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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

نماینده ولی فقیه در دیدار سردبیر روزنامه های استانی «خراسان»:

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● ما خانواده ها همچنان منتظر حل مشکل پروژه
ارمغان در بافت فرسوده هستیم 10.سال گذشته
است و سرنوشت این پروژه مشخص نیست.

خبر

آثار مولفان خریداری میشود
مرتضوی -آثار مولفان و ناشران خراسان شمالی
خــریــداری می شــود.مــعــاون فرهنگی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با بیان این که در
راســتــای حمایت از نــاشــران و مولفان استان،
مولفان تا دهم اسفند ماه فرصت دارند یک نسخه
از کتاب خود را به این اداره کل ارسال کنند و پس
از بررسی در کمیته خرید کتاب برای خرید آثار
اقدام خواهد شد ،افزود :سقف خرید کتاب 100
میلیون تومان است.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

دو پزشک برای یک شهر
روزنــامــه خــراســان در شماره  5081که 4
بهمن ماه  1345به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گــزارش میدهند» از فعالیت دو پزشک در
یک شهر خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :شهر شیروان در سالهای 40-39
که بصورت بخش بود دارای سه نفر پزشک
بود و پس از تبدیل بخش شیروان بشهرستان
یکنفر دکتر کسر شد و هم اکنون در این
شهر دو نفر دکتر هستند .خوبست مدیرکل
بــهــداری کــه ایــن وضــع را از نــزدیــک دیــد با
اعزام یکنفر دکتر یکی از خواسته های مردم
شیروان را برآورند ».در مطلبی دیگر در این
ستون با تیتر «افتتاح دبستان زوارم» آمده
است« :روز گذشته فرماندار و رئیس آموزش
و پــرورش و بخشدار جهت افتتاح دبستان
بــســوی زوارم حــرکــت کــردنــد .در مدخل
دبستان دانش آموزان ،معتمدین ،دهقانان و
کشاورزان اجتماع کرده بودند .ابتدا آموزگار
{دبستان} خیرمقدم گفت .بعد آقای فرماندار
بیاناتی ایراد کرد .سپس دبستان را افتتاح
کردند و در سر کالسهای درس حاضر شدند و
از دانش آموزان سواالتی کردند».

فاجعه رخ می دهد اگر رسانه نباشد

سامانه بارشی امروز خارج
می شود

چشم ناظر را کور نکنید

بهروز -اگر رسانه نباشد فاجعه رخ می دهد و آن
فــردی کــه مــی دانــد رســانــه و چشم ناظر هست با
احتیاط گام برمی دارد و حرکت می کند و نباید این
چشم ناظر را کور کنیم .نماینده ولی فقیه در خراسان
شمالی با بیان این مطلب در دیدار سردبیر روزنامه
های استانی «خراسان» افزود :رسانه ها بستر خوبی
بــرای دادن آگاهی و رشــد مــردم هستند.آیت ا...
«یعقوبی» گفت :رسانه ها چشم تیزبین هستند و باید
حقایق و نقاط قوت و ضعف را بگویند تا جامعه رشد
کند و اگر این طور نباشد جامعه مانند آبی راکد که در
یک جا می ماند ،می گندد.وی بیان کرد :جامعه باید

مانند نهر روان باشد تا رشد کند و یکی از ابزار رشد
جامعه ،برقراری تساوی و عدالت است.

