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سه شنبه  ۱۳اسفند  ۸ 139۸رجب  14۴۱شماره ۳۲۲۷

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در پی ثبت نخستین بیمار کووید  19صورت گرفت؛

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

 I Iخط کشی عابر پیاده

چهارراه کتاب اکنون دارای چــراغ راهنمایی و
رانندگی است اما هنوز خط کشی عابر پیاده ندارد
و هنگام عبور از این چهارراه با مشکل مواجه می
شویم و راننده ها نیز توجهی به عابران نمی کنند.

 I Iتقدیر و تشکر

از شهرداری و راهــداری برای ضدعفونی کردن
نــاوگــان حمل و نقل عمومی تقدیر و تشکر می
کنیم .امیدواریم این فعالیت بسیار خوب تا ریشه
کن شدن ویروس کرونا ادامه داشته باشد.

 I Iسهل انگاری

چرا برخی مــردم ویــروس کرونا را جدی نگرفته
اند و اص ً
ال رعایت نمی کنند؟ این همه می گویند
از خانه بیرون نیایید اما انگار نه انگار و پیاده روها
شلوغ است.

 I Iتشکر از شهرداری

از شهرداری بجنورد تشکر می کنم که این روزها
به حواشی شهر مانند صادقیه توجه و این مناطق
را تمیز می کند تا چهره این مناطق بهاری شود.

 I Iآموزش پایه نهم

در آموزش تلویزیونی که برای دانش آموزان در نظر
گرفته شده است ،متاسفانه پایه نهم فراموش شده و
برنامه درسی برای این پایه در نظر گرفته نشده است.

خراسان شمالی  ۴۳سال پیش
در روزنامه

 2تقاضای اسفراینی ها
روزنامه خراسان در شماره  7767که 16
فروردین  1355به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرهــای شهرستان هــا» از 2
تقاضای اسفراینی ها خبر داده است .در این
مطلب می خوانیم« :اخیرا نامه های مفصلی
از اهالی اسفراین داشته ایم مبنی بر اینکه
چون وسایل و ابــزار تفریح در اختیار مردم
آن شهر نیست بهمین جهت از مسئوالن
امــور درخــواســت داشتند کــه فکری بحال
جوانان این شهرستان بشود و طی چند نامه
بیشتر پیشنهاداتشان در اطــراف دو تقاضا
دور میزند .یکی :گشایش مرکز تلویزیون و
تقویت برنامه شبکه جهت سرگرمی ،دیگری:
تاسیس میدان های ورزشی متعدد تا جوانان
ضمن بازی و ورزش و کسب سالمتی دارای
روحی سالم و ورزشکارانه شوند .امیدواریم
مــســئــوالن امــر بــه درخــواســت هــای بسیار
منطقی آن ها پاسخ مثبت دهند».

وضعیت کرونایی استان تغییر کرد

با ثبت نخستین بیمار کووید  19در استان ،خراسان
شمالی از وضعیت سفید کرونا خارج شد و وضعیت
کرونایی استان تغییر کرد.سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی عصر دیروز اعالم کرد :پس از
دریافت آخرین نتایج آزمایش های تخصصی ،نخستین

بیمار کووید  19در خراسان شمالی به ثبت رسید .به
گزارش وبدا ،دکتر «سید احمد هاشمی» افــزود :این
بیمار چند روز است که تحت مراقبت های درمانی قرار
دارد و حال عمومی وی خوب ارزیابی شده و رو به بهبود
است .وی از استقرار ایستگاه های سالمت در مسیر

تردد و ورودی های شهرستان های استان خبر داد و
اظهارکرد :به منظور غربالگری و اقدامات پیشگیرانه
برای انتشار «کرونا ویروس» به استقرار ایستگاه های
سالمت در ورودی شهرها اقدام کردیم .وی با اشاره
به آغاز پیک کرونا در هفته جاری و آتی ،تاکید کرد :از

مسافرت های غیر ضروری ،سیاحتی ،زیارتی و حضور
در مکان های پرازدحام به طور جدی خودداری کنید.
در همین حال ،پس از پیگیری خبرنگار ما اطالعات
بیشتری درباره جنسیت ،سن و شهر اولین بیمار مبتال
به کرونا در استان ارائه نشد.

