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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شماره 3789

حرف مردم
 I Iتعطیلی 2استخر

با وجود این که دومین ماه تابستان هم رو به پایان
است اما  2استخر کوثر و شهروند بجنورد همچنان
تعطیل است در حالی که استقبال از شنا در این
فصل بیشتر از دیگر فصل های سال است .چرا برای
تعیین تکلیف این استخرها اقدام نمی شود؟

 I Iتقدیر از توجه به دغدغه مردم

در خبرها ،معاون استاندار اعالم کرده بود که قرار
است در میدان خرمشهر بجنورد چراغ راهنمایی
نصب شود .از این که به دغدغه مردم در این خصوص
توجه شده است تقدیر می کنیم و امیدواریم همان
طور که اعالم شده برای بقیه میدان های پرتردد هم
این اقدام به زودی انجام شود.

 I Iجاده محدوده خندقلو

عملیات ایمن ســازی جــاده بجنورد به آشخانه در
محدوده خندقلو چه زمانی به پایان می رسد تا مانند
قبل دوباره چهاربانده شود و ترافیک به وجود نیاید؟

 I Iقیمتمتفاوت

مگربرایقیمتپاچینورانوسینهمرغدرمرکزاستان
قیمت مصوب اعالم نشده است که برخی فروشندگان
با قیمت متفاوتی آن ها را به فروش می رسانند؟

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

خبر

استاندار در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

ضرورت توجه به اختصاص فضای آموزشی پروژه مهر
سازمان نوسازی موظف است استحکام بنای مدارس غیر دولتی را تایید کند

استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای آموزش
و پــرورش استان بر ضــرورت بسترسازی فضاهای
آموزشی برای اجرای پروژه مهر ،کمک دهیاریها به
مدارس روستایی و تدوین کتاب جغرافیای استان و
برگزاری همایش جغرافیا تاکید کرد و گفت :زیربنای
اجــرای تمام امــور در کشور توجه به حــوزه آموزش
و پــرورش است .دکتر «محمدرضا حسین نــژاد» با
اشاره به این که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید

هستیم ،افزود :همه دستگاه های اجرایی متولی به
آموزش و پرورش استان در اختصاص فضای آموزشی
برای اجرای پروژه مهر توجه خاصی داشته باشند.
وی استحکام بنا در مدارس را اولویت دانست و گفت:
سازمان نوسازی موظف است در گام اول استحکام
بنای مدارس غیر دولتی را تایید کند .وی خاطرنشان
کرد :در ساختمان های جدید نیز ممکن است اصول
اولیه استحکام بنا رعایت نشده باشد لذا این موضوع

آزادگان باعث عزت و اقتدار انقالب اسالمی شدند
همزمان با ســالــروز ورود آزادگـــان به میهن
اسالمی ،همایش تفریحی آزادگان شهرستان
هــای بــجــنــورد و مــانــه و سملقان بــا حضور
حجتاالسالموالمسلمین«رضانوری»نماینده
ولــی فقیه در استان و امــام جمعه بجنورد و
همچنین دکــتــر «محمدرضا حسیننژاد»

استاندار خراسان شمالی در روستای َدرکِ ش
برگزار شــد .به گــزارش روابــط عمومی دفتر
نماینده ولــی فقیه در خــراســان شمالی،
حجتاالسالم والمسلمین «ن ــوری» در این
اجتماع آزادگان ،ضمن گرامیداشت 26مرداد
گفت :حضور مسئوالن در این برنامه ،نشان

هم مورد تاکید و توجه قرار گیرد .
وی تدوین کتاب جغرافیای استان و برگزاری همایش
استانی جغرافیا ،توسعه و امنیت پایدار مرزها با تاکید
بر استان خراسان شمالی را بسیار با ارزش تلقی
کرد و گفت :آینده استان به دست دانش آموزان رقم
می خورد بنابراین باید موضوع مرزشناسی و استان
شناسی در ذهن دانش آموزان نهادینه شود .دکتر
«حسین نژاد» برگزاری این همایش را یک سرمایه

