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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

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

 I Iدرخواست از فرماندار شیروان

از فرماندار شیروان بابت بازدید از بانک ها برای
رعایت پروتکل های بهداشتی تشکر می کنیم.
لطف ًا به نانوایی ها ،مرغ فروشی ها و روغن فروشی
ها هم سری بزند.

 I Iهویج بی کیفیت

این روزها نه تنها قیمت هویج بسیار گران شده
بلکه هویج باکیفیت هم یافت نمی شود.

 I Iکرونایی ها در شهر

نمی دانم ستاد ملی مقابله با کرونا چگونه می
خواهد افــرادی را که کرونای آن ها مثبت است
شناسایی و با اعمال جریمه از تــردد آن ها در
شهرها جلوگیری کند؟ افرادی را می شناسم که
کرونای آن ها مثبت است و نه تنها پروتکل ها را
رعایت نمی کنند بلکه بدون ماسک نیز در شهر
تردد می کنند.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

راهپیمایی بجنوردی ها در
محکومیت اعمال ددمنشانه
دژخیمان بعثی
روزنامه خراسان در شماره  9113که 14
دی  1359به چــاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستان ها» از راهپیمایی
بجنوردی ها در محکومیت اعمال ددمنشانه
دژخــیــمــان بعثی خبر داده اس ــت .در این
مطلب می خوانیم« :بعنوان اعتراض به اعمال
وحشیانه دژخیمان بعثی عــراق و در رابطه
با شهادت دو تن از رزمندگان و مدافعان
جان برکف اسالم شهید حمیدرضا عزیزی و
حمید دوراندیش جمعی لشکر  77خراسان
که بر اثر بمب های ناپالم مزدوران کافر بعثی
در جبهه سومار شربت شهادت نوشیدند
م ــردم مــبــارز و متعهد شهرستان بجنورد
دیــروز دست به یک راهپیمائی زدنــد و طی
آن اعمال ددمنشانه خودفروختگان بعثی
و دست پروردگان صهیونیسم بین الملل را
محکوم کردند .پرسنل ژاندارمری ،شهربانی
و پــاســداران انــقــاب نیز شرکت داشتند.
راهپیمایان در قطعه شهدا حضور یافتند و
با جان باختگان راه ا ...مجددا بیعت کردند
که تا انتقام خون پاک آنان را از کافران بعثی
نگیرند آرام نخواهند گرفت».

 121چندقلوزایی در
استان

هدیه ویژه قرارگاه خاتم االنبیا(ص) به مردم استان

محمد آگاهی -با حضور فرمانده قــرارگــاه خاتم
االنبیا(ص) تفاهم نامه  25هزار میلیارد تومانی میان
این قرارگاه با استانداری خراسان شمالی منعقد
شد که احــداث محور اصلی میامی -سنخواست-
بجنورد از جمله مــوارد ایــن تفاهم نامه اســت .روز
گذشته همچنین بیمارستان  64تختخوابی راز و
جرگالن کلنگ زنی شد و از امــروز توسط قرارگاه
خاتم االنبیا(ص) تجهیز می شود .به گزارش خبرنگار
ما ،روز گذشته سردار «سعید محمد» پس از سفر به
اسفراین و بــازدیــد از محور میامی -سنخواست-
بجنورد ،مسیر راه آهن جوین به اسفراین و همچنین
معدن آلبالغ در استانداری خراسان شمالی حاضر
شد و این جلسه با امضای تفاهم نامه ای با  27بند به
پایان رسید .بر اساس اعالم معاون عمرانی استاندار
خراسان شمالی  10بند در حوزه راه و شهرسازی7 ،
بند در حوزه نیرو 3 ،بند در حوزه کشاورزی 5 ،بند
در حوزه صنعت و معدن و  2بند نیز در حوزه آی تی
منعقد شد .فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا(ص) هنگام
امضای این تفاهم نامه با بیان این که این قرارگاه به
عنوان یک شرکت پیمانکار در کشور فعالیت می کند،
از مسئوالن استان و همچنین نمایندگان خواست
ضمن تالش برای دریافت مجوزهای الزم به منظور
اجرای این پروژه ها برای قرار گرفتن آن ها در بودجه

