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سرمقاله

جایگاه شوراها 
در قانون اساسی

سعید افقی
بر اساس قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
اداره امور کشور باید به اتکای آرای عمومی انجام 
شــود، همان طور که قانون اساســی مقرر نموده 
مداخلــه سیســتم در حکومت از طریق ریاســت 
جمهــوری، مجلس شــورای اســالمی، مجلس 
خبرگان، و شــوراهای کشــور تحقــق می یابد، 
بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق 

حاکمیت ملی می نامند.
اصل هفتم: طبق دســتور قــرآن کریم »و امرهم 
شوری بینهم«، »و شــاورهم فی االمر«، مجلس 
شورای اسالمی، شورای استان، شهرستان، شهر، 
محل، بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم 
گیری و اداره امور کشورند که طرز تشکیل و حدود 

اختیارات وظایف شوراها را قانون معین می کند.
اصل یک صدم: برای پیشــبرد ســریع برنامه های 
اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، 
آموزشی، و ســایر امور رفاهی از طریق همکاری 
مــردم با توجه به مقتضیــات محلی اداره امور هر 
روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت 
شــورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان 
صــورت می گیرد، که اعضــای آن را مردم همان 
انتخاب کنندگان  انتخاب می کنند. شــرایط  محل 
و انتخاب شــوندگان و حــدود وظایف و اختیارات 
و نحــوه انتخــاب و نظارت شــوراهای مذکور و 
سلســله مراتب آنهــا را که باید بــا رعایت اصول 

۷ سالن سینما 
توسط حوزه هنری
 در خراسان شمالی

 تجهیز می شوند
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سرمقاله

وحدت ملــی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اســالمی و 
تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

اصل یکصد و یکم: به منظــور جلوگیری از تبعیض و جلب 
همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت 
بر اجرای هماهنگ آن شــورای عالی اســتان ها مرکب از 
نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل 

و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم: شورای عالی استان ها حق دارد در حدود 
وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیمًا یا از طریق دولت به 
مجلس شورای اسالمی پیشــنهاد کند. این طرح ها باید در 

مجلس موردبررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و ســوم: استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات 
کشــوری که از طرف دولــت تعیین می شــوند، در حدود 
اختیارات شــوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هســتند. 
)تصمیمات شــوراها نباید مخالف موازین اسالمی و قوانین 

کشور باشد(.
اصل یکصد و ششم: انحالل شوراها جز در صورت انحراف 
از وظایف قانونی ممکن نیســت و مرجع تشخیص انحراف 
و ترتیب انحالل شــوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون 
معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد 
به دادگاه صالح شــکایت کند و دادگاه موظف است خارج از 

نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسالمی 
کشور یکی از ارگان های تصمیم گیری و اداره امور کشورند 
و اگرچه به لحاظ تصمیمات ســازمانی واداری کشور دارای 
وظایف خاص خود هســتند، ولی ازنظر قانون اساسی و حق 
حاکمیت در طراز ســایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. حتی 
دامنه حکومت آنها به اندازه ای اســت که مســئولین دولتی 
موظــف به رعایت تصمیمــات آنها در حدود اختیاراتشــان 

هستند.
همچنین بامالحظــه اصل یکصدم قانون اساســی به نظر 
می رســد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع 
قدرت در نظام هــای اجتماعی، امــور اجتماعی، اقتصادی، 
عمرانی، و فرهنگی و ... اگرچه مســتقیمًا سیاسی نیستند و 
اصواًل جدای از امور سیاســی محسوب می شوند، اما دارای 
کارکردهای سیاسی نیز می تواند باشد. به ویژه ازآن جهت که 
ایــن بخش ها به وجود آورنده طیف خاصی هســتند که در 
فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می شوند. 
قانون اساســی با واگذاری این دســته از امور و فعالیت های 
اجتماعی به شــوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در 

دست عده خاص نباشد.

با حضور معاون رییس جمهور؛

۷ پروژه بزرگ کشاورزی در 
خراسان شمالی بهره برداری می شود

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی خراسـان شـمالی 
جهـاد  هفتـه  گرامیداشـت  بـا  همزمـان  گفـت: 
کشـاورزی ۷ پروژه بزرگ کشـاورزی در این اسـتان 
بـه صورت ویدئـو کنفرانـس باحضور معـاون رییس 

می رسـد. بهره بـرداری  بـه  جمهـور 
و  گـذاری  سـرمایه  میـزان  یوسـفی  دکترعبدالـه 

هزینـه کرد ایـن پروژه هـا را۹۹۳۵۲ ریـال از محل 
اعتبـارات بخش دولتی و ۱۴۵۶۱ میلیون را سـرمایه 

گـذاری در بخـش خصوصـی عنـوان کرد.
وی حجـم عملیـات ایـن پـروژه هـا را ۵.۴ هکتـار 
ذکـر کـرد و افزود: با بهـره برداری از ایـن پروژه ها 

بـرای ۳۰ نفـر اشـتغال ایجاد می شـود.

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی خراسـان شـمالی 
بـا اشـاره بـه اینکـه هفـت پـروژه قابـل افتتـاح در 
زیربخـش باغبانـی اسـت گفـت: از این تعـداد طرح 
تاکسـتان در  ۴ طـرح گلخانـه و سـه طـرح فـراز 
شهرسـتان بجنـورد و شـیروان به بهره بـرداری می 

. سد ر

رییس هیات مدیره شــرکت ســهامی زراعی بهکده 
رضوی در خراســان شمالی فروش دام بهکده رضوی 
به عنوان بزرگترین مجتمع اقتصادی شمالشرق کشور 
موســوم به اراضی بیماران جوزامی را در این اســتان 
که پیشتر در برخی رســانه های استانی منعکس شد 

را تکذیب کرد.
مهدی عباســپور اظهار داشت: ســاالنه ۵۰۰ تن جو 
بعنوان اصلی ترین خوراک دام در این شــرکت تولید 
می شود که پیش بینی می شود امسال با وجود کم ، 

با برنامه ریزی مناسب نیاز دامداران برآورد می شود.
به گفتــه وی هم اکنون در انبارهــای ذخیره بهکده 
رضوی نیاز سه ماهه آینده علوفه دامداران تامین شد 

