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اخبار

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یک شنبه  3بهمن  20 1400جمادی الثانی  1443شماره 3685

ویژه برنامه های استانی در سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا

(س)

حرف مردم
 I Iتاریکی مسیر دوبرار

مسیر پررفت و آمــد چــهــارراه میدان بــار تا پارک
دوبرار ،عالوه بر این که بسیار کم عرض است ،شب
ها کام ً
ال تاریک است .مگر تعریض این مسیر کوتاه
و نصب چراغ در آن چقدر هزینه و زمان می برد که
اقدامی برای آن انجام نشده است؟

 I Iتشکر از راهداران

از راهــداران استان که در روزها و شب های برفی
تــاش بسیار فــراوانــی می کنند و با شن پاشی و
بازگشایی جاده ها باعث برطرف شدن مشکالت
تردد خودروها می شوند ،تشکر می کنم.

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

کمک های اسفراینی ها

علی اصغر خــســروی -همزمان با ســالــروز میالد
فرخنده حضرت فاطمه زهـــرا(س) و روز زن و روز
مادر ،برخی برنامه ها طی روزهای گذشته در استان
برگزار شد و ویژه برنامه های دیگری نیز امروز برگزار
خواهد شد .به همین مناسبت آسمان بجنورد ،دیشب
نورباران شد .روز گذشته همچنین برخی دستگاه ها از
بانوان کارمند خود تجلیل کردند.
از سوی دیگر ،دوازدهمین رزمایش کمک مؤمنانه
در خــراســان شمالی با همراهی و همدلی اهالی
فهمای استان ،از دیــروز و در آستانه سالروز میالد
سراسر نــور دخــت نبی مکرم اســـام(ص) ،حضرت
فاطمه زهرا (س) آغاز شد .این رزمایش با همراهی
 19کــانــون رابــط در ســراســر اســتــان و بــا محوریت
کانون فرهنگی هنری امام سجاد (ع) ،آغاز شد و تا
پایان هفته زن ادامه دارد« .هاشم شیرازیان» ،مدیر
ستاد فهمای خراسان شمالی هم گفت :به مناسبت

به جبهه ها

روزنامه خراسان در شماره  9570که  19مرداد
 1361به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه 4
از کمک های اهالی اسفراین به جبهه ها خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :از سوی
ستاد پشتیبانی مناطق جنگی جهاد سازندگی
اسفراین اعالم شد :کمک های جمع آوری شده
از روستاهای قلعه سفید و فریمان اسفراین مبلغ
 409270ریــال ،روستای کالته الــو 1480
کیلوگرم گندم و روستاهای خیرآباد ،قاسم آباد،
کبوترخانه و چهل حصار مبلغ  720900ریال
وجه نقد و  2002کیلوگرم گندم ...همچنین
کارکنان ریشه کنی ماالریا مبلغ 465000
ریال و ستاد بسیج اقتصادی شهرستان اسفراین
مبلغ  173000ریال بحساب بازسازی مناطق
جنگی واریز نمودند».

خبر

همراهسرا در بیمارستان
جاجرم ساخته می شود

ســرپــرســت بیمارستان جــواداالئــمــه(ع) جاجرم
از برنامهریزیها به منظور ساخت همراهسرای
ایــن بیمارستان با همت مجمع خیرین سالمت
شهرستان خبر داد.
به گزارش وبدا ،دکتر «آزاده صیدمحمدخانی» با
بیان این که ایجاد همراهسرای بیمارستان جاجرم
میتواند بخش زیادی از مشکالت همراهان بیماران
را حل کند ،افزود :اجرای این پروژه با همت مجمع
خیران سالمت شهرستان آغاز شده است.

میالد حضرت صدیقه کبری(س) هزار و  200بسته
گوشت اهدایی موسسه حضرت خدیجه (س) شهر قم
و خیران برنامه سمت خدا بین خانواده های نیازمند
تحت عنوان «میهمان مادر» توزیع خواهد شد .از سوی
دیگر« ،مجید الهی راد» مدیرکل کمیته امداد خراسان
شمالی گفت :همزمان با سالروز میالد با سعادت
حضرت فاطمه زهرا (س)  ۲۱هزار پرس غذای گرم
برای نیازمندان پخت و توزیع می شود .وی یاد آور شد:
 ۱۱۴دیگ غذای نذری نیز با عنوان نذرواره مادر در
شهرستان بجنورد از طریق پویش مردمی طبخ می
شود که این غذاها بین نیازمندان  ۲۴محله محروم
این شهرستان توزیع می شود .وی اظهار کرد :عالوه

