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

 I Iخبر دوغی

یک شنبه برای خرید دوغ به یک فروشگاه رفتم،
فروشنده اعالم کرد :قرار است قیمت لبنیات باال
برود و فع ً
ال دوغ برای فروش ندارم.

 I Iآسفالت در اسفراین

آسفالت برخی معابر در اسفراین خــراب است.
کاش خرابی های آسفالت این شهر رفع می شد.

 I Iدفاترپیشخوان

لطف ًا برای جلوگیری از شلوغی دفاتر پیشخوان
کــاری انجام دهید ،بــرای کسانی که واقع ًا کار
دارند ،مشکالتی ایجاد شده و ما به دلیل ترس از
شیوع کرونا نمی توانیم به این دفاتر مراجعه کنیم.

 I Iتشکر از شهردار

از شهردار بجنورد برای رسیدگی به حواشی شهر
تشکر می کنم .به قسمتی از محله ما هیچ گاه
رسیدگی نمی شد اما به تازگی نظافت می شود و
آسفالت شده است.

 I Iتسهیالتکرونایی

تسهیالت کرونایی به چه مشاغلی پرداخت شد که
ما از آن بی بهره ماندیم؟ چه نهادی باید به مشاغل
آسیب پذیر توجه کند؟

از میان خبر ها

«بهارخانه» برترین های خود
را شناخت

مــرتــضــوی -ج ــش ــن ــواره اســتــانــی داســتــانــک
«بهارخانه» برترین های خود را شناخت.به گزارش
خبرنگار ما 79 ،اثر از  55شرکت کننده در این
جشنواره شرکت داده شد که در بخش داستانک،
فاطمه دارابی ،ستایش دوست علی و فرزین برات
پور انتخاب شدند و در بخش نگاه مخاطب فائزه
نوروزیان برگزیده شد.این گزارش حاکی است،
 10نفر از خــارج از استان هم در این جشنواره
شرکت کردند.رئیس حوزه هنری خراسان شمالی
بــا بیان ایــن مطلب اظــهــارکــرد :نگاه مــا در این
جشنواره ایجاد محیطی در فضای مجازی بود تا
بتوان گپ و گفت های خانوادگی را بیشتر رواج
داد و از آن ها خروجی گرفت«.نمازی» ادامه داد:
بیش از  80گپ و گفت برای این جشنواره دریافت
شده و تالش مان این است در آینده این آثار تبدیل
به محصول شــود.وی این اقــدام را فرصت خوبی
برای شناسایی افراد مستعد دانست و خاطرنشان
کرد :باید تالش شود افراد شرکت کننده در این
رویــداد رها نشوند و برای تازه شناسایی شدگان
برنامه ریــزی مدونی در راستای آمــوزش صورت
گیرد و روی توانمندی آن ها برنامه ریزی شود.

خراسان شمالی  ۴۳سال پیش
در روزنامه

کوچ چادرنشینان از
کوههای اسفراین

روزنامه خراسان در شماره  8296که 22
دی  1356به چــاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «از شهرستانها خبر مــی دهــنــد» از
کوچ چادرنشینان از کوه های اسفراین خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :کوچ
فصلی چادرنشینان از کــوه هــای اسفراین
و آالداغ بسوی قره میدان آغاز گردید .این
روزها مسافرینی که از شاهراه آسیائی عبور
مــی کنند شــاهــد حــرکــت منظم ایــل های
چادرنشین در حاشیه جــاده هستند که به
طــرف غــرب بجنورد کــوچ مــی کنند .آنــان
کلیه وسایل زندگی خود را باضافه فرزندان
کوچک و پیرزنان بر اشتران بارکش سوار و
بــزرگ چادرنشینان پیش پیش ایل حرکت
می کند .عزیزا ...کدیور یکی از چادرنشینان
میگفت همانطوریکه گوسفندان ما جهت چرا
بایستی بنا به فصول سال تغییر مکان بدهند
ما خود نیز به این وضع عادت کرده ایم و ما هم
به این تغییر محل و هوا احتیاج داریم و نمی
توانیم همیشه در یکجا اسکان بگیریم».

