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

● چند تیر برق در کوچه فردوسی  3بجنورد ،رو به
روی سالن کارگران المپ ندارد؛ لطف ًا اداره برق
این شهر رسیدگی کند.
● گرانی اجناس مشکالت زیادی را برای مدیران
مراکز نگهداری از معلوالن ایجاد کرده است و
کمک های مردمی هم جوابگوی آن ها نیست.
● کوچه جنب مدرسه تالش دخترانه بجنورد پیچ
خطرناکی دارد و تاریک اســت .اداره بــرق در
صورت امکان یک چراغ از سمت دیــوار مدرسه
قرار دهد تا روشنایی آن تامین شود.
● شهرداری فــاروج در حال جــدول کشی خیابان
هایی است که خانه ای در آن جا ساخته نشده و
کسی در آن جا سکونت ندارد در حالی که خیابان
هایی هست که با وجود این که در آن ها خانه سازی
شده است و اهالی سکونت دارند ،از جدول کشی و
آسفالت آن ها خبری نیست.
● از شهرداری بجنورد بابت نظافت دوربرگردان
کوچه مین باشی6واقع در خیابان شهید مین
باشی شرق سپاه تشکر می کنیم .همچنین لطف ًا
برای آسفالت این دوربرگردان که از سال 1376
اهالی منتظر آن هستند ،اقدام کند.

در بجنورد رخ داد؛

فقط  9روز هوای پاک طی  30روز
صدیقی -بجنورد طی بهمن امسال فقط  9روز
هوای پاک را تجربه کرد .مسئول ایستگاه سنجش
آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان
شمالی با بیان این خبر افــزود :هوای مرکز استان
در این مدت  14روز سالم و  7روز ناسالم برای گروه
های حساس بود« .عمارلو» علت افزایش روزهای
دارای هوای ناسالم طی امسال را نسبت به مدت
مشابه سال قبل وارونگی هوا که در زمستان اتفاق
می افتد ،دانست .کارشناس ایستگاه پایش آلودگی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اظهارکرد:
تــعــداد روزهـــای دارای هــوای پــاک بهمن امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  4روز افزایش
داشت .وی عمده علت افزایش چشمگیر هوای پاک
و کاهش محسوس گرد و غبار در دو ماه اول زمستان
امسال را بارش خوب باران ذکر کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،بارش برف و باران طی امسال
به ویژه در فصل پاییز و زمستان رشد چشمگیری
داشت به طوری که امیدها را با ادامه این روند در

مدیرکل ثبت احوال خبر داد:

رتبه دوم استان در صدور کارت ملی هوشمند

علوی -با توجه به گــزارش سازمان ثبت احوال
کشور ،خراسان شمالی در پایان بهمن امسال،
رتبه دوم صــدور کارت ملی هوشمند را به خود

اختصاص داده است .مدیرکل ثبت احوال استان
با بیان این مطلب ،جمعیت واجد شرایط دریافت
کــارت ملی هوشمند در استان را  663هــزار و

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خبرداد:

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

نصب تابلو بر سردر
مغازههای شیروان
روزنامه خراسان در شماره  6403که 12
مرداد  1350به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  6از نصب تابلو بر سر در مغازه های
شیروان خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :بنا بدستور آقایان فرماندار و شهردار
سر در کلیه مغازه هــای شیروان تابلوهای
پالستیکی و نئون نصب خواهد شد و هم
اکنون اکثر مغازه ها تابلو نصب کرده اند».
در مطلبی دیگر در این صفحه آمــده است:
«فرماندار باتفاق رئیس جنگل بانی استان
خراسان و رئیس منابع طبیعی شیروان از
مدارسی که ساخته شده بازدید بعمل آوردند.
چون وزارت منابع طبیعی در نظر دارد برای
هر مدرسه بمنظور ایجاد فضای سبز تعداد
 2500اصله نهال غرس نماید موقعیت زمین
و آب شرب را بررسی و برای استقبال ،تشویق
و تفهیم روستائیان باهمیت ایجاد فضای سبز
سخنرانی ایراد کردند».

