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دو شنبه  ۲۸خرداد  ۴ 1397شوال  143۹شماره 27۳۷

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه در دیدار کوراش کاران مسلمان اندونزی:

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

● شمارشگر چــهــارراه 17شــهــریــور بجنورد ،از
قسمت میدان شهید به آزادگان 18 ،ثانیه است.
با توجه به تردد زیاد در این خیابان باید سه بار
چراغ عوض تا امکان عبور از این خیابان فراهم
شود .متولیان امر لطفا پیگیری کنند      .
●بــاال رفتن هزینه زایــمــان و ویــزیــت ،نبود بیمه
تکمیلی و هزینه هــای دیگر موجب شــده سن
ازدواج باال و جمعیت رو به پیری رود .امیدوارم
مسئوالن به دنبال حل این مشکالت باشند.
● ما اهالی خیابان فردوسی  ۱۳کوچه  ۸متری رو
به روی سه راهی امام رضا(ع) بجنورد از رفت و
آمد خودروهای سنگین خسته شده ایم و فردی
هم به دادمان نمی رسد .عالوه بر سر و صدای
گوش خراش و ناهنجار ،جان فرزندان مان که
در کوچه مشغول بازی هستند در خطر است و
اعتراض اهالی راه به جایی نمی برد ،به همین
دلیل از راهنمایی و رانندگی تقاضای رسیدگی
به این موضوع را داریم.
● خــط کشی برخی ایستگاه هــای اتــوبــوس های
بجنورد دیده نمی شود و رانندگانی را که در این
محل ها توقف می کنند حتی با فاصله چندین متر
جریمه می کنند .همچنین وقتی پارکینگ به اندازه
کافی وجود ندارد و حمل و نقل عمومی هم ضعف
دارد سختگیری ها در این باره باید کمتر شود.
● کوچه هــای طالقانی یــک و  ۳در شــیــروان به
علت وجود تعمیرگاه ،رادیاتورسازی ،مکانیکی،
نقاشی و تراشکاری آلودگی صوتی زیادی دارد و
این کار باعث سلب آسایش مردم شده است.
● برای یک کار ثبتی باید آن قدر دوندگی کنیم تا به
نتیجه برسیم در حالی که بیشتر تاخیرها به دلیل
بی اطالعی برخی کارمندان از نحوه صحیح
جریان کار است.

خبر

شیروان صاحب پالتو
میشود
مــرتــضــوی -شــیــروان صــاحــب پــاتــوی تئاتر می
شود .معاون اداری ،مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی گفت :برای ساخت این
مجموعه  2میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته و کار
ساخت آن آغــاز شــده است«.طهماسبی» افــزود:
ظرفیت این مجموعه  100نفر است و مردادماه
امسال به اتمام می رسد تا اهالی تئاتر شیروان از این
ظرفیت برای تولید و اجرای آثار نمایشی بهره بگیرند.

