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اخبار

یک شنبه  14آذر  29 ۱۴۰۰ربیع الثانی  14۴3شماره 3654

مهم ترین برنامه استاندار جدید

حرف مردم
 I Iآنتن دهی تلفن همراه

در روستای ایزمان تلفن همراه آنتن دهی ندارد و
دانش آموزان این روستا برای اتصال تلفن همراه
شان به اینترنت و حضور در کالس آنالین باید به
نقاط مرتفع بروند که در این روزهای سرد بسیار
سخت و طاقت فرساست .مسئوالن مخابرات
برای رفع مشکل دانش آموزان و دیگر اهالی اقدام
کنند.

 I Iگرانی میوه

میوه های فصل در بجنورد همچنان گران است و
انگار برای کاهش قیمت آن ها اقدام نشده است.

 I Iخروجیپارکینگ

عرض خروجی پارکینگ خیابان شهید پورآدینه
بجنورد بسیار کم اســت و به تعریض نیاز دارد.
همچنین در برخی ســاعــات ایــن نقطه بــه علت
ترافیک قفل می شود.

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

تشییع پیکر پاک شهید
«عاقبتی» در اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  9492که 14
اردیبهشت  1361به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  5از تشییع پیکر پــاک شهید
«عاقبتی» در اسفراین خبر داده است .در این
مطلب می خوانیم:
«همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری
و روز معلم ،مردم شهیدپرور اسفراین ،پیکر
پــاک شهید فــرج ا ...عاقبتی را روی دوش
خود از مسجد امام حسین(ع) بطرف آموزش
و پرورش تشییع کرده و در این محل اجتماع
نمودند.
مراسم با تالوت کالم ا ...مجید شروع و سپس
وصیت نامه شهید و زندگی نامه وی توسط
یکی از بـــرادران عضو روابــط عمومی سپاه
پاسداران قرائت شد.
آنگاه مسئول آمــوزش و پــرورش اسفراین
پیرامون شهادت استاد مطهری و نقش معلم
در جامعه و مقام واالی شهید سخنرانی کرد.
سپس پیکر شهید در زادگــاهــش کشتان
همراهی و بخاک سپرده شد».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

استاندار جدید خراسان شمالی ،مهم ترین برنامه
خود و اولویت استان را توسعه و ایجاد اشتغال اعالم
کرد« .محمدرضا حسین نژاد دوین» در گفت و گو با
ایسنا اظهار کرد :مباحث مربوط به اشتغال ،مهم ترین
اقدامی است که باید در خراسان شمالی انجام گیرد
و اصلی ترین برنامه ام در استان نیز همین موضوع
است .وی افــزود :ظرفیت های مناسبی در خراسان

شمالی برای تقویت اشتغال وجود دارد که از جمله آن
ها می توان به صنعت ،معدن ،گردشگری و کشاورزی
اشاره کرد.استاندار جدید خراسان شمالی با اشاره
به تاکیدات رهبر معظم انقالب در سفر به خراسان
شمالی و بیان اولویت های استان ،اظهار کرد :بر این
اســاس ،برنامه بنده ایجاد اشتغال مولد است تا در
ادامه مسیر ،ظرفیت توسعه اشتغال را در بخش های

گیاهان دارویی استان در معرض انقراض
معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت :خشکسالی

ده ها گونه از گیاهان دارویــی استان را در معرض
خطر انقراض قرار داده است که برای جلوگیری از

مختلف به دنبال داشته باشد« .حسین نژاد دوین»
همچنین بر ضــرورت فعالیت برنامه محور با هدف
گذاری مشخص ،بر مبنای سند توسعه استان نیز تاکید
کرد .وی در خصوص استفاده از نیروهای توانمند در
بدنه مدیریتی استان نیز گفت :اصل ،کارآمدی افراد
و اعتقاد به ارزش های نظام است تا در نهایت منجر به
خدمت شایسته به مردم شود .استاندار جدید خراسان

