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استان در وضعیت هشدار قرار گرفت

تکریم و معارفه دادستان اسفراین

در خصوص شهریه اتفاق افتاده است

باشگاه های خودسر
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استاندار :

 70 درصد پس اندازهای مردم
 از استان خارج می شود

مدیرعامل شرکت آبفای خراسان شمالی خبر داد:

  اولویت بندی واگذاری
 7 پروژه آبی به بخش خصوصی

صفحه ۲ صفحه ۲

خبری که بنا بود بعدًا اعالم شود

صدای پای افتتاح ۵ هزار واحد مسکونی

حرف های آتش زیر خاکستر یک نماینده

صفحه ۳

صفحه ۳

برنا

تولد خورشید 
سالروز میالد شمس الشموس ،امام مهربانی ها مبارک

 اخبار 

 افزایش قیمت سیمان
 رخنه تقلب در مقاوم سازی
سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه که می تواند نقش اساسی در توسعه زیربنای 
اقتصاد داشته باشد، این روزها با وجود این که ظرفیت تولیدش در حال افزایش 
اعالم  اساس  بر  که  طوری  به  یابد  می  افزایش  نیز  اش  قیمت  آن  متعاقب  است 
شرکت سیمان، قیمت هر پاکت سیمان 20  درصد افزایش یافت. این موضوع 
باعث رخنه تقلب در مقاوم سازی شده است.در همین باره رئیس اتحادیه مصالح 

فروشان بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: روز ...

شناسایی ۳9 نقطه پرتصادف در جاده های بجنورد
و  فرعی  اصلی،  های  جاده  در  پرتصادف  نقطه   ۳9

روستایی شهرستان بجنورد شناسایی شده است. 
جاده  نقل  و  حمل  و  راهــداری  مدیر  فیروزه«  »احمد 
با بیان این مطلب اظهارکرد:  ای شهرستان بجنورد 
انجام  شهرستان  این  پرتصادف  نقاط  آشکارسازی 
عمده  بخش  ــال،  ــس ام ــم  داریـ ــالش  ت و  ــت  اس ــده  ش
و  حذف  داخلی  امکانات  و  منابع  با  نقاط پرتصادف 
به جاده  اصالح شود.وی درباره خسارت های سیل 

باند  در  جاده  رانش  و  نشست  سبب  سیل،  گفت:  ها 
کیلومتر  در  آشخانه  بجنورد-  محور  برگشت  و  رفت 
متر   200 طــول  خندقلو به  ــی  دوراه محدوده   15
شد.وی افزود: سیل همچنین موجب رسوب گذاری 
بستر  و  هــا  ترانشه  ــزش  ری و  هــا  پــل  دهــانــه  و  مسیر 
رودخانه ها در محورهای روستایی از جمله سریوان، 
رزقانه،  نیستانه،  درتوم،  آباد،  امیر  زو،  میان  قاضی، 
 – بازخانه  و  سنخواست   بجنورد–  محور  فــیــروزه، 

طراقی کرد و باعث مسدود شدن این مسیرها شد که 
بالفاصله  تردد  و  بازگشایی  راهداری  عوامل  توسط 
پل،  دستک  تخریب  اظهارکرد:  شد.»فیروزه«  برقرار 
رادیه و برید پل و تخریب شانه راه، آب بردگی بستر 
های  ترانشه  ریــزش  راه،  سطح  گــذاری  رســوب  راه، 
آب  و  آسفالت  روستایی، تخریب  مسیرهای مختلف 
بردگی دریواسیون ایجاد شده از دیگر خسارت های 

سیل های اخیر بود.

۳



توسط  مــردم  انــدازهــای  پس  درصــد   70 شیری- 
بانک های خصوصی از استان خارج می شود.

در  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  استاندار 
استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه 
باید  تولید،  جهش  شعار  تحقق  بــرای  اظهارکرد: 
عالوه بر شناسایی و رفع موانع و مشکالت، بسترها 

را فراهم کنیم تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.
»شجاعی« با اشاره به سند جهش تولید افزود: الزم 
است بانک های خصوصی برای تحقق اهداف این 
در  نیز  ها  آن  نقش  تا  باشند  داشته  همکاری  سند 
این سند مشخص شود.وی خاطرنشان کرد: اگرچه 
برای تحقق جهش تولید منابع مالی در نظر گرفته 
داخلی  های  ظرفیت  تمام  از  اگر  اما  است  نشده 
کنیم  استفاده  منسجم  و  یکپارچه  شکل  به  استان 

با  اســت.وی  بهتر  اعتبار  تومان  میلیارد  هــزاران  از 
بیان این که باید تمام ظرفیت ها در استان یکپارچه 
برای  ها  شرکت  مهندسی  و  فنی  توان  از  و  سازی 
شود،  استفاده  تولید  جهش  سند  ــداف  اه تحقق 
ادامه داد: به روز نبودن خطوط یکی از موانع جهش 
از  حمایت  بــرای  بنابراین  اســت  استان  در  تولید 
تولیدکنندگان باید دستگاه های اجرایی، نیازشان 
را از طریق خریداری تولیدات داخلی تامین کنند.
استاندار با اشاره به هزینه های باالی تولید و تأثیر 
آن در قیمت تمام شده محصول گفت: تا زمانی که 
بازار  شناسایی  ندهیم  کاهش  را  تولید  های  هزینه 
این  اهداف  به  رسیدن  در  تأثیری  تولید  افزایش  و 
سند ندارد.»شجاعی« اضافه کرد: 8400 شغل در 
سند جهش تولید تعریف شده که قرار است 4 هزار 

و 300 میلیارد تومان اعتبار صرف شود.»شجاعی« 
های  ظرفیت  از  یکی  را  بافنده  ــزار  ه  26 ــود  وج
مواجه  فــروش  ــازار  ب مشکل  با  که  دانست  استان 
بافی  قالی  صنعت  افزود:  اساس  همین  بر  و  بودند 
مورد  نباید  که  است  استان  خاص  های  ظرفیت  از 
تولید  جهش  سند  کرد:  اضافه  گیرد.او  قرار  غفلت 
روز  طــی10  است  شده  تدوین  اکنون  که  استان 
آینده با حضور مسئوالن اجرایی و نمایندگان بخش 
خصوصی ارزیابی و اصالح شود تا در سفر »نوبخت« 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان برای 

