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  سردرگمی زائران 
برای خرید دینار

چرایی تعطیلی چند نانوایی در جاجرم

موج مهربانی برای تحقق آرزوی یک مادر

جشنواره قصه گویی برگزار شد

عراق  دینار  و  ارز  تهیه  حسینی،  اربعین  روی  پیاده  متقاضیان  تعداد  افزایش  با  روزها  این 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و همین موضوع باعث شده عالوه بر ...

 مسئول بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان مطرح کرد:

سکته انجمن های ادبی

خط و نشان دادستان شیروان برای مخالن نظم و امنیت

 نزاع خونین ۳ برادر 
در بیمارستان

در  درگیری خونین  با  که  افرادی  به  خطاب  شیروان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
بیمارستان آیت ا... هاشمی شیروان باعث برهم زدن نظم و آرامش در این مرکز 

درمانی شدند خط و نشان کشید و از برخورد سخت قانون با خاطیان ...

Kپنج شنبه       ۱8 مهر ۱۳۹8    ۱۱ صفر ۱44۱   ۱0 اکتبر 20۱۹      8 صفحه     شماره ۳۱۱۱     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

مدیرعامل پتروشیمی خراسان خبر داد:

 رکوردزنی پتروشیمی 
صفحه 2

در  خصوص تجهیز کلینیک مادر و بخش نوزادان بیمارستان امام خمینی )ره(  اعالم شد:

صفحه ۷وعده معاون وزیر به اسفراینی ها

صفحات ۴ و ۵

۳
ورزش

خاطرات ماندگار از دیدار یار



نظارت بر حضور پزشک در مراکز درمانی
شود.  نظارت  درمانی  مراکز  در  پزشک  حضور  بر 
را  او  و  شد  بد  بستگانم  از  یکی  حال  قبل  روز  چند 
ولی  بردیم  شوقان  درمانگاه  به  گرمک  روستای  از 
مرکز  به  را  او  شدیم  ناچار  پزشک  نبود  دلیل  به 
پزشک  هم  جا  آن  در  ولی  ببریم،  چاربید  اورژانس 

حضور نداشت.
نوبت دهی تامین اجتماعی

چرا دیگر نوبت دهی درمانی سازمان تامین اجتماعی 
به طور پیامکی در خراسان شمالی فعال نیست؟
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پیاده  تعداد متقاضیان  افزایش  با  شیری- این روزها 
بیشتر  عراق  دینار  و  ارز  تهیه  حسینی،  اربعین  روی 
باعث  موضوع  همین  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
شده عالوه بر افرادی که از گذشته در عرصه خرید و 
هم  ای  عده  داشتند،  فعالیت  مختلف  ارزهای  فروش 
برای استفاده از فرصت پیش آمده در بازار دینار عراق 
برای  زائــران  بین،  این  در  کنند.  می  فروش  و  خرید 

تهیه دینار سردرگم شده اند.
روز  چند  که  حسینی  اربعین  زائــران  از  یکی  »حــالج« 
است که در پی تهیه دینار عراق است، گفت: این روزها 
قیمت دینار عراق هم  مانند دیگر ارزها نوسان دارد و 
هر کس قیمتی می دهد.وی اظهار کرد: از آن جایی 
تهیه  برای  ندارد،  وجود  رسمی  صرافی  استان  در  که 
هر ارزی با مشکل مواجه می شویم و اکنون هم برای 
تهیه دینار که متقاضی زیادی دارد، بازار با وجود برخی 

فرصت طلبان نامناسب شده به طوری که در یک روز 
و یک ساعت هم قیمت ثابتی برای دینار وجود ندارد و 
هر فروشنده ای قیمت دلخواه خود را بیان می کند.به 
گفته او، در چنین مواقعی برای استان هایی که صرافی 
رسمی ندارند باید بانک ها وارد عمل شوند در حالی که 
بانک دینار نمی دهد یا به مقدار بسیار اندک می دهد 
که جوابگوی نیاز زائران نیست.یکی دیگر از زائران که 
افراد متفرقه زیادی  به گفته خودش به فروشگاه ها و 
برای تهیه دینار مراجعه کرده و هنوز هم موفق به خرید 
دولت،  کاش  گفت:  است،  سردرگم  همچنان  و  نشده 
اندیشید. می  استان  در  اربعین  زائران  برای  تدبیری 
این  گفت:  هم  بجنورد  در  ارز  و  سکه  فروشنده  یک 
زائران  و  باالست  بسیار  عراق  دینار  برای  تقاضا  روزها 
و در همین حین عده ای کاسب در  سردرگم هستند 
باالیی  های  قیمت  به  را  دینار  و  اند  افتاده  راه  به  بازار 

می فروشند.»معصومی« افزود: در حالی که قیمت هر 
هزار دینار عراق در هفته های گذشته 9 هزار و 200 
تومان   600 و  هزار   9 به  تقاضا  افزایش  با  بود  تومان 
افزایش یافت که  این روزها عده ای فرصت طلب دینار 
خاطرنشان  فروشند.وی  می  بازار  در  باال  قیمت  با  را 
کرد: در حالی که قیمت واقعی هر هزار دینار در این 
روزها 9 هزار و 600 تومان است اما عده ای از فرصت 
استفاده  و هر هزار دینار را 10 هزار و 500 تا 10 هزار 

و 600 تومان معامله می کنند.  
سردرگم  اربعین  زائـــران  که  ایــن  ــرای  ب افـــزود:  وی 
و  ها  قیمت  تعیین  برای  مشخص  مرجعی  باید  نشوند 
جلوگیری از سردرگمی زائران ورود کند چون اکنون 
یا معادل آن  یورو  تنها 100  با هر گذرنامه ای  بانک  
زائران  موضوع  این  که  دهد  می  آزاد  بازار  نرخ  به  ارز 
از آن جایی  را راضی نمی کند.وی خاطرنشان کرد: 

هم  دینار  نــدارد،  عراقی  مسافر  شمالی  خراسان  که 
ندارد به همین دلیل عده ای از مشهد دینار خریداری 
فروشند  می  زائران  به  بیشتری  قیمت  با  و  کنند  می 
در حالی که توصیه می کنیم زائران در هنگام اعزام، 
 9 دینار  هزار  هر  نرخ  با  قم  از  را  نیازشان  مورد  دینار 
هزار و 600 تا 9 هزار و 700 تومان خریداری کنند.

هفته  طی  یــورو  و  دالر  بــازار  داد:  ادامــه  »معصومی« 
گذشته ثابت بود و تغییرات زیادی نداشت اما قیمت 
فرصت  برخی  و  تقاضا  افزایش  دلیل  به  عراق  دینار 
تا  دارد  احتمال  او،  گفته  داشت.به  افزایش  طلبان 
روزهای آینده که تقاضا بیشتر می شود، قیمت دینار 
آن  از  کرد:  خاطرنشان  یابد.وی  افزایش  اندکی  هم 
جایی که بانک با نرخ آزاد به متقاضیان دینار می دهد 
و برای زائران توجیه ندارد، تعداد دالالن در این بخش 

افزایش یافته است.  

 سردرگمی زائران برای خرید دینار
پرونده 2 کولر قاچاق روی 

میز تعزیرات
قاچاق،  کولر   2 به  رسیدگی  پرونده  صدیقی- 
گفته  به  گرفت.  قرار  حکومتی  تعزیرات  میز  روی 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی فردی 
کولر  دستگاه  دو  جایی  به  جا  قصد  بجنورد  در  که 
گازی قاچاق را داشت از سوی پلیس آگاهی استان 
ارزش  ــزود:  افـ شد.»سیدالموسوی«  شناسایی 
کاالهای کشف شده بیش از 90 میلیون ریال است 
که پرونده در تعزیرات به منظور صدور رأی در حال 

رسیدگی است.

ریزش دیوار قربانی گرفت

آوار دیوار یک منزل در حال ساخت در  نجفیان- 
را  نفر  یک  جان  اسفراین،  آباد  صفی  و  بام  بخش 
مدیریت  مرکز  رئیس  »کشوری«  گفته  گرفت.به 
حوادث و فوریت های پزشکی اسفراین، جوان ۳7 
در  منزلش  دیــوار  ریزش  دلیل  به  اسفراینی  ساله 
روستای نوده بخش بام و صفی آباد  به دلیل عمق و 

شدت جراحات وارد شده در دم جان باخت.
 

فوت یک زن در پی 
برق گرفتگی

صفی  و  بام  بخش  توابع  از  بام  روستای  در  زن  یک 
که  طور  شد.آن  گرفتگی  برق  دچار  اسفراین  آباد 
بدن  با  زن  این  اند؛  گفته  روستا  این  مطلع  اهالی 
حمام  در  اصالح  ماشین  از  استفاده  هنگام  خیس 

دچار برق گرفتگی شد و جان باخت. 

تصویب خروج سنگ شکن ها 
از داخل حریم شهرها

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان شمالی از تصویب  خروج سنگ شکن ها از 
داخل حریم شهرهای استان در جلسه کارگروه امور 
زیربنایی، توسعه روستایی،عشایری و شهری و آمایش 
سرزمین و محیط زیست استان خبر داد.به گزارش 
دادجو  شهرسازی،  و  راه  کل  اداره  عمومی  روابــط 
اظهارکرد: در این جلسه به وضعیت معادن واقع در 
حریم شهرهای استان و بررسی پرونده های احداث 
بنا  درخارج از محدوده و حریم شهرها پرداخته شد.به 
گفته وی، مقرر شد، سازمان صمت و راه و شهرسازی 
سنگ  واحدهای  و  معادن  مجوز  تمدید  یا  صدور  از 
شکن داخل حریم شهرهای استان خودداری کند و 
معادن و سنگ شکن های موجود به خارج از حریم 

شهر منتقل شوند.

تشکیل کارگروه های ویژه 
برای بررسی عوامل اجرا 

نشدن سرمایه گذاری

اقدامات و عملکردها در  در راستای شفاف سازی 
های  کارگروه  استان،  در  گذاری  سرمایه  خصوص 
اجرا  عوامل   و  تا علل  است  شده  تشکیل  ویــژه ای 
نشدن یا تعویق اجرای طرح ها و پروژه های مربوط 
را بررسی و نتیجه را برای تعیین تکلیف این واحدها 
کل  رئیس  »جعفری«  االسالم  حجت  کنند.  اعالم 
اجرای  استانی  ستاد  جلسه  در  استان  دادگستری 
خبر  این  اعالم  با  مقاومتی،  اقتصاد  های  سیاست 
برخی  شده،  انجام  های  بررسی  طبق  داد:  ادامه 
سرمایه گذاران با وجود دریافت مجوزهای قانونی 
اند و برخی نیز  تاکنون فعالیت خود را آغاز نکرده 
کار  بانکی،  اعتبارات  و  تسهیالت  اعطای  لحاظ  با 
های  ــروژه  پ و  ها  طــرح  با  مطابق  را  خــود  تولیدی 

تعریف شده به بهره برداری نرسانده اند.
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لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

آغاز آسفالت کوچه های 
اسفراین

 26 که   7052 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1۳52 مهر 
ستون »گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها« 
از آغاز آسفالت کوچه های اسفراین خبر داده 
است. در این مطلب می خوانیم: »با پیگیری 
از  تــعــدادی  آسفالت  کــار  اسفراین  شــهــردار 
این نظر رفاه  از  و  این شهر شروع  کوچه های 

ساکنین این کوچه ها فراهم میگردد«.

