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مدیرکل پزشکی قانونی خبر داد:

بررسی علت 544 مرگ طی 10 ماه
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همکالم با »سروش گل محمدی« تهیه کننده یک برنامه موفق
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تصمیم انتخاباتی اهل سنت
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شجاع و مردمی

 کاندیدای یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی از حوزه انتخابیه بجنورد



محمد آگاهی- در 10 ماه امسال پزشکی قانونی 
استان علت 544 مورد مرگ افراد را بررسی کرد 
که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 

درصد رشد داشته است.
روز  شمالی  خــراســان  قانونی  پزشکی  مدیرکل   
گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی علت 
مرگ 544 نفر در استان، 206 فقره از این تعداد 
را مرگ بر اثر تصادفات اعالم کرد و ادامه داد: در 
این مدت 18 نفر بر اثر حوادث کار، 13 نفر بر اثر 
سقوط از ارتفاع، 15 نفر بر اثر برخورد جسم سخت 

اثر  بر  نفر  نیز می شود و 8  که شامل موارد عمدی 
استنشاق گاز منواکسید کربن جان خود را از دست 
نفر   32 همچنین  گفته »محمدزاده«،  به  اند.  داده 
از  را  خود  جان  اکسیژن  نرسیدن  یا  کمبود  اثر  بر 
شامل  نیز  آویزی  حلق  و  خفگی  که  اند  داده  دست 

این موارد می شود. 
اند  باخته  اثر مسمومیت جان  بر  نفر  همچنین 13 
که 11 مورد آن بر اثر مصرف قرص برنج بوده و یک 
باخته  جان  و  شده  مسموم  دارو  مصرف  اثر  بر  نفر 
است. سوختگی با 5 تن، غرق شدگی با 10 تن و 

اثر حوادث  بر  با 7 تن دیگر فوتی ها  برق گرفتگی 
بوده اند. مدیر کل پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: 
بررسی  را  مرگ  نوع   19 کل  اداره  این  مجموع  در 

می کند.
 بر اساس اظهارات وی، در پی بررسی مرگ های 
مشکوک استان که بر اثر حوادث طبیعی جان داده 
در  مورد   86 با  قلبی  های  بیماری  اثر  بر  مرگ  اند 
رأس قرار دارد. کاهش سقط جنین از 117 مورد 
ماه   10 در  مــورد   91 به  گذشته  سال  ماه   10 در 
امسال دیگر آماری بود که »محمدزاده« به آن اشاره 
آسیب  آزمایشگاه  از  بــرداری  بهره  با  گفت:  و  کرد 
شناسی استان و کاهش چند ماهه انجام آزمایشات 
 379 امسال  اردیبهشت  طی  قضایی  های  پرونده 
استان  در  انجام  جای  به  پاتولوژی  آزمایش  مورد 
شد.  بررسی  استان  قانونی  پزشکی  در  همجوار 
 4 ماه   10 در  امسال  مجموع  در  شد:  ــادآور  ی وی 

هزار و 20 مورد آزمایش سم شناسی در آزمایشگاه 
 31 که  است  شده  انجام  استان  قانونی  پزشکی 
افزایش  قبل  ســال  مشابه  مــدت  به  نسبت  درصــد 

دارد. 
سم  های  آزمایش  تنها  نه  داد  آمار  وی  که  گونه  آن 
شناسی پزشکی قانونی استان بلکه دیگر معاینات 
به  است،  داشته  افزایش  نیز  قانونی  پزشکی  مراکز 
فقره   329 و  هزار   8 انجام  با  امسال  که  ای  گونه 
مشابه  مدت  به  نسبت  معاینات  این  تعداد  معاینه 
ماه   10 در  است.  داشته  رشد  درصد   2 قبل  سال 
قصور  به  رسیدگی  کمیسیون   83 گذشته  ســال 
فقره   39 در  و  تشکیل  درمــانــی  ــادر  ک و  پزشکی 
در  اما  است  شده  محکوم  پزشکی  کادر  یا  پزشک 
10 ماه امسال 110 کمیسیون رسیدگی به قصور 
فقره   35 که  شد  تشکیل  درمانی  کادر  و  پزشکی 

منجر به محکومیت شده است. 

IIسوختIسهمیه
نشده  واریــز  تلفنی  های  تاکسی  سوخت  سهمیه 
نمی  را  ها  کرایه  افزایش  اجــازه  سازمان  و  است 
چگونه  تاکسی  رانندگان  ما  بگوید  نفر  یک  دهد، 

امرار معاش کنیم؟

IIترافیک
در  پزشکان  ــای  ه مجتمع  بیشتر  کــه  ــن  ای علت 
میدان  تا  مخابرات  چهارراه  فاصل  حد  در  بجنورد 
موضوع  ایــن  چیست؟  ــت،  اس گرفته  ــرار  ق شهید 
شده  مسیر  این  در  شدید  ترافیک  ایجاد  موجب 
مطب  به  آمد  و  رفت  برای  بیماران  ویژه  به  است، 
پزشکانی که در کوچه اردیبهشت قرار دارند، دچار 

دردسر می شوند.

IIشخصیIاموالIتخریب
برخی برگه های تبلیغات نامزدها را روی در خانه 
آیا درست است به اموال مردم  ما نصب کرده اند، 

خسارت وارد کنیم و برویم؟

IIهاIخانهIدرIخانگیIحیوانات
خانه  حیاط  در  همچنان  ما  های  همسایه  برخی 
خود مرغ و خروس نگه می دارند و صدای آن ها هر 

روز صبح موجب آزار ما می شود.
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بینی  پیش  به  توجه  با  شمالی  خــراســان  استاندار 
هواشناسی مبنی بر بارندگی در آخر هفته و همچنین 
در پیش بودن برگزاری انتخابات به همه دستگاه های 
جلسه  نهمین  در  »شجاعی«  داد.  باش  آماده  اجرایی 
عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری،  ستاد 
پاسخ به بحران استان با محوریت اقدامات الزم برای 
های  دستگاه  تمام  داد  دستور  انتخابات  برگزاری 
اجرایی استان برای روزهای پیش رو پای کار باشند. 
هیچ  در  کوتاهی  هیچ  که  این  بر  تأکید  با  »شجاعی« 

گرفتن  جدی  خواستار  نیست،  پذیرفتنی  ای  عرصه 
روز   3 در  هواشناسی  سازمان  هشدارهای  و  مباحث 

پایانی هفته شد. 
و  قبل  از  بینی  پیش  یعنی  مدیریت  داد:  ــه  ادام وی 
داشتن آمادگی الزم برای اقدامات و این مهم نیازمند 
خدمات  و  اجرایی  های  دستگاه  تمام  رویــه  وحــدت 
رسان به خصوص در بحث مناطق صعب العبور است. 
داد از  دستور  ها  اداره  تمام  مدیران  به  همچنین  وی 
داشته  فنی  بازدید  استان  العبور  صعب  شعبه   39

و  نظرات  نشست  یک  قالب  در  شنبه  سه  و  باشند 
راهکارهای شان را  ارائه دهند و چهارشنبه عملیات 

اجرایی کار را آغاز کنند.
که 9  این  بیان  با  نیز  استان  انتخابات  ستاد  رئیس   
این  داد:  ادامه  داریم،  استان  در  العبور  صعب  شعبه 
 ،2 اسفراین  شامل  ها  شهرستان  تفکیک  به  تعداد 
بجنورد 7، شیروان 6، فاروج 8، مانه و سملقان 9 و 

راز و جرگالن 7 شعبه است.
راهــداری  همچون  ــی  ادارات به  کــرد:  تصریح  حیاتی 

دستگاه  سایر  و  احمر  هالل  ای،  جاده  نقل  و  حمل  و 
العبور  صعب  شعب  این  تعداد  رســان  خدمات  های 
اعالم شده است که باید اقدامات الزم را انجام دهند. 
وی خاطرنشان کرد: 2 روز قبل از برگزاری انتخابات 
بازدید  العبور  صعب  تمام مسیرهای  از  راهداری  باید 
مخابرات  و  بــرق  خــدمــات  قطع  شاهد  نباید  کند، 
بخشداران  وی،  گفته  به  باشیم.  انتخابات  روز  در 
صعب  شعب  پیگیری  بحث  اند  شده  مرکزی مکلف 

العبور را انجام دهند.

در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان

آماده باش استاندار برای آخر هفته

مدیرکل پزشکی قانونی خبر داد:

بررسی علت 5۴۴ مرگ طی ۱0 ماه
مسمومیت و مرگ ۱۱ نفر بر اثر مصرف قرص برنج

همایش رأی اولی ها در 
شیروان برگزار شد

یازدهمین  در  حضور  برای  ها  اولی  رأی  همایش 
اولــیــن  و  ــی  ــالم اس ــورای  ــ ش مجلس  انــتــخــابــات 
مجلس  انتخابات  دوره  پنجمین  ای  دوره  میان 
امــام  شــد.  بــرگــزار  شــیــروان  در  رهــبــری  خبرگان 
جمعه شیروان در این همایش گفت: حضور مردم 
حضور  و  اســت  ســاز  سرنوشت  انتخابات  ایــن  در 
رود . می  شمار  به  جــدی  گــام  اولــی  رأی   جوانان 
این  به  اشاره  با  تکمیلی«  »حسین  االسالم   حجت 
که حضور مستمر و پرشور جوانان به خصوص رأی 
گفت:  دارد،  کشور  آینده  در  مهمی  نقش  ها  اولی 
انقالب  دشمنان  قلب  بر  خــالص  تیر  حضور  ایــن 
فرماندار  مرآتی«  رضا  »امین  بود.  خواهد  اسالمی 
به  را  امــور  وقتی  زمینه  هر  در  گفت:  هم  شیروان 
و  دیدیم  را  آن  تأثیر  سپردیم  آمــوزان  دانش   دست 
باشیم  داشته  یاد  به  همواره  می شود  باعث  همین 
که باید به دانش آموزان اعتماد کنیم و آنان را باور 
و  آموزش  مدیر  ابراهیمیان«  باشیم.»علی  داشته 
پرورش شیروان نیز گفت: انتخابات اولین فرصت و 

مرحله برای تصمیم گیری سیاسی است.

تمدید مهلت ارسال آثار به 
جشنواره »ملی عکس« 

تا  عکس«  »ملی  جشنواره  آثــار بــه  ارســال  مهلت 
یکم اسفند تمدید شد.  دبیر جشنواره ملی عکس 
این  که  ایــن  بیان  با  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
جشنواره با رویکرد مناسب سازی اماکن عمومی و 
معابر برگزار می شود، تصریح کرد: این جشنواره با 
موضوعات پیاده روی مخصوص نابینایان، رمپ ها 
و مشکالت معلوالن، آسانسورها و باالبرها و وسایل 
نقلیه عمومی ویژه معلوالن دهه اول اسفند برگزار 
جشنواره  ایــن  ــار  آث داوری  افـــزود:  شـــود.وی  می 
پیمان  و  شــکــری  امــیــد  شـــمـــس آذران،  ــالل  ج را 

حمیدی پور بر عهده خواهند داشت. 

شاعر استان، داور جایزه 
ترانه فجر شد

»محمود اکرامی فر« شاعر استان داور جایزه ترانه 
شد.در  فجر  موسیقی  جشنواره  پنجمین  و  سی  در 
این بخش، متن ترانه هایی که از اول مهر 1397 
در  یا  آهنگ  تک  صــورت  به   1398 مهر  پایان  تا 
قالب آلبوم موسیقی از سوی موسسات یا اشخاص 
حقیقی پس از دریافت مجوز از دفتر موسیقی تولید 
و منتشر شده است، توسط هیئت داوران بررسی و 

ترانه های برگزیده معرفی می شود.
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و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

 اردوی رامسر
 برای دانش آموزان

 3 که   7572 شماره  در  خــراســان  روزنــامــه 
مطلبی  در  رســیــد،  چــاپ  بــه   1354 مـــرداد 
برای  رامسر  اردوی  برنامه  از   3 صفحه  در 
مطلب  این  در  است.  داده  خبر  آموزان  دانش 
بامداد  کــه  شــد  ــالم  اع ــروز  »دیـ خوانیم:  مــی 
و  یکصد  جاری  ماه  مرداد  پنجم  یکشنبه  روز 
های  رشته  آموزان  دانش  از  تن  یک  و  هشتاد 
مشهد،  شهرستانهای  ممتاز  و  درسی  هنری، 
بجنورد، نیشابور و تربت جام بمنظور شرکت 
آموزشگاههای  هنری  و  درسی  مسابقات  در 
ایران به اردوی تربیتی رامسر اعزام میشوند.« 
است:  آمــده  صفحه  این  در  دیگر  مطلبی  در 
»کارهای مربوط به لوله کشی آب آشامیدنی 
بهره  ــرای  ب و  یافت  پایان  کیکانلو  روســتــای 
مذکور  روستای  ده  انجمن  تحویل  ــرداری  ب
که  بهداشتی  طــرح  ایــن  اجــرای  ــرای  ب شــد. 
میگیرند  بهره  آن  از  نفر  هشتصد  و  یکهزار 

2200000 ریال هزینه صرف شده است.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

این  بیان  با  شمالی  خراسان  دادگستری  کل   رئیس 
پرونده  فقره   366 و  هزار   94 امسال   ماه   10 در  که 
بایگانی راکد سامان دهی و تعیین تکلیف شده است، 
 127 و  هزار   71 تعداد  پرونده  میزان  این  از  افــزود: 
االسالم  است. حجت  شده  امحا  و  ثبت  اسکن،  فقره 
توجه  قابل  کاهش  به  اشــاره  با  همچنین  »جعفری« 
گفت:  امسال   طی  مسن  و  معوق  های  پرونده  حجم 

فقره   341 تعداد  از  روزی  شبانه  تــالش  نتیجه  در 
و  مانده  باقی  فقره   60 صرفا  استان  در  مسن  پرونده 
با عنایت  و مختومه شده است که  تعیین تکلیف  بقیه 
به پیگیری های صورت گرفته امیدواریم میزان باقی 
های  رسیدگی  ماهیت  و  طبیعت  به  توجه  با  مانده 
در  که  استعالماتی  و  کارشناسی  اقدامات  و  قضایی 
شده  منجر  زمانی  اطاله  به  و  دارد  وجــود  ها  پرونده 

فرایند  خصوص  در  شود.وی  تکلیف  تعیین  زودی  به 
قضاییه  قوه  ریاست  دستورالعمل  اجــرای  بر  نظارت 
تشریح  با  معوق  های  پرونده  دهی  سامان  بر  مبنی 
این  حجم  ــرد:  ک خاطرنشان  شــده  انجام  اقــدامــات 
فقره  1397  تعداد7938  دی  ابتدای  تا  ها  پرونده 
بود و اکنون حدود 45 درصد از آن ها تعیین تکلیف 

شده است.

IIهاIزندانIکیفریIجمعیت
جمعیت کیفری زندان های خراسان شمالی تا پایان 
در  بود  نفر   57 و  هزار   2 میزان  به   1398 سال  دی 

به  رقم  این   1397 سال  مشابه  مدت  طی  که  حالی 
وضعیت  در  و  رسید  ثبت  به  نفر   70 و  هزار   2 میزان 
مقایسه ای کنونی، روند کاهشی داشته است. این در 
حالی است که از میزان 2057 نفر زندانیان امسال، 
تعداد 1995 نفر مرد و 62 نفر زن بوده اند.همچنین 
جرایم  زنــدانــیــان  از  نفر   206 امــســال  مــاه   10 در  
زن  نفر   7 و  مرد  نفر   199 که  اند  شده  آزاد  غیرعمد 
از  عبارتند  ترتیب  به  زندانیان  جرایم  اند.عمده  بوده 
سرقت، مواد مخدر، جرایم علیه اشخاص، محکومیت 

های مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت.

قامت  در  ــروز  امـ بجنورد  توسعه  مانورعاشقان 
همایش »محمد وحیدی« رونمایی می شود. یاران 

علیدخت،  مجموعه  در  امروز   16 ساعت  وحیدی 
یک  در  و  دهند  می  سر  را  پیروزی  و  وحدت  سرود 

قرعه  زنده،  موسیقی  با  همراه  مفرح  و  شاد  برنامه 
کشی و ... به استقبال استماع سخنان نامزد خود 
می روند تا برنامه های او را بشنوند و با بصیرت رأی 
صندوق  به  مجلس  نماینده  انتخاب  برای  را  خود 
از  دارد  ای  ویــژه  مهمانان  اجتماع  این  بیندازند. 
مجلس  نماینده  حسینی«  ابوالقاسم  »سید  جمله 

نمایندگی  تجربه  از  باری  کوله  او  گویا  دوره.   3 در 
وحیدی«  »محمد  صالحیت  به  حضورش  با  و  دارد 
برای نمایندگی مجلس شهادت می دهد تا مردم با 
اطمینان بیشتری این فریضه الهی را انجام دهند. 
اجتماع  ایــن  ــدارک  ت در  وحــیــدی«  »محمد  ستاد 

بزرگ است.

