شنبه  ۳۱فروردین ۱۴ 139۸شعبان  14۴۰شماره 2۹۷۲

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

3

اخبار

بزرگداشت سالگرد ارتحال آیت ا« ...مهمان نواز

»

کرد ،به گونه ای که در مجلسی که وقت در آن تلف
می شد حضور پیدا نمی کرد.
وی گفت :پایبندی به ارزش ها بعد از رسیدن به
باور قلبی در مسائل دینی از دیگر مــواردی بود که
شخصیت این عالم ربانی را متمایز و متفاوت می کرد.
وی مبلغ رسالت الهی و نترسیدن را از دیگر ویژگی
هــای بــارز شخصیتی ایشان برشمرد و اظهارکرد:
تواضع ،فروتنی و انضباط ذهنی از جمله سلوک
رفتاری آیت ا ...مهمان نواز بود.
پیش از برگزاری نخستین مراسم سالگرد ارتحال
این عالم ربانی ،مردم و جمعی از فرماندهان نظامی
و انتظامی و همچنین مسئوالن استانی با نثار فاتحه
و عطرافشانی قبور شهدا به مقام شامخ آن ها ادای
احترام کردند.

مرتضوی
مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیت ا« ...حبیب ا...
مهمان نواز» نماینده فقید مردم خراسان شمالی در
مجلس خبرگان رهبری ،عصر پنج شنبه در آستان
مقدس امامزاده سید عباس (ع) بجنورد با حضور
نماینده ولــی فقیه ،جمعی از مسئوالن اســتــان و
مردم برگزار شد.
امام جمعه اسفراین در این مراسم به بیان ویژگی های
شخصیتی آیت ا ...مهمان نواز پرداخت و این عالم
فقید را از علمای واجب االحترام دانست که خشیت
وافر الهی از ویژگی های بارز این بزرگمرد بود.حجت
االسالم «قدیر محمدیان» ارزش قائل شدن برای وقت
را دیگر ویژگی شخصیتی آیت ا ...مهمان نواز بیان

گزارش جلسه

استمداد استاندار برای معرفی بین المللی استان
مرتضوی
اســتــانــدار خــراســان شــمــالــی در آیــیــن تجلیل از
هنرمندان و معرفی هنرمند برتر انقالب اسالمی
استان در هفته هنر انقالب که چهارشنبه شب برگزار
شد ،از هنرمندان استان خواست در قالب یک طرح و
برنامه به حوزههای مختلف ورود کنند تا با کمک هم
داشتههای استان و بزرگان را در بخش های مختلف

در سطح ملی و بین المللی معرفی کنند«.شجاعی»
به ایفا کردن نقش و وظیفه هنرمندان به خوبی برای
جــاودانــه شــدن ارزشهـــای  ۴۰ساله در طــول این
سالها ،اشاره و تصریح کرد :در این راستا تمام قد در
خدمت هنرمندان هستیم تا در کنار هم به خصوص
در حوزه هنر به ویژه هنر انقالب تحول ایجاد کنیم.
وی از مسئوالن و هنرمندان استان خواست برای
معرفی داشتهها و بزرگان خراسان شمالی در بخش

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار اعالم کرد:

ضرب االجل به فرمانداران پروازی
با توجه به این که استاندار در مورد محل سکونت
فرمانداران و بخشداران در محل خدمت خود بازه
زمانی تعیین کرده ،آخرین مهلت برای استقرار در
محل خدمت  ۷اردیبهشت است و بخشدارانی که
نمی توانند استعفا کنند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان شمالی با بیان این مطلب افــزود :تا
هفتم اردیبهشت بخشداران و فرمانداران باید
در محل خدمت خــود همراه با خــانــواده های
شــان مستقر شوند و اگــر چنین امکانی برای
آنان فراهم نیست استعفای شان را اعالم کنند

