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هوای استان در تعطیالت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در روزنامه »خراسان شمالی« خبر داد:

افزایش 80 درصدی مصرف آب

 طرح جدید اوقاف 
برای دستگیری از مستمندان

Kچهارشنبه       ۲8 اسفند ۱۳98    ۲۳ رجب۱44۱   ۱8 مارس ۲0۲0      8 صفحه     شماره ۳۲۳8     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

 کرونا؛ خراسان شمالی هم 
سه رقمی شد

 شهادت حضرت
  امام موسی کاظم)ع( 
را تسلیت می گوییم

صفحه 8

رفع مشکالت کشتارگاه، وعده شهردار به نماینده ولی فقیه
صفحه ۸

صفحه ۲

بوی بهار به وسعت استان

نوروز متفاوت

اشک ها و لبخندهای ورزش در سال 98

سال مدال باران

بایدها و نبایدهای تغذیه نوروزی

صفحات ۴ و ۵

یک کاغذ خبر از همه تلخی ها و شیرینی های استان در سالی که در کنار هم گذراندیم

عید و ۲ نکته۹۸ و ۲ حادثه

یادداشت سردبیر

ولی زاده



IIمسافربرهاIبرIنظارتIنبود
شهردار و فرماندار محترم آشخانه چرا بر مسافربرهای 
کنند؟  نمی  نظارتی  هیچ  تپه  مــراوه  و  آشخانه  بین 
کرایه پارسال هر نفر 15 هزار تومان بود اما امسال 
به 35 تا 40 هزار تومان رسیده است با این که بیشتر 

خودروهادوگانه سوز هستند.
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زهره اسدی- عمو نوروز آهسته آهسته 
خود  زمستانی  بساط  سرما  تا  آید  می 
به  توجه  با  امسال  برود.  و  کند  جمع  را 
و  فیروز  حاجی  از  خبری  کرونا  شیوع 
فکر  به  مــردم  نیست،  اش  زنگی  دایــره 
شهر  و  نیستند  سین  هفت  های  سین 
حال  این  با  است،  خالی  قرمز  ماهی  از 
رسیدن  حال  در  کشان  دامن  فروردین 
به کوچه های شهر است و بهار با اولین 
درخــتــان  روی  ــاری  ــه ب هـــای  شــکــوفــه 
روزهــا  ایــن  ــد.  ده می  نوید  را  آمدنش 
برخی  که  هایی  رنــگ  از  شــده  پر  شهر 
های شان با همت دستگاه های متولی 
ها  میدان  بولوارها،  انــد،  گرفته  شکل 
دارند  گل  از  فرشی  شهر،  پارک های  و 
سرجای  کم  کم  بهاری  هــای  المان  و 
شان می ایستند تا لبخند بهار را تقدیم 
که  گوید  می  شواهد  کنند.  شهروندان 
تجربه  را  دیگری  ــوروز  ن ــردم  م امسال 
به  دیگری  شکل  بازدیدها  و  کنند  می 
خود می گیرد؛ فضای مجازی و تشکیل 
کانال ها و گروه های خانوادگی حکایت 

این نوروز متفاوت است.
با این که هنوز ورودی های شهر بجنورد، 
اما  است  نگرفته  جان  باید  که  طور  آن 
می  بولوارها  های  جــدول  آمیزی  رنگ 
گوید تالش ها و اقدام هایی انجام شده 
میرزا  خیابان  انتهای  اراضـــی  اســت. 

بادام  رضای کرمانی، خانه چند درخت 
های  شکوفه  سال  هر  همچون  و  است 
بادام مانند نقاشی چهره این خیابان را 
می نوازد و حال عابران را خوب می کند. 
شاخه های پر شکوفه ای که پشت دیوار 
سبزه  کشند،  می  سرک  کوچه  به  خانه 
هایی که دل خاک را آهسته می شکفند 
و خمیازه بهاری می کشند، همه و همه 
بازاریان  دهند.  می  را  بهار  آمــدن  خبر 
دلگیر ویروسی هستند که کسب و کار آن 
ها را دگرگون کرده است و مردم نگران 
ناخوانده  ویـــروس  ایــن  به  شــدن  مبتال 
خود  مغازه  کنار  که  هستند. پیرمردی 
سالمتی  ارمغان  بهار  گوید  می  نشسته 
شهر  چهره  و  بهاری  هــوای  این  و  است 
روزهای خوب را نوید می دهد و ما را به 
آینده امیدوار می کند.کافی است چشم 
های خود را ببندید تا صدای آواز پرنده 
ها بر سر شاخه ها را بشنوید. اسفند می 

رود و عمو نوروز وارد می شود.

IIفاروج
در  مــا  خبرنگار  پــرور  میم  گـــزارش  بــه 
خاموش  چه  اگــر  آجیلی  شهر  فــاروج، 
وجود  با  و  است  بیدار  همیشه  اما  است 
ــای نـــوروزی  ــد ه ــازدی ــد و ب ــن کــه دی ای
بهاری  شهر  اما  شده  ممنوع  و  محدود 
ها  فروشی  آجیل  شــدن  بسته  و  شــده 

شهر را در سکوت فرو برده است.

IIگرمه
از  ما  خبرنگار  محمودیان  ــزارش  گ به 
هوای  و  حال  ناخوانده  مهمان  گرمه، 
کرده  دگرگون  نیز  شهر  این  در  را  عید 
ــک شـــدن به  ــزدی ــا ن ــر ســـال ب ــت، ه اسـ
و  بازار ها  در  زیادی  جمعیت  عید،  ایام 
عید  بوی  و  داشتند  حضور  خیابان  ها 
تمام فضای شهر را فرا می گرفت و مردم 
جشنواره  بــرگــزاری  خــوانــی،  نــوروز  با 
ماهی  خرید  و  سین  هفت  تهیه  سمنو، 
اما  رفتند  می  عید  استقبال  به  قرمز 
ــن مهمان  بــا حــضــور کــرونــا ای امــســال 
و هوای  و حال  بازار  ناخوانده، وضعیت 

عید در گرمه جور دیگری است.

IIجاجرم
در  اسفند  واپسین  ــای  روزه خــالف  بر 
سال های گذشته که عطر بهار در کوچه 
جاجرم  کویری  شهر  هــای  کوچه  پس 
کرد  می  نــوازش  را  رهگذری  هر  مشام 
دلتنگی  و  سکوت  جز  چیزی  امسال 
آغازین  ــای  روزهـ از  ــود.  ش نمی  ــده  دی
کرونا  ویروس  شدن  فراگیر  با  و  اسفند 
این  شیوع  از  پیشگیری  برای  کشور  در 
به  جاجرم  کسبه  از  بسیاری  بیماری 
و اختیاری فروشگاه  صورت خودجوش 
ها و کارگاه های صنفی خود را تعطیل 
با  بهداشتی  کــادر  با  همگام  تا  کردند 
حال  این  با  کنند.  مبارزه  بیماری  این 

امسال نوروز در این شهر شکل دیگری 
مراکز  تعطیلی  با  است.  گرفته  خود  به 
جاجرم  هنرمندان  هنری  و  فرهنگی 
رسومات  و  آیین  و  انــد  ننشسته  بیکار 
نوروز از جمله نوروز خوانی را در فضای 
مجازی به مردم ارائه می دهند که از آن 

استقبال شده است.

IIاسفراینI
نوروز  قدمی  دو  در  اسفراین  نجفیان- 
و  متفاوت  شرایط  نقاط  دیگر  همچون 
چند  هر  گذشته  هفته  دارد.  متمایزی 
صنفی  واحدهای  فعالیت  کاری  ساعت 
بــه روال قبلی  ــاره  ــا دوبـ مــحــدود شــد ام
کماکان  هشدارها  وجــود  با  و  بازگشت 
بنا  آن  به  توجه  بی  که  هستند  کسانی 
به زمانی دیگر  را  ندارند خریدهای خود 
موکول کنند و هنوز در بازار دور می زنند.

سفر  خــدمــات  اجــرایــی  ستاد  امــســال   
شهرداری  ــود  وج ایــن  با  نشد  تشکیل 
اسفراین فعالیت هایی را آغاز کرده که 
البته نقدهایی به آن وارد است. با وجود 
شهری،  معابر  در  حــفــاری  ممنوعیت 
احداث  مشغول  خود  شهری  مدیریت 
در  سطحی  ــای  ه آب  هــدایــت  کــانــال 

خیابان بهشت است. 
ارمغان  دیگر  شاید  نوروزی  های  المان 
ــری بـــرای شــهــرونــدان  ــه مــدیــریــت ش

اسفراینی باشد.

بوی بهار به وسعت استان

عید و ۲ نکتهنوروز متفاوت
ولی زاده- سال 98 از سال های بسیار پرفراز و نشیبی و شاید از سال های استثنایی و حتی بی نظیر 
بود. بهار 98، طغیان رودخانه ها، خسارات سیل و تخریب را در استان شاهد بودیم و در انتهای سال، 
طغیان کرونا، خاطره بهار و نوروز را استثنایی و برای اولین بال همه را خانه نشین کرد و عماًل مانع دید 
و بازدیدهای حضوری و مسافرت های نوروزی شد. خاطره تلخ مبتالیان و فوت شدگان خاطر همه را 
مشکی کرد به خصوص که قبله قلب ها و حرم ائمه اطهار)ع( که مرکز استجابت دعای همه عاشقان 
و شیفتگان بود در ایران، عراق و سوریه بسته شد و عماًل شیوه ارتباط با معشوق، رنگی دیگر به خود 
گرفت. البته عیار ارتباط با این حضرات ولو در تشرف به حرم آنان، قلبی و بدیهی و امسال عیار آن بیشتر 
شده است به خصوص این که دوری مکان در خلوص ارتباط با آن بزرگواران مطرح نیست و تنها عنصر 
تقویت کننده این ارتباط، توجه قلبی است و امسال این توجه بیشتر وجود دارد و همچون گذشته همه 

از الطاف بی کران ائمه)ع( بهره مند می شویم ان شاء ا... .
اما رعایت 2 نکته مهم در این ایام نباید فراموش شود که قطعًا نمی شود!

یاد و خاطره همه آن هایی که بودند و امسال جای شان  نه به کرونا«. دیگر این که  »حضور در خانه و 
خالی است به خصوص داغ دیدگان کرونایی که بی رحمانه طعمه این ویروس منحوس شدند، فراموش 
نشدنی است.البته خدمات مدافعان سالمت که هم ردیف مدافعان حرم و وطن است، تحسین برانگیز 
و غرورآفرین است و باید از عمق جان به همه آنان دست مریزاد گفت. باالخره سال 98 هم با همه فراز 
و فرودهایش به پایان رسید و گل های بهاری نوید و امید این را می  دهد که پس از زمستان، بهاری سبز 

در پیش است و در پی هر بلندی، یک سرازیری وجود دارد.
در این میان این اعمال، رفتار و کردارهاست که باعث ماندگاری می شود، لذا فرموده اند: نوروز روزی 
و  مادر  و  پدر  به  خصوص  به  محبت  ابراز  کند.  پیدا  توفیق  خیر  اعمال  به  و  نکند  گناه  انسان  که  است 
بستگان و طلب حاللیت از همه آن هایی که حقی بر گردن انسان دارند از بزرگ ترین اعمال است و 
بیشترین ثواب را دارد. این فرصت را مغتنم می شمرم و در آخرین شماره از همه مخاطبان و همراهان 
با  گرامی به خاطر این که ما را تحمل کردند، تشکر و قدردانی می کنم به خصوص آن هایی که ما را 
انتقادهای شان حمایت کردند. بروبچه های تان در روزنامه »خراسان شمالی« شرمنده  پیشنهادها و 
های  سختی  بر  عالوه   98 سال  بپذیرید.  خود  کثیر  به  را  ما  قلیل  امیدواریم  و  خوبانند  شما  بزرگواری 
و استقبال مخاطبان و حضور رسانه  برای رسانه ها  بر همگان گذشت سال بسیار سختی  عمومی که 
ای مردم تنها عاملی بود که قلم زدیم.قبول داریم کمبودها فراوان بود، امیدواریم با همت شما روزی 
بتوانیم روزنامه ای را که در شأن شما خوبان و استان است، تقدیم تان کنیم )برگ سبزی است تحفه 
درویش(.در پایان از دستگاه های دولتی و مدیران که صبورانه انتقادات ما را تحمل کردند، به خصوص 
آن دسته از مسئوالنی که به انتقادات پاسخ عملی دادند و مشکل مخاطبان و مردم را حل کردند تشکر 
می کنیم؛ مدیرانی که صبح انتشار از ما قهر کردند ولی با رفع مشکالت چاپ شده، عماًل آشتی کردند، 
خدا را شکر. ان شاء ا... سالی سرشار از خیر، برکت و شادی در کنار خانواده داشته باشید. خدایا چنان 

کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار.
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بفرستید

      خراسان شمالی 43 سال پیش 
           در روزنامه

 اجرای طرح های آب رسانی 
در بجنورد و شیروان

 11 که   7892 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1355 شهریور 
آب رسانی  های  طرح  اجــرای  از   2 صفحه  در 
این  در  است.  داده  خبر  شیروان  و  بجنورد  در 
کل  اداره  »سخنگوی  خــوانــیــم:  مــی  مطلب 
داشت:  اعــالم  خراسان  شهرسازی  و  مسکن 
بمنظور تامین آب آشامیدنی اهالی شهرستانها 
و بخشهای تابعه خراسان از ابتدای سال جاری 
ساختمان  شامل  آبرسانی  طرح   20 اجــرای 
لوله  توسعه  چاه،  حفر  زمینی،  و  هوائی  منبع 
کشی و ساختمان سیل بند از طرف اداره کل 
شهرهای  در  خــراســان  شهرسازی  و  مسکن 
کاخک، فیض آباد، سرایان، بشرویه، اسالمیه، 
درگز، بجنورد، شیروان و بیرجند آغاز گردیده و 

هم اکنون در شرف اجرا میباشد.«

یادداشت سردبیر  حرف مردم    

اخبار

IوIبجنوردIخیریهIامورIوIاوقافIادارهI،طبیعتIبهارIوIجدیدIسالIآستانهIدرI-محمدی
Iآستان«IطرحIقالبIدرIبجنوردI)ع(IعباسIسیدIزادهIامامIافقIمرکزIمدیرIوIامناIهیئت
IتدارکIدرI،نیکوکارانIوIخیرانIکمکIبهIوIاندIکردهIتنIبهIخدمتIلباسI،»مهربانی
IتالشIبر IعالوهIتا IهستندIنیازمندان IبرایIبهاری IآرامشIمعیشتیIهایIبستهIتهیه
Iنیازمندان IهایIخانهIبه IعیدI،وطنانمانIهمIسالمتیIوIشادیIدرIنقشی IداشتنIدر
I،کردIاشارهIآنIبهIبجنوردIخیریهIامورIوIاوقافIادارهIرئیسIکهIطورIآنI.شودIبرده
Iتوزیع Iنیازمندان Iبین Iو Iآماده Iبهاری Iآرامش Iمعیشتی Iبسته I119 Iحدود Iتاکنون
Iو IاستIسازیIآماده IحالIدرIنیز IدیگرIبهاری IآرامشIمعیشتیIبسته I21IوIشده
IدستIبهIوIآمادهIبیشتریIهایIبستهI،خیرانIبیشترIمشارکتIوIحمایتIصورتIدر

نیازمندانIخواهدIرسید.
IازIغذاییIموادIقلمI8IحاویIهاIبستهIاینI،»صفری«IاالسالمIحجتIگفتهIبه

IبستهIهرIریالیIارزشIوIبرنجIوIماکارونیI،ربI،روغنI،قندI،چایIجمله
IآرامشIمعیشتیIهایIبسته IکهIنیازمندانی Iو IاستIریالIمیلیون I4
IحمایتیIنهادIهیچIپوششIتحتI،شودIمیIتوزیعIهاIآنIبینIبهاری
Iسبد Iتهیه Iبرای I»مهربانی Iآستان« Iطرح Iاجرای Iکنار Iدر I.نیستند
IویروسIشیوعIازIپیشگیریIبرایI،نوروزIعیدIدرIنیازمندانIمعیشتی

I،روزهاIاینIبجنوردI)ع(IعباسIسیدIامامزادهIمقدسIآستانIنیزIکرونا
IبسیجیIخادمانIوIزنانیIبزرگI،مردانIبزرگIهمتIوIتالشIکارگاهIبه

IوIایثارIفعلIکهIاستIشدهIتبدیلIامامزادهIاینIافتخاریIو
باIهمIبودنIراIدرIسطرIسطرIآنIصرفIمیIکنند.

