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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

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

 I Iمحصوالت فله ای

با این که آنفلوانزا و کرونا در حال شیوع است اما
همچنان برخی محصوالت فله ای به شکل رو باز
و بدون رعایت نکات بهداشتی عرضه می شود،
دستگاه های نظارتی دقیق ًا کجا هستند؟

 I Iبهداشت در تولیدی ها

می خواستم از مغازه تولیدی کوچکی آبنبات
بــخــرم ،دستگاهی مانند چــرخ گوشت مــواد را
مخلوط می کرد و بهداشت رعایت نمی شد .ای
کاش تمام تولید کنندگان با توجه به شیوه بیماری
ها بهداشت را به طور کامل رعایت کنند.

جاده مرگ از «کرونا» سبقت گرفت

جاده مرگ« ،کرونا» را در استان جا گذاشت .در
حالی که به لطف الهی و هوشیاری مردم و تالش
دستگاه هــای متولی تــا امـــروز کــرونــا در استان
نتوانسته قربانی یا مجروح بگیرد ولی متاسفانه شاخ
به شاخ شدن  2اتوبوس (پنج شنبه گذشته) درجاده
مرگ ،یک قربانی و  7مصدوم بر جا گذاشت این در
حالی است که سال هاست جاده مرگ این شرایط
را دارد و جالب ایــن که در مصوبات سفر رئیس
جمهور به استان آن هم در هر  2نوبت اولویت دار
بــوده ولی اعتبارات این محور قربانی نامهربانی

وزارت راه شده و به محور نرسیده است و همچنان
این محور قربانی می گیرد تا آن جا که اگر اخبار آن
را پیگیری کنید مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
معلوم نیست تا کی این شرایط ادامه خواهد داشت.
شاخ به شاخ شدن اتوبوس قبال تکرار شده بود و حتی
 7قربانی داشت و در همان تاریخ مدعی العموم وارد
کار شد ولی نه مصوبات سفر رئیس جمهور ،نه مطالبه
بحق مردم و نه اقدامات قضایی ،هیچ کدام نتوانست
این محور را نجات دهد و گلوی استان را باز کند.
اگرچه وزیر راه قبال قول داده بود این پروژه تا پایان

 I Iرعایت بهداشت عمومی

شایسته است شهرداری بجنورد زمین های رها شده
و بدون دیوار و حصار را که به معدن زباله ها و محل
رفت و آمد حیوانات تبدیل شده است هر چه سریع تر
حصار کشی کند .به عنوان نمونه زمین رها شده ۱۶
متری «شکیبا» کنار مدرسه ابتدایی به محلی برای
ریختن زباله های شهری تبدیل شده است.

 I Iتابلوهایشهری

مدتی است تابلوهای کوچه و خیابان های فاروج
خــراب شــده امــا بــرای ترمیم و بــه ســازی آن ها
اقدامی انجام نشده است .لطف ًا مسئوالن شهری
به این موضوع توجه کنند.

 I Iنخاله ها

در چهارراه کتاب بجنورد چندی قبل به دلیل نصب
چراغ راهنمایی ،بخشی از آسفالت را حفاری کردند.
اکنون آسفالت حفاری شده در کنار پیاده رو رها شده
است و کسی اقدام به جمع آوری آن نمی کند.

 I Iتقاضا از شهرداری فاروج

از شهرداری فاروج تقاضا داریم به نظافت شهرک
«محمدآباد» اهمیت بیشتری دهد.

کمک ضد «کرونا»یی به بیماران خاص

شکرانه ای برای سالمتی
بیماران خاص همچون مدافعان بی سپر در مقابل
«کرونا» هستند و لذا آنان که در معرض این ویروس
قــرار دارنــد بیشترین تهدید متوجه شــان است.
مجمع خیران سالمت در یک اقدام خداپسندانه

 I Iنداشتن پالک و کدپستی

هنوز برخی از خانه ها در محله های فاروج بدون
پالک و کدپستی هستند و کسی برای نصب پالک
و کدپستی برای آن ها با وجود درخواست های
مکرر اقدامی انجام نمی دهد.

 I Iآسفالت های خراب

یکی از معضالت شهری فاروج آسفالت های خراب
اســت ،با ایــن که عــوارض شهری از شهروندان
دریافت می شود اما خدماتی مانند آسفالت معابر
کمتر ارائه می شود.

