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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

استاندار مطرح کرد:

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

تردد اتوبوس های فرسوده درون شهری

برخی اتوبوس های خط واحد بجنورد فرسوده هستند
و موجب آلودگی هوا می شوند .چرا از تــردد آن ها
جلوگیری نمی شود؟

جای خالی یک شبکه

در بیست و دومین جشنواره تولیدات صداوسیمای
ی صــدا و
ی بجنورد ،جــا 
مراکز استان ها ب ه میزبان 
سیمای دیار سربداران «شبکه اسرار» واقع ًا خالی بود.

اجناس بی کیفیت در نمایشگاه

بعضی از اجناس عرضه شــده در نمایشگاه صنایع
دستی بش قارداش بی کیفیت و گران است.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

آغاز اجرای طرح دوم لوله
کشی آب شیروان
روزنامه خراسان در شماره  6893که 22
فروردین  1352به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  5از آغــاز اجــرای طــرح دوم لوله
کشی آب شیروان خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :گزارش خبرنگار روزنامه
از شــیــروان حاکیست طــی مراسمی کــه با
حضور فرماندار شهرستان شیروان برگزار
شد عملیات اجرائی طرح دوم لوله کشی آب
شیروان آغاز گردید .در این مراسم گروهی
از روســای ادارات ،اعضای انجمنهای شهر
و شهرستان و اهالی محل شرکت داشتند.
ابتدا آقــای شهردار شیروان طی سخنانی
مراتب سپاسگزاری اهالی شهر را ابراز نمود
و ضمن اظهار خوشوقتی از اجرای این طرح
نخستین کلنگ طرح مذکور را بزمین زد .این
طرح که از طرف اداره کل آبادانی و مسکن
خراسان اجرا میشود  16میلیون و پنجاه و
هفت هزار ریال هزینه دارد که مدت  8ماه
عملیات اجرائی آن پایان خواهد یافت و آماده
بهره برداری خواهد شد».

ام آر آی افراد قبل از انتصاب
حرف های صریح استاندار خطاب به افراد ضد توسعه

اسعدی -همراه نبودن برخی مدیران در توسعه
خراسان شمالی ،تعصبات شهرستانی ،اصــرار بر
پیمودن مسیرهای اشتباه ،توقف در  15سال قبل،
پاک سازی استان از افراد ضد توسعه و تبدیل شدن
استاندار به مسئول دفتر تعداد زیــادی از مدیران
خراسان شمالی و ام آر آی افراد قبل از انتصاب از
جمله مواردی بود که روز گذشته استاندار خراسان
شمالی در جمع خبرنگاران به آن ها اشاره کرد.
دکتر «محمدعلی شجاعی» بیان کرد :برخی هنوز
نگاه  15سال قبل را دارند و نمی خواهند بپذیرند
که با آن نگاه و تعصبات شهرستانی که هنوز برای
بعضی ها «خراسان شمالی» غریب و فقط نام فالن
شهرستان آشناست ،نمی شود به توسعه رسید.
او با بیان ایــن که هر چیزی که استان هــای دیگر
دارند و مردم این استان ندارند ،ظلم است ،از رسانه
ها خواست در حذف اشخاص ضد توسعه مالحظه
نداشته باشند و اگر به این نتیجه رسیدند که فردی
درســت می گوید از او حمایت کنند و اگر به یقین
رسیدند نگاه فردی اشتباه است ،نه تنها او را همراهی
نکنند بلکه به او بفهمانند که رسانه ها هم چنین نگاه
های اشتباهی را برنمی تابند و پاک سازی استان
از این افــراد برای این است که موانع مسیر توسعه
خراسان شمالی برداشته شود.
وی با اشاره به همراه نبودن برخی مدیران در پیمودن
مسیر توسعه استان اظهارکرد :بنده تقریب ًا شده ام
مسئول دفتر خیلی از مدیران که یادآوری کنم فالن

کار باید انجام شود و همراه کــردن یک عده بسیار
سخت است.او با بیان این که مردم بیشتر از من تاوان
کم کاری مدیران را می دهند ،تصریح کرد :هیچ کس
بیشتر از من سوهان روح مدیران نیست و مالحظه
کسی را نمی کــنــم.او بــه سفرهای مــدیــران ارشــد
کشوری به استان طی ماه های گذشته هم اشاره
کرد و گفت :طی  2هفته آینده ،به طور ریز مشخص
می کنیم که وزیر و مدیر ارشد کدام دستگاه به استان
سفر کــرده و چه وعــده هایی داده است و مسئوالن
استانی چه مواردی را باید پیگیری می کردند و تمام
آن ها را از مدیران مربوطه می خواهیم و بهانه ای
برای انجام نشدن کار وجود ندارد.
«شجاعی» خطاب به آن هایی که با گرا دادن های
اشتباه به مــردم سعی در ایجاد مشکل در استان
دارند ،اظهار کرد :تویی که توهم بزرگی داری و برای
اقوام خودت هر کاری می کنی و برای برخی چیزها
مردم را جلو می اندازی و به تحصن و جمع شدن در
کف خیابان دعوت می کنی ،چرا برای مردم کاری
نمی کنی؟ حاال فرض کنیم که  6 ،5پتروشیمی و
کارخانه دیگر در استان ایجاد کردیم ،چند نفر قرار
است در آن ها به کارگرفته شوند که مشکل بیکاری
 50هزار نفری مردم استان رفع شود؟
او اظهارکرد :به جای این که به مردم یاد بدهید از
دیــوار فالن کارخانه باال بروند ،برای ایجاد صنایع
پایین دستی در استان تالش و طوری عمل کنید که
مردم توانمند شوند و بتوانند کنسرسیومی برای ایجاد

