email:bojnord@khorasannews.com
روزنامه خراسان شمالی :گروه چهارم نشریات
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
پنج شنبه  6آذر 1399
 10ربیع الثانی .14۴2شماره ۳4۲7

گزارش خبری

داد درقی ها از وضعیت نامناسب آسفالت معابر
زینب محمودیان -درق اولین شهر از ورودی
استان سمنان به خراسان شمالی است که ساالنه
هزاران مسافر در آن تردد می کنند.
شهروندان درقی از وضعیت نامناسب آسفالت چهل
تکه معابر این شهر گالیه مندند .برخی خیابان ها و
کوچه های این شهر آسفالت ندارند و برخی نیز دچار
فرورفتگی یا شکستگی آسفالت با چاله های کوچک
و بزرگ هستند یا تکه های آسفالت از سطح زمین
کنده شده است که گاهی منشأ بروز سوانح رانندگی
هم می شود.
به گفته «حسن زاده» یکی از شهروندان درقی ،با
توجه به وضعیت نامناسب آسفالت خیابان های این
شهر ،دارندگان خودروها باید در طول سال یک یا 2
بار برای تعمیر جلوبندی خودروی خود به تعمیرگاه
مراجعه کنند.
وی می افزاید :این وضعیت در شأن مردم درق نیست
و اگر مسئوالن از این موضوع اطالع دارند پس چرا
کار و اقدامی در این زمینه انجام نمی دهند؟
«قــاســمــی» یــکــی دیــگــر از اهــالــی تــصــریــح می
کند :کوچهها و خیابانهای شهر پــر از چاله و
دستاندازهایی است که اقدامی برای مرمت آن ها
انجام نمیشود.
یک راننده تاکسی درون شهری اظهار می کند:
وقتی وضعیت آسفالت خیابان های این شهر را با
سایر شهرها مقایسه می کنم تاسف می خورم که

چرا میزان عمران شهری در درق تا این حد پایین
است.یکی از اهالی خیابان آزادگان از نبود آسفالت
و سنگ فرش پیاده روها گالیه مند است و می گوید:
با توجه به این که در این منطقه همه ساختمان ها
نوساز هستند باید شهرداری بــرای آسفالت تمام
معابر همت کند.
شهردار درق در این راستا می گوید :خرابی آسفالت
بیشتر به خاطر ترکیدگی لوله های فرسوده آب است
که از اداره آب و فاضالب شهری تقاضا داریم برای
اصالح لوله های فرسوده اقدام کند.
«جعفری» در خصوص آسفالت نبودن برخی معابر
اظهار می کند ۶۰ :درصــد معابر شهری آسفالت
است و کمبود اعتبار باعث شده برخی معابر آسفالت
نشود و در صورت تخصیص اعتبار معابر خاکی طبق
برنامه آسفالت خواهد شد .وی ادامه می دهد :لکه
گیری معابر هم در دست اقدام است.

خبر

پلمب  ۶واحد صنفی متخلف در جاجرم  
حسینی -فرمانده انتظامی جاجرم از پلمب  ۶واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد .سرهنگ «رضا
قندی» گفت :ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی در راستای اجرای طرح محدودیت تردد و همچنین
فاصله گذاری اجتماعی از  ۲۱واحد صنفی در این شهرستان بازدید کردند.
وی افزود :در این خصوص  ۶واحد صنفی متخلف به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و توجه نکردن
به دستورالعمل های ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا پلمب شدند و پرونده قضایی برای آن ها تشکیل شد.

کوتاه از شهرستان ها
ﺍ ﺍفرماندار ،امام جمعه و تعدادی از مدیران گرمه با فرمانده سپاه ناحیه مقاومت این شهرستان دیدار
کردند«.گل حسنی» فرماندار گرمه گفت :گرفتن مسئولیت افتخاری است که نصیب ما می شود و توفیقی
از جانب خداوند است و باید تالش کنیم از این فرصت به نحو احسن برای خدمت به مردم که ولی نعمت ما
هستند ،استفاده کنیم .حجت االسالم «تاتاری» امام جمعه گرمه هم گفت :امام خمینی(ره) با تشکیل نهاد
بسیج بانی یک تفکر و خلوص ،خدمت و ایثار در کشور و دنیا جاودانه شد.
ﺍ ﺍسرهنگ دوم پاسدار «مجتبی مداحی» ،مسئول دبیرخانه هماهنگی قشرهای بسیج سپاه اسفراین از
اردوی جهادی بسیج جامعه مهندسان کشاورزی در روستاهای فیروزآباد و قزاقی این شهرستان خبر داد.

