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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شماره 3766

حرف مردم
 I Iتقاطعی نیازمند نصب چراغ راهنمایی

تقاطع خیابان ابوعلی سینا با خیدان میدان بار
بجنورد به سرعتگیر یا نصب چراغ راهنمایی نیاز
دارد.

 I Iتعریض مسیر کوتاه

چــرا مسیر کوتاه از بــولــوار موسوی بجنوردی تا
ابتدای بولوار پیامبر اعظم(ص) در بجنورد ترمیم و
تعریض نمی شود؟

 I Iقیمت های میوه و تره بار

قیمت ها در بازار میوه و تره بار به رسیدگی جدی
نیاز دارد .مسئوالن از قیمت ها در این بازار خبر
دارند؟

 I Iعبور از چراغ قرمز

برخی موتورسواران در بجنورد با بی توجهی از
چراغ قرمز عبور می کنند و ممکن است که باعث
ایجاد تصادف شوند .از مسئوالن خواهشمندیم در
این مورد اقدامی کنند.

خراسان شمالی  40سال پیش
در روزنامه

تشییع پیکر پاک یک
شهید در بجنورد
روزنــامــه خــراســان در شماره  9737که 13
اسفند  1361بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی
در صفحه  2از تشییع پیکر پــاک یک شهید
در بجنورد خبر داده اســت .در ایــن مطلب
مــی خوانیم« :م ــردم حــزب ا ...و شهیدپرور
شهرستانهای بجنورد و نیشابور ،پیش از ظهر
دیــروز ،پیکرهای پاک و گلگوم کفن دو تن از
کفرستیزان سپاه اســام را که در جبهه های
نبرد حــق علیه باطل بــه فیض شــهــادت نایل
آمــده انــد ،بطرز باشکوهی تشییع کردند .در
این مراسم پیکرهای مطهر سرباز شهید علی
جوشن ،جمعی تیپ یک بجنورد و جهادگر
شهید احمد گرجی پــس از انــجــام تشریفات
مذهبی جهت دفن بزادگاهشان روستاهای
کالته باقرخان از توابع بجنورد و سیرآباد از
توابع نیشابور انتقال یافتند و طی آئین های
ویژه ای بخاک سپرده شدند».

از میان خبرها

انتصاب سرپرست معاونت
هماهنگیاموراقتصادی
استانداری
با حکم دکتر «حسین نژاد» استاندار خراسان شمالی،
«نــاصــر فخر مــوحــد» ب ـهعــنــوان ســرپــرســت معاونت
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی
منصوبشد.

تکریم و معارفه رئیس
عقیدتی سیاسی تیپ ۱۳۰
شهید دلجویان
مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی تیپ
 ۱۳۰شهید دلجویان ارتش برگزار شد .در این مراسم
که با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایــران برگزار شد ،با قدردانی از
زحمات حجت االسالم والمسلمین «حیدری» ،حجت
االسالم و المسلمین «ابراهیم چاری» به عنوان رئیس
جدید عقیدتی سیاسی تیپ  ۱۳۰شهید دلجویان
معرفی شد.حجت االســام والمسلمین «صالحی
نصب» رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی
ارتش در این مراسم گفت :در راستای فعالیت های
فرهنگی ،چند گام وجــود دارد که شامل شناسایی
آسیب ها و تهدیدات منطقه ای ،برنامه ریزی برای از
بین بردن آسیب ها یا به صفر رساندن آن ها ،شناسایی
وضعیت موجود و تالش در جهت بهبود وضعیت و عدم
عدول از طرح های  16گانه فرهنگی مصباح و 480
برنامه ای که در جهت پیشرفت یگان های عقیدتی
سیاسی برنامه ریزی شده ،است که اگر به درستی
انجام گیرد آن یگان بیمه خواهد شد .نماینده ولی
فقیه در خراسان شمالی هم در این مراسم ،ارتش را
نماد قدرت و دفاع از ارزش ها دانست و گفت :مباحث
اخالقی و ارزشی به خوبی در این نهاد نظامی شکل
گرفته به گونه ای که امروز ارتش ما پیشگام دفاع از حق
و دستاوردهای انقالب اسالمی است .حجت االسالم
والمسلمین «رضا نوری» اظهارکرد :ارتش مایه خیر و
برکت نظام جمهوری اسالمی است و روحیه اخالقی،
وقت شناسی و دینی در وجود این نهاد نظامی به خوبی
نمایان اســت.وی تصریح کرد :در همین راستا دین
مــداری ،وحدت و همدلی از اولویت های تیپ ۱۳۰
شهید دلجویان خراسان شمالی محسوب می شود.

