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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه:

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

 I Iنیاز یک پارک به تجهیز

با توجه به استقبال مردم به ویژه بانوان از ورزش
همگانی در پــارک ارونــد بجنورد ،شایسته است
ش ــه ــرداری و هیئت ورزش ه ــای همگانی به
زیباسازی این مکان رو باز طبیعی بیش از بیش
توجه و آن را تجهیز کنند.

 I Iسرعت الک پشتی اینترنت

سرعت اینترنت خانگی الک پشتی شده است اما
شرکت های خدمات رسان اهمیت چندانی به این
موضوع نمی دهند .این روزها گاهی اوقات اص ً
ال
نمی توان از اینترنت استفاده کرد.

 I Iخطی های اسفراین

ســواری های خطی مسیر اسفراین -بجنورد در
روزهای سرد خدمات رسانی مناسبی نمی کنند و
مسافران ساعت ها در سرما می مانند .چرا کسی
به این مشکل شهروندان رسیدگی نمی کند؟

 I Iاعتبار کارت های بانکی

اعتبار کارتم به اتمام رسیده بود ،بنابراین برای
تمدید به بانک مورد نظر مراجعه کردم و آن جا
اعالم شد تاریخ کارت ها  6ماه تمدید شده است و
نیاز به مراجعه به بانک نیست ،اما با این کارت هیچ
گونه فعالیت بانکی نمی توانم انجام دهم.

خراسان شمالی  ۳۹سال پیش
در روزنامه

نمایشگاهی به مناسبت روز
جهانی کارگر در بجنورد
روزنــامــه خــراســان در شماره  9200که 9
اردیبهشت  1360به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «خبرهای شهرستانها» از تدارک
نمایشگاهی به مناسبت روز جهانی کارگر
در بجنورد خبر داده اســت .در ایــن مطلب
می خوانیم« :بمنظور تجلیل و بزرگداشت
یــازدهــم اردیبهشت روز جهانی کــارگــر از
ســوی امــور تربیتی اداره آمــوزش و پــرورش
بجنورد یک نمایشگاه آثــار و صنایع دستی
در این شهرستان تشکیل میشود .در همین
رابطه آموزش و پرورش بجنورد طی اطالعیه
ای از مسئوالن آموزشگاههای فنی و حرفه
ای و هنرستان و همچنین سایر اقشار مردم
خواست آثــار و صنایع دستی خــود را برای
نمایش گذاشتن در نمایشگاه مذکور حداکثر
تا پایان وقت اداری فردا هشتم اردیبهشت
بواحد امور تربیتی آموزش و پرورش تحویل
نمایند».

رزمایش های اخیر ،دشمن را عقب راند

رزمــایــش هــای اخیر ارتــش و سپاه و نمایش تــوان
موشکی سپاه پــاســداران ،قــدرت و عظمت ایــران
اسالمی را به رخ بدخواهان کشید و باعث عقب راندن
دشمنان شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در خطبه های
نماز جمعه روز گذشته با اشــاره به رزمایش ارتش
و سپاه پــاســداران ،آن ها را رزمایش های عظیمی
دانست که اگر انجام نمی شد چه بسا دشمن با نقشه
هایی که داشت می توانست هزینه های باالیی را به
کشور تحمیل کند .حجت االسالم «نوری» روزهای
جنگ تحمیلی را یـــادآور شــد کــه در آن شهرهای
مختلف کشور با موشک بمباران می شدند اما دیگر
کشورها با تحریم ایــران اسالمی حاضر به فروش
کوچک ترین امکانات نظامی نبودند و ایران امروز به
اندازه ای در توان دفاعی و موشکی قدرت به دست

