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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بیتفاوتی بازار به مرحله دوم تحریمها
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● برخی معلمان با استثنا قائل شدن بین دانش
آمــوزان موجب دلسردی یا حسادت آن ها می
شوند و این امر به آن ها ضربه های روحی و روانی
زیادی می زند.
● ● تعداد متکدیان در بجنورد بیشتر از قبل شده
است .شهرداری چاره ای بیندیشد.

خراسان شمالی  48سال پیش
در روزنامه

عزاداری هیئت متحده
حسینی بجنورد در مشهد
روزنامه خراسان در شماره  6042که 27
اردیبهشت  1349به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گزارش میدهند» از عــزاداری هیئت متحده
حسینی بجنورد در مشهد خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :گزارش خبرنگار
ما از بجنورد حاکی است که هیئت متحده
حسینی بجنورد بمنظور شرکت در مراسم
سوگواری رحلت حضرت رسول اکــرم(ص)
و شهادت امــام حسن علیه السالم بمشهد
عزیمت نمودند .از بامداد روز یکشنبه 13
اردیبهشت ماه جاری شهر بجنورد در سکوتی
محض فر رفته و وضع معنوی بخود گرفته
بود .در این روز اعضاء هیئت متحده حسینی
بجنورد کــه در حــدود یکهزار نفرند بــرای
شرکت در عــزاداری پیغمبر اکرم (ص) عازم
مشهد بودند ...دستجات مختلف هیئت در
حال نوحه سرائی از کوی و برزن ها بطرف
میدان بزرگ روان بودند .در این محل بیست
دستگاه اتوبوس مجهز {آمــاده بــود} .پرچم
سبز رنگ در باالی اولین اتوبوس در اهتزاز
بود .بتدریج گروه گروه اعضاء هیئت متحده
در میدان مستقر شدند و جمعیت کثیری
از طبقات مختلف مــردم بــرای بدرقه هیئت
متحده از خواب بامدادان چشم پوشیده در
این محل گرد آمده بودند .در راس ساعت 6
صبح میدان از جمعیت موج میزد و منظره
بس باشکوه بخود گرفته بــود .تــاوت قرآن
مجید و نوحه سرائی بر این شکوه میافزود...
در این موقع اتوبوسهای حامل اعضاء هیئت
بتدریج و با نظم و ترتیب خاصی بصوب مشهد
حرکت کردند و پس از اتمام ســوگــواری به
بجنورد بازگشتند».

آرامش بازار استان

گروه خبر -مرحله دوم تحریمها از ساعت  6صبح روز
گذشته آغاز شد اما تغییری در وضعیت بازار استان
ایجاد نکرد و آرامش خاصی در بازار وجود داشت.
گ ــزارش میدانی خبرنگار مــا حاکی اســت اوضــاع
مغازهها و فروشگاهها مانند همیشه و تغییری در بازار
ایجاد نشده بود.
این تحریمها نتوانسته بود بــازار سکه و ارز را تحت
تأثیر قرار دهد و قیمت آنها روز یک شنبه اندکی
نوسان داشت و گاهی افزایشی و گاهی کاهشی بود.
به گفته یک فروشنده سکه در بجنورد ،این نوسانها
عــادی و تحریمها هیچ تأثیری بر این بــازار نداشته
است«.معصومی» قیمت هر گرم طالی  18عیار را

تا ظهر روز گذشته در بازار استان  436هزار تومان
اعالم کرد.وی افزود :قیمت سکه از صبح تا شب یک
شنبه روند افزایشی داشت و ساعت  11:30دوشنبه
که اولین قیمت سکه اعالم شد ،نسبت به شب قبل
 40هزار تومان افزایش یافته بود.
وی اظهارکرد :قیمت سکه ساعت  12:31دقیقه
روز گذشته ،دوباره  40هزار تومان کاهش یافت و با
قیمت  4میلیون و  840هزار تومان فروخته شد.
وی با اشــاره به اینکه سکه در هفته گذشته قیمت
بیش از  5میلیون تومان را تجربه کرده بود ،ادامه داد:
تحریمهایی که از روز گذشته اعمال شده ،هیچ تأثیری بر
قیمت طال و سکه نگذاشته و قیمت آن ها همیشه نوسان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه:

 40درصد موقوفات استان سند مالکیت ندارد
مرتضوی 40 -درصد موقوفات استان سند مالکیت
ندارد.مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان شمالی
در جمع خبرنگاران با بیان این که هم اکنون  6هزار
و  407رقبه دارای سند مالکیت اســت ،به صدور
سند مالکیت برای  762موقوفه طی امسال اشاره
و اظهارکرد 60 :درصد موقوفات استان دارای سند

