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و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● در حد فاصل چهارراه آتش نشانی و شهرداری
بجنورد ،بسیاری از کوچه ها آسفالت مناسبی
ندارند و زباله ها را باید تا سر کوچه بیاوریم چون
در غیر این صورت جمع آوری نمی شود.
● ● جاده بجنورد به سمت سایت فرماندهی انتظامی
خراسان شمالی شب ها بسیار تاریک است به
ویژه ورودی آن از بجنورد نه تابلو دارد و نه چراغ
چشمک زن.

خبر

کشف پیکر بانوی کوهنورد
استان
شیرازی -پیکر «اکرم حقانی» بانوی کوهنورد استان
در اشترانکوه استان لرستان کشف شد .به گزارش
خبرنگار ما ،اکرم حقانی که اهل اسفراین و ساکن
مشهد بود به همراه یک تیم کوهنوردی از مشهد به
قصد فتح قله جنون در ارتفاعات اشترانکوه به این
منطقه رفته بودند که در مسیر بازگشت از قله گرفتار
کوالک و بهمن شدند .گروه تجسس پیکر بی جان او
و تعدادی دیگر از مفقودشدگان را بعد از گذشت یک
روز از مفقود شدن شان پیدا کردند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

پیشنهاد تاسیس بیمارستان
در اسفراین
روزنــامــه خــراســان در شماره  4645که 7
مرداد ماه  1344به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گزارش میدهند» از پیشنهاد مردم اسفراین
بــرای تاسیس بیمارستان در این شهر خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :روز
گذشته رئیس بازرسی بهداری کل استان
بمنظور رسیدگی بشکایاتی که از بهداری
اسفراین شده بود باین شهر وارد شد و پس
از تحقیقات الزم از اشخاص و بررسی کامل
پیرامون امور بهداری و بهداشتی ،پیشنهادات
مردم در مورد تاسیس بیمارستان ،اعزام قابله
تحصیلکرده و دنــدان پزشک و تکمیل کادر
بهداری و بهداشتی قول مساعد داد و گفت
تا آنجا که امکانات بهداری استان و هم چنین
وزارت بهداری اجازه دهد در رفع نیازمندی
اهالی اقداماتی معمول خواهد شد».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

 70درصد اعتبارخسارت حوادث طبیعی پرداخت نشد
نازلی حیدرزاده 70 -درصد اعتبار جبران خسارت حوادث طبیعی در
استان پرداخت نشد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی
در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :از اعتبار  22میلیارد تومانی جبران خسارت
ناشی از حوادث طبیعی سال  95فقط  6میلیارد و  500میلیون تومان

تأمین شد« .عظیمی» افــزود :اعتبار  22میلیارد تومانی جبران خسارت
ناشی از حوادث طبیعی در سال گذشته مصوب شد اما پایان سال نقدینگی
آن تأمین نشد و امسال به طور مجدد همان مصوبه تصویب شد.وی با بیان
این که برای بقیه تخصیص این اعتبار تا پایان سال فرصت باقی است،

گفت :میزان اعتباری که تأمین شده بر اساس ضرایب خسارتی است که به
شهرستان ها وارد و طبق توزیع جغرافیایی انجام شده است.وی ادامه داد:
امکان جبران خسارت ناشی از سرمازدگی در بخش کشاورزی شامل باغی،
زراعی و دامی فقط از کانال بیمه صندوق کشاورزی امکان پذیر است.

افزایش قیمت در پی تداوم ممنوعیت واردات

اخیر قیمت هر کیسه برنج وارداتــی در بازار از  65به  70هزار تومان
افزایش یافته است .حدود  40روز پیش نیز قیمت برنج در استان افزایش
یافته بود .یک عمده فروش برنج در مرکز استان در این باره به خبرنگار
ما گفت :ممنوعیت ثبت و سفارش واردات برنج و همچنین نوسان قیمت
دالر باعث افزایش قیمت برنج در بازار شده است« .صالحی» افزود :در
حالی که تا هفته گذشته هر کیسه برنج وارداتی به مصرف کننده 65
هزار تومان فروخته می شد اما اکنون به  67تا  70هزار تومان افزایش
یافته است .وی خاطرنشان کرد :قرار بود از اول آذر ماه واردات برنج
انجام شود اما از آن جایی که در  6ماه اول امسال یک میلیون تن واردات
داشتیم که این میزان بیش از نیاز مصرف داخلی بود ،به دستور وزیر

جهادکشاورزی تا اطالع ثانوی ثبت و سفارش واردات برنج انجام نمی
شود .وی اضافه کرد :تا زمانی که ممنوعیت واردات و نوسان قیمت دالر
ادامه داشته باشد احتمال افزایش مجدد قیمت برنج های خارجی وجود
دارد .وی اظهارکرد :تا زمانی که نرخ دالر روی  3هزار و  700تومان
ثابت بود قیمت برنج خارجی هم تغییری نداشت اما اکنون که قیمت
دالر به  4هزار و  250تومان رسیده ،قیمت برنج در هر کیسه  5هزار
تومان افزایش یافته است.
وی با بیان این که واردات به نرخ ارز و دالر بستگی دارد ،گفت :با توجه
به نوسان نرخ دالر احتمال افزایش قیمت برنج های وارداتی و حتی تأثیر
آن بر قیمت برنج داخلی وجود دارد.

