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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شماره 3768

حرف مردم
 I Iنبود وسیله حمل و نقل عمومی در گرمه

با وجود این که  2دستگاه ون در شهرداری گرمه
وجود دارد اما غیر فعال هستند و گرمه هیچ وسیله
حمل و نقل عمومی برای تردد داخل شهری ندارد
و مــردم مجبور هستند بــرای تمام مسیرها آژانس
بگیرند.

 I Iپل هوایی

یادداشت

مدیرکل اعالم کرد:

آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای بررسی مسائل صنفی رسانه ها

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی
برای بررسی مسائل صنفی رسانه های استان توسط
این اداره کل اعالم آمادگی کرد.

چرا اطــراف میدان خرمشهر که ترافیک آن زیاد
است برای سهولت تردد شهروندان پل هوایی نصب
نمی شود؟

 I Iترمیم موزاییک ها

موزاییک های پیاده روهای مسیر میدان کارگر تا
میدان فردوسی بجنورد به ترمیم نیاز دارد.

 I Iواکسن کرونا

مسئوالن در استان با توجه به افزایش دوباره آمار
کرونا برای تشویق افرادی که واکسن تزریق نکرده
اند چاره اندیشی کنند.

خراسان شمالی  40سال پیش
در روزنامه

دکتر «تقی صادقی» در دیــدار تعدادی از مدیران
روزنامه «خراسان شمالی» ،وضعیت عمومی رسانه ها
در استان را از نظر کمی و کیفی مطلوب ندانست و با
اشاره به این که خراسان شمالی در رده آخر رسانه ای
کشور با فاصله زیاد نسبت به استان قبل از آن قرار
دارد ،اظهار کرد :وضعیت رسانه های مکتوب در کشور
رو به افول و درگیر ضعف است.وی در همین زمینه با
اشاره به وضعیت کمی رسانه های مکتوب خاطرنشان
کرد که در استان های دیگر تقاضاهای زیادی برای
رسانه های مکتوب وجود دارد ولی در استان ما همین
تعداد رسانه مکتوبی که داریم نیز ممکن است از دست
بدهیم .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
شمالی ،وضعیت کیفی رسانه ها در استان را نیز
مورد ارزیابی قرار داد و تصریح کرد :بسیاری
از رسانه های ما تخصصی نیستند و حتی در
عملیات روانی رسانه ای شان نیز تخصصی

عمل نمی کنند ،ضمن این که بعضی از آن ها آموزش
مناسبی هم ندیده اند و حتی احساس نیاز نیز در این
خصوص ندارند .دکتر «صادقی» تاکید کرد :آن جا که
مکلف به اجرای قوانین هستیم در مسیر تعریف شده
خــودش حرکت می کنیم اما آن جا که اختیاراتی
داشته باشیم از آن برای هدایت درست و هدفمند در
جهت تقویت مبانی و جریان انقالب استفاده خواهیم
کرد و با صدای بلند می گوییم که پشتیبان جریان
انقالبی هستیم.وی اضافه کرد :برای بررسی مسائل
صنفی و مشکالت رسانه ها در استان آمادگی داریم.
وی خاطرنشان کرد :به منظور ارتقای اقتصاد فرهنگ
و رسانه ،فعالیت هایی را در دست اقدام داریم که در
صــورت همراهی رسانه ها نتایج موفقیت آمیزتری
کسب خواهد شد .به گفته دکتر «صادقی»،صنایع
بزرگ استان و فرصت های مبادالت بین المللی از
ظرفیت های توسعه رسانه ها محسوب می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی
به آسیب شناسی فعالیت رسانه های غیررسمی در
استان نیز پرداخت و در ادامه گفت :رسانه ها به عنوان
چشم و زبــان مــردم در انعکاس نکات مختلف نقش
مهمی دارنــد ،این در حالی است که کارکرد رسانه
را هنوز تعریف نکرده و جا نینداخته ایــم .وی البته
از حمایت های دولتی به عنوان یک آسیب در روند
فعالیت های رسانه ای و مطالبه گری انقالبی یاد کرد.
وی روزنامه «خراسان» را روزنامه ای خوشنام ذکر و از
فعالیت دست اندرکاران روزنامه «خراسان شمالی» در
جهت توسعه استان تقدیر کرد.حجت االسالم «عباس
سرشته» ،سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه ای
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی نیز
در این دیدار از عزم جدی این اداره کل برای حمایت
از رسانه ها و توسعه فعالیت های رسانه ای در استان
خبر داد.

