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

● چرا کیفیت نان در بجنورد افت و خیز دارد و ثابت
نیست؟ گاهی خــوب می شــود و در بسیاری از
اوقات بی کیفیت است.
● کانال های خرید اینترنتی به نظارت احتیاج
دارد.
● چرا دندان پزشکان مراکز بهداشت استان فقط
دو ساعت در روز در محل کار خود حضور دارند؟
● چرا اداره برق جاجرم برای رفع مشکل نوسانات
بــرق ضعیف منطقه شوقان با توجه به ایــن که
روزانــه چندین دستگاه لــوازم خانگی برقی می
سوزد ،کاری نمی کند؟
● مسئوالن بهداشت و درمــان استان به موضوع
برخورد نامناسب برخی از کارکنان درمانگاه
های استان رسیدگی کنند.
● شــهــرداری شــیــروان به وضعیت انتهای کوچه
تفتازانی 16توجه کند .به برخی از اهالی تذکر
داده شود که زباله های خود را در انتهای این
کوچه قرار ندهند.
● قابل توجه مسئوالن آموزش و پرورش بجنورد؛
لطف ًا فرم مــدارس پسرانه را هم مانند مدارس
دخترانه از نظر رنگ ،یک دست کنید تا والدین
بابت تهیه فرم به مشکل برخورد نکنند.

اخبار

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
روستایی خبر داد:

شناسایی  262انشعاب غیر
مجاز آب در روستاهای استان
علوی 262 -انشعاب غیر مجاز آب ،امسال در
روستاهای استان شناسایی شده است .مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی
با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :از ابتدای
سال تاکنون هزار و  618مورد اتفاق در بخش آب
روستایی رفع شده است« .روشن روان» همچنین
یادآور شد 7 :حلقه چاه آب برای گذر از روزهای کم
آب تابستان حفر ،تجهیز و کفشکنی شد.

«الهیان» بر سکوی نخست
رقابت های بین المللی

شیرازی « -حمید الهیان» نماینده شایسته خراسان
شمالی و عضو تیم ملی کشتی پهلوانی ایران ،صاحب
گردن آویز طالی رقابت های بین المللی جام مدوید
شد.به گزارش خبرنگار ما ،در روز نخست رقابت های
بین المللی کشتی جام مدوید ،در شهر مینسک
بالروس در وزن  70کیلوگرم حمید الهیان با ضربه
فنی داغداساریان از ارمنستان را مغلوب کرد .وی در
دور دوم نیکیتا لوپوهوف از استونی را با ضربه فنی
شکست داد و با شکست سرهت ارسالن از ترکیه در
مرحله نیمه نهایی ،به فینال راه یافت.حمید الهیان
در فینال هم خوش درخشید و با نتیجه  ٨بر صفر
موفق شد مسلم کارایف از کشور روسیه را شکست
دهد و به مقام قهرمانی تورنمنت بین المللی مدوید
دست یابد.

شرط پرداخت وام به
مددجویان و نیازمندان

شرط پرداخت وام به مددجویان و نیازمندان کمیته
امـــداد اعــام شــد .رئیس صــنــدوق قــرض الحسنه
امداد والیت خراسان شمالی گفت :در صورت تایید
استحقاق نیازمندی متقاضیان و تشخیص کمیسیون
حمایتی کمیته امداد ،مددجویان نیازمند می توانند
از وام های کارگشایی بهره مند شوند« .وحدانی» با
تأکید بر این که عالوه بر مددجویان کمیته امداد،
اقشارآسیب پذیر و خانوارهای نیازمند نیز می توانند از
این وام ها بهره مند شوند،افزود :کمیته امداد هر سال
اعتباراتی را برای ارائه وام به مددجویان تحت حمایت
خود اختصاص میدهد .وی راه اندازی صندوق قرض
الحسنه کمیته امــداد را راهــی بــرای ارائــه خدمات
سریع و آســان به مددجویان عنوان کــرد و افــزود:
توانمند سازی مددجویان در حوزههای مختلف یکی
از اصلیترین برنامههای کمیته امداد محسوب می
شود و سعی بر این است که با ارائه وام های کارگشایی
شرایط برای این توانمندسازی فراهم شود .وی با
اشاره به محدودیت اعتباری کمیته امداد در پرداخت
وام های کارگشایی ،از تمام خیران استان دعوت کرد
تا با سپرده گذاری در این صندوق برای رفع مشکل
نیازمندان کمک کنند« .وحدانی» بیان کرد :با توجه
به این که  ۳۳هزار خانوار محروم استان تحت حمایت
کمیته امداد هستند لذا سپرده گذاری  ۱۷میلیارد
تومانی برای هم استانی ها در سال جاری پیش بینی
شده است  .وی ادامــه داد :در سال  ،۹۶بیش از 6
میلیارد تومان از منابع مالی خیران در این صندوق
سپرده گذاری شده است که امیدواریم با مشارکت
به موقع مــردم استان بــرای برطرف کــردن مشکل
نیازمندان و دریافت وام های کارگشایی اقدام شود.

