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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در آیین پایانی جشنواره قرآن و عترت صورت گرفت؛
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● صدای بلندگوی دوره گردها در شیروان آلودگی
صوتی ایجاد می کند و موجب آزار شهروندان
می شــود .امیدواریم مسئوالن به ایــن موضوع
رسیدگی کنند.
● چرا برای آسفالت محورهای استان ،خیابان ها
و پیادهروها از مواد اولیه مرغوب استفاده نمی
شود تا در برابر بارندگی ها مقاوم باشد .با توجه
به کوهستانی بودن استان و بارندگی و یخبندان
احتمال خراب شدن آسفالت ها و موزاییک ها
بیشتر می شود.
● برخی پزشکان اجازه نمی دهند شرح حال بیمار
تمام شــود و آن قــدر بــرای نسخه نوشتن عجله
دارند که گاهی بیمار نسبت به تشخیص بیماری
خود توسط پزشک دچار تردید می شود ،در حالی
که بیماران هزینه ویزیت را پرداخت می کنند
و حق دارند عالیم بیماری شان را برای پزشک
معالج شان تشریح کنند.
● امیدواریم با توجه به نزدیک شدن به نوروز نظارت
بر آرایشگاه های زنانه بیشتر شود زیــرا برخی
آرایشگران انصاف را رعایت نمی کنند و دستمزد
باالیی را دریافت می کنند.
● با آن که قبض تلفن منزل مان را پرداخت می
کنیم اما شرکت مخابرات پیامک می فرستد که
قبض تان را پرداخت کنید.

خبر

هنرمند بجنوردی نامزد
دریافت جایزه بهترین
پوستر تئاتر فجر

مرتضوی -هنرمند بجنوردی ،نامزد دریافت
جایزه بهترین پوستر سی و هفتمین جشنواره
تئاتر فجر شد.سرپرست معاونت هنری اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان با بیان این که
«سعید رضوانی» طراح پوستر نمایش «چشم برهم
زدن» در زمره  5نامزد دریافت جایزه بهترین پوستر
سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر قــرار گرفت،
افــزود :گــروه انتخاب این بخش تشکیل شده از
فرزاد ادیبی ،ساعد مشکی و صالح تسبیحی تحت
مدیریت ابراهیم حسینی از میان  ۱۱۷هنرمند و
 ۴۳۵اثر از  ۳۲شهرستان 5 ،نامزد دریافت جایزه
بخش مسابقه پوستر را معرفی کرد و نام هنرمند
بجنوردی در آن به چشم می خــورد«.حــیــدری»
افــزود :نفرات برگزیده این بخش در آیین پایانی
سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر که چهارم
اسفند خواهد بود ،اعالم می شوند.

تجلیل از  15فعال و پیشکسوت قرآنی
مرتضوی -در آیین پایانی جشنواره فرهنگی ،هنری
قرآن و عترت از  ۱5فعال و پیش کسوت قرآنی استان
تجلیل شد .نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در
این مراسم بر بهره مندی از جلوه های هنری برای
ترویج آموزه های قرآنی تاکید کرد .آیت ا « ...یعقوبی»
گفت :قرآن ما را به غنی سازی دعوت کرده است تا از
این طریق وجود ،عمر و فکرمان را غنی سازی کنیم

زیرا ارزش مان باال می رود.وی قرآن را دولتی پایدار
دانست و افزود :قرآن جان ،روح و روان ما را بازسازی
و نــوســازی مــی کند و امیدوارم فرهنگ قــرآنــی در
زندگیمان نورانیت ایجاد کند.وی بر قــراردادن هنر
در محضر قرآن و بهره مندی از جلوه های هنری برای
ترویج آموزه های قرآنی تاکید کرد و افزود :با تاسی
از قرآن در هنرهای مختلفی همچون تجسمی ،تئاتر

