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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

قوامی خبر داد:

قول معاون وزیر برای اعتبار  ۳میلیارد
ریالی یک پروژه دانشجویی

نجفیان -نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی از قول معاون آموزشی وزیر
بهداشت به منظور تخصیص و ابالغ اعتبار  ۳میلیارد ریالی برای پروژه رفاهی ،دانشجویی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین خبر داد.دکتر «قوامی» با اشاره به این که موضوع افزایش
تعداد رشته های این دانشکده هم پیگیری شد ،ابراز کرد :کارشناسی ناپیوسته مامایی،

کارشناسی پیوسته فناوری اطالعات سالمت ،کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی
و کارشناسی بهداشت محیط  ۴رشته ای هستند که معاون آموزشی وزیر برای پیگیری
ایجاد آن ها در دانشکده علوم پزشکی اسفراین دستور داد.وی از واریز اعتبار  ۱۵میلیارد
ریال برای تکمیل و بهره برداری از پروژه بیمارستان تک تخصصی زنان از سوی وزارت

گزارشی از پاسداشت روز خبرنگار در شهرستان ها

دیروز نوشتند «خبرنگار

»

تجلیل از خبرنگاران در مانه و سملقان

روز گذشته به مناسبت  17مرداد و روز خبرنگار ،برخی مسئوالن شهرستان
ها در دفتر تحریریه بجنورد حاضر شدند و این روز را به خبرنگاران تبریک
گفتند.برخی مسئوالن هم با ارسال پیامک ،تماس تلفنی یا حضور در دفتر
روزنامه خراسان شمالی در شهرستان ها ،فرا رسیدن روز خبرنگار را تبریک
گفتند و به نوعی از قلم تجلیل کردند و دیروز «خبرنگار» نوشتند.

وحدتمثالزدنیاهلسنتوشیعهرازوجرگالن

جرگالن /نجاهی  -رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی راز و
جرگالن در تحریریه «خراسان شمالی» به وحدت مثال زدنی اهل سنت
و شیعه این شهرستان اشاره کرد و آن را مدیون علمای شیعه و سنی و
مردم انقالبی شهرستان دانست.
حجت االس ــام «مــنــصــوریــان» کــه بــه هــمــراه آخــونــد «صــمــدی» ،امــام
جمعه اهل سنت جرگالن و آخوند «یــزدانــی» ،امــام جمعه اهل سنت
باغلق برای تبریک روز خبرنگار در روزنامه «خراسان شمالی» حضور
یافته بودند ،گفت :راز و جرگالن متشکل از اقوام ،فرهنگ ها و گویش
های مختلف است که برادرانه وحدتی مثال زدنی را به نمایش گذاشته
اند و می توان این مقوله را ظرفیتی مهم برشمرد.وی افزود :روزنامه
«خراسان شمالی» تاکنون ظرفیت ها و دغدغه های راز و جرگالن را به
ویژه در حوزه فرهنگ و ارشاد به خوبی انعکاس داده است.امام جمعه
جرگالن هم با تقدیر از تالش خبرنگاران روزنامه «خراسان شمالی»
در انعکاس اخبار و مطالبات مردم و ظرفیت های منطقه گفت :مردمی
بودن روزنامه «خراسان شمالی» در توسعه و معرفی ظرفیت ها و رشد
منطقه موثر بوده است.
آخوند «صمدی» هم با اشــاره به نگاه روشنفکرانه علمای اهل سنت
و شیعه راز و جرگالن تصریح کــرد :وحــدت و همدلی عملی در راز و
جرگالن بی نظیر و زمینه بالندگی منطقه را فراهم کرده است.آخوند
«یزدانی» هم از تالش خبرنگاران این روزنامه برای انعکاس واقعیت ها
تشکر و ابراز کرد :در این سال ها علمای سنی و شیعه در راز و جرگالن
مردم را به وحدتی پایدار دعوت کرده اند و امروز در سایه امنیت هیچ
گونه اختالفی نداریم.

تبریک فاروجی ها

فاروج /میم پرور -فرماندار فاروج در مراسمی از خبرنگار «خراسان
شمالی» تقدیر کرد.
امام جمعه فاروج که به سفر خانه خدا مشرف شده است با ارسال پیامی
این روز را به خبرنگار روزنامه خراسان شمالی تبریک گفت.
امام جمعه تیتکانلو و بخشدار خبوشان نیز با ارسال پیامی این روز را به
خبرنگار روزنامه خراسان شمالی تبریک گفتند.
در روز خبرنگار مراسم ویژه ای با حضور فرماندار ،معاون فرماندار،
بخشدار خبوشان ،رئیس و معاون اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
و تــعــدادی از کارکنان مجموعه فــرمــانــداری ،بخشداری خبوشان و
خبرنگاران برگزار شد و به صورت جداگانه از سوی دستگاه های مختلف
با اهــدای لــوح سپاس و هدیه از زحمات و تــاش هــای خبرنگاران و
خبرنگار روزنامه خراسان شمالی تجلیل شد.

