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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه در دیدار جمعی از اهالی ورزش:
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● زمانی پیاده روهــای مرکز بجنورد تمیز بود اما
انگار دیگر به این امر توجه چندانی نمی شود.

خبر

سرپرست منطقه 2
شهرداری بجنورد معرفی شد
علوی -سرپرست منطقه 2شــهــرداری بجنورد
معرفی شد.
طی احکامی مهندس «نقیب» به عنوان سرپرست
منطقه  2و «منصور طالیی» به عنوان معاون اداری،
مالی شــهــردار بجنورد منصوب شدند.شهردار
بجنورد تغییر را الزمه ایجاد پویایی دانست و گفت:
الزم است مدیران ما تغییر باوری داشته باشند تا
در رفتار سیستمی هم تحول ایجاد کنیم«.براتیان»
افــزود :امکانات و منابع موجود تنها دستاویز ما
برای تحقق امور است بنابراین نیازمند بهره وری
مناسب هستیم و حساسیت مضاعفی داریــم تا
سیستم دچار رخوت و رکود نشود.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

پیشرفت درسی نوآموزان
روزنامه خراسان در شماره  5966که 12
بهمن  1348به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از پیشرفت درســی نوآموزان خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :رئیس
آموزش و پرورش و سایر اعضای کمیته پیکار
بــا بیسوادی اسفراین از کالسهای پیکار
بازدید نمودند .در این بازدیدها از نوآموزان
سئواالت درســی {پرسیده} شد که بخوبی
از عهده جــواب برآمدند و پیشرفت درسی
آنان کامال مشهود بود لذا آموزگاران مسئول
مورد قدردانی و تشویق واقع گردیدند ».در
مطلبی دیگر در این ستون آمده است« :یک
سری مسابقات ورزشــی زیر نظر مدیر فنی
تربیت بدنی {اسفراین} در رشته های مختلف
ورزشی در محل دبیرستان ابوسعید برگزار
گردید .در مجموع امتیازات حاصله تیم آقایان
شیرین زاده ،ضرغامی ،مویزچی ،منصوریان،
محسنی ،کاهانی ،حقیقی ،سنگ سفیدی و
کوهستانی برنده جام پیروزی گردیدند».

ورزش را با ارزشگره بزنیم

محمدی -ورزش را با ارزش گره بزنیم تا روند رو به
رشد ورزش همچنان سرعت داشته باشد .نماینده
ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان این مطلب در
دیدار جمعی از اهالی ورزش استان ،آسیب زدن به
جسم را یکی از مواردی دانست که اسالم حرام کرده
است و گفت :جسم ما خیلی قیمت دارد و باید آن
را پرورش داد و سالم نگه داشت.آیت ا« ...یعقوبی»
جسم را مرکبی دانست که روح به عنوان راکب به

وسیله آن می تواند به رشد و بالندگی برسد و از گام
های بلند ورزش بعد از انقالب اسالمی ایران سخن
گفت.وی به مسابقات برون مرزی که بانوان در آن با
حجاب و رعایت موازین شرعی حاضر می شوند اشاره
و تصریح کرد :بانوانی در عرصه بین المللی داریم
که در عین حفظ کرامت افتخار آفرینی می کنند.
وی اهدای مدال قهرمانی در مسابقات به خانواده
شهدا را حرکتی زیبا دانست و افزود :زیبایی ورزش

این است که پهلوانی مدال خود را به خانواده شهدا
تقدیم می کند و ورزشکاری بعد از افتخار آفرینی
در میادین دستش را رو به باال می گیرد و از خدای
خود تشکر می کند که به او این توانایی را داده است.
امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به ورزشکارانی
که رو به روی ورزشکاران رژیم صهیونیستی حاضر
نمی شوند تصریح کرد :به خاطر یک مسئله ارزشی
ورزشکار ما هرچند می خواهد هنر خود را نشان دهد
ولی با ورزشکار رژیم صهیونیستی مبارزه نمی کند
و این یک قهرمانی و ارزش اســت.وی رشد ورزش
استان را نشان دهنده مدیریت خوب و منسجم آن
دانست و تاکید کرد :ورزش باستانی زیبایی خاص
خود را دارد و گذشته خوب مانند پلی بــرای آینده
خوب است و ما از ورزش باستانی به این ورزش ها

