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 I Iکمک معیشت مددجویان

مددجوی بهزیستی هستم ،مدت هاست که این
نهاد هیچ کمک معیشتی به ما نداده است و از سبد
کاال نیز خبری نیست ،ما معلوالن در این شرایط
سخت چگونه زندگی کنیم؟

 I Iدست اندازها

شهرداری برای دست اندازهای شهر فکری کند.
این وضعیت آسفالت کوچه و معابر مناسب مرکز
استان نیست.

خرب

کابل ،قاتل سارق شد
مــردی که بــرای سرقت کابل های برق قصد باال
رفتن از دکل برق را داشــت دچــار برق گرفتگی
شــد و جانش را از دســت داد .بــر اســاس اعــام
دادســتــان شــیــروان ،هنگامی که  3ســارق قصد
سرقت کابل های برق در خیابان فلسطین این
شهر را داشتند یکی از آنــان دچــار برق گرفتگی
شد و جانش را از دست داد .به گفته «هدایتی» 2
همدست فرد جان باخته تحت تعقیب قرار دارند.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

وعده چکشکاری بودجه استان
جزئیاتی از افزایش اعتبارات خراسان شمالی در الیحه بودجه
شیری -یک نماینده مجلس از وعده بررسی و چکش
کاری بودجه استان خبر داد و گفت که نقاط ضعف
بودجه ای برای استان با اولویت پیگیری می شود.
نماینده مردم بجنورد ،گرمه ،جاجرم ،مانه و سملقان
و راز و جرگالن در مجلس شورای اسالمی به خبرنگار
ما گفت :اکنون الیحه بودجه اعالم شده و در اختیار
دستگاه هــای اجــرایــی و مجلس قــرار گرفته است
که با دستگاه های استانی هماهنگ کردیم عالوه
بر ارزیابی وضعیت بودجه ای ،نقاط ضعف و قوت
پیشنهادی خود را ارائــه دهند تا نقاط آسیب را با
اولویت رفع کنیم«.وحیدی» افــزود :اکنون در حال
جمع بندی و تهیه گــزارش از دستگاه ها و سازمان
مدیریت و برنامه ریــزی استان هستیم تا در آخر
همین هفته با اولویت در کمیسیون تلفیق مجلس

آن را پیگیری کنیم.وی با بیان این که هنوز اطالعات
دقیقی از آمار و اطالعات در دست نیست ،خاطرنشان
کرد :در مجموع شاخص کل بودجه نسبت به سال
گذشته افــزایــش دارد امــا جایگاه استانی و بحث
اولویت پــروژه ها و پیوست های بودجه ای هنوز از
سوی دستگاه ها به طور دقیق اعالم نشده است.وی
تصریح کرد :اگرچه برخی پروژه ها ردیف بودجه ای
دارند اما عمده آن ها در قالب طرح های مشارکتی
با بانک ها یا فاینانس خارجی هستند.وی ادامه داد:
موضوع تحقق یافتن یا نیافتن این اعتبارات در سال
های گذشته هم ارزیابی شده است«.وحیدی» با بیان
این که اعتبارات بودجه ساالنه را با جمع بندی های
انجام شده در شــورای برنامه ریزی استان ارزیابی
می کنیم ،تصریح کرد :االن چون بودجه در اختیار

اقدامات بی اثر برای حذف صف نانوایی های بجنورد
شیری -صف نانوایی های بجنورد همچنان در 2
نوبت ظهر و عصر به خصوص در برخی محله ها
ادامــه دارد و به گفته کارشناسان این بخش اگر
چاره ای اساسی اندیشیده نشود پس از تعطیالت
کرونایی بــاز هم با مشکل مواجه خواهیم شد.
شرایط موجود نشان می دهد که اقدامات صورت
گرفته نتوانسته است اثر چندانی بر حذف صف
نانوایی ها بگذارد .معاون اتحادیه نانوایان بجنورد

با بیان این که وضعیت شلوغی و صف های طوالنی
نانوایی ها در کارگروه آرد و نان مطرح شد ،افزود:
به دستور فرماندار در این جلسه تعدادی نانوایی
کشیک در بجنورد ایجاد شد امــا سهمیه آردی
اضافه نشده است و فقط آرد کسر شده از متخلفان
به دیگر نانوایی ها داده می شود.
«عفتی» افزود :با این اقدام نانوایی ها در یک منطقه
تقویت می شوند و در منطقه دیگر باعث طوالنی تر

