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قربانی جدید آلبالغ 

تجهیزات ضد »کرونا« کیمیا شد

 اما و اگرهای صعود فوتسال بانوان 
به لیگ برتر

Kیک شنبه       4 اسفند ۱۳۹8    ۲8 جمادی الثانی۱44۱   ۲۳ فوریه ۲0۲0      8 صفحه     شماره ۳۲۱۹     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

ردای نمایندگی خبرگان 
در استان بر دوش آیت ا... 
فیاضی نشست

صفحه ۲ صفحه ۲

فهرست نمایندگان مجلس شورای اسالمی در استان به کلی تغییر کرد

تازه نفس ها در بهارستان

گزارشی از 4 محله؛ امکانات زیر صفر

۳ دهه چین و چروک بر چهره »باقرخان«

 وداع باشکوه
 با شهید »عباس عبدی«

با حضور وزیر نیرو انجام می شود؛

 امروز؛ مراسم افتتاح 
دو پروژه آب و فاضالب در استان

امروز و البته در هجدهمین هفته از پویش #الف_ب_ایران، قرار است مراسم 
شهر  گلستان  مسکونی  واحدهای  و  آشخانه  شهر  فاضالب  پروژه   دو  افتتاح 
بجنورد با حضور وزیر نیرو برگزار و گامی دیگر در خدمت رسانی بهتر به هم 

استانی ها در خصوص بهره مندی از شبکه فاضالب شهری برداشته شود...

با منتخبان و جاماندگان
تبریک به منتخبان و خسته نباشید به جاماندگان از بهارستان. هفته گذشته عالوه بر این 
که هفته سرنوشت قوه مقننه بود، مسابقه خیرات بین نامزدهای مجلس شورای اسالمی با 
تمام توان برگزار شد. به نظر نگارنده ، آن هایی که موفق شدند بار سنگینی از سوی موکالن 

بر دوش شان گذاشته شد و باید تریبون استان را در مجلس شورای اسالمی به ...

یادداشت سردبیر

ولی زاده

صفحه ۲

صفحه ۳



IIکنیدIآسفالتIراI»عدالت«Iخیابان
مرمت  بــرای  خواهشمندیم  ــاروج  ف شــهــرداری  از 

آسفالت و تابلوی خیابان عدالت اقدام کند.

IIتبلیغاتIازIشهرIسازیIپاک
خیابان  در  شمشادها  کاشت  مسیر  و  سبز  فضای 
برای  محلی  شنبه،  روز  در  بجنورد  شمالی  امیریه 
کاش  ای  بود،  شده  پاره  تکه  تبلیغاتی  پوسترهای 

کمی هم به فکر نظافت شهرمان بودیم.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی یک شنبه  4 اسفند ۱۳۹۸     ۲۸ جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۲۱۹            2

با  شمالی  خراسان  در  انتخابات  ماراتن  پایان  سوت 
در  اســتــان  ــای  ه شهرستان  ــردم  م منتخبان  معرفی 
به  نگاهی  ــد.  درآمـ صــدا  بــه  اســامــی  شـــورای  مجلس 
فهرست منتخبان بهارستان نشان می دهد که ترکیب 
یازدهم  مجلس  در  استان  های  شهرستان  نمایندگان 
کامًا جدید است و هیچ یک از نمایندگان فعلی استان 
بهارستان  مسافر  دیگر  باری  نتوانستند  ملت،  خانه  در 
این خطه، روی صندلی  از  شوند و چهره های جدیدی 
های سبز مجلس شورای اسامی خواهند نشست. پس 
از شمارش آرا مشخص شد مردم حوزه انتخابیه بجنورد 
و  مانه  جاجرم،  گرمه،  بجنورد،  های  شهرستان  شامل 
سملقان و راز و جرگان »سید محمد پاکمهر« و »محمد 
وحیدی« را راهی خانه ملت کردند. از سوی دیگر »علی 

حسین  ا...  »امان  شیروان  و  انتخابیه  حوزه  در  جدی« 
این  ــردم  م منتخب  اسفراین  انتخابیه  ــوزه  ح در  ــور«  پ
اسامی  شورای  مجلس  در  حضور  برای  ها  شهرستان 
»علی  قــوچــان،  و  فـــاروج  انتخابیه  ــوزه  ح در  و  شدند 
کسب  بهارستان  در  حضور  برای  را  الزم  آرای  آذری« 
استان  منتخب  نمایندگان  ترکیب  ترتیب  بدین  کرد. 
شد  کامل  اسامی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  در 
و مجلس یازدهم شاهد حضور چهره های جدید و تازه 
نفس خواهد بود. نشست خبری با محوریت انتخابات با 
حضور استاندار خراسان شمالی، رئیس ستاد انتخابات 
و سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان شب 
در  انتخابیه  های  حوزه  منتخبان  و  شد  برگزار  گذشته 

استان معرفی شدند.

حوزه  در  مردم  منتخبان  ترتیب  به  اندازیم  می  نگاهی 
های انتخابیه استان:

اعالم  طبق  ترتیب  )بــه  بجنورد  انتخابیه  ــوزه  ح
 -1 دیـــروز(:   ۱۷:۳۲ ساعت  در  برنا  خبرگزاری 
وحیدی  محمد   -2 رای    ۶۷۰۲۲ پاکمهر  محمد  سید 
ثــروتــی۵۲۲۸۲رای  الرضا  موسی   -3 ۵۷۷4۰رای 
علی   -5 44۶۷۳رای  ــر  فـ ــن  ــی ــاه ش جــــواد   -4
۲۱۰۷۰رای  وحدانی  رضا   -6 قربانی۳۳۳۰۰رای 
بقایی  ــدا  ن  -8 ۱۲۹۰۰رای  ضمیریان  محمد   -7
۱۲۷۳۶ رای 9- علی اکبر رمضانی ۷۲۲۳ رای 10- 
یزدانی  محمد   -11 ۶۲۲۶ رای  قربانی  محمدرضا 
 -13 4۶۱۰رای  جعفری  حسین   -12 4۹۶۹رای 
 ۳۶۰۰ 4۳4۸ رای 14- سعید وحیدی  رضا اصغری 
امیرعلی   -16 رای   ۳۱۲۱ شاهدی  حسن   -15 رای   
 ۲۱۷۹ ساعدی  ا...  روح   -17 رای    ۲۳۵۰ احمدی 
محمد   -19 رای   ۲۱۶۲ ارزمانی  کوروش   -18 رای 

حسینی  ابراهیم   -20 رای   ۲۰۲۶ محمدی  ابراهیم 
کاته ۱۷۵۲  رای

جدی  علی   -1 ترتیب(:  )به  شیروان  انتخابیه  حوزه 
 -3 رای   ۲4۱۳۶ اسدی  قربانعلی   -2 رای   ۲۸۷۷۹
محمد محمدزاده قانعی 4۷۵۰ رای 4- فریمان ابراهیم 
زاده 4۲۶۸ رای 5- یلدا سخن لطیف ۳۰۸۰ رای 6- 
صفرعلی شعبانیان ۳۷۰ رای 7- اصغر قونیانلوئی سرخ 

