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و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● راه روستای اسفیدان به سمت کالته سهراب و
پاکتل بسیار نامناسب است و تردد وسایل نقلیه
در فصل زمستان دشوار و گاهی غیرممکن می
شود.
● ●کیفیت نان در برخی نانوایی های بجنورد پایین
آمــده اســت به طــوری که ناچاریم قسمت های
زیادی از آن را دور بریزیم.

خبر

اکران آثارسینمایی و مستند
درکانون های مساجد
اکران آثار سینمایی و مستند به مناسبت چهلمین
سالگرد پــیــروزی انقالب با عنوان «طعم انقالب»
در چهل کانون فرهنگی ،هنری مساجد خراسان
شمالی آغاز شد«.شیرازیان» مسئول دبیرخانه کانون
هــای فرهنگی ،هنری مساجد استان گفت :فیلم
های سینمایی «تنگه ابوقریب» و «به وقت شــام» و
آثار جشنواره مردمی عمار ویژه کودکان و نوجوانان
و نیز آثار مستند در خصوص شخصیت های انقالبی
بنا به درخواست کانون ها اکران می شود.وی افزود:
این اکران ها تا پایان سال در کانون های روستایی و
شهری مساجد به خصوص در مناطق حاشیه و آسیب
پذیر ادامه دارد.

خراسان شمالی  48سال پیش
در روزنامه

کمبود منازل مسکونی
در اسفراین

روزنــامــه خراسان در شماره  6284که 15
اسفند  1349به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  4از کمبود منازل مسکونی در اسفراین
خبر داده اســت .در ایــن مطلب می خوانیم:
«ساختمان اداره دارائی پایان پذیرفت و اداره
دارائی بمحل جدید انتقال یافت .اکثر ادارات
دولتی در ساختمانهای اجاره ای بسر میبرند.
با توجه بکمبود منازل مسکونی در اسفراین که
میزان اجاره را بحد غیرقابل مقایسه ای با سایر
شهرستانهای استان نهم باال برده است خوبست
سایر دوایر دولتی بفکر ایجاد ساختمان باشند
مثال اداره بهداشت برای یک ساختمان  8اطاقه
 8000ریــال اجــاره می پــردازد که این مبلغ
در سال رقم قابل توجهی است .توجه مقامات
مسئول را باین امر جلب می نمائیم».

پنج شنبه  4بهمن 17 1397جمادی االول  14۴۰شماره 2۹۱۵

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

برنامه های 4کارگروه تخصصی دیگر برایگرامی داشت چهل سالگی انقالب
محمدی -روز گذشته نماینده هــای  4کــارگــروه
تخصصی اقتصادی ،روستا و محرومیت زدایی ،زنان
و خانواده و ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران به
بیان برنامه هــای کــارگــروه هــای خــود بــرای گرامی
داشــت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
ای ــران پرداختند .رئیس کــارگــروه تخصصی زنــان
و خــانــواده ستاد گــرامــی داشــت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی ،برگزاری برنامه های این
کارگروه را از  10بهمن تا نیمه اسفند دانست و گفت:
 40بانوی برجسته و موفق استان در قالب برنامه
ای به مــردم استان معرفی خواهند شد« .یغمایی»
افزود 100 :برنامه شاخص و افتتاح  15پروژه برای
گرامی داشت چهل سالگی انقالب در این کارگروه
تدارک دیده شده است و در مجموع  500ریزبرنامه
اجــرا خواهد شد .وی برگزاری همایش فاطمیون،
امضای موافقت نامه ایجاد مرکز مطالعات زنــان به
کمک دانشگاه کوثر ،برگزاری همایش رهروان یاس
نبوی ،افتتاح کارگاه های اشتغال بانوان ،تجلیل از
 15مادر شایسته استان ،افتتاح کارخانه مقواسازی
شیروان با مدیریت یک خانم ،دیدار با خانواده ها و
دختران عشایر و برگزاری اردوهای جهادی پزشکان
در نقاط محروم و آسیب پذیر را از دیگر برنامه های
در نظر گرفته شده توسط کارگروه تخصصی زنان و

