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خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● برخی میوه فروشان در بجنورد میوه را به هر
قیمتی که بخواهند می فروشند ،به عنوان مثال
خربزه ای را که در میدان بــار هر کیلو هــزار و
 200تومان است در بعضی از مغازه ها  3هزار و
 ۵۰۰تومان می فروشند.
● قابل توجه شهردار بجنورد و پلیس راهنمایی و
رانندگی؛ جان دانش آموزان ما در خطر است.
 18متری شکیبا با زمین رها شده ،محل پارک
کامیون ها شده است و این محل مسکونی    پیاده
رو ندارد.
● بیمارستان آشخانه متخصص زن ــان ن ــدارد.
خواهشمندیم مسئوالن رسیدگی کنند.
● وضعیت نامناسب دریــچــه هــای فــاضــاب در
بجنورد صدمات جبران ناپذیری را به رینگ و
الستیک و کمک های خودروها وارد می کند
و گاهی هــم مــوتــور ســـواران دچــار حــادثــه می
شوند .از مسئوالن مرتبط درخواست می کنیم
فکری برای این مشکل کنند تا مردم بیش از این
خسارت نبینند             .

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

تقاضای رانندگان برای ترمیم
جاده فاروج -قوچان
روزنــامــه خــراســان در شماره  5417که 7
فــروردیــن مــاه  1347بــه چــاپ رســیــد ،در
مطلبی در ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها
گـــزارش میدهند» از تــقــاضــای رانــنــدگــان
برای ترمیم جاده فــاروج -قوچان خبر داده
اســت .در این مطلب می خوانیم« :عــده ای
از رانندگان خط فــاروج -قوچان ،قوچان-
بجنورد بدفتر نمایندگی روزنامه در فاروج
مراجعه و اظهار داشتند بر اثر بارندگی های
متوالی و عدم توجه اداره راه شوسه جاده
این منطقه بصورت نردبان پله پله درآمــده و
امکان ایاب و ذهاب بهیچوجه میسر نیست.
نامبردگان از اداره راه خراسان تقاضا دارند
نسبت بترمیم این جاده فورا اقدام {نمایند}».
در مطلبی دیگر در ستون با تیتر «نزول باران»
آمده است« :در خالل روزهای هفته گذشته
نزول باران در بجنورد متناوبا ادامه داشت و
از ساعت  4بامداد روز شنبه گذشته نیز باران
مفصلی نازل شد و هم اکنون نیز هوا ابری و
مستعد بارندگی است».

پنج شنبه  ۳خرداد  ۸ 1397رمضان  143۹شماره 27۲۱

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

آغازبه کار نمایشگاه استانی قرآن کریم
مرتضوی -دوازدهمین نمایشگاه استانی قرآن کریم در خانه فرهنگ
شهرداری بجنورد آغاز به کار کرد.نماینده ولی فقیه در استان در این
آیین با بیان این که حضور در نمایشگاه قرآن و پرداختن به عناوین و
محورهایی درباره سبک زندگی قرآنی و هنرهای قرآنی می تواند انسان
را به قرآن نزدیک کند ،اظهار امیدواری کرد :این نمایشگاه بتواند برای
انس بیشتر با قرآن و توجه بیشتر به این کتاب آسمانی قدمی بردارد
و شهر و فضای خانه ها و زندگی مان را پوشش دهد به گونه ای که در
فضای قرآنی و ارزشی تنفس و به سمت تمدن قرآنی حرکت کنیم .آیت
ا« ...یعقوبی» افزود :در پی تمدن قرآنی هستیم و امیدوارم کشوری بر
اساس قرآن بسازیم و تمدن قرآنی را در جهان نهادینه کنیم.
وی خاطرنشان کرد :باید فرزندان را در فضای قرآن قرار دهیم و با قرآن

