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 I Iتردد به ایستگاه قطار

چرا برای تردد مسافران به ایستگاه های قطار نقاب
و جاجرم از بجنورد یک سرویس رفت و برگشت در
نظر نمی گیرند تا مسافران قطار دغدغه رفتن به
ایستگاه و برگشتن از آن را نداشته باشند؟

 I Iحذف گوجه از غذا

بــا گـــران شـــدن قیمت گــوجــه فــرنــگــی ،برخی
آشپزخانه ها گوجه را از غذاهای بیرون بر حذف
کرده اند اما با همان قیمت غذا را به مشتری می
دهند .مسئوالن مرتبط رسیدگی کنند.

 I Iوضعیتپارکینگ

پارکینگ همگانی در خیابان شهید پورآدینه
بــجــنــورد نــیــاز بــه ســامــان دهــی دارد و کــاش بر
آن نــظــارت شــود تــا رانــنــدگــان بــا آرامـــش خاطر
خودروهای خود را در این مکان پارک کنند.

 I Iبازنگری در خیابان های یک طرفه

آیا زمان آن نرسیده که مسئوالن شهری در بجنورد
وضعیت خیابان ها و کوچه های مهم یک طرفه
را بازنگری کنند .برای رفتن به برخی نقاط شهر
باید چندین کیلومتر بچرخیم در حالی که ضرورت
چندانی برای یک طرفه بودن برخی خیابان ها
احساس نمی شود.

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

کالس آموزشی کارشناسان
رومانیایی در بدرانلو
روزنــامــه خراسان در شماره  7249که 31
خـــرداد  1353بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی
در صفحه  2از بــرگــزاری کــاس آمــوزشــی
کارشناسان رومانیایی در بدرانلو خبر داده
اســت .در ایــن مطلب می خوانیم« :بمنظور
افــزایــش و بهبود محصول انگور یک کالس
آموزشی در زمینه هرس مو زیر نظر کارشناسان
رومــانــی و کارشناسان ایــرانــی طــرح اصــاح
تاکستانها در بدرانلو از توابع بجنورد تشکیل شد
و حدود  6نفر از باغداران با روش صحیح هرس
عمال آشنایی پیدا کردند .نظیر این کالس نیز
در فــاروج تشکیل شد و در خصوص هورمون
پاشی روی خوشه هــای انگور اطالعاتی در
اختیار باغداران گذاشته شد .گزارش سخنگوی
اداره کل کــشــاورزی خــراســان حاکیست که
این کالسها بتدریج در کلیه مناطق انگورخیز
خراسان تشکیل خواهد شد».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

تحلیل آماری از وضعیت اعتباری پروژه های کلیدی خراسان شمالی

پروژه های مهم استان در بودجه  99با رنگ زرد
خــســروی -وضعیت اعتبار پیش بینی شــده بــرای
پروژه های مهم خراسان شمالی در الیحه بودجه 99
چگونه است؟ این پرسشی است که با بررسی جدول
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎی تملک دارایــی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍیی ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  99می توان به آن پاسخ گفت.
تحلیل آمــاری وضعیت پــروژه های کلیدی خراسان
شمالی نشان می دهد رنگ اعتباری پروژه های مهم
استان در الیحه بودجه  99زرد اســت و به عبارتی
وضعیت متوسط اعتباری دارند و نیاز است برای آن ها
در بهارستان چانه زنی صورت گیرد .در ادامه ،اعتبار
برخی پــروژه های مهم استان در بودجه سال آینده
را بررسی و با الیحه بودجه امسال مقایسه کرده ایم.

