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حرف مردم
 I Iنظافت فضاهای ورزشی

برخی فضاهای ورزشی در اسفراین نظافت خوبی
نــدارنــد و ایــن مــوضــوع باعث شــده اســت سالمت
ورزشکاران به مخاطره بیفتد.

 I Iتاخیر در یک پروژه

پ ــروژه ساخت راستگرد تقاطع خیابان جمهوری
اسالمی در بجنورد به سمت خیابان فردوسی ناتمام
رها شده است و جلوه زشتی به آن منطقه داده است.

 I Iتشکر از یک اقدام

از شهرداری بجنورد و متولیان نصب چراغ راهنمایی
هوشمند در میدان دفاع مقدس تشکر می کنیم که
باعث برطرف شــدن مشکل ترافیک اطــراف این
میدان شده است .از مسئوالن خواهشمندیم برای
میدان خرمشهر هم چنین اقدامی را انجام دهند.

 I Iراه آهن

امیدواریم در سفر رئیس جمهور به استان برای راه
اندازی سریعتر راه آهن جوین -اسفراین -بجنورد و راه
آهن مشهد -شیروان -بجنورد -گرگان ،رایزنی و اقدام
صورتبگیرد.

خراسان شمالی  40سال پیش
در روزنامه

مراسم شب شعر در کانون
پرورش فکری اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  9716که  19بهمن
 1361به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه  2از
برگزاری مراسم شب شعر در کانون پرورش فکری
اسفراینخبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«بمناسبت بزرگداشت دهــه فجر مراسم شب
شعر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اسفراین برگزار شد که در این مراسم شعرا و افراد
اهل ذوق و ادب ،تازه ترین ســروده های خود را
در رابطه با دهه فجرف ورود پربرکت امام امت به
میهن اسالمی و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ایران قرائت کردند».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شماره 3759

درخواست های هم استانی ها از رئیس جمهور
استان خراسان شمالی ،امروز میزبان آیت ا ...دکتر «سید
ابراهیم رئیسی» ،رئیس جمهور است .تقارن سفر رئیس
جمهورواعضایهیئتدولتبهخراسانشمالیبهعنوان
باب الرضا(ع) ،گنجینه معرفت ها ،با  23ذی القعده،
روز زیارتی امام رضا(ع) از نکات قابل توجه است .مردم
در کنار مسئوالن خراسان شمالی منتظرند تا مصوبات
این سفر در این روز زیارتی و معنوی باعث پیشرفت و
توسعه هر چه بیشتر این استان و گام های بلندی برای
برطرف شدن مشکالت و مسائل مبتالبه اهالی خراسان
شمالی برداشته شود .در این بین ،اهالی شهرستان های
مختلف استان درخواست هایی از رئیس جمهور دارند
که در گفت و گو با خبرنگاران ما مطرح کردند که برخی
درخواست های هم استانی ها را مرور می کنیم .یکی از
اهالی شهرستان بجنورد گفت :درخواست داريم با توجه
به اين كه يكى از قطب های تولید محصوالت کشاورزی
و باغی در کشور هستيم كمك هاى بيشتری به فعاالن
این بخش شود و وام هاى كم بهره اختصاص يابد .یکی
دیگر از اهالی این شهرستان اظهارکرد :با توجه به كمبود
محيط هاى تفريحى در مرکز استان تقاضا داریم به اين
بخش توجه بيشتری شود چون تنها شهربازى بجنورد
بسيار قديمى و فرسوده شده و شهربازی جديد نیاز است.
«کریمی» ادامه داد :در حوزه فرهنگ و هنر ،يكى از مهم
ترين نيازهاى استان و شهر بجنورد ،وجود يك پرديس
سينمايی و يك پرديس تئاتر است .شهروندی دیگر گفت:
راه انــدازى قطار در مرکز استان بسیار ضــروری است.
یکی از دانشجویان هم گفت :مهم ترين دغدغه جوانان
و دانشجویان استخدام است كه با توجه به خالی بودن
پست هاى ادارى نیاز است رئیس جمهور محترم و اعضای
هیئت دولت توجه بيشتری به اين موضوع داشته باشند
و سهمیه های استخدامی برای استان به طور ویژه پیش
بینیشود.
یکی دیگر از اهالی گفت :پروژه نوسازی بافت فرسوده
بجنورد سال هاست که تکمیل نشده و سهام داران که
سرمایه شان را برای آن قرار داده و متضرر شده اند از
رئیس جمهور درخواست دارند برای تکمیل هر چه سریع
تر پروژه ارمغان و واگذاری واحدهای مسکونی ،دستورات
الزم را صادر کند .یکی از اهالی مانه و سملقان هم با اشاره
به وسعت این شهرستان و ظرفیت های بسیار زیاد بخش

