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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مشاهدات خبرنگارما از محل های توزیع
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iدست انداز ها

برخی سرعت گیرها در شهر بجنورد خود به دست
اندازی برای خودرو ها تبدیل شده است.

 I Iکوچه های خیابان نما

هنگام تعطیلی مــدارس برخی کوچه ها بسیار
پر ترافیک می شوند و زندگی را بــرای ساکنان
سخت می کنند .چرا امسال مجوز استقرار چندین
مدرسه در یک کوچه داده شــده اســت؟ حقوق
ساکنان محله چه می شود؟

 I Iتابلو شهر ما ،خانه ما را نصب کنید

برخی شهروندان در حفظ مبلمان شهری
و محافظت از آن ها کوتاهی می کنند .ای
کــاش نــگــهــداری وســایــل عمومی فرهنگ
سازی شود.

 I Iحاشیه خیابان های آشخانه

صنایع آالیــنــده چه زمانی از آشخانه خــارج می
شود؟ در حاشیه برخی خیابان ها مشاغل مزاحم
وجود دارد و آرامش ساکنان محله را به هم ریخته
است .مسئوالن به این موضوع رسیدگی کنند.

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

معدوم کردن  700کیلوگرم
سیب زمینی فاسد
روزنامه خراسان در شماره  7261که  14تیر
 1353به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرهای شهرستان هــا» از معدوم کردن
 700کیلوگرم سیب زمینی فاسد در بجنورد
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«مقدار  700کیلوگرم سیب زمینی فاسد
طی بازرسیهای مامورین مهندسی بهداشت
بهداری بجنورد از {یک} بارفروشی که بعنوان
احتکار در انبار جمع آوری نموده بود کشف
و معدوم گــردیــد ».در مطلبی دیگر در این
ستون آمده است« :اردوگاههای دانشجویان
در چهار دبیرستان بجنورد در شرف تکمیل
اســت و کــارهــای عمرانی آن بسرعت پیش
میرود.
در بازدیدی که معاون وزارت تعاون و امور
روستاها ،معاون استاندار و مدیر کل آموزش
و پرورش از اردوهــای مزبور نمودند فعالیت
فرماندار و رئیس آموزش و پرورش مورد توجه
قرار گرفت .بازدیدکنندگان ناهار را در پارک
باباامان مهمان شهرداری بودند».

صف برنج

شیری -توزیع  500تن برنج پاکستانی در حالی از چند روز گذشته در
استان آغاز شده است که همچنان ازدحام جمعیت در مقابل فروشگاه
های عامل فروش در بجنورد توجه هر عابری را جلب می کند .مشاهدات
خبرنگار ما روز گذشته از این فروشگاه ها حاکی از این است که تعداد

مدیرکل از تخصیص نیافتن اعتبار ساخت خبر داد:

پل های معلق سیل زدگان
شیری -بــرای ساخت  ۲۲پل روستایی خسارت
دیده از سیل در استان به  30میلیارد تومان اعتبار
نیاز داریم که هنوز اعتباری تخصیص نیافته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان
شمالی روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان
این مطلب اظهارکرد :ساخت این تعداد پل در راه
های روستایی خسارت دیده از سیل بهار امسال در
دستور کار است اما هنوز اعتباری در این خصوص
برای بازسازی خسارت های سیل تخصیص داده
نشده است«.بدیعی مقدم» ادامــه داد :تاکنون
ساخت  13پل به مناقصه گذاشته شده است که با
بهره برداری از این پل ها ،بخش زیادی از مشکالت

