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بیشتربخوانید

نماینده مردم شهرستان های خراسان شمالی عنوان کرد؛

توجه به فرهنگ؛ راهکاری جدی برای مقابله با آسیب های اجتماعی
4

ویژه ها

مدیرکلدفتر امور روستایی
استانداری:

مدیر کل کمیته امداد استان
خبر داد؛

اشتغالزایی ۱۵۰۰
مددجوی خراسان
شمالی با راهبری شغلی
2

رئیس پلیس آ گاهی استان:

 ۳۴۸پروژه در دهیاریهای
استان افتتاح میشود

مالکان دوچرخههای
سرقتی به پارکینگهای
بجنورد مراجعه کنند

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
خراسان شمالی گفت ۳۴۸ :پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸
میلیارد تومان در دهیاریهای استان به مناسبت گرامیداشت
دهه فجر افتتاح خواهد شد.
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منبع  :باشگاه خبرنگاران جوان

مدیر تعاون روستایی استان:

پرداخت بخش اول مطالبات
زعفران کاران در خراسان شمالی
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استاندار تاکید کرد؛

اعتبارات صرف بهبود وضعیت محالت
با شیوع اعتیاد شود

استاندار خراسان شمالی گفت :سمت و سوی هزینه اعتبارات استان در سال
 ۱۴۰۰در حوزههای عمرانی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی باید برای بهبود وضعیت
محالت پرخطر و با شیوع باالی اعتیاد باشد.
محمدعلی شجاعی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
گفت :بحث مبارزه با مواد مخدر صرفا ارتباط با یک سازمان و اداره ندارد و برای
ریشه کن کردن این آسیب تمامی اجزای حاکمیت باید پای کار باشند.
شجاعی با تاکید بر اینکه در بحث پیشگیری اگر عملکرد قوی تری نداشته باشیم
متولیان امر در بحث مبارزه با مواد مخدر بیشتر درگیر میشوند ،افزود :در حوزه
پیشگیری اگر حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بخوبی وظایف شان را
انجام دهند قطعا نتیجه آن افزایش درصد تعداد معتادان نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :اگر دور اندیشی نداشته باشیم و پیشگیری نکنیم عرصه
برای معتادان مهاجر بیشتر میشود و در نتیجه باید ساختمانهای مربوط به امر
مبارزه با اعتیاد بیشتر شود.
وی اشاره داشت :وقتی یک چهارم جمعیت استان تحت نهادهای حمایتی
هستند بنابراین بحث اعتیاد درکنار تمام نداشتههای مالی و اقتصادی در این
قشر در واقع بالیی خانمانسوز است.
وی گفت :نقاط پرخطر شهری و روستایی در سند مبارزه با مواد مخدر استان
مشخص است و باید اعتبارات دهیاریها و اعتبارات عمرانی در شهرها برای ایجاد
امکانات رفاهی و اجتماعی باید در این محلهها هزینه شود.
شجاعی با بیان اینکه باید بدانیم چه میزان از اعتبارات اشتغالزا در محالت پرخطر
هزینه شده است ،افزود :اگر این نگاه را نداشته باشیم این مسیر پر هزینه باز هم
به وجود معتاد منجر میشود.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی تاکید کرد :سمت و سوی اعتبارات در
حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و عمرانی باید به سمت هزینه در محالت پر خطر

باشد و با تسلط دانایی بر امور کارهای فرهنگی در این محالت انجام دهیم.
شجاعی ارائه آمار کلی را رمانی برای حل مشکل اعتیاد ندانست افزود :باید تعداد
معتادان به تفکیک در شهرستانها و شهرها و روستاها و با تاکید بر میزان
تحصیالت ،ردههای سنی ،شغل و جنسیت مشخص باشد.
شجاعی با تاکید بر اینکه فار غ از برنامههای ملی ،طر حهای بومی مانند طرح
کرامت را آسیب شناسی و با جدیت در استان اجرا کنیم ،گفت :با تقسیم بندی
کارها همراه با برنامه زمان بندی معتادان مشغول به کار در صنایع استان و تحت
پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شوند تا با برنامه اجرایی نرخ اعتیاد را کاهش
دهیم  .وی با بیان اینکه کاهش شیوع اعتیاد بدون توجه به حوزه آموزش و
پرورش امکان پذیر نیست ،افزود :اگر در روستا شغل باشد و میزان سواد باال
برود شاهد افزایش تعداد معتادان حاشیه نشین نخواهیم بود.
شجاعی اظهار داشت ۵٠ :درصد معتادان استان در رده سنی ۴۶سال به باال
هستند و اگر قرار باشد برای ترک اعتیادشان موثر باشیم ایجاد فضای ورزشی و
فرهنگی نیست بلکه ایجاد شغل است و همچنین  ٣٠درصد معتادان استان در
رده سنی  ٣١تا  ۴۵سال هستند که باید راه درمان آنها را بدانیم.
شجاعی ایجاد فضای الزم برای همکاری مردم در امر پیشگیری و مبارزه با مواد
مخدر را ضروری دانست و گفت :از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در حوزههای
فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد بهره مند شویم.
وی افزود :استان ظرفیت باالیی برای ایجاد شغل در روستاها دارد که باید بهره
مند شد و از مهاجرت روستاها به شهرها و در ادامه از بروز آسیبهای اجتماعی
جلوگیریکنیم.
وی با بیان اینکه اگر هر یک از ما باعث شویم سرمایه گذار از استان خارج شود
جنایت در حق مردم است ،افزود :سطح نگاهمان را باال ببریم و به فراری دادن
سرمایه گذار افتخار نکنیم.