امنیت ایران را به رخ دنیا بکشید
ورزش و ارزش  ،دو بال پرواز

شیرازی -کــوراش کــاران مسلمان اندونزی که این روزهــا در اردوی
مشترک فرامرزی به بجنورد آمده اند ظهر دیروز با نماینده ولی فقیه در
استان دیدار کردند تا از مهمان نوازی بجنوردی ها بگویند و از ارزش و
ورزش بشنوند.آیت ا« ...یعقوبی» که نگاه ویژه ای به ورزش دارد در این
دیدار گفت :امیدوارم در عرصه ورزش ایران بتواند پیشگام باشد.امام
جمعه بجنورد که بازی فوتبال ایران و مراکش را هم تماشا کرده بود،
افزود :امیدواریم در جریان جدید ورزش جهانی همان طور که مراکش را
بردیم ،در تمام میدان ها پیروز و فینال فینالیست ها شویم.
وی اظهار کرد :ورزش اگر با ارزش همگام شود ،ضمن نزدیکی جسم به
سالمتی و روح به تقوا مثل دو بال برای پرواز انسان خواهد بود.
وی از ورزش به عنوان کاری با نشاط یاد کرد و افزود :ورزش انسان را از
تنبلی ،تن آسایی و سربار جامعه بودن نجات می دهد و به انسان تکاپو،
انگیزه و توان ویژه برای هدفی که در نظر گرفته ،می بخشد.
وی ورزش بانوان را هم امری جدی دانست و گفت :خانم هایی که در
میادین ورزشی به عنوان مسلمان حضور دارند ،حجاب و متانت شان
می تواند ارزش های دین را به دنیا صادر کند.وی ادامه داد :این نشان
می دهد که اسالم نگاه بارزی به ورزش دارد و ورزش با رعایت موازین
اسالمی برای زنان و مردان کار خوبی است و امیدواریم مردان و زنان
همیشه جلودار باشند چرا که امروز ورزش به عنوان اقتدار کشور به شمار
می آید و هر کشوری که بتواند در ورزش خودی نشان بدهد در دنیا اعتبار
خاصی هم دارد.وی تصریح کرد:امیدوارم کشورهای اسالمی در میادین
ورزشــی خوش بدرخشند و نشان دهند که اســام بــرای پویایی نسل
جوان ارزش قائل است.وی با بیان این که سعی کنید در میادین ورزشی
هنگامی که پیروز می شوید مغرور نشوید و سجده شکر به جا آورید و

پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی

توان تان را از خدا بدانید افزود :ورزشگاه می تواند معبد و محل عبادت
باشد و در ورزشگاه می توان نام خدا و اهل بیت(ع) را مانند ورزش های
باستانی به زبان آورد.وی گفت :بنابراین ورزش با ارزش ها می تواند
جمع شود و بیگانه با ارزش ها نیست؛ ورزش توانمندسازی جسم و
ارزش توانمندسازی روح است.وی خطاب به ورزشکاران اندونزی تاکید
کرد :از ایران خاطرات خوشی به یادگار ببرید و بنویسید و به دیگران هم
منتقل کنید ،به خصوص امنیت ایران را به رخ دنیا بکشید و ثابت کنید
که ایران امن ترین کشور جهان است.سرپرست و مدیر حفاظت از تیم
اندونزی نیز در این دیدار از دفتر زیبا و آراسته جلسه تعریف کرد و گفت:
حضور در ایران تجربه خیلی خوبی است و خوشحالیم که موقعیت آمدن
به ایران را پیدا کردیم و باید بگویم که حضور در بجنورد نیز فرصت بسیار
ارزشمندی است تا کوراش را یاد بگیریم.بارنس افزود :تیم کوراش ایران
بسیار خوب و قدرتمند است و خیلی خوشحالیم که از تجربه های اعضای

رئیس آموزش و پرورش استثنایی اعالم کرد:

  ثبت نام برای جهش تحصیلی تا سی ام ماه جاری
علی نیا -ثبت نــام جهش تحصیلی تــا ســی ام
مــاه جــاری ادامــه دارد و ایــن تاریخ تمدید نخواهد
شد.رئیس آمــوزش و پــرورش استثنایی خراسان
شمالی با اشاره به این که مدیران مدارس ابتدایی
داوطلبان جهش تحصیلی را برای انجام مراحل ثبت
نام و نوبت گیری به واحد تشخیص اداره آموزش و

پرورش استثنایی استان ارجاع می دهند ،گفت :به
استناد بند  49ماده 4آیین نامه سامان دهی وظایف
و اخــتــیــارات کمیسیون هــای خــاص بــرای دانــش
آموزانی که متقاضی جهش از پایه اول به سوم هستند
ارائه مجوز کمیسیون خاص شهرستان و به استناد
بند 12ماده 3برای دانش آموزانی که قب ً
ال در یک

