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● ● چرا چهارراه گلستان و خیابان ورودی کمربندی
قدیم شیروان چراغ راهنمایی ندارد؟

اخبار

 68اثر اینفوگرافی به
نمایش گذاشته می شود
مرتضوی 68 -اثر اینفوگرافی در مساجد محوری
اســتــان بــه نمایش گــذاشــتــه مــی شود .مسئول
دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد
استان با اشاره به این که آثار تولید شده در همایش
اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی سبک زندگی امام
سجاد(ع) در قاب تصویر قرار می گیرد و در مساجد
محوری استان به نمایش گذاشته می شود ،افزود:
در راستای ترویج سیره امام سجاد(ع) این آثار از
چهاردهم تا بیست و پنجم محرم در قاب تصویر
می نشیند«.شیرازیان» به نشست تخصصی مکارم
اخالقی امام سجاد(ع) به عنوان یکی دیگر از برنامه
ها اشاره و تصریح کرد :در دهه دوم محرم به همت
کانون فرهنگی و هنری آدینه مراسم سخنرانی در
حسینیه شهدا با حضور آیت ا ...یعقوبی و با رویکرد
امام سجاد(ع) برگزار می شود.

معاونسوادآموزیادارهکلآموزشوپرورش:

 3342بیسواد امسال
باسواد می شوند

علی نیا 3 -هزار و  342بیسواد طی امسال باسواد
می شوند.معاون سوادآموزی اداره کل آمــوزش و
پرورش خراسان شمالی با اشاره به این که شروع
کار سواد آموزی از  15فروردین تا  30آذر ماه است،
گفت 6 :هزار و  965نفر در برنامه های سواد آموزی
امسال شرکت کرده اند که از این تعداد  3هزار و
 342بیسواد بــرای باسوادی و بقیه بــرای ارتقا و
تحکیم ســواد در برنامه های ســواد آمــوزی شرکت
خواهند کرد«.مودی» افــزود :طی  6مــاه اول سال
 2هزار و  76بیسواد نام نویسی کرده اند و در حال
گذراندن دوره آموزشی هستند و بقیه بیسوادها تا
آذرماه باسواد خواهند شد.وی اظهارکرد :در نیمه
نخست امسال  30درصد از برنامه های مربوطه را
انجام داده ایم و  10درصد از برنامه کاری جلوتر
هستیم و  70درصد برنامه مربوط به  3ماه پیش رو
است که انجام خواهد شد.

سه شنبه  ۳مهر  ۱۵ 1397محرم  14۴۰شماره 2۸۱۶

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان برگزار شد
آگاهی -مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح
استان روز گذشته برگزار شد .استاندار خراسان
شمالی در این مراسم گفت :دشمن می خواهد با
ایجاد رعب و وحشت بر ما مسلط شود و مردم را از
انقالب جدا کند اما اگر یک رنگ باشیم دشمن هرگز
نمی تواند بر ما مسلط شود« .خباز» افزود :همواره
برای دفاع از خود در برابر استکبار و باطل باید به
سالح روز مجهز باشیم و داشتن موشک های دوربرد

به عنوان سالح های بازدارنده وظیفه ماست به همین
دلیل امروز دشمن روی موشک های ما حساس شده
است.
وی تصریح کرد :این کشور در دوران پیش از انقالب
به حیاط خلوت استکبار تبدیل شده بود و دستورات
از خارج از کشور به فرماندهان نظامی دیکته می
شد اما امروز ما از فرماندهانی برخوردار هستیم که
متدین و متعهد هستند و در لوای فرماندهی والیت

فقیه در اوج اقتدار به سر می برند .وی با محکومیت
حادثه تروریستی اهواز ،به سخنان امام حسین (ع)
قبل از شهادت اشــاره کــرد و خطاب به تروریست
های بزدل گفت :اگر دین ندارید که ندارید و اگر
مردانگی ندارید که ندارید ،حداقل آزاده باشید و
رودررو با نیروهای ما مبارزه کنید نه آن که بزدالنه
از پشت حمله کنید .وی خاطرنشان کرد :به طور
قطع نیروهای ما ریشه این فتنه ها را می خشکانند

و فتنه گران را به سزای عمل شان خواهند رساند.
وی همچنین با یادآوری رشادت های رزمندگان مان
در دوران دفاع مقدس اظهارکرد :طی دوران دفاع
مقدس به ظاهر یک کشور به ایــران حمله کرد اما
 48کشور امکانات ،تجهیزات و حتی نیرو در اختیار
صدام گذاشتند اما نمی دانستند که مردم ما فرزند
عاشورا هستند و برای حفظ شرف و مملکت جانانه
دفاع خواهند کرد.

