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 I Iافزایش کرایه تاکسی های اینترنتی

کــرایــه تاکسی هــای اینترنتی افــزایــش یافته و
مشخص نیست بر اساس کدام قانون این کار انجام
شده است.

اخبار

افزایش دما تا شنبه
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر تداوم افزایش
دما تا شنبه آینده در منطقه است .به گفته کارشناس
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان ،پدیده غالب
تا شنبه آتی افزایش موقت ابر و وزش باد خواهد بود.
«هادی زاده» اعالم کرد :روند افزایش دما تا شنبه
آینده در استان ادامه خواهد داشت.

افتتاحکتابخانهمرکزیشیروان
کتابخانه مرکزی شیروان روز گذشته با حضور
مسئوالن کشوری و استانی با مساحت ۲۸۰۰
مترمربع در پارک کوثر شیروان افتتاح شد.مشروح
این خبر را در شماره روز شنبه مطالعه کنید.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

مراسم بزرگداشت شهید
«هاشمی نژاد» در اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  9325که  13مهر
 1360به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرهای شهرستانها» از بــرگــزاری مراسم
بزرگداشت شهید «هاشمی نژاد» در اسفراین
خبر داده اســت .در ایــن مطلب می خوانیم:
«به مناسبت شهادت دانشمند محترم استاد
هاشمی نژاد مراسم بزرگداشتی از سوی نهادها
و ارگانهای انقالبی اسفراین در مسجد جامع این
شهرستان از ساعت  9صبح برگزار شد که در این
مراسم فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سخنانی ایراد نمود و پس از سخنرانی ،خواهران
و بــرادران انقالبی با شعارهایی همچون حزب
ا ...تسلیت تسلیت ...به طرف حزب جمهوری
اسالمی حرکت کردند و در آن مکان اجتماع
نمودند و در این اجتماع مسئول حزب جمهوری
اسالمی از مردم انقالبی قدردانی نمود».

پنج شنبه  ۱۹فروردین  ۲۵ ۱۴۰۰شعبان  14۴2شماره ۳۵۲۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

غارت گیاهان دارویی استان
صدیقی -خورشید که باال می آید برخی گونی
به دست از کوه ها باال می روند تا گوی سبقت را
از سایر رقبای شان بربایند و مقدار زیادی گیاه
دارویــی جمع آوری و به تعبیری این گیاهان را
در فصل بهار تاراج کنند .در حین جمع آوری نه
اصولی رفتار می کنند و نه قناعت دارنــد ،گویا

استاندارد آن ،پر شدن گونی شان است .یکی
قیچی به دست برای مصارف خانگی و دیگری
بیل بر دوش برای سودجویی بیشتر تیشه به ریشه
گیاهان دارویی می زند .این روزها با شروع فصل
بهار دامن طبیعت پر شده است از انواع گل و گیاه
که در این میان گیاهان دارویــی در بین مردم

برنامه رمضانیه دولت
شیری -برنامه توزیع اقالم اساسی برای ماه مبارک رمضان در
استان اعــام شــد .رئیس ســازمــان صمت خــراســان شمالی روز
گذشته در نشست خبری گفت :برای ماه مبارک رمضان امسال
 400تن برنج هندی 350 ،تن شکر 302 ،تن روغــن صنف و

گزارشی از بازار

بی روغنی!

طــرفــداران زیــادی دارنــد .به گفته کارشناسان
منابع طبیعی حداقل  350نوع گیاه دارویی در
استان شناخته شده و  16مورد از آن ها مختص
خراسان شمالی است .این روزها شاهد هجوم
برخی مــردم بــرای بــرداشــت گیاهان دارویــی
نظیر چریش ،پونه و کنگر هستیم .فرمانده یگان
حفاظت منابع طبیعی استان در این خصوص
می گوید :هر سال با رویش گیاهان دارویی افراد
سودجو و بعض ًا از استان های همجوار و برخی