تکلیف پرونده های بایگانی راکد

امروز با حضور مهمان ویژه و برنامه های مفرح انجام می شود

همایش انبوه حامیان »محمد وحیدی«
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گروه ورزش

از  که  شمالی  خراسان  بسکتبال  هیئت  رئیس 
نایب  انتخاب  از  است  ــی  ورزش رشته  این  جنس 
از  پس  که  دهد  می  خبر  هیئت  این  جدید  رئیس 
به  آن  سکانداری  باالخره  بالتکلیفی  ســال  یک 

اهالی این ورزش سپرده شد.

I یک سال نبود نایب رئیس
جبران  ضربه  هیئت،  رئیس  نایب  نبود  سال  یک 
رئیس  زد.  بانوان  بسکتبال  بدنه  به  را  ناپذیری 
هیئت معتقد است: حاشیه های نبود نایب رئیس 
بوده  ورزش  این  جنس  از  فردی  انتخاب  خاطر  به 
افرادی  به  رئیسی  نایب  مسئولیت  بارها  و  است 

واگذار شد که مورد تایید بانوان نبود.
نایب  مسئولیت  گــویــد:  مــی  غــفــوریــان«  »مــهــدی 
سال ها  که  شده  واگذار  فردی  به  هیئت  رئیسی 
چشمگیری  فعالیت  ورزشــی  رشته  ایــن  در 

داشته است.

I آسیب بسکتبال
بانوان  بسکتبال  کند:  می  تصریح  وی 
این  طی  و  بود  دیده  آسیب  این  از  پیش 
فعالیت  متعددی  رئیسان  نایب  مدت 
این  بر  مــان  تــالش  بارها  و  انــد  کــرده 
بوده است که فرد مستعدی فعالیت 

در این عرصه را بر عهده گیرد.

های  حاشیه  شــدن  بــرطــرف  ــرای  ب تــالش  از  وی 
و  گیری  جبهه  که  دهد  می  خبر  بانوان  فعالیت 
حاشیه های زیاد سبب شد به این ورزش در بخش 
خانم  های  بسکتبالیست  و  شود  لطفی  کم  بانوان 

بیشتر از بقیه متضرر شوند.
وی ابراز امیدواری می کند: با انتخاب نایب رئیس 
انتظار  در  خوبی   روزهای  استان  بسکتبال  هیئت 

بانوان بسکتبالیست باشد.
کند  می  اشاره   پسر  نوجوانان  لیگ  »غفوریان« به 
کسب  برای  خانم  داوران  قضاوت  با  هفته  هر  که 
تاکنون  هفته   3 و  شود  می  بیشتر برگزار  تجربه 
رو  پیش  در  را  دیگر  هفته   4 و  است  شده  برگزار 
و  تیم   2 با  سملقان  و  مانه  که   این  ضمن  ــد،  دارن

بجنورد با 4 تیم در رقابت ها حضور یافتند.

بازیکنان  فنی  و  تاکتیکی  تکنیکی،  سطح  وی 
معتقد  و  کند  می  ارزیابی  باال  را  لیگ  در  حاضر 
روند  اگر  و  سازند  شگفتی  استان  بازیکنان  است: 
قطع  طــور  به  شــود  پیگیری  مسابقات  بــرگــزاری 

بسکتبال سیر صعودی خواهد داشت.
از  همچنین  ــان  ــت اس بسکتبال  هیئت  رئــیــس 
 3 درجه  مربیگری  و  داوری  های  کالس  برگزاری 
تا پایان امسال خبر می دهد و می گوید: مسابقات 
لیگ نوجوانان و 4 جانبه بزرگ ساالن از مهم ترین 

رویدادهای پیش روی این هیئت است.
استان  بسکتبال  ملی  داور  تنها  که  »غفوریان« 
است، در لیگ های دسته یک و برتر سوت می زند.
افزایش  بــرای  ارتقا  های  کالس  برگزاری  از  وی 

سطح دانش داوران استان خبر می دهد.

در گفت و گو با رئیس هیئت بسکتبال استان مطرح شد:

 خروج بانوان بسکتبالیست 
از حلقه فراموشی

رویدادهای ورزشی   

»شهاب« بر سکوی قهرمان 
قهرمانان

کای  کــاراتــه  درخــشــش  اســتــان از  کــاراتــه  هیئت  سرپرست 
سبک  کــاراتــه  قهرمانان  قهرمان  مسابقات  در  بجنوردی 
شعبانزاده«  »شهاب  کرد:  اظهار  داد.کیانفر  خبر  کیوکوشین 
در  ها  رقابت  این  در  شمالی  خراسان  کاراته  نماینده  تنها 
نایب  به  کیلوگرم   ۶۵ منفی  وزن  در  ساالن  بزرگ  سنی  رده 
به  دوره  این  منتخبان  کرد:  بیان  وی  یافت.  دست  قهرمانی 
رقابت های ژاپن که خرداد سال آینده برگزار می شود، اعزام 

خواهند شد.

کارگاه دانش افزایی هندبال

شهرستان  مربیان  حضور  از  استان  هندبال  هیئت  رئیس 
خبر  هندبال  دفاع  سیستم  افزایی  دانش  کارگاه  در  بجنورد 
داد. »مرزی« اظهار کرد: این کارگاه با حضور »علی شعبانپور« 
مربی اسبق تیم ملی برگزار شد.به گفته وی، در این دوره که 
به میزبانی اسفراین برگزار شد۱۰مربی هندبال درجه 3 پسر 
و 3 مربی دختر به همراه »الهام مرزی« رئیس کمیته داوران 

حضور یافتند.

 رقابت های چند جانبه ووشو

و  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  ووشو  جانبه  چند   مسابقات 
سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  خاطره  و  یاد  داشــت  گرامی 
ووشــوی  هیئت  رئیس  شــد.  برگزار  ورزشــکــار   ۶۰ حضور  با 
مدال  با۱۰  سنخواست  تیم  که  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
این  نخست  جایگاه  در  برنز  مــدال   2 و  نقره  مــدال   ۵ طــال، 
مربیگری  با  الف  اسفراین  تیم  اظهارکرد:  ایستاد،  مسابقات 
مدال   7 طــال،  مــدال   ۶ کسب  به  موفق  قویدل  علی  استاد 
نقره و 7 مدال برنز شد.صیاد افزود: تیم جاجرم با مربیگری 
استاد محسن جعفری ۶ مدال طال، 2 مدال نقره و 3 مدال 
مصطفی  استاد  مربیگری  با  گرمه  تیم  و  کرد  کسب  را  برنز 
برنز  مدال   2 و  نقره  مدال   2 طال،  مدال   2 توانست  حیدری 
را به دست آورد.به گفته وی، تیم اسفراین با مربیگری استاد 
خالق حیدری یک مدال طال، یک مدال نقره و یک مدال برنز 

را در این رقابت ها به دست آورد.

سوژه ویژه       

جدال کونگ فوکاران شیروانی

خبر  شیروانی  ورزشکار   ۱۱۰ جــدال  از  شمالی  خراسان  فوی  کونگ  هیئت  رئیس  نایب 
داد.»اسدی فر« در گفت و گو با خبرنگار ما اظهارکرد: این رقابت ها در ۱۰ وزن در رده های 
سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن در سالن برادران زهرایی شیروان برگزار شد.

بجنورد، میزبان هفته اول

 لیگ برتر کوراش
دبیرکل انجمن کوراش کشور از میزبانی بجنورد در هفته نخست لیگ برتر کوراش کشور خبر 
داد. »کوروش خسرویار« با بیان این که ۹اسفند هفته نخست دومین دوره لیگ برتر کوراش 
های  باشگاه  اظهارکرد:  می شود،  برگزار  سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  سردار  جام  کشور، 
شرکت نوبافت شادیلون خراسان رضوی، مجتمع صنعتی اسفراین، نام آوران اترک خراسان 

شمالی، بیمه کوثر و سنگ بهاری مازندران در لیگ برتر کوراش حضور دارند.

مسابقات داژبال

نجفیان- معاون اداره ورزش و جوانان اسفراین از برگزاری مسابقات داژبال)وسطی( یادواره 
سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« با عنوان »از فجر تا نوروز« خبر داد. به 

گفته »زهرا مالیی«، این رویداد به همت هیئت همگانی این شهرستان 
در رده سنی آزاد از 24 بهمن در سالن ژیمناستیک شهید مدافع حرم 

»محمد ابراهیم توفیقیان« کلید خورد و تا عید نوروز ادامه خواهد داشت.

 هندبالیست گرمه ای 
در اردوی تیم ملی

 رئیس هیئت هندبال استان از حضور هندبالیست گرمه 
ای  در اردوی تیم ملی خبر داد.

که نخستین اردوی  ــن  ای بــیــان  بــا  ــرزی«  مـ »فــاطــمــه 
 24 کشور  خردساالن  سنی  رده  هندبال  منتخبان 
بهمن آغاز شد و تا 2۶همین ماه به میزبانی شاهرود 
دروازه  امیررضاحسینی  کرد:  اظهار  داشــت،  ادامــه 
المپیاد  مسابقات  در  گرمه که  تیم  خردسال  بــان 
استعدادهای برتر کشور حضور داشت توانست نظر 
تیم  اردوی  به  و  کند  جلب  را  استعدادیاب  مربیان 

ملی دعوت شود.

بازیکنان استان شگفتی سازند 
و اگر روند برگزاری مسابقات 
پیگیری شود به طور قطع 
بسکتبال سیر صعودی خواهد 
داشت

بسکتبال بانوان پیش از این 
آسیب دیده بود و طی این مدت 
نایب رئیسان متعددی فعالیت 
کرده اند
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روز  صبح   10 ساعت  شمالی«  »خراسان  روزنامه  اعزامی  های  تیم 
مراجعه  استان  شهرستانی  و  کل  ادارات  برخی  به  همزمان  گذشته 
کردند تا از چگونگی انجام کار و پاسخ گویی به ارباب رجوعان مطلع 
شوند. امروز گزارش های ۶ خبرنگارما را از ۶ اداره در این خصوص 

می خوانید.

ثبت نام در طرح ملی مسکن؛  ازدحام 
جمعیت اما در آرامش

رفت  شمالی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ورودی  در  شیری- 
اداره  به شرایط کاری،  با توجه  به نظر می رسد  اندک است که  آمد  و 
که  قسمتی  همان  همکف،  طبقه  سالن  وارد  وقتی  اما  باشد  خلوت 
میز خدمت با 4 متصدی خدماتی را ارائه می دهد، می شوم مملو از 

جمعیت است و افراد زیادی پراکنده هستند. 
عده ای در ورودی سالن مدارک به دست منتظر نوبت برای فتوکپی 
هستند و گویا عجله ای ندارند و همه با فراغ خاطر در انتظار ایستاده 
اند، برخی نیز دور میزی که در یک گوشه از سالن قرار گرفته و فردی 
اند و  مسئول تشکیل پرونده برای مراجعه کنندگان است جمع شده 
از هر 2 نفر یک نفر برای تهیه فتوکپی از جمع آن ها خارج می شود 
می  جمع  میز  این  دور  پرونده  تشکیل  برای  دیگر  نفر  چند  همزمان  و 

شوند. 
متصدی تشکیل پرونده که گویا در نظر دارد کار تمام مراجعان را بدون 

معطلی و اتالف وقت انجام دهد همان گونه که مدارک را به ترتیب در 
پرونده می گذارد، مراجعه کنندگان تازه وارد را راهنمایی می کند که 
فتوکپی کارت ملی و شناسنامه و استشهاد محلی را به منظور مستأجر 

بودن تهیه کنند. 
اگرچه کار در حال انجام است اما عده ای که بی اطالع آمده و مدارک 
می  مدارک  کردن  آماده  و  برگشت  به  ناگزیر  اند  نکرده  آماده  را  شان 
که  این  اثبات  برای  محلی  استشهاد  باید  که  مراجعان  برخی  شوند. 
نفر  به امضای 10  نیاز  و  تهیه کنند  حداقل 5 سال مستأجر هستند، 
تا  چون  و  دارد  نیاز  زمان  روز  یک  کار  همین  انجام  معتقدند  دارنــد، 
و  ایستند  می  محل  در  مردد  هستند  کار  این  انجام  از  ناامید  حدودی 
یکی از متصدیان برای این که امور طبق روال عادی انجام شود آن ها 

را برای تسریع در کار راهنمایی می کند.
زمانی که پرونده ها تکمیل و به دست مراجعه کنندگان داده می شود، 
ارائه می دهند، می  به میز خدمت که 4 کاربر در این بخش خدمات 

روند و در انتظار نوبت می مانند.
باجه  هر  پشت  در  و  است  شده  مهیا  باجه   4 صــورت  به  خدمت  میز   
حداقل 5 تا ۶ نفر در حال تکمیل پرونده و انجام مراحل اداری برای 
طرح ملی مسکن هستند و از آن جایی که در این طرح متقاضی باید 
این  در  شهروندان  از  تعدادی  باشد،  داشته  آورده  تومان  میلیون   30
مرحله  همین  در  یا  کنند  نام  ثبت  آیا  که  اند  مانده  مستأصل  مرحله 

انصراف دهند؟
به هر حال عده ای که برای خانه دار شدن امید دارند، با رایزنی هایی 
که از قبل انجام داده اند موفق شدند به جای پرداخت یک جای 30 
میلیون تومان، این مبلغ را به صورت اقساط یک و نیم میلیون تومانی 

و ماهانه پرداخت کنند.
اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد ازدحام جمعیت همراه با نارضایتی 
و گالیه مندی باشد اما گویا عالوه بر این که متقاضیان زمان مناسبی 
میز  متصدیان  اند،  کرده  انتخاب  پرونده  تشکیل  و  نام  ثبت  برای  را 
خدمت نیز با سعه صدر و آرامش کارهای اداری پرونده های ارجاعی 

را انجام می دهند.
سالن  در  اســت،  جمعیت  از  مملو  سالن  که  همکف  طبقه  برخالف 
طبقات دوم و سوم به غیر از تردد اندک کارکنان رفت و آمد دیگری به 
چشم نمی خورد و در داخل هر اتاق 2 یا 3 نفر پشت میز نشسته اند و 

مشغول انجام کار هستند. 
فقط در یکی از اتاق ها که مربوط به مستغالت و درآمد بود چند ارباب 
رجوع نشسته بودند و گویا نظم آن ها ناشی از انجام به موقع کارها از 

سوی متصدیان بخش بود.

توپ گالیه های ورزشی ها
شمالی،  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  تاسیس  تازه  ساختمان 
محل رفت و آمد ورزشی هایی است که به گفته خودشان برای رنگ 
جور  مالی  حامی  بزنند،  باال  را  شان  های  آستین  باید  ورزش  لعاب  و 
دل  شان  های  بعضی  اگرچه  کنند.  پرداخت  را  مسابقات  ورودی  و 
دلگرمی  یک  با  گاهی  معتقدند:  اما  ندارند  ها  بعضی  رفتار  از  خوشی 
کوچک می توان ورزشکاری را اعزام کرد و دور از حاشیه به وی آرامش 
به  را  خــودش  کل  اداره  این  خم  و  پیچ  پر  ــروی  راه در  که  این  نه  داد 
مسئوالن معرفی کند و ساعت ها و گاهی روزها پیگیر مسائل مربوط 

به اعزامش باشد.
منتظر آسانسور می شوم. برخی در حال چای خوردن و گپ و گفت 
بروم.  باال  ها  پله  از  شوم  می  مجبور  و  شود  نمی  باز  آسانسور  هستند. 
یکی از مربیان نام آشنای استان را می بینم، برای برگزاری مسابقاتی 
پیگیر هماهنگی برنامه های اجرایی بود، درباره پاسخگویی مسئوالن 
بگویید  است  بهتر  ســوال  این  از  قبل  گوید:  می  که  کنم  می  ســوال 
و  ورزشکاران  استعدادیابی  و  پیشرفت  فکر  به  چقدر  ورزش  متولیان 

جوانان هستند؟
یکی از مسئوالن هیئت های ورزشی را می بینم، بعد از احوال پرسی 

رضایت خود را از مسئوالن ورزش و جوانان بیان می کند.
مشکالت  پاسخگوی  جــوانــان  و  ورزش  مسئوالن  گــویــد:  مــی  وی 
تالش  شاهد  بارها  خــودم  و  هستند  ها  آن  حل  پیگیر  و  ورزشــکــاران 

بــودم.وی  ها  ورزشــی  مشکالت  حل  بــرای  پیگیری  و  ها  آن  مجدانه 
کردن  هزینه  جیب  از  شاهد  المپیاد  استعدادیابی  برای  افزاید:  می 
مسئوالن ورزشی بودم و نمی توان زحمات بی شائبه آن ها را نادیده 
که  بینم  می  را  ورزشکاران  از  یکی  و  روم  می  باالتر  طبقه  گرفت.به 
کمتر  دهد:  می  ادامــه  و  گوید  می  مسابقات  به  اعــزام  های  هزینه  از 
وی  ام.  کرده  کسب  حال  به  تا  که  است  هایی  مدال  جویای  مسئولی 
کسب مدال ها را نتیجه استعداد ورزشکاران و حمایت خانواده  آن ها 

می داند و از حمایت نکردن مسئوالن ورزشی گالیه می کند.
که  بینم  می  دوم  طبقه  به  ورود  از  قبل  را  ورزشــکــاران  از  دیگر  یکی 
سال ها برای رشته نوپا و پرهزینه اش فعالیت چشمگیری داشته و به 
مسابقات متعددی اعزام شده و تنها مربی استان در آن رشته ورزشی 
است. وی می گوید: ما یک خانواده ورزشی هستیم اما متاسفانه برای 
دیدن مسئوالن که به اداره کل مراجعه می کنیم ما را نمی شناسند. 
به گفته وی، نباید تنها به روسای هیئت ها و حمایت شان اکتفا کرد. 
اعتباری نمی  به مسابقات  اعزام  برای  وی مدعی می شود: متاسفانه 

دهند.

