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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یک نماینده مجلس اعالم کرد:

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

● با وجود پیگیری های متعدد ،شهرداری بجنورد
خیابان شهرک شاهد  ، 19کوچه رو به روی پارک
را که خاکی است آسفالت نکرده است.
● روشنایی خیابان ابن سینای غربی شیروان مدتی
است خاموش شده و شهرداری تاکنون برای رفع
آن اقدام نکرده است.
● در بوستان گلستان شهر  500اصله درخت
کاشته شده اند که باید به آبیاری آن ها رسیدگی
شود تا خشک نشوند.
● کالته «آروین» از محروم ترین مناطق حاشیه شهر
بجنورد و الزم است مسئوالن شهرداری بجنورد
به این محل هم توجه کنند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

شروع دوباره آسفالت
خیابانهای اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  4888که 11
خرداد ماه  1344به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از شــروع دوبــاره عملیات آسفالت
خیابان های اسفراین خبر داده است .در این
مطلب می خوانیم« :پــس از یکسال مجددا
کار آسفالت خیابانهای اسفراین شروع شد.
عملیات آسفالت و لوله کشی آب آشامیدنی
ایــن شهرستان بسرعت پیش مــیــرود ».در
مطلبی دیگر در این ستون با تیتر «اهداء یکروز
حقوق» آمده است« :کارمندان اداره آموزش و
پرورش و سایر دوائر دولتی {اسفراین} حقوق
یکروز خود را بمنظور کمک ببرنامه مبارزه با
بیسوادی واگذار کردند».

بدون تیتر
ﺍ ﺍمدیرکل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل
آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی به همراه
فرماندار شیروان به دیدار خانواده «فرید محبی»
سرمهندس نفت کش ایرانی که در حادثه آتش
سوزی مفقود شده است رفتند و در این دیدار با
رساندن سالم وزیر و رئیس جمهور به این خانواده
از قول وزیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی گفتند که او
شخص ًا برای پیگیری وضعیت مفقودشدگان راهی
چین شده است.

سهم اندک استان از ردیف اعتبارات ملی برای پروژه های درون استانی
محمد آگاهی -سهم خراسان شمالی از اعتبارات
ردیف ملی برای پــروژه های عمرانی درون استانی
رقم بسیار پایینی است و نمایندگان استان در تالش
هستند با چانه زنی این رقم را افزایش دهند .نماینده
مردم  5شهرستان استان در مجلس شورای اسالمی
با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :هر چند بودجه
استان نسبت به بودجه کل کشور و دیگر استان ها با

توجه به جمعیت رقم خوبی است اما سهم استان از
اعتبارات عمرانی ملی بسیار ناچیز است به گونه ای
که از  19هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته
شده در الیحه بودجه  45 ، 97میلیارد تومان آن
به خراسان شمالی اختصاص دارد« .علی قربانی»
افــزود :نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق این
موضوع را پیگیری و رایزنی می کنند تا این بودجه

خطر و دلهره در بولوار ورودی مرکز استان
با وجود مصوبه شورای ترافیک استان برای رفع
مشکل حادثه خیزی بــولــوار والیــت بجنورد این
مصوبه بعد از گــذشــت بیش از یــک ســال هنوز
اجرایی نشده است.
بــه گـــزارش خبرنگار مــا و بــراســاس آمـــار پلیس
راهنمایی و رانندگی خراسان شمالی ،بولوار والیت
در ورودی مرکز استان ،حادثه خیزترین بولوار شهر
بجنورد طی سال های اخیر بــوده است و بر این
اساس شورای ترافیک استان شهریور سال گذشته
مصوب کرد با اجرای حصار کشی در این بولوار از