صنعت 802 ،تن روغن خانوار 301 ،تن گوشت قرمز و هزار و
 800تن مرغ توزیع می شود«.حاجی بگلو» افزود :امسال 300
تن خرما به نرخ  27هزار تومان در بازار توزیع خواهد شد.رئیس
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی هم در این نشست خبری
اظهارکرد :براساس جوجه ریزی های انجام شده از  22فروردین
تا  22اردیبهشت  1328تن مرغ و به طور متوسط روزانه  60تن
در بازار عرضه خواهد شد«.یوسفی» افزود :از آن جایی که استان

مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی از این
است که عالوه بر کمبود روغن جامد همچون
سال گذشته ،شاهد کمبود روغن سرخ کردنی
در خــرده فروشی ها هستیم .معاون اتحادیه

مصرف کنندگان راهی مراتع و رویشگاه های
گیاهان دارویی می شوند و با برداشت غیراصولی
و بیش از ظرفیت ضربه سختی به ذخیره گاه
های این گیاهان می زنند« .حیاتی» اضافه می
کند :تاکنون به برخی برداشت کنندگان تذکر
داده ایم اما اگر بیش از حد مجاز برای برداشت
گیاهان دارویــی اقــدام کنند طبق قانون با آن
ها برخورد می شود و عالوه بر ضبط محموله،
متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

گلستان به عنوان استان معین در تأمین مرغ است در صورتی که
با خأل در بازار مواجه باشیم آن را با نرخ مصوب از این استان تأمین
می کنیم.وی گفت :با افزایش نرخ گوشت قرمز ،سرانه مصرف مرغ
از  21کیلو در روز به  31کیلو افزایش یافت.وی خاطرنشان کرد:
پس از تشکیل قرارگاه سامان دهی مرغ و بازنگری قیمت ها ،قیمت
مرغ زنده  17هزار و  100تومان ،در کشتارگاه  23هزار و 300
تومان و برای مصرف کننده  24هزار و  900تومان اعالم شد.

خواربار فروشان بجنورد در این باره گفت :از
 25اسفند تاکنون سهمیه روغن به بازار نیامده
و همین مسئله در ب ــازار کمبود ایجاد کرده
است«.خوشدل» دلیل توزیع نشدن روغن در

بــازار را تعطیلی کارخانجات تولیدی در این
بخش ذکر و خاطرنشان کرد :بر اساس اعالم
سازمان صمت از هفته آینده توزیع روغن انجام و
مشکل کمبود در بازار برطرف خواهد شد.

موانع اجرای پروژه «ارمغان» از زبان اعضای هیئت مدیره شرکت

علی نیا -پــروژه «ارمــغــان» ،پــروژه محوری و مهم
نوسازی بافت فرسوده بجنورد است که برای تکمیل
آن و واگذاری واحدها به حمایت های بسیار بیشتر
مسئوالن نیاز دارد.
اعــضــای هیئت مــدیــره شرکت عــمــران و نوسازی
ارمغان بجنورد موانع چندساله پروژه «ارمغان» را
مطرح کردند و خواستار حمایت مسئوالن استانی
برای به ثمر رسیدن این پروژه مهم شدند.
رئــیــس هیئت مــدیــره شــرکــت عــمــران و نــوســازی
ارمغان بجنورد گفت :پــروژه ارمغان شامل 235
واحــد مسکونی است که تاکنون  95واحــد تقریب ًا
پیشرفت خیلی خوبی دارد و چنان چه  300تا 400
میلیون تومان تزریق شود می توانیم  68واحد را تا
اول اردیبهشت به بهره بــرداری برسانیم.مهندس
«سیدحسین نقیب» با اشــاره به این که اتمام این
پــروژه با گرید 33میلیارد تومان و بدون گرید 11
میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار نیاز دارد،
افزود :از سال  96منتظر پرداخت تسهیالت از سوی
بانک عامل هستیم.وی تصریح کرد :شعبه بانک باید
پرونده شرکت ما را به تهران ارسال کند اما از این کار