همزمان با جشن سالروز تاسیس استان برگزار شد؛

شبهای فرهنگی ایران و ترکمنستان
مراسم شبهای فرهنگی ایــران و ترکمنستان
پنج شنبه شب در بش قــارداش بجنورد برگزار
شد؛ مراسمی که همزمان با آن جشن پانزدهمین
ســالــروز تاسیس اســتــان بــرگــزار شــد .استاندار
خراسان شمالی در این مراسم ضمن قدردانی از
تالش های صورت گرفته دلسوزان این خطه برای
تبدیل شدن به استان و گام های اساسی برای

هوا خنک
می شود

رشد و توسعه استان از این که خراسان شمالی
هنوز در جایگاه مناسبی قرار ندارد ،سخن گفت و
نگاه صرف ًا شهرستانی و جزیره ای را مانعی برای
توسعه برشمرد و ایجاد جایگاه مناسب را نیازمند
برنامه ریزی ،تالش ،کوشش و جدیتی که توسط
مردم ،جوانان ،نخبگان و دلسوزان استان محقق
می شــود ،دانست .دکتر «محمد علی شجاعی»

صدیقی -جوی پایدار ،کاهش نسبی دما و خنک
شدن هوا پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان
شمالی تــا اواســـط هفته بـــرای منطقه اســـت .به
گفته «هاشمی دوین»،رئیس پیش بینی اداره کل

صنایع و تولید در استان تشکیل دهند و مسیر کار و
تالش را طی کنند نه مسیر نشستن در کف خیابان
را .استاندار خراسان شمالی با اشاره به درجا زدن
این استان روی پله نخست زیرساخت ها اظهارکرد:
چون در زیرساخت ها بخش خصوصی ورود نمی کند
و اعتبارات دولتی هم پاسخگو نیست هنوز روی پله
اول ایستاده ایم اما تالش های خوبی در این بخش
صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد.
معضل حاشیه نشینی هم موضوع دیگری بــود که
استاندار به آن پرداخت و ایجاد این معضل را در پی
انجام نشدن ماموریت برخی دستگاه ها اعالم کرد
که حاال مانند بیماری شده که درمانش سخت است
و زمان می برد.
او اصرار بر پیمودن مسیر اشتباه را به اضافه کردن
یک تبصره به قانون اشتباه و پیچیدن نسخه مشترک
برای تمام استان ها در پایتخت را از دیگر مشکالت و
آسیب های مسیر توسعه برشمرد و با بیان این که با
نسخه واحد نمی شود مشکل مسکن را در شهرستانی
مانند راز و جرگالن که حتی یک واحــد  80متری
معمولی ندارد که مدیر برای ماندگاری در شهرستان
آن را اجاره کند ،رفع کرد ،افزود :باید در سرانه تولید
مسکن به قدری انبوه سازی کنیم که هزینه ساخت
هر مترمربع کاهش یابد و قشری که مسکن ندارد،
صاحب مسکن شود.حمایت از مدیرانی که سهو ًا
دچار تخلف و اشتباه شده اند و تالش برای برخورد با
آن هایی که با عِ لم تخلف کرده اند ،پاسخ استاندار به

خاطرنشان کرد :مردم شهرستان ها باید بدانند
اکنون تنها نیستند بلکه صاحب فرزندی بزرگ
تر به نام خراسان شمالی شده اند.وی این را هم
گفت که در استان عده ای از برگزاری جشنواره
هایی همچون صدا و سیما ،رشته های ورزشی،
توسعه فرهنگ و هنر یا اقتصاد لذت می برند که
تمام این مــوارد نیاز اســت ،از این رو هر فــردی با
هر برند و تابلویی مخالف فعالیت و تالش های
توسعه مدار باشد ،دلسوز استان نیست زیرا دلسوز
استان فــردی اســت که به جــای حــرف زدن ،گام
بردارد و کار انجام دهد وگرنه صحبت کردن هنر

هواشناسی خراسان شمالی پدیده غالب طی روزهای
آتی تا دوشنبه آسمانی صاف تا کمی ابری و وزش
بــاد گاهی شدید خواهد بــود .به گــزارش خبرنگار
ما ،استان طی هفته گذشته از لحاظ دمایی بدون