سیل و راه هــای روستایی برطرف می شــود .وی
یادآور شد :با توجه به وقوع سیالب در استان طی
سال گذشته و بهار امسال ،برخی ابنیه فنی و پل
ها آسیب دیدند که در مجموع  86میلیارد تومان
خسارت وارد شد و در سامانه سجاد میزان خسارات
را ثبت کــردیــم.وی اضــافــه ک ــرد 80 :درص ــد از
مطالعات ساخت این پل ها انجام و در مرحله نخست
 11پل به مناقصه گذاشته شده اســت.وی ادامه
داد :بیشتر این پل ها در شهرستان راز و جرگالن
و منطقه کهنه جلگه شهرستان مانه و سملقان
ساخته خواهد شد.وی گفت :برآورد اولیه اعتباری
انجام شده و برای ساخت این  22پل به  30میلیارد

ضرب االجل یک ماهه رئیس کل دادگستری درباره آلبالغ
رئیس کــل دادگــســتــری اســتــان در حاشیه سومین
جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم و تخلفات
انتخاباتی طی امسال به دو مدیر استانی مرتبط با
معادن و محیط زیست دربــاره پیامدهای ناشی از
ایفا نکردن تعهدات قانونی برای ایمن سازی معدن
آلبالغ اسفراین هشدار داد و ضرب االجل یک ماهه
را تعیین کرد.به گزارش روابط عمومی دادگستری
کــل خــراســان شمالی حجت االس ــام والمسلمین

«جعفری» با اشاره به حوادث منجر به فوت در معدن
آلبالغ اسفراین از عزم جزم دستگاه قضایی برای
پیشگیری از بروز حــوادث مشابه در این معدن خبر
داد.وی با اشاره به تکالیف و تعهدات ادارات محیط
زیست و صمت اسفراین بر اســاس مصوبه شــورای
تامین ایــن شهرستان ،مسئولیت اصلی رفع نقاط
حــادثــه خیز و امــحــای تونل هایی را کــه در نتیجه
برداشت و استخراج غیرمجاز سنگ های معدنی ایجاد

نماینده مردم  5شهرستان خراسان شمالی اعالم کرد:

سهم استان از محل اعتبارات عمرانی بودجه 99
آگاهی 711 -میلیارد تومان اعتبارات عمرانی پیش
بینی شده برای استان در بودجه سال آینده به لحاظ
میزان در رتبه بیستم کشور و به لحاظ سرانه جمعیتی

قابل توجه داوطلبان محترم
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
مرکز خدمات پیام کوتاه ایرانا

واگذاری پنل اختصاصی

*ارسال پیامک انبوه (کلیه خطوط استان به تفکیک نوع خط و شهرستان)
شعبه خراسان رضوی :مشهد ،خ سنایی ،نبش سنایی  ،7مجتمع سرمد ،واحد 310
شعبه خراسان شمالی :شیروان -خ فلسطین ،جنب مرکز بهداشت پالک 54
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زیادی از مردم مقابل این فروشگاه ها ازدحام کرده بودند و با این که
محل توزیع برنج بود اما کمتر شهروندی مشاهده می شد که برنج سهمیه
اش را دریافت کند و تا شنیده و دیده می شد صدای بحث و مشاجره
برخی شهروندان با فروشندگان بود که به دلیل رعایت نکردن صفوف،
فروشندگان از تحویل برنج خودداری می کردند و عده ای پشت درهای
بسته که سهمیه روزانه شان تمام شده بود در انتظار ایستاده بودند.
براساس مشاهدات خبرنگار ما ،در برخی فروشگاه ها برای جلوگیری از
ازدحام و مشاجره شهروندان ،فروشندگان به نام نویسی متقاضیان اقدام
کرده بودند تا براساس آن و ترتیب خاص برنج را تحویل دهند.جالب تر
این بود که در یکی از فروشگاه ها با این که تنها  4کیسه برنج باقی مانده
و فروشنده به دلیل ازدحام باالی جمعیت تعطیل کرده بود اما چون آن
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در رتبه پنجم قرار دارد .نماینده مردم  5شهرستان
استان در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات مطرح شده

