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

 I Iیک واحد تولیدی در حال تعطیلی

یک واحد تولیدی در بجنورد به خاطر نبود پارچه
در حال بسته شدن و تعطیلی همیشگی است و
این یعنی بیکاری چند کارگر دیگر .چرا محتکران
پارچه شناسایی و مجازات نمی شوند؟

 I Iحیوان آزاری

این روزها که شاهد افزایش تعداد گربه ها و گاهی
سگ های ولگرد در شهر هستیم ،متاسفانه برخی
شهروندان به حیوان آزاری اقدام می کنند.

خبر

پل روستای گرکز کلنگزنی
می شود
نجاهی -به گفته بخشدار جرگالن ساخت پل
روستای گرکز روی رودخانه چندیر با مساعدت
حداکثری خیر جرگالنی از هفته آینده آغاز می
شــود« .پــوالد نجاهی» گفت :احــداث  ۳پل برای
رفت و آمد اهالی ،روی رودخانه چندیر که ساکنان
ضلع جنوبی آن را در تردد با مشکل مواجه کرده،
پیش بینی شده اســت .وی اضافه کــرد :پل های
کرپشلی به کیلوپنجه و حصارچه به قره پالچق
منتظر اعتبار است و پل روستای گرکز با کمک
خیر بومی ساخته می شود.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

کمک انجمن اسالمی
دانشآموزان اسفراین به
مناطق جنگ زده
روزنامه خراسان در شماره  9064که 12
آبــان  1359به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستانها» از کمک انجمن
اسالمی دانــش آمــوزان اسفراین به مناطق
جنگ زده خبر داده اســت .در ایــن مطلب
می خوانیم« :انجمن اسالمی دانش آموزان
اسفراین جهت کمک به بــرادران جنگ زده
و در حال جنگ در جبهه های جنوب و غرب
کشور مبلغ  280000ریال وجه نقد و یک
کامیون پوشاک و پتو و خواربار جمع آوری و
به مناطق مذکور گسیل داشته اند .وجه نقد
بحساب هالل احمر واریز گردیده است».

سه شنبه  ۲۹مهر  ۳ 1399ربیع االول  14۴2شماره ۳۳۹۷

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یادواره شهدای وحدت برگزار شد

محمد آگاهی -یــادواره شهدای وحــدت ،شهیدان
«شــوشــتــری» و «مــحــمــدزاده» صبح روز گذشته در
بجنورد برگزار شد .به گزارش خبرنگار ما ،صبح روز
گذشته به مناسبت یازدهمین سالگرد شهادت شهید
«شوشتری» و شهید «محمدزاده» ،یاد و خاطره این 2
شهید در گلزار شهدای بجنورد واقع در جوار مرقد
امامزاده سیدعباس(ع) گرامی داشته شد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت
جواداالئمه(ع) در این مراسم با قرائت آیه ای از قرآن

گفت :کسانی که در راه خدا جهاد کنند طبق وعده
خداوند متعال هم راه به آن ها نشان داده می شود و
هم عاقبت به خیر می شوند.
حجت االسالم «زحمتکش» افزود :با نگاه به زندگی
شهدا از جمله شهدای وحدت در می یابیم که این
شهدا پیش از شهادت نیز اعمال و رفتارشان پر از
اخالص و کار برای رضای خدا بوده است .وی تصریح
کرد :هر چند امروز شهدا در میان ما نیستند اما خیر
و برکات آنــان همچنان نگه دارنــده نظام جمهوری

اسالمی است تا بتوانیم تمام فشارهای دشمنان را
تحمل کنیم.
وی خاطرنشان کرد :شهدا با دادن حیات خود ،به
بشریت و کشور ما حیات بخشیدند و امروز هر چند
دشمنان نظام اسالمی و همچنین عده ای در داخل
می خواهند این گونه تلقین کنند که دیگر روحیه
جهاد و استقامت در مقابل استکبار در میان جوانان
ما وجود ندارد اما به برکت خون شهدا جوانان ما بیش
از گذشته پاک و مقاوم هستند و نشانه آن صفهای

برنامه جدید برای ساعت کاری نانوایی های بجنورد
شیری -برنامه جدید برای ساعت کاری نانوایی های بجنورد اعالم شد.
معاون اجرایی اتحادیه نانوایان بجنورد گفت :تمام نانوایی ها از این پس
طبق ساعت کاری تعریف شده به غیر از تعطیلی های مجاز باید فعال
باشند«.قاسمیان» با اشاره به مشکالت تهیه نان در روزهای اخیر اظهار
کرد :گاهی برخی نانوایی ها به دلیل تقاضای باالی مشتریان ،روزانه
نان بیشتری پخت می کنند که با این شرایط با اتمام سهمیه در پایان ماه
مواجه و ناگزیر به تعطیلی نانوایی می شوند.وی گفت :اگر چه این مسئله

