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آغاز دوباره بارش ها از اواسط هفته 

گفت و گوی اختصاصی با قهرمان تکواندوی جهان

»پومسه« در حاشیه

حفاری های بی سامان در اسفراین

 قیمت تلخ قند و شکر
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 فرماندار اسفراین 
بی اطالع از یک انتصاب  عروسی 

صفحه 7بر پرده سینما

صفحه ۶

یک قربانی و 7 مصدوم برجا گذاشت

جاده مرگ از »کرونا« سبقت گرفت

بازگشت چراغ خاموش گرانی به بازار گوشت قرمز

صفحه ۲

صفحه 3

 کمک ضد »کرونا«یی به بیماران خاص

 شکرانه ای
برای سالمتی

آنان  لذا  و  هستند  »کرونا«  مقابل  در  سپر  بی  مدافعان  همچون  خاص  بیماران 
این ویروس قرار دارند بیشترین تهدید متوجه شان است. مجمع  که در معرض 
خیران سالمت در یک اقدام خداپسندانه و انسان دوستانه اعالم کرده است که 

توان خود را برای بیماران خاص گذاشته تا در هجوم بی رحمانه این...

۲

۴

خوراکی های فله ای؛
کرونا انگار نه انگار

مورد  باید  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  بهداشتی  نکات  رعایت  روزها  این 
توجه قرار گیرد اما انگار برخی از کسبه یا خریداران به این موضوع توجه 

چندانی نمی کنند یا آگاهی کافی از شیوه ...



بیماران خاص همچون مدافعان بی سپر در مقابل 
»کرونا« هستند و لذا آنان که در معرض این ویروس 
است.  شــان  متوجه  تهدید  بیشترین  ــد  دارن قــرار 
خداپسندانه  اقدام  یک  در  سالمت  خیران  مجمع 

و انسان دوستانه اعالم کرده است که توان خود را 
برای  بیماران خاص گذاشته تا در هجوم بی رحمانه 
)چه  ببینند  آسیب  کمتر  منحوس«  »ویــروس  این 
اقدام خداپسندانه و قابل تقدیری(. مجمع خیرین 

سالمت از خیران و کسانی که برای شکرانه سالمت 
و  دهند  یاری  را  خاص  بیماران  خواهند  می  خود 
هم نفس دعای خیر بیماران خاص باشند شماره 
حسابی را اعالم کرده است  )شماره حساب جاری 

.)0109504604003 صـــادرات  بانک  نــزد 
به  باشد  که  میزان  هر  به  خاص  بیماران  به  کمک 
اســت،  دفــاع  بــی  هموطنان  ناله  شنیدن  معنای 
نماند. پاسخ  بــدون  دردمندی  ناله  هیچ  که  باشد 

IIایIفلهIمحصوالت
اما  آنفلوانزا و کرونا در حال شیوع است  با این که 
باز  رو  شکل  به  ای  فله  محصوالت  برخی  همچنان 
شود،  می  عرضه  بهداشتی  نکات  رعایت  بدون  و 

دستگاه های نظارتی دقیقًا کجا هستند؟

IIهاIتولیدیIدرIبهداشت
آبنبات  کوچکی  تولیدی  مغازه  از  خواستم  می 
را  مــواد  گوشت  ــرخ  چ مانند  دستگاهی  بــخــرم، 
ای  شد.  نمی  رعایت  بهداشت  و  کرد  می  مخلوط 
کاش  تمام تولید کنندگان با توجه به شیوه بیماری 

ها بهداشت را به طور کامل رعایت کنند.

IIعمومیIبهداشتIرعایت
 شایسته است شهرداری بجنورد زمین های رها شده 
و بدون دیوار و حصار را که به معدن زباله ها و محل 
رفت و آمد حیوانات تبدیل شده است هر چه سریع تر 
حصار کشی کند. به عنوان نمونه زمین رها شده 16 
متری »شکیبا« کنار مدرسه ابتدایی به محلی برای 

ریختن زباله های شهری تبدیل شده است.

IIشهریIتابلوهای
فاروج  های  خیابان  و  کوچه  تابلوهای  است  مدتی 
ها  آن  ــازی  س بــه  و  ترمیم  ــرای  ب ــا  ام ــده  ش ــراب  خ
شهری  مسئوالن  لطفًا  است.  نشده  انجام  اقدامی 

به این موضوع توجه کنند.

IIهاIنخاله
در چهارراه کتاب بجنورد چندی قبل به دلیل نصب 
چراغ راهنمایی، بخشی از آسفالت را حفاری کردند. 
اکنون آسفالت حفاری شده در کنار پیاده رو رها شده 

است و کسی اقدام به جمع آوری آن نمی کند.

IIفاروجIشهرداریIازIتقاضا
از شهرداری فاروج تقاضا داریم به نظافت شهرک 

»محمدآباد« اهمیت بیشتری دهد.

