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● قیمت میوه افــزایــش زیــادی پیدا کــرده است.
در حالی که محصوالت باغی را از تولید کننده
ارزان می خرند و وقتی به بازار می رسد قیمت آن
افزایش فراوانی پیدا می کند.
● چــرا برخی از رانندگان تاکسی هــای زرد
مسیر میدان شهید تا میدان بازرگانی بجنورد
کرایه های متفاوتی را از مسافران دریافت می
کنند؟
● هزینه های مشاوره های خصوصی خانواده در
بجنورد بسیار باالست.
● برخی نمایندگی های خودرو پاسخ گوی مراجعه
کنندگان نیستند.
● از سازمان اتوبوسرانی بجنورد بابت نصب نکات
و پیام های اخالقی در اتوبوس های درون شهری
متشکریم.
● قیمت قارچ از روز چهارشنبه افزایش پیدا کرده و
 9هزار تومان شده است.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

خرید آمبوالنس و کامیون
حمل زباله برای بجنورد
روزنــامــه خــراســان در شماره  4505که 7
بهمن ماه  1343به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گزارش میدهند» از خرید آمبوالنس و کامیون
حمل زباله برای بجنورد خبر داده است .در
این مطلب می خوانیم« :شهردار بجنورد که
بتهران عزیمت نموده بود ببجنورد بازگشت.
آقای شهردار اظهار داشت با اقدامات مفید
و راهنمائی هــای فرماندار بمنظور تامین
احتیاجات و رفــع نــواقــص بتهران عزیمت
کردم و در این مسافرت یکدستگاه اتوموبیل
آتش نشانی و تعدادی چراغ های فلورسنت
بــرای خیابانهای شهر بجنورد و یکدستگاه
آمبوالنس و جیپ برای امور شهر خریداری
شده و یکدستگاه کامیون برای حمل زباله
نیز خریداری گردید که با مقداری از المپهای
فلورسنت وارد شده و بقیه نیز متعاقبا وارد
میشود .همچنین وامــی بــرای امــور عمرانی
شهر بتصویب مقامات مربوط رسید و قریبا در
اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت ...مسلما
در سال آینده وضع شهر بجنورد تغییر خواهد
نمود و در راه آبادانی شهر قدمهای مهمی
برداشته خواهد شد».

سه شنبه  ۲۳آبان  ۲۵ 1396صفر  143۹شماره 25۷۷

حماسه حمایت و همدلی
با زلزله زدگان در سراسر کشور
گروه خبر -زلزله  ۷٫۳ریشتری یک شنبه شب ،غرب
کشور را لرزاند اما از همان دقایق انتشار این خبر حماسه
حمایت و همدلی با زلزله زدگان در سراسر کشور ایجاد
شد و مردم نوع دوست ایران اسالمی به ابراز همدردی با

اهالی مناطق زلزله زده پرداختند.اگرچه ساکنان سر پل
ذهاب ،کرمانشاه ،اسالم آباد غرب ،کرند ،قصر شیرین،
جوانرود  ،ثالث و  ...درسوگ از دست دادن عزیزانشان
زیر آوار زلزله هستند اما مردم ایران اسالمی و از جمله

در جلسه شورای سامان دهی مبادالت مرزی مطرح شد:

برخورد سلیقه ای درباره واردات مرزنشینان
شیری -در رابطه با معافیت ماده  133که مربوط
به سامان دهی واردات مرزنشینان است ،سلیقه
ای بــرخــورد می شــود« .نیکدل» رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تــجــارت خــراســان شمالی روز
گذشته با بیان این مطلب در جلسه شورای سامان
دهــی مــبــادالت مــرزی استان گفت :محدودیت
هایی در رابطه با واردات مرزنشینان وجود دارد
که پیگیری هایی برای آن انجام شده است.رئیس
اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت:

در حالی که تخفیف هایی بــرای مرزنشینان در
نظرگرفته شده است و تاکنون  71قلم کاال برای
مصارف شخصی با معافیت صــددرصــدی وجود
داشت اما اکنون به  41قلم و معافیت  70درصدی
کاهش یافته است«.قربانی» افزود :میزان واردات
برنج برای مرزنشینان به ازای هر نفر  50کیلوگرم
بود که اکنون به  25کیلوگرم کاهش یافته است.
وی میزان صادرات مرزنشینان در سال گذشته را
 5میلیون و  78هزار دالر ذکر و خاطرنشان کرد:
این در حالی است که طی  7ماه امسال  522هزار

وضعیت نامناسب تاالب های استان

هشدار درباره ایجاد کانون گرد و غبار در منطقه
صدیقی -مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان
شمالی با اشاره به وضعیت نامناسب تاالب های استان
درباره ایجاد کانون گرد و غبار در منطقه هشدار داد.
«مطهری» به خبرنگار ما گفت :وضعیت تاالب های
استان مناسب نیست و در کمترین میزان سطح آبی
قرار دارند .وی افزود :در استان تاالب طبیعی نداریم

