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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یاد شهیدان وحدت
محمد آگاهی -همزمان با  26مهرماه ،سالروز
شهادت شهیدان محمدزاده و شوشتری ،یاد شهیدان
وحدت در مسجد انقالب بجنورد گرامی داشته شد.
به گزارش خبرنگار ما ،نماینده ولی فقیه در خراسان
شمالی در این مراسم ،شهید «محمدزاده» و شهید

«شوشتری» را از جمله شهدایی دانست که خونشان
در راستای ارزش های انقالب اسالمی نثار شد تا
امروز همچنان پای سفره انقالب بنشینیم .آیت ا...
«یعقوبی» با بیان این که باید شکرگزار سفره بر پا
شــده انقالب اسالمی باشیم افــزود :بــرای پیروزی

این انقالب ،افرادی در دوران طاغوت شهید شدند
که غریبانه و گمنام دفن شدند؛ عده ای مانند شهید
«دستغیب» در محراب امامت و عــده ای به دست
تروریست ها شهید شدند .امام جمعه بجنورد تصریح
کرد :عده ای نیز در جنگ تحمیلی شهید شدند و
عده ای نیز همچون شهدای وحدت با وجود آن که
در جبهه علیه دشمن بعثی تا مرز شهادت پیش رفتند
باید زنده می ماندند تا در مسیر وحدت امت اسالمی
گام بردارند و شهید شوند و اگر نبودند این شهدای

بزرگ و این سرداران ،ما امروز از نعمت هایی همچون
امنیت برخوردار نبودیم .وی خاطرنشان کرد :این
شهدا توطئه های دشمنان را خنثی کردند و امروز نیز
دشمنان از اختالف بین شیعه و سنی بدشان نمی آید
اما مسئوالن آگاه و رهبر هوشیار ،راه را بر دشمنان
بسته انــد .وی با بیان ایــن که اگــر مجاهدت شهدا
نبود انقالب به  40سالگی نمی رسید تأکید کرد:
ما همواره باید قــدردان خون شهدای مان از جمله
شهدای وحدت باشیم.

خبر
دمای هوا در روزهای آینده

نمی خواهد ژاکت بپوشید
صدیقی -دمــای هــوای استان  6درجــه افزایش
می یابد .کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان
شمالی گفت :برای امــروز تا اواخــر فردا افزایش
ابر و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد
و برای اواخر روز دوشنبه تا اواسط روز سه شنبه،
بارش پراکنده باران پیش بینی می شود« .عظیم
زاده»بــا بیان این که دمای هوا تا اواســط هفته 6
درجه افزایش می یابد ،اظهار کرد :طی  24ساعت
منتهی به صبح روز گذشته ،کوسه با کمینه دمای
منفی  2درجه سانتی گراد ،سردترین و اسماعیل
آباد اسفراین با بیشینه دمای  21درجه سانتی
گراد باالی صفر ،گرم ترین نقطه استان بود.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

اسفراینی ها در انتظار احداث
بیمارستان
روزنــامــه خراسان در شماره  5956که 29
دی  1348بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از انتظار اسفراینی ها برای احداث
بیمارستان خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :باالخره یکی از خواسته های اهالی
شهرستان اسفراین با کوشش مسئوالن مورد
توجه مقامات بهداری استان واقــع گردید و
شهرستان اسفراین هم از وجود یک بیمارستان
بهره مند خواهد شد .اما برابر اظهار سخنگوی
بهداری برای تاسیس بیمارستان مبلغ پانصد
هزار ریال در اختیار مقامات مربوطه قرار داده
اند که باید گفت این پول متاسفانه دردی را دوا
نمی کند و با این پول قلیل نمیتوان بیمارستانی
ایجاد کرد .ما از مقامات بهداری استان خراسان
میخواهیم که در اینمورد بذل توجهی نموده و
با ایجاد یک بیمارستان در این شهرستان یکی
از آرزوهای دیرینه مردم این سامان را برآورده
نموده و روزی فرا رسد که بیمارستان افتتاح و
شروع بکار نماید».

