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نماینده مردم اسفراین خبر داد:

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

● ● چــالــه هــای خــیــابــان هــای بــجــنــورد جلوبندی
خودروهای شهروندان را خراب کرده است .تا
کی باید فقط به حاشیه شهر رسیدگی و آسفالت
فراموش شود؟

خبر

همایش کارآفرینی اجتماعی
محمدی -همایش کارآفرینی اجتماعی برگزار
شــد .عضو انجمن سخنرانان برتر ایــران در این
همایش با بیان این که کارآفرینان اول فکر و سپس
کار می کنند ،افــزود :کارآفرین موفق کسی است
که توانمندسازی ،پیاده ســازی و امکان سنجی
را انجام دهد.دکتر «هــادی کاهانی مقدم» ثروت
اندیشه ،رفتار و گفتار را از مقدمات کارآفرینی
دانست و افــزود :اگر این ثروت ها را داشته باشیم
به ثــروت مــادی هم می رســیــم.وی نیازسنجی را
مرحله مقدماتی برای ورود به کارآفرینی دانست
و اظهارکرد :استقالل طلبی ،خالقیت ،انعطاف
پذیری ،صبر و بردباری ،شجاعت ،جسارت انجام
کار ،مدیر و مدبر بودن ،قدرت چاره جویی و مثبت
اندیشی از جمله ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
اس ــت.وی اف ــزود :کشورهای کمتر توسعه یافته
کارآفرینی را ایجاد شغل می دانند در حالی که
کشورهای توسعه یافته ،کارآفرینی را رسیدن به
بهره وری و راندمان باال معنا می کنند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

کمبود دبیر فیزیک
روزنامه خراسان در شماره  5624که 17
آذر ماه  1347به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  10از کمبود دبیر فیزیک در اسفراین
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«در سال گذشته تنها دبیر فیزیک اسفراین
تــرک محل خــدمــت نــمــود و کسی بجایش
اعزام نشد و بتقاضای اداره آموزش و پرورش
اسفراین و موافقت اداره کل آموزش و پرورش
خراسان دبیر فیزیک دبیرستانهای سبزوار
روزهــای جمعه در اسفراین تدریس نمود و
حاال با اینکه سه ماه است از سال تحصیلی
میگذرد هنوز این کمبود مرتفع نگردیده و
دانــش آم ــوزان در بالتکلیفی بسر میبرند.
خوبست مقامات مسئول در اینباره اقدامی
بنمایند تا رفع نگرانی اهالی گردد».

قول شستا برای سرمایه گذاری ۳هزار میلیارد تومانی در استان
نجفیان -نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای
اسالمی از قول شستا برای سرمایه گذاری  ۳هزار
میلیارد تومانی در استان در قالب پروژه اوره آمونیاک

 ۲خبر داد.دکتر «هادی قوامی» با اشاره به این که
شرکت قبلی نمی توانست بــرای آغــاز این سرمایه
گــذاری در استان اقــدام کند ،گفت :توسط شرکت

گالیه ها از ُپر خوری اینترنت
شیری -اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و
ادعــای مشترکان مبنی بر حجم خــوری اینترنت
از جمله مسائلی است که کاربران اینترنتی به آن
اعتراض دارنــد و با وجود تأکید وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات بر ناصحیح بودن نظر کاربران
و تغییر نحوه مصرف آن ها ،باز هم نحوه محاسبه
مصرف بسته ها را قبول ندارند و خواستار اصالح
خدمات دهی در این بخش هستند.
به طــوری که یکی از کاربران در این بــاره گفت:
دانشجویی هستم که به منظور کاهش هزینه ها ،به
غیر از پیام های متنی ،هیچ گونه دانلود یا آپدیتی
نمیکنم اما بسته  10هزار تومانی اینترنتی که
قبال در یک ماه مصرف می شد ،اکنون به  10روز
هم نمی رسد و بالفاصله پیام اتمام حجم اینترنتی
می آیــد.وی افــزود :بسته های اینترنتی براساس
مصرف کــاربــران محاسبه نمی شــود و هــر گونه
کوتاهی در خدمات دهی را به مصرف کاربران
نسبت می دهند.وی اظهارکرد :با این که یک بسته

