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

 I Iزمین های رها شده

لــطــف ـ ًا زمــیــن هـــای رهـــا شـــده بـــدون حــفــاظ را
دیوارکشی کنید زیرا به انبار زباله و نخاله های
ساختمانی تبدیل شده اند.

 I Iنرخ متفاوت خدمات موبایل

خدماتی که بــرای تعمیر موبایل ارائــه می شود،
بسیار گران است و نرخ مصوبی نــدارد ،هرجایی
برای تعمیر موبایل نرخی را اعالم می کند ،برای
تعویض قطعه ای از موبایلم هر تعمیرکاری نرخی
را اعالم کرده است.

 I Iخرابی آسفالت یک کوچه

کوچه ای در خیابان شهید صفا در بجنورد به دلیل
ساخت و سازهای زیاد ،کام ً
ال تخریب شده و از بین
رفته است ،به نحوی که افراد پیاده هم نمی توانند
به راحتی از این کوچه عبور کنند اما متاسفانه
شهرداری توجهی به آن ندارد.

 I Iتجمع زباله ها در یک محل

در خیابان شریعتی شمالی در کنار مخزن زباله
تعداد زیادی کیسه زباله رها شده است و برخی
مردم به جای استفاده از این مخزن زباله های خود
را در کنار آن رها می کنند ،لطف ًا شهروندان در این
روزهای کرونایی به بهداشت عمومی بیشتر توجه
کنند.

خراسان شمالی  ۴۱سال پیش
در روزنامه

درخواست دانش آموزان
مردودی از آموزش و پرورش
روزنامه خراسان در شماره  8767که 24
مهر  1358به چــاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستانها» به درخواست
دانش آمــوزان مــردودی از آمــوزش و پرورش
اشاره کرده است.
در این مطلب می خوانیم« :از روز پنجشنبه
 58.7.20تعداد  160تن از دانش آموزان
مردودی دختر و پسر در محل اداره آموزش و
پرورش بجنورد [تجمع کردند] و طی انتشار
قطعنامه یک ماده ای خواستار استفاده مجدد
از تک ماده و یا امتحان مجدد از همان درس
شدند.
با تماسی که خبرنگار ما داشت نمایندگان
آنــان اظــهــار میداشتند ...در ایــن مــورد به
وسیله آموزش و پرورش تلگرافهائی به اداره
کل آموزش و پرورش بمنظور تعیین تکلیف
مخابره شده است».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شیری -امسال هم طبق روال هر سال احوال بازار
لــوازم تحریر ناخوش است با این تفاوت که امسال
کرونا هم شیوع پیدا کــرده و عــاوه بر خــریــداران،
فروشندگان نیز از بی رونقی بازار و گرانی اجناس
گالیه دارند.با این که امسال مدارس از  15شهریور
بازگشایی می شوند و کمتر از  2هفته تا آن روز باقی
مانده است اما از شور و هیجان کودکانی که خوشحال
و خندان ،لوازم تحریر در دست داشته باشند ،خبری
نیست ولی در عوض تا بخواهید در چهره پدر و مادرها
نگرانی را می بینید که روزی چند بار قیمت لوازم
تحریر را از فروشندگان جویا می شوند تا شاید بتوانند
لوازم تحریری با کمترین قیمت تهیه کنند.
پیاده روهای دو طرف خیابان  17شهریور بجنورد که
بیشترین تعداد فروشگاه های لوازم تحریر را دارد باید
این روزها شلوغ و پررونق باشد اما فقط تعداد اندکی
مشتری که تنها چسب و خط کش و چند عدد مداد
و خودکار در دست دارند ،از فروشگاه های مختلف
خارج می شوند.
یکی از شهروندان با کیسه نایلونی که چند عدد
خودکار ،چسب و  2دفتر  100برگ در آن دیده می
شود از فروشگاه لوازم تحریر خارج می شود و وقتی از
وضعیت قیمت ها می پرسم سری تکان می دهد و می

