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حرف مردم
 I Iترافیک در چهارراه

آیین توزیع  2هزار و  ۶۰۳سری لوازم گرمایشی بین نیازمندان استان برگزار شد

یکی از علت های ترافیک در چهارراه امیریه
بجنورد از سمت خیابان رضا امامی شمالی،
بی توجهی برخی رانندگان ،در باز گذاشتن
مسیر راست گرد به سمت خیابان طالقانی
غربی است که گاهی موجب صف طوالنی
خودروها می شود.

خبر

فصل جدید همکاری در
عمران استان
نشست مشترک استاندار خراسان شمالی و
فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه(ع) استان با
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص)،
روز چهارشنبه برگزار و فصل جدید همکاری در
عمران استان آغاز شد.
بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی و امــور بین الملل
اســـتـــانـــداری خـــراســـان شــمــالــی ،در دیـــدار
«محمدرضا حسین نــژاد» ،استاندار خراسان
شمالی با ســردار «هــوش الــســادات» ،فرمانده
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) در خصوص
فصل تــازه همکاری و مشارکت ایــن قــرارگــاه
در طرح های زیرساختی بزرگ و عام المنفعه
استان گفت و گو شده اســت .در این دیــدار از
فرمانده قــرارگــاه سازندگی خاتم االنبیا(ص)
برای سفر به استان نیز دعوت شد.

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

تشییع پیکر پاک یک
شهید در اسفراین

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

روزنامه خراسان در شماره  9558که 5
مرداد  1361به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  3از تشییع پیکر پــاک یک
شهید در اسفراین خبر داده اســت .در
این مطلب می خوانیم« :دیروز صبح پیکر
پاک پاسدار شهید ابوالقاسم موالئی که
در عملیات پیروزمندانه رمضان بدرجه
رفیع شــهــادت نائل شــده بــود بــا شرکت
امت شهیدپرور اسفراین از مقابل مسجد
جــامــع بــســوی ســپــاه و از آنــجــا بــســوی
زادگاهش روستای کبوترخانه تشییع و به
خاک سپرده شد».

یوسف پرهیزکار -آیین توزیع  2هزار و  ۶۰۳سری
لـــوازم گرمایشی شــامــل بــخــاری و آبگرمکن بین
نیازمندان خراسان شمالی برگزار شد.معاون توسعه
مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در این
آیین از اقدامات مطلوب کمیته امداد در جهت ارائه
برنامه های به روز و متناسب با نیاز جامعه تقدیر کرد.
«علی بیگ زاده» در مراسم توزیع  2هــزار و ۶۰۳
سری لوازم گرمایشی بین محرومان استان به همت

کمیته امداد خراسان شمالی افزود :برنامه ریزی به
موقع و ارائه طرح های خدماتی کمیته امداد متناسب
با مقتضایات زمان در خدمت به مردم و محرومان
قابل تقدیر اســت.وی از مــردم خراسان شمالی به
عنوان سخاوتمندترین افــراد در کشور نــام بــرد و
اظهارکرد :مردم خراسان شمالی با وجود مشکالت
در تمام اوقات در کنار هم حضور داشته اند و با کمک
های نوع دوستانه در دستگیری از نیازمندان سرآمد
هستند«.بیگ زاده» گفت :مردم نوع دوست استان
در طرح مواسات و همدلی دوشادوش دستگاه های
اجرایی همچون کمیته امداد و سپاه توانستند زمینه
خدمتگزاری به محرومان را فراهم کنند.
وی همچنین تامین جهیزیه و تامین بستر مناسب
ازدواج بــرای جــوانــان نیازمند را کــاری ارزشمند
برشمرد و خاطرنشان کــرد :برنامه ایــن نهاد در
سالروز میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)
و اهــدای جهیزیه به زوج های نیازمند قابل تقدیر

است.مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی نیز در
این آیین گفت :در زمستان امسال برای تهیه وسایل
گرمایشی منازل مددجویان بیش از  ۵میلیارد و
 ۱۰۰میلیون تومان هزینه شده است.
«مجید الهی راد» افــزود :طی برنامه ریــزی صورت
گــرفــتــه ،کــار تــوزیــع  2هـــزار و  ۶۰۳ســری لــوازم
گرمایشی به صورت رسمی آغاز شد.
وی افزود :طی این طرح هزار و  ۴سری آبگرمکن به
ارزش  2میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان بین نیازمندان
توزیع می شود .وی خاطرنشان کرد :همچنین هزار و
 ۵۹۹سری بخاری نیز به ارزش  2میلیارد و ۸۰۰
میلیون تومان به محرومان استان اهدا می شود.
وی در ادامــه به اجــرای طرح کیو آر ویژه مشترکان
صدقات در استان اشاره کرد و ادامه داد :بر اساس
اقدامات صورت گرفته برای تمام مشترکان صدقات
کد کیو آر صادر و به در منازل آنان ارسالشده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با بیان این که