برای نخستین بار در استان انجام شد؛

احیای چاه های آب با فناوری های نوین
علوی -احیای چاه های آب با فناوری های نوین
برای نخستین بار در استان انجام شد .معاون بهره
بـــرداری شرکت آب و فــاضــاب خــراســان شمالی
با بیان این مطلب افــزود :با گذشت زمــان و تداوم

بهرهبرداری از چاه های آب شرب که دارای لوله
جدار فلزی هستند ،به دالیل مختلف و به مرور زمان
سطح دینامیک آب و به تبع آن مقدار آبدهی چاه ها
به صورت چشمگیر کاهش می یابد« .عطایی» ادامه

آن برای مسابقاتی که در پیش داریم ،استفاده می کنیم.وی درباره تیم
ملی کوراش اندونزی اظهار کرد 3 :مرد و  4زن تیم ما مسلمان هستند و
یک هندو و یک مسیحی نیز در تیم ما حضور دارند.
واقعیتش این است که بجنورد مردم خوشحال و دوست داشتنی دارد
و ما از این انرژی و امنیت لذت بردیم و امیدوارم در بازی های آسیایی
جاکارتا میزبان خوبی برای ورزشکاران بجنوردی و ایرانی باشیم.
وی ادامه داد :پیغام ما به مردم اندونزی امنیت ایران خواهد بود تا به آن ها
بگوییم که نترسند و از این حال خوب استفاده کنند و این را هم بگویم که
ایرانی ها بسیار قدرتمند هستند و ما باید از آن ها یاد بگیریم چطور قدرتمند
باشیم.وی با اشاره به این که اندونزی و ایران دو کشور مسلمان هستند و
تعامالت فراتر از ورزش با هم دارند گفت :خوشحالم این جا هستم تا بعد
از اردو بتوانیم با تیم کوراش به زیارت مرقد امام رضا(ع) برویم .بجنورد
مردم مهمان نوازی دارد و ورزشکاران ایرانی بسیار دوستانه با ما برخورد
می کنند و امیدوارم دوباره به ایران برگردیم و بیشتر یاد بگیریم.مدیرکل
ورزش و جوانان استان نیز گفت :امام جمعه همیشه یار و یاور ورزش بوده
است و این اعتماد ما را برای قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت ورزشی
مصمم تر می کند.کوروش بهادری اضافه کرد :گروهی از اهالی ورزش و
هنر فرانسه که در رشته جودو فعالیت داشتند برای ساخت مستندی از
جودو و کوراش وارد بجنورد شدند و بعد از حضور بسیار از امنیت ایران
تعجب کردند به خصوص وقتی تشک در باباامان گذاشتیم و در میان مردم
تمرین کردند از آرامش و امنیت و تشویقی که شدند متعجب شدند و بارها
از امنیت ایران سخن گفتند.وی بیان کرد :سعی می کنیم بیشتر میزبانی
های مربوط به کوراش و جودو را قبول کنیم تا مهمانان بعد از بازگشت به
خانه از امنیت این استان و ایران برای دیگران تعریف کنند.

پایه از جهش تحصیلی استفاده کرده اند و متقاضی
جهش در پایه دیگر دوره ابتدایی هستند ارائه مجوز
کمیسیون خاص استان الزامی است« .علی متقیان»
افــزود :ارزیابی هوشی متقاضیان با مقیاس اعالم
شده به اداره آموزش و پرورش استثنایی انجام می
شود و با توجه به هوشمند بودن سیستم ،مالک و
نتیجه ارزیابی از طریق سامانه اعالم خواهد شد.وی
مبلغ دریافتی از والدین را مطابق دستورالعمل مالی
سنجش سال  750، 97هزار ریال ذکر و تصریح کرد:
این مبلغ به صورت نقدی در مکان ثبت نام دریافت

