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خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iترافیک یک میدان

ترافیک میدان شهید محمدزاده در بجنورد نیاز
به سامان دهی دارد و رانندگان باید با احتیاط و
دقت بسیار زیاد در این میدان تردد کنند در حالی
که به نظر می رسد با نصب چراغ راهنمایی بتوان
این مشکل را برطرف کرد.

 I Iتعطیلی برخینانواییها

برخی نانوایی ها در بجنورد روز جمعه پخت نمی
کنند و برای تهیه نان دچار مشکل می شویم .آیا
ایــن امکان وجــود نــدارد که در روزه ــای تعطیل
نانوایی ها بازنگری شود؟

خبر

دوتار ثبت جهانی شد
مرتضوی -دوتار ایرانی ثبت جهانی شد.تدوینگر
و مدیر مسئول پرونده «مهارتهای دستی ساختن
و نواختن دوتار» و پژوهشگر موسیقی در گفت و گو
با خبرنگار ما از این که این پرونده در چهاردهمین
نشست کمیته بین دولتی کنوانسیون پاسداری
از میراث فرهنگی ناملموس در بوگوتا ،پایتخت
کلمبیا به عنوان یکی از عناصر میراث ناملموس
یونسکو به ثبت رسید ،افزود :در این پرونده دوتار5
منطقه ایران از جمله خراسان شمالی ،رضوی و
جنوبی ،گلستان و مازندران ارزیابی و بررسی شد.
«بهروز وجدانی» افزود :این پرونده شامل  40سال
تجربه و یک سال تالش مستمر گروه است.

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

جلسه برای تأمین گوشت
در بجنورد

روزنامه خراسان در شماره  7260که  13تیر
 1353به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرهای شهرستانها» از بــرگــزاری جلسه
بــرای تأمین گوشت در بجنورد خبر داده
اســت .در این مطلب می خوانیم« :بمنظور
بررسی و تامین گوشت شهر {بجنورد} جلسه
ای با حضور قصابان و چوبداران و مسئولین
مربوطه در اتاق کار شهردار تشکیل شد .در
این جلسه پیرامون دامــداری و از بین بردن
دست واسطه ها در امر خرید و فروش دام و
احداث کشتارگاه بهداشتی بحث و تبادل نظر
گردید .این جلسه دو ساعت بطول انجامید».

حوزه و دانشگاه  ۲بال پرواز ملت
محمد آگاهی -حــوزه و دانشگاه دو بال قدرتمند
برای گام دوم انقالب اسالمی ،لزوم توجه مدیریت
شهری به معلوالن و نابینایان و افزایش تعداد ثبت نام
شدگان برای حضور در بهارستان و مجلس خبرگان
رهبری از محورهای سخنان نماینده ولی فقیه در
استان در خطبه های نماز جمعه روز گذشته بجنورد
بود .آیت ا« ...یعقوبی» سالروز شهادت شهید مفتح و
روز شهادت این عالم و دانشمند بهنام وحدت حوزه
و دانشگاه را گرامی داشــت و با اشــاره به در پیش
بودن این مناسبت گفت :تولید علم در دانشگاه ها و
همت برای تربیت انسان در حوزه ،دو بال برای هر
ملتی محسوب می شوند و بر اساس بیانیه گام دوم
انقالب اسالمی ما می توانیم به همت این دو نهاد

به پرواز درآییم و دنیا را به شگفتی واداریم .نماینده
ولی فقیه در استان به بخش هایی از بیانیه گام دوم
انقالب اسالمی در این باره اشاره کرد و افزود :علم
و پژوهش همراه با معنویت و اخالق و کشف راه های
نرفته باعث می شود دنیا در برابر ما خضوع کند .امام
جمعه بجنورد در بخش دیگری از صحبت هایش به
چراغ سبزهای اروپا برای برجامی دیگر اشاره کرد
و گفت :اروپــا بــرادر آمریکاست و این دو از هم جدا
نیستند و دولت باید مراقب باشد که فریب مکرهای
مکرون ها را نخورد .وی ادامه داد :غربی ها در آتش
اغتشاشات اخیر سوختند و حاال می خواهند با چراغ
سبزهای دیگری دوباره چالش جدیدی را برای ما به
وجود آورند بنابراین دولتمردان هوشیار باشند دوباره

 ۵قربانی ،کاسه صبر امام جمعه اسفراین را لبریز کرد

قبرستان در آلبالغ بسازید
نجفیان ۵ -قربانی در آلبالغ ،کاسه صبر امام جمعه
اسفراین را لبریز کرد.حجت االسالم «محمدیان»
در خطبه های دیروز نماز جمعه اسفراین ،قربانی
شدن پنجمین نفر در آلبالغ و همچنین اعالم جرم
دادستانی در خصوص  ۴مقام مسئول در این باره را