دیدار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی با مسئوالن قضایی

عزیمت گروهی از امدادگران
بسیج به جبهه ها
روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  9744کــه 23
اسفند  1361به چــاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  7از عزیمت گروهی از امدادگران بسیج
به جبهه ها خبر داده است .در این مطلب با تیتر
«عزیمت گروهی از امدادگران بسیج بجنورد به
جبهه های نبرد حق علیه باطل» می خوانیم:
«گــروهــی از جــان برکفان بسیج شهرستان
بــجــنــورد کــه دوره آمـــوزش کمکهای اولــیــه و
امدادگری را گذرانده اند صبح دیروز در میان
بدرقه گرم مردم شهیدپرور این شهرستان عازم
جبهه های نبرد حق علیه باطل شدند».

از میان خبرها

نمایندگان مردم شهرستان های استان در مجلس
شــورای اسالمی با حجت االســام والمسلمین
«رضا براتی زاده» ،رئیس کل دادگستری خراسان
شمالی و دیگر مسئوالن قضایی استان دیــدار
کردند و ضمن تبریک هفته قوه قضائیه ،مهم ترین
مشکالت اجتماعی موجود را در ابعاد مختلف
به ویژه در راستای پیگیری مطالبات مردمی با
مسئوالن قضایی استان در میان گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان،
ایجاد ساز و کارهای قانونی الزم جهت تسهیل و
امکان سنجی ارائه خدمات عمومی از قبیل آب،
برق ،گاز و تلفن به ساکنان مناطق حاشیه شهر،
بــررســی مــقــررات اجـــرای طــرح مسکن ملی در
استان ،متناسب سازی وضعیت توزیع قیر جهت
ارائه خدمات عمرانی به شهروندان و اصالح شبکه
حمل و نقل درون شهری و جــاده ای ،ضــرورت
حفظ کرامت مراجعان و رعایت بایسته های حقوق
شهروندی در جــریــان رسیدگی هــای قضایی،

صدور حکم درباره 2
دستگاه فلزیاب کشف شده

ض ــرورت تعیین تکلیف مــرز سیاسی بــا استان
های همجوار ،اصالح برخی روندها و رویه ها در
اجرای طرح جامع حدنگار (کاداستر) و سنددار
کردن اراضی کشاورزی و منابع ملی و طبیعی در
استان ،بررسی ساز و کارهای قانونی الزم جهت
بهبود وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه
قضایی ،جلوگیری از تعطیلی و توقف فعالیت
واحدهای تولیدی و حمایت از تولید و سرمایه
گــذاری در استان ،پیشگیری و مقابله با موارد
تعرض به اراضــی ملی و منابع طبیعی استان،
آزادسازی حریم و بستر مسیل ها و رودخانه های
استان ،تسهیل و تسریع در روند صدور پروانه های
ساختمانی و دیگر مجوزهای قانونی مرتبط با
ساخت و سازها ،مقابله با نشر اکاذیب و فعالیت
های تخریبی منجر به تشویش اذهان عمومی علیه
نمایندگان مجلس در فضای مجازی و پیگیری
جذب منابع مالی موردنیاز جهت اجرای تعهدات و
تکالیف پیش بینی شده در اجرای مصوبات معطل