گوید :متأسفانه سال به سال وضعیت بدتر می شود
و امسال هم که با توجه به شرایط خاص ،قیمت ها
چند برابر افزایش یافته است.او می افزاید :در حالی
که سال گذشته قیمت مجموع لوازم تحریری را که
خریدم به  80هزار تومان رسید اما امسال برای خرید
همین چند قلم خودکار ،چسب و  2دفتر  100برگ
 58هزار تومان پرداخت کرده ام و هنوز لوازم دیگر
باقی مانده است.وی خاطرنشان می کند :با توجه به
شیوع کرونا و مشخص نبودن شرایط برگزاری کالس
ها ،بــرای خرید لــوازم تحریر مــردد و منتظر تصمیم
نهایی دست انــدرکــاران در این بخش هستیم.وی
می گوید :با این که تورم  40درصد افزایش دارد اما
درآمد ما با سال گذشته فرق چندانی نیافته است و
هر سال قدرت خریدمان ضعیف تر می شود و اگر این
شرایط ادامه یابد سال آینده باید مانع ادامه تحصیل
فرزندان مان شویم.وی اظهار می کند :قیمت ماژیک
وایت بردی که  12تا  13هزار تومان بود امسال به
 36هزار تومان رسیده است.یکی دیگر از والدین نیز
می گوید :خودکاری که سال گذشته  2هزار تومان
بود امسال به  5هزار تومان رسیده است و برای خرید
 4عدد خودکار  20هزار تومان پرداخت کرده ام.او
می گوید :سال گذشته با  100هزار تومان تقریب ًا

تمام لوازم تحریر مورد نیاز را خریدم اما امسال تنها 4
تکه را  100هزار تومان خریده ام.اما دیگر فروشگاه
های لوازم تحریر یا خالی از مشتری هستند یا مشتری
جویای قیمت است و دست خالی از فروشگاه خارج
می شــود.پــس از نظرخواهی از خــریــداران و دیگر
شهروندان در این مسیر وارد فروشگاه لوازم تحریر
می شــوم ،با اولین ســؤال ،فروشنده عصبانی می
شود و می گوید« :چه می خواهی بنویسی ،گرانی
ها علنی شده و دیگر حتی به انــدازه نصف فروش
سال های گذشته هم فروش نــدارم» .او می گوید:
هر ســال ،شهریور پررونق ترین ماه فروشگاه های
لوازم تحریر بود اما امسال با این که  2هفته هم زودتر
مدارس بازگشایی می شود هنوز خبری از مشتری
نیست و همان تعداد هم که می آیند به غیر از یکی،
 2نفر بقیه دست خالی برمی گردند.این فروشنده
که به گفته خودش به زودی مجبور به تعطیلی واحد
صنفی اش می شــود ،اضافه می کند :در گذشته
با صــرف  10میلیون تومان ،مغازه مملو از جنس
می شد و دانش آموزان به همراه والدین شان برای
خرید می آمدند اما امسال با  100میلیون تومان هم
نصف قفسه ها خالی اســت.در بین تمام این گالیه
ها و حسرت هایی که می بینیم و می شنویم یک

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

گازرسانی به  16واحد صنعتی خراسان شمالی همزمان با هفته دولت
مــدیــرعــامــل شــرکــت گـــاز خ ــراس ــان شــمــالــی از
گازرسانی به  16واحد صنعتی استان با  2میلیارد
و  111میلیون تومان اعتبار همزمان با هفته دولت
خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومی شرکت گــاز خراسان
شمالی ،مهندس «میربلوکی» افــزود :گازرسانی
به ناحیه صنعتی بــام در اسفراین 2 ،گلخانه و
 3مــرغــداری و یــک کارخانه کشت و صنعت در
شیروان ،کارخانه پالستیک در فاروج و خوراک دام
در بجنورد ،کارخانه گچ ،کوره آجر پزی ،ایستگاه
تقویت فشار دشت ،مجتمع تجاری ،استخر آموزش
و پــرورش اسفراین ،کلینیک تخصصی بیماران