مورد اشاره قرار داد و به کنایه خطاب به مسئوالن
اظهار کرد :اگر نمی توانید کاری کنید حداقل آن
جا قبرستان و غسالخانه بسازید و ما هم روحانی
مستقر می کنیم تا برای انتقال متوفیان و قربانیان
به زحمت نیفتید.به گــزارش خبرنگار مــا ،ریزش

در ایــن چالش گرفتار نشوند .آیــت ا« ...یعقوبی»
که چندی پیش به دیــدار جمعی از معلوالن رفته و
خواسته ها و مشکالت آنــان را شنیده بود با طرح
این سوال که مدیریت شهری چه اقداماتی را برای
تردد آسان معلوالن و نابینایان در نظر گرفته است؟
از مدیران شهری خواست ایــن قشر را مــورد توجه
قرار دهند .وی همچنین خواستار ایجاد فضاهای
ورزشی برای این قشر شد .برگزاری مسابقات بین
المللی کشتی در استان دیگر موضوعی بــود که
خطیب جمعه بجنورد به آن پرداخت و برگزاری این
مسابقه را باعث باالرفتن برند استان دانست و گفت:
برگزاری این مسابقه بین المللی در استانی همچون
خراسان شمالی این پیام را به تحریم کنندگان ملت

آوار ناشی از سقوط تونل هایی که بــدون ضابطه
برای استخراج سنگ معدن در معدن آلبالغ واقع
در منطقه حفاظت شــده ساریگل اسفراین حفر
شده اند روز چهارشنبه در ششمین حادثه پنجمین
قربانی را گرفت .امام جمعه اسفراین همچنین در
بخش دیگری از خطبه هایش با اشاره به این که بنا
بود آستان قدس رضوی یک مجموعه چند منظوره
اقتصادی ،فرهنگی و درمانی را در میدان ورودی
اسفراین به عنوان بین راهی اسفراین -سبزوار در
پیشانی شهر احداث کند و ما مصلی را هم به آن جا

ایران می رساند که با وجود همه دشمنی ها ،متولیان
استان ما به اندازه ای قدرت دارند که با برگزاری یک
مسابقه بین المللی مشت محکمی بر دهان آمریکا و
اروپا بزنند .وی از تالش های استاندار برای پیگیری
بــرگــزاری ایــن رخــداد به عنوان گامی بــرای توسعه
استان تقدیر کرد.
آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به ثبت نام  140نفر برای
انتخابات مجلس شــورای اسالمی و همچنین ثبت
نام  36نفر برای شرکت در انتخابات میان دوره ای
مجلس خبرگان رهبری در استان ضمن تقدیر از
افرادی که برای این دو عرصه پا در میدان گذاشتند،
به مردم توصیه کرد در هنگام انتخابات از میان خوب
ها خوب ترین را انتخاب کنند.

ببریم ،گفت :مدیرکلی که االن به خاطر تخلف در
بازداشت است نگذاشت و این در حالی است که بنا
بود آستان قدس رضوی آن زمان  ۱۵میلیارد تومان
در آن جا هزینه کند.وی با اشاره به این که پس از
آن نیز تولیت آستان قدس رضوی تغییر کرد ،ادامه
داد :تازه اگر االن مجدد ًا هم موافقت کنند با ۴۰
میلیارد تومان نمی شود آن پروژه فاخر را اجرایی
کرد.وی خاطرنشان کرد :در گذشته  به تذکرات من
در خصوص این مدیرکل توجهی نشد اما اکنون او
در زندان است.

همت پهلوانان در شکست یک طلسم
پهلوانان برای شکستن یک طلسم در استان همت کردند؛ آن جا که در
اولین دوره مربیگری درجه  3کشتی پهلوانی در بجنورد شرکت کردند تا
نبود مربی این رشته ورزشی را در استان جبران کنند.
این دوره مربیگری که برای نخستین بار در بجنورد آغاز شده است تا فردا
در زورخانه مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد ادامه دارد .طی
پیگیریهای هیئت از طریق رئیس فدراسیون کشتی پهلوانی ،قهرمانان
ملی استان ب ه زودی در دورههای مدرسی فدراسیون نیز حضور خواهند
داشت تا از این پس برای برگزاری چنین دورههایی در شهرستان های
استان مشکلی نداشته باشیم.
رئیس هیئت ورزشهــای پهلوانی و زورخــان ـهای خراسان شمالی در
گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کــرد :در ایــن دوره مربیگری که برای
نخستین بــار بــه میزبانی خــراســان شمالی در حــال بــرگــزاری است
نمایندگان استان خراسان رضوی نیز حضور دارند.
«الیاس امیرآبادی» تصریح کــرد« :عبدالرضا کارگر» از استادان این
رشته در خراسان رضــوی و «پیمان محمدی» از استادان کردستان،
تدریس این دوره را بر عهده داشتند.وی به آموزش مباحث مربوط به
تئوری قوانین و مقررات کشتی پهلوانی و ورزش زورخــانـهای اشاره

