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● ● صف های طوالنی بیمارستان تامین اجتماعی
بجنورد کی تمام می شود؟ بیماران دردشان را
تحمل کنند یا صف ها را؟
● ●چرا برخی بانک ها بعد از این که برای دریافت
تسهیالت پرونده تشکیل می دهیم به بهانه های
مختلف پرداخت آن را به تاخیر می اندازند؟
● ● تابستان آغاز و آب بازی و اسراف آب توسط برخی
افراد شروع شد .بعضی ها در خواب غفلت به سر
می برند و قدر این نعمت الهی را که اندک است
نمی دانند و هر روز حیاط و جلوی در منزل شان را
می شویند که باید با آن ها برخورد شود.

بدون تیتر
ﺍ ﺍ«نمازی» رئیس حوزه هنری خراسان شمالی
از نمایش  20اثــر هنری همزمان با آغــاز هفته
بازخوانی حقوق بشر آمریکایی در مسجد انقالب
بجنورد خبر داد.
ﺍ ﺍاولین دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در
فــاروج با حضور معاون آمــار و فناوری اطالعات
اداره کل دادگستری خراسان شمالی و جمعی از
مسئوالن افتتاح شد.
ﺍ ﺍبه گفته «ملکی» معاون فرماندار گرمه ،مراسم
استقبال از پیکر شهدای گمنام ،ساعت  16روز
یک شنبه  9تیر ،در میدان ارشــاد اسالمی گرمه
برگزار می شود و تشییع و خاک سپاری پیکر مطهر
دو شهید گمنام در شوقان انجام خواهد شد.

خراسان شمالی  47سال پیش
در روزنامه

تشکیل مجمع عمومی شرکت
تعاونی مصرف کارکنان دولت
در اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  6737که 29
شهریور  1351به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  6از تشکیل مجمع عمومی شرکت
تعاونی مصرف کارکنان دولت در اسفراین
خبر داده است.
دراینمطلبمیخوانیم«:مجمععمومیشرکت
تعاونی مصرف کارکنان دولــت در شهرستان
اسفراین در سالن شهرداری تشکیل گردید.
ابتدا فرماندار در مورد نقش شرکتهای تعاونی
و فوائد آن سخن گفت و سپس اخذ رای بعمل
آمد».

پنج شنبه  ۶تیر  ۲۳ 139۸شوال  14۴۰شماره ۳۰۲۶

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزینه های جدید انتخاب شهردار بجنورد
نازلی حــیــدرزاده -ایــن روزهــا فضای مدیریت
شهری مرکز استان نقل محافل شده است و همه
منتظر یکشنبه سرنوشت ساز هفته آینده شورای
شهر برای انتخاب گزینه های سکاندار جدید شهر
هستند .در حالی که تصمیم شورای اسالمی شهر
مبنی بر این بود که انتخاب شهردار از سه گزینه
دادن فراخوان ،بدنه شهرداری و گزینش فردی
توسط اعضای شورا باشد« ،مصطفی دلیریان» یکی

از اعضای شورای شهر عصر روز گذشته در گفت و
گوی اختصاصی با خبرنگار ما اعــام کــرد :قرار
شده هر یک از اعضای شورا گزینه هایی را آماده
و آن را در جلسه یک شنبه هفته آینده شورا مطرح
کنند ،در جلسه گذشته این شورا سه گزینه دادن
فراخوان ،بدنه شهرداری و گزینش فردی توسط
اعضای شورا برای انتخاب شهردار مطرح بود اما
در نهایت قرار شد هر یک از اعضای شورا  3تا 4

تجلیل از فعاالن مبارزه با مواد مخدر
آگاهی -عصر روز گذشته فعاالن عرصه مبارزه با
مواد مخدر استان طی مراسمی تقدیر شدند .معاون
سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان
شمالی در ایــن مراسم صیانت از معتادان تحت
درمان با اشتغال پایدار را از اولویت های سند جامع
مبارزه با مواد مخدر استان دانست و با برشمردن
دیگر اولویت های سند جامع مبارزه با مواد مخدر
در استان ادامه داد :با نقشه راه سند جامع مبارزه