IویروسIشیوعIازIپیشگیریIبرایI،بجنوردIخیریهIامورIوIاوقافIادارهIرئیسIگفتهIبه
IدرIوIتولیدI،تهیهIماسکI،بهداشتیIمسائلIتمامIرعایتIوIبهداشتIنظارتIباI،کرونا
Iشود.آنIمیIدادهIقرارIنیازمندIهایIخانوادهIاختیارIدرIکنندهIضدعونیIمایعIکنار
IعددI2500IازIبیشIتاکنونI،کردIاشارهIآنIبهI»صفری«IاالسالمIحجتIکهIطور
Iاست IشدهIتولید Iبجنورد I)ع( Iعباس Iسید Iامامزاده Iدر Iمستقر Iکارگاه Iدر Iماسک
IخدماتIنیروهای IجملهIاز Iافرادی Iمیان IدرI،نیازمندان Iبر IعالوهIها IماسکIاین Iو
Iبا Iمقابله Iپیکان Iنوک Iدر Iکه Iراهور Iنیروهای Iو Iبهزیستی IگشتIنیروهای I،شهری
I،سالIپایانیIهایIساعتIوIروزهاIدرI.شودIمیIتوزیعI،دارندIحضورIویروسIکرونا
IانتظارIچشمIروزهاIاینIنیازمندانIوIرسدIمیIگوشIبهIنرمکIنرمIبهارIآمدنIصدای
IمقابلهIبرایIهمIکمکIباIبیائیدI.اندIمحبتIوIمهرIپرIخیرانIشماIدستانIیاری
IنیازمندIهایIخانوادهIنیازIموردIبهداشتیIوسایلI،ویروسIکروناIبا
IکنیمIکمکIزندگیIنجاتIبهIعیدیIاینIباIوIدهیمIعیدیIرا
IمهرآفرینIوIباشدIزندگیIوIسالمتI،مانIعیدیIباIبارIاینIو

باشیم.IراستیIسهمIشماIازIاینIهدیهIچقدرIاست؟

IاطالعاتIکسبIبرایIتوانندIمیIنیکوکارانIوIخیران
IهایIشمارهIباI،نیازمندانIبهIکمکIچگونگیIوIبیشتر
Iافق Iمرکز Iدفتر I09103424297 Iو I32236358
I.بگیرندIتماسIبجنوردI)عباس)عIسیدIزادهIامام

طرح جدید اداره اوقاف و امور خیریه بجنورد برای کمک به نیازمندان؛ سهم شما چقدر است؟

همه به »آستان مهربانی« بپیوندیم



3روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی          چهارشنبه  ۲۸ اسفند 1۳9۸     ۲۳ رجب 1441      شماره ۳۲۳۸

را  طــا  و  دالر  بـــازار  در  تقاضا  کــرونــا،  شیری- شیوع 
متفاوت کرده است.   

و  دالر  گذراند،  می  را  خود  پایانی  روزهای  که  سالی  در 
طا فراز و نشیب قیمتی زیادی را تجربه کرد. در حالی 
و  هــزار   11 امسال  ابتدای  در  دالر  قیمت  حداکثر  که 
300 تا 11 هزار و 500 تومان بود اما با شیب مایمی 
 700 و  هزار   15 به  سال  پایانی  روزهــای  در  داشت  که 
تومان رسید و طا هم بی سابقه ترین روزهای خود را با 

قیمت گرمی 570 تا 620 هزار تومان تجربه کرد.
که  اســت  شــدن  بسته  به  رو   98 ســال  پرونده  حالی  در 
جمله  از  بازارها  از  بسیاری  تعطیلی  باعث  کرونا  ویروس 
در  فعاالن  که  طــوری  به  ــت،   اس شــده  طا  و  دالر  ــازار  ب
نمی  ها،  قیمت  کانال  شدن  بسته  به دلیل  صنف  این 
توانند قیمت دقیقی را  ارائه دهند. در عین حال یکی از 
است  روز  چند  فعلی  شرایط  در  گفت:  دالر  فروشندگان 
تعطیل هستیم و کانال قیمت ها را نداریم اما در مجموع 
و  است  بوده  صعودی  کامًا   98 سال  در  ها  قیمت  روند 
در روز یک شنبه هر دالر در بازار 15 هزار و 750 تومان 

معامله شد.
به کارت کردن  این روزها که امکان جابه جایی و کارت 
شده  فراهم  مرکزی  بانک  سوی  از  تومان  میلیون   10 تا 
بازار دالر و طا رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و 
همه برای خالی کردن حساب ها و خرید دالر و طای آب 
شده اقدام کرده اند و دلیل این اقدام هم شایعات تغییر 
قیمت و پیشرفت اقتصاد در اردیبهشت سال آینده است.

بازار  و  تعطیل  مختلف  بــازارهــای  روزهــا  این  که  این  با 
تقاضاها  عمده  شود  می  گفته  اما  است  راکد  هم  مسکن 
به  کرده  پیدا  سوق  شده  آب  طای  و  ارز  خرید  سمت  به 

 100 و  هــزار   15 از  دالر  قیمت  روز   3 طی  که  طــوری 
تومان به 15 هزار و 750 تومان افزایش یافته است.

ها  تحریم  شروع  از  پس  ها  قیمت  خیزش  به  »معصومی« 
اشاره کرد و گفت: امسال نرخ دالر از اندکی بیش از 11 
هزار تومان شروع شد که اواخر دی به نرخ 14 و 15 هزار 

تومان رسید.
متعادل  بازار  زمان  از  ای  برهه  در  اگرچه  کرد:  اضافه  او 
شده بود اما دوباره طی اتفاقاتی قیمت ها افزایشی شد و 
در روزهای پایانی هم به دلیل شیوع کرونا و نبود مجالس 

جشن و سرور، خرید و فروش طا نیز به حداقل رسید.
بود  افزایشی  همچنان  طا  و  سکه  نــرخ  که  حالی  در 
با  طا  و  تومان  هزار   400 و  میلیون   6 نرخ  با  سکه  اما 

گرمی620 هزار تومان رکورد زد. 
و  سکه  قیمت  نوسان  ــازار،  ب فعال  ایــن  گفته  به  اگرچه 
طا به خرید و فروش ها بستگی دارد و با شیوع کرونا و 
تعطیلی بسیاری از واحدها خرید و فروش هم به حداقل 
آن  از  اما  یابد  کاهش  ها  قیمت  رفت  می  انتظار  و  رسید 
و خرید کاال  نقدینگی  به دنبال حذف  جایی که عده ای 
ها  قیمت  و  یافت  افزایش  بازارها  این  در  تقاضا  هستند، 

دوباره افزایشی شد.

سال متفاوت بازار ارز و طال

ویروس کرونا در بازار سکه
شیری- بازار سکه در سال 98 با نوسان های زیادی همراه بود که در مجموع روند صعودی متفاوتی با هر سال داشت. 
از  خروج  و  ها  تحریم  نبود.تشدید  سکه  بازار  برای  خوبی  سال   ،98 سال  که  گفت  توان  می  کلی  بندی  جمع  یک  در 
برجام، باعث شد قیمت سکه در روزهای پایانی سال به 6 میلیون و 300 هزار تومان برسد.یک فروشنده 
سکه در بجنورد نیز در این باره گفت: با خروج آمریکا از برجام و پس از آن با تشدید تحریم ها روند 
نشیب  و  فراز  این  بر  عاوه  افزود:  یافت.»بغنی«  ادامه  همچنان  و  شد  شروع  سکه  قیمت  افزایش 
ها با شیوع ویروس کرونا بازار سکه در پایان سال بسیار متفاوت تر از همیشه شد به طوری 
و  هزار  به  جهانی  اونس  نرخ  و  گذاشت  تأثیر  هم  جهان  اقتصاد  در  ویروس  این  که 
700 دالر هم رسید.وی با بیان این که نرخ سکه نسبت به سال های قبل تفاوت 
یک  گذشته  سال  آبان  در  سکه  نرخ  که  حالی  در  افــزود:  داشت،  زیادی  بسیار 
میلیون و 350 هزار تومان بود در آبان امسال به 4 میلیون و 500 تا 5 میلیون 
و 500 هزار تومان و در روزهای پایانی سال هم به 6 میلیون و 270 هزار تومان 
با تأثیری که ویروس کرونا بر بازار سکه داشت، قیمت ها  رسید.وی اضافه کرد: 
تا حدودی متوقف شد و اگر این ویروس شیوع پیدا نمی کرد به طور حتم قیمت ها 
بسیار باالتر از این میزان می رفت.وی اظهار کرد: با شیوع کرونا اقتصاد کل جهان تحت 

تأثیر قرار گرفت و به آن آسیب وارد شد.

نبض کند اقتصاد استان در سال  98
شیری

شمارش معکوس پایان سال 98 در حالی آغاز 
روزهای  سال  این  در  استان  اقتصاد  که  شده 
و  است  گذاشته  سر  پشت  را  نشیبی  و  پرفراز 
تاش  که  این  با  کارشناسان  برخی  گفته  به 
در  اقتصادی  مشکات  رفع  برای  زیادی  های 
استان شده اما همچنان مشکات از سال های 
استان  اقتصاد  شرایط  این  با  و  ادامــه  گذشته 
نیاز به تحولی شگرف دارد تا نبض کند فعالیت 
بیشتری  شمارش  به  استان  اقتصادی  هــای 
اتاق  از  خطه  این  اقتصاد  اصطاح  به  و  درآید 

»آی سی یو« خارج شود.

I به بخش خصوصی بها داده نمی شود
بخش  نقش  که  اقتصادی  کارشناسان  از  یکی 
خصوصی در اقتصاد استان را بسیار مؤثر می 
خصوصی  بخش  به  هم  هنوز  گوید:  می  داند، 
بها داده نمی شود و همین مسئله باعث شده 
پیشرفتی  اخیر  های  سال  طی  استان  اقتصاد 

نداشته باشد.
ضروری  را  اقتصاد  بیشتر  کنترل  که  »علوی« 
می داند، می گوید: با شرایطی که بودجه های 
کشور افزایشی نیست و حتی در برخی بخش 
پای  و  دســت  ــت،  اس هــم  کاهشی  بــودجــه  هــا 
و فعالیت  اقتصادی بسته می شود  بنگاه های 

اقتصادی زیادی نخواهند داشت.
نوسان   97 سال  در  که  این  با  افزاید:  می  وی 
در  اما  داشتیم  را  طا  و  سکه  ارز،  نرخ  بــاالی 
می  نظر  به  و  شد  بیشتر  نوسان  این   98 سال 
بازار  این  در  تغییراتی  هم   99 سال  در  رسد 

ایجاد شود.
که  شرایطی  چنین  در  کند:  می  اضافه  وی 
و  یافته  کاهش  تولید  شــده،  ضعیف  اقتصاد 
و  شــده  بیشتر  اقتصاد  در  داللــی  آن  متعاقب 
ممکن است شکاف طبقاتی بیشتر شود و عده 
متضرر  نیز  ای  عده  و  منتفع  شرایط  این  از  ای 

شوند.
مقابله  شــود  می  گفته  اگرچه  افــزایــد:  او مــی 
اقتصاد  ــای  ه شاخص  از  یکی  هــا  تحریم  بــا 
محروم  استان  که  زمانی  تا  اما  است  مقاومتی 
معافیت  و  اقتصادی  های  مشوق  کمترین  از  و 
اقتصاد  تــوان  می  چگونه  است  بــرخــوردار  ها 

مقاومتی را در استان اجرا کرد؟
وی تصریح می کند: باید نگاه ویژه ای به استان 

شود تا بتواند به پویایی دست یابد.

I فراز و نشیب اقتصاد
یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز با بیان 

این که عمده اعتبارات پروژه های عمرانی در 
اشتغال  افزاید:  می  است،  خزانه  اسناد  قالب 
یکی از موارد مثبت است که اگر فضای کسب 
و کار مناسب باشد بخشی از مشکات را حل 

می کند.
وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش 
ندارد، می گوید: طی یکی، 2 سال اخیر دولت 
روستایی  اشتغال  سمت  به  را  ــادی  زی منابع 
استان  در  اشتغال  وضعیت  هنوز  اما  داد  سوق 
بهبود نیافته است و به نظر می رسد این گونه 
طرح ها باید هدفمند باشد تا وضعیت اشتغال 

در استان متحول شود.
مشکل  ها،  بنگاه  ضعیف  تولیدی  فناوری  وی 
و  ارز  قیمت  ــش  ــزای اف فـــروش،  و  ــی  ــاب ــازاری ب
وابسته  تولیدات  اولیه  مواد  تأمین  مشکات 
از جمله معضات اقتصادی ذکر  را  به واردات 
و اضافه می کند: با شرایط تحریم و مشکات 
کشور  متعاقب  هم  استان  اقتصاد  نقدینگی، 
ضعیف شد و در سال 98 فراز و نشیب زیادی 
بر  روزی  اقتصاد  که  طــوری  به  کرد  تجربه  را 
»فروکش  با  روزی  و  ارز«  نرخ  »ثبات  فراز  نقطه 

قیمت نفت« در نقطه نشیب ایستاد.

I آینده مبهم اقتصاد
یکی دیگر از کارشناسان اقتصاد نیز با اشاره به 
می   98 سال  در  اقتصادی  های  نشیب  و  فراز 
گونه  به   98 سال  در  اقتصادی  شرایط  گوید: 
ای بود که هم اکنون بخشی از جامعه، نگران 
ادامه روند افزایش تورم و بخشی نگران رکود 

هستند.
»روحانی« می افزاید: با گذر از تمام پیچ و  خم  
کرونا  ــروس  وی شیوع  اکنون  اقتصادی  هــای 

ایجاد کرده  اقتصاد  برای  را  آینده ای مبهم  نیز 
است.

وی می افزاید: در حالی که یکی از راهکارهای 
خارجی  گذاری  سرمایه  استان  اقتصاد  بهبود 
مسائل  تأثیر  تحت  مــوضــوع  ایــن  امــا  اســت 
در  تغییری  هیچ  و  نبود  پذیر  امکان  سیاسی 

شرایط منطقه ایجاد نشده است.
اخیر  ســال   2 یکی،  در  ــد:  ده می  ــه  ادام وی 
شرایط اقتصادی به گونه است که نمی توان به 
بهبود آن فکر کرد بلکه باید تاش کنیم اقتصاد 
استان را حداقل در همین وضعیت حفظ کنیم 

تا پسرفت نداشته باشد.

