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و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● به شهرستان شیروان ســری بزنید ،قیمت ها
خیلی افزایش پیدا کرده است و داد خریداران به
جایی نمی رسد.
● ●مسئوالن بجنورد لطف ًا تدبیری برای افرادی مثل
من بیندیشند ،ثواب دارد؛ هر دو پایم مشکل دارد
و توان ندارم در صف گوشت منجمد تنظیم بازار
بایستم و پولی هم ندارم که گوشت گرم بخرم،
همسرم نیز سر کار است .تکلیف افرادی همچون
من چه می شود؟

خبر
برف و باران استان را فرا می گیرد

کاهش  10درجه ای دما تا
اوایل هفته آتی

صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با
پیش بینی بارش برف و باران ،از کاهش  10درجه
ای دما تا اوایل هفته آتی در منطقه خبر داد .رئیس
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت :بر این
اساس با ورود سامانه بارشی جدید طی امروز تا فردا
وزش باد گاهی شدید ،افزایش ابر و بارش باران و
برای مناطق کوهستانی و نقاط سردسیر بارش برف
و کوالک و مه گرفتگی پیش بینی می شود« .هاشمی
دوین» افزود :با توجه به نفوذ هوای سرد دمای هوا تا
اوایل هفته آتی  10درجه کاهش می یابد.

خراسان شمالی  48سال پیش
در روزنامه

نصب مولد برق در گرمه

روزنامه خراسان در شماره  6236که  16دی
 1349به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 4از نصب مولد برق در گرمه خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :بدستور استاندار
خــراســان و بــر اثــر فعالیت شــهــردار گرمه
یک دستگاه مولد بــرق وارد شد و در محل
موتورخانه نصب گردید ».در مطلبی دیگر
در صفحه  7با تیتر «اقدامات فرهنگی» آمده
است« :قریب یکماه است که رئیس{جدید}
آمـــوزش و پـــرورش شــیــروان منصوب شده
نامبرده در همین مدت قلیل با حسن رفتار
با مراجعین توانسته است محبوبیتی بوجود
آورد امید است در آینده موفق شود خدمتی
بفرهنگ این منطقه بنماید».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اولین واکنش استاندار در خصوص جاده مرگ
«شجاعی» :تکمیل نشدن پروژه بزرگراه و احداث نشدن خط آهن بجنورد  -گرگان و مشکالت فرودگاه بجنورد برای پیشرفت نکردن استان کافی است

محمد آگاهی -نشست استاندار خراسان شمالی
ظهر روز گذشته با تعدادی از اصالح طلبان استان
در حالی برگزار شد که وی در صحبت هایش ضمن
اشاره به شاخص های عقب ماندگی استان ،نخستین
واکنش خود را در خصوص محور بجنورد -گلستان
موسوم به جاده مرگ نشان داد.
«شجاعی» برای جبران عقب افتادگی ها و توسعه
اســتــان خــواســتــار مطالبه گــری همه جــریــان های
سیاسی و مدنی استان شد .وی در پاسخ به انتقاد
یکی از اصــاح طلبان در خصوص تکمیل نشدن
بزرگراه بجنورد -گلستان و احداث نشدن راه آهن
و مشکالت فــرودگــاه گفت :تکمیل نشدن پــروژه
بزرگراه و احداث نشدن خط آهن بجنورد  -گرگان و

مشکالت فرودگاه بجنورد برای به بن بست رسیدن
و پیشرفت نکردن استان کافی اســت .وی افــزود:
رفتار ما باید عوض شود و گــروه های سیاسی باید
مطالبه گری را در مردم ایجاد کنند وگرنه باز به جایی
نخواهیم رسید.
وی تصریح کــرد :بــرای نمونه پــروژه بزرگراه ۵۴۰
تا  ۵۵۰کیلومتری مشهد  -بجنورد -گرگان در ۲
استان خراسان رضوی و گلستان تکمیل شده است
اما  ۷۰کیلومتر آن در خراسان شمالی باقی مانده
است؛ می گویند اعتبار ندارد اما در  ۲استان دیگر
تکمیل شده است ،این می شود عدم مطالبه گری و
اگر مطالبه گری باشد مدیر مربوط باید برود پیگیری
کند.وی خاطر نشان کرد :حال استان زمانی خوب