قلعه ۲۰۰ رای 8- ادریس مخبری گلیان ۶۵ رای

ا...  امان   -1 ترتیب(:  )به  اسفراین  انتخابیه  حوزه 
 ۱۸۳۶۵ قوامی  هادی   -2 رای   ۱۹۳۱۲ پور  حسین 
قاسم   -4 رای   ۱۷۶۰۳ آرام  غامحسین   -3 رای 
رای   ۲۱۲۱ غامی  مسلم   -5 رای   ۲4۰۱ عباسپور 
6- حسن ابراهیم زاده 4۸۸ رای 7- میثم لعل عوض 
9- کریم  ۱۸۵ رای  8- عباس زحمتی  4۰۱ رای  پور 

زمانی ۱۰۲ رای

فهرست نمایندگان مجلس شورای اسالمی در استان به کلی تغییر کرد

تازه نفس ها در بهارستان

مرتضوی- دیروز باری دیگر در کوچه پس کوچه های 
ما،  خبرنگار  گزارش  به  پیچید.  شهادت  عطر  شهر  این 
مراسم تشییع با شکوه پیکر پاک شهید »عباس عبدی« 

از تحمل سال ها درد  باالی 70 درصد که پس  جانباز 
با  گذشته  روز  شد،  نائل  شهادت  رفیع  درجه  به  رنج،  و 
حضور پرشور مردم و مسئوالن  از مقابل مسجد انقاب 

تا میدان کارگر بجنورد برگزار و پس از اقامه نماز بر پیکر 
این شهید توسط آیت ا... »یعقوبی« نماینده ولی فقیه در 
خراسان شمالی، برای خاک سپاری به قطعه یک گلزار 

آرام  خود  ابدی  خانه  در  و  شد  منتقل  بجنورد  شهدای 
»عباس  شهید  جانباز  است،  حاکی  گزارش  گرفت.این 
عبدی« در دوران دفاع مقدس سرباز ارتش و از ناحیه پا 
و دست به درجه جانبازی نائل شده بود و پس از بستری 
در بیمارستان به واسطه جراحت های بسیار دعوت حق 

را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.

وداع باشکوه با شهید »عباس عبدی«

با منتخبان و جاماندگان
نباشید  خسته  و  منتخبان  به  تبریک  زاده-  ولی 
عاوه  گذشته  هفته  بهارستان.  از  جاماندگان  به 
مسابقه  بود،  مقننه  قوه  سرنوشت  هفته  که  این  بر 
با  اسامی  شورای  مجلس  نامزدهای  بین  خیرات 
تمام توان برگزار شد. به نظر نگارنده، آن هایی که 
موفق شدند بار سنگینی از سوی موکان بر دوش 
شان گذاشته شد و باید تریبون استان را در مجلس 
استان  شأن  در  که  جایگاهی  به  اسامی  شــورای 
است برگردانند و موتور خاموش توسعه استان را به 
حرکت درآورند. اکنون وقت آن است که منتخبان 
جدید، چراغ های خدمت را پر نور کنند. البته جا 
انتخابات شدند و  وارد عرصه  به آن هایی که  دارد 
قرار  منتخبان  فهرست  در  و  بازماندند  راه  ادامه  از 
مریزاد  دست  حتی  و  نباشید  خسته  نیز  نگرفتند 
گفت زیرا آن ها وارد کارزار شدند و خود را در معرض 
رأی مردم قرار دادند ولی به مجلس نرسیدند، لذا 
و  ارزشمند  نگارنده بسیار  به نظر  این حضور  نقش 
و  شور  گرمی،  باعث  حضور  این  است؛  تقدیر  قابل 
این  در  قدمی  هر  شد؛  انتخابات  میدان  در  شعف 
وادی به نفع نظام بود لذا اقدام نامزدهای بازمانده 
از نمایندگی بسیار قابل ستایش است،اما از امروز 
به بعد انتظار افکار عمومی از آنان این است که اگر 
منتخبان  به  داشتند  استان  برای  طرحی   و  برنامه 
گیرد.  قــرار  استان  استفاده  مــورد  تا  کنند  عرضه 
امر  تبلیغات  در  رقابت  که  طور  همان  است  بدیهی 
پسندیده ای بود امروز رفاقت، همکاری و همدلی 
همکاری  تحقق  با  واقع  در  و  است  پسندیده  امری 
و همدلی مردم عیار صداقت خدمتگزاران خود را 
عمًا  دیگر  را  رقابت  بنابراین  آورند،  می  دست  به 
کنار بگذاریم و فایل خدمت را در قالب همکاری باز 
کنیم. انتخابات تمام شد!! پرونده رقابت را ببندیم. 
جان سخن این که منتخبان مردم نیز تابلوی همه 
رقیب  دیگر  را  نشده  انتخاب  داوطلبان  ستادهای 
تا  بگذارند  نمایش  به  را  خود  صدر  سعه  و  نخوانند 
همه با هم کشتی به ِگل نشسته استان را به ساحل 

هدایت کنیم. باشد که چنین باشد.

جلسه با وزیر برای تعیین 
تکلیف مدارس برگزار می شود

برای  ــرورش  پ و  ــوزش  آم وزیــر  با  ای  جلسه  علوی- 
تعیین تکلیف مدارس در آخر هفته برگزار می شود. 
»سعیدی« مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی 
در گفت و گو با خبرنگار ما درباره تعطیلی احتمالی 
اظهار  مطلب  این  بیان  با  »کرونا«  خاطر  به  مــدارس 
کرد:  طی این هفته قرار است جلسه ای دیگر با رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان داشته باشیم و پس از 
شد. خواهد  اعام  نتیجه  جلسات  این  برگزاری 

ردای نمایندگی خبرگان 
در استان بر دوش آیت ا... 

فیاضی نشست
بر  استان  در  خبرگان  مجلس  نمایندگی  ردای 
پی  در  نشست.  فیاضی«  »غامرضا  ا...  آیت  دوش 
مجلس  ای  دوره  میان  انتخابات  آرای  شمارش 
به  فیاضی«  »غامرضا  ا...  آیت  رهبری،  خبرگان 
در  شمالی  خراسان  استان  مردم  نماینده  عنوان 

این مجلس انتخاب شد.

