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اخبار

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شنبه  9بهمن  26 1400جمادی الثانی  1443شماره 3687

حرف مردم
 I Iتشکر از اقدام شهرداری

از شــهــرداری بجنورد که به ستون حــرف مردم
روزنــامــه خــراســان شمالی اهمیت مــی دهــد و
بــه ســرعــت بــه مــشــکــات مــطــرح شــده از ســوی
شهروندان رسیدگی می کند ،تشکر می کنیم.
پس از انعکاس پیام بنده در این ستون دربــاره
ضرورت شست و شوی معابر که با فضوالت کالغ
ها آلوده شده بودند ،این اقدام به شکل مستمر
انجام می شود.

از میان خبرها

تکریم و معارفه رئیس
دادگاه های عمومی و
انقالب بجنورد
مــراســم تکریم و مــعــارفــه رئــیــس دادگـــاه های
عمومی و انقالب بجنورد برگزار شــد .در این
مراسم از زحمات حجت االســام و المسلمین
«براتی زاده» که به عنوان رئیس کل دادگستری
خــراســان شمالی منصوب شــده و مشغول به
فعالیت اســـت ،قــدردانــی و «ســیــدعــلــی اصغر
حسینی» به عنوان رئیس دادگاه های عمومی و
انقالب بجنورد معرفی شد.

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

مسابقات کشتی باچوخه
در اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  9578که 29
م ــرداد  1361بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی
در صفحه  2از بــرگــزاری مسابقات کشتی
باچوخه در اسفراین خبر داده است .در این
مطلب می خوانیم« :مسابقات کشتی پهلوانی
باچوخه خــراســان کــه بمنظور بزرگداشت
یادبود شهدای اسفراین از طرف اداره تربیت
بدنی این شهر بمدت سه روز برگزار گردیده
بود خاتمه یافت و این نتایج بدست آمد :در
 68کیلوگرم سبحانی از اسفراین نفر اول
و لعل نظام از چناران نفر دوم ،محمدرضا
اکرامی از اسفراین نفر سوم ،در  75کیلوگرم
محمد بهابسته از قوچان اول شد ،بابازاده و
قنبرحسنی از شیروان دوم و سوم شدند .در
 75کیلوگرم بباال امیر خدائی از شیروان
اول ،رستمی از شیروان دوم و احمد صدیقی
از اسفراین سوم شدند».

از کاهش نرخ تورم  12ماهه تا مقایسه شاخص های تورمی در خراسان شمالی و پایتخت

تازه ترین آمارها درباره نرخ تورم در استان
علی اصغر خسروی -تازه ترین آمارها درباره نرخ تورم
در خراسان شمالی حاوی نکات قابل تأملی است ،از
جمله این که نرخ تورم  12ماهه در استان کاهشی شده
و مقایسه و بررسی شاخص های تورمی نشان می دهد
نرخ تورم  12ماهه در خراسان شمالی از پایتخت باالتر
است .شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان ها
مربوط به دی  1400که از سوی مرکز آمار ایران منتشر
شده است نشان می دهد خراسان شمالی هشتمین

استان دارای بیشترین نرخ تورم  12ماهه خانوارهای
کل کشور است و وضعیت استان نسبت به ماه قبل از آن،
یک پله دیگر بهبود پیدا کرده است.
خراسان شمالی ششمین استان دارای باالترین نرخ
تورم  12ماهه خانوارهای شهری است و رتبه آن نسبت
به ماه قبل از آن تغییری نکرده اســت .از سوی دیگر
خراسان شمالی از نظر نرخ تورم  12ماهه خانوارهای
روستایی در رتبه بیست و سوم قرار گرفته ،در حالی که

تکریم فرماندار و معارفه سرپرست فرمانداری اسفراین
سید مصطفی نجفیان -مراسم تکریم فرماندار و
معارفهسرپرستفرمانداریاسفراین،روزچهارشنبه
با حضور استاندار خراسان شمالی در نشست شورای
اداری این شهرستان برگزار شد .در این مراسم با
قدردانی از «مهدی کرامتی» ،دکتر «مسلم نوری»
به عنوان سرپرست فرمانداری اسفراین معرفی
شد.دکتر «حسین نژاد» ،استاندار خراسان شمالی

در این مراسم گفت :مردمی بودن و انضباط کاری در
امر پاسخگویی می تواند بستر خوبی را برای گشایش
بسیاری از مشکالت و مسائل فراهم کند.وی با تاکید
بر این که ،نقشه راه استان به طور دقیق شناسایی
شده است ،از مسئوالن و متولیان امر استان خواست
در هر جایگاهی که هستند توام با هدف گذاری و
داشتن برنامه زمان بندی شبانه روز در راستای تحقق

استاندار:

توسعه صنایع پایین دستی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد
استاندار خراسان شمالی گفت :توسعه صنایع پایین
دستی با محوریت اشتغال زایی باید بیشتر مورد توجه
قرار گیرد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل
استانداری خراسان شمالی ،دکتر «محمدرضا حسین