 I Iانتقاد ها را بشنوید

امــام جمعه بجنورد اظهارکرد :همه رسانه ها باید
یــاری کنند تا به طور شفاف جامعه را مدیریت کنند
و همه انتقاد ها را باید بشنویم.نماینده ولی فقیه در
خراسان شمالی افزود :در اسالم مبحثی وجود دارد
که به تساوی و عدالت پرداخته است و برخی جاها
مساوات ،ظلم است .وی ادامه داد :در مورد رسانه ها
هم باید عدالت را در توزیع امکانات مدنظر قرار داد نه
مساوات را.آیت ا« ...یعقوبی» با بیان این که خدمات

استاندار در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:

فرایند صدور مجوزها باید کاهش یابد
شیری -پروژه های عمرانی استان که اعتبار سفر
رهبری داشتند و هنوز تکمیل نشده اند از دفتر
رهبری اعتبار دریافت می کنند.استاندار خراسان
شمالی روز گذشته با بیان این مطلب در جلسه
ستاد اقتصاد مقاومتی و با اشاره به آمارهای ارائه
شده در این رابطه و همچنین وضعیت فضای کسب
و کار در استان افزود :برنامه هایی که برای اقتصاد
مقاومتی مطرح می شود باید ابتدا راستی آزمایی
شود و در صورتی که گزارش ملی باشد باید بررسی
استانی نیز انجام شود تا آمارها بدون اشکال باشد.
«صالحی» همچنین با اشاره به مبحث قاچاق کاال
و ارز در استان که در این جلسه توسط کارشناسان
ارائه شد افزود :قاچاق کاال و ارز در استان نداریم.
وی خاطرنشان کــرد :هر چند اعتبارات مربوط
به تعهد دفتر رهبری کامال ایفا شده است اما این
دفتر برای پــروژه هایی که هنوز به اتمام نرسیده
باز هم بودجه در نظر گرفته است که امیدواریم
بتوانیم بودجه خوبی جذب کنیم.استاندار با بیان
این که برای جذب سرمایه گذاران در استان باید
سعی کنیم فرایند صدور مجوزها کاهش یابد اضافه
کرد :باید جایگاه خودمان را در فضای کسب و کار

امیر دوباره به اردوی تیم ملی دعوت شد

فتیله پیچ یک تصمیم

پیدا کنیم چون آمارهایی که در حال حاضر هست،
نوسان زیادی دارد که مطمئن ًا اشکال در آمار است.
وی گفت :با توجه به ایــن که به جلسات پایانی
اقتصاد مقاومتی نزدیک می شویم ،باید برنامه
ریزی هایی از جمله طرح های باالی  60درصد
پیشرفت فیزیکی را احصا کنیم.وی از سال  97به
عنوان سال اشتغال و شکوفایی اشتغال در بخش
های مختلف یاد کرد و با بیان این که هدف دولت
توزیع پول و وام نیست ،بلکه ایجاد اشتغال است،
خاطرنشان کــرد :هــزار میلیارد تومان تسهیالت
داریـــم کــه  263میلیارد تــومــان ب ــرای اشتغال
روستاییان و عشایر است.وی اظهارکرد :در طرح
تکاپوی اصناف و کارگاه های کوچک براساس
دستور رئیس جمهور از روز سه شنبه تا پایان سال
 97اگر فردی را برای آموزش به کار بگیرند بیمه
توسط کارفرما پرداخت نمی شود و بیمه حوادث
هم که بر عهده دولت است پس مأموران بیمه در
بخش های مختلف مزاحم اشتغال و کارفرمایان در
این بخش نشوند.وی بر برنامه ریزی برای اشتغال
دانش آموختگان ،بانوان و جوانان و مهارت آموزی
ها تأکید کرد و گفت :برنامه فنی و حرفه ای از

شیرازی« -امیرحسین محمدی» آزاد کار کشتی
استان دوبــاره جنگید تا بــاز هم به اردوی تیم ملی
دعوت شود.او که چندی پیش در جریان رقابت های
جام جهانی پاریس مورد انتقاد کارشناسان و مربیان
تیم ملی قــرار گرفته بــود ،توانست در رقابت های