مانوس کنیم زیــرا انس با قــرآن از بسیاری از آسیب های اجتماعی و
اخالقی پیشگیری می کند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
شمالی نیز در این مراسم گفت :تالش می کنیم گذرگاه های فرهنگی
و هنری را در شهر توسعه دهیم و در کنار آن فعالیت های دینی ،قرآنی،
فرهنگی و هنری را میان مردم بیاوریم زیرا یکی از مشخصه های جامعه
اسالمی این است که زیبایی از در و دیوار شهر ببارد« .حسین فرخنده»
ادامه داد :در این نمایشگاه  ٢٠غرفه با  ٤هزار عنوان کتاب و محصوالت
فرهنگی به نمایش گذاشته شده است و عالقه مندان تا دوازدهــم ماه
جاری می توانند در  2نوبت صبح و بعداز ظهر از این نمایشگاه بازدید
کنند.وی اظهار کرد :ارائه آثار اعجاز علمی قرآن ،ارائه فعالیت های
هنری ،کتابت قرآن کریم ،کرسی تالوت قرآن کریم ،ایستگاه نقاشی،

یک فرمانده ارتش در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان مطرح کرد:

نقش ارتش احیا شده در آزادسازی خرمشهر
محمد آگــاهــی -ارتــشــی کــه در روزهـــای انقالب
اسالمی رو به نابودی بود با درایت امام خمینی(ره)
احیا شد و نتیجه آن مقاومت ارتش با پشتیبانی بسیج
و نیروهای مردمی در دفــاع جانانه از کشور و آزاد
سازی خرمشهر بود.
فرمانده تکاوران نیروی دریایی ارتش و از رزمندگان
دوران دفاع مقدس در صبحگاه مشترک نیروهای
مسلح استان با بیان این مطلب افزود :ارتش در دوران
پیروزی انقالب اسالمی به دلیل خروج فرماندهان
رده باال و میانی خود و همچنین عدم جذب سرباز

به حالت منفعل درآمــده بود که امــام(ره) به داد آن
رسید و با فرمان تاریخی اش دوباره آن را احیا کرد.
ناخدا«صمدی» افزود :با درایت رهبر کبیر انقالب،
بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران در سال 58شکل
گرفت تا نیروهای مسلح کشور بتوانند تمام نقشه های
صدام و پشتیبانانش را نقش برآب کنند.
وی خاطرنشان کرد :صدام و پشتیبانانش گمان می
کردند در هفت روز به تهران می رسند اما در روز
هفتم مقاومت جانانه نیروهای مسلح ما با پشتیبانی
ارتش دشمن را وادار کرد که خیلی زود درخواست

تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
شیری -عصر روز گذشته مراسم تکریم و معارفه مدیرکل
امور اقتصادی و دارایــی خراسان شمالی برگزار شد و
از زحمات «رضا بهمن پور» تقدیر و «محمود قنبری» به
عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایــی معرفی
شد.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این
مراسم گفت :تغییر به معنای این نیست که مدیر قبلی
ضعیف بوده بلکه تغییر در برنامه ریزی سازمان هاست.

میرشجاییان ،گمرک خزانه داری امور مالیاتی بورس را
از جمله بخش هایی دانست که از نظر اقتصادی به کشور
خدمات ارائه می دهند و افزود :وزارت اقتصاد و دارایی
از معدود وزارتخانه هایی است که به شکل راهبردی
برنامه هایش را پیش می برد.وی اظهارکرد :در این دولت
 ۳۳پروژه راهبردی برای وزارت تدوین کردیم که بخش
زیادی از آنها برش های استانی دارد .وی ادامه داد :به

اعتراض کامیون داران به پایین بودن کرایه ها
آگاهی -کامیون داران بجنورد و آشخانه روز گذشته
با تجمع مقابل پلیس راه بجنورد خواستار رسیدگی به
مشکالت شان از جمله پایین بودن میزان کرایه تعیین
شده ،شدند .به گزارش خبرنگار ما روز گذشته ده ها
کامیون دار بجنورد و آشخانه با پارک کردن کامیون

های شان مقابل پلیس راه بجنورد به دلیل پایین
بودن کرایه بار با وجود افزایش قیمت کاال به ویژه
لــوازم و تجهیزات کامیون خواستار توجه مسئوالن
شدند .براساس گفته های تعدادی از کامیون داران
از  5سال پیش تاکنون قیمت تعیین شده از سوی

قصه های قرآنی و  ...از جمله فعالیت های جنبی این نمایشگاه است.

