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

● ● بعضی از کوچه های حاشیه شهر بجنورد نام گذاری
نشده اند و تابلوی مناسبی هم ندارند .هنگام آدرس
دادن نمی دانیم چگونه آدرس دهیم.

هزار عنوان برنامه به
مناسبت سالروز آزادسازی
خرمشهر برگزار می شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
خراسان شمالی گفت :پیش بینی می شود فاز
اول پروژه باغ موزه دفاع مقدس سال  ۹۸به بهره
بــرداری برسد .به گــزارش شبستان ،احیا محمد
امیری در جمع خبرنگاران گفت :باغ موزه دفاع
مقدس شامل کتابخانه تخصصی 3 ،سالن نمایش
ثابت و سیار و سالن آمفی تئاتر است که به منظور
احداث این مجموعه  ۸۰میلیارد ریال اعتبار برآورد
شده اســت .وی افــزود :با توجه به اعــام آمادگی
استاندار مقرر شده است  ۶۰میلیارد ریال از اعتبار
ساخت این باغ موزه از سوی استان و  ۲۰میلیارد
ریــال آن نیز از بنیاد حفظ آثــار تامین شــود .وی
همچنین بیان کرد :همزمان با سوم خرداد ،سالروز
آزادس ــازی خرمشهر عملیات ساخت مــوزه دفاع
مقدس در بجنورد آغاز خواهد شد .مدیرکل حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهار کرد :باغ
موزه دفاع مقدس در زمینی به مساحت  ۱۲هکتار
در منطقه دو برابر بجنورد ساخته می شود که در
مرحله اول همزمان با سوم خرداد ساخت و ساز آن
در بیش از  5هزار مترمربع زمین با بتن ریزی آغاز
می شود .وی گفت :از خراسان شمالی حدود ۸۰
رزمنده در این عملیات حضور داشتند که  ۵۱نفر به
مقام واالی شهادت نائل شدند .امیری با بیان این
که به مناسبت سالروز آزادســازی خرمشهر هزار
عنوان برنامه در استان اجرا می شود ،خاطرنشان
کرد :گلباران مزار شهدا ،تجمع بزرگ بسیجیان،
نشست روحانیان ایثارگر با نماینده ولی فقیه در
استان ،شب شعر و خاطره و گلباران مزار شهدا از
برنامه های محوری این مناسبت به شمار می رود.
وی با اشاره به اجرای تئاتر «دیگر کسی به سرهنگ
نامه نمی نویسد» بــه مــدت یــک هفته در پــارک
آفرینش مرکز استان ،اظهار کرد :پنج شنبه ساعت
 ۱۶در  3نقطه شهر بجنورد شامل میدان کارگر،
میدان شهید و میدان خرمشهر بجنورد رزم نوایی
گروهی انجام می شود.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

برگزاری مسابقه والیبال
در شیروان
روزنامه خراسان در شماره 5390که 29بهمن
ماه  1346به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 10از برگزاری مسابقه والیبال در شیروان خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :بطوریکه
از دبیرخانه سازمان تربیت بدنی شیروان اطالع
میدهند یکدوره مسابقه والیبال پسران تحت
نظر سازمان تربیت بدنی در میدان ورزشی
{یک} دبیرستان برگزار و در پایان مسابقه جوائز
ارزنــده ای {از طرف یک شرکت تولید کننده
چای} در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار داده
شده بود که طی مراسمی توسط رئیس آموزش
و پرورش اهدا گردید» .
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«مــحــمــود قــنــبــری» بــه عــنــوان مدیرکل
جدید امــور اقتصادی و دارایــی خراسان
شمالی معرفی شد .این در حالی است
کــه مدیریت در اســتــان رونــد خاصی را
پیدا کرده است و برخی سازهای پرتامل
در این عرصه شنیده می شــود .معاونت
سیاسی اســتــانــداری مــاه هاست کــه به
صورت سرپرستی اداره می شود و فرماندار
بجنورد ،چراغ این معاونت را روشن می
کند .فرمانداری گرمه هم مدت هاست با
سرپرستی روزگار می گذراند .در خصوص
برخی فرمانداران دیگر هم زمزمه هایی
از ایــن قبیل هــر از چند گــاه شــدت می
گیرد .البته این سازهای رفتن ،گاهی به
استانداری هم ورود می کند و حتی به
اتاق استاندار هم وارد می شود .از اداره
کــل مــیــراث فرهنگی ،صنایع دستی و

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حاشیهای بر شنیدهها

آهنگ دیگری بنوازید!
گردشگری هم این ساز به صــورت رقیق
شنیده می شود و با «ولوم» بیشتر از اطراف
اتاق مدیرکل آموزش و پرورش هم گوش
ها را پر می کند! صحبت های نمایندگان
هم بر ولوم این سازها افزوده است .جلسه
اخیر شورای برنامه ریزی و صحبت های
استاندار و معاون استاندار در این جلسه
و قوامی نماینده مــردم اسفراین ،ولوم