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

از سوی مدیر کل کمیته امداد استان صورت گرفت؛ 

 دعوت از مدیران و کارمندان برای مشارکت 
در طرح »برکت« و کمک به خانواده  های نیازمند

مدیر کل کمیته امداد خرسان شمالی از مدیران و کارمندان ادارات دولتی، شرکت ها و مؤسسات برای 
مشارکت در طرح خداپسندانه و نیکوکارانه »برکت« به  منظور کمک به خانواده  های نیازمند دعوت کرد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، »مجید الهی راد« افزود: بر اساس این طرح، کارمندان دولتی، 
حقوق  از  مشخصی  مبلغ  برداشت  و  کسر  اجازه  مکتوب،  به  صورت  و  داوطلبانه  مؤسسات،  و  شرکتی 

ماهیانه خود را به  عنوان صدقه برای کمک به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد می دهند.
از حقوق ماهیانه کارکنان متقاضی و همکار  به  صورت خودکار مبلغی  با اجرای این طرح،  افزود:  وی 
امداد  کمیته  کل  شود.مدیر  می  هزینه  نیازمندان  مشکالت  حل  و  رسیدگی  برای  و  کسر  طرح  این  در 
کرد:  تصریح  نیز  برکت  طــرح  کمک های  مصرف  نحوه  دربــاره  شمالی  خرسان  )ره(  خمینی  امــام 
کمک های کارکنان و کارمندان برای رفع نیازهای عمومی محرومان تحت حمایت کمیته امداد صرف 
بودن اجرای طرح، سهولت  افزود: کم  هزینه  این طرح  به مزایای اجرای  با اشاره  راد«  می شود.»الهی 

اجرا، مستمر و پایدار بودن و گستردگی دامنه شمول، از جمله مزایای اجرای این طرح هست.
وی با یادآوری این که هم  اکنون حدود 120 هزار نفر از ساکنان استان تحت حمایت کمیته امداد قرار 
دارند، ابراز کرد: تداوم خدمت به محرومان، نیازمند همکاری همه بخش  های جامعه است.وی با تأکید 
اقدامات  باید  گفت:  نیازمندان،  و  محرومان  به  کمک  در  اجرایی  دستگاه های  افزایی  هم   و  همدلی  بر 

عملی بیشتری برای کاهش فاصله طبقات اجتماعی و افزایش توان اقتصادی مددجویان انجام شود.

جشنواره قصه گویی برگزار شد
یافت.  پایان  ها  برترین  معرفی  با  گویی  قصه  جشنواره  دومین  و  بیست  استانی  مرتضوی- مرحله 
این  افتتاحیه  آیین  در  شمالی  خراسان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کل  اداره  سرپرست 
مرحله  در  گو  قصه   ۳1 نهایت  در  که  گفت  سخن  گویی  قصه  به  مند  عالقه   250 شرکت  از  جشنواره 
استانی به رقابت با یکدیگر پرداختند. »عسکری« اشاره به شعار این دوره از جشنواره با عنوان »آینده 
ساختنی است«، تصریح کرد: در واقع هدف از قصه گویی ساختن آینده است. او به شرکت کنندگان 
برای  و  باید در خدمت بچه ها  بلکه قصه  نباشد،  برگزیده شدن  به قصه گویی  نگاه شان  تا  توصیه کرد 
بچه ها باشد. به گزارش خبرنگار ما، »محمد شاکری«، »هما غالمزاده« و »تقی ابراهیمیان« داوری این 
دوره از جشنواره را در مرحله استانی به همراه ۳ داور نوجوان بر عهده داشتند و 11نفر در این دوره از 
جشنواره در  بخش قصه گویان کودک و نوجوان باالی 12 سال، پدربزرگ و مادربزرگ و بزرگ سال 
های  استان  با  آبان  جشنواره  از  دوره  این  برگزیدگان  یافتند.  راه  ای  منطقه  مرحله  به  مردان(  و  )زنان 

گلستان، مازندران، گیالن، سمنان و البرز در استان گلستان به رقابت می پردازند.

پیش کسوتان دو و میدانی بر سکوی قهرمانی

شیرازی- بعد از قهرمانی »فریبا سیرانلو« در ماده 400 متر مسابقات قهرمانی پیش کسوتان کشور، 
دو مقام دیگر برای دو و میدانی کاران پیش کسوت استان به دست آمد.به گزارش خبرنگار ما، »صغری 
جمالی« در ماده 1500 متر به مقام قهرمانی سومین دوره مسابقات دو و میدانی دست یافت و »آرزو 

کمالی نژاد« نیز در ماده پرتاب وزنه قهرمان این دوره از رقابت ها شد.

مدیرعامل پتروشیمی خراسان خبر داد:

رکوردزنی پتروشیمی

پتروشیمی  مدیرعامل  زد.  رکورد  برابری  دو  افزایش  با  خراسان  پتروشیمی  محصوالت  فروش  ارزش 
پتروشیمی  محصوالت  فروش  ارزش  امسال،  نخست  ماه   6 طی  افــزود:  مطلب  این  بیان  با  خراسان 

خراسان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 200 درصد، معادل دو برابر افزایش یافت.
 »حسین شفیعی« ارزش فروش ۳ محصول عمده اوره، آمونیاک و مالمین را در مدت یاد شده بیش از 
برابری دارد. وی  افزایش دو  با مدت مشابه سال گذشته  704 میلیارد تومان ذکر کرد که در مقایسه 
خاطرنشان کرد: به لحاظ وزنی میزان فروش محصوالت این شرکت، با 11 هزار تن افزایش به 290 

هزار و 251 تن رسیده است. 

موج مهربانی برای تحقق آرزوی یک مادر
مادر  یک  آرزوی  تحقق  برای  و  کردند  معنا  را  منشی  بزرگ  و  سخاوت  دیگر  بار  یک  ایران  دوست  نوع  مردم 
منتشر  جاری  هفته  شنبه  سه  که  بود  مطلبی  عنوان  دیــدار«؛  یک  آرزوی  در  »مادری  گذاشتند.  تمام  سنگ 
شد؛ مادری که آرزوی کربالیی شدن دارد. او گفته بود: »در آرزوی زیارت بارگاه امام حسین)ع( هستم ولی 
دستم خالی است. زندگی را با صدقه پشت سر می گذارم و ناتوانم از پرداخت هزینه سفر ولی می میرم برای 
زیارتش...«پس از انتشار این مطلب و انعکاس وسیع آن در فضای مجازی، از خراسان شمالی، گنجینه معرفت 
ها گرفته تا اقصی نقاط ایران سرافراز، سیگنال های همدلی برای کمک به این مادر چشم انتظار ارسال شد؛ 
تا هزینه سفر زیارتی این مادر را پرداخت کنند.  برخی کمک نقدی و برخی دیگر هم اعالم آمادگی کردند 
آفرین به این نوع دوستی و سخاوت.مادر چشم انتظار  برای آن که دعای سفر را زمزمه کند همچنان چشم به 

همت شما دارد. از کاروان نیکوکاری عقب نمانید.
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دوره مربیگری کبدی
 یک دوره مربیگری کبدی درجه 3 برای آقایان برگزار می شود.رئیس هیئت کبدی استان گفت: افرادی 
که شرایط الزم را دارند می توانند برای حضور در این دوره ثبت نام کنند.جوانمرد افزود: هزینه ورودی 
این کالس برای عموم 150 هزار تومان و برای کارکنان آموزش و پرورش 120 هزار تومان و بهتر است 
شرکت کنندگان خیلی زود برای ثبت نام اقدام کنند چرا که ظرفیت کالس 30 نفر و اولویت با افرادی 

است که زودتر ثبت نام کرده اند.

4 سالن ورزشی در راز و جرگالن احداث می شود

۴ سالن ورزشی از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری در راز و جرگالن ساخته می شود.»رازقی« رئیس 
اداره ورزش و جوانان راز و جرگالن گفت: این سالن ها در روستاهای اشتوت باال، گرکز، امانلی و آدینه 

قلی با ۴ میلیارد تومان اعتبار ساخته می شود.

مسابقات جام نشاط و تندرستی 

رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج از برگزاری مسابقات جام نشاط و تندرستی در این شهرستان خبر داد.
بومی،  های  بازی  های  رشته  در  و  ورزش  معلمان  و  داوران  مربیان،  ویژه  برنامه  این  »فراهی«  گفته  به   
شهرستان  این  پور  حسین  شهید  سالن  در  مهر   25 والیبال  سر  باالی  پنجه  و  زنی  طناب  دارت،  محلی، 

برگزار خواهد شد.

رویدادهای ورزشی  خبرهای ورزشی        

نجاهی

اگر در مازندران پسرها با دوبنده کشتی متولد 
می شوند در جرگالن هم با »چاپان« و »شال« 
گورش به دنیا می آیند اما سالن و لوازم تمرین 
و  اســت  شــان  تاتامی  و  تشک  خــاک،  نــدارنــد؛ 

جشن های محلی، زمان تمرین شان!
است  مــعــروف  ترکمن  قــوم  میان  در  ــورش  گ
به  را  شــان  فراغت  ــات  اوق ترکمن  پسرکان  و 
هم  اش  الزمــه  دهند؛  می  اختصاص  گــورش 

فقط یک زمین خاکی نرم است!
جلودارشان  ها  محرومیت  سد  حــال  ایــن  با 
برای  جهانی  و  کشوری  مسابقات  در  و  نیست 
می  افتخار  شمالی(  )خــراســان  شــان  ــاه  زادگ
بود  ای  بهانه  هم  عشایر  و  روستا  آفرینند.روز 

برای پرداختن به یکی از ظرفیت های ورزشی 
و  فــن  اهــالــی  تــا  جــرگــالن  در  روستانشینان 
و  کنند  محکم  شال  خاک  روی  هم  باز  گورش 
مردم قانع این خطه که سال هاست امیدوارند 
تمرین  ــرای  ب سقفی  بتوانند  شــان  فــرزنــدان 
داشته باشند کنار زمین ایستاده تشویق شان 

کنند.
از  رشــتــه  ــن  ای آوران  ــام  ن مــیــزبــان  حــصــارچــه 
بیش  و  بود  وزن   5 در  استان  های  شهرستان 
از 30 کشتی گیر در این مسابقه شرکت کرده 
قهرمانی  نایب  که  پــرویــزی«  بودند.»موسی 
کارنامه  در  را  کشور  قهرمانی  دوره  دو  و  آسیا 
خود دارد از برگزاری مسابقات گورش در این 
قدردانی  است  رشته  این  خاستگاه  که  منطقه 
می گوید  او  دارد؛  هم  هایی  گالیه  اما  کند  می 

مالی  حمایت  گیران  کشتی  از  جا  این  که 
استان  مطرح  پهلوانان  اکثر  و  شود  نمی 
برای امرار معاش در کالن شهرها کارگری 
منظم  نــشــدن  بـــرگـــزار  از  ــد.او  ــن ــن ک ــی  م
می  انتقاد  هم  گــورش  و  آلیش  مسابقات 
روستای  در  اکنون  هم  افزاید:  می  و  کند 
اما  ــم  داری تمرین  بــرای  سالن  ــوالد،  پ بک 
این  در  مان  های  پیگیری  و  نداریم  تشک 
معتقد  است.او  نداشته  ای  نتیجه  خصوص 
است که در نبود تمرین منظم و دیده نشدن 
گورش کاران، برگزاری مسابقات استانی و 
حضور  برای  نوجوانان  تشویق  در  کشوری 
کاران  گورش  شدن  دلگرم  و  رشته  این  در 

تاثیر زیادی خواهد داشت.
یکی دیگر از کشتی گیران که قهرمان چند 
از  است  آسیایی  و  کشوری  مسابقات  دوره 
نبود سالن برای تمرین در بخش جرگالن 
روستاهای  گوید:  می  و  کند  می  انتقاد 
دورافتاده، مرزی و محروم راز و جرگالن پر 
از استعدادهای ورزشی هستند که بعضی 
از آن ها راهی مسابقات جهانی می شوند 
و افتخار آفرینی می کنند اما مسئوالن آن 
طور که باید به این مهم اهمیت نمی دهند.
را  آلیش  باشگاه  اولین  که  پاینده«  »محمد 
اندازی  راه  جرگالن  آباد  علی  روستای  در 
فضای  نبود  دلیل  بــه  ســال  یــک  از  پــس  و 
است  کــرده  تعطیل  را  آن  کافی  و  مناسب 
در  را  ورزشی  جامعه  توسعه  و  ورزش  رشد 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  حمایت  گــرو 

استان می داند.
جرگالن  که  کند  می  اضافه  هم  را  این  او 
ورزشی  فضای  متر  سانتی  یک  هم  هنوز 
ندارد و باید کالس های مربیگری و داوری 
شود  برگزار  منطقه  این  در  آلیش  و  گورش 
سال  کــه  جــرگــالن  بخش  مــرکــز  ســالــن  و 
باید  مانده،  فونداسیون  مرحله  در  هاست 
تکمیل شود.آن طور که او می گوید گورش 
جشن  در  آن  مسابقات  برگزاری  واسطه  به 
های محلی و ارزش قائل شدن اهالی زنده 
مانده است و مسابقات باید بیشتر از این ها 
اداره  رئیس  خصوص،  این  شود.در  برگزار 
گوید:  می  جرگالن  و  راز  جوانان  و  ورزش 
گورش و آلیش از ظرفیت های مهم ورزشی 
منطقه هستند و در این سال ها فعاالن در 

این 2 عرصه این مقوله را ثابت کرده اند .
آلیش و گورش  به گفته »رازقی« مسابقات 
در منطقه برگزار می شود و از این پس هم 
برگزاری  برای  ای  بهانه  و  مناسبت  هر  از 
استفاده  مختلف  های  رشته  در  مسابقات 
خواهد شد.وی همچنین اظهار می کند که 
در خصوص احداث سالن و تسهیل تمرین، 
جــرگــالن  ــی  ــ ورزش ســالــن  تکمیل  ــرای  بـ
امسال۴00 میلیون تومان اعتبار گذاشته 

شده است و تکمیل خواهد شد.