شناسایی
 3شکارچی متخلف

خاص بجنورد و مجتمع آموزشی و ورزشی حراست
کل استان از جمله پروژه ها در هفته دولت است.
وی با بیان این که ضریب نفوذ گاز و بهره مندی
خانوارهای روستایی در ابتدای تشکیل دولت
یازدهم حدود  57درصد بود که به همت جهادی
دولــت یازدهم و دوازدهـــم ،ایــن میزان به حدود
 99.7درصــد رسید و  742روستا از نعمت گاز
برخوردار هستند ،ابراز کرد :ضریب نفوذ گاز در
 24شهر استان و مناطق شهری صد درصد است.
به گفته وی ،حدود  7هزار و  327کیلومتر شبکه
در استان اجرا شده که  3هزار و  712کیلومتر آن
در دولت تدبیر و امید و از  178هزار انشعاب نصب

شده در استان بیش از  63هزار انشعاب در این
دولت بوده است.
«میربلوکی» تعداد خانوارهایی را که در
دولــت یــازدهــم و دوازدهـــم از نعمت گاز
برخوردار شدهاند را  134هزار و 112
مــورد دانست که تا پایان امسال تعداد
مشترکان استان به حدود 331
هزار مورد میرسد.وی گفت:
عملیات اتصال خط انتقال
گـــاز  16ایــنــچ جــاجــرم–
سمنان در حال اجراست
که با اتصال ایــن خط،

صدیقی 3-شکارچی متخلف به شکار یک رأس
میش وحشی اقــدام کرده بودند که یکی از آن ها
دستگیر شد و  2تن دیگر متواری شدند و هویت
آن ها شناسایی شد .به گفته رئیس یگان اداره کل
حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ،محیط
بانان حین گشت و کنترل منطقه سالوک با 3

شکارچی متخلف مواجه شدند که طی تعقیب
و گریز یکی از آن ها دستگیر شد و دو نفر دیگر
متواری شدند« .صالحی» با بیان این که هویت 2
متخلف متواری شناسایی و پرونده آن ها به مراجع
قضایی ارجاع داده شد ،افــزود :از متخلفان الشه
یک رأس میش وحشی ،یک قبضه سالح شکاری

اخبار
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خبر داد:

فروشنده صحبت های جالبی دارد که شنیدن آن
خالی از لطف نیست.او می گوید :قیمت لوازم تحریر
به غیر از  6ماه پیش که همراه با دیگر اجناس افزایش
یافت ،هیچ افزایشی نداشته است و قیمت ها با سال
گذشته تفاوت چندانی نـــدارد.او اضافه می کند:
قیمت ها به مقدار خیلی کم افزایش یافته است به
طوری که قیمت یک مداد  1800تومانی به 2500
تومان افزایش یافته است که با توجه به تورم موجود
مبلغ زیادی نمی شود.با این حال می گوید :امسال
تاکنون مشتری لوازم تحریر برای مدارس نداشتیم
و فقط عمده فروش ما روزانه چند عدد چسب مایع،
کاغذ کادو و خودکار است.به گفته وی ،احتمال دارد
عمده خانواده ها منتظر خرید لــوازم تحریر تعاونی
باشند که هنوز برای خرید مراجعه نکرده اند چون هم
اکنون فقط دانشجویان برای خرید دفتر یا خودکار
مراجعه می کنند.یکی دیگر از فروشندگان که او نیز
از قیمت های باالی لوازم تحریر گالیه مند است ،می
گوید :امسال قیمت ها همراه با شیوع ویروس کرونا
به شدت افزایش یافته است ،به طوری که خانواده
ها جرئت نزدیک شدن به لوازم تحریر را ندارند و ما
همچنان منتظر مشتری تا روز بازگشایی مدارس
هستیم.

ضمن افزایش پایداری گاز در شهرستان های گرمه
و جاجرم در فصول سرد سال ،گاز مورد نیاز طرح
های توسعه آلومینای جاجرم نیز تأمین میشود .به
گفته وی ،این پروژه به طول  58کیلومتر با 700
میلیارد ریال اعتبار از منطقه دشت به گرمه
و جاجرم در حال انجام است.به گفته
وی ،درصد بهره مندی خانوارهای
روســتــایــی خـــراســـان شــمــالــی از
نعمت گــاز طبیعی ،از میانگین
کشوری باالتر اســت ،به طوری
که میانگین کشوری
حدود  83درصد
و در خــراســان
شمالی 99.7
درصد است.

