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 I Iجا نمایی اشتباه برای تب سنج

در گلستان شهر بجنورد تب سنجی می شود اما
جانمایی آن اشتباه است و بسیاری از رانندگان
با دیدن صف تب سنجی ،جایگاه را دور می زنند
و از راهی دیگر وارد شهرک می شوند ،در حالی
که باید ابتدای ورودی شهرک این کار انجام شود.

 I Iوانت های میوه فروش روی دنده خالص!

قیمت میوه و صیفی جاتی که وانت ها در برخی
نقاط شهر به فروش می رسانند ،با قیمت میوه و
صیفی جات در مغازه ها یکسان شده است و کسی
نظارتی بر آن ها ندارد.

 I Iتقدیر از پلیس

از پلیس راهنمایی و رانندگی و راهــداری استان
برای کنترل مسافرهای وارد شده به استان تشکر
می کنیم .از زمانی که آن ها در پل نیروگاه مستقر
شده اند دیگر اتوبوس ها در این مسیر برای سوار و
پیاده کردن مسافرها توقف نمی کنند.

سه شنبه  ۲۷اسفند  ۲۲ 139۸رجب  14۴۱شماره ۳۲۳۷

محله ای بدون رفت و روب؛ لجن زدایی پیشکش
شهر بــا وجــود شیوع کــرونــا و وضعیت خاصی که
تجربه می کند شاهد نو شــدن طبیعت اســت .در
کنار زنده شدن طبیعت برخی اقدامات شهری نیز
کمکم بجنورد را به شهری بهاری تبدیل می کند اما
متاسفانه برخی خیابان ها و کوچه ها به ویژه در نقاط
شمالی شهر همیشه مهجور واقع می شوند و هیچ
گاه مورد نگاه های مثبت و حمایتی مسئوالن قرار
نمی گیرند .این معابر حتی نظافت هم نمی شوند
و در این روزهای پر بحران دغدغه ساکنان را بیشتر
می کنند ،یکی از این مسیرها که سال هاست مورد
بی مهری قرار گرفته ،بخشی از خیابان سید جمال
الدین اسدآبادی است .با این که شهروندان پیاده
در شهر دارای حقوقی هستند اما در قسمت هایی
در ایــن خیابان حقوق شهروندان فراموش شــده و
برای آن ها پیاده روی مناسبی تعریف نشده است و

I Iصدا و سیما ،لطف ًا ...

برنامه های صدا و سیمای استانی مخاطب پسند
نیست .کاش این روزها که مردم خانه نشین شده
اند به فکر برنامه های خوب ،متنوع و شاد برای
مردم باشند.

 I Iدام در ناظرآباد

با گرم شدن هوا ،دامداری های ناظرآباد دام های
خود را در کوچه ها و زمین های بایر اطراف رها
می کنند .ای کاش در این روزها که ویروس کرونا
بیداد می کند ،بیشتر به سالمت شهروندان و
تامین بهداشت عمومی توجه شود.

 I Iضرورت اطالع رسانی

هر روز یک خبر در فضای مجازی می خوانیم،
یک روز توصیه می شود برخی مواد غذایی خورده
شود ،روز دیگر می گویند این مواد خورده نشود
و ما همچنان بالتکلیف هستیم ،ای کاش اخبار
درســت در خصوص تغذیه در ایــن روزهــا اطالع
رسانی شود.

خبر
بخشش اولیای دم و تالش دادستانی
بجنورد باعث شد؛

برگشت قاتل به زندگی

مردی که در سال  1393با اسلحه شکاری مردی
را به قتل رساند با تالش های دادستانی بجنورد
و بخشش اولیای دم بــاالی دار نرفت .دادستان
عمومی و انقالب بجنورد در این بــاره گفت :در
فروردین سال  1393بر اســاس گــزارش مرجع
انتظامی مبنی بر وقــوع یک فقره تیراندازی با
سالح گرم فردی در شهر حصارگرمخان از توابع
شهرستان بجنورد ،به قتل رسید.
«مسلم محمد یــاران» دربــاره حصول ســازش در
این پرونده افزود :دادگاه تشکیل شده برای این
پرونده حکم قصاص نفس را برای قاتل صادر کرد
و مراحل الزم برای اجــرای حکم انجام شد اما با
تــاش هــای مستمری که توسط ایــن دادستانی
صورت گرفت اولیای دم رضایت قطعی خویش را
اعالم کردند و بدین ترتیب فردی دیگر در استان
بخشیده شد.