IIشهریIمحیطIدرIدامIنگهداری
نشده  موجب  هم  خطرناک  های  بیماری  شیوع 
شهری  هــای  محیط  در  دام  نگهداری  از  برخی 
فاروج خودداری کنند. اکنون که برخی شهروندان 
اقدامات  کاش  هستند  توجه  بی  موضوع  این  به 

قانونی انجام شود.

IIکدپستیIوIپالکIنداشتن
فاروج بدون  از خانه ها در محله های  هنوز برخی 
پالک و کدپستی هستند و کسی برای نصب پالک 
های  درخواست  وجود  با  ها  آن  برای  کدپستی  و 

مکرر اقدامی انجام نمی دهد.

IIخرابIهایIآسفالت
یکی از معضالت شهری فاروج آسفالت های خراب 
شهروندان  از  شهری  عــوارض  که  ایــن  با  ــت،  اس
دریافت می شود اما خدماتی مانند آسفالت معابر 

کمتر ارائه می شود.
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در  گذاشت.  جا  استان  در  را  »کرونا«  مرگ،   جاده 
تالش  و  مردم  هوشیاری  و  الهی  لطف  به  که  حالی 
استان  در  کــرونــا  امـــروز  تــا  متولی  ــای  ه دستگاه 
نتوانسته قربانی یا مجروح بگیرد ولی متاسفانه شاخ 
به شاخ شدن 2 اتوبوس )پنج شنبه گذشته( درجاده 
مرگ، یک قربانی و 7 مصدوم بر جا گذاشت این در 
حالی است که سال هاست جاده مرگ این شرایط 
رئیس  سفر  مصوبات  در  که  ایــن  جالب  و  دارد  را 
دار  اولویت  نوبت   2 هر  در  هم  آن  استان  به  جمهور 
نامهربانی  قربانی  محور  این  اعتبارات  ولی  بــوده 

وزارت راه شده و به محور نرسیده است و همچنان 
این محور قربانی می گیرد تا آن جا که اگر اخبار آن 

را پیگیری کنید مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
معلوم نیست تا کی این شرایط ادامه خواهد داشت. 
شاخ به شاخ شدن اتوبوس قبال تکرار شده بود و حتی 
7 قربانی داشت و در همان تاریخ مدعی العموم وارد 
کار شد ولی نه مصوبات سفر رئیس جمهور، نه مطالبه 
بحق مردم و نه اقدامات قضایی، هیچ کدام نتوانست 
کند.  باز  را  استان  گلوی  و  دهد  نجات  را  محور  این 
پایان  تا  پروژه  این  بود  داده  قول  قبال  راه  وزیر  اگرچه 

مصوبات  به  او  وعــده  ولی  شود  می  انجام   98 سال 
قبلی پیوست و عملی نشد. 

باز وزیر اعالم کرده تا پایان سال 99 عملیات ساخت 
می  اتمام  به  گلستان  بجنورد-  محور  کردن  بانده   4

رسد که باید منتظر بود. 
شاید وزیر می خواهد گذشته را جبران کند و این بار 

وعده اش عملی شود. 
این  به  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  جدی  ورود 
اتمام  بناست  شاید  و  کند  می  بیشتر  را  امیدها  پروژه 

این پروژه ملی به نام او رقم بخورد.

پنج  صبح   6 حــدود  ساعت  ما،  خبرنگار  گــزارش  به 
 - ــدان  زاه مبدأ  از  که  هایی  اتوبوس  گذشته  شنبه 
گرگان و آمل- مشهد حرکت می کردند وقتی به یکی 
از قطعات مرگبار محور بجنورد- گلستان رسیدند با 
سقوط  جاده  از  سمتی  به  یک  هر  و  برخورد  یکدیگر 
بدرانلو  روستای  محدوده  در  اتوبوس   2 این  کردند. 
جمعیت  اعــالم  طبق  کــردنــد.  بــرخــورد  یکدیگر  بــا 
هالل احمر بجنورد خوشبختانه این سانحه خسارت 
از  یکی  )راننده  قربانی  یک  و  نداشت  باالیی  جانی 

اتوبوس ها( و 7 مصدوم بر جا گذاشت.

یک قربانی و ۷ مصدوم برجا گذاشت

جاده مرگ از »کرونا« سبقت گرفت

کمک ضد »کرونا«یی به بیماران خاص

شکرانه ای برای سالمتی

رئیس کل دادگستری مطرح کرد:

آسیب شناسی ناکار آمدی 
برخی مصوبات کارگروه رفع 

موانع تولید
مصوبات  برخی  آمدی  ناکار  علل  شناسی  آسیب 
یا به  کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان 
طور مشخص عوامل مؤثر در اجرانشدن یا تعطیلی، 
توقف و تعویق اجرای مصوبات کارگروه یاد شده در 

