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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه در جلسه ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی تحلیل کرد:

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

● ● چرا مساجد درهــای شان را در طول روز به روی
مردم می بندند و فقط چند ساعت هنگام اذان باز
هستند .مگر نمی گویند مسجد خانه امن خداست؟
● ● چرا شماره  137شهرداری مشکل دارد و دیر به
تلفن های مردم پاسخ می دهد .از سویی بعد از بارها
زنگ زدن و قول پیگیری مواردی که با این شماره
در میان گذاشته می شود ،کاری انجام نشده است.

پاسخ به پیام مردمی
به دنبال درج پیامی در ستون حرف مردم در تاریخ
 97.05.07با عنوان «چــرا آب شرب روستای
ارکان در هفته  3روز قطع است؟ » ...به استحضار
می رساند :بعد از تعویض پمپ چاه و ایستگاه پمپاژ
در شهریور ماه کمبود آب شرب مرتفع شد و در
مناطقی که شبکه توزیع آب شرب مشکل داشت
لوله ها تعویض شد و هم اکنون روستا کمبود
آب شرب نــدارد.در عین حال اگر در این روستا
مشترکی با قطعی آب شرب مواجه شد می تواند
ضمن تماس با آبدار روستا به امور آبفای شهرستان
بجنورد اطالع رسانی کند.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی
خراسان شمالی

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

اختصاص اعتبار برای تکمیل
استادیوم شیروان
روزنامه خراسان در شماره  5957که اول
بهمن  1348به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از اختصاص اعتبار بــرای تکمیل
استادیوم شیروان خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :بطوریکه خبرنگار ما
اطالع میدهد برای تکمیل استادیوم ورزشی
مبلغ یک میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته
شــده کــه ب ــزودی حــوالــه خــواهــد شــد .بــرای
پیشرفت امر ورزش شیروان گامهای موثری
برداشته شده است ».در مطلبی دیگر در این
ستون با تیتر «تشکیل کمیسیون» آمده است:
«طبق دعوت رئیس آموزش و پرورش اعضای
کمیسیون صدی سه در محل اداره آموزش و
پرورش {شیروان} حضور بهم رسانیده و برای
تکمیل سکو ،پیست دوومیدانی و نرده های
استادیوم ورزشی تصمیمات الزم گرفته شد».

درون اتاق های عملیاتی دشمن

مرتضوی -دشمن با گسست نسل ها به دنبال فاصله انداختن بین نسل
جوان با فرهنگ انقالب است.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در دومین جلسه ستاد چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی استان با بیان این مطلب و با اشاره به
سخنان دشمنان مبنی بر گرفتن شیرینی  22بهمن در چهلمین سال از
مردم ،به واسطه ویژگی هایی که انقالب اسالمی دارد ،افزود :توجه به
انقالب و ایام هایی که انقالب آفریده از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به این که انتخاب  13آبان از سوی آمریکا در
واقع انتقام ضربه ای است که امام راحل از آن به عنوان انقالب دوم یاد و
تصریح کرد :بنابراین  13آبان و  22بهمن از حساسیت ویژه ای برخوردار
هستند زیرا دشمن ،سواره نظام و پیاده نظام خود را متمرکز کرده است
تا اصل نظام را نشانه بگیرد.وی با تاکید بر این که هدف دشمن به هم
ریختن اقتصاد ایران نیست بلکه او می خواهد از اقتصاد پلی به اصل
نظام اسالمی بزند ،افزود :باید فضای سالگرد انقالب ،فضای ویژه ای
باشد زیرا انقالب در  40سالگی به پختگی رسیده و دنیا به آن پی برده
است.امام جمعه بجنورد ادامه داد :دشمن در حوزه اقتدار ایران صحبت
و در سالگرد چهلمین سال انقالب برد اقتدار نظام اسالمی را محاسبه
می کند زیرا اگر نظام با همین سرعت پیش برود در آینده نه چندان دور
یک رقیب جدی در صحنه بین المللی خواهد بود و این واقعیتی است
که باید به آن توجه کرد ،بنابراین تشکیل ستاد چهلمین سالگرد ،به
خاطر اهمیت انقالب و شیطنت های شیاطین عالم است .وی به واسطه
اهمیت این مقوله بر این که امسال باید کارگروه ها و کمیته ها تحرک و
نشاط بیشتری داشته باشند و برنامه ریزی ها را جدی تر بگیرند تاکید
کرد و گفت :باید جشن  40سالگی انقالب را در بازار ببینیم.آیت ا...