خراسان شمالی  43سال پیش
در روزنامه

فعالیت های عمرانی و اجتماعی
دانشجویان در شیروان
روزنامه خراسان در شماره  7852که 23
تیر  1355به چــاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از فعالیت های عمرانی و اجتماعی
دانشجویان در شــیــروان خبر داده اســت.
در این مطلب می خوانیم« :کــار پی کنی و
شفته ریزی سالن اجتماعات [یک] دبستان
در شیروان بوسیله دانشجویان و هنرجویان
شــرکــت کننده در اردوهــــای عــمــران ملی
شماره دو این شهرستان بپایان رسید و کار
دیــوارکــشــی بسرعت ادامـــه دارد .گــزارش
رسیده از شیروان حاکیست که گروه درمانی
و اجتماعی ایــن اردو همچنین با مراجعه
بــه روســتــاهــای امــیــرآبــاد ،حــصــار و ســه یک
آب نسبت به صــدور  240جلد شناسنامه
بهداشتی بــرای روستاییان اقــدام کردند و
کــار واکسیناسیون  250تن از کــودکــان و
دانش آموزان نیز در روستاهای مذکور انجام
شد .تشکیل کالسهای تقویتی و تجدیدی با
شرکت  320تن از دانش آموزان مرکز شهر
از جمله فعالیتهای دانش آموزان و هنرجویان
شرکت کننده در اردوی عمران ملی شماره
دو شیروان است».

عابران همیشه برای تردد در این مسیرها بالتکلیف
هستند« .ایمانی» از شهروندانی است که به گفته
خود همیشه در این مسیر تردد می کند و برای رفتن
به محل کار خود روزی دو بار از این خیابان می گذرد.
این شهروند گفت :متاسفانه از چهارراه امیریه به
سمت چــهــارراه صمدیه لباف پیاده روی مناسبی
وجود ندارد و من همیشه یا خطر را به جان می خرم
و از حاشیه خیابان می روم یا از پیاده روهای مقابل
که متاسفانه اص ً
ال شبیه پیاده رو نیستند استفاده می
کنم.وی اضافه کرد :پیاده رویی که در مقابل اراضی
واگذار شده محل سابق استقرار ارتش وجود دارد ،به
هیچ عنوان نظافت نمی شود و فضوالت سگ های
ولگرد به وفور در آن دیده می شود با این حال از سر
اجبار و جلوگیری از تصادف ،در این معبر تردد می
کنم«.خدابنده» از ساکنان خیابان میرزارضا کرمانی

هم گفت :خیابان تازه بازگشایی شده امیریه شمالی
بدون پیاده روست و خودروها نیز در این خیابان با
سرعت رفت و آمد می کنند و نمی توان در حاشیه
خیابان رفــت و آمــد ک ــرد.وی با بیان ایــن که البته
بخشی از این خیابان روشنایی نــدارد ،افــزود :نبود
پیاده رو و روشنایی ،تردد در این مسیر را به شدت
سخت و خطرناک کرده است اما نمی دانم چرا به
وضعیت این بخش از شهر رسیدگی نمی شود.
این شهروند البته به موارد دیگری در این قسمت از
شهر نیز اشاره و اضافه کرد :از چهارراه فرهنگ سرای
شهروند به سمت چهارراه شهید صفا نیز این مشکل
وجود دارد و با این که در بخشی از پیاده رو گراویه
ریخته شده است اما در بخش دیگری این مورد وجود
ندارد و ما همیشه برای تردد مشکل داریم.
خبرنگار ما برای تایید صحت گفته های شهروندان

