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اخبار
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حرف مردم
 I Iدرخواست از استاندار جدید

از استاندار جدید درخواست می كنم هر چه زودتر
به مشكالت بسیار زیــاد ما اهالی گلستان شهر
رسیدگى كند.

 I Iترافیک در کوچه

در بسیاری از كوچه هــاى بجنورد مثل كوچه
سلطانى در ســاعــات مختلف روز حضور مأمور
راهــنــمــایــی و رانــنــدگــی نــیــاز اســــت .تــرافــیــك
خودروهاى پارك شده در این كوچه خیلی باالست.

 I Iکمبود تاکسی و اتوبوس

تعداد تاكسی ها و اتوبوس هاى مسیر گلستان شهر
خیلی كم است .شهرداری بجنورد لطف ًا رسیدگى
كند.

 I Iقیمت متفاوت میوه های مشابه

چرا قیمت میوه های مشابه در شهر بجنورد این
قدر متفاوت است؟

 I Iنان های بی کیفیت

برخی نانوایی ها نان هاى بی كیفیتى پخت می
کنند كه به سرعت بیات می شود.

 I Iقیمت گل

برخی گل فروشی ها انگار گل ها را به هر قیمتى
كه بخواهند می فروشند .مگر بر فعالیت آن ها
نظارت نمی شود؟

 I Iتشکر بابت یک صفحه

بابت مطالب معرفى سریال هاى تلویزیون و سریال
هــاى شبكه نمایش خانگى در صفحه سینما و
تلویزیون روزنامه از شما تشكر می كنم.

 I Iچهره نازیبای یک مسیر

فضوالت كالغ ها در چهارراه مخابرات به سمت
چهارراه امیریه چهره نازیبایی را به وجود آورده و
به شست و شو نیاز دارد.

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

اجرای طرح شهید
«رجایی» در شیروان
روزنامه خراسان در شماره  9497که 20
اردیبهشت  1361به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «خبرهای شهرستانها» از اجرای
طرح شهید «رجایی» در شیروان خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم« :در اجرای
طرح شهید رجایی مبنی بر پرداخت ماهانه 3
هزار ریال به افراد نیازمند شصت سال بباال
در روستاها طی شش ماهه دوم سال گذشته
مبلغ  19638000ریــال به  1535تن از
سالمندان مستضعف شصت ســال بباالی
شهرستان شیروان از سوی کمیته امداد این
شهرستان پرداخت گردید».

اخبار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

طرح آموزش رایگان هنر در مناطق محروم استان اجرا می شود
طرح آموزش رایگان هنر در مناطق محروم خراسان
شمالی اجــرا می شــود .مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد:
این طرح در راستای شعار تحول و عدالت محوری
دولت سیزدهم و برنامه های وزیر محترم فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،دستیابی به هدف توسعه اقتصاد هنر و
کسب و کارهای فرهنگی و هنری ،صیانت از هنرهای
ملی ،بومی و محلی و طرح آموزش رایگان رشته های
مختلف هنری در مناطق محروم ،کمتر توسعه یافته و
مرزی اجرا میشود«.حسین فرخنده» به شرایط اجرای

این طرح اشاره کرد و ادامه داد :تمام برنامههای مرتبط
با طرح بدون دریافت هزینه و کام ً
ال رایگان است و در
شهرها و روستاهای خارج از مرکز استان اجرا خواهد
شد.
وی با تاکید بر این که آموزش مبنای توسعه فرهنگی،
هنری استان اســت ،یــادآور شد :در این طرح هم از
ظرفیت مدرسان استان و هم استادان برجسته هنری
کشور برای آموزش رایگان به متقاضیان و عالقه مندان
به هنر در مناطق محروم استفاده می شود.مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این

بهره مندی ۱۲۰۰مددجو از خدمات توان بخشی
در فاروج
میم پــرور -از مجموع  ۱۷۰۰مــددجــوی تحت
حمایت بهزیستی در شهرستان فــاروج ۱۲۰۰
مــددجــو در حـــوزه تـــوان بخشی در بخش های
مختلف خدمات دریافت می کنند .سرپرست اداره
بهزیستی فــاروج با اعــام ایــن مطلب در حاشیه
جشن معلوالن که به مناسبت هفته معلوالن در
مرکز توان بخشی «ژیار» در این شهرستان برگزار
شد ،به خبرنگار ما گفت :مددجویان حوزه توان

بخشی شامل جسمی ،حرکتی ،ذهنی و بیماری
هــای خــاص ضایعه نخاعی و ....هستند که در
بخش های مختلف خدمات دریافت می کنند .به
گفته «مهدی رحمانی» از ابتدای امسال تاکنون
خــدمــات خوبی بــه مــددجــویــان و معلوالن تحت
حمایت در بخش های مختلف از جمله در حوزه
مسکن ارائــه شــده اســت .وی اف ــزود ۲۰ :نفر از
معلوالن حــوزه تــوان بخشی صاحب مسکن شده

مدیرکل ثبت احوال اعالم کرد:

