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 I Iنظافتشهر فاروج

از شهرداری فاروج خواهشمندیم به نظافت شهر
بیشتر اهمیت دهد.

خبر

پیش بینی ها درباره عید سعید فطر در یک شنبه

پیشاپیش عید بندگی
مبارک باد

حــج ـتاالســام مــوحــدنــژاد ،عــضــو ارشـــد ستاد
استهالل دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد:
با توجه به کامل بودن ماه شعبان و همچنین بر
اساس نظر کارشناسان ،ماه رمضان امسال 29
روزه خواهد بود و به احتمال قوی ،یک شنبه چهارم
خرداد ،اول ماه شوال و عید فطر است .به گزارش
تسنیم ،وی تصریح کرد :گروههای استهالل از روز
شنبه در استانهای مختلف مستقر میشوند تا
هالل ماه شوال را رصد کنند .روزنامه «خراسان
شمالی» ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات
شما مردم خداجوی استان در ماه مبارک رمضان،
پیشاپیش عید بندگی را تبریک می گوید .گفتنی
است ،شماره بعدی روزنامه «خراسان شمالی» ،سه
شنبه هفته آینده منتشر می شود.

خراسان شمالی  ۴۳سال پیش
در روزنامه

پنج شنبه اول خرداد  ۲۷ 1399رمضان  14۴۱شماره ۳۲۷۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

عبور برخی شهروندان از خط قرمز مقررات جدید کرونایی
انگار نه انگار که کرونا در حال پرسه زدن در شهر و
محدودیت هایی همچون تعطیلی دوباره بوستان ها
و پارک ها اعالم شده است .افرادی دست کودکان
شان را گرفته اند و مانند روزهــای بدون کرونا وارد
پارک می شوند؛ کودکانی که پس از مدت ها قرنطینه
خانگی با شور و شوق کودکانه خود به سمت تاب و
سرسره پارک مادر و کودک می روند .این در حالی
است که در میانه پارک پرده نوشته ای نصب شده
است که به دلیل روند صعودی شیوع کرونا در استان
این پارک تعطیل است اما گویا برخی پدرها و مادرها
پرده به این بزرگی را نمی بینند یا نمی خواهند که
ببینند .انگار بدن آن ها یا کودکان شان در مقابل
کرونا واکسینه شده است! چه کودکان و چه والدین
نه ماسکی دارنــد و نه دستکشی .کودکان به نوبت
روی تاب می نشینند و با دستان کوچک خود زنجیره

آن را محکم می فشارند .البته در شهر بجنورد که قدم
بزنی افراد زیادی را می بینی که از ویروس ناشناخته
و مخوف کرونا دیگر ترسی ندارند .برخی افراد حتی
زمین های رها شده را نیز برای خود تبدیل به پارک
کرده اند .به عنوان نمونه در زمینی در مقابل یکی از
ادارات بجنورد  20تا  30جوان یا حتی میان سال
دور یکدیگر جمع شده اند و مشغول تیله بازی در آن
هستند .برخی ها کودکان خود را نیز به همراه دارند
و آنــان در زمین خاکی مشغول دویــدن یا نظاره گر
بازی پدران خود هستند.
در حالی که در برخی استان ها تعداد قربانیان
کرونا به صفر رسیده و تعداد افراد بستری شده در
بیمارستان ها انگشت شمار است اما هر روز رسانه
های خراسان شمالی از افزایش آمار بیماران مبتال به
کووید  19در استان خبر می دهند ولی برای بعضی

برای اولین بار در سالروز آزادسازی خرمشهر انجام می شود ؛

رزم نوازی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در جمع خبرنگاران
از رزم نوازی نیروهای مسلح در ساعت  11سوم خرداد برای اولین
بار در  3نقطه مرکز استان شامل میدان خرمشهر ،کارگر و شهید و
میادین اصلی شهرستان ها همزمان با لحظه آزادسازی خرمشهر خبر
داد .سرهنگ «امیری» در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد :اگر امروز
دشمنان جرئت نمی کنند به کشور حمله کنند به واسطه درس هایی
است که در دفاع مقدس گرفتند ،زیرا اقتدار و توانمندی های ما را
در دفاع مقدس به خوبی درک کردند .وی با اشاره به گرامی داشت

