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در جلسه کمیته برنامه ریزی شیروان مطرح شد:

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

● گــزارش یک شب افطاری را که در  22خرداد
ماه در روزنامه خراسان شمالی چاپ شد مطالعه
کردم .راه تماس برای کمک به این افراد چیست؟
●*خراسان شمالی :شهروند محترم لطفا با دفتر
روزنامه خراسان شمالی تماس بگیرید.
● از مدیریت برق گرمه و جاجرم در خواست می
کنیم از قطع برق افــرادی که توانایی پرداخت
قبض شان را ندارند خودداری کند و به جای آن
روشنایی بین دو شهر گرمه و جاجرم که بیش از
حد نیاز است مدیریت شود.
● چرا دستگاه سنجش آلودگی هوا که در میدان
خرمشهر نصب شده است کار نمی کند؟
●   شهرک گلستان را برای تونل انرژی طرح اکو
کنده اند و قلوه سنگ ها روی آسفالت پراکنده
شــده انــد که با رفــت و آمــد خــودروهــا به اطــراف
پرتاب می شوند .اگــر اتفاقی بیفتد چه کسی
پاسخگو است؟
● آسفالت جــاده کتلی تا حصارحسینی خیلی
خراب است.
● تا چه زمانی محله شرق سپاه بجنورد باید در بن
بست باشد؟
● شرکت برق بجنورد برای رفع خاموشی و خرابی
المپ های خیابان  ۱۸متری شکیبای بجنورد
(جنب دادسرا) که فاقد پیاده رو است ،اقدام کند.
● راهنمایی و رانندگی بجنورد با خودروهایی که
به صورت دوبله و سوبله در خیابان ها توقف می
کنند ،برخورد کند.
● چرا در جاجرم و گرمه بنزین سوپر توزیع نمی
شود؟

خبر

فردا؛ جشنواره خیران
مدرسه ساز
علی نیا -بیستمین جــشــنــواره خــیــران مدرسه
ســاز اســتــان ف ــردا در مجتمع فرهنگی و هنری
گلشن بجنورد برگزار می شود.مدیرکل نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی با اشاره به
این که این جشنواره با حضور مسئوالن کشوری و
استانی و 400نفر از خیران مدرسه ساز برگزار می
شود ،گفت :در این مراسم از تالش های سی نفر از
خیران شاخص تقدیر خواهد شد.
«بابایی» افـــزود :از ابــتــدای ســال  85تاکنون 50
میلیارد تومان از سوی خیران در قالب اهدای زمین
و احداث پروژه های آموزشی و ورزشی در خراسان
شمالی هزینهشدهاست.

سرعت بسیار پایین جذب اعتبارات در استان

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

اختصاص  ۴۳درصد اعتبارات سال  ۹۷شیروان به بخش آب

عــوض زاده -کارشناس ســازمــان مدیریت و برنامه
ریزی خراسان شمالی با تشریح درصد اعتبارات جذب
شده سال  ،۹۶از سرعت بسیار پایین جذب اعتبارات
در استان خبر داد« .حسین زاده» در جلسه کمیته
برنامه ریزی شیروان گفت :الزم است دستگاه ها در
فرصت باقی مانده با سرعت عمل بیشتر اقدامات الزم
را انجام دهند تا اعتبارات برگشت نخورد .وی اظهار
کــرد :شیروان جزو دستگاه های پیشرو در برگزاری

جلسات تخصصی توزیع اعتبارات ســال  ۹۷است.
فرماندار شیروان هم در این جلسه گفت ۴۳ :درصد از
اعتبارات شیروان به بخش آب در بخش های مختلف
اختصاص یافت« .مرآتی» افزود :این تصمیم با توجه به
شرایط موجود و وضعیت بحرانی آب گرفته شده است.
وی با بیان این که صرفا با تخصیص اعتبارات دولتی
مشکالت موجود در حوزه آب برطرف نمی شود ،عزم
همگانی را راهگشای این مسئله دانست و تصریح کرد:

 ۴۶میلیارد تومان اعتبار سال  ۹۷شیروان بین ۴۵
دستگاه توزیع شده است که با توجه به ضرورت ها آب
و فاضالب روستایی ،راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی
بیشترین اعتبار را به خود اختصاص داده انــد.وی با
اشاره به کمبود منابع مالی اظهار کرد :مردم شرایط
اقتصادی کشور را می دانند و به ما کمک خواهند کرد و
دستگاه ها با دقت نظر در توزیع اعتبارات و با نگاه علمی
به هزینه کردها قطعا بهره وری را افزایش خواهند داد.