گره نهضت آسفالت شل شد

کتیبه خبر شهردار بجنورد و ایجاد دو مطالبه
گره ترافیکی نهضت آسفالت بجنورد اگر چه هنوز
باز نشده است ولی عالیم باز شدن آن دیده می
شــود .به گفته شهردار بجنورد با موافقت راه و
شهرسازی ،اجــرای پــروژه های زیربنایی حاشیه
شهر به شهرداری ها واگذار و مانع اختصاص قیر به
شهرداری برداشته شد« .براتیان» شهردار بجنورد
با اشاره به این که دو پیشنهاد او درخصوص حذف

مطالبه ضمانتنامه از شــهــرداران بــرای دریافت
قیر و بازآفرینی شهری در نهمین همایش مدیریت
شهری و روستایی در بندرعباس ،مورد استقبال
قرار گرفت و موافقت معاون وزیر را در پی داشت،
گفت :در حالی که آسفالت مناطق حاشیه شهر
برعهده شهرداری هاست ،ولی سازمان بازآفرینی
برای تامین قیر ضمانت نامه و تضمین مطالبه می

ساخت سریال تامین کند ،بحث تولید سریال بر سر
بودجه اســت.وی اضافه کــرد :مدیرکل و مسئوالن
صدا و سیمای خراسان شمالی برای تامین بودجه
خیلی تالش کردند اما امکانش فراهم نشد .زمانی
که با مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی دیدار
داشتیم او با صراحت گفت بروید و شروع کنید ما هم
به سرعت پیش تولید را آغاز و حتی عوامل را انتخاب

های تجاری برای توسعه اقتصادی خراسان شمالی
در کشور ترکمنستان ،صدور خدمات فنی مهندسی،
مشارکت در سرمایه گذاری های کوچک و متوسط،
انجام کشت های فراسرزمینی در اراضی و کویرهای
موجود در ایــن کشور ،گردشگری ،مــواد غذایی و
مصالح ساختمانی است«.محمد صمدی» افزود :با
توجه به این که چغندرقند محصولی پر آب طلب است

و کشت آن در استان توجیه اقتصادی ندارد ،کشت
های فراسرزمینی به این منظور در اراضی و کویرهای
کشور ترکمنستان می تواند نقش بسیار زیادی را در
توسعه اقتصادی استان داشته باشد.وی با بیان این
که کشور ترکمنستان به این محصوالت نیاز دارد،
اضافه کــرد :یکی از سرمایه گــذاران ترکمنستانی
پیشنهاد راه اندازی کارخانه تولید کاغذ را داده است
که اگر بتوانیم در این زمینه کار کنیم توجیه اقتصادی
زیــادی بــرای استان خواهد داشــت.وی ادامــه داد:
حتی کارخانه قند کشور ترکمنستان نیز پیشنهاد
کشت های فراسرزمینی را در آن کشور داده است

چون نیاز به این گونه سرمایه گذاری ها و همکاری
ما دارنــد.وی اظهار کرد :به منظور توسعه اقتصادی
و سرمایه گذاری بیشتر با همکاری این کشور ،بهتر
است در زمینه هایی که آن ها نیاز دارند ،چارچوبی
را تعریف و براساس آن سرمایه گذاری کنیم تا عالوه
بر آن بتوانیم در زمینه اشتغال زایی قدم های مثبتی
را برداریم.وی سرمایه گذاری با کشور ترکمنستان را
فعالیتی موفق و عملیاتی دانست و گفت :متأسفانه
عمده مشکل ما برای همکاری اقتصادی با این کشور
نبود ترانزیت ریلی ،پرواز مستقیم هواپیمایی و نبود
شعبات بانکی فعال غیرتحریم است.

