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خبر

جوی پایدار تا اوایل هفته آتی

صدیقی -با خــروج سامانه بارشی ،جــوی پایدار
تا اوای ــل هفته آتــی در استان حاکم خواهد شد.
«شیرازی» کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان
شمالی با بیان این خبر افــزود :دمــای هوا تا اوایل
هفته آتی افزایش خواهد یافت .به گزارش خبرنگار ما
بارش باران که از سه شنبه شب شروع شد و تا صبح
روز گذشته ادامــه داشــت لطافت خاصی به هوای
استان بخشید و در برخی مناطق موجب آب گرفتگی
معابرشد.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

تقاضای بجنوردی ها برای
جدول کشی خیابان ها

روزنامه خراسان در شماره  5506که  25تیر
ماه  1347به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 10از تقاضای بجنوردی ها برای جدول کشی
خیابان ها خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :همزمان با انجام کارهای عمرانی
کارهائی نیز وجود دارد که اقدام بانجام آنها
ضرورت دارد ولی توجهی نشده است از جمله
جدول سازی خیابان های اصلی بجنورد که
در نقاط مرکزی شهر واقــع شده اند و محل
سکونت صدها خانواده از اهالی بجنورد و عبور
هزاران نفر از افراد میباشند .متاسفانه تابحال
اقــدام بجدول ســازی آنها نشده و در نتیجه
طرفین خیابان های مذکور بوهای متعفنی
بوجود آورده و موجب ناراحتی اهالی بوده و از
نظر بهداشت مضر برای سالمتی مردم است.
با توجه باین امر است که اهالی میخواهند
بموازات فعالیت در خیابان جدید االحداث که
ساکنان آن عده قلیلی میباشند اقدام بجدول
سازی خیابان های مذکور هم عمال آغاز شود.
با این اقــدام عــاوه بر رفع ناراحتی مــردم از
نظر بهداشت و سالمت نیز کمک بزرگی شده
اســت .امید است آقــای شهردار در این باره
اقدامات الزم را معمول و موجبات آسایش را
فراهم سازد».

پنج شنبه  ۲۴خرداد  ۲۹ 1397رمضان  143۹شماره 27۳۵

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مصوبه افزایش کرایه تاکسی در مسیر فرمانداری
علی نیا -افزایش حــدود  18درصــدی نرخ کرایه
تاکسی عمومی و  20تــا  23درصـــدی تاکسی
تلفنی با توجه به مسافت های مختلف روز گذشته
به تصویب اعضای شــورای شهر بجنورد رسید و
برای تأیید به فرمانداری ارسال می شود« .شافعی»

سرپرست سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداری
بجنورد در جلسه فوق العاده شــورای شهر گفت:
افــزایــش کــرایــه تاکسی عمومی و تلفنی ،مصوبه
شورا را گرفته بود که با مخالفت فرمانداری با نرخ
چند درصد کمتر به تصویب رسید« .موسوی » یکی

قوامی اعالم کرد:

خطای تشخیص در انتخاب پروژههای اقتصاد مقاومتی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطای
تشخیص در انتخاب پروژههای اقتصاد مقاومتی را
علت تکانهای ارزی و اقتصادی در پایان سال ۹۶
دانست  .به گــزارش خبرگزاری خانه ملت ،هادی
قوامی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی
پس از ارائه گزارش نماینده دولت درخصوص نحوه
اجرای قانون "نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی" گفت :هدف های اساسی نظارت بر
دو پایه است ،ابتدا تامین منظور قانون گذار بدین معنا
که قانون گذار در این قانون  4ماده را مصوب کرده
است و از دولت به عنوان مجری قانون انتظار می رود

زمینه اجرای این  4ماده را فراهم کند.نماینده مردم
اسفراین در مجلس شورای اسالمی افزود :این که می
گویند قانون ابهام دارد و به همین دلیل کامل اجرایی
نشده است و در ادامه نتوانسته ایم نظر قانون گذار را
تامین کنیم ،مسلم ًا قابل قبول نیست و به یقین تخلف
صورت گرفته است.
وی به هدف دوم از نظارت بر اجرای قوانین اشاره کرد
و افزود :اگر آنچه که ما در این مواد آورده بودیم ،توسط
دولت اجرایی و عملیاتی شده بود و این اجرا روی
شاخص های اقتصادی تاثیر داشت و هدف اقتصاد
مقاومتی محقق شده بود ،به یقین تاکنون اقتصاد را

