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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

استاندار در جلسه شورای اداری شهرستان:

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

● ● وضعیت جاده ای که انتهای خیابان قیام بجنورد
را بــه خیابان شهید چــمــران متصل مــی کند
نامناسب است .شهرداری برای تعریض و بهبود
وضعیت آن اقدام کند.

خبر

افزایش نسبی دما تا اواسط
هفته

صدیقی  -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر جوی نسبتا
پایدار و افزایش نسبی دما تا اواسط هفته در منطقه
است .بارش برف در بامداد پنج شنبه برخی نقاط
استان از جمله ارتفاعات و گردنه ها را سفیدپوش
کــرد .به گفته کارشناس پیش یابی هواشناسی
اســتــان ،پدیده غالب طی روزه ــای آتــی تا صبح
دوشنبه وزش باد گاهی بسیار شدید و افزایش
موقت ابر خواهد بود« .عظیم زاده» با بیان این که
روند افزایش نسبی دما تا صبح روز دوشنبه ادامه
خواهد داشت ،اظهار کرد :سامانه بارشی جدیدی
از اوایل صبح دوشنبه در استان فعال خواهد شد
و بــارش برف و بــاران تا روز سه شنبه پیش بینی
می شود .بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی
استان بیشترین میزان بارندگی طی  24ساعت
منتهی به صبح روز گذشته مربوط به ایستگاه های
دشت با  12.1میلی متر ،محمدآباد با  7.9میلی
متر و ناوه با  6.5میلی متر بود.

خراسان شمالی  48سال پیش
در روزنامه

درخواست برای کاهش نرخ
برق
روزنــامــه خــراســان در شماره  6251که 5
بهمن  1349به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از درخواست اهالی جاجرم برای
کاهش نــرخ بــرق خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :مردم جاجرم با وجودیکه
بــرق شبانه روزی نــدارنــد هنوز هــم از برق
کیلوواتی  6ریال استفاده میکنند اهالی از
مقامات مسئول انتظار دارند تقلیلی در نرخ
برق داده شود و در صورت امکان نیز برق این
محل را شبانه روزی نمایند».

هیچ اتصالی بین صنعت و خدمات در اسفراین وجود ندارد
قوامی :نگاه های بسته در استان همه را خسته می کند

نجفیان -استاندار خراسان شمالی آخرین روز کاری
هفته گذشته را برای سفر به اسفراین برگزید؛ سفری
که با حضور در جمع اهالی روستای کالت و مالقات
مردمی آغــاز شد و با بازدید از واحــدهــای صنعتی
دولتی و خصوصی از جمله مجتمع فوالد ،لوله گستر،
آذین فورج و کیمیای صبا و بازدید از شهر تاریخی
بلقیس ادامه یافت و پس از حضور در گلزار شهدای
شهرستان و ادای احترام به ساحت مقدس شهیدان و
اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد امام (ره) به حضور
در جلسه شورای اداری این شهرستان که حدود 4
ساعت به طول انجامید ختم شد.
استاندار خراسان شمالی در نشست شورای اداری
اسفراین با بیان ایــن که باید مدیرانی در نشست
شورای اداری شهرستان ها حضور یابند که درباره
حوزه کاری شان مسئله ای ویژه وجود دارد ،ابراز
کرد :مدیران با فتوای شخصی در مسائلی که دفتر
استاندار با آن ها هماهنگ می کند عمل نکنند و
دفتر استاندار از مدیرانی که شخص ًا حضور ندارند
و هماهنگ نکرده اند شفاف پاسخ بخواهد و آن ها
شفاف پاسخ بدهند .دکتر «شجاعی» افزود :باید نگاه
ویژه ای به مسائل استان داشته باشیم .وی با بیان

