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و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● ترافیک در خیابان شهید بهشتی شمالی بجنورد
تا مسجد انقالب به خاطر حضور دست فروش
ها سنگین شــده اســت بــه خصوص در ورودی
خیابان شهید قربانی و وجود مأمور راهنمایی و
رانندگی در این محل ضروری به نظر می رسد.
● مسئوالن محترم بــه استحضار مــی رســانــد در
شهرستانبجنوردهنگامیکهباسامانه ۱۲۴تماس
می گیریم کسی گوشی را بر نمی دارد .به کجا باید
گران فروشی را اعالم کنیم؟ لطف ًا پیگیری کنید.
● در آستانه سال نو هستیم ،سالمندانی که یک
عمر زحمت کشیده اند و حاال از خانه سالمندان
سر در آورده اند فراموش نشوند.
● ما همچنان چشمان مان را به مسئوالن دوخته
ایم تا گره ای از گره هایی را که به دلیل گرانی
در زندگی مان وجود دارد ،باز کنند .امیدواریم به
زودی شاهد آرامش در بازار باشیم.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

راه اندازی نشدن تلفن
شهری در فاروج
روزنامه خراسان در شماره  6443که 30
شهریور  1350به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  3از راه اندازی نشدن تلفن شهری
در فاروج خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :چندی قبل درخواست اهالی فاروج
مبنی بر تاسیس تلفن شهری و استفاده از
سیم کاریر جهت مکالمه با شهرستانها در
روزنامه درج گردید ولی متاسفانه تاکنون
مسئولین مربوط نسبت باین امر مهم اقدامی
ننموده اند .با توجه باینکه سیم تلفن کاریر
از جلوی اداره پست فاروج میگذرد شایسته
است مسئولین پست و تلگراف و تلفن استان
اقدام سریعی نسبت بتاسیس تلفن و استفاده
از کاریر را برای مردم این شهر تامین نمایند
تا با قوچان و یا شیروان موفق بتماس تلفنی
شوند ».در مطلبی دیگر در این صفحه آمده
است« :نماینده سیار روزنامه از فاروج گزارش
داده که دکاکین نانوائی و قصابی از ساعت
 7.5بعدازظهر تعطیل میکنند و اگر مسافری
باین شهر وارد شــود مجبور اســت تــا صبح
{منتظر} بماند مگر اینکه آشنائی داشته باشد
و بخانه وی برود ...مردم این شهر رسیدگی
باین مسائل را خواستارند».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مراسم بزرگداشت روز شهدا برگزار شد
مرتضوی -نماینده ولی فقیه در استان در مراسم
بزرگداشت روز شهدا نفس کشیدن در فضای
شهید و شهادت را رمز بقای انقالب دانست.
آیت ا« ...یعقوبی» به تبیین جایگاه شهید و شهادت
پرداخت و با تاکید بر این که هر زمان درباره شهید
و شهادت سخن می گوییم تازه است و نباید شهدا
را در ردیــف مردگان بدانیم ،تصریح کــرد :ایثار،
اخالص و فداکاری شهدا هیچ وقت از بین نمی
رود در حالی که بسیاری آمدند و رفتند اما یاد و
نامی از آن ها باقی نمانده است.وی افزود :شهدا
در رأس یادها و یادآوری های مان هستند و بدون
شهدا در ایــن  40ســال نفس نکشیده ایــم و در

فضای شهید و شهادت تنفس می کنیم و این رمز
بقای انقالب است.وی ادامه داد :فضای کشور با
عطر خون شهدا معطر شده و تنفس در این فضا
به ما توانمندی داده است تا جبهه اسالم در مقابل
استکبار را در دنیا مدیریت کنیم.امام جمعه بجنورد
اظهار کــرد :شهدا جبهه نــاب اســام را ترسیم و
تثبیت و در مقابل جبهه استکبار ایستادگی کردند.
آیت ا« ...یعقوبی» در بخش دیگری از سخنانش
داشتن هدف متعالی ،ایمان و استقامت در راه
هدف را  3عامل پیروزی و ماندگاری ملت دانست
و تصریح کرد :اسالم ناب در این  3محور خالصه
شده است و شهدا از این  3ویژگی برخوردار بودند.