و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.
وی اضافه کرد : در این مجتمع سه هزار و ۷۰۰ راس 
دام سبک و بیش از ۱۵۰ راس دام سنگین نگهداری 

می شــود که در حوزه تولید گوشت قرمز، شیر و سایر 
لبنیات پتانسیل بسیار خوبی وجود دارد و برای تامین 
علوفه دامها و نیاز بهکده دو هزار مزرعه کشاورزی و 
حــدود ۳۵ هزار هکتار مرتع نیز در اختیار این مجتمع 

قرار داده شد.
وی خاطرنشان کرد : به دلیل خشکسالی و کم آبی در 
ســالهای اخیر صرفا یک سوم از مزارع کشاورزی زیر 

کشت قرار می گیرد.
رییس هیات مدیره بهکده رضوی در خراسان شمالی 
گفت: جهاد کشــاورزی که ۴۹ درصد از ســهام این 
شــرکت را داراســت تاکنون ۴۰ هکتار از زمین های 
کشــاورزی را به آبیاری نویــن تجهیز کرده که بازده 
خوبی را در تامین علوفه و محصوالت کشاورزی دارد.

دو روز قبل یکی از سایت های خبری استان خراسان 
شمالی مدعی شد که بهکده رضوی به دلیل نداشتن 

علوفه بــه ناچار در حال فروش تعــدادی از دامهای 
مجتمع است.

عباســپور مهمترین مشکل بهکده رضوی را صرفنظر 
از مالکیت ، بدهی ۶۰ میلیارد ریالی به تامین اجتماعی 
ناشی از ســهم بیمه ای کارگران این مجتمع دانست 
و گفت: امیدوار هســتیم با فروش فرآورده های لبنی 
و کشاورزی در سالهای اخیر این بدهی ها را پرداخت 
کنیم.وی اظهارداشــت : پیش از این مطالبات تامین 
اجتماعــی از مجتمع اقتصــادی بهکده رضوی حدود 
۱۳۰ میلیــارد ریال بــود که با ســوددهی این واحد 
کشاورزی حدود ۷۰ میلیارد ریال از این بدهی پرداخت 
شد.وی بیان کرد: الزم است تا جهاد کشاورزی بیش 
از این در مدیریت این شــرکت بزرگ سهیم باشد و 
با همکاری بتوانیم نقش مهمــی را در تولید و رونق 

منطقه داشته باشیم.

به گزارش اتفاقیه٬ امیر حسین قاضی زاده هاشمی 
در سفری یک روزه به خراسان شمالی آمد وپس 
از حضور در بجنورد٬ به شهرســتان مرزی راز و 

جرگالن رفت و با مردن آن منطقه دیدار کرد.
قاضی زاده هاشــمی تنها نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری اســت که در دوران تبلیغات به استان 

خراسان شمالی سفر کرد.
قصدکنارهگیریازصحنهانتخاباتراندارم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
صبح روز گذشــته در فرودگاه بجنورد گفت: قصد 
کناره گیری از صحنــه انتخابات را ندارم و تا آخر 

هستم.
به گــزارش اتفاقیه به نقل ازخبرگزاری تســنیم 
٬ ســید امیرحســین قاضی زاده هاشمی در جمع 
خبرنگاران در فــرودگاه بجنورد اظهار داشــت: 
استان های مرزی اولویت ویژه ای در دولت سالم 

دارند و تالش داریم وضعیت صادرات و بازارهای 
مرزی را در این استان ها به نفع مردم منطقه تغییر 

دهیم.
وی افزود: اســتان خراســان شــمالی جایگاه و 
موقعیت بســیار خوبی دارد و محرومیت هایی که 
ناشــی از تبعیض و ناعدالتی در توزیع امکانات و 
بودجه هاست٬ شایسته این استان محروم نیست.

وی همچنین با اشــاره به ضــرورت جلوگیری از 
خام فروشــی گفت: هدف ما این است تا استقالل 
اقتصــادی همه جانبه در کشــور ایجاد کرده و تا 
زمانــی که می توانیم ارزش افزوده ایجاد کنیم از 

خام فروشی جلوگیری کنیم.
همچنیــن گفــت: افتخار می کنم که خراســانی 
هستم. خراســان مهد علم، تمدن، رشد و ویژگی 
هــای فرهنگی اســت که مردمی غیــور دارد و 

مرزداران شرقی کشورهستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و 
عشایر خراسان شمالی گفت: با موافقت هیات امنای 
صندوق هــای بیمه ای، حقوق مســتمری بگیران 
صندوق بیمه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ 

درصد افزایش یافت.
محمدرضا غالمــزاده در گفتگو با خبرنگار ما افزود: 
این افزایــش حقوق به همراه حقــوق خرداد ماه و 
مابه التفاوت حقوق ماههای فروردین و اردیبهشــت 
به حساب مســتمری بگیران استان خراسان شمالی 

واریز شد.
غالمزاده گفت: در حال حاضر ۲۷۵۰ خانوار کشاورز، 
روســتایی و عشــایر که در ۵۲۴ روســتای استان 
خراسان شــمالی ســکونت دارند، بصورت ماهیانه 

از صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستائیان و 
عشایر حقوق دریافت می کنند. 

وی تصریح کرد: در خرداد ماه جمعًا مبلغ ۲۹ میلیارد 
و پانصــد میلیون ریال حقوق به مســتمری بگیران 

استان خراسان شمالی پرداخت شده است. 
مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان اظهارداشت: در 
اســتان خراسان شــمالی ۶۳۵۰۰ نفر تحت پوشش 
بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستائیان و عشایر قرار 
داشــته و کلیه افراد فاقد بیمــه اجتماعی درصورت 
داشتن شــرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی 
می تواننــد از خدمات دولتی این صنــدوق بیمه ) 
پرداخت نزدیک به ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت( 

استفاده نمایند.

