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

 I Iانتظار برای آسفالت یک جاده

جاده ایزمان که دو سال است زیرسازی شده به دلیل
جا به جایی سه تیر چراغ هنوز آسفالت نشده است.
بارها پیگیری کرده ایم اما به نتیجه نرسیده ایم.

شبکه های ضعیف

چرا فرستنده رادیویی و تلویزیونی دوم اسفراین
 EPGنـــدارد؟در همه استان ها و شهرستان ها
شبکه هایی نظیر سه اچ دی ،امید ،شما ،ایران
کاال و رادیو نما گذاشته اند ولی چرا این قدر صدا
و سیمای خراسان شمالی نسبت به مراکز استان
های دیگر بی تفاوت است و در مــوارد ذکر شده
خوب عمل نمی کند؟ برای شهرستان هایی که
در دریافت شبکه ها ضعیف هستند یا آنتن ندارند
فرستنده کم قــدرت نصب می کنند و آن روز در
میان قطع است.

سه راه حادثه ساز

سه راه شهید ماژانی در خیابان دهخدای بجنورد
بسیار حــادثــه ســاز اســت و بیشتر در ایــن مکان
تصادف رخ می دهد .چرا برای جلوگیری از این
اتفاق تدبیری اندیشیده نمی شود؟

زمین رها شده دردسری برای اهالی

مــا اهــالــی ۱۶م��تــری شکیبای بــجــنــورد بــارهــا
درباره زمین رها شده بدون دیوار در این محل که به
زباله دانی تبدیل شده و پیاده رو را دربر گرفته است
به روزنامه وزین خراسان شمالی پیامک ارسال و
چندین بار به شهرداری مراجعه و نامه نگاری کرده و
یاری خواسته ایم اما همکاری صورت نگرفته است.

خراسان شمالی  46سال پیش
در روزنامه

دستگیری فروشندگان
سکه های قدیمی
روزنامه خراسان در شماره  6890که 19
فروردین  1352به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها»
از دستگیری فروشندگان سکه های قدیمی
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«در  6کیلومتری بدرانلوی بجنورد دو نفر در
حین شخم زدن زمین دو ظرف گلی عتیقه
و همچنین  40سکه قدیمی پیدا نموده و
مــبــادرت بفروش مینمایند که نامبردگان
بوسیله مامورین ژاندارمری بدرانلو بازداشت
و جریان تحت پیگرد است».

خرب
قایقرانان به المپیاد
اعزام
استعدادهای برتر
تیم کانوپلوی دخــتــران نــوجــوان بــرای حضور در
رقابت های المپیاد استعدادهای برتر عصر دیروز
عازم یزد شد.سرپرست تیم اعزامی به مسابقات به
خبرنگار ما گفت :ورزشکاران استان متولدان سال
ه��ای  82تا  84هستند که با مربیگری «فرانک
رستمی» راه��ی المپیاد شدند.الهه سلیمانی
افزود :زهرا رحمانی ،مائده ریحانی و فاطمه آخته
از بجنورد ،فاطمه زهرا مشکدان از آشخانه و نگار
امیدی و مریم حاجی زاده از شیروان  6عضو تیم
قایقرانی استان در این مسابقات هستند.وی بیان
کرد :این المپیاد از  31مرداد تا اول شهریور برگزار
خواهد شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شهرهای استان در دو روز گذشته به مناسبت عید
سعید غدیر ،حال و هوای دیگری داشتند و مردم به
شکرانه این عید بزرگ و به عشق موال امام علی(ع)
به جشن و شادی پرداختند .توزیع شربت ،شیرینی
و غذای نذری در ایستگاه های صلواتی دوشنبه شب
در خیابان های بجنورد حال و هوای دیگری را ایجاد
کرده بود و چراغانی معابر و رفت و آمد زیاد شهروندان
در مرکز شهر ،تصویر زیبایی را از شب عید به جا
گذاشت .موسیقی در گوشه و کنار خیابان ها طنین
انداز می شد و حضور پرشور در پویش های مردمی
جشن غدیر بسیار دیدنی بود؛ پویش هایی همچون
«من غدیری ام» و «فقط به عشق علی(ع)».شیرینی

فروشی ها نیز در شب سه شنبه شلوغ و سیدها،

دستگیری  16متخلف برداشت غیرمجاز از معدن آلبالغ
صدیقی -طــی دو مــاه اخــیــر  16متخلف کــه به
برداشت غیرمجاز از مواد معدنی کوه آلبالغ اقدام
کرده بودند توسط محیط بانان دستگیر و به مراجع
قضایی تحویل داده شــدنــد .بــه گفته «مطهری»
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ،از
متخلفان عالوه بر  36رأس چهارپا که برای حمل
مــواد معدنی استفاده مــی کــردنــد مقادیر زیــادی
ادوات حفر و بیش از  7هزار کیلو گرم مواد معدنی

