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

● ●   چرا به جای کاشت چمن که به آب زیادی نیاز
دارد در پارک های بجنورد از گیاهانی که به آب
کمتری نیاز دارند ،استفاده نمی شود؟
● ● وضعیت تقاطع کوچه شهید امانی با امیریه
جنوبی بجنورد بسیار نامناسب است.
● ● سرویس های بهداشتی بش قــارداش نسبت به
حجم تردد مسافران کم است و همیشه هم بوی
نامطبوعی دارد.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه
موتور برق اسفراین تعمیر میشود

روزنــامــه خراسان در شماره  4138که  29مهر
 1342بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی در ستون
«خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش میدهند» از
مصوبه ای برای تعمیر موتور برق اسفراین خبر داده
اســت .در این مطلب می خوانیم« :طبق تصویب
کمیسیونیمتشکلازفرمانداروشهرداربمنظورتهیه
خرید وسائل موتوری برق که نواقصی داشته و مدتی
بالاستفاده مانده به متصدی کارخانه برق اسفراین
ماموریت داده شد تا با مراجعه باداره فنی استانداری
نسبت بتهیه وسائل مورد نیاز اقدام و پس از مراجعت
وسائل فرسوده موتور مزبور را تعمیر و مونتاژ نماید».

کشف  ۱۶قلم ظرف عتیقه
در بجنورد
 ۱۶قلم ظــرف عتیقه در بجنورد کشف و ضبط
شــد .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان شمالی با اعالم این خبر گفت:
در این راستا یک متهم دستگیر شد .آدینه محمد
سویدانلویی اشیای به دست آمده را شامل  ۱۴قلم
ظرف سفالی از نوع سفال خاکستری ،سیاه داغدار،
یک قلم ظرف سنگی پایه دار و یک قلم ظرف سفالی
خاکستری شکسته ذکر کرد و افزود :قدمت اشیای
کشف شده به  ۲هزار و  ۵۰۰تا  ۳هزار سال قبل از
میالد مسیح می رسد .وی ادامه داد :با تالش نیروی
انتظامی و انجام تحقیقات الزم فردی که قصد فروش
تعدادی ظروف سفالی تاریخی را داشت دستگیر و
اموال تاریخی کشف و ضبط شد .وی خاطر نشان
کرد:بالفاصله بعد از دستگیری فرد متهم ،اشیای
مکشوفه توسط معاونت میراث فرهنگی بررسی
شد و تاریخی بودن آن ها مورد تایید قرار گرفت.

دوشنبه  ۲۶تیر  ۲۲ 1396شوال  1438شماره 24۷۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دادستان با اشاره به جزئیات پرت شدن مشکوک دختر  17ساله بجنوردی خبر داد:

دستگیری متهمان کمتر از  24ساعت

دختر  17ساله حصار گرمخان از توابع بجنورد غروب
شنبه از پشت بام ساختمان مسکونی خودش به داخل
کوچه به طور مشکوکی پرت شد .این حادثه هنوز
در هاله ای از ابهام قرار دارد و معلوم نیست که این
پرونده در ردیف پرونده های قتل قرار خواهد گرفت و
بر آمار قتل در استان خواهد افزود یا این که در ردیف
های دیگری قرار خواهد گرفت .قبال اعالم شد که در
بجنورد فقط در سال جاری پرونده یک قتل تشکیل
شده است اما سرعت عمل دستگاه قضایی نیز در ورود

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان اعالم کرد:

تنش آبی در  6شهر استان

به پرونده دختر  ۱۷ساله خواندنی است.دادستان
در گفت و گوی اختصاصی با ما بخشی از پرونده را
بازگو کرد .دختر  ۱۷ساله حصار گرمخانی که تنها
در خانه بود به زور در خانه اش باز می شود و او به بام
خانه می گریزد و بر اثر یک پرت شدن مشکوک جانش
را از دست می دهد حال اینکه انگیزه اصلی ،عامل یا
عاملین این ماجرا چه بوده سوالی است که دستگاه
قضایی ذره بین برداشته و به دنبال آن می باشد .شاید
هم کشف شده باشد ولی دادستان از برگ های راز

گشایی چیزی نگفت.به گفته دادستان مرکز استان
بالفاصله پس از وقــوع این حادثه ،دستگاه قضایی
دست به کار شد و با حضور بازپرس شعبه یک بجنورد
در محل حادثه تحقیقات میدانی در خصوص علت
حادثه و شناسایی عامل یا عاملین این سقوط مرگبار
شروع شد« .یاران» بدون تصریح بر این که این حادثه
منجر به قتل دختر  17ساله شده و عامل یا قاتل آن چه
کسی است خبر از دستگیری  2متهم در این خصوص
داد و گفت :در کمتر از  24ساعت زوایای پیدا و پنهان

این حادثه مورد بررسی قضایی قرار گرفت و اکنون
تحقیقات قضایی با توجه به اعترافات متهمان در حال
بررسی است .این مقام قضایی اگر چه جزئیات این
پرونده را باز نکرد و نگفت که سرنخ های اولیه منجر
به دستگیری متهمان آن هم در کمتر از  24ساعت چه
بوده است و چگونه آنان را شناسایی و دستگیر کرده
اند ولی زمان دستگیری و سرعت عمل در این خصوص
حکایت از این دارد که شیوه و ورود عوامل قضایی
بهنگام و کارشناسانه بوده است.

