2

اخبار

پنج شنبه  4آذر  19 ۱۴۰۰ربیع الثانی  14۴3شماره 3648

حرف مردم

 I Iترافیک دور میدان ها

ترافیک دور مــیــدان هــای شهید مــحــمــدزاده و
خرمشهر در بجنورد به سامان دهی نیاز دارد .به
نظر می رسد با نصب چراغ قرمز ،این مشکل کمتر
می شود.

 I Iتقاطعخطرناک

تقاطع خیابان وداد با خیابان رضا امامی شمالی
بجنورد خطرناک اســت .لطف ًا مسئوالن برای
برطرف کردن این مشکل اقدام کنند.

 I Iزباله گردها

چــرا زباله گردها در بجنورد سامان دهــی نمی
شوند؟ در کوچه ها و خیابان های مختلف ،بعضی
از این افــراد را می بینیم که کیسه های زباله را
پراکنده می کنند و باعث آلــودگــی محیط می
شوند.

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

بازدید مسئوالن از
روستاهای شیروان

روزنامه خراسان در شماره  9479که 30
فروردین  1361به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  7از بازدید مسئوالن از روستاهای
شــیــروان خبر داده اســـت .در مطلبی در
صفحه  2می خوانیم« :فــرمــانــدار شیروان
همراه فرمانده هنگ ژانــدارمــری بجنورد،
فرمانده گروهان شیروان ،مسئول مرکزی
جهاد سازندگی ،نماینده اداره کشاورزی و
بانک و نماینده سازمان تعاون روستائی از
چند روستای نوار مرزی بازدید بعمل آورد
که روستائیان استقبال گرمی بعمل آوردند
و در چند جلسه که برگزار گردید فرماندار
شــیــروان به نیازهای روستائیان رسیدگی
نمود» .در مطلبی دیگر در این صفحه آمده
است« :مسابقه دو استقامت نیروهای مسلح
در شهرستان اسفراین بمسافت دو کیلومتر
برگزار شد .در پایان این مسابقه به برندگان
اول تا پنجم جوایزی اهدا گردید».

تجمع بــزرگ بسیجیان شهرستان بجنورد با عنوان
«حماسه حضور و اقتدار» به مناسبت سالروز تشکیل
بسیج مستضعفین ،روز گذشته برگزار شد .نماینده ولی
فقیه در خراسان شمالی در این مراسم گفت :بسیج ،نماد
افتخار و حافظ دستاوردهای نظام اسالمی است .حجت

حماسه حضور و اقتدار

االسالم «نوری» افزود :بسیج همواره در صحنه حمایت
از محرومان بوده است و این مسئله را چه در اردوهای
جهادی و چه در حوادثی مانند سیل و زلزله دیدهایم .امام
جمعه بجنورد با اشاره به افزایش هجمه های دشمنان
علیه ارزش های اسالمی به ویــژه در زمینه حجاب و

اعالم نتایج رایزنی های هیئت تجاری استان در آسیای میانه

خراسان شمالی در مسیر
کشت فراسرزمینی در قزاقستان
رئــیــس اتــــاق بـــازرگـــانـــی خـــراســـان شــمــالــی،
دستاوردهای سفر هیئت تجاری ایــن استان به
قزاقستان را تشریح کرد که انعقاد  4تفاهم نامه
دوجــانــبــه ،نکته بــارز رایــزنــی هــا در سفر بــه این
کشور آسیای میانه بوده است .طبق گفته های
«سعید پــورآبــادی» در نشست خبری روز گذشته
خود ،قزاقستان موافقت کرد که  10هکتار زمین
برای ایجاد مرکز نمایشگاهی ،فروشگاهی ،هایپر
مارکت و سردخانه به کشور جمهوری اسالمی
ایران با محوریت خراسان شمالی اختصاص دهد تا

محصوالت کشور ایران در این مرکز عرضه شوند.
او از اختصاص  10هکتار زمین ،به عنوان هدیه
کشور قزاقستان به مردم خراسان شمالی یاد کرد
که این موضوع در رسانه ملی این کشور نیز بازتاب
داشت .موافقت قزاقستان با اختصاص یک دفتر
در ساختمان استانداری آلماتی به اتاق بازرگانی
خراسان شمالی به منظور انجام مراودات تجاری
دیگر موضوع مورد اشــاره آقای «پورآبادی» بود و
نکته جالب توجه دیگر که رئیس اتــاق بازرگانی
اســتــان آن را مـــورد اشـــاره قـــرار داد ،موافقت

