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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مدیرعامل از  2طرح کارساز آب منطقه ای خبر داد

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

 I Iنبود ثبات اقتصادی

داشتن ثبات اقتصادی به آرزوی ما تبدیل شده
است ،با وضعیت تورم و افزایش فراوان قیمت ها
ما قشر متوسط به دلیل هماهنگ نبودن درآمدها
و مخارج به سمت طبقات ضعیف پیش می رویم.

 I Iاجاره بها

کارگر و ساکن خانه ای ویران در حاشیه شهر هستم،
امسال همین آلونک نیز دارای اجاره بها بود و از این
پس باید با زن و بچه آواره خیابان ها شــوم ،کمرم
شکستهودرفصلسردپیشروبیسرپناهخواهمماند.

 I Iکارت خوان

راننده تاکسی هستم ،به دلیل استفاده نشدن
پول نقد ماه هاست به بانک مورد نظرم درخواست
دریافت کارت خوان داده ام اما هنوز هیچ خبری از
این دستگاه نیست و مسافران نیز از پرداخت پول
نقد ممانعت می کنند.

 I Iسهمیه کم آزمون استخدامی

آزمون استخدامی قرار است برگزار شود اما سهم
استان به هیچ عنوان متناسب با آمــار بیکاران
دانش آموخته نیست و معمو ًال افراد عادی در این
گونه آزمون ها قبول نمی شوند.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

آغاز عملیات اجرایی طرح
نیروگاه گازی شیروان
روزنامه خراسان در شماره  8957که  2تیر
 1359به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحات
یک و  8از آغاز عملیات اجرایی طرح نیروگاه
گازی شیروان خبر داده است .در این مطلب
می خوانیم« :با حضور دکتر غفوری استاندار
خراسان عملیات اجرایی طرح نیروگاه گازی
شــیــروان آغ ــاز شــد .ایــن نــیــروگــاه بظرفیت
 100مــگــاوات مناطق شمالی خــراســان را
زیر پوشش نیروی برق قــرار میدهد و کلیه
عملیات ساختمانی و نصب و بهره برداری آن
بوسیله مهندسان و کارگران مسلمان و متعهد
شرکت برق منطقه خراسان انجام میشود و در
تابستان آینده آماده بهره برداری خواهد شد.
بموجب همین گزارش استاندار بعد از ظهر
دیروز قبل از شرکت در مراسم آغاز این طرح
باتفاق مدیر عامل برق منطقه ای خراسان از
عملیات خطوط فشار قوی  132هزار کیلو
ولت شیروان نیز بازدید کرد».

آب شرب بجنورد در آستانه تغییر
شیری -مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان
شمالی از اجرای  2طرح کارساز توسط این شرکت
خبر داد که بر اساس آن آب شرب بجنورد در آستانه
تغییر قرار گرفت.مهندس «سیدعقیل مرتضوی» به
خبرنگار ما گفت :طرح آبگیر سطحی در سد شیرین
دره برای آب رسانی به بجنورد توسط این شرکت اجرا
شده و به بهره برداری رسیده و برداشت آب از تاج
سد میسر شده اســت .وی یــادآور شد :مجوز
برق اصلی برای سد شیرین دره و اجرای
پروژه دریافت شد.وی اضافه کرد :از آن
جایی که برای اجــرای این پــروژه به برق
نیاز داشتیم و ظرفیت برق منطقه مانه و
سملقان کم بود ،اگر به ما برق می دادند
برق روستاها قطع می شد به
همین دلیل جلسه ای چند
جانبه برگزار و بازدیدی
از سوی برق منطقه ای
خراسان انجام شد که

