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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دیدار استاندار با خانواده
شهید «شجاع»

میم پرور -استاندار خراسان شمالی و هیئت همراه روز گذشته در
سفر به فاروج با حضور در منزل خانواده شهید مدافع وطن ستوان
یکم «رضا شجاع» با خانواده وی دیدار و از آنان دلجویی کرد.
«صالحی» در این دیدار با گرامی داشت هفته دفاع مقدس و آغاز

به گزارش خبرنگار ما از فاروج ،شهید مبارزه با مواد مخدر ستوان
یکم «رضــا شجاع» که از اهالی روستای چوکانلوی فــاروج است،
چندی پیش در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در سیستان و
بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

  زنگ مهر ومقاومت درمدارسطنین اندازشد

از شهرستان ها چه خبر؟
میم پرور-فاروج
* حجت االســام «وطنخواه» رئیس اداره تبلیغات
اسالمی فــاروج با بیان این که همزمان با ماه محرم
 100مبلغ به فاروج ،تیتکانلو و روستاهای این منطقه
اعزام شده اند گفت :از این تعداد  50مبلغ بومی و 50
مبلغ نیز غیر بومی هستند.
*مــعــاون فــرمــانــدار ف ــاروج در جلسه ش ــورای روابــط
عمومی ها گفت :با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی،
اهمیت کــار روابــط عمومی ها بیشتر مشخص می
شــود«.صــادق» افــزود :استفاده از فضای مجازی ،به
عنوان یکی از عناصر اطالع رسانی باید مورد توجه
جدی قرار گیرد.
رحمانی -راز و جرگالن
* سرگرد «ریحانی» فرمانده سپاه راز و جرگالن گفت:
بیش از  ۱۸۳برنامه فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی در
شهرستان در قالب  ۷۰عنوان برنامه در ستاد هفته
دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفته است.
نجفیان-اسفراین
*آیین علم بندان و اهتزاز علم سوگواری حسینی
در جــوار مسجد اعظم ام ــام(ره) برگزار شد.حجت
االسالم «محمدیان» امام جمعه اسفراین گفت :بدون
شک حفظ آیین های بومی و سنتی باید در دستور
کار باشد.
*حجت االســام «محمدیان» امــام جمعه اسفراین
با اشاره به این که دفاع مقدس باید برای همه نسل
های انقالب اسالمی تبیین شود در دیدار با شماری
از مدیران و اقشار گوناگون بسیج گفت :هفته دفاع
مقدس فرصت شایسته ای برای تجدید میثاق با آرمان
های شهدا و احیای فرهنگ ایثار و شهادت است.
محمودیان-گرمه
*رئیس شبکه دام پزشکی گرمه گفت :هیئت های
مذهبی از ذبح دام بدون معاینه و نظارت بهداشتی در
مقابل دسته های مذهبی خودداری کنند« .کامکار»
افــزود :مــردم وضعیت هشدار مربوط به بیماری تب
کریمه کنگو را جدی بگیرند و دام مورد نیاز خود را از
مراکز مجاز و تحت نظارتهای بهداشتی تهیه کنند.
عوض زاده_شیروان
*روز گذشته و همزمان با دومین روز از هفته دفاع
مقدس رژه موتوری در شیروان اجــرا شد .سرهنگ
«اکــبــری» فرمانده سپاه شــیــروان افتتاح نمایشگاه
نظامی را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در
شیروان برشمرد و گفت :ایــن نمایشگاه با موضوع
رزمــی ،دفاعی و فرهنگی در سالن ورزشــی  9دی
افتتاح شده و تا پایان هفته دفاع مقدس پذیرای حضور
شهروندان شیروانی است.

ایــام ســوگــواری امــام حسین (ع) گفت :آمــده ایــم بــرای تشکر ،به
خاطر تربیت چنین فرزندانی و همچنین بگوییم که آماده خدمت به
خانواده معظم شهدا هستیم.
وی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر عنوان