مالکیت است و تالش می کنیم بقیه
موقوفات هر چه سریع تر سنددار
شود.حجت االسالم «آسوده» با اشاره
بــه ایــن کــه اســتــان دارای 11
ه ــزار و  328موقوفه و 5
هــزار و  575رقبه است،

در جلسه شورای آموزش و پرورش اعالم شد:

سرانه زیر بنای آموزشی خراسان شمالی جزو  5استان آخر

علوی -قرار داشتن سرانه زیر بنای آموزشی خراسان
شمالی جزو  5استان آخر ،ضرورت پرداختن به مسائل
فرهنگی در شورای آموزش و پرورش ،اختصاص سالن
های ورزشی دستگاه های دولتی به مدارس در وقت
اداری ،مشکالت فراوان دانش آموزان و معلمان عشایر
از جمله مباحث مطرح شده در جلسه شورای آموزش و
پرورش استان بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در این جلسه
بیان کرد :بیشتر مباحثی که در این شورا مطرح شد
حول محور ساخت و ساز بود که خوب اما بهتر است
مقداری هم به مسائل فرهنگی پرداخته شــود زیرا
مــدارس بیشتر در معرض آسیب و تهاجم فرهنگی
هستند .آیــت ا«...یــعــقــوبــی» ادام ــه داد :بهتر است
متولیان مـــدارس ســر صــف و قبل از رفــتــن دانــش
آموزان به کالس فرصت را غنیمت بشمرند و مباحث
دینی را برای آن ها مطرح کنند .امام جمعه بجنورد
خاطرنشان کرد :آمــوزش و پــرورش انسان ساز است
و برای ساختن انسان های دلسوز ،کارآمد ،متدین و

دلسوز کشور هم برنامه ریزی کنید.استاندار خراسان
شمالی هم در این جلسه گفت :قانون گذار اعالم کرده
است دستگاه های دولتی می توانند یک درصد بودجه
شان را به ورزش اختصاص دهند و برای آن که این
اتفاق بیفتد  2راهکار وجود دارد« .خباز» با ذکر این
دو راهکار افزود :یکی از راه ها این است که مدیران
را در جلسه شورای اداری قانع کنیم که «می توانند»
را که امری اختیاری است ،برای خود «موظف» تلقی
کنند تا به امر ورزش و اهمیت آن به دلیل جلوگیری
از آسیب های اجتماعی بیشتر پرداخته شود و راه دوم
این است که سازمان برنامه و بودجه راهکاری پیدا
کند که با توافق دستگاه ها یک درصد اعتباراتشان
را قبل از توزیع ،نظر مدیران را بگیرد و آن را در اختیار
آن ها نگذارند .وی افزود :پس از اعالم رضایت مدیر
دستگاه ،می توانند در موافقت نامه ها آن یک درصد را
جدا کنند و در اختیار آموزش و پرورش و تربیت بدنی
بگذارند .وی بیان کرد :نظر بر این است که چون قانون
گذار این امر را در اختیار خود دستگاه گذاشته است،

داشته است.وی نوسان قیمت سکه را هیجانی دانست
و گفت :برخی ها که قصد تبدیل کردن وجوه نقد را به
سرمایه دارنــد ،نسبت به خرید سکه اقــدام میکنند و
وقتی تقاضا برای خرید زیاد باشد ،قیمت آن افزایش
مییابد و وقتی برای فروش اقدام میکنند قیمت سکه
کاهش مییابد.یک شهروند بجنوردی در همین باره
گفت :با وجود این که آمریکا تالش کرد با اعمال دور دوم
تحریم ها اقتصاد کشور را متشنج و بازار را ناآرام کند اما
روز دوشنبه اوضاع بازار مرکز استان بسیار عادی بود.
ریحانی افزود :به نظر می رسد اگر بازاریان روال عادی
کارشان را ادامــه دهند آرامــش در بــازار تــداوم خواهد
داشت.یک کارشناس اقتصاد بیان کرد :اگرچه هنوز
زود است تاثیر بازگشت تحریم ها را بر بازار ارزیابی کرد
اما می توان گفت وضعیت بازار تفاوت چندانی با هفته ها
و ماه های گذشته نخواهد کرد .جلیلی اضافه کرد :البته
ایجاد جو روانی همواره تاثیر منفی بر قیمت ها گذاشته
است که امیدواریم مردم و بازاریان با همکاری هم جلوی
افزایش حبابی قیمت ها را بگیرند.رئیس اتاق اصناف