نظام اسالمی نباید زیر سوال برود ،اضافه کرد :در تمام
سخنرانی هایی که در دهه فجر و قبل و بعد از آن داشتم
 3سوال را مطرح کردم که «کجا بودیم ،به کجا رسیده
ایم و می خواهیم به کجا برویم» و مصادیق قرآنی آن
یعنی ظلمت ،فجر و نور را هم بیان کــردم.وی افزود:
سیاهی های رژیم طاغوت را باید بازگو کنیم و بگوییم
که در حالی که با جمعیت  30میلیون نفر روزی 6
بشکه نفت می فروختیم چه شد و چه کردند و این نفت
به کجا می رفت.نماینده ولی فقیه تصریح کرد :ویرانی
های آن موقع را با خدمات نظام در حال حاضر مقایسه
کنید با کمترین درآمد و این در حالی است که در برخی

عرضه محوری به تقاضا محوری تغییر کرده است به
همین ترتیب باید مردم را به مهارت آموزی تشویق
کنیم.به گفته وی ،در بخش اشتغال دانش بنیان
و اشتغال دیجیتالی و فناوری اطالعات نیز برای
سال  97درکشور  100هزار شغل پیش بینی شده
است.
«صالحی» افزود :به بافت ناکارآمد شهری به ویژه
در ســه شهری کــه دارای مشکالت اســت حتما
توجه شود که دولت برنامه دارد بنابراین دولتی
ها سختگیری نکنند.وی نداشتن مشکل کم آبی
را یکی از ویژگی های قطعی اقتصاد مقاومتی ذکر
و اضافه کرد :برنامه سازگاری با دوره کم آبی را
تدوین کنید و ما نباید حادثه غیرمترقبه ای به نام
کم آبی داشته باشیم.
وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز نیز گفت:
شهرداری ها فعال باشند و از همین االن تالش
کنند شهرها شــاداب ،زیبا و پرطراوت باشند.وی
اضافه کرد :حفاری ها حداکثر تا  10اسفند و پر
کردن آن ها تا  20اسفند ماه باید به اتمام برسد تا
شهرها در ایام نوروز پاک باشند.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز در این
جلسه گفت :برنامه دولت در دوره های مختلف
روشن و واضح ابالغ می شود بنابراین اگر بخواهیم
ارزیــابــی عملکرد داشــتــه باشیم بــایــد بــراســاس
همان برنامه هــای دولــت ارزیــابــی انــجــام شــود.
حجت االسالم «جعفری» افــزود :اگر این ارزیابی

بینالمللی جام تختی بر سکوی قهرمانی قرار بگیرد
تا مربیان تیم ملی کشتی آزاد نام او را به لیست دعوت
شدگان به اردوی تیم ملی اضافه کنند.پیش از این
امیر حسین محمدی و چند کشتیگیر دیگر تیم ملی
ایران که مورد غضب سرمربی تیم ملی کشتی ایران

جاها پیشرفت قابل بیان نیست .وی افزود :مقایسه این
گونه می تواند مخاطب را با خدمات نظام آشنا کند.وی
ادامه داد :تا انسان در ظلمت نباشد مخزن نور را نمی
بیند و ما ظلمت را دیده ایم که قدر نور را می دانیم.
حجت االسالم «ولی زاده» سردبیر روزنامه های استانی
خراسان نیز در این دیدار با برشمردن فضای رسانه ای
استان ،تالش روزنامه خراسان شمالی را توسعه استان
و حرکت در مسیر نیازها و مطالبات مردم اعالم کرد.
وی افزود :در دهه فجر خدمات نظام و اقدامات انجام
شده به نحو احسن در این روزنامه منعکس شد تا مردم
برخی کاستی ها را به پای نظام نگذارند.

