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نظارت بر حضور پزشک در مراکز درمانی

بر حضور پزشک در مراکز درمانی نظارت شود.
چند روز قبل حال یکی از بستگانم بد شد و او را
از روستای گرمک به درمانگاه شوقان بردیم ولی
به دلیل نبود پزشک ناچار شدیم او را به مرکز
اورژانس چاربید ببریم ،ولی در آن جا هم پزشک
حضور نداشت.

نوبت دهی تامین اجتماعی

چرا دیگر نوبت دهی درمانی سازمان تامین اجتماعی
به طور پیامکی در خراسان شمالی فعال نیست؟

خبر

تشکیل کارگروه های ویژه
برای بررسی عوامل اجرا
نشدن سرمایه گذاری
در راستای شفاف سازی اقدامات و عملکردها در
خصوص سرمایه گذاری در استان ،کارگروه های
ویــژه ای تشکیل شده است تا علل و عوامل اجرا
نشدن یا تعویق اجرای طرح ها و پروژه های مربوط
را بررسی و نتیجه را برای تعیین تکلیف این واحدها
اعالم کنند .حجت االسالم «جعفری» رئیس کل
دادگستری استان در جلسه ستاد استانی اجرای
سیاست های اقتصاد مقاومتی ،با اعالم این خبر
ادامه داد :طبق بررسی های انجام شده ،برخی
سرمایه گذاران با وجود دریافت مجوزهای قانونی
تاکنون فعالیت خود را آغاز نکرده اند و برخی نیز
با لحاظ اعطای تسهیالت و اعتبارات بانکی ،کار
تولیدی خــود را مطابق با طــرح ها و پــروژه های
تعریف شده به بهره برداری نرسانده اند.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

آغاز آسفالت کوچه های
اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  7052که 26
مهر  1352به چــاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها»
از آغاز آسفالت کوچه های اسفراین خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم« :با پیگیری
شــهــردار اسفراین کــار آسفالت تــعــدادی از
کوچه های این شهر شروع و از این نظر رفاه
ساکنین این کوچه ها فراهم میگردد».

پنج شنبه  ۱۸مهر  ۱۱ 139۸صفر  14۴۱شماره ۳۱۱۱

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سردرگمی زائران برای خرید دینار

شیری -این روزها با افزایش تعداد متقاضیان پیاده
روی اربعین حسینی ،تهیه ارز و دینار عراق بیشتر
مورد توجه قرار گرفته است و همین موضوع باعث
شده عالوه بر افرادی که از گذشته در عرصه خرید و
فروش ارزهای مختلف فعالیت داشتند ،عده ای هم
برای استفاده از فرصت پیش آمده در بازار دینار عراق
خرید و فروش می کنند .در این بین ،زائــران برای
تهیه دینار سردرگم شده اند.
«حــاج» یکی از زائــران اربعین حسینی که چند روز
است که در پی تهیه دینار عراق است ،گفت :این روزها
قیمت دینار عراق هم مانند دیگر ارزها نوسان دارد و
هر کس قیمتی می دهد.وی اظهار کرد :از آن جایی
که در استان صرافی رسمی وجود ندارد ،برای تهیه
هر ارزی با مشکل مواجه می شویم و اکنون هم برای
تهیه دینار که متقاضی زیادی دارد ،بازار با وجود برخی

فرصت طلبان نامناسب شده به طوری که در یک روز
و یک ساعت هم قیمت ثابتی برای دینار وجود ندارد و
هر فروشنده ای قیمت دلخواه خود را بیان می کند.به
گفته او ،در چنین مواقعی برای استان هایی که صرافی
رسمی ندارند باید بانک ها وارد عمل شوند در حالی که
بانک دینار نمی دهد یا به مقدار بسیار اندک می دهد
که جوابگوی نیاز زائران نیست.یکی دیگر از زائران که
به گفته خودش به فروشگاه ها و افراد متفرقه زیادی
برای تهیه دینار مراجعه کرده و هنوز هم موفق به خرید
نشده و همچنان سردرگم است ،گفت :کاش دولت،
تدبیری برای زائران اربعین در استان می اندیشید.
یک فروشنده سکه و ارز در بجنورد هم گفت :این
روزها تقاضا برای دینار عراق بسیار باالست و زائران
سردرگم هستند و در همین حین عده ای کاسب در
بازار به راه افتاده اند و دینار را به قیمت های باالیی

میفروشند«.معصومی» افزود :در حالی که قیمت هر
هزار دینار عراق در هفته های گذشته  9هزار و 200
تومان بود با افزایش تقاضا به  9هزار و  600تومان
افزایش یافت که این روزها عده ای فرصت طلب دینار
را با قیمت باال در بازار می فروشند.وی خاطرنشان
کرد :در حالی که قیمت واقعی هر هزار دینار در این
روزها  9هزار و  600تومان است اما عده ای از فرصت
استفاده و هر هزار دینار را  10هزار و  500تا  10هزار
و  600تومان معامله می کنند.
وی اف ــزود :بــرای ایــن که زائ ــران اربعین سردرگم
نشوند باید مرجعی مشخص برای تعیین قیمت ها و
جلوگیری از سردرگمی زائران ورود کند چون اکنون
بانک با هر گذرنامه ای تنها  100یورو یا معادل آن
ارز به نرخ بازار آزاد می دهد که این موضوع زائران
را راضی نمی کند.وی خاطرنشان کرد :از آن جایی