ارزیابی نهایی و دریافت مصوبه آماده باشد. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان 
این که  به  توجه  با  این جلسه گفت:  نیز در  شمالی 
نمی  گرفته  نظر  در  مالی  منابع  تولید  جهش  برای 
شود باید برای تحقق آن نگاه ها و فکرها تغییر کند.
زیرساخت  شمالی  خراسان  در  ــزود:  اف  »قنبری« 
گذار  سرمایه  ترغیب  و  جذب  برای  مناسبی  های 
نظر  در  خاصی  امتیاز  باید  بنابراین  نــدارد  وجــود 
تسهیل  گذار  سرمایه  جذب  برای  شرایط  و  گرفته 
شود چون سال گذشته با این که چند سرمایه گذار 

اعالم آمادگی کرده بودند اما نتوانستیم آن ها را در 
استان جذب کنیم و سرمایه شان را به دیگر استان 
ها منتقل کردند.  رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی خراسان شمالی هم با اشاره به ایجاد 8 هزار 
گفت:  استان  تولید  جهش  سند  در  شغل   401 و 
قرار است 4 هزار و 379 میلیارد تومان اعتبار برای 
اجرای پروژه های مربوط به سند، هزینه شود.  وی 
از توجه به ایجاد مشاغل  تصریح کرد: در این سند 
ارزان قیمت غفلت شده و باید این ظرفیت در نظر 
گرفته شود تا نیروهای انسانی ساکن در روستاها از 
آن بهره مند شوند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
به  اشــاره  با  جلسه  این  در  شمالی  خراسان  ریــزی 
تدوین سند جهش تولید استان گفت: ایجاد 190 
و  تعریف  سند  این  در  زا  اشتغال  و  اقتصادی  پروژه 
تسهیالت  و  اعتبار  تومان  میلیارد   379 و  هزار   4
برای آن پیش بینی شده است.»پارسی پور« افزود: 
پروژه در حوزه های کشاورزی،  این سند 190  در 
که  است  شده  تعریف  گردشگری  و  معدن  صنعت، 
پیش بینی می شود 8 هزار و 401 فرصت شغلی 

در استان ایجاد شود.

IIکرایهIافزایش
یافته  افزایش  شدت  به  تجاری  واحدهای  کرایه 
بها  ــاره  اج ــذاری  گ نــرخ  شیوه  بر  نظارتی  و  اســت 
وجود ندارد. ما کسبه مستاجر مانده ایم چه کنیم 
در حالی که میزان فروش مان هزینه های مان را 

پوشش نمی دهد.

IIهاIتاکسیIنرخ
نرخ  ها  تاکسی  برای  مگر  رانی  تاکسی  سازمان 
گذاری نمی کند و تاکسی مترها چک نمی شوند 
کرایه  باید  مشخص  مسیر  یک  بــرای  روز  هر  که 
برای  راننده  یک  کنیم؟  پرداخت  متفاوتی  های 
یک مسیر 2 هزار و 800 تومان و راننده ای دیگر 
برای همین مسیر 3 هزار و 500 تومان دریافت 

می کند.

IIگرانIماسک
تومان  هــزار   170 قیمت  به  را  ماسک  عــدد   70
 25 کرده  اعالم  همکارم  که  حالی  در  ام،  خریده 
این  است،  خریده  تومان  هزار   25 را  ماسک  عدد 

تفاوت قیمت برای چیست؟

IIهاIکارگزاریIدرIاختالل
اختالل   ها  کــارگــزاری  برخی  در  شنبه  سه  روز 
استان  در  ها  آن  های  نمایندگی  و  بود  شده  ایجاد 

پاسخگوی تلفن سهام داران نبودند.

IIبانکIعابرIیک
ــس  اورژانـ ورودی  کــنــار  ــده  ش نصب  بــانــک  عــابــر 
کثیف  بسیار  بجنورد  در  رضا)ع(  امام  بیمارستان 
مراجعه  برخی  البته  شــود.  نمی  نظافت  و  اســت 
هنگام  نیز  و شهروندان  بیمارستان  به  کنندگان 
نمی  رعایت  را  بهداشت  دستگاه  این  از  استفاده 

کنند.
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خدام  میزبان  کرامت  دهــه  در  مرتضوی- استان 
رضوی شد و عطر رضوی در جای جای استان پیچید 
و عاشقان و شیفتگانش را لبریز از ارادت کرد. اینک 
خراسان  الشموس،  شمس  میالد  سالروز  آستانه  در  
های  برنامه  ها  گنجینه معرفت  الرضا،   باب  شمالی؛ 
مختلفی را تدارک دیده است، از نور افشانی تا خطبه 
ها  تدارک  روز مبارک  این  اندرکاران  دست  و  خوانی 
به  را   خود  رضـــا)ع( ارادت  امام  تا عاشقان  اند  دیده 

نمایش بگذارند.
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی از برنامه 
تابناک آسمان  و روز میالد هشتمین اختر  های شب 
امامت و والیت سخن گفت و آذین بندی امامزادگان 

در  نورافشانی  رضـــا)ع(،  امــام  میالد  روز  و  شب  در 
امامزاده  و  بجنورد  سیدعباس)ع(  امامزاده  آستان 
حمزة الرضا)ع( شیروان، اجرای طرح »کاروان نسیم 
نشاط  برنامه  شادی،  های  کاروان  قالب  در  کرامت« 
رسمی  اجــرای  با  هشتم  امام  میالد  عصر  در  معنوی 
گروه سرود و مداحی در شهر و مجتمع های مسکونی 
در شهرستان های شیروان، بجنورد و اسفراین را مهم 
ترین رویکرد این اداره کل برای این شب و روز مبارک 
و  جشن  برگزاری  »آســوده«  االسالم  برشمرد.حجت 
سخنرانی،  همراه  به  امامزادگان  باز  فضای  در  سرور 
توزیع  و  فرهنگی  مسابقات  اجرای  خوانی،  مولودی 
را  نیازمند  خانواده های  بین  در  معیشتی  های  بسته 

هماهنگی  ستاد  کرد. مدیر  اعالم  ها  برنامه  دیگر  از 
خــراســان  مساجد  هــنــری  و  فرهنگی  ــای  ه کــانــون 
شمالی هم به اجرای طرح »از کرامت تا والیت« اشاره 
پیشرفت  و  آبادانی  مردمی  نهاد  همکاری  با  که  کرد 
این  هنری  و  فرهنگی  کانون   14 در  سملقان  و  مانه 

