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اجرای برنامه های فرهنگی

از اجرای برنامه های فرهنگی در بش قارداش که
حال و هوای خوبی را ایجاد کرده بود ،تشکر می
کنیم.

خبر

نجات چوپان گرفتار
در چاه قیر
نجفیان -مدیر جمعیت هالل احمر اسفراین از
نجات چوپان گرفتار در چاه قیر مربوط به کارخانه
آسفالت شهرداری این شهر خبر داد«.سارمی» در
این باره گفت :چوپان پس از مشاهده گرفتاری
گوسفندانش در چاه قیر برای نجات آنان اقدام
کرد ولی خودش گرفتار شد.به گفته او ،هر چند
با بهره گیری از جرثقیل و بیل مکانیکی و تالش
اهــالــی و همراهی نــیــروهــای آتــش نشانی فرد
گرفتار در چاه قیر نجات یافت اما گوسفندان تلف
شدند.در این خصوص خبرنگار ما ،برای ارتباط
تلفنی با رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری اسفراین تالش کرد اما موفق نشد.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

تصادف شدید آمبوالنس
شهرداری بجنورد

روزن ــام ــه خــراســان در شــمــاره  6904کــه 5
اردیبهشت  1352به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها» از
تصادف شدید آمبوالنس شهرداری بجنورد خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :چندی
قبل {یــک} کامیون در چــهــارراه با آمبوالنس
شهرداری {بجنورد} بشدت تصادف نمود .شدت
تصادف بحدی بود که آمبوالنس بعد از چند معلق
داخل پیاده رو شد و در داخل جوی آب متوقف
گردید .خوشبختانه این تصادف خطرات جانی
دربرنداشت ».در مطلبی دیگر در این ستون آمده
است« :در اثر توجه رئیس ثبت اسناد ،عالوه بر
دگرگونی در شئون مختلف اداری ،با همکاری
کارمندان مربوطه درآمد این اداره در سال گذشته
با وجود کمبود پرسنل ،تا  50درصد نسبت بسال
هایقبلافزایشیافت.انتظارمیرودمسئولینامر
در تکمیل نمودن کادر پرسنلی این اداره توجهی
نموده تا موفقیت بیشتری نصیب این اداره بشود».

دوشنبه  ۴شهریور  ۲۴ 139۸ذی الحجه  14۴۰شماره ۳۰۷۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

 3هزار و  550برنامه در هفته دفاع مقدس اجرا می شود
مرتضوی 3 -هــزار و  550برنامه در هفته دفاع
مقدس در اســتــان اجــرا مــی شــود.مــعــاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در جلسه
ستاد گرامی داشت هفته دفاع مقدس استان ،دفاع
مقدس را دوران طالیی و قطعه ای زرین از تاریخ ایران
اسالمی دانست و این هفته را فرصت مغتنمی برای
انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسلی که آن را تجربه
نکردند ،اعالم کرد«.حیاتی» ضمن تاکید برسرلوحه
قرار دادن وصیت نامه های شهدایی همچون باکری،
همتی ،باقری و بروجردی از این که هر یک از وصیت
نامه های شهدا کالس بصیرت افزایی بــرای جامعه
امــروز ماست که باید به نسل جــوان منعکس شود،

سخن گفت و افــزود :شهدا روش حفظ شدن انقالب
را با عمل شان به ما آموختند و در کتابت و گفتارشان
راه آینده انقالب را برای ما ترسیم کردند .او البته این
را هم گفت که ما نتوانستیم از فرهنگ غنی ایثار و
شهادت و وصیت نامه های ارزشمند شهدا که هر یک
گنجینه معرفتی محسوب می شود نهایت استفاده را
ببریم .جانشین رئیس ستاد هفته بزرگداشت دفاع
مقدس استان بر این مسئله که باید در این هفته همه
این مسائل را به نسل جوان با زبان هنر ،روایتگری،
داستان نویسی و بهره گیری از فضاهای حقیقی و
مجازی منعکس کنیم و فضای جامعه مملو از ایثار و
شهادت شود ،تاکید کرد و یکی از وجه تسمیه های

