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 I Iهزینه های زیاد آموزش

فرزندم برای شرکت در المپیاد دانش آموزی ثبت نام
کرده است .مدرسه کالس هایی را برگزار و هزینه
های اضافی دریافت می کند .اگر چه شرکت در
این کالس ها اختیاری است اما اگر در آن ها شرکت
نکنند ،آمادگی الزم را برای حضور در المپیاد پیدا
نمیکنند.

گزارش جلسه

چانهزنیتعرفهخدماتدرشورا
علی نیا -جلسه شورای شهر بجنورد روز گذشته
با دستور کار تعرفه پیشنهادی خدمات سال 1400
شهرداری بجنورد برگزار شد که بعد از نظرات موافق
و مخالف اعضا و چانه زنی ها مقرر شد :برای بررسی
بیشتر برخی بندهای تعرفه خدمات ،تصویب آن به
جلسه بعدی شورای شهر موکول شود.به گزارش
خبرنگار مــا ،به طــور میانگین بــرای تعرفه های
خدمات سال  1400افزایش  40درصدی پیشنهاد
داده شده بــود .از دستور کارهای جلسه شورای
شهر می تــوان به پیشنهاد افزایش  30درصــدی
کرایه تاکسی و تعرفه کشتارگاه اشاره کرد.

خراسان شمالی  ۳۹سال پیش
در روزنامه
برگزاری مسابقه کشتی با چوخه
در شیروان برای کمک به آسیب
دیدگان از جنگ تحمیلی
روزنامه خراسان در شماره  9201که 10
اردیبهشت  1360به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  7از برگزاری مسابقه کشتی با چوخه
در شیروان برای کمک به آسیب دیدگان از
جنگ تحمیلی خبر داده است .در این مطلب با
تیتر «درآمد مسابقات کشتی باچوخه شیروان
به آسیب دیدگان از جنگ اختصاص یافت»
می خوانیم« :بمنظور تامین بخشی از نیازهای
خواهران و برادران جنگ زده اسکان یافته در
شهرستان شیروان با همکاری تربیت بدنی و
فرمانداری این شهرستان یک رشته مسابقه
کشتی بــا چــوخــه بــا شــرکــت کشتی گیران
بجنورد ،شیروان و اسفراین در شهر شیروان
برگزار شد و عواید حاصل از فروش بلیت این
مسابقات که مبلغی معادل  49500ریال بود
باین امر اختصاص داده شد».

دوشنبه  ۶بهمن  ۱۱ 1399جمادی الثانی  14۴2شماره ۳4۷۷

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

وعده جدید برای پروژه  ۹ساله
مرتضوی -با گذشت  3ماه از ضرب االجل  45روزه
اســتــانــداری بــرای ســامــان دهــی وضعیت کتابخانه
گلستان شهر ،مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان
شمالی از به سرانجام رسیدن کتابخانه گلستان شهر
در دهه فجر خبر داد تا شاهد بهره مندی مردم این

منطقه از فضای فرهنگی باشیم و در این کتابخانه بعد
از گذشت  9سال از تولدش و کش و قوس های فراوان
روی دوســتــداران کتاب بــاز شود«   .جهانی» ضمن
اشاره به تالش های صورت گرفته برای برخورداری
این مکان فرهنگی از سیستم گرمایشی و آماده شدن

توپ مشکالت در پای توپ
زهره اســدی -کلکسیون نابه سامانی اســت ،نه
جــای درستی بــرای رفــت و آمــد وجــود دارد و نه
بــرای پــارک خــودروهــا ،از گــره ترافیکی اش هم
نگویم .چهارراه پای توپ از چهارراه های پرتردد
شهر بجنورد است که خیابان های شهید بهشتی
شمالی را به خیابان های  17شهریور شمالی و
شریعتی شمالی ارتباط می دهد .با این که این
مسیر در سال های گذشته به دلیل کاهش ترافیک
مرکز شهر بازگشایی شد ،اما نه تنها به روان شدن
و کاهش ترافیک کمک نکرد بلکه خودش به مرکز
ترافیک و مشکالت و معضالت مختلف شهری
تبدیل شد.سد معبری که در این خیابان ایجاد

شده ،به شدت مورد انتقاد شهروندان و رانندگان
است .خبرنگار ما برای بررسی مشکالت شهری
ســری به ایــن خیابان می زنــد؛ حاشیه هــای این
خیابان در اختیار فروشندگانی است که تعدادی از
آن ها برخی وسایل خود را بیرون قرار داده و سد
معبر ایجاد کرده اند ،مشتری ها هم مزید بر علت
شده اند و شلوغی و همهمه زیادی در این قسمت
ایجاد شده است ،با این که یک مامور راهنمایی و
رانندگی در این چهارراه حضور دارد ،اما ترافیک
سنگین است .سد معبر ایجاد شده در ورودی این
مسیر ،گردش به چپ را برای خودروهایی که می
خواهند از خیابان شهید بهشتی به سمت 17