شهرستان اجرا می شود.
مسابقات  اجرای  و  معنوی  کاروان  اعزام  »شیرازیان« 
ایام  در  نوجوانان  و  کودکان  ویژه  مذهبی  و  فرهنگی 
اوقات فراغت تابستان را از برنامه های در نظر گرفته 
شده در این طرح بیان کرد و افزود: اجرای برنامه »زیر 
والدت  روز  در  رضوی  خدام  حضور  و  خورشید«  سایه 
از  تجلیل  بیمارستان،  در  و  اسفراین  در  رضا)ع(  امام 

خدمت،  شهید  منزل  در  حضور  سالمت،  خادمان 
سرهنگ »مهری« و مسجد جامع قدیم و خطبه خوانی 
و مراسم جاروکشان از برنامه های روز میالد امام رضا 

)ع( است. 
وی اهدای 10 سری جهیزیه به زوج های جوان مانه 
سالروز  و   دهه  این  مهم  های  برنامه  از  را  سملقانی  و 
حضرت  والدت  کرد.جشن  بیان  هشتم  امام  والدت 
نماز  با  همزمان  امشب  الــرضــا)ع(  موسی  بن  علی 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  سوی  از  عشا  و  مغرب 
مسجد  جــوار  در  بجنورد  شهر  ــورای  ش و  شــهــرداری 
پروتکل  کامل  رعایت  با  همراه  الزمان)عج(  صاحب 

های بهداشتی برگزار می شود.

برنامه های استان در سالروز میالد امام مهربانی ها

استاندار :

7۰ درصد پس اندازهای مردم از استان خارج می شود
پیش بینی ۸4۰۰ شغل در سند جهش تولید استان

تکریم و معارفه دادستان 
اسفراین

تقدیر  با  مراسمی  طی  نجفیان-  مصطفی  سید 
از تالش های »محسن کریمی« دادستان پیشین، 
و  عمومی  دادســتــان  عــنــوان  بــه  ــژاد«  ــادرن ن »علی 

انقالب جدید شهرستان اسفراین معرفی شد.
جمعه  امـــام  محمدیان«  »قــدیــر  ــالم  االسـ حجت 
اسفراین با اشاره به این که قوی ترین سرمایه های 
باید در جایگاه دادستانی  انسانی دستگاه قضایی 
ــرد:  ــد، تــصــریــح ک ــون ــام وظــیــفــه ش ــج مــشــغــول ان

دادستانی خط مقدم قوه قضاییه است.
به  اشــاره  با  اسفراین  فرماندار  رستمی«  »طاهر 
تالش های دادستان پیشین و ورود شورای تامین 
به مسئله آلبالغ، گریزی به آخرین وضعیت معدن 
اسفراین  ساریگل  شده  حفاظت  منطقه  در  واقع 

زد.
دادگستری  کل  رئیس  »جعفری«  االســالم  حجت 
نظام  هــای  ویژگی  به  ــاره  اش با  شمالی  خراسان 
آموزه  و  دینی  مبانی  بر  مبتنی  اسالمی  شکوهمند 
ظرافت  و  قضایی  دستگاه  استقالل  آن، بــه  های 

های ناشی از تفکر معمار دستگاه قضا اشاره کرد.
به گفته وی، احقاق حق، اجرای عدالت و دفاع از 

حق مظلوم از رسالت های دستگاه قضاست.
و  قاطعیت  بــا  قضایی  دستگاه  ــرد:  ک اضــافــه  وی 
شفافیت در مسئله پیشگیری از وقوع جرم و اقامه 

قسط و عدل با انجام کار مضاعف پیش می رود.

کمباین قاتل

از  سملقان  و  مانه  شهرستان  انتظامی   فرمانده 
در  مهمانک  روســتــای  اهــل  ساله   60 مــرد  مــرگ 
کمباین خبر داد.سرهنگ »علی حسین رختیانی« 
این  زیــر  کمباین  تعمیر  بــرای  که  مــرد  ایــن  گفت: 
تسمه  وسیله  به  نامعلومی  علت  به  بود  رفته  وسیله 

به داخل کمباین کشیده شد.
و  شد  قطع  وی  دست  دو  حادثه  این  در  افزود:  وی 
از ناحیه گردن آسیب جدی دید که متاسفانه منجر 
به مرگ مرد 60 ساله شد. وی با اشاره به این که 
این دومین حادثه مرتبط با جمع آوری محصوالت 
کشاورزان  از  است،  سملقان  و  مانه  در  کشاورزی 
آالت  ماشین  از  استفاده  حین  در  کرد  درخواست 
دیگر  تا  باشند  داشته  را  دقــت  نهایت  کــشــاورزی 

شاهد حوادث ناگوار این چنینی نباشیم.

صالح  ا ا...  »حبیب  از  قدردانی  با  مراسمی  طی 
جدید  رئیس  عنوان  به  جــوان«  »ســروش  ــادی«،  آب
اداره صنعت، معدن و تجارت اسفراین معرفی شد.
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      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

طرح توسعه تاکستان ها 
در شیروان

 19 که   8541 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1357 آبــان 
در  هــا  تاکستان  توسعه  ــرح  ط از   2 صفحه 
می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر  شیروان 
کل  اداره  سخنگوی  گـــزارش  »بــه  خوانیم: 
اصالح  و  توسعه  طــرح  خــراســان  کــشــاورزی 
تاکستانها در سال زراعی 57-56 در سطح 
با  شیروان  شهرستان  باغهای  از  هکتار   54
کشاورزی  کل  اداره  کارشناسان  همکاری 
طرح  این  اجرای  در  درآمد.  اجرا  به  خراسان 
شیمیائی  ــود  ک کیلوگرم   27000 مــقــدار 
فسفات دی آمونیوم با 20 درصد بخشودگی 
بین  هــورمــون  قـــرص  عـــدد   100 ــداد  ــع ت و 

تاکداران طرف قرارداد توزیع شده است.«

اخبار   

بدون تیرت   

حرف مردم   

اخبار

ــی بـــرای واگــــذاری بــه بخش  شــیــری- 7 پـــروژه آب
شرکت  شد.مدیرعامل  بندی  اولــویــت  خصوصی 
آبفای خراسان شمالی روز گذشته با بیان این مطلب 
جلسه  طی  تیر   8 اظهارکرد:  خبرنگاران  جمع  در 

مشترکی بین هلدینگ انرژی و شرکت آب و فاضالب 
 7 بــرای  مشارکت  امکان  بررسی  شمالی  خراسان 
پروژه برنامه ریزی شد.»ساقی« تکمیل و بهره برداری 
شبکه  تکمیل  شیروان،  شهر  فاضالب  تأسیسات  از 

