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و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iدرختان منتظر آب

خیلی از درخت های حاشیه خیابان های بجنورد
به علت بی توجهی و کم آبی خشک یا نیمه خشک
شده اند ،در صورتی که هر روز خیابان ها شسته
می شوند .از شهرداری محترم تقاضا داریم برای
فضای سبز شهر چاره ای بیندیشد.

خبر

ضرورت نظارت بر
سرویسهای مدارس
محمودیان -با توجه به وضعیت کرونا بر فعالیت
سرویس هــای مــدارس گرمه باید بیشتر نظارت
شود.مدیر آمــوزش و پــرورش گرمه با بیان این
مطلب در جلسه کارگروه ماده  ۱۸سرویس حمل و
نقل دانش آموزان اظهارکرد :تمام اعضای کارگروه
به ویژه انجمن اولیا ملزم هستند بر رعایت پروتکل
های بهداشتی در سرویس مدارس نظارت داشته
باشند.به گفته «مقصودی» ،سرویس های مدارس
چه در بخش شخصی یا آژانــس ها و چه زیر نظر
شهرداری باید در سامانه حمل و نقل الکترونیکی
سپند ثبت نام و تمام مراحل قانونی را تا صدور
مدارک شناسایی و گواهی صالحیت بهداشتی و
رانندگی طی کنند.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

کالس بازآموزی برای
معلمان بجنورد

روزنامه خراسان در شماره  9021که 19
شهریور  1359به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از تشکیل کالس بازآموزی برای
معلمان بجنورد خبر داده است .در این مطلب
می خوانیم« :کالس بازآموزی ایدئولوژیک
یکصد تن از معلمان علوم دینی بجنورد طی
مراسمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش
خراسان در این شهرستان گشایش یافت .در
مراسم آغاز به کار این کالس مدیر کل آموزش
و پـــرورش طــی سخنانی هــدف از تشکیل
کالس های بازآموزی و کارآموزی معلمان
را که در جهت افزایش هر چه بیشتر سطح
اطالعات و کارآیی آنان صورت میگیرد بیان
کرد و طی آن به تشریح ارزش و مقام واالی
معلم پرداخت».

شنبه  5مهر  8 1399صفر  14۴2شماره ۳۳۷8

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا
آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا به مناسبت
گرامی داشت هفته دفاع مقدس پنج شنبه با حضور
مسئوالن استان با رعایت پروتکلهای بهداشتی
برگزار شد.
نماینده ولــی فقیه در خــراســان شمالی در این
مراسم در بجنورد به اهمیت گرامی داشــت یــاد و
خاطره شهدا پرداخت و گفت :حضور در محضر شهدا
غفلت ها را از ما دور می کند ،از این رو باید راه شهدا
پر رنگ و پر رهرو باقی بماند.آیت ا« ...یعقوبی» تاکید
کرد :با تبعیت از مقام معظم رهبری و حفظ روحیه

انقالبی و جهادی نگذاریم دشمنان فرهنگ شهادت
را کم رنگ و نام شهدا را کم فروغ کنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امــور ایــثــارگــران خراسان
شمالی هم در این مراسم گفت :گرامی داشت یاد
و خاطره شهدا در واقــع تمرینی بــرای ادامــه حیات
و حفظ امنیت کشور اســت« .سید عابس حسینی»
ادامه داد :راهی را که شهدا برای امنیت ما انتخاب
کردند ،بهترین و بی بدیل ترین گزینه و برای دشمنان
غیر قابل دســتــرس ترین ســاح اســـت.وی بــا بیان
این که نسخه و فرمول فرهنگ ایثار و شهادت در

دست ما قرار دارد و این شهدا بودند که این فرمول
الینحل را ارائه کردند و امنیت و آسایش را برای ما به
ارمغان آوردند ،خاطرنشان کرد :این تجربه موفق را
باید گرامی داشت و ارج نهاد زیرا حداقل کار برای
کسانی که جان خود را از دست دادند ،ادای دین به
آن هاست.گزارش خبرنگار ما حاکی است ،در نقاط
مختلف استان همگام با مرکز استان مراسم غبارروبی
گلزار شهدا برگزار شد.