مدیرکل دامپزشــکی خراسان شــمالی گفت: ضعف 
زیرساخت ها و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 
دام یکــی از چالش های مهم تولیدکنندگان اســتان 
است که ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با این 

بخش ضروری است.
حمید رمضانی  در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشــت: 
ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی ســبب شده تا سود و 
ارزش افزوده ناشــی از فعالیت دامداران استان نصیب 

این تولیدکنندگان نشود.
وی در بخش دیگر ســخنان خود درباره بیماری تب 
مالت و باال بودن میزان شــیوع آن نسبت به متوسط 
کشوری گفت: میانگین ابتال به تب مالت و یا بروسلوز 
در جمعیت انســانی در سطح کشــور ۲۱ نفر در ۱۰۰ 
هزار نفر است که این رقم در این استان ۳۱ نفر در هر 

۱۰۰ هزار نفر است.
وی علت ابتال به تب مالت را اســتفاده از لبنیات فله 

ای عنوان کرد و گفت: در این استان اقبال به استفاده 
از این محصول باال است، به واسطه فرهنگ حاکم بر 

مردم،ذائقه به استفاده از شیر فله ای است.
رمضانی بــا بیان اینکه تب مالت، بیماری مشــترک 
میان انســان و دام است و در این زمینه باید دام های 
آلوده، با انجام تســت شناسایی و کشتار شوند، گفت: 
هر چند در ســال های گذشــته بابت حذف دام های 
آلوده، غرامت پرداخت می شد اما از سال گذشته تنها 
بیمه گذاران دام می توانند بابت کشــتار دام غرامت 
دریافت کنند و بر این اســاس دامــدار نگران جبران 

نشدن خسارت های ناشی از آن است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی افزود: دامپزشکی 
برای کنترل بیماری های مشــترک انسان و دام نیاز 
به حمایت دارد.رمضانی اظهار داشــت: در این زمینه 
در ســال ۹۲ برای کنترل بیماری بروسلوز، تامین ۳۰ 
میلیار ریال اعتبار در کارگروه سالمت و امنیت غذایی 

استان مصوب شــد اما میزان بسیار کمی از این رقم 
تخصیص یافت و طرح به طور کامل اجرایی نشد.

وی با اشــاره بــه اینکه پــس از آن هــم اعتباری 
بــرای اجرای طــرح اختصاص پیدا نکرده اســت اما 
واکسیناســیون ساالنه انجام می شــود اظهار داشت: 
یکی از مشکالت برای کنترل بیماری، عدم بیمه دام 
و نبود اعتبار برای پردخت غرامت به دامدار ناشــی از 

حذف دام مبتال است.
وی گفــت: با توجه به اقبال مردم به شــیر و لبنیات 
فله ای، ســاماندهی شیر خام در استان در دستور کار 
قرار گرفت تا مشکالت ناشی از مصرف این محصول 
کمتر شود اما در این زمینه تداخل صنفی سبب شد تا 

طرح به خوبی اجرا نشود.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: مشکل این 
اســت که بخش زیادی از شیر توزیعی در جاهایی که 

مجوز الزم را ندارند عرضه می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان شمالی از 
کاهش ۴۰ درصــدی تولید علوفه در عرصه های منابع 
طبیعی استان به علت وقوع خشکسالی طی امسال خبر 
داد.وحید در گفتگو بــا خبرنگار ما گفت: ظرفیت میزان 
تولید علوفه در این اســتان تا حدود ۱۲۰ هزار تن است 
که خشکسالی و کاهش شدید بارندگی ها موجب شده 
تولید علوفه با مقدار ۵۵ هزار تن کاهش یابد.وی افزود: 
زمانیکه میزان تولید علوفــه در مراتع کاهش می یابد، 
فشــار دام برای چرا بر روی عرصه ها زیادتر می شــود 
که نتیجه آن امر بیابان زایی اســت.وحید با بیان اینکه 

سیاســت ها در حوزه دامپروی، افزایش تعداد دام است، 
ادامه داد: ما هدف از اجرای این طرح توسعه دامداری به 
صورت صنعتی است نه به صورت داشتی و رمه گردانی، 
دام های موجود در خراسان شمالی دو نیم و تا سه برابر 
بیشتر از ظرفیت مراتع استان هستند.این مقام مسئول با 
اشــاره به اینکه سطح عرصه های بیابانی در این استان 
۱۸۰ هزار هکتار اســت، بیان کرد: از این مساحت، چهار 
هزار هکتار کانون بحرانی است.وی تاکید کرد: با اقدامات 
انجام شده کانون های بحرانی عرصه های بیابانی استان 
افزایش نیافته اســت و حتی رو به کاهش بوده اســت، 

بطوری که خراسان شمالی از لحاظ شاخص های بیابان 
زدایی جزء استان های برتر در کشور بوده است.مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی افزود: سطح 
جنگل های دست کاشت در عرصه های بیابانی استان 
که بیشــتر به صورت طاق زار است، به بیش از ۱۵ هزار 

هکتار رسیده است.
به گفته وی، از سال ۸۳ تا ۹۹ در سطح حدود هفت هزار 
و ۵۳۰ هکتار امر نهال کاری در مناطق بیابانی اســتان 
انجام شده است.وی مساحت اجرای طرح مدیریت روان 

آب در این مناطق را نیز چهار هزار هکتار اعالم کرد.

مسوول صندوق بازنشستگی خراسان شمالی گفت: 
اجــرای طرح »امید رفاه« به صــورت پایلوت برای 
بازنشستگان استان آغاز شده است که در این راستا 
و با همکاری بانک رفاه تسهیالت یک میلیارد ریالی 
به ۱۳ هزار بازنشسته این صندوق پرداخت می شود.

رضا فیضی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: در راستای عمل به مســوولیت اجتماعی و  
ارتقای  امور رفاهی و معیشت بازنشستگان صندوق 
بازنشســتگی کشوری، طرح امید رفاه برای اعضای 
صندوق در این اســتان اجرایی شد تا در قالب این 
طرح هریک از بازنشســتگان صندوق در بازه زمانی 
۱۰ ماهه و در اقســاط توافقی هــر مبلغی را که در 
بانک رفاه سپرده گذاری کنند معادل ۳۰ برابر مبلغ 
مذکور را به عنوان تســهیالت با ســود ۶ درصد تا 

سقف یک میلیارد ریال دریافت می کنند.
وی افزود: ارائه تســهیالت به بازنشستگان نیاز به 
ضامن ندارد و صندوق از محل کسر حقوق، ضمانت 
وام را بر عهده می گیرد.فیضی نژاد اظهار داشــت: 
عالوه بر این، هر ماه به ۳۰ نفر از بازنشســتگان که 
تراکنش های بانکی آنان از طریق بانک رفاه صورت 
پذیرد هدایای نقدی و غیر نقدی  پرداخت می شود.