پیام کوتاه: 2000999
            تلفن: 32247222 -058 
            نمابر: 058-32247223

BOJNORD@khorasannews.com :ایمیل          
090 33 33         تلگرام: 7010

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

اجرای  طرح آب رسانی 
روستایی

روزنامه خراسان در شماره 7674 که 12 آذر 
1354 به چاپ رسید، در مطلبی در صفحه 2 
از اجرای طرح آب رسانی روستایی خبر داده 
»قــرارداد  خوانیم:  می  مطلب  این  در  اســت. 
روستایی  آبرسانی  طــرح  ــرای  اج به  مربوط 
تعاون  کل  اداره  بین  سملقان  در  بخش  واقع 
امضا  پیمانکار  و  خراسان  روستاهای  امور  و 
برای  گردید.  آغاز  آن  اجرایی  کارهای  و  شد 
اجرای طرح مذکور 2878852 ریال اعتبار 
از محل اعتبارات عمرانی تامین شده است.« 
است:  آمــده  صفحه  این  در  دیگر  مطلبی  در 
»طی آبان ماه گذشته 2386 نفر جهانگرد و 
گردی  جهان  بدفاتر  خارجی  و  ایرانی  مسافر 
اند  کرده  مراجعه  تایباد  و  بجنورد  مشهد،  در 
و  آنان جزوه ها  بین  که ضمن راهنمایی الزم 

بروشورهای راهنما توزیع شده است.«

یادداشت سردبیر   

خبر   

حرف مردم   

خبر 

اخبار

#کاالی_استاندارد_ایرانی_میخرم   

با استاندارد بیشتر آشناشویم
هم استانی گرامی، برای آگاهی از نکات مهم استاندارد طا، آسانسور، مراکز تفریحی و... به نشانی www.nkh-isiri.ir بخش فرم ها- قسمت 

ترویج فرهنگ استاندارد و برای دریافت رایگان آخرین تغییرات متن استانداردهای ملی به نشانی standard.  isiri.gov.ir مراجعه فرمایید.

   با ارسال کد ده رقمی ذیل عامت استاندارد به سامانه پیامکی 10001517 ، از اصالت عامت استاندارد روی کاال مطمئن شوید. 

نکات مهم استانداردهای ملی 
)سامانه سفیر(

www.nkh-isiri.ir

دریافت رایگان آخرین تغییرات متن 
استانداردهای ملی

http://standard.isiri.gov.ir

بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن 
منبسط شونده )مطابق استاندارد ملی شماره 11108(

شونده  منبسط  استایرن  پلی  های  دانه  از  شده  ساخته  صفحات  و  ها  بلوک  خرید  هنگام  در 
استاندارد )مطابق استاندارد ملی شماره ۱۱۱۰۸(، به نکات زیر دقت شود:

   ساختارهای صفحه باید به صورت یکی از موارد صفحه برش خورده، صفحه قالب گیری شده و بلوک 

سقفی باشد. 

 EHD ،)با کارکرد باال( HD ،)با کارکرد معمولی( SD پلی استایرن منبسط باید در یکی از چهار نوع   

)با کارکرد بسیار باال( و UHD )با کارکرد ویژه( طبقه بندی شود.

   فرآورده های پلی استایرن منبسط شده مورد استفاده در ساختمان باید از نظر رفتار واکنش در برابر 

آتش، از نوع کندسوز شده )خود خاموش شو( بوده و دارای طبقه E باشد.

   حداقل چگالی اسمی برای نوع پرمصرف SD ، 12  می باشد.

   بلوک ها باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند. سطح بلوک باید نسبتا صاف باشد و بین دانه های 

پلی استایرن فاصله مشخص ظاهری وجود نداشته باشد. 

یا عامت تجاری تولید کننده، تاریخ تولید، نوع، طبقه واکنش در مقابل آتش،  نام     مواردی شامل 

ابعاد اسمی و عامت استاندارد در صورت دارا بودن پروانه کاربرد عامت استاندارد، باید بر روی تمام 

صفحات و بلوک های تولیدی کارخانه به صورت پاک نشدنی، ممهور/ چاپ / حک شود. در صورت 

استفاده از چاپ یا برچسب این کار باید به نحو تثبیت شده صورت گیرد، به گونه ای که امکان پاک شدن 

یا جدا شدن در حین نقل و انتقال وجود نداشته باشد.

   از آن جایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل )مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای 

تجاری، اداری مستقل و ...( در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند. این دیوارها باید از 

الیه بلوک های پلی استایرن عبور کرده و تا سقف سازه ای )یعنی زیر تیرچه یا بتن( امتداد داشته باشند، 

یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود به گونه ای که بلوک های پلی استایرن در این قسمت 

بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به 

وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیری شود.

   همه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هر گونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت 

محل نگهداری بلوک ها توجیه شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری 

بلوک ها الزامی است. تعدادی کپسول آتش نشانی نیز در نزدیکی محل نگهداری بلوک ها پیش بینی شود.

   برای اخذ نشان استاندارد بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده، 

باید نتیجه آزمون های چگالی اسمی، حداقل مقاومت یا تنش فشاری در 1 درصد تغییر شکل، حداقل 

مقاومت خمشی در هر جهت، حداکثر تغییرات ابعادی بعد از 48 ساعت در دمای 70 درجه سلسیوس 

 ... و  شعله(  روی  )پیش  آتش  برابر  در  واکنش  و  حجمی(  )درصد  آب  جذب  حداکثر  درصد،  حسب  بر 

مطابق با استاندارد ملی باشد.



محمد آگاهی

تا  کنید  می  باز  را  تان  منزل  پنجره  وقتی  کنید  تصور 
هوای تازه را استشمام کنید یا منظره زیبایی را ببینید 
به جای زیبایی ها انواع زشتی ها را ببینید؛ از خندقی 
پر از تعفن و لجنزار گرفته تا مصرف مواد مخدر صنعتی 
و افرادخاص. ده ها خانوار از ساکنان کوی امام هادی 
)ع( سال هاست وقتی پنجره منزل شان را باز می کنند 
می  استشمام  را  فاضالب  بوی  مطبوع،  بوی  جای  به 
صدای  شنیدن  یا  ها  پرنده  پرواز  دیدن  جای  به  و  کنند 
آنان، پرواز انواع حشرات را می بینند و صدای قورباغه 

ها را می شنوند و سگ های ولگرد را می بینند.

I وعده های فراموش شده
دهی  ســامــان  ــرای  ب مسئوالن  ــده  وع از  هاست  ســال 
کوی  از  نقطه  این  مردم  اما  گذرد  می  بجنورد  خندق 
وعده  چه  مسئوالن  اند  کرده  فراموش  هــادی)ع(  امام 
هایی به آنان داده اند. آن ها حتی به دیدن صحنه های 
خرید و فروش مواد و مصرف آن عادت کرده اند. وقتی 
مشغول  آلوده  خندق  این  در  که  بینم  می  را  کودکانی 
بازی هستند آینده شان جلوی چشمانم می آید. با خود 
می اندیشم آیا استاندار، شهردار یا فرماندار این صحنه 

ها را به چشم دیده اند؟

I زخم های 30 ساله یک جاده
دارند  متعددی  مشکالت  هــادی)ع(  امام  کوی   اهالی 
آن  دسترسی  جاده  است.  خندق  آن  ترین  شاخص  که 
 3 باقرخان  روستای  و  دیگر  محله  چند  تردد  محل  که 
است و در انتها به کارخانه آسفالت شهرداری، کنارگذر 
شرایط  رســد  مــی  جــاویــد  ــارک  پ گورستان  و  شمالی 
در  ویژه  به  باال  تردد  وجود  با  مسیر  این  دارد.  بغرنجی 
روزهای پنج شنبه هنوز شرایط حدود 30 سال گذشته 
را دارد با همان عرض و آسفالت. در برخی قسمت های 
این جاده در پی بارش های اخیر چاله هایی ایجاد شده 
است که اگر راننده داخل آن ها بیفتد بعید به نظر می 
که  است  حالی  در  این  شود.  خارج  سالم  خودرو  رسد 
برخوردار  کافی  روشنایی  از  جاده  این  شب  تاریکی  در 
چاله  ایــن  ــل  داخ در  خــودروهــا  اســت  ممکن  و  نیست 
در  بارها  شمالی«  »خراسان  البته روزنامه  بیفتند.  ها 
وجود  با  اما  نوشته  جاده  این  اسفناک  شرایط  خصوص 
آن که شهرداری یکی از استفاده کننده ها از این جاده 
برای رسیدن به کارخانه سنگ شکن است تنها به وعده 

بسنده کرده و هنوز برای اصالح آن اقدامی انجام نداده 
است.