ها براساس شاخص ها و برنامه های دولت باشد
اختالفات کنار می رود.
وی خاطرنشان کرد :در بهبود فضای کسب و کار
باید از ظرفیت های قانونی درست استفاده شود.
وقتی بخش های خصوصی ،دولتی و حاکمیتی
گفت و گو می کنند سعی داریم به نقطه مشترکی
که هدف گذاری شده است برسیم.
به گفته وی ،در شرایط فعلی متأسفانه انحراف
در اجرا در برخی بخش ها داریم بنابراین باید از
ابتدا برای پرهیز از تصمیم های سلیقه ای و تحقق
اقتصاد مقاومتی تالش کنیم.به گفته وی ،برنامه
ریــزی در یک کانال واحــد یکی از مــوارد مهم در
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید
همواره این موضوع رصد شود.وی با اشاره به نظر
کارشناسان و مدیرانی که اصرار داشتند قاچاق
در استان نداریم ،گفت :عرضه و مصرف هم یکی
از شاخص هــای قاچاق اســت که مصرف کاالی
خارجی زیاد داریم بنابراین شاخص اصلی است.
وی افــزود :دولت تصویب نامه دارد و اجــازه داده
دستگاه های اجرایی در رابطه با اختالفات تصمیم
گیری کنند.
وی با بیان این که استعالم فقط یک مرجع نیست
افــزود :به دلیل ایــن که تعدد قوانین داریــم باید
پنجره واحــدی به استناد ماده  70قانون برنامه
پنجم ،مــاده  8قانون بهبود فضای کسب و کار و
ماده  6قانون قاچاق کاال و ارز ایجاد شود.

قرار گرفته بودند محکوم به دعوت نشدن به اردوهای
تیم ملی شدند.حال باید دیــد در ادامــه اردو ،امیر
حسین محمدی به عنوان حریف تمرینی در خدمت
تیم ملی می ماند یا می تواند بار دیگر مربیان را متقاعد
به پوشیدن پیراهن تیم ملی کشتی آزاد ایران کند.

صدیقی -سامانه بارشی امــروز از استان خارج
می شود و تا اوایل هفته آتی کاهش ابر و افزایش
تدریجی دما را خواهیم داشت .رئیس اداره پیش
بینی اداره کل خراسان شمالی با بیان این خبر
افزود :بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر جوی
نسبتا ناپایدار تا روز جمعه بــرای منطقه است.
«هاشمی» گفت :بیشترین میزان بارندگی طی
 24ساعت منتهی به صبح روز گذشته مربوط
به ایستگاه یکه سعود با 13.4میلی متر ،کوسه
با 8.9میلی متر ،راز با 8.6میلی متر ،ربــاط با
7.3میلی متر و بجنورد با 4.2میلی متر بود .به
گزارش خبرنگار ما ،بر اساس گزارش هواشناسی
استان بارش باران تا پاسی از شب گذشته نیز ادامه
داشت و برف برخی ارتفاعات به خصوص گردنه
امین ا...را سفید پوش کرد .جاده های کوهستانی
طی همین مدت بارانی و مه آلود بود و تردد وسایل
نقلیه در محورهای مواصالتی به ویژه جاده های
کوهستانی استان هر چند با کندی همراه بود اما
بدون مشکل خاصی پیش رفت.

تردد با زنجیر چرخ
بارش شدید برف در عصر دیروز موجب شد تردد
در برخی محورهای استان از جمله در گردنه
های امین ا ...و اسدلی و محور بجنورد به جاجرم
در محدوده گردنه بیو تا شوقان و همچنین مسیر
حصارحسینی با زنجیر چرخ امکان پذیر باشد.

 I Iممنوعیت تردد کشنده ها در پی بارش برف

در پی بارش برف برای دومین بار طی ماه گذشته
تــردد کشنده ها در محورهای برفگیر استان
ممنون و تــردد بــدون زنجیر چرخ نیز غیرممکن
شد .به گــزارش خبرنگار ما ،در پی بارش برف و
کــوالک در محورهای کوهستانی استان ،پلیس
راه خراسان شمالی به رانندگان اجازه نداد تا از
گردنه های برفگیر بدون زنجیر چرخ عبور کنند
و تردد کشنده ها را نیز در این محورها ممنوع کرد.
پلیس راه استان همچنین از رانندگان خواست تا از
سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.

