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از میان خربها

بیشترین اخطار به شیروانی ها
بیشترین بازرسی و اخطار بهداشتی مربوط به شهرستان شیروان و کمترین
بازرسی و اخطار مربوط به شهرستان رازوجرگالن است .این خبر را معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی اعالم کرد و افزود :در
راستای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در بازارهای استان ،تاکنون
 ۱۵هزار و  ۶۰۱مورد بازرسی از این اماکن انجام و  ۵هزار و  ۴۳۴اخطار به
ثبت رسیده است« .حیاتی» با اشاره به این که تشدید نظارت ها و برخورد با
متخلفان به طور مستمر و جدی انجام می شود ،افزود :مصوبات ستاد استانی
کرونا از جمله زدن ماسک ،پرهیز از تردد غیر ضروری در شهرها و خودداری
از تجمعات مانند مراسم عروسی و عزا و تعطیلی اماکن عمومی قطعی و الزم
االجراست و با متخلفان برخورد می شود.

کشف خودروی سرقتی در اسفراین
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف یک دستگاه خــودروی پراید
سرقتی در کمتر از  12ساعت در این شهرستان خبر داد.سرهنگ «مجید یگانه
پور» در تشریح جزئیات این خبر گفت :در پی اعالم یک فقره سرقت خودروی
پراید در روز شنبه در شهرستان اسفراین موضوع به صورت ویژه در دستور کار
ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود :در همین راستا ماموران پاسگاه انتظامی عباس آباد با هوشیاری و در
حین گشت زنی خودروی سرقتی را که در محدوده محور اسفراین به سبزوار بود
شناسایی و به مقر انتظامی منتقل کردند.فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به
این که تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه دارد ،تصریح کرد :از شهروندان
انتظار می رود وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و پیشگیری از سرقت
مجهز کنند.

افزایش قیمت شیر در جرگالن
نجاهی -به گفته مسئول مرکز خرید شیر روستای گز ،قیمت شیر در بخش
جرگالن از  2هزار و  200به  2هزار و  700تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت.
«کوهی» گفت ۲۷۰۰ :تومان قیمت پایه برای شیر با چربی  3.2و آب صفر
درصد است و در صورت افزایش چربی ،قیمت شیر تا  ۲۹۰۰تومان افزایش می
یابد.آن طور که او بیان کرد :از  ۹تیر قیمت شیر با نرخ جدید محاسبه می شود.
به گزارش خبرنگار ما ،بخش جرگالن با تولید روزانه حدود  ۷تن شیر جایگاه
مهمی در تولید شیر خام استان دارد اما در نبود کارگاه فراوری ،شیر تولیدی به
خارج از شهرستان صادر می شود .طی ماه های گذشته با افزایش قیمت علوفه
و کاهش قیمت دام ،نگهداری دام سنگین برای دامــداران این منطقه صرفه
اقتصادی ندارد.

تیر زنبوردار متخلف به سنگ خورد
یک قبضه سالح شکاری غیرمجاز از یک متخلف کشف و ضبط شد .به گفته
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ،محیط بانان درحین گشت در
حاشیه پارک ملی سالوک به رفتار یک زنبوردار مشکوک شدند و پس از بررسی
یک قبضه سالح تک لول غیر مجاز به همراه مهمات را کشف و ضبط کردند« .اله
پور» اعالم کرد :پس از بررسی مهمات و اسلحه با توجه به دست ساز بودن برخی
فشنگ ها مشخص شد متخلف قصد داشته با تغییر در فشنگ ها و تبدیل آن ها
به تک گلوله عالوه بر پرندگان ،حیوانات چهارپا را نیز شکار کند.
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کمبود زمین در دوبرجه برای ساخت مسکن
سید رسول حسینی -روستای دوبرجه در بخش جلگه
شوقان و در ۷۰کیلومتری مرکز شهرستان جاجرم
واقع شده و با توجه به طبیعت بکر ظرفیت باالیی برای
جذب گردشگر و توریست دارد ولی متاسفانه تاکنون
آن چنان که باید از این ظرفیت ها استفاده نشده است.
«جنتی» یکی از اهالی این روستا گفت :یکی از مهم
ترین مشکالت روستای دوبرجه کمبود زمین است زیرا
بسیاری از اراضی موقوفه هستند و امکان ساخت و ساز
در آن ها وجود ندارد البته این موضوع مشکالت زیادی
را برای اهالی روستا به خصوص جوانان به وجود آورده
است.
«رحیمی» دهیار روستای دوبرجه گفت :قسمتی از
اراضی روستا موقوفه و با این حال سمت توسعه روستا
در این اراضــی واقــع شده و پیش بینی های صورت
گرفته بــرای مهاجرت معکوس و ساخت مسکن در
این مناطق حتی در پایان افق  10ساله اجرایی نشده
است.وی افزود :طرح هادی دوبرجه بعد از گذشت
دوره  10ساله دوبــاره انجام و تصویب شد ولی باز
هم به دلیل این که روستا فاقد زمین ملی و از قسمت
شمال به زمین های روستای همجوار متصل است
دوباره سمت توسعه در مکانی دیگر از اراضی موقوفه
پیش بینی شــد کــه بــا وجــود متقاضیان زیــاد بــرای
ساخت مسکن هیچ کدام از مستاجران آستان قدس
حاضر به واگــذاری و قطعه بندی زمین های مزبور
نیستند و اگر به همین منوال پیش برود در سال های

آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.سرپرست بنیاد
مسکن شهرستان جاجرم درخصوص کمبود زمین
در روستای دوبرجه گفت :در روستاهایی که متقاضی
زمین برای ساخت مسکن وجود دارد ،منابع طبیعی
زمین را در اختیار بنیاد مسکن قرار می دهد که بعد
از قطعه بندی و طراحی فضاهای مذهبی و آموزشی
زمین برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار می
گیرد«.شیردل» افزود :با توجه به این که زمین های
روستای دوبرجه جزو اراضی موقوفه است و به صورت

اجاره در اختیار مردم قرار گرفته یکی از راه های حل
این مشکل تقسیم این زمین ها به متراژهای کم است
تا مردم بتوانند از این زمین ها استفاده کنند و مشکل
مسکن اهالی رفع شود.
«رحیمی» رئیس شورای اسالمی روستای دوبرجه در
خصوص مشکالت این روستا گفت :خشکسالی های
چند سال گذشته موجب وارد شدن خسارت و نابودی
بسیاری از باغ های این روستا شده است و برخی اهالی
روستا مجبور به مهاجرت شده اند.

کفن کرونا بر جسد  ۳۶ساله
آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان

حیدرزاده -سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان را
تشریح و اظهارکرد :در  2روز گذشته (شنبه و جمعه)
تعداد موارد بستری بیماران مبتال به کرونا در استان
بیش از  2برابر میزان بستری در  2هفته گذشته بود
یعنی هر روز موارد بستری بیشتر می شوند و بیماران
بدحال به بیمارستان ها می آیند.دکتر «هاشمی»
با بیان این که برخی بیمارانی که جوان هم هستند
ممکن است فوت کنند ،افزود :شنبه گذشته مرد 36
ساله ای که به کرونا مبتال شده بود حال عمومی اش
بد و سریع فوت شد .این فرد و اعضای خانواده اش که
به شمال سفر کرده بودند درگیر ویروس کرونا شدند و
او فوت کرد.
او با اشاره به این که اکثر افرادی که به دلیل ابتال به
بیماری کرونا مراجعه می کنند به مراسم عروسی یا
تعزیه یا به مسافرت رفته بودند ،خاطرنشان کرد :در
بیمارستان های استان  158مورد بستری داریم در

حالی که  2هفته قبل  70مورد بستری داشتیم و این
نشان می دهد که تعداد آمار بستری شده ها بیش از
 2برابر شده اســت.او اظهارکرد :اگر شمار مبتالیان
در استان به همین شکل جلو برود و تعداد مبتالیان
و بستری شدگان افزایش یابد به سمت بحرانی شدن
خواهیم رفت .زمانی به مرحله بحران می رسیم که آن
قدر تعداد بیماران افزایش یابد که سیستم بهداشت و
درمان نتواند پاسخگو باشد.
او با بیان این که در یکی 2 ،روز گذشته  4بیمار مبتال
به کرونا در استان جان خود را از دست دادند ،بدون
این که مجموع مبتالیان به کرونا در استان از ابتدای
شیوع این بیماری را ذکر کند ،افزود :تا ظهر یک شنبه
فقط شهرستان مانه و سملقان سفید بود که البته این
وضعیت دوشنبه و سه شنبه به روز می شود و ممکن
است تغییر کند.
دکتر «هاشمی» تصریح کرد :تغییرات نقشه وضعیت
کرونا بر اساس بیمارانی که بستری می شوند مشخص