«یعقوبی» در بخش دیگری از سخنانش خواستار فضاسازی دلپذیری
در این ایام شد به گونه ای که شادی  22بهمن دشمن شکن و دشمن
کش باشد ،تصریح کرد :هر چه قدرت داریم در اختیار بگیریم تا چهلمین
سالگرد انقالب را استثنایی برگزار کنیم زیرا گل کار ما این جاست.
استاندار خراسان شمالی هم در این جلسه با بیان این که هر اندازه
نسبت به معرفی بهتر انقالب برای نسل جوان قدم برداریم ،کم است،
اف ــزود :کسی احساس نکند که ما وظیفه مــان را انجام دادی ــم ،اگر
همه وظیفه مان را انجام می دادیم ،شرایط باید خیلی بهتر از این می
بود« .خباز» با اشاره به این که دشمن دندان تیز کرده است و شمشیر را از
رو بسته و با کمال وقاحت به صحنه آمده و می گوید نمی گذارم چهلمین
سال پیروزی انقالب را ببینید ،افزود :وظیفه ما بسیار زیاد خواهد بود و
در وهله نخست باید کار کنیم زیرا می خواهیم ثمره  40ساله انقالب را

به رخ جهانیان بکشیم و برای نسل جوان به گونه ای تبیین کنیم که به
دل آن ها بنشیند و احساسی را که برخی ها دارند به احسن و نیکو تبدیل
کنیم.وی ادامه داد :این اتفاق با زور و فشار نمی شود بلکه با دل ،عشق،
عالقه و همه وجود امکان پذیر است .وی از همه مدیران خواست برای
این مسئله به قدر کافی وقت بگذارند و هر آن چه در توان دارند به کار
ببندند.وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن این که این کارگروه ها
مخصوص دهه فجر نیست و ایام ا ...متفاوتی را در طول سال داریم که
یکی از آن ها  13آبان است ،افزود :باید به گونه ای وارد صحنه شویم
که همه تبلیغات دشمن را با وجود  250رسانه تصویری و صدها رسانه
صوتی خنثی کنیم.
«خباز» تاکید کرد :باید تمام تالش مان را به کار ببریم تا همه ایام را به
گونه ای تبیین کنیم که انقالبی بودن به عنوان یک افتخار مطرح شود و
جوانان احساس کنند اگر انقالبی باشند خردمند هستند.
وی ادامه داد :باید از مشاوران خوب و شخصیت های مختلف بهره بگیریم تا
کار را آن چنان که شایسته است انجام دهیم.
در این میان نقش صدا و سیما از همه قوی تر است زیرا قرار است همه
دستاوردهای ما از این کانال به اطالع مردم برسد .وی از مسئوالن خواست
به واسطه این که اربعین را در پیش داریم کار را کنار نگذارند ،بلکه باید برنامه
ها مدون و مشخص باشد.
«خباز» با تاکید بر این که در شرایطی که دشمن با این وقاحت وارد صحنه
شده است نباید از هیچ کوششی فروگذاری کنیم ،ادامه داد :البته در رفتار
مسئوالن نقاط ضعفی وجود دارد و گاهی اوقات کارهایی انجام گرفته که
به گردن انقالب مظلوم افتاده و کسی که انقالبی است باید آن را در عمل به
منصهظهوربرساند.

تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری
محمدی -طی مراسمی در روز گذشته از دکتر «علی اصغر پیلهور»
تقدیر و دکتر «مهران گرمهای» به عنوان رئیس جدید پارک علم و
فناوری استان معرفی شد.
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امــور فناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در این مراسم ،پارک علم و فناوری را متولد تئوری
های جدید در بحث توسعه مبتنی بر دانایی دانست و گفت :هر چند
در پارک علم و فناوری از علم و فناوری صحبت می کنیم اما نتیجه
ثروت آفرینی است.دکتر «کشمیری» با بیان این که در پارک علم
و فناوری ماموریت داریم سرمایه های انسانی و علمی را به ثروت و
ارزش تبدیل کنیم افزود :مدیر پارک علم و فناوری برای موفقیت باید
ماموریت و مسئولیت پارک را در رشد شرکت بشناسد ،تعامل مستمر
با همه آن هایی که می توانند در اعتالی پارک نقش داشته باشند
برقرار کند و از خودگذشتگی و تعامل مستمر و پررنگ با دانشگاه ها
داشته باشد.وی تاکید کرد :نتوانسته ایم به خوبی ارتباط پررنگی با
دانشگاه برقرار کنیم.
مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری همچنین امیدآفرینی در نسل جوان را وظیفه
و ماموریت همه مدیران و پارک های علم و فناوری را یکی از عناصر