استاندار در همایش روز ملی روستا و عشایر خبر داد:

تسهیالت  ۲۰میلیارد ریالی برای سرمایه گذاری مشترک با دهیاری ها
شیری -همایش روز ملی روستا و عشایر در حالی روز
گذشته در بجنورد برگزار شد که طی آن استاندار از
در نظر گرفته شدن تسهیالت  ۲۰میلیارد ریالی برای
سرمایه گذاری مشترک با دهیاری ها خبر داد و از
سویی دیگر معاون دهیاری های سازمان شهرداری
ها و دهیاریهای وزارت کشور از خــروج نیروهای
توانمند از روستاها اظهار نگرانی کــرد .استاندار
خــراســان شمالی در ایــن همایش گفت :اعطای
تسهیالت ارزان قیمت برای سرمایه گــذاری ،راهی
برای توسعه روستاهاست«.خباز» افزود :اگر عده ای
به دهیاران کم توجهی می کنند کارشان اشتباه است
چون دهیاران سربازان خط مقدم خدمت هستند و با
حداقل امکانات ،همه از آن ها انتظار خدمت دارند.
وی اضافه کرد :اولین کاری که دستگاه های اجرایی
باید انجام دهند تا دهیاران بتوانند به اهدافشان
برسند سرعت دادن به رونــد صــدور مجوزهاست و
دولــت دفتر تسهیل سرمایه گــذاری را ایجاد کرده
است.به گفته وی ،باید کمک کنیم مجوزها در مدت
زمــان کمتری صــادر شــود؛ بــرای ما بد اســت که در
کشورهای دیگر  3دقیقه ای مجوز سرمایه گذاری

صادر می شود اما در کشور ما یک سرمایه گذار  2تا 3
ماه گرفتار دریافت مجوز است.وی افزود :هر مجموعه
ای کــه بخواهد بــه طــور مشترک بــا یــک دهــیــاری
مشارکت و سود آن را برای روستا خرج کند ،تا ۲۰
میلیارد ریال با بهره  6درصد در اختیارش می گذاریم.
به گفته وی ،امسال دولت تالش کرده با بهره  4درصد
تسهیالت اشتغال پرداخت کند که ما  110میلیارد
تومان را پرداخت کردیم .معاون دهیاری های سازمان
شهرداری ها و دهیاریهای وزارت کشور هم در این
همایش گفت :اکنون شاهد خروج نیروهای توانمند
از روستاها هستیم«.جندقیان» با اشــاره به درصد
پایین سهم تولید ناخالص داخلی روستاها اظهار
کرد :روستاهای کشور در تولید ناخالص داخلی تنها
 3تا  5درصد سهم دارند و این رقم بسیار ناچیز است.
وی افزود :از  37هزار و  100مجوز دهیاری در کشور
 35هزار نفر مستقر هستند که در حال کارشناسی
و آسیب شناسی هستیم.به گفته وی ،مجوزها باید
به گونه ای صادر شود که دهیاران در تمام مناطق
روستایی کشور مستقر شوند چون با متغیرهایی که
االن برای توسعه در پیش داریــم به جایی نخواهیم

مصوبه اعتبار برای منطقه ویژه ،روی هوا
شیری -اختصاص اعتبار وعده داده شده برای منطقه ویژه اقتصادی
بجنورد هنوز مصوبه ای ندارد.
مدیرعامل شرکت شهرک هــای صنعتی خراسان شمالی روز گذشته
گفت :برای منطقه ویژه اقتصادی  8میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته
شده که پرداخت شود اما هنوز مصوبه اش را نداده اند که مناقصه آن را
برگزار و عملیات اجرایی را شروع کنیم چون اکنون هم کارها عقب افتاده
است«.سیاوش وحدت» افزود :احتما ًال اعتبار منطقه ویژه را از محل ارتقای
شاخص های شهرستان بجنورد تخصیص دهند.وی اظهار کرد :اگر اعتبار
امسال را تخصیص می دادند کار ساختمان را شروع و پی کنی می کردیم
تا در زمان افتتاح شکیل تر به نظر برسد.