مسوول صندوق بازنشستگی خراسان شمالی با بیان 
اینکه علت بیشــتر مراجعه کنندگان به این صندوق 

در ماه های اخیر درخواست وام بود افزود:هم اینک 
ماهانــه ۹۰۰ میلیارد ریال حقوق به بازنشســتگان 
استان پرداخت می شــود و اعضای این صندوق با 
دریافت تسهیالت هم اکنون ماهانه ۲۵ میلیارد ریال 

نیز قسط پرداخت می کنند.
وی گفــت: بازنشســتگان این اســتان از وام ۵۰۰ 
میلیون  ریالی برای خرید کاال نیز خوب اســتقبال 
کردند و ۳۲۵ نفر در چهار ماه اخیر از این تسهیالت 
بهره مند شــده اند که  در اجرای این طرح بیش از 

۶۶ میلیارد ریال وام به آنان پرداخت شد.
وی اظهار داشــت: هزار و ۴۰ نفر نیز از وام به مبلغ 
۱۰۰ میلیون ریال بهره مند شــدند بطوریکه در هر 
ماه بــه ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از اعضای این صندوق وام 

قرض الحسنه پرداخت می شود.
وی افزود: از مجموع بازنشتســگان استان ۶ هزار و 
۶۹۷ نفر مرد و بقیه زن هســتند و همچنین۲ هزار 
و ۱۹۶ نفر نیز افراد تحت حمایت بازنشســتگان که 

فوت شده اند زیر پوشش صندوق هستند.
فیضی نــژاد با بیان اینکه اعضای صندوق شــامل 
فرهنگیان و ۵۴ دستگاه، نهاد و سازمان است اظهار 
داشت: از مجموع کل اعضای صندوق بازنشستگان 
استان ۹ هزار و ۳۷۸ نفر بازنشتسه فرهنگی و مابقی 

مربوط به سایر دستگاه ها است.

معاون توســعه مدیریت و منابع حوزه هنری گفت: 
حوزه هنــری از یک مجموعه خصوصی ۷ ســالن 
سینمای در حال ســاخت و یک فروشگاه کتاب را 

خریداری کرده  و بناست آنها تجهیز شوند.
به گزارش اتفاقیه به نقل از خبرنگار مهر، عبدالحمید 
قره داغی در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراســان 
شــمالی اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر تولیدات 
مختلــف در حوزه مقاومت تاکید ویژه دارند، با توجه 
به ابالغ رهبر انقالب می بایست سینماهای زیر نظر 
مجموعه های ایشــان به حوزه هنری واگذار می شد 

که بخشی از این کار اتفاق افتاده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه هنری با تاکید 
بر این که خراسان شمالی در حوزه نشر آثار عملکرد 
مناسبی داشته، گفت: باید در این حوزه بیش از پیش 
فعالیت کنیم.قره داغــی تصریح کرد: رهبر انقالب 
تکلیف سینما داری را بر عهده حوزه هنری گذاشته 
است و سعی داریم این مســئله را گسترش دهیم، 
هنری از پرورش هنرمند تا تولید فیلم و سینما داری 

را در دستور کار خود دارد و آن را اجرا خواهد کرد.
وی با اشــاره به اینکه خراسان شمالی سینما درخور 
اســتان نداشــت، گفت: از یک مجموعه خصوصی 

هفت سالن سینمای در حال ساخت و یک فروشگاه 
کتــاب را خریداری کرده ایم و بناســت آنها تجهیز 
شوند و در اختیار فعالیت های هنری و نمایشی قرار 

بگیرند.
نماینــده ولی فقیه در خراســان شــمالی نیزگفت: 
خراســان شــمالی اســتانی است که نســبت به 
اســتان های دیگر زیرســاخت های زیادی ندارد لذا 
نهادهای مختلف ملی باید در خراسان شمالی تحول 
ایجاد کنند.حجت االسالم نوری با اشاره به سریال 
گاندو گفت: محتویــات این فیلم بارها و بارها گفته 
شده بود اما چون با ابزار هنر منتشر شد، تأثیر بسیار 

زیادی داشت.
امام جمعه بجنورد با اشــاره به گسترش شبکه های 
اجتماعی و رســانه ها، گفت: مخاطب عام ســینما 
کاهش یافته لذا باید برای اقشار خاص و با تحلیل، 
فیلم در سینما ارائه شود تا به صورت هدفمند انتشار 

یابد.
وی در انتهــا بیان داشــت: مســائلی مانند عفاف، 
آســیب های فضای مجازی،  اجتماعی،  آسیب های 
فرهنگ مقاومت و … باید از توســط حوزه هنری 

تبدیل به گفتمان شود.

فروش دام بهکده رضوی به دلیل نداشتن علوفه تکذیب شد قاضی زاده هاشمی به خراسان شمالی سفر کرد

 افزایش 25 درصدی حقوق مستمری بگیران صندوق

 بیمه اجتماعی استان

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی؛

 ایجاد صنایع تبدیلی دام امر ضروری است

کاهش ۴۰ درصدی تولید علوفه در عرصه های منابع طبیعی خراسان شمالی طی امسال ۱۳هزار بازنشسته خراسان شمالی از مزایای طرح 
امید رفاه بهره مند می شوند

 ۷ سالن سینما توسط حوزه هنری در
 خراسان شمالی تجهیز می شوند

غرق شدن کودک 9 ساله در سد چندیر 
جرگالن

به گزارش اتفاقیه به نقل از عصراترک، روز گذشــنه کودک ۹ 
ساله از اهالی شهرک اسمی دوالن جرگالن که همراه پدر برای 

آبیاری دام به کنار سد رفته بود در سد غرق شد.
شهرک اسمی دوالن ۲۰۰ خانوار جمعیت دارد که برای ساخته 

شدن سد در این نقطه سکونت داده شدند .
بــه گفته اهالی چشــمه ای در نزدیکی روســتا وجود دارد که 
امــکان ایجاد آبخوری برای دام  در اطــراف آن  وجود دارد و 
خواستار  شدند تا مسئوالن مربوطه اقدام به ایجاد چنین مکانی 