نام های منتخب نوزادان و آخرین جمعیت استان
کاهش آمار تولد در استان
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی ضمن اشاره به
کاهش آمار تولد در استان طی  8ماه امسال نسبت
به مدت مشابه سال قبل ،آمار چندقلوزایی ،نام های
منتخب نوزادان و آخرین جمعیت استان را اعالم کرد.
«علی زاهدی نیا» گفت 9 :هزار و  446واقعه والدت
طی  8ماه امسال در استان ثبت شد که در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل با  1.6درصد کاهش همراه
بوده است« .علی زاهدی نیا» افزود :مجموع موالید

ثبت شده شامل  4هزار و  887پسر و  4هزار و 559
دختر بود .وی یادآور شد :طی  8ماه امسال به ازای
هر  100والدت دختر 107 ،والدت پسر در خراسان
شمالی به ثبت رسیده است .وی اضافه کرد :در این
مدت از کل موالید ثبت شده 6 ،هزار و  394واقعه
شهری و  3هزار و  52واقعه روستایی بود .مدیرکل
ثبت احــوال خراسان شمالی ادامــه داد :با توجه به
جمعیت میان دوره ای خراسان شمالی ،نرخ خام

رفع تصرف 8800متر مربع از اراضی
بستر رودخانه های استان
 8هزار و  800متر مربع از اراضی بستر رودخانه های استان در شهرستان
اسفراین و مانه و سملقان رفع تصرف و بازگشایی شد .معاون حفاظت
و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با بیان این مطلب،

که برنام ه آموزشی بر اساس نوع رشته و تعداد متقاضی
به صورت حضوری یا آموزش از راه دور (آنالین) خواهد
بود ،اضافه کرد :جاماندگان از ادامه تحصیل در دوره
متوسطه با شرکت در این دوره ها و پس از کسب مهارت
الزم می توانند در آزمون های ادواری ثبت نام و شرکت
و در صورت قبولی ،گواهی نامه مهارتی دریافت و برای
اخذ دیپلم کاردانش به وزارت آموزش و پرورش ارائه
کنند« .فرخنده» بیان کرد :عالقهمندان در مناطق
محروم ،کمتر توسعهیافته و مرزی میتوانند با مراجعه
به سامانه  amoozesh.azmoonehonar.irبرای

اند و در خصوص تعمیر و ساخت مسکن نیز برای
خــانــواده هــای تک معلولی  ۵۰میلیون تومان و
خانواده های دو معلولی  ۱۴۰میلیون تومان از
استان قول واریز گرفته شده و طبق بخشنامه تا یک
ماه آینده برای تعمیر و ساخت مسکن به حساب
مددجویان واریز خواهد شد .وی اظهار کرد :سال
گذشته مرکز توان بخشی چند معلولیتی «ژیار»
در این شهرستان راه اندازی شد و هم اکنون ۳۰
نفر از مددجویان یارانه بگیر ایــن مرکز هستند
که این افــراد شامل چند معلولیت ها ،جسمی،
ذهنی ،اوتیسم و انواع و اقسام معلولیت های دیگر
هستند که تمام خدمات را به صــورت رایگان در

حاصل از ثبت موالید در استان 15.6 ،در هزار و از
متوسط کشوری باالتر است .وی خاطرنشان کرد :با
توجه به گزارش والدت های ثبت شده برحسب گروه
سنی مادران ،بیشترین فراوانی والدت ثبت شده به
گروه سنی مادران  25تا  29سال با تعداد 2565
رویداد والدت اختصاص یافته است.
«زاهدی نیا» همچنین گفت :در  8ماه امسال  9هزار
و  204واقعه والدت تک زایی و  242واقعه والدت
حاصل از چندقلوزایی در استان ثبت شد.

وی بیان کرد :با توجه به وضعیت والدت ها در  8ماه
امسال ،جمعیت استان در پایان آبان با  498هزار و
 819مرد و  494هزار و  17زن 992 ،هزار و 836
نفر برآورد می شود که از این تعداد  557هزار و 155
نفر جمعیت شهری و  435هزار و  681نفر جمعیت
روستایی است.

 I Iآمارچندقلوزایی

 I Iنام های منتخب

مدیر کل ثبت احوال خراسان شمالی با اشاره به نام
های منتخب نوزادان افزود :اسامی محمد ،امیرعلی،

وی همچنین بیان کرد 9 :حلقه چاه غیرمجاز برداشت آب در بجنورد،

ماسک ،از ما و اطرافیانمانI
در برابر ویروس کرونا محافظت میکند

طول سال از این مرکز دریافت می کنند .سرپرست
اداره بهزیستی فــاروج گفت :در تالش هستیم تا
مراکز متعدد دیگری را همچون مراکز سالمندان،
بیماران اعصاب و روان و بیماران ذهنی ،برای سال
آینده در این شهرستان راه اندازی کنیم ،به همین
منظور با توجه به نیازسنجی صورت گرفته از استان
درخواست و قول مساعد گرفته شده است که سال
آینده فراخوان و مجوز راه اندازی مراکز فوق صادر
شود .وی بیان کرد :با توجه به این که امسال این
شهرستان رتبه ســوم را در حــوزه مسکن کسب
کرده ،بر این اساس شاخص ترین اقدام و بهترین
عملکرد بهزیستی در این زمینه بوده است.

