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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

نماینده ولی فقیه در همایش یاوران وقف:

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● سرعت اینترنت در شهر جاجرم بسیار پایین
است .مسئوالن به این موضوع رسیدگی کنند.
● در بجنورد تعداد چشم پزشکان به انگشتان
دست هم نمی رسد ،به همین دلیل بسیار دیر
نوبت می دهند .از مسئوالن مربوطه می خواهیم
چاره ای بیندیشند.
●چرا نباید کوی امام هادی (ع) بجنورد با  15هزار
نفر جمعیت اتوبوس خط واحد داشته باشد؟
● شهرداری شیروان سگ های ولگرد را از خیابان
ها جمع آوری کند.
● برخی میوه فروشان در بجنورد آخر شب ضایعات
میوه و سبزی شان را در پیاده رو رها می کنند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

خرید مولد برق برای شیروان
روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  4561که
 24فــروردیــن مــاه  1344بــه چــاپ رسید،
در مطلبی در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از
شهرستانها گزارش میدهند» از خرید مولد
برق بــرای شیروان خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :در اثر فعالیت فرماندار
شهرستان و شــهــردار پــس از چندین سال
انتظار مولدی بقدرت  150کیلووات جهت
روشنائی و پایان دادن بوضعیت {نامناسب}
برق شیروان خریداری شد و مشغول نصب آن
هستند .اهالی خدمات افراد جدی و الیق را
هیچگاه فراموش نخواهند کرد ».در مطلبی
دیگر در ایــن ستون بــا تیتر «کــار آسفالت
تعطیل است» آمده است« :در روزهای سرد
و هوای پربرف زمستان شرکت ساختمانی
با فعالیت و پشتکاری عجیب کارهای خاک
برداری و سنگ کوبی خیابانهای شیروان را
شروع کردند بنحوی که مردم یقین داشتند
بعد از عید کار آسفالت ریزی شروع و در عرض
چند ماه بهار و تابستان از قید گرد و خاکی
که وسائل نقلیه بوجود میاورند راحت شده
و شهر شیروان بصورت یکی از شهرهای زیبا
درخواهد آمد .متاسفانه این فعالیت بیش از
چند روز ادامه نیافت و پس از اینکه خیابانهای
شهر را بصورت گــودال درآوردنـــد و پس از
تعطیلی کار مقداری از وسایل خود را بسوی
نقطه نامعلومی فرستادند و از اینرو موجبات
نگرانی اهالی را فراهم ساختند و هنوز علت
آن برای مردم روشن نیست   ».

موقوفات قرآنی استان کمتر از یک درصد است
مرتضوی -نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر
این که امروز وقف فرهنگی از اولویت برخوردار است
و باید در وقف شرایط ،نیازها و آسیب های اجتماع
را در نظر گرفت ،خواستار بیشتر شدن وقف های
فرهنگی در استان شد تا بدین گونه قرآن بیشتر در
زندگی تجلی پیدا کند .آیت ا« ...یعقوبی» در همایش
یــاوران وقف با عنوان وقف و رسانه ،ضمن انتقاد از
این که تعداد موقوفات قرآنی استان کمتر از یک
درصد است ،اظهار کرد :این نشان می دهد برای
این که شکم های گرسنه را سیر کنیم وقف های

زیادی داریم اما برای فکر های گرسنه وقفی نداریم،
در حالی که فکرمان نیز نیازمند تغذیه اســت .وی
خاطرنشان کرد :برای تقویت مراکز قرآنی و پرورش
حافظان و مفسران قــرآن نیازمند پشتوانه مادی
هستیم و باید در این زمینه بیشتر کار کرد .امام جمعه
بجنورد افــزود :افــراد برای واقف شدن به  2مقوله
خداباوری و معاد باوری نیاز دارند.مدیرکل اسناد و
امور ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور هم در
این همایش گفت :هزار و  400بیمارستان و درمانگاه
به شکل موقوفه اداره می شود که در مجموع ۲۵

کار آفرینی می توان بسیاری از موقوفات را از رکود
خــارج کرد.مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه خراسان
شمالی هم در این همایش با بیان این که  ۶۰درصد
موقوفات استان در رابطه با عــزاداری اهل بیت (ع)
است ،گفت :باید به موقوفات با نیاز روز توجه شود.
حجت االســام «رئــوف سید نــژاد» افــزود :استان در
برخی موضوعات وقفی نداشته یا خیلی کم است و
باید وقف های جدید در ارتباط با ازدواج ،مسکن زوج
های جوان و دارو و درمان به ثبت برسد.به گزارش
خبرنگار ما در این مراسم از  ۵۰واقف تقدیر شد.

