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اخبار

در خطبه های مجازی نماینده ولی فقیه مطرح شد:

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

 I Iدست انداز کوچه ها

با این که پیش از آغاز سال جدید شهرداری بجنورد
آسفالت خراب برخی کوچه ها را لکه گیری کرد اما
کوچه هــای انتهایی خیابان فردوسی از ایــن اقــدام
سهمی نداشتند و وضعیت آسفالت آن ها نامناسب
اســت .لطف ًا شهرداری در این خصوص به تمام شهر
خدمات رسانی کند.

 I Iپروژه بافت فرسوده

یک سال دیگر هم گذشت و با وجود وعده های فراوان
باز هم از تحویل کامل واحدهای مسکونی پروژه ارمغان
در بافت فرسوده بجنورد خبری نشد .انگار مسئوالن
استان این پــروژه مهم و محوری و سهامداران آن را
فراموش کرده اند.

 I Iتشکر و قدردانی

از چند داروخانه در شهر بجنورد که باالخره برخی
اقالم بهداشتی را در روزهای تعطیل تهیه کردند و در
اختیار مردم گذاشتند تشکر می کنم .کاش همه هوای
همدیگر را در این روزهای سخت داشته باشیم.

 I Iنظافت تاکسی ها

در روزه ــای تعطیل مجبور شــدم یک بــار از تاکسی
استفاده کنم ،دستگیره های بیرونی و داخلی و فضای
تاکسی به قدری کثیف و آلوده بود که مجبور شدم از
ترس ابتال به بیماری تاکسی را ترک کنم .آیا برخی
شهروندان نمی دانند که کرونا در کمین است؟

خراسان شمالی  44سال پیش
در روزنامه

شناسنامه بهداشتی
برای دانش آموزان
روزنامه خراسان در شماره  7939که 10
آبــان  1355به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستان هــا» از برنامه
ص ــدور شناسنامه بهداشتی ب ــرای دانــش
آمــوزان در شیروان خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :بــر اثــر دستور ریاست
اداره آمــوزش و پــرورش شیروان طبق ابالغ
صــادره به مسئولین بهداشت مــدارس این
شهرستان ماموریت داده شــد کــه بــه تمام
روســتــاهــای ایــن منطقه مــراجــعــه و جهت
دانــش آم ــوزان شناسنامه بهداشتی صادر
نمایند .نامبردگان بیماران را جهت معالجه
به بهداری آموزشگاهها معرفی مینمایند تا
پس از معالجه و بهبودی در سر کالس درس
حاضر شوند».

تهدیدها و فرصت های فضای مجازی

اسدی -نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در
خطبه های غیرحضوری و مجازی روز گذشته خود
به تهدیدها و فرصت های موجود در فضای مجازی
پرداخت و با اشاره به آفت های فضای مجازی ،گفت:
اگر این فضا به درستی مدیریت نشود ،شبهه ساز،
خطرناک و بصیرت سوز است و انسان های سالم را
با برنامه های مبتذل ممکن است به انحراف بکشاند.
آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به توصیه های رهبر انقالب
در خصوص قــوی شــدن در فضای مجازی ،افــزود:
فضای مجازی ابــزار خوبی بــرای معرفی و صدور
فضای انقالبی و دینی کشور و دارای برد گسترده و
جهانی است.امام جمعه بجنورد ادامه داد :تهاجمی
که اینک شــروع شده به تعبیر رهبر انقالب ،مانند
بمباران شیمیایی است و اگر کسی در فضای مجازی

شیمیایی شد به این آسانی نمی تواند در مسیر درست
قرار گیرد.وی از والدین خواست در این روزها توصیه
های الزم را در این خصوص داشته باشند و فرزندان
خود را از اعتیاد به فضای مجازی بر حذر دارند و آن
ها را با ارزش های دینی و اسالمی آشنا کنند.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان با اشــاره به
سخنان پیامبر اس ــام(ص) افــزود :به گفته پیامبر
اکــرم(ص) دو نقطه در جامعه اسالمی مــورد هدف
دشمن است؛ یکی جوان ها و یکی زنان و باید بسیار
حواس مان به این اهداف باشد.
وی به روز جوان نیز اشاره و خطاب به جوانان بیان
کرد :جوان ایرانی باید خود را با حضرت علی اکبر(ع)
بسنجد و تراز کند و مراقب و علی اکبر زمان باشد و
نگذارد هجمه دشمنان ایران و اسالم در او اثر کند.