که خراسان شمالی مسافر عراقی نــدارد ،دینار هم
ندارد به همین دلیل عده ای از مشهد دینار خریداری
می کنند و با قیمت بیشتری به زائران می فروشند
در حالی که توصیه می کنیم زائران در هنگام اعزام،
دینار مورد نیازشان را از قم با نرخ هر هزار دینار 9
هزار و  600تا  9هزار و  700تومان خریداری کنند.
«معصومی» ادامــه داد :بــازار دالر و یــورو طی هفته
گذشته ثابت بود و تغییرات زیادی نداشت اما قیمت
دینار عراق به دلیل افزایش تقاضا و برخی فرصت
طلبان افزایش داشت.به گفته او ،احتمال دارد تا
روزهای آینده که تقاضا بیشتر می شود ،قیمت دینار
هم اندکی افزایش یابد.وی خاطرنشان کرد :از آن
جایی که بانک با نرخ آزاد به متقاضیان دینار می دهد
و برای زائران توجیه ندارد ،تعداد دالالن در این بخش
افزایش یافته است.

مدیرعامل پتروشیمی خراسان خبر داد:

موج مهربانی برای تحقق آرزوی یک مادر

ارزش فروش محصوالت پتروشیمی خراسان با افزایش دو برابری رکورد زد .مدیرعامل پتروشیمی
خراسان با بیان این مطلب افــزود :طی  6ماه نخست امسال ،ارزش فروش محصوالت پتروشیمی
خراسان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  200درصد ،معادل دو برابر افزایش یافت.
«حسین شفیعی» ارزش فروش  3محصول عمده اوره ،آمونیاک و مالمین را در مدت یاد شده بیش از
 704میلیارد تومان ذکر کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش دو برابری دارد .وی
خاطرنشان کرد :به لحاظ وزنی میزان فروش محصوالت این شرکت ،با  11هزار تن افزایش به 290
هزار و  251تن رسیده است.

مردم نوع دوست ایران یک بار دیگر سخاوت و بزرگ منشی را معنا کردند و برای تحقق آرزوی یک مادر
سنگ تمام گذاشتند« .مادری در آرزوی یک دیــدار»؛ عنوان مطلبی بود که سه شنبه هفته جاری منتشر
شد؛ مادری که آرزوی کربالیی شدن دارد .او گفته بود« :در آرزوی زیارت بارگاه امام حسین(ع) هستم ولی
دستم خالی است .زندگی را با صدقه پشت سر می گذارم و ناتوانم از پرداخت هزینه سفر ولی می میرم برای
زیارتش»...پس از انتشار این مطلب و انعکاس وسیع آن در فضای مجازی ،از خراسان شمالی ،گنجینه معرفت
ها گرفته تا اقصی نقاط ایران سرافراز ،سیگنال های همدلی برای کمک به این مادر چشم انتظار ارسال شد؛
برخی کمک نقدی و برخی دیگر هم اعالم آمادگی کردند تا هزینه سفر زیارتی این مادر را پرداخت کنند.
آفرین به این نوع دوستی و سخاوت.مادر چشم انتظار برای آن که دعای سفر را زمزمه کند همچنان چشم به
همت شما دارد .از کاروان نیکوکاری عقب نمانید.

رکوردزنی پتروشیمی

جشنواره قصه گویی برگزار شد
مرتضوی -مرحله استانی بیست و دومین جشنواره قصه گویی با معرفی برترین ها پایان یافت.
سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی در آیین افتتاحیه این
جشنواره از شرکت  250عالقه مند به قصه گویی سخن گفت که در نهایت  31قصه گو در مرحله
استانی به رقابت با یکدیگر پرداختند« .عسکری» اشاره به شعار این دوره از جشنواره با عنوان «آینده
ساختنی است» ،تصریح کرد :در واقع هدف از قصه گویی ساختن آینده است .او به شرکت کنندگان
توصیه کرد تا نگاه شان به قصه گویی برگزیده شدن نباشد ،بلکه قصه باید در خدمت بچه ها و برای
بچه ها باشد .به گزارش خبرنگار ما« ،محمد شاکری»« ،هما غالمزاده» و «تقی ابراهیمیان» داوری این
دوره از جشنواره را در مرحله استانی به همراه  3داور نوجوان بر عهده داشتند و 11نفر در این دوره از
جشنواره در بخش قصه گویان کودک و نوجوان باالی  12سال ،پدربزرگ و مادربزرگ و بزرگ سال
(زنان و مردان) به مرحله منطقه ای راه یافتند .برگزیدگان این دوره از جشنواره آبان با استان های
گلستان ،مازندران ،گیالن ،سمنان و البرز در استان گلستان به رقابت می پردازند.

