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فارسی برای ما
بفرستید

 I Iساختمانسازی

در خیابان امیریه بجنورد تعداد زیادی ساختمان
در حــال احــداث اســت ،امــا اتفاقی که شاهد آن
هستیم خرابی موزاییک پیاده روهای این مسیر
است .برخی مالکان هیچ توجهی به بیت المال و
حقوق شهروندان ندارند.

 I Iگرانی پوشاک

قیمت پوشاک گرم افزایش بی سابقه ای داشته
اس ــت ،حتی جـــوراب و شــال و کــاه هــم از این
افزایش در امان نمانده اند .یک جفت جورابی را
که  10هزار تومان قیمت داشت امسال باید 35
هزار تومان بخریم ،قیمت شال و کاله هم که برق از
سرت می پراند؛ ناظران بازار کجا هستند؟

 I Iپاسکاری بین ادارات

برای ساخت انبار در روستایی که ساکن هستم
درخواستی به جهاد کشاورزی استان ارسال کرده
ام ،تا این انبار محصوالت کشاورزی در کنار جاده
ساخته شود که دسترسی راحــت باشد و هزینه
های حمل و نقل کمتر شود اما مرتب پرونده من
بین بخش ها و ادارات مختلف پاسکاری می شود.

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

تقاضای تعدادی از اهالی
روستاها برای احداث جنگل
مصنوعی
روزنامه خراسان در شماره  7188که 21
فروردین  1353به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «خبرهای شهرستانها» از تقاضای
تعدادی از اهالی روستاهای جاجرم برای
احداث جنگل مصنوعی خبر داده است .در
این مطلب می خوانیم« :بر اساس گزارشی
قراء زمان آباد ،سعید آباد ،سعد آباد ،گنجگاه،
کالته اکبر ،قلعه سفید ،ازغــن آبــاد ،خوش
آب و کالته نو که در جاجرم قرار دارند و در
مسیر شن های روان قرار گرفته مرتبا بر اثر
وزش بــادهــای موسمی و کــوالک خسارات
زیــادی به زراعــت -قنوات و قراء مزبور وارد
میشود .لذا مردم این منطقه خواهان ایجاد
جنگل مصنوعی در مسیر این شنها بــوده و
خواستارند ترتیبی داده شود که از کندن بوته
هائی که در این بیابانها روئیده اند خودداری
شود تا بلکه از خسارات عمده ای که بمردم
وارد میشود کاسته گردد».

پنج شنبه  ۱۴آذر  ۸ 139۸ربیع الثانی  14۴۱شماره ۳۱۵۳

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تعداد داوطلبان حضور در بهارستان به  ۳۳نفر رسید
یا از سوی جناح های سیاسی به عنوان کاندیداهای
احتمالی معرفی شدند پا در محل ثبت نام  3حوزه
انتخابیه نگذاشتند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان
شمالی در پاسخ به ســوال خبرنگاران در این باره
یک بار دیگر همچون روز نخست آغاز ثبت نام ها از
داوطلبان خواست زمان ثبت نام را به روز آخر موکول
نکنند چــرا که به هیچ وجــه زمــان ثبت نــام تمدید
نخواهد شد هر چند به دلیل نقص مدرک همچون

اصل آن ،ثبت نام آنــان با مشکل مواجه شــود .وی
همچنین از تشکیل  9هیئت اجرایی از  19هیئت
اجرایی استان تا ظهر روز گذشته خبر داد.
گزارش خبرنگار ما همچنین حاکی است ،روز گذشته
یک عضو علی البدل شورای اسالمی بجنورد ،یک
وکیل و یک معلم مقطع ابتدایی از جمله افــرادی
بودند که با حضور در محل ثبت نام وزارت کشور و
فرمانداری بجنورد برای انتخابات این دوره مجلس
شورای اسالمی ثبت نام کردند.
«طاهر رستمی» فرماندار اسفراین نیز از ثبت نام
 ۳داوطلب در این حوزه طی روز گذشته خبر داد تا
با ثبت نام  ۴نفر در روز نخست ثبت نام داوطلبان
انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه فرمانداری
اسفراین تعداد آن ها به  ۷نفر برسد.

