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لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ● حـــدود یــک ســال اســت کــه بـــرای کـــارت ملی
هوشمند در یکی از دفاتر پیشخوان بجنورد اقدام
کرده ام اما هر بار که مراجعه می کنم می بینم
تنها نیستم افراد زیادی مانند من می آیند و دست
خالی بر می گردند.
● ● چراغ بیشتر تیرهای برق  ۱۶متری شهید شکیبای
بجنورد ،میالن جنب دادسرا شکسته یا سوخته اند و
شب ها این مسیر بسیار تاریک و دلهره آور می شود.

خبر

«زهرایی» مهمان شهدا شد
عوض زاده« -برات محمد زهرایی» جانباز 70
درصد شیروانی به درجه رفیع شهادت نائل آمد
و به کــاروان شهدا پیوست.شهید «زهرایی» روز
گذشته ساعت شش صبح بر اثر جراحات ناشی
از جنگ تحمیلی در منزل ،در  ۵۱سالگی دعوت
حق را لبیک گفت.شهید زهرایی  ۲۱شهریور
 ۱۳۶۴در اشنویه ،با ترکش از ناحیه چشم،
گوش ،حلق ،بینی ،حنجره و مری مجروح شد.از
ایــن شهید ،دو دختر دانــش آمــوز و دانشجو به
یادگار مانده است.پیکر مطهر این شهید واالمقام،
ساعت  ۹:۳۰امروز از میدان انقالب تا چهارراه
دفاع مقدس شیروان ،تشییع و در گلزار شهدا به
خاک سپرده می شود.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

آغاز به کار آزمایشگاه مرکز
بهداشت اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  6353که 16
خــرداد  1350به چــاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  5از آغــاز به کار آزمایشگاه مرکز
بــهــداشــت اســفــرایــن خــبــر داده اســـت .در
ایــن مطلب می خوانیم« :بــا اقــدامــات و پی
گیری مسئولین بهداری و مرکز بهداشت
{اســفــرایــن} آزمــایــشــگــاه مــرکــز بهداشت
بسرپرستی تکنسین وظیفه کار خود را آغاز
نمود ».در مطلبی دیگر در ستون «خبرنگاران
ما از شهرستانها گــزارش میدهند» با تیتر
«ساختمان  6باب دبستان آغاز گردید» آمده
است« :شش مدرسه در قراء شیروان ساخته
میشود .هزینه مدارس مزبور با کمک سازمان
و خودیاری اهالی تامین گردیده است».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

جاده های استان در یک روز برفی

روزی سخت برای رانندگان

محمد آگاهی -بارش برف در مناطق مختلف استان
باعث اختالل در رفت و آمد خودروها و اهالی شهرها
و روستاها شد و روزی سخت را برای رانندگان رقم
زد.به گزارش خبرنگار ما ،بارش برف دوشنبه شب
تردد در جاده های کوهستانی استان به ویژه در محور
بجنورد -اسفراین را با کندی مواجه کرد به گونه ای
که در گردنه اسدلی  12خــودرو گرفتار و نیازمند
امدادرسانی شدند .محور بجنورد-گلستان موسوم به
جاده مرگ نیز همچون روزهای بارانی بدون حادثه
نماند .به گزارش خبرنگار ما از اسفراین ،بارش باران
و برف از عصر دوشنبه آغــاز و باعث ایجاد کــوالک و
بوران در گردنه های جاده ای محور بجنورد -اسفراین
و تردد بدون زنجیر چرخ در گردنه های اسدلی غیر
ممکن شد .رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای اسفراین در این باره گفت :با توجه به حجم بارش
ها برف روبی ،نمک و شن پاشی در گردنه های محور
اسفراین  -بجنورد با  ۲برابر نیروی انسانی معمول

مردم سپاس
تقدیر آیت ا...