صف های کش دار
اسدی- از دستگاه نوبت دهی نوبت می گیرد، خانمی است که چند 
برگ مالیات نقل و انتقال را در دست دارد، کمی پس از او من هم نوبت 
می گیرم تا با او در صف انتظار بایستم. سالن رسیدگی به امور مودیان 
مراجعه  به  باجه   2 یا  یک  تنها  البته  است،  شلوغ  بیش  و  کم  مالیاتی 

کنندگان پاسخ می دهند و بقیه بسیار خلوت هستند و گاه و بیگاه 
آید و می رود. سیستم نوبت دهی هر 10،  مراجعه کننده ای می 
انتظار  را اعالم می کند، من در صف  یا 20 دقیقه شماره ای   15
باجه  باجه مورد نظر برسم.  به  تا  نفر مانده  نفر 150 هستم و 24 
مالیات نقل و انتقاالت بسیار پر تردد و شلوغ و تنها یک حسابرس 
ارشد در حال رسیدگی به درخواست ها و حجم انبوه سوال هایی 
نیم  حاصل  شود.  می  مطرح  کنندگان  مراجعه  سوی  از  که  است 
ساعت انتظار در این مکان همچنان ماندن در صف طوالنی است. 
سری به سالن اصلی و دیگر طبقات می زنم، تغییری در ساختمان 
و برخی اتاق های اداره کل رخ داده است. سالن مالیات مشاغل به 
طبقه باال منتقل و سالن مشاغل گذشته به انباری تبدیل شده است 
و برخی دستگاه های  تردمیل  باشگاهی مانند  که حتی تجهیزات 
ورزشی در آن جا دیده می شود.برخی دیوارهای ساختمان بتونه 
می  دیده  دیوارها  برخی  روی  جدید  کاری  گچ  و  است  شده  کاری 
شود. طبقه به اضافه یک، خلوت است و مقابل یکی از اتاق ها چند 
کارمند در حال گفت و گو با یکدیگر هستند. برخی اتاق ها خالی 
از کارمند است و حجم انبوه پرونده های کاغذی انتظار می کشند 
تا به آن ها رسیدگی شود.یکی از مواردی که از گذشته تاکنون در 
با پوشه های رنگی  ثابت مانده است، پرونده های قطور  اداره  این 
است که گذر زمان رنگ بعضی از آن ها را تغییر داده و کاغذها را از 
تازگی خارج کرده است.در سکوت سالن برخی کارکنان کنجکاو 
از اتاق های شیشه ای نگاه می کنند، به همه اتاق ها سر می زنم 
و دوباره به سالن انتظار باز می گردم، عقربه های ساعت در حال 

دویدن هستند و صف انگار ثانیه به ثانیه کش می آید. 
ساعت   و  کند  مــی  ــالم  اع را   135 شــمــاره  دهــی  نوبت  سیستم 
نه  باجه  اما مقابل  نیم ساعت دیگر هم می نشینم  11:30 اســت. 
در  میزی  شود.  می  تر  شلوغ  لحظه  هر  بلکه  شود  نمی  خلوت  تنها 
الکترونیکی  پرداخت  کارکنان  از  یکی  دارد،  قرار  سالن  ابتدای 
صداهایی  همهمه  صــدای  میان  در  دهــد.  می  آمــوزش  را  مالیات 
شنیده می شود که از کند پیش رفتن کار گالیه می کند.  پیرمردی 
که برای پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک آمده است، می گوید: 
شنبه هم وضعیت این گونه بود و در نهایت نتوانستم کارم را انجام 

دهم و رفته ام و امروز آمده ام.
در این اداره نمی شنوی که کارکنان بگویند؛ »امروز برو، فردا بیا« 
اما در بخش مالیات نقل و انتقاالت آن قدر کار کند پیش می رود که 
مؤدی خودش امروز می رود تا فردا بیاید. ساعت 12 و هنوز نوبت 

من نرسیده است. من هم می روم تا روز دیگری بیایم.

پیگیری برای وام
زلزله 23 اردیبهشت سال 9۶ و سیل ابتدای امسال، خانه و کاشانه 
تعداد زیادی از اهالی شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان و راز 
و جرگالن را ویران کرد و کارکنان بنیاد مسکن خراسان شمالی به 
میدان آمدند و به شکل جهادی به منظور ساخت سرپناه برای زلزله 
و سیل زدگان کار کردند، بر همین اساس این روزها سیل و زلزله 
زدگان بیشترین مراجعه کنندگان به اداره بنیاد مسکن شهرستان 

بجنورد هستند. 
عقربه ها ساعت 10  صبح را نشانه گرفته اند که وارد بنیاد مسکن 
بجنورد می شوم. داخل سالن چندین صندلی برای ارباب رجوعان 
و  ــدارد  ن را  ها  آن  روی  نشستن  حوصله  کسی  امــا  شــده  گذاشته 
ناظر  مهندسان  با  ــدار  دی منتظر  کنندگان  مراجعه  از  تــعــدادی  

هستند،  یک نفر می گوید: »روزهای زوج مراجعه کنید«. 
اداره  این  به  پا  خود  پرونده  پیگیری  برای  کدام  هر  رجوعان  ارباب 
می گذارند، یکی برای دریافت قسط دوم وام سیل زدگان و دیگری 

برای دریافت وام بالعوض زلزله سال 9۶ آمده است.
طبقه  سالن  وارد  سیمان  حواله  دریافت  برای  روستاییان  از  نفر   2
اول می شوند و پس از صحبت با یکی از کارمندان برمی گردند.یک 
می رود.  دیگری  اتاق  سراغ  مستقیم  دست  به  پرونده  رجوع  ارباب 
و  همکاران  به  خطاب  آموزشی  متن   4 شماره  اتاق  در  روی  البته 
نصب  کرونا  بیماری  با  مقابله  چگونگی  بر  مبنی  کنندگان  مراجعه 

شده است. یک مرد جوان روستایی می گوید: از ابتدای امسال که 
سیل خانه های ما را خراب کرد دنبال گرفتن وام بالعوض هستم 
اما در بانک پرونده ام با مشکل مواجه شده است. هر چند روز باید 
به شهر بیایم و عالوه بر پرداخت کرایه زیاد از کار و زندگی بیفتم. 
دقایقی بعد مهندس ناظر وارد سالن و مرد جوان روستایی با دیدن 

او خوشحال می شود و برای پیگیری وام خود  به سراغ او می رود.
 وارد سالن ساختمان مدیریت می شوم،  یکی از مراجعه کنندگان 
 9۶ سال  زلزله  بالعوض  تسهیالت  دریافت  بــرای  که  روستایی 
مراجعه کرده است، می گوید: اگر همان ابتدا تسهیالت را مستقیم 
به حساب مان می ریختند االن کار ساختمانم تمام شده بود. وی 
ادامه می دهد: االن ستون و سقف خانه ام تمام شده است اما باید 

اطراف آن را دورچینی کنم تا تسهیالت بالعوض پرداخت شود. 
ساعت  دارم.  را  رئیس  با  دیدار  قصد  مشکل  این  رفع  برای  اکنون 
12 اداره را در حالی ترک می کنم که هم کارمندان و هم مراجعه 

کنندگان درحال  فعالیت و تکاپو هستند.

کارگران مشغول کارند
و  حمل  و  راهــداری  کل  اداره  گرفته  خاک  های  پله  از  ضیغمی- 
خصوص  به  آن  کارکنان  که  ای  اداره  روم؛  می  باال  ای  جاده  نقل 
به  کمک  برای  فراوانی  تالش  ها  شب  و  روزهــا  این  در  ــداران  راه
سمت  اداره،  ورودی  در  اند.  کرده  ها  جاده  بازگشایی  و  مسافران 
راست ویترینی از البسه محلی استان خودنمایی می کند. به سمت 

»میز خدمت« رفتم تا سوالی کنم اما کسی پشت میز نبود تا پاسخگو 
باشد. فضای اداره را گرد و خاک گرفته است و در اتاق بزرگی چند 
به  جا  آیا  پرسیدم  کارمندان  از  یکی  از  هستند.  کار  مشغول  کارگر 
و  اند  کرده  تر  وسیع  را  اتاق  داد:  پاسخ  داریــد؟  تعمیرات  و  جایی 

کارگران مشغول تعمیر هستند. 
به طبقه باال می روم، چند نفر گوشه ای از سالن مشغول تعمیر و راه 
اداره سری می زنم  اندازی پکیج هستند. به قسمت های مختلف 
اما گویا در این ساعت از روز، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای ارباب رجوع ندارد و کارمندان مشغول کار و رفت و آمد به اتاق 

ها هستند.

مشکل سیستمی
مرتضوی- راهروی شهرداری منطقه یک بجنورد مملو از جمعیت 
است و لحظه ای خالی نمی شود، روزهای آخری است که مراجعه 
شهرسازی  عوارض  درصدی   30 تخفیف  از  توانند  می  کنندگان 
سرعت  به  شان  کارهای  تا  هستند  تکاپو  در  همه  شوند.  برخوردار 
انجام شود اما برخالف انتظار کارها روی غلتک نیست و 35 تا40 
نفر  چند  و  ایستاده  میز  طرف   2 در  مربوطه  متصدی  سالن  در  نفر 
جمعیت،  ازدحــام  از  شاید  تا  اند  نشسته  انتظار  در  صندلی  روی 
را  شان  کارهای  کمتری  دردســر  با  بتوانند  و  شود  کاسته  کمی 
پیش ببرند. نکته مثبت این بخش در نظر گرفتن ساعت کاری در 
برگه  نصب  با  که  بود  رجوعان  ارباب  امور  تسهیل  برای  بعدازظهر 

هایی روی دیوار اطالع رسانی شده بود. زنی به ظاهر 50 ساله، از 
این سردرگمی گالیه دارد و با پوشه ای از مدارک از این سوی میز 
عریض و طویلی که 4 متصدی گرداننده آن هستند، به آن سو می 
رود و غرولندکنان می گوید: آخر نفهمیدم کجا بروم یکی می گوید 

از این طرف و دیگری می گوید از آن سمت.
کار  انجام  در  تاخیر  بابت  کارشناس،  با  که  جوانی  مــرد  صــدای 
جلب  را  کنندگان  مراجعه  توجه  بود،  کرده  پیدا  لفظی  درگیری 
کرد و خسته از این که 5 بار پله ها را باال و پایین رفته، بدون این که 
کارش راه افتاده باشد، خطاب به متصدی بخش می گوید: به جای 
این همه باال و پایین رفتن، چرا با مسئول بخش تماس نمی گیرید و 

مشکل را برطرف نمی کنید؟
باالخره بعد از کلی بگو و مگو، متصدی با مسئول تماس می گیرد 
و به مراجعه کننده اعالم می کند که مشکل سیستمی است و باید 
صورت  به  خواهد  می  او  از  کننده  مراجعه  اما  برود،  او  نزد  دوباره 
که  دارد  اصرار  متصدی  ولی  کند  برطرف  را  مسئله  نوشته  دست 
باید نقص موجود سیستمی برطرف شود و او مجبور می شود باز پله 

ها را طی کند و این داستان همچنان ادامه داشت.
در واحد امالک حقوقی شهرداری منطقه یک، رفت و آمدها ادامه 
نوب  تا  هستند  منتظر  و  اند  نشسته  صندلی  روی  نفر  چند  و  دارد 

شان فرا برسد، همه چیز آرام به نظر می رسد و کارها روی روال.
امالک،  واحدهای  سمت  به  و  کنم  می  طی  یکی  یکی،  را  ها   پله 
واحدها  این  در  اگرچه  آمدها  و  رفت  روم.  می  مستقالت  و  درآمد 
از  گویند  می  افراد  برخی  اما  نیست  زیاد  ها  بخش  دیگر  به  نسبت 

رفت و آمدهای فراوان و بی نتیجه خسته شده اند.
 مرد جوانی از اتاق »درآمد« خارج می شود، خسته به نظر می رسد 
او  با  نشیند.  می  ورودی  سالن  در  انتظار  صندلی  روی  دقایقی 
همکالم می شوم، دل پردردی دارد و از امروز فردا کردن مسئوالن 

و آمد و شدهای فراوان برای صدور مجوز گالیه دارد.
منزل  ساخت  پروانه  دریافت  بــرای  که  است  هفته   2 گوید:  می 
از مسئوالن  یا یکی  اما  آیم  به شهرداری منطقه 2 می  ام  مسکونی 
بخواهند،  اگر  که  حالی  در  افتد،  می  تاخیر  به  کار  یا  ندارد  حضور 

مجوز ساخت در عرض 4، 5 روز صادر می شود.
افزاید:  و می  داند  می  کننده  خسته  را  شهرداری  در  کار  روند  او 
درست  پاسخگویی  و  دهی  سامان  فکر  به  کمی  مسئوالن  کاش 
نباشیم،  مجبور  و  نشود  تلف  مان  وقت  تا  باشند  رجوعان  ارباب  به 

زندگی مان را تا به سرانجام رسیدن یک کار، رها کنیم.
رفته رفته به جمعیت موجود در شهرداری اضافه می شود.

گزارش ۶ خبرنگار از ۶ اداره؛ دیروز غوغایی بود

صف ۱۵۰ نفری در یک اداره

یکی از مواردی که از گذشته تاکنون 
در این اداره ثابت مانده است، 

پرونده های قطور با پوشه های 
رنگی است که گذر زمان رنگ بعضی 
از آن ها را تغییر داده و کاغذها را از 

تازگی خارج کرده است

 خسته از این که 5 بار پله ها را باال 
و پایین رفته، بدون این که کارش 

راه افتاده باشد، خطاب به متصدی 
بخش می گوید: به جای این همه باال 
و پایین رفتن، چرا با مسئول بخش 

تماس نمی گیرید و مشکل را برطرف 
نمی کنید؟



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دوشنبه  ۲۸ بهمن ۱۳9۸     ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۱      شماره ۳۲۱۴            ۶ سینما و تلویزیون

کارگردان »وارش« درباره ساخت »شب مهتاب« می گوید
ضیغمی- احمد کاوری که چندی پیش با سریال شبانه »وارش« مهمان شبکه سوم سیما بود 
از نگارش و تصویب فیلم نامه مجموعه »شب مهتاب« خبر داد.این کارگردان و بازیگر سینما 
و تلویزیون به خبرنگار ما درباره فعالیت اخیر خود گفت: پیشنهاد کار در سه حوزه سینما، 

بــــــودن تلویزیون و شبکه نمایش خانگی را دارم، البته ترجیح می دهم عالوه بر تاثیرگذار 
قصه، کاری را شروع کنم که حداقل از نظر مالی تامین باشد و بتوانیم 

در فضای سالمی از نظر تولید کار را دنبال کنیم.کاوری با بیان این 
و   تلویزیون تصویب شده  نامه »شب مهتاب« هم اکنون در  که فیلم 
فضای قصه مربوط به جوانان ۱۷ تا ۱۸ ساله است، افزود: این فیلم 
نامه را چند ماه پیش به همراه فرهاد امینی و ویدا دانشمند نوشته 

ایم و به زودی وارد مرحله پیش تولید می شویم.به گفته وی 
قصه »شب مهتاب« در یک مجتمع مسکونی می گذرد و 

نگاهی به شیوه زندگی سنتی و آسیب ها و نقاط قوت 
یک زندگی مدرن دارد.