رسید.وی خاطرنشان کــرد :اکنون از  28دستگاه
اجرایی مرتبط با توسعه روستایی 13 ،دستگاه ارتباط
مستقیم و  15دستگاه ارتباط غیرمستقیم دارند با این
وجود از روستاییان نمی پرسیم که برای توسعه چه
امکانات و خدماتی نیاز دارند و فقط زیر کولر گازی
می نشینیم و برنامه ریزی می کنیم.وی ادامه داد :از
سال  82تاکنون با وجود این که  20میلیارد و 600
میلیون تومان اعتبار به روستاها تزریق کردیم ولی
هنوز توسعه ای ایجاد نشده است.به گفته وی ،اگرچه
قوانین هم عرض بــرای توسعه روستایی نداریم اما
آیین نامه اجرایی ،استخدامی ،دستورالعمل حقوق
و مزایا و آیین نامه سوابق بیمه دهیاران اصالح شده
اســت.وی خاطرنشان کــرد :در حالی که  22هزار
پست تخصصی خالی است ،اکنون  ۵۰۰هزار نیرو در
شهرداری استخدام هستند که  ۳۵۰هزار نفر از آنان
اضافه هستند.
معاون هماهنگی امــور عمرانی استاندار خراسان
شمالی نیز گفت :خــراســان شمالی حــدود 700
روستای دارای دهیاری و در مجموع حدود 370
هــزار نفر جمعیت روستایی دارد کــه  45درصــد

رسیده ایم .مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان
ایــن که ورزش خراسان شمالی روزهــای خوبی را
سپری می کند و در بازی های ملی و آسیایی بسیاری
از ورزشکاران استان خوش درخشیدند ابراز کرد :با
وجود مشکالت در تامین اعتبار پروژه های عمرانی در
جامعه ،تمام فعالیت پروژه های ورزشی ادامه دارد.
«بهادری» با تقدیر از حمایت های نماینده ولی فقیه
در استان از جامعه ورزش و ورزشــکــاران ،از برنامه
ریزی برای اجرای  600برنامه در هفته تربیت بدنی
خبر داد و تصریح کرد :دشمنان درصدد ناامید کردن
مردم و جوانان از نظام هستند و در تالش هستیم امید
در جامعه بیشتر شود.به گزارش خبرنگار ما ،در پایان
از سوی جامعه ورزشکاران به نماینده ولی فقیه در
استان ،لباس ورزشی اهدا شد.

جمعیت استان را تشکیل می دهند«.رجب زاده»
افــزود :با این که میانگین جمعیت روستایی استان
 45درصــد است اما بخشی از  55درصــد جمعیت
شهری هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشاغل
روستایی در ارتباط هستند.وی اظهارکرد :اگر از
جمعیت  45درصــدی ،بخشی به شهرها مهاجرت
کــنــنــد ،حــاشــیــه نشینی و مــشــاغــل کـــاذب شکل
خواهد گرفت که تقارنی با توسعه پایدار ندارد.وی
خاطرنشان کرد :بیش از  260میلیارد تومان اعتبار
از صندوق توسعه ملی به استان تخصیص یافته که
 130میلیارد تومان در بانک ها وجود داشت و 110
میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.وی گفت:
در حوزه اعتبارات عمرانی رشد چشمگیری هست به
طوری که تاکنون  170میلیارد تومان ابالغ اعتبارات
عمرانی روســتــاهــای مــا بــوده کــه توسط دهــیــاران
مدیریت شده و باعث ایجاد بیش از  2هــزار پروژه
در روستاها شده اســت.وی اظهار کرد :تاکنون به
 920روستا برق رسانی ،به  670روستا آبرسانی،
 2هزار کیلومتر راه آسفالت و به  95درصد روستاها
گازرسانی شده است .وی کم آبی در روستاها را یکی
از مشکالت دانست و گفت :امروز منبع آب را کمتر
در اختیار داریم و دلیل آن شاید ضعف مدیریت منابع
آبی در  30 ،20سال گذشته بوده است .به گزارش
خبرنگار ما ،در این همایش از دهیاران برتر تقدیر شد.