 2هفته پیش موفق به دریافت مجوزهایی برای تامین
برق شدیم«.مرتضوی» افزود :با اعالم آمادگی شرکت
برق پیمانکاری گرفتیم که حداکثر یک هفته تا 10
روز آینده به برق اصلی وصل می شویم و پروژه را اجرا
می کنیم.وی اضافه کرد :حدود  25روز قبل با برق
موقت تغییراتی ایجاد و پروژه را راه اندازی کردیم و
با وقوع سیالب شیروان دریچه سد شیرین
دره  2روز بسته شد که مشکلی در آب
شهر ایجاد نشد.وی گفت :با ورود هر
سیالب به ســد ،آب دریاچه متالطم
می شود و گل و الی ،کیفیت آن را
کاهش می دهد ،از این رو به ناچار،
آب ایــن ســد از م ــدار مــصــرف خــارج
می شــود که البته با بهره
برداری از طرح آبگیر،
دیگر قطعی آب این
سد به علت کدورت،
رخ نـــمـــی دهــــد.

در پی تجمع تعدادی از اهالی مقابل استانداری اعالم شد:

درخواست های گلستان شهری ها
شیری -عده ای از اهــالــی گلستان شهر ،روز
گذشته به دلیل تکمیل نشدن و نداشتن سند
واحــدهــای مسکونی خــود در مقابل استانداری
تجمع کردند و خواستار توجه و رسیدگی مسئوالن
به این مسئله شدند.
یکی از اهالی گلستان شهر با اشاره به این که از
سال  91واحدش را در این منطقه تحویل گرفته و
ساکن آن شده است ،گفت :با این که اقساط مان
را واریز می کنیم اما همچنان این واحدها تکمیل
نشده اند و اهالی برای رفت و آمد به طبقات باال

ناگزیر به جای آسانسور از پله استفاده می کنند.
وی افزود :با این که بابت نصب آسانسور ،سقف
کاذب و در مجموع تکمیل واحدها همچنان اقساط
را واریز می کنیم اما باز هم برای نصب آسانسور و
تکمیل انبارها ،شرکت های تعاونی درخواست
هزینه می کنند.یکی دیگر از تجمع کنندگان نیز
گفت :عالوه بر تمام مشکالت موجود هنوز سند
برای واحدهای گلستان شهر صادر نشده است و
برخی مشاوران امالک واحدها را به قیمت پایینی
از اهالی خریداری می کنند.وی اضافه کرد :به

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
همچنین اظهارکرد :به دنبال گالیه مردم بجنورد از
طعم و بوی آب ،علت و راهکارهای مشکل بررسی و
تصمیم گرفته شد که برای ارتقای کیفیت آب ،تراکم
آبزیان سد کاسته شــود .وی با بیان ایــن که تراکم
آبزیان در مخزن سد شیرین دره افزایش یافته است،
اضافه کرد :از آن جایی که تراکم آبزیان در یک فضای
بسته ،اکسیژن و کیفیت موجود در آب را کاهش
می دهد باعث تغییر در طعم و بوی آب می شود و
شرکت آب و فاضالب شهری هزینه ها را در تصفیه
خانه مدیریت می کند«.مرتضوی» افزود :برای این
که این شرایط را مدیریت کنیم ،پیگیر صدور مجوز
از سمت محیط زیست بودیم تا از این طریق بتوانیم
با کمک بخش خصوصی تعداد آبزیان را در مخزن
کاهش دهیم.وی با اشاره به این که این کار در بیشتر
سدهای کشور انجام می شــود ،ادامــه داد :اگرچه
به منظور دریافت مجوز برای این سد از مدتی پیش
پیگیر بودیم اما کمی طوالنی و باالخره در بهمن سال

دلیل نداشتن سند قیمت واحدها بسیار ناچیز
است به طوری که با پول آن حتی نمی توانیم یک
واحد مناسب در داخل شهر اجاره کنیم.
وی تصریح کرد :تمام این مشکالت را قب ً
ال پیگیری
کرده ایم و مسئوالن هم در جریان مشکالت ما قرار
گرفته اند اما کوتاهی می کنند و تاکنون پیگیری
ما نتیجه ای نداشته است.یکی دیگر از اهالی این
شهرک نیز گفت :با این که حتی یک روز تأخیر
در پرداخت اقساط نداشتیم اما اکنون به مرحله
ای رسیده ایم که به دلیل تکمیل نبودن واحدها،
اقساط را هم پرداخت نمی کنیم تا شاید مجبور به
پیگیری شوند.وی خاطرنشان کرد :در منطقه مهر
یک گلستان شهر فاز دیگری را شروع کردند که
نیمه کاره رها شده است و نباید هزینه های آن را

