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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

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

 I Iگالیه از بیمه

من و همسرم بازنشسته فرهنگی و دارای بیمه
تکمیلی هستیم ،به مشهد برای درمــان مشکل
بینایی همسرم مراجعه کردیم ،اکنون که بیمه
باید هزینه ویزیت را پرداخت کند ،فاکتورها را
برگشت زده و اعالم کرده به دلیل این که پزشک
دارویی را تجویز نکرده است ،این هزینه پرداخت
نمی شود .این در حالی است که ما بارها جهت
بررسی وضعیت و مشکل بینایی همسرم برای
معاینه مراجعه کرده ایم و پزشک دارویی را تجویز
نکرده است .آیا این شیوه عملکرد بیمه ها درست
است؟

 I Iشیرترشیده

با این که تاریخ تولید شیر پاکتی که از مغازه خریدم
همان روز بود اما ترش و فاسد شده بود.

 I Iروشنایی کنارگذر جاجرم

فضای سبز کنارگذر شهر جاجرم به روشنایی نیاز
دارد .لطف ًا شهرداری به این موضوع توجه کند.

 I Iنبود جای پارک

نبود جای پارک در مقابل برخی فروشگاه های
بـــزرگ مــوجــب ایــجــاد تــرافــیــک در بــجــنــورد می
شــود .چرا بــرای پارکینگ فروشگاه هایی که در
حاشیه خیابان های پر رفت و آمد احداث شده اند،
تدبیری اندیشیده نمی شود؟ ازدحام و شلوغی در
این خیابان ها آزار دهنده است.

خراسان شمالی  ۴۲سال پیش
در روزنامه

تأسیس فروشگاه
اسالمی در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  8575که 23
بهمن  1357به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  3از تأسیس فروشگاه اسالمی در
بجنورد خبر داده اســت .در این مطلب می
خوانیم« :یــک فروشگاه اسالمی که تامین
کننده مایحتاج اولیه مردم بجنورد است در
این شهرستان افتتاح شد که مورد استقبال
اهالی قــرار گرفت .تفاوت نرخ اجناس این
فروشگاه با سایر فروشگاهها بی نهایت [زیاد]
است و مردم در صف های منظم وسایل مورد
لــزوم خود را از فروشگاه اسالمی تهیه می
کنند .طبق اطالع قرار است چند فروشگاه
دیــگــر در نــقــاط مختلف شهر بـــزودی دایــر
گردد».

وضعیت بازار مرغ همچنان بی سرو سامان است و
با این که شنبه در جلسه ای اعالم شد مرغدارانی
که نوبت توزیع مرغ را دارند ،چنان چه سهمیه مرغ
تولیدی خود را در بازار توزیع نکنند به دستگاه قضا
معرفی می شوند اما مرغداران در برخی شهرستان ها
از قانون تمکین نکردند و این امر موجب تعطیلی مرغ
فروشی های برخی شهرستان ها از جمله شیروان
شد یا مرغ توزیعی آن قدر اندک بود که بسیاری از
مرغ فروشی ها نتوانستند مغازه خود را باز کنند و این
امر مردم را بالتکلیف و نگران کرد.
روز گذشته مــرغ در مــغــازه هایی کــه مرغی بــرای
فروختن وجود داشت در شهرستان شیروان با قیمت
 16هزار و  100تومان فروخته شد تا یک روز دیگر
هم به نرخ مصوب آن بی توجهی شود.
نماینده کشتارورزان استان گفت :به دلیل تصمیم

پرواز بلبشوی مرغ

نادرست سازمان جهاد کشاورزی از کشتارگاه های
موجود در استان فقط یک کشتارگاه مجاز به تامین
مرغ استان شد«.جین چی» افــزود :شنبه با این که
مرغ را با قیمت باال از دیگر استان ها تامین و کشتار
کــرده بودیم امــا ساعت  ۱۱شب جهاد کشاورزی
اعالم کرد فقط یک کشتارگاه نیاز استان را تامین
می کند .وی با بیان این که اکنون مرغ های کشتار
شــده دیگر کشتارگاه ها در سردخانه باقی مانده
است ،خاطرنشان کرد :کشتارگاه مذکور مرغ خود را
از دیگر استان ها تهیه کرده بود و هزار و  850تومان
ارزان تر در بازار عرضه کرد و بابت هر کیلو مرغ نیم
کیلو سویا به این کشتارگاه اختصاص داده شد تا ضرر
و زیان هایش جبران شود.
وی اضافه کــرد :روز گذشته تنها  ۲۶تن مــرغ در
بجنورد و به مقدار خیلی کم در آشخانه توزیع شد و