خراسان شمالی  44سال پیش
در روزنامه

انتخاب اعضای انجمن های
ورزشی فاروج
روزنامه خراسان در شماره  7690که  3دی
 1354به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرهای شهرستان هــا»از انتخاب اعضای
انجمن های ورزشی فاروج خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :بمنظور انتخاب
اعضای شورای ورزشی و روسای انجمن های
ورزشــی آموزشگاههای فــاروج جلسه ای با
شرکت روسا ،دبیران و آموزشگاههای فاروج
در محل دفتر نمایندگی تشکیل گردید و
اعضای شورای ورزشی و انجمنهای ورزشی
انتخاب شدند ».در مطلبی دیگر در صفحه
 7آمده است« :روز گذشته  3تن از نانوایان
متخلف شهرستان {بجنورد} به سبب عرضه
نان نامرغوب هر یک به پرداخت  2600ریال
جزای نقدی محکوم {شدند}».

و انسان دوستانه اعالم کرده است که توان خود را
برای بیماران خاص گذاشته تا در هجوم بی رحمانه
این «ویــروس منحوس» کمتر آسیب ببینند (چه
اقدام خداپسندانه و قابل تقدیری) .مجمع خیرین

سالمت از خیران و کسانی که برای شکرانه سالمت
خود می خواهند بیماران خاص را یاری دهند و
هم نفس دعای خیر بیماران خاص باشند شماره
حسابی را اعالم کرده است (شماره حساب جاری

نــزد بانک ص ــادرات .)0109504604003
کمک به بیماران خاص به هر میزان که باشد به
معنای شنیدن ناله هموطنان بــی دفــاع اســت،
باشد که هیچ ناله دردمندی بــدون پاسخ نماند.

امداد رسانی به  375خودروی گرفتار در برف

جلسه فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در فاروج

در پی بارش برف چهارشنبه شب به هزار و  540نفر و  375خودروی گرفتار در برف در بجنورد امدادرسانی
شد .به گفته مدیر جمعیت هالل احمر بجنورد ،در پی بارش برف چهارشنبه و ادامه آن تا بامداد پنج شنبه
 50امدادگر این جمعیت در قالب  8تیم به مسافران در راه مانده به دلیل کوالک برف امدادرسانی کردند.
«پرفند» از مسافران خواست در صورتی که قصد مسافرت دارند به طور حتم تجهیزات الزم همچون زنجیر
چرخ ،پتو ،آچار و جیره خشک را به همراه داشته باشند.

میم پرور -فرماندار فاروج در جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران این
شهرستان به بیان راهکارها و اقدامات الزم در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا پرداخت .به گفته
«مسعود صادق تیتکانلو» مهم ترین راهکار در این زمینه ،خود مراقبتی است یعنی شهروندان با رعایت
نکات بهداشتی باید از خودشان مراقبت کنند .وی افزود :در شرایط کنونی ضرورتی در خصوص تجمع
ها ،برگزاری جلسات و برنامه های گروهی در این شهرستان وجود ندارد.

 I Iنگهداری دام در محیط شهری

شیوع بیماری های خطرناک هم موجب نشده
برخی از نگهداری دام در محیط هــای شهری
فاروج خودداری کنند .اکنون که برخی شهروندان
به این موضوع بی توجه هستند کاش اقدامات
قانونی انجام شود.

سال  98انجام می شود ولی وعــده او به مصوبات
قبلی پیوست و عملی نشد.
باز وزیر اعالم کرده تا پایان سال  99عملیات ساخت
 4بانده کردن محور بجنورد -گلستان به اتمام می
رسد که باید منتظر بود.
شاید وزیر می خواهد گذشته را جبران کند و این بار
وعده اش عملی شود.
ورود جدی مدیرکل راه و شهرسازی استان به این
پروژه امیدها را بیشتر می کند و شاید بناست اتمام
این پروژه ملی به نام او رقم بخورد.

به گــزارش خبرنگار ما ،ساعت حــدود  6صبح پنج
شنبه گذشته اتوبوس هایی که از مبدأ زاهــدان -
گرگان و آمل -مشهد حرکت می کردند وقتی به یکی
از قطعات مرگبار محور بجنورد -گلستان رسیدند با
یکدیگر برخورد و هر یک به سمتی از جاده سقوط
کردند .این  2اتوبوس در محدوده روستای بدرانلو
بــا یکدیگر بــرخــورد کــردنــد .طبق اعــام جمعیت
هالل احمر بجنورد خوشبختانه این سانحه خسارت
جانی باالیی نداشت و یک قربانی (راننده یکی از
اتوبوسها) و  7مصدوم بر جا گذاشت.