می شود و شاخص تغییر می کند و رنگ قرمز ،زرد،
سفید یا نارنجی به مناطق تعلق می گیرد.
او اضــافــه کــرد :بــر اســاس تــعــداد مـــوارد بستری در
هفتههای گذشته شاخصی وجود دارد که صورت آن
بیشتر مربوط می شود به تعداد مــوارد بستری در 3
هفته و مخرج آن هم جمعیت هر شهرستان است و
ضرایبی می خورد و عددی به دست می آید و طبق آن
وضعیت کرونایی استان مشخص میشود.
او اظهارکرد :گروه سنی باالی  60سال بیشتر درگیر
این بیماری می شوند و بیماری شدیدتری دارند اما
اکنون گروه های سنی پایین تر هم درگیر شده اند.
االن تعداد موارد ابتال بیشتر شده است و در نتیجه همه
گروه های سنی را درگیر می کند.
وی یــادآور شد :قب ً
ال می گفتند کودکان مبتال نمی
شوند اما می بینیم این گروه سنی نیز درگیر می شوند
ولی در بیشتر موارد بدون عالمت یا کم عالمت هستند.
در برخی موارد در افراد زیر  60سال هم فوتی داریم.

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

جامعه

اخبار

برنامههای اوقات فراغت و فضای
مجازی مدیریت شود
میم پرور -امام جمعه فاروج خواستار مدیریت و توجه ویژه به برنامه
ها و فعالیت های اوقات فراغت و فضای مجازی توسط اولیا و مربیان
شد .حجت االسالم «نوروزی» با بیان این مطلب در چهل و هفتمین
جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان ،افزود :ضروری است
در ایام اوقــات فراغت کودکان و نوجوانان مشغول فعالیت های
مختلف شوند و باید امکاناتی را که باعث سرگرمی آن ها در زمینه
های مختلف می شود در اختیارشان قرار داد .وی افزود :از ظرفیت
نوجوانان و جوانان در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان
حتم ًا استفاده شود .رئیس شورای فرهنگ عمومی فاروج به بیان
آسیب های مختلف اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی پرداخت
و گفت :با توجه به ضعف زیرساخت های این حوزه نباید فرزندان
مان را در فضای مجازی تنها بگذاریم .حجت االسالم «نوروزی»
خواستار برگزاری منظم جلسات ماهانه شورای فرهنگ عمومی
شهرستان ،راه اندازی کتابخانه سیار و پیگیری تکمیل پروژه کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد .فرماندار فاروج نیز گفت:
همه ما در خصوص فضای مجازی مسئول هستیم همان گونه که
در فضای حقیقی هر کدام از ما در مقابل فرزندان مان مسئولیت
داریم«.مسعود صادق تیتکانلو» افزود :امنیت و آسایش مردم خیلی
مهم است به همین خاطر باید به طور ویژه به مدیریت فضای مجازی
توجه شود و اجازه ندهیم این فضا ملتهب شود .وی خواستار توجه
ویــژه به فعالیت هــای اوقــات فراغت کــودکــان و نوجوانان شد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فاروج نیز در این جلسه با
گرامی داشت روز فرهنگ عفاف و حجاب ،به بیان اقدامات صورت
گرفته در خصوص اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و چگونگی
مدیریت فضای مجازی پرداخت«.حسن رضــوانــی» با اشــاره به
ظرفیتهای خوب شهرستان در بخشهای مختلف ،افزود :تولید
و ارائه قصه های کودکان و نوجوانان ،برگزاری مسابقات مختلف
مجازی در زمینه های نقاشی ،خوشنویسی ،موسیقی مقامی و،....
همکاری اعضا با ستاد مقابله با کرونا و ...از مهم ترین فعالیت های
این مجموعه در ایام تابستان است که با توجه به شرایط کرونایی
صورت گرفته است .وی به بیان اقدامات صورت گرفته درخصوص
نظارت بر فضای مجازی پرداخت.

اعتبارات نیازمندان افزایش
پیدا کند
در شرایط کنونی که تمام بخش های زندگی افراد به علت شیوع
ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته ،ضروری است اعتبارات مالی
مربوط به نیازمندان ،فقرا و محرومان افزایش پیدا کند .امام
جمعه فاروج با بیان این مطلب به مناسبت هفته بهزیستی افزود:
در شرایط کرونایی که مشکالت اقتصادی دامنگیر زندگی
خانواده ها شده ،تأمین منابع مالی و افزایش اعتبارات برای این
افراد بسیار حائز اهمیت است .حجت االسالم« نوروزی» افزود:
متأسفانه بسیاری از معلوالن و بیماران برای تأمین هزینه های
درمان خود دچار مشکل شده اند و این موضوع دردهای شان را
بیشتر می کند.

