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

● تعداد متکدیان در فاروج افزایش یافته که عالوه
بر زشت شدن چهره شهر موجب ایجاد مزاحمت
برای مسافران می شود.
● چرا بسته های اینترنتی هیچ حساب و کتابی
ندارند و با این که حجم کمی از آن ها استفاده
می کنیم به سرعت تمام می شوند؟
● دوربــرگــردان سمت اکبرجوجه بجنورد بسیار
خطرناک و حادثه خیز است چون راننده در این
مکان دید خوبی ندارد .بارها در این نقطه تصادف
رخ داده است.
● قیمت اجناس عــاوه بر ایــن که مــدام در حال
افزایش اســت ،از این مغازه به آن مغازه تفاوت
دارد ،در این شرایط چرا نظارت بر بازار افزایش
نمی یابد؟
● با آن که قیمت وام ازدواج افزایش یافته است
اما ما زوج هایی که می خواهیم مراسم عروسی
بگیریم و زندگی مان را زیر یک سقف شروع کنیم
با این گرانی ،هنوز اندر خم یک کوچه هستیم و
مستأصل مانده ایم.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

کمبود دندان پزشک در
اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  6380که  16تیر
 1350به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه 3
از کمبود دندان پزشک در اسفراین خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم« :شهرستان
اسفراین در حال حاضر از مزایای درمانی و
بهداشتی برخوردار است و تنها مشکلی که
وجود دارد کمبود دکتر دندان پزشک میباشد
و بیماران مجبورند پس از تحمل ناراحتی و
هزینه زیاد برای معالجه دندان یا کشیدن آن
به مشهد یا سبزوار مسافرت نمایند .اهالی
ازبهداری کل خراسان تقاضا دارنــد نسبت
باعزام دکتر دندان پزشک اقدام نمایند ».در
مطلبی دیگر در این صفحه با تیتر «فعالیتهای
انتخاباتی» آمده است« :حوزه های ثبت نام
در نه منطقه مستقر شد و گزارش کارکد آنها
زیر نظر فرماندار اسفراین مخابره میشود .
در این چند روزه نامبرده از حوزه های صفی
آباد -بام -اردغــان -روئین مرتبا سرکشی و
دستورات الزم برای حسن برگزاری آن صادر
نموده است».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

توصیه های نماینده ولی فقیه به فعاالن قرآنی
انتقاد آیت ا ...از ترویج فرهنگ غربی به جای فرهنگ قرآنی در احوال پرسی ها

مرتضوی -نماینده ولــی فقیه در استان در آیین
تجلیل از برگزیدگان جشنواره تــاوت ،حفظ قرآن
و رسانه در قــرآن به نقش جشنواره های قرآنی در
حرکت جامعه به سمت فضای دلپذیر معنوی اشاره
کرد و بر قرار گرفتن در این مسیر در طول زندگی
تاکید کرد.
آیت ا« ...یعقوبی» با بیان این که هر چند این سفره
معنوی گسترده است اما همه از آن برخوردار نمی
شوند و برخی ها از کنار این سفره بی تفاوت عبور
می کنند ،خطاب به فعاالن قرآنی در این محفل اعالم
کرد :این سرمایه عظیمی است که از جانب خداوند
به شما عطا شده است و باید بر اساس این سرمایه،
سبک زندگی خود و دیگران را ترسیم کنید.
رئیس شورای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی استان
با مهم خواندن سبک زندگی قرآنی بر راهنمایی
گرفتن از قرآن در زمینه معامالت ،آموزش ،پرورش،
ارتباطات ،اقتصاد و سیاست تاکید کرد.
وی با تاکید بر این که باید با قرآن نبض جامعه دینی
زده شود و در متن جامعه باشد ،تصریح کرد :قرآن
تنها برای خواندن نیست بلکه کتاب زندگی و قرار
است بر اساس آن ،جامعه ای محکم و استوار ساخته
شود.امام جمعه بجنورد ،ترویج فرهنگ غربی به جای

فرهنگ قرآنی در احوال پرسی ها را از آسیب های
موجود ذکر کرد و افزود :باید مراقب باشیم از فرهنگ
قرآنی دور نشویم.
آیت ا« ...یعقوبی» ادامــه داد :میدان فعالیت قرآن
فراوان است و باید آن ها را شناسایی کنیم زیرا نسل
جدید به واسطه وجود فضایی مزاحم نیاز بیشتری
به قرآن دارد ،بنابراین باید قرآن ،مفاهیم و فرهنگ
قرآنی را نهادینه کنیم تا نسل آینده مان بیمه شود و

