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هوا گرم می شود

سیل مهربانی ها برای سیستان و بلوچستان 

کمک 200 میلیون ریالی دفاتر اسناد 
رسمی استان برای سیل زدگان

Kسه شنبه       8 بهمن ۱۳۹8    2 جمادی الثانی۱44۱   28 ژانویه 2020      8 صفحه     شماره ۳۱۹۹     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

 به همت 7 کارگروه ستاد دهه فجر رقم می خورد

5 هزار برنامه برای چله دوم انقالب
صفحه 2

 مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

تزریق 35 میلیاردی به محور بجنورد- گلستان

حال و روز هیئت های ورزشی در هاله ای از سوال

مجمع انتخاب روسای هیئت ها؛ بنویسیدلغو

صفحه 4

صفحه 5

میم پرور

پایتخت  و  دارالعلما  فاروج،  شهرستان  به  اگر 

خواهید  باشید  داشته  سفری  کشور  آجیل 

گرفتن  قرار  به  توجه  با  شهرستان  این  که  دید 

جایگاه  دارای  هشتم،  امــام  ــران  زائ مسیر  در 

فرهنگی،  معنوی،  نظر  از  بسیاری  موقعیت  و 

و  علما  ــود  وج ــت.  اس اقتصادی  و  اجتماعی 

مفاخر صاحب نام در حوزه دین، فرهنگ و علم 

و همچنین آثار تاریخی، باستانی و گردشگری 

خاصی  هویت  شهر  ایــن  به  مختلف  نقاط  در 

در  که  است  این  توجه  قابل  نکته  اما  بخشیده 

شهر،  ایــن  هــای  خیابان  و  بولوارها  میادین، 

یا  تاریخی  و  از نمادهای دینی، فرهنگی  اثری 

تندیس بزرگان و مفاخر و المان های متناسب 

که در راستای معرفی هر چه بیشتر شهرستان 

به  خاصی  مهری  بی  و  شود  نمی  دیده  باشد، 

موارد  و  است  گرفته  صــورت  ها  ظرفیت  این 

چندان  دارد  وجــود  که  هم  شماری  انگشت 

رنگ و روی  جذابی ندارد که به درستی معرف 

ظرفیت های شهرستان باشد.

 متأسفانه نماد و المان میدان مرکزی و اصلی 

این شهر چندان جذاب و متناسب در راستای 

شناسایی ظرفیت های این خطه نیست.

خاصی  المان  یا  نماد  شهر  این  جانباز  میدان 

ندارد و در دیگر میادین نمادهایی که جانمایی 

شده اند بسیار جزئی هستند و به خوبی معرف 

نام آن ها نیستند.

شهرستان  گوید: این  می  شهروندان  از   یکی 

و  هنری  دینی،  مختلف  های  ظرفیت  دارای 

آثار  از  فرهنگی است به همین خاطر استفاده 

برای  شهری  مختلف  های  مکان  در  متناسب 

و  ــراد  اف ذهــن  در  خاطره  ایجاد  و  فضاسازی 

مؤثر  بسیار  روانــی  و  روحــی  آرامــش  برقراری 

نام  به  افزاید: فضایی  می  »سالمیان«  است. 

طراحی  نقاط  از  یکی  در  »جــانــبــاز«  مــیــدان 

ارزشمندی در راستای  اقدام  تاکنون  اما  شده 

زیباسازی این فضا از سوی دستگاه های متولی 

انجام نشده است. یکی دیگر از شهروندان می 

روحانیان،  علما،  دارای  شهرستان  این  گوید: 

سرداران شهید و مفاخر ارزشمندی و نام شان 

متاسفانه  اما  است  مختلف  نقاط  بخش  زینت 

بسیار  شهر  در  هــا  آن  تندیس  خــالــی  ــای  ج

مشهود است. وی می افزاید: نصب المان های 

همچون  ابزارهایی  از  گرفتن  کمک  و  شهری 

نور و رنگ در آن ها از عوامل مهم ایجاد محیط 

از  که  است  شهروندان  برای  نشاط  با  و  سالم 

این نمادها به جز ایام عید آن هم در حد چند 

شورای  رئیس  شــود.  نمی  دیــده  اثــری  مــورد، 

شهر فاروج در این خصوص می گوید: با توجه 

به فرارسیدن سال نو، در نظر داریم مسابقه ای 

طراحی  و  شهری  فضای  زیباسازی  مفهوم  با 

های  ظرفیت  با  متناسب  نمادهای  و  ها  المان 

گروه  همکاری  با  شهروندان  برای  شهرستان 

مشاوران زیبا سازی شهری و با رایزنی آموزش 

باره از ظرفیت های  و پرورش برگزار و در این 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان و افراد 

بومی استفاده کنیم.

»قدرت ا...نامدارپور« ادامه می دهد: به همین 

منظور افراد می توانند آثار خود را درخصوص 

فرهنگی  دینی،  ــار  آث و  ها  شخصیت  معرفی 

شهر  ــورای  ش و  شــهــرداری  به   ... و  تاریخی  و 

بهترین  حوزه  این  کارشناسان  تا  کنند  ارسال 

موقعیت  و  فرهنگ  بتواند  که  را  اثــری  و  نماد 

و  کنند  انــتــخــاب  کــنــد،  بــیــان  را  شهرستان 

به  بدهند.  برتر  آثار  به  یادبود  رسم  به  جوایزی 

این  میادین  زیباسازی  راستای  در  وی،  گفته 

شهر و مهم تر از همه میدان مرکزی، طراحی 

طرح های متناسب با مبلمان شهری و فرهنگ 

و هویت منطقه در دستور کار این مجموعه قرار 

خواهد گرفت که این کار در صورت تخصیص 

با  وی  شد.  خواهد  اجرا  ویژه  صورت  به  اعتبار 

اشاره به احداث 3 میدان جدید در این شهر در 

آینده ای نزدیک اظهار می کند: طی یک ماه 

این  تفصیلی  طرح  افزایش  درخصوص  آینده 

می  تشکیل  مختلف  عناوین  با  جلساتی  شهر 

تا مراحل احداث را پیش ببریم و در نظر  شود 

یکی  معرفی  با  متناسب  را  میادین  این  داریم 

از شخصیت ها و مفاخر شهرستان نام گذاری 

کنیم. 

وی ادامه می دهد: تمام خیابان های شهر مزین 

نام  راستای  در  و  است  واالمقام  شهدای  نام  به 

گذاری نقاط مختلف شهرستان متناسب با نام 

هنرمندان  و  بزرگان  مفاخر،  شهید،  ســرداران 

کمیته نام گذاری با حضور دستگاه ها تشکیل 

شهروندان  نظر  مــورد  که  گونه  آن  تا  شود  می 

است تمام نقاط متناسب با معرفی یکی از آثار 

و مفاخر شهرستان نام گذاری شود.

جای خالی المان های فرهنگی در فاروج

با توجه به 
فرارسیدن 
سال نو، در 
نظر داریم 
مسابقه ای 

با مفهوم 
زیباسازی 

فضای شهری 
و طراحی 
المان ها و 

نمادهای 
متناسب با 

ظرفیت های 
شهرستان 

برگزار کنیم

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

 100 برنامه برای دهه فجر در مدارس گرمه

 بیش از 100 برنامه با 19 محور،  دهه فجر در مدارس گرمه برگزار می شود.مدیر آموزش و پرورش گرمه با 

بیان این مطلب در جلسه کارگروه دانش آموزی ستاد دهه فجر افزود: دیدار با ائمه جمعه و خانواده شهدا، 

و  فرهنگی  علمی،  مسابقات  و  روشن  های  الله  عنوان  به  آموزی  دانش  و  فرهنگی  شهدای  یادواره  برگزاری 

قرآنی از برنامه های مهم این دهه است. 

به گفته »مقصودی« با توجه به تقارن ۲۲ بهمن با چهلمین روز شهادت سردار شهید »سلیمانی« برنامه  ویژه 

ای در راستای پاسداشت یاد این شهید و مسابقه کتاب خوانی بین فرهنگیان و دانش آموزان برگزار خواهد 

شد.

نام گذاری کمربندی قدیم شیروان به نام شهید »سلیمانی«

حشمتی- کمربندی قدیمی شیروان به نام سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« نام گذاری شد.»اسکندریان« 

با اعالم این خبر افزود: با مصوبه شورای اسالمی  رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر شیروان 

شهر این اقدام انجام شد و نام قبلی این خیابان بعد از تغییر، در خیابان های دیگر استفاده خواهد شد.

تشکیل 1۲ کمیته در ستاد دهه فجر اسفراین 

فجر  دهه  ستاد  در  کمیته   1۲ تشکیل  از  اسفراین  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  مسئول  نجفیان- 

انقالب اسالمی این شهرستان خبر داد.

و  نکوداشت  برای  گوناگون  قشرهای  مشارکت  جلب  هدف  با  ستاد  این  ذیل  های  کمیته  »غزلی«،  گفته  به 

از  بعد  او گفته است:  انقالب اسالمی تشکیل شده است.آن طور که  پیروزی شکوهمند  بزرگداشت سالروز 

ابالغ حکم مسئوالن کمیته های دوازده گانه ذیل ستاد، جلسات متعددی برای تدوین برنامه های دهه فجر 

انقالب اسالمی در اسفراین برگزار شده است.

1۲0 دانش آموز فاروجی در راه اردوی راهیان نور

 در دومین مرحله اردوی راهیان نور، 1۲0 دانش آموز 

عملیاتی  مناطق  به  بهمن   ۲7 متوسطه  مقطع  پسر 

جنوب اعزام می شوند. 

این  اعالم  با  فاروج  پرورش  و  آموزش  اداره  سرپرست 

خبر افزود: زمان برگزاری مرحله اول اعزام آذر امسال 

این  دختر  آمــوزان  دانش  از  نفر   114 آن  که طی  بود 

شهرستان به اردوی راهیان نور اعزام شدند. به گفته 

دانش  آشنایی  برنامه  این  از  هدف  ــی«،  ذوق »خلیل 

آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت ارزش های دفاع مقدس است.

 

 از شهرستان ها چه خبر؟ 

حشمتی- شیروان

امسال  ابتدای  از  گفت:  شیروان  درمان  و  بهداشت  مرکز  سرپرست  و  بهداشتی  معاون  »هاشمی«  دکتر   *

تاکنون بیش از 3 هزار مادر باردار در این شهرستان خدمات مختلف بهداشتی و سالمت را دریافت کرده 
اند.

وی گفت: در این مراکز وضعیت سالمت مادران برای طی دوران بارداری بررسی می شود و حین بارداری می 

توانند از خدمات »مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران« استفاده کنند.

