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

● ● دور میدان «محمدعلی پهلوان» در جاده گلستان
شهر بجنورد تعدادی از رانندگان نیسان وانت
خود را پــارک می کنند و میوه می فروشند که
بسیار خطرآفرین است.
● ● آبشربدرشهرکفرهنگیانبجنوردکیفیتخوبی
ندارد .هر چند روز باید صافی شیرآالت را باز کنیم تا
امالحیراکهدرآنهارسوبکردهاست،خارجکنیم.
● ● از شــهــرداری فـــاروج خواهشمندیم در زمــان
بارندگی برای باز کردن جوی های خیابان ها
اقدام کند زیرا تردد عابران خیلی مشکل و کوچه
ها و خیابان ها به ونیز تبدیل می شود.

خبر
در اتوبوس های شهری بجنورد
اختصاص می یابد

توان جویان؛  ۲صندلی

دو صندلی در اتوبوس های درون شهری به توان
جویان نابینا و کم بینا اختصاص یافت« .شافعی»
سرپرست سازمان بار و مسافر شهرداری بجنورد با
اعالم این خبر افزود :دو صندلی اول پشت کابین
راننده اتوبوس هــای درون شهری به ایــن افــراد
اختصاص یافته و تابلوی راهنما نیز در محل نصب
شده است تا شهروندان ،همکاری الزم را برای
اختصاص این محل به روشندالن داشته باشند.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

کمک مردم بجنورد به آموزش
و پرورش
روزنامه خراسان در شماره  6365که 30
خرداد  1350به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از کمک مــردم بجنورد به آموزش
و پـــرورش خبر داده اســت .در ایــن مطلب
مــی خــوانــیــم« :مــــردم شــهــرســتــان بجنورد
بمنظور پیشرفت آمــوزش و پــرورش و توسعه
موسسات جدید فرهنگی کمک هائی {در
قالب واگــذاری زمین} به آمــوزش و پرورش
نموده اند .از طرف شهرداری مقدار 250
متر مربع زمین بــرای ایجاد آموزشگاههای
جدید بآموزش و پرورش واگــذار شده است.
همچنین زمین مورد نیاز  20باب دبستان از
طرف مردم روستاها بآموزش و پرورش اهدا
شده است».

شنبه  ۲۷بهمن ۱۰ 1397جمادی الثانی  14۴۰شماره 2۹۳۲

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مخالفت دانشجویان و طالب با الیحه FATF
محمد آگاهی -جمعی از دانشجویان دانشگاه های
بجنورد و طالب این شهر در مخالفت با تصویب الیحه
 FATFعصر روز گذشته در مسجد دانشگاه آزاد بجنورد
تحصن کردند .به گفته دانشجویان ،این تحصن تا ظهر
امروز ادامه خواهد داشت .تحصن کنندگان در آغاز
تحصن خود بیانیه ای صادر کردند که در بخشی از آن
آمده است :در ایام جشن  40سال استقالل و بازگشت
به خویشتن چه مصلحتی برای نظام می تواند باالتر از
این باشد که با رأی منفی به  FATFو لوایح آن افول غرب
را محقق کنید و ریشه جریان لیبرال و غرب گرای درون
را بخشکانید .بنابراین متذکر می شویم در صورت
تصویب لوایح استعماری جریان دانشجویی به هیچ
عنوان سکوت نخواهد کرد و از هرگونه ضایع شدن
حقوق بحق ملت شریف ایران جلوگیری خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،نماینده ولی فقیه نیز در جمع
تحصن کنندگان حاضر شد و سخنرانی کرد .نماینده

ولی فقیه در استان با بیان این که عزتمندی در روابط
خارجی و مرزبندی در آن از ستونهای تمدن اسالمی

با پرداخت  20میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت؛

است ،افزود :سیاست انقالب پشت کردن صددرصدی
به غرب و خارج از کشور نیست بلکه داشتن ارتباط

عزتمندانه و متوازن است بنابراین تصویب هر قانون
سیاست خارجه در کشور باید در گرو حفظ مرزبندی

شهردار فاروج در نشست هم اندیشی تالش برای ساختن مطرح کرد:

زنجیره صنعت چوب استان تکمیل شد

ضرورت استفاده از ظرفیت فاروجی های مهاجر

شیری -زنجیره صنعت چوب استان با پرداخت  20میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت تکمیل شد.مدیر
صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :با حضور مدیر تحقیقات بازار
ستاد مرکزی تهران در استان ،در روستای خرق فاروج به عنوان دومین روستا طرح «یک روستا ،یک محصول»
افتتاح شد«.نبی زاده» گفت« :سارمران» اولین روستا در زمینه گلخانه بود که طرح آن در گذشته افتتاح شد
و امسال هم با توجه به مطالعات انجام شده طرح صنعت چوب در روستای خرق فاروج افتتاح شد.وی افزود:
تاکنون چوب در استان خام فروشی می شد اما با کمک در بحث اشتغال روستایی و تجهیز  12کارگاه ،اکنون
زنجیره صنایع چوبی در استان تکمیل شده است و خام فروشی نمی شود.وی خاطرنشان کرد :با تکمیل این
زنجیره ،خاک اره های تولیدی در کارگاه های صنایع چوبی که تا به حال دور ریخته می شد اکنون به زغال
فشرده تبدیل و صادر می شود.وی اضافه کرد :در مجموع برای تکمیل این زنجیره بیش از  20میلیارد ریال
تسهیالت پرداخت کردیم و هنوز هم اگر متقاضی باشد آمادگی پرداخت داریم چون ارزش افزوده خوبی دارد.

میم پرور -شهردار فاروج در نشست هم اندیشی تالش برای ساختن ،بر ضرورت استفاده از ظرفیت فاروجی
های ساکن در سایر شهرهای کشور برای شرکت در همایش ویژه عمران و آبادانی این شهر که تابستان سال
آینده برگزار خواهد شد ،تأکید کرد«.حسین پوران» گفت :بانک اطالعاتی کاملی از گروه ها و چهره های مهم
فاروجی که در کشور مطرح هستند تشکیل و با شناخت توانمندی ها و ویژگی های آنان از ظرفیت آن ها در
زمینه های مختلف علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...استفاده شود.عضو شورای شهر و مسئول برگزاری این
همایش نیز با اشاره به اهداف برگزاری آن گفت :با توجه به این که ساالنه میلیون ها مسافر و گردشگر از این
شهر می گذرند ،ضرورت دارد با اتحاد و همدلی گروه های مختلف ،تغییرات اساسی در چهره این شهر انجام
شود.دکتر «نامدارپور» افزود :با تشکیل کمیته های مختلف و استفاده از نقطه نظرات آن ها ،تالش می کنیم از
ظرفیت تمام کسانی که دغدغه اساسی برای این شهر دارند ،استفاده شود«.ایزدجو» رئیس شورای اسالمی
شهر فاروج نیز گفت :این همایش با هدف شناساندن بیشتر چهره این شهر به مردم برگزار خواهد شد.

اهل سنت جرگالن حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان
را محکوم کردند
نجاهی -اهــل سنت جرگالن حادثه تروریستی
سیستان و بلوچستان را محکوم کردند.روحانی و

مدیر مدرسه علمیه اهل سنت هدایتی کالته ابریشم
جرگالن حادثه تلخ تروریستی سیستان و بلوچستان

«نرگس اکبری» معاون فرماندار جاجرم شد
معینی -در جلسه شورای اداری جاجرم ،پنجمین
انتصاب بانوان در عرصه مدیریتی این شهرستان
انجام و «نرگس اکــبــری» به سمت معاونت برنامه
ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری جاجرم
منصوب شد.به گزارش خبرنگار ما ،این انتصاب به

پیشنهاد «آذری» فرماندار جاجرم و با حکم دکتر
«محمد علی شجاعی» استاندار خراسان شمالی
صورت گرفت.دکتر «حیاتی» معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در این جلسه
با محکوم کردن حادثه تروریستی و تسلیت شهادت

را محکوم کرد.خال محمد آخوند «سرفراز» افزود:
شــهــادت غــیــور مـــردان و حافظان امنیت توسط
دشمنان اسالم و کشور در سیستان و بلوچستان
را تسلیت می گویم.وی گفت :استکبار جهانی با
برنامه های تفرقه افکنانه و نقشه های شوم برای
تزلزل نظام مقدس جمهوری اسالمی کاری از پیش

