنون نصب شده است« .پارساپور» ادامه داد :بیش
از  20سکوی دیگر در این پارک ایجاد خواهد شد.
وی از اتمام کامل زیرسازی های پارک دوبــرار خبر
داد و اظهارکرد :آسفالت معابر دسترسی پارک هم از
 2روز گذشته آغاز و بیشتر جدول کشی ها و میادین
انــجــام شــده اســت .وی افـــزود :الیــه هسته مرکزی
جدول ها انجام شده و اجرای هسته بیرونی آن منوط

پایتخت کشور برسند ضمن این که از بار ترافیک
محور بجنورد -گلستان نیز کاسته خواهد شد .این
نماینده مجلس یادآور شد :در جلسه هفته گذشته
مجمع نمایندگان استان با وزیر راه و شهرسازی
تسریع در این پروژه نیز یکی از محورهای اصلی
رایزنی با «آخوندی» بود و در دیدار با رئیس سازمان
برنامه و بودجه بعد از تعطیالت مجلس نیز در نظر
داریم این وعده را از «نوبخت» بگیریم که تمام این
 27میلیارد تومان اعتبار مزایای حوزه انتخابیه این
 3نماینده را طی امسال پرداخت کنند .به گفته
«اکبری» در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه
برای پرداخت تمام این مبلغ ،این پروژه پیشرفت

قابل مالحظه ای خواهد داشت .وی همچنین در
خصوص پروژه محور بجنورد -شوقان -سنخواست
و اتصال آن به محور میامی -جاجرم اظهارکرد:
این پــروژه  90کیلومتری نیز به کندی پیش می
رود و طی امسال تنها  5میلیارد تومان اعتبار به آن
تخصیص پیدا کرده است.
اکبری همچنین در پاسخ به این سوال که چرا این
مبلغ به محور بجنورد-گلستان موسوم به جاده
مــرگ اختصاص نیافت گفت  :پــروژه چهاربانده
سازی محور بجنورد-گلستان مصوبه هیئت وزیران
را دارد و باید دولت بودجه اختصاص یافته به این
محور را تخصیص دهد.

افــزود :طبق قانون ،پس از تصویب شــورای معادن ،تا
یك درصــد درآمــد معادن باید بــرای جبران خسارت
پرداخت شود« .خباز» اضافه کرد :دستگاه های شاكی و
اشخاص حقیقی كه نسبت به ضرر و زیان و آسیب های
معادن شكایت دارند ،شكایت های خود را مطرح کنند
و متقاضی طرح موضوع در شورای معادن استان شوند

تا موضوع در این شورا بررسی و پس از مصوبه شورا،
خسارت تعیین شده پرداخت شود« .یــاران» دادستان
عمومی و انقالب مركز استان هم در این جلسه صحبت
هایی داشــت كه صــاح دانست رسانه ای نشود .به
گزارش خبرنگار ما ،در این جلسه ،وضعیت چند معدن
تعیینتكلیفشد.

