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بی سر و سامانی بازار مسکن

بازار بی سر و سامان مسکن در بجنورد چه زمانی
سامان می یابد؟ برای اجــاره یک خانه در متراژ
پایین تمام شهر را زیر و رو کردیم اما به علت باال
بودن اجاره ها همچنان سرگردان هستیم.

دخالت در انتخاب رشته

بعضی از والدین به فــرزنــدان خــود که داوطلب
کنکور سراسری هستند فشار می آورند انتخاب
رشته نکنند و یک سال دیگر پشت کنکور بمانند
تا با آوردن رتبه بهتر ،رشته ای را که مورد نظر آن
هاست انتخاب کنند .کاش یکی پیدا شود و آن ها
را از نتایج مخرب این اشتباه آگاه کند.

به سازی بولوار

بدون تیتر

از شهرداری بجنورد بابت به سازی بولوار که محلی
برای استراحت شهروندان و مسافران است تشکر
می کنیم و امیدواریم این اقدام ادامه دار باشد.

آسفالت محور یک روستا

از آسفالت شدن محور قزلقان تشکر می کنیم.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه
در روزنامه

برنامه ای برای محل عبور
برنامه ای برای محل عبور و
و مرور توریست ها در
مرور توریست ها در بجنورد
بجنورد
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همین
طی
بزودیگـدر
که
دو
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ـزودی
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دوشنبه  ۲۸مرداد  1۷ 1۳۹۸ذی الحجه  144۰شماره ۳۰۶۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دوشنبه  ۲۸مرداد  ۱۷ 139۸ذی الحجه  14۴۰شماره ۳۰۶۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دادستان کل کشور در جلسه شورای اداری خراسان شمالی:

۳جلسه فرا استانی در مرکز استان
اداری ،ضعف مدیریت هاست
منشأ مفاسد

دیروز ،روزی ویژه برای استان بود ،البته در خصوص
تاثیر آن در آینده باید قضاوت کــرد .جلسه شورای
اداری استان در حالی تشکیل شد که دادستان
کل کشور ،رئیس سازمان صدا و سیما و حقوقدان
ـن های
دستگاه
آگاهی-
محمد
اداریــد و
جلسه بــودن
مفاسدویــژه ایـ
منشأمهمان
نگهبان
شـــورای
کافی
نظارت
مدیریت بهها و
استاندارضعف
در کشور،
بود .از
داده
نبودجلسه
مهمان
جای خود را
اســت .دادستان کل کشور روز گذشته این مطلب
را در جلسه شــورای اداری خراسان شمالی بیان
کرد و ادامه داد :امروز مبارزه با فساد در همه ابعاد
وظیفه ماست اما آن گونه که باید موفق نبوده ایم.
حجت االســام «منتظری» البته تبلیغ وجود فساد
گسترده در سیستم اداری کشور توسط رسانه های
بیگانه و برخی جریان ها در داخــل کشور را کمال
بی صداقتی دانست و وجود پرونده های متعدد در
این باره را در شأن نظام اسامی و مردم والیتمدار
و متدین کشور ندانست و گفت :در نظام اسامی ما
مدیران پاک دست فراوان و شبانه روز مشغول خدمت
هستند اما پرونده یک خائن به نظام ،خدمات مدیر
خدوم را هم زیر سوال می برد .دادستان کل کشور
منشأ برخی مفاسد را در کشور بانک ها اعام کرد؛
بانک هایی که منافع مردم در دستان آنان است و

