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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تجلیل از  ۷۵مادر و همسر
شهید مانه و سملقانی

برومند -به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین(س) ،با حضور  350مادر و همسر شهید ،از  ۷۵مادر و
همسر شهید مانه و سملقانی تجلیل شد.مسئول ستاد اقامه نماز استان در این مراسم با بیان این که مادران
شهدا زندگی خود را وقف حمایت از والیت کردند ،افــزود :این عزیزان با بردباری در برابر شهادت همسر و
فرزندان خویش با ادای دین به اسالم در زمره فداکارترین مــادران و همسران قرار گرفتند.حجت االسالم
«احمدی فر» با اشاره به این که مادران شهدا با تقدیم فرزندان شان هنرآفرینی کردند ،ابراز کرد :مادران شهدا
با دل و جان فرزندانی را بزرگ کردند که پیرو راه امام حسین(ع) شدند و آن ها را تقدیم انقالب کردند و این یک
هنر است.وی ادامه داد :مادران و همسران شهدا با تاسی از حضرت ام البنین(س) و برخورداری از ایمان ،ایثار و

از خودگذشتگی در راه اسالم و حفظ و پاسداری ارزش های دینی و انقالبی جان فرزندان خویش را نثار انقالب
کردند.وی با بیان این که مادران و دختران ما باید هوشیار باشند تا بتوانند توطئه های دشمنان را خنثی کنند
و در برابر شهدا پاسخگو باشند ،تصریح کرد :دشمنان انقالب امروز خانواده های ایرانی را نشانه گرفته اند و
زنان و مادران ما باید بیشتر از گذشته آگاهی داشته باشند.به گزارش خبرنگار ما ،امام جمعه جاجرم به مناسبت
سالروز وفات حضرت ام البنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا با خانواده شهید «کهنسال» دیدار کرد.
همچنین «دوست محمدی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران راز و جرگالن گفت :به مناسبت گرامی داشت
سالروز وفات حضرت ام البنین(س) ،مراسم تقدیر از مادران و همسران شهدا در راز و جرگالن برگزار شد.

فاروجی ها منتظر تکمیل مجتمع های فرهنگی ،هنری
میم پرور
فـــاروج بــا داشــتــن ظرفیت هــا و توانمندی
های هنری و هنرمندان صاحب نام و نام آور
در عرصه هــای مختلف ،هنوز فاقد مجتمع
فرهنگی ،هنری متعلق به خــودش اســت و
این موضوع یکی از دغدغههای هنرمندان و
اصحاب فرهنگ و هنر منطقه است که از فقر
فضای فرهنگی رنج می برند.
این شهرستان دارای دو مجتمع فرهنگی،
هنری ناتمام و یک مجتمع در تیتکانلو است
که ایــن بنا نیز هنوز کامل نشده اســت و به
محوطه سازی و تامین تجهیزات نیاز دارد.
عملیات ساخت مجتمع فرهنگی ،هنری
فعلی فاروج در سال  93در زمینی به مساحت
 1050متر مربع در مجاورت مسکن مهر آغاز
شد و قرار بود طی بازه زمانی دو ساله به بهره
بــرداری برسد ،اما در شرایط کنونی حدود
 45تا  50درصــد پیشرفت فیزیکی دارد و
همچنان ناتمام و در انتظار تخصیص اعتبار
است.مجتمع فرهنگی سابق این شهرستان
نیز که  35درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در
مجاورت بیمارستان در سال  85کلنگ زنی
شد از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت نهم
به شهرستان بــود که در ســال  ،93عملیات
ساخت آن به علت جانمایی غلط متوقف و در
آن مقطع زمانی قرار شد مجتمع برای تغییر
کاربری به دستگاه دیگری واگــذار شود و به

