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نظارت بر نرخ خیاطی ها

گویا بر صنف خیاط های بجنورد نظارت چندانی
نمی شود .حتی نرخ تعمیرات یکسانی که انجام
می دهند با یکدیگر متفاوت است.

کالس های چندپایه

کالس های چندپایه در استان مشکالت زیادی
را بــرای دانــش آم ــوزان و معلمان ایجاد می کند
و کیفیت آموزشی مناسبی نیز ندارد.امیدواریم
آمـــوزش و پـــرورش بـــرای ســال تحصیلی جــاری
مدیریت کند تا تعداد این کالسها به حداقل برسد.

تهویه نامطلوب برخی مطب ها

تهویه برخی مطب ها بسیار نامطلوب اســت در
حالی که ایــن اماکن درمانی هستند و باید در
بهداشت و سالمت ،حرف اول را بزنند.

قلیان کشیدن در پارک ها

قلیان کشیدن در پ ــارک هــای بــش قـــارداش و
باباامان عــاوه بر این که موجب نامطبوع شدن
هوای اطراف می شود برای کودکان و نوجوانان
نیز بدآموزی دارد .چرا با این موضوع برخورد نمی
شود؟

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

پایان مسابقات کشتی
در شیروان
روزنامه خراسان در شماره  6886که 10
فروردین  1352به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از پایان مسابقات کشتی استان
در شیروان خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم:
«بیست و دومین دوره مسابقات کشتی آزاد
و فرنگی قهرمانی خراسان که از یکهفته قبل
زیر نظر هیئت کشتی استان در شهرستان
شیروان آغاز شده بود خاتمه یافت .در این
مسابقات که در ده وزن بــرگــزار شد 126
کشتی گیر جــوان از  9شهرستان شرکت
داشتند و پــس از  186جلسه کشتی در
قسمت کشتی فرنگی بدون احتساب امتیاز
تیم کشتی مشهد ،تیم کشتی شیروان بمقام
اول رسید و تیم هــای بجنورد و نیشابور
بترتیب دوم و سوم شدند .در کشتی آزاد تیم
شهرستان قوچان رتبه اول را احراز کرد و تیم
های کشتی تربت جام و نیشابور مقامهای
دوم و سوم را بدست آوردند».

شنبه  ۲۶مرداد  ۱۵ 139۸ذی الحجه  14۴۰شماره ۳۰۶۷

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بی سابقه ترین رویداد رسانه ای در استان ،کلید خورد
ضیغمی -جشنواره بیست و دوم تولیدات مراکز
استان های صدا و سیما به عنوان بزرگ ترین و بی
سابقه ترین رویداد رسانه ای در استان از روز گذشته
کلید خورد.
سکانس های آغازین این جشنواره صبح دیــروز با
نشست کمیسیون هــای تخصصی خبر و فضای
مجازی روی سن دانشگاه دولتی بجنورد آغاز شد.
عصر دیروز هم سکانس های آیین افتتاحیه رسمی
جشنواره بیست و دوم روی آنتن رفت.
در این مراسم از خانواده شهیدان «محمد فرومندی»،
«محمد تقی اربــابــی»« ،محمدرضا امانی» و «ایــرج
رستمی» و همچنین از جانباز ســرافــراز «عابدین
عابدی مقدم» تجلیل شد.
همچنین از هنرمندان خراسان شمالی «محمدباقر
باقری نیکو»« ،علی عابدی»« ،سهراب محمدی»،
«عیسی قلیپور» و «آنامراد رستگاری» و نیز «ابراهیم
ولیان» قهرمان کشتی پهلوانی کشورمان تجلیل به
عمل آمد.

رسالتعظیم
رسانه ملی
نماینده ولــی فقیه در خــراســان شمالی در آیین
افتتاحیه ایــن جشنواره گفت :یکی از برکات این
جشنواره ،معرفی بهتر و شناسانده شدن استان و
شخصیت جدید پیدا کردن آن است.
آیــت ا« ...یــعــقــوبــی» افــــزود :عــبــور زائــــران از باب

الرضا(ع) ،نورانیتی را در جان همه به وجود میآورد
که امیدواریم در این جشنواره هم انعکاس پیدا کند.
وی تأکید کــرد :دشمنان اســام و انــقــاب ،جنگ
باورها و ارزشها را علیه ما به راه انداختهاند و رسالت
عظیم رسانه ملی ،دفاع در این جنگ نرم است.