قهرمانی روی خاک محرومیت

درخواست های ورزشکاران 
در خاستگاه »گورش«

گورش به 
واسطه 

برگزاری 
مسابقات آن 

در جشن های 
محلی و ارزش 

قائل شدن 
اهالی زنده 
مانده است

»سیرانلو« قهرمان 
پیش کسوتان شد

سومین  در  شمالی  خراسان  از  سیرانلو«  »فریبا 
دوره مسابقات دو و میدانی پیش کسوتان کشور 
پیش  این  ما،  خبرنگار  گزارش  شود.به  قهرمان 
کسوت دو و میدانی در ماده ۴00 متر بر سکوی 

اول کشور ایستاد.
این رقابت ها به میزبانی استان البرز برگزار شد.

رکاب زنی 
دوچرخه سواران

سواری  دوچرخه  مسابقه  دوره  یک  پرور-  میم 
بین 2۴ نفر از کارکنان ناجا و فرزندان آن ها در 

فاروج برگزار شد.
شرکت  مسابقه  این  در  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
آل  ــا  ت بسیج  ــدان  ــی م بــیــن  فــاصــلــه  کــنــنــدگــان 
پایان  در  و  زدنــد  رکــاب  را  شهر  این  در  یاسین 
فــرخــی«،  ــن  ــی ــس ــوادی«،»ح ج »محمدحسن 
به  ابراهیمی«  »میالد  و  جاویدی«  »امیرمحمد 
به  نفیسی  جوایز  و  شدند  چهارم  تا  اول  ترتیب 
رسم یادبود از سوی نیروی انتظامی شهرستان 

به آن ها اهدا شد.

سومی فاروج در لیگ 
فوتبال قوچان

لیگ  های  رقابت  سوم  مقام  فــاروج  فوتبال  تیم 
شهرستان قوچان را به دست آورد.

اشــاره  با  ــاروج  ف جــوانــان  و  ورزش  اداره  رئیس 
شهرستان  لیگ  فوتبال  مسابقات  برگزاری  به 
شرکت  با  مسابقات،  از  دوره  این  گفت:  قوچان 
تیم  که  شد  برگزار  تیمی   5 گروه   2 در  تیم،   10
سنگ مصنوعی تیتکانلو مقام سوم را از آن خود 

کرد.
شهر  مصنوعی  سنگ  تیم  ــزود:  ــ اف ــی«  ــراه »ف
در  شهرستان  این  از  نمایندگی  به  که  تیتکانلو 
بدون  بود  کــرده  شرکت  مسابقات  از  دوره  این 
گل خورده به مقام سوم این مسابقات دست پیدا 

کرد.

خبر ویژه       

نایب قهرمانی جودوکاران نوجوان
جودوکاران نوجوان استان در مسابقات کشوری مقام دوم را از آن خود کردند.رئیس هیئت 
جودوی استان به خبرنگار ما گفت: سی و نهمین دوره مسابقات قهرمانی جودوی نوجوانان 
این  در  افزود:  شد.خسرویار  برگزار  زنجان  میزبانی  به  کشور  سراسر  از  تیم   32 حضور  با 
مسابقات تیم خراسان شمالی با 8 ورزشکار حضور داشت که این ورزشکاران 3 طال و 3 
برنز را از آن خود کردند.وی بیان کرد: امیر محمدی طالبی، پوریا مهنانی و رامین احمدزاده 
مقام های اول را از آن خود کردند و مهرساد احمدزاده، محمد جوادی فر و مهدی قرقاش بر 
سکوی سوم ایستادند.وی اظهار کرد: این تیم به مربیگری علی مهنانی در این مسابقات 

حضور داشت و روح ا... پارساپور به عنوان داور روی تاتامی رفت.
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اسدی
 موسم مهر بود که بوی مهر در استان پیچید و چشمان 
این دیار را روشن کرد. 7 سال پیش خبری از راه رسید 
و دل ها را شادمان کرد و شوری عجیب بر پا شد. 19 
مهر 91  بود که مقام معظم رهبری به خراسان شمالی 
سفر کرد؛ سفری تاریخی، پر از خاطرات ناب و لبریز از 
برکت. 19 مهر روزی بود که خورشید 2 بار در بجنورد 
که  ــت  اس هایی  آن  روایـــت  گـــزارش  ــن  ای کــرد.  طلوع 
خود  زندگی  دفتر  در  را  یار  دیدار  از  ماندگار  خاطراتی 

نگاشتند. 

وعده ای که 19 مهر عینیت یافت
آیت ا... »یعقوبی« نماینده ولی فقیه در استان  آن روزها 
امام  گذشت.  نمی  استان  به  آمدنش  از  بیشتر  ماه  چند 
کتابی  در  را  روزها  آن  از  خود  خاطرات  بجنورد،  جمعه 
به نام »مهِر ماه« منتشر کرده است؛ آن چه می خوانید 
بخشی از خاطرات اوست. »تاریخ 91.04.24 را نشان 
ام بودم.  می داد. در قم مشغول تعمیر منزل مسکونی 
امور  محترم  معاون  درآمد.  صدا  به  همراهم  تلفن  زنگ 

جمعه  ائمه  گــذاری  سیاست  شــورای  های  شهرستان 
پشت  ابراهیمی  المسلمین  و  ــام  االس حجت  کشور 
خط، سام واحوال پرسی کرد و گفت: مدارک، سوابق 
شورای  که  بفرست  سرعت  به  داری  هرچه  تألیفات  و 
چرا  است  خبر  چه  گفتم:  دارد.  الزم  گــذاری  سیاست 
امامت  برای  آقا  دفتر  گفت:  ایشان  شتابان؟  قدر  این 
جمعه شهرستان بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی 
اسامی افراد پیشنهادی را خواسته است و یکی از آن ها 
شما هستید. آن چه الزم بود فرستادم. ریاست محترم 
شورا حجت االسام  و المسلمین آقای »تقوی« سه اسم 
را برای تصدی امامت جمعه بجنورد که در رأس آن ها 
ارسال  رهبری  معظم  مقام  خدمت  بود  حقیر  این  اسم 
نمودند. بعد از سه روز مجددًا زنگ تلفن به صدا درآمد، 
این بار رئیس محترم شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 

کشور حاج آقا تقوی پشت خط بودند.
 گفتند: آقای یعقوبی مقام معظم رهبری با امامت جمعه 
)یعنی  هفته  این  و  فرمودند  موافقت  بجنورد  در  شما 
می  صاح  اگر  گفتم:  شوید.  معرفی  باید  دیگر(  روز  دو 
تمام  نیمه  کارهایم  شود  موکول  دیگر  هفته  به  دانید 
دیگر  نکته  یک  و  است  آفات  تأخیر  در  فرمودند:  است. 
و  بماند  من  پیش  امانت  به  شد  قرار  ولی  فرمودند  نیز 
افشا نشود و آن سفر با برکت حضرت آیت ا... العظمی 
خامنه ای ولی امر مسلمین به استان خراسان شمالی 
بود. نزدیک به دو ماه از این خبر گذشت و این راز را به 
و  این وعده  این که در 19 مهر 1391  تا  نگفتم  کسی 

خبر عینیت یافت.
 آری تقدیر چنین شد که این بنده ناچیز پیش از سفر 
با  ورود  ساز  زمینه  و  شوم  منتقل  استان  مرکز  به  آقا 
به  افتخارات عمرم  از  این یکی  و  باشم  برکت آن عزیز 
در  و  شد  آغاز  جاده  این  از  سفر  نسیم  رود.  می  شمار 
امامت  به  بنده  انتصاب  مناسبت  به  که  حکمی  و  پیام 
جمعه از سوی ایشان صادر شد  بوی خوش آن به مشام 

می رسید«.

بوی خوش
والیــت  بــوی  و  رنــگ  بجنورد  و  اســتــان  ــوای  ه و  ــال  »ح
که  گفت  من  به  سپاهی  دوستان  از  یکی  بــود.  گرفته 
بررسی  بــرای  مصلی  به  روزی  سفر  از  پیش  هفته  یک 
را دیدم  امنیتی رفتم. روز جمعه بود. پیرمردی  مسائل 
پیرمرد  گفتم:  اســت.  آمــده  مصلی  به  صبحگاهان  که 
چقدر زود آمده ای؟گفت: چند روز است بوی خوشی را 
آیت  آمدن  هنگام  که  بویی  آن  شبیه  کنم  می  استشمام 
استشمام  استان  این  به  همدانی«  »نوری  العظمی  ا... 
خبر  مگر  گفتم:  است.  خبر  چه  دانم  نمی  بودم  کرده 
استان  به  اســت  ــرار  ق رهبری  معظم  مقام  که  نــداری 
تشریف بیاورند. گفت: نه ولی در خانه و خیابان هر روز 

بوی خوشی به مشام می رسد«.

وزش نسیم
استان  به  قــدم  آقــا  دفتر  از  گوناگون  هــای  ــروه  گ  ...«
را  تاریخی  سفر  هــای  زمینه  گــام  به  گــام  و  گذاشتند 
پیش  که  دلنشینی  نسیم  مثل  درست  ساختند،  فراهم 

از آمدن باران وزیدن می گیرد و خبر از آمدن باران می 
به گونه غیررسمی  از دیگری  دهد. هیئت ها یکی پس 
و  بررسی  امنیتی  مسائل  شدند.  استان  وارد  ویــژه  و 
کارشناسی شد. زمین و هوا، پروازها و حرکت ها حتی 
مسیر هواپیماهای خارجی که قرار بود به سمت کشور 
همسایه ترکمنستان حرکت کنند بررسی شد ولی هنوز 
روز و ایام  ورود آقا مشخص نبود. مصاحبه از بچه های 
آغاز شد. حدود دو  این حقیر  از جمله  با مسئوالن  بیت 
را  آن  حاصل  که  گرفت  انجام  مصاحبه  بنده  با  ساعت 
کنندگان  پرسش  ببینند.  رهبری  معظم  مقام  بود  قرار 
از دفتر معظم له آمده بودند و از ظرفیت های فرهنگی، 
نیازها،  از  پرسیدند،  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
کمبودها و مشکات اجتماعی مردم سوال کردند؛ من 
هم با توجه به مطالعات و مشاهدات چندین ماهه ام در 
و  کردم  مطرح  رسید  فکرم  به  که  را  چه  آن  استان  این 
پاسخ دادم. بعد از چند روز اعضای تیم حفاظتی برای 
مکان یابی دیدارها، اسکان حضرت آقا و مسیر حرکت 
کردند  سفر  استان  به  اول  روز  استقبال  جایگاه  و  مردم 
باالخره  و  پرداختند  موجود  های  مکان  ارزیابی  به  و 
استادیوم ورزشی تختی را برای تجمع مردم برگزیدند«.

