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شنبه  ۲۵اسفند ۹ 1397رجب  14۴۰شماره 2۹۵۶

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

قوامی خبر داد:

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

● ●امیدواریم شــهــرداری بجنورد در آستانه بهار،
زیباسازی حاشیه شهر را فراموش نکند.
● ● بعضی از مدارس بجنورد اگر تعطیل شوند بهتر
است زیرا تمام کارها و رسیدگی به تکالیف دانش
آموزان را بر عهده والدین می گذارند.
● ● کیفیت آرد پایین آمــده و همین امــر موجب
کاهش کیفیت نان شده است .

خبر

صعود استقالل نوین به لیگ
دسته یک امیدهای کشور

تیم فوتبال استقالل نوین بجنورد به لیگ دسته
یک امیدهای کشور صعود کــرد .استقالل نوین
توانست تیم شــهــرداری بندرعباس را با نتیجه
دو بر یک شکست دهد تا به مسابقات دسته یک
امیدهای کشور قدم بگذارد.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

کالس آموزش تعاونی در
شیروان

روزنــامــه خــراســان در شماره  6449که 6
شهریور  1350به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  3از برگزاری کالس آموزش تعاونی
در شیروان خبر داده اســت .در این مطلب
می خوانیم« :بمنظور بــاال بــردن معلومات
اعضاء هیئت مدیره و بازرسان  31شرکت
تعاونی روستائی در شهرستان شیروان اولین
جلسه کالس آموزش تعاونی زیر نظر سازمان
مرکز تعاون روستائی ایران با حضور روسای
ادارات شیروان به وسیله فرماندار افتتاح
شــد .ابتدا رئیس سازمان تعاون روستائی
شهرستان شیروان در مورد نقش شرکتهای
تعاونی روستائی روستاها و هدف از تشکیل
کــاس مذکور مطالبی بیان داشــت سپس
رئیس اداره تعاون و امــور روستاها برنامه
گسترش شرکتهای تــعــاونــی روســتــائــی را
تشریح نمود .این کالس بمدت نه روز ادامه
خــواهــد داشـــت ».در مطلبی دیگر در این
صفحه آمــده اســت« :بمنظور بررسی رشد و
کیفیت تغذیه کودکان و نوجوانان شیروان و
حومه ارزیابیهای متعددی انجام گرفت .این
بررسیها تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت».

شرط بهره برداری از پروژه محور بام -قوچان
نجفیان -از مسیر حدود  ۶۳کیلومتری محور بام -
قوچان ،حدود  ۱۵کیلومتر اردیبهشت سال آینده به
محض تکمیل به بهره برداری خواهد رسید و بقیه آن
که حدود  ۴۸کیلومتر است و تحت پیمان قرار دارد
به شرط تخصیص اعتبار طی  ۳ ،۲سال آینده به بهره
برداری خواهد رسید.
عضو کمیسیون تلفیق بــودجــه ســال  ۹۸مجلس
شــورای اســامــی ،سهم پــروژه ملی محور میامی-

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی
یـــادآور شــد :اکــنــون ایــن پـــروژه در مسیرهای ۳۰
کیلومتری جهان آباد -جاجرم ۳۵ ،کیلومتری ینگجه
 بام و  ۲۵کیلومتری چکنه  -ینگجه فعال است.به گزارش خبرنگار ما ،تکمیل و بهره برداری از محور
میامی-گرمه  -جاجرم -اسفراین -بام -قوچان که از
امسال صاحب ردیف ملی شده است می تواند مسیر
جنوب استان را  ۸۰کیلومتر تا مشهد و  ۱۲۰کیلومتر

تا تهران کوتاه تر کند و مقدمهای برای توسعه جنوب
استان خواهد شد.
اسفند ســال گذشته ،دکتر «قــوامــی» نایب رئیس
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی از اختصاص و ایجاد ردیف ملی و مستقل
بودجه ای از سوی مجلس شورای اسالمی برای پروژه
ملی محور میامی -گرمه  -جاجرم  -اسفراین -بام-
قوچان خبر داده بود.

گرمه -جاجرم  -اسفراین  -بام  -قوچان را از بودجه
سال آینده ۲۲۰ ،میلیارد ریال اعالم کرد.
دکتر «هــادی قوامی» در گفت و گــوی اختصاصی
با خبرنگار ما با اشاره به این که در بودجه سال ۹۷
که نخستین سال ایجاد و استقالل ردیف ملی برای
این پــروژه بود ۲۰۰ ،میلیارد ریال سهم این پروژه
شد ،افزود :از این میزان اعتبار  ۱۰۰میلیارد ریال
تخصیص یافته است.