خبر

در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی خراسان شمالی مطرح شد:

چالش های فراروی استان برای صادرات و حضور در بازارهای جهانی
معاون وزیر امور خارجه :بازار کاالهای دانش بنیان را برای خراسان شمالی فراهم می کنیم

جلسه کارگروه توسعه صــادرات غیر نفتی خراسان
شمالی روز گذشته برگزار شد که طی آن به ظرفیت
هــا و چالش هــای فـــراروی خــراســان شمالی بــرای
صــادرات و حضور در بــازارهــای جهانی اشــاره شد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در این
جلسه اظهارکرد :بازار کاالهای دانش بنیان را برای
خراسان شمالی فراهم خواهیم کرد .دکتر «مهدی
صفری» گفت :تالش ما این است تا با ارتباط از طریق
سازمان جدید کارفرمایان کشور ترکمنستان بتوانیم
ساخت شرکت های جدید در ایران و به ویژه خراسان
شمالی در دستور کار قرار دهیم .وی افــزود :ایجاد
بازارچه مرزی در منطقه پرسه سو در اولویت است که
راه اندازی این گذر مرزی به رشد اقتصادی خراسان
شمالی کمک خواهد کرد .وی بیان کرد :این استان
در گذشته با کشور ترکمنستان روابط تجاری خوبی
داشت و در سالهای اخیر کاهش یافت اما دوباره
رونق گرفته است که ایجاد بازارچه مرزی پرسه سو
نیز می تواند تبادل تجاری بین دو منطقه را گسترش
دهــد.وی خاطرنشان کرد :دو سوم کار وزارت امور
خارجه بر مبنای اقتصاد است و در دولت سیزدهم،
اولویت ،همکاری با کشورهای همسایه با تاکید بر
توسعه اقتصادی و صــادرات و ایجاد ارزآوری است.
وی کشورهای قزاقستان ،ازبکستان و روسیه را
مهم ترین بازارهای جهانی ذکر و اضافه کرد :این
کشورها به تولیدات دانش بنیان بسیار راغب هستند

لذا خراسان شمالی روی این موضوعات باید تمرکز
بیشتری داشته باشند .استاندار خراسان شمالی
هم در ایــن جلسه گفت :یکی از بهترین راه های
رسیدن استان به شکوفایی اقتصادی ،توسعه بخش
صادرات است که این امر عالوه بر ایجاد تحرک ،به
تقویت شرکت های دانش بنیان نیز کمک کند .دکتر
«محمدرضا حسین نژاد» با بیان این که این استان در
مسیر ارتقای شاخص های اقتصادی در حال حرکت
است ،افــزود :باید به معرفی توانمندی های استان
با هدف توسعه صــادرات در سایر کشورها سرعت
ببخشیم .
وی بــا تاکید بــر ایــن کــه تقویت سرمایه گـــذاری و
توسعه اقتصادی ،سرلوحه کار مدیران است ،اضافه
کــرد :پیگیری بــرقــراری ارتباطات استان با کشور
ترکمنستان می تواند موجبات تحرکات اقتصادی را
فراهم آورد .دکتر «حسین نژاد» ،اعتبارات عمرانی را
چاشنی تحرک بخش های دولتی و خصوصی دانست
و تصریح کرد :با اهمیت دادن به حوزه مهم صادرات
می تواند اعتال و رشد استان را شاهد بود .
نماینده مــردم  5شهرستان خــراســان شمالی در
مجلس شــورای اسالمی نیز در ایــن جلسه گفت:
سیمان به قطر صادر میکنیم اما به ترکمنستان که
کشور همسایه است ،خیر .دکتر «سید محمد پاکمهر»
افزود :تعاونیهای مرزنشین در خراسان شمالی به
خوبی شکوفا نشده است.

دمای هوا  12درجه کاهش می یابد
طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان
شمالی ،دمای هوا در استان تا اواســط هفته
جــاری بین  8تا  12درجــه کاهش می یابد.

