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اخبار

روز روشن در حاشیه خیابان انجام می شود!

کپسول های سرنگون

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

 I Iجاده خاکی سالمت

جــاده سالمت کــه بــرای پــیــاده روی و دوچرخه
سواری احداث و در سال های گذشته بودجه ای
برای به سازی و آسفالت آن تعریف شده ،همچنان
خاکی و پر از دست انداز است و دوچرخه سواران
به خاطر دست اندازها مدام باید بخشی از مسیر را
پیاده روی کنند.

 I Iمشکالت یک محله

چرا محله شرق سپاه در بن بست قرار و تنها یک
ورودی و خروجی دارد؟ بازگشایی برخی خیابان
ها از مطالبات ما ساکنان این محله است .هزینه
فاضالب شهری از ساکنان این محله گرفته می
شود اما هنوز این قسمت به فاضالب شهری متصل
نشده است.

صدیقی -کیپ تا کیپ رانندگان خودروها کنار هم
در حاشیه خیابان پارک کرده اند و هر راننده شخص ًا
در حال پر کردن مخزن گاز مایع خودرویش به صورت
دستی است.
به محض توقف هر خودروی جدید راننده آن با جمله
«آقا توقف نکن ،کپسول تمام شده ،برو یک ساعت
دیگر یا فردا بیا» از سوی متولی کار و بعضی از راننده
ها مواجه می شود و بعد از لحظاتی ناامیدانه محل
را ترک می کند .مدتی است که هر روز شاهد صف
های طوالنی خودروها برای دریافت سیلندر گاز مایع
در حاشیه خیابان ها به ویژه بولوار والیت بجنورد
هستیم .هر روز برخی صاحبان خودروهای شخصی
و مسافربرها برای دریافت سیلندر گاز مایع ساعت
ها در صف می ایستند .سوختگیری با سیلندرهای

گاز مایع خطر جدی است که طی سال های اخیر
اتفاقات ناگواری را در جامعه رقم زده و به واسطه
همین خطرات این سیلندرها بمب های متحرک در
شهر و جــاده ها لقب گرفته و طی هفته های اخیر
تعداد مسافربرها و حتی خودروهای شخصی برای
پیدا کردن سوخت جایگزین افزایش پیدا کرده است.
اگرچه این امر از سوی مسئوالن غیر قانونی اعالم
و هــشــدارهــای زیـــادی ب ــرای خطرناک ب ــودن این
سیلندرها به مردم داده شده است اما به خاطر بعضی
از مزایای آن هنوز طرفداران زیادی دارد.
هــم اکــنــون ایــن نــوع سوختگیری بــدون رعایت
نکات ایمنی و فاصله گذاری اجتماعی در شرایط
قرمز کرونایی در حاشیه شهر به وفور مشاهده می
شود .یکی از مسافربرهای شخصی درباره چرایی

استفاده از گاز مایع می گوید :بعد از گران شدن
قیمت بنزین سهمیه برای خودروهای شخصی که
به مسافرکشی در جاده های روستایی اقــدام می
کنند ،در نظر گرفته نشد و برای همین به ناچار به
جای بنزین آزاد  3هزار تومانی مجبور به استفاده از
گاز ال پی جی هستم.
«نجفی» ادامه می دهد :استفاده از سوخت جایگزین
از روی ناچاری و برای تامین مخارج زندگی است و
رانندگان به اجبار با وجود خطرات احتمالی دست به
این کار می زنند.
راننده شخصی دیگری در ایــن بــاره می گوید :در
شرایط کنونی با باال رفتن قیمت مخزن های سی
ان جی رانندگان مجبور به استفاده از کپسول های
ال پی جی شده اند البته از خطرات این گاز آگاهی

کاهش نسبی دما تا جمعه
کامل دارند اما به ناچار آن ها را به جان می خرند .وی
ادامه می دهد :مسئوالن به فکر تسهیل دوگانه سوز
کردن خودروها با قیمت های مناسب باشند تا این
روند ادامه نداشته باشد و هر روز شاهد وقوع حادثه و
بعضا تلفات احتمالی بر اثر استفاده از این نوع سوخت
نباشیم.
حال جدا از غیر قانونی بودن استفاده از کپسول گاز
مایع در خودروها و خطرناک بودن آن نباید از تجمع
بیش از حد رانندگان بــرای کپسول گــاز و پیشی
گرفتن از یکدیگر آن هم بدون استفاده از ماسک و
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این روزهای قرمز
کرونایی غافل شد زیرا شیوع کرونا مانند کپسول گاز
مایع چیزی از بمب متحرک کم ندارد و در یک غفلت
جان شخص به خطر می افتد.

 I Iبه سازی یک جاده

جاده بجنورد -شوقان لکه گیری و نیمه کاره رها
شده است ،چه زمانی می خواهند به سازی این
جاده را به اتمام برسانند؟

 I Iمشکلی که حل نشد

 320میلیون تومان در سال های گذشته برای
واحد تولیدی خود وام برداشتم با این که بخشی
از اقساط پرداخت شده اما اکنون به دلیل معوقات
باید بیش از یک میلیارد تومان پرداخت کنم که
تــوان آن را نــدارم .بارها به کمیته هــای سرمایه
گذاری مراجعه کرده ام ولی مشکل ام حل نشده
است.

