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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

نماینده ولی فقیه در مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآنی جامعه ورزش و جوانان:

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

● ● چند سال قبل زباله های خشک را جمع آوری
می کردیم و آن ها را به شهرداری تحویل می
دادیم و تفکیک زباله ها تا حدودی فرهنگ سازی
شده بود اما اکنون برای تحویل زباله های خشک
مکانی وجود ندارد.
● ● چــرا قیمت مــرغ و تخم مــرغ در بجنورد حدود
 1500تا  2هزار تومان با مشهد اختالف دارد؟
● ● برخورد برخی مــامــوران اجراییات شهرداری
بجنورد با میوه فروش ها خیلی نامناسب است.
چرا به این افــراد تذکر داده نمی شود؟هنگام
برخورد با سد معبر هم بارها دیــده شــده است
بدون صورت جلسه اجناس بیرون مغازه را توقیف
می کنند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

وام سه هزار ریالی
روزنامه خراسان در شماره  4738که 30
آبان ماه  1344به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از مراجعه روستاییان شیروان به
قوچان برای دریافت وام سه هزار ریالی خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :این
روزها مردم قراء شیروان جهت دریافت سه
هــزار ریــال وام بقوچان میروند .گروهی از
همین مــردم بدفتر خبرنگاری این روزنامه
در شیروان مراجعه کــرده و اظهار داشتند
ما تا سه هزار ریال از بانک میگیریم یکهزار
ریــال آنــرا خــرج ایــاب و ذهــاب میکنیم و دو
هــزار ریــال میماند ...جا دارد که مسئولین
امــر باین موضوع بــذل توجهی نمایند ».در
مطلبی دیگر در ایــن ستون با تیتر «شــروع
ساختمان سالن ورزشــی» آمــده اســت« :در
اثر اقدامات آقای فرماندار و ریاست سازمان
تربیت بدنی شیروان و ریاست اداره آموزش
و پرورش از تاریخ  23آبانماه ساختمان سالن
تربیت بدنی شروع شده است ».در یکی دیگر
از مطالب این ستون با تیتر «انتخاب اعضاء
کمیته شــورای عالی بــانــوان» می خوانیم:
«بمنظور انتخاب اعضاء کمیته های شورای
عالی بانوان شیروان دعوتی از طرف رئیس
کمیته بعمل آم ــده روز پنجشنبه گذشته
جلسه ای در سالن فرمانداری تشکیل شد و
انتخابات مربوطه انجام گرفت».

رشته های ورزشی را ارزشی کنیم
محمدی -نیاز است به همه رشته های ورزشی ،رنگ ارزشی بدهیم.
نماینده ولی فقیه در استان ،روز گذشته با بیان این مطلب در مراسم
تجلیل از برگزیدگان سومین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه
ورزش و جوانان استان افزود :ورزشکار موفق کسی است که جسم و
اراده ای قوی داشته باشد و با لغزش ها مبارزه کند.آیت ا« ...یعقوبی»
روح وجسم را به راکب و مرکب تشبیه کرد و گفت :اگر مرکب یا همان
جسم سالم باشد ،راکب یا همان روح نیز سالم خواهد شد و ورزش
برای آمادگی جسم و روح در جهت رشد و کمال است.وی اضافه کرد:
قدرت و قوت بدنی و قدرت و توانمندی روحی می تواند در کنار هم
انسانی موفق را تربیت کند.امام جمعه بجنورد بیان کرد :چه زیباست

در میادین ورزشی ،نماز اول وقت خوانده شود و انس با قرآن به زیبایی
های ورزش می افزاید.آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به حضور فعاالن
قرآنی اهل سنت در این مراسم ابراز کرد :این موضوع ،نشانه ای از
وحدت شیعه و سنی است  .این اتحاد مبارک است و کاری کنیم که
جوانان ما هم پهلوان و هم قهرمان باشند.وی همچنین پیشنهاد داد 4
خواهر و برادر به نمایندگی از برگزیدگان این رقابت ها در نماز جمعه
مورد تجلیل قرار گیرند تا عالوه بر ایجاد انگیزه برای آنان ،مردم نیز
با آن ها آشنا شوند و بدانیم که ورزشکاران در سایه قرآن بزرگ شده
اند«.بهادری» مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در این مراسم گفت:
یکی از برنامه ها در این اداره کل ارتقای سطح مباحث دینی و قرآنی

اعالم برنامه های گرامی داشت
 9دی در بجنورد

است.مرحله شهرستانی سومین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه
ورزش و جوانان استان با حضور  500نفر در شهرستان های استان
آغاز شد و  350نفر به مسابقات استانی راه پیدا کردند و در پایان 71
نفر به عنوان برگزیدگان مسابقات استانی که حائز رتبه اول تا سوم
شده بودند تجلیل شدند.

در مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد نخبگان اعالم شد:

آنقدر نخبگان را می پیچانیم تا کار را رها کنند
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد
نخبگان که ظهر دیروز برگزار شد با اشاره به کم توجهی به نخبگان
اعالم کرد :آنقدر نخبگان را می پیچانیم تا کار را رها کنند« .پورعیسی»
همچنین به مــواردی از دست اندازهای توسعه استان اشاره کرد که
پایین بودن سرانه درآمد مردم استان در بین استان های کشور یکی از
این موارد بود .وی گفت:نخبگان ما دارایی هایی هستند که با متمایز
کردن آن ها از دیگران کاری کرده ایم که زندگی عادی نداشته باشند
و در الک خود فرو بروند .وی خاطرنشان کرد 3 :دانش آموز با استعداد
از استان می خواستند به هند بروند اما بودجه نبود و آموزش و پرورش
استان با این بزرگی که دارد نتوانست آن ها را به مسابقات هند بفرستد
و اگر تماس امام جمعه نبود این دانش آموزان نمی توانستند به هند
بروند و مقام بیاورند .وی تصریح کرد :فقط به دنبال این هستیم که

دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی یقه ما را نگیرند
و از هیچ کس ترس نداریم و از هیچ نخبه ای نمی ترسیم زیرا تاکنون
نخبه ای نیامده است بگوید چه کار می کنی و اگر هم نخبگانی بیایند
ما بازی شان نمی دهیم و آن قدر آن ها را می پیچانیم تا خسته شوند
و کار را رها کنند .وی خاطرنشان کرد :در ارزیابی هایی که از بنیاد
نخبگان استان داشتیم مشاهده شد وظایفی که هدف از تاسیس بنیاد
نخبگان رسیدن به آن بود محقق نشده است .وی تصریح کرد :چندین
و چند سال است که سرانه متوسط درآمد استان ما از کشور کمتر است
و برخی از اجزای «جی تی پی» مانند ظرفیت صنعت چاپ و پوشاک را
نداریم و این در حالی است که ارزش افزوده آن خیلی زیاد است .معاون
توسعه مدیریت منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان هم در این جلسه گفت:
بنا داریم بر اساس نقشه راه ،کم کم از پرداخت مالی مستقیم به نخبگان

فاصله بگیریم و به سمت توانمندسازی آن ها حرکت کنیم« .محمدصالح
ترکستانی» افزود :متاسفانه نتوانسته ایم به اهداف این بنیاد آن طور که
باید و شاید برسیم .در پایان این مراسم از زحمات دکتر «مقدسی» تقدیر
شد و دکتر«قاسمی فرد» به عنوان رئیس جدید بنیاد نخبگان خراسان
شمالی ،حکم خود را دریافت کرد.

دو ویژه برنامه «اترک» برای شب یلدا

نجات شهروند ربوده شده مشهدی در شیروان

ویژه برنامه های «شب یلدا» و «ترنم شبانه» برای مخاطبان شبکه اترک پخش می شود« .قربانی جم»مدیرکل
صدا و سیمای خراسان شمالی در این باره گفت  :سیمای اترک با ویژه برنامه «شب یلدا» در قالب برنامه شب
های اترک و همچنین صدای اترک با «ترنم شبانه» مهمان خانه های ُپر ِمهر هم استانی ها خواهند بود .ویژه
برنامه «شب یلدا» از ساعت  20:30تا  22پنج شنبه  30آذر ماه مصادف با شب یلدا از سیمای استانی اترک
پخش می شود .ویژه برنامه شب یلدا در رادیو خراسان شمالی با عنوان ترنم شبانه از ساعت  22تا یک بامداد
به روی آنتن می رود.

عوض زاده -دادستان شیروان از نجات مردی که از مشهد ربــوده و به شیروان منتقل شده بود خبر
داد«.ترکانلو» به خبرنگار ما گفت :متهمان از پنج شنبه هفته گذشته به دلیل اختالفات مالی به ربودن این
فرد اقدام و او را به شیروان منتقل و مخفی کرده بودند.
وی افزود :با پیگیری های قضایی ماموران قانون موفق شدند محل اختفای متهمان را شناسایی و فرد ربوده
شده را که مردی حدود ًا  ۵۰ساله بود آزاد کنند و به خانواده اش تحویل دهند.وی تصریح کرد :متهمان نیز
دستگیر و برای طی مراحل قضایی به بازداشتگاه منتقل شدند.