سری به این مسیرها می زند ،در مسیرهای یاد شده
حق شهروندان عابر پیاده که سهم بزرگی در شهر
دارند ،فراموش شده است ،در قسمتی از این مسیرها
به ویــژه در تقاطع چهارراه کتاب ،ساخت و سازها
موجب دردسر عابران پیاده شده است و حتی جوی
های آب نیز پر از مصالح ساختمانی هستند و به کلی
پیاده روها نیز مسدود شده اند و سنگ فرش آن ها از
بین رفته است .شهر با وجود بحران کرونا به سمت
بهاری شدن پیش می رود و برخی تمایل بیشتری به
پیاده روی دارند ،کاش این مسیرها نیز سریع تر برای
رعایت حقوق شهروندان ساخته یا به سازی ،ترمیم
و نظافت شــود.در ایــن بــاره «حمیدی» معاون امور
عمرانی شهردار بجنورد می گوید :ساخت پیاده رو
برای مسیرهای بدون پیاده رو در سال جدید برنامه
ریزی می شود.

نزدیک به  ۲برابر طی  ۲۴ساعت؛ همه در خانه بمانیم

طغیان وحشیانه کرونا در استان

 I Iشکایت به سازمان صمت

برخی اصناف بی توجه به نظارت سازمان صمت
دستورالعمل ابالغ شده ساعات تعطیلی را رعایت
نمی کنند؛ انگار قانونی نیست.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در حالی که تا دیــروز آمــار مبتالیان به کرونا در
استان  52نفر بود ،یک باره این بیماری طغیان
وحشیانه کرد و طی  ۲۴ساعت نزدیک به  ۲برابر
و  45مورد جدید ابتال به کووید  19در خراسان
شمالی اعالم شد تا در مجموع تعداد بیماران مبتال
به این ویروس به  97نفر افزایش یابد .سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت :با
اعــام نتایج قطعی آزمایش های انجام شــده ،تا
ظهر  26اسفند  97نفر در خراسان شمالی به این
ویروس مبتال شدند و تعداد آمار فوتی ها نیز به 6
نفر رسید .دکتر «سید احمد هاشمی» افــزود :در

بجنورد  47نفر ،در شیروان  8نفر ،در فــاروج 2
نفر ،در مانه و سملقان  8نفر ،در جاجرم  4نفر ،در
گرمه  3نفر و در اسفراین  25نفر به طور قطعی به
بیماری کووید  ۱۹دچار شده اند️.
وی با اشاره به تالش های مجدانه کادر بهداشتی
و درمانی این دانشگاه و تقدیر از آنان خاطرنشان
کــرد :بــا کوشش هــای شبانه روزی انــجــام شده
تاکنون  24نفر از مبتالیان به این بیماری بهبود
یافته و از مراکز درمانی مرخص شده اند .وی تاکید
کــرد :اگر مــردم می خواهند گــردش این ویروس
مرموز در جامعه قطع شود و جان خود و عزیزان

نبرد ضدکرونایی ارتش به وسعت بجنورد
بــا ه ــدف پیشگیری از شــیــوع ویــــروس کــرونــا در
استان تیپ  ۱۳۰احتیاط پایه شهید دلجویان ارتش
روز گذشته رزمایش پدافند بیولوژیکی را برگزار کرد.
فرمانده تیپ  ۱۳۰مستقل پیاده شهید دلجویان
ارتش خراسان شمالی با بیان این که این رزمایش
با رمــز محمد رســول ا(...ص) و با شعار «بــا والیت
تا شهادت» در راستای بیانات رهبر معظم انقالب
اسالمی برگزار شد ،افــزود :مجموعه تیپ ،منازل
سازمانی ارتش و اماکن عمومی شهر بجنورد از جمله

ایستگاه های خط واحد ،اتوبوس های بین شهری،
خودروهای شخصی ،دستگاه های خودپرداز ،مغازه
ها و مبلمان شهری توسط ایــن تیپ ضدعفونی و
گندزدایی شد.
به گفته سرهنگ «احمد دالور» گروه جهادی مبارزه
با ویــروس کرونا این رزمایش رابــرگــزار کرد و مواد
ضدعفونی کننده مورد استفاده در این رزمایش طبق
استانداردها با همکاری و مشارکت دانشگاه علوم
پزشکی استان تهیه شد.

