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دما ۴۰ درجه می شود

Kسه شنبه       ۱۷ تیر ۱۳99    ۱۵ ذی القعده ۱۴۴۱   ۷ جوالی ۲۰۲۰      ۴ صفحه     شماره ۳۳۱۲     قیمت۶۰۰۰ ریال H O R A S A N S H O M A L I

محکومیت 8 نفر در یک پرونده مالی برای دهیاری ها
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 گزارشی از حرف های تلخ و شیرین
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رودربایستی برخی 
کارمندان با کرونا

ادارات جزو اصلی ترین مکان هایی هستند که پس از اجباری شدن ماسک باید 
کارمندان و مراجعه کنندگان  از آن استفاده کنند. در دومین روز اجباری شدن 

استفاده از ماسک در محیط های عمومی و سرپوشیده جمعی...

 آقای استاندار، باالخره توپ 
در زمین کیست؟
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۲



شیری- جلسه بررسی مصوبات و تفاهم نامه های 
سفر رئیس جمهور به استان، روز گذشته در حالی 
دستگاه  مدیران  و  گــذاران  سرمایه  که  شد  برگزار 
انجام  و کارهای  بانک ها مشکالت  و  های اجرایی 
»شجاعی«  و  کردند  مطرح  را  زمینه  این  در  شده 
انتقادات صریحی به عملکرد برخی مدیران داشت 
ضمن  داد  دستور  کل   مدیر  یک  به  این که  ضمن 
مشکل  نکردن  برطرف  تا  شهرستان  یک  به  سفر 
با  او  نــدارد.  را  بجنورد  به  بازگشت  حق  ــداران  دام
اشاره به این که بسیاری از طرح ها از سمت دستگاه 
ها معرفی شده اند و سرمایه گذار خودش پیگیری 
و  اقتصادی  اوضاع  چنین  در  افــزود:  است،  نکرده 
استان  مالی  و  زیرساختی  ضعف  و  بازار  مشکالت 
کنند. ورود  که  دارنــد  تردید  ــذاران  گ سرمایه  هم 

ها  نامه  تفاهم  اجرای  وضعیت  شنیدن  از  وی  پس 
با  کرد:  اظهار  نشست  در  حاضر  مدیران  به  خطاب 
مدیران  برخی  سوی  از  کارها  انجام  روند  به  توجه 
ورودی  باید  خصوصی  بخش  مشکالت  حل  برای 
استان تابلوی »ورود سرمایه گذار ممنوع« را نصب 
از  مــدیــران  برخی  نبود  افـــزود:  کنیم.»شجاعی« 
بودن شان بهتر است چرا که یک مانع برای رشد و 
توسعه استان هستند.وی با تاکید بر این که مشکل 
نیست  ها  کمیته  و  ها  کــارگــروه  بــرگــزاری  استان 
بلکه مشکل درک شرایط است، تصریح کرد: فقط 
دور هم می نشینید و با قوانین و مقررات بازی می 
ام که شأن مدیریت  تاکید کرده  بارها  بنده  و  کنید 
نکردن  پیگیری  گفت:  کارهاست.وی  اجــرای  در 
متقاضیان دریافت تسهیالت برای سرمایه گذاری، 

پیگیری نکردن دستگاه اجرایی متولی صدور مجوز 
بر نحوه انجام کارها و وجود قوانین و مقررات بانکی 
که با توجه به تحریم ها و نبود بازار فروش پرداخت 
تسهیالت ۱۸ درصدی به نفع سرمایه گذار نیست و 
این موارد از مهم ترین ضعف ها و مشکالت در بخش 
سرمایه گذاری است.وی پس از شنیدن گالیه های 
مورد  در  جاجرم  خورشیدی  نیروگاه  گذار  سرمایه 
این  پیگیری  ــرای  ب گفت:  زمین،  نشدن  واگـــذار 
موضوع مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
تا زمان دریافت رضایت دامداران برای تامین  باید 
زمین در شهرستان مستقر شود و حق بازگشت به 
خطاب  همچنین  ندارد.»شجاعی«  را  استان  مرکز 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  به 
استان  صمت  اداره  هفته  یک  طی  داد:  دستور  هم 
۶ طرح معرفی شده به بانک صادرات برای تکمیل 
مدارک را بررسی و تعیین تکلیف و یک هفته بعد از 
تکمیل مدارک، بانک صادرات تسهیالت مورد نیاز 
را پرداخت کند.وی اضافه کرد: طی نشستی که با 

اگر  داشتیم  زمین  واگذاری  متولیان  و  آب  شرکت 
زمین یا چاه آبی واگذار شد اما متقاضی به تعهدات 
در  و  بدهید  فرصت  اول  وهله  در  نبود  پایبند  خود 
برای  آب  چاه  یا  زمین  کــار،  نشدن  انجام  صــورت 
شود.وی  گرفته  پس  متقاضیان  دیگر  به  واگــذاری 
در  صنعت  و  کشت  شرکت  ایجاد  برای  شد:  یادآور 
و  است  کــرده  همکاری  اعــالم  علوی  بنیاد  استان 
برای شروع کار استان باید زمین مورد نیاز را تعیین 

تکلیف و اعالم کند.
»شجاعی« در پاسخ به سؤال خبرنگاران با اشاره به 
مصوب  تومانی  میلیارد  هزار   ۱۱ حدود  اعتبارات 
از  گفت:  اســتــان،  در  ــذاری  گ سرمایه  ــرای  ب سفر 
هایی  پروژه  حتی  ها  شرکت  از  بعضی  با  محل  این 
اما  کردیم  زنــی  کلنگ  را  سفر  مصوبات  از  خــارج 
گذاری  سرمایه  های  طرح  ارزی  اعتبار  تأمین  در 
مقداری دچار مشکل شدیم که در همین راستا طی 
خراسان  سهمیه  که  گرفتیم  کمک  قول  جلسه ای 

شمالی در اعتبارات لحاظ شود.

