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استـــانـــ ها 2

به جای سخن مدیر مسئول

بهره مندی بیش از  2هزار نفر از خدمات پزشکی
رایگان در شهرستان بجنورد

مســـئول ســـازمان بســـیج جامعـــه پزشـــکی ســـپاه جواداالئمـــه(ع) خراســـان شـــمالی از
ویزیـــت رایـــگان بیـــش از  2هـــزار نفـــر از افـــراد نیازمنـــد شهرســـتان بجنـــورد خبـــر داد.
ســرهنگ رمضــان موفــق ،گفــت :ایــن خدمــات رســانی بشردوســتانه از  17مردادمــاه تــا
 20ش ــهریور س ــال ج ــاری انج ــام ش ــده اس ــت.
وی اف ــزود :ای ــن ط ــرح در راس ــتای حمای ــت از نیازمن ــدان و اقش ــار آس ــیب پذی ــر مناط ــق

دفاع مقدس اوج ایثار و مقاومت ملت ایران
اسالمی است

توجه ویژه ای به حوزه آموزش و پرورش خواهیم داشت

زنگ ها به صدا در می آیند
گل و قرآن بیاورید

زن ــگ م ــدارس در س ــال تحصیل ــی جدی ــد در حال ــی ب ــه ص ــدا در م ــی آین ــد
ک ــه ای ــن س ــال از س ــوی مق ــام معظ ــم رهب ــری مزی ــن ش ــده اس ــت ب ــه " س ــال
دول ــت و مل ــت همدل ــی و ه ــم زبان ــی " .اقتضائ ــات و ش ــرایط خ ــاص س ــاالنه
ایجـــاب مـــی کنـــد کـــه تـــا همـــه ســـاله در انتخـــاب عنـــوان ســـال بـــه گونـــه
ای برنام ــه ری ــزی ش ــود ک ــه زمین ــه مقبولی ــت و پذی ــرش حداکث ــری آن توس ــط
آح ــاد جامع ــه مهی ــا گ ــردد.
در ح ــال حاض ــر در حیط ــه آم ــوزش و پ ــرورش علیرغ ــم تم ــام پیش ــرفت ه ــا ب ــاز
ه ــم ش ــاهد چالش ــهای بزرگ ــی در ای ــن ح ــوزه هس ــتیم .زنگه ــا در حال ــی ب ــه ص ــدا
در مــی آینــد کــه بســیاری از اولیــاء بــا مشــکالت اقتصــادی و مالــی گســترده ای
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد ،کــه باعــث بــاال رفتــن آمــار طــاق و ناهنجــاری
ه ــای اجتماع ــی و فق ــر و آس ــیب دی ــدن ک ــودکان م ــی ش ــود .
زنگه ــا در حال ــی ب ــه ص ــدا در م ــی آی ــد ک ــه در ص ــد باالی ــی از ک ــودکان ایران ــی
از کمب ــود تغذی ــه مناس ــب رن ــج م ــی برن ــد ،اگ ــر در س ــالهای گذش ــته در ط ــول
ســـال مرتـــب شـــیر رایـــگان بیـــن دانـــش آمـــوزان توزیـــع مـــی شـــد در ســـال
گذش ــته تحصیل ــی فق ــط  20ال ــی  30روز بی ــن دان ــش آم ــوزان ش ــیر توزی ــع ش ــد.
در ی ــک نظ ــر س ــنجی کوچ ــک در س ــر کالس ــهای آموزش ــگاهی ک ــه بن ــده در
آنج ــا مع ــاون آموزش ــی هس ــتم متوج ــه ش ــدم ک ــه در ی ــک روز از  28نف ــر دان ــش
ً
آم ــوز تقریب ــا  80در ص ــد ب ــدون ص ــرف صبحان ــه در س ــر کالس درس حاض ــر
ش ــده ان ــد ؛ در همی ــن آموزش ــگاه ک ــه در حاش ــیه ش ــهر م ــی باش ــد از بی ــن 170
دان ــش آم ــوز فق ــط  2ی ــا  3نف ــر دان ــش آم ــوز هس ــتند ک ــه اولی ــاء آنه ــا کارمن ــد
هســـتند ،بقیـــه دانـــش آمـــوزان از قشـــر ضعیـــف و متوســـط جامعـــه هســـتند و
متاســـفانه بســـیاری از آنهـــا نیـــز ،بـــا مشـــکالت حـــادی در خانـــواده دســـت و
پنج ــه ن ــرم م ــی کنن ــد.
زنگه ــا در حال ــی ب ــه ص ــدا در م ــی آین ــد ک ــه آم ــوزش وپ ــرورش ب ــا اقتص ــادی