*»علی ابراهیمیان« مدیر آموزش و پرورش شیروان اظهار کرد: طرح خود اتکایی و مهارت آموزی در مدارس 

شبانه روزی به علت این که دانش آموزان این مدارس، زمان بیشتری را در مدرسه و خوابگاه صرف می کنند، 

در  را  خود  غیردرسی  اوقات  روزی  شبانه  مدارس  آموزان  دانش  طرح  این  در  کرد:  بیان  وی  شود.  می  اجرا 

محیط مدرسه به آموزش یک حرفه اختصاص می دهند تا در کنار علم آموزی، کارآموزی را تجربه کنند.

۷ شهرستان ها          سه شنبه  ۸ بهمن 1۳۹۸     ۲ جمادی الثانی 1441      شماره ۳1۹۹

  اخبار 

نجفیان

 شاخص 3۸ درصدی برخورداری اسفراین از راه روستایی آسفالت که 

به نظر می رسد؛  تامل  تر است، قابل  پایین  از شاخص ملی و استانی 

بام  بخش  روستاهای  اهالی  مرکزی،  بخش  از  بیش  که  ای  مسئله 

از  نرم می کنند. یکی  پنجه  و  با آن دست  این شهرستان  آباد  و صفی 

نام خود  به ذکر  تمایلی  آباد که  بام و صفی  اهالی روستایی در بخش 

در این گزارش ندارد، سرعت کند و تعلل در عملیاتی شدن پروژه های 

راه سازی روستایی را مهم ترین گالیه اهالی قلمداد و اضافه می کند: 

اعتبار  نبود  واسطه  به  اما  شده  آغاز  است  سال  چند  ها  پروژه  برخی 

معطل مانده است.به گفته وی، در زمان بارندگی تردد در مسیرهای 

روستایی که از نعمت آسفالت محروم هستند، با چالش جدی همراه 

است و دردسرهایی را برای اهالی به وجود می آورد.

نگاه  نبود  از  گالیه  با  مناسب  راه  از  محروم  روستایی  دهیاران  از  یکی 

توسعه متوازن، وجود راه روستایی مناسب را یکی از بسترهای ضروری 

توسعه اقتصادی توصیف و خاطرنشان می کند: تکمیل پروژه های راه 

های روستایی اعتبار می خواهد و باید با تامین اعتبار این مطالبه بحق 

اهالی با احصای اولویت ها محقق شود.

با اشاره به  در همین خصوص، رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین 

این که شاخص برخورداری از راه های روستایی آسفالت در سطح ملی 

در  شاخص  این  گوید:  می  است،  درصد   4۲ استان  در  و  درصد   ۵3

اسفراین 3۸ درصد و از میانگین شاخص ملی و استانی پایین تر است.

به گفته »مجید علی اکبریان«، البته شاخص بهره مندی جمعیت از راه 

روستایی آسفالت در این شهرستان ۸4 درصد است.

آن طور که او می گوید: راه های روستایی بام و صفی آباد که نیازمند 

آسفالت هستند بیش از راه های روستایی هستند که در بخش مرکزی 

آسفالت نیستند.

وی تکمیل محورهای روستایی »کالته سنجر«، »گراتی«، »ابری تپه«، 

اردغان«  آباد  »حسن  »زنفت«،  »قنبرباغی«،  »گسک«،  خان«،  »قاسم 

دهی  سامان  پروژه  و  باغی  سارمران-  شیروان(،   - اسفراین  )اتصال 

مبادی ورودی اسفراین در راستای چهار خطه کردن محور اسفراین- 

شهرستان  این  سازی  راه  حوزه  مهم  های  پــروژه  جمله  از  را  بجنورد 

دانست که اغلب آن ها تحت پیمان است.

  گزارش خبری 

سرعت گیر های راه های روستایی اسفراین 

7
شهرستان ها

این بار بانوان دیده شدند

کشتی گیران منتظر 25 بهمن

بارک ا... به »شریفان«  

 ورزش 

5

6

مجازی های داغ  

دانش  آموزی که درس بیت المال داد

۸

۸



IIنانIکیفیت
شده  کم  بسیار  ها  نانوایی  برخی  در  نان  کیفیت 

است؛ چرا به این مشکل رسیدگی نمی شود؟

IIاستانیIشبکهIهایIبرنامه
برنامه های شبکه استانی صدا و سیما، غنی نیست 
و از طرفی خواست مخاطبان و مردم در این برنامه 

ها فراموش شده است.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  ۸ بهمن ۱۳۹۸     ۲ جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۹۹            2

فجر  دهــه  ســتــاد  کــارگــروه  همت 7  بــه  بــرنــامــه  ــزار  هـ  5 
شود.حجت  می  اجرا  انقالب  دوم  چله  با  استان همزمان 
مذاهب  و  فرق  کارگروه  مسئول  مقدم«  »رضایی  االســالم 
جمع  در  گذشته  اســتــان  روز  فجر  ــه  ده ستاد  اســالمــی 
خبرنگاران، برگزاری محافل انس با قرآن در مسجد الهادی 
اعزام  بجنورد،  االنبیا)ص(  خاتم  و  جلگه  کهنه  روستای 
مبلغان به مصالها و برگزاری همایش روحانیان و قشرهای 
استکبار  شناخت  و  انقالبی  بصیرت  رویکرد  با  سنت  اهل 
اعالم  فجر  دهه  برای  کمیته  این  های  برنامه  ترین  مهم  را 
کرد. »یوسفی« جانشین کارگروه دهیاری و خدمات رسانی 
های  حوزه  در  برنامه   150 اجــرای  به  نیز  فجر  دهه  ستاد 
فرهنگی، اجتماعی، مسکن و اشتغال اشاره و تحت پوشش 
قرار گرفتن 709 خانوار، اعزام 400 نفر از مناطق محروم و 
روستایی به اردوهای زیارتی و افتتاح 350 واحد شهری و 
روستایی را مهم ترین برنامه های در نظر گرفته شده، بیان 
ستاد  نوجوان  و  کودک  کارگروه  جانشین  زاده«  کرد.»تقی 

از  شده  گرفته  نظر  در  های  برنامه  تشریح  به  هم  فجر  دهه 
ایام پرداخت و گفت: تولید کتاب  این  این کمیته در  سوی 
کانون  مربیان  حضور  کــودک،  کتاب  از  رونمایی  و  صوتی 
مهرواره  برگزاری  احمر،  هالل  خدمات  های  ــاروان  ک در 
به  نقاشی  و  خوشنویسی  مسابقات  و  انقالبی  سرودهای 
با  سلیمانی  ســردار  خاطره  و  یاد  داشــت  گرامی  مناسبت 
نظر  در  های  برنامه  زمره  در  پدر«  همچون  »مهربان  عنوان 
گرفته شده، است.سرهنگ »معین« جانشین کارگروه بسیج 
یادواره  و  برگزاری  اشاره  برنامه   506 و  هزار   2 اجرای  به 
مدافع حرم با محوریت شهید توفیقیان در اسفراین و اعزام 
24 اکیپ پزشکی به مناطق محروم  را در زمره برنامه های 
شاخص این کمیته اعالم کرد.رئیس کارگروه هنری ستاد 
ای  گونه  به  هنری  های  برنامه  گفت:  هم  استان  فجر  دهه 
پیش بینی شده است که مخاطب عام نیز درگیر و مردمی 
بودن برنامه ها حفظ شود.»نمازی« اکران فیلم های دهمین 
جشنواره عمار در استان، برگزاری شب شعر فجر فاطمی، 

میزبانی جشنواره فیلم فجر، برگزاری شب خاطره با موضوع 
سرود  ــزرگ  ب جشن  و  انقالب  در  مبارز  روحانیان  نقش 
مقاومت را در زمره برنامه های در نظر گرفته شده، برشمرد.
خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس  »صفری«  االسالم  حجت 
بجنورد و مسئول کارگروه اماکن مقدس نیز به اجرای 89 
برنامه در این ایام اشاره کرد و از اجرای 41 محفل انس با 
قرآن، افتتاح پایگاه بسیج امامزاده سید عباس)ع( بجنورد 
خبر  اعتبار  تومان  میلیون   700 صرف  با  ایــوب  استخر  و 
ها  برنامه  دیگر  از  نیز  شهدا  خانواده  از  تجلیل  گفت:  و  داد 
ایام است.»عوض پور« جانشین کارگروه کارآفرینی  در این 
و  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  فجر،  دهه  ستاد  کارگری  و 
ورزشی، بهره برداری از 20 پروژه عمرانی مسکن، برگزاری 
نشست بصیرتی در واحدهای تولیدی، برپایی ایستگاه های 
صلواتی  در مسیر راهپیمایی و برگزاری مراسم چهلمین روز 
شهادت سردار سلیمانی در پایگاه های  بسیج جامعه کار و 

تولید را از جمله برنامه های این کارگروه اعالم کرد.

 به همت 7 کارگروه ستاد دهه فجر رقم می خورد

5 هزار برنامه برای چله دوم انقالب

درخشش کودکان استان خراسان شمالی در جشنواره جهانی ریاضی 2020

تقاضای نانوایان برای نرخ جدید نان

شیری- روز گذشته تعدادی از کارگران و کارفرمایان نانوایی های بجنورد به دلیل دستمزد پایین 
کارگران و احتمال از دست دادن کارگران تخصصی بار دیگر خواستار اعالم نرخ جدید نان شدند و 
اظهار کردند که در حالی که عمده استان ها نرخ های جدید نان را از 3 تا 6 ماه گذشته اعالم کرده 
اند اما در خراسان شمالی نرخ های جدید اعالم نمی شود و کارگران به دلیل دستمزد پایین رغبتی 
تومان  هزار   30 روزی  با  خودش  گفته  به  که  نانوایی  کارگران  از  ندارند.یکی  نانوایی  در  فعالیت  به 
دستمزدهای  دلیل  به  افزود:  کند،  تأمین  را  اش  نفره   4 خانواده  زندگی  هزینه  تواند  نمی  دستمزد 
بار  هر  اما  کنم  مهاجرت  اصفهان  به  بیشتر  دستمزد  دریافت  برای  دارم  تصمیم  است  مدتی  پایین 
کارفرما و متولیان امر وعده و وعیدهایی می دهند و به همین امید می مانم و اکنون 6 ماه گذشته 
نانوایان  اتحادیه  اعضای  از  یکی  »قاسمیان«  میان  این  اســت.در  نشده  اندیشیده  ای  چاره  هنوز  و 
بجنوردگفت: با اعالم نشدن نرخ های جدید، تعدادی از واحدهای نانوایی در شهر تعطیل شده اند.
وی اظهار کرد: با این که با متولیان امر مکاتباتی داشتیم و اعالم کردیم اگر نرخ جدید اعالم نشود با 
این گونه اتفاقات مواجه خواهیم شد اما همیشه وعده و وعید می دهند. به گفته وی، با شرایط موجود 
دستمزد هر کارگر باید 100 هزار تومان باشد اما کارگران با 30 هزار تومان دستمزد کار می کنند و 
اگر این مشکل برطرف نشود به طور حتم در اردیبهشت با مهاجرت تعداد بیشتری از کارگران نانوایی 
مواجه خواهیم شد.»اعلمی« معاون برنامه ریزی و بودجه فرمانداری بجنورد نیز در این باره گفت: 
اعتراض ها و گالیه های نانوایان و کارگران شان را به استانداری منعکس کرده ایم و اکنون در حال 

بررسی هستند و در هفته آینده نتیجه بررسی، اعالم خواهد شد.  

