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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در جلسه ستاد گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مطرح شد:

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

● ● از اتحادیه اصناف فاروج انتظار داریم بر آجیل
فروشان این شهر بیشتر نظارت کند زیرا بعضی از
آن ها انصاف را فراموش کرده اند و اجناس خود
را به هر قیمتی که می خواهند عرضه می کنند.
● ● بعضی از مهد کــودک های بجنورد از مربیانی
استفاده می کنند که از روان شناسی کودک
سررشته ای ندارند و موجب وارد کردن آسیب
های روحی و روانی به کودکان می شوند.
● ●چرا بعد از  10سال پروژه بزرگراه میامی -گرمه -
جاجرم  -سنخواست به سرانجام نرسیده است؟

بدون تیتر
ﺍ ﺍبــه گفته «مهمان نــواز» مــدیــرکــل استاندارد
خراسان شمالی  77پرونده طی  12جلسه در
 10ماه امسال بررسی شد که موافقت یا مخالفت
با مــدرک و رشته تحصیلی ،تذکر ،توبیخ و درج
در پرونده و تعلیق یک یا سه ماهه پروانه از جمله
تصمیمات گرفته شده در کارگروه تایید صالحیت
ماده  7بود.

خراسان شمالی  48سال پیش
در روزنامه

مسابقات ورزشی بین
دانشآموزان شیروان و قوچان
روزنامه خراسان در شماره  6265که 22
بهمن  1349بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی
در ستون «خبرنگاران ما از شهرستان ها
گـــزارش میدهند» از بــرگــزاری مسابقات
ورزشی دوستانه بین دانش آموزان شیروان
و قوچان خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :بنا بدعوت رئیس آموزش و پرورش
شیروان تیمهای والیبال ،کشتی و پینگ پنگ
آموزشگاههای قوچان وارد شیروان شده و
مورد استقبال مربیان ورزش و ورزشکاران
قرار گرفتند .در مسابقه والیبال تیم والیبال
شیروان با نتیجه  2بر صفر پیروز شــد .در
مسابقه پینگ پنگ که در سالن تربیت بدنی
انجام گرفت تیم قوچان با نتیجه  5بر  4به
پیروزی رسید .مسابقات کشتی در حضور
جمع کثیری از عالقمندان انجام شد .بعد از
اتمام مسابقات هدایائی از طرف تربیت بدنی
شیروان و قوچان تهیه شــده بــود که توسط
فرماندار شیروان ببرندگان اهداء گردید».

برنامه های دهه فجر تمرکز زدایی شود
مدیران به میان مردم بروند

مرتضوی -مــعــاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار خراسان شمالی در جلسه ستاد گرامی
داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،بر
حفظ حرمت ایام فاطمیه در دهه فجر و حضور مدیران
در کنار مــردم تاکید کرد و برنامههای دهه فجر را
اولویت نخست برنامهها دانست« .حیاتی» این انقالب
را حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن و مجاهدت
علما و صلحا دانست و از برنامه ریزی دشمنان انقالب
برای این که نگذارند چهلمین سال پیروزی انقالب را
ببینیم سخن گفت و تصریح کرد :دشمن از زمانی که
انقالب غنچه نورسیده ای بود و به باغبانی و مراقبت

نیاز داشت تمام هجمه هایش را به کار برد تا این غنچه
نو رسیده را از بیخ و بن برکند.وی به تداوم طراحی
توطئه های ریز و درشت دشمن بعد از شکل گیری
انقالب تاکنون برای مبارزه با انقالب اشــاره کرد و
افزود :انقالب اسالمی با وجود همه محدودیت ها و
تنگناها  40سال از عمر پر برکت خود را سپری کرده
و اکنون به درخت تنومندی تبدیل شده است که در
اقصی نقاط گیتی ریشه دوانده است.وی با تاکید بر
تشریح دستاوردهای چهل ساله انقالب ،گفت :باید
تمام دستاوردهای نظام اسالمی را به مــردم ارائــه
دهیم زیرا مردم خالقان و پدیدآورندگان این انقالب