در هشدار زرد صــادر شده از سوی اداره کل
هواشناسی ،به ورود پدیده جــوی به استان
اشاره شده که گاهی وزش باد شدید با گرد و

وی با بیان این که ظرفیتهای خراسان شمالی باید
مــورد توجه وزارت امــور خارجه قــرار بگیرد ،اضافه
کرد :ضعف در صادرات وجود دارد و تقویت این حوزه
نیازمند ورود جدی وزارت امور خارجه است.
دیگر نماینده  5شهرستان استان در مجلس شورای
اسالمی نیز گفت :تا زمانی که مرز پرسه سو بازگشایی
نشود ،سرمایهگذار نیز در منطقه حضور پیدا نمیکند.
دکتر «محمد وحیدی» با بیان این که مردم خراسان
شمالی هنوز لذت استان مــرزی بــودن را احساس
نکرده اند ،اظهار کرد :در سفر رئیس جمهور به استان
مطرح شد که مرز در خراسان شمالی باید به فرصت
جدید تبدیل شود و این بازگشایی مرز ،درخواست
م ــردم اســتــان اس ــت .وی بــا بــیــان ایــن کــه  ۴نقطه
مــرزی بین ایــران و ترکمنستان تعریف شده است،
خاطرنشان کرد :تاکنون  ۳نقطه مرزی بازگشایی
شده اما مرز پرسهسو همچنان به نتیجه نرسیده است.
وی با اشاره به این که نبود وجود راه مرزی مناسب در
خراسان شمالی ،یکی از بهانهها برای عدم بازگشایی
مرز است ،تصریح کرد :راه مرزی استان نسبت به
برخی از راههـــای مــرزی کشور وضعیت مناسبی
دارد .نماینده مردم بجنورد ،مانه و سملقان ،راز و
جرگالن ،گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :در حوزه فرهنگی ،آموزشی و سالمت
باید همکاری جدیتری با کشور ترکمنستان انجام
شود .وی تأکید کرد :خط پــروازی ایــران عشق آباد

خاک به ویژه در شهرستان های گرمه ،جاجرم،
اسفراین و مانه و سملقان و بخش هایی از راز و
جرگالن ،کاهش کیفیت هوا تا یک شنبه شب
و بارش پراکنده به ویژه در نوار شمالی استان
اشاره شده است .آسیب به سازههای موقت،

نیز مصوب شده است و امیدواریم پروازها به زودی
در فرودگاه بجنورد ایجاد شود.همچنین به گزارش
روابط عمومی و امور بینالملل استانداری ،استاندار
خراسان شمالی در دیدار معاون دیپلماسی اقتصادی
وزارت امــور خارجه گفت :از هــدف گــذاری اصلی
استان در بخش ص ــادرات ،معرفی توانمندی ها و
قابلیت های استان به سایر کشورهاست زیرا قابلیت
هــای توسعه ای آن بسیار گسترده اســت  .دکتر
«حسین نژاد» با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور در
سفر به استان جهت بازگشایی بازارچه مرزی افزود:
به دلیل وجــود مــرز مشترک ،ترکمنستان یکی از
کشورهای مهم جهت صادرات محصوالت و کاالهای
استان است لذا کمک و همراهی وزارت امور خارجه
را می طلبد  .وی به قابلیت ها و ظرفیت های استان
در بخش کشاورزی نیز اشــاره و اضافه کــرد200 :
هکتار شهرک کــشــاورزی در استان داریــم که می
توان با یافتن بــازار فــروش ،توسعه بخش کشاورزی
را شاهد باشیم  .معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت
امور خارجه نیز گفت :هر چند بازارچه های مرزی راه
خوبی برای صادرات وکمک به توسعه استان هاست
اما باید به دنبال صادرات پایدار و انتقال تکنولوژی از
سایر کشورها بود .دکتر «صفری» تصریح کر  :وزارت
امور خارجه در حوزه انتقال تکنولوژی ،ترانزیت و
کمک به تولیدات مشترک با سایر کشورها می تواند
به این استان کمک کند.

شکستن درختان فــرســوده ،کاهش  ۸تا ۱۲
درجــه ای دما به ویــژه در گرمترین ساعت ها
تا اواسط هفته از پیامدهای این پدیده جوی
است .زمان پایان فعالیت این سامانه عصر فردا
اعالم شده است.