محرومیت قطب تولید شیر استان از کارخانه های فراوری
های فراوری به خارج از شهرستان و استان صادر می
شود ظرفیت مناسبی در تولید فراورده های گوشتی
و لبنی دارد.در جرگالن مکانی برای جمع آوری شیر
راه اندازی نشده است و شیر تولیدی توسط مراکز
سیار (واسطه ها) به قیمت پایین جمع آوری می شود
و برای فــراوری ،کارگاه تولید فــراورده های لبنی و
برای مدیریت گوشت قرمز و موارد بهداشتی مربوط
به آن کشتارگاه راه اندازی نشده است.در کنار صادر

نجاهی -بخش جرگالن متشکل از  ۴۶روستا۳۲ ،
هــزار نفر را در خود جا داده است و ظرفیت های
بی بدیلی در زمینه پــرورش اســب اصیل ترکمن،
نــوغــانــداری و پ ــرورش کــرم ابریشم و تولید پیله،
کشاورزی و دامداری دارد و به عنوان قطب تولید شیر
استان محسوب می شود.این منطقه با داشتن حدود
 ۶هزار دام سنگین و تولید روزانه  ۷تُن شیر که بخش
قابل توجهی از آن به دلیل نبود کارگاه و کارخانه

شدن شیر خام و فراوری آن در منطقه ای دیگر خرید
شیر توسط واسطه ها با قیمت نسبت ًا پایین و عرضه
کنسانتره و خواربار در قبال خرید شیر انجام می
شود.برخی اهالی یکی از دالیل پایین بودن قیمت
شیر را مسائل بهداشتی و باال بودن بار میکروبی آن
می دانند که یکی از دالیل باال بودن بار میکروبی
شیر صرف زمــان طوالنی انتقال آن تا مرکز جمع
آوری است«.پناهی» از ساکنان روستاهای مرزی

جرگالن گفت :نظارت ها بر قیمت شیر و جمع آوری
آن ضعیف است و به دلیل نبود مرکز جمع آوری شیر
در جرگالن ،شیر توسط واسطه ها و مرکز سیار جمع
آوری می شود«.نجاهی» بخشدار جرگالن گفت:
احداث کارگاه های فراوری به دلیل تولید قابل توجه
شیر در این بخش از ضروریات است .وی اضافه کرد:
برای افزایش قیمت شیر مسائل بهداشتی باید از
سوی دامداران رعایت شود.

آب منطقه ای خراسان شمالی ،مهندس «رضا رجب
زاده» گفت :ابعاد مشکالت آب استان زیاد شده است
و تصمیمات لحظه ای و برای همان زمان گرفته می
شود .وی اظهارکرد :ساختار مصارف آب باید اصالح
شود و الگوی مناسب داشته باشیم.
او همچنین با اشــاره به ضــرورت انسداد چاه های
غیر مجاز گفت :ایــن خــواســت مــردم اســت و اگر
تعللی صــورت گیرد مــردم نسبت به حاکمیت بی

اعتماد می شوند .مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
خراسان شمالی در این نشست گفت :به علت وجود
اولــویــت هــای متفاوت در دستگاه هــای مختلف،
برنامه ریزی استراتژیک یکنواختی در استان وجود
نــدارد .مهندس «سید ابراهیم علوی» افــزود :این
شرکت برنامه استراتژیک دارد اما چون اولویت های
دستگاه های دیگر متفاوت است در عمل کاربرد
چندانی ندارد.

«یحیی نیکدل» رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان شمالی با ارسال نمابری به تحریریه
روزنــامــه «خــراســان شمالی» توضیحاتی را دربــاره
مطلب منتشر شده در این روزنامه با عنوان «فروش
گوشت منجمد به قیمت گوشت گــرم» ارائــه کرد
که در آن آمده است :احترام ًا عطف به مطلب درج
شده در آن روزنامه ،در تاریخ  97.06.27تحت
عنوان «فــروش گوشت منجمد به قیمت گوشت

گرم» به استحضار میرساند؛ در هیچیک از مراکز
فروش گوشت منجمد وارداتی تنظیم بازار ،گوشتی
به قیمت گوشت گــرم توزیع نشده اســت و اصــو ً
ال
ایــن دو نــوع گوشت قابلیت اختالط را نداشته تا
فروشگاهی بتواند دست به چنین سوءاستفادهای
بزند ضمن اینکه نظارت الزم بر تمام مراکز فروش
انجام گردیده و خریدهای این ایام که بیشتر توسط
هیئتهای مذهبی انجام گرفته ،صرف ًا در قالب

صدور حواله بوده است و قیمت مصرفکننده در
محل فروش نصب بوده است.
بنابراین درج چنین خبر غیرمستندی جز تشویش
اذهــان عمومی هدفی به دنبال نداشته اســت .لذا
شایسته اســت دستور فرمایید اگــر مستندی دال
بر این موضوع وجود دارد ارائه فرمایند و نسبت به
پاسخ سازمان در همان صفحه و با همان کیفیت
گزارش چاپ شده اقدام گردد در غیر اینصورت این
سازمان حق خود را برای پیگیری قضایی جهت دفاع
از عملکرد کارکنان و فعاالن همکار در این زمینه
محفوظ میداند.

