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اخبار
حرف مردم

 I Iخیابان های ناهموار

آسفالت بسیاری از خیابان های بجنورد ناهموار
است و به روکش جدید نیاز دارد.

 I Iاستفاده شخصی از خودروی دولتی

صبح سه شنبه ،یکی از شهروندان در بجنورد ،با
خودروی دولتی ،فرزندش را در کنار یک مدرسه
غیردولتی پیاده کــرد .مگر استفاده شخصی از
خودروی دولتی ممنوع نیست؟

 I Iثانیهشمارها

چرا مثل گذشته ،ثانیه شمارها در چهارراه های
بجنورد فعال نیست؟

 I Iجاده راز و جرگالن

چرا بــرای تعریض جــاده راز و جرگالن اقــدام نمی
شود؟ وضعیت این جاده پرتردد سال هاست که تغییر
خاصی نکرده و به خصوص در فصل سرما مشکل
تردد در برخی نقاط آن بیشتر نمایان می شود.

از میان خبرها

وضعیت بحرانی دیم زارهای
گندم و جو در استان

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان
شمالی گفت :وضعیت دیم زارهای گندم و جو در
این استان بحرانی است« .شهابی» در گفت و گو
با ایسنا ،با اشاره به این که از ابتدای پاییز امسال
تاکنون بارندگی چندانی در استان وجود نداشته
اســت ،اظهارکرد :متاسفانه دیم زارهــای استان
دچار خشکیدگی شدید هستند .وی با بیان این
که تاکنون دو سوم کشتزارهای دیم گندم و جو
در ایــن استان زیــر کشت رفته انــد ،افــزود :هنوز
یک سوم کشتزارهای دیم باقی مانده و باید در آن
کشت محصول انجام شود اما کشاورزان منتظر
آن هستند که ببینند بارندگی می شود یا خیر؟
«شهابی» ادامه داد :طی یک ماه گذشته بارندگی
غیرموثر در استان انجام شده که در کشتزارهای
آبــی اســتــان مــوثــر ب ــوده ولــی تاثیر چــنــدانــی در
کشتزارهای دیم نداشته است.

اهدای  500جلد کتاب به
کتابخانه گلستان شهر

همزمان با افتتاح کتابخانه عمومی گلستان شهر
 ۵۰۰جلد کتاب به ارزش  ۵0۰میلیون ریال از
سوی معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان به این کتابخانه اهدا شد .معاون
امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود:
با بهره برداری از کتابخانه شهرک گلستان بجنورد
با زیربنای  ۴۳۰متر مربع ،مجموع کتابخانههای
عمومی خراسان شمالی به  ۷۲بــاب رسید .به
گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی« ،رضا رضایی» تصریح کرد :این کتابخانه
با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی و از محل
اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن و تملک
استانی و انجمن شهرستان بجنورد با  ۱۳میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال اعتبار ساخته شد و همزمان با
هفته کتاب و کتاب خوانی به بهره برداری رسید.

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

تشییع پیکر پاک 4
شهید در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  9483که 31
فروردین  1361به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  5از تشییع پیکر پاک  4شهید
در بجنورد خبر داده اســت .در مطلبی در
صفحه  2می خوانیم« :پیش از ظهر دیروز،
مردم انقالبی و شهیدپرور شهرهای سبزوار،
بجنورد ،فریمان و تربت حیدریه ،پیکر مطهر
و گلگون کفن  9شهید راه حق را تشییع
کــردنــد .اســامــی شهید عــزیــزان در شهر
سبزوار :شهید حسین خویشاوندی و سرباز
شهید محمد شمع آبادی و در شهر بجنورد،
شــهــدای عــزیــزمــان ،ســربــاز وظــیــفــه امیر
کریمی ،اسماعیل قربانی و محمد ریحانی
و گروهبان وظیفه داود گریوانی جمعی تیپ
یک بجنورد و در فریمان شهدای عزیزمان،
صفر دلشاد و عباس پوراحمدی و در تربت
حیدریه شهید عزیز محمد امین خاکپور
عضو بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی
تربت حیدریه بودند».