در شهرک بکنند.
خواسته اهالی فنس کشی اطراف سد در محدوده شهرک است 

تا شاهد اتفاقات تاسف بار این چنینی نباشند.
جوابیه شهرداری بجنورد به اداره کل 

حفاظت محیط زیست
شــهرداری بجنورد در پاسخ به شــبهات مطرح شده از سوی 
حفاظت محیط زیست برای ســوزاندن الستیک های فرسوده 

طی اعالم توضیحاتی را به شرح ذیل صادرکرد:
مدیرمحترم حفاظت محیط زیست شهرستان بجنورد احتراما به 
اطالع می رسانیم دفع و امحای زباله تحت مدیریت شهرداری 
شامل سوزاندن زباله نیست و کامال به روش امحا و دفن انجام 
می گیرد، اما متاســفانه برخی افراد ســودجو و فرصت طلب به 
طمع دســت یافتن به ســیم آالت داخل تایر و الستیک های 
فرسوده اقدام به آتش زدن آن می کنند که بارها مورد اعتراض 
خادمین شــهرداری نیز واقع شــده اســت اما بــه دلیل اینکه 
شــهرداری اهرم جدی برای ممانعت ندارد متاسفانه همچنان 

شاهد این معضل شهری هستیم.
اما اینکه مدیرمحترم حفاظت محیط زیســت با اینکه اشــراف 
کامل دارند که این معضل به دست افراد سودجو انجام می گیرد 
، تیرپیکان نقد را به سمت شهرداری می گیرند و اخطاررا برای 

ما صادر می کنند دور از ذهن و غیرقابل باوراست. 
مضاف براینکه شــهرداری دراین امر کوچکترین مســئولیت یا 

اهرم اجرایی ندارد.
درمورد بنــد دوم گزارش خبری با موضوع دفــن گاه زباله به 
اطالع می رســانیم ایســتگاه میانی زباله بزودی به بهره وری 
خواهد رســید و دراولین فرصت نســبت به جا به جایی دفنگاه 

زباله اقدام خواهیم کرد.
هزینه ۱۱میلیارد تومان برای طرح های 

راهسازی خراسان شمالی
مدیرکل راه و شهرســازی استان گفت: تا کنون برای پنج طرح 
راهســازی در حال اجرا در محور های اصلی و فرعی اســتان، 

۱۱میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان هزینه شد.
مدیرکل راه و شهرســازی خراسان شمالی گفت: تا کنون برای 
اجرای پنج طرح راهسازیهزینه ۱۱ میلیارد تومان برای طرح های 
راهسازی خراســان شــمالی در محور های اصلی و فرعی  در 
دست اجرای استان، ۱۱میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان هزینه شده 
است.قاسم قاســمی افزود: این طرح ها به طول ۲۱کیلومتر در 
دست اجرا اســت که برای تکمیل آن هزار و ۴۳میلیارد تومان 
اعتبار نیاز اســت.به گفته وی چهار پروژه راهسازی در بجنورد 
و یک پروژه در اســفراین در دست اجرا است.طول بزرگراه های 
استان ۱۸۵کیلومتر، راه های اصلی ۴۲۱کیلومتر و راه های فرعی 

۷۴۵کیلومتر است.
اصناف استان ازتسهیالت کم بهره بانک 

رفاه بهره مند می شوند
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گفت: با توافقات صورت گرفته 
فی مابین اتاق اصناف با مدیریت بانک رفاه و اصناف استان می 

توانند ازتسهیالت کم بهره ویژه استفاده کنند.
به گزارش اتفاقیه به نقــل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز 
استان خراسان شمالی امیدوارافزود: در راستای تحقق شعار سال 
تولید،پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها جهت تامین منابع مالی و 
تسهیالت کم بهره ویژه اصناف و بازاریان طرح های ویژه بانک 
رفاه جهت اصناف و بازاریان در نظر گرفته شــده است. وی در 
ادامــه افزود: واحدهای صنفی دارای پروانه کســب میتوانند با 

مراجعه به شعب بانک رفاه از این تسهیالت استفاده نمایند.

خبر

ستاد مرکزی تبلیغات انتخاباتی
 دکتر قاضی زاده هاشمی /خراسان شمالی
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اتفاقیه از حال و هوای تبلیغات محیطی و مجازی نامزدهای پارلمان شهری گزارش می دهد؛

نفس های آخرتبلیغات 
انتخاباتی 

گروه گزارش/آقایی
ــان  ــا همچن ــایه کرون ــر س ــات زی تبلیغ
ــد  ــا چن ــه تنه ــی ک ــه دارد، در حال ادام
ســاعت بــه پایــان مهلــت قانونــی 
مانــده،  باقــی  انتخاباتــی  تبلیغــات 
نامزدهــا آخریــن تــالش هــای خــود را 
بــرای جلــب آراء مــردم بــه کار گرفتنــد.

شــبکه های  تاثیرگــذاری  هرچنــد 
اجتماعــی، بــار و بســاط تبلیغــات ســنتی 
ــای  ــی از دورهمی ه ــتادهای انتخابات س
محیطــی بــه مجــازی کــوچ داده شــده و 
ــر  ــت ســتادهای محیطــی محدودت فعالی
شــده اســت، د رعین حــال  تبلیغــات 
هزینه تراشــی های  و  محیطــی 
ــودش  ــای خ ــر ج ــی هنــوز س تبلیغات
ــا  ــک از نامزده ــر ی ــت ه ــده، رقاب مان
شــورای شــهر بــرای گرفتــن یکــی 
ــهری داغ  ــان ش ــای پارلم ــی ه از کرس
شــده اســت و رقبــا در تقــالی رســیدن 

ــتند.  ــم هس ــورای شش ــه ش ب
باقی مانــده  انــدک  فرصــت  در 
تبلیغــات  قانونــی  زمــان  پایــان  تــا 
انتخابــات در هــر جــای  نامزدهــای 
شــهر گشــت و گذاری داشــته باشــی 
انتخاباتــی محیطــی  در چنــد ســتاد 
کــه  مجــازی  فضــای  همچنیــن  و 