عملیات ساخت  175واحد
مسکونی در شیروان

در یکی از شهرداری های استان اتفاق افتاد؛

روزنامه خراسان در شماره  8261که  9آذر
 1356به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 2از عملیات ساخت  175واحد مسکونی در
شیروان خبر داده اســت .در ایــن مطلب می
خوانیم« :از یک ماه قبل هیئتی بریاست معاون
امور عمرانی استانداری خراسان و با عضویت
مدیران کل مسکن و شهرسازی و تعاون و امور
روستاها مامور رسیدگی به طرحهای خانه
سازی در مناطق زلزله زده جنوب خراسان و نیز
مناطق قوچان ،شیروان ،بجنورد و کالت شده
است ...کارهای ایجاد  175واحد مسکونی در
شیروان مورد بررسی و بازبینی هیئت مذکور
قرار گرفته و بموجب گزارش این هیئت از این
تعداد واحدها بیست دستگاه آماده بهره برداری
شده و بقیه آنها نیز تا پایان اسفند ماه سال جاری
بپایان خواهد رسید».

شنیده ها از تشکیل پرونده تخلف مالی در شهرداری یکی از شهرهای استان و بازداشت معاون مالی این
شهرداری حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار ما ،شنیده شده است در پی تشکیل پرونده قضایی برای تخلف مالی صورت گرفته
در شــهــرداری یکی از شهرهای تــازه تأسیس استان ،معاون این شهرداری به دادســرای مرکز استان
فراخوانده و برای او قرار بازداشت صادر شد .مطابق شنیده های خبرنگار ما ،این پرونده هنوز در حال
انجام تحقیقات و تکمیل شدن است و در این راستا این احتمال وجود دارد که طی روزهای آتی تعدادی
دیگر از مدیران شهری این شهر نیز مورد بازخواست قرار گیرند .مسئوالن مرتبط در استان تا عصر دیروز
در این خصوص اطالعیه رسمی یا خبری منتشر نکردند.

شنیده ها از بازداشت آقای معاون

حمله پلنگ
به دام های نیستانه

صدیقی -در حمله یک قــاده پلنگ به یک گله دام
سبک اهالی روستای «نیستانه» دو رأس از دام ها تلف
و دو رأس نیز ناپدید شدند .به گفته رئیس اداره حفاظت
محیط زیست بجنورد طی روز سه شنبه گزارشی از
دهیاری روستای نیستانه مبنی بر حمله یک قالده
پلنگ به یک گله دام سبک به این اداره ارجــاع داده

اتحادیه صنف نانوایان شیروان و حومه

از مردم گویا این هشدار از یک گوش وارد و از گوش
دیگر خــارج می شــود .وقتی به پــارک دانشجو می
رویم می بینیم که در آن جا نیز بسیاری از خانواده
ها همراه کودکان شان بــدون هیچ گونه ماسک یا
دستکشی مشغول گرفتن عکس یادگاری در تونل
نــور یا کنار اجسام نــورانــی هستند .در شب های
ماه رمضان حتی عده ای از جوانان دور هم جمع و
مشغول انجام حرکات آکروباتیک می شوند .یکی از
افرادی که نظاره گر بی توجهی مردم به روند صعودی
شیوع کرونا در استان است سری تکان می دهد و با
اظهار تأسف راهش را در پیش می گیرد .وقتی با او
همکالم می شوم می گوید :برخی مردم که چشم و
گوش شان را بسته اند اما انگار مسئوالن و متولیان
هم این وضعیت را نمی بینند که با آن برخورد نمی
کنند .یکی از رهگذران پارک مادر و کودک نیز با

چهلمین سالگرد حماسه تاریخی دفاع مقدس که در آن دوران جوانان
این مرز و بوم با حضور گسترده در مناطق جنگی حماسه آفریدند و
پیروزیهای چشمگیری را رقم زدند ،تصریح کرد :امسال بناست تنها
به هفته دفاع مقدس اکتفا نکنیم و برنامه های گرامی داشت چهلمین
سالگرد دفاع مقدس را در بازه زمانی سوم خرداد تا اسفند برگزار کنیم.
وی به  43برنامه محوری در  43مناسبت و اجرای برنامه به صورت
جداگانه از سوی دستگاه ها اشاره کرد و گفت :در واقع بیش از  5هزار
برنامه در طول سال توسط همه دستگاه ها اجرا می شود.وی با بیان
این که در این برنامه ها به تبیین و تشریح همه عملیات های دوران
دفاع مقدس می پردازیم و تعدادی را بازسازی خواهیم کرد ،افزود:
بعضی از این برنامه ها با حضور رزمندگان شرکت کننده در آن عملیات،
تشریح و تبیین می شود .وی پرداختن به نقش جوانان در دفاع مقدس،
روحانیت ،زنان ،دانش آموزان و دانشجویان را از دیگر برنامه های در