آورده است که در صورت خطای صهیونیست ها می
تواند نقاط مختلف اسرائیل را با خاک یکسان کند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که دشمن
از این رزمایش ها و مانور قدرت ،وحشت زده شده
اســت ،خاطرنشان کــرد :در روزهـــای اخیر شاهد
تهدیدهایی از طرف دشمن بودیم اما چیزی نگذشت
که نیروهای سپاه و ارتــش ،قــدرت ایــران اسالمی
را نشان دادنــد .خطیب جمعه بجنورد همچنین با
اشاره به ویژگی والیتمداری حضرت ام البنین(س)،
همسر امام علی(ع) و مادر حضرت عباس(ع) اظهار
کرد :هنگامی که خبر شهادت فرزندان حضرت ام
البنین(س) از جمله حضرت عباس (ع) را به او دادند،
او شهادت امــام حسین(ع) را مصیبت بــزرگ تری
دانست و گفت فرزندانم فدای امام حسین(ع) شوند،
روحیه ای که مــادران شهدای ما در  8ســال دفاع

قتل ،پایان بگو مگوی  ۲برادر
محمدآگاهی -جوانی در بجنورد اعتراف کرد،
پس از بگو مگو با برادرش در یک دورهمی دوستانه
و در پی خشم آنی او را با چاقو به قتل رساند .بر
اساس اعالم رئیس پلیس آگاهی استان ،آخر هفته
گذشته با اعــام خبر جــان باختن جوانی حدود
 30ساله بر اثــر اصابت ضربه چاقو در بجنورد
کارآگاهان بالفاصله با تشکیل پرونده قتل در مدت

کوتاهی موفق به شناسایی متهمان این پرونده
شدند .به گفته سرهنگ «رستگار» ،با دستگیری
بــرادر مقتول به عنوان متهم اصلی این پرونده،
وی در بازجویی هــای اولیه اعتراف کــرد که در
پی درگیری و بحث و جدل با بــرادرش در حالت
نامتعادل و با عصبانیت شدید ناشی از خشم آنی
او را به قتل رساند .این مقام انتظامی با بیان این

مقدس نیز داشتند و می گفتند فرزندان شان فدای
والیت و انقالب اسالمی ایران شوند .حجت االسالم
«نوری» با اشاره به این که مادری که فرزندش را برای
حفظ این نظام و انقالب فدا کــرده اســت ،وظیفه و
تکلیف بسیاری از مسئوالن را سنگین تر میکند،
گفت :اعتالی این انقالب ،بیمه شدن آن در برابر
نظام استکباری و این را که توانسته است مقاومت
کند و در برابر تمام فتنه ها و تحریم ها بماند مدیون
خون شهدا هستیم .امــام جمعه بجنورد همچنین
با اشاره به آیه ای از قرآن در باب عظمت و اهمیت
خانواده شهدا از منظر خداوند متعال ،خواستار تکریم
و پاسداشت مادران و همسران شهدا شد.
وی افزود :خون شهدا غیرت را در رگهای مسلمانان
و مومنان به جوش می آورد ،زیــرا امــام حسین (ع)
 ۱۴۰۰سال پیش به شهادت رسید و تاکنون پیام

که این حادثه زمانی رخ داد که این  2بــرادر در
یک دورهمی دوستانه به میزبانی مقتول بودند،
تصریح کرد :ایــن  2بــرادر پیش از ایــن اختالف
حسابی با یکدیگر نداشتند و بر اساس اظهارات
حاضران در صحنه و متهم اصلی پرونده ،برادر
کوچک تر پس از بحث و جدل ساده با برادر بزرگ
تر ،کنترلش را از دست داد و با برداشتن چاقو به
سمت او رفت و به سینه اش ضربه وارد کرد .وی
خاطرنشان کــرد :در پی بــروز این سانحه عوامل
حاضر در صحنه و دیگر اعضای خانواده مقتول او
را به بیمارستان منتقل می کنند اما او بر اثر آسیب