خانواده این ستاد دانست .نماینده کارگروه تخصصی
اقتصادی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
هم ابــراز کــرد :در مجموع  124طــرح کــشــاورزی،
گردشگری ،خدماتی و  ...ذیل کارگروه تخصصی
اقتصادی و متعلق به بخش خصوصی ،با تسهیالت
دولتی افتتاح خواهد شــد« .عسکری» ادامــه داد:
اگر مشکلی نباشد تا پایان سال پروژه شمش آلومینا
افتتاح خواهد شد .وی با بیان این که گمرک ریلی
در امیرآباد نیز تشکیل شده اســت ،افــزود :درصدد
هستیم در آینده گمرک های تخصصی زعفران را در
فاروج احداث کنیم.وی تصریح کرد :هم اکنون 97
درصد روستاها و صددرصد شهرها گازرسانی شده
اند و در آستانه تبدیل شدن به استان سبز و پایان
استفاده از سوخت های فسیلی هستیم.وی با بیان
این که هم اینک  331واحد صنعتی کوچک و بزرگ
در استان داریم ،از افتتاح برخی فازهای پروژه های
شمش آلومینا ،کیمیای صبا و اسید سولفوریک در
این ایام خبر داد .وی ادامه داد :فاز یک منطقه ویژه
اقتصادی در مراحل پایانی قــرار دارد و همزمان با
دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد .وی با بیان این
که خراسان شمالی  9شهرک و  6ناحیه صنعتی
دارد ،به ثبت  162اثر میراث فرهنگی بعد از تشکیل
استان اشاره کرد .نماینده کارگروه تخصصی روستا

و محرومیت زدایــی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب هم از برنامه ریزی برای اجرای  40برنامه در
 40روستا و مناطق عشایری استان خبر داد و ابراز
کرد :تاکنون از  27روستا و مناطق عشایری در قالب
کاروان انقالب بازدید شده است و از دیگر روستاها
نیز بازدید خواهد شد« .یوسفی» افــزود :از شهریور
تاکنون  2هــزار نفر در قالب برنامه شوق زیــارت به
کمک خیران به مشهد و قم اعزام شده اند .وی برنامه
چهارشنبه های خدمت رسانی ،حضور در روستاهای
محروم و حاشیه شهرها ،برپایی کاروان های انقالب
و محرومیت زدایــی از روستاها ،استفاده از مبلغان
حوزوی برای تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی،
دیدار با خانواده های ایتام و معلوالن در قالب طرح
مفتاح الجنة و توزیع اقالم ضروری بین خانواده های
نیازمند را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده
در این کارگروه تخصصی دانست .وی همچنین از
برگزاری برنامه قرآنی در  11بهمن خبر داد.نماینده
کارگروه تخصصی ورزش و جوانان ستاد چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هم از تدارک 317
برنامه مختلف ذیل این کارگروه خبر داد«.بروحی»
با بیان این که برنامه ها از  2بهمن آغاز شده است و
تا  17بهمن ادامه دارد ،ابراز کرد :مسابقات کشتی
باچوخه در فاروج ،مانه و سملقان و شهر آوا به ترتیب

در همایش روز هوای پاک مطرح شد:

سند توسعه استان ،بدون پیوست زیست محیطی
پورعیسی :معلوم نیست پساب بجنورد به کجا می رود
صدیقی -پروژه های صنعتی در استان باید پیوست
زیست محیطی داشته باشند و سند توسعه استان
که قرار است از ابتدای سال آینده اجرا شود بدون
پیوست زیست محیطی لحاظ شده و معلوم می شود
در این زمینه کم کاری صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار خراسان شمالی در همایش هــوای پاک
با بیان این مطلب افزود :نباید کار به جایی بکشد
که بعد از اجــرای پــروژه ای دنبال اصالح خروجی
آالیندگی آن برویم« .پورعیسی» با اشاره به این که
هــوای پاک و سالم دیگر رایگان در دسترس قرار
نمی گیرد و باید بــرای به دســت آوردن آن هزینه
پرداخت کــرد ،گفت :خراسان شمالی با توجه به
این که دارای شهرهای کوچک است قابلیت پایلوت
شدن را در زمینه شهر بدون خــودرو و چراغ قرمز
دارد .وی افزود :باید جلوی گسترش حاشیه نشینی
گرفته شود و معدن و کارگاه های شن و ماسه اطراف
بجنورد به مکان هــای دورتــری انتقال پیدا کنند
تا هوای پاک بجنورد در سال افزایش یابد .وی با