بیمـــار روبـــرو اســـت ،امـــروزه اقتصـــاد آمـــوزش و پـــرورش یکـــی از دغدغـــه
ه ــای اساس ــی ای ــن عرص ــه اجتماع ــی و فرهنگ ــی م ــی باش ــد ،بهب ــود آن ام ــروزه
نیازمنـــد تدابیـــر شـــدید مدیـــران ایـــن حـــوزه مـــی باشـــد .در ســـال تحصیلـــی
گذشـــته یکـــی از مدیـــران وقـــت آمـــوزش وپـــرورش خراســـان شـــمالی بیـــان
داش ــت ک ــه آم ــوزش و پ ــرورش میلیون ــر زاغ ــه نش ــین اس ــت ک ــه ب ــا کم ــی تام ــل
روی ای ــن نکتـــه در خواهی ــم یاف ــت ک ــه ای ــن س ــخن ،س ــخن گزاف ــی نیس ــت
ً
اگـــر ایـــن میلیونـــر زاغـــه نشـــین امـــروز بـــه فالکـــت افتـــاده ،قطعـــا حاصـــل
ناکارآم ــدی در مدیری ــت م ــی باش ــد ک ــه تدبی ــر خ ــاص مدیری ــت دول ــت تدبی ــر
و امیـــد را مـــی طلبـــد .بایـــد امـــروز سیســـتم مدیریتـــی دولـــت تدبیـــر و امیـــد
ب ــه فک ــر مح ــک زدن خ ــودش در زمین ــه منزل ــت ده ــی ب ــه فرهنگی ــان ،بهب ــود
وضعی ــت معیش ــتی معلم ــان و نح ــوه دقی ــق نظ ــام رتب ــه بن ــدی و ش ــیوه صحی ــح
بودجـــه بنـــدی در آمـــوزش و پـــرورش باشـــد .چـــرا کـــه در ســـنوات گذشـــته
ای ــرادات بس ــیاری در ح ــوزه ه ــای مختل ــف از س ــوی کارشناس ــان و مدی ــران ب ــه
آم ــوزش و پ ــرورش وارد ش ــده اس ــت :در س ــنوات گذش ــته در اج ــرای خیل ــی
از تصمیمـــات ،مســـئولین دچـــار شـــتابزدگی بودنـــد کـــه گاهـــی آســـیب هـــای
جـــدی بـــر پیکـــره آمـــوزش و پـــرورش وارد مـــی شـــد.که امـــروزه آمـــوزش و
پ ــرورش موظ ــف اس ــت ک ــه بص ــورت تخصص ــی و آ گاهان ــه اق ــدام ب ــه تصمی ــم
گی ــری نمای ــد ت ــا خ ــدای ن ــا خواس ــته دیگ ــر ش ــاهد آس ــیب در ح ــوزه آم ــوزش
و پ ــرورش نباش ــیم  ،ب ــا کم ــی تأمـــل و مطالعـــه در حیط ــه آمـــوزش و پ ــرورش
در م ــی یابی ــم ک ــه متاس ــفانه خیل ــی از تصمیم ــات چن ــد س ــال اخی ــر دولتم ــردان
در آمـــوزش و پـــرورش محکـــوم بـــه شکســـت شـــده اســـت  ،طرحهایـــی کـــه
بـــه جـــز شـــعار و مانـــور دادن مدیـــران  ،حاصـــل دیگـــری نداشـــته اســـت بـــه
عنــوان مث ــال در خیل ــی از م ــدارس زمین ــه ای ب ــرای پاس ــخگویی ب ــه معاون ــت
آمـــوزش ابتدایـــی وحـــود نداشـــت و مدیـــران تمـــام هـــم و غـــم خویـــش را در
ط ــول س ــال تحصیل ــی فق ــط ص ــرف طرح ــی بن ــام جابراب ــن حی ــان م ــی نمودن ــد
ک ــه عم ــا فق ــط بارمال ــی ب ــر دوش خانــواده ه ــا م ــی گذاش ــت و از خالقی ــت
ه ــا خب ــری نب ــود و حاص ــل آن اف ــت ش ــدید دان ــش آم ــوزان و غفل ــت از درس و
متعاق ــب آن ع ــدم قبول ــی در م ــدارس تی ــز هوش ــان و نمون ــه م ــی ش ــد ،متاس ــفانه
در چن ــد س ــال اخی ــر ع ــاوه ب ــر اس ــتکبار جهان ــی ک ــه ب ــه ص ــورت گس ــترده
ب ــا راه ان ــدازی ش ــبکه ه ــای ماهــواره ای مختل ــف ،دی ــن و ایم ــان و فرهن ــگ
س ــرزمینمان را م ــورد ه ــدف ق ــرار داده اس ــت  ،دوگانگ ــی در رفت ــار مس ــئولین