تالش آستان قدس برای متقاعد کردن
فاینانسور راه آهن بجنورد -مشهد
اکرم اسعدی -شرکت چینی طرف قــرارداد راه
آهن مشهد -بجنورد -گرگان هنوز برای کاهش
نرخ ارزی این طرح موافقت نکرده و آستان قدس
در تالش است موافقت این شرکت را جلب کند.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار خراسان شمالی در این باره به خبرنگار
ما گفت :پس از رفع تمام موانع داخلی این پروژه،
حاال منتظر اعالم نظر شرکت چینی طرف قرارداد
هستیم تا درباره کاهش نرخ یوان نظرش را اعالم

کند«.پورعیسی» بیان کــرد :ایــن مــوضــوع طی
نشستی با آستان قــدس به بحث گذاشته شد و
آستان قدس اعالم کرد با کشور چین برای جلب
موافقت به منظور کاهش نرخ یوان رایزنی خواهد
کرد.نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور در خراسان شمالی پیشتر به
روزنامه «خراسان شمالی» گفته بود :کاهش چند
برابری ارزش ریال در مقابل دالر موجب شده است
این موضوع روی یوان تأثیر بگذارد و باعث اختالف

نظر بین کشور ما و فاینانسور چینی در رقم قرارداد
این پروژه شود«.هنرور» افزوده بود :مبلغ قرارداد
این خط ریلی  18میلیون یوان چین تعیین شده
است و با توجه به کاهش ارزش ریال اگر بخواهیم
مبلغ قــرارداد را کاهش دهیم ،شرکت چینی با
توجه به افزایش چند برابری قیمت یوان باید 18
میلیون یوان قرارداد را به  10میلیون و  200هزار
یوان کاهش دهد که در مذاکرات انجام شده فع ً
ال به
این موضوع تمایلی نشان نداده است.او اظهارکرده
بود :چنان چه شرکت چینی تمایلی به این موضوع
نشان ندهد ،حرفش میرسد و میگوید مبلغ
قــرارداد  8هزار و  200میلیارد تومان بوده و من
مقصر نیستم که به دلیل نوسانات نرخ ارز ،این
مبلغ افزایش یافته است.وی گفته بود :این موضوع

اعتراض رانندگان تاکسی تلفنی به فعالیت تاکسی های اینترنتی غیربومی
محمد آگــاهــی -برخی رانــنــدگــان تاکسی تلفنی
در بجنورد روز گذشته با حضور مقابل استانداری
خراسان شمالی خواستار رسیدگی به مشکالت خود
در پی فعالیت تاکسی های اینترنتی غیربومی در مرکز
استان شدند .به گزارش خبرنگار ما ،روز گذشته بیش
از  100راننده تاکسی تلفنی در بجنورد در اعتراض به
افزوده شدن تاکسی های اینترنتی با مدیریت خارج

توزیع الستیک تعاونی بین
رانندگان بخش خصوصی
اتوبوس های شهری

از استان مقابل استانداری حاضر شدند .به گفته
معترضان ،هم اکنون حدود  3هزار تاکسی تلفنی و
تاکسی تلفنی اینترنتی با نام هم سی در مرکز استان
فعالیت دارند که به طور کامل پاسخگوی نیاز مردم
شهر هستند اما با اضافه شدن تاکسی های اینترنتی
با مدیریت خارج از استان نان آن ها آجر شده است و
دیگر دخل شان با خرجشان نمی خواند .معترضان

که همگی متأهل هستند و از فیلترهای مختلفی
برای دریافت مجوز رانندگی تاکسی عبور کرده اند
این سوال را مطرح می کردند که چگونه رانندگانی
که مراحلی همچون داشتن گواهی نامه رانندگی،
تست اعتیاد و ارائه گواهی تأهل و عدم سوء سابقه را
نگذرانده اند می توانند اقدام به جا به جایی مسافر
در شهر کنند .رانندگان تاکسی در بجنورد با اشاره

سرپرست سازمان حمل بار و مسافر شهرداری بجنورد
از توزیع  110حلقه الستیک تعاونی بین رانندگان
بخش خصوصی اتوبوس های شهری خبرداد .شافعی
گفت :طی فراخوانی که این سازمان انجام داد و رایزنی
با شرکت تولید کننده ،به اعالم نیاز و دریافت الستیک
به قیمت تعاونی اقدام کرد.به گزارش واحد ارتباطات

