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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

«اکبری» در تحریریه «خراسان شمالی» اعالم کرد:

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

● ● شهرداری بجنورد سرعت کار عمرانی را در پارک
دوبرار افزایش دهد که حداقل تابستان بتوانیم از
آن استفاده کنیم.

خبر

جمعه با ورزشی ها

شیرازی  -فوتبالیست هــای کوچک در زمین
چمن استادیوم  19مهر در فستیوال بزرگ استانی
شرکت کردند تا شروع جذابی برای جمعه ای باشد
که باز هم به نام ورزشی ها رقم خورد.امروز رقابت
های والیبال لیگ دسته سه کشور در بجنورد آغاز
شد و البته رقابت های فوتبال در رده های سنی
مختلف نیز پیگیری شد.به گزارش خبرنگار ما ،تیم
دانشگاه بجنورد نایب قهرمان المپیاد دانشجویان
کشور شد و تیم هــای ورزشــی دانــش آمــوزی یا
به مسابقات اعــزام شدند یا در رقابت ها خوش
درخشیدند ،مانند تیم مینی والیبال دبستان
شاهد فرشتگان که به مرحله یک شانزدهم به
عنوان سرگروه صعود کرد.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

پیکار با بی سوادی
روزنامه خراسان در شماره  5755که اول
خرداد ماه  1348به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «گزارشها و اخبار خبرنگاران ما از
شهرستانهای خراسان استان نهم» از پیکار
با بی سوادی در بجنورد خبر داده است .در
این مطلب می خوانیم« :طبق دعوت قبلی
که از طرف فرمانداری بجنورد بعمل آمده
بود نمایندگان اصناف پیشه وران و طبقات
مختلف مــردم در سالن فرمانداری بجنورد
حضور یافته و در این جلسه پیرامون پیکار
با بیسوادی بیاناتی ایراد شد و بنمایندگان
اصناف پیشه وران توصیه شد که همکاران
و کارگران خود را تشویق بشرکت در کالس
های پیکار با بی سوادی نمایند ».در مطلبی
دیگر در این ستون با تیتر «شروع امتحانات»
آمده است« :امتحانات نهائی متفرقه سیکل
اول و دوم داوطلبان از روز جمعه گذشته
در بجنورد آغــاز شد و ادامــه دارد .در این
امتحانات  206نفر شرکت دارند که 126
نفر در سیکل اول و  80نفر در سیکل دوم
داوطلبانه شرکت نموده اند».

کشاورزان نباید قربانی آزمون و خطای دولت شوند
شیری -رئیسکمیسیونکشاورزیگفتکهکشاورزان
نباید قربانی آزمون و خطای دولت شوند.
نماینده مردم در تحریریه روزنامه «خراسان شمالی»
به دفــاع از کــشــاورزان پرداخت و در پاسخ به سوال
خبرنگاری که پرسید کشاورزان آشخانه گالیه داشتند
که کشت برنج ممنوع شده ولی جایگزین آن معرفی
نشده است گفت :معرفی الگوی کشت ضروری است.
اول باید الگوی کشت معرفی شود و مسئله سود و زیان
کشاورزان مورد بررسی قرار گیرد ،سپس آنان از کشت
برنج منع شوند .این ظلم است که بدون الگو ،دستور
منع کشت صادر شود« .اکبری» در خصوص وضعیت
معیشتی کشاورزان استان گفت:منع کردن مردم از
انجام یک فعالیت مشکلی را حل نمی کند بلکه وظیفه
دولــت هدایت مثبت است یعنی قبل از منع مــردم از
کشت ،مسیر جدیدی را بــرای آن ها ایجاد کند.وی
افزود :متأسفانه این مشکل در بخش کشاورزی به کرات
اتفاق می افتد ،در عمل دولت موظف است الگوی کشت
تعریف کند که از آب استفاده بهینه شود و از اضافه یا
کمبود تولید در آن نوع کاالی مورد نیاز ،پیشگیری شود.
وی خاطرنشان کرد :دولت هیچ وقت برآورد دقیقی از
میزان نیاز واقعی کشور تعریف نکرده تا تعادل به گونه ای
برقرار شود که کشاورز احساس کند در سایه این تعادل
رعایت الگوی کشت به نفع اش خواهد بود.وی اضافه
کرد :با این که به کشاورزان اعالم شده به دلیل آب بر
بودن کشت برنج ،کشت نکنند اما در مقابل نگفتیم
چه محصولی کشت کنند.وی اظهارکرد :باید قبل از
منع کشت ،برآورد شود اراضی موجود استعداد کشت
چه محصوالتی را دارد چه بسا برخی اراضی رطوبتی
هستند و کشت جایگزین هم امکان ندارد بنابراین چون
کشاورزان را هدایت نکردیم آن ها هم از این موضوع
تمکین نمی کنند.وی گفت :مسئله نبود الگوی کشت
باعث شده در بعضی از سال ها افزایش تولید در بعضی
از محصوالت به گونه ای باشد که چون صادرات درستی
هم نداریم ،محصول روی دست کشاورزان بماند.

