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اخبار

همزمان با نخستین گردهمایی واقفان و خیران نظم و امنیت در خراسان شمالی صورت گرفت؛

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

● ● جاده گلستان شهر هر روز مرگ و میر دارد به
ویژه میدان علی آباد که به لحاظ هندسی مشکل
دارد ،وای به حال افــرادی که با این جاده آشنا
نباشند.
● ● آسفالت داخل گلستان شهر را برای طرح اگو
کندند و فقط بخش کمی را آسفالت کردند و بقیه
آن مانده است ،قلوه سنگ های درشت هنگام
رانندگی به اطراف پرت می شود.
● ●  وضعیت آسفالت جاده سنخواست از چهاربید تا
محمد آباد بسیار نامناسب است.

خبر

یک شیروانی رئیس
فدراسیون گلف شد
عوض زاده« -حمید عزیزی» از شیروان رئیس
فدراسیون گلف شد .روز گذشته مجمع انتخابات
ریاست فدراسیون گلف جمهوری اسالمی ایران
برگزار شد که «حمید عزیزی» با  21رای در دور
دوم و باالتر از یوسف شاهی که موفق به کسب
 16رای شده بود به مدت  4سال به عنوان رئیس
فدراسیون گلف انتخاب شد.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

اقداماتی برای نصب تلفن
در اسفراین
روزنــامــه خــراســان در شماره  5934که 2
دی  1348بــه چ ــاپ رســیــد ،در مطلبی
در ستون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گــزارش میدهند» از اقداماتی بــرای نصب
تلفن در اسفراین خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :قریب بدو هفته است که
فعالیتهایی برای نصب تلفن شهری اسفراین
آغــاز گــردیــده و هــم اکــنــون پایه گ ــذاری در
خیابان ها رو باتمام میباشد با نصب دستگاه
تلفن شهری در اسفراین یکی از خواسته های
اهالی بخود جامه عمل میگیرد ».در مطلبی
دیگر در این ستون با تیتر «بازدید از مدارس
شهر» آمده است« :رئیس آمــوزش و پرورش
باتفاق متصدی روابط عمومی اداره آموزش
و پــرورش از دبستانهای مرکز شهر بازدید
نمودند و برنامه های تنظیمی و اجرائی مورد
توجه قرار گرفت».

راه اندازی انجمن یاوران وقف و امنیت در استان
محمد آگاهی -نخستین گردهمایی واقفان و خیران
نظم و امنیت خراسان شمالی روز گذشته برگزار و
انجمن یاوران وقف و امنیت در استان راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار ما روز گذشته در سالن همایش
فرماندهی انتظامی خراسان شمالی انجمن یاوران
وقف و امنیت خراسان شمالی با هدف جلب مشارکت
خیران در ساختن استحکامات نظامی و انتظامی در
راستای حفظ و امنیت استان تشکیل شد .فرمانده
انتظامی خراسان شمالی در این همایش با بیان
ایــن کــه ش ــورای امنیت کشور دستورالعمل طرح
مشارکت مردم در امنیت و آرامش را ابالغ کرده است
اظهارکرد :این طرح گسترده تر از کمک های ریالی
و اهدای زمین یا ساخت بنا در راستای نظم و امنیت
است و مردمی که با دیدن یک ناامنی با شماره 110
تماس می گیرند یا در تماس با  197بر اعمال پلیس
نظارت دارنــد و نظر می دهند در این طرح شرکت
دارند.
ســردار «مظاهری» ،استاندار ،رئیس شــورای شهر،
مــدیــر کــل صــدا و سیما ،مــدیــر کــل اوقـــاف و امــور
خیریه و مجمع خیران را از جمله اعضای اصلی
این انجمن برشمرد و گفت :برکات مادی و معنوی
سفر مقام معظم رهبری به استان ،نیروی انتظامی
را در خراسان شمالی  20سال به لحاظ پیشرفت
استحکامات نظامی به جلو برد اما به دلیل گستردگی
وظایف و مأموریت های نیروی انتظامی در راستای
حفظ و امنیت جامعه می طلبد خیران نیز پا پیش
بــگــذارنــد و در راســتــای حفظ امنیت اســتــان گام
بردارند .وی خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی در پی
جمع آوری کمک های ریالی مردم نیست ،خیران