گالیه از سهل انگاری برخی خانواده ها و بی توجهی
مسئوالن به این موضوع تصریح می کند :پارک مادر
و کودک در چند قدمی معاونت فرهنگی شهرداری
قرار گرفته است و مسئوالن به راحتی می توانند این
موارد را مشاهده کنند و جلوی تردد افراد را بگیرند.
«حصاری» حضور فــردی در پــارک بــرای هشدار به
مردم و پیشگیری از حضور آنان را خواستار می شود
و ادامه می دهد :دود سهل انگاری عده ای از مردم
به چشم تمام مردم شهر می رود بنابراین مسئوالن
وظیفه دارنــد با برخورد با این افــراد سهل انگار از
شیوع بیشتر کرونا در شهر پیشگیری کنند .سراغ
یکی از والدین که کودکش را به پارک مادر و کودک
آورده است ،می روم و می پرسم مگر کرونا از بین رفته
است؟ او پاسخ می دهد :بچه اگر در خانه بماند هم
خودش را مریض می کند و هم ما را!

نظر گرفته شده برای گرامی داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
بیان و تصریح کرد :با توجه به فرصتی که در برنامه های گرامیداشت
چهلمین سالگرد انقالب داریــم به شهدای مدافعان حرم خواهیم
پرداخت و از نقش شهدای امنیت در حفاظت از مرزها و امنیت پایدار
در کشور و مدافعان سالمت نیز غافل نخواهیم شد.وی از بهره برداری
از فاز نخست باغ موزه دفاع مقدس در دهه فجر امسال به عنوان یکی
از برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس که شامل
ساختمان مرکزی به مساحت هزار متر ،در  2طبقه مرکز نگهداری از
اسناد دوران دفاع مقدس و کتابخانه تخصصی و کارگاه های آموزشی
است ،خبرداد و گفت :ساخت و بهره بــرداری از  5یادمان استانی و
کلنگ زنی  5یادمان در کنار چاپ  50عنوان کتاب با موضوع خاطرات
دفاع مقدس ،شعر و کودک و نوجوان در  2قالب چاپی و صوتی نیز در
دستور کار قرار گرفته است.

کرونا در حال «دیوانه شدن»!
با ابتالی  55نفر دیگر به کرونا در استان طی روز گذشته ،آمار مبتالیان به کووید  19در خراسان شمالی
به هزار و  819نفر افزایش یافت .آمارها به این شکل شده که اگرچه این اصطالح ،یک اصطالح پزشکی
نیست اما اگر خواسته باشیم از اصطالحات اجتماعی استفاده کنیم باید بگوییم کرونا در استان در حال
«دیوانه شدن» است!سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت :با اعالم نتایج قطعی آزمایش
های انجام شده تا ظهر  31اردیبهشت ،تعداد مبتالیان به کووید  19در استان هزار و  819نفر ،تعداد
فوتی ها  115نفر ،تعداد بهبود یافتگان  667نفر ،تعداد نمونه های منفی گزارش شده  2308مورد و
تعداد بستری شدگان در بیمارستان ها  172نفر بود .دکتر «سیداحمد هاشمی» تصریح کرد :هم اکنون
استان در حد وضعیت هشدار است و اگر تا هفته آینده وضعیت به همین منوال باشد و تعداد بستری
شدگان یا مرگ و میرها افزایش یابد ،محدودیت های شدیدتری اعمال خواهد شد.

