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

● ● چرا برای بهبود کیفیت نان چاره ای اندیشیده
نمی شود؟
● ● بعضی از دانشگاه ها به بنگاه اقتصادی تبدیل
شده اند .سال گذشته برای ثبت نام در یکی از
دانشگاه ها اقدام کردم ولی به دالیلی از تحصیل
منصرف شدم اما هر ترم با من تماس می گیرند
که شرایط خوبی را فراهم می کنند تا ادامــه
تحصیل دهم.

خبر

دختران کاراته کا روی
تاتامی رقابت
دخــتــران کــاراتــه کــای اســتــان در مسابقه درون
اردویی روی تاتامی رفتند.به گزارش خبرنگار ما،
اولین دوره مسابقه انتخابی درون اردویی دختران
در رده سنی  12تــا  15ســال بــرگــزار شد.این
مسابقات انتخابی المپیاد نخبگان بود که مهر
ماه  97در خانه کاراته مجموعه ورزشــی شهید
علیدخت بجنورد برگزار شد.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

مسابقه پرش ارتفاع در
شیروان
روزنامه خراسان در شماره  5970که 16
بهمن  1348به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  6از برگزاری مسابقه پرش ارتفاع در
شیروان خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :بطوریکه از دبیرخانه تربیت بدنی
شــیــروان اطــاع میدهند یکرشته مسابقه
تشویقی در رشته پرش ارتفاع تحت نظر اداره
تربیت بدنی برگزار و در نتیجه آقایان قنبری،
دالور و نظرزاده بترتیب مقامهای اول تا سوم
را احــراز کــردنــد ».در مطلبی دیگر در این
صفحه با تیتر «مسابقات درسی و هنری» آمده
است« :مسابقات درسی و هنری شهرستان
اسفراین زیر نظر آموزش و پرورش و مسئول
امور تربیتی {اسفراین} برگزار شد و نفرات
اول تا سوم تعیین شدند و نفرات اول برای
شرکت در مسابقات استان انتخاب و از هم
اکنون خود را آماده این مسابقات مینمایند».

سه شنبه اول آبان  ۱۳ 1397صفر  14۴۰شماره 2۸۴۰

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بررسی مشکالت ۲شهرستان با حضور مدیران ارشد استان
استاندار خراسان شمالی ،روز گذشته تعدادی از
مدیران کل استان را همراه خود به شهرستان های
گرمه و جاجرم برد و با برگزاری جلساتی جداگانه،
مسائل و مشکالت این  2شهرستان را بررسی کرد.

I Iشهرک گلخانه ای در گرمه ایجاد میشود

محمودیان -در جلسه بررسی مسائل و مشکالت
شهرستان گرمه کــه بــا حضور اســتــانــدار خراسان
شمالی برگزار شد ،تغییر کاربری ده هکتار از شهرک
صنعتی شهید «محمدزاده» به شهرک گلخانه ای
مصوب شــد.در این جلسه که  ۱۴مدیرکل استانی
و مدیران استانداری دعوت شده بودند ،استاندار
خراسان شمالی گفت :از هر شهر گرمه ،درق و ایور
بین پنج تا هشت موضوع مطرح و برای رفع هر یک از
مسائل تصمیمات نهایی گرفته شد.
«خباز» افزود :برای یکی ،دو مورد از مسائل تصمیم
نهایی گرفته نشد چون به تصمیمات مدیریتی یعنی
هماهنگی بین مدیران مربوطه نیاز داشــت برای