چهارشنبه  10آذر  25 ۱۴۰۰ربیع الثانی  14۴3شماره 3652

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

انتقاد نماینده ولیفقیه از توقف  7ماهه
پروژه ارتقای بیمارستان پورسینای آشخانه
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی از توقف  7ماهه
پــروژه ارتقای بیمارستان پورسینای آشخانه به 64
تختخوابی انتقاد کرد و خواستار آغاز مجدد عملیات
اجرایی این پروژه شد .به گزارش روابط عمومی دفتر
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امامجمعه
بجنورد ،حجتاالسالم «رضــا نـــوری» ،روز گذشته
در بازدید از بیمارستان  32تختخوابی پورسینای
آشخانه ،ضمن قدردانی از خدمات و تالشهای کادر
درمان بهویژه در دوره شیوع ویروس کرونا ،از مساعدت
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در اهدای دستگاه
اکسیژن ساز به بیمارستان پورسینا تجلیل کرد .وی در
ادامه با انتقاد از توقف پروژه ارتقای این مرکز درمانی

به بیمارستان  64تختخوابی ،اظهار کــرد :ارتقای
بیمارستان پورسینای آشخانه از نیازهای ضروری
شهرستان مانه و سملقان است اما با وجــود این که
گودبرداری و پیریزی پروژه انجام شده ،به دلیل برخی
اشکاالت فنی ،اجرای پروژه متوقف شده و مسکوت
مانده است.حجتاالسالم «نــوری» افــزود :اگر پروژه
مشکل فنی دارد متولیان امر باید هر چه سریعتر آن را
رفع کنند و پیگیر ادامه پروژه باشند نه این که عملیات
اجرایی بیش از  7ماه متوقف بماند.وی با اشــاره به
این که اگر خواب پروژه تداوم یابد ،مردم بیش از این
متضرر میشوند ،تصریح کرد :باید مسئوالن مربوط
پیگیر آغاز به کار مجدد پروژه باشند و اجازه ندهند

تعطیلی آن بیش از این ادامه داشته باشد.
همچنین به گزارش وبدا ،دکتر «پورنقی»
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان
با همراهی سرپرست نهاد دفتر رهبری در
دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی
این دانشگاه با حضور در بیمارستان پورسینای
آشــخــانــه ،چگونگی خــدمــات رســانــی به
بیماران و چالش های بهره برداری از
فاز دوم این بیمارستان را بررسی و
دستوراتی را برای حل مسائل
ابالغ کرد.

نماینده اسفراین:

وضعیت استاندار خراسان شمالی هر چه زودتر تعیین تکلیف شود
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی،
خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع تر استاندار
خراسان شمالی شد .به گــزارش خبرگزاری خانه
ملت« ،امــان ا ...حسین پــور» در جلسه علنی روز
سهشنبه مجلس شــورای اســامــی ،در تذکری به
دولت و وزارت کشور گفت :استان خراسان شمالی

در بیشتر شاخص ها رتبه آخر را در میان استان ها
دارد .چرا با وجــود این که تعیین تکلیف استاندار
این استان باید زودتر انجام می گرفت ،اما تاکنون
استاندار خراسان شمالی تعیین تکلیف نشده است
و مدیران استان بالتکلیف هستند که این موضوع
موجب ایجاد مشکالتی شده است .وی افــزود :هر

توپ شناسایی نشدن ظرفیت های سرمایه گذاری
بجنورد در زمین راه و شهرسازی
همکاری نکردن اداره کل راه و شهرسازی خراسان
شمالی ،سدی در مقابل شناسایی ظرفیت های
سرمایه گذاری در مرکز استان است .معاون برنامه
ریزی و توسعه فرمانداری بجنورد از ناهماهنگی
اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه شناسایی
ظرفیت های سرمایه گذاری در این شهرستان خبر
داد .به گزارش روابط عمومی فرمانداری بجنورد،

«عبدالحسین قاضوی» در این خصوص گفت :با
توجه به دستور استاندار محترم ،مبنی بر شناسایی
ظرفیت های سرمایه گــذاری در شهرستان های
اســتــان ،چندین جلسه کــارشــنــاســی بــه منظور
شناسایی اراضــی مستعد سرمایه گــذاری در این
فرمانداری تشکیل شده است.
وی ادامه داد :با توجه به همکاری مناسب ادارات