تعداد قربانیان و مصدومان آن کاسته شود اما به
گفته عضو شــورای شهر بجنورد شهرداری هنوز
برنامه ای در این رابطه به شورای شهر نفرستاده
است« .باغچقی» با بیان این که از مصوبه شورای
ترافیک در این رابطه بی اطالع است ،حادثه خیز
بــودن این بولوار به دلیل وجــود مشکالت و نبود
امکانات الزم را تأیید کرد و افــزود :وجود محالت
پر جمعیت در حاشیه این جاده ،کسب و کارهای
مختلف و همچنین مراکز آموزشی و اداری در دو
طرف این بولوار باعث شده است حجم تردد عابران

افزایش یابد .وی خاطرنشان کرد :البته در بودجه
سال آینده  2.15درصد اعتبارات استان های کشور
به خراسان شمالی اختصاص یافته است تا بخشی
از عقب ماندگی استان جبران شــود در حالی که
خراسان شمالی  1.7درصد جمعیت کشور را به خود
اختصاص داده است .وی تصریح کرد :در بودجه سال
آینده  520میلیارد تومان برای راه آهن اسفراین-

پیاده در دو طرف بولوار باال باشد اما عرض زیاد
بولوار و کمبود امکاناتی همچون پل عابر پیاده به
ویــژه پل مکانیزه باعث شده است شهروندان در
معرض تصادف قرار گیرند .وی تصریح کرد :با توجه
به ضعیف بــودن اقشار محله هــای واقــع در جوار
این بولوار به لحاظ درآمــدی یا تردد اربــاب رجوع
به ادارات واقع در این مسیر افراد زیادی از حمل
و نقل عمومی بــرای تــردد در این بولوار استفاده
می کنند و به ناچار باید از عرض این بولوار عریض
عبور کنند .وی با بیان ایــن که باتوجه به حجم
باالی تردد در سراسر این بولوار اجرای اقداماتی
بــه منظور مــحــدودیــت بــرای تــردد شــهــرونــدان را

جوین -بجنورد -شیروان در نظر گرفته شده که
رقمی قابل توجه است و همچنین برای پروژه های
راه میامی -جاجرم -بجنورد و بجنورد -گلستان نیز
اعتبارات مشترک میان استانی در نظر گرفته شده
است و امیدواریم بتوانیم بودجه عمرانی از محل
ردیف اعتبارات ملی برای پروژه های داخل استان را
نیز افزایش دهیم.

مناسب نمیدانم افــزود :بــرای کاهش تصادفات
در این بولوار به جای محدودیت تردد شهروندان
باید ضمن اقــدامــات الزم بــرای فرهنگ ســازی
شهروندان ،تجهیزات و امکانات الزم از جمله پل
هوایی مکانیزه و همچنین تابلوهای عالیم هشدار
دهنده را افزایش دهیم و حضور پر رنگ نیروهای
پلیس نیز در این بولوار می تواند بازدارنده باشد.
وی خاطرنشان می کند :از این که شهرداری برنامه
ای برای این بولوار دارد اطالعی ندارم اما تاکنون
مصوبه ای از طرف شهرداری در خصوص این بولوار
به شورا نرسیده است و همچنین شورای شهر نیز
تاکنون مصوبه ای در این رابطه نداشته است.