نژاد» در محل گلزار شهدای جاجرم افزود :برای ایجاد
اشتغال باید از ظرفیت های موجود هر شهرستان بهره
گرفت .وی با بیان این که اعتبارات و بودجه کشوری
اندک است ،اضافه کرد :توسعه ،پیشرفت ،عمران و

در ماه آذر در جایگاه نوزدهم کشور قرار داشت و از این
نظر وضعیت بهتری پیدا کرده است.
در دی امسال ،نرخ تورم ماهانه ،نقطه به نقطه(نقطه ای)
و  12ماهه در خراسان شمالی به ترتیب  34.2 ،2.4و
 45.5درصد است که نرخ تورم ماهانه ،نقطه ای و 12
ماهه در این استان به ترتیب مساوی ،کمتر و بیشتر از
میانگین کشوری آن است.
میانگین کشوری نرخ تورم ماهانه ،نقطه ای و  12ماهه

اهداف توسعه ای تالش کنند.به گفته وی ،مبنای
اساسی انتخاب مدیران ارشد استانی ،این است که
آن مدیران ،با روحیات دولت مردمی همسو باشند
تا بتوانند نقش آفرینی بیشتری داشته باشند«.امان
ا ...حسین پور» ،نماینده مردم اسفراین در مجلس
شورای اسالمی هم در این جلسه خواستار تدوین
نقشه راه این شهرستان با همراهی استاندار خراسان
شمالی شد.حجت االسالم «سید محمد موسوی»،
امام جمعه اسفراین هم تصریح کرد :در شهرستان،

آبادانی استان نباید فقط متکی به اعتبارات عمرانی
باشد بلکه باید خود مردم پای کار باشند .وی با اشاره به
این که شهدا خارج از تکلیف ،جان خود را فدا کردند،
تصریح کرد :اقتدار و عزت ما در سایه عزم ملی و خون
شهداست .وی خاطر نشان کرد :دولت و نماینده عالی
دولت در استان با استفاده از ظرفیت نخبگان از بستر
پتانسیل های مردمی برای توسعه بیشتر بهره گیرند تا
شاهد فراهم آوردن بستر های تولید در استان باشیم.

در ماه گذشته به ترتیب  35.9 ،2.4و  42.4درصد
بود.در آذر امسال ،نرخ تورم ماهانه ،نقطه به نقطه (نقطه
ای) و  12ماهه در خراسان شمالی به ترتیب 34 ،1.7
و  47.3درصد بود که بر این اساس نرخ تورم ماهانه و
نقطه ای در استان افزایش و نرخ تورم  12ماهه کاهش
یافتهاست.
بررسی جــدول شاخص قیمت کل کاالها و خدمات
مصرفی خانوارهای کشور و درصد تغییرات شاخص به
تفکیک استان ها در دی امسال نشان می دهد ،نرخ تورم
ماهانه ،نقطه ای و 12ماهه در خراسان شمالی به ترتیب
کمتر ،کمتر و بیشتر از تهران است .نرخ این  3شاخص
تورمی در پایتخت در ماه گذشته به ترتیب 36.4 ،3.9
و  39.1درصد بود.

زمینه اشتغال از جمله در معدن آلبالغ فراهم است و
باید هر چه زودتر سامان دهی شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین در بازدید میدانی
از کارخانه آلومینای جاجرم گفت :ظرفیت های استان
برای هر شهرستان منحصر به خود آن شهرستان است
لذا در شهرستان های دارای صنایع برای توسعه آن،
احصای کمبود های صنایع ،تامین آب ،شناخت وضع
موجود و پشتیبانی از آن و سپس توسعه صنایع موجود
و ایجاد صنایع جدید از برنامه های اصلی برای تقویت
صنایع استان خواهد بود.

درخشش اترکی ها در اجالس فناوری رسانه

ممنوعیت حفاری ها در بجنورد تا پایان سال

 ۳نفر از کارکنان فنی شبکه اترک با کسب  2تندیس و رتبه برتر و یک رتبه برگزیده در هجدهمین اجالس
فناوری رسانه خوش درخشیدند .به گزارش روابط عمومی شبکه اترک ،در این جشنواره ،مهندس «ربانی»
موفق به کسب تندیس و رتبه برتر ایستگاه های رادیویی ،مهندس «جهاندوست» موفق به کسب تندیس و
رتبه برتر در حوزه انرژی و نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات و مهندس «علوی» موفق به کسب رتبه
برگزیده برای ارائه طرح مراکز داده ابری شد .روابط عمومی شبکه اترک ،این موفقیت های چشمگیر افسران
جنگ نرم در صدا و سیمای خراسان شمالی را به مردم شریف استان تبریک گفته است.

