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پارک دوبرار

با توجه به استقبال خــوب شهروندان از پارک
دوبرار بجنورد انتظار می رود شهرداری ،این پارک
زیبا را فراموش نکند و بقیه آن را نیز مورد بهره
برداری قرار دهد.

تشکر از پاکبان ها

از پاکبان های بجنورد که برای تمیز ماندن شهر
تالش زیادی می کنند تشکر و از شهروندان تقاضا
می کنیم از ریختن زباله در کوچه و خیابان ها
پرهیز کنند.

مراجعه به مرکز استان برای رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین بیمارانی
را کــه بــه رادیــولــوژی نیاز دارن ــد بــه بیمارستان
امام علی(ع) بجنورد می فرستد .چرا مسئوالن
امکانات حداقلی را بــرای بیماران فراهم نمی
کنند؟

دریافت نکردن شبکه های دیجیتال

با سالم و خسته نباشید خدمت کارکنان خستگی
ناپذیر روزنامه خراسان شمالی ،چندین سال از
افتتاح شبکه های تلویزیونی دیجیتال مانند امید،
تماشا و شما می گذرد اما در شهرستان اسفراین
قابل دریافت نیست.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

پرورش ماهی قزل آال در
باباامان توسط شهرداری
روزنامه خراسان در شماره  6890که 19
فروردین  1352به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  5از پـــرورش ماهی قــزل آال در
باباامان توسط شهرداری خبر داده است .در
این مطلب می خوانیم 20000« :ماهی قزل
آالئی که شهرداری بجنورد جهت پرورش در
استخرهای زیبای باباامان خریداری کرده
بود و در موقع خرید هر یک از این ماهیها 15
الی  20گرم وزن داشتند در عرض  40روزی
که پرورش داده شده اند وزن آنها به 250
الی  300گرم رسیده اســت .با این ترتیب
امیدواری زیادی هست که بزودی از این منبع
درآمد بهره برداری شود .بقرار اطالع بزودی
 20000ماهی دیگر هم خریداری خواهد
شــد تــا در استخرهای پــارک هــای مختلف
شهرداری پرورش داده شود».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

تنها سنگ شکن بیمارستانی استان ،معطل یک قطعه

بیمارانیکه راهی استانهای دیگر می شوند
گــروه خبر -تنها دستگاه سنگ شکن اســتــان در
بیمارستان امــام علی(ع) به دلیل نقص فنی  3ماه
است که بدون استفاده باقی مانده و بیماران ناچار
هستند برای رفع مشکالت خود به شهرهای همجوار
مانند سبزوار و مشهد بروند چنان که «محمدی» یکی
از شهروندانی که به بیماری کلیوی دچار است و باید
سنگ کلیه اش دفع شود ،یکی 2 ،نوبت به بیمارستان
امام علی(ع) مراجعه کرده و هر بار با این پاسخ مواجه
شــده اســت کــه دستگاه سنگ شکن خ ــراب اســت.
شهروندی دیگر هم که بــرای دفــع سنگ هــای کلیه

خود به این بیمارستان مراجعه کرده است ،گفت :چند
ماه پیش یک نوبت دفع سنگ در همین بیمارستان
انجام دادم اما پس از گذشت مدتی دوباره دچار درد و
ناراحتی شدم و حدود  15روز پیش ناچار شدم دوباره
مراجعه کنم که یکی از کارکنان بخش اظهارکرد
دستگاه خــراب است و در این مدت با مصرف عرق
گیاهی توانسته ام دردم را تحمل کنم.
وی افزود :امروز دوبــاره مراجعه کردم که انگار هنوز
دستگاه درست نشده است و به ناچار باید به مشهد
بروم.رفت و آمد بیماران به بیمارستان و خرابی این

صف نانوایی های بجنورد شکسته شد
آگاهی  -صف نانواییهای بجنورد خلوت شد.
عصر روز گذشته بازدید میدانی خبرنگار ما از
نانوایی هــای مختلف شهر حاکی از آن بــود که
خرید نان در تعداد زیــادی از نانوایی ها به روال
سابق برگشته است .طبق مشاهدات خبرنگار ما

از ساعت  18:30تا ساعت  19:30برخی نانوایی
ها گاهی حتی نان های خود را روی میز مقابل
نانوایی چیده و منتظر مشتری بودند .همچنین
تعداد مشتری های نانوایی های با کیفیت مرکز
شهر نیز به روال قبل بازگشته بود و دیگر خبری

