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

● دور برگردان باباامان ایمن نیست .چرا در این
محل چراغ چشمک زن قرار نمی دهند؟
● چــرا مینی بــوس هــا در اســفــرایــن بــه سرویس
مدارس اختصاص یافته اند و از فعالیت تاکسی ها
در این زمینه جلوگیری می شود؟
● اورژانــس بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد
همیشه شلوغ است و داروخانه اش بیشتر داروها
را ندارد.
● ورودی و خروجی جایگاه های سوخت حاشیه
جاده بش قارداش باید دوباره آسفالت و مناسب
سازی شود.
● اطراف بوستان باباامان پر از زباله شده است و
برای جمع آوری آن ها اقدام نمی شود؟
● چرا قیمت ماست افزایش یافته است؟
● چرا برای دریافت وام ،نیازمندان را آن قدر معطل
می کنند؟
● دلیل ایــن همه تعویض مــدیــران در خراسان
شمالی را اعالم کنند .نبود ثبات در مدیریت ها
موجب شده است استان عقب بیفتد.
● قیمت های اعالم شده در فروشگاهی در بجنورد
از قیمت کلی که ما از نمایندگی رسمی شرکت ها
خرید می کنیم کمتر است .لطفا شرکت ها توضیح
دهندایناختالفقیمتبرایچیست؟باایناوضاع
مغازه های کوچک موادغذایی تعطیل می شوند.
● بعد از گذشت بیش از یک دهه از انتخاب بجنورد
به عنوان مرکز استان چیزی که نصیب شهروندان
شــده ،گرانی ،ترافیک ،آلودگی هوا و افزایش
حاشیه نشینی است       .
● چرا شهردار بجنورد برای آسفالت خیابان های
شهر و کوچه های فرعی مرکز استان تدبیری نمی
اندیشد.
● چرا مسئوالن به مشکالت شرکت های تعاونی
مسکن شیروان به خصوص به شرکت تعاونی
مسکن فرهنگیان ،فاز فرهنگ رسیدگی نمی
کنند؟ اداره تعاون به درخواست های ما که به
صــورت کتبی و حــضــوری منعکس شــده است
پاسخی نداده است.
● مسئوالن مربوطه مسیرهای تاکسی شهرک
گلستان به بجنورد را سامان دهــی و مشخص
کنند.
● چرا هزینه های دندان پزشکی این همه افزایش
یافته است؟ از سال گذشته تاکنون هزینه ها 2
برابر شده است .برای کشیدن یک دندان 150
هزار تومان پرداخت کردم .پرکردن و ترمیم آن
حدود  3میلیون تومان می شد .به علت هزینه
های زیاد به اجبار دندانم را کشیدم .این مشکل
قشر کم در آمد است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سرنوشت پروژه راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان
منتظر اعالم نظر وزارت راه
شیری -بــرای تسریع در عملیات اجرایی طرح ریلی
مشهد -بجنورد -گرگان پیشنهادی به وزارت راه و
شهرسازی در راستای مشارکت  15تا  20درصدی
آستان قدس ارائه داده ایم که اگر راه و شهرسازی این
پیشنهاد را بپذیرد عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد

شد .رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با بیان این
مطلب به خبرنگار ما افــزود :آستان قدس عالوه بر 15
تا  20درصــد مبلغ اولیه ،فاینانسور چینی  80تا 85
درصــدی هم دارد« .پورعیسی» اظهارکرد :اگر دولت
نمی تواند این میزان مبلغ را بپردازد آستان قدس تمایل

کمک  112.9میلیارد ریالی خیران به ایتام
علی نیا -خیران از ابتدای سال تاکنون 112میلیارد
و  940میلیون ریال به  6هزار و  824یتیم و فرزندان
بــد سرپرست تحت پــوشــش کمیته امـــداد کمک
کردند .مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با بیان

این خبر افزود :کمک های حامیان در طرح اکرام ایتام
نسبت به مدت مشابه سال قبل  23درصد و در طرح
محسنین  77درصد افزایش یافت« .اهرابی» با اشاره
به این که  3هزار و  637یتیم در طرح اکرام ایتام مورد

به همکاری دارد و در حال انجام فرایند مذاکره هستیم
و تاکنون روند پیگیری این پروژه مناسب بوده است .وی
خاطرنشان کرد :اولویت برای راه آهن مشهد -بجنورد-
گرگان باید با ریل گذاری با مرکزیت بجنورد تسریع یابد.
گفتنی است اتصال ریلی مراکز استان های خراسان

حمایت حامیان قرار گرفته اند ،اظهارکرد :حامیان
از ابتدای امسال تاکنون  86میلیارد و  698میلیون
ریال در قالب طرح اکرام ایتام کمک کرده اند.وی با
اشاره به این که خیران در طرح محسنین  26میلیارد
و  242میلیون ریال به فرزندان بدسرپرست تحت
پوشش کمیته امــداد کمک کردند ،افــزود 3 :هزار
و 187فرزند بدسرپرست کمیته امداد تحت پوشش

رضوی و شمالی و گلستان که می تواند مشکالت جابه
جایی بار و مسافر را در این منطقه مهم اقتصادی برطرف
کند مدت هاست در برنامه دولت ها قرار گرفته و مصوبه
های فراوانی برای این پروژه به تصویب رسیده است اما
همچنان عملیات اجرایی خاصی را شاهد نبوده ایم.