بدون تیتر
ﺍ ﺍبنا به گزارش کمیته جوانان فدراسیون فوتبال،
نام «احسان عابدی» از خراسان شمالی در فهرست
بازیکنان منتخب فستیوال زیر  ۱۲سال ایران دیده
می شود.
ﺍ ﺍ«فرهادی» رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شیروان گفت :همایش یک روزه فقه و سالمت ۹
اسفندماه در این واحد برگزار خواهد شد.

معاون فناوری اطالعات اداره کل ثبت احوال خبر داد:

خراسان شمالی در رتبه سوم
کشوری صدورکارت هوشمند ملی
اعالم آخرین جزئیات صدور کارت هوشمند ملی در استان

خراسان شمالی رتبه سوم کشور را در
صــدور کــارت هوشمند ملی به دست
آورد.
معاون فن آوری اطالعات ثبت احوال
خــراســان شمالی با بیان ایــن مطلب
و بــا اش ــاره بــه آخــریــن جزئیات صــدور
کارت هوشمند ملی در استان افزود:
در اجرای پروژه صدور کارت هوشمند
ملی ،این اداره کل با ایجاد  41ایستگاه
ثابت خدمات شهروندی در استان و با
رسالت دریافت درخواست ،تکمیل و
در نهایت فعال ســازی و تحویل کارت
هوشمند یکی از استان های پیشگام در
تحقق اهداف سازمان ثبت احوال کشور
بــوده اســت« .مرتضی پورجعفر دوین»
گفت :ثبت اح ــوال خــراســان شمالی
تاکنون با دریافت بیش از  425هزار
درخواست از  627هــزار و  184نفر
جمعیت باالی  15سال استان که برابر
با  68درصد جمعیت واجد شرایط اخذ
کارت هوشمند است ،رتبه سوم کشوری
را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد :با توجه به اعالم پایان
اعتبار کارت ملی قدیم و پذیرفته نشدن
آن توسط ارگان های دولتی و خصوصی
از ابتدای سال  1397به هم استانی
های عزیز توصیه می کنیم فرصت را
مغتنم بدانند و نسبت به ثبت نام اولیه
و نوبت گیری دریافت کارت هوشمند
ملی از طریق سامانه www.ncr.ir
اقدامکنند.
وی بیان کرد :در حال حاضر قریب به
 16هزار کارت هوشمند ملی در ادارات
ثبت احــوال  ،دفاتر پیشخوان و پست
استان موجود است ،اما با وجود ارسال
پیامک ،متقاضیان آن ها برای فعال و
تحویل آن اقــدام نکرده اند و به لحاظ
امنیتی و به منظور جلوگیری از سوء
استفاده باید این کارت ها در صورت
تحویل گرفته نشدن پس از گذشت
مدت معینی ابطال و امحا شود.
وی تصریح کــرد :از ایــن تعداد کارت

موجود در ادارات  4هزار و 388کارت
هوشمند ملی متعلق به افرادی است که
تا پایان سال  1395ثبت نام کرده اند
و کارت آن ها هم صادر شده است ولی
متاسفانه برای دریافت آن اقدامی نکرده
اند.وی در همین رابطه تأکید کرد :از هم
استانی های محترم که نسبت به تحویل
گرفتن کارت هوشمند ملی خود اقدام
نکرده اند تقاضا داریــم در اســرع وقت
نسبت به تحویل گرفتن کارت خود اقدام
کنند تا متحمل هزینه و اتالف زمان برای
صــدور مجدد کــارت نشوند«.پورجعفر
دوین» اضافه کرد :اداره کل ثبت احوال
اســتــان ،طــرح ارتــبــاط با سیم کــارت و
ایجاد ایستگاه های سیار کارت هوشمند
را بــرای دریافت درخواست معلوالن،
سالمندان ،روستاییان و افرادی که به
هر دلیلی مشکل حضور در دفاتر ثابت را
دارند تهیه کرد و به سازمان ثبت احوال
کشور پیشنهاد داد که مــورد پذیرش
سازمان قرار گرفت .وی اظهارکرد :در
حال حاضر نیز راه اندازی ایستگاه های
سیار بــرای کل کشور در برنامه های
سازمان قرار گرفته که مجوز راه اندازی
 26ایستگاه سیار در ادارات ثبت احوال
و پست و دفاتر پیشخوان دریافت شده
است و در ایام ا ...دهه فجر مورد بهره
برداری شد.وی با اشاره به این که برای