شد که با بررسی میدانی توسط کارشناسان حفاظت
محیط زیست در حالی دو رأس میش تلف شده در محل
کشف شدند که آثــار ناشی از حمله پلنگ روی الشه
ها مشاهده نشد« .خالقی» با بیان این که حمله پلنگ
به دام ها هنوز برای ما مسجل نشده است ،افزود :آثار
شکستگی روی الشه ها ناشی از سقوط از ارتفاع مسجل

شد اما با توجه به شرایط صخره ای محیط و چراگاه که
زیستگاه پلنگ به شمار می آید به احتمال زیاد دام ها
به خاطر حمله پلنگ طی شب وحشت زده و با سقوط از
ارتفاع دو رأس از دام ها تلف و دو رأس دیگر هم ناپدید
می شوند .گفتنی است ،این ششمین حمله پلنگ به دام
و انسان طی امسال در استان است.

ماه خدا

فرازی از دعای روز بیست و هفتم
وص ّی ْر أموری فیهِ من
«اللهم ْار ُزقْنی فیهِ َف ْض َل َل ْیلَةِ القَ ْد ِر َ
ّ
الی ْس ِر» .شاید شنیده باشید که شب قدر به
ُ
الع ْس ِر الى ُ
لحاظ عظمت اش در میان چند شب پنهان است؛ شب
های  21، 19و 23که توجه و احتمال بیشتر به یکی از این
 3شب داده شده است و همچنین در سیره و روایات ،شب
 27ماه رمضان هم ذکر شده و اهل سنت هم آن را قوی تر
می دانند ،البته دستور داده شده در آن شب و هم در شب
نیمه شعبان ،شب والدت آقا امام زمان(عج) محروم از احیا
و دعا نباشید.
شاید دلیل اش تالش بیشتر برای رسیدن به آن شبی
است که بهتر از هزار ماه است ،لذا با ظرافتی در دعای
امروز یادآوری می شود که از شب بیست و هفتم هم غفلت
«اللهم ْار ُزقْنی فیهِ َف ْض َل َل ْیلَةِ القَ ْد ِر» .در فراز دوم
نکنید:
ّ
هم یک خواسته بجا و شامل حال همه در این دوره و زمانه
که گرفتاری ها بشریت را احاطه کرده است از خداوند
الی ْس ِر»؛ خدایا امور
داریمَ :
«وص ّی ْر أموری فیهِ من ُ
الع ْس ِر الى ُ
زندگی ما را از سختی به آسانی بگردان.
اکثر مردم گرفتارند و هر کدام به نوعی؛ به خاطر فقر،
مریضی ،همسر و فرزند بد و . ...گاهی این سختی ها اگر
ادامه پیدا کند انسان را ناامید از زندگی ،عبادت و نشاط
می کند .باید دعا کنیم خدا سختی ها را آسان کند و البته
به عوامل دخیل در به وجود آمدن مشکالت هم باید توجه
کنیم .خدا در سوره سجده آیه  ،14ریشه تمام گرفتاری
ها را در دنیا و آخرت فراموشی قیامت ذکر می کند .هر
گناهی که انجام می شود اثراتی روی زندگی ما در دنیا
و عقوبت بیچاره کننده ای هم در آخرت دارد .خداوند
می فرمایدَ « :ف ُذوقُوا ب َِما ن َِسی ُت ْم لِقَ اء َی ْو ِم ُك ْم َه َذا»؛ «بچشید
عــذاب را به خاطر ایــن که از امــروز (قیامت) فراموش
کــردیــد» .در جایی دیگر در ســوره روم آیــه  ،36منشأ
«و ِإن ت ِ
ُص ْب ُه ْم
گرفتاری ها را خود انسان معرفی می کند؛ َ
َس ِّی َئ ٌة ب َِما َق َّد َم ْت َأ ْیدِ یهِ ْم» .از این آیه به خوبی استفاده می
شود که الاقل ،بخشی از مصایب و گرفتاریهایی که دامن
گیر انسان می شود نتیجه اعمال و گناهان اوست .خدایا
گناهان ما را ببخش و عذر ما را بپذیر و سختی ها را بر ما
آسان بفرما .آمین.
استاد دافعی


خبر

تا یک شنبه انتظار کاهش دما
نداشته باشید

صدیقی  -بــررســی نقشه هــای پیش یــابــی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر جوی پایدار و تداوم
روند افزایش دما تا یک شنبه هفته آتی در منطقه است .به
گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان،
پدیده غالب از پنج شنبه(امروز) تا یک شنبه هفته آتی
آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.
«هادی زاده» افزود :روند افزایش دما تا صبح یک شنبه
هفته آتی در استان ادامه خواهد داشت.

