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اخبار

یک شنبه  25اردیبهشت  13 1401شوال 1443

حرف مردم
 I Iروشنایینامناسب

متاسفانهوضعيتروشنايیکتابخانهدهخدادربجنورد
به خصوص در روزهاى ابرى خيلی بد است .چند بار هم
به مسئوالن ،این مشکل را اعالم كرده ايم اما گفته شد
كه بودجه خريد المپ را ندارند!

 I Iموتور سواران مزاحم در شهربازی

برخی موتورسواران در شهربازی بجنورد با ویراژ
دادن به ویژه در محل نشستن خانواده ها ،برای
افراد ایجاد مزاحمت می کنند .از مسئوالن محترم
درخواست دارم برای رفع این مشکل چاره اندیشی
کنند.

خراسان شمالی  40سال پیش
در روزنامه

بهره برداری از طرح آبرسانی
به روستای عیسی باغ
روزنامه خراسان در شماره  9654که  2آذر
 1361به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه  6از
بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای عیسی
باغ در شهرستان اسفراین خبر داده است .در
ایــن مطلب می خوانیم« :بــا صــرف هزینه ای
معادل  300هزار ریال عملیات اجرایی طرح
آبرسانی روستای عیسی باغ شهرستان اسفراین
از سوی فرمانداری این شهرستان و با همیاری
روستائیان بپایان رسید و روز گذشته مورد بهره
برداری قرار گرفت .این طرح شامل  700متر
لوله گذاری و پنج شیر برداشت عمومی است که
 50خانواده ساکن در این روستا از آن استفاده
میکنند».

گزارش خبری

نگاهی به بازار در اولین روز
هفته
بررسی بــازار بجنورد در اولین روز هفته نشان
داد کــه یخچال هــای مــرغ فــروشــی هــا مملو از
مرغ شده بود .البته مرغ گرم به قیمت هر کیلو
 55هــزار تــومــان ،روز جمعه به بــازار رسیده و
توزیع شده بود .روز شنبه همچنان بازار منتظر
تــوزیــع گــســتــرده روغ ــن ب ــود .متصدی یکی از
فروشگاه های زنجیره ای وعــده داد که از روز
یک شنبه (امروز) ،محموله روغن با قیمت های
جدید توزیع می شود .در همین حال  ،معاون
هماهنگی امــور اقتصادی اســتــانــدار خراسان
شمالی صبح دیروز در ستاد تنظیم بازار استان
به بررسی آخرین وضعیت بــازار بعد از اجرای
طــرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها
پرداخت و گفت  :تمام اقالم با قیمت های جدید
عرضه و به فراوانی نیز توزیع شود« .قنبری» بر
نظارت دقیق و جدی نانوایی های استان تاکید
کرد و افزود  :این نظارت ها باید در زمان پخت
و کشیک نانوایی ها و بررسی دالیــل شلوغی
اعمال شــود .وی اضافه کــرد :نظارت دقیق و
کارشناسانه بــر نانوایی هــا ،نــظــارت دقیق بر
نــحــوه تخصیص سهمیه آرد متناسب بــا نیاز
منطقه و نحوه کارکرد نانوایی ها و اجرای دقیق
دستورالعمل درباره اعطای سهمیه نانوایی در
دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شماره 3738

گفت و گوی نماینده ولی فقیه با مردم
درباره قیمت های جدید

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی ،روز گذشته
با حضور در یکی از فروشگاه های زنجیره ای مرکز
استان ،وضعیت توزیع کاالها را مورد بازدید قرار داد
و همچنین پای صحبت ها و مشکالت مردم درباره
قیمت های جدید برخی اقالم نشست و در فضایی
صمیمی ،به گفت و گو با آنــان پــرداخــت و گالیه

هــای شــان را دربــاره قیمت ها مــورد بررسی قرار
داد .گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه
و امام جمعه بجنورد حاکی است،حجت االسالم
والمسلمین «نــوری» همچنین با حضور در اداره
کل صمت استان ،از واحد پاسخگویی و رسیدگی
به شکایات و سامانه  124دریافت شکایات بازدید

کرد.گفتنی است ،نماینده ولی فقیه در خراسان
شمالی ،در خطبه های نماز جمعه بجنورد با اشاره
به این که اصالح قیمتها تنها مربوط به چند قلم
کــاالی خاص اســت ،خاطرنشان کــرده بــود :یارانه
مختص برخی کاالهاست ازایـنرو نباید عدهای از
وضعیت به وجود آمده سوءاستفاده و سایر اقالم را

گران کنند .امام جمعه بجنورد با بیان این که همه
در یک کشتی قرار گرفتهایم و باید هوای همدیگر
را داشته باشیم ،تأکید کرده بود :مسئوالن نظارتی
نیز باید نظارت کنندو اجــازه ندهند به بهانه این
چند قلم ،بقیه کاالهای موردنیاز مــردم در بــازار
گران شود.