کشاورزی آن اظهارکرد :احداث صنایع تبدیلی و کارخانه
در این شهرستان می تواند هم موجب اشتغال زایی و هم
باعث بهره وری بیشتر در بخش کشاورزی شود .یکی از
شهروندان آشخانه گفت :پروژه محور بجنورد به جنگل
گلستان از مرکز استان تا بعد از روستای کشانک و از چمن
بید تا نزدیک آرمادلو چهاربانده شده ولی هنوز بخش
های مختلفی از آن تکمیل نشده است که از رئیس جمهور
محترم درخواست می کنیم تکمیل سریع تر این پروژه را
جزو مصوبات سفر خود قرار دهد.
«رحمانی» خبرنگار ما در راز و جرگالن هم نوشت :این
شهرستان جزو  12شهرستان محروم کشور و در بسیاری
از شاخص ها از میانگین استانی و کشوری عقب است که
رفع آن ،نیازمند توجه ویژه مسئوالن استانی و کشوری
به خصوص رئیس جمهور محترم است« .عابدی» یکی
از شهروندان راز می گوید :مشکل عمده شهرستان راز و
جرگالن ،خروج از بن بست ،با بازگشایی جاده بجنورد-
شیرین دره -راز -غالمان -پرسه سو است که با بازگشایی
این محور ،همه نقاط شهرستان بههم متصل می شود.
یکی دیگر از شهروندان می گوید :بازگشایی گمرک و
بازارچه مرزی پرسه سو می تواند در اقتصاد و اشتغال
جواناناینشهرستاننقشمهمیداشتهباشد.یکیدیگر
از اهالی شهرستان می گوید :با توجه به نبود بیمارستان
در راز و جرگالن ،اکنون که پروژه ساخت بیمارستان کلید
خورده تکمیل سریع آن از ضروریات شهرستان است و
البته تعریض و توسعه جاده های شهرستان هم در این
امر نقش مهمی دارد و می تواند مهاجرت معکوس را به
همراه داشته باشد« .ایزدی» دیگر شهروند این شهرستان
می گوید :تخصیص اعتبار و تکمیل نواحی صنعتی راز،
غالمان و جرگالن با توجه به این که شغل اصلی مردم
شهرستان دامــداری و کشاورزی است از خواسته های
مردم شهرستان از ریاست محترم جمهور است.
«حسینی» خبرنگار ما از جاجرم نیز که با اهالی این
شهرستان گفت و گو کرده است مهم ترین درخواست
مردم شهرستان جاجرم از رئیس جمهور را شامل تکمیل
و راه اندازی جاده میامی به جاجرم ،راه اندازی مجدد
فرودگاه جاجرم ،توسعه و ارتقای ایستگاه راه آهن جاجرم،
پیگیری ساخت نیروگاه خورشیدی ،ساخت درمانگاه
تامین اجتماعی ،اتمام پروژه های ناتمام چندین ساله

اطالعیه مهم دفتر اتحادیه کشوری آسانسور در استان
دفتر اتحادیه کشوری آسانسور در خراسان شمالی در اطالعیه مهمی اعالم
کرد :این اتحادیه مسئولیتی در قبال خسارات شرکت های فاقد مجوز (پروانه
طراحی و مونتاژ پروانه کسب) ندارد .در ادامه این اطالعیه آمده است :هم
استانی های عزیز فقط و فقط با شرکت های دارای مجوزهای فوق االشاره
عقد قرارداد خدمات سرویس و نگهداری و فروش داشته باشند تا به مشکل
بر نخورند و مورد سوء استفاده سود جویان قرار نگیرند« .صدری» سرپرست

استانی اتحادیه کشوری آسانسور گفت :متأسفانه تعداد زیادی آسانسورهای
ناایمن و بدون استاندارد در استان به خصوص در بعضی ساختمان های
عمومی و برخی تعاونی های مسکن و غیره وجود دارد و متأسفانه بروز هر
گونه فاجعه را ممکن می سازد .وی برای جلوگیری از تخلفات در این زمینه،
ورود دستگاه قضا به جهت داشتن ضمانت اجرایی و قدرت بازدارندگی را
درخواست کرد.