و پشت سدها و آب بند های وسیعی را که محل پرورش
و زندگی آبزیان است به عنوان تاالب می شناسیم .با
اشاره به این که در حال مطالعات اولیه و جمع بندی
شاخص ها برای معرفی یک تاالب طبیعی در استان
هستیم ،گفت :در حــال حاضر نمی توانیم تــاالب
طبیعی جدیدی را تا بعد از به قطعیت رسیدن در مورد

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اهالی خراسان شمالی در کنار زلزله زدگان برای ارائه هر
نوع کمکی هستند.در این میان دستگاه های مختلف نیز
برای یاری رسانی به اهالی مناطق زلزله زده غرب کشور
اعالم آمادگی کرده اند.در همین خصوص« ،صالحی»
استاندار خراسان شمالی گفت :با استانداران غرب
کشور تماس گرفته ایم و برای اعزام نیروهای امدادی
برای کمک به زلزله زدگان اعالم آمادگی کرده ایم.از
سوی دیگر ،تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر
خراسان شمالی برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور
در حالت آماده باش قرار گرفتند.مدیر عامل جمعیت
هالل احمر خراسان شمالی از اعالم آماده باش به همه

دالر واردات انجام شده است.معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان
شمالی هم گفت :واردات مرزنشینان نباید معطوف
به برنج باشد زیرا توجیه اقتصادی را از بین خواهد
برد.
«دلپسند» افزود :اعضای تعاونی های مرزنشین و
متولیان در این بخش باید نقش خود را به درستی
ایفا کنند و اهــداف مشترکی داشته باشند.وی
اضافه کــرد :شرکت های تعاونی مرزنشین باید
تقویت شوند و این امر مستلزم این است که اداره
کل تعاون ،کــار و رفــاه اجتماعی استان ،ارتقا و
توانمندسازی اعضا و نیروهای انسانی در راستای
ورود افراد خالق و کارآفرین به این بخش ها را در
دستور کار خود قرار دهد.وی با تأکید بر حمایت

این که آیا این تاالب شرایط و شاخص های یک تاالب
طبیعی را داراست ،معرفی کنیم .وی رودخانه اترک را
سرشاخه اصلی سه تاالب مهم بین المللی «آلماگل»،
«آالگل» و« آجی گل» دانست و افزود :این سه تاالب
مهم بین المللی در استان گلستان قرار دارند که با
همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل
حفاظت محیط زیست استان یک برنامه برای مدیریت
منابع آبی ،روش های بهره برداری و بهره وری آب و
همچنین کاهش مصرف آب از حوزه آبریز اترک در این
تاالب ها در حال تهیه است« .مطهری» با بیان این که

پایگاه ها و شعب این جمعیت در سراسر استان از زمان
اعالم حادثه زلزله یک شنبه شب خبر داد و گفت۱۱ :
تیم واکنش سریع به استعداد  ۵۵نفر با تجهیزات کامل
و  ۱۲خودروی امدادی برای اعزام به مناطق زلزله زده
استان کرمانشاه آماده باش هستند.به گزارش روابط
عمومی جمعیت هالل احمر« ،شکوری نسب» افزود :با
توجه به تجربه امدادگران خراسان شمالی در زلزله اخیر
به محض فراخوان از سوی سازمان امداد و نجات کشور،
تیم ها به این مناطق اعزام می شوند.در همین باره ،روز
گذشته مردم نوع دوست استان برای اهدای خون مورد
نیاز مصدومان زلزله در پایگاه های مربوطه حضور یافتند.

از مرزنشینان استان نیز گفت :تسهیالتی برای
مصرف مرزنشینان از ســوی قانونگذار در نظر
گرفته شده است تا با صادرات محصوالت ،واردات
شان همراه با معافیت های پیش بینی شده باشد.
وی همچنین دربــاره گالیه ها از ضــروری بودن
تلفن همراه مستقل برای ثبت مرزنشینان تصریح
کــرد :نبود آنتن در برخی مناطق مــرزی یکی از
گالیه های مرزنشینان است در حالی که قبال هم
مصوب شده بود مخابرات مشکل را برطرف کند.
وی به مشکالت و نواقص پرونده ها بــرای صدور
کارت بازرگانی ،ارائه کدپستی ،درخواست زمین
برای انبار و توسعه امکانات توسعه دفاتر پیشخوان
در مناطق مرزی نیز اشاره کرد که در این جلسه
تصمیم هایی برای این موارد گرفته شد.

پایداری این سه تاالب مهم بین المللی گلستان در گرو
پایداری رودخانه اترک است ،اظهار کرد :اگر این تاالب
ها روزی دچار مشکل و خشک شوند کانون گرد و غبار
برای منطقه محسوب می شوند و با توجه به شرایط
جوی شرق کشور بیشترین تاثیرات تخریبی این تاالب
ها قبل از استان گلستان ،بر خراسان شمالی خواهد
بود .وی افــزود :نیاز است برای جلوگیری از عواقب
ناشی از ،از بین رفتن تاالب های مهم و بین المللی
آالگــل ،آلما گل و آجــی گل همکاری الزم را برای
پایداری و مدیریت آب آن ها داشته باشیم.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی اعالم کرد:

در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد:

