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

کرایه های مختلف تاکسی در یک مسیر

بــعــضــی از ران ــن ــدگ ــان تــاکــســی هـــای زرد در
بجنورد بــرای یــک مسیر مشخص ،کــرایــه های
مختلفی را از مــســافــران دریــافــت مــی کنند و
برخی دستگاه کــارتــخــوان و پــول خــرد ندارند
که به مسافران باقی مانده پول شان را بدهند.
این چه وضعیتی است؟

آب بهای باالی یک هنرستان

آب بهای هنرستان عارف بجنورد به علت ترکیدگی
لوله٤ ،میلیون و ٥٠٠هزار تومان شده است که با
توجه به بودجه خیلی کم قابل پرداخت نیست و آب
و فاضالب شهری اعالم کرده در صورت پرداخت
نکردن ،آب قطع خواهد شد .در این شرایط و با
توجه به بازگشایی هنرستان در هفته آینده تکلیف
چیست؟

کارت های ضمانت اجناس

کارت های ضمانت برخی اجناس فقط نمایشی و
برای فروش است ،زمانی که برای استفاده از آن ها
به فروشگاهی که از اجناس را از آن جا خریداری
کــرده ایــم مراجعه می کنیم متوجه ایــن امــر می
شویم.

خبر

با پیگیری های «خراسان شمالی» اتفاق
افتاد

پلمب یک کلینیک دندان
سازی تجربی

اسدی -کلینیک های دندان سازی تجربی مدتی
است در بجنورد افزایش پیدا کرده اند و در این
بین برخی به شکل غیر قانونی فعالیت های دندان
پزشکی انجام می دادنــد که بهداشت عمومی و
سالمت شهروندان را به مخاطره می انداختند.
روزنــامــه خــراســان شمالی تیر امــســال چندین
گزارش در خصوص وضعیت بحرانی برخی دندان
سازی های تجربی چاپ کرد و مجدانه پیگیر این
موضوع شد ،به نحوی که به اذعان روابط عمومی
معاونت درمــان دانشگاه علوم پزشکی یک تیم
بازرسی و کارشناسی به محل اعزام شد و تخلفات
انجام شده را ثبت ،ضبط و به دستگاه قضا ارسال
کرد.
اینک پس از گذشت چند ماه و رسیدگی دستگاه
قضا ،به گفته مسئول روابــط عمومی معاونت
درمــان برای یکی از مهم ترین دنــدان سازی ها
حکم پلمب صادر و اجرا شده و پرونده بقیه در
حال رسیدگی است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

معاون اجرایی فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه(ع) خبر داد:

پاسداشت دفاع مقدس با  3هزار برنامه

آگاهی -به مناسبت هفته گرامی داشت دفاع مقدس
در استان  3هزار برنامه با  70عنوان تدارک دیده
شده است.
معاون اجرایی فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه(ع)
روز گذشته در جمع خبرنگاران این خبر را اعالم کرد
و افزود :انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل امروز
و ادامــه این حرکت برای رسیدن به تمدن اسالمی
مطابق گام دوم انقالب اسالمی ،مهم ترین هدف
برنامه های گرامی داشت هفته دفاع مقدس است.
سرهنگ «معین» دفاع مقدس را گنجینه ای دانست
که باید با تدارک برنامه های مختلف گنج های آن
را استخراج کــرد .وی گفت :دفــاع مقدس ،دفاع
شایسته ای بود که باید به طور شایسته از آن بهره
برداری کنیم و آن را در حوزه های دیگری همچون
دانــش هسته ای و دیگر علوم و مسائل اقتصادی
بسط دهــیــم .بــه گفته وی ،رژه نیروهای مسلح و
بسیجیان در مراکز شهرستانهای استان در ۳۱