مراسمی برای روز شعر و ادب
مراسم ویژه روز شعر و ادب برگزار می شود«.رضایی»
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان شمالی با بیان این که به مناسبت روز شعر و
ادب ،مراسمی در شهرهای شیروان و بجنورد در نظر
گرفته شده است ،اظهارکرد :این مراسم روز بیست و
هفتم در نگارخانه بجنورد و بیست و هشتم در مجتمع
فرهنگی و هنری شیروان در قالب شعر خوانی،
تجلیل از فعاالن این حوزه و سخنرانی درباره اهمیت
شعر و نقش آن در دوام زبان فارسی برگزار می شود.
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افزایش 57درصدی کمک های مردم نوع دوست استان در جشن عاطفه ها

موج موج عاطفه

گــروه خبر -کمک هــای مــردم سخاوتمند استان
در جشن عاطفه ها در مرحله نخست ،یک میلیارد
و 100میلیون تومان بــوده ،درحالی که این رقم در
سال  95حدود  700میلیون تومان بود که افزایش
 57درصـــدی را نشان مــی دهــد  .مــدیــر کــل کمیته
امداد خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار
ما گفت :مرحله دوم این جشن  19مهر ماه برگزار می

شود«.اهرابی» ابراز امیدواری کرد :با برگزاری مرحله
دوم جشن عاطفه ها میزان کمک های جشن در سال
 96به حدود  2میلیارد تومان افزایش یابد.وی یاد آور
شد 963 :میلیون تومان از کمک های مردمی جشن
عاطفه های امسال به صورت کاال و  47میلیون تومان
نیز به صورت نقدی به محرومان کمیته امداد پرداخت
شده است.وی اظهارکرد :از روز شنبه کار توزیع کمک

های غیر نقدی این جشن بین  10هــزار دانــش آموز
نیازمند استان آغاز شده است و کمک های نقدی نیز به
محض خرید لوازم تحریر و پوشاک بین این دانش آموزان
توزیع می شود.وی بیان کرد :مردم شهرستان بجنورد با
پرداخت بیش از  365میلیون تومان کمک ،به عنوان
سخاوتمند ترین مــردم استان در این جشن شناخته
شدند.وی ادامه داد :بعد از آن مانه وسملقان با وجود

ساخت جاده ارکان در پیچ و خم تامین اعتبار
بهروز -محور ارکان بجنورد روز به روز شلوغ تر
می شود و ترددها با بازگشایی دانشگاه ها بیشتر
هم خواهد شد  .در این سال ها با وجود این که 3
مرکز دانشگاهی و همچنین جایگاه سوخت گاز،
نمایشگاه دایمی ،ساختمان ورزشی شرکت گاز و
انبار و سیلو هم در حاشیه جاده ساخته شده تخته
ارکان به سایتی پر رفت و آمد تبدیل شده است اما
همچنان این جــاده  4و نیم کیلومتری به همان
شکل قدیم باقی مانده و حتی ناهمواری ها و دست
اندازهای آن بیشتر هم شده است .همه این ها به
کنار از هنگامی که بیمارستان امام حسن(ع) هم
در این محور افتتاح شد و به بهره بــرداری رسید
لزوم توجه به جاده ،ساخت و تعریض و آسفالت آن
از همیشه بیشتر شده است.
یکی از رانندگانی که در این محور به جابه جایی
مسافر اقدام می کند به خبرنگار ما گفت :با افتتاح

بیمارستان امام حسن(ع) هر روز چند مرتبه مسافر
به این بیمارستان می برم و می آورم اما جاده هم
ناهموار است و هم بسیار باریک و شانه جاده نیز در
برخی قسمت ها باید ساخته و تعریض شود.
محمدی افزود:عالوه بر این ها در هنگام برداشت
گندم هم با صف طویل کامیون هایی مواجه می
شویم که به سیلو رفت و آمد می کنند و رفت و آمد
آن ها گاهی بسیار خطرناک هم می شــود .یکی
دیگر از شهروندان بجنوردی اظهارکرد :تردد
دانشجویان و کارمندان در سایت ارکــان به کنار
مهمتر از آن سختی رفت و آمد آمبوالنس ها به
بیمارستان است که باید در انتقال بیمار هم سرعت
داشته باشند و هم دقت اما با این جاده ناهموار و
پر پیچ و خم این کار با سختی همراه خواهد بود.
یکی از کارمندان دانشگاه اشراق هم گفت :بیش از
 13سال از عمر خراسان شمالی می گذرد و شاهد