مدیر دیوان عدالت اداری خراسان شمالی اعالم کرد:

علوم پزشکی و آموزش و پرورش در صدر شکایت ها به دیوان
اسعدی -استخدامی امسال دانشگاه علوم
پزشکی برای جذب بهورز و نتایج استخدامی
آم ــوزش و پـــرورش ،بیشترین شکایت هــا طی

 3ماه زمستان به دیــوان عدالت اداری بودند.
مدیر دیوان عدالت اداری خراسان شمالی روز
گذشته با اعالم این خبر به خبرنگار ما افزود :در

در آیین پایانی جشنواره نوجوان سالم مشخص شد؛

کوالک دانش آموزان عشایر

محمد آگاهی -هشتمین جشنواره نوجوان سالم
در خراسان شمالی در حالی روز گذشته با معرفی
نفرات برتر پایان یافت که در این بین  39دانش
آمــوز عشایرنشین مدرسه شهید فکوری کــوران
فــاروج موفق شدند از میان  212عنوان برتر در
استان  22عنوان را از آن خــود کنند که باعث
شگفتی و تشویق مدعوین شد .به گفته «سرایدار»
دبیر این جشنواره تعداد آثار ارســال شده به این
جشنواره با  15هزار اثر نسبت به سال گذشته 50

درصد افزایش داشت .مدیرکل دفتر امور اجتماعی
استانداری خراسان شمالی در آیین اختتامیه این
جشنواره با بیان این که با پیشگیری دیگر هزینه
های درمان را متحمل نخواهیم شد ،افزود :نهادینه
سازی یک رفتار مطلوب برای پیشگیری از آسیب
های اجتماعی باید از سنین پایه آغــاز شود و بر
این اساس آموزش و پرورش نقش تأثیر گذاری در
نهادینه کردن رفتارهای مطلوب دارد« .آریان» با
تأکید بر این که اگر می خواهید رفتار نامطلوب را

مانور ستاد اجرایی خدمات سفر
صدیقی -مانور ستاد اجرایی خدمات سفر با
حضور  27دستگاه تشکیل دهنده ایــن ستاد
همزمان با سراسر کشور برای اعالم آمادگی به
منظور ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران
عبوری از خراسان شمالی ،روز گذشته با حضور
مسئوالن استانی از مقابل استانداری خراسان
شمالی آغاز شد.
فعالیت ایــن ستاد تا  17فــروردیــن  98ادامــه

خواهد داشت .به گفته قائم مقام ستاد اجرایی
خدمات سفر ،هدف از این طرح تعامل و هم افزایی
دستگاه ها برای ارائه خدمات بهتر به مسافران و
زائ ــران عبوری از خــراســان شمالی و همچنین
معرفی ظرفیت هــای گردشگری و جاذبه های
طبیعی خراسان شمالی به کشور است.
«رجــب زاده» افــزود :طبق آمــار در فروردین سال
گذشته بیش از  2میلیون و  300هزار خودرو از

وی با تاکید بر این که امروز کشور به این  3عامل
نیاز دارد ،تصریح کرد :نباید فراز و فرود و گرانی ها
و آشفتگی های مدیریتی ما را دلسرد کند زیرا ما
از این مسائل زیاد دیده ایم و ما را شکست نداده
اســت ،بلکه ایــن ما بودیم که دشمن را شکست
دادیم.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان خاطر نشان
کرد :دشمن می خواهد اهداف و آرمان های مان
را از یاد ببریم در حالی که کور خوانده ،این ملت
آبدیده است و ما  8سال کوپنی زندگی کردیم اما
به دشمن باج ندادیم.وی با تاکید بر این که باید
انقالبی باشیم ،انقالبی بمانیم و آن را صادر کنیم و

این مدت 25 ،شکایت در خصوص استخدامی
دانشگاه علوم پزشکی و  24شکایت هــم در
خصوص نتایج استخدامی آموزش و پرورش به
این دیوان رسید«.عرفانیان» بیان کرد :تامین
اجتماعی با  19شکایت دربــاره مرخصی های
زایمان بخش خصوصی و پرداخت مستمری
بازنشستگان ،سومین دستگاهی اســت که

