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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبر

به همت  7کارگروه ستاد دهه فجر رقم می خورد

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iکیفیتنان

کیفیت نان در برخی نانوایی ها بسیار کم شده
است؛ چرا به این مشکل رسیدگی نمی شود؟

 I Iبرنامه های شبکه استانی

برنامه های شبکه استانی صدا و سیما ،غنی نیست
و از طرفی خواست مخاطبان و مردم در این برنامه
ها فراموش شده است.

خبر

هوا گرم می شود
صدیقی -دمای هوای استان افزایش می یابد .به
گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی ،بررسی نقشه های پیش یابی
هواشناسی استان بیانگر تداوم جوی نسبت ًا پایدار
و افزایش نسبی دما تا پایان هفته در منطقه است.
«هادی زاده» با بیان این که دما از سه شنبه(امروز)
تا جمعه به طور نسبی افزایش می یابد ،افــزود:
پــدیــده غالب بــرای روزهـــای آتــی تــا اواخ ــر هفته
آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد
خواهد بود.

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

طرح بهبود کیفیت پنبه در
بجنورد
روزنــامــه خــراســان در شماره  7449که 2
اسفند  1353به چــاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از طرح بهبود کیفیت پنبه در
بجنورد خبر داده اســت .در این مطلب می
خوانیم« :اداره کل کشاورزی خراسان اعالم
داشــت سهمیه طرح افزایش تولید و بهبود
کیفیت پنبه شهرستان بجنورد در سال
زراعــی  53-54در سطحی معادل 4700
هکتار به زراعی و  2350هکتار تعویض بذر
و  200هکتار تکثیر بذر در آن شهرستان با
همکاری کارشناسان سازمان پنبه وابسته به
اداره کل کشاورزی خراسان اجرا میشود...
بمنظور تشویق کشاورزان بیست درصــد از
بهای کودهای شیمیائی که مبلغی بالغ بر
 3183700ریال میشود بعنوان بخشودگی
در نظر گرفته شده است».

 5هزار برنامه برای چله دوم انقالب
 5هـــزار بــرنــامــه بــه همت  7کــارگــروه ســتــاد دهــه فجر
استان همزمان با چله دوم انقالب اجرا می شود.حجت
االســام «رضایی مقدم» مسئول کارگروه فرق و مذاهب
اســامــی ستاد دهــه فجر اســتــان روز گذشته در جمع
خبرنگاران ،برگزاری محافل انس با قرآن در مسجد الهادی
روستای کهنه جلگه و خاتم االنبیا(ص) بجنورد ،اعزام
مبلغان به مصالها و برگزاری همایش روحانیان و قشرهای
اهل سنت با رویکرد بصیرت انقالبی و شناخت استکبار
را مهم ترین برنامه های این کمیته برای دهه فجر اعالم
کرد« .یوسفی» جانشین کارگروه دهیاری و خدمات رسانی
ستاد دهه فجر نیز به اجــرای  150برنامه در حوزه های
فرهنگی ،اجتماعی ،مسکن و اشتغال اشاره و تحت پوشش
قرار گرفتن  709خانوار ،اعزام  400نفر از مناطق محروم و
روستایی به اردوهای زیارتی و افتتاح  350واحد شهری و
روستایی را مهم ترین برنامه های در نظر گرفته شده ،بیان
کرد«.تقی زاده» جانشین کارگروه کودک و نوجوان ستاد

