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 I Iکوچه ای برای خودروهای سنگین

ما اهالی فردوسی ،۱۳کوچه شهید «ارجمند نیا»
بجنورد ،از راهنمایی و رانندگی استدعا داریم
مانع رفت و آمد وسایل سنگین ،تریلی ،کامیون،
جرثقیل و لودر از این کوچه شود چون عالوه بر
آلودگی صوتی ،جان فرزندان مان در خطر است.

 I Iوام های سیل

مسئوالن خراسان شمالی بــرای وام های سیل
که سال  98به متقاضیان شهر سنخواست تعلق
گرفته پیگیر باشند .گاهی این وام ها به افرادی که
شامل این طرح هستند ،تعلق نمی گیرد.

 I Iجای خالی ناظران

مسئوالن ناظر بازار در بجنورد کجا هستند؟ از یک
میوه فروشی در یک کوچه ،قیمت موز را سوال
کردم که کیلویی  25هزار تومان بود ،درحالی که
میوه فروش های دور یک میدان موز را کیلویی 12
هزار و  500تومان می فروختند ،درست دوبرابر.
چرا؟

 I Iضرورت سامان دهی یک مسیر

از شهرداری بجنورد درخواست می کنیم با توجه
به میزان تردد در تقاطع جاده بجنورد و بیمارستان
امـــام عــلــی(ع) و همچنین تــوقــف خــودروهــای
مسافربری بجنورد -اسفراین در این تقاطع ،آن را
سامان دهی کند.

خراسان شمالی  ۴۲سال پیش
در روزنامه

دستگیری فردی در
گرمه به جرم اخاذی
روزنامه خراسان در شماره  8592که 14
اسفند  1357به چــاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از دستگیری فردی در گرمه به
جرم اخــاذی خبر داده است .در این مطلب
می خوانیم« :خبرنگار ما گزارش داد کمیته
انــقــاب اســامــی شــهــر گــرمــه شخصی را
دستگیر کرد .وی متهم است که مبلغ 223
هزار تومان از چند نفر دریافت کرده ،وی این
پول را بعنوان اینکه فرزندان اشخاص را از
سربازی معاف کند از اشخاص اخاذی کرده
بــود ».در مطلبی در صفحه  8آمــده است:
«بگزارش رسیده از فــاروج انجمن شهر این
شهرستان منحل گردید و از طرف کمیته و
ستاد اجرائی فرامین امــام ،شهردار موقت
انتخاب شد».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

عرضه مرغ با نرخ تنظیم بازار برای دومین روز

جهاد ،بازار مرغ را مشروط کرد
شیری -روز گذشته اگرچه مرغ بــرای دومین روز
متوالی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه شد
اما به گفته برخی مرغ فروشان و مطلعان در بازار ،به
دلیل حل نشدن کامل مشکل ،در این شرایط باید
دست انــدرکــاران کشوری وارد عمل شوند و چاره
اساسی بیندیشند.
طبق گفته یکی از فعاالن بازار مرغ ،جهاد کشاورزی
این بازار را مشروط کرده است .شب گذشته جلسه
تنظیم بــازار استان برگزار شد که البته رسانه ها

دعوت نشده بودند.نماینده کشتارورزان استان در
این بــاره به خبرنگار ما گفت :بــرای فــروش مرغ در
دوشنبه ،مرغداران از سود خود گذشتند و با ضرر
مرغ را به نرخ مصوب فروختند و برای سه شنبه هم
کشتارورزان و کشتارگاه ها از سود خود گذشتند تا
مرغ با نرخ مصوب  15هزار و  500تومان به دست
مصرف کنندگان برسد.
«جین چی» افزود :در حالی که بر اساس نرخ مصوب
ستاد تنظیم بازار کشور هر کیلو مرغ زنده باید 10

هزار و  150تومان تحویل داده و با قیمت  14هزار
و  500تومان توزیع شود و در نهایت با نرخ  15هزار
و  500تومان به دست مصرف کننده برسد اما سه
شنبه با حمایت جهادکشاورزی از مرغداران ،مرغ
زنده را کیلویی  10هزار و  500تومان خریداری و
با حذف بخشی از سودمان  14هزار و  500تومان
توزیع کردیم تا اصناف دوبــاره متضرر نشوند.وی با
بیان این که مرغداران به جای  10هزار و  150تومان
هر کیلو مرغ زنده را  10هزار و  500تومان فروختند،

اضافه کرد :اگر کشتارورزان به قیمت واقعی مرغ را
توزیع می کردند قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف
کننده به  15هزار و  900تومان می رسید.
وی اظهار کــرد :با توجه به این که جهادکشاورزی
اعــام کــرده اســت به مــدت چند روز از مــرغــداران
حمایت می کند به نظر می رسد انتظار دارد قیمت
مرغ خود به خود کاهش پیدا کند اما با شرایط موجود
بعید است کاهش یابد چون قیمت مرغ به عرضه و
تقاضا بستگی دارد.

تفاهم نامه  700میلیارد تومانی محرومیت زدایی استان امضا شد
شیری -تفاهم نامه محرومیت زدایـــی استان
بین استانداری خراسان شمالی و سازمان بسیج
سازندگی کشور امضا شد.آب ،راه ،اشتغال و طرح
جامع محرومیت زدایی از جمله محورهای جلسه
روز گذشته شــورای برنامه ریزی و توسعه استان
بود که در این جلسه تفاهم نامه محرومیت زدایی
بین استانداری و سازمان بسیج سازندگی کشور به
ارزش  700میلیارد تومان امضا شد.در این جلسه
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت :با این
که وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و کشور در
تحریم 8 ،سال دفاع مقدس و تهاجم فرهنگی بوده،
با شیوع ویــروس کرونا مــردم ،رفتاری با فرهنگ
دارند که ریشه در اعتقادات و باورهای آن ها دارد.
دکــتــر «زهــرایــی» افـــزود :بــا دســتــور مــقــام معظم
رهبری  7میلیون و  150هزار بسته معیشتی در
راستای اجرای طرح «نهضت کمک مومنانه» برای
آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا تهیه شد که
30درصد آن کمک های نهادهای حمایتی و 70
درصد کمک های نقدی و غیرنقدی مردم بود .وی
با بیان این که این کمک ها در  3بازه زمانی «قربان

تا غدیر»« ،دهه اول محرم» و «دهه آخر صفر» ادامه
خواهد داشــت ،خاطرنشان کرد :در این مرحله،
لــوازم تحریر ،جهیزیه ،کــارت هدیه و همچنین
تسهیالت اشتغال زایی در بسته های معیشتی قرار
می گیرد.
وی با بیان این که نهضت جهش تولید با هدف
محرومیت زدایــی تدوین شده است ،اضافه کرد:
بــرای محرومیت زدایــی باید نیروی انسانی کنار
ظرفیت های دولتی قرار گیرد تا بتوانیم به دولت
در حد بضاعت مان کمک کنیم.وی تصریح کرد:
عالوه بر  50درصد اعتبارات محرومیت زدایی در
حوزه آب 50 ،درصد برای ایجاد زیرساخت های
مسکن و اشتغال در روستاها و محله های حاشیه
شهر اختصاص دادیم.استاندار خراسان شمالی با
اشاره به تفاهم نامه محرومیت زدایی که  50درصد
سهم استان و  50درصــد سهم بسیج سازندگی
کشور اســت ،گفت :این تفاهم نامه طی دو سال
است که امسال  300میلیارد تومان و سال آینده
 400میلیارد تومان هزینه می شود«.شجاعی»
افزود :برای اجرای پروژه های تفاهم نامه باید موج

مردمی به کار گرفته شود تا به این طریق هزینه
ها کاهش یابد.وی خاطرنشان کرد 83 :روستا با
تانکر آب رسانی و جای دیگری کار انجام می شود
در حالی که آب شرب روستایی اولویت اصلی طرح
محرومیت زدایــی است بنابراین تا  2سال آینده
نباید روستای بدون لوله کشی آب داشته باشیم.
وی اظهار کــرد :در حــوزه شهری ،شهرستانی و
روستایی باید توزیع عادالنه اعتبارات را با توجه
به تفاهم نامه محرومیت زدایی داشته باشیم.وی
با اشاره به سند توسعه تجارت و صــادرات استان
که در این جلسه تصویب شد ،گفت :با اجرای این
سند تکلیف استان در حــوزه تجارت و صــادرات
مشخص خواهد شد و از این پس جلسه های مربوط
به تجارت سامان دهــی می شود.نماینده مردم
شیروان در مجلس شورای اسالمی در این جلسه
گفت :ساختار بودجه ریــزی در کشور اشکاالتی
دارد که در بعضی از استان ها توسعه داشتیم
و در برخی استان ها کمتر توسعه اتفاق افتاده
است«.جدی» با بیان این که محرومیت زدایی به
دلیل توسعه نامتوازن بوده است ،افــزود :بودجه

باید بــراســاس تشخیص نقاط محروم تخصیص
داده شود و اگر بخواهد مانند ساختارهای قبلی
اختصاص داده شــود محرومیت زدایـــی اتفاق
نمی افتد.وی خاطرنشان کرد :تخصیص ها باید
متناسب با اولویت ها باشد تا بهره وری در اجرای
پروژه ها باال برود.
وی با بیان این که سرعت کار را در اجرای پروژه
ها باال ببریم ،اضافه کرد :گاهی برخی پــروژه ها
به قدری طوالنی می شود که مردم نسبت به آن
ها بی تفاوت می شوند.فرمانده سپاه حضرت
جواداالئمه(ع) خراسان شمالی با بیان این که 5
پروژه آب رسانی به روستاها ،طرح های کشاورزی،
کرامت مناطق محروم و حاشیه ها و ایجاد راه
روستایی در اولویت کاری است ،افزود :خراسان
شمالی نیازمند طرح های زیرساختی است که
باید همه دست به دست هم بدهیم تا بخشی از
محرومیت ها جبران شود.
ســردار «چمن» اف ــزود :بــرای رفــع محرومیت ها
در منطقه باید دستگاه ها و نهادهای حمایتی
مشارکت داشته باشند.

تخصیص300میلیونتوماناعتباربرایکتابخانهگلستانشهر

کاهش  2هزار تومانی قیمت تخم مرغ

مرتضوی 300 -میلیون تومان اعتبار برای تعمیر و تجهیز کتابخانه گلستان شهر مصوب شد .رئیس
کتابخانه های عمومی بجنورد گفت :بر اساس رایزنی های صورت گرفته در تازه ترین جلسه انجمن
کتابخانه های عمومی این شهرستان مقرر شد برای تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان500 ،
میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده در سال  99به  700میلیون تومان از سوی فرمانداری افزایش پیدا
کند تا برای تکمیل و تجهیز کتابخانه گلستان شهر هم اقدام شود و هر چه سریع تر شاهد بهره برداری از آن
باشیم«.امیری» اضافه کرد :شهرداری قول داد با تخصیص  100میلیون تومان اعتبار به کتابخانه گلستان
شهر به منظور خرید انشعاب اقدام شود .وی همچنین از بهره برداری از  3باب کتابخانه شهری ارکان،
گریوان و حصار گرمخان در هفته دولت خبر داد و گفت :با بهره برداری از آن ها تعداد کتابخانه های شهری
به  10باب می رسد.

شیری -با ممنوعیت صادرات ،قیمت تخم مرغ بیش از  2هزار تومان در هر کیلو کاهش یافت .در حالی
که براساس نرخ مصوب تنظیم بازار ،قیمت هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده  11هزار تومان تعیین
شده بود ،روز گذشته قیمت تخم مرغ به کمتر از  9هزار تومان رسید.رئیس اتحادیه مرغ فروشان ،قصابان
و لبنیات فروشان بجنورد در این باره به خبرنگار ما گفت :با توجه به گران بودن نهاده های دامی ،کاهش
قیمت تخم مرغ باعث متضرر شدن مرغداران می شود«.قاسم زاده» افزود :ستاد تنظیم بازار ،قیمت ها
را با آنالیز اتحادیه مرغداران تعیین کرده است و با دولت به توافق رسیده اند ،بر همین اساس تخم مرغ
توسط مرغداری ها باید  9هزار و  500تومان تحویل داده شود که ظهر دیروز به زیر  8هزار تومان کاهش
یافت«.قاسم زاده» افزود :با ممنوعیت صادرات و کاهش قیمت ها ،اگر چاره ای اندیشیده نشود اتفاقات
دیگری خواهد افتاد.

