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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه در جلسه ستاد چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمندانقالب اسالمی:
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

هیبت انقالب ،هیمنه استکبار را در هم شکسته است
مرتضوی

/چرا سرویس های خطی مجوز دار برای مسیر
بجنورد-استان گلستان راه اندازی نمی شود؟
 /چندی قبل در خیابان امیریه شمالی به دلیل
ترکیدگی لوله آب حفاری از سوی دستگاه مربوطه
انجام شد ،در دو روز ماموران این دستگاه ترمیم
لوله را انجام دادنــد و رفتند .پس از آن حفاری
مورد نظر با خاک و کمی شن پر شد و االن حدود
یک ماه است که آسفالت بدون ترمیم رها شده و
این حفاری درست مقابل شیب رمپ پیاده رو قرار
دارد.
 /روز گذشته برای خرید لوازم تحریر به یکی از
فروشگاه های بجنورد رفتم ،برای تنها فرزندم دو
عدد دفتر 4 ،عدد روان نویس ،یک پاک کن و یک
دفترچه یادداشت خریدم ،شاید باورتان نشود با
شنیدن قیمت آن ها برق از سرم پرید ،همین چند
قلم  100هزار تومان شد .نمی دانم این افزایش
قیمت افسار گسیخته به چه دلیل است.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

برنامه شن ریزی خیابان های
فرعی شیروان
روزنامه خراسان در شماره  5871که 14
مهر ماه  1348به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  3از برنامه شن ریزی خیابان
های فرعی شیروان خبر داده است .در
ایــن مطلب می خوانیم« :طبق دستور
کفیل شــهــرداری شــیــروان خیابانهای
فرعی شن ریزی میگردد .این امر باعث
خشنودی ساکنین و اهالی خیابانهای
فرعی گردیده است ».در مطلبی دیگر در
این صفحه با تیتر «کمک به تربیت بدنی
شیروان» آمده است« :بطوریکه خبرنگار
ما از شیروان اطالع میدهد بر اثر اقدامات
و جدیت آقای فرماندار و موافقت رئیس
کارخانه قند مقدار  75تن آهک و 500
کیسه سیمان بطور رایــگــان در اختیار
تربیت بدنی جهت استادیوم ورزشی قرار
داده که ایــن امــر باعث خشنودی کلیه
اهالی و ورزش دوستان گردیده است».

هیبت انقالب اسالمی ،هیمنه استکبار را در هم
شکسته است.نماینده ولی فقیه در استان با بیان
این مطلب در نخستین جلسه ستاد چهلمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،عــزت ،قدرت
و هیبت را از مراحل انقالب دانست و با تبیین این
 3مرحله بر جایگاه انقالب و شکوه آن تاکید کرد و
افزود :با شکل گیری انقالب عزت پیدا کردیم و نفوذ
ناپذیر شدیم و با جنگ  8ساله و دفاع جانانه قدرت به
دست آوردیم.
آیت ا« ...یعقوبی» با بیان این که امروز از دو مرحله
عبور کردیم و هیبت انقالب دنیا را متحیر کــرده و
هیمنه استکبار را در هم شکسته است ،تصریح کرد:
امــروز آمریکا در مقابل خــود یک رقیب پر قــدرت و
پر هیبت می بیند و دلیل همه این دست و پا زدن
هــای دشمن ایــن اســت که می خواهد جلوی این
هیبت را بگیرد ،غافل از این که  40سالگی انقالب
اوج هیبت اســت و ما از خامی گذشتیم و به بلوغ

سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی رسیدیم .امام جمعه
بجنورد اظهارکرد :امــروز دنیا بــرای ایــن که غرق
نشود ،وارد عمل شده است و باید در چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب باید به گونه ای عمل کنیم که هیمنه
و شکوه انقالب به همه دنیا صادر شود و ببینند این
ملت آبدیده شده است.استاندار خراسان شمالی نیز
در این مراسم گفت :ما کشور مستقلی هستیم که
می خواهیم خود را اداره کنیم«.خباز» خاطرنشان
کرد :در این شرایط زمان مناسبی برای اختالفات و
مباحث گروهی و جناحی نیست و اصولگرا ،اصالح
طلب ،شیعه و سنی ،همه باید مانند اول انقالب
ید واحده ای باشیم؛ همان دلیلی که موجب شکل
گیری انقالب شد و زمینه ساز تداوم آن خواهد بود.
وی با بیان این که هنوز برخی مدیران شرایط جنگ
اقتصادی را قبول ندارند و آن هایی که کمتر دل می
سوزانند هنوز قبول ندارند جنگ اقتصادی در کشور
به اوج خود رسیده است ،تصریح کرد :تنها مردمی
که با درآمد و سرانه پایین وارد بازار میشوند  ،این
شرایط بد اقتصادی را درک میکنند« .خباز» تصریح

سوءاستفاده در عرضه گوشت تنظیم بازار

فروش گوشت منجمد به قیمت گوشت گرم
اسعدی -اوضاع نابهسامان این روزهای بازار استان،
موجب شده است برخی فروشندگان فرصتطلب ،از
این موضوع به نفع خود سوءاستفاده کنند .اگرچه
نظارتها همچنان از سوی متولیان امر ادامه دارد اما
به گفته دادستان ،ناکافی بودن این نظارتها موجب

شده است بازار استان وضعیت مناسبی نداشته باشد.
متفاوت بودن قیمتها از فروشگاهی تا فروشگاه دیگر
و باری به هرجهت بودن بازار بارها قابل لمس بوده
است اما این وضعیت تاکنون در رابطه با محصوالت
تنظیم بــازار مشاهده نشده بود که گویا ،حاال این

دل های کربالیی
دل ها کربالیی شده در این روزها که به نام امام حسین(ع) ،سید و ساالر
شهیدان مزین شده است؛ روزهایی که شور حسینی در همه نقاط استان
دیده می شود .پیر و جوان و کودک و بزرگ سال رخت عزا پوشیده و سیاه
پوش شده اند تا در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی سنگ تمام بگذارند
و با شرکت در مراسم عزاداری ابا عبدا...الحسین(ع) یک بار دیگر قیام
عاشورا و اهمیت آن را به جهانیان یــادآوری کنند و بگویند که نهضت

جوی ناپایدار تا اواخر هفته

دما  10درجه کاهش می یابد

کرد :باید از گذشته انقالب با تمام وجود دفاع کنیم.
فرمانده سپاه جواد االئمه(ع) نیز در این مراسم با
اشاره به جایگاه انقالب اسالمی و با تاکید بر این که
امروز تفکر انقالب اسالمی همه مرزها را درنوردیده و
تمامی نقاط استراتژیک جهان را تحت تاثیر خود قرار
داده است ،گفت :دست یافتن به توانایی نبرد با هر
کشوری و دسترسی به پیشرفت های علمی در عرصه
های مختلف را مدیون وحدت و والیت پذیری محض
به عنوان 2عامل مهم در پیروزی و بقای انقالب
اسالمی هستیم و امیدواریم جانانه تر و مستحکم
تــر از گذشته بتوانیم از انقالب دفــاع کنیم .سردار
«مرتضوی» ادامه داد :امروز به شدت نیازمند روحیه
مدیریت جهادی و انقالبی هستیم و اگر در مواردی
با عدم موفقیت ،کندی ،رکود و در جا زدن مواجه
هستیم به واسطه ایــن اســت که روحیه جهادی و
انقالبی در برخی مسئوالن و دست اندرکاران ضعیف
شده است.رئیس ستاد اجرایی چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب نیز به اهمیت بزرگداشت چهلمین
سالگرد پرداخت و الزمــه دروازه ورود به ایــن مهم