ها در معرض دید قرار داشت ،شهروندان ناامید نشده و همچنان پشت
دربسته در انتظار ایستاده بودند.
هر چند به نظر می رسید در روزهای دوم و سوم توزیع برنج ،از میزان
صفوف کاسته شود اما تعداد بیشتر هم شده بود و شهروندان وقتی در
یک فروشگاه موفق به خرید نمی شدند به فروشگاه دیگری می رفتند تا
شاید بتوانند کیسه ای برنج برای سفره خانواده شان ببرند.اما انتظار
کودکی برای آمدن مادرش با یک کیسه برنج در حاشیه خیابان قابل
تأمل بود و با این که یک کیسه برنج تهیه کرده بودند باز هم در انتظار
خرید برنج بودند.
خبرنگارما با رئیس سازمان صمت و معاون بازرگانی داخلی این سازمان
تماس گرفت اما آنها پاسخی به این تماس ندادند.

تومان اعتبار نیاز است که تاکنون از محل اعتبارات
ملی  2میلیارد تومان و از محل اعتبارات استانی نیز
حدود  2.5میلیارد تومان اختصاص یافته است .وی
همچنین با بیان این که انجام پروژه های عمرانی با
تخصیص اعتبار اسناد خزانه ای سررسید یک تا
سه سال یکی از چالش ها و دغدغه های استان
است ،افزود :با این شرایط عالوه بر افزایش هزینه
اجــرای کارها ،پیمانکاران از اجــرا در این بخش
استقبال نمی کنند«.بدیعی مقدم» با اشــاره به
هدف گذاری برای به سازی و ساخت  70کیلومتر
محور روستایی استان خاطرنشان کرد :این پروژه
ها تا پایان سال مالی جاری ،به بهره برداری خواهد
رسید .وی همچنین به پایین بودن  10درصدی
میزان بهره مندی روستاییان استان از راه مناسب
نسبت به میانگین کشوری اشــاره و اضافه کرد:
اکنون میانگین بهره مندی روستاییان استان از راه
مناسب  ۴۷درصد و در کشور  57درصد است.وی
طول راه های روستایی خراسان شمالی را حدود

 4هزار و  700کیلومتر ذکر کرد و افزود :خراسان
شمالی در شاخص راه روستایی رتبه  13کشوری را
دارد.وی همچنین به اجرای طرح ابرار اشاره کرد
و گفت :ساخت و به سازی بیش از  5هزار کیلومتر
راه روستایی ،بر عهده سازمان راهداری و حمل و
نقل جاده ای و اجرای پروژه ها در  55کیلومتر از
راه های روستایی استان برنامه ریزی شده است.
وی همچنین دربــاره سامان دهــی مسافربرهای
شخصی هم گفت :پیگیری هایی برای جلوگیری
از فعالیت این افــراد ،انجام شده و رویکرد ما این
است که رانندگان مجوزهای الزم را دریافت کنند و
با رعایت ضوابط وارد چرخه فعالیت شوند«.بدیعی
مقدم» خاطرنشان کرد :طرح زمستانه امسال از
 20آذر شروع شده که  21گردنه برفگیر زیرپوشش
خدمات راهــداران و  22گروه راهــداری است.وی
اضافه کرد :امسال  27هزار تن شن و نمک برای
استفاده در شرایط یخبندان و برفی ،تهیه و ذخیره
سازی شده است.

شده ،متوجه ادارات محیط زیست و صمت اسفراین
دانست.وی افــزود :متاسفانه ریــزش بخش هایی از
معدن آلبالغ هر چند وقت جان عده ای را می گیرد
و از طرفی امدادرسانی و ارائه سریع خدمات درمانی
به مصدومان به لحاظ بعد مسافت و صعب العبور بودن
منطقه بسیار سخت است و از باب صیانت از حقوق
عامه دستگاه قضایی با اعالم جرم از سوی دادستان
اسفراین علیه دستگاه مسئول به این موضوع ورود
کرده است.وی خاطرنشان کرد :طبق مصوبه شورای
تامین شهرستان اسفراین ادارات محیط زیست و
صمت این شهرستان مکلف به از بین بردن مناطق