مصرف خانگی گاز در مرز هشدار
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی با بیان
ایــن که مصرف خانگی گــاز در استان به مرز
هشدار رسیده است ،افزود :شهروندان استان
در  ۲۴ساعت متهی به روز شنبه حدود پنج
میلیون و  ۴۰۰هــزار مترمکعب گــاز مصرف
کردند که نسبت به مدت مشابه پارسال ،یک
میلیون متر مکعب بیشتر است.
«حسن رضا میربلوکی» در گفت و گو با ایرنا
مجموع میزان برداشت گاز از خط گاز استان
را در هر شبانه روز حدود  8میلیون مترمکعب

دریافت تاییدیه ایمنی
آسانسور ،الزمه صدور پروانه
پایان کار

بیان و اظهار کرد :با توجه به ورود جبهه هوای
ســرد ،میزان مصرف گاز در بخش خانگی به
یک باره افزایشی دور از انتظار یافته است.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به این که افت دما
همزمان در بیشتر استان ها اتفاق افتاده است
هر منطقه از سهم خود استفاده می کند و ما
نمی توانیم به سهم گاز دیگر استان ها چشم
داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی اظهار
داشــت :هم اینک گاز صنایع عمده استان از

یــکــی از الـــزامـــات صــــدور پـــروانـــه پـــایـــان کــار
ساختمانهای دارای آسانسور از سوی شهرداری
ها ،ارائه تاییدیه ایمنی آسانسور صادرشده توسط
اداره کل استاندارد استان از سوی بهره برداران
و مالکان به شهرداری های مناطق مربوطه است

انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته  52درصد
بود و در دوره های اخیر انتخابات شوراهای شهر و
روستا تعداد بانوان به لحاظ ورود به عرصه انتخابات
افزایش یافته است .وی با اشاره به این که  56درصد
ورودی دانشگاه های استان را زنان تشکیل می دهند،
افزود :فرصت برای رشد زنان در زمینه های مختلف
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در کشور
مهیا شده است و این مــوارد در استان نیز به خوبی
در حال پیگیری است .وی گفت :بنابر اعالم شورای
شهر بجنورد به زودی دومین پارک بانوان ویژه بانوان
در شهرستان ایجاد و راه انــدازی خواهد شد.حجت
االسالم والمسلمین «رضا نوری» نماینده ولی فقیه
در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد هم با صدور
پیامی سالروز میالد فرخنده و با سعادت حضرت
فاطمه زهــرا(س) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز
مادر را بـه تمام بانوان و مادران مسلمان تبریک گفت.

بر این  ۵۷۵بسته غذایی نیز به ارزش حدود ۱۴۴
میلیون تومان بین نیازمندان استان با اولویت بیماران
و خانواده های ایتام و بی سرپرست توزیع می شود.
همچنین رزمایش توزیع جهیزیه نیز به همت کمیته
امداد استان ،صبح امروز برگزار می شود.در همین
خصوص ،جمعی از مــشــاوران بانوی دستگاه های
اجرایی و بانوان نخبه شهرستان بجنورد ،روز گذشته
با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند .مدیر کل
امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی در
این دیدار گفت :زنان استان در زمینه های مختلف
به ویژه فعالیت های اقتصادی بسیار فعال هستند.
«ملیحه یغمایی» گفت :مشارکت زنــان استان در

جمله نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ،کارخانه
سیمان بــجــنــورد ،مجتمع پتروشیمی ،قند
شیروان و ریخته گری و لوله گستر اسفراین
با توجه به مصرف گاز بیشتر توسط مشترکان
خانگی قطع شده است.
وی افزود :از شهروندان می خواهیم با مصرف
بهینه ،باعث قطع جریان گاز صنایع نشوند و
اگر مشترکان بخش خانگی که شامل اداری
و تجاری نیز می شود ،مصرف گاز را مدیریت
نکنند در مرحله دوم سوخت واحدهای صنعی
و تــولــیــدی کــوچــک نیز قطع خــواهــد شــد که
خساراتی را بــرای ایــن بخش در پــی خواهد