آغاز دوباره بارش ها
از اواسط هفته

هــوای استان تا اواســط هفته صــاف تا کمی ابری
خواهد بود اما از دوشنبه دوباره شاهد بارش باران و
برف و کاهش دما خواهیم بود .بر اساس پیش بینی
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی موج جدید
بارش باران و برف که از امروز عصر وارد غرب کشور
می شود روزهای دوشنبه و سه شنبه به استان می

رسد و سبب کاهش دمای هوا می شود .مطابق پیش
بینی انجام شده طی امــروز و فــردا آسمان استان
صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود به
گونه که بیشینه دمای هوای استان در بجنورد از
 13درجه طی امروز به  16درجه در فردا خواهید
رسید و کمینه دمای هوا به  3درجه سانتی گراد

افزایش خواهد یافت .اما از دوشنبه ابرهای بارش زا
به تدریج وارد استان خواهند شد به گونه ای که طی
سه شنبه در ارتفاعات شاهد کوالک برف و هوای مه
آلود خواهیم بود.
بر این اساس دمای هوا در مرکز استان در دوشنبه
بین صفر تا  10درجه سانتی گراد خواهد بود.

خرب
رئیس کل دادگستری مطرح کرد:

آسیب شناسی ناکارآمدی
برخی مصوبات کارگروه رفع
موانعتولید

آسیب شناسی علل ناکار آمدی برخی مصوبات
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان یا به
طور مشخص عوامل مؤثر در اجرانشدن یا تعطیلی،
توقف و تعویق اجرای مصوبات کارگروه یاد شده در
دستور کار قرار گرفت.
حجت االســام «جعفری» رئیس کل دادگستری
خراسان شمالی در جلسه گذشته ستاد استانی
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با بیان این
که عمده مشکالت مطرح شــده در قالب آسیب
شناسی انجام شــده عمدتا در بخش ها و ابعاد
قانونی ،اجرایی و رفتاری یا عملکردی متأثر از
انگیزه هــای اشخاص حقیقی و حقوقی مجری
مصوبات تقسیم و متمرکز شده است ،نتایج حاصل
از برگزاری این جلسه را مثبت ارزیابی و از این
نشست به عنوان مهم ترین قدم در راستای تعامل
هر چه بیشتر بین دستگاه های اجرایی با یکدیگر
و با دستگاه قضایی در راستای تسهیل و تسریع در
فرایند انجام امور و کارآمدسازی و اجرای مصوبات
یاد کرد.
این مقام قضایی ،نداشتن ضمانت اجرای قانونی
بــرخــی مــصــوبــات ،تــعــارض بعضی از مصوبات
صادر شده با قوانین و مقررات موضوعه و اسناد
باالدستی ،بررسی نشدن دقیق مبانی و خاستگاه
صــدور مصوبات منطبق با ماهیت و ابعاد فنی
و تخصصی موضوعات را از جمله آسیب های
شناخته شده برشمرد و ادامه داد :بررسی و احراز
سطوح اختیارات و صالحیت های الزم در رده
های مدیریتی منطبق با دسترسی های قانونی
و تشخیص میزان اختیارات هر یک از دستگاه
هــای مجری مصوبات قبل از ابــاغ تکالیف و
درخــواســت اج ــرای تعهدات از آن ــان ،ارزیــابــی
نتایج آسیب شناسی علل اجرا نشدن مصوبات
از ســوی دستگاه هــای مجری بــا رویکردهای
فنی و کارشناسی ،اشراف اطالعاتی نداشتن و
ناآگاهی یا شناخت ناکافی برخی مدیران اجرایی
از قوانین و مقررات قانونی از دیگر آسیب های
شناسایی شده است.

