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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارشی از بازار اقالم ضروری برای مقابله با کرونا
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iسگ های ولگرد

جمعه شب  3قالده سگ ولگرد را در انتهای خیابان
شهید چمران جنوبی دیــدم که در شهر پرسه می
زدن ــد .امــیــدوارم با توجه به شیوع وی ــروس کرونا
شهرداری حیوانات ولگرد را جمع آوری کند.

 I Iگران فروشی

پد الکلی که زمانی دانه ای  100تومان فروخته
می شد اکنون دانه ای  500تومان فروخته می
شود ،این درد بزرگ و گران فروشی محرز را به چه
کسی باید بگوییم تا به آن رسیدگی شود؟

 I Iدستکش های آلوده

دستکش های آلوده برخی شهروندان در شهر رها
شده است ،سوالم این است که آیا این شهروندان
این بیماری را جدی نگرفته اند و به سالمت دیگر
شهروندان فکر نمی کنند؟

 I Iآسفالت خیابان های ایور

از روزنامه خراسان شمالی تشکر می کنیم که
مشکالت مردم را در روزنامه چاپ می کند ولی
با ارسال کلی پیام و انعکاس در روزنامه ،همچنان
خیابان هــای شهرک ایــور بعد از چندین سال
واگذاری بدون جدول کشی و آسفالت است .چرا
شهردار و بنیاد مسکن جوابگو نیستند؟

اخبار
تا اطالع ثانوی صورت گرفت؛

تعطیلی تمام تاالرهای
شیروان
حشمتی -تمام تاالرهای شیروان و مراسم این
اماکن تا اطــاع ثانوی تعطیل و لغو شد.مرآتی،
فرماندار شیروان از ابالغ دستور لغو تمام مراسم
تاالرهای این شهرستان تا اطالع ثانوی خبر داد
و گفت :صاحبان تــاالرهــا موظف هستند پیش
پرداخت های دریافتی را بدون هیچ گونه کسری
به صاحبان مجالس بازگردانند و از برگزاری هر
نوع مراسمی خودداری کنند.

ضد عفونی کردن تمام
مدارس گرمه

مــحــمــودیــان -تــمــام مــــدارس گــرمــه ضدعفونی
شد«.مقصودی» مدیر آموزش و پرورش گرمه گفت:
به منظور مقابله و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا
در گرمه تمام مدارس این شهرستان ضدعفونی شد.

خراسان شمالی  44سال پیش
در روزنامه

سودجویان؛ «نه» به مردم« ،آری» به کرونا

با شیوع «کرونا ویروس» و افزایش توصیه های بهداشتی برای رعایت
بهداشت فردی و عمومی ،استفاده از ماسک ،اقالم ضدعفونی کننده و
دستکش یک بار مصرف ،تقاضا برای این اقالم ضروری به منظور مقابله
با آن به شدت افزایش یافته و در مقابل ،این اقالم به شدت کمیاب شده
است .این امر مشکالتی را ایجاد کرده و نگرانی ها از نبود برخی اقالم
افزایش یافته است.
حاصل حضور خبرنگار ما در  3روز گذشته در داروخانه ها بیانگر تامین
نشدن اقالم بهداشتی شامل ماسک ،ژل ضدعفونی کننده و دستکش
یک بار مصرف مورد نیاز شهروندان است .مشاهدات خبرنگار ما حاکی
از آن است که سودجویان به تقاضاهای بحق شهروندان« ،نه» گفته اند و
از آن سو با اقدامات خود به نوعی زمینه ساز شیوع کرونا شده و به تعبیری
به کرونا «آری» گفته اند.
با این که چهارم اسفند  ،98رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی
در معالجه بیماران وزارت بهداشت جزئیات توزیع رایگان ماسک و
ممنوعیت خرید و فروش آن در داروخانهها را تشریح و اعالم کرد که بر
اساس برنامه زمان بندی این ماسک ها در مراکز بهداشتی توزیع می
شود ولی توزیع این اقالم در استان  3روز پس از اعالم این خبر آغاز می
شود ،تا دیروز خبری از توزیع ماسک و اقالم بهداشتی مورد نیاز در استان
نبود و برخی شهروندان نگران از این داروخانه به آن داروخانه و حتی
سراغ کاالهای طب ،سوپرمارکت های بزرگ و مراکز فروش محصوالت
بهداشتی میرفتند تا شاید در جایی یکی از این اقالم را پیدا کنند.
تقاضا به قدری افزایش یافته که حتی برخی مغازه هایی که ارتباطی با

سامانه بارشی جدید در راه استان

دما  14درجه کاهش می یابد
صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی از ورود سامانه
بارشی جدید به استان و کاهش محسوس  14درجه ای دما در منطقه

