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باب الرضا در سوگ شهدای کربال نشست

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

 I Iباال بودن تعداد دانش آموزان در برخی
کالس ها

تــعــداد دانــش آمـــوزان در برخی کــاس های
مـــدارس مرکز اســتــان بــه دلیل ایــن کــه معلم
سرشناسی دارد زی��اد اســت و ایــن امــر موجب
کاهش کیفیت آموزشی می شود .از آموزش و
پرورش تقاضا می کنیم در سال تحصیلی جدید
از بروز این اتفاق جلوگیری کند.

 I Iاستفاده نکردن از کارت خوان

مدتی است برخی فروشگاه ها با وجود داشتن
کارت خوان فقط پول نقد می گیرند .ازمسئوالن
تقاضای بررسی و رسیدگی داریم.

 I Iافزایش استفاده از ظروف یک بار
مصرف

اســتــفــاده از ظـــرف هـــای یــک بـــار مــصــرف و
پالستیکی برای چای و غذاهای داغ با وجود
این که گفته می شود برای سالمتی خطرناک
است و محیط زیست را نیز آلوده می کند به طور
فزاینده ای در حال افزایش است .چرا برای آن
تدبیری اندیشیده نمی شود؟

خراسان شمالی  47سال پیش
در روزنامه

خط کشی  3خیابان
اصلی بجنورد
روزنــامــه خــراســان در شماره  6959که 7
تیر  1352به چــاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها»
از خط کشی  3خیابان اصلی بجنورد خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :چند
خیابان اصلی بجنورد زیر نظر شهربانی و با
همکاری شهرداری خط کشی شد .قرار بود
این خط کشی در سال گذشته انجام شود و
با اینکه وسائل آن از طرف شهرداری تهیه
شده بود بعلت مواجه شدن با سرما و فصل
بارندگی معوق ماند و خوشبختانه اکنون
جــامــه عمل پــوشــیــده و ســه خــیــابــان اصلی
شهر خط کشی گردیده اســت .امید اینکه
شهرداری با باقیمانده وسائل نسبت بخط
کشی خیابانهای دیگر شهر هم اقدام نماید».

اخبار
آیین نخل گردانی در جاجرم برگزار شد

شور عاشورایی
مرتضوی -مــردم خراسان شمالی که از نخستین
شب و روز ماه محرم در جای جای این خطه شهیدپرور
به عزاداری در سوگ سید و ساالر شهیدان پرداخته
بودند در شب و روز تاسوعا و عاشورای حسینی بار
دیگر اوج ارادت و شور عاشورایی خود را به خاندان
عصمت و طــهــارت(ع) نشان دادنـــد .در تاسوعای
حسینی دسته روی هیئت های مذهبی به فضای
شهرها و روستاهای استان رنگی دیگر بخشید و
عاشقان و دل باختگان خاندان عصمت و طهارت(ع)
در بجنورد در این روز ،در قالب دسته های بزرگ و
کوچک در بولوار مصلی تجمع کردند و به عزاداری و

سینه زنی پرداختند و برای شهدای کربال اشک ماتم
ریختند .صبح دیروز نیز شور حسینی در نقاط مختلف
استان برپا بود؛ دسته های عزاداری و زنجیرزنی از
جای جای بجنورد به سمت امامزاده سیدعباس(ع)
حرکت کردند و به شکل باشکوهی مراسم عزاداری
عــاشــورای حسینی بــرگــزار شــد .دیـــروز دل های
عاشقان حسینی از جای جای استان به سوی بین
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«شجاعی» در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر از آمار متناقض شیوع اعتیاد انتقاد کرد

مهلت  2هفته ای استاندار برای تهیه آمایش جغرافیایی
تعداد معتادان
مــحــمــد آگــــاهــــی  -اســــتــــانــــدار خـــراســـان
شمالی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر خواستار تهیه آمایش جغرافیایی از تعداد
معتادان در استان طی دو هفته آینده به منظور
پیشگیری از اعتیاد شد .دکتر «شجاعی» با بیان
این که دستگاه های اصلی مبارزه با مواد مخدر در
میدان نیستند ،افزود :برای مبارزه با مواد مخدر
باید ریشه های اعتیاد را بخشکانیم تا مجبور به
درمان عده ای مشکل دار نباشیم .وی که پیش از
صحبت هایش گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر،
بهزیستی ،دانشگاه علوم پزشکی و پلیس مبارزه با
مواد مخدر را شنید از این که دستگاه های متولی
پیشگیری از اعتیاد همچون ادارات کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،تبلیغات اسالمی ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و آموزش و پرورش گزارشی ارائه ندادند،
انتقاد کرد و گفت :با پیشگیری باید دو قدم جلوتر

از مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان باشیم تا
کار ستاد مبارزه با مواد مخدر کم شود.
وی الزمــه پیشگیری و مــبــارزه بــا مــواد مخدر را
داشتن آمــاری درســت و دقیق از تعداد معتادان
به تفکیک مناطق مختلف شهری و روستایی و
به لحاظ سنی و جنسیتی دانست و اظهارکرد:
نیاز است لکههای جغرافیایی درگیر با اعتیاد در
استان شناسایی شوند و در ادامه برای مبارزه با
اعتیاد در این نقاط هجوم ب��رده ش��ود .وی تأکید
کرد :تا زمانی که آمایش جغرافیایی را تهیه نکنیم
نمی توانیم از کار عملیاتی حرف بزنیم البته در این
مسیر باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و امور
اجتماعی استانداری نیز استفاده شود .مقام عالی
دولت در استان همچنین با متناقض خواندن آمار
شیوع اعتیاد در استان گفت :آمار غلط ،مسیر بد
را به ما نشان می دهد .وی با گالیه از این که چرا

کاهش نسبی دما تا اوایل هفته آینده
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی

بیانگر جوی نسبت ًا پایدار و کاهش نسبی
دما تا اوایل هفته آینده در منطقه است.

انداز شده بود.
ظهر دیـــروز پــس از مــراســم عــــزاداری هیئت های
مختلف ،عزاداران به یاد عاشورای سال  61هجری
قمری ،در صفوفی فشرده در نقاط مختلف باب الرضا
نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.نماز ظهر عاشورا
در مرکز استان در جوار امامزاده سیدعباس(ع) به
امامت حجت االســام «نــوری» اقامه شد و عاشقان
حسین(ع) در کنار هــم ،بــار دیگر زیباترین نماد
عبودیت را به تصویر کشیدند؛ «نماز خواند َو شن های
«حی علی »...تا ابد ّ
معطر شد».
بایر آن دشت ،به بوی
ّ
شامگاه ســه شنبه در شــام غریبان حسینی نــوای

آمار شیوع شناسی در تمام شهرستان ها یکسان
است ،خاطرنشان کرد :این آمار باید دوباره مورد
بازنگری قرار گیرد تا تابلو و نقشه راه مان باشد
بنابراین برای این کار باید در تمام شهرستان ها
کنکاش دوبارهای در خصوص این آمار انجام شود.
وی همچنین از نبود آمار و برنامه ای در خصوص
شیوع اعتیاد در روستاها انتقاد کرد و خواستار
برنامه ریزی در این باره شد.
مــعــاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت :ارزان
شدن مواد مخدر صنعتی و جذاب و خوش رنگ و
لعاب کردن مواد مخدر از جمله خطرهای گسترش
آن است که باید در این خصوص هوشیاری های
الزم را داشت« .حیاتی» افزود :باید با هم افزایی،
برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه بتوانیم اقدامات
ارزشمندی در این زمینه انجام دهیم.
رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر استان نیز در
این جلسه با ابراز نگرانی از شیوع استفاده از مواد
مخدر گل و گراس به دلیل قیمت ارزان و تبلیغات
گسترده مافیای مــواد مخدر در این خصوص ،از
همکاری نکردن دهیاران بــرای مبارزه با گشت
هــای مــحــدود در مــنــازل روستایی گالیه کــرد و
خواستار توجه به این موضوع شد .افزایش کشف

به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل
هواشناسی اســتــان پــدیــده غــالــب طی
روزهای آینده در برخی مناطق افزایش
ابر و وزش باد گاهی شدید خواهد بود.

سوگواره ۴۰۰ساله

حماسه نینوا در هر کوی و برزن پیچیده بود و همه
گرد هم آمده بودند تا در سوگ شهدای دشت نینوا و
به یاد مصایب جانسوز پیام آور کربال ،اشک بریزند...
«بعد من کار تو خواهر سخت است ،دیدن داغ برادر
سخت است»...
عالوه بر امامزاده ها ،تکایا و حسینیه ها ،در برخی
خانه ها نیز مراسم شام غریبان و عــزاداری شهادت
امام حسین(ع) برگزار شد و عطر حسینی در همه
الم َع َلی ا ْل ُح َس ْی ِن َو َعلی َعل ِِّی
لس ُ
جا پیچیده بودَ «.ا َّ
ْب ِن ا ْل ُح َس ْی ِن َو َعلی َا ْوالد ا ْل ُح َس ْی ِن َو َعلی َا ْصحاب
ا ْل ُح َس ْی ِن».التماس دعا.