نگرانی از ابتر ماندن برخی طرح ها

بارش برف و باران از دوشنبه

علی نیا -وقتی طرح های مطالعاتی را نگاه می کنیم نگرانی هایی بابت ابتر ماندن برخی طرح ها وجود دارد
که البته با توجه به صحبت های انجام شده همزمان با ارائه برخی طرح ها به سوی اجرایی شدن آن ها گام برمی
داریم.رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد پنج شنبه شب گذشته با بیان این مطلب در جلسه فوق العاده شورای
شهر که با محوریت کارگروه سرمایه گذاری برگزار شد افزود :با توجه به برنامه های کلی و خط مشی هایی که
متولیان مربوطه برای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری ارائه دادند ،ان شاءا ...بتوانیم تا انتهای خرداد ماه شاهد
کارهایی در این خصوص باشیم« .مهدی محمدی» اضافه کرد :برخی قوانین در رابطه با سرمایه گذاری مسکوت
مانده است و باید این قوانین تسریع تا تکلیف سرمایه گذاری ها مشخص شود.شهردار بجنورد نیز در این جلسه
گفت :جلساتی را با مشاوران و سرمایه گذاران برگزار کرده ایم و مباحث خوبی مطرح شد و با توجه به نشست
های خوبی که با حوزه معاونت شهرسازی برای تبادل اطالعات انجام شد امیدواریم تبادل اطالعات آذربایجان
به سمت بجنورد بیاید«.براتیان» افزود :قرار است تیم  60نفره سرمایه گذاری در خصوص مباحث اقتصادی
شهر بجنورد کار کند«.ندیم» مشاور سرمایه گذاری نیز با بیان این که تیم  60نفره ما در سه مرحله کار خواهد
کرد گفت :این تیم با مطالعه ،مشاوره ،آموزش و اجرا وارد عرصه کار خواهد شد.

صدیقی-با ورود یک موج ناپایدار به استان از اواخر فردا برای روز دوشنبه بارش پراکنده باران و در ارتفاعات
برف پیش بینی می شود و دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت .کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان
شمالی با بیان این خبر افزود :بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتا ناپایدار تا اواسط هفته برای
منطقه است« .عظیم زاده» گفت :بر این اساس برای امروز در نوار شمالی گاهی وزش باد شدید و برای اواخر
فردا با ورود یک موج ناپایدار به تدریج افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و برای روز دوشنبه باران پراکنده
و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود .وی با بیان این که از امروز تا دوشنبه دمای هوا تغییرات قابل
مالحظه ای نخواهد داشت افزود :از روز دوشنبه دمای هوا کاهش محسوسی خواهد داشت .وی تصریح کرد:
بیشترین ارتفاع برف طی هفته گذشته از تکله قوز راز با  7سانتی متر گزارش شد که در همین مدت بیشترین
میزان بارندگی مربوط به ایستگاه استاد با 3.3میلی متر بود .وی ادامه داد :طی  24ساعت منتهی به صبح روز
گذشته ،بجنورد دارای کمینه دمای منفی  3و بیشینه دمای 10درجه سانتی گراد باالی صفر بود که در همین
مدت کوسه با کمینه دمای منفی 8درجه سانتی گراد سردترین و آشخانه با بیشینه دمای 11درجه سانتی گراد
باالی صفر گرمترین نقطه استان بود.

منتخبان تیراندازی با کمان معرفی شدند

استاندار ۸:روستای بدون بیکار در استان معرفی می شود

نفرات برتر رقابت های تیراندازی با کمان انتخابی تیم استان برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور
معرفی شدند .به گزارش خبرنگار ما ،در این رقابت ها که در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی شهید
علیدخت بجنورد برگزار شد ورزشکاران در دو بخش ریکرو و کامپوند با یکدیگر به رقابت پرداختند .در پایان
این مسابقات ،محمد رسول علیپور ،علی محمد نیا و عطا قربانی در بخش کامپوند و در ریکرو ،محمد ربانی،
دانیال طالب زاده و ولی اربابی مقام های برتر را از آن خود کردند تا به این رقابت ها اعزام شوند .در بخش
بانوان نیز نسیم شیرازی در بخش ریکرو به این مسابقات اعزام خواهد شد .گفتنی است ،ورزشکاران استان
در مسافت  18متر تمرین می کنند و به همین دلیل استقبال از مسابقه انتخابی  70متر به اندازه مسافت 18
متر نبود .مسابقات قهرمانی کشور اواسط ماه آینده برگزار خواهد شد.

