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اشکال در آنتن دهی ایرانسل

چند روز است ایرانسل در محدوده حصار گرمخان
و پتروشیمی آنتن نــدارد و دکل آن منطقه دچار
مشکل شده است .چرا رسیدگی نمی شود؟

ویراژ برخی موتورسواران

برخی مــوتــورســواران در بعضی از خیابان های
بجنورد ویــراژ می دهند و بــرای بانوان مزاحمت
ایجاد می کنند .از مسئوالن تقاضای برخورد با آن
ها را داریم.

آب شرب بی کیفیت در یک روستا

آب شرب روستای بوربور همچنان بی کیفیت و
شور است .تا کی باید مردم از روستای مجاور آب
مورد نیازشان را تامین کنند؟

مناسب سازی نشدن برخی نقاط
بشقارداش

چرا در پارک بش قــارداش برای تردد معلوالن و
سالمندان چاره اندیشی نمی شود؟ بعضی از نقاط
این پارک برای رفت و آمد این افراد بسیار سخت و
غیر ممکن است به ویژه اگر بخواهند از یک الین
به الین دیگر بروند باید از باالی سکوهایی که رمپ
ندارند ،عبور کنند.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

بازدید دانشجویان
تهرانی از شیروان
روزنــامــه خــراســان در شماره  6885که 9
فروردین  1352به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها»
به بازدید دانشجویان تهرانی از شیروان اشاره
کرده است .در این مطلب می خوانیم« :چهل
تن از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه
تــهــران کــه بـــرای دیــــداری از پیشرفتهای
خراسان به مشهد آمده اند روز گذشته وارد
شــیــروان شدند و از پیشرفتهای عمرانی،
کـــشـــاورزی ،بــهــداشــتــی و اجــتــمــاعــی ایــن
شهرستان دیدن کردند .دانشجویان مذکور
همچنین با نماینده مردم شیروان در مجلس
شــورای ملی مالقات کردند و پیشرفتهای
اقتصادی شیروان برای دانشجویان تشریح
شد .دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه
تهران ناهار را در کارخانه قند شیروان صرف
کردند و سپس بمشهد بازگشتند».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مسئوالن :شرکت حمل و نقل مقصر است

شــیــری -مــوج شلوغی و صــف طــوالنــی و تعطیلی
زودهنگام نانوایی هــای دولتی در مرکز استان،
حــکــایــت جــدیــدی اســـت کــه ایـــن روزهــــا نگرانی
شــهــرونــدان را بــه هــمــراه دارد؛ موضوعی کــه چند
هفته است شهروندان شیروانی با آن مواجه هستند.
مشاهدات عینی خبرنگار ما در روز گذشته از نانوایی
های بجنورد حاکی از این است که برخی شهروندان
بــه دلیل شلوغی و برخی دیگر بــه دلیل تعطیلی
زودهنگام نانوایی ها دست خالی برمی گردند یا بین
چند نانوایی سرگردان می شوند.
شهروندی که برای خرید دو قرص نان نیم ساعت در
نوبت ایستاده بود و هنوز هم مطمئن نبود بتواند نان
مورد نیازش را تهیه کند ،گفت :نان قوت الیموتی
است که باید هر روز خریداری شود بنابراین با این
شرایط هر روز ایستادن در صفوف طوالنی به مدت
زیاد باعث کالفه شدن شهروندان می شود.
او کــه بــه گفته خــودش صفوف طــوالنــی در مقابل
نانوایی هــا را در ســال هــای گذشته تجربه کــرده
است ،افزود :ایستادن در نوبت نان آن هم در شرایط
اقتصادی فعلی ،اجحاف در حق شهروندان است و

