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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه در استان:

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

 I Iتهدید به مرگ

در بولوار صیاد شیرازی ،تقاطع صمدیه لباف و
شهید نامجو در بجنورد چاله عمیقی در خیابان
وجود دارد که خودروها در آن می افتند .این چاله
برای موتورسوارها حادثه آفرین و خطرناک است.
چرا شهرداری این چاله را تسطیح نمی کند؟

 I Iپارک رو به روی پل

همیشه مقابل پل واحد مسکونی ما یک خودروی
ناشناس پارک می کند و ما نمی توانیم تردد کنیم،
این در حالی است که ما یک فرد ویلچری داریم
و باید از این پل استفاده کنیم .مسئوالن به این
تخلف رسیدگی کنند.

 I Iخدایا بیمه را عینکی کن!

قیمت لنزهای طبی عینک بسیار افزایش یافته
است ،البته فروشندگان می گویند لنزها وارداتی
هستند و قیمت ارز روی آن ها تاثیر می گذارد ،اما
سوال این جاست که چرا بیمه هزینه های عینک را
پرداخت نمی کند؟

 I Iدود این فروشگاه ها در چشم مردم

برخی فروشگاه های بزرگ در بجنورد پارکینگ
ندارند و پارک دوبل خودروها همیشه برای مردم
مشکل ساز است.

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

برقراری تماس تلفنی
جاجرمیها با  5شهرستان
روزنامه خراسان در شماره  7186که 19
فروردین  1353به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «خبرهای شهرستانها» از برقراری
تماس تلفنی جاجرمی ها با  5شهرستان خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :چندی
است که تماس تلفنی جاجرم با شهرستانها
برقرار شده و مردم میتوانند از ساعت  8صبح
الی یک بعدازظهر با شهرستانهای تهران،
مشهد ،بجنورد ،گنبد و شاهرود تماس گرفته
و احتیاجات روزانــه خود را برطرف نمایند.
ایــن امــر مــورد رضایت اهالی قــرار گرفته و
امید اســت بقیه احتیاجات اهالی جاجرم
از قبیل جاده و هم چنین آب آشامیدنی در
جاجرم مرتفع شود ».در مطلبی دیگر در این
ستون آمــده اســت« :اتوبوس مسافربری در
 6کیلومتری شرقی بجنورد از جــاده خارج
و واژگــون گردید که  15نفر از مسافرین آن
مجروح و یکی از مجروحین فوت نمود».

تصادف نیسان با خاور یک
نفر را راهی بیمارستان کرد
در پی تصادف نیسان با خــاور در کیلومتر 20
محور شیروان به فاروج  4نفر دچار حادثه شدند.
به گزارش جمعیت هالل احمر خراسان شمالی،
در پی این حادثه یکی از حادثه دیدگان در خودرو
گرفتار و با کمک نیروهای امدادی این جمعیت رها
سازی و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد .بر
اساس این گزارش همچنین یک خودروی نیسان
وانت در محور آشخانه به جنگل گلستان واژگون
شد که نیروهای امــدادی با امــداد رسانی به دو
حادثه دیده آن ،یکی از حادثه دیدگان را به دلیل
جراحت وارد شده به مرکز درمانی منتقل کردند.

معلوالن باید درمعماری شهری دیده شوند

حیدرزاده -معلوالن باید در طراحی معماری شهری
دیده شوند در غیر این صورت خدا از ما نمی گذرد زیرا
این گونه موارد حق الناس است .نماینده ولی فقیه در
خراسان شمالی در جمع معلوالن و کارکنان اداره کل
بهزیستی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود:
زمینه های رشد برای معلوالن فراهم و اگرچه کشور
با کمبودهایی مواجه است و در تحریم هستیم اما
احساس یاس ،ممنوع است زیرا در دنیا بن بست وجود
ندارد و خواستن توانستن است.
آیت ا«...یعقوبی» اضافه کرد :زمینه های رشد حتی
برای معلوالن وجود دارد و آن ها باید خود را به مهارت
بیارایند.وی با اشاره به این که خداوند هرچه را خلق

