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رها شدن زباله ها

این روزها زباله های زیادی کنار مخازن زباله
رها می شود در حالی که مخازن خالی است.
از شهروندان درخواست می کنم به بهداشت
عمومی توجه داشته باشند و شهرداری به موقع
زباله های رها شده را جمع آوری کند.

مانع در مسیر جوی ها

برگ ریزان پاییز موجب شده بسیاری از جوی ها
پر از برگ شوند و مانعی در مسیر آب ایجاد شود.
بهتر است قبل از بارندگی های شدید ،این برگ
ها تخلیه شود.

تردد در حاشیه جاده بدرانلو

در جاده قدیم بدرانلو روستاهای زیادی قرار دارد
و این موضوع باعث می شود تردد افراد پیاده
در کنار جاده بیشتر شود ،از آن جایی که برخی
قسمت های این جاده حادثه خیز است مسئوالن
باید توجه بیشتری به آن کنند.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

ساخت مدرسه در کهنه
جلگه
روزنامه خراسان در شماره  7099که 23
آذر  1352به چــاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها»
از ساخت مدرسه در کهنه جلگه با خودیاری
مــردم خبر داده اســت .در ایــن مطلب می
خوانیم« :بــا همکاری سه تن از آمــوزگــاران
روستای کهنه جلگه واقع در  250کیلومتری
شمال غربی بجنورد و انجمن ده این روستا
ساختمان یک باب دبستان  5کالسه پایان
یافت .این دبستان  250متر مربع زیربنا دارد
که دارای  5کالس درس ،خوابگاه معلمان
و ســرویــس کامل بــوده و  300000ریــال
هزینه آن با خودیاری مردم تامین شده است
و در حال حاضر  110نفر دانش آموز سال
اول و دوم ابتدائی در این مدرسه مشغول
تحصیل هستند ».در مطلبی دیگر در این
ستون آمــده اســت« :واکسیناسیون عمومی
علیه بیماریهای آبله و کزاز و دیفتری توسط 9
اکیپ بهداشتی بجنورد و بهداری کل استان
در شهرستان بجنورد با جمعیت 190000
نفر شــروع شد .این واکسیناسیون از تاریخ
 14آذر شروع می شود و مدت  15روز ادامه
خواهد داشت».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

همایش خیران سالمت برگزار شد
گروه خبر -نخستین همایش تجلیل از خیران به همت
مجمع خیرین سالمت خراسان شمالی برگزار شد.
دکتر «حسینعلی شهریاری» دبیرکل مجمع خیران
سالمت کشور در این همایش با بیان این که بیشتر
خیران تمایل دارنــد در شهر و استان خــود سرمایه
گذاری کنند ،افزود :مجمع خیران منابع مالی برای
سرمایه گذاری ندارد و رسالت آن هدایت و راهنمایی
خــیــران اســت .وی افـــزود :بــه دنــبــال تشویق خیران
هستیم که اگر در استان خود ضرورتی ندارند ،سرمایه
گذاری ها را در مناطق دیگر کشور انجام دهند .وی بر
هماهنگی خیران با دانشگاه های علوم پزشکی برای
پرهیز از م��وازی کاری تاکید کرد.استاندار خراسان
خیر با نگاه بلند خود
شمالی نیز در این همایش گفتّ :
یک مکتب انسان ساز است که دغدغه همنوع خود را
دارد .دکتر «محمد علی شجاعی» تصریح کرد :انتظار

می رود با توجه به مدیریت و تدبیر این انجمن کشوری،
کمک های خیران به گونه ای برنامه ریزی شود که به
سمت استان های محروم نیز هدایت شود.آیت ا...
«ابوالقاسم یعقوبی» نماینده ولی فقیه در خراسان
شمالی هم با بیان این که پول ،موقعیت و شغل ،فانی
و لباس فنا بر دنیا پوشانده شــده اســت ،ادامــه داد:
ماندگاری در دنیا مفهومی ندارد اما می توان کاری
کرد که یاد و خاطرمان با اعمال نیک جاودانه شود.
وی با اشاره به این که انسان هر چه به حساب خداوند
واریز می کند ،ماندگار است و هر آن چه پیش خودش
است از بین می رود ،افزود :چرا شهدا باقی می مانند
چون جان خود را به خداوند هدیه داده اند.سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هم در این
همایش با اشــاره به این که ساخت بسیاری از مراکز
جامع سالمت با مشارکت خیران رقم خورده است،

در جلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح شد:

 2میلیارد تومان برای ساخت مجتمع فرهنگی و هنری جاجرم

معینی -در سفر هیئت دولــت به استان  2میلیارد
تومان اعتبار به پروژه مجتمع فرهنگی و هنری جاجرم
اختصاص یــافــت .ایــن خبر را فــرمــانــدار جــاجــرم در
جلسه شــورای فرهنگ عمومی این شهرستان اعالم
کرد و افزود :اکنون منتظر ابالغ تسهیالت برای این
پــروژه هستیم که از ســال  86ساخت آن آغــاز شده
اســت«.آذری» با انتقاد از این که کتاب در سبد روزانه