بهنام تشکر
دستی  تلویزیون،  و  تئاتر  سینما،  بر  عــالوه   ۱355 بهمن   4 متولد  تشکر«  »بهنام 

بعد  که  است  بازیگرانی  جمله  از  تشکر  دارد.  گویندگی  و  دوبله  در  هم 
پلیس«،  و  »دزد  هم  بعد  و  پزشکان«  »ساختمان  سریال  در  بــازی  از 

»دودکش«، »هفت سنگ« و »لیسانسه ها« قدرت خود را در ایفای 
با موقعیت های کمدی و دوست داشتنی نشان  نقش های جدی 
»روز  دیــدار«،  امید  »به  نکن«،  فراموش  تو  »بچگی  »استرداد«،  داد. 

رستاخیز«، »زیر آب« و »الک قرمز« از جمله فیلم های سینمایی  و »بین 
خودمون بمونه«، »فرید«، »پژمان«، »دودکش«، »تاکسی پلیس«، 

»دزد و پلیس«، »پاپوش«، »حبیب«، »عشق و نیستی«، »تا 
صبح«، »مثل همیشه«، »عصای پیری«، »مختارنامه«، 
»گمشده«، »مروارید سرخ« و»وارش«  نیز مجموعه 

های تلویزیونی او هستند.

بی صدا حلزون
با  و  می شد  شناخته  سینمایی  عکاس  عنوان  به  این  از  پیش  دزفــولــی زاده«  »بهرنگ 
هشتم  و  سی  جشنواره  در  را  خود  کارگردانی  جدی  تجربه  اولین  حلزون«  »بی صدا 
کسب کرد. این فیلم داستان زندگی زنی است که در تصمیم گیری بین عقل و احساس 

توسلی،  هانیه  ــت.  اس شــده  تضاد  ــار  دچ
مهران احمدی، پدرام شریفی، محسن 
بهنوش  و  جاللی تبار  علیرضا  کیایی، 
حلزون«  »بی صدا  بازیگران  بختیاری 

اولین  از نکات قابل توجه  هستند. 
محوریت  دزفــولــی زاده،  فیلم 

نــاشــنــوایــان در  داشـــتـــن 
فیلم  ــت  ــ روای و  داســتــان 

است.

در این شماره، اخبار و نقل قول های مهم سینما 
و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار 

می دهیم.
اش  تـــازه  فیلم  بـــرای  مهرجویی  ــوش  ــ داری  *
از  تا پس  »المینور« متقاضی اکران نوروزی شد 
نمایش  شاهد  احتمااًل  سینما  از  دوری  سال   6

فیلم تازه اش در نوروز ۱3۹۹ باشیم.
است«  من  با  »بیگانه ای  تولید  گروه  اعضای   *
این  اول  فاز  تصویربرداری  ادامــه  برای  اسفند 

فیلم به شیراز و بوشهر می روند.
تهیه  به  میشی«  »پیشی  سینمایی  فیلم   *
کارگردانی  به  و  احمدی  احمد  کنندگی 
نوروز  در  اکــران  متقاضی  قناعت  حسین 

۱3۹۹ شد.

 کافه سینما    تولد ماه  گپ  

چه دغدغه ای سبب شد به فکر ساخت 
برنامه »اعجوبه ها« بیفتید؟

باشد،  کودک  اش  اصلی  سوژه  که  ای  برنامه  کمبود 
احساس می شد. برنامه های گفت و گو محور )تاک 
و  گفت  برنامه  اما  بودیم  دیده  حال  به  تا  زیادی  شو( 
گو محوری که کودکی در تلویزیون بنشیند و صحبت 
کند یا ندیده بودیم یا خیلی کم و این دغدغه مان بود 

و با ایده ای جدید شروع به ساخت کردیم.
معیارهای انتخاب شرکت کنندگان چیست؟

و  نمک  یا  گفتن  برای  حرفی  و  توانایی  باید  کودک   
را  برنامه  او  با  کردن  صحبت  و  باشد  داشته  شیرینی 
دارا  را  ها  ویژگی  این  که  هایی  بچه  از  کند؛  جذاب 
تیم  اعضای  و  کنیم  می  دعوت  مصاحبه  برای  باشند 
ما عزیزان مناسب ساخت برنامه تلویزیونی را انتخاب 
اقتضائاتی دارد  تلویزیونی  برنامه  ساخت  کنند.  می 
که هر بچه ای دارا نیست برای همین مجبوریم از بچه 
استودیو  در  و  دوربین  جلوی  که  کنیم  دعوت  هایی 

راحت هستند.

بچه ها مخاطبان مهم تلویزیون هستند و 
این که آن ها بیننده برنامه باشند خیلی مهم 
است. آیا با توجه به ویژگی ها و شرایط فکری 

و روحی آن ها برنامه سازی سخت است؟
واقعًا ضبط ۱0 تا ۱2 ساعت برنامه با کودکان سخت 
است؛ به طور مثال بچه ای از شهرستان باید برای ضبط 
با او تمرین می  با استودیو آشنا و  به تهران بیاید، او را 
کنیم و حرکاتش را اجرا می کند و آن ها را اصالح می 
کنیم. در روز اجرا هم ۱0 تا ۱2 ساعت با سه شرکت 
کننده کار می کنیم. اگر واقعًا عاشق بچه ها نباشی نمی 
توانی این همه ساعت را در کنار بچه ها سر کنی؛ یکی 
بهانه  یکی  آن  آید،  می  خوابش  دیگری  است،  گرسنه 
می گیرد و یکی دیگر هم می خواهد برود یا حال ندارد. 
یکی هم قبل از ضبط گریه می کند و دوست ندارد وارد 

استودیو شود و تالش و او را راضی می کنیم.
 بچه ها و خانواده ها بینندگان این برنامه 

هستند و خیلی مخاطب دارد؛ دلیل آن 
چیست؟

این  ما  دیدند.  را  ما  که  رساند  می  را  مردم  لطف  این 
مشکل را داریم که همه تصور می کنند »اعجوبه ها« 
هم  سازمان  خود  حتی  و  است  استعدادیابی  برنامه 
در تیزرها از آن به عنوان مسابقه نام می برد در حالی 
که اعجوبه ها نه مسابقه و نه قرار است استعدادیابی 

کنیم و ادعای آن را هم نداریم. 
بچه  برای  سنی  هر  در  مسابقه  ذات  و  رقابت  معتقدم 
می  که  بگذاریم  فشار  تحت  را  او  نباید  و  نیست  مفید 
بری یا می بازی و جالب نیست به همین دلیل سعی 
عمد  به  بسازیم،  محور  گو  و  گفت  ای  برنامه  کردیم 
مهارت  هیچ  مان  های  سوژه  برخی   که  کردیم  کاری 
لزومًا  ما  برنامه  بگوییم  تا  باشند  نداشته  اجــرایــی 
که  خواهیم  می  را  هایی  بچه  و  نیست  استعدادیابی 
را نشان  توانایی خود  و  باشند  با نمک و شیرین زبان 

دهند.
 نظر سازمان هم مساعد است؟

مضرات  از  و  فرستند  می  پیغام  نهادها  و  ها  سازمان   
و  ها  آن  با  ما  و  گویند  می  کــودکــان  ــرای  ب کــار  ایــن 

مثل  بیرونی  های  سازمان  حتی  و  سازمان  مسئوالن 
آموزش و پرورش جلساتی را برگزار می کنیم. فکر می 
کنم استقبال مردم هم به خاطر همین بود که سوژه 
هایی را انتخاب کردیم که از دل مردم هستند و مردم 

احساس نزدیکی می کنند.
اتاق فکر »اعجوبه ها« چه برنامه ریزی مدونی 

برای هر چه بهتر شدن این برنامه دارد؟
فکرمان  اتاق  در  و  داریم  کودک  شناس  روان  تیم  ما 
صحنه،  سر  شناس  روان  یک  و  شناس  جامعه  یک 
کارمان را طراحی می کنند و آن ها به نتیجه مشترکی 
می رسند تا برنامه ای را طراحی کنند که مورد پسند 

بچه ها باشد. 
برنامه  دارند  دوست  عوامل  دیگر  و  برنامه  کارگردان 
مخاطب همگانی داشته باشد از این رو ما تالش می 
سختی  کار  برنامه  در  حضور  دهیم  نشان  که  کنیم 
اند  کرده  شرکت  که  هایی  بچه  از  دسته  آن  نیست. 
این پیام را به هم نسالن خود می دهند. برنامه ما نه 

مسابقه است و نه استعدادیابی.

سرنوشت اعجوبه هایی که مهمان برنامه 
می شوند چه می شود؟

تقریبًا 300 نفر قرار است در این ۱00 قسمت مهمان 
برنامه ما شوند و بعضی از آن ها از سوی شرکت های 
شدند؛  همکاری  به  دعــوت  نهادها  برخی  و  بیرونی 
برای  که  داشتیم  برنامه  در  دوبلوری  مثال  عنوان  به 
درباره  که  داشتیم  پسری  یا  شد  دعوت  ای  جشنواره 
کار  به  دعوت  هم  او  که  داد  می  توضیح  دایناسورها 
انجام می  آید  برمی  از دست مان  شد. هر کمکی که 
را  شــان  آرزوهـــای  ها  بچه  که  ــم  داری بخشی  دهیم. 

مطرح می کنند و ما آن ها را برآورده می کنیم.
انتخاب »مهران غفوریان« به عنوان مجری 

این برنامه بر چه اساسی بود؟
یک  با  مشابهی  هــای  برنامه  کشور   ۱۹ ما  از  قبل 
خوب  شان  ارتباط  کودکان  با  که  اند  ساخته  کمدین 
برنامه  تا  رفتیم  کمدین ها  سمت  به  هم  ما  و  بــوده 
غفوریان«  »مهران  به  که  نشاط  بسازیم  با  و  شاد  ای 

رسیدیم و رغبت دو طرفه بود و انتخاب شد.

 برای نوروز هم برنامه خاصی دارید؟
برای نوروز با شبکه در حال مذاکره هستیم و بستگی 
به کنداکتور شبکه دارد و تاکنون از ما حمایت کرده 
در  و  دارنــد  لطف  ما  به  حتمًا  هم  بعد  به  این  از  و  اند 

خدمت مردم هستیم.
حرف پایانی تان درباره برنامه »اعجوبه ها«.

 هدف مان از انتخاب این اسم این بود که مهمان هایی 
را به برنامه بیاوریم که همه تعجب کنند و شگفت زده 
شوند و ممکن است به هر طریقی باشد؛ با یک اجرای 
عجیب و غریب یا با نمک بودن. اول فکر نکرده بودم 
مسئولیت  و  باشد  سنگین  است  ممکن  برنامه  نام  که 
ایجاد کند اما پیش رفتیم و مورد استقبال قرار گرفت.
 بچه ها روز به روز عالقه مندتر می شوند. کار کردن 
برای بچه ها را دوست داریم و روز به روز عالقه مندتر 

می شویم و انرژی می گذاریم.
خدمت  کشورمان  و  ها  آن  به  بتوانیم  که  امیدواریم   

کنیم.

مریم ضیغمی- »اعجوبه ها« برنامه ای سرگرم کننده و شاد ویژه کودکان در رده سنی ۳ تا ۱۳ سال است که توانسته نظر 
مخاطبان را جلب کند و بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما پرمخاطب ترین برنامه تلویزیونی شناخته شده است. 
»اعجوبه ها« در ۱00 قسمت در حال تولید است و هدفش استعدادیابی و رقابت و مسابقه نیست بلکه با این هدف تولید می شود 
که ساعتی خانواده ها را سرگرم کند و برنامه با اجرای گرم و صمیمی »مهران غفوریان« جذاب تر شده است. در این گفت و گو با 

»سروش گل محمدی« تهیه کننده برنامه موفق »اعجوبه ها« همکالم شدیم.

همکالم با »سروش گل محمدی« تهیه کننده یک برنامه موفق

»اعجوبه ها«

 تازه های سینما 



۷روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی شهرستان ها          دوشنبه  ۲۸ بهمن ۱۳9۸     ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۱      شماره ۳۲۱۴

یادواره ۱۲ شهید روستای فرطان 
نجفیان- یادواره ۱۲ شهید روستای فرطان برگزار شد.

حجت االسالم »ساالری« مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی در این آیین با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 
انقالب شکوهمند اسالمی و سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی«، ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت و 

انتقال آموزه های دفاع مقدس را به نسل آینده یک ضرورت دانست.

دیدار با خانواده شهید 

با  مدیر آموزش و پرورش گرمه به همراه مسئول بسیج و شورای دانش آموزی این شهرستان  محمودیان- 
خانواده شهید »میرزاعلی اسکندری« دیدار کردند. به گفته »مقصودی« مدیر آموزش و پرورش گرمه، ایران 
اسالمی به واسطه فداکاری های شهدا و جانبازان از گزند دشمنان در امان مانده و امروز وظیفه  ماست که 

قدردان رشادت های شهدا، جانبازان و رزمندگان باشیم.

اعزام ۲۵۰ دانش آموز اسفراینی به اردوی راهیان نور 

آموز  دانــش   ۲۵۰ مراسمی  طی  نجفیان- 
راهیان  های  کاروان  قالب  در  اسفراینی  پسر 
در  مقدس  دفاع  عملیاتی  مناطق  راهی  نور 

جنوب کشور شدند.
ــاون پــرورشــی و  ــع »مــحــمــد اکــرامــی فـــر« م
فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
راهیان  های  کــاروان  بدرقه  آیین  در  شمالی 
نور اسفراین از اعزام ۵ هزار دانش آموز دختر 
گوناگون  مناطق  و  ها  شهرستان  از  پسر  و 

استان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس طی سال تحصیلی جاری خبر داد.

وعده جدید برای بهره برداری از بلوک زایمانی

نجفیان- در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی، مرکز تصویربرداری 
کلینیک تخصصی سردار سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« بهره برداری شد؛ آیینی که البته در آن وعده 
داده  اسفراین  در  زنان  تخصصی  تک  بیمارستان  یا  زایمانی  بلوک  از  بــرداری  بهره  و  تکمیل  برای  جدیدی 
شد.»قنبری« معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به سفر مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی به استان از فرماندار اسفراین خواست نیازهای بهداشتی و درمانی این شهرستان را احصا کنند 
تا در حضور وزیر مطرح و بررسی شود.به گفته »طاهر رستمی« فرماندار اسفراین، تا نیمه نخست سال آینده 
بیمارستان تک تخصصی زنان با تجهیزات و امکانات بهداشتی و درمانی به بهره برداری خواهد رسید. به گفته 
»اسحق ایلدرآبادی« رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین این مرکز در زیربنای 

۴۲۰ متر مربع با هزینه ۸۶۰ میلیارد تومان در بخش های رادیولوژی و سونوگرافی به بهره برداری رسید.

شهردار شیروان: 

پارک جنگلی تپه خانلق احیا و زیباسازی می شود
شهردار شیروان از احیا و بازسازی پارک جنگلی تپه خانلق خبر داد و گفت: با توجه به این که این پارک در 
حاشیه شهر و بین روستای خانلق و شیروان و منطقه کوی وحدت قرار گرفته، می تواند نقش موثری در جهت 
ایجاد نشاط و شادابی اهالی داشته باشد.»شاهرخی« با بیان این که مساحت پارک جنگلی تپه خانلق حدود ۵ 
هکتار است، افزود: در فاز اول زیرسازی و مناسب سازی فضای بین درختان و خیابان کشی و جدول گذاری 
انجام خواهد شد.وی گفت: با توجه به این که این پارک در مقابل پارک شیرکوه و در ارتفاع باالیی از شهر قرار 

دارد، نمای بسیار خوبی دارد و قطعًا در صورت بهره برداری مورد استقبال شهروندان قرار می گیرد.