با عزیمت تیم مدیریت شهری بجنورد به تهران صورت گرفت؛

گام اول شهرداری برای تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور
اولین تیم مدیریت شهری بجنورد برای تحقق مصوبات
سفر رئیس جمهور عازم تهران شد.
شهردار بجنورد با بیان این مطلب اظهارکرد :اولویت
های ما در گام اول ،ارتقای رتبه شهرداری از  10به 11
است که در سایه آن می توان بخش عمده ای از کمبود

منابع مالی و جذب اعتبارات را که جبران کننده عقب
ماندگی های توسعه ای و زیرساختی شهر خواهد بود،
تحقق بخشید .دکتر «حمیدی» گفت :قــرارداد خرید
اولین نردبان آتش نشانی در حال تکمیل است.
وی دریافت قیر رایگان از محل سهمیه استان را یکی از

برگزاری مراسم محوری گرامیداشت هفته قوه قضائیه
مراسم محوری
گــرامــیــداشــت
هفته قوه قضائیه
با حضور رئیس
کل دادگستری
استان ،نماینده
ولــــی فــقــیــه در
اس ــت ــان و ام ــام
جمعه بجنورد،
مـــــدیـــــران کــل
ســـازمـــان هــای
تــابــعــه دستگاه
قــــضــــایــــی در
اســـتـــان و نیز
جــــمــــعــــی از
مقامات قضایی ،قضات و کارکنان اداری در سالن اجتماعات دادگستری کل استان برگزار شد .به گزارش روابط
عمومی دادگستری کل خراسان شمالی ،حجت االسالم والمسلمین «رضا براتی زاده» ،رئیس کل دادگستری
استان در این مراسم با اشاره به توصیه های هشت گانه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر مسئوالن قضایی کشور
با معظم له ،از اجرای دقیق مقررات سند تحول قضایی به عنوان مهم ترین توصیه ایشان به مسئوالن قضایی
و دست اندرکاران قوه قضائیه یاد کرد و از مدیران قضایی خواست با حرکت سریع و هدفمند در مسیر تحقق
اهداف و برنامه های پیش بینی شده در سند تحول ،اهتمام جدی تری داشته باشند.حجت االسالم والمسلمین
«نوری» ،نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بجنورد نیز در این همایش با اشاره به بایسته های کار قضایی
و مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات موردانتظار از قضات در جریان دادرسی و روند رسیدگی ها و صدور احکام
قضایی ،ارتباط عمیق و روحانی با خداوند متعال و عمل به توصیه های قرآنی ،سیره عملی انبیا و اولیای الهی و
بزرگان دین مبین اسالم را از جمله عوامل اطمینان بخش و انگیزشی و نیز مهم ترین رکن موفقیت یک قاضی
در منصب قضاوت و به عالوه ،اصلی ترین راهبرد رسیدن به عدالت قضایی برشمرد .در پایان این مراسم ،قضات
و کارکنان نمونه کشوری و استانی معرفی شدند و از زحمات و تالش های آنان قدردانی شد.

تدارک برای برگزاری جشن شهروندی از عید تا عید
نشست هماهنگی فرهنگی با حضور عوامل اجرایی شهرداری بجنورد به منظور تدارک برای برگزاری جشن
شهروندی از عید تا عید برگزار شد« .موفق» رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد ،تشکیل
تیم تشریفات سازمانی را در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر در زمان اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی
توصیف کرد و گفت :سازمان فرهنگی در اعیاد و مناسبت های مذهبی ،برنامه های مختلفی را در دست اجرا
دارد که برگزاری با کیفیت ،نیازمند توجه به همه امور از تدارک و تشریفات ،تبلیغات ،هم افزایی و تعامل و
هماهنگی بین واحد های مختلف دخیل در کار است .وی افزود :برنامه های جشن شهروندی از عید قربان
تا عید غدیر در شهر و در دو بخش عمومی و محله ای برابر دستور و توصیه شهردار محترم با بهره مندی از
اجراهای فاخر توسط هنرمندان مطرح کشوری و استانی با فضاسازی متفاوت و در راستای ایجاد شورو نشاط
شهروندی را در دستور کار داریم و امیدواریم بتوانیم شرایطی را در بهره مندی شهروندان از این موقعیت
فراهم آوریم.
دراین جلسه کمبودها و نواقص مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد همه واحدهای دخیل درامر برگزاری
برنامه ها نیازمندی های الزم را تدارک ببیند و خریداری شود تا جشن های عید تا عید با کیفیت خوب و
مناسب برای شهروندان اجرا شود.

افتتاحيه اردوهای تابستانی كميته امداد
آيين افتتاحيه اردوهــای تابستانی كميته امــداد خراسان شمالی با اعــزام اولین گروه از دانش آمــوزان و
دانشجویان دختر و پسر تحت حمایت این نهاد به اردوی مشهد برگزار شد.
«مجید الهی راد» ،مدیرکل کمیته امداد استان در این آیین با بیان این که برگزاری اردوهای فرهنگی و
تربیتی در راستای غنیسازی اوقات فراغت تابستان برای دانش آموزان و دانشجویان و سایرمددجویان
تحت حمایت این نهاد پیش بینی شده است ،افزود :پیشبینی میشود تا پایان شهریور امسال 200 ،نفر
از دانشجویان و دانشآموزان مستعد و برتر علمی و ورزشی تحت حمایت کمیته امداد از محل کمکهای
اعتبارات دولتی و خیران به مشهد مقدس اعزام شوند.