مسئوالن جایی ندارد ،تاکید کرد :باید در حوزه فرهنگ
مطالعه ،نقش مسئوالن تعریف شود زیرا وقتی کتاب
در سبد روزانه مسئوالن جایی ندارد به طور قطع طرح
های کاربردی هم در حوزه کاری خود ندارند.حجت
االســام «موسوی» امــام جمعه جاجرم گفت :کتاب
ابــزاری برای زنده نگه داشتن جامعه است زیرا مایه
حیات بشر است ،بنابراین باید کمک کنیم فرهنگ

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن در استان از امروز
شیری -ثبت نــام طــرح اقــدام ملی تولید و عرضه
مسکن همزمان با  4استان دیگر در خراسان شمالی
از ام��روز آغ��از می شود.معاون بازآفرینی شهری و

مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی
با بیان این مطلب به خبرنگار ما افــزود :طرح ملی
مسکن ،جایگزین مسکن مهر و اصــاح نواقص آن

استان صاحب پردیس سینمایی می شود
مرتضوی -خراسان شمالی صاحب پردیس سینمایی می شود .معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان در گفت و گو با خبرنگار ما ،از سفر معاون سازمان امور سینمایی کشور به استان در هفته
جاری به منظور بازدید از  3قطعه زمین در نظر گرفته شده برای ساخت پردیس سینمایی در شیروان خبر داد و
تصریح کرد :با انعقاد تفاهم نامه با شهرداری شیروان ،پس از انتخاب زمین مورد نظر ،کار ساخت آن آغاز خواهد
شد«.طهماسبی» همچنین به کمک بالعوض یک میلیارد و  300میلیون تومانی برای ساخت پردیس سینمایی از
سوی وزارت کشور و فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد و گفت 700 :میلیون تومان سهم وزارت کشور و 500
میلیون تومان سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.وی با اشاره به این که ساخت این پروژه به بخش خصوصی
واگذار می شود ،خاطرنشان کرد :به نظر می رسد طی  3سال ساخت پردیس سینمایی به اتمام برسد.

اظهار کرد :دانشگاه علوم پزشکی در راستای وظایفی
که دارد برخی خدمات و مراکز را می سازد اما همیشه
در این بخش کمبود منابع وجود دارد.دکتر «سید
احمد هاشمی» ادامه داد :با توجه به کمبود منابع
دانشگاه ،وجود خیران برای اجــرای سیاست های
سالمت مغتنم است .وی با اشاره به این که  70درصد
خدمات و کمک هــای خیران در بخش بهداشتی
است ،افزود :وقتی در حوزه بهداشت سرمایه گذاری
می کنیم ،در واقــع در حال صرفه جویی در بخش
درمــان هستیم.مدیرعامل مجمع خیرین سالمت
خراسان شمالی هم در این همایش با بیان این که
یکی از رویکردهای مجمع برای جذب خیران ،نصب
خیر است ،اضافه کرد :خراسان شمالی
تابلو به نام ّ
شاید به عنوان یک استان کم بــرخــوردار شناخته
شود اما بزرگواری و همت مردم آن بسیار باالست.

«علیرضا صفاری» با بیان این که تاکنون  28پروژه
توسط ایــن مجمع تحویل دانشگاه علوم پزشکی
خــراســان شمالی داده شــده اســت ،ادامــه داد :دو
پروژه از جمله مرکز اورژانــس بش قارداش با حدود
 70درصـــد پیشرفت فیزیکی بــه زودی تحویل
داده می شــود .دکتر «محمدحسین انصاری مود»
عــضــو مجمع خــیــریــن ســامــت خــراســان شمالی
نیز گــفــت :در  40ســال گذشته شــاهــد تحوالت
فــزایــنــده ای در جــامــعــه پــزشــکــی بـــوده ای ــم کــه با
نگاه خــوب مــردم سرعت بیشتری گرفته اســت.
در این همایش جمعی از خیران آمادگی خود را برای
اه��دای زمین به منظور ساخت پایگاه های سالمت
شهری و روستایی و همچنین اعطای کمک های
نقدی به مجمع خیران خراسان شمالی اعالم کردند
و از  28خیر سالمت تقدیر شد.

کتاب خوانی تقویت شود« .فرخنده» مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت:
یکی از راه های موثر در زمینه کتاب و کتاب خوانی
دسترسی به کتاب بیشتر است و نمایشگاه های کتاب
ایده خوبی برای تقویت کتاب خوانی خواهد بود.

است زیرا بودجه مناسبی برای آن در نظر گرفته نمی
شود ،البته بخشی از آن به شرایط کشور بر می گردد و در
حوزه مسائل فرهنگی کمی غفلت شده است« .مسعود
صادق تیتکانلو» فرماندار فاروج نیز در این جلسه با انتقاد
از عملکرد شورای شهر در مباحث فرهنگی و مناسبت
های مختلف افــزود :شورای شهر متأسفانه اقدامات و
عملکرد خوبی در فعالیت های فرهنگی و در مناسبت
های دینی ،مذهبی و فرهنگی در شهر نــدارد و باید
ضمن توجه به این موضوعات مهم ،حال و هوای شهر در
مناسبت های مختلف تغییر کند.