IIکوچهIدرIهاIکامیون
برای  ای  ــاده  ج به  بجنورد   ۱3 فــردوســی  کوچه 
تریلی ها و کامیون های سنگین تبدیل شده است. 
با  کنم  می  درخــواســت  رانندگی  و  راهنمایی  از 
گذاشتن بلوک در ابتدای کوچه مانع ورود کامیون 
بازی  و  اهالی  آمــد  و  رفــت  محل  که  کوچه  به  ها 

کودکان است، شود.
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ادارات جزو اصلی ترین مکان هایی هستند  اسدی- 
و  کارمندان  باید  ماسک  شــدن  اجــبــاری  از  پس  که 
دومین  در  کنند.  استفاده  آن  از  کنندگان   مراجعه 
های  محیط  در  ماسک  از  استفاده  شدن  اجباری  روز 
ما  خبرنگار  مشاهدات  جمعی،  سرپوشیده  و  عمومی 
از چند اداره نشان می دهد که هنوز برخی کارکنان 
کرونا  با  انگار  و  اند  نگرفته  جدی  را  ماسک  ادارات 
رودربایستی دارند. در اداره ثبت احوال بجنورد با این 
اما  کردند  می  استفاده  ماسک  از  کارکنان  بیشتر  که 
بودند کارکنانی که نه تنها ماسک نداشتند بلکه فاصله 
اتاق  از  یکی  در  بودند.  نکرده  رعایت  هم  را  اجتماعی 

بودند  نشسته  هم  کنار  در  کارمند   2 اداره  این  های 
ماسکی  ها  آن  از  یکی  کردند؛  می  گو  و  گفت  هم  با  و 
داد.  می  رجوع  ارباب  به  هم  پاسخی  گاهی  و  نداشت 
ارباب  به  که  نبود  نیرویی  یا  نگهبان  اداره،  این  در  اما 
است.  ممنوع  ماسک  بدون  ورود  کند  یادآوری  رجوع  
اداراتی  از  دیگر  یکی  بجنورد  اجتماعی  تامین  اداره 
از  استفاده  وضعیت  بررسی  برای  ما  خبرنگار  که  بود 
ماسک به آن جا رفت. ماسک آویزان شده از گوش یک 
کرد.  می  جلب  را  آدم  نظر  چیزی  هر  از  بیش  کارمند 
اجتماعی  فاصله  رعایت  برای  اداره  این  در  که  این  با 
با پالستیک بین ارباب رجوع و کارکنان فاصله و مرز 

گویا  نیز  اداره  این  کارکنان  برخی  اما  بود  شده  ایجاد 
خصوص  در  بهداشتی  جدید  های  دستورالعمل  هنوز 
اجباری شدن ماسک را ندیده بودند، چون از ماسک 
ها  اتاق  در  راحتی  به  و  نبود  خبری  ها  آن  صورت  بر 
رفت و آمد و با مراجعه کنندگانی که آن ها نیز ماسک 

نداشتند، گفت و گو می کردند.
اداره  مودیان  های  درخواست  به  رسیدگی  سالن  در 
ها  ماسک  برخی  شمالی،  خراسان  مالیاتی  امور  کل 
بیش  البته  کــرد!  می  بــازی  تاب  ها  گوش  روی  انگار 
که  کسانی  تعداد  و  داشتند  ماسک  افراد  از  نیمی  از 
بود.  کمتر  بود  آویــزان  شان  های  گوش  از  ها  ماسک 

یکی از مسئوالن این اداره قصد زدن ماسک را نداشت 
و بدون رعایت فاصله اجتماعی مودیان را می پذیرفت. 
نبود  شهروندان  به  توصیه  از  خبری  نیز  اداره  این  در 
تنها  رفتند،  می  و  آمدند  می  ماسک  بــدون  مــردم  و 
ماسک  »بــدون  که  بود  شده  نوشته  هایی  برگه  روی 
و  معدن  صنعت،  سازمان  در  بس.اما  و  نشوید«  وارد 
اداره  ورودی  در  کرد؛  می  فرق  اوضــاع  کمی  تجارت 
ماسک  بدون  افراد  ورود  از  و  بود  شده  گذاشته  میزی 
آبدارچی  نیز  دیگر  اداره  یک  در  شد.  می  جلوگیری 
ماسک  بدون  افــراد  ورود  از  و  بود  ایستاده  در  مقابل 
به  توجهی  شهروندان  برخی  اما  کرد  می  جلوگیری 
در  شدند.  می  اداره  وارد  و  نداشتند  درخواستش 
خیابان های شهر بجنورد هم تعداد افرادی که دیروز 
از ماسک استفاده کرده بودند نسبت به روزهای قبل 
را  کرونایی  های  خیالی  بی  هنوز  اما  بود  شده  بیشتر 

می شد در چهره افراد بدون ماسک مشاهده کرد. 

گزارشی از وضعیت استفاده از ماسک در 6 اداره

رودربایستی برخی کارمندان با کرونا

انتقاد تند استاندار در جلسه بررسی مصوبات و تفاهم نامه های سفر رئیس جمهور:

نبود برخی مدیران از بودن شان بهتر است

آقای استاندار، باالخره توپ 
در زمین کیست؟

ولی زاده- »نبود برخی مدیران از بودن شان بهتر است 
هستند«؛  استان  توسعه  و  رشد  بـرای  مانع  یک  که  چرا 
این مطلب را استاندار دیروز در جلسه بررسی مصوبات 
کرد.این  بیان  جمهور  رئیس  سفر  های  نامه  تفاهم  و 
انتقاد  ایــن  کــه  رود  مــی  رژه  نگارنده  ذهــن  در  ــوال  س
استاندار خطاب به مدیران را چگونه می توان تعبیر کرد 
آقای  این مشکل را حل کند؟ باالخره  باید  و چه کسی 
زیرا   - است  بحق  قطعًا  که  شما  انتقاد  توپ  استاندار، 
کیست؟  زمین  در  داریــد-  اشــراف  مسئله  بر  جنابعالی 
چه کسی باید به این مشکل رسیدگی کند؟ چه کسی 
باید موانعی را که می گویید حل کند؟ قطعًا اگر رسانه 
ها، مردم یا سرمایه گذاران چنین انتقادی را مطرح می 
کردند انتظار داشتند شما به عنوان نماینده عالی دولت 
در جهت حل مسئله، آن ها را یاری کنید اما این که این 
موضوع از سوی شما مطرح می شود، این سوال را پررنگ 
از مدیران ارشد  این مشکل، غیر  آیا حالل  می کند که 
هستند؟ اصواًل شاید این شائبه را ایجاد کند که این نوع 
برخوردها یک نوع شانه خالی کردن از حل مسئله تلقی 
شود. جان سخن این که مسئله ای که به طور جدی برای 
نگارنده مطرح است این است که مردم برای حل مشکل 
استانداری  و  کنند  مراجعه  باید  مقامی  چه  به  شده  یاد 
در کجای این دایره قرار دارد؟ اکنون با این خبر، افکار 
عمومی از دولت انتظار دارد مانع بزرگ سرمایه گذاری را 
از جلوی استان بردارد و اظهارات استاندار را فونداسیون 
ــدام اســاســی بـــرای توسعه اســتــان قـــرار دهــد. یــک اقـ

هوای گرم تا پایان هفته

دما 4۰ درجه می شود
هواشناسی  کل  اداره  یابی  پیش  های  نقشه  بررسی 
استان بیانگر روند افزایش دما و ماندگاری هوای گرم 
تا پایان هفته در منطقه است. به گفته کارشناس پیش 
طی  غالب  پدیده  استان،  هواشناسی  کل  اداره  بینی 
روزهای آتی آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش 
باد خواهد بود. »هادی زاده« اعالم کرد: روند افزایش 
دما تا اواخر هفته در استان ادامه خواهد داشت و در 
می  گــراد  سانتی  درجــه   40 حــدود  به  مناطق  برخی 

رسد.

آتش سوزی در کوه بهار 

سوزی  آتش  از  گذشته  شب  سیما  و  صدا  خبرگزاری 
وسیع در ارتفاعات کوه بهار جاجرم خبر داد. به گفته 
رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی استان، حجم آتش 
و  جاجرم  گرمه،  از  امــدادی  های  یگان  و  است  وسیع 

بجنورد به محل اعزام شده اند.

عابر پیاده قربانی 
بی احتیاطی راننده شد

نجفیان- بی احتیاطی راننده سواری پژو 40۵، عابر 
دوم  سرهنگ  گفته  کشاند.به  مرگ  کام  به  را  پیاده 
»مجید یگانه پور« فرمانده انتظامی اسفراین، برخورد 
یک دستگاه خودروی سواری پژو 40۵ با عابر پیاده 
در محور روستایی فرطان منجر به مرگ وی شد و بی 
احتیاطی و توجه  نکردن راننده سواری پژو 40۵ به 

جلو علت بروز این حادثه اعالم شده است.
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      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
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راهپیمایی مردم شیروان در 
حمایت از آیت ا... خمینی

 2۸ که   ۸۵۵۶ شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   ۱3۵7 دی 
ستون »خبرهای شهرستان ها« از راهپیمایی 
خمینی  ا...  آیت  از  حمایت  در  شیروان  مردم 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
»بنا به گزارش خبرنگار ما از شیروان یکشنبه 
شب گروه کثیری از مردم در مسجد جامع این 
سخنرانی  پایان  از  پس  و  کرده  اجتماع  شهر 
حدود  گرفت  صورت  روحانیون  طرف  از  که 
ساعت ۸ شب دست به یک راه پیمایی زدند. 
بزرگ  رهبر  از  تمثالهائی  خود  با  پیمایان  راه 
العظمی خمینی  ا...  آیت  ایران حضرت  ملت 
در  اکبر  ا...  شعار  دادن  با  و  میکردند  حمل 
بنا  درآمدند.  بحرکت  شهر  این  های  خیابان 
به همین گزارش بامداد روز گذشته نیز مردم 
جامع  مسجد  در  اجتماع  از  پــس  شهر  ایــن 
بزرگی  پیمایی  راه  سخنرانی  از  پس  شیروان 
شهر  ایــن  مــردم  از  نفر  هــزار   ۵ حــدود  در  که 
تظاهرات  این  گرفت.  انجام  داشتند  شرکت 

بصورت آرام برگزار شد.«

یادداشت سردبیر   

اخبار   

حرف مردم   

خبر 

اخبار

شوراهای  و  روستایی  امــور  دفتر  مدیرکل  آگاهی- 
در  نفر   ۸ محکومیت  از  شمالی  خراسان  استانداری 
یک پرونده مالی برای دهیاری ها به ۸0 ضربه شالق 
خبر داد. »موفق« در همایش گرامی داشت هفته ملی 
شهرداری ها و دهیاری گفت: تمام مبلغ جا به جا شده 

کمی  مبلغ  که  بود  تومان  میلیون   ۱۵ پرونده  این  در 
است اما پیگرد قضایی و محکومیت متخلفان را در پی 
داشت بنابراین توصیه می کنم در هزینه کرد اعتبارات 
پرداخت شده نهایت دقت را داشته باشید.وی از بیمه 
یک  مدت  به  استان  روستاییان  منازل  درصــدی  صد 

سال خبر داد و گفت: از 702 پروژه تقویم شده برای 
میلیارد   3۸ اعتبار  با  مورد   ۶۱ استان  های  دهیاری 
شمالی  خراسان  استاندار  است.  شده  مصوب  تومان 
هم در این همایش گفت: 702 طرح از سوی دهیاری 
ارسال  کشور  وزارت  به  استان  های  شهرداری  و  ها 
و  کار  مقوله  به  دادن  اهمیت  دهنده  نشان  که  شده 
افزود:  »شجاعی«  است.  استان  در  بیشتر  افزایی  هم 
دهیاری ها و شهرداری ها تمام امکانات، اعتبارات و 
نیروی انسانی را در مسیر اجرای امور و مصوبات به کار 

گیرند.وی تصریح کرد: با شرکت گاز مذاکراتی انجام 
شده تا در یک سال آینده به روستاهایی که در فهرست 
این شرکت می گنجند و فاقد گاز هستند، گازرسانی 
شود. وی خاطرنشان کرد: در هر شهرستان در حوزه 
مشخصی  اقدامات  باید  تفکیک  به  روستایی  و  شهری 
شود.به  انجام  ها  دهیاری  و  ها  شــهــرداری  ســوی  از 
گزارش خبرنگار ما، در این همایش همچنین دهیاران 
و شهرداران استان به بیان مهم ترین مشکالت حوزه 

خود پرداختند.