 ،56 داخلی(ماده  )فاینانس  شیروان  شهر  فاضالب 
بهره برداری بلند مدت تأسیسات آب رسانی بجنورد 
از سد شیرین دره، آب رسانی به آشخانه از قره میدان، 
بهره برداری بلند مدت تأسیسات آب رسانی شیروان 
تأسیسات  از  برداری  بهره  و  ایجاد  طرح  و  اسفراین  و 
فاضالب گرمه و جاجرم را از پروژه های اولویت بندی 
ارتفاع  بیشترین  کرد:  خاطرنشان  کرد.وی  ذکر  شده 
آب در خط آب رسانی کشور، مربوط به بجنورد است 

آن،  نگهداری  حل  راه  و  دارد  باالیی  برق  مصرف  که 
کرد:  اضافه  اســت.وی  خصوصی  بخش  به  واگــذاری 
های  سفره  لحاظ  }از  جاجرم  و  گرمه  شهرهای  در 
آلومینا برداشت  زیر زمینی{ دشت ضعیفی داریم که 
اظهار  زنــد.وی  می  آسیب  ها  سفره  به  و  دارد  زیادی 
خصوصی  بخش  اما  است  محدود  دولتی  منابع  کرد: 
به  ها  پــروژه  از  و  گــذاری  سرمایه  جایی  هر  تواند  می 

درستی بهره برداری کند.

مدیرعامل شرکت آبفای خراسان شمالی خبر داد:

 اولویت بندی واگذاری 7 پروژه آبی به بخش خصوصی

استان در وضعیت هشدار 
قرار گرفت

استان خراسان شمالی در وضعیت هشدار کرونایی قرار 
گرفت. »الری« سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته با 
اعالم این که از سه شنبه تا چهارشنبه 11 تیر 1399 

و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2 هزار و 549 
و  شناسایی  کشور  در  کووید19  به  مبتال  جدید  بیمار 
به  بیمار مبتال  نفر بستری شدند و 141  هزار و 621 

کووید19 جان خود را از دست دادند، اعالم کرد: استان 
های اصفهان، همدان، زنجان، کرمان، خراسان شمالی 
و کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت هشدار قرار دارند.



تحریریه  در  دیروز  شیروان  مردم  نماینده  »جدی« 
چند  از  قــبــراق،  و  نفس  ــازه  ت شمالی«  »خــراســان 
برنامه  او  کرد.  رونمایی  هایش  برنامه  از  سکانس 
دارد نه تنها برنامه های نماینده قبلی را ادامه دهد 
خصوص  به  استان  برای  جدیدی  های  خواب  بلکه 
غیر  برخی  و  شنیدنی  برخی  کــه  ــده  دی شــیــروان 
او  است.  کننده  امیدوار  خیلی  ها  بعضی  و  منتشره 
گاهی دو دستی به برخی دیوارهای گذشته اشاره 
می کرد و مصمم قصد تخریب آن ها را داشت زیرا 
به  ــاره ای  اش دانست؛  می  مضر  شهرستانش  برای 

امضاهای طالیی، دلیل تعطیلی راه آهن بجنورد- 
گلستان و معامله با راه آهن اسفراین - بجنورد و ... 
داشت. حرف های او گویای آتش زیر خاکستر بود. 
شنیدنی  مدیران  نصب  و  عزل  خصوص  در  نظرش 
پوست  روی  ها  بعضی  پای  شد  می  برداشت  و  بود 
عمومی  مشکالت  باید  داشت  تأکید  و  است  خربزه 
تواند چهره  پروژه های بزرگ ملی که می  و  استان 
استان را تغییر دهد در دستور کار نمایندگان استان 
بعدی  های  شماره  در  را  هایش  دیدگاه  گیرد.  قرار 

خواهید خواند.
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افزایش قیمت سیمان، رخنه 
تقلب در مقاوم سازی

که  پایه  صنایع  از  یکی  عنوان  به  سیمان  شیری- 
می تواند نقش اساسی در توسعه زیربنای اقتصاد 
ظرفیت  که  این  وجود  با  روزهــا  این  باشد،  داشته 
قیمت  آن  متعاقب  است  افزایش  حال  در  تولیدش 
اساس  بر  که  طــوری  به  یابد  می  افزایش  نیز  اش 
اعالم شرکت سیمان، قیمت هر پاکت سیمان 20  
درصد افزایش یافت. این موضوع باعث رخنه تقلب 
رئیس  باره  همین  اســت.در  شده  سازی  مقاوم  در 
با  گو  و  گفت  در  بجنورد  فروشان  مصالح  اتحادیه 
سیمان  کارخانه  دوشنبه  روز  گفت:  ما  خبرنگار 
انجمن  تصویب  اساس  بر  کرد  اعالم  ای  نامه  طی 
سیمان  قیمت  سیمان،  صنعت  کارفرمایان  صنفی 
 800 و  هزار   16 به  تومان  هزار   14 از  تیر   10 از 
تومان افزایش یابد.»کمالی« با اشاره به این که در 
این روز هیچ گونه بارگیری سیمان به منظور انجام 
اعالم  براساس  افزود:  نشد،  انجام  ها  قیمت  تغییر 
با  باید  سیمان  تیر(   11( دیروز  از  سیمان  کارخانه 
قیمت جدید بارگیری و هر پاکت سیمان با افزایش 
تومان   810 و  هزار   16 قیمت  به  تومانی   2500

فروخته می شد.
ها  اتحادیه  که  جایی  آن  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
وظیفه،  طبق  هستند،  اصناف  اتــاق  زیرمجموعه 
نامه افزایش قیمت سیمان را به اتاق اصناف اعالم 
عنوان  هیچ  به  قیمت  افزایش  شد  مقرر  که  کردیم 
اعمال نشود.وی ادامه داد: اکنون انجمن حمایت 
زمان  تا  است  کرده  اعالم  نیز  کنندگان  مصرف  از 
رسیدن جواب نامه هیچ یک از اعضای این اتحادیه 
تا وقتی که سیمان  حق افزایش قیمت را ندارند و 
های قدیم با قیمت های قبل فروخته نشده سیمان 
که  این  بیان  با  نشود.وی  فروخته  جدید  قیمت  با 
ندارد،  وجود  سیمان  بازار  در  کمبودی  گونه  هیچ 
خاطرنشان کرد: هم اکنون سیمان به میزان کافی 
با نرخ 14 هزار و 270 تومان در بازار موجود است 
که متأسفانه ممکن است برخی احتکار کنند که در 

