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

● وضعیت مسیری که به پارکینگ باباامان منتهی
می شود ،بسیار نامناسب و بدون آسفالت است.
بعد از محل پرداخت عوارض که به سمت راست
می پیچیم تا به پارکینگ وارد شویم پر از چاله
های عمیق است و باید تعمیر شود.
● برخی عابر بانک های بجنورد بعد ازظهرها از کار
می افتند.
● سرعت گیرهایی را که در مسیر بیمارستان تا
دادگستری جاجرم نصب کرده اند ،خطرناک و
غیر استانداردند.
● سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بر نحوه
توزیع کود شیمیایی در شیروان نظارت بیشتری
داشته باشد تا بعد از صدور حواله و واریز مبلغ
وقتی به انبار می رویم ،نگویند کود نداریم.
● ما ساکنان خیابان نــادری از شهرداری فاروج
درخواست ترمیم و آسفالت این خیابان را داریم.
● در مسیر آشخانه بــه بجنورد ،تــعــداد ســواری
های کرایه ای کم است و مردم با مشکل مواجه
هستند.
● چرا شهرداری بجنورد ،تکلیف زمین های پشت
پمپ گاز شهرک حکمت را روشن نمی کند؟
● آسفالت فرعی های کوچه حکیم شفایی بجنورد
بسیار نامناسب است.
● مدتی است که وقتی با تلفن صحبت می کنیم،
صــدای خــودمــان را هــم مــی شنویم .مشکل از
کجاست؟
● خدمات پس از فروش رایانه توسط مراکز فروش
مطلوب نیست و ویندوز و قطعه عوض نمی کنند.
● چــرا به خیابان هــای حدفاصل بولوار دولــت و
خیابان بنت الهدی در بجنورد که دارای فرعی
های زیادی هم هستند رسیدگی نمی شود؟ چرا
آسفالت آن ها را بهسازی نمی کنند؟
● شهرداری بجنورد و نیروی انتظامی باید برای
پارک دو برار نگهبان بگذارند .اراذل و اوباش در
این منطقه زیاد تردد می کنند.
● چرا عصرهای پنج شنبه ،همه طال فروشی های
بجنورد تعطیل است؟
● قیمت طال و سکه در بجنورد  10تا  15هزار
تومان از مشهد و تهران گران تر است.
● پروژه به سازی محوطه معصوم زاده بجنورد را
چه زمانی به اتمام می رسانند و اگر دفن اموات
در این محل مخاطره زیست محیطی دارد ،چرا
نسبت به انجام این کار اقدام می شود؟ از سویی
مکانی که برای ساخت پارکینگ خاک برداری
شده است ،به ساماندهی نیاز دارد.
● تعداد تخت های آی سی یوی مخصوص نوزادان
و اطفال در استان پاسخ گوی بیماران نیست.

گــروه خبر -مــوج تبریک مسئوالن به مناسبت روز
خبرنگار همچنان ادامه دارد و روز گذشته نیز تحریریه
«خراسان شمالی» میزبان تعدادی از مسئوالن بود که
برای خداقوت گویی آمده بودند .مدیرانی از شرکت گاز،
دامپزشکی و بسیج دانشجویی به خراسان شمالی آمده
بودند تا تالش های خبرنگاران این روزنامه را ارج نهند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

باز هم شرمنده شدیم

I Iحرکت در مسیر توسعه

یکی از این مهمانان مدیرعامل شرکت گاز خراسان
شمالی بود که به همراه مدیر روابط عمومی و تعدادی
دیگر از مدیران این شرکت به روزنامه خراسان شمالی
آمد«.میربلوکی» در دیدار با سردبیر روزنامه های استانی
خراسان به فعالیت های رسانه ها در راستای توسعه
استان اشاره کرد که باعث حرکت رو به جلوی پروژه
های این شرکت شده است .وی به خبرهای منتشر
شده در گذشته درباره گازدار نبودن روستاهای خراسان
شمالی نیز اشاره کرد و گفت :در آن زمان گازرسانی به
روستاهای باالی  20خانوار را در برنامه داشتیم و به
برخی روستاها گازرسانی نشده بود اما پیگیری های
رسانه ای باعث ایجاد انگیزه ای شد که توانستیم در
نهایت ناامیدی بودجه ها را جذب کنیم و در حال حاضر
پیمانکاران برای اجرای پروژه های مختلف انتخاب شده
اند .وی همچنین برنامه این شرکت برای گازدار کردن
مناطق مختلف استان را تشریح کرد.حجت االسالم
«ولی زاده» سردبیر روزنامه های استانی خراسان هم
در این دیدار گفت :ادارات استان برای توفیق بیشتر در