استان در وضعیت هشدار
کرونایی
خراسان شمالی در وضعیت هشدار کرونایی قرار
گرفت.سخنگوی وزارت بهداشت ظهر دیــروز
گفت :استان های خراسان شمالی ،تهران ،فارس،
اردبیل ،اصفهان ،البرز ،خراسان جنوبی ،سیستان
و بلوچستان ،کــرمــان ،کهگیلویه و بویر احمد،
لرستان ،همدان و یزد در وضعیت هشدار قرار
دارند«.الری» افزود :در  24ساعت منتهی به ظهر
سه شنبه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
دو هزار و  ۵۲۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کشور شناسایی و هزار و  ۸۲۰نفر از آن ها بستری
شدند و متاسفانه  ۱۷۹بیمار جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳
هزار و  ۲۱۱نفر رسید.

آتش سوزی درگندم زارها
نجفیان ۲ -هکتار از گندم زارهای اسفراین در
محدوده روستای آب بخش دوشنبه شب دچار آتش
سوزی شد.این خبر را رئیس اداره آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری اسفراین اعالم و اظهار
کرد :این حادثه ساعت  ۲۱:۳۰دوشنبه به آتش
نشانی اسفراین اعــام شد و بالفاصله نیروهای
آتش نشانی از  ۲ایستگاه و شهرک صنعتی برای
مهار آتش به منطقه اعزام شدند«.حمید قهرمانلو»
گفت :در این حادثه یک هکتار از گندم زارها و یک
هکتار زمین همجوار گندم زارها دچار آتش سوزی
شد.

مسابقه فرهنگی عفاف و
حجاب

مسابقه بزرگ فرهنگی «مثل زینب باش» به همت
کانون فرهنگی ،هنری امــام حسن مجتبی(ع)
اسفراین و به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار
شــد.مــدیــر کــانــون فرهنگی ،هــنــری ام ــام حسن
مجتبی(ع) با اعالم این خبر گفت :این مسابقه به
صورت مجازی ،ویژه خواهران و در  3بخش برگزار
شد«.سعید شکوری» افــزود :بخش کتاب خوانی
مسابقه شامل مجموعه گردآوری شده توسط فعاالن
کانون از دلنوشته های ادبی در خصوص عفاف و
حجاب بود .وی ادامه داد :بخش عکاسی مسابقه
نیز ویــژه دختران نونهال و کــودک بود که عکس
های خود را با چادر و ماسک ارسال کردند و بهترین
عکس انتخاب و معرفی شد و هدیه ای به عکاس آن
تعلق گرفت .وی افزود :درصددیم برای  200بانوی
بی سرپرست و بدسرپرست شهرستان اسفراین به
همت خیران چادر خریداری و اهدا کنیم.
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سوژه ویژه

رویدادهای ورزشی

باشگاه ها در حال ورشکستگی و واگذاری

صفر؛ حال امروز باشگاه ها

گفت و گو با مهاجم بجنوردی تیم لیگ برتری شهرخودرو

شوت برتر

درخشش کونگ فو کاران
استان

مسابقات انجمن کونگ فوتوا ،قهرمانی کشور در
سیستم ممای (اجــرای فُرم ) به شکل آنالین برگزار
شد و نمایندگان کونگ فــوی استان در آن خوش
درخــشــیــدنــد«.حــمــیــده شــاکــری» ســرپــرســت هیئت
کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان مانه و سملقان
اظهارکرد :فاطمه حسن زاده در فرم خط دو (آتادو)
مقام اول ،فاطمه روحانی در خط یک (آناتوآ) مقام
چهارم و مژگان رجایی در خط سه (سوتو) مقام ششم
را در رده سنی نوجوانان کسب کردند.گفتنی است،
تیم کونگ فوی مانه و سملقان در این مسابقات با 4
ورزشکار شرکت کرده بود.

برنز دارت کشور برای
ورزشکار استان
رقابت های دارت ،قهرمانی کشور جام دریاچه ارومیه به
میزبانی آذربایجان غربی با حضور نمایندگان دارت ۳۱
استان و  ۲۵۶ورزشکار در حالی برگزار شد که ورزشکار
استان مدال برنز این رقابت ها را کسب کرد.در این رقابت
ها «محمداسماعیل شادمهر» از شهرستان بجنورد موفق
شد به عنوان سومی دست یابد.

بجنورد ،میزبان رقابت های جودو
و کوراش دانشجویان کشور
مسابقات قهرمانی جودو و کوراش دانشجویان کشور،
جام سردار سپهبد شهید «سلیمانی» بهمن امسال در
دانشگاه آزاد بجنورد برگزار میشود«.خسرویار» مدیر
حوزه تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
گفت :با تأکید بر فعالسازی انجمنهای ورزشــی
تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی مقرر شد با توجه
به زیرساختهای مناسب خراسانشمالی و وجود
ملیپوشان ،قهرمانان ملی و دانشجویی در رشتههای
کشتی ،کوراش و جودو ،میزبانی رقابتهای کشتی
پهلوانی و هنرهای فردی دانشگاه آزاد اسالمی جام
والیت و مسابقات قهرمانی جودو و کوراش دانشجویان
کشور ،بــرگــزاری جــام ســردار سپهبد شهید «قاسم
سلیمانی» در بهمن به این استان واگذار شود.

سیما وحدانی
رقابت های لیگ برتر برگزار شد و  2تیم شهر
خودرو و ذوب آهن به مصاف هم رفتند و مهاجم
شهر خودرو از بازیکنان بجنوردی بعد از سال ها
فعالیت در تیم های متعدد در این تیم پا به توپ
شده و ایمان دارد می تواند در تیم های بهتری
شرایط قراردادش مهیا شود.پای درددل های
مهاجم  22ساله شهر خودرو نشستیم و «امید
منصوری» از روزهــای نه چندان دوری که با
وجــود دور بــودن از خــانــواده ،شرایط تمرینی
سختی را گذرانده ،سخن می گوید.نخستین
بــازی در لیگ برتر بــرایــش جذابیت دارد و
نظر مربی تیم را جلب کــرده است و از سویی
امید دارد بتواند در شرایط بهتری توپ بزند و
شگفتی ساز شود و نــام خراسان شمالی را با
بازی فوق العاده و تاثیرگذارش بیشتر از قبل
مطرح کند.وی در بین صحبت هایش گذری
می زند به  10سال پیش ،وقتی بازی در تیم
های مدارس فوتبال را آغاز کرد .حضور در تیم
های باشگاهی استان و پیام انتظار از مهم ترین
گام های نخست این فوتبالیست در استان است
تا این که در  16سالگی در تیم جوانان پدیده
تست می دهــد و  2ســال در تیم جــوانــان2 ،
سال در تیم امید و یک سال در تیم بزرگ
ســاالن پــدیــده تــوپ مــی زنــد و وارد
تیم لیگ برتری شهر خــودرو می
شود«.منصوری» نخستین تجربه
بازی در لیگ برتر را جذاب می
دانــد و امیدوار است این روند
ادامــه داشته باشد و بتواند با
نمایش بازی بهتر شگفتی همه
را برانگیزد.

 I Iتمرین در کرونا

وی بــه تمرین در دوران شیوع
کرونا اشــاره می کند که شرایط را
سخت تر کرده و باعث شده است با ماسک
و ضدعفونی مداوم تمرینات به سختی انجام
شود.
وی از سختی دوران تمریناتش طی  10سال
اخیر می گوید که به دور از خــانــواده شرایط
دشواری را گذرانده است و امید دارد بتواند به
روزهای بهتری دست یابد.

I Iاستعداد ورزشکاران استان

ورزش

وی به استعداد ورزشکاران استان اشــاره می

کند و می گوید :خراسان شمالی فوتبالیست
های مستعدی دارد که به راهنمایی نیاز دارند
تا پلی برای موفقیت های شان داشته باشند
در حالی که این اتفاق کمتر می افتد و شاهد
خداحافظی فوتبالیست های بسیار تکنیکی و
فنی در استان هستیم.وی تنها راه موفقیت را
دست نکشیدن از تالش می داند و می افزاید:
نباید ورزشــکــاران ناامید شوند و باید با تمام
قوا راه شان را ادامه دهند.وی در ادامه سطح
مربیان استان را باال ارزیابی می کند و از سویی
پیشرفت آن ها را مورد توجه مسئوالن هیئت
می داند.

 I Iدعوت از مدرسان خارج استانی

به گفته وی ،دعــوت از مدرسان خــارج استانی
بــرای تدریس می تواند منجر به ارتقای سطح
مربیان و کمک به رونق این ورزش شــود.وی از
مهم ترین برنامه های پیش رو به کسب سهمیه
لیگ قهرمانان آسیا اشاره می کند و می گوید:
اواخر مرداد بازی های آسیایی را در پیش خواهیم
داشت .تیم مان سال گذشته در لیگ برتر چهارم
شد و مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا
را کسب کرد و امسال نیز اگر رتبه
نخست تا چهارم را کسب کنیم
ب ــرای ســال بعد در رقــابــت های
آسیایی سهمیه خواهیم داشت.وی
ابــراز امــیــدواری می کند که بتواند
روزهـــای بهتری را در تیم های
مطرح کشور داشته باشد و نام
استانش را بیش از گذشته مطرح
کند.

3

سیما وحدانی
باشگاه های بدن سازی طی سال های اخیر جزئی
از زندگی بسیاری از عالقه مندان به ورزش شده اند
و بانوان و آقایان در هر روز ساعاتی را به حضور در
باشگاه اختصاص می دهند تا سالمتی و تندرستی را
توام با تناسب اندام برای شان به ارمغان آورد .باشگاه
داری در برهه ای از زمان جزو پردرآمدترین حرفه ها
به شمار می رفت و بسیاری از باشگاه داران به افزایش
مساحت باشگاه ،اجاره سالن و خرید تجهیزات حتی
به شکل قسطی اقدام می کردند ولی با آمدن کرونا،
این ویروس منحوس ،چرخ این شغل از حرکت ایستاد
و این چرخ روغــن کــاری هم نشد تا بتوان جسته و
گریخته به این حرفه به عنوان شغل نگاه کرد 3.ماه
تعطیلی سبب شد باشگاه داران اجاره بهای زیادی را
پرداخت کنند و از عهده بازپرداخت خرید تجهیزات
ورزشی برنیایند و برخی باشگاه داران به واگذاری و
تعطیلی باشگاه شان اقدام کردند.

 I Iاجاره بهای سنگین

یکی از باشگاه داران که به تازگی به واگــذاری
باشگاه خود اقدام کرده است ،می گوید :متاسفانه
پرداخت  3ماه اجــاره بهای سنگین بدون درآمــد و
باال بودن قسط ها مجال نداد دوبــاره بتوانم قامت
راست کنم و زیر بار مشکالت مالی بسیار مجبور به
واگذاری باشگاه شدم.یکی دیگر از باشگاه داران که
هم اکنون به سختی قادر به اداره باشگاهش است،
اظهار می کند :هزینه قسط دستگاه ها و اجــاره
باشگاه از سویی و خرید مواد ضدعفونی کننده و
کاهش تعداد ورزشکاران از سوی دیگر سبب شده
باشگاه داران با چالش رو به رو شوند.وی تصریح
می کند :در این شرایط تمام باشگاه ها به حمایت
و کمک مسئوالن استانی نیاز دارند و همه باید در
جهت حمایت از آن ها اقدام کنند در حالی که آن ها
کمترین حمایتی نمی شوند.

 I Iنیاز به کمک های بالعوض

یکی دیــگــر از بــاشــگــاه داران در مــرکــز اســتــان از

مسئوالن استانی خواستار ارائه کمک های بالعوض
به باشگاه داران است و می خواهد مسئوالن نگاه
خود را تغییر و کمک به باشگاه داران را مورد توجه
قرار دهند.به گفته وی ،هر باشگاهی تعداد زیادی
مربی و کارمند دارد که متاسفانه به ناچار بسیاری
بیکار شده اند و تعطیلی باشگاه آن ها را از کار و
درآمدزایی محروم کرده است.یکی دیگر از باشگاه
داران استان از گران بودن مواد ضدعفونی کننده در
استان خبر می دهد که متاسفانه باعث شده باشگاه
داران این روزها با مشکالت بسیاری دست و پنجه
نرم کنند.
وی می گوید :این روزها کارمان شده تهیه ماسک
و مــواد ضدعفونی کننده بــه مــیــزان زی ــاد ،برخی
ورزشکاران پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی
کنند و ما ملزم هستیم این مواد را در اختیار آن ها
قرار دهیم که هزینه نسبت ًا باالیی دارد و پیدا کردن
این مواد به میزان زیاد به سختی انجام می شود.

