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 I Iشن ریزی خیابان ها

در هنگام بــارش بــرف ،شــهــرداری فقط خیابان
های اصلی شهر را شن پاشی می کند در حالی
که برخی خیابان های فرعی هم به شن پاشی نیاز
دارنــد .در بعضی از این خیابان ها تعداد زیادی
مدرسه قــرار دارنــد و تــردد بسیار زیــاد است و به
دلیل لغزنده بــودن خیابان هر لحظه امکان رخ
دادن حادثه ای وجود دارد.

 I Iجدول گذاری

بنیاد مسکن تکلیف جــدول گــذاری زمین های
واگذار شده در شهرک جدید ایور را پس از دو سال
مشخص کند.

 I Iمدارس غیر دولتی

برخی مدارس غیر دولتی ساختمان های استاندارد و
حتی سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسبی ندارند.
این روزهــا که دمــای هوا به زیر صفر درجــه رسیده
است ،برخی کالس ها در این مدارس اص ً
ال گرم نمی
شود و دانش آموزان مرتب سرما می خورند.

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

تقاضا برای برق رسانی
روزنامه خراسان در شماره  7442که 24
بهمن  1353به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستانها» از تقاضای
تعدادی از اهالی شیروان برای برق رسانی
خبر داده اســت .در این مطلب می خوانیم:
«{اهالی} غرب شیروان مدتیست تقاضای آب و
برق مینمایند که در مورد آب رسانی آن منطقه
اقداماتی بعمل آمده ولی از برق خبری نیست.
میگویند قرار بوده که در دیماه  53توسعه برق
شیروان عملی گردد و شایع است این قسمت
از شهر نیز جزو برنامه بوده تا از برق استفاده
نمایند .توجه مسئولین امر را به این موضوع
جلب مینماید ».در مطلبی دیگر در این ستون
آمده است{« :یک دستگاه} تراکتور با دختر
دانش آموز کالس دوم راهنمائی {در شیروان}
تصادف کــرد که بالفاصله جهت معالجه به
مشهد اعزام و راننده تراکتور بازداشت شد.
میگویند وضع بیمار رو به بهبود است .خوبست
در موقع تعطیلی مدارس و رفت و آمد دانش
آمـــوزان رانــنــدگــان وســایــط نقلیه بــا سرعت
کمتری حرکت نمایند و بیشتر مراقب عابرین
پیاده باشند».

پنج شنبه  ۳بهمن  ۲۷ 139۸جمادی االول  14۴۱شماره ۳۱۹۵

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی پایان یافت

اعالم قهرمانی ایران از بجنورد
ایران قهرمان سومین دوره رقابت های جهانی ورزش
های زورخانه ای و کشتی پهلوانی شد .شب گذشته
اختتامیه این رقابت ها برگزار شد و مرشد زنگ پایان
رقابت ها را به صدا درآورد تا ایران با کسب  146امتیاز
در صدر این رقابت ها قرار گیرد و قهرمان شود.رئیس
فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی
پهلوانی در ایــن مراسم گفت :سومین دوره رویــداد
ارزشمند و جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی
پهلوانی با حضور  ۲۱کشور و  ۹۵ورزشکار از سراسر

جهان برگزار شد.دکتر «مهرعلیزاده» ادامه داد :این
مسابقات برای ورزش ایران باسابقه ،ارزشمند است و
ورزشکاران این رشته با تاسی از ادب و فرهنگ پهلوانی
ملت ایــران در سراسر جهان در ایــن رشته مشغول
فعالیت هستند .وی اضافه کرد :این مسابقات ،ثمره
تالش های  ۱۵ساله فدراسیون جهانی ورزش های
زورخانه ای و کشتی پهلوانی است و توانسته در دنیا
ارزش های درونی این رشته را نشان دهد.به گزارش
خبرنگار ما ،مدال های کشتی گیران اوزان مختلف