الزاماتی دانست که برای بهسازی معابر شهر ضروری
است و افزود :دریافت مجوز معدن مکملی خواهد بود که
توان عمرانی شهرداری را ارتقا خواهد بخشید.
وی به تشکیل کمیته تحقق مصوبات سفر اشاره کرد
و گفت :درنظر داریم در سفرهای مستمر به تهران در

سطح کالن پیگیر مصوبات باشیم و در استان نیز به مدد
حمایت استاندار محترم و فرماندار گرانقدر و همچنین
پشتیبانیشورایمحترماسالمیشهر -اقداماتعملی
برای تحقق مصوبات در حال آغاز است که ما را به ایجاد
تحولیبزرگدرعرصهزیرساختیشهرامیدوارمیکند.

آغاز عملیات ساماندهی مقبره شهدا در بجنورد
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی
از آغاز فاز اول عملیات ساماندهی مقبره شهدا در
بجنورد خبر داد« .حسین رحمانی» گفت :در این فاز از
عملیات ،با مشارکت شهرداری بجنورد ،آمادهسازی،
زیرسازی و ایجاد فضای سبز در محوطه این بنای
تاریخی انجام خواهد شد.

سرپرستمعاونتامور
فرهنگی و رسانه ای اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
منصوبشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی ،در
حکمی حجت االسالم والمسلمین «عباس سرشته» را
به عنوان سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه ای
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی
منصوبکرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی ،در متن «تقی صادقی»
خطاب به حجت االسالم و المسلمین «عباس سرشته»
آمده است :نظر به شایستگی ها و سوابق جنابعالی در
حوزه نشر و کتاب و شناخت دیرین از توانمندی ها و با
عنایت به روحیه انقالبی و جهادی که دارید ،به موجب
این حکم به سمت «سرپرست معاونت امور فرهنگی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی»
منصوب می شوید .امید است با اتکال به خداوند قادر
و با مشی فرهنگی و خردمندانه ای که از آن بهره مند
می باشید و با امعان نظر به اهداف و وظایف معاونت
فرهنگی ،رویــکــردهــای فرهنگی دولــت مــردمــی و
مأموریت های ذیل با اعتالی اندیشه و قلم مورد اهتمام
قرارگیرد.
*برنامه ریــزی به منظور ارتقای تعیق ارزش های
فرهنگی اصیل اسالمی و انقالبی و به ویژه اندیشه
های واالی حضرت امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی)
*برنامه ریزی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتاب
و کتابخوانی در میان اقــشــار مختلف در راستای
عدالت فرهنگی نظیر جشنواره های پایتخت کتاب،
روستاهای دوستدار کتاب و باشگاه های کتابخوانی
*برنامه ریزی در جهت تولید ،توسعه و ترویج فرهنگ
مکتوب و پژوهش های فرهنگی مبتنی بر اصــول و
ارزش های دینی
*حمایت از حقوق نویسندگان اهل قلم و ناشران
* تدوین طرح های حمایت از آثار مکتوب ارزشمند در
حوزه های انقالب اسالمی ،سبک زندگی اسالمی-
ایرانی ،نوآوری و پیشرفت و جهاد و مقاومت
*زمینهسازیبرایاستفادهازظرفیتفعاالنفرهنگی
و تشکل های مردمی برای مشارکت در تمامی حوزه
های مرتبط و واگذاری امور مربوط به آنان
*طراحی و برنامه ریزی در جهت ارتقا ،گسترش و
خودکفایی استان در صنعت چاپ و نشر
* تالش و برنامه ریزی در جهت گسترش مناسبات
فرهنگی به منظور توسعه فرهنگ و ارزش های مورد
تاییدنظاممقدسجمهوریاسالمی
* تدوین طرح بــرای حمایت از حقوق صاحبان آثار
(مولفان،مصنفان،مترجمانویراستاران،تصویرگران،
ناشران) و تعیین ضمانت های اجرایی آن
* تعامل سازنده و تبادل نظر با صنوف مرتبط و فعاالن
حوزه نشر و کتاب