تغییرات را خیلی تقویت کرد و معلوم شد
که خبرهایی است!!! البته از آن جایی که
روزنامه «خراسان شمالی» توسعه استان و
پیگیری مطالبات مردم و تقویت شاخص
های امید را مثل گذشته پیگیری می کند
به هیچ عنوان وارد این ماجراها نشد و باید
از این جهت از مخاطبان خود عذرخواهی
کند ولی عدم ورود ،به دلیل عدم اطالع

از اخبار یا محرومیت تعمدی مخاطبان
نبود زیرا دانستن را حق مردم می دانیم و
از این جهت بود که مشاجرات یاد شده را
به صالح توسعه نمی دانیم .البته نباید از
حق گذشت در شرایطی که به گفته رئیس
ســازمــان صنعت ،معدن و تــجــارت ،عدد
واحدهای تولیدی فعال از  10فراتر نیست
و پروژه های زیربنایی و مهم استان در میانه

بهار هنوز ُچــرت زمستانی می زنند و از
شادابی برخوردار نیستند تا آن جا که اخبار
آن ها از پسوند «می شوند»« ،می شود»،
«خواهد شد»« ،به زودی» و  ...برخوردارند
نکته ای است قابل توجه که چرا استان
در چنین شرایطی قرار دارد؟ از جمله این
اخبار «نسیه» می توان اشاره کرد به خبر
راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان که برای
«چهارمین» بار عملیات آن تیرماه آغاز می
شود!بخش های جدیدی از محور بجنورد-
گلستان (جاده مرگ) در آینده با تاخیر به
بهره برداری می رسد؛ فاز دوم پتروشیمی
و . ...
بــاالخــره جــای اخبار «نقد» در خصوص
پــروژه های زیربنایی خالی است و باید
آهنگ دیگری بنوازیم تا این پروژه ها جان
بگیرند نه مشاجرات.

در جلسه شورای زکات استان مطرح شد:

نگرانی از سوء استفاده از کمک های مردمی در فضای مجازی
علی نیا -نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی بر
ضرورت سامان دهی صندوق های جمع آوری زکات
فطره و جلوگیری از سوء استفاده از کمک های مردمی
در فضای مجازی تاکید کــرد .آیت ا« ...یعقوبی» در
جلسه شورای زکات استان اظهار کرد :زکات واجب و
مستحب را به سمت نیازهای واقعی جهت دهی کنیم.
امام جمعه بجنورد اضافه کرد :پرداخت زکات ،خمس
و صدقه اختیاری است و زمانی که انسان به اختیار
خــودش بخشی از مالش را جدا کند ،نوعی تربیت،
پرورش و بندگی خداست .آیت ا« ...یعقوبی» گفت :یکی
از نشانه های ماه مبارک رمضان ،زکات فطره است و در

روایات آمده است روزه انسان قبول نیست مگر آن که
زکات فطره اش را پرداخت کند.وی با اشاره به نگرانی
اعضای شورای زکات از امکان سوء استفاده برای جمع
آوری کمک های مردمی در فضای مجازی افزود :ممکن
است برخی ها در دنیای مجازی سوء استفاده کنند که
باید جلوی آن را بگیریم چون این کمک ها حق فقرا و
نیازمندان است.وی اظهار کرد :حکمت پرداخت زکات
این است که انسان دنیا زده نشود و مقداری از ثروت
دنیایش را در زمان حیاتش جدا کند و به نیازمندان
بدهد .وی با اشاره به این که در شورای زکات اهتمام
الزم برای سامان دهی زکات انجام شده است ،گفت:

صندوق های جمع آوری زکات فطره سامان دهی شود
و با وجود این که شیوه کار خوب است ،در تعدد صندوق
های جمع آوری زکات کنترل الزم انجام شود تا مردم
ســردرگــم نشوند که زکاتشان را در کــدام صندوق
بیندازند.وی با اشاره به این که در تبلیغات در خصوص
پرداخت زکات به حدی نرسیده ایم که مردم توجیه
شوند ،بیان کرد :کارهایی که با جمع آوری زکات انجام
شده است به طور مستند نشان داده شود تا فرهنگ
پرداخت زکات نهادینه شود.امام جمعه بجنورد با اشاره
به این که واجب است زکات در بانک گذاشته نشود که
در طول سال پرداخت شود ،اظهارکرد :همان جا که

زکات جمعآوری شد باید بالفاصله به دست مستحقان
برسد ،البته پارسال از دفتر آقا سوال کردیم که گفتند تا
 3 ،2روز که فرصت تقسیم باشد ،اشکالی ندارد به شرط
این که با مال دیگری مخلوط نشود.آیت ا« ...یعقوبی»
افزود :تبلیغات برای پرداخت زکات به حدی نرسیده
که مردم توجیه شوند«.اهرابی» ،مدیرکل کمیته امداد
خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت :سال گذشته
 16میلیارد ریال زکات فطره و کفاره در استان جمع
آوری شد.وی تعداد روستاهای مشمول زکات را 569
مورد بیان کرد و افزود :از این تعداد  260روستا زکات
پرداختکردند.