این که معتقدم مدیری در این استان کم کاری نمی
کند ،اعــام کــرد :با انجام کار انفرادی در سازمان
هــای خــود ،مــردم حس نمی کنند مشکالت شان
حل می شود .وی خواستار انسجام نیروها از سوی
فرماندار اسفراین و همراهی مردم شد و افزود :نباید
هیچ بخشی فراموش شود .نماینده عالی دولت در
خراسان شمالی با تاکید بر این که مدیران جوشش
و حرکت داشته باشند ،شماری از مدیران استانی و
شهرستانی را با پرسش سواالتی محک زد و درباره
مسائلی که طرح موضوع شد ضرب االجل های یک
هفته و  10روزه ای را برای پیگیری موضوعات صادر
کــرد .دکتر «شجاعی» با اشــاره به ایــن که متوسط
بیکاری در شهرستان اسفراین  11.9درصد است،
افزود :متوسط بیکاری شهری در اسفراین با بیش از
 13درصد فرای میانگین ملی است که پایین بودن
میانگین بیکاری در روستا متوسط بیکاری را در
شهرستان پایین تر آورده است.
وی با تاکید بر این که هیچ اتصالی بین صنعت و
خدمات این شهرستان وجود ندارد ،ادامه داد :اگر
بخش خدمات با صنعت ارتباط خوبی داشته باشد و
بتواند نیازهای آن را تامین کند در رونق اقتصادی و

با کسب یک مدال طال و  ۲نقره صورت گرفت؛

پهلوانان استان بر بام رقابت های کشوری
رقابتهای قهرمانی کشتی پهلوانی بزرگ ساالن
کشور ،یادواره قهرمان بزرگ کشتی ایران و جهان
«پهلوان باشی علیرضا سلیمانی» روز گذشته
در مجموعه ورزشــی انقالب کــرج برگزار شد که
پهلوانان استان در آن خوش درخشیدند و در رده

بندی تیمی به مقام قهرمانی کشور دست یافتند و
در رده بندی انفرادی سه مدال خوش رنگ را از آن
خود کردند .به گزارش خبرنگار ما ،خراسان شمالی
در این مسابقات  3فینالیست داشت که در وزن 80
کیلوگرم« ،احمد جفاکش» ورزشکار هم استانی،

بررسی مشکالت رسانه های استان با حضور معاون وزیر ارشاد
اسعدی -معاون مطبوعاتی وزیر کشور آخر هفته به
دعوت استاندار خراسان شمالی که پیشتر وعدهاش
را داده بود ،به استان سفر کرد و پای درد دل اهالی
رسانه این استان نشست« .سلطانیفر» پس از استماع
با حوصله مسائل پیشروی اصحاب رسانه در خراسان
شمالی ،شرایط کلی کشور را همینگونه توصیف و
اظهارکرد :این روزها ،مشکالت اقتصادی دامن تمام
نشریات را گرفته و این متأثر از شرایط اقتصادی کشور
اســت به گونهای که حتی نشریات دولتی هم برای
تأمین کاغذ مشکل دارنــد و این به رسانههای محلی
محدود نمیشود.معاون مطبوعاتی وزیــر فرهنگ و

ارشــاد اسالمی در پاسخ به کم بــودن تعداد نشریات
مکتوب استان تصریح کــرد :کمیت را دلیل توسعه
نمیدانم چه بسا اگر این گونه بود ،االن کشور باید با
توجه به تعداد روزنامههای مثال اقتصادی و ورزشی،
حــرف اول را در اقتصاد و ورزش مـــیزد.او با انتقاد
از آمــار بــاالی خبرگزاریها در کشور تصریح کرد:
تعداد خبرگزاریهای دارای مجوز در ایران ،از تعداد
خبرگزاریهای اتحادیه اروپا بیشتر اســت.او با اشاره
به آمار  250تا  300نفری ارائه شده از تعداد فعاالن
رســانـهای در خراسان شمالی بیان کــرد :با توجه به
کم بودن تعداد فعاالن این عرصه ،میتوان بخشی از

کاهش بیکاری شهرستان موثر خواهد بود.وی بیان
کرد :با  10میلیارد تومان حذف بخاری های نفتی از
مدارس و  6میلیارد تومان برق رسانی به چند روستا
در دستور کار قرار گرفته است و ریشه کنی  2معضل
فقط با  16میلیارد تومان به عنوان اولویت دنبال
می شود .دکتر «قوامی» نماینده مردم اسفراین در
مجلس شــورای اسالمی هم در این جلسه با تاکید
بر این که باید بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب
فرهنگی ماموریت گرایی و آمایشی بــودن آموزش
عالی در استان به طور جدی دنبال شــود ،افــزود:
متاسفانه نگاه های بسته ای در استان وجود دارد که
همه را خسته می کند و خواستار متمرکز و معطوف
کردن ظرفیت ها در مرکز استان هستیم.
وی اضافه کرد :باید بدانیم مرکز استان مغز متفکر
استان است و همه پهنه استان بر اساس اصل 48
قانون اساسی به فراخور استعداد و ظرفیت اش فارغ
از هر تبعیضی رشــد کند و مــورد توجه قــرار گیرد.
وی با اشاره به این که تمرکز مقدمه ای بر مهاجرت
به مرکز استان خواهد بود و به این واسطه دو سوم
جمعیت مرکز استان حاشیه نشین می شوند ،بیان
کرد :به ارزش امروز اسفراین  3هزار میلیارد تومان