دنیا را برای بسیج شدن در مقابل مستکبران عالم
فرا بخوانیم ،تصریح کرد :باید پایگاه انقالب را در
دنیا تثبیت کنیم ،همان کاری که شهدا کردند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم از
فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان تنها نسخه نجات
بخش و شاه کلید دفاع از انقالب اسالمی در مقابل
استکبار جهانی یاد کرد.
«حسینی» شهدا را ثمره فرهنگ ایثار و شهادت
خواند و از حضور شکوهمند مردم و مسئوالنی که
در این روز برای ادای احترام به شهدا پا به خانه آن
ها گذاشتند ،قدردانی کرد .گزارش خبرنگار ما
حاکی است ،در این مراسم که در آستان امامزاده
سیدعباس(ع) برگزار شد بعد از قرائت زیــارت
عــاشــورا ،مــزار شهدا گلباران شد و در ادامـــه در
میدان شهید اعضای گروه سرود دانش آموزی به
اجرای سرود پرداختند و مردم با آرمان های شهدا
تجدید پیمان کردند   .

بیشترین شکایت ها را طی سه مــاه زمستان
تــاکــنــون دارد.وی اظــهــارکــرد :در ایــن مدت
 18شکایت بــرای اعــتــراض به آرای تشخیص
هیئت حل اختالف اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و  16شکایت از آرای کمیسیون ماده
 100شهرداری در دیوان عدالت اداری استان
ثبت شد  .

نوروزیه

توجه به سنت های منطقی
شاید دیده باشید که در بعضی از کشورها آیینهای خاصی
اجرا میشود و مناسبت های ویژهای دارند؛ از جشن گوجه
فرنگی و گاو بازی گرفته تا برنامههای مختلف و متفاوت
دیگر که برای شان رسم است .ما که از بیرون به این مراسم
و برنامه ها نگاه می کنیم گاهی با خود قضاوت میکنیم و
میگوییم که چه برنامه زشت و بدی است و با وجود این که
خیلی از برنامه ها جذاب و زیباست ولی برخی برنامههای
آن کشور و مردم و آیین های شان را نمیپذیریم ،البته شاید
حق هم با کسانی باشد که از بیرون گود آن برنامهها را نگاه و
ارزیابی میکنند .در کشور ما هم در نوروز بسیار سنت های
حسنه و پسندیده ای وجود دارد که حتی ریشه در اسالم
دارد و مورد پسند است که در روزهای گذشته به تعدادی از
آن ها اشاره کردیم ولی متاسفانه باید اقرار کنیم که در کنار
این سنت های خوب ،بخشی از رفتارهایی هم وجود دارد که
نه منطقی است و نه مورد قبول و حتی از خارج گود هم که
به این رسوم ما نگاه میکنند شاید به ما بخندند و از ما خرده
بگیرند .مث ً
ال همین چهارشنبه سوری که باعث خطرهای
زیاد جبران ناپذیری شده است ،چه بسا هر سال تعدادی در
چهارشنبه سوری کشته و مجروح می شوند و به اموال زیادی
خسارت وارد می شود که الزم است بیشتر و منطقی تر به
بخشی از رسوم خود توجه کنیم.
در زمــان جاهلیت مــردم به رســوم گذشتگان خــود عمل
میکردند و میگفتند که پــدران و نیاکان ما به ایــن ها
عمل می کردند و قرآن می فرماید شاید نیاکان شما توجه
نداشتند و نمیفهمیدند ،شما باید بفهمید که این رفتارها
اشتباه است؛ «افال تعقلون» .بهتر است خانوادهها بیشتر به
جوانان شان این را متذکر شوند و خود نیز توجه داشته باشند
که این برنامه هر سال مشکالتی را برای مردم و کشور ایجاد
میکند و خسارات و ضررها و زیان هایی هم به انسان ها وارد
می شود ،پس منطقی است با هم تالش کنیم تا بخشی از
این رسوم را کنار بگذاریم و به حفظ سنت های منطقی که
توجیه عقالنی دارند ،پایبند باشیم.
استاد دافعی


