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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

معاون استاندار :مدیران کمربندها را محکم ببندند

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

● ● جوالن سگ های ولگرد در شهرک فرهنگیان
بجنورد کم بود که حاال گرگ هم مشاهده می
شود .ای کاش مسئوالن حواس شان بیشتر به
شهر باشد تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری
شود.
● ● حجم خــوری اینترنت تا کی ادامــه دارد و چه
دستگاهی باید بر این امر نظارت کند؟ صدای
مان را به گوش کی برسانیم؟
● ● جوی های آب در برخی مناطق بجنورد به الیروبی
و نظافت نیاز مبرم دارد .متاسفانه برخی شهروندان
این مکان ها را با سطل زباله اشتباه می گیرند.

بدون تیتر
*«روحانی» مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام
نــور بجنورد گفت :به مناسبت هفته پژوهش و
فناوری ،نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری
و فن بازار با شعار «پژوهش هدفمند ،فناوری ارزش
آفرین در خدمت تولید ملی» یک شنبه  25آذر به
مدت  5روز به همت پارک علم و فناوری استان در
این دانشگاه برگزار می شود.

خراسان شمالی  48سال پیش
در روزنامه

فعالیت های محسوس درباره
انجمن های دهات

روزنامه خراسان در شماره  6177که  4آبان
 1349به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش میدهند»
از فعالیت های محسوس درباره انجمن های
دهــات در اسفراین خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :از بدو انتصاب معاونت
{جدید} فرمانداری {اسفراین} فعالیتهای
محسوسی در امور انجمنهای دهات بوجود
آمــده اســت .نامبرده در چندی قبل انجمن
ده کوشکی را تشکیل داد و وظایف آنان را
خاطرنشان ساخت .اقدامات آقای {معاون
فرماندار} با تجربه ای که در این گونه امور
دارد مورد توجه و تقدیر میباشد ».در مطلبی
دیگر در این ستون با تیتر «بازدید مرتب از
مــدارس» آمــده اســت« :راهنمای تعلیماتی
آموزش و پرورش شهرستان اسفراین مرتبا از
مدارس سرکشی نموده و پیرامون بهبود وضع
آموزشی و پیشرفت آن راهنمائیهای الزم را
معمول میدارد».

 50هزار؛ آمار نگفته بیکاران
پروانه انتقاد روی جهاد

اســعــدی -نــیــاز خــراســان شــمــالــی بــه ایــجــاد 50
هــزار شغل طی امسال ،لــزوم نظارت و بازرسی از
طرحهایی که به آنها تسهیالت پرداخت شده است،
تذکر به بانکها در خصوص دادن فرصت به طرحها
بــرای توسعه ،انحراف  15درصــدی طرحهایی که
تسهیالت دریافت کردهاند و نیز پرداخت تسهیالت
به  2هزار و  390طرح اشتغال روستایی و عشایری
از جمله موارد مطرح شده در جلسه کارگروه اشتغال
روز گذشته بود .معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استاندار خراسان شمالی در این جلسه
پس از ادعای دبیرخانه برای بازدید از تمامی طرح
هایی که به آن ها تسهیالت اشتغال پرداخت شده
است ،با بیان این ضرب المثل که «سنگ بزرگ نشانه
نزدن است» ،افزود :نیاز نیست از همه طرح ها بازدید
شود؛ بازدید از طرح هایی که گزارش گمراه شدن آن
ها از جاهای مختلف می رسد ،کافی است«.مجید
پورعیسی» همچنین در واکنش به گــزارش بازدید

ارائه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان
مبنی بر انحراف نداشتن هیچ یک از طرح های این
بخش ،اظهارکرد :وقتی در بخش کشاورزی انحراف
نباشد ،معلوم اســت که یک جــای کــار ،گیر است.
وی بیان کرد :البته این نشان می دهد که در بخش
کشاورزی کار انجام شده است ولی باید بیشتر دقت
شــود.وی با تذکر به بانک ها خطاب به آن ها بیان
کرد :اجازه دهید مراحل توسعه ای واحدها کم کم
انجام شود و مث ً
ال اگر مجوز دامداری  ٩٠رأسی است،
بگذارید در سال دوم به  ٩٠رأس برسد و از سال اول
این تعداد را نخواهید.وی افزود :شرکت های بزرگ،
بزرگ زاده نشده اند و کم کم و از جایی شروع کرده
اند و وقتی این فرصت به واحدها داده شود و تا جایی
پیش بروند ،از آن به بعد خودشان متوجه خواهند شد
کارشان را چطور پیش ببرند.
«پورعیسی» اظــهــارکــرد :ایــن گونه کــه آمــار نشان
میدهد ،در خراسان شمالی  30هزار بیکار آشکار

تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد

روزهای انتصاب و تغییر مدیران
شیری -از پنج شنبه تا پنج شنبه سه مراسم معارفه
مدیران برگزار شــد .صندلی استاندار خراسان
شمالی از بالتکلیفی خارج شد و دکتر «شجاعی»
به عنوان نماینده عالی دولت در پنج شنبه گذشته
معارفه و در این جلسه با دکتر «خباز» استاندار
قبلی خداحافظی شد.دوشنبه هفته جاری مراسم
معارفه و تودیع مدیرکل ثبت اسناد و امالک شکل
گرفت و دیروز نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریــزی روی ســن معارفه رفــت .روزهـــای گذشته
خورشید تغییر و تحول مدیران در استان درخشید.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم
تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریــزی استان به بیان ظرفیت های پیدا و پنهان
استان پرداخت و افزود :امروز به مدیران جهادی
نیاز داریم که پایبند به ارزش های اسالمی و اهل
ریسک باشند .دکتر «اربابی» اضافه کرد :مدیری
که پشت میز بنشیند تا روزش را بگذراند به مملکت
خیانت و حق مردم را پایمال کرده است.
وی رمز موفقیت جامعه و رسیدن به موفقیت را
وجــود مدیران توسعه گــرا و آینده نگر دانست و
اف ــزود :طی مطالعه ای که درب ــاره قابلیت های

خراسان شمالی داشتم ،این استان ظرفیت های
متنوعی از ُبعد اراضی مناسب برای کشاورزی و
دام پروری و همچنین قابلیت های نهفته ای برای
صنایع تبدیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی
دارد.
وی با بیان این که خراسان شمالی می تواند قطب
توسعه کشاورزی و دام پروری باشد ،خاطرنشان
کرد :این استان با توجه به ظرفیت های معدنی
می تواند برای ایجاد اشتغال قابلیت های زیادی
داشته بــاشــد.وی اظهار کــرد :ایــن استان جاذبه
های گردشگری طبیعی خوبی در اختیار دارد که
می توان از این فرصت استفاده کرد و در راستای
توسعه استان گــام هــای موثرتری بــرداشــت.وی
موقعیت های ویژه ملی ،بین المللی در زمینه حمل
و نقل و ترانزیت ،همجواری با  3استان و هم مرز
بودن با کشور ترکمنستان را از دیگر ظرفیت های
استان ذکر کرد که با برنامه ریزی مناسب امکان
ارتقای کیفی زندگی مردم فراهم می شود.
دکتر «اربابی» گفت :استانی با چنین ظرفیت هایی
قطع ًا باید برنامه ریزی داشته باشد و اسناد توسعه
ای را تدوین و از همه مهم تر نقشه راه عملیاتی

و  20هزار بیکار پنهان داریــم و این یعنی خراسان
شمالی برای امسال به ایجاد  50هزار شغل جدید
نیاز دارد در صورتی که هــدفگــذاری بــرای ایجاد
اشتغال طی امسال  11هزار شغل بوده است.وی
گفت :چنان چه بخواهیم بر اســاس هدفگذاری
انجام شده ،به فکر ایجاد شغل باشیم ،شاید بتوانیم
 5هزار شغل ایجاد کنیم پس باید هدفگذاریمان
روی  50هزار شغل باشد تا بتوانیم حداقل  30هزار
شغل ایجاد کنیم.مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خراسان شمالی هم در این جلسه گفت :تاکنون به ٢
هزار و  ٣٩٠طرح کوچک ،متوسط و بزرگ اشتغال
روستایی و عشایری تسهیالت پرداخت شده است.
«نــوری» رقم تسهیالت پرداختی را  ١٤٥میلیارد و
 ٢٠٠میلیون تومان برشمرد و افــزود :این رقم ٥٥
درصد کل سهم ابالغی به خراسان شمالی است.
وی اظهارکرد :از این تعداد ،در بخش کشاورزی هزار
و  ٣٤٣طرح با ایجاد  ٢هــزار و  ٢٧٢شغل جدید،