علوی 6-شهر استان دارای تنش آبی هستند .مدیر عامل
شرکت آب و فاضالب شهری خراسان شمالی در گفت و
گو با خبرنگار ما اظهارداشت :شهرهای اسفراین ،فاروج،
زیــارت ،قوشخانه و تیتکانلو دارای تنش آبی هستند.

«ساقی» برخی شهرهای دیگر استان را که در وضعیت
نسبت ًا بهتری نسبت به شهرهای دارای تنش هستند،
معرفیکردوافزود:شهرهایسنخواست،لوجلی،چناران
شهر ،ایور و حصار گرمخان ظرفیت وارد شدن به بحران را

دارند .به گفته وی با وارد شدن آب سد به مدار بجنورد ،
مشکل تنش آبی در بجنورد وجود ندارد اما شهروندان
باید طبق الگوی مصرف ،آب استفاده کنند و صرفه
جویی را برای جلوگیری از تنش آبی سرلوحه قرار دهند.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار:

آسیب های اجتماعی نگران کننده شده است
آسیب ها و بحران اخالقی محدود به یک کشور و
چند کشور نیست اما این آسیب ها در جامعه ما به
سطح نگران کننده ای رسیده است .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با بیان
این مطلب در همایش تجلیل از برگزیدگان جشنواره
های دانــش آمــوزی اتحادیه انجمن های اسالمی
دانش آموزان استان گفت :دولت برای حل آسیب
های اجتماعی در جامعه ،عزم جدی دارد« .ایرانی»

اظهارداشت :دولت تالش می کند تا با همکاری
تمامی دستگاه های اجرایی ،جلوی آسیب های
اجتماعی را بگیرد.وی با تأکید بر غنی سازی برنامه
های اوقات فراغت عنوان کرد :بعضی از خانواده ها
در تابستان هم به فکر برنامه های تقویتی و علمی
فرزندانشان هستند و تنها بر آمــوزش های علمی
تاکید می کنند که این اقدام صحیح نیست.معاون
فرهنگی و تربیتی اتحادیه انجمن های اسالمی

دانش آموزان هم در این آیین با اشاره به نقش مربیان
و معلمان در تربیت دانشآموزان گفت :در این میان
نباید از نقش گروههای همسال بر همدیگر غفلت
کرد « .مسعود زینالعابدین» افزود :انجمن اسالمی
یعنی هستهای خودجوش از بین دانشآموزان که
با تکیه بر خودسازی فردی و جمعی خود در بستر
حضور در اتحادیه بکوشند یا فراتر از خودسازی به
دیگرسازی بپردازند و روی گروه همسال خود در
مدرسه تاثیر بگذارند .وی با اشاره به این که تقویت
فعالیت های اتحادیه های انجمن های اسالمی به
رشد و شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان
این مرز و بوم کمک شایانی می کند ،اظهارداشت:

موفقیت های مطلوب اتحادیه های انجمن های
اسالمی در برنامه های مختلف فرهنگی و هنری
و حضور گــروه هــای همساالن و تأثیر پــذیــری از
یکدیگر است.مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی
دانش آموزان خراسان شمالی هم با اشاره به این
که هدف ما از برگزاری جشنواره ها تنها کسب رتبه
نیست ،گفت :نیروسازی و جریان ســازی انقالب
اسالمی از جمله اهداف عمده در اجرای این گونه
مسابقات است«.خطیب» افــزود :اتحادیه انجمن
های اسالمی استان در طرح انسجام ( عضویابی
هدفمند) که طرح کشوری است ،موفق به کسب
رتبه سوم کشوری شده است.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات اعالم کرد:

آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی در استان
اسعدی-آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی
در استان اعالم شد.سرپرست دفتر نظارت و بازرسی
انتخابات خــراســان شمالی روز گذشته در جمع
خبرنگاران گفت 14 :گــزارش تخلف در انتخابات
ریاست جمهوری در استان از سوی هیئت نظارت به
دستگاه قضایی ارسال شد.
«حسن زاده» افزود :تاکنون فقط صدور رأی برای یک
مدیر متخلف انتخاباتی در استان از سوی دستگاه
قضا اطــاع رسانی شــده و ایــن دستگاه هنوز بقیه
مــوارد را اطالع رسانی نکرده اســت.وی بیان کرد:
دلیلی بر پنهان کاری در ارائه گزارش های تخلفات

