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خبر

هوا گرم تر خواهد شد
صــدیــقــی -کــارشــنــاس اداره کــل هواشناسی
خراسان شمالی از جوی پایدار و افزایش نسبی
دما تا اواسط هفته در منطقه خبر داد« .شیرازی»
گفت :بر این اســاس پدیده غالب بــرای چند روز
آینده آسمانی صاف و وزش باد خواهد بود .وی با
بیان این که روند کاهش دما از امروز متوقف می
شود و تا اواسط هفته دما نسبت ًا افزایش می یابد،
تصریح کرد :طی  24ساعت منتهی به صبح روز
گذشته ،کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب
17و  26درجــه سانتی گــراد بــاالی صفر بــود.
همچنین در این مدت کوسه با کمینه دمــای 9
درجه سانتی گراد باالی صفر ،خنک ترین و صفی
آباد با بیشینه دمای  32درجه سانتی گراد باالی
صفر ،گرم ترین نقطه استان بود.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

سوال اسفراینی ها درباره
احداث بیمارستان
روزنامه خراسان در شماره  5856که 27
شهریور ماه  1348به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «گزارشها و اخبار خبرنگاران ما از
شهرستانهای خراسان استان نهم» به سوال
اهالی اسفراین درباره احداث بیمارستان در
این شهر اشاره کرده است .در این مطلب می
خوانیم« :آیا بیمارستان در اسفراین تاسیس
خواهد شــد؟ ایــن سئوالی اســت که اهالی
شهرستان اسفراین از مقامات وزارت بهداری
می نمایند .جای بسی شگفتی است که بعلت
عدم {وجــود} بیمارستان در این شهرستان
اهالی باید متحمل هزینه های سخت و طاقت
فرسائی گردیده و بــرای معالجه و بستری
شدن بیماران خود به شهرستانهای مجاور
عزیمت نمایند .این امر مهم و حیاتی (تاسیس
بیمارستان) یکی از خواسته هــای عدیده
اهالی از مقامات وزارت بهداری میباشد و
تقاضای اقدام موثری در این مورد را دارند».

اخبار

همایش شیرخوارگان حسینی برگزار شد

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

● ●به مشکالت بانکی که بیشتر سرمایه گــذاران
با آنهــا مواجه هستند هیچ گــاه به طــور جدی
رسیدگی نمی شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مرتضوی« -الی الی علی اصغرم»« ،علی اصغرم الی
الی ،الی الی» این نوای یک صدای مادران عاشورایی
تو را می برد به دشت نینوا؛ به اتفاقی سرخ و به روزهای
آب و آیینه و به ســوی دردان ــه ای که از قبیله عشق
است .الالیی ها بوی کربال می داد و مادران عاشورایی
و شیرخوارگان حسینی در آستانه اتفاقی سرخ ،بار دیگر
گردهم آمدند .دیروز همنوایی شیرخوارگان حسینی
با الالیــی ربــاب(س) بــرای حضرت علیاصغر(ع) در
فضای امامزاده سید عباس(ع) طنین انداز شد تا شاید
کمی دل غم دیده ربــاب(س) را تسکین دهد؛ دیروز

الالیی عاشورایی

زنان و مادران عاشورایی در سوگ نازدانه اباعبدا...
الحسین(ع) مرثیه سرایی کردند.روز گذشته آستانه
امامزاده سید عباس(ع) بجنورد شاهد هم پیمان شدن
مادرانی بود که آمده بودند تا به منظور تربیت نسلی
بــرای ظهور امــام زمــان (عــج) بیعت کنند.همزمان با
چهارمین روز از ماه محرم امامزاده سید عباس(ع)
بجنورد همچون دیگر امــامــزادگــان استان میزبان
مــادران و طفالن شیرخواری بود که با سربندهای یا
علیاصغر(ع) ،یا حسین (ع) و یا زینب (س) آمده بودند
تا به فرزندان شان رسم دلدادگی و ایثار بیاموزند.

راهکار عنوان شده در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید؛

فوت مدیریتی استاندار به مدیران
اســعــدی -مــدیــران دســتــگــاهه ــای اجــرایــی از
احضارهای دستگاه های نظارتی وحشت نکنند؛
مدیری که به سازمان هــای نظارتی فراخوانده
نشود ،مانند قطار ایستاده است که خاصیتی برای
استان ندارد.استاندار خراسان شمالی پنج شنبه
با بیان این مطلب در جلسه کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید استان افــزود :دستگاه های نظارتی
به دنبال دستگیری و نه مچ گیری مدیران برای
جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی هستند .اگر

مدیر دستگاهی به مجموعه های نظارتی احضار
نشود ،مدیر نیست و نشان دهنده این است که
ریسک مدیریتی نداشته و به تعبیری آهسته رفت
و آمد کرده است تا کسی با او کاری نداشته باشد.
«محمدرضا خباز» با اشاره به رونق نداشتن تولید
در خراسان شمالی افزود :باید برای رونق تولید
در خراسان شمالی به تولیدکنندگان کمک کرد
و مدیران دستگاه های اجرایی برای حل مشکالت
بخش تولید اهتمام ویژه ای داشته باشند.

