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و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iرعایت نشدن بهداشت

چهارشنبه به یکی از فروشگاه های بزرگ مرکز
شهر بجنورد رفتم که جمعیت زیــادی در حال
خرید بــودنــد و هیچ کــدام ماسک و دستکش
نداشتند و جالب تر این که متصدیان فروشگاه به
بهداشت توجهی نمی کردند و من می ترسیدم
به سبدهای خرید دست بزنم و در نهایت از خرید
منصرف شدم.

 I Iفرایندپیچیده

در ســال  66جانباز شــدم و در ســال  86بــرای
گرفتن مدرک جانبازی ام اقــدام و تمام مدارک
مــورد نیاز و مستندات جانبازی را به دستگاه
مربوطه ارائه کردم اما اکنون با گذشت بیش از 10
سال دوندگی ،گرفتار فرایندهای پیچیده شده ام و
هر روز می گویند امروز برو ،فردا بیا.

 I Iیک سوال از شهروندان

یک سوال از شهروندان دارم ،آیا واقع ًا مردم شیوع
ویروس کرونا را جدی نگرفته اند که با وجود توصیه
ها برای خارج نشدن از خانه ،بسیاری در شهر در
حال خرید برای نوروز هستند؟

خراسان شمالی  43سال پیش
در روزنامه

تعمیرات برخی آموزشگاه ها
در بجنورد
روزنــامــه خراسان در شماره  7776که 26
فروردین  1355به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستانها» از تعمیرات برخی
آموزشگاه ها در بجنورد خبر داده است .در این
مطلب می خوانیم« :گــزارش اداره آمــوزش و
پــرورش شهرستان بجنورد حاکیست که طی
مــاه گذشته از طــرف آن اداره کــار تعمیرات
ساختمانی آموزشگاههای علی آباد ،قلندرتپه،
قزل حصار ،باباامان ،ینگه قلعه انجام شده و
عملیات ساختمانی مجتمع ورزشــی بجنورد
نیز آغــاز گــردیــده اســت .جمع آوری کتاب و
اهدای آنها به کتابخانه ها ،غرس دو هزار اصله
نهال ،اردوی یکروزه در بش قارداش و باباامان،
تشکیل پستهای امــدادی بطور شبانه روزی
جهت کمک بمصدومین و مجروحین احتمالی
نوروزی ،اسکان  2379نفر از مسافران نوروزی
در آموزشگاهها ،تنظیم و تکمیل  685جلد
شناسنامه بهداشتی بوسیله مربیان بهداشت
مــدارس از دیگر اقــدامــات آمــوزش و پــرورش
بجنورد در ماه گذشته بوده است».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه مکتوب کرد

خطبه های بی سابقه مجازی
گران فروشی و آن چه باعث شیوع ویروس کرونا
شــود ،فساد و سیئه اســت .این روزهــا با شیوع
این ویــروس کرونا شرایط زندگی مردم رنگ و
بــوی دیگری گرفته اســت و هر کــدام به نوعی
سنگر گرفته اند تا در جهاد مقابله با این ویروس
منحوس ایفای نقش کنند ،امام جمعه بجنورد
نیز روزهـــای پر کــاری دارد و سنگر به سنگر
دیده بانی می کند ۲.روز پیش به شیروان رفت

و از خط تولید مواد ضدعفونی کننده گزارشی
گرفت و ضمن خداقوت گویی به سربازان این
جبهه میزان تولید این کارخانه را بررسی کرد و
با مسئوالن و دست اندرکاران نشست تا میزان
کمبود را به دست آورد و در تدبیر تدارک این
محصوالت به مدیران مربوطه کمک کند ،او در
یادداشتی رسم ًا به خداقوت گویی پزشکان،
پرستاران و سربازان مدافع در مقابله با کرونا

رفت و از دست اندرکاران تشکر و از مردم نیز
تقاضای همکاری ،آمــوزش و رعایت نکات ضد
ویروسی کرد.آیت ا« ...یعقوبی» به نوعی خطبه
های نماز جمعه را تعطیل نکرده و در اقدامی بی
سابقه خطبه های مجازی را ایراد کرده و از طریق
فضای مجازی تریبون نماز جمعه را فعال نگه
داشته است ،شاید به این دلیل که تا سرکوب
شدن این ویــروس ،اجتماعات چنین حکمی را

داشته باشد .وی در این خطبه های بی سابقه
بازاریان و کسبه را مورد خطاب قرار داده و گفته
است :گران فروشی و آن چه باعث شیوع این
ویروس منحوس شود گناه مضاعف است.
خطیب جمعه جشن میالد امیرالمومنین علی(ع)
و سفره مستمندان و محرومان را به صورت خاص
مورد تاکید قرار داده و از مردم خواسته است از
فیض ادعیه و اعمال رجبیه بهره مند شوند.