شهرداری بجنورد ،وی ادامه داد :توزیع الستیک تعاونی
در تعادل قیمت ها در بازار آزاد موثربوده است و خیلی از
کسبه در این حوزه که قب ً
ال برای فروش مانع تراشی می
کردند ،پس از این اقدام سازمان برای فروش با قیمت
پایین معادل کارخانه های تولیدی اعالم آمادگی کردند.
این مسئول ادامه داد :در گام اول فراخوانی برای ثبتنام

از رانندگان خودروهای سبک انجام گرفت و بعد ثبت
نام رانندگان بخش خصوصی شروع شد و در روزهای
آتی اعالم فراخوان و کار ثبت نام رانندگان سازمانی و
ناوگان حمل و نقل بار را در دستور کار داریم.شافعی
اقدام سازمان را بسته حمایتی توصیف کرد که بخشی از
دغدغه رانندگان را خواهد کاست.

گزارشی از جلسه کارگروه اشتغال استان

فیش اتمام حجت برای مدیران بانک ها

هم ارائه کرد که بر اساس این گزارش،
ک کــشــاورزی ،صندوق کارآفرینی
بان 
امید ،بانک توسعه تعاون و پست بانک به
ترتیب رتبههای  5 ،23 ،29و  20را در
بین بانکهای کشوری خود در پرداخت
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و
عشایری دارند.
اعالم گزارش تفکیک شهرستانی این
تسهیالت نیز از دیگر سخنان «نوری»
بود که نشان میداد شهرستان گرمه
 ،49جــاجــرم  ،79مانهوسملقان
 ،330رازوجرگالن  ،305اسفراین
 ،583بجنورد  ،420شیروان 580
و فــاروج  205طرح پرداختی از این
محل داشــتـهانــد کــه سهمیه ابالغی
این شهرستانها به ترتیب ،90 ،60
 470 ،510 ،450 ،390 ،460و
 200طرح بوده است.نماینده عالی
دولـــت در خــراســان شمالی پــس از
استماع گزارش دبیرخانه ،به عملکرد

در سطح ملی در حال پیگیری است و تا حصول
نتیجه در این باره و بررسی این موضوع که با این
حجم افزایش رقم قرارداد ،در صورتی که شرکت
چینی موافق کاهش مبلغ یــوان نباشد آیا اص ً
ال
اجــرای پــروژه راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان
برای کشور صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ نمی توان
درباره سرنوشت پروژه نظری داد و چنان چه هر دو
کشور از موضع خود کوتاه نیایند ،امکان کان لم
یکن شدن قرارداد وجود دارد.به گزارش خبرنگار
ما ،نمایندگان چینی شرکت طرف قرارداد پروژه
راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان یک هفته برای
بررسی این موضوع و مذاکره درباره این خط ریلی
در تهران مستقر بودند که این نشستهای مشترک
منتج به نتیجه خاصی نشد.

به افزایش چشمگیر تورم و باال رفتن قیمت ها طی
امسال می گفتند :هزینه باالی استهالک خودرو و از
طرفی هزینه باالی خرید مایحتاج ضروری به نوبه خود
زندگی را برای رانندگان آژانس سخت کرده است و
حاال با آجر شدن نان شان توسط تاکسی های اینترنتی
غیربومی قادر به تأمین حتی نیازهای اولیه زندگی
خــود نیز نخواهند بــود .به گفته یکی از نمایندگان
آن ها ،مسئوالن استانداری خراسان شمالی وعده
دادند در روز شنبه جلسه ای برای بررسی مشکالت
رانندگان تاکسی در بجنورد داشته باشند.