عریضه شورا به دادستانی
محمد آگــاهــی -مــوضــوع ســد معبر در بجنورد
روز گذشته در صحن شورای اسالمی شهر نقد و
بررسی شد و در پایان در کارتابل شورای شهر قرار
گرفت تا در نخستین دیدار با دادستان جدید از وی
برای رفع این معضل کمک گرفته شود .به گزارش
خبرنگار ما ،صبح روز گذشته در جلسه شورای
اسالمی شهر بجنورد عالوه بر بررسی برخی امور
شهرسازی با حضور معاون شهرسازی شهرداری،
معضل قدیمی سد معبر در بجنورد نقد و بررسی
شد.
«زهــرا هاشمی» نخستین عضو شــورا بود که این
بحث را باز کرد و با اشاره به سد معبر در خیابان
هــای شهید بهشتی شمالی ،منصور حصاری،

حسینی معصوم و بولوار امام خمینی (ره) شرقی
افزود :مطابق قانون پیاده رو در مالکیت شهرداری
و هم اکنون  57خــودروی شــهــرداری در اختیار
اجراییات و سد معبر اســت امــا در عمل همواره
مشاهده می کنیم که کسبه در خیابان شهید
بهشتی شمالی یا منصور حصاری پیاده رو را تصرف
کرده و در مواردی حتی موجب سلب امنیت بانوان
شده اند .وی به اشغال پیاده روها و معابر توسط
برخی بنگاه های اتومبیل نیز اشاره کرد و افزود:
پــارک خــودروهــای بنگاه هــای اتومبیل در معابر
به یک کار عــادی تبدیل شده و خیابان حسینی
معصوم به اشغال صنوفی همچون پرنده فروشان
درآمده است اما حرکت موثری از سوی شهرداری

در حالی که اعتبارات مصوب فراوان است؛

استان را از این نمد کالهی نیست

اســدی 10 -سال از مصوبه ایجاد مرکز تحقیقات
هواشناسی در استان می گــذرد و هنوز از اجــرای
مصوبه خبری نیست .این در حالی است که ایجاد 3
مرکز هواشناسی در کشور شامل البرز ،قم و خراسان
شمالی همزمان آغاز شد و بیش از  4سال از افتتاح 2
مرکز در آن استان ها می گذرد اما خراسان شمالی
هنوز در گام نخست راه اندازی این مرکز است .در
همین بــاره معاون اداره کل هواشناسی خراسان

شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم کرد :عدم
تخصیص اعتبار مشکل اصلی راه اندازی نشدن این
مرکز در استان است ،با این که این موضوع هر سال
در برنامه های عملیاتی این اداره درج می شود اما به
آن اعتبار اختصاص پیدا نمی کند.
«فارابی» با بیان این که تاکنون بیش از  200مکاتبه
برای راه انــدازی این مرکز انجام شده است ،ادامه
داد :سال گذشته بازدید استاندار از اداره کل منجر

راز و جرگالن ،اسفراین ،گرمه و جاجرم و شیروان
توزیع مرغ نداشتند.
در این میان رئیس سازمان جهادکشاورزی گفت :با
این که مرغداران مکلف به عرضه مرغ به نرخ مصوب
شده بودند اما به دلیل اختالف قیمت با استان های
همجوار مرغ شان را با نرخ مصوب تحویل ندادند به
همین دلیل با یکی از کشتارگاهها که اعالم آمادگی
کرده بود هماهنگ کردیم تا  ۴۰تن مرغ مورد نیاز
استان را تأمین کند«.یوسفی» افــزود :روز گذشته
عالوه بر این کشتارگاه ،کشتارگاه های دیگر مقداری
مرغ با نرخ مصوب توزیع کردند و مشکلی در بازار
نداشتیم .وی خاطرنشان کرد :این روزها قیمت مرغ
در کشور افزایش یافته است به طوری که روز گذشته
قیمت هر کیلو مرغ زنده در مشهد  11هزار و 800
تومان و در گنبد  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان بود در حالی