محکومیت 8 نفر در یک پرونده مالی برای دهیاری ها

ارسال ۷۰۲ طرح دهیاری ها و شهرداری های استان به وزارت کشور

ضرب األجل فرماندار فاروج 
برای جانمایی محل دفن زباله

شهر  این  شهرداری  به  فاروج  فرماندار  پرور-   میم 
شهر  این  در  زباله  دفن  محل  جانمایی  خصوص  در 
تیتکانلو«  صادق  »مسعود  گفته  به  داد.  ضرب األجل 
و  دارد  فرصت  روز   20 کار  انجام   برای  شهرداری 
تخلیه  از  نگیرد  صــورت  زمینه  این  در  اقدامی  اگر 

زباله در محل فعلی جلوگیری می شود. وی افزود: از 
شهردار این شهر برای حضور نیافتن در جلسه های 
با  مندیم.وی  گالیه   شهرداری  کاری  حوزه  با  مرتبط 
اشاره به این که تعیین تکلیف و سامان دهی وضعیت 
دفنگاه زباله، پای ثابت نشست های حوزه سالمت و 

بهداشت این شهرستان است، گفت: در هر نشستی 
از کارکنان شهرداری  به جای حضور شهردار، یکی 
شرکت می کند که معمواًل از روند فعالیت ها مطلع 
نیست و این امر به روی کاغذ ماندن مصوبات دامن 

می زند.



ــروژه های  ــرای پـ شــیــری- 65 روســتــای اســتــان بــا اجـ
پیشگیری از سوانح، ایمن سازی می شود.معاون عمرانی 

بنیاد مسکن خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار 
ما اظهارکرد: برای 5 روستای استان که بر اثر رانش زمین 

دچار آسیب شده بودند، پس از محول کردن پروژه ها به 
پژوهشکده سوانح طبیعی، مطالعات فنی و علمی انجام و 
برای اجرا ابالغ شد. »صابری« با اشاره به تفاوت این پروژه 
با دیگر پروژه های بحران روستایی در استان افزود: اکنون 
زمین  حرکت  از  جلوگیری  برای  رانشی  روستاهای  در 
زهکشی  کرد:  اظهار  وی  است.  شده  انجام  کوبی  شمع 

و  سوانح  از  جلوگیری  و  سازی  ایمن  برای  روستا  در 65 
انجام  حال  در  فیزیکی  پیشرفت  درصــد   55 با  حــوادث 
سیل  که  روستاهایی  از  تعدادی  کرد:  اضافه  اســت.وی 
شدند.  برخوردار  ایمنی  از  بود،  شده  اجرا  ها  آن  در  بند 
وی همچنین به صدور 73 هزار جلد سند در روستاها و 

شهرهای زیر 25 هزار خانوار اشاره کرد.

3 جامعه روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         سه شنبه  ۱۷ تیر ۱۳99     ۱۵ ذی القعده ۱44۱      شماره ۳۳۱۲

وقوع آتش سوزی در چادرهای عشایر فاروج 
بی  اثر  بر  شهرستان  این  عشایر  چادرهای  در  سوزی  آتش  وقوع  از  فاروج  عشایر  امور  اداره  رئیس  پرور-  میم 
ته چراهای زراعی روستای ولی  اتفاق در  این  »براتعلی تقی زاده«  به گفته  احتیاطی تعدادی چوپان خبر داد. 
آباد این شهرستان رخ داده و تمام وسایل داخل چادر ها و چندین هکتار ته چرای عشایر شهرستان های قوچان 

و فاروج در نزدیکی این روستا در آتش سوخته است. 

پلمب 4 واحد تولید مصالح غیراستاندارد
خط تولید 4 واحد تولیدی مصالح ساختمانی غیراستاندارد در استان پلمب شد. به گفته »مهمان  صدیقی- 
واحدهای  از  بازرسی  جریان  در  استاندارد  کل  اداره  کارشناسان  شمالی،  خراسان  استاندارد  مدیرکل  نواز« 
تولیدی فراورده های مشمول استاندارد اجباری، خط تولید یک واحد سنگدانه و 3 واحد بتن آماده را به خاطر 

نداشتن پروانه و رعایت نکردن موازین استاندارد در شهرستان های گرمه و جاجرم پلمب کردند. 

عرضه ماسک با ۳ الیه گرانی

 اگر قرار است 
با اجباری 

شدن استفاده 
از ماسک، 
بهداشت 

بیشتر رعایت 
شود باید 
نظارت بر 
واحدهای 
تولیدی و 
عرضه در 

بازار بیشتر 
شود تا 

محصوالت 
بهداشتی 
مطمئن به 

دست مردم 
برسد

شیری

اجباری شدن استفاده از ماسک در تمام ادارات 
ویروس  توجه  قابل  شیوع  با  همزمان  تجمعات  و 
رونق  باعث  ــاره  دوب که  اســت  موضوعی  کرونا، 
برخی  که  حالی  در  ــت.  اس شــده  ماسک  بــازار 
مواجه  ماسک  ــازاد  م تولید  با  تولیدکنندگان 
بازار  قیمت  زیر  را  شان  تولیدات  حتی  و  بودند 
شدن  اجباری  محض  به  امــا  کردند  می  عرضه 
دوبــاره  هــا  ماسک  همان  ماسک  از  اســتــفــاده 
افزایش قیمت یافته و همین مسئله باعث گالیه 
بــازار  در  کــه  هایی  ماسک  ــت.  اس شــده  ــردم  م
کلی  شکل  به  ها  تولیدی  در  و  تومان  هــزار   2
فروشی هزار تومان بود به محض اجباری شدن 
استفاده از آن قیمت هر عدد ماسک در تولیدی 
ها به هزار و 400 و در بازار به 2 هزار و 700 
با  بجنوردی  یافت. شهروندی  افزایش  تومان 
بیان این که مشکل تنفسی دارد و نگران ابتالی 
همان  از  افزاید:  می  کروناست،  بیماری  به  خود 
کنم  می  استفاده  فیلتردار  های  ماسک  از  ابتدا 
به  ماسک  هر  قیمت  ــر  اواخ ایــن  در  که  ایــن  با  و 
شدن  اجباری  با  اما  بود  رسیده  تومان   4500
استفاده از آن، اکنون قیمت همان ماسک ها به 
6000 تا 6500 تومان مشروط به موجود بودن 