با مواد مخدر در استان عزم مان را جزم کرده ایم
تا بتوانیم گام های خوبی در راستای مبارزه با مواد
مخدر در استان برداریم .به گفته «حیاتی» پیشگیری
با فرهنگ سازی اولویت اول و اصلی حوزه مبارزه
با مواد مخدر در استان و پس از آن بر اساس سند
تنظیم شده ،اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر
با استفاده حداکثری از ظرفیت های اجتماعی از
جمله سازمان های مردم نهاد دیگر اولویت ستاد

حاشیه های فوتبال زودتر از تیم به خراسان شمالی آمد

خونه به خونه بابل هنوز در دست مازندرانی ها
شیرازی -در حالی که روز سه شنبه تمام منابع خبری
از انتقال امتیاز تیم پرطرفدار خونه به خونه بابل به
خراسان شمالی خبر دادند ،دیروز مسئوالن اداره کل
ورزش و جوانان مازندران آب پاکی را بر دست اهالی
فوتبال ریختند و خبر از توافق بدون رسمیت دادند.

البته در تماسی که با روابط عمومی استانداری خراسان
شمالی داشتیم علی قلی زاده ابتدا از این موضوع اظهار
بی اطالعی کرد.این در حالی است که مسئوالن اداره
کل ورزش و جوانان مازندران به صراحت از این که
مالک باشگاه به تنهایی تصمیم گرفته و کمیسیون ماده

در نشست تخصصی بانوان دهیار انجام شد؛

تبیین فرصت های شغلی زنان روستایی
اســــدی -روز گذشته ســالــن مــاژانــی فــرمــانــداری
بجنورد ،میزبان بانوان دهیار استان بود تا در جمعی
صمیمی با حضور مسئوالن جهاد کشاورزی خراسان
شمالی و مدیرکل دفتر امــور بــانــوان استانداری،
فرصت های شغلی زنــان روستایی تبیین شــود .در
این جلسه فرصت ها و ظرفیت های بخش کشاورزی،
دامـــداری و بــاغــداری مــورد بــررســی قــرار گرفت و
«یغمایی» مدیرکل دفتر امــور بانوان استانداری با
اعالم آمار  45درصدی جمعیت روستایی استان ،از
وجود بانوان دهیار تحصیل کرده ابراز خرسندی کرد

و دیدگاه های آن ها را عامل کمک به رشد و توسعه
استان دانست .وی زنــان روستایی را دارای نقش
مولد دانست و اعالم کرد که نرخ مشارکت اقتصادی
زنان روستایی اختالف زیادی با شهرها دارد بنابراین
تــاش مــی کنیم بــا اتــصــال دهــیــاران روســتــاهــا به
دستگاه های اجرایی به اشتغال این بخش از جامعه
کمک کنیم.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت 35 :تا 40
درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است و در
این بخش  20درصــد تولید ناخالص استان انجام

نفر را معرفی کنند ،به یک جمع بندی برسند و
این افراد در کمیسیون های مختلف دعوت شوند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی بجنورد به این
موضوع اشاره کرد که این افراد باید برنامه های
خود را ارائه دهند تا به آن ها امتیاز بدهیم و در
نهایت به یک جمع بندی برسیم و یک نفر را به
عنوان شهردار انتخاب کنیم.
او معتقد است :شهردار باید از بدنه شهرداری باشد،

هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر استان اســت .بر
این اساس مدیرکل اجتماعی استانداری خراسان
شمالی تشکیل ســازمــان هــای مــردم نهاد فعال
را به شهرستان ها تفویض کــرده است«.حیاتی»
همچنین آموزش و توانمند سازی نوجوانان و جوانان
را اولویت دیگر این سند جامع برشمرد و افزود:
دشمنان با سهل الــوصــول قــرار دادن دسترسی
جوانان به مــواد مخدر و همچنین کاهش قیمت
مواد مخدر درصدد توطئه برای آینده سازان ایران
اسالمی هستند.عرضه مواد مخدر در آرایشگاه ها
و باشگاه های زنانه موضوع نگران کننده ای بود که

فردی که مسئولیت های مختلف در بدنه شهرداری
داشته است زیرا چنین فردی مشکالت شهر را بهتر
می دانــد .به گفته نایب رئیس کمیسیون ورزش و
جوانان شورای اسالمی بجنورد ،یکی از مسائلی که
در شهرداری مشاهده می شود دوقطبی بــودن آن
است و شهردار آینده باید اولین کاری که می کند این
دو قطب را به هم نزدیک و از کل ظرفیت کارکنان
شهرداری استفاده کند.

مدیرکل بانوان و امور خانواده استانداری خراسان
شمالی در این جلسه خبر داد و گفت :قاچاقچیان
مواد مخدر با تبلیغاتی همچون الغری و زیبایی در
این اماکن درصدد فروش مواد مخدر خود هستند.
«یغمایی» میزان اعتیاد زنــان در جامعه معتادان
استان را  8درصد اعالم کرد که با توجه به میانگین
 14درصــد در کشور از این حیث اعتیاد در زنان
استان کمتر از میانگین کشوری است .وی در عین
حال پایین آمدن سن اعتیاد در زنان استان و تغییر
الگوی مصرف مواد از سنتی به صنعتی را از دیگر
نگرانی ها در خصوص اعتیاد بانوان استان برشمرد.

 5این تصمیم را نمی پذیرد ،خبر دادند.نایب رئیس
هیئت فوتبال استان هم در واکنش به این موضوع،
توضیح داد که از این طرف مشکلی وجود ندارد ولی
هنوز از سمت مازندران مشکل داریم.رضا رحیمی با
یک جمله پایان این خبر را باز گذاشت که اگر نشود
امتیاز دیگری می خریم!بعد از تماس اول با مسئول
روابط عمومی استانداری خراسان شمالی ،او پیگیر
این موضوع شد و ساعتی بعد دربــاره این خبر گفت:
استاندار زحمت خودش را کشیده و به منظور توجه

به ورزش و معروف شــدن استان ،بــرای خرید یکی
از تیم های لیگ اقــدام کرده است .قلی زاده افزود:
برای خرید امتیاز تا پای معامله با مالک خصوصی هم
پیش رفته اند ولی باید کمیسیون ماده  5هم بپذیرد تا
کارهای قانونی انجام شود که این موضوع از سوی اداره
کل ورزش و جوانان مازندران هنوز انجام نشده است و
ما هم دوست داریم به صورت قانونی انجام شود.او بیان
کرد :به هیچ وجه ناامید نیستیم و تالش برای حضور در
لیگ دسته یک با وجود فشارها ادامه خواهد داشت.

می شود .دکتر «تشکری» امنیت غذایی ،آموزش و
سرمایه گذاری را از اهداف این سازمان برشمرد و
پرداخت خط اعتباری طی  7سال به منظور اجرای
مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را از فعالیت های
انجام شده برای تحقق این اهداف ذکر کرد.
وی به راه اندازی صندوق های خرد اشتغال زنان در
روستاها پرداخت و از توانایی جهادکشاورزی برای
عضویت زنان در این صندوق و پرداخت تسهیالت
آسان به آنان خبر داد .به گفته وی ،خدمات بسیاری
در چرخه تولیدات زراعی و باغی وجود دارد ،زنان
روستایی می توانند در این خدمات مشغول به کار
شوند تا تولید ثمره بیشتری داشته باشد .خالی بودن
جای کلینیک های گیاه پزشکی و استفاده از بانوان
روستایی در این جاهای خالی از دیگر اظهارنظرهای