این که بگذریم دیروز شورای اداری استان فضای فرا
استانی داشت اما با تِم قضایی .آسیب شنایی و تحلیل
دادستان کل کشور از فضای قضایی کشور و سخنان
«علی عسگری» رئیس سازمان صدا و سیما رنگ و
شورای انجام
ویژه راایبهبهدرستی
تسهیات
دهند.بود
اداری داده
پرداختاستانی
بایدبوی فرا
ملی
ملیتجاوز
نگاهحوزه
بجنورد ،در
پنجرههمچنین
گفته وی،
کرد؛
منافعمی
چشمبهنوازی
به و از
و حقوق دیگران از مدیران این انتظار وجود دارد که
به درستی بر مجموعه خود نظارت کنند تا شاهد
انبوه پرونده ها در این خصوص در دستگاه قضایی
نباشیم .دادستان کل کشور از عزم راسخ دستگاه
قضایی برای برخورد با مفاسد اداری در تمام سطوح
مدیریتی خبر داد و برای پیشگیری از بروز تخلفات،
تقویت و کمک به مدیریت از سطح عالی تا مدیران
رده پایین را از برنامه های دستگاه قضایی کشور بیان
کرد .وی با تأکید بر این که قوه قضاییه برای اجرای
عدالت تکلیف دارد ،تصریح کرد :قوه قضاییه در این
مسیر از سیاست زدگی به دور و با هر مدیر متخلف به
دور از این که وابسته به چه جریان سیاسی است بدون
اغماض برخورد می کند .حجت االسام «منتظری»
خاطرنشان کرد :اگر در مسیر عدالت حرکت نکنیم
هم به اسام و هم به خودمان و کشور خیانت کرده

دادستان کل کشور در جلسه شورای اداری خراسان شمالی:

منشأ مفاسد اداری
ضعف مدیریت هاست
محمد آگاهی -منشأ مفاسد دستگاه های
اداری در کشور ،ضعف مدیریت ها و نبود
نظارت کافی است .دادستان کل کشور روز
گذشته این مطلب را در جلسه شورای اداری
خراسان شمالی بیان کرد و ادامه داد :امروز
مبارزه با فساد در همه ابعاد وظیفه ماست
اما آن گونه که باید موفق نبوده ایم .حجت
االسالم «منتظری» البته تبلیغ وجود فساد
گسترده در سیستم اداری کشور توسط
رسانه هــای بیگانه و برخی جریان ها در
داخل کشور را کمال بی صداقتی دانست
و وجــود پرونده های متعدد در این بــاره را
در شــأن نظام اسالمی و مــردم والیتمدار
و متدین کشور ندانست و گفت :در نظام
اســامــی مــا مــدیــران پــاک دســت فـــراوان و
شبانه روز مشغول خدمت هستند اما پرونده
یک خائن به نظام ،خدمات مدیر خدوم را
هم زیر سوال می برد .دادستان کل کشور
منشأ برخی مفاسد را در کشور بانک ها
اعالم کرد؛ بانک هایی که منافع مردم در

هم به خودمان و کشور خیانت کــرده ایم.
وی در بخش پایانی صحبت هایش برخورد
با قاچاق کــاال به کشور را از اولویت های
دستگاه قضایی برشمرد و با بیان این که
آمار جرایم رایانه ای در کشور رو به افزایش
است از مدیران خواست از آلوده بودن فضای
مجازی آگاه باشند.
دادســتــان کل کشور همچنین در حاشیه
این جلسه در جمع خبرنگاران درباره پخش
جلسات دادگــاههــا از رســانــه ملی گفت:
شخص ًا معتقدم پخش جلسات دادگاههایی
که جنبه عمومی دارنــد ،در کاهش جرایم
موثر است و جنبه پیشگیری دارد .وی بیان
کرد :رسیدگی به جرایمی که جنبه عمومی
دارنـــد ،در اتــاقهــای در بسته هیچ تاثیر
اجتماعی نخواهد داشت.

سه شرط مدیریت در جامعه اسالمی

نماینده ولــی فقیه در اســتــان نیز در این
جلسه با تبریک دهه والیت ،به نقل از پیامبر
اسالم(ص)  3شرط را برای امامت و مدیریت