در انبارها افزایش یافته است.
این  با  گوید:  می  نیز  شهروندان  از  دیگر  یکی 
ماسک  از  باید  بهداشتی  موارد  رعایت  برای  که 
تقاضا،  افــزایــش  محض  بــه  امــا  کنیم  استفاده 
کیفیت  قیمت،  افــزایــش  بر  ــالوه  ع سودجویان 
که  طوری  به  دهند  می  کاهش  نیز  را  تولیدات 
تولیدی  هــای  ماسک  برخی  رســد  می  نظر  به 

می  اضافه  ندارند.وی  را  کافی  استانداردهای 
و  قیمت  بر  کافی  نظارت  که  زمانی  تا  کند: 
برای  کردن  اجباری  نباشد،  ماسک  کیفیت 

استفاده از آن دردی را دوا نمی کند.
بهداشتی  ناظران  کند:  می  خاطرنشان  وی 
باید از توزیع ماسک های بی کیفیت و یک الیه 
که فقط ظاهر ماسک را دارند و هیچ نقشی در 
جلوگیری  ندارند،  ها  آلودگی  و  ویروس  برابر 

کنند.
بهداشت  بخش  در  متخلفان  با  اگر  او،  گفته  به 
و  متخلفان  تعداد  حتم  طــور  به  شــود،  بــرخــورد 

سودجویان به شدت کاهش خواهد یافت.
یکی از کارمندان که تاکنون هر ماسک 3 الیه را 
به شکل کلی و با حواله دولتی از یک تولید کننده 

به قیمت هزار تومان تهیه می کرد، می گوید: با 
اجباری شدن استفاده از ماسک در روز دوشنبه 
با همین روش برای خرید اقدام کردم که متوجه 
شدم عالوه بر این که قیمت ماسک 400 تومان 
گران تر شده، سیم نگه دارنده ماسک هم ندارد 
که به نظر می رسد این گونه ماسک ها نمی تواند 
محافظ خوبی در برابر ویروس کرونا باشد.او می 
افزاید: اگر قرار است با اجباری شدن استفاده از 
ماسک، بهداشت بیشتر رعایت شود باید نظارت 
بر واحدهای تولیدی و عرضه در بازار نیز بیشتر 
دست  به  مطمئن  بهداشتی  محصوالت  تا  شود 

مردم برسد.
طی  کــه  هــم  مــاســک  تولیدکنندگان  از  یکی 
تولید  با  بود  کــرده  ــان  اذع قبلی  های  مصاحبه 

گوید:  می  نــدارد،  خریدار  و  است  مواجه  مــازاد 
برای  و  داشتیم  تولید  زیاد  میزان  به  قبل  مدتی 
قیمت  زیر  را  آن  نماند  مان  دست  روی  که  این 
عرضه می کردیم اما با اجباری شدن استفاده از 
بازار  در  آن  نظر  مورد  های  پارچه  اکنون  ماسک 
کمیاب و گران و قیمت هر ماسک به شکل کلی 

فروشی 1400 تومان شده است.
وی خاطرنشان می کند: گرانی پارچه های مورد 
استفاده باعث افزایش قیمت ماسک شده است.

وی اظهار می کند: با رونق دوباره بازار ماسک، 
در  ماسک  مخصوص  های  سیم  و  پارچه  کش، 
باالیی  هــای  قیمت  با  یا  شــود  نمی  یافت  ــازار  ب
را  ماسک  شده  تمام  قیمت  که  شود  می  عرضه 

افزایش می دهد.

اخبار 

وعده ای دیگر برای »ارمغان«

ثبت ۷0 هزار و ۵9۳ نام رضا و ترکیبات آن 

بانوی اسفیدانی، برگزیده جشنواره ملی 
فرهنگ کارآفرینی شد

برای  وعده  چندین  تاکنون  که  حالی  در  اسدی- 
»ارمــغــان«  ــروژه  پـ مسکونی  ــای  ه واحـــد  افتتاح 
بافت  نوسازی  محوری  ــروژه  پ عنوان  به  بجنورد 
فرسوده مرکز استان داده شده اما تحقق نیافته و 
آثار فرسودگی بر پیکر این پروژه نمایان است.  در 
و  راه  کل  اداره  در  مسئول  یک  وعده،  ترین  جدید 
این  مسکونی  واحــد   ۸0 ــذاری  واگ از  شهرسازی 
معاونت  سرپرست  داد.  خبر  دیگر  ماه   2 تا  پروژه 
خراسان  شهرسازی  و  راه  ساختمان  و  مسکن 
شمالی به خبرنگار ما گفت:۸0 واحد از واحدهای 
به  دیگر  ماه   2 تا  بجنورد  ارمغان  پروژه  مسکونی 
بهره برداری می رسد و با این که این پروژه دارای 
پیچیدگی های زیادی است اما عملیات ساخت در 

144 واحد دیگر نیز ادامه دارد.
»فخرانی« در  عین حال متذکر شد :شریک طرف 
قرارداد پروژه ارمغان به دلیل معوقات بانکی نمی 
ادامه  متاسفانه  و  کند  دریافت  تسهیالت  تواند 
دارد.وی  نیاز  بانکی  منابع  به  نیز  پــروژه  اجــرای 
در  پیشنهادهایی  مشکل،  حل  بــرای  داد:  ادامــه 
بازآفرین  شرکت  و  استانداری  بانک،  با  جلسات 
بدهی  باید  کنونی  شریک  که  است  شده  مطرح 
و  کند  تغییر  احتمااًل  یا  تسویه  را  خود  معوق  های 

شریک دیگری جایگزین شود.به گزارش خبرنگار 
ما، این پروژه 220 واحدی در سال ۸7 آغاز شد و 
نرسیده  اتمام  به  هنوز  سال   12 گذشت  با  اکنون 

است.