افزایش خودسرانه قیمت نان در برخی خبازی های بجنورد

برخی نانوایان ترمز بریدند
گالیه از مردم ،وعده پیگیری از مسئوالن

شیری -مدتی اســت نانوایان بــرای اعــام نــرخ های
جدید نان پیگیری می کنند اما هنوز مجوز افزایش نرخ
نان صادر نشده است .این روزها به برخی نانوایی ها
که مراجعه می کنید با افزایش خودسرانه قیمت نان یا
حتی کاهش وزن چانه مواجه می شوید که این مسئله
باعث گالیه بسیاری از شهروندان شده است.شهروندی
بجنوردی که روز گذشته یک قرص نان بربری را 600
تومان خریداری کرده بود گفت :با این که نرخ نان باید

همواره ثابت باشد اما روز چهارشنبه بدون هیچ گونه
اطــاع رسانی بــرای افزایش نــرخ هــا ،یک قــرص نان
را به جای  500تومان با  100تومان افزایش600 ،
تومان خریداری کردم.یکی دیگر از شهروندان نیز
در این باره گفت :به دلیل کیفیت باالی نان همیشه
از یکی از نانوایی های سنگک خرید می کردم اما روز
چهارشنبه در همان نانوایی با نان بی کیفیت و بسیار
کم حجم مواجه شدم که مشخص بود نانوا برای این که

رئیس مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفان کشور:

باید تکلیف مان با انقالبی گری معلوم شود
تکلیف مــان باید با انقالبی گــری ،جریان و احــزاب
سیاسی و اجتماعی معلوم شود.رئیس مرکز راهبردی
سازمان بسیج مستضعفان کشور در سومین مجمع
عالی بسیجیان استان ،اصل و اساس حرکت در چله
دوم را بیانیه گام دوم بیان کرد و با اشاره به این که برای
برداشتن گام دوم طبق منویات مقام معظم رهبری باید
 4نیاز شناخت صحنه و جهت ،امیدوارانه در صحنه
بودن و حرکت کردن و آسیب شناسی ،طرح ریزی و
برنامه ریزی را مورد توجه قرار داد ،اظهار کرد :طرح
ریــزی ،برنامه ریزی و آسیب شناسی کار حلقه های
میانی و مجموعه های فکری است«.گودرزی» با اشاره
به اتفاق های چند هفته گذشته و سخنان مقام معظم
رهبری گفت :مردم میان سازش و مقاومت ،مقاومت را

انتخاب کردند و به طور قطع هزینه های سازش بیشتر
از مقاومت است و مردم هوشمندانه انتخاب می کنند.
وی با بیان این که امروز اخالق ،حلقه گم شده فعاالن
سیاسی و اجتماعی است ،افزود :باید تکلیف مان را
با انقالبی گری ،جریان و احزاب سیاسی و اجتماعی
معلوم کنیم .وی با انتقاد از این که همه مباحث در
کشور رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته اســت ،به
جای خالی چهره ها و نخبه های علمی ،اقتصادی
و فرهنگی کشور پرداخت و گفت :چرا در این کشور
فقط سیاسیون حرف می زنند و همه چیز سیاست
زده است ،در حالی که در برخی مسائل نیازمند حرف
علمی و کارشناسی هستیم .وی خاطرنشان کرد :باید
با شفاف کردن این مسائل اجــازه ندهیم اشتباهات

نیز در پایان بر گردن قهرمانان این مسابقات آویخته
شد.استاندار خراسان شمالی نیز گفت :از طرف دولت
و ملت ایــران و مــردم خراسان شمالی از ورزشکاران
و مدیران  ۲۰کشور خارجی که به شهید سلیمانی و
همرزمانش و جانباختگان پرواز اوکراین ادای احترام
کردند ،تشکر می کنم.دکتر«شجاعی» ادامه داد :شما
با ادای احترام خود به استکبار جهانی گفتید که حاج
قاسم سلیمانی متعلق به همه آزادی خواهان عالم و
حضور شما مهر تاییدی بر خالف اخبار کذب و ایران

امن است.به گزارش خبرنگار ما ،بر اساس امتیازات
کسب شده ،تیم آذربایجان با  ۱۳۰امتیاز و عراق با
 ۱۱۶امتیاز جایگاه های دوم و سوم را تصاحب کردند.
تیم اترک خراسان شمالی نیز قهرمان کشتی پهلوانی
جام صلح و دوستی شد.
همچنین در ایــن مراسم از پهلوان طالقانی ،پیش
کسوت کشتی کشور و مو سپید کرده های رشته ورزش
های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان و کشور با
اهدای لوح تجلیل شد.

