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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

همزمان با دهه دوم فاطمیه برگزار شد؛

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

● ●بر کیفیت آموزش دانشگاه های علمی -کاربردی
نظارت شــود .سطح علمی بعضی از این مراکز
پایین است.
● ● مدت هاست بنزین سوپر در پمپ بنزین های
بجنورد پیدا نمی شود و می گویند برویم آن را از
مشهد تهیه کنیم که جای تعجب دارد.

خبر

«امیرحسین» بر سکوی دوم
جام جهان پهلوان تختی
شیرازی  -امیرحسین محمدی ،کشتی گیر وزن
 97کیلوی کشتی آزاد ایران ،این بار در رقابت های
جام جهان پهلوان تختی در وزن  125کیلو گرم
روی تشک رفت و با قهرمانانی که حداقل  30کیلو
اختالف وزن بیشتر داشتند رقابت و در نهایت مدال
نقره این جام معتبر را از آن خود کرد.به گزارش
خبرنگار ما ،سی و نهمین دوره رقابت های بین
المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی «گرامی
داشــت دهه مبارک فجر» با حضور کشتی گیران
مدعی داخلی در کنار آزادکــارانــی از  ۹کشور در
سالن امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار شد.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

لوله کشی آب در زیارت
روزنامه خراسان در شماره  6351که 13
خرداد  1350به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  5از لوله کشی آب در زیارت شیروان
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«عملیات لوله کشی زیارت از توابع شیروان
در شرف اتمام است و با این اقدام {اهالی} که
قبال از لحاظ آب آشامیدنی در مضیقه بودند
دارای آب بهداشتی شده و موجب خشنودی
اهــالــی گــردیــد ».در مطلبی دیــگــر در این
صفحه آمده است« :قرارداد ساختمان حمام
بهداشتی قریه حسین آباد {شیروان} منعقد
گردید و بزودی عملیات ساختمانی آن شروع
خواهد شــد ».در یکی دیگر از مطالب این
صفحه می خوانیم« :باد و طوفان در شیروان
موجب خسارات بمحصوالت سردرختی و
باغات انگور شیروان وارد نمود و چند درخت
تنومند را از ریشه کند».

سوگواری برای بانوی آفتاب
مرتضوی -شهر در غم جانسوز بانوی آفتاب سیاهپوش شده است؛
حضرت فاطمه زهرا (س) مادری مهربان برای پدر تنهایش لقب گرفت
و همچنان رد پای حضورش در سطر سطر تاریخ اسالم میدرخشد .این
روزها دل داغدار امت تمام قد به احترام تو ایستاده و به شکیبایی تو فکر
میکند؛ بانوی صبر و دلدادگی.
این روزها نه تنها یک شهر و استان بلکه همه دنیا عزادار تو هستند .جای
جای خراسان شمالی؛ گنجینه معرفت ها در سالروز شهادت مظلومانه
مادر اهل بیت(ع) ،حضرت فاطمه زهرا (س) به سوگ نشست .مساجد،
حسینیه ها و تکایای استان در این روزها و شب ها میزبان عاشقان اهل
بیت عصمت و طهارت(ع) بودند و مجالس و مراسم عــزاداری حضرت
صدیقه کبری(س) با حضور جمعی از مسئوالن استان و علما و روحانیان
پرشورتر از همیشه برگزار شد .گزارش خبرنگار ما حاکی است :مساجد،

حسینیه ها ،تکایا ،میادین و معابر سیاهپوش شدند و آیین عــزاداری
و سوگواری سالروز شهادت دخت نبی مکرم اســام(ص) در خراسان
شمالی ،با حضور پرشور و گسترده مردم و مسئوالن برگزار شد و مراسم
دسته روی محبان حضرت زهرا (س) در بجنورد به سمت حرم مطهر
حضرت سید عباس بن موسی بن جعفر(ع) نشانه عشق و عالقه مردم
خداجوی خراسان شمالی به خاندان عصمت و طهارت(ع) بود.مراسم
عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به همت هیئت حسین
جان با حضور جمع کثیری از اقشار مختلف مردم و مسئوالن در حسینیه
سنخواستی ها برگزار شد.
در کنار سوگواری مردم و عاشقان ائمه اطهار(ع) در مساجد ،حسینیهها،
امامزادهها و دیگر اماکن مقدس شهرها و روستاهای مختلف استان،
برگزاری سوگواره یاس نبوی در امامزاده سید عباس (ع) بجنورد همزمان

 9:30صبح؛ شروع حماسه
وع ــده م ــردم انقالبی و همیشه در صحنه بــرای
شرکت در مراسم راهپیمایی چهلمین سالگرد
پــیــروزی انــقــاب اســامــی در مرکز اســتــان فــردا
ساعت  9:30از میدان شهید به سمت مصالی این
شهر خواهد بود و در این مراسم آیت ا« ...حسینی
خراسانی» عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه
مدرسان حوزه علمیه قم سخنرانی خواهد کرد.