برای رفع این سد معبرها دیده نمی شود .در ادامه
«امانی» دیگر عضو شورای شهر بجنورد خواستار
آموزش کسبه در این زمینه شد و گفت :برای تغییر
رفتار کسبه و ایجاد یک نُرم اجتماعی آموزش باید
در اولویت قرار گیرد اما تاکنون چقدر برای آموزش
شهروندان هزینه کرده ایم؟ وی در این خصوص
پیشنهاد داد تا بــرای کسبه هنگام تمدید پروانه
کسب آموزش در نظر گرفته شود.
«موسوی» نیز به موضوع نبود پیاده راه در بجنورد
پرداخت و گفت :در بسیاری از شهرها مسیر ویژه
برای تردد عابران پیاده در نظر گرفته شده است
و از ســال ها پیش انتخاب چنین مسیری برای
بجنورد مطرح شد اما عملی نشد .وی ادامه داد:
هم اکنون در شهرهایی همچون مشهد در تمام
طــول هفته ،روز بــازارهــای اختصاصی از جمله
جمعه بازار خودرو یا کتاب و غیره وجود دارد اما در

به اختصاص زمینی در ارکان شد اما احداث مرکز در
گرو تامین اعتبار  15میلیارد تومانی است و هیچ گاه
تامین اعتبار نشد.وی با بیان این که محل اختصاص
این اعتبار استانی است و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی باید اعتبار مورد نظر را اختصاص دهد ،افزود :با
این حال با بازدید از استان قرار شد در فاز اول ،طرح
توسعه ساختمان اداره کل هواشناسی با  3میلیارد
تومان اعتبار انجام شود که این طرح نیز به دلیل
تامین نشدن اعتبار اجرا نشد و در سفر دکتر «تاج
بخش» رئیس سازمان هواشناسی ایران ،کلنگ آن به
زمین خواهد خورد.
این مسئول با بیان این که مطالعات اولیه احداث
مرکز تحقیقات و برخی اقدامات اولیه آن با  40تا 50

اخبار
آب گرفتگی قصه بی انتها در بجنورد

شنا در یک بولوار

که ما مرغداران را به عرضه مرغ با نرخ کیلویی ۱۰
هزار و  ۱۵۰تومان مکلف کردیم .وی ادامه داد :در
خراسان شمالی حساسیت به این موضوع مقداری
زیاد شده است و اگر به تولید کنندگان در این بخش
فشار بیاوریم ممکن است در مراحل بعدی متضرر
شوند و تولید افت کند« .یوسفی» خاطرنشان کرد:
در حالی که در سال جهش تولید هستیم باید انگیزه
ایجاد و با انحراف ها و تخلفات برخورد کنیم .وی
اظهار کــرد :تامین  40تن مــرغ استان توسط یک
کشتارگاه فقط برای یک روز بود و برای روزهای دیگر
مرغدارانی که نوبت شان است باید مرغ را به نرخ
مصوب تحویل دهند.وی اضافه کرد :از آن جایی که
قیمت مرغ در قوچان  ۳هزار تومان در هر کیلو بیشتر
است گاهی مرغ از استان به آن جا قاچاق می شود که
باید با مدیریت درست مانع این تخلفات شویم.