در رقابت پایانی حریف خود از خراسان جنوبی را
شکست داد و قهرمان شد .در وزن  100کیلوگرم
هم «مجتبی کالنتریان» دیگر ورزشکار خراسان
شمالی به مصاف ورزشکار خراسان رضوی رفت و
با قبول شکست بر سکوی دوم کشور قرار گرفت.
«امیرحسین محمدی» دیگر ورزشــکــار استان در
دیدار فینال وزن  +100کیلوگرم (سنگین وزن) به
مصاف «جابر صادق زاده» از مازندران رفت که در
نبرد با پهلوان  4دوره از مسابقات در حالی که کشتی

مشکالت رسانههای این استان را رفع کرد«.سلطانیفر»
با بیان اینکه تا جایی که میتوانیم به رفع مشکالت
رسانهای استان کمک میکنیم از استاندار خواست در
جلسههای شورای برنامهریزی و توسعه یا شورای اداری
استان به دستگاهها تذکر دهد که صرفهجویی را از
رسانهها شروع نکنند و به رفع مشکالت رسانهای استان
کمک کنند.او با تأکید بر برگزاری دورههای آموزشی
برای خبرنگاران و قول کمک در این باره اظهارکرد:
چنان چه استان تمایل داشته باشد ،حتی آمادگی
خود را برای برگزاری جشنوارههای ملی مطبوعات
و اعزام خبرنگاران خارجی به خراسان شمالی برای
معرفی این استان اعالم میکنم.ارائه طرحی مناسب
به منظور انجام یک فعالیت اقتصادی بــرای تولید
ثروت ،فعالسازی تعاونی مسکن و بررسی راهکارهای

در صنعت سرمایه گـــذاری کــرده اســت.فــرمــانــدار
اسفراین هم با اشــاره به جمعیت  120هزار نفری
این شهرستان گفت :اسفراین مهد مشاهیر و مفاخر
و دارای آثار تاریخی است که توریسم و گردشگری
در کنار صنایع می تواند نقاط قوت این شهرستان
باشد و می طلبد وجــود بخش خصوصی در حوزه
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری را رونق
ببخشیم«.رستمی» با اشــاره به رقابت های کشتی
باچوخه گود چشمه زینل خان؛ بزرگ ترین رویداد
ورزشی استان از تالش برای تقویت این رقابت ها و
شناساندن بیش از پیش این شهرستان خبر داد.
حجت االسالم «محمدیان» امام جمعه اسفراین هم با
تاکید بر ضرورت بازخوانی رویکردها و کارکردهای
نــظــام اســامــی ،انــقــاب اســامــی را یــک انقالب
فرهنگی ،روحــانــی و معنوی دانست و ابــراز کرد:
باید با آمار درست دستاوردهای انقالب اسالمی را
تبیین کرد و جشن های  40سالگی انقالب اسالمی
مردمی باشد.در پایان از پهلوان «الیاس علی اکبری»
کوراش کار برتر جهان در سال  2018و دکتر «محمد
حاتمی» که جزو یک درصد دانشمندان و پژوهشگران
برتر جهان معرفی شد تجلیل به عمل آمد.

زیبایی را از خود به نمایش گذاشت در یک لحظه
غافلگیر شد و امتیاز را از دست داد و به گردن آویز
نقره و سکوی نایب قهرمانی کشور بسنده کرد .در
وزن  60کیلو نیز «مهدی علمی» از خراسان شمالی
توانست عنوان چهارم این مسابقات را به دست آورد.
مربیان تیم استان در این مسابقات« ،سام تفضلی»،
«مجید آریایی»« ،علی نیستانی»« ،ابراهیم ولیان» و
«موسی یزدانی» بودند و سرپرستی تیم اعزامی را
«محمد میری» بر عهده داشت.