محصوالت نیز درگیر طمع برخی فروشندگان شده
و داد مردم را در آورده است.یکی از شهروندان در
این باره گفت :همیشه گوشت منجمد برزیلی را که
مث ً
ال با هدف تنظیم بازار و برای کمک به خانوادههای
کـمدرآمــد توزیع میشد ،کیلویی  29هــزار تومان
میخریدم ولــی وقتی روز دوشنبه بــرای خرید آن
مراجعه کــردم ،فروشنده گفت این گوشت کیلویی
 50هزار تومان شده است.شهروندی دیگر هم بیان
کرد :تصور میکردیم در این اوضاع بی سامان بازار،
حداقل روی عرضه محصوالتی که برای تنظیم بازار

حسینی همچنان ادامه دارد .در این میان در خراسان شمالی آیین های
مختلفی برای سوگواری شهادت امام حسین(ع) در دهه نخست محرم به
ویژه در تاسوعا و عاشورا برگزار می شود و می توانی در این مراسم مذهبی،
حال و هوای عاشقان امام حسین (ع) را با جان و دل ببینی .برگزاری
مراسم «حسن(ع) و حسین(ع)» ،تعزیه ،شام غریبان ،نخل گردانی ،علم
گردانی ،پرده خوانی ،علم بندان و سینه زنی ،زنجیرزنی ،پخش نذری و
دسته روی هیئت های مختلف مذهبی در ایام تاسوعا و عاشورا از جمله
این مراسم است.تجمع بــزرگ عــزاداران حسینی در روز تاسوعا برای

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی ناپایدار
و کاهش محسوس  10درجــه ای دما تا پایان هفته در منطقه اســت .به
گفته کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان شمالی ،پدیده غالب برای
روزهای پایان هفته وزش باد و گاهی باد شدید ،افزایش ابر و بارش پراکنده
باران خواهد بود«.عظیم زاده» با بیان این که از امروز تا روز جمعه دمای

را شناخت ،مطالعه کافی و آگاه کردن زیرمجموعه
خــود دانست و تصریح کــرد :نقش هــای تخریبی و
شبکه های مجازی و تمرکز بر اذهان ،شبهه افکنی
و در افتادن با باورهای ملت ها ،موجب شده است
در مقطعی حساس قرار گیریم«.لطفی» افزود :باید
به دفاع از انقالب و نظام جمهوری اسالمی و انجام
وظیفه بــاور داشته باشیم و در واقــع انقالب هیچ
چیزی کم نــدارد و  39سال گذشته با همه فــراز و
نشیب های موجود مایه مباهات است.وی به اذعان
دشمن مبنی بر این که راهبردهای دشمن همچون
تهاجم فرهنگی و تحریم بــرای براندازی جمهوری
اسالمی موفقیت آمیز نبوده اســت ،تصریح کرد:
دشمن می خواهد از طریق شبهه افکنی ،ایجاد تصویر
سیاه و القای ناکارآمدی نظام دینی ،میان حکومت و
مردم جدایی افکند و فضای کشور را ناامن کند.وی
افزود :بنابراین در مقطع حساسی قرار داریم و می
خواهیم از ظرفیت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
استفاده کنیم و با حفظ روحیه انقالبی و با حداقل
هزینه از این پیچ تاریخی عبور کنیم.

عرضه میشود ،نظارت دقیقتر و بیشتری وجود
دارد اما وقتی گوشت منجمد کیلویی  50هزار تومان
عرضه میشود ،وای به حال بقیه کاالها.رئیس اداره
نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان شمالی در همین باره گفت :گزارشهایی در
رابطه با گرانفروشی گوشت منجمد برزیلی به دست
ما رسیده است«.ابراهیمی» افزود :کارشناسان این
واحد برای بررسی موضوع ،مأمور شدهاند و نتیجه
پس از بررسی و مشخص شدن موضوع ،اعالم خواهد
شد.