خبر

اکـــرم اســعــدی -جــلــســه کــارگــروه
اشتغال استان که روز گذشته برگزار
شـــد ،طــبــق روال جــلــس ـههــایــی که
«شجاعی» اداره میکند ،با جلسههای
قبل از آن متفاوت بــود .ضرباالجل
 14روزه استاندار به مدیران بانکی،
دستور برای کوتاه کردن زمان پاسخ
به استعالمهای مربوط به تسهیالت
اشتغال پایدار روستایی و عشایری،
مــشــخــص شـــدن تکلیف تسهیالت
روستایی و عشایری و ایجاد اشتغال
از ایــن محل در شهرستانها و نیز
تکلیف دستگاههای متولی برای ارائه
طرحهای اشتغال پایدار روستایی و
عشایری به دبیرخانه کارگروه اشتغال،
نسخههایی بود که استاندار خراسان
شمالی برای مسئوالن مربوط پیچید.
طــبــق روال همیشه ای ــن جلسات،
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خــراســان شمالی بــه عــنــوان مسئول
دبیرخانه کارگروه اشتغال ،گزارشی
از وضعیت استان در ابــاغ و جذب
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و
عشایری ارائــه کــرد و از سهم 3.13
درصــدی استان از این اعتبارات که
معادل  375میلیارد و  600میلیون
تــومــان اســت سخن گفت کــه 263
میلیارد تومان آن ابالغ شده است.
«نــوری» گزارشی از وضعیت  4بانک
عامل این طرح در میان بانکهای کشور

می شود که در همه شاخص ها رشد کند و معدلش
باال رود و برای رسیدن به این مطلوب همه گروه ها
و احــزاب باید کمک کنند .وی تصریح کــرد :برای
رسیدن به ایــن مقصود باید هــدف همه گــروه های
سیاسی به دور از سهمیه بندی منافع استان باشد
و جلساتی را به طور مرتب برگزار کنند که خروجی
برای کمک به مدیریت استان داشته باشد.
وی با اشاره به داشته های استان به ویژه در عرصه
منابع طبیعی اظهارکرد :اگر دانش و تجربه در کنار
دانایی داشته باشیم می توانیم از داشته های مان
استفاده و به سمت پیشرفت و توسعه استان حرکت
کنیم .مقام عالی دولــت در استان با بیان ایــن که
اختالفات فکری باعث پختگی و پیمودن درست

مسیر حرکت می شود ،افــزود :احــزاب و تشکل ها،
داشته های استان و اولویت ها را رصد کنند تا با
هم افزایی و همپوشانی تمام اجــزای حاکمیتی و
نهادهای مدنی ،به سمت جمع بندی و اجرای سند
توسعه حرکت کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود :شأن اصالح
طلبی ،انجام نــدادن هر کار نادرست اســت؛ حرف
درست را حتم ًا می شنوم و کار درست را قطع ًا انجام
خــواهــم داد.وی خطاب بــه اصــاح طلبان گفت:
وظیفه دارم تا انتها با شما صداقت داشته باشم
و شما هم در معرفی افــراد توانمند ،منافع مــردم،
استان و کشور را ببینید ،نه سهم هر حزب و گروه
را .استاندار خراسان شمالی در خصوص اداره شدن
برخی پست های استان با سرپرستی نیز گفت :ابالغ
گزینه های مدیریتی را تا زمانی که به جمع بندی و
انتخاب درست و شایسته نرسم ،امضا نمی کنم .وی
خاطرنشان کرد :نمی شود کسی تعهدات و شعارهای
دولت را نپذیرد و در جایگاه مدیریتی قرار گیرد.

بــان ـکهــای عــامــل انــتــقــاد کـــرد و با
خطاب قرار دادن مدیران این بانکها
جــایــگــاهشــان را در بین بانکهای
کشور نامناسب خواند«.شجاعی» به
مــدیــران عامل ایــن بانکها  14روز
فرصت داد تا رتبهشان را در پرداخت
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و
عشایری ،تک رقمی کنند و در پاسخ
به توجیهات مدیران بانکها ،با روشن
و مشخص خواندن فرایند پرداخت این
تسهیالت ،برابری شرایط و قوانین
بــرای همه استانها را یـــادآور شد و
تذکر داد :اگر روز چهاردهم رتبه این
بانکها در کشور تــک رقمی نشده
بــاشــد ،راهــی جــز نماندن در استان
نــدارنــد.او بــا صــراحــت بــه مــدیــران 4
بانک عامل اعالم کرد :اگر کار کنید
میتوانید بمانید در غیر این صورت،
کاری جز خارج شدن از استان ندارید.
استاندار سپس عملکرد فرمانداران

