سه شنبه  ۳بهمن  ۵ 1396جمادی االول  143۹شماره 26۳۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

در فاروج برگزار شد؛

جشن ازدواج  100زوج جوان نمونه
میم پرور -اولین جشنواره زوج جوان و خانواده و مراسم جشن ازدواج
 100زوج جوان نمونه در فاروج برگزار شد.حجت االسالم «قلی زاده» امام
جمعه فاروج گفت :زوجین در زندگی خود با رعایت موازین شرعی و اسالمی،
زندگی حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) را الگوی خود قرار دهند«.رجائی
نیا» فرماندار فاروج نیز گفت :ازدواج او ًال باید آگاهانه و از روی شناخت صورت
پذیرد و ثانیا زوجین با درک صحیح شرایط زندگی مشترک ،سازگاری را جزو

با حضور مشاور امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری انجام شد؛

دیدار با خانواده  2شهید و یک جانباز

اولویت های اصلی خود قرار دهند«.فیروزه» معاون سامان دهی ستاد امور
جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان نیز به بیان اهداف شکل گیری و
افتتاح شرکت تعاونی خانه و زندگی در سطح استان به عنوان سومین استان
در کشور در راستای ارائه تسهیالت ویژه به زوجین پرداخت«.علی اکبر کیوان»
رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج نیز گفت :این جشنواره با هدف تلفیق علم،
ادب ،دانش و شادابی و پویایی در خانواده ها و زندگی زوجین برگزار شد.

برومند -مشاور امور ایثارگران ،شهدا و جانبازان نهاد ریاست جمهوری به همراه برخی مدیران شهرستانی
و استانی با خانواده شهید «پارسا» ،شهید «آخری» و جانباز «ایزدخواه» در مانه و سملقان دیدار کردند.مشاور
امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری در این دیدارها گفت :مقام و منزلت شهیدان آن قدر زیاد است که نمی
توانیم آن را در چند جمله بیان کنیم و شهیدان تنها گروهی هستند که تا قیامت زنده هستند و مانند ائمه
معصومین(ع) می توانند شفاعت کنند.حجت االسالم «ولی زاده» مشارکت و حمایت مالی از خانواده های
شهدا را وظیفه همه مسئوالن نظام دانست.

در جلسه شورای اداری شیروان مطرح شد:

انحراف  50درصدی در هزینه کرد تسهیالت تولید استان
 43هزار نفر در استان اشتغال ناقص دارند

عوض زاده
بیش از  50درصد از تسهیالتی که در حوزه تولید پرداخت شده به این
بخش نرفته و در جای دیگری هزینه شده است.رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی خراسان شمالی در جلسه شورای اداری شیروان با بیان
این مطلب افزود :به عنوان مثال در بخش دام به راحتی با کرایه دام،
تسهیالت دریافت می شود«.پورعیسی» از وجــود  33هــزار بیکار در
استان خبر داد و گفت 43 :هزار نفر در استان اشتغال ناقص دارند.وی
با بیان این که باید در شهرستان ها در ابتدای سال در حوزه های مختلف
احصا و سپس هدف گذاری انجام شود و بر مبنای آن هدف گذاری برنامه
ریزی و پروژه ها اجرا شود ابراز کرد :یکی از ایرادهایی که به کمیته های
برنامه ریزی شهرستان ها وارد است این است که در تعریف پروژه ها و
اولویت ها  99درصد حق رای با فرماندار و یک درصد با مدیران دستگاه
هاست.وی اجرا نشدن طرح در سطح ملی توسط شهرداری های استان
را یکی دیگر از ایرادها ذکر و تصریح کرد :در استان سال گذشته 276
پروژه جدید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی معرفی شد در حالی که

اولویت تکمیل پروژه های ناتمام است.وی با اشاره به این که از محل ردیف
اعتبار سفر رهبری به استان تاکنون هزار و  700میلیارد تومان اعتبار آمده
که  99درصد آن جذب شده است ،اضافه کرد :امسال نیز از این محل 107
میلیارد تومان اعتبار برای استان در نظر گرفته شده است.وی با گالیه از
جذب فقط  50درصد تسهیالت مناطق زلزله زده توسط بانک ملی اظهار

