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● از شهرداری جاجرم خواهش می کنیم مسیر
بولوار فرمانداری به شهرک بسیجیان و مسیر
شهرک بسیجیان به فرهنگیان را آسفالت کند.
تردد زیاد و ایجاد گرد و غبار آزار دهنده است.
● چ��را قیمت دالر در صرافی ه��ای بجنورد این
قدر باالست؟حداقل  50تومان باالتر از مشهد و
تهران فروخته می شود که جای سوال دارد .چه
سازمانی بر این مراکز نظارت می کند؟
● چرا مسئوالن به فکر شهرستان راز و جرگالن
نیستند؟ این شهرستان محرومیت های زیادی
دارد.
● مسئوالن فکری به حال اتوبوس های بجنورد-
مشهد کنند .ما دانشجویان تا کی باید این مسیر
 240کیلومتری را  5ساعته و با اتوبوس های
قدیمی و نامناسب طی کنیم؟ از بس در بین راه
توقف می کنند اعصابمان خرد می شود.
● نصب سرعتگیر در راست گردها و چهارراه های
بجنورد ضمن وارد شدن خسارت به خودروها
باعث افزایش ترافیک در مرکز شهر و تصادف در
فصل یخبندان می شود.
● بعضی از کوچه ها مانند کوچه شهیدان زیبایی
در خیابان بسیج بجنورد پر از چاله های عمیق
است اما این چاله ها به دلیل ساخت و ساز بخش
خصوصی ایجاد شده است .مسئوالن شهری باید
ب��رای تضییع نشدن حقوق شهروندی اهرمی
داشته باشند تا آسفالتی که با وج��ود ساخت و
سازهای بخش خصوصی و مردم تخریب می شود
توسط خود آن ها هم ساخته شود.
● ج���اده س��ن��خ��واس��ت -ب��ج��ن��ورد وضعیت بسیار
نامناسبی دارد.
● رف��ت و آم��د به ترمینال بجنورد تابع مقررات
خاصی نیست و در بعضی از روزه��ا اج��ازه ورود
مسافران به این محل داده می شود و در بعضی از
روزها هم داده نمی شود.
● ورودی بجنورد از سمت تهران بسیار بد منظره
است در حالی که در این مکان به جای آهن آالت
و خودروهای فرسوده ای که جا خوش کرده اند
می توان فضای سبز یا پارک احداث کرد.
● چرا باغ باباامان روشنایی مناسبی ن��دارد تا از
ازدح��ام جمعیت در پارکینگ این مکان کاسته
شود؟
● داروخانه هالل احمر بجنورد برخی از داروهای
کمیاب را ن��دارد و بیماران ب��رای تأمین دارو با
مشکالت زیادی مواجه هستند.
● بیش از یک ماه است که به بهانه ساخت و بستن
روی جوی های خیابان نادر پل های منازل را که
به داخل خانه ها منتهی می شد تخریب و نیمه
کاره رها کرده اند؛ علت چیست؟
● راه های روستایی شیروان وضعیت نامناسبی
دارند و با این که بارها گفته شده که این راه ها
ساخته می شوند اما این وعده ها عملی نشده
است.
● وضعیت هیچ یک از بیمارستان های بجنورد
مناسب نیست .یا از نظر فضای فیزیکی مشکل
دارن���د ی��ا از نظر ام��ک��ان��ات ،تجهیزات و نیروی
انسانی.
● ک��وچ��ه ه��ای ش��ی��دا و مینو در خ��ی��اب��ان بسیج
بجنورد تاریک هستند.
● وجود سرعتگیرهای غیر استاندارد در بعضی از
محورهای روستایی برای رانندگان خطرآفرین
هستند .به عنوان نمونه در محور چلو به سمت
گلیان که از حادثه خیزترین نقاط شیروان است،
سرعتگیری با ارتفاع زی��ادی نصب شده است
آن هم بدون تابلو و عالمتی که هشدار دهنده
باشد.
● در بعضی از مغازه های لبنیاتی بجنورد ،نحوه
عرضه ماست و پنیر محلی بسیار نامناسب
است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

علی نیا  -رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای
اسالمی شهر بجنورد روز گذشته در گفت و گو با
خبرنگار ما از ح��ذف ع��وارض مربوط به ساخت و
ساز و پروانه ساخت برای سرمایه گذارانی که قصد
ساخت هتل ،مجتمع اقامتی و مهمانپذیر طی سال
آینده را در بجنورد دارند ،خبر داد«.نقیب» افزود:
در دفترچه عوارض سال آینده هر کسی در بجنورد

یک مسئول خبر داد:

حذف عوارض ساخت و ساز برای
مجتمعهای اقامتی در بجنورد

سازی عرصه آینه خانه مفخم و عمارت مفخم خبر
داد و اضافه کرد :در فاز نخست  6واحد مسکونی
از این عرصه ها آزاد سازی می شود.وی هزینه آزاد
سازی این  6پالک را حدود یک میلیارد و  200تا
 500میلیون تومان برشمرد و گفت :قرار شده است
با کمک راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استاندار
در بخشی از شهر از طریق کمیسیون ماده  5نسبت

قصد ساخت هتل ،مهمانپذیر و مجتمع اقامتی
داشته باشد از پرداخت ع��وارض معاف اس��ت.وی
هدف از این اق��دام را کمک به سرمایه گ��ذاری در
مرکز استان یاد کرد  .وی اظهارداشت :در دفترچه
ع��وارض سال آینده آیتم ع��وارض مربوط به ساخت
این مراکز صفر شد.وی هم چنین از موافقت نامه ای
بین شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی برای آزاد

اخبار

«موالر» در راه صحنه
«م��والر» اثر نمایشی راه یافته به بخش استانی
جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه می رود.
سرپرست معاونت هنری اداره ک��ل فرهنگ و
ارش���اد اس�لام��ی خ��راس��ان شمالی ب��ا بیان این
مطلب به خبرنگار ما گفت :اثر نمایشی «موالر»
به کارگردانی «محمد شاکری» اثر راه یافته به
بخش استانی سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر
از بیست و ششم ماه جاری تا پنجم بهمن ماه در
پالتوی شمس اجرا می شود.
«ح��ی��دری» اف����زود :ای��ن اث��ر نمایشی در زم��ره
آثاری است که در یازدهمین جشنواره تئاتر استان
منتخب شد و پس از ارزیابی به بخش استانی سی
و پنجمین جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

دومین کنگره پیامبر اعظم
(ص) برگزار می شود

گزارشی از سوگ نشینی دیروز بجنورد در مسجد انقالب

جمع سالیق زیر یک سقف

دی��روز در مسجد انقالب بجنورد ،مراسم بزرگداشت مرحوم آیت ا...
هاشمی با حضور همه اقشار برگزار شد .نماینده محترم ولی فقیه،
استاندار ،مدیران ،فرماندهان ،علمای شیعه و سنی و عموم مردم از
اقشار مختلف در این مراسم حضور داشتند .همه سلیقه ها و نگرش ها
زیر یک سقف جمع شده بودند .مدیران ارشد در کسوت صاحب عزا به
حاضران خیر مقدم می گفتند .نماینده ولی فقیه و امام جمعه بجنورد در
کنار استاندار و معاونان وی دوشادوش یکدیگر به حاضران خوشامد می
گفتند .انگار همه صاحب عزایند و غم مشترکی دارند .تالوت آیات کریمه
قرآن زانو به زانوی وحدت حاضران نسیم امیدی بود که از این مراسم می
وزید .گویا این مراسم این پیام را فریاد می زد که در عالقمندی به نظام،
شیعه ،سنی و همه آحاد مردم با هر سلیقه ،هم صدا و همگامند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی سخنران این مراسم
بود.حجت االسالم «تقی عزیزی» در این مراسم با بیان این که آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی و قبل از آن
بسیاری از بحران ها را رفع کرد و حرکت در راستای استمرار نظام ،درس
زندگی ایشان است ،گفت :هوشیاری این مرد بزرگ ،بسیاری از مشکالت
نظام را رفع کرد .وی از مرحوم رفسنجانی به عنوان یک مجاهد حقیقی
فی سبیل ا ...نام برد که خدمات زیادی را برای انقالب اسالمی و پس
از انقالب انجام داده ب��ود.وی اف��زود :در دوران دفاع مقدس به وسیله
همین تیزهوشی ،رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل با یک پیروزی
استراتژیک به چاه های نفت عراق دست یافتند و در هنگام پذیرش قطعنامه
تمام مسئولیت آن را برعهده گرفتند .وی خطاب به مسئوالن اظهارداشت:

درسی که طی این مدت آموختیم این است که باید همه مسئوالن و مردم
در جهت استمرار نظام و وحدت بیش از پیش حرکت کنند و با دوری از
تخطئه نگاهشان به آینده نظام باشد و نیمه پر لیوان را ببینند.وی ادامه
داد :آنچه که از راه و روش این یار دیرین امام راحل(ره) برای عزت ملت
ایران می آموزیم ،اعتدال ،تحمل ،میانه روی و صبوری است.وی گفت :این
یار دیرین انقالب همواره در طول زندگی خود خدمات زیادی را ارائه داده؛
زمانی با مبارزات خود ،زمانی با صبوری و تحمل و اکنون نیز با ارتحال
خود درس وحدت کلمه و یکپارچگی را به ما می دهد.وی همچنین در
بخشی از صحبت هایش به بیان برخی تصورات ذهنی افراطی ها مبنی بر
چگونگی قرائت اذکار نماز میت از سوی رهبر انقالب اشاره و سخنان این
افراد را ظلم آشکار عنوان کرد.