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

 2درخواست استان از وزارت تعاون
شیری -جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
خراسان شمالی در حالی روز پنج شنبه با حضور
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
بجنورد برگزار شد که طی آن  2درخواست استان
از این وزارتخانه شامل ابالغ باقی مانده تسهیالت
طــرح هــای اشتغال زایــی روستایی و عشایری و
همچنین اجرای طرح توسعه پتروشیمی مطرح شد
که سرپرست وزارت تعاون در این خصوص ضمن
ارائه توضیحاتی یک پیشنهاد هم داشت.استاندار
خراسان شمالی در این جلسه گفت :وزارت تعاون
 50درصد باقی مانده تسهیالت برای اجرای طرح
های اشتغال پایدار روستایی و عشایری را به بانک
ها ابالغ کند چون تاکنون  47درصد از  50درصد
تسهیالت ابــاغ شــده جــذب شــده است« .خباز»
اظــهــار کــرد :از آن جایی کــه بیش از 50درصــد
جمعیت اســتــان روســتــایــی هستند ،باید تالش
کنیم اعتبارات حــوزه مشاغل روستایی افزایش
یابد.وی اجرای طرح توسعه پتروشیمی خراسان
را نیز خواستار شد و گفت :اگر چه طی مذاکره
ای ،مدیرعامل شستا حاضر به سرمایه گــذاری
است اما دو شرکت سهام دار شامل مجموعه های
وابسته به وزارتخانه های دفاع و آموزش و پرورش
برای سرمایه گذاری موافقت نمی کنند.سرپرست
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی هم
در این جلسه گفت 47 :درصد از  263میلیارد

تومان تسهیالت اشتغال روستایی ابالغ شده در
استان جذب و توزیع شده است«.عالی» اضافه
کــرد :فــاز  2کارخانه اوره آمونیاک پتروشیمی،
طرح بزرگ دام پروری صنعتی  40هزار رأس دام
سنگین ،احداث توان بخشی ،تقویت منابع صندوق
کارآفرینی امید ،افزایش مراکز اورژانس اجتماعی
و افزایش سهمیه بیمه قالی بافی استان از جمله
مصوبه های جلسات قبلی بود که هیچ کدام تاکنون
اجرایی نشده است.وی افزود :این در حالی است
که مردم انتظار دارنــد مصوبه هایی که با حضور
وزیر مربوط مصوب شده اجرایی شود« .قربانی»
نماینده مــردم  5شهرستان اســتــان در مجلس
شــورای اسالمی نیز در ایــن جلسه گفت :طرح
توسعه مجتمع پتروشیمی خراسان با حضور رئیس
جمهور کلنگ زنی شد و باید اجرایی شود بنابراین
هر چند یک سهام دار در این بخش کارشکنی می
کند اما باز هم راه حلی برای اجــرای طرح وجود
دارد.دیگر نماینده  5شهرستان استان در مجلس
هم در این جلسه گفت :اجــرای فاز ۲پتروشیمی
خراسان باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود زیرا
پیشنهاد تأسیس شرکت جدید راهکاری انحرافی
است«.اکبری» افزود :از آن جایی که مصوبه دولت
اجرای طرح «جی تی پی پی» بود ،بهتر است وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همین طرح را پیگیری
و اجرا کند .دکتر «قوامی» نماینده مردم اسفراین

«خراسان شمالی» بررسی کرد؛

معمای مسمومیت  ۱۰۵دانشجوی دانشگاه کوثر

محمد آگاهی -تعدادی از دانشجویان دانشگاه کوثر
بجنورد ،صبح پنج شنبه بنا به دلیل نامعلومی دچار
مسمومیت شدند که تــعــدادی از آنــان در اورژانــس
بیمارستان امــام رضــا(ع) بجنورد تحت مــداوا قرار
گرفتند و تعدادی نیز به مراکز درمانی خصوصی
مراجعه کردند .در حالی که گفته می شود ۱۰۵
نفر از دانشجویان دچار مسمومیت شدند اما رئیس
دانشگاه کوثر اعــام کرد که  17دانشجو مراجعه