نماینده ولی فقیه در استان با تشکر از عموم مردمی
که در سیزدهم فروردین در خانه ماندند و جهاد اکبر
کردند ،افزود :هر چند سیزده بدر ریشه دینی ندارد
اما دارای ریشه ملی و عمومی است که امسال در
این روز مردم در خانه و از بسیاری از آفت ها درامان
ماندند.آیت ا« ...یعقوبی» با بیان این که اکنون ماندن
در خانه همانند رعایت حق الناس است ،ادامه داد:
اگر کسی در خانه نماند و به گسترش این ویروس
کمک کند حق الناس را ضایع کرده است و ما نباید
تنها به فکر خودمان باشیم بلکه باید به دیگران نیز
بیندیشیم و حق الناس را رعایت کنیم.
وی با اشــاره به اعیاد نیمه شعبان و با بیان این که
امروز تمام بشریت مستضعف هستند و ظلم و استکبار
توان پرواز را از آن ها گرفته است ،اظهارکرد :امام

عصر(عج) می آید و بشریت گرفتار در زنجیر ظلم و
ستم را رها می کند و آن را به پرواز درمی آورد.
وی با بیان این که باید مواظب و منتظر راستین آن
حضرت باشیم ،افزود :به گفته امام علی(ع) بهترین
کارها در نزد خدا انتظار فرج است و انتظار فرج یعنی
کاری کنیم که فرج نزدیک شود.
امام جمعه بجنورد با بیان این که باید در عمل منتظر
ظهور باشیم و انتظار خود را به منصه ظهور برسانیم،
افزود :انتظار فرج با دعا تحقق پیدا می کند بنابراین
باید برای تعجیل در فرج دعا کنیم.
وی تصریح کرد :باید صالح شویم تا مصلح سراغ ما
بیاید و اگر صالح نشویم خودمان را گول زده ایم،
انتظار سازنده و امید بخش داشته باشیم و حالل و
حرام را از هم جدا کنیم.

سوء استفاده برخی اصناف از ُچرت بهاری ناظران
اســدی -دورزدن قانون و فعالیت چــراغ خاموش
برخی اصناف غیر اولویت دار که طبق دستورالعمل
ستاد مقابله با کرونا باید تمام فعالیت های تجاری
خــود را متوقف می کردند به حکایت دیگری در
روزهــای بحرانی بهداشتی تبدیل شده اســت .اگر
چه عموم اصناف با دستورالعمل های فاصله گذاری
اجتماعی همراه هستند امــا وجــود دارنــد کسانی
که از این قانون تبعیت نمی کنند .در عین حال با
این که هر از گاهی اخباری از نظارت ها یا تشدید
نظارت شنیده یا خوانده می شود اما واقعیت با اخبار
تناقضی آشکار دارد .مشاهدات خبرنگار ما و گالیه
برخی از شهروندان هم نشانی از این داستان دارد.
برخی از اصناف به راحتی شب ها یا روزها با خاموش
کردن چراغ مغازه به راحتی مشتری را در مغازه های
خود می پذیرند و در را نیز قفل می کنند تا به ظاهر

تعطیل باشند اما در باطن حکایتی دیگر دارند.یکی
از شهروندان بجنوردی با ابراز نگرانی از فعالیت غیر
مجاز برخی کسبه ،گفت :در مجاورت خانه ما چند
صنف وجود دارند که هیچ کدام جز مشاغل اولویت
دار نیستند ،اما شب ها یا به شکل پنهانی کسب و کار
می کنند و این امر ما را نگران کرده است ،زیرا تردد
در این مغازه ها باالست.
وی بیان کرد :یکی از این مغازه ها از فروشندگان
محصوالت فرهنگی اســت و هیچ ضــرورتــی برای
فعالیت این گونه اصناف وجود ندارد اما شب ها چراغ
مغازه را خاموش می کند و کار خود را انجام می دهد.
البته خبرنگار ما برای تایید صحت گفته برخی از
شهروندان سری به چند خیابان در شهر می زند .در
خیابان شهید بهشتی جنوبی یک فروشگاه لباس
زنانه کرکره مغازه را تا نیمه باال داده است و بدون

این که چراغی را روشن کند ،مشتری می پذیرد.
خبرنگار ما البته به ســراغ فروشنده می رود و او
مستاجر و بدهکار بودن را دلیل این کار خود اعالم
می کند.کم نیستند این گونه اصنافی که هنوز تهدید
را جدی نگرفته اند و پول را به جان خود و شهروندان
ترجیح می دهند .برخی از آپاراتی ها نیز با این که
مشتری ندارند باز هستند و برخی از آن ها هر روز یک
صندلی مقابل مغازه می گذارند و فقط سکوت شهر
را تماشا می کنند ،گاهی نیز همچون گذشته با هم
سن و سال های خود در همان مکان جمع می شوند و
بدون رعایت فاصله مناسب صحبت می کنند.
برخی از مشاغل در خیابان شهید بهشتی شمالی
نیز این گونه هستند .یکی از شهروندان که در یک
فروشگاه مواد غذایی در حال خرید است نیز گفت:
برخی از کسبه همچنان فعالیت می کنند ،مانند

فروشگاه لباس زنانه ای که در یکی از کوچه هاست
و تعطیل نیز نشده است.او با انتقاد از وضعیت نظارت
ها ،افزود :متاسفانه نظارت ها فقط در چند خیابان
اصلی شهر انجام می شود و دستگاه های متولی نیز
انگار نظارت ها را بر دوش مردم انداخته اند و فقط
اعالم می کنند که مردم به ما اطالع دهند.
این نگرانی شهروندان پر بیراه نیست ،اگر ستاد
مبارزه با کرونا در کشور برای پیشگیری و مبارزه با این
ویروس دستورالعمل هایی را در نظرگرفته است باید
در استان ها به بهترین شکل به آن عمل شود .البته
خبرنگار ما با سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
برای اقدامات این دستگاه در خصوص برخورد با این
اصناف متخلف نیز تماس گرفت ،اما یک مسئول در
این دستگاه اعالم کرد که اطالعات را در روز دیگری
در اختیار ما قرار می دهد.