ســرک بکشــی شــور انتخاباتــی را مــی 
آتلیــه ای  و  شــیک  بینی،عکس هــای 
ــعارهای  ــاوت و ش ــت هایی متف ــا ژس ب
نقــش بســته زیــر ایــن عکســها در 
جــای جــای شــهر بــه چشــم مــی 
خــورد عکس هــای قــدی و بنرهایــی در 
شــهر و چفــت در چفــت روی دیوارهــا، 
ــا اینکــه شــهرداری، فضایــی مناســب  ب
انتخاباتــی  تبلیغــات  نصــب  بــرای 
نامزدهــا در نظــر گرفتــه اســت، بــاز هــم 
ــی روی  ــر و پرده هــای تبلیغات نصــب بن
در و دیــوار ســاختمان ها را می بینیــم.
وعدههایشیکنامزدهایانتخابات

ــتادها  ــهر درس ــه ای از ش ــر گوش در ه
ــغول  ــوش مش ــب و ج ــه جن ــرادی ب اف
ماســک ها  پشــت  چهره هــا  و  انــد 
پنهان انــد و برخــی نامزدهایــی کــه 
ــد و هریــک تــالش مــی  ماســک ندارن
ــه در  ــود ک ــه  خ ــه رزوم ــا ارائ ــد ب کن
بســیاری از ایــن رزومــه هــا نیــز هیــچ 
ــه حــوزه  ربطــی از تخصصــی مرتبــط ب
مدیریــت شــهری دیــده نمی شــود مــی 
خواهنــد پیــروز میــدان باشــند و بــا  ایــن  
ــد و  ــخن می گوی ــر دری س ــال از ه ح
ــر  ــد نظ ــا بتوانن ــد ت ــی می ده وعده های

ــد. ــب کنن ــود جل ــه خ ــردم را ب م

هــر یــک از نامزدهــا از توســعه شــهری 
و شهرســازی و اهــداف خــود مــی گویــد 
ــدون  ــهری ب ــد ش ــی خواهن ــگار م و ان

مشــکالت را بــرای مــا رقــم بزننــد.
وعــده هــای رنگارنــگ کــه تقریبــا 
وعــده رســیدگی بــه حاشــیه شــهر، 
پــای ثابــت شعارهاســت امــا شــعارگونه 
بــودن، بــی برنامگــی و نداشــتن هــدف 
مشــخص در بســیاری از گفتــه نامزدهــا 

ــت. ــهود اس مش
ــات  ــان تبلیغ ــا همچن ــایه کرون ــر س زی
از  برخــی  در  هرچنــد  دارد  ادامــه 
شــیوه نامه  ایــن  خلــوت  ســتادهای 
برخــی  در  امــا  می شــود،  رعایــت 
ایــن  انتخاباتــی  تبلیغــات  محافــل 
ــود.  ــی ش ــت نم ــا رعای ــیوه نامه کرون ش

تبلیغاتگستردهدرفضایمجازی
امــا تبلیغــات در فضــای مجــازی، موجی 
ــه راه  ــی را ب ــات محیط ــتر از تبلیغ بیش
انداختــه اســت. شــبکه های مختلــف 
اجتماعــی ُپــر شــده اند از تبلیغــات و 
ــبکه های  ــار وارد ش ــر ب ــا ه ــن روزه ای
ــس اپ  ــرام و وات ــر تلگ ــی نظی اجتماع
می شــویم، ناخواســته مــا را در گروهــی 
کــه  گروه هایــی  کرده انــد،  عضــو 
بــرای  بی نام و نشــان  افــراد  ازســوی 

ــده اند. ــاد ش ــزدی ایج ــداری از نام طرف
قومیوقبیلهایانتخابنکنیم

ــاره  ــن ب ــگاه در ای ــتاد دانش ــی از اس یک
ــاره  ــا اش ــا ب ــگار م ــا خبرن ــو ب در گفتگ
بــه  نداشــتن آگاهــی کافی قشــرهایی از 
مــردم  از وظایــف شــوراهای شــهر، مــی 
ــد: متاســفانه  در بســیاری از مــوارد  گوی
شــاهد هســتیم کــه معیــار اصلــی مــردم 
ــی و  ــور قوم ــا، فاکت ــاب نامزده در انتخ

ــه ای اســت. قبیل
بــا  شناســی  جامعــه  اســتاد  ایــن   
ــد،  ــای متعه ــد نامزده ــه بای ــان اینک بی
ــن  ــرای ای ــه ب ــا تجرب ــص و ب متخص
ــا  ــا ب ــود ت ــاب ش ــم انتخ ــه مه وظیف
برنامــه و هــدف، قــوی و عملگــرا اقــدام 

ــد. کنن
ــان  ــه شناســی بی ــتاد دانشــگاه جامع اس
ــه و  مــی کنــد: انتخــاب درســت، عالمان
ــرفت  ــعه پیش ــب توس ــانه موج کارشناس

مناطــق شــهری خواهــد شــد. 
اکنــون  کنــد:  مــی  تصریــح   وی 
لحظــات حســاس انتخــاب اصلــح اســت 
و بایــد بــی تفــاوت بــه تاثیــر ایــن 
ــن  ــردم در تعیی ــیم و م ــات نباش انتخاب
آگاهانــه  کشــور  و  شــهر  سرنوشــت 

تصمیــم بگیرنــد.