کرد :شهیدان عرصه مبارزه با مواد مخدر حافظان کیان کشور و
نظام اسالمی هستند.
وی بیان کرد :شهیدان مبارزه با مواد مخدر برای حفظ نسل کنونی و
نسل های آینده از این بالی خانمان سوز جان خود را فدا می کنند.
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گروه شهرستان ها
روز گذشته زنگ مهر و مقاومت در مدارس خراسان
شمالی به صدا درآمد و  163هزار دانش آموز در
اقصی نقاط استان وارد کالس های درس شدند.
عوض زاده -شیروان
اســتــانــدار خــراســان شمالی در آیــیــن نواختن
زنگ مهر و مقاومت در دبیرستان نمونه فاطمة
الزهرا(س) شیروان با بیان این که در مدیریت ،دو
نگاه اداری و آموزشی وجود دارد گفت :در مدیریت
آموزشی که مختص معلمان است معلم از پیشرفت
دانش آموز خود خوشحال می شود« .صالحی»
افــزود :مدیران باید روش مدیریتی معلمان را
یــاد بگیرند و شرایط رشــد و ترقی کارمندان و
زیردستان شان را فراهم کنند و اگر کارمندان
شان از آن ها جلو زدند به این امر افتخار کنند.
وی از دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه
و مدیران آینده کشور یاد و تصریح کرد :نگاه دولت
تدبیر و امید این است که در بخش مدیریتی سهم
بانوان را در نظر بگیرد .وی در رابطه با امکانات و
اعتباراتی که در اختیار مسئوالن قرار دارد نیز دو
نگاه را مطرح و اضافه کرد :در نگاه اول ،مسئول
همه این ها را ارث پدری خود می داند و نگاه دیگر
این است که همه این ها امانت نسل های بعدی
است و باید این امانت بهتر از قبل به نسل های
آینده تحویل داده شود تا ایــران دارای آینده ای
بهتر و با اقتدارتر از قبل باشد .معاون وزیر و رئیس
سازمان آموزش و پرورش استثنائی نیز در این آیین
ضمن قرائت پیام وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت:
امسال در کشور  13میلیون و  500هزار دانش
آمــوز سر کالس درس می رونــد« .مجید قدمی»
افزود 32 :هزار میلیارد تومان هزینه تحصیل یک
سال این دانــش آمــوزان اســت .مدیرکل آموزش

و پرورش خراسان شمالی نیز با اشاره به این که
 163هــزار دانــش آمــوز سر کــاس هــای درس
خراسان شمالی رفتند از آمادگی  8هزار کالس
درس برای دانش آموزان استان خبر داد و گفت:
 136کالس درس در قالب  38پروژه در مناطق
زلزله زده استان بــرای مهر امسال آمــاده بهره
بــرداری شد «حاتمی» با تشکر از خیران مدرسه
ساز افــزود :خیران تهرانی طی چند سال اخیر
بیش از یک میلیارد تومان سمعک به دانش آموزان
و کودکان خراسان شمالی اهدا کردند« .صفایی»
فرماندار شیروان نیز گفت :امروز که تولید علم
در کشور به قله های رفیع رسیده است به برکت
فرهنگ عاشوراست.
معینی -جاجرم
فرماندار جاجرم در اولین روز شروع سال تحصیلی
در مدرسه دخترانه شاهد نرگس جاجرم گفت:
دانش آموزان آینده سازان کشور هستند و مدیران
و معلمان توجه داشته باشند که فرهنگ کار
گروهی ،مشارکت و احترام متقابل را در مدارس
آمــوزش دهند« .محبی» افــزود :در مــدارس باید
فرهنگ تعامل و گفت و گو را به دانــش آمــوزان
آموخت و توجه داشته باشید اگر مدارس در حوزه
های مختلف فرهنگ سازی ورود نکنند بسیاری از
فعالیت ها در جامعه بیهوده خواهد بود.
میم پرور -فاروج
همزمان با سراسر کشور زنگ مهر و مقاومت و ایثار
در مدارس فاروج و به صورت متمرکز در دبیرستان
شبانه روزی دخترانه فضیلت فـــاروج نواخته
شــد .معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری در این مراسم گفت :ضرورت
دارد اولیا در مدیریت مــدارس مشارکت داشته
باشند« .دلپسند» افــزود :دانش آمــوزان با کسب
یادگیری علوم مورد عالقه از فراگیری مهارت های

اخبار

همایش طالیه داران تبلیغ درفاروج
میم پــرور -همایش طالیه داران تبلیغ ویــژه مبلغان و
روحانیون در امامزاده سید جعفر (ع) روستای سیاهدشت
فاروج برگزار شد .امام جمعه فاروج در این همایش با اشاره
به وظیفه سنگین روحانیون در رابطه با ترویج و تبلیغ دین
گفت :لغزش و خطای یک عالم فقط مختص خودش
نیست و اگر بلغزد دیگران را هم گرفتار خواهد کرد .حجت
االســام «قلی زاده» افــزود :در امر تبلیغ ،رعایت نکاتی
همچون نــوآوری و جذابیت ،طول نــدادن منبرها و بیان
نیازهای مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی مردم روی منبرها
در راستای جذب مخاطبان بسیار تاثیر گذار است.

یادواره شهدای شهرک فرهنگیان
اسفراین

اجتماعی و تربیتی غفلت نکنند« .لنگری» معاون تربیت
بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش نیز با قرائت پیام
مقام عالی وزارت در خصوص بازگشایی مدارس گفت:
کلید واژه های اصلی تعلیم و تربیت تعامل خانواده ،تعیین
وظیفه برای دانش آموزان و مشارکت محوری و پرهیز از
کار انفرادی است« .رجائی نیا» فرماندار فاروج نیز گفت:
امروز آغاز دو مدرسه،یکی مدرسه ایثار و شهادت و دیگری
مدرسه محرم و عاشورا  ،است .حجت االسالم «قلی زاده»
امام جمعه فاروج نیز بر ارتباط مستمر اولیا با مدارس در
طول سال تحصیلی تاکید کرد.
محمودیان -گرمه
زنگ مهر ،ایثار و مقاومت در آغاز سال تحصیلی جدید در
گرمه نواخته شد .فرماندار گرمه در این مراسم با تبریک
هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید و تسلیت
ایام محرم گفت :امروزه سیستم آموزشی هر کشور بیانگر
میزان رشد و توسعه آن کشور است« .محمدزاده» یکی از
زیرساخت های اساسی کشور را نظام آموزش و پرورش