I نقش کم رنگ بخش خصوصی
در این میان یک کارشناس مسائل اقتصادی 
این  در  سال   30 خودش  گفته  به  که  استان 
این  به  توجه  با  گوید:  می  دارد،  سابقه  زمینه 
که خراسان شمالی از جمله استان های کم 
به  بستگی  نیز  آن  اقتصاد  اســت،  بــرخــوردار 
است  حالی  در  ایــن  دارد،  خصوصی  بخش 
که هنوز هم در استان به بخش خصوصی بها 

داده نشده است.
بخش  کــه  حالی  در  ــد:  ــزای اف مــی  »معظمی« 
تواند در زمینه های کشاورزی،  خصوصی می 
خدمات  و  گردشگری  صنعتی،  ــروری،  پ دام 
اما  باشد  داشته  استان  در  توجهی  قابل  کمک 
را وارد کار  تاکنون در استان بخش خصوصی 
نکرده اند و همچنان در استان نقش کم رنگی 

دارد.
در  که  سالی  در  اگرچه  کند:  می  اضافه  وی 
کار  به  برای  اندرکاران  دست  است  گذر  حال 
گیری بخش خصوصی تاش زیادی کردند اما 

هنوز هم نتوانسته اند بخش خصوصی را وارد 
میدان کنند.

I لطمه اقتصادی شدید
ــوزه  فــعــال در ح و  اقــتــصــاد  ــک کــارشــنــاس  ی
سال  چند  در  گوید:  می  نیز  گــذاری  سرمایه 
اخیر شرایطی در استان ایجاد شد که به جای 
این  و  شد  گــذاران  سرمایه  فرار  باعث  جذب، 
مسئله لطمه اقتصادی شدیدی به استان زده 
است و اگر تاش نشود این مشکات برطرف 
به  آینده  های  سال  طی  استان  اقتصاد  شود 

همین صورت ادامه خواهد داشت.
گذشته  هــای  ســال  از  متأسفانه  او،  گفته  به 
وضعیتی در استان ایجاد شده است که بخش 
خصوصی به بخش دولتی و خصولتی اعتماد 

نمی کند.
اقتصاد  شمالی  خراسان  که  این  بیان  با  وی 
کرده  تجربه   98 سال  طی  را  نشیبی  و  پرفراز 
سرمایه  که  دالیلی  از  یکی  افزاید:  می  است، 
این  کند  نمی  گذاری  سرمایه  استان  در  گذار 
زیــادی  تولید  و  صنعت  اســتــان  در  کــه  اســت 
می  گذار  سرمایه  وقتی  که  طوری  به  نداریم 
مجبور  بیاورد،  استان  به  را  اولیه  مواد  خواهد 
می  نقل  و  حمل  دوبرابری  هزینه  پرداخت  به 
شود چون کامیونی که به استان می آید موقع 

برگشت باید خالی برگردد.
شرایط  به  توجه  با  دهد:  می  ادامــه  وی 

اقــتــصــادی، دولـــت بــایــد بــه بخش 
تا  بدهد  هایی  مشوق  خصوصی 
استان  در  ــذاری  گ سرمایه  بــرای 

ترغیب شود.



استخدام

امالک

یک قطعه باغ 
تقریبا هزار متری 
در جاده سالمت 

قیمت ۱۵۰ م 
 ۰۹۹۲۱۰۶۵۸۹۱

گروه مشاورین امالک 
ایران، در راستای 

اهداف کاری و ارائه 
خدمات به همشهریان 

عزیز، به شرح ذیل نیرو 
می پذیرد: ۱-به ۲ نفر 
همکار آقا جهت مشاور 

و کارشناس امالک 
۲-به ۲ نفر همکار خانم 

جهت انجام کارهای 
دفتری و منشی 3-یک 
نفر همکار جهت انجام 
کاره ای نظافتی دفتر 
با حقوق ثابت 7۰۰ 

هزار تومان متقاضیان 
محترم جهت هماهنگی 
های الزم با شماره ذیل 

هماهنگی بفرمایید 
مهندس شیرزاد 

۰۹۱۵۱۸4۰۸۹۸

 ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲
آدرس:نبش چهارراه 

۱۵ خرداد، جنب بانک 
توسعه تعاون، گروه 

مشاورین امالک ایران  

استخدام نیروی 
فروش و بازاریابی 
تلفنی در محل  

شرکت راهکارهای 
کسب و کار 

شاخص با حقوق 
و مزایا و پورسانت 
۰۹۱۵۸۸۵۹۲۱۵

      ۰۹۹۱۰۵۰4۹۱3

شرکت پخش 

موادغذایی نیاز به 

تعدادی بازاریاب 

باتجربه دارد 

 ۰۹۱۵۱۸747۹4

مشاورین امالک 
دانیال با داشتن 

کادری مجرب 
شامل کارشناسان 
حقوق و مهندس 

عمران دارای پروانه 
نظارت پایه سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان آماده 
ارایه خدمات در 

زمینه  خرید.
فروش .رهن و 

اجاره ومشارکت 
در ساخت 

میباشد . قویدل   
 ۰۹۱۵۹۸4۹۹۰۱

قلی زاده  
  ۰۹۱۵3۸47۹۸7

آدرس  خیابان  
شریعتی شمالی 

خیابان  وداد  نبش 
وداد  ۱ 

باغ فروشی، موقعیت 
عالی جاده شهرک 

گلستان، حاشیه 
جاده گاز شامل دو 

قسمت به شرح ذیل 
میباشد: الف:۱۰۰۰ 
متر حاشیه جاده گاز 
با دهنه حدود ۲۵ که 
جداگانه نیز به مبلغ 

3۵۰ م به فروش 
می رسد. ب:۱۰۰۰ 

متر پشت قطعه 
مذکور در باال که 

جداگانه به ۱۵۰ م به 
فروش می رسد. باغ 
شامل انواع مختلف 
درختان، خانه باغ، 

دور دیوار بتنی، 
استخر،تمام امتیازات 
آب، برق، گاز،  متراژ 

کل باغ شامل ۲ قطعه 
است که ۲۰۰۰ 
متر می باشدو 

مجموعا به مبلغ 
۵۰۰ م به فروش 
می رسد. شیرزاد 

     ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲
 ۰۹۱۵۱۸4۰۸۹۸

یک قطعه زمین در احمد 

آباد به متراژ ۱۱7متر 

سه نبش قولنامه عادی 

به فروش میرسد 3۰ 

درصد زیر فی بازار 

۰۹۱۵7۸۶77۸4 فیروزه

منزل فروشی ملکش 
نبش سیدالشهدای 
۱۰مساحت ۵/۲۸ 

متر در 3طبقه دارای 
یک مغازه تجاری کل 

بنا ۹4متر ۱۰سال 
ساخت امتیازات 

کامل حاشیه 
دونبش دوبلکس 

امتیازات کامل 
 ۰۹۱۵7۸۶77۸4

به یک تعمیر کار 

لباسشوی ،کولر آبی 

جارو برقی  و لوازم 

خانگی نیازمندیم  

 ۰۹۱۵7۸۶77۸4

ادرس ملکش  نبش 

سید الشهدای ۱۰ 

پالک3۰ 

فروش پایان کار 
نیست آغاز یک تعهد 

جدید است. گروه 
مشاورین امالک 

ایران، متفاوت ترین 
دفتر مشاور امالک 
خراسان شمالی با 

جمعی از کارشناسان 
و متخصصان امور 

ملکی، در تمام 
ساعات شبانه روز، 
آماده ارائه خدمات 
به هم استانی ها و 
همشهریان عزیز و 
گرامی، می باشد. 

اعتماد شما، اعتبار 
و افتخار ماست. 

آدرس: مابین میدان 
فردوسی و میدان 

کارگر، نبش چهارراه 
۱۵ خرداد)چهارراه 

قیام(، پشت سه 
عروسک زرد، جنب 
بانک توسعه تعاون  
 ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲

مهندس شیرزاد

استخدام منشی 
جهت دفتربیمه 
باحداقل مدرک 
دیپلم آشنائی به 
سیستم وسابقه 
کاری در بیمه به 

صورت دوشیفت 
نیازمندیم

 ۰۹۱۵۱۸77۸۵4
بجنورد 

فروشی یک حلقه 
چاه کشاورزی 

بادبی پنج لیتر 
در ثانیه با پروانه 

بهره برداری 
و۲۰ هکتارزمین 

سندشش دانگ   
۸۰ متر بنای 

مسکونی امتیازات 
آب شرب  ، 

برق  تلفن ، گاز 
بفروش میرسد .    
۰۹۱۵۱۸7۵۱۲3

به یک پرستار 

نیازمندیم 

 ۰۹3۹۰7۶۶3۸4

محقق 

به یک نفر منشی و 
دو نفر بازاریاب جهت 
کار شرکتی نیازمندیم 

. به علت  زیاد بودن 
تماسها لطفا اطالعات 

خودتان را به شماره 
۰۹3۸۹۰۶۱۸۸۵ از 
طریق  واتساپ ارسال 

کنید . 

امالک خراسان 
شمالی خرید 

فروش، رهن، اجاره 
شهرک شاهد 

نبش شاهد    ۲۱    
   ۰۹۱۵۱۸43۵۶۵
        ۰۹۱۵3۸43۵۶۵

مدیریت مسعود 
ایمانی 

منزل مسکونی 
ملکش نبش سید 

الشهدای ۱۰ 
اجاره4۵۰تومان 

رهن ۵ م 
تعداد3نفر 

دوبلکس هرطیقه 
3۰ متر امتیازات 
کامل پالک 3۰   
 ۰۹۱۵7۸۶77۸4

 باغ و ویالی 
فروشی۱3۰۰ متر 

کل باغ ۹۰ متربنای 
ویال دارای استخر 

موقیعت عالی 
حاشیه جاده اصلی 
4۰۰متر بعداز کوه 

کمردارای راه مستقل 
وپارکینگ معاوضه با 
ماشین ،خانه ،ماشین  

 ۰۹۱۵۸۸۸۲7۱۸

منزل مسکونی 

مساحت دردوطبقه 

دوبلکس ۶۰متر 

سرویس کامل 

۵۰۰اجاره  فیروزه  

 ۰۹۱۵7۸۶77۸4

فروشی باغ 
انگوروبادام بعد از 
قره نوده حاشیه 
جاده4هزارمتر 
متری 3۰هزار 
تومان معاوضه 

باماشین میشود 
     ۰۹۱۵۵۸4۵47۹

 3۲۲۵۶۰۱۰

باغ فروشی ۸۰۰ 
متر محدوده پارک 
بش قارداش،جاده 

سالمت 
قیمت ۲۰۰ م 

 ۰۹۹۲۱۰۶۵۸۹۱

باغ آبی رودخانه 
ای ٤۰۰۰متر 

حاشیه جاده قدیم 
بدرانلو،با درختان 

انگور،گردو 
 ۰۹۱٥٥۸٤۲٥٦٦

همشهری گرامی  به منظور رفع نیازهای روزمره شما تعداد زیادی آگهی در نیازمندی های خراسان شمالی چاپ  می شود از آنجایی که وظیفه این رسانه  اطالع رسانی به منظور سهولت در داد وستد میباشد ،لذا مسئولیتی درباره  محتوای آگهی ندارد 

لطفًا هنگام داد وستد ،با روشهای مقتضی ،اطمینان الزم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید .

ــواع  ان نصب  و  فـــروش  ساخته   پیش  گچبری 

ابزار   ، المپی  دور  شامل  ساخته  پیش  گچبری 

سقفی و گلویی ،اپن و ستون در طرحهای متنوع 

ودستی،نقاشی  ساخته  پیش  گچبری  گچکاری  

ــواع  ان و  شومینه  ــواری   ــ دی ساختمان،کاغذ 

پوستر  و  کاغذ  انــواع  فروش  اپوکسی   کفپوش 

مومنی    09153840748 هــمــراه    دیـــواری 

ــورد  ــ ــن ــ ــج ــ ب پــــــاســــــارگــــــاد  گــــچــــبــــری   

خدمات ساختمانی 
کوروش . رفع نم 

رطوبت وتعمیرات کف 
سرویس بهداشتی با 

نسل جدید عایق های 
:رطوبتی ,حرارتی,صوتی 

نانو محصول کشور 
اسپانیا. جهت آب 
بندی نمودن انواع 

استخر شنا ،کشاورزی 
و پرورش ماهی، ضد آب 

نمودن بندکشی کف 
سرویسها,تراس,پشت 
بام وسطوح  سرامیک 

موزاییک، نمای ساختمان 
،برکه ها ،آب نماها وآب 

انبارها با بهره گیری 
ازموادضدآب گریز 

نانویی ضدجلبک وخزه 
ضد شوره  یک بار 

برای همیشه از شرنم 
ورطوبت  راحت شوید   

بامدیریت: کوروش.   
     09159845026

 09919967485

نمایندگی مجاز بوتان  پکیج آبگرمکن 
نصب -تعمیر  همراه 09155841130   
دفتر 09158871130 امیریه شمالی 

خ نامجو جنب حسینیه حاج حجت  
جواد پورعلی  

کناف ایران 

  فروش مصالح سقف کاذب کناف به قیمت 
درب کارخانه در تنها عاملیت فروش خراسان 

شمالی 09152480038

ــان  ــراس ــرده ســــازان خ ــ ــت ن ــرک ش
ــی اجـــــراو طـــراحـــی نـــرده  ــال ــم ش
حفاظ  ــی  ــوط وق لــولــه  ســاخــتــمــان 
گــاز  ــاری   ــکـ وجـــوشـ ــوار  ــ دیـ روی 
عزیزی   09157867784 وغیره  

سالم خسته نباشید بر همشهریان 
عزیز دیگر نگران خرابی خودروهای 
خودتون نباشید تعمیرگاه سیار در 
خدمت شما عزیزان هستم اسدی 

 09158861625

رفع کامل نم و 
رطوبت زدگی 
حمام توالت، 

تراس، پشت بام 
دیوار های مجاور 

باران،آبندی 
انواع استخر شنا 
،جکوزی ،پرورش 
ماهی ،کشاورزی 
،جوی انتقال آب 
باغات ، آب نماها 

، برکه ها ، ضد آب 
ضد جلبک و خزه      

 9025841444 

سیمان کاری ، انواع سیمانکاری ،استر،رویه 
تگرگی ، در طرح واندازه مختلف رنگی 

سیمانکاری دور باغات ،وخرده کاربنایی، 
 09159845026

تعمیر  انواع ظروف تفلون و چدن 
با یکسال گارانتی ، درب قابلمه  

و....