تشکیل زنجیره گوشت قرمز و دیگر فــراورده های
دامــی عشایر از جمله درخواست های استاندار از
عشایر بــود که به همت و راهنمایی دستگاه ها و
دریافت تسهیالت بانکی انجام شود.
تشکیل کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی
عشایر هم در این جلسه مورد تأکید استاندار بود.
رئیس سازمان امور عشایر کشور نیز در این جلسه
به تصویب برنامه راهبردی سامان دهی عشایر برای
خــراســان شمالی اش ــاره کــرد و گفت :ایــجــاد تنوع
در معیشت و ارتقای سطح درآمــد عشایر و خدمات
زیربنایی از اولویت های ما در این برنامه است.
«قندالی» با اشاره به آمار باالی وقوع خسارت ها بین
عشایر ،افــزود :بــرای کسانی که دچــار خسارت می
شوند تا  50میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با
بازپرداخت  5ساله پرداخت می شود.
وی با اشاره به سخت گیری های بانک ها در حوزه
پرداخت تسهیالت در کشور ،خاطرنشان کرد :این
سخت گیری ها در خراسان شمالی بسیار بیشتر
است و این در حالی است که در حوزه عشایر طبق
گزارش های واصله ،حتی یک ریال تسهیالت معوق
هم نداشته ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برخی سخت
گیری ها و هزینه های بی دلیل برای مکان نگهداری
دام عشایر ،خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی
ادامه داد :برای این موضوع سخت گیری نکنید زیرا
درست کردن مکان های خاص و دیوار و خشت ،در
حــوزه عشایر جایگاهی نــدارد و اگر این گونه پیش
برویم ،تمام عشایر ورشکست می شوند.
وی همچنین گفت :در رابطه با ایــلــراه ها همه ما
غفلت کــرده ایــم .طبق قانون واگـــذاری ایــلــراه چه
برای بیمارستان باشد و چه جاده یا هر چیز دیگری،
مطلق ًا ممنوع است و دستگاه ها قبل از انجام پروژه
های عمرانی از عشایر استعالم کنند که محل اجرای
پروژهای در ایلراه ها نباشد.
فرماندار مانه و سملقان نیز در این جلسه گفت :در
حوزه آب شرب در مراوه تپه هیچ کاری انجام نشده
است و عشایر گاهی برای شرب از آب دام استفاده
می کنند.
«عوض زاده» از روند طوالنی اطاله دادرسی در حوزه
عشایر نیز انتقاد کرد و پیشنهاد داد برای پیگیری
تخریب امـــوال ،محل نگهداری دام و  ...عشایر،
کارشناسی تعیین شود.

به آسفالت است که پس از آن اجرا خواهد شد .وی
با اشاره به پایان ساخت سرویس های بهداشتی این
پارک اظهارکرد :حفر چاه  16سرویس بهداشتی
انجام شده و آماده تحویل است .به گفته وی ،طرح
میدان ورودی شمال به جنوب و شرق به غرب این
پارک نیز اجرا شده است.
وی از طی مراحل اجرایی آبشار وعده داده شده در
دوبرار نیز خبر داد و اظهارکرد :طرح آبشار بیش از
 60درصد اجرا شده است .وی درباره روشنایی معابر
پارک هم توضیح داد :روشنایی معابر مستلزم اجرای
آسفالت است به همین دلیل عملیات روشنایی پارک

نیز از 2روز گذشته آغاز شده است .وی در پاسخ به
این سوال که آیا تا پایان شهریور که وعده داده شده
بود این پارک به بهره بــرداری می رسد ،این اتفاق
می افتد ،ادامه داد :در صورتی که با مشکلی مواجه
نشویم که ما را با فوت زمان مواجه کند ،بهره برداری
از پارک انجام خواهد شد .البته وی از نصب و اجرای
ست وسایل بازی نیز در این پارک خبر داد که در
همین فاز اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد 5.5:میلیارد تومان اعتبار برای
بهره بــرداری از ایــن پــارک اختصاص یافته بــود که
هزینه شد.