تا بتوانیم تا  ۱۵اردیبهشت بخشداران جدید را
منصوب کنیم.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی و امــور بین
المللی استانداری خراسان شمالی ،دکتر «ولی ا...
حیاتی» در نشست هم اندیشی با بخشداران استان
بر مقاوم ســازی منازلی که در سیل اخیر دچار
خسارت شدند ،تاکید کرد و گفت :بخشدارانی که
در حوزه کاری آن ها اهل تسنن مستقر هستند
با علما و بزرگان اهل سنت نشستی برگزار کنند
تا موضوع مقاوم سازی منازل با استفاده از نفوذ
فرهنگی و مذهبی آن ها به نتایج مطلوبی برسد.

هــای مختلف هنر ،فرهنگ و دفــاع مقدس تالش
کنند.
وی ادامه داد :هنرمندان استان در قالب یک طرح و
برنامه به حوزههای مختلف ورود کنند تا با کمک هم
داشتههای استان و بزرگان را در حوزههای مختلف
در سطح ملی و بین المللی معرفی کنند.
به گــزارش خبرنگار مــا ،در ایــن مراسم از «عباس
ناصری» ،هنرمند کارتونیست بجنوردی ،به عنوان

حیاتی ،راه روستایی ،ابنیه مسکونی و ساخت پل را
از اولویت های نخست کاری بخشداران در مناطق
سیل زده دانست و افــزود :باید با توجه به دستور
استاندار یک بار برای همیشه موضوع مقاومسازی
منازل حل شود و پیوست های فرهنگی و اجتماعی
در این بحث لحاظ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع
انتخابات امسال اشاره کرد و در ادامه با تاکید بر
این که بخشداران باید مجری دستورات استاندار
باشند ،تصریح کرد :بخشداران در زمان انتخابات
توجیه خواهند شد اما قانون مداری و رعایت اصل
بی طرفی دستور کار مدیریت عالی استان است
و این که زمینه های مشارکت حداکثری مردم
فراهم شود .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار گفت :استاندار در خصوص حوزه های
عمرانی برنامه های خاصی دارد که بخش عمده

هنرمند برتر انقالب اسالمی استان و «امید شکری»
در بخش عــکــاســی« ،مــهــرداد صــدقــی» در بخش
داستان« ،سید مصطفی مرتضوی» در بخش مستند،
«مهدی الهی فــرد» و «عاطفه طالب پــور» در بخش
ادبیات انقالب« ،حامد عالمی پور» در بخش نمایش،
«سید تقی رضایی» در بخش هنرهای تجسمی و
«حسین ولــی ن ــژاد» در بخش موسیقی بــه عنوان
هنرمندان انقالبی استان تقدیر شد.

ای از اعضای هیئت وزیــران به دعــوت استاندار
به این استان خواهند آمد لذا شما بخشداران
مشکالت خود را احصا کنید تا به وزیران مربوطه
اعالم کنیم.
حیاتی افــزود :طبق دستور استاندار ،بخشداران
از مطبوعات داخــلــی اســتــان بــا خرید اشتراک
روزنامه ها حمایت کنند زیرا با اوضاع موجود حال
مطبوعات استان خوب نیست.
وی خاطرنشان کرد :شما بخشداران باید خدمات
دولت را به بهترین شکل ممکن انتقال دهید زیرا
دولت در این حوزه مظلوم واقع شده و ذکر خدمات
دولت بیان عملکرد نظام است.
در این نشست بخشداران هر شهرستان به بیان
مشکالت و دغدغه های حوزه کاری شان پرداختند
که معاون سیاسی استاندار پس از استماع آن ها
برای حل شان قول مساعد داد.

امدادرسانی آیت ا« ...یعقوبی» به سیل زدگان آق قال
آیت ا« ...یعقوبی» ،نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد همراه با جمعی  30نفره از
حوزویان استان با حضور در استان گلستان ،به امدادرسانی به سیل زدگان شهر آق قال پرداخت .امام جمعه
بجنورد همچنین در جمع علمای اهل تسنن استان گلستان حضور یافت و با فرماندار آق قال دیدار کرد.