کرده است زیبا و پشت آن حکمتی نهفته است ،گفت:
خداوند گاهی یک نعمت را می گیرد و جای آن چیز
دیگری می دهــد.از نظر وی دو نوع معلولیت وجود
دارد؛ جسمی و روحــی،روانــی و خیلی بد اســت که
انسان جسم اش سالم اما روحــش معلول و معیوب
باشد.به گفته او ،از نظر اسالم ،حسود ،معلول واقعی
است و افــرادی که بــرای دیــده شدن کار می کنند و
ریاکارند معلول هستند .وی اظهارکرد :از نظر اسالم
کسی که بنده شهوتش باشد و غضب اش را مدیریت
نکند و بر خودش مسلط نباشد معلول است ،همچنین
فــردی که در اعتقادات و باورهایش متزلزل است،
معلول محسوب می شود.امام جمعه بجنورد ادامه داد:

دومین روز ثبت نام

چهره ها هنوز نیامدند
محمد آگاهی -در دومین روز از ثبت نــام نامزدهای انتخابات
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی دیروز  ۷نفر در حوزه انتخابیه
فرمانداری بجنورد و ۲نفر نیز در حوزه انتخابیه شیروان ثبت نام
کردند ،اما با این حال تا روز گذشته تنور ثبت نام داوطلبان حضور در
بهارستان در استان داغ نشده بود .به گزارش خبرنگار ما از محل ثبت
نام داوطلبان کسب یکی از صندلی های بهارستان در دومین روز از
روند ثبت نام داوطلبان در حوزه فرمانداری بجنورد تا ساعت6 ،۱۶
نفر از جمله دو خانم مراجعه کردند که از این تعداد ثبت نام  4نفر
با موفقیت انجام شد و دو نفر دیگر به دلیل تکمیل نبودن مدارک،
ثبت نام خود را به روز دیگری موکول کردند .شاخص ترین ثبت نام

شخصیت هر فردی در عقل و خرد او شکل می گیرد و
هرچه انسان به پلشتی ها آلوده نشود با شخصیت تر و
در نزد خداوند عزیزتر است.
آیــت ا«...یعقوبی» خطاب به معلوالن اضافه کرد:
با روحیه خــوب و مهارت افــزایــی ،شخصیت خــود را
برجسته تر و استقالل شخصیت پیدا کنید.مدیرکل
بهزیستی خراسان شمالی هم با اشــاره به ایــن که
 100هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش این نهاد
هستند که از این تعداد حدود  22هزار نفر معلولند،
گفت :در طول سال  200هزار نفر از خدمات مختلف
بهزیستی استان بهره مند می شوند«.قربانی» بیشترین
معلولیت در استان را جسمی  -حرکتی اعالم کرد و با

شده روز گذشته یکی از نمایندگان سابق استان بود که در نخستین
روز ثبت نامش به دلیل نقص مدارک انجام نشد اما روز گذشته طی
یک روند چند ساعته باالخره ثبت نامش انجام شد تا او نخستین
داوطلب شاخص این دوره باشد که ثبت نامش را انجام داد .یک
استاد دانشگاه و یک وکیل از جمله دیگر افراد ثبت نام کننده در روز
دوم ثبت نام داوطلبان ورود به بهارستان بودند .ثبت نام از داوطلبان
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در  3حوزه انتخابیه
فرمانداری بجنورد ،شیروان و اسفراین از روز یک شنبه به مدت یک
هفته آغاز شد و عالقه مندان به حضور در بهارستان می توانند عالوه
بر ستاد انتخابات کشور هر روز از ساعت  8تا  18برای ثبت نام به یکی
از این  3حوزه انتخابیه مراجعه کنند .خراسان شمالی  4نماینده در
 3حوزه انتخابیه خود و یک نماینده نیز به طور مشترک با قوچان در
حوزه خراسان رضوی به مجلس شورای اسالمی معرفی می کند.
به گــزارش خبرنگار ما از اسفراین ،روز گذشته ،نشست بررسی
و انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل اعضای هیئت اجرایی

بیان این که مستمری مددجویان استان در سال قبل
 3برابر افزایش یافت ،افزود :با توجه به  181فعالیت
تخصصی در این نهاد ،با کمبود شدید اعتبارات مواجه
هستیم.
وی خطاب به آیت ا«...یعقوبی» نماینده ولی فقیه در
استان اظهارکرد :از شما خواهش می کنیم دستور
فرمایید پیگیری های الزم انجام و نیازهایی که جزو
هزینه های اجتناب ناپذیر است در راستای اجرای
عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محقق شود.به گزارش
خبرنگار ما ،در این جلسه تعدادی از معلوالن نخبه،
مشکالت جامعه خود را مطرح کردند و در پایان نیز از
آن ها تقدیر شد.

