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● ● چــرا شــهــرداری بجنورد ،عوارضی را که برای
ساخت و ساز می گیرد در همه مناطق چه باالی
شهر و چــه پایین شهر بــه شکل یکسان تعرفه
گذاری کرده است؟
● ● کالته «آروین» از محروم ترین مناطق حاشیه شهر
بجنورد است ،مسئوالن شهرداری بجنورد به این
محل هم توجه کنند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

خرید موتور برق برای بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  4895که 19
خرداد ماه  1344به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گــزارش میدهند» از خرید موتور برق برای
بجنورد خبر داده اســت .در این مطلب می
خوانیم« :بعلت مرور زمان موتورهای مولد
برق شرکت تضامنی بجنورد اخیرا رو بضعف
نهاده بود و روشنائی منازل مردم انطوریکه
شاید و باید تامین نمیگردید و تقویت نیروی
برق و تامین احتیاجات مردم مورد تقاضای
مکرر اهالی قرار داشت که خوشبختانه در
ایــن بــاره اقداماتی بعمل {آمــد} و سرانجام
مدیر عامل شرکت برق بتهران عزیمت نمود
و یکدستگاه موتور  1050قوه اسب خریداری
نموده و روز شنبه گذشته وارد بجنورد کرد.
این دستگاه مولد برق قریبا نصب خواهد شد
و مورد استفاده قرار خواهد گرفت».

خبر

دو شکارچی متخلف به دام
افتادند
صدیقی-رئیس اداره حفاظت محیط زیست
شیروان از دستگیری دو شکارچی و صیاد متخلف در
این شهرستان خبر داد.
«فخرانی» گفت :محیط بانان حین کنترل منطقه
حفاظت شده گلیل و سرانی موفق به دستگیری دو
شکارچی و صیاد متخلف پرندگان شدند .وی تصریح
کرد :از متخلفان تعدادی کبک به همراه ادوات شکار
پرندگان از جمله یک حلقه تور زنده گیری و سه عدد
پروژکتور کشف و ضبط شد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

به گزارش وزارت ارشاد

روزنامه «خراسان شمالی» برترین روزنامه در استان شد
خسروی -اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،جدیدترین
نتایج رتبهبندی روزنــام ـههــا را اع ــام کــرد کــه بر
اســاس آن ،روزنــامــه «خــراســان شمالی» در گــروه
چــهــارم نــشــریــات قـــرار گــرفــت .بــر مبنای بررسی
نشریات معرفی شده در گروه های مختلف ،روزنامه
«خراسان شمالی» برترین روزنامه در استان شناخته
شده اســت .در طرح رتبهبندی امسال که سومین

دوره طــرح مــذکــور اس ــت 180 ،روزنــامــه شرکت
کردند .در بخشی از اطالعیه اداره کل مطبوعات و
ح رتبهبندی
خبرگزاریهای داخلی آمده است :طر 
روزنامهها با رویکرد ارتقا بخشی به کیفیت محتوایی
و شکلی روزنــامـههــای کشور به طــور کامل توسط
انجمن صنفی روزنامههای غیردولتی اجرا شده و
نتایج آن برای انتشار در اختیار اداره کل مطبوعات
و خبرگزاریهای داخلی قرار گرفته است .الزم به

تکریم و معارفه رئیس جهاد دانشگاهی استان
بــهــروز -آیــیــن تــکــریــم و مــعــارفــه رئــیــس جهاد
دانشگاهی استان روز گذشته بــرگــزار شد و در
این مراسم از زحمات «احسان عباسی» تقدیر و
رضا شاهین فر به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی
خراسان شمالی معرفی شد.
رئیس ســازمــان جهاددانشگاهی کشور در این
مراسم افزود :کشور باید برای رسیدن به پیشرفت
همه جانبه و متوازن دانشبنیان اداره شود.دکتر
طیبی به تدوین برنامه ششم جهاد دانشگاهی
اش ــاره کــرد و یـــادآور شــد :بــر اســاس ایــن برنامه،
واحدهای جهاد دانشگاهی در استان ها براساس
مزیتهای بومی و نیازهای علمی منطقه فعالیت
های خود را انجام می دهند.
وی تصریح کرد :تقویت صــادرات فناوری و جذب

نیروی انسانی از طریق ارتباط با دانشگاه و تعریف
طرح هایی برای دانشجویان و توسعه مراکز رشد
در استان ها جزو برنامه های اساسی این مرکز
اســت.وی افــزود :با وجود این که در توسعه علمی
کشور پس از انقالب خوب کار شد اما تبدیل علم
به فناوری و فناوری به ثــروت ضعیف کار کردیم
که وابستگی به درآمدهای نفتی علت اصلی این
ضعف است.
وی گفت :هم چنان که در تولید علم خوب کار
کردیم باید در ابعاد دیگر توسعه مانند توسعه
سیاسی هم کــار کنیم .وی ادامــه داد :نخبگان
سیاسی کشور حتما باید به یک مدل مشترک دست
یابند تا در کنار این توسعه یافتگی سیاسی به مدل
مشترک در زمینه فعالیت های فناوری ،اجتماعی،