ابر پربار بارید
»امام باقر)ع( بندگان صالح و شایسته خداوند را به دانه 
های باران مانند می کنند که می بارند و حیات و نشاط 
زدایند.  می  طبیعت  چهره  از  غبار  و  گرد  و  آفرینند  می 
بهاری در 19  باران  و  زا  باران  ابر  این  از  آری مصداقی 
مهر 91 در استان خراسان شمالی نصیب و روزی مردم 

این سامان شد؛ بارید چه باریدنی!
و  جمعه  ــام  ام مشترک  اطاعیه  آخــریــن  ملی  رســانــه 
نماینده خبرگان و استاندار را به آگاهی مردم رساند و 
ساعت ورود آقا و موال را که ساعت 8:30 نوزدهم مهر 
بود اعام کرد. سیل جمعیت از سراسر استان به سوی 
عده  و  قبل  شب  از  برخی  افتاد.  راه  به  تختی  ورزشگاه 

نماز صبح در خیابان ها مانند آب زالل  از  زیادی پیش 
روان شده بودند تا خود را به جایگاهی برسانند که قرار 
کنند. زیارت  را  خود  دل  عزیز  دیگر  ساعت  چند  است 
غیور  مردم  حضور  خورشید  آفتاب،  طلوع   با  همزمان 
این سرزمین را می دیدی که دسته جمعی، خانوادگی 
مسیر  و  ها  خیابان  به  لبخند  و  ذوق  و  شوق  با  همراه  و 
صحنه  چه  بــودنــد.  ــده  آم عزیز  رهبر  اتومبیل  حرکت 
های دلپذیر و دیدنی بود که دوربین ها هم از به تصویر 
کشیدن آن ها عاجز بودند. زن و مرد  وکوچک و بزرگ، 
عکس رهبر فرزانه خویش را در دست داشتند و خاطره 
استادیوم  بودند.  گرفته  جشن  را  شان  زندگی  بزرگ 
ورزشی تختی ساعت ها قبل از ورود آقا به فرودگاه مملو 
از جمعیت شده بود. شعر و سرود و شعار و زیارت امام 
رضا)ع( فضا را معطر کرده بود. همه و همه منتظر رویت 
خورشید بودند. به راستی که ایمان، عاطفه و عشق چه 
می کند. سیل جمعیت مانند دریای متاطم در خیابان 

ها و میادین و مسیر عبور موج می زد...«

این جا کار زیاد می طلبد
» پس از مراسم استقبال رسمی و سخنرانی مقام معظم 
ادای  بــرای  مسئوالن  و  روحانیان  از  گروهی  رهبری، 
استانداری  سالن  به  ناهار  صرف  و  عصر  و  ظهر  نماز 
آمدند. نماز به امامت ولی امر مسلمین اقامه شد، نماز 
حس  نماز  این  در  را  عجیبی  آرامــش  است.  دیدنی  آقا 
تعقیبات  ها  طلبه  از  یکی  روز  آن  ظهر  در  کنی...   می 
چه  فرمودند  آقا  اتمام  از  پس  خواند.  رسا  صدای  با  را 
کسی تعقیبات را خواند؟ آن طلبه را نشان دادم. آقا او 
نزدیک  ناهار  سفره  کنار  کردند،  تشویق  و   تحسین  را 
و  دادنــد  قــرار  خطاب  را  بنده  ایشان  بــودم.  نشسته  آقا 
فرمودند: خوب حال شما خوب است؟ من از جایم بلند 
مبارک  دست  و  نشستم  ایشان  صندلی  نزدیک  و  شدم 
کردم،  عرض  خوشامد  مجددًا  و  بوسیدم  را  له  معظم 
طلبد؛  می  ــاد  زی کــار  جا  ایــن  فرمودند:  ایشان  سپس 

شما هم جوان و با نشاط هستید ان شاء ا... کار کنید. 
من  به  فرزانه  و  پیر  پدر  این  مشفقانه  و  پدرانه  کلمات 
انرژی مجدد بخشید و عزمم را برای کار فرهنگی عمیق 
پیام و بیان آن بزرگوار  تا بتوانم لبیک گوی  جزم کردم 
ساختمان  یک  ایشان  سکونت  محل  شــاءا...  ان  باشم. 
شده  گرفته  نظر  در  بجنورد  استانداری  در  معمولی 
که  محلی  همان  نداشت؛  خاصی  ویژگی  هیچ  که  بود 
یابند  می  استقرار  آن  در  استانداری  معمولی  مهمانان 
آقا همان جا 8 شبانه روز استراحت کردند و این است 
خود  که  قرآنی  واالی  های  ارزش  نگاه  از  دینی  رهبری 
را تافته جدا بافته از مردم نمی دانند و مثل مردم حتی 

پایین تر از آنان زندگی می کنند«.

دیدارهای ماندگار
»دیدار پر شور ده ها هزار نفر از مردم خراسان شمالی، 
و  شمالی، معلمان  خراسان  استان  طاب  و  روحانیان 
استادان دانشگاه های خراسان شمالی، دیدار پرشور ده 
اسفراین، خانواده های  شهرستان  مردم  نفری  هزار  ها 
از  نفر  هــزاران  شور  پر  ایثارگران، دیدار  و  شهدا  معظم 
پرشور  اسامی، اجتماع  انقاب  معظم  رهبر  با  جوانان 
ده ها هزار نفر از مردم شیروان و مناطق اطراف، دیدار 
شمالی  خــراســان  اســتــان  بسیجیان  از  نفر  هـــزاران 
مختلف  قشرهای  برگزیدگان  و  نخبگان  از  و جمعی 
ماندگاری  دیدارهای  جمله  از  شمالی  خراسان  استان 

صبحگاه  بود. مراسم  ناب  خاطرات  از  سرشار  که  بود 
استان  بسیج  و  انتظامی  نظامی،  های  یگان  مشترک 
در  وزیــران  هیئت  جلسه  همچنین  و   شمالی  خراسان 
محضر رهبر معظم انقاب هم در آن روزهای پرخاطره 

برگزار شد«.

سه سرفصل در اولویت مسائل 
استان

»رهبر معظم انقاب در جلسه هیئت دولت، ویژه استان 
و  مستند  هــای  ــزارش  گ استناد  به  شمالی،  خراسان 
مسائل  اولویت  در  را  سرفصل  سه  شــده  کارشناسی 
استان برشمردند؛ کشاورزی، گردشگری و رسیدگی به 

کارخانه ها و صنایع استان«.

تخصیص ۳۸۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار و تسهیالت برای استان

»گفتنی است، جلسه هیئت دولت، مصوبات مختلفی را 
برای رشد و شکوفایی و حل مشکات استان خراسان 
شمالی دربرداشت و در مجموع 3800 میلیارد تومان 
تخصیص  مصوبات  این  تحقق  برای  تسهیات  و  اعتبار 

یافت«.

خاطرات خانواده های شهدا
گلزارهای  در  پرخاطره،  مهر  در  رهبری،  معظم  مقام 

بجنورد  و  شیروان  اسفراین،  های  شهرستان  شهدای 
هم حضور یافتند و با قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا 
امامزاده  مقبره  همچنین  ایشان  کردند.  احترام  ادای 
سید عباس )ع( در بجنورد را زیارت کردند. رهبر معظم 
های  خانواده  از  تعدادی  منزل  در  همچنین  انقاب 
آن  خاطرات  مــرور  که  یافتند  حضور  استان  در  شهدا 
دیدارها حاوت خاصی دارد. خانواده شهیدان زیبایی، 

محمدی و دوراندیش از جمله این خانواده ها بودند.

لحظه موعود رسید

»عبدالرضا  و  »محمدرضا«  شهیدان  مادر  جاهد«  »زیور 
با لبیک به  زیبایی« که در دوران 8 سال دفاع مقدس، 
ندای رهبری، جانانه از ذره ذره خاک این سرزمین دفاع 
شمالی،  خراسان  تقویم  در  تاریخی  روزی  از  کردند، 
در  مهر91   19 در  انقاب  فرزانه  رهبر  حضور  سالروز 
آقا در منزلش  با حضرت  باشکوه دیدار  و لحظه  استان  
در  را  آن  حتی  خود  گفته  به  که  ای  لحظه  از  گوید؛  می 

خواب هم نمی دید.
دیدار با رهبر انقاب بعد از نماز مغرب و عشا میسر شد؛ 

دیداری غیر منتظره.
ناپذیر در وجودمان  او می گوید: شور و هیجانی وصف 
به  یار  دیــدار  برای  ها  ثانیه  و  ها  لحظه  و  گشت  پدیدار 
رسید؛  فرا  موعود  لحظه  سرانجام  گذشت،  می  کندی 

لحظه ای که شکوه آن حتی در کام نمی گنجد.
ناپذیرش  وصف  خوشحالی  از  زیبایی  شهیدان   مــادر 
زبان  بر  کامی  کند  فراموش  بود  شده  سبب  که  گفت 
حضرت  وقتی  بود؛  شده  گوش  سراپا  تنها  و  کند  جاری 

آقا سخن می گفتند.
ــادآوری  ی با  هنوز  ــدار،   دی این  از  سال   7 گذشت  با   او 
برای   و  گنجد  نمی  خود  پوست  در  باشکوه  لحظه  آن 

سامتی آقا دست به دعا برمی دارد.

اشک و لبخند
برادر شهید است  اندیش« خواهر کوچک 3  »زهرا دور 
که در سنین 13، 14و 16 سالگی ندای حق را لبیک 
گفتند. او بخشی از روز دیدار را روایت می کند؛ روزی 
باورش  و  بودند  تنیده  هم  در  لبخندها  و  ها  اشک  که 

سخت به نظر می رسید.
این خواهر شهید چنین روایت می کند: » 19 مهر 91 
اسپند  و  گاب  بوی  بود.  جمعیت  از  مملو  ها  خیابان  و 
بودم،  آقا  دیدار  مشتاق  من  بود،  کرده  پر  را  ها  خیابان 
عظیم  خیل  رفتم.  امیریه  چهارراه  به  هم  همین  برای 
جمعیت مانع دیدن بود، شوق دیدار آن قدر در وجودم 
ریشه دوانده بود که از درختی در چهارراه باال رفتم اما 
باز هم نتوانستم آقا را ببینم و این شوق دیدار همچنان 
مهر   20 افتاد.  اتفاق  آن  که  بعد  روز  تا  ماند  وجودم  در 
91 فردی از بنیاد شهید آمد و گفت قرار است مصاحبه 
مصاحبه  برای  هم  ما  و  شود  انجام  خانواده  این  با  ای 
آماده شدیم و برای میزبانی تدارک دیدیم، چند ساعت 

و  خواهران  به  شدند...  خانه  وارد  مردان  از  تیمی  بعد 
آمدند،  ما  منزل  به  نیز  ها  آن  و  زدیم  زنگ  مان  برادران 
آن ها که رسیدند، من درگیر تدارک میزبانی بودم که 
ناگهان دیدم آقا از پله ها باال می آیند، نفهمیدم چه شد. 
گام  صدای  فقط  و  فراگرفت  را  جا  همه  سکوت  ناگهان 
و  بود  نورانی  شان  چهره  شد.  می  شنیده  ایشان  های 
آرام، چند ثانیه ای مکان و زمان را از یاد بردم تا این که 
پاهای  زیر  و  پر می کند  پر  را  برادرم گلی  دیدم، همسر 

آقا می ریزد. باالخره شوق دیدار به دیدار تبدیل شد«.
صورتم  پهنای  بر  اشک  دهد:  می  ادامــه  »دورانــدیــش« 
روان بود و دلم می خندید، آقا با دیدن گریه ما، با اهل 
خانه شوخی کردند و مهربانی های ایشان همه چیز را 
ویژه  به  کردند  صحبت  ما  تک  تک  با  ایشان  کرد.  آرام 
خاطره  در  زرین  برگی  روز  آن  شدند.  همکام  پدرم  با 
نمی  فراموش  گاه  هیچ  که  است  من  زندگی  تاریخی 

کنم«.