حل آن مسائل وقت تعیین شد.وی تصریح کرد :در
خصوص مباحث اعتباری برخی دستگاه ها ،تا سه
شنبه (امروز) مدیران دستگاه ها برای ابالغ اعتبار
و تنظیم موافقت نامه به سازمان مدیریت و برنامه
ریزی مراجعه کنند تا هر چه زودتر مبلغ مورد نظر در
اختیار دستگاه ها قرار بگیرد و امید است این سفر
گره ای از مشکالت مردم را بگشاید .حجت االسالم
«تاتاری» امام جمعه گرمه نیز گفت :با توجه به این
که گرمه از نظر دور بودن از مرکز استان محرومیت
زی ــادی دارد مــی خواهیم بــرای معیشت مــردم و
اشتغال جوانان برنامه ریزی بهتری انجام شود.
«قــدرتــی» فرماندار گرمه هم اظهارکرد :یکی از
مصوبات این جلسه تغییر کاربری شهرک صنعتی
شهید محمدزاده به شهرک گلخانه ای است که
در این جلسه مصوب شد ده هکتار از این شهرک
به عنوان شهرک گلخانه ای تغییر کاربری دهد که
قطعا این امر موجب اشتغال زایی در این شهرستان

یک مسئول خبر داد:

ابالغ تسهیالت جدید برای احیای بافت فرسوده در استان
تسهیالت جدیدی بــرای احیای بافت فرسوده در
استان ابالغ شد .سرپرست معاونت بازآفرینی شهری
و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی به خبرنگار

ما گفت 200 :فقره تسهیالت به سازی و نوسازی
بافت فرسوده شهری به استان ابــاغ شــده است.
«عمادیانفر» اضافه کرد :این امر با توجه به پیگیری

یک مسئول خبر داد:

تشکیل  22پرونده تخلف صنفی در  ۱۱۳روز

اسعدی -ستاد مــبــارزه با احتکار و اختفای کاال
در راستای برخورد با متخلفان صنفی از ابتدای
تیر ماه تا بیستم مهر ماه امسال 22 ،پرونده تخلف
صنفی تشکیل داد.معاون نظارت و بازرسی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی در این باره

به خبرنگار ما گفت :در بازه زمانی  ۱۱۳روز ،هزار و
 932قوطی رب گوجهفرنگی  800گرمی 940 ،دبه
رب  7کیلویی ،هزار و  115بسته انواع کاغذ359 ،
حلقه الستیک خــودرو ،هــزار و  562بسته پوشک
بچه 23 ،هزار و  466لیتر روغن موتور ،هزار و 980

در گرمه صورت گرفت؛

آغاز عملیات اجرایی  ۳۰پروژه آبیاری نوین
محمودیان -با حضور فرماندار و برخی از مدیران گرمه ،عملیات اجرایی  ۳۰پروژه آبیاری نوین در ۷۸۵
هکتار و با  ۶۰میلیارد ریال اعتبار در این شهرستان آغاز شد.مدیر جهاد کشاورزی گرمه گفت :تاکنون ۶۴
درصد از اراضی کشاورزی این شهرستان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است«.رمضانی» اظهار کرد :با
اجرای این پروژه  ۷۸درصد از منابع آبی گرمه مجهز به سیستم آبیاری نوین خواهد شد و در مجموع ۵۴۷
خانوار از سیستم آبیاری نوین برخوردار خواهند شد«.قدرتی» فرماندار گرمه نیز ابراز کرد :اجرای این پروژه
ها با توجه به ارزش آب و ضرورت بهره وری باال در حوزه آب و خاک ارزشمند است که در مرحله اول آبیاری
نوین و مرحله بعد توسعه کشت های گلخانه ای را در دستور کار داریم.

خواهد شد.

I Iاختصاص یک میلیارد تومان اعتبار ویژه
به جاجرم

معینی -در سفر استاندار خراسان شمالی و برخی
مــدیــران کــل اســتــان بــه جــاجــرم عـــاوه بــر بررسی
مشکالت ،یک میلیارد تومان اعتبار به صورت ویژه به
این شهرستان تعلق گرفت.استاندار خراسان شمالی با
حضور در نشست تخصصی بررسی مسائل شهرستان
جاجرم با اشاره به این که با هم افزایی و هماهنگی می
توان مشکالت را رفع کرد ،گفت :بسیاری از مشکالت
مردم به وسیله هم افزایی و تدبیر دستگاه های دولتی
رفع خواهد شد و به اعتبار نیاز ندارد«.خباز» افزود:
یک میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان جاجرم در
نظر گرفته شد که طبق اولویت بندی فرمانداری مورد
استفاده قرار می گیرد و در این جلسه مشکالت بیان
و تصمیم گیری و زمان بندی برای رفع آن ها در نظر
گرفته شد که امیدواریم با عملیاتی کردن این مصوبات

