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 I Iنظافت ضعیف یک خیابان در شرق سپاه

نظافت خیابان «مین باشی» در محله شرق سپاه
بجنورد بسیار ضعیف و آشغال و زباله همه جا را پر
کرده و کوچه و دور برگردان «مین باشی  »6تبدیل
به زباله دان شده است .بارها نامه نوشته ایم که
دور برگردان را آسفالت کنند اما کاری انجام نشده
است.

خبر

طرفداری از ۲کاندیدا در  ۲حوزه
انتخابیه باعث شد؛

عزل  2معاون فرماندار

معاون سیاسی فرماندار جاجرم و معاون فرماندار
شیروان به دلیل طرفداری از یک کاندیدا در حوزه
انتخابیه خود عزل شدند.رئیس ستاد انتخابات
استان با اعــام خبر گفت :به دستور استاندار
خراسان شمالی معاون سیاسی فرماندار جاجرم به
دلیل ورود غیر قانونی به عرصه انتخابات ،فعالیت
های انتخاباتی و طرفداری از یک کاندیدا در روز
انتخابات عــزل شــد« .حیاتی» اف ــزود :همچنین
چند روز پیش به دستور استاندار معاون فرماندار
شــیــروان بــه دلــیــل ورود غیر قــانــونــی بــه عرصه
انتخابات ،فعالیت های انتخاباتی و طرفداری از
یک کاندیدا عزل شد.

خراسان شمالی  44سال پیش
در روزنامه

عملیات احداث باند فرودگاه
در اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  7671که  9آذر
 1354به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 2از عملیات احداث باند فرودگاه در اسفراین
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«در اجرای دستور استاندار خراسان عملیات
اجــرایــی طــرح احـــداث باند فــرودگــاه های
اسفراین و فردوس از نزدیک مورد بازدید و
بررسی رئیس فرودگاه مشهد قــرار گرفت.
گـــزارش خبرنگار مــا حاکیست در اجــرای
دستور {استاندار} در حال حاضر عملیات
باندسازی فرودگاه آن دو شهرستان در دست
اقدام است و پیش بینی میشود که تا پایان ماه
جاری این عملیات بپایان برسد و بدنبال آن
پرواز هواپیما و مبادالت پستی انجام شود».

شنبه  ۳اسفند  ۲۷ 139۸جمادی الثانی  14۴۱شماره ۳۲۱۸

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مردم همه را غافلگیر کردند
حماسه دیروز مردم دیدنی بود

محمد آگاهی -دیروز همه برای سربلندی ایران پای صندوق های رأی
آمدند و باز هم حماسه سازی کردند .در شعب اخذ رأی خراسان شمالی
دیروز از تمام اقوام ،اقشار و گروه ها آمده بودند و مردم مانند همیشه یک
بار دیگر نشان دادند با وجود توطئه های دشمنان و در شرایط سخت
تحریم حاضر نیستند دست از منافع ملی بکشند.
قاطع و با تعصب پای صندوق های رأی برای کاندیدای مورد نظرشان
آمده بودند.
در این میان برخی به خبرنگار ما می گفتند :برای آمدن پای صندوق
رأی مردد بودند اما برای لبیک به رهبر انقالب که فرمودند« ،هر کسی
که به منافع ملی عالقهمند است ،در انتخابات شرکت میکند» ،برای
ایران و عزت ایرانی و منافع کشور پای صندوق رأی رفتند .برخی نیز می
گفتند :تصمیم گرفته بودند در انتخابات شرکت کنند تا مشتی باشد بر
دهان یاوه گویانی همچون ترامپ .روز که به نیمه رسید مردم در شعبه
اخذ رأی مسجد انقالب بجنورد همچون دوره های گذشته به صف شده
بودند تا در تعیین سرنوشت شان شرکت کنند .در این حوزه رأی گیری
به دلیل ازدحام جمعیت عده ای از رأی دهندگان بیرون از مسجد منتظر

ماندند تا نوبت شان فرا برسد .گزارش خبرنگار ما از حوزه های اخذ رأی
در شهرها و روستاهای مختلف حاکی از آن بود که مردم به طور مرتب
در پای صندوق های رأی حاضر می شدند تا در این حماسه ملی حضور
داشته باشند.
«یزدانی» یکی از شرکت کنندگان اصلی ترین دلیل حضورش در شعبه
اخذ رأی را اطاعت از ولی فقیه و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری

بیان کرد« .رسولی» یکی دیگر از شهروندان گفت :شرکت نکردن من
در انتخابات به کشورم آسیب می زد بنابراین برای رأی دادن اقدام
کردم .شهروندی دیگر نیز اظهار کرد :من از شرایط فعلی جامعه به ویژه
شرایط اقتصادی و تورم موجود ناراضی ام اما برای کوری چشم دشمنان
و پاسداشت خون سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی» آمدم تا دشمنان
بدانند ایرانی ذلت نمی پذیرد و پای آرمان های انقالب ایستاده است.