کد کیو آر با هدف اشاعه روزافزون فرهنگ احسان
و انفاق و استفاده از شیوههای نوین در پرداخت
صدقات و سایر کمکهای مردمی اســت ،افــزود:
تاکنون کد های مختلفی برای هر شهید استان صادر
و برای زنده نگه داشتن نام این بزرگواران ،تقدیم
خانواده های آنان شده است .وی ادامه داد :اکنون
در حال صدور کدهای کیو آر ویژه کارکنان دستگاه
های اجرایی هستیم.

خداحافظی با مصلح شیروانی
استاد حاج «محمدحسین ظهیریان» ،متخلص به
مصلح شیروانی ،شاعر پیش کسوت شیروان و از
خادمان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ،چهارشنبه

 ۲۲دی  ،۱۴۰۰دارفــانــی را وداع گفت.استاد
«ظهیریان» ،شاعری طنزپرداز و متولد ۱۳۰۶بود که
بهعلتکهولتسن،جانبهجانآفرینتسلیمکرد.از

کاهش  ۲۷درصدی آمار طالق در فاروج
میم پــرور -آمار طالق در شهرستان فــاروج طی
 ۹ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۲۷درصــد کاهش یافته اســت .فرماندار فــاروج
با بیان این مطلب در جلسه کارگروه اجتماعی
ایــن شهرستان اظهارکرد :خوشبختانه با توجه

به اقدامات انجام شده در شهرستان و همچنین
راه انــدازی مراکز مشاوره و برگزاری دوره های
آمــوزشــی پیشگیری از آســیــب هــای اجتماعی،
آمـــار طــاق کــاهــش چشمگیری داشــتــه اســت.
«ابوالحسن نجفی» افزود :در راستای پیشگیری

دمای هوا  8درجه کاهش می یابد

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با اعالم هشدار نارنجی از احتمال بارش باران و برف و کاهش 8
درجه ای دما در استان خبر داد .بر اساس این هشدار ،سامانه بارشی جدیدی از جمعه شب وارد استان
شده است که به دنبال آن وزش باد لحظه ای بسیار شدید ،بارش باران و برف ،مه گرفتگی و در پاره ای از
نقاط رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات کوالک برف را شاهد خواهیم بود .اغلب نقاط استان به ویژه در روز
شنبه جنوب شرق استان شامل شهرستان اسفراین و بخش هایی از فاروج و یک شنبه شمال غرب استان
شامل شهرستان های راز و جرگالن و مانه و سملقان تحت تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت .احتمال
جاری شدن رواناب ،لغزندگی جاده ها ،کاهش دید در جاده ها و کاهش  6تا  8درجه ای دما از شنبه تا
صبح دوشنبه با ورود این سامانه پیش بینی شده است .زمان پایان فعالیت سامانه بارشی فردا شب است.

او ۳اثر با عناوین کوچه باغ خنده ،در کوچه باغ خاطره
هایم و از زمان تا زمان ،به یادگار مانده است.آن گونه
که عباسپور ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

از آسیب های اجتماعی ،طرح «حیات» و کالس
هــای آمــوزشــی در مساجد ،روســتــاهــا و محالت
برگزار شود .وی با اشاره به راهکارهای مناسب
در راستای افزایش نشاط اجتماعی افــزود :طی
 ۱۵روز آینده و در راستای حمایت و پشتیبانی
از تــولــیــد روســتــایــیــان ،روســتــاهــای پرجمعیت
شهرستان و مراکزی که قابلیت دارند شناسایی
شوند به گونه ای که در تمام روزهای هفته هر روز

شیروان گفته است :این شاعر پیشکسوت ،همیشه
در برنامه های شعر فعالیت های بسیاری داشت و در
جشنوارهبومیمحلیشعرموردتقدیرقرارگرفت.