مجدد داشتند .به گزارش خبرنگار ما ،در پی مراجعه
 13نفر از دانشجویان غیر بومی دانشگاه بجنورد
و مستقر در خوابگاه دانشجویی ایــن دانشگاه به
اورژانــس بیمارستان امام رضــا(ع) ،مرکز بهداشت
بجنورد ایــن موضوع را تحت بررسی قــرار داد .بر
اساس اعالم این مرکز ،افــراد مراجعه کننده دچار
درد شکمی بودند و حال همگی شان مساعد بود و با
درمان سرپایی مرخص شدند .این مرکز از آب و مواد

در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت:
از آن جایی که خراسان شمالی در تولید ناخالص
داخلی رتبه  30کشور را دارد و با توجه به این
که طــرح هــای بزرگی هم نــداریــم الزم اســت در
این گونه جلسات در رابطه با اشتغال روستایی و
عشایر با انعطاف بیشتری عمل شود.در این میان
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
در مرحله دوم اختصاص تسهیالت به طرح های
اشتغال زایی روستایی ،سهم اعتبارات از  12هزار
میلیارد تومان به  17هزار میلیارد تومان افزایش
خواهد یافت«.محسنی بندپی» افزود :در مجلس
شورای اسالمی مصوب شد  1.5میلیارد دالر از
محل صندوق توسعه ملی برای رونق فضای کسب
و کــار و اشتغال روستایی در اختیار دولــت قرار
گیرد .وی با بیان این که در مرحله اول  50درصد
اعتبارات تسهیالتی اشتغال روستایی در اختیار
 4بانک عامل بود ،خاطرنشان کرد :بر اساس ارز
نیمایی ،سهم اعتبارات تسهیالتی برای اشتغال
روستایی از  12هزار میلیارد تومان به  17هزار
میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.وی همچنین
به موضوع اجرای طرح توسعه مجتمع پتروشیمی
خراسان اشاره کرد و گفت :شرکت شستا سرمایه
گــذاری  67درصــدی بــرای اجــرای طــرح توسعه
مجتمع پتروشیمی خراسان را پذیرفته اســت و
اکنون باید برای  33درصد سرمایه گذاری دیگر با
صندوق بازنشستگان فرهنگیان گفت و گو کنیم.
وی به مسئوالن و نمایندگان استان پیشنهاد داد
نشستی مشترک با نمایندگان این شرکت ها برای
ترغیب سرمایه گذاری و بررسی و حل مشکالت

غذایی مصرف شده توسط دانشجویان نمونه برداری
و اعالم نتیجه آزمایش ها را به این هفته موکول کرده
است.
در همین باره دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
اعالم کرد :تا عصر جمعه  ۹۰دانشجو به بیمارستان
های بجنورد و  ۱۵دانشجو نیز به درمانگاه های این
شهر مراجعه کردند .به گزارش خبرنگار ما ،برخی
دانشجویان خوابگاه دانشجویی کوثر غــذای سلف
سرویس این دانشگاه در چهارشنبه شب را عامل این
مسمومیت می دانستند.
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد ظهر دیروز در گفت و گو
با خبرنگار ما ،تعداد مسمومان این حادثه را  84نفر

فنی ،اقتصادی و تجهیزاتی پتروشیمی برگزار
شــود.وی همچنین گفت :بسته های اختصاصی
اشتغال در دوره تحریم به رئیس جمهور اعالم شده
است«.محسنی بندپی» افزود :اگرچه در سال های
گذشته ،تسهیالت پرداختی در زمینه اشتغال سر
از برج و ساختمان سازی درآورد اما تالش می کنیم
این بار به توسعه اشتغال روستایی و عشایری کمک
کند.وی اظهارکرد :در صورت تأخیر در اختصاص
اعتبارات برای پرداخت تسهیالت در مرحله دوم،
بانک ها از محل منابع خودشان تسهیالت را در
اختیار متقاضیان در این بخش قرار دهند تا کار
متوقف نشود.وی ادامه داد :برای این که تسهیالت
بــرای اشتغال هزینه شود باید نظارت های الزم
انجام شود و در صورتی که غیر از اشتغال هزینه
شود باید متخلفان به مراجع قضایی معرفی شوند.
وی گفت :نرخ بیکاری در خراسان شمالی در بهار
سال گذشته  10درصد بود که امسال به  7درصد
رسیده است.به گزارش خبرنگار ما ،نخستین مرکز
جامع توانمندسازی و جامعه پذیری معتادان بهبود
یافته و حمایت های اجتماعی شهرستان بجنورد با
حضور سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
افتتاح شد.
«محسنی بندپی» همچنین در بازدید از مراکز
نگهداری از معلوالن و اورژانس اجتماعی فاروج،
از تعیین تکلیف مرکز نگهداری از معلوالن این
شهرستان که از محل اعتبارات سفر رهبری ساخته
شده است طی ماه آینده خبر داد.وی افزود :یارانه
افرادی که در این مرکز نگهداری می شوند از سوی
بهزیستی کشور پرداخت خواهد شد.