دهه فجر هم به تشریح برنامه های در نظر گرفته شده از
سوی این کمیته در این ایام پرداخت و گفت :تولید کتاب
صوتی و رونمایی از کتاب کــودک ،حضور مربیان کانون
در کــاروان های خدمات هالل احمر ،برگزاری مهرواره
سرودهای انقالبی و مسابقات خوشنویسی و نقاشی به
مناسبت گرامی داشــت یاد و خاطره ســردار سلیمانی با
عنوان «مهربان همچون پدر» در زمره برنامه های در نظر
گرفته شده ،است.سرهنگ «معین» جانشین کارگروه بسیج
به اجرای  2هزار و  506برنامه اشاره و برگزاری یادواره
مدافع حرم با محوریت شهید توفیقیان در اسفراین و اعزام
 24اکیپ پزشکی به مناطق محروم را در زمره برنامه های
شاخص این کمیته اعالم کرد.رئیس کارگروه هنری ستاد
دهه فجر استان هم گفت :برنامه های هنری به گونه ای
پیش بینی شده است که مخاطب عام نیز درگیر و مردمی
بودن برنامه ها حفظ شود«.نمازی» اکران فیلم های دهمین
جشنواره عمار در استان ،برگزاری شب شعر فجر فاطمی،

تقاضای نانوایان برای نرخ جدید نان

میزبانی جشنواره فیلم فجر ،برگزاری شب خاطره با موضوع
نقش روحانیان مبارز در انقالب و جشن بــزرگ سرود
مقاومت را در زمره برنامه های در نظر گرفته شده ،برشمرد.
حجت االسالم «صفری» رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
بجنورد و مسئول کارگروه اماکن مقدس نیز به اجرای 89
برنامه در این ایام اشاره کرد و از اجرای  41محفل انس با
قرآن ،افتتاح پایگاه بسیج امامزاده سید عباس(ع) بجنورد
و استخر ایــوب با صرف  700میلیون تومان اعتبار خبر
داد و گفت :تجلیل از خانواده شهدا نیز از دیگر برنامه ها
در این ایام است«.عوض پور» جانشین کارگروه کارآفرینی
و کارگری ستاد دهه فجر ،برگزاری مسابقات فرهنگی و
ورزشی ،بهره برداری از  20پروژه عمرانی مسکن ،برگزاری
نشست بصیرتی در واحدهای تولیدی ،برپایی ایستگاه های
صلواتی در مسیر راهپیمایی و برگزاری مراسم چهلمین روز
شهادت سردار سلیمانی در پایگاه های بسیج جامعه کار و
تولید را از جمله برنامه های این کارگروه اعالم کرد.

شیری -روز گذشته تعدادی از کارگران و کارفرمایان نانوایی های بجنورد به دلیل دستمزد پایین
کارگران و احتمال از دست دادن کارگران تخصصی بار دیگر خواستار اعالم نرخ جدید نان شدند و
اظهار کردند که در حالی که عمده استان ها نرخ های جدید نان را از  3تا  6ماه گذشته اعالم کرده
اند اما در خراسان شمالی نرخ های جدید اعالم نمی شود و کارگران به دلیل دستمزد پایین رغبتی
به فعالیت در نانوایی ندارند.یکی از کارگران نانوایی که به گفته خودش با روزی  30هزار تومان
دستمزد نمی تواند هزینه زندگی خانواده  4نفره اش را تأمین کند ،افزود :به دلیل دستمزدهای
پایین مدتی است تصمیم دارم برای دریافت دستمزد بیشتر به اصفهان مهاجرت کنم اما هر بار
کارفرما و متولیان امر وعده و وعیدهایی می دهند و به همین امید می مانم و اکنون  6ماه گذشته
و هنوز چاره ای اندیشیده نشده اســت.در این میان «قاسمیان» یکی از اعضای اتحادیه نانوایان
بجنوردگفت :با اعالم نشدن نرخ های جدید ،تعدادی از واحدهای نانوایی در شهر تعطیل شده اند.
وی اظهار کرد :با این که با متولیان امر مکاتباتی داشتیم و اعالم کردیم اگر نرخ جدید اعالم نشود با
این گونه اتفاقات مواجه خواهیم شد اما همیشه وعده و وعید می دهند .به گفته وی ،با شرایط موجود
دستمزد هر کارگر باید  100هزار تومان باشد اما کارگران با  30هزار تومان دستمزد کار می کنند و
اگر این مشکل برطرف نشود به طور حتم در اردیبهشت با مهاجرت تعداد بیشتری از کارگران نانوایی
مواجه خواهیم شد«.اعلمی» معاون برنامه ریزی و بودجه فرمانداری بجنورد نیز در این باره گفت:
اعتراض ها و گالیه های نانوایان و کارگران شان را به استانداری منعکس کرده ایم و اکنون در حال
بررسی هستند و در هفته آینده نتیجه بررسی ،اعالم خواهد شد.