انتخابات اولین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
در اسفراین با حضور اعضای هیئت های نظارت و بازرسی و اعضای
اداری هیئت اجرایی و معتمدین این شهرستان برگزار شد.
از میان  ۲۹معتمد هیئت اجرایی این شهرستان که در جلسه حضور
داشتند  ۱۴نفر به عنوان کاندیدای معتمدین اصلی و علی البدل
هیئت اجرایی نام نویسی کردند که از این تعداد  ۸نفر به عنوان
اعضای اصلی و  ۵نفر به عنوان اعضای علی البدل معتمدین هیئت
اجرایی انتخابات اولین میان دورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان
رهبری شهرستان اسفراین انتخاب شدند.
گفتنی اســت ،روز گذشته بر خالف روز یک شنبه ستاد انتخابات
اسفراین میزبان هیچ فــردی بــرای اعــام داوطلبی و ثبت نــام در
انتخابات مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه این شهرستان
نبود .گزارش خبرنگار ما حاکی اســت ،در مجموع روز گذشته 7
داوطلب در بجنورد 2 ،داوطلب در شیروان و یک داوطلب در حوزه
قوچان و فارج ثبت نام کردند.

نجفیان -آلبالغ دیــروز شاهد چهارمین قربانی
امسال خود بود و این بار یک جوان بر اثر ریزش معدن
فوت کرد.
مدیر جمعیت هالل احمر اسفراین عصر روز گذشته
گفت :بر اثر سقوط معدن آلبالغ در منطقه حفاظت
شده ساریگل اسفراین یک نفر فوت و یک نفر دیگر

مصدوم شد«.ابراهیم سارمی» اظهار کرد :حوالی
ساعت  ۱۱:۳۰روز دوشنبه ،گزارشی مبنی بر وقوع
حادثه در آلبالغ و ریزش تونل در آن ارسال شد که
حاکی از مصدومیت  ۲تن در آن بود.به گفته وی،
هرچند بالگرد اورژانس  ۱۱۵با هماهنگی به عمل
آمده برای فرایند امــداد و نجات به پــرواز درآمــد اما

شرایط جوی و وزش باد اجازه فرود موفقیت آمیز را
به آن نداد و با اعزام همزمان نیروهای واکنش سریع
جمعیت هالل احمر فرایند امدادرسانی ادامه یافت.
وی با اشاره به این که یک تیم امداد و نجات پشتیبان
هم برای عملیات امــداد و نجات در نزدیکی آلبالغ
اعزام و مستقر شد ،خاطرنشان کرد :متاسفانه در اثر
ریزش آلبالغ یک جوان اسفراینی جان باخت و جوان
دیگری هم مصدوم شد.آن طور که او گفته است یکی
از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارد شده فوت
کرد و مصدوم دیگر با وجــود جراحت و مصدومیت

برای تکمیل مراحل درمانی راهی بیمارستان امام
خمینی(ره) شد.وی البته به سختی و مشقت روند
امدادرسانی و انتقال مصدوم و قربانی حادثه به
واسطه شرایط نامناسب جوی اشــاره کرد.پیش از
این« ،طاهر رستمی» فرماندار اسفراین گفته بود:
برداشت سطحی از آلبالغ پایان یافته است و اکنون
کــار بــرداشــت غیرمجاز از زیــر صخره ها و تونل ها
صورت می گیرد که بسیار خطرناک است و آنانی که
قصد انجام این کار را دارند با جان خودشان بازی می
کنند و باید مردم از مراجعه به آلبالغ بپرهیزند.

اجالس نماز دانش آموزی
برگزار شد

عوض زاده -اجالس منطقه ای نماز دانش آموزی
در شــیــروان بــرگــزار شــد .فرماندار شــیــروان در این
مراسم گفت :امروز مشاهده می کنیم که دانش آموز
ما به دنبال اثربخشی منفی در فضای محیطی و این
هشداری برای آموزش و پرورش است«.مرآتی» افزود:

نیاز است تحلیل و بررسی کنیم که دانش آموزان ما
در چه فضایی و تحت تاثیر چه گفتمان و تفکری رشد
می کنند و آن گاه باید در مکالمات و روابط مان تجدید
نظر کنیم.وی اضافه کرد :اگر ما بتوانیم حداقل به
واسطه نماز حس خوبی را در دانش آموزان ایجاد و آن

را به یک نگرش مثبت تبدیل و در جامعه فراگیر کنیم
قطع ًا در حوزه اجتماعی موفق خواهیم بود«.احمدی
فر» مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی نیز نماز را
راه نزدیک شدن به خدا ذکر و خاطرنشان کرد :دور
شدن از خدا انسان را دچار تالطم و ناآرامی می کند.

