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

● ● مدرسه ابتدایی روستای چمن بید پس از گذشت
دو هفته از بازگشایی مدارس هنوز معلم ندارد و
هر روز بچه های مان بدون این که درسی بخوانند
از مدرسه باز می گردند.
● ● بارندگی در بجنورد یعنی آب گرفتگی معابر و
سختی رفت و آمد مردم و دانش آموزان.

خبر
همزمان با سالروز سفر رهبری صورت گرفت؛

تجهیز  19کانون فرهنگی
و هنری

 19کانون فرهنگی و هنری شهری و روستایی
استان در قالب «کــاروان مهر والیت» همزمان با
سالروز سفر رهبر معظم انقالب به خراسان شمالی
تجهیز شد.مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی
و هنری مساجد خراسان شمالی ،گفت« :کاروان
مهر والیت» شامل تجهیز  35کانون فرهنگی و
هنری شهری و روستایی جدید التاسیس است
که به طور نمادین به  19کانون در سراسر استان
اهدا شد«.هاشم شیرازیان» این تجهیزات را شامل
میز و صندلی مطالعه ،کتاب و تابلوی کانون بیان
کرد و افــزود :این تجهیزات  2میلیارد ریالی با
کمک مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهیه شده است.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

تصمیماتی برای رفع نواقص
بیمارستان مفخم

روزنامه خراسان در شماره  4337که  9تیر
ماه  1343به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش میدهند»
از گرفتن تصمیماتی بـــرای رفــع نواقص
بیمارستان مفخم بجنورد خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :آقای فرماندار از
بهداری و بیمارستان مفخم بجنورد بازدید
کرد .در این بازدید رئیس بهداری و آقایان
پزشکان در هر مورد توضیحات الزم را دادند.
در این بازدید ساختمان جدید بیمارستان
مــورد توجه {فرماندار} قــرار گرفت و سپس
مذاکرات الزم بعمل آمد و تصمیماتی برای
رفع نواقص و اتمام ساختمان اتخاذ شد».

پنج شنبه  ۲۰مهر  ۲۱ 1396محرم  143۹شماره 25۵۰

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یادمان روز تاریخی خراسان شمالی
آیت ا« ...رئیسی» :النه کردن فساد در جامعه اسالمی پذیرفتنی نیست

بهروز -انگار دیــروز بود؛ همان روزی که همه منتظر بودیم،
همان روزی که با گذشت هر لحظه اش بیشتر از قبل ،کبوتر دل
ها در سینه می تپید و منتظر دیدار یار بود 19.مهر سال  91را
مردم استان و بجنوردی ها هیچ گاه فراموش نمی کنند و امسال
هم فراموش نکردند و به یاد  19مهری که مهر در آسمان استان
درخشید جمع شدند تا مراسم بزرگداشت ورود رهبر معظم
انقالب را به استان گرامی بدارند.

IIبزرگداشت سالروز سفر رهبری

مردم و مسئوالن پا به پای هم از فرودگاه بجنورد تا مصالی امام
خمینی(ره) حرکت کردند و در این مراسم به یاد شهدای حرم و
شهید حججی ،شعار های «مرگ بر آمریکا»« ،مرگ بر اسرائیل»،
«مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر داعش» و فریاد « ا ...اکبر» سر
دادنــد .در پوسترها و پالکاردهایی که در دست مردم بود نیز
شعارهایی مانند «رهسپاریم با والیت تا شهادت» درج شده بود
که والیت مداری مردم را نشان می داد .رژه موتوری نیز از دیگر
برنامه های این مراسم بود.در ادامه مراسم که در مصالی امام
خمینی(ره) بجنورد برگزار شد ،تولیت آستان قدس رضوی در
جمع مردم خراسان شمالی با برشمردن شاخصه های زندگی
اسالمی و تبیین سخنان رهبر معظم انقالب بیان کرد :آنچه
که مقام معظم رهبری در خراسان شمالی فرمودند بسیاری
از پژوهشگران ،امامان جمعه ،سخنوران ،نویسندگان و شعرا
درباره آن سرودند و نوشتند و هنوز هم جا برای تبیین دارد.
آیت ا« ...رئیسی» افــزود :در شهر سالم ویژگی هایی مانند
عقالنیت ،معنویت و اخالق مــداری و عدالت اجتماعی نمود
بارزی دارد و برقراری روابط عادالنه بین همه شهروندان،مدیران
و شهروندان و پاسداشت حقوق همه اســت و امــروز دولت
اسالمی برای دستیابی به تمدن اسالمی پیگیری کردن در همه
شاخص ها را باید سرلوحه وظایف خود قرار و اخالق جمعی
سازمانی و فردی و حرفه ای را در هر عرصه ای توسعه دهد.

