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چهارشنبه  8تیر  29 1401ذی القعده 1443

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شماره 3764

حرف مردم
 I Iنصب چراغ راهنمایی

در تقاطع مجاور پارک مادر و کودک با خیابان شهید
صیاد شیرازی در بجنورد با توجه به تردد فراوان در
این مسیر نیاز است چراغ راهنمایی نصب شود.

 I Iکمبود سطل زباله

تعداد سطل های زباله در خیابان نادر بجنورد اندک
اســت .شهرداری بــرای برطرف کــردن این کمبود
اقدام کند.

 I Iکیفیتنان

چرا برای افزایش کیفیت نان اقدامی نمی شود؟
در مرکز استان نان تعدادی از نانوایی ها بسیار
باکیفیت اســت که می تواند الگویی بــرای دیگر
نانوایی ها باشد.

 I Iمانعی برای ترد شهروندان

مسئوالن شهرداری بجنورد سری به خیابان های
شهر بزنند که چطور مصالح برخی ساخت و سازها
مانع تردد شهروندان در پیاده روها شده است.

نماینده ولیفقیه:

حل مشکالت بانکی و مالیاتی صاحبان صنایع ضروری است
نماینده ولیفقیه در خــراســان شمالی با اشــاره به
نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری که در 11
سال گذشته این نامگذاری معطوف به مسائل اقتصادی
بــوده اســت ،اظهارکرد :این موضوع نشان میدهد
تقویت قدرت اقتصادی از مهمترین ارکان اقتدار ملی
است.به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه
در خراسان شمالی ،حجتاالسالم والمسلمین «رضا
نوری» در دیدار با اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی
و جمعی از فــعــاالن اقــتــصــادی ،از اقــدامهــای اتــاق
بازرگانی در پیگیری مشکالت تولیدکنندگان استان
قدردانی و اظهارکرد :در شرایط کنونی ،افزایش توان

تولیدی کشور امــری حائز اهمیت است و در همین
راستا از مدیران انتظار میرود در مسیر ترسیمشده
توسط مقام معظم رهبری ،قرار گیرند و با پشتیبانی
از تولیدکنندگان و رفع موانع سرمایهگذاری ،زمینه
اشتغال و توسعه اقتصادی استان را فراهم کنند.
اما م جمعه بجنورد حل مشکالت بانکی ،مالیاتی و
تأمین انرژی صاحبان صنایع را ضروری دانست و بیان
کرد :در سفر اخیر آیتا« ...رئیسی» به استان ،خواستار
حمایت ویــژه از صنایع اســتــان بــه خصوص صنایع
کوچک شدیم .وی ادامــه داد :باید از ظرفیتهای
قانونی موجود بــرای برطرف کــردن مشکالت و حل

موانع پیشرفت استان استفاده کرد و با تالش مضاعف
و روحیه همکاری و تعامل جهت نیل به توسعه استان
و کشور گام برداشت.نماینده ولیفقیه در خراسان
شمالی با اشاره به این که بر اساس تکلیفی که داریم
از سرمایهگذاری و همچنین فعالیتهای تولیدی و
اقتصادی در استان حمایت خواهیم کرد ،پیشنهاد داد
که اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی،
جلسات مستمری در خصوص رفع مسائل و مشکالت
فعاالن اقتصادی استان تشکیل دهــد تا بهصورت
موردی موانع تولید در حوزههای مختلف مورد بررسی
قــرار گیرد.رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی خبر داد:

اضافه برداشت آب در  ۱۱۱۱حلقه چاه مجاز

عبور خطرناک برخی
موتورسواران از بریدگی های
بولوار
یــوســف پــرهــیــزکــار -در مسیر مــیــدان شهید
«محمدزاده» تا چهارراه میدان بار بجنورد ،برخی
موتورسواران برای رفتن به سمت دیگر خیابان از
بریدگی های بولوار این مسیر عبور می کنند که
خطرناک و خطرساز است .یکی از شهروندان در
این مورد گفت :تا پیش از این ،برخی بریدگی های
بولوار ،پله داشــت که با برداشته شدن پله ،تردد
موتورسوارانی که به شکل غیرمجاز از آن ها عبور
میکنند راحت تر شده است و هم برای خود و هم
بــرای رانندگان خطر ایجاد می کنند .وی ضمن
اشاره به حادثه پیش آمده روزهای اخیر برای یک
موتورسوار در پی برخورد با کناره یکی از بریدگی
هــای یــاد شــده از مسئوالن درخــواســت کــرد برای
برطرف کردن این مشکل چاره اندیشی کنند.