دهنده حرمتی است که برای این روز و ایثار و
مجاهدت آزادگان عزیز قائلند و در این برنامه
حاضر شده ایم تا به خاطر حقی که بر گردن
ملت ایران و همه ماست مراتب ارادت خود را به
آزادگان ابراز کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان گفت :صبوری و
پیا م رسانی ،دو شاخصه برجسته آزادگان عزیز
است که توانست عزت و اقتدار ایران اسالمی را

گ ــذاری دانــســت نــه هزینه و افـــزود :بــرگــزاری این
همایش می تواند موجبات رشد استان را فراهم کند
و در شناخت پتانسیل و اقلیم استان بسیار اثرگذار
باشد.
وی در خصوص مساعدت و تسریع در کمک دهیاری
ها به مدارس روستایی نیز گفت :در چارچوب قانون
به مــدارس روستایی کمک هــای الزم در راستای
ارتقای آموزشی صورت گیرد.

حفظ کند .وی ادامه داد :معمو ًال در جنگهای
متعارف دنیا کسانی که اسیر دشمن میشوند
احساس شکست و نابودی میکنند و در طرف
مقابل نیز کسانی که اسیر میگیرند احساس
قدرت میکنند؛ اما در کشور ما این موضوع
برعکس بــود .حــج ـتاالســام والمسلمین
«نوری» گفت :آزادگان عزیز ما در دوران اسارت
با تاسی از حضرت زینب کبری(س) هیمنه

بهره برداری از  ۱۱کیلومتر راه روستایی در دهستان گیفان طی هفته دولت
تکمیل آسفالت روستاهای باالی  ۵۰خانوار بخش گرمخان تا سال آینده

برنامه ای برای بزرگداشت
شهدای روئین
روزنــامــه خــراســان در شماره  9814که 25
خــرداد  1362به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  7از برگزاری برنامه ای برای بزرگداشت
شهدای روســتــای روئین خبر داده اســت .در
این مطلب می خوانیم« :از سوی تربیت بدنی
سپاه پاسداران اسفراین بمنظور بزرگداشت
یاد شهدای روستای روئین از توابع شهرستان
اسفراین ،روز گذشته یک سری عملیات نمایشی
راپل در حضور اهالی روستای روئین برگزار شد
که مورد استقبال خواهران و برادران روستائی
قرار گرفت ».در مطلبی دیگر در این صفحه آمده
است« :بمناسبت هفته جهاد سازندگی در طول
این هفته فیلم هائی بطور متناوب صبح و عصر
در شهرستان بجنورد بنمایش گذاشته میشود».

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی در بازدید
از پروژه های راه روستایی شهرستان بجنورد از بهره برداری از ۱۱
کیلومتر راه روستایی با بیش از  ۱۵میلیارد تومان اعتبار در دهستان
گیفان (بخش گرمخان) طی هفته دولت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
خراسان شمالی« ،جعفر شهامت» گفت :در این بازدید« ،رشیدی»
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار« ،باقرپور» فرماندار شهرستان
بجنورد و «وثوقی» مدیرکل دفتر فنی استانداری حضور داشتند.
وی با اشاره به بازدید از مسیر روستاهای شیخ ،قتلیش ،پیربز ،قاضی،
رزقانه ،قلعه محمدی ،جعفر آباد و حسن آباد به طول  ۳۵کیلومتر
افزود :بازدید از پروژه های راه روستایی شهرستان بجنورد در منطقه
گیفان از روستای شیخ به سمت شهرک سجاد شــروع و موانع و
مشکالت بررسی و مقرر شد کل این مسیر را نقشه برداری کنیم که
با توجه به توپوگرافی منطقه ،حدود  ۶۰میلیارد تومان اعتبار برای
احداث این مسیر قابل پیش بینی است.
وی اظهارکرد :مسیر پروژه راه روستایی قتلیش_ پیر بز به طول حدود
 ۱۳کیلومتر نیز مورد بررسی قرار گرفت و درباره ادامه مسیر پیربز
گفت و گو شد و در بازدید از پــروژه راهسازی محور قاضی -میان