فراخوان مجمع خیرین سالمت خراسان شمالی برای کمک به کنترل کرونا
مجمع خیرین سالمت استان خراسان شمالی همچون دیگر آحاد جامعه آمادگی خود را برای کنترل ویروس کرونا در استان اعالم
کرد .این مجمع با هدف بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی مردم خیر اندیش ،در جهت گسترش امور سالمت جامعه با
ایجاد فرهنگ پیشگیری مقدم بر درمان و تهیه اقالم مورد نیاز در شرایط فعلی از جمله ماسک ،مواد شوینده ،کمک به بیماران

 -1شماره حساب جاری نزد بانک صادرات0109504604003 :

خاص ،مناطق کمتر برخوردار و  ...جهت توزیع در بین مردم خراسان شمالی اقدام به فراخوان عمومی می نماید.هموطنان و هم
استانی هایی که عالقه مند به کمک و مشارکت در کنترل ویروس کرونا هستند می توانند از طریق راه های ارتباطی زیر به خیل
عظیم #مدافعان_سالمت بپیوندند:

 -2شماره شباIR 670190000000109504604003 :

شماره های تماس مسئوالن مجمع خیرین سالمت استان خراسان شمالی :

 -1علیرضا صفاری :مدیر عامل مجمع  -2 09153841299 :کاظم منظور  :مسئول مشارکت های مردمی و روابط عمومی09152612642 :

آدرس دفتر مجمع خیرین سالمت استان  :بجنورد –طالقانی غربی  32-متری کوی کمیته –جنب مدرسه شهید ره آموز –پالک 59
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی:

با «کرونا» مثل سرماخوردگی برخورد کنید
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی
گفت :با کرونا باید مثل سرماخوردگی معمولی
برخورد شود به این دلیل که کمتر از ۱۰درصد
نیاز به بستری دارند و ۹۰درصد از مبتالیان بدون
مراجعه به پزشک بهبودی کامل را تجربه میکنند.
دکتر سید احمد هاشمی اظهارکرد :ویروس کرونا
در کشور به چرخش درآمــده و با توجه به درگیر

شدن استانهای مختلف استان خراسان شمالی
نیز بــرای مقابله با ایــن ویــروس آمادگی الزم را
کسب کرده است.وی افزود 90 :درصد مبتالیان
به ویروس کرونا بهراحتی و بدون مراجعه به پزشک
بهبود مییابند و مشکلی برایشان پیش نمیآید.
افــرادی که دارای بیماریهای زمینهای بــوده و
یا مشکالت کهنسالی دارنــد شاید ایــن ویــروس

برایشان ایجاد خطر کند.سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی با اشاره به آمادگیهای
استان بــرای مقابله و پیشگیری از ایــن ویــروس
گفت :تختهای بیمارستانی در  2بیمارستان
استان تجهیز و آماده شده و یک بخش ویژه نیز در
بجنورد به این امر اختصاص یافته است .تا کنون
نیز موارد مشکوک به کرونا در این محل نگهداری
میشوند که تا کنون هیچ مــورد مثبتی گزارش
نشده است.دکتر هاشمی از مردم خواست با توجه
به تعطیلی مدارس و دانشگاهها از مسافرت کردن
پرهیز کنند و افــزود :تعطیلی مدارس و دانشگاه
برای سرایت نکردن این ویروس در سطح وسیع

اســت و ایــن در حالی اســت که سفر کــردن این
ویــروس را جابهجا و مشکالت بیشتری را ایجاد
میکند.

 I Iهیچ نوع  داروی گیاهی در پیشگیری از
کرونا موثر نیست

هیچ نوع داروی گیاهی و ماده غذایی خاص در
پیشگیری از کرونا ویروس موثر نیست.به گزارش
پایگاه خبری وب دا ،مــعــاون درمـــان دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی با اعالم این خبر
اظهارکرد :برخالف تصور عموم ،مصرف مکمل
های ویتامینی ،خــوردن مــواد غذایی نظیر سیر
و زنجبیل و  ...و داروهــای گیاهی هیچ تاثیری

در پیشگیری از کرونا ویروس ندارد.دکتر «قاسم
بیانی» افــزود :رعایت بهداشت فردی تنها عامل
موثر در پیشگیری از کروناست و استفاده از مواد
غذایی خــاص یا دود کــردن اسپند و عنبرنسا و
 ،...تبلیغات کذب محسوب شده و به هیچ عنوان
توصیه نمی شود.
وی تاکید کــرد :با تماس و ارتباط با همکاران
بهداشتی و منابع مورد تایید دانشگاه و استفاده
از بروشورهای بهداشتی در حفظ سالمت خود
و اطرافیان کوشا باشید و از انتقال اخبار کذب و
اطالعات نادرست که زمینه تشویش و نگرانی را
فراهم می آورد ،به شدت پرهیز کنید.