هنرمندان وعده داده شد که با تحویل زمینی
دیگر و اختصاص اعتبار ساخت مجتمع در
فضایی بهتر صورت می پذیرد.
هر چند هر دو مجتمع از مرکز شهر فاصله
زیادی دارند و مکان جدید یکی از مجتمع ها
به لحاظ بعد مسافت با فضای قبلی تفاوت
چندانی ندارد اما با این شرایط و پس از کش
و قوس های چند ساله در دی امسال شاهد
اتفاقی خوشایند برای اصحاب فرهنگ و هنر
شهرستان بودیم و آن دستور استاندار خراسان
شمالی در جلسه شورای اداری این شهرستان
مبنی بر تکمیل دو مجتمع فرهنگی فعلی
و سابق اداره فرهنگ و ارشاد و بازگرداندن
مجتمع فرهنگی ،هنری ناتمام این مجموعه
که از اختیار اداره خارج شده ،بود.
«سیاوشی» یکی از هنرمندان می گوید :برای
انجام فعالیت های فرهنگی ،هنری به مکان
فرهنگ سرای ارشاد در مکان اداره می رویم
که تا حدودی از شهر دور است و همین موضوع
باعث می شود مردم در برنامه های هنری آن
چنان که باید و شاید نتوانند شرکت کنند.
«مهرابی» یکی از شهروندان نیز می گوید :اگر
هر دو مجتمع احداث شوند به دلیل طوالنی
بــودن مسافت ،بــرای افــراد رفت و آمد بسیار
سخت خــواهــد بـــود.در ایــن بــاره «فرخنده»
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان
شمالی با اشــاره به ضــرورت تکمیل مجتمع
های فرهنگی در شهرستان اظهار می کند:

تاکنون بــرای مجتمع فرهنگی جدید فاروج
بیش از  9میلیارد ریال هزینه و سالن آمفی
تئاتر و فضای اداری و خدماتی پیش بینی شده
است.وی تصریح می کند :سال  93در جلسه
شورای برنامه ریزی ،بنای سابق مجتمع این
شهرستان به عنوان فضای فرهنگی مــازاد
تلقی و مقرر شــد بــه یکی از دستگاه های
اجرایی واگذار شود و در همان جلسه مصوب
شد برای هنرمندان منطقه ،مکان جایگزینی
در فضایی مناسب ساخته شود.رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی فاروج نیز از واگذاری
مجتمع سابق فرهنگی این مجموعه به اداره
فرهنگ و ارشـــاد شهرستان کــه بــا دستور
استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای

در اسفراین معرفی شد؛

شهرستان ها

۷

اداری این شهرستان و با پیگیری های نماینده
مـــردم فـــاروج و قــوچــان در مجلس شــورای
اسالمی از دکتر«صالحی» وزیــر فرهنگ و
ارشاد صورت پذیرفت ،خبر داد.
«نظری» می افزاید :مجتمع فرهنگی ،هنری
یــاس تیتکانلوی ایــن شهرستان به محوطه
سازی و تامین تجهیزات نیاز دارد.
وی اظهار می کند :پیگیری دریافت بودجه
مورد نیاز یک میلیارد تومانی برای سال  98به
منظوراتمامپروژهمجتمعجدیدفرهنگی،هنری
شهرستان نیز مورد تاکید نمایند ه مردم فاروج و
قوچان در مجلس در این دیدار بود و وزیر فرهنگ
و ارشــاد با ایــن درخــواســت هم موافقت کــرد و
دستور تخصیص اعتبار در سال آینده را داد.

تاکنون
برای مجتمع
فرهنگی جدید
فاروج بیش از
 9میلیارد ریال
هزینه و سالن
آمفی تئاتر و
فضای اداری
و خدماتی
پیشبینی
شده است

رئیس بنیاد مسکن فاروج خبر داد:

نخستین بانوی مدیر جهاد کشاورزی در استان

شاخص  69درصدی جمعیت برخوردار از اجرای طرح هادی

نجفیان -طی مراسمی نخستین بانوی مدیر جهاد کشاورزی در استان که با حکم رئیس سازمان جهاد
کشاورزی خراسان شمالی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی اسفراین منصوب شده بود ،معرفی شد.طی آیینی
با حضور معاون توسعه و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان و فرماندار اسفراین  ،با تقدیر از خدمات
«خلیل عاقبتی ایرج» مدیر پیشین جهاد کشاورزی اسفراین که به افتخار بازنشستگی نائل آمد« ،فائزه تاج
آبادی» به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی اسفراین معرفی شد.