تصدی فرمانداری بجنورد معرفی کردم و نظرم نیز
برای فرمانداری او تغییر نکرد اما منع قانونی باعث
شد سرپرست جدیدی را معرفی کنم.
وی ادامـــه داد :ایــن درســت اســت کــه فــرمــانــداری
فــاروج نیز یک ســال با سرپرست اداره شد امــا در
موضوع فرمانداری بجنورد با توجه به آغاز ثبت نام
از داوطلبان و روند تشکیل هیئت اجرایی برای ادامه

سرپرستی وی منع قانونی به لحاظ سیستم قضایی،
نظارتی و اجرایی وجود داشت .وی تصریح کرد :با
توجه به این که پس از گذشت  4ماه حکم فرمانداری
«شیردل» نرسید چاره ای جز تغییر نداشتیم و این
موضوع تحت تأثیر کسی نبوده و به کسی نیز ارتباطی
ندارد .وی خاطرنشان کرد :تمام مسیر استعالم برای
«شیردل» طی شده بود.

رئیس ستاد انتخابات :ثبت نام را برای دقیقه  90نگذارید
محمد آگاهی -رئیس ستاد انتخابات استان روز
گذشته با اعــام ثبت نــام  ۳۳داوطــلــب حضور در
بهارستان در  3حــوزه انتخابیه استان مــجــدد ًا از
داوطــلــبــان شــرکــت در انتخابات مجلس شــورای
اسالمی خواست ثبت نام خود را به روز آخر موکول
نکنند« .ولــی ا...حــیــاتــی» پس از حضور در ستاد
انتخابات در فــرمــانــداری بجنورد و گفتن خسته
نباشید به عوامل اجرایی ستاد انتخابات تعداد ثبت
نام شدگان را تا ظهر روز گذشته در بجنورد  ۲۲نفر،

در اسفراین  ۷نفر و در شیروان  4نفر اعالم کرد .وی
در خصوص ترکیب جنسیتی شرکت کنندگان نیز
اظهار کرد :تاکنون  ۸داوطلب بانو بوده اند که در
دوره گذشته در مجموع  5درصد از ثبت نام شدگان
بانو بودند .گزارش خبرنگار ما حاکی است ،با گذشت
 4روز از آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی همچنان افراد شاخصی
که طی ماه های گذشته فعالیت های انتخاباتی خود
را با حضور در مکان های غیر رسمی آغاز کرده بودند

استاندار تشریح کرد:

چرایی تغییر سرپرست فرمانداری بجنورد
استاندار خراسان شمالی منع قانونی را دلیل اصلی
تغییر سرپرست فــرمــانــداری بجنورد اعــام کــرد.
«شجاعی» در ایــن بــاره گفت« :بهمن شــیــردل» با

توجه به سابقه کاری اش و شناخت اوضاع از منظر
استانداری خراسان شمالی تمام شاخص ها را برای
فرمانداری بجنورد داشت و بر این اساس او را برای

شجاعی خبر داد:

ظرفیت های استان برای کشت و صنعت ،فراوری و دام سبک
محمدی -مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری ملل
روز گذشته در حضور استاندار خراسان شمالی
در جریان آخرین پیگیری ها برای تشریح ظرفیت
های سرمایه گــذاری در شهرستان های مختلف
استان قرار گرفت و از تالش ها برای ارتقای سطح
معیشتی و اقتصادی مردم با سرمایه گذاری سخن
به میان آورد.حــجــت االســام «جــوادی» با تقدیر
از اقدامات صورت گرفته و پیگیری های مجدانه
استاندار خراسان شمالی ،از نمونه های موفق
سرمایه گ ــذاری در چند اســتــان کشور از جمله
کرمان و اصفهان سخن گفت و به سفر اخیر خود به
قطر و اقدامات این کشور در بحث جذب سرمایه و
استفاده از فرصت ها گریزی زد و به مدیران حاضر
در جلسه تاکید کرد که نباید از فرصت ها غافل

