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 4صفحه شماره  ۳۳۷۳قیمت ۶000ریال

مدیرعامل از  2طرح کارساز آب منطقه ای خبر داد

آب شرب بجنورد درآستانه تغییر

صفحه ۲

چفیه تجلیل بر دوش
 ۱۵هزار پیشکسوت
عزت مدار
خراسان شمالی در هفته دفاع مقدس حال و هوای متفاوتی را تجربه
می کند و قرار است همزمان با کشور ،چفیه تجلیل بر دوش  ۱۵هزار
پیشکسوت عزت مدار قرار گیرد و همزمان رهبر انقالب نیز در قالب
ویدئوکنفرانس سخنرانی خواهند کرد.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش
های دفاع مقدس خراسان شمالی روز گذشته در جمع خبرنگاران از
صفحه ۲
این که برابر ...

رای دادگاه برای  ۱۸متخلف تعلیف غیرمجاز دام

خدمات عمومی رایگان به جای زندان
۲

 2قربانی در پی واژگونی پراید
۳

یخ مسابقات ورزشی در خراسان شمالی آب شد
بهمنیار

عبور توپ ورزش استان از تور کرونا
صفحه ۴

زخم یک ساله سیل بر جادههای جرگالن
۲

تکریم و معارفه مدیرکل زندانها
۳

انتظار برای افتتاح پیست موتورسواری

شوق وام ازدواج باعث شد؛

سن عروس ،۱۰داماد  ۳۷ساله

موتورسواران پشت چراغ قرمز
صفحه ۳

موتورسواری هیجانش توصیف نشدنی است و همه آن هایی که برای فعالیت
در این رشته ورزشی هزینه های بسیاری کردند و اجازه خروج موتورهای
شان از پارکینگ منزل را نداشتند...

۴
اخبار

گزارش خبری

خرید تضمینی گندم تا فردا

دغدغه های روزهای کرونایی در مدارس گرمه
با بازگشایی مــدارس در شرایط کرونایی هر چند
تمهیدات مختلفی ب ــرای حــضــور دان ــش آم ــوزان
اندیشیده شده است اما دغدغه هایی در خصوص
رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدارس گرمه وجود
دارد«.دوســت محمدی» ولی یکی از دانش آموزان
می گوید :میدانم وقتی بچهها به مدرسه می روند و
با دوستان خود سرگرم می شوند رعایت پروتکلهای
بهداشتی برای شان معنا ندارد اما چارهای نیست
و بــایــد دخــتــرم را بــا مــاســک ،دستکش و محلول
ضدعفونی کننده راهی مدرسه کنم و امیدوارم سالم
به خانه برگردد.
وی ادامه می دهد :در مدرسه بعضی از دانش آموزان
از دستکش و محلول ضدعفونی کننده استفاده نمی
کنند یا ماسکشان را زیر چانه شان می گذارند و این
زنگ خطری برای دیگر دانش آموزان است.

افزایش سطح زیر کشت زعفران
در فاروج

یکی از دانــش آمــوزان به ماسک داخــل جیب اش
اشــاره میکند و می افزاید :این ماسک را فقط در
ساعاتی که در مدرسه هستم می زنم« .محمودی»
می افــزایــد :من و خــانــواده ام تا قبل از آغــاز سال
تحصیلی بیشتر اوقات خود را در خانه قرنطینه بودیم
و با بازگشایی مدارس مجبور هستم به مدرسه بیایم.
وی ادامــه می دهــد :با هر سرفه یا عطسه یکی از
همکالسی هایم ،ترس تمام وجودم را فرا میگیرد
و با دلهره به خانه برمی گردم که مبادا ناقل باشم.
یکی از خدمتکاران مدرسه نیز می گوید :مدرسه ما
دوشیفت است و من پس از اتمام هر شیفت کالس
ها و سالن را ضدعفونی میکنم.
وی که تمایلی به ذکر نام خود نــدارد ،می افزاید:
برخی دانش آموزان عالوه بر ماسک ،از شیلد نیز
استفاده میکنند تا مبادا کرونا بگیرند ،اما بیشتر