نیـــز مضـــاف بـــر موضـــوع ،متاســـفانه باعـــث مشـــکالت عدیـــده ای در بیـــن
جوان ــان و نوجوان ــان ش ــده اس ــت.
اکنـــون اســـتکبار جهانـــی در قالـــب شـــبیخون فرهنگـــی کـــه از ســـالها پیـــش
زنـــگ خطـــرش توســـط مقـــام معظـــم رهبـــری زده شـــد و بارهـــا و بارهـــا در
س ــخنرانی ه ــای ایش ــان ش ــاهد دغدغ ــه و نگران ــی های ــش ب ــوده و هس ــتیم ،ه ــر
روز مصم ــم ت ــر و ج ــدی ت ــر از گذش ــته ب ــه فک ــر لگ ــد ک ــوب ک ــردن فرهن ــگ
و تم ــدن مل ــت ه ــا م ــی باش ــند ،در ای ــن بره ــه از زم ــان آنچ ــه ک ــه م ــی توان ــد
ب ــه فرمایش ــات و دغدغ ــه ه ــای مق ــام معظ ــم رهب ــری پاس ــخی در خ ــور بده ــد،
قطع ــا عظ ــم مل ــی و مدیریت ــی جه ــادی م ــی طلب ــد ک ــه تم ــام مل ــت دس ــت ب ــه
دس ــت ه ــم بدهن ــد ت ــا در جه ــت ش ــکوفایی اقتص ــاد و فرهن ــگ ای ــن س ــرزمین
گامه ــای اساس ــی بردارن ــد .و در ای ــن بی ــن دس ــت توانمن ــد معل ــم اس ــت ک ــه
م ــی توان ــد گ ــره گش ــای بس ــیاری از مش ــکالت باش ــد.
اکنـــون زنـــگ هـــا در حالـــی بـــه صـــدا در آینـــد کـــه فرهنـــگ و تمـــدن ایـــن
س ــرزمین نی ــاز ب ــه حراس ــت و حفاظ ــت ج ــدی دارد ک ــه ای ــن ام ــر م ــی توان ــد
در جامع ــه ای ب ــزرگ وگس ــترده ب ــه ن ــام آم ــوزش و پ ــرورش ش ــکلی واقع ــی ب ــه
خ ــود گی ــرد.
زنـــگ هـــا در حالـــی بـــه صـــدا در مـــی آینـــد کـــه متاســـفانه قشـــرعظیمی از
جامع ــه ،ب ــه رس ــانه مل ــی خودش ــان اعتم ــاد ندارن ــد و خواس ــته ی ــا ن ــا خواس ــته
آن چی ــزی ک ــه فرهن ــگ اصالتش ــان را نش ــانه گرفت ــه را ب ــا دس ــتان خ ــود ب ــه خان ــه
هایش ــانمی برن ــد  ،بای ــد مس ــئولین م ــان کم ــی ب ــه فک ــر باش ــند ت ــا ی ــک ب ــار دیگ ــر
اهال ــی ای ــن س ــرزمین برگردن ــد و ب ــا رس ــانه های ــی مل ــی و بوم ــی محل ــی ش ــان
آشــتی کننــد .و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف دســت انــدر کاران محتــرم صــدا و
س ــیما ،مخصوص ــا ص ــدا و س ــیمای خراس ــان ش ــمالی بای ــد ب ــه فک ــر غن ــی ک ــردن
و ق ــوی ک ــردن و پرب ــار نم ــودن برنام ــه ه ــای تلویزیون ــی باش ــند.
آری زن ــگ ه ــا در حال ــی ب ــه ص ــدا در م ــی آین ــد ک ــه رس ــیدن ب ــه ش ــکوفایی
اقتص ــادی و فرهن ــگ عموم ــی در جامع ــه مس ــتلزم همدل ــی و ه ــم زبان ــی اس ــت.
باتوج ــه ب ــه مطالب ــی ک ــه مط ــرح ش ــد م ــی توانی ــم بگویی ــم دوعرص ــه ه ــم دل ــی
و ه ــم زبان ــی و مل ــت و دول ــت بس ــان ی ــک پ ــازل جامع ــی هس ــتند ک ــه در راه
توســـعه و پیشـــرفت ســـرزمینمان ایـــران و در جهـــت پیشـــبرد اهـــداف مقـــدس
نظـــام جمهـــوری اســـامی تبییـــن شـــده انـــد و بنابـــر فرمایـــش مقـــام معظـــم
رهب ــری توقع ــی ک ــه در ه ــر دو زمین ــه وج ــود دارد ت ــاش و هم ــکاری مش ــترک
می ــان مس ــئوالن کش ــور و آح ــاد م ــردم اس ــت.
رضا قارشی اسفراین