 I Iمهم ترین دغدغه ها

رئیس هیئت بدن ســازی و پــرورش انــدام خراسان
شمالی از مهم ترین دغدغه های باشگاه های بدن
سازی طی این مدت به اجاره های سنگین اشاره می
کند که از ابتدای امسال افزایش یافت اما سالن ها
تعطیل بود و بعد از بازگشایی اجازه افزایش شهریه
را تاکنون نداشته انــد«.نــودهــی» اظهار می کند:
کاهش تعداد ورزشکاران سبب شده است دخل و
خرج باشگاه با هم جور درنیاید و همین امر منجر به
واگــذاری تعداد زیادی از باشگاه ها در استان شده
است.به گفته وی ،باال بودن میزان قسط دستگاه های
بدن سازی از دیگر مشکالتی است که به همراه اجاره
باالی سالن ،باشگاه دار را دغدغه مند می کند.دبیر
هیئت بدن سازی خراسان شمالی به سختی تهیه
مواد ضدعفونی کننده اشاره می کند.به گفته «آتش
افروز» بعد از تعطیلی چند ماهه باشگاه ها ،مسئوالن
آن ها زیر بار هزینه ها نتوانستند قد علم کنند و هم
اکنون شاهد تعطیلی بسیاری از باشگاه ها هستیم و

اگر این روند ادامه یابد و حمایتی از آنها نشود اکثر
باشگاه ها واگــذار خواهند شــد.وی ابــراز امیدواری
می کند :با حمایت مسئوالن استان شاهد واگذاری
باشگاه هــای استان نباشیم.وی تاکید می کند:
پرداخت تسهیالت و وام هایی که باشگاه داران برای
دریافت آن ها ثبت نام کرده اند خسارت این مدت
باشگاه داران را جبران نمی کند و امیدواریم مسئوالن
برای این مشکل چاره ای بیندیشند.

 I Iوام تا مهر

مسئول باشگاه هــای اداره کل ورزش و جوانان
از ثبت نام باشگاه داران بــرای تخصیص وام 16
میلیون تومانی خبر می دهد که طرحی کشوری و
فع ً
ال تنها ثبت نام انجام شده است.به گفته «زهره
محمودآبادی» این وام تا مهر در اختیار باشگاه داران
قرار می گیرد و بهره آن  12درصد است.
وی اظــهــار مــی کند :باشگاه داران تــا زمــانــی که
سازمان صنعت ،معدن و تجارت اجــازه ندهد حق
افــزایــش شهریه باشگاه را نــدارنــد .پیگیری های
بسیاری در این زمینه انجام شده است و امیدواریم
هر چه سریع تر افزایش شهریه ها را اعالم کنند.
وی به باشگاه داران استان به خاطر شرایط بدی که
برای کسب و کارشان اتفاق افتاده حق می دهد و
از سویی یکی از ضروریات مجوز فعالیت را رعایت
پروتکل های بهداشتی بیان می کند.

 I Iجلسه برای افزایش شهریه

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان
خراسان شمالی از ثبت نام مربیان و باشگاه داران
برای دریافت وام  16میلیون تومانی خبر می دهد
و می گوید :مربیان و باشگاه داران می توانند از این
وام کم بهره استفاده کنند هرچند خسارت شان را
جبران نمی کند.
«محمد بــروحــی» از پیگیری و بــرگــزاری جلسات
مکرر با سازمان صمت خبر می دهد که در راستای
افزایش شهریه در باشگاه ها اقــدام شــده اســت و
منتظر کسب مجوز این سازمان هستند.

۴

گزارش ویژه
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گزارش ویژه

مدیر کل و مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی به مناسبت هفته تامین اجتماعی مطرح کردند:

تامیناجتماعیالکترونیک؛
پنجره ای به سوی جهش تولید

دکتر «جهان نیا»

«محمد علی عباس زاده وحید»
مدیر کل تامین اجتماعی استان

مدیر کل تامین اجتماعی استان با بیان ایــن که تامین
اجتماعی سازمانی عمومی و غیر دولتی و بر مبنای درآمد
و هزینه است ،افزود :سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه
شدگان و مستمری بگیران تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت
دارد و این سازمان بنا به گستردگی باال ،در همه بخش ها
فعالیت خوبی داشته اســت .به گفته «محمد علی عباس
زاده وحید» ،در بحث بیمه ای و اقتصادی ،سازمان موظف
است دارایــی خود را حفظ کند و در شرکت های اقماری
زیادی سرمایه گذاری می کند و تامین اجتماعی یکی از
سهامداران عمده پتروشیمی ،سیمان و اخیرا نیز قرار است
بخشی از سهام آلومینای جاجرم نیز به تامین اجتماعی
اختصاص داده شود.وی با بیان این که تکلیف داریم منافع
حقوقی و ریالی کارگران را حفظ کنیم ،تصریح کرد :در
هیچ جای دنیا درمان و بیمه ای ایده آل نیست و در بحث
درمان یک سر و گردن از خیلی از کشورها باالتر هستیم و
از خبرنگاران دعوت می کنم از هتلینگ بیمارستان تامین
اجتماعی هم بازدید داشته باشند.

تقدیر از تالش های واحد درمان
وی ضمن تقدیر از تــاش هــای مدیریت درمـــان تامین
اجتماعی اســتــان در زمـــان شــیــوع کــرونــا ،ابـــراز کــرد:
خوشبختانه با تالش و همت همکاران در بخش درمان
رضایتمندی خوبی شاهد هستیم.
*وجود  110هزار بیمه شده تامین اجتماعی در استان
به گفته وی حدود  110هزار بیمه شده اصلی  17،هزار و
 500مستمری بگیر اصلی و هزار و  300نفر مقرری بگیر
بیمه بیکاری تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی استان
قرار دارند و در مجموع در دوحوزه بیمه و درمان ،هر ماه
حــدود  70میلیارد تومان هزینه ارائــه خدمات و تعهدات
تامین اجتماعی در استان خراسان شمالی می شود.
مدیر کل تامین اجتماعی استان ادامــه داد :درآمدهای
سازمان تامین اجتماعی در شرایط کرونایی تحت تاثیر
قــرار گرفته است و اگر حال صنعت و تولید و بــازار خوب
باشد ،حال تامین اجتماعی هم خوب است و برعکس رکود
اقتصادی و فعالیتهای تولیدی ،صنعتی و صنفی سبب
کاهش جذب منابع سازمان ازطریق وصول حق بیمه ها
شده و یقینا سازمان را با چالش مواجه میسازد زیرا ساختار
سازمان درآمد-هزینه ای است.

امهال حق بیمه برای 14رسته
به گفته «عباس زاده» و بر اساس اعالم ستاد ملی مبارزه
با کرونا ،امهال حق بیمه بــرای  14رسته و حرفه برای
اسفند ماه  98و فروردین و اردیبهشت امسال اعمال شد،
اما کارفرمایان محترم مکلف هستند تا آخر تیر ماه نحوه
پرداخت حق بیمه را تعیین و تکلیف کنند.
*پرداخت مقرری بیمه بیکاری با توجه به شرایط کرونایی
وی گریزی هم به بحث واریــز مقرری بیمه بیکاری برای
افرادی که با شیوع کرونا از کار بیکار شده بودند زد و افزود:
در اسفند ماه سال گذشته 1772 ،نفر برای دریافت مقرری
بیمه بیکاری ثبت نــام کردند که بــرای  1531نفر بیمه
بیکاری واریز شد و دلیل پرداخت نشدن برای سایر افراد هم
اشتباه بودن شماره حساب آنان و یا ارسال لیست حق بیمه
اسفند ماه بوده است.
وی افزود :در فروردین ماه امسال هم  2860نفر مشمول
دریافت حق بیمه بیکاری بودند که برای  2516نفر مقرری
بیمه بیکاری واریز شد.

طرح حذف فیزیکی دفترچه های تامین
اجتماعی

آن طور که «عباس زاده وحید» به آن اشاره کرد ،سازمان
تامین اجتماعی برنامه ریزی منسجمی برای رفتن به سوی
ارائه خدمات غیر حضوری کرده است؛ خدماتی که پیش
از شیوع کرونا ،بخشی از آن به صورت الکترونیکی و غیر
حضوری هم ارائه می شده است.
بــه گفته وی طــرح حــذف فیزیکی دفترچه هــای تامین
اجتماعی از خــرداد مــاه و با حــذف فرایند تمدید اعتبار
دفترچه ها شروع شده و تاکنون خروجی خوبی داشته است
و افراد بدون مراجعه به شعب و کارگزاری های رسمی تامین
اجتماعی می توانند با استفاده روش های  ۶گانه که اطالع
رسانی شده است از استحقاق درمان خود مطلع شوند.
وی با بیان این که قائل به این هستیم که مراجعه کمتری
به سازمان از سوی افراد برای دریافت خدمات انجام شود،
ابراز کرد :سازمان بر مبنای ارائه خدمات غیر حضوری و
برای تحقق دولت الکترونیک تاکید دارد و در این مدت
مراجعات کمتر شده و رضایتمندی بیشتر شده است .وی
سازمان تامین اجتماعی را یکی از دستگاه های پر رفت

مدیر درمان تامین اجتماعی استان:
به گفته مدیر درمــان تامین اجتماعی استان ،تامین اجتماعی
سازمانی بیمه ای و هم درمانی است و جزو معدود سازمان ها در
دنیاست که هم خدمات بیمه ای و هم درمانی دارد.
دکتر « جالل جهان نیا» با بیان این که خدمت درمانی در کل دنیا
هزینه بر است و مشکالت زیادی برای دولت ها ایجاد می کند و از
این رو بسیاری از دولت ها به خاطر نقصان در خدمات درمانی شان
دچار افول می شوند ،ابراز کرد :افتخار داریم که سازمان تامین
اجتماعی چندین سال است خدمات درمانی و بیمه ای را با هم
انجام می دهد.
وی تامین اجتماعی را سازمانی پویایی دانست و افزود :بسیاری
از صندوق های بیمه ای از زمان شکل گیری به دلیل مشکالت
عدیده دچار ورشکستگی شده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار
دارند .وی با بیان این که سازمان تامین اجتماعی نه تنها از دولت
کمک دریافت نکرده بلکه در زمینه هایی مانند درمان به دولت
نیز کمک کرده است ،ادامه داد :سازمان تامین اجتماعی ،بیش
از  ۵۰درصد افراد جامعه را تحت پوشش بیمه ای و درمانی قرار
داده است.

و آمد دانست و افــزود :یکی از کارهایی که به همت اتاق
بازرگانی انجام شد پیگیری و بررسی مشکالت واحدهای
تولیدی به صورت میدانی بود و در شهرک صنعتی حضور
پیدا کردیم و از نزدیک مشکالت بررسی و رضایتمندی
خوبی حاصل شد.مدیر کل تامین اجتماعی استان با بیان
این که بحث خدمات در مناطق محروم و دور دست تکلیف
نیست ولی تالش برای رعایت قانون عدالت درمان است،
افزود :احیای طرح پزشک و داروخانه معین که سابقا نیز
وجود داشت ،در حال پیگیری است.

قول مدیر کل برای ساخت درمانگاه در
آشخانه

مدیر کــل تامین اجتماعی اســتــان قــول داد در صــورت
هماهنگی مسئوالن مانه و سملقان ،شعبه تامین اجتماعی و
درمانگاه در آشخانه احداث شود.
«عباس زاده» گفت :اگر مراجع مربوطه در مانه و سملقان
همکاری و مکانی را برای تاسیس درمانگاه و شعبه مشخص
کنند ،قول می دهیم درمانگاه را در آشخانه احداث کنیم.
وی ابراز کرد :طرح های بیمه زنان خانه دار و دانشجویان،
بیمه های خاص هستند و زنان خانه دار می توانند دفترچه
درمانی خود را از طریق سرپرست خانواده بگیرند.