 I Iانشعاب فاضالب گلستان شهر

فاضالب گلستان شهر در مرحله نصب انشعاب در
ساختمان های مسکونی است ولی در این مرحله
باقی مانده و هنوز پروژه انجام نشده است.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

ایجاد سندیکای اسالمی
کارگران و تعمیرکاران بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  8945که 18
خــرداد  1359به چــاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از ایــجــاد سندیکای اسالمی
کــارگــران و تعمیرکاران بجنورد خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم« :کارگران
و تــعــمــیــرکــاران شــهــرســتــان بــجــنــورد طی
مراسم باشکوهی سندیکای اسالمی ایجاد
نمودند .در اعــام موجودیت ایــن سندیکا
بیش از یکهزار نفر شرکت داشتند .پس
از تــاوت قــرآن مجید نماینده کــارگــران و
تعمیرکاران ضمن سخنانی اهداف هفتگانه
این سندیکا که پیرامون استقالل اقتصادی،
ایجاد کالسهای اسالمی ،بررسی مشکالت
کارگری ،ایجاد صندوق مالی جهت کمک
به کارگران در برابر پیشامدهای احتمالی،
ایــجــاد تسهیالت تخصصی بمنظور رشد
اخــتــراعــات و اکتشافات ،تهیه طــرح های
تــولــیــدی ،در ص ــورت کمک مــالــی دول ــت و
همکاری صمیمانه با جهاد سازندگی خواهد
بود ایراد نمود» .

شهردار شیروان هشدار قضایی گرفت
حشمتی -دادستان عمومی و انقالب شیروان
با اشاره به این که تاکنون چند حادثه واژگونی و
سقوط وسایل نقلیه به رودخانه چایلق ،حد فاصل

پل حکیم تا خیابان شهید مصیب ایزانلو (رخشنده)
اتفاق افــتــاده ،بر لــزوم ایجاد گــاردریــل یا دیــوار
ساحلی توسط شهرداری در این محدوده برای

مسکن مهر گرمه زیر غبار بی مهری
محمودیان -برخی شهروندان گرمه ای با امید و آرزو
و خیال خوش صاحبخانه شــدن ،به خرید واحدهای
مسکونی مسکن مهر رو آوردند اما مشکالت مختلفی
را لمس می کنند.یکی از اهالی مسکن مهر از نبود

فضای سبز و پــارک مناسب در این منطقه گالیهمند
است و میگوید :فضایی خاکی در مسکن مهر بود که
مسئوالن وعده داده بودند در آن پارک احداث شود ،اما
اکنون کاربری مسکونی به این زمین داده اند«.علیزاده»

زعفران فاروج نیازمند هویت دهی
میم پرور -نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسالمی هویت دهی به زعفران فاروج را یکی
از اقدامات مهم و اساسی در راستای توسعه این شهرستان دانست و گفت :هویت دادن به این محصول با
ایجاد زیرساخت های الزم باید در دستور کار متولیان این حوزه قرار بگیرد« .علی آذری» با بیان این مطلب
اظهارکرد :این شهرستان دارای ظرفیت بسیار ویژه ای در حوزه کشاورزی است و  2محصول زعفران و کشمش
آن در کشور حرفی برای گفتن دارند .وی ادامه داد :از این ظرفیت ویژه باید با ایجاد زنجیره های تولیدی و
خوشه های صنعتی به نفع توسعه شهرستان استفاده کرد .وی افزود :در راستای پایان دادن به خام فروشی
و رشد خوشه های صنعتی ،سند توسعه ای برای این شهرستان تعریف شده که با سند توسعه تدوین شده از
سوی استانداری همسوست« .آذری» گفت :برای منتهی شدن اقتصاد مقاومتی به اقتصاد کرامتی ،عدالت
اقتصادی باید در شهرستان پیاده سازی شود .وی اظهار کرد :سرمایهگذار هوشمند است و هر جا احساس
امنیت کند سرمایه گذاری می کند اما با این حال شاهد هستیم که فضای کسب و کار در این شهرستان
سخت و نظام اداری در هم تنیده شده است و این کار باعث بسته شدن راه برای سرمایه گذار می شود.

