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فارسی برای ما
بفرستید

I Iپیچ خطرناک

پیچ خطرناک جــاده شهرک فرهنگیان بجنورد
ضلع جنوبی کارخانه ماکارونی به سرعت گیر نیاز
دارد.

I Iدرجه آرایشگاه ها

مــاک تعیین درجــه آرایــشــگــاه هــای مــردانــه در
بجنورد چیست؟ برخی آرایــشــگــاه هــا خدمات
مشابه دارند اما فقط به خاطر داشتن درجه بیشتر،
دستمزد بیشتری دریافت می کنند.

I Iراه دسترسی به سایت اداری

چرا راه دسترسی به سایت اداری بجنورد و پارک
دوبرار در حاشیه میدان بار تعریض و بازسازی نمی
شود؟ تردد در این قسمت با توجه به تاریکی مسیر
خطرناک است.

I Iتبلیغ تخت جمشید در موزه مفخم

بــرای رفتن به مــوزه مفخم بلیت گرفتم امــا با
تصویر ناراحت کننده ای مواجه شــدم ،تصویر
روی بلیت دروازه ملل تخت جمشید بــود در
حالی که دستگاه متولی به راحتی می تواند با
چاپ تصویر مفخم برای موزه به شکل رایگان
تبلیغ کند.

I Iقدردانی

از شــهــردار محترم جاجرم و پرسنل خــدوم این
دستگاه بابت اجرای برنامه های عمرانی در شهر
از جمله مناسب سازی پیاده روی خیابان شهید
بهشتی تشکر و قدردانی می کنیم.

I Iتفاوت قیمت

سیب زمینی در شهر بجنورد با قیمت بیش از  3تا
 4هزار تومان فروخته می شود ،این در حالی است
که در شهرهای شمالی مجاور استان به قیمت
هزار و  500تومان فروخته می شود.

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

حادثه برای موتورسواران
تهرانی
روزنامه خراسان در شماره  7260که  13تیر
 1353به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرهای شهرستانها» از وقوع حادثه برای
موتورسواران تهرانی خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم:
«دو جـــوان  23ســالــه بــا موتورسیکلت از
تــهــران عـــازم مشهد بــودنــد کــه در 120
کیلومتری غربی بجنورد مــوتــور از جــاده
منحرف و سرنگون گردید که در نتیجه یکی
از موتورسواران که گویا رانندگی موتور را
عهده دار بــود بشدت مــجــروح میشود و به
وسیله پزشک بهداری بجنورد که عازم جنگل
بوده به بیمارستان حمل و مورد مــداوا قرار
گرفت ولی شدت جراحات وارده بحدی بود
که مداوا موثر واقع نشد و مجروح فوت کرد.
حال مجروح دیگر نسبتا خوب و جریان تحت
رسیدگی است».

بدون تیتر
ﺍ ﺍهمایش آغاز طرح زمستانی استان برگزار شد.
«سید عبدالمجید نــژاد صفوی» مدیرکل راه و
شهرسازی خراسان شمالی در این همایش گفت:
زندگی مــردم وابسته به حمل و نقل است و می
توانیم با رعایت فرهنگ رانندگی تصادفات را
کاهش دهیم.
وی ادامه داد :متاسفانه امروز بخشی از درآمدهای
ملی ،به ناحق صرف هزینه های بی مباالتی برخی
کاربران جاده ای می شود.

اخبار

طی 20روز گذشته اتفاق افتاد؛

سومین حادثه گازگرفتگی دانش آموزی

محمد آگاهی -در پی خــروج لوله بخاری از محل
نصب اش تعدادی از دانش آموزان یک کالس درس
در دبیرستان غیر انتفاعی امام حسین(ع) بجنورد
دچار مسمومیت شدند .چهارم و هشتم ماه جاری نیز
تعدادی از دانش آموزان در بجنورد و روستای دهنه
اجاق اسفراین با گاز منواکسید کربن مسموم شده
بودند که خوشبختانه منجر به وقوع حادثه ای تلخ
نشد اما وقوع  3حادثه گازگرفتگی دانش آموزان طی
 20روز گذشته زنگ خطری است که باید به شدت
جدی گرفته شود .به گزارش خبرنگار ما ،صبح روز
گذشته در پی مسمومیت تعدادی از دانش آموزان
دبیرستان امام حسین(ع) واقع در دهکده مقاومت،
نیروهای اورژانس و کارشناسان سازمان آتش نشانی
بجنورد به محل حادثه اعــزام شدند .به گفته مدیر
آتش نشانی بجنورد ،در پی بروز این حادثه نیروهای