درصد موقوفات حوزه سالمت را به خود اختصاص
داده است  .وی به وجود  ۱۸۰هزار موقوفه در کشور
اشاره کرد که با وقف نامه ها به  ۷۰۰نیت عمل می
شود .حجت االسالم «حسین اژدری» تصریح کرد:
وجود یک میلیون و  ۳۰۰هزار رقبه در کشور نشان
می دهد که اگر در حوزه موقوفات به صورت جهادی
عمل نشده بود هم اکنون به نقطه اوج در این حوزه
نرسیده بــودیــم.وی بر سرمایه گــذاری در راستای
نگهداری و پویایی موقوفات تاکید کرد و ادامه داد :با
سرمایه گذاری در برخی موقوفات در حوزه اشتغال و

انتقاد استاندار از روندکند بازسازی واحدهای زلزله زده شهری
شیری -جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
خراسان شمالی سه شنبه شب در حالی برگزار
شد که استاندار از روند نامناسب خدمات دهی
به آسیب دیدگان از زلزله در واحدهای شهری و
روند کند پیشرفت پروژه های راه آهن و نیروگاه
خورشیدی انتقاد کرد.
«صالحی» با اشاره به این که در آستانه فصل سرما
هستیم و باید پیگیر رفع مشکالت زلزله زدگان
باشیم ،افــزود :متأسفانه در بخش شهری به ویژه
مشکالتی که در مسکن مهر ایجاد شده در خدمات
دهی عقب هستیم.وی خاطرنشان کرد :با وقوع
زلــزلــه در اردیبهشت مــاه امــســال  9هــزار واحــد
مسکونی تخریب شد که از این تعداد  6هزار و 500
واحد مربوط به مسکن مهر است.وی با اشاره به این
که آسیب دیدگان زلزله بضاعت مالی کمی دارند،
گفت :روند بازسازی واحدهای آسیب دیده شهری
کند است و باید تالش بیشتری در این بخش انجام
شود .استاندار افــزود :بر اساس آمارها در بخش
روستایی ساکنان  24واحد مسکونی هنوز در چادر
زندگی می کنند که با تالش مضاعف طی یکی ،دو
هفته آینده در این بخش مشکل را رفع می کنیم.

در جلسه کارگروه توسعه صادرات
غیرنفتی مطرح شد:

تحقق تنها  44درصد از
هدفگذاری صادرات استان

وی اظهارکرد :در بخش شهری هم باید بیشتر
وقت و توان بگذاریم و در جاهای مختلف به شکل
جایگزین کمک کنیم تا واحدها احداث شوند.
به گفته وی سرعت عملیات اجرایی پــروژه های
ریلی مشهد -بجنورد -گرگان ،جوین -اسفراین-
بجنورد -شــیــروان و همچنین اج ــرای نیروگاه
خورشیدی راضی کننده نیست و سرعت کار پایین
است«.صالحی» اظهارکرد :حدود  3ماه پیش با
وزیر راه و شهرسازی برای حل مشکالت این پروژه
ها صحبت کردیم اما هنوز حتی برای تبدیل ارز
به ریال برای استفاده از  300میلیون دالر اعتبار
صندوق توسعه ملی اقدامی نشده اســت.وی با
بیان این که برای ایجاد امید در دل مردم بهتر است
زیرسازی  2پروژه ریلی استان با محوریت بجنورد
آغاز شود ،ادامه داد :امیدواریم در سال 1400
قطعاتی از پــروژه های ریلی مرکز استان به بهره
برداری برسد.
استاندار خــراســان شمالی گفت :بزرگراهی را
کــه در اســتــان بــه عــنــوان محور بجنورد -جنگل
گلستان می شناسیم ،محوریت آن بهشهر ،گرگان،
آزادشــهــر ،بجنورد ،شــیــروان و قــوچــان اســت که