IIبجنوردIمحلهI3IدرIشهریIبازآفرینیIآغاز
با پرداخت تسهیالت، بازآفرینی شهری در 3 محله 
سرپرست  را  خبر  ایــن  ــت.  اس شــده  ــاز  آغ بجنورد 
شهرسازی  و  راه  ساختمان  و  مسکن  معاونت 
خراسان شمالی اعالم کرد و افزود: روکش آسفالت 
سالن  ســازی  به  و  درصــد   ۸5 صادقیه  و  باقرخان 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   55 نیز  باقرخان  ورزشی 
دارد.»فخرانی« با بیان این که چند پروژه در مرحله 
تجدید پیمانکار و یکی از آن ها مجتمع فرهنگی و 
هنری جوادیه است، اضافه کرد: 2 پروژه به سازی 
معابر و سامان دهی مسیل های جوادیه نیز انجام 
و بدین منظور تا یک هفته دیگر یک میلیارد و 620 
میلیون تومان به حساب شهرداری واریز می شود.
گفت:  نیز  محله  ساربان  سازی  به  خصوص  در  وی 
این پروژه در مرحله تهیه اسناد مرحله دوم و ارزیابی 
کیفی آن انجام شده است. وی افزود: یک محله در 
اسفراین در مرحله انتخاب پیمانکار است و 2 محله 

در شیروان نیز به سازی می شود.

ثبت  پایگاه  اطالعات  اساس  بر  محمدی-  سعید 
خراسان  احــوال  ثبت  تاسیس  ابتدای  از  احــوال 
آن  ترکیبات  و  رضا  نام    593 و  هزار   70 شمالی 
مدیرکل  را  خبر  این  اســت.  شده  ثبت  استان  در 
افزود:  و  کرد  اعالم  شمالی  خراسان  احوال  ثبت 
استان،  در  جمعیتی  برآوردهای  آخرین  اساس  بر 
492 هزار و 704 نفر از جمعیت استان را مردان 
و 4۸7 هزار و 962 نفر را زنان تشکیل می دهند.
 »زاهدی نیا« با بیان این که نام رضا و ترکیبات آن 
در سال 139۸ دارای فراوانی 440 بود، افزود: 
واقعه   729 و  هزار   3 امسال  نخست  ماه   3 طی 
 15 که  رسید  ثبت  به  شمالی  خراسان  در  والدت 

نفر از این تعداد با نام رضا و ۸1 نفر نیز با ترکیبات 
آن نام گذاری شده اند.

سال  در  مـــردان  منتخب  نــام   5 داد:  ادامـــه  وی 
ابوالفضل  علی،  محمد،  امیرعلی،  ترتیب  به   9۸
نیز   99 ســال  نخست  مــاه   3 در  و  امیرحسین  و 
که  اســت  علی  و  حسین  ــا،  آری امیرعلی،  محمد، 
استان  مردم  ارادت  و  عالقه  دهنده  نشان  امر  این 
بیانگر  به خاندان عصمت و طهارت)ع( و در واقع 
های  آمــوزه  اســاس  بر  مــردم  فرهنگی  رفتارهای 

دینی است.
ماه   3 پایان  تا  جمعیت استان  کــرد:  تصریح  وی 

نخست امسال 9۸0 هزار و 666 نفر بود.

کانون  فعال  رابــطــان  از  یکی  رجــبــی«،   »عصمت 
توابع  از  اســفــیــدان  شــهــدای  هــنــری  و  فرهنگی 
به  و  بافی  گلیم  طــرح  ــه  ارائ با  بجنورد  شهرستان 
دارا  و  اجتماعی  هــای  مسئولیت  به  توجه  دلیل 

بودن شاخص های بومی، در دومین جشنواره ملی 
خودکفایی  و  خدمت  بانوان،  کارآفرینی  »فرهنگ 
خانواده« که همزمان با دهه کرامت در مشهد مقدس 

برگزار شد، عنوان برتر را به خود اختصاص داد.

معاون عمرانی بنیاد مسکن:

6۵ روستای استان ایمن سازی می شود



رویدادهای ورزشی   

10 غواص در استان
مسئول آموزش هیئت نجات غریق استان از فعالیت 10 غواص در استان خبر داد و 
افزود: خراسان شمالی دارای ۷ غواص آقا و ۳ غواص خانم است.»پیام مهنانی« در 
نشست تخصصی آشنایی با قوانین و ضوابط کار با حضور نماینده اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از منجیان در شنا و عالقه مندان به غواصی دعوت به همکاری 
کرد.به گفته وی، منجیانی که عالقه مند به غواصی هستند و برای حضور و فعالیت 
در این رشته تمایل دارند، می توانند با کمترین هزینه دوره های مربوط به غواصی 
را بگذرانند و مدارک الزم را دریافت کنند.وی افزود: متاسفانه این رشته هنوز در 
حضور  نیازمند  شمالی  خراسان  و  نکرده  پیدا  را  خود  جایگاه  مندان  عالقه  میان 

ورزشکاران در این بخش است.

دوره مربیگری کوهنوردی
کمیته استعدادیابی و استعدادپروری فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
در راستای تربیت نیروی آموزش  دیده تخصصی و توسعه و رشد رشته های مدال آور، 
می کند.به  برگزار  را  استعدادپروری  و  پایه  سنین   ۳ درجه  مربیگری  دوره  اولین 
ورودی  آزمون  در  قبول شدگان  استان،  کوهنوردی  هیئت  عمومی  روابط  گزارش 
خواهند  استعدادپروری  و  پایه  سنین   ۳ درجه  مربیگری  دوره  در  شرکت  به  مجاز 
بود و با دریافت حکم مربیگری مجاز هستند در ۵ رشته مدال آور شامل صعودهای 
برای  اسکی  با  کوهنوردی  و  یخ نوردی  تولینگ،  درای  رانینگ،  اسکای  ورزشی، 

تربیت و کوچینگ ورزشکاران اقدام کنند.