سال آینده کشور نیز تالش کنند .سردار «محمد» با
توجه به شرایط بودجه ای کشور تهاتر با دولــت را
یکی از راه های تأمین بودجه برای اجرای این پروژه
ها دانست و با اشــاره به درخــواســت رئیس مجمع
نمایندگان استان بــرای در اختیار گرفتن مجتمع
آلومینای جاجرم گفت :قرارگاه خاتم االنبیا(ص) در
استان های دیگر برای اجرای پروژه ها تهاتر داشته
است بنابراین راه های قانونی برای این موضوع وجود
دارد که باید از سوی مسئوالن استان پیگیری شود و
کارخانه آلومینا می تواند یکی از گزینه ها برای تهاتر
باشد.
وی همچنین با توجه به کلنگ زنی بیمارستان 64
تختخوابی راز و جرگالن اظهارکرد :تجهیز کارگاه
برای ساخت این بیمارستان از روز آینده (پنج شنبه)
آغاز می شود و در صورت دریافت مجوزهای الزم این
قرارگاه تالش می کند در کوتاه ترین زمان ممکن
ساختمان این بیمارستان را تحویل دهد« .پاکمهر»
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی نیز با ابراز
خرسندی از انعقاد این تفاهم نامه در باب دالیل خود
برای پیشنهاد واگــذاری کارخانه آلومینا به قرارگاه
خاتم االنبیا(ص) اظهار کرد :مطابق برخی خبرها
با توجه به بدهی دولت به هلدینگ شستا کارخانه
آلومینا ممکن است به این هلدینگ واگذار شود اما

گالیه ها از سازمان ملی زمین و مسکن

سرنوشت مبهم قراردادهای واگذاری زمین
اســدی -در روزگــاری قــرار داریــم که افزایش بی
سابقه قیمت زمین و مسکن ،خرید خانه را برای
بسیاری از مردم به رویایی غیرقابل دسترس تبدیل
کرده است ،برخی هم استانی ها نیز تنها راه را
ساخت مسکن در زمین های شهری می دانند که
سال های قبل قــرارداد آن را با راه و شهرسازی
استان منعقد کرده اند.
قانون زمین شهری مصوب سال  66است و برخی
شهروندان از همان سال ها قراردادهایی با این
دستگاه دارنــد تا با واگــذاری این زمین ها امکان
احداث بنا برای آن ها فراهم شود اما با گذشت سال

های متمادی هنوز زمینی به آن ها واگذار نشده
است.یکی از شهروندان بجنوردی به خبرنگار ما
می گوید 60 :سال دارم و هنوز مستاجر هستم
و  10سال پیش قــراردادی در خصوص واگذاری
زمین شهری با راه و شهرسازی منعقد کردم.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد،
اضافه می کند :زمین مورد نظر در شهرک گلستان
قرار داشت اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها
هیچ گاه این زمین به من واگذار نشد و به علت این
که قــرارداد مدت دار بــود ،مدت سررسید آن فرا
رسید.وی با بیان این که از همان ابتدای تشکیل

آخرین خبر از پروانه جنجالی در شهرداری بجنورد

بازگشت ۶میلیاردریالبهخزانهشهرداری

اسدی -با تشکیل پرونده قضایی برای پروانه جنجالی  6میلیارد ریال از سوی

با توجه به سابقه واگــذاری کارخانه پتروشیمی به
شستا ما از این موضوع نگران هستیم زیرا با وجود
گذشت دو سوم از عمر این کارخانه هنوز فاز دوم
آن اجرا نشده است« .وحیدی» دیگر نماینده مردم
 5شهرستان استان در مجلس خواستار تبدیل بند
بند این تفاهم نامه به قرارداد شد و گفت :در صورت
تبدیل قرارداد تمام این تفاهم نامه ،انقالب عمرانی
در استان رقم خواهد خورد و پس از سفر مقام معظم
رهبری به استان تحول دیگری را در خراسان شمالی
رقم خواهد زد.
«حسین پــور» نماینده مــردم اسفراین در مجلس
نیز با اشــاره به ظرفیت های باالی معدنی استان و
بالاستفاده ماندن  7هزار کیلومتر از معادن خراسان
شمالی اظهار امیدواری کــرد :با انعقاد قــرارداد با
قرارگاه خاتم االنبیا(ص) از این معادن به ویژه معدن
آلبالغ بهره برداری الزم صورت گیرد تا شاهد افزایش
ثروت در اسفراین و استان باشیم.
استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه با توجه به
نداشته های استان گفت :مسئوالن استان در هر 3
قوه با داشتن هماهنگی و تفاهم الزم آمادگی دارند
ضمن استفاده از خدمات دولت برای رفع نداشته
های استان از تمام ظرفیت ها از جمله سپاه و قرارگاه
خاتم االنبیا(ص) استفاده کنند.