اورژانس  4نفر از دانش آموزان را برای ادامه مداوا
به بیمارستان منتقل کردند که گویا مشکل خاصی
نداشتند« .گریوانی» دلیل بروز این حادثه را خروج
لوله بخاری از محل نصب اش اعــام کــرد امــا این
توضیح را نیز داد که در بازدید از ایــن دبیرستان
متوجه شدیم نکات ایمنی به خوبی در استفاده از
سیستم گرمایشی رعایت نشده است.
یک فرد مطلع در دهکده مقاومت نیز در خصوص
چگونگی وقوع این حادثه گفت :طبق اظهارات دانش
آموزان این کالس یکی از دانش آموزان در هنگامی
که شعله بخاری کم بوده است به این بخاری تکیه می
کند و روی آن می نشیند به همین دلیل باعث خارج
شــدن لوله بخاری شــده اســت امــا نه دانــش آمــوزان
و نه معلم کــاس متوجه ایــن موضوع نمی شوند و
این حادثه رخ می دهــد .مدیرکل نوسازی ،توسعه

و تجهیز مــدارس خراسان شمالی نیز در خصوص
نظارت بر سیستم گرمایشی مدارس و رعایت نکات
ایمنی در استفاده از ایــن وسایل گفت :اداره کل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس بر مدارس دولتی
به طور مــداوم نظارت دارد اما در خصوص مدارس
غیر انتفاعی در هنگام ارائه مجوز بازدیدهای الزم
درباره چگونگی نصب وسایل گرمایشی صورت می
گیرد و در هنگام تمدید پروانه ادامه فعالیت دوباره
این نظارت وجود دارد« .فالح» ادامه داد :هم اکنون
در صورت ارائه مجوز جدید برای مدارس غیر انتفاعی
به طور حتم رعایت تمام استانداردها برای اعطای
مجوز خواسته می شود اما با وجــود مصوبه هیئت
دولــت مبنی بر دادن مهلت  3ساله بــرای برقراری
سیستم های جدید گرمایشی با رعایت تمام اصول
ویــژه در مــدارس غیر انتفاعی مشغول به فعالیت،

برخی مدارس غیر انتفاعی استان با همان سیستم
گرمایشی گذشته مشغول به فعالیت هستند.
موسس این دبیرستان نیز در خصوص تجهیز این
مدرسه به سیستم گرمایشی مناسب از جمله نصب
شوفاژ گفت :از مدت ها قبل برنامه ریزی کرده ایم
تا به صورت فاز به فاز مدرسه امام حسین(ع) را به
سیستم شوفاژ یا دیگر سیستم های گرمایشی با درجه
ایمنی بیشتر تجهیز کنیم اما با توجه به شرایط مالی
موجود هم اکنون توان تسریع در این کار را نداریم و
نمی توانیم در این خصوص وعده دهیم« .احمدی» با
بیان این که به صورت مرتب سیستم گرمایشی مورد
استفاده فعلی بررسی می شود ،ادامه داد :حادثه روز
شنبه بر اثر بی احتیاطی یکی از دانش آموزان رخ داد
که خوشبختانه باعث بروز مشکل خاصی برای هیچ
یک از دانش آموزان نشد.

اظهارات رئیس کل دادگستری درباره ثبت نام برخی داوطلبان
رئیس کل دادگستری استان با انتقاد از ثبت نام
برخی افراد در یازدهمین دوره انتخابات مجلس،
به آن دسته از افــرادی که با هدف هزینه تراشی
برای نظام در انتخابات شرکت کرده اند ،هشدار
داد که در صــورت هیاهو و جوسازی باید منتظر
برخورد قاطع دستگاه قضایی باشند.
حجت االسالم «جعفری» در سومین نشست ستاد
پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با اشاره
به ضــرورت بــرخــورداری نامزدهای انتخاباتی از
توانمندی مدیریتی ،تعهد و مسئولیت پذیری
کاندیداها و با انتقاد از شرکت برخی افراد معلوم
الحال و فاقد صالحیت در انتخابات اظهار کرد:
انتخابات لوازم و شرایطی دارد و فردی که در این
عرصه مشارکت می کند قبل از هرچیزی الزم
است به تعبیر مقام معظم رهبری ،برای انجام کار
توان مدیریتی داشته باشد.وی افــزود :متأسفانه