IIروزنامه خراسان شمالی مشی
اعتدالی دارد

نماینده مــردم  ۵شهرستان استان که روز گذشته با
هیئت همراه برای تبریک روز خبرنگار و خداقوت گویی
آمده بود،گفت :روزنامه خراسان شمالی مشی اعتدالی

پیش بینی
باران

دارد که در روش و کارکرد خود آن را اثبات کرده است و
در واقع ارزش نفس حضور شما همین است.
«اکبری» با اشــاره به نفس کار برخی خبرنگاران نیز
گفت :گاهی با بعضی از خبرنگاران هیجانی مواجه می
شوم که بیش از آن که به دنبال انعکاس یک حقیقت و
اطالع رسانی باشند به دنبال انعکاس هیجان هستند در
حالی که این روش به جامعه کمکی نمی کند.وی اضافه
کرد :حتی گاهی به دنبال ایجاد چالش برای مسئولی
هستند که مصاحبه می شود که این هم عایدی برای
جامعه ندارد در حالی که تالش رسانه ها باید در راستای
توسعهباشد.
وی با ارزشمند خواندن مشی و روش فعالیت روزنامه
خراسان شمالی اظهارکرد :در بسیاری از مسائل و موارد
از جمله اوضاع و احوال زلزله زدگان در همان برهه اگر
افرادی مانند شما نبودند و واقعیت ها را منعکس نمی
کردند چه بسا بسیاری از حقوق مردم به غفلت سپرده
می شد.
وی اضافه کرد :من به عنوان یک شاهد در آن مقطع
بارها به مسئوالن مربوطه مراجعه می کردم و ضعف ها
و کمبودها را منعکس می کردم با این حال یا سرعت
کم بود یا اراده ای در انجام ضرورت ها نبود اما فشارها،
پیگیری ها و تأکیدات عم ً
ال باعث شد که کمک های
ارزنده ای به آسیب دیدگان برسد.
وی نقش رسانه ها را کمتر از فعالیت نمایندگان ندانست
و ادامــه داد :چــون شما واقعیت را در برابر دیدگان
قضاوتگر کل جامعه قــرار می دهید ،هر مسئولی در
این قضیه حساسیت دارد و دوست ندارد که کوتاهی
یا اهمالی اگر هست به نمایش گذاشته شود و همگان
متوجه ایــن کاستی و قصور شــونــد.وی اضافه کرد:

صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
با پیش بینی باران و با توجه به رگباری بودن بارش
ها نسبت به احتمال وقوع روانــاب و سیالبی شدن
مسیل ها هشدار داد .طبق گفته کارشناس اداره کل
هواشناسی استان ،بیشترین فعالیت سامانه بارشی