در آستانه آغاز عملیات استقبال از بهار شهرداری ،حفاری ها در این شهر تا پایان سال لغو شد و عملیات پرکاری کانال
ها شروع می شود .شهردار بجنورد با بیان این مطلب اظهارکرد :فضاسازی شهر در آستانه نوروز و تالش برای ایجاد
چهره شاداب بهاری در شهر به صورت منسجم با انجام فعالیت های مختلف در سطح خدمات شهری و عمرانی به
انجام می رسد.دکتر «حمیدی» افزود :رنگ آمیزی تاسیسات شهری و پایه های تابلو ،شست و شو و ضدعفونی مبلمان
شهری ،رنگ آمیزی جداول و هرس و بازپیرایی و کاشت گلدان های گل در تنوع های مختلف ازجمله دیگر اقداماتی
است که متناسب با این ایام در روزهای باقی مانده از سال به انجام می رسانیم.

کشتی گیر هم استانی
در راه جام دانکلوف

عوض زاده« -داریــوش حضرتقلی زاده» ،کشتی گیر
ملی پوش هم استانی همراه با تیم سهند به رقابت های
جام دانکلوف بلغارستان که اواخر بهمن و اوایل اسفند

برگزار می شود ،اعزام خواهد شد.این رقابت ها به نوعی
می تواند برای «حضرتقلی زاده» ،حکم آماده سازی برای
حضور در رقابت های کشتی قهرمانی آسیا در اوالن باتور

مغولستان را داشته باشد«.حضرتقلی زاده» ،کشتی گیر
وزن  ۶۱کیلوگرم استان هم اکنون در چهارمین مرحله
اردوی تیم ملی حضور دارد.

اخبار

ضرورتی به نام تزریق دز
سوم واکسن کرونا
مهدی سیاح -در روزهای گذشته ،دوباره شاهد
افزایش چشمگیر آمار ابتال به بیماری کرونا بودیم.
طبق گفته معاون وزیر بهداشت ،هم اکنون سویه
غالب در کشور « ُامیکرون» است .آن گونه که اعالم
شده است این سویه برخالف سویه «دلتا» از قدرت
انتشار باالیی برخوردار است ،به گونه ای که سویه
دلتا  5تا  6روز زمان نیاز داشت تا فرد دیگری را
درگیر کند ،اما این زمان در سویه ُامیکرون به 1.5
تا  3روز رسیده است.
اگر چه در ماه های گذشته ،روند تزریق دزهای
اول و دوم واکسن کرونا تقریب ًا مطلوب بوده است
اما آمارهای ارائه شده از وضعیت نامناسب تزریق
دز سوم این واکسن حکایت دارد که با توجه به
شیوع سویه ُامیکرون و افزایش آمار مبتالیان به
کرونا ،تزریق دز سوم واکسن کووید  19ضروری
است و هر گونه کوتاهی در این خصوص می تواند
عواقب ناخوشایند و حتی جبران ناپذیری را در
پی داشته باشد .نتایج تحقیقات نشان داده است
که اگــر حداقل  ۳مــاه از واکسیناسیون دزهــای
اول و دوم واکسن کرونا گذشته باشد ،نیاز است
تا ُدز بوستر یا سوم آن تزریق شود تا ایمنی زایی
بــاالتــری در جامعه ایجاد شــود .به گفته معاون
وزیر بهداشت ،افرادی که ُ 3دز واکسن کرونا را
دریافت کرده اند ،ایمنی باالتری از جنبه ابتال به
فرم شدید بیماری را خواهند داشت و افرادی که
واکسینه نشده باشند ،شدت باالتری از بیماری را
تجربه خواهند کرد.
آن گــونــه کــه از ســوی یــکــی دیــگــر از مسئوالن
اعــام شــده اســت تزریق ُدز ســوم واکسن کرونا،
میتواند بیش از  80درصــد از بستری شدن در
بیمارستانها پیشگیری کند .همچنین مطالعات
نشان داده اســت کــه استفاده از ماسک حــدود
 30درصد میتواند در پیشگیری از ابتال به سویه
ُامیکرون موثر باشد که این نکته به خوبی نشان
دهنده ضرورت تسریع در تزریق دز سوم واکسن
است .البته همان طور که بارها گفته شده است
واکسیناسیون به تنهایی بــرای مبتال نشدن به
کرونا کافی نیست و رعایت فاصله اجتماعی در
کنار ماسک زدن هم باید به طور دائم مورد توجه
قرار گیرد .از یاد نبریم که برای مقابله با ویروس
منحوس کرونا همه ما مسئول هستیم و وظیفه
داریم پروتکل های بهداشتی را به صورت کامل
رعایت کنیم و از عادی انگاری این بیماری فاصله
بگیریم .پس زمان را از دست ندهیم و ضمن رعایت
شیوه نامه های بهداشتی ،بــرای تزریق دز سوم
واکسن کرونا به سرعت اقدام کنیم.