وی با تاکید بر لزوم آماده سازی بسترهای حضور بخش
خصوصی و با بیان این که ادارات کارگروه های مربوطه
را در این خصوص به نحوی که هم فضای روانی و هم
فضای اجرایی را برای حضور سرمایه گذاران مهیا کنند،
اظهار کرد :انحراف از بودجه در دستگاه ها به هیچ وجه
پذیرفته نمی شود و اگر این اتفاق رخ دهد فرمانداری این
اختیار را دارد که اصالح موافقت نامه ها را انجام دهد و
اعتبارات را بین دستگاه ها توزیع کند.

آغاز بررسی عملکرد باسکول های مراکز خرید گندم و جو

شنا و ماهیگیری در سدهای استان ممنوع است

علی نیا -طرح بررسی عملکرد باسکول های مراکز خرید گندم و جو در استان آغاز شد.مدیرکل استاندارد
خراسان شمالی با اشاره به نزدیک شدن به فصل برداشت و خرید گندم از کشاورزان گفت :با توجه به لزوم
اجرای قانون و ضوابط سازمان ملی استاندارد در زمینه اندازه شناسی و اطمینان از صحت عملکرد باسکول
های وسایل چرخدار جاده ای (ثابت همکف) ،باسکول های مراکز خرید گندم شامل سیلوهای گندم،
شرکت های آرد و تعاونی روستایی در بجنورد ،آشخانه  ،فاروج ،مانه و سملقان ،گرمه و جاجرم از نظر صحت
عملکرد بررسی خواهد شد.
«مهمان نواز» اضافه کرد :بررسی صحت عملکرد باسکول های ثابت همکف منحصر به زمان برداشت
محصوالت کشاورزی نخواهد بود و در طول سال ادامه خواهد داشت.

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اعالم کرد :شنا و ماهیگیری در سدها و بندهای انحرافی خراسان
شمالی ممنوع است .به گــزارش روابــط عمومی این شرکت ،لغزندگی حاشیه مخازن سدها و بندهای
انحرافی ،مکش جریان آب و شرایط رسوبی کف این مخازن ،خطر مرگ را برای شناگران و ماهیگیران به
همراه دارد .این شرکت یادآور شده است که آگاهی نداشتن از شرایط حاکم بر مخازن سدها حتی شناگران
ماهر را به کام مرگ کشانده است و افرادی به خاطر لذت بردن از شنا در این مکانها قربانی شدهاند که
تصور آن را نمی کردند .این شرکت از وجود جریانهای قوی زیرسطحی در الیههای مختلف آب مخزن
سدها خبرداد و اعالم کرد :این جریانها باعث کشیده شدن شناگر به سمت جریانهای قوی دریچههای
زیرسطحی خروجی سد میشود و مرگ حتمی شناگران را به دنبال دارد.

واگذاری ایستگاه تحقیقاتی اصالح نژاد قوچ کردی
شیری -ایستگاه مجتمع اصالح نژاد قوچ کردی
حسین آبــاد شیروان به سازمان نظام مهندسی
کــشــاورزی واگــــذار شــد.مــعــاون ســازمــان نظام

جریمه
قاچاقچی کاال

مهندسی کشاورزی خراسان شمالی روز گذشته با
بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :تاکنون امور
اصالح نژاد قوچ کردی کشور تنها در این ایستگاه

صدیقی -مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از
محکومیت  67میلیون ریالی یک قاچاقچی کاال خبر داد.
«سیدالموسوی» گفت :ماموران پلیس آگاهی استان در

انجام می شد که روز گذشته طی مصوبه ای به
سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی واگذار
شد.
«سحر رحمانی» اظهارکرد :از اول شهریور ماه
کــارهــای تغییر و تــحــول انــجــام مــی شــود و این
ایستگاه برای اولین بار کار تحقیقات را به عنوان

راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی ماه جاری در بررسی
از منزل یک قاچاقچی  845عدد قرص 1300 ،نخ سیگار
و  400بسته ناس کشف و ضبط کردند .وی افزود :پس از

سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در استان:

پول های باقی مانده زندانیان استان در ترکمنستان استرداد می شود

گروه خبر -پول های باقی مانده زندانیان استان
در کشور ترکمنستان با هماهنگی های انجام شده
استرداد می شود.سرپرست نمایندگی وزارت امور
خارجه در خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود:
با توجه به انتقال زندانیان به ایران ،آن ها می توانند با
مراجعه به نمایندگی بجنورد و هماهنگی الزم ،باقی
مانده پول شان را دریافت کنند«.شنوائی» افزود :در