I دریاچه ای از زباله
از کوی امام هــادی)ع( عبور می کنم و به محله شیردل 
می رسم. انتهای  آن به خندق بجنورد می رسد اما به جای 
منازل مسکونی کنار خندق زمین های کشاورزی وجود 
دارد. به خودم امیدواری می دهم که در این محل حتمًا 

از آب خندق برای کشاورزی و کشت صیفی جات استفاده 
نمی شود. اما خندق یک چهره این محله است و در طرف 
دیگر زمین های بایر وسیعی  را می بینم که تا چشم کار می 
کند پر از زباله شده است. گویا این جا دریاچه ای از زباله 
است که تمام آن در قاب دوربین عکاس ما نمی گنجد. 
زندگی  شرایط  گویای  منازل  ظاهر  روم  می  که  پیشتر 
اهالی است که اغلب آنان کارگر ساختمانی هستند و سال 

هاست هفته ای یک روز کار گیرشان نمی آید.

I نگرانی از آینده کودکان
کودکان در زمین های خاکی مشغول بازی فوتبال با توپ 
های پاره هستند. صحنه ای که در کوی امام هادی)ع(، 
است  آن  از  حاکی  بینم  می   2 و  یک  باقرخان  و  شیردل 
که هیچ یک از این محله ها از کمترین امکانات تفریحی 
 2 باقرخان  محله  در  نیستند.وقتی  برخوردار  ورزشــی  و 

با مردم همکالم می شوم و از آنان در خصوص کمبودها 
سوال می کنم.

آنان  صفر.  حد  در  امکانات  بنویسید  گویند:  می  ها  آن   
همچون اهالی دیگر محالتی که به آنان سر زدیم از آینده 
داشتن  از  که  فرزندانی  هستند؛  نگران  شان  فرزندان 
حداقل امکانات تفریحی، ورزشی و فرهنگی بی بهره اند. 
نبود ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب و همچنین امتناع 

از تردد در این محل بر مشکالت اهالی برای  تاکسی ها 
رفتن به مرکز شهر و استفاده از خدمات آموزشی در دیگر 

نقاط افزوده است. 
با آن که هوا  باقرخان عبور می کنم  از کوچه های  وقتی 
هنوز سرد است با هجوم پشه ها رو به رو می شوم و وقتی 
وجود طویله ها را می بینم متوجه چرایی آن می شوم و با 

خودم می گویم این جا در تابستان چگونه است؟

3 گزارش روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         یک شنبه  4 اسفند ۱۳۹۸     ۲۸ جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۲۱۹

گزارشی از 4 محله؛ امکانات زیر صفر

۳ دهه چین و چروک بر چهره »باقرخان«



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی یک شنبه  4 اسفند ۱۳۹۸     ۲۸ جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۲۱۹            4 نخبگان فردا



۵روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی نخبگان فردا          یک شنبه  4 اسفند ۱۳۹۸     ۲۸ جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۲۱۹



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی یک شنبه  4 اسفند ۱۳۹۸     ۲۸ جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۲۱۹            ۶ جامعه

صدیقی
آبرو  بی  و  اعتبار  بی  را  او  اش  خواهی  زیــاده   
اعمال  بــه  دســت  توانمندی،  عین  در  ــرد.  ک
اش  ناخلف  دوســتــان  بــا  و  زد  مــی  مجرمانه 
را  احشام  و  زدنــد  می  گله  به  گــرگ  همچون 

سرقت می کردند.
زیرکانه  نقشه  با  کرد  نمی  فکر  گوید:  می   
ای که داشت روزی دستش رو شود و پشت 
کارهای  جوابگوی  و  گیرد  قرار  محاکمه  میز 
باید  خودش  گفته  حاالبه  شود.  نادرستش 
آبرویی  بــی  البته  و  پشیمانی  دنیا  یــک  بــا 
مال  عفو  انتظار  به  زنــدان  های  میله  پشت 
اش  محکومیت  روزهای  و  بنشیند  باختگان 
را یکی یکی خط بزند. در ادامه گفت و گوی 
می  نظر  از  زندانی  مرد  یک  با  را  ما  خبرنگار 

گذرانید.
به چه جرمی زندانی شده ای؟

به خاطر سرقت و فروش مال غیر، االن مدتی 
ام  ورزی  طمع  عاقبت  به  ها  میله  پشت  است 

فکر می کنم.
چرا دست به سرقت می زدی؟ مگر 

نیاز مالی داشتی؟
کارگر  چند  خــودم  نداشتم.  مالی  نیاز  اصــًا 

داشتم که برایم کار می کردند.
داخل  را  آدم  خواهی  زیــاده  و  طمع  راستش   
این  در  نابابم  دوستان  البته  انــدازد.  می  چاه 
غلط  مشاوره  با  مرا  و  نبودند  تاثیر  بی  ماجرا 

گمراه و وارد بیراهه کردند.
شغل ات چه بود و چه چیزهایی 

سرقت می کردی؟
شغل ام دامداری بود. تعداد زیادی دام سبک 
دوستانم  ام  شغل  خاطر  به  که  دارم  و  داشتم 
مجرمانه  اعمال  بر  گذاشتن  سرپوش  بــرای 
سرقت  به  دست  دادنــد  پیشنهاد  من  به  شان 

احشام بزنیم.
موقع سرقت همدست داشتی؟

بله، این کار به تنهایی انجام نمی شد! من و 2 
نفر دیگر این کار را انجام می دادیم. البته من 
منتقل  نظر  مورد  محل  به  را  گوسفندان  فقط 
لو نرود خودم  می کردم و برای این که ماجرا 
دیگرم  همدست  دو  و  شدم  نمی  کار  این  وارد 
و  فروختند  می  را  ها  آن  احشام  سرقت  از  بعد 