                               09151864539
) فروشگاه صدیقی( 

سنگ کاری  وکاشی کاری ترکانلو

 09159876028

 سفید کاری 

ظروف  مس شما 

را  رایگان انجام 

می دهیم خرید 

و فروش ظروف 

مسی و روی  با 

مناسبترین قیمت 

09151864539

فروشگاه آداک بهترین قیمت های سقف 

کاذب را از ما بخواهید. 09157167382  

متفرقه

آب بندی استخر 
شنا جکوزی پرورش 

ماهی و کشاورزی 
، پشت بام   انبار، 
نمای ساختمان  
با تکنولوژی بر 
پایه نانو 100 

درصدتضمینی با 
ضمانت محصول 

کشور اسپانیا  ضد 
جلبک ،ضد خزه  

ضد قارچ ،آنتی 
باکتریال  مقاومت 
باال وعمر مفید  

مهندس ، یزدانی   
 09919967485

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی چهارشنبه  ۲۸ اسفند 1۳9۸     ۲۳ رجب 1441      شماره ۳۲۳۸            ۴

یک کاغذ خبر از همه تلخی ها و شیرینی های استان در سالی که در کنار هم گذراندیم

۹۸ و ۲ حادثه
۵روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی          چهارشنبه  ۲۸ اسفند 1۳9۸     ۲۳ رجب 1441      شماره ۳۲۳۸

نازلی حیدرزاده

 سال 98 نه تنها برای اهالی خراسان شمالی بلکه برای تمام مردم 
ایران سال پرفراز و نشیبی بود؛ سالی که با وقوع سیل های مخرب 
آغاز و به »کرونا ویروس« ختم شد. در کنار آن ما نیز دوشادوش مردم 
بودیم تا با انعکاس خبرهای خوب با آن ها لبخند بزنیم و با انتشار 
خبرهای بد و همچنین مطالبه بحق مردم، گام های رسانه ای خود 
را در مسیر توسعه استان ادامه دهیم. آن چه پیش روی شماست 
روزنامه  در   98 سال  در  که  است  هایی  اتفاق  و  اخبار  از  منتخبی 
مردمی »خراسان شمالی« منتشر شد.در این بین وقوع سیل در اول 
سال و شیوع ویروس منحوس کرونا در آخر سال  ۲ حادثه ای بود که 

در استان شاهد خسارات و آسیب های آن ها بودیم.

خسارت سیل
در واپسین روزهای منتهی به سال 98، بارش باران در برخی نقاط 
از  آغاز و تداوم بارش ها باعث وقوع سیل شد و در بسیاری  استان 
و  زد  خسارت  زیربنایی  تاسیسات  به  استان  شهرهای  و  روستاها 
عالوه بر مسدود کردن برخی راه ها، به برخی واحدهای مسکونی به 
خصوص در مناطق روستایی خسارت جدی وارد کرد. همچنین یک 
جوان اهل روستای کریک از توابع مانه و سملقان، هنگامی که قصد 
داشت با موتورسیکلت از مسیری فرعی از رودخانه عبور کند، در آب 

افتاد و سیل وی و موتورش را با خود برد.

پهلوانان پنجه در پنجه هم
پهلوانان مانند هر سال در چهاردهمین روز از فروردین وارد »گود 
پنجه  در  پنجه  تنگاتنگ،  نبردی  در  و  شدند  خان«  زینل  چشمه 
با  را نشان دادند؛ رقابتی که  بازوی خود  و زور  انداختند  یکدیگر 
حضور ۲68 چوخه کار از 15 استان برگزار شد. رویداد فرهنگی، 
استان  رویدادهای  ترین  مهم  از  یکی  که  باچوخه  کشتی  ورزشی 
به  آینده  سال  فروردین   14 در  شود  می  برگزار  سال  هر  و  است 

دلیل شیوع کرونا برگزار نخواهد شد.

اعتبار برای جبران خسارت سیل
اعتبار  تومان  میلیارد   5۲ تصویب  بر  مبنی  خبری  فروردین   18
جلسه  در  شمالی  خراسان  برای  سیل  خسارت  جبران  منظور  به 
شمالی  خراسان  البته  شد.  منتشر  روزنامه  این  در  دولت  هیئت 
جزو 3 استانی بود که توانست مصوبه هیئت دولت را برای جبران 
خسارت سیل بگیرد. در این روز خبر دیگری نیز از خسارت سیل 
آن  بیشتر  که  کرد  می  حکایت  استان  مسکونی  واحد  هزار   6 به 

مربوط به شهرستان راز و جرگالن بود.

پیشگامی خراسان شمالی
وقوع سیل در خراسان شمالی موجب شد بخش زیادی از اخبار 
و گزارش های این رسانه به آن اختصاص یابد. نوزدهم فروردین 
در  اخیر  سیل  از  دیده  خسارت  مسکونی  واحد  هزار   6 بازسازی 
کالته  روستای  در  کشور  مسکن  بنیاد  معاون  حضور  با  استان 
چنار مانه و سملقان آغاز و موجب شد خراسان شمالی در زمینه 

بازسازی مناطق سیل زده پیشگام باشد.

 تجمع اعتراض آمیز علیه آمریکا
سپاه  نامیدن  تروریست  بر  مبنی  آمریکا  وقیحانه  اقــدام  از  پس 
خصوص  در  بجنورد  بازاریان  و  اصناف  فروردین،   ۲1 پاسداران، 
اقدام،  این  کردن  محکوم  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  از  حمایت 

تجمع اعتراض آمیزی را برگزار کردند.

ورود مدعی العموم به آزادسازی بستر رودخانه ها
موضوع  بــه  العموم  مدعی  عــنــوان  بــه  بجنورد  دادســتــان  ورود 
آزادسازی بستر رودخانه ها یکی دیگر از موضوعاتی بود که تیتر 
یک روزنامه را در ۲4 فروردین به خود اختصاص داد و »یاران« به 
ضروری بودن الیروبی برخی رودخانه های استان اشاره کرده و از 
ایجاد مستحدثات از سوی برخی  افراد در حریم رودخانه ها خبر 

داده بود که مطابق قانون با آن ها برخورد می شود.

راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از سپاه
نمازگزاران استان همزمان با سراسر کشور در ۲3 فروردین پس 
از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی شرکت و اقدام آمریکا علیه سپاه 

را با سر دادن شعارهای کوبنده اعالم کردند. 
همچنین در خطبه های نماز جمعه همان روز آیت ا... »یعقوبی« 
نماینده ولی فقیه در استان به هفت سین سپاه اشاره کرد که از 
جمله آن ها می توان به سبز پوش،سختکوش و سد پوالدین بودن 

سپاه پاسداران اشاره کرد.

خداحافظی با جراح بجنوردی
شادروان دکتر »امان ا... شادلو« نخستین جراح بجنوردی در ۲4 
این  در   40 دهه  از  که  پزشکی  گفت؛  وداع  را  فانی  دار  فروردین 

سرزمین به بیماران خدمت کرد.

جاده مرگ
از جمله مهم ترین مشکالتی که استان با آن مواجه است و البته 
و  کند  می  پیگیری  را  آن  جدی  طور  به  شمالی  خراسان  روزنامه 
گزارش ها و اخبار زیادی را به آن اختصاص داده جاده مرگ است 
و بر همین اساس گزارشی درباره سرنوشت نامعلوم بندهای یک 
نخستین  »در  است:  آمده  آن  از  بخشی  در  که  شد  منتشر  مصوبه 
نشست مشترک نمایندگان 3 قوه در استان با مدیرعامل شرکت 
پیش  ماه   4 که  کشور  نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت 
برگزار شد مصوبه ای با 7 بند به تصویب رسید که این بندها هنوز 

محقق یا خبری از تحقق آن ها اعالم نشده است«. این موضوع با 
عنوان »ابر بی باران دولت برای جاده مرگ« تیتر یک روزنامه شد.

مسکن مددجویان
از دیگر موضوعاتی که روزنامه خراسان شمالی پیگیر آن بود پروژه 
مسکن مددجویان بود که تا ۲9 فروردین حدود 40 خبر، گزارش 
و گفت و گوی پیگیرانه در این خصوص منتشر کرد. در گزارشی 
آسانسور  سرنشین  مددجویان،  واریزی  اضافه  »پرونده  تیتر  با  نیز 

طبقه 5 استانداری« به این موضوع پرداخته شد.

خط و نشان برای بدخواهان
همزمان با روز ارتش جمهوری اسالمی و روز نیروی زمینی، یگان 
های مختلف نیروهای مسلح استان بار دیگر با رژه با صالبت خود 

برای بدخواهان نظام اسالمی ایران خط و نشان کشیدند.

پرونده حذف جاده مرگ روی میز رئیس مجلس
شــورای  مجلس  رئیس  با  ــدار  دی در  شمالی  خراسان  استاندار 
اسالمی از نیمه فعال بودن پروژه 4 خطه کردن محور بجنورد –
گلستان موسوم به جاده مرگ خبر داد و خواستار حمایت رئیس 
مجلس از عقب افتادگی های استان از جمله در حوزه حمل و نقل 
اختصاص  خود  به  را  روزنامه  نخست  تیتر  موضوع  همین  که  شد 

داد.

به تأسیسات زیربنایی از خسارات سیل  جزئیاتی 
آخرین برآورد خسارت سیل اخیر در استان بیش از 715 میلیارد 
تومان اعالم شد که  بیش از 559میلیارد و 668 میلیون تومان به 
تأسیسات زیربنایی و بیش از 156 میلیارد تومان به بخش کشاورزی 
استان خسارت وارد واین میزان خسارت جمع بندی و برای تخصیص 

اعتبار به سازمان مدیریت بحران کشور اعالم شد. 
البته خبری که مورد تاسف است در تاریخ 4 آبان منتشر شد مبنی بر 
این که ابنیه فنی و راه های استان به دلیل تأخیر در ثبت سامانه، در 

ردیف اعتبارات خسارت های سیل قرار نگرفت.

شایعه سهمیه بندی بنزین
موجب  ایجاد  بنزین  شدن  گران  و  بندی  سهمیه  شایعه  موضوع 
صف در جایگاه ها شد و  گزارشگر ما را در 11 اردیبهشت به این 
جایگاه ها کشاند که مشاهدات او بیانگر شلوغی بیش از حد پمپ 

بنزین های شهر بجنورد بود.

سند توسعه استان
از سند توسعه   با حضور در استان  وزیر کشور در 13 اردیبهشت 

خراسان شمالی رونمایی کرد.

 قیمت ها تب کرد
یکی از مواردی که همواره گزارشگران اقتصادی ما را در آستانه 
نرخ  افزایش  کشاند  ها  قیمت  رصد  و  بازار  به  رمضان  مبارک  ماه 
اقالم اساسی بود و در این ایام بارها این موضوع را بررسی کردند.

اعتبار برای جاده مرگ
یکی از خبرهای خوبی که منتشر شد این بود که سازمان برنامه و 
بودجه با پیگیری های صورت گرفته 3۲ میلیارد تومان در قالب 
بجنورد-  محور  کــردن  خطه   4 پــروژه   ادامــه  بــرای  خزانه  اسناد 
تا  سال  ابتدای  از  داد.  تخصیص  مرگ  جاده  به  موسوم  گلستان 

پایان شهریور تعداد قربانیان این محور به 19 نفر رسید.

استوار در برابر استکبار
به  روزه   60 فرصت  دربـــاره  ملی  امنیت  عالی  شــورای  بیانیه 
توافق  در  ایران  اقدامات  برخی  توقف  و  برجام  عضو  کشورهای 
دار  روزه  و  انقالبی  نمازگزاران  که   بود  دیگری  موضوع  برجام 
استان را به راهپیمایی کشاند تا حمایت خود را از این بیانیه اعالم 

کنند.

مرگ در آلبالغ
شکل  به  تا  شد  بــاز  آلبالغ  معدن  به  دالالن  و  سودجویان  پــای 
غیرمجاز سنگ معدن سرب و روی را از این معدن که در اسفراین 
شدن  قربانی  موجب  امر  این  البته  و  کنند  برداشت  است  واقع 
و  خبر  چندین  راستا  این  در  شد.  کنندگان  برداشت  از  برخی 
جدید  تصمیم  به  آن ها  جمله  از  توان  می  که  شد  گزارش  منتشر 
مهر   ۲8 در  همچنین  کرد.  اشــاره  »آلبالغ«   دهی  سامان  برای 
و  معادن  امــور  معاون  سوی  از  آلبالغ  در  اکتشاف  مجوز  صــدور 
صنایع معدنی وزارت صمت اعالم شد. در 14 آذر نیز دادستان 
عمومی و انقالب اسفراین با ورود به پرونده آلبالغ از اعالم جرم 
علیه 4 مقام مسئول در اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان 
صمت استان و ادارات متبوع آن ها در این شهرستان خبر داد. در 
هفتمین حادثه آلبالغ که در ۲7 آذر اتفاق افتاد ششمین نفر جان 

خود را از دست داد .

 سفره های کریمانه
سفره هایی که در ماه مبارک رمضان در مساجد محله ها پهن می شد 
در قاب دوربین عکاس روزنامه نشست و قلم خبرنگار درباره سادگی 

و همدلی روزه داران در این سفره های کریمانه نوشت.

صف، بی صف
خصوص  این  در  صف  وایجاد  بــازار  تنظیم  گوشت  توزیع  نحوه 
اعضای  و  داشت  پی  در  را  استاندار  اعتراض  که  بود  ای  گونه  به 
کارگروه تنظیم بازار استان فرا خوانده شدند تا دیگر از این پس 
باشیم.  نداشته  استان  جای  هیچ  در  ای  یارانه  اقالم  برای  صفی 
در  توزیع  این  شد  مقرر  دیگر  های  جلسه  برگزاری   با  سرانجام 
تعداد  اساس،  این  بر  و  شود  انجام  شهرستانی  و  قشری  قالب   ۲

خانوارهای هر قشر مشخص شد.

رمزگشایی از جسد چاه 70 متری
خرداد بود که جسد یک فرد غیربومی در چاهی به عمق 70 متر 
در اراضی کشاورزی فاروج کشف شد و متهمان به قتل شناسایی 

شدند و به ضرب و جرح و قتل مقتول اعتراف کردند.

احیای چشمه بش قارداش
احیای  ها  بجنوردی  بــرای  کننده  خوشحال  خبرهای  از  یکی 
که  بود  ها  بارندگی  اثر  بر  سال   ۲0 از  بعد  قــارداش  بش  چشمه 
روزنامه خراسان شمالی برای این خبر خوش »اشک شادی بش 

قارداش بعد از ۲0 سال« را انتخاب کرد.

سوء قصد به جان یک مسئول
و  مانه  ــرورش  پ و  ــوزش  آم رئیس  که  داشتیم  خبرها  از  یکی  در 
سملقان، هنگام ورود به منزل از سوی یک فرد ناشناس با جسمی 
نوک تیز از چند ناحیه، مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح 

شد که در این خصوص ۲ متهم اصلی دستگیر شدند.

حضور »الریجانی« و پیامک استعفای شهردار
حضور »الریجانی«، رئیس مجلس شورای اسالمی و از مسئوالن 
»براتیان«  پیامک  و  خــرداد   ۲۲ در  استان  در   کشور  رتبه  عالی 
شهردار سابق بجنورد درخصوص بازنشستگی و استعفا تیترهای 
این  در  داد.  اختصاص  خود  به  خرداد   ۲3 در  را  روزنامه  درشت 
مورد  ای  جداگانه  خبرهای  در  براتیان  نماندن  یا  ماندن  میان 
نهایی  های  گزینه  گرفت،  قــرار  روزنامه  این  پیگیری  و  بررسی 
شهردار در ۲8 مرداد منتشر شد و در نهایت »هادی زارعی« سی 
و یکم شهریور با کسب رأی قاطع و کامل اعضای شورای شهر به 

عنوان کلیددار جدید بجنورد انتخاب شد.
شد  منتشر  مهر  اول  و  انجام  گویی  و  گفت  منتخب  شهردار  با   
خود  به  را  بجنورد«  منتخب  شهردار  »اولویت کاری  عنوان  که 

اختصاص داد.