شهریور نخستین برنامه این هفته است و گلباران
مــزار شهدا ،صبحگاه مشترک نیروهای نظامی در
بجنورد و شــیــروان ،بــرگــزاری اردوهـــای جهادی و
اعــزام کاروانهای راهیان نور برنامه هایی هستند
که مطابق روال سال های گذشته اجرا خواهند شد.
آغاز برگزاری یادواره های شهدای بسیج و ادامه آن
تا هفته بسیج و برگزاری کنگره سراسری  90هزار
شهید بسیجی و بازسازی عملیات بازی دراز در گرمه
و رونمایی از  3کتاب در حوزه دفاع مقدس از دیگر
برنامه های تدارک دیده شده در این هفته است که
سرهنگ «معین» برشمرد و ادامــه داد 68 :پــروژه
محرومیت زدایی در این هفته اجرا خواهد شد .وی
با تاکید بر این که نباید تنها به بازگو کردن رشادت
های این دوران اکتفا کنیم ،اظهار کرد :اگر تفکرات
رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس در جامعه
عملیاتی شود ،بسیاری از گره های کشور در عرصه
هــای مختلف بــاز خواهد شــد .وی همچنین هفته

دفاع مقدس را فرصتی برای قدردانی از ملت ایران
دانست و گفت :دشمن اعتراف کرده است که دیگر
نمی شود با جمهوری اسالمی در افتاد و در جریان
سرنگونی پهپاد متجاوزآمریکا اذعان کرد که ایران به
یک ابرقدرت در دنیا تبدیل شده است.

همایش نکوداشت پیش کسوتان دفاع مقدس
برگزار می شود

مزتضوی -مدیرکل حفظ آثــار و نشر ارزش های
دفــاع مقدس در جلسه ستاد گرامی داشــت هفته
دفــاع مقدس به فعالیت ها و برنامه هــای در نظر
گرفته شده در آستانه سی و نهمین سالگرد هفته
دفاع مقدس اشاره کرد و با توجه به نام گذاری یک
روز به نام پیش کسوتان ،به برگزاری همایش پیش
کسوتان دفــاع مقدس بــا حضور س ــردار «مرتضی
قربانی» از فرماندهان فعال دوران دفــاع مقدس
کشور در سوم مهر اشاره و تصریح کرد :همایش بزرگ
زنان« ،فتح قله» با همت اداره کل ورزش و جوانان با

حضور کوهنوردان بجنورد در کنار برگزاری همایش
روحانیان اهل سنت در منطقه جرگالن از دیگر برنامه
های در نظر گرفته شده است.
سرهنگ «امــیــری» بــرگــزاری صبحگاه مشترک در
پادگان شهید نوری ،پدافند غیرعامل و پیاده روی
عمومی را از دیگر برنامه ها ذکر و تصریح کرد :با توجه
به حادثه ای که سال گذشته در اهواز رخ داد ،کمیته
امنیتی در ناجا برای حفظ امنیت تشکیل می شود.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری خراسان شمالی
هم در این جلسه ضمن تاکید بر حضور فعال و پررنگ
همه دستگاه ها در تمام برنامه ها تصریح کرد :هر
فعالیتی که قرار است توسط کمیته ها انجام شود باید
با اطالع دبیرخانه باشد تا با برنامه ریزی از تداخل
آنها جلوگیری شود.
«آریــان» بر پای کار آمدن دستگاه ها در فضاسازی
هم تاکید کرد تا شاهد تبلیغات محیطی مناسبی در
استان باشیم.