تابستان 96؛ آماده سازی مجتمع خدماتی و رفاهی باباامان
علوی -مجتمع خدماتی و رفاهی باباامان در
تابستان س��ال  96آم��اده می ش��ود .معاون فنی و
عمرانی شهرداری بجنورد با بیان این مطلب به
خبرنگار ما اظهارداشت :در پارکینگ حاشیه جاده
باباامان تعدادی غرفه وجود دارد که پشت به شمال
و رو به جنوب ساخته شده است و در چنین شرایطی
دید کافی برای مسافران گذری از سمت مشهد به
بجنورد وجود ندارد« .کشمیری» ادامه داد :در سال

های گذشته زمین های ضلع شمالی این غرفه ها به
تملک شهرداری در آمد که تصمیم گرفته شد در این
راستا طرحی برای جذب مسافران ارائه شود .وی
خاطرنشان کرد :در حال حاضر غرفه های تجاری در
وسط پارکینگ باقی مانده است که برای این منظور
طرحی ارائه شد که این غرفه ها به صورت یک بال از
سمت جنوبی مسجد واقع در این مکان ،رو به جاده و
در معرض دید احداث شود که هم از وسط پارکینگ

برچیده شود و هم به آن ها ارتقای مساحت و کیفیت
داده شود .وی این طرح را آماده دانست و افزود:
ساخت این طرح بالفاصله بعد از تعطیالت نوروزی
و هم زمان با آغاز فصل عمرانی شروع خواهد شد و
اصرار داریم این طرح در تابستان سال آینده به بهره
برداری برسد.وی بیان کرد :بعد از ارائه این طرح،
این بحث پیش آمد که سازه ای به شکل بال نیز در
سمت راست و ضلع شمالی مسجد هم با کاربری

هایی مانند تجاری ،خدماتی و رفاهی تعریف شود
تا عالوه بر ایجاد منظره زیبا ،در جذب مسافران نیز
تأثیر به سزایی داشته باشد .به گفته وی این طرح
در کمیته فنی شهرداری به تایید رسیده است و تایید
ضمنی اعضای شورای شهر را نیز دارد .وی اعتبار
پیش بینی شده برای اج��رای این طرح در بودجه
سال  96شهرداری را یک میلیارد و  500میلیون
تومان عنوان کرد.

جانمایی پایگاه قهرمانی جودوی کشور در بجنورد
شیرازی  -دومین پایگاه قهرمانی ج��ودوی کشور در
بجنورد جا نمایی شد.معاون توسعه امور ورزش اداره کل
ورزش و جوانان خراسان شمالی با بیان این مطلب گفت:
این سالن ورزشی در منطقه محروم جوادیه بجنورد با
حضور خسرو منعمی مدیرکل ورز ش و جوانان استان،

خسرویار رئیس هیئت جودو و جمعی از فعاالن رشته
جودو صبح دیروز جانمایی شد«.عباس شاهی» افزود :در
حال حاضر سه پایگاه قهرمانی جودو در شهرستان های
بجنورد ،اسفراین و مانه و سملقان در حال فعالیت است و
در صورت راه اندازی این مکان شهرستان بجنورد دارای

 2پایگاه قهرمانی جودو خواهد شد.وی بیان کرد :این
منطقه در بجنورد از ظرفیت های بسیار خوبی در رشته
جودو برخوردار است و در صورت حمایت بیشتر اداره کل
ورزش و جوانان ،فدراسیون جودو و همکاری دستگاه
های مختلف استان به زودی در این منطقه محروم این

پایگاه راه اندازی خواهد شد.وی همچنین از برگزاری
جلسه ویژه با دادگستری ،شهرداری ،فرمانداری ،اداره
کل ورز ش و جوانان و هیئت جودوی استان خبر و ادامه
داد :جلسه ویژه با دستگاه های متولی برگزار و مشکالت
سالنورزشیشهدایمنطقهجوادیهتسهیلخواهدشد.