برنامه ریزی برای  100درصد شدن خدمات
غیر حضوری

وی با بیان این که بیمه زنان خانه دار از ابتدای طرح از سال
 97پیگیری ویژه شد و تا  98حدود  300درصد افزایش
پیدا کــرد افـــزود :هــم اکــنــون حــدود  70درصــد خدمات
تامین اجتماعی غیر حضوری است و برنامه ریــزی برای
 100درصــد شدن خدمات غیر حضوری و ارائــه خدمات
الکترونیکی یکی از اهداف و برنامه های سازمان است.
«عباس زاده» با بیان ایــن که ســازمــان تامین اجتماعی
موفقیت های خوبی در این سال ها کسب کرده و در خیلی
از برنامه ها به اهــداف خــود رسیده اســت ،پیشنهاد داد
نظرسنجی در بحث میزان رضایت افراد جامعه از خدمات
ارائه شده دستگاه ها از جمله تامین اجتماعی انجام شود.

از بنگاه داری به سهام داری
وی با بیان این که سازمان تامین اجتماعی درصدد است
از بنگاه داری به سمت سهام داری برود و عرضه بخشی از
سهام شستا در بــازار بورس نیز شاهدی بر این ادعاست،
افــزود :صندوق تامین اجتماعی از معدود صندوق هایی
اســت کــه بــا همت و تــاش کــارکــنــان پــرتــاش آن هنوز
پابرجاست.

انتظار از نمایندگان مجلس و دولت
به گفته وی ،حق بیمه بیکاری برای افراد بیکار شده ناشی
از وی ــروس کــرونــا و تسهیالت واحــدهــای آسیب دیــده از
کرونا از محل صندوق خزانه دولت واریز می شود ،تصریح
کرد :تامین اجتماعی سازمانی بین النسلی است و منابع
محدودی دارد و از نمایندگان محترم مجلس و دولت انتظار
است تمهیداتی اتخاذ شود تا بار مالی اضافه ای به سازمان
تحمیل نشود.

اجرای طرح همسان سازی حقوق مستمری
بگیرانتامیناجتماعی

وی در خصوص مصوبه جدید دولت مبنی بر اجرای همسان
سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی هم ابراز
کرد :قرار بود از قبل شهریور انجام شود که انشاءا ...به شرط
تحقق وعده دولت از اول مرداد ماه اجرا خواهد شد.

آخرین وضعیت کانون های بازنشستگان
به گفته «عباس زاده» ،کانون بازنشستگان شیروان تکمیل
شده و دو سال است که در حال استفاده است و سازمان
تامین اجتماعی برای کانون بجنورد  40میلیون تومان و
برای کانون استان  50میلیون تومان کمک کرده است و
تا آخر سال شاهد افتتاح آن خواهیم بود .وی افزود :پروانه
احــداث کانون بازنشستگان اسفراین هم دریافت شده و
زمین هم گرفته شده است و مکاتبه برای تامین اعتبار در
حال انجام است .آغاز واریز حقوق مابه التفاوت فروردین
و اردیبهشت مستمری بگیران وی از آغاز واریز حقوق مابه
التفاوت فروردین و اردیبهشت مستمری بگیران با حقوق
تیر ماه از  21تیر تا  31تیر ماه بر اساس حروف الفبا خبر داد
و افزود :مابه التفاوت خرداد ماه پیش از این واریز شده بود.

محمدی -سال هاست  ۱۹لغایت  ۲۵تیر ماه هر سال به نام هفته تامین اجتماعی نامگذاری شده است .سازمان تامین اجتماعی ،سازمانی بیمه گر و البته غیر دولتی است که وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران ،حقوقبگیران و پوشش اختیاری صاحبان مشاغل آزاد را بر عهده دارد.به مناسبت
فرارسیدن این هفته ،پای صحبت های مدیر کل و مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی نشستیم تا گپ و گفتی داشته باشیم و کوله باری از خبرهای خوش برای جامعه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به ارمغان بیاوریم؛ از قول مدیر کل تامین اجتماعی استان برای ساخت شعبه و

درمانگاه آشخانه در صورت همکاری مسئوالن مانه و سملقانی و اقدامات برای ساخت کلینیک تخصصی بیمارستان ثامن االئمه (ع) گرفته تا پرداخت مابه التفاوت حقوق مستمری بگیران تا پایان ماه جاری و آزمون استخدامی سراسری تامین اجتماعی در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه سال جاری.
نباید فراموش کرد که سازمان تامین اجتماعی با قدمتی حدود  70ساله که خدمات درمانی و بیمه ای دارد ،یکی از معدود صندوق های بیمه ای است که با وجود تحریم های ظالمانه و اخیرا هم شیوع کرونا ویروس و با وجود جامعه بزرگ تحت پوشش کشور ،همچنان محکم پابرجاست و میزان
رضایت شهروندان از آن باالست و با توجه به این که برنامه الکترونیکی کردن خدمات در دستور کار این سازمان است ،می توان انتظار داشت که در آینده نه چندان دور این میزان رضایتمندی از سازمان رشد محسوسی پیدا کند و همچنان در خدمت رسانی به جامعه تحت پوشش پیشرو و

الگویی که سایر سازمان های خدمات رسان باشد .چالش های پیش روی درمان ،روش های الکترونیکی تمدید اعتبار دفترچه های تامین اجتماعی و حذف فیزیکی دفترچه ها ،آخرین خبرها از ساخت کلینیک تخصصی بیمارستان ثامن االئمه (ع) بجنورد ،تالش برای کاهش دغدغه هزینه درمان

بیماران ،به روز بودن پرداختی به پزشکان ،زمان برگزاری آزمون استخدامی سراسری در سازمان تامین اجتماعی ،تالش برای ارائه  100درصدی خدمات به صورت غیر حضوری ،ساخت درمانگاه آشخانه در صورت همکاری مسئوالن مانه و سملقان ،طرح های افزایش تعداد بیمه شدگان ،اجرای
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مرداد ماه ،آخرین وضعیت کانون های بازنشستگان و آغاز واریز حقوق مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت مستمری بگیران از جمله موضوعات مطرح شده در این مصاحبه  120دقیقه ای بود که در ادامه با هم می خوانیم.

«ناصری مقدم» کارشناس حوزه درمان تامین اجتماعی استان خبر داد:

«حسین زاده» معاون اداری مالی و پشتیبانی اداره کل تامین اجتماعی اعالم کرد:

اقداماتی در خصوص مقابله با کرونا

افزایش میزان حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

کارشناس حوزه درمان تامین اجتماعی استان هم گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مقابله با کرونا از اسفند ماه  98تاکنون ارائه کرد« .ناصری مقدم» بر رعایت مسائل
بهداشتی از جمله شست و شوی مرتب دست با آب و صابون ،رعایت فاصله ایمن ،دست ندادن و روبوسی نکردن افراد ،رعایت بهداشت تنفسی و مراجعه افراد با محدودیت تنفسی
به پزشک تاکید کرد .وی با اشاره به اقدامات ضد کرونایی انجام شده در بیمارستان تامین اجتماعی و دیگر مراکز ابراز کرد :بیماری امری غیر قابل اجتناب است و عالوه بر بیماران
کرونایی ،دیگر بیماران هم به بیمارستان ها و مراکز تامین اجتماعی مراجعه می کنند و با توجه به این که در این ایام نمی شد مراکز درمانی را تعطیل کرد ،با رعایت پروتکل های
بهداشتی ،در تمام حیطه ها از جمله جراحی ،داندانپزشکی ،ویزیت تعطیل نشد و اقدامات درمانی انجام شد.وی با بیان این که از ابتدای شیوع کرونا ،دوره آموزشی برای پرسنل
برگزار و تامین تجهیزات حفاظتی انجام شد ،تصریح کرد :در ابتدا بیماران مراجعه می کردند و هنوز تعیین و تکلیف نشده بود که بیماران کرونایی بستری شوند یا خیر و در این
خصوص تریاژ اورژانس به دو قسمت بیماران کرونایی و غیر کرونایی تقسیم شد و بیماران حاد تنفسی بعد از تشخیص که مشکوک به کرونا باشند مجزا در بخشی دیگر بستری می
شدند و بعد از هماهنگی های الزم ،بیماران قندی و داخلی و عفونی استان در بیمارستان تامین اجتماعی پوشش داده شدند و بیماران کرونایی بعد از تشخیص ،به بیمارستان امام
حسن (ع) اعزام می شدند تا اقدامات الزم انجام شود« .ناصری مقدم» همچنین از تحویل داروهای بیماران مزمن در منزل در زمان کرونا خبر داد .به گفته وی ،تا چندی پیش 60
درصد افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی بیمه شده تامین اجتماعی و  40درصد هم بیمه شده غیر تامین اجتماعی بودند و با اجرا شدن طرح تحول سالمت االن حدود  97درصد
بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر نیاز به افزایش تخت هاست.

معاون اداری مالی و پشتیبانی هم جزئیاتی از افزایش میزان حقوق مستمری بگیران ارائه داد و گفت :میزان افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در بند الف
افزایش حداقل دستمزد به میزان  26درصد ویژه مشموالن ماده  111قانون تامین اجتماعی که مبلغ آن از فروردین تا پایان خرداد ماه  18.354.270ریال اعالم شده،
از ابتدای تیرماه و با اصالحیه انجام شده  19.104.270ریال است که تا پایان سال و حداقل میزان دریافتی است.
«حسین زاده» افزود :برای سایر سطوح دستمزدی بازنشستگان که تا پایان اسفند باالتر بوده نیز این میزان  15درصد به عالوه  1.660.140است.
به گفته وی حق سنوات مبلغ  5هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر  20سال ،کمک هزینه ماهانه عائله مندی  633.465ریال ،کمک هزینه ماهانه مسکن به ازای هر
پرونده  330.000ریال ،کمک هزینه ماهانه اوالد  127.930ریال ،کمک هزینه همسر متکفل ماهانه  316.733ریال و کمک به معیشت مستمری بگیران 600.000
ریال از جمله کمک های جنبی سازمان تامین اجتماعی است.
وی با اشاره به خرید تجهیزات ایمنی و حفاظتی همچون ماسک و محلول های ضدعفونی ویژه همکاران گفت:اجرای طرح اجباری شدن استفاده از تجهیزات ایمنی و
رعایت پروتکلهای بهداشتی در بین همکاران باعث شد تا کمترین میزان ابتال به کرونا را شاهد باشیم.

نامگذاری روزهای هفته تأمین اجتماعی
( ۱۹لغایت  ۲۵تیرماه )1399

تاريخ

مناسبت تقویمی

ارائه خدمات درمانی مستقیم و غیر مستقیم
وی با بیان این که خدمات درمانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
ارائــه می شود ،تصریح کرد :در درمــان مستقیم همه خدمات به
صــورت کام ً
ال رایگان در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی
اتفاق می افتد و در درمــان غیر مستقیم نیز ،خدمات از سوی
طرف های قــراردادهــا با پرداخت مختصری فرانشیز انجام می
شود.مدیر درمان تامین اجتماعی استان ،بیمارستان  104تخت
خوابی تخصصی ثامن االئمه (ع) بجنورد 2 ،درمانگاه تخصصی
در شیروان و اسفراین و یک درمانگاه عمومی در گرمه و جاجرم
را از جمله مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی در استان دانست
و ادامه داد :برای درمان مستقیم ،کمیسیون پزشکی هم داریم و
در استان منحصر به فرد است و جلسات بدوی و تجدید نظر انجام
می دهند و آرایی که کمیسون پزشکی صادر می کند قابل بحث در
کشور و معموال ثابت است.

قرارداد با  440مرکز درمانی و پزشک و ...
به گفته دکتر «جهان نیا» ،در خصوص درمــان غیر مستقیم نیز
سازمان تامین اجتماعی استان با  440مرکز خصوصی ،نظامی،
درمانگاه ،پزشک و  ...در استان طرف قرارداد است و بیماران با
پرداخت مبلغ ناچیز خدمات درمانی دریافت می کنند.

چالش های پیش روی درمان
وی اشــاره ای هم به چالش های پیش روی واحــد درمــان کرد و
افزود :در سیر روند درمانی با چند چالش از قبل مواجه هستیم.
نخست بحث تحریم ها و گران شدن اجناس و در این زمینه دولت
های غربی تحت این تحریم فشار آوردند و پروژه های عملیاتی ما را
تحت تاثیر قراردادند و دومی ،بحث شیوع کرونا هم ما را درگیر کرد
و بسیاری از فعالیت ها تحت تاثیر قرار گرفت.
وی ابــراز کرد :با این حال با انجام بسیاری از پــروژه ها که تحت
تاثیر تحریم و کرونا بود ،خود را به روز و تنظیم کردیم و در زمینه
کرونا ،حداقل آلودگی را شاهد بودیم و مورد تقدیر استانداری قرار
گرفتیم.