سهم خودشان را بر می داشتند.
شگرد سرقت تان چگونه بود که 

صاحبان احشام متوجه نمی شدند؟
زیـــادی گوسفند  تــعــداد  و  بــودم  ــدار  مــن دامـ
چرا  برای  را  گوسفندان  که  روزهایی  داشتم. 
داشتم  نقشه  قبل  از  چون  بردم  می  صحرا  به 
چرا  مشغول  که  دیگر  های  گله  نزدیک  را  گله 
بودند، می بردم. بعد از آن با چوپانان مشغول 
خوش و بش می شدیم تا این که در یک فرصت 
مناسب در ساعات پایانی روز گله ها  را با هم 
از  تــعــدادی  پــای  و  دســت  و  ــردم  ک می  قاطی 
گوسفندان گله های دیگر را می بستم و آن ها 
تا بقیه کارها را  را در گوشه ای رها می کردم 
همدستانم انجام دهند. البته بعضی از مواقع 
پای گوسفندانی  و  دست  نمی شد  فرصت  که 
از  بعد  ببندم  بودند  شــده  ام  گله  وارد  که  را 
بازگشت به دامداری و قبل از این که صاحبان 
آن ها سراغ شان را بگیرند دوستان سارقم آن 

ها را می بردند و به افراد غریبه می فروختند.
آیا مال باختگان به تو شک می کردند؟

داشتم  گوسفند  زیادی  تعداد  خودم  چون  نه، 
سرقت  پشت  که  کــرد  نمی  را   فکرش  کسی 
به  بارها  البته همدستانم  باشم.  احشام آن ها 
خاطر سرقت های مختلف دستگیر می شدند 
کشیدند  می  وسط  را  من  پای  که  بار  هر  اما 
را  آن  توانستند  نمی  نداشتند  مدرکی  چون 

ثابت کنند.
سابقه کیفری و اعتیاد داشتی؟

سابقه نداشتم و اولین بار است که سر از زندان 
در می آورم. اعتیاد نداشتم اما به شکل تفننی 
با دوستانم مواد مصرف می کردیم. چون مدام 
در  نبود  دسترس  در  دارو  و  بودیم  بیابان  در 
مواقع مریضی از جمله سرماخوردگی از مواد 

سنتی استفاده می کردیم.
خانواده و فرزند داری؟

بزرگ  هستم که  2 فرزند  و  همسر  بله، دارای 
شده اند و وقت ازدواج شان است. نمی دانم با 

چه رویی مقابل آن ها قرار گیرم.
چطور شد دستگیر شدی؟ اصاًل فکر 

می کردی روزی دستت رو شود؟
آدم طمع کار همیشه ته چاه است و مدام فکر 
دام  در  وقــت  هیچ  زیرکی  خاطر  به  کند  می 
قانون گرفتار نمی شود اما این ها خیال باطل 
است. آدم خافکار دیر یا زود هر چقدر هم که 
زرنگ و نقشه اش درست باشد، گیر می افتد. 
باالخره بعد از مدت ها زرنگ بازی روزی بابت 

سرقت احشام لو رفتم و دستگیر شدم.
چند شاکی داری و تا کی باید در 

زندان بمانی؟
من  از  احشام  سرقت  بابت  که  دارم  شاکی   5
شکایت کرده اند. تا زمانی که ضرر و زیان آن 
ها را نپردازم از رضایت خبری نیست. اگر چه 
رضایت  گرفتن  و  مال  رد  جریمه،  مبلغ  دادن 
سخت  برایم  مالی  تــوان  خاطر  به  شاکیان  از 
نیست اما آبرویی که ریخته شد هزینه اش قابل 
به  همه  پیش  باید  عمر  آخر  تا  و  نیست  جبران 
باشم و حرفی  ام سرافکنده  خصوص خانواده 
رضایت  گرفتن  بر  عــاوه  ــدارم.  ن گفتن  بــرای 
شاکیان باید دوران محکومیت را  بابت اعمال 

مجرمانه ام که چند سال است بگذرانم.

خانواده ات با این ماجرا چگونه کنار 
آمدند؟

خانواده ام بابت این افتضاحی که به بار آوردم 
هر  تواند  می  آدم  چون  شدند  شرمنده  خیلی 
سختی و فشاری را تحمل کند اما با بی آبرویی 
مدام  و  باشد  داشته  آرامی  زندگی  تواند  نمی 
از  و  بشنود  را  فامیل  و  دوست  زبان  زخم  باید 
دارد  تاوانی  اشتباهی  هر  نزند.  دم  خجالت 
کارم  و  کسب  و  خانواده  از  دوری  با  باید  من  و 
زندان  های  میله  پشت  را  عمرم  از  سال  چند 
و  کــار  طمع  هــای  آدم  عاقبت  ایــن  کنم.  تلف 
آخر  تا  کنند  می  فکر  که  است  خواهی  زیــاده 
هزینه  و  تاوان  دادن  بدون  بازی  زرنگ  با  عمر 

می توانند به کارهای پلیدشان ادامه دهند.

قربانی جدید آلبالغ 
از  اسفراین  احمر  هال  جمعیت  مدیر  نجفیان- 
در  واقــع  آلباغ  معدن  در  ساله   5۰ مرد  یک  فوت 
طی  شهرستان  این  ساریگل  شده  حفاظت  منطقه 

بامداد روز گذشته خبر داد.
قربانی  زیاد  احتمال  به  سارمی«،  »ابراهیم  گفته  به   
برق  موتور  دود  از  ناشی  خفگی  اثر  بر  آلباغ  جدید 
بنزین سوز در چادر جان باخته است که البته تایید 

آن به بررسی های بیشتر نیاز دارد.وی خاطر نشان 
کرد: البته حاضران جنازه متوفی را با االغ به پایین 

معدن آلباغ انتقال دادند.
پیشتر در ۷ حادثه ریزش و سقوط تونل های آلباغ 
و برداشت های غیرمجاز  ۶ تن  از حفاری ها  ناشی 
هفتمین  این  و  بودند  شده  مصدوم  نفر   2 قربانی و 

قربانی آلباغ است.

چون خودم تعداد زیادی 
گوسفند داشتم کسی فکرش 
را  نمی کرد که پشت سرقت 

احشام آن ها باشم. البته 
همدستانم بارها به خاطر 

سرقت های مختلف دستگیر 
می شدند اما هر بار که پای 

من را وسط می کشیدند چون 
مدرکی نداشتند نمی توانستند 

آن را ثابت کنند

ماجرای ترفند یک چوپان برای سرقت 

گرگ های دو پا 
  گزارش خبری 

تجهیزات ضد »کرونا« کیمیا شد
گروه جامعه

 ترس از »کرونا« همچنان مردم استان را به سوی خرید 
برای  دستکش   و  کننده  ضدعفونی  های  ژل  ماسک، 
پیشگیری از ابتای احتمالی به آن کشانده است. این 
اخبار  و  مختلف  شایعات  پخش  کرونا،  از  هراس  روزها 
دچار  را  مردم  بیشتر  مجازی  فضای  در  نقیض  و  ضد 
که  شهر  داروخانه  هر  به  که  طــوری  به  کند  می  ترس 
مراجعه می کنیم، شاهد حضور آن ها برای خرید انواع 

ماسک و ژل ضد عفونی کننده هستیم.
این  کنندگان  مراجعه  از  بسیاری  سوال  بین  این  در 

