2

اخبار

شنبه  ۲۹شهریور  1399اول صفر  14۴2شماره ۳۳۷۲

پیشنهاد دفاع مقدسی آیت ا...

حرف مردم
پیام کوتاه2000999 :
تلفن058- 32247222 :
نمابر058-32247223 :
ایمیلBOJNORD@khorasannews.com :
تلگرام0903333 7010 :

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

 I Iورودی های بجنورد

چرا استاندار و مسکن و شهرسازی به زیبا سازی
ورودی شهر از طرف اسفراین به بجنورد اهمیت نمی
دهند و اقدامی نمی کنند؟ با توجه به قرارگیری پارک
زیبای بش قارداش ،مسیر بیمارستان ،نمایشگاه و
چندین اداره و سایت اداری بهتر است به این ورودی
بیشتر توجه شود.

 I Iگرانی خدمات درمانی

خدمات درمانی مانند فیزیوتراپی ،کاردرمانی و
گفتار درمانی بسیار گران شده است ،برخی از این
خدمات مانند کاردرمانی و گفتار درمانی مشمول
هیچ بیمه ای نمی شود و کمر خانواده ها زیر بار
این هزینه ها خم می شود ،این خدمات معموال
دایمی است و خانواده ها هیچ وقت از دست آن ها
رها نمی شوند.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

ماجرای واژگونی یک
خودرو

روزنامه خراسان در شماره  8950که 25
خــرداد  1359به چــاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2به ماجرای واژگونی یک خودرو
پرداخته اســت .در این مطلب می خوانیم:
«اتومبیل پیکان وانتی که با  7سرنشین از
بابلسر عازم مشهد بود در بین راه نزدیک شهر
بجنورد در حالیکه با سرعتی حــدود یکصد
کیلومتر حرکت میکرد با یک مرد روستائی
که قصد عبور از جــاده را داشــت روبــرو شد.
راننده که برخورد با مرد روستائی را در برابر
خود دیده بود برای جلوگیری از تصادف با
وی اتومبیل را بطرف راســت جــاده هدایت
کرد که در نتیجه سرعت زیاد و انحراف بیش
از حد کنترل اتومبیل از دست راننده خارج و
در نتیجه اتومبیل در خارج از جاده واژگون
گردید و در نتیجه راننده و دیگر سرنشینان
آن بشدت مجروح شدند .در همین اثنا یک
اتومبیل بنز عبوری از جاده که ناظر حادثه
بود و باتفاق خانواده اش بسوی مشهد حرکت
میکرد در محل حادثه توقف نموده و راننده
انساندوست آن پس از پیاده نمودن اعضای
خانواده اش در محل بکمک مجروحین حادثه
شتافته و آنان را با اتومبیل خود به بجنورد
انتقال داده و در بیمارستان این شهرستان
تحت درمان قرار داد».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

آگاهی -در دوران  8ســال دفــاع مقدس مــردم ما
محبوب تــریــن هــای شــان را ف ــدای محبوب ترین
کردند .امام جمعه بجنورد در خطبه های این هفته
نمازجمعه ،هفته دفاع مقدس را محوریت سخنان
خود قرار داد و گفت :دشمنان انقالب اسالمی پس
از پیروزی نظام جمهوری اسالمی ایران قصد داشتند
موتور تــازه روشــن شــده انقالب را خاموش کنند و
به همین دلیل با ترورهای شان روزهــای سختی را
ایجاد کردند .آیت ا« ...یعقوبی» افــزود :هنوز 19
ماه از پیروزی انقالب اسالمی ایران نگذشته بود که

آژیر خطر حمله صدام بلند شد تا نظام تازه تأسیس ما
درگیر جنگ تحمیلی شود و به نوعی جنگ جهانی
علیه نظام بود .وی تصریح کرد :در آن دوران کسی
از سختی ها سخن نمی گفت و مردم ما محبوب های
شان را در راه محبوب ترین دادند و آرامش و هر آن
چه را که داشتند ،فدای دوست داشتنی ترین کردند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اهمیت جهاد
در اسالم اظهار کرد :جهاد  7سین دارد که نخستین
آن سروری است زیرا جهاد سرور تمام ارزش هاست.
دومین سین آن سیاحت است زیــرا جهاد گــران در