یک فوتی کرونایی در  24ساعت
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده ،در  24ساعت منتهی به ظهر نهم آذر ،متاسفانه یک نفر دیگر
از بیماران مبتال به کرونا در استان فوت شد .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعالم کرد:
با بستری  28بیمار جدید در مدت یاد شده 135 ،بیمار دارای عالیم بیماری کووید  ۱۹در بیمارستانهای
استان بستری بودند .دکتر «سید جواد پورنقی» با بیان این که رعایت پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی
در مهار بیماری کووید  19بسیار مهم و ضروری است ،افزود :تصور ایمنی کاذب به جهت تزریق واکسن
موجب به مخاطره افتادن سالمت عمومی و خسارت های جبران ناپذیر می شود.وی با اشاره به این که
اکنون حدود  90درصد جمعیت باالی  12سال در استان واکسینه شده اند ،خاطرنشان کرد :شهروندانی
که هنوز واکسن کرونا را دریافت نکرده اند سریع تر اقدام کنند.

مدیرکل ساخت و توسعه راه های منطقه شمال شرق کشور:

اعتبارات مصوب برای اجرای پروژه
محور بجنورد -گلستان پاسخگو نیست
خراسان شمالی حتی یک ریال از منابع توازن منطقه ای را برای اجرای پروژه چهار خطه

کردن محور بجنورد-جنگل گلستان اختصاص نداده است
علی اصغر خــســروی -چــهــاربــانــده ک ــردن محور
بجنورد به جنگل گلستان از پروژه های بسیار مهم
استان خراسان شمالی است که با وجود وعده های
مختلف داده شده همچنان ناتمام مانده و این جاده
به خصوص در نقاطی که هنوز تعریض نشده است
همه ساله شاهد حــوادث خونین و دردناکی است.
نکته جالب و قابل تأمل این جاست که با وجود این
که اجرای این مصوبه در سفرهای اول و دوم رئیس
جمهور پیشین به استان خراسان شمالی در صدر
مصوبات سفر هیئت دولت یازدهم و دوازدهــم قرار
گرفت و رئیس جمهور سابق وعــده داد که تا پایان
دولت دوازدهم پروژه یاد شده به اتمام می رسد اما
با وجود پایان فعالیت دولت قبل ،این اتفاق نیفتاد.
این روزها هم خبر خاصی از عملیات عمرانی در محور
بجنورد -گلستان نیست و با نزدیک شدن به فصل

زمستان و افزایش احتمالی میزان بارش ها ،عم ً
ال
نمی توان امید چندانی به تداوم اجرای این پروژه
مهم تا پایان سال داشت؛ این یعنی یک سال دیگر هم
به اتمام خواهد رسید و پروژه محور بجنورد -گلستان
در حسرت اتمام باقی خواهد ماند .در همین حال،
خبر ناامید کننده دیگر در خصوص پروژه یاد شده،
روز گذشته از سوی مدیرکل ساخت و توسعه راه های
منطقه شمال شرق کشور اعالم شد ،آن جا که وی
اعالم کرد اعتبارات مصوب برای اجرای این پروژه
راه سازی پاسخگو نیست ضمن این که از اعتبارات
توازن منطقه ای هم حتی یک ریال از سوی استان در
این خصوص اختصاص نیافته است .مشروح صحبت
های این مسئول را در ادامه می توانید بخوانید.
مدیرکل ساخت و توسعه راه های منطقه شمال شرق
کشور گفت :پیمانکاران و مشاوران پروژه چهارخطه

چه زودتر وضعیت استاندار خراسان شمالی تعیین
تکلیف شود.نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای
اسالمی در تذکری به وزیر راه و شهرسازی گفت :راه
آهن اسفراین بالتکلیف مانده است که وزارت راه باید
برای تکمیل پروژه های ناتمام اسفراین تمهیدات ویژه
ای بیندیشد.وی در تذکر به وزیر بهداشت و درمان

و سازمان های ذی ربط از جمله شرکت شهرک
های صنعتی استان ،منابع طبیعی ،شرکت برق و
شرکت گاز شهرستان ،اداره کل راه و شهرسازی
استان ،هیچ گونه همکاری در این خصوص نداشته
و با وجود این که شهرستان بجنورد فاقد اداره راه
و شهرسازی و مسئولیت این شهرستان در حوزه
مربوط با آن اداره کل است ،هیچ گونه همکاری
بــا فــرمــانــداری و دســتــگــاه هــای اجــرایــی نـــدارد.
«قاضوی» افــزود :همکاری نکردن اداره کل راه و
شهرسازی استان با فرمانداری مرکز استان ،موجب
اخالل در ارائــه گــزارش به سطوح عالی استانی و
ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی شهرستان

تصریح کــرد :با وجــود این که بــرای دانشکده علوم
پزشکی اسفراین در بودجه  1400اعتباری مستقل
دیده شده ،اما با تصمیم وزارت بهداشت و درمان و
سازمان برنامه و بودجه این اعتبار زیر نظر دانشگاه
استان قرار گرفته که خالف قانون است و باید بودجه
این دانشگاه مستقل تا پایان سال دیده شود.

