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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

11میلیارد تومان؛ سهم استان از تسهیالت مشاغل خانگی

نوبت شماست؛ صاحبان مشاغل خانگی

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

مشکلپارکینگ

مشکل پارکینگ در بجنورد کی برطرف می شود؟
با بازگشایی مدارس و افزایش ترافیک در خیابان
ها این موضوع پررنگ تر می شود.

پاک شدن خط کشی خیابان ها

خط کشی وسط بعضی از خیابان های بجنورد بسیار
کم رنگ یا کام ً
ال پاک شده است .از شهرداری انتظار
داریم برای خط کشی مجدد آن ها اقدام کند .بعضی
از رانندگان رعایت نمی کنند ،شاید این خطوط مسیر
درست را به آن ها گوشزد کند.

خبر

آغاز بررسی برنامه های
کاندیداهای شهرداری بجنورد
آگــاهــی -بــررســی بــرنــامــه هـــای کــانــدیــداهــای
شــهــرداری بجنورد در شــورای شهر با حضور دو
کاندیدا از عصر دیروز آغاز شد .به گزارش خبرنگار
ما ،عصر روز گذشته «مجتبی رمضانی» به عنوان
نخستین کاندیدای شهرداری بجنورد در جمع
اعضای شــورای اسالمی ایــن شهر حضور یافت
و ضمن پاسخگویی به ســواالت اعضا به تشریح
برنامه های خود پرداخت« .مهدی قدرتی» دیگر
کاندیدایی بود که روز گذشته برنامه های خود را
به شورای شهر ارائه داد.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

جلسه ای درباره نرخ کاالها
در شیروان
روزنامه خراسان در شماره  6988که 10
مرداد  1352به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها»
از برگزاری جلسه ای دربــاره نرخ کاالها در
شیروان خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :جلسه کمیسیون نظارت بر اتاق
اصناف شیروان در محل فرمانداری تشکیل
شد .در این جلسه برای جلوگیری از افزایش
نرخ کاالها و مایحتاج عمومی بررسیهای الزم
بعمل آمــد و نرخهای تعیین شــده از طرف
کمیته نرخ گذاری مطرح و مورد تصویب قرار
گرفت .ضمنا در این جلسه بازرسانی از طرف
اتاق اصناف تعیین و مشغول بکار شدند».

شیری -سهم استان از تسهیالت مشاغل خانگی  11میلیارد و 600
میلیون تومان است.مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی
با بیان این مطلب ،توانمندسازی ،برندسازی ،بسته بندی و آموزش
همراه با ارائه تسهیالت را از جمله سیاست های وزارت متبوع در حوزه
مشاغل خانگی با الگوی جدید ذکر کرد و افزود :در همین راستا سال
گذشته برای مداخالت علمی و فنی ،تفاهم نامه ای با جهاددانشگاهی
منعقد شــد کــه خــوشــه هــا و زنــجــیــره تولید را تکمیل و بــرنــدســازی
کند«.نوری» گفت :اجرای طرح جدید الگوی مشاغل خانگی در استان

آغاز و همزمان مهارت آموزی ،توانمندسازی ،تکمیل زنجیره تولید ،بسته
بندی و صادرات انجام می شود.به گفته او ،در گذشته محصول به صورت
سنتی تولید می شد و در بحث فروش با مشکل مواجه می شدند اما در
کنار تولید مباحث مختلف هم آموزش داده می شود تا تولید کننده بتواند
محصولش را به فروش برساند.وی با اشاره به این که تسهیالت مشاغل
خانگی هر سال پرداخت می شود ،میزان تسهیالت پرداختی در سال
گذشته را  20میلیارد و تسهیالت امسال را  11میلیارد و  600میلیون
تومان ذکر کرد و افــزود :تفکیک دستگاهی و شهرستانی تسهیالت

یک مسئول خبر داد:

معرفی دو فروشنده برنج به مراجع قضایی
شیری -دو فروشنده برنج های مختلط در استان
به مراجع قضایی معرفی شدند.
مدیر نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و
بهداشتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
خــراســان شمالی بــا بیان ایــن مطلب و بــا تأیید
مواردی از برنج های مختلط در بازار در گفت و گو
با خبرنگار ما افزود :متخلفان ،برنج های خارجی
و برندهای مختلف را با کاله گذاشتن سر مردم
می فروشند که در صورت مشاهده این موارد با آن
ها برخورد می شود.دکتر «براتی زاده» افزود :به
گفته دو فروشنده برنج های مختلط ،این برنج ها
از چابهار و تهران وارد و پیگیری های الزم در این
شهرها انجام شده است و با فروشنده متخلف در
تهران هم صحبت کردیم.