دستگاه مشکالت زیادی را برای آن ها به وجود آورده
اس ــت.در عین حــال ،مدیر داخلی بیمارستان امام
علی(ع) علت اصلی بروز این مشکل را نقص فنی یک
قطعه مطرح کرد .به گفته «امین پور» یکی از قطعه های
دستگاه سنگ شکن چندی پیش دچــار نقص شده
بود که بارها کارشناسانی از نمایندگی شرکت مربوط
مشکل را بررسی کردند تا این که به مشکل اصلی پی
بردند و با خرید قطعه مربوط نقص دستگاه رفع شد
و این دوره حدود  2ماه طول کشید اما هنوز چندین
خدمت به بیماران ارائــه نشده بــود که قطعه اصلی

از صف های طوالنی مقابل آن ها نبود.رئیس اتاق
اصناف بجنورد نیز با تأیید برگشتن خرید و فروش
نان در نانوایی های بجنورد به روال قبل گفت :با
پیگیری ها و کمک های انجام شده به شرکت توزیع
کننده آرد میان نانوایی ها از روز گذشته مشکل
کمبود آرد نانوایی ها حل شد و خرید نان در شهر
به روال سابق برگشت« .امیدوار» خاطرنشان کرد:
شرکت توزیع کننده آرد از مدت ها پیش اعالم

افزایش 26درصدی قبولی متقاضیان در آزمون جهش تحصیلی
علوی -امسال قبولی متقاضیان در آزمــون جهش
تحصیلی  26درصد افزایش یافت.رئیس آمــوزش و
پرورش استثنایی خراسان شمالی از پذیرفته شدن
46درصـــد متقاضیان در آزمـــون جهش تحصیلی
امسال خبر داد و گفت :سال گذشته متقاضیان جهش

تحصیلی  86نفر بودند که از این تعداد  32نفر نمره
قبولی کسب کردند«.متقیان» ادامه داد :امسال 93
نفر ،متقاضی انجام جهش تحصیلی بودند که از این
میزان43نفر معادل 46درصــد پذیرفته شدند.وی
با بیان این که شناخت و هدایت صحیح استعدادها

یکی از اهــداف مهم برنامه جهش تحصیلی است،
خاطرنشان کرد :از تعداد کل متقاضیان 51نفر دختر
و 42نفر پسر بودند که  30درصد از دختران و 16
درصد از پسران در ارزیابی ها حائز نمره قبولی شدند.
به گفته وی ،آمار شرکت کنندگان در این آزمون از

طی  ۴ماه در استان صادر شد؛

دیگری خراب شد .وی ادامه داد :دوره خرید قطعه به
دلیل مشکالت کنونی کمی زمانبر است و امیدواریم
تا پایان شهریور شرکت رابط بتواند قطعه را از شرکت
های اصلی سازنده تهیه کند .وی دستگاه سنگ شکن
بیمارستان امام علی(ع) را تنها دستگاه سنگ شکن
استان دانست و گفت :همه هم و غم مان این است که
این دستگاه زودتــر تعمیر شود و در این خصوص نیز
دانشگاه علوم پزشکی استان هر روز پیگیر است تا
بیماران بیش از این دچار مشکل نشوند و ناچار نباشند
به استانهای همجوار مراجعه کنند.

کرده بود که خودرو ندارد و به دلیل مشکالت این
شرکت طی روزهای گذشته حدود  15نانوایی در
شهر با کمبود آرد مواجه شدند و این موضوع سبب
تشکیل صف های طوالنی شد .به گفته وی ،البته
نانوایان شهر بجنورد همچنان با مشکالتی رو به رو
هستند که قیمت پایین نان به نسبت افزایش حقوق
کارگران و دیگر هزینه ها از جمله این مشکالت
است.

مناطق شهری  87درصد و از مناطق روستایی 13
درصد بوده است.وی با اعالم این که جهش پایه دوم
به سوم ابتدایی با  33نفر و جهش پایه چهارم به پنجم
ابتدایی با  14نفر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان
متقاضی را به خود اختصاص داده است ،اظهارکرد:
در پایه اول و سوم به ترتیب  31و  14نفر متقاضی
جهش بودند و در این بین باالترین میزان قبولی در
پایه اول با  48درصد در میان دختران و در پایه دوم با
 27درصد در بین پسران بوده است.