علوی -پارکینگ هــای بجنورد به ســازی می شود.
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری بجنورد با بیان این
مطلب به خبرنگار ما افزود :برای رفاه حال شهروندان
بجنوردی عملیات به سازی پارکینگ های شهر را آغاز

کرده ایم« .پارساپور» ادامه داد :در این مرحله به سازی
پارکینگ های سراب حدفاصل میدان شهید و کارگر،
میدان کارگر و ابتدای خیابان میرزا کوچک خان در
حال انجام است که شامل تسطیح ،جمع آوری نخاله

ها و ساخت ورودی ها می شود تا شهروندان از خدمات
بهتری بهره مند شوند .وی متذکر شد :این فرایند ادامه
دارد و برنامه های دیگری را هم داریم که به ترتیب تا
شروع سال جدید انجام خواهند شد.

ساخت این سریال در استان خبر داد و گفت :قرار
بــود  50درصــد بودجه را مرکز خراسان شمالی و
 50درصــد دیــگــر را سیمای استان ها تامین کند
امــا خراسان شمالی نتوانست ایــن بودجه را برای

در راستای توسعه اقتصادی استان انجام می شود

کشت فراسرزمینی در کشور ترکمنستان

شیری -کشت فراسرزمینی چغندرقند در کشور
ترکمنستان انجام می شود.رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی با بیان
این مطلب افزود :در کمیته هماهنگی اتاق بازرگانی
با کشور همسایه مواردی را که قابلیت همکاری دارد
جمع آوری کردیم تا از این طریق بتوانیم در راستای
توسعه اقتصادی استان تالش کنیم .عمده ترین زمینه

پارکینگ های بجنورد به
سازی می شود

کند و این بوروکراسی زمــان اجــرای پــروژه ها را
طوالنی کرده و حتی از سالی به سال دیگر کشانده
است تا آن جایی که هنوز قیر پروژه های  97تامین
نشده است.به گفته «براتیان»« ،پژمان» معاون
وزیر و رئیس سازمان بازآفرینی با این دو پیشنهاد
موافقت کرد و با اعالم رسمی در این همایش مانع
بــزرگ جذب سهمیه قیر برداشته شد .او اضافه
کرد :چند گانه بودن متولیان اجرای پروژه های
زیرساختی در مناطق حاشیه شهرها باعث اطاله
زمان می شد که با این موافقت ،پروژه های حاشیه
شهر به شــهــرداری ها تفویض شــد .خبر شهردار

«براتیان» از جانبی نویدی است برای شهروندان
درخصوص نهضت آسفالت ،از سوی دیگر مردم
حاشیه شهر را امــیــدوار می کند که پــروژه های
زیربنایی این مناطق تعیین متولی شد و شهرداری
متولی آن است .حال این که آن چه در این همایش
روی کاغذ نشسته چه تاریخی در قالب پروژه شهری
و آسفالت در بجنورد خواهد نشست ،نکته ای است
حائز اهمیت که باید منتظر ماند .البته بحث نهضت
آسفالت در روزهای گذشته از خبرهایی بود که به
صورت رگباری در فضای مجازی بجنورد رد و بدل
شد اگرچه تیرها مشقی بود و اثری بر جا نگذاشت.

کردیم«.باقری نیکو» با بیان این که به دلیل تعصبی
که به استانم دارم عالقه مند به تولید سریال در این
جا بودم ،ادامه داد :معتقدم زمینه تولید در این استان
فراهم نیست.
کارگردان فیلم «ا ...مزار» به این مهم اشاره کرد که
اگر سریال ساخته می شد 30 ،شب خراسان شمالی
در کشور روی آنتن و برای استان خیلی خوب بود.

ساخت سریال «باران و بهمن» در استان منتفی شد
ضیغمی -اواخــر آذر امسال بود که یک کارگردان
تلویزیونی از تولید سریال  30قسمتی «بـــــاران و
بهمن» در خراسان شمالی خبر داد« .محمد باقری
نیکو» به دنبال پیگیری خبرنگار ما ،از منتفی شدن