شهید و اصحاب و یارانش ادامه دارد و خون شهدا
افــرادی همچون شهید سلیمانی هــا ،حججی ها،
فهمیده ها و فخری زاده ها را تربیت می کند.
امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنانش با
اشــاره به آیین تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا
گفت :این مراسم در حالی برگزار شد که با وجود
ادعای دموکراسی ۲۵ ،هزار کماندو وظیفه تامین
امنیت آن را بر عهده گرفته بودند؛ این چه رئیس
جمهوری است که در زمان تحلیف آن قدر مردم علیه
او متحد شده بودند که  ۲۵هزار کماندو باید امنیت
جانی او را بر عهده بگیرند؟
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی خاطرنشان
کرد :دیگر کسی به آمریکا اعتماد نــدارد و اتفاقات
زمان انتخابات و پس از آن سبب شد آمریکا آبرویی
نداشته باشد.

جدی به شریان های حیاتی جان خود را از دست
می دهد .به گفته کارآگاه «رستگار» ،علل و چرایی
وقوع این حادثه و همچنین نتایج پزشکی قانونی
در حال بررسی است و متهم و دیگر عوامل دخیل
در این ماجرا به مراجع قضایی تحویل داده شدند
تا به این پرونده رسیدگی شود .گزارش خبرنگار
ما حاکی است :چندی پیش نیز مردی در بجنورد
بدون هیچ سابقه قبلی و بر اثر خشم آنی همسرش
را به قتل رساند .بر اساس اعالم مراجع انتظامی
کنترل نکردن خشم آنی در صدر علل بروز قتل در
خراسان شمالی قرار دارد.

دما  9درجه افزایش می یابد

«جدال» روی صحنه می رود

صدیقی -دمای هوای استان  9درجه افزایش می یابد .به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی با خروج سامانه بارشی پدیده غالب تا اواسط هفته افزایش موقت ابر و وزش باد خواهد بود.
«عظیم زاده» اعالم کرد :دما تا سه شنبه طی روز  9درجه افزایش می یابد اما کماکان صبحگاه در اغلب نقاط
زیر صفر خواهد بود .براساس اعالم هواشناسی استان بیشترین میزان بارندگی (حاصل ذوب شدن برف ها)
طی  24ساعت منتهی به صبح جمعه مربوط به ایستگاه های دشت با  12.2میلی متر ،دهگاه با  9.8میلی
متر ،داشلی قلعه با  7.1میلی متر ،کوسه با  5.6میلی متر ،شوقان با  4.1میلی متر ،راز با  3.9میلی متر و
بجنورد با  3.5میلی متر بود .در همین مدت بیشترین بارش برف از نظر ارتفاع از ایستگاه های کوسه با 13
سانتی متر ،بجنورد با  9سانتی متر و اسفراین و شیروان هر کدام با  4سانتی متر گزارش شد .البته بر اساس
آمار غیر رسمی ارتفاع برف در ناوه با  20سانتی متر گزارش شد .طی  24ساعت منتهی به صبح جمعه کوسه
با کمینه دمای منفی  16درجه سانتی گراد ،سردترین و صفی آباد با بیشینه دمای  9درجه سانتی گراد باالی
صفر گرم ترین نقطه استان بود.

مرتضوی -اثر نمایشی «جدال» منتخب دومین جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی» از امشب روی صحنه
می رود.معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری خراسان شمالی با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار
ما اظهارکرد :اثر نمایشی «جدال» تا  ۱۵بهمن در تاالر فرهنگی و هنری گلشن بجنورد روی صحنه می
رود«.اکرم صدیقی» با بیان این که روزهای  ۵تا  ۷بهمن این اثر نمایشی در  ۲سئانس  ۱۷:۳۰و  ۱۸:۳۰برای
عالقهمندان اجرا میشود ،افزود :بقیه روزها اثر نمایشی «جدال» در ساعت  ۱۷:۳۰و با  ۴۰درصد ظرفیت
سالن برای عالقه مندان روی صحنه میرود«.صدیقی» خاطرنشان کرد :نمایش «جدال» درباره ایستادگی
مردم سوریه ،مدافعان حرم ،روند شهادت «محسن حججی» و در ادامه سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی»
و به نوعی جدالی میان ۳رنگ سفید که نشانه مردم پاک و بیگناه ،سبز نشانه مدافعان حرم و قرمز نشانه
داعشیان ملعون است.
وی اظهار کرد :نمایش «جدال» در زمره  ۷اثر راه یافته به بخش صحنهای دومین جشنواره سردار آسمانی
بود که به همت حوزه هنری خراسان شمالی تولید شد و توانست در زمره آثار منتخب این دوره قرار بگیرد.