پیش از این در روزنامه «خراسان شمالی» نوشتیم در
الیحه بودجه سال آینده برای احداث پروژه بزرگراه
بهشهر -گرگان -آزادشهر -بجنورد -شیروان -قوچان
 100میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است .این در
حالی است که در الیحه بودجه سال  ،1398برای
احداث این بزرگراه در مجموع به طول  511کیلومتر
مبلغ  50میلیارد تومان برآورد اعتباری صورت گرفته
بود؛ بزرگراهی که البته بخش های عمده ای از آن در
خراسان شمالی و بخشی از آن هم در استان گلستان
ناتمام باقی مانده و تشنه اعتبار است.در این جدول،
برآورد اعتباری سال  99برای احداث آنتن ایستگاه
راه آهن جوین -اسفراین -بجنورد -شیروان به طول

تفاوت قیمت میوه در نقاط مختلف شهر
شیری-تفاوت قیمت میوه از یــک فروشگاه تا
فروشگاه دیگر درد مشترک مــردم در ایــن بــازار
است .وضعیت بازار میوه به گونه ای است که قیمت
ها در یک نوع مشخص  2تا  4هزار تومان تفاوت
دارد و حتی گاهی قیمت میوه در یک فروشگاه در
صبح و شب هم متفاوت است.این گرانی ها اگرچه
از گذشته بوده اما با توجه به نزدیک شدن به شب
یلدا به دغدغه شهروندان تبدیل شده است.گزارش
میدانی خبرنگار ما حاکی از این است که قیمت
میوه در بجنورد عالوه بر نوع محصول ،منطقه به
منطقه نیز متفاوت است و هر کسی میوه ارزان
بخواهد باید از حواشی شهر خرید کند و میوه با
کیفیت در خیابان های مرکز شهر گران تر است.
در حالی که یک کیلو نارنگی در حدفاصل تقاطع
شهید قربانی تا چهارراه شهرداری 3 ،تا  4هزار

و  500تومان ،انار  4تا  4هزار و  500و سیب 3
هزار و  500تا  4هزار و  500تومان است همان
نوع نارنگی در حدفاصل چهارراه شریعتی تا 17
شهریور  6تا  8هزار و  ،500انار  6هزار و  500تا
 10هزار و  500و سیب  5تا  6هزار و  500تومان
اســت .برخی میوه فروشان مرکز شهر به دلیل
اجــاره های باالی ملک ،این اجــازه را به خود می
دهند که میوه را با قیمت باالتری نسبت به دیگر
مناطق شهر عرضه کنند.
وقتی دلیل گرانی انار را که برچسب  10هزار و
 500تومانی دارد ،از فروشنده ای در خیابان
طالقانی غربی پرسیدم با خونسردی گفت :قیمت
همه جا همین است و انارهایی که قیمت کمتری
دارد ،کیفیت شان هم پایین است در حالی که
همان نوع انار در فروشگاه دیگری  8هزار و 500

 170کیلومتر  39میلیارد تومان است در حالی که
این برآورد در الیحه بودجه امسال  15میلیارد تومان
و مبلغ مصوب آن  25میلیارد تومان بود.از سوی دیگر،
بــرای احــداث راه آهن گرگان -بجنورد و شیروان-
مشهد در الیحه بودجه سال آینده  1.5میلیارد تومان
برآورد اعتبار صورت گرفته است ،در حالی که برآورد
و مبلغ مصوب آن در الیحه بودجه امسال  3میلیارد
تومان بود.این پروژه به طول  520کیلومتر احداث
خواهد شد و سال آغاز آن  1389و سال اتمام پروژه
 1401اعــام شــده و ایــن در حالی اســت که عم ً
ال
عملیات اجرایی آن منوط به اعالم آمادگی فاینانسور
چینی اعالم شده است.طبق اطالعات ارائه شده در

تومان بود.او به کیفیت دیگر میوه ها نیز اشاره کرد
و افــزود :عمده دلیل تفاوت قیمت ها ،به کیفیت
و نوع میوه بستگی دارد؛ به عنوان مثال نارنگی
 3تا  4نوع مختلف دارد و تفاوت قیمت ها هم از
 2تا  4هزار تومان متفاوت است.وی اظهار کرد:
عــاوه بر تمام این ها ،نرخگذاری باال در میدان
میوه و تره بار هم از دیگر دالیل گرانی میوه است
ضمن این که میوه برای این که به دست مصرف
کننده برسد ،چند دست می چرخد و در نهایت
با قیمت باالیی به دست مصرف کننده می رسد و
در این میان فروشنده به غیر از لحاظ کردن سود
قانونی اش هیچ نقش دیگری ندارد.هرچند به نظر
می رسد فروشنده با توضیحات خود سعی در قانع
کردن من دارد اما شواهد نشان می دهد تفاوت
قیمت ها بسیار زیاد است و عمده شهروندان به
دنبال فروشگاهی با قیمت های کمتر می گردند
چرا که برخی از آن ها با شنیدن قیمت ها از خرید
منصرف می شوند .وی اظهار کرد :به نظر میرسد