خراسان شمالی  40سال پیش
در روزنامه

بدرقه ایثارگران برای
عزیمت به جبهه ها

روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  9733کــه 9
اسفند  1361به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از بدرقه ایثارگران برای عزیمت به
جبهه ها خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :صبح و بعدازظهر دیروز گروههائی
از ایثارگران بسیج سپاه پــاســداران انقالب
اسالمی شهرستانهای اسفراین ،فــردوس،
بــیــرجــنــد ،ســبــزوار ،شــیــروان و بــجــنــورد در
مــیــان بــدرقــه گــرم مــردم همیشه در صحنه
شهرستانها رهسپار مشهد شدند تا پس از
پیوستن دیگر عاشقان ا ...به جبهه های نبرد
حق علیه باطل اعزام شوند».

از میان خبرها

جشن «شب های راز» برگزار
می شود
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
راز و جرگالن گفت :جشن بــزرگ «شــب های
راز» به مناسبت سالروز ازدواج امــام علی (ع)
و حضرت فاطمه زهـــرا(س) در راز و جرگالن
برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی،
«میثم آذری» با اعالم این خبر افزود :این جشن
با حضور هنرمندان برجسته استانی و کشوری
جمعه دهــم تیر بــرگــزار خــواهــد شــد .وی بیان
کرد :اجرای موسیقی و مسابقه ،شعبده بازی،
استندآپ کمدی ،مولودی خوانی ،نورافشانی
و اجــرای ســرود «ســام فرمانده» توسط دانش
آموزان شهر راز از جمله برنامه های این جشن
خواهد بود .وی تصریح کرد :این برنامه یکی از
برنامه های شهرستان راز و جرگالن در راستای
کاهش آسیب های اجتماعی است که به همت
موسسه هنری «سهره» به مدیرمسئولی «سعید
دهقانپور» برگزار می شود.

اخبار

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
خراسان شمالی از اضافه برداشت آب در ۱۱۱۱
حلقه چــاه مجاز در ایــن استان خبر داد« .وحید
واسطه» در گفت و گو با ایسنا با اشــاره به این که
در این استان 3 ،هزار و  ۳۴۹حلقه چاه آب مجاز
وجود دارد ،اظهار کرد :از این تعداد ،هزار و ۱۱۱

واحد دارای اضافه برداشت آب هستند .وی میزان
برداشت آب از چاه های مجاز را  ۴۰۴میلیون متر
مکعب بیان کــرد و گفت :حجم اضافه برداشت
آب از این چاه ها  ۹۱میلیون متر مکعب است که
نسبت به سال قبل  ۸.۴میلیون مترمکعب بیشتر
برداشت شده است«.واسطه» با اشاره به چاه های

غیرمجاز حفر شده در این استان افزود :با بررسی
های صورت گرفته از ابتدای سال ۲۲ ،حلقه چاه
غیرمجاز آب در این استان حفر شده است .وی ادامه
داد :در سال گذشته  ۹۴حلقه چاه مسدود شدو
درسال  ۱۴۰۱نیز تاکنون  ۴۰حلقه چاه مسدود
شده است .این مقام مسئول درخصوص آب موجود

کشاورزی استان نیز در این دیدار گفت :اتاق بازرگانی
بهعنوان پارلمان بخش خصوصی و مــشــاور قــوای
سهگانه ،رسالت خود را سهولت و تسهیل فرایندهای
سرمایهگذاری و شناسایی موانع و مشکالت تولید و
انعکاس آن به تصمیم گیران میداند« .سعید پورآبادی»
غلبه بر چالشهای موجود اقتصادی در کشور را بدون
حضور بخش خصوصی ناممکن دانست و افــزود:
حضور پررنگ بخش خصوصی در فعالیتهای اصلی
اقتصادی کشور باعث ایجاد اشتغالزایی ،کاهش نرخ
بیکاری ،حل مشکالت معیشتی و کاهش آسیبهای
اجتماعیمیشود.

در مخازن سدهای استان نیز بیان کرد :میزان آب
موجود در سدهای استان  ۷۲.۵۵میلیون متر
مکعب است .وی توضیح داد :میزان آب موجود در
سد شیرین دره  38.14میلیون متر مکعب ،در سد
بارزو  ،14.73در سد بیدواز نیز  4.71میلیون متر
مکعب است .به گفته معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی ،میزان آب
موجود در سد غالمان ،5.9در سد قزلداش ،6.19
در سد چری  1.35و در سد گلول1.53میلیون
متر مکعب است.