حرکت
در مسیر کمال
وزیر کشور هم در این آیین با بیان این که این جشنواره
به بلوغ و بالندگی رسیده و تفاوت زیادی با نخستین
دورهها دارد ،افزود :مردم ایران در همه شرایط پای
آرمانهای انقالب ایستادهاند و اگر امــروز با وجود
همه توطئهها روی پای خود ایستادهایم و در مسیر
کمال حرکت میکنیم ،به واسطه همین مردم است.
دکتر «رحمانی فضلی» افــزود :جامعه هنگامی به
سمت کمال می رود که مــردم ،مصلحت و منافع
دیگران را بر خود ترجیح دهند.

فرصتی بی بدیل برای
معرفی ظرفیت ها
معاون امور استان های سازمان صدا و سیما هم با
قدردانی از مردم مومن و خونگرم خراسان شمالی،
نماینده ولی فقیه در استان ،استاندار و نمایندگان
مجلس و رئیس ستاد مرکزی جشنواره بیست و دوم

تولیدات استان ها و قدردانی ویژه از وزیر کشور گفت:
جشنواره ،فرصتی بی بدیل برای معرفی بهتر ظرفیت
ها و توانمندی های استان است و هفته فرهنگی،
هنری نیز در همین ایام ،فرصتی برای ایجاد نشاط
کودکان و نوجوانان این سرزمین ایجاد کرد.
دکتر «دارابـــی» اف ــزود :برنامههای صــدا و سیما و
شبکههای استانی باید نمایش پرجاذبهای از فضای
کسب و کار و تولید باشد.
وی توسعه پایدار استان را نخستین اولویت شبکههای
استانی دانست که صدا و سیمای مراکز باید با کمک
مسئوالن ذی ربط نقش اصلی را در تدوین پیوست
رسانهای سند توسعه پایدار استان ایفا کنند و همه
ظرفیتها را برای تحقق این مهم به خدمت بگیرند.

خراسانشمالی؛
بهشت سرمایه گذاری
استاندار خراسان شمالی هم در این مراسم گفت:
خراسان شمالی به واسطه موقعیت جغرافیایی ،منابع
طبیعی خ ــدادادی و وجــود مردمی شریف ،بهشت
سرمایه گذاری است.
دکتر «شجاعی» افــزود :خراسان شمالی به واسطه
موقعیت جغرافیایی که دارد یکی از استان هایی
است که به خوبی گام های توسعه را با شتاب و بلند
برمی دارد.
وی اظهار کــرد :خــراســان شمالی در کاهش نرخ
بیکاری ،استان سوم و در بهبود فضای کسب و کار

چهارمین استان و در این مولفه در رتبه بندی کشوری
 ۵رتبه ارتقا یافته است.وی تأکید کرد :با احترام به
تمام رسانه های سایر استان ها باید بگویم اصحاب
رسانه این استان بدون جناح بندی و با درک شرایط
کشور و رشد و بالندگی به خوبی کار می کنند و باعث
دلگرمی ما هستند.

تولید حماسه در
خراسانشمالی
دکتر «طلوعی» رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار
صدا و سیما هم یکی از منحصر به فردترین مزیتهای
خراسان شمالی را تولید حماسه توسط مردم این آب
و خاک دانست و گفت :مردم این خطه  3هزار شهید
را تقدیم اسالم و قرآن کردند و این حماسه ماندگار را
در تاریخ انقالب به ثبت رساندند.

رنگین کمان اقوام و
کلکسیونافتخارات
«قربانی جم» مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی
هم با بیان ایــن که خراسان شمالی رنگین کمان
اقــوام و کلکسیون افتخارات اســت ،افــزود :تقارن
برگزاری این جشنواره با عید غدیر ،سالروز میالد
امام هادی(ع) ،دهه امامت و والیت و سالروز بازگشت
آزادگان به میهن را به فال نیک می گیریم.