کشف
البسه قاچاق

صدیقی 97 -دست لباس قاچاق کشف شد .به
گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی،
شخصی که قصد جا به جایی  97دست لباس را از

طریق یک باربری در بجنورد داشت از سوی پلیس
آگاهی استان شناسایی شد.
«سیدالموسوی» با بیان این که ارزش ریالی کاالهای

کشف شده  87میلیون ریال است ،افزود :پرونده این
تخلف در شعب ویژه به منظور صدور حکم در حال
رسیدگی و انجام تحقیقات است.

اخبار

انفجار دلهره آور در
پتروشیمی
محمدآگاهی -بر اثر انفجار یکی از بویلرها به
دلیل نقص فنی ،بخار سفید رنگی از پتروشیمی
خراسان برخاست که باعث دلهره و نگرانی برخی
افراد از انتشار گاز آمونیاک در محیط و اعالم شد
نگرانی در ایــن زمینه وجــود نــدارد .رئیس بهره
برداری پتروشیمی خراسان در این زمینه گفت:
قطع و وصل چند باره گاز و مدیریت نکردن فشار
گاز استان باعث ورود آسیب جدی به یک تجهیز
واحد آمونیاک پتروشیمی خراسان شد.به گزارش
روابــط عمومی پتروشیمی خــراســان« ،زورمــنــد»
اضافه کرد :یخ زدن ناشی از قطع گاز باعث شد
یک تجهیز واحد آمونیاک در حین راه اندازی دچار
ترکیدگی شود.استاندار خراسان شمالی و رئیس
شــورای تامین استان در پی وقــوع این حادثه با
بیان این که جای نگرانی برای انتشار گاز آمونیاک
وجــود نــدارد ،افــزود :بر اســاس شواهد میدانی و
توضیح مدیر عامل پتروشیمی خراسان ،این حادثه
بر اثر نقص فنی و تنظیم نشدن مناسب بخار درام
یکی از بویلرهای پتروشیمی رخ داده و در پی این
انفجار ترکش های آن به یکی از منابع آب برخورد
کرده است« .شجاعی» با بیان این که خوشبختانه
این حادثه خسارت جانی نداشت ،اظهار کرد :به
نظر می رسد خسارت مالی وارد شده اندک باشد و
متولیان امر گفته اند طی  48ساعت تخریب های
به وجود آمده قابل بازسازی است.

تندباد مهمانک را
درنوردید

فاطمه ایزانلو -چهارشنبه شــب ،تندبادی با
سرعت  68کیلومتر بر ساعت روستای مهمانک را
درنوردید.
«شـــیـــرازی» کــارشــنــاس پــیــش بینی اداره کل
هواشناسی خــراســان شمالی با اعــام ایــن خبر
در گفت و گو با خبرنگار ما اظهارکرد :سرعت
وزش تندباد در سایر نقاط استان برای شهرهای
بــجــنــورد 66کیلومتر بــرســاعــت ،اســفــرایــن36
کیلومتر بــرســاعــت ،رازوجـــرگـــان 47کیلومتر
برساعت ،آشخانه 46کیلومتر برساعت و جاجرم
 54کیلومتر برساعت بود که در جاجرم تندباد
لحظه ای  74کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

بدون تیتر
ﺍ ﺍبــه گفته «الــهــی راد» مدیرکل کمیته امــداد
خراسان شمالی ،امسال  1500مددجوی تحت
حمایت این نهاد از طریق راهبری شغلی صاحب
شغل شدند.