قانونی برای خانهدار کردن خبرنگاران ،کمک به ایجاد
چاپخانه در استان با توجه به این که چاپ نشریات در
خارج از استان انجام میشود ،از جمله مــواردی بود
که «شجاعی» استاندار خراسان شمالی بیان کرد.وی
افزود :در سال  98تالش میکنیم تا حداقل ماهی یک
رویداد ملی یا بینالمللی را در استان میزبانی کنیم تا به
همین بهانه هر دفعه یکی از نداشتههای استان را تأمین
و خراسان شمالی را معرفی کنیم.
«شــجــاعــی» خــواســتــار بــرگــزاری منظم نشستهای
مطبوعاتیمدیراندستگاههایاجراییشدواظهارکرد:
دلیلی ندارد ذهن مدیر یک دستگاه اجرایی نگران خبر
و انتقاد باشد .البته با تخریب به شدت مخالف هستم زیرا
معتقدم تخریب یک فرد نیست بلکه تخریب نظام است
ولی انتقاد و مطالبهگری باید وجود داشته باشد.

اخبار

اجرایی نشدن بخش زیادی
از مصوبههای اقتصاد
مقاومتی در استان
شیری -مقام عالی دولــت در خراسان شمالی
از اجـــرایـــی نــشــدن بــخــش زیـــــادی از مصوبه
هــای اقتصاد مقاومتی در اســتــان انتقاد کــرد.
«محمدعلی شجاعی» چهارشنبه شب در جلسه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت:
در حالی که از ابتدای سال تاکنون مصوبه های
زیــادی در جلسات استان بــوده اما بخش زیادی
از آن ها هنوز اجرایی نشده و این موضوع باعث
نگرانی و دلخوری مــردم شده است که خروجی
مصوبات را در زندگی شان نمی بینند .وی با اشاره
به چند مصوبه اجرایی نشده از جمله زیرساخت
بخش معدن ،فرودگاه و درمانگاه آستان قدس
رضــوی خاطرنشان کــرد :بــرای اجــرای مصوبات
باید پیگیری های الزم انجام شود ،در این صورت
اگر اجرایی نشد می توان پذیرفت به دلیل برخی
مشکالت ،به مرحله اجرا نرسید اما این که هیچ
کــاری بــرای اجــرای آن ها نشود ،صحیح نیست.
وی اضافه کرد :برخی مدیران در پارک قدم بزنند
بهتر از این است که حضور بی ثمر در جلسه داشته
باشند زیرا مدیر سخنران نیست بلکه باید مصوبه
ها را بررسی کند و آن ها را به مرحله اجرا برساند.
وی تصریح کرد :با توجه به این که به پایان سال
نزدیک می شویم باید برنامه ریزی دقیقی برای
حضور گردشگران و مسافران نــوروزی در استان
انجام شود.

حکایت برف بازی دیروز در
اسدلی

شیرازی-اگرچه همیشه متولیان استان چه در
بخش ورزشــی و چه شهری و غیره زیــر بــار هیچ
مسئولیتی درباره محل برف بازی شهروندان نرفته
اند و نمی روند و پیستی را به رسمیت نمی شناسند
ولی مــردم پرشور و پر انــرژی بجنورد و استان با
بــارش برف یاد اسدلی و بدرانلو کردند و دل به
جاده زدند تا بتوانند حداقل حق و سهم شان را از
شادی بازی در برف زمستان بگیرند.
این جمعه هم اسدلی بــدون آرامــش خاطر برای
تماشاچیان و آن هایی که ذوق برف بازی داشتند
گذشت؛ تیوب هایی که با سرعت فرود می آمدند و
تماشاچیانی که برای لحظه ای بین زمین و آسمان
معلق می ماندند و این تعلیق دردنــاک پایان روز
شاد آن ها بود.تیوب ســواران و دوستداران برف
بازی این بار هم سرخوش از فرودی لذت بخش،
دلهره سقوطی دردآور را به جــان خریدند و به
اسدلی و دامنه های برف گیر رفتند.