است که ثبت نام آن از شنبه (امروز) به شکل رسمی
آغاز می شود«.عمادیان فر» گفت :از  10استان آماده
اجرای این طرح ،نام نویسی در  4استان سیستان و
بلوچستان ،قم ،خراسان شمالی و خراسان رضوی از
شنبه به طور رسمی آغاز می شود که متقاضیان می
توانند با مراجعه به سایت www.tem.mrud.ir

شروط ثبت نام را مطالعه کنند.وی خاطرنشان کرد:
برای شناسایی خانه دارها ،سامانه استعالم وزارت
راه و شهرسازی به سازمان ثبت متصل شده است.وی
اضافه کرد :هنوز جزئیات بیشتری برای ثبت نام در
این طرح اعالم نشده است و با اعالم آن متعاقب ًا اطالع
رسانی خواهد شد.

مظلوم بودن فرهنگ

میم پرور -حجت االسالم «نوروزی» امام جمعه فاروج
در جلسه شــورای فرهنگ عمومی ایــن شهرستان از
مظلوم بودن حوزه فرهنگ سخن گفت و افزود :با وجود
فعالیت های مختلف در حوزه فرهنگ ،این حوزه مظلوم

برگزاری جلسه همکاری حوزه و آموزش و پرورش در
شیروان

حشمتی -جلسه کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش در شیروان برگزار شد .حجت االسالم «کوثری»
امام جمعه شیروان در این جلسه گفت :یکی از دسترس ترین و زیباترین کارها اقامه نماز است .با اقامه نماز
در مدارس خیلی از موضوعات حل می شود و می طلبد همکاری حوزه با آموزش و پرورش دو چندان شود.
«علی ابراهیمیان» مدیر آموزش و پرورش شیروان هدف از همکاری حوزه و آموزش و پرورش را مصونیت
بخشی نسبت به آسیب های اجتماعی دانست و با بیان این که امروز آسیب های متعددی متوجه دانش
آموزان است ،اظهار کرد :شبهات فراوانی برای دانش آموزان مطرح است و با ورود حوزه می توان آن ها
را برطرف کرد.

اخبار
در بجنورد برگزار شد؛

عید بیعت

اجــتــمــاع بـــزرگ مــردمــی بیعت بــا حــضــرت ولی
عصر(عج) با عنوان «عید بیعت» ،عصر پنج شنبه در
بجنورد برگزار شد .نماینده ولی فقیه در خراسان
شمالی در این مراسم با شکوه ،امام زمان(عج) را
ذخیره عالم هستی بیان کرد و افزود :باید با تبعیت
از والیت ،خود را برای ایجاد تمدن آرمانی اسالم به
سردمداری حضرت مهدی (عج) آماده کنیم .آیت
ا« ...یعقوبی» افزود :باید کاری کنیم که تبعیت از
امام ،فرهنگ شود و همگام با والیت پیش برویم
نه عقب تر و نه جلوتر .وی تصریح کرد :تقدم و
تاخر از والیت در اسالم پذیرفته نمی شود و باید
همراه و همگام با امام گام برداشت .امام جمعه
بجنورد افزود :انقالب ما چهل سال پایداری کرده
و با وجود تهدیدها ،تحریم ها و تهاجم ها ،سرافراز
پیش رفته اس��ت و ای��ن نشان از مدیریت سالم و
صالح دارد.

فرماندار اسفراین خواستار شد:

ضرورت ارتقای شاخص ها و
زیرساخت های اورژانس

فــرمــانــدار اســفــرایــن بــر تقویت زیــرســاخــت های
اورژانـــس و ارتــقــای شاخص هــای آن بــرای ارائــه
خـدـماــت م��طـــ��وب و ف�ــوری تاــک��یدــ کــرد«.طــاهــر
رستمی» که در کارگاه آموزشی پایش داده های
مراقبت درمانی و رونــد اعــزام بین بیمارستانی
سخن می گفت ،افزود :اگر پیشگیری و آموزش در
میان مردم نهادینه شود هزینه های حوزه درمان
کاهش خواهد یافت.

بدون تیتر
* «حسینی» مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران
خراسان شمالی در جمع دانش آموزان ممتاز شاهد
و ایثارگر شهرستان شیروان گفت :امروزه کسانی
می توانند ابرقدرت جهان شوند که چهار راه های
علم و دانش را در دست گرفته باشند.
*کتاب «شــال سبز حسین» به نویسندگی «آتنا
فیروزجنگ» ،در مراسم بازدید از کتابخانه روستای
دشت رونمایی شد.
* کتابخانه درق کامل شده است و نیمه دوم آبان
همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی به بهره
بــرداری می رســد .رئیس کتابخانه های عمومی
گرمه در جلسه انجمن کتابخانه هــای عمومی
ایــن شهرستان گفت :ایــن پــروژه با اعتبار حدود
500میلیون تومان از محل اعتبارات بنیاد برکت
ساخته شده است و افتتاح می شود.