دستور کار قرار گرفت. 
دادگستری  کل  »جعفری« رئیس  االســالم  حجت 
استانی  ستاد  گذشته  جلسه  در  شمالی  خراسان 
این  بیان  مقاومتی با  اقتصاد  های  سیاست  اجرای 
آسیب  قالب  در  شــده  مطرح  مشکالت  عمده  که 
ابعاد  و  ها  بخش  در  عمدتا  شــده  انجام  شناسی 
از  متأثر  عملکردی  یا  رفتاری  و  اجرایی  قانونی، 
مجری  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  هــای  انگیزه 
مصوبات تقسیم و متمرکز شده است، نتایج حاصل 
این  از  و  ارزیابی  مثبت  را  جلسه  این  برگزاری  از 
نشست به عنوان مهم ترین قدم در راستای تعامل 
هر چه بیشتر بین دستگاه های اجرایی با یکدیگر 
و با دستگاه قضایی در راستای تسهیل و تسریع در 
فرایند انجام امور و کارآمدسازی و اجرای مصوبات 

یاد کرد.
این مقام قضایی، نداشتن ضمانت اجرای قانونی 
مصوبات  از  بعضی  تــعــارض  مــصــوبــات،  بــرخــی 
اسناد  و  موضوعه  مقررات  و  قوانین  با  شده  صادر 
باالدستی، بررسی نشدن دقیق مبانی و خاستگاه 
فنی  ابعاد  و  ماهیت  با  منطبق  مصوبات  صــدور 
های  آسیب  جمله  از  را  موضوعات  تخصصی  و 
شناخته شده برشمرد و ادامه داد: بررسی و احراز 
رده  در  الزم  های  صالحیت  و  سطوح اختیارات 
قانونی  های  دسترسی  با  منطبق  مدیریتی  های 
دستگاه  از  یک  هر  اختیارات  میزان  تشخیص  و 
و  تکالیف  ــالغ  اب از  قبل  مصوبات  مجری  هــای 
ارزیــابــی  آنـــان،  از  تعهدات  اجـــرای  درخــواســت 
مصوبات  نشدن  اجرا  علل  شناسی  آسیب  نتایج 
رویکردهای  بــا  مجری  هــای  دستگاه  ســوی  از 
و  نداشتن  اطالعاتی  اشراف  کارشناسی،  و  فنی 
ناآگاهی یا شناخت ناکافی برخی مدیران اجرایی 
های  آسیب  دیگر  از  قانونی  مقررات  و  قوانین  از 

شناسایی شده است.

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

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

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

انتخاب اعضای انجمن های 
ورزشی فاروج

روزنامه خراسان در شماره 7690 که 3 دی 
ستون  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1354
اعضای  انتخاب  هــا«از  شهرستان  »خبرهای 
است.  داده  خبر  فاروج  ورزشی  های  انجمن 
انتخاب  »بمنظور  خوانیم:  می  مطلب  این  در 
اعضای شورای ورزشی و روسای انجمن های 
با  ای  جلسه  ــاروج  ف آموزشگاههای  ــی  ورزش
و آموزشگاههای فاروج  شرکت روسا، دبیران 
و  گردید  تشکیل  نمایندگی  دفتر  محل  در 
ورزشی  انجمنهای  و  ورزشی  شورای  اعضای 
صفحه  در  دیگر  مطلبی  در  شدند.«  انتخاب 
نانوایان  از  تن   3 گذشته  »روز  است:  آمده   7
عرضه  سبب  به  }بجنورد{  شهرستان  متخلف 
نان نامرغوب هر یک به پرداخت 2600 ریال 

جزای نقدی محکوم }شدند{.«

خرب  حرف مردم    

اخبار

فراخوانIمجمعIخیرینIسالمتIخراسانIشمالیIبرایIکمکIبهIکنترلIکرونا

خراسان شمالی  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
معمولی  سرماخوردگی  مثل  باید  کرونا  با  گفت: 
10درصد  از  کمتر  که  دلیل  این  به  شود  برخورد 
نیاز به بستری دارند و 90درصد از مبتالیان بدون 
مراجعه به پزشک بهبودی کامل را تجربه می کنند.
دکتر سید احمد هاشمی اظهارکرد: ویروس کرونا 
درگیر  به  توجه  با  و  درآمــده  چرخش  به  کشور  در 

شدن استان های مختلف استان خراسان شمالی 
را  الزم  آمادگی  ــروس  وی ایــن  با  مقابله  بــرای  نیز 
کسب کرده است.وی افزود: 90 درصد مبتالیان 
به ویروس کرونا به راحتی و بدون مراجعه به پزشک 
نمی آید.  پیش  برایشان  مشکلی  و  می یابند  بهبود 
و  بــوده  زمینه ای  بیماری های  دارای  که  ــرادی  اف
ویــروس  ایــن  شاید  ــد  دارن کهنسالی  مشکالت  یا 