شهرستان ،ارتقای وضعیت آنتن دهــی و اینترتت در
روستاها ،راه اندازی صنایع پایین دستی آلومینا ،تسریع
در واگــذاری زمین بــرای مسکن ملی و استقرار کامل
ادارات در شهرستان بیان می کند.
«میم پرور» خبرنگار ما از فاروج نوشت ،یکی از جوانان
ی گفت :خواسته من و اکثر جوانان این منطقه،
فاروج 
رفع مشکالت حوزه اشتغال و کار است چرا که اگر جوانان
این شهرستان با وجــود داشتن تحصیالت بــاال ،کاری
نداشته باشند مجبور هستند برای امرار معاش و تأمین
هزینههای زندگی به شهرهای بزرگ همچون تهران،
کرج و مشهد مهاجرت کنند .یکی دیگر از شهروندان
اظهار کرد :از آقای رئیسجمهور عاجزانه انتظار داریم
در خصوص رفع مشکالت گرانی خرید و اجاره مسکن
و واحدهای تجاری و ارائه وام های ساخت و ساز و حتی
خرید واحدهای مسکونی ،دستورات ویژه ای صادر کند.
یکی از بانوان شهرستان نیز اظهار کرد :متأسفانه امکانات
رفاهی ،خدماتی و تفریحی همچون استخر و سینما در
این شهرستان وجود ندارد و فرزندان مان برای پر کردن
اوقات فراغت و حتی خانواده ها نیز برای تفریح مجبورند
به شهرهای دیگر بروند .وی ادامه داد :پارک بانوان نیز
به صــورت کامل تکمیل نشده اســت .سایر شهروندان
نیز درخواست های دیگری از ریاست جمهوری دارند
از جمله حمایت ویــژه از کــشــاورزان و رفــع مشکالت
بخش کشاورزی ،تخصیص اعتبارات در راستای تکمیل
کمربندی ،تخصیص اعتبارات الزم در راستای خدمات
دهیتلفنهمراهواینترنتدربرخیروستاهایشهرستان
ج نیز گفت :در این
و راه اندازی کارخانجات .فرماندار فارو 
شهرستان در راستای تکمیل پروژههای ناتمام ،امیدواریم
در این سفر با تخصیص اعتبارات در راستای تکمیل و بهره
برداری از آن ها اقدامات جدی صورت پذیرد« .عبدالرضا
فرزانه» افزود :استخر دانش آموزی ،گود کشتی باچوخه
امام مرشد و سالن ورزشی شهر تیتکانلو  3پروژه اصلی و
مهمی است که در کنار سایر پروژه های ناتمام ،ساخت آن
ها از سال های گذشته شروع شده است و امیدواریم در
این سفر با تخصیص اعتبارات الزم و تکمیل و بهره برداری
از آن ها شهرستان فاروج شتاب بیشتری در رشد و توسعه
درحوزههایمختلفبگیرد.
«عوض زاده» خبرنگار ما از شیروان هم نوشت :شیروان

به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت خراسان شمالی از
ظرفیت باالیی در حوزه های مختلف فرهنگی ،تاریخی
و صنعتی برخوردار است ،هر چند در گذشته شیروان به
عنوان «شهرستان صنعتی خراسان» شناخته می شد اما
امروز دیگر جز نامی از این موضوع نمانده است و توسعه
صنعتی نه تنها رخ نداده بلکه تا حد زیادی ،آن چه هم که
بود از رونق افتاده است و بی شک بخش اعظمی از سهم
بیکاری در شهرستان به این مسئله اختصاص دارد که
توجه ویژه رئیس جمهور را در راستای برداشتن موانع
تولید و اختصاص مشوق های ویژه برای سرمایه گذاران در
شهرستانمیطلبد.
شیروان همچون فاروج ،بجنورد و مانه و سملقان با قرار
داشتن در کریدور مشهد  -شمال از ظرفیت بالقوه ای
در حوزه گردشگری برخوردار است ،موضوعی که به نظر
مغفول مانده و نگاه موثر دولت را می طلبد تا با حمایت از
طرح های این حوزه ،بخشی از محرومیت و کمبودهای
شهرستان در زمینه اشتغال و رونق اقتصادی رفع گردد.
ارتــقــای دانــشــکــده کــشــاورزی و دانــشــکــده پرستاری
شهرستان ،تکمیل پــروژه هــای ناتمام همچون سالن
ورزشــی  3هــزار نفره ،تقاطع های غیر همسطح محور
فاروج -شیروان ،اردوگاه دانش آموزی زوارم ،طرح اگوی
فاضالب شهری و به طور خاص اجرای پروژه انتقال آب
از منطقه مرزی سرانی به دشت شیروان که عالوه بر حل
مشکل آب شرب شهر و روستاهای مختلف بستر ساز
توسعه در بخش کشاورزی ،صنعت و گردشگری می شود
می تواند در کنار خط ریلی مشهد -شیروان -بجنورد-
گرگان به عنوان اولویت های مطالبه مردم شیروان از