علی نیا -درمان  55بیمار سرطانی در موارد معده ،مری ،برست و سرویکس با موفقیت به پایان رسید.
رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما
افزود :رادیوتراپی (پرتو درمانی) تمام بیماران نیازمند مبتال به سرطان همه روزه به صورت رایگان در بخش
کلینیک تخصصی رادیوتراپی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد با حضور  2پزشک حاذق متخصص کلینیکال
انکولوژی و رادیو تراپیست انجام می شود« .حریری»با اشاره به این که تاکنون حدود  90بیمار کانسری در
این بخش پذیرش شده اند ،افزود :مرکز رادیوتراپی مجهز به دستگاه شتاب دهنده خطی در بخش سرطان
آماده خدمت رسانی به تمام بیماران سرطانی در  2نوبت صبح و بعد از ظهر بدون انتظار و نوبت دهی است و
خوشبختانه این مرکز ظرفیت پذیرش  50بیمار را در روز دارد که هم اکنون روزانه نزدیک به  25بیمار مبتال
به سرطان در این بخش از پرتو درمانی رایگان بهره مند می شوند  .

بانک ها و مؤسسه های مالی بدون هماهنگی با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حق صدور اجراییه را ندارند.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی روز گذشته با بیان این مطلب در
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود :بانک ها و مؤسسه ها قبل از صدور اجراییه باید با این کارگروه
هماهنگ کنند در غیر این صورت از اجرایی شدن آن جلوگیری می شود«.دلپسند» افزود :امسال  30مصوبه
در کارگروه داشتیم که تاکنون تنها  7مصوبه اجرایی شده و بخش زیادی از مصوبه ها معطل مانده در حالی که
سقف زمانی برای اجرای مصوبه ها یک ماه است.وی اظهارکرد :تمام مصوبه های کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید باید تا برگزاری نشست آتی این کارگروه اجرایی شود«.نیکدل» رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان شمالی نیز گفت :اکنون مشکل سامانه ثبت موارد برطرف شده است و دستگاه های اجرایی و بانک ها
می توانند اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مصوبه های کارگروه را در سامانه ثبت کنند.

درمان  55بیمار سرطانی

بانک ها بدون هماهنگی حق صدور اجراییه را ندارند

خبر
تداوم روند کاهش دما
تا پایان هفته

برف برخی ارتفاعات استان
را سفید پوش کرد
صدیقی -رونــد کاهش دما تا پایان هفته ادامه
خــواهــد داشـــت ،بــه ط ــوری کــه دمــا در لحظات
صبحگاهی در اکثر مناطق کماکان تا روز پنج شنبه
به زیر صفر خواهد رسید.
رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی با بیان این خبر افــزود :بررسی
نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر خروج
سامانه بارشی و حاکم شدن جوی نسبتا پایدار تا
پایان هفته برای منطقه است.
«هاشمی» گفت :بر این اساس برای امروز تا اواخر
هفته در برخی ساعات وزش باد شدید و تا قسمتی
ابری پیش بینی می شود.
وی خاطر نشان کــرد :طــی روز گذشته بــارش
برف برخی مناطق استان به خصوص ارتفاعات را
سفیدپوش کرد.
وی افـــزود :بیشترین میزان بارندگی طی 24
ساعت منتهی بــه صبح روز گذشته مــربــوط به
بجنورد با 5میلی متر ،چهاربید با 4.4میلی متر،
لوجلی با 3.7میلی متر ،اسفراین با  2.3میلی متر
و آشخانه با 1.6میلی متر بود.
وی اظهارکرد :از لحاظ دمایی طی همین مدت
بجنورد دارای کمینه دمــای  8و بیشینه دمای
17درجه سانتی گراد بود و کوسه طی همین مدت
با کمینه دمای 5درجــه سانتی گراد سردترین و
اسفراین با بیشینه دمای 22درجــه سانتی گراد
گرم ترین نقطه استان بود.

بدون تیتر
  به گزارش روابط عمومی اداره كل استاندارد
خ ــراس ــان شــمــالــی ،شــرکــت هـــای پتروشیمی
خراسان ،سیمان بجنورد ،مجتمع صنعتی فوالد
اسفراین و کارخانه قند شیروان ،موفق به دریافت
گواهینامه انطباق معیار مصرف انــرژی در سال
جــاری شدند کــه از ایــن تــعــداد  5پــروانــه توسط
شرکت پتروشیمی بجنورد 3 ،پروانه توسط مجتمع
صنعتی فوالد اسفراین ،یک پروانه توسط شرکت
سیمان بجنورد و یــک پــروانــه هــم توسط واحــد
تولیدی قند شیروان گرفته شده است.
  رئیس آمــوزش و پــرورش استثنایی خراسان
شمالی از ارائــه خدمات حمایتی ویــژه به دانش
آموزان با نیازهای ویژه استان خبر داد.
«متقیان» افزود :برای دستیابی کودکان و دانش
آموزان با نیازهای ویژه به زندگی مطلوب ،آموزش
و پرورش استثنایی استان خدمات حمایتی ویژهای
را به آن ها ارائه می کند.