صعود  بانوان به شیرباد
نایب رئیس هیئت کوهنوردی خراسان شمالی از صعود تیم 29 نفره بانوان به قله 
شیرباد خراسان رضوی با ارتفاع ۳۳00 متر خبر داد.»حسامی فرد« اظهار کرد: این 
صعود به مناسبت دهه کرامت و سالروز تولد امام رضا)ع( به مدت 2 روز انجام شد.به 
گفته وی، اعضای تیم یک شب در جان پناه شیرباد کمپ زدند و برنامه شب مانی 
داشتند و صبح روز بعد صعود کردند.وی افزود: برنامه با موفقیت انجام شد  و آمادگی 
بدنی باالی بانوان کوهنورد مهم ترین دلیل این صعود موفقیت آمیز بود.وی اظهار 
کرد: مسیر رفت از انتهای دره زشک تا جان پناه شیب نسبتًا تندی داشت و مسیر 
برگشت از محدوده دره نهل بود که هیچ کدام از مسیرهای رفت و برگشت یکسان 

نبودند و کوهنوردان تمام مدت کوله کشی سنگینی داشتند.

سوژه ویژه       

عضو تیم ملی مطرح کرد:

آلیش کاران زیر سایه سنگین 
بی مهری 

محل  جــرگــالن  و  راز  ــی-  ــدان وح سیما 
زندگی آلیش کارانی است که مدال های 
و  کرده  درو  را  جهانی  و  آسیایی  مسابقات 
همیشه صاحب عنوان بوده اند و نمی توان 
غافل  متعدد  میادین  در  شان  درخشش  از 
آلیش  ملی  تیم  عضو  پاینده«  شد.»محمد 
»خراسان  روزنامه  با  گو  و  گفت  در  کشور 
از دغدغه های بی حد و حسابی  شمالی« 
لعاب  و  رنگ  قبل  از  بیشتر  روزهــا  این  که 
سخن  اســت،  گرفته  خــود  به  توجهی  کم 
سوم  مقام  خود  کارنامه  در  گوید.وی  می 
بین  تورنمنت  در  قهرمانی  نایب  جهان، 
و  دارد  را  آسیا  قهرمانی  نایب  و  المللی 
ملی  تیم  عضویت  به  تاکنون   88 سال  از 

درآمده و عضو ثابت آن است.
ورزش  ــن  ای بــه  اش  عــالقــه  شـــروع  از  وی 
ازدواج،  های  جشن  در  گویا  که  گوید  می 
و  بـــوده  ــاب  ب آلــیــش  مسابقات  ــزاری  ــرگ ب
در  فنون  اجـــرای  و  هنر  ــن  ای آموختن  بــا 
گیرد  می  قرار  مربیان  توجه  مورد  مراسم 
راز و جرگالن  از وی دعوت می شود در  و 
ورزشی  رشته  این  در  ای  حرفه  فعالیت  به 
این  محدود  امکانات  بــپــردازد.»پــایــنــده« 
شهرستان را نقطه ضعف توسعه این ورزش 
می داند در حالی که این شهرستان مملو 
می  کــه  ــت  اس مستعدی  ورزشـــکـــاران  از 
توانند با پیشرفت خود بارقه امید را در بین 

مسئوالن و مردم دو چندان کنند.

IIIوIرازIدرIورزشیIمحدودIامکانات
جرگالن

این عضو تیم ملی از امکانات محدودی که 
این شهرستان  مسئوالن برای ورزشکاران 

می  و  اســت  مند  گالیه  انــد،  کــرده  فراهم 
افزاید: امید داشتیم مسئوالن با این تعداد 
بــرای  ــی  راه شهرستان  ایــن  در  قهرمان 
حالی  در  بیابند  ورزش  این  بیشتر  توسعه 
های  ســال  به  نسبت  تغییری  چندان  که 
برای  زیرساختی  امکانات  و  نداشتیم  قبل 

ورزش فراهم نشده است.
بابت  مــســئــوالن  ــدادن  ــ ن اطـــالع  از  وی 
و  جهانی  و  آسیایی  رویدادهای  برگزاری 
بدون  که  دارد  گالیه  ملی  تیم  اردوهـــای 
اعزام  مسابقات  به  اطالع  و  قبلی  آمادگی 
استانی  مسئوالن  از  شوند.»پاینده«  می 
نیاز  ــورد  م امکانات  حداقل  خواهد  می 
ورزشکاران این رشته ورزشی نظیر تجهیز 
اردو  برگزاری  و  تاتامی  و  تشک  با  سالن 
این  رونــق  باعث  که  را  بیشتر  مسابقات  و 
آن  به  مندان  عالقه  استعدادیابی  و  ورزش 

می شود، فراهم کنند.
این  ورزشکاران  های  دغدغه  دیگر  از  وی 
اشــاره  آلیش  نــبــودن  المپیکی  بــه  رشته 
رشته  از  آلــیــش  وی،  گفته  کــنــد.بــه  مــی 
رشته  این  و  کشتی  جهانی  اتحادیه  های 
های  رقابت  و  آسیایی  مسابقات  به  اکنون 
است.وی  یافته  راه  جهان  رزمی  هنرهای 
می افزاید: هم اکنون در تیم ملی از آلیش 
حضور  سمنان  و  گلستان  بجنورد،  کاران 
در  رشته  این  ورزشکاران  عمومًا  اما  دارند 
اند. گرفته  قــرار  مهری  بی  مــورد  استان 
بیشتر  مسابقات  برگزاری  ضرورت  به  وی 
که  کند  می  اشاره  تدارکاتی  دیدارهای  و 
مسابقات  در  کــاران  آلیش  آمادگی  باعث 

خواهد شد.