قیمت را افزایش ندهد ،وزن چانه را کم کرده است.وی
افزود :وقتی هنوز نرخ جدید نان اعالم نشده چرا برخی
نانوایان به گران فروشی یا کم کردن وزن چانه اقدام
می کنند؟یکی از نانوایان گفت :با این که عمده استان
ها از  6ماه قبل نرخ های جدید نان را اعالم کرده اند اما
در خراسان شمالی با وجود اعتراض های مکرر نانوایان
هنوز نرخ جدید اعالم نشده است.
در ایــن میان «قاسمیان» یکی از اعــضــای اتحادیه
نانوایان بجنورد نیز گفت :برای تعیین نرخ نان هنوز با
استانداری به تفاهم نرسیده ایم و هیچ گونه افزایش
نرخی صورت نگرفته است و نانوایانی که افزایش نرخ
دارند تخلف کرده اند و با متخلفان برخورد می شود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت خراسان شمالی
هم گفت :هر نانوایی که بدون مجوز کارگروه آرد و نان
اقدام به گران فروشی کند یا وزن چانه را کاهش دهد

به عنوان متخلف با او برخورد می شود«.کرمیان فر»
افزود :از ابتدای امسال تاکنون پرونده های زیادی در
بخش گــران فروشی نانوایی ها تشکیل شده است و
حتی برخی متخلفان به تعزیرات حکومتی هم معرفی
شده اند.
وی اضافه کرد :با عمده نانوایی های سنگک آزادپزی
که قیمت نــان هــزار تومانی را  100یا  200تومان
افزایش داده اند برخورد و پرونده شان به تعزیرات
حکومتی ارجــاع داده شــده اس ــت.وی ادامــه داد :از
ابتدای سال تاکنون  419پرونده تخلف برای نانوایی
های استان تشکیل شده است که ارزش آن ها یک
میلیارد و  518میلیون و  246هزار و  599ریال است.
وی دلیل اصلی تشکیل پرونده های تخلف را گران
فروشی ،عرضه آرد و نان خارج از شبکه و رعایت نکردن
بهداشت اعالم کرد.

گذشته تــکــرار شـــود .وی بــا بیان ایــن کــه بین مقام
شهروندی ،اندیشه ورزی و مسئولیت داشتن در کشور
باید مرز قائل شویم ،تصریح کرد :کسانی که در جایگاه
مسئول قرار می گیرند ،حق ندارند اندیشه های خود
را بیان کنند ،بلکه باید حرف انقالب را بزنند و منشور،
باید قانون اساسی باشد.
«گـــودرزی» ضمن تاکید بر ایــن که مسئله مدیران
در نظام جمهوری اسالمی ،جدی اســت ،خواستار
اصالح ساختارها در کشور برای برداشتن گام دوم
شد و گفت :این که نتوانستیم به اهداف خود برسیم به
واسطه وجود مدیران میانه است که به درستی انتخاب
و منصوب نشده اند .فرمانده سپاه جــواد االئمه(ع)
خراسان شمالی در این جلسه یکی از اهداف اساسی
این مجمع را ایجاد همدلی و وحدت رویه برای حل
مشکالت آینده انقالب بیان کرد و گفت :اگر هر کدام
به این جمله که هر یک از ما یک حاج قاسم سلیمانی
هستیم ،اعتقاد داریم و بر این اساس در برابر دشمن و