ادامــه داد :طی ســال گذشته یک میلیارد و ۴۶۸
میلیون و  ۳۰۳هزار تومان اجرای نیات در زمینه های
مذهبی ،خیریه ،اجتماعی ،علوم دینی ،مساجد و بقاع
متبرکه انجام شد که نسبت به سال قبل از آن با رشد
چشمگیری روبه رو هستیم.وی همچنین به اعزام
 152مبلغ دینی از مشهد مقدس به امامزادگان
استان در مناسبت های مختلف اشاره کرد و گفت:
ثبت  30انجمن یاوران وقف و همچنین
صدور احکام هزار و  162نفر از هیئت
امنای مساجد از دیگر فعالیت های

مرکز استان هم در این باره گفت :اکنون بزرگ ترین
مشکل ما این است که با اعمال تحریم هاقیمت دالر
نوسانی و با این وجود بازار قفل شده است.
امیدوار افزود :مشکل فروش ها و احتکارهای خانگی
برطرف شده است.وی اضافه کرد :از آن جایی که نرخ
دالر در این ایام تغییر زیادی نکرده عمده مردم تصور
می کنند قیمت ها کاهش خواهد یافت و دست نگه
داشته اند و خرید نمی کنند.
وی آزاد گذاشتن چند کشور بــرای خرید و فروش
نفت ایران را عامل توقف مردم برای خرید و فروش
در بازار ذکر کرد و افزود :با این وجود قدرت خرید
مردم به قدری کاهش یافته که حتی خرید خواربار و
خشکبار که از نیازهای روزمره شان است هم کاسته
شده است.امیدوار تصریح کرد :از آن جایی که دولت
از شرایط به وجود آمده که خرید و فروش کمتر انجام
و باعث می شود قیمت دالر تثبیت شود راضی است
اما احتمال این که این روند در روزهای آینده ادامه
داشته باشد وجود دارد.

یک ساله این اداره کل به شمار می رود.وی بازسازی
و مرمت موقوفات و رقبات از دهه وقف سال گذشته تا
امسال را  ۷هزار و  ۸۵۰متر مربع با حدود  ۸میلیارد
و  ۸۰۰میلیون ریال اعتبار برشمرد و تصریح کرد :در
همین راستا  ۷میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان تسهیالت
به منظور عمران و آبادانی مساجد ،بقاع متبرکه و
موقوفاتارائهشدهاست.ویهمچنینبهتشریح برنامه
های هفته وقف پرداخت و برگزاری همایش وقف و
رسانه و همایش بزرگ رضویان ،نواختن زنگ وقف و
غبارروبی گلزار شهدا را از جمله این برنامه ها دانست.

اهمیت ورزش را بیان کنیم و این امر را به عنوان یک
مصوبه در نظر بگیریم ،آن را در شورای برنامه ریزی
مطرح و مصوب کنیم که سازمان برنامه و بودجه اگر
برای امسال مبلغی باقی مانده است ،اختصاص دهد
وگرنه باید سال آینده تعیین تکلیف کنیم که موقع
تنظیم موافقت نامه ها ،یک درصد اعتبارات با رضایت
مدیر دستگاه کسر شود .در ادامه این جلسه مقرر شد
دستگاه های دولتی که فضا یا سالن ورزشی دارند در
وقت اداری در اختیار مدارس بگذارند« .رجب زاده»
معاون هماهنگی امــور عمرانی استاندار خراسان
شمالی هم در این جلسه با اشاره به وجود  8مجموعه
چند منظوره که از تدابیر ستاد مدیریت بحران کشور
است گفت :این مجموعه ها تا حد مناسبی ساخته
شده اند و با این که  95درصد پیشرفت فیزیکی دارند
رها شده اند و اعتباری به آن ها اختصاص نیافته است
که حدود  2.5تا  3میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل
آن ها نیاز اســت و می توانیم ایــن مجموعه ها را به
مدارس اختصاص بدهیم یا به صورت دو منظوره از
آن ها استفاده کنیم .معاون آمــوزش ابتدایی اداره
کل آموزش و پرورش استان هم اظهارکرد :خراسان
شمالی هفتمین استان کشور به لحاظ داشتن کالس
های چند پایه است که از 2تا  6پایه در یک کالس