انتخاباتی مدیران استانی و رسانه ای نکردن موضوع
وجود ندارد و به محض این که بررسی های دستگاه
قضا در رابطه با تخلف های گزارش شده پایان یابد،
نتیجه از سوی این دستگاه اطالع رسانی می شود.
وی بیان کــرد :البته ممکن است برخی از گزارش
های تخلف که از سوی هیئت نظارت به دادستانی
ارسال شده است ،منجر به تخلف و صدور رأی نشود
و دستگاه قضا به این نتیجه برسد که تخلفی صورت
نگرفته است و قطعا همه تخلف های انتخاباتی به
ابطال نتیجه انتخابات منتهی نمی شود.
وی خاطرنشان کرد :در انتخابات ریاست جمهوری

در کشور هم تخلفاتی وجود داشت اما اصل انتخابات
تأیید شد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان
شمالی همچنین با اشاره به  26تیر سالروز تأسیس
شــورای نگهبان گفت :ایــن شــورا  3وظیفه اصلی
تفسیر قانون اساسی ،تشخیص عدم مغایرت مصوبات
مجلس شـــورای اســامــی بــا احــکــام شــرعــی و نیز
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست
جمهوری ،مجلس شورای اسالمی ،همه پرسی ها و
مراجعه به آرای عمومی را بر عهده دارد«.حسن زاده»
تصریح کرد :دفاتر بازرسی و نظارت استان ها بعد از

تأسیس شــورای نگهبان و به مرور زمان و به منظور
جلوگیری از تخلف ها و تقلب هــای انتخاباتی در
استان ها شکل گرفت.
وی خاطرنشان کرد :متأسفانه امکانات الزم را در
استان برای بیان وظایف و جایگاه شــورای نگهبان
نداریم و به همین دلیل هنوز بسیاری از مردم نمی
دانند که شــورای نگهبان و دفاتر نظارت و بازرسی
انتخابات در استان ها چه وظایفی دارند .وی گفت:
در خراسان شمالی  4هزار بازرس انتخابات داریم و
طی سال همایش هایی برای آشنایی آن ها با نظارت
بر انتخابات و دیگر امور فرهنگی برگزار می شود.

اخبار

 128مدد جو صاحب خانه
شدند
علی نیا 128-مددجوی کمیته امــداد طی سال
جاری صاحب خانه شدند و چراغ خانه آنان بعد از
سال ها روشن شد.مدیرکل کمیته امداد خراسان
شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت :از 128
واحــد مسکونی به بهره بــرداری رسیده  50واحد
روستایی و  20واحد شهری است که عملیات ساخت
آن ها از سال گذشته آغاز شده بود و امسال به بهره
برداری رسید«.اهرابی» افزود 12 :واحد مسکونی
نیز مربوط به واحدهایی است که امسال خریداری
شده و به بهره برداری رسیده است.وی اظهارداشت:
ساخت  46واحد مسکونی ناتمام شهری و روستایی
هم از سال های گذشته آغاز شده بود که امسال به
بهره بــرداری رسید.وی بیان کرد :مددجویانی که
خانه ندارند با اولویت سرپرست خانوار و بیماران
نیازمند صاحب خانه خواهند شــد.وی از کمک
بالعوض برای مددجویان شهری تا سقف  25میلیون
تومان و مددجویان روستایی تا سقف  15میلیون
تومانخبرداد.

 2مدال؛ ره آورد جودوکاران
استان از قرقیزستان

جوانان هم استانی در رقابت های جودو ،قهرمانی
جوانان قاره کهن در کشور قرقیزستان  2مدال
ارزشمند نقره و برنز کسب کردند .هجدهمین
دوره رقابت های جودو ،قهرمانی جوانان آسیا با
حضور  177جودوکار از  17کشور ،در شرایطی
روز گذشته در شهر بیشکک قرقیزستان به پایان
رسید که «قاسم باغچقی» از خراسان شمالی ،در
وزن منهای  90کیلوگرم به نشان برنز دست یافت
و «جــواد مــرادی» دیگر جودوکار هم استانی ،در
وزن منهای 81کیلوگرم نشان نقره را کسب کرد.

برخورد  2خودرو 10
مصدوم بر جا گذاشت

برخورد  2خودرو در محور بجنورد به اسفراین 10
مصدوم برجا گذاشت .به گزارش خبرنگار ما صبح روز
گذشته  2خودروی پراید و پژو  405در محور بجنورد
به اسفراین به صورت رخ به رخ با یکدیگر برخورد
کردند که در پی آن  10سرنشین این  2خودرو دچار
حادثه و مصدوم شدند .پلیس راه بجنورد علت این
حادثه را انحراف به چپ خودروی پراید اعالم کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر
استان  10نفر در این حادثه دچار مصدومیت شدند.