اعالم نتیجه آزمایش علت مسمومیت دانشجویان دانشگاه کوثر

مسمومیت غذایی دانشجویان تأیید شد

محمد آگاهی -بر اساس نتیجه آزمایش های انجام شده از نمونه برداری های صورت گرفته از دانشجویان دختر دانشگاه کوثر بجنورد
مسمومیت غذایی علت بروز این حادثه بوده است .به گزارش خبرنگار ما ،پس از تأیید پزشک بالینی  159دانشجوی مسموم شده دانشگاه
کوثر بجنورد ،نتایج آزمایش های انجام شده نیز مسمومیت غذایی دانشجویان را تأیید کرد .بر اساس این آزمایش ها میکروب «آی کوالی»
علت آلودگی غذای مصرفی دانشجویان بوده است .پیش از این و در روز شنبه هفته جاری ،دادستان عمومی و انقالب بجنورد در گفت و گو
با خبرنگار ما با بیان این که پزشک بالینی مسمومیت غذایی دانشجویان را تأیید کرده است ،از بررسی وقوع این حادثه خبر داد .در پی وقوع
این حادثه  144مراجعه به بیمارستان امام حسن(ع) بجنورد انجام شد و  15نفر نیز به درمانگاههای شهر بجنورد برای درمان خود مراجعه
کردند .در این رابطه «ربانیان» مسئول روابط عمومی دانشگاه کوثر گفت :تاکنون (یک شنبه شب) نامه کتبی و رسمی از طرف دانشگاه علوم
پزشکی مبنی بر علت وقوع این حادثه به دست ما نرسیده است که در رابطه با آن اظهار نظر کنیم اما پس از رسیدن نامه ،در خصوص اقدامات
مد نظر دانشگاه در این باره اطالع رسانی خواهیم کرد.

اخبار

 2مصوبه در جلسه شورای
شهر بجنورد
عــلــوی -جلسه ظهر روز گذشته شـــورای شهر
بجنورد ،با  2مصوبه همراه بــود .در ایــن جلسه
که حسابرسی شــهــرداری در دســت بررسی قرار
گرفت ،مصوب شد حسابرسی سال های 94 ،93و
 95شهرداری بجنورد با  3ماه مهلت بــرای رفع
نقایص انجام شود .رئیس شورای شهر بجنورد در
این جلسه متذکر شد 2 :ایــراد نیز به حسابرسی
سازمان های شهرداری وارد است که باید برطرف
شود« .محمدی» نامه شهرداری مبنی بر درخواست
مجمع خیران سالمت استان در خصوص واگذاری
زمین شهرداری به مساحت  300متر مربع برای
اح ــداث مرکز جامع سالمت شهری بــا مالکیت
شهرداری واقع در ضلع غربی میدان بار را قرائت
کرد و به شور گذاشت که رأی آورد و تصویب شد.

برنز کباده زنی کشور بر
گردن «رشید»

«ابوالفضل رشید» ورزشکار استان در مسابقات
پهلوانی و ورزش های زورخانه ای توانست مدال
برنز کباده زنی را به دست آورد« .حافظی» عضو
روابــط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان
به خبرنگار ما گفت :اولین دوره این رقابت ها به
میزبانی «اردبیل» برگزار شد که «رشید» در وزن
 70تا  80کیلوگرم مقام سوم را به دست آورد.

رقابت تکواندوکاران
مسابقات قهرمانی پومسه استان به مناسبت هفته
تربیت بدنی و ورزش برگزار شد.
بــه گ ــزارش خبرنگار مــا ،ایــن دوره از مسابقات
بــا حــضــور  75تــکــوانــدوکــار در ســه رده سنی
خــردســاالن ،نــونــهــاالن و نــوجــوانــان در بجنورد
برگزار شد.همچنین در حاشیه ایــن مسابقات
طرح استعدادیابی پومسه بــرای رده های سنی
خردساالن و نونهاالن اجرا شد.

«قارشلق» در راه جشنواره
بین المللی

ضیغمی -فیلم مستند «قارشلق» ساخته «رضا
غالمی مطلق» از بجنورد به بخش مسابقه سی و
پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه
یافت« .قارشلق» و  27فیلم مستند راهیافته به این
جشنواره با یکدیگر به رقابت می پردازند.