اخبار

هوای گرم تا پایان هفته

جزئیات برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره)

در استان خراسان شمالی ،باب الرضا ،گنجینه معرفت
ها ،در آستانه سالگرد رحلت جانسوز امام شهیدان،
بنیان گذار انقالب اسالمی ،حضرت امام خمینی(ره)
و قیام خونین  15خرداد ،برنامه های مختلفی برای
سوگواری و بزرگداشت این ایام در نظر گرفته شده
است .با توجه به شیوع ویــروس کرونا ،این برنامه ها
با حضور مــردم سوگوار و والیتمدار استان با رعایت
پروتکل هــای بهداشتی برگزار می شــود .در همین
حــال ،جــزئــیــات بــرگــزاری مــراســم سالگرد ارتحال
امــــــام(ره) در اس ــت ــان اع ــام شــد.رئــیــس شـــورای

هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان شمالی در گفت
و گو با خبرنگار ما گفت :با توجه به شرایط موجود
در کــشــور ،بــرگــزاری مــراســم سالگرد ارتــحــال امــام
خمینی(ره) و قیام  ۱۵خــرداد به ستاد ملی مبارزه
با کرونا در استان واگذار شد که با موافقت این ستاد
این مراسم در مرکز استان و مراکز شهرستان ها و
مساجدی که نماز جماعت در آن ها اقامه می شود،
برگزار خواهد شد.حجت االسالم «ساالری» افزود :سه
شنبه شب همزمان با شب چهاردهم خرداد ،با قرائت
دعا و فاتحه یاد امام(ره) و شهدا را گرامی می داریم.

وی ادامه داد :در روز چهاردهم خرداد نیز در ساعت
 10:15مراسمی در مصالی بجنورد در قالب قرائت
قــرآن ،مداحی و اجــرای گــروه ســرود ،همراه با پخش
زنده سخنرانی حضرت آقا برگزار خواهد شد.وی اظهار
کرد :زمان و مکان برگزاری مراسم در شهرستان ها تا
ظهر سه شنبه (امروز) مشخص و اعالم خواهد شد.وی
بیان کرد :با همکاری و هماهنگی کمیته امداد امام
خمینی(ره) ،توزیع غذای گرم برای اطعام نیازمندان
را در حاشیه شهر خواهیم داشــت.وی اجــرای گروه
سرود در شهرهای استان را هم از دیگر برنامه های

در نظر گرفته شده بیان کرد و گفت :گروه های سرود
با همکاری کمیته امداد و بسیج اجرا خواهند داشت.

 I Iامروز؛ مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال
امام (ره) در اسفراین

نجفیان -رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
اسفراین از برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال
ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام خونین  ۱۵خرداد در
این شهرستان خبر داد.بــه گفته «غزلی» این مراسم
امروز ،سه شنبه ساعت  ۱۱در مسجد اعظم امام خمینی
(ره) با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

 47مبتالی دیگر در یک روز

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد خبر داد:

تیغ مسموم کرونا همچنان
گرده استان
بر ُ

 6روز تا پایان ثبت نام در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد
محمدی -آن طور که رئیس آموزشکده فنی و حرفه
ای دختران بجنورد (انقالب اسالمی) خبر داد ،تنها
 6روز تا پایان زمان ثبت نام از متقاضیان تحصیل
در مقطع کاردانی این آموزشکده فرصت باقیست.
مهندس «لیال شعبانی» با بیان این که ثبت نام از
متقاضیان تحصیل در ایــن آموزشکده در مقطع
کاردانی از  11خرداد ماه آغاز شده است و تا 18
خرداد ماه نیز ادامه دارد ،افزود :برای مهر ماه امسال
عالوه بر رشته های قبلی ،مجوز پذیرش دانشجو در
 2رشته تربیت بدنی و معماری گرایش طراحی
داخلی در مقطع کاردانی و  3رشته معماری
و مهندسی شهرسازی در مقطع کارشناسی
ناپیوسته و کارشناسی پیوسته گرافیک
دریــافــت ش ــده اســـت .بــه گفته وی،
متقاضیان رشته کارشناسی پیوسته
گرافیک ایــن آمــوزشــکــده از بین
داوطلبان دارای دیپلم نظری

