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حرف مردم
 I Iچراغراهنمایی

چــرا چ ــراغ راهنمایی مــیــدان شهید بجنورد از
سمت خیابان طالقانی غربی به سمت چهارراه
 17شهریور فعال نمی شود تا تردد عابران پیاده و
خودروها سامان دهی شود؟

از میان خبرها
در بهینه سازی شبکه تلفن همراه کسب شد؛

رتبه نخست کشوری برای
مخابرات خراسان شمالی

مخابرات منطقه خــراســان شمالی در ارزیابی
شاخص بهینه سازی و کیفیت شبکه تلفن همراه
مناطق در سراسر کشور ،موفق به کسب رتبه
نخست شد.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی مــخــابــرات منطقه
خراسان شمالی ،بر اساس ارزیابی صورت گرفته
از سوی شرکت ارتباطات سیار ،مخابرات استان
در سال  1400در بهینه سازی و کیفیت شبکه
تلفن همراه در بین مخابرات مناطق کل کشور
جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.
گفتنی اســت در همایش مــدیــران مخابراتی
مناطق کشور که در مشهد مقدس برگزار شد
از مجموعه مخابرات منطقه خراسان شمالی به
دلیل کسب رتبه برتر کشوری در زمینه بهینه
ســازی و کیفیت شبکه هــمــراه طــی یــک سال
گذشته تقدیر شد.

خراسان شمالی  40سال پیش
در روزنامه

کمک روستاییان بجنورد
به جبهه ها

روزنامه خراسان در شماره  9670که 22
آذر  1361بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی در
صفحه  7از کمک روستاییان بجنورد به جبهه
ها خبر داده است.
در ای ــن مطلب مــی خــوانــیــم« :ب ــه گ ــزارش
روابــــط عــمــومــی ســپــاه پـــاســـداران انــقــاب
اسالمی منطقه  4خراسان در پی کمکهای
بی دریغ امت حزب ا ...و همیشه در صحنه
کشورمان به جبهه های نبرد حق علیه باطل
اهــالــی متعهد و زحمتکش چند روســتــای
حومه بجنورد کمکهایی را توسط بــرادران
پایگاههای بسیج روستایی به ستاد پشتیبانی
مناطق جنگی تحویل دادند».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

پیشنهاد 220میلیاردتومانیبرایتکمیلپروژههایناتمامفرهنگی
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی
گفت ۲۲۰ :میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه
های ناتمام فرهنگی استان پیشنهاد داده شده است اما
این رقم نهایی نیست و ممکن است کاهش یا افزایش
یابد .دکتر «تقی صادقی» در نخستین نشست خبری
خود با اصحاب رسانه استان افزود :با توجه به نزدیک
شدن به ایام سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی،
برآورد اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه های ناتمام
فرهنگی و هنری استان انجام شد که برای تکمیل220

میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است ولی برای تجهیزات
مورد نیاز این مجموعه ها ،اعتبارات جداگانه ای را می
طلبد .وی با بیان این که برای تکمیل طرح ملی دوبرار
 ۱۲۰میلیارد تومان پیشنهاد داده شده است ،گفت:
تاکنون  ۲۲میلیارد تومان برای اجری آن هزینه شده
است .وی اظهارکرد :هم اکنون  ۲مجتمع فرهنگی
و هنری فاروج با هزار و  ۵۰متر مربع زیربنا و بجنورد
(دوبرار) با گستره ۱۲هزار و  ۶۵۰مترمربع که دارای
سالن های مختلف از جمله نمایش ،کتابخانه و بخش

اداری است به ترتیب  ۸۰و  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی
دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی
به رویکردهای تحولی دولــت سیزدهم اشــاره کرد و
گفت« :مردم محوری»« ،خانواده بنیان بودن»« ،عدالت
محوری» و «دانش بنیان بودن» چهار رویکرد دولت است
که با اراده ملت شکل گرفت و دارای آرمان ها و گفتمان
های برگرفته از انقالب اسالمی است« .صادقی» افزود:
با توجه به این ارکان ،در حوزه فرهنگ باید پایگاه های

مردمی از قبیل دانشگاه ها ،مدارس ،مساجد ،بازار و
حوزه های علمیه را در حوزه فرهنگ بشناسیم و فعالیت
های فرهنگی را به این سمت سوق دهیم .وی به نقش
دانشگاهها،مدارسومساجددرتربیتنسلآیندهاشاره
کرد و افزود :باید این مکان ها به ویژه مساجد به پایگاه
مدیریت محله تبدیل شود .وی با بیان اینکه نخبگان
سرمایه های ما در حوزه های مختلف هستند ،تصریح
کرد :اگر سرمایه مولدی شکل بگیرد به اقتصاد فرهنگ،
هنر و رسانه کمک خواهد کرد.