قهوه خانه یا «کوره» ،گزارشی از یک خبرنگار سمج

چای کرونا پهلو

صدیقی -چای می نوشند و نیش شان تا بنا گوش
باز است .سیگارشان را روشن و دود را مرتب وارد
شش های شان می کنند و بعد از بــازدم دود را به
سقف می چسبانند .ردیف به ردیف دور چند میز
نشسته اند و از عالم خودشان می گویند .بیشتر
مشتریان این چایخانه اهل فضانوردی هستند و اگر
حاشا کنند ،چهره شان فریاد می زند .عرضه قلیان
در این گونه مکان ها ممنوع شده اما به جای آن دود
سیگار فضا را پر کرده است .این جا به سیگاری که
بغل دستی شان تعارف می کند ،دست رد نمی زنند

چون به گفته هپروتی ها این کار دور از ادب است.
وضعیت استان با این که در این روزهــای کرونایی
قرمز است اما بی خیالی برخی ها و قشر خاصی
چوب حراج به تالش مسئوالن مربوطه و مدافعان
سالمت می زند .فضای چایخانه یا همان قهوه خانه
سنتی در یکی از خیابان های مرکزی شهر در این
روزهای کرونایی دیدنی و شنیدنی است .مشتریان
آن که اغلب خــاص هستند باکی از همه گیری
ویروس کرونا ندارند؛ مدام می خندند ،استکان چای
قند پهلوی شان را باال می کشند و به املت لقمه می

برنامه جامع مدیریت بحران کرونا تدوین می شود
حشمتی -فرماندار شیروان از تدوین برنامه جامع
مدیریت بحران احتمالی کرونا در پاییز و زمستان خبر
داد« .مرآتی» در ستاد مقابله با کرونای شهرستان
با اشــاره به فرا رسیدن فصل پاییز و زمستان تاکید
کــرد :باتوجه به شیوع بیماریهای سرماخوردگی

و آنفلوانزا و احتمال تشدید بیماری کرونا در فصل
پاییز و زمستان باید برنامه ریزی مناسبی در زمینه
پیشگیری ،مقابله و عوارض احتمالی در بخشهای
مختلف داشته باشیم و غافلگیر نشویم.وی به افزایش
بازرسی های کارشناسان بهداشتی از مکان هایی که

جهاد سیاحت می کنند و سومین سین این است
که جهاد ستون دینداری است .وی ادامه داد :جهاد
همچنین سرعت و سبقت در دینداری است همان
گونه که رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس برای
خنثی ســازی مین ها و انداختن خــود روی آن ها
سبقت می گرفتند .جهاد همچنین سپری برای دین
است .از منظر آیت ا« ...یعقوبی» جهاد صیانت و مجد
است زیــرا باعث صیانت از نسل های بعدی جهاد
گران می شود و همچنین سین بعدی جهاد سوگند
است زیرا قرآن به سم اسب های جهاد گران قسم

زنند .برخی خنده بر لب دارند و برخی ماتم گرفته و
به چای و نعلبکی خود زل زده اند .فضای چایخانه
بزرگ نیست اما گویا دل مشتریان بزرگ است که
بدون ترس از بیماری کرونا با یکدیگر مشغول کپ
و گفت هستند .اگــر چه کرونا کــار و کاسبی اش
را تحت تاثیر قــرار داده اما هنوز مشتریان خاص
خودش را دارد و به آن ها خدمت رسانی می کند.
مشتریان به نوعی غم نان را با آتش کرونا در هم
می آمیزند و بر سیگار مشترک شان پک می زنند تا
سیر دود شوند .به واسطه تنگی جا حتی بعضی از
مشتریان این چایخانه بیرون نشسته اند و مشغول
صرف چای و گپ خودمانی بدون رعایت مباحث
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی هستند .ساقی
چای مدام استکان های استفاده شده را زیر آب می
برد و سریع با چای غلیظ و پررنگ از مهمانهای تازه