وی اضافه کرد :اکنون همان تعداد کیسه های برنج
در محل توقیف شده است و اگر ثابت شود تخلف
را خودشان انجام داده اند باید برنج های ذخیره
شــده در انبارها مــورد آزمــایــش قــرار گیرد .فع ً
ال
محل انبارها را به ما نگفته اند و فقط چند کیسه
را در محل فروش توقیف کرده ایم که ثابت شده
برنجها مربوط به آن هاست و باید از طریق مراجع
قضایی محل ذخــیــره آن هــا را بگویند کــه بــرای
آزمایش اقدام کنیم.او با بیان این که برنج هایی
که کد  ARCداشته باشد ،در سامانه قابل پیگیری
اســت ،اضافه کــرد :از طریق ایــن کد می توانیم
بررسی کنیم برنج مورد نظر توسط چه شرکتی وارد
و توزیع شده بنابراین شهروندان باید بدانند این
کد چند رقم است و در صورتی که مشکلی داشت

واگذاری پارک پردیسان همچنان بالتکلیف
صدیقی -واگذاری پارک پردیسان باباامان بجنورد به
بخش خصوصی همچنان در دست انداز اعالم نتیجه
از سوی استانداری خراسان شمالی بالتکلیف مانده
است .به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان
شمالی ،نگهداری حیات وحش در محیط های بسته
و باغ وحش گونه در حیطه و وظیفه سازمان حفاظت
محیط زیست نیست و حیات وحش پــارک پردیسان
باباامان از نظر زیستگاه در شرایط سختی به سر می

برند .به گزارش خبرنگار ما ،واگذاری پارک پردیسان
به بخش خصوصی از چندین سال قبل با حرف و حدیث
های زیادی رو به رو شد و هر بار به گفته مدیرکل حفاظت
محیط زیست خــراســان شمالی فقط در حــد حرف
پیشرفت داشته است .با روی کار آمدن استاندار فعلی
و طی بازدیدی که «شجاعی» از پارک پردیسان باباامان
بجنورد داشت ،قرار شد تکلیف واگذاری آن هر چه زودتر
روشن شود اما به گفته «مطهری» با گذشت حدود  8ماه

پرداخت  92درصدی مطالبات گندمکاران
شیری 92 -درصد از مطالبات گندم کاران استان
تاکنون پرداخت شده است.مدیرکل غله و خدمات

بــازرگــانــی خــراســان شمالی بــا بیان ایــن مطلب به
خبرنگار ما افــزود :با پیگیری های انجام شده باقی

انجام شده است و متقاضیان به بانک معرفی شده اند.وی اظهار کرد :با
اجرای این طرح ،همزمان با پرداخت تسهیالت و مباحث توانمندسازی،
ماندگاری در روستاها بیشترمی شود به همین دلیل در آستانه آغاز
برندسازی تولیدات مشاغل خانگی هستیم.به گفته او ،تاکنون در استان
تولیداتی که قابلیت رقابت داشته باشد ،نداشته ایم.
وی پوشاک ،محصوالت کشاورزی و صنایع دستی را از جمله اولویت های
استان برای برندسازی دانست و گفت :در نظر داریم تمام تولیدات در
بخش مشاغل خانگی را به سمت برندسازی سوق دهیم.

مراتب را گزارش دهند.او خاطرنشان کرد :برنجی
که توسط واردکنندگان استان وارد می شود ،قبل
از توزیع به همراه اداره کل استاندارد آزمایش
هایی انجام می شود و اگر مشکلی نداشت اجازه
ترخیص و توزیع داده می شود اما برنج هایی که
توسط واردکنندگان دیگر استان ها وارد می شود
باید مراحل مورد نظر را طی کنند.او کیسه های
کهنه و دو دوخت را از نشانه های بارز برنج های
مختلط اعالم کرد و ادامه داد :دوخت اول برای
برنج ،همان برند و دوخت دوم برای انجام تخلف و
توزیع برنج های تقلبی و مختلط است که مردم باید
در هنگام خرید دقت کافی داشته باشند.
به گفته او ،برای این که میزان تخلف ها به حداقل
برسد مردم باید کیسه ها را پس از مصرف معدوم
کنند چون برخی فروشنده ها همان کیسه ها را
خریداری می کنند و به دنبال تقلب هستند«.براتی
زاده» توصیه کرد :اگر برنجی در طعم و ظاهرش
مشکلی داشت مردم گزارش دهند تا پیگیری های

الزم در این زمینه انجام شود.وی اضافه کرد :دو
فروشنده برنج های مختلط در استان که طی دو
هفته اخیر شناسایی شدند ،مشهد و تهران را محل
خرید آن برنج ها اعــام کــرده اند و هنوز توضیح
واضحی در این مورد نداده اند و برای رسیدگی به
دستگاه قضایی معرفی شده اند.
به گفته او ،گاهی فروشندگان متوجه اختالط برنج
نمی شوند که پیگیری های الزم در این زمینه انجام
خواهد شد.
«براتی زاده» با اشاره به گشت مشترک با تعزیرات
حکومتی گفت :طی گشت مشترکی که از فروشگاه
هــای بــزرگ داشتیم ،مـــواردی هــم در آن جاها
مشاهده و توقیف شد که قرار است مدارک شان
را بیاورند و اگر تخلف محرز شد به مراجع قضایی
معرفی خواهند شد.وی اظهار کرد :اگر این گونه
موارد زیاد باشد ،محصول شان را توقیف و آزمایش
می کنیم و اگر آلودگی شدید باشد تقلب محسوب
می شود که مجازاتش در قانون شدیدتر است.