مح ــروم و کمت ــر برخ ــوردار بوی ــژه حواش ــی ش ــهر و روس ــتاهای دورافت ــاده ص ــورت گرفت ــه
اس ــت.
س ــرهنگ موف ــق اع ــام ک ــرد :ای ــن خدم ــات رس ــانی در مناط ــق جوادی ــه ،گلس ــتان ش ــهر،
ناظ ــر آب ــاد ،صن ــدل آب ــاد ،احم ــد آب ــاد و باقرخ ــان بجن ــورد ،مرک ــز خراس ــان ش ــمالی ب ــه
م ــدت ی ــک م ــاه انج ــام ش ــد.
مس ــئول س ــازمان بس ــیج جامع ــه پزش ــکی س ــپاه جواداالئم ــه(ع) خراس ــان ش ــمالی اضاف ــه
ک ــرد :در اج ــرای ای ــن ط ــرح بیم ــاران نیازمن ــد خدم ــات درمان ــی و پزش ــکی ،ویزی ــت
رای ــگان ب ــه هم ــراه دارو دریاف ــت کردن ــد.

اس ــتاندار خراس ــان ش ــمالی گفت:اگ ــر مناب ــع مال ــی بیش ــتری ب ــرای ای ــن
اس ــتان فراه ــم ش ــود ب ــی ش ــک توج ــه وی ــژه ای ب ــه ح ــوزه آم ــوزش و
پ ــرورش خواهی ــم داش ــت.
ســـید علـــی اکبـــر پرویـــزی در آییـــن بازگشـــایی مـــدارس در ســـال
تحصیل ــی جدی ــد در دبیرس ــتان ش ــاهد ام ــام عل ــی (ع) بجن ــورد اظه ــار
داش ــت:از اواخ ــر س ــال گذش ــته آث ــار س ــوء قیم ــت نف ــت ب ــر بودج ــه
دولـــت تاثیرگـــذار بـــود بـــه طـــوری کـــه در ایـــن شـــرایط ســـخت
اقتص ــادی تنه ــا بای ــد ب ــا صب ــر و حوصل ــه ای ــن مس ــیر را دنب ــال ک ــرده
تـــا از فضـــای نامســـاعد خـــارج شـــویم.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه منابـــع مالـــی دولـــت محـــدود اســـت،
خاطرنش ــان کرد:ب ــه رغ ــم تم ــام محدودی ــت ه ــای مال ــی  ،دول ــت در