هوا گرم می شود
صدیقی- دمای هوای استان افزایش می یابد. به 
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس  گفته 
یابی  پیش  های  نقشه  بررسی  شمالی،  خراسان 
هواشناسی استان بیانگر تداوم جوی نسبتًا پایدار 
و افزایش نسبی دما تا پایان هفته در منطقه است. 
»هادی زاده« با بیان این که دما از سه شنبه)امروز( 
افــزود:  یابد،  می  افزایش  نسبی  طور  به  جمعه  تا 
تــا اواخـــر هفته  آتــی  ــرای روزهـــای  ب پــدیــده غالب 
باد  وزش  با  همراه  ابری  قسمتی  تا  صاف  آسمانی 

خواهد بود. 
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طرح بهبود کیفیت پنبه در 
بجنورد

 2 که   7449 شماره  در  خــراســان  روزنــامــه 
مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1353 اسفند 
در  پنبه  کیفیت  بهبود  طرح  از   2 صفحه  در 
می  مطلب  این  در  اســت.  داده  خبر  بجنورد 
»اداره کل کشاورزی خراسان اعالم  خوانیم: 
بهبود  و  تولید  افزایش  طرح  سهمیه  داشــت 
سال  در  بجنورد  شهرستان  پنبه  کیفیت 
 4700 معادل  سطحی  در   53-54 زراعــی 
بذر  تعویض  هکتار   2350 و  زراعی  به  هکتار 
با  شهرستان  آن  در  بذر  تکثیر  هکتار   200 و 
به  پنبه وابسته  همکاری کارشناسان سازمان 
میشود...  اجرا  خراسان  کشاورزی  کل  اداره 
از  درصــد  بیست  کشاورزان  تشویق  بمنظور 
بر  بالغ  مبلغی  که  شیمیائی  کودهای  بهای 
3183700 ریال میشود بعنوان بخشودگی 

در نظر گرفته شده است.«

خبر  حرف مردم    

خبر 

اخبار

برتر  هــای  رتبه  شمالی  خراسان  استان  کودکان 
میزبانی  به  که  را   2020 مت  آی  جهانی  جشنواره 
ــه خــود  ــد ب ــران بــرگــزار ش ــ ــی ای ــالم جــمــهــوری اس

اختصاص دادند.
مت(  )آی  عطرک  موسسه  مدیر  ــن«،  روشـ »علی 
استان خراسان شمالی، در گفت و گو با خبرنگار ما 
اظهار کرد: در این جشنواره »سالله درستکار« رتبه 
قهرمان،  رتبه  حبیبی«  »یزدان  و  قهرمانان  قهرمان 
زاده  کریم  »مهسا  و  دوم  رتبه  چمنی«  راه  »ایلیا 
رنجبر« رتبه سوم در رده سنی C و »پرهام صادقیان« 
رتبه  قادری«  »آتریسا  اول،  رتبه  سجادیانفر«  »آیدا  و 
عزیزی«،  فالح  »آرمان  فر«،  کاظمی  »کوروش  دوم، 
»ستیا  و  جعفری«  »مهدیا  ــدم«،  ــق م زارع  »محیا 
و  دلیر«  »اردالن   ،bسن رده  در  سوم  رتبه  دستان« 
»جانیار جهانیان« رتبه دوم، »مرتضی یزدانی«، سید 
»رونیکا  تیمورزاده«،  »مائده  زاده«،  عظیم  »مهرسام 
رمضانی«، »پارمین علی نیا« و »سوگند غالمی« رتبه 

سوم در رده سنی A را کسب کردند.
قهرمان  رتبه  و  قهرمانان  قهرمان  رتبه  افــزود:  وی 
برای اولین بار توسط نوآموزان ایرانی در رده سنی 
C کسب شده است که پیش از این در اختیار کشور 

روسیه بوده است.
 2020 جهانی  جــشــنــواره  گفت:  روشـــن«  »علی 
کودکان  برای  مت  آی  شیوه  به  ریاضی  پایه  مفاهیم 
بیش  حضور  با  ــران  ای کشور  در  ســال  هشت  تا  سه 
جمله  از  کشور   17 از  کننده  شرکت  نفر  هــزار  از 

روسیه، عراق، هند، مالزی، سنگاپور برگزار شد.وی 
برای  تجربه  دومین  را  مت  آی  جهانی  جشنواره 
اعالم  شمالی  خراسان  استان  کنندگان  شرکت 
کرد. مدیر موسسه آی مت خراسان شمالی در ادامه 
و  پنجشنبه  روزهــای  در  جشنواره  این  کرد:  اظهار 
جمعه 15 و 16 ژون مصادف با 25 و 26  دی ماه 
به میزبانی جمهوری اسالمی ایران در کیش برگزار 
شد که نتایج در روز جمعه 4 بهمن ماه اعالم شد و 

تیم کشورمان با درخشش نوآموزان استان خراسان 
شمالی رتبه اول و کشور عراق و روسیه به ترتیب رتبه 

دوم و سوم کسب نمودند.
مفاهیم  جهانی  آموزش  که  این  به  اشاره  با  »روشن« 
دوست  را  ریاضی  )من  مت  آی  شیوه  به  ریاضی  پایه 
گفت:  است  اخیر   های  دهه  در  نوین  روشی  دارم( 
این شیوه آموزشی به شکل کاماًل کاربردی و جذاب 
از طریق قصه، بازی و سرگرمی به کودکان آموزش 

ایران  در  نوپا  بسیار  علمی  مت  ــود.آی  ش می  داده 
تکنولوژی  دفتر  تائید  با  اخیر  سال  پنج  در  و  است 
و  ها  دبستانی  پیش  و  مهدها  در  پــرورش  و  آمــوزش 
دفاتر مرکزی آی مت سراسر کشور آموزش داده می 
شود که در استان خراسان شمالی نیز در شهرستان 
و  جرگالن  و  راز  اسفراین،  شیروان،  بجنورد،  های 

مانه و سملقان اجرا می شود.
برای  سبز   و  آبی  قرمز،  کیف  سطح  سه  در  مت  آی   

کشور   54 با  همزمان  سال   8 تا   3 سنی  های  رده 
جهانی  آموزش  شیوه  این  که  شود  می  برگزار  دنیا 
مقطع  در  آمــوزان  دانــش  است  شده  باعث  ریاضی  
که  باشند  نداشته  ریاضی  درس  با  مشکلی  ابتدایی 
تاثیر بسیار خوبی در مدارس به جا گذاشته است و 
اگر خانواده ای عالقه مند به ثبت نام باشد می تواند 
خراسان  استان  شهرهای  در  فعال  مرکزی  دفاتر  به 

شمالی مراجعه کند.

سیل مهربانی ها برای سیستان و بلوچستان 

کمک 200 میلیون ریالی دفاتر اسناد رسمی استان برای سیل زدگان
محمدی- این روزها، سیل مهمان ناخوانده سیستان و بلوچستانی هاست؛ مهمانی که بسیاری از خانه ها و کاشانه آن ها را از بین برده است و االن سیل زدگان مانده اند و مشقت و سختی 

روزهای پساسیل در این فصل سرد زمستانی. 
با وجود سیل، این بالی طبیعی، این روزها شاهد روانه شدن سیل عظیم کمک های مردمی از سراسر کشور عزیزمان ایران به سیستان و بلوچستان هستیم و هم میهنان خوبمان به معنای 

واقعی مصداق شعر:  

را معنا کرده اند.مراکزی در خصوص جمع آوری کمک های مردم برای سیل زده نیز وجود دارد و با این حال در قانون مدیریت بحران پیش بینی شده است که متولی اصلی جمع آوری برای 
حوادث و بالیا، جمعیت هالل احمر است.این روزها در کنار کمک هایی که به مراکز و پایگاه های جمع آوری کمک ها در شهر از طرف جمعیت هالل احمر مشخص شده است، انجمن ها، گروه 
و تشکل هایی هستند که خود اقدام به جمع آوری اقالم مورد نیاز برای مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان می کنند و پس از جمع آوری، برای ارسال و توزیع بهتر تحویل جمعیت هالل احمر 
شهرستان و استان خود می دهند. دفاتر اسناد رسمی خراسان شمالی هم با نیتی خیرخواهانه و بشر دوستانه با جمع آوری کمک های غیر نقدی از میان خود به یاری سیل زدگان سیستان و 
بلوچستان شتافتند. در این محموله جمع آوری شده از سوی دفاتر اسناد رسمی استان که ارزش 200 میلیون ریالی دارد، اقالمی همچون وسایل گرمایشی شامل پتو، والور و البسه زمستانی 
و ... ، اقالم خوراکی شامل برنج، کنسرو ماهی، روغن، خرما، شیر خشک و ... ،اقالم بهداشتی و ... به چشم می خورد و باید به آنان برای این کار و اقدام بشردوستانه شان خداقوت گفت. 
این روزها با توجه به سرمای هوا، نیاز اساسی مردم مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان، زیرانداز، پتو، موکت، مواد غذایی، ست بهداشتی و وسایل گرمایشی اعالم شده است و البته روند 
جمع آوری کمک برای مردم مناطق سیل زده همچنان ادامه دارد.خیران و نیکوکاران خراسان شمالی می توانند کمک های خود را برای ارسال به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان، به 

پایگاه های جمعیت هالل احمر مستقر در تمامی شهرستان های استان تحویل دهند.  

رئیس جمعیت هالل احمر بجنورد خبر داد:

کمک ۳۸۰ میلیون ریالی به سیل زده ها 

به گفته رئیس جمعیت هالل احمر بجنورد، پس از سیل سیستان 
و بلوچستان 70 امدادگر جمعیت هالل احمر استان به مدت 12 
روز به کمک مردم سیل زده شتافتند و عالوه بر آن، داوطلبان این 
جمعیت نیز در پایگاه های امداد شهرستان اقدام به جمع آوری 
کمک های مردمی کردند. »پرفند« به این موضوع هم اشاره کرد 
به  را  خود  نقدی  های  کمک  توانند  می  نیکوکار  و  خیر  مردم  که 
به  و  کنند  واریــز  احمر  هالل  جمعیت   99999 حساب  شماره 
صورت غیر حضوری نیز سامانه ستاره 112 مربع برای تلفن همراه در نظر گرفته شده است. وی 
از جمع آوری 130 میلیون ریال کمک نقدی و 250 میلیون ریال نیز کمک غیر نقدی از جمله 
پوشاک، وسایل گرمایشی، اقالم بهداشتی و غذایی توسط مردم نیکوکار بجنورد برای سیل زده 

های سیستان و بلوچستانی خبر داد.