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر  :علی ولیزاده
دفترمرکزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی(سازمانآب)

صندوق پستی91735-511 :
تلفن051-37634000 :
نمابردبیرخانه051-37624395 :

پیامك 2000999 :چاپ:شهرچاپخراسان

www.khorasannews.com

اذان ظهر  ۱۱ :28غروب آفتاب  ۱۶:24اذان مغرب  ۱۶:44اذان صبح فردا  ۵:02طلوع آفتاب فردا ۶:33

آدرس :بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف ،صمدیه لباف  ،۱۶کوچه دوم ،پالک ۹

تلفن اشتراک32230071 :
کدپستی۹۴۱۵۹۵۶۵۹۶:
دفترمرکزی پذیرش آگهی32245005:

به همت قرارگاه خاتم االنبیا(ص) صورت گرفت؛

آغاز احداث بیمارستان
راز و جرگالن
رحمانی -عملیات اجرایی احداث بیمارستان
شهرستان راز و جرگالن روز گذشته به صورت
ویــدئــو کنفرانس تــوســط فــرمــانــده قــرارگــاه
سازندگی خاتم االنبیا(ص) آغاز شد .احداث
بیمارستان یکی از تقاضاها ،نیازهای ضروری
و آرزوهای اهالی این شهرستان محروم استان
بوده است.
فرماندار راز وجرگالن در این مراسم گفت:
این پروژه برای توسعه زیرساخت از اهمیت
زیادی برخوردار و با وحدت مردم شهرستان
به مرحله اجرا رسیده است.
«حسین پـــور» افــــزود :راز و جــرگــان تنها
شهرستان در اســتــان اســت کــه هیچ تخت
بیمارستانی ندارد و به همت مردم ،مسئوالن
و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) ،پروژه
احداث بیمارستان این شهرستان کلنگزنی
شد.
حجتاالسالم «نادعلیزاده» امام جمعه راز و
جرگالن نیز گفت :بیمارستان راز و جرگالن

هدیه نظام اسالمی در هفت ه بسیج به مردم
نجیب این شهرستان و تنها پــروژه ای است
که توسط قرارگاه خاتم االنبیا(ص) در استان
کلنگزنی شد.

«گلدی آخوند کمالی» یکی از علمای اهل
سنت ایــن شهرستان نیز در ایــن مراسم از
اجــرا شدن این پــروژه بــرای مــردم والیتمدار
شهرستان راز و جرگالن تشکر کرد.

گزارش

مرگ کرونایی و کمبود غسال
سید رسول حسینی -در زمانه ای که دیگر
از جمعیت بستگان و آشنایان ناالن و گریان
در غسالخانه ها خبری نیست گاهی اوقات
کمبود و نبود غسال برای غسل و تدفین فوتی
های کرونایی درد بازماندگان را دوچندان
می کند.
یکی از ساکنان روستای امیرآباد جاجرم
در ایــن بــاره گفت :بــا توجه بــه ایــن کــه در
یکی از روستا ساکن هستیم و چندی پیش
پدرم دچار بیماری کرونا شد متاسفانه پس
از چند روز در منزل فوت کرد که با توجه
به ترس مردم از این ویــروس و نبود غسال
برای غسل و کفن پدرم به مشکل برخوردیم
و در نهایت پــس از چند ساعت انتظار با
همکاری شهرداری و پزشکی قانونی و بردن

میت به جــاجــرم ،موفق به کفن و دفــن او
شدیم«.عبدلی» عضو شورای یک روستا نیز
در این خصوص گفت :نبود غسال کرونایی
در روستاها و ترس مــردم از این ویــروس و
همچنین ممنوعیت های در نظر گرفته شده
برای غسل فوتی ها باعث شده برای کفن
و دفن اموات کرونایی به مشکل بربخوریم
و از مسئوالن شهرستانی می خواهیم در
خصوص این مشکل چاره ای بیندیشند تا از
نگرانی مردم کاسته شود.
شــهــردار جــاجــرم در ای ــن خــصــوص گفت:
شیوع بیماری کــرونــا مــراســم ســوگــواری را
تعطیل کــرد امــا بــا تــوجــه بــه تاکید مراجع
تقلید مبنی بر اجرای حدود شرعی ،تدفین
اموات کرونایی با همکاری نیروهای جهادی