تجهیزات آن اظهار امیدواری کرد :شاهد بهره برداری
از این فضای فرهنگی در دهه فجر باشیم« .امیری»
رئیس اداره کتابخانه های عمومی بجنورد با بیان این
که در حال هزینه کردن  250میلیون تومان اعتبار
تامین شده در قالب تجهیز کتابخانه های شهرستان

شهریور بــرونــد ،سخت کــرده است.چیده شدن
وسایل برخی مغازه ها در خیابان باعث می شود
خودروها نتوانند در حاشیه آن پارک کنند .راننده
تاکسی تلفنی که می خواهد مسافرش را در این
مسیر پیاده کند ،به شدت از سد معبر ایجاد شده
توسط این مغازه ها که مانع توقف خودروها می
شود ،گالیه می کند.وجود انبارهای ضایعات در
قلب شهر نه تنها وجه زیبایی ندارد بلکه موجب به
خطر افتادن سالمت و بهداشت عمومی می شود،
اما این که چرا مسئوالن نظارت بر بهداشت این
دمل های چرکین را در مرکز شهر نمی بینند؟
جای تعجب دارد .بوی بدی از ضایعاتی ها به مشام
می رسد ،بیش از  5ضایعاتی در جوار مغازه های
خوراکی و میوه فروشی ها هستند ،اما خبری از
نظارت نیست.فروشندگان دوره گرد هم در این

هستیم ،تصریح کرد 100 :میلیون تومان اعتباری که
از سوی شهرداری بجنورد تخصیص داده شد ،برای
تامین سیستم سرمایشی و گرمایشی هزینه شده است
و امیدواریم در این ایام پرونده این پروژه بسته شود و
مردم از این فضای فرهنگی بهره مند شوند.

مسیر هستند ،برخی ها با گاری های خود وسایلی
را برای فروش آورده اند و مقابل مغازه ها بساط
کرده اند و بر گره ترافیک افزودهاند.مغازه های
فروش لباس های دست دوم وصله ناجور این مسیر
هستند؛ لباس ها کف خیابان پهن شده اند و برخی
در میان لباس ها می گردند ،تا چیزی پیدا کنند.
گویا این بخش از شهر از دید متولیان پنهان مانده
اســت .این بخش از شهر کلکسیون نابه سامانی
است ،از گفته های تعدادی از مردم مشخص است
که مدتی است امان آن ها از مشکالت این مسیر
بریده شده اما انگار کسی صــدای آن ها را نمی
شنود.
«شادکام» معاون خدمات شهری شهردار بجنورد
تمایلی برای پاسخگویی در خصوص این گزارش
نداشت.

اخبار

عطر شهدای دفاع مقدس

همراهی شیعه و سنی در بدرقه شهید
نجاهی -دیــروز بــاری دیگر ،شمیم عطر شهدای
دفــاع مقدس در استان پیچید .شهید «بیگمراد
بهادری» ،جانباز  ۷۰درصد جرگالنی که در سال
 ۱۳۶۴به فیض جانبازی نائل آمد ،پس از سالها
تحمل رنج ناشی از جراحات جنگی به همرزمان
شهید خــود پیوست.پیکر شهید «بــهــادری» روز
گذشته ابتدا در بجنورد با حضور و همراهی شیعه
و سنی و رعایت پروتکل های بهداشتی و به شکل
خودرویی تشییع و پس از آن در زادگاهش روستای
مزارلق بخش جرگالن تشییع و به خاک سپرده شد.

تداوم افزایش دما تا آخر هفته
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی استان بیانگر تداوم افزایش دما تا آخر
هفته در منطقه اســت .به گفته کارشناس پیش
بینی اداره کل هواشناسی استان ،پدیده غالب
تا جمعه افزایش موقت ابر و وزش باد خواهد بود.
«هادی زاده» اعالم کرد :دما تا جمعه  12درجه
افزایش می یابد اما کماکان در لحظات صبحگاهی
در اغلب نقاط استان زیر صفر خواهد بود.

ثبت  5وقف جدید در استان

پرتکرارترین نام های انتخابی

مرتضوی 5 -وقف جدید در قالب طرح سوگواره یاس نبوی در خراسان شمالی ثبت شد .مدیرکل اوقاف و
امور خیریه خراسان شمالی از  5وقف جدید در قالب طرح سوگواره یاس نبوی در استان خبر داد و گفت:
این موقوفات به ارزش  5میلیارد و  580میلیون ریال به ثبت رسیده است.حجت االسالم «آسوده» شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت یک هکتار برای مراسم سالروز والدت و شهادت اهل بیت(ع) و
امور خیر روستا با اولویت مسجد از سوی واقف بجنوردی و دستگاه خشک کن لباس برای استفاده در مرکز
بهداشتی شیروان را از جمله موقوفات جدید ثبت شده برشمرد و اظهارکرد :یک قطعه زمین زراعی با  5هزار
مترمربع به انضمام  2ساعت آب چاه برای برگزاری مراسم عزاداری در ایام فاطمیه در روستای سه گنبد
و یک قطعه زمین برای راه دسترسی آرامستان روستای سه گنبد دیگر موقوفاتی هستند که در قالب طرح
سوگواره یاس نبوی در استان ثبت شده اند.وی افزود :اختصاص یک باب منزل مسکونی برای روضه خوانی،
اطعام و عزاداری مراسم شهادت حضرت زهرا(س) در ایام فاطمیه در شهر ایور از توابع شهرستان گرمه از
موقوفات جدید است.