دستگاه هاست منتظر تعیین اولویت ها از سوی
آن ها هستیم که تاکنون گــزارش های  3دستگاه
(سازمان) را دریافت کرده ایم و منتظر گزارش های
بقیه دستگاه ها هستیم.وی اظهار کرد :اصالحاتی در
قانون بودجه پس از کمیسیون تلفیق اتفاق می افتد.
وی تمرکز بودجه در وزارتخانه ها را از ایرادات مهمی
دانست که باعث می شود سهم استان ها مشخص
نشود.نماینده مردم  5شهرستان استان افــزود :به
عنوان مثال در بحث مدرسه ســازی ،استان هایی
که خیرساز بیشتری داشته باشند سهم بیشتری
از بودجه می برند و استان هایی که خیر کمتری
داشته باشند سهم اعتباری شان هم کمتر می شود
چون اعتبارات گلوبال اســت .وی اضافه کرد :ما به
دنبال این هستیم که در این بودجه ها سهم استان
ها مشخص تر باشد تا شکافی که بین آن ها وجود
دارد براساس بودجه های ملی و متمرکز هر سال
بیشتر نشود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
خراسان شمالی هم با اشــاره به جزئیات افزایش
اعتبارات استانی در الیحه بودجه  1400به خبرنگار
ما گفت :بودجه های استانی خراسان شمالی در

شدن صف ها می شود.وی اضافه کرد :از آن جایی
که به دلیل اعمال محدودیت ها ،بازار تعطیل است
نان در نوبت صبح موجود است اما در نوبت ظهر و
عصر در مقابل نانوایی ها صف تشکیل می شود.
وی عمده دلیل ایجاد این مشکالت را واقعی نبودن
نــرخ نــان ذکــر کــرد و افــزود :اگــر بــرای ایــن قضیه
فکر اساسی نشود احتمال دارد پس از تعطیالت
وضعیت بحرانی تر شود .مدیرکل غله و خدمات
بازرگانی خراسان شمالی هم گفت :به منظور
جلوگیری از ایجاد صف های طوالنی  ۱۸نانوایی
کشیک در بجنورد ایجاد کردیم و سهمیه آرد به آن

الیحه بودجه  1400نسبت به سال قبل  50درصد
افزایش دارد«.پارسی پور» با اشاره به بخشی از بودجه
های پیشی بینی شده در الیحه بودجه  1400گفت:
در این الیحه برای خراسان شمالی  958میلیارد
تومان اعتبار استانی در نظر گرفته شده است که
163میلیارد تومان از ردیف اعتبارات تملک دارایی
هــای سرمایه ای 103 ،میلیارد تــومــان از ردیــف
نفت خام و گاز طبیعی 40 ،میلیارد تومان از محل
 0/27مالیات بر ارزش افزوده و  651میلیارد تومان
اعتبارات استفاده متوازن از امکانات کشور است .وی
اضافه کرد :اعتبارات استانی  50درصد ،اعتبارات
توازن  90درصد و اعتبارات اجرایی هزینه ای 70
درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد.
وی اظهار کرد :در اعتبارات ملی ،ردیف های بودجه
ای برای برخی پروژه ها داریم که هر سال برای آن ها
بودجه ملی در نظر گرفته می شود.وی خاطرنشان
کرد :اعتبارات هزینه ای برای  23دستگاه اجرایی
است و پس از بررسی اولویت های شان در جلسه
ش ــورای توسعه و برنامه ریــزی اســتــان بــه جزئیات
اعتبارات بودجه ای استان پرداخته خواهد شد.

ها داده شد«.موسوی» افزود :با این که سرانه آرد
خراسان شمالی از میانگین کشوری باالتر است
اما سهمیه آرد بجنورد نسبت به دیگر شهرستان ها
پایین است.وی اضافه کرد :در برخی روستاها نان
ها به دامداری ها حمل میشد که با آن ها برخورد
شده است.
وی خاطرنشان کرد :چون آرد نیمه یارانه ای قیمت
باالتری دارد ،در شرایط کرونایی بــرای رعایت
حال شهروندان آرد بیشتری را توزیع کردهایم.
وی اضافه کرد :در مجموع هیچ گونه کمبودی در
بخش آرد و نان در استان نداریم.