چهارمین سال در مصالی بجنورد برگزار می شود که البته برخالف سال
های گذشته در صحن مصلی برنامه ریزی شده و قرار است این مراسم از
ساعت  11با سخنرانی یک مداح کشوری آغاز شود .هیئت های مذهبی از
ساعت  9:30فردا از مساجد و حسینیه ها به سوی مصلی حرکت خواهند
کرد.مراسم عاشورای حسینی نیز از ساعت  8با حرکت هیئت های
مذهبی از حسینیه ها و مساجد به سوی امامزاده سید عباس(ع) آغاز و
نماز ظهر عاشورا در کنار این حرم مطهراقامه می شود .گفتنی است ،نماز
ظهر عاشورا در  ۲۲نقطه استان اقامه خواهد شد.

هوا  10درجه کاهش می یابد ،افزود :طی  24ساعت منتهی به صبح روز
گذشته ،کوسه با کمینه دمای  7درجه سانتی گراد باالی صفر ،خنک ترین
و آشخانه با بیشینه دمای  37درجه سانتی گراد باالی صفر ،گرم ترین نقطه
استان بود .همچنین در این مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب
 11و  33درجه سانتی گراد باالی صفر بود.

اخبار

بدرقه تا بهشت
اسدی -سال ها چشم انتظاری دختر شهید «علی
اصغر اکبری» به پایان رسید و فرزند ،پدر را در آغوش
گرفت؛ کامل تر بگوییم مردم یک شهر و یک استان،
پیکر این شهید را در آغوش گرفتند .روز گذشته پیکر
این شهید عالی مقام در آستانه تاسوعا و عاشورای
حسینی با حضور پر شور مردم ،مسئوالن ،نیروهای
نظامی و انتظامی ،بسیجیان و خانواده های شهدا
از فرودگاه بجنورد تا میدان قائم(عج) مورد استقبال
قرار گرفت و تشییع شد .روز گذشته باب الرضا(ع)
گنجینه معرفت ها ،میزبان پیکر شهید «اکبری» بود
که در سال  1364در عملیات والفجر  8در جزیره
«بوارین» به شهادت رسید .پیکر پاک شهید «علی
اصغر اکبری» پس از استقبال باشکوه در بجنورد به
مانه و سملقان منتقل شد و مراسم وداع با این شهید
در آشخانه برگزار شد.
رئیس ستاد اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی مطرح کرد:

ضرورت انسجام و همدلی همه
ارکان نظام
مرتضوی -انسجام و همدلی همه ارکان نظام برای
بــرون رفت از شرایط امــروز ضــروری است .رئیس
ستاد اجــرایــی چهلمین سالگرد پــیــروزی انقالب
اسالمی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران از
مانور انسانی به عنوان کارآمدترین مانور یاد کرد و
افزود :با وجود همه آمادگی کشور ،آن چه که امروز
مهم است حضور مردم در صحنه است که می تواند
فتنه ها را خاموش و امید دشمن را به ناامیدی
تبدیل کند.
«لطفی» گفت :امــروز آمریکا برای تبدیل شدن به
قدرت اول جهان نیازمند تسلط بر غرب آسیاست و
وقایع شکل گرفته در یمن ،سوریه و عراق نشان از
سرمایه گذاری در این زمینه است .وی اضافه کرد:
دشمن می خواهد با شکاف میان مردم و حاکمیت،
جدایی مردم از نظام و مسئوالن و ایجاد اختالف
میان مردم به هــدف خــود برسد که امیدواریم با
هوشیاری ،بصیرت و دشمن شناسی مــردم ،راه
به جایی نبرد.وی خواستار نگاهی فراتر از مراسم
برای چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شد و تبیین
دستاوردهای انقالب ،پاسخ به شبهات و کارنامه
 40ساله نظام برآمده از انقالب را مد نظر قرار داد و
گفت :فعالیت ما در نقش مدیریت جنگ باید تعریف
شود زیرا ما در حال جنگ ترکیبی هستیم که دشمن
از منظر اقتصادی ،روانی و عملی برای سیاه نمایی
و القای ناکارآمدی نظام دینی و ایجاد ناامیدی در
مردم ورود کرده است.
وی بیان کرد :بخش عمده مشکالت امــروز کشور
داخلی و ناشی از سوء مدیریت است .

