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فارسی برای ما
بفرستید

 I Iعصب کشی بدون بی حسی

دندان پزشک یکی از درمانگاه های بجنورد بدون
تزریق بی حسی برای ترمیم دندان و عصب کشی
اقــدام کرد که بــرای بیمار خیلی دردنــاک است.
امیدوارم به این موضوع رسیدگی شود.

خبر

ثبت  ۴وقف جدید در شیروان
حشمتی -همزمان با ایــام گرامی داشــت دهه
وقــف  ۴وقــف جدید در شهرستان شیروان ثبت
شد«.علی پور» رئیس اداره اوقاف شیروان با بیان
اینمطلب افــزود۴ :قطعه زمین مسکونی به نیت
بقاع متبرکه وقف شده است که ارزش تقریبی آن
ها ۳۰۰میلیون تومان برآورد شد.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

فروش بلیت نمایش برای
کمک به جنگ زدگان

روزنامه خراسان در شماره  9070که 19
آبــان  1359به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از فروش بلیت نمایش برای کمک
بــه جنگ زدگـــان خبر داده اســت .در این
مطلب مــی خوانیم« :بــه گ ــزارش خبرنگار
روزنامه خراسان در بجنورد نمایش اسم شب
کار گروه هنری طف بمدت پنج شب در این
شهر به روی صحنه آمــد .از این نمایشنامه
که به کارگردانی منوچهر درچمن به معرض
نمایش درآمــد در حدود سه هزار نفر دیدن
کرد و عواید فروش بلیط این نمایشنامه به
جنگ زدگــان غرب کشور اختصاص یافت.
الزم به ذکر است این دومین برنامه ارائه شده
گروه طف بود که اولین برنامه شب بارانی نام
داشت و نوشته فرامرز طالبی بود .منوچهر
درچمن در گفتگوئی که انجام شد از همکاری
بـــرادر حــیــدری مسئول آمـــوزش و پــرورش
بجنورد تشکر کــرد و گالیه داشــت از اینکه
مسئولین امر همکاری الزم را با وی نداشته
انــد بخصوص از وضــع سالن نمایش گالیه
داشت .امیدواریم دست اندرکاران این فن با
ارائه برنامه های دیگر به خدمات فرهنگی و
اجتماعی خود ادامه دهند».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

افزود :نانواییها صبح ها هم شلوغ هستند اما بعد از
ظهرها صف ها چندین برابر و متاسفانه پروتکل های
بهداشتی خیلی کم رعایت می شوند .وی ادامه می
دهد :اکثر مردم برای کاهش مراجعه به نانوایی به
خرید تعداد زیادی نان اقدام می کنند که این امر نیز
باعث تشدید شلوغی نانوایی ها می شود.
«رضاپور» ساکن یکی از روستاهای شیروان با اشاره
به استفاده از نان به جای خوراک دام ها اظهار کرد:
با گرانی نهاده های دامــی ،برخی دامــداران از نان
برای تامین بخشی از خوراک دام های شان استفاده
می کنند و با توجه به این که نانوایی های روستاها
جــوابــگــوی نیاز مراجعه کنندگان نیست ،برخی
دامــداران به اتفاق خانواده به شهر می آیند و نان را
به تعداد زیاد از نانوایی های مختلف تهیه می کنند.
فرماندار شیروان در ایــن خصوص با بیان ایــن که

حشمتی -شلوغی و تشکیل دوبـــاره صــف های
طوالنی ،تعطیلی زودهنگام و دست خالی برگشتن
از نانوایی ها موجب گالیه شهروندان شیروانی شده
است.
یکی از شهروندان با بیان این که بــرای خرید چند
نان بیش از  ۵۰دقیقه در صف ایستادم ،اظهار کرد:
با توجه به شرایط کرونایی جامعه و لزوم جلوگیری از
اجتماعات ،صف های نانوایی ها به یکی از مهم ترین
دغدغه های این روزهــای خانواده ها تبدیل شده و
متاسفانه با وجود قول و قرارهای متعدد اقدام خاصی
بــرای کاستن از صف های نانوایی ها انجام نشده
است.
«مــوســوی» یکی دیگر از شــهــرونــدان شــیــروانــی با
اشــاره به این که اکثر مــردم به دلیل شرایط کاری
شان ،بعد از ظهر برای خرید نان مراجعه می کنند،

