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

● ● چرا مسئوالن بجنورد فکری به حال زمین های
بایر پشت استانداری و ترمینال نمی کنند ،قرار
است تا ابد به همان شکل بمانند؟ اگر قرار است
میراث فرهنگی برای این مکان کاری انجام دهد
چرا اقدامی نمی کند؟ حداقل  30سال است که
ما ساکن ایــن منطقه هستیم و به همین شکل
است .زمین بزرگی که صدها ایده برایش متصور
می شــود؛ از ساخت شهرک هــای مسکونی در
دسترس (نه مانند گلستان شهر دورافتاده) گرفته
تا ایجاد پارک ،شهربازی ،نمایشگاه ،ساخت منزل
و مغازه ،بیمارستان و صدها کار دیگر.
● ● بعضی از دست فروشان در حاشیه جاده های
استان بساط خــود را پهن می کنند که بسیار
خطرآفرین اســت .چــرا با ایــن افــراد بــرخــورد و
برای آن ها مکانی امن ایجاد نمی شود تا از بروز
حوادث جلوگیری شود؟

پاسخ به پیام مردمی
احتراما ضمن آرزوی توفیق روزافزون ،پیرو مطلب
مندرج در صفحه  2روزنامه خراسان شمالی ،در
ستون حــرف مــردم مــورخ 9خ ــرداد  1398پنج
شنبه با عنوان «جهاد کشاورزی استان بر استفاده
کشاورزان از سموم شیمیایی نظارت کند .بعضی
از کشاورزان به طور بی رویه از آن ها استفاده می
کنند و سالمت مصرف کنندگان را به خطر می
اندازند» که ممکن است سبب تحریک احساسات
عامه مــردم به خصوص قشر زحمتکش کشاورز
و ایجاد بدبینی به عملکرد ایــن مجموعه شود،
بنابراین جوابیه ایــن ســازمــان جهت استحضار
مسئوالن و تنویر افکار عمومی به شرح ذیل اعالم
می گردد:
 74فروشنده سم با همکاری  10کلینیک گیاه
پزشکی توزیع سم را در بین کــشــاورزان استان
خراسان شمالی انجام می دهند .سموم توزیعی
توسط فروشندگان در دفاتر مخصوص ثبت می
گــردد .موجودی سموم فروشندگان و همچنین
سموم خــریــداری شــده بــه مدیریت هــای جهاد
کشاورزی اعالم می شود .اساسا مصرف سم در
استان از متوسط کشوری پایین تر است بنابراین
محصوالت کشاورزی تولید شده در استان نسبت
به متوسط کشوری سالم تر است .بخش ناچیزی
از حــدود کل  200تن سم مصرفی استان طی
سال در اواخر فصل(نزدیک زمان برداشت) توسط
کشاورزان مصرف می شود.
عباس کریمی ،رئیس اداره روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبر

دهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور برگزار می شود

رویدادی هنری در راستایگام دوم انقالب
مرتضوی -دهمین جشنواره ســراســری کــارتــون و
کاریکاتور برگزار می شود تا رویدادی هنری در راستای
گــام دوم انقالب اجــرا شــود .در حالی که خراسان
شمالی برای دهمین سال میزبان برگزاری جشنواره
سراسری کارتون و کاریکاتور می شود ،کاریکاتوریست

انقالب است و جوان ایرانی موضوع تولید آثار فاخر
می شود .البته «نمازی» از در نظر گرفتن چهره پیش
کسوت کاریکاتور ،بهمن عبدی ،برای این بخش خبر
داد و گفت :عالقه مندان تا  25مرداد فرصت دارند
آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.او جوان

ها می توانند دست به قلم شوند و بار دیگر در رقابتی
تنگاتنگ هنر خود را در معرض نمایش بگذارند .طبق
گفته رئیس حوزه هنری خراسان شمالی ،محور حوزه
کارتون این دوره از جشنواره که در  2بخش کارتون و
کاریکاتور برگزار خواهد شد برگرفته از بیانیه گام دوم

ایرانی؛ گرهگشای دورههــای سخت ،جــوان ایرانی؛
فرصتی برای ارتقا و کارآمدی مدیریت کشور و جوان
ایرانی؛ کارآفرین ،اشتغال زا و حامی تولید ایرانی را
از محورهای در نظر گرفته شده در این جشنواره بیان
کرد.