جمعی از پــاســداران انقالب
در سیستان و بلوچستان
گفت :دشمنان همواره تالش
کرده اند جلوی حرکت رو به
جلوی ما را بگیرند و منابع
خدادادی ما را به یغما ببرند
اما بعد از  ۴۰سال اعالم می کنیم که ماندیم و می
مانیم و ایــن پیام انقالب اســت.وی با بیان ایــن که

نخواهد برد و همبستگی و وحــدت از بین رفتنی
نیست«.دولت گلدی نجاهی» مدرس حوزه علمیه
حامدیه بهار هم این حادثه تروریستی در سیستان و
بلوچستان را محکوم کرد.همچنین «آخوند کمالی»
مدیر مدرسه خادمیه امانلی نیز با صدور بیانیه ای
این اقدام تروریستی را محکوم کرد.

با وحدت و همدلی و هم افزایی می توان با برنامه
محوری در استان توسعه ایجاد کــرد ،ادامــه داد:
سیاست استاندار خــراســان شمالی ،عملگرایی و
حرکت انقالبی و جهادی است و می توان با امکانات
کم کــارهــای بزرگی انجام داد«.آذری» فرماندار
جاجرم نیز بیان کرد :تحوالت عظیمی در بخش های
مختلف صنعتی ،زیر ساختی ،کشاورزی و خدمات
رسانی در جاجرم اتفاق افتاده است.

و عزت نظام جمهوری اسالمی ایران باشد .آیت ا...
«یعقوبی» ادامــه داد :عده ای با خدعه می خواهند
بنای مشکالت و عدم تصویب قــراردادهــا را بر دوش
رهبری بیندازند .وی تصریح کــرد :مذاکرات ادامه
دار و بی نتیجه در نهایت منجر به این شده است که
ایران از مواضع موشکی و منطقه ای خود کوتاه بیاید.
امــام جمعه بجنورد خاطرنشان کــرد :در این شرایط
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید تحت تاثیر
فضاسازی ها قرار گیرند و باید تصمیمی بگیرند که
ایران اسالمی زیر بار سلطه نرود.
وی اظهارکرد :اعتماد به خدا و کفر به طاغوت و عمل
به رهنمودهای قانون باید در رأس امور سیاست خارجه
ما باشد.همچنین در پایان آیین عبادی ،سیاسی نماز
جمعه روز گذشته در بجنورد عده ای از دانشجویان
با تجمع مقابل مصالی امام خمینی(ره) خواستار رد
الیحه « »FATFشدند و تصویب آن را باعث زیر سلطه
قرار گرفتن کشور توسط استکبار دانستند .به گزارش
خبرنگار ما ،تجمع کنندگان ،اروپایی ها را نیز همچون
آمریکایی ها غیر قابل اعتماد و سرنوشت « »FATFرا نیز
همچون برجام دانستند.

اخبار

برف و باران استان را فرا
میگیرد
احتمال سیالبی شدن مسیل ها

صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با
پیش بینی بارش برف و باران و کاهش  8درجه ای
دما با توجه به رگباری بودن بارش ها در خصوص
احتمال وقوع روانــاب و سیالبی شدن مسیل ها
در منطقه هشدار داد .رئیس پیش بینی اداره کل
هواشناسی استان گفت :با ورود سامانه بارشی
برای روز شنبه تا یک شنبه افزایش ابر ،وزش باد
نسبت ًا شدید ،بارش بــاران و به تدریج اواخــر شب
بــارش بــرف و در ارتــفــاعــات و نقاط کوهستانی
کــوالک بــرف و مه گرفتگی و بــرای روز دوشنبه
بارش پراکنده باران پیش بینی می شود« .هاشمی
دوین» افزود :با توجه به رگباری بودن بارش ها و
کوالک برف از روز شنبه تا یک شنبه ،وقوع رواناب
و سیالبی شدن مسیل ها و در گردنه ها لغزندگی
جاده ها و کاهش دید قابل انتظار است .وی با بیان
این که اوج فعالیت سامانه بارشی در منطقه از
اواخر روز شنبه تا صبح یک شنبه است ،اظهار کرد:
با نفوذ هوای سرد دمای هوا تا صبح روز دوشنبه 8
درجه کاهش می یابد.

برگزاری جشنواره مدهامتان
مرحله استانی سیزدهمین جشنواره قرآنی مدهامتان
ویژه اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد
استان در مدرسه قرآنی مشکات برگزار شد.