»جمشیدیان« معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هالل احمر استان اعالم کرد:

۱6 پایگاه جمعیت هالل احمر آماده جمع آوری کمک ها 

 معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هالل احمر استان هم از برپایی 16 پایگاه برای جمع آوری کمک ها خبر داد. به گفته 
»جمشیدیان«، دو پایگاه جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان سیستان و بلوچستانی در هر شهرستان در نظر گرفته 
شده که یکی در میدان مرکزی هر شهرستان و دیگری در جمعیت هالل احمر همان شهرستان مستقر شده است.  وی با اشاره 
به کمک دفاتر اسناد رسمی استان هم افزود: دفاتر اسناد رسمی استان زحمت کشیدند و در جلسه ای که تدارک دیده بودند، 
کمک هایی در قالب یک وانت تهیه کردند و این کمک ها به جمعیت هالل احمر برای ارسال به مناطق سیل زده داده شده 
است. وی تصریح کرد: از نیت خیرخواهانه مردم که دست یاری گرفتند تشکر می کنیم و کمک ها هر روز در قالب نقدی و اقالم 
زیستی به پایگاه ها در سطح استان تحویل داده می شود و در اولین فرصت در حال ارسال است.به گفته وی، در قانون مدیریت 
بحران پیش بینی شده است که متولی اصلی جمع آوری کمک ها برای حوادث و بالیا، جمعیت هالل احمر است و توصیه می شود نهادها، NGO ها، انجمن 
ها و ... حتما از معاونت جمعیت هالل احمر مجوز جمع آوری کمک ها را بگیرند و انشاءا... با کمک جمعیت هالل احمر و با برنامه ریزی الزم، کمک ها توزیع 
خواهد شد. وی البته پیشنهادی هم در خصوص اقالمی مورد نیاز مناطق سیل زده هم داشت. به گفته وی، اقالم زیستی شامل لوازم گرمایشی مانند پتو و مواد 

غذایی فاسد نشدنی و کنسروجات با تاریخ انقضای حداقل 6 ماه از جمله موارد مورد نیاز در مناطق سیل زده است. 

»فخار« یکی از سردفتران اسناد رسمی خراسان شمالی مطرح کرد:

نیت خیرخواهانه برای کمک به سیل زده ها 

 یکی از سردفتران اسناد رسمی خراسان شمالی هم به 
تمامی  مشارکت  با  کمک  این  که  کرد  اشاره  نکته  این 
برای  با نیت خیرخواهانه  و  دفاتر اسناد رسمی استان 
کمک به سیل زده ها انجام شده است.به گفته »فخار«، 
جمله  از  اقالمی  و  است  نقدی  غیر  های  کمک  بیشتر 
و  البسه زمستانی  و  پتو، والور  وسایل گرمایشی شامل 
... و اقالم خوراکی شامل برنج، کنسرو ماهی، روغن، 
خرما، شیر خشک و ... و اقالم بهداشتی و ... را شامل می شود. وی با بیان این که قبال 
هم کمک های بشر دوستانه از سوی دفاتر اسناد رسمی استان در زمان های مختلف 
انجام شده است، هدف از جمع آوری و ارسال آن به مناطف سیل زده به کمک جمعیت 

هالل احمر را کمک به هم وطنان سیستان و بلوچستانی اعالم کرد. 
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شوخی داماد، کار دستش داد
صدیقی

 خواست به قول خودش ابرویش را درست کند اما 
زیر  آتش  کرد.  کور  هم  را  اش  چشم  اشتباه  یک  با 
اشتباه  یک  سر  مادرزن  و  داماد  اختالف  خاکستر 
داماد  سوزاند.  را  داماد  دست  و  گرفت  گر  دوبــاره 
مادرزنش  از  با دعوت  ها  مدت  از  بعد  که  خانواده 
با  دهد  پایان  شان  بین  جدل  و  جنگ  به  خواست 
به گفته مرد  را رقم زد.  اتفاق عجیبی  یک اشتباه، 
جوان، ماجرا از این قرار است که از ابتدای ازدواج 
شان او و مادرزنش سر خریدن جهیزیه از هم کینه 
ادامه  ها  سال  تا  ماجرا  همین  و  گیرند  می  دل  به 

پیدا می کند. 
خرید  ماجرای  سر  ها  دورهمی  در  ــاد  دام بــار  هر 
جهیزیه با مادرزنش بحث می کند و آن ها سر این 

آن  از  بعد  و  کنند  می  جدل  و  جنگ  هم  با  اتفاق 
باالخره  شود.  می  آغاز  شان  بین  طوالنی  قهرهای 
همسر مرد جوان از این وضعیت خسته می شود و 
یا به کینه های بین خود و  از شوهرش می خواهد 
یا قید زندگی مشترک شان را  پایان  دهد  مادرش 
بزند. داماد وقتی می بیند آتش کینه و اختالف بین 
او و مادرزنش کم کم زندگی اش را از پا درمی آورد 
پیشنهاد همسر جوانش را قبول می کند تا با ترتیب 
دادن یک مهمانی به اختالفات چندین ساله پایان 

دهند اما این پایان ماجرا نیست. 
برای  وی  از  و  رود  می  مــادرزنــش  خانه  به  ــاد  دام
پذیرش  با  که  کند  می  دعوت  مهمانی  در  شرکت 
مادرزن  شود.  می  رو  به  رو  مقابل  طرف  باز  روی  و 
بعد از دعوت دامادش در شب مهمانی چند ساعت 
زودتر برای کمک به دخترش در خانه داماد حاضر 

زده  خجالت  مهمانان  جلوی  دخترش  تا  شود  می 
به  کمک  برای  و  آشپزی  زمان  در  مــادرزن  نشود. 
دخترش به خاطر این که لباس مهمانی اش کثیف 
نشود لباس داخل خانه دخترش را بر تن می کند. 

داماد هم به خاطر در پیش بودن مهمانی زودتر به 
برطرف  را  خانه  کاستی  و  کم  تا  گردد  برمی  خانه 
کند. مرد جوان بعد از این که وارد خانه می شود به 
این که همسرش تنهاست تصمیم می گیرد  خیال 

کمی سر به سر او بگذارد. 
داماد با دیدن یک زن که مشغول برداشتن چیزی 
از درون یخچال است به خیال این که او همسرش 
است به شوخی او را درون یخچال هل می دهد تا با 

این کارش کمی فضا را عوض کند. 
با  خواستم  ها  مدت  از  بعد  گوید:  می  جوان  داماد 
مان  بین  قدیمی  اختالفات  به  مادرزنم  از  دعوت 

بلکه با  نشد  عملی  کار  این  تنها  نه  اما  دهم  خاتمه 
در  شــدم.  بزرگی  دردســر  ساده دچار  اشتباه  یک 
برگشتم  خانه  به  کــار  سر  از  ــر  زودت مهمانی  شب 
که  نداشتم  خبر  امــا  شــوم  همسرم  حــال  کمک  تا 
مادرزنم زودتر از من در خانه حاضر شده است. از 
شانس بدم مادرزنم قبل از شروع مهمانی برای این 
که لباس مجلسی اش کثیف نشود لباس دخترش 
داخل  آهسته  خیلی  شوق  با  بــود.  کــرده  تن  بر  را 
آشپزخانه رفتم تا کمی سر به سر همسرم بگذارم و 
به خیال این که شخصی که جلوی یخچال ایستاده 
همسرم است خواستم با او شوخی کنم اما مادرزنم 
را  او  عمد  به  من  که  این  خیال  به  اتفاق  این  از  بعد 
هل داده ام شروع به سر و صدا کرد و در آن لحظه 
همسرم سررسید. مادرزنم با قهر خانه را ترک کرد 
حاضر  بود  من  علیه  چیز  همه  چون  هم  همسرم  و 

ناسزا  کلی  با  هم  او  و  بشنود  مرا  های  حرف  نشد 
مادرش  خانه  راهی  و  برداشت  را  چمدانش  گفتن 
شد. بعد از این اتفاق عجیب هاج  و واج مانده بودم 
چطور افتضاحی را که به بار آورده بودم جمع کنم. 
با تحریک  مهمانی به هم ریخت و همسرم روز بعد 
از من  و  به اجرا گذاشت  را  مادرزنم مهریه خودش 

خواست منتظر دادخواست طالق باشم. 
هر چقدر بعد از این ماجرا بزرگان فامیل را واسطه 
اما  بوده  تفاهم  سوء  یک  ماجرا  همه  که  دادم  قرار 
همین  برای  بپذیرد،  مرا  عذر  نشد  حاضر  مادرزنم 
این  مشاوران  کمک  با  تا  آمدم  خانواده  دادگــاه  به 
من  بین  آمده  پیش  تفاهم  سوء  بتوانم  شاید  مرکز 
دست  کنم  قانع  را  همسرم  و  برطرف  را  مادرزنم  و 
زندگی  به  و  بردارد  طالقش  و  مهریه  درخواست  از 

مشترک مان برگردد.

محمد آگاهی

به  اسالمی  خزانه  اوراق  تومان  میلیارد   35
به زودی  و  محور بجنورد- گلستان تزریق شد 
بهره  محور  ایــن  دوم  باند  از  کیلومتر   10 از 

برداری می شود. 
شمالی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
که از نخستین روزهای حضورش در مدیریت 
این اداره کل تسریع در پروژه محور بجنورد-
داد،  قــرار  ــود  خ ــار  ک دســتــور  در  را  گلستان 

خزانه  اعتبار  تومان  میلیارد   35 اعطای  از 
داد  خبر  محور  ایــن  پیمانکاران  به  اسالمی 
مختلف  بازدیدهای  و  جلسات  به  اشــاره  با  و 
پروژه طی  این  از  و استانی  مسئوالن کشوری 
وعده  ــرد:  ک امــیــدواری  اظهار  اخیر  مــاه  یک 
برای  شهرسازی  و  راه  وزیــر  و  جمهور  رئیس 
بهره برداری از این پروژه در سال آینده محقق 

شود. 
ششمین  برای  شنبه  یک  عصر  که  صفوی«  »نژاد 
کرد  بازدید  پروژه  این  از  گذشته  ماه  یک  طی  بار 

در مورد بهره برداری از 10 کیلومتر از این پروژه 
زمان  روستای  تا  مهمانک  روستای  محدوده  در 
صوفی به خبرنگار ما گفت: نصب نیوجرسی این 
هوا  شدن  مساعد  با  و  است  انجام  حال  در  قطعه 
خط کشی باند دوم این محور همراه با نصب تابلو 
و عالیم نیز انجام می شود تا بتوانیم در دهه فجر 

شاهد بهره برداری از این قطعه باشیم. 
با  قطعات  دیگر  در  پروژه  تسریع  از  همچنین  وی 
وجود برودت هوا خبر داد و اظهار کرد: در قسمت 
هایی که قرار است باند دوم به صورت بتن ریزی 

بخار  تزریق  از  استفاده  با  پیمانکار  شود  احداث 
مشغول به کار است. 

