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فارسی برای ما
بفرستید

 I Iاجناس تاریخ مصرف گذشته

در مــغــازه هــای مختلف بجنورد اجــنــاس تاریخ
مصرف گذشته بسیار مشاهده می شود به خصوص
این موضوع درباره لبنیات ،چیپس و پفک بیشتر
صدق می کند .بی توجهی متولیان به این تخلف
می تواند سالمت شهروندان را با خطر مواجه کند.

خبر

مرگ بر اثر انفجار
بشکه رنگ
مرد  62ساله بر اثر انفجار بشکه رنگ جان باخت.
به گــزارش خبرنگار ما و بر اســاس اعــام مراجع
مطلع ،بریدن بشکه رنگ با استفاده از دستگاه فرز
توسط یک مرد  62ساله در بجنورد باعث انفجار
بشکه و این اشتباه به قیمت جان این مرد تمام شد.

خراسان شمالی  ۴۱سال پیش
در روزنامه

درخواست های
دیپلمههای بیکار شیروان

روزنامه خراسان در شماره  8664که 15
خــرداد  1358به چــاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «از شهرستانها خبر می دهند» از
درخواست های دیپلمه های بیکار شیروان
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«دویست نفر از دیپلمه های بیکار شیروان با
مراجعه بفرمانداری و اداره آموزش و پرورش
تقاضای کــار نمودند .دیپلمه هــای بیکار
شیروان طی نامه ای که به نماینده روزنامه در
این شهر ارسال داشته اند متقاضی رسیدگی
بوضع خود و درج خواسته هایشان در روزنامه
شده اند .این گروه ضمن برشمردن موانعی
که در راه استخدام آنها وجود دارد خواسته
های خود را در  5ماده اعالم کردند که به این
شرح است -1 :لغو قانون منع استخدام...
 -2لغو تبعیض استخدام -3 ...ایجاد شغل
برای دیپلمه های بیکار  -4در نظر گرفتن
ضابطه و اولویتی بین دیپلمه های منقضی
خدمت ســال هــای قبل و دیپلمه هائی که
اخیرا معاف شــده انــد -5 .در صــورت نیاز
استخدامی برای تامین کمبود [نیروهای]
ادارات این شهر باید فقط از وجــود دیپلمه
های بومی استفاده شود».

شنبه  ۱۱مرداد  ۱۱ 1399ذی الحجه  14۴۱شماره ۳۳۳۳

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دادستان بجنورد با اشاره به مصوبه دولت برای پیشگیری از افزایش اجاره

دستگاه قضایی از مستأجران حمایت می کند
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان با تأکید بر
الزم االجرا بودن مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در
خصوص نظام مندسازی اجاره بها ،از حمایت دستگاه
قضایی استان از مستأجران در مقابل افزایش اجاره بها
بیش از میزان تعیین شده در مصوبه خبر داد.
«سیدجواد ایاللی» با اشــاره به این که رعایت حقوق
دیگران به ویژه قشرهای کم درآمــد و آسیب پذیر در
شرایطی که از طرفی با مشکالت عدیده اقتصادی و از

طرف دیگر گسترش ویروس کرونا مواجه هستیم ،یک
وظیفه است ،افزود :مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا
درباره تکلیف مشاوران امالک در عدم افزایش اجاره
بها بیش از نصاب های مقرر الزم االجراست.وی با بیان
این که بنگاههای مسکن نباید از اجــرای این مصوبه
تخطی و از آن سرپیچی کنند ،تصریح کرد :با توجه
به مبانی قانونی در صورت وقوع تخلف در این مصوبه
مستأجر میتواند برای طرح دعوی به طرفیت موجر

مسدود شدن راه های راز و جرگالن برای چهارمین بار

سرگردانی  300تا  400خودرو در سیالب غالمان
رحمانی  -سیالب برای چهارمین بار طی هفته های
گذشته به راز و جرگالن آسیب زد و بارش های سیل
آسای پنج شنبه شب در غالمان و همچنین بخش
قوشخانه شیروان خسارت هایی را برای کشاورزان
و در راه های فرعی به جا گذاشت.بخشدار غالمان
در این باره به خبرنگار ما گفت :بر اثر بارندگی روز
پنج شنبه و جاری شدن سیل مردم بخش غالمان
برای چهارمین بار گرفتار سیالب شدید و از ساعت

 16تا  20در دو طرف آبنمای یوقان برج گرفتار
شدند و این موضوع باعث نگرانی و ناراحتی مردم
در شب عید قربان شد« .جــوانــوش» افــزود :بر اثر
جاری شدن سیالب بیش از  300تا  400خودرو
در دو طرف آبنمای این بخش سرگردان بودند .وی
با اشاره به خسارات سیل اظهار کرد :این سیالبها
با رسوب گذاری به راه ها ،محصوالت کشاورزی و
مــزارع خسارت وارد کرد و حداقل  300میلیون