قطع سهمیه آرد خانه پزی در چند روستا
نجاهی -سهمیه آرد خــانــه پــزی در چند
روستا و کالته جرگالن قطع شــده اســت که
این امر ساکنان را با مشکل مواجه می کند.
عضو شـــورای اســامــی روســتــای علی آبــاد

بخش جرگالن گفت :تصمیم گرفته شده که
سهمیه آرد خانه پزی را قطع کنند و به نانوایی
هــا بدهند تــا اهــالــی تــعــدادی از روستاهای
دهستان حصارچه از این پس از فواصل دور و

گرامی داشت سالروز شهادت شهید«صفا»

شکارچی تانک
مراسم گرامی داشت سالروز شهادت امیر دریادار دوم شهید «محمد علی

سهمیه آرد هر شهرستان مشخص است و اضافه و
کسر نمی شود ،افزود :طبق سنت و فرهنگ دیرینه،
مردم حرمت خاصی برای نان قائل بوده اند و هستند
لــذا ضمن تقدیر از نانوایانی که صادقانه به مردم
خدمت رسانی می کنند ،افــراد و خبازی هایی که
بخواهند با حرمت شکنی در این زمینه برای مردم
مشکل ایجاد کنند ضمن معرفی به شهروندان ،با آن
ها برخورد قاطع خواهد شد.
«مــرآتــی» افـــزود :بــرای جلوگیری از بــروز تخلفات
در چرخه تحویل آرد به خبازی ها مصوب کردیم
سهمیه آرد نانوایی های نیمه یارانه ای که قبال توسط
خودشان از کارخانه به نانوایی حمل می شد ،از این
پس توسط شرکت های حمل و نقل سازمان غله حمل
شود.
فرماندار شیروان با بیان این که از روز گذشته بخش

نزدیک نان شان را روزانه از نانوایی های دیگر
روستاها تهیه کنند.
به گفته «گلدی کرامتی» ،ساکنان روستاهای
علی آباد ،اسمی و دوالن ،حبک ،مزرعه بچه دره،
کمیلی ،اشتوت پایین ،شهید پورمند و قره آقاج
گرکز تاکنون در نبود نانوایی از آرد خانه پزی
برخوردار بودند که از این پس سهمیه آردشان به

صفا» از تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و مدافعان
خرمشهر که به شکارچی تانک های دشمن بعثی شهرت داشت ،برگزار
شد  .به گزارش روابط عمومی تیپ  130پیاده شهید «عبد ا ...دلجویان»
خراسان شمالی ،در سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) مراسم
بزرگداشت امیر دریادار دوم شهید «محمد علی صفا» از تکاوران نیروی
دریایی ارتــش جمهوری اسالمی ایــران و مدافعان خرمشهر با حضور

فرماندار اعالم کرد:

عمده سهمیه آرد هــای خانه پــز بــه نــانــوایــی های
روستاهای مجاور داده شد ،ادامه داد :متاسفانه در
برخی روستاها حتی یک تنور پخت نان وجود ندارد،
در حالی که سهمیه آرد دریافت می کنند.
وی گفت :مصوب کردم قنادی ها و کارخانه هایی
که به هر نحوی مصرف آرد دارند مشخص کنند ،آرد
موردنیازشان را از کجا تامین می کنند کما این که
این قنادی ها و  ...درسال  ۹۹سهمیه آرد خود را از
طریق ثبت در سامانه اداره غله دریافت نکرده اند اما
تولید داشته اند.
«مرآتی» با بیان این که قیمت آرد برای قنادی ها و
کارخانه ها آزاد بوده است و با قیمت آرد نیمه یارانه
ای تفاوت زیادی دارد ،تاکید کرد :بازرسی از خبازی
ها ،قنادی ها و ...تشدید خواهد شد و متخلفان حتما
به مردم معرفی می شوند.