یادواره  ۳۱شهید واالمقام
عملیات کربالی  ۵در
شیروان

یــادواره  ۳۱شهید واالمقام عملیات کربالی ۵
شب گذشته ،همزمان با نماز مغرب و عشا در
مسجد جامع شــیــروان بــرگــزار شــد.امــام جمعه
شیروان در جمع خبرنگاران گفته بود :با توجه به
تشییع  ۳۱شهید عملیات کربالی  ۵در  ۲بهمن
سال  ،۶۵این روز به عنوان روز «حماسه و ایثار»
در این شهرستان نام گذاری شد.حجت االسالم
«تکمیلی» به مناست برگزاری یادواره  ۳۱شهید
واالمــقــام عملیات کربالی  ۵در شــیــروان بیان
کــرده بــود :در ایــن عملیات  ۶۵شهید از این
شهرستان تقدیم نظام جمهوری اسالمی شد
که تشییع پیکر پاک  ۳۱تن از آنان در یک روز
از افتخارات بزرگ شیروان محسوب می شود.
سرهنگ «ریحانی» فرمانده سپاه شیروان نیز
گفته بود :فرهنگ ایثار و شهادت باید بیشتر در
بین جوانان ترویج و نهادینه شود زیرا شهادت
مانند گنجینه تمام نشدنی اســت و به عنوان
نمادی ماندگار می شود.

امروز در بجنورد آغاز به کار می کند؛

نمایشگاه دست سازه های
سرامیکی
داشت.

 I Iتولیدات پتروشیمی خراسان به علت
قطعی گاز متوقف شد

در همین حال ،مدیرعامل پتروشیمی خراسان
گــفــت :در پــی ب ــارش بــرف و بـــرودت هــوا که
موجب افزایش مصرف گاز خانگی شده است،
فعالیتها و روند تولیدات این شرکت به علت
قطعی گــاز متوقف شــد« .علیرضا بــابــازاده»
روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد :با
توجه به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی
و تجاری گاز این صنعت قطع شده است که با
وصل مجدد ،تولید را آغاز خواهیم کرد.

و در صورت عدم ارائه تاییدیه استاندارد آسانسور،
پــروانــه پایان کــار ساختمان از ســوی شهرداری
صادر نمی شود.
«فهیمه مهمان نواز» مدیر کل استاندارد خراسان
شمالی با اعالم این مطلب افــزود :آسانسورهای

در راستای تسریع روند اتمام یک پروژه انجام شد؛

استقرار شهردار شیروان در محل احداث پارک حافظ

اخبار

برقی مــورد استفاده در تمامی ساختمان ها از
جمله ساختمانهای شخصی ،مکانهای عمومی،
بیمارستانها و دستگاه هــای دولتی بر اساس
مصوبه شورای عالی استاندارد مشمول مقررات
استاندارد اجباری است.

خسروی -نمایشگاه دست سازه های سرامیکی
مجموعه هنری مانا از عصر امروز در بجنورد آغاز
ن نمایشگاه ،انــواع ظروف
به کــار میکند .در ایـ 
سرامیکی ،دیــوارکــوب ،دکــوراتــیــو و هفت سین
در معرض دید عالقه مندان قــرار خواهد گرفت.
نمایشگاه دست سازه های سرامیکی تا هفتم بهمن
در نگارخانه بجنورد فعالیت خواهد کرد.

بستری  13بیمار جدید
کرونایی
طی  ۲۴ساعت منتهی به ظهر روز گذشته  13بیمار
جدید کرونایی در بیمارستان های استان بستری
شدند اما خوشبختانه هیچ مــوردی از مرگ براثر
کرونا ثبت و گزارش نشد .دکتر«پورنقی» سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افــزود :با
بستری بیماران جدید مــدت یــاد شــده  83بیمار
دارای تست مثبت و مشکوک دارای عالیم بیماری
کووید  19در بیمارستان های استان بستری بودند.

از میان خبرها

اظهارات یک نماینده مجلس درباره ضرورت برطرف شدن مشکالت دانشگاه کوثر
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر این که دانشگاه کوثر به عنوان یک دانشگاه ویژه در
شمال شرق کشور میزبان و پذیرای دانشجویان از سراسر کشور است ،گفت :امیدواریم با رویکرد و توجه ویژه
دولت جدید به دانشگاه ها علی الخصوص دانشگاه های تک جنسیتی مشکالت بودجهای ،فضاهای آموزشی
و تجهیزات این دانشگاه رفع شود و در آینده ای نزدیک شاهد آن باشیم .به گزارش خبرگزاری خانه ملت،
«محمد وحیدی» عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱در دیدار با رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه کوثر بجنورد
گفت :با نگاه ویژه ای که شورای عالی انقالب فرهنگی و کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای
اسالمی نسبت به حفظ دانشگاه های تک جنسیتی داشت ،استقالل دانشگاه کوثر در آمایش وزارت علوم حفظ
شد و جزو دانشگاه هایی است که با سه دانشکده و جمع قابل توجهی دانشجو از  ۱۷استان کشور که در این
دانشگاه مشغول به تحصیل هستند ،فعالیت خود را ادامه بدهد .وی گفت :همراهی استاندار خراسان شمالی
و مسئوالن استانی در رفع مشکالت این دانشگاه در ادارات و دستگاه های مختلف در کنار نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،باعث حفظ و تقویت این دانشگاه تک جنسیتی در استان خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد:

