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اخبار

پنج شنبه  22اردیبهشت  10 1401شوال 1443

حرف مردم
 I Iرعایت نشدن ایمنی

در برخی ساخت و سازها در خیابان های بجنورد،
ضوابط ایمنی رعایت نمی شود و داربست ها به
شکل نامناسبی نصب شده که ممکن است برای
عابران پیاده خطرساز شود.

خراسان شمالی  40سال پیش
در روزنامه

تشییعپیکرپاکشهید
«یوسف یزدانی» در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  9652که  30آبان
 1361به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه 7
از تشییع پیکر پــاک شهید «یوسف یــزدانــی» در
بجنورد خبر داده است .در بخشی از این مطلب
می خوانیم« :پیکرهای پاک پنج تن از رهــروان
امام حسین(ع) که شربت شهادت نوشیدند در
میان غم و اندوه گروه کثیری از مردم شهیدپرور و
همیشهدرصحنهشهرستانهاینیشابوروبجنورد
بطرز غرورآمیزی تشییع شد ...پیکر پاک پاسدار
شهید یوسف یزدانی در شهرستان بجنورد تشییع
و طی مراسمی در {گلزار شهدای} معصوم زاده این
شهرستانبخاکسپردهشد».

از میان خبرها

مهر اصالت ملی برای  11اثر
صنایعدستی استان
م ــدی ــرک ــل مــیــراثفــرهــنــگــی ،گـــردشـــگـــری و
صنایعدستی استان خراسان شمالی از دریافت
مهر اصالت ملی صنایعدستی برای  ۱۱اثر خراسان
شمالی خبر داد .بهگزارش روابطعمومی ادارهکل
مــیــراثفــرهــنــگــی ،گــردشــگــری و صنایعدستی
خراسان شمالی« ،علی مستوفیان» گفت :ششمین
دوره داوری مــهــر اصــالــت مــلــی صنایعدستی
استانهای منطقه  ۹کشور با حضور  3استان
خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی به میزبانی اداره
کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراسان رضــوی برگزار شد و آثــار این  3استان
مــورد داوری قــرار گرفت که از میان آثــار معرفی
شده ،استان خراسان شمالی  ۱۱اثر هنرمندان
صنایعدستی موفق به دریافت مهر اصالت ملی
شدند .وی تاکید کرد :آثاری که موفق به دریافت
نشان ملی مرغوبیت کاال (مهر اصالت) شدند شامل
رشتههای دستبافتههای داری ،نساجی سنتی،
رودوزی سنتی و ساخت سازهای سنتی بودند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شماره 3737

یادداشت

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

شورای فرهنگ عمومی ،پارلمان فرهنگی در استان هاست
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه و
رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی گفت :شورای فرهنگ
عمومی ،در واقع باید قرارگاه برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی باشد.
«سید مجید امامی» از شــورای فرهنگ عمومی به عنوان پارلمان
فرهنگی در استان ها یاد کرد و خواستار فعال تر شدن و کاربردی تر
شدن نشست های شورای فرهنگ عمومی در دوره جدید شد.
وی با تاکید بر رصــد فرهنگی گفت :در دوره جدید فعالیت های
شورای فرهنگ عمومی رویکرد شورایی و والیی خواهد داشت و در
واقع شورا باید قرارگاه برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی باشد« .امامی»
با بیان این که بسترهای تصمیم گیری فرهنگی در استان ها در خدمت
رئیس شورای فرهنگ عمومی خواهد بود ،تصریح کرد :هدف اصلی
شــورا مــردم ســاالری دینی و فرهنگی و تبدیل شــدن سیاست های
نظام به برنامه و راهکارهای اجرایی است .وی با بیان این که اولویت
های محدودی در دستور کار شورای فرهنگ عمومی کشور است و

معتقدیم اولویت های استان را مسئوالن بهتر می شناسند ،اظهار کرد:
سه حوزه صنایع فرهنگی ،نشاط فرهنگی و هویت فرهنگی به عنوان
اولویت های جدی ما در شورای فرهنگ عمومی کشور خواهد بود .
دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشور بر گفت و گوی هر چه بیشتر با
نخبگان فرهنگی تاکید کرد و افزود :اگر این امر شکل بگیرد بسیاری
از مسائل حل خواهد شد.نماینده ولی فقیه و رئیس شورای فرهنگ
عمومی خراسان شمالی هم گفت :تشکیل جلسات شورا در استان و
بحث و بررسی مسائل و تصویب و پیگیری برای اجرای آن ها در دستور
کار شورای فرهنگ عمومی استان است .حجت االسالم والمسلمین
«رضــا نــوری» اظهار کــرد :دستور کارهای جلسات شــورای فرهنگ
عمومی استان در کارگروه های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد
و پس از آن در جلسه شورا مطرح می شود و به تصویب می رسد تا به
نحو شایسته اجرایی و عملیاتی شود« .تقی صادقی» ،مدیرکل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی هم گفت :قطع ًا با فعال تر کردن