های این اداره کل در خصوص افزایش تسهیالت
به سازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور
همکاری با معرفی شدگان برای دریافت تسهیالت
بافت فرسوده شهری انجام شده است.
وی با بیان این که این تسهیالت برای پــروژه های
 229واحــدی «ارمــغــان» بجنورد و  108واحــدی
«حکیم» شــیــروان اســت ،افـــزود :ایــن تسهیالت با

کیلوگرم برنج و  256حلب روغن نباتی احتکار شده
کشف شد«.ابراهیمی» افزود :در این باره  8پرونده
تخلف احتکار به ارزش  5میلیارد و  817میلیون
و  653هزار و  45ریال تشکیل شد.وی با اشاره به
کشف کاالهای اعالم موجودی نشده در همین بازه
زمانی گفت :در این مدت  33هزار و  144عدد انواع
محصوالت بهداشتی و شوینده 4 ،هزار و  150عدد
پوشک 2 ،تن میلگرد 69 ،هزار و  684کیلوگرم برنج
و  2هزار و  197کیلوگرم حبوبات اعالم موجودی

مردم آثار آن را مشاهده کنند«.آذری» فرماندار جاجرم
نیز تصریح کرد :با توجه به برنامه ریزی های صورت
گرفته برنامه ای  ۶ماهه برای حل مشکالتی از جمله
رفع موانع تنها بیمارستان این شهرستان ،پیگیری
اجرای پروژه آلومینای جاجرم تا پایان سال ،تدوین
پــان اقتصادی و جــذب سرمایه گــذار بعد از تایید
شــورای نگهبان بــرای جایگاه ویــژه اقتصادی و رفع
مشکل اینترنت شهرک صنعتی جاجرم با هماهنگی
شرکت مخابرات تا پایان سال انجام خواهد شد .امام
جمعه جاجرم نیز گفت :باید در مسائل و امور عمرانی
نظر کارشناسی لحاظ شود و اساس کار بر این مبنا
باشد.حجت االســام «مــوســوی» اف ــزود :با توجه به
شرایط کنونی و گرانی ها نیاز است نظارت های جدی
تری بر قیمت ها صورت گیرد و این نظارت ها مستمر
باشد تا برخی سودجویان از شرایط به وجود آمده سوء
استفاده نکنند.

موافقت شرکت باز آفرینی شهری ایــران به استان
اختصاص داده شده است .وی با بیان این که افزایش
سهمیه تسهیالت به سازی و نوسازی بافت فرسوده
از محل اعــتــبــارات بانک مسکن تامین مــی شــود،
ادامــه داد :تسهیالت مــورد نظر بــرای شهر بجنورد
 40میلیون تومان و برای شیروان  30میلیون تومان
است.

نشده نیز کشف شد .وی پروندههای تشکیل شده در
این باره را  9فقره به ارزش  7میلیارد و  739میلیون
و  656هــزار و  912ریــال ذکــر کرد«.ابراهیمی»
اف ــزود :تیم بــازرســی طی ایــن بازرسیها موفق به
کشف  4دستگاه لوازم خانگی ،یک تن کنجد سفید،
 45حلقه الستیک خــودرو و  27عدد سینک ظرف
شویی مظنون به قاچاق شد.به گفته وی ،در این باره
 5پرونده تخلف به ارزش یک میلیارد و  12میلیون و
 200هزار ریال تشکیل شد.