شهرستان است که باید به مسائل عبادی و سیاسی
مــردم توجه بیشتری داشته باشد.حجت االســام
«آزمــوده» افــزود :اگر مسئولی بخواهد موفق باشد
باید وعدههای درست به مردم بدهد و به آن ها خیر
برساند و رحم کند«.زارعی» فرماندار راز و جرگالن

هم گفت :راه مبارزه با تحریم ها ایجاد و تشکیل
تعاونی های تولیدی است و فرمانداری بر وام های
اشتغال زایی نظارت دارد.
امام جمعه جدید راز و جرگالن گفت :با توجه به
شناختی که از راز و جرگالن دارم تالش می کنم
خدماتی را به مردم این شهرستان ارائه دهم و به
عنوان سرباز والیت وظیفه شرعی و قانونی خود را
ادا کنم .حجتاالسالم «نادعلیزاده» افزود :نماز

جمعه قلب فرهنگی هر شهری است.حجتاالسالم
«نوروزی» امام جمعه سابق راز و جرگالن هم ابراز
کرد :با وجود پیگیری های انجام شده درخصوص
محرومیت زدایی از شهرستان ،متاسفانه بعضی
از مشکالت شهرستان هنوز برطرف نشده است
که به پیگیری بیشتری نیاز دارد و یکی از بهترین
نکات راز و جرگالن ،وحدت مردم و هماهنگی با
مسئوالن است.

رنگ و لعاب آن ها از فنون صنعتی نیز کمک گرفته
می شود .حدود  4برنامه فقط در روزهای پنج شنبه
و جمعه بجنوردی ها و اسفراینی ها داشتند و سرنای
نوروز را می دمیدند .صبح پنج شنبه مردم سنت خانه
تکانی را به شهرتکانی ارتقا دادند و جالب بود که پیر،
جوان ،دختر ،پسر ،آقا ،بانو ،مسئوالن و مردم ،همه و
همه کیسه به دست ،لباس خادمی پوشیده بودند و
این برنامه بیشتر از خانه تکانی قدمی بود در راستای

«شهر ما ،خانه ما» .اما جالب بود که در یک مراسم
مردمی از خبرنگاران برای انعکاس این رویداد دعوت
نشده بود(حداقل خبرنگار ما)؛ مثل این که به نظر
برخی دستگاه ها فقط اقدامات مسئوالن ،خبر است.
چهره بسیاری از مسئوالن روی لنز عکاس ما نشست
اما از چهره «براتیان» و «محمدی» خبری نبود .عصر
پنج شنبه ،مزار اموات میزبان زائران بازمانده بود.
بسیاری از مردم ،سنت زیارت اهل قبور را زنده کردند

که باید به آن ها زیــارت قبول گفت .سمنوپزان هم
اجاق های سمنوپزی را دودی کرده بودند و شعله
آتش ،خیلی ها را کنار این دیگ ها کشیده و جمع
کثیری از شهروندان را به فرهنگسرای شهرداری
آورده بود .دیگ ها ،اجاق ها و کنده ها از میزبانی
شهرداری و میراث خبر می داد .دوستداران طبیعت
هم در یک اقدام ابتکاری به خانه تکانی بلقیس رفتند
تا جلوی مهمانان نوروزی خود سرافراز باشد.

معارفه امام جمعه جدید راز و جرگالن
رحــمــانــی -طــی مــراســمــی بــا تــقــدیــر از زحــمــات
حجتاالسالم «نوروزی» ،حجتاالسالم «نادعلیزاده»
به عنوان امــام جمعه جدید راز و جرگالن معرفی
شد.مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
استان در این مراسم گفت :امام جمعه پدر معنوی

سرنای نوروز
چراغ سنت های نــوروز ،یکی پس از دیگری روشن
مــی شــود .صــدای پــای عمو نـــوروز ،هــر روز بلندتر
شنیده می شود ،اگرچه مردم از گردنه های سخت
اقتصادی مجبورند عبور کنند ولی سنت های کهن
ایرانی همچنان با رونق و پررنگ است تا جایی که در

تخصیص اعتبار جدید  ۲میلیارد ریالی برای «بلقیس»

وعده افزایش اعتبارات فرهنگ و هنر در سال آینده

نجفیان -مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر تاریخی «بلقیس» و سکونت گاه های کهن منطقه از
تخصیص اعتبار جدید  ۲میلیارد ریالی برای این شهر تاریخی از منابع ملی خبر داد« .نجفی» در نشست
خبری مشترک دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر از پیگیری عملیات اجرایی کمپ گردشگری ناتمام شهر
تاریخی بلقیس با پیشرفت فیزیکی  ۵۰درصدی  ۲بلوک پس از نوروز خبر داد و افزود :کمپ گردشگری
شهر تاریخی بلقیس با ابالغ اعتبار  ۳میلیارد ریال از برکات سفر رهبری آغاز شد و به جز این حدود یک
میلیارد ریال دیگر برای آن هزینه شده است که احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی در یک بلوک و
سوئیت اقامتی پژوهشگران و گردشگران در بلوک دیگر پیگیری خواهد شد.وی بر ضرورت تملک زمین
برای احداث ساختمان موزه و پژوهشگاه در  ۲بلوک دیگر در فاز بعدی احداث کمپ گردشگری به میزان
 ۴هزار و  ۵۰۰مترمربع تاکید کرد«.محمدی» رئیس اداره میراث فرهنگی اسفراین هم با اشاره به این
که با ارتقای زیرساخت های گردشگری و معرفی و شناساندن ظرفیت های ناب این شهرستان به دنبال
جذب گردشگر و افزایش طول اقامت و ماندگاری مسافران بوده ایم ،افزود ۵ :خانه مسافر و  ۱۱اقامتگاه
بوم گردی برای میزبانی از مسافران نوروزی مهیا شده اند و تاکنون  ۱۴اقامتگاه بوم گردی پروانه فعالیت
دریافت کرده اند و بیش از  ۱۰درخواست برای راه اندازی اقامتگاه بوم گردی در حال بررسی است و ۲
خانه مسافر در حال دریافت مجوز هستند.