 550دانش آموز حامی ایتام
شدند

یوسف پرهیزکار -مدیرکل کمیته امداد خراسان
شمالی گفت 550 :دانش آموز نیکوکار استان با
اجرای طرح همنشین بهشتی ،حامی ایتام محروم
شدند« .مجید الهی راد» در دهمین نشست مرکز
نیکوکاری شهدای دانش آموزافزود :طرح همنشین
بهشتی با همکاری کمیته امــداد استان ،آمــوزش و
پــرورش و سپاه جواد االئمه (ع) در مــدارس استان
برای نخستین بار در کشور اجرا شده است که برکات
بسیار خوبی برای ایتام به ارمغان داشته است.

پوشالی ،رژیم بعث و دنیای استکبار را تحقیر
کردند و مایه عزت و اقتدار انقالب اسالمی
شدند .وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
سید آزادگان مرحوم حجتاالسالم «ابوترابی»
برای آزادگانی که به درجه رفیع شهادت نائل
شدهاند یا دعوت حق را لبیک گفتهاند آرزوی
علو درجات کرد.
همچنین به گ ــزارش رواب ــط عمومی و امور

در بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و فرماندار از پروژه های راه روستایی شهرستان بجنورد مطرح شد:

زو ،با توجه به این که بخشی از مسیر داخل رودخانه است ،فرماندار
شهرستان بجنورد و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،نکاتی را
در خصوص تسریع بازگشایی اين مسیر یادآور شدند.
احداث پروژه راه روستایی رزقانه یکی دیگر از محورهایی بود که بازدید
شد و «شهامت» در این خصوص اضافه کرد :با توجه به رودخانه ای که
در ابتدای مسیر قرار دارد ،احداث پل  ۶تا  ۸دهانه باکسی مورد نیاز
است و در صورت تامین اعتبار در اولویت قرار می گیرد.
به گفته این مسئول ،پیمانکار در ادامه مسیر و با اولویت عملیات خاکی
و احداث ابنیه فنی مشغول کار است و در انتها از مسیر قلعه محمدی،
جعفر آباد و حسن آباد بازدید شد که ۴کیلومتر آسفالت به اتمام رسیده
و بقیه مسیر هم شن ریزی و تست های آزمایشگاهی انجام شده و آماده
قیرپاشی است و ان شاءا ...حدود 4.5کیلومتر به بهره برداری می
رسد.
وی با بیان این که با تکمیل و آسفالت راه های مذکور بیش از ۶۰۰
خانوار از راه آسفالته بهره مند می شوند ،خاطرنشان کرد :طی سال
جاری حدود  ۱۱کیلومتر راه روستایی در شهرستان بجنورد آسفالت
شده است و اگر پیمانکار بتواند کار را سریع تر جمع کند  ۱۵کیلومتر
راه در شهرستان بجنورد تا انتهای شهریور به بهره بــرداری خواهد

در طرح همنشین بهشتی

رسید.
«شهامت» همچنین ادامه داد :آسفالت روستاهای باالی  ۵۰خانوار
بخش گرمخان تا سال آینده تکمیل خواهد شد.

بینالملل اســتــانــداری ،دکتر «محمدرضا
حسین نژاد» استاندار خراسان شمالی هم در
این نشست ،یکی از ویژگی های آزادگــان در
کنار تحمل شکنجه های بعثی ها در دوران
اس ــارت را خــودســازی دانــســت و گفت :این
خودسازی موجب شد تا آزادگان با حفظ قرآن و
نهج البالغه ،مبلغان خوبی باشند و بهترین نوع
مدیریت ها را از آنان شاهد هستیم.