یاد آن روز
شهیدان  خــویــشــاونــدان  از  عــلــیــزاده«  محمد  »مــلــک 
با  انقاب  معظم  رهبر  ــدار  دی در  که  است  »محمدی« 
گوید:  می  هم  او  داشت.  حضور  شهیدان  این  خانواده 
بودند  گفته  فقط  بیاید  است  قرار  آقا  که  دانستیم  نمی 
شهیدان  خانواده  با  دیدار  برای  است  قرار  هیئتی  که 

محمدی بیاید.
او ادامه می دهد: آن روز 17 یا 18 نفر از افراد فامیل 
نزدیک شهیدان در خانه پدر و مادر همسرم جمع بودیم 
که آقا تشریف آوردند، همسایه های نزدیک هم متوجه 
شهیدان  خانه  در  آقــا  ــدار  دی به  خواستند  می  شدند، 
امکان  این  و  بود  خاص  دیــدار  این  اما  بیایند  محمدی 

وجود نداشت.
خانه پدری شهیدان محمدی کاهگلی و محقر بود، رهبر 
انقاب که وارد شدند چند لحظه ای در ایوان ایستادند 
و نگاه کردند. انگار از صفای خانه خوش شان آمده بود. 
بودند  به داخل خانه رفتند. مهربان  از چند لحظه  پس 
و با تک تک افراد خانه صحبت کردند. یکی از برادران 
او  همسرم تازه پدر شده بود و نوزاد دختری داشت که 
را بغل کرده بود، آقا نوزاد را بغل کردند و رو به خواهر 
می  بــزرگ  نباشید  »نگران  گفتند:  محمدی  شهیدان 
شود و مو در می آورد«؛ این جمات ایشان، خنده را بر 

لب های همه آورد.

وقتی  و  کــرد  یا  هستیم  تــرک  ما  که  پرسیدند  ایشان 
متوجه شدند ترک هستیم، ترکی با مادر و پدر شهیدان 
طول  دقیقه   40 دیــدار  این  کردند.  صحبت  محمدی 
وصل  ســرم  و  بیمار  شهیدان  ــادر  م که  آن  با  و  کشید 
کرده بود اما می خواست با دقت از رهبر معظم انقاب 
من  برای  شیرین  ای  خاطره  روز  آن  یاد  کند.  پذیرایی 

است.

معنای آن خواب
دست  به  شهروندان  از  تعدادی  از  نیز  دیگری  خاطرات 
هاست:  آن  از  بخشی  خاطره  این  اســت؛  رسیده  مان 
را  روز  آن  آمدند.  استان  به  آقا  که  بود  ساله   6 »دخترم 
خوب به یاد دارم، گفته بودند مکان دیدار با آقا استادیوم 
تختی است. خانه ما نزدیک چهارراه همت بود. ساعت 
خود  دوش  روی  را  دخترمان  همسرم  که  بود   8:30
جمعیت  رفتیم.  همت  چهارراه  طرف  به  و  کرد  ســوار 
کنار خیابان ایستاده بودند و ما هم جایی پیدا کردیم و 
ایستادیم. نگاه های منتظر به خیابان امیریه داشتیم تا 
شاید از آن دورها خودروی حامل آقا را ببینیم. سرانجام 
خیل  که  فهمیدیم  زمانی  را  این  آمد،  سر  به  انتظارمان 
دارای  ما  دختر  آمدند.  مان  سمت  به  جمعیت  عظیم 
این  بــرای  بــود،  ضعیف  و  حرکتی   - جسمی  معلولیت 
درختی  پناه  در  نبیند  آسیب  عظیم  جمعیت  این  در  که 
قرار  جدول  کنار  درست  قضا  از  که  درختی  ایستادیم؛ 
شد،  می  بیشتر  لحظه  هر  و  بود  مواج  جمعیت  داشت. 
این  میان  در  کردند،  می  گریه  و  دویدند  می  ها  بعضی 
آقا  حضرت  حامل  خــودروی  ناگهان  ناب  تصاویر  همه 
تکان  دست  حال  در  ایشان  و  کرد  عبور  مان  مقابل  از 
دادن برای مردم بودند. فاصله مان به اندازه یک شیشه 
اما  کم  چند  هر  آرام.   و  نورانی  قدر  همان  بود،  ماشین 
به آرزوی مان رسیدیم. آن شب به شدت دلتنگ بودم. 
شنیده بودم که آقا با خانواده شهدا در استان دیدار می 
دیدار  ایشان  با  توانیم  نمی  ما  چرا  که  فکر  این  و  کنند 
دیدم؛  عجیب  خوابی  شب  بود.  ذهنم  در  باشیم  داشته 
با  و  کبوتری سفید شاخه ای سبز را به نوک گرفته بود 
کردم  باز  که  را  پنجره  زد،  می  را  پنجره  شیشه  نوکش 
ناگهان از خواب پریدم. بعد از ظهر 21 یا 22 مهر بود، 
به  کسی جز من و دخترم در خانه نبودیم که در حیاط 
باز کردم، چند  را  و در  را برداشتم  صدا در آمد، چادرم 

شان  یکی  آرام.  و  مرتب  بودند،  ایستاده  در  پشت  مرد 
رهبری  دفتر  نماینده  و  است  بهزیستی  نماینده  گفت 
نهاد  این  مددجویان  از  نفر  چند  با  ایشان  از  نیابت  به 
دیدارها  این  فهرست  در  نیز  دخترم  و  کند  می  ماقات 
قرار دارد. باورم نمی شد اما آمده بودند. دخترم خواب 
بود. آمدند و مهمان خانه مان شدند. شاید بیش از نیم 
شود.  بیدار  خواب  از  دخترم  شاید  تا  نشستند  ساعت 
بود  خواب  در  که  دخترم  سر  بر  دستی  رهبری  نماینده 
طرف  از  که  را  ای  هدیه  و  شنید  را  هایم  حرف  و  کشید 
رهبر آورده بود به دخترم داد. آن لحظه معنای آن خواب 

را فهمیدم و دلم آرام گرفت«.

راهی برای دیدار
یکی از خبرنگاران تحریریه بجنورد نیز خاطره شیرینی 
دارد؛ او می گوید: زمانی که مقام معظم رهبری در یکی 
برای  داشتند  سخنرانی  بجنورد  مصای  در  دیدارها  از 
پوشش خبری در این جلسه حضور یافتم و چون جمعیت 
مشتاق بسیار زیادی در مصلی بودند، در ردیف آخر در 
انتظار ورود حضرت آقا به جایگاه سخنرانی بودم، با این 
وجود خیلی دلم می خواست در ردیف های جلو باشم 
تا مقام معظم رهبری را از نزدیک ببینم. زمانی که مقام 
معظم رهبری وارد شدند جمعیت به احترام ایشان قیام 
کردند و در همین حین راهرویی به سمت جلو باز شد به 
طوری که توانستم به راحتی به 10 ردیف جلو راه پیدا 

کنم که بسیار خوشحال شدم.
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یاران خراسانی
سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم
 چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم

در بزم وصال تو نگویم ز کم و بیش 
چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم

لب باز نکردم به خروشی و فغانی
 من محرم راز دل توفانی خویشم

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی 
 عمری است پشیمان ز پشیمانی خویشم

از شوق شکرخند لبش جان نسپردم 
 شرمنده جانان ز گران جانی خویشم

بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر  
 افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم

هر چند امین، بسته دنیا نیم اما 
دلبسته یاران خراسانی خویشم

حضرت آیت ا... خامنه ای  

ماه 
منم

درختی که
برگ هایش را ریخت

تا تو
ماه را

از میان شاخه هایش
تماشا کنی

علیرضا روشن  

خراسان 
شمالی با 
4 انجمن 

شناسنامه 
دار از میان 
33 انجمن 

ثبت شده در 
سامانه در 

زمره استان 
های پایین به 
لحاظ جایگاه 

قرار دارد

 بر  بال خیال 

  قاصدک    تازه های هنر     امثال الحکم  

آلَمه بیش آغزَمه دیش
و  ها  مثل  از  سرشار  فارسی  ادبیات  هنر-  و  ادب  گروه 
تبع  به  اســت،  ــزوده  اف آن  غنای  بر  که  است  اصطالحاتی 
آیینه ای از فرهنگ قومیت هاست که  آن ادبیات عامه نیز 
پرداختن به آن اندیشه ها و تجربیات گذشتگان و دانش ها 

و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند.
 در این شماره به یکی از ضرب المثل های قوم ترک از زبان 
که  این  بیان  با  وی  پردازیم.  می  اکبری«  سراج  اکبر  »علی 
مثل »آلَمه بیش آغزَمه دیش« به معنای این است که »سیب 
واقع  این  ضرب  در  گوید:  می  بیفت«،  دهانم  در  و  برس 
المثل تداعی کننده رفتار آدم های تنبل است و برای این 

قشر کاربرد دارد.

عرصه  اســـتـــادان  از  ــزه«  ــب س *»مــجــتــبــی 
مشغول  روزها  این  استان  خوشنویسی 
است  نستعلیق  زمینه  در  آثــاری  تهیه 
در  را  آثــاری  هنرجویانش  با  همراه  تا 
ماه  چند  در  تهران  سینای  ابن  گالری 

آینده به نمایش بگذارند.
ــران اســتــان و  ــاع *»صــفــیــه کــوهــی« از ش
های  داس  »مــزارع  های  مجموعه  صاحب 
روزها  این  سوار«  بی  های  »اسب  و  افتاده« 
از  ای  مجموعه  ســـازی  آمـــاده  مشغول 
فارسی  های  زبان  به  تا  است  اشعارش 
و کردی منتشر کند. این اشعار تلفیقی 

از اشعار منتشر شده پیشین اوست.

اعتبار 7 میلیارد ریالی برای بلقیس
نجفیان- مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر تاریخی بلقیس و سکونتگاه های کهن منطقه 
بلقیس خبر داد؛ میراثی  از  برای کاوش، مرمت و حفاظت  اعتبار  ریال  از تصویب 7 میلیارد 
خشتی و گلی که امسال برای دومین سال پس از راه اندازی پایگاه در آن از عملیات کاوش 
به واسطه نبود اعتبار محروم بود.به گفته »علیرضا نجفی« امسال برای کاوش، فرایند دریافت 
برای  اعتباری  شرایط  متاسفانه  اما  گرفت  صورت  فرهنگی  میراث  ملی  پژوهشگاه  از  مجوز 
گرفته  نظر  در  کاوش  و  مرمت  عملیات  کرد:  خاطرنشان  وی  نبود.  فراهم  آن  شدن  عملیاتی 

شده است و به شرط تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.
 اثر: گردنبند سنتی   هنرمند: فاطمه رحیمی

رشته ای رب گردنم افکنده دوست
می کشدرهجا هک خاطرخواه اوست

با کلیشه »آتلیه هنر«، آثار 

هنرمندان را در قابی کوچک به 

 تصویر می کشیم؛

 آثاری که به دست توانای اهالی 

هنر نقش بسته است.

 مسئول بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان مطرح کرد:

سکته انجمن های ادبی
مرتضوی

از دور  به واسطه فعالیت اجرایی اش،  این روزها 
قلم  کند  می  فرصت  کمتر  و  دارد  آتش  بر  دستی 
به دست بگیرد و بنویسد و امیدوار است فرصت به 
گونه ای فراهم شود تا بنویسد؛ »مهدی قزلی« که 
برای  جالل«  پای  »جای  و  تشنه«  های  »پنجره  از 
دار  عهده  که  است  سال  چند  اســت،  گفته  مان 
ایرانیان  داستانی  ادبیات  و  شعر  بنیاد  مسئولیت 
است و تالش می کند فرصتی برابر را در اختیار 
دهد  قرار  ادبیات  و  شعر  دنیای  به  مندان  عالقه 
حمایت  راستای  در  ها  انجمن  دهی  سامان  با  و 
می  نظر  به  اما  بردارد  گام  جمعی  هویت  ایجاد  و 
این  از  باید  که  گونه  آن  شمالی  خراسان  رســد 
فرصت استفاده نکرده است و نتوانسته در سطح 
در  وضعیت  این  و  آورد  دست  به  جایگاهی  کشور 
است.  مشهود  خطه  این  ادبیات  و  شعر  جریان 
گفت و گوی خبرنگار ما با این مسئول را در ادامه 

می خوانید.
 مسئولیت شناسایی، سامان دهی و 

تشکیل انجمن های ادبی سراسر کشور 
بر عهده بنیاد شعر و ادبیات داستانی 

است، بر این اساس چه اقداماتی صورت 
گرفته و سهم انجمن های ادبی استان از 

این سامان دهی چقدر است؟
بسامان  ادبی  های  وضعیت  انجمن  که  زمانی  از 
مــا دچــار  و  ــرد  بــودجــه هــا تغییر ک ــویــت  اول شــد 