تک لول به همراه تعدادی فشنگ ساچمه و گلوله
زنی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد .به گفته
وی ،طبق قانون ،جریمه شکار غیرمجاز هر رأس
میش وحشی  750میلیون ریال است که متخلفان
باید بابت ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست به
دولت پرداخت کنند.

 65درصد موقوفات
سند ارادت به
(ع)
سیدالشهدا

مرتضوی 65 -درصد موقوفات خراسان شمالی
مربوط به عزاداری سیدالشهدا(ع) است.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه خراسان شمالی با
اعالم این خبر اظهارکرد 5 :هزار و  764موقوفه در
استان وجود دارد .حجت االسالم «آسوده» با اشاره
به این که امسال به هیچ عنوان در مراسم عزاداری
سیدالشهدا(ع) سفره پهن نخواهد شد و در صورت
قید پخت از سوی واقف ،بعد از اطمینان از سالمت
افــراد بــرای پخت غــذا اقــدام و در بین عــزاداران
توزیع می شــود ،افـــزود :در خصوص موقوفاتی
که قید اطعام ندارند ،بسته های معیشتی تهیه
و در صــورت نبود قید مکان در اطــراف موقوفه و
امامزادگان و در غیر این صورت در بین نیازمندان
و بعد عامه مردم و عزاداران توزیع می شود.

جوی پایدار تا پایان هفته
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر جوی پایدار و
افزایش دما تا اواخر هفته در منطقه است .به گفته
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان،
پدیده غالب طی روزهــای پایانی هفته وزش باد و
افزایش موقت ابر خواهد بود« .هادی زاده» اعالم
کرد :دما از چهارشنبه (فردا) تا جمعه به طور نسبی
افزایش می یابد .بر اساس اعالم هواشناسی استان
طی  24ساعت منتهی به صبح دوشنبه کوسه با
کمینه دمــای  14درجــه سانتی گــراد بــاالی صفر،
خنک ترین و اسماعیل آباد با بیشینه دمای  36درجه
سانتی گراد باالی صفر ،گرم ترین نقطه استان بود.

توزیع بسته های معیشتی
در تیتکانلو

میم پرور -فرمانده سپاه ناحیه فاروج در گفت و گو
با خبرنگار ما ،از توزیع بسته های معیشتی در بین
نیازمندان شهر تیتکانلو خبر داد .به گفته سرهنگ
دوم پاسدار «محمدمهدی شفیع آبــادی» ،در این
مرحله از رزمایش کمک مومنانه  ۳۵بسته کمک
معیشتی شامل کاالهای اساسی به ارزش هر بسته
 ۲۰۰هزار تومان در بین  ۳۵خانواده شناسایی
شده و آسیب دیده از شیوع ویروس منحوس کرونا
در تیتکانلو توزیع شد .وی افــزود :مراحل بعدی
توزیع بسته های کمک معیشتی در دهه اول محرم
و دهه آخر صفر در بین گروه های هدف است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی به مناسبت هفته دولت مطرح کرد:

از اجرای شبکه کابل خودنگهدار و نصب بیش از  35هزار
دستگاه چراغ  LEDتا بهره مندی از خدمات غیر حضوری
خراسان شمالی ،نخستین استان برخوردار از شبکه فشار ضعیف سازگار با محیط
زیست است که  100درصد سیم های هوایی فرسوده آن با کابل خود نگهدار بدون
اعمال خاموشی جایگزین شد و فاز دوم این پروژه نیز تیرماه امسال در راستای پویش
#هرهفته-الف-ب-ایران با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.اجرای این پروژه اقدامی
بزرگ در راستای کاهش میزان خاموشی ها و رفع نواقص شبکه بدون اعمال خاموشی
محسوب می شود.با این حال شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گام های
اساسی و بزرگی به منظور بهره مندی هر چه بیشتر مشترکان از خدمات این شرکت
اساس ًا پروژه کابل های
خودنگهدار با چه هدفی
اجرا شده است و چه
مزیتهایی در پی دارد؟
اســتــان خــراســان شمالی بــه عــنــوان اولین
استان با شبکه فشار ضعیف سبز در کشور
پیشتازی خود را با اصــاح شبکه فرسوده
سیمی فشار ضعیف ،آغاز کرد .با اجرای این
پروژه به اهدافی از قبیل ارتقای تاب آوری
شبکه در قبال حوادث جوی و کاهش تلفات
فنی در شبکه دست می یابیم.
در سال «جهش تولید» ،رویکرد وزارت نیرو
عــاوه بر «ساخت و سازهایی» که منجر به
بهبود در فضای کسب و کار ،تولید و بهبود
در زیرساخت های اساسی کشور می شود،
تاکید بر «اصالح ساز و کارها» برای کاهش
زمــان اجــرای فرایندهای سازمانی ،بهبود
کیفیت ارائــه خدمات ،کاهش هزینه های
اجرایی و افزایش رضایتمندی اجتماعی
دارد.بــر همین اساس اجــرای اصالح 100
درصــدی شبکه های فرسوده فشار ضعیف
استان با کابل های خود نگهدار با همین
رویکرد در پویش #هرهفته-الف-ب-ایران
افتتاح شد.
امــســال ایــن پــویــش  250طــرح آب و برق
در سطح کشور و در  31استان با سرمایه
گــذاری  50هــزار میلیارد تومانی را هدف
گــذاری کــرده اســت که تا پایان مــرداد ماه

و صرفه جویی در میزان مصرف برق نیز انجام داده است که نصب چراغ های  LEDاز
جمله این اقدامات است.همچنین این شرکت با شعار  555در افق  1405تالش دارد
تا میزان مراجعه های حضوری برای دریافت خدمات به صورت چشمگیری کاهش یابد
و در این راستا نیز تاکنون اقدامات موثری انجام شده است.به بهانه گرامیداشت هفته
دولت ،درباره چگونگی اجرای این پروژه ها و مزایای آن با مهندس «علیرضا صبوری»،
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی به گفت و گو نشستیم که
مشروح آن را در ادامه از نظر خواهید گذراند:
درباره نصب چراغ های
 LEDنیز توضیح بفرمایید
که تاکنون چه میزان چراغ
 LEDدر معابر استان نصب
شده است؟

امسال تاکنون  53طرح در  15استان کشور
از جمله استان خراسان شمالی با سرمایه
گذاری به میزان  15900میلیارد تومان ،به
بهره برداری رسیده است.

برای اجرای پروژه استانی
پویش #هرهفته-الف-ب-ایران،
هم اکنون چند کیلومتر
شبکه کابل خودنگهدار
در استان اجرا و چه میزان
اعتبار برای آن صرف شده
است؟
پروژه کابل های خودنگهدار به طول  4هزار و
 698کیلومتر در استان اجرا شد و برای این
منظور سیم های فرسوده تعویض و کابل های
خود نگهدار بدون اعمال خاموشی و با هزینه
 216میلیارد تومان جایگزین آن ها شد.
البته این پروژه در  2فاز اجرا شد که فاز یک
این پروژه به میزان  2هزار و  400کیلومتر
بــا اعتباری بــه مبلغ  960میلیارد ریــال
در ســال  97در شهرستان هــای بجنورد،
اسفراین ،جاجرم و فــاروج به بهره بــرداری
رسید و فاز دوم آن نیز با اجــرای  2هــزار و
 300کیلومتر شبکه سیمی فشار ضعیف
بــه کابل خودنگهدار در شهرستان های
شــیــروان ،مانه و سملقان ،راز و جرگالن
و گرمه با صــرف هزینه اعتباری به میزان
هزار و  200میلیارد ریال در راستای پویش

تاکنون بیش از  35هــزار و  684دستگاه
چــراغ  LEDدر معابر شهری استان نصب
شده است که از این محل بیش از  5میلیون
و  213هزار کیلووات ساعت صرفه جویی
انــرژی و بیش از  5میلیارد و  421میلیون
ریال صرفه جویی ریالی حاصل شده است.