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام
جمعه بجنورد با صدور پیامی از حضور حماسی
مــردم استان در راهپیمایی  22بهمن تقدیر
کــرد .در پیام آیت ا« ...یعقوبی» رئیس ستاد

توسط راهداران انجام شد« .ذاکری» افزود :بارش ها
به گونه ای بود که تردد وسایل نقلیه سنگین به ویژه
تریلرها و کشنده ها را ممنوع کرد و با توجه به ارتفاع
بیش از  ۳۰سانتی متری برف و کوالک در برخی نقاط
محور کوهستانی بجنورد -اسفراین تردد فقط با زنجیر
چرخ امکان پذیر بــود.وی همچنین از عملیات برف
روبی در محورهای روستایی دهستان بام و میالنلوی
این شهرستان توسط راهــداران خبر داد« .سارمی»
رئیس جمعیت هالل احمر اسفراین از رهاسازی ۱۲
خــودروی گرفتار در کوالک شدید و برف سنگین در
محور اسفراین -بجنورد خبر داد و افزود :دوشنبه شب
 ۳۸مسافر در مسجد روستای ایرج اسکان داده شدند
و  ۲نفر در پایگاه امــداد و نجات جاده ای اسدلی از
سرنشینان یکی از خودروهای گرفتار در برف اسکان
یافتند.
رئیس پلیس راه استان عصر روز گذشته درخصوص
وضعیت محورهای جاده ای استان گفت :بارش برف

بــرگــزاری چهلمین سالگرد پــیــروزی انقالب
اسالمی در استان آمده است :مردم دیندار،
والیتمدار و غیرتمند خراسان شمالی ،حماسه
حضور شما در  22بهمن و در چهلسالگی
انقالب اسالمی ،بار دیگر استقبال پرشکوه از
مقام معظم رهبری در سال  91را در ذهنها
مجسم کــرد .شما دلــیــرمــردان ،شیر زنــان و
جــوانــان انقالبی ثابت کــردیــد از عمق جان
بهنظام اسالمی پایبند و وفادارید و هیچ عاملی

و بوران و کوالک باعث کندی تردد خودروها به ویژه در
محور بجنورد -اسفراین شد اما هیچ یک از جاده های
اصلی استان مسدود نشد .سرهنگ «حسین زاده»
همچنین از وقوع یک تصادف در یک نقطه حادثه خیز
محور بجنورد-گلستان خبر داد و گفت :در محدوده
انتهایی قطعه تک بانده بدرانلو و پیش از ورود به جاده
دو بانده ،یک خودروی ال  90و یک خودروی ام وی
ام با یکدیگر برخورد کردند که باعث مصدومیت  3نفر
شد .گزارش خبرنگار ما حاکی است محدوده ای که
تصادف در آن رخ داده به علت قرار داشتن در یک پیچ
شیب دار و ورود خودروها از جاده دو بانده شیب دار به
جاده یک طرفه دارای پیچ یکی از نقاط مرگبار جاده
مرگ و تاکنون بارها قربانی گرفته است.

 I Iافزایش نسبی دما تا اوایل هفته آینده

صدیقی -طبق اعالم هواشناسی با خروج سامانه
بارشی از ظهر امروز از استان جوی نسبتا پایدار و روند
افزایش نسبی دما تا اوایل هفته آینده پیش بینی می

نمیتواند اراده پوالدین شما در دفاع از نظام
اسالمی را کم رنگ سازد .حضور نسل سوم و
چهارم در کنار نسل اول و دوم انقالب پیامی پر
پیمانه از حضور با بصیرت و غیرتمندانه شمارا به
رخ جهان کشید.
ایــنــک ک ــه ان ــق ــاب اس ــام ــی ب ــا ره ــب ــری ام ــام
خمینی(ره) بــه درخــتــی تنومند تبدیل شــده و
با مدیریت و رهبری امــام خامنهای به بالندگی
رسیده و به بار نشسته و باهمت و استقامت مردم