مسئول واحد حقوقی و امالک اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراسان شمالی از صدور حکم دربــاره  2دستگاه فلزیاب کشف شده در شهر شوقان
شهرستان جاجرم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان
شمالی« ،ملکحسین قویدل چوکانلو» گفت :در این پرونده  ۵متهم دستگیر شده بودند
و  2دستگاه فلزیاب به همراه تعدادی اشیا تاریخی کشف و ضبط شده بود .وی افزود :این
پرونده در دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی مورد رسیدگی قرار گرفت و رای بر توقیف و

با اجرای یک پروژه صورت گرفت؛

انتصاب مدیرکل جدید

ستاد اجرایی فرمان امام(ره)

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امــام(ره) با صدور
حکمی «محمد نبی شکیبایی» را به عنوان مدیرکل
جدید این نهاد در خراسان شمالی منصوب کرد.
«شکیبایی» فعالیت در مجموعه ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) در استانهای جنوب شرقی و جنوب غربی
کشور را در کارنامه خود دارد.

اجرای عملیات آبرسانی
به  ۸روستا تا  ۲۵تیر

جلسه مشترک پــروژه آبرسانی مجتمع روستایی
سد شیرین دره به ۱۴پارچه کسبایر از توابع بخش
مرکزی شهرستان بجنورد به ریاست «محمدباقر
باقرپور» فرماندار و با حضور معاونان سیاسی ،عمرانی
و کارشناس فنی فرماندای ،قرارگاه عمرانی سپاه،
آب و فاضالب شهرستان و مشاورین طرح برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بجنورد  ،در این
نشست مقرر شد پروژه آبرسانی به  ۸روستای منطقه
کسبایر(چریک،قراجه،قریکانلو،دراقانلو،فخرالدین،
ممو ،شعبان و قره جنگل) تا  ۲۵تیر عملیاتی و اجرایی
شود.همچنین مقرر شد قرارگاه عملیاتی عمرانی
سپاه برای تسریع عملیات اجرای پروژه آبرسانی به
روستاهایمجاور(قصرقجر،کالب،بدرانلو،تاتار،ینگه
قلعه ،خندقلو ،آقانبی و پسکانلو) برنامه زمانی اجرای
طرح ارائه دهد.

نمایش آثار نقاشی هنرمند
بجنوردی در نگارخانه

آثار نقاشی «زینب نیک سفر» هنرمند بجنوردی در
نگارخانه گلشن بجنورد به نمایش گذاشته شد.
سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این
مطلب اظهارکرد :در این نمایشگاه  25 ،اثر گل و
مرغ ،رنگ روغن ،پرتره و غیره به نمایش گذاشته شد.
«رضا رضایی» افزود :شناسایی و معرفی استعدادهای
هنری ،کمک به اقتصاد هنر ،تشویق عالقمندان
به تولیدات فاخر هنری و حمایت از آن ها از اهداف
اصلی در برگزاری نمایشگاه هاست .وی اظهارکرد:
این نمایشگاه تا بیست و دوم تیر عصرها از ساعت 18
تا  22برای بازدید عالقه مندان دایر است .به گزارش
روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خــراســان شمالی« ،زینب نیک سفر» متولد سال
 ،1363دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم تربیت
بدنی ،فعالیت در حــوزه نقاشی را از سال  79آغاز
کرد و تاکنون در چندین نمایشگاه و جشنواره موفق
به دریافت لوح تقدیر و تندیس شده است .او برگزاری
نمایشگاه انفرادی در دانشگاه ها و تدریس دوره های
نقاشی رنگ روغن را در کارنامه خود ثبت کرده است.

