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علی اصغر خسروی
«محمدرضا حسین نژاد دوین» به عنوان یازدهمین
استاندار خراسان شمالی به زودی پس از برگزاری
مراسم تکریم «شجاعی» و معارفه خود ،فعالیت
اش را در این استان آغاز خواهد کرد.
حدود  17سال و  4ماه از عمر استان خراسان
شمالی می گذرد و با وجود توسعه این استان در
عرصه های مختلف ،در شاخص های گوناگون،
همچنان در شرایط مناسبی به سر نمی برد و در
رده های پایین کشور قرار دارد و نیازمند ارتقاست.
اهالی استان در گفت و گو با خبرنگاران ما مهم
ترین انتظارات خود را از استاندار جدید بیان کرده

اند تا در فصل جدیدی از مدیریت مقام عالی دولت
در خراسان شمالی ،مشکالت و مسائل مبتالبه
مردم این استان مورد توجه بیشتری قرار گیرد و
مسیر توسعه استان با شتاب بیشتری پی گرفته
شود.
عضو شورای شهر بجنورد ،کشاورزی و دامداری،
گردشگری و راه و حمل و نقل را به عنوان  3بخش
مهم که می تواند مورد توجه استاندار جدید قرار
گیرد ،بیان می کند و می گوید :جمعیت روستایی
در اســتــان ،غالب اســت و استانی بــا محوریت
فعالیت کشاورزی و دامداری هستیم و استاندار
بــرای توسعه اســتــان باید  2قشر کــشــاورزان و
دامــداران را مورد توجه جدی قرار دهد« .اعظم

السادات افشین فر» می افزاید :برای خالی نشدن
روستاهای استان از سکنه ،ارائه تسهیالت ارزان
قیمت به کشاورزان و دامــداران و حمایت بسیار
بیشتر از آن ها ضروری است .وی با بیان این که
مشکل نهاده هــای دامــی در تمام کشور وجود
دارد اما این مشکل در خراسان شمالی حادتر
اســت ،اضافه می کند :باید بــرای برطرف شدن
این مشکل در استان ،اقدام جدی تری انجام شود
زیرا در کنار بحران آب ،مشکالت دیگر باعث شده
است کشاورزی و دامــداری در خراسان شمالی
آسیب شدیدی ببیند.
این صاحب نظر مسائل اجتماعی و فرهنگی با
بیان این که ظرفیت های بسیار زیادی در بخش

برطرف شدن
مشکل اشتغال
جوانان استان
می تواند
دستورکار
اولویت دار
استاندار جدید
قرار گیرد
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گردشگری داریم اما برای معرفی آن ها و استفاده
از این ظرفیت ها کم کاری صورت گرفته است،
خواستار توجه اســتــانــدار بــه ایــن بخش اســت؛
بخشی که به تعبیر وی بــرای جذب گردشگر و
توریست دارای ظرفیت های منحصر به فردی
است« .افشین فر» با اشاره به این که برای توسعه
استان باید به توسعه زیرساخت های جــاده ای
و حمل و نقل زمینی و جــاده ای در ایــن خطه
بسیار بیشتر پرداخته شود ،تصریح می کند :اگر
کار اساسی در این زمینه ها صورت بگیرد شاهد
تحول در استان خواهیم بود« .هاشمی» یکی از
شهروندان بجنوردی با بیان این که برطرف شدن
مشکل اشتغال جوانان استان می تواند دستورکار
اولویت دار استاندار جدید قرار گیرد ،می گوید:
سهمیه خراسان شمالی در استخدامی ها باید
بیشتر شود تا هم آمار بیکاران کمتر شود و هم
انگیزه زمینه جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی
افزایش یابد .یکی دیگر از شهروندان بجنوردی
اظهار می کند :هنوز مرکز استان از راه آهن بی
بهره و تعداد پروازهای هواپیما هم اندک و محدود
به تهران است که باید در این خصوص چاره ای
اساسی اندیشیده شود.
تعدادی از اهالی شیروان هم در گفت و گو با
«امــیــن عــوض زاده» خبرنگار مــا ضمن ایــن که
خواستار توزیع عــادالنــه منابع و اعتبارات در
اســتــان هستند انــتــظــارات خــود را از استاندار
جدید مطرح می کنند .آن ها با اشاره به این که
فرمانداری شیروان بیش از  10ماه است که با
سرپرست اداره می شود ،انتصاب یک فرماندار
با تجربه را خواستار هستند .تکمیل سالن 3
هــزار نفری شیروان که سال هاست نیمه کاره
مانده ،تعیین تکلیف پــروژه تجاری و پارکینگ
طبقاتی در مرکز شهر ،سامان دهی ورودی های
شهر ،روشن شدن وضعیت صنایع تعطیل و نیمه
تعطیل شهرستان ،ورود جدی به مسئله اشتغال
جوانان ،استفاده از ظرفیت نخبگان ،پیگیری راه
آهن مشهد -شیروان -بجنورد -گرگان ،احداث
گذرگاه ،گمرک یا بازارچه مرزی با ترکمنستان و
توجه ویژه به ظرفیت های گردشگری شهرستان
مانند ارگ نادری ،شیرکوه و مناطق و روستاهای
هدف گردشگری از دیگر مطالبات پر تکرار مردم
شیروان از استاندار جدید است.
اسفراینی هــا هــم از دومــیــن اســتــانــدار جدید
درخواست هایی دارند« .سید مصطفی نجفیان»
خبرنگار ما در این زمینه نوشت :طبیعت ًا وعده
هایی روی زمین مانده و معطل شــده اســت که
باید روندشان تسریع و تسهیل و به گونه ای تعیین
تکلیف شود .پیگیری ویژه برای پروژه ریلی استان
در قالب راه آهن جوین  -اسفراین یکی از دغدغه
های اسفراینی ها به ویــژه صنایع اســت .شتاب
و سرعت بخشیدن به ارتقای شاخص های راه
های روستایی و نگاه ویژه به مسیرهای ارتباطی
بخش بام و صفی آباد تا رسیدن به نقطه مطلوب
از درخواست های اسفراینی ها از استاندار جدید