  اخبار 

گروه شهرستان ها

رو  پیاده  وجــود  شهر  هر  در  ها  زیرساخت  از 
و  آســفــالــت  معابر  و  مناسب  ــرش  ف سنگ  بــا 
بحق  حقوق  از  و استاندارد  تمیز  روهای  پیاده  
به  شــهــرداری  ســوی  از  که  اســت  شهروندان 
عنوان نهاد خدمات رسان باید مورد توجه قرار 

گیرد.
شدن  شهر  از  دهه  یک  حدود  که  این  وجود  با 
روهای  پیاده  شاهد  هنوز  اما  گذرد  می  »ایور« 
شهر  ایــن  در  نامناسب  فــرش  سنگ  و  خاکی 

هستیم. 
شهر  مناطق  از  برخی  گوید:  می  »رضایی« 
عابران  و  اســت  مناسب  فــرش  سنگ  ــدون  ب
از  فرار  و  تر  آسان  تردد  برای  هستند  مجبور 
گرد و خاک و دیگر مشکالت این پیاده روها 
می  مواجه  مسائلی  با  که  بروند  خیابان  به 
شوند و مهم ترین آن تصادف با وسایل نقلیه 

است.
به گفته »یارمحمدی«، اگرچه پیاده روها محل 
این  جــداســازی  آن  از  هــدف  و  عــابــران  ــردد  ت
شهر  در  اما  خودروهاست  عبور  محل  از  مکان 

از معابر و خیابان ها هنوز پیاده رو  ایور برخی 
ندارند.آن طور که غالمی می گوید: شهرداری 
بررسی  ضمن  شهر  امور  متولی  عنوان  به  ایور 
وضعیت پیاده رو ها باید برای ترمیم و همچنین 
بازسازی سنگ فرش خیابان ها اقدامات الزم 

را انجام دهد.
»باقری« اظهار می کند: ظاهر زیبای پیاده روها 
لحاظ گردشگری و  از  جذابیت  باعث  شهر  در 
همین طور سبب ایجاد امنیت خاطر در عابران 
می شود و شهرداری ایور باید اهتمام بیشتری 

در این باره داشته باشد.
»محمدی« به پیاده روهای بولوار امام رضا)ع( 
اشاره می کند و ادامه می دهد: با توجه به این 
که این بولوار محل رفت و آمد مسافران تهران- 
بحنورد است اما پیاده رویی در برخی نقاط این 
بولوار طراحی نشده است و شهروندان مجبور 

به رفت و آمد در خیابان  هستند.
را  ایور  پیاده روهای  نورپردازی در  »صفرزاده« 
بسیار کم می داند که گویا متولیان امر تدبیری 

در این زمینه نیندیشیده اند.
شروع  با  گوید:  می  ایور  شهردار  راستا  این  در 
آسفالت  که  معابری  میزان  شهرداری  فعالیت 

شده  انجام  بخشی  و  ۱۱هکتار  از  بیش  شده 
اساس  بر  آینده  های  سال  در  بخشی  و  است 
خواهد  انجام  شده،  گرفته   نظر  در  اعتبارات 

شد.
احداث بولوار امام رضا)ع( توسط واحد عمران 
بهره  بــه  آن  متر  ــزار  ه کــه  اجــراســت  حــال  در 
برداری رسیده و بقیه طرح در دست اجراست، 

به  بــولــوار  ایــن  حاشیه  هــای  زمین  همچنین 
بنا  احداث  با  و  است  شده  واگذار  همشهریان 

این قسمت از شهر رونق خواهد گرفت. 
به گفته وی، برخی معابر شهر جدول گذاری و 
ای  آینده  در  شهرداری  و  است  شده  زیرسازی 
نزدیک اقدام به آسفالت می کند و بقیه معابر 

در طرح های عمرانی شهرداری قرار دارد.

انتظاری که ایوری ها دارند

آقای شهردار مواظب باشید، گلی نشوید

شهرداری  
برای ترمیم 
و همچنین 
بازسازی 

سنگ فرش 
خیابان ها 

اقدامات الزم را 
انجام دهد

به میزبانی اسفراین برگزار شد؛

رقابت ۱۱۰ دانش آموز با نیازهای ویژه استان 

دستغیب  آموزشی  مرکز  میزبانی  از  شمالی  خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس  نجفیان- 
دکتر  گفته  داد.به  خبر  استان  ویژه  نیازهای  با  آموزان  دانش  مخصوص  »مشکات«  طرح  از  اسفراین 
بینایی،  مشکالت  دارای  پسر  و  دختر  آموز  دانش   ۱۱۰ حضور  با  مسابقات  این  متقیان«،  »علی 
استثنایی  آموزشی  مرکز   ۷ از  دوم  و  اول  متوسطه  مقاطع  در  ذهنی  و  حرکتی   - جسمی  شنوایی، 
۷ رشته قرائت قرآن، احکام، اذان، انشای نماز،  با اشاره به این که طرح مشکات در  برگزار شد.وی 
با  ها  رقابت  این  افزود:  شد،  اجرا  عملی  و  کتبی  صورت  به  مداحی  و  سجادیه  البالغه،صحیفه  نهج 

حضور ۶۰ پسر و ۵۰ دختر در مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار شد. 

مدارس پایه و اساس تزکیه و تعلیم هستند

امام  پایه و اساس تزکیه و تعلیم هستند. این مطلب را حجت االسالم »ابراهیمیان«  مدارس  محمودیان- 
جماعت مسجد جامع گرمه در دیدار مدیر و کارکنان آموزش و پرورش این شهرستان اعالم کرد و افزود: 
و پرورش رقم می خورد. »مقصودی«  انقالب و سکانداران نظام اسالمی توسط آموزش  آینده  تربیت نسل 
مدیر آموزش و پرورش گرمه گفت: اشاعه فرهنگ نماز در رأس مسائل پرورشی است که باید به نسل نوجوان 

به بهترین روش آموزش و تعلیم داده شود.

دیدار با جانبازان فرهنگی بازنشسته 
میم پرور- فرماندار فاروج به همراه فرمانده سپاه و 
دیگر مسئوالن این شهرستان با جانبازان و آزادگان 
اداره  سرپرست  کردند.  دیدار  بازنشسته  فرهنگی 
به  ــدار  ایــن دی ــاروج در حاشیه  ف ــرورش  پ و  ــوزش  آم
مرهون  کشور  آرامــش  و  امنیت  گفت:  ما  خبرنگار 
فداکاری های شهدا، جانبازان و ایثارگران در دوران 
۸ سال دفاع مقدس است. »خلیل ذوقی« افزود: این 
ایثارگر،  و  جانباز  فرهنگیان  از  تقدیر  هدف  با  دیدار 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و تکریم و قدردانی از خدمات ارزشمند آنان صورت گرفت.

توجه به ۳ اصل در انتخابات

مدیران اجرایی انتخابات با ۳ اصل بی طرفی، رعایت ُمّر قانون و تالش برای مشارکت حداکثری در این راه گام 
بر می دارند. این مطلب را فرماندار جاجرم در نشست با طالب حوزه علمیه گفت و افزود: دستگاه های اجرایی 
در شهرستان جاجرم با تمام توان آماده برگزاری انتخابات در دوم اسفند هستند.»آذری« ادامه داد: با وجود 
کارشکنی های دشمنان و تحریم ها انقالب اسالمی همچنان محکم به راه خود ادامه می دهد و مردم ما نیز با 

حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن باز هم وفاداری خود را به انقالب اثبات کردند.

 زوارم شیروان بر سکوی نخست 
روستاهای دوستدار کتاب کشور

به  اشاره  با  شیروان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
علم  و  کتابخوانی  ــروز  »ام که  رهبری  معظم  مقام  فرموده 
است«  دینی  واجب  یک  که  ملی  وظیفه  یک  تنها  نه  آموزی 
کتاب  و  است  زندگی  یک  تجزیه  کتاب،  یک  مطالعه  گفت: 
نوری است که زندگی را در دستان مان به تماشا می گذارد 
تا لحظه های تنهایی را با خویش خلوت کنیم و دل به معبود 
و  ترقی  زمینه  در  کتاب  افزود:  عباسپور«  »ابراهیم  بسپاریم. 
که  آن  شرط  به  دارد،  می  بر  گام  مردم  علمی  و  فکری  رشد 
تقویت روح وجان  باعث  و  آن بکوشیم  و مطالعه  ترویج  برای 

شویم.
گوشی  و  مجازی  های  شبکه  وجود  با  امروزه  داد:  ادامه  وی 
های همراه، شاهد ضعف در میزان مطالعه شده ایم و میزان 
مطالعه پایین آمده و این در حالی است که گاهی یک کتاب 

می تواند زندگی انسان را تغییر دهد.
وی تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شیروان در 
نمایشگاه  برگزاری  جمله  از  مختلف  های  برنامه  با  امسال 
نوجوان،  و  کودک  کتابخوانی  های  باشگاه  جام  کتاب  های 
جشن کتاب، کارناوال و کتاب و کتابخوانی، راه اندازی ۶9 
ایستگاه سیار مطالعه، کارگاه ها و جلسات هفتگی داستان 
نویسی و نقد و بررسی، مسابقه بداهه نویسی داستان کوتاه 
فرهنگی  های  بسته  اهــدا  شیروان،  در  بار  نخستین  بــرای 
و  ترویج فرهنگ کتاب  برای  )کتاب( و مشارکت و همکاری 

کتابخوانی در جامعه گام های موثری برداشته است.

I  تاریخچه تاسیس کتابخانه زوارم
زوارم  کتابخانه  تاسیس  تاریخچه  از  ــالع  اط خصوص  در 

شیروان، سراغ مسئول کتابخانه عمومی این روستا رفتیم. 
دارای  که  زوارم  روستای  رسالت  عمومی  کتابخانه  مسئول 
مدرک کارشناسی ارشد علوم کتابداری است گفت: افتخار 
عمومی  کتابخانه  مسئول  عنوان  به   ۱۳9۲ سال  از  دارم 

رسالت روستای زوارم مشغول به فعالیت هستم. 
در  رسالت  کتابخانه  که  این  بیان  با  زوارم«  قدرتی  »فاطمه 
بودم،  این کتابخانه  اولین عضو  و  تاسیس شد  سال ۱۳۷۴ 
حدود  و  فعال  عضو   ۶۲۰ کتابخانه  این  اکنون  هم  افــزود: 
بخش  شامل  مجزا  بخش  سه  در  کتاب  نسخه   ۱۵۰۰۰

کودک، مرجع و پایگاه اصلی دارد.
و  روستاها  جشنواره  در  پیاپی  سال  سه  کــرد:  تصریح  وی 
گذشته  ســال  که  داشتیم  شرکت  کتاب  دوســتــدار  عشایر 
و  گرفتیم  قرار  کشوری    ۱۲ رتبه  در  روستا   ۱۴۰۶ بین  از 
نیز بین ۱۴۱9 روستای شرکت کننده  خوشبختانه امسال 
در جشنواره توانستیم رتبه یک کشوری را به خود اختصاص 
این  در  ما  شد  باعث  که  اصلی  دلیل  کرد:  اظهار  وی  دهیم. 
به  شویم  برگزیده  کشور  در  و  کنیم  کسب  رتبه  جشنواره 
و  کتاب  ترویج  زمینه  در  که  است  بوده  هایی  فعالیت  سبب 
المان  ساخت  ها  فعالیت  این  جمله  از  داشتیم؛  کتابخوانی 

نام گذاری بولوار کتاب در روستا،  کتاب در ورودی روستا، 
و  کتابخوانی  و  کتاب  طرح  با  نویسی  کوه  و  نویسی  دیــوار 
که  است  مهیجی  و  قوی  فرهنگی  های  فعالیت  همچنین 
مندان  عالقه  و  مشتاقان  برای  و  کردیم  برگزار  کتابخانه  در 
قصه  نشست  اســـت.وی  ــوده  ب خوبی  ای  انگیزه  کتاب  به 
مدارس  در  کتابخوانی  های  نشست  کودکان،  برای  گویی 
و کتابخانه، برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف از قبیل 
فرزند پروری، ازدواج آسان، آموزش روانخوانی برای بانوان 
خوانی  شاهنامه  و  خوانی  مولوی  اجرای  روستا،  سواد  کم 
توسط یکی از اعضای کتابخانه که در دورهمی های روستا 
پایانی سال برگزار می شود، اجرای  به خصوص در فصول 
طرح همیار کتاب توسط یکی از اعضای کتابخانه که در به 
وسیله موتور سیکلتی که در اختیار دارد کتاب های اضافی 
ایجاد  کند،  می  اهدا  کتابخانه  به  و  آوری  جمع  روستا  از  را 
ایستگاه های مطالعه در مکان های پرتردد روستا از جمله 
مناسبت  به  کتاب  های  نمایشگاه  ایجاد  و  بهداشت  مرکز 
انجام  اقدامات  دیگر  از  را  روستا  بازارچه  در  مختلف  های 
در  گفت:  زوارم  رسالت  کتابخانه  کرد.مسئول  بیان  شده 
مجموع طرح های زیادی در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی 
از تک تک فعالیت های  نام بردن  در روستا اجرا کردیم که 

انجام شده مقدور نیست.
وی گفت: الزم می دانم از زحمات و حمایت های بی دریغ  
استان،  عمومی  های  کتابخانه  کل  مدیر  »جهانی«  دکتر 
شیروان،  عمومی  های  کتابخانه  رئیس  روشــن«  »احسان 
بنده  همراه  و  مشوق  تنها  که  زوارم«  قدرتی  »عباس  دکتر 
دهیار  و  مرکزی  بخش  گرانقدر  بخشدار  بوده،  کار  این  در 
و  بسیج  پایگاه  زوارم،  روستای  اسالمی  شــورای  اعضای  و 
و  فرهنگ  اداره  زوارم،  مساجد  بــرادران  و  خواهران  کانون 
»یاسر  مهندس  صادقانه  زحمات  و  شیروان  اسالمی  ارشاد 

قاسمیان« و »جعفر صابری زوارم« تقدیر و تشکر کنم. 

جواد حشمتی
 روستای »زوارم« از توابع بخش مرکزی شیروان، موفق شد در ششمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، عنوان نخست کشوری را در بین ۱۰ روستای برگزیده 
کسب کند.بخشدار مرکزی شیروان با اعالم این خبر اظهار کرد: روستای زوارم سال گذشته نیز جز ۱۰ روستای برتر کشور در شاخص دوستداری کتاب بود که امسال 

توانست رتبه خود را ارتقا دهد.»سیده زینب جهان مطاع« تصریح کرد: در ششمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، هزار و ۴۱۹ روستا به عنوان دوستدار 
کتاب معرفی شده بودند که پس از چند مرحله داوری، روستاهای برتر انتخاب و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر کل کتابخانه های ملی ایران تجلیل 

شدند. وی گفت: روستای زوارم شیروان با کتابداری »فاطمه قدرتی«، در سر فصل هایی از قبیل برنامه های فرهنگی، سرانه اعضای کتابخانه، فعالیت کتابدار، سرانه 
اعضای فعال و همکاری که مجموعه دهیاری و شورا نسبت به وضعیت کتابخوانی روستا داشته اند، عنوان برترین کشور را تصاحب کرد.عضو اصلی کارگروه روستای 

دوستدار کتاب زوارم نیز گفت: روستای زوارم شیروان در ششمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب از بین ۱۴۱۹ روستا طی چند مرحله داوری 
در رتبه برتر قرار گرفت و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر کل کتابخانه های ملی ایران و دیگر مسئوالن عالی رتبه تجلیل شد.دکتر »عباس قدرتی 

زوارم« افزود: سال گذشته رتبه ۱2 ایران شدیم و از آن جایی که حساسیت و گرید مسابقه را فهمیدیم با همت و تالش مضاعف کارهای بسیار در حوزه 
فرهنگی و ترویج کتابخانی را در روستای زوارم انجام دادیم. وی ادامه داد: این موفقیت به دست آمده حاصل تالش کارگروه روستای دوستدار کتاب 

به سرپرستی بنده، »فاطمه قدرتی زوارم« و مهندس »قاسمیان« و دهیاری محترم و شوراها و اداره کتابخانه ها و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

سخن دهیار:
جشنواره روستای دوستدار کتاب شش سال است که برگزار می شود و روستای زوارم در سه دوره اخیر آن حضور داشته است.در دوره 
اول حضور رتبه ای کسب نشد و در دوره دوم رتبه ۱۲ کشوری کسب شد اما در سال منتهی به ششمین دوره که سومین دوره حضور 
روستای زوارم در این جشنواره بود، با فعالیت های انجام شده از جمله ساخت المان کتاب در میدان ورودی روستا، نامگذاری بلوار 
ورودی روستا به نام بولوار کتاب و همچنین اهدا قفسه کتاب به بوم گردی های روستا و مراکز خدماتی موجود در روستا مانند شعبه 
بانک، مرکز جامع خدمات سالمت و خانه بهداشت و سازماندهی مراسم مولوی خوانی که توسط خود اهالی برگزار می شد و همیار 
کتاب برای اهدای کتاب در قالب کارگروه روستای دوستدار کتاب روستای زوارم موفق شدیم پس از زحمات فراوان رتبه اول کشور 

را کسب کنیم. 
امیدوارم کسب این رتبه، سکوی پرشی برای موفقیت های بیشتر روستای سرسبز زوارم باشد.در پایان از سرکار خانم »قدرتی« مسئول 
کتابخانه عمومی رسالت زوارم و همچنین آقای دکتر »عباس قدرتی« و آقای مهندس »یاسر قاسمیان« و اعضای شورای اسالمی روستا 

که در طول این مسیر زحمات زیادی متحمل شدند، تشکر و قدردانی می کنم.
شهریار صالحی- دهیار روستای زوارم  



در  گردم  می  متعهد   5919738707 کدملی  دارای  ساعدی  ا...  روح  اینجانب 
صورتی که خداوند متعال توفیق و سعادت خدمتگزاری صادقانه و واقعی را در این 
جایگاه )نمایندگی مجلس( به بنده عطا فرماید، در راستایی حل مشکالت جامعه 
و مردم شریف، فرهیخته، غیور و انقالبی این مرز و بوم و نظام مقدس جمهوری 

بکار  راه  این  در  را  توان خود  تمام  و  ننمایم  قصور  ای  لحظه  ایران  اسالمی 
گیرم. با توجه به این که در حال حاضر از تمکن مالی و اجتماعی 

مناسبی برخوردارم؛ تعهد و اقرار می نماییم هیچگونه حقوق و 
مزایای مادی در مدت دوره خدمت برای خود کسب ننمایم 

و تمامی حقوق و مزایای مربوطه را تمام و کمال صرف 
ارتقای فرهنگ، آموزش، کارآفرینی و رفع مشکالت و 

درصورت  اینجانب  نمایم.  اجتماعی  عدالت  برقراری 
تحقق دو شرط 1- انتخاب با حداکثر آرا 2 –حمایت 
اکثریت همشهریان محترم پس از انتخاب با توکل 

و استعانت از پروردگار متعال و رهنمودهای مقام 
حداکثر  را  مذکور  موارد  تمامی  رهبری،  معظم 
ناکرده  خدای  تا  دهم  انجام  دوره  یک  ظرف 

در پیشگاه پروردگار متعال شرمنده نگردم. 
بنده خواستار شفافیت در همه امور مسئولین 
و خودم هستم، لذا کلیه اموال و دارایی های 

کارشناسان  توسط  نام  ثبت  از  قبل  را  خود 
نمودم  و کارشناسی  ارزیابی  دادگستری  رسمی 

مدت  پایان  در  و  نمایم  اثبات  را  خود  تا صداقت 
خدمتم به جز سرمایه های معنوی به داشته های مالی 

خود نیفزایم.
زیادی  بودجه  ما  جامعه  فعلی  مشکالت  می نمایم:  تأکید 
و  قاطع  جامع،  شفاف،  قوانین  تدوین  و  مدیریت  نمی خواهد، 

هدفمند می خواهد.