«غلغل» دوباره قیمت برنج

شیری -اگرچه هر سال همزمان با برداشت برنج به منظور حمایت از
تولیدات داخلی ،واردات برنج ممنوع و از اول آذر ماه آزاد می شد اما
امسال پس از اتمام زمان برداشت به دلیل واردات بیش از حد مصرف
داخلی در  6ماه اول سال ،این ممنوعیت ادامه پیدا کرده است و اکنون
هیچ گونه ثبت و سفارشی برای واردات برنج انجام نمی شود و عالوه بر
آن ،نوسان قیمت دالر هم مزید بر علت شده به طوری که طی یک هفته

بازخوانی پرونده دلبر و کوشکی

آخرین وضعیت «دلبر» و «کوشکی»
صدیقی -کارشناس زیستگاه امور مناطق اداره
کــل حفاظت محیط زیــســت خــراســان شمالی،
آخرین وضعیت دو یوزپلنگ «دلبر» و «کوشکی» را
تشریح کرد« .هراتی» گفت :این دو یوزپلنگ طی
سال های گذشته به دلیل مبتال شدن به بیماری
نتوانستند زادآوری داشته باشند .وی افزود :قرار
بــود ســال گذشته لقاح مصنوعی بــرای یــوز ماده
«دلبر» انجام شود که با مخالفت مشاور پروژه ،این
موضوع یک سال تا فرایند تکمیل درمان به تاخیر
افتاد تا شاید از طریق طبیعی زادآوری صورت گیرد
و در حال حاضر اگر تا پایان سال جاری نتیجه نداد
از طریق لقاح مصنوعی برای بــاروری دلبر اقدام
خواهد شد .وی اظهارکرد :پروژه احیای یوز گونه

آسیایی در سال  93بــرای تکثیر و جلوگیری از
انقراض آن در اسارت اجرایی شد که به این منظور
دو یوز نر و ماده به ترتیب از پناهگاه حیات وحش
میاندشت و سمنان به پارک پردیسان تهران منتقل
شدند.
وی ادامه داد :در حال حاضر یوز نر «کوشکی» 10
سال دارد و با توجه به تجربه جهانی ،سن باروری
یوز در طبیعت با توجه به شرایط محیطی 13سال
است اما در وضعیت اسارت تا 16سال هم می توان
امیدوار بود تا یوزها زادآوری داشته باشند .وی
به فریز اسپرم کوشکی توسط متخصصان برخی
کشورهای اروپــایــی اشــاره و اضافه کــرد :اگرچه
تالش هایی برای زادآوری انجام شده است اما امید

در همایش بزرگداشت روز جهانی معلوالن مطرح شد:

زیادی به زادآوری طبیعی یوز ماده «دلبر» نیست.
وی سه فاکتور مهم و بزرگ تهدید یوز را حضور دام
در منطقه ،سگ های گله و از همه مهمتر کریدور
جاده میامی – سبزوار دانست و افزود :با توجه به
زادآوری یوزها در اردیبهشت ماه که در این زمان
توله ها آسیب پذیر هستند ،حضور دام و سگ
گله در پناهگاه حیات وحش میاندشت و توران که
زیستگاه اصلی مولد یوز در کشور اســت ،تهدید
بزرگی برای یوزها محسوب می شود .وی ادامه
داد :از طرفی به دلیل عبور جاده ناایمن میامی
–سبزوار از وسط این دو منطقه حفاظت شده،
به قتلگاه یوزهایی تبدیل شده است که به علت
احساس ناامنی از این منطقه و جــاده عبور می
کنند .وی بیان کرد :بر اساس تخمین کارشناسان
تعداد یوزها در پناهگاه حیات وحش میاندشت و
اطراف آن حدود 9قالده است اما در زیستگاه های
کشور زیر 50قالده برآورد می شود .وی با بیان این

که سرشماری یوزها از طریق شناسایی با مشاهده
مستقیم فرق دارد افزود :در آخرین آمار سرشماری
یوز طی سال گذشته که از طریق دوربین های تله
گذاری انجام شد تعداد آن ها  3قالده بود که از
طریق چینش خــال هــای پوست شــان شناسایی
شدند .امسال نیز 4قــاده یوز از طریق مشاهده
مستقیم شامل یک یوز ماده به همراه سه توله یوز
جدید شناسایی شدند.
«هراتی» به قطع کمک سازمان ملل به پروژه یوز
اشاره و اظهارکرد :هر چند طی دو مرحله حمایت
مالی از پروژه از سوی سازمان ملل که در مرحله
اول 700هزار دالر و در مرحله بعدی 300هزار
دالر بود تمدید شد اما سازمان ملل به بهانه این که
ایران کشوری توسعه یافته است و به حمایت مالی
این سازمان احتیاج ندارد بودجه اش را قطع کرد
و فقط به حمایتش از طریق مشاوره دادن به این
پروژه ادامه می دهد    .