شوند.وی با بیان این که  32سال است مدیرعامل
ایــن موسسه ام و ایــن موسسه با  45000ریال
تشکیل شد و االن به ازای هر ریال آن شغل داریم،
تصریح کرد :کار کردن در ایران سخت و ترمز در
کشور زیاد است ولی باید کار کرد.وی با اشاره به
ظرفیت های خراسان شمالی ،آمادگی خود را
برای سرمایه گذاری اعالم کرد و این را هم گفت که
در شیروان ظرفیت احداث تله کابین وجود دارد
و اگر کاری کنیم  5میلیون نفر از جمعیت عبوری
ساالنه از استان چند ساعت در استان بمانند
اقتصاد این استان متحول می شود.
وی تاکید کرد که نیاز است برای هماهنگی بیشتر
دفتری در استان دایر و فردی کاربلد و مبتکر پیگیر
کارها شود.استاندار خراسان شمالی هم از برگزاری

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان خبر داد:

خدمات فقط برای  3درصد دانش آموزان استثنایی

صدیقی -به حدود  3درصد دانش آمــوزان استثنایی
استان خدمات ارائــه و تالش می شود با برنامه ریزی
جدی تر تعداد بیشتری از دانش آموزان خدمات دریافت
کنند .رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان
شمالی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود :در

استان حدود  4هزار دانش آموز با نیازهای ویژه وجود
دارند که حدود نیمی از آن ها در  59مدرسه عادی در
گــروه های  7گانه مشغول به تحصیل هستند .دکتر
«متقیان» دانش آمــوزان مبتال به اوتیسم را در استان
 40نفر ذکر کرد که روند آن افزایشی است .این مسئول

همایش سرمایه گذاری در خرداد سال آینده خبر
داد و به ظرفیت های استان برای سرمایه گذاری
گریزی زد.وی تاکید کرد که تا چهارشنبه پروژه ها و
طرح ها در شهرستان ها برای سرمایه گذاری با نظر
فرمانداران مشخص تا برای انعقاد قرارداد به تهران
برده شود و در این خصوص هیچ شهرستانی بدون
طرح و پروژه نباشد«.قنبری» معاون هماهنگی امور
اقتصادی استاندار خراسان شمالی هم خطاب به
مدیران حاضر در جلسه گفت که پروژه های مختلف
در شهرستان ها را قطعی کنیم تا بــرای انعقاد
قرارداد با موسسه ملل برای سرمایه گذاری نهایی
شود«.زارعی» فرماندار راز و جرگالن هم از وجود 9
هزار و  500بافنده فرش در این شهرستان خبر داد
و گفت :راز و جرگالن در تولید پیله ابریشم در رتبه 5
کشوری قرار دارد و با توجه به وجود پتانسیل خوب
در بحث تولید فرش و در صورت سرمایه گذاری و
حمایت ،دستاورد خوبی خواهد بود«.گل حسنی»
فرماندار گرمه هم از وجود ظرفیت تولید فرش در

هزینه سرویس رفت و آمد ماهانه دانش آموزان استثنایی
را  80میلیون تومان اعــام کرد که نسبت به هزینه
کشوری در این خصوص ناچیز است .همچنین «متقیان»
به دایر شدن  43کالس برای دانش آموزان استثنایی در
مناطق محروم استان اشاره کرد و گفت که توسعه کالس
ها در این زمینه در مناطق محروم از اولویت های آموزش
و پرورش استثنایی استان است .رئیس اداره آموزش
و پرورش استثنایی استان نبود مسئولیت های تعریف
شده در حوزه نهادهای مرتبط در خصوص دانش آموزان

چند روستای این شهرستان سخن به میان آورد و به
آخرین اقدامات در خصوص شهرک گلخانه ای این
شهرستان هم گریزی زد«.عــوض زاده» سرپرست
فرمانداری بجنورد هم از ثبت نام  3هزار و 500
بافنده فرش در سامانه کــارا خبر داد«.رستمی»
فرماندار اسفراین هم از شناسایی  22سوله خبر
داد و افزود :در  10روستا پتانسیل تولید فرش و در
 5روستا سوله وجود دارد ولی در  5روستای دیگر
وجود ندارد.تعیین تکلیف تامین زمین برای سرمایه
گذار به منظور احداث دامداری هزار رأسی در فاروج
با همکاری موسسه ملل توسط فرماندار فــاروج و
با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی و جهاد کشاورزی استان ،ایجاد
مجتمع فرش دست باف در شیروان با همکاری
موسسه ملل ،تامین زمین برای احــداث گلخانه و
همچنین برای احداث مجتمع گردشگری از جمله
طرح هایی بود که در جلسه  6آذر بــرای سرمایه
گذاری موسسه مالی و اعتباری ملل مطرح شده بود.