در همین باره ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استان در بیانیه ای از عموم مردم مومن و والیتمدار
خراسان شمالی برای حضور در راهپیمایی دشمن
شکن یوم ا22 ...بهمن دعوت کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است :در آستانه سالروز
چهلمین پگاه آزادی و سالگرد جشن عزت ،آزادی
و شرافت باعظمت ترین انقالب عصر که متبرک

امام جمعه موقت بجنورد مطرح کرد:

در کمیسیون تلفیق بودجه  98تصمیم گیری شد

افزایش  50میلیارد تومانی
بودجه عمرانی استان

شده به ذکر ام االئمه(ع) ،حضرت فاطمه زهرا(س)،
ایــران عزیز اسالمی در حالی وارد پنجمین دهه
از این انقالب معجزه گون و الهی خواهد شد که
دشمنان قسم خورده این مرز و بوم مأیوس تر از هر
زمانی سیر قهقرایی خویش را طی می کنند و این
جوانان برومند مرز پر گوهر و سربازان مجاهد راه
حق هستند که جاودانه تاریخ خواهند ماند و مردان
غیرتمند حسینی و زنــان عزتمند فاطمی میهن
عزیز اسالمی گوش به فرمان ولی و مقتدای خود،
حضرت امام خامنه ای(مدظله) در میعادگاه یوم ا...

22بهمن ،به رسم دلدادگی و ارادت ،با قلب هایی
زهرایی بار دیگر حماسه ساز خواهند شد و به فرموده
رهبر معظم انقالب شگفتی دیگری را در وعده گاه
عشاق رقــم خواهند زد.ســتــاد چهلمین سالگرد
پــیــروزی انــقــاب اســامــی اســتــان از عموم مــردم
والیتمدار و مومن و وفادار دعوت می کند تا همچون
همیشه با حضور پرشور و خروش خود در راهپیمایی
یوم ا22 ...بهمن ،شـکوه وحدت و همـبسـتگـی،
حضـور ملـی ،عـزت و عظمـت و اقتـدار خویش را به
نمایش بگذارند.

دیگر بر جان دشمنان نظام لرزه خواهد انداخت .وی
افزود :حضور مردم در راهپیمایی  ۲۲بهمن می تواند
تو دهنی محکمی برای استکبار باشد و به کشورهای
اروپــایــی ثابت کند وحــدت و همبستگی ملت ایــران
با گذشت چهل سال ناگسستنی اســت .وی با بیان
این که حضور مــردم ،پشتوانه دولتمردان برای حل
مشکالت است و مسئوالن باید قدر این پشتیبانی
را بدانند ،اظهارکرد :کم کاری دولت نسبت به ملت
نوعی خیانت به اسالم محسوب می شود و همچنین

می تواند ضربه های جبران ناپذیری را به کشور وارد
کند ،مسئوالن وظیفه خدمت رسانی صادقانه را دارند.
خطیب موقت جمعه بجنورد با اشاره به آیات قرآن بیان
کرد :سرنوشت هیچ ملتی تغییر نخواهد کرد مگر آن
که خــودش بخواهد و مــردم ایــران در  22بهمن 57
سرنوشت شان را تغییر دادند .وی خاطرنشان کرد:
مردم در  22بهمن به شکرانه این آزادی و استقالل،
با وحدت و یکپارچگی جشن بزرگی خواهند گرفت تا
به دشمنان یادآوری کنند همیشه به آرمان های نظام
اسالمی وفا دارند و جانانه از آن دفاع خواهند کرد .وی
با تأکید بر این که مسئوالن در برابر نقشه های دشمنان
هوشیارانه عمل کنند ،گفت :اقتصاد مقاومتی راه
نهایی بیرون رفتن از مشکالت اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد :ملت ایران طی  ۴۰سال اخیر از نظام
استکبار جهانی خیری ندیده و هر زمانی که به فرامین
رهبر انقالب و امــام راحــل جامه عمل پوشانده راه
درست و بالنده را در پیش روی خود قرار داده است و
برای رفع مشکالت چارهای جز بهروز شدن مدیریتها
نداریم .حجت االســام «مهدوی پــور» تصریح کرد:
اروپایی ها پس از مدت ها وعده دادن به منظور ایجاد
ساز و کاری برای مبادالت تجاری با ایران ،اکنون بهانه
جویی می کنند و ضــروری است مسئوالن سیاست
خارجی ما هوشیارانه عمل کنند .وی همچنین ضمن
تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهــرا(س)
گفت :سیره دختر پیامبر گرامی اسالم صبر و استقامت
در برابر مشکالت و توطئههای دشمنان بود.

شیری -بودجه عمرانی خراسان شمالی با تصمیم
گیری در کمیسیون تلفیق بودجه  50 ،98میلیارد
تومان افزایش یافت.رئیس مجمع نمایندگان خراسان
شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افــزود :برای
کمک به پروژه های ملی ،در کمیسیون تلفیق تصمیم
گرفته شد  3هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی

در اختیار نمایندگان گذاشته شود که سهم هر نماینده
از این اعتبارات در استان  10میلیارد تومان است و در
مجموع  50میلیارد تومان در اختیار نمایندگان قرار می
گیرد«.قربانی» گفت :اکنون فرم های مربوطه در اختیار
نمایندگان قرار گرفته است تا پایان هفته تکمیل و پروژه
های اولویت دار مشخص و تخصیص بودجه انجام شود.