فرصت جدید برای اشتغال زایی محرومان استان
بیش از  ۱۴۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان اعتبار
برای توسعه اشتغال مددجویان تحت حمایت کمیته
امداد خراسان شمالی طی سال  ۹۸اختصاص یافته
است یعنی فرصت جدید برای اشتغال زایی محرومان
و محرومیت زدایی در استان فراهم می شود.
آن گونه که مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی
می گوید توجه به صنایعدستی و طرحهای مشاغل
خانگی و توسعه آن ها بین مددجویان از جمله زنان

سرپرست خانوار تاکنون توانسته تأثیرات به سزایی در
توانمندی و خودکفایی خانوارهای تحت حمایت این
نهاد داشته باشد.از مبلغ  143.5میلیارد تومانی
که «الهی راد» خبر اختصاص آن را داده است۸۶ ،
میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان از محل بانکهای
عامل به مددجویان کمیته امداد پرداخت میشود
و  ۴۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان در حوزه توسعه
اشتغال پــایــدار روستایی طی امسال به ایــن نهاد

اختصاصیافته اســت که با توجه به شرایط بومی
مناطق روستایی و محروم پرداخت میشود .توسعه
طرحهای صنایع دستی از فعالیت های مهمی است
که در راستای اشتغال زایی محرومان استان اجرایی
می شــود و طبق آمــاری که مدیرکل کمیته امــداد
خراسان شمالی اعالم کرده ،این نهاد تاکنون هزار و
 ۷۸شغل در بخش صنایعدستی ایجاد کرده است .بر
همین اساس از سال  1384تاکنون بیش از  ۲۵هزار

طرح اشتغالزایی فعال توسط این نهاد اجرا شده و
از این تعداد هزار و  ۷۸مورد مربوط به صنایعدستی
است.مددجویان کمیته امداد استان هم اکنون در
رشتههای قالی و گلیمبافی و تابلو فرش در حال
فعالیت هستند .طبق آمــار ،مددجویان کارآفرین
حوزه صنایعدستی خراسان شمالی طی سال گذشته
موفق به تولید  ۲۷۸تخته قالی دستباف ۱۳۹،عدد
تابلو فرش و هزار و  ۲۳۴عدد گلیم شدند.

تفاهم نامه ای برای قدردانی
از ورزشی ها
شــیــرازی -سیل که آمــد ورزشــی هــای خراسان
شمالی پای کار آمدند؛ چه آن هایی که از همان
ابتدا در قالب گروه های ورزشــی کمک کردند و
راهی مناطق سیل زده شدند ،چه در قالب ستاد
بحرانی که در جریان اتفاقات ناگوار در اداره کل
ورزش و جوانان شکل گرفت.همه آمدند تا نشان
دهند ورزش خراسان شمالی در ناگواری ها رسم
جوانمردی را بلد اســت و دســت خیر بــرای آرام
کردن دل آسیب دیده ها از سیل دارد و همین امر
باعث شد بعد از ماه ها مدیر عامل جمعیت هالل
احمر استان به اداره کل ورزش و جوانان استان
بیاید و ایــن دوستی بی دریــغ را به نوعی پاسخ
دهد«.احمد حافظی» مسئول روابط عمومی اداره
کل ورزش و جوانان استان از تفاهم نامه ای گفت
که در جلسه صبح دیروز بین دو دستگاه نوشته شد
تا جواب محبت ورزشــی با محبت هالل احمری
داده شود .قرار شد کالس های کمک های اولیه و
امداد و نجات برای ورزشی ها و سمن ها به صورت
رایگان برگزار شود تا این بده بستان های پر مهر،
بی منت برقرار باشد و بماند.