مذاکره بدهد .وی تصریح کرد :در دوران دفاع مقدس
دشمن تجهیز شده با پشتیبانی  35کشور و ابرقدرت
های آمریکا و اروپا نتوانست حتی یک وجب از خاک
میهن را از ایــران اسالمی جدا کند و این در حالی
بود که منافقان در تهران و اغتشاش گران در غرب
کشور مشکالت مختلفی را بــرای انقالب اسالمی
ایجاد کرده بودند .استاندار خراسان شمالی در این
مراسم ،مقاومت و انسجام نیروهای مسلح کشور در
دوران دفاع مقدس به ویژه در عملیات بیت المقدس و
آزادسازی خرمشهر را حاصل تیزهوشی و ذکاوت امام
خمینی (ره) دانست و اظهار کرد :در شرایط کنونی با
هدایت های رهبر انقالب برای مدیریت کشور حتی
بدون برجام هم تمهیدات الزم را خواهیم اندیشید.
«صالحی» افــزود :دولــت تدبیر و امید بــرای برجام

با آمریکا یا بدون آن و حتی برای اداره کشور بدون
برجام برنامه دارد و اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون
نفت یکی از این برنامه هاست .وی از ارتش و سپاه
به عنوان دو بال نظام جمهوری اسالمی یاد کرد که
با کمک قابلیت های دفاع مردمی در قالب بسیج ،به
پیروزی در جنگ تحمیلی منجر شد .ارشد نظامی آجا
در استان نیز در این مراسم ،عملیات بیت المقدس
را بزرگترین و وسیع ترین اقدام نظامی دوران جنگ
تحمیلی برشمرد و گفت :سوم خرداد یادآور رشادت
های بی بدیل این روز است.
امیر «گــل گلی» همچنین ایــن عملیات را نگین
درخــشــان  8س ــال دفـــاع مــقــدس دانــســت کــه با
جانفشانی ها و دالور مردی های رزمندگان کشور زیر
سایه حضرت امام خمینی (ره) حاصل شد.

سرمایه گذاری داخلی خیلی کمرنگ پرداخت شده و
مسئله این است که سرمایه گذاری خارجی را تحت تاثیر
قرار می دهد.پورعیسی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
وتوسعه منابع استاندار هم تغییر مدیران را منشا تحول
خیر و تحول دانست و گفت :علت غایی تغییر بهمن پور
عدم همراهی شان با دولت نبوده شاید در فضای مجازی
برخی چیزهایی گفته اند که عکس العمل دیگران را
ببینند.وی افزود :در حوزه سیاست گذاری امور اقتصادی
و دارایــی چــون دستگاه فرابخشی اســت باید مواظب
باشیم .وی خطاب به مدیرکل جدید امور اقتصادی و

دارایی گفت :باید اول اصالحات را در بخش مالی داشته
باشید چون ما با اسناد خزانه و اوراق کار می کنیم.بهمن
پور مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی هم اظهارکرد:
اگرچه در عملکرد مشکلی نداشتم اما می گویند همراه
دولــت نبودم در حالی که در حــوزه اقتصاد مقاومتی
شاخص ها نشان می دهد چه کارهایی انجام داده ام.به
گفته وی ،مکانیزمی نداریم که التزام دهد حداقل ۷۰
درصد منابع موسسات مالی در امور استان هزینه شود و
چون درآمد سرانه استان پایین است مردم به موسساتی
که سود پس انداز بیشتری می دهند میل پیدا می کنند.