مانه و سملقان /برومند -به مناسبت  ۱۷مــرداد و روز خبرنگار از
زحمات خبرنگاران مانه و سملقان تجلیل شد.فرماندار مانه و سملقان
در این مراسم گفت :خبرنگاران چشم بینا و زبان گویای مردم هستند
و وقایع و مشکالت واقعی شهرستان را منعکس می کنند و خبرنگاری
شغلی ارزشمند و بسیار حساس است و خبرنگاران در آگاهی بخشی به
جامعه اسالمی ،فرهنگ سازی در عرصه های مختلف و مبارزه با مفاسد
اجتماعی و اقتصادی میتوانند نقشآفرین باشند«.عوض زاده» با بیان
این که انتظار از خبرنگاران و اصحاب رسانه ،انعکاس اطالعات دقیق،
گویا و صحیح به مردم است ،ابراز کرد :رعایت اصول خبرنگاری و اخالق
حرفهای باید مد نظر همه خبرنگاران قرار گیرد و آن ها باید انصاف،
حقگویی ،امانتداری و حقیقتگویی را رعایت کنند.وی با اشاره به
برنامه های هفته دولت اظهار کرد :با وجود تنگناهای دولت ۹۷ ،پروژه
با اعتبار  ۲۹میلیارد تومان در هفته دولت در مانه و سملقان افتتاح می
شود.
وی از اولین سفر رسمی استاندار خراسان شمالی به مانه و سملقان خبر
داد و ابراز کرد :استاندار خراسان شمالی پنج شنبه در جلسه شورای
اداری مانه و سملقان شرکت می کند.وی با اشاره به این که پل هوایی
آشخانه افتتاح شد ولی هنوز مشکالت جاده آسیایی به قوت خود باقی
مانده است اظهار کرد :برخی پروژه های شهرداری آشخانه با مشکل رو
به رو است که این نواقص و کمبودها در پروژه ها قرار است در جلسه ای
با شورای شهر و شهرداری مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مرکز بهداشت مانه و سملقان هم با تبریک روز خبرنگار ابراز کرد:
سالیان سال است که کشور با آلودگی هوا و محیط زیست رو به رو است
ولی هیچ کدام از این آلودگی ها خطرناک تر از آلودگی رسانه ای نیست
که کشور را تهدید می کند.
دکتر «اکبری» با بیان این که نزدیک به یک دهه است که کشور با
آلودگی رسانه ای رو به رو شده است ابراز کرد :این آلودگی گاهی یأس و
گاهی امید را به جامعه تزریق می کند ولی خبرنگاران مراقب باشند که
هیچ گاه یاس را به جامعه تزریق نکنند.وی از خدمات دهی بیمارستان
 ۳۲تختخوابی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد :خدمات دهی
این بیمارستان در حد خدمات دهی بیمارستان  ۶۴تختخوابی است
و نیاز به یک بیمارستان  ۶۴تختخوابی داریم چرا که بیمارستان فعلی
جوابگوی مردم این شهرستان نیست.وی به نقش ارزنده خبرنگاران
و تأثیر آن ها بر توسعه و پیشرفت شهرستان اشاره و بیان کرد :رسالت
خبرنگاران در جامعه خطیر و ارزشمند است.

خبرنگاران چشم بینای مردم

جاجرم/معینی-خبرنگاران چشم بینا و گوش شنوای مردم و حلقه
اتصال مردم و مسئوالن هستند.فرماندار جاجرم در جلسه برنامه ریزی
و هماهنگی ستاد گرامی داشت هفته دولت با بیان این مطلب و تبریک
روز خبرنگار افزود :فعال بودن خبرنگاران باعث پویایی و نشاط سیاسی
شهرستان می شود و این امر می تواند نقشی مهم و جریان ساز در جامعه
داشته باشد.
«آذری» ابراز کرد :خبرنگاران می توانند با آگاهی و اطالع رسانی صحیح
و دقیق از خدمات انجام شده توسط دستگاه های اجرایی روحیه امید
را در مردم زنده نگه دارند و آن ها را به آینده امیدوارتر کنند.وی گفت:
هفته دولت فرصتی است تا خدمات و دستاوردهای دولت به منصه ظهور
گذاشته شود و اولویت اصلی ما اتمام و تعیین تکلیف پروژه های ناتمام
شهرستان است و در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح چند طرح مهم در
شهرستان خواهیم بود.