اخبار

سال های آتی برای برون رفت از بحران خشکسالی
و کم شدن تنش آبی در روستاها زنده و کشاورزان
استان را بــرای برداشت محصوالت زراعــی بهتر،
بیشتر امیدوار کرد.
گفتنی اســت ،اینک فقط یــک ایستگاه سنجش
آالیــنــدگــی ه ــوا در بــجــنــورد نــصــب ش ــده و طبق
استاندارد زیست محیطی حداقل 3ایستگاه پایش
کیفی هوای دیگر نیز نیاز است که به علت کمبود
بودجه تاکنون این امر محقق نشده است .گزارش

 699نفر اعــام کرد و افــزود :از ابتدای شروع
طرح صدور کارت ملی هوشمند تا پایان بهمن
امسال  564هزار و  807نفر برای دریافت کارت
ملی هوشمند درخواست داده اند .زاهــدی نیا
گفت :بر این اساس  85.1درصد افراد باالی 15
سال تاکنون برای دریافت کارت ملی هوشمند
اقدام کرده اند .وی تصریح کرد 7 :هزار و 207

خبرنگار ما حاکی اســت ،میزان آالیندگی هوای
سایر شهرهای استان به علت نبود ایستگاه پایش
کیفی هوا از طریق کاهش دید افقی مورد سنجش
قرار می گیرد که حداقل هر شهر استان باید یک
ایستگاه سنجش آالیندگی هوا داشته باشد .به گفته
«مطهری» مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان
شمالی ،قــرار است یک ایستگاه سنجش غبار که
اعتبارات الزم آن فراهم شده است در شهرستان
جاجرم تا پایان امسال نصب شود.

کارت ملی هوشمند صادر شده و در اداره های
ثبت احوال استان موجود است که از هم استانی
ها تقاضا می شود هر چه سریع تر برای دریافت
کارت خود اقدام کنند زیرا در غیر این صورت با
توجه به این که زمان زیادی از صدور آن ها گذشته
اســت طبق قانون مجبور هستیم ایــن کــارت ها
را ابطال کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خبر داد:

ثبت  ۴۸وقف جدید در سامانه جامع موقوفات

نبود سرمایه گذار برای ورزش استان

مرتضوی ۴۸ -وقف جدید امسال در استان کشف و در سامانه جامع موقوفات ثبت شد.مدیرکل اوقاف و
امور خیریه خراسان شمالی با بیان این که این موقوفات سال ها پیش وقف شده اما ثبت نشده بود ،افزود:
ارزش آن ها بیش از  ۲۰میلیارد ریال برآورد شده است.حجت االسالم «عظیم آسوده» گفت :از این تعداد
 ۱۴وقف مربوط به بجنورد ۲۵ ،مورد مربوط به فاروج و بقیه آن مربوط به دیگر شهرستان های استان است.
وی با اشاره به  ۵۲وقف جدید استان به ارزش  ۳۰میلیارد ریال طی امسال اظهار کرد :از مجموع ۱۰۰
موقوفه ای که امسال در سامانه جامع موقوفات ثبت شده ۴۲مورد منفعتی و درآمدزا و  ۵۲موقوفه انتفاعی
است.حجت االسالم «آسوده» خاطرنشان کرد :تعداد موقوفات استان با این تعداد به  5هزار و  ۶۱۰موقوفه
و  ۱۱هزار و  ۶۹۰رقبه رسیده است.

اسدی -برای ساخت زیربناهای ورزشی در استان سرمایه گذاری وجود ندارد .مدیرکل ورزش و جوانان
استان گفت :با وجود این که برابر مواد  5و  27آماده واگذاری اماکن ورزشی ناتمام به سرمایه گذاران هستیم
اما هیچ سرمایه گذاری به این بخش ورود نکرده است«.بهادری» افزود :این اداره برای همکاری با بخش
خصوصی و توسعه فضاهای ورزشی آمادگی کامل دارد بر همین اساس حتی زمین های دارای کاربری
ورزشی به شکل رایگان در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.وی اظهار کرد :با توجه به مسائل اقتصادی
جامعه ،وضعیت جذب حامی مالی در این حوزه با مشکالتی مواجه شده است ،اما تالش می کنیم سرمایه
گذارانی را که حتی در خارج از استان هستند و برای تیم داری توانایی دارند ،جذب کنیم.وی اظهارکرد:
در این خصوص هماهنگی ها انجام شده است و در سال  98برخی رشته ها حامی مالی خواهند داشت.