علی نیا 5 -نام پرتکرار دختر و پسر در خراسان شمالی اعالم شد.مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی در
گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد :طی  10ماه امسال اسامی فاطمه ،زهرا ،آوا ،رستا و آسنا به ترتیب جزو 5
نام پرتکرار دختر در خراسان شمالی هستند.
«زاهدی نیا» افزود :اسامی آریا ،امیرعلی ،محمد ،امیرحسین و علی در همین مدت جزو نام های پرتکرار پسر
در خراسان شمالی هستند.
وی با اشاره به این که در  10ماه امسال  11هزار و  962مورد والدت در استان به ثبت رسیده است ،ادامه
داد :از تعداد والدت های ثبت شده  6هزار و  157مورد مربوط به پسران و  5هزار و  805مورد مربوط به
دختران است«.زاهدی نیا» تصریح کرد :میانگین والدت در استان  16در هزار و در کشور  14.5در هزار
و در استان باالتر از کشور است .وی ادامه داد :به ازای تولد  100دختر  106پسر در همین مدت در استان
متولد شده اند.وی بیشترین تولد نوزادان را مربوط به مادران در گروه سنی  25تا  29سال اعالم کرد که
 3هزار و  183مورد بوده است.

صدیقی -کیفیت هوای بجنورد دوبــاره در وضعیت
ناسالم قرار گرفت .به گفته کارشناس پایش آلودگی
هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان کیفیت
هوای بجنورد یک شنبه با شاخص  106در وضعیت
ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت« .عمارلو»
اعالم کرد :با توجه به هوای ناسالم برای گروه های
حساس به خاطر وارونگی دما و هجوم ریزگردها در
آسمان کودکان ،بزرگ ساالن و افراد مبتال به بیماری
های تنفسی از حضور در فضای باز خــودداری یا از
فعالیت های روزانه خود کم کنند تا دچار مشکل نشوند.

کشف  14.5تن تخم مرغ قاچاق

سرقت در قبرستان گرمه

کشف گندم بدون مجوز حمل

فرمانده انتظامی مانه و سملقان از کشف  14تن و  500کیلو گرم تخم مرغ قاچاق در این شهرستان خبر
داد .سرهنگ «مهدی مهران فر» در تشریح جزئیات این خبر گفت :در پی اجرای طرح کنترل محورهای
مواصالتی توسط پاسگاه انتظامی چمن بید ،ماموران به یک دستگاه کامیون حمل بار مشکوک شدند و
آن را متوقف کردند.وی با اشاره به این که در بررسی های انجام شده مشخص شد که راننده خودرو هیچ
گونه مجوزی برای حمل محموله ندارد ،افزود :در این زمینه  4دستگاه خودروی دیگر دارای بار تخم مرغ که
همانند خودروی اول از شهرستان چناران به ساری در حرکت بودند ،متوقف شدند.این مقام انتظامی با بیان
این که در بازرسی از این خودروها  14تن و  500کیلوگرم تخم مرغ فاقد مجوز کشف شد ،تصریح کرد :ارزش
این مقدار تخم مرغ بارگیری شده 2 ،میلیارد و  900میلیون ریال برآورد شده است.

محمودیان  -گفته می شود به تازگی سرقت در قبرستان گرمه زیاد شده است .پنج شنبه گذشته که
خبرنگار ما به این قبرستان رفته بود ،متوجه سرقت ها از این مکان شد .دختری که می خواست با برداشتن
قرآن و تسبیح از داخل مقبره پدرش برای شادی روح او ،آن را قرائت کند ،متوجه سرقت کامل وسایل داخل
آن جا شد.
تعداد دیگری از خانواده های گرمه ای نیز با این مشکل مواجه شدند .یکی از این شهروندان اعالم کرد:
روشنایی قبرستان کافی نیست و انگار نظارتی بر این مکان نمی شود ،بنابراین سارقان به راحتی می آیند و
آن چه را که در مقبره ها وجود دارد ،می برند.اگرچه خبرنگار ما درخصوص این مشکل با «یعقوبی» شهردار
گرمه تماس گرفت اما این مسئول پاسخگویی را به روز دیگری موکول کرد.

صدیقی -مقدار  27تن گندم بــدون مجوز حمل
کشف شــد .بــه گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی
خراسان شمالی شخصی که قصد جا به جایی 27
تن گندم بدون مجوز را از طریق یک خودروی باری در
بجنورد داشت ،از سوی پلیس آگاهی استان شناسایی
شد« .سیدالموسوی» اعــام کــرد :در این خصوص
پرونده ای در تعزیرات تشکیل شد و در حال رسیدگی
و انجام تحقیقات به منظور صدور حکم است.

بازگشت هوای ناسالم به
بجنورد