شهرستانها را بــا توجه بــه گــزارش
دبیرخانه ،مــورد واک ــاوی قــرار داد و
ضمن استماع موانع بر سر راه آنها
و ارائــه راهکارهایی بــرای حذف این
موانع ،از فرمانداران خواست برای اول
شدن در جذب این تسهیالت با توجه
به وضعیت نامناسب اشتغال و درآمد
در روستاها تالش کنند و تأکید کرد
جز شهرستانی که اول خواهد شد،
بقیه مورد سؤال قرار خواهند گرفت
که چرا در این زمینه موفق نبودهاند.
طنز تلخ استاندار خطاب به فرماندار
رازوجرگالن از مــوارد قابل تأمل این
جلسه بود که در پاسخ به گالیههای
«زارع ــی» در خصوص مستقر نبودن
برخی ادارات در شهرستانها ،گفت:
«بهتر است شما از این استان بروید
و زیرمجموعه استان دیگری شوید،
هیچکدام از مدیران این جا ،شما را
قبول ندارند»!«شجاعی» ادامــه داد:
رفع مشکالت شهرستان رازوجرگالن
مهم و جــدی اســت ،مدیران استانی
از تمرکز کارمندان در مرکز استان
بزنند و آنها را در شهرستانها مستقر
کنند .وقتی دولت جایی را شهرستان
میکند ،یعنی دستگاه وظیفه حضور
در آنجا را دارد.
استاندار پیش از این در جلسات دیگر
نیز از ضعیف بودن خدمات دولتی در
رازوجرگالن انتقاد کرده بود.

خبر

شیروان میزبان رقابت های
کشتی گیران نوجوان
شــیــرازی -امـــروز و فـــردا مسابقات قهرمانی
نوجوانان کشتی آزاد و فرنگی استان در سالن
شهید پوررضای شیروان برگزار می شود.
مسئول روابـــط عمومی هیئت کشتی استان
به خبرنگار ما گفت :نفرات برتر  10وزن این
مسابقات در هر دو رشته آزاد و فرنگی معرفی
خواهند شد تا نوجوانان فرنگی کار به رقابت های
کشوری بیرجند و آزاد کاران به مسابقات قهرمانی
کشور در سیرجان اعزام شوند.
یوسف ولی زاده افــزود :همچنین دوره کنترل و
ارتقای داوران ملی را در جریان این مسابقات
خواهیم داشــت که با حضور «ناصر فروتن» داور
درجه یک بین المللی و مدرس فدراسیون کشتی
برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد :همچنین رویداد مهم دیگر در این
رشته ،اعزام کشتی گیران رشته پهلوانی در رده
سنی بزرگ ساالن به مسابقات قهرمانی کشور
به میزبانی کرج است که جمعه انجام خواهد
شد.
وی اظهار کرد :مهدی علمی ،حمید الهیان ،احمد
جفاکش ،عباس داوودی ،مجتبی کالنتریان،
امیر محمدی ،کــامــران دولــو و رضــا حسن زاده
به مربیگری ســام تفضلی ،مجید آریــایــی ،علی
نیستانی ،ابــراهــیــم ولــیــان و موسی یــزدانــی به
سرپرستی محمد مــیــری راه ــی ایــن مسابقات
خواهند شد.
وی تصریح کرد :حسن عباس پور ،مهران حسن
زاده و علی قهرمانلو نیز ورزشکاران استان در وزن
مثبت  100کیلو هستند که به صورت اوپن برای
تعیین پهلوان کشور و اعطای بازوبند پهلوانی به
مصاف حریفان خود خواهند رفت.

بدون تیتر
* با توجه به بــرودت هــوا و احتمال بــروز حوادث
ناشی از رعایت نکردن استاندارد در به کارگیری
وســایــل گــرمــایــشــی نفتی و گـــازســـوز ،رعــایــت
استاندارد در اولویت مدارس استان باشد.
«رج ــب زاده» مــعــاون هماهنگی ام ــور عمرانی
اســتــانــدار خــراســان شمالی در جلسه کــارگــروه
استانداردسازی کاال و خدمات با بیان این خبر
افزود :اولویت ساخت مدارس برای مسائل ایمنی،
پایداری و دوام باشد و شرایط ظاهری ،نما و آرایش
بیرونی در اولویت های بعدی قرار گیرد.
«مهمان نواز» مدیرکل استاندارد خراسان شمالی
هم در این بــاره گفت :جلوگیری از به کارگیری
بخاری های نفتی و گازسوز غیراستاندارد برای
پیشگیری از بــروز حــوادث احتمالی در مدارس
استان است.