فوتبال بی سابقه استانداری
به  تومان  میلیارد   ۲ کرد  درخواست  شهر  شورای  از  استانداری 
به  فوتبال  یک  دسته  لیگ  امتیاز  خرید  برای  ماهه  یک  صورت 
استانداری به شکل قرض الحسنه بدهد و همین موضوع در قالب 

»فوتبال بی سابقه استانداری« منتشر شد.

سفر رئیس جمهور به استان
خراسان  در  پــروژه  و  طرح   40 اجرایی  عملیات  آغــاز  و  »افتتاح 
خبر  به  را  آن  شمالی  خراسان  روزنامه  که  بود  تیتری  شمالی« 
سفر »روحانی« رئیس جمهور به استان در روز  ۲4 تیر اختصاص 
داد. در این سفر، رئیس جمهور در جمع مردم خراسان شمالی 
جوین-  آهن  راه  و  گرگان   - بجنورد  بزرگراه  گفت:  شیروان  در 
یکی  میان،  این  در  شود.  می  تکمیل  دیگر  سال   ۲ تا  اسفراین  
خراسان  استاندار  به  مربوط  شد  کار  ایام  این  در  که  تیترهایی  از 
عنوان  با  شمالی«  »خراسان  روزنامه  مدیران  دیــدار  در  شمالی 

ناگفته های »شجاعی« به »روحانی« درباره خراسان شمالی بود.

5 قدم تا ۲0
»5 قدم تا ۲0« تیتری بود که به مناسبت ورود این روزنامه به 15 
سالگی زده شد و یادآور قدمت این رسانه مکتوب در استان است. 
همچنین 15 سالگی بی نظیر عنوان تیتری بود که برای جشن 

تولد روزنامه در نظر گرفته شد.

غلبه »بهمنیار« بر امپراتور
صعود  شد  منتشر  امسال  که  دیگر  کننده  خوشحال  خبر  یک 
»حسین بهمنیار« کوهنورد بجنوردی به قلهk۲  موسوم به امپراتور 
پس از 37 روز تالش بود. او اولین ایرانی است که مسیری جدید 

به نام »چزن« k۲ را فتح کرد.

گوجه ها پوسید!
خرید تضمینی گوجه در حالی آغاز شد که جز فاسد شدن گوجه 
ها در کنار مزارع چیزی نصیب گوجه کاران فاروجی نشد و همین 
بکنید«  فکری  پوسید!  ها  گوجه  وزیر،  »آقای  تیتر  شد  موجب  امر 
تیتر یک روزنامه را در 8 آبان به خود اختصاص دهد و بعد از آن 

گزارش ها و خبرهای مختلفی در این زمینه منتشر شد.

طرح ملی مسکن
ثبت نام طرح ملی مسکن در استان از 18 آبان آغاز شد و خبرنگار 

ما مطالب مختلفی را در این خصوص تهیه کرد.

سهمیه بندی بنزین
تیتر گزارشی بود که درباره نخستین روز  »فضای بنزینی اخبار« 
به  این که  آبان منتشر شد، ضمن  بنزین در ۲5  از سهمیه بندی 
بنزین  بندی  سهمیه  از  پس  قیمت اقالم  یافتن  افزایش  مراتب، 
سرگردانی  درباره  همچنین  گرفت،  قرار  رسانه  این  بین  ذره  زیر 
رانندگان برای دریافت کارت سوخت گزارشی تهیه شد. مدیرکل 
طی  صنفی  تخلف  پرونده   50 تشکیل  از  نیز  حکومتی  تعزیرات 

چند روز پس از سهمیه بندی بنزین خبر داد.

برائت از اغتشاش
اغتشاش هایی که در برخی نقاط کشور پس از سهمیه بندی بنزین 
های  شهرستان  در  راهپیمایی  مراسم  برگزاری  موجب  شد  ایجاد 
مختلف استان در حمایت از اقتدار و امنیت و انزجار از اغتشاش شد.

پرونده قیری
متولیان  از  نفر  چند  دستگیری  امسال  اخبار  ترین  مهم  از  یکی 
اتهام  بود.  رایگان  قیر  توزیع  تخلفات  خصوص  در  شهری  امور 
و  میلیارد   11 مبلغ  به  ارتشا  بر  مشتمل  آذر،   1۲ متهمان  در  
میزان  به  اختالس  و  پولشویی  ریال،  هزار   500 و  میلیون   908
۲5 میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 111 میلیارد و 
۲11 میلیون و 950 هزار ریال اعالم شد. در پی اعالم ناگهانی 

کل  رئیس  اظهارات  و  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  تغییر 
دادگستری مبنی بر دستگیری متهم دیگری در خصوص پرونده 
فروش قیر رایگان مشخص شد، متهم جدید، مدیرکل سابق راه و 

شهرسازی استان بود.

شیوع آنفلوانزا
ابتالی برخی شهروندان به آنفلوانزا و فوت چند شهروند موجب 
اخبار  و  ها  گــزارش  بــاره  این  در  و  بود  شده  ها  خانواده  نگرانی 
»آتش  به  تــوان  می  ها  آن  جمله  از  که  رسید  چــاپ  به  متعددی 
آنفلوانزا همچنان شعله می کشد« اشاره کرد. در اثر این بیماری 

تعدادی از هم استانی ها جان خود را از دست دادند.

آغاز ثبت نام کاندیداها و تغییر ناگهانی در 
فرمانداری بجنورد

در  بهارستان  هــای  صندلی  داوطلبان  نــام  ثبت  روز  نخستین 
فرمانداری بجنورد با معرفی سرپرست جدید فرمانداری بجنورد 
نام  ثبت  زمان  مدت  در  شد.  تبدیل  متن  از  تر  پررنگ   حاشیه  به 
می  نام  ثبت  محل  به  ها  شهرستان  در  ما  خبرنگاران  کاندیداها 
تهیه می کردند. در  را  آن  و هوای  از حال  و گزارش هایی  رفتند 

نهایت 139 نفر از استان نامزد بهارستان شدند.

سهم استان از الیحه بودجه ۹۹
تومان  میلیارد    570 تنها   99 سال  بودجه  الیحه  از  استان  سهم 
بود که نسبت به سال گذشته افزایشی نداشت و در همین مورد 
مهم  های  »پروژه  عنوان  با  همچنین مطلبی  شد.  منتشر  خبری 
وضعیت  از  ــاری  آم تحلیل  زرد«   رنــگ  با   99 بودجه  در  استان 

اعتباری پروژه های کلیدی خراسان شمالی را ارائه داد.

رویداد تاریخی ورزش استان
میزبانی ششمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه 
های جهان در بجنورد، بزرگ ترین رویداد تاریخ ورزش استان بود 

که در ۲7 آذر آغاز شد.

کیفرخواست مدیران قیری به روزشمار افتاد
در ادامه پرونده قیری، خبری با عنوان »کیفرخواست مدیران قیری 
به روزشمار افتاد«، منتشر شد مبنی بر این که دادسرای عمومی و 
انقالب بجنورد رسیدگی به پرونده ارتشا، اختالس و دست درازی 
به بیت المال را در پرونده تصرف 7 هزار و 500 تن قیر رایگان در 
اولویت دارد و تا قبل از دهه فجر این پرونده را تعیین تکلیف می کند.

سال ۹۹، پایان جاده مرگ
منتظر  ها  استانی  هم  تمام  که  دیگر  کننده  خوشحال  خبر  یک 
و  راه  که وزیر  اســت  مــرگ  جــاده  پایان  هستند  روز  آن  رسیدن 
شهرسازی در گفت و گوی اختصاصی با »خراسان شمالی« آن را 

سال 99 اعالم کرد.

قصه باور نکردنی
کردند  می  پیگیری  را  آن  ما  خبرنگاران  که  هایی  سوژه  دیگر  از 
گزارش  در  که  بود  زده  سیل  واحدهای  ساز  و  ساخت  وضعیت 

»قصه باور نکردنی« آن را بررسی کردند.

در سوگ سردار
رسیدن  شهادت  به  داد  رخ  امسال  که  حوادثی  ترین  تلخ  از  یکی 
که  بود  جنایتکار  آمریکای  دست  به  »سلیمانی«  شهید  سپهبد 
سراسر  در   متعددی  های  برنامه  و  نشست  سوگ  به  نیز  استان 
روزنامه  و  شد  برگزار  ها  دل  سردار  داشت  گرامی  برای  استان 

خراسان شمالی تمام این مراسم را پوشش داد.

تأیید صالحیت 36 نامزد
شد  منتشر  دی   ۲3 که  بود  خبری  نامزد   36 صالحیت  تأیید 
در  البته  بودند.  کاندیداها  تبلیغات  آغاز  منتظر  استان  مردم  و 
استان«،  در  ها  شده  تأیید  از  دیگر  »تعدادی  مختلف  ــای  روزه
جمله  از  نامزد«   55 اعتراض  »دریافت  و  ناشناخته«   »نامزدهای 

عناوینی بود که در این ایام در تیتر یک روزنامه جا خوش کرد.

تایید صالحیت 5 داوطلب برای انتخابات خبرگان
 تأیید صالحیت 5 داوطلب برای انتخابات خبرگان رهبری خبر 

دیگری بود که از درگاه این روزنامه منتشر شد.

تزریق اعتبار به محور بجنورد - گلستان
خبر امیدبخشی که در 8 بهمن اعالم شد تزریق 35 میلیارد ریال 
به محور بجنورد- گلستان بود که از بهره برداری از 10 کیلومتر 

از باند دوم این محور خبر می داد.

جشن های انقالب
با ورود به آغاز جشن های چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
و  کردیم  بررسی  را  انقالب  بهار  در  شهر  هوای  و  حال  اسالمی، 

اخبار افتتاح پروژه ها در شهرستان های مختلف منتشر یافت.

جوالن کرونا
اعالم وزارت بهداشت و تایید مرگ ۲ بیمار در قم به علت ابتال به 
کرونا، موجب ترس برخی افراد شد و از همان نخستین ساعات 
اعالم این خبر، به داروخانه ها برای خرید ماسک، دستکش یک 
بار مصرف و ژل ضد عفونی کننده مراجعه کردند و باعث کمیابی 
نخست  روز  همان  از  شمالی  خراسان  روزنامه  شدند.  اقالم  این 
کردن  ضدعفونی  جمله  از  را   زیادی  مطالب  بیماری  این  شیوع 
اجناس  برخی  قیمت  بر  کرونا  تاثیر  ها،  محله  و  معابر  مــدارس، 
محلول  و  دستکش  ماسک،  مثل  بهداشتی  اقالم  شدن  نایاب  و 
این  قربانیان  و  مبتالیان  شمار  همچنین  و  کننده  ضدعفونی 

بیماری منتشر کرد.
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علوی

فرق  گذشته  هــای  ســال  همه  با  امسال  نــوروز 
دید  که  ایم  داده  وعده  همدیگر  به  امسال  دارد. 
و بازدیدی نداشته باشیم و دوست داشتن های 
امسال به دید و بازدید نکردن ختم می شود. در 
ایمنی  سیستم  بردن  باال  برای  باید  امسال  عید 
به ویروس  ابتال  از  به منظور پیشگیری  بدن مان 

کرونا تالش کنیم.
در  بجنورد  بهداشت  مرکز  تغذیه  کارشناس  یک 
به  توجه  نوروز  ایام  در  کند:  می  توصیه  باره  این 
کرونا  ویروس  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  تغذیه 
در  بهداشتی  موارد  باید  و  دارد  ای  ویژه  اهمیت 
از گذشته مد نظر قرار  خرید مواد غذایی بیشتر 
نوروز  در  دهد:  می  ادامه  جودت«  »شهال  گیرد. 
با توجه  امسال هیچ گونه رفت و آمدی نداریم و 
به این که در خانه می مانیم و باید سیستم ایمنی 
با  مواد  از  است  بهتر  کنیم،  تقویت  را  خود  بدن 
اشاره  با  وی  کنیم.  استفاده  باال  غذایی  ارزش 
و  ندارد  وجود  بازدیدی  و  دید  امسال  که  این  به 
کند:  اظهارمی  شود،  نمی  خریداری  هم  آجیل 
باید  خریدید  آجیل  خانواده  مصرف  بــرای  اگر 
تا  کنید  داغ  فر  یا  توستر  در  را  آن  بار  یک  حتمًا 
بر  وی  برود.  بین  از  آن  های  میکروب  و  ویروس 
ویتامین  Cتاکید  دارای  غذایی  مواد  گنجاندن 
می کند و می گوید: برای این منظور باید سبزی 
و ساالد همراه با غذا میل شود و میوه های دارای 
لیموشیرین،  پرتقال،  کیوی،  Cمانند  ویتامین 
دلمه  فلفل  کلم،  مانند  سبزیجاتی  و  نارنگی  
برنامه  در  جعفری  و  پیازچه  فرنگی،  گوجه  ای، 
غذایی وجود داشته باشد. وی با بیان این که در 
عید دید و بازدید و فعالیت چندانی وجود ندارد، 

باید  منظور  ایــن  ــرای  ب کند:  مــی  خاطرنشان 
ویتامین  با  غذایی  مواد  انــواع  و  ساالد  و  سبزی 
بگنجانیم  مان  غذایی  برنامه  در  را  مختلف  های 
میوه  واحد   2 و  سبزیجات  واحد   3 که  طوری  به 

جات در برنامه مان وجود داشته باشد. 
و  ــاردار  ب زنــان  کودکان،  تغذیه  به  توجه  بر  وی 
سالمندان تاکید دارد و می گوید: برای باال بردن 
لیموترش  آب  با  است  بهتر  ساالد  غذایی  ارزش 
ــوردن  خ از  ایـــام  ــن  ای در  و  ــود  ش مخلوط  تـــازه 
این  نشد.  غافل  خام  پیاز  و  کدوحلوایی  هویج، 
کارشناس تغذیه برای پیشگیری از چاقی در این 
ایام که فعالیت ها و تحرکات بدنی به حداقل می 
کند:  می  خاطرنشان  و  دارد  هایی  نسخه  رسد، 
و  کالباس  سوسیس،  مصرف  از  باید  نــوروز  در 

غذاهای چرب سنگین خودداری کرد. 
»جودت« عقیده دارد: باید منابع غنی پروتئینی 
هم برای باال بردن سیستم ایمنی بدن در برنامه 
منابع  بهترین  وی  باشد.  داشته  وجــود  غذایی 
می  و  داند  می  مرغ  تخم  و  حبوبات  را  پروتئینی 
شود  استفاده  هم  آجیل  ایام  این  در  اگر  گوید: 
تاکید  وی  است.  روی  و  آهن  غنی  منابع  دارای 
غافل  لبنیات  مصرف  از  نوروز  ایام  در  کند:  می 
نشویم و مصرف لبنیات کم چرب در برنامه مان 
باشد و همچنین می توان از انواع خشکبار مانند 

توت و انجیر خشک هم استفاده کرد. 
بیان  بجنورد  بهداشت  مرکز  تغذیه  کارشناس 
می کند: غذاها باید خوب پخته شود و از مصرف 
هایی  کباب  و  عسلی  مرغ  تخم  پز،  نیم  غذاهای 
کرد.  ــودداری  خ انــد،  نشده  پخته  خوبی  به  که 
مایع  آب،  با  سبزیجات  کردن  ضدعفونی  بر  وی 
ظرف شویی و آب ژاول هم تاکید می کند و ادامه 

سبزی،  کردن  پاک  مراحل  همه  دهد:  می 

انجام  دستکش  با  باید  آن  کشی  آب  و  شستن 
شود. 