درخشش کودکان استان خراسان شمالی در جشنواره جهانی ریاضی2020
کودکان استان خراسان شمالی رتبه هــای برتر
جشنواره جهانی آی مت  2020را که به میزبانی
جــمــهــوری اســامــی ایــــران بــرگــزار شــد بــه خــود
اختصاص دادند.
«علی روشـــن» ،مدیر موسسه عطرک (آی مت)
استان خراسان شمالی ،در گفت و گو با خبرنگار ما
اظهار کرد :در این جشنواره «سالله درستکار» رتبه
قهرمان قهرمانان و «یزدان حبیبی» رتبه قهرمان،
«ایلیا راه چمنی» رتبه دوم و «مهسا کریم زاده
رنجبر» رتبه سوم در رده سنی  Cو «پرهام صادقیان»
و «آیدا سجادیانفر» رتبه اول« ،آتریسا قادری» رتبه
دوم« ،کوروش کاظمی فر»« ،آرمان فالح عزیزی»،
«محیا زارع مــقــدم»« ،مهدیا جعفری» و «ستیا
دستان» رتبه سوم در رده سن« ،bاردالن دلیر» و
«جانیار جهانیان» رتبه دوم« ،مرتضی یزدانی» ،سید
«مهرسام عظیم زاده»« ،مائده تیمورزاده»« ،رونیکا
رمضانی»« ،پارمین علی نیا» و «سوگند غالمی» رتبه
سوم در رده سنی  Aرا کسب کردند.
وی افــزود :رتبه قهرمان قهرمانان و رتبه قهرمان
برای اولین بار توسط نوآموزان ایرانی در رده سنی
 Cکسب شده است که پیش از این در اختیار کشور
روسیه بوده است.
«علی روشـــن» گفت :جــشــنــواره جهانی 2020
مفاهیم پایه ریاضی به شیوه آی مت برای کودکان
سه تا هشت ســال در کشور ایــران با حضور بیش
از هــزار نفر شرکت کننده از  17کشور از جمله

روسیه ،عراق ،هند ،مالزی ،سنگاپور برگزار شد.وی
جشنواره جهانی آی مت را دومین تجربه برای
شرکت کنندگان استان خراسان شمالی اعالم
کرد .مدیر موسسه آی مت خراسان شمالی در ادامه
اظهار کرد :این جشنواره در روزهــای پنجشنبه و
جمعه  15و  16ژون مصادف با  25و  26دی ماه
به میزبانی جمهوری اسالمی ایران در کیش برگزار
شد که نتایج در روز جمعه  4بهمن ماه اعالم شد و

تیم کشورمان با درخشش نوآموزان استان خراسان
شمالی رتبه اول و کشور عراق و روسیه به ترتیب رتبه
دوم و سوم کسب نمودند.
«روشن» با اشاره به این که آموزش جهانی مفاهیم
پایه ریاضی به شیوه آی مت (من ریاضی را دوست
دارم) روشی نوین در دهه های اخیر است گفت:
این شیوه آموزشی به شکل کام ً
ال کاربردی و جذاب
از طریق قصه ،بازی و سرگرمی به کودکان آموزش

داده می شــود.آی مت علمی بسیار نوپا در ایران
است و در پنج سال اخیر با تائید دفتر تکنولوژی
آمــوزش و پــرورش در مهدها و پیش دبستانی ها و
دفاتر مرکزی آی مت سراسر کشور آموزش داده می
شود که در استان خراسان شمالی نیز در شهرستان
های بجنورد ،شیروان ،اسفراین ،راز و جرگالن و
مانه و سملقان اجرا می شود.
آی مت در سه سطح کیف قرمز ،آبی و سبز برای