شهردار بجنورد وعده داد؛

افتتاح باغ موزه دفاع
مقدس در دهه فجر
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رئیس اتاق اصناف بجنورد خبر داد؛

کمک  ۸میلیارد ریالی اصناف بجنورد به اقشار آسیبپذیر
رئیس اتاق اصناف بجنورد گفت :در راستای پیگیری مشکالت اصناف طی
چند هفته گذشته اقداماتی از جمله دیدار با حجتاالسالم رئیسی ،رئیس قوه
قضاییه ،دیدار با غالمرضا حسن پور ،رئیس بسیج اصناف کشور و جمع آوری
 ۸میلیارد ریال برای امور خیریه و آزادی زندانیان غیر عمد داشتهایم.
مهدی امیدوار بیان کرد :در سفری که حجتاالسالم سید محمدابراهیم
رئیسی ،رئیس قوه قضائیه به خراسان شمالی داشتند ،مجموعه اتاق اصناف
با ایشان دیدار کرد .در این دیدار ،دریافت هزینه اضافی از صنوف مواد غذایی
از سوی دفاتر خدمات سالمت و اختالف بین وزارت صمت و وزارت بهداشت
را مورد تاکید قرار دادیم.
به این صنوف تکلیف شده است که بابت خود اظهاری و خود کنترلی ،با دفاتر
خدمات سالمت قراردادی یک ساله امضا کنند و هزینههای سنگینی گاهی تا
یک میلیون تومان بپردازند.
این در حالی است که طبق قانون نظام صنفی نباید هزینههای اضافی برگردن
اصناف گذاشت و ماده  ۱۲قانون نظام صنفی نیز صراحتا شرایط عمومی
و اختصاصی صدور پروانه کسب اعالم شده است .بنابراین از رئیس قوه
قضاییه درخواست کردیم که از طریق بازرسی یا دادستان به این موضوع ورود
کند.
وی افزود :بر اساس تبصره  ۷ماده  ۷۲دولت باید ۳۰درصد از مبلغ جرائم
دریافتی را به اتاق اصناف ایران بازگرداند.
در دیدار با حجتاالسالم رئیسی خواستیم تا دلیل اجرا نشدن این قانون از
سوی قوه قضاییه رسیدگی شود .همچنین در خصوص ثبت شرکتها نیز
موردی را مطرح کردیم وخواستار جلوگیری از برخوردهای سلیقهای در حوزه
ثبت شرکتها و کسب و کارهای نوپا شدیم.
امیدوار گفت :همچنین در حوزه بستههای حمایتی نامناسب نیز مواردی
را بیان کردیم و توجه ایشان را به عدم همکاری بانکها در اجرای مصوبات
ستاد ملی کرونا نیز جلب کردیم .رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان
شمالی گفت :حجتاالسالم رئیسی قول پیگیری این موارد را دادند و پس
از آن ،از دفتر دادستان کشور با ما تماس گرفته شد که این نشان دهنده
پیگیری همین مباحث است .امیدوار در ادامه به دیدار با غالمرضا حسنپور،
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور طی هفته گذشته نیز اشاره کرد و گفت:
با همراهی رئیس سازمان بسیج اصناف کشور که روز پنجشنبه در بجنورد
حضور یافتند ،دیداری از خانواده شهدای بسیج اصناف داشتیم و گزارشی از
خیران مرکز نیکوکاری شهدای اصناف بجنورد به ایشان ارائه دادیم.
بر اساس این گزارش ،طی مدت یک ماه گذشته  ۸میلیارد ریال از
سوی خیران مرکز نیکوکاری شهدای اصناف بجنورد جمعآوری
شد که  ۴میلیارد ریال آن به مناسبت نخستین سالگرد
شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی برای آزادسازی زندانیان
اختصاص یافت.
دو دستگاه به مبلغ  ۲میلیارد و  ۷۰۰ریال نیز تهیه و به
بیمارستان امام حسن (ع) اهدا شد .همچنین یک میلیارد
ریال بسته غذایی و معیشتی بین نیازمندان توزیع شد .در این
شرایط سخت اقتصادی چنین اقدامات خیرانهای ستودنی و
قابل توجه است.

به گفته امیدوار ،طبق آخرین آمار  ۸۰درصد کسبه خراسان شمالی مستاجر
هستند و در چند ماهه اخیر بابت کرایه ملک با مشکالت زیادی روبهرو بوده
اند.
وی خاطرنشان کرد :تجربه ماههای گذشته نشان داد ،بسیاری از مردم از
مراسمهای خانوادگی نمیگذرند و در خانهها و باغها جشن عروسی میگیرند.
حال اینکه باز بودن تاالرها به اشتغال حدود  ۸شغل از جمله مزونداران،
رستورانها ،عکاسان و فیلمبرداران و .. .کمک میکند.
بنابراین پیشنهاد ما این است که در شهرهای نارنجی با ظرفیت  ۳۰درصد
و وضع پروتکلهای بهداشتی مناسب ،امکان فعالیت تاالرها وجود داشته
باشد .در حال حاضر بجنورد وضعیت زرد دارد و امکان فعالیت تاالرها فراهم
شده اما ما تالش داریم که بیش از  ۴۰ ،۳۰درصد ظرفیت پر نشود.
امیدوار همچنین خبر داد :سردار ابوالقاسم چمن ،فرمانده سپاه استان
خراسان شمالی در حضور سردار حزنی ،دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و سردار حسنپور ،رئیس بسیج اصناف کشور
لوح تقدیری را به اتاق اصناف مرکز خراسان شمالی به منظور مدیریت بازار
و کمترین تنش و مشکالت در سه ماهه اخیر با وجود تعطیلی بازار اهدا کرد.
رئیس اتاق اصناف بجنورد گفت :درباره فروشگاههای زنجیرهای نیز
گشتهای اتاق اصناف و سازمان صمت همه روزه به تمام فروشگاههای
زنجیرهای نظارت دارند تا قیمتها و تخفیفها واقعی باشد.
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استاندار:

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در خراسان شمالی

طرح توسعه آینه خانه مفخم اجرایی میشود
استاندار خراسان شمالی از اجرای طرح توسعه آیینه خانه مفخم منهای بیمارستان
امام رضا(ع) در مرکز استان خبر داد.
محمدعلی شجاعی گفت :از ابتدای گفتگوها در خصوص اجرای طرح توسعه آیینه
خانه مفخم که طرح کوچک شده میدان نقش جهان اصفهان است ،هدف ایجاد

مجموعهفرهنگی،تاریخی،تفریحیومذهبیماندگار باسرمایهگذار بخشخصوصیبا
هدف بهره مندی از ظرفیت عبور و مرور ساالنه ۲۰میلیون مسافر از محورهای ارتباطی
استان بود.شجاعی افزود :هر فردی میداند بحث جابهجایی بیمارستان در مرحله آخر
این طرح بود تا بیمارستانی مجهزتر به این بهانه در استان ساخته شود .وی گفت :این

مجموعه6/4هکتار بودکهدر تصمیمجدید1/7هکتار از اراضیبیمارستاندیوار کشی
شده و در6/4هکتار باقیمانده طرح توسعه انجام میشود .شجاعی افزود :یک فرصت
از استان برای ایجاد بیمارستان مجهز توسط بخش خصوصی گرفته شد در حالی که ما
حق نداریم در ایامی که مشغول به کار هستیم فرصت سوزی کنیم.