قیمت حبوبات تعجب آور شد
شیری -قیمت حبوبات در یک هفته اخیر به شکل عجیبی  2برابر افزایش
یافت.یکی از عمده فروشان حبوبات در بجنورد به خبرنگار ما گفت:
امسال به ویژه در یک هفته اخیر قیمت حبوبات بی نهایت افزایش یافته
است.مهام افزود :در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هر کیلو عدس
 ۳هزار تومان عرضه میشد ،اکنون قیمت آن برای مصرف کننده باالی
 ۳۰هزار تومان است.
وی قیمت هر کیلو نخود را برای مصرف کننده  ۳۰هزار تومان ،لپه را ۴۰
هزار تومان و لوبیا چیتی را نیز حدود  ۴۰هزار تومان ذکر کرد.وی اضافه
کرد :از سال گذشته تاکنون قیمت برخی حبوبات بیش از  ۱۰برابر شده
است.

هدف گذاری صرفه جویی
 55میلیون یورویی
نجفیان -مدیرعامل لوله گستر اسفراین با اشاره به انعقاد قرارداد ۳۲
هزار تنی برای سال  ،۱۴۰۰از تدارک برای تولید  ۴۰هزار تن محصول
در سال کنونی سخن به میان آورد و افزود :با تحقق این مهم شاهد صرفه
جویی ارزی  ۵٠تا  ۵۵میلیون یورویی خواهیم بود«.مازیار زند» در نشست
خبری از تولید  ۲۱هزار تن محصول در سال جهش تولید خبر داد.

 I Iبرطرف شدن مشکالت پروژه  80واحدی
حکیمشیروان

«ارمغان» ُکشی

خودداری می کند و حداقل با ارسال پرونده به تهران
می توانیم با گرفتن مصوبه ای گره کار را باز کنیم.
وی با اشاره به این که کارهای شرکت های بزرگ به
حمایت مسئوالن نیاز دارد ،اضافه کرد :بانک مسکن
باید تسهیالت را پرداخت کند تا پروژه با قدرت به
اتمام برسد«.نقیب» تأکید کرد :شرکت ارمغان به
حمایت نیاز دارد اما متاسفانه از اطراف به گوش ما
می رسد که برخی ها بدگویی می کنند ،به جای
این که کمک کنند که باید گفت انتقاد کردن خیلی
راحت است؛ ما شرکت را به گونه ای تحویل گرفته
ایم که در وضعیت مناسبی نبود و سال ها وقت مان
را بــرای پیگیری و سامان دهی مسائل موجود در
گذشته این شرکت صرف کردیم.وی با بیان این که
پروسه سنگینی را در این پروژه طی کردیم تا به این
مرحله رسیدیم ،افزود :پروژه ارمغان در سال های
 90و 91به  3پیمانکار به صورت مشارکتی واگذار
شد که خودشان دارای منابع و توانمندی بودند و
قراردادهای مستندی با این پیمانکاران منعقد شده
است ،این  3پیمانکار تا حدودی در پروژه کار کردند
و بعد پروژه تعطیل شد که عوامل متعددی از جمله

از میان خبرها

گرانی مصالح و ...در آن دخیل بود.وی ادامه داد:
از سال  92تا  96این پروژه تعطیل شده بود و بعد
از ورود هیئت مدیره جدید مکاتبات جدید را انجام
دادیم و به بررسی مشکالت و رفع موانع پرداختیم.
وی یــادآور شــد :در ســال  97بــرای گرفتن سند و
پروانه اقدام الزم را انجام دادیم اما باز هم پیمانکاران
بهانه می آوردند .وی گفت :برای فسخ قرارداد یکی
از پیمانکاران صورت جلسه ای را تنظیم کردیم و
منتظریم کارشناسان نظر بدهند ،پیمانکار دیگر هم
به شدت به دنبال تسهیالت است و با توجه به این که
در قرارداد ،قید کرده است بدون وام پروژه را انجام
می دهــد ،اگــر وامــی هم گرفته شــود بــرای شرکت
خواهد بود«.نقیب» خاطرنشان کرد :شرکت ارمغان
نهایت همراهی را با پیمانکاران انجام داده است اما
در آخر خلف وعده آن را شاهد بوده ایم.وی افزود:
پرونده کاری پروژه در شعبه بانک استان آماده و از
سویی تهران هم منتظر ارسال پرونده از سوی بانک
است تا قفل پروژه باز شود.