اینترنتی یک ماهه خــریــداری و حتی پیام فعال
شدن بسته را دریافت کردم اما پس از دو روز پیام
مصرف بیش از حد مجاز اینترنت با تعرفه آزاد برایم
ارسال و متعاقب آن خط تلفن ام یک طرفه شد و
وقتی پیگیر مسئله شدم تنها جواب مخابرات این
بود که اینترنت با تعرفه آزاد مصرف کرده اید و تا
زمانی که بدهی تان را پرداخت نکنید ارتباط تلفن
شما برقرار نخواهد شد.وی ادامه داد :در حالی که
اشتباه از طرف مخابرات بوده که بسته خریداری ام
را فعال نکرده بود ولی با این وجود ملزم به پرداخت
 300هــزار تومان مصرف اینترنت با تعرفه آزاد
شــدم.وی تصریح کــرد :هم اکنون قیمت و حجم
بسته های اینترنتی هر چند وقت تغییر می کند و
پاسخ های آن ها هنوز نتوانسته کاربران را متقاعد
کند که این حجم اینترنت براساس مصرف آن ها
محاسبه می شود.یکی دیگر از کاربران در این باره
گفت :حجم خوری اینترنتی اصطالحی است که
واقع ًا انجام می شود و بسته های یک ماهه  4روز

معاون وزیر علوم در اسفراین مطرح کرد:

ضرورت ماموریت گرایی مراکز آموزش عالی
نجفیان -معاون آمــوزشــی وزیــر علوم ،تحقیقات و
فناوری بر ضرورت ماموریت گرایی مراکز آموزش عالی
تاکید کرد.دکتر «شریعتی نیاسر» در حاشیه بازدید از

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با اشاره
به این که این مجتمع در بخش صنعتی موفق بوده
است ،گفت :مجاورت با صنعت از امتیازات برتر این

سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) یک شرکت
جدیدبه زودی ایجاد می شود.وی از قول مساعد مدیر
عامل شستا برای تسریع در تحقق سرمایه گذاری در

هم جواب نمی دهند.وی ادامه داد :بنا بر شرایط
کاری ام ،تنها مصرف اینترنتی من ارسال پیام های
متنی است که به طور متوسط بیشتر از  20پیام
نیست که برای انجام همین میزان پیام ماهانه یک
بسته خریداری می کردم وحتی حجم خریداری
شده طی یک ماه هم به پایان نمی رسید اما اکنون
همان میزان حجم با هزینه باالتر طی  4روز به پایان
می رسد و باز هم متولیان امر می خواهند به اجبار
کاربران را متقاعد کنند که دانلود فیلم و عکس
دارند.
وی خاطرنشان کرد :اگر تعرفه اینترنت و میزان
حجم هر بسته تغییر می کند باید به کاربران اطالع
رسانی شود نه این که کاربران را متهم به افزایش
مصرف کنند.وی اضافه کــرد :اگــر حجم خوری
انجام نمی شود و مخابرات کارش را به خوبی انجام
می دهد باید تعداد اندکی از کاربران اشتباه کنند
نه این که بیشتر کاربران روی حجم خوری اینترنت
اتفاق نظر داشته باشند.
در ای ــن بـــاره کــارشــنــاس ارشـــد دیــتــای شرکت
مخابرات خراسان شمالی گفت :تعرفه اینترنت
براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات محاسبه

مجتمع صنعتی است.وی با اشاره به ضرورت ارتباط
تنگاتنگ دانشگاه با صنعت افــزود :مجتمع آموزش
عالی اسفراین در مدار ماموریتی خود قرار گرفته است
و با تکیه بر ماموریت گرایی باید از پراکنده کاری پرهیز
شود.وی تصریح کرد :مراکز آموزش عالی باید همگرا
و هماهنگ با دانشگاه مادر استان حرکت کنند.به
گــزارش خبرنگار ما ،دکتر «شریعتی نیاسر» معاون

اوره آمونیاک ۲خبر داد و اضافه کرد :با راه اندازی
این شرکت جدید روند تحقق سرمایه گذاری از سوی
آن پیگیری خواهد شد.