با تقدیم احترام 

 متعهد 
کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی  از حوزه بجنورد مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگالن و غالمان

 ضرورت اعالم شماره حساب و نماینده مالی نامزدها 
به فرمانداری  ها

فارس:بر اساس اطالعیه شماره ۱۴ ستاد انتخابات کشور، اعالم 

فرمانداری  به  نامزدها  از  یک  هر  مالی  نماینده  و  حساب  شماره 
مرکز حوزه انتخابیه ضروری است.

تحریم کنندگان انتخابات می خواهند کشور به سمت 
نابودی برود

حزب  دبیرکل  خــرازی«  فارس:»سیدمحمدصادق   

ندای ایرانیان با اشاره به این که هر کس انتخابات را 
نابودی  سمت  به  کشور  این  می خواهد  کند  تحریم 
شرق  و  غرب  فکر  اتاق  در  انقالب  تحریم کنندگان  گفت:  بــرود، 

نشسته اند.

قدرتمند شدن، تنها راه پیروزی در برابر دشمن است

 ایرنا:»سیدعباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه 

گفت: در مقابل فشارهای خارجی چاره ای جز قوی 
شدن در مولفه  های مختلف از جمله توان نظامی و 

اقتصادی نداریم.

از گوشه و کنار 

ابراز نگرانی ظریف و نخست  وزیر اقلیم کردستان از 
بازسازی داعش

و  خارجه  ــور  ام ــر  وزی ظریف«  ــواد  ج »محمد  ایــرنــا:   

»مسرور بارزانی« نخست وزیر اقلیم کردستان عراق 
در  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  حاشیه  در  دیــداری  در 
خصوص بازسازی داعش و فعالیت مجدد آن در عراق و افغانستان 

ابراز نگرانی کردند.

سبد هزینه معیشت کارگران هفته آینده نهایی می شود

کار  وزارت  کار  روابط  معاون  کرمی«  »شاه  تسنیم:   

است  ــرار  ق کــارگــران  معیشت  سبد  هزینه  گفت: 
آید و اوایل  با اطالعات مرکز آمار به دست  متناسب 
کارگران  معیشت  سبد  رقم  مزد  کمیته  نشست  در  آینده  هفته 

تعیین می شود.

رشد قیمت طال و سکه در بازار

گذشته  روز  بازار  در  ۱۸عیار  طالی  قیمت  تسنیم:   

تهران به ۵۳۰ هزار تومان، قیمت طالی ۲۴عیار به 
۷۰۷ هزار تومان و نرخ هر مثقال طال به ۲ میلیون و 
۲۹۹ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام   بهار آزادی در بازار 

تهران، روز گذشته ۵ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان معامله شد.

خانه کلنگی ۸۶ درصد گران شد

از افزایش ۳۱ درصدی نرخ  ایران در گزارشی  آمار  تسنیم: مرکز 

طی  کلنگی  خانه های  قیمت  درصدی   ۸۶ و  مسکن  بهای  اجاره 
پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته خبر داد.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

»حسن روحانی« در نشست خبری با تأکید بر 
این که ایران هیچ گاه با ضعف پای میز مذاکره 
در  مردم  باشکوه  حضور  گفت:  رفت،  نخواهد 
ادامه  از  نشان  سلیمانی  سردار  پیکر  تشییع 
گــزارش  کــرده انــد.بــه  انتخاب  که  بــود  راهــی 
»حسن  االســالم  حجت  فــارس،  خبرگزاری 
گذشته  روز  عصر  جمهور  رئیس  روحــانــی« 
و  داخــلــی  رســانــه  هــای  بــا  خبری  نشست  در 
خارجی، اظهار کرد: سالی که گذشت و رو به 
پر  سال  گذشته،  سال  مانند  هستیم  آن  پایان 
ماجرایی برای مردم بزرگ ایران بود.روحانی 
گفت: از آغاز سال با سیل در ۲۵ استان کشور 
مواجه بودیم که حادثه ای بی سابقه در تاریخ 

ایران بود. 
که  سلیمانی  ــردار  س ناجوانمردانه  شهادت 
سخت  بسیار  واقعه  یک  ما  مــردم  همه  بــرای 
در  مــردم  باشکوه  حضور  حال  عین  در  و  بود 
را  مسیری  داد  نشان  وی  پیکر  تشییع  مراسم 
داد.وی  خواهند  ادامه  کرده اند،  انتخاب  که 
حادثه  و  اوکراینی  هواپیمای  حادثه  ــزود:  اف
کرمان نیز موجب تأثر شد اما در عین حال در 
این حوادث مردم در طول سال ۹۸ ایستادگی 
فشارهای  برابر  در  را  نظیری  بی   مقاومت  و 
که  این  وجود  با  و  دادند  بروز  خود  از  خارجی 
غیرقابل  شرایط  با  می خواستند  بدخواهان 
تحملی رو به رو شویم، خوشبختانه مشکالت 

مان امسال کمتر از سال گذشته است.

I  هیچ گاه با ضعف پای میز مذاکره
نخواهیم رفت

روحانی با بیان این که همه شاخص  ها نشان 
پشت  را  آمریکا  حداکثری  فشار  که  می دهد 
ایم، تصریح کرد: آمریکایی  ها به  سر گذاشته 
انتخاب  که  مسیری  که  رسیده اند  نتیجه  این 

البته  است.  بوده  غلط  استراتژی  با  کرده اند 
تحریم ها مشکالتی را به طور طبیعی به وجود 
می آورد اما این تحریم ها ثمری برای دشمنان 
با  می کنند  فکر  که  چه  آن  و  داشــت  نخواهد 
میز  پای  ضعف  حال  در  را  ما  حداکثری  فشار 
مذاکره ببرند، امکان ناپذیر است و ما با قدرت 
به  را  مــان  حــق  سخن  دنیا  بــرابــر  در  عــزت  و 
ضعف  با  گاه  هیچ  اما  کرده ایم،  بیان  صراحت 

پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
بود  بار  اولین  برای  ایران  تاریخ  در  افزود:  وی 
که ما اقتصاد بدون نفت را در سال های ۹۷ 
کشور  اداره  که  دیدیم  و  کردیم  تجربه   ۹۸ و 
بدون نفت امکان پذیر است، البته ممکن است 
برنامه  و  اهــداف  به  نسبت  ما  های  پیشرفت  
کمی  بــود  کــرده  اعــالم  قباًل  دولــت  که   هایی 
کند شده باشد اما در مجموع شرایط کشور در 

تمام بخش ها مناسب است.

I دیدند که دولت توانست تورم را مهار کند
تبلیغات  که  هایی  آن  کــرد:  تصریح  روحانی 
انداختند  راه  به  کشورمان  علیه  را  نادرستی 
و اعالم کردند که تورم طی امسال سه رقمی 
خواهد شد شکست خوردند و دیدند که دولت 
سال  افــزود:  وی  کند.  مهار  را  تــورم  توانست 
را  اقتصادی  رشد  و  پیشرفت  مسیر  هم  آینده 
کنترل  را  تورم  داریم  بنا  و  داد  خواهیم  ادامه 

کنیم و رشد اقتصادی هم داشته باشیم.

I  شهید سلیمانی به دنبال امنیت در
منطقه بود

با  منطقه  در  صلح  و  ثبات  ــرد:  ک تصریح  وی 
حضور کشور قدرتمندی مثل ایران امکان پذیر 
خواهد بود. همواره به دنبال امنیت در منطقه 
ســردارانــی  جــزو  ما  سلیمانی  شهید  و  بودیم 
و  امنیت در منطقه خاورمیانه  به دنبال  بود که 
آخرین تالشش نیز در این راه و در مسیر گفت 
و گو با نخست وزیر عراق بود که او را به شهادت 
رساندند.وی افزود: طرح صلح هرمز در مجمع 
عمومی سازمان ملل امسال مطرح و برای همه 
دولت  ها و سایر کشورها این طرح ارسال شد. 
شخصًا طرح صلح هرمز را به طور رسمی برای 
سران کشورهای منطقه ارسال کردم و خواستم 
کشورها  برخی  کنند،  مشارکت  آن  اجــرای  در 
استقبال کردند و برخی دیگر نیز پاسخ روشنی 
تاکنون نداده اند.وی در پاسخ به سوال یکی از 
خبرنگاران درباره حمایت دولت از فهرست  های 
انتخابات  و روحانی در  انتخاباتی گفت: دولت 
مجلس هیچ فهرستی ندارند.رئیس جمهور در 
شایعه  دربــاره  دیگری  خبرنگار  سوال  به  پاسخ 
قویًا  را  استعفایم  شایعه  کرد:  بیان  استعفایش 

تکذیب می کنم.

توزیع لوازم یدکی بین رانندگان تاکسی با قیمتی ارزان

 ایسنا: »جمالی نژاد« معاون عمرانی وزیر کشور درباره بسته  های معیشتی رانندگان تاکسی 

گفت: توزیع لوازم یدکی در دستور کار قرار گرفته است که از هفته آینده با هزینه  ای خیلی 
کمتر در اختیار رانندگان تاکسی قرار می گیرد. در بحث بیمه شخص ثالث نیز با هماهنگی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران فرایندی تبیین شده که بدون پیش پرداخت و سود بانکی به 

صورت اقساط ۱۲ ماهه امکان دریافت بیمه فراهم شده است.

منابع برای پرداخت عیدی آماده شده است

ارائه  با  و  برنامه و بودجه منابع برای پرداخت عیدی آماده شده   ایسنا: طبق اعالم سازمان 

فهرست حقوقی کارکنان تامین اعتبار خواهد شد. »محمدباقر نوبخت« رئیس سازمان برنامه 
واریز  بهمن  حقوق  با  همراه  بازنشستگان  و  کارکنان  عیدی  که  بود  کرده  اعالم  بودجه  و 
می شود. بر این اساس، اکنون در روزهای آخر بهمن هستیم و موعد پرداخت حقوق  هاست و  

کارکنان منتظر دریافت عیدی هستند.

اعمال خاموشی  های اضطراری در بخش خانگی اجتناب  ناپذیر است

 ایرنا: سخنگوی صنعت برق گفت: اعمال خاموشی  های اضطراری در بخش خانگی، ناشی 

از محدودیت سوخت تحویلی به نیروگاه  ها اجتناب  ناپذیر و این اقدام برای پایدار نگه داشتن 
شبکه برق بسیار ضروری است. »مصطفی رجبی مشهدی« روز گذشته با انتشار ویدئویی در 
فضای مجازی افزود: هم اکنون به دلیل گسترش سرمای هوا در کشور و افزایش مصرف گاز 
توسط بخش خانگی، اولویت با تامین گاز این بخش )خانگی( است تا مشکلی در گرمایش 

منازل هم وطنان ایجاد نشود که این امر سبب شده میزان سوخت تحویلی به نیروگاه های کشور کاهش یابد.

درخواست خانواده جان  باختگان حادثه کرمان را پیگیری می کنم

سردار  شهید  پیکر  تشییع  مراسم  در  که  عزیزانی  داشــت:  ابــراز  قضاییه  قوه  رئیس  فــارس:   

»سلیمانی« شرکت کردند نیت شان خداوند، تعظیم شعائر دینی و تجلیل از شخصیتی بود که 
بود و در  انسان مجاهد و سالک و حقیقتًا چهره اش خدایی  او خود محو در والیت بود، یک 
مسیر خدا گام نهاد.آیت ا... »رئیسی« اظهار کرد: خانواده  های متدین در مسیر اباعبدا...، 
خداوند اجر شما را اجر بازماندگان کربال عنایت کند. من پیگیری اجمالی کردم  و موضوع و 

بعد از این هم خواسته شما را پیگیری خواهم کرد.

70 درصد مدارس کشور به شبکه ملی متصل شدند

 ایرنا:وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش در نمایشگاه الکامپ تفاهم  نامه  ای را برای هوشمند 

حدود  حاال  ارتباطات،  وزیــر  جهرمی«  »آذری  گفته  به  رساندند.  امضا  به  مــدارس  ســازی 
عهده  بر  مــدارس  تجهیز  کار  و  شده اند  متصل  اطالعات  ملی  شبکه  به  مــدارس  ۷۰درصــد 

آموزش و پرورش است.

فرصت 10 روزه برای ثبت اعتراض متقاضیان رد صالحیت شده طرح ملی مسکن

 تسنیم: »محمد اسالمی« معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از فرصت ۱۰ روزه تاییدنشدگان طرح 

ملی مسکن برای ثبت اعتراض در سامانه طرح مذکور خبر داد. وی افزود: در مرحله اول ثبت  نام طرح ملی 
مسکن صالحیت ۵۸ درصد از ثبت نام کنندگان تایید و صالحیت ۴۲ درصد از آن ها رد شد.

رکوردشکنی جدید شاخص بورس

 ایرنا : شاخص کل در بازار بورس روز گذشته ) یک شنبه( ۱۰ هزار و ۷۶۱ واحد رشد داشت 

دیروز  معامالت  براساس  رسید.  واحد   ۷۴۹ و  هزار   ۴۷۲ رقم  به  شاخص  این  نهایت  در  که 
بیش از ۹ میلیارد و ۵۷۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۱۷۵ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.

پیش بینی افزایش دستمزد کارگران در سال آینده

کارگران  دستمزد  حداقل  افزایش  پیش بینی  با  کار  حــوزه  کارشناس  یک  حاج اسماعیلی«  »حمید  ایسنا: 

افزایش  آینده  سال  در  کارگران  مسکن  کمک هزینه  و  خواربار  بن  باید  دستمزد  نقدی  افزایش  بر  عالوه   گفت: 
قابل توجهی داشته باشد.