کسانی هستند که با وجود این که می دانند اساس ًا
توان مدیریتی ندارند یا اصــو ًال صالحیت شرکت
در انتخابات را دارا نیستند مبادرت به ثبت نام
در انتخابات می کنند و گاهی مشاهده می شود
افــرادی که حتی سوابق کیفری نیز دارنــد و در
زندان به سر می برند نام نویسی کرده اند بنابراین
به نظر می رسد این افراد قصد دارند برای نظام
هزینه تراشی و به افکار عمومی این گونه القا کنند
که آمار رد صالحیت ها فراوان است.
رئیس کل دادگستری استان با هشدار به این افراد
ادامه داد :چنان چه در پایان کار ،صالحیت این
افراد رد شود و آنان مبادرت به هیاهو و جوسازی
منفی کنند ،دستگاه قضایی وفــق مقررات و به
شکل قاطعانه با آنان برخورد خواهد کرد.
این مقام قضایی با تأکید بر این که اولویت اصلی
دستگاه قضایی پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات

با انتخاب رئیس هیئت استان صورت گرفت؛

باز شدن یخ گلف در خراسان شمالی
مجمع هیئت گلف خراسان شمالی ،صبح دیــروز
در بجنورد با حضور رئیس فدراسیون ایــن رشته
برگزار شد که «رضــا رجب زاده» معاون هماهنگی
امــور عمرانی استاندار خراسان شمالی به عنوان
تنها کاندیدای مجمع با کسب  15رأی به مدت 4

سال سکاندار هیئت گلف استان شد تا به عبارتی یخ
این رشته سرانجام باز شود«.حمید عزیزی» رئیس
فدراسیون گلف کشور با بیان این که گلف ،ورزشی
المپیکی است ،افزود :برای شکل گیری این ورزش
و رشته های تابع آن به کار عمرانی منسجم نیاز است.

انتخاباتی اســت ،به یکی از بارزترین مصادیق
تخلفات انتخاباتی یعنی تبلیغات پیش از موعد
کاندیداها اشاره کرد و به کاندیداها در خصوص
تبعات این گونه اقدامات هشدار داد .وی بیان کرد:
هر چند نوع و ماهیت تخلفات و جرایم متفاوت
اســت و بــه همین دلیل سطح بندی مــی شــود و
تذکر و ارشاد در گام اول در دستور کار است ولی
با توجه به نوع رفتارهای افــراد شرکت کننده در
انتخابات ،اقدامات دستگاه قضایی نیز متفاوت و
البته متناسب خواهد بود بنابراین در صورت توجه
نکردن یا تداوم برخی اعمال مجرمانه و تخلفات
انتخاباتی ،بدون اغماض و مماشات حسب مورد با
مجرمان و متخلفان برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان با بیان این که سوء
استفاده از بیت المال یا تضییع حقوق عمومی
جزو تذکرات پیشگیرانه به شمار نمی رود و اصو ًال

وی این ورزش را برخالف تصور عمومی مبنی بر این
که گلف در زمره ورزش های لوکس و مناسب طبقات
مرفه جامعه اســت ،ویــژه تمام خانواده ها دانست و
تاکید کرد :این ورزش ویژه افراد خاص نیست و تامین
زیرساخت های آن در کشور برعهده دولت است و
تنها با لباس و تجهیزات این ورزش می توان گلف را
در زمره ارزان ترین ورزش ها برشمرد و تمام قشرهای
جامعه می توانند در این رشته فعالیت داشته باشند.
وی خواستار ترویج این ورزش شد.