صورت مشاهده برخورد خواهد شد.
تنها  سیمان  قیمت  اگرچه  کرد:  اظهار  »کمالی« 
شدن  گران  با  اما  یابد  می  افزایش  تومان   2500
چشمگیر  ــور  ط بــه  ساختمان  و  بتن  قیمت  آن، 

افزایش و کیفیت کار نیز کاهش می یابد.
به گفته وی، افزایش قیمت سیمان از اواخر اسفند 
شیوع  دلیل  به  امــا  بــود  شــده  شایع  گذشته  ســال 
افتاد  تأخیر  به  قیمت  افزایش  این  کرونا  ویــروس 
کرد:  خاطرنشان  است.وی  شده  آغاز  اکنون  ولی 
انبارها  سامانه  در  ها  آن  موجودی  که  انبارهایی 
ها  آن  با  قاچاق  کاالی  عنوان  به  باشد  نشده  ثبت 
شده  مقرر  »کمالی«  گفته  شد.به  خواهد  برخورد 
است نتیجه افزایش قیمت سیمان در استان چند 

روز دیگر از سوی سازمان صمت اعالم شود.

بررسی طرح ایجاد 
خط ویژه دوچرخه در 

خیابان های بجنورد
های  خیابان  در  دوچرخه  ویــژه  خط  ایجاد  طرح 
بجنورد عصر روز گذشته در جلسه شورای همتای 
روز  ما،  خبرنگار  گــزارش  به  شد.  بررسی  استان 
گذشته در جلسه شورای همتای استان شهرداری 
در  ویــژه  خط  ایجاد  بر  مبنی  خــود  طــرح  بجنورد 
چهارراه  تا  شهریور   17 از  طالقانی  های  خیابان 
امیریه، خیابان نادر و بولوار دولت را مطرح کرد که 
پلیس  از سوی کارشناسان  انتقاداتی  با  این طرح 
رو به رو شد. بخشی از حاشیه پارک های خیابان، 
مسیر خط ویژه اتوبوس و همچنین بخشی از پیاده 
این  پایان  در  یابد.  می  اختصاص  طرح  این  به  رو 
جلسه مقرر شد جلسات کارشناسی بیشتری برای 

این طرح برگزار شود.

۶۰ درصد؛ جمعیت 
برخوردار اسفراین از بیمه 

اجتماعی روستاییان و عشایر

اسفراین  هــدف  جمعیت  درصــد   60 نجفیان- 
ــاورزان،  ــشـ ــش بــیــمــه اجــتــمــاعــی کـ ــوش تــحــت پ
»طاهر  را  خبر  هستند.این  عشایر  و  روستاییان 
خاطرنشان  و  اعالم  اسفراین  فرماندار  رستمی« 
بیمه  پــوشــش  حیث  از  امــســال  اســفــرایــن  کـــرد: 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در زمره 
وی،  گفته  دارد.بــه  قرار  استان  برتر  شهرستان   4
بنا بر دستور موکد استاندار خراسان شمالی باید 
روستاییان  کــشــاورزان،  اجتماعی  بیمه  پوشش 
 50 ــاالی  ب هــای  شهرستان  در  استان  عشایر  و 
درصد، تا پایان امسال به 80  درصد برسد.آن طور 
که او گفته است، 70 درصد هزینه بیمه اجتماعی 
پرداخت  دولت  را  عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 

می کند.

ایجاد باسکول برای اهالی 
حصارچه

جرگالن  بخش  حصارچه  دهستان  در  نجاهی- 
هزار   12 اهالی  تا  شد  ایجاد  تنی   60 باسکول 
نفری این منطقه برای توزین محصوالت کشاورزی 
»نجاهی«  گفته  باشند.به  نداشته  مشکلی  شان 
و  دهیاری  اعتبار  با  باسکول  جرگالن،  بخشدار 
در  تسهیل  کــشــاورزی،  محصوالت  توزین  بــرای 
و  برداشت  فصل  در  خرید  مراکز  به  گندم  تحویل 
در آمد زایی برای دهیاری در حصارچه ایجاد شد.

به  مسکونی  ــد  واح ــزار  ه  5 افتتاح  پــای  ــدای  ص
خراسان  مسکن  بنیاد  مدیرکل  رسد.  می  گوش 
شمالی، اگرچه در حاشیه صحبت ها به این خبر 
مهم  خبرهای  خــودش  قول  به  و  پرداخت  مهم 
به زودی  اما گفت:  بنا داشت اعالم کند،  را  تری 
صدای افتتاح این پروژه ها از تهران بلند خواهد 
شد. واحدهای مسکونی یاد شده همان مخروبه 
شدند  ویــران  سیل  شالق  زیر  که  هستند  هایی 
اما همت مردم و تالش جهادی مهندسان، امروز 
کرده  تبدیل  مقاوم  هایی  خانه  به  را  ویرانه ها  آن 
خوابید. آرام  ها  آن  سقف  زیر  شود  می  که  است 
همکاران  شرمنده  اگرچه  »محمدی«  مهندس 
پرتالشش است که ماه هاست به دور از خانواده 
پروتکل  رعــایــت  بــا  امــا  کــرونــا  بــه  توجه  ــدون  ب و 
واحدهای  این  مالکان  کنار  در  بهداشتی،  های 
به  را  برداری  بهره  کلید  تا  کوشند  می  مسکونی 
است  خوشحال  اما  دهند،  تحویل  شان  صاحبان 
می  پایان  به  کارگاه  دو  مأموریت  زودی  به  که 

رسد و 5 هزار واحد مسکونی آماده بهره برداری 
این  از  برداری  بهره  مراسم  او،  گفته  شود.به  می 
دیگر  استان  چند  با  همراه  مسکونی  واحدهای 
جمهور  رئیس  توسط  کنفرانس  ویدئو  صورت  به 
در  ها  کارگاه  شدت  به  اکنون  شــود.  می  انجام 
تالشند واحدهای یاد شده را آماده »علی برکت 

ا...« کنند.  