(ره)

است .تــداوم و استمرار پــروژه چهار خطه کردن
محور اسفراین  -بجنورد و پیگیری عملیاتی و
اجرایی شدن چهار خطه شدن محور اسفراین
 سبزوار هم از مــوارد مــورد درخــواســت اهالیاین شهرستان از استاندار جدید اســت .تعیین
تکلیف پروژه های ناتمام از جمله پروژه سالن ۲
هزاری اسفراین ،توجه به مسائل مرتبط با توسعه
گردشگری با نگاه به ظرفیت های فاخر حوزه
میراث فرهنگی همچون شهر تاریخی بلقیس به
عنوان میراث فاخر خشتی و گلی ایران و تکمیل
موزه باستان شناسی و مردم شناسی اسفراین از
دیگر درخواست هایی است که تعدادی از اهالی
اسفراین به آن ها اشاره می کنند.
«محمدولی رحمانی» دیگر خبرنگار ما نوشت:
شهرستان راز و جرگالن جــزو  31شهرستان
محروم کشور بــوده و دارای  285کیلومتر مرز
مشترک بــا کشور ترکمنستان اســت و دارای
ظرفیت هــای ویــژه ای در بخش هــای مختلف
کـــشـــاورزی ،دامـــــداری ،پــــرورش اس ــب اصیل
ترکمن ،پــرورش کرم ابریشم و توتستان و بافت
قالی ،پشتی ،قالیچه دوروی ابریشم و نیروی
توانمند است که توسعه آن ها نیاز به توجه ویژهای
دارد .تکمیل راه هــای مواصالتی شهرستان
راز و جرگالن از جمله به مرکز استان ،خروج
شهرستان از بن بست از طریق توجه به جاده راز-
شیرین دره -بجنورد ،جاده تازه قلعه -دربند-
پتروشیمی و جاده مراوه تپه -آیرقایه -جرگالن از
درخواست های تعدادی از اهالی این شهرستان
از استاندار جدید است .رایزنی برای بازگشایی
گمرک و بازارچه مــرزی شهرستان ،توجه ویژه
به ساخت و تجهیز زیرساختهای بهداشتی و
درمانی و احداث بیمارستان شهرستان ،پیگیری
بــرای تخصیص سوخت به شرکتهای تعاونی
مرزنشینان اســتــان ،تــوجــه بــه ســاخــت مسکن
جوانان به منظور جلوگیری از مهاجرت آن ها،
استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند شهرستان
در مدیریت های استانی و شهرستانی ،توجه به
توسعه زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی
شهرستان در راستای اشتغال جوانان ،توجه به
رفع مشکل آب شرب و کشاورزی شهرستان به
خصوص در شهر راز با مهار روانابهای سطحی و
فصلی با احداث سد بند خاکی از دیگر درخواست
های تعدادی از اهالی راز و جرگالن از استاندار
جدید اســت .حمایت از تولیدکنندگان بخش
کــشــاورزی و دامــــداری ،اختصاص نــهــاده های
دامی ،توجه به مشکل خشکسالی های متوالی،
ساخت و تکمیل پروژه های فرهنگی ،ورزشی با
توجه به داشتن جوانان توانمند در حوزه ورزش و
احداث کارخانجات و صنایع تبدلی باغی و دامی
با توجه به رونق دامداری و باغداری در شهرستان
از دیگر انتظارات مردم شهرستان راز و جرگالن از
استاندار جدید است.
«محمود نجاهی» خبرنگار دیگر ما هم نوشت:
کمبود فضای ورزشی ،پیست سوارکاری ،استخر

