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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خراسان شمالی روی آنتن خبرهای ورزشی در سراسر جهان

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

 I Iترافیک

ترافیک خیابان های اصلی شهر بجنورد ،به ویژه
بعد از ظهرها واقع ًا موجب به هم خوردن آرامش
شهروندان می شود .در ایجاد این ترافیک سنگین
تردد خودروهای تک سرنشین نقش زیادی دارد.

 I Iهواشناسی

چرا برخی پیش بینی های هواشناسی استان با
واقعیت مغایرت دارد؟ آیا دستگاه ها و تجهیزات
پیش بینی وضعیت هوا در استان به روز نیست؟

 I Iتخریبمعابر

برخی مالکان در هنگام ساخت و ســاز ،معابر را
تخریب می کنند .در این فصل پر بارش تخریب
کوچه ها ،خیابان ها و معابر مشکالت زیــادی را
برای عابران و همسایه ها ایجاد می کند.

خبر

اعالم برنامه های
گرامیداشت  12بهمن
مرتضوی -رئیس شـــورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی خراسان شمالی در جلسه ستاد گرامی
داشــت دهــه فجر بجنورد بــه تشریح برنامه های
گرامی داشت  12بهمن پرداخت.حجت االسالم
«ســاالری» با بیان این که همه فعالیت ها باید بر
اســاس بیانیه گام دوم برنامه ریــزی شــود ،تصریح
کرد :مراسم  12بهمن همانند سال های گذشته با
زنگ انقالب آغاز و گلباران تمثال امام(ره) در میدان
شهید بجنورد در ساعت مناسب با توجه به شرایط
جوی برنامه ریزی و انجام می شــود.وی به حضور
مسئوالن بر مزار شهدای انقالب« ،حسن آبادی» و
«منصورحصاری» و همچنین آیت ا« ...مهمان نواز»
بعد از مراسم  12بهمن اشاره کرد و گفت :دیدار با
نماینده ولی فقیه در استان نیز از دیگر برنامه های
در نظر گرفته شده خواهد بود.وی به اهمیت دهه
فجر و این که چشم همه قــدرت ها و دولــت ها به
ایران دوخته شده است تا ببینند شرایط ایران در
دهــه فجر چگونه اســت ،اشــاره و تصریح کــرد :در
دهه فجر ،ستاد گرامی داشت دهه فجر شهرستان
بــجــنــورد بــایــد دســتــاوردهــای نــظــام در طــول 41
سال را به مردم ارائه دهــد.وی ضمن تاکید بر این
مسئله که امیدآفرینی باید جزو اولویت های ستاد
دهه فجر باشد ،افزود :در عین حال که دهه فجر،
ایام شادمانی و جشنهای انقالب است ،باید یاد
شجاعان ،دالورمــردان و رهــروان انقالب ،همچون
سردار شهید «سلیمانی» گرامی داشته شود.

محمدی -زنگ سومین دوره مسابقات جهانی ورزش
های زورخانه ای و کشتی پهلوانی دیروز در بجنورد
به صدا درآمــد تا خراسان شمالی بــرای دومین بار
طی یک ماه اخیر میزبان یک رویــداد بین المللی
ورزشی باشد و روی آنتن خبرهای ورزشی در سراسر
جهان قــرار گیرد .در روز نخست این رقابت ها در
سالن ورزشی دانشگاه دولتی بجنورد ۶ ،تیم ایران،
آذربایجان ،بنگالدش ،افغانستان ،عراق و اوگاندا
در رشته تیمی ورزش های زورخانه ای به پیکار با
یکدیگر پرداختند که تیم «ایــران» به مقام قهرمانی
رسید ،عراق نایب قهرمان شد و جمهوری آذربایجان
و افغانستان در رده سوم قرار گرفتند.
این رقابت ها با پیکار مدعیان قهرمانی جهان در
رشته مهارت هــای فــردی شامل سنگ ،چــرخ تیز،
چرخ چمنی ،کباده ،میل بازی و میل گیری سنگین،
پیگیری شد و در پایان ورزشکارانی که حد نصاب
امتیازات الزم را در مهارت های فردی کسب کردند
در رشته کشتی پهلوانی با یکدیگر رقابت می کنند .در
رشته چرخ چمنی زورخانه ای« ،عباس مرادی زاده» و
در رشته سنگ زورخانه ای «سوران ا ...مرادی» هر 2