قدرشناسی گرمه ای ها به مناسبت روز خبرنگار

گرمه/محمودیان -به مناسبت گرامی داشت روز خبرنگار شهردار

شهرستان ها

۷

بهداشت و درمان خبر داد و گفت :با بهره برداری از این پروژه شاهد ارتقای کمی و کیفی
سطح خدمت رسانی در بخش سالمت و افزایش تعداد تخت های بیمارستانی خواهیم
بود.وی افزود :بودجه آموزشی و بهداشت و درمان مرکز آموزش عالی سالمت اسفراین در
سال  ۹۰فقط حدود  ۵میلیارد بود.

اخبار

هفته دولت؛ افتتاح  ۹۷پروژه در مانه و سملقان
برومند_  ۹۷پروژه با اعتبار  ۲۸میلیارد و  ۹۴۲میلیون تومان هفته دولت در مانه و سملقان افتتاح می شود.
معاون فرماندار مانه و سملقان با اعالم این خبر در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد بزرگداشت هفته
دولت افزود :شرکت مخابرات با  ۹پروژه و با اعتبار  ۸میلیارد و  ۷۹۲میلیون تومان ،شرکت گاز با  ۳پروژه و
با اعتبار  ۷میلیارد و  ۴۸۰میلیون تومان و آبفای شهری با  ۴پروژه و با اعتبار  ۲میلیارد و  ۸۵۰میلیون تومان
بیشترین اعتبارات و پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت امسال را به خود اختصاص داده اند.
«جهاندوست» اظهار کرد ۱۴ :پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان هم با اعتبار  ۲میلیارد و
 ۲۰۰میلیون تومان و یک پروژه آبفای روستایی با اعتبار یک میلیارد و  ۲۴۰میلیون تومان در هفته دولت
افتتاح خواهد شد.

 ۱۶۷تصادف طی  ۴ماه در اسفراین

گرمه در مراسمی با اهدای لوح و هدیه ای به رسم یادبود از خبرنگار
«خراسان شمالی» تقدیر کرد.

تبریک روزخبرنگار مسئوالناسفراین

اسفراین/نجفیان -خبرنگار روزنامه «خراسان شمالی» در اسفراین
شاهد تبریک های متعدد مدیران دستگاه های اجرایی به مناسبت روز
خبرنگار بود.دکتر «هادی قوامی» ،نماینده مردم اسفراین در مجلس
شورای اسالمی با انتشار پیامی و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای
خبرنگار ،روز خبرنگار را تبریک گفت«.جواد نـــوروزی» ،فرماندار
اسفراین هم در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت و در نشست شورای
مدیریت بحران خبرنگاران را محور شفاف سازی دانست.دکتر «اسحق
ایــلــدرآبــادی» ،رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین هم که هفته
گذشته به استقبال روز خبرنگار رفته بود ،در پیامی این روز را تبریک
گفت«.مسلم نوری» ،شهردار اسفراین هم در دیدار خبرنگار روزنامه
«خراسان شمالی» روز خبرنگار را تبریک گفت.

اصحاب رسانه نباید مورد بی مهری قرار گیرند

شیروان/عوض زاده -تحت هیچ شرایطی اصحاب رسانه نباید مورد بی
مهری مدیران قرار گیرند.
فرماندار شیروان در جلسه شورای اداری این شهرستان که با محوریت
گرامی داشت روز خبرنگار برگزار شد با اعالم این مطلب افــزود :در
انعکاس مطالب انتقادی ممکن است خبرنگار مانند هر کسی اشتباه
کند اما هیچ مدیری حق ناراحتی و بی مهری نــدارد چرا که همان
خبرنگار می تواند این اشتباه را اصالح کند.
«مرآتی» با بیان این که هر چقدر شرایط در کشور سخت باشد انعکاس
دقیق حقایق ،تحلیل و کار خبرنگار سخت تر خواهد شد افــزود :باید
تالش همه مسئوالن و اصحاب رسانه تامین منافع ملی باشد«.عزیزی»
امام جمعه موقت شیروان نیز گفت :خبرنگاران باید در انعکاس اخبار
از صحیح ،دقیق و معتبر بودن آن ها اطمینان حاصل و آن ها را برای
مخاطب به خوبی تبیین کنند.
«شاهرخی» شهردار شیروان نیز با اشــاره به تخصیص یک میلیارد
تومان اعتبار برای تکمیل و تجهیز کتابخانه مرکزی شیروان گفت :این
کتابخانه هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید.
همچنین روز گذشته «صمد ابراهیم زاده» رئیس اداره ثبت اسناد و
امالک شیروان به اتفاق جمعی از همکاران ،رئیس هیئت فوتبال به
اتفاق اعضای هیئت رئیسه و مربیان فوتبال ،رئیس و جمعی از دست
اندرکاران هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی و دهیار
روستای پیرشهید در دفتر روزنامه خراسان شمالی در شیروان حاضر
شدند و روز خبرنگار را گرامی داشتند.
آیین گرامی داشت روز خبرنگار با حضور شاهرخی شهردار شیروان،
اسکندریان ،رئیس و روشــن ،عضو شــورای اسالمی شهر شیروان و
حجت االسالم حاجی زاده ،رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری
شیروان در شهرداری این شهر برگزار شد.

