2

اخبار
حرف مردم
پیام کوتاه2000999 :
تلفن058- 32247222 :
نمابر058-32247223 :
ایمیلBOJNORD@khorasannews.com :
تلگرام0903333 7010 :
●
●
●
●

●

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

● چرا برای بوی نامطبوع آب در بجنورد اقدامی
انجام نمی شود؟
● واحدهایی که در روستای برج ساخته شده اند نه آب
دارند و نه برق و مشخص نیست چرا اجازه ساخت
آن ها را داده اند اما اکنون خدمات نمی دهند.
● چرا با وجود این که بارها به مخابرات پیام داده
ایم که برای ما پیامک نفرستد اما هر روز چند بار
پیامک های تبلیغاتی دریافت می کنیم؟
● جاده روستای تاتار در حاشیه جاده آشخانه به
بجنورد تاریک است و تاکنون برخی از اهالی
روستا که بعد از تاریکی هوا از عرض جاده می
گذرند دچار حادثه شده اند .چرا مسئوالن این
جاده را ایمن سازی نمی کنند و پل عابر پیاده در
این مکان قرار نمی دهند؟
● چرا بعضی از کوچه ها در بجنورد به طور کامل
آسفالت می شود ولی بعضی از کوچه ها ناتمام
باقی می ماند؟

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

انتظار برای آغاز آسفالت و
لوله کشی آب اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  4364که 13
مرداد  1343به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از انتظار برای آغاز آسفالت و لوله
کشی آب اسفراین خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :مدتها پیش قــرارداد
آسفالت و لوله کشی اسفراین توسط شهردار
اسفراین در مشهد و تهران منعقد شــده و
مردم اسفراین از آن زمان بی صبرانه منتظر
شــروع عملیات ایــن دو پـــروژه عمرانی که
از نیازمندیهای اولیه مــردم این شهر است
میباشند اما تاکنون هیچگونه اقدامی مشهود
نشده و گویا موضوع در پرده فراموشی افتاده
است .اهالی انتظار دارند مقامات مسئول با
در نظر گرفتن موقعیت شهر اسفراین هر چه
زودتــر ترتیب آغاز کار آسفالت و لوله کشی
این شهر را بدهند ».در مطلبی دیگر با تیتر
«قابل توجه ادارات دارائی و ثبت» آمده است:
«در کنار فلکه مرکزی شیروان دو قطعه زمین
متعلق بــادارات دارائــی و ثبت احــوال وجود
دارد که از چند سال پیش بحال مخروبه باقی
مانده و تاکنون هیچ اقدامی برای ساختمان
آنها نشده است».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مراسم گرامی داشت شهدای وحدت برگزار شد
آگاهی -مراسم گرامی داشــت هشتمین سالگرد
شهدای وحدت ،شهید شوشتری و شهید محمدزاده،
روز گذشته در بجنورد برگزار شد.فرمانده سپاه
حضرت جواداالئمه(ع) استان در این مراسم گفت:
امروز خدمت به مردم بهترین مبارزه برای ناکارآمدی
اقدامات آمریکا علیه انقالب اسالمی و سپاه پاسداران
است و اخالص پاسداران نمی گــذارد دشمن طرح
جــداســازی سپاه از مــردم را عملیاتی کند .ســردار
«مرتضوی» افزود:شهادت شهیدان «محمدزاده» و
«شوشتری» یک حرکت نسنجیده از طرف دشمنان

منطقه ای انقالب اسالمی برای جداسازی سپاه از
مردم بود اما چنان شور و هیجانی در مردم سیستان
ایجاد کرد که پس از گذشت یک ماه از شهادت این
بزرگواران  5هزار نام «نور علی» در سیستان ثبت شد.
وی اضافه کرد :امروز خدمت به آحاد مختلف جامعه
توسط سپاه که ســـرداران شوشتری و محمدزاده
جزو صف شکنان آن بودند کارسازترین نوع مبارزه
با آمریکاست .وی تصریح کرد :امروز بعد از گذشت
 8سال شاهدیم ارتباط بین سپاه و آحاد مردم بعد از
آن حرکت پوچ روز به روز مستحکم تر می شود .وی با

