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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شهرستان ها
اخبار

با حضور نماینده ولی فقیه برگزار شد؛

نشست علمای شیعه و اهل سنت

اولتیماتوم فرماندار جاجرم به بانک ها؛

فرصت یک هفته ای برای حل مشکالت متقاضیان تسهیالت

آیت ا« ...یعقوبی» اعالم کرد :مهم ترین وظیفه علمای شیعه و اهل سنت

نجاهی
نشست صمیمی علمای شیعه و اهل سنت
با حضور نماینده ولی فقیه در استان ،رئیس
کل دادگستری ،امامان جمعه راز و جرگالن،
فرمانده ارتــش و فرمانده انتظامی استان و
علمای شیعه و سنی در راز و جرگالن برگزار
شد و آیت ا« ...یعقوبی» ،حمایت از نظام و
عمیق کردن وحدت را مهم ترین وظیفه علمای
شیعه و اهل سنت دانست.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در این
نشست با بیان این که قرآن کریم ابرمردهایی
را معرفی می کند که رسالتشان در جامعه
فــوق عــادی اســت افــزود :ابرمردهای قرآنی
به  ۴دسته ابرمردهای صداقت محور ،انبیا
و ابــرمــردهــای رســالــت ،ابــرمــردهــای عبادت
و ابرمردهای طهارت و قداست تقسیم می
شوند.
آی ــت ا« ...یــعــقــوبــی» بــا بــیــان ای ــن کــه امــام
خمینی(ره) ابرمرد واقعی بود تصریح کرد:
یکی از هنرهای امام(ره) نزدیک کردن دل ها
و اندیشه ها بود و وی ابرمرد وحدت دل ها و
محور وحدت بود و مسیر وحدت را تبیین کرد.
وی با بیان این که حمایت از نظام و عمیق
کردن وحدت ،مهم ترین وظیفه علمای شیعه

و اهل سنت است ،اظهار کرد :شیعه و سنی
در انقالب ،جبهه و عرصه سازندگی با وجود
توطئه های دشمنان در کنار یکدیگر بودند و
این وحدت بی نظیر در ایران اسالمی شکل
گرفته است.
وی با بیان این که محور وحدت شیعه و سنی
والی ــت ،قــرآن و پیامبر(ص) اســت و دشمن
تالشش از بین بردن محورهای وحدت است
افــزود :فلسفه داعش و دشمنان به جان هم
انداختن کشورهای اسالمی بــود که ناکام
ماندند چون امت اسالمی امروز فهمیده است
کفر ،ملت واحده است و باید مسلمین هم امت
واحده باشند.
وی با تاکید بر ایــن که سعی و تــاش کنیم
نعمت وحدت را که یادگار امام(ره) است حفظ
و مقاومت کنیم ابــراز کرد :مهم ترین وظیفه
امروز علمای شیعه و سنی حمایت از نظام و
عمیق کردن وحدت است و امام خمینی(ره)
مانند ابراهیم بت شکن ،بت های زمان را در
هم شکست.
وی تاکید کرد :امروز هم جنگ ابراهیم و ابرهه
است و دشمنان ،جمهوری اسالمی را بمباران
فرهنگی و تبلیغاتی می کنند و باید ابراهیم وار
از خانه ای که ساخته ایم دفاع کنیم.
حجت االســام «نــوروزی» امام جمعه راز هم

گفت :حضور علما در کنار یکدیگر و نشست و
برخاست به وحدت ما خواهد افزود.
امام جمعه اهل سنت یکه سعود نیز با بیان این
که امروز انقالب اسالمی را به عینه می بینیم و
میوه های انقالب را می چینیم افزود :امروز به
گرمی دستان دوست های شیعه و سنی را می
فشاریم و خدا را شاکریم که در کشور ما شیعه و
سنی با هم و برادر هستند.
آخوند «صمدی» افزود :به برکت نظام مقدس
جمهوری اسالمی بـــرادران اهــل سنت این
منطقه دارای مسجد هستند و نماز جمعه