علی ،آریا و حسین به ترتیب با فراوانی ،141 ،143
 115 ،119و  98پنج نام منتخب پسران و اسامی
فاطمه ،زهــرا ،رستا ،آوا و آسنا به ترتیب با فراوانی
های  81 ،103 ،112 ، 162و  77در جایگاه اول
تا پنجم جدول فراوانی اسامی منتخب دختران قرار
گرفته است.

هدف از این کار را صیانت از منابع آب سطحی اعالم کرد .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی ،مهندس «وحید
واسطه» گفت :این کار در راستای اجرای تبصره  4ماده  2قانون توزیع
عادالنه آب و با همکاری مقام قضایی و نیروی انتظامی انجام شده است.
استان خراسان شمالی  2200کیلومتر رودخانه و مسیل مهم دارد.

 9 I Iحلقه چاه غیرمجاز بسته شد

ثبتنام در یکی از رشتههای پیشنهادی اقدام کنند.
وی با اشاره به این که برگزاری دورههــای آموزشی از
نیمه دوم آذر در استان آغاز خواهد شد ،افزود :برای
تمام شرکتکنندگان در پایان دوره گواهی شرکت
صــادر میشود.به گــزارش روابــط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،این طرح در نخستین اقدام،
در خراسان شمالی و جنوبی ،سیستان و بلوچستان،
بوشهر ،آذربایجان غربی ،جنوب کرمان ،هرمزگان،
ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان و لرستان اجرا
می شود.

 I Iجمعیتاستان

شیروان و مانه و سملقان در بازه زمانی آبان امسال ُپر و بسته شد .معاون
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی افزود :در
راستای اجرای بند «ه» ماده  45قانون توزیع عادالنه آب و ماده واحده
قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه ،در ماه گذشته 9 ،حلقه
چاه آب در روستاهای نوده چناران ،مرز ،کالته نقی ،رزمغان و کریک پر و
مسدود شده است« .واسطه» گفت :با پر کردن این تعداد چاه ،از برداشت
غیرمجاز  20هزار متر مکعب آب در سال پیشگیری شده است.

امروز؛ آیین تکریم و معارفه
استاندار
آیین تکریم و معارفه استاندار خراسان شمالی
امروز برگزار می شود« .حامد مسعودی فر» مدیر
روابط عمومی استانداری خراسان شمالی گفت:
در این مراسم که با حضور وزیر کشور برگزار می
شود« ،محمدرضا حسین نژاد» به عنوان یازدهمین
سکاندار استان معرفی و از زحمات  3ساله «محمد
علی شجاعی» تقدیر خواهد شد.

اقدامی مهم در راستای مناسب سازی
شرایط محیطی برای معلوالن

خرید اولین اتوبوس خط واحد
ویژه معلوالن در بجنورد
همزمان بــا روز جهانی و هفته ملی معلوالن،
شــهــردار بجنورد از خرید یک دستگاه اتوبوس
خط واحــد متناسب با شرایط معلوالن در مرکز
استان خبرداد؛ اتوبوسی که با اعتباری بیش از
 40میلیارد ریال خریداری شده است؛ اقدامی
مهم در راستای مناسب ســازی شرایط محیطی
برای معلوالن .طی  12سال اخیر تاکنون هیچ
اعــتــبــار دولــتــی بـــرای ایــن مـــورد جــذب نــشــده و
خریداری نشده است .دکتر «حمیدی» با بیان
این که معلولیت محدودیت نیست و معلوالن با
توانمندسازی خود ،حضور اجتماعی شان را حفظ
کرده اند ،افزود :مدیریت شهری وظیفه دارد برای
تامین و رفع نیازهای اولیه این افــراد به منظور
تردد آسان و ایمن اقداماتی را به انجام برساند.
شهردار بجنورد یــادآور شد :مناسب سازی معابر
اقدامی اســت که از ســال هــای گذشته در پیاده
روســازی و رمپ اتصال به خیابان ها اجرا شده و
می شود اما در سیستم حمل و نقل عمومی تامین
نیازهای معلوالن برای استفاده آسان از این ناوگان
تاکنون انجام نشده است .جذب اعتبارات دولتی
برای اورهال  7دستگاه اتوبوس خط واحد نیز که
هم اکنون برای  4دستگاه به انجام رسیده ،اقدام
دیگری اســت که طی یک مــاه اخیر انجام شده
است.

جوی نسبت ًا پایدار تا پایان
هفته

شرایط جوی نسبت ًا پایداری تا پایان هفته در استان
حاکم خواهد بود .بنا بر اعالم اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی ،روند نسبی هوا تا پنج شنبه ادامه
دارد .همچنین از امروز تا چهارشنبه ،افزایش ابر
در استان پیش بینی شده است.

