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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نتیجه قطعی کارشناسی مسکن معلوالن؛ به زودی

معلوالن  3روز دیگر هم روزشماری کنند

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

● مــاه رمضان اســت امــا قیمت بسیاری از اقالم
بسیار زیاد شده است؛ از گوشت بگیرید تا دیگر
مواد غذایی.
● چرا برای تجهیز شهرک الغدیر بجنورد به وسایل
بازی کودکان اقدام نمی شود؟
● ارتفاع پل  19مهر بجنورد آن قدر کم است که
خودروهایی که بار دارند یا خودروهای سنگین
نمی توانند دور بزنند.
● تنبیه بدنی دانش آموزان در برخی مدارس گرمه
افزایش پیدا کرده است .مسئوالن رسیدگی کنند.

خبر

عطرافشانی مزار شهدا
به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد ،سالروز حماسه
فتح خرمشهر ،مــزار مطهر شهدا در شهرستان
های مختلف استان گلباران و عطرافشانی شد.
در مراسم مختلفی که در نقاط مختلف استان
با حضور خانواده های شهدا ،مردم شهیدپرور و
مسئوالن برگزار شد شرکت کنندگان ضمن نثار
فاتحه به روح بلند شهدای میهن اسالمی با آرمان
های آن ها تجدید بیعت کردند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

بارش متناوب باران
در بجنورد
روزنــامــه خراسان در شماره  5422که 13
فروردین ماه  1347به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از بارش متناوب باران در بجنورد خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :گزارش
خبرنگار ما از بجنورد حاکی است که هفته آخر
سال  1346توام با نزول متناوب باران سپری
شد و باران مفصلی بر زمین نشست و موجبات
رضایتمندی کشاورزان را فراهم ساخت ».در
مطلبی دیگر در این ستون به مشکالت اهالی
گرمه اشاره شده که در آن آمده است« :فرماندار
در جلسه ای که به وسیله شهردار گرمه تشکیل
یافت {حضور یافت} .اهالی خواسته های خود را
باطالع فرماندار رسانیدند و اغلب مشکل اهالی
نبودن راه بود و آقای فرماندار قول داد در اولین
فرصت جریان را باطالع آقای استاندار برساند و
بکمک وی مشکل حل گردد».

اســدی -نتیجه قطعی تیم کارشناسی ایــن هفته
منتشر و به دستگاه های مربوطه اعالم می شود .این
خبری است که معاون بنیاد مسکن استان به خبرنگار
ما اعالم کرد.
پس از گذشت حــدود یک ماه باالخره خبرهایی از
انتشار نتیجه قطعی تیم کارشناسی به گوش می
رســد ،اگــر چــه در هفته هــای گذشته و در جریان
پیگیری مشکالت مسکن معلوالن ،بارها دستگاه

های مرتبط از اعــام نتیجه کارشناسی خبر داده
بودند اما خبرهای اعالمی آن ها به مثابه حلوای نسیه
ای بود که نتوانست کام معلوالن را شیرین کند؛ البته
به سراغ مدیران استانداری هم رفتیم ولی موفق به
کسب خبر برای معلوالن نشدیم.
با این وجــود« ،زارعــی» معاون مسکن شهری بنیاد
مسکن استان از تحقق صد در صدی این وعده خبر
داد و گفت :کار کارشناسی به طور کلی انجام شده

فرماندار اعالم کرد:

نیاز  210میلیارد ریالی برای تکمیل  29پروژه در اسفراین
نجفیان -تکمیل و بهره بــرداری از  29پــروژه با
پیشرفت فیزیکی بــاالی  80درصــد در اسفراین  
 210میلیارد ریــال اعتبار نیاز دارد.فــرمــانــدار
اسفراین با اعالم این مطلب در کمیته برنامه ریزی
این شهرستان و با اشــاره به اعتبار  440میلیارد
ریالی شهرستان در ســال  97افــزود :با توجه به
الزاماتی که بــرای تصویب بودجه در سال جدید
ابالغ شده است و وجود دارد کمیته برنامه ریزی می
تواند برای راهبری و هدایت اعتبار  206میلیارد
ریالی برنامه ریزی و اقدام کند«.نوروزی» با تاکید

بر ضرورت دقت نظر مدیران بر احصای اولویت ها
و نیازسنجی اعتباری و برآورد پروژه ها اضافه کرد:
نیاز اعتباری پروژه های ناتمام در اسفراین 214
میلیارد تومان تخمین زده شده است و سخت گیری
های جدی در تعریف و تصویب پروژه های جدید در
قالب کارگروهی متشکل از معاون استاندار ،رئیس
برنامه و بودجه ،معاون بودجه ای و فرمانداران
شهرستان ها وجــود دارد.وی بر پیگیری جذب
اعتبارات تخصیص یافته از محل اعتبارات مصوب
سال گذشته تا پایان سال مالی تاکید و ابراز کرد:

است و با توجه به تأکید دادستان برای جمع کردن
سریع تر این پــروژه 99 ،تا صد در صد ،دوشنبه یا
سه شنبه این هفته نتیجه کارشناسی به بهزیستی و
انجمن خیران مسکن ساز اعالم می شود.
وی با بیان ایــن که انجام امــور کارشناسی به طور
تقریبی یک ماه زمان برد ،ادامه داد :چند جلسه برای
مباحث عملی و  20جلسه برای مباحث تئوری برگزار
شد و در نظر قطعی کارشناسی نیز توصیه شده راه

مدیران موظف هستند از کــاالی ایرانی استفاده
کنند و تنها راه برون رفت از مشکالت مسئله اقتصاد
مقاومتی ،ایجاد اشتغال و تولید ثروت پایدار است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی
هم با اشاره به این که فاصله بین اعتبارات مصوب
و تخصیص یافته زیاد است گفت :با شرایط اسناد
خزانه اسالمی با پول و درآمدهای سال  ،98برای
سال  96کار می کنیم و شرایط پایین تخصیص
از میزان پیش بینی شده حکایت از کاهش منابع
درآمــدی پیش بینی شده دارد.دکــتــر «قوامی» با
تاکید بر این که باید زیرساخت های اساسی جزو
اولویت باشد اضافه کرد :راه های مواصالتی و پروژه
ریلی زیرساخت های اساسی این شهرستان هستند
و اتمام پروژه های نیمه تمام باید در اولویت باشد.

انــدازی آسانسورها و محوطه سازی در اولویت کار
قــرار گیرد«.ارجمند» ،مدیر عامل انجمن خیران
مسکن ساز نیز با بیان این که جمع بندی های قطعی
کارشناسی انجام شده است ،گفت :انجام و ادامه کار
بستگی به باز شدن حساب انجمن خیران مسکن ساز
دارد و پس از اعالم نتیجه اگر نظر و خواسته های هر
طرف تأمین نشده باشد حق و احتمال اعتراض به
نتیجه کارشناسی وجود دارد.

وی از کاهش  25درصدی اعتبار مصوب ردیف های
بودجه ای مستقل جدید در سازمان برنامه و بودجه
خبر داد و بیان کــرد :در بودجه امسال 2 ،ردیف
بودجه ای مستقل برای استان ،شامل چهاربانده
کردن محور سبزوار -اسفراین -بجنورد و محور ملی
میامی -گرمه-جاجرم -اسفراین -قوچان تعریف
و مصوب شده است.وی همچنین با اشاره به ایجاد
ظرفیت  ۳۰۰هــزار تنی جدید در بخش صنعت
شهرستان از طریق صندوق توسعه ملی و فاینانس
بــا مشارکت شرکت هــای خــارجــی اب ــراز کــرد :با
مصوبه اخیر هیئت امنای صندوق توسعه ملی امکان
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در طرح های
ریلی فراهم شد که منجر به سرعت در پروژه ریلی
استان هم خواهد شد.

دمای هوا کاهش می یابد

یادواره شهدا در گرمه

صدیقی -سامانه بارشی جدید وارد استان می شود و دمای هوا کاهش می یابد .کارشناس اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی با بیان این خبر افزود :بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبت ًا ناپایدار
تا اواسط هفته در منطقه است« .هادی زاده» گفت :با ورود سامانه بارشی از فردا تا اواخر شب ،افزایش ابر،
وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق و برای بعدازظهر دوشنبه احتمال بارش پراکنده پیش بینی می شود .وی
با بیان این که با ورود سامانه بارشی دما برای فردا تا 6درجه سانتی گراد کاهش خواهد داشت اظهارکرد:
طی 24ساعت منتهی به صبح روز گذشته ،کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب 10و 29درجه سانتی
گراد باالی صفر بود.

محمودیان -همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر یادواره شهیدان «عبدالرضا کرامتی» از گرمه« ،علی
شیرغالمی» و «عبدا ...شاه محمدی» از درق و «ثارا ...گلدادی» از روستای آرمادلو از شهدای عملیات بیت
المقدس در آزاد سازی خرمشهر در گرمه برگزار شد.امام جمعه گرمه در این یادواره گفت :سوم خرداد و فتح
خرمشهر ،آیینه گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و جهاد آگاهانه و شجاعت ملت ایران است.
حجت االسالم «تاتاری» افزود :عراقیها هرگز فکر نمیکردند ایران بتواند خرمشهر را بازپس بگیرد اما اراده
نیروهای انقالبی بر این بود که خرمشهر آزاد شود و امروز هم اگر اراده مسئوالن با هم متمرکز شود خیلی از
مشکالت رفع میشود.

 29خرداد؛ آغاز سنجش سالمت

گرامی داشت فتح خرمشهر

علی نیا -سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان  29خرداد ماه آغاز می شود.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی با اشاره به این که پیش بینی می شود طی امسال 18هزار نوآموز
سنجش شوند ،گفت :دوره های آموزشی برای عوامل اجرایی سنجش برگزار شده و  12پایگاه آمادگی اجرای این
طرح را دارند«.علی متقیان» در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که برخی خانواده ها نگران هستند بعضی
از افرادی که طرح سنجش را انجام می دهند کارآمد نباشند ،افزود :نیروهایی که در پایگاه های سنجش سالمت
حضور دارند دارای مدرک در رشته تخصصی مرتبط هستند و چنان چه دارای مدرک رشته مرتبط نباشند در
اجرای طرح سنجش پذیرفته نمی شوند.وی گفت :برای هر حوزه کاری ناظر تخصصی در طول دوره نظارت مورد
نیاز را انجام خواهد داد و آمار و ارجاع های نوآموزان با مالک های استانی و کشوری مقایسه خواهد شد.