خبر

اشتغالزایی  ۱۵۰۰مددجوی
خراسانشمالیباراهبریشغلی

مدیرکل کمیتهامدادخراسانشمالی گفت:امسال
هزار و  ۵۰۰مددجوی تحت حمایت این نهاد از طریق
راهبریشغلیصاحبشغلشدند.
این اشتغالها در بخشهای دام و کشت زعفران
و سایر اشتغالهای بومی استان بوده است .در
این زمینه حدود  ۶۱میلیارد تومان تسهیالت به
این افراد پرداختشده است .هماکنون  ۵۰نفر
در قالب راهبری شغلی با کمیته امداد خراسان
شمالی همکاری دارند .طی  ۹ماهه امسال بیش
از  ۱۰۰میلیارد تومان تسهیالت برای  ۲هزار و ۳۷۳
طرح اشتغالزایی مددجویان خراسان شمالی
پرداختشده است  .از این میزان هزار و  ۷۴۷طرح
اشتغال از محل منابع بانکی و تبصره ۴۳۷،۱۶طرح از
محل منابع امدادی و ۸۹طرح نیز از محل تسهیالت
اشتغالپایدار روستاییپرداختشدهاست.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری :

 ۳۴۸پروژه در دهیاریهای استان افتتاح میشود
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای
استانداری خراسان شمالی گفت۳۴۸ :
پروژه با اعتباری بالغ بر  ۱۸میلیارد تومان
در دهیاریهای استان به مناسبت
گرامیداشت دهه فجر افتتاح خواهد شد.
اسد ابراهیمی – خبرنگار جامجم در
بجنورد :محمدرضا موفق با بیان این خبر
افزود :پروژههای دهیاریها شامل آسفالت
 ،زیرسازی معابر ،شن ریزی در روستاها،
تکمیل دیوار ساحلی ،اجرای کانال انتقال
آب ،اجرای طر ح هادی ،تجهیز پارکها،
احداث ساختمان دهیاری و جدول گذاری
است .وی هدف از افتتاح این طر حها را
توسعه روستایی عنوان کرد.

اتصال ،خودرو پراید را به آ تش کشید

کاهش ۱۰تا ۱۲درجه ای دمای هوا

اوایل روز پنج شنبه سامانه ای وارد استان خواهد
شد كه سبب وزش باد شدید(در پاره ای نقاط
باد لحظه ای بسیار شدید) ،بارش باران و برف ،در
ارتفاعات كوالك و برف و مه ،افت دما در اغلب نقاط
استان بویژه نوار شمالی و بخشهایی از مركز و
غرب استان میشود.
اثر مخاطره آن عبارتند از :احتمال آسیب به
سازههای موقت و گلخانهها ،تابلوها و بنرهای
تبلیغاتی ،احتمال شكستن درختان فرسوده،
لغزندگی جادهها و معابر ،كاهش دید در جادههای
كوهستانی و ارتفاعات ،افت محسوس 10-12
درجه ای دما از روز پنج شنبه تا روز شنبه.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از آتش
سوزی یک دستگاه خودرو و مصدوم شدن یک
نفر در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ "مسعود وحیدی " در تشریح این خبر
بیان داشت :برابر اعالم مرکز فوریتهای پلیسی
 110مبنی بر وقوع یک مورد آتش سوزی خودرو
در میدان امام علی(ع) شهرستان شیروان ،

بالفاصله ماموران انتظامی و آتش نشانی در
محل حاضر شدند.وی با بیان اینکه با حضور
ماموران در محل مشاهده شد که یک دستگاه
خودروی پراید بر اثر اتصال سیم داخل داشبورد
دچار آتش سوزی شده است ،افزود:در این
حادثه مالک خودرو از ناحیه مچ دست راست
مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.
سرهنگ وحیدی در پایان با بیان اینکه در این
آتش سوزی مدارک و تعدادی وسایل شخصی در
آتش سوخت ،خاطرنشان کرد :شهروندان عزیز
در همه حال رعایت اصول و نکات ایمنی را مقدم
بر هر کاری بدانند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران
ناپذیر پیشگیری شود/.پایگاه خبری پلیس

واژگونی تانکر حامل سوخت مایع
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری بجنورد با اعالم خبر واژگونی تاکنر حامل سوخت
مایع گفت :سه اکیپ اطفا و نجات به محل حادثه اعزام
شدند.
خوشرفتار افزود :راننده زیر کامیون محبوس و در دم
هم جانش را از دست داده بود .بحث ایمن سازی محل
و حادثه درلحظات اولیه انجام شد .و یک گروه نجات
مشغول خارج کردن فرد محبوس شدند و گروه اطفا
همزمان مشغول هدایت مایعات جاری به داخل کانال و

نشت گیری شدند .خوشرفتار افزود :همزمان از همکاران
راهداری و شرکت فراوردههای نفتی و راهنمایی و رانندگی و
اورژانس در این عملیات کمک گرفته شد.
بعد از سعی و تالش بسیار زیاد همکاران آتش نشان
موفق به خارج کردن فرد حبس شده از زیر آهن پارههای
تریلی افهاش با ستهای پنوماتیک و هیدرولیک شدند.
وی در ادامه به کمبود خودروی آبرسان دراستان اشاره کرد
و افزود :متاسفانه در صورت بروز آتش سوزی مایعات یا
مواد شیمیایی در داخل شهر به مشکل بر می خوریم.