وی این تخصیص بودجه را آخرین تصمیم در کمیسیون
تلفیق بودجه ذکر و خاطرنشان کــرد :بــرای همسان
سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی معلمان عالوه
بر بودجه ای که دولت در نظر گرفته 3 ،هزار و 500
میلیارد تومان بودجه دیگر هم در نظر گرفته شد تا در
کمیسیون های آموزش و برنامه و بودجه بررسی شود.

 22بهمن؛ روز فرود خشم ملت بر سر استکبار

آگاهی -پاسخ دندان شکن دوباره مردم در روز 22
بهمن ،لزوم توجه هر چه بیشتر به اقتصاد مقاومتی
بــرای بــرون رفــت از مشکالت اقتصادی و وحــدت و
یکپارچگی مردم مهم ترین محورهای سخنان امام
جمعه موقت این هفته بجنورد بــود .حجت االسالم
«رحیم مهدوی پور»  22بهمن را روز فرود خشم ملت
ایــران بر سر استکبار جهانی دانست و گفت :حضور
پرشور مــردم در راهپیمایی  22بهمن ،پشتیبانی
دوباره آنان از والیت فقیه را به نمایش می گذارد و بار

با  14امامزاده شاخص دیگر در استان نشانه ارادت مردم و الگوپذیری از
بانوی آب و آیینه و اسوه ایثار و صبر در دهه دوم فاطمیه بود.

یادداشت سردبیر

تردید نکنیم
علی ولــی زاده -تردید نکنیم فــردا حضور هر
ایرانی در راهپیمایی  22بهمن فقط جنبه انقالبی
ندارد بلکه انگیزه دینی ،عقالنی و ملی دارد.
بدیهی اســت یکی از مصادیق «حــب الوطن من
االیمان» شرکت در راهپیمایی  22بهمن است
زیرا دوربین های جهانی به ایران نگاه می کنند تا
حضور مردم را تحلیل و بر مبنای آن گزینه انتخاب
کنند.
بـــرای بــدخــواهــانــی کــه اســتــقــال ملت را بــرای
خود سم می دانند و حیات شان را در وابستگی
ملتها می بینند تحمل ایرانی که در ردیف باالی
کشورهای برخوردار قرار گیرد خیلی سخت است.
به طور قطع برای آن ها غیرقابل تحمل است که
کشوری در حال تحریم در جنگ تحمیلی ،پیروز
یا به باشگاه هسته ای دنیا وارد شود و در حالت
تحریم او یک طرفه میز مذاکره قرار گیرد و  6کشور
صنعتی و پرمدعا یک سو قرار گیرند.
قطعا بــرای بدخواهان ایــن شرایط قابل تحمل
نیست و از همه مهم تر آن ها برای این که بتوانند
حرکت های آزادی خواهان را کنترل کنند نباید
بگذارند ایــران موفق شود تا الگوی دیگران قرار
نگیرد بنابراین شرایط موجود را نباید به طور
طبیعی محاسبه کــرد و تنها به حساب مدیریت
دانست.
البته بسیاری از کاستی ها نمی تواند جدا از
کاستی هــای مدیریتی محاسبه شــود به طور
قطع بخشی از کاستی ها ناشی از ضعف مدیران
است ولی نباید فراموش کرد جنگ اقتصادی و
به خصوص روانــی تمام عیار ،علیه ایــران شکل
گرفته و برخی فشارها ناشی از این شرایط است
بنابراین بــرای دفــاع از حرمت و کیان ارضــی و
حراست از خون شهیدان ،اقتضا دارد در حماسه
بزرگ  22بهمن هر یک به فراخور خود نقشی را
ایفا کنیم.
البته حضور در  22بهمن قطعا به معنای این
نیست که مردم از برخی کاستی ها گالیه ندارند
یا این که همه چیز گل و گالب است ولی حضور
نیافتن در یک حماسه ملی چه دلیلی می تواند
داشته باشد؟ باالخره حضورمان به هر میزان
که بازدارندگی داشته باشد به همان میزان در
استقالل ایران و حراست از خون شهیدان سهیم
خواهد بود.
جــان سخن ایــن کــه بــا حــضــورمــان بــایــد تفاوت
چهلمین سال را با قبل اعالم کنیم .برای حضور
در راهپیمایی  22بهمن نباید تردید کنیم و نه
تنها خودمان شرکت کنیم بلکه دسته جمعی و با
خانواده در خلق حماسه ای که هم وزن و همخوان
با قد و قواره ایران باشد دخیل شویم و با حضورمان
به بدخواهان بفهمانیم که ایــن جا ای ــران؛ مهد
خدامحوری است.