امور  همه  در  بودجه  کمبود  از  بیش  مسئله ای 
ادبی  هــای  انجمن  خصوص  به  بنیاد  با  مرتبط 
شدیم. متاسفانه این اتفاق زمانی افتاد که سامان 
دهی انجام شده بود اما در همین زمان دست مان 
مسیر  در  توانستیم  می  که  را  چه  آن  و  شد  خالی 
رشد انجمن های ادبی هزینه کنیم محقق نشد، 
دلیل آن هم سستی و کاهلی وزارت ارشاد نیست 
بلکه وضعیت عمومی کشور است به گونه ای که 
مواجه  بودجه  انقباض  با  کشور  های  عرصه  تمام 
و  کــرده  تغییر  ها  اولویت  دلیل  همین  به  شدند 
کم  فرهنگ  ــوزه  ح به  ها  اولــویــت  تغییر  ایــن  در 
واقع  ادبیات.در  خصوص  به  است،  شده  توجهی 
جبر تحمیلی در حوزه منابع و بودجه سبب شده 
است در پیگیری ماجرای انجمن های ادبی دچار 
انجمن  گفت  باید  البته  شویم.  سکته  و  سکوت 
های ادبی بودجه نمی گیرند زیرا گروه های مردم 
نهادی هستند که داوطلبانه و غیردولتی در حوزه 
بودجه  تخصیص  بنابراین  کنند  می  کار  ادبیات 
در  هــا  بهترین  بلکه  نیست  نظر  مــد  مشخصی 
کارگروه احصا می شوند و درصورت وجود بودجه 
خراسان  شود.  می  حمایت  ها  آن  های  برنامه  از 
 33 میان  از  دار  شناسنامه  انجمن   4 با  شمالی 
انجمن ثبت شده در سامانه در زمره استان های 
که  حالی  در  دارد،  قرار  جایگاه  لحاظ  به  پایین 
اگر انجمن هایی که کارشان را انجام نداده اند، 
پای کار بیایند، تعداد انجمن های ادبی خراسان 

شمالی نسبت به جمعیت بد نیست.

جریان شعر و ادبیات داستانی خراسان 
شمالی در چه جایگاهی قرار دارد؟

ایجاد  موضوع  ها،  بندی  اولویت  به  توجه  با  بنیاد 
اولویت  در  را  ادبی  استعدادهای  رشد  برای  بستر 
شعر  نقد  های  پایگاه  رو  این  از  و  است  داده  قــرار 
در  توزیع  عدالت  که  این  واسطه  به  را  داستان  و 
که  ای  گونه  به  کرده  انــدازی  راه  است،  برقرار  آن 
جغرافیا در استفاده از آن بی معناست و هر فردی 
به  مشغول  فارسی  زبــان  به  که  دنیا  جــای  هر  در 
صورت  به  را  اثرش  تواند  می  است،  ادبی  فعالیت 
رایگان به نقد بگذارد. با این وجود باز هم خراسان 
شمالی در بین استان ها به واسطه تعداد کسانی که 
از این سامانه استفاده می کنند در درجات پایینی 
قرار دارد، اما به نظر می رسد این ظرفیت آن گونه 
که باید توسط ادب جویان استان شناخته یا جدی 
گرفته نشده است. وضعیت نشر در حوزه ادبیات، 
مرکزی است و افراد بسیاری از استان های مختلف 
آثارشان در تهران منتشر می شود بنابراین سخت 
است که بگوییم سهم خراسان شمالی در وضعیت 

فعلی ادبیات دقیقًا چقدر است. 
به عنوان فردی فعال و دغدغه مند در 
حوزه ادبیات داستانی بفرمایید حال و 

روز ادبیات ما چگونه است؟
 فکر می کنم که مسئله ما همچنان موضوع کتاب 
درصد   70 دنیا  جای  همه  در  زیرا  است،  خوانی 
اگر  بنابراین  است.  ادبیات  به  متعلق  کتاب  سهم 
ادبیات  آن  تبع  به  کند،  پیدا  رواج  خوانی  کتاب 

رواج پیدا می کند. از این رو باید قطار کتابخوانان 
و کتاب خوانی را راه بیندازیم و کاری کنیم افراد 
است  شان  زندگی  از  بخشی  کتاب  کنندکه  باور 
بنابراین موضوع کتاب و کتاب خوانی را باید وارد 

سبک زندگی مان کنیم.
یکی از وظایف بنیاد کشف، پرورش و 
حمایت از استعدادهای جوان است، 

تاکنون چه بسترهایی در این خصوص 
در استان ها فراهم شده است؟

فراهم  مندان  عالقه  برای  برابری  نسبتًا  فرصت 
برخی  و  بیشتر  ها  استان  برخی  اما  است  شده 
زیاد  ما  ظرفیت  چه  اگر  اند.  کرده  استفاده  کمتر 
نیست اما امیدواریم از این ظرفیت بچه های خوب 
برگزاری  هزینه  کنند.  استفاده  شمالی  خراسان 

کارگاه ها را برای افرادی که حضور پیدا می کنند 
دوره  در  توانند  می  مندان  عالقه  و  کردیم  صفر 

های متمرکز از استادان بنام استفاده کنند.
بنیاد برای سامان دادن به فضای مجازی 

در حوزه ادبیات چه اقدامی انجام داده 
است؟

از  ادبیات،  ویکی  و  داستان  و  شعر  نقد  پایگاه 
مجازی  فضای  درحوزه  که  بوده  کارهایی  جمله 
بودم  موظف  که  جایی  آن  از  و  است  شده  شروع 
به عنوان جایگاه حاکمیتی با استفاده از ظرفیت 
هایی که بنیاد در اختیار دارد مسئله جغرافیا را 
این جا به  از  این کار صورت گرفت.  حذف کنم، 
این  از  چگونه  افراد  که  این  به  دارد  بستگی  بعد 

ظرفیت استفاده می کنند.



دادستان عمومی و انقالب شیروان خطاب به 
بیمارستان  در  درگیری خونین  با  که  افرادی 
زدن  برهم  باعث  شیروان  هاشمی  ا...  آیــت 
نظم و آرامش در این مرکز درمانی شدند خط 
با  قانون  سخت  بــرخــورد  از  و  کشید  نشان  و 
با  نیا«  هدایتی  »عبدالرضا  داد.  خبر  خاطیان 
بیان این که شیروان به عنوان یکی از شهرهای 
امن استان و کشور به هیچ وجه اقدامات افراد 
معدود برای ایجاد اخالل در امنیت باالی این 
تابد در خصوص ماجرای هفت  شهر را برنمی 
اظهار  شیروان  بیمارستان  در  فردی  تیرکشی 
اثر اختالفات  بر  کرد: در پی درگیری 3 برادر 
بیمارستان  به  افراد مجروح  این شهر  مالی در 
مجروح  ــراد  اف انتقال  از  پس  شدند.  منتقل 
این اختالف همراه  از برادران  درگیر در  یکی 

حاضر  بیمارستان  در  مجددًا  خود  دوســت  با 
شدند و  درگیری را آغاز کردند که در این حین 
به پای یکی  او  با اسلحه کلت غیرمجاز  همراه 
ایجاد  باعث  و  کرد  شلیک  درگیری  طرفین  از 
اخالل در این بیمارستان شد. وی خاطرنشان 
به مثابه  را  اقدام  این  کرد: دادستانی شیروان 
تلقی  شیروان  شهر  امنیت  و  نظم  در  اخــالل 
کرده و بر این اساس رسیدگی به این پرونده را 
در اولویت کاری خود قرار داده است. گزارش 
بـــرادران  از  یکی  ــت،  اس حاکی  مــا  خبرنگار 
درگیر در این ماجرا که در بیمارستان اقدام به 
عضو  کرده،  تیراندازی  او  همراه  و  چاقوکشی 
روز  اســت.  بــوده  شیروان  شهر  شــورای  سابق 
را  حادثه  این  شیروان  تأمین  گذشته  شورای 

بررسی کرد.

خط و نشان دادستان شیروان برای مخالن نظم و امنیت

نزاع خونین ۳ برادر در بیمارستان

در پی درگیری 
3 برادر بر اثر 

اختالفات مالی 
در این شهر 

افراد مجروح 
به بیمارستان 

منتقل شدند

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

در  خصوص تجهیز کلینیک مادر و بخش نوزادان بیمارستان امام خمینی )ره(  اعالم شد:

وعده معاون وزیر بهداشت به اسفراینی ها
هفته   ۲ یا  یک  طی  اسفراین  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان  نوزادان  بخش  و  مادر  کلینیک  تجهیز  نجفیان- 
آینده آغاز و در ۲، 3 ماه آینده بهره برداری می شود. معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
جریان سفر به اسفراین در گفت و گو با خبرنگار ما این وعده را داد و این خبر را این گونه تکمیل کرد که اعتبار 
این پروژه از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی تأمین می شود.»جان بابایی« همچنین با 
اشاره به کمبود  برخی رشته های تخصصی پزشکی از جمله متخصص طب اورژانس در اسفراین وعده داد 
تامین در نظر  اورژانس در فهرست توزیع پزشکان متخصص برای  از جمله طب  کمبود متخصصان پزشکی 
کاهش  مجاور  های  شهرستان  به  بیماران  اعزام  جدید  متخصص  پزشکان  اختصاص  با  تا  شد  خواهد  گرفته 
یابد . وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از واحد بخش زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی )ره( اسفراین 
و خالی شدن تخت های اختصاص داده شده به بخش زایمان در این بیمارستان این تخت ها به بخش های 

دیگر اختصاص داده می شود.

 همایش لشکر فرشتگان در شیروان

جواد حشمتی - نخستین همایش لشکر فرشتگان در شیروان برگزار شد.فرماندار شیروان در این آیین با 
اشاره به نقش موثر و پررنگ زنان در تاریخ اسالم گفت: حضور دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر در 
برنامه های فرهنگی و یادواره ها و شنیدن خاطرات دوران دفاع مقدس، می تواند در ارتقای فرهنگ ایثار و 
آنان صحبت  با بیان این که در جلسات مختلف از شهدا و رشادت های  مقاومت بسیار مفید باشد.»مرآتی« 
های زیادی شده است و قطعًا نقش محوری زنان شهید نیز در این بین در دوران دفاع مقدس انکارناپذیر است 
اظهار کرد:  بدون حضور مادران و زنان، مقاومت و رسیدن به اهداف کالن ممکن نبود و نیست و امروز نسل 

جوان باید شجاعت و مقاومت را از مادران، همسران و زنان دیروز بیاموزد.

افزایش قیمت شیر در جرگالن

محمود نجاهی- قیمت شیر در بخش جرگالن افزایش یافت و به کیلویی ۲ هزار و 150 تومان رسید . روزانه 
۷ تن شیر خام در نبود کارگاه فراوری از این منطقه صادر می شود.آن طور که مسئول مرکز جمع آوری شیر 
در روستای گز خبر داد ماه گذشته شیر خام تولیدی دامداران این منطقه در مرکز ثابت خرید به قیمت هزار 

و 950 تومان خریداری می شد که طی چند روز گذشته با افزایش قیمت به ۲ هزار و 150 تومان رسید.
به گفته »سجادی« شیر خام دام ها توسط مراکز سیار از در منزل با قیمت کمتری جمع آوری می شود.

چندی پیش خبری با عنوان »شیر به قیمت آب معدنی« در خصوص پایین بودن قیمت شیر تولیدی دامداران 
جرگالنی در روزنامه خراسان شمالی به چاپ رسید.

