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● ● در بند عبدل آباد که این روزها زیبایی خاصی
دارد ،برخی افراد بدون توجه به محیط زیست
زباله می ریزند.
● ● یکی از مشکالت سرمایه گ ــذاری در استان
ارائه نشدن خدمات است .هم بهای زمین را از
ما مطالبه می کنند و هم باید بهای خدمات را
بپردازیم .در آشخانه سرمایه گذاری کرده ام اما
امتیاز آب و برق نداده اند.
● ● چرا شهرداری بجنورد به آسفالت خیابان ها
توجهی ندارد؟

اخبار

اهدای اعضای بیمار مرگ
مغزی به  4بیمار دیگر
اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی شده بجنوردی
به  4بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.مسئول
فراهم آوری اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی با بیان این که این دومین
اهــدای عضو طی امسال است ،گفت :بیمار 40
ساله ساکن روستای جمی شهرستان بجنورد پس
از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده
وی بــرای اهــدای عضو به بیمارستان منتصریه
مشهد اعزام شد و تحت عمل جراحی اهدای عضو
قرار گرفت«.مهری فرشاد» افزود 4 :عضو شامل
کلیه هــا ،قلب و پانکراس ایــن بیمار به بیماران
نیازمند اهدا شد و به این افراد زندگی دوباره ای
اعطا کرد.

نجات  9کوهنورد سرگردان
در ارتفاعات شاه جهان

در پــی ســرگــردانــی تیم  9نفره کــوهــنــوردی در
ارتفاعات شــاه جهان شیروان تیم هــای واکنش
سریع هــال احمر وارد عمل و موفق به یافتن
کــوهــنــوردان شــدنــد .بــه گ ــزارش رواب ــط عمومی
جمعیت هالل احمر استان ،طی تماس یکی از
کوهنوردان در ارتفاعات شاه جهان مبنی بر گم
کردن مسیرشان بالفاصله تیم های واکنش سریع
هالل احمر شیروان به حالت آماده باش درآمدند
و دو تیم  5نفره به ارتفاعات شــاه جهان اعــزام
شدند .با ورود نیروهای هالل احمر محل استقرار
کــوهــنــوردان در حــد فاصل روســتــای هشتمرخ
شناسایی شد و آن ها نجات پیدا کردند.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

پیش فروش سکه در استان آغاز شد

شیری -پیش فروش قطعی سکه طال از اواخر ساعت
کاری روز گذشته در استان آغاز شد.دبیر کمیسیون
امور هماهنگی بانک های استان با بیان این مطلب
به خبرنگار ما افزود :براساس بخشنامه جدید ،پیش

فروش سکه بهار آزادی از روز گذشته در استان یک
ماهه  15میلیون و  900هزار 3 ،ماهه  15میلیون
و  400هــزار 6 ،ماهه  14میلیون و  750هــزار9 ،
ماهه  14میلیون و  100هزار 12 ،ماهه  13میلیون

و  500هــزار 18 ،ماهه  12میلیون و  450هزار و
 24ماهه  11میلیون و  600هزار تومان انجام می
شود«.علی اصغر هدایتی» اظهار کرد :پیش فروش
سکه مانند گذشته است و متقاضیان می توانند به

تعداد دلخواه خــریــداری کنند.به گفته وی ،پیش
فروش سکه در کالن شهرها متقاضی بیشتری نسبت
به استان دارد با این وجود از پیش فروش سکه در
استان نیز استقبال می شود.

احتمال سیالبی شدن مسیل ها
صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
با توجه به رگباری بــودن بــارش بــاران نسبت به
احتمال آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل
ها هشدار داد .به گــزارش خبرنگار ما ،بر اساس
گــزارش هواشناسی استان بررسی نقشه های
هواشناسی بیانگر تداوم فعالیت سامانه بارشی تا
اواخر امروز در منطقه است .بر این اساس با توجه
به وزش باد شدید و بارش باران گاهی در پاره ای

از نقاط رگبار باران ،احتمال آب گرفتگی معابر
و جاری شدن سیل در مسیل ها تا اواخــر امشب
وجود دارد.
به گــزارش خبرنگار ما و با توجه به پیش بینی
هواشناسی استان مبنی بر بارش برف در ارتفاعات
و نقاط سردسیر و کاهش محسوس دما ،احتمال
سرمازدگی باغ ها و محصوالت کشاورزی دور از
انتظار نیست ،از این رو توصیه می شود کشاورزان