تاکیدات استاندار ،خطاب به مدیران پتروشیمی خراسان
حسین نژاد :موضوع انتقال آب از تصفیه خانه بجنورد به پتروشیمی خراسان باید در دستور کار باشد

«یــوســف حسنی شهپر» سرپرست پتروشیمی
خراسان و تعدادی از مدیران این شرکت ،روز
گذشته با نماینده ولی فقیه و همچنین استاندار
خراسان شمالی دیدار کردند.
استاندار خراسان شمالی در این دیدار ،مقایسه
تعهدات اجتماعی پتروشیمی و صنایع بزرگ
استان را در تــراز کشوری مــورد تاکید قــرار داد

و گفت :یکی از انتظارت ما از مدیران مجموعه
پتروشیمی ،پررنگ تر شدن مباحث فعالیت های
اجتماعی در استان است.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی و امـــور بینالملل
استانداری خراسان شمالی ،دکتر «محمدرضا
حسین نژاد» بر موضوع انتقال آب از تصفیه خانه
بجنورد به پتروشیمی و تسریع در رونــد اجرای

مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری خراسان شمالی اعالم کرد:

برنام ه های هفته میراثفرهنگی

مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
خراسان شمالی برنامههای این مجموعه را برای
روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی اعالم کرد.
به گزارش روابطعمومی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری خراسان شمالی« ،علی
مستوفیان» گفت :بــه مناسب گــرامــی داشــت روز
جهانی موزهها و هفته میراثفرهنگی ،نمایشگاه
سکه و اسکناس در آینه خانه مفخم و نمایشگاه سنگ
و کتیبه در عمارت مفخم افتتاح خواهد شد .وی
با اشــاره به بــرگــزاری نشستهای تخصصی
حوزه میراثفرهنگی طی این هفته ،افزود:
طی هفته میراث فرهنگی ،نشستهای
تخصصی بــا مــوضــوع «راه ابــریــشــم» و
«تجربیات مرمت بناهای سنگی استان»،
نشست هماندیشی یگان حفاظت
و تشکلهای مردمنهاد و نشست
هماندیشی با مسئوالن انتظامی
و قضایی بــرگــزار خواهد شد.
«مــســتــوفــیــان» اضــافــه کــرد:

قدردانی از مجموعهداران ،رونمایی از عروسکهای
بومی کرمانج (ثبت شده در فهرست آثار ملی ناملموس
( )۱۴۰۰بوک  -گلنار و خجه اوره) ،رونمایی از حکم
ثبتی میراث ناملموس آیین منادی خوانی ،رونمایی از
نماد شهری قلعه جاللالدین ،کتاب قلعه جاللالدین
و شاهنامهخوانی از دیگر برنامههایی است که در این
هفته برگزار خواهد شد.او به برگزاری نمایشگاه عکس
از دستاوردهای یک دهه فعالیتهای باستانشناسی
بینالمللی محوطه تاریخی ریوی گفت :با برگزاری
ایـــن نــمــایــشــگــاه ،اقـــدامـــات و فعالیتهای
صورتگرفته در محوطه باستانی ریوی در
معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.از سوی
دیگر ،مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی خــراســان شمالی در
دیــــدار شــهــردار قــائـمشــهــر ،از
برنامهریزی در خصوص معرفی
ظــرفــی ـتهــای گــردشــگــری
خراسان شمالی در استان
مازندران خبر داد.

نشست تخصصی استاندارد برای برنامه
نظارتی مرکز اندازه شناسی
نشست تخصصی آزمایشگاه های همکار خراسان شمالی در راستای برنامه نظارتی مرکز اندازه شناسی
در  4حوزه آزمون وسایل سنجش و توزین ،باسکول های ثابت جاده ای ،نازل سوخت مایع و نازل CNG
جهت انجام بهتر نظارت بر آزمایشگاه های قانونی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد
خراسان شمالی« ،فهیمه مهمان نواز» مدیر کل استاندارد خراسان شمالی ضمن اعالم این خبر افزود :در
راستای اجرای نظارت هر چه بیشتر در حوزه اندازه شناسی ضمن عقد تفاهم نامه ،اولویت با آزمایشگاه های
همکار بومی در زمینه اندازه شناسی قانونی است.