گالیه ها از واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری شیروان
مرتضوی -واگــــذاری مجتمع فرهنگی و هنری
شیروان ،مورد گالیه هنرمندان این شهرستان قرار
گرفته است .آن ها می گویند چند وقتی است شاهد
کم رنگ شدن فعالیت های فرهنگی و هنری در این
شهرستان هستند آن هم در فضایی که برای اهالی
فرهنگ و هنر ساخته شده است« .ابوطالب شیرین»
می گوید :بعد از واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری
غدیر شیروان هیچ گونه شفاف سازی انجام نشده
است و به نظر می رسد وقتی اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،فضایی را در اختیار عده خاصی قرار می
دهــد ،فرصت و امکان رقابت را از دیگر افــراد می
گیرد.وی اضافه می کند :البته مشخص نیست در
تفاهم نامه ای که منعقد شده درصدی برای فعالیت
های هنری اختصاص داده شده است ،یا نه و به نظر
می رسد اگر قرارداد شفاف باشد می توان راحت تر

شهرستان ها

۷

در این باره صحبت کرد ،اما اگر قرارداد در حد این
است که فقط مکانی را در اختیار بگذارند تا برنامه ای
را هر هفته اجرا کنند ،این امکان برای اهالی شعر
شهرستان میسر است و مشکلی وجود نــدارد«.آرام»
هم در زمره هنرمندان تجسمی است که سال هاست
در این حوزه فعالیت می کند .او هر چند بر این باور
است که فضایی که در اختیار هنرمندان قرار گرفته
بدون امکانات است و در مسیر نامناسبی قرار دارد
و فعالیت های هنرمندان تجسمی را تحت الشعاع
قرار داده است ،می گوید :البته مشکلی برای فعالیت
هایمان وجود نداشته و تا زمانی که فضا خالی بوده
در اختیارمان قرار گرفته است«.یوسفی» از جمله
هنرمندان عرصه تئاتر ،کم کــاری اهالی تئاتر در
یکی 2 ،ســال اخیر را ناشی از واگـــذاری مجتمع
به بخش خصوصی می دانــد .وی گرفتن اجــاره را

کرد :اگر من به جای مدیر امور شعب بانک ملی خراسان شمالی بودم استعفا
می کردم.وی با بیان این که در حوزه جذب تسهیالت بانکی و منابع صندوق
توسعه ملی خوب عمل نشده است اظهار کرد :امسال  460میلیارد تومان
در حوزه رونق تولید تسهیالت به استان داده شده که کمتر از  60میلیارد
تومان آن جذب شده است.فرماندار شیروان نیز برنامه ریزی برای اهداف
و برنامه ریزی برای چگونگی رسیدن به این اهداف را حلقه مفقود شده
توسعه در شهرستان نام برد و از انتخاب سایت روستای بیگان به عنوان محور
توسعه شهرستان خبر داد و گفت :در این سایت طرح هایی از قبیل پرورش
اسب ،ایجاد بازارچه ،توسعه گردشگری و پنل های خورشیدی اجرا خواهد
شد«.مرآتی» از تشکیل کمیته تسهیل صدور مجوز خبر داد و افزود :از هفته
آینده با تشکیل جلسات این کمیته مجوزها ظرف مدت یک هفته صادر
خواهد شد.امام جمعه شیروان نیز خواستار اقدام عملی برای ایجاد اشتغال
شد و گفت :بارها با توجه به ظرفیت های گردشگری و عبور مسافران داده
زده ایم که یک بازارچه در این شهر ایجاد شود اما گوش شنوایی وجود ندارد.
حجت االسالم «کوثری» افزود :سال اقتصاد مقاومتی هم تمام شد اما
کاسه همان کاسه است و آش همان آش.

سدی بزرگ برای رشد فعالیت های هنری می داند
و تصریح می کند :فضای فعلی مجتمع ،در ساعات
بعدازظهر در اختیار اهالی سینماست و از آن جایی
که بیشتر تمرینات گــروه ها در ساعات بعدازظهر
است ،این تداخل امکان بهره بــرداری درست را به
جامعه هنری نمی دهــد .وی اضافه می کند :این
در حالی است که فلسفه وجــودی فضای فعلی که
به نام آمفی تئاتر است ،برای اهالی تئاتر و فعالیت
هــای تئاتری اســت«.صــفــرپــور» یکی از کــارگــردان
های فعال در عرصه هنر نمایش است .او می گوید:
مجتمع غدیر از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
به بخش خصوصی واگــذار شده و موظف است در
قبال آن خدمات بهتری به اهالی هنر ارائــه دهد،
این در حالی است که در عمل این اتفاق نیفتاده
است«.حسن پور» که سال هاست در عرصه موسیقی
فعالیت می کند ،می گوید :متاسفانه بخشی از فضای
مجتمع فرهنگی و هنری موجود به کافی شاپ تغییر
کرده است و در تابستان گذشته هم شاهد برگزاری