چیزی نیست که با تذکر و ارشاد قابل حل باشد،
ضمن هشدار جدی به کاندیداها قبل از بروز هر
گونه جرمی ،از برخورد قاطع دستگاه قضایی با این
گونه اعمال مجرمانه خبر داد.
وی با تأکید بر ضــرورت قانون مــداری و رعایت
اخــاق انتخاباتی یــادآور شد :ستاد پیشگیری و
مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی از مدتی پیش
کار خود را با جدیت در مرکز استان و شهرستان ها
آغاز کرده است و فعالیت های این حوزه را به دقت
رصد می کند و دستورالعمل ها و بخشنامه های
مربوط نیز به مدیران قضایی ابالغ شده و چنان
چه جرمی در این حوزه واقع شود تا اتمام فرایند
انتخابات منتظر نمی مانیم و قطع ًا با تشکیل پرونده
قضایی مراتب به طور فوق العاده در شعب ویژه
ای که به همین منظور اختصاص یافته ،رسیدگی
خواهد شد.

«کوروش بهادری» مدیرکل ورزش و جوانان خراسان
شمالی نیز زیرساخت هــای ایــن ورزش را ضعیف
اعالم کرد و از جانمایی فضایی در استادیوم تختی و
ورزشگاه  15هزار نفره در این خصوص خبر داد.
«رضا رجب زاده» رئیس هیئت گلف خراسان شمالی
نیز توسعه زیرساخت هــای ایــن ورزش و از سویی
آمــوزش را از مهم ترین برنامه های این هیئت نوپا
برشمرد .وی مهیا نبودن زیرساخت ها در استان را از
مهم ترین دغدغه های هیئت گلف دانست.

 ۴۶میلیارد ریال سهم
ایلراه های عشایری استان
نجفیان -تاکید بر نظارت بر اجرای کیفی پروژه
هــای عشایری و اختصاص  46میلیارد ریــال
برای مرمت ایلراه های خراسان شمالی از مهم
ترین موارد مطرح شده در نشست شورای عشایر
اسفراین بــود .فــرمــانــدار ایــن شهرستان گفت:
پیمانکاران فکر نکنند در حیاط خلوت کار می
کنند ،بحث نظارت بر پروژه ها و اجرای کیفی آن
ها مدنظر باشد.
«طاهر رستمی» با اشاره به این که باید نگاه مان به
ارائه خدمات شایسته و بایسته به جامعه عشایری
معطوف باشد ،خاطرنشان کرد :عشایر می توانند
در شمول بیمه اجتماعی روستایی و عشایری قرار
گیرند.
«محمدرضا قلی پــور» مدیرکل امــور عشایری
اســتــان هــم بــا اش ــاره بــه پیشرفت فیزیکی ۸۰
درص ــدی سایت اســکــان عشایر میاندشت ،از
تخصیص  ۳۵میلیارد ریــال بــرای تکمیل بند
خاکی میاندشت با ظرفیت ذخیره ســازی ۱۱
میلیون مترمکعب از آب هــای سطحی حــوزه
میاندشت خبر داد.
وی با اشــاره به ایــن که از محل اعتبارات سفر
ریاست جمهوری به استان  ۱۳۰میلیارد ریال از
منابع ملی به حوزه عشایر استان اختصاص یافته
که  ۶۰میلیارد ریال آن در حوزه تامین آب شرب
عشایر و  ۷۰میلیارد ریال برای تکمیل بند خاکی
عشایر اسفراین هزینه می شود.
وی به تخصیص  ۴۶میلیارد ریال برای مرمت ایلراه
های عشایری خسارت دیده ناشی از بارندگی های
امسال در استان اشاره کرد.

یک مسئول خبر داد:

استقرار  50درصدی پست های
دام پزشکی در مناطق مرزی

 50درصــد از  12پست دام پزشکی خراسان
شمالی در مناطق مرزی دایر است.
معاون سالمت اداره کل دام پزشکی خراسان
شمالی با بیان ایــن مطلب افــزود :تمرکززدایی
و توجه بیشتر به مناطق مرزی و دورافتاده جزو
سیاست های اصلی است.
دکتر «حمید رمضانی» با بیان این که  11درصد
از جمعیت دامی استان به شهرستان مرزی راز
و جرگالن مربوط می شود ،افزود :محرومیت
ها و شرایط خاص این منطقه ،حمایت بیشتر
مدیران از شبکه دام پزشکی راز و جرگالن را
می طلبد.