رده های سنی  3تا  8سال همزمان با  54کشور
دنیا برگزار می شود که این شیوه آموزش جهانی
ریاضی باعث شده است دانــش آمــوزان در مقطع
ابتدایی مشکلی با درس ریاضی نداشته باشند که
تاثیر بسیار خوبی در مدارس به جا گذاشته است و
اگر خانواده ای عالقه مند به ثبت نام باشد می تواند
به دفاتر مرکزی فعال در شهرهای استان خراسان
شمالی مراجعه کند.

سیل مهربانی ها برای سیستان و بلوچستان

کمک  200میلیون ریالی دفاتر اسناد رسمی استان برای سیل زدگان
محمدی -این روزها ،سیل مهمان ناخوانده سیستان و بلوچستانی هاست؛ مهمانی که بسیاری از خانه ها و کاشانه آن ها را از بین برده است و االن سیل زدگان مانده اند و مشقت و سختی
روزهای پساسیل در این فصل سرد زمستانی.
با وجود سیل ،این بالی طبیعی ،این روزها شاهد روانه شدن سیل عظیم کمک های مردمی از سراسر کشور عزیزمان ایران به سیستان و بلوچستان هستیم و هم میهنان خوبمان به معنای
واقعی مصداق شعر:

را معنا کرده اند.مراکزی در خصوص جمع آوری کمک های مردم برای سیل زده نیز وجود دارد و با این حال در قانون مدیریت بحران پیش بینی شده است که متولی اصلی جمع آوری برای
حوادث و بالیا ،جمعیت هالل احمر است.این روزها در کنار کمک هایی که به مراکز و پایگاه های جمع آوری کمک ها در شهر از طرف جمعیت هالل احمر مشخص شده است ،انجمن ها ،گروه
و تشکل هایی هستند که خود اقدام به جمع آوری اقالم مورد نیاز برای مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان می کنند و پس از جمع آوری ،برای ارسال و توزیع بهتر تحویل جمعیت هالل احمر
شهرستان و استان خود می دهند .دفاتر اسناد رسمی خراسان شمالی هم با نیتی خیرخواهانه و بشر دوستانه با جمع آوری کمک های غیر نقدی از میان خود به یاری سیل زدگان سیستان و
بلوچستان شتافتند .در این محموله جمع آوری شده از سوی دفاتر اسناد رسمی استان که ارزش  200میلیون ریالی دارد ،اقالمی همچون وسایل گرمایشی شامل پتو ،والور و البسه زمستانی
و  ، ...اقالم خوراکی شامل برنج ،کنسرو ماهی ،روغن ،خرما ،شیر خشک و ، ...اقالم بهداشتی و  ...به چشم می خورد و باید به آنان برای این کار و اقدام بشردوستانه شان خداقوت گفت.
این روزها با توجه به سرمای هوا ،نیاز اساسی مردم مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ،زیرانداز ،پتو ،موکت ،مواد غذایی ،ست بهداشتی و وسایل گرمایشی اعالم شده است و البته روند
جمعآوری کمک برای مردم مناطق سیلزده همچنان ادامه دارد.خیران و نیکوکاران خراسان شمالی می توانند کمک های خود را برای ارسال به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ،به
پایگاه های جمعیت هالل احمر مستقر در تمامی شهرستان های استان تحویل دهند.