تأخیر دستگاه های متولی در «وضو» برای غدیر
محمد آگاهی -دستگاه هــای متولی در مرکز
استان ،در «وضو» برای غدیر دچار تأخیر شده اند
و لباس غدیر را هنوز بر تن شهر نپوشانده اند ،این
در حالی است که آغاز هفته با سالروز میالد امام
هــادی(ع) اســت ،میانه هفته ،عید غدیرخم ُگل
افشانی می کند و پایان هفته هم سالروز میالد امام
موسی کاظم(ع) است بدین جهت مــردم انتظار
دارند دستگاه های مرتبط ،وظایف خود را پررنگ
کنند و همپای مردم که در تدارک عید غدیر و اعیاد
این هفته هستند ،حرکت کنند .گزارش خبرنگار ما
حاکی است ،دستگاه های متولی بناست از امروز
چراغ های کاری خود را روشن کنند و در حالی
که مردم در تدارک برگزاری جشن غدیر هستند
و شهروندان خودشان را آمــاده این جشن بزرگ

فرمانده انتظامی فاروج خبر داد:

پلمب پاتوق معتادان و  3مکان خرده فروشی مواد مخدر

میم پرور -پاتوق معتادان و  3مکان خرده فروشی مواد مخدر در فاروج پلمب شد.فرمانده انتظامی فاروج
درباره این خبر گفت :با توجه به ارسال گزارش های مردمی مبنی بر این که یکی از منازل و  3مکان خرده
فروشی مواد مخدر در فاروج پاتوق معتادان شده است ،این موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر
قرار گرفت و با هماهنگی مراجع قضایی این منزل تخریب و مکان های مورد نظر خرده فروشی مواد مخدر
نیز پلمب شد.سرهنگ «نوروزی» از دستگیری  6خرده فروش و کشف آالت و ادوات استعمال مواد مخدر در
بازرسی از این اماکن و معرفی دستگیرشدگان به کمپ ترک اعتیاد خبر داد.

زمان بازگشت نخستین کاروان حجاج استان
مرتضوی -نخستین کاروان حجاج استان ،پنج شنبه هفته جاری به خراسان شمالی بازمی گردد.جانشین
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی گفت :بازگشت حجاج به استان تا یازدهم شهریور ادامه دارد.به گفته
«فیروزه» ،امسال هزار و  ۶۱۰نفر از خراسان شمالی در قالب  ۱۱کاروان به حج تمتع اعزام شدند.

برگزاری آیین گرامی داشت سالروز ورود آزادگان در شیروان
آیین گرامی داشت ٢۶مرداد ،سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی در شیروان برگزار شد .مدیرکل بنیاد
شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی در این آیین و در جمع آزادگان شیروانی اظهارکرد :آزادگان مایه
افتخار و عزت مسلمین هستند و باید قدردان زحمات آنان باشیم و از این عزیزان به عنوان مردان عزت
آفرین یاد کنیم.به گفته «سیدعابس حسینی» وظیفه همه مسئوالن در قبال آزادگان ،ایثارگران ،جانبازان و
خانواده شهدا بسیار سنگین است چرا که این عزیزان مایه حیات و استقالل کشور و جامعه انقالبی و ایران
هستند.

میکنند ،اقدامات دستگاه های متولی در نقاط
مختلف شهر ،نمودی ندارد .خبرنگار ما عصر روز
گذشته راهی هسته مرکزی شهر بجنورد شد تا در
آستانه عید غدیر خم گزارشی از حال و هوای شهر
تهیه کند اما فضای شهر ،تفاوتی با روزهای دیگر
نداشت و نشانه ای از به استقبال عید رفتن دستگاه
های متولی مشاهده نشد .این در حالی است که
مردم به خصوص سادات از روزهای گذشته خود
را آماده برگزاری جشن غدیر کرده اند اما به عنوان
نمونه در میدان های شهید و کارگر و خیابان های
طالقانی شرقی و غربی از پارچه نوشته ،تزیین و
گل افشانی برای استقبال از این عید بزرگ خبری
نبود .خبرنگار ما روز جمعه در این باره با رئیس
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تماس