فروش این محصوالت ندارند برگه ای پشت شیشه مغازه شان چسبانده
بودند که روی آن نوشته شده بود «ماسک ،الکل ،دستکش یک بار مصرف
و هرگونه ماده ضدعفونی کننده ای نداریم».روزهای پنج شنبه ،جمعه و
شنبه خبرنگار ما به داروخانه های بجنورد رفت ،چند داروخانه روی در با
نوشتن این جمله که «ماسک ،دستکش و ژل ضدعفونی کننده نداریم»،
آب پاکی را روی دست شهروندان ریخته بودند ،کارکنان آن هایی که
برگه ای نصب نکرده بودند هم مراجعه کنندگان را با گفتن این جمله که
«این موارد را نداریم» ناامید می کردند.
در یک داروخانه چند شهروند این اقالم بهداشتی را می خواستند اما
خانمی که خودش ماسک زده بود با گفتن نداریم به کارهایش ادامه داد.
وی در پاسخ به سوال یک شهروند که به دنبال الکل برای ضدعفونی
کردن بود اعالم کرد :تنها پد الکلی موجود است.
یکی از شهروندان که به دنبال ماسک و دستکش یک بار مصرف می
گشت ،گفت :این وضعیت واقع ًا نگران کننده است ،برخی به شدت به
این کاالهای بهداشتی نایاب شده نیاز دارند و باید مکانی برای ارائه آن
ها وجود داشته باشد.این شهروند افزود :برای یافتن ماسک تمام داروخانه
های شبانه روزی ،برخی کاالهای طب و مراکز فروش محصوالت بهداشتی
را گشته ام اما ماسکی پیدا نکرده ام.
او ادامه داد :روز پنج شنبه به چند مرکز خدمات جامع سالمت هم رفتم
اما این اقالم توزیع نمی شد.چند روز قبل برای سنجیدن میزان مراجعات
به بیمارستان امام رضا(ع) به اورژانس این بیمارستان رفتم ،پیرمردی به
شدت به الکل نیاز داشت و دکتر آن را در دفترچه برایش تجویز کرده بود اما

خبر داد .به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان
با ورود سامانه بارشی از دوشنبه (فردا) به تدریج افزایش ابر ،وزش
باد گاهی بسیار شدید ،بارش باران (در پاره ای نقاط رگبار) و برای
سه شنبه بارش برف و برای چهارشنبه در پاره ای از نقاط بارش برف
پیش بینی می شود.
«هــادی زاده» با بیان این که دما تا صبح دوشنبه (فــردا) افزایش

رقابت ورزشی دانش آموزان
فاروجی

تزیینی

این پیرمرد ناالن به بیمارستان برگشته بود و می گفت که هیچ جا الکل پیدا
نمی شود.صاحب یکی از داروخانه ها اعالم کرد :انبار ما از این اقالم خالی
شده و بار نبود این درخواست ها روی شانه داروخانه ها افتاده است در
حالی که ما مقصر نیستیم.خبرنگار ما روز گذشته به بیش از  12داروخانه
در شهر بجنورد سر زد اما خبری از ماسک و اقالم بهداشتی توصیه شده
توسط مسئوالن بهداشتی نبود.
در حالی که یکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی از اعالم ماسک وعده
داده شده توسط وزارت بهداشت ابراز بی اطالعی کرد ،یک منبع آگاه با
بیان این که دو شرکت پخش با شیوع بیماری ،توزیع ماسک های موجود در
انبار خود را متوقف کرده بودند ،افزود :این دو شرکت که  15هزار ماسک
را احتکار کرده بودند با نظارت سازمان صمت این اقالم را توزیع کردند.
وی با بیان این که اولویت اول ما توزیع ماسک در مراکز درمانی است،
اعالم کرد :هیچ برنامه ای برای توزیع اقالم بهداشتی در مراکز خصوصی
و داروخانه ها وجود ندارد .وی در خصوص ماسک های رایگان وعده داده
شده توسط وزارت بهداشت نیز اظهارکرد :هنوز دستورالعملی به استان
ابالغ نشده است .گفته می شود در بلبشوی ایجاد شده در این خصوص
برخی دست فروشان در شهر ماسک می فروختند.

مییابد ،افزود :با نفوذ جریانات سرد دما از اواخر دوشنبه (فردا) تا
صبح پنج شنبه به ویژه در گرم ترین لحظات روز  14درجه کاهش
می یابد .بر اساس اعالم هواشناسی استان طی  24ساعت منتهی
به صبح روز شنبه سیساب با کمینه دمای منفی  3درجه سانتی گراد
سردترین و یکه صعود با بیشینه دمای  21درجه سانتی گراد باالی
صفر گرم ترین نقطه استان بود.

جشنواره سمنو لغو شد

پارک شهدای گمنام صفی آباد نیازمند اعتبار

محمودیان  -جشنواره سمنو در درق و بجنورد لغو و به زمان دیگری موکول شد .شهردار درق با اشاره
به این که این جشنواره هر سال با نزدیک شدن به نوروز برگزار می شد ،اعالم کرد :به دلیل شیوع «کرونا
ویروس» در کشور جشنواره سمنو ،امسال در زمان دیگری برگزار می شود و هنوز تصمیمی گرفته نشده
است و متعاقب ًا اعالم می شود.به گفته «جعفری» این جشنواره هرسال با هدف معرفی آیین ها و سنت ها
و میراث معنوی مردم درق برگزار می شد و امسال قرار بود  15اسفند در بازارروز درق و  18اسفند در
بجنورد برگزار شود که تا اطالع ثانوی لغو شد.