ح ــوزه معلم ــان توانس ــته در گام نخس ــت ب ــا رتب ــه بن ــدی
آنهـــا گام خوبـــی در ایـــن مســـیر بـــردارد.
پروی ــزی ب ــا بی ــان اینک ــه در ح ــال حاض ــر دول ــت و وزارت
آم ــوزش و پ ــرورش تــوان مال ــی ن ــدارد ،تصری ــح ک ــرد:
در پنـــج ســـال گذشـــته اعتبـــارات چندانـــی بـــه حـــوزه
تعمی ــر و نگه ــداری م ــدارس تعل ــق نگرف ــت ام ــا در س ــال
 93از مح ــل مناب ــع دهی ــاری ه ــا توانس ــتیم ب ــرای تعمی ــر و
نگه ــداری م ــدارس ب ــه ای ــن ح ــوزه کم ــک کنی ــم.
وی در ادامـــه توضیـــح داد:امســـال نیـــز کمـــک هـــای
بیشـــتری بـــه ایـــن حـــوزه خواهیـــم داشـــت و ایـــن
درحالیســـت کـــه  3برابـــر اعتبـــاری کـــه آمـــوزش و
پـــرورش بـــرای تعمیـــر مـــدارس اختصـــاص داده بـــود مـــا از ظرفیـــت
دهیـــاری هـــا کمـــک کردیـــم.
ســـید علـــی اکبـــر پرویـــزی اظهـــار داشـــت:در دوســـال گذشـــته 450
کالس درس س ــاخته ش ــده ک ــه ب ــه رغ ــم مناب ــع مال ــی مح ــدود دول ــت
رقـــم قابـــل توجهـــی اســـت .وی گفـــت 80:مدرســـه خشـــتی و گلـــی
در ای ــن اس ــتان وج ــود دارد ک ــه امیدواری ــم ت ــا پای ــان دول ــت یازده ــم
بتوانی ــم ای ــن م ــدارس را ح ــذف کنی ــم.
پرویـــزی افـــزود :امیدواریـــم کشـــور مـــا از شـــرایط اقتصـــادی فعلـــی
خـــارج و در ســـالهای آتـــی ایـــن کســـری هـــا جبـــران شـــده و شـــاهد
شـــکوفایی عرصـــه تعلیـــم و تربیـــت باشـــیم.

امـــام جمعـــه بجنـــورد گفـــت :دفـــاع مقـــدس اوج
ایثـــار ،مقاومـــت و ازخودگذشـــتگی ملـــت مقـــاوم
ایـــران اســـامی اســـت.
حجتاالســـام ابوالقاســـم یعقوبـــی در آییـــن
خطبهه ــای نم ــاز جمع ــه ای ــن هفت ــه مرک ــز خراس ــان
شـــمالی در مصلـــی امـــام خمینـــی(ره) بجنـــورد
اظه ــار ک ــرد :بای ــد مقاوم ــت مل ــت ای ــران از طری ــق
آثـــار فاخـــر بـــه تصویـــر کشـــیده شـــود.
وی بی ــان داش ــت :ب ــا وج ــود گذش ــت چن ــد ده ــه از
دوران دف ــاع مق ــدس ،ام ــا آث ــار درخ ــور ش ــان و فاخ ــر در ح ــوزه دف ــاع مق ــدس ک ــم
تولی ــد ش ــده اس ــت.
خطی ــب نم ــاز جمع ــه بجن ــورد گف ــت :الزم اس ــت ت ــا هنرمن ــدان در آث ــار و کاره ــای
خ ــود ب ــه شایس ــتگی ب ــه موض ــوع دف ــاع مق ــدس و ایس ــتادگی م ــردم ای ــران اس ــامی
در ک ــوران جن ــگ تحمیل ــی بپردازن ــد.
وی اف ــزود :بهط ــور قط ــع دف ــاع مق ــدس اوج ایث ــار ،مقاوم ــت ازخودگذش ــتگی مل ــت
مق ــاوم ای ــران اس ــامی اس ــت ک ــه نبای ــد آن را فرام ــوش ک ــرد.
وی بـــا یـــادآوری اینکـــه بـــروز حادثـــه خونیـــن در مکـــه مکرمـــه بیـــان داشـــت:
حـــوادث خونیـــن امســـال در مکـــه مکرمـــه کـــه باعـــث کشـــته و مجـــروح شـــدند
ش ــمار زی ــادی از زائ ــران خان ــه خ ــدا ش ــد ،ناتوان ــی آل س ــعود را ثاب ــت میکن ــد.وی
همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه در پی ــش ب ــودن آغ ــاز س ــال تحصیل ــی ،ب ــر اهمی ــت و توج ــه
بـــه مقول ــه تربیـــت در کن ــار تعلی ــم تاکی ــد ک ــرد.
رئی ــس ش ــورای فرهن ــگ عموم ــی خراس ــان ش ــمالی ب ــا بی ــان ض ــرورت افزای ــش تولی ــد
عل ــم در آم ــوزش و پ ــرورش گف ــت :معلم ــان وظیف ــه و رس ــالت س ــنگینی را ب ــر عه ــده
دارنـــد چـــرا کـــه میبایســـت انســـانهایی را پـــرورش دهنـــد کـــه بـــا کســـب علـــم و