پرداخت بخش اول مطالبات زعفران کاران در خراسان شمالی
مدیر تعاون روستایی استان خراسان شمالی گفت :بخش اول مطالبات زعفران کاران استان خراسان شمالی که محصول خود را در طرح خرید حمایتی زعفران به
سازمان تعاون روستایی تحویل نموده اند ،به صورت کامل پرداخت گردید.
رمضانی افزود :با حمایت هیات مدیره و مدیرعامل محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،طرح خرید حمایتی زعفران در استان خراسان شمالی با راه اندازی
یک مرکز خرید در شهرستان فاروج و با مباشرت اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان شمالی ،از اواسط آبان آغاز و تا انتهای آذر ادامه یافت .طی این
مدت  2100کیلوگرم زعفران در تعداد  645محموله و به ارزش بیش از  271میلیارد ریال از کشاورزان خریداری گردیده است که بیشترین نوع زعفران خریداری شده
از نوع زعفران ممتاز (نگین) میباشد .رمضانی گفت :در این طرح قیمت پایه خرید حمایتی زعفران ممتاز (نگین) هر کیلوگرم  13میلیون تومان و زعفران رشتهای
(پوشال) هر کیلوگرم  11میلیون تومان بوده است که طبق قرارداد منعقد شده با کشاورزان محترم 30 ،درصد از مبلغ ریالی محصول خریداری شده به مبلغ بیش
از  81میلیارد ریال به حساب ایشان واریز شده و در تالش هستیم تا ظرف مدت کمتر از  3ماه ،سایر مطالبات ایشان پرداخت گردد  .وی ادامه داد :پیشبینی
شده است تا در جهت حمایت از کشاورزان ،در طول مدت سه ماهی که زعفران نزد اتحادیه تعاونی روستایی است ،در صورت افزایش نرخ زعفران در بازار ،کشاورز
بتواند با درخواست کتبی و بعد از کسر هزینههای پرداختی و هزینههای جانبی محصول خود را از اتحادیه تعاونی روستایی تحویل گرفته و بفروش برساند.

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم در استان خراسان شمالی
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رپرتاژ

شهرداری بجنورد در دهه بصیرت و میثاق با والیت دی 99
شهرداری بجنورد به پویش نذرواره سرداردلها پیوست

هادی زارعی
شهردار بجنورد
شـهید سـلیمانی یـک مکتـب اسـت ،مکتبـی کـه آغـاز زیسـتن را دوبـاره معنـا کـرده و خـط مشـی جدیـدی را
بـرای رهـروان انقالبـی نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ترسـیم میکنـد .
آموزه ای است که باید آموختش و کمالی است که باید کسبش کرد.
سـردار سـلیمانی بـه حـق بـه افتخـار سـرداری رسـید کـه سـر بـه راه عقیـده ،ایمـان و بـاورش باخـت و لحظـه
لحظـه زندگـی اش را تعلیـم کـرد و آمـوزش داد ...عشـق ورزیـد و ایثارکـرد و خدمـت و بـودن درخـط والیـت در
لحظـه لحظ ههـای زندگـی اش جـاری و سـاری بـود و فراتـر از مرزهـای ایـن کشـور بـرای حفـظ تمامیـت ارضـی
ایران اسلامی و برقراری امنیت و حفظ آن جنگید و دردل دشـمنان سـیاه دل ترس آفرید و هراس افکند
آنگونـه کـه درصبحگاهـان یـک روز زمسـتانی درسـیزدهم دیمـاه  1398شـهادت نصیـب وجـود مطهـرش
شد.
نهـای مقدسـی کـه در دل وجـان سـردار آسـمانی ریشـه داشـت ،درگـرو تربیـت و
بـی گمـان تحقـق آرما 
ادامـه طریـق جوانـان برومنـد و انقالبـی خواهـد بـود کـه در مکتـب ایـن شـهید بزرگـوار درس آموختـه انـد و
پاسـداری از راه شـرافت را بـا زنـده نـگاه داشـتن نـام و یـاد جاودانـش ادامـه خواهـد داد.
در اولیـن سـالگرد شـهادت سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی ،ضمـن تسـلیت بـه محضـر تمـام
تهـای کرونایـی از برگـزاری مراسـمی در شـان و مقـام آن
شـهروندان گرامـی ،اینـک کـه در دوران محدودی 
شـهید بزرگـوار منـع میشـویم ،در دلهایمـان سـوگوارههای آن شـهید عزیـز و در خاطرمـان یـاد بزرگـش
را گرامـی میداریـم و نویـد روزهـای تلخـی را بـه دشـمنان خواهیـم داد کـه طعـم انتقامـی سـخت را خواهنـد
چشـید.
یاد ونام شـهدای انقالب بویژه شـهادت پرافتخار سـردار آسـمانی – حاج قاسـم سـلیمانی را گرامی داشـته
و درتقـارن ایـن ایـام بـا دهـه فاطمیه و شـهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهـرا (س) و آغاز هفته میثاق
بـا والیـت و اربعیـن اندیشـمند شـهید – دکتـر فخـری زاده ضمـن تسـلیت و تعزیـت ایـن ایـام بـه محضـر
تمـام شـهروندان والیتمـدار بجنـوردی ،تجدیـد عهـدی دوبـاره خواهیـم کـرد بـا آرمانهـای مقـدس مـان و
سـربازان والیـت تحـت رهبـری مقـام عظمـای والیـت حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای (مدظله العالـی ) گوش به
شهـای مقـدس نظـام جمهـوری اسلامی ایـران نقشـههای شـوم دشـمنان را
فرمـان وآمـاده در دفـاع از ارز 
نقـش بـر آب خواهیـم کـرد .ان شـا اهلل

آیین بهره برداری از پارک  3هکتاری به نام
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در محله ناظر آباد
ایـن پـارک در یکـی از محلات کـم برخوردارشـهربجنورد محلـه ناظـر آبـاد کلنـگ زنـی شـد و در  3هکتـار
مسـاحت اجـرا شـد.
هـدف از نامگـذاری آن بنـام سـردار رشـید اسلام – شـهید سـلیمانی درراسـتای عمـل بـه اخلاق و بـاور ایـن
شـهید بزرگـوار بـه مـردم محـروم جامعـه شـکل گرفـت .
ایـن پـارک بـا حضـور مدیـران و مسـئوالن ارشـد اسـتان و شهرسـتان رسـما افتتاح شـد و مـورد بهرهبرداری
قـرار گرفت.