این هفته را تالش برای بازگو کردن ناگفته های دفاع
مقدس دانــســت.او در بخش دیگری از سخنانش به
کوتاهی تبیین و برجسته سازی نقش والدین شهدا در
دفاع مقدس در قالب فیلم ،کتاب و مقاله اشاره کرد و
فعالیت های جسته و گریخته صورت گرفته را در مقابل
عظمت این فرهنگ بسیار کم دانست.
وی رسالت دستگاه ها با تشکیل کمیته های مختلف
را تبیین فرهنگ دفاع مقدس به بهترین نحو ممکن
دانست و با توجه به قرار گرفتن نسل امروز در معرض
تهاجم تمام عیار فرهنگی دشمن ،تجویز اکسیر دفاع
مقدس به نسل جوان را راه مقابله با توطئه های دشمن
برشمرد .وی گفت :در شرایطی که در معرض تهدید

سرانجام  2میلیارد تومان پول شهرداری
اظهارات  2عضو شورا و پاسخ استانداری درباره خرید تیم خونه به خونه
 2میلیارد تومان پولی که بــرای خرید تیم خونه به
خونه ،شهرداری به استانداری به عنوان قرض الحسنه
پــرداخــت کــرده و اکنون آن تیم نیامده و شهردار
وقت هم آن را پرداخت کرده است و فع ً
ال مسئولیتی
نــدارد ،موضوع پر حجم جلسه دیــروز شــورای شهر
بود« .وکیلی» و «باغچقی» یکی استانداری و دیگری
شهردار سابق را مورد مطالبه قرار دادند« .وکیلی»
اعتقاد دارد باید استانداری مبلغ  2میلیارد تومان را
به شهرداری برگرداند چون وعده داده  30روزه آن
را بر می گرداند و انتظار این است که وعده خالفی
نشود .اما «باغچقی» می گوید «براتیان» شهردار وقت
باید پاسخگوی این مبلغ باشد زیرا بدون مصوبه شورا
 2میلیارد تومان از پول شهرداری را به استانداری

داده است.باالخره «خونه به خونه» به استان نیامد اما
اختالف به صحن شورا آمد و جالب این است که هر دو
عضو شورا فقط طرح مسئله و در واقع درد دل کردند
و اظهارات هر کدام بر مبنای دغدغه ای بود که برای
شهر دارند اما سرنوشت  2میلیارد چه خواهد شد و
چه تاریخی به جیب خالی شهرداری برخواهد گشت
امری است که باید منتظر ماند.خالصه ،شورای شهر
در این خصوص مصوبه ای نداشت.البته استانداری
حرف دیگری دارد ،مدیر روابط عمومی استانداری
در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید ماجرای 2
میلیاردی که استانداری از شهرداری بابت خرید تیم
خونه به خونه قرض گرفته چیست؟ گفت :استانداری
بــرای مدیریت داشــتــه هــا و نداشته هــا بــر اســاس

نرمش استان برای تعامل با کشور همسایه
شیری -روز گذشته دیــدار معاون استاندار آخــال و
سفیر کشور ترکمنستان با استاندار خراسان شمالی
در بجنورد و با حضور تعدادی از مدیران استان انجام
و در آن به تفاهم نامه بین خراسان شمالی و آخال
ترکمنستان اشــاره شد که پس از سه سال همچنان
روی کاغذ مانده است.
استاندار خــراســان شمالی در ایــن جلسه به لزوم
افزایش ارتباطات دوستانه بین دو کشور ایــران و
ترکمنستان و نگاه ویــژه مقام معظم رهبری به این
ارتباطات پرداخت و گفت :در دیــداری که رئیس
جمهور ترکمنستان در ایــران داشــت ،مقام معظم
رهبری در ارتباطات با این کشور عالوه بر هماهنگی
های قومیتی و فرهنگی ،به قوم و خویشی دو کشور

اشــاره کردند که نگاه عمیق دولــت ایــران به دولت
ترکمنستان را نشان می دهد.
«محمدعلی شجاعی» با اشاره به ناآرامی ها در مرزهای
جهان ،به آرامــش در مرز ایــران و ترکمنستان اشاره
کرد و افزود :این آرامش در مرز ایران و ترکمنستان و
متعاقب آن استان های خراسان شمالی و آخال فهم
و درک مشترک شهروندان این استان ها را نشان می
دهد.
وی نگاه دو دولت در مسیر تداوم در همه موارد را زمینه
ساز افزایش ارتباطات بین دو استان دانست.وی ادامه
داد :اگرچه نگاه ما ارتباط با تمام کشورهای دنیاست
اما ترجیح می دهیم با کشور ترکمنستان که نزدیکی
فرهنگی بیشتری داریم این ارتباط پررنگ تر باشد.