شیری -طی  7ماه امسال تنها  44درصد از هدف
گذاری  170میلیون دالری صادرات استان در سال
 96محقق شده است .سرپرست دفتر هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان شمالی روز گذشته در
جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی با بیان این
مطلب افزود :با این که بر اساس میانگین صادراتی در
سال های گذشته صادرات  170میلیون دالری برای
استان در سال  96مصوب شده است اما این هدف
گذاری رویایی نبوده و تاکنون باید باالی  120میلیون

 4استان مــازنــدران ،گلستان ،خراسان شمالی
و رضــوی را شامل مــی شــود« .صالحی» افــزود:
پیشنهاد مشخص ما این است هر کسی به تناسب
دستوری که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
می گیرد از اعتبار ابالغی استفاده کند و اگر در
سازمان مدیریت تالش کردیم و  98میلیارد تومان
فقط شهریور ماه امسال مجوز گرفتیم ،مازندران
و گلستان و خراسان رضوی که کاری نکردند چرا
از این اعتبار استفاده کنند و اگر آن ها هم مجوز و
دستور گرفتند سرجمع بگویند مثال  200میلیارد
تومان تخصیص آمــده 98 ،میلیارد تومان سهم
خراسان شمالی است که به نسبت تخصیص ها
سهم استان را تخصیص بدهند و ما به شدت به آن
عدد راضی هستیم و نگران چیزی هم نیستیم.وی
اظهارکرد :ما به نسبت تالشی که استان می کند
و دستوراتی که می گیرد انتظار داریم سهمیه را
به ما بدهند .باالی  50تا  60درصد اعتباراتی را
که از وزارت راه برای این جاده ابالغ می شود باید
خراسان شمالی بگیرد چون ما بیشترین مجوزها
را گرفتیم .وی با اشاره به طرح مشاغل خانگی نیز
گفت :مسئوالن مربوطه باید برای جذب اعتبار در

این بخش تالش کنند تا از این طریق نرخ بیکاری
در استان کاهش یابد و فرصت های اشتغال زایی
ایجاد شود« .صالحی» به هدف گذاری ایجاد 10
هزار فرصت شغلی در استان نیز اشاره کرد و ادامه
داد :اگرچه طی مدت  8ماه  2هزار و  800شغل
در استان ایجاد شــده اســت امــا از هــدف گــذاری
خودمان کوتاه نمی آییم و مدیران کم کار در این
بخش باید پاسخگو باشند.
به گفته وی ،آلمانی ها قول دادنــد برای ساخت
کارخانه ای سرمایه گذاری کنند اما چون قول های
اولیه را گرفتیم نباید این پروژه را کنار بگذاریم.
وقتی سرمایه گذار اقدامی نکرده و نمی خواهد
سرمایه گــذاری کند بنابراین این موضوع را باید
اعالم کنیم .االن هیچ حرکتی برای این که اجرایی
و عملیاتی شود دیده نمی شود و این گونه موارد
را باید حتما گزارش دهیم«.صالحی» اضافه کرد:
در حالی که وعده داده شده در دهه فجر نیروگاه
خورشیدی در جاجرم احداث شود ،اما هنوز کلنگ
آن به زمین نخورده است و امیدواریم بتوانیم طی
 80روز باقی مانده یا حداکثر تا نوروز از آن بهره
برداری کنیم.

دالر صادرات انجام می شد« .عابدی» اضافه کرد :به
فرض این که در این  4ماه باقی مانده صادرات شیب
تندتری هم داشته باشد باز هم جبران نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد  :صادرات استان به دلیل مسائل
و متغیرهایی که از دست ما خارج است ،شیب مثبت
افزایشی و روند پایدار ندارد .وی تصریح کرد :از آن
جایی که موتور محرکه توسعه استان بخش کشاورزی
است ،باید آسیب شناسی شود که چرا تنها  8درصد
از صادرات استان به این بخش اختصاص یافته است.