هشدار درباره احتمال وقوع آتش سوزی در مراتع و عرصه های طبیعی استان
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در
خصوص احتمال وقوع آتش سوزی در مراتع و عرصه
های استان هشدار داد« .رضا شکاریان» در گفت و
گو با ایسنا اظهار کرد :با توجه به گرمای هوا و وزش
بادهای گــرم ،احتمال آتش ســوزی مراتع و عرصه
های طبیعی وجود دارد .وی گفت :مهم ترین توصیه
به شهروندان و طبیعت دوستان این است که نکات

ایمنی و مراقبت های الزم در پیشگیری از وقوع آتش
ســوزی در شرایط گرمای هوا را رعایت و از روشن
کردن آتش ،آتش زدن کاه و کلش مزارع کشاورزی و
استفاده از هر وسیله قابل اشتعال دیگری در طبیعت
خودداری کنند.
وی با اشاره به این که درصد بسیار باالیی از آتش
سوزی های عرصههای طبیعی ،ناشی از اشتباه و

افزایش سرعت اینترنت در  132سایت
در راســتــای اجـــرای طــرح توسعه تلفن هــمــراه در
خراسان شمالی در  9ماه گذشته ،سرعت اینترنت
همراه اول در  132سایت موبایل شهری و روستایی
افزایش یافت.
«علیرضا هاشمی» مدیر مخابرات منطقه خراسان

شمالی گفت :با هــدف توسعه متوازن زیرساخت
های مخابراتی و ارتباطی در استان و ارائه اینترنت
پرسرعت موبایل به مشترکان ،عالوه بر راه اندازی دو
سایت موبایل جدید روستایی در شهرستان شیروان،
تجهیزات جدید تکنولوژی  4G ،3Gو  4.5Gهمراه

اخبار حوادث

دستگیری  20کالهبردار سابقه دار در بجنورد

فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری  20کالهبردار سابقه دار و کشف  45فقره پرونده کالهبرداری
به ارزش  13میلیارد و  595میلیون ریال در بجنورد خبر داد .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار «سعید
مطهری زاده» با اعالم جزئیات این خبر اظهارکرد :در پی اعالم شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر این که
افرادی با ترفند های مختلف از جمله فروش آپارتمان و زمین به کالهبرداری از آن ها اقدام کرده اند ،بالفاصله
کارآگاهان پلیس آگاهی ،موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار دادند .وی با اشاره به این که کارآگاهان
با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی و همچنین بررسی اظهارات شاکیان پرونده ،موفق شدند متهمان را مورد
شناسایی قرار دهند ،افزود :کارآگاهان در چند عملیات غافلگیرانه موفق شدند  20کالهبردار را دستگیر و به
مقر انتظامی منتقل کنند .فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان این که متهمان در بازجویی های انجام شده
به 45فقره کالهبرداری به ارزش 13میلیارد و 595میلیون ریال اعتراف کردند ،تصریح کرد :متهمان در نهایت
بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کالهبرداری با ترفند خرید گوشی تلفن همراه
رئیس پلیس فتا استان از دستگیری کالهبردار سابقهدار در بجنورد خبر داد .سرهنگ «یوسف شاکری» با اعالم
جزئیات این خبر اظهارکرد :در پی اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی بر این که فردی با کالهبرداری از مردم
به خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه وی اقدام کرده و همین موضوع باعث مسدودی حسابش شده است،
بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود :در بررسیهای بهعملآمده مشخص شد که فرد موردنظر از طریق یکی از سایتهای خرید و فروش کاال
به بارگذاری تصاویر گوشی تلفن همراه اقدام و شماره کارت شاکی را برای پرداخت وجه اعالم کرده است تا مبلغ
برای فروشنده واریز و گوشی نیز توسط متهم خریداری میشد .وی با بیان این که در اصل این فرد هیچ مبلغی را
برای خرید ،از خودش پرداخت نمیکرد ،یادآور شد :همین موضوع باعث شده تا حساب فرد شاکی توسط کسی
که پول را پرداخت کرده است مسدود شود .سرهنگ «شاکری» با بیان این که با تالش مستمر و همکاری شاکی
متهم شناسایی و دستگیر شد گفت :در بررسی سوابق این فرد مشخص شد که وی تاکنون به همین روش به
خرید رمز ارز و چند مورد دیگر نیز اقدام کرده که حساب فروشنده آنها نیز مسدود شده است .وی با بیان این
که در مجموع تاکنون متهم به کالهبرداری مبلغ  380میلیون ریال از شهروندان اقدام کرده است ،یادآور شد :با
توجه به این که متهم جزو متهمان سابقهدار بود بعد از اعزام به مراجع قضایی به زندان مرکزی بجنورد معرفی شد.