پرونده بارها مبالغی را نیز به حساب های داده شده
واریز کردم ،اضافه می کند :با این حال زمین به من
واگذار نشد و چندین بار نیز برای تمدید قرارداد به
اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کرده ام اما هر بار
اعالم می شود که درخواست من به سازمان ملی
زمین و مسکن ارسال شده است و باید منتظر پاسخ
بمانم.
وی با بیان این که قیمت زمین و مسکن دایم در
حال افزایش است ،اضافه می کند 2 :نگرانی دارم
که یکی تمدید نکردن قرارداد است و دیگری این
که قیمت زمین به قدری افزایش پیدا کند که توان
پرداخت آن را نداشته باشم.
یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید :نمی دانم
چرا برای زمینی که هنوز زیرساخت های واگذاری
آن فراهم نیست باید قرارداد منعقد شود تا مردم
به دردســر بیفتند.خبرنگار ما با روابــط عمومی

مالک بنا به خزانه شهرداری واریز شد .این خبر را نایب رئیس شورای اسالمی
شهر بجنورد اعالم و اضافه کرد :با تشکیل پرونده قضایی ،مبلغ مزبور و در واقع
بیشتر از آن ،با وجود کاهش یک طبقه از تراکم که خارج از ضوابط شهرسازی در
پروانهغیرمجازگنجاندهشدهبود،بهخزانهشهرداریواریزشد«.علیرضاباغچقی»
ادامهداد:ایننشانمیدهدکهمبلغتخلفاولیهخیلیبیشتراز ۵میلیاردریال

مدیرکل ثبت احوال استان از ثبت  244والدت حاصل از چندقلوزایی در استان طی  8ماه امسال خبر داد .به گزارش
روابط عمومی اداره کل ثبت احوال« ،علی زاهدی نیا» گفت :از مجموع والدت های حاصل از چندقلوزایی  119واقعه
دوقلوزایی و  2واقعه سه قلوزایی بود .وی خاطرنشان کرد :میزان والدت در خراسان شمالی در  8ماه امسال  16در
هزار بود که از متوسط کشوری باالتر است و در این مدت به ازای تولد هر  100دختر ،تولد  104پسر را داشتیم.

سردار «چمن» فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه(ع)
استان نیز در این جلسه از هدیه ویژه قرارگاه خاتم
االنبیا(ص) به مردم استان بابت  5آذر ،روز بسیج
خبر داد.
بر این اساس برای حدود  2هزار خانوار روستایی
که گاز تا در منزل آن ها رسیده ولی توان رساندن
آن به داخل منزل را ندارند با کمک قرارگاه خاتم
االنبیا(ص) گاز کشی خواهد شد.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا(ص) در بدو ورود به
خراسان شمالی گفت :این قرارگاه برای اجرای پروژه
های عمرانی در خراسان شمالی پای کار است.
سردار «محمد» ایجاد محور بجنورد -سنخواست-
میامی را آرزوی دیرینه مردم این استان بیان کرد
و افزود :این محور یکی از پروژه های مهم خراسان
شمالی است که سال ها جزو آرزوهای مردم بوده تا از
این طریق با سرعت و کیفیت مطلوب به تهران برسند.
وی خاطرنشان کرد :با بررسی های به عمل آمده،
مقرر شد وزارت راه و شهرسازی به سرعت مراحل
قانونی و آماده کردن قراردادها را به اتمام برساند.
وی ادامه داد :ما نیز این آمادگی را داریم که آرزوی
دیرینه مــردم استان را در کوتاه ترین زمــان ممکن
محقق کنیم و قرارگاه با جدیت تمام تا پایان پروژه کار
را انجام می دهد.