کالس های آموزشی نبودیم.وی از این که باید برای
اجرا در فضایی که متعلق به اهالی هنر است ،کرایه
پرداخت کرد ،انتقاد و بیان می کند :حتی برای آماده
شدن گروه ها هم سالن در کمترین زمان ممکن در
اختیار آن ها گذاشته می شود .در همین باره رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شیروان بیان می کند:
واگذاری مجتمع مختص به شیروان ،خراسان شمالی
و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست و دولت در
حال کوچک سازی است .زیبایی اضافه می کند :با
واگــذاری مجتمع به بخش خصوصی ،این مجتمع
 50روز در سال در اختیار هنرمندان است و در این
رابطه باز هم محدودیتی وجود داشته است.وی می
گوید :معترضان به وضعیت موجود ،می توانند برای
واگــذاری مجتمع اقــدام کنند .وی خاطرنشان می
کند :از هیچ یک از هنرمندان نمایش کرایه ای گرفته
نشده است ،اما اگر هنرمندان موسیقی از اجرایشان
درآمدی داشته اند ،بخشی از درآمد به صورت توافقی
به مجتمع واگذار شده است.

فرماندار اعالم کرد:

کاهش  90درصدی بارندگی در شیروان

عوض زاده -بارندگی در شیروان در دو سال اخیر  90درصد کاهش داشته است.فرماندار شیروان در
جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان با بیان این مطلب افزود :روند حرکتی ما همان روند گذشته است در
حالی که روند تغییر اقلیم روند قبلی نیست«.مرآتی» با بیان این که با توجه به شرایط کنونی فقط تالش برای
بهبودی کافی نیست تصریح کرد :برای هر برشی از حوزه شهرستان باید یک تحول را شاهد باشیم.وی در
این جلسه که با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به انتخاب
شیروان به عنوان پایلوت توانمندسازی اقتصاد عشایر در استان ،پیشنهاد داد طرحی ارائه و پیگیری شود تا
خراسان شمالی به عنوان پایلوت توانمندسازی اقتصاد عشایر در کشور انتخاب شود.

فرماندار فاروج:

جشن های دهه فجر مردمی باشد

میم پرور -همه جشن های ایام ا ...دهه فجر در شهرستان باید مردمی و فراگیر باشد و در مدارس تمامی امور
مراسم جشن به دانش آموزان واگذار شود.فرماندار فاروج در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با
بیان این مطلب ،از کسب رتبه برتر استانی این شورا در سال تحصیلی  95-96خبر داد«.رجائی نیا» گفت:
برگزار کردن برنامه های دهه فجر به شکل فراگیر و سامان دهی کمی و کیفی امالک آموزش و پرورش در مناطق
مختلف این شهرستان به عنوان دو دستور کار مهم این شورا باید به صورت ویژه پیگیری شود.حجت االسالم
«قلی زاده» امام جمعه فاروج نیز در راستای شکل گیری مجمع خیران مدرسه ساز افزود :تمامی شهروندان در
این خصوص می توانند با جذب ،شناسایی و معرفی خیران داخل و خارج از استان و کشور در کمک به همنوعان
خود نقش مهمی داشته باشند.حجت االسالم «نادعلیزاده» امام جمعه تیتکانلو نیز با تبریک سالروز میالد
حضرت زینب(س) به نقش مهم این حضرت در پرستاری از اسالم پرداخت«.معتمدی» مدیر آموزش و پرورش
فاروج نیز گفت :در طول دهه فجر برنامه های متنوعی در مدارس این شهرستان برگزار می شود.

مرگ یک آهو در محور گراتی -صفی آباد
نجفیان -رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین از مرگ آهوی آبستن در محور گراتی -صفی آباد خبر
داد«.روح ا ...الیق» با بیان این که تالش رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی
اسفراین برای حفظ جان این آهوی آبستن بی نتیجه ماند افزود :در نخستین لحظات احتمال می رفت
تله فیزیکی احتمال فوت این آهو باشد و در بررسی های دقیق بعدی مشخص شد ،تصادف خودرو با آهو و
شکستگی ها و خونریزی های داخلی منجر به مرگ آهوی آبستن شده است.

از شهرستان ها چه خرب؟
نجاهی-جرگالن
*«افشین» مسئول روابط عمومی فرمانداری راز و جرگالن با بیان این که نشست هم اندیشی فرماندار راز
و جرگالن با بخشداران و مشاوران امور بانوان فرماندار برگزار شد گفت :در این نشست در رابطه با مباحث
حوزه بانوان شهرستان به ویژه بررسی علت خودکشی زنان این شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