اخبار

طنین لبیک یا حسین(ع)
مرتضوی -لبیک یا حسین (ع) ،لبیک ای همه
آزادگــی .باری دیگر نوای «لبیک یا حسین (ع)»
در جای جای استان طنین انداز شد و عاشقان و
شیفتگانت گرد هم آمدند تا بیعت کنند با آرمان
هایت و رهرو راهی باشند که تو رهبر آنی.
یک بار دیگر دل های دریایی عاشقان حسینی
بر ساحل غم سکنی گزید و می رود تا به کاروانی
از تبار ایثار و از خود گذشتگی بپیوندد .این جا
عاشقانت دوباره گرد هم آمدند تا باز تاریخ جاودانه
عشقی آسمانی را مــرور کنند و همراه شوند با
کاروان محرم.
ایــن جا نــوای لبیک یا حسین(ع) جانی دوبــاره
بخشید به محرم؛ ماهی که با وجــود تو جاودانه
شد؛ ماهی که هر بار با حضور دوباره اش به تفسیر
شرافت و عزت انسانی می پردازد و دل انسان های
آزاده را به عاشورا پیوند می زند.
دیـــروز شیفتگانت در آستانه امــامــزاده سید
عباس(ع) گرد هم آمدند و برخالف مردم زمانت
این بار عاشقانه تو را سرودند؛ لبیک یا حسین
(ع).
همزمان با دومین روز از ماه محرم ،امامزادگان
سید عباس (ع) بجنورد ،حمزه رضا(ع) شیروان،
نورا ...مرغزار فاروج ،امامزاده جعفربن احمد(ع)
اسفراین ،ابراهیم انصار مانه و سملقان و نظرگاه
امام علی(ع) گرمه میزبان حضور پرشور عاشقان
سرور و ساالر شهیدان و هیئت های عــزاداری در
تجمع لبیک یا حسین (ع) بودند و در این میان
حجت االسالم «وحیدی» در آستانه امامزاده سید
عباس(ع) بجنورد به ایراد سخنرانی پرداخت.

رئیس سازمان امور عشایر کشور در
بجنورد اعالم کرد:

واگذاری و تصرف ایلراه ها؛
ممنوع
واگــذاری و تصرف ایلراه ها و میان بندها مطلق ًا
ممنوع است و اگر تخلفی اتفاق افتاده باید برخورد
شود.
رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان این مطلب
در جمع خبرنگاران افزود :ما در تنسیق و ممیزی
مراتع نقشی نداریم و در حد مطالبه می توانیم این
موضوع را مطرح کنیم اما دستورالعمل اجرایی
آن ابــاغ شده اســت .کرمعلی قندالی گفت4 :
هزار میلیارد ریال تسهیالت برای اشتغال پایدار
روســتــایــی و عــشــایــری اخــتــصــاص یافته اســت و
خانوارهای عشایری از وام و تسهیالت به شکل
واقعی در راستای افزایش تولید استفاده می کنند
و در بانک ها هیچ معوقه ای ندارند.
وی بر ایجاد تنوع در معیشت و درآمد خانوارهای
عشایری هم تاکید کرد و گفت :هیچ نگرانی برای
ارائه تسهیالت به این قشر مولد جامعه در حوزه
زنجیره تولید وجود ندارد.
وی ادامــه داد :در مدت  5سال گذشته  8هزار
میلیارد ریال تسهیالت در اختیار استان ها برای
ارائه به خانوارهای عشایری گذاشته شده است.
وی از ذخیرهسازی نهاده هــای دامــی تا اسفند
امسال خبر داد و اظهارکرد :عشایر نباید در این
زمینه نگرانی داشته باشند.
وی به تهیه اطلس ایلراه ها نیز اشاره و اضافه کرد:
از تمامی مسیرها تاکنون نقشه برداری شده است و
برای هرگونه ساخت و ساز در این محدوده ها باید
استعالم و مجوز از امور عشایر نیز گرفته شود.
وی جمعیت عشایر کشور را یک میلیون و 200
هزار نفر اعالم کرد و افزود :طی آمارگیری که در
سال  87انجام گرفته ،سطح سواد عشایر کشور
 63درصد است که نسبت به سالهای  77و 66
رشد  40درصدی داشته است .آمارگیری ها هر
 10سال یک بار انجام میگیرد.
وی در مورد پرداخت تسهیالت به عشایر نیز گفت:
عشایر میتوانند با ضمانت زنجیرهای و با سود 4
درصــد تا سقف  50میلیون تومان وام بگیرند و
مدت بازگشت این تسهیالت  5سال است و در
حوزه تامین اعتبارات راه و سوختهای فسیلی
 40میلیارد تومان توسط هیئت دولت برای کمک
به این بخشها مصوب شده که  27میلیارد تومان
آن دریافت شده است.