خدا قوت پهلوانان

از ایران به مقام قهرمانی رسیدند.استاندار خراسان
شمالی در آیین افتتاح سومین دوره مسابقات جهانی
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی گفت :این
استان مانند استان های دیگر کشور دارای امنیت

کامل بــرای بــرگــزاری مسابقات است«.شجاعی»
ادامه داد :ورزش در جهان پیام آور صلح و آرامش و
یکی از آرمــان های نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران است« .مهرعلیزاده» رئیس فدراسیون جهانی

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی هم در این
آیین بیان کرد :استکبار جهانی پس از دریافت سیلی
محکم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در پاسخ
جنایتی که مرتکب شد در فضای تبلیغاتی سعی کرد
کشور را ناامن جلوه دهد در حالی که امروز امن ترین
کشور منطقه و میزبان  ۱۰۰ورزشکار هستیم و جای
افتخار و مباهات دارد.
وی ادامه داد :فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه
ای و کشتی پهلوانی به ابتکار ایــران تأسیس شد و
از سال  ۸۳فعالیت خود را آغاز کرد و امروز بیش از
 ۸۵کشور با این ورزش و ارزش های فرهنگی کشور
آشنا هستند و مسابقات منظمی در قاره های مختلف
برگزار می شود.
به گفته وی ،بــرگــزاری دوره هــای آمــوزشــی برای
کشورهای مختلف و ایجاد فدراسیون در آن کشورها
از جمله فعالیت های فدراسیون جهانی این رشته
است .به گزارش خبرنگار ما ،به ورزشکار اوکراینی
حاضر در این رقابت ها با هدف ابــراز همدردی در
خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی فرش دست باف
هدیه داده شد.

خواب سنگین عملیات راه سازی؛ هر روز سنگین تر از دیروز

باز هم جان ستانی جاده مرگ
محمد آگاهی-خواب سنگین عملیات راه سازی در
محور بجنورد -گلستان موسوم به جاده مرگ ،هر روز
سنگین تر از دیــروز می شود و در این بین این جاده
هر از گاهی شاهد حوادث خونین است .دیروز بازهم
شاهد جان ستانی جاده مرگ بودیم به طوری که در پی
برخورد خودروی نیسان با کامیون در محور بجنورد-
گلستان ،سرنشین خودروی نیسان در دم جان باخت.

به گزارش پلیس راه چمن بید ،این حادثه بامداد روز
گذشته در محدوده چمن بید به جوزک رخ داد و در پی
آن عالوه بر فوت سرنشین خودروی نیسان ،راننده آن
نیز مجروح و راهی بیمارستان شد .کارشناسان پلیس
راه چمن بید انحراف به چپ خودروی نیسان را علت
این حادثه تشخیص دادنــد .محور بجنورد -گلستان
حادثه خیزترین محور جاده ای استان و یکی از حادثه

خیزترین محورهای جاده ای کشور است که ساالنه بیش
از  20میلیون نفر در آن تردد می کنند .پروژه  4خطه
کردن این محور  142کیلومتری در سفر نخست رئیس
جمهور به استان در صدر مصوبات قرار گرفت تا در پایان
سال  96به بهره برداری برسد اما با توجه به ،به اتمام
نرسیدن این پروژه دوبــاره در سفر دوم رئیس جمهور
در تیر امسال جزو مصوبات سفر قــرار گرفت .بر این

اساس مقرر شد در پایان سال آینده این پروژه به اتمام
برسد اما همچنان روند اجرای آن کند است .در آخرین
جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان
شمالی ،استاندار به معاون عمرانی خود و مدیرکل راه و
شهرسازی استان مأموریت داد با سفر به تهران تخصیص
اعتبار بــه ایــن پ ــروژه را پیگیری کنند امــا مسئوالن
امر هنوز گزارشی از این سفر به رسانه ها نــداده اند.