عملیاتاحداثپلرویرودخانهاترک
روزنــامــه خــراســان در شماره  9129که 6
بهمن  1359به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستانها» از عملیات
احــداث پل روی رودخــانــه اتــرک خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم« :عملیات
اجرائی پل بزرگی که از ســوی فرمانداری
شیروان بر روی رودخانه اترک ساخته میشود
بسرعت در دست انجام است و تاکنون 70
درصد عملیات ساختمانی این پل پایان یافته
است .در صورت مساعد بودن هوا کارهای
اجرایی این پل تا قبل از سال جــاری پایان
خواهد یافت و مورد استفاده حدود  50هزار
تن از اهالی یکصد و سی روستای منطقه
شمال شیروان قــرار خواهد گرفت .بر پایه
این گزارش اعتبار تخصیصی برای ایجاد پل
مذکور که  66متر طول و  4متر عرض دارد
 18میلیون ریال است که از محل های خاص
ناحیه ای استان تامین شده است .ساختمان
این پل بتنی بوده و دارای  6دهنه میباشد».

مناقصه  ۱۰کیلومتر از باند دوم محور بجنورد  -اسفراین

در اسفراین رخ داد؛

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از مناقصه برای حدود  ۱۰کیلومتر از باند دوم محور بجنورد -
اسفراین خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات و اطالعرسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی« ،سیدعبدالمجید
نژادصفوی» اظهارکرد :با پیگیریهای این اداره کل حدود  ۱۰کیلومتر دیگر از باند دوم محور بجنورد  -اسفراین
در محدوده پلیس راه اسفراین (دوراهی سنخواست ) تا ورودی اسفراین به مناقصه گذاشته شد تا قسمت دیگری
از این مسیر تعیین تکلیف شود.وی اضافه کرد :احداث باند دوم بجنورد به اسفراین می تواند باعث کاهش بار
ترافیکی محور و همچنین افزایش ایمنی و سهولت در تردد وسایل نقلیه شود که حدود  10کیلومتر مذکور پس از
طی مراحل قانونی و انتخاب پیمانکار اجرایی خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به اعتبارات
این محور اشاره کرد و افزود :احداث باند دوم محور بجنورد  -اسفراین جزو پروژه های تفویض شده شرکت
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به استان است که در سال  ۹۹برای این محور  225میلیارد ریال
اعتبار از محل منابع ملی مصوب شده و از این مقدار بیش از  ۸۰میلیارد ریال تاکنون تخصیص یافته است.

جانشین فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری  2برادر زورگیر در این شهرستان خبر داد .سرهنگ «سید
سعید عزیزی» با اعالم جزئیات این خبر گفت :در پی اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که
افرادی ناشناس با استفاده از تاریکی شب جلوی خودروهای حامل سنگ معدن آلبالغ را می گیرند و از
آنان زورگیری می کنند ،این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی با اشاره به این که با تالش مستمر
و بدون وقفه ماموران انتظامی این فرماندهی متهمان شناسایی شدند ،افزود :در یک عملیات ضربتی هر 2
متهم که از اراذل و اوباش شهرستان بودند دستگیر و برای تکمیل پرونده به مقر انتظامی منتقل شدند.این
مقام انتظامی با بیان این که در این خصوص یک دستگاه خودرو نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد ،تصریح
کرد :در نهایت هر  2متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

جذب اعتبارات
مازاد بازآفرینی شهری

ماسک ،از ما و اطرافیانمان
در برابر ویروس کرونا محافظت میکند

اعتبارات مازاد استانی بازآفرینی شهری با پیگیری
هــای راه و شهرسازی استان جــذب شد.مدیرکل
راه و شهرسازی خراسان شمالی با بیان این که این
اعتبارات از اعتبارات جذب نشده دیگر استان ها جذب
شده است ،اظهارکرد :با جذب این اعتبارات میزان