عرضه دام خارج از میدان
هر چند طبق مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا میادین دام استان در روز عید سعید قربان
تعطیل و بعد به دستور همین ستاد به شرط رعایت
دستورالعمل های بهداشتی دوبــاره بازگشایی شد
اما در نبود نظارت الزم طی دو روز پنج شنبه و جمعه
بــازارهــای موقت فــروش دام در نقاط شهری ایجاد

شد .به گــزارش خبرنگار ما ،هر چند مطابق توصیه
مسئوالن و ستاد مدیریت بیماری کرونا به مردم برای
انجام رسوم در روزهای بحرانی گسترش ویروس کرونا
هشدار داده شد اما باز هم روز گذشته تعداد زیادی از
افراد در نبود نظارت الزم پروتکل های بهداشتی را
رعایت نکردند .روز گذشته میادین موقت در محدوده

از طریق مجاری قانونی اقدام کند«.ایاللی» با انتقاد
از وجود خألهای قانونی که در درازمدت بتواند رافع
مشکالت آشفته بازار مسکن و اجاره بها باشد ،این نوع
مصوبات را ناکافی و مانند مسکنی دانست که در کوتاه
مدت موثر است.وی بیان کرد :در شرایط کنونی ،قانون
خاصی برای کنترل اجاره بها در قوانین مدنی ،تجارت
و روابط موجر و مستاجر یا قانون نظام امور صنفی وجود
ندارد و این یک نقیصه به شمار می رود که موجبات

تومان به محصوالت دپــو شــده در حاشیه مــزارع
خسارت وارد شد .وی تصریح کــرد :همچنین به
دلیل شــدت سیالب از آب منطقه ای خواستیم
دریچه های سد سومبار باز شود .وی یادآور شد :با
وجود این که در جریان سیل سال  96در این مسیر
دو نفر از همشهریان ما جان خود را از دست دادند
متاسفانه تاکنون بــرای رفــع مشکالت ایــن مسیر
چاره اندیشی نشده است و در هر بارندگی برای
مردم مشکالتی به وجود میآید .گزارش خبرنگار
ما همچنین حاکی است نبود پل یکی از مشکالت
جاد ه های راز و جرگالن است که سبب شده با وقوع
سیل ،جاده بسته شود و ساکنان منطقه برای تردد

شهری ایجاد شدند .عکس های منتشر شده در فضای
مجازی و همچنین رصد خبرنگار ما حاکی از آن بود که
در نقاطی مانند سه راهی ملکش و حاشیه شرق سپاه
و همچنین دیگر مکان ها در حاشیه شهرها بازارهای
موقت دام ایجاد و مردم بدون رعایت فاصله اجتماعی
و پروتکل های بهداشتی اقدام به خرید و فروش دام
می کردند .همچنین در برخی خیابان های شهر نیز
افرادی بودند که با داشتن تابلوهای کاغذی خود را
فروشنده دام معرفی می کردند .همچنین با وجود
توصیه های دام پزشکی مبنی بر کشتار نکردن دام در

سوء استفاده های عدیده ای را فراهم می سازد.این
مقام قضایی با اشاره به مصاحبه دادستان کل کشور
در این خصوص اظهار کرد :متناسب با مقررات مصوبه
ستاد ملی مبارزه با کرونا ،موجر می تواند متناسب با
تقویم اجاره بها در سال  99در تهران حداکثر تا ۲۵
درصد ،در دیگر کالن شهرها حداکثر تا  ۲۰درصد و در
شهرهای کوچک نیز حداکثر تا  ۱۵درصد اجاره بها را
افزایش دهد.

دچار مشکل شوند.در این شهرستان ساخت ۳۰
پل و آب رو در محورهای روستایی مــورد نیاز و از
این تعداد ساخت  ۱۰پل در اولویت است.مدیرکل
مدیریت بحران استانداری نیز در این باره گفت :بر
اثر بارندگی شدید و بارش تگرگ در عصر پنج شنبه
بخش هایی از استان خسارت دیــد .جــواد نظری
افــزود :بارندگی شدید و بارش تگرگ به روستای
زیدر خسارت زده و جاری شدن سیالب خسارات
فراوانی به مزارع و راه های روستایی بخش قوشخانه
وارد کرده است.وی همچنین افزود :بارندگی شدید
در بخش غالمان شهرستان راز و جرگالن نيز باعث
مسدود شدن راه غالمان به تازه قلعه شده است.

منزل ،مشاهدات و بررسی ها حاکی از آن بود که افراد
متعددی در شهر روز گذشته این توصیه ها و هشدارها
را زیر پا گذاشتند .به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی
تعداد مبتالیان ،افراد فوت شده و افراد بستری بر اثر
ابتال به بیماری کووید  19افزایش قابل مالحظه ای در
استان داشته است به گونه ای که با روند کنونی دیگر
تخت های بیمارستانی در استان و همچنین تعداد
دستگاه های تولید اکسیژن جوابگوی بیماران نخواهد
بود .همچنین میانگین سنی افــراد فوت شده بر اثر
کرونا نیز کاهش یافته است.