و ارائــه نشدن خدمات مناسب به سرمایه گذاران
شده است .معاون فرماندار بجنورد تصریح کرد :با
وجود این که اداره کل راه و شهرسازی ،اداره در
شهرستان ندارد ،در کمیته برنامه ریزی از  ۲۱اداره
شهرستانی اعتبار بیشتری دریافت می کند ،اما
خود را ملزم به پاسخگویی به نماینده عالی دولت
در شهرستان نمی دانــد و عم ً
ال باعث نارضایتی
سرمایه گــذاران در این شهرستان و موجب تعلل
در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و مانعی
در ارائــه خدمات مناسب در این زمینه شده و این
عدم همکاری آن اداره کل ،به مراجع عالی استانی
گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

آمادگی دستگاه های خدمات رسان برای مقابله با شرایط خاص

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی از آمادگی دستگاه های خدمات رسان و امدادی برای
مقابله با شرایط خاص و کمک به آسیب دیدگان احتمالی در مسیرها به دلیل شرایط جوی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خراسان شمالی« ،جواد نظری» در جلسه هماهنگی
دستگاه های امدادی و خدمات رسان با محوریت فصول سرد افزود :اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه در
مواجهه با مخاطرات طبیعی ،اعالم هشدارهای الزم از طریق رسانه ها و پیش بینی و تجهیز مکان های
مناسب به منظور ارائه خدمات امدادی به آسیب دیدگان در راه و تجمیع و استقرار ماشین آالت تخصصی
در مناطق مشخص از اهم اقدامات پیشگیرانه خواهد بود.

کردن فــاروج -بهشهر  ۲هزار میلیارد ریال مطالبه
دارند که با توجه به کمبود اعتبار ،وضعیت ساخت
این محور در شرایط بحرانی است« .مهدی نظریان»
روز س ه شنبه به ایرنا اظهارکرد :اکنون  ۱۶پیمانکار
و مشاور در استان های خراسان شمالی و گلستان
بابت ساخت این راه مطالبه دارند به طوری که شرایط
کارگاه ها بحرانی شده و بعض ًا شاهد فروش ماشین
آالت هستیم و پرداخت حقوق ها هم به تاخیر افتاده
و راندمان کار پایین آمده است .وی افــزود :امسال
هزار میلیارد ریال برای اجرای این پروژه راه سازی
مصوب شده است اما تاکنون و با گذشت بیش از 8
ماه از سال ،تنها  ۶۰۰میلیارد ریال اعتبار خزانه 3
ساله تخصیص یافته است که ارزش این اسناد تنها
 ۳۰۰میلیارد ریال برآورد می شود .مدیرکل ساخت و
توسعه راه های منطقه شمال شرق کشور اظهارکرد:
اکنون اجرای پروژه راه سازی محور بجنورد-جنگل
گلستان بیش از  ۸۰درصد پیشرفت دارد و تکمیل
 ۳۵کیلومتر باقی مانده از این مسیر دست کم  7هزار
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

«نظریان» ،کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن به موقع
بودجه گرانی مصالح را از علت های تکمیل نشدن
پـــروژه چــهــار خطه ک ــردن مــحــور بــجــنــورد -جنگل
گلستان طبق برنامه ریزی تدوینی که تا سال ۱۴۰۰
بود ،اعالم کرد .وی افزود :با توجه به افزایش هزینه
هــای پــروژه هــای عمرانی ،اعتبارات مصوب برای
اجرای این پروژه راه سازی پاسخگو نیست و هزینه
های ساخت نسبت به یک سال گذشته تا صد درصد
افزایش یافته است« .نظریان» در بخش دیگر سخنان
خود دربــاره کمک های استانداری به اجــرای این
پروژه گفت :خراسان شمالی تنها استانی است که از
منابع توازن منطقه ای حتی یک ریال به اجرای پروژه
چهار خطه کــردن محور بجنورد-جنگل گلستان
اختصاص نداده است .مدیرکل ساخت و توسعه راه
های منطقه شمال شرق کشور افزود :در سایر استان
ها بخشی از منابع تــوازن منطقه ای بــرای سرعت
دادن به پروژه ها اختصاص می یابد اما در خراسان
شمالی ریالی از این منابع به اجرای این پروژه مهم
اختصاص داده نشده است.