باید مسئوالن به این وضعیت رسیدگی کنند.یکی
دیگر از شهروندان که تحمل ایستادن در صف های
طوالنی را ندارد و خرید نان بسته ای از فروشگاه را
ترجیح می دهد نیز اظهارکرد :مدت هاست مردم
از بی کیفیتی نان گالیه مند هستند اما چــاره ای
اندیشیده نشده و صف هــای طوالنی هم مزید بر
علت شده است.در این میان سرگردانی شهروندان
بین چند نانوایی ،موضوعی است که باید علت یابی
شود .یکی از شهروندان که به گفته خودش همیشه
از نانوایی محله شان نان مورد نیازش را تهیه می کند
گفت :با مشاهده صف طوالنی در مقابل نانوایی محله
مان به نانوایی دیگر در همان مسیر مراجعه کردم اما
با در بسته مواجه شدم و به همین صورت دو نانوایی
دیگر هم با این که نوبت کاری شان بود تعطیل شده
بودند و ناگزیر به همان نانوایی شلوغ برگشتم و با
یک ساعت انتظار باالخره موفق به خرید نان شدم.
یکی دیگر از شهروندان هم که از مرکز شهر و از
نانوایی های شلوغ عبور و برای خرید نان به حاشیه
شهر مراجعه کرده بود ،خاطرنشان کرد :برای این که
بتوانم زودتر نان تهیه کنم تصمیم گرفتم مسیر بسیار

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد:

خراسان شمالی غریب در تصمیم گیری های ملی
شیری -غریب بودن استان برای تصمیم گیرندگان
در سطح ملی ،محرومیت در بیشتر شاخص ها و
مرزی بودن  5شهرستان خراسان شمالی از جمله
مـــواردی بــود کــه اســتــانــدار خــراســان شمالی روز
گذشته در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
در راستای طرح تعیین مناطق مشمول تصویب نامه
توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق
شرق و غرب به آن ها اشاره کرد« .شجاعی» گفت:
پیگیری هایی بــرای عضویت خراسان شمالی در
شــورای توسعه پایدار شرق و غرب کشور از سال
گذشته شروع شده است که باید برای استفاده از
مزیت این طرح ،مناطق محروم استان شناسایی
شــونــد.بــه گفته وی ،بــا ابــاغ مــعــاون اول رئیس

جمهور ،خراسان شمالی عضو ایــن ستاد شد تا
بتواند از مشوق ها و معافیت های محرک سرمایه
گــذاری بهره مند شــود.او با بیان این که خراسان
شمالی رتبه  31کشوری در اعتبارات هزینه ای و
بهره مندی از اعتبارات ملی تملک دارایی را دارد،
افزود :این شرایط نشان می دهد خراسان شمالی
استانی غریب برای تصمیم گیرندگان در سطح ملی
است.او تأکید کرد :با توجه به این که در مرکز استان
دهستان و روستاهایی محروم داریــم اجــازه نمی
دهیم در این طرح ،شهرستانی حذف شود.به گفته
وی ،در گذشته برای توسعه استان تالش هایی شده
اما متوازن و با رعایت عدالت نبوده است بنابراین
باید تمام مناطق مــحــروم اســتــان در نظر گرفته

طوالنی تا حاشیه شهر را طی کنم اما در حاشیه شهر
هم نانوایی ها شلوغ است و به نظر می رسد سهمیه
آرد نانوایی ها را کم کرده اند که چنین مشکلی ایجاد
شده است.
به گفته او ،اگرچه نانوایی های آزادپز نسبت ًا خلوت
هستند اما از آن جایی که خراسان شمالی استانی
محروم است و مردمی با قــدرت خرید پایین دارد،
استقبال از نانوایی هــای دولتی بیشتر اســت و با
کاهش سهمیه آرد ،مشکل ایجاد می شود.
در این میان یکی از نانوایان که شلوغی و صف های
طوالنی را مقطعی می دانست معتقد بود :همواره
در این فصل از سال به دلیل مسافرت و کاهش پخت
نــان ،با ایــن وضعیت مواجه می شویم که برطرف
می شود«.فالح» با بیان این که سهمیه آرد نانوایی
ها کاهش نیافته اســت ،اضافه کــرد :یکی از دالیل
شلوغی نانوایی ها قدرت خرید پایین مردم است که
نان را از نانوایی های آزادپز تهیه نمی کنند.
در عین حال او به ایجاد مشکل در توزیع آرد نیز اشاره
کرد و گفت :از آن جایی که توزیع آرد با مشکل مواجه
شده و آرد نانوایی ها به موقع حمل نمی شــود ،با