تاکید معاون وزیر بهداشت بر ضرورت راه اندازی اورژانس هوایی در استان
گــروه خبر -معاون حقوقی و امــور مجلس وزارت
بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای
اسالمی با توجه به شرایط خاص منطقه و تردد زائران
امام رضا(ع) بر ضرورت راه اندازی اورژانس هوایی
در خراسان شمالی تاکید کرد .دکتر «کریم همتی»
در حاشیه بازدید از بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد
اظهار کرد :با پیگیری و مکاتبات مسئوالن دانشگاه
علوم پزشکی ایــن استان با وزارت بهداشت ،راه
اندازی اورژانس هوایی با جدیت پیگیری می شود.
وی با بیان این که برخی فضاهای درمانی دانشگاه

علوم پزشکی خــراســان شمالی ،بــا کمک وزارت
بهداشت نیازمند استانداردسازی است ،خاطرنشان
کرد :مشکالت و نیازمندی های این استان در حوزه
بهداشت و درمان به وزیر بهداشت گزارش می شود.
وی نبود ام آر آی در شیروان و مشکالتی در حوزه ابنیه
و زیرساخت های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی را از دیگر نیازمندی های در اولویت
بررسی بیان کرد.به گفته وی ،در سفر قریب الوقوع
دکتر نمکی ،وزیر بهداشت به این استان در هفته های
آینده ،حل مشکالت بهداشتی و درمانی خراسان

شمالی در اولویت قرار می گیرد و بررسی می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ضمن
ابــراز رضایت از پیشرفت و توسعه زیرساخت های
بخش درمان پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت
در این استان ،اضافه کــرد :محرومیت این استان
بیانگر ایــن واقعیت اســت که باید زیرساخت های
سالمت بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

 I Iافزایش  ۱۵درصدی سهم بهداشت و
درمان در بودجه ۹۹

نجفیان -نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان

الیحه بودجه  99بــرای 4خطه کــردن راه بجنورد-
اسفراین -سبزوار برای سال آینده  20میلیارد تومان
برآورد اعتبار صورت گرفته در حالی که برآورد آن در
بودجه امسال  3میلیارد و مبلغ مصوب برای امسال
 13میلیارد تومان بوده است.در کنار این موارد ،برآورد
بودجه سال  99برای احداث سد خاکی بش قارداش
 100میلیون تومان اعالم شده و مبلغ مصوب امسال
برای آن همین میزان بوده است .در همین زمینه ،به
منظور مطالعه و اجرای سدهای دربند و قره دانلو نیز 4
میلیارد تومان برآورد اعتباری برای سال آینده صورت
گرفته در حالی که مبلغ مصوب آن برای امسال 5.5
میلیارد تومان اعالم شده است.

فروشندگان پــول مکان را از مــردم دریــافــت می
کنند در حالی که میوه همان میوه و کیفیت همان
کیفیت است.وی خاطرنشان کرد :متأسفانه زمانی
که به فروشندگان اعتراض می کنیم دلیل گران
فروشی ها را اجــاره باالی مغازه ذکر می کنند و
می گویند ما هم باید درآمد داشته باشیم تا بتوانیم
اجاره پرداخت کنیم.
در ایــن بــاره نایب رئیس اتحادیه میوه و تــره بار
بجنورد گفت :هیچ فروشنده ای حق گران فروشی
به بهانه اجاره مغازه یا محل کسب را ندارد«.رئوف
نیا» ســود قانونی بــرای میوه فــروشــی هــا را 30
درصــد ذکر کرد و افــزود :میوه فروشان براساس
فاکتور خرید ،مجاز هستند میوه را با  30درصد
سود به مصرف کننده بفروشند.وی دلیل تفاوت
قیمت میوه را کیفیت آن اعالم کرد و ادامه داد:
فروشندگان به تناسب قدرت خرید مشتریان خود
میوه های باکیفیت و کم کیفیت را عرضه می کنند
که به مراتب میوه باکیفیت قیمت باالتری دارد.