را از سوی نانوایی ها نمی پذیریم اما اجتناب ناپذیر است و گاهی این گونه
مسائل پیش می آید.وی اضافه کرد :برای رفع این مشکل نیز ساعت کاری
جدیدی را برای نانوایی ها تعریف و نانوایان را مجاب کرده ایم به اندازه
سهمیه شان در ساعت کاری تعریف شده پخت داشته باشند.وی اظهار
کرد :از آن جایی که ممکن است زمان پخت نان در  3وعده خیلی کوتاه
باشد ،مجبور شدیم ساعت کاری برخی نانوایی ها را به  2وعده کاهش
دهیم.وی با اشاره به مشکالت ریشه ای و جو روانی حاکم در بحث نان

تکریم و معارفه فرماندار فاروج
میم پرور -جلسه شورای اداری فاروج با محوریت
تکریم و معارفه فرماندار این شهرستان برگزار شد .به
گــزارش خبرنگار ما ،در این مراسم ضمن تقدیر از
زحمات «مسعود صادق تیتکانلو»« ،ابوالحسن نجفی
حاج تقی» به عنوان فرماندار جدید فاروج معرفی شد.
معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان

شمالی در ایــن جلسه گفت :دستورالعمل های
بهداشتی باید توسط مدیران و کارکنان دستگاه های
اجرایی و ادارات دولتی به خوبی رعایت شود« .احمد
بــرادران» از کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی و
کم شدن حساسیت ها در برابر بیماری کرونا ابراز
تأسف و نگرانی کرد.

تشکیل شــده بــرای رفتن به سوریه و عــراق و دیگر
میدان های جبهه مقاومت است.
وی تأکید کــرد :باید مراقب باشیم دشمنان به ما
آدرس اشتباه ندهند و زنــده نگه داشــتــن مکتب
شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی از جمله
وظایف ماست.
شهیدان «شوشتری» و «محمدزاده» در  26مهر سال
 ۱۳۸۸در منطقه پیشین شهرستان سرباز ،توسط
تروریست های مزدور و کوردل به شهادت رسیدند.

گفت :در شرایط کنونی پیگیر هستیم  50تا  100کیسه آرد ذخیره ای
که برای نانوایی ها در نظر گرفته شده است ،تزریق و پخت و مشکل پیش
آمده برطرف شود«.قاسمیان» خاطرنشان کرد :ساعت کاری جدید نیمی
از نانوایی ها اعالم شده و تا  10روز دیگر ساعت کاری تمام نانوایی ها اعالم
می شود و از آن پس باید پخت نان بر اساس ساعت های اعالم شده انجام
شود و از این پس تعطیلی به دلیل اتمام سهمیه را از نانوایان نمی پذیریم.
وی همچنین افزود :اگر چه تعداد بسیار اندکی از نانوایان گاهی شیطنت
هایی دارند اما متأسفانه برخی مسئوالن هم توپ را در زمین نانواها می
اندازند که آرد را خارج از شبکه می فروشند ،در حالی که اگر چنین اتفاقی
می افتد باید با متخلف برخورد و واحد صنفی را پلمب کنند.

حجت االســام «نــوروزی» امــام جمعه فــاروج نیز در
این مراسم با اشاره به ارزش و جایگاه خدمتگزاری به
مردم در دین اسالم گفت :باالترین فضیلت انسانی،
خدمتگزاری به مردم در عرصه های مختلف است.
فرماندار جدید فــاروج نیز در ایــن مراسم با اشــاره
به ظرفیت های این شهرستان گفت :قــرار گرفتن
شهرستان در مسیر تــردد ساالنه  ۲۰میلیون زائر،
مسافر و گردشگر از مهم ترین ظرفیت ها و مزیت
های این شهرستان است و با برنامه ریزی مناسب

باید گام های مهمی در راستای توسعه شهرستان
ب ــرداری ــم« .نجفی حــاج تــقــی» هــدف از پذیرفتن
مسئولیت فرمانداری را توسعه شهرستان دانست
و افــزود :توسعه امری درون زاست و باید با تکیه بر
توانمندی های داخلی توسعه را رقم بزنیم .وی تولید
زعفران و انگور را مزیت نسبی این شهرستان بیان
کرد .سرهنگ «نوروزی» فرمانده انتظامی فاروج نیز
گفت :در  ۶ماه اول امسال  ۱۱درصد کاهش جرم
در شهرستان وجود داشته است.

برنامههای مجازی برای هفته پدافند غیرعامل

درخشش «دایک» در جشنواره بین المللی

محمودیان -برنامههای هفته پدافند غیرعامل با شعار «مقاومت فعال ،تاب آوری حیرتانگیز ،ایران قوی»
به صورت مجازی اجرا میشود.
ش و پرورش گرمه با بیان این مطلب در جلسه کمیته اجرایی بسیج دانش آموزی اظهارکرد:
مدیر آموز 
فرهنگ سازی و افزایش باور عمومی در مورد ضرورت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل حائز اهمیت است
و به خاطر شرایط فعلی و محدودیت های موجود ،مانند گذشته مراسم پدافند غیرعامل برگزار نخواهد شد
ولی مراسمی به مناسبت این هفته برای اجرایی شدن پیش بینی شده است.به گفته «مقصودی» برگزاری
مسابقه دانش آموزی در برنامه شاد به صورت نقاشی ،عکاسی ،شعر و کلیپ با محوریت مبارزه با ویروس
کرونا ،مسابقه برای همکاران با موضوع فضای مجازی در پدافند غیرعامل و نمایشگاه پدافند غیرعامل از
مهم ترین برنامه های اجرایی در این هفته است.

