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چهار شنبه  ۲۲شهریور  ۲۲ 1396ذی الحجه  1438شماره 25۲۷

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

 980میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل باند دوم محور بجنورد -گلستان تخصیص یافت
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● با وجود این که ازدواج فامیلی در بجنورد زیاد
است اما کلینیکی که مشاوره های ژنتیکی بدهد،
نداریم.
● شهرداری بجنورد پیاده روهای چهارشنبه بازار
را هم مانند نقاط دیگر شهر بجنورد در دستور کار
موزاییک کردن قرار دهد.
● از مسئوالن می خواهیم در تخصیص اعتبار به
پروژه های ناتمام ،انصاف را بین شهرستان ها
رعایت کنند و پروژه های ورزشی نادیده گرفته
نشوند.
● مسئوالن به محله ناظر آبــاد بجنورد رسیدگی
کنند.
● در گلستان شهر بجنورد ،کامیون را در محوطه
مجتمع مسکونی پارک می کنند .کدام اداره باید
جلوی این کار را بگیرد؟
● در همه استان ها استفاده از پارک ها و آالچیق
ها مستلزم پرداخت ورودی است اما در استان
ما برای پارک هایی که مسافران می توانند چادر
بزنند و شب در آن جا اقامت داشته باشند هیچ
گونه ورودی تعریف نشده است و همین موضوع
از ارزش مکان کاسته است به نحوی که برخی
مسافران به هیچ عنوان نکات بهداشتی را رعایت
نمی کنند و بیشتر پارک هایی که مسافران اکنون
در آن ها اسکان دارند به محلی برای تجمع زباله
تبدیل شده است.

پاسخ به پیام مردمی
بــا عنایت بــه درج پیامی در ستون حــرف مــردم
روزنامه در تاریخ  96.06.09مبنی بر این که
«جاده روستای یارم گنبد در حوالی فاروج خاکی
است و آب آشامیدنی هم نداریم» به استحضار می
رساند :طبق سرشماری سال  95روستای یارم
گنبد شامل  20خانوار و  55نفر جمعیت و در
بخش مرکزی شهرستان فاروج قرار گرفته است و
در حال حاضر تحت پوشش خدمات آب و فاضالب
روستایی استان نیست و در فاز دوم اجرای پروژه
مجتمع آب رسانی پیره -پسکن آب رسانی به
روستای فوق در نظر گرفته شده است که با اتمام
این پــروژه روستای یارم گنبد از خدمات شرکت
آبفار برخوردار خواهد شد.امور آبفار شهرستان
فاروج جهت تامین آب شرب روستای یارم گنبد
به صورت مقطعی یک حلقه چاه دستی در اطراف
روستا از طریق شیر برداشت کرده و در اختیار آنان
قرار داده است که در مقابل آن هیچ گونه هزینه ای
از ساکنین دریافت نمی شود.
کارشناس مسئول روابط عمومی شرکت آب و
فاضالب روستایی

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

تشکیل کمیسیون حج در
اسفراین
روزنــامــه خــراســان در شماره  4247که 15
اسفند ماه  1342به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از تشکیل کمیسیون حج در اسفراین
خبر داده اســت .در ایــن مطلب می خوانیم:
«برابر دستورات واصله از مقامات وزارت کشور
و استاندار از مدتی پیش کمیسیون حج در
محل فرمانداری {اسفراین} همه روزه تشکیل
و پس از بررسی بوضع مراجعین  46نفر از
داوطلبین که پرونده آنان تکمیل بود برای سایر
امور ببهداری و استانداری معرفی گردیدند».
در مطلبی دیگر در این ستون با تیتر «سازمان
جدید فرهنگ» آمده است« :طبق دستور واصله
از طریق وزارت فرهنگ برای تشکیل سازمان
اداری کمیسیونی با حضور مسئولین دوایر در
دفتر رئیس فرهنگ {اسفراین} تشکیل و پس از
مطالعات الزم مسئولین دوائر تعیین و انتخاب
شدند و نیز طبق ابالغ صادره مدیر فنی تربیت
بدنی اسفراین عــده دار امــور بازرسی و امور
تربیتی و هنری فرهنگ تعیین و مشغول کار
شد».