فعال در این زمینه دانست.وی شرکت های دانش بنیان را مهم ترین
رکن حل مشکالت دانست و با بیان این که این ماموریت ما در پارک
علم و فناوری است که زیرساخت ها و امکانات الزم را برای رشد و
توسعه این شرکت ها فراهم کنیم ،ادامه داد :پارک های علم و فناوری
متفاوت از سایر مراکز پژوهشی و علمی هستند و مدیران استان در
توسعه پارک می توانند موثر باشند و نیاز است ماموریت های این
پارک را بدانند و کمک کنند.
وی تصریح کرد :مدیران استان به شرکت های دانش بنیان نگاه ویژه
و برای آن کمیته ویژه به منظور حل مسائل داشته باشند«.پورعیسی»
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان
شمالی هم بر ضرورت نگاه ویژه مدیران استان به شرکت های دانش
بنیان و حل مشکالت آن ها تأکید کرد و گفت :ما مسئوالن سعی
می کنیم بررسی مشکالت شرکت ها را در دستور کار قرار دهیم.
همچنین دکتر «پاپلی یــزدی» از استادان دانشگاه در این مراسم
اظهارکرد :پارک های علم و فناوری یکی از حلقه های مفقود شده
دانش در دانشگاه ها و صنعت هستند و می توانند زنجیره علم و ثروت
را تکمیل کنند.رئیس سابق پارک علم و فناوری استان نیز اظهارکرد:
پارک علم و فناوری استان با هدف توسعه کارآفرینی و تجاری سازی

اخبار

المپیاد ورزشی درون
مدرسه ای استارت خورد
شیرازی -پنجمین المپیاد ورزشی درون مدرسه
ای همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد.
رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی
اداره کل آمــوزش و پــرورش خراسان شمالی به
خبرنگار ما گفت :افتتاحیه پنجمین دوره المپیاد
درون مدرسه ای در مدرسه ابتدایی شاهد حضرت
رسول(ص) با حضور مسئوالن استان برگزار شد.
«مهدی خطیب زاده» افزود :این المپیاد طی  6ماه
دوم سال در سراسر استان برگزار می شود که آغاز
آن همزمان با هفته تربیت بدنی است.
وی بیان کــرد :رشته های ورزشــی که بــرای این
المپیاد در نظر گرفته میشود با توجه به شرایط
مدرسه هاست که تصمیم گرفته می شود در کدام
مدرسه چه مسابقه ای برگزار شود.
وی ادامه داد :مسابقات ورزشی رشته های بومی
و محلی هم با توجه به توان آن شهرستان حتم ًا
برگزار می شود و طبق تفاهم نامه با وزارتخانه
تصمیم بر این شد که حدود  55هزار دانش آموز
را درگیر این طرح کنیم که با توجه به اشتیاق و
استقبالی که می بینم این تعداد بیشتر هم خواهد
شد.
وی یادآور شد :این المپیاد یکی از برنامه های فوق
برنامه است که از دل همان مسابقات تیم مدرسه
انتخاب می شــود تا در رقابت هــای شهرستانی
شرکت کند و تیم قهرمان به رقابت های استانی و
قهرمان استان به مسابقات کشوری اعزام خواهد
شد.
وی ادامه داد :تعداد مدارسی که در این المپیاد
شرکت خواهند کرد آخر رقابت ها مشخص خواهد
شد.

کشف  128حلقه الستیک
قاچاق

ایده ها با مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از سال  90شروع
به کار کرد و سال  91ساختمان پارک علم و فناوری استان افتتاح
شد.دکتر «پیله ور» ابراز کرد :مجوز  3مرکز رشد جامع در سال های
 90تا  93به ترتیب در بجنورد ،شیروان و اسفراین گرفته شد.وی
به فعالیت  106هسته و واحد فناور در پارک علم و فناوری استان
اشاره کرد و افزود :تاکنون  2.5میلیارد تومان از طریق پارک علم و
فناوری به این واحدها و شرکت ها داده شده است.دکتر «گرمهای»
رئیس جدید پارک علم و فناوری استان نیز به تشریح برنامه های خود
پرداخت و کیفیت گرایی ،ارتقای جایگاه پارک علم و فناوری و ترویج
فناوری در استان را از جمله اهداف در نظر گرفته شده دانست.

صدیقی 128 -حلقه الستیک و قاشق و چنگال
قــاچــاق کشف و ضبط شــد .مدیرکل تعزیرات
حکومتی خراسان شمالی گفت :ماموران پلیس
آگاهی استان در بازرسی از یک انبار در بجنورد
موفق به کشف  128حلقه الستیک قاچاق شدند.
«سیدالموسوی» با بیان این که ارزش کاالهای
کشف شده  700میلیون ریال است اظهار کرد:
طی گــزارش دیگری پلیس آگاهی استان بعد از
بازرسی از یک واحد باربری موفق به کشف و ضبط
تعدادی کارتن قاشق و چنگال قاچاق به ارزش 40
میلیون ریال شد«.سیدالموسوی» افــزود :پس از
بررسی دقیق پرونده و احراز تخلف صورت گرفته
عالوه بر ضبط کاال ،متهم به پرداخت  40میلیون
ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