توسعه  و  ساخت  شرکت  مدیرعامل  بازدید  وی 
زیربناهای حمل و نقل کشور طی هفته گذشته 
از  را  وی  معاون  سفر  آن  از  پیش  همچنین  و 
پروژه  این  برای  شده  انجام  های  پیگیری  دیگر 
شهرسازی  و  راه  وزیر  معاونان  گفت:  و  برشمرد 
برای تخصیص صد درصدی اعتبارات این پروژه 
پیگیری  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط 
کرده اند و در جدیدترین مکاتبه با وزارتخانه نیز 

درخواست کردیم برنامه زمان بندی شده برای 
این پروژه در سال ۹۹ طی 15 روز آینده اعالم 

شود. 
نیز  پروژه  این  اهمیت  خصوص  در  صفوی«  »نژاد 
بیان کرد: این پروژه عالوه بر نقش حیاتی آن در 
با غرب کشور، سبب توسعه استان،  ارتباط شرق 
خواهد  بیشتر  اشتغال  ایجاد  و  گردشگری  رونق 
شد و مسئوالن اجرایی و قضایی استان نیز به این 
اهتمام  آن  خصوص  در  و  هستند  واقــف  موضوع 

ویژه ای دارند.

 مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد:

 تزریق 35 میلیاردی 
- گلستان به محور بجنورد

رئیس دادگستری اسفراین:

روابط در فضای مجازی 
بسترساز طالق شده است

در  گرفته  شکل  ــط  رواب به  طــالق  هــای  علت  از  یکی 
های  ازدواج  و  گـــردد  بــرمــی  مــجــازی  فــضــای  بستر 
باعث  مجازی  فضای  در  شده  تعریف  روابط  از  ناشی 

دردسرهای زیادی می شود.
رئیس دادگستری اسفراین در همایش مقابله با آسیب 
تحکیم  اظهارکرد:  مطلب  این  بیان  با  اجتماعی  های 
و  سالم  روابط  سازوکارهای  تنظیم  و  خانواده  بنیان 
اخالقی مهم ترین محور پیشگیری از بروز آسیب های 

اجتماعی است.
خراسان  کل  دادگستری  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
شمالی، »باباخانی« پدر و مادر و به طور کلی خانواده 
را در کنار سازمانی زنده و پویا مانند آموزش و پرورش 
و  رفــتــاری  روابـــط  گیری  شکل  مــراکــز  ترین  مهم  از 
الگوهای  ساخت  و  تأثیرپذیری  مظاهر  از  و  کــرداری 
دوستی  از  کــرد.وی  بیان  شخصیتی  فراگیر  مختلف 
های خیابانی به عنوان یکی از غفلت هایی یاد کرد که 
بزند  به گونه ای رقم  را  انسان  ممکن است سرنوشت 
جبران  قابل  سختی  به  آن  از  ناشی  منفی  تبعات  که 

باشد.
وقوع  عوامل  و  علل  به  طالق  معضل  تشریح  در  وی 
طالق اشاره کرد و گفت: تجربه ثابت کرده است یکی 
از علت های اصلی طالق ازدواج زودهنگام یا سطحی 
خصوص  در  نادرست  درک  یا  ازدواج  مقوله  به  نگری 
قضایی  مقام  ایــن  ــت.  اس ای  رابــطــه  چنین  اهمیت 
آشنایی  از  ناشی  های  ازدواج  مصادیق  گیری  شکل 
وی  کرد.  توصیف  کننده  نگران  را  مجازی  فضای  در 
معلومات  و  دانش  ارتقای  و  الزم  های  آگاهی  کسب 
از  ها  آسیب  از  بسیاری  یابی  ریشه  خصوص  در  افراد 
و  اهمیت  درک  و  مجازی  فضای  های  آسیب  جمله 
جایگاه نهاد خانواده در متن مناسبات اجتماعی  را از 
مهم ترین عوامل بازدارنده ناهنجاری های اجتماعی 

برشمرد.

 محکومیت یک متصدی
 لوازم خانگی

متخلف به  خانگی  لـــوازم  متصدی  یــک  صدیقی- 
پرداخت 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. 

شمالی،  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  گفته  به 
گران  تخلف  اعــالم  بر  مبنی  شخصی  شکایت  پی  در 
فروشی از سوی یک متصدی لوازم خانگی در بجنورد، 

پرونده ای در این باره در تعزیرات تشکیل شد.
پرونده  بررسی  از  پس  کــرد:  اعــالم  »سیدالموسوی«   
گرفته،  صورت  تخلف  احــراز  و  الزم  تحقیقات  انجام  و 
متخلف عالوه بر جبران خسارت شاکی به پرداخت 60 

میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
 

اخبار 
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و  ورزش  کل  اداره  بــازوان  ورزشــی،  هــای  هیئت 
استعدادپروری  باشند  که  فعال  هستند،  جوانان 
خواهیم داشت و مدعیان ورزشی طلیعه داران نام 
اما غیر فعال بودن هیئت  آوازه استان می شوند  و 
ها می تواند به بدنه ورزش لطمه بزند و تا سال ها 
ضربات جبران ناپذیری متوجه ورزش استان شود. 
دوستداران  پراکندگی  استعدادسوزی،  قدر  آن 
که  داشت  خواهیم  را  ورزش  رکود  و  بالتکلیفی  و 
نمی  فعال  و  نوظهور  هیئت  آمدن  بعد  ها  سال  تا 
شدن  اداره  سرپرست  کند.با  مافات  جبران  تواند 
هیئت ها یکی از مهم ترین مشکالتی است که این 
است.  شده  ورزشی  های  هیئت  گیر  دامن  روزها 
تمدید مجدد سرپرستی و از سویی اختیار نداشتن 
سرپرستان هیئت ها دست به دست هم می دهند 
تن  بر  را  ها  حاشیه  از  بسته  پینه  رخت  ورزش  تا 
کند و در کنار به تماشای رشد ورزش سایر استان 
و  ورزش  کل  ادارات  در  سر  از  اگر  مثاًل  بنشیند  ها 
ورزشکاران  نام  و  گذشتیم  ها  استان  سایر  جوانان 

استان را دیدیم به دل نگیریم.

IIورزشIبهIضربه
داشتن  سرپرست  از  کاراته  ورزشــکــاران  از  یکی 
طوالنی مدت این هیئت گالیه مند است؛ این که 
برگزاری مجمع نزدیک به یک سال است که انجام 
نشده و این مهم می تواند به این ورزش ضربه بزند.

IIشفافیتIنبود
گوید:  می  والیبال  هیئت  از  دیگر  ــاری  ــک ورزش
سرپرستی هیئت، باعث شده شفافیت مالی نباشد 
و سرپرستان چون دوره مسئولیت شان کوتاه است 

شاید برای ورزش چندان دلسوزی نکنند.

IIمجمعIسومینIلغو
لغو  دوره  سومین  از  ســوارکــاران  برخی  سویی  از 
دهند.  مــی  خبر  ســـوارکـــاری  مجمع  ــزاری  ــرگ ب
که  ورزشی  به  مسئوالن  تفاوتی  بی  از  سوارکاران 

خاستگاهش استان است، گالیه دارند.
خاستگاه  استان  گوید:  می  ســوارکــاران  از  یکی 
به دلیل  از یک سال است که  اسب ترکمن، بیش 
نتوانسته  رشته  ایــن  به  فدراسیون  اهمیتی  بی 
مجمع انتخابی برگزار کند. سوارکاران از مدیرکل 
اهمیتی  بــی  بــه  دارنـــد  انتظار  جــوانــان  و  ورزش 

فدراسیون واکنش نشان دهند.

IIنیستIورزشIنفعIبهIکهIتاخیرهایی
برگزاری  لغو  نیز  تیراندازی  رشته  از  ورزشکاری 
نمی  مناسب  استان  تیراندازان  بــرای  را  مجمع 
داند و معتقد است: این تاخیرها به نفع این ورزش 

نیست و نمی توان توقع ارتقا را داشت.

IIمجامعIلغوIدالیل
و  ورزش  مدیرکل  با  گو  و  گفت  در  را  موضوع  این 

جوانان خراسان شمالی بررسی کردیم.
هیئت  مجامع  لغو  دالیل  ترین  مهم  از  »بهادری« 
کل  اداره  مسئوالن  بودن  درگیر  را  ورزشی  های 
ورزش و جوانان برای میزبانی رقابت های جهانی 
رقابت  دوره  سومین  و  جهان  های  باشگاه  کشتی 
کشتی  و  ای  زورخــانــه  هــای  ورزش  جهانی  هــای 

پهلوانی بیان می کند.
دیگر  از  را  انتخابات  فصل  به  بــودن  نزدیک  وی 
موانعی بیان می کند که باعث شده است مجامع 
موکول   99 سال  به  و  لغو  هیئت  چند  انتخابات 
سوی  از  بــارهــا  کند:  مــی  خاطرنشان  شـــود.وی 

استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  به  فدراسیون 
این  دانیم  می  صالح  ما  اما  شده  اختیار  تفویض 
مجامع با حضور مسئوالن فدراسیون برگزار شود.

تاکید  شمالی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مجامع  در  فدراسیون  اعضای  حضور  کند:  می 
می تواند به رشد و توسعه ورزش بینجامد و کمک 
کند:  می  بیان  »بــهــادری«  باشد.  ها  هیئت  حال 
سرپرستی هیئت ها تا یک سال قابل تمدید است 
و با ابالغ رئیس فدراسیون آغاز و تمام اختیارات به 
جز انتصاب اعضای هیئت به سرپرست واگذار می 
این که سرپرستان هیئت اختیار  بیان  با  شود.وی 
مربوطه  ورزشی  رشته  بدنه  از  عمومًا  و  دارند  تام 
که  سرپرستانی  عمومًا  کند:  می  تصریح  هستند، 
مجامع  در  و  هستند  تایید  مورد  گیرند  می  ابالغ 

رأی می آورند.

رویدادهای ورزشی   

کشتی گیران منتظر ۲۵ بهمن
رئیس هیئت کشتی خراسان شمالی از برنامه برگزاری رقابت 
های  رقابت  به  ها  برترین  اعــزام  برای  استان  انتخابی  های 
نادری«  پور  داد.»عیسی  خبر  کشور  فرنگی  و  آزاد  قهرمانی 
را  ها  رقابت  این  برگزاری  زمان  ما،  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
25 بهمن دانست.به گفته وی، این مسابقات با حضور کشتی 
جوانان  سنی  رده  در  استان  سراسر  کار  فرنگی  و  آزاد  گیران 
های  رقابت  برگزاری  محل  شود.وی  می  برگزار  وزن   11 در 
استانی کشتی آزاد و فرنگی را سالن امید بجنورد اعالم کرد.