اعالم کرد و گفت 71 :نفر از این تعداد در بیمارستان
امام حسن مجتبی(ع) تحت مداوا قرار گرفتند که
 17نفر از این تعداد بعد از مرخص شدن بازگشت
مجدد داشتند« .حسینی» افــزود 13 :نفر دیگر از
دانشجویان نیز در دیگر مراکز درمانی تحت مداوا
قرار گرفتند.
وی در خصوص علت این حادثه هر گونه گمانه زنی
را منوط به اعالم نتیجه کارشناسی از سوی دانشگاه
علوم پزشکی و مرکز بهداشت بجنورد دانست و گفت:
تنها مرجع تشخیص و اعــام علت ایــن مسمومیت
مرکز بهداشت بجنورد است و ما از هر نتیجه ای که
این مرکز اعالم کند تمکین خواهیم کرد.

اخبار
پرونده سیمان سمنگان به دنبال تغییر کاربری

گیاهان دارویی
به جای سیمان

اسعدی -آستان قدس بنا دارد کاربری کارخانه
سیمان سمنگان را تغییر دهد و در آن گیاهان
دارویی کشت کند.رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراسان شمالی با اعــام ایــن خبر به
خبرنگار ما اف ــزود :سرمایه گــذار پــروژه سیمان
سمنگان یعنی آستان قدس معتقد است این پروژه،
توجیه اقتصادی ندارد و با توجه به این که ساختمان
پروژه  ٦٠درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای آن
هزینه شده است ،قصد دارد در سوله های ساخته
شده ،گیاهان دارویی کشت کند و پرورش دهد.
«یحیی نیکدل» افـــزود :آســتــان قــدس در حال
بررسی این موضوع است و چنان چه سرمایه گذار
جدیدی برای پروژه پیدا نشود ،کارخانه سیمان
سمنگان را تغییر کاربری خواهد داد.

 3محیط بان مجروح از
بیمارستان مرخص شدند

صدیقی 3 -محیط بانی که صبح روز چهارشنبه
گذشته با شکارچیان متخلف در پارک ملی گلستان
درگیر و زخمی شده بودند از بیمارستان مرخص
شدند .به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست
خراسان شمالی ،دو نفر از مجروحان طی روز پنج
شنبه گذشته از بیمارستان پورسینای آشخانه و
یکی دیگر از مجروحان که به علت شدت جراحات
وارد شــده بــرای تکمیل مــداوا به بیمارستان امام
حسن(ع) بجنورد منتقل شده بود صبح روز جمعه
مرخص شدند .به گــزارش خبرنگار ما ،بامداد روز
چهارشنبه ،محیط بانان استان گلستان حین گشت
زنــی در پــارک ملی گلستان با تعدادی شکارچی
متخلف برخورد کردند که منجر به درگیری فیزیکی
و تیراندازی شد و متاسفانه در این درگیری یکی از
محیط بانان با گلوله مستقیم شکارچیان در دم شهید
شد و سه نفر دیگر به شدت مجروح شدند .طبق
اظهارات مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان
شمالی ،تعداد شکارچیان متخلف حدود  8نفر است
که تحت پیگرد قضایی هستند.

بدون تیتر
ﺍ ﺍمسابقات ورزشــی هیئت جانبازان و معلوالن
استان به مناسبت هفته پارالمپیک طی دو روز پنج
شنبه و جمعه در بجنورد برگزار شد.
ﺍ ﺍتیم فوتبال «شــاه جهان» اسفراین با پیروزی
مقابل تیم مقاومت تهران در جدول رده بندی لیگ
دسته  ۳کشور ۷ ،امتیازی شد.