میم پرور -رئیس بنیاد مسکن فاروج از شاخص  69درصدی جمعیت برخوردار از اجرای طرح هادی در این
شهرستان خبر داد« .محمدیار فرهادی» گفت :از  72روستای باالی  20خانوار این شهرستان ،تاکنون در
 31روستا طرح هادی با اعتبار  15میلیارد تومان اجرا شده و با این وضعیت میزان خانوار های برخوردار از
این طرح حدود  69درصد یعنی معادل  43درصد روستاهای شهرستان است.وی افزود :از  9هزار و 992
واحد مسکونی شهرستان 5 ،هزار و  200واحد یعنی معادل  50درصد مقاوم سازی شده اند.

اخبار

دیدار با خانواده شهدا در قره مصلی
بــرومــنــد -بــه مــنــاســبــت ســـالـــروز وفــــات حضرت
امالــبــنــیــن(س) ،فــرمــانــدار و برخی مــدیــران مانه و
سملقانی با حضور در منزل شهیدان «هنرمند»،
«نورانی» و «پناه ساکن» در روستای قره مصلی از صبر
و بردباری خانواده آن ها قدردانی کردند« .معموری»
فرماندار مانه و سملقان گفت :خداوند توفیق بدهد ما
مسئوالن بتوانیم به شما مادران و همسران شهدای
واالمقام خدمترسانی خالصانه داشته باشیم.

فرماندار تاکید کرد:

ضرورت بازسازی کتابخانه های عمومی گرمه
محمودیان«-قدرتی» فرماندار گرمه در بازدید از
کتابخانههای عمومی ایــن شهرستان بــر ضــرورت
بازسازی و مرمت این کتابخانه ها تاکید کرد.رئیس
اداره کتابخانه های عمومی گرمه هم گفت :ساختمان
کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) گرمه به مرمت و
بازسازی نیاز دارد و با مساعدت های فرماندار امید
است پویایی این کتابخانه را در سال آینده داشته
باشیم.
«خواجه» ادامه داد :ساختمان کتابخانه سلمان فارسی ایور هم استیجاری است و نیازمند مساعدت برای
پیشرفت ساختمان اصلی کتابخانه ایور هستیم.

آماده سازی  ۳۵مسجد مانه و سملقان برای اعتکاف
برومند ۳۵ -مسجد در شهرها و روستاهای مانه و سملقان برای مراسم معنوی اعتکاف آماده سازی می شود.
حجت االسالم «بداریه» رئیس اداره تبلیغات اسالمی مانه و سملقان با اعالم این خبر در جلسه ستاد سامان
دهی شئون فرهنگی در مناسبت های ملی و مذهبی با محوریت اعتکاف افزود :مراسم معنوی اعتکاف از
اول فروردین سال  ۹۸شروع می شود و تا  ۳فروردین ادامه خواهد داشت.حجت االسالم «خادمی» مدیرکل
تبلیغات اسالمی استان هم گفت :مراسم اعتکاف قبل از انقالب به دست فراموشی سپرده شده بود که بعد
از آن دوباره احیا شد.

از شهرستان ها چه خبر؟
فاروج-میم پرور
* «علیرضا همدان نژاد» مشاور و رئیس حراست اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در بازدید از حوزه
حراست آموزش و پرورش فاروج ،ضرورت توجه ویژه به بصیرت افزایی و آموزش مهارت های زندگی در کنار
آموزش علمی در مجموعه آموزش و پرورش را خواستار شد.