میم پرور -به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد ،مراسم گرامی داشت حماسه فتح خرمشهر در فاروج برگزار
شد.امام جمعه فاروج در این مراسم با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای فتح خرمشهر گفت :سوم خرداد،
یادآور حماسه جاودانه آزادی خرمشهر و بیرون کردن متجاوزان رژیم بعثی عراق از این شهر حماسه آفرین
است.
حجت االسالم «قلی زاده» افــزود :اگر امروز مردم کشور ما در کمال نشاط و آرامش پیروزی بر تروریسم
تکفیری را جشن می گیرند ،می دانند که امنیت امروزشان را مدیون جانفشانی بسیج و بسیجیان هستند.
وی اضافه کرد :آن چه جوانان مدافع حرم را از اقصی نقاط جهان اسالم برای دفاع از اسالم ناب در مقابل
اسالم جعلی و آمریکایی به سوریه کشانده ،فرهنگ و تفکر بسیجی است.

با دعای ابوحمزه در ماه خدا

چرا بعضی ها بیکار
میمانند؟
تا به حال دقت کرده اید چقدر جالب است؛ یک
حکم در اسالم برای بعضی ها بایدی است و برای
عده دیگری نبایدی ،عده ای باید روزه بگیرند و اگر
نگیرند چوب می خورند و عده ای نباید بگیرند و
اگر بگیرند پذیرفته نیست.
البته در عبادتی مثل نماز باز این طور نیست و
همه باید نماز بخوانند و تعطیل بردار نیست؛ در
هر شرایطی ولو دراز کشیده برای ناتوان ،یا زبان
از کار افتاده باید با اشاره نماز بخواند .مطلب این
است که باالخره یا واجب است یا نیست و دسته
سومی نــدارد ،پس تکلیف کسانی که بدون عذر
روزه نمی گیرند چیست؟
این ها اگر آگاهانه روزه نمی گیرند و عذر شرعی
ندارند مصداق کسانی هستند که حرمت خداوند
را نگه نمی دارنــد و جری برمعصیت در پیشگاه
خداوندندَ .ف َل ِو َّ
الیوم َعلی َذ ْنبِی غِ ْی ُر َك َما
اط َل َع ُ
َف َع ْل ُت ُه؛ اگر دیگران گناه مرا می دیدند گناه نمی
کردم .آدم گاهی از بنده خدا شرم می کند ولی
َعج َ
وبهِ
از خدا حیا نمی کندَ .و ُل ْو ِخفْ ُت ت ِ
العقُ َ
یل ُ
َل ْج َتن َْب ُت ُه؛ اگر می ترسیدم از این که به واسطه
گناهم زود مرا عقوبت می کنی گناه نمی کردم؛
یعنی از حلم و صبر تو سوء استفاده کردم .البته
ما متوجه نمی شویم از کجا چوب می خوریم .یک
روز صبح رفتم سر گذر تا کارگری را برای انجام کار
ببرم .تا ماشین ها می ایستادند هجوم کارگرها
شــروع می شد .التماس می کردند و می گفتند
آقا چند روز کار گیرمان نیامده .بعضی از آن ها
را از قبل می شناختم؛ سرکار نماز نمی خواندند
و می گفتند بعد ًا در خانه می خوانیم .چشمم
به پیرمردی افتاد که بی توجه به هیاهوی بقیه
کارگرها روی جدول نشسته بود و ذکر می گفت.
به دلم افتاد او را ببرم .نزدش رفتم وگفتم کارگری
که گفت بله ،گفتم می توانی کلنگ بزنی ،گفت
چرا نزنم؟ سوار شد و نه برای مزدش و نه برای نوع
کارش سخنی نگفت .آمد کار را شروع کرد .ظرف
آبی گذاشتم و گفتم اگر تشنه شدی  ...گفت روزه
هستم .اول ظهر نمازش را خواند.
غروب که برمی گشتیم پرسیدم در ماه چند روز
کار گیرت می آید که گفت هیچ روزی بیکار نبودم
و هیچ گاه جلوی ماشین نرفتم التماس کنم مرا
برای کار ببرند.
به خودم آمدم و معمای ذهنم کشف شد که چرا
بعضی ها بیکار می مانند؟ چرا مشکالت وجود
دارد و چراهای دیگر؛ آیــا جز جرئت بر گناه در
محضر خداوند و عقوبت گناهان در زندگی است؟
الح ْم ُد َعلی ِحلْمِ َك َب ْع َد عِ لْمِ ْك َو َعلی َعفْ ِو َك
َف َل َك َ
َب ْع َد ق ُْد َرت ِْك.
استاد دافعی