برایشان ایجاد خطر کند.سرپرست دانشگاه علوم 
آمادگی های  به  اشاره  با  شمالی  خراسان  پزشکی 
ویــروس  ایــن  از  پیشگیری  و  مقابله  بــرای  استان 
بیمارستان   2 در  بیمارستانی  تخت های  گفت: 
استان تجهیز و آماده شده و یک بخش ویژه نیز در 
کنون  تا  است.  یافته  اختصاص  امر  این  به  بجنورد 
نیز موارد مشکوک به کرونا در این محل نگهداری 
گزارش  مثبتی  مــورد  هیچ  کنون  تا  که  می شوند 
نشده است.دکتر هاشمی از مردم خواست با توجه 
به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها از مسافرت کردن 
دانشگاه  و  مدارس  تعطیلی  افــزود:  و  کنند  پرهیز 
وسیع  سطح  در  ویروس  این  نکردن  سرایت  برای 

این  ــردن  ک سفر  که  اســت  حالی  در  ایــن  و  اســت 
ایجاد  را  بیشتری  مشکالت  و  جابه جا  را  ویــروس 

می کند.

IIIازIپیشگیریIدرIگیاهیIدارویIIنوعIهیچ
کروناIموثرIنیست

در  خاص  غذایی  ماده  و  گیاهی  داروی  نوع  هیچ 
از کرونا ویروس موثر نیست.به گزارش  پیشگیری 
دانشگاه  درمـــان  مــعــاون  دا،  وب  خبری  پایگاه 
خبر  این  اعالم  با  شمالی  خراسان  پزشکی  علوم 
مکمل  مصرف  عموم،  تصور  برخالف  اظهارکرد: 
سیر  نظیر  غذایی  مــواد  خــوردن  ویتامینی،  های  
تاثیری  هیچ  گیاهی  ــای  داروه و   ... و  زنجبیل  و 

»قاسم  ندارد.دکتر  ویروس  کرونا  از  پیشگیری  در 
عامل  تنها  فردی  بهداشت  رعایت  افــزود:  بیانی« 
مواد  از  استفاده  و  کروناست  از  پیشگیری  در  موثر 
و  عنبرنسا  و  اسپند  کــردن  دود  یا  خــاص  غذایی 
...، تبلیغات کذب محسوب شده و به هیچ عنوان 

توصیه نمی شود.
همکاران  با  ارتباط  و  تماس  با  کــرد:  تاکید  وی 
استفاده  و  دانشگاه  تایید  مورد  منابع  و  بهداشتی 
خود  سالمت  حفظ  در  بهداشتی  بروشورهای  از 
و  کذب  اخبار  انتقال  از  و  باشید  کوشا  اطرافیان  و 
را  نگرانی  و  تشویش  زمینه  که  نادرست  اطالعات 

فراهم می آورد، به شدت پرهیز کنید.

I:شمالیIخراسانIپزشکیIعلومIدانشگاهIسرپرست
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 آغاز دوباره بارش ها
 از اواسط هفته 

ابری  کمی  تا  صــاف  هفته  ــط  اواس تا  استان  هــوای 
خواهد بود اما از دوشنبه دوباره شاهد بارش باران و 
برف و کاهش دما خواهیم بود. بر اساس پیش بینی 
جدید  موج  شمالی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره 
بارش باران و برف که از امروز عصر وارد غرب کشور 
می  استان  به  شنبه  سه  و  دوشنبه  روزهای  شود  می 

رسد و سبب کاهش دمای هوا می شود. مطابق پیش 
استان  آسمان  فــردا  و  امــروز  طی  شده  انجام  بینی 
صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود به 
از  بجنورد  در  استان  هوای  دمای  بیشینه  که  گونه 
خواهید  فردا  در  درجه   16 به  امروز  طی  درجه   13
گراد  سانتی  درجه   3 به  هوا  دمای  کمینه  و  رسید 

افزایش خواهد یافت. اما از دوشنبه ابرهای بارش زا 
به تدریج وارد استان خواهند شد به گونه ای که طی 
سه شنبه در ارتفاعات شاهد کوالک برف و هوای مه 

آلود خواهیم بود. 
دوشنبه  استان در  مرکز  در  هوا  دمای  اساس  این  بر 

بین صفر تا 10 درجه سانتی گراد خواهد بود.

امداد رسانی به ۳۷۵ خودروی گرفتار در برف

در پی بارش برف چهارشنبه شب به هزار و 540 نفر و 375 خودروی گرفتار در برف در بجنورد امدادرسانی 
شد. به گفته مدیر جمعیت هالل احمر بجنورد، در پی بارش برف چهارشنبه و ادامه آن تا بامداد پنج شنبه 
50 امدادگر این جمعیت در قالب 8 تیم به مسافران در راه مانده به دلیل کوالک برف امدادرسانی کردند. 
»پرفند« از مسافران خواست در صورتی که قصد مسافرت دارند به طور حتم تجهیزات الزم همچون زنجیر 

چرخ، پتو، آچار و جیره خشک را به همراه داشته باشند.