کشف شد .به گزارش خبرنگار ما ،کوه آلبالغ واقع
در منطقه حفاظت شــده گلیل و سرانی اسفراین
چند سالی است که به خاطر داشتن مــواد معدنی
ارزشمند مورد طمع تعداد زیادی از سودجویان قرار
گرفته و به غارت رفته است .با توجه به گستردگی
تخلفات برای جلوگیری از این امر با تصمیم مسئوالن
استانی و حفاظت محیط زیست خراسان شمالی این
منطقه ممنوعه اعالم و از فعالیت متخلفان برداشت

سیده ها و سادات در تدارک عیدشان بودند .عالوه

بر آن در امامزادگان شاخص استان در شب عید
غدیر برنامه های مختلفی برگزار شد.کاروان شادی
غدیر هم دیروز از میدان شهید تا پارک شهر با حضور
اقشار مختلف و اجرای برنامه های متفاوت برگزار
شــد .همچنین بــازســازی واقعه غدیر خم از برنامه
های دیگری بود که در استان به مناسبت عید والیت
تدارک دیده شده بود.
در این میان منزل سیدها ،سیده ها و سادات در روز
عید غدیر پر رفت و آمد بود زیرا اقوام و آشنایان شان
به مناسبت این عید بزرگ ،مهمان آن ها بودند و با
عیدی گرفتن و خوردن شیرینی به این مناسبت کام
خود را شیرین کردند.

غیرمجاز جلوگیری شد .با این همه تالش و حفاظت
و دستگیری تعداد زیادی سودجو ،گویا قاچاقچیان
حاضر نیستند به این سادگی دست از سود سرشار
م ــواد معدنی گ ــران قیمت ایــن منطقه بکشند و
همچنان با روش های نامتعارف درصدد قاچاق آن
ها هستند .البته «مطهری» اعالم کرد :محموله های
مواد معدنی که همگی در ارتفاعات از سودجویان
کشف شده بود در همان محل تخلیه شد .به گفته
ایــن مسئول ،با وجــود حفاظت هــای شبانه روزی
محیط بانان و همچنین کشته شدن دو نفر بر اثر

حفاری های غیرمجاز طی ماه های گذشته همچنان
فعالیت متخلفان با استفاده از شیوه های نامتعارف
از جمله کولبری ،حفاری شبانه و دپوی مواد معدنی
در مناطق صعب العبور ادامه دارد که این امر سبب
افزایش بروز مخاطرات برای حفاران متخلف و محیط
بانان می شود .او خاطر نشان کرد :محیط بانان در
چند ماه اخیر با حداقل امکانات و در شرایط سخت
در ارتفاعات صعب العبور کوه آلبالغ مستقر هستند
که با توجه به کمبود شدید امکانات و سرد شدن هوا
شرایط برای ادامه حضورشان طاقت فرساست.

فرماندار اسفراین:

سازمان های مردم نهاد وارد فعالیت های سیاسی نشوند
سازمان های مردم نهاد وارد فعالیت های سیاسی
نشوند تا اعتماد مردم را از دست ندهند و به دنبال
فعالیت های اجتماعی باشند و روی آن ها تمرکز کنند.

احتمال وقوع غبار محلی

بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی بیانگر جوی پایدار و احتمال وقوع
غبار محلی در منطقه اســت .به گفته رئیس پیش
بینی اداره کل هواشناسی استان پدیده غالب برای

فرماندار اسفراین که در نشست با سازمان های مردم
نهاد این شهرستان سخن می گفت ،بر ایجاد و راه
انــدازی خانه سمن ها تاکید کرد و خواستار تبادل

نظر و هم افزایی سازمان های مردم نهاد شد« .طاهر
رستمی» حمایت و تقویت سمن ها را رویکرد دولت
دانست و به این نکته اشــاره کرد که سمن ها باید
منجر به تقویت یکدیگر شوند«.اعظم الهامی» معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندار اسفراین هم از

فعالیت  ۲۹سمن با مجوز فرمانداری ،اداره ورزش و
جوانان و بهزیستی در این شهرستان خبر داد و افزود:
هرچند شمار سمن های اسفراین قابل توجه است اما
باید به دنبال تقویت فعالیت های خود باشند و بعد از
 ۲سال شبکه سازی را هم دنبال کنند.