چراغ های LEDچه مزایایی
نسبت به چراغ های کم
مصرف دارند؟

#هرهفته-الف-ب-ایران با حضور وزیر نیرو
در تیرماه سال جاری به بهره برداری رسید.

آیا اجرای این پروژه به
کاهش خاموشی ها نیز
کمک می کند؟

بله ،ارتــقــای تــاب آوری و افــزایــش قابلیت
اطمینان شبكه در شرایط سنگین جوی و
به تبع آن کاهش خاموشی های ناخواسته

ناشی از حــوادث جوی از مزایای مهم این
طــرح اســت .همچنین ایــن پـــروژه سازگار
با محیط زیست اســت و اجــرای ایــن طرح،
كاهش خطر آتش سوزی در مناطق مشجر
و جلوگیری از تخریب محیط زیست و مرگ
حیوانات را به همراه دارد.

آیا اجرای این طرح میتواند
منجر به کاهش میزان

استفاده های غیر مجاز از
برق شود؟
بله ،كاهش میزان استفاده های غیر مجاز از برق،
سهولت در برق رسانی در معابر باریك و کم عرض
و کاهش احتمال اضافه ولتاژهای ناشی از رعد و
برق ،تسریع در زمان بازیابی شبکه فشار ضعیف
و استمرار در ارائه سرویس به مشتركان از دیگر
مزایای اجرای این طرح است.

چــراغ هــای  LEDشــار نــوری مناسب تری
نسبت بــه چــراغ هــای گــازی و کــم مصرف
دارنـــد .همچنین طــول عمر بــاال و حداقل
نیاز به تعمیرات دارند و هزینه تعمیرات آن
ها نسبت به چراغ های گازی که به تعویض
المپ نیاز دارند ،نیز کمتر است.
چــراغ هــای  LEDبه دلیل صرفه جویی در
مصرف انــرژی ،هم باعث کاهش هزینه ها
می شوند و هم به لحاظ مصرف انرژی کمتر
نسبت چــراغ های دیگر دوســت دار محیط
زیــســت محسوب مــی شــونــد .البته میزان
رضایتمندی شهروندان نیز به دلیل داشتن
شار نوری مناسب این چراغ ها افزایش یافته

است.در برنامه امسال پیش بینی می کنیم
با یاری خدا بتوانیم این تعداد چراغ را به مرز
 40هــزار دستگاه بــرای تمام معابر شهری
افزایش دهیم.

درباره خدمات غیر حضوری
و چگونگی بهره مندی
مشترکان نیز توضیح
بفرمایید.

برای دستیابی بیشتر و بهتر مشترکان ،یک
برنامه استراتژیک بــرای چشم انــداز سال
 1405تدوین شده است که شامل محقق
شــدن  5دقیقه خــامــوشــی در مــاه بــه ازاء
هر مشترک ،دستیابی به  5درصــد تلفات
شبکه بوده است.ضمن آن که طراحی های
خدمات رسانی ما می بایست به نحوی انجام
شود که فقط  5درصــد مراجعه حضوری و
غیر الکترونیکی داشته باشیم و به عبارتی
 95درصد خدمات ما می بایست به صورت
الکترونیکی و غیرحضوری انجام شــود.در
این راستا مشترکان می توانند برای دریافت
خدمات مختلف ،به وب سایت شرکت مراجعه
کنند یا با شماره  1521تماس بگیرند و یا در
نهایت با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
یا دفاتر  ICTروستایی ،خدمات مــورد نظر
خود را دریافت کنند.همچنین مشترکان
مــی تــوانــنــد بــا نــصــب اپلیکیشن خــدمــات
غیرحضوری برق ایران ،از امکانات خدمات
مختلف این اپلیکیشن بهره ببرند.