گذشته با حضور کارشناسان سازمان حفاظت محیط
زیست کشور بــرای صید  5تن ماهی مجوز صادر
شد.وی خاطرنشان کرد :متأسفانه به محض شروع
کار پیمانکار ،با شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن
عملیات مواجه شدیم و پس از عید هم به دلیل تخم
ریزی ماهیان ،محیط زیست اعالم کرد فع ً
ال انجام
نشود که مجدد ًا  2هفته پیش مجوز صید ماهی تمدید
شد و از  10روز آینده عملیات صید را انجام می دهیم.
وی افزود :اگر چه مجوز صید تنها  5تن ماهی کم است
اما مقرر شد پس از انجام عملیات و بررسی های الزم
در صورت نیاز صید دوبــاره انجام شود«.مرتضوی»
خاطرنشان کرد :براساس این مجوز آبزیان عظیم جثه
و در آستانه مرگ و میر قابلیت صید را دارند چون اگر
صید نشوند مرگ و میر آن ها در ته آب موجب طعم
و بوی بد آب می شود اما ماهی های دیگر به تصفیه
مخزن کمک می کنند.وی همچنین افزود :در تمام
سدهایی که آب شرب را تامین می کنند زمانی که
سیالب های بزرگ وارد سد می شود تالطم ایجاد
می شود و مقداری کدورت آب باال می رود که برای
رفع این مشکل نیاز به منبع جایگزین داریم و هنوز آب
و فاضالب درحال تکمیل این منبع است.وی با بیان
این که هنوز به سد شیرین دره وابستگی کامل داریم،
خاطرنشان کرد :یک پروژه اجرا کردیم که بتوانیم از
الیه های باالیی مخزن سد آب برداشت کنیم تا در
زمان وقوع سیل با مشکل قطعی آب مواجه نشویم.

هم از ساکنان منطقه دریافت کنند.او با اشاره به
این که شهرداری نیز برای دریافت عوارض اقدام
کــرده اســت ،خاطرنشان کــرد :بــا ایــن کــه واحــد
مسکونی مان را در سال  92تحویل گرفتیم اما
شهرداری از سال  91درخواست پرداخت عوارض
کرده در حالی که هیچ گونه خدماتی در آن سال
ارائه نکرده است.
به گــزارش روابــط عمومی استانداری خراسان
شمالی ،پیرو این تجمع ،مقرر شد روز یک شنبه
جلسه ای با حضور نماینده دفتر فنی استانداری،
نماینده اداره تعاون و چند نماینده از طرف تجمع
کنندگان برگزار و مسائل و مشکالت بررسی شود
که دفتر فنی در حال جمع کردن اطالعات برای
آمادگی در جلسه مشترک است.

پلمب آسانسور پزشکان

پیشکسوتانورزمندگاندفاعمقدسفاروجتجلیلمیشوند

صدیقی -آسانسور مجتمع پزشکان بجنورد به خاطر نداشتن تاییدیه استاندارد پلمب شد .مدیرکل استاندارد
خراسان شمالی با بیان این که آسانسور این مجتمع به خاطر حفظ سالمت و ایمنی استفاده کنندگان پلمب
شد ،افزود :تاییدیه های آسانسور دارای اعتبار یک ساله است و در صورت عدم سرویس و نگهداری مستمر
توسط شرکت های مجاز و عدم بازرسی ادواری ساالنه توسط بازرسان تایید صالحیت شده سازمان ملی
استاندارد و تمدید تاییدیه ایمنی کیفیت آسانسور مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالکان و
مدیران ساختمان های دارای آسانسور و شرکت طرف قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور مربوط است.
«مهمان نواز» خاطرنشان کرد :طی سال گذشته نیز آسانسور  4مجتمع پزشکی و اداری در بجنورد به خاطر
نداشتن تاییدیه استاندارد پلمب شد .به گفته این مسئول ،با بروز حوادث مالکان و بهره برداران آسانسور در
صورت عدم تمدید ایمنی و کیفیت آسانسور با مشکالت جدی مواجه خواهند شد.