ظلم و فساد بودن گران فروشی در شرایط کنونی،
تذکرها و توصیه هــای «کــرونــا» یی و تفسیر دعــا و
نیایش از مهم ترین مباحث مطرح شــده در خطبه
هــای غیر حــضــوری امــام جمعه بجنورد بــود کــه به
تحریریه روزنامه خراسان شمالی ارســال شد«.آیت
ا ...یعقوبی» امام جمعه بجنورد در خطبه های غیر
حضوری خود تذکرها و توصیه هایی را در خصوص
پیشگیری از ابتال به کرونا مطرح و اعالم کرد :کرونا
ویروس یک پدیده ناگوار است که جنبه های جهانی
پیدا کرده و برای مهار این ویروس منحوس همه باید
کمک و همکاری کنند.وی با بیان این که نهادها،

سازمان ها ،ادارات و تولیدی ها با وزارت بهداشت و
درمان ،مردم و بازاریان با مشتریان جهت تأمین اقالم
بهداشتی همکاری کنند ،اعالم کرد :گران فروشی
در این شرایط نوعی فساد و ظلم مضاعف است.وی
با بیان این که رهبر انقالب فرمودند؛ «یقینا هر چیزی
که کمک کند به سالمت جامعه و عــدم شیوع این
بیماری یک حسنه است و در نقطه مقابل هر چیزی
که کمک کند به شیوع این بیماری یک سیئه است»،
افــزود :خداقوت جانانه داریــم به مدافعان سالمت،
پزشکان ،پرستاران و خانواده های آنان که در خط
مقدم مبارزه با ایــن بیماری هستند.وی با تبریک

والدت امام علی (ع) و روز پدر ادامه داد :از پدر امت
علی (ع) عذر می خواهیم که موقعیت جشن میالدش
امسال کم رنگ خواهد بود و به همه فرزندان عزیزم
توصیه می کنم قدر پــدران خود را بدانند که گران
بها و بی بدیل هستند.وی با اشاره به زنگ احسان و
نیکوکاری امسال که مجازی نواخته شد ،ادامه داد:
نیازمندان را فراموش نکنیم و امسال به نیت دفع
و رفع این بالی جدید به آن ها کمک کنیم.رئیس
شــورای فرهنگ عمومی استان در بخش دیگری از
خطبه های خود به تفسیر دعا و نیایش پرداخت و با
بیان این که دعا و نیایش هم هدف و هم وسیله است،

افزود :هدف است زیرا خود نوعی عبادت به شمار می
رود ،از این رو خداوند کسانی را که از عبادت سرباز
می زنند مستکبر نامیده است.وی ادامه داد :وسیله
است چون انس با دعا قرب الهی را به دنبال دارد و
در دعا ،نیایش ،ستایش و پرستش یک جا جمع شده
اســت .وی با بیان این که جدی ترین حالت انسان
در رابطه با خداوند حالت دعاست ،اضافه کرد :دعا
یعنی رهیدن از «منیت» و رسیدن به «عبودیت» ،دعا
مرکب تقرب ،مغز عبادت ،سپر مومن ،رحمت و نردبان
معنویت است.امام جمعه بجنورد ادامه داد :دعاهای
ماه رجب عالیة المضامین است ،از آنها غافل نشویم.

دور زدن ممنوعیت ها در تعطیلی دوشنبه و پنج شنبه بازار بجنورد

بلبشو در روز بازار شهر

هفته گذشته با اعالم شهرداری بجنورد به منظور
پیشگیری از شیوع ویــروس «کرونا» پنج شنبه و
دوشنبه بــازار بجنورد تعطیل شد تا با این اقدام
زنجیره زندگی این ویروس قطع و به کاهش ابتال به
بیماری در این شهر کمک شود .اما پنج شنبه هفته
گذشته با وجــود ممنوعیت فعالیت روز بازارها،
کسبه و مردم با راه اندازی روز بازار چند صد متر
باالتر از مکان همیشگی ،اجتماع بزرگی را به راه
انداختند که موجب گالیه بسیاری از ساکنان

خیابان تختی شد .دست فروشان و فروشندگان
همیشگی این بازار از صبح پنج شنبه بساط خود
را در اطــراف میدان تختی پهن و بــدون توجه به
هشدارها با غیر استانداردترین روش ها محصوالت
خود را به مردم عرضه کردند .البته ناگفته نماند که
مردم برای خرید آمده بودند و در بیشتر کوچه ها
و مقابل در خانه شهروندان ماشین پارک شده بود
و برخی نمی توانستند از خانه شان خارج شوند.
«براتی» از ساکنان خیابان تختی در این باره به

خبرنگار ما گفت :از ساعت  10متوجه شدم ،چند
نفر مقابل کوچه بساط کرده اند و با این که از آن
ها خواستم این محل را ترک کنند اما به درخواست
من توجهی نکردند.وی افــزود :بعد از ظهر پنج
شنبه بــازار با همان حجم مراجعه کننده و شاید
بیشتر در این خیابان و چند صد متر باالتر از محل
دایمی روز بازار به راه افتاد و هیچ فردی الزامات
بهداشتی را رعایت نمی کرد ،به نحوی که جرئت
بیرون آمدن از خانه را نداشتیم.با این که تبادل
پول نقد به نوعی ممنوع شده است و استانداری
از مردم خواسته استفاده از آن را کاهش دهند اما
مردم برای مبادالت خود در پنج شنبه بازار از پول
نقدی استفاده می کردند که از این دست به آن