نجفیان -فرمانده انتظامی اسفراین از وقوع  ۷۹تصادف درون شهری و  ۸۸تصادف برون شهری طی  ۴ماه
نخست امسال در اسفراین خبر داد.سرهنگ «جاوید مهری» با اشاره به افزایش  ۳۶درصدی تصادفات درون
شهری و  ۱۶درصدی تصادفات برون شهری طی  ۴ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در جمع
خبرنگاران افزود :کاهش  ۳۳درصدی تصادفات فوتی ،افزایش  ۲۸درصدی تصادفات جرحی و افزایش ۳۲
درصدی تعداد مصدومان را در تصادفات درون شهری و افزایش  ۱۸درصدی تصادفات جرحی و افزایش ۲۲
درصدی تعداد مصدومان را در تصادفات برون شهری شاهد بوده ایم.وی از فوت  ۱۱تن در تصادفات برون
شهری و فوت  ۲تن در تصادفات درون شهری طی امسال خبر داد و ابراز کرد :طی  ۴ماه نخست امسال
 ۲۶۲دستگاه خودرو و بیش از  ۷۰۰دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.
وی از افزایش  ۸۴درصدی دستگیرشدگان و افزایش  ۴۶درصدی کشف سالح های غیرمجاز خبر داد.

فرماندار اسفراین تاکید کرد:

ضرورت توجه به ارتباط پایدار در مدیریت بحران

نجفیان -فرماندار اسفراین در نشست شورای مدیریت بحران این شهرستان نبود ارتباط پایدار را از چالش
های مدیریت بحران دانست و بر توجه به تحقق این مهم تاکید کرد«.نوروزی» با بیان این که زمان ،یک مسئله
مهم در مواقع بحرانی است افزود :نبود ارتباط پایدار بسیاری از ظرفیت ها را در مدیریت بحران تلف خواهد
کرد.وی با اشاره به فرسودگی تجهیزات حوزه مدیریت بحران بیان کرد :بازسازی تجهیزات مدیریت بحران،
تخصیص اعتبارات را می طلبد که نبود توجه به آن به یک چالش تبدیل شده است.
وی بر ضرورت توجه به تجهیز و ارتقای زیرساخت های آتش نشانی ها و خدمات ایمنی شهرداری های
شهرستان تاکید کرد.

پروژه های آماده افتتاح شیروان در هفته دولت
تاکنون  63میلیارد تومان توسط  16دستگاه برای افتتاح پروژه ها در هفته دولت به فرمانداری شیروان
اعالم شده است .معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شیروان با اعالم این خبر در کمیته برنامه ریزی
این شهرستان افزود :بهره برداری از هزار و  19واحد مسکن مهر و گازرسانی به  5روستا از پروژه های
شاخص این هفته خواهد بود«.ایزانلو» گفت :دو دستگاه آب و فاضالب روستایی و مخابرات هنوز پروژه های
آماده افتتاح شان را اعالم نکرده اند.مرآتی فرماندار شیروان نیز با اشاره به این که  43درصد از اعتبارات
شهرستان به حوزه آب اختصاص داده شده است افزود :طی روزهای آینده بیش از  40درصد از اعتبارات
سال  97تخصیص خواهد یافت .امسال بر خالف سال های گذشته فرمانداری در مقدار تخصیص به دستگاه
های مختلف ورود خواهد کرد و تخصیص ها به پروژه ها مساوی نخواهد بود.
تصویب تخصیص  150میلیون تومان اعتبار برای مناطق عشایری و یک میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل
کتابخانه مرکزی شیروان از مصوبات این جلسه بود.

از شهرستان ها چه خبر؟
محمودیان-گرمه
ﺍ ﺍ مدیر جهاد کشاورزی گرمه در محل اجرای طرح مدیریت تولید مثل گوسفندان این شهر گفت :برای افزایش
بهره وری در تولید باید از روش های جدید و نوین دام پروری استفاده کرد«.رمضانی» افــزود :برای افزایش
دوقلوزایی طرح مدیریت تولید مثل گوسفندان اجرا شد که با اجرای این طرح آن ها در سال دوبار آماده زایش می
شوند و تا  ۳۰درصد دوقلوها افزایش پیدا میکنند و این امر از نظر اقتصادی به نفع دامدار خواهد بود.
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