هواشناسی اعالم کرد:

تداوم روند افزایش دما تا اوایل هفته آتی

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی ،بیانگر تداوم روند افزایش دما و جوی نسبت ًا پایدار تا
اواخر هفته در منطقه است .کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود :بر این
اساس برای امروز در پاره ای از نقاط ،افزایش ابر ،وزش باد نسبت ًا شدید و احتمال باران پراکنده و از فردا تا
روز پنج شنبه جوی پایدار پیش بینی می شود« .هادی زاده» گفت :کماکان روند افزایش دما تا اوایل هفته
آتی ادامه خواهد داشت .وی اظهار کرد :طی  24ساعت منتهی به صبح روز گذشته ،کوسه با کمینه دمای
 2درجه سانتی گراد باالی صفر ،سردترین و آشخانه با بیشینه دمای  28درجه سانتی گراد باالی صفر ،گرم
ترین نقطه استان بود.

اخبار

دیار پهلوانان میزبان
مسابقات بینالمللی کوراش
شیرازی  -مسابقات بین المللی کوراش همزمان
با مسابقات کشتی با چوخه در  14فروردین سال
 98در اسفراین دیــار پهلوانان برگزار می شود.
رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی به
خبرنگار ما گفت :مسئوالن اسفراین در جلسه ای
که با حضور استاندار ،نماینده مجلس اسفراین،
فرماندار و رئیس اداره ورزش و جوانان اسفراین
و اســتــان بــرگــزار شــد خواستند مسابقات بین
المللی کــوراش را همزمان با رقابت هــای 14
فروردین کشتی باچوخه برگزار کنند.کوروش
خسرویار افــزود :قــرار شد بــرای میزان جایزه و
اسکان ورزشکاران مهمان به توافق برسیم تا این
برنامه را برای سال آینده پیشنهاد بدهم ،به هر
حال باید انگیزه ای برای آمدن ورزشکاران وجود
داشته بــاشــد.وی بیان کــرد :مــاه دیگر به جلسه
کوراش جهانی برای بستن تقویم جهانی کوراش
در سال آینده می روم که می توانم این برنامه را
برای گنجانده شدن در تقویم پیشنهاد بدهم.وی
اظهار کرد :برای این رقابت ها به توافق رسیدیم
که در یک وزن (سنگین وزن) برگزار و در نهایت
از  7یا  8کشور برای حضور دعوت کنیم تا اگر به
درستی انجام شد از سال های آینده در وزن های
مختلف و با حضور ورزشکاران کشورهای بیشتر
این مسابقات را برگزار کنیم.

مشکل حمل بار چغندرقند
هر سال بدتر از پارسال

شیری -مشکل حمل بار چغندرقند امسال هم ادامه
دارد و هر سال بدتر از سال قبل می شود.عضو انجمن
خبرگان کشاورزی خراسان شمالی روز گذشته با بیان
این مطلب به خبرنگار ما افــزود :برداشت چغندرقند
از چند روز پیش شروع شده است و اکنون مانند سال
های گذشته مشکل حمل و نقل داریم«.اقبالی» افزود:
اعتصاب کامیون داران برای بخش کشاورزی به ویژه
چغندرکاران که باید محصوالت شان را تا کارخانه حمل
کنند بسیار مشکل ساز شد.وی اظهار کرد :االن باید
حدود  40هزار تن چغندرقند از استان های آذربایجان
شرقی و غربی حمل و در کارخانه قند شیروان دپو تا
برای رفع مشکل حمل بار استارت کار زده شود ،در
غیر این صورت هزینه ها به تدریج افزایش خواهد یافت.
وی گرمای بیش از حد تابستان را عامل کاهش کمی و
کیفی محصول چغندرقند دانست و خاطرنشان کرد:
میزان تناژی که قب ً
ال تولید داشتیم امسال کاهش یافته
است.بهگفتهویازآنجاییکهامسالکرایههایحمل
افزایش و میزان تولید کاهش یافته است احتمال دارد
کرایه حمل کمکی به کشاورزان بدهند .به گفته وی با
شرایطکنونیکشتچغندرقندازردهخارجخواهدشد.