روز سـیزدهم دیماه دریادمان اولین سـال عروج آسـمانی سـرداردلها درفرهنگسـرای شـهروند شـهرداری
غوغایـی به پـا بود .
پرسـنل شـهرداری در تـدارک شـرایط برپایـی نـذرواره ای بودنـد کـه بـه همـت و مشـارکت دسـتگاههای
اجرایـی و بـا مشـارکت شـهرداری و سـپاه جواداالئمـه درحـال برگـزاری بـود.
انتقـال ده کامیـون هیـزم  7تانکـر آب  5کامیـون آجـر نصـب داربسـت و بنـر عظیـم یادمـان سـردار آسـمانی
در محوطـه فرهنگسـرا و مشـارکت پرسـنل در پخـت غـذای نـذری بـه تاسـی از رفتـار و منـش مردمی شـهید
حـاج قاسـم سـلیمانی بـا افتخـار انجام شـد.
مهنـدس زارعـی طـی بازدیـدی از فراینـد انجـام امـور ،شـخصا بریکـی از دیگهـای نـذری حضوریافـت وغـذای
نـذری را سـرو کـرد.
شـهرداربجنورد :نذری دادن روایت عشـق و دلدادگی اسـت و با افتخار دراین طرح خداپسـندانه مشـارکت
میکنیـم چـرا کـه رزمایـش مواسـات پایـان نگرفتـه اسـت و معتقدیـم راه شـهید سـلیمانی بـه رهروانـی
معتقـد و بـا ایمـان نیـازدارد کـه امثـال ایـن افـراد در شـهرداری بـه وفـور یافـت میشـوند که با عشـق وعالقه
در تـدارک انجـام امـور خداپسـندانه مشـارکت میکننـد.
گفتنـی اسـت دراجـرای ایـن پویـش ده هـزار غـذای گـرم طبـخ شـد و بـه مناسـبت عـزاداری شـهادت
سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی در سـالروز شـهادتش  13دیمـاه بیـن خانـواده نیازمنـدان در مناطـق کـم
برخوردارشـهری توزیـع گردیـد.

مراسم کلنگ زنی و اجرای  8طرح عمرانی اترک بجنورد
در مراسـمی بـا حضـور دکتـر نیکـزاد (نائـب رئیـس مجلس شـورای اسلامی ؛ دکتر بیغش – استانداراسـبق
و نماینده مجلس شـورای اسلامی ؛ دکترشـجاعی – اسـتاندار ؛ عوض زاده – فرماندار و جمعی از مدیران
و معاونیـن اسـتانداری و بـا حضـور شـهرداربجنورد بـه عنـوان میزبـان ،کلنـگ آغـاز  60پـروژه عمرانـی تحـت
عنـوان طـرح اتـرک درمیـدان سـرداردلها ( بلـوار غربـی شـهر درامتـداد بلـوار والیـت ) بـه زمیـن خـورد تـا
شـهروندان خـوب و فهیـم شـهر شـاهد تحـوالت بزرگـی در حـوزه عمـران و آبادانـی باشـند.
دکترهوایـی معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری خراسـان شـمالی :تعریـف پـروژه عمرانـی در
ورودی شـهر بـه نـام سـرداردلها تدبیـر شایسـته قدردانـی استاندارخراسـان شـمالی در بزرگداشـت نـام
سردارشـهید اسـت  .مهنـدس زارعـی شـهردار بجنـورد :آغـاز اجـرای طـرح عمـران اتـرک از احـداث میـدان
سـرداردلها میتوانـد مایـه برکـت بـرای ادامـه تحقـق ایـن برنام ههـا باشـد.
دکتر شجاعی استاندار گفت :باید تالش کنیم نداشتههای استان را کاهش بدهیم.
احمـدی بیغـش اسـتاندار اسـبق و نماینـده مجلـس شـورای اسلامی :اجـرای طـرح عمـران اتـرک یـک
حرکـت انقالبـی اسـت .دکتـر پاکمهـر نماینـده مجلس شـورای اسلامی و دکتـر نیکزاد توفیـق خدمت برای
شـهروندان را باالتریـن عبـادت توصیـف کردنـد .و درنهایـت کلنـگ احـداث میـدان سـرداردلها بـا حضـور
مدیـران و اصحـاب رسـانه بـه حرمـت نـام شـهدا بـه دسـت بـرادر دوشـهید  -محمـد وحیـدی ؛ نماینـده
مجلـس شـورای اسلامی بجنـورد بـه زمیـن خـورد تـا شـروعی باشـد بـر سلسـله خدمـات عمرانـی کـه ایـن
روزهـا در جـای جـای شـهر شـاهد آن هسـتیم.

فضا سازی شهری در دهه بصیرت و میثاق با والیت

آیین رو نمایی از سر دیس
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بلوار ورودی شهر
بـا حضـور مسـئولین ،از سـردیس سـردار سـلیمانی در بلـواری بـه نـام سـرداردلها در ورودی غربـی شـهر
رونمای�ی ش�د .
در ایـن مراسـم مدیـران شـهری ازجملـه سـردارچمن (فرمانـده سـپاه جواداالئمـه اسـتان) سـردار مظاهـری
( فرمانـده سـپاه جوادالئمـه شهرسـتان ) حجـت االسلام نـوری (امـام جمعه شهرسـتان بجنـورد) مهندس
زارعـی شـهردار بجنـورد و دکتـر وحیـدی نماینـده شـهر بجنـورد حسـینی مدیـرکل بنیـاد شـهید حجـت
االسلام سـاالری مدیرکل شـورای تبلیغات اسلامی جباری ،ریاسـت شـورای اسالمی شـهر و اعضای محترم
شـورا و مسـئولینی از دسـتگاههای اجرایـی حضـور داشـتند.
بیـگ زاده معـاون استاندارخراسـان شـمالی :شـهید سـلیمانی مدافـع حرمیـن و حافـظ امنیـت کشـور فراتـر
یکـرد.
از مرزهـا جانفشـانی م 
مهنـدس زارعـی شـهردار بجنـورد :شـهید سـلیمانی یـک مکتـب اسـت کـه بـه فرمایـش مقام معظـم رهبری
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای (مدظلـه العالـی) بایـد آنـرا آموخـت و ادامـه داد.
حجـت االسلام نـوری نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه شهرسـتان :امنیـت امـروز جامعـه مـا مرهـون
خـون شـهدا اسـت و بقـای نظـام را مدیـون مقاومـت ایـن عزیـزان هسـتیم .سـردارچمن  -فرمانـده سـپاه
جواداالئم�ه اس�تان :والیتم�داری ویژگ�ی ب�ارز ش�هید س�لیمانی اس�ت .

سرپرست استان خراسان شمالی :سهراب ابراهیمی
دفتر سرپرستی استان خراسان شمالی 0583-2226006

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در خراسان شمالی

www.daneshpayam.ir

خبر

مالکان دوچرخههای سرقتی به
پارکینگهایبجنوردمراجعهکنند

سرهنگرستگار رئیسپلیس آگاهیاستان گفت:
با تالشهای شبانه روزی ماموران تعداد زیادی
دوچرخه مسروقه در بجنورد کشف شد که اکنون
به دلیل عدم شناسایی مالکان در پارکینگهای
شهر بجنوردهستند.
مالکان دوچرخههای سرقتی میتوانند با مراجعه
به پارکینگهای سطح شهر بجنورد و ارائه مدارک
مالکیتی دوچرخههای خود را تحویل بگیرند.