حامیان در طرح محسنین هستند.وی بیان کرد :در
استان در مجموع  25هزار حامی از ایتام حمایت
می کنند که از این تعداد  7هزار و  817حامی بومی
استان هستند.وی با اشاره به این که  196یتیم باالی
 18سال در استان بدون حامی هستند ،بیان کرد:
از ابتدای سال تاکنون  5هزار و  435حامی جذب
کمیته امداد استان شده اند.

دمای هوا 7درجه افزایش می یابد

برد «کیمیا» در برابر نماینده اندیمشک

صدیقی-دمای هوای استان 7درجه افزایش می یابد .کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با بیان
این مطلب افزود :بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار تا پایان هفته در منطقه است.
«الهی» افزود :بر این اساس برای امروز تا پایان هفته افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می شود و دمای هوا تا
پایان هفته به تدریج افزایش خواهد یافت .بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان ،بیشترین میزان بارندگی
طی 24ساعت منتهی به صبح روز گذشته از ایستگاه قاضی با1.4میلی متر گزارش شد .طی این مدت ،کمینه و
بیشینه دمای مرکز استان به ترتیب منفی 5و مثبت 7درجه سانتی گراد بود .همچنین در همین مدت شیروان با
منفی 8درجه سانتی گراد سردترین و سنخواست با 13درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین نقطه استان بود.

نجفیان -تیم فوتسال بانوان «کیمیا» در سومین بازی خود در رقابت های لیگ دسته یک فوتسال بانوان
کشور ،رویاروی نماینده اندیمشک در دور رفت اولین  3امتیاز خود را کسب کرد« .زهرا حاتمی» مربی تیم
فوتسال بانوان کیمیای اسفراین با اشاره به این که کیمیا در برابر اساره اندیمشک با نتیجه  3بر یک به
پیروزی رسید ،خاطرنشان کرد :الهه نصر ا ...زاده  2گل و افسانه نصر ا ...زاده یک گل برای تیم کیمیا به
ثمر رساندند .به گزارش خبرنگار ما ،تیم فوتسال بانوان کیمیای اسفراین در  2بازی نخست خود رویاروی
نمایندگان یزد و تهران نتیجه را واگذار کرد و اکنون  3امتیازی است .رقابت های لیگ دسته یک فوتسال
بانوان کشور تا چهارم بهمن ماه به میزبانی قزوین ادامه دارد.

آغاز بازآفرینی محالت  2شهر استان از سال آینده

از سوی دانشکده علوم پزشکی اسفراین برگزار شد؛

برنامهاقداممشترکبازآفرینیمحالتبجنوردوشیروانازسالآیندهآغازمیشود.مدیربازآفرینیپهنهشمالشرقی
کشور گفت :در حال حاضر در خراسان شمالی  ۲برنامه اقدام مشترک در  ۲شهر بجنورد و شیروان برای افق ۱۴۰۰
داریم که بین  ۲۵دستگاه اجرایی و همین تعداد دستگاه پشتیبان و همکار عملیاتی خواهد شد .طالبی در گفت و گو
با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با تأکید براین که برنامه اقدام مشترک مذکور هماکنون در ستادهای بازآفرینی
شهرستانهای شیروان و بجنورد به تصویب رسیده است ،افزود :براساس تصمیمات گرفته شده این برنامه از ابتدای
سال ۹۷در این مناطق اجرایی خواهد شد .وی اضافه کرد :برنامه مذکور در بخشهای گوناگون فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی ،عمران شهری ،کالبدی و اشتغال در محالت هدف  ۲شهر شیروان و بجنورد به اجرا در خواهد آمد .مدیر
بازآفرینی پهنه شمال شرقی کشور تعداد محالت هدف را در شهر شیروان  ۴محله و در بجنورد  ۱۸محله اعالم کرد و
افزود :بر اساس مطالعات مشاور طرح ،این پروژه در  ۲فاز  ۴ساله تا سالهای  ۱۴۰۰و  ۱۴۰۴ادامه خواهد داشت.