مسابقات قرآنی مدهامتان

عفاف از بسیجیان خواست در حوزه فرهنگی و فضای
مجازی بیشتر نقش آفرینی کنند .فرمانده سپاه حضرت
جواداالئمه(ع) خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت:
 ۴۲سال از تأسیس بسیج میگذرد و روز به روز برکات
ایــن رودخــانــه زالل بــرای جامعه ایــران بیشتر آشکار

قزاقستان با کشت فراسرزمینی خراسان شمالی
در این کشور بوده تا بر اساس آن کشت محصوالتی
از جمله غالت صورت پذیرد.
در همین راســتــا قزاقستان در مرحله نخست
موافقت کرد که به  2تاجر خراسان شمالی زمین
به منظور انجام کشت فراسرزمینی اختصاص
دهد .در صحبت های انجام شده توافق شده است
که آیین نوروزگاه سال 1401هجری شمسی با
حضور مهمانان قزاقستانی به میزبانی خراسان
شمالی برگزار و زمینه توسعه مراودات گردشگری
فراهم شود .اعالم آمادگی قزاقستان برای جذب
سرمایه گذاران ایرانی و از جمله خراسان شمالی
در واحد تولید واکسن کرونا ،از نکات دیگری بود
که «پورآبادی» آن را مورد اشاره قرار داد و از سوی
دیگر ،موافقت با ایجاد مرکز پزشکی-درمانگاهی
استان آلماتی با سرمایه گــذاری سرمایه گذاران
خراسان شمالی ،خبرقابل توجه دیگری بود که

میشود .سردار «اسماعیل فرجی» افزود :تفکر بسیج
باعث شده است چشم طمع دشمنان و مستکبران از
ایران برداشته شود .وی اضافه کرد :تفکر بسیجی ،امروز
در محرومیت زدایــی بروز پیدا کرده است و با تشکیل
قرارگاههایی،بدونچشمداشتبهمردمخدمتمیکند.

اعالم شد .موافقت با ایجاد دفتر پژوهش و آموزش
با رویکرد کشاورزی در استان آلماتی قزاقستان و
در اختیار خراسان شمالی قرار دادن آن موضوع
دیگری بود که رئیس اتاق بازرگانی خبر داد تا از
این طریق محققان و استادان با یکدیگر مراوده
علمی داشته باشند.
«پــورآبــادی» همچنین یــادآور شد که قزاقستان
برای سرمایه گذاری خراسان شمالی در این کشور
اعالم آمادگی کرده است و امکانات را در اختیار
بازرگانان و سرمایه گذاران خراسان شمالی قرار
خواهد داد .او البته تأکید کرد که به نتیجه رسیدن
تفاهم نامه ها و در پی آن انعقاد قــرارداد میان
طرفین به همت ،اراده و اعالم آمادگی مسئوالن
اجــرایــی در خــراســان شمالی هم بستگی دارد.
«پورآبادی» البته این خبر را هم اعالم کرد که قرار
است تا پایان امسال ،سه هیئت تجاری از خراسان
شمالی به عراق ،دبی و عمان اعزام شوند.

در جلسه شورای اداری صورت گرفت؛

تکریم و معارفه امام جمعه جاجرم
حسینی -جلسه شورای اداری جاجرم با محوریت
تکریم و معارفه امــام جمعه ایــن شهر بــرگــزار شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در این مراسم
گفت :تریبون نماز جمعه صرف ًا یک سخنرانی نیست
و در این تریبون فارغ از جناح بندی های سیاسی،
مشکالت مردم مطرح می شود و از مسئوالن مطالبه
گری صورت می پذیرد .حجت االسالم «نوری» افزود:
حجت االســام «مــوســوی» در دوران خدمت خود
در شهر جاجرم خدمات ارزنــده ای را از خود به جا
گذاشت و مطمئن ًا در شهرستان اسفراین نیز منشأ
خیر خواهد بــود« .حسین پــور» سرپرست معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان
شمالی نیز در این مراسم گفت :مردم جاجرم همیشه
قــدردان خدمات ارزنــده حجت االســام «موسوی»
بوده و هستند و همیشه در نماز جمعه حضوری پرشور
داشته اند و با توجه به روحیه والیتمداری مردم این
شهر در آینده نیز این مسیر ادامــه خواهد داشــت و