بیان این که اقتصاد را باید آزاد بگذاریم و به طبیعت
دست نزنیم ،اظهارکرد :باید فرهنگ سازی زیست
محیطی انجام شــود و اگر قبل از فعالیت سرمایه
گذاران یا نهادهای دولتی در استان آن ها در بحث
رعایت زیست محیطی اطالعات کافی داشته باشند
برای توجیه شان این قدر وقت صرف نمی شود.
«پورعیسی» به خروجی پساب بجنورد اشاره کرد
و گفت :معلوم نیست پساب بجنورد به کجا می
رود و برای آبیاری فضای سبز هم نباید از آب شرب
استفاده شود که با وجــود مشاهده چنین اتفاقی
در بجنورد کماکان مسئوالن مربوط آن را انکار
می کنند .وی بیان کرد :خروجی همایش ها باید
ملموس باشد و به جای حرف زدن اراده کافی در
دستور کار بــرای انجام تصمیمات گرفته شده در
جلسات مــورد توجه قــرار گیرد .مدیرکل حفاظت
محیط زیست خراسان شمالی نیز در این همایش با
بیان این که هوای بجنورد در وضعیت مناسبی قرار
ندارد و تعداد روزهای دارای هوای ناسالم در حال
افزایش است ،افــزود :مونوکسید کربن ،ترکیبات

گــوگــرد ،ذرات معلق و ازون  90درصــد آلودگی
موجود در داخل هوا را تشکیل می دهند که هر چه
ذرات معلق ریزتر باشند خطرات آن ها برای انسان
بیشتر است« .مطهری» ادامه داد :در استان فقط
یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا که در بجنورد
مستقر است وجود دارد که قطع ًا اگر تعداد ایستگاه
هــای بجنورد افزایش یابد تعداد روزهــای دارای
هوای پاک به شدت کاهش خواهد یافت .وی یکی
از مشکالت آلودگی هوای بجنورد در زمستان را
وارونگی جوی دانست که به واسطه کاسه ای شکل
بودن این شهر اتفاق می افتد.
وی به راه حل های مقابله با آلودگی در استان اشاره
کــرد و گفت :وجــود قوانین دقیق ،اصــاح سبک
زندگی ،استفاده کم از خودروهای تک سرنشین،
تعامل عمومی و ارتقای آگاهی مردم از جمله مهم
ترین عوامل در ایــن زمینه اســت .وی  70درصد
آلودگی هوا را مربوط به ناوگان حمل و نقل فرسوده
در استان دانست .رئیس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی نیز گفت:

 16 ، 5و  26بهمن برگزار خواهد شد.وی به حضور
پهلوان «محمدرضا طالقانی» از محافظان امام(ره) در
زمان بازگشت به کشور در فرودگاه و بهشت زهرا(س)
در استان اشــاره و ابــراز کــرد 10 :بهمن در سالن
شهید علیدخت میزبان وی خواهیم بود و همچنین
در مراسمی از خــانــواده شهدای شاخص استان و
قهرمانان و ورزشــکــاران مسابقات قهرمانی کشور
تجلیل خواهد شد .وی از افتتاح باشگاه ورزشی ویژه
حرکت های اصالحی در  10بهمن خبر داد و گفت:
چمن مصنوعی جاجرم ،سالن تخصصی ژیمناستیک
بجنورد ،اسفراین و شیروان و سالن  2هزار و 200
نفره مانه و سملقان نیز به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد :در صورت افتتاح سالن  6هزار نفره
بجنورد ،می توان میزبان مسابقات آسیایی در استان
بود« .بروحی» با بیان این که رژه دوچرخه سواران با
همکاری سپاه و بسیج ورزشکاران از میدان شهید
به سمت گلزار شهدا نیز در دهه مبارک فجر برگزار
خواهد شد ،تصریح کرد :اجرای  15برنامه محوری
در روستاها برنامه ریزی شده است که شاخص ترین
آن ها برگزاری جشنواره بــازی های بومی و محلی
در روستای زوارم شیروان و تجلیل از مادران شهدا
خواهد بود .وی همچنین از تجهیز  10خانه روستایی
در این ایام خبر داد.