فقط امسال اتفاق افتاده است؛

چهارمین بیرق مرگ در آلبالغ

کشف  98سکه عتیقه در مانه و سملقان
 98سکه عتیقه مربوط به دوره سلوکیان و اشکانیان به ارزش  207میلیون ریال از یک قاچاقچی در مانه و
سملقان کشف و ضبط شد .فرمانده انتظامی مانه و سملقان این خبر را اعالم کرد و در تشریح جزئیات آن گفت:
در پی گزارش های مردمی در خصوص حمل و نگهداری مواد مخدر و تعداد زیادی سکه عتیقه ،رسیدگی به
این موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت .سرهنگ «رختیانی» ادامه داد :با شناسایی محل
اختفای متهم در یک عملیات پلیسی مأموران قانون ضمن دستگیری وی موفق به کشف  98سکه جاسازی شده
در منزل متهم شدند که با بررسی سکه های کشف شده ،کارشناسان این سکه ها را متعلق به دوره سلوکیان و
اشکانیان تشخیص دادند و ارزش این سکه ها  207میلیون ریال تخمین زده شد .به گفته این مقام انتظامی،
متهم دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شد.

اخبار

تحویل به موقع کود اوره به
کشاورزان
کود شیمیایی اوره ،با اجرای طرح ملی سواپ به
موقع به کشاورزان تحویل داده شد.مدیرعامل
پتروشیمی خــراســان با بیان ایــن مطلب افــزود:
پیرو مذاکرات چند جانبه با پتروشیمی پردیس،
شرکت خدمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی
و شرکت ملی صنایع پتروشیمی وزارت نفت و با
اجرای طرح ملی سواپ بین پتروشیمی خراسان
و پردیس ،توانستیم به فرایند تحویل به موقع ۵۰
هزار تن کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان طی
 ۲فــاز  ۲۵هــزار تنی سرعت ببخشیم«.حسین
شفیعی» گفت :فاز اول این طرح روز گذشته به
پایان رسید و فاز دوم آن نیز تا پایان دی انجام
خواهد شد  .مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی
وزارت جهادکشاورزی طی نامه ای از تسریع
پتروشیمی خراسان و پردیس در تحویل به موقع
کود اوره به کشاورزان تقدیر کرد« .حمید رسولی»
در این نامه خطاب به معاون وزیــر نفت در امور
پتروشیمی ها از تالش های روز افزون پتروشیمی
خراسان و پردیس در اجرای طرح ملی سواپ که
باعث کاهش هزینه های حمل محصوالت و تسریع
در امور شده است ،تقدیر کرد.

فرماندار شیروان خبر داد:

 ۵هزار و  ۸۸۱سرپرست
خانوار روستایی ،بدون بیمه
 5هزار و  881سرپرست خانوار روستایی در شیروان
بــدون هرگونه بیمه اجتماعی هستند .این خبر را
فرماندار شیروان در جلسه بررسی آخرین وضعیت
بیمه روستاییان و عشایر اعالم کرد و افزود :تدابیر الزم
جهت تحت پوشش قرار دادن آن ها اندیشیده شده
است«.مرآتی» با بیان این که شیروان بیشترین تعداد
بیمه شدگان روستایی استان را دارد ،اظهار کرد۳۸ :
درصد جمعیت شهرستان یعنی حدود  ۶۰هزار نفر
روستایی هستند که تاکنون  ۵۶درصد جامعه هدف
بیمه روستایی شیروان محقق شده است .

بدون تیتر
ﺍ ﺍ «حیدری» سرپرست معاونت امور هنری اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خــراســان شمالی
گفت :فرهنگ ســرای شهروند بجنورد میزبان
 100اثر نقاشی از  41هنرجو شد.
ﺍ ﺍسرهنگ «صــادقــی» فرمانده انتظامی راز و
جرگالن گفت :مأموران طی بازرسی از منزل یک
متهم به قاچاق مــواد مخدر در غالمان موفق به
کشف نیم کیلو ماده مخدر از نوع تریاک شدند.