در دیدار استاندار خراسان شمالی با رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور ۹۸۰ ،میلیارد ریــال اعتبار
برای تکمیل باند دوم جاده بجنورد به جنگل گلستان
تخصیص یافت تا این محور مهم و پر تردد ،با شتاب و
سرعت بیشتری به جاده ای امن و ایمن تبدیل شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان
شمالی ،دیدار و گفت و گوی روز دوشنبه استاندار در
تهران با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه
و بودجه ،با هدف گره گشایی از وضعیت کنونی این
پروژه زیربنایی انجام شد .محمدرضا صالحی در این
نشست با تشریح شرایط حاکم بر این پــروژه عظیم
عمرانی و اهمیت تامین به موقع اعتبارات مصوب،
خواستار آن شد که این بودجه در اسرع وقت تخصیص
یابد .وی در توضیحات خود با ارائه گزارشی از روند

قدمی بلند برای توسعه
اجــرای پــروژه ب ه خصوص در  ۶ماه اخیر و یــادآوری
آمــار بــاالی تــردد خــودروهــای سبک و سنگین ،واقع
شدن آن در مسیر دسترسی به استان های شمالی
و مشهدالرضا(ع) و عبور ساالنه میلیون ها نفر از این
محور حیاتی در شمال شرق کشور را گوشزد کرد.
این گــزارش حاکی اســت ،محمدباقر نوبخت پس از
استماع گــزارش مقام عالی دولــت تدبیر و امید در
خراسان شمالی و صحه گذاشتن بر ضرورت تکمیل
سریع تر این پروژه ،موافقت خود را با تخصیص ۹۸۰
میلیارد ریــال اعتبار مصوب اعــام کــرد .طرح چهار
بانده کردن جاده ارتباطی بجنورد به گلستان به طول
 ۱۴۰کیلومتر ،اواخر دولت هشتم کلید خورد اما در
 ۸سال پس از آن به کندی پیش رفت .از سال  ۹۲با
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با وجود افت شدید

درآمــدهــای ارزی دولــت ،ایــن پــروژه جــزو طــرح های
اولویت دار توسعه ای استان قرار گرفت .اواخر سال
گذشته بود که  ۵۵کیلومتر از این محور زیر بار ترافیکی
رفت ،اما در ماه های اخیر به دلیل تنگناهای بودجه ای
دولت و ضعف مالی پیمانکاران ،تکمیل پروژه از شتاب
الزم برخوردار نبوده است .اکنون با تزریق اعتبارات
جــدیــد ،تحقق وعــده دولــت و نماینده عالی آن در
خراسان شمالی مبنی بر امن و ایمن شدن این محور
مواصالتی ،سهل تر و سریع تر شده است تا به زودی
عموم مسافران و زائــران بتوانند با آسودگی خاطر
بیشتری از این مسیر پرجاذبه تردد کنند.الزم به ذکر
است یکی از پروژه هایی که روزنامه «خراسان شمالی»
بیشترین گزارش ها را درباره آن منتشر کرده ،پروژه
چهار بانده کردن محور بجنورد -گلستان بوده است.

منبر مسجد امام رضا (ع)
بجنورد ساخته شد
از آن جایی که محور یاد شده بستر حوادث و قربانگاه
مسافران شــده اســت لقب «جــاده مــرگ» را از سوی
رسانه ها گرفته اســت .بدین جهت ،اقــدام استاندار
و تخصیص اعتبار از ســوی دولــت بــرای ایــن محور،
کارساز در جهت توسعه است و لذا روزنامه «خراسان
شمالی» از استاندار و دولت متشکر است .واقعیت
این است که یکی از عوامل مهم توسعه استان ،محور
بجنورد -گلستان است و تا پروژه این محور کامل نشود
اقدامات دیگر توسعه ،زیاد جوابگو نخواهد بود ،لذا هر
قدمی که برای این محور برداشته شود ،قدم بلندی
برای توسعه استان است و به هر میزان که این پروژه
با تأخیر مواجه شود پروژه های دیگر توسعه از رشد
کافی برخوردار نخواهد بود .باشد که روزی نام «جاده
مرگ» به «جاده حیات» تغییر یابد .باز هم متشکریم.