وی افزود :همان طور که جهادکشاورزی در تولید،
توزیع و تحویل نهاده ها سیاست گذاری می کند ،در
بخش صادرات هم باید سیاست گذاری جدی داشته
باشد و بــرای سال  96و برنامه ششم توسعه هدف
گذاری و ظرفیت های الزم را ایجاد کند .وی اظهار
کرد :با این که مرز داریم اما گذر مرزی نداریم و همین
مسئله برای استفاده از ظرفیت های استان محدودیت
ایجاد کرده است ،در حالی که می توانیم به راحتی با
کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم.

محور بجنورد –گلستان  3روز هم بدون حادثه نماند

 3مسافر دیگر قربانی جاده مرگ
محمد آگاهی -در پی وقــوع تصادف میان دو
خــودروی پــژو  405و پراید در  محور بجنورد-
گلستان موسوم به جاده مرگ 3 ،نفر در صحنه
حــادثــه فــوت کــردنــد و  5نفر مــجــروح و راهــی
بیمارستان شدند .این حادثه در حالی رخ داد که
محور بجنورد –گلستان به مناسبت سالروز گرامی
داشت قربانیان حوادث جاده ای از بیست و نهم
آبــان تا اول آذر ماه  3روز به عنوان محور بدون
حادثه انتخاب شد و تمام دستگاه های خدمات
رسان جاده بسیج شدند تا در این  3روز حادثه
ای رخ ندهد .این حادثه نشان داد این گونه طرح
های مسکن و کوتاه مدت پاسخگوی جاده مرگ
نیست و مسئوالن باید هر چه سریع تر گام های
اساسی برای پیشرفت در پروژه  4بانده کردن این
محور بردارند .گــزارش خبرنگار ما حاکی است
این حادثه در سراشیبی محدوده روستایی مملجه
و ابتدای جــاده دو طرفه بجنورد به آشخانه رخ
داده است؛ محدوده ای که طی سال جاری بارها
شاهد وقوع سوانح به ویژه برای کامیون ها بوده
است .این محدوده خطرناک به طول  4کیلومتر
هم اکنون حدود یک سال است که آماده آسفالت

ریزی شده و چند ماه پیش یک الیه آسفالت آن
ریخته شد امــا به دلیل تزریق نشدن به موقع
اعتبارات بهره بــرداری نشد .این در حالی است
که مسئوالن استان طی سال جاری و حتی سال
گذشته بارها وعده بهره برداری از پروژه را در این
محدوده داده بودند.
طبق مصوبه سفر رئــیــس جمهور بــه خــراســان
شمالی باید تا پایان امسال پروژه  4بانده کردن
محور بجنورد تا گلستان پایان یابد اما طی یک
سال گذشته حتی یک کیلومتر از این پروژه مورد
بهره بــرداری قرار نگرفته است« .بدیعی مقدم»
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
درب ــاره ایــن مــحــدوده  4کیلومتری به خبرنگار
ما گفت :این محدوده  4کیلومتری به یک الیه
آسفالت و نصب تابلوی عالیم نیاز دارد اما با وجود
مکاتبات متعدد هنوز اقدامی برای بهره برداری
از آن صــورت نگرفته اســت .براساس اطالعات
دریافتی ما از پیمانکاران این محور طی یک سال
اخیر حتی یک ریال اعتبار به پیمانکاران این پروژه
تخصیص نیافته است .هفته گذشته نیز  3نفر طی
 3حادثه مرگبار در جاده مرگ قربانی شدند.