تهیه کند تا بتواند با بهره گیری از مدیران کارآمد
برنامه توسعه را اجرایی کند«.پورعیسی» معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
خراسان شمالی نیز گفت :اگر بتوانیم در استان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی پویا ،فعال و جامعی
داشته باشیم که استان را با همه ابعادش ببیند و
خودش را در چنبره قوانین ،دستورالعمل ها و رویه
هایی که االن داریم محبوس نکند ،در کوتاه ترین
زمان استان رشد و پیشرفت خوبی خواهد داشت.
وی خراسان شمالی را استانی با ظرفیت های باال
دانست و خاطرنشان کرد :بسیاری از این ظرفیت
ها در کوتاه ترین زمان می تواند بالفعل شود مث ً
ال
اگر ساخت و سازها مدیریت شود ،در کوتاه ترین
زمان شاهد تغییر اساسی خواهیم بود.
وی با بیان این که نباید در حوزه دستورالعمل ها و
مقررات و قوانین محو شویم تصریح کرد :اگر در این
حوزه محو شویم همه فکر می کنند که دستگاه های
نظارتی مچ گیر هستند در حالی که اگر با دستگاه
های نظارتی کار کنیم و به آن ها بها دهیم از وقوع
بسیاری از مشکالت و هزینه های اضافه پیشگیری
می شود.نماینده مــردم  5شهرستان استان در
مجلس شــورای اسالمی نیز در این مراسم گفت:
باید مرکزی شبیه آینده پژوهی در کشور تشکیل
شود چون االن که فصل بودجه است در سازمان
برنامه و بودجه تقریب ًا بحث برنامه که مقدم بر اصل
بودجه اســت کنار گذاشته شــده است«.قربانی»

در بخش خدمات  ٢٠٦طرح با ایجاد  ٤٣٤شغل
و در بخش صنعت نیز  ٨٧٢طــرح با ایجاد هــزار و
 ٢٣٠شغل جدید تسهیالت دریافت کردند«.نوری»
افزود :تسهیالت پرداختی در مجموع  ٣هزار و ٩٣٦
شغل جدید ایجاد کرده اســت.وی بیان کرد :بانک
ها سهمیه ابالغی به استان در خصوص طرح های
اشتغال روستایی و عشایری را از سهم خودشان
پــرداخــت کنند زیــرا به آن ها منابع تزریق خواهد
شد.وی با انتقاد از این که بنیاد شهید سال گذشته
پس از توزیع تسهیالت مشاغل خانگی به دنبال سهم
خواهی بود و دیر اقدام کرد ،تصریح کرد :با توجه به
این که سهم ها تفکیک شده است ،نهادهای حمایتی
در موعد مشخص برای دریافت سهم خود مراجعه
کنند.وی میزان انحراف طرحهایی را که تسهیالت
دریــافــت کــردهانــد در خــراســان شمالی  15درصد
بیان کرد و افزود :بیشترین انحراف در کشور  112و
کمترین انحراف  5درصد بوده است.