نمایشگاه مجازی ،فرصتی ارزشمند برای دسترسی آسان به کتاب
در اولین ساعات صبح روز گذشته ،مهندس «احمدی» شهردار شیروان از پارک
حافظ این شهر که در حال احــداث است بازدید کرد؛ بازدیدی که به حضور و
استقرار محل کار مهندس «احمدی» در محل اجرای این پروژه ختم شد.
مدیر ارشد شهری شیروان ضمن گفت و گو با کارکنان و کارگران این پروژه و تبیین
نقشه راه ،دستور رفع نواقص و تسریع در اجرا را صادر کرد.مهندس «احمدی» با
بیان این که پروژه باید تا دهه فجر به پایان برسد و برای بهره برداری شهروندان
گرامی آماده شود ،اظهار کرد :نباید هیچ پروژه ای بی دلیل معطل بماند و اجرای
آن طوالنی شود.در همین خصوص ،ظهر روز گذشته حجت االسالم «تکمیلی»
امام جمعه شیروان و «موسی الرضا خردمند» مسئول دفتر نماینده شیروان در
مجلس شورای اسالمی در دو بازدید جداگانه در محل پارک حافظ حضور یافتند
و از اقدام شهردار شیروان در حضور میدانی و استقرار در محل احداث این پروژه

با توجه به شرایط کرونا وعدم امکان برگزاری نمایشگاه حقیقی در استان ها ،نمایشگاه مجازی کتاب تهران
فرصتی مناسب و برابر در اختیار همه شهروندان برای دسترسی به کتاب فراهم می کند .مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این مطلب در آستانه آغاز دومین نمایشگاه مجازی کتاب اظهارکرد:
چرخه ضعیف نشر در کشور باعث شده حتی در برخی از شهرها دسترسی به کتاب مورد عالقه بسیار دشوار
باشد چه برسد به روستاها ،اما نمایشگاه مجازی کتاب فرصتی برابر برای همه نقاط روستایی و شهری فراهم
می کند و اهتمامی ارزشمند برای پاسخ به نیازهای مطالعاتی آنان است .به گزارش روابط عمومی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان شمالی؛ «حسین فرخنده» ،صرفه جویی در وقت و هزینه ،تخفیف ۲۰
درصدی ناشران داخلی و  ۳۰درصدی ناشران خارجی ،ارسال رایگان کتاب های خریداری شده به آدرس
اعالمی ،بازدید  ۲۴ساعته در ایام برگزاری نمایشگاه و ارائه یارانه به گروه های هدف را از مزیت های نسبی این
نمایشگاه دانست .نمایشگاه مجازی کتاب تهران ،از سوم تا دهم بهمن برگزار می شود و  ۲۰۰هزار عنوان کتاب
از  ۲۱۰۰ناشر داخلی و خارجی در دسترس همه ایرانیان در روستاها و شهرها قرار می گیرد.

قدردانی کردند.امام جمعه شیروان در این بازدید ضمن تبریک سالروز والدت
حضرت فاطمه (س) و روز زن ،از استقرار شهردار در محل اجرای پروژه به عنوان
اقدامی شایسته و ارزشمند یاد و تصریح کرد :این نشان می دهد که مدیر جهادی
باید در میدان و نباید پشت میز باشد.
حجت االسالم «حسین تکمیلی» اضافه کرد :حضور مدیران در میدان در کنار
نیروهایشان مطلوب انقالب است و امید داریم این اقدام الگوی خوبی برای تمام
مدیران و مسئوالن شهرستان باشد.
«خردمند» مسئول دفتر نماینده نیز ضمن تشکر از حضور میدانی شهردار ،از
ابتکار ایجاد «شهردار شب» توسط مهندس احمدی تقدیر و اضافه کرد :این اقدام
از جمله نکات مثبت و ارزشمند شهردار محترم است که آثار سازنده بسیاری در
پی داشته است.

ارتفاع بیش از  ۳۰سانتی
متری برف در گلیل شیروان

ارتفاع برف در شبانه روز منتهی به روز شنبه در منطقه حفاظت شده گلیل واقع در بخش سرحد شیروان به بیش از
 ۳۰سانتی متر رسید.