داد :بیشتر بهره بــرداران در زمــان مواجه شدن با
چنین مواردی به جا به جایی چاه و حفر چاه جدید
اقــدام می کنند که هزینه های آن بالغ بر چندین
میلیارد ریال است.
وی افزود :با انجام این اقدامات در چاه های شماره 3
جاجرم و شماره  19بجنورد  28لیتر بر ثانیه به توان
آبدهی چاه های استان اضافه شد.
به گفته وی ،چاه شماره  19بجنورد به دلیل کاهش

خواهد شد.وی اضافه کرد :با توجه به اتصال سامانه
سناد و سنجش نتایج حاصل از ارزیابی قابل مشاهده
است ،لذا هیچ گونه گواهی فیزیکی در خصوص نتایج
حاصل از ارزیابی ارائه نمی شود.وی با اشاره به این
که ارزیابی ها توسط کارشناسان مجرب و دارای
مجوز از سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
در استان انجام می شود ،گفت :به منظور برآورد
میزان توانایی های ذهنی و همچنین جلوگیری از
تاثیر تکرار و تمرین بر نتیجه ارزیابی دانش آموزان،
آزمون هوش فقط یک بار انجام می شود.
آبدهی عم ً
ال از مدار خارج بود که با کمک این روش
مــجــدد ًا با آبدهی  16لیتر بر ثانیه در مــدار بهره
برداری قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد :هزینه ای
که برای این روش صرف شده ،کمتر از  5درصد از
حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید است و شرکت آب
و فاضالب در نظر دارد در گام نخست  10حلقه از
چاه های آب شرب موجود در استان را که با افت دبی
مواجه شده اند ،با این روش احیا کند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

هجوم مگس ها به بجنورد
روزنــامــه خــراســان در شماره  5539که 3
شهریور ماه  1347به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «گزارشها و اخبار خبرنگاران ما از
شهرستانهای خراسان استان نهم» از هجوم
مگس ها به بجنورد خبر داده است .در این
مطلب می خوانیم« :گــزارش خبرنگار ما از
بجنورد حاکی اســت که هــوای بجنورد در
مــرداد مــاه (مــاه دوم تابستان) بشدت گرم
شده و بــرای کسانی که وسیله سرد کننده
ندارند غیر قابل تحمل گردیده است خصوصا
که امسال هجوم مگس نیز بشهر بجنورد
نسبت بسالهای قبل بیشتر شــده و موجب
ناراحتی شدید طبقات کم بضاعت گردیده
است و کمیابی یخ نیز مزید بر علت است و بر
ناراحتی ها افزوده است.
رفع این ناراحتی ها با کیست و چگونه باید
بــا بــای مگس و کمیابی یــخ مــبــارزه کــرد؟
مــردم میگویند سم پاشی شهر هم از نظر
حفظ بهداشت و سالمت مردم ضروری است
و راجــع بتامین یخ هم مسئول شهرداری
بجنورد میباشد که ابدا باین فکر نیست زیرا
در گرماگرم ساعت روز یخ موجود نیست.
درج این مطلب بمنزله یادآوری انجام وظیفه
برای شهرداری است و امید است این وظیفه
هنوز کــه هــوا گــرم اســت و مــردم محتاجند
عملی گردد».

خبر
  مدیرکل کمیته امداد خبر داد:

 300مددجو در نوبت
دریافت جهیزیه

علی نیا 300 -مددجوی کمیته امداد استان در
نوبت دریافت جهیزیه هستند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به
این که طی امسال  268مددجو جهیزیه دریافت
کــرده انــد ،گفت 500 :میلیون تومان از محل
اعتبارات دولتی و  172میلیون تومان از محل
منابع کمیته امداد برای تامین جهیزیه مددجویان
هزینه شد.
«اهرابی» افزود :کمک هزینه ازدواج مددجویان
تحت حمایت کمیته امــداد خراسان شمالی 2
میلیون و  500هزار تومان است و زوجهای جوان
تحت حمایت کمیته امــداد میتوانند در صورت
تمایل از تسهیالت قرضالحسنه ازدواج تا سقف 5
میلیون تومان نیز بهرهمند شوند.