میتوانند در این طرح امــوال و مکان هایی را وقف
کنند که ماندگار است .ســردار «مظاهری» ،نیروی
انتظامی را متعلق به مردم ،شهدا و امام(ره) و رهبری
دانست و گفت :نیروی انتظامی متعلق به هیچ حزب
و گروهی نیست و مطابق فرمایش مقام معظم رهبری
این نیرو باید هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی
توسعه و ارتقا یابد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی نیز در این
همایش با برشمردن آیات و روایات فراوان بر توصیه
و اجر باالی وقف نزد خداوند گفت :خداوند در قرآن
گفته است هر کس به مردم خدمت کند به من خدمت
کرده است.
آیت ا« ...یعقوبی» افزود :وقف باید برای رضای خدا
باشد زیرا هر چه به حساب خداوند باشد می ماند و
رنگ بقا به خودش می گیرد .امام جمعه بجنورد با

مکان و تجهیزات انتظامی بر این مهم خواهد افزود.
مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه خراسان شمالی نیز
در این مراسم گفت :کارکنان نیروی انتظامی جان
خودشان را وقف کردند و در تامین امنیت تمام توان
و قوای شان را به کار گرفتند .حجت االسالم «آسوده»
افــزود :اگر امنیت وجود نداشته باشد هیچ کدام از
افراد آرام و قرار ندارند.
وی با اشاره به راه اندازی انجمن یاوران وقف و امنیت
در خراسان شمالی گفت :در این انجمن دستگاه ها
و ادارات توانمند را شناسایی و از توان آنان در حوزه
وقف و امنیت استفاده خواهیم کرد .وی یادآور شد :به
زودی مشاوره وقف در استان راه اندازی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این گردهمایی با حضور
همسر و فرزند شهید «دوست زاده» از حکم انجمن
یاوران وقف و امنیت رونمایی شد.

توجه به اهمیت و نقش نیروی انتظامی در راستای
برقراری نظم و امنیت در جامعه اظهارکرد :امنیت و
سالمتی از نعمت های بزرگ خداوند هستند که در
نبود آن ها قدرشان را می دانیم .سرپرست معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان
شمالی نیز در این همایش ،نیروی انتظامی را نیروی
در کنار مردم دانست.
«ثمینی» افــزود :ایــن موضوع به شکل ملموس در
خراسان شمالی برای ما به اثبات رسیده است و در
حــوادث مختلف بارها شاهد بــوده ایم که مأموران
نیروی انتظامی چگونه شبانه روز بــرای برقراری
امنیت در استان تالش کرده اند .وی با بیان این که
احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است تصریح
کرد :ما در خراسان شمالی هم احساس امنیت و هم
امنیت داریم و مشارکت مردم در توسعه و گسترش

بسته ویژه دولت برای سیل زدگان
نــازلــی حــیــدر زاده -هیئت وزیــــران در جلسه
هیئت دولت در روز گذشته با اختصاص مبلغ 90
میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی
از وقــوع سیل در استانهای گیالن ،مــازنــدران،
گلستان و خراسان شمالی موافقت کرد که از این
میزان  5میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه ای
به منظور بازسازی اماکن مسکونی ،ساختمانها
و تأسیسات زیربنایی خسارت دیده از سیل و 10
میلیارد ریال به صورت تملک دارایــی سرمایه ای
به منظور بازسازی زیرساختها و اماکن مسکونی
آسیب دیــده به خراسان شمالی اختصاص یافت.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

در جلسه هیئت دولــت که روز گذشته به ریاست
حجت االســام روحانی رئیس جمهور کشورمان
بــرگــزار شــد مبلغ  30میلیارد ریـــال بــه صــورت
هزینه ای به منظور بــازســازی اماکن مسکونی،
ساختمانها و تأسیسات زیربنایی خسارت دیده از
سیل اختصاص یافت که سهم استانهای مازندران
و گیالن هرکدام  10میلیارد ریــال و استانهای
گلستان و خراسان شمالی هرکدام  5میلیارد ریال
خواهد بود .همچنین مبلغ  60میلیارد ریــال به
صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور بازسازی
زیرساختها و امــاکــن مسکونی آسیب دیــده به
استانهای یاد شده اختصاص یافت که از این میزان