مجموعه تاریخی سبزه میدان؛ رو به زردی
مرتضوی -این جا هنوز بجنورد قدیم است ،هنوز
بوی تاریخ در ال به الی حجره ها به مشام می خورد،
این جا می شود بخشی از تاریخ این سرزمین را
روایت کرد و هویت تاریخی شهر را به تصویر کشید؛
مجموعه سبزه میدان که در گذشته به ویرانه ای
شبیه بود اگرچه در سال های اخیر مرمت شد و
شکل سنتی خود را تا حــدودی به دست آورد اما
بی توجهی به آن سبب شده به حال خود رها و
به فضایی بــرای تجمع معتادان و کارتن خواب
ها و انباری کسبه تبدیل شود در حالی که از این
مجموعه شکیل با قدمت تاریخی و ارزش های
معماری و ویژگی های زیباشناختی می توان برای
ارائه انواع سوغات و صنایع دستی استفاده کرد تا
گوهری که تازه داشت از دل خاک بیرون می آمد،
دوباره دفن نشود.
«دردی مراد سهندی» از کسبه ای است که چندین
سال در مجموعه سبزه میدان فعالیت می کند و
به عرضه تولیدات صنایع دستی می پــردازد ،از
وضعیت نا به سامانی که به واسطه حضور کارتن
خواب ها و معتادان در حمام عسکری گریبان گیر
کسبه محل شده است ،گالیه کرد و گفت :با تبدیل
شدن بخشی از فضای حمام به بازارچه صنایع
دستی در این مجموعه تاریخی می توان به کسب
و کار رونق داد.او افزود :مغازه ام را بیمه و با نصب

دوربین سعی کردم به فضا امنیت ببخشم اما از
آن جایی که بخش اعظم محصوالت عرضه شده
مربوط به صنعت گران و فعاالن این عرصه است،
خــواب به چشمانم نمی آید«.بهنام پــور» از دیگر
کسبه ای که  12سال در این مجموعه به کسب و
کار مشغول است ،گفت :متاسفانه رها کردن مرمت
حمام عسکری موجب شده این بنا به مکانی برای
تجمع معتادان تبدیل شود 40.سالی می شود که
«الهی» در دل مجموعه تاریخی سبزه میدان به داد
و ستد مشغول و مغازه اش در کنار دیگر مغازه ها
تافته جدا بافته ای است که نمای سنتی به خود
نگرفته و دلیل اش را هم تغییر مدیریت و نوع
نگاه مسئوالن فعلی دانست که انتظار دارند برای
شکل دادن به این گونه مغازه ها به طور مشارکتی
عمل شود.او رها کردن سامان دهی فضای فعلی
مجموعه سبزه میدان را ناشی از کم توجهی به
هویت تاریخی و شهری بیان کرد و افزود :در استان
های دیگر فضاهای این گونه به مجموعه ای برای
عرضه سوغات و صنایع دستی تبدیل شده است تا
گردشگر سردرگم نشود اما در خراسان شمالی با
توجه به ظرفیت غنی در این زمینه و وجود فضای
مناسب سامان دهی نشده و هنوز انــدر خم یک
کوچه است«.عطار» هم که بیش از  40سال است
در مجموعه سبزه میدان فعالیت می کند ،از یک

میلیارد تومانی که در چند سال گذشته برای مرمت
این مجموعه هزینه شده است سخن گفت که با رها
کردن این مجموعه به حال خود هدر می رود.
او با اشاره به وضعیت سرای سبزه میدان گفت:
با رها شدن این مجموعه برخی کسبه با گذاشتن
کیسه های مختلف در راهــروی این سرا وضعیت
نامناسب و منظره ای زشت را ایجاد کرده اند ،در
حالی که این مسئله نیازمند پیگیری است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در
خصوص وضعیت فعلی مجموعه سبزه میدان و سر
و سامان دادن به فضا و تبدیل کردن این مجموعه
به فضاهای کاربردی سنتی گفت :میراث فرهنگی
به عنوان یک دستگاه مشورتی که می تواند در
مقوله کاربری ورود کند ،نظرات خود را مبنی بر
کاربری نامناسب و در شأن مجموعه سبزه میدان
نبودن به دستگاه های ذیربط همچون شهرداری
و مالکان اعالم کرده است.
«مستوفیان» ادامـــه داد :باید الــزامــاتــی توسط
اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری و دستگاه
های نظارتی در نظر گرفته شود تا از این مکان به
عنوان حجره های انباری استفاده نشود زیرا این
فضا قابلیت کاربری گردشگری و عرضه سوغات و
صنایع دستی را دارد .وی با بیان این که دپوی پشم

