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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اهل سنت استان عازم مشهد
الرضا می شوند

نجاهی -طالب و مدرسان حوزه های علمیه اهل سنت خراسان شمالی
امروز به منظور زیارت امام رضــا(ع) عازم مشهد می شوند.آخوند «دولت
گلدی نجاهی» مــدرس حــوزه علمیه حامدیه کالته بهار در گفت و گو با
خبرنگار ما ،با بیان این که  ٨٠طلبه و مدرس حوزه های علمیه اهل سنت

استان در قالب دو اتوبوس به این اردوی زیارتی  2روزه اعزام می شوند
گفت :این سومین اردوی زیارتی طالب و مدرسان اهل سنت استان در سه
سال گذشته است که امسال نیز در سفر به مشهد مقدس برنامه های زیارتی،
فرهنگی و ...در نظر گرفته شده است.

فرماندار :اعتبار ،پیش بینی شده ولی علوم پزشکی در خصوص مکان پروژه اعالم نظر نکرده است

بیماران و احداث بیمارستان راز و جرگالن معطل یک نظر
نجاهی
راز و جرگالن با جمعیت  ۶٠هزار نفر از داشتن
بیمارستان محروم است و نبود درمانگاه مجهز
و شبانه روزی و اورژانس جاده ای در بخش پر
جمعیت جرگالن بر شدت این معضل افزوده
است.چندی پیش «صالحی» استاندار خراسان
شمالی در نشستی مشترک با قائم مقام و
معاون وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
با اشاره به این که اهالی راز و جرگالن از داشتن
بیمارستان محروم هستند گفته بود که  ٣مرکز
شبانه روزی موجود در این شهرستان برای
ساکنان منطقه کافی نیست.
نبود راه ارتباطی مناسب ،فاصله این شهرستان
تا اولین بیمارستان ،محرومیت و دورافتادگی
از مرکز اســتــان ،مــی تــوانــد ض ــرورت احــداث
بیمارستان را در این منطقه توجیه کند.
با این حال راز و جرگالن دارای  ٧درمانگاه در
بخش های مرکزی ،غالمان و جرگالن است که
درمانگاه شهر راز شبانه روزی است.
یکی از اهالی راز و جرگالن در این بــاره می
گوید :راز و جرگالنی ها از بیمارستان محروم
هستند و بیشتر درمانگاه ها نیز شبانه روزی
نیستند و این معضل اهالی را در بهره مندی از
خدمات درمانی با مشکل مواجه کرده است.
«روستا» می افزاید :بیماران برای بستری شدن

چاره ای جز مراجعه به بیمارستان های مرکز
استان ندارند و متحمل هزینه های زیادی می
شوند این درحالی است که در صورت احداث
بیمارستان در شهرستان از هزینه ها و زمان
صرف شده کاسته خواهد شد.یکی دیگر از
اهالی که به معرفی خود در این گزارش تمایلی
ندارد می گوید :در صورت بروز تصادف در این
شهرستان ،مدت زمان زیادی طول می کشد تا
آمبوالنس ،فرد مصدوم را به اولین بیمارستان
منتقل کند.وی می افزاید :خدمات درمانی
ارائه شده در بیمارستان با خدمات درمانگاه
های دایر در شهرستان قابل مقایسه نیست و
سال هاست که مردم محروم این منطقه منتظر
ایجاد بیمارستان و تجهیز درمانگاه ها هستند.
وی با بیان ایــن که اکثر بیماران اورژانــســی
در راز و جرگالن به مرکز استان اعــزام می
شوند تصریح می کند :زمان مهمترین مقوله
برای مــوارد اورژانسی به ویژه حادثه دیدگان
تصادفات است.
در ایــن بــاره رئیس ش ــورای شهرستان راز و
جرگالن با اشاره به این که احداث بیمارستان
در راز و جرگالن از ضروریات است می گوید:
محرومیت از بیمارستان سبب شده تا اهالی از
روستاهای دور و نزدیک برای بستری شدن و
ویزیت توسط متخصص به بجنورد مراجعه کنند
که برخی از آن ها توانایی پرداخت هزینه ها را
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شهرستان ها

خبر
استاندار در شیروان اعالم کرد:

شایسته ساالری در انتخاب مدیران

استاندار خراسان شمالی شایسته ساالری را مبنای انتخاب مدیران اعالم کرد« .صالحی» در بازدید از
بخشداری مرکزی شیروان با اشاره به انتصاب اولین بخشدار زن خراسان شمالی در این بخش تصریح کرد:
در خراسان شمالی بنا بر این است که از استعداد افراد مختلف با جنسیت های زن و مرد ،از قومیت ها و
مذاهب مختلف بر اساس شایسته ساالری استفاده کنیم.وی با بیان این که چون در این رابطه ظلم مضاعفی
به بانوان جامعه صورت گرفته است با اولویت بانوان و اقلیت های مذهبی کار را شروع کرده ایم اظهار کرد:
امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند تا زنان جامعه به عنوان آینده سازان و افرادی که مدیران آینده را پرورش
می دهند در جایگاه مدیریتی خود قرار گیرند.

از شهرستان ها چه خبر؟

راز و جرگالن
دارای
٧درمانگاه در
بخشهای
مرکزی،
غالمان و
جرگالن است

ندارند و در صورت احداث بیمارستان در راز و
جرگالن بخشی از مشکالت حل خواهد شد.
«واحد خالدی» تصریح می کند :برای احداث
بیمارستان پیگیری های قابل توجهی توسط
مسئوالن شهرستان انجام و اعتبارات الزم
از طــرف دول ــت پیش بینی شــده اس ــت.وی
ادامه می دهد :به زودی مشکل مکان احداث
بیمارستان برطرف خواهد شد و با تفاهم و
همدلی اهالی شهرستان موقعیت جغرافیایی
ایجاد بیمارستان مشخص و در پی آن عملیات
احداث آغاز خواهد شد«.نعمتی» رئیس شبکه
بهداشت و درمان راز و جرگالن نیز می گوید:
احداث اولین بیمارستان در شهرستان از طریق

مسئوالن استان در حال پیگیری است و منتظر
تعیین مکان هستیم و در صورت تعیین مکان
هیچ مشکلی برای احداث نداریم و برای ایجاد
بیمارستان آمادگی کامل داریم.فرماندار راز و
جرگالن نیز با اشاره به این که اعتبارات برای
ایجاد بیمارستان در نظر گرفته و پیش بینی
شــده اســت می گوید :در حــال حاضر مقوله
تعیین مکان بــرای احــداث بیمارستان مانع
شده اســت«.زارعــی» با بیان این که دانشگاه
علوم پزشکی برای مکان احداث بیمارستان به
جمع بندی نرسیده است اظهار می کند :در
صورت تعیین مکان اقدامات الزم برای ایجاد
بیمارستان انجام خواهد شد.

سند توسعه گرمه تهیه می شود

معدوم سازی  500کیلو گوشت غیربهداشتی

محمودیان-فرماندار گرمه از تشکیل کمیته ای
برای تهیه پیش نویس سند توسعه این شهرستان خبر
داد« .محمدزاده» در جلسه کمیته برنامه ریزی این
شهرستان گفت :مسئوالن برای تعریف پروژه باید از
نقشه راه یا سند توسعه استفاده کنند.وی افزود :از
مجموع اعتبارات  18میلیارد و  900میلیون تومانی
که برای این شهرستان در نظر گرفته شده 3 ،میلیارد
و  100میلیون تومان از محل مصوبات سفر رهبری
است و از محل های دیگر حدود  45درصد تخصیص اعتبار داشته ایم .وی گفت :صددرصد اعتبارات گرمه از
محل مصوبات سفر رهبری در سال جاری تخصیص پیدا خواهد کرد.

برومند 500 -کیلوگرم گوشت قرمز غیر بهداشتی
از خــودروی حامل فــراورده های خام دامــی در مانه و
سملقان کشف و معدوم شد .رئیس اداره دام پزشکی مانه
و سملقان گفت :طی نظارت مستمر بازرسان از مراکز
تولید ،نگهداری و عرضه انواع فراورده های خام دامی،
 500کیلو گوشت قرمز تازه و منجمد مشکوک کشف و
پس از نمونه گیری و انجام آزمایش های مربوطه غیرقابل
مصرف بودن آن ها شناسایی شد .دکتر «احمدی» افزود:
کارشناسان واحد نظارت شبکه دام پزشکی مانه و سملقان اقدام به معدوم سازی فراورده های خام فاسد به روش
بهداشتی و مالک خودروی متخلف بهداشتی را برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