بیان این که آمال و آرزوهای سپاه پاسداران انقالب
اسالمی برای اقتدار و امنیت ایران اسالمی و خدمت
به مــردم است اظهار کــرد :ایــران اسالمی امــروز از
قدرت بازدارندگی و اقتدار امنیتی در دنیا برخوردار
و کشوری اســت که صحنه نبرد و نــوع درگیری را
مشخص می کند و حتی روسیه در سوریه نمی تواند
بدون اراده و فرماندهی سپاه نقشی ایفا کند.
وی ادامه داد :سپاه انقالب اسالمی امروز به چنان
قدرتی دست یافته است که از شرق تا غرب آسیا و
آمریکای التین به دفــاع از مظلوم و مبارزه با ظالم

میپردازد و آمریکا به همین دلیل به تحریم و تهدید
سپاه روی آورده است.
وی خاطرنشان کرد :آمریکا اگر توان مقابله با سپاه
پاسداران را داشت تاکنون بارها اقدام عملیاتی کرده
بود اما چون توان ندارد مدام به انجام عملیات روانی
تهدید می کند.
سردار «مرتضوی» این موفقیت های سپاه را اطاعت
محض از ولی فقیه دانست و گفت :امروز وظیفهداریم
که بیانات آسمانی ولیفقیه را بهصورت زمینی ترجمه
کنیم و وظیفه تبیین بیانات ایشان بر عهده ماست.

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیما برگزار شد
ضیغمی -آیین تکریم و معارفه مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی
با حضور معاون استانهای رسانه ملی برگزار شد .در این مراسم از
«هوشنگ آذردشتی» تقدیر و «حمید قربانی جم» با حکم رئیس سازمان
صداوسیما به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای خراسان شمالی
معرفی شد.
معاون استانهای رسانه ملی در این آیین گفت :اوایل انقالب تنها 2
شبکه با ساعتی محدود در پخش داشتیم و اکنون  145شبکه صدا و
سیما به  40زبان روانه آنتن می شود که از این میان  70شبکه مخصوص
استان هاست«.علی دارابی» با بیان این که در  33مرکز شبکه رادیویی
و تلویزیونی و در تعدادی از مراکز و شهرها رادیوی شهری و محلی داریم
که ظرفیت بزرگی برای کار و تالش و خدمت است ،افزود :با وجود
توسعه کمی و کیفی صدا و سیما دشمنان و رقبا هم بیکار ننشسته و به
طور گسترده وارد صحنه شده اند .وی ادامه داد :اکنون بیش از 250
شبکه تلویزیونی فارسی زبان برنامه تولید و پخش می کنند و اعتقادات
جوانان ما را نشانه گرفته اند و از سویی شبکه های اجتماعی و فضای
مجازی هم به یک ابر رسانه تبدیل شده اند و رقابت ها بسیار سخت و
نفس گیر شده است.به گفته وی ،اکنون مخاطب دست به انتخاب
می زند و بهترین ها را انتخاب می کند و ما و همکاران مان در صدا و
سیما رسالت سنگینی بر عهده داریم و باید ضمن توسعه کمی به ویژه
در حوزه محتوا به توسعه کیفی کار نیز بپردازیم.وی اظهارکرد :تفاوت
معنادار شبکه های استانی با شبکه های سراسری در این است که به
مسائل استان بپردازند و سال گذشته تالش استاندار خراسان شمالی
و همکاران شان را دیدیم و در یک سال گذشته گام های خوبی برداشته
اند.وی به معرفی مدیرکل جدید صدا و سیمای خراسان شمالی نیز
پرداخت و گفت« :حمید قربانی جم» از مدیران با سابقه ،با تجربه،
موفق،خوش نام و مصمم است و روحیه جهادی و جنگنده ای دارد و این
ششمین استانی است که وی برای مدیریت صدا و سیمای آن انتخاب