می شود که آخرین مصوبه مربوط به چند ماه پیش
است و در ماه های اخیر مصوبه جدیدی مبنی بر
افزایش قیمت تعرفه ها نداشتیم«.محبی» افزود:
افــزایــش ســرعــت یکی از عــوامــل مــصــرف بیشتر
اینترنت است که نباید این گونه خدمات را نادیده
گرفت و هر زمانی اعتراضی در این باره بوده به
مشترکان ثابت شده که توسط خودشان مصرف
شده اســت.وی اضافه کرد :بسته ای که مشترک
دریافت می کند ،سرعت آن بر اساس طرحی که
روی آن مشخص شده محاسبه می شود در نتیجه
مصرف واقعی مشترک روی سیستم ثبت می شود
و مشکلی در این بخش وجود ندارد.وی اضافه کرد:
نرم افزارهایی که روی گوشی هاست ،تنظیماتی
دارد که اجــازه داده می شود به صــورت خودکار
تنظیم شود یا نه که گاهی مشترکان این تنظیمات
را انجام نمی دهند و آپدیت خودکار انجام می شود
که در میزان مصرف اینترنت بی تأثیر نیست.
وی حفظ مسائل امنیتی را یکی از مباحث مورد
توجه کــاربــران دانــســت و گفت :کــاربــران بــرای
جلوگیری از هک شدن اینترنت حتما برای مودم
های شان رمز بگذارند تا مشکلی ایجاد نشود.

آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در همراهی
دکتر «آهنچیان» مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش
عالی ،دکتر «شمیرانی» مدیر کل آموزش عالی غیر
دولتی و دکتر «محب زادگان» مشاور معاون آموزشی
وزیر با حضور در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی
اسفراین پس از ادای احترام به شهدای گمنام از
ظرفیت های این مجتمع بازدید کردند.

افتتاح پایگاه های اوقات فراغت دانش آموزان با نیازهای ویژه

نمایش  100عروسک ملل از امروز

علی نیا -پایگاه اوقات فراغت دانش آموزان با نیازهای ویژه روز گذشته در مرکز آموزشی صنوبر (پایگاه
مهرگان یک و دو) افتتاح شد.رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی در این آیین با اشاره به
این که دانش آموزان با نیازهای ویژه در  5پایگاه در شهرهای اسفراین ،شیروان و بجنورد جذب کالس های
اوقات فراغت می شوند ،گفت :دانش آموزان در این پایگاه ها مهارت هایی را فرا می گیرند که در زندگی
مورد استفاده قرار خواهند داد.دکتر «علی متقیان» افزود :موسیقی از جمله برنامه هایی است که در پایگاه
های اوقات فراغت به دانش آموزان آموزش داده می شود و یکی از برنامه های آینده ما آموزش موسیقی در
طول سال تحصیلی به دانش آموزان با نیازهای ویژه خواهد بود.وی از همت خیران به منظور تهیه ابزار
موسیقی برای این دانش آموزان در این پایگاه ها خبر و ادامه داد :در کنار آموزش موسیقی برنامه های توان
بخشی ،گفتار درمانی و کالس آموزش های مهارتی هم برگزار خواهد شد.

