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● ● از مسئول و کارکنان بخش مستمری بگیران
اداره تامین اجتماعی شیروان که با متانت و
شکیبایی کار ما بازنشستگان را انجام می دهند
تشکر می کنیم.

خرب
قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی 22بهمن
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان طی بیانیه
ای از حضور پرشور و حماسی مردم استان در راهپیمایی
22بهمن چهلم قدردانی کرد.در بخشی از این بیانیه
آمده است :مردم شریف در سالروز به ثمر نشستن خون
های پاک و مطهر شهدای گلگون کفن در حالی که دنیا
نظاره گر این رخداد عظیم و این شکوه مثال زدنی بود ،با
وجود شرایط نامساعد جوی ،با صالبت و شکوه بی نظیر
در جای جای استان به خیابان ها آمدند و به ندای موال
و مقتدای شان لبیک گفتند.ستاد چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی استان به پاس حضور ارزشمند
و پرافتخار مردم والیتمدار استان در این راهپیمایی
حماسی از آن ها صمیمانه قدردانی می کند.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

آغاز عملیات نقشه برداری راه
اسفراین به بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  6353که  16خرداد
 1350به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه  5از
آغاز عملیات نقشه برداری راه اسفراین به بجنورد
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم« :قبال
بنا بتقاضای اهالی اسفراین پیرامون ساختمان
راه اسفراین به بجنورد مطالبی در روزنامه درج
گردید که خوشبختانه مــورد توجه مسئولین
وزارت راه قرار گرفت .با اقداماتی که در اینمورد
بعمل آمد هفته گذشته متصدیان {یک} شرکت
ساختمانی باتفاق مهندسین مشاور عملیات
نقشه ب ــرداری را از ایــن جــاده آغــاز کردند .در
تماسی که خبرنگار ما با مهندسین مربوطه
گرفته نامبردگان اظهار داشته اند بمحض اتمام
نقشه بــرداری ساختمان جاده مزبور با سرعت
آغاز خواهد شد زیرا در حال حاضر ماشین آالت
و وسائل راه سازی را شرکت مزبور به اسفراین
آورده اســت .اهــالــی ایــن شهرستان از اقــدام
مسئولین وزارت راه و استاندار خراسان که در این
مورد زحمات فراوانی کشیده اند اظهار قدردانی
مینمایند».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یادداشت رسدبیر

شکرانه مردم استان در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی

با صالبت تر از همیشه

شاهکار مردم

عضو خبرگان رهبری :مسئوالن به متن بپردازند

محمد آگاهی -دیــروز از همه سنین ،قشرها و اقــوام مختلف
خراسان شمالی آمده بودند؛ کوبنده و پر صالبت همچون 22
بهمن هر سال حتی باشکوه تر .آمده بودند تا بگویند مثل همیشه
با هم متحد و یکپارچه هستند همچون سرو بلند قامتی که هیچ
گاه سر خم نمی کند .آمده بودند تا بگویند با وجود برخی ضعف
ها حاضر نیستند پرچم آرمان های انقالب اسالمی را بر زمین
بگذارند؛ پرچم استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی .آمده بودند
تا به دشمنان انقالب اسالمی بگویند با اتحاد مشکالت شان را
حل خواهند کرد و اجازه نمی دهند از بیرون برای آن ها تصمیم
بگیرند .آمده بودند تا بگویند اجازه نمی دهند از دری که بیگانه
را بیرون کردند دوباره از همان در وارد شود.
آمده بودند تا بگویند  22بهمن پس از گذشت  40سال هنوز هم
برای شان بهار است؛ عیدی بزرگ .دیروز مردم خراسان شمالی

الحق و االنصاف به خوبی شکرانه چهل سالگی انقالب اسالمی
ایران را با راهپیمایی با شکوه شان به جا آوردند ،دست مریزاد.