روند طوالنی برندسازی گیاهان دارویی در استان
بیابانی -روند کسب مجوز و پروسه برندسازی گیاهان دارویی در استان بسیار طوالنی و زمان بر است.مدیر کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان این که طی سال جاری سه گیاه دارویی باریجه ،کتیرا و زرشک در استان
با هدف تجاری سازی تولید می شود ،عنوان کرد :اغلب این محصوالت برای فراوری به خارج از استان منتقل می
شود.البته «وحید» به این نکته هم اشاره کرد که بیشتر از  200گونه گیاه دارویی در خراسان شمالی شناسایی شده
اند که قابلیت تجاری سازی را دارند.
وی در ادامه به فروش محلی و خرده فروشی گیاهان دارویی در استان اشاره کرد و گفت :یکی از تولید کنندگان
گیاه دارویی باریجه سال گذشته موفق به صادرکردن این گیاه به آلمان شده است ،این در حالی است که شرایط این
چنینی با وجود ظرفیت های استان ،برای سایر تولیدکنندگان ایجاد نمی شود.وی خاطر نشان کرد :امسال هزار
و  200تن بذر باریجه خریداری شده است و برای کشت به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد تا در
عرصه های منابع طبیعی به صورت بذر کاری و کپه کاری کاشته شود.وی هدف از این کار را غنای مراتع استان و
همچنین اقتصادی کردن این مراتع دانست و اضافه کرد :با توجه به شرایط ،برداشت گیاهان دارویی هم متفاوت
است ولی آن چه مسلم است این است که  200هزار هکتار عرصه منابع طبیعی استان شناسایی شده که قابلیت
کشت گیاهان دارویی فراهم است و فقط نیاز به حمایت دولت و تعریف طرح مناسب دارد تا این اراضی برای کاشت
به بخش خصوصی واگذار شود.

توسعه کمی مراکز آموزش عالی هستیم و در این
میان تخته ارکان را به منظور احداث دانشگاه های
دولتی ،جهاد دانشگاهی ،مؤسسه آموزش عالی
غیر دولتی اشراق ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی
استان و نمایشگاه بین المللی و اداره های دیگر
در نظر گرفتند.وی ادامه داد :این جاده بسیار کم
عرض است در حالی که تعداد زیــادی کامیون و
سواری در این مسیر تردد می کنند و هنگامی که
اتوبوس به منظور سوار کردن دانشجویان توقف می
کند ،خطر این که با خودرویی دیگر تصادف کند،
وجود دارد .وی با اشاره به این نکته که زیرسازی
هایی که انجام شده موجب شده است که شانه
خاکی جاده یک متر پایین تر از سطح جاده قرار
گیرد ،تصریح کرد :این امر ،خطر در این جاده را دو
چندان کرده است و از سویی هیچ گونه روشنایی
در این مسیر وجود ندارد و بعد از ظهر که هوا تاریک

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

بررسی برنامه تغذیه مدارس
جمعیت کم این شهرستان ،نسبت به دیگر شهرستان
های استان با پرداخت  200میلیون تومان در رده
دوم جدول کمک های جشن عاطفه ها قرار گرفت.
وی همچنین تاکید کرد :مردم شهرستان فاروج با 11
میلیون تومان کمک درجشن عاطفه ها در رتبه آخر این
جدول قرار دارنــد.الزم به ذکر است مرحله دوم جشن
عاطفه ها 19 ،مهر ماه  ،در مدارس برگزار می شود.

می شود دانشجویان برای عبور از عرض جاده و به
منظور ایستادن در محلی که اتوبوس پارک می کند
با مشکل مواجه هستند و همیشه ترس از برخورد با
خودرویی در حین عبور از جاده را دارند.
مدیر ساخت و توسعه راه هــای اداره کــل راه و
شهرسازی خراسان شمالی نیز در گفت و گو با
خبرنگار ما عنوان کرد :تکمیل جاده ارکان منوط
به تامین  50میلیارد ریال اعتبار است.
داوود یارمحمدی افزود :در حال حاضر عرض این
جاده گنجایش آن همه ترددی را که انجام می شود
ندارد و به همین دلیل عریض کردن این جاده را
از سال  94در دستور کار خود قرار دادیــم.وی با
بیان این که طول این جاده چهار و نیم کیلومتر
و عرض آن  11متر است تصریح کرد :پروژه این
جاده هم اکنون 40درصد پیشرفت فیزیکی دارد و
با توجه به ضرورت انجام پروژه برای تردد به مراکز
آموزشی ،بهداشتی و ورزشــی مقرر شده است تا
پیمانکار در اولین فرصت باند سمت راست را برای
آسفالت آماده کند.