کاروانشورشرکتانتخاباتدربجنورد
راهاندازیشد

رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
اعــالم  نیزبــا  بجنــورد  شــهرداری 
ــاد  ــتای ایج ــت: درراس ــر گف ــن خب ای
شــورانتخابات ، برنامــه هــای فرهنگــی 

متنوعــی در دســتور کار اســت.
محمــد موفــق گفــت: قــرار اســت ایــن 

ــرا  ــی اج ــب متوال ــی چهارش ــه ط برنام
ــب  ــنبه ش ــه دوش ــن برنام ــود و اولی ش
ــر  ــدان کارگ ــه می ــار منطق ــود در چه ب
ــهید  ــدان ش ــرات ، می ــارراه مخاب ، چه
ــهر  ــارک ش ــهربازی و پ ــارک ش و دوپ

ــد. برگزارش
و  نوجوانــان  حضــور  افــزود:  موفــق 
ــی  ــم انقالب ــا مفاهی ــرودها ب ــرای س اج

ــتانی  ــتاد اس ــارت س ــت نظ ــال تح کام
ــه  ــظ فاصل ــا حف ــا و ب ــت برکرون مدیری
ــرد. ــی گی ــام م ــی انج ــذاری اجتماع گ

تجهیــز  داد:  ادامــه  مســئول  ایــن 
ــش  ــرای پخ ــو ب ــه بلندگ ــا ب خودروه
منظــور  بــه  موســیقی  و  ســرودها 
تشــویق و ترغیــب شــرکت در انتخابــات 
ــای  ــت ه ــری از فعالی ــش دیگ ــز بخ نی

ایــن ســازمان اســت کــه طــی چنــد روز 
ــه  ــه ب ــا عصــر روز جمع ــده ت ــی مان باق

ــد. ــی رس ــام م انج
شــاهد  امیدواریــم  گفــت:  موفــق 
بیشــترین ســطح مشــارکت عمومــی 
ــی  ــا تمام ــیم ت ــات باش ــن انتخاب در ای
ــهای بدخواهــان نظــام مقــدس  تالش
جمهــوری اســالمی نقــش بــر آب شــود.

ابراز تاسف و اعتراض بانک مرکزی از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه؛

تشکیل پرونده ابربدهکاران بانکی با پیگیری های کمیته فرا دستگاهی در بانک مرکزی بوده است
بانــک مرکزی در نامــه ای به قوه قضاییه ضمــن تاکید بر اهمیت 
موضوع پرونده های ابر بدهکاران بانکی تشــکیل این پرونده ها را 
نتیجه پیگیری های کمیته فرا دســتگاهی مطالبات غیرجاری بانک 

ها در بانک مرکزی دانست.
به گزارش  اتفاقیه و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک 
با ارســال نامه ای به قوه قضائیه با اشاره به تاریخچه و علل تشکیل 
کمیته فرادســتگاهی مطالبات غیرجاری بانک ها و ترکیب اعضای 

آن متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف شامل بانک مرکزی، 
دبیرخانه ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت خانه های 
اطالعات و امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، دادستانی 
کل کشور، دادســتانی عمومی و انقالب تهران، سازمان ثبت اسناد، 
نیروی انتظامی و ســازمان اطالعات ســپاه، فرآیند طرح و بررسی 
پرونده هــا از نقطه آغازین در کمیته تا ارجــاع آن به مراجع قضایی 
را به همراه اقدامات گســترده کمیته یاد شــده در ارتباط با یکایک 

پرونده هــای بدهــکاران کالن بانکی و برگزاري جلســات متعدد و 
مســتمر در بانک مرکزي به منظور حل مشــکالت موجود در مسیر 
وصول مطالبات از ایشــان را تشریح و دستاوردهای ارزشمند حاصله 
را ثمره همکاری، همدلی و هم افزایي کم نظیر سازمان ها و نهادهای 
عضو و نتیجه اهتمام ویژه همه اعضــای کمیته از جمله نمایندگان 
محترم قوه قضاییه عنوان کرده اســت.گفتنی است بانک مرکزي با 
ذکر این نکته که تعامل مناسب و نزدیک بانک مرکزي و قوه قضاییه 

در سطح مقامات ارشد دو نهاد زمینه نیل به توفیقات فراواني را فراهم 
آورده، مراتب گله مندي شدید خود از اظهارات سخنگوي قوه قضاییه 
و نادیده انگاشتن زحمات و اقدامات شبانه روزی بانک مرکزی، شبکه 
بانکی کشور و سایر سازمان ها در این زمینه که موجبات نگرانی مردم 
نسبت به عملکرد دستگاه های مسئول را فراهم می کند، ابراز داشته 
و از تمام دست اندرکاران و مسئوالن خواسته است تحت تاثیر فضای 
انتخاباتی کشــور از طرح مطالبی که با عملکرد واقعی دستگاه های 

مســئول در قوای مجریه وقضاییه تطابق نداشته و موجب دلسردی 
و تکدر خاطر خدمتگزاران واقعی نظام می شود، پرهیز کنند.در پایان 
متذکر می شــود به رغم مطالب مطرح شــده در فضاي مجازي، روز 
گذشته جلســه هفتگي کمیته فرادستگاهي مصمم تر از قبل و طبق 
روال معمــول با حضور همه اعضا تشــکیل و موضوعات مربوط به 
پرونده چند بدهکار کالن بانکي، پیشرفت هاي حاصله در امر وصول 

آنها و نهایتًا برنامه آتي براي ادامه کار بررسي و تصمیم اتخاذ شد.
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مدیــر راهداری و حمل و نقل جاده ای راز و جرگالن 
گفت: سال گذشته انجام روکش آسفالت گرم و ماسه 
آسفالت در راهها با طول ۷.۶ کیلومتر اجرا شده است.

رســول ضیغمی مقدم در گفتگو با خبرنگار ما اظهار 
داشت: این طرح امسال در ۱۰ کیلومتر از محورهای 

این شهرستان اجرا می شود.
وی تصریــح کرد: اجرای روکش آســفالت، ماســه 
آســفالت و فوکســیل در محورهای بخش جرگالن، 
سوخسوهاشم – راســتقان و بخش مرکزی راز اجرا 

می شود.
ضیغمی در بخش دیگر ســخنان خــود درباره حذف 
نقاط پرتصادف در جاده های این شهرســتان گفت: 
برای تامین و ارتقای ایمنی سفرهای جاده ای، درسال 
گذشــته ضمن آشکار ســازی تمامی نقاط پرتصادف 
شهرستان، چهار نقطه پرتصادف و حادثه خیز اصالح 

و ایمن سازی شد.
وی خط کشی ، اجرای سرعتکاه و شیارهای لرزاننده 
عرضــی و طولی محور در طول ۷۰ کیلومتر، نصب و 
بهسازی ۷۰۰ عدد عالئم و تابلوهای ایمنی و ، اجرای  

گاردریل و برطرف کردن معایب و بازسازی حفاظ ها 
و گاردها در طول هزار و ۵۰۰ متر را از دیگر اقدامات 
انجام شده در جاده های این شهرستان عنوان کرد. 