 I Iانقالب اسالمی امانت خون شهداست

به گزارش خبرنگار ما ،عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان
راهپیمایی باشکوه مردم بجنورد از این راهپیمایی به عنوان
یک حماسه و رستاخیز نام برد و گفت :اجتماع بــزرگ مردم
ایران اسالمی امروز این پیام را به خارج از کشور داد که مردم
پای انقالب شان ایستاده اند و خواهند ایستاد زیرا مردم این
انقالب را از آن خود می دانند .آیت ا ...حسینی خراسانی ادامه
داد :انقالب اسالمی امانت خون شهداست و این اجتماع عظیم
این پیام را برای شهدا داشت که مردم با آن ها پیمان بسته اند
تا امانت شان حفظ شود .وی خاطرنشان کرد :ایران اسالمی
امروز از هیچ قدرتی فرمان نمی برد و هیچ قدرتی نمی تواند ادعا

در بجنورد آغاز شد؛

عملیات اجرایی مجموعه چند عملکردی آستان قدس
محمدی -عملیات اجرایی مجموعه چند
عملکردی آستان قدس رضــوی در زمینی
بــه مساحت  5هــزار مترمربع در بجنورد
آغــاز شد.تولیت آســتــان قــدس رضــوی در
ارتــبــاط ویــدئــو کنفرانس در آیــیــن کلنگ
زنــی ایــن مجموعه چند عملکردی گفت:
بخشی از درآمدهای حاصل از این مجموعه
در خــود استان و بــرای کاهش محرومیت
زدایـــی و مسائل فرهنگی هزینه خواهد
شد و امیدواریم درآمــد هر مجموعه برای
توسعه هــمــان اســتــان هزینه شود.حجت
االســـام «رئــیــســی» ساخت مجموعه چند

عملکردی را از جمله خدمات آستان قدس
به مردم خراسان شمالی دانست و ادامه داد:
امیدواریم اهتمام الزم به کار گرفته شود تا
چنین مجموعهای با ظرفیت باالی فرهنگی
و اجتماعی در خراسان شمالی به زودی راه
اندازی شود و مردم استان از برکات آن بهره
مند شوند.
وی تصریح کرد :امیدواریم به زودی شاهد
برپایی ایــن مجتمع چند عملکردی برای
خراسان شمالی به ویژه محرومان باشیم و
ستاد آستان قدس نظارت کند تا این پروژه به
سرانجام برسد«.ثمینی» فرماندار بجنورد نیز

کند ما به ایران فرمان می دهیم و کشور ما امروز مستقل ترین
کشور است و مستقل ترین ملت را دارد .نماینده مردم خراسان
رضوی در مجلس خبرگان رهبری  40سالگی انقالب اسالمی
را  40سال با شکوه ،عظمت ،افتخار و مقاومت در برابر استکبار
دانست و گفت :دولتمردان و کارگزاران کشور این پیام مردم را
نیز بگیرند که حکمت ،عدالت و تالش الزم را برای حل مشکالت
به کار ببندند .وی تصریح کــرد :من به نمایندگی از مــردم با
احترام به دولتمردان می گویم به متن بپردازید و به حاشیه نروید
و مشکالت و معضالت مردم از جمله بیکاری و معیشت را حل
کنید و اجازه ندهید مردم به خاطر مسائل ساده و پیش پا افتاده
رنجیده خاطر شوند .وی خاطرنشان کرد :با خدمات صادقانه
دل این ملت بزرگ ،رهبری ،روح شهیدان و دل ولی عصر(عج)
را شاد کنید.

با تشکر از ایجاد نمایندگی دفتر آستان قدس
در استان و همچنین اقدام آستان قدس برای
ساخت مجموعه چند عملکردی در بجنورد
گفت :تاکنون دستگاههای مختلف در استان
همکاری خوبی داشتهاند و امیدواریم در
ادامه با توجه و همکاری بیشتر شاهد افتتاح
پــروژه های بیشتری بــرای خدمت به مردم
انقالبی خراسان شمالی باشیم.
به گفته مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس
رضوی در استان ،مجموعه چند عملکردی
بجنورد قــرار اســت با زیربنای  4هــزار متر
مــربــع در ســه طبقه طــی  2ســال احــداث
شـــود«.اکـــبـــرزاده» اعــتــبــار در نظر گرفته
شــده بـــرای ســاخــت ایــن مجموعه را 12
میلیارد تومان دانست و ادامــه داد :در این
مجموعه خدمات مختلفی از جمله پزشکی،