وی همچنین یادآور شد :مشکالت پروژه  80واحدی
حکیم شــیــروان بــرطــرف شــده اســت و هــم اکنون
مشغول به کار هستند.
وی از رئیس کل دادگستری استان برای ورود به این
پروژه قدردانی کرد و گفت :با ورود حجت االسالم
«جعفری» برای بررسی موانع کار در این پــروژه با
کار کارشناسی این مجموعه ،ان شاءا ...شاهد رفع
موانع و به سرانجام رسیدن آن باشیم.
مهندس «میالنلویی» مدیرعامل شرکت عمران و
نوسازی ارمغان بجنورد با اشــاره به این که تالش
های زیادی برای به نتیجه رسیدن این پروژه انجام
شده اســت ،اظهارکرد :هیئت مدیره این پــروژه با
موانع زیادی برای رسیدن به نتیجه نهایی مواجه شد
و تاکنون گام های زیادی برای برطرف شدن موانع
برداشته است.
دکتر «گلیانی» نایب رئیس هیئت مدیره شرکت
عمران و نوسازی ارمغان بجنورد هم گفت :باتالش
های زیــادی که انجام داده ایــم ،هر مشکلی را که
مربوط به موانع استانی باشد با همکاری دستگاه
هــای مــربــوط در اســتــان حــل مــی کنیم زی ــرا این
مشکالت قابل حل اســت.وی افــزود :خوشبختانه
با تــاش و همت هیئت مدیره ایــن شرکت بیشتر
مشکالت از سال  96تاکنون در حال برطرف شدن
اســت.وی با اشــاره به ایــن که پــروژه ارمغان بافت
فرسوده است و در واقع زمینی نبود که آمــاده کار

باشد ،گفت 102 :نفر در محدوده بافت فرسوده این
پروژه سند داشتند که با سختی فراوانی و در زمان
زیادی تملک این زمین ها گرفته شد .دکتر «گلیانی»
افزود :برای بازگشایی گره های این پروژه استاندار،
کمیته تسهیل و رفع موانع تولید و مسئوالن مرتبط
می توانند وارد کار شوند.
وی اظــهــار کـــرد :دســتــگــاه هــای خــدمــات رســان،
شهرداری ،راه و شهرسازی و ...در به نتیجه رساندن
ایــن پــروژه دخیل هستند و چنان چه هــرکــدام از
دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکنند و نگاه متفاوتی
به این موضوع داشته باشند ،به طور حتم پیشرفت
قابل قبولی را در کار شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد :هم اکنون بانک مسکن مقرراتی را
درباره شرکتی که قصد دارد در زمین خالی ساخت
و ساز کند و فقط خــودش به تنهایی متولی است
با شرکت ارمغان با این همه حجم و دغدغه کاری
یکسان کرده و باید همان ضوابط را برای ما اجرا
کند که مشکل ســاز شــده اســت و باید کارگروهی
تشکیل شود تا این موانع برطرف شود.
وی گفت :باید بانک ،استانداری و ...نگاه متفاوتی
به این پروژه داشته باشند تا مسیر برای اجرای کامل
آن هموار شود.وی با بیان این که بخشی از ضوابط
به بانک مرکزی بر می گردد ،اما برخی ضوابط در
استان قابل حل است ،اضافه کرد :با پیگیری های
دادگستری و دستگاه های خدمات رسان و برخی
اداره ها و نهادها برخی از مشکالت برطرف شده
است اما کافی نیست.