اعتراف می کنم اگر ارتباطی با روزنامه خراسان شمالی
نداشتم در مجموع دیگر رسانه های استانی هم در
همین حد بود و ارتباط کمتر داشتم اما در سطح ملی
پاسخ خبرگزاری های خانه ملت را می دادم .وی گفت:
گفت و گوی من به عنوان نماینده با خبرنگاران کمتر از
دو سوم نمایندگان کشور نبوده حتی بیشتر از دوسوم
نمایندگان مصاحبه داشتم و دلیل اش مسئولیتی بود
که در کمیسیون داشتم.
وی تصریح کرد :قبول دارم در مقیاس محلی و استانی
اگر بخواهیم اخبار را به درستی به اطالع مردم برسانیم
حتم ًا باید ارتباطی صمیمانه و دوستانه برقرار شود
بنابراین من از ظرفیت این روزنامه که مشی اعتدالی آن
مناسب با روش کاری من است استفاده می کنم چون
روش کار من اعتدالی است و احساس می کنم افراط و
تفریط معنا ندارد.
این نماینده همچنین افزود :گاهی احساس می کنیم
در این دسته بندی ها اصولگرایان و اصــاح طلبان
حقیقت را فدای وابستگی به گروه ها می کنند .مث ً
ال
من یکی از منتقدان جدی «ربیعی» وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی بودم در حالی که فراکسیون امید حضور
پررنگینداشت.
وی تأکید کرد :قبول ندارم که حتم ًا باید در همه قضایا
تمکین کنیم چون قصور جدی از ربیعی داشتم نیازی
نبود حقیقت و نیاز مردم را که امانتی در دست من بود
فدای موضع گیری های جناحی کنم چه بسا که انتقاد
جدی من هم بی تأثیر نبود.
وی اضافه کرد :سه سال از این موضوع گذشته و کلنگی
به زمین زده نشده است و گفتم االن به مردم توضیح
بدهید اما جوابی نداشتند .سردبیر روزنامه های استانی

«خراسان» نیز در این دیدار با اشاره به ارزشیابی های
روزنامه خراسان گفت :ردیف مخاطب ما در بین رسانه
های کشور دوم و ردیف تیراژ چهارم است و تقریب ًا یکی
از مؤسساتی هستیم که با وجود بحران کاغذ برای رسانه
ها ،همچنان توانسته ایم شکل سابق فعالیت مان را
حفظ کنیم در حالی که برخی رسانه ها اخبار شان را
روی سایت می گذارند.
حجت االسالم «ولی زاده» افــزود :جایی که نیاز بوده
مثل استان سیستان و بلوچستان ،روزنامه مستقل ایجاد
کردیم تا از این طریق بتوانیم در اطالع رسانی بازوی
کمکی نظام باشیم.وی اظهارکرد :روزنامه خراسان
شمالی هم شاید کمترین روزنامه ای است که اصل
برنامه هایش را روی توسعه گذاشته است یعنی این
روزنامهسیاسینیست.
به گفته وی ،این روزنامه رنگ اصالح طلبی و اصولگرایی
ندارد و اصو ًال در مسائل زیربنایی استان وارد می شود به
عنوان مثال در زلزله  23اردیبهشت ماه سال گذشته با
وجود اعتراض های برخی مدیران استانی ،به طور جدی
وارد شدیم و گزارش هایی را نیز در روزنامه کشوری و
استانیمنتشرکردیم.
حجت االسالم «ولی زاده» خاطرنشان کرد :پس از این
اعتراض ها و تکذیب هایی که در رابطه با اخبار و گزارش
های زلزله انجام شد متوجه شدیم مقام معظم رهبری
از استانداری گزارش خواسته است که سعی داشتند
به این صورت منعکس کنند که روزنامه درست منتشر
نکرده است.
وی همچنین به پروژه  294واحدی مسکن معلوالن
گلستان شهر نیز اشاره کرد که به دلیل راه اندازی
نشدن آسانسور با مشکالت زیادی مواجه بودند و با
ورود روزنامه خراسان شمالی و پیگیری های الزم این
مشکل نیز برطرف شد.وی اظهار کرد :ما در رابطه
با مسائل استانی مفصل کار می کنیم و مالک این
نیست که این جریان اصولگرا یا اصالح طلب باشد
بلکه مالک کار ما مردم هستند.وی از این نماینده
بخش کشاورزی مجلس نیز خواست به عنوان نماینده
از امکانات روزنامه خراسان برای اطالع رسانی دقیق
به مردم استفاده کند و افزود :در میان روزنامه های
استانی تنها روزنامه ای هستیم که بیشترین توجه را به
روستاها داشته ایم و  12هزار نسخه روزنامه به روستاها
ارســال می شــود بــرای ایــن که اطــاع رسانی شود.