I
اطرافیانمان
ماسک ،ما و
را در برابر ویروس کرونا محافظت میکند

حفظ جان شهروندان تاکید کرد.به گفته «هدایتی
نیا» ،باوجود تعبیه گاردریل در قسمتی از حاشیه
رودخانه به علت ناکافی بودن آن حوادث جبران
ناپذیری رخ داده که باید شهرداری برای تکمیل
و نصب تا پل حکیم یا دیوار کشی اقدام کند و در
صورت بروز مجدد حوادث ،قطعا شهرداری مسبب

می افزاید :نام گذاری نشدن خیابان های مسکن مهر
ما را با مشکالت جدی رو به رو کرده است«.قاسمی»
یکی دیگر از شهروندان نیز اظهار می کند :سگهای
ولگرد ،شب ها در ورودی مسکن مهر جمع می شوند
که با وجود اعتراض به ادارات مربوطه تاکنون به این
موضوع رسیدگی نشده است.این شهروند به خدمات
دهی ضعیف به این شهرک نیز اشاره و اعالم می کند:

حوادث خواهد بود و از نظر حقوقی و کیفری باید
پاسخگو باشد.الزم به ذکر است :در سال گذشته
بر اثر سقوط خودرو به داخل رودخانه چایلق که
گاردریل و دیوار ساحلی نداشت یک نفر فوت کرد
و در چند روز گذشته نیز بر اثر سقوط خــودرو در
همین محل 2 ،نفر به شدت مجروح شدند.

بسیاری از اصناف که مایحتاج روزانه مردم را تامین می
کنند در این شهرک مستقر نیستند و باید برای یک کاال
فاصله زیادی طی شود.نبود روشنایی مناسب در معابر و
فضای مناسب تفریحی از دیگر مشکالتی است که این
شهروند به آن ها اشاره می کند«.یعقوبی» شهردار گرمه
در پی تماس خبرنگار ما ،پاسخ در خصوص مشکالت
مسکن مهر را به زمانی دیگر موکول کرد.

رئیس کل دادگستری خبر داد:

احیای  2واحد تولیدی

 2واحد تولیدی در فاروج با اشتغال به کار  45نفر احیا شد.رئیس کل دادگستری استان در حاشیه بازدید
سرزده از حوزه قضایی فاروج و یک واحد تولیدی الکل طبی و یک واحد مرغداری که احیا شدند ،گفت:
پیگیری ها و اقدامات انجام شده از سوی ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باعث احیای
این  2واحد تولیدی شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان شمالی ،حجت االسالم
«جعفری» با اشاره به تعطیلی و توقف فعالیت چند ساله این 2واحد تولیدی ،عجز از بازپرداخت تسهیالت
بانکی ،اختالف با سایر شرکا و دشواری دریافت مجوزهای قانونی را مشکالت این  2واحد تولیدی بیان
کرد که بر طرف شد.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود :اشتغال مجدد این تعداد از کارگران و
تامین بخش عمده ای از نیازهای استان در زمینه تخم مرغ و مواد ضدعفونی کننده ،نتیجه ورود جدی
دستگاه قضایی و ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به این حوزه است.

صدیقی -کاهش نسبی دما و جوی پایدار تا اواخر
هفته ،پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان
شمالی برای منطقه است .به گفته کارشناس پیش
بینی اداره کل هواشناسی استان پدیده غالب تا
جمعه در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق وزش
باد گاهی شدید ،احتمال گرد و خاک محلی و
افزایش موقت ابر خواهد بود« .هادی زاده» اعالم
کرد :دما از چهارشنبه (امروز) تا جمعه به صورت
نسبی کاهش می یابد .بر اساس اعالم هواشناسی
استان طی  24ساعت منتهی به صبح سه شنبه،
کوسه با کمینه دمای  5درجه سانتی گراد باالی
صفر ،خنک ترین و اسماعیل آباد با بیشینه دمای
 31درجه سانتی گراد باالی صفر ،گرم ترین نقطه
استان بود.

توقیف  ۴۵خودرو و
موتورسیکلت

نجفیان -فرمانده انتظامی اسفراین از توقیف ۴۵
دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این شهرستان
خبر داد.بــه گفته سرهنگ «مجید یگانه پور» ،در
اجرای طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی ۲۵
دستگاه موتورسیکلت و  ۲۰دستگاه خودرو در این
شهرستان توقیف شد.

چشیدن مزه کبک در دل
شکارچیان متخلف ماند

دو شکارچی کبک در دام قانون گرفتار شدند .به
گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمه،
مــامــوران یگان اجــرایــی طی گشت و کنترل در
نیمه شب  2شکارچی متخلف را که به شکار کبک
اقــدام کــرده بودند ،دستگیر کردند« .زحمتی»
اعالم کرد :از متخلفان  5قطعه کبک زنده و الشه
 5قطعه کبک شکار شده به همراه سایر ادوات
شکار کشف و ضبط شد .طبق قانون صید و شکار
متخلفان بابت شکار  10قطعه کبک غیر مجاز باید
 30میلیون ریال به منظور ضرر و زیان وارد شده به
محیط زیست به دولت پرداخت کنند.

بدون تیتر
ﺍ ﺍ کتاب «هــه نگ و ده نــگ» (هنگ و دنــگ) با
موضوع موسیقی محلی خراسان شمالی تالیف
استاد «شعبان اسالمی» توسط انتشارات بیژن
یورد منتشر شد که در آن برگزیده ای از  40نغمه
موسیقی فولکلور شمال خراسان برای دوتار نت
نگاری شده است.