ورزشی ،فرهنگی و  ...ارائه خواهد شد.وی
افــزود :خراسان شمالی در راستای ابالغ
سیاستهای هفت گانه مقام معظم رهبری
و تاکید ایشان بر افزایش فعالیتها در حوزه
فرهنگی و محرومیت زدایی ،جزو نخستین
استانهایی است که دفتر آستان قدس در
آن افتتاح شــد.وی با بیان این که خراسان
شمالی و بجنورد در بخش مجموعه فرهنگی
و خدماتی در مضیقه بــودنــد و استاندار،
فــرمــانــدار ،مجموعه آســتــان قــدس و همه
افرادی که دستی در کار داشتند برای کمک
به ساخت این مجموعه فرهنگی در بجنورد
پیشقدم شدند ،ادامه داد :امیدواریم بتوانیم
بــا احـــداث ایــن مجموعه چند عملکردی
در کاهش مشکالت در بخش آسیب های
اجتماعی قدمی برداریم.

علی ولی زاده« -شنیدن کی بود مانند دیدن»؛ راهپیمایی  22بهمن یکی از
مصداق های این ضرب المثل ایرانی بود .جمعیت ،حضور و صالبت راهپیمایی
دیروز فقط دیدنی بود و طبیعی است کسی که حضور نداشت تصور آن شکوه
برایش چندان آسان نباشد!از شما چه پنهان ،قبل از حضور در راهپیمایی وقتی
برودت هوا بر برودت اقتصادی اضافه شده بود این را در ذهنم نقاشی می کردم
که نتیجه این برودت ها شاید چیزی از جنس خود آن ها باشد و این نتیجه ،درست
همانی است که بدخواهان می خواهند و تحریم ها آن را دنبال می کنند! اما به
خیابان های حاشیه راهپیمایی که رسیدم دریافتم این راهپیمایی حال و هوای
دیگری دارد و باید فکر نقاشی های قبلی که ذهنم را به خود مشغول کرده بود
خارج کنم .هر چه به دریای خروشان جمعیت نزدیک تر می شدم تفسیر جدیدی
از مردم در ذهنم تجلی پیدا می کرد .شعارها و پالکاردهایی که غیر از تریبون
مرکزی پخش و دیده می شد خود معنای جدیدی را تدوین می کرد.
حضور نسل اولــی ها با محاسن برفی تا کودکانی که در آغــوش مــادر مشق
آزاداندیشی می کردند و همچنین نوجوانان و جوانانی که شعارهای انقالبی را
سر می دادند ،انگار سال  57است با این تفاوت که آن روز فریاد علیه ستم شاهی
مزدور و آمریکا بود و امروز علیه ستم آمریکایی و اسالم آمریکایی .شکوه ،حضور
و صالبت فقط دیدنی بود و بس و شاید تصور آن برای کسانی که حضور نداشتند
شائبه غلو پیدا کند! فقط می توان گفت مردم ،دست مریزاد ،آجرکم ا...البته این
حضور به معنای این نبود که همه آن ها که آمده بودند به شرایط اقتصادی و ...
انتقاد ندارند بلکه این حضور در واقع یک نوع رو کم کنی برای ترامپ و ایادی
او بود! درست معیاری بود از عیار بصیرت ،دیانت و هوشیاری ملت.این حضور
پرصالبت نمایشی بود از قدرت و اقتدار و به رخ کشیدن توان ملی ،آن ها آمدند
تا طبل رسوایی ترامپ و ایادی او را بنوازند و به نوعی پاسخ دهند به تحریم های
ظالمانه بدخواهان.جان سخن این که ملت ایران ،در  22بهمن اثبات کردند
ایــران ،ایــران است همچون سال  57با این تفاوت که  22بهمن  57با دست
خالی مرگ بر آمریکا می گفتند و امروز آمریکا تقاضای مذاکره دربــاره سالح
های پیشرفته او را دارد.باالخره تحلیل و آرزوی آن هایی که می خواستند ایران
جشن  40سالگی خود را نگیرد به یأس و ناکامی تبدیل شد و پیش بینی رهبر
فرزانه انقالب که  22بهمن امسال ،تماشایی خواهد شد تبلور پیدا کرد .آخرین
نکته این که تن صدای شرکت کنندگان با سال های قبل متفاوت بود از جانبی
حکایت از عمق نفرت آن ها از آمریکا داشت و گواهی بود بر این که نسل دوم ،سوم
و چهارم انقالب ،عزمی قوی تر از نسل اول دارند و از سویی شاهدی بود بر این که
بگوید شهیدان راه تان ادامه دارد و پررهروست.