شبیخون و تهاجم فرهنگی نتواند بر ما تاثیر بگذارد.
وی با اشــاره به بیانیه رهبری در آستانه دهه پنجم
انقالب و خطاب قــرار دادن جــوان ها از حاضران
خواست فعالیت های قرآنی متناسب با این بیانیه
را انجام دهند و تصریح کرد :یکی از مسئولیت های
سنگین تشکل ها و موسسات قرآنی تزریق معنویت و
اخالق به نسل جدید است تا انسان های خود ساخته
ای تربیت شوند .وی خاطرنشان کرد :از آن جایی که

در این بیانیه فردسازی ،جامعه سازی و تمدن سازی
مورد توجه قــرار گرفته است خواستار توسعه نگاه
فعاالن قرآنی و حرکت به سمت تفسیر و تدبر در قرآن
شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم با
اشاره به روند برگزاری جشنواره به شرکت  217نفر
در آن پرداخت و افزود 29 :نفر حائز رتبه های برتر
شدند.
«حسین فرخنده» تبدیل کردن آموزه های قرآنی از
طریق زبان هنر به رفتارهای اجتماعی را از اهداف
بــرگــزاری ایــن دوره از جشنواره دانست و تصریح
کرد :تمام تالش ما این بود که فضایی را برای اهالی
فرهنگ و هنر و رسانه فراهم کنیم تا معرفت های
دینی در آن رشد کند و تلفیق این معرفت دینی با هنر
تاثیر به سزایی در تعمیق فعالیت های دینی و قرآنی
دارد.
وی ادامه داد :یکی از راه های توسعه فرهنگ قرآنی
هم افزایی و تعامل دستگاه های مختلف است و در
این راستا پیش نویس سند توسعه قرآن آماده شده
تا فعالیت ها منظومه وار با همکاری و هم افزایی
دستگاه ها صورت بگیرد.به گزارش خبرنگار ما در
این آیین از برگزیدگان این دوره تجلیل شد.

تجلیل از برترین های جشنواره آواها و نغمات دینی

جزئیاتی از امهال تسهیالت کشاورزی در استان

مرتضوی 25 -گروه در جشنواره آواها و نغمات دینی قرآن و عترت تجلیل شدند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی در آیین پایانی جشنواره آواها و نغمات دینی قرآن و عترت به تبیین تاثیرات
آن پرداخت و شناسایی ظرفیت ها و پرورش آن ها را از دستاوردهای این جشنواره اعالم کرد«.حسین
فرخنده» با بیان این که از این طریق تالش شد استعدادهای هنری در مدارس شناسایی شوند ،تصریح
کرد :فضاهای فرهنگی و هنری موجود در شهرستان ها همچون مجتمع های فرهنگی و هنری بستری
مناسب برای حرکت عالقه مندان به سمت فعالیت به شکل تخصصی تر است.وی ادامه داد :هر اندازه
استعدادهای هنری را شناسایی کنیم افق روشن تری در عرصه هنر ترسیم می شود .معاون پرورشی و
فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این مراسم به ثبت نام  40هزار دانش آموز
در سامانه حفظ  30جزء قرآن اشاره کرد«.شورزاده» شرکت  667نفر در  62گروه و موفقیت  25گروه
برای کسب رتبه برتر در این جشنواره را دستاورد این دوره بیان کرد .گزارش خبرنگار ما حاکی است ،این
جشنواره از سلسله جشنواره های قرآن و عترت استان است که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی،
آموزش و پرورش و موسسه فرهنگی و هنری پردیس آیندگان برگزار شد.

شیری -جزئیاتی از امهال تسهیالت کشاورزی در استان تشریح شد.معاون برنامه ریزی و بودجه فرماندار
بجنورد در این باره به خبرنگار ما گفت :طبق بند «خ» ماده  33قانون برنامه ششم توسعه ،بخشودگی سود،
کارمزد و جریمه وام های کشاورزی خسارت دیده و امهال اصل وام ها به مدت سه سال است ،بر همین اساس
کارگروهی در فرمانداری بجنورد تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری شد« .اعلمی» افزود :براساس
مصوبه اجرایی هیئت دولت ،سهم خراسان شمالی از تسهیالت امهال کشاورزی  34میلیارد تومان تعیین
شده است که طی بررسی و شاخص های موجود 4 ،میلیارد تومان به شهرستان بجنورد اختصاص یافت .وی
خاطرنشان کرد :بر همین اساس تقاضا داریم کشاورزانی که وام آن ها زیر  17میلیون تومان و مورد تأیید
جهادکشاورزی است ،تا  2یا  3اسفند به بانک های مربوطه مراجعه کنند.
وی اظهارکرد 90 :درصد از این افراد در حوزه بانک کشاورزی و  10درصد در بانک های توسعه تعاون ،سپه،
ملی و رفاه هستند که تقاضا داریم در اسرع وقت برای دریافت این تسهیالت مراجعه کنند تا در مهلت مقرر
بتوانیم از این تسهیالت که شناور هستند جذب بیشتری داشته باشیم .وی زمان جذب این تسهیالت را تا 8
اسفند ذکر کرد.