در یک نقطه جمعیتی این بازار راه اندازی شود و
در این زمینه در تمام نقاط شهرستان تداخل نیز
صورت نپذیرد.
وی خاطرنشان کــرد :با توجه به مناسبت های
پیش رو و در راستای افزایش نشاط اجتماعی،
فضاسازی شهری ،دیوارنویسی ،طبیعت گردی،
بــرگــزاری مجالس جشن و همایش پــیــاده روی
خانوادگی در شهرستان برگزار شود.

افزایش  ۸۹درصدی حمل غیرمجاز دام در استان

کارشناس مسئول قرنطینه اداره کل دام پزشکی خراسان شمالی گفت :طی  ۹ماه امسال  ۲هزار و ۸۲۰
رأس دام غیرمجاز در استان کشف شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۸۹درصد افزایش دارد.
«فریدون اوغازیان» به خبرنگار ایرنا اظهارکرد :امسال  ۲هزار و  ۷۸۶رأس دام سبک و  ۳۴رأس دام سنگین
که به صورت غیرمجاز حمل می شد ،شناسایی شد ،این رقم در مدت مشابه سال گذشته هزار و  ۳۷۵رأس
دام سبک غیرمجاز و  ۱۱۱رأس دام سنگین غیرمجاز بود.وی افزود :امسال  ۵۷فقره پرونده حمل غیرمجاز
یا قاچاق دام و فراورده های دامی به مراجع قضایی ارسال و در این زمینه  ۱۴۱خودرو توقیف و با متخلفان
برخورد قانونی شد.کارشناس مسئول قرنطینه اداره کل دام پزشکی خراسان شمالی اظهارکرد :امسال
حمل غیرمجاز پرندگان زنده به تعداد  4هزار و  ۲۷۲قطعه شناسایی شد.

اخبار

قاب شکوه مادری در
دستان مادر شهید «برزگر»
قرار گرفت
مراسم تکریم مادر شهید واالمقام «فیروز برزگر» در
قالب دیدارهای صمیمانه «شکوه مادری» با حضور
نماینده ولی فقیه در بجنورد برگزار شد.به گزارش
ستاد ارتباطات رسانه ای (فهما) از خراسان شمالی،
طرح ملی «شکوه مــادری» با حضور نماینده ولی
فقیه در خراسان شمالی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و مدیر ستاد فهمای استان در قالب دیداری
صمیمانه با مادر شهید «فیروز برزگر» ،از شهدای
گلگون کفن دوران دفاع مقدس ،اجرا شد.حجت
االسالم و المسلمین «نوری»،نماینده ولی فقیه در
خراسان شمالی ،در این دیدار معنوی و ارزشمند،
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا را تکلیف خواند
و گفت :این وظیفه ماست که فرهنگ متعالی شهدا
را زنده نگه داریم و از آن محافظت کنیم« .شیرازیان»
مدیر ستاد فهمای استان هم طــرح ملی «شکوه
مادری» را مرحله دوم اجرای «سه شنبه های تکریم»
و با هدف شناسایی و تکریم خانواده معظم شهدا،
ایثارگران ،چهره های ماندگار ،نخبگان و نوجوانان
و جوانان ممتاز در عرصه های فرهنگی و هنری،
اجتماعی ،دینی و علمی محله پیرامون مسجد بیان
و افتخاری ارزشمند برای اهالی مسجد اعالم کرد.
در این دیدار خانواده شهید برزگر ،با ذکر خصایص
و ویژگیهای آن شهید به مــرور برخی خاطراتش
پرداختند و در پایان نیز با اهدای هدیه و یادبودی
توسط مسئوالن حاضر ،یاد و خاطره شهید بزرگوار
گرامی داشته و مادر آن شهید تکریم شد.
گفتنی است ،شهید «فیروز برزگر» ،در سال 1365
در عملیات کربالی  2به درجه رفیع شهادت نائل
شد.

برگزاری اجالسیه جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم و
علمای بالد
دوازدهــمــیــن اجالسیه جامعه مدرسین حــوزه
علمیه قم و علمای بالد روز پنج شنبه به شکل
ویــدئــو کــنــفــرانــس بــا حــضــور حــجــت االســــام و
المسلمین «نوری» ،نماینده ولی فقیه در خراسان
شمالی و امام جمعه بجنورد و تعدادی از مسئوالن
استانی در بجنورد برگزار شد .رسالت حوزه های
علمیه در تحقق و دفاع از اهــداف و آرمــان های
انقالب اسالمی از موضوعات مطرح شده در این
اجالسیه بود.