باید به دنبال انتقال فرهنگ دفاع مقدس باشیم

مع ــاون سیاس ــی امنیت ــی اس ــتانداری گفت:بای ــد دنب ــال انتق ــال فرهن ــگ
دف ــاع مق ــدس ب ــه نس ــل جــوان در جامع ــه باش ــیم و الزم ــه ای ــن انتق ــال
نی ــز ت ــاش مدی ــران ب ــرای اج ــرای برنام ــه ه ــای ای ــن هفت ــه اس ــت.

تزکی ــه نف ــس در مس ــیر ح ــق گام بردارن ــد.

جایگاه نظارتی شورای نگهبان قانونی است
حکم امامت جمعه شیروان تمدید شد

محم ــد رحی ــم نوروزی ــان در س ــتاد گرامیداش ــت هفت ــه
دف ــاع مق ــدس اس ــتان اظه ــار داش ــت:هنوز ب ــه درس ــتی
نتوانســـته ایـــم ادبیـــات ،فرهنـــگ ،منـــش و رفتـــار دوره
دفـــاع مقـــدس را بـــه جامعـــه معرفـــی کنیـــم و در چنـــد
س ــال اخی ــر بیش ــتر ب ــه دنب ــال انج ــام کاره ــای روتی ــن و
هزین ــه ب ــری همچ ــون تزیین ــات ،نص ــب بن ــر ،عک ــس و
پوســـتر بـــوده ایـــم امـــا مهـــم تریـــن مســـاله انتقـــال ایـــن
فرهن ــگ ب ــه نس ــل جــوان جامع ــه اس ــت .وی در ادام ــه
تاکی ــد ک ــرد :فرهن ــگ دف ــاع مق ــدس بای ــد زن ــده نگ ــه
داش ــته ش ــود.
نوروزیـــان خاطرنشـــان کـــرد :گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع
مقـــدس وظیفـــه شـــرعی اســـت وهمـــه بایـــد بـــه ایـــن مهـــم اهمیـــت
دهیـــم ضمـــن اینکـــه تکلیـــف اداری هـــم هســـت و نبایـــد در ایـــن
خصـــوص قصـــور و کوتاهـــی شـــود.

مس ــئول س ــتاد نم ــاز جمع ــه ش ــیروان گف ــت :حک ــم حجتاالس ــام حس ــین
کوث ــری امامجمع ــه ش ــیروان ب ــه امام ــت جمع ــه ای ــن ش ــهر تمدی ــد ش ــد.
محمـــد رمضانپوراظهـــار کـــرد :طـــی حکمـــی از ســـوی شـــورای
سیاســـتگذاری ائمـــه جمعـــه ،مســـئولیت امـــام جمعـــه شـــیروان بـــه مـــدت
ســـه ســـال تمدیـــد شـــده اســـت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه ل ــزوم حض ــور پرش ــور م ــردم بهوی ــژه جوان ــان و نوجوان ــان
در نمـــاز جمعـــه اظهـــار کـــرد :بهطـــور حتـــم امـــروز نمـــاز جمعـــه ســـنگر
مهـــم عبـــادی سیاســـی ملـــت مســـلمان اســـت کـــه میتـــوان بـــا حضـــور
پرشـــور در ایـــن ســـنگر ،اهـــداف دشـــمنان را خنثـــی کـــرد.