رتبه  24استان در میزان پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی

 ۴پایگاه برای اوقات
فراغت

معینی -بانک ها و دستگاه های اجرایی طی یک هفته مشکل متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایی و
عشایری را حل و فصل کنند.فرماندار جاجرم در جلسه بررسی فرایند اعطای تسهیالت اشتغال روستایی
و عشایری با بیان این مطلب افزود :با توجه به وضعیت تاسف بار جاجرم در جذب تسهیالت ،هیچ توجیحی
قابل قبول نیست و بانک ها و دستگاه های اجرایی باید طی یک هفته مشکالت را بررسی کنند و پرداخت ها
را به میزان حداقل  ۳۰درصد برسانند ،در غیر این صورت تعیین تکلیف خواهند شد«.محبی» ابراز کرد :باید
حداقل  ۲میلیارد تومان از میزان سهم شهرستان در یک هفته تامین شود و درصد پرداختی ها به  ۳۰درصد
برسد و اگر در جلسه بعدی این درصد حاصل نشد بانک ها و دستگاه های اجرایی تعیین تکلیف خواهند شد.

اولین جشن گلریزان راز و جرگالن

در جلسه کارگروه تخصصی اقتصاد استان در شیروان اعالم شد:

عــوض زاده -خــراســان شمالی بــه لــحــاظ تعداد
تسهیالت پرداخت شده اشتغال روستایی در رتبه
سوم قرار دارد این در حالی است که به لحاظ مقدار
تسهیالت پرداخت شده استان در رده بیست و چهارم
است«.عالی» ،سرپرست سازمان مدیریت و برنامه
ریزی خراسان شمالی در جلسه کارگروه تخصصی
اقتصاد استان به میزبانی شیروان با بیان این مطلب
افزود :این مسئله تالش بیشتر مدیران را برای جذب

۷

تسهیالت که سهم استان  350میلیارد تومان است،
می طلبد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استاندار خراسان شمالی نیز گفت :بانک های
عامل ،چالش ها و موانع موجود در مقابل پرداخت
تسهیالت اشتغال را رفع کنند«.پورعیسی» در خالل
بــررســی و تصویب طــرح هــای اقــتــصــادی ســال 97
شیروان با تقدیر از فرماندار آن اظهار کرد :جلساتی
که در شیروان برگزار می شود دارای چارچوب ،برنامه

محمودیان -برای بهره وری دانش آموزان شهرستان
گرمه از اوقات فراغت 4 ،پایگاه شامل  ۳پایگاه شهری و
یک پایگاه روستایی فعال می شود.سرپرست فرمانداری
گرمه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان

برگزار می شود.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اســامــی راز و جــرگــان نیز بــا بیان ایــن که
فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی امر فرهنگ
در کشور است افزود :وحدت ،آموزه اسالمی
فرهنگ و هنر ماست و ایجاد وحــدت ،هنر
است.
حجت االســام «منصوریان» با بیان این که
هنرمندان ایــجــاد وحـــدت ،علمای سنی و
شیعه هستند افزود :فرهنگ را باید از علمای
اسالمی شروع کرد تا جامعه نوپای اسالمی
داشته باشیم.

ریــزی و هدف گــذاری شده است و در همین زمینه
از فرماندار شیروان می خواهیم سندی آماده کند و
این سند به بقیه فرمانداری های استان ارسال شود
تا جلسات با همین رویکرد برگزار شود و خروجی
عملیاتی داشته باشد.وی  2مجتمع گلخانه ای این
شهرستان را جزو اولویت طرح های ارائه شده دانست
و افــزود :طرح گلخانه  100هکتاری جنب نیروگاه
سیکل ترکیبی با بررسی بیشتر عملیاتی شود.
وی با بیان این که  4تا  5برابر ظرفیت مراتع دام سبک
در استان وجود دارد ،تصویب دهکده گردشگری بیگان
شیروان را منوط به بررسی های بیشتر در جلسات
تخصصی دانست و اظهار کرد :پروژه هزار راسی دام

افــزود :مسئوالن متولی در اوقــات فراغت شرایطی را
فراهم کنند تا زمینه ترغیب و تشویق خانواده ها و دانش
آموزان فراهم شود«.مکرمی» اظهار کرد :پژوهش سرا
مکانی برای یادگیری علمی و عملی دانش آموزان است

نجاهی -اولین جشن گلریزان برای زندانیان جرایم غیرعمد در مدرسه علمیه باقر العلوم(ع) شهر راز برگزار
شد.دادستان مرکز استان گفت :جای محکوم مالی ،زندان نیست و یاری شما را می طلبد و از امسال به
بعد همه ساله جشن گلریزان خواهیم داشت«.یاران» افزود :زندانیان جرایم غیرعمد از این منطقه در سال
گذشته  ۱۵۳میلیون تومان بدهی داشتند که حدود  ۴۸میلیون تومان آن را شاکیان رضایت دادند و بقیه آن
را ستاد دیه کشور و خانواده های زندانیان پرداخت کردند.وی اظهار کرد :در حال حاضر  ۳زندانی جرایم
غیرعمد از این شهرستان داریم که توان پرداخت بدهی خود را ندارند.