از اعضای شــورای شهر بجنورد ،در نطق پیش از
دستور جلسه شورای شهر با عنوان تذکر با موضوع
شفافیت بــه رئــیــس شــورا گــفــت :مــصــداق عملی
شفافیت در شورای شهر بجنورد وجود ندارد .وی
بیان کرد :بسیاری از مراکز استان ها برای شفافیت
پخش مستقیم جلسات و همچنین حضور مردم در
جلسه های شورا را دارند .وی ادامه داد :شفافیت
در شـــورای شهر بــجــنــورد تبدیل بــه یــک عبارت

مقاوم سازی کرده بودیم ،اما این گونه نیست ،چرا
که اگر اقتصاد مقاوم سازی شده بود تکان های ناشی
از بازار ارز و کسب و کار اتفاق نمی افتاد.قوامی با
اعتقاد بر این که اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی
تدوین نمی شدند ،دولت باز هم اهدافی چون پروژه
های عمرانی را پیگیری می کرد و به یقین آن ها را
به عنوان عملکرد خود گزارش می داد ،اضافه کرد:
متاسفانه دچــار خطای تشخیص در انتخاب پروژه
های اقتصاد مقاومتی شده ایم چرا که اگر به مفهوم
درست اقتصاد مقاومتی رسیده بودیم ،شرایط این
گونه نبود .نایب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی افزود :به عنوان
مثال در سال  96گزارشی در کمیسیون تولید ملی
ارائه دادیم که نشان می داد یک میلیون و  400هزار

شعاری شده و فاقد مفهوم اجرایی است« .محمدی»
رئیس شــورای اسالمی شهر بجنورد با اشــاره به
این که حضور خبرنگاران در جلسه شورا و انتشار
ماهنامه شهروند همگی نشان دهنده شفافیت در
شوراست ،گفت :من گفته ام هر کسی کار پخش
زنده را می تواند انجام دهد ،بیاید وارد مذاکره شود
 .وی ادامه داد :ما اصراری به انجام نشدن این امر
نداریم.

یورو توسط دو وزارتخانه دولت قرارداد واردات منعقد
شده است ،حال سوال این است آیا این نوع قراردادها
در راستای اجــرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
است؟وی با بیان این که کار علمی مانع از خطا در
اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی میشود ،اضافه
کرد :خطای تشخیص در انتخاب پروژه های اقتصاد
مقاومتی ما را در مقابل تکان های اقتصادی در پایان
سال  96در ارتباط با بازار ارز مصون نگه نداشت ،اما
اگر این خطاها صورت نمی گرفت ،جلوی خروج ارز
گرفته می شد و عرضه ارز افزایش می یافت ،لذا دولت
می توانست از فشارهای وارد شده به مردم و اقتصاد
جلوگیری کند.وی برقراری رابطه علت و معلولی
در اجرای پروژه ها را به عنوان خطای دوم در اجرای
قانون اقتصاد مقاومتی اعالم کرد.

گزارشی از اولین اردوی فرامرزی مشترک در خراسان شمالی

اتفاق تاریخی برای ورزش استان

سعید محمدی -اولین اردوی فرامرزی مشترک کــوراش کــاران در
خراسان شمالی استارت خــورده است تا اتفاقی تاریخی برای ورزش
استان رقم بخورد و ورزشکاران خارجی با حضور در بجنورد ،سفیری
برای انعکاس ظرفیت های ورزشی این خطه به کشورهای شان باشند.
اردوی بینالمللی کوراش با حضور  2کشور تایوان(چین تایپه) و اندونزی
در بجنورد در حال برگزاری است تا کوراش کاران آمادگی الزم را برای
شرکت در بازی های آسیایی  2018جاکارتا کسب کنند .خبرنگار ما
عصر دیروز در محل اردوی مشترک مردان کوراش کار در خانه جودوی
مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد حضور یافت .تالش و تمرین
سخت ورزشکاران ایران و  2کشور دیگر از نکات قابل توجه این اردو
بود« .مهنانی» مربی تیم ملی کوراش بزرگ ساالن و سرمربی تیم ملی
جوانان کوراش کشورمان در حاشیه این اردو به خبرنگار ما گفت :قرار
بود تیم هایی دیگر از جمله ترکمنستان ،ازبکستان و هند هم در این