جوی نسبتا پایدار تا
اواسط هفته

مسئول روابــط عمومی و تبلیغات بسیج دانشجویی
خراسان شمالی نیز در دیدار خود با اصحاب روزنامه
با بیان این که روزنامه «خراسان شمالی» قدیمی ترین
روزنامه بومی استان است ،گفت :در استان  40هزار
دانشجو داریم که برنامه های مختلفی برای رصد کردن
این حوزه داریــم« .فیروزه» با تقدیر از عملکرد روزنامه

در حوزه دانشجویی و دانشگاه های استان بیان کرد:
مسائلی مانند اردوهای جهادی ،بازخوانی دغدغه های
امام(ره) و رهبری و مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی
در این روزنامه قابل توجه است .وی افزود :این روزنامه،
روزنامه و رسانه برتر در استان از دید دانشجویان است و
عملکرد آن قابل تقدیر است.معاون تعلیم و تربیت ناحیه
بسیج دانشجویی نیز در این دیدار با بیان این که آن چه
در مورد روزنامه گفته می شود غلو و اغراق نیست ،گفت:
روزنامه های خراسان و خراسان شمالی از جمله روزنامه
هایی هستند که هر روز آن ها را می خوانم و اولین انتخابم
روزنامه خراسان شمالی است.حجت االسالم «یاری»
افزود :مطالب روزنامه و تحلیل های آن اغراق ندارد و
مطالب سیاسی و سیاسی کاری را کمتر در روزنامه دیده
ایم و با این ذهنیت اولین اولویت من در انتخاب رسانه
روزنامه است .وی تصریح کرد :این روزنامه خوب ،حرف
دل مردم را می زند و بیان کننده مشکالت جامعه در
بین رسانه های مکتوب است.وی در ادامه با تشریح اثر
گذاری روزنامه افزود:این روزها کمتر فردی است که به
دنبال رسانه مکتوب باشد اما خراسان شمالی با توجه به
مطالب و تحلیل های کارشناسی اش از معدود روزنامه
هایی است که مردم را جذب می کند.جانشین ناحیه
بسیج دانشجویی استان هم با بیان این که روزنامه اخبار
مربوط به این حوزه را مانند برگزاری اردوهای جهادی
به خوبی پوشش داده است ،گفت :ادامه این همکاری
ها می تواند خلوص و صفای قلبی را در این حرکت های

عرصه فعالیت ها باید پیوست رسانه ای داشته باشند؛
موضوعی که البته اکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

صدیقی -جــوی نسبتا آرام را تا اواســط هفته در
منطقه خواهیم داشت .معاون اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی با بیان این خبر گفت :بررسی آخرین
نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر آسمانی
صاف و جوی آرام تا اواسط هفته برای منطقه است.

«نصرتی» با بیان این که از لحاظ دمایی تغییرات
قابل مالحظه ای تا اواسط هفته نداریم اظهارداشت:
بیشترین میزان بارندگی طی  24ساعت منتهی
به صبح روز گذشته مربوط به ایستگاه های کهنه
جلگه با 20.7میلی متر ،اسبید با 20میلی متر و

I Iنقد نباشد پیشرفت هم نیست

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی نیز همراه با مدیر
روابط عمومی این اداره کل با حضور در دفتر روزنامه
ضمن عرض تبریک روز خبرنگار و خداقوت گویی به
دست اندرکاران این روزنامه از رسانه ها به عنوان چشم
مردم و بازوی دستگاه های اجرایی یاد کرد«.احمدی»
افزود :از نقد رسانه ها فرار نمی کنیم چون تا نقد نباشد
پیشرفتی هم نخواهد بود.وی اضافه کرد :اگرچه در کار
فنی عملکرد مناسبی داریم و همواره پاسخگو هستیم
اما ایرادهایی هم ممکن است وجود داشته باشد که
ناشی از سهل انگاری نیست بلکه سخت افزاری است
که ممکن اســت تــوان و امکانات الزم را بــرای انجام
نداشته باشیم .وی با اشــاره به خدمات دامپزشکی
برای واکسیناسیون دام ها به برخی توقعات نابجا از
این اداره کل برای پیگیری اموری که در راستای کاری
دامپزشکی نیست هم اشاره کرد.