وی با بیان این که حرکت بر مدار قانون از شاخص های شهر
سالم و مدینه فاضله است ،بیان کرد :در جامعه اسالمی تخلف
و فساد مطلقا نباید باشد و نباید در جامعه اسالمی النه کند .وی
ادامه داد :النه کردن فساد در جامعه اسالمی همه چیز را به فنا
می برد و پذیرفتنی نیست .تولیت آستان قدس رضوی گفت:
تخلفات ،کجی ها و فساد به ویژه از ناحیه افرادی که مسئولیت
دارند پذیرفتنی نیست و سبک زندگی که رهبری ما را به آن
دعوت و بر آن تاکید کردند نسخه ای در مقابل زندگی مادی
غرب است که هویت انسان را تهدید می کند.وی خاطرنشان
کرد :سیاستمداران غربی بدون ایمان و پیمان شکن هستند و
پیمان شکنی آن ها امروز در مقابل چشم همه عالم اتفاق می
افتد و مهمترین سند بی اعتمادی به آمریکا سند برجام است
که می خواهند به آن عمل نکنند که نشان می دهد نمی شود
به قول و امضای آن ها اعتماد کرد.وی با بیان این که امروز در
تمام بخشهای کشور باید یک بازنگری صورت بگیرد،ادامه
داد :دستگاههای فرهنگی و متولی امر در سراسر کشور باید یک
بازنگری انجام دهند تا مشخص شود در ترویج سبک زندگی در
کجای کار هستند و دستگاه های فرهنگ ساز چقدر در این مورد
فرهنگ سازی کرده اند و سبک زندگی که رواج داده اند چگونه
بوده است و آن چه که باید انجام می شد چیست.
وی تصریح کــرد :دستگاه های فرهنگ ساز و الگو ساز در
سالگرد سفر رهبری به استان بازنگری نسبت به عملکرد خود
داشته باشند که تا چه انــدازه سبک زندگی ما به سبکی که
مد نظر حضرت آقا بود نزدیک شده است .نماینده ولیفقیه
در استان نیز در این مراسم گفت :سفر مقام معظم رهبری به
خراسان شمالی مملو از خیر و برکت بود و نتایج این سفر در
تمام مناطق استان محسوس است .آیت ا« ...یعقوبی» افزود:
در  19مهر سال  91یکی از اولیای الهی در این استان قدم
گذاشت و توانست با سخنان حکیمانه خود موج عظیمی را

درجلسه هماهنگی امور عمرانی و سرمایه گذاری با مشارکت آستان قدس مطرح شد:

درخواست های استان از آستان قدس
شیری -جلسه هماهنگی امور عمرانی و سرمایه گــذاری با
مشارکت آستان قدس رضوی و با حضور آیت ا« ...رئیسی» در
بجنورد برگزار و در این جلسه برخی از درخواست های استان از
آستان قدس رضوی مطرح شد.تولیت آستان قدس رضوی در
این جلسه گفت :از روز اولی که به آستان قدس آمدم خراسان
شمالی و جنوبی را تفکیک شده از خراسان رضوی ندیدم و
به همین دلیل با وجود محدودیت های مالی که داریــم این
سه استان را همیشه در کنار هم لحاظ می کنیم .استان های
خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی در قالب خراسان همیشه
لحاظ می شوند.آیت ا« ...رئیسی» با بیان این که زیارت و تسهیل
زیارت دو موضوع مهم و اولویت دار هستند و سعی داریم از
مقصد تا مبدأ مسیر را برای زائران تسهیل کنیم ،افزود :محوری
که می تواند ما را در کشور پیش ببرد سبک زندگی امام رضا (ع)