 

جام فجر والیبالی ها 
با حضور 12 تیم در رده سنی  رقابت های والیبال جام فجر 
هیئت  شود.رئیس  می  برگزار  بجنورد  میزبانی  به  جوانان 
در  مسابقات  این  که  این  بیان  با  بجنورد  شهرستان  والیبال 
رقابت  این  کــرد:  اظهار  شــود،  می  برگزار  تیمی   3 گــروه   4
ساالن  بزرگ  های  رقابت  کشی  قرعه  و  برگزار  ها  10بهمن 
هیئت  کرد:  اظهار  یزدانی«  شــود.»داوود  می  انجام  بهمن   8
در  المپیک  باشگاه  و  اسفراین  سازان  آینده  بجنورد،  والیبال 
یاسر خانی  و  تیم های صادق یک، سفیر شیروان  الف،  گروه 
باشگاه  و  ارنیا  باشگاه   ،2 صادق  های  تیم  ب،  گروه  در  نژاد 
هیئت  شــیــروان،  سم  سم  هــای  تیم  و  ج  گــروه  در  مند  بهره 

والیبال اسفراین و آشخانه در گروه د به مصاف هم می روند.

 

بسکتبال کارگران در زمین رفسنجان 
به  کشور  کارگران  قهرمانی  نفره  سه  بسکتبال  های  رقابت 
رقابت  به  استان  نمایندگان  و  شد  برگزار  رفسنجان  میزبانی 
با حریفان خود پرداختند.رئیس هیئت ورزش های کارگری 
با خبرنگار ما اظهار کرد: تیم  خراسان شمالی در گفت و گو 
تیم میزبان  به  را  نتیجه  بر 15  استان در نخستین دیدار 19 
ها  رقابت  این  در  کرد:  تصریح  سعیدی«  کرد.»برات  واگــذار 
اصفهان،  تهران،  استان   9 از  تیم   10 قالب  در  ورزشکار   50
بوشهر، هرمزگان، کرمان، مرکزی، خراسان شمالی، فارس و 
مازندران با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت هرمزگان 
در جایگاه نخست ایستاد و مازندران و اصفهان به ترتیب دوم 

و سوم شدند.

سوژه ویژه       

بارک ا... به »شریفان«  
پیش  که  شد.وی  دعوت  راگبی  ملی  تیم  اردوی  به  بجنوردی  ورزشکار  شریفان«  »حامد 
متعددی  های  رقابت  در  ملی  تیم  همراه  و  داشته  رشته  این  در  درخشانی  کارنامه  این  از 

درخشیده است، بار دیگر در فهرست اعالم شده برای اردوی تیم ملی قرار گرفت.
اردوی  به  رضوی  خراسان  راگبی  نماینده  عنوان  به  دیگر  نفر   3 همراه  به  ورزشکار  این 
40 نفره تیم ملی دعوت شدند.تیم ملی راگبی ایران خود را برای حضور در رقابت های 
»سید3« آسیا که اواخر فروردین سال آینده برگزار می شود، آماده می کند.این ورزشکار 
28 ساله در رشته دوومیدانی مقام های بسیاری دارد و در لیگ برتر کشور با تیم های گاز 
خراسان، شهرداری همدان، نیروهای مسلح و سبک سازان روی تارتان رفت. وی بعد از 
کار  دوومیدانی  چون  و  کرد  آغاز  رشته  این  در  را  اش  فعالیت  مشهد  راگبی  تیم  پیشنهاد 
بازیکن  امتیازترین  پر  عنوان  و  شد  کشور  راگبی  لیگ  عازم  تیم  این  همراه  است  سرعتی 

لیگ را به خود اختصاص داد.
وی همراه تیم ملی به مسابقات انتخابی المپیک ریو در هندوستان طی سال 2015 اعزام 
شد و عنوان با ارزش ترین بازیکن را در آن دوره به نام خود ثبت کرد.اگر نگاهی به کارنامه 
وی بیندازیم، 3 دوره عنوان قهرمانی پیاپی در لیگ برتر راگبی 15 نفره کشور، حضور در 
جمع 4 تیم برتر باشگاه های جهان در سال 2016  و نایب قهرمانی راگبی 15 نفره آسیا 
از پیش  این ورزشکار بجنوردی که بیش  از  ازبکستان برگ های زرینی است  در تاشکند 

جای خالی راگبی در استان را نمایان می کند.

این بار بانوان دیده شدند
ــوری فــرهــنــگــی و  ــش ــواره ک ــن ــش ج
ورزش  با  بــانــوان  فراغت  ورزشــی 
ــزار مــی شـــود. رئــیــس هیئت  ــرگ ب
خــراســان  همگانی  هــای  ورزش 
شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما 
از  یکی  جشنواره  این  کرد:  اظهار 
جوانان  و  ورزش  وزارت  های  طرح 
استان  کــل  ادارات  بــه  کــه  ــت  اس

است.»مجید  شده  واگذار  همگانی  های  ورزش  هیئت  به  کل  ادارات  سوی  از  و  ابالغ  ها 
جودت« تصریح کرد: مسابقه در 2 بخش زنان خانه دار و شاغل شهرستانی برگزار می شود 
و منتخبان به رقابت های استانی راه خواهند یافت و در نهایت برترین ها به رقابت های 
کشوری اعزام می شوند.به گفته وی، اعزام منتخبان استان اواخر بهمن پیگیری خواهد 
شد و مسابقات در رشته های بدمینتون، پرتاب پنالتی و طناب زنی برگزار می شود.وی 
ایجاد انگیزه برای حضور خانواده ها در مسابقات و برگزاری رقابت های مفرح و هیجان 
انگیز برای رونق ورزش در بین خانواده ها را از مهم ترین اهداف این جشنواره اعالم کرد.

از مهم ترین دالیل لغو مجامع 
هیئت های ورزشی درگیر بودن 
مسئوالن اداره کل ورزش و 
جوانان برای میزبانی رقابت 
های جهانی کشتی باشگاه های 
جهان و سومین دوره رقابت های 
جهانی ورزش های زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی است

گروهIورزش

حالIوIروزIهیئتIهایIورزشیIدرIهالهIایIازIسوال

مجمع انتخاب روسای هیئت ها؛ 
بنویسید  لغو 
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میم پرور

پایتخت  و  دارالعلما  فاروج،  شهرستان  به  اگر 
خواهید  باشید  داشته  سفری  کشور  آجیل 
گرفتن  قرار  به  توجه  با  شهرستان  این  که  دید 
جایگاه  دارای  هشتم،  امــام  ــران  زائ مسیر  در 
فرهنگی،  معنوی،  نظر  از  بسیاری  موقعیت  و 
و  علما  ــود  وج ــت.  اس اقتصادی  و  اجتماعی 
مفاخر صاحب نام در حوزه دین، فرهنگ و علم 
و همچنین آثار تاریخی، باستانی و گردشگری 
خاصی  هویت  شهر  ایــن  به  مختلف  نقاط  در 
در  که  است  این  توجه  قابل  نکته  اما  بخشیده 
شهر،  ایــن  هــای  خیابان  و  بولوارها  میادین، 
یا  تاریخی  و  از نمادهای دینی، فرهنگی  اثری 
تندیس بزرگان و مفاخر و المان های متناسب 
که در راستای معرفی هر چه بیشتر شهرستان 
به  خاصی  مهری  بی  و  شود  نمی  دیده  باشد، 
موارد  و  است  گرفته  صــورت  ها  ظرفیت  این 
چندان  دارد  وجــود  که  هم  شماری  انگشت 
رنگ و روی  جذابی ندارد و به درستی معرف 

ظرفیت های شهرستان نیست.
متأسفانه نماد و المان میدان مرکزی و اصلی 
این شهر چندان جذاب و متناسب در راستای 

شناسایی ظرفیت های این خطه نیست.
خاصی  المان  یا  نماد  شهر  این  جانباز  میدان 
ندارد و در دیگر میادین نمادهایی که جانمایی 
شده اند بسیار جزئی هستند و به خوبی معرف 

نام آن ها نیستند.
شهرستان  گوید: این  می  شهروندان  از   یکی 
و  هنری  دینی،  مختلف  های  ظرفیت  دارای 

آثار  از  فرهنگی است به همین خاطر استفاده 
برای  شهری  مختلف  های  مکان  در  متناسب 
و  ــراد  اف ذهــن  در  خاطره  ایجاد  و  فضاسازی 
مؤثر  بسیار  روانــی  و  روحــی  آرامــش  برقراری 
نام  به  افزاید: فضایی  می  »سالمیان«  است. 
طراحی  نقاط  از  یکی  در  »جــانــبــاز«  مــیــدان 
ارزشمندی در راستای  اقدام  تاکنون  اما  شده 
زیباسازی این فضا از سوی دستگاه های متولی 
انجام نشده است. یکی دیگر از شهروندان می 
روحانیان،  علما،  دارای  شهرستان  این  گوید: 
سرداران شهید و مفاخر ارزشمندی و نام شان 
متاسفانه  اما  است  مختلف  نقاط  بخش  زینت 
بسیار  شهر  در  هــا  آن  تندیس  خــالــی  ــای  ج
مشهود است. وی می افزاید: نصب المان های 
همچون  ابزارهایی  از  گرفتن  کمک  و  شهری 
نور و رنگ در آن ها از عوامل مهم ایجاد محیط 
از  که  است  شهروندان  برای  نشاط  با  و  سالم 
این نمادها به جز ایام عید آن هم در حد چند 
شورای  رئیس  شــود.  نمی  دیــده  اثــری  مــورد، 
شهر فاروج در این خصوص می گوید: با توجه 
به فرارسیدن سال نو، در نظر داریم مسابقه ای 
طراحی  و  شهری  فضای  زیباسازی  مفهوم  با 
های  ظرفیت  با  متناسب  نمادهای  و  ها  المان 
گروه  همکاری  با  شهروندان  برای  شهرستان 
مشاوران زیبا سازی شهری و با رایزنی آموزش 
باره از ظرفیت های  و پرورش برگزار و در این 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان و افراد 

بومی استفاده کنیم.
»قدرت ا...نامدارپور« ادامه می دهد: به همین 
منظور افراد می توانند آثار خود را درخصوص 

و  فرهنگی  دینی،  آثار  و  ها  شخصیت  معرفی 
تاریخی و ... به شهرداری و شورای شهر ارسال 
و  نماد  بهترین  حوزه  این  کارشناسان  تا  کنند 
اثری را که بتواند فرهنگ و موقعیت شهرستان 
رسم  به  جوایزی  و  کنند  انتخاب  کند،  بیان  را 
گفته  به  بدهند.  برتر  آثار  صاحبان  به  یادبود 
شهر  این  میادین  زیباسازی  راستای  در  وی، 
طراحی  مــرکــزی،  مــیــدان  همه  از  تــر  مهم  و 
هویت  و  فرهنگ  و  شهری  مبلمان  با  متناسب 
منطقه در دستور کار این مجموعه قرار خواهد 
اعتبار  تخصیص  صورت  در  کار  این  که  گرفت 
اشاره  با  وی  شد.  خواهد  اجرا  ویژه  صورت  به 
در  شهر  ایــن  در  جدید  میدان   3 احــداث  به 
آینده ای نزدیک اظهار می کند: طی یک ماه 

این  تفصیلی  طرح  افزایش  درخصوص  آینده 
می  تشکیل  مختلف  عناوین  با  جلساتی  شهر 
تا مراحل احداث را پیش ببریم و در نظر  شود 
یکی  معرفی  با  متناسب  را  میادین  این  داریم 
از شخصیت ها و مفاخر شهرستان نام گذاری 

کنیم. 
وی ادامه می دهد: تمام خیابان های شهر مزین 
نام  راستای  در  و  است  واالمقام  شهدای  نام  به 
گذاری نقاط مختلف شهرستان متناسب با نام 
هنرمندان  و  بزرگان  مفاخر،  شهید،  ســرداران 
کمیته نام گذاری با حضور دستگاه ها تشکیل 
شهروندان  نظر  مــورد  که  گونه  آن  تا  شود  می 
است تمام نقاط برای معرفی یکی از آثار و مفاخر 

شهرستان نام گذاری شود.