هفته دفاع مقدس نمایشگاهی از ارزشهای
اسالمی و انقالبی است

امــام جمعــه اســفراین گفــت :هفتــه دفــاع مقــدس نمایشــگاهی از ارزشهــای
اس ــامی و انقالب ــی اس ــت ک ــه هم ــه م ــا بای ــد ب ــرای پاسداش ــت ای ــن ارزشه ــا
از هیـــچ کوششـــی دریـــغ نورزیم.حجتاالســـام قدیـــر محمدیـــان در آییـــن
عبـــادی و سیاســـی نمـــاز جمعـــه ایـــن هفتـــه شهرســـتان اســـفراین کـــه بـــا
حض ــور نمازگ ــزاران در مح ــل مس ــجد اعظ ــم ام ــام خمین ــی (ره) برگ ــزار ش ــد
بـــا گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره تمامـــی شـــهدا و گرامیداشـــت هفتـــه دفـــاع
مق ــدس اظه ــار ک ــرد :نهادین ــه ک ــردن فرهن ــگ دف ــاع مق ــدس ،ارزشه ــا و
آرمانه ــای دین ــی و فرهنگ ــی در جامع ــه رس ــالت مه ــم هم ــه اقش ــار مل ــت
اس ــت.وی گف ــت :هفت ــه دف ــاع مق ــدس نمایش ــگاهی از ارزشه ــای اس ــامی
و انقالب ــی اس ــت ک ــه هم ــه م ــا بای ــد ب ــرای پاسداش ــت ای ــن ارزشه ــا از هی ــچ
کوشش ــی دری ــغ نورزیم.حجتاالس ــام محمدی ــان حادث ــه ب ــه وج ــود آم ــده
در مکـــه مکرمـــه بـــرای زائریـــن بیتاللهالحـــرام را نشـــان از بیکفایتـــی و
بیتدبی ــری حاکم ــان آ لس ــعود دانس ــت و اف ــزود :حاکم ــان آ لس ــعود نش ــان
دادهانـــد کـــه بـــه دلیـــل ســـوء مدیریـــت و بیکفایتـــی قـــادر بـــه اجـــرای
مناســـک حـــج و ایجـــاد امنیـــت بـــرای زائریـــن بیتاللهالحـــرام نیســـتند.
ام ــام جمع ــه اس ــفراین در پای ــان از اق ــدام س ــریع و ج ــدی نی ــروی انتظام ــی در
دس ــتگیری س ــارقین و قاتلی ــن طالف ــروش اس ــفراین قدردان ــی ک ــرد.
رئیـــس شـــورای فرهنـــگ عمومـــی اســـفراین یـــادآور شـــد :ایـــن موضـــوع
اقتـــدار و تـــوان بـــاالی پلیـــس را در برخـــورد بـــا مجرمـــان نشـــان داد.

خسارت های سیل سالجاری استان  ۱۲۴میلیارد تومان گزارش شده است
معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتانداری گفـــت:از ابتـــدای
ســـالجاری تاکنـــون  ۱۲۴میلیـــارد تومـــان خســـارت ســـیل در اســـتان
گـــزارش شـــده اســـت.
محمـــد حســـین علـــی نیـــا در جلســـه شـــورای هماهنگـــی مدیریـــت
بح ــران اس ــتان اظه ــار داش ــت 102:میلی ــارد توم ــان خس ــارت ناش ــی از
اراض ــی کش ــاورزی و باغ ــات و  22میلی ــارد توم ــان خس ــارت ناش ــی از
تاسیس ــات زیربنای ــی همچ ــون راه ،مس ــکن و آب گ ــزارش ش ــده اس ــت.
وی افـــزود :بیشـــترین میـــزان خســـارت ســـیل در اســـتان در مـــاه
هـــای فروردیـــن ،اردیبهشـــت  ،تیـــر و مردادمـــاه رخ داده کـــه اوج ایـــن
خســـارات در مـــرداد مـــاه بـــوده اســـت.
اســتاندار خراســان شــمالی نیــز گفت:طــرح هــای پیشــگیری از وقــوع ســیالب
و حادثــه در اســتان بایــد بــه طــور جــدی مــورد پیگیــری قـرار گیــرد.
ســـید علـــی اکبـــر پرویـــزی در جلســـه شـــورای هماهنگـــی مدیریـــت
بح ــران اس ــتان اظه ــار داش ــت:منابع مال ــی ب ــرای ط ــرح ه ــای پیش ــگیری
از بح ــران را در اختی ــار دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی ق ــرار م ــی دهی ــم ام ــا
ادارات بای ــد بدانن ــد ک ــه نبای ــد منتظ ــر وق ــوع بح ــران باش ــند و س ــپس
اقدام ــات اولی ــه را انج ــام دهن ــد چ ــرا ک ــه ای ــن کار فاجع ــه اس ــت.
وی ادامـــه داد:دســـتگاه هـــای اجرایـــی بایـــد ســـریع تـــر طـــرح هـــای