همراهی مردم و مسئوالن
برای جراحی اقتصادی

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ،مصوبات آن هم به صورت عملیاتی
پیگیری و اجرایی خواهد شد .دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشور
همچنین در نشست با استادان و فعاالن دانشگاهی و حوزوی استان
با اشاره به ظرفیت های خراسان شمالی گفت :این استان از لحاظ
تنوع قومیتی ،فرهنگی ،زبان و گویش ها و همچنین از نظر مکانی و
جغرافیایی بسیار غنی است و می طلبد که در دانشگاه های این استان
 ،مرکز مطالعات توسعه فرهنگی ایجاد شود« .امامی» یادآور شد :در
بودجه امسال 4600 ،میلیارد تومان اعتبار برای حل معضالت آسیب
های اجتماعی در نظر گرفته شده است.

بازدید جانشین نیروی زمینی ارتش از تیپ 130شهید دلجویان
امیر سرتیپ «نوذر نعمتی» جانشین نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور در تیپ130
شهید «دلجویان» از بخش های مختلف این تیپ
بازدید و با کارکنان دیدار کرد .امیر سرتیپ «نعمتی»

در جمع کارکنان تیپ  130شهید «دلجویان» گفت:
در نیروی زمینی ارتــش ،همه فعالیت ها بر مبنای
 3اصل والیــت مــداری ،عدالت محوری و شایسته
ساالری است و ما در همه حال وظیفه داریم آمادگی

راه اندازی قرارگاه تعالی سالمت و جوانی در استان
خراسان شمالی دارای سیر نزولی جمعیت است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شــمــالــی از تشکیل ق ــرارگ ــاه تــعــالــی ســامــت و
جوانی جمعیت در این دانشگاه خبر داد .دکتر
«محمدرضا اکبری» در جمع خبرنگاران گفت6 :
کمیته تابعه در بخش های مختلف تشکیل شده
اســت که بندهای قانون تعالی سالمت و جوان
سازی جمعیت را عملیاتی می کنند .وی با اشاره
به ایــن که خطر پیری جمعیت از یک دهــه قبل
احساس شده است ،ابــراز کرد :داده ها نشانگر
کاهش بــاروری از سال  13۶۵به بعد است ،اما

شهردار بجنورد:

خبرهایخوب
عمرانی در راه است

اینک با باز بودن پنجره جمعیتی و بهرهگیری از
فرصت طالیی موجود میتوانیم رشد جمعیت را
افزایش دهیم .وی با بیان این که قرارگاه جوانی
جمعیت نیز برای استفاده و بهرهمندی از زمان
موثر کنونی تشکیل شده است ،خواستار مشارکت
رسانه ها در اجرای سیاست های جوانی جمعیت
شد .وی خاطرنشان کرد :نرخ باروری کل استان
 2.1درصد و نرخ رشد جمعیت استان  1.2درصد
است و برای بهبود شاخصهای جمعیتی باید این
عدد را تا  2.5درصد رشد و افزایش داد .مدیر

شهردار بجنورد گفت :خبرهای خوب عمرانی در راه
اســت .دکتر «حمیدی» با بیان ایــن که قــراردادهــای
عمرانی در سطح  2منطقه درحال انعقاد است ،بیان
کرد :درنظرداریم ظرفیت و توان اجرایی شهرداری را با
بهره گرفتن از توان پیمانکاران ارتقا ببخشیم و عملیات
لکه گــیــری ،زیــرســازی و آسفالت معابر را بــه صــورت
گسترده شروع کنیم .وی افــزود :بارندگی های اخیر

مان را حفظ کنیم .به گــزارش روابــط عمومی تیپ
 130پیاده شهید «عبد ا ...دلجویان» خراسان
شمالی ،وی افــزود :ما در ارتشی خدمت می کنیم
که والیت فرمانده آن است و امروز ارتش جمهوری

گــروه سالمت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی نیز در این نشست گفت:
کاهش نــرخ جمعیت و بــاروری از شاخص هایی
اســت که بر اســاس آن رتبه استان ها سنجیده
می شود و استان خراسان شمالی با وجــود این
که وضعیت بهتری از میانگین کشوری دارد اما
دارای سیر نزولی جمعیت است و باید مطابق با
دستورالعمل های ابالغی برای کنترل و جبران
آن حــرکــت کـــرد .دکــتــر «مــریــم پــورآدیــنــه» بیان
ک ــرد :خــراســان شمالی از اســتــان هــای مهاجر
فرست است که عاملی تاثیرگذار بر روند تغییرات
جمعیتی استان بوده است.
وی با بیان این که طبق آخرین مطالعات انجام
شده استان در خطر متوسط رنکینگ ناباروری

موجب تاخیر در اجرای امور عمرانی شد اما به موازات
آن درتالشیم حرکت های خوبی در شهر انجام گیرد.
وی گفت :با توجه و تقویت نظارت ها ،آسیب پذیری
آسفالت را کاهش و عمر آن را ارتقا خواهیم داد و به
منظور مدیریت بر هزینه ها در بخش هایی از شهر از بتن
استفاده می کنیم .وی یادآور شد :تاکنون لکه گیری و
مرمت و آسفالت معابر بر اساس بلوک بندی شهر انجام

اسالمی ایران از آمادگی خوبی برخوردار است اما
ما به این قانع نیستیم و باید روز به روز بر توانمندی
های مان از لحاظ جسمی ،معنوی و تجهیزات مدرن
بیفزاییم.