در مناطق شمال و شرق استان و با احتمال بارش
تگرگ خواهد بود و در مقابل در نوار جنوبی و غرب،
وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک برای امروز
پیش بینی می شود.
«عظیم زاده» گفت :بر این اساس پدیده غالب برای

روزهــای یک شنبه و دوشنبه افزایش ابر و وزش باد
شدید خواهد بــود .وی با بیان این که دمــای هوای
امروز نسبت به روزهای قبل 5درجه کاهش خواهد
یافت ،بیان کرد :از لحاظ دمایی انتظار می رود هفته
خنک تری را در پیش رو داشته باشیم.

اخبار

اختصاص  1.5میلیارد تومان برای دو پروژه ناتمام آشخانه
برومند -استاندار خراسان شمالی در نشست
با اعضای شورای شهر آشخانه و مدیران دستگاه
های اجرایی مانه و سملقان یک میلیارد تومان
برای اصالح ورودی آشخانه و  ۵۰۰میلیون تومان
برای تجهیز پارک بانوان اختصاص داد«.خباز»
در این نشست که در آن  ۱۰مشکل شهر آشخانه
بــررســی شــد ،گفت :مشکالت طــرح تفصیلی ،
خروج دام و کمبود اعتبار برای پروژه جمع آوری
فاضالب شهری آشخانه هم در دستور کار قرار
می گیرد.وی شورای شهر و شهرداری هر شهر را
لبه تیغ مراجعات مردمی دانست و افزود :مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری و رئیس دانشکده علوم
پزشکی استان به عنوان نماینده استاندار پیگیر

مصوبات این جلسه خواهند بود«.معظمی» رئیس
شورای شهر آشخانه اظهارکرد :ناتمام رها شدن
اصــاح ورودی و اجــرای طرح تفصیلی آشخانه،
ناتمام رها شدن پارک بانوان ،وجود دام زنده در
آشخانه ،افزایش نیافتن تخت های بیمارستان
پورسینا ،نصب نشدن پله برقی در پل هوایی،
بیکاری جوانان ،عدم بخشودگی جرایم بیمه تامین
اجتماعی ،تکمیل نشدن پروژه فاضالب آشخانه
و بی توجهی به تقویت حوزه گردشگری از جمله
مشکالتی است که این شهرستان با آن ها دست و
پنجه نرم می کند و حل مشکالت نیازمند اختصاص
اعــتــبــار اســت کــه شــهــرداری آشــخــانــه بــه دلیل
کمبود اعتبار توان برطرف کردن آن ها را ندارد.

در مانه و سملقان تاکید شد:

توصیه استاندار برای ماندگاری مسافر
برومند -استاندار خراسان شمالی در جلسه
شورای اداری مانه و سملقان بر ضرورت توجه
به ماندگاری مسافر در ایــن شهرستان تاکید
کــرد«.خــبــاز» گفت :باید کــاری کنیم کــه ۲۰
میلیون زائری که ساالنه از مسیر جاده آسیایی
مانه و سملقان عبور می کنند در این شهرستان
ماندگار شوند.وی با بیان این که مانه و سملقان
به قطب کشاورزی استان معروف است و چرا
هنرستان این شهرستان باید  ۹۹دانــش آموز
داشته باشد و این مشکل باید آسیب شناسی
شــود ابــراز کــرد :امسال حــدود  ۱۹۰میلیارد
تومان بــرای خراسان شمالی اعتبار گذاشته
شده است .فرماندار مانه و سملقان هم گفت:
ناتمام ماندن پروژه کارخانه سیمان سمنگان از
جمله مشکالت جدی این شهرستان است که
هرچه سریع تر باید برطرف شود و این پروژه با
 ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی و هزینه  ۶۰میلیارد
تومانی هنوز رنگ بهره برداری را ندیده است و
با بهره برداری از این پروژه عظیم اشتغال زایی
منحصر به فردی عاید بیکاران این شهرستان
مــی شــود«.عــوض زاده» ارتــقــای بیمارستان