است که »آیا ماسک فیلتردار دارید؟«
وضعیت  از  میدانی  گزارش  تهیه  برای  ما  خبرنگاران 
سراغ  کرونا  به  ابتا  ضد  تجهیزات  ــروش  ف و  توزیع 
از  یکی  رفتند.  بجنورد  شهر  مختلف  های  داروخانه 
ایستاده  آن  داخل  خانم  زیــادی  عده  که  ها  داروخانه 
بودند، ماسک معمولی و ۷ ، 8 ماسک کودک داشت و 

از الکل و مواد ضدعفونی کننده خبری نبود. 
می  ماسک  مشخصی  تعداد  وی  به  آمد،  می  کس  هر 
دادند و عده زیادی هم دست خالی برمی گشتند. یک 
داروخانه پر رفت و آمد مرکز شهر، خلوت تر از همیشه 
نوشته  برگه   2 روی  داروخانه  های  شیشه  روی  بود. 
نداریم،  کننده  ضدعفونی  ژل  و  »ماسک  بــود:  شــده 

سوال نفرمایید«.
وارد داروخانه شدم، روی میز پیشخوان نیز به فواصل 
متصدی  از  بود.  شده  نوشته  ها  جمله  همین  مختلف 
یاد  اقام  و  ادامه دارد  تا کی  این روند  فروش پرسیدم 
دلیل  به  گفت:  پاسخ  در  که  شود؟  می  شارژ  کی  شده 
آن که ما داروخانه شبانه روزی هستیم، جمعه فعالیت 
داشتیم و با تعداد زیادی مراجعه کننده مواجه بودیم و 
ماسک و ژل ضدعفونی کننده را تمام کرده ایم و باید 
رسد،  می  مان  دست  به  کی  دوبــاره  اقام  این  ببینیم 

دیگری  داروخانه  در  شود.  شارژ  دوباره  عصر  تا  شاید 
ماسک  و  ژل  مشتریان  عمده  بود،  تر  خلوت  کمی  که 
کودک  ماسک  تعدادی  داروخانه  این  خواستند.  می 
به  محدودیت  اعمال  با  را  ها  آن  که  داشت  الکلی  پد  و 

خریداران می داد. 
در 2 ، 3 داروخانه دیگر نیز وضع به همین ترتیب بود 
و  از ماسک فیلتردار  و  و فقط ماسک معمولی داشتند 
دیگر  ای  داروخانه  نبود.  خبری  کننده  ضدعفونی  ژل 
هم روی برگه ای نداشتن این اقام را اعام کرده بود. 
بودند  آمده  ماسک  خرید  برای  مردم  که  میان  این  در 
از سوء استفاده کنندگان و برخی فروشندگان  بعضی 
گفته  به  که  را  فیلترداری  های  ماسک  طب  کاالهای 
بود،  تومان  هزار   5 این  از  پیش  تا  شهروندان  از  یکی 
از ترس  تومان عرضه می کردند و خریداری  25 هزار 
شیوع کرونا  4 عدد ماسک باقی مانده در یک فروشگاه 

را خریداری کرد. 
یک شهروند بیان کرد: همین ماسک های فیلترداری 
را که اکنون 25 هزار تومان می فروشند، اعام کردند 
که مجددًا برای شان شارژ می شود و قیمت آن بین 35 

تا 5۰ هزار تومان خواهد بود.
خراسان  صمت  ســازمــان  نــظــارت  و  بــازرســی  مــعــاون 
ها،  داروخانه  بر  ها  نظارت  گفت:  باره  این  در  شمالی 
در  بهداشتی   و  شوینده  مواد  های  فروشگاه  و  انبارها 
استان تشدید شد.»کرمیان فر« اضافه کرد: با توجه به 
گزارش  دریافت  و  کرونا  ویروس  درباره   حساسیت ها 
های  ژل  و  ماسک  احتکار  و  فروشی  گــران  از  هایی 
بررسی  ــرای  ب نظارت  هــای  تیم  کننده،  ضدعفونی 
طی  که  این  بیان  با  شدند.وی  اعــزام  بــازار  به  شرایط 
گران  یا  محتکران  با  حکومتی،  تعزیرات  با  هماهنگی 
فروشان در این بخش به شدت برخورد می شود، ادامه 
مرکز  با  همزمان  ها  شهرستان  در  ها  بازرسی  داد: 

استان آغاز شده است.
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دور برگشت لیگ دسته یک فوتسال بانوان در ماه 
جواز  کسب  برای  امید  و  شود  می  پیگیری  جاری 

حضور در لیگ برتر بیش از گذشته وجود دارد.
تیم  تنها  اســفــرایــن  کیمیای  تیم 
استان است که در این لیگ 

پا به توپ می شود.
دسته  لیگ  تیم  این   
رفت  دور  در  یکی 
توانست  برد   5 با 
بــر هــمــه رقــبــای 
ــی  ــش ــی خـــــــود پ
کسب  و  بــگــیــرد 
ــوان تـــوســـط  ــ ــنـ ــ عـ
مرحله  در  تــیــم  ایـــن 
انتظار  از  دور  برگشت 

نیست.
کیمیای  تــیــم  مــربــی  حــاتــمــی«  ــرا  ــ »زه
تیم  این  مربیگری  سال   7 از  بیش  اسفراین 
مربیگری  مدرک  دارای  و  داشته  عهده  بر  را 

سطح یک آسیاست.
تیم کیمیای اسفراین 3 دوره قهرمانی استان 
و یک دوره نایب قهرمانی و صعود به مرحله 
یک هشتم نهایی را در سال های 93 و 94 

در کارنامه دارد.

IIبومیIبازیکنانIدرصدI50
 50 با  یک  دسته  لیگ  در  تیم  این  وی،  گفته  به 
برد   5 با  را  خود  رفت  دور  بومی  بازیکنان  درصد 
از  نفر  مشهد،8  از  بازیکن  گذاشت،8  سر  پشت 
را  تیم  این  اعضای  بجنورد  از  نفر  یک  و  اسفراین 

تشکیل داده اند.
وی با بیان این که دردور رفت 10 تا 14 بهمن به 
میزبانی چالوس تیم کیمیای اسفراین صدرنشین 
شد و با 5 برد امید استان برای حضور در لیگ برتر 
ها  رقابت  این  برگشت  مرحله  افزاید:  می  است، 
16 اسفند آغاز و تا 21 اسفند به میزبانی زنجان 

پیگیری می شود.

IIبرترIلیگIبهIصعودIشانس
و  کند  می  ارزیابی  باال  را  تیم  آمادگی  سطح  وی 
معتقد است: این تیم از شانس های صعود به لیگ 

برتر خواهد بود.