اردو حضور یابند که به دالیلی این اتفاق میسر نشد .وی اضافه کرد9 :
ورزشکار از اندونزی و  9ورزشکار از تایوان و تیم کامل  15نفره ایران در
این اردو حضور دارند .وی تصریح کرد :آن چه در توان داشته ایم برای
این اردو گذاشته ایم و امیدواریم اردوی خوبی باشد« .بارنس ماهاردیکا»
دبیر فدراسیون کوراش اندونزی به خبرنگار «خراسان شمالی» گفت :از
این که در این اردو حضور پیدا کرده ام بسیار خوشحالم .مردم خراسان
شمالی ،مردم بافرهنگی هستند .خانم «لیائو تین یینگ» از همراهان تیم
تایوان هم به خبرنگار ما اظهار کرد :سطح کوراش ایران باالست و ایرانی
ها قدرتمند هستند .وی از مهمان نوازی مردم استان تقدیر کرد و اردوی
مشترک کوراش کاران و محل اسکان در نظر گرفته شده را خوب ارزیابی
کرد .وی سطح کوراش ایران را باال اعالم کرد« .کوروش خسرویار» رئیس
هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت :در این اردوی
مشترک به جز آقایان ،بانوان ملی پوش کوراش کار هم حضور دارند که

پاسخ دانشگاه علوم پزشکی به دیوان عدالت اداری استان
«پیمان فیضی» مدیر روابــط عمومی و امور بین الملل
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پیرو انتشار خبری
در روزنامه خراسان شمالی ،پاسخی را به این روزنامه ارائه
کرد که در آن آمده است :احتراما در پاسخ به مصاحبه
مدیر محترم دیوان عدالت اداری استان با روزنامه وزین
خراسان شمالی و درج مطلبی در صفحه اول این روزنامه

محترم در مورخ  97.02.30مبنی بر «شکایت از نتیجه
آزمون استخدامی دی ماه دانشگاه علوم پزشکی» بدین
وسیله به استحضار می رساند :در آزمــون استخدامی
پیمانی دی ماه  96حــدود  3هــزار نفر در رشته های
شغلی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
شرکت نمودند که نتایج اولیه آزمون به طور سراسری و

یک برگ از رمضان

تلنگرآخر
ماه مبارک رمضان در حال تمام شدن است و چند
سؤال از خودمان :آیا روزه طبق خواست پروردگارمان
انجام شده است؟ به لقمه های سحر و افطارمان چقدر
اعتماد داریم؟ آیا مورد عفو و رحمت خدا قرار گرفتیم؟
آیا زمینه تقوا در ما به وجود آمده است؟ آیا از فرصت
سحر بهره بردیم؟ آیا در لیست روزه داران حقیقی
این ماه ثبت شده ایم؟ آیا واقعا شب قدر را درک کرده
ایم؟ آیا از ثواب افطاری دادن و تالوت قرآن و ...چیزی
گیرمان آمــده اســت؟ آیا دعــای مان مستجاب شده
است؟ آیا خداوند تا سال آینده به ما مهلت خواهد
داد؟ و ده ها سوال دیگر .در این واپسین لحظات می
توانیم از خداوند یک خواهش و تقاضا داشته باشیم،
اج َع ْل صیامی
در دعای روز آخر می خوانیم:
«اللهم ْ
ّ
الر ُ
فیهِ ّ
سول»؛
ضاه
ر
وی
ضاه
بالش ْک ِر والقَ ِ
بول على ما ت َْر ُ َ ْ ُ ّ
«خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانى و
قبول بر طبق خشنودى تو و پسند رسول تو» یعنی هر
چند روزه و اعمالم قابل پذیرش تو نیست ولی تو مهر
قبولی بر اعمالم بزن تا پیش رسولت خجالت نکشم.
خدایا بیا آبرو داری کن برایم تا روز قیامت دست خالی
نباشم اگر اعمال ما را نپذیری ما بیچاره ایم چون جان
و نفس ما در گرو اعمال ماست .حاال در این آخرین
ّاس ا َِّن
فرصت چه کنیم ؟ پیامبر(ص) فرمودَ «:ا ُّیها الن ُ
َأنْفُ َس ُکم َم ْر ُهو َن ٌة ِب َاعمال ُِکم َففُ ُّکوها باس ِتغْ فا ِر ُک ْم»؛ «ای
مردم! نَفس های شما در گرو اعمال تان است پس با
آمرزش خواهی از گناهان ،خود را از گرو اعمال خویش
درآوریـــد ».پشت شما از سنگینی گناهان گرانبار
است .خود را با طول دادن سجده های نماز ،سبکبار
سازید .خداوند ان شــاءا ...ما را سبکبار از گذشته
و با توشه تقوا مزین فرماید .آمین یــارب العالمین.
استاد دافعی