توضیح روزنامه «خراسان شمالی»
قابل ذکر است این روزنامه مردمی ،هیچ مطلبی را
بدون داشتن مستندات ،منتشر نمیکند .با وجود
گــزارشهــای رسیده به ایــن تحریریه دربــاره چنین
اقــدامــی ،موضوع توسط خبرنگار از ســوی معاون
نظارت و بازرسی آن سازمان مورد سوال قرار گرفت
و عین پاسخ معاون محترم در همان شماره همراه با
گزارش منتشر شد که رسیدن گزارش گرانفروشی
در یکی از مراکز عرضه را تایید میکرد .البته نتیجه
بررسیهای آن معاونت که از انجام نشدن تخلف
حکایت داشت در شماره بعدی روزنامه منتشر شد.

گام محکم نماینده فوتبال
استان در آغاز لیگ دسته 3

نماینده فوتبال استان در آغاز لیگ دسته  3کشور
گام محکمی برداشت و میزبان خود را شکست داد.
به گــزارش خبرنگار ما تیم شاه جهان اسفراین روز

گذشته در هفته اول رقابت های لیگ دسته  3فوتبال
کشور به مصاف شهرداری بیرجند رفت و در پایان
توانست با نتیجه  2بر یک این تیم را شکست دهد و

با  3امتیاز اندوخته شیرین به خانه بازگردد .پیش از
این نوشته بودیم شاه جهان برای حضور قدرتمندانه
در رقابت های کشوری به حامی مالی نیاز دارد.

در نشست شورای حفاظت منابع آب مطرح شد:

آماده نبودن استان برای مواجهه با کم آبی
استان دچار کم آبی است و برای مواجهه با کم آبی
آماده نیست و باید ریشه های مختلف آن بررسی شود.
معاون هماهنگی امــور عمرانی استاندار خراسان
شمالی با بیان این مطلب در نشست شورای حفاظت

منابع آب استان افزود :در مورد آب استان با خبرهای
نگران کننده ای مواجه هستیم و خبر خوب نمی
شنویم و باید تصمیمات مهم و قاطعی در این زمینه
گرفته شود .به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت

واکنش رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت به یک مطلب

خبر

آغاز به سازی و تجهیز
مدارس روستایی حومه
پتروشیمی
بــه ســـازی و تجهیز مــــدارس روســتــایــی حومه
پتروشیمی خراسان آغاز شد.
مدیرعامل پتروشیمی خراسان گفت :امسال در
راستای مسئولیت های اجتماعی بنا داریم چندین
مدرسه روستایی حومه این شرکت را به سازی و
تجهیز کنیم.
«حسین شفیعی» در آیین رونمایی از آموزشگاه
به سازی و تجهیز شده شهید دستغیب روستای
سرچشمه از توابع شهرستان بجنورد افزود :با به
سازی و تجهیز مدارس روستایی امیدواریم محیط
مرفهی را برای تحصیل دانش آمــوزان روستایی
فراهم کنیم تا آن ها بتوانند مقاطع علمی را به
خوبی طی کنند.
وی ابراز امیدواری کرد :با اتکا به خداوند متعال
تیم هــای کارشناسی پتروشیمی خــراســان با
مکانیزمی درســت مــدارســی کــه احتیاج دارنــد
بخشی از این بازسازی ها در آن ها انجام شود،
شناسایی کنند و اولویت بندی شوند و بر اساس
بودجه ای که در اختیار داریم آن ها را به سازی و
تجهیز کنیم«.بابایی» مدیرکل نوسازی مدارس
استان نیز در این آیین گفت :تجهیز و به سازی
م ــدارس کمتر از ساخت آن هــا نیست و دانــش
آمــوزان باید در نگهداری ساختمان و تجهیزات
مدرسه کوشا باشند.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه
مطالعات خاک شناسی در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  5896که 15
آبان ماه  1348به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از مطالعات خاک شناسی در
بجنورد خبر داده اســت .در این مطلب می
خوانیم« :سخنگوی اداره کل کشاورزی و
عــمــران خــراســان اعــام داشــت چند اکیپ
خاکشناسی اداره خاکشناسی و حاصلخیزی
خاک خراسان که بمنظور انجام مطالعات
خاکشناسی توسعه تفصیلی منطقه بجنورد
بمدت یکماه در آن شهرستان مستقر شده
بود پس از پایان کار مطالعاتی خود بمشهد
مراجعت نمودند .این مطالعات با همکاری
کــارشــنــاســان ســازمــان خـــوار و بــار جهانی
سازمان ملل متحد جهت پیشبرد هدفهای
کشاورزی نوین و اجرای پروژه های وسیع و
علمی فالحتی استان میباشد».