عدالت درمانی
وی گریزی هم به بحث تالش برای تحقق عدالت درمانی زد و افزود:
تمام افرادی که دفترچه درمانی دارند و حق بیمه پرداخت می کنند
از نظر ما باید خدمات به آن ها چه مستقیم چه غیر مستقیم ارائه
شود و تالش شده است تا در خصوص ارائه خدمات از تمرکز گرایی
به تمرکز زدایی برسیم و در این زمینه به کمک بسیج جامعه پزشکی
اقدامات بسیاری خوبی صورت گرفته است.وی با بیان این که به
کمک بسیج جامعه پزشکی در نقاط محروم و دوردست و با اکیپ
های متخصص ،به ارائه خدمات از جمله ویزیت و داروهای رایگان
اقدام شده است ،تصریح کرد :بهکده رضوی ،اشرف دره و روستای
قلی از جمله جاهایی بوده اند که این اقدام صورت گرفته و استقبال
خوبی هم از سوی اهالی شده است و این اقدام به صورت دوره ای
و با ارزیابی کارشناسان مبنی بر ضــرورت انجام این کار و حضور
متخصصان صورت می گیرد .دکتر «جهان نیا» با بیان این که ساخت
درمانگاه ها در شهرستان ها بر اساس تعداد نفرات بیمه شده آن
شهرستان و مجوز بر اساس جمعیت است ،ادامه داد :در شیروان و
اسفراین بر اساس بیمه شده ها کلینیک عمومی و تخصصی استقرار
پیدا کرده است و درمانگاه گرمه و جاجرم هم االن کلینیک عمومی
دو شیفته است و در آینده تخصصی خواهد شد.

طرح پزشک و داروخانه معین
وی از طــرح پزشک و داروخــانــه معین در شهرستان هــای فاقد
درمانگاه ملکی تامین اجتماعی خبر داد و ابــراز کــرد :استارت
اولیه برای اجرای این طرح زده شده است و در مراکزی که امکان
استقرار درمانگاه وجود ندارد ،با پزشک ،داروخانه و  ...قرارداد
بسته می شود و بیماران بدون پرداخت مبلغ خدمات درمانی می
گیرند و به نوعی به جای تاسیس ملک ،از ملک این افراد استفاده
می شود و توافقی برد برد است.

پیگیری برای کلینیک تخصصی
بیمارستان ثامن االئمه (ع)

مدیر درمــان تامین اجتماعی استان در خصوص آخرین اقدامات
برای کلینیک تخصصی ثامن االئمه (ع) هم ابراز کرد :پایه های این
کلینیک حدود سال  83گذاشته شد و پیگیری ها در یکی دو سال
اخیر شدت بیشتری گرفته است.دکتر «جهان نیا» با بیان این که
در صورت تحقق این موضوع 60 ،درصد به ظرفیت تخت رایگان
بیمارستانی استان اضافه می شود ،ادامه داد :در این کلینیک بخش
های مختلفی از جمله رادیولوژی و دندانپزشکی پیش بینی شده
است.وی گفت :حدود  4هزار متر مربع زمین برای این موضوع در
سایت فعلی بیمارستان ثامن االئمه (ع) در نظر گرفته شده است و در
این خصوص با تخصیص اعتبار الزم و موافقت دفتر فنی و مهندسی
تا اواخر امسال یا شاید زودتر پروژه به پیمانکار واگذار خواهد شد .به
گفته وی ،در صورت افتتاح این کلینیک عالوه بر حضور نیروهای
متخصص ،ظرفیت اشتغال نیز افزایش می یابد.

تالش برای کاهش دغدغه هزینه درمان
وی ابراز کرد :تکلیف سازمان این است که در مراکز ملکی خدمات به
صورت کامال رایگان باشد و در این زمینه دغدغه ای برای بیمه شده
ها وجود ندارد و در مراکز غیر ملکی نیز در قبال پرداخت خیلی کم
خدمات ارائه می شود و خوشبختانه رضایتمندی خوبی شاهد هستیم.

نامگذاری انجام گرفته

توضیحات

تولید ساالنه  80میلیون دفترچه درمانی در کشور

پنج شنبه
 ۱۹تیر ماه

تامین اجتماعی؛ زمینه ساز جهش
تولید

در راستای نامگذاری سال از سوی مقام معظم
رهبری

جمعه
 ۲۰تیر ماه

پا به پای نظام سالمت در مقابله
با کرونا

به پاس تالش همکاران حوزه درمان در مقابله با
بیماری ویروس

وی با اشاره به خدمات الکترونیکی سازمان در بخش درمان نیز
ابراز کرد :ساالنه حدود  80میلیون دفترچه بیمه در کشور تولید
می شود و حدود  40میلیون نفر هم برای تمدید اعتبار دفترچه ها
در سال در تردد هستند که این در شرایط کرونایی االن و شانس
انتقال باالی کرونا ،افزایش خدمات الکترونیکی ،گامی مثبت و در
جهت رفاه بیشتر جامعه تحت پوشش است.
مدیر درمــان تامین اجتماعی استان تصریح کرد :با صادر شدن
پرونده سالمت الکترونیکی برای هر فرد خدمات سریع تر ارائه می
شود و تمامی اطالعات سالمت فرد برای پزشک در دسترس است
و نسخه الکترونیکی هم صادر می شود که در کل کشور قابل انجام
است و اگر دارویی در داروخانه نبود ،فرد بیمار می تواند بخشی از
داروی خود را از داروخانه ای دیگر تامین کند.

به گفته دکتر «جهان نیا» ،پرداخت ها به پزشکان در حال به روز شدن
است.وی با بیان این که پیش از این گالیه هایی در بحث پرداخت
وجود داشت و این در حالی بود که پروسه سند زدن و نظر کارشناسی
و  ...چند ماهی زمان می برد ،خاطرنشان کرد :هم اکنون اگر پزشکی
نسخه الکترونیکی صادر کند ،آخر وقت همان شب مبالغ درخواستی
به حساب آن ها واریز می شود و زمان واریز حساب به کوتاه ترین زمان
رسیده است و توصیه می کنیم پزشکان نسخ الکترونیکی ثبت کنند.
وی به این موضوع هم اشــاره کرد که از میان  31مدیریت درمان
کشور ،خراسان شمالی در ردیف  8کشور است و در این زمینه اگر
پزشکان تالش بیشتر برای صدور نسخ الکترونیکی داشته باشند هم
به نفع خودشان است و هم پرداخت به روز تر خواهد شد.

روش های الکترونیکی تمدید اعتبار دفترچه های

زمان آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

به گفته دکتر «جهان نیا» ،تمدید دفترچه های بیمه پیش از این
حضوری بود که هم اکنون با  6روش به صورت الکترونیکی و در
کمتر از چند ثانیه انجام می شود.
وی ادامه داد :در خصوص اجرای هر چه بهتر این موضوع اطالع
رسانی ها و آموزش های الزم انجام شده است و در ابتدا هرچند
با چالش هایی همراه بود اما اکنون پزشک به راحتی از اعتبار
دفترچه های درمانی مطلع می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان در بحث کرونا ،تنها مجوز به
کارگیری تعداد محدودی نیروی کادر درمانی گرفته شد و با این
حال اواخر شهریور و اوایل مهر ماه امسال سازمان تامین اجتماعی
در کل کشور و از جمله هم در بخش بیمه و هم درمــان آزمــون
استخدامی دارد.
دکتر «جهان نیا» ابراز کرد که سهمیه استان هنوز مشخص نیست
و افراد بعد از برگزاری آزمون و انجام مصاحبه و طی شدن پروسه
استخدامی ،جذب سازمان تامین اجتماعی خواهند شد.

شنبه
 ۲۱تیرماه

زندگی سالم با گسترش نظام رفاه
روز عفاف و حجاب
و تامین اجتماعی

توجه ویژه به بیمه بانوان با عنوان محور خانواده در
پوشش بیمه زنان خانه دار و دختران دانشجو

يكشنبه
 ۲۲تیرماه

تامین اجتماعی ضامن امنیت
اقتصادی و آرامش نیروهای مولد

ایجاد آرامش و امنیت روانی نیروهای مولد کشور،
راهبرد اصلی سازمان تامین اجتماعی است

کارگران ،کارفرمایان و دولت سه
ضلع مثلث تامین اجتماعی

توجه ویژه به سه جانبه گرایی

تامين اجتماعی ،ارتقای سالمت و
کرامت بازنشستگان

بازنشستگان به عنوان صاحبان اصلی صندوق تأمین
اجتماعی ،پشتوانه اصلی این صندوق بين النسلی
هستند

تامین اجتماعی دیجیتال

توسعه ارائه خدمات به مخاطبان به صورت
غیرحضوری راهبرد اصلی تامین اجتماعی است

دوشنبه
 23تیرماه

روز گفتگو و تعامل
سازنده با جهان

سه شنبه
 24تیرماه
چهارشنبه
 ۲۵تیرماه

روز تأمین اجتماعی
و بهزیستی

تامیناجتماعی

پرداختی به پزشکان در حال به روز شدن است

۵

۶

حوادث

چهارشنبه  ۲۵تیر  ۲۳ 1399ذی القعده  14۴۱شماره ۳۳۱۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ماجرای یک زمین خوار در حاشیه شهر

پشت پرده قولنامه های قالبی
صدیقی -می خواست با کالهبرداری و فروش مال
غیر به نون و نوایی برسد اما خبر نداشت باد طمع و
وسوسه سقف زندگی مشترکش را از جا می کند و تنها
در گوشه ای زانوی غم بغل می گیرد .با قدم گذاشتن
در بیراهه حاال به جای شنیدن چهچهه پرندگان در
صحرا و بودن در کنار دام هایش باید منتظر شنیدن
صدای آزادی اش از بلندگوی زندان باشد .در ادامه
گفت و گوی خبرنگار ما را با مرد زندانی می خوانید.
چند وقت است و به چه جرمی در زندان هستی؟
حدود  3سال است که به خاطر طمع و فروش مال غیر و
کالهبرداری ،همدم میله های زندان هستم.
شغل ات چه بود و چند فرزند داری؟
دامــدار بودم و در کنار آن کشاورزی می کردم 3 .فرزند
دارم که زندگی مشترکم در حال سقوط به ته دره است.
چند سال باید در زندان باشی؟
به خاطر فروش مال غیر باید 4سال در زندان بمانم که 3
سال آن گذشته و یک سالش باقی مانده است .البته در
کنار حبس باید رد مال هم بدهم که پولی در بساط ندارم و
باید همچنان رفیق میله های زندان باشم.
چطور شد شغل دامداری را رها کردی و دنبال
کالهبرداریافتادی؟
به خاطر خشکسالی های پی در پی اوضاع کشاورزی بد
شد و هر سال به جای کسب درآمد هزینه روی دستم می
ماند چون موقع فروش محصول قیمت ها به شدت افت
می کرد .دامداری به خاطر گرانی علوفه دیگر برایم صرفه
اقتصادی نداشت و برای همین کشاورزی و دامداری را رها
و از روستا به شهر کوچ کردم .مدتی بیکار بودم تا این که
روزی دوستان قدیمی ام را دیدم که در حال قیمت گذاری
خانه و زمین بودند و از ظاهرشان پیدا بــود که اوضــاع
اقتصادی خوبی دارند .دوستانم با دیدن اوضاع و احوالم
به من پیشنهاد یک کار نان و آب دار دادند به شرطی آن که
مطیع دستورات شان باشم .وقتی دیدم زندگی ام به خاطر
بیکاری لنگ می زند بدون این که ابتدا بدانم موضوع از
چه قرار است ،دست همکاری به آن ها دادم و وارد بیراهه
شدم.
چطور دست به کالهبرداری می زدید؟
دوستانم که در زمینه فروش مال غیر به نوعی استاد شده
بودند ابتدا زمین هایی را که در ظاهر صاحب نداشتند و
بالتکلیف رها شده بودند ،شناسایی می کردند و صاحب
می شدند و بعد با قیمت مناسب آن ها را به صورت قولنامه