بیشترین فراوانی کودکان دارای مشکالت ذهنی متولدان چه فصل هایی هستند؟

متولدان فروردین

عــلــی نــیــا -طـــی بـــررســـی هــــای انـــجـــام شــــده در
خ ــراس ــان شــمــالــی ،بیشترین فـــراوانـــی کــودکــان
دارای مــشــکــات ذهــنــی مـــربـــوط بـــه مــتــولــدیــن
فصل بهار ( 28درصــد ) و کمترین فــراوانــی (20

درصـــد ) مــربــوط بــه مــتــولــدیــن فــصــل پــایــیــز اســت.
رئیس اداره آم ــوزش و پ ــرورش استثنایی خراسان
شمالی با اشــاره به ایــن که فــراوانــی کودکان دارای
مشکالت ذهنی در فصول مختلف سال متفاوت است،

تمهیدات الزم را برای کاهش خسارت احتمالی
انجام دهند .همچنین هواشناسی اعالم کرد :با
توجه به بارش بــاران ،لغزندگی جاده ها و ایجاد
اخــال در حمل و نقل جــاده ای به خصوص در
گردنه های کوهستانی استان پیش بینی می شود.

 I Iاعالم میزان بارش ها

بــراســاس اعــام اداره کل هواشناسی خراسان
شمالی ،طی  24ساعت منتهی به صبح روز گذشته

گفت:بخش قابل توجهی از دوران بــارداری مــادران
کودکان متولد شده در فصول بهار و تابستان در سه ماهه
دوم و سوم در فصل زمستان واقع شده است و با توجه به
رشد سریع سیستم عصبی و آغاز کنش حسی و حرکتی،
جنین  3برابر بیشتر از دیگر افراد به اکسیژن نیاز دارد
ولی در فصل زمستان میزان اکسیژن کمتر و افسردگی
و خستگی روانی باالتر ،وارونگی هوا و آلودگی هوا بیشتر
و نور آفتاب کم و شب ها طوالنی است«.متقیان » افزود:

در تمام ایستگاه های بارندگی استان بارش باران
گزارش شد که گرمه با  13.3میلی متر بیشترین
میزان بارندگی و صفی آباد اسفراین با  0.5میلی
متر کمترین میزان بارش را در استان داشتند .پس
از گرمه ،سنخواست بیشترین بارندگی را با 12.3
میلی متر داشت.
میزان بارش در مرکز استان و در فرودگاه بجنورد
 4.1میلی متر گزارش شده است.

در این فصل مــادران بیشتر از دیگر ماه ها در معرض
آلودگیهای زیست محیطی و ابتال به انواع بیماری های
عفونی و ویروسی قرار می گیرند لذا توصیه می شود از
بــارداری های ناخواسته و بدون برنامه ریزی اجتناب
شود و تدابیر الزم بــرای مراقبت و محافظت در برابر
بیماری های عفونی فصلی و نیز داشتن تغذیه مناسب
و استفاده از ویتامین های مورد نیاز و بهره گیری از
اکسیژن و هوای پاک در دوران بارداری اندیشیده شود.

کمک 26.3میلیارد ریالی خیران بجنوردی به ایتام

جشنواره تئاتر استانی برگزار می شود

علی نیا -خیران منطقه یک بجنورد سال گذشته  26میلیارد و  30میلیون ریال به ایتام منطقه یک بجنورد
کمک کردند که در مقایسه با سال قبل از آن  60درصد افزایش را نشان می دهد.رئیس کمیته امداد منطقه
یک بجنورد با بیان این مطلب افزود :در سال 95خیران  16میلیارد و  400میلیون ریال در طرح اکرام ایتام
و محسنین کمک کردند«.رضا حسین پور» گفت 5 :هزار و  729حامی از هزار و  279یتیم در طرح اکرام
ایتام و محسنین حمایت می کنند.وی ادامه داد :مردم منطقه یک بجنورد سال گذشته  9میلیارد و 416
میلیون ریال و سال  6 ،95میلیارد و  531میلیون ریال صدقه پرداخت کردند که میزان صدقه پرداختی در
سال  96در مقایسه با سال قبل از آن  44درصد رشد داشت.وی اظهارکرد :در بخش کمک به ایتام حاج
محمد صادقی با  60یتیم و پرداخت ماهانه  2میلیون تومان بیشترین کمک را دارد و در بخش صدقات،
رامین غالم حسین زاده بیشترین صدقه را در منطقه یک بجنورد پرداخت کرده است.