و از طریق کنکور هنر جذب خواهند شد.وی ادامه
داد :در حال حاضر  1031دانشجوی دختر این
آموزشکده در  5رشته مقطع کــاردانــی و  4رشته
مقطع کارشناسی و تحت آموزش  95استاد مدعو
و  27نیروی اداری و آموزشی مشغول فراگیری علم
و دانش هستند .وی تصریح کرد :طراحی دوخت،
گرافیک ،کامپیوتر ،حسابداری و معماری از رشته
های مقطع کاردانی و ارتباط تصویری ،طراحی
دوخت ،نرم افزار کامپیوتر ،حسابداری
بـــازرگـــانـــی نــیــز از رش ــت ــه هــای
کارشناسی این آموزشکده است.
آمــوزشــکــده دخــتــران بجنورد
(انــقــاب اســامــی) از سال
 ۱۳۷۷بــا مــســاحــت ۴۲
هــزار و  ۲۴۱متر مربع
میزبان عــاقــه مندان
تحصیل در رشته های

کاردانی و کارشناسی روزانــه (رایگان) و شبانه (با
حداقل شهریه) است و هم اکنون با امکانات رفاهی
همچون خوابگاه دانشجویی ،سالن غــذاخــوری،
سالن ورزشــی ،سایت ها و کارگاه هــای آموزشی
مجهز ،سرویس حمل و نقل عمومی و فضای سبز
مناسب آمادگی خود را برای پذیرش دانشجویان
ســال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰اعــام می دارد.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر
و تاریخ ثبت نام از  11تا  18خــرداد ماه به سایت
سازمان سنجش به نشانی  www.sanjesh.orgیا

سایت دانشگاه فنی و حرفه ای استان مراجعه و پس
از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و فراهم
کردن مدارك و اطالعات مورد نیاز ،برای ثبت نام
از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش اقدام
کنند.

پل های ارتباطی برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص رشته محل های آموزشکده های فنی و حرفه ای
شیروان
سمنگان آشخانه
جاجرم
انقالب بجنورد
دارالفنون بجنورد
05832238602-۳

سازمان سنجش

32296795

05832276800

32296774

05832276100

32297165

sanjesh.org

05832275470

۰۵۸۳۲۹۲۱۴۳۷
۰۵۸۳۲۹۲۱۴۸۰
۰۹۱۵۵۸۵۵۸۸۰
۰۹۱۵۵۸۵۱۲۹۱

دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی

۰۵۸۳۶۲۲۰۹۴۹
۰۵۸۳۶۲۳۴۱۰۱
۰۵۸۳۶۲۲۱۲۵۰
۰۵۸۳۶۲۳۴۴۴۱
Nkh.tvu.ac.ir

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

خودکفایی استان در تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده
در تولید ماسک ،الکل و مواد ضدعفونی کننده اقدامات خوبی انجام
گرفت و استان به خودکفایی رسید.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان این
مطلب در جلسه شورای اداری راز و جرگالن اظهارکرد :بیش از  40هزار
لیتر الکل ذخیره در استان داریم«.فیروزه» با بیان این که در سند توسعه
شهرستان راز و جرگالن جای خالی پروژه های صنعتی کام ً
ال مشخص
است ،ادامه داد :امسال  10جواز تاسیس با اشتغال  60نفر صادر شده
است .وی با اشاره به بازارچه مرزی پرسه سو گفت :کشور ترکمنستان
رغبتی برای بازگشایی و راه اندازی این بازارچه ندارد و باید بیشتر با آن
ها مذاکره شود.فرماندار راز و جرگالن هم گفت :مدیران دستگاه ها

از بدنه حاکمیت هستند و باید جوابگوی مشکالت مردم باشند و تالش
کنند سهم اعتبارات خود را از ادارات کل طلب کنند« .حسین پور» افزود:
شهرستان راز و جرگالن از شهرستان های کمتر برخوردار کشور و استان
و در بسیاری از شاخص ها از میانگین کشوری و استانی عقب است و به
توجه بیشتری نیاز دارد.
وی با بیان این که مدیران دستگاه ها مصوبات را پیگیری کنند ،ادامه
داد :پــروژه های بخش ها و شهرستان به تایید بخشداران و فرماندار
برسد تا در اجــرا دچــار مشکل نشوند«.کاظم پــور» دبیر کمیته برنامه
ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در این جلسه گفت :کل
اعتبارات شهرستان در سال گذشته  53میلیارد و  200میلیون تومان

خبر
مرگ مرد روستایی زیر چرخ تراکتور

مار قاتل!