یک نانوایی که اهالی آن را تعیین می کنند ،داده
می شود و به جای آرد نان خواهند گرفت.
آن طور که او اظهار می کند :قطع سهمیه آرد خانه
پزی موجب شده ساکنان روستاها و کالته های
مذکور برای تهیه نان  5تا  6کیلومتر را طی کنند
که این امر مشکل زیادی را برای اهالی ایجاد کرده
است.

جمعی از فرماندهان و کارکنان تیپ  130شهید دلجویان با قرائت
زیارت عاشورا و غبارروبی ،عطرافشانی و گلباران مزار این شهید واال
مقام و سایر شهدا برگزار شد .حجت االسالم «حیدری» رئیس عقیدتی،
سیاسی تیپ  130شهید دلجویان ،شهدا را مایه اقتدار جمهوری
اسالمی ایران دانست و افزود :این امنیت و آسایش امروز از برکت خون
شهداست و ما باید قدردان و ادامه دهنده راه آن ها باشیم.

نجفیان -بهبود کیفیت آرد و نان ،نظارت و بازرسی
مستمر و مدون و برخورد جدی با عرضه خارج از شبکه
آرد از تکالیف جدی اعضای کارگروه گندم ،آرد و نان در

اسفراین است .این مطلب را «طاهر رستمی» فرماندار
اسفراین در نشست کارگروه گندم ،آرد و نان گفت و
افزود :نظارت بازدارنده و موثر و البته دقیق بر عملکرد

واحــدهــای خبازی مهم ترین رویــکــرد ،اولویت و یک
ضرورت باشد.وی با اشاره به این که مصوبه هر کارگروه
الزم االجراست و در صورت اهمال و کوتاهی ،مسئول
دستگاه متولی به دفتر تخلفات اداری معرفی خواهد
شد ،تصریح کرد :هرگونه کم کاری در ساعت پخت نان
یا کم فروشی و عرضه خارج از شبکه آرد و نان قاچاق کاال
به شمار می آید و تعزیرات حکومتی به شرط ضرورت

دستگاه قضایی با نانوایی متخلف برخورد جدی خواهد
کرد.به گفته فرماندار اسفراین ،با توجه به هشدارهای
جدی نسبت به تعطیلی خودسرانه نانواییها ،همچنان
در روزهای تعطیل رسمی شاهد بروز چنین تخلفاتی از
سوی برخی واحدهای خبازی هستیم که بر همه آشکار
است ،تعطیلی نانواییها خارج از برنامه ابالغی اداره غله
موجب پیگرد قانونی و کسر سهمیه آنها میشود.

کشف  250فراورده بدون
عالمت استاندارد

صدیقی -از ابتدای امسال تاکنون  250فــراورده
بدون عالمت استاندارد در استان شناسایی و ضبط
شد .به گفته مدیر کل استاندارد خراسان شمالی ،از
ابتدای امسال تاکنون در راستای اجرای طرح طاها
بیش از  3هزار و  200بازرسی از مراکز عرضه و توزیع

کاال در استان انجام و منجر به شناسایی و ضبط 250
فــراورده فاقد کد ده رقمی ،مشکوک به جعل و بدون
عالمت استاندارد شد« .مهمان نواز» تاکید کرد :تولید
کنندگان ملزم به درج دقیق مشخصات محل تولید
روی محصوالت و فــراورده های مشمول استاندارد

اجباری هستند ،در غیر این صورت تخلف محسوب و
منجر به توقیف کاال خواهد شد .به گفته این مسئول،
کاالهای کشف شده فاقد عالمت استاندارد شامل مایع
سفید کننده ،تن ماهی ،شیرآالت بهداشتی ،روغن،
نمک خوراکی و روغن موتور خودرو بودند.