مبلغ  20میلیارد ریــال به هر یک از استانهای
مازندران و گیالن و مبلغ  10میلیارد ریال به هر یک
از استانهای گلستان و خراسان شمالی اختصاص
مییابد.عالوه بر این مبالغ هزار میلیارد ریال برای
بازسازی زیرساختهای آسیب دیده به استانهای
مذکور از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه
کشور اختصاص یافت.به گزارش خبرنگار ما سیالب
جاری شده طی روزهای شنبه و یک شنبه این هفته
در شهرستان های شیروان و راز و جرگالن عالوه
بر گرفتن جان یک نفر  33میلیارد و  759میلیون
ریال به این دو شهرستان خسارت وارد کرد .طبق
اعالم مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی

سیالب  19میلیارد و  559میلیون ریال به بخش
کــشــاورزی 5 ،میلیارد و  140میلیون ریــال به
تاسیسات زیربنایی و  9میلیارد و  60میلیون ریال
به راه ها و ابنیه فنی استان آسیب زد .کارشناسان،
خسارات سیل در شیروان را شامل  8میلیارد و
 ۶۰میلیون ریال به بخش راه 3 ،میلیارد و ۹۴۰
میلیون ریال به تاسیسات زیربنایی و  ۱۱میلیارد
ریال به حوزه کشاورزی اعالم کردند .همچنین در
شهرستان راز و جرگالن یک میلیارد ریال به راه
ها و ابنیه فنی ،یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال به
تاسیسات زیربنایی و  8میلیارد و  ۵۵۹میلیون ریال
به بخش کشاورزی خسارت وارد شد.

قیمت نان دوباره تغییر کرد
اســعــدی -قیمت نــان بــرای دومــیــن مرتبه طی
هفته جاری در خراسان شمالی تغییر كرد.رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی
در این باره به خبرنگار ما گفت :برابر اختیارات
تفویض شده به استان ها و تاكید استاندار بر ُرند
شدن قیمت به گونه ای كه برای مردم و نانوایان
مشكلی از نظر پرداخت و دریافت وجه به وجود
نیاید ،قیمت های مصوب جلسه قبلی كارگروه
آرد و نان با افزایش وزن چانه و رعایت  ١٠درصد
افزایش ،دوباره تغییر كرد«.یحیی نیكدل» افزود:
بر این اساس قیمت هر عدد نان بربری با وزن چانه
 ٤٩٠گرم ٥٠٠ ،تومان تعیین شد.وی اظهاركرد:
نــرخ هر عــدد نــان سنگك با وزن نــان  ٤٧٠گرم
 ،٦٠٠ل ــواش بــا وزن چــانــه  ٢٣٠گــرم  ٢٥٠و
ماشینی دوار با وزن چانه  ٣١٥گرم  ٣٠٠تومان
تعیین شــد.وی افــزود :نان تنوری عراقی با وزن
 ٣٦٥گرم  ٤٠٠و تنوری خراسانی با وزن چانه
 ٤٨٠گرم  ٥٠٠و بربری سنتی با وزن چانه ٤٩٠
گرم  ٥٠٠تومان قیمت گذاری شد.
وی اظهاركرد :این افزایش قیمت ها از امروز پنج
شنبه اعمال می شود.