با حضور پرشور خود در نماز جمعه حمایت خود از
والیت و حجت االســام «هوشمندنژاد» امام جمعه
جدید جاجرم را اعــام خواهند کــرد« .حــاج زاده»
فرماندار جاجرم هم در این جلسه گفت :شهرستان
جاجرم زادگاه علما و دانشمندان و سرداران بزرگی
در طول تاریخ بوده و همچنین در دفاع مقدس نیز
با تقدیم  155شهید و ده ها جانباز نقش مهمی در
حراست از میهن اسالمی داشته است.
«پاکمهر» نماینده مــردم  5شهرستان استان در
مجلس شورای اسالمی نیز گفت :شهرستان جاجرم
دارای ظرفیت های عظیمی است که از جمله آن
هــا مــی تــوان صنعت بــزرگ آلومینا را نــام بــرد که
در روزهــای اخیر شاهد ورود سرمایه گــذار بخش
خصوصی در این صنعت هستیم و ان شاءا ...به زودی
روند ساخت کارخانه تولید ورق ضخیم آلومینا در
جوار این کارخانه آغاز خواهد شد .حجت االسالم
«آزم ــوده» رئیس نمایندگی شــورای سیاستگذاری

مدیرکل کمیته امداد خبر داد:

راهاندازی سامانه
امداد هوشمند و کارآمد در استان
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از راهاندازی
سامانه امداد هوشمند و کارآمد در استان بهمنظور
تسریع و ارائه خدمات مطلوب به مددجویان خبر
داد.
بــه گ ــزارش پایگاه خبری کمیته امـــداد« ،مجید
الهی راد» با بیان این که این طرح با هدف بهبود
و مدیریت خدمات سامانه امداد هوشمند و کارآمد
اجرا می شود ،افــزود :ارائــه خدمات به محرومان
و نیازمندان در کوتاهترین زمــان ممکن ،پاالیش
اطالعات مددجویان ،دسترسی آسان به سامانه،
مراجعه نکردن به کمیته امــداد و رایــگــان بودن
ثبت درخــواســت خــدمــات ،بخشی از مــزایــای این
سامانه است .وی زمان فعالسازی این سامانه را از

اخبار

تجمع بزرگ بسیجیان بجنورد برگزار شد

 I Iنانوایی لواش

تعداد نانوایی های لــواش در بجنورد بسیار کم
است .چرا در خصوص افزایش تعداد آن ها اقدام
نمی شود؟

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ششم آذر امسال بیان و تصریح کرد :در این طرح،
مددجویان با مراجعه به سامانه  e.emdad.irبا
استفاده از کد ملی خود ،درخواست شان را ثبت
میکنند تا مددکاران در کوتاهترین زمان ممکن به
درخواست آن ها رسیدگی کنند.
وی به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت:
کاهش مراجعه مددجویان به ادارات کمیته امداد،
چابک شدن فرایندها ،حفظ کرامت مددجویان و
خدمترسانی سریعتر به خانوادههای نیازمند،
از جمله مزایای اجرای این طرح است .مدیرکل
کمیته امداد استان گفت :مددجویان میتوانند
برای دریافت خدمات درمــان ،اشتغال ،مسکن،
جهیزیه و ملزومات آمــوزشــی بــه سامانه امــداد

کاهش مراجعه مددجویان به ادارات کمیته
امداد ،چابک شدن فرایندها ،حفظ کرامت
مددجویان و خدمترسانی سریعتر به
خانوادههای نیازمند ،از جمله مزایای اجرای
این طرح است

هوشمند و کارآمد مراجعه کنند .وی بر بهرهمندی
از ظرفیتهای موجود در کمیته امداد در راستای
اجــرای این طرح تأکید و اظهار کرد :روزانــه باید
فعالیت شهرستانها رصــد و توسط حوزههای
بازرسی پیگیری شود.
«الهی راد» تأکید کرد :صحتسنجی اطالعات
فــردی در ثبت از مهمترین مــواردی است که
باید با دقت حوزههای زیرمجموعه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد :در سامانه امداد هوشمند
و کــارآمــد ،گزینهای بــرای کمک نیکوکاران
پــیـشبــیــنـیشــده اســـت تــا خــیــران بتوانند
کمکهای خود را طبق نیت خود به این نهاد
پرداخت کنند.