گزینه های نهایی انتخاب شهردار بجنورد اعالم شد
علوی -شفاف سازی اعتبارات بازآفرینی شهری،
رأی گیری و فهرست نهایی کاندیداها برای انتخاب
شهردار بجنورد مهم ترین موضوعاتی بود که در جلسه
روز گذشته شورای اسالمی شهر مطرح شد و  12نفر
دیگر توانستند سوار قطار کاندیداهای شهر شوند و
در نهایت با رأی گیری دور اول مبنی بر این که اگر
افراد  5رأی به باال داشته باشند ،می توانند وارد دور
بعد شوند ماندند و تعدادی هم از دور خارج شدند.
به گــزارش خبرنگار مــا ،بین  11کاندیدای قبلی
شهرداری رأی گیری بر همین مبنا انجام شد و در
نهایت با توجه به کثرت کاندیداها به جای  5نفر
نهایی 8 ،نفر نهایی معرفی شدند و از میان کاندیداها
«حسین نقیب» با  7رأی« ،محمد مهدی خاکشور»
سرپرست فعلی شهرداری بجنورد با  7رأی« ،جواد
حمیدی راوری» مسئول بــازرســی چندین منطقه
شــهــرداری تهران با  8رأی« ،سید مجتبی علوی
مقدم» معاون عمرانی و به سازی معاون وزیر کشور
با  7رأی« ،حمیده محمد زاده تیتکانلو» با  7رأی،
«علی نجفی» شهردار نیشابور با  7رأی« ،علیرضا
دربندی» کارمند شهرداری ،شهردار شوقان و مدیر
عامل منطقه آزاد چابهار با  6رأی و «هادی زارعی»
شهردار اسفراین با  8رأی توانستند به دور نهایی راه
پیدا و طی مدت  10روز باید برنامه خود را به شورای
شهر اعالم کنند.
سرپرست شهرداری بجنورد هم که برای نخستین بار
در این کسوت ،مهمان پارلمان شهری شد تا گزارشی
از عملکرد  26روزه خــود ارائــه دهــد ،به برگزاری
جلسه های مختلف در شهرداری ،ادامه امور عمرانی،
اجــرای پل حلقه سنگ ،لکه گیری معابر ،اجــرای
مسیریابی و نصب خط بریل در ایستگاه های اتوبوس
و تخلیه ایستگاه موقت زباله و هزینه کرد  600میلیون
تومان از محل بازآفرینی شهری برای خرید مجموعه
بازی و مبلمان حاشیه شهر اشاره کرد و از هزینه کرد
همین مقدار اعتبار که کارهای مربوط به جذب آن
انجام شده است ،خبر داد.
مسئول ستاد بازآفرینی شهری شهرداری بجنورد نیز
مهمان جلسه و آمده بود تا چند و چون تخصیص و
جذب اعتبار این ستاد را شفاف سازی کند.
«هــادی زاده» میزان دقیق اعتبار اختصاص یافته
ستاد بازآفرینی را به استان  39.5میلیارد تومان ذکر
کرد .هر چند شهرداری بجنورد  28پروژه برای این
منظور تعریف و اسناد مناقصه را آماده کرده بود اما
وقتی این ارقام به مرحله تخصیص رسید ،آب رفت و
آن چه تخصیص یافت فقط  4میلیارد و  860میلیون
تومان سهم شهرداری شد و گویا در نیمه راه بخشی از
این اعتبارات که متعلق به صندوق توسعه ملی است،
به سیل زده ها رسید .جــذب نشدن اعتبار توسط
شهرداری بجنورد و انتقال اعتبار برای شیروان مورد
پرسش برخی از اعضای شورا بود که «هادی زاده» با
اعداد و ارقام همه چیز را روی دایره ریخت و گفت:
شیروان  8پــروژه تعریف کــرده اســت که  5میلیارد
تومان اعتبار ابالغی و یک میلیارد تومان تخصیص آن
بوده و  2میلیارد تومان هم جذب شده است در حالی
که شهرداری بجنورد  25میلیارد تومان ابالغی و 4