افزود :وضعیت بودجه های استانی با توجه به بودجه
های سفر رهبری خوب است.وی خاطرنشان کرد:
در زمینه های زیرساختی و اعتبارات ملی کمتر از
نیم درصد اعتبار داریم و این موضوع باعث شکاف
توسعه ای بین استان ها شده است.وی ادامه داد :به
عنوان مثال محور جنگل گلستان -بجنورد ساالنه
 20میلیون مسافر عبوری دارد و مختص خراسان
شمالی نیست اما چون اعتبارات کم بوده منجر به
شکاف بین استان ها شده اســت.وی خاطرنشان
کرد :تا زمانی که بخش های زیرساختی از جمله
راه ،راه آهن و راه هوایی فراهم نباشد برای سرمایه
گــذاران حضور یافتن در استان مقرون به صرفه
نخواهد بود ،در نتیجه استقبال از استان کمتر می
شود.سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری خراسان شمالی هم گفت :سازمان
مدیریت و برنامه ریــزی باید برحسب ضــرورت به
عنوان مغز متفکر سیستم دولت و برنامه ریزان کشور
عمل کند.
«ثمینی» افزود :نخبگان در این دستگاه نباید در البه
الی بخشنامه های صرف و دستورالعمل های خط
کشی شده گم شوند بلکه باید انعطاف داشته باشند
تا به تناسب نیازهای منطقه ای گام های بلندی
بردارند.در این مراسم از زحمات «مجید پورعیسی»
و «احسانعلی عالی» تقدیر و «حسن پارسی پور» به
عنوان رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی
خراسان شمالی معرفی شد.

اخبار

وعده ها برای شب چله
حــیــدرزاده -با نزدیک شــدن به پایان فصل پاییز و فرا
رسیدن شب یلدا این نگرانی بین برخی شهروندان ایجاد
شده است که برای تامین میوه شب چله باید چه کار کنند و
آیا میوه مورد نیاز برای این شب فراهم است و از سوی دیگر
تا چه اندازه شاهد افزایش قیمت میوه در آخرین شب پاییز
خواهند بود؟
در همین باره ،رئیس اتحادیه میوه و تره بار خرده فروشی
بجنورد گفت :برای شب یلدا مشکل و کمبود میوه نداریم
به طوری که میوه های این شب فراهم است ضمن این که با
هماهنگی های انجام شده قرار است بازرسی هایی از سوی
اتاق اصناف و سازمان صنعت ،معدن و تجارت انجام شود تا
میوه فروشان ،قیمت ها را افزایش ندهند«.فیروزه» با تأکید
بر این که میوه فراوان و سیب ،پرتقال ،نارنگی ،انار و  ...در
بازار موجود است ،ادامه داد :با توجه به این که شب یلدا
فقط یک شب است ،شهروندان برای تامین میوه این شب
نگرانی نداشته باشند.وی اظهارکرد :قیمت میوه در شب
یلدا به عرضه و تقاضا بستگی دارد و ممکن است به خاطر
عرضه و تقاضا یک تا سه درصد افزایش یابد .وی درباره
قیمت هندوانه نیز اضافه کرد :با توجه به این که هندوانه،
میوه فصل نیست قیمت آن باالست و در تهران کیلویی 3
تا  4هزار تومان فروخته می شود ،البته این میوه هنوز به
استان نیامده است تا نرخ آن تعیین شود.

تجلیل از صادرکنندگان
برگزیده

 11صادرکننده برگزیده استان طی مراسمی روز گذشته
تجلیل شدند« .صمدی» رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی« ،سیدی» مدیرکل دفتر سازمان های
منطقه ای و بین المللی سازمان توسعه تجارت ایــران،
«پورعیسی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار و «ایزانلو» سرپرست سازمان صنعت ،معدن و
تجارت سخنرانان این مراسم بودند.

کارگاه مقاله نویسی ویژه طالب
محمدی -در آستانه هفته پژوهش ،کارگاه یک روزه مقاله
نویسی در مدرسه علمیه امام خمینی(ره) بجنورد ،امروز
با حضور حجت االســام «مهدی معلم» برگزار می شود.
حجت االسالم «پرهیزکار» معاون پژوهشی مدرسه علمیه
امام خمینی(ره) بجنورد گفت :برگزاری کارگاه خالصه
نویسی با حضور استاد «حیدرپور» در  25آذرماه ،برگزاری
سبک زندگی استکبارستیزی از نگاه امــام سجاد(ع) با
حضور حجت االسالم «ساالری» مدیر حوزه علمیه استان
در  27آذرمــاه و نشست آسیب های اجتماعی با حضور
حجت االسالم «سعادتی» مدیر مدرسه علمیه شیروان در
اول دی از جمله برنامه های هفته پژوهش در مدرسه علمیه
امام(ره) بجنورد خواهد بود.