توجه به فرهنگ؛ راهکاری جدی برای مقابله با آسیب های اجتماعی

نماینده مردم  5شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای
اسالمی میزبانی استان از جشنوارههای ملی را نشانه توانمندی
آن دانست و از پیگیری خود برای تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و

حجت االسالم روحان ی نژاد ،نماینده ولی فقیه در
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در دیدار با مدیرکل
و معاونان بنیاد مسکن استان خراسان شمالی
با تاکید بر توجه به حفظ و صیانت از سرمایههای
انسانی ،ارتقاء علمی و آموزش کارکنان بنیاد مسکن
را برای ارائه بهتر خدمات به محرومان جامعه ،مهم
دانست.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در ابتدای جلسه مدیرکل بنیاد مسکن
استان خراسان شمالی ضمن گرامیداشت سالگرد
ارتحال آیت اهلل رسولی محالتی(ره) ،ایام فاطمیه و
شهادت جانسوز حضرت زهرا(س) با ارائه گزارش
مبسوطی از عملکرد بنیاد مسکن آن استان به
تشریح برنامههای آتی در خصوص عمران روستایی،
مساکن روستایی ،بخصوص ساماندهی مساجد
روستاییپرداخت.
در ادامه این جلسه نماینده ولی فقیه در بنیاد
مسکن پس از استماع گزارش مدیرکل استان به
ارائه رهنمودهایی با هدف پیشبرد هر چه بهتر
بنیاد مسکن در سراسر کشور پرداخت .وی منابع
انسانی را مهمترین سرمایه بنیاد مسکن دانسته و
افزود :ایجاد انگیزه مهمترین عامل همراهی کارکنان
در خدمت به مردم است.وی با تاکید بر ساخت
مسکن مقاوم در روستاها ،شناخت دقیق از مصالح
ساختمانی در صنعت ساخت و ساز را امری بسیار
مهم دانست و افزود :هنگام ساخت و ساز عالوه
بر در نظر گرفتن زیبایی ،کیفیت مصالح به کار رفته
و استانداردهای روز دنیا بسیار حائز اهمیت است.
همچنین در اجرای پروژههای عمران روستایی به
گونه ای عمل شود تا خدمات و حضور بنیاد در
روستاها ماندگار بماند .حجت االسالم روحانی نژاد
با تأکید بر چابک سازی سیستم اداری ،گفت :ارتقاء
بهرهوری و پیشبرد امور مهم است.
همچنین باید خدمت به مردم را با استفاده از همه
ظرفیتها سرلوحه ارائه خدمات بنیاد مسکن
قرار داد ضمن اینکه باید توجه داشت ،حفظ
سرمایههای بنیاد ،آموزش و ارتقاء علمی نیروها باید
در اولویتقرار گیرد .ویافزود:خدماتبنیادمسکن
پایههای نظام و والیت فقیه را تقویت میکند.

هنری دوبرار خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان شمالی« ،محمد وحیدی» با بیان این که
هر گونه هزینه ای در خصوص فضاهای فرهنگی بهترین راهکار
برای مقابله با آسیبهای اجتماعی است ،افزود :در واقع توسعه
فضاهای فرهنگی یکی از ضرورتهای امروز است و باید با ایجاد
فضای فرهنگی مناسب برای جوانان ،زمینه ارتقای سطح فرهنگی
جامعه را فراهم کرد زیرا فرهنگ بستر رشد و توسعه جامعه
است.
نماینده مردم  5شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به این که برگزاری جشنوارههای سراسری فرهنگی
و هنری در استان نشانه بارزی از توانمندی آن است ،تصریح کرد:
برگزاری جشنوارههای تئاتر دینی و میزبانی گروههای بزرگ هنری هم
در معرفی استان موثر بوده و هم بدون شک پویایی هنر نمایش
را در بر داشته است.
وی در ادامه اظهار کرد :به یاد دارم بعد از برگزاری موفق جشنوارههای

تئاتر رضوی در استان مصوب شد که سالن نمایشی برای تئاتر در
بجنورد احداث شود که این امر در سال  ۹۴تحقق یافت و اینها از
آثار مثبت برگزاری چنین رویدادهایی است.
محمد وحیدی با بیان این که هر وقت فضا و زیرساخت مناسبی
برای هنرمندان استان فراهم شده ،ظهور و بروز آثار فرهنگی و هنری
نیز بیشتر شده است ،اضافه کرد :در این راستا با وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی دیدار داشتم و پیگیر تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی و
هنری دوبرار و نیز تاسیس هنرستان هنرهای زیبا هستم.
گفتنی است؛ جشنواره سراسری تئاتر آیات از اول تا سوم بهمن به
همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی و با همکاری
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز هنرهای
نمایشی کشور به میزبانی خراسان شمالی برگزار میشود.
در این جشنواره قرار است  8اثر نمایشی با یکدیگر به رقابت
بپردازند و آثار برگزیده از طریق فضای مجازی و با قرار گرفتن روی
سایتهای معتبر و مرجع در دسترس عالقه مندان قرار خواهد
گرفت.

 تجلیل از برگزیدگان کشوری جشنواره قرآنی در کمیته امداد استان
مراسم تجلیل از  5برگزیده کشوری جشنواره قرآنی باران
وحی با حضور مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی برگزار
شد.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد ،مدیرکل کمیته امداد
خراسان شمالی در این مراسم با یادآوری اینکه جشنواره
قرآنی باران وحی باهدف تقویت انس مددجویان با قرآن کریم
در پروسه زمانی ششماهه برگزار شد ،افزود :این جشنواره
در چهار بخش معارفی ،آوایی ،ادبی و هنری با رویکرد قرآنی
در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد.
مجید الهی راد خاطرنشان کرد :در مجموع  ۳۰۸نفر از
مددجویان شرکتکننده استان خراسان شمالی در جشنواره
قرآنی باران وحی در بخشهای قرآنی ،هنری ،معارفی و ادبی
حضور داشتند که  ۲۹نفر موفق به راهیابی به مرحله کشوری
و  ۵نفر منتخب این مسابقات شدند.