میم پرور  -در چهلمین سالگرد دفاع مقدس از  ۸۰۰پیش کسوت و رزمنده دوران دفاع مقدس در فاروج
تجلیل می شود.
«مسعود صادق تیتکانلو» فرماندار فاروج با بیان این مطلب در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دفاع
مقدس این شهرستان اظهارکرد :از مجموع این افراد ،تعدادی در اولین روز از هفته دفاع مقدس در مراسم
ویژه این هفته ،با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و بقیه افراد نیز طبق برنامه زمان بندی در طول هفته
دفاع مقدس تجلیل خواهند شد .امام جمعه تیتکانلو نیز در این جلسه گفت :خراسان شمالی دارای ۷۳
شهید روحانی است و از این تعداد  ۳۵نفر از شهدا مربوط به فاروج هستند و این شهرستان در این زمینه
در جایگاه اول استان قرار دارد .حجتاالسالم «حسن زاده» خواستار برگزاری یادواره های شهدا در کنار
مزار شهدای گمنام این شهرستان شد .

ریزبرنامه های هفته دفاع مقدس در استان

چفیه تجلیل بر دوش۱۵هزار پیشکسوت عزت مدار
مرتضوی
خراسان شمالی در هفته دفاع مقدس حال و هوای متفاوتی
را تجربه می کند و قرار است همزمان با کشور ،چفیه تجلیل بر
دوش  ۱۵هزار پیشکسوت عزت مدار قرار گیرد و همزمان رهبر
انقالب نیز در قالب ویدئوکنفرانس سخنرانی خواهند کرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان شمالی
روز گذشته در جمع خبرنگاران از این که برابر دستورالعمل
ابالغی  27برنامه محوری از سوی استاندار تصویب و محوریت
برنامه ها در قالب دفاع مقدس به دستگاه های مختلف ابالغ
شده است ،سخن گفت و به تشریح برنامه های بزرگداشت هفته
دفاع مقدس در استان از  ۳۱شهریور تا هفتم مهر پرداخت.
امیر سرتیپ دوم «محمد نجاتی» با اشاره به نام گذاری نخستین
روز این هفته با عنوان اقتدار ،والیتمداری و هم بستگی ملی با
محوریت نیروهای مسلح و تجلیل از پیش کسوتان افــزود :رژه
نیروهای مسلح را به واسطه شرایط موجود نخواهیم داشت،
اما همزمان در سراسر کشور ،از یک میلیون پیش کسوت دفاع
مقدس تجلیل خواهد شد و سهمیه استان برای تجلیل از پیش
کسوتان  15هزار نفر است ،در ضمن همزمان رهبر انقالب در

قالب ویدئوکنفرانس سخنرانی خواهند کــرد.وی ادامــه داد:
سهم مرکز استان  2هزار پیش کسوت است که به نمایندگی از
 100پیش کسوت در قالب همایشی تجلیل به عمل خواهد آمد.
وی جوانان ،سربازان و دانش پژوهی را عنوان دومین روز هفته
دفاع مقدس برشمرد و توجه ویژه به حوزه علم و فناوری و ایجاد
زمینه حضور جوانان در عرصه دانش پژوهی را محور فعالیت
در این روز بیان کرد.امیر «نجاتی» ،تولید ملی ،آمادگی دفاعی
و خــودبــاوری را رویکرد دیگر سومین روز از ایــن هفته اعالم
کرد و گفت :توجه ویژه به نقش متعهدانه متخصصان در جهت
جهش تولید برابر فرمان مقام معظم رهبری و اهمیت به پدافند
غیرعامل و دشمن شناسی در دستور کار است تا با شناخت
ترفندها و دسیسه های دشمن بتوانیم با آن ها مقابله کنیم.
مدیرکل حفظ آثــار و نشر ارزش هــای دفــاع مقدس استان،
شهیدان ،ایثارگران و فخرآفرینان را عنوان چهارمین روز از این
هفته بیان کرد و گفت :در این روز همزمان با سراسر کشور در
ساعت  15با حضور در مزار شهدا و عطر افشانی و نثار گل تجدید
میثاقی با شهدا و آرمــان های مقدس آن ها خواهیم داشت.
وی بزرگداشت شهدای سالمت و تجلیل از مدافعان سالمت
را از دیگر برنامه های پنجمین روز این هفته با عنوان شهدای