معاون شرکت آب و فاضالب شهری خبر داد:

فضاهای بازی دانش آموزان با نیازهای ویژه باید به سازی شود

شناسایی  115انشعاب غیرمجاز آب در استان

علی نیا -فضاهای بازی در حیاط مدارس برای دانش آموزان با نیازهای ویژه باید به سازی شود .رئیس آموزش
و پرورش استثنایی استان با بیان این مطلب در همایش بزرگداشت روز جهانی معلوالن افزود :تجهیزات ایده آل
برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در استان نسبت به استان های هم جوار از نمره  100نمره  30را دارا و این
نشان دهنده در اول راه بودن است« .متقیان» تعداد دانش آموزان با نیازهای ویژه استان در  59مدرسه را هزار
و  200نفر برشمرد .وی همچنین از بهره برداری  2مدرسه خیر ساز در یکی از روستاهای بجنورد و روستای یکه
سعود طی دو هفته آینده و تجهیز 2کالس اوتیسم به خدمات مورد نیاز خبر داد« .فریبا باقری باغان» مدیرکل دفتر
امور اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری نیز گفت :امیدواریم با هماهنگی مدیران و مسئوالن ارشد
استانی و شهرستانی دیگر شاهد مبلمان نامطلوب شهری نباشیم.

گروه خبر 115 -انشعاب غیرمجاز آب امسال در استان شناسایی شده است .معاون مشترکین و درآمد
شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد :از این تعداد  41فقره در شهرستان
بجنورد 40 ،فقره در شهرستان شیروان 14 ،فقره در شهرستان اسفراین 11 ،فقره در شهرستان جاجرم8 ،
فقره در شهرستان فاروج و یک فقره در شهرستان گرمه شناسایی شده است که تعدادی از آن ها با پرداخت
حق انشعاب تبدیل به انشعاب مجاز شدند.
«شیردل» علت اصلی انشعاب غیرمجاز را از سوی بعضی از شهروندان آگاهی نداشتن از عواقب انجام این
گونه اعمال ،نداشتن مدارک الزم برای خرید انشعاب مجاز آب مانند پروانه ساختمان و آب بهای باالی برخی
مشترکان که بدون رعایت الگوی مصرف باعث آن می شوند ،برشمرد.

اخبار

زمان معارفه رئیس کل جدید
دادگستری اعالم شد
محمد آگاهی -مراسم تکریم و معارفه رئیس کل
دادگستری خراسان شمالی حداکثر تا هفته آینده
بــرگــزار می شــود .به گــزارش خبرنگار مــا ،حجت
االسالم «اسدا ...جعفری» به عنوان رئیس کل جدید
دادگستری خراسان شمالی منصوب شد .اگر چه از
سوی منابع رسمی ،این خبر اعالم نشده است ولی
یک منبع موثق در گفت و گو با خبرنگار ما این خبر
را تایید کرد .حجت االسالم «جعفری» پیش از این،
دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران بود و مهر
ماه امسال به عنوان قاضی نمونه کشور برگزیده
شد .او بناست روی صندلی حجت االسالم «قدرتی»
رئیس کل پیشین دادگستری خــراســان شمالی
بنشیند که به عنوان رئیس کل دادگستری استان
قزوین مشغول به کار شده است.

تسهیالت در چارچوب
اهداف طرح هزینه شود

شیری -تولیدکنندگان باید تسهیالت ارائه شده
را در مجرای درســت و در چارچوب اهــداف طرح
هزینه کنند تا برای تولید ،اشتغال و درآمد استان
مؤثر باشد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استاندار در جلسه کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید ضمن بیان این مطلب افزود :در راستای
حمایت از تولیدکنندگان که باید متناسب با قانون
و مقررات باشد ،فضای تسهیل گری را باید برای
مدیران واحدهای تولیدی فراهم کنیم«.دلپسند»
گفت :بانک ها نباید برای واحدهای تولیدی بدون
داشتن مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید،
اجراییه صــادر کنند.وی خاطرنشان کــرد :بارها
تأکید کرده ایم هیچ اجراییه ای بدون هماهنگی
با این کارگروه صــادر نشود بنابراین اگر اجراییه
ای بــدون هماهنگی صــادر شود از اجرایی شدن
آن جلوگیری می شود.وی اضافه کرد :اگر پس از
بررسی های الزم مشخص شد واحد تولیدی مورد
نظر هیچ فعالیتی ندارد اقدامات الزم برای واگذاری
مدیریت آن واحــد انجام خواهد شد.به گــزارش
خبرنگار ما در این جلسه  8دستور کار مورد بررسی
و رسیدگی قرار گرفت.

واژگونی خودرو دو قربانی
گرفت

در پی واژگونی خودرو در محور گرمه  -میامی دو نفر
قربانی شدند و یک سرنشین دیگر این خودرو مصدوم
و راهی بیمارستان شد.

