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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

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

● ● کوچه نظامی در بجنورد چاله ای دارد که باید پر
شود.
● ● برخی فروشگاه های بزرگ در بجنورد پارکینگ
ندارند و توقف دوبله خودروها برای مردم مشکل
ساز شده است.

خبر
هفته اول کورس سوارکاری برگزار شد

شیهه اسب های ترکمن در
بجنورد
شیرازی  -اولین هفته کــورس سوارکاری پاییزه
اســتــان در بــجــنــورد ب ــرگ ــزار شــد.رئــیــس هیئت
سوارکاری بجنورد به خبرنگار ما گفت :این رقابت
ها در پیست علی آباد بجنورد که در اصل متعلق به
ارتش است ،برگزار شد.علی آرزومند افزود :در این
مسابقات  66اسب در  8دور به رقابت پرداختند و
با استقبال پرشور تماشاچیان مواجه شد.وی بیان
کرد :در این مسابقات که بعد از سال ها در بجنورد
بــرگــزار شــد شرکت کننده هایی از اســتــان های
گلستان ،خراسان شمالی و رضوی حضور داشتند.
وی ادامــه داد :کورس پاییزه که با والدت حضرت
محمد(ص) آغاز شده است ،این جمعه و جمعه آینده
نیز برگزار خواهد شــد.وی تصریح کــرد :دپــار این
مسابقات از نوروزآباد تهران به بجنورد آمد که برای
این رقابت ها در اختیارمان خواهد بود.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

راکد ماندن پروژه مطالعه
علت کم آبی جاجرم

روزنــامــه خراسان در شماره  4628که 17
تیر ماه  1344به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از راکد ماندن پروژه مطالعه علت کم
آبی جاجرم خبر داده است .در این مطلب با تیتر
«اقدام راجع برفع کم آبی جاجرم» می خوانیم:
«فرماندار اظهارداشت که مطالعاتی راجع به
کم آبی جاجرم صورت گرفته و امید است نتایج
مثبتی گرفته شود از آنجمله پروژه ای در سازمان
برنامه موجود است که تاکنون راکد مانده و {به}
وسیله {وی} بررسی شده که بزودی جریان افتد
و رفع نگرانی مردم گردد».

مالکیت شرکت های سهام عدالت درهاله ای از ابهام
شیری -مدیریت و مالکیت شرکت های سرمایه گذاری
سهام عدالت به عنوان مهم ترین اهــداف در هاله ای از
ابهام اســت .مدیرعامل شرکت سرمایه گــذاری سهام
عدالت خراسان شمالی روز گذشته با بیان این مطلب
در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :در حالی که اصل 44
قانون اساسی مورد تأکید مقام معظم رهبری است اما عده
ای با قانون شکنی گره در این بخش ایجاد کرده اند و اگر

مجلس نظارت جدی نداشته باشد این گره رو گره باقی
خواهد ماند« .قربانی» گفت :متأسفانه عده ای با مقاومت
در برابر سهام عدالت ،کارها را برای واریز این سود پیچیده
می کنند .وی ادامه داد :تاکنون بیش از  50بار زمان واریز
سود سهام عدالت از طریق رسانه ها مطرح شده اما هنوز
سودی واریز نشده و این وضعیت موجب بی اعتمادی مردم
می شود .وی اظهارکرد :برای انجام درست و به موقع این

در جشنواره میثاق با والیت مطرح شد:

مضرات اختالفات مذهبی
آگاهی -اختالفات عقیده و مذهب را علما باید
حل کنند و نیازی نیست مردم به این مسائل ورود
کنند و باید اتحاد همیشه میان شیعه و سنی حفظ
شود .رئیس عقیدتی و سیاسی تیپ  130شهید
دلجویان خراسان شمالی با بیان این مطلب در
دومین جشنواره میثاق با والیت ارتش جمهوری
اسالمی ایران در خراسان شمالی افزود :توهین
به مقدسات اهل سنت جایگاهی در میان علمای
شیعه و مراجع تقلید ندارد و حرام اعالم شده است.

حجت االسالم «حیدری» با اشاره به حدیثی از نهج
البالغه گفت :امام علی (ع) فرمود هر کس خواست
در میان امت اسالمی اختالف بیفکند او را بکشید
حتی اگر زیر امامه من باشد.
وی خاطرنشان کرد :امام علی (ع) حتی در دوران
خلفای پیش از خــود بــا وجــود اخــتــاف عقیده
تالشش را بــرای حفظ اتحاد میان امت اسالمی
و پیشرفت اسالم انجام می داد .وی خاطرنشان
کــرد :هــم اکــنــون دشمنان اســام بــا دامــن زدن