بررسی مشکالت محور
بجنورد -گلستان با حضور
مسئوالن  2استان
محمودیان -نشست مشترک شورای حفظ حقوق
بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور
مسئوالن خراسان شمالی و گلستان در مرکز اداری
پــارک ملی گلستان برگزار شد که محور بجنورد-
گلستان یکی از دستور کــارهــای ایــن جلسه بود.
حجت االســام«جــعــفــری» رئیس کل دادگستری
استان با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه
گفت :موضوع اول در خصوص مشکالت راه و محور
مواصالتی جنگل گلستان از جمله تصادفات جاده ای
این مسیر به لحاظ وجود نقاط حادثه خیز ،پیچ های
خطرناک ،نبود شانه خاکی و پارکینگ و ...بود.وی
افزود :موضوع دوم مشکالت مربوط به عشایر خراسان
شمالی در مناطق قشالقی گلستان است که در این
خصوص نیز موضوعاتی همچون تخریب مراتع و آتش
زدن علوفه ها مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.وی
اظهار کرد :مشکالت محیط زیستی از جمله آتش
سوزی جنگل گلستان و شکار غیرمجاز موضوع سوم
مورد بررسی در این جلسه بود که راهکارهایی برای
کاهش و جلوگیری از آتش سوزی و شکار غیر مجاز
ارائه شد« .مصطفی زاده» مدیرکل راه و شهرسازی
استان نیز خواستار افزایش اعتبار تخصیصی به پروژه
بجنورد -جنگل گلستان شد.

جذب 100درصدی اعتبارات سفر مقام معظمرهبری
در حوزه آبرسانی به روستاها
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان خراسان

به استان 47میلیارد و  500میلیون ریال مصوب

به مجتمع های زیدر-سرانی و تکمران و برزالن

انتظامی در روستاهای حصارچه و داشلی قلعه از

شمالی ،از جذب صد درصدی اعتبارات سفر رهبر

شد که خوشبختانه در سال گذشته به صورت کامل

شیروان ،آبرسانی به مجتمع پیره پسکن ،ینگه قلعه

پروژه هایی است که از منابع اعتباری سفر رهبری

معظم انــقــاب در حــوزه تامین آب شــرب سالم و

تخصیص و طی یکسال اخیر هزینه شد.وی افزود:

احسان آباد و سنگلیها در فاروج ،آبرسانی به مجتمع

بهره مند شده اند.روشن روان خاطر نشان کرد:

بهداشتی در سطح روستاهای استان طی سال

در مجموع575میلیارد و  380میلیون ریال طی

سلولی در بجنورد ،آبرسانی به مجتمع ناویا در

میانگین پیشرفت فیزیکی مجموع این پــروژه ها،

گذشته و هزینه آن در بخش های مختلف این شرکت

سال های  91تا  95از محل مصوبات سفر رهبری

جاجرم ،آبرسانی به مجتمع کالیمانی -خرتوت و

بیش از 90درصــد می باشد.وی در پایان از وجود

خبر داد".حمید روشن روان" ضمن گرامی داشت

اختصاص به اجــرا و تکمیل پــروژه هــای آبرسانی

امند-گرماب در مانه و سملقان ،آبرسانی به مجتمع

117ه ــزار مشترک آب شــرب با جمعیتی بالغ بر

فرارسیدن سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان

تخصیص داده شده است.مدیرعامل شرکت آب و

های کرکولی و کالته ابریشم در راز و جرگالن و

341هــزار و  829نفر در سطح روستاهای استان

در سال  91اظهار داشت :در سفر رهبر معظم انقالب

فاضالب روستایی خراسان شمالی گفت :آبرسانی

همچنین آبرسانی به پاسگاه های مرزبانی نیروی

خراسان شمالی خبر داد.

گزارش ویژه

پروژه های اجرا شده از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان از سال  1391تا پایان  1396در سطح روستاهای استان

سال91

سال92

سال93

سال94

سال95

سال96

اعتبارات جذب شده

42.000

103.000

121.500

170.000

91.380

47.500

تعداد پروژه بهره مند
از اعتبارات

 2پروژه دفع
بهداشتی
فاضالب9پروژه
آبرسانی

 2پروژه دفع
بهداشتی
فاضالب11پروژه
آبرسانی

یک پروژه دفع
بهداشتی فاضالب
و5پروژه آبرسانی
و خرید 70دستگاه
تانکرآبرسانی

(میلیون ریال)

 2پروژه دفع
بهداشتی فاضالب

و15پروژه آبرسانی

 2پروژه دفع
بهداشتی فاضالب و
17پروژه آبرسانی

12پروژه آبرسانی