بازدیدی  و  دید  چون  امسال  کند:  می  بیان  وی 
خواهد  کمتر  نیز  جات  شیرینی  مصرف  نداریم، 
مصرف  شیرینی  بخواهیم  منزل  در  اگر  و  بود 
کنیم باید از جای مطمئن تهیه شود و مانند نان 
از آن جایی که در تهیه  اما  دوباره حرارت ببیند 
شیرینی از روغن استفاده می شود ممکن است 
این  باید  که  شود  اکسیده  زیــاد  حــرارت  اثر  در 

موضوع مد نظر قرار گیرد. 
کنسروهای  و  جات  شیرینی  که  این  بیان  با  وی 
پایین  را  بــدن  ایمنی  سیستم  توانند  می  شــور 
مصرف  از  باید  کند:  می  خاطرنشان  بیاورند، 
کرد  خـــودداری  کنسروها  و  شــور  هــای  آجیل 
و  کنند  می  تحریک  را  بدن  ایمنی  سیستم  زیرا 
حداقل  به  را  شکر  و  قند  مصرف  باید  همچنین 
از  است  بهتر  ایام  این  در  وی،  گفته  به  رساند. 
آفتابگردان،  کنجد،  مثل  گیاهی  هــای  روغــن 
کلزا و زیتون که منابع خوب ویتامین E هستند، 
استفاده کنیم، مصرف مواد غذایی سرخ کردنی 
مواد  بیشتر  کنیم  سعی  و  برسانیم  حداقل  به  را 
برنامه غذایی خود  را در  پز  یا آب  غذایی بخارپر 
بگنجانیم و به جای 3 وعده غذایی 4 تا 6 وعده 

غذایی کوچک داشته باشیم.

علوی- تکالیف کاغذی برای دانش آموزان دارای شرایط ویژه به خانه های 
شان ارسال می شود. رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی 
با بیان این مطلب به خبرنگار ما اظهارکرد: از آن جایی که سرویس رفت و آمد 
دانش آموزان با شرایط ویژه توسط مدارس تامین شده است، تکالیف کاغذی 
از  و  شود  می  ارسال  ندارند،  اینترنت  به  دسترسی  که  آموزانی  دانش  برای 
زمان تعطیلی مدارس تاکنون نیز در حال انجام است و تکالیف دانش آموزان 
می  ارسال  شان  های  خانه  به  ها  آن  نیازهای  اساس  بر  ویژه  شرایط  دارای 
به  ویدئو کنفرانس   3 توسط  آموزشی  های  فعالیت  داد:  ادامه  شود.»متقیان« 

همکاران ارائه و شیوه فعالیت های مراکز اختالالت یادگیری و استثنایی در 
آن بیان شده است. 

با  فرزند  دارای  های  خانواده  مجازی  آمــوزش  برای  سامانه   2 وجود  از  وی 
کل  اداره  به   مربوط  سامانه  یک  راستا  این  در  گفت:  و  داد  خبر  ویژه  شرایط 
آموزش و پرورش و دیگری سامانه اختالالت یادگیری است که خانواده ها می 
توانند با وارد کردن کد ملی دانش آموزان وارد سامانه شوند. وی خاطرنشان 
مختلف  های  رسان  پیام  در  که  متعددی  های  گروه  در  این،  بر  عالوه  کرد: 
شود  می  گذاشته  آموزان  دانش  تکالیف  است،  شده  ایجاد  داخلی  و  خارجی 

و مربی به صورت تصویری یا صوتی تدریس خود را انجام می دهد. وی از به 
بهتر  آموزش  برای  گفت:  و  داد  خبر  نیز  ها  معلم  دانشجو  ظرفیت  کارگیری 
است.  شده  تولید  افزارها  نرم  برخی  قالب  در  مختلفی  آموزشی  های  بسته 
به گفته وی، تاکنون هزار و 120 ساعت فعالیت آموزشی تهیه شده است و 
آموزان  دانش  مشکالت  پاسخگوی  آنالین  طور  به  روز  هر  نیز  مشاوره  مراکز 
محلی  شبکه  طریق  از  ها  آموزش  برخی  همچنین  اظهارکرد:  وی  هستند. 
پخش می شود که همزمان تصویر مترجم زبان اشاره نیز برای دانش آموزان 

دارای شرایط ویژه پخش خواهد شد.

مدیریت زمان در تعطیالتبایدها و نبایدهای تغذیه نوروزی
علوی- از آن جایی که همیشه امکان دید و بازدید، مسافرت و 

رفتن به دامان طبیعت و پارک ها در ایام نوروز وجود داشت، 
پر کردن اوقات فراغت کار چندان مشکلی به نظر نمی رسید 
بمانیم  خانه  در  باید  همه  کرونا،  ویروس  شیوع  با  امسال  اما 
تا زنجیره انتقال این ویروس قطع شود. بسیاری از خانواده 
ها درگیر این موضوع هستند که برای پر کردن اوقات فراغت 

بچه ها در شرایط کنونی که امکان بیرون رفتن وجود ندارد، چه باید 
بکنند.

یک کارشناس ارشد روان شناسی عمومی در این باره می گوید: این که 
گاهی در شرایط بحرانی مانند اکنون ناچار هستیم در خانه بمانیم فارغ از 
مشکالتی که بیماری ممکن است به وجود آورد، می تواند یک جنبه مثبت 
تا  افراد می شود  هم داشته باشد و آن این است که تجربه ای برای همه 
قدر با هم بودن را بدانند. »نسترن عابدیان« ادامه می دهد: اگر چه این 
بحران با ترس ها و نگرانی هایی همراه است اما می تواند نشانه ای از این 
باشد که قدر سالمتی خود را بدانیم و قدردان و شکرگزار وجود اطرافیان 
خود و زندگی مان باشیم، لحظه های زندگی را ارج نهیم و با این دید به 
مسئله نگاه کنیم که تا پیش از این چقدر دورهمی های ساده و دیدن افراد 
خانواده در نشاط و شادابی ما تاثیر به سزایی داشت اما شاید بسیاری از 
ما قدردان این موقعیت ها نبودیم و از فرصت پیش آمده »ماندن در 
خانه«  می توانیم به عنوان فرصتی برای مراجعه به درون خود 

استفاده کنیم.
نیز  باید بتواند در خلوت خود  وی می گوید: هر فردی 
شاد باشد و اوقات خوشی را تجربه کند و در آرامش 
به کارهای روزمره خود بپردازد. وی بیان می کند: 
مناسب  فرصتی  امسال  نوروز  در  خانه  در  ماندن 
توانند  می  بیشتر  چون  است  شاغل  بانوان  برای 
خود  فــرزنــدان  خصوص  بــه  خــانــواده  کنار  در 
وسواس  حرکات  انجام  جای  به  باید  باشند و 
مداوم،  کردن  ضدعفونی  و  منزل  نظافت  گونه 
در کنار اعضای خانواده بنشینند و از این با هم 

بودن لذت ببرند. 
بهترین  نوروز  ایام  که  این  بیان  با  کارشناس  این 
کند:  اظهارمی  هاست،  بچه  آموزش  برای  زمان 
مدرسه  به  متکی  فقط  که نباید  بدانند  باید  ها  بچه 
و معلم باشند و گاهی شرایط این چنینی ممکن است 
پیش آید و خودشان باید درس های شان را مرور کنند 
برای این منظور بهتر است در خانه مادر یا پدر و فرزندان 

نقش معلم و شاگرد را بازی کنند. 
»عابدیان« اظهارمی کند: نوروز فرصت مناسبی است که بچه ها 
آموزش مهارت های زندگی را از پدر و مادر خود فراگیرند و دختربچه 
ها یا پسربچه ها در کنار مادرشان به پختن غذا، آبیاری گلدان ها و نظافت 
خانه کمک کنند. وی تماشای بیش از حد تلویزیون را توصیه نمی کند و 
می گوید: در این ایام که کودکان فرصت بیشتری دارند بهتر است فقط 
یک تا 2 ساعت برنامه های تلویزیون را تماشا کنند و آن برنامه ها و فیلم 
ها هم متناسب با سن خودشان باشد و باید زمان در این خصوص مدیریت 
شود زیرا اگر وابستگی به تلویزیون رخ دهد ممکن است بعد از تعطیالت 
می  تاکید  ها  خانواده  به  وی  باشد.  داشته  وجود  وابستگی  این  همچنان 
کند: والدین نباید در این بحران به وجود آمده اخبار را در حضور کودکان 
پیگیری کنند و بهتر است به جای آن حال و هوای عید را به خانه بیاورند و 

از بچه ها در چیدن سفره هفت سین کمک بگیرند.

تکالیف کاغذی برای دانش آموزان دارای شرایط ویژه

نوروز و تکالیف مدارس
به  را  آموزشی  سیستم  امسال  اواخر  در  کرونا  شیوع  اجتماعی-  گروه 
که  است  سالی  نخستین  امسال  داد.  سوق  مجازی  های  آمــوزش  سوی 
در نوروز هم دانش آموزان از آموزش های معلمان خود بهره مند خواهند 
پــرورش  و  ــوزش  آم کل  اداره  ابتدایی  ــوزش  آم شد. »بدخشان« معاون 
خراسان شمالی اظهارمی کند: در راستای ارتقای مهارت های مطالعه، 
می  اجرا  ابتدایی  مدارس  در  داستان  و  عید  طرح  خوانی  کتاب  و  کتاب 
طرح  و  حذف  بهاری  پیک  ابتدایی  دوره  در  که  است  سال  چندین  شود. 
عید و داستان جایگزین آن شده است به طوری که دانش آموزان ابتدایی 

نویسی،  داســتــان  ــوروز  ن تعطیالت  ــام  ای در 
را  و داستان گویی  داستان خوانی 

دنبال می کنند.
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نمره 14
های  ورزش  هیئت  رئــیــس    
همگانی خراسان شمالی سال 
بودن  مسئول  بی  سال  را   98
همگانی  ورزش  فــدراســیــون 
ــن رئیس  ــت ــداش ــر ن ــاط ــرد کــه بــه خ ــان کـ ــی ب
برنامه های مهم هیئت  از  فدراسیون بسیاری 
باشکوه  ــال  س هــر  کــه  المپیک  هفته  نظیر 
شد.»مجید  لغو  ــد،  ش مــی  بــرگــزار  بیشتری 
اظــهــارکــرد: کــاس هــای مربیگری  ــودت«  ج
کمتر برگزار شد اما با این وجود اجرای 700 
برنامه ورزشی و حضور همیشه در صحنه مردم 
عامل رونق این هیئت بود، وی از 20 به هیئت 

خود نمره 14 را می دهد.

تنها دغدغه
های  ورزش  هیئت  رئیس 
پهلوانی  کشتی  و  باستانی 
سال  نیز  شمالی  خراسان 
شلوغ  و  کار  پر  سال  را   98
که  دانست  هیئت  ایــن 
بـــرگـــزاری 4 
ه  ر و د
و  آموزشی 
ــی  ــان ــزب ــی م
دوره  دومین 
جهانی  مسابقات 
دلیلی برای گفته های این 
امیرآبادی«  است.»الیاس  مسئول 
تصریح کرد: افتتاح زورخانه های نیمه 
این  دغدغه  تنها  آشخانه  و  شیروان  کاره 

هیئت به شمار می رود.

دستاورد مهم
ــت  ــئ ــی ــس ه ــ ــیـ ــ رئـ
خراسان  بسکتبال 
ــی نـــیـــز  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ شـ
ــزاری لــیــگ  ــ ــرگـ ــ بـ
ترین  مهم  از  را  نوجوانان 
هیئت  این  دستاوردهای 
دانـــســـت کـــه بـــا وجـــود 
برای  بسیار  های  سختی 
امسال  رشــتــه  ــن  ای رونـــق 
ــزار شـــد تـــا بـــه رکـــود  ــرگـ بـ
پایان  هیئت  این  ساله  چندین 
امسال  اظهارکرد:  دهد.»غفوریان« 
بخش بانوان در این هیئت فعالیت چشمگیری 
نداشت و نداشتن نایب رئیس هیئت این رشته 

را تا حدودی با چالش رو به رو کرد.

سال پر مدال
خراسان  کشتی  هیئت  رئیس 
سال  را   98 ــال  س نیز  شمالی 
کشتی ذکر کرد.به گفته »عیسی 
پورنادری« تیم داری در لیگ برتر 
کشتی و کسب عنوان دومی کشور و عنوان سومی 
در میزبانی رقابت های کشتی جام باشگاه های 
جهان همگی دست به دست هم داد تا این هیئت 

سال پر مدالی را سپری کند.

سال پر بار
هیئت  رئــیــس  »مــعــمــاریــانــی« 
نیز  شمالی  خــراســان  تنیس 
افزایش تعداد داوران و مربیان 
تنیس استان و برگزاری رقابت 
هایی  برنامه  ترین  مهم  از  را  جانبه  چند  های 
تنیس  هیئت  امسال  شد  سبب  که  کرد  بیان 

سال پر باری را داشته باشد.

مشکلی که برطرف شد
های  ورزش  هیئت  رئیس 
بــیــمــاران خـــاص خــراســان 
پر  را سالی  نیز سال 98  شمالی 

به مــدال  نــســبــت  عــنــوان  کــســب  ــاظ  ــح ل از 
کرد.»پیدا«  بیان  ورزشــکــاران  ایــن  جمعیت 
اظهار کرد: مسابقات بیماران خاص مهر آغاز 
شد و بیماران تاالسمی امسال در بندرانزلی، 
به  مبتا  بیماران  و  کیش  در  دیابتی  بیماران 
MS  صاحب های مدال های رنگی شدند. به 
گفته وی، پیش از این برای اعزام ورزشی ها با 
امــســال  ــا  امـ ــد  ــدن ش مــی  رو  بــه  رو  مــشــکــل 
خــصــوص  ایـــن  در  مــشــکــلــی  خــوشــبــخــتــانــه 

نداشتند.

افزایش بودجه
تنیس  هیئت  رئیس  »افشین« 
نیز  شمالی  خراسان  میز  روی 
امسال را سال خوبی برای این 
آوری  مقام  که  دانست  هیئت 
بیشتر و اعزام ها در بخش هایی همچون دانش 
آموزی و انفرادی قابل توجه بوده است.به گفته 
وی، بودجه واریزی امسال نسبت به سال های 

گذشته افزایش 3 برابری داشته است.

فعالیت های شاخص
خراسان  فوتبال  هیئت  رئیس 
برنامه  ترین  مهم  از  شمالی 
که  هیئت  ــن  ای امــســال  ــای  ه
شاخص  ها  فعالیت  شد  سبب 
برگزاری  به  باشد،  گذشته  هــای  ســال  از  تر 
به  فدراسیون  رئیسه  هیئت  اعضای  جلسه 
»جعفرزاده«  ــرد.  ک اشــاره  بجنورد  میزبانی 
به  کشور  فوتسال   2 دسته  لیگ  امتیاز  کسب 
کمی  و  کیفی  بـــرگـــزاری  رایـــگـــان،  ــورت  صـ
مسابقات لیگ، لیگ مدارس فوتبال و کاس 
های مربیگری و داوری، حضور در لیگ دسته 
اول و میزبانی لیگ دسته اول فوتبال بانوان را 
از فعالیت های شاخص این هیئت ذکر کرد.به 
با  و  بود  توجه  قابل  امسال  اعتبار  وی،  گفته 
سال  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  های  حمایت 

خوبی برای هیئت رقم خورد.