آن باید چارهاندیشی شود« .مهدی باور» در گفت
و گو با ایرنا اظهارکرد :گونه هایی مانند کاکوتی،
چریش ،کنگر ،آویشن ،باریجه ،کتیرا و گون عالوه
بر این که با برداشت غیر اصولی در معرض خطر
انقراض قرار دارند ،خشکسالی ها نیز آن ها را در

شمالی تصریح کرد :به دنبال استفاده از افراد معتقد
به ارزش های نظام و توانمند هستم تا بتوانند کاری را
که بر عهده آن ها گذاشته می شود به درستی تحویل
دهند و نیاز جامعه را برآورده کنند« .حسین نژاد دوین»
اظهار کرد :در این مسیر ،اگر سطح گزینه های مد نظر
با یکدیگر یکسان باشد ،افراد بومی خراسان شمالی در
اولویت قرار دارند.

معرض خطر بیشتری قرار داده است و برای حفظ
شان باید به سمت تولید بذر آن ها حرکت کنیم.
وی با بیان این که خشکسالی جزء جدایی ناپذیر از
استان شده است ،افزود :برای حفظ گیاهان دارویی
باید تولید بذر و کشت آن ها در دستور کار قرار گیرد.

آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان
آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در خراسان شمالی در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا اعالم
شد .سرپرست معاونت سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان شمالی در این جلسه گفت :تاکنون
 89.7درصد از هم استانی ها واکسینه شده اند که تالش داریم این میزان افزایش یابد .به گزارش روابط
عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی« ،روح ا ...حسین پور» گفت :میزان واکسیناسیون
افراد باید در تمام شهرستان ها به ویژه شهرستان شیروان افزایش یابد .وی با بیان این که همزمان با افزایش
میزان واکسیناسیون باید بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید شود ،افزود :خانه های بهداشت با همکاری
دهیاران و شوراهای روستا برای افزایش واکسیناسیون در روستاها ورود جدی داشته باشند .واکسیناسیون
کارکنان کارگاه ها و صنایع کوچک بخش خصوصی ،اطالع رسانی گسترده برای تزریق دز سوم واکسن و
همخوانی آمار شبکه بهداشت شهرستان ها با سامانه سالمت وزارت بهداشت از دیگر تاکیدات در این جلسه
بود.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان هم گفت :هیچ یک از شهرستان های استان در وضعیت قرمز
بیماری کرونا قرار ندارند .دکتر «پورنقی» یادآور شد :وضعیت واکسیناسیون استان در دز اول  89.7درصد
و در دز دوم  73درصد است و همچنین برای  8هزار و  750نفر دز سوم نیز تزریق شده است .وی اضافه
کرد 60 :درصد مادران باردار در استان واکسینه شده اند.

دستگیری یک
شکارچی متخلف

طی گشت و کنترل و بــازرســی منزل مشترک یگان
حفاظت این اداره و قرقبانان قرق اختصاصی اوزوم
با همکاری پرسنل یگان امــداد انتظامی گرمه ،یک
شکارچی متخلف دستگیر شد .رئیس اداره حفاظت

اخبار

کرونا؛  2فوتی دیگر
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده ،در
 24ساعت منتهی به ظهر سیزدهم آذر ،متاسفانه
 2نفر دیگر از بیماران مبتال به کرونا در استان فوت
شدند .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد :با بستری 15
بیمار جدید در مدت یاد شده  162بیمار دارای
عالیم بیماری کووید  ۱۹در بیمارستانهای استان
بستری بودند .دکتر «سیدجواد پورنقی» افزود:
اکنون حدود  90درصد جمعیت باالی  12سال
در استان واکسینه شده اند.