استکبار جهانی قد علم کرده ایم و خواهیم کرد ،باید
تکلیف و وظیفه مان را که همان داشتن بصیرت و عمل
به موقع و به اندازه است ،انجام دهیم.
ســــردار «چــمــن» الزمـــه عــبــور از شــرایــط امــــروز را
برخورداری از بصیرت دانست و افزود :این معاندان،
بی بصیرتان و فریب خوردگان داخلی و پیاده نظام
های خارج نشین هستند که بر پیکر اسالم زخم می
زنند نه کافران.رئیس کل دادگستری خراسان شمالی
نیز ضمن مقدس خواندن بسیج ،تفکر بسیجی را
تفکری انقالبی دانست و افزود :با وجود همه شیطنت
ها ،نقشه ها و توطئه ها ،تفکر بسیجی با قدرت به مسیر
خود ادامه می دهد و تردید نداریم آینده از آن متقین و
مستضعفان است.
حجت االسالم «جعفری» پیروزی تفکر بسیجی را از
برکات شهادت سردار سلیمانی ،بیان کرد و راه آن را
قوی بودن در این مسیر دانست به گونه ای که دشمن
حتی تصور حمله و هجمه به ما و ارزش های ما را نکند.

مجازی های داغ

دستاوردهایی که باید دیده
شود
در روزهــای گذشته که مسابقات جهانی ورزش
هــای زورخــانــه ای و کشتی پهلوانی در بجنورد
برگزار شد برخی گــروه ها و کانالهای مجازی
به نقد برگزاری این مسابقات پرداختند .برخی
سطح فنی ورزشکاران کشورهای شرکت کننده را
پایین میدانستند اما آن چه الزم است به آن توجه
شود زمان و مکان برگزاری این مسابقات است.
نباید فــرامــوش کنیم ایــن مسابقات کــه اکنون
ع ــاوه بــر کــشــور ،بــازتــاب بینالمللی هــم دارد
دستاوردهای زیادی برای استان و کشور خواهد
داشـــت کــه غفلت از نتایج آن اجــحــاف اســت.
هرچند امکانات در خراسان شمالی ضعیف است
اما جرئت میزبانی این مسابقات در این سطح برد
بزرگی برای استان محسوب می شود.
برگزاری دو مسابقه بینالمللی به فاصله کمتر
از یــک مــاه و مطرح شــد نــام بجنورد و خراسان
گ ترین دستاورد است.
شمالی در رسانه ها بزر 
نمیشود از جذب نگاه مسئوالن به نام خراسان
شمالی بی توجه عبور کرد.
موضوع با اهمیتتر زمان برگزاری این مسابقات
اســت .اکنون که متأسفانه بسیاری از دشمنان
عالقه دارند کشورمان را ناامن نشان دهند و حتی
به تازگی موضوع تیم های فوتبال کشورمان و AFC
نیز به گــوش همه رسیده اســت بــرگــزاری چنین
مسابقاتی با حضور تیمهایی از کشورهای مختلف
سبب ایجاد جریان رسان ه ای مثبت برای ورزش
کشور عزیزمان میشود.
فــرقــی نـــدارد ک ــدام کشورها در ایــن مسابقات
حضورداشتهاند و مانور دادن روی این موضوع کم
لطفی به خودمان و کافی است کمی کلی تر به این
موضوع نگاه کنیم و اجازه ندهیم نگاه های کوچک
سبب شود بزرگی این اتفاق را نبینیم.

خبر

بجنورد یخ زد

آسمان استان همچنان میزبان برف و باران

صدیقی -مرکز خــراســان شمالی در رده سوم
سردترین شهرهای کشور قرار گرفت .بر اساس اعالم
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بجنورد طی
 24ساعت منتهی به صبح چهارشنبه با کمینه دمای
منفی  10درجه سانتی گراد سومین مرکز استان
سرد کشور بود و به نوعی یخ زد .به گزارش خبرنگار
ما ،بارش برف در روزهای گذشته به ویژه بعدازظهر
سه شنبه موجب خوشحالی مردم و کشاورزان استان
شد و عالوه بر آن یخ زدگی معابر ،لغزندگی برخی
محورهای سردسیر استان و کندی تردد خودروها در
این محورها را به همراه داشت.