اولیه و ثانویه قرار دارد ،اضافه کرد :تمهیدات و
تسهیالتی بــرای حمایت از نــابــاروری اندیشیده
شــده اســت و امــــروزه درمـــان هــا و هــزیــنــه هــای
پاراکلینیکی تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته اند.
وی افــزایــش ســن ازدواج ،افــزایــش تجرد و تک
فرزندی را به عنوان آسیب های جمعیتی کشور
و استان اعالم کرد « .پورآدینه» نرخ سالمندی در
استان را  12درصد ذکر کرد و افزود :این رقم در
کشور  9.44است و اگر چه استان وضعیت بهتری
دارد اما باز هم نگران کننده است.
مهندس «مجید پورخیاط» مدیر روابــط عمومی
و امــور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی استان
نیز در این نشست گفت :با حضور رسانه ها باید
مطالبه عمومی افزایش جمعیت شکل گیرد.

می گرفت ،اما طی بارندگی های اخیر و آسیب شناسی
معابر ،اولویت های منطقه ای تعریف کردیم تا نقاط
حادثه خیز و مشکل دار در اولویت قرار گیرند .به گفته
وی ،شیب بندی درست ،زیرسازی و روکش آسفالت با
کیفیت از جمله برنامه های شهرداری است که همزمان
با توقف بارندگی ها و خشک شدن زمین شروع خواهد
شد.

مهدی سیاح -اصالح نحوه تخصیص یارانه کاالهای
اساسی و حذف ارز ترجیحی از اقدامات بسیار مهمی
است که دولت در پیش گرفته است و با تعیین و واریز
یارانه جدید  300و  400هزار تومانی ،گام هایی برای
یک نوع جراحی اقتصادی و توزیع عادالنه یارانهها
برداشته است .طبیعی است اجرای کامل و سریع تر
این اقدام بسیار مهم که به تعبیر کارشناسان بسیار
ضروری است در کنار همه برنامه ریزی ها و فعالیت
های دولت ،به همراهی جدی مردم کشورمان نیاز
دارد .در این بین اطالع رسانی گام به گام به مردم
بــرای رفع دغدغه ها و پاسخ به پرسش های آن ها
بسیار ضــروری است؛ همان گونه که رئیس جمهور
هم در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت« :همه
مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصالح نظام
توزیع یارانهها و نحوه اجرای آن قرار گیرند .مردم عزیز
ما فهیم و بصیر هستند و اگر الزامات اجرای قانون
بودجه  ۱۴۰۱و برنامههای دولت در راستای سامان
دادن به اقتصاد کشور بــرای آن ها به درستی تبیین
شود حتم ًا در این زمینه همراهی خواهند داشت ».در
شرایط کنونی وظیفه دستگاه های متولی این است که
پرسش های مردم را درباره اجرای این برنامه مهم بدون
پاسخ نگذارند و در اولین فرصت به پاسخگویی اقدام
کنند .از سوی دیگر در صورت برطرف شدن نگرانی
مردم درخصوص موجود بودن ذخایر کاالهای اساسی،
استقبالکاذببرایخریدکاالهانیزازبینخواهدرفت.
بهعنواننمونهدرروزهایگذشتهشاهدبودیمکهمیزان
خرید برخی کاالها از جمله روغن و مرغ در مرکز استان
خراسان شمالی افزایش چشمگیری داشت که شاید
یکی از دالیل آن ،نگرانی از کمبود احتمالی آن ها باشد
در حالی که مسئوالن کشوری بر تأمین بودن ذخایر این
کاالها تأکید کرده بودند .در این جاست که از یک سو
مسئوالن باید به طور دائم به اطالع رسانی درباره توزیع
کاالها اقدام کنند و از سوی دیگر مردم عزیز کشورمان
نیزکههموارهدرپیشبرداهدافنظاممقدسجمهوری
اسالمی ایران ،همراه و همگام مسئوالن بوده اند نیز با
آرامش خاطر ،برای اجرای برنامه مهم اقتصادی ،مانند
همیشه،دولتراهمراهیخواهندکرد.

خبر

کرونا؛  21بستری دیگر
طی  24ساعت منتهی به ظهر دیــروز ۲۱ ،نفر دیگر
از بیماران مبتال به کرونا در استان بستری شدند
ومجموع بیماران کرونایی بستری در استان به ۸۲
نفر رسید .در این مدت  ،فوتی ناشی از کرونا در استان
ثبتنشد.