رزمایش غدیر

تیپ  130متحرک هجومی شهید دلجویان ،رزمایش
غدیر را در منطقه میاب بجنورد بــرگــزار کرد.به
گزارش روابط عمومی تیپ  130متحرک هجومی
شهید دلجویان ،فرمانده این تیپ گفت :رزمایش
غدیر توسط گردان  179متحرک هجومی این تیپ
از آغاز دهه امامت و والیت در منطقه پراکنده میاب
بجنورد آغاز و از تاریخ نوزدهم ماه جاری با حضور
هیئت داوران نیروی زمینی مراحل مختلف رزمایش
از قبیل تیراندازی با انواع سالح های سبک و نیمه
سنگین  ،نقشه خوانی و پدافند در سطح پی گیری
شد.سرهنگ «گل گلی» افــزود :ارزیابی فعالیت ها
در مقایسه با شرایط عادی و معمولی متفاوت است،

یگان را ارزیابی می کنند تا به صورت عملی مشاهده
کنند آن یگان در چه سطحی از آمادگی قرار دارد،
اشکاالت کجاست و چه باید کرد تا وضعیت مطلوب به

دست آید.وی خاطر نشان کرد :این رزمایش برگرفته از
آخرین اقدامات نظامی و علمی دقیق در جهت نابودی
دشمن در صیانت از مرزهای کشور عزیزمان است.

طرح نظارتی بر بازار پوشاک و لوازم تحریر

شناسایی  ۲62فقره انشعاب غیر مجاز آب در روستاها

صدیقی -اجرای طرح نظارتی بر بازار پوشاک و لوازم تحریر به مناسبت بازگشایی مدارس در خراسان شمالی
آغاز شد و تا پایان ماه جاری ادامه دارد .مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با بیان این خبر به خبرنگار ما
گفت :این طرح با توجه به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس و سایر مراکز آموزشی و افزایش تقاضای مصرف
کنندگان برای خرید اقالم آموزشی اجرا می شود« .سید الموسوی» افزود :بازرسان تعزیرات در قالب گشت های
مشترک سیار با همکاری سایر مراجع نظارتی بر بازار عرضه کنندگان نظارت خواهند داشت و با فروشندگان و
عرضه کنندگان متخلفی که اقدام به سودجویی کنند با جدیت برخورد می شود و آن ها اعمال قانون خواهند شد.
وی با اشاره به این که مردم بهترین ناظر بر بازار هستند ،اظهارکرد :شهروندان و مصرف کنندگانی که از نزدیک
با تخلفات و سودجویی بعضی از عرضه کنندگان اقالم آموزشی مواجه می شوند می توانند به تعزیرات حکومتی
اطالع دهند تا بازرسان در اسرع وقت به شکایات آن ها رسیدگی کنند.

 ۲62فقره انشعاب غیر مجاز آب طی سال جاری در روستاهای استان شناسایی شد .رئیس اداره خدمات
مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :از میان
این انشعابات 152 ،فقره جمع آوری ،قطع و تعداد  42مورد به مجاز تبدیل شد و مابقی در دست اقدام
است و با خاطیان از طریق جریمه و معرفی به مقامات قضایی برخورد شد.به گفته «رسول زیبایی» بیشتر این
انشعابات در روستاهای حاشیه شهرها قرار دارند و موجب تعادل نداشتن فشار شبکه آب رسانی و نشت آب
به علت استفاده نکردن از لوله و اتصاالت استاندارد و نصب غیر اصولی و آلودگی آب می شوند.وی با بیان
این که حفر چاه های جدید جوابگوی مصرف بی رویه مشترکان نیست ،خاطرنشان کرد :توجه به مدیریت
تقاضا و کنترل و جمع آوری انشعابات غیر مجاز بیش از پیش احساس می شود و به منزله دسترسی به منابع
تامین جدید است.

بجنورد؛ میزبان دهمین نمایشگاه کتاب
بجنورد میزبان دهمین نمایشگاه کتاب با دعوت از انتشاراتی های کشور می شود.معاون فرهنگی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت :دهمین نمایشگاه کتاب
استان با حضور ناشران کشور دوم آبان ماه برگزار می شود« .رضایی» افزود :نمایشگاه کتاب در راستای
ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت از ناشران و به منظور دسترسی آسان عالقه مندان به کتاب برپا می شود .وی
ادامه داد :تعداد ناشران در ایام برپایی نمایشگاه مشخص خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :این نمایشگاه تا
هفتم آبان ماه در مصالی بجنورد برای عالقه مندان دایر خواهد بود.