گزارش
و . ..با وجود استعدادهای متنوع ورزشی (به ویژه
کشتی گورش و اسب اصیل ترکمن) و ظرفیت
هــای گسترده در ایــن عــرصــه از دغــدغــه های
ورزشکاران راز و جرگالن است .راه های ارتباطی
این منطقه استاندارد نیست و کم عرض بودن آن
ها و گردنه های برفگیر و خطرناک همواره مشکل
آفرین بوده که اهالی خواستار توجه به این مقوله
هستند .گرانی علوفه و قیمت بسیار پایین دام
زنده و شیر ،دامداران را دچار مشکالت فراوانی
کرده است ،همچنین تعدادی از روستاها با کمبود
آب شرب و نبود اینترنت پر سرعت مواجه هستند
که برخی از اهالی از استاندار جدید انتظار دارند
به این مشکالت توجه ویژه ای شود .راز و جرگالن
با ظرفیت های فرهنگی فراوان هنوز یک سانتی
متر فضای فرهنگی هنری نــدارد که باید به آن
توجه شود .گازرسانی به مناطق و منازلی که هنوز
هم از نعمت گاز محرومند ،به کارگیری نیروهای
توانمند ،جوان و متخصص شهرستان در ادارات و
تشکیل جلسات ویژه با حضور علما و متخصصان
برای رفع محرومیت های این شهرستان از دیگر
درخواست های اهالی راز و جرگالن از استاندار
جدید است.
«صــغــری میم پـــرور» خبرنگار دیگر مــا نوشت:
مردم انقالبی و والیتمدار شهرستان فاروج ،دیار
دارالعلما از استاندار جدید انتظار دارند تا توجه
ویژهای به مناطق محروم استان به ویژه شهرستان
فاروج شود  .از سویی با توجه به این که استاندار
جدید ،بومی استان است و با مسائل ،مشکالت،
ظرفیت ها و کمبودهای منطقه آشنایی دارد ،به
همین منظور ،تعدادی از اهالی فاروج خواستار
استفاده از نیروهای بومی در ادارات ،افزایش
اعتبارات و تخصیص آن به این شهرستان هستند.
آن گونه که تعدادی از اهالی بیان می کنند برخی
اهالی فاروج برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی
خود به دلیل نبود شغل مجبورند به شهرهای
بزرگی همچون تهران و کرج مهاجرت کنند که
مشکالت مختلفی را در پی خواهد داشــت و بر
ایــن اســاس از نماینده عالی دولــت درخواست
دارند اقدامی جهادی در این زمینه صورت پذیرد
و با حمایت از صاحبان شرکت ها و کارخانههای
منطقه و رفع موانع تولید ،اقدامات و برنامه های
مختلفی را برای ماندگاری افراد در این شهرستان
داشته باشد .اهالی فاروج انتظار دارند از ظرفیت
های فراوان این شهرستان در زمینه کشاورزی و
کشت محصوالتی همچون زعفران و گل محمدی
و همچنین تولید آجیل بــرای توسعه و بهبود
وضعیت اقتصادی منطقه به خوبی استفاده شود.
حمایت از جوانان نخبه ،به کارگیری مدیران
توانمند بــرای ادارات شهرستان ،استفاده از
ظرفیت بانوان منطقه در بخش هــای مختلف،
تخصیص اعتبارات بیشتر به مناطق محروم و
بازدید میدانی از روستاها و مناطق محروم از دیگر
انتظارات مــردم شهر آجیلی از استاندار جدید
است.