اداره کل راه و شهرسازی استان تماس می گیرد،
«دانشمند» مسئول روابط عمومی این اداره کل به
نقل از «ایران پناه» معاون اداره کل راه و شهرسازی
اعالم می کند :قراردادهای زمین های واگذار شده
در  2قالب انتقالی از کالن شهرها و زمین های
شهری از سال  65به سازمان ملی زمین و مسکن
ارسال شده است.
وی با بیان این که طبق پیگیری های حضوری
اعــام شــده اســت که خراسان شمالی دارای
 400یا  500پرونده است در حالی که پرونده
های ارسالی از کالن شهرها به هــزاران مورد
می رســد ،اضافه می کند :اعــام شــده است
به ترتیب اولویت به درخواست ها و پرونده ها
رسیدگی می شود اما نمی توان زمانی را برای
آن اعالم کرد.

بودهکهحتیباکاهشیکطبقهدرپروانهساختمانی،مالکساختمانمجبوربه
پرداختبیشاز ۶میلیاردریالبهحسابخزانهشهرداریشدهاست.بهگزارش
خبرنگار ما ،پیش از این در خصوص این پروانه جنجالی اعالم شده بود با تخطی
از دستور و توصیه شورای شهر ،یک پروانه ساختمانی به ارزش  ۵۰۰میلیون
تومانبدونروالقانونیوبهصورترایگاندرشهرداریبجنورداعطاشدهاست.

اخبار
رئیس کل دادگستری خبر داد:

تشکیل پرونده برای
اخاللگران صنعت تولید مرغ

رئــیــس کــل دادگــســتــری خ ــراس ــان شــمــالــی از
شناسایی برخی متخلفان در زنجیره تأمین مرغ
و مسبب افزایش قیمت آن در استان و تشکیل
پرونده بــرای تعدادی از آن ها خبر داد .حجت
االسالم «جعفری» در نشست ستاد اجرایی اقتصاد
مقاومتی دادگستری با هشدار به افــرادی که با
تخلف سبب افــزایــش قیمت مــرغ در استان می
شوند ،گفت :اخاللگران ایــن صنعت شناسایی
شده اند و می شوند و پرونده های مقدماتی در
این خصوص برای عده ای از آن ها تشکیل شده
است که شامل تخلفاتی همچون گران فروشی یا
احتکار نهاده های دامی می شود .وی همچنین با
اشاره به گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان
در خصوص افزایش تولید مرغ تا پایان ماه جاری
اظهار امیدواری کرد :تا پایان ماه مرغ به قیمت
مصوب در بازار عرضه شود .قاضی القضات استان
همچنین با انتقاد از شفاف نبودن نحوه استفاده از
سپرده های مردم در بانک های غیردولتی گفت:
در صورت همکاری نکردن بانکها در فعالیتهای
اقتصادی و تولیدی استان ،ضمن برخورد قانونی،
این تخلفات را به مردم استان اعالم خواهیم کرد تا
سپردهها و منابع خود را از آن بانکها خارج کنند.

عقب گرد قیمت مرغ
شیری -قیمت مرغ که طی اعالم قبلی تک نرخی
و  24هزار تومان مصوب و در روز سه شنبه نیز به
همین قیمت در بــازار عرضه شد ،روز گذشته در
پی برخی انتقادات در خصوص این نرخ ،با کاهش
 2هزار و  800تومانی به  21هزار و  200تومان
کاهش یافت.
به گفته متولیان امر ،این قیمت حداقل تا  2ماه
آینده تغییر نخواهد کرد.در این میان رئیس اتحادیه
مرغ فروشان ،قصابان ،تخم مرغ و لبنیات فروشان
بجنورد گفت :روز چهارشنبه مرغ به میزان کافی
بــا قیمت  21هــزار و  200تــومــان بــرای مصرف
کنندگان در بازار توزیع شد.

بدون تیتر
ﺍ ﺍ مدیرکل راه و شــهــرســازی گــفــت :خــراســان
شمالی به بیش از  3هزار کیلومتر راه نیاز دارد.
«نژادصفوی» با اشاره به  4هزار و  652کیلومتر
راه روستایی در استان ،افزود :از این میزان  2هزار
و  138کیلومتر احداث و آسفالت شده و  2هزار و
 514کیلومتر شوسه و خاکی است.