گذشته مــدارک ضبط شده دستگیر شدگان شامل
هویتی و گذرنامه و برخی وسایل شخصی توسط
مسئوالن کشور همسایه به مقامات ایرانی تحویل
داده نشده بود که با پیگیری و هماهنگی وزارت امور
خارجه با مقامات ترکمنستان ،تعدادی از این مدارک
تحویل سفارت ایران در عشق آباد داده شده که در
حــال ارســال به کشور اســت.وی با اشــاره به برخی

مشکالت زندانیان شاغلی که از قبل دستگیر شده
بودند ،خاطرنشان کرد :نبود مدارک هویتی ،سوابق
بیمه ای ،قطع شدن یارانه و اشتغال مجدد این افراد
از جمله مشکالت مهمی است که همکاری دستگاه
هــای متولی را مــی طلبد و ایــن نمایندگی آمــاده
همکاری در خصوص استعالم ها برای رفع مشکالت
است.وی همچنین با اشاره به لزوم انجام اقدامات

زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی کشاورزی
انجام می دهد.وی خاطرنشان کرد :این ایستگاه
طبق ضوابط سازمان جهادکشاورزی باید به بخش
خصوصی واگذار می شد که با این مصوبه از اول
شهریور ماه کارهای تغییر و تحول و تحقیقاتی در
این ایستگاه آغاز خواهد شد.

بررسی پرونده و احراز تخلف صورت گرفته عالوه بر ضبط
کاالمتهمبهپرداختجزاینقدییادشدهبابتقاچاق دارو،
سیگار و ناس در حق دولت محکوم و اعمال قانون شد.

پیشگیرانه برای جلوگیری از دستگیری و بازداشت
مجدد افزود :امیدواریم با اطالع رسانی و اقدامات
الزم تمام دستگاه های مربوطه ،مانع ایجاد مشکل
بــرای خانواده ها ،دولــت و روابــط دو کشور شویم.
وی خاطرنشان کــرد :از  272ایرانی منتقل شده
از ترکمنستان حدود  45نفر اهل خراسان شمالی
بودند.وی با اشاره به نتیجه بخش بودن پیگیری 3
ساله دولت و وزارت امور خارجه برای انتقال ایرانیان
زنــدانــی در ترکمنستان گفت :در ابــتــدای امسال
همزمان با سفر رئیس جمهور به ترکمنستان ،همه
ایرانیان زندانی در ترکمنستان به ایران منتقل شدند.

توقف آبرسانی به درختان
خیابان های بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  5541که  5شهریور
ماه  1347به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 4از توقف آبرسانی به درختان خیابان های
بجنورد خبر داده اســت .در ایــن مطلب می
خوانیم« :مسافران و کسانی که در سنوات قبل
ببجنورد مسافرت کرده و یا از طریق خط کناره
از این شهرستان گذشته اند می دانند که اشجار
سرسبز و خرم طرفین خیابان ها زیبائی خاصی
بشهر می بخشید .این سرسبزی در آب و هوای
شهر نیز فوق العاده موثر بود ولی متاسفانه بعلت
کم آبی متدرجا قسمت زیادی از اشجار خشکید
و از بین رفت و این خطر وجود داشت که متعاقبا
سایر اشجار هم از بین برود که خوشبختانه سه
حلقه چاه نیمه عمیق در میادین بجنورد حفر
شد و تا اندازه ای آب مورد نیاز تامین گردید و
درختانهممصونیتیافتند.بازهمخوشبختانه
چاه های عمیق دیگری حفر گردید و موجب
امیدواری شد که من بعد از این آب فــراوان از
جوی های شهر جریان خواهد یافت و اشجار هم
سیراب خواهند شد ولی این امید عبث بود زیرا
هفته هاست آبی در جوی ها وجود ندارد و معلوم
نیست منظور از حفر چاه های عمیق و نیمه
عمیق چه بود و در حال حاضر مامور حراست
و حفاظت اشجار کیست و چه کسی باید آنها
را سیراب نماید و چرا جریان آب در خیابانها
متوقف شده {است؟}».
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بررسی اولویت های سرمایه
گذاری بخش معدن
در هفتمین نشست پنجره واحد سرمایه گذاری
اسفراین تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش
معدن این شهرستان بررسی شد.
در ایــن نشست کــه بــا حــضــور فــعــاالن و اعضای
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اسفراین برگزار
شد« ،بدری» بخشدار مرکزی اسفراین بر ضرورت
هم اندیشی و همگرایی در تعیین اولویت های
سرمایه گذاری بخش معدن تاکید کرد.