تکالیف اعضای کارگروه گندم ،آرد و نان اسفراین

انم نیک گر بماند ز آدمی هب هک از او ماند سرای زرن گار

(سعدی)

دهه وقف
گرامی باد

متولی موقوفات غیر متصرفی «ادرسیان» مطرح کرد:

جایگاه فرهنگ فاخر وقف
واقف بزرگ
زنده یاد حاج «غالمحسین ادرسیان»

واقف بزرگ
زنده یاد حاج «محمد حسین ادرسیان»

ســیــد مصطفی نــجــفــیــان -مــتــولــی مــوقــوفــات
غیرمتصرفی «ادرسیان» جایگاه فرهنگ فاخر وقف
را تبیین کرد«.محمود ادرسیان» با تاکید بر این
که توسعه ،ترویج و اشاعه فرهنگ وقف یک وظیفه
همگانی اســت ،گریزی به افزایش شمار رقبات
زیر مجموعه موقوفات ادرسیان زد و افزود :اکنون
موقوفات ادرسیان  ۲۰۰رقبه دارای عرصه و اعیان
و  ۷۰رقبه صاحب عرصه دارد.وی با اشاره به این که
کاربری های مسکونی ،تجاری ،آموزشی ،مذهبی و
سالمت از جمله کاربری های رقبات زیر مجموعه
موقوفات ادرسیان است ،خاطرنشان کرد ۶ :واحد
آموزشی (مدرسه) ،واحدهای مسکونی سازمانی
بنیاد تــعــاون نــاجــا ،بهزیستی ،آب و فــاضــاب،
مخابرات ،مسجد و حسینیه الغدیر و پایگاه سالمت
ولیعصر (عج) از جمله مهم ترین رقبات زیر مجموعه
موقوفات ادرسیان است که نشانه ای از احسان
ماندگار نیک واقفان خیر اندیش «ادرسیان» است.

به گفته وی ۶ ،واحــد آموزشی (مدرسه) در ۲۰
هزار متر مربع از اراضی موقوفه کاهی از مهم ترین
رقبات آموزشی زیر مجموعه موقوفات ادرسیان
اســت.وی مسجد و حسینیه الغدیر رویینی های
مقیم اسفراین در عرصه ای بیش از هزار و ۸۰۰
مترمربعی و پایگاه سالمت ولیعصر (عج) در عرصه
 ۸۰۰مترمربعی را در زمره رقبات مهم زیر مجموعه
موقوفات ادرسیان دانست.
به گفته «ادرسیان» فرهنگ وقف به عنوان باقیات
صالحات و احسانی ماندگار در روایــات اسالمی
بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.وی با قدردانی
از اهتمام حجت االسالم «آسوده» مدیر کل اوقاف و
امور خیریه خراسان شمالی ،حوزه معاونت فرهنگی
و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان
شمالی و اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین تصریح
کرد :امسال در راستای عمل به نیات واقف نیک
اندیش حــاج «غالمحسین ادرســیــان» به منظور

رعایت پروتکل های بهداشتی همزمان با اربعین
حسینی  ۲۶۰بسته معیشتی دارای  ۱۰قلم
کاالی اساسی به ارزش  ۶۰۰میلیون ریال میان
نیازمندان و مستمندان محالت گوناگون به ویژه
کم برخوردار شهری توزیع شد.
وی با یادی از حاج «غالمحسین ادرسیان» و حاج
«محمد حسین ادرســیــان»  ۲واقــف خیراندیش و
نیک اندیش ،خاطر نشان کرد :باید با احیای یاد
و خاطره واقفان گام های استواری برای توسعه،
ترویج و اشاعه فرهنگ ارزشمند وقف به عنوان
یــک سنت حسنه و باقیات صالحات بــرداشــت.
متولی موقوفات ادرســیــان تصریح کــرد :واقــف
بزرگ از خود بیش از  ۶۰هزار متر مربع وقفیات
به یادگار گذاشته است.آن طور که گفته شده است
«محمود ادرسیان»  ۱۴سالی است که در مسند
متولی موقوفات ادرسیان از مروجان ،پیشگامان و
پیشتازان فرهنگ وقف به شمار می آید.