سوال یکی از خبرنگاران در خصوص فرماندار سابق
یکی از شهرستان های استان بود که افزود :پرونده در
دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و زمانی که آرا
قطعی شود ،سخنگوی دستگاه قضایی در استان ،در
صورت صالحدید درباره آن اطالع رسانی می کند.
«شجاعی» به حکایت پرماجرای عزل و نصب ها در
استان هم پرداخت و از مشخص نبودن تکلیف عده
ای با خودشان انتقاد کرد و گفت :تا وقتی فردی
دارد کارش را انجام می دهد بهترین فرد است اما به
محض این که بخواهیم به او مسئولیتی بدهیم ،همان
آدم هایی که تا حاال از او تعریف می کردند ،یک گونی
پرونده علیه او به تهران می فرستند و برایش حیثیت
نمی گذارند ،از این رو تالش می کنیم تا زمانی که
انتصاب فردی قطعی نشده است ،درباره آن اطالع
رسانی و با کسی صحبت نکنیم .به برخی ها هم
وقتی می خواهیم پست بدهیم می گوییم ارتباطات
استانی شان را فراموش کنند اما نمی توانند و این
مانع انتصاب شان می شود.
او با بیان این که برخی ها ظاهر خیلی خوبی دارند،
تاکید کرد :نمی شود بر اساس ظاهر افراد را قضاوت
کرد و من از تمام افراد قبل از انتصاب شان ام آر آی
می گیرم ،درون برخی ها خیلی خراب از کار در می
آید و نمی شود به آن ها مسئولیتی داد.
او از مشخص شدن تکلیف طرح نهایی پتروشیمی تا
هفته آینده خبر داد.

نیست و ایراد گرفتن آسان ترین کار دنیاست که
این را برخی خوب بلدند.او البته این را هم گفت
که مسئوالن مانند پدران این استان هستند و من
به عنوان استاندار ،همان حس و تعصبی را که
نسبت به خانواده ام دارم به مردم و جوانان دارم
و از مسئوالن استان خواسته ام با همین نگاه در
ادارات حضور پیدا کنند.
او همچنین به تنوع قومیتی و مذهبی و برخورداری
از  ۳۰۰کیلومتر مرز مشترک خراسان شمالی با
ترکمنستان پرداخت و آرامش موجود در استان را
نشانه بالندگی مردم دانست.

تغییرات خاصی بــود« .هاشمی دویــن» اعــام کرد:
برای سه شنبه در برخی مناطق استان در ساعات
بعدازظهر افزایش ابــر ،وزش بــاد و احتمال بارش
پراکنده باران پیش بینی می شود.

اخبار

تغییر جزئی در شاکله
شورای شهر بجنورد
گروه خبر -شاکله شورای شهر بجنورد برای ورود
به سومین سال خدمت ،با تغییر جزئی همراه بود
چنان که در صد و هفتمین جلسه رسمی شورای
اسالمی شهر بجنورد که به صورت فوق العاده و
غیر علنی برگزار شد« ،محمدی» رئیس شورای
اسالمی شهر بجنورد گــزارش عملکرد یک ساله
هیئت رئیسه را ارائـــه کــرد .همچنین اعضای
شورای شهر در این جلسه دست به انتخاب هیئت
رئیسه ،نمایندگان شورا در کمیسیون ها و سازمان
ها برای سومین سال از دوره پنجم زدند و «مهدی
محمدی» به عنوان رئیس« ،جمشید گریوانی» به
عنوان نایب رئیس« ،بهمن جباری» به عنوان خزانه
دار« ،سید احمد وکیلی» به عنوان منشی اول و
«سیده زهرا هاشمی» به عنوان منشی دوم انتخاب
شدند .در این جلسه رئیس کمیسیون ها با کمی
تغییر و «ابراهیم امانی» به عنوان رئیس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی« ،مصطفی دلــیــریــان» به
عنوان رئیس کمیسیون ورزش و جوانان« ،بهمن
جباری» به عنوان رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه
و سرمایه گــذاری« ،جمشید گریوانی» به عنوان
رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری،
«سید محسن موسوی» به عنوان رئیس کمیسیون
عــمــران ،معماری و شــهــرســازی و «ســیــده زهــرا
هاشمی» به عنوان رئیس کمیسیون بانوان معرفی
شدند .عالوه بر آن نمایندگان شورا در سازمان ها
و ادارات مختلف و کمیسیون ها پس از رای گیری،
انتخاب شدند.

پرونده الستیک قاچاق روی
میز تعزیرات

صدیقی -پــرونــده الستیک قــاچــاق روی میز
تعزیرات قــرار گرفت .به گفته مدیرکل تعزیرات
حکومتی خراسان شمالی ،یک دستگاه کامیون
بــاری که قصد جا به جایی  16حلقه الستیک
قاچاق را داشت با هوشیاری پلیس آگاهی استان
در تور قانون افتاد« .سیدالموسوی» اعالم کرد :به
پرونده تخلف صورت گرفته در شعب ویژه تعزیرات
به منظور صدور حکم در حال رسیدگی است.

کوهنوردان راز و جرگالن بر
بام دماوند

کوهنوردان راز و جرگالنی قله دماوند را فتح
کردند .به گفته رازقی رئیس اداره ورزش و جوانان
راز و جرگالن ،کوهنوردان ایــن شهرستان قله
 5610متری دماوند را فتح کردند.