و معوق دولت مبنی بر انجام پروژه های عمرانی
دستگاه قضایی در استان از جمله مهم ترین
موضوعات و مباحث مطروحه در این نشست بود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در این
جلسه با اشــاره به مشکالت معیشتی قضات و
کارکنان دستگاه قضایی ،از نمایندگان مردم
اســتــان در مجلس شـــورای اســامــی و بــه طور
کلی وکــای مــردم ایــران در خانه ملت خواست
در پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه و رفع
مشکالت یــاد شــده اهتمام جــدی تــری داشته
باشند.
حجت االســام والمسلمین «براتی زاده» ضمن
تبیین جایگاه برتر دستگاه قضایی استان از حیث
تکریم ارباب رجوع ،به معضل اطاله دادرسی به
عنوان ابرچالش دستگاه قضایی نیز اشاره و اظهار
کرد:خوشبختانه در چند سال اخیر به اعتبار
هوشمندسازی و الکترونیکی شدن ساز و کارهای
رسیدگیهای قضایی و روال دادرسی در مقایسه

صرفهجویی  300میلیارد ریالی در لوله گستر
مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه مجتمع صنعتی لولهگستر اسفراین گفت :بر اساس طرح جامع نوسازی  1401و به
منظور به روزرسانی تجهیزات دقیق و حساس این مجموعه ،ضخامتسنج 8کاناله آلتراسونیک ،نوسازی و راهاندازی
مجدد شد .مهندس «بداغ آبادی» با بیان این که به روزرسانی تجهیزات گام بزرگی در نوسازی لولهگستر اسفراین
است ،اظهار کرد :با نصب این دستگاه ،ضمن افزایش سرعت کنترل محصوالت ،شاهد افزایش اطمینان از کیفیت
لولههای تولیدی هستیم و اعتبارات موردنیاز برای راهاندازی مجدد این دستگاه  5میلیارد ریال پیشبینی میشود.
به گفته وی ،این پروژه در  100روز ،با همت کارشناسان شرکت لولهگستر و همکاری شرکتهای دانشبنیان
داخلی انجام و این امر موجب ۳۰۰میلیارد ریال صرفه جویی در هزینهها شده است .مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه
لولهگستراسفراینخاطرنشانکرد:لولههایتولیدیاینشرکتازحیثکاربرددارایویژگیهایخاصیدرصنعت
نفت و گاز به ویژه در بخش حفاری چاههای استخراجی نفت است که تولید و کنترل این لولهها را بسیار سخت و دارای
اهمیت باال کرده است .به گفته وی ،ثبات در ضخامت دیواره لوله در دستیابی به کیفیت مطلوب اهمیت فراوانی دارد
و بر اساس این ویژگی ،محصوالت تولیدی به طور دائمی و صددرصد در تمام تولیدات کنترل می شود.
وی افزود :تست غیر مخرب( ،)NDTروشی صنعتی برای کنترل کیفیت محصول ،بدون آسیب زدن به قطعه و لوله
است که صحت ضخامت لوله تولیدی وعدم وجود هر گونه عیب به وسیله آن محقق می شود .وی تاکید کرد :افزایش
اطمینانازکیفیتوعملکردصحیحلولههایتولیدیدرشرایطخاصچاههاینفتازدستاوردهایتستغیرمخرب
است.وی به حمایت لولهگستر اسفراین از چند شرکت دانشبنیان داخلی به منظور رفع نیاز و وابستگی شرکت به
شرکتهای اروپایی و آمریکایی اشاره کرد که با انجام پروژههای مشترک با لولهگستر ،توانایی ساخت این تجهیزات با
کیفیت در داخل کشور امکانپذیر شد.

با رویه های سنتی قبل فرایند انجام کار به طور
چشمگیری بهبود یافته است به طوری که روند
انجام امور نیز به طور قابل توجهی تسهیل و تسریع
شده و به داللت داده های آماری به طور نسبی
رضایتمندی نیز حاصل شده است و قطع ًا تداوم
این کار کماکان در دستور کار قرار دارد .وی با
انتقاد از عدم مشارکت جدی برخی دستگاه ها در
به کارگیری ساز و کارهای بازدارنده و پیشگیرانه
و مراقبتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم ،به
مبانی قانونی و نقش مدیریتی دستگاه قضایی در
این خصوص اشاره و بیان کرد :اگر همه دستگاه
ها به وظایف ذاتی و تکالیف و تعهدات قانونی خود
به درستی عمل می کردند این همه وقت تلف و
این حجم از هزینه ها بر دوش دستگاه قضایی
تحمیل نمی شد و شرایط فعلی نیز نشان می دهد
که متأسفانه بسیاری از جرایم و تخلفات در بستر
ترک فعل ها و قصور و تقصیرهایی شکل می گیرد
که اساس ًا قابل پیشگیری بود.

