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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

کشف  6انبار احتکار دارو و کاال

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

● ما ساکنان شهر فاروج تا چه زمانی باید به خاطر
سگ های ولگرد در داخل شهر آسایش نداشته و
شاهد پاره شدن پالستیک های زباله توسط سگ
های ولگرد باشیم؟ این موضوع موجب کثیفی
معابر و فضای شهر فــاروج و انتشار بیماری می
شود.
● بوستان باباامان با تغییرات جدیدی که در آن به
وجود آمده بسیار خوب شده است .امیدوارم این
طرح ادامه پیدا کند.
●از شهرداری بجنورد برای پر کردن چاله ای که
در چهارراه شهید فهمیده بود تشکر می کنیم؛ به
محض چاپ پیامک این چاله پر شد.
●کمربندی بجنورد وضعیت خطرناکی دارد و حجم
رفت و آمد در این محور با رفت و آمد در داخل
شهر تداخل پیدا کرده است برای همین نیاز به
ایمن سازی دارد.
● چرا اورژانس بیمارستان امام علی(ع) این قدر
بی سر و سامان است؟ باید مدت ها منتظر پزشک
بمانیم و بعد از این قسمت به آن قسمت پاسکاری
شویم.
● پاسخگویی در شهرداری بجنورد به شکلی است
که انگار مــردم به برخی کارمندان شهرداری
مرکزی بدهکارند .کارمندان فراموش کرده اند
برای چه آن جا نشسته اند.
● داروهایی که در داروخانه هاست تقریب ًا یک و نیم
برابر گران شده است و آن وقت می گویند فقط
داروهای بیماران خاص افزایش قیمت دارد.
● ورزش زنان در راز و جرگالن مغفول مانده است
و حتی یک سالن ورزشی هم که بانوان بتوانند از
آن استفاده کنند نداریم.
● خیابان صمدیه لباف  5را مدت هاست کنده اند و
رها شده است و جالب این جاست که در قسمتی
از خیابان پیاده روها را تا قسمتی درست کرده اند
و دقیق ًا سر نبش صمدیه لباف که بیشترین رفت و
آمد را دارد نیمه ساز رها کرده اند.
● شهردار بجنورد به چهارراه همت سری بزند.
قطعه زمینی در نبش چهارراه سالیان سال به
حال خود رها شده است که هم چهره شهر را
نازیبا کرده است و هم خطرات زیادی به علت غیر
همسطح بودن دارد            .
● اتوبوس های شرکت واحد بجنورد خیلی دودزا
هستند و آلــودگــی زی ــادی تولید مــی کنند .از
شهرداری و استانداری تقاضای رسیدگی هرچه
سریع تر به این موضوع را داریم.
● چرا مسئوالن اداره پست بجنورد صندوق های
پست در خیابان را تخلیه نمی کنند و نامه های
آنان را نمی رسانند.

اقدامات وسیع دستگاه قضا برای مبارزه با محتکران

 6انبار احتکار دارو ،کاغذ ،لوازم خانگی و الستیک
کشف و پلمب شد.به گفته دادستان مرکز استان ،در
کمتر از  48ساعت با همکاری مردم و اخبار مردمی
 6انبار احتکار دارو و کاال کشف و پلمب شد« .یاران»
از تــدارک برنامه ها و انجام اقدامات وسیع برای
برخورد با مفسدان اقتصادی خبر داد و گفت :رئیس
کل دادگستری ،دستورات ویژه ای را برای برخورد
با مفسدان اقتصادی صادر کرده که به زودی مردم
نتیجه آن را شاهد خواهند بود.او از ماموریت جدید
دادستان های شهرستان ها خبر داد و گفت :به
دستور رئیس کل دادگستری ،تمامی دادستان های
شهرستان ها وارد عمل شدند تا با کمک ضابطان
قضایی فرصت فرار را از سودجویان بگیرند.دادستان

مرکز استان با تاکید بر این که نقش اطالعات و اخبار
رسیده مردمی در کشف انبارهای احتکار دارو و
کاال بسیار حائز اهمیت بوده است و در واقع مردم
بودند که انبارهای محتکران را معرفی کردند و لذا
با تمام وجود باید از مردم تشکر کرد و قدردان آنان
بود اضافه کرد :از مردم انتظار داریم حلقه محاصره
شناسایی محل های احتکار کاالها را هرچه بیشتر
تکمیل و در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.
دادستان از ماموریت جدید سازمان صنعت ،معدن
و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و اعالم
کرد :از سازمان صنعت ،معدن و تجارت و دانشگاه
علوم پزشکی خواسته شده است عوامل نظارتی
خود را تقویت و به صورت پیگیر و مستمر نظارت