ای می فروختند و ناپدید می شدند .به خاطر پول باد آورده
خیلی ولخرجی و حاتم بخشی می کردند تا کسی به آن ها
شک نکند .بعد از مدتی دوستانم یک قطعه زمین در حاشیه
شهر را شناسایی کردند که گویا صاحب نداشت و مدت
زیادی به حال خودش رها شده بود .به پیشنهاد دوستانم
من به عنوان مالک زمین باید در صحنه حاضر می شدم و با
ترفند خاصی خریدار را مجاب می کردم که یک شکار خوب
نصیب اش شده است .یک روز سر معامله ای که دوستان
حقه بازم برای خریدار بی خبر و البته طمع کار دام گذاشته
بودند حاضر شدم و خودم را صاحب زمین معرفی کردم و
گفتم :به خاطر این که برایم مشکل و گرفتاری پیش آمده
حاضرم زمین را زیر قیمت بــازار بفروشم .خریدار که در
خیال خودش فکر می کرد یک لقمه چرب و نرم گیرش
آمده شرطم را که پرداخت تمام مبلغ بود ،پذیرفت .من بعد
از گرفتن مبلغ مورد نظر سریع محل را ترک کردم و به جمع
دوستان کالهبردارم پیوستم تا آن را بین خودمان تقسیم
کنیم.
چطور شد که لو رفتی و به زندان افتادی؟
ما به خیال این که صاحب زمین فوت کرده است یا در یک
شهر دیگر زندگی می کند و متوجه حقیقت نمی شود،
دنبال یک شکار دیگر بودیم که خودمان شکار شدیم .گویا
بعد از مدتی صاحب اصلی متوجه ماجرا شده و شکایت
کرده بود و ما بی خبر از همه جا روزی حین فروش یک
قطعه زمین دستگیر و راهی زندان شدیم.
به نظر خودت پول حرام ارزش زندانی شدن را
داشت؟
اصال پول حرام برکت ندارد اگر داشت من باید به جایی
می رسیدم .کاش کارگری می کردم و وسوسه و با دوستان
کالهبردارم همدست نمی شدم تا به روز سیاه نمی افتادم.
هر خالفکار هر چقدر هم زرنگ باشد دیر یا زود در دام
قانون گرفتار می شود و تاوان پس می دهد.

 I Iتا کی باید در زندان بمانی؟

تا زمانی که رضایت شاکیان را جلب نکنم باید در زندان
بمانم چون شاکیان پول شان را می خواهند و به هیچ وجه
حاضر به دادن رضایت نیستند .اگر مدت زمان حبس ام
را تمام کنم باید برای مبلغ رد مال در زندان بمانم
چون پولی برای پرداخت ندارم و آس و پاس هستم.
خانواده ات بعد از زندانی شدنت چه کار
کردند؟
زندگی خانواده ام را به هم ریختم .همسرم هر
چند ابتدا سعی کرد پای اشتباهات من بایستد

اما وقتی دید از عهده تامین مخارج سنگین زندگی بر نمی
آید و از طرفی من هنوز اصالح نشده ام با حالت قهر به
خانه پدرش رفت و بعد از گذشت مدتی درخواست طالق
داد تا از دست ندانم کاری ام خودش و فرزندانم را خالص
کند .مانده ام با این وضعیت چه کار کنم البته خطا کردم و
باید تاوانش را پس بدهم ،هر چند به قیمت از دست دادن
زندگی مشترکم باشد.
حرف آخر؟
کاش آن روز نحس با دوستان شیطان صفتام مالقات
نمی کردم و با آن ها همدست نمی شدم تا این گونه به
فالکت بیفتم .باد آورده را باد می برد چون از راه حرام و
بیراهه نه تنها به جایی نرسیدم بلکه زندگی مشترکم را از
دست دادم و االن کسی را ندارم که بیرون از زندان دنبال
کارهای من باشد.

چراغ قرمز

وقتی مچ رمال باز می شود
صدیقی -یک دعانویس که با نوشته های دروغ مث ً
ال اقدام
به دور کردن شیاطین از بیماران و رفع مشکل آن ها می کرد،
دستش رو شد .پسر جوان شیادی که با الفاظ فریبنده در قبال
گرفتن مبالغ زیادی از مراجعه کنندگان کالهبرداری می کرد
با هوشیاری یک نفر دستش رو شد .ماجرا از این قرار است که
پسر جوان بیکار و بیسواد وقتی می بیند بازار رمال ها و دعانویس
ها با ساده لوحی برخی ها سکه شده فکر شیطانی به سرش می
زند .او با همدستی یک فرد دیگر و مدیر برنامه هایش در نقش
یک دعانویس قهار ظاهر می شــود و شــروع به نوشتن دعــا و
رمالی می کند .دعا نویس شیاد در آغاز کارش در قبال گرفتن
مبلغ ناچیزی دعای مدنظر مراجعه کنندگان را به آن ها می
دهد تا پس از رونق گرفتن کار و بارشان مبلغ درخواستی اش
را زیاد کند .این ماجرا مدتی ادامه پیدا می کند تا این که روزی
فردی به اتفاق دوستش برای بهتر شدن روابط زناشویی اش به
او مراجعه می کند .مراجعه کننده بعد از پرداخت مبلغ زیادی
دعای مدنظرش را می گیرد و به خیال بهبودی روابطش راهی
خانه می شود .بعد از گذشت مدتی نه تنها رابطه زن و شوهر بهتر
نمی شود بلکه برعکس هر روز رو به وخامت می رود تا این که
دوست مرد فریب خورده به ماجرا مشکوک و شخص ًا وارد عمل
می شود که ببیند دعانویس چه دعایی در برگه ها می نویسد.
وی می گوید :روزی که به همراه دوستم به منظور گرفتن دعا
برای بهبود روابط زناشویی اش به مرد دعانویس مراجعه کردیم
به رفتارهای او مشکوک شدم .بعد از این که دیدم اختالفات
دوستم با زنش با وجود گرفتن دعا رفع نشد ،برای گرفتن یک
دعای دیگر به دعانویس مراجعه کردم .دعانویس شیاد از من
خواست چند دقیقه بیرون باشم و به او مهلت دهم تا دعاها را

آماده کند .بعد از گذشت مدتی ،مرد جوان چند تکه کاغذ را به
من داد و گفت :یکی را دور بازوی شخص مقابل ببند ،دیگری را
آتش بزن و آخری را در آب حل کن و به خورد طرف مقابل بده تا
دعا عمل کند .فرد حیله گر خیلی اصرار و تاکید کرد که به هیچ
وجه نباید دعاها باز و خوانده شود وگرنه شخص دچار دردسر می
شود و اجنه او را اذیت می کنند.
بعد از خروج از خانه دعانویس کاغذها را باز کردم و از تعجب
میخکوب شدم .روی هر کدام از کاغذها شعارهایی مانند «مرگ
بر آمریکا» نوشته شده بود .با دیدن آن ها از شدت عصبانیت
سریع به خانه دعانویس حیله گر برگشتم .وقتی فرد شیاد متوجه
ماجرا و رو شدن دستش شد با التماس از من خواست در قبال
عودت پولم او را لو ندهم .مرد شیاد اظهار می کرد که مراجعه
کنندگان خودشان مقصر هستند چون با گرفتن دعاهای وی که
به خاطر بی سوادی اش قالبی بودند ،به خود تلقین می کردند و
حتی گاهی انعام هم می دادند .مرد جوان شیاد قول داد از این
کار دست بکشد و راه درست را در پیش بگیرد.

اخبار
دادستان راز و جرگالن خبر داد:

وقوع دو مرگ مشکوک
طی ماه جاری مرگ مشکوک یک مرد و یک زن در رازو جرگالن گزارش شده و هر چند نظر اولیه حاکی از خودکشی این
دو نفر است اما تحقیقات در این باره هنوز ادامه دارد .دادستان عمومی و انقالب راز و جرگالن در این باره گفت :در
پی رسیدن دو گزارش مبنی بر حلق آویزی یک مرد 25ساله و یک زن  44ساله در راز و جرگالن پرونده قضایی
مجزا برای رسیدگی به چرایی وقوع این حوادث تشکیل شد« .بدری» افزود :هر چند شواهد حاکی از حلق آویزی
این دو نفر است اما نظریه پزشکی قانونی در مورد این دو پرونده هنوز ارائه نشده و تحقیقات درباره عوامل و
انگیزه های آن ها در حال بررسی است.

پلمب  15واحد صنفی در فاروج طی  4روز
میم پرور -طی  4روز گشت مشترک در شهرستان فاروج  15واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن پروتکل های
بهداشتی پلمب شدند.معاون فرماندار فاروج با بیان این مطلب در حاشیه گشت های مشترک «گروه اقدام» در
این شهرستان اظهارکرد :اعضای این گروه متشکل از نیروی انتظامی ،صنعت ،معدن و تجارت ،شبکه بهداشت
و فرمانداری در جریان گشت های مشترک از ابتدای هفته طی  4روز از تمام واحدهای صنفی این شهرستان
بازدید کردند و این طرح تا زمان رفع مشکل ادامه خواهد یافت .به گفته «رضا قاسم زاده» با توجه به ثبت 298
نمونه مثبت و  12فوتی ناشی از کرونا در این شهرستان ،ضروری است به صورت جدی این گشت ها ادامه
یابد و نظارت ها تشدید شود.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش ویژه
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پروژه های مناطق کمبرخوردار؛ آیینه تمام نمای خدمات شهرداری بجنورد

بازدید چند ساعته اعضای شورای اسالمی شهر
و شهردار بجنورد از  4پروژه
سوت قطار عمران و آبادانی شهرداری در  4ایستگاه بجنورد

محمدی -خاکی نشدن کفش ها و لباس هایشان که هیچ ،حتی دیگر می توانند با توپ های
پالستیکی در کوچه پس کوچه های آسفالت شده شان ،بیش از پیش بدوند و بازی کنند و به خاطر
آسفالت تازه و معابر نو ،حسابی از دوران کودکی و نوجوانی خود لذت ببرند و نگران گل آلود شدن
لباس هایشان در روزهای بارانی و برفی هم نباشند .حاال دیگر منطقه و محله شان کمتر از گذشته
رنگ و بوی محرومیت می دهد و می توانند حس کنند در میان خدمات گسترده شهرداری بجنورد،
جایی دارند .الاقل فراموش نشده اند و می توانند به آینده امیدوار باشند.
این روزها حال و هوای چند نقطه از  23منطقه مناطق کمبرخوردار مرکز استان دیگر قابل مقایسه

با قبل نیست و چهره متفاوتی دارد .با وجود کارگاه های عمران و آبادانی شهرداری بجنورد ،معابر
خاکی جایشان را به آسفالت تازه داده اند و مالکان برخی منازل به واسطه طرح های تشویقی
شهرداری بجنورد ،به عقب نشینی و حتی ساختن منزل خود اقدام کرده اند و در واقع ،تغییرات در
چهره نقاطی مثل صادقیه و ناظرآباد و  ...به وضوح ملموس است.
شهردار بجنورد در ابتدای شروع به فعالیت خود ،توجه به محرومیت زدایی از نقاط محروم و مناطق
کمبرخوردار را در کنار توجه به خدمات شهری مرکز شهر ،جزو اولویت های کاری خود دانست و
به واسطه همین ،روز گذشته اعضای شورای شهر و شهردار بجنورد بازدید از  4پروژه شهری انجام

شده یا در حال انجام در نقاط مناطق کمبرخوردار بجنورد را سرلوحه کار خود قرار دادند؛ مناطقی
از جمله صادقیه ،شهرک فرهنگیان ،خیابان تختی و الهیه .با این حال در جریان این بازدید چند
ساعته ،اهالی این مناطق فرصتی پیدا کردند تا از نزدیک مشکالت و دغدغه های خود در حوزه
شهری با اعضای شورای شهر و شهردار بجنورد در میان بگذارند.
شاید تشکر کردن و خداقوتی اهالی مناطق کمبرخوردار مهر تاییدی باشد بر اقدامات اعضای
شورای شهر و شهردار و مجموعه مدیران شهری که پس از سال ها ،رنگ زندگی را برایشان به
ارمغان آورده اند تا طعم شیرین عدالت در بهره مندی از خدمات شهری را بچشند.