I Iرسانه برتر

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خبر داد:

پرداخت ۴۰  میلیارد ریال وام زود بازده اشتغال به مددجویان
گروه خبر ۴۰ -میلیارد ریال وام زود بازده اشتغال
طی  4ماه امسال به مددجویان تحت پوشش کمیته
امــداد پرداخت شد.معاون اشتغال و خودکفایی
کمیته امــداد خراسان شمالی گفت :از مجموع
 ۲۳۰طرح اشتغال به اجرا رسیده برای مددجویان
تحت حمایت کمیته ام ــداد اســتــان  ۱۳۱،طرح
برای زنان سرپرست خانوار و  ۹۹طرح برای مردان
بود« .علیرضا مرادی» افزود :امسال بیش از ۲۳۰
فقره طرح اشتغال پایدار بــرای مددجویان تحت

حمایت این نهاد ایجاد شده است.وی تصریح کرد:
این تسهیالت از محل منابع قرض الحسنه بانک ها
و منابع داخلی کمیته امداد است .وی ادامه داد:
 ۲۲میلیارد ریــال از این تسهیالت از محل منابع
داخلی کمیته امداد تأمین و باقی مانده نیز از محل
تسهیالت بانکی با سود  4درصــد با باز پرداخت
طوالنی مدت به مددجویان اعطا شده است.وی با
بیان این که در سال  ۹۶قرار است در رشته های
کــشــاورزی ،دامــپــروری،شــیــات ،صنایع دستی،

فعالیت های صنعتی و معدنی و خدماتی بیش از
 2هزار شغل ایجاد شود ،افــزود :امسال  ۳۰طرح
با اعتبار بیش از یک میلیارد ریــال در بخش کار
انگیزی ۱۶،طرح با اعتبار  ۷۴۰میلیون ریال در
بخش توان افزایی و  ۱۸۴طرح با اعتبار حدود ۳۲
میلیارد ریال در بخش خود کفایی به اجرا رسیده
است.وی با اشاره به این که امسال  ۳۶طرح اشتغال
مولد مددجویان که در سال های پیش راه اندازی
شده بود موفق به اخذ وام توسعه شد ،گفت :در این

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه
جهاد گونه به تصویر بکشد« .پوریا سرداریان» با بیان این
که پیگیری از نکات مثبت این روزنامه است ،گفت :این
که روی یک مسئله ای که دست گذاشته می شود و تا
انتها و به نتیجه رسیدن پی گیری می شود قابل تقدیر
است.وی با اشاره به موضوعاتی مانند کالیمانی ،رفت
و آمد هیئت های تجاری به استان و رفتن مدیران به
سفرهای خارجی هم گفت :در این موارد باید رسانه ها
پای کار و در جریان های عدالت خواهانه پررنگ ظاهر
می شدند.سردبیر روزنامه های استانی خراسان هم در
این دیدار با بیان این که جریان سازی روزنامه در مورد
مشکالت و مسائل دانشگاه ها خبرهای خوبی را رقم زد
و نمونه آن خوابگاه های دانشجویی بود ،عنوان کرد :در
مورد کالیمانی نخستین رسانه استان که خبر آن را چاپ
کرد روزنامه خراسان شمالی بود که از  20روز قبل از
آن در مورد آن اطالع داشتیم .حجت االسالم ولی زاده
افزود :گاهی خبرهایی می نویسیم که با توسعه استان
ارتباط مستقیمی دارد اما آن هایی که ادعای توسعه و
مسئولیت هم دارند تشکر نمی کنند ولی اگر عملکرد
اداره ای باشد تعارف ها و تشکر ها می رسد .وی تصریح
کرد :نگاه ما به توسعه استان است و خبر کالیمانی هم به
گونه ای کار شد که به ضرر توسعه استان و جلب سرمایه
گذار نباشد.وی بیان کرد :سعی کرده ایم با ارزش های
انقالب هماهنگ کار کنیم و برای همین هم در همه
صفحات به ویژه صفحه ای مانند حوزه و دانشگاه همیشه
از شهدا و ارزش های انقالب و نظام نوشته ایم.