دیروز  عصر  شمالی  خراسان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
عمومی  روابــط  مدیر  و  معاونان  از  تن   2 همراه  به 
با سردبیر روزنامه های  بنیاد مسکن استان در دیدار 
استانی خراسان خاطرنشان کرد: عالوه بر واحدهای 
داشت،  تومانی  میلیون   40 های  وام  که  زده  سیل 
و  توزیع  سیمان  پاکت   160 اعطا،  بالعوض  کمک 
انجام  رایــگــان  صــورت  به  هم  نظارت  و  کشی  نقشه 
طرح  وام  یک  ها  این  بر  عــالوه  کــرد:  اظهار  شــد.وی 
ویژه مسکن روستایی هم داریم.حجت االسالم »ولی 
زاده« سردبیر روزنامه های استانی خراسان نیز در این 

اشاره  استان  مسکن  بنیاد  گسترده  خدمات  به  دیدار 
کرد و از نقش روزنامه »خراسان شمالی« در انعکاس 
نیازهای محرومان و نیازمندان و پیگیری مطالبات آن 

ها از مسئوالن سخن گفت. این استاد علوم ارتباطات 
این  هــای  فعالیت  اصلی  غایت  نــگــاری،  روزنــامــه  و 

روزنامه را حرکت در مسیر توسعه استان بیان کرد.

خبری که بنا بود بعدًا اعالم شود

صدای پای افتتاح ۵ هزار واحد مسکونی
اخبار   گزارش خربی 

 حرف های آتش
 زیر خاکستر یک نماینده

یک مسئول خبر داد:

افزایش 1۲ درصدی نرخ 
لبنیات سنتی

افزایش  درصــد   12 سنتی  لبنیات  قیمت  شیری- 
صمت  سازمان  داخلی  بازرگانی  اداره  یافت.رئیس 
به  مطلب  این  بیان  با  گذشته  روز  شمالی  خراسان 
خبرنگار ما افزود: قیمت شیر سنتی در دامداری ها 
2 هزار و 390 تومان بود که با افزایش 12 درصدی 

به 2900  تومان رسید.
بازار  تنظیم  مصوب  نرخ  اکنون  افــزود:  »وحیدی« 

با  تــومــان   2900 هــا  دامــــداری  در  سنتی  شیر 
فلورانس 7 درصد و توافق خریدار و فروشنده تعیین 
عمده  سود  و  فلورانس  احتساب  با  که  است  شده 
فروشی و خرده فروشی، قیمت آن باالتر از 3 هزار 

تومان خواهد شد.
در  صنعتی  لبنیات  قیمت  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
شورای تنظیم بازار کشور تعیین شده و الزم است در 

بخش لبنیات سنتی هم قیمت ها سامان دهی شود.
وی اظهار کرد: در بحث شیر فله ای با توجه به درصد 
که  شود  لحاظ  قانونی  سود  و  فروش  فاکتور  چربی، 
دارد. افــزایــش  ــد  درص  12 شیر  قیمت  مجموع  در 
دیگر  قیمت  شیر،  قیمت  افزایش  با  کرد:  تصریح  وی 
فراورده های لبنی نیز افزایش می یابد که الزم است 

در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود.



سیما وحدانی

سال هاست که برای توسعه فرهنگ ورزش در بین 
به  و  شده  برداشته  اساسی  های  گام  ها  خانواده 
جرئت می توان گفت خراسان شمالی جزو استان 
تثبیت جایگاه ورزش در  و  های سرآمد در معرفی 
سبد خانواده ها بوده اما انگار این روزها با نظارت 
های محدود بر باشگاه ها، این روند در حال نزول 
که  مجازی  و  خانگی  های  ورزش  کم  کم  و  است 
ایام کرونا باب شده بود جایگزین باشگاه شده  در 
نزولی  این روند  تقویت  ترین عوامل  از مهم  است. 
باشگاه  شهریه  خودسرانه  افزایش  به  تــوان  می 
در  را  ها  ورزشی  داد  روزها  این  که  کرد  اشاره  ها 
آورده اما باشگاه داران در برابر افزایش نرخ اجاره 
همه  این  دانند  نمی  حناست،  در  شان  دست  ها 
را به چه کسی تحمیل کنند وقتی مسئوالن  ضرر 
شود  مــی  ــن  ای و  نــدارنــد  هــا  آن  ــال  ح بــه  توجهی 
استان.  های  باشگاه  نجومی  های  نرخ  سناریوی 
بازگشایی  و  مجدد  شروع  با  تعطیلی  ماه   3 از  بعد 
مواجه  نجومی  های  نرخ  با  ورزشکاران  ها  باشگاه 
شده اند که باعث شده برخی عالقه مندان گاهی 
این  با وجود  و  به لقایش ببخشند  را  عطای ورزش 
به  شان  بدن  ورزشــی  های  سالن  در  ها  سال  که 
به  و  بزنند  را  ورزش  قید  بود،  کرده  عادت  ورزش 

تمرینات مجازی و خانگی شان ادامه دهند.
ها  باشگاه  بازگشایی  از  ورزشــکــاران  خوشحالی 
تغییرات  شاهد  و  نینجامید  طول  به  زیادی  مدت 
بوده  آور  که تعجب  هستند  جدیدی  اتفاقات  و 
لوازمی  تأمین  قیمت،  افزایش  ایــن  توجیه   در  و 
کننده  موادضدعفونی  شیلد،  ماسک،  همچون 
و  کرده اند  بیان  را  ورزشکار  هر  بــرای  زیرانداز  و 
برخی باشگاه ها از ورزشکاران خواستار ثبت نام در 
محدود  افراد  تعداد  با  نیمه خصوصی  کالس های 

شده اند.
استان  های  باشگاه  تمام  شامل  مــوارد  این  البته 
نمی شود و تنها برخی باشگاه های ورزشی بدون 
ها  شهریه  خودسرانه  افزایش  به  قوانین  به  توجه 

آموزش  عنوان  به  ها  سئانس  از  بسیاری  تبدیل  و 
خصوصی اقدام کرده اند.