ذکر است مستند به بند  21شیوهنامه رتبهبندی،
مواردی که روزنامهها مصداق تشویق  15درصدی
قــرار میگیرند (شامل روزنامههای غیرسراسری،
اختصاصی به جز ورزشی و اقتصادی و روزنامههای
غیرفارسی زبان) در ارائه خدمات ،تسهیالت و سایر
حمایتها اعمال خواهد شد.
بر اساس این گــزارش ،نتایج رتبه بندی روزنامه ها
برای سال  95با رویکرد کاهش حداکثری اختالف

فرهنگی و اقتصادی برای اداره کشور دست یابیم.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور تحقق توسعه را
منوط به تدوین برنامه ریزی های جامع درازمدت و
هماهنگ کردن ادارات مرتبط با این برنامه ریزی ها
دانست و گفت :در سایه این برنامه ریزی می توان
به توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،علمی،
فناوری و اقتصادی دست یافت.
وی با اشاره به وجود نیروی انسانی ،منابع طبیعی،
انــرژی و زیر ساخت های خوب در کشور بر لزوم
جایگزینی گــردش مغزها به جــای فــرار مغزها از
کشور تاکید کرد.
دکتر طیبی با بیان ایــن که جهاد دانشگاهی و
استانداری خراسان شمالی تفاهم خوبی با هم
انجام داده اند ،افــزود :بر این اساس پژوهشکده
صنایع غذایی با تمرکز روی دام در استان ایجاد می
شود که این پژوهشکده باید به شکلی اجرا و فعال
شود که در سطح ملی هم بدرخشد .ابراهیمی،

نظرها و به منظور ایجاد رقابتی سالم و دوستانه ،به
تأیید اعضای دو کمیته ارزیابی اولیه و تجدیدنظر
رسیده اســت .بر مبنای جــدول ارائــه شده از سوی
اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،روزنامه «خراسان شمالی»
در گروه چهارم (د) و در رتبه هشتم قرار گرفته است.
در این رتبه بندی ،روزنامه «خراسان» هم در گروه یک
(الف) قرار گرفته است.

مــعــاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار
خراسان شمالی نیز گفت :دانشگاههای خراسان
شمالی به لحاظ کمی رتبه قابل قبولی دارنــد،
امید است از نظر کیفی هم بتوانیم برجسته شویم.
وی ضمن اشــاره به انعقاد تفاهمنامهای از سوی
استانداری خراسانشمالی و جهاد دانشگاهی
کشور تصریح کرد :این تفاهم نامه برد -برد است
و امیدواریم جهاد دانشگاهی در راستای اقدامات
جهادی خود خدمات حائز اهمیتی را به استان
ارائه دهد تا بتوانیم در موضوعات مختلف حرفی
بــرای گفتن داشته باشیم.وی ادامــه داد :انتظار
داریم هیئتهای علمی خراسانشمالی به کمک
جهاد دانشگاهی بیایند و سبب پیشرفت و توسعه
استان شوند.وی بر خارج شدن بسیاری از علوم از
فضای سنتی تاکید کرد و گفت :باید برنامهای برای
نخبگان داشت ه باشیم تا شاهد فرار مغزها نباشیم و
مانند کشور هندوستان شاهد گردش مغزها باشیم.

معاون سوادآموزی اعالم کرد:

باز شدن سایت سامانه
سواد آموزی

علی نیا -سایت سامانه ســواد آمــوزی به مدت
یک هفته برای متقاضیان سواد آموزی در استان
بــاز شــد« .مــودی» معاون ســوادآمــوزی اداره کل
آموزش و پرورش خراسان شمالی در گفت و گو با
خبرنگار ما افزود :با توجه به این که کالس گذاری
سواد آموزان پایان آذرماه به اتمام رسیده بود ،اما
به درخواست شهرستان ها این سایت از دیروز به
مدت یک هفته برای نام نویسی متقاضیان در دوره
سوادآموزی و تحکیم باز شده است.

کشف  15تن برنج قاچاق
صدیقی -مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
شمالی از کشف  15تن برنج قاچاق در استان خبر
داد « .سیدجواد سیدالموسوی» گفت :ماموران
پلیس آگاهی مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان طی
شناسایی و بازرسی از یک خودرو در شهرستان
مانه و سملقان موفق به کشف این میزان برنج
قاچاق شدند .وی افزود :پس از بازرسی از خودرو
 375کیسه برنج  40کیلویی قاچاق کشف و
ضبط شد .وی با بیان این که محموله به همراه
خودرو توقیف شد ،افزود :پرونده تشکیل شده از
سوی مراجع نظارتی به تعزیرات حکومتی ارجاع
داده شد و در شعب ویژه تعزیرات مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در حال رسیدگی به منظور صدور حکم
برای متخلفان است.