خانه عروسک های ملل  100عروسک از ملل گوناگون را از امروز در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن به
نمایش می گذارد .دبیرجشنواره تابستانی فیلم کودک و نوجوان خاله قورباغه با بیان این که موزه عروسک
های ملل برای تمام عروسک های دنیاست که می تواند ما را با فرهنگ آن ها پیوند دهد ،افزود :از آن جایی
که عروسکها ابزارهایی قدرتمند و کارآمد هستند که می توانند به عنوان سفیران فرهنگی ،سبب شناخت
و معرفی پیشینه تاریخی ،فرهنگ و آداب و رسوم مردمان مناطق مختلف در هر نقطه ای از جهان باشند،
بخشی از آثار این موزه در مجتمع گلشن بجنورد به نمایش گذاشته می شود.
«طاهر خرمی» افزود :در این موزه که به نوعی خانه عروسک های جهان به شمار می رود ،بیش از ١٠٠
عروسک از ملل مختلف به نمایش گذاشته می شود.وی اظهار کرد :این حرکت از برنامه های جشنواره
تابستانه فیلم کودک و نوجوان «خاله قورباغه» است.

مواظب ویروس های
سرمایهگذاری باشید
ولی زاده -نماینده اسفراین اعالم کرد3 :هزار
میلیارد تــومــان توسط شرکت شستا در استان
سرمایه گذاری می شود .این خبر در شرایط فعلی
بسیار قابل توجه است و می تواند مژده ای باشد
برای استان اما این سوال در ذهن ایجاد می شود
که آیا این سرمایه گذاری به سرنوشت پاالیشگاه
کالیمانی و شرکت الستیک بــارز مبتال نخواهد
«به َبه» در خصوص پاالیشگاه کالیمانی
شد؟ چقدر َ
گفته شد و بعد متاسفانه آن نتیجه را داد یا الستیک
بارز به صورت رسمی از سوی مدیران ارشد اعالم
و حتی تبلیغات خیابانی هــم از ســوی مدیران
شهرستان انجام شد ولی اکنون به ظاهر لغو شده
و این سرمایه گــذاری صورت نمی گیرد! باالخره
خبر سرمایه گذاری جدید در چه حد تضمین دارد
که سرنوشت کالیمانی و الستیک بــارز را پیدا
نکند؟ البته «قوامی» نماینده اسفراین که معموال
خبرهای اقتصادی را در کیف اش دارد ،خبرهای
غیر مستند را به رسانه ها و افکار عمومی نمی دهد
اما از این جهت ســوال یاد شده در ذهنم پررنگ
شد که برخی از مدیران محترم استان در جلسات
رسمی خبر الستیک بارز را دادنــد و در رسانه ها
چاپ شد ولی امروز متاسفانه خبری از آن نیست و
لغو شده است یا این که در خصوص سرمایه گذاری
پاالیشگاه کالیمانی برخی با رنگ و لعاب از آن
یاد می کردند و بعد که گند پروژه یاد شده درآمد
گفتند کی بود؟ کی بود؟ ما نبودیم!! باالخره آن
پروژه و شخص متهم با اجازه چه دستگاهی وارد
استان شد و مجوز گرفت و چه دستگاهی در این
امر کوتاهی کرد و مسئولیت امر متوجه چه دستگاه
یا شخصی اســت؟ جان کالم این که خبر 3هزار
میلیاردی عالی است به شرط این که به ویروس
پروژه کالیمانی و الستیک بارز مبتال نشود.

خبر

ارسال  39اثر به جشنواره
تئاترکوتاه
مرتضوی 39 -اثر به چهارمین جشنواره تئاتر کوتاه
خــراســان شمالی رسید.سرپرست معاونت هنری
اداره کل ارشاد با اعالم این خبر به خبرنگار ما افزود:
از مجموع آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره 13 ،اثر
مربوط به بجنورد و بقیه مربوط به شهرستان های
استان است«.ابوالحسن حیدری» افــزود :چهارمین
جشنوارهنمایشهایکوتاهجواندر2بخشصحنهای
و خیابانی و به منظور رشد و توسعه هنرهای نمایشی،
ارتقای سطح کیفی تئاتر استان و فراهم آوردن مجالی
بــرای بــروز و ظهور استعدادهای جــوان و خــاق و
شناسایی و تربیت نسل نو در استان برگزار می شود.