I رغبت کم ورزشکاران
های  باشگاه  در  ورزش  به  مندان  عالقه  از  یکی 
استان از رغبت کم ورزشکاران برای انجام فعالیت 

های ورزشی در باشگاه ها می گوید.
به  ها  باشگاه  درآمدی  سیستم  که  این  بیان  با  وی 
های  فعالیت  تداوم  افزاید:  می  است،  ریخته  هم 
و  هاست  باشگاه  شهریه  گرانی  خاطر  به  مجازی 
باال  شهریه  این  با  نیستند  مایل  افــراد  از  بسیاری 
موضوع  این  به  باید  مسئوالن  و  مراجعه  باشگاه  به 
رسیدگی کنند. ورزشکاری دیگر با گالیه از متغیر 
برای  وقتی  گوید:  می  ها  باشگاه  شهریه  بــودن 
شدن  برابر   ۲ با  کردم  مراجعه  مجدد  نویسی  نام 
شهریه ها مواجه شدم که دلیل این افزایش شهریه 
هر  ورزشــکــاران  تعداد  اجباری  شدن  محدود  ها 
امکان  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  دلیل  به  سئانس 
آموزش  و  تمرینی  وسایل  از  بیشتر  بــرخــورداری 

مربیان کالس ها اعالم شد.
وی تاکید می کند:  هر چند باشگاه های ورزشی 
خسارت  متحمل  اخیر  های  ماه  تعطیلی  دلیل  به 
های سنگین مالی شده اند اما دلیل نمی شود با 

افزایش بی رویه شهریه ها جبران شود.

I باشگاه داران متضرر با افزایش اجاره بها
باشگاه داران متضرر نیز افزایش اجاره بها را دلیل 
گفته  دانند.به  می  ها  باشگاه  شهریه  نرخ  افزایش 
درصد   ۴۰ تا   ۲۵ باشگاه  اجــاره  داران،  باشگاه 
خارج  شان  پرداخت  تــوان  از  که  داشته  افزایش 
بوده و مشکالت عدیده ای را به وجود آورده است، 
واگــذاری  دنبال  به  ها  آن  از  برخی  که  طــوری  به 
هستند. شان  فعالیت  کامل  تعطیلی  یا  باشگاه 

شرایط  و  قبل  سال  های  شهریه  با  آنــان  گفته  به 
بحرانی پیش آمده حتی اگر تعرفه ها افزایش یابد 
کرد.باشگاه  جبران  را  ها  هزینه  توان  نمی  هم  باز 
داران همچنین خواستار جبران بخشی از خسارت 
شدند؛  بانکی  تسهیالت  اعــطــای  بــا  حــداقــل  هــا 
موضوعی که از ۲ ماه قبل توسط مسئوالن مطرح 

شده ولی هنوز اجرایی نشده است.

I هنوز افزایش نرخی نداشتیم
با  گو  و  گفت  در  نیز  استان  های  باشگاه  مسئول 
افزایش نرخ باشگاه ها  با بیان این که  خبرنگار ما 
می  خبر  متخلفان  با  برخورد  از  بوده  خودسرانه 
افزایش  هنوز  آبادی«  محمود  »زهره  گفته  دهد.به 
به  خــودشــان  هــا  باشگاه  ــی  ول نداشتیم  نــرخــی 

افزایش چند برابری نرخ شهریه اقدام کردند.
از  ورزشی  های  باشگاه  تمامی  که  این  بیان  وی با 
شده  مالی  های  آسیب  متحمل  کرونا  شیوع  دوره 
توجه  مــورد  را  ها  شهریه  منصفانه  افزایش  انــد، 

باشگاه ها می داند.
وی با قبول این مسئله که باشگاه ها قطعًا طی این 
مدت ضررهای زیادی را متحمل شدند و با افزایش 
نمی  جبران  ضررها  این  ها  شهریه  برابری  چند 

شود بر افزایش معقول شهریه ها تاکید می کند.

I ممنوعیت افزایش خودسرانه شهریه
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون 
افــزایــش  ممنوعیت  از  نــیــز  شــمــالــی  خــراســان 
برخورد  و  ورزشی  باشگاه های  شهریه  خودسرانه 

قاطع با  متخلفان در این زمینه خبر می دهد.
بازرسی  که  این  بر  تاکید  ضمن  بروحی«  »محمد 
می  بیان  دارد،  قرار  کار  دستور  در  ها  باشگاه  از 
نرخ  افزایش  بر  مبنی  دستورالعملی  تاکنون  کند: 
شهریه سالن های خصوصی و دولتی طی امسال 
ابالغ نشده و تغییر در شهریه ها ممنوع است.وی 
افزایش خودسرانه شهریه ها با عنوان هایی مانند 
موارد  سایر  و  خصوصی  نیمه  خصوصی،  سئانس 
افزاید:  می  ــد.وی  دان می  تخلف  و  غیرقانونی  را 
و  ویژگی ها  بــراســاس  ــازی  س ــدن  ب باشگاه های 
معیار هایی همچون وسعت باشگاه، تعداد مربیان، 
مشتریان  به  که  خدماتی  دیگر  و  دستگاه ها  نوع 
درجه بندی   3 و   ۲ یک،  سطوح  در  می دهند  ارائه 
می شوند، این درجه بندی ابتدای هرسال از سوی 
مصوب  قیمت  و  مشخص  جوانان  و  ورزش  وزارت 
باشگاه های ورزشی به کل کشور ارسال می شود و 

باشگاه ها براساس آن ثبت نام می کنند.

در خصوص شهریه اتفاق افتاده است

باشگاه های خودسر

گزارش جلسه   

»کیانفر« رئیس هیئت کاراته شد
نایب رئیس فدراسیون: رتبه کشوری کاراته 

خراسان شمالی قابل قبول نیست

خراسان  کــاراتــه  هیئت  رئیس  انتخاب  مجمع  وحــدانــی- 
عصر  کشور  کاراته  فدراسیون  رئیس  نایب  حضور  با  شمالی 
دیروز برگزار شد و »محمدرضا کیانفر« با کسب 9 رأی از 1۵ 

رأی کسب شده سکان داری این هیئت را بر عهده گرفت.
نایب رئیس فدراسیون کاراته کشور در این مجمع از حاشیه 
های کاراته استان گالیه مند بود و جا به جایی خانه کاراته و 
جودو را از مهم ترین عواملی ذکر کرد که باعث بروز اختالفات 
ــراز  اب امینی«  اســـت.»اشـــرف  ــده  ش اســتــان  ــه  ــارات ک هیئت 
امیدواری کرد: با کسب جایگاه های کشوری، کاراته استان 
نیز بتواند بستری در شأن خود داشته باشد و بهتر است برای 
کمک به رشد و توسعه این ورزش وفاق و همدلی بیشتر شود.
با  و  دانست  ضعیف  کشور  در  را  استان  کاراته  وضعیت  وی 
توجه به وجود کاراته کاهای با ظرفیت و توانمند استان، این 
رتبه را قابل قبول ندانست.وی افزایش تعداد مربیان و داوران 
و  به کیفیت   و  ندانست  برای هیئت  را هدف مطلوبی  استان 
میزبانی  کرد.»امینی«  اشاره  داوران  و  مربیان  دانش  سطح 
رقابت های بین المللی با توجه به شرایط جغرافیایی استان 
استان  کاراته  هیئت  که  دانست  اهمیتی  حائز  نکات  از  را 
بر  عالوه  و  اجرایی  ورزشی  رشته  این  ارتقای  برای  تواند  می 
کشورهای  به  تیم  نیز  المللی  بین  های  رقابت  برای  میزبانی 
همجوار خود اعزام کند.وی با بیان این که بیشتر از ۲۰ سبک 
فعال در استان داریم که 9 سبک  کنترلی  و بقیه آزاد هستند، 
می  مسابقات  بیشتر  جذابیت  باعث  که  ها  رقابت  افزایش  به 
یکدیگر  با  بیشتر  توانند  می  که  تمرینی   های  حریف  و  شود 
به رقابت بپردازند اشاره و اظهارکرد: مسابقات بیشتر باعث 