دما  6درجه کاهش می یابد
صدیقی -دمــای هــوای استان  6درجــه کاهش
می یابد .به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی ،با عبور امواج ناپایدار
پدیده غالب از دوشنبه(امروز) تا سه شنبه(فردا) در
برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد گاهی شدید
خواهد بود« .عظیم زاده» با بیان این که افزایش
دما تا دوشنبه (امروز) ادامه خواهد داشت ،افزود:
به طور مجدد دما از سه شنبه (فردا) تا پنج شنبه 6
درجه در استان کاهش می یابد و در اغلب مناطق
در لحظات صبحگاهی هوا سرد خواهد بود.

تجلیل اوقاف از مدافعان
سالمت

مدافعان سالمت شیروانی همزمان با آخرین
روز از دهــه وقــف تجلیل شدند .مدیرکل اوقــاف
و امور خیریه خراسان شمالی با بیان این که در
آخرین روز از دهه وقف با حضور در بیمارستان آیت
ا ...هاشمی شیروان از مدافعان سالمت با اهدای
شاخه های گل تقدیر شد ،افزود :در این دیدار یک
ساعته که جمعی از کارکنان اوقاف و امور خیریه
حضور داشتند از جامعه پزشکی و پرستاری که در
بخش ویژه کرونا فعالیت می کنند ،تقدیر به عمل
آمد.حجت االسالم «عظیم آسوده» افزود :در این
دیدار پای درد دل و دغدغه های مدافعان سالمت
نشستیم و آن ها خواستار رعایت پروتکل های
بهداشتی توسط مردم شدند تا بتوانیم به سالمت
از مشکل شیوع کرونا عبور کنیم.

دادستان فاروج اعالم کرد:

ضرورت گسترش تعامل
پلیس و دستگاه قضایی
میم پــرور -ض ــروری اســت تعامل بین پلیس و
دستگاه قضایی گسترش پیدا کند .دادستان
فــاروج با بیان ایــن مطلب در نشست تعاملی با
دستگاه قضایی این شهرستان اظهارکرد :تقویت
تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی ،زمینه ساز
افزایش نظم ،امنیت و ارائــه خدمات مطلوب به
شهروندان خواهد شد.
«صفدری» افــزود :باید رعایت حقوق شهروندی
و اخــاق مــداری سرلوحه انجام ماموریت های
پلیس باشد.سرهنگ «نوروزی» فرمانده انتظامی
ف ــاروج نیز افـــزود :تصمیم داری ــم بــا راه انــدازی
سامانه الکترونیکی و ارسال پرونده ها به صورت
اتوماسیون اداری از بروز احتمالی خطا و اشکال
در این زمینه تا حد امکان جلوگیری کنیم.

مدیر عامل شرکت لوله گستر اسفراین با وجود اوج تحریم ها خبرداد:

اسفراین سازند ه تنها دستگاه
شبیه ساز چاه نفت وگازخاورمیانه شد
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متولی موقوفات غیر متصرفی ادرسیان
«محمود ادرسیان»

اخبار

سید مصطفی نجفیان -برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه ،دستگاه استراتژیک و های تک
شبیه ساز سازند چاههای نفت و گاز برای تست لولههای جداری درون چاهی که پیش تر تکنولوژی
آن فقط در انحصار کشورهای پیشرفته بود ،مطابق با آخرین نسخه استاندارد بین المللی API5C3
در شرکت لوله گستر اسفراین به دست مهندسان مجرب و توانمند ایرانی طراحی ،ساخته و بهره
برداری شد.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی شــرکــت لــولــه گستر
اسفراین« ،مــازیــار زنــد» مدیر عامل شرکت لوله
گستر اسفراین که در آیین بهره ب ــرداری از این
فنآوری جدید سخن می گفت ،افزود :این رخداد
بسیار مهم عالوه بر ارتقای رتبه تکنولوژی ایران در
ارتباط با انجام تست های پیشرفته ،باعث سرعت
بخشیدن به احداث و بهره برداری چاه های صنعت
نفت و گاز و همچنین قطع کامل وابستگی صنعت
نفت ایران به شرکت های خارجی در حوزه تست
و مراحل آزمایشگاهی قبل از اجرا برای دریافت
استانداردهای بین المللی و معتبر الزم را رقم
میزند.
وی بــا اش ــاره بــه ایــن کــه ایــن دستگاه پیشرفته و
هوشمند ق ــادر بــه انــجــام آزمـــون تست مچالگی
( )Collapse Testلوله هــای جــداری در طیف
وسیعی از ابــعــاد و گریدهای مــوجــود در آخرین
نسخه استاندارد  API5CTاست که با ایجاد شرایط
شبیهسازی و اعمال فشار واقعی که سازند چاه
به لوله های جداری وارد می کند زمین ه بررسی و