معاون فنی ،عمران و امور زیربنایی شهردار بجنورد تشریح کرد:

جزئیات اجرای پروژه ها در مناطق کمتر برخوردار

مهندس حمیدی

معاون فنی ،عمران و امور زیربنایی

معاون فنی ،عمران و امور زیربنایی شهردار بجنورد جزئیاتی از اجرای پروژه ها در مناطق کمتر برخوردار تشریح کرد.مهندس «حمیدی» از زیرسازی و آسفالت حدود  35هزار
متر مربع در شهرک فرهنگیان خبر داد و ابراز کرد که در صادقیه بجنورد هم حدود  30هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت انجام شده است .وی با توجه به پروژه آسفالت منطقه
صادقیه با بیان این که زیرسازی های برخی نقاط مشکل داشت و اصالحاتی شد ،ابراز کرد که در ابتدا کانیو ،کانال آب و جدول گذاری اجرا شد تا آب های سطحی و پساب
خانگی که روی آسفالت رها می شود داخل جوی آب ها برود و آسفالت دچار خرابی نشود و پس از آن زیرسازی و آسفالت انجام شد .به گفته وی ،این روزها  7اکیپ لکه گیری و
آسفالت در چند نقطه شهر بجنورد مشغول فعالیت هستند.به گفته وی ،ظرفیت خوب پارک الهیه بال استفاده مانده بود که ساماندهی و بازسازی صورت گرفت و پارک ناظرآباد
نیز در مراحل آخر تکمیل شدن است .وی مطرح کرد که زیرسازی معابر منطقه الهیه انجام و فضای بازی در نظر گرفته شده است و تامین نور مناسب نیز در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی با توجه به اعتبارات خوب در نظر گرفته شده از سوی شورای شهر و ...امسال شاهد انجام آسفالت در حجم قابل توجهی خواهیم بود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بجنورد خبر داد:

پایان آسفالت منطقه صادقیه طی چند روز آینده

مهندس هادی زاده

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری

به گفته رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بجنورد ،هم اکنون بیشتر کارهای آسفالت منطقه صادقیه انجام شده است و طی روزهای آینده شاهد تکمیل
عملیات آسفالت در این منطقه خواهیم بود .به گفته مهندس «هادیزاده» ،اعتبارات آسفالت منطقه صادقیه از محل ستاد بازآفرینی شهری و بقیه نقاط از محل منابع داخلی
شهرداری بجنورد بوده است.وی با بیان این که مصالح مورد نیاز آسفالت این مناطق در مرکز استان بوده است تصریح کرد که از ظرفیت سنگ شکن های بخش خصوصی نیز
برای سرعت بیشتر کار ،استفاده شده است .وی ادامه داد که در منطقه صادقیه ،روزانه حدود  20نفر به مدت  3هفته مشغول کار بوده اند.

رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد خبرداد:

یک ماه آینده؛ آغاز عملیات عمران و آبادانی در
گلستان شهر و شهرک الغدیر
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد با تقدیر از مجموعه شهرداری بجنوردبه خاطر تالش های
بی وقفه در خصوص محرومیت زدایی از مناطق کمتر برخوردار ،از آغاز عملیات عمران و
آبادانی در گلستان شهر با اعتبار  16میلیارد تومان و شهرک الغدیر از حدود یک ماه آینده خبر
داد و ابراز کرد :شهرداری بجنورد هزینه های زیادی در این  ۲منطقه متحمل شده و قرار است
اداره کل راه و شهرسازی منابعی را در نظر بگیرد که در صورت تحقق این وعده عملیات عمران
و آبادانی در گلستان شهر و شهرک الغدیر آغاز خواهد شد.

 I Iتوجه شهرداری تنها به نقاط مناطق کمبرخوردار نیست

مهندس محمدی معتقد است ،خدمات ارائه شده در نقاط مناطق کمبرخوردار ،جزو خدمات
زیربنایی و این ها از حداقل های خدمات است و در مرکز شهر از سوی شهرداری در سنوات
قبل خدمات خوبی ارائه شده است با این حال خدمات شهری از جمله لکه گیری آسفالت و
پیاده روسازی در مرکز شهر بنا به نیاز انجام خواهد شد .به گفته وی ،شهرداری بجنورد از ارائه
خدمات به مرکز شهر غافل نشده است.

شهردار بجنورد مطرح کرد:

ایستگاه اول :صادقیه

مقصد اول بازدید اعضای شورای شهر و شهردار بجنورد ،منطقه صادقیه است؛ منطقه ای در غرب بجنورد
که سال های نه چندان دور به واسطه نبود نظارت ها ،ساخت و سازهایی فارغ از مسائل مهندسی و ایمنی
انجام شده است .این روزها ولی شکل و شمایل صادقیه قابل مقایسه با قبل نیست .کوچه های خاکی
اصلی و فرعی صادقیه جای خود را به آسفالت داده و ساختمان سازی در برخی نقاط آن رونق گرفته است
و به تعبیری لباس تازه ای که شهرداری بجنورد برای این منطقه دوخته کامال زیبنده نام و مردم این منطقه
است ،هر چند شأن و منزلت اهالی آن خدمات و اقداماتی فراتر از این را می طلبد .با این حال برخی از
اهالی این منطقه حضور شهردار و اعضای شورای شهر اسالمی بجنورد را به فال نیک گرفتند و در کنار
روانه شدن سیل تقدیر و تشکرها ،چند دغدغه را هم مطرح کردند تا بیش از پیش نام صادقیه بجنورد بر
تارک و پیشانی بجنورد بدرخشد.

ایستگاه سوم :تختی

همین چند سال پیش بود که در شمال شهر بجنورد و پایین تر از میدان معروف به هلی کوپتر و قبل از
استادیوم تختی بجنورد ،خبری از ساختمان سازی و کوچه نبود اما این سال ها اوضاع آن منطقه هم تغییر
اساسی کرده است .بسیاری از اهالی ،آن منطقه را برای سکونت خود انتخاب کرده اند و شهرداری هم
حسب تکلیف خود خدمات شهری را نیاز بود ارائه کند ،از این رو پس از مشخص شدن کوچه ها ،ساختمان
سازی رونق بسیاری گرفت و این روزها شاهد آسفالت کوچه های خیابان تختی هستیم .الزم به ذکر است
که اولین پایلوت استفاده از بتن غلتکی در سیستم مدیریت شهری بجنورد هم همین منطقه تختی بود که
خوشبختانه رضایت الزم را کسب کرد و هم اکنون هم دیگر کوچه های آن پس از انجام زیرسازی و مناسب
سازی ،در حال آسفالت شدن است.

ایستگاه دوم :شهرک فرهنگیان

شهرک فرهنگیان این روزها به واسطه اقدام جهادی شهرداری بجنورد در آسفالت خیابان های رودکی
بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده است؛ منطقه ای در شرق بجنورد که پس از سال ها معابر خاکی اش در
حال کوچ کردن هستند و این روزها اگر سری به آن منطقه بزنیم ،خواهیم دید که کارگاه های سازندگی و
عمران شهرداری در آن جا برپاست و تالش ها برای هرچه زیباتر کردن منطقه ادامه دارد.
در مقصد دوم هم پس از بازدید ،برخی از اهالی هم تشکر و هم انتقاداتی مطرح کردند؛ انتقاداتی از بابت
تسریع در اقدام جهادی شهردار برای حل و فصل کردن شاید خواسته های شهری آن منطقه که اعضای
شورای شهر و شهردار بجنورد تاکید کردند که حل و بررسی مشکالت شهری از جمله شهرک فرهنگیان
با اولویت بندی در دستور کار قرار دارد.

ایستگاه چهارم :الهیه

منطقه الهیه به عنوان چهارمین ایستگاه بازدید نمایندگان پارلمان شهری و شهردار بجنورد واقع شد؛
منطقه ای در شمالی ترین نقطه بجنورد و در جوار امام زاده سید عباس (ع) .آب و هوای بسیار خنک این
منطقه و قرار گرفتن آن در یکی از نقاط مرتفع مرکز استان ،توجهات را بیش از پیش برای زندگی کردن به
خود جلب کرده است ،با این حال عالوه بر بهسازی ،مناسب سازی و لکه گیری برخی معابر ،پروژه پارک
الهیه هم خودنمایی می کرد که شهردار بجنورد از تالش ها برای افتتاح این پروژه تا مهر ماه امسال خبر
داد.
به گفته معاون فنی ،عمران و امور زیربنایی شهردار بجنورد تامین نور مناسب پارک الهیه نیز در دستور
کار قرار دارد.

آغاز فعالیت های محرومیت زدایی
در مناطق کمبرخوردار از ابتدای سال
شهردار ،اقدامات عمران و آبادانی در مناطق کمبرخوردار را به واسطه قول خود در ابتدای
شروع مسئولیت می داند و به این موضوع هم اشــاره کرد که از ابتدای امسال شهرداری
بجنورد ،فعالیت گسترده ای در مناطق مناطق کمبرخوردار آغاز کرده است.
مهندس «زارعــی» معتقد است ،تشکیل سازمان عمران شهرداری بجنورد ،چابکی زیادی
به انجام کارهای عمرانی به ارمغان آورده است و از تیم سازمان عمران و بازآفرینی شهری
شهرداری بجنورد هم به خاطر تالش شبانه روزی تقدیر و تشکر کرد.

I Iشروع عملیات عمران و آبادانی در سه نقطه کمتر برخوردار بجنورد تا پایان سال

مهندس «زارعی» خبر از آغاز عملیات عمران و آبادانی در سه نقطه کمتر برخوردار دیگر مرکز
استان تا پایان سال داد و به این موضوع اشاره کرد که خدمات شهرداری در ایتدا در این
نقاط ،در بحث آسفالت و خدمات زیربنایی خواهد بود .شهردار بجنورد همچنین با تشکر از
همکاری و همراهی مهندس «ساقی» مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در پروژه بهره
مندی اهالی ناظرآباد از فاضالب شهری ،از بازگشایی در بن بست این منطقه خبر داد.وی با
اشاره به معطلی اجرای طرح فاضالب و آسفالت در منطقه ناظرآباد به این موضوع اشاره کرد
که فاضالب  13کوچه به مسیر اصلی وصل شده بود و مسیر اصلی از کنار فرودگاه رد می شد
و هم اکنون  3منزل واقع در این مسیر با اعتبار  700میلیون تملک و بازگشایی انجام شده
است و تمام کوچه های آن منطقه به فاضالب شهری متصل و آسفالت هم طی روزهای آینده
انجام خواهد شد .وی به این موضوع اشاره کرد که در منطقه حر ،به عنوان پایلوت حفاری با
هماهنگی آب و فاضالب ،رایگان است و با اتمام عملیات پروژه فاضالب شهری ،پروژه لکه
گیری و روکش آسفات در آن منطقه از سوی شهرداری انجام خواهد شد .به گفته شهردار
بجنورد ،هم اکنون از  23منطقه کمتر برخودار شناسایی شده مرکز استان ،پروژه هایی در
 6منطقه کمتر برخوردار در حال انجام است و در سایر نقاط هم با لحاظ اولویت ،پروژه های
عمران و آبادانی اجرا خواهد شد.
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سخنگوی قوه قضاییه خبر داد :اجرای حکم اعدام یک جاسوس
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان که با توجه به
این که حکم جاسوسی و اعدام موسوی مجد از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است ،آیا
این حکم اجرا شده یا خیر؟ گفت :اجرای حکم فرایندی دارد و این گونه نیست که اگر امروز
حکم قطعی شد ،بالفاصله اجرا شود .این پرونده در فرایند اجرا قرار گرفته است و تا امروز
این حکم اجرا نشده اما جزو احکام قطعی الزم االجرای ماست .ما کاری به فضاسازیها
نداریم ،امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت جامعه ،شهروندان و کشور را به
مخاطره بیندازند ،مطمئن باشند دستگاه قضا با صالبت و اقتدار با آنها برخورد خواهد کرد.اسماعیلی
تصریح کرد :ما حکم مشابهی را هفته قبل درباره یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای
وزارت دفاع کشور و سالها در آن وزارتخانه کار کرده بود ،اجرا کردیم .این فرد پیش از موعد در سال ۹۵
بازنشسته شده بود و متاسفانه در سالهای پایان خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شد و
اطالعاتی از حوزه فعالیتهای تولید موشک ما داشت که بخشی ازآن ها را به سازمان سیا فروخت و از این
سازمان پول گرفت .وی ادامه داد :این فرد شناسایی ،بازداشت ،محاکمه و محکوم به اعدام شد و حکم اعدام
این فرد که رضا عسکری نام داشت ،هفته گذشته اجرا شد.