فازهای توسعه این شرکت با هدف اشتغال زایی
و تحقق شعار سال تاکید کرد و افــزود :با توجه
به مسئله کم آبــی و با هــدف مدیریت منابع آب
استان ،موضوع انتقال آب از تصفیه خانه بجنورد
به پتروشیمی خراسان باید در دستور کار باشد.
وی از دیگر هــدفگــذاری هــای مهم مجموعه
پتروشیمی را تسریع در رونــد اجــرای فازهای

توسعه دانست و گفت :یکی از تعهدات شرکت
پتروشیمی از زمــان تاسیس تــاکــنــون ،سرعت
بخشیدن به فازهای توسعه است لذا مدیران این
مجموعه باید با این اقــدام ،بحث اشتغال زایی
را محقق کنند .وی تصریح کرد :جذب نیرو در
مجموعه پتروشیمی باید بر مبنای رعایت عدالت،
لیاقت و شایستگی افراد انجام شود.

«حسامی فرد» اورست را فتح کرد

تاریخ سازی بانوی کوهنورد هم استانی
دکتر «افسانه حسامی فرد» ،کوهنورد هم استانی تاریخ سازی کرد و به عنوان نخستین بانوی کوهنورد خراسان
شمالی ،فاتح قله اورست شد« .حسامی فرد»روز گذشته به همراه شرپای خود توانست اورست را فتح کند .او از ۱۷
فروردین عازم دماوند و پس از اقامت و اردوی یک هفته ای برای آمادگی صعود ،عازم اورست شده بود .صعود به
اورست  ۴۵روز تا  2ماه زمان نیاز دارد .اورست با  ۸۸۴۸متر ارتفاع ،مرتفع ترین قله جهان از سطح دریا در مرز چین
و نپال واقع شده است.

از میان خبرها

کشف  ۱۷تن روغن خوراکی
احتکار شده در اسفراین
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از کشف
 ۱۷تن روغن خوراکی احتکار شده در انبار یکی از
واحدهای صنفی در اسفراین خبر داد .به گزارش
ایسنا ،حجت االسالم «رضا براتی زاده» اظهار کرد:
با توجه به اجــرای مرحله جدید طرح هدفمندی
یارانهها در کشور که با هدف توزیع عادالنه ثروت
در جامعه و بهبود معیشت دهکهای پایین جامعه
و اقشار آسیب پذیر جامعه به انجام رسید ،متأسفانه
تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب نیز در این
بحبوحه مبادرت به احتکار و خــودداری از عرضه
اقالم کاالهای اساسی مورد نیاز مردم کرده اند
به طوری که اخیر ًا در جریان بازرسی از یک انبار
نگهداری کاال در شهرستان اسفراین  ۱۷تن روغن
خــوراکــی احتکار شــده ،کشف و ضبط شــد .وی
با اشــاره به اجــرای طرح پایش رونــد فعالیتهای
اقتصادی در بــازار ،اضافه کــرد :متعاقب اجــرای
این طرح ،ارشــادات و توصیههای الزم به مدیران
و مسئوالن دستگاههای اجرایی ،عوامل نظارتی
و ضابطان ارائــه شد و امیدواریم با تشدید روند
نظارت ها و بهبود ساز و کارهای عرضه و توزیع
کاالهای اساسی ،وضعیت بازار سامان دهی و روند
دسترسی مردم به اقالم مورد نیاز تسهیل شود.
مقام عالی قضایی استان افزود :قبل از کشف این
مقدار روغــن احتکار شــده ،تعامالت و هماهنگی
های الزم بین دستگاه های اجرایی و نظارتی به
عمل آمد و شبکه تأمین و عرضه کاالهای اساسی
مورد رصد و پایش قرار گرفت که در نتیجه آن ضمن
شناسایی محل نگهداری کاالهای احتکار شده،
دستورهای قضایی الزم به منظور اعمال مراقبت
هــای دقیق صــادر شد و سپس روغــن هــای مورد
اشــاره ضبط و عــاوه بر پیشگیری از خــروج اقالم
مکشوفه از استان ،متهم نیز تحت پیگرد قانونی
قرار گرفت و به همین اعتبار به مرجع ذی صالح
معرفی شد .وی همچنین گفت :طی هماهنگی
صــورت گرفته با مــدیــران کل جهاد کــشــاورزی و
صنعت ،معدن و تجارت استان و با توجه به شرایط
فعلی بــازار ،مقرر شد تمام روغن های مکشوفه با
رعایت ضوابط و مقررات قانونی ،تحت تمهیدات
مراقبتی و تدابیر نظارتی الزم برای مصرف عموم
شهروندان به نحو مقتضی و متناسب به بازار عرضه
شود .حجت االسالم «براتی زاده» از دستگاه های
متولی خواست بر بازار نظارت جدی تری اعمال
نمایند و اجازه ندهند افراد فرصت طلب و سودجو
آرامش جامعه را بر هم زنند .وی همچنین به اخالل
گران نظام اقتصادی جامعه و محتکران هشدار داد
و گفت :این افراد باید منتظر برخورد قاطع و جدی
دستگاه قضایی باشند.