است.وی اظهارکرد :توجه به مسائل نیازمندان ،سومین نکته
ای است که در منشور مقام معظم رهبری آمده است .بنا داریم
در تمام کشور به ویژه منطقه خراسان هر گونه موقوفه ای که
مربوط به امام رضا(ع) است حتما بخش قابل توجهی از آن را در
ارتباط با پیشرفت آن منطقه در نظر بگیریم .در خراسان شمالی
هم همین طور است .وی ادامه داد :اقتصاد آستان قدس رضوی
بر پایه نذر و وقف است و غیر از آن هم هیچ چیز ندارد .آیت ا...
«رئیسی» اضافه کرد :در زمینه قانون مداری مدیران اول به
خودشان نگاه کنند که چقدر به قانون مداری و نظام اداری
پایبند هستند ،زیرا در نظام های مدیریتی خود کنترلی قویترین
و کارآمدترین مسئله است.آیت ا«...یعقوبی» نماینده ولی فقیه
در خراسان شمالی نیز با اشاره به پروژه های ناتمام و نیاز به
مشارکت آستان قدس برای پیشرفت گفت :امیدواریم تولیت

در ایــران اسالمی و در جهان ایجاد کند.امام جمعه بجنورد
ادامه داد :فرمایشات رهبری در این استان امروز در محافل و
همایشها و پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته و نام خراسان
شمالی را در کنار همه این محفلها قرار داده است.وی افزود  :
 19مهر روز حماسه حضور و برگ زرینی در پرونده خراسان
شمالی است .آیت ا« ...یعقوبی» اعالم کرد :برکت این سفر
خراسان شمالی را از لحاظ مادی  20سال به جلو برد و از
لحاظ معنوی نیز تحولی عظیم در استان ایجاد شد .معاون
هماهنگی امــور عمرانی استاندار هم از انعقاد تفاهمنامه
همکاری بین استانداری خــراســان شمالی ،آستان قدس
رضوی و بسیج سازندگی خبر داد و گفت :این تفاهم نامه در
بخش کشاورزی و محرومیت زدایی است .علی نیا با اشاره به
پیشرفت  ۸۵درصدی پروژه های سفر رهبری به استان اضافه
کرد :این سفر باعث برکات فراوان در خراسانشمالی شد که
نمونه هایی از آن مصوب شدن  1700پروژه بود که از این
تعداد  800مصوبه در حوزه روستایی به انجام رسیده است.
وی از افزایش دو برابری اعتبارات ردیف سفرهای مقام معظم
رهبری طی سالیان اخیر خبر داد و تصریح کرد :در سفر رهبر
انقالب به خراسانشمالی  507میلیارد تومان اعتبار تخصیص
یافت که با گذشت زمان ،این مبلغ به هزار و نه میلیارد تومان
افزایشیافته است.وی افزود :در سال  96مبلغ  101میلیارد
تومان از اعتبارات سفر رهبری مصوب شده است که بهزودی
تخصیص داده میشود و هم چنین  2میلیارد تومان در ستاد
اجرایی فرمان امــام (ره) مصوب شده است که با تفاهمنامه
آستان قدس رضــوی و کمک دستگاههای اجرایی در بخش
کشاورزی اقداماتی با کمک جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی
انجام خواهد شد.به گزارش خبرنگار ما در حاشیه این مراسم
نمایشگاه عکسی از سفر رهبر انقالب اسالمی به استان به
نمایش گذاشته شد.

آستان قدس رضــوی ،خراسان شمالی و جنوبی را هم جزو
خراسان رضوی بداند چرا که در مشارکت برای پیشرفت امور
تأثیر گذار است.استاندار خراسان شمالی نیز با اشاره به این که
سرانه درآمد استان نسبت به کشور پایین است گفت :استفاده
مفید از ظرفیت ها سبب پیشرفت استان خواهد شد.استاندار
خراسان شمالی هم در این جلسه با اشاره به تکمیل  ۵۰۰پروژه
سفر رهبری در استان گفت :تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان
از محل ردیف سفرهای مقام معظم رهبری تامین اعتبار شده و
امسال نیز  101میلیارد تومان تخصیص یافته است« .صالحی»
خواستار ورود آستان قدس به حوزه های سرمایه گذاری استان
در بخش های آموزش ،بهداشت و درمان ،خدمات ،کشاورزی،
آبزی پروری ،گیاهان دارویی و انرژی خورشیدی ،تکمیل پروژه
سیمان سمنگان و راه آهن مشهد -بجنورد – گرگان شد.وی
همچنین خواستار کمک به مدرسه سازی در مناطق محروم
شد«.قوامی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی نیز در این جلسه گفت :راه هدفمندی یارانه ها طی 7
سال غلط بوده و باید روش پرداخت ها تغییر کند.