افتتاح مقطع سطح  3حوزه
علمیه خواهران در بجنورد
بهروز -مراسم افتتاح مقطع سطح  3حوزه علمیه
خــواهــران در مدرسه علمیه الــزهــرا(س) بجنورد
برگزار شد .نماینده ولی فقیه در استان در این
مراسم با بیان این که قرآن غنی سازی انسان را
مطرح کرده است ،افــزود :هنگامی که بحث غنی
ســازی آلومینیوم را می شنویم با خود می گوییم
اقتدار علمی پیدا کــرده ایم اما قــرآن غنی سازی
دیگری را مطرح کــرده که آن غنی ســازی روح و
روان و جسم و جان است.آیت ا« ...یعقوبی» گفت:
غنی سازی روح و جان هنگامی اتفاق می افتد که
وصل به دریای بیکران قرآن شویم و اگر بخواهیم
شخصیت مان را شکوفا کنیم باید بر غنای وجودمان
بیفزاییم.وی با بیان این که قرآن مرکز غنی سازی
است و هر که به قرآن پناه ببرد غنی می شود و دیگر
فقیر نیست ،افــزود :حوزه موظف است ابتدا خود
را غنی و بعد برای دیگران اندیشه تولیدکند .وی
تصریح کرد :حوزه های علمیه باید حجت موجه و
منطق و عقالنیت داشته باشند و استدالل در آن ها
دیده شود و این ها هنگامی عملیاتی و تاثیر گذار می
شود که حوزه خود را در معرض آموزه های قرآنی
قرار دهد .به گفته وی ،سطح  3ادبیات قرآن است و
اگر طلبه ای در ادبیات قرآن ضعیف باشد نمی تواند
استنباط های زیبای قرآنی داشته باشد و مباحث
زیرساختی این درس را به خوبی فرا بگیرد .وی
افزود :امروز نیاز داریم تا فرهنگ قرآنی را به عنوان
یک سبک زندگی بین مردم رواج دهیم و حوزه ها
باید مجهز به شناخت سبک زندگی اسالمی شوند
تا در مقابل هجمه ای که دنیا در مقابل سبک
زندگی اسالمی با ترویج سبک زندگی غربی دارد
بایستند و فردی که به قرآن نزدیک شد پاسخگوی
شبهات است پس غنی سازی خود را جدی بگیرید.
مدیر حوزه علمیه استان هم در این مراسم با بیان
این که تعداد طلبه های استان هر سال در حال
افزایش اســت ،بیان کــرد :ما در سال 840 ،91
طلبه در حوزه های استان داشتیم و به برکت سفر
رهبری اکنون این رقم به هزار و  797طلبه رسیده
است .حجت االسالم «ساالری مکی» افزود :مدرسه
تخصصی امام خامنه ای در سطوح  2و 150 ،3
طلبه پذیرش کرده است و هم اکنون تعداد طلبه
هایی که از استان خارج شده اند به کمتر از 10
نفر رسیده و با ورود طالب سطوح عالی به مقاطع
تحصیلی حوزههای علمیه استان ،روند مهاجرت
طالب از خراسان شمالی کاهش یافته است.وی با
اشاره به توسعه کمی حوزه های استان بیان کرد:
در توسعه زیر ساخت ها  570درصد رشد داریم و
در دیگر رویکردها نیز  340مبلغ استان ،امسال
با رویکرد تبلیغی در مراسم اربعین شرکت کردند و
برای دومین سال پیاپی ،رویکرد هنری نیز در بحث
تبلیغ اضافه شده است.وی افزود :بودجه استانی
برای توسعه حوزههای علمیه در نظر گرفته شده
است و ساختمان مدرسه علمیه الزهرا(س) با 850
متر زیربنا ،پیشرفت فیزیکی  85درصدی دارد.

رقابتی داغ در هوایی سرد

اولین رقابت دو و میدانی
کاران روی پیست تارتان
شیرازی – هوا سرد بود ،ولی رقابت در پیست تارتان
 19مهر بجنورد داغ بود و شور دویــدن و اشتیاق
مسابقه و ثبت رکــورد جدید بیشتر شده بود.دیروز
آقایان در باد و برودت هوا پیست دو و میدانی 19
مهر را افتتاح کردند تا حسرت اهالی این رشته در
استان به پایان برسد.دبیر هیئت دو و میدانی استان
به خبرنگار ما گفت :این مسابقه عجیب ترین مسابقه
ای بود که دیده بودم ،شور و شوق دویدن در پیست
تارتان بیشتر از خود رقابت نمود داشت و انگار شروع
فصل جدیدی برای دو و میدانی استان خواهد بود.
علی اصغر صابری افزود :رکوردها هم به طرز شگرفی
بهبود یافته بود و این برای اهالی این رشته شگفت
انگیز است.وی تصریح کرد :مرحله سوم لیگ استان
در بخش آقایان در ماده های ،800 ،400 ،100
 4 ،3000 ،1500در  100متر امــدادی ،پرتاب
وزنه ،پرتاب نیزه و پرش طول برگزار شد که در پایان
تیم های بجنورد ،شیروان و ماهان اسفراین به ترتیب
مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