در جلسه شورای شهر بجنورد عنوان شد:

طرح پیاده راه اجرا می شود
علی نیا-رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد در جلسه عصر دیروز شورا از اجرای موقت طرح پیاده راه در
روز جمعه هفته جاری به مناسبت روز جهانی بدون خودرو از حدفاصل چهارراه مخابرات تا میدان شهید
خبر داد.
مهدی محمدی با اشاره به این که نقاط قوت و ضعف این طرح بررسی خواهد شد،گفت :ایجاد این طرح در
برخی شهرها مانند رشت زندگی متفاوتی را به وجود آورده است و ما نیز می توانیم این طرح را برای اجرا
بررسی کنیم.
جباری عضو شورای اسالمی شهر نیز گفت :نردبان از جمله نیازهای سازمان آتش نشانی است که بعد از
گذشت  12سال این نردبان خریداری نشده است.وی اظهار کرد :با اعتبارات شهرداری نمی توان این
نردبان را خریداری کرد و باید از محل اعتبارات دولتی این نردبان خریداری شود.
امانی عضو دیگر شورا هم از برگزاری جمعه بازار کتاب در فرهنگسرای شماره یک خبر داد.امانی عضو دیگر
شورای شهر بجنورد از برگزاری جمعه بازار کتاب در فرهنگسرای شماره یک شهرداری بجنورد در این هفته
خبر داد و گفت :در این جمعه بازار شرایط برای حضور ناشران و عموم مردم فراهم است.

روزنامه خراسان در شماره  4256که 27
اسفند ماه  1342به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گــزارش میدهند» از بررسی برنامه تغذیه
مـــدارس بجنورد خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :بــازرس اعزامی انجمن
حمایت کودکان ایران بمنظور بررسی برنامه
تغذیه مدارس بجنورد روز 3شنبه گذشته وارد
آن شهرستان شد و بهمراه رئیس فرهنگ و
متصدی توزیع مــواد غذائی از دبستانهای
{شهر} بازدید بعمل آورد و بعدازظهر همانروز
ببخش سملقان عزیمت کــرد و از {یــک}
دبستان بــازدیــد کــرد{ .ب ــازرس اعــزامــی} از
حسن اجــراء برنامه تغذیه در بجنورد اظهار
رضایت نموده و از همکاری متصدیان مربوطه
کتبا قدردانی کرده است ».در مطلبی دیگر
در این ستون با تیتر «افتتاح دبستان» آمده
اســت« :روز شنبه گذشته {یــک} دبستان
که بهمت {معتمدان} قریه قره خان بندی
ساختمان آن پایان یافته است افتتاح گردید».

خبر

مدیرکل نوسازی مدارس خبر داد:

حذف  90درصد مدارس گلی
علی نیا -مدیرکل نــوســازی ،توسعه و تجهیز
مـــدارس خــراســان شمالی از حــذف ح ــدود 90
درصد از مدارس خشتی و گلی در استان و ساخت
مدارس جدید به جای آن ها خبر داد.
«بابایی» با اشاره به سفر رئیس جمهور و هیئت
دولت به استان در سال  94گفت :از  46مدرسه
خشتی و گلی استان  40مدرسه تاکنون حذف
شده و مدارس جدید به بهره برداری رسیده است.
وی افزود :از  6مدرسه باقی مانده خشتی و گلی،
برای حذف و بازسازی  2مدرسه به بنیاد علوی
پیشنهاد داده شده و  4مدرسه باقی مانده از این
مدارس مربوط به مناطق عشایری است که تعداد
جمعیت دانش آموزان آن اندک است و در آینده ای
نزدیک برای حذف و ساخت مدارس جدید و مورد
نیاز این دانش آموزان اقدام خواهد شد.
وی بیان کرد :برای حذف و نوسازی مدارس خشتی
و گلی از محل اعتبارات مصوب سفر رهبری ،بنیاد
برکت و علوی و مشارکت خیران بیش از 11
میلیارد تومان هزینه شده است.