سوء استفاده«کرونا»یی برخی داروخانه دارها
علوی -ترس از ابتال به «کرونا» پای بسیاری از
افراد را طی روزهای پنج شنبه و جمعه به داروخانه
ها کشاند.
اعالم وزارت بهداشت و تایید مرگ  2بیمار در قم
به علت ابتال به کرونا ،موجب ترس برخی افراد
شد و از همان نخستین ساعات اعالم این خبر ،به
داروخانه ها برای خرید ماسک ،دستکش یک بار
مصرف و ژل ضد عفونی کننده مراجعه کردند و
باعث کمیابی این اقالم شدند.
خبرنگار ما پنج شنبه به تعدادی از داروخانه های
بجنورد مراجعه کرد که در آن ها حتی یک عدد
ژل ضد عفونی کننده و آنتی باکتریال یافت نشد.
تعداد زیادی از افرادی که به داروخانه ها مراجعه
می کردند به دنبال خرید ماسک فیلتردار بودند.
ترس از ابتال به کرونا برخی افراد را حتی ساعت
 23پنج شنبه به داروخانه ها کشاند و به دنبال
ماسکی به نام ماسک «کرونا» بودند.

یکی از افرادی که در صف ایستاده بود تا ماسک
دریافت کند ،با خنده و تعجب از متصدی داروخانه
پرسید مگر ماسک کرونا هم وجود دارد؟ متصدی
با لبخندی پاسخ منفی داد و رو به مراجعه کننده
اعالم کرد که فقط ماسک معمولی دارد و به هر نفر
 2عدد بیشتر نمی تواند بدهد.
جمعه تعداد زیادی مراجعه کننده به  3داروخانه
شبانه روزی شهر آمــده و نگران از ابتال به این
بیماری ،به دنبال ماسک و مواد ضد عفونی کننده
بودند.
یکی از داروخــانــه هــای مرکز شهر فقط ماسک
داشت و اعالم کرد که مجاز است به هر نفر فقط
 2عدد بدهد.داروخانه دیگر مرکز شهر هم تعداد
زیادی مراجعه کننده داشت چنان که حدود 20
نفر در نوبت ایستاده و تعداد کمی از آن ها برای
خرید داروهـــای معمول و با نسخه آمــده بودند.
حدود  12نفر در صف بودند و ماسک می خواستند

اما از ماسک های فیلتر دار خبری نبود و ماسک
معمولی هم وجود نداشت،ظهر دیــروز داروخانه
دیگری نه ماسک داشت و نه ژل ضد عفونی کننده.
وقتی از متصدی پرسیدم آیا فردا می توانم برای
خرید مراجعه کنم ،پاسخ داد :معلوم نیست این
اقالم تا فردا شارژ شود.سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی خــراســان شمالی نسبت به استفاده از
ماسک در افراد سالم که نیاز ضروری به آن ندارند،
هشدار داد.
دکتر سید احمد هاشمی اظهارکرد :استفاده از
ماسک فقط برای افرادی که عالیم سرماخوردگی
دارنــد یا در معرض خطر ابتال به کرونا یا بیماری
های ویروسی هستند ،ضــروری است بنابراین از
خرید زیاد آن به شدت خودداری کنید تا در هنگام
نیاز با کمبود مواجه نشوید.
وی به اهمیت فرهنگ سازی در این زمینه اشاره
کرد و گفت :شست و شوی مرتب دست ها با آب

گــرم و صــابــون ،آمــوزش خــود مراقبتی و رعایت
بهداشت فردی به منظور پیشگیری از کرونا موثرتر
از خرید و زدن ماسک در موارد غیر ضروری است.
وی با بیان ایــن که همه امکانات و مــوارد مورد
نیاز بهداشتی و درمــانــی در استان وجــود دارد
و شهروندان نگران کمبود نباشند ،اعــام کرد:
کمبود ماسک را نه تنها در استان بلکه در کشور
نداریم و برای پیشگیری از کمبود بهتر است در این
زمینه فرهنگ سازی کنیم.
وی خاطر نشان کرد :تاکنون هیچ موردی از ابتال به
کرونا در خراسان شمالی ثبت و تأیید نشده است.
دکتر هاشمی تأکید کرد :آمار و اطالعات درج شده
در فضای مجازی را که مورد تأیید وزارت بهداشت
نیست ،جدی نگیرید و با روش های پیشگیرانه و
آگاه کردن از بار روانی و نگرانی مردم بکاهید.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در این باره به
تماس های خبرنگار ما پاسخ نداد.