تجمع می شود ،اشاره کرد و گفت :متاسفانه همچنان
سیر صــعــودی آمــار کــرونــا ادامـــه دارد و مــی طلبد
همشهریان نکات بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بــاال بودن
تجمعات در مطب ها ،داروخانه ها ،دفاتر پیشخوان
و بانک ها اشاره کرد و گفت :انتظار میرود مدیران
این واحدها توجه بیشتری به سالمت مردم داشته
باشند در غیر ایــن صــورت بــرخــوردهــای قانونی
و سختگیرانه تــری صــورت خــواهــد گــرفــت .وی

در پی مجروح شدن یک مأمور شهرداری

ضارب دستگیر شد

در پی زخمی شدن مأمور سد معبر شهرداری بجنورد با چاقو هنگام برخورد با راننده یک وانت بار به عنوان ایجاد کننده
سد معبر ،راننده به عنوان متهم دستگیر شد .به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم یک منبع مطلع ،در پی اعالم سد معبر
توسط راننده یک وانت بار در مسیر شهرک فرهنگیان به دستور شهردار بجنورد مأموران سد معبر برای رفع آن به محل
مراجعه کردند که با مقاومت راننده خودرویی که سد معبر کرده بود ،مواجه شدند .در پی درگیری مأموران سد معبر با
راننده این خودرو یکی از مأموران مقابله با سد معبر شهرداری با چاقو مجروح و راهی بیمارستان و متهم دستگیر شد .این
منبع مطلع تاکید کرد :در برخی موارد ادعا شده در تعدادی از کانال ها ،مبنی بر رانت در این حادثه کامال کذب است.

خورده است .نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به
حفظ یاد و خاطره سه هزار شهید خراسان شمالی
افزود :حفظ گنجینه های دفاع مقدس و بازخوانی
آن برای نسل جدید از وظایف همه مسئوالن و مردم
است زیرا فرهنگ مقاومت و ایثار الزمه هر جامعه ای
است.
وی افزود :تاریخ ثابت کرده است که اگر سیاست با
معنویت همراه نباشد ،فاجعه می آفریند که نمونه بارز
آن بازخورد فاجعه بار سیاست های برخی کشورهای
ظالم جهان است.

وارد پذیرایی می کند .در این جا محدودیت سنی
وجود ندارد ،پیر و جوان به این چایخانه رفت و آمد
می کنند .وقتی از یک مشتری در حال خروج سوال
می کنم ،نمی ترسد که وارد چنین فضای کوچکی،
بدون رعایت مباحث بهداشتی شده است؟ پاسخ
می دهد« :همه می گن آدم های دودی کرونا نمی
گیرن ،خوب این جا معدن دود است و ما فضا نوردان
باید از چی بترسیم؟ زیــاد فکر نکن دکترها برای
خودشون می گن .جدا از این من و امثال من کجا را
داریم بریم؟ در این مکان اکثر آدم ها مثل هم و یک
دل هستند کجا می شه چنین فضایی را پیدا کرد؟
با گشت و گذار در شهر و دیدن چنین مکان هایی
می توان به چرایی افزایش آمار مبتالیان پی برد که
آتش کرونا را با دود سیگار و چای تلخ وارد حلق خود
و دیگران می کنند و اهمیتی نمی دهند.

از کاهش سن فوتی هــای کــرونــای شهرستان به
 ۶۶سال خبر داد و گفت ۴۰ :درصــد فوتی های
شهرستان بیماری زمینه ای نداشتند و در ۶۰
درصــد دیگر شایع ترین بیماری زمینه ای ،فشار
خون بوده است.
مرآتی تاکید کــرد :برخی مراکز و واحدهای ارائه
خدمات به دلیل تجمع ،مستعد انتقال بیماری کرونا
هستند که باید پروتکل هــای بهداشتی را بیشتر
رعایت کنند.

