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فارسی برای ما
بفرستید

● چرا برای تجهیز تنها پارک خیابان میرزا کوچک
خان بجنورد اقدام نمی شود؟
● از یک فروشگاه ،یک روســری به قیمت  35هزار
تومان آن هم با تخفیف خریدم اما روز بعد در یک
مغازه دیگر همان روسری را با نصف قیمت دیدم و
زمانی که روسری ارزان تر را به فروشنده اولی نشان
دادم با اصرار سعی داشت مرا توجیه کند که جنس
شان متفاوت است در حالی که مدل آن ها یکی بود.
● روشنایی محور بجنورد  -باباامان در شب جمعه
در خطرناک ترین قسمت جاده خاموش بود و در
همان قسمت هم تصادف اتفاق افتاده بود.
● جاده ارکان بجنورد ایمن نیست .مسئوالن ،الین
گردش به چپ را در برگشت به بجنورد ببندند تا
رانندگان از دوربرگردان بش قارداش دور بزنند و
خطر کمتری ایجاد شود.
● مناطق گردشگری بجنورد مانند بش قارداش
در این روزها بسیار خلوت است .حداقل در این
گونه پارک ها چند نگهبان حضور داشته باشند تا
مردم احساس آرامش کنند.
● چرا نظارت بر فــروش بــازی های رایانه ای کم
است و برخی افراد با هر قیمتی که بخواهند این
بازی ها را می فروشند؟

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

کنفرانس عمومی ریشه کنی
ماالریا در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  4658که 24
مرداد ماه  1344به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گزارش میدهند» از کنفرانس عمومی ریشه
کنی ماالریا در بجنورد خبر داده است .در این
مطلب می خوانیم« :دومین جلسه کنفرانس
عمومی ریشه کنی ماالریای خراسان از ساعت
 7.5بعدازظهر روز شنبه گذشته در سالن
دبستان فــردوســی بجنورد منعقد گردید.
طبق دعوتی که بعمل آمده بود آقایان روساء
سازمانهای اداری ،بــازرگــانــان ،معتمدان،
مالکان و نمایندگان طبقات مختلف بجنورد
در این جلسه شرکت داشتند .بدوا مسئوالن
ریشه کنی ماالریا پیرامون برنامه های ریشه
کنی ماالریا توضیحاتی دادنــد و مدعوین را
بامور مربوط آشنا ساختند و در پایان دو حلقه
فیلم بمعرض تماشا گذاشته شد».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گردهمایی ائمه جمعه استان برگزار شد
بهروز -چهلمین گردهمایی ائمه جمعه خراسان شمالی عصر دیروز
برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در این گردهمایی با انتقاد از اقدام
خودسرانه ترامپ در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان
مرکز رژیم صهیونیستی گفت :این اقدام ترامپ نشان داد که آن ها زمینه
های الزم را برای مدیریت منطقه ندارند و رشته کارها از دستشان درآمده
است .آیت ا« ...یعقوبی» افزود :استکبار نمی خواست انقالب اسالمی
ایران پیروز شود و به وجود بیاید که برخالف میل آن این اتفاق افتاد و بعد
از انقالب نیز نمی خواست انقالب به دنیا صادر شود که البته صادر شد.
وی تصریح کرد :اکنون عصبانیت مستکبران غربی از این است که نمی
توانند قدرت انقالب را تحمل کنند.
وی افزود :آمریکا باید بداند اکنون نمی تواند هر طور دلش می خواهد
کدخدایی کند زیرا دوره بصیرت مردم فرا رسیده است .وی با تاکید بر
این که وعده های خدا محقق می شود ،اظهارکرد:خداوند بارها در قرآن
وعده داده است که انسان های باتقوا به آن چه به آن ها وعده داده شده

است می رسند .وی افزود :اعمال انسان فقط ظاهری نیست و هر یک
از اعمال ما باطن و درونی هم دارد که باید به آن توجه کرد .وی خطاب
به ائمه جمعه گفت :نمازگزارانی که به نماز می آیند بهترین انسان ها
هستند که با خضوع و خشوع در مقابل خدا به نماز می ایستند و الزم
است برای خطبه های نماز که توسط این نماز گزاران شنیده می شود
بهترین مطالب آماده شود.
وی تصریح کرد :اعمال انسان ظاهر و باطن دارد و این اعتقاد می تواند
شکل دیگری از رفتار را ایجاد کند که تضمین وعده های خدا باشد .وی
گفت :تریبون و مستمع در نمازهای جمعه آماده است پس از این فرصت
به بهترین شکل استفاده کنید و برای مردمی که به قصد قربت و با غسل
جمعه و خلوص نیت به نماز می آیند وقت بگذارید.
وی افزود :از روز شنبه باید برای روز جمعه مطلب تهیه و برای خطبه
ها برنامه ریزی و حرف های پخته ای را برای مردم بیان کرد و بدانید
این خطبه ها فقط در همان مسجد و مصلی نمی ماند و با وجود این که
ممکن است تعداد نمازگزاران زیاد نباشد اما خطبه ها از طریق فضای

رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی تشریح کرد:

ویژگی های الیحه بودجه 97
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی
ویــژگــی هــای الیحه بــودجــه ســال  97را تشریح
کرد«.مجید پورعیسی» روز گذشته در همایش روز
حسابدار گفت :در نظام تحول و مباحث مربوط به
توسعه ،نیروی انسانی جایگاه رفیعی دارد و سرمایه
های متعددی داریم.وی افزود :در ابتدا تصور می
شد اگر سرمایه های فیزیکی و مادی باشد توسعه
اتفاق می افتد اما گذر زمان نشان داد که با وجود
سرمایه های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی توسعه
اتفاق می افتد.
وی نبود سرمایه انسانی ثروتمند و با تجربه را یکی
از مشکالت و آسیب های کشور و استان دانست و
خاطرنشان کرد :از آن جایی که تأسیس خراسان

شمالی دیر اتفاق افتاد ،اکنون این سرمایه به طور
کامل شکل نگرفته یا با تغییر و تحول اندکی همراه
بــوده چون استان از نظر رفاهی در سطح بسیار
پایینی است.وی در این جلسه به ویژگی های الیحه
بودجه ســال  97اشــاره کــرد و گفت :اصالحات
ساختاری در تدوین بودجه ،توجه به اولویت های
برنامه ای و توجه ویژه به تولید و اشتغال و عدالت
اجتماعی از ویژگی های الیحه بودجه در سال 97
است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ،افزایش
شفافیت و انضباط بودجه ای و حرکت به سمت
تمرکز زدایــی در بند الف مورد توجه قرار گرفته
است.وی با اشاره به بند هدفمند کردن اعتبارات
هزینه ای از طریق برقراری اعتبارات و اهداف کمی

ارسال  190مقاله علمی به همایش ملی ادبیات مقاومت
تا کنون  190مقاله علمی با محوریت یادواره شهدای
دانشجو به دبیرخانه همایش ملی ادبیات مقاومت
ارسال شده است.
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد با بیان این مطلب در جمع
خبرنگاران افــزود 30 :درصد آثار رسیده به دبیرخانه
همایش ملی مقاومت که شامل  40مقاله می شود
مربوط به محققان استان است.دکتر محمدعلی رباط
جزی گفت :استان ششم و هفتم دی ماه میزبان این

همایش است و تاکنون  190مقاله علمی با محوریت
یــادواره شهدای دانشجو به دبیرخانه آن ارســال شده
است.وی افزود :پیش بینی می شود تعداد آثار از 200
مقاله بیشتر شود و همچنین از کشورهای عراق ،سوریه،
الجزایر و مراکش هم مقاالتی به دبیرخانه این همایش
رسیده است .وی استقبال پژوهشگران از این همایش را
بسیار خوب دانست و اظهارکرد :این همایش در دو محور
خاص و عام برگزار می شود و از بین مقاله های ارسال

اخبار

نشست هم اندیشی«وحدت،
مقاومت و آزادی فلسطین »
برگزار شد
نشست هم اندیشی «وحـــدت ،مقاومت و آزادی
فلسطین » شب گذشته با حضور نماینده ولی فقیه
در خراسان شمالی ،امامان جمعه استان و علمای
لبنانی در بجنورد برگزار شد.مشروح خبر این جلسه
فردا منتشر می شود.

مجازی و مردم در همه جا پخش می شود و چندین هزار نفر آن ها را می
شنوند پس برای خطبه ها سرمایه گذاری کنید تا خروجی آن ها خوب و
تاثیر گذار باشد.

نیز گفت :اعتبارات هزینه ای که تاکنون می دادیم
هدفمند نبود.وی افــزود :در نظر داریــم در اداره
امور بخش دولتی از روش های بخش خصوصی
که کارایی ،اثربخشی و شفافیت ثابت شده ای دارد
استفاده کنیم چون در جهان سوم این گونه است
که دولت های ناکارآمد منابعی را که کسب می
کنند نمی دانند چگونه خرج کنند به همین دلیل
ثروت افزایی ندارند و رشد ساالنه آن ها نسبت به
قبل عقب تر است«.پورعیسی» افزود :هر استانی
با توجه به تناسب اختیارات و اولویت های خودش
تخصیص ها را انجام می دهد که ما در استان 87
میلیارد تومان به بحث آب اختصاص دادیم.
وی با اشاره به این که قرار شده افزایش اعتبارات و
اختیارات استان ها به  30درصد برسد ،ادامه داد:
در سال  97قرار شده ردیف ملی از  340دستگاه
به  34دستگاه معادل  10درصد در حوزه بودجه
ریزی بر مبنای عملکرد کاهش یابد در حالی که
پروژه های ملی لحاظ نشده است.وی در رابطه با
سامان دهی ردیف های اصلی و متفرقه نیز گفت:

شده تاکنون  70درصد با محوریت عام و  30درصد با
محوریت خاص بوده اســت.وی گفت :این همایش در
دو روز برگزار خواهد شد که در روز اول نشست های
تخصصی ،پنل ها و سخنرانی ها برگزار می شود و در روز
دوم نیز اردوی تفریحی ،فرهنگی و گردشگری برای ارائه
کننده های مقاله خواهیم داشت.رئیس دانشگاه کوثر
بجنورد اضافه کرد :بررسی جلوه های مقاومت در شعر
شاعران خراسان شمالی ،بررسی مولفه های پایداری
در آثار ادبی خراسان شمالی ،نقد و تحلیل اقتباس های
ادبی از زندگی فرماندهان و شهدای شاخص این استان،
نقش بسیج در حمایت از آثار ادیبان استان در حوزه

ردیف متفرقه بودجه قرار است از  337به 138
ردیف معادل یک سوم برسد.وی اظهارکرد :وقتی
ردیف بودجه متفرقه می گذاریم در زمان کمبود
اعتبار از این محل برای مباحث پیش بینی نشده
مانند سیل ،زلزله و توفان استفاده می کنیم.به
گفته وی ،یکی از چالش های بزرگ بودجه مجلس
حذف و انتقال  199ردیف متفرقه به ذیل اعتبارات
دستگاه های اجرایی و استانی است.پورعیسی
اذعــان کــرد :سهم استان در اعتبارات هزینه ای
 4.3درصد بود که قرار شده به  24درصد برسد
که در ایــن صــورت حجم کــار زیــاد می شــود و از
جمله این دستگاه ها ،آموزش و پرورش است.وی
سهم استان در اعتبارات سرمایه ای را بیش از 30
درصد ذکر کرد و افزود :وقتی قانون گذار می گوید
اختیار بیشتری به استان بدهیم سازمان برنامه به
جای این که پول بیشتری بدهد طرح های کالن
بیشتری را که روی دستش مانده است می دهد
ما اجرا کنیم که این ها تناقض و دردسر است.وی
خواستار هدفمند شدن توزیع یارانه ها شد.

ادبیات مقاومت ،نقش دانشگاه های خراسان شمالی
در اشاعه ادبیات مقاومت و نقش شهدای دانشجوی
خراسان شمالی در ادبیات مقاومت از محورهای ویژه
این همایش است.وی یکی از امتیازات ویژه برای مقاله
نویسان برتر را پذیرفتن آثار در رده مقاالت برتر جهان
اسالم با عنوان  ISCذکر کرد و گفت :چاپ  10مقاله
برتر در مجالت علمی معتبر و ارائه جوایز نفیس از دیگر
امتیازات پیش بینی شده برای برترین های همایش
ملی مقاومت است .وی هدف از برگزاری این همایش
را بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی خراسان
شمالی در محور مقاومت و پایداری اعالم کرد.

 2زلزله حصارگرمخان را
لرزاند

 2زلزله به بزرگی  3.3و  3.2ریشتر صبح دیروز و شب
گذشته بخش حصارگرمخان بجنورد را لرزاند .به
گزارش مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران زلزله نخست
 3.3ریشتر قدرت داشت و در عمق  17کیلومتری
زمین رخ داد که خسارتی در پی نداشت .زلزله دوم
نیز در عمق  8کیلومتری زمین رخ داد .بخش حصار
گرمخان بجنورد طی  2سال گذشته به دفعات با
زلزله هایی به بزرگی بیش از  3ریشتر لرزیده است.

در جلسه شورای شهر بجنورد مطرح شد:

نقد منحل شدن شهرداری
منطقهمهر

جلسه شورای شهر بجنورد عصر روز گذشته در حالی
برگزار شد که رئیس کمیسیون عمران ،معماری و
شهرسازی شــورا در نطق پیش از دستور از منحل
شدن شهرداری منطقه مهر سخن گفت و نقدی هم بر
تصمیم گرفته شده از سوی شهردار داشت«.موسوی»
گفت :بجنورد  2برابر میانگین کشوری حاشیه نشین
دارد و با توجه به این که انحالل شهرداری مهر در ظاهر
بر اساس دستور العملی بوده که ابالغ شده و شهرداری
انجام داده است اما سوال من این است که چرا شهردار
از طریق شورا آن را مطرح نکرد و چرا شــورای شهر
مداخله ای در این طرح نداشت؟رئیس شورای شهر در
همین باره گفت :این اقدام بخشنامه ای از سوی وزارت
کشور بود و الجرم باید اتفاق می افتاد« .محمدی»
افــزود :قرار بود شهرداری منطقه مهر به عنوان میز
خدمت باشد اما متاسفانه بار شهرداری را سنگین تر
کرده و خــودش دچار بوروکراسی اداری شده بود.
وی خطاب به رئیس کمیسیون عمران شورای شهر
گفت :می توانیم طرحی را بنویسیم و برای خدمت به
مردم در این مناطق مصوبه بگیریم« .جباری» رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر هم با اشاره به
عملکرد شش ماهه شهرداری گفت :در شش ماه 48
درصد وصولی و  52درصد کسری درآمد داشتیم.