رئیس جمهور:

شایعه استعفایم را قویاً تکذیب می کنم

عراقچی: شرکت هایی که ایران را ترک کنند، در آینده اقتصاد ایران در اولویت نیستند

ایرنا: معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه گفت: همواره اولویت با تولیدکنندگان داخلی شرکت  ها و کارآفرینان داخلی است و اگر نیاز باشد 

با شرکت  های خارجی مراوده ای صورت بگیرد، حتمًا شرکت  هایی که در این شرایط در ایران باقی ماندند اولویت خواهند داشت.»سیدعباس 
عراقچی« در گفت و گویی درباره خروج شرکت های کره ای از بازار ایران اظهارکرد: ما در یک مقطع بسیار مهم تاریخی قرار داریم و فشار حداکثری 
آمریکا در اوج خودش است. کسانی که با این سیاست آمریکا را همراهی می کنند و ملت ایران را در این شرایط بسیار سخت تنها می گذارند، خیلی 
ایران این موضوع را فراموش نخواهند کرد. وی افزود: کمپانی  ها و  اند و حتمًا ملت  آینده مشخص کرده  طبیعی است که حساب خود را برای 

شرکت  هایی که ایران را ترک خواهند کرد در آینده اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشت.
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IIتبلیغاتیIاقالمIچاپIدربارهIدلخوری
*شنیده شده است، چاپ اقالم تبلیغاتی توسط یکی از کاندیداها در مشهد باعث دلخوری تعدادی از کسبه 

شیروان شده است.

IIسنتIاهلIانتخاباتیIتصمیم
انتخاباتی،  فعاالن  برخی  حضور  با  جرگالن  بخش  مرکز  در  گذشته  روز  که  نشستی  در  است،  شده  شنیده   *
تعدادی از علمای اهل سنت و نخبگان و فعاالن سیاسی در مسجد روستای حسن آباد برگزار شد برای رأی 

دادن به 2 کاندیدا تصمیم گیری شد.

نامزدهای ائتالف نیروهای انقالب در خراسان شمالی
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، شورای ائتالف نیروهای انقالب خراسان شمالی اسامی کاندیداهای 
حوزه   در  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  اساس  این  بر  کرد.  معرفی  استان  در  را  جریان  این  حمایت  مورد 
لیست  این  نامزدهای  به عنوان  را  جعفری  قاسم  و  پاکمهر  سیدمحمد  ثروتی،  الرضا  موسی  بجنورد،  انتخابیه 
معرفی کرده است که باتوجه به انتقال حوزه انتخابیه قاسم جعفری به مشهد، جواد شاهین فر جایگزین وی در 
این لیست می شود.گزینه نهایی شورای ائتالف نیروهای انقالب در اسفراین امان ا... حسین پور و در شیروان 

علی جدی است.

گزارشی تحلیلی از ستادهای  پر فروغ و کم فروغ 

نرمش ستادها برای موج آفرینی

شنیده های انتخاباتی   

خبر   

پیام نماینده ولی فقیه به مناسبت انتخابات

گزارشی تحلیلی از ستادهای پرفروغ و کم فروغ

نرمش ستادها برای موج آفرینی

خراسان  در  فقیه  ولــی  نماینده  »یعقوبی«  ا...  آیــت 
انتخابات  مناسبت  به  بجنورد  جمعه  امــام  و  شمالی 
اسالمی  ــورای  ش مجلس  و  رهبری  خبرگان  مجلس 

پیامی را صادر کرد که در آن آمده است:
دوقلویی  نوزادهای  »انتخاب«  و  »انقالب«  های  واژه 
ایران  هستند که همزمان در انقالب اسالمی به مردم 
»انتخابات«  رهبری  معظم  مقام  تعبیر  به  و  شد  ارزانی 
در کشور ما پس از پیروزی، »هدیه امام« به مردم است.

بنابراین »انقالب و انتخاب« هر 2 از عنایات الهی برای 
 2 این  از  پاسداری  است.  سرافراز  و  سربلند  ملت  این 
شمار  به  مردم  اساسی  و  اصلی  وظیفه  و  تکلیف  نعمت 

می رود.
در ادامه این پیام آمده است: با توجه به سالگرد نهضت 
مجلس  ــرای  ب نمایندگان  انتخاب  و  ایــران  اسالمی 
امسال،  اسفند  در  اسالمی  شورای  و  رهبری  خبرگان 

الزم است چند نکته اساسی را در این باره یادآور شوم:
امام  رهبری  به  اسالمی  انقالب  دســتــاوردهــای   -1

خمینی)ره( را هرگز نباید از یاد ببریم. 
نقش  اساسی  و  بنیادی  دستاوردهای  آن  از  یکی 
که  اســت  خــودشــان   سرنوشت  در  ــردم  م مستقیم 
و  جلوه  انــقــالب  از  پــس  گوناگون  هــای  مــیــدان  در 
نظام  اصل  انتخاب  جمله  از  است؛  کرده  پیدا  تجلی 
جمهوری اسالمی، انتخاب خبرگان قانون اساسی، 
ریاست  انتخاب  اساسی،  قانون  به  رأی  و  انتخاب 
ــورای  ش مجلس  نمایندگان  انتخاب  و  جمهوری 

اسالمی و شوراها.
2- در انتخابات کشور ما گزینش بین بد و خوب نیست 
بلکه گزینش بین خوب و خوب تر است یعنی اگر کسی 
کاندیدا  عنوان  به  نامش  و  یافت  راه  انتخابات  دایره  به 
گزینش  ــرای  ب کلی  معیارهای  دارای  شــد،  معرفی 

)اصلح(  دنبال  باید  که  هستند  مردم  این  است.  شدن 
در  رو  این  از  کنند.  گزینش  را  آن  و  بگردند  )احسن(  و 
مطرح  است،  خوب  آن  است،  بد  این  موضوع  تبلیغات 

نیست.
ترین،  کارشناس  کارآمدترین،  که   است  این  موضوع 
دلسوزترین، سالم ترین، والیتمدارترین و در یک کالم 
مردم  را  مسئولیت  پذیرش  بــرای  فرد  ترین  شایسته 

بشناسند و گزینش کنند.
داشته  باید  کس  هر  انتخاباتی  تبلیغات  در  نگاه  این  با 
و  توانایی های خود بگوید  از  را مطرح کند،  های خود 
نگاه های خود را نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی مطرح کند.
در  دیگران  بردن  سوال  زیر  و  گرفتن  انتقام  تخریب، 
مقام  و  بزرگوار  امام  نــدارد.  جایگاهی  اسالمی  نظام 
معظم رهبری بر این موضوع بارها و بارها تأکید کرده 

اند.3- وظیفه مردم در انتخابات آن است که معیارگرا 
باشند نه قوم گرا. گزینش آن ها براساس شایستگی ها 
باشد نه وابستگی ها، حضورشان از روی بصیرت باشد 

نه از باب تعصب، روابط دوستی و فامیلی.
انسان  و  »اهل«  دنبال  باید  مردم  که  آن  سخن  گزیده 
اعتماد  ها  کفایت  بی  و  اهالن  نا  به  و  بگردند  کارآمد 

نکنند.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: با توجه به آن 
رو  پیش  انتخاب  در  است  شایسته  رفــت،  اشــارت  چه 
شهامت  عماری،  و  انقالبی  بصیرت   1398 اسفند  در 
اشتری،  مالک  و  دینی  شجاعت  ابـــوذری،  و  ایمانی 
همت و درایت و روحیه جهادی و کیاست و دوراندیشی 
مسلمانی را به کار گیریم تا خروجی انتخابات، خروجی 
روح  خوشایند  و  رهبری  و  نظام  قبول  مورد  و  مبارک 

شهدا و امام شهدا باشد. ان شاء ا....

مدبر

نیست  پرحرارت  چندان  انتخابات  آفتاب  هنوز  اگرچه 
حرارت  و  متفاوت  بسیار  اولیه  روزهــای  به  نسبت  ولی 
آن بیشتر شده است البته تاگرمی تنور انتخابات فاصله 
داریم ولی در میان نامزدها تعداد 8 نفر نرمش می کنند 

تا سوت شروع رقابت تنگاتنگ را بزنند. 
که  نــدارنــد  ستاد  نامزدها  از  تــعــدادی  میان  ایــن  در 
های  چــراغ  برخی  و  ــد  دارن شرایطی  چه  اســت  معلوم 
تبلیغاتی شان چندان پر نور نیست و برخی به نفع دیگر 

کاندیداها کنار کشیده اند. 
از  تــعــدادی  آینده  روزهـــای  در  ــود،  ش می  بینی  پیش 
به  و  دهند  ادامه  بیشتر  راه  نیمه  از  بهارستان  مسافران 
نفع دیگر نامزدها کنار بروند، اما در این میان حدود 8 
نفر کمربندهای شان را محکم بسته اند و خیلی مصمم 
وارد ماراتن تبلیغات شده اند به گونه ای که وقتی با آن 
ها صحبت می کنیم، انگار خود را روی صندلی ها سبز 
مجلس می بینند ولی در حوزه انتخابیه بجنورد فقط 2 

نفر می توانند به مجلس راه یابند.
را  بــاور  این  شده  یاد  نامزدهای  اطمینان  و  اعتماد 
این  اما  گزینند  می  بر  را  ها  آن  مردم  که  کرده  ایجاد 
خواهد  را  مجلس  نمایندگی  ردای  کسی  چــه  کــه 
پوشید هنوز نمی توان به خوبی تشخیص داد زیرا در 

روزهای آینده اصولگرایان و اصالح طلبان برگ های 
مخاطب پسند را رو خواهند  کرد و هنوز هر 2 جناح 

در حال نرمش هستند. برخی شنیده ها حاکی است، 
خود  آفرینی  موج  دارند  بنا  طلبان  اصالح  چهارشنبه 

مخاطب  های  برگه  از  دیگری  از  پس  یکی  و  شروع  را 
را  حریف  آفرینی  موج  این  در  و  کنند  رونمایی  پسند 

جا بگذارند.اگرچه خبرنگار ما نتوانست به تاریک خانه 
برنامه های اصولگرایان در روزهای آخر دسترسی پیدا 

کند ولی به طور قطع برای این که در تله حریف گرفتار 
نشوند باید از تفرقه ای که دارند بکاهند و تعداد نامزدها 
را به حداقل کاهش دهند تا بتوانند بلیت بهارستان را 

دریافت کنند.
ازدحام در ستاد اصولگرایان حکایت از استقبال مردم 
امری  نامزدها  تعداد  ولی  دارد  اصولگرا  نامزدهای  از 
در  مجموع  در  کند.  می  سخت  را  پــیــروزی  که  اســت 
برخوردار  بیشتری  ازدحــام  از  ستاد   8 حدود  بجنورد 
هستند و هر کدام از آن ها که اصول حرفه ای را بیشتر 
با  اگرچه  دارند،  بیشتری  پیروزی  شانس  کنند،  رعایت 
سوی  از  که  داری  شناسنامه  و  مشخص  های  حمایت 
برنده  زد  حدس  تــوان  می  جایی  تا  شود  می  حامیان 
دوی  هنوز  که  جایی  آن  از  ولی  است  کسی  چه  ماراتن 
برگ  و  است  نشده  شروع  گیر  نفس  صورت  به  رقابت 
نود  دقیقه  و  آخر  روزهای  برای  نامزدها  را  برنده  های 
گذاشته اند نمی توان قضاوت کرد ولو به صورت تقریبی 

که برنده این ماراتن کیست؟ 
حل  جهت  در  که  خواهند  می  را  ای  نماینده  ــردم  م
یاری  را  آنان  و توسعه استان  مشکالت اشتغال، گرانی 
می  رأی  کارآمدی  و  توان  کار،  به  مردم  اکثریت  دهد، 
دهند و تجربه اثبات کرده است که نمره واقعی را مردم 
انتخابی بود  تا 2 اسفند منتظر  باید  می دهند.باالخره 

که از صندوق های رأی بیرون می آید.

 پیام نماینده ولی فقیه 
به مناسبت انتخابات

آمده ام تا:
خدمت بی منت به مردم را، براساس اسالم و در راه 

رضای خدا داشته باشم.
آمده ام که:

 با ترویج فرهنگ مدارا و گفت وگو، جاذبه در حداعال
و دافعه در حداقل ضرورت را سرلوحه قرار دهم.

آمده ام با:
ارتقای سطح و جنس مطالبات مردمی؛ منافع منطقه ای را 

احصا و اجرایی نمایم.

 نامزد انتخابات مجلس شورای اسالمی
از حوزه انتخابیه بجنورد

 نامزدهای ائتالف نیروهای انقالب 
در خراسان شمالی



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی 3دوشنبه  ۲۸ بهمن ۱۳9۸     ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۱      شماره ۳۲۱۴          2          دوشنبه  ۲۸ بهمن ۱۳9۸     ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۱      شماره ۳۲۱۴

رتبه اول دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
فوق لیسانس رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

لیسانس جغرافیای اقتصادی انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

مهمترین اقدامات دکتر علی قربانی در مجلس دهم جهت توسعه شهرستان جاجرم

مهمترین اقدامات دکتر علی قربانی در مجلس دهم جهت توسعه شهرستان گرمه

مهمترین اقدامات دکتر علی قربانی در مجلس دهم جهت توسعه شهرستان راز و جرگالن

حوزه کشاورزی، آب ومنابع طبیعیحوزه عمران، شهری، روستایی و فناوری

حوزه عمران، شهری، روستایی و فناوری 
1- پیگیری تخصیص مبلغ 530 میلیارد ریال اعتبار دربودجه 97 و98 برای راه میامی ،گرمه و جاجرم 

2- پیگیری تخصیص اعتبار محور بجنورد، شوقان، سنخواست مبلغ 158 میلیارد ریال
3- پیگیری احداث 30 کیلومتر راه های روستایی در سطح شهرستان جاجرم  

4- پیگیری افزایش اعتبارات شهرداری های کوچک ودهیاریها ازمحل قانون مالیات برارزش افزوده
5- پیگیری تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از 7 روستا در سال 94 به 36 روستا در سال 98 

6- پیگیری ارتقاء ضریب تلفن همراه از 38/49 درصد به 87 درصد در سطح حوزه انتخابیه
7-پیگیری ارتقاء تعداد سایت نسل4 همراه اول از صفر به 219سایت و تعداد سایت نسل 4 ایرانسل از 17سایت به 116سایت در حوزه انتخابیه

8- پیگیری اعتبارات و اجرای مخزن 5هزار متر مکعب آب در جاجرم با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال 

1-پیگیری گاز رسانی به کلیه روستاهای باالی 20خانوار درسطح شهرستان گرمه
2-پیگیری تخصیص مبلغ 540میلیارد ریال اعتبار درسالهای 97 و98برای راه میامی،گرمه، جاجرم 
3-پیگیری افزایش اعتبارات شهرداری های کوچک ودهیاریها ازمحل قانون مالیات برارزش افزوده

4- پیگیری تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از 3 روستا در سال 94 به 15 روستا در سال 98
5-پیگیری ارتقاء تعداد سایت نسل4 همراه اول از صفر به 219سایت و تعداد سایت نسل 4 ایرانسل از 17سایت به 116سایت در حوزه انتخابیه

6- پیگیری ارتقاء ضریب تلفن همراه از 38/49 درصد به 87 درصد در سطح حوزه انتخابیه 
7-پیگیری اعتبارات جهت اجرای مخزن 2000 هزار متر مکعبی آب درق با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال

 حوزه عمران، شهری، 
روستایی و فناوری

1- پیگیری احداث راه دسترسی راز به شیرین دره و بجنورد
2- پیگیری شروع عملیات اجرایی راه جرگالن )آیرقایه(به مراه تپه دراستان گلستان 

3- پیگیری شروع عملیات راه روستای تازه قلعه به میان زو ودربند درمنطقه گیفان
4- پیگیری ارتقاء دو نقطه روستایی غالمان ویکه سعود به شهر

5- پیگیری ساخت 3000واحد مسکونی منازل آسیب دیده درسیل سال 98 درقالب 
تسهیالت بالعوض وکم بهره

6- پیگیری احداث پنج پل درمسیر،مسیل ها درسطح شهرستان رازوجرگالن
7- پیگیری تعدادروستاهای دارای اینترنت پرسرعت 12 روستا در سال 94 به 23 روستا در سال 98

8-پیگیری ارتقاء ضریب تلفن همراه از 38/49 درصد به 87 درصد در سطح استان
9-پیگیری ارتقاء تعداد سایت نسل4 همراه اول از صفر به 219سایت و تعداد سایت نسل 

4 ایرانسل از 17سایت به 116سایت در حوزه انتخابیه
10-پیگیری گازرسانی به تمام روستاهای باالی 20خانوار سطح شهرستان رازوجرگالن
11- پیگیری روکش آسفالت 40کیلومتر راه روستایی درسطح شهرستان رازوجرگالن

12- پیگیری و شروع عملیات احداث مخزن 2000 متر مکعبی با اعتبار اولیه بالغ بر 5 
میلیارد ریال 

 13- پیگیری افزایش اعتبارات شهرداری های کوچک ودهیاریها 
ازمحل قانون مالیات برارزش افزوده

حوزه صنعت

1-پیگیری جهت راه اندازی کارخانه تولید آلفا آلومینا 
درناحیه صنعتی شهید محمد زاده شهرستان گرمه