 24سارق و مالخر دستگیر شدند
جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری  24سارق و مالخر و کشف  93فقره سرقت در بجنورد خبر
داد .سرهنگ «محمد غالمی» سرقت از اماکن عمومی ،خصوصی ،خودرو ،داخل خودرو ،منزل ،مغازه و
کیفقاپی از جمله سرقتهای انجامشده توسط این افراد بود.

خطای انسانی است ،تصریح کرد :وقتی آتشی در
منطقه شروع شود با توجه به شرایط طبیعی امکانات
محدود و دشــواریهــای دسترسی ،مهار و اطفای
حریق مشکل میشود لذا همه ما با اندکی توجه و
رعایت نکات ساده می توانیم از وقوع حادثه های
ناگوار جلوگیری کنیم .مدیرکل حفاظت محیط
زیست خراسان شمالی اظهار کرد :هم استانی ها

میتوانند در صــورت مشاهده هرگونه عالیم آتش
سوزی ،مراتب را از طریق تلفن گویای  ۱۵۴۰یا به
ادارات حفاظت محیط زیست و محیط بانی ها اطالع
دهند .وی خاطرنشان کرد :نیروهای حفاظت محیط
زیست استان از ابتدای تیر در حالت آمادهباش کامل
هستند و تا پایان فصل گرما و کاهش درجه حرارت به
صورت آماده باش خواهند بود.

اول مخابرات روی سایت های تلفن همراه اول در
 75نقطه روستایی -جاده ای و همچنین  55نقطه
شهری ،نصب و به بهره برداری رسیده است.
هاشمی افزود :جهت نصب و راه اندازی تکنولوژی
جدید موبایل در مناطق شهری و روستایی استان
مدت زمان یاد شده ،مجموعا بیش از 1300میلیارد
ریال از محل اعتبارات دولتی  USOوزارت ارتباطات

و فناوری اطالعات و شرکت مخابرات ایران صرف و
هزینه شده است.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان
شمالی ،وی همچنین یادآور شد :در مدت زمان یاد
شده به منظور پوشش بهتر شبکه همراه  ،ارتفاع 16
دکل مخابراتی در شهرستان های مختلف استان
افزایش یافته است.

نماینده مردم شیروان اعالم کرد:

تأخیر در خرید تضمینی دام
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی،
خــواســتــار خــریــد تضمینی دام سبک و سنگین
دامــــداران حــوزه انتخابیه خــود شــد .بــه گــزارش
خانه ملت« ،علی جدی» در نشست علنی روز سه
شنبه مجلس شــورای اسالمی در تذکر شفاهی
خــود گفت :در سفر رئیس جمهور به شهرستان
شیروان دستور داده شد تا خرید تضمینی دام
سبک و سنگین انجام شود ،اما این مهم به تأخیر
افتاده اســت .نماینده مــردم شیروان در مجلس
یــازدهــم همچنین تصریح کــرد :موضوع واردات
بیش از  4هزار کامیون انجام شده ،اما برای اسقاط
خودروهای فرسوده مشکل جدی وجود داشته و
شاهد ایجاد داللی های سنگینی هستیم ،لذا در
این خصوص کمیسیون عمران و هیئت دولت باید
وارد عمل شوند.

صرفه جویی بیش از 10
میلیون لیتری مصرف بنزین
با مصرف روزانــه  314هزار مترمکعب گاز سی ان
جی در خرداد ،بیش از  10میلیون لیتر در مصرف
بنزین صرفه جویی شده اســت .مدیر شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان شمالی با
بیان این مطلب ،جایگزینی سوخت سی ان جی در
سبد سوخت خانوارها را از اولویتهای این شرکت
بــرای کاهش مصرف سوختهای فسیلی دانست
و افزود :هم اکنون  ۳۰باب جایگاه سی ان جی در
استان با  130نازل فعال هستند .به گزارش روابط
عمومی شرکت ملی پخش فــــرآورده هــای نفتی
خراسان شمالی« ،مجتبی شکوری»گفت :در خرداد
امسال  9میلیون و  800هزارمتر مکعب گاز سی
ان جی در جایگاه های عرضه سی ان جی توزیع
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱0
درصد افزایش داشته است .وی اجرای طرح دوگانه
سوز کردن رایگان خودروهای عمومی و آژانسهای
اینترنتی را از جمله دالیل رشد  10درصدی مصرف
نسبت به مدت مشابه سال گذشته برشمرد.

