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از شهرستان ها چه خبر؟

جزئیاتی از وضعیت خشکسالی در  4شهرستان خراسان شمالی

اتصال  2روستای شیروان به شبکه فیبر نوری

خشکسالی 79.3درصد از پهنه استان
درصـــد ،درگــیــر خشکسالی مــتــوســط و11.6
درصــد ،درگیر خشکسالی خفیف اســت .وی با
بیان این که وضعیت خشکسالی در بقیه پهنه
استان ،نرمال است ،گفت :در شهرستان های
اسفراین و بجنورد  ۱۰۰درصــد پهنه منطقه
درگــیــر خشکسالی و ایــن رقــم در شهرستان
جاجرم حدود  ۹۸درصد است.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی افزود :بر اساس شاخص SPEI
اکنون کمترین میزان خشکسالی در شهرستان
فــــاروج بــه مـــیـــزان 31.8درصـــد از پــهــنــه ایــن
شهرستان ثبت شده است.

برپایی نمایشگاه صنایعدستی بانوان بسیجی در قاضی
نمایشگاه صنایعدستی بانوان بسیجی
بخش سملقان در شهر قاضی برپا شد.
ســرپــرســت اداره م ــی ــراث فــرهــنــگــی،
گردشگری و صنایعدستی مانه و سملقان
گفت :ایــن نمایشگاه بــه مــدت ســه روز
میزبان عالقهمندان و مسافران خواهد
بــود« .مریم محمدی یوسفی» افــزود :در
این نمایشگاه ،صنعتگران در رشتههای
گلیم ،چ ــرم ،رودوزی سنتی و البسه
محلی به عرضه و فروش محصوالت خود
یپردازند.
م 

صورت ويژه در دستور كار پليس آگاهي و عوامل
انتظامي شهرستان قرار گرفت .وی با اشاره به این
که مأموران پلیس آگاهی با پیگیریها و اقدامات
اطالعاتی همهجانبه نهایت ًا موفق بــه شناسايی

دستگیری عامل تبلیغ سایت قمار و شرطبندی
در مانه و سملقان
رئیس پلیس فتا استان از دستگیری عامل تبلیغ سایت

افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شیروان

قمار و شرطبندی در مانه و سملقان خبر داد .به گزارش

ساختمان پزشکی قانونی شیروان ،روز گذشته با حضور مسئوالن افتتاح شد .این ساختمان در مساحت
هزار و  ۲۰۰متر مربع ساخته شده است.

آغاز فعالیت  ۱۴پایگاه اوقات فراغت در فاروج

برگزاری مراسم ازدواج آسان  44زوج در درق
محمودیان -در سالروز ازدواج حضرت
علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم
ازدواج آسان  ۴۴زوج جوان در درق برگزار
شد .امام جمعه در این مراسم درق گفت:
فرهنگ جامعه اسالمی ما باید به سمتی
حــرکــت کند کــه زمینه ازدواج جــوانــان
تسهیل و موانع ازدواج آن ها برطرف شود.
حجت االســام «حسام» افــزود :عادتها،
تفاخرها ،چشم و هم چشمیه و تجمل
طلبیها از مهم ترین موانع ازدواج ساده و
سالم در جامعه است.

سارق منزل در جاجرم دستگیر شد

فرمانده انتظامي جاجرم از دستگیری سارق منزل
و کشف اموال مسروقه خبر داد.
سرهنگ «رضا قندی» گفت :در پی اعالم یک فقره
سرقت منزل در شهرستان جــاجــرم ،مــوضــوع به

 2روستای شیروان به شبکه فیبر نوری متصل شدند .به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان
شمالی ،در راستای توسعه زیرساخت های ارتباطی در مناطق روستایی ،طی عملیات کابل کشی فیبر
نوری طرح USOدر روستاهای علیمحمد و سنجد ،ارتباطات تلفن ثابت و تلفن همراه این مناطق بر
بستر فیبرنوری زمینی ،برگردان شد .از جمله مهم ترین مزایای این توسعه فنی در این روستاها ،آماده
سازی بستر برای ارائه خدمات نوین مخابراتی ثابت ،همراه و سایر سرویس های ارتباطی و همچنین
افزایش ظرفیت پهنای باند و پایداری سیستم های مخابراتی است.