بجنورد دوشنبه بازار و پنج شنبه بازار ،دو بازاری
هستند که دست فروشان می توانند در آن جاها
اقدام به فروش اجناس شان کنند.
وی با بیان این که هم اکنون بیشترین برخورد
سد معبر به جای کسبه ای که به سد معبر اقدام
می کنند با دســت فــروشــان اســت ،تصریح کرد:
در گذشته گاراژهایی در شهر وجود داشتند که
همچون یک بازار روز محل تجمع دست فروشان
بودند امــا دیگر ایــن گــاراژهــا وجــود ندارند و اگر
احیا شوند می توانند باعث رفع معضل سد معبر
از سوی دست فروشان شوند .در پایان این مباحث
«محمدی» رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد از
یکی از کارکنان دفتر شورا خواست این موضوع را
در کارتابل شورای شهر قرار دهد تا در روز دیدار با
دادستان جدید بجنورد برای همراهی قضایی در
برخورد با سد معبر بررسی شود.

میلیون تومان اعتبار انجام شده است ،اظهارکرد:
مرکز تحقیقات در تمام استان هــا ،پژوهش های
کاربردی ادارات هواشناسی را مدیریت می کند که
این امر در استان انجام نمی شود.
وی با بیان ایــن که ایــن اداره کل به شــدت دارای
محدودیت های فیزیکی است ،اعالم کرد :اداره کل
هواشناسی استان فاقد مرکز پایش ،مونیتورینگ،
پردازش داده و مدیریت بحران و اتاق سرور است.
وی ادامــه داد :استان هــای دیگر مانند البرز ،قم
و خراسان جنوبی که از استان هــای تــازه تاسیس
هستند ،بــه دلیل بــرخــوردار بـــودن ،دارای مرکز
تحقیقات هواشناسی هستند اما استان ما از داشتن
این مرکز بی بهره مانده است.

بارش شدید ظهر روز گذشته سبب آب گرفتگی
شدید بولوار  32متری شهدای بجنورد به ویژه
چــهــارراه نشاط شــد .به گــزارش خبرنگار مــا ،در
بارندگی شدید روز گذشته هر چند دیگر مانند
سابق هسته مرکزی بجنورد از جمله میدان کارگر
و شهید دچــار آب گرفتگی نشد امــا بــولــوار 32
متری شهدا به طور کامل دچار آب گرفتگی و تردد
خودروها در آن مختل شد .گــزارش خبرنگار ما
حاکی است :در چهار راه نشاط این بولوار معروف
به بولوار شهربازی میزان آب گرفتگی به اندازه ای
بود که الستیک خودروها به طور کامل زیر آب می
رفت.
در این بولوار با توجه به این که جوی ها ظرفیت آب
های جاری را نداشتند با خروج آب ،زباله های آن
ها وارد بولوار میشدند .تا لحظه تنظیم این خبر
مسئوالن گزارشی از خسارت های احتمالی این
بارش شدید ارائه نکردند.

آخرین وضعیت راه اندازی ناحیه صنعتی
در صفی آباد

واگذاری فقط  5هکتار زمین
نجفیان -فقط  ۵هکتار از  ۴۲هکتار اراضــی
صنعتی  ۲ناحیه صنعتی در اسفراین واگذار شده
اســت .مدیرعامل شرکت شهرک هــای صنعتی
خراسان شمالی با اعالم این خبر افــزود :امکان
سنجی برای راه انــدازی ناحیه صنعتی در صفی
آبــاد انجام و مجوز شــورای توسعه و برنامه ریزی
استان و تهران دریافت و استعالمات مــورد نیاز
گرفته شده اســت«.وحــدت» ادامــه داد :بخشدار
منطقه بام و صفی آباد باید مصوبه مکان مورد نظر
را از کارگروه امور زیربنایی استان دریافت کند که
امید است با مکاتبه بخشدار و مجموعه شرکت
شهرک های صنعتی خراسان شمالی در نخستین
نشست کارگروه امــور زیربنایی ،طرح موضوع و
تصویب شود.

 31میلیون جریمه شد

رستوران متخلف
صدیقی -مالک یک رســتــوران به خاطر گران
فروشی به پرداخت  31میلیون ریال جریمه محکوم
شد .به گفته «سیدالموسوی» مدیرکل تعزیرات
حکومتی استان مبنی بر گــزارش اداره صنعت،
معدن و تــجــارت بجنورد ،مالک یــک رســتــوران
که به گــران فروشی اقــدام می کــرد به تعزیرات
معرفی و پــرونــده ای در ایــن بــاره تشکیل شد.