دانــش آمـــوزان مقطع ابتدایی آگاهی الزم را در
خصوص خطر ویــروس کرونا ندارند و بارها شاهد
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از سوی آن ها
بوده ام.
مدیر یک مدرسه بیان می کند :به معلمان و کادر
اجرایی مدرسه تاکید کرده ام در کالس ها حتم ًا
پروتکل های بهداشتی رعایت شود تا جان فرزندان
خانوادهها به خطر نیفتد.
وی اظهار می کند :مراقب هستیم که دانش آموزان
موارد بهداشتی را رعایت کنند و از خانواده ها نیز
می خواهیم فرزندان خود را با آگاهی بیشتر در
خصوص رعایت مسائل بهداشتی ،راهــی مدرسه
ش و پرورش گرمه می گوید :مدارس
کنند.مدیر آموز 
این شهرستان قبل از بازگشایی ضدعفونی شده اند
و مواد بهداشتی در اختیار مدارس قرار گرفته است.

میم پرور  -مدیر جهاد کشاورزی فاروج از افزایش ۵۰
هکتاری سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان خبر
داد .به گفته «مقتدر» امسال هزار و  ۳۷۳تن گل و ۱۷
تن سرگل زعفران از مــزارع این شهرستان برداشت
میشود .وی افــزود :امسال  ۲هزار و  ۴۳۵هکتار از

اراضــی شهرستان به کشت زعفران اختصاص داده
شده اســت .وی اظهار کــرد :در سال گذشته  ۱۴تن
سرگل از مزارع این شهرستان برداشت شد که پیش
بینی می شود امسال این میزان به  ۱۷تن برسد .وی
اظهار کرد :برداشت زعفران در شهرستان از اواخر مهر

«مقصودی» ادامــه می دهــد :به مــدیــران مــدارس
دســتــورات الزم بــرای پاکیزه نگه داشتن محیط
کــاس و مدرسه و رعایت نکات بهداشتی اعــم از
فاصله اجتماعی ،ضدعفونی سطوح و استفاده از
ماسک و ...داده شده است.وی ادامه می دهد :با
وجود این که تمام نکات بهداشتی رعایت شده و می
شود هیچ خانواده ای مجبور به فرستادن فرزند خود
به مدرسه نیست.وی تصریح می کند :در حقیقت
آموزش هم حضوری و هم غیر حضوری دنبال می
شود بنابراین حضور نداشتن دانــش آمــوز بالمانع
است و خانواده هایی که از بیماری می ترسند می
توانند فرزند خود را به مدرسه نفرستند.
وی اظهار می کند :بــرای رعایت نکات بهداشتی
دستورات و سفارش های الزم به مدارس و خانواده
ها داده شده است.

آغاز می شود و تا اواخر آبان ادامه خواهد داشت .مدیر
جهاد کشاورزی فاروج همچنین از پیشرفت فیزیکی
 ۶۰درصدی بازارچه زعفران در این شهرستان خبر
داد و گفت :اکنون  ۶شرکت فــراوری زعفران در این
شهرستان فعالیت می کنند.

خرید تضمینی گندم تا فردا ادامه دارد.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی با بیان این
که خرید تضمینی گندم در مرکز ذخیره سازی سیلوی دولتی شهید «قاسم سلیمانی» تا پایان شهریور
ادامه دارد ،اظهار کرد :تاکنون بیش از  131هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و بیش از 95درصد
مطالبات شان پرداخت شده است«.موسوی» افزود :کشاورزانی که قصد تحویل گندم مازاد بر نیاز خود
را دارند هر چه سریع تر به مرکز سیلوی دولتی بجنورد مراجعه کنند و تحویل گندم را به روز آخر موکول
نکنند تا موجب ازدحام احتمالی نشوند.

 توزیع لوازم تحریر بین دانشآموزان نیازمند
حشمتی -سرهنگ ریحانی ،فرمانده سپاه شیروان گفت :همزمان با آغاز سال تحصیلی  ۹۰۰بسته
نوشت افزار در بین دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد ،بهزیستی و مناطق آسیب دیده از کرونای
این شهرستان توزیع شد.