گرفت که حجت االسالم «ساالری» در راه بازگشت
از سفر کربال گفت چون در استان نبوده است از
فعالیت های ستاد غدیر خم در خراسان شمالی
آگاهی ندارد و خواست در این باره با رئیس اداره
تبلیغات اسالمی بجنورد به عنوان رئیس کمیته
اجرایی ستاد تماس بگیریم .در تماس تلفنی با
حجت االسالم «هدایتی» وی با بیان این که بحث
زیباآرایی و فضاسازی شهر به مناسبت عید سعید
غدیر خم با شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اســت ،اظــهــارکــرد :طبق پیگیری هایم
شهرداری بجنورد از روز شنبه فعالیت هایش را
برای فضاسازی شهری آغاز خواهد کرد .به گفته
وی ،ســازمــان تبلیغات اسالمی  10روحــانــی به
بجنورد اعزام کرده است تا در اماکن عمومی شهر

همچون پارک ها و مساجد به تبلیغ در خصوص این
روز اقدام کنند .درباره اقدامات شهرداری بجنورد
برای بزرگداشت این روز با سرپرست شهرداری
بجنورد تماس گرفتیم که تلفن همراه «خاکشور»
در دســتــرس نبود و مسئول زیــبــاســازی شهری
شــهــرداری بجنورد نیز به تلفن همراهش پاسخ
نــداد .البته با معاون فرهنگی شهرداری بجنورد
نیز تماس گرفتیم که «مــوفــق» واحــد زیباسازی
شهرداری را مسئول اجرای فضاسازی شهری به
مناسبت این روز معرفی کرد .خبرنگار ما همچنین
عصر جمعه با معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی که گویا در مرخصی به سر می برد
نیز تماس گرفت که وی نیز تلفن همراهش را پاسخ
نداد.

اخبار
در پی درگیری لفظی رخ داد؛

نزاع خونین در پنج شنبه
بازار آشخانه
محمد آگاهی -در پی درگیری آنی و لفظی در پنج
شنبه بازار آشخانه یک جوان مانه و سملقانی به قتل
رسید .دادستان عمومی و انقالب مانه و سملقان این
خبر را تأیید کرد و گفت :در پی درگیری و ضرب و
جرح میان  4جوان با دو جوان دیگر ،یکی از جوانان
درگیر در گروه دو نفره بر اثر ضربه وارد شده به قتل
رسید .به گفته «ایزانلو» پس از وقوع قتل ،دو نفر از
ضاربان دستگیر و دو نفر دیگر متواری شدند که
شناسایی شده اند و اقدامات الزم برای دستگیری
آنــان در حــال انجام اســت .وی خاطرنشان کرد:
این درگیری بدون سابقه قبلی و بر اثر خشم آنی و
درگیری لفظی بود .گزارش خبرنگار ما حاکی است،
به نقل از مقامات انتظامی استان پیش از وقوع این
قتل  9فقره قتل طی امسال در استان رخ داده بود.

افزایش نسبی دما تا اواسط
هفته

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر جوی پایدار و
افزایش نسبی دما در منطقه تا اواسط هفته است.
به گفته «عظیم زاده» ،کارشناس پیش بینی اداره
کل هواشناسی استان ،پدیده غالب از روز شنبه
(امـــروز) تا روز سه شنبه در ساعات بعدازظهر
آسمانی صاف تا قسمتی ابری و وزش باد گاهی
شدید خواهد بــود .به گــزارش خبرنگار ما ،روند
افزایش دما که از روزهای قبل در استان آغاز شد
تا روز شنبه (امروز) ادامه پیدا می کند و بر اساس
اعالم هواشناسی استان تا اواسط هفته تغییرات
دما جزئی است و در همین حالت دمای  33درجه
سانتی گراد باالی صفر ماندگار است.

بدون تیتر
*دکتر «هاشمی» سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
استان در مراسم اختتامیه جشنواره سالمت و
رسانه با اشــاره به رسالت خطیر خبرنگاران در
اطالع رسانی صحیح و به موقع اخبار اظهار کرد:
در فضای مجازی که امروزه فراگیر شده ،برخی با
سوءاستفاده به دنبال انتشار اخبار کذب هستند
که در این حــوزه ،خبرنگاران خط مقدم مبارزه با
شایعات هستند .به گزارش روابط عمومی دانشگاه
علوم پزشکی 169 ،اثــر به دبیرخانه جشنواره
سالمت و رسانه ارسال شد که پس از داوری آثار،
«تکتم علوی» خبرنگار روزنامه «خراسان شمالی»
رتبه نخست در بخش گزارش نویسی را کسب کرد.