غفلت راننده نیسان حادثه ساز شد

یک کودک در رودخانه غرق شد

نجفیان  -فرمانده انتظامی اسفراین از برخورد یک دستگاه وانت نیسان و االغ در محور روستای کالت
این شهرستان واقع در مسیر ارتباطی اسفراین  -بجنورد خبر داد .به گفته سرهنگ دوم «مجید یگانه پور»،
يک دستگاه وانت نيسان در جاده روستای کالت با االغی كه در اين مسير در حركت بود برخورد کرد که بر
اثر این سانحه راكب  ۴۲ساله االغ به علت شدت جراحات وارد شده جان باخت و االغ هم تلف شد.آن طور
که او گفته است؛ برابر اعالم کارشناسان علت حادثه توجه نکردن راننده نیسان به جلو ناشی از خستگی و
خواب آلودگی ارزیابی شده است.

یک کودک  12ساله در رودخانه اترک محدوده شهر پیش قلعه غرق شد.به گزارش جمعیت هالل احمر در
پی تماس تلفنی مركز كنترل هماهنگی و عمليات جمعیت هالل احمر استان مبنی بر غرق شدن کودک
 ۱۲ساله در شهر پیش قلعه  ،تيم های جست و جو و نجات شهرستان بههمراه تیم اعزامی از مرکز استان
به منطقه اعزام شدند.
این تیم های امدادی پس از جست و جو با کمک افراد محلی پیکر غریق  12ساله را پيدا کردند و به نيروی
انتظامی در محل حادثه تحويل دادند.

اخبار

طنین نوای پرفیض دعای
عرفه در استان
مرتضوی -امسال مراسم پر فیض دعای عرفه،
متفاوت تــر از هــر ســال بــرگــزار شــد و عاشقان و
شیفتگان حرم امن الهی در روز عشق و فرزانگی،
با طنین روح نواز دعای عرفه از طریق رسانه ملی
ِ
عرفات وجودشان غرق
و دنیای مجازی همراه و در
و از رایحه دل انگیز «دعا» مست و سرشار شدند.
مردم خراسان شمالی گام به گام با دعای عرفه ،به
زیارت امام حسین(ع) رفتند و روح خسته و آشفته
خود را با آب توبه شست و شو دادند و غل و زنجیر
بندگی «تن» را
اسارت را از پای خود گشودند و یوق
ِ
از گردن برداشتند و بار دیگر به بال های بسته خود
فرصت پرواز دادند .امسال حال و هوای مساجد
هم در این روز متفاوت بود از آن جهت که برنامه
های شان رنگ مجازی به خود گرفته بود .مدیرکل
اوقــاف و امــور خیریه خــراســان شمالی به پخش
زنــده این مراسم از صدا و سیمای استان اشاره
کرد و گفت :در فضای مجازی نیز به منظور بهره
مندی بیشتر مردم استان به پخش دعای پرفیض
عرفه اقدام کردیم.
حجت االســام «آس ــوده» افــزود :در 4امامزاده
شاخص استان شامل امــامــزاده سیدعباس(ع)،
حمزة الرضا(ع) شیروان ،امامزاده جعفر فاروج
و امــامــزاده حــمــزة بــن مــوســی دهــنــه شیرین به
صورت مجازی مراسم پرفیض دعای عرفه برگزار
شــد .گـــزارش خبرنگار مــا حاکی اســت ،دعــای
عرفه با حضور قشرهای مختلف مــردم و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی در جوار گلزار شهدای
گمنام بجنورد برگزار شد.

افزایش دما
صدیقی -دما  8درجه افزایش می یابد .به گفته
کــارشــنــاس پیش بینی اداره کــل هواشناسی
خراسان شمالی پدیده غالب تا سه شنبه در ساعات
بعدازظهر در پاره ای از نقاط وزش باد نسبتا شدید
با احتمال گرد و غبار محلی و افزایش موقت ابر
خواهد بود.
«هـــادی زاده» افــــزود :از شنبه (امــــروز) تــا سه
شنبه به تدریج دما  8درجه افزایش می یابد .به
گزارش خبرنگار ما با توجه به پیش بینی و هشدار
هواشناسی استان مبنی بر احتمال وقوع سیالب،
بارش های رگباری طی بعدازظهر پنج شنبه در
برخی مناطق استان دوبــاره باعث وقوع سیالب
وایجاد خسارت در راه های روستایی و زمین های
کشاورزی شد .طبق اعالم هواشناسی استان طی
 24ساعت منتهی به صبح جمعه بیشترین میزان
بارندگی مربوط به ایستگاه های تازه قلعه با 10.8
میلی متر و غالمان با  9.9میلی متر بود.