صعود قابل توجه
رئیس هیئت تکواندوی خراسان 
شمالی نیز به ارزیابی فدراسیون 
این  ای  پله   5 صعود  و  ــاره  اشـ
بیان  ــه  ــوج ت ــل  ــاب ق را  هــیــئــت 
تکواندوی  هیئت  ــزود:  اف ــان«  آری کرد.»مهدی 
استان امسال سال بسیار پر کار و نسبتًا موفقی را 
شاهد  سال 98  کــرد:  تصریح  کــرد.آریــان  طی 
حضور مربیان و داوران تکواندو در 2 رویداد بین 
آموزش  دوره   8 که  این  ضمن  بودیم،  المللی 
آموزشی  کارگاه  و 7  داوری  و  مربیگری  رسمی 
افــزود:10  شد.وی  برگزار  مربیان  فنی  ارتقای 
خردساالن،  سنی  های  رده  در  کشوری  اعــزام 
نونهاالن، نوجوانان و بزرگ ساالن به مسابقات 
هیئت  توسط   98 ــال  س در  کشور  قهرمانی 
تکواندو انجام شد که حاصل آن کسب 3نشان 
برنز از مسابقات کشوری بود و همچنین 6 آزمون 
در   2 مشکی  تا  قرمز  کشوری  کمربند  ارتقای 
استان برگزار شد و 6 اعزام به آزمون های ارتقای 
کمربند دان 3 تا 6 توسط هیئت استان صورت 
 15 از  بیش  که  ایــن  بیان  با  اســـت.وی  گرفته 
افزود:  شد،  برگزار  استان  در  قهرمانی  مسابقه 
همچنین لیگ تکواندوی استان با حضور 15 تیم 
در 3 رده سنی خردساالن، نونهاالن و نوجوانان 

برگزار شد.

80 رویداد
های  ورزش  هیئت  رئیس 
شمالی  خــراســان  کــارگــری 
اظــهــار کـــرد: امــســال بــرای 
بار  پر  سالی  کارگری  ورزش 

از  بیش  و  در بود  کارگری  ورزش  رویداد   80

استان داشتیم و تیم آقایان و 12 تیم بانوان به 
مسابقات کارگران کشور اعزام شدند.به گفته 
ــان  ــای ــال آق ــب ــی ــدی«، تــیــم وال ــی ــع ــرات س ــ »بـ
تیم  و  شــد  کشور  برتر  لیگ  استان قهرمان 
والیبال ساحلی آقایان مقام سوم کشوری را به 
بار  اولین  برای  بانوان  دارت  تیم  و  آورد  دست 
گفته  کرد.به  خود  آن  از  را  کشوری  سوم  مقام 
نایب  شــنــا،  رشــتــه  در  قهرمانی  نــایــب  وی، 
قهرمانی و سومی در رشته رزمی و کسب مدال 
امسال  شد  سبب  همگی  استان  بوکسور  برنز 

سال پر باری برای این هیئت باشد.

انتظار برای روزهای خوش
هیئت  رئیس  مــرزی«  »فاطمه 
هندبال خراسان شمالی سال 
استان  لژیونر  حضور  با  را   98
ســال پــر کـــاری اعـــام کــرد و 
گفت: با حضور »هانی زمانی« می توان انتظار 
اتفاق  امر  این  که  داشــت  را  خوشی  ــای  روزه
با  و  است  استان  هندبال  رشد  بــرای  بزرگی 
برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت که تا 
ایم،  یافته  دست  مطلوب  اهــداف  به  حــدودی 
پیدا  دست  نظرمان  مد  جایگاه  به  توانیم  می 

کنیم.

حذف اعزام ها
شمشیربازی  هیئت  رئــیــس 
را   98 سال  شمالی  خراسان 
رشته  ایــن  ــرای  ب خوبی  ســال 
فــرهــادی«  کرد.»مجید  بیان 
رقابت  خاطر  به  امسال  مسابقات  اظهارکرد: 
های انتخابی المپیک حذف شد و اعزام ها به 
اعزام  عمده  کرد:  تصریح  وی  رسید.  حداقل 
حذف  نوجوانان  و  نونهاالن  سنی  رده  هــای 
نتوانیم  شــد  سبب  متاسفانه  کــه  ــود  ب ــده  ش

اعزامی داشته باشیم.

سال موفقیت آمیز
کوراش  و  ووشو  هیئت  رئیس 
خراسان شمالی نیز سال 98 
آمــیــزی  مــوفــقــیــت  ســـال  را 
فدراسیون  و  هیئت  برای این 
اعام کرد.»صیاد« به کسب عنوان در سطح 
و  کرد  اشاره  کوراش  رشته  در  آسیا  و  جهان 
گفت: در ووشو 3 عنوان کشوری و دعوت به 
اردوی تیم ملی را داشتیم که قابل ماحظه 

بوده است.

اشک ها و لبخندهای ورزش در سال 98

سال مدال باران
سیما وحدانی

 ورزش حال و هوایش از ابتدای سال 98 بهاری بود، خیلی ها از سکوی موفقیت باال رفتند و افتخارآفرینی کردند 
و برخی هم در مسیرشان موفقیتی کسب نکردند. امسال شاهد اشک ها و لبخندهای بسیاری در میادین ورزشی 
بودیم اما آخر سال »کرونا« نه تنها برنامه های ورزشی را لغو کرد بلکه ورزشکاران را خانه نشین کرد و المپیکی ها، 

لیگ برتری ها، میدان داران و ورزشی های صاحب نام مجال تمرین نیافتند.
مهم ترین رویدادهای ورزشی استان در سال 98 با رقابت های کشتی با چوخه در گود زینل خان شروع شد و با 
باقی  انتظار  فهرست  در  که  داشتیم  زیادی  های  برنامه  یافت.  پایان  پهلوانی  کشتی  و  کشتی  جهانی  های  رقابت 
ماندند و بعضی ها فرصت خودنمایی نیافتند و در این دوی ماراتن که تمام هیئت ها خودی نشان می دادند بعضی 
ها مجال یافتند در کشور و جهان مطرح شوند و برخی ها هم باقی ماندند و حتی فرصت تمرین مناسب را پیدا 
نکردند تا شاید ریشه این ویروس منحوس کنده و سایه اش از سر جهانیان کوتاه شود و دوباره ورزش نفس بکشد و 

ورزشکاران شور و هیجان را وارد سالن ها و ورزشگاه ها کنند.
به جز رقابت چوخه کاران در گود زینل خان در فروردین، شاهد باتکلیفی فعاالن این رشته بودیم. کشتی باچوخه 
زیر نظر فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی رفته بود اما فدراسیون کشتی هنوز هم ادعای 
مالکیت داشت. در تمام موارد به جز اعتبار، چوخه ماند و خیرانی که باید این ورزش را اداره می کردند. دیدگاه 
رفتیم  جلوتر  که  را  سال  های  ماه  پرداختند.  آن  به  رسمی  شکل  به  کمتر  و  بود  »بــازی«  ورزش  این  به  مسئوالن 
سرپرست  با  و  فدراسیون  نداشتن  از مسئول  ها  برخی  نداشتند؛  دست  در  »برد«  کارت  همه  ورزشی  های  هیئت 
اداره شدن آن و اجرای دست و پا شکسته برنامه های شان گایه داشتند مثل هیئت ورزش های همگانی که 6 
رقابت  عرصه  در  را  فراوانی  های  موفقیت  امسال  کشورمان  شمشیربازان  که  حالی  در  کرد.  کم  هیئت  از  از  نمره 
های جهانی کسب و امیدها را برای کسب مدال در المپیک زنده کردند اما این سوی ماجرا هیئت شمشیربازی 

خراسان شمالی اعزام هایش به مسابقات انجام نشد تا نتواند از برگ زرین بردهایش رونمایی 
که  جا  آن  رسیم،  می  شمالی  خراسان  پرافتخار  ورزش  به  سو  دیگر  از  کند. 

تعلیق جودو همچون آب سردی بود بر سر امید اول جودوی استان و 
در   حضور  برای  کشور  جودوی  اصلی  کاندیدای  به  سنگینی  ضربه 
المپیک 2020 توکیو. »بریمانلو« به خبرنگار ما گفته است که اگر 
جواب شکایت فدراسیون جودوی ایران به دادگاه حکمیت ورزش 

نتیجه بخش نباشد باید در اوج از این ورزش خداحافظی کند. در 
اواسط سال شاهد تیم داری »اترک« در لیگ دسته 2 فوتبال 

عملکرد  و  بومی  غیر  بازیکنان  حضور  حاشیه  با  اما  بودیم 
شد.  فراوانی  انتقادهای  باعث  که  بازیکنان  ضعیف 

شد  جهانی باعث  رویداد   2 از  بجنورد  میزبانی 
سال  ورزش  عرصه  در  را  امسال  ها  برخی 

از  برخی  حمایت  کنار  در  بنامند.  کشتی 
کشتی  جهانی  های  رقابت  برگزاری 

جام باشگاه های جهان و رقابت های 
جهانی کشتی پهلوانی و ورزش های 
میزبانی  نیز  ای  عــده  ای،  زورخــانــه 

این مسابقات را هزینه بر و غیرضروری 
قلمداد کردند. قرار بود لیگ برتر کوراش 

آن  طلسم  کــه  ــود  ش ــرگــزار  ب بجنورد  میزبانی  بــه 
نشکست و کوراش استان از تیم داری در لیگ برتر جا ماند.

با  گفتی  و  گپ   98 ســال  در  روزنــامــه  شماره  آخرین  ــرای  ب
که  داشتیم  شمالی  خراسان  ورزشی  های  هیئت  مسئوالن 

کسب  عناوین  و  داشتند  پرمقام  و   کار  پر  ها سالی  آن  اکثر 
های  دوره  و  ها  اعــزام  و  آمــده  دست  به  های  مــدال  شــده، 

مربیگری و داوری همه و همه گویای این مسئله است که 
ورزش استان امسال با وجود خستگی که بر تن ورزشی 

نیافت  ادامــه  سال  آخر  این  و  گذاشت  مسئوالن  و  ها 
با کارنامه قابل دفاع را گذرانده است.  و  بار  پر  سالی 

کرونا  بــدون  ــای  روزه شاهد  زود  خیلی  امیدواریم 
استان  ورزش  برای  پربارتر  و  جدید  فصلی  آغاز  و 

باشیم.
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اخبار

 هوای استان
 در تعطیالت نوروزی 

پراکنده در  باران  بارش  با لطافت  نو  صدیقی- نخستین روز سال 
به  توجه  با   99 سال  نوروزی  بود. تعطیالت  خواهد  همراه  استان 
هم  کرونا  ویروس  شیوع  با  و  بود  خواهد  مهم  خیلی  اخیر  حوادث 
استانی ها از مسافرت و همچنین استان گردی و دید و بازدید باید 
خودداری کنند تا جلوی زنجیره گسترش این ویروس هر چه زودتر 
اداره کل  بینی  براساس پیش  ما،  به گزارش خبرنگار  گرفته شود. 
چشمگیری  و  خاص  بارشی  سامانه  شمالی  خراسان  هواشناسی 
دوم  روز  داشت.  نخواهیم  استان  در  نــوروزی  تعطیالت  ایام  در  را 
احتمال  و  ابر  افزایش  ها  بینی  پیش  به  توجه  با  نوروزی  تعطیالت 
بارش پراکنده خواهد بود اما روز سوم فروردین با توجه به رگباری 
بودن بارش ها احتمال سیالبی شدن مسیل ها دور از انتظار نیست 
و  کنند  خودداری  جدا  ها  مسیل  درکنار  اتراق  از  ها  استانی  هم  و 
از  ای  پاره  در  نیز  فروردین  پنجم  و  چهارم  های  روز  باشند.  مراقب 
نقاط شاهد بارش باران و رگبار و رعد و برق خواهیم بود. روزهای 
ششم و هفتم فروردین آسمان صاف پیش بینی می شود اما هشتم 
اساس  بر  بود.  خواهد  پراکنده(  صورت  به  بارانی)گاهی  فروردین 
داده های دریافتی هواشناسی استان روزهای نهم و دهم فروردین 
خواهد  شدید  گاهی  باد  وزش  با  همراه  ابری  قسمتی  تا  صاف  هوا 
بود. برای یازدهم فروردین هم به تدریج افزایش ابر و بارش پراکنده 
دوازدهم  برای روزهای  استان  هواشناسی  است.  شده  بینی  پیش 
پیش  را  پراکنده  بارش  احتمال  و  ابر  افزایش  فروردین  سیزدهم  و 
بدر  سیزده  اگر  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  است.  کرده  بینی 
های  توصیه  بر  بنا  باشد  گردش  و  دورهمی  مناسب  و  آفتابی  هوا 
بهداشتی برای شکست دادن کرونا هم استانی ها باید از رفتن به 
این ویروس نحس  تا جلوی زنجیره شیوع  طبیعت خودداری کنند 
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس  گفته  به  شود.  گرفته 
نو  سال  آغــاز  تا  آتی  ــای  روزه طی  غالب  پدیده  شمالی،  خراسان 
وزش باد، بارش باران و در پاره ای از نقاط احتمال رگبار و رعد و 
برق خواهد بود. »هادی زاده« اعالم کرد: طی 24 ساعت منتهی 
به صبح سه شنبه بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه های 
مهمانک با 7.5 میلی متر، درکش با 6.9 میلی متر و رباط قره بیل 

با 4.3 میلی متر بود.

رئیس اداره بهزیستی فاروج خبر داد:

توزیع بسته های غذایی بین مددجویان 

بهزیستی  مددجویان  بین  خیران  غذایی  های  بسته  پرور-  میم 
بهزیستی  اداره  رئیس  فاروجی«  وافری  »مریم  شد.  توزیع  فاروج  
فاروج با اعالم این خبر افزود: ارزش هر بسته غذایی توزیع شده 2 
میلیون ریال و شامل برنج، تن ماهی، روغن، خرما، رب، حبوبات 
و تعدادی ماسک بهداشتی است. وی اظهار کرد: مددجویان در 
بسته  توزیع  اولویت  در  شهری  اجتماعی  اورژانس  و  آسیب  زمینه 

های غذایی قرار گرفتند.

لغو محدودیت ساعات فعالیت اصناف اسفراین 

ساعات  محدودیت  اسفراین  اصناف  اتاق  اعالم  بر  بنا  نجفیان- 
بازگشت. قبل  روال  به  و  شد  لغو  صنفی  واحدهای  برای  فعالیت 
کرونای  با  مبارزه  ستاد  مصوبه  با  است  شده  گفته  که  طور  آن 
تمام  و  شد  لغو  اصناف  کاری  ساعت  محدودیت  شهرستان  این 

واحدهای صنفی باید از تجمع خودداری کنند.