حجت االسالم «ساالری مکی» مدیر حوزه های علمیه
استان که به عنوان سخنران این محفل حاضر شده
بود ،ضمن طرح رسالت مربی بودن خداوند در آیات و
سوره های قرآنی پیش از مقوله خالق بودن ،به اهمیت
مقوله تربیت پرداخت و بزرگ ترین هنر عالم را تربیت
کــردن دانست و ایــن که انسان بتواند مربی خوبی
باشد و نسل خوبی را تربیت کند.او به تربیت شهدایی
همچون حججی اشــاره کــرد و افــزود :در بین مردم
جامعه ،مادرانی هستند که شهید پرورند و شهر را به
نام شهدا عوض می کنند و به چهره عالم قدر و منزلت

وی با انتقاد به نحوه بررسی پروندهها در کارگروه
تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهارکرد :فرایند
فعلی بسیار زمان بر است در حالی که در استان
سمنان در هر جلسه بیش از  20پرونده بررسی
میشد اما در این استان هر پرونده ای جلسه را
زمینگیر میکند.مقام عالی دولــت در خراسان
شمالی پس از استماع گــزارش کمیته نظارت بر
طرح رونق تولید استان ،افزود :شفاف سازی امور
به نفع دولــت و مــردم اســت و در گــزارش ها باید
میزان تسهیالت دریافتی ،اشتغال ایجاد شده و
سرانه اشتغال مشخص باشد تا در ادامه اگر شاهد
خلف وعده سرمایه گذار در تعهد میزان اشتغال
بودیم ،اتاق بازرگانی به عنوان حامی اصلی بخش
خصوصی وارد عرصه شود«.خباز» از تشکیل کمیته

گزارشی از جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

رعایت عدالت در توزیع اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه ای استان مواجه با عالمت سوال
اسعدی -جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
در حالی برگزار شد که به نوعی به محل بحث معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریــزی تبدیل
شده بود به گونه ای که استاندار ،البته در قالب طنز،
مجبور به مداخله و تذکر شد.
در ایــن جلسه بــرخــی مــوضــوعــات از جمله توزیع
اعتبارات ارتــقــای شاخص هــای توسعه ای استان
به دلیل نیاز به انجام کار کارشناسی از دستور کار
جلسه خــارج و بقیه موضوعات از جمله تبصره 18
قانون بودجه ،تعیین تکلیف شد.استاندار خراسان
شمالی در ایــن جلسه بــا اشـــاره بــه رعــایــت نشدن
عدالت در اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه ای
استان گفت :در توزیع شهرستانی ایــن اعتبارات

تفاوت بسیار زیــاد اســت و بــرای شهرستانی 3.1
درصد ،شهرستان دیگری  5درصد و شهرستانی هم
 41درصد از این اعتبارات سهم در نظر گرفته شده
است«.خباز» افزود :برای این که عدالت را اجرا کنیم
باید این توزیع ،تعدیل شود و طوری سهم شهرستان
ها ارتقا یابد تا با شهرستانی که  41درصــد سهم
برایش در نظر گرفته شده است ،همخوانی داشته
باشد و این اتفاق در شهرستان هایی که محرومیت
بیشتری دارنــد باید بیشتر رعایت شود زیرا وظیفه
داریم به شهرستان های محروم ،بیشتر برسیم.
وی تأکید کــرد :باید بــرای افزایش شاخص های
شهرستانی بیشتر تالش کنیم زیرا در غیر این صورت
مانه و سملقان و راز و جرگالن همانی باقی خواهند
ماند که  40سال قبل بودند و باید کمک کنیم این

شهرستان ها خودشان را باال بکشند.وی با اشاره به
وجود داشتن امکان تهاتر بدهی و مطالبات دستگاه
ها ،پیمانکاران و اشخاص حقیقی با امور مالیاتی و
بانک ها افزود :این ظرفیت قانونی ایجاد شده است
و خوب نیست که استان از این ظرفیت استفاده نکند
و مدیران پس از جلسه ای که خزانه استان در این
رابطه برای شان خواهد گذاشت و آموزش های الزم
را فرا خواهند گرفت ،به منظور جذب سهمیه برای
استان از این محل تالش و بدهی های شان را تهاتر
کنند.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توسعه منابع
اســتــانــدار نیز در ایــن جلسه بــا انتقاد بــه بررسی
کارشناسی نشدن برخی دســتــورات کــار جلسه،
گفت :سازمان مدیریت و برنامه ریــزی باید بپذیرد

تورم در اعتبار راه آهن
اسفراین -بجنورد-
شیروان تأثیری ندارد
می بخشند .وی به ترویج سبک تربیتی غربی و ارائه
الگوهای نادرست در جامعه دینی اشاره کرد و ترویج
تک فرزندی و سگ پــروری را از نمونه های تربیتی
سبک غربی دانست که هدفش نابودی نسل دینی
اســت.وی خاطرنشان کرد :در آستانه امامزاده سید
عباس (ع) جمع شدیم تا بگوییم «یا زینب کبری(س)»،
«یا سید الشهدا(ع)» اگر امروز صدای «هل من ناصر
ینصرنی» حسین زمان ،بر کرانه گیتی بلند است ،آمده
ایم به منظور تربیت نسلی برای ظهور امام زمان (عج)
بیعت کنیم.