توقیف خودروی حامل سنگ معدن قاچاق

راه اندازی  ۸دکل آنتن تلفن همراه در راز و جرگالن

نجفیان -سرپرست فرماندهی انتظامی اسفراین از توقیف یک دستگاه خودروی حامل  ۲تن و  ۴۰کیلوگرم
گ دوم «مجید یگانه پور» ،در راستای اجرای طرح مبارزه با
سنگ معدن قاچاق از نوع سرب خبر داد.به گفته سرهن 
استفاده غیرمجاز از معادن ،مأموران پاسگاه عباسآباد در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی موفق به شناسایی
یک دستگاه خودروی نیسان حامل سنگ معدن غیرمجاز از نوع سرب به ارزش بیش از  ۱۶۳میلیون ریال در این
شهرستان شدند که در نتیجه آن  ۲تن و  ۴۰کیلوگرم سنگ معدن کشف و ضبط شد.وی خاطرنشان کرد :در این
خصوص یک متهم دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده و خودرو به پارکینگ منتقل و
سنگ معدن کشفشده هم به اداره صنعت ،معدن و تجارت این شهرستان تحویل داده شد.

نجاهی -به گفته فرماندار راز و جرگالن  ۸دکل آنتن تلفن همراه در روستاهای آدینه قلی ،بش دره،
سنگسار ،قوریدره ،قاولقا ،بویاخلی ،سوخسو انقالب و بهار راه اندازی شده است و ساکنان این روستاها از
اینترنت پرسرعت همراه نیز برخوردار شده اند.
«حسین پور» گفت :پس از راه اندازی این دکل ها ،در  ۷روستای دیگر راز و جرگالن نیز باید برای پوشش آنتن
و اینترنت تلفن همراه ،دکل آنتن راه اندازی شود.
پیش از این گزارشی در خصوص محرومیت اهالی تعدادی از روستاهای راز و جرگالن از آنتن و اینترنت
همراه در روزنامه خراسان شمالی به چاپ رسیده بود.

کاهش  10درجه ای دما
صدیقی  -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
با پیش بینی بارش باران و کاهش  10درجه ای
دما با توجه به رگباری بودن بارش ها در خصوص
احتمال آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل
ها در منطقه هشدار داد .به گفته کارشناس پیش
بینی اداره کل هواشناسی استان پدیده غالب تا
روز سه شنبه افزایش ابر ،بارش باران و رگبار و رعد
و برق خواهد بود« .هادی زاده» اعالم کرد :شدت
بارش ها از اواخر شنبه (امروز) تا اواخر یک شنبه
(فردا) خواهد بود و با توجه به رگباری بودن بارش
ها احتمال سیالبی شدن مسیل ها و آب گرفتگی
معابر دور از انتظار نیست .به گفته این کارشناس،
پیش بینی می شود که با توجه به نفوذ جریانات
سرد دما تا صبح دوشنبه  10درجــه کاهش می
یابد.

 429مبتال و46فوتی بر اثر
کرونا در استان

با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده ،تا
ظهر  15فروردین 429 ،نفر در خراسان شمالی
به ویروس کرونا مبتال شدند و متاسفانه  4نفر به
آمار فوتی های استان افــزوده شد و در مجموع
 46نفر در استان بر اثر ابتال به کرونا فوت کردند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
با اعالم این خبر ،افــزود :در شهرستان بجنورد
 210نفر ،در شیروان  43نفر ،در فاروج 20نفر،
در مانه و سملقان 25نفر ،در جاجرم 18نفر،
در گرمه  20نفر ،در راز و جرگالن 7نفر و در
اسفراین  86نفر به طور قطعی به بیماری کووید
 ۱۹مبتال شده اند.
دکتر «سیداحمد هاشمی» اظهار کــرد :تاکنون
 217نفر از مبتالیان به این بیماری بهبود یافته اند
و از مراکز درمانی مرخص شده اند.
وی افزود :آزمایش  546نفر از موارد مشکوک نیز
منفی گزارش شده است و هم اکنون  154بیمار
مشکوک به ابتال به کووید  19بستری هستند.
وی خاطرنشان کرد :تاکنون بیش از  212هزار
نفر در مبادی ورودی استان مــورد تب سنجی و
غربالگری قرار گرفته اند.

نخستینشهیدسالمت
دکتر «وحید یحیوی» فوق تخصص انکولوژی و
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی که به علت بیماری کرونا از دنیا رفت
به عنوان نخستین شهید مدافع سالمت استان
شناخته شد.