تخصیص 95میلیارد ریال اعتبار تامین و توزیع آب شهری

درخشش داستان نویس اسفراینی

گروه خبر 95 -میلیارد ریال از اعتبارات مصوب بخش پروژه های تامین و توزیع آب شهری در استان
تخصیص یافت.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد :اعتبارات مصوب
بخش آب در سال جاری  218میلیارد ریال مصوب شده است« .ساقی» ادامه داد :این اعتبار برای تکمیل
و ساخت مخازن ذخیره آب ،حفر و تجهیز و برق رسانی چاه های آب شرب ،احداث خطوط انتقال آب و
همچنین اصالح شبکه های فرسوده شهرهای استان هزینه خواهد شد.

مرتضوی« -معصومه قدردان» داستان نویس اسفراینی در ششمین دوساالنه داستان کوتاه نارنج خوش
درخشید.به گزارش خبرنگار ما ،از میان هزار و  446داستان  100اثر به مرحله نهایی این دوساالنه راه
پیدا کرد که در نهایت 7اثر برگزیده شد و داستان کوتاه «راپرت»معصومه قدردان در زمره آثار برگزیده قرار
گرفته است .هزار و  446اثر از  824نفر از  13کشور ایران ،آمریکا ،کانادا ،افغانستان ،انگلیس ،آلمان،
هلند ،اتریش ،ترکیه ،امارات ،بلژیک ،سوئد و قطر به دبیرخانه ششمین دوساالنه نارنج رسید.آیین پایانی
این دوساالنه به میزبانی شهرستان جهرم همزمان با آخرین شب پاییز برگزار می شود.

برنامه های گرامی داشت یوم ا 9 ...دی در بجنورد
اعالم شد.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
در نشست ستاد گرامی داشــت یوم ا 9 ...دی در
بجنورد گفت :روز شنبه  9دی ،مردم در میدان شهید
بجنورد تجمع می کنند و در مسجد انقالب نیز برنامه
هایی برگزار می شود که مهمترین آن ها ،سخنرانی
آیت ا« ...حسینی بوشهری» امام جمعه موقت قم و
عضو مجلس خبرگان رهبری است.حجت االسالم
«ساالری» افزود :پنج شنبه  7دی هم ویژه برنامه ای
در حسینیه شهدا با سخنرانی خانم «تختی» برگزار
می شود.وی با بیان این که استکبار و آمریکا از سال
ها قبل برای به راه انداختن جریان فتنه برنامه ریزی
داشتند افزود :شواهدی غیر قابل انکار از جریان فتنه
و عوامل داخلی و خارجی آن به دست آمده است.
وی اضافه کرد :می گویند اختالفات سیاسی باعث
فتنه  88شد اما جفایی که در فتنه  88صورت گرفت
اختالف سیاسی نبود و اصل نظام را هدف گرفته بود.
وی تصریح کرد :حرکت خودجوش مردم در  9دی به
استکبار نشان داد که ملت ما با بصیرت کامل ایستاده
است و تسلیم نمی شود.

انتخاب رئیس هیئت
جانبازان و معلوالن

مجمع انتخابات رئیس هیئت جانبازان و معلوالن
استان برگزار و «برات ایمنی» با کسب کامل آرای
دریافت شــده ،به عنوان رئیس هیئت جانبازان و
معلوالن خراسان شمالی انتخاب شد .نایب رئیس
فدراسیون جانبازان و معلوالن در این مجمع گفت:
طبق آمار رسمی حدود  4میلیون معلول در ایران
وجــود دارنــد که این افــراد همگی نیازمند حمایت
هــای خــاص هستند« .صــفــارزاده» اظهارکرد :بی
توجهی سازمانها و نهادها ،دشــواری در حمل و
نقل جانبازان ،کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی،
باال بــودن هزینه ورزش و ضعف در فرهنگسازی
مشکالتی است که برسر راه ورزش معلوالن قرار دارد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در این نشست
گفت :خراسان شمالی به لحاظ سخت افــزاری با
محدودیت های شدیدی مواجه است و بسیاری از
ورزشــکــاران استان در تهیه ویلچر و لــوازم ورزشی
تخصصی رشته های جانبازان و معلوالن مشکل
دارنــد .به گــزارش روابــط عمومی اداره کل ورزش
و جوانان« ،بهادری» اضافه کــرد :با هدف تسهیل
مشکالت جانبازان و معلوالن در آینده ای نزدیک
کارگروهی ویژه با حضور مدیر کل بهزیستی و بنیاد
شهید استان تشکیل و مشکالت هیئت جانبازان و
معلوالن در این کارگروه بررسی خواهد شد.

