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شنبه  ۲تیر  ۹ 1397شوال  143۹شماره 27۴۱

گزارشی از جلسات وزیر کشور در بجنورد
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● چرا به وضعیت گلستان شهر بجنورد رسیدگی
نمی شود؟
● کرایه حمل و نقل روستایی در برخی مسیرهای
استان ساز و کار قانونمندی نــدارد و بعضی از
رانندگان هر چقدر بخواهند از مردم کرایه می
گیرند.
● چرا و تا چه زمانی ما اهالی بوربور باید آب شور
بنوشیم؟
●  24متری شهرک امام خمینی(ره) بجنورد را
بازگشایی کرده اند اما زیرسازی های آن را هم
باید انجام دهند و آسفالت آن را تکمیل کنند تا
انتظار  20ساله مردم به پایان برسد.
● به ســازی جــاده سنخواست ناتمام باقی مانده
است.

بدون تیتر
ﺍ ﺍنشست ستاد فرهنگی و اجتماعی استان با
حضور رستم وندی ،معاون وزیر و رئیس سازمان
امور اجتماعی کشور در بجنورد برگزار شد.
ﺍ ﺍطی مراسمی به مناسبت هفته قوه قضاییه و
گرامی داشت یاد و خاطره شهید آیت ا ...دکتر
شهید بهشتی و  ۷۲تن از یاران امــام(ره) و امت،
گلزار مطهر شهدای اسفراین با حضور مدیران
غبارروبی ،عطرافشانی و گلباران شد.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

تعطیلی عملیات احداث
خیابان در جاجرم
روزنامه خراسان در شماره  5550که 17
شهریور ماه  1347به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گزارش میدهند» از تعطیلی عملیات احداث
خیابان در جاجرم خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :با تمام جدیت شهردار
جاجرم کــار احــداث خیابان تعطیل شــده و
خاکهای خرابه ها بسر و روی مردم میریزد.
علت رکود گویا نبودن بودجه میباشد ».در
مطلبی دیگر در ایــن ستون با تیتر «حمام
ساخته میشود» آمده است« :در درق که فاقد
حمام بود یک گرمابه دوش آبرومند در دست
ساختمان قرار گرفته است .هزینه آن از محل
اعانه مردم و  5درصد و بمیزان پانصد هزار
ریال برآورد شده است».

همشهری در خانه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر همشهری ،عصر
پنج شنبه با استقبال استاندار و نماینده ولی فقیه
وارد بجنورد شد و طی سخنانی از امنیت مرزهای
استان خراسان شمالی ابراز رضایت کرد و پس از

وزیر کشور در جلسه اقتصاد مقاومتی ،اشتغال و رونق اقتصادی خراسان شمالی:

روستاییان برای استفاده از تسهیالت اشتغال توجیه نیستند

بیش از  70درصد نارضایتی مردم در زمینه های اقتصادی ،معیشتی و بیکاری است
شیری -روستاییان برای استفاده از تسهیالت اشتغال
روستایی که در اختیارشان گذاشته می شود توجیه
نیستند و حلقه واسط بین مردم و دولت را کم داریم.
وزیــر کشور روز گذشته در جلسه اقتصاد مقاومتی،
اشتغال و رونق اقتصادی خراسان شمالی با اشاره به
اجرای طرح اشتغال روستایی گفت :رئیس جمهور 12
هزار میلیارد تومان منابع در اختیار مشاغل روستایی
گذاشته است و در سه ماه نخست امسال تنها  6درصد
از این تسهیالت ارزان قیمت و مناسب محقق شده
است«.عبدالرضا رحمانی فضلی» با اشاره به سهمیه
بیش از  300میلیارد تومانی تسهیالت اشتغال در
خراسان شمالی افزود :دهیاران باید درباره اشتغال
خانگی توجیه شوند و طرح های مختلفی را برای مردم
تعریف کنند.وی با مضحکه خواندن خروج آمریکا از
حقوق بشر گفت :ما باید قدرت ایستادگی و استقالل
داشته باشیم.وی ادامه داد :همیشه بیش از  70درصد
نارضایتی مردم در حوزه های اقتصادی ،معیشتی و
بیکاری است بنابراین موضوع اقتصاد مسئله ای است