بدون تیتر

اردوی آن ها صبح برگزار می شود .وی از حمایت های صورت گرفته
از سوی مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری و اداره کل ورزش و
جوانان برای میزبانی این اردو در بجنورد تقدیر کــرد.وی یــادآور شد:
در حال انتقال دفتر انجمن کوراش به بجنورد هستیم .وی خاطرنشان
کرد :راه اندازی مرکز بین المللی کوراش و دهکده جهانی این رشته در
بجنورد با حمایت استاندار در دست اقدام است.وی گفت :قصد داریم در
سال  2019میالدی میزبان مسابقات جهانی کوراش در بجنورد باشیم.

کشوری در تاریخ  96.12.26توسط سازمان سنجش
کشور(مجری بــرگــزاری آزمـــون) اعــام گردید و این
دانشگاه در تاریخ  96.12.28لیست یک و نیم برابری
رشته های شغلی مورد نیاز را در سایت رسمی دانشگاه
اعالم نمود .طی اطالعیه سازمان سنجش فرصت یک
ماهه ای تا مورخ  97.01.26جهت پاسخ به اعتراضات
داوطلبان از طریق مراجعه به سایت آن سازمان در نظر
گرفته شده بــود.در خصوص نحوه پذیرش داوطلبان
به استناد بند پ از بخش  9دفترچه راهنمای ثبت نام

آزمون استخدامی  96کلیه سهمیه های استخدامی در
دانشگاه پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران
و معلوالن عادی به داوطلبان بومی شهرستان در صورت
برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب
نمره به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت و در
صورت کسر ظرفیت مورد نیاز در هر یک از رشته های
شغلی از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس
غیربومی به ترتیب نمره فضلی صورت می گیرد .آزمون
مذکور به طور متمرکز و سراسری توسط وزارت بهداشت،

ﺍ ﺍتیم «کمپ نیلوفر» قهرمان مسابقات فوتسال
جام رمضان شیروان شد« .امید شاکری» مسئول
روابــط عمومی هیئت فوتبال شــیــروان با اعالم
این مطلب افــزود :در بــازی نهایی این مسابقات
تیم کمپ نیلوفر با نتیجه  2بر یک تیم شهرداری
شیروان را شکست داد .

درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان سنجش
جهت تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور صورت
پذیرفته که تمامی شرایط و ضوابط آن الزم االجراست
و امکان تغییر و حذف بند یا موارد آگهی در اختیار این
دانشگاه نیست.ضمنا دانشگاه علوم پزشکی آمادگی
پاسخگویی به کلیه مکاتبات صورت گرفته توسط دیوان
عدالت اداری و سایر مراجع ذی صالح را دارد و لذا
خواهشمند است مراتب در اسرع وقت به صورت مقتضی
اطالع رسانی و در همان صفحه روزنامه درج گردد.