کشف  2.5تن خمیر غیرمجاز در فاروج
میم پرور -به همت بازرسان شبکه دام پزشکی  2.5تن خمیر غیرمجاز در فاروج کشف شد.رئیس شبکه دام
پزشکی فاروج با اعالم این خبر و با اشاره به انجام نظارت های قرنطینه ای بر محمولههای ورودی و عبوری در
این شهرستان افزود :طی هماهنگی با نیروی انتظامی شهرستان این محموله که در شرایط بسیار نامناسب
بهداشتی و بدون رعایت زنجیره سرد تولید و حمل شده بود ،کشف و معدوم شد.دکتر «سید شاهین احمدی»
افــزود :همچنین طی گشت مشترک توسط این مجموعه با نیروی انتظامی ،یک دستگاه خــودروی حمل
فراوردههای خام دامی بدون داشتن مجوز قرنطینه توقیف و  3هزار کیلوگرم بال و پاچین غیربهداشتی از آن
کشف و ضبط شد و به علت باال بودن بار میکروبی و حمل غیر مجاز پس از گرفتن حکم قضایی در حضور نماینده
نیروی انتظامی معدوم شد.

دادستان مانه وسملقان:

مردی خود و اعضای خانواده اش را به آتش کشید
فــردی در پی اختالفات خانوادگی در یک اقــدام هولناک خود و اعضای خانواده اش را به آتش کشید .به
گفته دادستان مانه و سملقان مرد جوان به دلیل اختالفات خانوادگی با ریختن بنزین ،خود و اعضای خانواده
اش (همسر ،فرزند خردسال و مادر همسرش) را در یکی از روستاهای مانه و سملقان به آتش کشید« .ایزانلو»
افــزود :مــرد جــوان که از مــدت ها قبل با خــانــواده اش دچار اختالف شــده بــود در شب حادثه به خاطر بروز
مجدد اختالفات اقدام به ریختن بنزین روی خود و اعضای خانواده اش کرد و با کشیدن کبریت خانه آتش گرفت
و در این حادثه او ،همسر ،فرزند و مادر همسرش دچار سوختگی شدید شدند .وی ادامه داد :بعد از این اتفاق 4
مصدوم حادثه توسط اورژانس به بیمارستان آشخانه منتقل شدند .وی تصریح کرد :مصدومان تحت مداوای اولیه
قرار گرفتند اما به خاطر سوختگی شدید فرزند خردسال و مرد خانواده به مشهد اعزام شدند و همسرش برای
ادامه درمان به بجنورد منتقل شد .وی با بیان این که مادر همسر آن فرد که دچار سوختگی سطحی شده بود
پس از مداوای اولیه از بیمارستان آشخانه مرخص شد ،اظهار کرد :پرونده ای در این باره در دادسرا تشکیل شد و
تحقیقات برای روشن شدن ابعاد دیگر حادثه ادامه دارد.

مدیر کمیته امداد خبر داد:

توزیع اثاثیه منزل بین مددجویان گرمه ای خسارت دیده از سیل

محمودیان -از محل کمک خیران  4میلیارد ریال اثاثیه منزل برای مددجویان گرمه ای خسارت دیده از سیل
و بارندگی ها خریداری و توزیع شد«.حمیدی» مدیر کمیته امداد گرمه با اعالم این خبر افزود ۳۵۹ :قلم لوازم
منزل شامل  ۳۹دستگاه اجاق گاز ۴۲ ،دستگاه آبگرمکن ۲۷ ،دستگاه یخچال ۴۵ ،دستگاه بخاری۲۴ ،
دستگاه پنکه۴۰ ،سری سرویس تفلون ۶۰ ،تخته پتو و  ۸۲تخته فرش بین مددجویان آسیب دیده از سیل و
بارندگی ها توزیع شد.