از این بازدید هنوز خروجی نداشته است« .بهشتی»
معاون مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی
هم در این باره گفت :هنوز اقدامی دربــاره واگــذاری
این پارک انجام نشده است و تا زمانی که طرحی برای
واگذاری آن ارائه نشود سازمان حفاظت محیط زیست
استان وظیفه دارد از آن نگهداری کند.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست ،از بیش از 70
رأس انواع گونه های جانوری (مــارال ،قوچ ،میش،
آهــو ،کل ،بز و گــوزن) در پــارک پردیسان نگهداری
می شود که با حداقل هزینه ها و مشکالت زیادی رو
به رو هستند« .مطهری» اضافه کرد :مناطقی تحت

مدیریت ســازمــان حفاظت محیط زیست قــرار می
گیرند که بکر و طبیعی باشند و توسط محیط بانان
محافظت شوند اما امثال پارک پردیسان که حیات
وحش در شرایط بسته و دامداری گونه نگهداری می
شوند از حیطه وظایف این سازمان خارج است و به
ناچار تا االن از آن ها با توجه به افزایش قیمت چند
برابری علوفه و کمبود بودجه نگهداری می شود.
به گفته این مسئول ،پــارک پردیسان باید به بخش
خصوصی واگذار شود که در این زمینه چند نفر از جمله
شهرداری ها اعــام آمادگی کــرده اند ولی متاسفانه
تاکنون فقط در حد شفاهی پیش رفته است.

مانده مطالبات به زودی به حساب گندم کاران واریز
می شــود«.مــوســوی» گفت :کشاورزانی که تاکنون
موفق به تحویل گندم شان به مراکز خرید نشده اند
تا پایان شهریور به تنها مرکز فعال (سیلوی دولتی) در
بجنورد تحویل دهند چون طبق دستورالعمل ارسال

شده پس از پایان شهریور این مرکز غیرفعال خواهد
شد.او اضافه کرد :از زمان شروع فصل خرید تاکنون
بیش از  160هزار تن گندم تضمینی از گندم کاران
استان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  75درصد افزایش دارد.

اخبار

پیاده روی اربعین حسینی
در قاب عکاسان می نشیند
پــیــاده روی اربعین حسینی در قــاب عکاسان
خراسان شمالی می نشیند .رئیس حوزه هنری
خراسان شمالی با بیان این که مراسم پیاده روی
اربعین حسینی در ابعاد مختلف فرهنگی ،مذهبی
و حماسی قابل بررسی است ،تصریح کرد :با توجه
به این که این رویــداد بی نظیر فرصت مناسبی
برای پرداخت هنری به ویژه از منظر عکاسی است،
از این رو حوزه هنری در نظر دارد زمینه حضور
عکاسان را در این اجتماع عظیم فراهم کند.
«نــمــازی» گسترش و اعــتــای فرهنگ اجتماع
مردمی اربعین حسینی و ترغیب بــرای حضور
پرشورتر در این مراسم و تاثیرگذاری معنوی آن
بر زائران را از اهداف این حضور دانست و افزود:
بر این اساس کارگاه دو روزه ای چهارشنبه و پنج
شنبه به میزبانی قم برای عکاسان عالقه مند به
منظور حضور در این مراسم در نظر گرفته شده
است.
وی خاطرنشان کرد :کمک هزینه حضور در این
حماسه بر اساس خرید آثار پس از داوری و ارائه
نظر کارشناسی پرداخت و در نهایت نمایشگاهی از
آثار دایر خواهد شد.

رسیدگی به پرونده
دخانیات قاچاق

صدیقی -پــرونــده دخــانــیــات قــاچــاق روی میز
تعزیرات استان در حال رسیدگی است .به گفته
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ،یک
قاچاقچی که قصد داشت حدود  5هزار نخ سیگار
و حدود  400عدد بسته ناس قاچاق را در بجنورد
جا به جا کند و به فــروش برساند توسط پلیس
آگاهی به دام افتاد.
«سیدالموسوی» اعــام کــرد :پرونده متخلف در
شعبه ویژه تعزیرات به منظور صدور رای در حال
رسیدگی و تحقیقات الزم است.

افزایش دما تا پنج شنبه
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر جوی پایدار
تا پایان هفته و روند افزایش دما تا پنج شنبه در
منطقه است .به گفته کارشناس پیش بینی اداره
کل هواشناسی استان پدیده غالب از سه شنبه
(امــروز) تا پایان هفته آسمانی صاف تا قسمتی
ابری ،وزش باد و گاهی افزایش شدت آن خواهد
بود« .هادی زاده» اعالم کرد :کماکان روند افزایش
دما تا پنج شنبه ادامه خواهد داشت.