مجلس شورای اسالمی در بازدید از زیرساخت های
سالمت و بهداشت و درمان اسفراین از افزایش ۱۵
درصدی سهم بهداشت و درمان در بودجه سال ۹۹
با وجود مشکالت اقتصادی خبر داد و آن را برآیند
یک نگاه ملی دانست.دکتر «قربانی» توزیع عادالنه
خدمات سالمت را ارمغان طرح تحول نظام سالمت
برشمرد و از اهتمام برای افزایش بیشتر سهم بودجه و
درمان از مسیر مالیات بر دخانیات و کاالهای خسارت
رسان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس خبر
داد.وی به سهمیه مازاد  ۳۰درصدی پزشکی دانشگاه
های علوم پزشکی برای مناطق محروم و کم برخوردار
اشاره و اظهار کرد :وجود امکانات می تواند مقدمه ای
بر افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم باشد.

هوا گرم می شود
صدیقی -دمای هوا در استان افزایش می یابد و
هوا گرم می شود .به گفته کارشناس پیش بینی
اداره کل هواشناسی استان پدید غالب برای پنج
شنبه (امــروز) وزش باد همراه با بارش پراکنده و
در ارتفاعات به ویژه در شمال استان بارش برف
اســت و بــرای جمعه (فـــردا) هــم جــوی پــایــدار را
شاهد خواهیم بود« .هادی زاده» با بیان این که
دما از جمعه تا اوایل هفته آتی چند درجه افزایش
می یابد ،افــزود :طی  24ساعت منتهی به صبح
چهارشنبه ،بیشترین میزان بارندگی مربوط به
اسماعیل آباد با  1.5میلی متر بود.

بجنورد در آستانه حذف از
فهرست شهرستان های
دارای کتابخانه استیجاری    
مرتضوی -بــا انتقال  2کتابخانه استیجاری
شهرستان بجنورد ،ایــن شهر در آستانه حذف
از فهرست شهرستان هــای دارای کتابخانه
استیجاری قرار گرفت.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی بجنورد در
گفت و گو با خبرنگار ما از انتقال  2باب کتابخانه
امــام رضــا(ع) و الــزهــرا(س) بجنورد به مجتمع
الغدیر و کتابخانه دانشوران شهرداری خبرداد
و تصریح کرد :کتابخانه فرهنگ حصار گرمخان
نیز در زمــره کتابخانه هــای استیجاری است
که به محض آمــاده شدن ساختمان آن بجنورد
در فهرست شهرستان هــای بــدون کتابخانه
استیجاری قرار می گیرد.
«امیری» تعداد کتابخانه های موجود در شهرستان
بجنورد را  6باب بیان کرد و کتابخانه های مرکزی،
دهخدا ،امام رضا(ع) و الزهرا (س) حصارگرمخان
و چناران شهر را در زمره کتابخانه های شهری
برشمرد و تعداد کتابخانه های روستایی را  2باب
ذکر کرد.

جایزه بین المللی در دستان
«احسان»

ضیغمی -مستند کوتاه «قارالواج» به نویسندگی
و کارگردانی «احسان کمالی» از اعضای انجمن
سینمای جــوانــان بجنورد ،عنوان بهترین فیلم
مستند بخش بینالملل جشنواره «راه ابریشم»
ترکیه را از آن خود کرد.گفتنی است ،داستان این
فیلم درباره اهمیت اسب برای قوم ترکمن و رابطه
عاطفی عجیبی است که بین آنهــا و اسبهای
شان وجود دارد.