مرتضوی -اثر نمایشی «دایک» در جشنواره بین المللی تئاتر کوئینتای یونان خوش درخشید .به گزارش
خبرنگار ما ،اثر نمایشی «دایک» به کارگردانی «حامد عالمی پور» و به نویسندگی «هیوا ربانی» توانست در
سومین حضور بین المللی خود ،جایزه بهترین اثر نمایشی و بهترین طراحی صحنه را در جشنواره بین المللی
تئاتر کوئینتای یونان از آن خود کند و جایزه بهترین طراحی صحنه به سعید آقایی تعلق گرفت.این گزارش
حاکی است ،در این جشنواره  16اثر از کشورهای روسیه ،هند ،مکزیک ،اسپانیا ،ایتالیا ،یونان ،مراکش و
ایران از  14تا  18اکتبر با یکدیگر رقابت کردند که به واسطه همه گیری ویروس کرونا و باال بودن تعداد
مبتالیان ،روادید صادر نشد و در نهایت فیلم اثر نمایشی اجرا شده در جشنواره خرمشهر در این جشنواره
ارائه شد .بر اساس این گزارش «دایک» به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره که در جزیره رودرس
برگزار شد ،حضور داشت و توانست خوش بدرخشد و مورد تقدیر منتقدان در این جشنواره قرار گیرد.

آغاز نمونه گیری کرونا
در جرگالن

نجاهی -نمونه گیری بــرای کرونا در مرکز بخش
جــرگــان آغـــاز ش ــد .بــه گفته «نــجــاهــی» بخشدار
جرگالن ،تاکنون اهالی منطقه برای تست کرونا به

مرکز شهرستان مراجعه می کردند که از روز دوشنبه
شرایط برای نمونه گیری در درمانگاه یکه صعود فراهم
شده است .به گزارش خبرنگار ما ،راز و جرگالن تنها

شهرستانی است که بیمارستان ندارد و تاکنون بر اثر
کرونا  20نفر از این شهرستان جان باخته اند که 14
نفر از فوت شدگان از بخش جرگالن بوده اند.

اخبار
سامانه جدید بارشی در راه استان

دما  6درجه کاهش می یابد

صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
از ورود یک سامانه بارشی جدید به استان و پیش
بینی کاهش  6درجه ای دما در منطقه خبر داد.
به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
استان ،با ورود امواج ناپایدار از چهارشنبه (فردا)
تا پنج شنبه وزش باد ،افزایش ابر ،در پاره ای از
نقاط بارش پراکنده باران و برای جمعه نیز وزش
باد پیش بینی می شود« .هادی زاده» اعالم کرد :با
نفوذ جریان ناپایدار دما از اواخر امروز (سه شنبه)
تا جمعه  6درجه کاهش می یابد .بر اساس اعالم
هواشناسی اســتــان ،طی  24ساعت منتهی به
صبح دوشنبه کوسه با کمینه دمای منفی  2درجه
سانتی گراد سردترین و یکه صعود با بیشینه دمای
 28درجه سانتی گراد باالی صفر ،گرم ترین نقطه
استان بود.

کشف عسل و لبنیات
غیرمجاز در فاروج

میم پرور -در بازرسی تیم مشترک دستگاه های
مرتبط از  ۱۷واحد صنفی ۴۵ ،کیلوگرم عسل و
 ۴۲کیلوگرم لبنیات غیرمجاز و غیرقابل مصرف در
شهرستان فاروج کشف و ضبط شد.
دکتر «سید شاهین احمدی» رئیس شبکه دام
پزشکی فــاروج با بیان این مطلب اظهارکرد :در
تازه ترین گشت مشترک نظارت بر فــراورده های
خام دامــی ،از  ۱۷مرکز لبنیاتی ،مراکز عرضه،
رستوران ها و قصابی ها بازرسی شد که یک واحد
صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و به
 ۸واحد صنفی دیگر نیز تذکر الزم برای ارتقا و
بهبود داده و همچنین  ۸۷کیلوگرم عسل و لبنیات
غیرمجاز و غیر قابل مصرف پس از کشف ،ضبط و
معدوم شد.

کشف تلویزیون های
خارجی قاچاق

صدیقی -تــعــدادی تلویزیون خــارجــی قاچاق
در بجنورد کشف شد .بنا بر اظهارات مدیرکل
تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ،شخصی که
قصد جا به جایی  3عدد تلویزیون قاچاق را با یک
خودروی عبوری داشت توسط پلیس آگاهی استان
شناسایی شد.
«سیدالموسوی» اعالم کرد :پس از ارجاع گزارش
تخلف از سوی مراجع انتظامی ،پرونده ای در این
باره در تعزیرات تشکیل شد و در حال بررسی و
انجام تحقیقات الزم به منظور صدور رأی است.