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد خبر داد:

 11اسفند؛ میزبانی از نمایشگاه منطقهای مد ،لباس و صنایع دستی در دانشگاه کوثر
محمدی -رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از برگزاری
نمایشگاه منطقهای توانمندیهای دانشجویان
دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی در این
دانشگاه از  11اسفند به مدت  5روز خبر داد.
دکتر «علیرضا حسینی» با بیان این که  ۱۰استان
خــراســان شمالی ،رض ــوی و جنوبی ،سیستان و
بلوچستان ،اردبیل ،گیالن ،مــازنــدران ،گلستان و
آذربایجان غربی و شرقی در این نمایشگاه حضور

دارنــد ،ابــراز کرد :این نمایشگاه با همکاری وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونت زنان و خانواده
ریاست جمهوری با محوریت دانشگاه کوثر برگزار
می شود.
وی ارتقای توانایی ها و مهارت دانشجویان دختر
بــرای ورود بــه ب ــازار کسب و کــار ،تــرویــج فرهنگ
پوشش ایرانی -اسالمی و پاسداشت هویت ایرانی
و اسالمی را از جمله مهمترین اهداف برپایی این

نمایشگاه دانست و ادامه داد :از تمام ظرفیتهای
موجود وزارت علوم و سازمانهای مرتبط برای
میزبانی باشکوه و در خــور شــأن استان خراسان
شمالی و جامعه دانشگاهی و به خصوص دانشگاه
کوثر استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کــرد :غرفههای نمایشگاه به دو دسته
تقسیم میشود و بخش اول به دانشجویان دختر
اختصاص پیدا میکند و بخش دوم به بانوان کارآفرین

و تولیدکننده استان تعلق میگیرد تا بتوانند تولیدات
خود را به نمایش بگذارند و با توجه به نزدیک بودن
سال جدید فرصت خوبی برای فروش کاالهاست.وی
با بیان این که بازدید برای عموم عالقه مندان آزاد
خواهد بود ،ابراز کرد :این نمایشگاه از  11اسفند
در قالب  ۶۰غرفه در محل سالن هالل احمر بجنورد
واقع در میدان خرمشهر بجنورد دایر می شود و از
ساعت  9تا  21میزبان عالقه مندان است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف
خبرداد:

آزمون کتبی حفظ و
مفاهیم قرآن کریم

مرتضوی 2 -هزار و  597نفر در آزمون کتبی
حفظ و مفاهیم قرآن کریم شرکت کردند.
حجت االسالم «صالحی نیا» رئیس اداره امور
قرآنی اداره کل اوقاف خراسان شمالی با بیان
این که این آزمون در  8رشته حفظ جزء ، 30
جزء یک 3 ،جزء اول 5 ،جــزء 10 ،جــزء15 ،
و  20جزء و حفظ کل قرآن و در رشته معارف
در محورهای ترجمه ،مفاهیم و معارف قرآن،
تفسیر ،تدبر در قرآن و معارف و حفظ موضوعی
قرآن برگزار می شود ،اظهارکرد :آزمون کتبی
حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر
کشور نهم اسفند در استان برگزار می شود.

جریمه قاچاقچی
موتورسیکلت

صدیقی -یک قاچاقچی موتورسیکلت عالوه بر
ضبط کاال به پرداخت جریمه محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی
گفت :در پی گزارش پلیس آگاهی استان مبنی
بر نگهداری موتورسیکلت قاچاق توسط یک
قاچاقچی ،پرونده ای در این باره در تعزیرات
تشکیل شد.
«سیدالموسوی» افزود :پس از بررسی پرونده در
شعبه ویژه و احراز تخلف صورت گرفته ،متخلف
عــاوه بر ضبط کــاال به پرداخت جــزای نقدی
بیش از  36میلیون ریال در حق دولت محکوم
شد.

کفاش پیر شهر ،دار فانی
را وداع گفت

علوی« -نــاصــر کفاش پــور» از قدیمی ترین
کــفــاش هــای شهر بــجــنــورد ،پیر ســرد و گرم
چشیده روزگار دار فانی را وداع گفت.
چهره خندان او هیچ گاه از یاد و خاطر اهالی
چهارراه شهید «صفا» نخواهد رفــت .او که با
درفش و سوزن بیگانه نبود از دوران کودکی به
این حرفه روی آورده بود.
او سال گذشته ساعتی با ما هم صحبت شد و
از تلخی ها و شیرینی های کارش گفت .عکس
هــای قدیمی نصب شــده بر دیــوار و دوچرخه
گوشه مغازه پیرمرد ،از تصاویر خاطره انگیز
مغازه کفاشی ناصر کفاش پور بود .روحش شاد.