طرحی برای رفع بوی بد آب بجنورد
در چند سال گذشته موضوعی مطرح شد که آب بجنورد گاهی اوقات بوی مناسبی ندارد،
بنابراین برای حل این مشکل چند طرح بررسی و در نهایت منجر به آن شد که میزان آبزیان
موجود در مخزن سد کاهش یابد و روی آن مطالعات انجام شود تا به این نتیجه برسند که
آیا این امر تاثیرگذار است یا خیر؟ این مطلب را «مرتضوی» مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
خراسان شمالی اعالم و اضافه کرد :پیگیری های چند ساله برای گرفتن مجوز صید ماهی
از سد شیرین دره سال گذشته به نتیجه رسید و مجوز صید  5تن ماهی صادر شد اما به زمان
شیوع ویروس کرونا برخورد کرد که پیمانکار نتوانست کاری انجام دهد.

اخبار

تداوم کاهش نسبی دما تا
دوشنبه
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر تداوم کاهش
نسبی دما تا اواسط هفته در منطقه است .به گفته
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان،
پدیده غالب تا اواسط هفته آسمانی صاف تا کمی
ابری ،وزش باد و گاهی افزایش باد خواهد بود.
«هادی زاده» اعالم کرد :روند کاهش نسبی دما تا
دوشنبه در استان ادامه خواهد داشت.

تالش برای کسب نمره
قبولی در کارنامه سالمت

میم پرور -فرماندار فاروج با اشاره به لزوم رعایت
پروتکلهای بهداشتی در تمام بخش ها از جمله در
مدارس ،خواستار تالش معلمان در راستای کسب
نمره قبولی در آزمون سالمت دانش آمــوزان شد.
«مسعود صادق تیتکانلو» با بیان این مطلب در جلسه
شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهارکرد:
در شرایط کنونی جامعه ،پزشکان و پرستاران از
این آزمون نمره قبولی گرفتند و حاال نوبت معلمان
است که در این حوزه تالش و موفقیت کسب کنند.
امام جمعه فاروج نیز در این جلسه به بیان آسیب
های فضای مجازی برای قشرهای مختلف جامعه
بــه ویــژه در بین دانــش آمـــوزان پــرداخــت .حجت
االسالم «نوروزی» گفت :فضای مجازی قاتل وقت
است و باید خانواده ها نظارت کافی بر این فضا
داشته باشند تا فــرزنــدان شــان گرفتار مشکالت
این بخش نشوند .مدیر آمــوزش و پــرورش فاروج
نیز به بیان اقدامات صورت گرفته در مــدارس در
راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت
پروتکلهای بهداشتی پرداخت .به گفته «خلیل
ذوق ــی»  ۹۰درصــد دانــش آمـــوزان شهرستان به
صورت حضوری در سال جدید تحصیل می کنند.

مستندسازی بچه های مسجد
ضیغمی -بچه هــای مسجد مستند «یــاد یــاران
حسین(ع)» را تولید کردند.مستند «یــاد یــاران
حــســیــن(ع)» بــه همت نــوجــوانــان مسجدی به
مناسبت گرامی داشــت چهلمین سالگرد دفاع
مقدس و برای شرکت در جشنواره بین المللی روح
مقاومت تهیه و تولید شد.این مستند به کارگردانی
«آرزو عطایی» ،نوجوان هنرمند مسجدی و اعضای
کانون فرهنگی و هنری پیامبر اعظم (ص) با هدف
تــرویــج فرهنگ ایــثــار و شــهــادت ،گــرامــی داشــت
چهلمین سالگرد دفاع مقدس به همت نوجوانان
هنرمند در شهرستان گرمه تولید شد.