عکس :تزیینی

جزئیاتی از وضعیت خشکسالی در  4شهرستان
خراسا شمالی اعــام شــد .آن گونه کــه معاون
تــوســعــه و پــیــش بــیــنــی اداره کــل هواشناسی
خراسان شمالی گفت :اکنون 79.3درصد از
پهنه این استان  ۲۸هزار کیلومتر مربعی واقع
در شمال شرق کشور ،درگیر خشکسالی و تحت
تاثیر این پدیده است.
«مهدی کمالی» به ایرنا اظهارکرد :بر اساس
شــاخــص «  ،»SPEIدوره یــک ســالــه تــا پــایــان
اردیبهشت امسال ،اکنون  19.4درصد از پهنه
استان درگیر خشکسالی بسیار شدید ،حدود
 ۳۰درصــد ،درگیر خشکسالی شدید18.8 ،
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ســارق شدند ،افــزود :با هماهنگی مرجع قضایی
متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر
انتظامی منتقل شد.
وی بــابــیــان ایـــن ک ــه مــتــهــم در بــازجــوی ـیهــای
بـهعــمـلآمــده بــه یــک فــقــره ســرقــت مــنــزل اعــتــراف
کــرد ،یــادآور شد :در همین خصوص حــدود 500

میلیون ریال اموال مسروقه از این منزل کشف و به
مالباخته تحویل داده شد .فرمانده انتظامی جاجرم
اضافه کرد :در روند رسیدگی به این پرونده ،یک
نفر مالخر نیز شناسایی شد و در نهایت هر  2متهم
بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به
مراجع قضایی معرفی شدند.

پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «یوسف شاکری» با اعالم
جزئیات این خبر اظهارکرد :در پی انجام اقدامات فنی
و اطالعاتی و همچنین رصد فضای سایبری توسط
کارشناسان پلیس فتا ،فردی که به تبلیغ وبسایت قمار
و شرطبندی اقدام میکرد ،مورد شناسایی قرار گرفت.

وی با اشاره به این که با تالش بیوقفه کارشناسان پلیس
فتا ،این فرد در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش
دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد ،افزود :متهم بعد
از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع
قضایی معرفی شد.

میم پرور ۱۴ -پایگاه اوقات فراغت
در شهرستان فــــاروج ،هــمــزمــان با
برنامه افتتاحیه ایــن دوره از کالس
ها ،فعالیت خود را آغاز کردند .مدیر
آمــوزش و پــرورش فــاروج با اعالم این
خبر در حاشیه این مراسم که در محل
پ ــارک وح ــدت ایــن شهر و بــا حضور
مسئوالن و مدیران ادارات مرتبط،
خانواده ها و دانش آموزان برگزار شد،
به خبرنگار ما گفت :پایگاه های اوقات
فراغت در نقاط مختلف شهرستان،
در دو شهر فــاروج و تیتکانلو و مراکز
دهستان ها مستقر هستند« .علی اکبر نیازی» افزود :این کالس ها در زمینه های مختلف قرآنی،
ورزشی ،آموزشی ،هنری ،مهارتی و غیره برنامه ریزی شده است و خانواده ها می توانند بر اساس نیاز و
عالقه فرزندانشان ،در کالس های مختلف ثبت نام کنند تا لحظات شادی برای آن ها در فصل تابستان
رقم بخورد.

حضور کانون معراج السعاده در نمایشگاه نمانام های
دانش بنیان روستایی

کانون فرهنگی هنری معراج السعاده روستای دوستدار کتاب بزنج اسفراین در نخستین نمایشگاه
نمانام های دانش بنیان روستایی به عنوان نماینده خراسان شمالی فعالیت خود را عرضه می کند.
به گزارش ستاد ارتباطات رسانه ای فهما از خراسان شمالی« ،هاشم شیرازیان» مدیر ستاد فهمای
خراسان شمالی با اعالم این خبر اظهارکرد :در این نمایشگاه که از سوی وزارت کشور و با هماهنگی
استانداری های استان ها برنامه ریزی شده ،کانون فرهنگی هنری معراج السعاده روستای بزنج
اسفراین به عنوان برندی مسجدی و دانش بنیان و نماینده استان حضور می یابد.وی زمان برگزاری
نمایشگاه مذکور را  12تا  14تیر اعالم کرد و افزود :نمایش توانمندی های فرهنگی و کتابخوانی کانون
معراج السعاده و عرضه طرح ها و فعالیت های اقتصادی و کارآفرینی انجام گرفته توسط فعاالن این
کانون از جمله تشکیل صندوق خرد روستایی ویژه بانوان ،کارگاه تولید قارچ و توسعه مشاغل خانگی
و ایجاد زمینه تولید و فروش محصوالت بومی محلی ،از مواردی است که در این نمایشگاه در معرض
دید عموم قرار می گیرد.