شود«.شجاعی» داشتن روحیه مطالبه گری برای
استفاده از مزیت ها و فرصت ها را به مدیران توصیه
کرد تا از این طریق بتوانند اعتبارات اختصاص یافته
به استان را جذب کنند.به گفته او ،از آن جایی که
برخی سرمایه گذاران برای استفاده از معافیت ها
و مشوق ها تالش می کنند ،اگر بتوانیم این سرمایه
گذاران را در استان جذب کنیم به طور حتم از رشد
و توسعه استان بهره مند خواهیم شد.
استاندار افزود :کل استان را نمی توانیم به عنوان
محروم معرفی کنیم چون محرومیت باید جز به جز
و کوچک باشد تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد
بنابراین می توانیم  90تا  95درصد استان را محروم
معرفی کنیم.او همچنین به سفر رئیس جمهور به
استان هم اشاره کرد که آورده زیادی داشت و الزم
است مدیران برای جذب اعتبارات و تسهیالت آن
تالش مضاعفی داشته باشند و برای جذب سرمایه
گــذار از معافیت ها و تشویق ها بــرخــوردار شوند.

فرماندار شیروان خبر داد:

دستگیری یکی از عوامل اصلی ایجاد اخالل در توزیع آرد
طی هماهنگی با دستگاه های ذی ربط ،یکی از عوامل اصلی ایجاد اخالل در توزیع آرد شیروان که باعث کمبود آرد در خبازی ها شده بود
ن با بیان این مطلب و با اشاره به این که این فرد مسئولیت بخشی از توزیع آرد این شهرستان را
شناسایی و بازداشت شد .فرماندار شیروا 
بر عهده داشت ،افزود :افراد متخلف دیگری هم که در قاچاق آرد مشارکت داشتند ،شناسایی شده اند و به زودی به مراجع قضایی معرفی
خواهند شد«.مرآتی» با اشاره به این که شناسایی این شبکه تخلف مستلزم زمان و تحقیقات گسترده بود ،اظهارکرد :برخورد با متخلفان
مخصوص ًا در حوزه قاچاق آرد به شدت ادامه خواهد داشت.

مشکل کاهش پخت نان مواجه شده ایم.او با اشاره
به نحوه خرید آرد ادامه داد :در حالی که هر  10روز
یک مرحله خرید آرد داریم اما آرد به موقع نمی رسد
و ناگزیر به کاهش پخت و ساعت کاری می شویم تا
نانوایی به تعطیلی کشیده نشود این در حالی است
که این توزیع نامناسب باعث تعطیلی برخی نانوایی
ها شده است.
او اظهارکرد :هر روز از ساعت  10:30تا  12نان
پخت می کنیم که همزمان با مدت تقاضا می شود و
نانی برای عرضه بعد از این ساعت باقی نمی ماند .در
همین خصوص ،مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصادی
استانداری خراسان شمالی با بیان این که سهمیه
نانوایی ها طبق ماه های گذشته است و کاهش نیافته
تصریح کرد :تنها مشکل پیش آمده در این بخش،
مربوط به سیستم حمل و نقل شرکت خلیج فارس
است که بحث کرایه ها مطرح است و به زودی برطرف
می شود«.بدری» افــزود :برای رفع مشکل سیستم
حمل و نقل حساب های بانکی شان را از تهران به
استان انتقال دادیم تا به مشکل بر نخورند .به گفته
او ،در بحث تولید و عرضه هیچ مشکلی وجود ندارد.

نماینده مردم اسفراین نیز در این جلسه با مقایسه
شرایط مناطق شرق و غرب کشور گفت :از آن جایی
که مناطق محروم غرب کشور از مناطق برخوردار
شرق کشور هم توسعه یافته تر است باید به مناطق
کم برخوردار در شرق کشور به ویژه خراسان شمالی
بیشتر توجه شود«.قوامی» به رتبه پایین استان در
شاخص «جی دی پی» نیز اشــاره کرد که به گفته
خــودش خــراســان شمالی در ایــن شاخص از آخر
دوم است .او گفت :این رتبه نشانگر این است که
خراسان شمالی در زیرساخت ها ،شاخص های
اقتصادی و تولید ناخالص داخلی رشد نکرده است
و باید به عنوان استان محروم شناخته و از معافیت ها
و مشوق ها استفاده شود.
او معتقد است :برای این که پروژه ها اجرا و اعتبارات
جذب شود ،باید شمارش معکوسی برای آن ها در
نظر گرفته شود تا مسئوالن در راستای اجرای پروژه
ها پاسخگو باشند.