اختیاراتی که دارد نیازهای استان را مدیریت و تالش
می کند نیازهای ضــروری به خصوص زیربنایی را
تدارک ببیند.
«قلی زاده» با تاکید بر این که ایجاد تعامل و تعادل از
کارهای طبیعی دستگاه های دولتی است ،افزود:
امور زیربنایی استان و کمبودهایی که سد راه توسعه
است ،به شدت مورد کلیک استاندار است و تالش
وی هموار کــردن دشـــواری هــای توسعه خراسان
شمالی اســت .در همین راستا سفر هیئت دولت،
وزیـــران و دیگر تصمیم گیران کشور به خراسان
شمالی انجام شــده که مــردم در آینده نتیجه این
مصوبات را مشاهده خواهند کــرد .او اضافه کرد:
اشتغال ،سر و سامان یافتن امور جوانان به خصوص

او خواستار تعریف برنامه عملیاتی و اجرایی زمان
بندی شده بین دو استان شد و اضافه کرد :شأن ما به
اجراست بنابراین آنچه می نویسیم باید عملیاتی کنیم
چون  3سال قبل تفاهم نامه ای با ترکمنستان نوشته
شد اما عملیاتی نشد.
«شجاعی» بــرای اجرایی کــردن مفاد آن تفاهم نامه
اعــام آمادگی کرد و گفت :در حــوزه هایی که اعالم
شده الزم است بــرای تسهیل صــادرات و واردات دو
کشور جلسه ای داشته باشیم.او برای برقراری تورهای
گردشگری ،پرواز مستقیم از استان آخال ترکمنستان
به بجنورد ،توسعه جشنواره های فرهنگی و هنری نیز
اعالم آمادگی کرد.
سرپرست مسئول نمایندگی امــور خارجه کشور در
خــراســان شمالی نیز در ایــن جلسه بــه امــضــای 13
یادداشت تفاهم نامه اشاره کرد و در این میان آزادی
تمام زندانی های خراسان شمالی در ترکمنستان را

و تحریم دشمن هستیم فرهنگ دفــاع مقدس به ما
می آموزد برای بیرون رفتن از شرایط کنونی جز خود
اتکایی و ایستادن روی پای خود و پیروی از والیت فقیه
راه دیگری نیست.
مدیرکل بنیاد حفظ آثــار و نشر ارزش هــای دفــاع
مقدس هم به تبیین اهــداف بزرگداشت هفته دفاع
مقدس پــرداخــت و تجلیل از خــانــواده هــای معظم
شهدا ،ایثارگران و به ظهور رساندن اقتدار نظامی و
توانمندی های دفاعی ایران را در زمره اهداف بیان
کرد و به تشریح  3هــزار و  550برنامه و  98برنامه
محوری پــرداخــت .سرهنگ «امــیــری» رژه نیروهای
مسلح ،غبارروبی گلزار شهدا ،نواختن زنگ مقاومت،

در امر ورزش که استاندار به نوعی در آن تخصص هم
دارد از امور مورد دغدغه وی است .بنابراین برای این
که در میدان های ورزشی در سطح کشوری و ملی
سکوی خراسان شمالی خالی نباشد ،استانداری
مبلغ  2میلیارد تومان را به صورت قرض الحسنه از
شهرداری گرفته و قطع ًا بر می گرداند زیرا دغدغه
کمبودهای شهری به خصوص مرکز استان جدا از
دغدغه توسعه استان نیست و در همین راستا مبالغ
قابل توجهی از بودجه های دولتی از سوی استاندار
به پروژه های شهری اختصاص داده شده است که
فقط در پروژه پارک دوبــرار مبلغ  65میلیارد ریال
از بودجه دولتی اختصاص داده شد« .قلی زاده»
دغدغه نمایندگان شورا را جدا از دغدغه استاندار
نمی داند و معتقد است :هم قرض گرفتن استانداری
و هم اظــهــارات متقابل ،همه رنــگ دغدغه دارد و
مبارک است .او تاکید کرد 2 :میلیارد تومان قطع ًا به
شهرداری برخواهد گشت.
از پاسخ استانداری به اظهارات دو نماینده شورا