رباط شیروان با 8.3میلی متر بود .وی تصریح کرد:
طی همین مــدت بیشینه دمــای بجنورد 30درجــه
سانتیگراد بــود و کوسه با کمینه دمــای 12درجــه
سانتیگراد خنک ترین و صفی آبــاد بــا 33درجــه
سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود.

بخش هم حدود  7میلیارد ریال اعتبار در سرفصل
هــای منابع بانکی و منابع داخلی کمیته امــداد
پرداخت شــد«.مــرادی» با بیان ایــن که طی سال
جاری برای  ۱۳۱زن سرپرست خانوار اشتغال زایی
انجام شده است،یاد آورشــد :امسال  ۲۱میلیارد
و ۶۱۵میلیون ریال تسهیالت در حوزه اشتغال زایی
زنان صرف و بیش از  ۱۸میلیاردريال نیز به مردان
تسهیالت پرداخت شده است  .وی با بیان این که
اعتبارات اشتغال مددجویان در سال  ۹۶نسبت
به سال  ۹۵بیش از  ۱۴۰درصــد افزایش داشته
است ،گفت :کمیته امداد با شناسایی و معرفی افراد
نیازمند و واجد شرایط به بانک های عامل به منظور
توانمند سازی و خوداتکایی آنان تسهیالت قرض
الحسنه پرداخت می کند.

خرابی راه اسفراین
روزنــامــه خــراســان در شماره  4185که  28آذر
 1342بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی در ستون
«خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش میدهند» از
خرابی راه اسفراین خبر داده است .در این مطلب
می خوانیم« :با شروع زمستان و خرابی راه تکلیف
مــردم اسفراین روشــن نیست و معلوم نیست با
اینهمه مذاکراتیکه شده و تلگرافی هم که از طریق
فــرمــانــداری باستانداری و اداره راه شــده اداره
خراسان در اینمورد {چه} تصمیمی خواهد گرفت».

خبر
مدیر کل استاندارد خبر داد:

قطع انشعاب  3جایگاه
«سیان جی»

علی نیا -مدیرکل استاندارد خراسان شمالی از
قطع انشعاب  2جایگاه «ســی ان جــی» در مانه و
سملقان و یک جایگاه «سی ان جی» در اسفراین خبر
داد«.مهمان نواز» در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره
به این که به متولیان مربوطه فرصت الزم برای گرفتن
تاییدیه استاندارد داده شده بود ،گفت :با توجه به
مهلت داده شده اقدامی برای استانداردسازی انجام
نشده بود و برای قطع انشعاب اقدام شد و تا زمانی
که برای استانداردسازی اقدام نشود این جایگاه ها
به همین شکل باقی خواهند ماند.دوم مــرداد ماه
سال جاری ،رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد
اداره کل استاندارد گفته بود 7 :جایگاه «سی ان
جی» در استان تاکنون تاییدیه استاندارد را نگرفته
اند که به زودی انشعاب جایگاه های سی ان جی
که در وضعیت بحرانی قرار دارند ،قطع می شود تا
در صورت رفع نقص دوباره فعال شوند« .طاهری»
افزوده بود :در آخرین جلسه کارگروه مربوطه مقرر
شده بود که از  7جایگاه سی ان جی موجود در استان
که تاییدیه استاندارد را نگرفته اند ،جایگاه های سی
ان جی که وضعیت بحرانی تری دارند با هماهنگی
شرکت نفت و گاز قطع انشعاب شوند.وی با تأکید
بر این که بازرسی مجدد از  7جایگاه سی ان جی
انجام خواهد شد ،افــزوده بــود 4 :جایگاه سی ان
جی در مانه و سملقان و  3جایگاه در اسفراین قرار
دارد.وی بیان کرده بود :بازرسی ها از جایگاه های
سی ان جی از سال  93آغاز شده است و برخی از
جایگاه هایی که دارای نقص بودند با برطرف کردن
نقص تاییدیه استاندارد را گرفتند.وی گفته بود :در
استان  28جایگاه فعال سی ان جی وجود دارد که 7
جایگاه  هنوز تاییدیه  استاندارد را نگرفته اند.

با صفحه اجتماعی و مطالعه آن در روزهای
شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه با مطالب
متنوع و خواندنی آن درباره سالمتی،

تغذیه ،شیوههای تربیتی کودک ،ارتباط
با سالمندان آشنا شوید و از مشاورههای
پزشکی و حقوقی آن بهره ببرید.