کنند.یاران به نبود انبار مناسب نگهداری دارو در
استان اشاره کرد و گفت :در خصوص نگهداری دارو
به دلیل نبود انبار مناسب با مشکل رو به رو هستیم
که دستگاه قضا در راستای استیفای حقوق عامه
و اهتمام به سالمت مردم پیگیر این مسئله است.
یــاران با تاکید بر ایــن که دستگاه قضایی استان
مصمم است تمام قد در این امر مردم را یاری دهد و
قطع ًا محتکران نخواهند توانست از دست قانون فرار
کنند هشدار داد :محتکران بهتر است قبل از انجام
اقدامات قضایی ،تسلیم قانون شوند زیرا اطالعات
مردمی و تدابیر قضایی و قانونی راه فرار را از آن ها
سلب خواهد کرد.در همین باره مدیرکل تعزیرات
حکومتی خراسان شمالی گفت11 :هــزار و 115

یک مسئول خبر داد:

استفاده از ظرفیت مراکز علمی  -کاربردی استان؛ فقط  35درصد
بــهــروز -فــقــط از  35درصـــد ظــرفــیــت مــراکــز
دانشگاهی علمی  -کاربردی استان استفاده می
شود و بقیه آن بدون استفاده است.معاون علمی
دانشگاه جامع علمی -کاربردی خراسان شمالی با
بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود :ظرفیت
پذیرش در دانشگاه های علمی  -کاربردی استان
حدود 3هــزار نفر است اما تعداد دانشجویان این
دانشگاه ها ترم آینده کاهش می یابد و یکی از دالیل
آنتعطیلی 4مرکزعلمی-کاربردیدراستاناست.
دکتر یوسفی اظهار کرد :مهرماه امسال پذیرش

دانشجو در  7مرکز با  38کد رشته کاردانی و 24
کد رشته کارشناسی ادامه خواهد داشت .وی با
بیان این که مراکزی که وابسته به دولت باشند
تعطیل می شوند افزود :مرکز علمی  -کاربردی
نیروی انتظامی از تعطیلی مستثنی شده است.
وی یکی از اهداف حذف این مراکز را افزایش تعداد
دانشجویاندردیگرمراکزدانستوگفت:دربرخی
استخدامی های دستگاه ها مدرک این دانشگاه
مورد قبول قرار نمی گرفت که با پیگیری هایی که
انجام شد وزارت علوم به همه دستگاه ها ابالغ کرد

تمام مدارک کاردانی و کارشناسی در استخدامی
ها از ارزش یکسانی برخوردارند.وی با تاکید بر
اهمیت شناسایی مشاغل جدید و ایجاد رشته هایی
که مهارت و تخصص را در جامعه افزایش می دهد
تصریح کرد 15 :هزار شغل در دنیا شناسایی شده
که از این تعداد فقط  3هزار شغل در ایران شناسایی
شده است و باید در راه شناخت مشاغل و آموزش
آن ها گام برداریم.وی تصریح کرد :مهم ترین برنامه
دانشگاه جامع علمی  -کاربردی ،ماموریت گرا
شدن و ارتقای مهارت دانش آموختگان و شاغالن

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خبر داد:

شناسایی نیازهای صنعت گران با تشکیل کمیته های تخصصی
نیازهای صنعت گران و تولیدکنندگان مستقر
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان با تشکیل
کمیته هــای تخصصی شناسایی مــی شــود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان
شمالی با بیان این مطلب افــزود :رسیدگی به
مشکالت شهرک ها و نواحی صنعتی استان در

کمیته های تخصصی همزمان با روز حمایت از
صنایع کوچک ،انجام می شود.
«سیاوش وحدت» با بیان این که با تشکیل این

نشست فعاالن و شرکت های حوزه فاوا با مدیران اقتصادی
بهروز -نشست فعاالن و شرکت های حوزه فاوا با
مدیران اقتصادی استان برگزار شد .رئیس پارک
علم و فناوری استان در این نشست با بیان این که
دیگر اقتصاد و کشاورزی پاسخگوی اشتغال نیست
بر حرکت به سوی اشتغال زایی از طریق آی تی و
آی سی تی تاکید کرد.دکتر پیله ور با بیان این که

در آی تی فضای فیزیکی الزم نیست افزود :گستره
آی تی و آی سی تی وسیع است و می توان اشتغال
زایی خوبی در این حوزه ها داشت«.صمدی» رئیس
اتاق بازرگانی هم در این جلسه با بیان این که یکی
از حــوزه های کاربردی در جامعه و عصر کنونی
حــوزه آی تی اســت افــزود:اتــاق با همه امکانات

خود در این حوزه وارد شده و کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،مدیران شرکت های حوزه
فاوا نیز به برخی مشکالت اشاره کردند .همچنین
در این جلسه مطرح شد که در بازار محدود استان
بخش خصوصی نمی تواند کــار کند و ایــده ها
تجاری سازی نمی شود ،ظرفیت الزم در استان

بسته انواع کاغذ از یک انبار احتکارشده در بجنورد
کشف و ضبط شد« .سیدالموسوی» افــزود :در پی
گزارش های مردمی مبنی بر احتکار انواع کاغذ در
یک انبار منزل شخصی از قبیل  A4و  ، A3اقالم
چاپ ،رنگ چاپ و رول کاغذ با صدور دستور قضایی
ماموران تعزیرات با همکاری سایر مراجع نظارتی
به محل مورد نظر مراجعه کردند و بعد از بازرسی از
محل انبار کاغذ احتکار شده کشف و ضبط شد .وی
با بیان این که ارزش کاالهای احتکار کشف شده
یک میلیارد و  500میلیون ریال است ،اظهار کرد:
احتکار کاال محرز شده است و به دستور دادستان
بجنورد انبار کاال پلمب و پرونده تخلف برای سیر
مراحل قضایی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