کرد که در این دوره آموزش داده شد و عالوه بر موارد تئوری ،آزمون
عملی نیز برگزار خواهد شد.دبیر کمیته کشتی پهلوانی فدراسیون
ورزشهــای پهلوانی و زورخانه ای کشور هم در حاشیه برگزاری این
دوره ابراز امیدواری کرد :با برطرف شدن مشکل کمبود مربی کشتی
پهلوانی قطع ًا شاهد رونق و رشد این ورزش در استان خواهیم بود؛ اگر

چه پیشازاین هم کشتی گیران خراسان شمالی همواره جزو نامداران
این ورزش محسوب میشدند«.پیمان محمدی» با بیان این که در این
دوره اکثر شرکتکنندگان نمایندگان تیم ملی هستند ،تصریح کرد:
تیم  7نفره کشتی پهلوانی کشور متشکل از  5ورزشکار خراسان شمالی
است که در این دوره حضور دارند و اگر چه سطح تکنیکی و فنی باال و
اطالعات این ملی پوشان قابلتوجه است اما در این دوره مجدد ًا مطالب
تئوری و عملی بازگو شد.وی با ابراز تأسف از برگزار نشدن این دوره در
استان خاطرنشان میکند :داشتن مربی مجرب در این رشته بهخصوص
در استانی که ظرفیت باالی کشتیگیرانش قابل توصیف است جزو
ضروریات به شمار میرود که تاکنون به آن بیتوجهی شده است.
«محمدی» وضعیت این رشته را در حال رشد بیان کرد و همچنین یادآور
شد :مسابقات جام جهانی ورزشهای پهلوانی و زورخانهای به میزبانی
ن برگزار و همچنین مسابقات قهرمانی کشور  20دی
بجنورد بهم 
میزبانی خواهد شد.
به گفته وی 90 ،درصد کشتی گیران تیم ملی کشتی پهلوانی از خراسان
شمالی هستند و اکثر وزنها متشکل از کشتی گیران صاحبنام این
استان است که در دوره مربیگری حضور یافتند.

اخبار

معرفی منتخبان جشنواره
تالوتهای مجلسی قرآن
مرحله استانی چهاردهمین جشنواره سراسری
تالوتهای مجلسی قرآن کریم با معرفی منتخبان،
در مسجد امام رضا(ع) بجنورد به کار خود پایان
داد .حجت االسالم «محمدی» دبیر و مدیر اجرایی
برگزاری این جشنواره با بیان این که  10منتخب
استان در این جشنواره حضور داشتند که در پایان
به ترتیب «محمدرضا محمدی»« ،ابوالفضل شکیبا»
و «قربانعلی ایزانلو» اول تا سوم شدند ،ابراز کرد:
نفر اول مسابقات ،دی عــازم مسابقات کشوری
خواهد شد.

داوطلبی  ۳۶نفر برای
انتخابات خبرگان

با ثبت نام  7نفر در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان
نخستین میان دوره ای پنجمین دوره انتخابات
مجلس خبرگان رهــبــری در خــراســان شمالی،
تعداد ثبت نام شدگان به  36نفر رسید تا نسبت به
انتخابات دوره قبل ،تعداد داوطلبان  360درصد
افزایش یابد .به گزارش ستاد انتخابات استان 10
نفر از این تعداد در محل ستاد انتخابات استان و
 26نفر دیگر در محل ستاد انتخابات کشور در
تهران ثبت نام کرده اند .جوان ترین فرد ثبت نام
کننده در این انتخابات  30سال و مسن ترین فرد
نیز  70سال دارد .این گــزارش همچنین حاکی
است  33درصد از ثبت نام کنندگان دارای سابقه
داوطلبی این انتخابات هستند و  67درصد دیگر
سابقه داوطلبی ندارند.

نایب قهرمانی تیرانداز
استان در المپیاد کشوری

تیرانداز پیش کسوت استان در ششمین المپیاد
فرهنگی ،ورزشی تیراندازی کشور نایب قهرمان
شــد.نــایــب رئــیــس هیئت تــیــرانــدازی خــراســان
شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این خبر
اظهارکرد« :منیره جانی» در رشته تفنگ بادی ۱۰
متر بر سکوی دوم این رقابت ها ایستاد.
«ریحانه مرتضوی» از حضور  ۳۴تیرانداز در این
رقابت ها خبر داد .ششمین المپیاد فرهنگی،
ورزشی بانوان کارگر بازنشسته و مستمری بگیر
سازمان تامین اجتماعی در شهرستان ارومیه به
مدت ۳روز پیگیری شد و ۱۷۰ورزشکار بازنشسته
در ایــن المپیاد با عنوان طــرح نسیم سالمت از
۲۵استان در ۶رشته شطرنج ،دارت ،تیراندازی
با تفنگ بادی ،شنا ،بدمینتون و تنیس روی میز به
رقابت پرداختند.