برومند-در هفته دولت  ۸روستای بدون بیکار در استان معرفی خواهد شد و روستای اسپاخو در مانه و سملقان
جزو روستاهای بدون بیکار خواهد بود.استاندار خراسان شمالی با بیان این مطلب در بازدید از روستای اسپاخو
در جمع مسئوالن افزود :توسعه استان را به توسعه پایدار روستاها گره زده ایم«.صالحی» با بیان این که باید در
هر شهرستانی روستای بدون بیکار و روستای هدف گردشگری معرفی شود گفت :باید تا هفته دولت ،مشاغلی
در روستاهای بدون بیکار ایجاد و هدف روستای بدون بیکار عملیاتی شود تا برای بقیه روستاها الگو شود و هیچ
بیکاری در روستاها وجود نداشته باشد« .عوض زاده» فرماندار مانه و سملقان هم در جمع مردم روستای اسپاخو
گفت :دغدغه مردم این روستا ،توسعه سمت روستاست و جوانان این روستا برای ساخت و ساز دچار مشکل شده
اند که با همکاری منابع طبیعی و محیط زیست استان قرار شده است مشکل سمت توسعه این روستا برطرف شود.

اخبار
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری:

 17حلقه چاه آب شرب
در استان تا سال آینده وارد
مدار می شود

 17حلقه چــاه آب در استان خراسان شمالی به
منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی شهروندان
تا سال آینده وارد مدار می شود .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب شهری خراسان شمالی با بیان این
مطلب افزود :بارندگی در سال آبی جاری نسبت به
بازه درازمدت در استان  60درصد کاهش یافته که
این رقم بسیار نگران کننده است .به گزارش روابط
عمومی و آمــوزش همگانی شرکت آب و فاضالب
شهری خــراســان شمالی ،مهندس «غالمحسین
ساقی» با بیان این که  80درصد جمعیت شهری
استان مربوط به سه شهر بجنورد ،شیروان و اسفراین
هستند ،اظهارکرد :آب شرب این سه شهر از آب
سدها تامین می شود و با توجه به کاهش بارندگی
به طور حتم در تامین آب این شهرها در سال آینده
با مشکل مواجه خواهیم شد .وی اضافه کــرد :در
راستای تامین آب شرب سالم و بهداشتی شهروندان
خراسان شمالی از  17حلقه چاه یاد شده 2 ،حلقه
چاه در شهر شیروان ،یک حلقه چاه عمیق و یک حلقه
چاه دستی در شهر فاروج ،یک حلقه چاه عمیق و یک
حلقه چاه دستی در راز ،یک حلقه در شهر اسفراین و
 3حلقه چاه در شهر آشخانه حفر شده و در ادامه کار
یک حلقه چاه در شهر شیروان  ،یک حلقه چاه در شهر
فاروج و  5حلقه چاه در شهر اسفراین برای حفاری
برنامه ریزی کرده ایم که عملیات حفاری این چاه ها
به زودی آغاز خواهد شد .وی خاطر نشان کرد :در
شهر آشخانه و در فاصله  35کیلومتری از مرکز شهر،
سه حلقه چاه در منطقه قره میدان حفر شده و به
علت عدم اعتبارات عمرانی الزم ،باید اجرای خطوط
انتقال این چاه ها از طریق خرید تضمینی وBOT  با
جذب سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار شود.

همایش تخصصی
سرمایهگذاری برگزار شد
همایش تخصصی سرمایه گذاری و مشارکت بخش
خصوصی روز پنج شنبه در بجنورد برگزار شد با این
حال عملکرد صورت گرفته برای پوشش خبری این
همایشنشاندادکهضعفدر برخیفعالیتهایمهم
و تأثیرگذار در استان همچنان وجود دارد .به عنوان
نمونه اگر در قضیه مهم جذب سرمایه گذار ضعف
داریم در موارد دیگر نیز این ضعف خودش را نشان می
دهد از جمله در این همایش تعدادی از رسانه ها دعوت
نشدند .برای پوشش خبری این همایش از خبرنگار
ما دعوت نشد .در این همایش ،استاندار ،شهردار
و رئیس ش ــورای شهر بجنورد سخنرانی کردند.