که زمینه آسیب پذیری ما در داخــل و خــارج را مهیا
می کند.وی گفت :اکنون  5میلیون مراجعه در روز
به ادارات انجام می شود که درصد باالیی از آن ها به
ناراضی برمی گردند .وی افــزود :در حالی که یک
شرکت در دنیا  5برابر ما درآمد دارد افت دارد که ما
را به شیر نفت وصل و از این طریق ما را تهدید کنند.
استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت :نرخ
بیکاری در خراسان شمالی در سال  96به  9.7درصد
رسید یعنی یک و نیم درصد نسبت به سال قبل از آن
کاهش داریم .نکته اساسی این که در پایان سال 95
سهمیه ای که دولت برای ایجاد شغل ابالغ کرده بود
 8 ،هزار و  680نفر بود اما برای  10هزار نفر هدف
گذاری کردیم و در پایان سال  12هزار و  328شغل
ایجاد شد که به دلیل رکود و تعطیلی هزار و  16نفر
خروجی داشتیم«.صالحی» افــزود :در سال  97نیز
سهمیه ای که برای استان در نظر گرفته شده ،هزار و
 291نفر است که ما برای  11هزار نفر هدف گذاری
کرده ایم و خواستیم هزار نفر شغل مربوط به مباحث

در نشستستادفرهنگی،اجتماعی،مدیریتوساماندهیآسیبهایاجتماعیمطرحشد:

نرخ شیوع اعتیاد در استان باالتر از میانگین کشوری
مهلت  6ماهه به کارگران و دانشجویان معتاد برای ترک اعتیاد
علی نیا -در بین آسیب های اجتماعی در خراسان
شمالی ،اعتیاد رتبه اول را در استان دارد و نرخ
شیوع اعتیاد در این استان باالتر از میانگین کشوری
است .رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان این
مطلب در نشست ستاد فرهنگی ،اجتماعی ،مدیریت
و سامان دهی آسیب های اجتماعی استان افزود :در
زمینه اعتیاد کارگری هم شاخص نگران کننده ای
وجود دارد که  11درصد از میانگین کشوری باالتر
است«.رستم ونــدی» گفت :مصرف مــواد مخدر در
کشور در بین کارگران  22.3درصد و در این استان
 33.3درصد است و همچنین در حوزه دانشجویی
هم اندکی بیشتر از میانگین به نظر می رسد و بهبود
این شرایط نیازمند برنامه عملیاتی موثر در حوزه
کاهش اعتیاد است.وزیر کشور نیز در این جلسه با
اشاره به پیشنهاد انقالبی برای پاک سازی خراسان
شمالی اظــهــار کــرد :همه کارشناسان و مدیران
موضوع های مربوط به آسیب های اجتماعی را دقیق
بررسی کردند و مجموعه ای از پیشنهادها رسیده

بود که امیدواریم به آن ها عمل کنیم و کلیات این
پیشنهادها ،قابل قبول است ومن پیشنهاد انقالبی
دارم؛ اگر می توانید انجام دهید که این ریز کارها کنار
می رود ،اگر هم نه و می خواهید با ریزکارها دل تان
خوش باشد« .رحمانی فضلی» افــزود :بیایید واقعا
خراسان شمالی را از نظر مواد مخدر ،استان پاکی
اعالم کنید و می توانید این اقدام را طی  2سال انجام
دهید.وی خطاب به مسئوالن استانی بیان کرد :شما
طرح جامع برای این اقدام تهیه کنید تا ما طرح شما را
تصویب کنیم و طی  2سال می توان استان خراسان
شمالی را استان پاک از نظر مواد مخدر اعالم کرد.
وی گفت 20 :سال از حوزه آسیب های اجتماعی
عقب هستیم و اگر بخواهیم برای بهبود شرایط عادی
اقدام کنیم ،نمی شود و باید حرکت انقالبی در این
زمینه انجام دهیم.وی با اشاره به اعتیاد کارگری از
متولیان مربوطه خواست این افراد را شناسایی کنند
و بخواهند بعد از  6ماه اعتیادشان را ترک کنند و در
غیر این صورت اخــراج شوند .وی با توجه به اعتیاد

آن با حضور وی پایانه جدید فرودگاه بجنورد افتتاح
شد.
وزیـــر کــشــور صــبــح جمعه در  2جلسه اقتصاد
مقاومتی ،اشتغال و رونــق اقتصادی و همچنین