دست می شد و کسی توجهی به انتقال بیماری از
این طریق نداشت .واقعا بلبشویی در خیابان تختی
به پا شده و جای اعمال قانون و ناظران خالی بود.
«زارعــی» شهردار بجنورد با تایید مشکل ایجاد
شده در پنج شنبه بازار که به شکل غیر قانونی راه
اندازی شده بود ،افزود :با استانداری و فرمانداری
جلساتی بــرگــزار شد و از شب گذشته ماموران
شهرداری در این خیابان حضور داشتند تا این
روزبازارها تشکیل نشود.
وی با بیان این که مردم باید هوشیار و در روزهای
بحران بیشتر مراقب باشند ،ادامه داد:متاسفانه
پنج شنبه هفته گذشته برخوردهایی بین ماموران
و برخی دست فروشان ایجاد شد.

روند افزایش دما تا پنج شنبه

پیرمرد جاجرمی با سقوط در آسیاب جان باخت

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بیانگر روند تداوم افزایش دما
از فردا تا پنج شنبه در منطقه است .به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان پدیده غالب
طی روزهای آتی تا چهارشنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری ،وزش باد و اواخر وقت افزایش ابر خواهد بود.
«شیرازی» اعالم کرد :دما از سه شنبه (فردا) تا پنج شنبه به طور مجدد افزایش می یابد .بر اساس اعالم
هواشناسی استان طی  24ساعت منتهی به صبح یک شنبه کوسه با کمینه دمای منفی  8درجه سانتی
گراد سردترین و دشت با بیشینه دمای  19درجه سانتی گراد باالی صفر گرم ترین نقطه استان بود.

پیرمرد اهل روستای گرمک جاجرم بر اثر سقوط در آسیاب سیار جانش را از دست داد .بر اساس گزارش
فرمانده انتظامی جاجرم ،در پی اعالم خبری مبنی بر سقوط یک مرد  ۶۳ساله در آسیاب سیار بالفاصله
ماموران انتظامی به همراه عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.
سرهنگ «رضا قندی» با اشاره به این که این فرد در روستای گرمک در حین کار با یک دستگاه آسیاب سیار
جو و گندم به علت سهل انگاری به داخل دستگاه کشیده شد ،افزود :وی به شدت مجروح شد و بالفاصله
توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی انتقال یافت اما به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

اخبار
بابا دوستت دارم

جشن میالد امام علی(ع)
برگزار شد
جشن میالد امام علی(ع) و روز پدر امسال به گونه
ای متفاوت برگزار شد ،اگرچه اجتماعات تعطیل
بود و در مساجد و تکایا مانند هر سال جشن برگزار
نشد اما شبانه روز والدت حال و هــوای دیگری
داشت و علویان طبق طبق ،پیام تبریک رد و بدل
و با راه اندازی کاروان های شادی در محالت ابراز
ارادت کردند و مقام پدر را گرامی داشتند .دیگر
این که بیشترین پیامک ها دیروز در فضای مجازی
به این موضوع اختصاص یافت و از این طریق دست
های پدران بوسه گاه فرزندان شد.

توسط نماینده ولی فقیه انجام شد

مدافعان سالمت خداقوت

«دفاع» در فرهنگ دینی و انقالبی ما واژه مقدس و
گران سنگی است که هاله ای از نور و معنویت آن را
فرا گرفته است.
مدافعان جنگ تحمیلی و رزمندگان هشت سال
دفاع مقدس ،مدافعان امنیت در گوشه و کنار ایران
و مرزها ،مدافعان استقالل کشور در امر تولید و
مبارزه با تحریم ها ،مدافعان حرم در جبهه مقاومت
یادگار حاج قاسم عزیز و شهید و مدافعان سالمت
در برابر «کرونا ویــروس» که پزشکان و پرستاران
خانم و آقا هستند ،مجاهد گونه شب و روز بسیج
شده اند تا از سالمت هموطنان خود دفاع کنند.
خداقوت جانانه می گوییم به این سربازان جبهه
سالمت و پرستاران ایــن جبهه خداپسندانه ،از
مردم رشید و شریف ایران می خواهیم با رعایت
هشدارهای بهداشتی و توسل به امــور معنوی،
دعا ،نیایش و صدقه این آزمون را نیز خردمندانه
مدیریت کنند.

آمار مبتالیان کووید  19در
استان به  24نفر رسید

گروه خبر -با اعــام نتایج قطعی آزمایش های
انجام شده ،تاکنون  24نفر در خراسان شمالی به
کووید  19مبتال شده اند .به گزارش پایگاه خبری
وب دا ،از ظهر شنبه تا یک شنبه ،بر اساس نتایج
آزمایشگاهی در خراسان شمالی  24نفر به ویروس
کرونا مبتال شدند.
دکتر «هاشمی» سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
خــراســان شــمــالــی گــفــت :بــه پــزشــکــان توصیه
می شــود به هیچ عنوان بــرای بیماران مبتال به
سرماخوردگی ،گلودرد و عفونت دستگاه تنفسی
کورتون تجویز نکنند.