حادثه ساز شده بودند که به علت ترک فعل از سوی
دستگاه های متعهد در این خصوص پرونده قضایی
تشکیل و مراتب در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی
و انقالب اسفراین مطرح شده و در حال رسیدگی
است.اینمقام قضایی با بیان این که با دستگاه های
متولی این موضوع در سطح وزارت خانه مذاکره شده،
با تعیین ضرب االجل یک ماهه به مدیران کل استانی
اعم از صمت و محیط زیست هشدار داد و تاکید کرد:
قبل از این که حــوادث منجر به فوت در این معدن
افزایش یابد با اندیشیدن تمهیدات الزم اقدامات
بازدارنده و پیشگیرانه الزم را انجام دهند.

در فضای مجازی درخصوص سهم استان از محل
اعتبارات عمرانی کشور در سال آینده و رتبه سی ام
استان در میزان بودجه عمرانی کشور این موضوع را
رد کرد و گفت :خراسان شمالی به لحاظ جذب درآمد
در سال آینده در رتبه سی ام کشور قرار دارد که این به
نفع مردم استان است زیرا درآمد کمتری را به خزانه
کشور واریــز می کند« .قربانی» ادامــه داد :میزان

اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده برای
استان در رتبه بیستم قرار دارد و میزان رشد اعتبارات
استان در سال آینده نسبت به امسال در میان استان
ها رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد :البته مبلغ در نظر گرفته شده برای
استان به لحاظ میزان سرانه جمعیت در رتبه پنجم
کشور قرار دارد.

اخبار

باران و برف در راه است
صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
از ورود یک سامانه بارشی جدید به استان و کاهش
دما در منطقه خبر داد.
به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
اســتــان ،با ورود سامانه بارشی جدید از اواخــر
دوشنبه (امـــروز) تا چهارشنبه وزش بــاد گاهی
شدید ،بارش باران و در ارتفاعات برف پیش بینی
می شود« .هادی زاده» اعالم کرد :با نفوذ هوای
ســرد دمــا از سه شنبه (فــردا) تا صبح پنج شنبه
کاهش نسبی می یابد و در لحظات صبحگاهی
سرد و زیر صفردرجه خواهد بود.

نوای تار در «آینه دار»
مرتضوی -نوای هنرمندان موسیقی استان در
ششمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران،
«آینهدار» طنین انداز شد.به گزارش خبرنگار ما،
ششمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» از
 ۲۰تا  ۲۲آذر با محوریت موسیقی اقوام ترکمن
صحرا ،شمال خــراســان و جنوب البرز در تاالر
رودکی تهران برگزار شد که در سومین شب این
فستیوال که به موسیقی شمال خراسان اختصاص
داشت ،بخشی «عیسی قلیپور» معروف به «عیسی
بخشی» و «محمدرحیم آدینهپور» به هنرنمایی
پرداختند.
گــزارش خبرنگار ما حاکی اســت ،در شب سوم
ششمین فستیوال آینهدار که میزبان دوستداران
موسیقی بـــود ،نخست هنرمندانی از شمال
خراسان پروژه «دوتار و زعفران خراسان» را اجرا
کردند و پروژه «از نشیب دشتهای ترکمن تا فراز
قلههای الموت» به عنوان گزیده ای از اجراهای
دوره ششم برگزار شد.

تحمیل شکست به «اترک»
تیم اتــرک بجنورد در دیــداری از هفته سیزدهم
مسابقات لیگ دسته  2فوتبال کشور شکست
سنگینی را مقابل میزبان خود متحمل شد.نماینده
فوتبال خراسان شمالی در این مسابقات ،دیروز
مهمان تیم شهید قندی یزد بود که با نتیجه  4بر
یک شکست خورد.

بدون تیتر
«حسینی» رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از میزبانی
مسابقات بدمینتون منطقه  ۹وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری از یکم تا چهارم دی امسال
توسط این مرکز آموزش عالی خبر داد.