بهره برداری از ساختمان پزشکی قانونی اسفراین

کشف یک دستگاه فلزیاب در فاروج

نجفیان -ساختمان پزشکی قانونی اسفراین در مراسمی با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور،
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ،استاندار و مسئوالن شهرستانی به بهره بــرداری رسید .دکتر
«مسجدی آرانی» رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این مراسم اعالم کرد :در راستای سیاست های
عدالت در دستگاه قضا که دسترسی به خدمات پزشکی قانونی برای مردم در آن دنبال و پیگیری می شود،
این گونه بهره برداری ها انجام شده است.

میم پرور -یک دستگاه فلزیاب از منزل فردی ساکن فاروج کشف و ضبط شد.رئیس اداره میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی فاروج با اعالم این خبر به خبرنگار ما اظهارکرد :این اقدام با همکاری نیروی
انتظامی این شهرستان انجام شد و در این خصوص  6متخلف دستگیر شدند« .مجید سعیدیان» افزود :طبق
قانون ساخت ،خرید و فروش ،نگهداری ،تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به
کشور منوط به دریافت مجوز از وزارت میراثفرهنگی است.

یادداشت سردبیر

مسئولیت دولتمردان بیشتر
شد
ولی زاده -مــردم همه را غافلگیر کردند و با لگد دیوار
تبلیغاتی چند ماهه بدخواهان را فرو ریختند .آن ها با تمام
توان به میدان آمده بودند تا از حضور مردم در انتخابات
جلوگیری کنند و با استفاده از مــزدوران خود در فضای
مجازی اجــاره ای تــاش کردند مــردم را از حضور پای
صندوق های رأی مایوس کنند ولی مردم با حضور خود
به آمال آن ها آتش کشیدند و بار دیگر ثابت کردند این
جا ایران است ،سرزمین شیر مردان و شیر زنان آن هم با
دنیایی از تمدن و بصیرت.
انتقام خون سردار دل ها مصمم
مردم دیروز ثابت کردند در
ِ
و با همه وجود از آمریکا و ایادی اش متنفر هستند .بسیاری
از آن ها که پای صندوق ها حاضر شدند شاید از برخی
دولتمردان گالیه داشتند و تیغ فشارهای اقتصادی که
بر اثر تحریم ها ایجاد شده آن ها را می سوزاند ولی آمدند
که به بدخواهان بگویند پای آرمان های خود ایستاده ایم و
کوتاه نمی آییم باالخره با آن آتش تهیه ای که دشمن برای
انتخابات دیده بود و با استفاده از عوامل اجاره ای خود در
فضای مجازی فکر نمی کرد مردم تالش چند ماهه او را
طی چند ساعت این جور خفه کنند ،حضور مردم آبی بود
که بر آتش دشمن پاشیده شد.چند روز مانده به انتخابات
در همان روزهایی که دشمن آتش سنگین تبلیغاتی را
توسط عوامل اجاره ای در فضای مجازی برافروخته بود
و بعضی ها استرس داشتند که شاید حضور مردم پر شور
نباشد رهبر معظم انقالب فرمودند؛ «مردم خودشان بلدند
چه کنند ».این فرمایش نشان می دهد رهبری به مردم
اعتماد دارند و مردم چه زیبا و به خوبی این اعتماد را پاسخ
دادنــد.جــان سخن این که باید به مــردم به خاطر حضور
حماسی در پای صندوق های رای دست مریزاد و آفرین
گفت .البته این حضور مسئولیت دولتمردان را بیشتر می
کند و اکنون وقت آن است که دولت با عمل پاسخ حماسه
ای را که مردم آفریدند بدهد و باید خطاب به دولت گفت
حاال نوبت شماست.
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افزایش دما تا اواسط هفته
صــدیــقــی -بــررســی نقشه ه ــای پــیــش یــابــی اداره کل
هواشناسی استان بیانگر جوی نسبت ًا پایدار و افزایش دما
تا اواســط هفته در منطقه اســت .به گفته کارشناس پیش
بینی اداره کل هواشناسی استان بــرای اواخــر شب شنبه
(امــروز) افزایش ابر و برای بامداد یکشنبه (فردا) احتمال
بارش پراکنده و برای بعدازظهر یکشنبه تا دوشنبه جوی
پایدار پیش بینی می شود« .عظیم زاده» اعالم کرد :دما از
شنبه (امــروز) تا دوشنبه به صورت نسبی افزایش می یابد.
به گــزارش خبرنگار ما بر اساس اعالم هواشناسی استان
بارش باران که در ارتفاعات با برف همراه بود از عصر پنج
شنبه در اکثر مناطق استان آغاز شد و به صورت پراکنده تا
جمعه ادامه داشت و این امر سبب کندی تردد در محورهای
مواصالتی بهخصوص در گردنه های امین ا ...و اسدلی شد.