فضای خطرناکی را در این مجموعه ایجاد کرده
است ،اضافه کرد :بارها با ستاد مدیریت بحران
و شهرداری مکاتبه کرده ایم ،از این رو باید گفت
میراث فرهنگی وظیفه خود را انجام داده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان با بیان این که
اگر قرار است این مسئله حل شود باید همه دستگاه
ها و مالکان پای کار بیایند ،تصریح کرد :مکاتباتی
با مالکان مبنی بر این که طبق قوانین ،این بنا
واجد ارزش است و کاربری آن با شأن بنا هماهنگ
نیست صورت گرفته و به نفع مالکان است که از
پالک های مجاور به عنوان انبار به صورت مشترک
استفاده کنند و فضای مجموعه سبزه میدان را در
اختیار غرفه های سوغات و صنایع دستی و عرضه
غذاهای سنتی قرار دهند.
این مقام مسئول اظهار کرد :قرار بود در بخشی
از گرمابه ،بــازارچــه سنتی بــا رعــایــت ضــوابــط و
قوانین توسط مالک ایجاد شود اما شهرداری به
خاطر ایجاد پارکینگ ،این پروژه را متوقف کرده
است در حالی که در حوزه مرمت شهری و میراث
فرهنگی بر اســاس قوانین مــوجــود ،ایــن مقوله
مستثنی است و باید با رعایت بافت آن احیا شود.
وی خاطرنشان کرد :بر این اساس با شورای شهر
برای برطرف کردن این مسئله مکاتباتی داشتیم.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

آغاز توسعه لوله کشی آب
شیروان
روزنــامــه خراسان در شماره  6991که 14
مــرداد  1352به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «گــزارش خبرنگاران ما از شهرستانها»
از آغاز توسعه لوله کشی آب شیروان خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم « :توسعه لوله
کشی شهر شــیــروان با هزینه یک میلیون و
هفتصد هزار ریال در این شهر شروع شده و هم
اکنون قسمتهای بیشتری در سطح شهر لوله
گذاری گردیده است .این برنامه که از طریق
دفتر فنی استانداری بمرحله اجــرا گــذارده
شده ،در سه ماهه آینده خاتمه خواهد پذیرفت
و شهر شیروان از مضیقه بی آبی رهائی خواهد
یافت ».در مطلبی دیگر در این ستون آمده است:
«بهسازی جاده های روستائی شیروان که با
هزینه گزاف و بکار گرفتن چندین اتومبیل باری
و ماشینهای راهسازی انجام میگردد و اصوال
طبقنقشهمعینینیست...ریختنمقداریشن
و ماسه و بعد هم صاف نمودن آنها هیچ دردی را
دوا نخواهد کرد».

خبر
مدیر کل کمیته امداد خبر داد:

 10مهر؛ جشن عاطفه ها

علوی -جشن عاطفه ها در  600مدرسه برخوردار
استان  10مهر برگزار می شود .مدیرکل کمیته
امداد خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار
ما افزود :مردم خیر استان در مرحله اول برگزاری
جشن عاطفه ها  400میلیون تومان کمک کردند
که امیدواریم این رقم به بیش از  3میلیارد تومان
افزایش یابد« .الهی راد» میزان کمک های مردمی
به جشن عاطفه ها را در سال گذشته  2میلیارد و
 500میلیون تومان اعالم کرد .وی البته از اهدای
هزار بسته لوازم تحریر توسط یکی از کارخانجات
مشهد خبر داد که با اولویت دانش آموزان محروم
مناطق سیل زده راز و جرگالن و مانه و سملقان
توزیع خواهد شد .به گفته وی 5 ،هزار و 500
دانش آموز و هزار دانشجوی نیازمند تحت پوشش
کمیته امداد استان هستند.