امسال انجام شده است؛

آسفالت ،به سازی و روکش  46.9کیلومتر راه روستایی و فرعی در استان
از ابتدای سال تاکنون  46،9کیلومتر از راه های
روستایی و فرعی خراسان شمالی با  470میلیارد
ریال اعتبار به سازی ،روکش و آسفالت شد.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای استان
با بیان این مطلب اظهارکرد :طی این مدت 32
کیلومتر از راه های روستایی و فرعی شهرستان های
مختلف آسفالت و  14،9کیلومتر بهسازی و روکش
شــده اســت .به گــزارش روابــط عمومی اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی،

«جعفر شهامت» افزود :محورهای روستایی شیرغان
در شهرستان فاروج به طول  5،6کیلومتر ،زیدر به
طول  2کیلومتر در شهرستان شیروان و قتلیش-
پیربز به طول  2،3کیلومتر در شهرستان بجنورد
آسفالت شده است .وی همچنین از آسفالت راه های
روستایی زرد و کاستان به طول  3کیلومتر ،حصه گاه
به طول 0.9کیلومتر ،سلولی به طول  0.8کیلومتر،
توپچنار به طول  2،2کیلومتر و شیرین دره به طول
 2،2کیلومتر در شهرستان مانه و سملقان خبر داد

و اضافه کرد :راه های روستایی اشرف دره به طول
 5کیلومتر و تازه قلعه دربند به طول 1.8کیلومتر
در شهرستان راز و جرگالن و محور روستایی گپز
به طــول  2،5کیلومتر و جعفرآباد -حسین آباد
خانکور در شهرستان اسفراین به طول  3،8کیلومتر
آسفالت شده است.محورهای روستایی اوغــاز به
طول  1،5کیلومتر در شهرستان شیروان ،حصار
حسینی به طول یک کیلومتر در شهرستان بجنورد،
باغلق یکه سعود به طول  6،8کیلومتر و راستقان

فرماندار اسفراین:

توانمندسازی مددجویان در اولویت فعالیتهای کمیته امداد باشد
فــرمــانــدار اسفراین بــا بیان ایــن کــه کمیته امــداد
در حــوزه اشتغال ،ساخت مسکن و گرهگشایی از
مددجویان و نیازمندان تجربیات زیادی دارد ،تاکید
کرد :توانمندسازی و ایجاد درآمدهای پایدار برای
مددجویان در اولــویــت فعالیتهای کمیته امــداد

باشد .به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسفراین،
دکتر «مسلم نوری» در نشست با مدیرکمیته امداد
امام خمینی(ره) این شهرستان گفت :توانمندسازی
مددجویان به همراه حفظ کرامت انسانی آن ها به
منظور افزایش سطح تولیدات در کشور یکی از اهداف

توسعه ای کمیته امداد است .وی ادامه داد :در همین
راســتــا باید دانــش استفاده از تسهیالت اشتغال
ماندگار به منظور یافتن بــازار فــروش محصوالت و
تولیدات نیز به جامعه هدف آموزش داده شود .دکتر
«ن ــوری» ضمن تاکید بر توانمند ســازی و اشتغال

استقبال  5هزار تماشاگر از نمایش «کوکو در سرزمین سالمت»
 5هــزار تماشاگر از نمایش «کوکو در سرزمین
ســامــت» کــه بــه مــدت دو هفته در تماشاخانه
شــمــس بــجــنــورد اجـــرا شـــد ،دیـــدن ک ــردن ــد .به
گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامــی خــراســان شــمــالــی ،نمایش «کــوکــو در
سرزمین سالمت » به کارگردانی «پریا ضیایی»

با  ۳۳اجرا در تماشاخانه شمس بجنورد از 14
تا  30اردیبهشت مــاه به مــدت دو هفته میزبان
تماشاگران بود.
اجــرای این نمایش از  14تا  23اردیبشهت بود
ولــی به دلیل استقبال بی نظیر مــردم خراسان
شــمــالــی ،اجـــرای آن بــه مــدت یــک هفته دیگر

تمدید شد .نمایش «کوکو در سرزمین سالمت »
به نویسندگی «رقیه هاشمی» و کارگردانی «پریا
ضیایی» از جمله آثار موفق ،پرمخاطب و مطرح
تئاتر استان در چند سال اخیر بود ،نمایشی که
توانست به عنوان یکی از پرفروشترین آثار معرفی
شود.