یک برگ از رمضان

با دعای ابوحمزه
در ماه رمضان
وبت ْ
ِک .امروز زمینه گناه و نافرمانی
الهی ال ت ِّ
بعقُ َ
ُؤدبنِی ُ
برای بشر بیش از گذشته فراهم شده است .گناهان
جدید با امکانات جدید و البته عقوبت های جدید و نو.
شاید علت نا به سامانی ،بی برکتی ،ناامنی ،نبودن
آرامش و ...این همه گناهان جورواجور امروز بشر
است .انسان نمی داند چوبش را از کجا می خورد.
یک نگاه به اوایل دعای کمیل و تقسیم بندی گناهان
توسط موال علی(ع) تن آدم را می لرزاند -1 :گناهانی
که انسان را بی حیا می کند -2.گناهانی که بدبختی
ها را بر سر انسان می ریزد -3 .گناهانی که نعمت
ها را تغییر می دهد و اتفاقاتی می افتد که انسان
شکست مالی می خورد ،باعث شکست ها در زندگی
ها و موجب مرگ های ناگهانی می شود و– 4 ....
گناهانی که باعث می شود دعای ما اص ً
ال مستجاب
نشود -5 .گناهانی که انسان را به لبه پرتگاه ناامیدی
و مایوس شدن از رحمت حق می برد و هر چه بشر
پیشتر می رود دامنه گناه و ابزار و عوامل آن بیشتر
می شود و خطرناکتر؛ این است که امام صادق(ع)
فرمودند :هر زمــان که انسان ها گناهان جدیدی
مرتکب شوند و در محضر الهی معصیت کنند خداوند
آن ها را به بالهای جدید و ناشناخته مبتال می کند.
نمونه این بالهای مرگبار و خانمان سوز که در گذشته
نبوده و امروزه فراوان است حاصل رفتارهای جدید
بشر است لذا از خدا در این ماه رحمت و آمرزش می
وبت ْ
ِک؛ خدایا ما را دچار
خواهیم  :الهی ال ت ِّ
بعقُ َ
ُؤدبنِی ُ
آن عذابی که پس از گناه آماده کرده ای نکن ،فرصت
توبه به من بده تا به خودم بیایم و توبه کنم و دیگر گناه
نکنم .آمین یارب العالمین.
استاد دافعی


خبر

کشف داروی قاچاق

بررسی مشکالت  8واحد تولیدی

صدیقی -ماموران پلیس آگاهی استان در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بازرسی از یک واحد
باربری در بجنورد موفق به کشف هزار و  500قلم داروی قاچاق شدند« .سید الموسوی» ،مدیرکل تعزیرات
حکومتی خراسان شمالی با بیان این خبر افزود :گزارش تخلف از سوی مراجع انتظامی برای رسیدگی به
تعزیرات حکومتی ارسال شده و در شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز به منظور صدور حکم
برای متخلف در حال رسیدگی است .طی یک ماه اخیر این چهارمین محموله قاچاق کاالست که توسط
ماموران پلیس آگاهی استان از باربری های بجنورد کشف و ضبط می شود.

اسعدی -جدیدترین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید روز گذشته در سازمان صنعت ،معدن و
تجارت برگزار و در این جلسه مشکالت  8واحد تولیدی بررسی شد .عمده ترین مشکالت مطرح شده از سوی
واحدهای تولیدی در این جلسه ،مشکالت بانکی و مالیاتی بود« .نیکدل» ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان شمالی پس از این جلسه به خبرنگار ما گفت :با توجه به این که امسال سال حمایت از کاالی
ایرانی نام گذاری شده است ،انتظار داریم دستگاه های دولتی برای رفع مشکالت واحدهای تولیدی کمک
کنند و بانک ها نیز نگاه حمایتی به واحدهای تولیدی داشته باشند.