خراسان شمالی  47سال پیش
در روزنامه

در جلسه شورای قضایی مطرح شد:

افزایش وقوع سرقت در استان
رئیس کل دادگستری استان با اظهار نگرانی از
افزایش وقوع سرقت در استان از حوزه های فرهنگی
و پیشگیری از وقوع جرم خواست با فرهنگ سازی و
به کارگیری تمهیدات پیشگیرانه و مراقبتی تالش
کنند ،این رونــد اصــاح و به نحو مطلوبی سامان
دهی شود .به گزارش روابط عمومی دادگستری

هم اندیشی
ورزشی ها

کل خراسان شمالی ،حجت االسالم «جعفری» که
در جلسه شــورای قضایی خراسان شمالی سخن
می گفت به مهم ترین محورهای عملکردی دستگاه
قضایی استان اشــاره کرد و رفع اطاله دادرســی،
اتــقــان آرا و ســامــان دهــی اج ــرای احــکــام مدنی و
کیفری را از مهم ترین مطالبات مردم و بر این اساس

عصر دیروز هیئت های ورزشی استان در جلسه ای با
حضور مدیر کل ورزش و جوانان جلسه هم اندیشی
داشتند که موضوع آن اعزام استعدادهای برتر رشته

دالیل عقب افتادن استان از قافله سرمایه گذاری
اسعدی -استاندار خراسان شمالی روز گذشته
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران استان را دعوت
کرد تا دالیل عقب افتادن استان از قافله سرمایه

گــذاری بررسی شود« .شجاعی» استاندار در این
جلسه بیان کــرد :ایــن که صرافی مجاز نداریم،
از نداشته هــای بسیار زشــت اســتــان اســت .وی

در رأس برنامه های دستگاه قضایی برشمرد .وی
همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه
اظهارکرد :برای نیل به این اهــداف ،برنامه های
ویژه ای در نظر گرفته شده که اهم آن ها در هفته
قوه قضاییه تشریح می شود و به اطالع عموم می
رسد .رئیس کل دادگستری استان ،گریزی هم به

های مختلف به المپیاد کشوری بود .در این جلسه که
رئیس و نایب رئیس هیئت های ورزشی حضور داشتند
بر ضــرورت شناسایی استعدادهای برتر ورزشــی از

اظهارکرد :با توجه به پیگیری های انجام شده،
شرکت هواپیمایی ماهان موافقت کرده است تعداد
پروازهای استان را از  3مورد در هفته به  4مورد
افزایش دهد و شرکت آسمان هم برای برقراری 2
پرواز اعالم آمادگی کرده است که در مورد روزهای

عملکرد سال گذشته دستگاه قضایی استان زد و
گفت :طی بررسی های به عمل آمده در مجموع در
سال گذشته نسبت به سال  1396عملکرد دستگاه
قضایی استان در بسیاری از شاخص ها قابل قبول
بود ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب و حد انتظار
فاصله داریم.

سوی این هیئت ها تأکید شد و مدیر کل ،راهکارهایی
را برای توسعه ورزش استان ارائه کرد البته هیئت ها هم
مسائل مبتال به خود را بیان کردند.

آن با توجه به تداخل داشتن با روزهای پرواز ماهان
به تفاهم نرسیده ایم« .قنبری» سرپرست معاونت
هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم گفت :سال
گذشته از  286مصوبه کارگروه رفع موانع تولید
در استان  50مصوبه به دالیل مختلف اجرایی نشد.

نظارت بر اجرای طرح گندم
در اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  6673که 14
تیر  1351به چــاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  3از نــظــارت بــر اج ــرای طــرح گندم
در اسفراین خبر داده است .در این مطلب
می خوانیم« :روز گذشته مجری طرح گندم
وزارت کشاورزی بمنظور رسیدگی به امورات
کــشــاورزی و بــازدیــد از مناطق سیل زده و
تگرگ زدگــی اسفراین و نظارت بر اجــرای
طــرح گندم به اسفراین وارد شد و باتفاق
رئیس اداره کشاورزی و مهندسین از قراء
سیل زده و تگرگ زده بازدید و در مورد بهبود
وضع کشاورزان دستور الزم صادر نموده و از
فعالیتهای {رئیس اداره کشاورزی} در جریان
سیل اظهار رضایت و قدردانی نمود».