سیزدهمین جشنواره تئاتر استانی برگزار می شود .سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی با اعالم این خبر به خبرنگار ما افزود :در این دوره از جشنواره ،آثار نمایشی با
موضوع شعار سال (حمایت از کاالی ایرانی ) و همچنین فرهنگ بومی و آیینی خراسان شمالی ،ملی ،ارزش
های اسالمی دفاع مقدس و معضالت اجتماعی در اولویت قرار خواهد گرفت و بدیع بودن و خالقیت در
اجرای آثار بر ارزیابی هیئت داوران تأثیر گذار خواهد بود«.حیدری» افزود :آثار نمایشی که در طول سال
اجرای عمومی داشته اند می توانند متقاضی حضور در این جشنواره باشند و آثاری که برای این جشنواره
تولید می شوند پس از اعالم نتایج هیئت داوران حتما باید تا زمان برگزاری جشنواره در شهر خود اجرای
عمومی داشته باشند.وی خاطرنشان کرد :عالقه مندان تا  20خرداد ماه فرصت دارند در این دوره از
جشنواره شرکت کنند و این جشنواره  17تا  19مردادماه برگزار می شود.

راهیابی «غشمار» به جشنواره تئاتر دانشگاهی
اثر نمایشی «غشمار» از خراسان شمالی به بخش
تئاتر مناطق بیست و یکمین جشنواره بینالمللی
تئاتر دانشگاهی ایران راه یافت .به گزارش خبرنگار

ما ،از میان  ۲۴۴اثر ثبت شده و متقاضی شرکت در
بخش تئاتر صحنهای مناطق ۱۵۲ ،اثر توسط هیئت
داوران پذیرفته و برای مرحله بازبینی اعالم و پس

از بازبینی آثار 9 ،اثر از سوی هیئت داوران انتخاب
شد و اثر نمایشی «غشمار» به کارگردانی «ابوالقاسم
یزدانی» توانست به مرحله نهایی راه پیدا کند.بیست
و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
در بخش هــای مناطق «تئاتر صحنه»  ،سراسری و
بینالمللی شامل «تئاتر صحنه»« ،تجربههای اجرا»،

«نمایشنامه نویسی»« ،پژوهش»«« ،عکس ،پوستر و
تیزر»« ،کارگاه ها و درس گفتارها»« ،بین الملل»،
«مدرسان»« ،مرور آثار دانشجویی و پایان نامه های
برگزیده»« ،سمپوزیوم تئاتر دانشجویی /دانشگاهی»
وی ــژه دانــشــجــویــان و دان ــش آموختگان  ۱۶تــا ۲۵
اردیبهشت در تهران برگزار می شود.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

شهری بدون شهردار

روزنامه خراسان در شماره  5233که 12
مرداد ماه  1346به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  9از نبود شهردار در شیروان خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم« :چندی است
شهردار شیروان به تهران منتقل شده و بجای
وی کسی جانشین تعیین نگردیده است در
نتیجه وضع تره بار بصورت نامطلوبی درآمده و
بعضی کسبه بهر نحوی که مایلند و بهر قیمت
که توانستند میوه و سایر مایحتاج عمومی را
بفروش میرسانند .این امر موجبات ناراحتی
عمومی را فراهم نموده است .شایسته است
استاندار خراسان اقدام فوری نسبت باعزام
شهردار معمول دارد که رفع نگرانی اهالی
بعمل آید ».در مطلبی دیگر در این صفحه با
تیتر «ثبت نام در دفتر اخذ رای» آمده است:
«دفتر توزیع کارت انتخاباتی مجالس موسسان
و سنا و شورا {به} وسیله بخشدار جاجرم افتتاح
شد و مردم با شور و هیجان فراوان بدفاتر مزبور
مراجعه و کارت انتخاباتی کسب می کنند».

خبر

جلسه شورای شهر بجنورد
برگزار شد
عصر روز گذشته جلسه شـــورای شهر بجنورد
برگزار شد که این جلسه مصوبه ای نداشت .به
گــزارش خبرنگار ما ،در این جلسه میزان متمم
بودجه تلفیقی  111میلیارد و  897میلیون تومان
ارزیابی شد که با توجه به بودجه  130میلیارد
تومانی ،درصد تحقق خوبی داشته است.
همچنین در این جلسه صحبت از مواردی از قبیل
اهدا نشدن نردبان آتش نشانی با وجود وعده وزیر
کشور و همچنین شبکه آبرسانی فرسوده شهر با
قدمت  65سال به میان آمد.

بدون تیتر
ﺍ ﺍکارگاه تخصصی سوژه یابی در داستان دینی
با حضور «یوسفعلی میرشکاک» امــروز برگزار
می شود.مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه
هنری با بیان این که این کارگاه ویژه کنگره ادبیات
آیینی برگزار می شود ،تصریح کرد :عالقه مندان
می توانند در این کارگاه که در سالن سوره حوزه
هنری برگزار می شود ،حضور یابند«.سیدی زاده»
افزود :کارگاه شعری نیز با حضور «ناصر فیض» در
نگارخانه بجنورد برگزار می شود.