افتخاری دیگر برای داوری فوتسال

«رحیمی» داور فینال لیگ برتر
شیرازی« -زهرا رحیمی» داور هم استانیمان
توانست افتخاری دیگر را برای داوری فوتسال

استان کسب کند و ابالغ قضاوت در فینال
لیگ برتر فوتسال کشور را در کنار داوران بین

المللی به دست آورد.
به گزارش خبرنگار ما ،فینال این لیگ فردا
به میزبانی ورزشگاه نقش جهان اصفهان بین
تیم های «نامی نو اصفهان» و «مس رفسنجان»
برگزار می شود که «زهــرا رحیمی» قضاوت
این دیدار بزرگ را به عنوان داور سوم بر عهده

خــواهــد داشت.همچنین «گـــاره ناظمی»
به عنوان داور« ،زری فتحی» به عنوان داور
دو« ،زهرا رحیمی» به عنوان داور سه« ،مریم
پورجعفریان» به عنوان وقت نگهدار با نظارت
«فاطمه علیپور» در این مسابقه حساس حضور
خواهند داشت.

اخبار

خروج سامانه بارشی طی
امروز
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر خروج سامانه
بارشی و تداوم کاهش دما در منطقه است .کارشناس
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت :تا ظهر
امروزوزشبادشدید،بارشپراکندهبرفودرارتفاعات
مه گرفتگی و با خروج سامانه بارشی از بعداز ظهر
امروز تا اواخر هفته جوی پایدار پیش بینی می شود.
«هادی زاده» با بیان این که دمای هوا تا فردا 9درجه
کاهش می یابد ،افــزود :با توجه به نفوذ هوای سرد
روز چهارشنبه سردترین روز هفته در استان خواهد
بود .بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی خراسان
شمالی طی  24ساعت منتهی به صبح روز گذشته،
کوسه با کمینه دمای  8درجه سانتی گراد زیر صفر
سردترین و دشت با بیشینه دمای 11درجه سانتی
گراد باالی صفر ،گرم ترین نقطه استان بود .همچنین
طی این مدت بجنورد به ترتیب دارای کمینه و بیشینه
دمای صفر و  8درجه سانتی گراد باالی صفر بود.

مجهزتر شدن پارک
شهربازی برای عید نوروز

علوی -پارک شهربازی برای عید نوروز مجهزتر
می شود .شهردار بجنورد با بیان این خبر افزود :در
راستای آماده سازی پارک ها برای استقبال از عید
نوروز و مسافران ،پارک شهربازی به مبلمان جدید
مجهز می شود« .براتیان» ادامه داد :این پارک طی
چند روز آینده با مبلمان جدیدی که خریداری
شده است تغییر چهره خواهد داد تا هر چه بیشتر
آماده استقبال از شهروندان و مسافران باشد .وی
خاطرنشان کرد :برای تغییرات گسترده در فضای
پارک ها برنامه های ویژه ای داریــم که تا قبل از
شروع سال جدید همگی به اجرا در خواهند آمد.

مهره چینی شطرنج بازان
اسفراینی

نجفیان -رقابت هــای شطرنج در اسفراین با
معرفی برترین ها به کار خود پایان داد .عباس
قادری دبیر هیئت شطرنج اسفراین با اشاره به این
که در رده سنی زیر  ۱۰سال علی شاکری ،صدرا
حسن آبــادی و محمدرضا حسینی مقدم صاحب
عناوین برتر شدند ،افزود :در رده سنی زیر  ۸سال،
محمد عالی ،محمدمهیار خسروجردی و امیرعلی
دهقانی صاحب عناوین اول تا سوم شدند.وی بیان
کرد :در گروه بانوان رومینا دلشاد ،مهسا صابرزاده
و پرنیا کمالی رتبه های اول تا سوم را به خودشان
اختصاص دادند.