 40امامزاده میزبان طرح سوگواره «یاس نبوی»

قطعه اصحاب صالحان در  2شهرستان مشخص شد

 40امامزاده استان میزبان طرح سوگواره «یاس نبوی» می شوند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسا 
ن
شمالی با اشاره به مراسم دهه فاطمیه دوم در قالب اجرای طرح سوگواره «یاس نبوی» گفت :این مراسم در
 ۴۰امامزاده و بقعه متبرکه شاخص استان برگزار میشود.
حجت االسالم «عظیم آسوده» به همایش رهروان یاس نبوی به عنوان برنامه زیر مجموعه این طرح
اشاره کرد و افزود :مراسم محوری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و همایش رهروان یاس
نبوی نهم ماه جاری در امامزادگان شاخص استان برگزار می شود.وی ادامه داد :برپایی خیمه های
معرفت ،پاسخگویی به سواالت شرعی و احکام و مشاوره وقف در قالب طرح سوگواره یاس نبوی در
دستور کار قرار دارد.

مرتضوی -قطعه اصحاب صالحان برای خانواده شهدا و ایثارگران در بجنورد و راز و جرگالن مشخص شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :پیرو مصوبه جلسه
شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان که در ماه گذشته با حضور استاندار
خراسان شمالی برگزار شد ،مقرر شد طی یک هفته قطعه اصحاب صالحان در بجنورد و راز و جرگالن
تعیین تکلیف و جانمایی شود .سرهنگ «امیری» تصریح کرد :در جلساتی که با مدیرکل راه و شهرسازی
استان و فرمانداران این  2شهرستان برگزار شد ،زمین راز و جرگالن مشخص شد و طی یکی 2 ،روز آینده
کاربری زمین در نظر گرفته شده در بجنورد مشخص و تحویل داده می شود .وی افزود :هر یک از زمین
های در نظر گرفته شده بین هزار تا هزار و  200مترمربع است.

مسابقه دوچرخه سواری
در اسفراین
روزنــامــه خراسان در شماره  7433که 14
بهمن  1353به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از برگزاری مسابقه دوچرخه سواری
در اسفراین خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :یکرشته مسابقه دوچرخه ســواری
بمسافت  10کیلومتر زیر نظر اداره تربیت بدنی
اسفراین در مسیر جاده سبزوار -اسفراین با
شرکت  18ورزشــکــار انجام شد و در نتیجه
محمد فریدونی مقام اول این مسابقه را بدست
آورد .مهران روشنی و احمد سدیدی بترتیب
رتبه های دوم و سوم را احراز کردند ».در مطلبی
دیگر در این صفحه آمده است« :دومین دوره
مسابقات بوکس قهرمانی استان که با شرکت
 49بوکسور از شهرستانهای کاشمر -تربت
حیدریه -سبزوار -بیرجند -شیروان -بجنورد و
نیشابور زیر نظر هیئت بوکس خراسان در سالن
بوکس آغاز شده بود پس از انجام  38جلسه
مسابقه طی سه شب متوالی پایان یافت ...در
مجموع امتیازات تیم بیرجند با  25درجه امتیاز
مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را احراز کرد
و تیمهای شیروان و بجنورد بترتیب دوم و سوم
شدند».

خبر

پیش بینی بارش برف و
باران در آخرهفته
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی استان بیانگر جوی ناپایدار و بارش برف
و باران برای دو روز پایانی هفته در منطقه است .به
گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
استان ،بر این اساس برای سه شنبه( امروز) در پاره
ای از نقاط بارش پراکنده و در اواخر وقت کاهش ابر
و برای چهارشنبه (فردا) جوی آرام و با ورود سامانه
بارشی جدید از پنج شنبه تا جمعه وزش باد و بارش
بــاران و برف و مه گرفتگی پیش بینی می شود.
«هادی زاده» افزود :دما از چهارشنبه (فردا) تا پایان
هفته در میانه روز به شکل نسبی افزایش می یابد.