اخبار 

صنعتی  کشتارگاه  گذشته  روز  محمدی- 

در  فقیه  ولی  نماینده  بازدید  مــورد  بجنورد 
استانی  مسئوالن  و  سپاه  فرمانده  استان، 
در  داد  وعــده  بجنورد  شهردار  و  گرفت  قــرار 
رفع  کشتارگاه  مشکالت  نـــوروز  تعطیالت 

شود.
داد  وعده  استان  بزرگان  به  بجنورد  شهردار 
بهداشتی  مشکالت  تعطیالت،  ایــام  در  که 
حل  بجنورد  صنعتی  کشتارگاه  در  موجود 

خواهد شد.
مراسم  از  پس  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
ادای نذر و قربانی کردن 14 رأس گوسفند به 
نیت رفع بالی کرونا، با نیروهای این مجموعه 

دیدار و از بخش های مختلف بازدید کرد.
آیت ا... »یعقوبی« در گفت و گو با خبرنگار ما، 
با بیان این که در این بازدید بر رفع مشکالت 
افزود:  شد،  تاکید  بجنورد  صنعتی  کشتارگاه 
در این بازدید، پیام کارگران کشتارگاه شنیده 

داشتند  هایی  حقوق  و  حق  و  مطالبات  و  شد 
که ضایع شده بود.

مصمم  جدید  مدیریت  کــه  ایــن  بیان  بــا  وی 
آن  رساندن  حداقل  به  و  ها  کاستی  رفــع  بر 
بد  بوی  بازدید  این  در  کرد:  تصریح  هاست، 
که  داشت  وجود  زوائد  اضافی  دفن  از  ناشی 
پیشنهادهایی مطرح شد تا آثار و بوی بد منفی 
در منطقه وجود نداشته باشد و مدیریت جدید 

وعده داد این مشکل حل خواهد شد.
کشتارگاه  این  کارکنان  که  این  بیان  با  وی 
برای احقاق حق و حقوقات خود قباًل هم نامه 
داد:  ادامه  بودند،  آمده  حضوری  هم  و  نوشته 

توصیه شد این حق و حقوقات پرداخت شود.
امام جمعه بجنورد درخصوص مناسب نبودن 
کف پوش های سالن ذبح دام افزود: شهردار 
از  بعد  پــوش  کف  مشکل  داد  وعــده  بجنورد 
آخرین کشتار دام طی چهارشنبه )امروز(، در 

تعطیالت حل خواهد شد.  

کردن  ارزیــابــی  مثبت  با  »یعقوبی«  ا...  آیــت 
در  امیدواریم  که  ایــن  بیان  با  و  بــازدیــد  ایــن 
تصریح  شــود،  حل  مشکالت  جدید  مدیریت 
که  کرد  اشــاره  موضوع  این  به  شهردار  کــرد: 
کشتارگاه صنعتی بجنورد در تعطیالت از نظر 
مشکالت  و  نوسازی  دهــی،  سامان  فیزیکی 

بهداشتی حل خواهد شد.
بجنورد  صنعتی  کشتارگاه  کار  به  آغــاز  طی 
هدف  با  گــزارش  و  خبر   4 جدید،  مدیریت  با 
بهداشتی  مسائل  رعایت  ــرورت  ض بر  تاکید 
روزهــای  ایــن  در  کشتارگاه  مشکالت  رفــع  و 
کرونایی به رشته تحریر درآمد؛ مطالبی که به 

مذاق برخی ها خوش نیامد!
های  ــده  وع و  ها  قــول  دیــد  باید  حــال  ایــن  با   
دهــی  ــان  ــام س ــر  ب مبنی  بــجــنــورد  شــهــردار 
نوروز،  تعطیالت  در  کشتارگاه  این  مشکالت 
جامه عمل خواهد پوشید یا این وعده ها تنها 

در حد شعار باقی خواهد ماند؟

انجام  های  آزمایش  قطعی  نتایج  اعــالم  با 
به  مبتالیان  اسفند، تعداد   27 ظهر  تا  شده 
به  شد  رقمی  سه  شمالی  خراسان  در  کرونا 
ویروس  به  استان  در  نفر   100 که  طــوری 
تعداد  که  این  ضمن  اند  شده  مبتال  کرونا 
فوتی ها بر اثر ابتال به کووید 19 در استان 
علوم  دانشگاه  سرپرست  رسید.  نفر   7 به 
باره گفت:  این  پزشکی خراسان شمالی در 

در شهرستان های بجنورد 49 نفر، شیروان 
نفر،   8 سملقان  و  مانه  نفر،   5 فاروج  نفر،   5
 25 اسفراین  و  نفر   3 گرمه  نفر،   4 جاجرم 
نفر به طور قطعی به بیماری کووید 19 دچار 

شده اند.
 دکتر »سید احمد هاشمی« خاطرنشان کرد: 
تاکنون 47 نفر از مبتالیان به این بیماری در 
استان بهبود یافته و از مراکز درمانی مرخص 

از  نفر   219 آزمــایــش  افـــزود:  انـــد.وی  شــده 
موارد مشکوک منفی گزارش شده است و هم 
اکنون 155 بیمار مشکوک به کووید 19 در 

بیمارستان های استان بستری هستند. 
وی تاکید کرد: اگر مردم جان خود و عزیزان 
خواهند  می  و  دارد  اهمیت  شان  برای  شان 
گردش این ویروس مرموز در جامعه قطع شود 

باید در خانه بمانند و از منزل خارج نشوند.

اعتراض مردم، قیمت پرتقال شب عید را کاهش داد 

 توقف و عرضه مجدد میوه شب عید
 با قیمت جدید 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در روزنامه »خراسان شمالی« خبر داد:

 رفع مشکالت کشتارگاهافزایش ۸0 درصدی مصرف آب
وعده شهردار به نماینده ولی فقیه

شب  پرتقال  تومانی  هزار   6 قیمت  به  مردم  اعتراض 
عید سبب توقف توزیع این محصول و با کاهش قیمت 
به 5 هزار و 400 تومان به طور مجدد توزیع آن آغاز 

شد.
بودن  باال  به  اعتراض  پی  در  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
قیمت پرتقال توزیع میوه شب عید در استان توزیع آن 
تا این  برای ساعاتی در صبح روز گذشته متوقف شد 
اســاس، در  این  بر  شود.  عرضه  جدید  قیمت  با  میوه 
با قیمت 6 هزار تومان  پرتقال شب عید  حالی توزیع 
از  کمتر  معمول  طور  به  میوه  این  قیمت  که  شد  آغاز 
این قیمت است و این موضوع سبب گالیه مردم شد. 
داخلی  بازرگانی  اداره  رئیس  ها  اعتراض  این  پی  در 
شمالی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
عید  شب  پرتقال  توزیع  توقف  گذشته از  روز  صبح 
کرد.  بیان  قیمت  به  اعتراض  را  آن  دلیل  و  داد  خبر 
کنند  می  تالش  مسئوالن  ــزود:  اف وحیدی«  »حسن 
گفته  به  باشد.  ریال  هزار   60 از  کمتر  پرتقال  قیمت 
هر  ازای  به  سیب  قیمت  بــازار،  در  هم اکنون  وی، 
تا  هزار   45 پرتقال  و  ریال  هزار   80 تا   70 کیلوگرم 
55 هزار ریال است. وی خاطرنشان کرد: میوه شب 
تعاون  سازمان  و  شود  می  توزیع  اصناف  توسط  عید، 
روستایی کار توزیع این محصول را در روستاها انجام 
می دهد. پس از چند ساعت از توقف توزیع میوه شب 
عید رئیس اتحادیه میوه و تره بار عمده و خرده بجنورد 
عید  شب  میوه  مجدد  توزیع  آغاز  از  گذشته  روز  ظهر 

تنظیم  سیب  مصوب  نرخ  اساس  بر  گفت:  و  داد  خبر 
و  تومان   500 و  هــزار   5 کیلوگرم  هر  ازای  به  بــازار 

پرتقال هر کیلوگرم 6 هزار تومان عرضه شد.
به  اعــتــراض  دنبال  به  داد:  ادامــه  ای  فــیــروزه  امید 
این  توزیع  آزاد،  بازار  به  پرتقال نسبت  افزایش قیمت 
مجدد  طور  به  تومان   400 و  هــزار   5 قیمت  با  میوه 
بار  تره  و  میوه  اتحادیه  رئیس  اســت.  انجام  حال  در 
 90 بجنورد  در  کرد:  تصریح  بجنورد  خرده  و  عمده 
نظر  در  بــازار  تنظیم  میوه  توزیع  بــرای  شهری  نقطه 
میوه  بتوانند  راحتی  به  مــردم  تا  اســت  شــده  گرفته 

موردنظرشان را تهیه کنند.
وی با بیان این که قیمت مصوب برای میوه شب عید 
کرد:  خاطرنشان  است،  یکسان  استان  نقاط  تمام  در 
از  استان  و  کشور  سراسر  در  کرونا  شیوع  به  باتوجه 
مردم تقاضا داریم برای خرید میوه شب عید در میدان 

بار تجمع نکنند که منجر به ایجاد مشکل شود.
از  پیشگیری  هدف  با  این  بر  عالوه  افزود:  ای  فیروزه 
رعایت  بجنوردی  داران  مغازه  تمام  کرونا  گسترش 
و  مغازه  کردن  ضدعفونی  جمله  از  بهداشتی  مــوارد 
برای  مصرف  بار  یک  دستکش  دادن  قرار  اختیار  در 
کار  دستور  در  را  سبزی  و  میوه  خرید  جهت  مشتری 
بازرگانی  اداره  رئیس  اعالم  اساس  اند.بر  داده  قرار 
داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 700 
تن پرتقال و 500 تن سیب میوه تنظیم بازار شب عید 

قرار است در بیش از 200 نقطه توزیع شود.

آب  شرکت  مدیرعامل  »ساقی«  گذشته  روز  اسدی- 
روابــط  همراه مدیر  به  شمالی  خراسان  فاضالب  و 
بــرای  شرکت  ایــن  کارکنان  از  تــعــدادی  و  عمومی 
شمالی«  »خراسان  روزنامه  دفتر  به  گویی،  خداقوت 
خراسان  روزنامه  اهالی  با  دیدار  در  مسئول  این  آمد. 
در  آب  مصرف  میزان  از  خــود  هــای  دغدغه  شمالی 
استان را مطرح کرد و افزود: وضعیت و میزان مصرف 
آب در اسفند هر سال تغییر می کند اما امسال با توجه 
شوی  و  شست  به  توصیه  و  »کرونا«  بیماری  شیوع  به 
نوروزی  مرتب دست ها و همچنین شست و شوهای 

به اسفند سال گذشته  میزان مصرف آب نسبت 
22 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان این که این میزان مصرف نسبت 
به بهمن امسال بسیار تغییر کرده و افزایش 
در  مصرف  میزان  داد:  ادامــه  است،  داشته 

این ماه نسبت به بهمن همین سال 80 درصد 
افزایش داشته است.

که  ــن  ای بیان  بــا  مسئول  ــن  ای
درصـــد   10 اکـــنـــون  هـــم 
روســـتـــاهـــای اســـتـــان به 
ــا  ــتـ روسـ  83 مــــیــــزان 
آب  تــانــکــر  ــا  ب همچنان 
رسانی می شوند، اعالم 
بیماری  شیوع  با  کــرد: 

که  روستاهایی  به  حتی  فاضالب  و  آب  شرکت  کرونا 
می  ارائه  خدمات  نیستند،  شرکت  این  پوشش  تحت 

دهد.
استان  آب  های  ظرفیت  تمام  کــرد:  اعــالم  »ساقی« 
برای تامین آب شرب اختصاص یافته است و کارکنان 
این شرکت شبانه روزی در حال ارائه خدمت هستند 

تا در تامین آب شهروندان خللی وارد نشود.
روزنامه  کارکنان  های  تالش  از  تقدیر  با  مسئول  این 
»خراسان شمالی« ادامه داد: درخواست داریم از این 
ظرفیت رسانه ای برای ترویج فرهنگ اصالح الگوی 

مصرف آب استفاده شود.
ــات مــشــتــرکــان آب  ــدم وی افـــــزود: خ
 24 آب  ــای  ه خــرابــی  و  فــاضــالب  و 
ساعته فعال هستند و با وجود شیوع 
اما  ندارند  دورکــاری  کرونا  بیماری 
نمی  دیده  شان  زحمات  گاه  هیچ 
از  دیــگــری  بخش  در  ــود.وی  شـ
برنامه  از  خــود  سخنان 
ایــــن شـــرکـــت بـــرای 
مــقــابــلــه بــا انــشــعــاب 
غیرمجاز  آب  هــای 

روستایی خبر داد.

کرونا؛ خراسان شمالی هم سه رقمی شد

کشف بیش از 31 تن خوراک دام غیرمجاز در فاروج

میم پرور- مأموران نیروی انتظامی فاروج در بازرسی از 2 دستگاه خودروی کامیون در این شهرستان 31 
تن و 162 کیلوگرم کنسانتره و خوراک دام غیرمجاز را کشف کردند. به گفته سرهنگ »نوروزی« ارزش ریالی 
این اقالم 720 میلیون ریال است. وی اظهارکرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مأموران 
این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در ورودی شهر به آن ها مشکوک شدند و با هماهنگی مقام 
قضایی، پس از متوقف کردن خودروها و کشف اقالم قاچاق، دو متهم را دستگیر کردند. وی خاطرنشان کرد: 
متهمان بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و خودروهای مورد نظر توقیف و راهی پارکینگ شدند.

قربانی شتر برای دفع بال

جمعه  امام  گفته  کردند.به  قربانی  را  شتر  نفر  یک  کرونا  ویروس  بالی  دفع  برای  ها  شیروانی  زاده-  عوض 
شیروان، در راستای دفع بالی ویروس کرونا یک نفر شتر با همکاری خیران خریداری و قربانی شد که بناست 
 300 شتر  این  خرید  برای  افزود:  »تکمیلی«  االسالم  حجت  شود.  توزیع  نیازمندان  بین  قربانی  این  گوشت 

کیلوگرمی، 140 میلیون ریال توسط خیران اهدا شد.

مرحله دوم کیت های آزمایشگاهی وارد استان شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی  خراسان شمالی از ورود مرحله دوم کیت های آزمایشگاهی تشخیص 
کرونا ویروس به استان خبر داد. دکتر »قاسم بیانی« اظهارکرد: در این مرحله هزار کیت توسط دانشگاه 
علوم پزشکی استان خریداری و 500 پروب و پرایمر از وزارت بهداشت ارسال شده است. وی خاطرنشان 
کرد: با وجود محدودیت های موجود در بخش وسایل نقلیه از تهران به استان های دیگر، توانستیم مرحله 
دوم کیت های مخصوص آزمایش کرونا ویروس را وارد استان کنیم.دکتر بیانی تصریح کرد: با توجه به 
شود.  جلوگیری  کووید19  شیوع  از  تا  بمانند  منزل  در  خواهشمندیم  مردم  از  امکانات،  در  محدودیت 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهارکرد: حضور در بازار و اماکن پر تردد با توجه به 

روزهای پایان سال بر بار درمان می افزاید.

فرماندار فاروج اعالم کرد:
تدابیری برای پخت نان

نانوایان فاروج باید از این پس عالوه بر تفکیک ساعت پخت  و توزیع آن از ساعت 9 صبح به  میم پرور- 
بعد، نان مورد نیاز را به صورت بسته بندی بهداشتی به مشتریان عرضه کنند. این خبر را »مسعود صادق 
تیتکانلو« فرماندار فاروج در جلسه با رئیس اتحادیه نانوایان این شهرستان اعالم کرد و افزود: نانوایان باید 
نان را بهداشتی در بسته  بندی  های پالستیکی 2، 3، 5 و 10 تایی آماده و در طول روز به مشتریان عرضه 
کنند. وی اظهار کرد: شهروندان در هنگام خرید نان عالوه بر رعایت تمام نکات بهداشتی و استفاده از 

ماسک و دستکش، از کارت بانکی استفاده کنند.
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