 500تن برنج آماده توزیع در بازار
اسعدی -رئیس سازمان صمت از آماده شدن  500تن برنج پاکستانی
برای خراسان شمالی خبر داد و به خبرنگار ما گفت :از این میزان حدود
 170تن در منطقه ویژه اقتصادی استان تخلیه شده است.به گفته «رضا
فیروزه» بقیه این برنج که از نوع سوپر باسماتی درجه یک اعال با برند فردین
است ،طی هفته آینده در استان تخلیه می شود.وی بیان کرد :به محض
تخلیه تمام بار ،برای توزیع آن برنامه ریزی خواهد شد.

اخبار
خراسان شمالی مقصد هنرمندان و
شخصیتهای ملی

داور «عصر جدید» در بجنورد

ضیغمی« -آریا عظیمی نژاد» داور برنامه پربیننده عصر
جدید« ،پروانه معصومی» بازیگر پیش کسوت و «عبدالرضا
اکبری» چهره شناخته شده تلویزیون برای داوری بیست
و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان های صدا و
سیما در بجنورد حضور می یابند.مدیرکل صدا و سیمای
خراسان شمالی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار
ما با بیان این مطلب افزود :چهره های مطرح و شناخته
شده سینما و تلویزیون داوری بخش های  6گانه این
جشنواره را بر عهده دارنــد و از  25تا  27مــرداد برای
داوری این رقابت ها مهمان مردم هنردوست بجنورد می
شوند.
حمید قربانی جم با اشــاره به ایــن که تعدادی از آثار
مرکز صدا و سیمای خراسان شمالی نیز در همه بخش
های  6گانه به بخش داوری راه یافته است ،حضور گروه
های کودک و نوجوان همچون خاله شادونه و آقا جون
سلیمون در مناطق محروم را حرکتی مثبت ارزیابی کرد
و اتفاق خوبی دانست.
وی به حضور پررنگ این روزهای استان در شبکه های
سراسری اشاره کرد و ادامه داد :هر شب در برنامه «شب
فیروزه ای» میزبان یک بازیگر برجسته کشور هستیم که
تاکنون میزبان عمار تفتی و خشایار راد بوده ایم.
او درباره کیفیت آثار در این دوره از جشنواره هم گفت:
حضور خراسان شمالی امسال بهتر از همه سال ها به
لحاظ کمی و کیفی بود چون در ساختارهای مختلف
برنامه داشتیم .همچنین تعداد آثاری که از این استان
وارد بخش داوری شدند خیلی بیشتر از ســال های
گذشته بود اما هم اکنون آمار دقیقی در دست ندارم.

«خاله شادونه» در راز

رحمانی -به مناسبت بیست و دومین جشنواره تولیدات
مراکز استان های صداوسیما ،برنامه مفرح و شاد خاله
شادونه روز گذشته در بام شهر راز اجرا شد .این برنامه
برای معرفی فرهنگ قومیت های استان و شهرستان راز
و جرگالن به مردم کشور اجرا و به صورت زنده و مستقیم
از شبکههای  2و شما پخش شد.

انتصاب امام جمعه جدید
غالمان

محمدی -حجت االســام «حــاج علی اکبری» رئیس
شــورای سیاست گــذاری ائمه جمعه کشور در حکمی
حجت االسالم «حسن نوباغی» را به عنوان امام جمعه
جدید بخش غالمان منصوب کرد.
به گفته «صــابــری» مسئول روابــط عمومی نمایندگی
شــورای سیاست گــذاری ائمه جمعه خراسان شمالی،
قرار است معارفه امام جمعه جدید فردا ( 25مرداد) در
غالمان برگزار و نماز جمعه این هفته این بخش به امامت
وی اقامه شود.