نجفیان -فعالیت های تکمیلی و توسعه ای پارک شهدای گمنام شهر صفی آباد همچنان نیازمند تامین
اعتبار است .این خبر را رئیس شورای اسالمی شهر صفی آباد اعالم و اضافه کرد :به میزان اعتبار تخصیص
یافته فعالیت های عمرانی و زیرساختی در پارک شهدای گمنام شهر صفی آباد انجام شده است و مدیریت
شهری صفی آباد در تدارک کارهایی برای استقبال از بهار است.به گفته «قیاسی» ،صفی آباد به جز این
پارک که پیش از این با نام «راونیز» شناخته می شد ،فقط یک پارک محله به نام «جهاد» دارد که تکمیل و
توسعه آن در انتظار تصویب و تخصیص اعتبار است.

ردپای سهل انگاری در یک پروژه شهری
نجفیان -پیمانکار یک پروژه شهری اسفراین در
اجــرای پــروژه سهل انگاری و از اشتباه خود شانه
خالی کــرده است.رئیس شــورای اسالمی شهر

اسفراین با بیان این مطلب افزود :عملیات اجرایی
پروژه سامان دهی بستر رودخانه بیدواز اسفراین،
حدفاصل پل معلم تا پل شهید مطهری در دستور کار

یک پیمانکار با کارفرمایی و نظارت راه و شهرسازی
قرار دارد که با سهل انگاری هایی همراه شده است.
«حسین عاقبتی راد» با بیان ایــن که ایــن سهل
انگاری در بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان
تایید شده است ،افزود :پروژه مورد نظر باید از سوی
پیمانکار مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد.وی با

اشاره به این که این پروژه از منابع بازآفرینی پایدار
شهری با  ۳میلیارد ریال اعتبار عملیاتی می شود،
خاطر نشان کرد :شهرداری اسفراین بسترسازی
و اصالح دیوار ساحلی را پذیرفته است و متاسفانه
اکنون پیمانکار از اصالح و اجرای پروژه شانه خالی
می کند.

روزنــامــه خــراســان در شماره  7740که 4
اسفند  1354به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستان ها» از برگزاری
رقابت ورزشــی بین دانــش آمــوزان فاروجی
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«تربیت بدنی آموزشگاه های فاروج یکرشته
مسابقات والــیــبــال ،تنیس روی میز و دو
صحرانوردی بین  48نفر از دانــش آمــوزان
برگزار نمود که نتایج آن بشرح زیر تعیین شد:
 -1والیبال :تیم پاس مقام اول ،بازیکنان
عبارتند از :نیکوطلب ،حاجی پور ،خلیلی،
ذبیحی ،غالمیان ،رحمتی -2 .تنیس روی
میز ،بین  12نفر انجام شد که در نتیجه ،قلی
پور ،ذبیحی ،خلیلی مقام های اول تا سوم را
کسب نمودند -3 .دو صحرانوردی 1500
متر ،خلیلی اول ،سیم پــرور دوم ،عیوضی
سوم ،ذبیحی چهارم ،تقدیری پنجم ،بیهقی
ششم شدند».

خبر

کشف 22هزار دستکش و
ماسک احتکار شده
صدیقی 22 -هزار ماسک و دستکش احتکار شده
در بجنورد کشف شد .در پی شیوع ویروس کرونا
عده ای فرصت طلب از این وضعیت سوء استفاده
و اقدام به احتکار اقالم بهداشتی از قبیل ماسک،
دستکش و محلول ضدعفونی کننده کردند که به
موازات آن نیز نظارت و برخورد با مخالن سالمت
از سوی مراجع نظارتی افزایش یافت.
بــه گفته مدیرکل تــعــزیــرات حکومتی خراسان
شمالی ،در پی گرانی و کمیاب شدن دستکش و
ماسک با حضور نمایندگانی از ادارات کل تعزیرات
و صمت ،پلیس امنیت و دانشگاه علوم پزشکی از 8
انبار شرکت های پخش دارو در بجنورد بازدید شد.
«سیدالموسوی» اعالم کرد :بعد از بازدید از این
انبارها حدود  2هزار ماسک و  20هزار دستکش
احتکار شــده کشف و ضبط شــد .بــه گفته این
مسئول ،پس از کشف ،ایــن اقــام بهداشتی به
دستور دادستانی بجنورد بین صنوف مختلف به
منظور ارائه به مردم توزیع شد.
مدیرکل تــعــزیــرات حکومتی اســتــان همچنین
از ارســال گــزارش تخلف به تعزیرات به منظور
رسیدگی به پرونده و برخورد قاطع و قانونی با
متخلفان خبر داد.