برخالف باور عموم که خراسان شمالی عاری از هر
نوع آلودگی است،طی سال گذشته  74روز هوای
پاک در استان داشتیم که نشان دهنده افزایش
تعداد روزهــای دارای هــوای ناسالم و آلودگی در
استان است« .نامجو» افزود :هوای آلوده  11برابر
آب و  16برابر مواد غذایی آلوده برای انسان مضر
است .یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه مشهد
هم اظهارکرد :رویکرد ما در برابر آلودگی هوا بی
تفاوتی و سکوت است چرا که بر اساس اعالم بانک
جهانی آلودگی هــوا چهارمین عامل مــرگ و میر
است و ما به راحتی از کنار این ماجرا می گذریم.
دکتر«کالهی» با بیان این که پیشران های آلودگی
هوا شهرنشینی ،رشد جمعیت و صنعت آالینده و
افزایش مصرف انرژی هستند ،خاطرنشان کرد :به
جای حل مشکالت واردات خودروهای هیبریدی
را در کشور در دستور کار قرار می دهیم تا جایی
که حتی پرندگان شهری از دست انسان ها در امان
نیستند و زودتر از همنوعان روستایی شان پیر می
شوند .وی با بیان این که اکثر صنایع ما قدیمی
هستند ،اظهارکرد :ساالنه  45هزار نفر در ایران به
خاطر آلودگی هوا جان شان را از دست می دهند .به
گزارش خبرنگار ما ،در این همایش از سازمان جهاد
کشاورزی و اداره های کل استاندارد و بیمه سالمت
که در زمینه زیست محیطی طی سال قبل به عنوان
دستگاه برتر شناخته شده بودند ،تقدیر شد.

اخبار
پیش بینی کاهش میزان بارندگی
و افزایش دما طی  3ماه آینده

زنگ خطر تغییر اقلیم در استان
آگاهی-مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی
با اشــاره به پیش بینی کاهش میزان بارندگی و
افزایش دما طی  3ماه آینده ،از زنگ خطر تغییر
اقلیم در استان خبر داد«.بیجندی» روز گذشته در
نشست خبری گفت :طی  4ماه گذشته نسبت به
دوره بلند مدت افزایش  50درصدی بارش ها را
در استان داشتیم اما طبق برآوردهای انجام شده
تا پایان فروردین سال آینده شاهد کاهش بارندگی
ها و همچنین افزایش دما نسبت به دوره بلند مدت
خواهیم بود.
وی افزود :مطابق مدل های هواشناسی طی ماه
های آتی تا پایان فروردین در نیمه شرقی استان
کمی بیش از حد نرمال و در نیمه غربی کمتر از
حد نرمال بارندگی خواهیم داشت اما در مجموع
پیش بینی می شود کمتر از حد نرمال دوره بلند
مدت بارندگی داشته باشیم« .بیجندی» افزود:
دمــای هوا نیز در این مدت نسبت به دوره بلند
مدت یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت که
به نوعی زنگ خطر تغییر اقلیم را به صدا درمی
آورد .وی خاطرنشان کرد :به لحاظ دمایی امسال
نسبت بــه ســال گذشته تغییر دمــایــی چندانی
صورت نگرفته است اما در دوره بلند مدت شاهد
افزایش نیم درجهای دما بوده ایم که زنگ خطری
برای استان است .وی با بیان این که وضعیت 4
ماه گذشته استان ،خشکسالی بهصورت نرمال
است اما در وضعیت یکساله بیش از  ۹۲درصد
استان درگیر خشکسالی بوده است ،اظهارکرد:
 ۳۷٫۵درصد استان با خشکسالی شدید و بسیار
شدید مواجه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

هزار واحد مسکن مهر تا پایان
امسال به بهره برداری می رسد
تا پایان امسال هزار واحد مسکن مهر در استان
بــه بهره بـــرداری خــواهــد رســیــد .مدیرکل راه و
شهرسازی خراسان شمالی با بیان این مطلب از
افتتاح  20هزار واحد مسکن مهر از  24هزار واحد
در استان خبر داد و اظهارکرد :هم اکنون  70هزار
نفر در شهرستان بجنورد حاشیه نشین هستند که
حدود  30درصد جمعیت این شهرستان را تشکیل
می دهند .دکتر «مصطفی زاده» با اشاره به این
که حاشیه نشینی ویژگی شاخص شهر بجنورد
است ،گفت :هم اینک از  4هزار و  500کیلومتر
راه روستایی در استان ،آسفالت  2هزار و 500
کیلومتر باقی مانده است.