وعده جدید برای پروژه راه اسفراین به شیروان

شرط کاهش قیمت ها در بازار دالر و طال

نجفیان -رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین
از اهتمام بــرای تکمیل پــل کنارگذر روستای
اسطرخی در حوزه شیروان با پیگیری مدیرکل راه
و شهرسازی استان با هدف پروژه راه اسفراین به
شیروان با برنامه زمان بندی  ۶۰روزه خبر داد؛
پــروژه ای که می تواند سهم موثری در کاهش
مسافت و زمان سفر اسفراینی ها به مقصد مشهد
و شیروانی ها به مقصد تهران ایفا کند.به گفته
«مجید علی اکبریان» ،به این پروژه از منابع اسفراین اعتبار تزریق خواهد شد و با تملک و رفع معارضات
موجود مسئله احداث پل در روستای اسطرخی برطرف می شود.وی خاطرنشان کرد :از  ۵کیلومتر باقی
مانده در پروژه اتصال اسفراین به شیروان ۳ ،کیلومتر در حوزه استحفاظی اسفراین و  ۲کیلومتر در حوزه
استحفاظی شیروان قرار دارد که اکنون دارای  ۲۵درصد پیشرفت فیزیکی و  ۱۶درصد پیشرفت ریالی
است.در همین خصوص ،پیشتر «طاهر رستمی» فرماندار اسفراین با اشاره به آخرین وضعیت پروژه اتصال
اسفراین به شیروان گفته بود :اداره کل راه و شهرسازی استان قول داده و متعهد شده است به محض ابالغ
اعتبار طی یکی ،دو ماه آینده عملیات اجرایی احداث پل را در روستای اسطرخی آغاز کند.

شیری -در حالی که نرخ طال و دالر طی چند روز
اخیر کاهشی و موجب ایجاد امید در بازار شده بود،
دیروز قیمت ها دوباره روند صعودی به خود گرفت .در
این بین یک فروشنده سکه و دالر شرط کاهش قیمت
ها در این بازار را اعالم کرد.این فروشنده سکه و دالر
به خبرنگار ما گفت :در حالی که قیمت طال روز شنبه
از  614هزار تومان به  550هزار تومان کاهش یافته
بود با تحوالت سیاسی بین دو کشور سوریه و ترکیه
سیر صعودی گرفت و از ساعت  11:30روز یک شنبه به  574هزار تومان و دالر هم به  15هزار و  150تومان
افزایش یافت«.معصومی» افزود :در همین حین روز دوشنبه نیز نرخ طال با تحوالت سیاسی دو کشور یاد شده تا
 606هزار تومان هم افزایشی شد اما در پایان وقت اداری دوباره به  597هزار تومان کاهش یافت.وی با بیان
این که نرخ دالر از  16هزار تومان در روز پنج شنبه به  14هزار و  700تومان کاهش یافته بود ،افزود :با تحول
سیاسی ایجاد شده دوباره نرخ دالر در روز یک شنبه به  15هزار و  150تومان و در روز دوشنبه به  15هزار و
 800تومان افزایش یافت.وی افزایش قیمت ها طی یک شنبه و دوشنبه را موقتی دانست و خاطرنشان کرد:
اگر تحوالت به پایان برسد و تحول دیگری ایجاد نشود ،روند نزولی قیمت ها را در این بخش خواهیم داشت.

تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری و مقابله با کرونا در رازوجرگالن

تیوب سواری ممنوع

رئیس دادگستری راز و جرگالن از تشکیل کارگروه ویژه پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس(کووید)19
در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی« ،محمدپور» با اعالم این خبر گفت :با توجه به
شیوع ویروس کرونا(کووید )19در کشور و برای اجرای اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه و حفظ آمادگی
الزم برای مقابله با تهدیدات ناشی از گسترش این ویروس کارگروه ویژه ای در این خصوص تشکیل و با
دعوت از دستگاه های ذی ربط در این حوزه از جمله مرکز بهداشت و سایر نهادها و سازمان های اجرایی،
نظامی و انتظامی ،ماهیت و ابعاد مختلف این بیماری و نحوه تأمین تدارکات مربوط و اعمال تمهیدات
مراقبتی برای مواجهه با رویدادهای احتمالی متأثر از آن ،بررسی و در مورد آن بحث و تبادل نظر شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی از ممنوعیت تیوب ســواری و ورزش های زمستانی به منظور
جلوگیری از شیوع کرونا خبر داد«.کوروش بهادری» گفت :هم استانی ها از حضور در فضاهای ورزشی و تیوب
سواری اجتناب کنند و اگر به این توصیه ها توجه نشود از حضور و فعالیت آن ها در این محل ها ممانعت می
شود .وی با بیان این که مردم باید برای حفظ سالمت خود و پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا از تیوب سواری
در ارتفاعات استان و گردنه اسدلی پرهیز کنند ،افزود :با همکاری نیروی انتظامی اگر عموم مردم توجه جدی
به ممنوعیت برف بازی ،تیوب سواری و بازی های زمستانی نداشته باشند با آن ها برخورد خواهد شد .وی
تصریح کرد :تا زمانی که کمیته ستاد سالمت استان وضعیت را قرمز شناسایی کند و به وضعیت سفید نرسیم
تمام اماکن و فضاهای ورزشی خصوصی و دولتی تعطیل خواهد بود.