دستگیری  2سارق زورگیر

جذب اعتبارات بازآفرینی شهری خراسان شمالی
به  110درصد رسید«.سید عبدالمجید نژادصفوی»
اعتبارات تخصیصی حوزه بازآفرینی شهری سال 98
خراسان شمالی را  7میلیارد و  500میلیون تومان
ذکر کرد و افزود :با جذب اعتبارات مازاد ،میزان این

اعتبارات به  7میلیارد و  950میلیون تومان رسید که
در مجموع این اعتبارات برای پروژه های بازآفرینی
استان از جمله آسفالت معابر ،احداث سالن ورزشی
و پارک محله ،به سازی و بازگشایی معابر در شهرهای
بجنورد و شیروان هزینه شد.

اخبار

لرزه های شدید پل کمربندی
شیروان

جوادحشمتی -مدتی است لرزه های نسبت ًا شدیدی که
با عبور هر خــودروی سنگین از روی پل کمربندی خاتم
االنبیا(ص) روی عرشه آن ایجاد می شود دل شهروندان را
نیز می لرزاند.
پل نسبت ًا بزرگی که در مسیر کمربندی خاتم االنبیا(ص)
در اوایل سال  ۱۳۸۶به بهره برداری رسید امروز در ۱۳
سالگی خود قامتش در حال خمیده شدن و پایه هایش
سست شده است.
با توجه به این که شیروان در مسیر جاده آسیایی قرار دارد
و خودروهای سبک و سنگین زیادی در مسیر کمربندی و
روی این پل تردد می کنند ،با توجه به شرایط فعلی مقاومت
پل ،جان بسیاری از همشهریان و هموطنان در خطر است و
اگر اتفاق ناگواری همچون ریزش پل را شاهد باشیم کدام
مسئول پاسخگو خواهد بود؟«محمدی» یکی از شهروندان
شیروانی با ابراز نگرانی از ترک برداشتن این پل گفت:
زمین کشاورزی بنده در حاشیه این پل است و هر روز که
پیاده از روی پل عبور می کنم لرزه های شدیدی را حس
می کنم و اگــر خــدای نکرده در حین گــذر اتوبوسی پل
خراب شود حادثه ناگواری برای  ۴۰مسافر به وجود می
آید.طبق بازدید حضوری و مشاهدات خبرنگار ما ،پایه
های این پل در چندین نقطه حساس ترک برداشته و این
می طلبد که مسئوالن هرچه سریع تر برای تعیین تکلیف
ایــن ســازه خطرناک اقــدام کنند.معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار در این خصوص گفت :طی گزارش های
رسیده و بازدیدی که شخص ًا از این پل داشتم مشخص
شد ت ََرکهایی در کوره میانی پل ایجاد شده که از لحاظ
کارشناسی بررسی دقیق تری صورت می گیرد«.هوایی»
ادامه داد :باید مشخص شود این ت ََرک ها که قاعدت ًا با توجه
به نشست پل ایجاد شده ناشی از بار ترافیکی غیرمجاز بوده
یا کوتاهی در اجــرای پــروژه صورت گرفته است که دفتر
فنی استانداری را مامور کرده ام طی  2هفته این موضوع
را بررسی کند و گزارش دهد .وی تاکید کرد :علت ت ََرک
برداشتن این پل که عمر زیادی هم ندارد حتم ًا باید مشخص
شود زیرا با محدودیت های اعتباری فعلی که داریم باید از
سرمایه های زیربنایی موجود به خوبی حفاظت کنیم.

 2شکارچی متخلف در دام قانون
صدیقی 2 -شکارچی متخلف پرندگان آبزی در دام قانون
گرفتار شدند .به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست
بجنورد 2 ،شکارچی متخلف که در حال تیراندازی و شکار
پرندگان آبزی و کنار آبزی در بند علی زیرک واقع در حصار
گرمخان بودند ،با کمک همیاران از سوی یگان حفاظت
محیط زیست شناسایی شدند.
«خالقی» اعالم کرد :متخلفان بعد از مشاهده محیط بانان
با یک دستگاه خودروی سمند اقدام به فرار کردند که طی
تعقیب و گریز در روستای شیخ دستبند قانون بر دستان
شان نقش بست.