پورسینای آشخانه از  32به  64تختخوابی
را یکی از مطالبات به حق مــردم دانست.وی
با اشــاره به بارندگی اخیر و خسارت سیل به
بخش کشاورزی ،خواستار تسریع در پرداخت
خسارت به خسارت دیدگان شد.نماینده مردم
 5شهرستان استان هم گفت :به صورت جدی
پیگیر پروژه های بزرگ این شهرستان در مجلس
شورای اسالمی هستیم و با توجه به این که میزان
خرید سیمان توسط کشورهای افغانستان و
عراق کم شده انگیزه اتمام پروژه کارخانه سیمان
کمتر شده است ولی پیگیر هستیم این پروژه هم
به بهره برداری برسد« .قربانی» با اشاره به سد
دربند ابراز کرد :مطالعات این طرح انجام شده
و اینک  ۱۵۰میلیارد ریال برای اجرای عملیات
این پروژه اعتبار گذاشته شده است.وی اظهار
کــرد :بــرای چهار بانده کــردن جــاده بجنورد به
گلستان  ۵۱۰میلیارد ریال اعتبار گذاشته شده
است و  ۵۰۰میلیارد ریال دیگر نیز اختصاص می
یابد«.قربانی» ادامه داد :وسیع ترین شهرستان
استان با وجود  ۴هزار هکتار زمین باغی و زراعی
نیازمند ایجاد صنایع تبدیلی است.

تخصیص اعتبار برای دو پروژه ورزشی
میم پــرور -فرماندار فــاروج در جلسه نشست
کمیته برنامه ریــزی و توسعه این شهرستان از
تخصیص  12میلیارد و  620میلیون ریــال
اعتبار به  2طرح ورزشــی این شهرستان خبر
داد«.رجائی نیا» گفت :از مجموع این اعتبار 8
میلیارد و  500میلیون ریال برای سالن ورزشی
شهر تیتکانلو و  4میلیارد و  120میلیون ریال نیز
برای گود کشتی امام مرشد از منابع اعتبارات
ارزش افــزوده در این شهرستان در نظر گرفته
شــده اســت که با ایــن میزان اعتبار اختصاص
یافته ،ایــن طــرح ها به بهره بـــرداری خواهند

رسید.وی افزود :نگاه اصلی کمیته برنامه ریزی
شهرستان شناسایی درست اولویت های توسعه
و جذب اعتبارات در سرفصل های خاص خودش
اســت.وی اظهار کــرد 25.6 :درصــد اعتبارات
به حوزه راه که یکی از زیر ساخت های اصلی
توسعه است و  17.56درصد به حوزه آب شرب
شهری و روستایی و  10درصد اعتبارات نیز به
حوزه آب کشاورزی اختصاص یافته است.وی با
اظهار گالیه از برخی دستگاه ها در جذب نکردن
اعتبارات گفت :مدیران دستگاه ها در زمینه
جذب اعتبارات بیشتر تالش کنند.

افتتاح سالن وزنه برداری در
شیروان
عــوض زاده -با حضور رئیس فدراسیون وزنه
بــرداری روبان سالن وزنه بــرداری شیروان بریده
شــد.رئــیــس فــدراســیــون وزنـــه بــــرداری در ایــن
آیین گفت :امیدواریم با امکاناتی که در اختیار
شهرستان های خراسان شمالی قرار می دهیم
شاهد رشد و شکوفایی ورزش وزنه برداری در این
استان باشیم.
«مــــرادی» افـــزود :خــراســان شمالی از ظرفیت
مناسبی در وزنه برداری برخوردار است.

فرماندار جاجرم مطرح کرد:

خبرنگاران؛ سربازان
خطمقدم رسانه ها
معینی -خبرنگاران ،سربازان خط مقدم رسانه ها
هستند و با پشتکار و دلسوزی در راه آگاهی بخشی
به مردم تالش می کنند.
فرماندار جاجرم با بیان ایــن مطلب در نشست
صمیمی با فعاالن سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و جوانان این شهرستان افزود :با همدلی ،تعامل
و خرد جمعی و با استفاده از ظرفیت همه جریان
هــای سیاسی جاجرمی آبـــاد ،موفق و سربلند
خواهیم ساخت.
«آذری» با بیان این که تعامل همه جریان های
سیاسی باعث رشد و بالندگی سیاسی در سطح
جامعه خواهد شد و این امر می تواند به توسعه و
پیشرفت همه جانبه شهرستان کمک کند ابراز
کــرد :در جــاجــرم نیروهای مستعدی در زمینه
های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی داریم
و تــاش می کنیم از همه ظرفیت هــای موجود
بهترین استفاده را ببریم.
وی با اشاره به جایگاه مهم خبرنگار در شهرستان
اظ ــه ــارک ــرد :م ــدی ــران دســتــگــاه هـــای اجــرایــی
شهرستان در تعامل با اصحاب رسانه و خبرنگاران
کوتاهی نکنند و با استفاده از این ظرفیت مهم
کارهای انجام شده توسط دولت را به مردم اطالع
رسانی کنند.
«گواهی» بخشدار مرکزی جاجرم هم گفت :از همه
جریان های سیاسی دعــوت می کنیم در تقویت
نقاط مشترک بکوشند تا بتوان از همه ظرفیت ها
در توسعه و ارتقای جاجرم بهره برد.

درخشش ورزشکار استان
در مسابقات کشوری

شیرازی  -نماینده خراسان شمالی در مسابقات
کشوری خوش درخشید.
بــه گـــزارش خبرنگار مــا ،زه ــرا نــظــام دوس ــت از
خراسان شمالی بر سکوی دوم رقابت های دارت،
قهرمانی کشور ایستاد.
دومین مسابقات دارت رنکینگ مناطق کشور
با حضور  32ورزشکار این رشته از استان های
خــراســان رض ــوی ،سمنان ،گلستان و خراسان
جنوبی برگزار شد.
در ایــن رقابت ها زهــرا نظام دوســت از خراسان
شمالی مقام دوم را از آن خود کرد.

تجلیل از خبرنگاران برتر
فاروج

میم پرور -مراسم تجلیل از خبرنگاران برتر فاروج
برگزار شد.
فرماندار فاروج در این مراسم با بیان این که حفظ
اخالق رسانه ای توسط خبرنگاران امری الزم و
ضروری است ،افــزود :خبرنگاران با مسلح شدن
به اخالق رسانه ای می توانند تصویر روشنی از
شرایط جامعه را نشان دهند.
«رجائی نیا» افــزود :شما خبرنگاران باید بدون
ترس ،تعارف و با شفافیت و بدون هیچ اشتباهی
به ارسال اخبار و اطالعات در بخش های مختلف
بپردازید و توسعه همه جانبه با ابزار رسانه امکان
پذیر است.

کشف مواد مخدر سنتی در
فاروج

فرمانده انتظامی فاروج از کشف  3کیلو مواد مخدر
سنتی از نوع تریاک و دستگیری  4سوداگر مرگ
در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ «نوروزی» گفت :در بازرسی از خودروی
متهمان این مواد که به طرز ماهرانه ای جاسازی
شده بود کشف و ضبط شد و متهمان بعد از تشکیل
پــرونــده بــرای انــجــام مــراحــل قانونی بــه مقامات
قضایی تحویل داده شدند.

بدون تیتر
*فرمانده انتظامی فــاروج در مراسم تجلیل از
خبرنگاران برتر شهرستان به تأثیرگذاری فعالیت
های فرهنگی خبرنگاران در بخش های مختلف
اشاره کرد.
سرهنگ «نوروزی» گفت :خبرنگاران انسان هایی
بی ادعا ،تالشگر و زحمتکش هستند که با توجه
به شرایط کنونی جامعه و تهدیدات دشمنان نظام
جمهوری اسالمی ،در جنگ فرهنگی ،رسالت مهم
خود را به خوبی انجام داده اند.
حجت االســـام «سلیمانی» ،رئــیــس عقیدتی،
سیاسی فرماندهی انتظامی فاروج نیز با تقدیر از
زحمات خبرنگاران گفت :خبرنگاران شهرستانها
بــا پوشش صحیح اخــبــار و اطــاعــات در تمامی
مناسبت ها و برنامه ها حضور پررنگی دارند.