استاندار در نشست با اصحاب فرهنگ و هنر خراسان شمالی از افزایش اعتبارات حوزه فرهنگ و هنر در
سال آینده خبر داد« .شجاعی» گفت :اعتبارات حوزه فرهنگ و هنر استان بر اساس گزارش فرهنگ و ارشاد
اسالمی امسال  ۶۰۰میلیون تومان بود و در سال  ۹۸به یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان افزایش می یابد
و این اعتبار مازاد باید در بخش خصوصی و با نظر نمایندگان بخش های مختلف این حوزه برای اجرای
کارهای تخصصی و بدون نگاه به کارهای دولتی هزینه شود.وی همچنین به اعتبارات  ۲۲۰میلیون تومانی
حوزه هنری استان هم در امسال اشاره کرد و افزود :برای سال آینده عالوه بر افزایش معمول این اعتبارات
به طور ساالنه ۱۰۰ ،میلیون تومان اعتبار مازاد برای کارهای تخصصی بخش های مختلف زیر مجموعه این
حوزه در نظر گرفته می شود.استاندار همچنین با تاکید بر تهیه دانشنامه فرهنگ و هنر خراسان شمالی از
معاون سیاسی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواست برای تهیه دانشنامه مناسب
طی برنامه ای 3ساله اعتبارات مورد نیاز را پیش بینی کنند«.شجاعی» در بخش دیگری از سخنانش با
اشاره به گرانی های اخیر در جامعه ،بخشی از دالیل برای حضور مردم در صف به منظور تامین کاالهای
اساسی را ناشی از ضعف مدیریت ها و نبود برخی زیرساخت ها و بخش عمده ای از مشکالت را به واسطه
تحریم ها دانست .وی البته وجود مشکالت در استان را تنها به تغییر استانداران مربوط ندانست و افزود:
متوسط مدیریت عالی در استان  1.4سال بوده ،این در حالی است که میانگین کشوری  1.6سال است.

اخبار

جشن پدران آسمانی در
فاروج
میم پــرور -بــه مناسبت ســالــروز والدت حضرت
علی(ع) و روز پدر از  22پدر شهید فاروجی در جشن
پدران آسمانی تجلیل شد.حجت االسالم «نوروزی»
امام جمعه فاروج در این مراسم گفت :شهدا به فتوای
یک عالم و یک مرجع به میدان نبرد رفتند.

رسیدگی به پرونده عرضه
آرد خارج از شبکه توزیع

صدیقی -مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
شمالی از رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه
 25تن آرد خبر داد.
«سید الموسوی» گفت :با تالش ماموران کالنتری
 12شهرستان بجنورد از یک دستگاه کامیون
بــاری ایــن مقدار آرد کشف شــد .وی با بیان این
که ارزش کاالی کشف شده بیش از  400میلیون
ریال است ،افزود :گزارش تخلف از سوی مراجع
انتظامی به تعزیرات حکومتی ارجــاع داده شد و
پرونده در شعب ویژه به منظور صدور حکم برای
متخلف در حال رسیدگی است.

ورود سامانه بارشی جدید از
دوشنبه

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر خروج سامانه
بارشی از منطقه طی روز جاری است اما از دوشنبه
سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان
گفت :با خروج سامانه بارشی از شنبه ،پدیده غالب
تا فردا وزش باد نسبت ًا شدید وافزایش موقتی ابر
خواهد بود.
«هادی زاده» افزود :از دوشنبه یک سامانه بارشی
فعال جدید وارد استان می شود و به تدریج افزایش
ابر ،رگبار و در ارتفاعات برف و مه پیش بینی می
شــود .وی بیان کــرد :بــرای دوشنبه و سه شنبه
کاهش  12درجه ای دما پیش بینی می شود.

بدون تیتر
«یــزدان پناه» مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خراسان شمالی با بیان این
که این که  10سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی
در منطقه نمونه ملی گردشگری باباامان بجنورد
جمعه با حضور مسئوالن استان راه انــدازی شد،
افزود :این کمپین اقامتی در آستانه نوروز پذیرای
مسافران و گردشگران است.