صدیقی -پرش یک مار روی یک تراکتور در حال حرکت باعث وحشت راننده آن شد و با سقوط فرد به
پایین و گیر کردن زیر چرخ ها در دم جان سپرد .یک مرد روستایی از توابع شیروان که بعد از شخم زنی
با تراکتور در حال پایین آمدن از کوه بود ناگهان با پرش یک مار از بلندی روی تراکتورش مواجه شد و
بعد از ترمز گرفتن مار دور پاهایش حلقه زد و بعد از سقوط زیر چرخ تراکتور گیر افتاد و در دم فوت کرد.
بنابر اظهارات یکی از اعضای خانواده متوفی ،ماجرا از این قرار است که مرد روستایی با اعضای خانواده
اش اقدام به شخم زدن زمین اش می کند تا هنگام این کار آن ها از طبیعت لذت ببرند و گیاهان دارویی
جمع کنند .مرد مو سپید بعد از اتمام کارش مسیر کوه را به سمت پایین در پیش می گیرد .بعد از گذشت
مدتی ناگهان یک مار از یک نقطه بلند روی تراکتور می پرد که همین امر موجب وحشت راننده می شود.
او با دیدن مار روی کاپوت تراکتور پایش را روی ترمز می فشارد ولی مار با یک پرش دیگر دور پاهای مرد
روستایی حلقه می زند .راننده بعد از این حادثه برای خالص شدن از دست مار بدون این که تراکتور را
کام ً
ال متوقف کند به پایین می پرد که متاسفانه زیر چرخ تراکتور در حال حرکت گیر و در دم فوت می کند.

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر تــداوم روند
افزایش و ماندگاری هــوای گرم تا پایان هفته در
منطقه است .به گفته کارشناس پیش بینی اداره
کل هواشناسی استان پدیده غالب برای سه شنبه
(امروز) و چهارشنبه (فردا) در بعدازظهر افزایش ابر
با احتمال رگبار پراکنده و برای پنج شنبه و جمعه
نیز در ساعات بعدازظهر ،وزش باد گاهی شدید با
احتمال گرد و خاک خواهد بود« .هادی زاده» اعالم
کرد :همچنان روند افزایش دما و ماندگاری هوای
گرم تا اواخر هفته در استان ادامه خواهد داشت.

با اعالم نتایج قطعی آزمایش های منتهی به 24
ساعت گذشته ،نتایج آزمایش  47بیمار مشکوک به
کرونا در روز گذشته مثبت اعالم شد و متاسفانه 2
نفر نیز در اثر ابتال به این بیماری فوت کردند تا تیغ
مسموم کرونا همچنان بر گرده استان
قــرار داشــتــه بــاشــد .دکتر «هــاشــمــی» سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی استان گفت :تا ظهر 12
خــرداد 2218 ،نفر در خراسان شمالی به کووید
 19مبتال شدند کــه شامل  940نفر بستری و
 1278نفر سرپایی هستند و تعداد آمار فوتی ها
نیز به  132نفر افزایش یافت.وی ادامــه داد :در
شهرستان بجنورد  1187نفر ،در شیروان 251
نفر ،در فاروج  135نفر ،در مانه و سملقان 214
نفر ،در جاجرم  68نفر ،در گرمه  40نفر ،در راز و
جرگالن  143نفر و در اسفراین  180نفر به طور
قطعی به بیماری کووید  ۱۹دچــار شــده انــد.وی
اضافه کرد :تاکنون  770بیمار بهبود یافته اند،
آزمایش 3320نفر از موارد مشکوک منفی گزارش
شده است و هم اکنون  113بیمار مشکوک به ابتال
به کرونا بستری هستند.

دودسیگاردرچشمقاچاقچی

بود که فقط  42درصد آن تخصیص پیدا کرد بنابراین مدیران باید تالش
کنند از ادارات کل اعتبارات بیشتری بگیرند.

صدیقی -یک قاچاقچی سیگار به پرداخت جزای
نقدی محکوم شــد .بــه گفته مدیرکل تعزیرات
حکومتی خراسان شمالی ،ماموران انتظامی در پی
بازرسی از یک واحد صنفی موفق به کشف و ضبط
 2هزار نخ سیگار ،مقداری توتون ،ناس و 130
بسته کاغذ سیگار قاچاق شدند« .سیدالموسوی»
اعــام کــرد :پس از احــراز تخلف صــورت گرفته،
متخلف عالوه بر ضبط کاال به پرداخت  17میلیون
ریال جزای نقدی محکوم شد.