طرح ،انتظار داریم مجلس هم نظارت جدی داشته باشد
و اجازه ندهد پروسه سهام عدالت خیلی پیچیده شود.
وی منفی شدن اذهان عمومی را به نفع دولت ندانست و
خاطرنشان کرد :برخی در این میان بدون رعایت قوانین
و عمل کــردن به وظایف شــان ،خودمحورانه کارها را
پیش می برند .به گفته وی برای افتتاح حساب و گرفتن
صورت حساب و امور مربوط به سهام عدالت مردم هزینه

بــه اختالفات بــا پــول و اسلحه خــود مسلمانان،
مسلمانان را در پاکستان ،لیبی ،عراق ،افغانستان،
سوریه و یمن به جان هم انداخته اند.
وی تأکید کرد :ما باید حواس مان باشد و تا بصیرت
نباشد دشمنان ما بــرای منافع خودشان هر روز
بیشتر سعی بر ایجاد تفرقه میان مسلمانان می
کنند .فرمانده تیپ  130شهید دلجویان نیز در
این مراسم گفت :پس از انتصاب فرمانده جدید
نیروی زمینی ارتش ،طرح میثاق با والیت هر فصل
برگزار می شود  .سرهنگ «گل گلی » با بیان این
که در این جشنواره برترین های هر دوره سه ماهه
در یگان ها با بررسی و ارزیابی موئلفه های پنج
گانه ایمان ،انضباط ،آمــوزش ،آمادگی رزمــی،

های زیــادی را متحمل شدند بنابراین نباید با طوالنی
کــردن پروسه واریــز سودها بی اعتمادی در بین مردم
ایجاد شود .وی تصریح کرد :مدیریت و مالکیت از مهم
ترین اهداف سهام عدالت است که محقق نشده و انتظار
داریم سازمان خصوصی سازی با عمل به وظایف خود،
به معنای واقعی سهام عدالت را به صاحبانش بسپارد
تا این بخش از امــور در کانال واقعی اش حرکت کند.

نگهداری از تجهیزات و خالقیت مورد بررسی قرار
می گیرند ،افزود :در سال جاری با پیگیری های
فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش تمام معوقات
نیروهای ارتش در سال های گذشته پرداخت شد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری این مراسم در
محیطی خارج از تیپ  130به دلیل آماده نبودن
مکان دایــم تیپ  130ارتــش در اســتــان اظهار
امــیــدواری کــرد :با کمک مسئوالن عالی استان
مشکالت مــوجــود ب ــرای احـــداث پــادگــان جدید
برطرف شود .به گزارش خبرنگار ما در پایان این
مراسم از نیروهای برتر تیپ  130شهید دلجویان
و خانواده های شهدا به ویژه خانواده های شهدای
اهل سنت استان تقدیر شد.

آبگرمکن شریک جرم قاتل خاموش شد

 4مصدوم در پی انفجار منزل مسکونی

مسمومیت به دلیل انتشار گاز منواکسید کربن معروف به قاتل خاموش از طریق آبگرمکن خانمی  28ساله
را در آشخانه روانه بیمارستان کرد .هفته گذشته نیز دو نفر دیگر در آشخانه به همین دلیل راهی بیمارستان
شدند .به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی این حادثه ساعت  19:27سه
شنبه شب رخ داد و فرد مصدوم با کمک اورژانس از مرگ نجات پیدا کرد .کارشناسان وجود مشکل فنی
در آبگرمکن را علت این حادثه تشخیص دادند .نصب و نقص فنی آبگرمکن به دلیل نیاز باال به اکسیژن از
مهمترین علل مرگ و مسمومیت با گاز منواکسید کربن است.

در پی انفجار منزل مسکونی بر اثر نشت گاز در روستای بیدک بجنورد  4نفر مصدوم و راهی بیمارستان
شدند .به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی بجنورد ،سرپرست این سازمان در این باره گفت :نشت
گاز شهری در منزل مسکونی  ۲کودک  ۳و  ۵ساله را به همراه پدر و مادر روانه بیمارستان کرد.
مجید گریوانی افزود :شدت این حادثه به حدی بود که دیوارهای منزل از سه جهت آسیب دید،در منزل از
جا کنده و وسایل منزل به شدت جابه جا شد .وی خاطرنشان کرد :علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان
در دست بررسی است.

هشدار مدیر غذا و دارو نسبت به خرید لوازم بهداشتی فله ای

حراج سالمتی با خرید محصوالت غیربهداشتی
علی نیا -به طور حتم با فروشنده های دوره گردی
که به زور دستمال های کاغذی فله ای را با قیمت
بسیار پایین تر از داروخــانــه و دیگر فروشگاه های
شهر به رهــگــذران عرضه می کنند ،روبه رو شده
اید .فروشندگان سیاری که قصد دارن ــد 3 ،بسته
دستمال کاغذی را  5هزار تومان و  10بسته را ده
هزار تومان به فروش برسانند .شاید بارها وسوسه
شده اید که از این محصوالت بخرید یا به خاطر ترحم
چند بسته از این محصوالت را که نام و نشان درستی
نــدارنــد ،خریده ایــد .در حالی که ایــن محصوالت