رقابت  ۱۲هزار دانش آموز
در مسابقات فرهنگی ،هنری

شناسایی  118بیمار مبتال به «ام اس» در شیروان

نجفیان -معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اسفراین از مشارکت  ۱۲هزار دانش آموز در مرحله
آموزشگاهی در مسابقات فرهنگی و هنری خبر داد.
به گفته «حسن زاده» ،از میان این دانش آموزان  ۴هزار و  ۵۰۰تن با درخشش در مرحله آموزشگاهی به مرحله
شهرستانی راه یافتند و در  ۴۸رشته انفرادی و تیمی (گروهی) به صورت حضوری و غیرحضوری با یکدیگر رقابت
کردند.آن طور که او گفت برترین های رشته های فرهنگی و هنری در مقاطع متوسطه اول و دوم پس از تصاحب
عنوان نخست در مرحله شهرستانی راهی مرحله استانی خواهند شد.

حشمتی -اکنون  118بیمار مبتال به «ام اس» در شهرستان شیروان شناسایی شده اند .رئیس انجمن ام
اس شهرستان شیروان با اعالم این خبر افزود :این تعداد بیمار عضو انجمن شده اند« .مهری گل محمدزاده»
با اشاره به این که آمار مبتالیان به ام اس در خراسان شمالی بیش از  500نفر و در شهرستان شیروان 118
نفر است ،ادامه داد :کمیاب و نایاب شدن داروها و پاسخگو نبودن نمون ه های داخلی از یک سو و قیمتهای
کذایی داروها ،در کنار نبود حمایت های بیمهای کافی ،دست به دست هم دادهاند و از بیماری اماس که باید
بیماران مبتال به آن در آرامش زندگی کنند ،غولی ترسناک ساختهاند که فشارهای عصبی و استرس آن به
مرور زمان میتواند قویترینها را هم از پا درآورد و جا دارد مسئوالن در این خصوص چاره ای بیندیشند.

اخبار

تداوم ناپایداری هوا تا فردا
صدیقی -بررسی نقشه هــای پیش یابی اداره
کل هواشناسی خــراســان شمالی بیانگر تــداوم
نــاپــایــداری هــوا تــا فــردا در اســتــان اســت .بــر این
اساس پدیده غالب تا بعدازظهر چهارشنبه بارش
بــاران و در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق و در
ارتفاعات کــوالک بــرف پیش بینی می شــود .بر
اساس اعالم هواشناسی استان با توجه به بارش
برف در ارتفاعات ،کاهش دید و لغزندگی جاده
ها دور از انتظار نیست و همچنین دما تا صبح پنج
شنبه کاهش می یابد .از ظهر دیروز ،بارش باران
و از دیشب ،بارش برف را در برخی مناطق استان
شاهد بودیم.

بهمنظورپیشگیریازشیوعویروسپیشآمد؛

کرونا راه جرگالن به
گلستان را بست

نجاهی -شیوع کرونا محور مواصالتی جرگالن
به گلستان(آیرقایه -قازان قایه) را بست.به گفته
«نجاهی» بخشدار جــرگــان محور جــرگــان به
گلستان با هدف پیشگیری از پخش ویروس کرونا
مسدود شد.به گزارش خبرنگار ما ،این محور که به
نام محور برکت شناخته می شود مسیری خاکی و
مدتی است برای بازگشایی آن در راستای خروج
شهرستان راز و جرگالن از بن بست و اتصال به
استان گلستان اقداماتی انجام شده اما هنوز به
بهره برداری نرسیده است.

بدون تیتر
ﺍ ﺍآیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی جاجرم
برگزار شد.
«آذری» فرماندار جاجرم در ایــن مراسم گفت:
نــیــروی انتظامی در صــف اول خدمت بــه مــردم
قــرار دارد و خوشبختانه کارکنان ایــن مجموعه
در خدمت رسانی به مردم همیشه آماده بوده اند
و وظایف خود را به درستی انجام داده اند.امام
جمعه جاجرم هم در ایــن مراسم گفت :نیروی
انتظامی ،نعمت امنیت را برای مردم به ارمغان
آورده است و با تالش این قشر از جامعه شاهد
امنیت پایدار در کشور هستیم.
حجت االسالم «موسوی» با اشاره به شیوع ویروس
کرونا در کشور گفت :امیدوار یم با همت مسئوالن
و همکاری مــردم هر چه زودتــر شاهد ریشه کن
شدن این ویروس در کشور باشیم .در این مراسم
از خدمات سرهنگ «مهدی اسماعیلیان» تقدیر و
سرهنگ «رضا قندی» به عنوان فرمانده انتظامی
شهرستان جاجرم معرفی شد.