وی با ابراز خرسندی نسبت به برگزیدگان جشنواره قرآنی
باران وحی اظهار کرد :در کانونهای فرهنگی این نهاد ،باید
توجه به مسائل آموزشی قرآن ،معارف و تفسیر و قرائت آن
بیشتر شود.
وی در ادامه سخنانش به نهضت حفظ قرآن و توجه به آن
اشاره و بر انس و همنشینی با قرآن و بصیرت قرآنی برای
رهایی از فتنهها تأکید کرد و افزود :باید از تمامی اوقات برای
حفظ قرآن استفاده کنیم.
الهی راد با اشاره به برکات قرآن در زندگی تصریح کرد :عرصه
عمل به قرآن در محافظت از آسیبها و رهایی از فتنهها
بسیار مؤثر است.
وی همچنین بر گسترش آموزش نهجالبالغه و حکمتهای
آن به جوانان و نوجوانان فعال در کانونهای فرهنگی برای
آموختن مبانی درس زندگی تأکید کرد.

روحانینژاد؛

چابکسازی سیستم اداری
در اولویت قرار گیرد

www.jamejamdaily.ir

نماینده مردم شهرستان های خراسان شمالی عنوان کرد؛

دستگیری سارقان
کابلهای مخابرات در فاروج

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان فاروج از
دستگیری سارقان کابلهای مخابرات و کشف 6
فقره سرقت خبر داد.
سرگرد "قدیر اژدری" در بیان جزئیات این خبر اظهار
داشت :در پی وقوع چند فقره سرقت کابلهای
مخابراتی در سطح حوزه استحفاظی ،موضوع به
صورت ویژه در دستورکار ماموران کالنتری  11قرار
گرفت.
وی خاطرنشان کرد :ماموران با انجام یکسری
اقدامات اطالعاتی و هدفمندی گشتهای انتظامی
موفق شدند حین گشتزنی یکی از سارقان را
شناساییودستگیر کنند.
وی با بیان اینکه متهم در بازجوییهای به عمل
آمده به  6فقره سرقت کابلهای مخابرات با
همدستی  2نفر دیگر اعتراف کرد ،بیان داشت :در
بازرسی بدنی از متهم مقداری مواد مخدر صنعتی
و همچنین 6متر کابل کشف شد/.قدس آنالین

اى پي ــر ،مـ ـ ــرا به خانقه منزل ده
از ي ــاد رخ دوست ،مراد دل ده
حاصل نشد از مدرسه ،جز دورى يار
جانا مددى به عمر بىحاصل ده

شهردار بجنورد:

آخرین ملک بازمانده از عقب نشینی درخیابان جمهوری تخریب شد

با تخریب آخرین ملک بازمانده از عقبنشینی در خیابان جمهوری 100
درصد بازگشایی شد.
شهردار بجنورد گفت :خوشبختانه روند بازگشاییها در شهرداری از
سرعت عمل و قابلیت اجرایی خوبی برخوردار است که موجب شده
جهاد خدمات شهرداری به اجرای طرح تفصیلی در رعایت عقب نشینی
و بازگشایی امالک در مسیر تعریض منجر شود.
هادی زارعی گفت :اهمیت اجرای بازگشایی ملک خیابان جمهوری به
دلیل اینکه این خیابان را در بازگشایی مسیر به  100درصد میرساند ،

موجب شد یکی از مطالبات قدیمی شهروندی دراین منطقه پاسخ داده
شود و معضل ترافیکی این نقطه مرتفع شود.
شهردار بجنورد عنوان کرد :ملک واقع در حد فاصل خیابان تربیت و قیام
در مساحت  409مترمربع با توافق مالکین درقبال تسهیالت ملکی مورد
عقب نشینی واقع شد  .به گفته زارعی میزان عقب نشینی ملک 219
مترمربع به ارزش  35میلیارد ریال برآورد میشود و امتیازات شهرداری
در قبال تسهیالت در الباقی زمین درحدود  190مترمربع اجرا خواهد شد.
در عملیات عقب نشینی ملک خیابان جمهوری که  29دی  99انجام

گرفت ،گلدادی معاون شهرسازی ،طالیی معاونت توسعه مدیریت و
منابع ،مهندس قلیچی مدیرامالک شهرداری ،گودرزی معاون عمرانی
منطقه دو  ،نقیب مدیر منطقه و مجموعه از عوامل اجرایی شهرداری
حضور داشتند.
نقیب مدیرمنطقه دو شهرداری خاطرنشان کرد :اجرای پروندههای
بازگشایی امالک تا پایان سال  99به قوت خود باقی است و شهروندان
هر هفته میتوانند با پیگیری اخبار شهرداری  ،از معابری که مورد
بازگشایی واقع میشوند  ،باخبر باشند.

آ ثار ارسالی به جشنواره ملی تئاتر آیات با ذائقه مخاطب هماهنگ است
نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر و داور بازخوان سومین جشنواره ملی
تئاتر آیات ،تطابق آثار با سلیقه و ذائقه مخاطب امروزی را مزیت این دوره
از جشنواره برشمرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی« ،علی حاتمی نژاد» ،نمایشنامه نویس و کارگردان
تئاتر در گفتگو با ستاد خبری سومین جشنواره ملی تئاتر آیات با بیان این
که هر رویداد تئاتری به هر شکلی میتواند اثر خود را در جریان تئاتر بگذارد،
از این که هم اینک بزرگترین ُحسن جشنواره تئاتر آیات بررسی نقش
ن معاصر است ،سخن گفت.
دین در زندگی انسا 
وی افزود :در این سالها در حوزه تئاتر دینی به آثار تاریخی اکتفا کرده و
کمتر به نقش دین در زندگی افراد پرداخته ایم ،از این رو در آستانه قرن
جدید پرداختن به این موضوع و میزان تاثیرگذاری آن در روابط اجتماعی،
دوستانه ،کار ،تحصیل و ...بسیار مهم است و در واقع تمام زیبایی
فراخوان نیز در همین موضوع است .وی ادامه داد :در داوری تالش کردیم
این مقوله را مورد توجه قرار دهیم و به دنبال متون امروزی بودیم زیرا باید
آثار با سلیقه و ذائقه مخاطب امروزی تطابق داشته باشد که خوشبختانه
آثار خوبی هم وجود داشت که این یکی از مزیتهای جشنواره است.
حاتمی نژاد اظهارکرد :در حال حاضر بزرگ ترین معضل ما در عرصه تئاتر،
نمایشنامه نویسی است و میتوانیم با کم کردن هزینه برخی جشنوارهها
و سفارش به نمایشنامه نویسها دست به تولید متون بزنیم تا در آینده
شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم.
داور بازخوان این جشنواره ،الزمه تقویت و تداوم جریان تئاتر و جشنواره