جای خالی المان های فرهنگی در فاروج

با توجه به 
فرارسیدن 
سال نو، در 
نظر داریم 
مسابقه ای 

با مفهوم 
زیباسازی 

فضای شهری 
و طراحی 
المان ها و 
نمادهای 

متناسب با 
ظرفیت های 

شهرستان 
برگزار کنیم

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

 100 برنامه برای دهه فجر در مدارس گرمه
 بیش از 100 برنامه با 19 محور،  دهه فجر در مدارس گرمه برگزار می شود.مدیر آموزش و پرورش گرمه با 
بیان این مطلب در جلسه کارگروه دانش آموزی ستاد دهه فجر افزود: دیدار با ائمه جمعه و خانواده شهدا، 
و  فرهنگی  علمی،  مسابقات  و  روشن  های  الله  عنوان  به  آموزی  دانش  و  فرهنگی  شهدای  یادواره  برگزاری 

قرآنی از برنامه های مهم این دهه است. 
به گفته »مقصودی« با توجه به تقارن ۲۲ بهمن با چهلمین روز شهادت سردار شهید »سلیمانی« برنامه  ویژه 
ای در راستای پاسداشت یاد این شهید و مسابقه کتاب خوانی بین فرهنگیان و دانش آموزان برگزار خواهد 

شد.

نام گذاری کمربندی قدیم شیروان به نام شهید »سلیمانی«

حشمتی- کمربندی قدیمی شیروان به نام سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« نام گذاری شد.»اسکندریان« 
با اعالم این خبر افزود: با مصوبه شورای اسالمی  رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر شیروان 

شهر این اقدام انجام شد و نام قبلی این خیابان بعد از تغییر، در خیابان های دیگر استفاده خواهد شد.

تشکیل 1۲ کمیته در ستاد دهه فجر اسفراین 

فجر  دهه  ستاد  در  کمیته   1۲ تشکیل  از  اسفراین  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  مسئول  نجفیان- 
انقالب اسالمی این شهرستان خبر داد.

و  نکوداشت  برای  گوناگون  قشرهای  مشارکت  جلب  هدف  با  ستاد  این  ذیل  های  کمیته  »غزلی«،  گفته  به 
از  بعد  او گفته است:  انقالب اسالمی تشکیل شده است.آن طور که  پیروزی شکوهمند  بزرگداشت سالروز 
ابالغ حکم مسئوالن کمیته های دوازده گانه ذیل ستاد، جلسات متعددی برای تدوین برنامه های دهه فجر 

انقالب اسالمی در اسفراین برگزار شده است.

1۲0 دانش آموز فاروجی در راه اردوی راهیان نور

 در دومین مرحله اردوی راهیان نور، 1۲0 دانش آموز 
عملیاتی  مناطق  به  بهمن   ۲7 متوسطه  مقطع  پسر 

جنوب اعزام می شوند. 
این  اعالم  با  فاروج  پرورش  و  آموزش  اداره  سرپرست 
امسال  آذر  اول  مرحله  بــرگــزاری  زمــان  افــزود:  خبر 
این  دختر  آمــوزان  دانش  از  نفر   114 آن  که طی  بود 
شهرستان به اردوی راهیان نور اعزام شدند. به گفته 
دانش  آشنایی  برنامه  این  از  هدف  ــی«،  ذوق »خلیل 

آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت ارزش های دفاع مقدس است.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

حشمتی- شیروان
امسال  ابتدای  از  گفت:  شیروان  درمان  و  بهداشت  مرکز  سرپرست  و  بهداشتی  معاون  »هاشمی«  دکتر   *
تاکنون بیش از 3 هزار مادر باردار در این شهرستان خدمات مختلف بهداشتی و سالمت را دریافت کرده 

اند.
وی گفت: در این مراکز وضعیت سالمت مادران برای طی دوران بارداری بررسی می شود و حین بارداری می 

توانند از خدمات »مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران« استفاده کنند.
*»علی ابراهیمیان« مدیر آموزش و پرورش شیروان اظهار کرد: طرح خود اتکایی و مهارت آموزی در مدارس 
شبانه روزی به علت این که دانش آموزان این مدارس، زمان بیشتری را در مدرسه و خوابگاه صرف می کنند، 
در  را  خود  غیردرسی  اوقات  روزی  شبانه  مدارس  آموزان  دانش  طرح  این  در  کرد:  بیان  وی  شود.  می  اجرا 

محیط مدرسه به آموزش یک حرفه اختصاص می دهند تا در کنار علم آموزی، کارآموزی را تجربه کنند.

۷ شهرستان ها          سه شنبه  ۸ بهمن 1۳۹۸     ۲ جمادی الثانی 1441      شماره ۳1۹۹

  اخبار 

نجفیان

 شاخص 3۸ درصدی برخورداری اسفراین از راه روستایی آسفالت که 
به نظر می رسد؛  تامل  تر است، قابل  پایین  از شاخص ملی و استانی 
بام  بخش  روستاهای  اهالی  مرکزی،  بخش  از  بیش  که  ای  مسئله 
از  نرم می کنند. یکی  پنجه  و  با آن دست  این شهرستان  آباد  و صفی 
نام خود  به ذکر  تمایلی  آباد که  بام و صفی  اهالی روستایی در بخش 
پروژه  شدن  عملیاتی  در  تعلل  و  کند  سرعت  نــدارد،  گــزارش  این  در 
های راه سازی روستایی را مهم ترین گالیه اهالی قلمداد و اضافه می 
واسطه  به  اما  شده  آغاز  است  سال  چند  ها  پروژه  برخی  ساخت  کند: 

تردد  بارندگی  زمان  در  وی،  گفته  است.به  مانده  معطل  اعتبار  نبود 
در مسیرهای روستایی که از نعمت آسفالت محروم هستند، با چالش 

جدی همراه است و دردسرهایی را برای اهالی به وجود می آورد.
نگاه  نبود  از  گالیه  با  مناسب  راه  از  محروم  روستایی  دهیاران  از  یکی 
توسعه متوازن، وجود راه روستایی مناسب را یکی از بسترهای ضروری 
توسعه اقتصادی توصیف و خاطرنشان می کند: تکمیل پروژه های راه 
های روستایی اعتبار می خواهد و باید با تامین اعتبار این مطالبه بحق 

اهالی با احصای اولویت ها محقق شود.
با اشاره به  در همین خصوص، رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین 
این که شاخص برخورداری از راه های روستایی آسفالت در سطح ملی 

در  شاخص  این  گوید:  می  است،  درصد   4۲ استان  در  و  درصد   ۵3
اسفراین 3۸ درصد و از میانگین شاخص ملی و استانی پایین تر است.
به گفته »مجید علی اکبریان«، البته شاخص بهره مندی جمعیت از راه 

روستایی آسفالت در این شهرستان ۸4 درصد است.
آن طور که او می گوید: راه های روستایی بام و صفی آباد که نیازمند 
آسفالت هستند بیش از راه های روستایی هستند که در بخش مرکزی 

آسفالت نیستند.
وی تکمیل محورهای روستایی »کالته سنجر«، »گراتی«، »ابری تپه«، 
اردغان«  آباد  »حسن  »زنفت«،  »قنبرباغی«،  »گسک«،  خان«،  »قاسم 
دهی  سامان  پروژه  و  باغی  سارمران-  شیروان(،   - اسفراین  )اتصال 
مبادی ورودی اسفراین در راستای چهار خطه کردن محور اسفراین- 
شهرستان  این  سازی  راه  حوزه  مهم  های  پــروژه  جمله  از  را  بجنورد 

دانست که اغلب آن ها تحت پیمان است.

  گزارش خبری 

سرعت گیر های راه های روستایی اسفراین 



رئیس جمهور: نباید با صندوق رأی قهر کرد
رئیس  جمهوری:  ریاست  رسانی  اطــاع  پایگاه   

انتخابات  برگزاری  زمان  اسفند،  دوم  جمهور، 
یوم  را  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
این  بــرگــزارکــنــنــدگــان  همه  از  و  خــوانــد  ا... 
انتخابات خواست تمام تالش خود را بر برگزاری انتخاباتی رقابتی 
و پرشور متمرکز کنند و اجازه داده نشود صف های رأی دهندگان 
خلوت شود. حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز 
دوشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور خطاب 
امروز  و  با صندوق رأی قهر کرد  نباید  این که  بر  تاکید  با  به مردم 
روزی است که باید پای صندوق رأی رفت، گفت: من هم نامه های 
الزم را نوشته ام اما همه باید تالش کنیم رقابتی بودن انتخابات را 

درست کنیم.

زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT  در مجمع سپری 
شده است

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی،  محسن  نیوز:  نور 

تشخیص  مجمع  در   CFT و  پالرمو  لوایح  بررسی  ــان  زم گفت: 
مصلحت نظام سپری شده لذا نظر شورای نگهبان درباره لوایح، 

ُمَحَکم است.

سه چهارم حوزه های انتخابیه به تجدیدنظر نیاز دارند

ایسنا: جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: سه چهارم 

حوزه های انتخابیه به تجدیدنظر )در بررسی صالحیت داوطلبان( 
نیاز دارند تا رقابت واقعی شکل بگیرد.

پیشتازی »بایدن« در میان نامزدهای دموکرات ادامه 
دارد

تودی«  ای  اس  »یو  روزنامه  توسط  نظرسنجی ها  تازه ترین  ایرنا: 

بایدن«  »جــو  که  می دهد  نشان  ــوا  آی ایالت  سافوک  دانشگاه  و 
همچنان پیشتاز نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست 

جمهوری۲۰۲۰ است.

از گوشه و کنار 

زمان واریز سود سهام عدالت
تسنیم: حسن عالئی، معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان 

خصوصی سازی گفت: سعی ما این است از اوایل اسفند پرداخت 
تمام  برای  را  سود  این  سال  پایان  تا  و  آغاز  را  عدالت  سهام  سود 

مشموالن واریز کنیم.