حصول به نتایج مطلوب در این زمینه،
اداره کل ثبت احوال استان از ظرفیت
دفاتر پست و پیشخوان دولــت استان
نیز بهره گرفته شده است ،ادامه داد :از
 67ایستگاه ثابت و سیار 26 ،ایستگاه
در ادارات و نمایندگی های ثبت احوال
 13 ،ایستگاه در ادارات پست استان و
 28ایستگاه در دفاتر پیشخوان دولت
مستقر اســـت.وی گفت :بــا پیشرفت
علم و فناوری اطالعات ،نیاز مبرم به
وجــود ابــزار احــراز هویت دیجیتال که
الزمه ورود به دولت الکترونیک و شهر
هوشمند است ،نمایان می شود .وی
ادامــه داد :در این راستا سازمان ثبت
احوال کشور به صدور کارت هوشمند
ملی با شاخص های امنیتی باال برای
احـــراز هویت در سطح ملی و ایجاد
ب ــس ــت ــری امـــــن بــــرای
دریــافــت بسیاری از
خـــدمـــات ،بـــدون
حـــتـــی نــــیــــاز بــه
مراجعه حضوری
اقدام کرده است.
«پ ــورج ــع ــف ــر

دویــن» افــزود :از قابلیت هــای کارت
هوشمند ملی می توان به ابزاری برای
شناسایی ،تصدیق هویت ،تطبیق اثر
انگشت و امضای دیجیتال همراه با
رمزهای عبور و ویژگی هــای امنیتی
بسیار باال و غیر قابل جعل بدنه کارت
اشاره کرد .معاون فن آوری اطالعات
ثبت احوال خراسان شمالی ادامه داد:
همه ویژگی هــای اعــام شــده دربــاره
کارتهوشمندملی،امکانیرابهدارنده
آن می دهد تا به راحتی قابل شناسایی
شود که این امر امنیت خدمات رسانی
به دارن ــده کــارت را نه تنها در فضای
واقعی بلکه حتی در فضای مجازی نیز
تضمین می کند .وی بیان کرد :کارت
هوشمند به تنهایی قادر است جایگزین
اصلحی برای تمامی کارت های موجود
(کــارت شناسایی ،گواهینامه ،کارت
های بانکی و )...شود بــدون این که
کوچکترین خللی در کیفیت خدمت
رسانی ایجاد کند.
وی خاطر نشان کرد :پیش از اجرای
طــرح کــارت هوشمند ملی ،سازمان
ثبت احــوال کشور با ایجاد زیرساخت
های الزم ،از طریق ادارات کل استان
ها به آرشیو کردن تمام اسناد والدت
و وفــات ادارات اقــدام کــرد تا با تهیه
آرشیو کشوری ،امکان ارائه خدمت به
هموطنان محترم در سراسر کشور را
مستقل و بدون نیاز به مراجعه به محل
صــدور اسناد فراهم کند و در همین
راستا اداره کل ثبت احــوال استان
نیز با آرشیو یک میلیون و 939
هــزار بــرگ سند و ایجاد پایگاه
آرشیو الکترونیکی اسناد در
کل استان ،زمینه اجرای صدور
کــارت هوشمند ملی را فراهم
کرد.
گزارش ویژه