ائمه جمعه خراسان شمالی نیز گفت :حجت االسالم
«موسوی» در طول خدمت خود در شهرستان جاجرم
منشأ برکات زیادی بود و شاگردان زیادی را در حوزه
علوم دینی تربیت و خدمات بسیار زیادی را در عرصه

های گوناگون به مردم ارائه کرد .در این مراسم از
خدمات حجت االسالم «سیدمحمد موسوی» تقدیر
و حجت االسالم «هادی هوشمند نژاد» به عنوان امام
جمعه جدید جاجرم معرفی شد.

گزارش خبری

ترفندهای برخی سودجویان
برای گران فروشی میوه
در حالی کــه طــی مــاه هــای اخــیــر ،افزایش
افسارگسیخته قیمت مــیــوه بــاعــث گالیه
شــهــرونــدان ش ــده اســـت ،ب ــا تــرفــنــد برخی
سودجویان برای گران فروشی مواجه هستیم.
یکی از شهروندان بجنوردی گفت :در حالی
که امسال قیمت میوه بسیار افزایش یافته
اســت و شــمــار زیـــادی از خــانــواده هــا تــوان
مالی خرید میوه را نــدارنــد ،بــاز هــم برخی
فروشندگان به فروش میوه بی کیفیت با قیمت
میوه باکیفیت اقدام می کنند.
«محمدی» شهروندی دیگر است که گفت:
یک میوه فروشی ،برچسب قیمت نارنگی را
 9500تومان نصب کرده بود و مقداری میوه
خریدم اما هنگام پرداخت پول متوجه شدم
که هر کیلو را  15هزار تومان محاسبه کرده
است که فروشنده پس از اعتراض من اعالم
کرد به خاطر دستچین کردن ،قیمت هر کیلو
میوه را  5500تومان افزایش داده است .وی
ادامــه داد :به خاطر این سودجویی ،میوه را
پس دادم .شهروندی دیگر گفت :در یکی از
میوه فروشی ها برای میوه های مشابه ،قیمت

متفاوتی نصب شده بود که پس از پرسش،
فروشنده اعالم کرد که کیفیت میوه ها فرق
می کند در حالی که نباید این همه تفاوت
قیمت وجود داشته باشد« .حسینی» اضافه
کرد :ناظران باید بر وضعیت بازار میوه بیشتر
نــظــارت کنند تــا از تخلف هــای ایــن چنینی
جلوگیری شود.
گفتنی اســت« ،حسین حاجی بگلو» رئیس
سازمان صمت خراسان شمالی ،روز یک شنبه
هفته جاری در دیــدار دکتر «جــدی» نماینده
مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع مجلس
شــورای اسالمی گفته بــود :با وجــود فعالیت
های زیــادی که در  3بخش صنعت ،معدن و
تجارت انجام می شــود ،کمبود نیرو به ویژه
در بخش بــازرســی و نــظــارت ،بــاعــث ایجاد
مشکالتی شــده اســت .وی بــا اش ــاره بــه 23
هزار واحد صنفی فعال در استان خاطرنشان
کرده بود :به دلیل کمبود نیرو ،بازرسی از هر
واحد صنفی با فاصله بیشتری انجام می شود
و احتمال این که تخلف هایی به دور از چشم
بازرسان صورت گیرد ،وجود دارد.

 24ساعت بدون فوتی کرونایی در استان
طی  ۲۴ساعت منتهی به ظهر روز گذشته ،هیچ مورد فوتی بر اثر ویروس کرونا در استان گزارش و
ثبت نشد .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود :با بستری 30
بیمار جدید طی  ۲۴ساعت منتهی به ظهر چهارشنبه سوم آذر 140 ،بیمار دارای عالیم بیماری کووید
 ۱۹در بیمارستانهای استان بستری بودند .دکتر «سید جواد پورنقی» اضافه کرد :اکنون  87درصد
جمعیت باالی  12سال در استان واکسینه شده اند.

پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان،
همزمان با سراسر کشور و در قالب یکی از مهم
ترین برنامه هــای سومین رویــداد ملی فهما در
خــراســان شمالی بــرگــزار م ـیشــود .مدیر ستاد
هماهنگی کانون های فرهنگی ،هنری مساجد
خراسان شمالی گفت :این مسابقات از مهم ترین
برنامه های طراحی شده در رواق نور سامانه بچه
های مسجد است« .هاشم شیرازیان» اضافه کرد:
این مسابقات در  3رده در گروههای سنی زیر ۷
ســال ۷ ،تا  ۱۶سال و  ۱۶تا  ۳۰سال در رشته
های قرائت تحقیق ،قرائت تقلیدی ،مفاهیم ،اذان،
قرائت ترتیل ،حفظ کل ،حفظ جزء  ،۳۰مکبری،
قرائت نماز و استعدادیابی طراحی و برگزار می
شود .وی مهلت شرکت در این دوره را تا  ۳۰آذر
 ۱۴۰۰اعــام کــرد و گفت :عالقه مندان برای
حضور در این دوره از مسابقات تا مهلت تعیین
شده ،می توانند به سامانه بچههای مسجد مراجعه
کنند.