دولتباشد.
به گزارش «محمودیان» خبرنگار ما از گرمه« ،مرواری» از
شهروندان گرمه ای گفت :امیدواریم در سفر رئیس جمهور
به استان ،پروژه های ناتمام گرمه به خصوص پروژه استخر
تکمیلشود.
«قربانی» یکی دیگر از اهالی گفت :از رئیس جمهور محترم
خواستار رفع مشکالت محورهای میامی به گرمه و چمن
بید به گرمه هستیم .وی به پیچ «سلیمان کشته» که در
محور گلستان به خراسان شمالی قرار دارد اشاره کرد و
ادامه داد :با توجه به این که در این جاده ساالنه میلیون ها
مسافر در حال تردد هستند خواهشمندیم به این موضوع
رسیدگیشود.
«نجفیان» خبرنگار ما از اسفراین هم نوشت :تعیین تکلیف
پروژههای ناتمام درخواست اسفراینیها از رئیسجمهور
است .آب و راه هم  ۲اولویت و ضرورت کلیدی اسفراین
به شمار میآید که باید مورد توجه مسئوالن در جریان
سفر رئیس جمهور قرار گیرد .تکمیل روند عالجبخشی
سد بیدواز هم از درخواست های اسفراینی ها از رئیس
جمهور است .تعیین تکلیف پروژه ریلی که بناست جوین را
به اسفراین متصل کند و پس از آن اتصال بجنورد و شیروان
مدنظراست،دیگردرخواستاسفراینیهاست.
چهار خطه کردن مسیر سبزوار  -اسفراین -بجنورد یکی
دیگر از خواسته های مردم اسفراین است  .سالن  ۲هزار
نفری اسفراین هم دیگر پروژه ای است که ناتمام رها شده
است و باید به آن توجه شود .اتصال اسفراین به شیروان و
پیگیری محور میامی  -گرمه  -جاجرم -اسفراین  -قوچان
هم دیگر درخواست مهم اهالی شهرستان اسفراین است.

فعالیت ستادهای ارتباطات مردمی وزارتخانه ها در بجنورد
فعالیت میزهای خدمت و ستادهای ارتباطات
مردمی وزارتــخــانــه ها و نهادها و ســازمــان های
مختلف در خــراســان شمالی از روز گذشته در
بجنورد آغاز شد و فعالیت آن ها امروز هم ادامه
دارد.مدیرکل بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور
حقوقی استانداری در همین خصوص گفت :در
آستانه سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی،
نمایندگان تام االختیار دکتر «رئیسی» در ۲۹
منطقه شهر بجنورد حضور دارند.
«ام البنین اصفهانی» افــزود :امروز (پنج شنبه)
هــم همزمان بــا سفر رئــیــس جمهور بــه اســتــان،
وزیــران و معاونان آن ها با حضور در شهرستان
ها مشکالت مــردم را بررسی خواهند کــرد .وی
افزود :میزهای خدمت نمایندگان دولت از ساعت
 8صبح تا  18روز چهارشنبه برقرار بودند و پنج
شنبه (امــروز) نیز از ساعت  ۸صبح تا  ۱۸برای
رسیدگی به دغدغهها ،مطالبات ودرخواستهای
شهروندان فعال خواهند بود.در همین خصوص،
فعالیت ســتــاد ارتــبــاطــات مــردمــی نمایندگان
ســازمــان اداری و استخدامی کــشــور بــا حضور

«تفرشی» معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
سازمان اداری و استخدامی کشور و «سعیدی»
معاون امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت
سازمان اداری و استخدامی کشور از روز گذشته
آغاز شد و امروز هم از ساعت  ۸الی  ۱۸در محل
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برپاست.
فعالیت میز ارتباطات مردمی وزارت بهداشت
نیز در مرکز نــوآوری سالمت معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان با حضور
دکتر «پناهی» معاون تحقیقات و فناوری وزیر
بهداشت آغاز شد .فعالیت ستاد ارتباطات مردمی
وزارت راه و شهرسازی در خراسان شمالی هم در
سالن ایثار بجنورد از دیروز آغاز شد و امروز هم
ادامه خواهد داشت.
میز ارتــبــاطــات مــردمــی شــرکــت آب و فاضالب
خراسان شمالی هم از دیــروز در سالن مدیریت
توزیع برق شهرستان بجنورد فعال شده است.
میزهای ارتباطات مردمی دیگر وزارتخانه ها و
نهادها و سازمان ها هم در نقاط مختلف مرکز
استان ،امروز هم فعال خواهند بود.