در گردهمایی آموزشی مداحان و هیئت های مذهبی فاروج اعالم شد:

عوامل تاثیرگذار در بروز آسیب های اجتماعی
نجفیان -اقــدامــات غیراخالقی در فضای مجازی،
استفاده از واژه های نامناسب در مداحی و منبرها و
بی توجهی به بیت المال از مهم ترین عوامل تاثیر گذار

شهرستان ها

در بروز آسیب های اجتماعی است« .یــاران» دادستان
بجنورد در گردهمایی آموزشی مداحان و هیئت های
مذهبی فاروج و با اشاره به این که احیای فریضه امر به

معروف و نهی از منکر ،نیاز امروز جامعه در کاهش آسیب
های اجتماعی است افزود :بصیرت افزایی روحانیون و
همکاری با نیروهای امنیتی از بروز بسیاری از آسیب های
اجتماعی جلوگیری می کند .فرماندار فاروج نیز با اشاره
به نقش و جایگاه روحانیت در کاهش معضالت گفت:
تبلیغ امور دینی و تبیین قیام عاشورا از مهم ترین وظایف

دانست و افزود :اگر بخواهیم تغییرات اساسی در جامعه
داشته باشیم باید تغییرات را از نظام آموزشی آغاز کنیم.
رحمانی-راز و جرگالن
زنگ مهر ،ایثار و مقاومت در دبیرستان نمونه کرامت شهر
راز نواخته شد .به گزارش خبرنگار ما در این مراسم معاون
فرماندار راز و جرگالن ،امام جمعه راز و جرگالن ،معاون
پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان شمالی و
جمعی از مسئوالن شهرستانی حضور داشتند.
نجفیان-اسفراین
«نوروزی» فرماندار اسفراین در آیین نواختن زنگ مهر و
مقاومت در دبستان هیئت امنایی دوره دوم شهید آیت ا...
صدوقی با تاکید بر این که آموزش و پرورش هزینه نیست
گفت :باید نگاه به مسئله آموزش و پرورش تغییر کند و
نقادی می تواند مایه آزاد اندیشی شود .حجت االسالم
«محمدیان» امام جمعه اسفراین هم با تاکید بر اولویت
پرورش بر آموزش خاطر نشان کرد :پیوند خانه و مدرسه
فرصت شایسته ارتقای آموزش و پرورش است.

روحانیون در کاهش آسیب های اجتماعی است« .رجائی
نیا» خواستار ورود روحانیت برای جلوگیری از بروز نزاع و
درگیری و کاهش معضالت برای متالشی نشدن کانون
خانواده ها شد.حجت االسالم «صفری» معاون فرهنگی
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان نیز گفت :ماه محرم
فرصت مناسبی برای کاهش آسیب های اجتماعی است.

نجفیان-یادواره  9شهید شهرک فرهنگیان اسفراین
در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد .سرهنگ
دوم پاسدار «الهی راد» فرمانده سپاه اسفراین گفت:
دفــاع مقدس سرشار از درس هــای ایثار ،شهادت،
رشــادت و جانفشانی است که باید از سوی راویــان و
یادگاران دفاع مقدس بازگو شود.

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح
در شهرستان ها
روز گذشته صبحگاه مشترک نــیــروهــای مسلح در
شهرستان ها برگزار شد .امام جمعه جاجرم در صبحگاه
مشترک این شهرستان گفت :هفته دفاع مقدس فرصت
مناسبی است برای شناختن ویژگی ها و ارزش های شهدا
و رزمندگان و جانبازان که به تعبیر امام جبهه های جنگ را
دانشگاه کرده بودند و اساتید آن دانشگاه ها شهدا بودند.
حجت االسالم «موسوی» افزود :شهدا و امام حسین(ع)
جانشان را فدای اسالم و کشور کردند و امروز هنر ما این
است که در ماندن در راه شهدا تالش و کاری کنیم که
نام و یاد شهدا در کوچه و بازار و ادارات بماند و فرهنگ و
ارزش های آنان را در این مکان ها پیاده کنیم .باید حجاب
ما در کوچه و بازار حجابی باشد که شهدا می خواستند.
به گزارش خبرنگار ما همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی گرمه
با حضور رئیس و اعضای شورای تامین ،روسای دستگاه
های اجرایی و خانواده معظم شهدا برگزار شد و مراسم
رژه خودرویی و اجرای حرکات ورزشی توسط ورزشکاران
به مناسبت این هفته از دیگر برنامه ها بود.