کشف دو شیء
تاریخی

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان شمالی از کشف  2قطعه شیء تاریخی در
شهرستان جاجرم و دستگیری یک متهم در این زمینه
خبر داد«.سویدانلویی» گفت :در بازرسی انجام شده
توسط عوامل یگان حفاظت و کالنتری شهرستان

جناب آقاى مهندس محمدى

مديركل محترم بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان شمالى

جناب آقاى آدينه

معاون محترم پشتيبانى بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان شمالى

جناب آقاى روحانى

معاون محترم بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان شمالى

جناب آقاى مهندس ايمانى

مدير محترم بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان بجنورد و همكاران محترم

اكنون كه در ظل توجهات حضرت ولى عصر(عج) و عنايات پروردگار الهى در دوران مسئوليت
شما خدمتگزار صديق و پرتالش نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران  ،در ساخت و ساز  ٦٩واحد
مسكونى مناطق زلزله زده روستاى لنگر شهرستان بجنورد سهم كوچكى داشتيم از خداوند متعال
برايتان سالمتى  ،بهروزى و توفيق استمرار خدمتگزارى را مسئلت دارم

پيمانكار ابنيه ( مستقر در روستاى لنگر)

براتعلى درصوفيانى

/96218611و

برنامه های ورزشی سالمت محور

نجفیان -به مناسبت بسیج ملی تغذیه توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اسفراین
 2برنامه ورزشی سالمت محور در قالب کویر نوردی و کوهنوردی برگزار شد .معاون بهداشتی دانشکده
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اسفراین با اشاره به این که همایش کویرنوردی با مشارکت بیش
از  150نفر در مسیر آستان مقدس امامزاده کوران تا سد میاندشت برگزار شد ،افزود :برنامه کوهنوردی
منطقه ای هم در ارتفاعات روئین با حضور بیش از هزار کوهنورد با حمایت این دانشکده انجام شد .دکتر
«نادر نیک پرست» خاطر نشان کرد :برگزاری برنامه های ورزشی سالمت محور از سوی معاونت بهداشتی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اسفراین در دستور کار است تا شاهد افزایش فعالیت
های ورزشی در مسیر تندرستی و سالمت باشیم.

جاجرم از منزل فــرد متهم یک عــدد کــوزه سفالی و
همچنین یک عدد قمقمه سفالی کشف و ضبط شد.
وی گفت :اقالم کشف شده برای سیر مراحل قانونی
به مراجع قضایی تحویل داده شد و پس از بررسی و
اعالم نتیجه نهایی به مجموعه فرهنگی و تاریخی موزه

خراسان شمالی واگذار می شود .وی از همه شهروندان
درخواست کرد ب ه محض مشاهده موارد مشکوک در
حوزه حفاری و تخریب آثار تاریخی ،مراتب را به این اداره
کل یا اداره میراث فرهنگی شهرستانها منعکس کنند
تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی شود.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

سیل بی سابقه در شیروان

روزنامه خراسان در شماره  4932که  4مرداد
 1345به چــاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش میدهند»
از وقــوع سیل بی سابقه در شیروان خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم« :چند شب قبل
مقارن ساعت  9پس از رعد و برق هوا سیل بی
سابقه و عظیمی در رودخانه اترک بقوت 500
آسیاب آبجاری و مردم شیروان و حومه {نگران}
از خانه ها بیرون و بتماشای سیل عظیم مشغول
شدند .این سیل در این چند ساله بی سابقه بوده
و خسارت زیادی ببار آورد و تاکنون آمار صحیح
بدست نیامده اســت ».در مطلبی دیگر در این
ستون با تیتر «ورود مهندس» آمده است« :چند
روز قبل مهندس وزارت کشور بر حسب تقاضای
شهرداری شیروان جهت توسعه و نقشه برداری
بشیروان وارد و شروع بکار نمود».

اخبار
مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز
خبر داد:

 20هزار دانش آموز نیازمند
چشم انتظاریاری خیران

علی نیا 20 -هزار دانش آموز نیازمند استان برای
دریــافــت کمک هــای تحصیلی بــه مجمع خیران
مدرسه ســاز معرفی شدند«.ایمانی» مدیر عامل
مجمع خیران مدرسه ساز خراسان شمالی در گفت
و گو با خبرنگار ما افزود :خیران مدرسه ساز عالوه بر
مشارکت در ساخت مدرسه در نقاط محروم از تحصیل
دانــش آموزان نیازمند هم حمایت می کنند.وی
گفت :پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان
از سوی خیران برای نخستین بار انجام می شود.

دستگیری  4حفار غیرمجاز
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خــراســان شمالی از
کشف و ضبط  2دستگاه فلزیاب و دستگیری 4
حفار غیرمجاز در روستای زرنــه شهرستان راز و
جرگالن خبر داد.قــنــبــرزاده اظهار کــرد :ماموران
پاسگاه انتظامی تنگه ترکمن در حین گشت زنی در
حوزه استحفاظی شان خودروی مشکوکی را توقیف
و در بازرسی از آن دو دستگاه فلزیاب کشف و ضبط
کردند.وی بیان کرد :حفاران پس از تنظیم صورت
جلسه تحویل مقامات قضایی داده شدند.