از بزرگ ترین کارهای انجام شده دانست«.شنوایی» به
روی کاغذ ماندن تفاهم نامه امضا شده بین دو استان
خراسان شمالی و آخال اشاره کرد و افزود :اگرچه این
تفاهم نامه هنوز اعتبار دارد اما شاید یکی از دالیل
اصلی اجرایی نشدن آن ارتباط نداشتن دو استان
باشد.
معاون استاندار آخال ترکمنستان هم در این جلسه به
برگزاری نمایشگاه آخال در مشهد اشاره کرد و گفت:
این نمایشگاه باعث ارتقای روابــط بین دو کشور می
شود.
«قربانف» افزود :مبلغ تجارت دو کشور در  9سال قبل
به  5میلیارد دالر هم رسیده بود و امروز از این ناراحتیم
که این مبلغ افت کرده است.
او خاطرنشان کرد :در راستای عملیاتی کردن وعده ها،
قرار است کمیسیون اقتصادی مشترک برگزار و مسائل
اقتصادی بررسی شود.رئیس اتحادیه صنعتگران

برپایی نمایشگاه در ادارات کل و برگزاری همایش
پیش کسوتان دفاع مقدس و زنان را برنامه های این
هفته ذکر کرد«.حسینی» مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران خراسان شمالی نیز ضمن تاکید بر قدردانی
از افــرادی که بــرای دفــاع از سرزمین ،هستی خود
را فدا کردند ،از عملکرد نامناسب برخی ادارات در
خصوص سرکشی از خانواده های ایثارگران ،شهدا و
جانبازان ،انتقاد کرد و افزود :انتظار می رود مدیران
وقت ویژه ای را به هفته دفاع مقدس و نقش آفرینان
اختصاص دهند و بــرای سامان دادن به این مسئله
نسبت به ارائه گزارشی به بنیاد شهید و امور ایثارگران
اقدام کنند.

که بگذریم ،اظهارات «موسوی» در خصوص توجه
نــکــردن ش ــه ــرداری بــه نــظــارت کمیسیون هــا به
خصوص کمیسیون عمران تذکری بــود که رسم ًا
داده شد .او گفت :این شیوه باعث می شود پروژه
های شهرداری با ضعف کارشناسی رو به رو شود
اما «محمدی» رئیس شورا در پاسخ گفت شورا نباید
در مدیریت شهری دخالت کند بلکه باید بر مصوبات
نظارت داشته باشد و این امر صورت می گیرد.البته
«موسوی» در خصوص پارک دوبرار هم نگاه متفاوتی
را خبری کرده است که روزنامه در تدارک بررسی آن
است .آخرین نکته این که ورودی و خروجی فهرست
نامزدهای شهردار بجنورد همچنان بــاز اســت3 ،
نفر خارج و چند نفر وارد شدند .این که کلید شهر
را شورا به چه فردی خواهد داد هنوز معلوم نیست
اکنون شهرداری بجنورد با سرپرست اداره می شود،
البته خبرهای شنیده شــده در خصوص شهردار
آینده بجنورد و برخی اخبار تایید نشده هم در فضای
مجازی کم و بیش دیده می شود.

استان آخال در این جلسه با اشاره به مبادالت کاال بین
دو استان خراسان شمالی و آخال گفت :در زمینه های
صنایع و معادن و بازرگانی که معافیت های  19ساله
هم داده شده ،آمادگی همکاری داریم«.یوسف قلیچ
دردیف» با بیان این که روابط بین دو استان همچنان
ادامه دارد ،افــزود :برای مبارزه با آفات ،تهیه نهال و
تهاتر کاال آمادگی داریم.
در حاشیه :
 -1هم زبانی رئیس اتــاق بازرگانی با ترکمن های
همسایه جلسه را به وجد آورد.
 -2فرهنگ و تمدن کهن ایران از مواردی بود که کشور
همسایه را به تحسین واداشته بود و چندین مرتبه به
صراحت اعالم شد.
 -3چینش ترکمن ها و ایرانی ها هم دیدنی بود آن
سوی میز همه جوان و این سوی میز (خراسان شمالی
ها) کهنسال و با تجربه بودند.