محمودیان -گرمه
*فرماندار گرمه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان بر آگاه سازی خانواده ها
تاکید کرد«.محمدزاده» با بیان این که در حوزه مواد مخدر مشکل سخت افزاری نداریم و مشکل اساسی نرم
افزاری یعنی کمبود آگاهی است افزود :باید با نگاه تخصصی به موضوع نگریسته و مهارتهای اجتماعی و
علم مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر آموزش داده شود.
وی ضرورت مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت جمعی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری
از آسیب های آن را مورد تأکید قرار داد و گفت :آسیبها و خطرات مواد مخدر و اعتیاد در ابعاد فردی،
اجتماعی ،شغلی و خانوادگی با آگاه سازی اجتماعی ،توسعه اقدامات فرهنگی و آموزش همگانی ،اطالع
رسانی هدفمند و جامع و بهره مندی از ظرفیت رسانه ها قابل کنترل ،پیشگیری و مهار است.وی اظهار کرد:
مهمترین آسیب اجتماعی در حال حاضر مواد مخدر است که منشأ سایر آسیب های اجتماعی مانند طالق
و سرقت است.
*مسابقه روزنامه دیواری با موضوع هفته کتاب و کتاب خوانی با حضور دانش آموزان در مدارس ابتدایی
گرمه برگزار شد«.اربابی» رئیس اداره کتابخانه های عمومی گرمه گفت :بیش از  10روزنامه دیواری توسط
دانش آموزان ابتدایی به صورت گروهی تهیه و به برترین گروه ها به رسم یادبود جوایزی اهدا شد.
معینی-جاجرم
*«غضنفری» بخشدار سنخواست در بازدید از روند بازسازی و مرمت قلعه تاریخی رباط قلی در بخش سنخواست از
آماده شدن این بنای تاریخی برای بازدید گردشگران در نوروز  97خبر داد.
*«ارجمند» بخشدار شوقان به منظور دهگردشی با محوریت بررسی و پیگیری مشکالت در حوزه کشاورزی از
روستای جوشقان بازدید کرد.
نجفیان-اسفراین
*«ارغیانی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین با اشاره به این که گروه تعزیه خوانی طفالن مسلم
از این شهرستان در هفتمین سوگواره خیمه ها و نجواها خوش درخشیده است ،گفت :این گروه تعزیه خوانی
به سرپرستی علی اصغر حکیم شناس توانست به عنوان گروه برتر خراسان شمالی انتخاب شود.
میم پرور-فاروج
*رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فاروج از برپایی  5موکب در مسیر زائران پیاده حرم رضوی با کمک خیران
و دستگاه های اجرایی در این شهرستان خبر داد و گفت :تاکنون از  14هزار زائر پیاده که از مسیر استان های
شمالی و گلستان وارد شهرستان شده اند ،استقبال شده است«.علیپور صحرا» گفت :در مساجد و حسینیه های
شهرستان در هر شب  ۲۵۰۰نفر و بقیه زائران نیز در سالن های ورزشی اسکان داده میشوند.وی ابراز کرد:
ب ها در دستور کار قرار دارد تا مبلغان اعزامی به برگزاری برنامههای فرهنگی ،حلقههای
استقرار روحانیون در موک 
معرفت ،پرسش و پاسخ دینی ،مشاوره ،ادعیه و عزاداری ویژه زائران دهه پایانی صفر بپردازند.
*«مریم مومن زاده» رئیس اداره کتابخانه های فاروج گفت :آیین نواختن زنگ مطالعه در مدارس فاروج و به صورت
نمادین در دبستان امین زاده با حضور فرماندار و مسئوالن شهرستان ،تقدیر از نویسندگان و صاحبان قلم ،دیدار با
امام جمعه و فرماندار ،برپایی مسابقات و نمایشگاه های مختلف و افتتاح پروژه های مختلف در این بخش همچون
افتتاح کتابخانه روستای خرق شهرستان از جمله برنامه ها در هفته کتاب و کتاب خوانی است.
*مدیر آموزش و پرورش فاروج در نشست هم اندیشی کمیته کیفیت بخشی آموزشی که با محوریت بررسی
علل تکرار پایه برگزار شد گفت :فاروج در برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمند سازی ویژه معلمان ابتدایی
و پیش دبستانی جزو شهرهای پیشرو است و برگزاری کارگاه های آموزشی اولین گام در راستای ارتقای
سطح توانمندی همکاران و آموزش دانش آموزان خواهد بود«.معتمدی» بر ضرورت شناسایی دانش آموزان
نیازمند با هدف حمایت مالی و تحصیلی تاکید کرد.