اخبار

برف و باران دوباره در راه
استان
دما  10درجه کاهش می یابد
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با صدور
هشدار نارنجی بــارش برف و بــاران و کاهش 10
درجه ای دما در استان را برای پایان هفته پیش بینی
کرد .طبق هشدار نارنجی صادر شده ،از فردا (پنج
شنبه) وزش باد لحظه ای شدید ،بارش باران ،در
پاره ای از نقاط رگبار ،احتمال رعد و برق ،به تدریج
بارش برف و مه گرفتگی و همچنین در ارتفاعات
کوالک برف و افت دما پیش بینی شده است.منطقه
اثــر سامانه بارشی جدید اغلب مناطق خراسان
شمالی به ویژه مرکز استان خواهد بود .زمان پایان
اثرگذاری این سامانه صبح شنبه پیش بینی شده
است .لغزندگی جاده ها ،کاهش دید و افت  8تا
 10درجه ای دما از پنج شنبه تا صبح یک شنبه از
آثار ورود سامانه بارشی جدید به استان خواهد بود.

«پاکمهر» خبر داد:

بازگشت حق نوار مرزی به
احکام کارمندان خراسان
شمالی
نماینده مــردم  5شهرستان خــراســان شمالی
از بازگشت حق نــوار مــرزی به احکام کارمندان
خــراســان شمالی خبر داد .طبق گــزارش دفتر
ارتباطات مردمی دکتر «سید محمد پاکمهر»
با پیگیری هــای دکتر «پاکمهر» نماینده مردم
بجنورد ،مانه و سملقان ،جاجرم ،گرمه و راز و
جرگالن در مجلس شــورای اسالمی ،سرانجام
برقراری مجدد حق نوار مرزی (فوق العاده مناطق
کمتر توسعه یافته) در جلسه  ۹آذر سال ۱۴۰۰
دیوان عدالت اداری به تصویب رسید.

ضرورت تقویت نظارت
شهرداری ها در امر ساخت
و سازها
در امــر ساخت و ســازهــا نیازمند تقویت نظارت
شهرداری ها برای منع بروز تخلف هستیم .رئیس
کل دادگستری خراسان شمالی با بیان این مطلب
در دیــدار شهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر
بجنورد اظهارکرد :واقف به مشکالت و چالش های
مدیریت شهری هستیم .حجت االسالم «براتی زاده»
افزود :ما نیز خود را جزو جامعه شهروندی می دانیم
و در راستای احقاق حق مدیریت شهری تمام قد
درکنار شما هستیم .شهردار بجنورد هم در این دیدار
گفت :در مدیریت شهری با چالش های زیادی رو به
رو هستیم که نیازمند رسیدگی دستگاه قضاست و
تعامل حاکم بر فضای سازمانی تاکنون نیز برکات بی
شماری برای شهرداری داشته است و در ادامه نیز
امیدواریم این نگاه حمایتی به نفع شهر و شهروندان
باشد .دکتر «حمیدی» ادامــه داد :نگاه ما به حل
مسائل بر مدار قانون است.

بی بهره ماندن روستاییان
از روزبازار

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
خراسان شمالی گفت :یکی از نیازمندی ها برای
توسعه و رونق اقتصاد در روستاها ،ایجاد روزبــازار
است ،فرصتی که تاکنون مردم روستا از آن بی بهره
بــوده انــد« .امین کالته» در گفت و گو با شبستان
اظهارکرد :اکنون روزبـــازار در روستاهای استان
ایجاد نشده و البته در روستای حسین آباد شهرستان
شیروان ،اشرف االسالم یکه سعود و طبر شهرستان
جاجرم مطالعه در ایــن زمینه انجام شــده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
خراسان شمالی خاطرنشان کرد :رایزنی انجام شده
تا در مشهد و تهران بازار دائمی عرضه محصوالت
استان ایجاد شود تا روستاییان تولیدات خود را به
صورت مستقیم در آن جا عرضه کنند« .کالته» افزود:
روزبازارها می توانند کمک زیادی به اقتصاد خانواده
ها داشته باشند.