جلسه فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در فاروج

این  به بحران  و فرماندهی عملیات پاسخ  میم پرور- فرماندار فاروج در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی 
شهرستان به بیان راهکارها و اقدامات الزم در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا پرداخت. به گفته 
رعایت  با  شهروندان  یعنی  است  مراقبتی  خود  زمینه،  این  در  راهکار  ترین  مهم  تیتکانلو«  صادق  »مسعود 
تجمع  خصوص  در  ضرورتی  کنونی  شرایط  در  افزود:  وی  کنند.  مراقبت  خودشان  از  باید  بهداشتی  نکات 

ها، برگزاری جلسات و برنامه های گروهی در این شهرستان وجود ندارد. 
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بازگشت چراغ خاموش 
گرانی به بازار گوشت قرمز

هر کیلو 
گوشت قرمز 
تنظیم بازار 
در روستاها 

40 هزار و 
در واحدهای 

صنفی 50 
هزار تومان 

توزیع خواهد 
شد

شیری

سر  پشت  را  سال  پایانی  روزهــای  که  حالی  در   
می گذاریم و خانواده ها خودشان را برای نوروز 
قیمت  خاموش  چراغ  افزایش  کنند،  می  آمــاده 
گوشت قرمز در بازار را شاهد هستیم که موجب 

نارضایتی و گالیه شهروندان شده است.
کیلوگرم  هر  قیمت  پیش  چندی  تا  که  حالی  در 
گوشت بره 40 کیلویی مجلسی در بازار براساس 
نرخ های اعالم شده 85 هزار و مخلوط آن 80 
کیلو  هر  قیمت  بــاره  یک  به  اما  بود  تومان  هــزار 
تومان  هــزار   95 تا   90 به  مخلوط  بــره  گوشت 
افزایش یافت ضمن این که دیگر خبری از تابلوی 

اعالم نرخ در برخی فروشگاه ها نیست.
اگرچه در ظاهر به نظر می رسد قیمت ها تغییری 
ندارد اما زمانی که برای خرید به قصابی مراجعه 

می کنید متوجه افزایش قیمت ها می شوید.
اطالع  بــدون  گوید:  می  بجنوردی  شهروندی 
به  قرمز  گوشت  خرید  بــرای  قیمت  افزایش  از 
جدید،  قیمت  شنیدن  با  و  کردم  مراجعه  قصابی 

از فروشگاه خارج شدم.
که  ایــن  با  گوید:  می  شهروندان  از  دیگر  یکی 
در  سال  هر  اما  دارد  وجود  سال  طی  ها  گرانی 

از گرانی ها مواجه  با موج جدیدی  نوروز  آستانه 
از  قبل  گذشته  سال  افزاید:  می  شویم.وی  می 
مواجه  ماهی  و  مرغ  گرانی  معضل  با  نوروز  آغاز 
مان  خانواده  شرمنده  عید  شب  بــرای  و  بودیم 
شدیم و متأسفانه امسال هم موج گرانی گوشت 

قرمز شروع شده است.
آنالیز  وی اضافه می کند: تا زمانی که نرخ های 
دید  معرض  در  هــا  قیمت  و  نشود  ــالم  اع شــده 
قیمتی  افزایش  گونه  هر  نگیرد  قــرار  مشتریان 

تخلف است و باید متولیان امر رسیدگی کنند.
یکی دیگر از شهروندان که عوامل گرانی گوشت 
کافی  نظارت  نبود  و  ضعیف  مدیریت  را  قرمز 
به دلیل غفلت  امر می داند، می گوید:  متولیان 
مسئوالن، بار سنگین گرانی بر دوش مردم نهاده 
وقتی  گوید:  می  دیگر  شهروندی  اســت.  شــده 
قصاب  از  قرمز  گوشت  قیمت  افــزایــش  دربـــاره 
وی  نداشت.  ای  کننده  قانع  دلیل  کردم  سوال 
اضافه می کند: مسئوالن باید پاسخ دهند که چه 
عاملی باعث افزایش فراوان قیمت گوشت شده 
به  متخلفان  با  گرفته  صورت  تخلفی  اگر  و  است 

شکل جدی برخورد کنند.
یک قصاب که از اعالم نشدن قیمت های جدید 
است  مدتی  که  ایــن  با  گوید:  می  دارد،  گالیه 

افزایش  مختلف  های  بهانه  به  زنده  دام  قیمت 
است  نکرده  تغییری  قرمز  گوشت  نرخ  اما  یافته 
موارد  گونه  این  به  امر  متولیان  که  زمانی  تا  و 
رسیدگی نکنند هرج و مرج در بازار وجود خواهد 