شود« .هادی زاده» کارشناس اداره کل هواشناسی
خــراســان شمالی بــا بیان ایــن کــه دمــا در لحظات
صبحگاهی در اکثر مناطق استان به زیر صفر خواهد
رسید ،افزود :با حاکم شدن جوی پایدار روند افزایش
نسبی دما از فردا تا اوایل هفته آتی ادامه می یابد.
به گزارش خبرنگار ما ،بارش باران از بعداز ظهر روز
دوشنبه آغاز و طی شب با بارش برف همراه شد .بنا
بر پیش بینی اداره کل هواشناسی استان بارش برف
تا ظهر روز چهارشنبه(امروز) ادامه خواهد داشت.
بارش برف عالوه بر تعطیل شدن برخی مدارس در
روز ســه شنبه باعث لغزندگی جاده ها و محورهای
مواصالتی و همچنین کند شدن تردد خودروها به
ویژه در مناطق کوهستانی و نقاط سردسیر استان
شد که بدون زنجیر چرخ در این محورها تردد ممکن
نبود .با توجه به بارش برف و باران و بر اساس اعالم
اداره کل هواشناسی استان بیشترین میزان بارندگی
تا صبح دیــروز مربوط به ایستگاه های چهاربید با
 35.1میلی متر ،بدرانلو با  34.5میلی متر ،استاد
با  32.8میلی متر ،طبر با  30.7میلی متر ،بجنورد
با  28.9میلی متر ،قلی با  26.9میلی متر ،مهمانک
با  26.6میلی متر و سیساب با  24.2میلی متر بود.
همچنین طی این مدت بیشترین میزان بارش برف از
نظر ارتفاع از ایستگاه های بجنورد با  7سانتی متر و
شیروان با یک سانتی متر گزارش داده شد.

در برابر تندبادهای تهدید و تحریم ،راستقامت
شده و استوار قد کشیده اســت ،بر همه مدیران
و دولتمردان شایسته است مانند مردم انقالبی
بیندیشند و جهادی تالش کنند و قدر این مردم
باوفا و باصفا را بدانند و با درایت و تدبیر مشکالت
معیشتی آنان را مدیریت کنند و بدانند تا خداوند
یاریدهنده است و تا این مــردم آگــاه و صبور در
صحنهاند ،آمریکا و دیگر قدرتهای پرسروصدای
دنیا هیچ غلطی نمیتوانند بکنند .ان شاء ا. ...

علوی -اعضای شــورای شهر بجنورد در جلسه روز
گذشته این شورا به بعضی از تبصره های آیین نامه
بودجه شهرداری بــرای سال  98پرداختند و روی
برخی مــوارد بحث و تبادل نظر کردند«.محمدی»
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد در این جلسه با
بیان این که این آیین نامه نیازی به تغییر آن چنانی

نــدارد ،برخی از موضوع های مــورد بحث را به رأی
گذاشت.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای
شهر هم در این بــاره اظهار کــرد :در این کمیسیون
الیحه اجرایی پیوست بودجه توسط شهرداری ارائه
و در جلسه اولیه نقدهایی وارد شد که در جلسه قبل
مقرر شد الیحه توسط اعضای شــورای شهر دوبــاره

قرائت شود« .جباری» ادامه داد :طی نشستی که با
معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری برگزار شد،
هیچ یک از دو طرف اشکال و ایــرادی در بحث های
اجــرایــی ســال  97ندیدند که به تغییرات اساسی
نیاز داشته باشد .وی افــزود :اعضای شــورای شهر
قبول کردند همان الیحه با برخی تغییرات جزئی در
اعداد و ارقام اعمال شود و کلیات همان است که در
سال  97اجرایی شده است .معاون توسعه مدیریت
و منابع شهرداری بجنورد هم در این باره بیان کرد:
برخی اصالحات در آیین نامه انجام شد و عمال آیین
نامه ،همان آیین نامه سال گذشته شد و فقط  4تا 5

مورد تغییرات جدید به آن اضافه شده است.در این
جلسه «امانی» رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
و «وکیلی» رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای
شهر درخواست کردند بودجه ای ذیل یکی از معاونت
های شهرداری بــرای بحث آمــوزش و پژوهش مرکز
آموزش شورای شهر و همیاران جوان نیز اعتباراتی
در قالب همایش ها و سمینارها یا ذیل اعتبار معاونت
فرهنگی و اجتماعی شهرداری اختصاص یابد.بعضی
از اعضای شورای شهر در خصوص برخی تبصره ها
درخواست اصالح و تغییر داشتند که این موارد مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و اصالحات آن لحاظ شد.