استاندار:

مدیر شهرستانی باید همان جا بماند
نبود فرهنگ مطالبه گری در مردم استان
محمد آگاهی -اوضــاع را به جایی میرسانیم که
مدیر یک شهرستان حتم ًا در همانجا بماند و تعلق
خاطر بیشتری به حــوزه کــاری اش داشته باشد.
استاندار خــراســان شمالی روز گذشته در دیــدار
جمعی از احــزاب اصولگرای خراسان شمالی در
پاسخ به انتقاد یکی از اصولگرایان مبنی بر تردد
مدیران شهرستانی با بیان این مطلب افــزود :طی
مدت حضورم در استانداری تاکنون هیچ ابالغی را
امضا نکرد هام.
«شجاعی» با بیان این که تالش میکنم در انتصابات
هیچ خطایی را انجام ندهم اظهارکرد :باید شعار
دادن را تعطیل کنیم و با عمل و کار و بر اساس سند
توسعه استان را در مسیر توسعه همه جانبه قرار

دهیم .وی همچنین با بیان این که بعضی از ما در
هر پستی که هستیم همه کار انجام میدهیم غیر
از آن کاری که به ما سپرده شده است ،افــزود :اگر
فقط درباره ۲۰درصد حرف هایی که میزنیم ،عامل
باشیم بسیاری از مشکالت استان حل میشود.
مقام عالی دولت در استان همچنین در خصوص
انتقاد یکی از سخنرانان از آمار اشتغال و مشارکت در
استان افزود :آمار نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی
استان درست است و البته این به معنای آن نیست که
وضعیت معیشت مردم خوب است.
این استان از نظر فرهنگی اهل کار است و آمار 45
درصــدی سکونت مــردم در روستاها حاکی از این
است .وی ادامه داد :این استان با این که نیروی کار

هستند.وی با بیان این که دشمن تالش کرده است
بین مــردم و نظام فاصله بیندازد و به زعم خویش
می خواهد قالب نظام را از درون تهی کند ،تصریح
کرد :دشمن غافل است از این که مردم با وجود همه
فشارها و کاستی ها ،گوشت و پوست و خون شان
با انقالب عجین شــده اســت و به انقالب عشق می
ورزند و با تمام نامالیمت ها هرگز حاضر نیستند از
انقالب خود دست بکشند«.حیاتی» گواه این ادعا را
حضور مردم در بزنگاه های تاریخی که در آن انقالب
با تهدید مواجه شده است بیان کرد و افــزود :از آن
جایی که مردم پای انقالب ایستادند باید جشن های
 40سالگی انقالب مردمی برگزار شود .وی در بخش
دیگری از سخنانش با تاکید بر این که مدیران باید
اهمیت موضوع جلسات چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب را درک کنند و در جلسات حضور داشته
باشند ،اظهار کرد :باید تمام وجودمان را وقف انقالب
کنیم و جشن های دهه فجر با حضور حداکثری و با
برنامه های متنوع برگزار و دستاوردها به بهترین

دارد اما باید برای بهبود معیشت مردم برنامه ریزی
کرد که در این راستا پیشران اقتصادی باید اقتصاد
در روستاها باشد در غیر این صورت مردم از روستاها
به شهرها کوچ می کنند و به نیروهای بیکار تبدیل
می شوند.
وی نبود فرهنگ مطالبه گری در مــردم خراسان
شمالی را یکی از کمبودها و نداشته های این استان
دانست و از گروه های سیاسی خواست این فرهنگ
را در مردم این استان ایجاد کنند.
«شجاعی» با بیان این که نبود فرهنگ مطالبه گری،
بد فرهنگی اســت ،افـــزود :مــردم ایــن استان اگر
وضعیت شان بدتر هم شود ابراز دلخوری نمی کنند
و باید فرهنگ مطالبه گری در آن ها ایجاد شود.
وی اظهارکرد :مــردم و گروهها باید بــرای توسعه
استان کنار هم قرار گیرند و با انسجام و وحدت می
توانیم از داشته های استان به نفع مردم استفاده
کنیم« .شجاعی» در خصوص معضل اعتیاد در
استان نیز گفت :متاسفانه در شاخص اعتیاد به مواد
مخدر جزو  ۶استان اول کشور هستیم .وی درباره

ارزیابیهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران مشخص کرد؛

نامساعدترین استان ها در محیط کسبو کار؛ خراسان شمالی در صدر
گــروه خبر -ارزیــاب ـیهــای مرکز آمــار و اطالعات
اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران حاکی از آن است که خراسان شمالی در جدول
نامساعدترین استان ها در محیط کسب و کار ،در
صدر قرار دارد.
در راستای اجرای ماده  4قانون بهبود مستمر محیط
کــسـبوکــار مصوب ســال  1390مجلس شــورای
اسالمی ،طرح پایش شاخصهای ملی محیط کسب

و کار کشور در پاییز ســال ،1397ویژه آمارگیری از
فعاالن اقتصادی زیرمجموعه اتاقهای بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،تعاون ایران و اصناف
ایران ،در سراسر کشور توسط مرکز آمار و اطالعات
اقتصادی اتاق ایران اجرا شده است که نتایج آن روز
گذشته منتشر شد .نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز
 1397نشان میدهد که از منظر وضعیت مؤلفههای
محیط کسب وکــار ،استانهای گیالن ،آذربایجان

غربی و زنجان دارای محیط کسب و کار مساعدتر
و استانهای خراسان شمالی ،ایــام و کرمانشاه
دارای محیط کسبو کار نامساعدتری نسبت به سایر
استانها بودهاند .با توجه به تقسیم رشته فعالیتها
در سه بخش عمده کــشــاورزی ،صنعت و خدمات،
فعاالن اقتصادی سراسر کشور در پاییز ،1397
وضعیت محیط کسب و کار بخش کشاورزی و بخش
خدمات را به ترتیب ،مساعدترین و نامساعدترین

نحو تشریح شود.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار بر حفظ حرمت ایام فاطمیه هم تاکید کرد
و گفت :انقالب ما انقالبی فاطمی است و با تاثی از
فرهنگ فاطمی به اوج عزت و اعتال در جهان رسیده
است«.حیاتی» حرکت انقالب را مربوط به مساجد و
بقا و دوام انقالب را هم وابسته به مساجد دانست و
بر رونق مساجد به عنوان پایگاههای انقالب تاکید
کرد.وی خواستار تمرکززدایی برنامه های دهه فجر
و حضور در دورترین نقاط و مناطق حاشیه نشین شد
و افزود :همه نقاط استان باید مملو از جشن انقالب
باشد  .وی بر حضور مدیران در میان مردم و دیدارهای
چهره به چهره با مردم تاکید کرد و گفت :با توجه به
این که دشمن تمام توان خود را بر جنگ تمام عیار
اقتصادی معطوف کــرده و معیشت مــردم را نشانه
گرفته است ،بنابراین نشست های صمیمانه موجب
می شود اعتماد مردم به نظام و مسئوالن بیشتر شود.
وی افزود :همه باید با وحدت و همدلی برنامه ها را
اجرا کنیم تا این کار موجب قوام نظام اسالمی شود.

دیدارهای مردمی اش در مساجد نیز گفت :حضور
در مساجد باید مطابق طبع افراد باشد .باید ریاکاری
را کنار بگذاریم و شنیدن ،دیدن و رفتن کافی نیست
بلکه باید کار کنیم و عملگرا باشیم.
باید یــاد بگیریم ســوء استفاده نکنیم و ایــن یعنی
توسعه اجتماعی .استاندار همچنین در بحث فساد
اقتصادی نیز اظهارکرد :همت خوبی در زمینه
مبارزه با فساد اقتصادی صــورت گرفته و اگــر در
استان فساد اقتصادی داشته باشیم من به هیچ
وجه گذشت و بخششی در این زمینه ندارم.
مدیر حق نــدارد کسی را که متهم و فاسد است
ببخشد چون این جایگاه از آن او نیست و حق گذشت
ندارد.
«شجاعی» در پاسخ به صحبت یکی از سخنرانان در
خصوص انتخابات نیز گفت :در موضوع انتخابات
نگاه ما به توسعه احزابی ریشهدار است تا از درون
آن ها نیروهای قوی رشد کنند .هدف ما مشارکت
حداکثری و حضور همه گروه ها در چارچوب قانون
است و خروجی انتخابات با مردم است.