نظارت استان قدردانی کرد و گفت :انتظار دارم در
ادامه نحوه ارائه گزارش این کمیته جامع و کامل
باشد تا بتوان بهره برداری مناسبی از آن داشت.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد :تشکیل این
کمیته با هدف بررسی هزینه تسهیالت دریافت
شــده در مسیر درســت و همچنین بررسی تعهد
اشتغال از ســوی سرمایه گــذار با تایید سازمان
تامین اجتماعی و شرکت شهرک های صنعتی
استان اســت .وی بر حمایت و رونــق واحدهای
تولیدی با هدف افزایش درآمد استان تاکید کرد و
گفت :رونق تولید در استان موجب افزایش درآمد
مالیاتی ،بیمه تامین اجتماعی و منابع بانکی
خواهد شد و بــرای حمایت از سرمایه گــذاران و
تولیدکنندگان باید آسان ترین راه ها انتخاب شود.

که دبیرخانه این جلسه است و دبیرخانه باید همه
وظایفی را که شورای برنامه ریزی محول می کند،
انجام دهد.
«پورعیسی» افزود :قبل از این که دستوری وارد کار
جلسه شــود ،باید نشست هــای کارشناسی الزم با
دستگاه های اجرایی برگزار و نتیجه گیری شود و
نتیجه به این جلسه بیاید که وقت جلسه گرفته نشود
و موضوع به دلیل کارشناسی نشدن از دستور کار
خارج نشود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان
شمالی نیز در این جلسه گفت :مدیران تبصره های
بودجه ها را بخوانند و از ظرفیت هایی که دستگاه
شان دارد ،استفاده کنند.
«عالی» اعتبارات خراسان شمالی از محل ارتقای
شاخص هــای توسعه ای اســتــان را  105میلیارد
تومان برشمرد و گفت 48 :درصد این رقم تخصیص
یافته است .وی تصریح کرد :اولویت تخصیص این
اعتبارات با پروژه های ناتمام سال های قبل است.

شیری -تورم در میزان اعتبار یا تأخیر در اجرای
پروژه راه آهن اسفراین -بجنورد -شیروان تأثیری
ندارد.نماینده مردم اسفراین با بیان این مطلب به
خبرنگار ما افزود :بودجه این پروژه  350میلیون
دالر اســت کــه مقرر شــده طــی ســه ســال معادل
ریالی ،اعتبار برای آن در نظر گرفته شود که از
محل بودجه سال  500 ،97میلیارد تومان در نظر
گرفته شد.دکتر «قوامی» گفت :برای تخصیص
اعتبار به این پروژه با توجه به شاخص های جدید
قیمت ها ،معادل ریالی آن محاسبه و پرداخت می
شود.به گفته وی ،افزایش تورم کنونی تأثیری در
اعتبار این پروژه ندارد و پیش بینی می شود طی
سه سال با تخصیص معادل ریالی اعتبارات ،این
راه آهن به بهره برداری برسد.

محکومیت یک رستوران
متخلف

صدیقی -یک رستوران متخلف به پرداخت جزای
نقدی محکوم شــد .مدیرکل تعزیرات حکومتی
خراسان شمالی گفت :بنا بر اعالم گــزارش اداره
صنعت ،معدن و تــجــارت بجنورد علیه متصدی
یک واحد رستوران مبنی بر گران فروشی ،پرونده
ای در ایــن بــاره تشکیل و به منظور رسیدگی به
شعب تعزیرات حکومتی ارجــاع داده شد« .سید
الــمــوســوی» افـــزود :پــرونــده در شعب ویــژه مــورد
رسیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف صورت
گرفته ،متخلف به پرداخت جزای نقدی  4میلیون و
 530هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

بدون تیتر
نجفیان -آیین بزرگداشت یاد و خاطره  ۴شهید
روستای برج ،شهید حججی و دیگر شهدای مدافع
حــرم در مسجد حضرت امیرالمومنین(ع) این
روستا از توابع اسفراین برگزار شد .حجت االسالم
«آجرلو» مبلغ دینی در این آیین با گرامی داشت یاد
و خاطره شهدای انقالب اسالمی ،آن ها را اسطوره
های پایداری و ایستادگی و مظهر ایثار دانست و
گفت :دفاع مقدس جلوه ای از رشادت ها و جان
فشانی های مردان بی ادعا بوده است و باید به این
که جنگ تمام نشده است آگاه باشیم.
*طی مراسمی با حضور امام جمعه ،فرماندار و
رئیس دادگستری اسفراین و آحاد مردم ،آیین علم
بندان و برافراشتن پرچم مشکی بر فراز مسجد
اعظم امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.