کشور کرده است یکی دیگر از جلسات فرا استانی
برخی مباحث جهانی و کشوری و اندکی نیز استانی
بود .اما جلسه دیگر ،معارفه سرپرست دفتر نظارت و دیروز بود .عصر دیروز مراسم اختتامیه ،مستقیم از
بازرسی انتخابات استان بود که در آن جلسه نیز همه بجنورد پخش و بجنورد در سراسر جهان دیده شد.
«عــلــی عــســگــری» رئــیــس ســازمــان صــدا و سیمای
از انتخابات آینده سخن می گفتند و سخنان استاندار،
نماینده ولی فقیه و حقوقدان شورای نگهبان ،حکایت کشور ضمن تحسین از نماینده ولی فقیه ،استاندار
و مدیرکل صــدا و سیمای استان که به خوبی این
از دورخیزی بود که برای انتخابات سالم تدارک دیده
رویداد را میزبانی کردند از بجنورد به تحلیل فضای
می شود .اختتامیه جشنواره صدا و سیما که بجنورد
برخورد با
هایش
پایانی
خراسانبخش
ـم .وی در
پیکر عنوان
غول را به
ارزش ها
گذاشتن
خواری و زیر
صدا رشوه
«گریس
کشتی
پرداخت؛ پااز آزادی
موجود
روی آنتن
صحبتاست
یک هفته
شمالی را
ایـ و
قضایی
کشور را از
کاال به
قاچاق
رئیس کل
جامعه بیان
مدیریت بر
سراسر موانع امامت و
هایی
کرد.تماس
محرمانه و
خبرهای
یک»(آدریان دریا) تا
دستگاهدر
هایایرانیان
اولویتهای
مهمان خانه
برده و
سیما
و
کشور برشمرد و با بیان این که آمار جرایم رایانه ای در دادگستری استان هم سخنران دیگر این جلسه بود
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حجت االسالم «منتظری» :در مبارزه با فساد آن گونه که باید موفق نبوده ایم

دستان آنان است و باید پرداخت تسهیالت
را بــه درســتــی انــجــام دهــنــد .بــه گفته وی،
همچنین در حــوزه تجاوز به منافع ملی و
حقوق دیگران از مدیران انتظار می رود
به درستی بر مجموعه خود نظارت کنند تا
شاهد انبوه پرونده ها در این خصوص در
دستگاه قضایی نباشیم .دادستان کل کشور
از عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد
با مفاسد اداری در تمام سطوح مدیریتی
خبر داد و برای پیشگیری از بروز تخلفات،
تقویت و کمک به مدیریت از سطح عالی تا
مدیران رده پایین را از برنامه های دستگاه
قضایی کشور بیان کرد .وی با تأکید بر این
که قوه قضاییه برای اجرای عدالت تکلیف
دارد ،تصریح کرد :قوه قضاییه در این مسیر
از سیاست زدگی به دور و با هر مدیر متخلف
به دور از این که وابسته به چه جریان سیاسی
است بدون اغماض برخورد می کند .حجت
االسالم «منتظری» خاطرنشان کرد :اگر در
مسیر عدالت حرکت نکنیم هم به اسالم و

میلیارد و  800میلیون تومان تخصیص و  6میلیارد
تومان جذب داشته و میزان جذب  128درصد بوده
اســت امــا از آن جایی که مبلغ یک میلیارد تومان
شیروان به  2میلیارد تومان افزایش یافته میزان جذب
آن  205درصد شده است   .
وجــود استانداردهای دوگانه در برگزاری مناقصه
دستگاه های دولتی و شهرداری باعث برگشت چند
باره اسناد و کمی تعلل شد اما اسناد مناقصه برای
تخصیص اعتبار آماده است.
وی از اختصاص  217مورد تسهیالت بافت فرسوده
که از سوی اداره کل راه و شهرسازی طی امسال می
توانست در اختیار متقاضیان قرار گیرد هم خبر داد.
«هادی زاده» افــزود :همچنین  650میلیون تومان
از محل اعــتــبــارات کنترل و کــاهــش آســیــب های
استانداری برای تجهیز فضاهای اجتماعی و فرهنگی
مناطق حاشیه نشین جذب شد .در این جلسه بحث
ایجاد کافی شاپ ها در پارک ها و اگذاری آن ها به
بخش خصوصی به بحث نشست و در نهایت قرار شد
کمیسیون تلفیق بیشتر به موضوع بپردازد.
رئــیــس ســتــاد بــازآفــریــنــی روز گذشته چند نوبت
مــورد پرسش «موسوی» رئیس کمیسیون عمران و
شهرسازی شورای شهر قرار گرفت و وی بجنورد را
شهر هدف از سوی وزارت راه و شهرسازی در حوزه
بازآفرینی دانست که  2منطقه تفکیکی و  677هکتار