سوخسو هاشم به طول  3کیلومتر در شهرستان راز
و جرگالن و گراتی -صفی آباد به طول  2،5کیلومتر
در شهرستان اسفراین در این مدت از بهسازی و
روکش بهره مند شده اند.
به گفته «شهامت» ،پیش بینی می شود تا شهریور
امسال با احتساب اقدامات اخیر  84کیلومتر راه
روستایی و فرعی استان در شهرستان های مختلف
با هزینه کرد اعتباری بالغ بر  800میلیارد ریال
بهسازی ،روکش و آسفالت شود.

زایــی پایدار بــرای افــراد تحت پوشش کمیته امداد
خاطرنشان کــرد :با تقویت خدمات ارائــه شــده که
منجر به توانمندسازی جامعه هدف میشود بسیاری
از مشکالت حل خواهد شد .وی تصریح کرد :توجه
بیشتر به مسائل و دغدغههای محرومان به منظور
بهبود فرآیند برنامهریزی برای آینده و رفع محرومیت
زدایی امری ضروری است و نباید تقاضای این جامعه
هدف بدون پاسخ بماند.

شایان ذکر است «احمد زعفرانی»« ،جواد ربانی»،
«سحرعلیزاده مقدم»« ،محمد علی آبادی»« ،زهرا
نــکــویــی»« ،رامــتــیــن گــرمــه»« ،مــیــاد عربخانی»،
«آندیا جمشیدی» و «مهتا وحیدی» در این نمایش
بــه عــنــوان بازیگر ایــفــای نقش میکنند.گفتنی
است :نمایش «کوکو در سرزمین سالمت» تولید
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان
شمالی است.

استان در سوگ شهادت امام
جعفر صادق(ع) سیاه پوش
شد
خراسان شمالی به مناسبت سالروز شهادت حضرت
امام جعفر صادق(ع) سیاه پوش شد .مراسم عزاداری
سالروز شهادت جانسوز امام جعفر صــادق(ع) ،پنج
شنبه شب و روز جمعه در شهرستان های باب الرضا،
گنجینه فرهنگ ها با حضور مــردم خداجو و والیی
خراسان شمالی برگزار شد .به همین مناسبت در
مساجد ،امامزاده ها از جمله آستان مقدس امامزاده
سیدعباس(ع) در بجنورد و هیئت هــای مختلف
مذهبی استان ،مراسم عزاداری برگزار شد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری خراسان شمالی خبر داد:

هزارمیلیاردتومانتسهیالت
در راه استان
هزار میلیارد تومان تسهیالت در راه خراسان شمالی
است .مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
استانداری خراسان شمالی گفت :به منظور حمایت
بیشتر از سرمایه گــذاران بخش خصوصی در بخش
دام و طیور در سفر اخیر معاون وزیر جهاد کشاورزی
به استان برای ایجاد کشتارگاه صنعتی دام سبک
و سنگین و صنایع جانبی ،تسهیالت هزار میلیارد
تومانی مصوب شد.به گزارش روابط عمومی و امور
بینالملل استانداری خراسان شمالی« ،سید علی
میرکریمی» با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر جهاد
کشاورزی به استان گفت :یکی از دستاوردهای مهم
این سفر ،تعهد وزارت جهاد کشاورزی برای تامین
تسهیالت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده
که با جذب این میزان تسهیالت ،تحوالت قابل توجهی
در این حوزه شاهد خواهیم بود .وی خاطرنشان کرد:
یکی دیگر از تعهدات وزارت جهاد کشاورزی ،صدور
مجوز برای ایجاد بزرگ ترین زنجیره گوشت قرمز و
محصوالت جانبی در شمال شرق کشور در شهرستان
شیرواناست.

فردا ،آغاز جشنواره ملی
عکس رضوی در استان
یازدهمین جشنواره ملی عکس رضــوی از فردا
در خــراســان شمالی آغــاز به کــار می کند .هزار
و ۱۱۱اثــر از  ۲۸استان کشور به دبیرخانه این
جشنواره رسیده است .این جشنواره با حضور 40
هنرمند فعالیت خود را آغاز می کند.