اخبار

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با آیت ا...
«مهمان نواز»

تولیت آستان قدس رضوی با آیت ا« ...مهمان نواز» نماینده مردم استان در مجلس
خبرگان رهبری دیدار کرد .آیت ا« ...رئیسی» تولیت آستان قدس رضوی در این
دیدار گفت :وجود شخصیتهای بزرگی همچون آیتا ...مهماننواز نقطه عطف
و برکت برای استان های خراسان است .آیت ا« ...مهمان نواز» هم در این دیدار
گفت :فعالیتهای آستان قدس نوید دهنده حرکت و برکت نشات گرفته از مضجع
نورانی امام رضا(ع) است.

اظهارات دادستان درباره پرونده اسید پاشی
نازلی حیدرزاده -دادستان بجنورد از بررسی پرونده اسید پاشی پدر و پسر
بجنوردی در شعبه سوم بازپرسی خبر داد و اعالم کرد :طرفین این حادثه شکایتی
از یکدیگر ندارند .گفتنی است یک مقام انتظامی سه شنبه شب خبر داده بود:
پدر و پسری سر موضوعی با هم دچار اختالف و درگیر شدند و ابتدا پدر روی پسر
اسید پاشید و پس از آن پسر نیز متقابال اقدام به اسید پاشی روی پدر کرد که این
امر منجر به مصدوم شدن و انتقال آنان به بیمارستان شد .در همین حال« ،یاران»
دادستان بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما این اتفاق را غیرعمدی دانست و گفت:
پرونده مطرح شده در شعبه سوم بازپرسی تحت رسیدگی قرار گرفت و طرفین
اظهارکردند که هیچ گونه شکایتی از یکدیگر ندارند و اسیدپاشی به صورت اتفاقی
رخ داده است و به این شکل نبوده که به طور عمدی روی یکدیگر اسید بپاشند.

برگزاری همایش خادم یاران رضوی در بجنورد
مرتضوی  -همایش خادم یاران رضوی خراسان شمالی در تاالر گلشن بجنورد
برگزار شد.تولیت آستان قدس رضوی در این همایش گفت :رمز قدسی بودن
نظام جمهوری اسالمی ایران اتصال به قدوس است .آیت ا« ...رئیسی» خدمت
رسانی به امام رضا (ع) را امری مقدس دانست و افزود :خدمت رسانی در این زمینه
سن ،تحصیالت ،قومیت و لهجه نمی شناسد بلکه دلدادگی به امام رضا (ع) رمز
خدمت رسانی است .آیت ا« ...یعقوبی» نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی نیز
در این همایش خطاب به خادم یاران گفت :گفتار ،رفتار ،منش و برخورد هر یک
از شما باید در شان خادم یار بودن رضوی باشد«.اکبرزاده» سرپرست نمایندگی
آستان قدس رضوی در خراسان شمالی هم گفت :تاکنون هزار خادم یار را در
استان جذب و  ۱۰۶میلیارد ریال در بخش های مختلف خدمات رسانی کرده ایم.

در مراسم جشن عاطفه ها مطرح شد؛

شناسایی  12هزار دانشآموز نیازمند در استان

 12هزار دانشآموز نیازمند در خراسان شمالی شناساییشدهاند که  6هزار نفر
از آن ها به دلیل وضعیت بد خانوادگی تحت حمایتهای کمیته امداد قرار دارند.
«اهرابی» مدیرکل کمیته امداد استان با بیان این مطلب در آیین نمادین برگزاری
مرحله دوم جشن عاطفهها در مدرسه صدرای بجنورد ،افزود :کمکهای این جشن
بالفاصله زیر نظر مدیران مدارس برای کمک بهتمامی دانش آموزان نیازمند استان
ی شود.حاتمی مدیرکل آموزشو پرورش استان نیز در این جشن به برکات
هزینه م 
سفر مقام معظم رهبری در این استان اشاره کرد و گفت :به برکت این سفر 180
میلیارد تومان اعتبار به بخش آموزش استان اختصاص یافت و عالوه بر این در سال
 96نیز  40میلیارد تومان دیگر از همین محل برای اتمام پروژههای ناتمام آموزشی
این دستگاه اختصاصیافت.