لباس آبی بر تن نیمی از
شهرستان های استان

نیمی از شهرستان های خراسان شمالی ،لباس آبی
کرونایی بر تن کردند .بر اساس اعالم آخرین رنگ
بندی اعالم شده ،از مجموع  8شهرستان استان،
شهرستان های راز و جرگالن ،مانه و سملقان ،فاروج
و گرمه در وضعیت آبی و اسفراین ،جاجرم ،شیروان و
بجنورد ،در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

استقبال سفیر بنگالدش از
سرمایه گذاری مشترک
با خراسان شمالی

محیط زیست گرمه با بیان این مطلب افــزود :متهم
پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
«زحمتی» همچنین گفت :طی گشت و کنترل مشترک
یگان حفاظت محیط زیست گرمه و قرقبانان قرق

اختصاصی اوزوم با همکاری پرسنل انتظامی گرمه
در زیستگاههای حیات وحش و مناطق آزاد شهرستان
گرمه ،یک قبضه سالح ساچمه زنی تک لول غیرمجاز
کشف و ضبط شد.

شناسایی  171فراورده كاالی بدون عالمت استاندارد

سارق اماکن خصوصی در ایور دستگیر شد

در راستای بازرسی از صنوف ،فروشگاه ها و مراكز توزیع و عرضه استان به منظور اجرای طرح طاها ،از
ابتدای امسال تاکنون ،تعداد ۱۷۱فــراورده (۲۱۱۵کــاال) بدون عالمت استاندارد ،فاقد كد  10رقمی
شناسایی ،توقیف و جمع آوری شد .مدیركل استاندارد خراسان شمالی با اعالم این خبر افــزود :تمام
محصوالت تولید داخل مشمول رعایت استاندارد اجباری ،ملزم به درج كد  10رقمی منحصر به فرد در زیر
نشان استاندارد روی بستهبندی كاال هستند« .فهیمه مهمان نواز» خاطرنشان كرد :كاالهای بدون عالمت
استاندارد كشف شده ،شامل مواردی همچون فراورده های مایع سفید کننده ،چسب کاشی ،روغن موتور
خودرو ،دستمال کاغذی و پروتئین سویاست.

محمودیان -فرمانده انتظامی گرمه از دستگیری یک سارق اماکن خصوصی و کشف  9فقره سرقت در شهر
ایور خبر داد .سرهنگ «مجتبی نظافتی» گفت :در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در شهر ایور،
دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت .وی افزود :مأموران با اشراف اطالعاتی و تحقیقات
فنی و پلیسی یک سارق سابقهدار را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مقام قضایی ،ب ه محض ورود سارق به
شهر ایور با توجه به این که به یکی از استانهای همجوار متواری شده بود در اقدامی غافلگیرانه وی را به همراه
یک مالخر که مشغول بارگیری اموال مسروقه بودند دستگیر کردند و به کالنتری انتقال دادند .وی تصریح
کرد :متهم با مشاهده ادله و مستندات پلیسی به  9فقره سرقت از اماکن خصوصی شهر ایور اعتراف کرد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در دیدار با
«گوسال اعظم سارکر» سفیر جمهوری بنگالدش،
خواستار سرمایه گذاری مشترک در تمام عرصه ها
به ویژه محصوالت کشاورزی و صادرات زعفران و
انگور و سایر محصوالت باغی این استان به کشور
بنگالدش شد که با استقبال سفیر بنگالدش رو
به رو شد .به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی« ،سعید
پــورآبــادی» در ایــن دیــدار که در حاشیه سومین
نمایشگاه بینالمللی تخصصی خرما و صنایع
وابسته در بوشهر صورت گرفت ،به ظرفیت های
بالقوه استان خراسان شمالی در بخش های مختلف
صنعت ،معدن ،کشاورزی و گردشگری پرداخت و
خاطرنشان کرد :مــراودات تجاری طرفین ،توسعه
و رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت .وی از
استان خراسان شمالی به عنوان قطب کشاورزی
در ایــران یــاد و به ظرفیت هــای بــاالی کشاورزی
استان نیز اشاره کرد .رئیس اتاق بازرگانی خراسان
شمالی از سفیر بنگالدش و هیئت همراهش برای
سفر به خراسان شمالی دعوت کرد تا از نزدیک با
ظرفیت ها و توانمندی های استان در تمام بخش ها
به منظور سرمایه گذاری مشترک بیشتر آشنا شوند.