داشت.
بتوانیم  ــه  ک ایـــن  ــرای  بـ کــنــد:  ــی  م ــار  ــه اظ وی 
هماهنگی  با  باشیم  شهروندان  نیاز  پاسخگوی 
مــقــداری  را  گــوشــت  قیمت  ــده  ش انــجــام  ــای  ه
بدون  خریداران  وجود  این  با  و  ایم  داده  افزایش 
را  فروشندگان  پــرده،  پشت  مشکالت  به  توجه 

گران فروش می دانند.
گوید:  می  نیز  صنف  این  در  کسبه  از  دیگر  یکی 
طی مدتی که بازار گوشت قرمز نا به سامان شده 
روزانه  شود  نمی  اعالم  جدید  های  نرخ  و  است 

باید پاسخگوی بسیاری از شهروندان باشیم.
بره زنده 40  نرخ  وی اظهار می کند: زمانی که 
هزار   200 و  میلیون  یک  تا  میلیون  یک  کیلویی 
هزار   85 مخلوط  گوشت  کیلو  یک  بود  تومان 
تومان قیمت گذاری شده بود و اکنون که قیمت 
همان وزن بره یک میلیون و 600 تا یک میلیون 
قیمت  هم  هنوز  است  شده  تومان  هزار   700 و 

گوشت قرمز 85 هزار تومان است.
یابد  ــه  ادام رونــد  ایــن  اگــر  وی مدعی می شــود: 

گفت و گو 

بازار 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد:

سهم  ۵ هزار و ۵96 میلیارد ریالی استان از صندوق 
توسعه ملی

 قیمت تلخ قند و شکر

اعتبارات  از  شمالی  خــراســان  سهم  شــیــری- 
صندوق توسعه ملی 5 هزار و 596 میلیارد ریال 
ریــزی  برنامه  و  مدیریت  ســازمــان  اســت.رئــیــس 
خراسان شمالی با بیان این مطلب در گفت و گو با 
خبرنگار ما افزود: مجموع تسهیالت در نظر گرفته 
بخش  همه  در   ،18 تبصره  الف  بند  محل  از  شده 
های خراسان شمالی 5 هزار و 596 میلیارد ریال 
است که با تخصیص این میزان تسهیالت و اجرای 
پروژه ها، برای 21 هزار و 957 نفر اشتغال زایی 

می شود.
محل  از  استان  اشتغال  سهم  افزود:  پور«  »پارسی 
تسهیالت بند الف تبصره 18، 2.2 درصد است.

وی با بیان این که سازمان های جهادکشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت با 4 هزار و 283 میلیارد 
بند الف تبصره  از تسهیالت  ریال، بیشترین سهم 

برای  افــزود:  اند،  داده  اختصاص  خود  به  را   18
معرفی  ملی  توسعه  صندوق  به  که  ای  ــروژه  پ  8
شده اند، در مجموع 7 هزار و 570 میلیارد ریال 
سهم  اســـت.وی  شــده  گرفته  نظر  در  تسهیالت 
تسهیالت استان از برنامه های تولید و اشتغال را 
نیز 1.2 درصد ذکر و خاطرنشان کرد: تسهیالت 
بند الف تبصره 18 به شکل تلفیقی از محل منابع 
ملی  توسعه  صــنــدوق  منابع  و  هــا  بانک  داخــلــی 

پرداخت می شود. 
تسهیالت،  یارانه  قالب  در  مبالغ  کرد:  اظهار  وی 
اداره شده و کمک های بالعوض تخصیص  وجوه 
می یابد.وی ادامه داد: اعتبارات سال 97 هنوز با 
بانک  به  ابالغ  اعتبارات در حال  به وضعیت  توجه 
درصد   40 تاکنون  جهادکشاورزی  بخش  در  و  ها 

تخصیص یافته است.  

هزار   4 بــازار  در  شکر  نرخ  که  حالی  شیری- در 
هم  تومان  هزار    6 تا  و  شده  اعالم  تومان   700 و 
عرضه می شود اما در هفته اخیر قیمت قند و شکر 
از  است.یکی  یافته  افزایش  هم  تومان  هزار   8 تا 
عمده فروشان در این باره به خبرنگار ما گفت: در 
حالی که 10 روز پیش قند را به نرخ عمده فروشی 
 7 به  اکنون  اما  کردم  تهیه  تومان   700 و  هزار   5
احتساب  با  که  است  رسیده  تومان   500 و  هزار 
سود قانونی قیمت آن برای مصرف کننده 8 هزار 
تومان خواهد بود.»توکل« دلیل افزایش قیمت ها 

دولت  اعالم  با  افزود:  و  دانست  شکر  ارز  حذف  را 
برای برداشته شدن ارز، قیمت قند و شکر در بازار 
افزایش یافت و اگر قیمت ها مدیریت نشود به طور 
حتم قیمت اجناس وابسته به شکر مانند شیرینی، 
شکالت، کیک و کلوچه نیز افزایش خواهد یافت.