وضعیت رسانه های استان ،روی میز شورای شهر
علوی -وضعیت رسانه های استان و نشریات روز
گذشته در دستور کار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شــورای شهر قرار گرفت و توسط برخی نمایندگان
رسانه ها و مسئوالن فرهنگی استان بررسی شد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی
در این جلسه با اشــاره به رتبه های آخر استان در
داشتن مجوزهای نشریات اظهار کــرد :برخی از
همین تعداد اندک نشریات هم تولید نمی شوند که
وضعیت بدی است« .ایزدی» ادامه داد :اگر بخواهیم
به صورت ریشه ای این مشکل را رفع کنیم باید به
صورت ساختاری جایگاهی را برای رسانه ها تعریف
کنیم و در حال حاضر این خال در استان کامال مشهود
وگاهی برخی حمایت ها از رسانه ها دیمی انجام
شده اســت .وی بیان کــرد 60 :تا  70کارگروه زیر
نظر سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که هر یک از

آن ها از ممر خود اعتبارات دریافت می کنند و باید
برای نشریات نیز کارگروه تشکیل شود .وی بر ایجاد
جایگاه کارگروه رسانه – مطبوعات تاکید کرد و افزود:
به این منظور بررسی شد تا برای اولین بار در استان
و کشور ،کارگروه رسانه و مطبوعات تشکیل شود که
مواد ساختاری برای آن تعریف شده است و اعضای
آن نیز طی این هفته یا هفته آینده مشخص خواهند
شد.
وی گــفــت :چ ــارچ ــوب اصــلــی ایـــن کـــارگـــروه در
استانداری انجام شده و به گونه ای است که می تواند
چترهای حمایتی متعددی را در رابطه با مطبوعات،
حوزه روابط عمومی دستگاه ها و اداره های مربوطه
داشته باشد .این مسئول ،رسانه را مرکز ثقل توسعه
استان دانست و گفت :اتفاق بدی که در رابطه با
استان ها افتاده این است که همیشه از رسانه ها

استفاده ابــزاری کــرده ایم  .وی به شــورای شهر نیز
پیشنهاد داد که چنین کارگروهی را تشکیل دهد تا
این نگاه به بقیه مردم نیز تزریق شود .وی خاطرنشان
کرد :نیاز داریم که رسانه ها مشکالت خود را به طور
منسجم بیان کنند از سوی دیگر نیاز است تا ارشاد هم
با نگاه حمایتی در بحث آگهی ها وارد شود.
وی افــــزود :همچنین بهتر اســت جلسه هــایــی با
بازاریان ،اصناف و صنعتگران برگزار شود تا هر کدام
یک اشتراک از نشریه ها داشته باشند و آن ها را تبلیغ
کنند و به انــدازه ای که رسانه ها از این مجموعه ها
با درج خبرها تبلیغ می کنند آن ها نیز حق رسانه را
به جا آورند و حداقل یک اشتراک داشته باشند .وی
گیشه و سبد اشتراک رسانه های ادارات را در حداقل
ترین میزان دانست و گفت :با این که آگهی های این
ادارات در نشریات منتشر می شود اما کمتر دیده

می شود که اشتراک این نشریه ها در اداره های زیر
مجموعه باشد .وی افزود :شاید بسیاری از مدیران
ما این باور را ندارند که رسانه ها تا چه حد تاثیر گذار
هستند.
«ایزدی» خاطرنشان کرد :طرح جامع سواد رسانه ای
را برای استان برنامه ریزی کردیم که شامل    22بند
است که  4بند آن امسال اجرا می شود و یک بند آن
سواد رسانه ای است.
معاون فرهنگی اداره کل ارشــاد استان هم با بیان
که  23نشریه در استان فعال است ،مطرح کرد :از
این تعداد  15نشریه مکتوب و  8رسانه الکترونیکی
است که باید این نشریه ها راتقویت کنیم« .رضایی»
ادامه داد :ایده آل ما افزایش تعداد نشریه ها نیست
بلکه تقویت بنیه نشریه هاست البته در ارتقای نشریه
ها باید تغییر الگوی مصرف رسانه ها را مد نظر قرار

دهیم ،این که ذائقه ها تغییر کرده و امــروزه هر که
گوشی تلفن به همراه داشته باشد به خبرنگار تبدیل
شده است ،باید رسانه ها خود را با این مسئله تطبیق
دهند .وی ساختار خانه مطبوعات را به عنوان صنف
مطالبه گر دانست و یادآور شد :صنایع بزرگ استان
مانند پتروشیمی ،آلومینا و بانک ها اعتقادی به
مطبوعات ندارند و تمایل دارند با نشریات سراسری
کار کنند .در این جلسه که تعدادی از اعضای شورای
شهر حضور داشتند مشکالت رسانه ها بررسی شد.
«باقری» مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری بیان
کرد :نشریات بومی  -محلی ظرفیتی هستند که باید
تقویت شوند.
به گفته وی نقص ما این است که رسانه ها جزیره
ای عمل می کنند  .وی از درخواست استقرار دفتر
تسهیل گری اجتماعی در استان خبر داد.