پیشـــگیری خـــود را اجرایـــی کننـــد در
صـــورت قصـــور و کوتاهـــی در ایـــن
خصـــوص بـــه مراجـــع قضایـــی معرفـــی
میشـــوند.
پرویـــزی تصریـــح کرد:توافـــق نامـــه
ای بیـــن وزارت کشـــور و وزارت دفـــاع
منعق ــد ش ــده ت ــا بح ــث اطف ــای حری ــق
جنـــگل هـــا بـــه وزارت دفـــاع واگـــذار
شـــود.
وی ادامـــه داد :ارگانهایـــی همچـــون هـــال احمـــر ،ســـتاد بحـــران
و فرمانـــداری هـــا بایـــد اطـــاع رســـانی بـــه موقعـــی بـــه دهیـــاری
هـــا داشـــته باشـــند چـــرا کـــه از ایـــن طریـــق مـــی تواننـــد در کاهـــش
خس ــارت حادث ــه نق ــش مهم ــی را ایف ــا کنن ــد ت ــا ش ــاهد ب ــروز حــوادث
تلخـــی نباشـــیم.
وی در ادام ــه توضی ــح داد 25:میلی ــارد توم ــان از س ــوی وزارت راه ب ــرای
پ ــل ه ــای راه ه ــای روس ــتایی ک ــه دچ ــار آس ــیب ش ــده ان ــد اب ــاغ ش ــده
ک ــه همچنی ــن  75میلی ــارد توم ــان دیگ ــر نی ــز اخی ــرا درخواس ــت ش ــده
ک ــه اداره کل راه و شهرس ــازی اس ــتان بای ــد پیگی ــر س ــهم اس ــتان باش ــد.

جناب آقای مهدی مرزی

حسن انتخاب جناب عالی از سوی اعضای محترم شورای اسالمی
بخش مرکزی به عنوان رئیس این شورا که نشان از پشتکار و تالش
وافر شما دارد صمیمانه تبریک عرض نموده  ،با توجه به شناختی که از
حضرت عالی داریم امیدواریم که منشاء خیر برای بخش مستعد و در
عین حال محروم مرکزی بجنورد باشید .
مدیر مسئول و کارکنان نشریه ارمغان خراسان شمالی

جناب آقای حاج شمسعلی شعبانیان
جناب آقای مهندس غالمرضا عوض زاده
فرماندار محبوب و معزز مانه و سملقان
جناب آقای اسماعیل کریمی
بخشدار پرتالش و اخالق مدار بخش مانه
جناب آقای مهندس بدیعی مقدم
مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان شمالی
جناب آقای مهند س جعفری
رئیس محترم اداره راه و شهرسازی مانه و سملقان

جناب آقای مهدی مرزی

حسن انتخاب جناب عالی از سوی اعضای محترم شورای اسالمی
بخش مرکزی به عنوان رئیس این شورا که نشان از پشتکار و تالش
وافر شما دارد را صمیمانه تبریک عرض نموده  ،امیدواریم با همکاری
سایراعضا ومسئولین شهرستان واستان شاهد روزهای بسیارخوبی برای
بخش مستعد مرکزی باشیم .
دهیاری و اعضای شورای اسالمی باقرخان 3

از تالش های ارزنده همه شما بزرگواران در آسفالت راه روستایی کوشکی کیکانلو صمیمانه سپاسگزاریم ،
توفیقات روزافزون شما عزیزان را از درگاه حضرت حق مسئلت می نمائیم .
دهیاری و اعضای شورای اسالمی روستای کوشکی کیکانلو

جناب آقای حاج شمسعلی شعبانیان

انتخاب شایسته جناب عالی را به
عنوان رئیس جدید شورای اسالمی
شهر اسفراین از سوی اعضای
محترم و پرتالش را قدر می نهیم و
امیدواریم با پشتکار و اخالق مداری
که در جناب عالی سراغ داریم شاهد
روزهای بسیار خوشی برای عمران و پیشرفت و آبادانی شهر
مستعد اسفراین باشیم  .توفیقات روزافزون شما را از درگاه
حضرت حق مسئلت می نمائیم .
اعضای شورای اسالمی بخش مرکزی اسفراین