می شــود.دارابــی افــزود :در آستانه  40سالگی انقالب قرار داریــم و
امیدواریم برای تکمیل پوشش صدا و سیما نمایندگان و مسئوالن کمک
کنند .ان شاءا ...مجلس و دولت محترم همت و کمک کنند تا در جشن
 40سالگی پوشش کامل و پایان سیگنال رسانی را در کشور داشته
باشیم.نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی هم در این آیین گفت:
کربال دو چهره جنگ سخت و جنگ نرم داشت؛ جنگ سخت با پایان
روز عاشورا به پایان رسید اما  11محرم آغاز جنگ نرم بود و جلوداران
این جبهه حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد(ع) بودند .این کاروان
را اگر بخواهیم ترسیم کنیم یک رسانه سیار است که از کربال رسالت
خود را آغاز کرد و رسالت رسانه ای خود را به درستی انجام داد .این
رسالت یک جنگ نرم بود ،جنگ نرمی که تاثیر عمیقی در تاریخ به جا
گذاشت.آیت ا« ...یعقوبی» ادامه داد :رسانه را امام حسین (ع) در کربال
پایه گذاری کرد ،رسانه ای که ابزار نداشت و کم خرج بود اما اثر گذار و
پر نتیجه بود .امروز هر سال در سایه آن رسانه بزرگ و مهم کربال نفسی
تازه و تجدید قبا می کنیم .رسانه بسیار کار ظریف و دقیقی دارد و باید
در همه حوزه ها از مردم جلوتر باشد .اگر بخواهیم ارزش های مان
پایدار بماند باید آن را از طریق هنر بیان کنیم.
وی ضمن تشکر از صدا و سیما در انعکاس اخبار به خصوص اخبار
مربوط به سفر مقام معظم رهبری ادامه داد :هر سال سفر مقام معظم
رهبری به استان را به عنوان یک یوم ا ...جشن می گیریم تا قدردانی
خود را از این سفر اعالم کنیم ،حضرت آقا هم قدردانی خودشان را
از ما در پیام نوروزی سال  92اعالم کردند.وی اظهارکرد :امیدواریم
مدیریت ما ریلی باشد .استاندار خراسان شمالی هم در این مراسم
گفت:با وجود شبکه های متعدد رادیویی و تلویزیونی ،علت تمایل
برخی مخاطبان به شبکه ها و برنامه های ماهواره ای و برون مرزی باید
به درستی بررسی شود« .صالحی» اظهار کرد :عالوه بر توجه به افزایش
سطح پوشش دیجیتال باید توجه به محتوا و کیفیت برنامه ها نیز مورد

اخبار

دیدارهایی با چاشنی توسعه
دیروز روزنامه خراسان شمالی میزبان مهمانانی
از جنس ورزش و اقتصاد و امور اجرایی و شهری
بود.از یک سو رئیس مجمع نمایندگان استان به
همراه فرماندار و شهردار اسفراین برای خدا قوتی
به کارکنان و خبرنگاران روزنامه خراسان شمالی
آمدند و از سوی دیگر مدیرکل ورزش و جوانان به
همراه مدیران این اداره کل در روز تربیت بدنی
و ورزش در تحریریه روزنــامــه حضور یافتند و به
کارکنان و خبرنگاران این روزنامه خداقوت گفتند.
در این دیدارها درباره مسائل مختلف تبادل نظر
شد و خبرهای گوناگونی نیز روی میز خبر آمد که
مطالب مربوط به این دیدارها را در صفحات  3و 8
می توانید از نظر بگذرانید