غیربهداشتی است و صدمات جبران ناپذیری را به
سالمت افراد وارد خواهد کرد.یکی از شهروندانی
کــه بــارهــا بــرای صرفه اقتصادی دستمال فله ای
خریده است ،در این باره گفت:بعد از گذشت مدتی
به بیماری پوستی مبتال شده ام که پزشکم علت آن را
مصرف این محصوالت غیربهداشتی می داند«.نادری
» افزود :سوالی که برای من مطرح است این است که
چرا این فروشنده های سیار به راحتی در شهر و به
خصوص در دوشنبه بازار اقدام به فروش محصوالتی
می کنند که به طور مستقیم با سالمت شهروندان

ارتباط دارد .یکی دیگر از شهروندان اظهارکرد:
مدتی است کودکان کم سن و سال و افراد سالخورده
بسته های دستمال کاغذی را در مکان های اداری
یــا غیر اداری یــا در حاشیه خیابان بــه فــروش می
رسانند و بارها برای کمک به آن ها چند بسته خریده
ام« .محمدی» افــزود :ایــن محصوالت به وفــور و با
ترفندهای مختلف در معابر شهر به فروش می رسد و
بیشتر شهروندان بدون آن که مطلع باشند آن ها را
خریداری می کنند.
مدیرغذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان

شمالی در همین بــاره گفت :فــروش هر محصولی
به خصوص محصوالت آرایشی و بهداشتی به شکل
فله ای ممنوع است«.دکتربراتی زاده» افــزود :چند
روز گذشته شکایتی مبنی بر فــروش دستمال های
کاغذی غیر مجاز در شهر به خصوص دوشنبه بازار
اعالم شــد.وی بیان کرد :محصوالت بهداشتی باید
مجوز داشــتــه باشند ایــن در حالی اســت کــه افــراد
سودجو ،خودشان روی این محصوالت برچسب می
زنند که این اقدام تخلف محسوب می شود.وی ادامه
داد :چنانچه شهروندان با این نوع محصوالت به شکل
فله ای در شهر مواجه شدند از خرید آن ها امتناع و
فقط از فروشگاه های معتبر خریداری کنند.وی از
شهروندان خواست از دوره گردها مــواد آرایشی و
بهداشتی خریداری نکنند زیرا باید در نحوه نگهداری
و حمل این مواد دقت کافی شود.

اخبار

جشن میالد رسول
خدا(ص) و امام جعفر
صادق (ع)برگزار شد
همزمان با شب سالروز میالد با سعادت پیامبر
اســــام(ص) و امــام جعفر صــادق (ع) ،جشن و
محافل سرور و شادمانی در نقاط مختلف استان
برگزار شد ،به ویژه امامزادگان شاخص برنامه های
مختلفی را برای این روز تدارک دیدند و برادران
شیعه و سنی این روز خجسته را گرامی داشتند.

دستگیری شکارچی
سابقهدار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شــیــروان از
دستگیری شکارچی متخلف سابقه دار شیروانی
و تحویل وی به مراجع قضایی خبر داد «.فخرانی»
افزود  :از منزل این شکارچی که چندی پیش با
یک اسلحه غیرمجاز و تعدادی پرنده در مناطق
آزاد شیروان دستگیر شده بود 14 ،قطعه انواع
سهره ،مقداری گوشت خوک وحشی ،تور زنده
گیری پرندگان و سایر ادوات شکار و صید کشف و
ضبط شد.وی تصریح کرد :متهم برای سیر مراحل
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

محکومیت قاچاقچی
سوخت

صدیقی -مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان
شمالی از محکومیت و جریمه یــک قاچاقچی
سوخت خبر داد.
«سید الموسوی» گفت :مــامــوران پلیس آگاهی
طی هفته گذشته حین گشت زنــی و نظارت بر
خــودروهــای عبوری در محور مانه و سملقان به
یک کامیون مشکوک شدند .وی افــزود :پس از
بازرسی کامیون ماموران موفق به کشف و ضبط
محموله قاچاق 15هــزار لیتری سوخت شدند و
پس از تشکیل پرونده از سوی مراجع نظارتی به
تعزیرات حکومتی ارجــاع داده شد .وی تصریح
کرد :پس از بررسی و رسیدگی دقیق به پرونده در
شعب ویژه تعزیرات حکومتی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز عالوه بر ضبط سوخت کشف شده ،قاچاقچی
به پرداخت جزای نقدی 436میلیون و  956هزار
ریــال در حق دولــت محکوم و اعمال قانون شد.
به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم اداره کل
تعزیرات حکومتی استان طی هفته گذشته نیز یک
قاچاقچی قرص های غیر مجاز به پرداخت 301
میلیون و 500هـــزار ریــال جــزای نقدی در حق
دولت محکوم و اعمال قانون شد .