 I Iیادواره شهدای گمنام

نجفیان -به مناسبت هفته دفــاع مقدس یــادواره

شهدای گمنام در حسینیه گلزار شهدای گمنام
کوهساران پــارک قائم (ع) اسفراین بــرگــزار شد؛
مراسمی که با حضور امام جمعه ،فرماندار و اعضای
شوراهای تامین و اداری این شهرستان همراه بود.
«مومنی نسب» از پیش کسوتان و رزمندگان هشت
سال دفاع مقدس در این مراسم به روایتگری جان
فشانی ها ،رشــادت ها و ایثارگری های رزمندگان
اسالم در دوران جنگ تحمیلی پرداخت .عطرافشانی
و غبارروبی گلزار شهدای گمنام اسفراین دیگر بخش
این یادواره بود.

مدیر عامل جزئیات اجرای طرح در خراسان شمالی را اعالم کرد:

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی،
جزییات اجرای طرح برق امید را تشریح کرد.
به گفته مهندس«علیرضا صبوری» ،مشترکان کم مصرف
بر اساس اجرای طرح برق امید ،از اعمال تخفیف 100
درصدی برق بهره مند می شوند.
وی با بیان این که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ،مصرف
کنندگان در بخش خانگی به  3گروه پر مصرف ،خوش
مصرف و کم مصرف دسته بندی می شوند ،افزود :هدف
از اجرای این طرح دست یابی به کاهش  10درصدی
مصرف بــرق در بخش خانگی کشور اســت و در این
خصوص مشترکانی که توانسته اند خود را در بخش کم
مصرف ها قرار دهند هم بتوانند از تخفیف  100درصدی
در قبض برق بهره مند شوند.
وی با بیان این که پایه و اساس کار وزارت نیرو حمایت
از مشترکان کم مصرف و تشویق مشترکان پر مصرف
برای پیوستن به جرگه مشترکان خوش مصرف و رعایت
الگوی مصرف است ،اظهار کرد :از  36میلیون مشترک
بــرق در کشور حــدود  30میلیون مشترک خانگی
هستند که بر اســاس آمــارهــا  8.5میلیون مشترک
خانگی در گروه کم مصرف ها و  4.5میلیون نفر نیز
در گروه پر مصرف ها قرار دارند و بقیه مشترکان خوش
مصرف هستند.
وی با بیان این که  31درصد از مردم استان در صورت
استمرار در مدیریت مصرف برق ،مشمول تخفیف 100
درصدی برق هستند ،ابراز کرد :بر اساس الگوی مصرف،
 93هزار مشترک خانگی در استان مشمول این طرح

برق امید

هستند و تعداد  43هزار مشترک نیز جزو مشترکان پر
مصرف قلمداد می شوند که  14درصد مشترکان استان
را تشکیل می دهند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی
تصریح کــرد :در حــال حاضر مــوضــوع تخفیف 100
درصــدی بــرق بــرای مشترکان کم مصرف مطرح شده
اســت و بر ایــن اســاس وزارت نیرو موظف خواهد بود
صورت حساب برق مصرفی مشترکان خانگی کم مصرف
را مطابق جــدول تعریف شــده با تخفیف  100درصد
محاسبه کند.
مهندس «صبوری» با بیان این که بر اساس این مصوبه،
سکونت گاه های خالی از سکنه و غیر دائم مانند باغ
ویالها مشمول این تخفیف نمی شوند ،ادامــه داد :بر
اساس طرح برق امید مقرر شده است به مشترکان پر
مصرف برای احداث پنل های خورشیدی با توان پایین،
وام های کم بهره اعطا شود یا این که یارانه سود تسهیالت
توسط شرکت ساتبا تامین گردد.
وی از ثابت ماندن قیمت برق مصرفی مشترکانی که
متناسب با الگو ،بــرق مصرف می کنند نیز خبر داد
و افـــزود :همچنین در ایــن طــرح قیمت بــرق مصرفی
مشترکان پر مصرف نیز پس از یک فرصت  6ماهه به
مشترک جهت کاهش مصرف ،در صورت عدم کاهش
مصرف  10درصد افزایش خواهد یافت و اجرای طرح از
 2ماه آینده آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد :با اجرای این طرح ،کم مصرف ها از مزیت
تخفیف  100درصــدی بهای قبض برق بهره مند می