رشد کاراته استان و کسب نتیجه در رقابت ها می شود.

I کاهش اختالفات در هیئت
با  و  بگذارند  کنار  را  اختالفات  کاها  کاراته  کرد:  توصیه  وی 
همدلی بیشتر دست به دست هم دهند تا توسعه این ورزش 
با  نیز  شمالی  خراسان  جوانان  و  ورزش  بخورد.مدیرکل  رقم 
استان،  کاهای  کاراته  باالی  توانمندی  و  استعداد  به  اشاره 
اظهارکرد: اختالف نظر در تمام رشته ها وجود دارد ولی باید 

این  و  را کنار بگذاریم  بتوانیم اختالف سلیقه ها  با همدلی 
رشته را بیشتر سر و سامان دهیم.»کوروش بهادری« به 

با جودو اشاره کرد و گفت:  جا به جایی سالن کاراته 
از برندهای بسیار مدال آور برای استان  رشته جودو 
است که با وجود زیرساخت ضعیفی که داشت این جا 

به جایی باید انجام می گرفت.وی افزود: هم اکنون 
آغاز  خوبی  به  را  خود  فعالیت  استان  کاهای  کاراته 

کرده اند و پای کار هستند و امیدواریم با تالش 
آورند.وی  دست  به  خوبی  های  مقام  بیشتر 
هر  گفت:  ورزشــی  هیئت های  به  خطاب 
هیئتی که بتواند با برنامه های بیشتر کار  و 
این  ارتقای جایگاه  و  در جهت مدال آوری 

کند،  فعالیت  جهان  و  کشور  در   رشته 
اعتبارات بیشتری دریافت می کند.

سوژه ویژه       

 دغدغه مربیان تنیس روی میز استان

ضربه بدون راکت
فضای  در  حاشیه  بی  هاست  سال  شمالی  خراسان  میز  روی  تنیس  بازیکنان  وحدانی- 
محدودی مجال تمرین یافته اند و تنها به چند میز بسنده و با توپ و راکت هایی در بیرون 
از سالن حال شان را خوش کرده اند.فضای محدود سالن از سویی و بساطی که کرونا به پا 
کرده برای جذب هنرجویان کمتر و پایین بودن شهریه ها از سوی دیگر، بسیاری از مربیان 
را بی انگیزه کرده است.تنیس روی میز خراسان شمالی به برگزاری دیدارهای تدارکاتی 
به  تا ورزشکاران بیشتری  نیاز دارد  تر  بیشتر و جذب اعتبار برای اختصاص سالن بزرگ 

سمت و سوی این ورزش سوق پیدا کرنند و در نهایت زمینه رشد آن ها فراهم شود.

I پایین بودن شهریه
فضای  وجود  با  دارند.  گالیه  سالن  شهریه  بودن  پایین  از  استان  میز  روی  تنیس  مربیان 
محدود سالن و کالس هایی که به صورت تقریبا خصوصی برگزار می شود اجازه افزایش 
شهریه باشگاه را ندارند، ضمن این که بخش زیادی از شهریه ها صرف خرید توپ می شود.
یکی از مربیان تنیس روی میز استان که 9 سال در بجنورد به مربیگری پرداخته است، می 
گوید: کوچک بودن سالن نخستین و مهم ترین مشکل تنیس روی میز استان است و  تا 
زمان بیشتر نشدن فضای سالن امکان رشد این ورزش مهیا نخواهد شد. به گفته »محمد 
سیدی«، سالن تنیس ۴ میز دارد که این فضا جوابگوی این تعداد عالقه مند به این رشته 
ورزشی نیست و استان امکان میزبانی مسابقات را نخواهد داشت. وی افزود: با توجه به 
شروع کالس های اوقات فراغت تنها نصف ظرفیت سالن امکان ثبت نام کارآموزان وجود 
این ورزش کم شده است.وی  از  اقبال عمومی  این ویروس  از شیوع  از سویی بعد  و  دارد 
بیان می کند: تنیس روی میز ورزشی پر هزینه است و ورزشکاران حرفه ای برای خرید 
راکت ۴ میلیون تومان هزینه می کنند که ۲ میلیون تومان هزینه تخته راکت و ۲ میلیون 
تومان هزینه رویه آن است و باید سالی یک بار تعویض شود و بازیکنان حرفه ای را با مشکل 

رو به رو کرده است.
وی حضور مربی مجرب سطح یک کشوری را از نیازهای دایمی استان می داند که باید 
مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.به گفته وی، شهرستان ها در این رشته در رده سنی 
پایه ضعیف عمل کرده اند و بجنورد تنها به تقویت بازیکنان در رده سنی پایه پرداخته 
است. وی به باال بودن قیمت توپ های تنیس روی میز اشاره می کند که سبب شده 

نیمی از شهریه ها را به خرید توپ اختصاص دهیم.

I حمایت نشدن از مربیان
»محبوبه حری« دیگر مربی تنیس روی میز استان که ۵ سال به مربیگری 
ایام  در  مسئوالن  نکردن  حمایت  از  پرداخته  ورزشی  رشته  این  در 
کرونا گالیه مند است.وی می افزاید: با تعطیلی سالن متاسفانه 

از مربیان که متضرر شدند، حمایتی نشد. 
به گفته وی، شهریه ها نسبت به سال گذشته تغییر نکرده ضمن 
این که با توجه به ظرفیت سالن باید شاگردان کمتری را ثبت 
می  فعالیت  تری  بزرگ  سالن  در  که  هایی  رشته  با  و  کنیم  نام 

کنند نباید در یک سطح قیمتی باشیم.
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