صفحه ورزش را می توانید  4روز

در هفته در روزنامه خراسان شمالی بخوانید.
همچنین می توانید درد دل ها ،مطالب علمی،
نظرات ،انتقادها و پیشنهادهای خود را در مورد
اوضاع ورزش استان و صفحه ورزش از طریق شماره
تلفن های دفتر روزنامه خراسان شمالی و یا ایمیل
shomalinews@gmail.com
باعنوان «صفحه ورزش» ارسال کنید.

منبر مسجد امام رضا (ع) بجنورد به دست توانای
هنرمند صنعتگر بجنوردی ساخته شد.معاون
صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث
فرهنگی خراسان شمالی گفت :این منبر به همت
«صادق شریعتی» هنرمند صنعتگر رشته چوب و به
سفارش هیئت امنای مسجد امام رضا (ع) بجنورد
ساخته شد«.علی عابدی» افــزود :پروسه طراحی و
ساخت این منبر با تکنیک های گره چینی و معرق
بود و با استفاده از 3هزار قطعه چوب از انواع مختلف
مانند گردو  ،چنار ،توت و ارس ساخته شده است.
وی خاطرنشان کــرد :الگوی معماری مسجد امام
رضا(ع) بجنورد برگرفته از معماری ایرانی – اسالمی
است و در طراحی و ساخت آن هنرهای اصیل ایرانی
با ظرافت و دقت خاصی به کار رفته است.

پایان جشنواره سراسری
کاریکاتور

تیپ  130متحرک هجومی شهید دلجویان بجنورد برگزار کرد

بر همین اساس مناسب ترین موقعیت که شباهتی
با زمان عملیات جنگی داشته باشد ،رزمایش هایی
اســت که یگان ها به صــورت ساالنه و یا به صورت
آزمایش گردانی انجام می دهند .وی تصریح کرد:
برگزاری چنین رزمایش هایی در واقع مقدمه ای برای
آمادگی رزمی و نمایش اقتدار دفاعی است و از سوی
دیگر وقتی یگانی مورد آزمایش و رزمایش قرار می
گیرد ،هیئتی تحت عنوان هیئت داوران که مرکب از
متخصصین در زمینه های مختلف است کلیه حرکات
و اعمال یگان عمل کننده را تحت نظر می گیرند و با
بازبینی های تخصصی جنبه های مختلف حرکت،
زمان شناسی ،تیراندازی ،پیشروی ،آرایش ها و ...

اخبار

هشتمین جشنواره سراسری کاریکاتور استان شب
گذشته به کار خود پایان داد.دبیر هشتمین جشنواره
سراسری کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی با
اشاره به ارسال  495اثر از سوی  139هنرمند از 27
ن به دبیرخانه این جشنواره ،گفت :این جشنواره
استا 
با موضوع اقتصاد مقاومتی و شعار «همه مسئولیم»
بــرگــزار شــد«.عــبــاس نــاصــری» افــزود :اســتــانهــای
خراسان شمالی و رضــوی ،تهران ،اصفهان و البرز
بیشترین تعداد شرکت کننده در این جشنواره را به
خود اختصاص دادنــد.وی خاطرنشان کرد :هیئت
داوران هشتمین جشنواره سراسری کاریکاتور حوزه
هنریخراسانشمالیمتشکلازجوادعلیزاده،بهمن
عبدی ،سعید صادقی ،سامان ترابی و عباس ناصری
بود که آن ها آثــار این جشنواره را بررسی کردند.

آغاز سال تحصیلی مدارس
علمیهاستان

محمدی -ســال تحصیلی مــدارس علمیه استان
آغاز شد.مسئول اداره آموزش حوزه علمیه استان با
بیان این مطلب گفت :سال تحصیلی  96-97در
 16مدرسه علمیه خواهران و بــرادران استان آغاز
شد.حجت االســام «حسین زاده» با بیان این که
 35استاد اعزامی 140 ،استاد حق التدریس و 50
استاد ضمن خدمت امسال در سطوح یک 3 ، 2 ،و
 4مدارس علمیه استان تدریس می کنند ،ابراز کرد:
آمار قطعی پذیرش شده های مدارس علمیه استان
شنبه هفته آینده اعالم خواهد شد.