خروج هواپیمای مسافربری تهران- ماهشهر از باند 
فرودگاه

ــان  ــازم ــا جــعــفــرزاده، ســخــنــگــوی س  ایــســنــا: رضـ

مسافربری  هواپیمای  خروج  از  کشوری  هواپیمایی 
گفت:  و  داد  خبر  فرودگاه  باند  از  ماهشهر  تهران- 
ادامه  وی  کرد.  ارائه  نمی توان  حادثه  این  برای  علتی  هیچ  هنوز 
از نوع بوئینگ MD و تعداد مسافران آن ۱۳۵  این هواپیما  داد: 

نفر بوده است که همه آن ها در سالمت کامل هستند.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ 
کل کشور گفت که براساس مصوبه کمیسیون 
هــزار   ۱۰۰ و  میلیون  یــک  حــقــوق  تلفیق، 
افزایش  درصد   ۸۰ تا  آینده  سال  در  کارمند 

پیدا خواهد کرد.
ایسنا  با  گفت وگو  در  تــاج گــردون  غالمرضا 
اظهار کرد: در دو سال گذشته به دلیل شکاف 
کنندگان  ــافــت  دری بین  کــه  ــدی  ح از  بیش 
توجه  با  البته  و  بود  آمده  پیش  مزایا  و  حقوق 
به کمبود منابع، سیاستی را در خصوص نرخ 
و  باالتر  درآمــدهــای  بــرای  تصاعدی  مالیات 
توجه بیشتر به درآمدهای کمتر در نظر گرفته 
فاصله  گذشته  سال  دو  در  رویه  این  که  بودیم 
سال  در  حتی  کرد.  تعدیل  کمی  را  حقوق ها 
پیدا  افــزایــش  که  پایین  حقوق های  گذشته 
شد  گرفته  نظر  در  نیز  حقوق  ضریب  در  کرد 
تا همزمان همسان سازی نیز انجام شود. وی 
مهم ترین  آینده  سال  بودجه  در  کرد:  اضافه 
آن  تناسب  حقوق  افزایش  بحث  در  موضوع 
طبق   ۱۳۹۸ سال  در  بود.  تورم  نرخ  رشد  با 
درصد   ۴۰ به  نزدیک  تــورم  نرخ  رسمی  آمــار 

است و در شرایط تورم ۴۰ درصدی هم عماًل 
یک  از  ما  کرد.  عمل  سابق  رویه  با  نمی شود 
که  داشتیم  را  کم درآمد  حقوق بگیران  طرف 
باید به آن ها توجه می کردیم و از طرفی دیگر 
اعضای  از  اعــم  جامعه  نخبگان  از  قشری  با 
برتر  مهندسین  و  وکال  قضات،  علمی،  هیئت 
نبود،  زیــاد  عددشان  شاید  که  بودیم  مواجه 

که  می شد  داده  ها  آن  به  بدی  عالمت  ولی 
نماینده  کنیم.  برخورد  ها  آن  با  می خواهیم 
اسالمی  شــورای  مجلس  در  گچساران  مردم 
 ۴۰ ــورم  ت نــرخ  که  شرایطی  در  شــد:  یـــادآور 
باشد  درصد   ۱۵ حقوق  افزایش  نرخ  و  درصد 
اندازه  به  حقوق  میزان   ۱۳۹۹ سال  در  انگار 
سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده لذا ما خیلی 
روی این موضوع کار کردیم و گفتیم در شرایط 
باید  چطور  نخبگان  و  کم درآمدها  با  تورمی 
الیحه  تلفیق  کمیسیون  رئیس  کنیم.  رفتار 
بودجه سال ۹۹ کل کشور ادامه داد: ما برای 
درآمدهای پایین ابتدا نرخ معافیت مالیاتی را 
۳ میلیون تومان در نظر گرفتیم، یعنی کسانی 
هیچ  می گیرند  حقوق  تومان  میلیون   ۳ تا  که 
هر  این که  دوم  نمی کنند.  پرداخت  مالیاتی 
کسی را که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
این  می رسانیم.  عدد  این  به  می گرفت  حقوق 
به این معناست که حدود یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار نفر حقوق شان تا ۸۰ درصد افزایش پیدا 
منابع  تامین  با  مصوبه  این  البته  که  می کند 
۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیاردی به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 99:

حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند در سال 
آینده تا 8۰ درصد افزایش می یابد

یارانه نقدی در سال آینده 7۲ هزار تومان می شود
 سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ گفت: براساس تصمیم کمیسیون تلفیق از فروردین ۹۹ یارانه نقدی از ۴۵ 
هزار تومان به حدود ۷۲ هزار تومان افزایش می یابد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی در نشست خبری کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹، گفت: با توجه به این که مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه 
معیشتی گالیه هایی داشتند در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال آینده مقرر شد ۲۰ درصد از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل 
از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقی مانده منابع 
به دست آمده از اصالح قیمت بنزین در میان ۷۸ میلیون یارانه بگیر توزیع شود. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی افزود: از آن جایی 
که تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی حدود ۷ میلیون نفر است در مرحله نخست به هر فرد حدود ۵۰ هزار تومان 
بابت یارانه معیشت پرداخت می شود. وی اضافه کرد: از فروردین سال ۹۹ رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می یابد به 

این معنا که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه نقدی و حدود ۲۷ هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه بگیران پرداخت خواهد شد.

واکنش سرلشکر سامی به تهدید فرماندهان سپاه از سوی آمریکا:

اگر زنده بمانند، قطعًا از گفته خود پشیمان می شوند
 سردار سرلشکر پاسدار »حسین سالمی« فرمانده کل سپاه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در واکنش به تهدید 
فرماندهان سپاه از سوی آمریکایی ها با بیان این که آن هایی که فرماندهان ما را به ترور تهدید کرده اند، اگر زنده بمانند، قطعًا از 
این گفته خودشان پشیمان خواهند شد، اظهارکرد: دشمنان ما بخشی از پیامد های دردناک ترور سپهبد شهید سردار حاج قاسم 

سلیمانی را دریافت کردند و متوجه شدند که اگر چنین حرکاتی انجام دهند با ضربات کوبنده و مستمری مواجه خواهند شد. 

دانش  آموزی که درس بیت المال داد

های  واکنش  و  شد  منتشر  مجازی  فضای  در  هزارتومان   ۱۰۰ همراه  به  آموز  دانش  یک  نامه  از  تصویری 
بسیاری را در پی داشت.موضوع از این قرار بود که دانش آموزی به گفته خودش ناخواسته آسیبی به سالن 
ورزشی می زند و به همین دلیل ۱۰۰ هزار تومان به همراه نامه ای در دفتر مدرسه می گذارد و بابت این 
به  که  اتفاقی  دهد؛  می  تعمیر   برای  را  مبلغ  این  است  کرده  وارد  که  خسارتی  از  عذرخواهی  ضمن  اتفاق 

نوشته یکی از کانال ها درس بیت المال به مردم و مسئوالن بود.
یکی از کانال ها نوشت: کاش این تصویر یادمان بماند، اتفاقی درست که اگر هر یک از مسئوالن بدین شکل 

عمل می کردند اکنون وضعیت بهتری داشتیم.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گوناگون 

گزارش جلسه 

دیر یا زود با قاتان شهید سلیمانی ماقات خواهیم کرد اما نه برای مذاکره، 
برای محاکمه و مجازات آن ها

سپهبد  شهید  قاتالن  دور،  چندان  نه  آینده ای  در  که  کرد  تاکید  قضاییه  قوه  رئیس  میزان:   

قضایی  و  حقوقی  پیگیری  عراق  و  ایران  اراده  و  ایستاد  خواهند  محاکمه  میز  پای  سلیمانی 
اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سرداران مقاومت، کاماًل راسخ است. آیت ا... 
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه خون حاج قاسم سلیمانی را موجب 
خاطرنشان  و  دانست  منطقه  در  ستم  مورد  جوامع  از  صیانت  و  آزاده  ملت های  برانگیختگی 
کرد: ان شاءا... امر حقوقی و قضایی این جنایت دنبال می شود. در گفت و گویی که با رئیس دادگاه عالی عراق 
داشتم، روشن شد که انگیزه باالیی برای پیگیری این موضوع دارند و از همان ابتدا برنامه ریزی های الزم را در 
با قاتالن حاج قاسم  یا زود  این زمینه داشته اند. ما هم کار را از طریق مجامع بین المللی دنبال می کنیم. دیر 

مالقات خواهیم کرد، اما نه برای مذاکره و گفت و گو بلکه برای محاکمه و کیفر.

طالبان: تعداد زیادی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا در هواپیمای ساقط شده کشته شدند

در  آمریکا  جاسوسی  سازمان  افسران  از  زیادی  تعداد  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  طالبان  سخنگوی  تسنیم: 

هواپیمای  سقوط  به  اشاره  با  مجاهد  ا...  داشتند.ذبیح  حضور  افغانستان  در  کشور  این  شده  ساقط  هواپیمای 
تروریست های آمریکایی در والیت غزنی اظهار کرد: یک هواپیمای اشغالگران آمریکایی در والیت غزنی ساقط 

شد و تعداد زیادی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا کشته شدند.

 تجمع مردمی »نه به سازش«
فقیه  والیت  و  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  فرمایش  طبق  و  خداست  دشمن  مظهر  امروز  آمریکا  آگاهی-  محمد 
نباید از موضع ضعف با دشمن خدا مذاکره کنیم. یک استاد حوزه و دانشگاه در تجمع مردمی »نه به سازش« 
در بجنورد با بیان این مطلب، صحبت از مذاکره با آمریکا به ویژه پس از شهادت سردار »سلیمانی« را تقبیح کرد 
و گفت: صحبت از مذاکره با آمریکا مانند این است که بعد از واقعه کربال و دیدن شرایط حضرت زینب)س( و 
امام سجاد )ع( از مذاکره با یزید سخن گفته می شد. حجت االسالم »صالحی نژاد« صحبت از مذاکره با آمریکا 
در شرایط کنونی را به دور از عزت، شرافت و غیرت دینی دانست و ادامه داد: مطرح کردن بحث مذاکره سخن 
گفتن از منظر غرب زدگی است و موضع گیری های این چنینی این تحلیل را در اذهان نظام سلطه ایجاد می 
کند که دیگر جمهوری اسالمی در پی انتقام سخت نیست و می خواهد راهبرد معامله را در پیش گیرد. وی با 
اشاره به روایتی از پیامبر اکرم)ص( مبنی بر این که دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا محکم 
ترین ریسمان ایمان است، تصریح کرد: آمریکایی ها امروز مصداق کفار هستند و باید اشد علی الکفار بود و از 
جمله دالیلی که شهید حاج »قاسم« دل های میلیون ها نفر را در تشییع پیکرش همراه کرد، تبری از دشمنان و 

استکبار و تمسک به والیت بود.
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