۷ شهرستان ها          پنج شنبه  ۱۸ مهر ۱۳9۸     ۱۱ صفر ۱44۱      شماره ۳۱۱۱

  اخبار 

  گزارش خبری 

گذشته  روز  مردمی،  های  گزارش  طبق  معینی- 
آرد  نبود  علت  به  جاجرم  در  پز  آزاد  نانوایی  چند 
دلیل  ها  نانوایی  ایــن  مالکان  که  شدند  تعطیل 
بیان  آرد  نقل  و  حمل  خــودروی  رسیدن  دیر  را  آن  
جاجرمی  شهروندان  از  یکی  کردند.»رحیمی« 
نانوایی   3  ،۲ به  گذشته(   چهارشنبه)روز  گفت: 
شهروند  بــودنــد.»ســجــادی«  تعطیل  امــا  زدم  ســر 

نانوایی  چند  به  چهارشنبه  اظهارکرد:  هم  دیگری 
تعطیل  آرد  نبود  علت  بــه  شــد  گفته  امــا  زدم  ســر 
که  پز  آزاد  های  نانوایی  از  یکی  هستند.صاحب  
باره تصریح  این  نامش ذکر شود، در  نمی خواست 
حمل  ــودروی  خ دو  جاجرم  در  ایــن  از  پیش  کــرد: 
از  یکی  اکنون  که   کردند  می  فعالیت  آرد  نقل  و 
خودروها فعالیت ندارد و به دلیل تأخیر در رسیدن 

آرد چند روز است که نانوایی ما و چند نانوایی دیگر 
نانوایی  بیشتر  داد:  ادامــه  اســت.وی  شده  تعطیل 
علت  به  اما  کنند  می  خریداری  موقع  به  را  آرد  ها 
مشکل حمل و نقل آرد دیر به نانوایی می رسد که 
خصوص   این  کشد.در  می  طول  روز   3  ،۲ گاهی 
شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
جاجرم  در  ها  نانوایی  تعطیلی  کرد:  ابراز  جاجرم 
یا دیر رسیدن آرد رخ داده  به دو دلیل  خودسرانه  
مشخصی  زمــانــی  ــازه  ب در  آرد  خرید  چــون  اســت  
اقــدام  دیــر  نانوایی ها  برخی  امــا   گیرد  می  انجام 

می  نانوایی  تعطیلی  موجب  و  می کنند  خرید  به 
مشکل  شهرستان  این  در  افــزود:  شوند.»نادری« 
کمبود آرد نداریم و به ندرت نانوایی ها خودسرانه 
اقدام به تعطیلی می کنند؛ همچنین برخی نانوایی 
های آزاد پزی که به تازگی برای آن ها پروانه صادر 
شده است از اتحادیه آرد تامین می کنند و اتحادیه 
مدیریت آن ها را بر عهده می گیرد. وی خاطرنشان 
دیر  ها   نانوایی  تعطیلی  عمده  دالیل  از  کند:  می 
مراجعه کردن برای خرید آرد است که  قطعًا ارسال 

آن چند روزی طول می کشد.

چرایی تعطیلی چند نانوایی در جاجرم

تخصیص صد درصدی اعتبارات 
پروژه های سفر رهبری در گرمه

صد درصد اعتبارات پروژه های سفر رهبری در گرمه تخصیص یافت 
و 51پروژه از اعتبارات این سفر پر خیر و برکت به بهره برداری رسیده 

است.
فرماندار گرمه با بیان این مطلب، افزود: مجموع اعتبارات سفر مقام 
تومان  108میلیارد  سال9۲تاکنون  از  ها  پروژه  برای  رهبری  معظم 
بود که این پروژه ها صد درصد تخصیص اعتبار داشته است. به گفته 
اجتماعی،  رسانی،  آب  های  بخش  در  اعتبارات  این  حسنی«  »گل 
امنیتی، آموزشی، کشاورزی، عمران شهری، فرهنگی، معدن، منابع 

طبیعی، ورزشی و... هزینه شده است.

اجرای 7۱ پروژه در جاجرم با 
اعتبارات سفر رهبری

با  تاکنون   1391 ســال  از  رهبری  سفر  مصوب  ۷1پـــروژه  معینی- 
رسید.  اتمام  به  و  شد  اجرا  جاجرم  در  اعتبارات  درصد  صد  تخصیص 
فرماندار جاجرم با بیان این که این پروژه ها با ۴۶میلیارد و 9۲۲میلیون 
تومان اعتبار به اتمام رسید، افزود: از جمله پروژه های شاخص مصوب 
سفر رهبری که در این مدت به بهره برداری رسید احداث چند مدرسه 
ساختمان  )ع(،  کاظم  امــام  علمیه  مدرسه  ساختمان  شهرستان،  در 
اداره تبلیغات اسالمی، پایگاه اورژانس شهرستان و راه های روستایی 
پــروژه هایی شامل توسعه و احــداث باغ و  اســـت.»آذری« تصریح کرد: 

توتستان با هدف توسعه و پرورش کرم ابریشم نیز به اتمام رسید.

۸4 پروژه عمرانی سهم پروژه های 
سفر رهبری در فاروج

سفر  برکات  به  ــاره  اش با  ــاروج  ف فرمانداری  سرپرست  پــرور-  میم 
رهبری به استان ، از اجرای 8۴ پروژه عمرانی در بخش های مختلف 
به  داد.  خبر  شهرستان  این  در  پربرکت  سفر  این  های  پروژه  محل  از 
گفته »مسعود صادق تیتکانلو« بخش مهمی از این پروژه ها مربوط به 
روستایی،  راه  همچون  مختلف  های  بخش  در  اجرایی  های  دستگاه 
نوسازی  و  تجهیز  ــاورزی،  ــش ک روستایی،  مسکن  ــاز،  گ ــرق،  ب آب، 
و... در نظر گرفته  مدارس، عشایر، حوزه های علمیه، شهرداری ها 
شده است. وی افزود: بازه زمانی اجرای این پروژه ها از سال 91 تا 

انتهای سال 9۷ است.

  قاب دوربین 

۶ سال از شهر شدن روستای زیارت گذشت. تابلویی با نام مرکز 
خدمات جامع سالمت  روستای زیارت در این شهر و درست در 

مقابل ساختمان شهرداری در حال نصب است.

تزیینی



نامه ایران علیه تحریم سازمان فضایی به سازمان ملل 
ارسال شد

سازمان های  نزد  ایران  اسالمی  جمهوری  دایم  نمایندگی  ایرنا: 

کشور  فضایی  سازمان  رئیس  نامه  ویــن،  در  مستقر  بین المللی 
و  فضایی  سازمان  غیرقانونی  تحریم  در  آمریکا  اقدام  خصوص  در 
فضای  امور  دفتر  مدیر  به  را  ایرانی  فضایی  مطالعاتی  موسسه  دو 

ماورای جو ملل متحد تسلیم کرد.

تحریم بانک مرکزی به هر شکلی غیرقانونی است

که  این  بیان  با  کشورمان  خارجه  امــور  وزیــر  ایرنا:   

است،  غیرقانونی  شکل  هر  به  مرکزی  بانک  تحریم 
نهاد  یــک  عــنــوان  بــه  مــرکــزی  بانک  وقتی  ــزود:  افـ
تبدیل  تروریسم  به  تحریمی اش  عنوان  حاکمیتی 
بانک مرکزی نمی تواند غذا و  به معنای آن است که  این  می شود 

دارو تامین کند.
 ظریف در کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم ها که در 
دانشگاه الزهرا برگزار شد، گفت: عصر حاضر، عصر درهم تنیدگی 

اقتصاد و تجارت در عرصه جهانی است.

از گوشه و کنار 

 بگذاریم همه جناح ها در انتخابات احساس 
پیروزی کنند

ضرورت  بر  تاکید  با  کشورمان  جمهور  رئیس  ایرنا:   

مجلس  انتخابات  برگزاری  خصوص  در  هوشیاری 
شورای اسالمی در ماه های آینده به عنوان یک حرکت 
همه  بگذاریم  باید  گفت:  کشور،  در  سیاسی  بــزرگ 
جناح ها، احساس پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم تا در این 
همه  افزود:  دولت  هیئت  جلسه  در  اجتماع شرکت کنند.روحانی 
رهبری،  نظام،  ملت،  که  مسیری  می دهد،  نشان  شرایط  و  آمار 
و  است  درست  کرده اند،  انتخاب  جناح ها  همه  و  مسلح  نیروهای 

باید با وحدت، اتحاد و یکپارچگی این مسیر را ادامه دهیم.

نامه نمایندگان مجلس به روحانی درباره شیوه حذف 
یارانه نقدی پردرآمدها

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  حاجی دلیگانی،  تسنیم: 

رئیس جمهور  به  نمایندگان  از  جمعی  نامه  از  اسالمی  شــورای 
درباره شیوه حذف یارانه نقدی پردرآمدها خبر داد.

کشف یک میدان جدید نفتی در خوزستان

میدان  یک  کشف  از  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر  مهر: 

جدید نفتی در منطقه دزفول شمالی خبر داد. سید صالح هندی 
در  اکتشافی  مستمر  فعالیت  سال  یک  از  پس  میدان  گفت: این 

جنوب ایران کشف شده است.

ادغام بانک های نظامی تا پایان آذر قطعی می شود

بانک ها  ادغام  روند  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی،  ایرنا: 

انجام  حال  در  برنامه ریزی  اساس  بر  نظامی  مالی  موسسه های  و 
است و تا پایان آذر ادغام شان قطعی می شود.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
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اخبار

روی خط سیاست 

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
از  نفر  ــزار  ه  2 دیــدار  در  دیــروز  صبح  اســالمــی، 
ادامه  علمی،  برتر  استعدادهای  و  جوان  نخبگان 
پیشرفت علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب 
و  خواندند  حیاتی  و  ضروری  کاماًل  جهان،  علمی 
برانگیز  تحسین  انگیزه  سرشار،  شوق  به  اشاره  با 
کردند:  تأکید  نخبه  جوانان  نفس  به  اعتماد  و 
برای  و  ماست  عزیز  ایران  تن  پاره  نخبه  جوان  هر 
امور  راهبردی  سند  باید  نخبگان  مشکالت  رفع 

نخبگان را کاماًل جدی اجرا و پیگیری کرد.
معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای مطالبی را که 
۱2 نفر از نخبگان در این دیدار بیان کردند و تأمل 
را  کشور  مهم  مسائل  خصوص  در  نخبه  جوانان 
بسیار خوب و لذت بخش ارزیابی کردند و با تأکید 
مطالبات  کردن  دنبال  برای  مربوط  مسئوالن  به 
علمی  حرکت  گفتند:  نخبگان  پیشنهادهای  و 
البته  است،  استمرار  نیازمند  کشور  در  شده  آغاز 
رشته های  برخی  در  ایران  علمی  باالی  رتبه های 
افتخارآمیز  بسیار  زیست فناوری  و  نانو  مانند  نوپا 
است اما به هیچ وجه کافی نیست و نباید ما را قانع 
کند، بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب ادامه یابد.
شنبه(  )سه  گذشته  روز  بازدید  به  اشاره  با  ایشان 
وجود  دانش بنیان،  شرکت های  نمایشگاه  از  خود 
و  حرف  در  خودباوری  و  به نفس  اعتماد  انگیزه، 
شوق انگیز  نشانه ای  را  متخصص  جوانان  عمل 
و  برشمردند  کشور  در  علمی  جریان  استمرار  از 
نخبگان  فقط  جوانان  ایــن  کردند:  خاطرنشان 
کشور  دانش بنیان  شرکت  هزار   4 از  شرکت   ۳۰
بودند که این عدد باید در طول یک مدت محدود و 

مشخص، چندین برابر شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای الزمه تحقق این هدف 
خصوص  در  قانونی  ــای  ه زیرساخت  ایــجــاد  را 
شرکت های دانش بنیان و رفع موانع پیِش روی آن 
که  کرده ایم  تأکید  مکررًا  گفتند:  و  برشمردند  ها 
محیط کسب و کار باید اصالح شود مثاًل مجوزی 
که باید در یک هفته صادر شود، 6 ماه زمان نبرد، 
برداشته  انحصار  و  حذف  غلط  موازی کاری های 
چند  بیان  به  سپس  اسالمی  انقالب  شود.رهبر 

نکته خطاب به نخبگان جوان پرداختند.
»اجرا و تحقق جدی سند راهبردی امور نخبگان« 
ا...خامنه ای  اولین نکته مورد تأکید حضرت آیت 

بود.
رفع  موجب  را  سند  ــن  ای کامل  اجـــرای  ایــشــان 
علمی،   پیشرفت  زمینه  در  مشکالت  از  بسیاری 
حل  و  فناوری  و  علمی  محصوالت  تجاری سازی 

گفتند:  و  خواندند  علمی  بخش  مشکالت  سایر 
بپردازد  سند  این  به  است  موظف  نخبگان  بنیاد 
با  بــایــد  نیز  فرهنگی  ــقــالب  ان ــی  ــال ــورای ع ش و 
به روزرسانی این سند، تحقق آن را مطالبه و دنبال 