معنویت ،خانواده و سالمت برشمرد و افزود :تجلیل از ایثارگران
و جهادگران دفــاع مقدس و تبیین عملیات ثامن االئمه که
بزرگداشت شکست حصر آبــادان است در ششمین روز
با عنوان رزمندگان ،پیش کسوتان و زنان اسوه صبر
و مقاومت انجام می شــود.وی ادامــه داد :تجلیل از
جامعه پزشکی و  11نفر از بانوان استان که در دوران
دفاع مقدس به عنوان پرستار به ایفای نقش پرداختند
هم در زمــره برنامه های ششمین روز از هفته دفاع
مقدس است.
امیر سرتیپ دوم «نجاتی» از هفتمین روز این
هفته با عنوان بصیرت افزایی ،دشمن
شناسی و استکبار ستیزی و توجه
بــه وحــــدت مــلــی و مــذهــبــی با
هدف بصیرت افزایی یاد کرد
و گــفــت :در هشتمین روز
کــه بــا عــنــوان فــرمــانــدهــان،
عـــزت مـــــداران و حماسه
آفرینان نام گرفته است،
بزرگداشت فرماندهان

اسوه اخالق ،ایثار و شهادت در دوران دفاع مقدس ،شهیدان
فالحی ،فکوری ،نامجو ،کالهدوز و جهان آرا را خواهیم داشت.
وی حضور فرماندهان فعلی نیروهای مسلح در برنامه های صدا و
سیمای استان برای تبیین نقش نیروهای مسلح در دفاع مقدس
را از دیگر برنامه ها برشمرد و خاطرنشان کرد :برنامه های صدا
و سیمای استان فراتر از هفته دفاع مقدس و برنامه ریزی شده
است تا  14روز در صدا و سیمای استان در قالب برنامه «پالک
 » 40و «خط مقدم» شاهد حضور پیش کسوتان دفاع مقدس و
روایت دفاع مقدس از زبان آن ها باشیم.
وی اضافه کــرد :برگزاری مسابقه پیامکی در
حوزه دفاع مقدس برای هم استانی ها از دیگر
برنامه هاست.
وی دیــدار مجموعه فرماندهان نیروهای
مسلح و مسئوالن با نماینده ولی فقیه در
استان در راستای تجدید بیعت با آرمان های
امام راحل و رهبر معظم انقالب ،برگزاری
همایش تجلیل از پیش کــســوتــان ،برپایی
نمایشگاه استانی دســتــاوردهــای 40
ساله دفاع مقدس و مقاومت،
همایش تجلیل از مــادران
و همسران شهدا ،نواختن
زنگ ایثار و مقاومت در روز
اول مهر در مدارس استان
بـــا ح ــض ــور مــســئــوالن و
تجلیل از سربازان نمونه
در پادگان ها و محل

اخبار

زخم یک ساله سیل بر
جادههای جرگالن
نجاهی ۳ -نقطه جــاده اصلی جــرگــان کــه از
سیل ســال گذشته صــدمــه دی ــده و آسفالت آن
تخریب شده هنوز تعمیر و آسفالت نشده است.
رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای راز
و جرگالن با اشاره به این که  ۳نقطه جاده اصلی
در حاشیه رودخانه چندیر بهار سال گذشته بر اثر
سیل تخریب شده است ،افزود :با ایجاد تراشه از
کوه رفت و آمد انجام می شود اما هنوز این مسیر
آسفالت نشده است.
«ضیغمی» گفت :ســال گذشته اعتباری بــرای
آسفالت نقاط یاد شده در حوالی روستای مزارلق
نداشتیم امــا امسال سعی مــان بر ایــن اســت که
آسفالت شود؛ اگر هم به سبب شروع فصل سرما
آسفالت نشود ،برای تسهیل در تردد شن ریزی و
تسطیح انجام می شود.