IIاسپانسرIنداشتنIدغدغه
به گفته »حاتمی« عمده دغدغه بازیکنان نداشتن 
با کمک هیئت فوتبال استان  تیم  اسپانسر است. 
هزینه های زیادی را متحمل شده و نیاز است برای 
درخشش  شاهد  برگشت  دور  در  تر  موفق  حضور 

بیشتر بازیکنان باشیم.
وی برای پشتوانه سازی این تیم، تقویت تیم های 
این  نیاز  زیرا  کند  می  پیشنهاد  را  پایه  سنی  رده 

تیم سرمایه گذاری و توجه بیشتر است.
از فعالیت دایم تیم در رده سنی پایه خبر می  وی 

دهد و برگزاری مسابقات متوالی برای تقویت این 
گفته  کند.به  می  بیان  اهمیت  قابل  را  سنی  رده 
قبول  قابل  استان  فوتسال  مربیان  سطح  وی، 
است و از لحاظ دانش فنی دوره های متعددی را 

گذرانده اند.

رویدادهای ورزشی   

راکت به دستان در رقابت های 
چهارجانبه

های  رقابت  از  شمالی  خــراســان  بدمینتون  هیئت  رئیس 
ــرات  داد.»ب خبر  مشهد  میزبانی  به  خردساالن   چهارجانبه 
وثوق« در گفت و گو با خبرنگار ما زمان برگزاری این مسابقات 
استعداد  برای  ها  رقابت  این  کرد:  اظهار  و  بیان  اسفند   5 را 
یابی منطقه ای ویژه بدمینتون بازان پسر در رده سنی زیر 11 

و زیر 13سال برگزار می شود.
 3 که  کرد  اعالم  6نفر  را  اعزامی  بازان  بدمینتون  تعداد  وی 
نفر در رده سنی زیر 11سال و 3نفر در رده سنی زیر 13سال 
اعزام می شوند.وی همچنین از رقابت های چهارجانبه آقایان 
خبر داد که 9 اسفند  با حضور دو تیم از شیروان و یک تیم از 
مسابقه  »وثوق«  گفته  شود.به  می  برگزار  بجنورد  و  اسفراین 
پیش کسوتان آقا نیز 16اسفند به مناسبت روز پدر برای این 

رده سنی انجام می شود.

 

ارتقای سطح دو و میدانی استان 
سطح  ارتقای  از  شمالی  خراسان  میدانی  و  دو  هیئت  رئیس 
این رشته در استان خبر داد.»علی اصغر صابری« با بیان این 
اترک  تیم  امسال  دوومیدانی  المللی  بین  های  رقابت  در  که 
خراسان شمالی نایب قهرمان شد، اظهار کرد: پیش از این 2 
سال پیاپی در رقابت های بین المللی رتبه سوم را در کارنامه 
داشتیم و امسال خوشبختانه این رتبه جا به جا شد.به گفته 
وی، امسال در کشور 15 مدال داشتیم که 10 مدال طال و 

بقیه نقره و برنز بودند.
بیان کرد که دوومیدانی کاران  پر مدالی  وی امسال را سال 
المللی  بین  و  کشور  قهرمانی  هــای  رقــابــت  در  توانستند 
است  فصلی  بانوان  تمرینات  وی،  گفته  بدرخشند.به  خوش 
و متاسفانه در ماه های سرد سال تمرینات انجام نمی شود و 

همین باعث شده آقایان بیش از بانوان مدال آور باشند.

سوژه ویژه       

رئیس هیئت وزنه برداری خراسان شمالی:

نباید زنگ تفریح تیم ها باشیم
زنگ تفریح سایر تیم ها شدن برای نام استان خوب نیست و از سویی نمی توان به وزنه برداران 
تازه کار فشار زیاد برای قهرمانی وارد کرد. رئیس هیئت وزنه برداری خراسان شمالی با بیان 
این که پارسال تیم وزنه برداری استان در نخستین حضورش توانست رتبه 16 کشور را از آن 

از  خود کند، اظهار کرد: امسال نبود بودجه و اعتبار و آماده نبودن وزنه برداران سبب شد 
محراب«  کنیم.»حسین  خودداری  کشور  قهرمانی  های  رقابت  در  حضور 

تاکید کرد: امسال در المپیاد استعداد های برتر و مسابقات شرق 
کشور حضور یافتیم و خوشبختانه وزنه برداران استان مستعد 

و توانمند هستند.
داد  نشان  برتر  استعدادهای  المپیاد  برنز  ــزود:  اف وی 
این  در  خوبی  ظرفیت  تواند  می  نیز  شمالی  خراسان 
آینده  های  سال  در  قطع  طور  به  و  باشد  داشته  ورزش 
خواهد  توجه  قابل  ورزش  این  توسعه  اندازهای  چشم 
وزنه  خاص  های  ویژگی  از  را  بودن  دیربازده  بــود.وی 

بیان کرد که در سال های نخست فعالیت نمی  برداری 
توان از وزنه بردار برای کسب مدال توقع داشت.»محراب« 

برداران  وزنه  مرهون  را  استان  برداری  وزنه  گذشته  سال  رتبه 
این  در  را  خود  فعالیت  هیئت  تشکیل  از  پیش  ها  سال  که   فاروجی 

ورزش آغاز کرده بودند بیان کرد.
به عقیده وی مصرف مکمل و فشار زیاد تمرین برای قهرمانی چندان 

برای فعاالن این رشته مناسب نخواهد بود و ضربات جبران ناپذیری به 
ورزشکار وارد می شود، بنابراین گذشت زمان و تمرینات مستمر از مهم 

ترین عوامل رونق این ورزش و مدال آوری خواهد بود.

 اعزام بیلیاردبازان
 به رقابت های رنکینگ کشوری

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد خراسان شمالی از اعزام نمایندگان بیلیارد استان به رقابت 
های رنکینگ کشوری خبر داد. »محسن ابراهیمی« با بیان این که در رقابت های استانی 
16نفر با یکدیگر به رقابت پرداختند که تنها 4ورزشکار جواز حضور در این رقابت کشوری 
که در این ماه به میزبانی تهران برگزار می شود به دست آوردند اظهار کرد: مرحله دوم 
داوری این رشته ورزشی همین ماه برگزار می شود و از مدرسان فدراسیون برای حضور 

در این دوره دعوت به عمل آمده است.
»ابراهیمی« نبود رقیب و حریف تمرینی را از نقاط ضعف این ورزش دانست و معتقد است: 
استان نیازمند رقابت با سایر استان هاست تا ورزشکاران بتوانند تجربه کسب کنند، این 
.وی  بود  خواهد  کشوری  های  رقابت  همین  تجربه  کسب  میدان  تنها  که  است  حالی  در 
حضور در این رنکینگ کشوری را امتیازی ذکر کرد که ورزشکاران توانسته اند باری دیگر 

گام موثری برای ارتقای سطح خود بردارند.