و فیلم سازی و انتقال آن به نسل های آینده می توان
گام های مهمی را در این عرصه برداشت.معاون قرآن
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم
به جایگاه و نقش قرآن کریم در هدایت بشریت اشاره
و آن را میراث گــران بهای اسالمی و وجــه مشترک
اعتقاد همه مذاهب اسالمی دانست و تصریح کرد :بی
گمان حقیقت جز در سایه قرآن و آموزه های دینی و
تاسی از آن نیست«.فقهی زاده» جریان سازی را از
مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره قرآن و عترت در
 5استان کشور دانست تا از این طریق جایگاه آن در
نظام اندیشه دینی و اسالمی نشان داده شود«.فقهی
زاده» شکوفایی استعدادها را از دیگر اهداف برگزاری
این جشنواره دانست و ضمن ابراز خرسندی از حضور

پرشور مردم در آیین پایانی ،این حضور را نمونه ای از
عمل صالح دیندارانه که به قصد جریان سازی فرهنگ
دینی رقــم مــی خ ــورد ،بیان کــرد« .حیاتی» معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی
نیز گفت :انقالب اسالمی منبعث از فرهنگ قرآنی
است و ما از آن آموختیم که مقاومت و استقالل خود
را حفظ کنیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در این
آیین به ارسال هزار و  437اثر توسط  719شرکت
کننده در بخش های مختلف جشنواره قرآن و عترت
همچون شعر ،نمایش و داستان اشاره کرد و افزود:
طی  5آیین از  188برگزیده بخش هــای مختلف
تجلیل شــد«.فــرخــنــده» از اعــام آمــادگــی میزبانی
استان برای رویدادهای ملی و هنری قرآنی خبرداد.

اخبار

بازدید سفیر ایران در
ترکمنستان از مرزهای راز و
جرگالن
نجاهی -پنج شنبه گذشته «احمدی» سفیر ایران
در ترکمنستان بــه هــمــراه «شجاعی» استاندار
خراسان شمالی« ،حیاتی» معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران استانی و
شهرستانی با حضور در روستای پرسه سو از توابع
بخش غالمان از نزدیک از مرزهای شهرستان راز
و جرگالن با کشور همسایه بازدید کرد«.زارعی»
فرماندار راز و جرگالن با اعالم این خبر افزود:
طی این سفر از چند نقطه که با عشق آباد پایتخت
کشور ترکمنستان فاصله نزدیک تری دارد بازدید و
تصمیمات به آینده موکول شد.

تداوم جوی نسبت ًا پایدار
صدیقی -بررسی نقشه هــای پیش یابی اداره
کل هواشناسی خــراســان شمالی بیانگر تــداوم
جوی نسبت ًا پایدار و رونــد افزایش نسبی دما در
منطقه است .به گفته کارشناس پیش بینی اداره
کل هواشناسی استان پدیده غالب برای امروز تا
اواسط هفته وزش باد شدید و افزایش ابر خواهد
بود«.هادی زاده» افزود :روند افزایش نسبی دمای
هوا تا اواسط هفته ادامه می یابد.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

خسارت  28میلیون تومانی
سیل
روزنامه خراسان در شماره  6401که 10
مرداد  1350به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  3از خسارت  28میلیون تومانی سیل
در منطقه خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :سیلی غروب شنبه در پیش قلعه،
لنگر ،نجف ،بــرج ،سملقان و کریک جاری
شـــد ...یکساعت بـــاران موجب گــردیــد که
{دسترنج} چندین ساله عده ای از برادران
کشاورز ما از بین برده و نیست و نابود شود.
طبق اظهار مطلعین در منطقه سیل زده در
حــدود  36موتور و چاه عمیق بکلی از بین
رفته و خرمنهای گندم و جو زارعین را آب با
خود برده است که هنوز مقدار دقیق آن تعیین
نشده و آنچه مسلم است ضرر و زیان این سیل
وحشتناک در حدود  28میلیون تومان برآورد
شده است».

مجتمع  16واحدی

امکانات کامل

موقعیت ایده آل

واقع در مرکز شهر
واحدهای  2خوابه
متراژهای متنوع:

92
98
105
111
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