رأی دادگاه برای  ۱۸متخلف تعلیف
غیرمجاز دام

خدمات عمومی رایگان به
جای زندان
صدیقی18 -متخلف تعلیف غیرمجاز دام به جای
زنــدان به ارائــه خدمات عمومی رایگان به حیات
وحش محکوم شدند.
به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم،
تعدادی متخلف که در فصل ممنوعه در مراتع
پناهگاه حیات وحش میاندشت اقــدام به چرای
غیرمجاز دام کرده بودند ،با شکایت از سوی اداره
حفاظت محیط زیست رو به رو شدند.
«صــفــرزاده» اعــام کــرد 18 :متخلف بعد از رأی
دادگــاه جاجرم به جــای حبس به ارائــه خدمات
عمومی رایگان به حیات وحش محکوم شدند .به
گفته این مسئول ،متخلفان طی اجرای حکم عالوه
بر تامین آب حیات وحش با  45تانکر  35کیلومتر
جاده دسترسی به منابع آبی را تسطیح کردند و
تیغ زدند.
بر اساس اعالم رئیس اداره حفاظت محیط زیست
جاجرم ،تمام خدمات انجام شده از سوی متخلفان
با نظارت مستقیم این اداره و موافقت دادگستری
جاجرم بوده است.

بدون تیتر
ﺍ ﺍکــارگــاه آمــوزشــی روابـــط عمومی بــا موضوع
«خبرنویسی به زبان ساده» برای نخستین بار ویژه
مدیران و رابطان کانون های مساجد شهرستان
گرمه برگزار شد.

های اجتماعی نیروهای مسلح را از دیگر فعالیت های در نظر
گرفته شده برای این هفته بیان کرد.
امیر سرتیپ دوم «نجاتی» ،تجلیل از خــانــواده شهدا و پیش
کسوتان در مساجد استان و اعــزام راویـــان دفــاع مقدس به
مدارس ،دانشگاه ها و ادارات و دستگاه های اجرایی به منظور
تبیین دستاوردهای دفاع مقدس برای نسل جوان را از دیگر
برنامه ها بیان کرد.
وی با بیان این که مقرر شد برابر دستور استاندار مدیران تمام
ادارات روزی  2ساعت را به پاسخگویی به ایثارگران و خانواده
های آن ها اختصاص دهند ،تصریح کــرد :دیــدار ،سرکشی و
عیادت هم دراین هفته به طور گسترده تداوم خواهد داشت.
وی اظهار کرد :بهره گیری از فضای مجازی در راستای معرفی
شهدا در قالب کلیپ و نماهنگ و تصاویر از جمله اقدامات در
هفته دفاع مقدس است.
وی تمام برنامه های گرامی داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
را  3هزار و  200مورد ذکر کرد و گفت :در خراسان شمالی 5
برابر استان های بــزرگ برنامه پیشنهاد شده است و این امر
نشان دهنده توجه بیشتر خراسان شمالی به مقوله فرهنگ دفاع
مقدس است.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
خراسان شمالی به ساخت پروژه باغ موزه دفاع مقدس در 12
هکتار با  6هزار و  100متر زیربنا در 5بلوک اشاره کرد و گفت:
برای بهره برداری از فاز یک این پروژه  7میلیارد تومان اعتبار
نیاز است که با بازدید استاندار از این پــروژه ،وی در خصوص
تامین این اعتبار از منابع ملی و استانی و بهره برداری از آن در
دهه فجر وعده داد.وی تصریح کرد :برای ساخت کل پروژه 32
میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