برپایی نمایشگاه سراسری
کشاورزی ،دام ،طیور و
آبزیان در استان
یازدهمین نمایشگاه سراسری کشاورزی ،دام،
طیور و آبــزیــان ،عصر سهشنبه در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی بجنورد گشایش یافت.
این نمایشگاه با حضور  ۷۰شرکت داخلی تا پنجم
آذر برای بازدید عالقه مندان دایر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت :ارائه آخرین
تــولــیــدات و مــحــصــوالت واحـــدهـــای تــولــیــدی،
تبادل دانــش و اطــاعــات بین تولیدکنندگان،
ایــجــاد ارتــبــاط مستقیم و بـــدون واســطــه بین
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و آشنایی با
سالیق و درخواستهای مصرف کنندگان ،ایجاد
فضای رقابتی و بــاال بــردن حق انتخاب مصرف
کنندگان از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه
اســت .به گــزارش روابــط عمومی سازمان جهاد
کشاورزی خراسان شمالی ،دکتر «یوسفی» به
تشکیل قرارگاه امنیت غذایی و اجرای کشاورزی
قــــراردادی بــه عــنــوان مــحــوری ترین کــار وزارت
جهاد کــشــاورزی در دولــت جدید اش ــاره کــرد و
گفت :صیانت از سفره مردم و آرامش در تأمین و
تــدارک کاالهای اساسی روزانــه ،اولویت وزارت
جهاد کــشــاورزی اســت« .حسین پــور» نماینده
مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی نیز بر
حمایت از قشر تولید کننده تاکید کرد و افزود :کار
بازرگانی در بخش کشاورزی باید از توجه ویژه ای
برخوردار باشد.

رکوردشکنی لوله گستر
اسفراین

نجفیان -لوله گستر اسفراین در ماه گذشته توانست
با تولید 4600تن در یک ماه ،رکورد تولید خودش
را بزند.معاون وزیر صمت در بازدید از مجتمع لوله
گستر اسفراین گفت :کارکنان ایــن کارخانه در
شرایطی که با تحریم و محدودیت ها مواجه هستیم،
توانستند با تولید  4600تن در ماه گذشته افتخار
خوبی را رقم بزنند« .محسن صالحی نیا» افزود :بی
نیاز شدن از واردات و منتفع شدن طرح های توسعه
ای با عزم و همت کارکنان این کارخانه اتفاق افتاده
است.مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران (ایدرو) با اشاره به شعار سال گفت :به منظور
مانع زدایی ها در نظر داریم زنجیره تامین را به گونه
ای هماهنگ کنیم که با تولیدات خودمان بتوانیم
نیازهای بخش صنعت و نیازهای کاالهای نهایی را
پوشش دهیم .وی اضافه کرد :مفهوم مانع زدایی این
است که همه هماهنگی ها در زمینه تولید ،شناسایی
مشتریان ،ایجاد انگیزه بــرای بانک ها در تامین
نقدینگی ،تامین زیرساخت ها و رفع محدودیت های
تامین برق و گاز انجام شود .وی اظهار کرد :اگر تمام
موارد را به عنوان سیاست های محوری با دستگاه
های مختلف هماهنگ کنیم رکورد زنی در تولید این
مجتمع مستمر ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد :شرکت نفت به صورت مستمر به این
لوله ها نیاز دارد و براساس قــرارداد تولید و عرضه
بدون هیچ گونه مشکلی انجام می شود« .صالحی
نیا» ،توسعه تولید ،کیفی سازی ،اقتصادی کردن
تولید و امکان عرضه و رقابت در عرصه بین المللی از
مسیر صادرات را از برنامه های وزارت صمت دانست
و افزود :توسعه خطوط و به سازی در دستورکار است
و همواره باید زنجیره تامین برای تامین مواد اولیه
هر الیه از صنایع و هم تدارک کاالی نهایی ،تامین
نقدینگی و تدارک و تقویت زیرساخت های مورد نیاز
مورد توجه باشد.