کمک  ۳۸۰میلیون ریالی به سیل زده ها

«جمشیدیان» معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هالل احمر استان اعالم کرد:

 16پایگاه جمعیت هالل احمر آماده جمع آوری کمک ها

«فخار» یکی از سردفتران اسناد رسمی خراسان شمالی مطرح کرد:

رئیس جمعیت هالل احمر بجنورد خبر داد:

به گفته رئیس جمعیت هالل احمر بجنورد ،پس از سیل سیستان
و بلوچستان  70امدادگر جمعیت هالل احمر استان به مدت 12
روز به کمک مردم سیل زده شتافتند و عالوه بر آن ،داوطلبان این
جمعیت نیز در پایگاه های امداد شهرستان اقدام به جمع آوری
کمک های مردمی کردند« .پرفند» به این موضوع هم اشاره کرد
که مردم خیر و نیکوکار می توانند کمک های نقدی خود را به
شماره حساب  99999جمعیت هالل احمر واریــز کنند و به
صورت غیر حضوری نیز سامانه ستاره  112مربع برای تلفن همراه در نظر گرفته شده است .وی
از جمع آوری  ۱۳۰میلیون ریال کمک نقدی و  ۲۵۰میلیون ریال نیز کمک غیر نقدی از جمله
پوشاک ،وسایل گرمایشی ،اقالم بهداشتی و غذایی توسط مردم نیکوکار بجنورد برای سیل زده
های سیستان و بلوچستانی خبر داد.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هالل احمر استان هم از برپایی  16پایگاه برای جمع آوری کمک ها خبر داد .به گفته
«جمشیدیان» ،دو پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان سیستان و بلوچستانی در هر شهرستان در نظر گرفته
شده که یکی در میدان مرکزی هر شهرستان و دیگری در جمعیت هالل احمر همان شهرستان مستقر شده است .وی با اشاره
به کمک دفاتر اسناد رسمی استان هم افزود :دفاتر اسناد رسمی استان زحمت کشیدند و در جلسه ای که تدارک دیده بودند،
کمک هایی در قالب یک وانت تهیه کردند و این کمک ها به جمعیت هالل احمر برای ارسال به مناطق سیل زده داده شده
است .وی تصریح کرد :از نیت خیرخواهانه مردم که دست یاری گرفتند تشکر می کنیم و کمک ها هر روز در قالب نقدی و اقالم
زیستی به پایگاه ها در سطح استان تحویل داده می شود و در اولین فرصت در حال ارسال است.به گفته وی ،در قانون مدیریت
بحران پیش بینی شده است که متولی اصلی جمع آوری کمک ها برای حوادث و بالیا ،جمعیت هالل احمر است و توصیه می شود نهادها NGO ،ها ،انجمن
ها و  ...حتما از معاونت جمعیت هالل احمر مجوز جمع آوری کمک ها را بگیرند و انشاءا ...با کمک جمعیت هالل احمر و با برنامه ریزی الزم ،کمک ها توزیع
خواهد شد .وی البته پیشنهادی هم در خصوص اقالمی مورد نیاز مناطق سیل زده هم داشت .به گفته وی ،اقالم زیستی شامل لوازم گرمایشی مانند پتو و مواد
غذایی فاسد نشدنی و کنسروجات با تاریخ انقضای حداقل  6ماه از جمله موارد مورد نیاز در مناطق سیل زده است.

یکی از سردفتران اسناد رسمی خراسان شمالی هم به
این نکته اشاره کرد که این کمک با مشارکت تمامی
دفاتر اسناد رسمی استان و با نیت خیرخواهانه برای
کمک به سیل زده ها انجام شده است.به گفته «فخار»،
بیشتر کمک های غیر نقدی است و اقالمی از جمله
وسایل گرمایشی شامل پتو ،والور و البسه زمستانی و
 ...و اقالم خوراکی شامل برنج ،کنسرو ماهی ،روغن،
خرما ،شیر خشک و  ...و اقالم بهداشتی و  ...را شامل می شود .وی با بیان این که قبال
هم کمک های بشر دوستانه از سوی دفاتر اسناد رسمی استان در زمان های مختلف
انجام شده است ،هدف از جمع آوری و ارسال آن به مناطف سیل زده به کمک جمعیت
هالل احمر را کمک به هم وطنان سیستان و بلوچستانی اعالم کرد.

نیت خیرخواهانه برای کمک به سیل زده ها