پاسخ به پیام مردمی
پ��ی��رو درج مطلبی در س��ت��ون ح��رف م��ردم
در تاریخ  95.10.16در م��ورد نظارت بر
مسافربران شخصی به استحضار می رساند:
سازمان تاکسیرانی با خ��ودروی گشت در
شیفت ه��ای صبح و بعد از ظهر مشغول
فعالیت و اعمال قانون است.
سرپرست تاکسیرانی بجنورد

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه
تعیین عوارض برای چغندر
روزنامه خراسان در شماره  3280که  10آبان
 1339ب��ه چ��اپ رس��ی��د ،در مطلبی در ستون
«گزارشها و اخبار خبرنگاران ما از شهرستانها» از
تعیین ع��وارض ب��رای چغندر تحویلی به کارخانه
در شیروان خبر داده است .در این مطلب که در
صفحه  6به چاپ رسیده است می خوانیم« :چهل و
چهارمین جلسه انجمن شهر شیروان در شهرداری
با حضور کلیه اعضای انجمن شهر و شهردار تشکیل
شد و انجمن تصویب نمود که از هر تن چغندر که
بکارخانه قند شیروان تحویل میشود  10ریال
عوارض بنفع شهرداری {به} وسیله کارخانه قند
وص��ول ش��ود ».در مطلبی دیگر در ای��ن ستون با
تیتر «شرکت در مسابقات قهرمانی استان» آمده
است« :طبق تصمیم فرماندار و رئیس تربیت بدنی
تیم کشتی شهرستان شیروان بسرپرستی مدیر
فنی تربیت بدنی در روز  11آبان جهت شرکت در
مسابقه کشتی استانی که در شهرستان تربت جام
برگزار میشود بدانصوب حرکت خواهند کرد».

به تغییرکاربری اقدام شود و از محل تغییرکاربری
و درآمد استحصالی که حاصل می شود ،با امالک
حریم آینه خانه تهاتر و سپس آزاد سازی شود که
امیدواریم تا پایان سال این اقدامات انجام شود.وی
افزود :پهنه ای به وسعت  4و یک دهم هکتار فضای
زیبا تقریبا مشابه حافظیه شیراز برای شهروندان و
گردشگران ایجاد خواهد شد.
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ﺳﻤﺖ رﺋﻴﺲ اداره ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى و ﮔﺮوه ﻫﺎى

ﺷﻤﺎ را از درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه  ١ﻣﺎده  ١٠آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕ� ﺗﺸ�ﻴﻞ ،ﺣﺪود وﻇﺎ�ﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات و ﭼﮕﻮﻧﮕ� ﻋﻤﻠ�ﺮد

اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ� ﺻﻨﻔ� ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ١٣١ﻗﺎﻧﻮن �ﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در روز
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫٠٨رأس ﺳﺎﻋﺖ  ١١:٠٠ﻇﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ�
آزادﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ� ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬ�ﻮر ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .در

ﺿﻤﻦ اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮﻣ� �ﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ� �ﺎﻧﺪ�ﺪاﺗﻮر� ﺟﻬﺖ ﻫﻴﺄت ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس را دارﻧﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮ�ﺶ

را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ �� ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� ﺑﻪ اداره ﺗﻌﺎون� ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﺷﻴﺮوان واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان

ﻋﺪل اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮورد�ﻦ روﺑﺮو� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺗﺤﻮ�ﻞ دﻫﻨﺪ) .رﻋﺎ�ﺖ ﺷﺮا�ﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧ� و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮا�
�ﺎﻧﺪ�ﺪاﻫﺎ اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ (.دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -١ :اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ

دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎى ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮوان

دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺼﺮف �ﺎر�ﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ١٤٥ :و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ� ﺗﻌﺎوﻧ� ٠٧٥٩٤٧٠٣٧٥ :در روز دوﺷﻨﺒﻪ

آﮔﻬﯽ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ
دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎى ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮوان

 /٩٥٣٠٧٧٨٦و

ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫٤رأس ﺳﺎﻋﺖ  ١٦٫٣٠در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ آل ﺷﻴﺦ ﺑﻪ آدرس

ﭼﻬﺎرراه ١٧ﺷﻬﺮ�ﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .از �ﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻋﻀﺎ� ﺷﺮ�ﺖ
ﺗﻌﺎوﻧ� دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذ�ﻞ ﺑﺎ در

دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ورﻗﻪ ﺳﻬﻢ� ،ﺎرت و �ﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻀﻮ�ﺖ رأس ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘﺮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺬ�ﻮر ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ و �ﺎ و�ﻴﻞ  /ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺧﻮد را �ﺘﺒ ًﺎ
ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ} .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ �ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ١٩