پویا را در نظر گرفتن مسابقه نمایشنامه نویسی عنوان کرد و افزود :شرایط
فعلی فرصت خوبی است تا روی این مساله تمرکز شود و در نظر گرفتن
چند استاد برای نمایشنامه نویسان به منظور هدایت و راهنمایی افراد
سبب میشود آثار قرص و محکمی تولید شود و به چاپ برسد.
وی بارگذاری آثار راه یافته به جشنواره در یک سایت و در دسترس
مخاطبان قراردادن ،عالوه بر نمایش آثار شاخص مرتبط با موضوع
جشنواره را که در طول سالها در تئاتر کشور تولید شده جزو فاکتورهایی
اعالم کرد که باید مورد توجه متولیان و اهالی هنر قرار گیرد تا شاهد
جشنواره ای اثرگذار باشیم.
وی ادامه داد :باید رسانهها پا به پای هنر حرکت کنند زیرا هنر بدون رسانه و
تبلیغات در دنیای امروز جایگاهی ندارد ،بنابراین باید به صورت گسترده در
فضای مجازی تبلیغ و در این فضای بی در و پیکر پیشرو ،پرشور و گسترده
عمل کنیم  .نویسنده نمایشنامه «ورشو» با اشاره به این که تئاتر هنری
زنده است و بدون تماشاگر و حضور و هم نفسی آن معنا پیدا نمیکند،
اما به خاطر شرایط موجود بیشترین ضربه را در میان هنرها خورده است،
تصریح کرد :با این وجود نمیتوان تئاتر را تعطیل کرد و به نظر میرسد باید
این هنر را به سمت فضای مجازی و تئاتر آنالین سوق داد.
وی به مزیتهای بهره گیری از فضای مجازی هم اشاره کرد و از این که
تماشای تئاتر راحت تر میشود و مخاطبان بیشتری را جذب میکند،
سخن گفت و افزود :به واسطه تداوم شرایط موجود باید مدیومهای
جدیدی را برای تئاتر پیدا کرد و در این میان ،تئاتر میدانی و تله تئاتر در کنار
نمایش صحنه ای به صورت آنالین میتواند اثرگذار باشد.

گفتنی است؛ جشنواره سراسری تئاتر آیات از اول تا سوم بهمن به همت
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی و با همکاری معاونت
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز هنرهای نمایشی کشور
به میزبانی خراسان شمالی برگزار میشود.
در این جشنواره قرار است  8اثر نمایشی با یکدیگر به رقابت بپردازند و
آثار برگزیده از طریق فضای مجازی و با قرار گرفتن روی سایتهای معتبر و
مرجع در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

امام خمینی -

ره

چهارشنبه  1بهمن  1399شماره 5858

خبر

اجرای حکم رفع تصرف در تپه
تاریخیبجنورد

مسئول حقوقی و امالک ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت:
با حضور و مشارکت فرماندهی و نیروهای یگان
حفاظت این ادارهکل ،حکم رفع تصرف و اعاده
به وضع سابق در تپه تاریخی ماداله در روستای
نجفآباد بجنورد اجرا شد.
بهگزارش روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی،
ی  99با اعالم این خبر
ملکحسین قویدل  29د 
اظهار کرد :در راستای انجام مأموریتهای محوله
با هدف پیشگیری و مقابله با جرائم حوزه میراث
فرهنگی ،پرونده یک مورد تصرف در حریم تپه
تاریخی واقع در روستای نجفآباد بجنورد پیگیری
شد .وی با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی و
قانونی این ادارهکل حفاظت و صیانت از آثار
تاریخی و فرهنگی موجود است ،افزود :تپه تاریخی
ماداله در فهرست آثار ملی کشور به شماره 4497
به ثبت رسیده است و بر اساس ضوابط و قوانین
حفاظتی هرگونه دخل و تصرف ،تسطیح و تغییر
در وضعیت موجود ممنوع شده است.
مسئول حقوقی و امالک ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی
عنوان کرد :متهم این پرونده علیرغم هشدار
و تذکرات مکرر ،بدون رعایت ضوابط و قوانین
میراثفرهنگی اقدام به تعرض و تخریب
بخشهایی از تپه در ضلع غرب و جنوب غربی
توسط تراکتور کرده بود.
قویدل تصریح کرد« :صدور حکمی مبنی بر
مجازات و اعاده وضع به حالت سابق و جبران
خسارتهای وارده برای متهم این پرونده اجرا
شد.

افتتاح باغ موزه دفاع مقدس
در دهه فجر

شهردار بجنورد به همراه هوایی معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان
شمالی و امیر نجاتی مدیرکل حفظ آثار دفاع
مقدس  ،جمعی از مدیران دستگاههای
اجرایی و کارشناسان از عملیات ایجاد باغ موزه
دفاع مقدس بازدید مشترکی داشتند.
زارعی با ادای احترام به محضر شهدای انقالب
دردفاع از مرزهای کشور و گرامیداشت خاطره
شهید حاج قاسم سلیمانی گفت  :ایجاد باغ
موزه دفاع مقدس ادای دین شهرداری به
محضر شهدا و مردم انقالبی است.
زارعی افزود :خوشبختانه شاهد پیشرفت
خوبی در انجام عملیات عمرانی دراین منطقه
هستیم.
زارعی با اشاره به اینکه محوطه سازی این
مکان به عهده شهرداری است  ،افزود :طراحی
ورودیهای باغ موزه  ،ایجاد فضای سبز و
معابر سازی و .. .را با تمام ظرفیت و توان
دراولویت امورخود قرار میدهیم تا پروژه در
وضعیت قابل قبولی در دهه فجر افتتاح شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
خراسان شمالی با تشکر از اقدامات و مشارکت
فعال و پویای شهرداری در امور شهری گفت:
شاهد مشارکت خوبی در پیشرفت پروژه
هستیم.
هوایی با ذکر اینکه تامین اعتبار ساخت
سوله و ساختمان برای نمایشگاه دائمی
دستاوردهای دوران دفاع مقدس از
اعتبارات ملی انجام میگیرد  ،گفت :تامین
زیرساختهای باغ موزه نیازمند مشارکت باالی
همه دستگاههای اجرایی است و توقع داریم
در تامین امکانات مدیران محترم تالشی همه
سویه داشته باشند.
وی خواست تا نصب زیرساختهای تاسیساتی
برای تکمیل فضاسازی در اسر ع وقت انجام
شود.