انجام تست لوله ،در شرایط واقعی را در آزمایشگاه
فراهم می کند ،خاطرنشان کرد :فشار بسیار زیادی
در اعماق چند هزار متری درون چاههای نفت و گاز
به دیوار ه لوله های فوالدی جداری وارد میشود
کــه بــا بــه کــار گــیــری دستگاه ساخته شده
شرکت لوله گستر ،قابلیت شبیه سازی
آزمایشگاهی این شرایط پیچیده و فشار
اعمالی ،برای نخستین بار در خاورمیانه
فراهم شده است.
مدیر عامل شرکت لوله گستر اسفراین
یادآور شد :با افتخار اولین نمونه
تــســت ش ــده در ای ــن آزم ــون
پیشرفته ،از لوله های تولید
شــد ه شرکت لولهگستر
بــــوده اســـت کــه نتیجه
ایــن آزمــون سختگیرانه
کــــه در حـــضـــور و بــا
پــشــتــیــبــانــی و نــظــارت
اداره بـــازرســـی فنی

و خــوردگــی فلزات و معاونت مدیر فنی شرکت
ِ
موفقیت تمام
ملی مناطق نفت خیز جنوب بــا
تحت آزمــایــش قــرار گــرفــت ،محصوالت تولیدی
شرکت لوله گستر اسفراین را در باالترین سطح
کیفی اســتــانــداردهــای بین المللی و در زمــره
بهترین لوله هــای تحمل فشار بــاال در فروپاشی
( )High collapse pressureقرار داد.
آن طور که گفته شده است ،در نمونه مورد آزمایش،
فشاری که به کل بدنه لوله وارد شد ،بیش از ۱۰
هزار تن بود که توسط سیستم های پیشرفته PLC
در تمامی مراحل آزمون به صورت پیوسته ثبت و
ضبط شد.
گفتنی است لولههای استاندارد تولیدی استفاده
شده در این تست با قطر نامی  9-5/8اینچ با گرید
فــوالدی  L80-1بــوده که از گــروه پرکاربردترین
لولههای مصرفی در صنایع نفت و گــاز جهان
است و هم اکنون هم شرکت لوله گستر اسفراین
با تایید شدن موفق این آزمایش سختگیرانه ،تنها
تولید کننده لوله جداری فوق استاندارد با کیفیتی
فراتر از نمونههای مشابه ساخته شده اروپایی در
خاورمیانه است.
شرکت لوله گستر اسفراین از شرکتهای تابعه
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایــران و تنها
تولید کننده انواع لولههای جداری بدون درز مورد
نیاز صنایع باالدستی با مــورد مصرف استخراج
نفت و گاز است که خریدار محصوالت آن عمدت ًا
شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت و شرکتهای
پیمانکار فعال در زمینه حفاری چاههای نفت
و گــاز هستند.شهرستان اسفراین در
ســالهــای اخیر با پیشرفت صنایع
بـــزرگ خــود تبدیل بــه یــک قطب
بزرگ صنعتی در خراسان شمالی
شده است که طبق گــزارش های
واصله با ایــن جهش تکنولوژی در
شبیه سازی چاه های نفت و گاز در
شرکت لوله گستر اسفراین،
اکــنــون اســم اسفراین
نــه تنها در جوامع
صنعتی داخــلــی
بلکه در محافل
جهانی صنعت
نفت و گــاز هم
بر سر زبــان ها
افتاده است.