استان در آرامستان شهر جاجرم انجام می
شود«.پهلوان» افزود :برای غسل اموات مرد
فوت شده به علت کرونا ،غسال مرد در شهر
حضور دارد که تمام مراحل کفن و دفن را
انجام می دهد ولی بــرای امــوات فوت شده
کرونایی زن در شهر دچار مشکل هستیم که با
همکاری طالب جهادی مرکز استان غسال از
بجنورد به جاجرم اعزام می شود.
«مالئکه» سرپرست شبکه بهداشت و درمان
جاجرم نیز گفت :تمام پروتکل های بهداشتی
برای دفن اموات کرونایی به تمام شهرداری
ها ابــاغ شــده اســت و در همه مراحل دفن
فوتی های کرونایی ناظر ویژه شبکه بهداشت
حضور دارد که بر رونــد کفن و دفــن امــوات
نظارت می کند.
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شهرستان ها

از میان خبرها

جریمه متفاوت
 ۲راننده متخلف تاکسی
نجفیان -کمیته انضباطی ناوگان حمل و نقل همگانی ویژه
تاکسی هــای عمومی درون شهری تحت نــظــارت شــهــرداری
اسفراین  ۲راننده متخلف تاکسی عمومی درون شهری را به شکل
متفاوت جریمه و به پرداخت هزینه تامین اقالم بهداشتی برای
ناوگان حمل و نقل عمومی مکلف و ملزم کرد.
«محسن لعل قــادری» شهردار اسفراین با اشــاره به این که در
نشست اخیر کمیته انضباطی ناوگان حمل و نقل همگانی به
تخلف  ۵پرونده با موضوع رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی
و نرخ کرایه مصوب ایام کرونا که از سوی بازرسان حمل و نقل
همگانی شــهــرداری و گ ــزارش هــای مــردمــی اعــام شــده بــود،
رسیدگی شد ،افزود :اعضای کمیته انضباطی تاکسی های درون
شهری اسفراین پس از بررسی این پرونده ها برای  ۳راننده برای
بار اول تذکر کتبی صادر کردند و  ۲راننده دیگر را به پرداخت
جریمه نقدی که باید برای خرید و توزیع اقالم بهداشتی در میان
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری اسفراین هزینه
شود ،مکلف کردند.

پوشش بیمه ای دانش آموزان در
تعطیالت مدارس
میم پــرور -این روزهــا که بر اثر شیوع ویــروس کرونا ،مدارس
تعطیل است و دانش آموزان در منازل شان به صورت غیرحضوری
و از طریق فضای مجازی به تحصیل می پردازند ،موضوعی ذهن
برخی خانواده ها را درگیر کرده و آن این است که با توجه به
دریافت حق بیمه از دانش آموزان در سال تحصیلی جدید ،اگر
برای یک دانش آموز در محیط خانه یا خارج از مدرسه حادثه یا
اتفاقی رخ دهد آیا بیمه دانش آموزی پاسخگوی نیاز او در زمینه
تأمین هزینه درمان است؟ مدیر آموزش و پرورش فاروج در گفت و
گو با خبرنگار ما و در پاسخ به این سوال اعالم کرد :امسال  9هزار
و  ۵۰۰دانش آموز در این شهرستان تحصیل می کنند که تمام آن
ها تحت پوشش بیمه حوادث دانش آموزی قرار گرفته اند .به گفته
«خلیل ذوقی» ،بر اساس بخشنامه ابالغ شده ،هزینه بیمه برای هر
دانش آموز ثابت و  5هزار و  940تومان است و مدرسه به هیچ وجه
نباید بیشتر از آن برای بیمه دریافت کند.
وی اظهارکرد :بر اساس قرارداد منعقد شده با بیمه و مفاد موجود
در آن ،با توجه به شرایط امسال اگر برای دانش آموزی در خانه
اتفاقی بیفتد بیمه پاسخگوست.
مدیر آمــوزش و پــرورش فــاروج گفت :در خصوص بیمه دانش
آمــوزی ،دانش آمــوزان از اول مهر تا  ۳۱شهریور به صورت یک
سال کامل بیمه حوادث می شوند و در تمام این مدت از جمله
در ایام تعطیل به خصوص در شرایط فعلی که دانش آموزان در
خانه هستند ،در صورت بروز حادثه و تأیید متخصص ،هزینه های
درمان تا سقف تعهد بیمه طبق قانون در بازه زمانی  ۲۰روز کاری
پرداخت می شود.