هستند« .بدخشان» ادامه داد :از کمبودهای ما نبود
 26کانکس آموزشی ،سرویس های بهداشتی ،تجهیز
کتابخانه ،نصب دوربین در مجتمع آموزشی عشایری و
موارد دیگری است که باید جایگزین فضاهای آموزشی
مراوه تپه شود« .قلی پور» مدیرکل عشایر استان هم
از حاضر نبودن برخی معلمان عشایر در صبح روزهای
شنبه گالیه کرد .وی با بیان این که مشکالت معلمان
و دانش آمــوزان عشایر بسیار زیاد است ،خاطرنشان
کرد :شرایط این قشر اصال خوب نیست و ما حاضریم
از اعــتــبــارات مــان بــرای کمک بــه آم ــوزش و پــرورش
اختصاص دهیم که بخشی از نیازهای آموزشی آن رفع
شود.
«فــاح» مدیرکل نــوســازی مــدارس هم با بیان این
که سرانه زیربنای آموزشی ما  4.7متر مربع است،
اظــهــارکــرد :میانگین کــشــوری  5.2مــتــرمــربــع و
استاندارد آن  8متر مربع است که ما جزو  5استان
آخر کشور هستیم .وی ادامه داد :این در حالی است
که در سفر مقام معظم رهبری بیشتر از ردیف حدود
 53میلیارد تومان مصوب شــده بــود امــا در سرانه
آموزشی جزو استان های پایین کشور هستیم .وی
خاطرنشان کــرد :مــدارس خشتی و گلی استان که
حــدود  121کــاس بــود در ســال هــای اخیر با سفر

خبر

دمای هوا  10درجه کاهش
می یابد
احتمال وقوع رواناب
صدیقی -اداره کل هواشناسی استان با پیش
بینی بارش باران و کاهش محسوس  10درجه ای
دما ،با توجه به رگباری بودن بارش ها نسبت به
احتمال وقوع رواناب هشدار داد .طبق گفته رئیس
پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
بررسی نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای
بیانگر جوی نسبتا ناپایدار تا اوایل روز پنج شنبه در
منطقه است.
«هاشمی» افــزود :بر ایــن اســاس با ورود سامانه
بارشی که فعالیت آن از اواخر امروز تا صبح روز پنج
شنبه شدت خواهد داشت ،وزش باد شدید به ویژه
در شمال غربی استان و بارش باران و در ارتفاعات
بارش برف و مه پیش بینی می شود.
وی با بیان این که احتمال وقــوع روانــاب دور از
انتظار نیست ،اظهار کرد :دمای هوا از امــروز تا
صبح روز پنج شنبه  10درجــه کاهش می یابد.
به گزارش اداره کل هواشناسی استان طی 24
ساعت منتهی به صبح روز گذشته ،بجنورد به
ترتیب دارای کمینه و بیشینه دمای منفی  3و 16
درجه سانتی گراد باالی صفر بود .همچنین در این
مدت کوسه با کمینه دمای منفی  5درجه سانتی
گراد ،سردترین و دشت با  19درجه سانتی گراد
باالی صفر ،گرم ترین نقطه استان بود.

کاروان تدبیر و امید به غیر از  3کالس آن حذف شده
اما بحث مدارس سنگی و تخریبی باقی مانده است.
وی افــزود :سهم اعتباراتی که در استان به آموزش
تعلق می گیرد متوسط  3یا  4درصد سرانه اعتبارات
استانی است در حالی که این رقم در کشور  12تا 20
درصد است و اعتباراتی که به فرمانداری ها می رود
و توزیع می شود متاسفانه امر آموزش در اولویت قرار
نمی گیرد و مغفول مانده است .وی خاطرنشان کرد:
از ردیف سفر مقام معظم رهبری  30میلیارد تومان
از اعتبارات استانی 30 ،میلیارد تومان اعتبارات از
ردیف ملی و  53میلیارد تومان هم ردیف سفر بود
که صد درصد ردیف سفر و از ردیف ملی  10میلیارد
تومان محقق شد و از ردیف استانی هیچ رقمی محقق
نشد که درخــواســت می کنیم ایــن موضوع پیگیری
شود« .ثمینی» سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری هم با بیان این که اعتباراتی که
در اختیار فرمانداران قرار می گیرد مشخص است و
به اولویت بندی دستگاه بستگی دارد ،به معلم سراها
اشاره و اظهارکرد :در این باره باید تدبیر استانی کرد
که فرمانداران این موضوع را بــرای سال آینده در
کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها مطرح کنند و
در اعتبارات  98در نظر بگیرند.