شوند و پر مصرف ها نیز می توانند با کاهش مصرف در
هزینه های خود صرفه جویی جدی نمایند .مهندس
«صبوری» با بیان این که میزان برق مصرفی مشترکان از
 2سال گذشته برای اجرای برق امید رصد شده است،
به برخی منافع اجرای طرح برق امید نیز اشاره و بیان
کرد :اجرای طرح برق امید به کاهش نیاز صنعت برق به
سرمایه گذاری در احداث تاسیسات جدید برای انتقال و
توزیع منجر می شود.
به گفته مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان
شمالی ،مشترکان خانگی
تــا  2مــاه آیــنــده از طریق
پــیــامــک مــی تــوانــنــد از
دســتــه مــصــرفــی خــود
مطلع شوند.

 31درصد از
مردم استان در
صورت استمرار
در مدیریت
مصرف برق،
مشمول تخفیف
 100درصدی
برق هستند

اخبار
ورود سامانه بارشی از فردا

دما  11درجه کاهش
مییابد

صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
با پیش بینی باران از کاهش محسوس  11درجه
ای دمــا در منطقه خبر داد .به گفته کارشناس
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان با ورود
سامانه بارشی از یک شنبه (فــردا) تا دوشنبه به
تدریج افزایش ابر در پاره ای از نقاط ،وزش باد
شدید ،رگبار بــاران و احتمال رعــد و بــرق پیش
بینی می شود .طبق اعالم «هادی زاده» ،با نفوذ
جریانات سرد از یک شنبه (فردا) تا چهارشنبه دما
در استان تا  11درجه کاهش می یابد و به نوعی
با آغاز سرما در پاییز بخاری ها باید آماده استفاده
شوند .به گفته این کارشناس ،شدت بارش ها یک
شنبه شب تا صبح دوشنبه در بخش های مرکزی
و شمال غرب استان خواهد بود .بر اساس اعالم
هواشناسی استان طی  24ساعت منتهی به صبح
جمعه کوسه با کمینه دمای  4درجه سانتی گراد
باالی صفر ،خنک ترین و اسماعیل آباد با بیشینه
دمای  32درجه سانتی گراد باالی صفر ،گرم ترین
نقطه استان بود.

شکارچیان متخلف در دام
قانون

شکارچیان متخلف قبل از اقدام به شکار در دام
قانون گرفتار شدند .به گفته رئیس اداره حفاظت
محیط زیست اسفراین ،مــامــوران اجرایی حین
کنترل و گشت در ارتفاعات آق قلعه ساریگل 5
شکارچی غیر بومی را شناسایی کردند« .فرجی»
اعالم کرد :طی تعقیب و گریز ،متخلفان توسط
محیط بانان دستگیر شدند و از آن ها یک قبضه
سالح گلوله زنی ،یک عدد دوربین چشمی30 ،
عدد فشنگ به همراه سایر ادوات شکار کشف و
ضبط شد .به گفته وی ،متخلفان برای سیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 I Iدستگیریشکارچیبلدرچین

حسینی -طــی گشت و بــازرســی یگان حفاظت
محیط زیست و پلیس اطالعات شهرستان جاجرم
در کوه بهار یک شکارچی متخلف که به شکار ۳
قطعه بلدرچین وحشی اقــدام کــرده بــود ،دستگیر
شد« .صفرزاده» رئیس اداره حفاظت محیط زیست
جاجرم با بیان این مطلب اظهارکرد :از متهم الشه
 3قطعه بلدرچین و یک قبضه سالح شکاری 7 ،عدد
فشنگ و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط
شد .وی خاطرنشان کرد:متهم ضمن واریز  4میلیون
و  500هزار ریال جریمه بابت ضرر و زیان شکار 3
قطعه بلدرچین ،به مراجع قضایی معرفی شد.