اختصاص زمین برای 
احداث خانه کبدی 
کورسوی امید کبدی 
کاران است

اما و اگرهای صعود فوتسال بانوان 
به لیگ برتر

گروهIورزش
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 گزارش
 ویژه

با حضور وزیر نیرو انجام می شود؛

امروز؛ مراسم افتتاح دو پروژه آب و فاضالب در استان 

II:آشخانهIشهرIفاضالبIخانهIتصفیه
آبــفــا خــراســان  مــدیــر عــامــل شــرکــت  ــه گفته  ب
در  آشخانه  شهر  فاضالب  خانه  تصفیه  شمالی، 
دارد  قــرار  شهر  این  شرق  شمال  کیلومتری   ٢
و  فعال  لجن  فناوری  با  آن  ــداث  اح عملیات  و 
قابلیت حذف ازت و فسفر در مساحت ١٢ هزار 
اعتبارات  محل  از   ،١٣٩١ ماه  تیر  در  مربع  متر 
عمومی آغاز شد.مهندس »غالمحسین ساقی«، 
تحت  را  اول  فاز  در  طرح  این  ــرای  اج از  هدف 
از جمعیت شهر  پوشش قرار دادن ٢٧ هزار تن 
آشخانه دانست و تصریح کرد: طرح ٧١ میلیارد 
پروژه  بزرگترین  که   آشخانه  فاضالب  تومانی 
عمرانی شهرستان مانه وسملقان و شهر آشخانه 

محسوب می شود شامل موارد زیر است:
متر   ۵٨٠٠ ظرفیت  با  فاضالب  خانه  *تصفیه 

مکعب و با پیشرفت فیزیکی ١٠٠ درصد.
 ٣ اتیلن  پلی  انتقال  خــط  و  پمپاژ  *ایستگاه 
به  خانه  تصفیه  تا  پمپاژ  ایستگاه  از  متری  هزار 
صورت دوخط موازی و با قطر ٣٠٠ میلیمتر و با 

پیشرفت فیزیکی ١٠٠ صد درصد.
هزار   ٣۵ طول  به  فاضالب  آوری  جمع  *شبکه 

متر )۵٠ درصد از شبکه مورد نیاز( است.
طور  به  پروژه،  این  اجرای  زمان  در  وی  گفته  به 
صورت  به  نفر   ٣٠ و  مــاه  در  نفر   ٢٠ مستقیم 
از  پــس  و  شدند  کــار  بــه  مشغول  مستقیم  غیر 
بهره برداری نیز ١۵ نفر به صورت مستقیم و ۵ 
خواهند  کار  به  مشغول  ماه  در  مستقیم  غیر  نفر 

منطقه  این  بومی  افــراد  این  درصد   ٩٠ که  شد 
خواهند بود.

مهندس »ساقی« ادامه داد: با توجه به باال بودن 
سطح آب های زیرزمینی در نواحی شمالی شهر 
نامطلوب  ناپذیری  نفوذ  به  توجه  با  همچنین  و 
خاک در نواحی جنوبی شهر آشخانه، در مجموع 
مشکالت و معضالت عدیده دفع سنتی فاضالب 
و هزینه های باالی تخلیه چاه های جذبی، عموم 
مدرن  شیوه  به  فاضالب  دفــع  خواستار  ــردم  م
تصفیه  و  آوری  جمع  اســت  معتقد  ــد.وی  ــودن ب
فاضالب از ویژگی های جوامع متمدن و پیشرفته 
به  ای  پــروژه  چنین  ماهیت  و  شود  می  محسوب 
خودی خود گویای توسعه و رشد منطقه خواهد 
شد.وی با بیان این که با اجرایی شدن این طرح، 
و  تامین  گذشته  از  بیش  مردم  بهداشتی  امنیت 
رضایت  ایجاد  و  موجود  جمعیت  حفظ  موجب 
عمومی خواهد شد افزود: این طرح با جلوگیری 
از ورود ١/٢ میلیون متر مکعب در سال فاضالب 
و  نفوذ  از  پیشگیری  باعث  زیست  محیط  به  خام 
دتر  نیترات،  همچون  هایی  آالینده  انــواع  ورود 
جنت ها، عوامل میکروبی و بیماری زا به منابع آب 
و خاک و به طور کلی محیط زیست خواهد شد.آن 
طور که وی به آن اشاره کرد، همواره استفاده از 
پساب تصفیه شده در کشاورزی، یکی از خدمت 
شده،  مدیریت  کشت  تعریف  با  که  است  هایی 
کشاورزی  توسعه  برای  پتانسیل  این  از  توان  می 

منطقه  بهره موثر برد .

مهندس ساقی:
عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب شهر آشخانه 
با فناوری لجن فعال و قابلیت حذف ازت و فسفر در 

مساحت ١٢ هزار متر مربع در تیر ماه ١٣٩١، از محل 
اعتبارات عمومی آغاز شد

امروز و البته در هجدهمین هفته از پویش #الف_ب_ایران، قرار است مراسم افتتاح دو پروژه  
فاضالب شهر آشخانه و فاضالب واحدهای مسکونی گلستان شهر بجنورد با حضور وزیر نیرو 
برگزار و گامی دیگر در خدمت رسانی بهتر به هم استانی ها در خصوص بهره مندی از شبکه 

فاضالب شهری برداشته شود.
خدمت  تا  شد  یکپارچه  روستایی  و  شهری  فاضالب  و  آب  های  شرکت  وظایف  پیش  چندی 
رسانی بهتری برای بهره مندی روستاها و شهرها از خدمات آب و فاضالب ارائه شود و در این 
خصوص و به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی، 
مهندس »غالمحسین ساقی« مدیر عامل این شرکت، صفر تا صد اجرای پروژه های تصفیه 
خانه فاضالب شهر آشخانه و همچنین شبکه فاضالب واحدهای مسکونی های گلستان شهر 

بجنورد را در ادامه تشریح کرده است.

IIIشهرIگلستانIفاضالبIشبکهIتکمیل
بجنورد

مدیر عامل شرکت آبفا خراسان شمالی همچنین 
مسکونی  واحدهای  فاضالب  شبکه  تکمیل  به 

گلستان شهر بجنورد نیز اشاره کرد.
شروع  ساقی«،  »غالمحسین  مهندس  گفته  به 
مسکونی  ــای  ــده واح فــاضــالب  شبکه  ــرای  اجـ
در  و  ــوده  ب  ٩٧ ســال  از  بجنورد  شهر  گلستان 
اتمام  بــه  فــاضــالب  شبکه  اجـــرای   ٩٨ شهریور 

رسیده است.
فاضالب  آوری  جمع  شبکه  که  این  بیان  با  وی 
این منطقه به طول  ٢۵ کیلومتر و خط انتقال به 
داد:  ادامه  است،  شده  اجرا  کیلومتر   ۵/۵ طول 
عملیات نصب انشعاب فاضالب گلستان شهر نیز 
در دی ماه سال جاری آغاز شد و تا پایان امسال به 

اتمام خواهد رسید.
انشعاب  تعداد  کرد،  اشاره  آن  به  وی  که  طور  آن 
فقره   ۵۵٠٠ شهر  گلستان  شده  نصب  فاضالب 

است که در مدت دو ماه انجام شده است.
وی اعتبار اجرای این پروژه را ٢٠٠ میلیارد ریال 
را ٢٠  پروژه  این  از  بردار  بهره  دانست و جمعیت 
بیان  بجنورد  شهر  گلستان  ساکنان  از  تن  هزار 

کرد.
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