اخبار

زهرکرونا بر تولید و صادرات
شیری-شیوع کرونا بر تولید و صادرات تأثیر منفی گذاشت.رئیس خانه صنعت و معدن خراسان
شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما اظهارکرد :با شیوع کرونا و بسته شدن مرزها ،کار صادرات
با مشکل مواجه شد که تأثیر مستقیمی بر تولید دارد.
«حیدریان» افزود :از آن جایی که تجمع و ازدحام افراد در شرایط کنونی احتمال انتقال ویروس
کرونا را افزایش می دهد ،پیشنهاد تعطیلی واحدهای صنعتی را داده ایــم.وی با بیان این که
احتمال شیوع ویروس کرونا در کارخانه ها زیاد است ،افزود :پیشنهاد دادیم فعالیت واحدهای
تولیدی فع ً
ال به حالت تعلیق درآید.
وی اضافه کرد :خسارت تعطیلی یک هفته ای کارخانه ها در برابر خسارت بیماری نیروی انسانی
چشمگیر نیست.
وی با بیان این که تعدادی از واحدها برای سالمت کارکنان خود ،کارگاه های تولیدی و صنعتی
خود را تعطیل کرده اند ،ادامه داد :در صورتی که نیاز به فعالیت یکی از واحدهای تولیدی باشد
برای حفظ سالمت کارکنان ،با رعایت نکات بهداشتی فعالیت خواهد کرد.

صدور  211اخطار بهداشتی برای متخلفان
اسدی -از  5تا  23اسفند امسال  211اخطار بهداشتی برای مراکز متخلف توزیع و فروش مواد
غذایی و اماکن عمومی صادر شده است .این خبر را مدیر سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی اعالم و اضافه کرد :در این بازه زمانی  4هزار و  48بازدید از رستوران ها ،آشپزخانه
ها ،مساجد ،مراکز آموزشی و پرورشی ،نانوایی ها ،مراکز توزیع و عرضه محصوالت غذایی ،مراکز
نظامی ،بیمارستان ها و درمانگاه ها ،جایگاه های سوخت و محیط های کارگری و کارگاهی انجام
شده است.
«نوروزیان» با بیان این که در همین زمان به  8هزار و  552نفر و  2هزار و  368تیم آموزش هایی در
خصوص رعایت بهداشت محیط و حرفه ای مرتبط با ویروس کرونا ارائه شده است ،افزود :در این
مدت  473جلسه برگزار و  186بار با ادارات مرتبط مکاتبه شده است.

عطر میوه های تنظیم بازار در استان
توزیع میوه تنظیم بازار از روز گذشته در استان آغاز شد.رئیس اتحادیه میوه و تره بار عمده و خرده
فروشی بجنورد در این باره به خبرنگار ما گفت :به منظور کنترل شیوع کرونا تقاضا می شود مردم
برای خرید میوه در میدان میوه و تره بار تجمع نکنند« .فیروزه» با بیان این که هزار و  200تن میوه
شب عید برای استان ذخیره شده است ،افزود :توزیع  700تن پرتقال و  500تن سیب در استان
از صبح دوشنبه آغاز شد.
وی اضافه کرد :بر اساس نرخ مصوب ،سیب تنظیم بازار به ازای هر کیلوگرم  5هزار و  500تومان
و پرتقال هر کیلوگرم  6هزار تومان عرضه می شود.وی گفت :برای توزیع میوه تنظیم بازار در
بجنورد  90نقطه شهری در نظر گرفته شده است تا مردم به راحتی بتوانند میوه موردنظرشان
را خریداری کنند.وی خاطرنشان کرد :برای پیشگیری از گسترش کرونا تمام فروشندگان میوه
رعایت موارد بهداشتی را در دستور کار خود قرار داده اند.