مصادره اموال مکشوفه صادر شد .وی خاطرنشان کرد 2 :دستگاه فلزیاب و اموال تاریخی
مکشوفه نیز پس از طی مراحل قانونی ،به نفع ادارهکــل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی خراسان شمالی ضبط و مصادره شد.مسئول واحد حقوقی و امالک اداره کل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی تأکید کرد :مجازات استفاده
از دستگاه فلزیاب در حفاریهای غیرمجاز ،عالوه بر ضبط و توقیف دستگاه ،یک تا  3سال
حبس است و نگهداری اینگونه دستگاهها بدون مجوز میراثفرهنگی تخلف محسوب و
منجر به توقیف و ضبط دستگاه میشود.

طرحی مهم برای افزایش
رضایتمندی مسافران
مهدی سیاح -در خبرها اعالم شد که طرح ویژه
کنترل تاخیر در مبدأ و حین سفر ناوگان اتوبوسی
به منظور رعایت حقوق مسافران و نظارت بر زمان
دقیق حرکت نــاوگــان اتــوبــوســرانــی در خراسان
شمالی همزمان با دیگر مناطق کشور آغاز شده
است؛ طرحی جالب توجه و مهم که اجرای آن می
تواند رضایتمندی مسافران را از ناوگان حمل و نقل
عمومی باال ببرد .آن گونه که مدیرکل راهــداری
و حمل و نقل جــاده ای خــراســان شمالی گفته
است ،کنترل در مقصد ناوگان ورودی به استان و
مستندسازی تخلفات تاخیرات غیرمعمول حین
سفر و ارجاع با قید فوریت آن به استان مبدأحرکت،
استفاده از سامانه «پالکخوان» و «سپهتن» برای
تعیین زمان سفر ناوگان از مبدأ تا مقصد و ثبت زمان
تأخیر بیش از حد مجاز ،مستندسازی و برخورد با
تخلفات از محورهای اجرای این طرح است.
واقعیت این است که یکی از گالیه های مسافران
در مسیر بجنورد به تهران و بجنورد به مشهد،
توقف هــای بیش از انــدازه برخی اتوبوس ها در
مسیر و سرعت باالی برخی از آن ها به خصوص در
جاده های استان سمنان است که نظارت بر این
موضوع و برخورد با متخلفان ضروری بوده است.
اکنون اجــرای طرح ویــژه یاد شده می تواند روند
خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی را بهتر
کند .البته این طرح به مدت  10روز اجرا می شود
که به نظر می رسد تداوم اجرای آن در تمام طول
سال با شکل و سیاق متفاوت تر از نکاتی است که
می تواند مسافرت با اتوبوس و دیگر ناوگان حمل و
نقل عمومی را برای هم استانی ها دلنشین تر و کم
دغدغه تر کند.

خبر

کشف  72پرونده تخلف
درخصوص کاالهای تنظیم بازار
فاروج

در سه ماهه اول امسال در حوزه نظارت بر کاالهای
تنظیم بازار در شهرستان فاروج  72پرونده تخلف با
انجام بازرسی ها کشف شده و به ثبت رسیده است
که متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.
«مقتدر» مدیر جهاد کشاورزی فاروج با بیان این مطلب
اظهارکرد :در این بازه زمانی ۱۴۹تن اقالم تنظیم بازار
در شهرستان توزیع شد .وی اضافه کرد :در این مدت 2
محموله کود شیمیایی کشف و  3مرحله کشفیات آرد
قاچاق صورت گرفته و پرونده های مربوط به آن ها در
حال سیر مراحل قانونی است.