صدیقی -فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت
محیط زیست خراسان شمالی از صــدور  47مورد
اخطاریه زیست محیطی برای مشاغل آالینده و مزاحم
در  4ماه ابتدایی امسال در استان خبر داد« .علیپور»

همچنین به خبرنگار ما گفت :در این مدت 100
مورد تخلف زیست محیطی در استان کشف شد.به
گفته وی میزان ضرر و زیان تخلفات زیست محیطی
بیش از  3میلیارد و  800میلیون ریال است که در

این خصوص  150متخلف دستگیر شدند و از آن ها
2قبضه سالح شکاری غیرمجاز  15 ،قبضه سالح
شکاری مجاز و یک قبضه سالح جنگی کشف و ضبط
شد .از جمله تخلفات زیست محیطی صورت گرفته

در این مدت  8فقره شکار غیرمجاز چهارپایان23 ،
فقره زنده گیری غیرمجاز پرندگان و  38مورد شکار
غیرمجاز پرندگان و  10مورد هم زنده گیری حیوانات
وحشی که همگی داوطلبانه از سوی دوستداران
طبیعت به یگان حفاظت محیط زیست استان تحویل
داده شدند ،بود .او تصریح کــرد :بیش از 20هزار
رأس تعلیف غیرمجاز دام در مناطق تحت مدیریت نیز
در این مدت کشف شد.

پلمب تجهیزات دو دستگاه
در شهربازی بجنورد

تجهیزات غیراستاندارد دو دستگاه در شهربازی بجنورد
از سوی اداره کل استاندارد خراسان شمالی پلمب شد.
به گفته مدیرکل استاندارد خراسان شمالی دو دستگاه
«یوربانجی» و «قصر بادی» مستقر در شهربازی بجنورد

به علت غیراستاندارد بودن تجهیزات شان به منظور
حفظ سالمت و ایمنی استفاده کنندگان طی گشت
مشترک استاندارد با مراجع انتظامی پلمب و از فعالیت
آن ها جلوگیری شد« .مهمان نواز» افزود :رعایت نکات

ایمنی در وسایل بازی و تجهیزات پارک ها و شهربازی ها
مشمول استاندارد اجباری است و باید کارفرمایان قبل
از شروع به کار برای دریافت تاییدیه استاندارد از سوی
کارشناسان اداره کل استاندارد اقدام کنند.

 ۴۷اخطاریه زیست محیطی برای مشاغل آالینده و مزاحم

سه مقام برای دو و
میدانیکاران
شیرازی -سه مقام برای دو و میدانی کاران استان
در رقابت های قهرمانی نابینایان و کم بینایان
کشور که به میزبانی ساری برگزار شد ،به دست
آمد.به گزارش خبرنگار ما« ،محمد براتی بریمانلو»
در ماده پرش طول با جا به جایی رکورد ملی این
ماده توانست قهرمان این رقابت ها شود و «محمد
قائمی مقدم» در ماده  100متر صاحب مدال نقره
این رقابت ها شد.
همچنین «صدیقه پرویزی» در مــاده پرتاب وزنه
همین بخش در انتخابی تیم ملی توانست بر
سکوی سوم کشور قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی
خبر داد:

تعیین تکلیف  24واحد
صنعتی راکد در استان

 24واحــد صنعتی راکــد در شهرک هــای صنعتی
خــراســان شمالی تعیین تکلیف شد.مدیرعامل
شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی با بیان
این مطلب از تشکیل هیئت حل اختالف و داوری
با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و
شهرک های صنعتی ایران خبر داد و افزود :پس از
ی های الزم و دعوت از طرف های قرارداد 24
بررس 
پرونده در جلسه بررسی شد.به گفته «وحــدت» ،از
پرونده های مطرح شده در جلسه 3 ،مورد به دلیل
نداشتن برنامه ریزی برای از سرگیری فعالیت ،فسخ
قطعی و به  21مورد با برنامه زمان بندی  6تا  9ماهه
برای ساخت و ساز مهلت داده شد.

همایش تجلیل از آزادگان
در فاروج

همایش تجلیل از  15آزاده ســرافــراز شهرستان
فـــاروج بــرگــزار شــد«.مــســعــود صـــادق تیتکانلو»
سرپرست فرمانداری فاروج در این همایش با تقدیر
از رشادت های آزادگان که بعد از سال ها اسارت
از بند رژیم بعثی آزاد و باعث شادی دل مردم این
سرزمین شدند ،گفت :آزادگــان به معنای واقعی
آزاده اند ،برای این که از مادیات دل کندند و برای
رضای خدا با سربلندی سختی ها را تحمل کردند.
به گزارش خبرنگار ما ،در این همایش ضمن تجلیل
از  15آزاده ســرافــراز ،از نفرات برتر در مسابقه
ورزشی دارت که در سه گروه آزادگان ،همسران و
فرزندان آن ها برگزار شد نیز تجلیل شد.