سیماIوحدانی

اگر  شمالی  خراسان  ــاران  ک دوومیدانی 
آرزوی  به  تارتان،  پیست  اندازی  راه  با  چه 
سال های دور خود دست یافته اند اما حاال 
می  مسئوالن  از  و  دارند  دیگری  مشکالت 
بر  را  شرایط  و  بیندیشند  ای  چاره  خواهند 

وفق مراد ورزشی ها تغییر دهند.
گو  و  گفت  در  ــاران  ک دوومیدانی  از  یکی 
مناسب  فضای  نداشتن  از  ما  خبرنگار  با 
تمرین در استادیوم 19 مهر خبر می دهد  
بــرای  فضا  متاسفانه  کند:  مــی  اظــهــار  و 

پرتابگران چکش و دیسک مهیا نیست.
ابزار  نداشتن  از  دیگر  کــاری  دوومیدانی 
ورزشکاران  که  کند  می  گالیه  وزنه  پرتاب 

مجاب به تهیه آن ها شده اند.
یکی دیگر از این ورزشکاران به نیاز استان 
برای جذب مربیان مجرب اشاره می کند و 
دیگر ورزشکار نداشتن وسیله رفت و آمد را 
است  شده  سبب  که  داند  می  مشکل  یک 
فقط ورزشکارانی که وسیله ای برای رفت و 
آمد دارند بتوانند از این فضای اختصاصی 

و استاندارد بهره مند شوند.
برخی  انــتــقــاد  ــه  ک اســـت  حــالــی  در  ایـــن 
دوومیدانی کاران مورد قبول رئیس هیئت 
می  و  نیست  شمالی  خراسان  دوومیدانی 

گوید: استادیوم تختی را برای فعالیت 
ایم  کرده  آماده  کاران  دوومیدانی 

اختصاصی  فضای  پرتابگران  و 
بخواهد  که  کسی  هر  دارنــد. 

به فعالیت بپردازد می تواند 
از فضاهای تعبیه شده بهره 

مند شود.
»عــلــی اصــغــر صــابــری« 

تمرین  برای  ورزشکاران  کند:  می  اظهار 
کسی  هر  و  مهیاست  فضا  و  ندارند  مشکل 
که  هایی  محل  در  تواند  می  بخواهد  که 
اســت،  شــده  گرفته  نظر  در  تمرین  ــرای  ب

حضور یابد. 
گونه  به  هیئت  مالی  شرایط  وی،  گفته  به 
ای نیست که بتوان وسیله ای را برای رفت 
میلیون   2 ماهی  و  کرد  اجاره  ها  آن  آمد  و 
تومان به رفت و آمد ورزشکاران اختصاص 

داد.
برای  نیز  تختی  استادیوم  افزاید:  می  وی 
و  بــانــوان  و  مهیاست  ــاران  ــک ورزش تمرین 
تمرین  امکان  که  کاری  دوومیدانی  آقایان 
در استادیوم 19 مهر را ندارند می توانند از 

این فضا استفاده کنند.
دوومیدانی  انتقاد  به  پاسخ  در  »صابری« 
کاری که از نداشتن فضای اختصاصی در  
کرده  گالیه  دیسک  و  چکش  پرتاب  مــاده 
است، می گوید:  برای 24 ماده دوومیدانی 
وجود  استادیوم  دو  هر  در  تمرین  امکان 
پــردازد  می  پرتابگران  گالیه  به  دارد.وی 
اختصاص  هــا  آن  بــه  مناسبی  فضای  کــه 
یافته است و تاکید می کند: 120 متر باند 
پرتاب هاست و حداکثر پرتاب ها به 40 متر 
نمی رسد  و ۳ برابر ظرفیت 

ــی  ــن ــری ــم ــای ت ــ ــض ــ ف
مــهــیــاســت.وی 

خــصــوص  در 
حــــضــــور 

ن  بیا مر

مجرب، سطح مربیان استان را باال ارزیابی 
های  دوره  سال  هر  افزاید:  می  و  کند  می 
ارتقا برای مربیان و داوران برگزار می شد 
و با شیوع ویروس کرونا برگزاری کالس ها 

با مشکل مواجه شده است.
دوومیدانی  مستمر  تمرینات  از  »صابری« 
کاران خبر می دهد و تاکید می کند: پیش 
از این هیئت از نظر مالی وضعیت مناسبی 
استان  قهرمانان  از  توانست  می  و  داشت 
هاست  ــدت  م کــه  حالی  در  کند  حمایت 
بتوانیم  کــه  نــداریــم  مــالــی  رونـــق  چــنــدان 
را  اقدامی  ورزشکاران  و  ورزش  این  برای 
باعث  ها  همین  و  دهیم  انجام  درخورشان 

بروز گالیه و اختالف در هیئت شده است.
مشکالت  خاطر  به  کند:  می  اضافه  وی 
مالی هیئت، ورزشکارانی که پیش از این از 
هیئت مکمل دریافت می کردند هم اکنون 
و  کنند  ــدام  اق آن  خرید  به  خودشان  باید 

حمایت مالی چندانی نمی شوند.
وضعیت  دوومیدانی  کند:  می  تاکید  وی 
که  کــارانــی  دوومــیــدانــی  و  دارد  مناسبی 
را  مهر   19 اســتــادیــوم  در  تمرین  امــکــان 
ندارند می توانند در استادیوم تختی تمرین 

کنند.
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تلفن اشتراک: 3۲۲300۷1

کدپستی:941۵9۵6۵96
دفترمرکزی پذیرش آگهی:3۲۲4۵00۵

اذان ظهر 46: 1۲ غروب آفتاب ۲0:0۵ اذان مغرب ۲0:۲6 اذان صبح فردا 3:38 طلوع آفتاب فردا ۵:۲۷ www.khorasannews.com        email:bojnord@khorasannews.com

ورزش

گزارشی از حرف های تلخ و شیرین ورزشکاران و  رئیس هیئت دو و میدانی 

 چکش کاری یک مسئول 
پس از یک عالمه انتقاد
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