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی 
ایمن سازی مدارس حاشیه جاده ها را از دیگر رسالت 
های اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان کرد 
و گفت: ســال گذشته  ایمن سازی دو مدرسه حاشیه 

راههای شهرستان انجام شد.
وی افزود: تسطیح و تیغ زنی جاده های شنی به طول 
۲۵۰ کیلومتر، ترانشــه برداری بــه میزان ۱۴ هزار و 
۵۰۰ مترمکعب . مرمت ۵ دســتگاه پل و احداث سه 
دستگاه ابنیه فنی در محورهای این شهرستان آغاز . 
احداث راه روستای ییالق - بویاخلی بطول۴کیلومتر 
و احداث ۲ پل باکســی در روستاهای گرکز و امانلی 
که با مشــارکت خیران شهرستان رازوجرگالن انجام 

شد از اقدامات سال گذشته است.
وی گفت: بازدید از شعبات موسسات باری و مسافری 
و نظارت بــر نحوه تنظیم بارنامــه و کرایه حمل بار 
و نظارت بر نحــوه تنظیم صورت وضعیت به صورت 

مســتمر انجام میشــود و در این زمینه سال قبل ۳۶ 
مورد بازدید از این شــرکت ها انجام شــاده است و 
امســال هم قرار اســت به همین میزان بازدید انجام 

شود. 
مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان با 
اشــاره به تردد ناوگان باری با طول، ارتفاع، عرض و 
تنــاژ باال گفت: رانندگان این ناوگان مکلف هســتند 
برای تردد در محورهای سطح کشور پروانه ترافیکی 
دریافت کنند و در این زمینه در سال قبل بیش از ۹۰ 
تخلف با همکاری پلیس راه شهرســتان شناسایی و 

رسیدگی گردیده است.
وی در خاتمه اشــاره نمود به رغم کمبود اعتبارات و 
استانی شــدن راههای روستایی،در سال مالی ۱۴۰۰ 
آســفالت حداقل۲۰ کیلومتر راه روستایی و زیر سازی 
وانجــام عملیات خاکــی ۵۰ کیلومتر دردســتور کار 
قرارگرفته است که در صورت تامین وتخصیص اعتبار 

اجرایی خواهد شد.
شهرستان رازوجرگالن دارای۵۰کیلومتر راه فرعی و 

۲۲۲.۳۷ کیلومتر آسفالت راه روستایی برخورداراست

ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طرحی 
را به دولت پیشــنهاد داد کــه در صورت تصویب، 
راهــداران خدومی که مســتقیمًا درگیــر عملیات 
نگهداری و خدمت رســانی در جاده ها هســتند، در 
صورت فــوت در حین فعالیت، شــهید راه خدمت 

قلمداد خواهند شد.
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طرحی 
را به دولت پیشــنهاد داد کــه در صورت تصویب، 
راهــداران خدومی که مســتقیمًا درگیــر عملیات 
نگهداری و خدمت رســانی در جاده ها هســتند، در 
صورت فــوت در حین فعالیت، شــهید راه خدمت 

قلمداد خواهند شد.

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای دکتر عباســعلی بنی اســدی 
معاون توســعه مدیریــت و منابع این ســازمان با 
بیان ایــن مطلب که این اقدام بــه منظور حمایت 
هــای مادی و معنــوی از خانواده های این قشــر 
 زحمتکــش در دســتور کار قرار دارد، خاطرنشــان

 کرد:
با عنایت به این کــه مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون 
اصالح اساســنامه بنیاد شــهید و تبصره ذیل ماده 
یک قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، تعیین 
مصادیق عملی شــهید ، مفقوداالثر، جانباز آزاده و 
اســیر در چارچوب و قوانین نیروهای مســلح کل 

نیروهای مســلح تهیه و به تصویب هیات وزیران 
می رسد.لذا از آنجاییکه ســالیانه تعدادی از عوامل 
خدوم راهداری در حین عملیات راهداری و خدمت 
به مردم جان شــیرین خود را از دســت می دهند و 
خانواده هــای آنها فاقد هرگونه پشــتوانه معنوی و 
مادی می شوند و دولت و به صورت خاص سازمان 
متبوع هیــچ گونه مجوزی جهــت حمایت از آنها 
ندارد، لذا برای حمایــت از خانواده های این قبیل 
همکاران خدمتگزار پیشــنهاد مربوطه جهت ســیر 
مراحل تصویبی به دولت ارســال شــده اســت و 
امیدواریم که این پیشنهاد مورد تایید هیات محترم 

دولت قرار گیرد

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: به زودی 
معاون وزیر راه و شهرســازی از محور ارتباطی بجنورد 

به جنگل گلستان بازدید خواهد داشت
غالمرضا هوائی در نشستی با حضور راه و شهرسازی 
و پیمانکاران راه افزود: روکش آســفالت جاده ها بسیار 
مهم اســت زیرا نباید این اقدامات منجر به آســفالت 

مجدد شود.
وی افــزود: پیمانکاران راه باید بهبود و کیفیت روکش 
آســفالت جاده ها و راه هــا را در اولویت کار خود قرار 

دهند.
 وی در خصوص مطالبات پیمانکاران راه نیز خاطرنشان 
کرد: نبود اعتبار تنها برای خراســان شمالی نیست لذا 

به دلیل نبود اعتبارات نباید تعهد کاری زیر سوال برود. 
هوائی تصریح کرد: هر چند ســازمان برنامه و بودجه 
کشور قول مســاعد جهت تامین اعتبار محور ارتباطی 
بجنورد به جنگل گلســتان را تا سی و یکم تیرماه داده 
اما نیازمند همت بیشتر پیمانکاران این پروژه هستیم تا 

سریع تر به بهره برداری برسد. 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیشنهاد داد؛انجام روکش آسفالت در ۷.6 کیلومتر جاده راز و جرگالن 

طرحی که با تصویب آن، راهداران خدوم در صورت از دست دادن جانشان 
در حین خدمت ، شهید راه خدمت به شمار خواهند آمد

معاون عمرانی استاندار مطرح کرد؛

به زودی معاون وزیر راه و شهرسازی از محور ارتباطی بجنورد به جنگل گلستان 
بازدید می کند