روزه���ای آت��ی تا پایان هفته آسمانی صــاف تا کمی
ابری ،وزش باد و گاهی شدید و احتمال غبار محلی
خواهد بود .به گزارش خبرنگار ما بر اساس پیش بینی
هواشناسی استان تا اواخر هفته تغییرات قابل مالحظه
ای نخواهیم داشت و دما همچنان حول  33درجه

سانتی گراد باالی صفر ثابت خواهد ماند« .هاشمی
دوین» اعالم کرد :با توجه به وزش باد شدید احتمال
وقوع غبار محلی در برخی مناطق استان دور از انتظار
نیست .بر اساس اعالم هواشناسی خراسان شمالی
طی  24ساعت منتهی به صبح سه شنبه شیروان با

کمینه دمای  11درجه سانتی گراد باالی صفر خنک
ترین و مانه و سملقان با بیشینه دمای  29درجه سانتی
گراد باالی صفر ،گرم ترین نقطه استان بود .در همین
مدت بجنورد به ترتیب دارای کمینه و بیشینه دمای
14و  34درجه سانتی گراد باالی صفر بود.

تشکیل صندوق خرد زنان روستایی
در بام و بزنج
مدیر جهاد کشاورزی اسفراین از تشکیل صندوق خرد زنان روستایی در

بام و بزنج خبر داد و به پیگیری برای راه اندازی آن در روستای چهاربرج
اشاره و اظهار کرد :در صندوق خرد زنان روستایی تقویت مشاغل خانگی
و توانمندسازی زنان روستایی دنبال می شود«.فائزه تاج آبادی» در جمع
خبرنگاران از تعیین مدت  ۲ماه بــرای عضویت کــشــاورزان ،بــاغــداران و

دامــداران در صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی این شهرستان
خبر داد و تصریح کرد :افزایش سرمایه صندوق به میزان  ۳میلیارد و ۷۶۵
میلیون تومان در دستور کار است و کشت کنندگان کلزا و زنبورداران برای
عضویت در صندوق در اولویت هستند.

اخبار
اتفاقی تاریخی برای تیراندازی با کمان
استان رقم خورد؛

دعوت «ربانی»
به اردوی تیم ملی

اتفاقی تاریخی بــرای تیراندازی با کمان استان
رقم خورد و کماندار بجنوردی به اردوی تیم ملی
بزرگ ساالن دعوت شد.سرپرست هیئت تیراندازی
با کمان استان به خبرنگار ما گفت :اردوی تیم ملی
بزرگ ساالن در رشته ریکرو از  2تا  15شهریور در
سایت تخصصی تیراندازی با کمان مجموعه آزادی
تهران برگزار می شود و محمد ربانی از خراسان
شمالی از سوی مربیان تیم ملی به این اردو دعوت
شده است.حکمت شیردل افزود :ورزشکاران در دو
رشته ریکرو و کامپوند از  11استان کشور به این اردو
دعوت شده اند و خراسان شمالی هم برای اولین بار
در تاریخ این رشته ورزشی به طور رسمی به اردوی
بزرگ ساالن دعوت شد.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

تشکیل پرونده تخلف برای
 ۴۴خبازی در اسفراین
نجفیان -از ابــتــدای ســال تاکنون  ۴۵۰مــورد
بازرسی از خبازی های اسفراین انجام و برای ۴۴
خبازی پرونده تخلف تشکیل شده است.این خبر را
«صالح آبادی» رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت
اسفراین در کارگروه آرد و نان این شهرستان داد
و افزود ۲۹ :مورد بازرسی مشترک هم از خبازی
هــای ایــن شهرستان انجام شــده است.فرماندار
اسفراین هم خواستار حذف مصلحت اندیشی ها
شد و بر برخورد قاطعانه و بازدارنده با متخلفان
تاکید کرد«.طاهر رستمی» افزود :بدون تعارف با
مدیری که کم کاری کند ،برخورد خواهد شد.وی با
صدور ضرب االجل یک هفته ای و گالیه از شرکت
حمل و نقل آرد اضافه کرد که اگر مشکل حمل آرد
رفع نشود پیگیری قانونی و قضایی در دستور کار
قرار خواهد گرفت.

بدون تیرت
دانش آمــوزان استان در سی و هفتمین جشنواره
فرهنگی ،هنری سراسر کشور خوش درخشیدند.
«محمد اکرامی فر» سرپرست معاونت پرورشی و
فرهنگی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت:
 36نفر از دانش آموزان پسر استان به مرحله نهایی
این جشنواره اعزام شدند که از این تعداد  26نفر
حائز رتبه های اول تا سوم و  9نفر به عنوان برگزیده
کشوری انتخاب شدند.