سامان دهی صنوف آالینده پیگیری می شود
سامان دهــی صنوف آالیــنــده شهری در شهرک
صنعتی بیدک پیگیری می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان
شمالی بــا بیان ایــن مطلب در کــارگــروه توسعه
بنگاه های خرد و کوچک استان افــزود :شرکت
شهرک های صنعتی استان می تواند بخشی از
زمین شهرک صنعتی بیدک را برای سامان دهی

صنوف در نظر بگیرد«.سیاوش وحدت» با اشاره به
این که شهرک صنعتی بیدک امکانات زیربنایی
مناسبی برای استقرار صنوف آالینده دارد ،اضافه
کرد :دستگاه های مرتبط با سامان دهی صنوف
باید برای الزام به انتقال صنوف به مکان مورد نظر
اقدامات الزم را انجام دهند.
رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و تجارت استان

نیز در این جلسه گفت :برای مکان مورد نظر در
راستای سامان دهی صنوف ،برنامه ریزی حداقل
 10ساله انجام شود.
«نیکدل» افزود :صنوف هم گروه باید در جوار هم
قرار گیرند تا دسترسی به صنوف مکمل ،به آسانی
انجام شــود.بــه گــزارش روابــط عمومی شرکت
شهرک های صنعتی خراسان شمالی ،کارگروه

توسعه بنگاه هــای خــرد و کوچک پیرو تفاهم
نامه سه جانبه سازمان صنایع کوچک و شهرک
هــای صنعتی ایــران ،معاونت امــور اقتصادی و
بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت کشور و
اتاق اصناف ایران با دبیری شرکت شهرک های
صنعتی در خراسان شمالی برگزار می شود.

برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار بجنورد

 84هکتار از اراضی دولتی از چنگال متصرفان خارج شد

جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار بجنورد برگزار شد.سرپرست اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری اداره
کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در این جلسه گفت :به استناد ماده  6قانون سامان دهی و حمایت از تولید
و عرضه مسکن ،تمام دستگاه ها مکلف به واگذاری رایگان اراضی در اختیار به وزارت راه و شهرسازی برای
بازآفرینی شهری هستند« .جالینوس» افزود :در اجرای بند الف ماده  59قانون برنامه ششم توسعه ،تمام دستگاه
های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری موظفند حداقل 30درصد از اعتبارات مربوط به فعالیت های خود را به
محله های هدف بازآفرینی شهری مصوب ستاد ملی اختصاص دهند .در این جلسه به تمام دستگاه های عضو
ستاد ،زمان یک ماهه اختصاص یافت تا پروژه های خود را در محله های هدف تعریف کنند.

 84هکتار از اراضی دولتی به ارزش  120میلیارد ریال از چنگال متصرفان خارج شد.
سرپرست اداره حقوقی ،ارزیابی خسارات و واگــذاری اداره کل راه و شهرسازی گفت :با پیگیری
کارشناسان حقوقی اداره کل راه و شهرسازی در مراجع قضایی حکم قطعی خلع ید و قلع و قمع 84
هکتار از اراضی دولتی در سال  1396در شهرستان های بجنورد ،شیروان ،اسفراین  ،گرمه ،جاجرم
و راز و جرگالن صادر شد .به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان
شمالی ،عباس عظیمی افزود :اراضی یاد شده با همکاری یگان حفاظت از اراضی این اداره کل و نیروی
انتظامی رفع تصرف شد.

تقدیر در جشنواره حرکت
دانشجویان برگزیده دوره دهــم جشنواره ملی
حرکت در نشست هیئت رئیسه دانشگاه بجنورد
تقدیر شــدنــد.دکــتــر هــراتــی ،مــعــاون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه بجنورد در این نشست با بیان این
که فعالیت های انجمن های علمی هر سال در حال
گسترش است ،افزود :این دانشگاه در حوزه انجمن
هــای علمی وضعیت قابل قبولی دارد.طــالــبــی،
کارشناس مسئول انجمن های علمی هم با اشاره به
حضور همه دانشگاه های کشور با همه توان در این
جشنواره و همچنین حضور تیم های دانشجویی از
دانشگاه های دیگر کشورها اظهارکرد :از  ۳سال
گذشته و با افزایش قابل توجه فعالیت های انجمن
های علمی موفق شده ایم در کنار دانشگاه های
بزرگ کشور ،مقام های مختلفی را در این جشنواره
کسب کنیم که رتبه دوم انجمن علمی ،مهندسی
عمران در دوره نهم و همچنین دو رتبه دوم انجمن
علمی ،مهندسی کامپیوتر و همچنین تیم ترکیبی
انجمن علمی ،مهندسی مکانیک در دوره دهم،
نشان از همت واالی دانشجویان و تالش های آنان
در این مسیر است.در پایان این نشست ،سعید نوری
زاده ،سید حامد موسوی ،محمدحسین اسماعیلی،
احمد صفی پــور ،رضــا یــادگــار ،محمد امین یــاور،
احسان ایزانلو و جواد زرین فام به عنوان برگزیدگان
دوره دهم جشنواره بین المللی حرکت تقدیر شدند.

بدون تیتر
*در جلسه کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع
خراسان شمالی ،با اشاره به افزایش  30درصدی
درآمدهای استان از «علی اصغر اســدی» ،مدیرکل
ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی قدردانی شد.