لکه گیری آسفالت تمام معابر
بجنورد تا پایان امسال

علوی -عملیات لکه گیری آسفالت تمام معابر شهر
بجنورد تا پایان امسال انجام می شود.
«پارساپور» معاون فنی و امــور زیربنایی شهرداری

بجنورد با اعالم این مطلب درباره جزئیاتی از اجرای
این برنامه در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان
افــزود :در صورتی که شرایط جوی مساعد ،دمای

هوا مناسب و رطوبت سطحی وجود نداشته باشد،
آسفالت شهر که هر سال به علت سرما و بارندگی
آسیب می بیند ،تا پایان سال لکه گیری خواهد شد.

در جلسه شورای شهر صورت گرفت؛

بررسی آیین نامه بودجه شهرداری بجنورد

یادداشت سردبیر

مردم ،منتظر
«علی برکت ا »...عملی
علی ولــی زاده -دیـــروز مـــردم؛ امـــروز نوبت
مسئوالن اســت .حضور خیره کننده مــردم در
راهپیمایی  22بهمن ،دنیا را به حیرت واداشت و
به تحلیل گذشته آن ها رنگ خاکستری بخشید.
برودت هوا ،برف ،باران و توفان گرانی ،همه و
همه نتوانست مانع از موج خروشان ملت شود.
حــدود  30خبرنگار خارجی که بــرای پوشش
خــبــری جشن انــقــاب بــه تــهــران آمـــده بودند
اخباری را مخابره کردند که بسیاری آن چه می
دیدند و می شنیدند خالف تصوری بود که از
ایران داشتند.
واقع ًا باید به ملت دست مریزاد گفت؛ اگرچه
مسئوالن عموم ًا در قالب بیانیه و کالم از حضور
مردم تشکر کردند ولی انصاف اقتضا می کند
مسئوالن ،تقدیر لفظی را به تقدیر عملی تبدیل
کنند و م ــردم گــرمــی عملی ایــن تقدیر را در
زندگیشان و کاهش قیمت ها را شاهد باشند.
نگارنده با این گفته که «همه دزدنــد ،کارآمد
نیستند و  »...موافق نیست و معتقد است منشأ
این شعار از اردوگاهی است که  40سال تالش
خود را ناکام می بیند؛ به قول وزیر امور خارجه
در جواب ترامپ ،آمریکا  40سال است که در
عملیات علیه ایران شکست می خورد.
از مدیران انتقاد داریم ولی این انتقاد به معنای
نــاکــارآمــدی یــا خیانت نیست؛ انــصــافـ ًا عموم
مدیران ایران قابل دفاع هستند و وجود معدود
افرادی را نمی توان به کل حمل کرد؛ حمل کل
به جزء غیرعقالنی اســت ،قاعدتا جزء را نمی
توان مالک قرار داد .البته تاکید می کنم انتقاد
داشتن ،غیر از قبول نداشتن یا خائن دانستن
است.
فراموش نکنیم آن ها که آزادی ،اسالمی و
اخــاق مــداری را از بنیان قبول ندارند می
خواهند القا کنند که این خانه از بن ویران
اســت!! به نظر آن ها بنیان ،تعریفی غیر از
تعریف خدایی و انسانی دارد که شرح آن فراتر
از این کوتاه نوشته است.
جان سخن این که امروز پس از شاهکار مردم در
جشن انقالب ،نوبت مسئوالن است به خصوص
رئیس جمهور؛ آقــای روحــانــی! «ولـــوم» «علی
برکت ا »...را تغییر دهید و با آهنگ نرم قیمت
ها و اشتغال به سالم مردم ،علیک بگویید .مردم،
منتظر «علی برکت ا »...عملی هستند.

بدون تیتر
*همزمان با چهل سالگی انقالب اسالمی ،از
سردیس شهید «حسن آبــادی» نخستین شهید
انقالب در بجنورد رونمایی و پرده برداری شد.