آمریکا دوباره تعطیل شد
ایرنا :شبکه خبری سی ان ان گزارش داد :به علت تشدید همهگیری ویروس کرونا ،آمریکا بار
دیگر تعطیل شد؛ نشانه ای دیگر از سوء مدیریت دولت ترامپ که هنوز ادامه دارد .تارنمای
خبری سی ان ان روز گذشته با انتشار این خبر نوشت :درحالی که دونالد ترامپ به دنبال
پیروزی مجدد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکاست ،مقامات ایالت های مختلف
آمریکا «دیوانه وار» درحال بازگرداندن قرنطینه عمومی در این کشور هستند ،بازشدنی که به
درخواست ترامپ انجام شد تا آمریکا همچنان در صدر مبتالیان به ویروس کرونا در جهان قرار گیرد.

اختصاص سهمیه بنزین به خودروها بیعدالتی است
تسنیم« :هدایتا ...خادمی» عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت :در روش فعلی که
سهمیه بنزین به خودروها اختصاص می یابد ،افرادی که خودرو ندارند از این سهمیه
محروم هستند ،بنابراین روش کنونی به نوعی باعث بیعدالتی می شود .وی با اشاره به
موضوع سهمیه بندی بنزین اظهار کرد :در روش فعلی که سهمیه بنزین به خودرو ها
اختصاص مییابد ،افرادی که خودرو ندارند از این سهمیه محروم هستند.

ن اجتماعی
بستری شدن  ۲۸هزار بیمار مبتال به کرونا در مراکز تأمی 
ایسنا :دکتر «امیرعباس منوچهری» معاون درمان سازمان تأمیناجتماعی با اعالم این که
تاکنون حدود  ۲۸هزار نفر در مراکز سازمان تأمیناجتماعی به دلیل بیماری کرونا بستری
شدهاند ،تصریح کرد :از این تعداد حدود  ۲۳هزار و  ۸۸۰نفر که  ۸۶درصد این بیماران را
تشکیل میدهند ،بهبود یافتهاند.

ی های کرونا به شرط استفاده از ماسک
کاهش بستر 
ایسنا :دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم استفاده
همگانی از ماسک جهت کنترل و پیشگیری از کووید ۱۹گفت :به طور مجدد بر زدن
ماسک تاکید میکنم .البته از همراهی مردم به ویژه در یک هفته گذشته تشکر میکنم زیرا
استفاده از ماسک توسط مردم بسیار ارتقا یافت و این موضوع بسیار ارزشمند و قابل تقدیر
است.
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حمایت از بورسکماکان
در دستورکار دولت است
سخنگوی دولــت گفت :حمایت از بــورس
کماکان در دستور کار دولت است و در هفته
گذشته بخشی از جلسات دولــت را به خود
اختصاص داد .به گــزارش خبرگزاری مهر،
«ربیعی» افــزود :اقدامات وزارت اقتصاد در
حــوزه بــورس مثبت بــوده و به همین دلیل
سرمایه بانک رفاه کارگران  ۵هزار میلیارد
تومان از این طریق افزایش پیدا کرده است
که این امر موجب شد ظرفیت برای دادن وام
های قرض الحسنه به بازنشستگان کارگری
کشور از  ۲۰۰به  ۲هــزار و  ۲۳۰میلیارد
تومان افزایش پیدا کند که خبر خوبی برای
بازنشستگان و به این معناست که در سال
 ۱۳۹۹به اندازه  ۱۵سال گذشته وام قرض
الحسنه بدون ضامن به بازنشستگان پرداخت
خواهد شد .دولت  ۳۰هزار میلیارد تومان از
بدهی خودش را به تامین اجتماعی پرداخت
کرد.

 I Iافزایش  ۲میلیون و  ۷۵۰هزار تومانی
حقوقبازنشستگانتامیناجتماعی

سخنگوی دولت ادامه داد :پیش بینی کرده
بودیم حقوق بازنشستگان به خواسته آن ها
نزدیک شــود و خوشبختانه شاهد هستیم
افرادی که  ۳۰سال سابقه کار دارند و در ماه
های گذشته یک میلیون و  ۵۸۰هزار تومان
حقوق می گرفتند این حقوق به  ۲میلیون و
 ۷۵۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.
سخنگوی دولت اظهارکرد :بر اساس مصوبه
دولت و تاکید رئیسجمهور مطالبات جامعه
ایثارگری تا پایان دولت پرداخت خواهد شد.
وی گفت :تصمیم خوبی به منظور تامین ۲۰
هــزار مسکن بــرای جامعه ایثارگری گرفته،
در دولــت بحث ،با وزارت مسکن تمهیدات
آن دیــده و تفاهم آن ها امضا و زمین تامین
شــده اســت و امیدواریم تا پایان دولــت این
واحدهای مسکونی را به خانواده ایثارگران

مقابله با کرونا و همچنین یک کارگروه مرکزی
نظارت بر پروتکل ها به ریاست وزیر کشور و
کارگروه های نظارت مختلفی برای استانها
و شهرستانها تشکیل شد.وی گفت :نظارت
در حوزه اصناف به اتحادیه ها ،در ادارات به
اداره استخدامی و در بخش تولیدی به وزارت
بهداشت و تعاون سپرده شــد .امــیــدوارم با
نظارت های دقیقی که صورت میگیرد ،کمتر
شاهد رعایت نکردن پروتکلها باشیم.
سخنگوی دولت افزود :تصمیم گرفته شد با
تخلفات هم برخورد شود و قرار شد در مرتبه
اول اخطار و در مرتبه دوم پلمب صورت گیرد.

 I Iتاریخ آغاز سال تحصیلی از ۱۵
شهریور ،تغییری نخواهد کرد

تحویل بدهیم.وی با اشاره به اقدامات صورت
گرفته در مقابله با کرونا تصریح کرد :مبارزه
با کرونا و اثرات آن در ستاد مقابله با کرونا و
دولت مسئله اصلی ماست .استفاده نکردن
از ماسک و شرکت در تجمعات متاسفانه
همچنان عوامل اصلی گسترش ،ابتال و شیوع
کــرونــا در کشور هستند.سخنگوی دولــت
اظهارکرد :تمام گزارشات حاکی از آن است
که ماسک و فاصله گذاری بسیار مهم و موثر
است .شرکت نکردن در تجمعات متاسفانه
رعایت نمی شود و به ناچار تصمیمات سخت
تری گرفته شد .بنابراین ،ستاد ملی کرونا
تصمیم گرفت علت شیوع در هر شهر را به
طور جداگانه بررسی و اطالع رسانی کند ،ما
شهر به شهر مطالعه می کنیم .شهرهایی که
فع ً
ال سفید ارزیابی شدهاند ،برنامه مراقبتی
بیشتری خواهند داشــت تا وضعیت آن ها
پایدار بماند .سختگیری و ممانعت بیشتری
برای برگزاری مراسم شادی و عزا خواهیم
داشت تا وضعیت بدتر نشود.
ربیعی ادامه داد :چارچوب نظارت در ستاد

بازار اجاره مسکن به ثبات رسید
تسنیم :وزیر راه و شهرسازی دریافت مالیات از خانه های خالی را زمینه ساز ورود این
واحدها به بــازار مصرف اعالم کرد و گفت :بــازار اجــاره مسکن به ثبات رسید« .محمد
اسالمی» وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :دریافت مالیات از خانههای خالی زمینهساز
عرضه یا فروش آن ها در کشور خواهد شد .وی افزود :سازمان امور مالیاتی در خصوص
دریافت مالیات از خانههای خالی سامانه را بارگذاری کرده است تا با شناسایی این
واحدها برای مالکان برگه مالیاتی ارسال کند .این مالیات برای ایجاد بازدارندگی است تا مالکان هرچه
سریعتر این واحدهای خالی را به بازار عرضه کنند.
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ربیعی درباره تکلیف مدارس و دانش آموزان
و آغاز سال تحصیلی در شرایط ویروس کرونا
گفت :آن چه تاکنون تصمیم گرفته شده این
است که شــروع سال تحصیلی  ۱۵شهریور
خواهد بود و این تصمیم تغییری نکرده است.
شکل و کیفیت تحصیل در ســه سناریوی
طراحی شده زرد ،سفید و قرمز است.
وی افــزود :در وضعیت قرمز قطع ًا به صورت
غیرحضوری خواهد بود و در وضعیت زرد به
صورت ترکیبی حضوری و غیرحضوری می
تواند باشد اما این وضعیت ترکیبی با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و بــه صــورت نیمی
از دانش آمــوزان در روزهــای فرد و نیمی در
روزهای زوج و روزهایی که حضور ندارند به
صورت غیرحضوری خواهد بود .وزیر آموزش
و پــرورش با دقت در این زمینه بررسی کرد
و پیشبینی هایی را انجام داد که کمترین
نگرانی بــرای خــانــواده هــا بــه وجــود نیاید.
خوشبختانه نرم افــزار «شــاد» یک کار بسیار
موفق جمهوری اسالمی ایــران است که در
آن میلیون ها نفر حضور دارند و در آینده این
شبکه تقویت خواهد شد.

از میان خبرها
طرح ملی مسکن روی کاغذ باقی ماند
تسنیم  :عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح ملی مسکن روی کاغذ مانده است ،افزود :برای
افزایش تولید مسکن در کشور باید محدوده شهرهای بزرگ گسترش یابد«.محمد سرگزی» ابراز کرد :متأسفانه طی  7سال
گذشته دولت هیچ اقدامی برای تولید مسکن انجام نداده و عم ً
ال این بازار رها و موجب شده است مردم در شرایط کنونی برای
خرید یا اجاره مسکن با مشکالت بسیاری مواجه شوند.
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اخبار

روی خط سیاست
رئیس جمهور :تامین نیازهای مردم و حمایت از تولید
کنندگان از اولویت های دولت است
ایسنا :حجت االســام «روحــانــی» رئیس جمهور،
تامین نیازهای ضروری مردم و تولید کنندگان را از
اولویت های دولت بیان کرد و با تاکید بر تالش همه
جانبه مسئوالن در این زمینه افزود :تاکنون نیازهای اساسی و
ضروری مردم و تولید کنندگان تامین شده و قطعا دستگاه های
مرتبط باید با همکاری نهادهای نظارتی ،قیمت ها را کنترل و از
نوسانات مقطعی و بدون دلیل جلوگیری کنند.

تداوم محاصره یمن توسط ائتالف غیر قابل قبول است
ایرنا :محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفت و
گوی ویدئو کنفرانسی با وزیر خارجه دولت نجات
ملی یمن تاکید کرد :تداوم تجاوز و محاصره ظالمانه
یمن توسط ائتالف و توقیف کشتیهای حامل مــواد غذایی و
سوخت در شرایط همه گیری کرونا غیرقابل قبول است.

برنامهای برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم
خبرنگاران جــوان :بیژن نامدار زنگنه ،وزیــر نفت
درباره امکان افزایش قیمت گازوئیل اظهار کرد :این
یــک دروغ ب ــزرگ اســت کــه خــارجـیهــا بــه منظور
عصبانی و ناراحت کردن مردم ایران به راه انداختهاند.وی گفت:
هیچ برنامه ،ایده ،طرح و پیشنهادی در هیچ سطحی برای افزایش
قیمت گازوئیل وجود ندارد و باوجود تکذیبهای مکرر باز هم این
جنگ روانی را علیه مردم ایران ادامه میدهند.

از گوشه و کنار
فهرست کاالهای «تبلیغ ممنوع»
ایرنا :وزارت بهداشت ،درمــان و آمــوزش پزشکی
فهرست کاالها و اقدامات آسیبرسان به سالمت را
که مطابق قانون تبلیغ آن ها در رسانهها ممنوع
است ،اعالم کرد .فراورده های گوشتی و غذاهای آماده مصرف،
نوشیدنی ها و فراورده های آن ها ،انواع نوشیدنی های یخی و
پودرهای نوشیدنی فــوری ،مشمول کاالهای آسیب رســان به
سالمت هستند و تبلیغ آن ها ممنوع است.

موزههای تهران تعطیل شدند
ایرنا :محمدرضا کارگر مدیر امور موزه های وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی از
تعطیلی موزههای تهران به مدت یک هفته به دستور
ستاد کرونا خبر داد.

 ۳۹واردکننده برنج دولتی به تعزیرات معرفی شدند
مهر :سید مجتبی سجادی ،مدیر کل امور حقوقی سازمان حمایت
از معرفی  ۳۹شرکت واردکننده برنج به تعزیرات حکومتی خبر
داد و گفت :این شرکتها با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات
کرده اند اما آن ها را با قیمت مصوبه عرضه نکرده اند.