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣ�؛ ﺗﻌﺪاد آراء و�ﺎﻟﺘ� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺳﻪ
رأ� و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ �� رأ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد{

دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -١ :ﺗﻌﺪ�ﻞ اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر٩۵,١٠,٢٣ :

ﻫﻴﺄت ﻣﺪﯾﺮه

در مجمع هیئت ت��ی��ران��دازی اس��ت��ان «احمد
عنابستانی» برای سومین دوره به عنوان رئیس
این هیئت انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار ما ،مدیر کل ورزش و جوانان
استان در این نشست گفت :هیئت تیراندازی
با تفنگ و تپانچه بادی با توجه به وجود سالن
تخصصی تمرین از ظرفیت بسیار باالیی برای
فعالیت در اس��ت��ان و کشور ب��رخ��وردار اس��ت و
ام��ی��دواری��م ب��ا ب��رط��رف ک��ردن مشکالت سایت
اه��داف پ��روازی ،این رشته نیز در استان فعال
شود.
احمد عنابستانی تنها کاندیدای این مجمع نیز
در این نشست ضمن اشاره به وجود تنها سایت
اه��داف پ��روازی در شمال شرق کشور در استان
اظهارداشت :این سایت به دلیل خرابی دستگاه
پرتاب بشقاب در حال حاضر فعالیت ن��دارد که
امیدواریم با حمایت فدراسیون و اداره کل ورزش
و ج��وان��ان شاهد راه ان���دازی مجدد ای��ن سایت
باشیم.
در پایان این نشست احمد عنابستانی با کسب 11
رای از  15رای اخذ شده برای سومین سال پیاپی
به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

شناسایی  54محله پرخطر

آﻣﻮزﺷﯽ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

 /٩٥٣٠٧٩٢٥و

انتخاب رئیس هیئت
تیراندازی

معاون اداره کل بهزیستی خبر داد:

 /٩٥٣٠٨٢٦٢و

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ�

دوم��ی��ن کنگره پیامبر اعظم (ص) در استان
برگزار می شود.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری
مساجد خ��راس��ان شمالی روز گذشته با اعالم
این خبر به خبرنگار ما گفت :مرحله استانی این
کنگره با محوریت تعامل ادی��ان الهی ،معرفی
چهره اسالم راستین و پیامبر رحمت(ص) ،اسالم
و جوانان و اس�لام هراسی؛ استراتژی شیطانی
برگزار می شود.
«هاشم شیرازیان» اف��زود :عالقه مندان تا دهم
بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه
ارسال کنند و آثار برگزیده به مرحله کشوری که
هم زمان با سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های
مساجد به میزبانی کرمان برگزار می شود ،ارسال
خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد :پاسداشت مقام و منزلت
پیامبر عظیم الشان اسالم(ص) ،آغاز یک حرکت
منسجم فرهنگی در راستای تبیین اندیشه های
راهبردی پیامبر اسالم(ص) ،ایجاد بستر مناسب
در اتحاد و انسجام جامعه اسالمی و هماهنگ
سازی فعالیت های فرهنگی و مناسبتی مساجد
به وی��ژه کانون ه��ای فرهنگی و هنری از جمله
اهداف کنگره عنوان شده است.

 /٩٥٣٠٨٠٣٧و

علی نیا 28 -محله شهری و  26روستای در
معرض خطر آسیب ه��ای اجتماعی و اعتیاد از
ابتدای سال تاکنون در خراسان شمالی شناسایی
شدند.
معاون پیشگیری و درم��ان اداره کل بهزیستی
خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما
گفت :شناسایی محله های پرخطر و در معرض
خطر اعتیاد یکی از برنامه های این نهاد برای ارائه
آموزش های الزم و توانمند سازی افراد در معرض
خطر است.
«هاجر پاکدین» با اشاره به این که هم اکنون این
طرح در حال اجراست ،افزود :پیشگیری از آسیب
های اجتماعی و اعتیاد در محله های شناسایی
شده توسط گروه تسهیلگر انجام می شود و این
افراد با فن بیان باال و مهارت الزم برای برقراری
ارتباط با جامعه هدف خود اقدام می کنند.
وی تصریح ک��رد :ای��ن گ��روه ها وارد محله های
شناسایی شده می شوند و آموزش و خدمات الزم را
به جامعه هدف ارائه می دهند.وی هدف این گروه
را شناسایی محله های پرخطر و توانمندسازی
آنان برای مقابله با آسیب های اجتماعی عنوان
و بیان ک��رد :از ظرفیت هایی مانند مساجد و
حسینیه ها برای استقرار در محله های اجرای
طرح استفاده می شود.