این مسئول در این جلسه بود اما در میان این ابراز
نظرها به نبود واحد منسجم برای استفاده از نیروهای
متخصص نیز اشاره شد.
وی ظرفیت تولید محصوالت پاک و ارگانیک را از
ظرفیت های دیگر بخش کشاورزی دانست و افزود:
میانگین سموم در استان  260تا  270گرم و این رقم
در کشور  500گرم است .ظرفیت تولید کشمش،
گیاهان دارویــی ،گلخانه های کوچک ،پرورش دام
های سنگین دو منظوره و پرورش مرغ خانگی با توجه
به نیاز استان به تخم مرغ از دیگر فرصت های شغلی
بخش کــشــاورزی و دام ــداری بــود که در ایــن جلسه
توسط مسئوالن مربوط به آن ها اشاره شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این نشست دهیاران نیز
نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

اخبار

زمان قطعی سفر
«روحانی» به استان
آگــاهــی -مــعــاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی
استاندار خراسان شمالی از سفر رئیس جمهور
و هیئت دولت به استان در پایان ماه جاری خبر
داد« .حیاتی» عصر روز گذشته با اعالم این خبر
در سالن اجتماعات استانداری ،از تکاپوی استان
و استاندار خراسان شمالی بــرای برنامه ریزی
به منظور تعیین مصوبات جامع برای توسعه هر
چه بیشتر استان با استفاده از ظرفیت این سفر
سخن گفت .وی از نخبگان ،دانشگاهیان ،علما،
فرهنگیان و دیگر قشرها خواست پیشنهادهای
خــود را بــرای تنظیم هر چه بهتر مصوبات سفر
هیئت دولت به استان ارائه دهند تا از تمام ظرفیت
ها برای بهره مندی هر چه بهتر از سفر استفاده
شــود .وی همچنین خواستار حضور حداکثری
مردم در استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت و
تدارک برنامه های الزم در این راستا شد .گزارش
خبرنگار ما حاکی اســت ،در صــورت سفر هیئت
دولت به خراسان شمالی ،این نخستین سفر هیئت
دولت دوازدهــم به خراسان شمالی است .رئیس
جمهور پیش از این در قالب دولت یازدهم در سال
 94به استان سفر کرد که البته هنوز بعضی از مهم
ترین مصوبات آن سفر از جمله چهار خطه کردن
محور بجنورد -گلستان اجرایی نشده است.

در جلس ه شورای اداری راز و جرگالن
مطرح شد؛

کمبود نیروی انسانی در
دستگاه های اجرایی

رحمانی -کمبود نیروی انسانی در دستگاه های
اجرایی و مسکن کارکنان دولت از جمله موضوعات
مطرح شده در جلسه شــورای اداری راز و جرگالن
بود« .بیگ زاده» سرپرست معاونت توسعه مدیریت و
منابع استانداری خراسان شمالی ،با اشاره به کمبود
نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی شهرستان
گفت :باید نیروهای انسانی هر دستگاه تعادل و
نصاب الزم را داشته باشند و در بحث مسکن کارکنان
دولت در شهرستان تعاونی مسکن کارکنان دولت
می تواند مشکل مسکن کارکنان دولت را برطرف
کند .حجتاالسالم «نادعلیزاده» امــام جمعه راز و
جرگالن هم به کمبود نیروی انسانی در ادارات این
شهرستان اشاره کرد و ادامه داد که بعضی از ادارات
با کمترین تعداد نیرو کار می کنند و با مشکل مواجه
هستند«.زارعی» فرماندار راز و جرگالن هم معتقد
استکهاینشهرستاندرزمینهمسکنکارکناندولت
مشکل دارد ،بعضی از ادارات شهرستان از نظر نیروی
انسانیدرحداقلهستندواستانداردهایالزمراندارند.