بیش از صد درصــدی مــواد مخدر صنعتی دیگر
خبری بود که سرهنگ «غالمی» اعالم کرد و گفت:
امسال در مجموع کشفیات مــواد مخدر استان
 26درصد افزایش داشته است و در این خصوص
 700نفر بازداشت شده اند .به گفته وی ،همچنین
امسال  14باند منسجم توزیع مواد مخدر در استان
متالشی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 55درصد افزایش داشته است.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی نیز از افزایش
چشمگیر نگهداری از معتادان متجاهر از  50نفر
به  538نفر سخن گفت و ادامه داد :با راه اندازی
مرکز نگهداری از معتادان متجاهر در شیروان،
خراسان شمالی تنها استانی است که دو مرکز
نگهداری از این معتادان را دارد.
قربانی همچنین اختصاص  17تخت بیمارستانی
برای ترک اعتیاد نوجوانان و کودکان و اختصاص
 25تخت برای مادران باردار دچار اعتیاد را از دیگر
خدمات منحصر به فرد استان در کشور برشمرد.
به گفته وی ،همچنین مدت نگهداری از معتادان
در استان از  45روز به  3ماه افزایش یافته است و
با راه اندازی مراکز فنی و حرفه ای با هدف اشتغال
زایی این افراد مدت نگهداری از آن ها به یک سال
افزایش خواهد یافت.

«هادی زاده» اعالم کرد :از لحاظ دمایی
از پنج شنبه (فردا) تا اوایل هفته آتی دما
به شکل نسبی کاهش می یابد .طی 24
ساعت منتهی به صبح سه شنبه ،شیروان

بــا کمینه دمــای  8درجــه سانتی گــراد
باالی صفر خنک ترین و اسماعیل آباد
با بیشینه دمای  28درجه سانتی گراد
باالی صفر ،گرم ترین نقطه استان بود.

آیین نخل گردانی جاجرم با قدمت  400ساله در
حسینیه بزرگ این شهر با شور خاصی برگزار شد .در
این مراسم در روز عاشورا جوانان و مــردان ،نخلی را
روی دوش خود قرار دادند و آن را حمل کردند.
نخل چوبی بعد از نماز ظهر عاشورا وارد حسینیه بزرگ
شد .مراسم نخل گردانی در روز عاشورا در جاجرم یک
مرتبه در ظهر و یک مرتبه در بعد از ظهر آن روز برگزار
شد و در انتهای مراسم با فریاد «حسین حسین» ،نخل
را بر سر جایش قرار دادند و عزاداران به سوگواری و
عزاداری پرداختند.
این مراسم پس از شام غریبان به اتمام رسید.آیین نخل
گردانی جاجرم در فهرست میراث ناملموس و معنوی
ملی نیز به ثبت رسیده است.

کشف لوازم یدکی قاچاق
تعدادی لوازم یدکی قاچاق در بجنورد کشف شد .به
گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی،
سودجویانی که قصد داشتند  208عدد لوازم یدکی
قــاچــاق را توسط یــک بــاربــری در بجنورد بــه مقصد
برسانند توسط پلیس آگاهی استان شناسایی شدند.
«سیدالموسوی» افــزود :ارزش کاالهای کشف شده
بیش از  310میلیون ریال است که گزارش تخلف آن
در شعب ویژه تعزیرات به منظور صدور رأی در حال
رسیدگی است.

  تجربه «سه گام در تجربه
زیست طراحانه»

گرافیست ها «سه گام در تجربه زیست طراحانه» را با
حضور  3استاد گرافیک تجربه کردند.معاون هنری
حوزه هنری خراسان شمالی از این که در گام نخست
«وحید عرفانیان» به ارائه تجربیاتی در طراحی نوشتار
فارسی برای رسانه های شهری و مکتوب پرداخت،
سخن گفت و ارائه مفاهیم درباره تجربه انسان با تکیه
بر نوشتار فارسی در کنار کارگاه عملی طراحی تجربی
بر اساس تجربه زیسته با حضور «رضا باباجانی» را گام
دوم برای عالقه مندان دانست«.حصاری» نگاهی به
فرایند تجربه در آموزش با تکیه بر تجربیات گام اول و
دوم با حضور «مجید حیدری» در پانزدهم ماه جاری را
گام سوم این کارگاه  3روزه اعالم کرد .