محور وحدت
شیعه و سنی
والیت ،قرآن
و پیامبر(ص)
است

سنگین قلعچه شیروان با هدف متمرکز کردن دامداری
طرح خوب و مدبرانه ای است که در این جلسه مصوب
می شــود.وی با تاکید بر حمایت از کــاالی داخلی به
ویژه کاالی تولید داخل استان گفت :این همه تالش
می کنیم تا بنگاه های اقتصادی مان فعال باشند و باید
اولین خریدار محصوالت آنان نیز خودمان باشیم و در
این زمینه اگر الزم شد ترک تشریفات انجام و به موازات
این امر با تولیدکنندگان در راستای افزایش کیفیت و
کاهش قیمت چانه زنی شود«.مرآتی» ،فرماندار شیروان
نیز گفت :دهکده توریستی ،تجاری و گردشگری بیگان
به عنوان یک مرکز جامع گردشگری در صورت اجرا می
تواند صنعت گردشگری استان را متحول کند.

و باید در گرمه نیز پژوهش سرا فعال شود«.مقصودی»،
مدیر آمــوزش و پــرورش گرمه هم گفت :کــاس های
اوقات فراغت می تواند محلی برای کشف استعدادهای
مختلف ورزشــــی ،علمی ،فرهنگی و هــنــری باشد.

فرسودگی  ۴۰درصدی ادوات کشاورزی
برومند ۴۰ -درصد ادوات کشاورزی مانه و سملقان فرسوده است.سرپرست اداره جهاد کشاورزی مانه و سملقان
در جمع خبرنگاران افزود :امسال  ۱۶۰دستگاه کمباین و تراکتور خریداری و به ادوات کشاورزی این شهرستان
افزوده می شود«.قهرمانیان» از افتتاح  ۱۲پروژه عمرانی و کشاورزی در دهه فجر امسال خبر داد.

چالش های پیش روی کشاورزی اسفراین
نجفیان -تگرگ ،سرمازدگی و خشکسالی چالش های پیش روی کشاورزی در اسفراین است و سال  ،۹۶سال
خوبی برای کشاورزی این شهرستان نبود.مدیر جهاد کشاورزی اسفراین در جمع خبرنگاران ابراز کرد :سال
گذشته  ۱۵هزار تن گندم برداشت شد و امسال برداشت کمتر از  ۱۵هزار تنی گندم پیش بینی می شود که کاهش
برداشت ناشی از سرمازدگی و خشکسالی است«.عاقبتی» از سهم  ۴۵درصدی بخش کشاورزی و دام پروری از
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری هم سخن گفت و بیان کرد ۳۰۲ :پرونده برای بررسی و طرح موضوع
و اعطای تسهیالت در بخش اشتغال پایدار روستایی و عشایری تشکیل شد.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان -اسفراین
ﺍ ﺍ «ابراهیمی» ،مدیر آموزش و پرورش اسفراین در کمیته پشتیبانی سوادآموزی از شناسایی و جذب هزار و ۲۷۶
نفر برای حضور در دوره های سوادآموزی ،تحکیم و انتقال در سال گذشته خبر داد«.هــادی پیل» رئیس اداره
سوادآموزی اسفراین هم افزود :امسال سهمیه  ۸۷۰نفری برای فرایند سوادآموزی به اسفراین ابالغ شده است.
ﺍ ﺍحجت االسالم «اسماعیل زاده» مسئول زکات اسفراین از تدارک و استقرار  ۱۷۳پایگاه برای جمع آوری
فطریه در این شهرستان خبر داد.
ﺍ ﺍ«ارغیانی» ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین گفت :طی مراسمی با حضور امام جمعه و دیگر
مسئوالن ،نمایشگاه قرآن و کتاب در اسفراین گشایش یافت.
میم پرور -فاروج
ﺍ ﺍ«خادمی» ،رابط نمایندگی آستان قدس رضوی در فاروج گفت :آستان قدس رضوی و خیران به نیازمندان
فاروجی بیش از  50میلیون تومان در ماه مبارک رمضان کمک کردند.