آی تی باشد.وی با اشاره به رتبه اول خراسان شمالی
در نرخ مشارکت اقتصادی در سه فصل تابستان ،پاییز
و زمستان گفت :در بخش درآمــد سرانه رتبه  13را
داریم که  70درصد درآمد سرانه کشوری است و به
شدت تالش می کنیم به حد متوسط و باالتر برسیم.
وی تصریح کــرد :طــرح جامع سرمایه گــذاری را در
شورای برنامه ریزی استان مصوب کردیم و هر سرمایه
گــذاری که بخواهد در استان سرمایه گــذاری کند و
نیاز به زمین ،انرژی ،برق و ...داشته باشد با مراجعه
به اداره کل امور اقتصادی و دارایی می تواند ویژگی
های هر منطقه را به دست آورد.وی همچنین به مصوبه
اعتبار برای راه و انتقال برق معادن در شورای برنامه
ریزی استان اشاره کرد و ادامه داد :با این گونه مصوبه
ها تالش می کنیم سرمایه گذار برای سرمایه گذاری
در استان اقــدام کند.وی اضافه کــرد :درســت است
که در بخش تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری
معادل متوسط کشوری پیش رفتیم اما رتبه سه کشور
را داشتیم.وی الحاق خراسان شمالی به قلمروی
جغرافیایی طرح توسعه سرمایه گذاری در منطقه شرق
و غرب کشور را نوید داد و گفت :اگرچه این مصوبه
مربوط به  12اسفند  93است اما هنوز از سوابق آن
استفاده نشده است و تقاضا داریم اعتبار برای رشد
استان در توسعه شرق و غرب داشته باشیم .وی تأکید

دانشجویی اظهارکرد :دانشجویان معتاد شناسایی
شوند و برای ترک طی شش ماه اقدام کنند و چنان چه
نتوانستند ،اخراج شوند.نماینده ولی فقیه در استان
نیز با اشاره به این که در مبارزه با آسیب های اجتماعی
کمتر به سبب ها و بیشتر به مسبب ها پرداخته ایم،
گفت :گاهی سبب ،ریشه و علل را در مبارزه با آسیب
های اجتماعی باید مد نظر بگیریم تا نتیجه بگیریم
زیرا خیلی از اقدام ها مسکن خواهد بود و نتیجه ای
نخواهد داشــت .آیت ا« ...یعقوبی» با اشــاره به این
که اگر هرکسی طبل خــودش را بزند کار به نتیجه
نخواهد رسید ،بیان کرد :خانه های مجردی یکی
دیگر از آسیب هایی است که باید برای جلوگیری از آن
اقدامی انجام داد ،زیرا خیلی از مفاسد در خلوت ها و
خانه های مجردی رخ می دهد«.صالحی» ،استاندار
خراسان شمالی نیز با اشاره به پیشنهاد وزیر کشور
از مسئوالن مربوطه خواست کارگروهی با مسئولیت
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تشکیل و از
شنبه جمع بندی پیشنهادها انجام شود.وی گفت :با
سمن ها مذاکره های الزم انجام شود و تا آخر تیرماه
پیشنهادهای اولیه را بدهند و تا آخر مرداد ماه برای
اجرایی شدن طرح را آماده کنیم .وی افزود :چنان
چه بخواهیم عدالت اجتماعی را اجرا کنیم باید ریشه
تبعیض و رانت مدیران در مرحله نخست خشکانده

نشست ستاد فرهنگی ،اجتماعی ،مدیریت و سامان
دهی آسیب های اجتماعی خراسان شمالی شرکت
کرد که گزارشی از این جلسات را در این صفحه
خواهید خواند.

کــرد :در برنامه داریــم امسال  263پــروژه با اعتبار
حداقل  135میلیارد تومان با پیشرفت بــاالی 80
درصد را پیش ببریم.وی اضافه کرد :خراسان شمالی
تنها استانی است که نردبان آتش نشانی ندارد.
«احسان علی عالی» ،سرپرست سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان نیز در این جلسه به دو پروژه مصوب
و در حال اجرا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
طی امسال اشاره کرد و افزود :یکی از این پروژه های
مصوب بند انحرافی کیکانلو است که این پروژه افزایش
سطح زیرکشت و تأمین آب اراضی کشاورزی پایین
دست بند انحرافی را به میزان هزار و  900هکتار به
همراه دارد و افزایش ظرفیت تأمین آب از  3میلیون و
 700مترمکعب به  7میلیون مترمکعب خواهد بود و
اشتغال زایی این پروژه نیز  252نفر به صورت مستقیم
و  757نفر به صورت غیرمستقیم است.
وی با اشاره به این که اعتبار ردیف ارتقای شاخص های
استان در سال گذشته  105میلیارد تومان بود ،افزود:
 78میلیارد تومان آن بــرای ایجاد زیرساخت برای
بخش خصوصی روستای هدف گردشگری و کمک
های فنی و اعتباری در بخش کشاورزی اختصاص
یافته است که سیاست های استان بر اساس دستور
استاندار در سال  97برای این منبع حمایت از تولید
و بخش خصوصی است.