اتحادیه کامیون داران افزایش نداشته است در حالی
که طی این سال ها هزینه تجهیزات و لوازم مصرفی
کامیون و همچنین حق بیمه افزایش یافته است.
یکی از کامیون داران به قیمت خرید یک کامیون
اشاره کرد و گفت:از دو سال پیش تاکنون قیمت یک
جفت تایر کامیون از یک میلیون و 500هزار تومان به
 3میلیون تومان افزایش یافته اما کرایه بار همچنان
ثابت بوده است .کامیون داران همچنین به افزایش

 30درصدی بیمه بار و حتی عوارض جاده ها اشاره
کردند که توسط نهادهای دولتی افزایش داشته اند
اما همچنان قیمت کرایه بار ثابت است.
کامیون داران با توجه به افزایش  30درصدی قیمت
ل ــوازم یــدکــی ،سوخت و دیگر هزینه هــای جانبی
کامیون خواستار افــزایــش  30درصــدی کرایه بار
هستند .در خراسان شمالی بیش از هزار کامیون
فعالیت دارند.

با دعای ابوحمزه در ماه خدا

نعمت های الهی را یاد کنید
الهی َا َّب ْی َتنِی فِی ن َِعمِ َك َو إحسان َِك َصغِیر ًا َو ن ََّو ْه َت
ِاسمِ ی َكبِیر ًا  .انسان سپاسگزار ،شاکر و قانع ،واژه
ب ْ
های الهی هستند در قرآن که برای شایستگی در
بندگی خداوند آمــده اســت .از آفت های بندگی،
فراموشکاری و غفلت از احسان و لطف خداوند،
نسبت به خودمان است .خداوند چه محبت هایی
که به ما عطا کرده است .از اولین لحظه تولد تا االن
مورد لطف خداوند بوده ایم .یک لحظه فکر کنید
اگر نقصی در جسم تان می داشتید چه می شد؟ اگر
ناشنوا ،کور ،فلج و ...بودید و اگر سالم نبود ،اگر دچار
بیماری از اول تولد بودید و اگرهای دیگر .چرا همیشه
قسمت خالی لیوان را می بینیم و به قسمت پر لیوان
توجه نداریم .همین قسمت خالی را دیــدن باعث
ناسپاسی و کفران نعمت می شود و در نتیجه زوال
نعمت را در پی دارد یعنی خداوند نعمت را می گیرد.
حاال به فرمایش امام سجاد(ع) توجه کنیم :الهی
َا َّب ْی َتنِی فِی ن َِعمِ َك؛ خدایا! تاكنون كه در كنار سفره
نعمت و احسان تو به سر بردیم ،از كودكی تاكنون از
نظر مسائل مادی و دنیایی ما را تأمین كردی .اشکال
این است که خیلی از نعمت های الهی را ما نعمت
نمی دانیم مث ً
ال قدر بچه را بی بچه ها می دانند ،قدر
نعمت پدر و مادر را کسی که پدر و مادرش را از دست
داده می داند ،سالمتی نعمتی است که تا به بیماری
مبتال نشوی قدرش را نمی دانی .فدای امام(ع) بشوم
که چه زیبا نعمت های الهی را از کودکی تا بزرگسالی
ترسیم می فرمایند و به ما یاد می دهند که همیشه در
آستانه نیایش و دعاهای تان از نعمت های بی شمار
الهی یاد کنید تا دعای تان تاثیرگذار و نعمت تان
پایدار باشد .ان شاء ا. ...
استاد دافعی


اخبار

کشف 10هزار عدد اقالم
تزیینی قاچاق
ماموران پلیس آگاهی استان حین بازرسی از یک
واحــد باربری در بجنورد موفق به کشف و ضبط
 10هــزار عدد اقــام تزیینی قاچاق شدند« .سید
الموسوی»مدیر کل تعزیرات حکومتی استان افزود:
ارزش کاالی کشف شده  50میلیون ریال است.

نمایشگاه فیلم و عکس
بــه مناسبت بــزرگــداشــت ســالــروز آزادســــازی
خرمشهر ،نمایشگاه فیلم و عکس در مرکز علمی
 کــاربــردی ســازمــان همیاری شــهــرداری هایخراسان شمالی برپا شد.