از یک فرد بگیرید باید رفتار مطلوب را به او آموزش
دهید ،افزود :این مهم با مشارکت دانش آموزان در
طرح های مختلف اجتماعی همچون این جشنواره
محقق می شــود و دانــش آم ــوزان برتر به عنوان
سرمایه های آینده باید سفیران سالمت ،آموزش،
فرهنگ و اجتماع باشند.
وی برگزاری این برنامه با سرمایه گذاری شورای
هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر و مشارکت
آمــوزش و پــرورش و دیگر برنامه هــای اجتماعی
همچون خانه و مدرسه را در راستای پیشگیری
از آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد مطلوب
دانست و اظهار امــیــدواری کــرد :دستگاه های
فرهنگی با همکاری خانواده ها و با همدلی ،هم

افزایی و همگرایی شرایطی را به وجود آورند که
سبب شکوفایی استعدادهای دانش آموزان امروز
در آینده شود .معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره
کل آمــوزش و پــرورش استان نیز در ایــن مراسم
دانش آموز محوری را از رویکردهای اساسی وزارت
آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین دانست و
گفت :دانش آموز اگر به مدرسه تعلق خاطر کامل
داشته باشد و به طور صحیح پرورش یابد از انواع
آسیب های اجتماعی دور خواهد شد و این میسر
نخواهد شد مگر با مشارکت خانواده ها و خود
دانش آمــوزان« .لنگری» ادامــه داد :مدرسه باید
محلی برای تمرین زندگی باشد و دانش آموز باید
بتواند مهارت های زندگی را در مدرسه یاد بگیرد.

باران در راه استان است

خراسان شمالی عبور کردند که پیش بینی می
شود نوروز سال آینده این رقم افزایش یابد .وی
تصریح کرد :با توجه به پیش بینی ها ،امسال با
افزایش تردد در محورهای خراسان شمالی رو به رو
خواهیم بود و باید کاری کنیم که برای مسافرانی
که خراسان شمالی را به عنوان مقصد انتخاب می
کنند یا آن هایی که قصد عبور از استان را دارند
خاطره ای خوش رقم بخورد.
دبیر ستاد خدمات سفر هم در این مراسم گفت:
با مشارکت دانــش آموختگان حــوزه های میراث
فرهنگی و گــردشــگــری ،بــه معرفی مناسب تر

جاذبههای گردشگری و آیین و فرهنگ استان
مـیپــردازیــم تــا مــدت مــانــدگــاری مسافران را در
خراسان شمالی بهبود بخشیم.
«یــزدان پناه» ایجاد بازارچه نــوروزی و نوروزگاه،
کارناوال گل و خیابان غذا در مرکز شهر بجنورد
با ویــژه برنامه های متنوع و تورهای گردشگری
یک روزه را از اقدامات جالب در این ایام برشمرد
و اف ــزود :عرضه غــذاهــای سنتی و دمنوش های
گیاهی ،اجــرای تئاترهای خیابانی ،بــازی ها و
سرگرمی هــای بومی و موسیقی هــای سنتی از
جمله ویژه برنامه های نوروزی هستند.

صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با پیش
بینی بــارش بــاران با توجه به رگباری بــودن بــارش ها در
خصوص احتمال وقوع رواناب و سیالبی شدن مسیل ها در
منطقه هشدار داد .رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی گفت :با ورود سامانه بارشی جدید از
بعدازظهر جمعه تا اواخر روز شنبه وزش باد گاهی بسیار
شدید ،بارش باران و در پاره ای از نقاط رگبار و رعد و برق
پیش بینی می شود« .هاشمی دوین» با بیان این که با توجه
به رگباری بودن بارش ها در پاره ای از نقاط وقوع رواناب دور
از انتظار نیست ،افزود :با نفوذ جریان های ناپایدار دمای هوا
از اواخر روز جمعه تا صبح روز یک شنبه کاهش می یابد.

خبر

احتمال سیالبی شدن مسیل ها