بافت ناکارآمد دارد و از این میزان  154هکتار بافت
فرسوده میانی و جزو موارد بازآفرینی و حاشیه نشینی
بجنورد گسترش یافته است .وی اعتبار واریز شده به
شرکت رادفرمای طوس را  30میلیارد تومان ذکر کرد
اما «هادی زاده» این رقم را  30میلیارد ریال دانست.
البته «موسوی» خواست این رقم بررسی شود زیرا به
زعم او مبلغ واریز شده  30میلیارد تومان بوده است
و سوال کرد که از  25میلیارد تومان اختصاص یافته
برای شهر هدف بجنورد چرا بخشی از آن برای مسیل
هزینه می شود و آیا اعتراضی به این موضوع شده
است؟
او به تامین آسفالت و قیر از حصار گرمخان آن هم در
شرایطی که شهرداری بجنورد کارخانه آسفالت دارد
هم اشــاره و به احــداث بــازار روز در جنب باغ فردی
به نام «براتیان» اعتراض کرد و گفت :معاون حمل
و نقل و ترافیک شهرداری بجنورد با این مصوبه به
دلیل وجود معارضات گاز ،فاضالب و حریم فرودگاه
مخالفت مــی کند .ایــن جلسه بــا مصوبه هایی در
خصوص در نظر گرفتن  10میلیون تومان اعتبار
از طریق معاونت فرهنگی شهرداری بجنورد برای
اجــرای کنگره مفخم ،واگــذاری راهبری مدیریت و
دریافت تعرفه ورودی پارکینگ پارک های باباامان،
بش قارداش و شهربازی به بخش خصوصی از طریق
مزایده همراه بود.

اخبار

ارزش ها را به عنوان موانع امامت و مدیریت
بر جامعه بیان کرد.

رسیدگی به  186هزار پرونده

رئیس کل دادگستری استان هم سخنران
دیگر این جلسه بود که با اشــاره به ورود و
رسیدگی به  186هزار پرونده در مجموعه
دستگاه قضایی استان در ســال گذشته و
به همین نسبت در امسال گفت :اجــرای
عــدالــت و توسعه پــایــدار زمــانــی مــی تواند
توفیق کامل را به دست آورد که در این بخش
همکاری دستگاه های دیگر قوا را داشته
باشد .حجت االسالم «جعفری» افزود :اگر
ما بتوانیم در حوزه پیشگیری با تاسیس و
ایجاد مکانیزم هایی از یک فساد جلوگیری
کنیم این امر می تواند باعث کاهش پرونده
ها شود .وی اظهار امیدواری کرد :با انسجام
و فضای همدلی که در استان وجــود دارد
شاهد کاهش پرونده ها و جهش استان در
مسیر توسعه و پیشرفت باشیم.
رئیس کــل دادگــســتــری خــراســان شمالی
گفت ۲۳۸ :هکتار از اراضــی ملی استان
بــازپــس گرفته و بــا همکاری دستگاه ها
از تعطیلی قطعی  ۲۵واحــد تولیدی هم
جلوگیری شد.

ظرفیت های خراسان شمالی

رئیس ســازمــان صــدا و سیمای کشور نیز
در ایــن جلسه گفت :امــســال ســال رونــق
تولید است و امیدواریم بتوانیم در زمینه
هــای مختلف کمک حــال اســتــانهــا و از
جمله خراسان شمالی باشیم.دکتر «علی

که در خصوص فضای سوریه با رئیس جمهور می
گیرند و به شاهکارهای صدا و سیما پرداخت و گفت:
ما به خوبی در خنثی سازی تحرکاتی که می خواستند
سوری سازی کنند اقــدام و با ساز و کارهای بسیار
علمی ،هجوم رسانه ای دشمن را کنترل کردیم .او به
وظایف صدا و سیمای کشور پرداخت و دستور العمل
شفاهی مراکز صدا و سیمای استان ها را از بجنورد
ابالغ کرد.مشروح گزارش این جلسات را در صفحات
 ۲و  ۸بخوانید.