شکر  دارد  نظر  در  دولــت  اگرچه  داد:  ادامــه  وی 
تعاونی را بین قنادی ها و آبنبات سازان توزیع کند 
اما چون مقدار آن کم است ناگزیر به خرید با نرخ 
آزاد می شوند که روی قیمت تمام شده محصول 

تأثیر می گذارد.

قیمت  افــزایــش  به  مجاز  صنفی  واحــدهــای  و 
نباشند، طی مدت اندکی هیچ واحد صنفی در 

این بخش فعال نخواهد بود.
و  هــا  قصابی  ــان،  ــروش ف ــرغ  م اتــحــادیــه  رئیس 
است  مدتی  که  این  بیان  با  نیز  بجنورد  لبنیات 
دام  نرخ  افزایش  دلیل  به  قرمز  گوشت  قیمت 
این  با  افزاید:  می  است،  افزایش  حال  در  زنده 
که نرخ دام زنده از یک ماه پیش افزایش یافته 
و قصابان با قیمت های باال، دام زنده می خرند 
اما هنوز نرخ جدید گوشت در بازار اعالم نشده 

است.
»حسین قاسم زاده« می افزاید: از آن جایی که 
قرمز  گوشت  فــروش  و  باال  قیمت  با  دام  خرید 
صنفی  واحــدهــای  بــرای  سابق  هــای  قیمت  با 
مقرون به صرفه نیست، قیمت های پیشنهادی 
هنوز  اما  ایم  کرده  ارائه  بازار  تنظیم  ستاد  به  را 

آنالیز قیمت ها در بازار اعالم نشده است.
با اشاره به این که افزایش قیمت دام زنده  وی 
روند  هم  هنوز  و  شده  شــروع  پیش  هفته   3 از 
که  این  با  کند:  می  خاطرنشان  دارد،  افزایشی 
های  بارندگی  اما  نداریم  دام  کمبود  استان  در 
با  و  کرد  مواجه  مشکل  با  را  نقل  و  حمل  اخیر 
افزایش قیمت دالر هم قاچاق دام شروع و این 

عوامل باعث افزایش قیمت آن شد.
ها،  ــداری  دام در  زیــاد  دام  وجــود  دلیل  به  وی 
افزایش قیمت دام زنده را کاذب ذکر و تصریح 
تا   6 زنــده  دام  کیلو  هر  قیمت  اینک  هم  کــرد: 
8 هزار تومان افزایش یافته است و از آن جایی 
که مقرر شد دام مازاد دامداری ها جمع آوری 
شود به نظر می رسد همین اقدام نیز در افزایش 

قیمت ها تأثیر گذاشته است.
وی اظهار می کند: مقرر شده بود برای مدیریت 
نمایشگاه  در  قرمز  گوشت  قیمت،  کنترل  و 
برپایی  که  جایی  آن  از  امــا  شــود  توزیع  بهاره 
در  است  شده  مقرر  شد  کنسل  نمایشگاه  این 

فروشگاه های شهر توزیع شود.
بازار  تنظیم  به گفته وی، هر کیلو گوشت قرمز 
در روستاها 40 هزار و در واحدهای صنفی 50 

هزار تومان توزیع خواهد شد.
زنده  بره  شقه   هر  پیشنهادی  های  قیمت  وی 
40  کیلویی را 90 هزار، مخلوط آن را 95 هزار 
 85 را  کیلویی   50 زنــده  بره  شقه  هر  تومان، 
شقه  هر  و  تومان  هزار   90 را  آن  مخلوط  هزار، 
بره 70 کیلویی را 80 هزار و مخلوط آن را 85 

هزار تومان ذکر می کند.
را شقه  نر   وی همچنین قیمت گوشت گوساله 
و  تومان  هزار   80 را  آن  مخلوط  و  هزار   75 ای 
گوساله ماده را شقه ای 62 هزار و مخلوط آن را 

87 هزار تومان ذکر می کند.
وی اضافه می کند: اگر قیمت های پیشنهادی 
واحدهای  نشود،  اعمال  بازار،  تنظیم  ستاد  به 
زنــده  دام  قیمت  افــزایــش  بــه  توجه  بــا  صنفی 

متضرر می شوند.