شان برای شان اهمیت دارد ،باید در خانه بمانند
و از منزل خود خارج نشوند.
وی افــزود :آزمایش  219نفر از مــوارد مشکوک
نیز منفی گــزارش شده است و هم اکنون 144
بیمار مشکوک به ابتال به کووید  19در بیمارستان
های استان بستری هستند.دکتر هاشمی ضمن
هشدار جدی به رعایت نکات بهداشتی ،بر پرهیز
از تجمعات و مسافرت های غیر ضروری تاکید کرد.
وی توصیه کرد :رعایت مسائل بهداشتی و شست
و شوی مکرر دست ها ،تماس نداشتن با بیماران
و پرهیز از دست زدن به سر و صورت به خصوص به

ناحیه چشم ،بینی و دهان ضروری است .سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی خــراســان شمالی گفت:
جامعه امروز نیازمند حفظ آرامش روانی و رعایت
بهداشت عمومی به عنوان مهمترین روش مقابله با
«کرونا ویروس» است.دکتر «هاشمی» خاطرنشان
کرد :بزرگ نمایی و ارائه نظرهای غیرکارشناسی
پیرامون ویــروس کرونا که عمدت ًا در شبکههای
مجازی مطرح میشود نه تنها به کنترل و مهار
این ویروس کمک نمیکند بلکه ضمن برهم زدن
آرامش جامعه ،نوعی ترس و دلهره را نیز در بین
شهروندان ایجاد میکند.

اخبار
دادستان راز و جرگالن خبر داد:

سرنوشت پرونده مرگ دختر
 17ساله

تحقیقات تکمیلی در خصوص مــرگ دختر 17
ساله راز و جرگالنی بر اثر سوختگی در حال انجام
است .دادستان عمومی و انقالب راز و جرگالن با
اعالم این خبر افزود :طبق اعالم پلیس آگاهی راز
و جرگالن مبنی بر وقوع یک فقره خودسوزی دختر
 17ساله ساکن روستای قره قاچ با تشکیل پرونده
قضایی رسیدگی به این موضوع آغاز شد«.بدری»
با اشاره به بازدید میدانی صورت گرفته از سوی
مقام قضایی و مرجع انتظامی خاطرنشان کرد:
شواهد و قراین موجود حکایت از این دارد که این
دختر  17ساله با وجــود مشکالتی که متعاقب
طالق پدر و مادرش از یکدیگر و زندگی با نامادری
و برادر و خواهر ناتنی اش داشت در نهایت اقدام
به خودسوزی و پس از اعــزام به بیمارستانی در
مشهد فوت کرد.این مقام قضایی تصریح کرد:
ابعاد مختلف این رویــداد در حال بررسی است
و به محض وصول نظریه پزشکی قانونی و پایان
تحقیقات تکمیلی ،تصمیم قضایی مقتضی گرفته
خواهد شد.

طرح تشدید نظارت بر
فراورده های خام دامی

میم پــرور -طــرح تشدید نــظــارت بهداشتی بر
فراورده های خام دامی در فاروج اجرا شد.دکتر
«شاهین احمدی» رئیس شبکه دام پزشکی فاروج
با بیان این مطلب اظهارکرد :در این طرح که شامل
بازدیدهای روزانــه از مراکز در 2شیفت کــاری و
گشت های مشترک با شبکه بهداشت ،اداره صمت
و تعزیرات حکومتی به صورت دوره ای است ،تمام
مراکز ،رستوران ها و طباخی ها و  ...تحت نظارت
قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد :قبل از اجرای این طرح همه مراکز
مــذکــور موظف بــه رعــایــت تمام نکات و شرایط
بهداشتی و امنیت زیستی در خصوص پیشگیری از
شیوع کرونا شدند و استفاده از تجهیزات از جمله
ماسک ،دستکش یک بار مصرف ،لباس کار ،پیش
بند یک بار مصرف و محلول های ضدعفونی کننده
و شست و شوی لوازم کار با مواد شوینده مناسب
الزامی شده است.
وی اظهار کــرد :هرگونه قطعه بندی در مراکز
عرضه فراورده های خام دامی غیرمجاز است و به
شهروندان پیشنهاد می شود در راستای پیشگیری
از خطرات احتمالی از محصوالت بسته بندی
شناسنامه دار موجود در مراکز عرضه استفاده و از
تجمع خودداری کنند.