استاندار گفت :این استان در بهار امسال
در رتبه سوم کشوری کاهش نرخ بیکاری
قرار گرفت و نرخ بیکاری در این استان 7.9
درصد اعالم شد.

تشکیل پرونده برای  30تخلف کیفری
در دستگاه های اداری

«مهرپرور» بازرس کل خراسان شمالی نیز
در ایــن جلسه از تشکیل پرونده بــرای 30
تخلف کیفری در دستگاه های اداری استان
و معرفی  45متخلف به دستگاه قضایی طی
بازرسی ها از دستگاه های اداری خبر داد.
مهرپرور ،بازرس کل استان گفت :خراسان
شمالی از نظر درآمدی در پایین ترین رده و
از لحاظ هزینه های زندگی در باالترین رده
استان های کشور قرار دارد .به گفته وی،
هزار و  ۵۷۰پروژه ناتمام در استان داریم که
بسیاری از آن ها به دلیل طوالنی شدن زمان
اجرا در حال فرسودگی هستند.

پیگیری پروژه محور بجنورد -گلستان
توسط دستگاه قضا

دادســتــان عمومی و انــقــاب بجنورد نیز
از امنیت بــاالی خراسان شمالی با وجود
فرهنگ و قومیت هــای مختلف در این
استان سخن گفت و ادامــه داد :با وجود
بــرخــی فعالیت هــای گـــروه هــای جدایی
طلب تاکنون مشکل خاصی در این زمینه
نداشته ایم و همچنین گروه های سلفی و
تکفیری نتوانسته اند اقدامی علیه امنیت
استان یا نیروگیری انجام دهند« .یــاران»
پیگیری در خصوص اجــرای پــروژه  4بانده

کــردن محور بجنورد -گلستان را یکی از
پیگیری های دستگاه قضایی استان برای
حفظ حقوق عامه برشمرد.دادستان بجنورد
گفت :دستگاه قضایی  ۱۱۳میلیارد و ۵۰۰
میلیون ریال از اموال تضییع شده سالهای
گذشته در  ۲بانک استان را به بیت المال
بازگرداند .یــاران اظهارکرد :عالوه بر این
 ۲۵میلیون لیتر سوخت قاچاق هم به بیت
المال برگشت داده شد.

 ۵۱۶پروژه در هفته دولت بهره
برداری می شود

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
نیز گفت :هفته دولــت فرصت خوبی برای
اطــاع رسانی خدمات و برنامه های نظام
و دول ــت بــه بهترین نحو ممکن بــه مــردم
است« .حیاتی» ادامــه داد :در هفته دولت
امسال ۵۱۶پــروژه با اعتبار ۲۴۶میلیارد و
۳۱۶میلیون تومان و اشتغال زایی  ۴هزار و
 821نفر به بهره برداری خواهد رسید.

نبود مدیریت شایسته بر فضای مجازی
به دلیل نبود مدیریت شایسته بر فضای
مجازی هم اکنون برخی صفحات اجتماعی
و مجازی ،به کانون خــانــواده ها آتــش می
زنند .دادستان کل کشور عصر روز گذشته
با بیان این مطلب در جمع کارکنان دستگاه
قضایی خراسان شمالی افــزود :شبیخون
فرهنگی دشمن هم اکنون در فضای مجازی
بر جان و ناموس ما می تازد و خانواده ها از
جمله خانواده دستگاه قضایی باید مراقب
خطراتی که در این مسیر وجود دارد ،باشند.
حجت االسالم «منتظری» با اشاره به نفوذ
دشمن به مباحث فرهنگی عالوه بر تحریم
های شدید اقتصادی ،به خانواده دستگاه
قضایی توصیه کرد که بیش از دیگر افراد
جامعه به صیانت از جامعه و مبارزه با فساد
توجه داشته باشند .وی در بخش دیگری
از صحبت هایش با اشــاره به افــرادی که با
وجــود بیعت با امــام علی(ع) ،بــزرگ شدن
پای خطبه های آن امام همام و اقتدا کردن
به او ،مقابلش ایستادند ،سرنوشت این افراد
را درس عبرتی برای ما دانست که مراقب
باشیم از مسیر امامت و والیت خارج نشویم.