محیط کسب و کار ارزیابی کردهاند .بر این اساس،
وضعیت محیط کــسـبوکــار در بخش خــدمــات در
مقایسه با بخشهای صنعت و کشاورزی نامناسبتر
ارزیابی شده است .نتایج پایش ملی کسبوکار در
فصل پاییز نشان میدهد که شاخصهای فضای
کسبوکار وضعیت نامساعدتری نسبت به فصل
تابستان پیدا کرده است .بر اساس اطالعات منتشر
شده توسط پایگاه خبری اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایــران ،طبق اظهار نظر فعاالن
اقــتــصــادی مشارکتکننده در ایــن پــایــش ،مؤلفه
«غیرقابلپیشبینی بــودن و تغییرات قیمت مواد
اولیه و محصوالت» در صدر عواملی قرار گرفته که به
نامساعدتر شدن فضای کسبوکار دامن زده است.

اخبار

خودروها ،بخشی از معضالت
آلودگی هوای استان
صدیقی -بخشی از معضالت آلــودگــی هــوای
استان مربوط به خــودروهــاســت که می تــوان با
استفاده از وسایل نقلیه عمومی ،کاهش تردد
خودروهای تک سرنشین و استفاده از دوچرخه
در سفرهای درون شهری ،آالیندگی هوا را تا حد
زیادی کاهش داد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان این
خبر افــزود :هر سال زنگ هوای پاک برای جلب
توجه مردم و مسئوالن به آلودگی هوا نواخته می
شود و مشارکتی که در برگزاری مراسم می شود
نشان دهنده توجه و حساسیت مــردم به محیط
زیست و مسائل آن است .وی شعار امسال هفته
هوای پاک را «هوای پاک ،مسئوالن و مردم» ذکر
و تصریح کرد :روند توسعه شهرها و افزایش تعداد
خودروها پیامدهایی را به دنبال داشته است و
حرکت سریع و بدون مطالعه به سوی پیشرفت،
چالش های زیست محیطی را نیز در پی دارد.
«مطهری» افزود :راهکارهای مقابله با آلودگی هوا
شامل توجه به مالحظات زیست محیطی توسط
صنایع ،رعایت معیارهای زیست محیطی ،توجه
به بازیافت ،مشارکت همه آحاد در توسعه فرهنگ
بازیافت و مشارکت مردم در راستای حفاظت از
محیط زیست می شود.

خروج سامانه بارشی طی
امروز

دمای هوای بجنورد صبح فردا به 6درجه
زیر صفر می رسد
صــدیــقــی -ب ــررس ــی نــقــشــه هـــای پــیــش یــابــی
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر خروج سامانه
بارشی از منطقه است.
رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان
گفت :بر این اساس برای امــروز وزش باد نسبت ًا
شدید و در پاره ای از نقاط بارش پراکنده باران
و برای فردا آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش
بینی می شــود« .هاشمی دویــن » با بیان این که
دمــای هــوای بجنورد طی صبح فــردا به  6درجه
سانتی گــراد زیر صفر خواهد رسید اظهارکرد:
طی  24ساعت منتهی به صبح روز گذشته گیفان
با کمینه دمــای  6درجــه سانتی گــراد زیــر صفر
سردترین و اسماعیل آباد با بیشینه دمای  5درجه
سانتی گراد باالی صفر گرم ترین نقطه استان بود.
همچنین در این مدت بجنورد به ترتیب دارای
کمینه و بیشینه دمای منفی  3و 2درجه سانتی
گراد باالی صفر بود.