علما ،طالب و روحانیون استان اقدامات
خصمانه آمریکا را محکوم کردند

انزجار از ترامپ

تاکید باشد.وی اضافه کرد :ما پذیرای انتقاد سازنده با هدف اصالح
امور هستیم و این موضوع از سیاست های دولت تدبیر و امید است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی هم گفت :در تمام
بودجه کشور در برنامه ششم توسعه سال  1396تالش کردیم عالوه
بر توجه به همه بخش ها ،به صدا و سیما که درگیر جنگ بزرگ رسانه
ای است کمک و توجه کنیم«.قوامی» برنامه های صدا و سیما را کاالی
عمومی برشمرد و اضافه کرد :وقتی کاال عمومی می شود قطع ًا باید از
مکان عمومی کمک شود و از صندوق توسعه ملی هم  100میلیون دالر
برای پوشش کامل و تولید برنامه های فاخر اختصاص دادیم.وی تصریح
کرد :رقبای ما در یک جنگ رسانه ای تالش می کنند و امیدوارم که در
سطح کالن قدم های ارزنده تری بردارند و برنامه های کیفی تری در
صدا و سیما تولید شود تا مخاطبان شبکه های ماهواره ای را با تقویت
و توجه به توان داخلی جذب کنیم«.آذردشتی» مدیر کل سابق صدا و
سیمای خراسان شمالی نیز گفت :سال  95بیش از 30هزار دقیقه
در سیما و  2هزار دقیقه در صدا و مجموعه های مختلف خبر سراسری
حضور داشتیم«.قربانی جم» مدیرکل جدید صدا و سیمای خراسان
شمالی هم در این مراسم گفت :خبرنگاران آزاد همه شهرهای استان
ساماندهی خواهند شد تا همه اخبار به روز شود و در لحظه در اختیار
ما قرار گیرد .وی اضافه کرد :مردم و مسئوالن خراسان شمالی باید به
داشته ها و هویت و شناسنامه ایرانی  -اسالمی خود افتخار کنند.

آسیب جدی به موزه های عمارت مفخم و آیینه خانه

نمایشگاه معرفی محصوالت غذایی و آرایشی قاچاق

مرتضوی -موزه های آیینه خانه و عمارت مفخم استان بر اثر زلزله 4.7ریشتری سه شنبه شب آسیب جدی نسبت
به گذشته دیده است .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت:
با وجود مرمت اضطراری که بعد از زلزله اردیبهشت ماه انجام شد اما اوضاع بدتر از قبل شده است« .سویدانلویی»
افزود :کارشناسان در حال برآورد خسارت هستند و به محض مشخص شدن درصد خسارت اعالم می شود.

گروه خبر -نمایشگاه معرفی محصوالت غذایی و آرایشی قاچاق و تقلبی به مناسبت هفته جهانی غذا
در خانه فرهنگ شهرداری بجنورد افتتاح شد.دکتر« براتی زاده »مدیر نظارت بر مواد غذایی  ،آرایشی و
بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد  :این نمایشگاه با حضور
کارشناسان غذا به مدت یک هفته از ساعت  ۸تا  13و  ۱۶تا  ۲۰آماده بازدید عموم است.

محمدی -در پــی سخنان سخیف و وقیحانه
«تــرامــپ» رئیس جمهور آمریکا ،علما ،اساتید و
طالب مدارس علمیه استان با حمل پالکارد و تابلو
نوشته و تجمع در مدرسه علمیه امام خمینی (ره)
بجنورد ،اقدامات خصمانه آمریکا را محکوم کردند
و شعارهای «ا ...اکبر»« ،مرگ بر اسرائیل» و «مرگ
بر آمریکا» سر دادند.
در این اجتماع مسئول بسیج ،روحانیون و اساتید
استان با بیان این که باید آرمــان های انقالب را
بازخوانی کنیم افزود :درگیری ما با دولت آمریکا
درگیری سیاسی نیست بلکه درگیری همه جانبه
اســت .آمریکا و متحدانش دشمن قسم خــورده
این نظام و انقالب هستند و با زبان دیپلماسی و
سیاسی نمی شود آن را برطرف کرد.
حجت االسالم «فاطمی» با بیان این که امروز نظام
اسالمی در کشور ایران اسالمی تجلی یافته و نظام
شیطانی در نظام مستکبر آمریکا و متحدانش نمود
پیدا کرده است ابراز کرد :عربده کشی آمریکا از
سر استیصال است و نظام اسالمی ما بیش از پیش
آمریکا را درمانده کرده است.
وی با بیان این که در بحث برجام نظام اسالمی
صداقت خود را نشان داد و با اشاره به شکست های
پی در پی داعش در منطقه تصریح کرد :چیزی به
نابودی داعشی که دست پرورده آمریکاست باقی
نمانده است.
وی طالبان ،داعش ،جنگ های عراق و سوریه و
یمن و افغانستان را از دیگر دخالت های آمریکا در
منطقه دانست و تصریح کرد :در دوره های مختلف
ریاست جمهوری آمریکا آن ها بارها سعی کرده اند
ایران اسالمی را تضعیف کنند ولی هر بار شکست
خورده اند.