با نیازهای ویژه ،کمبود نیروی انسانی به خصوص در
بخش توان بخشی ،نبود وسایل حمل و نقل تخصصی
و مناسب ســازی شهری و نبود تجهیزات تخصصی و
ورزشی را از مهم ترین مشکالت دانش آموزان استثنایی
استان نام برد« .متقیان» با بیان این که در استان فقط
یک سالن ورزشی مختص دانش آموزان استثنایی وجود
دارد ،افزود :در مدارس استثنایی استان  15نیروی توان
بخش به صورت تمام وقت حضور دارند که این میزان باید
حداقل به سه برابر افزایش یابد.

اخبار

آتش آنفلوانزا همچنان شعله
میکشد
قربانیان به  ۴نفر افزایش یافت
علوی -تعداد قربانیان آنفلوانزا در خراسان شمالی به 4
نفر افزایش یافت .معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی با بیان این مطلب افــزود :با تایید مرگ
یک کودک زیر یک سال بر اثر آنفلوانزا ،تعداد قربانیان
این بیماری به  4نفر افزایش یافت.دکتر «دلشاد» ادامه
داد :در روزهای گذشته پس از شیوع آنفلوانزا  292بیمار
به بیمارستان های این استان مراجعه کردند که بیشتر
آن ها بستری شده اند .وی تزریق واکسن به افراد مستعد
ابتال به ویروس را که کودکان زیر  6سال و افراد باالی 65
سال هستند ،توصیه کرد و افزود :مردم می توانند واکسن
آنفلوانزا را از داروخانه های شهر تهیه کنند و نیازی به نسخه
پزشک نیست.وی اضافه کرد :پیشگیری عمده در ابتال به
آنفلوانزا ،رعایت بهداشت فردی است.

رئیس کل دادگستری در همایش طرح «نماد»:

گلوگاه های آسیب های
اجتماعی باید شناسایی شود

عــلــوی -گــلــوگــاه هــای آســیــب هــای اجتماعی باید
شناسایی شود .رئیس کل دادگستری خراسان شمالی
با بیان این مطلب در همایش طرح «نماد» افزود :آسیب
های اجتماعی به تدریج وارد می شوند و بر الیه های
مختلف اثر می گذارند و خصوصیت این آسیب ها این
است که خودسرانه به وجود نمی آیند و گسل هایی که
در جامعه وجود دارد علت بروز آن هاست« .جعفری»
ادامــه داد:بــایــد گلوگاه های آسیب ها را شناسایی و
پیشگیری کنیم زیرا دانش آموزان ما هم اکنون دچار
مسائل زودرس شده اند و به همین دلیل نیاز است طرح
با قوت اجرا و از آن مراقبت شود.

کارگاه های جدید آموزشی اوقاف

سبک زندگی

مرتضوی -دوره آموزشی ویژه خدام و هیئت امنای بقاع
و اماکن متبرکه برگزار شد .مدیرکل اوقاف و امور خیریه
خراسان شمالی گفت :پرداختن به آسیب های اجتماعی،
رسانه شناسی و سبک زندگی ،پاسخگویی به شبهات
دینی و مشاوره و وقف از محورهای این کارگاه یک روزه
بود .حجت االسالم «آسوده» افزود :این دوره برای خادمان
و هیئت امنای شهرستان های بجنورد و مانه و سملقان در
آستان امامزاده سیدعباس(ع) برگزار شد.وی خاطرنشان
کرد :دوره آموزشی مبلغان بومی استان نیز در شبستان
امامزاده سیدعباس(ع) بجنورد به منظور ارتقای سطح
سواد رسانه ای و آسیب شناسی اجتماعی برگزار شد.