پیش کسوتان دو و میدانی بر سکوی قهرمانی
شیرازی -بعد از قهرمانی «فریبا سیرانلو» در ماده  400متر مسابقات قهرمانی پیش کسوتان کشور،
دو مقام دیگر برای دو و میدانی کاران پیش کسوت استان به دست آمد.به گزارش خبرنگار ما« ،صغری
جمالی» در ماده  1500متر به مقام قهرمانی سومین دوره مسابقات دو و میدانی دست یافت و «آرزو
کمالی نژاد» نیز در ماده پرتاب وزنه قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

از سوی مدیر کل کمیته امداد استان صورت گرفت؛

دعوت از مدیران و کارمندان برای مشارکت
در طرح «برکت» و کمک به خانوادههای نیازمند
مدیر کل کمیته امداد خرسان شمالی از مدیران و کارمندان ادارات دولتی ،شرکتها و مؤسسات برای
مشارکت در طرح خداپسندانه و نیکوکارانه «برکت» بهمنظور کمک به خانوادههای نیازمند دعوت کرد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد« ،مجید الهی راد» افزود :بر اساس این طرح ،کارمندان دولتی،
شرکتی و مؤسسات ،داوطلبانه و به صورت مکتوب ،اجازه کسر و برداشت مبلغ مشخصی از حقوق
ماهیانه خود را بهعنوان صدقه برای کمک به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد میدهند.
وی افزود :با اجرای این طرح ،به صورت خودکار مبلغی از حقوق ماهیانه کارکنان متقاضی و همکار
در این طرح کسر و برای رسیدگی و حل مشکالت نیازمندان هزینه می شود.مدیر کل کمیته امداد
امــام خمینی (ره) خرسان شمالی دربــاره نحوه مصرف کمکهای طــرح برکت نیز تصریح کرد:
کمکهای کارکنان و کارمندان برای رفع نیازهای عمومی محرومان تحت حمایت کمیته امداد صرف
میشود«.الهی راد» با اشاره به مزایای اجرای این طرح افزود :کم هزینه بودن اجرای طرح ،سهولت
اجرا ،مستمر و پایدار بودن و گستردگی دامنه شمول ،از جمله مزایای اجرای این طرح هست.
وی با یادآوری این که هماکنون حدود  ۱۲۰هزار نفر از ساکنان استان تحت حمایت کمیته امداد قرار
ش های جامعه است.وی با تأکید
دارند ،ابراز کرد :تداوم خدمت به محرومان ،نیازمند همکاری همه بخ 
بر همدلی و هم افزایی دستگاههای اجرایی در کمک به محرومان و نیازمندان ،گفت :باید اقدامات
عملی بیشتری برای کاهش فاصله طبقات اجتماعی و افزایش توان اقتصادی مددجویان انجام شود.

اخبار

پرونده  2کولر قاچاق روی
میز تعزیرات

صدیقی -پرونده رسیدگی به  2کولر قاچاق،
روی میز تعزیرات حکومتی قرار گرفت .به گفته
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی فردی
که در بجنورد قصد جا به جایی دو دستگاه کولر
گازی قاچاق را داشت از سوی پلیس آگاهی استان
شناسایی شد«.سیدالموسوی» افـــزود :ارزش
کاالهای کشف شده بیش از  90میلیون ریال است
که پرونده در تعزیرات به منظور صدور رأی در حال
رسیدگی است.

ریزش دیوار قربانی گرفت
نجفیان -آوار دیوار یک منزل در حال ساخت در
بخش بام و صفی آباد اسفراین ،جان یک نفر را
گرفت.به گفته «کشوری» رئیس مرکز مدیریت
حوادث و فوریت های پزشکی اسفراین ،جوان ۳۷
ساله اسفراینی به دلیل ریزش دیــوار منزلش در
روستای نوده بخش بام و صفی آباد به دلیل عمق و
شدت جراحات وارد شده در دم جان باخت.

فوت یک زن در پی
برقگرفتگی

یک زن در روستای بام از توابع بخش بام و صفی
آباد اسفراین دچار برق گرفتگی شد.آن طور که
اهالی مطلع این روستا گفته اند؛ این زن با بدن
خیس هنگام استفاده از ماشین اصالح در حمام
دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

تصویب خروج سنگ شکنها
از داخل حریم شهرها

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی
خراسان شمالی از تصویب خروج سنگ شکن ها از
داخل حریم شهرهای استان در جلسه کارگروه امور
زیربنایی ،توسعه روستایی،عشایری و شهری و آمایش
سرزمین و محیط زیست استان خبر داد.به گزارش
روابــط عمومی اداره کل راه و شهرسازی ،دادجو
اظهارکرد :در این جلسه به وضعیت معادن واقع در
حریم شهرهای استان و بررسی پرونده های احداث
بنا درخارج از محدوده و حریم شهرها پرداخته شد.به
گفته وی ،مقرر شد ،سازمان صمت و راه و شهرسازی
از صدور یا تمدید مجوز معادن و واحدهای سنگ
شکن داخل حریم شهرهای استان خودداری کند و
معادن و سنگ شکن های موجود به خارج از حریم
شهرمنتقلشوند.