کند.
»مأیوس نشدن از القائات منفی جریانی بددل که 
جنبش علمی کشور را انکار می کند« توصیه بعدی 

حضرت آیت ا... خامنه ای به جوانان نخبه بود.
که  بدخواه  و  بددل  جریان  یک  افزودند:  ایشان 
دارد،  حضور  نیز  ها  دانشگاه  داخل  در  متأسفانه 
اصل جهش علمی کشور را که یک واقعیت عیان 
است، انکار و تالش می کند با القای این که هیچ 
اتفاق علمی مهمی رخ نداده است، مردم را دچار 
مقابل  در  شما  اما  کند  ناامید  را  نخبگان  و  تردید 

این جریان هرگز مأیوس نشوید.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای زشت 
نخبگان  انتقال  و  ــی  دالل را  ــددل  ب جــریــان  ایــن 
مستعد به خارج از کشور دانستند و گفتند: جوان 
است،  کشور  تن  پاره  و  دارد  تعلق  ایــران  به  نخبه 
با  او  فریفتن  یا  کردن  دلسرد  دنبال  به  ها  آن  اما 
که  هستند  موهوم  و  پولی  غیر  یا  پولی  وعده های 
مسئوالن وزارتخانه های بهداشت و علوم موظفند 

از دانشگاه ها در مقابل این جریان مراقبت کنند.
برخالف  افــزودنــد:  خامنه ای  ا...  آیــت  حضرت 
از  کشور  عالی  مقامات  جــریــان،  ــن  ای الــقــائــات 
مشکالت و اخبار منفی هم با خبر هستند اما یقینًا 
جنبه های مثبت جریان علمی کشور بر جنبه های 

منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرئت دادن به مرد 
و زن و پیر و جوان برای ورود به میادین دشوار از 
تحسین  حتی  که  علمی  میادین  به  ورود  جمله 
خواندند  است،  داشته  دنبال  به  نیز  را  دشمنان 
کشور  علمی  افتخارات  از  مــواردی  ــادآوری  ی با  و 
های  بخش  در  علمی  ظرفیت  از  استفاده  گفتند: 
دفــاعــی«،  ــدرت  ق ــردن  ب ــاال  »ب بــه  کشور  مختلف 
بیماری ها«،  کنترل  و  پیشرفته  پزشکی  و  »درمان 
تولید  و  »زیست فناوری  مهندسی«،  فنی  »مسائل 
»فناوری  و  نانو«  فــنــاوری  با  دوام  با  محصوالت 

صلح آمیز هسته ای«، منجر شده است.
کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
افراد  برخی  واضــح،  دستاوردهای  این  وجــود  با 
حرکت علمی کشور را تخریب و انکار می کنند و 

اگر بتوانند برسر راه آن مانع تراشی می کنند.
ایشان افزودند: البته این موانع باید برداشته شود 
و مسئولیت بر عهده مسئوالن مراکز مربوط است 
اما شما جوانان عزیز به حرکت پر شوق، مضاعف 

انحرافی  جریان  این  مقابل  در  خود  وقفه  بدون  و 
ادامه دهید.

رهبر انقالب اسالمی، توجه به علوم انسانی را در 
نخبگان  بنیاد  جمله  از  نخبگانی  نهادهای  همه 
نخبه  ــوان  ج وقتی  گفتند:  و  خواندند  ــروری  ض
عمل  جهانی  تراز  در  مهندسی  زمینه  در  ایرانی، 
می کند و در ساخت دستگاه های بسیار پیچیده، 
کارهای بسیار مهمی انجام می دهد، طبعًا حضور 
او در عرصه هایی مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت 
آسیب  و  اقتصادی  مشکالت  برای  حل  راه  ارائه  و 

های اجتماعی، مؤثر و راهگشا خواهد بود.
ایشان برخی مشکالت اقتصادی موجود را ناشی 
با  افــزودنــد:  و  دانستند  علمی  تحقیق  کمبود  از 
دانش نخبگان می توان راه حل های خوبی برای 

این مسائل یافت.
اجــرای  بر  تأکید  با  ای  خامنه  ا...  آیــت  حضرت 
کشور  علمی  نقشه  ارزشمند  بسیار  سند  کامل 
علوم  عرصه  در  جــوان  نخبگان  حضور  افــزودنــد: 
انسانی موجب می شود پرورش اندام علمی کشور 
یک  که  این  نه  گیرد،  صورت  متناسب  صورت  به 
بخش فوق العاده قوی باشد و بخشی دیگر ضعیف 

و کم جان.
رهبر انقالب، همراه بودن علم با فرهنگ صحیح 
انسان دوستی را زمینه ساز استفاده بشر از منافع 
کردند:  یادآوری  و  خواندند  دانش  و  علم  حقیقی 
با  وقتی  ای  هسته  نافع  بسیار  و  مهم  بسیار  علم 
تولید  به  شد،  همراه  طلبی  قدرت  غلط  فرهنگ 
و  دنیا  بزرگ  تهدید  به  و  انجامید  ای  هسته  بمب 

بشریت تبدیل شد.
موضع  به  ــاره  اش با  ای  خامنه  ا...  آیــت  حضرت 
ــاره  درب اسالمی  جمهوری  شجاعانه  و  قاطعانه 
تأکید  ای  هسته  بمب  از  استفاده  شرعی  حرمت 
این  در  توانستیم  می  که  این  وجود  با  ما  کردند: 

عزیز،  اســالم  حکم  اســاس  بر  بــرداریــم،  قــدم  راه 
اعالم  شرعی  قطعی  حــرام  را  سالح  این  کاربرد 
کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید 
و نگه داشت سالحی که استفاده از آن مطلقًا حرام 

است، هزینه کنیم.
ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی 
و  برشمردند  نخبگان  های  مجموعه  الــزام  دو  را 
افزودند: دانشمند ایرانی وقتی با فرهنگ اسالمی 
و ایرانی آمیخته می شود، عنصر راهبردِی حیات 
بخشد. می  توان  و  روح  کشور  به  و  شود  می  ملت 
ایشان در زمینه ضرورت همراهی علم با فرهنگ 
هیچ  یادگیری  و  شاگردی  از  ما  افزودند:  صحیح 
ابا و ننگی نداریم اما نمی خواهیم دانشگاه های 
همان  با  آمریکایی  های  »دانشگاه  تولید  باز  ما 

فرهنگ غلط غربی« باشند.
ایرانی-  فضای  از  خرسندی  ابراز  با  انقالب  رهبر 
اسالمِی مجموعه های فعال در عرصه های سلول 
ای  هسته  و  فناوری  زیست  نانو،  بنیادی،  های 
گفتند: نخبگان فعال در این زمینه ها، کار علمی 
در  نگرش  و  تفکر  این  و  دانند  می  جهاد  نوعی  را 

همه محیط های دانشگاهی مورد نیاز است.
این  جمع بندی  در  ای  خامنه  ا...  آیــت  حضرت 
ما  شرایط  کردند:  تأکید  شان  سخنان  از  بخش 
ایرانی  باید  ما  است.  متفاوت  دیگران  شرایط  با 
بیندیشیم، ایرانی فکر کنیم و ایرانی زندگی کنیم 
اسالمی-  پیشرفت  الگوی  ــرای  اج و  رعایت  که 

ایرانی می تواند به این هدف کمک شایانی کند.
را  غربی  های  دانشگاه  فرهنگ  از  تقلید  ایشان 
علمی  ابتکارات  و  نـــوآوری  رفتن  بین  از  باعث 
و  نوزایی  دیــگــران،  از  تقلید  گفتند:  و  خواندند 

نشاط حقیقی علمی را هم از بین می برد.
سخنان  نکته  ششمین  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
زمینه  در  نقش  ایفای  به  را  نخبگان  جامعه  خود، 

دیپلماسی عمومی فراخواندند.
ایشان گردآوردن »نخبگان ایراِن فرهنگِی بزرگ« 
در  ایرانی  فرهنگ  وسیع  قلمروی  نخبگان  یعنی 
بالقوه  ظرفیت  از  ای  نمونه  را  گذشته  های  قرن 
ارتــبــاط  ــد:  ــزودن اف و  خــوانــدنــد  نخبگان  جامعه 
آسیا،  غــرب  منطقه  نخبگان  گـــردآوری  و  گیری 
ــردآوری  گ حتی  و  مقاومت  محور  ــالم،  اس جهان 
از جمله  نخبگان حق جوی عالم در همه کشورها 
به  نهادسازی  نوعی  با  تواند  می  ــا  اروپ و  آمریکا 
با شرافت« و »اندیشه  ارائه و ترویج »دانش پاک و 
خامنه  ا...  ــت  آی شــود.حــضــرت  منجر  ــت«  درسـ
سوم  راه  ارائــه  در  کم کاری ها  برخی  نقد  با  ای، 
گفتند:  جهانیان  به  اسالمی  انقالب  از  برخاسته 

لیبرال  بر  متکی  نه  است  سوسیالیستی  نه  ما  راه 
به  را  سومی  راه  اسالم  برکت  به  ما  دموکراسی. 
با  پیش  از  بیش  باید  که  ایم  کــرده  ارائــه  ها  ملت 
راه  این  به  را  ها  دل  خود،  عمل  و  منطقی  سخن 
سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملت ها را از 

نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.
رهبر انقالب در آخرین فراز سخنان شان در جمع 
2 هزار نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تأکید 
پیشروان  و  استادان  نخبگان،  گفتند:  و  کردند 
برای  آمده  وجود  به  امید  نگذارند  علمی  حرکت 

پیشرفت علمی کشور دچار اختالل شود.
البته  کشور  در  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 
این  نباید  ــا  ام دارد  وجـــود  مختلفی  مشکالت 
مشکالت را یک طرفه و بدون توجه به موفقیت ها 
مدام مطرح و بر سر آن مرثیه خوانی کرد، چرا که 
می  فروغ  کم  جوانان  دل  در  امید  صورت  این  در 

شود.
رهبر انقالب اسالمی توجه و تبیین موفقیت های 
جوان  نسل  قبال  در  نخبگان  وظایف  از  را  بزرگ 
از  بعد  ایــرانــی  اســتــعــداد  ــد:  ــزودن اف و  دانستند 
انقالب به وجود نیامده بلکه موهبتی همیشگی و 
با میدان دادن به این  خدادادی است اما انقالب 
افتاده  از حالت راکد و عقب  را  ایران  استعدادها، 
و وابسته، به کشوری مستقل، در حال پیشرفت و 
که  کرد  تبدیل  فراوان  های  موفقیت  از  برخوردار 

باید به این واقعیات توجه کامل داشت.
علمی  پیشرفت های  »مقایسه  نتایج  ــان  ــش ای
از  قبل  بــا  را  اخیر  ــال  س چهل  در  هــا  دانــشــگــاه 
انقالب« حیرت آور خواندند و افزودند: این حرکت 
و  الهی  فضل  به  اما  است  راه  اول  در  البته  عظیم 
و  رسید  خواهد  اوج  به  جوانان  و  نخبگان  همت 

جوان ایرانی باید با این نگاه به آینده بنگرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، توکل، تقوا و معنویت 
به  و  خواندند  روزافـــزون  و  حقیقی  امید  مایه  را 
توانید  می  هرچه  کردند:  توصیه  جوان  نخبگان 
دل های پاک تان را پاک تر کنید و در حرف و عمل 
باشید، آن  را همواره مدنظر داشته  خداوند کریم 
مداوم  پیشرفت  در  را  خدا  یاری  و  همراهی  وقت 

احساس و درک خواهید کرد.
تکرار  بــا  ــان  ش سخنان  پــایــان  در  انــقــالب  رهبر 
سخنان چند سال قبل خود یادآوری کردند: گفته 
ایم که باید به گونه ای پیشرفت کنیم که ۵۰ سال 
خواست  جهان  در  که  کسی  هر  و  نخبه  هر  بعد 
تازه های علم را فرا بگیرد، ناچار به دانستن زبان 
دایره  در  حتمًا  هدف،  این  تحقق  و  باشد  فارسی 
هوش و استعداد و همت ایرانی امکان پذیر است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی:

جوان نخبه پاره تن ایران است، حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید
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