2-پیگیری تصویب کارخانه توسعه شمش منیزیوم در 
شهرستان گرمه

حوزه کشاورزی، آب ومنابع طبیعی

حوزه صنعت
1-پیگیری دریافت مجوز ناحیه صنعتی شهر راز

2- پیگیری دریافت مجوز ایجاد ناحیه صنعتی دربخش غالمان وجرگالن
3- پیگیری کارخانه تولید میکرونیزه درشهرستان رازوجرگالن

1-پیگیری احداث 93 استخر دومنظوره ذخیره آب وپرورش ماهی بااعتباری بالغ بر 165 میلیارد ریال
2-پیگیری تخصیص اعتبار برای ساخت و تکمیل سد گلمندره به مبلغ 568 میلیاردریال

3-پیگیری اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در5200 هکتاراراضی آبی شهرستان بااعتباری بالغ بر 280 میلیارد ریال
4-پیگیری توسعه مرغداری های صنعتی شهرستان از60 هزار به 210 هزارقطعه

5-پیگیری توسعه دامداری های شهرستان از1400 به 4000 راسی  و با اعتباری بالغ بر38 میلیارد ریال
6-پیگیری توسعه شیالت شهرستان از28 تن به 296 تن

7-پیگیری اعتبارات افزایش 7 برابری منابع طبیعی و آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان

1- پیگیری جذب اعتبارات سدجرگالن بااعتباری بالغ بر 1100میلیارد ریال 

2- پیگیری جذب اعتبارات سد غالمان بااعتباری بالغ بر 1300میلیارد ریال 

3- پیگیری لوله کشی بخش پایاب سدهای غالمان وجرگالن به میزان 1400هکتار

4- پیگیری احداث مخزن 3000 مترمکعبی آب شرب درشهر رازبااعتباری بالغ بر 30میلیارد ریال

5-پیگیری  جذب اعتبار برای مجتمع آبرسانی در سطح شهرستان 

6-پیگیری ایجاد توتستان درشهرستان رازوجرگالن و تولید پیله کرم ابریشم از20تن به 60تن

7- پیگیری ساماندهی رودخانه های مرزی 

8-پیگیری افزایش 7 برابری اعتبارات منابع طبیعی و آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان

حوزه اجتماعی،ورزشی، بهداشت ودرمان

1-پیگیری بخشودگی سود وجرایم وام های زیر یک میلیارد ریال
2-پیگیری تخصیص مبلغ 230 میلیارد ریال تسهیالت کم بهره برای ایجاد اشتغال در روستاهای 

سطح شهرستان گرمه
امام  حضرت  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  مستمری  برابری   5 الی   3 افزایش  3-پیگیری 

خمینی)ره( و بهزیستی

حوزه آموزشی،فرهنگی ، هنری و نیروی انسانی

1-پیگیری و حمایت قاطع از تصویب کلیه قوانین مربوط به خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران 
معزز در برنامه های توسعه و بودجه سالیانه کشور

2-پیگیری تکمیل مجتمع فرهنگی وهنری شهرستان گرمه
3-پیگیری جذب ردیف استخدامی برای بیش از 2000نفر در دستگاه های اجرایی حوزه انتخابیه

4- پیگیری برقراری نظام رتبه بندی فرهنگیان

حوزه اجتماعی،ورزشی، بهداشت ودرمان

حوزه آموزشی،فرهنگی ، هنری و نیروی انسانی

1-پیگیری و حمایت قاطع از تصویب کلیه قوانین مربوط به خانواده های معظم شهدا، 
جانبازان و ایثارگران معزز در برنامه های توسعه و بودجه سالیانه کشور

2- پیگیری جذب ردیف استخدامی برای بیش از 2000نفر در دستگاه های اجرایی حوزه انتخابیه
3-پیگیری برقراری حق مرزی وفوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته دراحکام کلیه کارکنان دستگاه اجرایی

4- پیگیری برقراری نظام رتبه بندی فرهنگیان
5- پیگیری احداث کتابخانه دربخشهای رازو جرگالن و غالمان 

1-پیگیری احداث 7سالن ورزشی درسطح شهرستان رازوجرگالن
2- پیگیری تکمیل پیست اسب دوانی باغلق با اعتباری بالغ بر 5  هزار میلیارد ریال 

3-پیگیری احداث دو زمین ورزشی چمن مصنوعی 
4-پیگیری احداث خانه جوان

5- پیگیری جذب تسهیالت کم بهره برای ایجاد اشتغال درروستاهای سطح شهرستان به مبلغ 540 میلیارد ریال 
6- پیگیری از طریق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای پرداخت وام های کم بهره به شهرستان رازوجرگالن

7-پیگیری بخشش سود وجرایم وام های زیر 1 میلیارد ریالی
9-پیگیری افزایش 3 الی 5 برابری مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی وکمیته امداد حضرت امام )ره(

حوزه آموزشی، فرهنگی و نیروی انسانی

 1-پیگیری و حمایت قاطع از تصویب کلیه قوانین مربوط به خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران معزز 
در برنامه های توسعه و بودجه سالیانه کشور

2-پیگیری جذب ردیف استخدامی برای بیش از 2000نفر در کلیه دستگاه های اجرایی حوزه انتخابیه
3-پیگیری برقراری نظام رتبه بندی فرهنگیان

حوزه صنعت

حوزه کشاورزی،آب ومنابع طبیعی

1- پیگیری ساخت و افتتاح کارخانه شمش آلومینای جاجرم با اعتباری بالغ بر 14 هزارمیلیارد ریال و 1600 اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
2- پیگیری ایجاد اولین گمرک ریلی استان خراسان شمالی درشهرستان جاجرم 

3- احداث کارخانه لوله های پنج الیه در شهرک صنعتی شهرستان جاجرم
4- پیگیری تصویب منطقه ویژه اقتصادی جاجرم درمجلس شورای اسالمی

5- پیگیری تصویب فاز دوم کارخانه آلومینا و بیلت جاجرم در سفر ریاست محترم جمهوری

1-پیگیری صدور مجوز وموافقت اصولی دامداری اصالح نژاد 7000 راسی سبک دربخش جلگه شوقان
2-پیگیری اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در3500 هکتار ازاراضی آبی شهرستان جاجرم بااعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال

3-پیگیری افزایش 7 برابری اعتبارات منابع طبیعی و آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان

حوزه اجتماعی،ورزشی، بهداشت ودرمان
1-پیگیری ارتقاء بیمارستان جاجرم از 32 به 64 تختخوابی

2-پیگیری افزایش 3 الی 5 برابری مستمری بگیران افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی
3-پیگیری اخذ مجوز رسمی موسسه مالی واعتباری کاسپین برای شهر جاجرم ازرئیس کل بانک مرکزی

4-پیگیری جذب تسهیالت کم بهره جهت اشتغال در روستاهای سطح شهرستان با اعتباری بالغ بر120 میلیارد ریال 
5-پیگیری تخصیص مبلغ 20 میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای پروژه شرکت تعاونی آالداغ سنخواست

6-بخشودگی سود وجرائم وام های زیر یک میلیارد ریال
7-پیگیری احداث زمین چمن مصنوعی جاجرم با اعتباری بالغ بر 10میلیارد ریال

8-پیگیری تکمیل سالن ورزشی روستای طبر
9-پیگیری احداث خانه جوان درشهرستان جاجرم

10-پیگیری احداث و تجهیز پایگاه اورژانس 115 جاده ای چهاربید و تحویل یک دستگاه آمبوالنس به ارزش بالغ بر 15 میلیارد ریال

ستاد مرکزی: بجنورد خیابان امام خمینی )ره( بین میدان فردوسی و چهارراه قیام 
Dr_Ali_Ghorbani

مرد توسعه
استوارم بر عهدی که بستم

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی 

سـوابــق  مــسئولـیـتی

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال99

عضوکمیسیون جامع حمایت از معلولین

عضوکمیسیون جامع مشترک درآمد پایدارشهرداری ها و دهیاری ها

نماینده قوه مقننه در شورای آمایش سرزمین

عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان

عضو هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی 

عضو هیات امنای دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

نائب رئیس فراکسیون مناطق کمتر توسعه یافته
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خراسان شمالی

تالش هالل احمر در این روزها؛

دور خیز پیشگیری قبل از حادثه
»نجات« : خراسان شمالی را تاب آور کنیم

به گفته مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان شمالی حادثه خبر نمی کند و باید تالش کنیم تا خراسان شمالی را به استانی تاب آور در مواجهه با حوادث تبدیل کنیم.»محسن نجات« در جلسات شورای اداری شهرستان  های 
استان ضمن تشریح طرح »داوطلب آماده محله تاب آور« برای مدیران شهرستان افزود: استان خراسان شمالی با تهدیدهایی از جمله زلزله، سیل، سدها، گسل ها، نیروگاه، صنایع مختلف و... رو به رو است و به همین دلیل ضرورت 
دارد تمام شهرستان های استان برنامه جامع و استراتژیکی در حوزه بحران داشته باشند.وی با اشاره به این که با اجرای »طرح داوطلب آماده محله تاب آور« نیز می توان آینده استان را در هنگام وقوع حوادث تضمین کرد، 
ادامه داد: فاز سوم این طرح از ابتدای دی ماه آغاز شده و تاکنون بیش از سه هزار و 500 تن در قالب این طرح آموزش های مختلف کمک های اولیه و مخاطرات را دیده اند تا در مواقع حساس و بحرانی به آسیب دیدگان 
امدادرسانی کنند.»نجات« با تاکید بر این که پیشبرد اهداف این طرح نیازمند مشارکت سایر دستگاه های اجرایی است، خاطرنشان کرد: هالل احمر، شهرداری و مدیریت بحران در کنار سایر دستگاه ها نقش اصلی در 

اجرای این طرح دارند و با تالش سایر دستگاه های استان می توانیم خراسان شمالی را به استانی تاب آور در مواجهه با حوادث تبدیل کنیم.

سیل همدلی
اعزام تیم امدادی جمعیت هالل احمر استان 
برای ارائه خدمات به سیل زدگان سیستان و 
بلوچستان

امدادگران جمعیت هالل احمر خراسان شمالی بیش 
از ۳ هزار بسته اقالم غذایی و بهداشتی در 19 روستای 
سیل زده شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان 
توزیع کردند.
حدود 70 پرسنل، امدادگر و داوطلب جمعیت هالل 
احمر خراسان شمالی طی مأموریتی یک هفته ای در 
استان سیستان و بلوچستان توانستند با ارائه خدمات 
درمانی، توزیع اقالم غذایی و بهداشتی قدمی در راستای 
کاهش مشکالت ایجاد شده از سیل و محرومیت مردم این 
منطقه بردارند.
گفتنی است امدادگران جمعیت هالل احمر خراسان 
شمالی در حین اعزام به جنوب استان سیستان و 
بلوچستان در محور نهبندان- زاهدان با یک مورد سانحه 
رانندگی واژگونی خودروی 206 روبه رو شدند که 
بالفاصله عملیات امدادرسانی را آغاز کردند و ۳ مصدوم 
را برای اعزام به بیمارستان تحویل اورژانس دادند.

 اعزام 15 کاروان سالمت جمعیت هالل احمر خراسان شمالی 
به مناطق محروم استان

از سوی جمعیت هالل احمر خراسان شمالی از ابتدای امسال 15 کاروان سالمت به مناطق مختلف و 
محروم استان اعزام شده است.

روستاهای احمدآباد، ایزمان باال و پایین و صندل آباد در بجنورد، کوه قلعه و پوسدره در مانه و سملقان، 
گرمه،  در  کرکی  و  حصار  قزل  فاروج،  در  رشوانلو  شیروان،  در  قشالق  جرگالن،  و  راز  در  بشدره  و  زرنه 
که  هستند  مناطقی  جمله  از  اسفراین  در  میرزا  تخت  عشایر  و  سملقان  و  مانه  در  عزیزآباد  و  لنگر  عشایر 

کاروان سالمت جمعیت هالل احمر استان به آن ها اعزام شده است.
سه هزار و 224 تن شامل پزشکان، داوطلبان، پرسنل و بهره وران در قالب این کاروان های سالمت به 

خدمت به مردم پرداختند و بیش از دو میلیارد و 200 میلیون ریال نیز در آن ها هزینه شده است.

ارسال دومین محموله کمک های مردمی جمعیت هالل احمر خراسان شمالی به 
مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان
دومین محموله کمک های مردمی جمعیت هالل احمر خراسان شمالی به مناطق سیل زده و محروم جنوب استان سیستان و 
بلوچستان ارسال شد.این محموله شامل 400 میلیون ریال کمک نقدی و همچنین کمک های غیر نقدی غذایی و بهداشتی شامل 
پتو، آب معدنی، کنسروجات، دستمال کاغذی برنج و... است که توسط 2 کامیون به این مناطق ارسال شده است.پیش از این نیز دو 
هزار و 467 بسته غذایی از سوی جمعیت هالل احمر استان به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان ارسال شده بود.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان شمالی مطرح کرد: 

مدیران استان، سفیران هالل احمر در دستگاه های اجرایی
مدیران، سفیران جمعیت هالل احمر در سازمان  ها هستند و می  توانند در گسترش فرهنگ بشر دوستانه و کمک به کاهش 
آالم نقش موثری داشته باشند.مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد: جمعیت هالل احمر 
برای تحقق اهداف و عملکرد مطلوب، نیازمند تعامل و همکاری با همه اعضا و مدیران حوزه  های مختلف استان است.»محسن 
نجات« با بیان این که در راستای اهداف بشردوستانه و گسترش فرهنگ نوع دوستی، تمامی مدیران استان به عضویت جمعیت 
هالل احمر خراسان شمالی درخواهند آمد، ابراز کرد:  تاکنون بیش از 20 مدیر استان به صورت داوطلبانه به عضویت جمعیت 
هالل احمر خراسان شمالی درآمده و سفیران جمعیت در سازمان متبوع شان شده اند.وی گفت: تالش این است که تمام مدیران 
استان را به عضویت جمعیت هالل احمر خراسان شمالی درآوریم تا مشارکت مردمی به طور فراگیر در اقدامات بشردوستانه 

افزایش یابد و از ظرفیت آن ها در شرایط مختلف به نفع مردم بهره بریم.

حضور پرشور در مراسم دهه فجر
حضور پرشور مدیر عامل، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت استان، معاونان، پرسنل، اعضای جوانان، 

امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر خراسان شمالی در مراسم دهه مبارک فجر و تجدید میثاق با 
آرمان های شهدا جزئیات امدادرسانی هالل احمر خراسان شمالی 

به حادثه دیدگان گرفتار در برف
مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان شمالی جزئیات امدادرسانی به 
حادثه دیدگان گرفتار در برف 25 و 26 بهمن ماه جاری را اعالم کرد.
جمعه،  روز  در  کوالک  و  برف  آغاز  با  همزمان  که  این  بیان  با  نجات«  »محسن 
به محورهای برفگیر  تیم های عملیاتی جمعیت هالل احمر خراسان شمالی 
اعزام شدند، افزود: با شدت گرفتن برف و کوالک در محور بجنورد- آشخانه، 
برای  تیم  هفت  قالب  در  کوالک  و  برف  و  کوهستان  سریع،  واکنش  تیم های 

امدادرسانی به مسافران و حادثه دیدگان در محور امین ا... مستقر شدند.
وی با اشاره به جانمایی 10 محل برای اسکان مسافران و در راه ماندگان 
گفت: جمعیت هالل احمر خراسان شمالی در این برف و کوالک دو هزار و 
۳96 مسافر و در راه مانده محورهای استان را به مراکز اسکان منتقل کرد 
که حدود هزار و 600 نفر آن ها در محور بجنورد- آشخانه قرار داشتند.
وی ادامه داد: به طور کلی ۳۳ تیم امدادی طی این عملیات ها به نقاط حادثه 
دیده اعزام شدند و به بیش از دو هزار و 750 نفر امدادرسانی کردند و 85 
خودرو نیز از برف رها سازی شد.»نجات« در خصوص اقالم توزیع شده بین 
حادثه دیدگان و مسافران نیز گفت: دو هزار و 455 عدد پتو، 160 قوطی 
انواع کنسروجات، 800 قرص نان و 70 کیلوگرم پنیر نیز بین این افراد 
توزیع شد. به مسافران اتوبوس ها و مینی بوس های اسکان داده شده طی 
شب نیز پذیرایی شام داده شد و مسافرانی که تا صبح در مراکز اسکان بودند 
با صبحانه پذیرایی شدند.مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان شمالی 
درباره تعداد حوادث استان از ابتدای فصل زمستان نیز اظهار کرد: تاکنون 
100 حادثه از قبیل جاده ای، کوهستان و برف و کوالک در استان رخ داد که 
182 تن در آن ها مصدوم شدند.
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