شود.وی بیان کرد :اعتیاد ،طالق ،حاشیه نشینی،
مفاسد اخالقی ،ضرب و جرح و خشونت و خودکشی
آسیب های اجتماعی در استان است و برای بهبود
ایــن شرایط  37پیشنهاد در بخش هــای مختلف
داریم«.ثمینی» سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری هم با توجه به پژوهش های
انجام شده در خراسان شمالی در خصوص اولویت
های آسیب های اجتماعی گفت :اعتیاد و طالق از
اولویت های آسیب های اجتماعی در استان به شمار
می رود.مسئول هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر
کشور هم با اشــاره به این که بــرای مقابله با عرضه
مواد مخدر اقدامات مقابله ای استان باید متمرکز بر
اقدامات اطالعاتی باشد ،گفت :کاهش دسترسی به
مواد مخدر و روان گردان ها باید طی برنامه ای کاهش
یابد و حداقل  30درصد کشفیات مواد مخدر نسبت
به زمــان مشابه سال آینده در استان افزایش یابد.
«حــســیــنــی» از اخــتــصــاص  500میلیون تــومــان
اعتبار ملی بــرای تکمیل نهایی اردوگ ــاه شیروان،
تصویب  500میلیون ری ــال اعتبار ب ــرای تجهیز
آزمایشگاه تشخیص مواد پلیس مواد مخدر خراسان
شمالی ،تامین اعتبار بــرای هزینه درمـــان300
معتاد بی بضاعت در طول سال و افزایش ظرفیت
مــرکــز مـــاده  16اســتــان بــه  150نفر خبر داد.

اخبار

هشدار قاضی القضات به
جوالن دهندگان در میدان
بی ثبات اقتصادی
آگاهی -ما به مردم تعهد می دهیم با افرادی که در
میدان بی ثبات اقتصادی فعلی جوالن می دهند
به طور ویژه و با قاطعیت برخورد کنیم.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان
این مطلب در سخنرانی پیش از خطبه های نماز
جمعه بجنورد با گرامی داشت سالروز شهادت
شهید بهشتی افزود :مردم رکن و صاحبان اصلی
این نظام هستند و دستگاه قضایی به عنوان
یکی از ارکــان اصلی این نظام وظیفه خود می
داند که با حمایت رهبری و پشتیبانی مردم در
راستای گسترش عدالت و احیای حقوق عامه
گام بردارد.
حجت االسالم «جعفری» گفت :مفسدان اقتصادی
این پیغام ما را بگیرند که اگر دستگاه های نظارتی
و اجرایی درست عمل کنند و گزارشی از مفسدان
اقتصادی که در میدان بی ثباتی فعلی جوالن می
دهند ارائه دهند دستگاه قضایی به طور ویژه و به
سرعت و با دقت به پرونده تشکیل شده رسیدگی و
با متخلف با قاطعیت برخورد می کند.
قاضی القضات استان ،پیشگیری از وقوع جرم،
نظارت بر اجرای قانون و دفاع شجاعانه از عدالت
و استقرار امنیت را از دیگر راهبردهای اساسی
دستگاه قضایی برشمرد که پایه گذار آن در انقالب
اسالمی شهید بهشتی است.

دمای هوا افزایش می یابد
صدیقی -با تــداوم جوی نسبتا پایدار تا اواسط
هفته دمای هوا افزایش می یابد .کارشناس اداره
کل هواشناسی خراسان شمالی با بیان این خبر
افزود :بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی
بیانگر آسمانی صاف و جوی آرام تا اواسط هفته
در منطقه است« .عظیم زاده» گفت :بر این اساس
برای امــروز تا روز سه شنبه پدیده غالب در اکثر
مناطق وزش باد گاهی بسیار شدید خواهد بود.

آتش سوزی در باغ های راز
جلگه باغ های شهر راز دچار حریق شد.آتش نشان
پایگاه آتش نشانی شهر راز با اعالم این خبر افزود:
آتش سوزی در جلگه باغ های شهر راز ساعت ۱۱
روز گذشته رخ داد«.محمد عین بیگی» گفت :در
این حادثه حدود هزار متر از جلگه باغ های شهر
راز و تعداد اندکی درخت در آتش سوخت و احتما ًال
عامل آتش سوزی جرقه موتور پمپ آب بوده است.