خرب

تداوم بارش برف و باران تا فردا
دمای هوا  7درجه کاهش می یابد

یک مسئول خبر داد:

ساخت نخستین شهربازی تخصصی دانش آموزان با نیازهای ویژه
علوی -نخستین شهربازی تخصصی دانش
آموزان با نیازهای ویژه بر پایه پردازش حسی
ساخته شد .رئیس آموزش و پرورش استثنایی
خــراســان شــمــالــی بــا اشــــاره بــه ســاخــت ایــن
شهربازی تخصصی برای گروه هدف کودکان
با نیازهای ویژه ذهنی و دانش آمــوزان مبتال
به اختالل طیف اوتیسم در آموزشگاه صبور

شهرستان بجنورد گفت :این مجموعه برای
استفاده  500نفر از دانش آمــوزان بجنوردی
است و مشکالت کودکان را از طریق تثبیت
درون داده هــای حسی در ساقه مغز درمــان
می کند که براساس یکپارچگی حسی است.
«متقیان» با تاکید بر لــزوم حرکت به سمت
کارهای علمی و تعیین فعالیت ها بر پایه پژوهش

های اثبات شده در حوزه کودکان با نیازهای
ویــژه گفت :ایــن شهربازی به منظور درمــان
مشکالت کودکان با نیازهای ویژه در محیطی
خارج از اتاق درمان و لذت بخش برای آن ها و
خانواده ها طراحی شده است .وی اظهارکرد:
تاکنون کارشناسان حــوزه آمــوزش و پــرورش
استثنایی 26 ،دانش آموز دارای اختالل طیف

اوتیسم را شناسایی و جذب مدارس استثنایی
کرده اند که ساخت این مجموعه بازی می تواند
به مداخالت هدفمند و برنامه های آموزشی،
درمانی مکمل در راستای آمــوزش های ارائه
شده به این دانش آمــوزان کمک کند.به گفته
وی ،در فرایندهای یادگیری ،تفکر ،خالقیت
و هــوش ،مغز به تنهایی نقش نــدارد بلکه کل
بدن دخیل است ،یکی از روش های درمانی
که برای کودکان لذت بخش بوده و تأثیر آن در
توان بخشی به اثبات رسیده  ،روش یکپارچگی
حسی است.

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
بیانگر تداوم برف و باران و کاهش 7درجه ای دما در منطقه است .به گفته کارشناس
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان پدیده غالب برای امروز تا قبل از ظهر فردا
وزش باد شدید و در نوار جنوبی بسیار شدید ،بارش برف و در پاره ای از نقاط بارش
باران و در ارتفاعات کوالک برف و مه گرفتگی خواهد بود« .عظیم زاده» با بیان این
که سامانه بارشی از ظهر چهارشنبه از استان خارج خواهد شد ،افزود :با نفوذ هوای
سرد ،دمای هوا تا صبح روز پنج شنبه  7درجه کاهش می یابد .بر اساس اعالم اداره
کل هواشناسی استان طی  24ساعت منتهی به صبح روز گذشته کوسه با  5درجه
سانتی گراد زیر صفر سردترین و جاجرم با بیشینه دمای  15درجه سانتی گراد
باالی صفر گرم ترین نقطه استان بود .طی همین مدت بجنورد به ترتیب دارای
کمینه و بیشینه دمای یک و  8درجه سانتی گراد باالی صفر بود.