است و به همین منظور در این دانشگاه رشته هایی
مانند متالوژی با گرایش آلومینا در شهرستان
جاجرم وجود دارد که صددرصد دانشجویان آن
جذب مشاغل مرتبط با آن شده اند و همچنین رشته
طال و جواهرسازی از جمله رشته هایی است که
اشتغال صددرصدی دارد.وی با بیان این که مراکز
دانشگاهی علمی – کاربردی با رویکرد ارائه آموزش
هایمهارتیدردومقطعکاردانیوکارشناسیبرای
تربیت نیروهای متخصص دارای مهارت و کارآفرین
ایجاد شده اند افزود :در دانشگاه های جامع علمی
 کاربردی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی 60درصد ساعات آموزشی به تدریس دروس عملی و
 40درصد ساعات آموزشی به تدریس دروس تئوری
اختصاصدارد.

کمیته ها سعی در افزایش سرعت پاسخگویی
به نیازهای تولیدکنندگان به صورت رو در رو
داریم ،افزود :در اولین جلسه ،مشکالت 30
نفر از تولیدکنندگان مستقر در شهرک های
صنعتی بجنورد ،بیدک و شهرک صنعتی
شماره  3بجنورد مطرح و به بررسی گذاشته
شد.

نیست و استان از داشتن بخش خصوصی قدر و
نیروی متخصص محروم است و اگر هم باشد در
استان نمی ماند چون نمی تواند در استان درآمد
داشته باشد و از استان خــارج می شــود .حامی
نداشتن کسب و کارهای نوپا و خارج شدن شرکت
های سرمایه گــذاری از استان ،نداشتن سرمایه
گذار واقعی و بخش خصوصی و روند طوالنی صدور
مجوزها و وجود دست اندازهای مختلف از جمله
موارد دیگری بود که در این نشست مطرح شد.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

اجاره بهای بسیار زیاد در اسفراین

روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  5789کــه  10تیر
مــاه  1348بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی در ستون
«خبرنگاران ما از شهرستانها گــزارش میدهند» از
اجاره بهای بسیار زیاد در اسفراین خبر داده است .در
این مطلب می خوانیم« :اجاره بهای خانه در اسفراین
بسیار زیاد است و بدون اغراق باید گفت حتی از تهران
و مشهد نیز فزونتر است.
چــه خ ــوب ب ــود کــه مــؤجــران قـــدری رعــایــت حــال
مستاجرین را نــمــوده و رعــایــت ش ــرط انــصــاف را
میکردند ».در مطلبی دیگر در ایــن صفحه با تیتر
«تشکیل کالس» آمده است« :کالس تعلیماتی مدیران
عامل شرکتهای تعاونی روستائی {اسفراین} بمنظور
آشنائی بمقررات و اصول جدید شرکتهای تعاونی در
محل {یک} دبستان تشکیل گردید».

اخبار

نوجوانان جودوکار بر سکوی
قهرمانی
شیرازی  -رقابت های انفرادی جودو ،قهرمانی نوجوانان
کشور که طی دو روز به میزبانی سنندج برگزار شد با قهرمانی
تیم خراسان شمالی به پایان رسید.رئیس هیئت جــودو و
کوراش استان به خبرنگار ما گفت :این رقابت ها با حضور
 33تیم از  31استان کشور و  264جودوکار نوجوان در 8
وزن برگزار شد که تیم خراسان شمالی دو مدال طال ،یک
مدال نقره و یک مدال برنز به دست آورد تا باالتر از تیم های
تهران و چهار محال و بختیاری بر سکوی اول کشور بایستد.
کوروش خسرویار افزود :محسن نیستانی در وزن 66کیلوگرم
و حسین روحانی در وزن  +90کیلوگرم مدال طال به دست
آوردند و امیر حسین یزدانی در وزن  55کیلو گرم مدال نقره
را از آن خودکرد و حسین سعیدی برجی در وزن  55کیلوگرم
صاحب مدال برنز شد.

کشف یراق آالت قاچاق
صــدیــقــی -مــدیــرکــل تــعــزیــرات حــکــومــتــی خــراســان
شمالی از کشف 500عــدد یــراق آالت قاچاق خبر داد.
«سیدالموسوی» گفت :ماموران پلیس آگاهی استان در
راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بازرسی از یک واحد
باربری در بجنورد موفق به کشف  500عدد یراق آالت
قاچاق شدند.
وی با بیان این که ارزش کاالهای کشف شده 20میلیون ریال
استافزود:گزارشتخلفبرایرسیدگیبهتعزیراتحکومتی
ارسال شد و در شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال به
منظور صدور حکم برای متخلف در حال بررسی است.