علوی

زمان  هر  از  بیشتر  بهداشتی  نکات  رعایت  ــا  روزه ایــن 
دیگری باید مورد توجه قرار گیرد اما انگار برخی از کسبه 
یا  کنند  نمی  چندانی  توجه  موضوع  این  به  خریداران  یا 
»کرونا  و  ها  میکروب  انواع  انتقال  شیوه  از  کافی  آگاهی 
پای  سمت  به  بجنورد  شهید  میدان  ندارند.از  ویــروس« 
مغازه  افتیم،  می  راه  به  است،  قدیمی  ای  محله  که  توپ 
های متعدد خواربار فروشی به چشم می خورند که اقالم 
پنیر  خوراکی مانند حبوبات، خرما، ماکارونی، کشمش، 
با  تا  اند  را مقابل دید رهگذران گذاشته  و ماست خشک 
خرید  به  قیمت  و  کیفیت  مقایسه  احتماال  و  ها  آن  دیدن 
رو بیاورند، حال آن که روزانه چه تعداد از این محل عبور 
می کنند و ممکن است ناقل بیماری باشند یا این که چند 
نفر با اجازه یا بی اجازه حبوبات را در مشت می گیرند تا 
کیفیت آن ها را ارزیابی کنند، خدا می داند. حال این که 
رهگذرانی که مواد فله ای را سبک و سنگین می کنند، 
بیمار هستند یا ناقل بیماری و هنوز خودشان خبر ندارند، 
چیز دیگری است و این که این افراد هنگام سرفه یا عطسه 
جای  هم  نه؟  یا  گیرند  می  خود  دهــان  جلوی  دستمال 
مورد  باز  دیر  از  ای  فله  خوراکی  مواد  دارد.عرضه  سوال 
تهیه  چگونگی  به  بهداشتی  مسئوالن  و  است  بوده  توجه 
اند و جای بحث  ایرادهایی گرفته  توزیع آن ها همیشه  و 
داشته است.البته فروش مواد خوراکی فله ای فقط به این 
منطقه از شهر محدود نمی شود و بسیاری از نقاط به ویژه 
جنوبی،  بهشتی  شهید  مانند  شهر  مرکزی  های  خیابان 
حد فاصل میدان شهید تا خیابان شهید چمران از این امر 

مستثنی نیست.
است،  مرغوب  خرمای  کردن  ورانــداز  مشغول  که  خانمی 
گذاشته  مغازه  در  جلوی  کیسه  در  که  را  خرما  تعدادی 
شده است، در دست می گیرد و از فروشنده قیمت آن را 
می پرسد. وقتی به او می گویم چرا موادغذایی را به طور 
فله ای خریداری می کنید؟ می افزاید: من خوراکی ها را 
تری  مناسب  قیمت  چون  کنم  می  تهیه  ای  فله  صورت  به 
تمایلی  که  وی  است.  بهتر  ها  آن  کیفیت  همچنین  دارد 
که  را  خوراکی  هر  کند:  اظهارمی  ــدارد،  ن نامش  ذکر  به 
را  آن  سپس  دهم  می  شو  و  شست  حتما  خرم  می  ای  فله 
و  ماکارونی  حبوبات،  افزاید:  می  وی  کنم.  می  استفاده 
بقیه اقالم مورد نیاز را که فله ای خریده ام عالوه بر قیمت 
خوب، کیفیت خوبی هم داشته است. شهروندی دیگر که 
در حال عبور است، نظر دیگری دارد و بیان می کند: من 
هیچ وقت اجناس فله ای را با این که قیمت مناسب تری 
ها  آن  تولید  و  تهیه  محل  چون  کنم  نمی  خریداری  دارد 
از سوی دیگر اکنون  و  مشخص نیست و شناسنامه ندارد 
از  که کرونا در جامعه شایع شده است اصال خوب نیست 

افراد  ادامه می دهد: برخی  این مواد استفاده کنیم.وی  
و  قــروت  قره  خشک،  ماست  مانند  هایی  خوراکی  حتی 
ای  فله  صورت  به  نیستند  شو  و  شست  قابل  که  را  آجیل 
خریداری می کنند و متوجه عواقب مصرف آن نیستند. وی 
باید بهداشت  خاطرنشان می کند: در شرایط کنونی که 
مواد  گونه  این  مصرف  است  بهتر  کنیم،  رعایت  بسیار  را 
در  مواد  این  عادی  شرایط  در  دیگر  سوی  از  شود  حذف 
معرض گرد و غبار و آلودگی های ناشی از دود خودروها 
هستند و نباید مصرف شوند.کمی که از میدان کارگر به 
سمت میدان شهید می رویم می بینیم ادویه های فله ای 
با رنگ و لعابی زیبا در ظرف های روباز نگهداری می شود 
و بدجوری به رهگذران چشمک می زند. با این که تصور 
بر این است، در شرایط حساس کنونی دیگر فردی از این 
کند  نمی  استفاده  است،  آلودگی  معرض  در  که  ها  ادویه 
اما می بینم چند خانم در حال خرید آن ها هستند. این در 
حالی است که یک کارشناس بهداشتی عقیده دارد: ادویه 
خاصیت ضد میکروبی دارد و به همین دلیل تصور می شود 
در  نیست  الزم  آن  نگهداری  برای  خاصی  شرایط  رعایت 
مشکالت  می تواند  فله ای  ادویه های  مصرف  که  صورتی 
جدی را به دنبال داشته باشد. به گفته وی، »اسپور« نوع 
خاک  در  سال  چندین  می تواند  که  باکتری هاست  مقاوم 
اسپور  باالیی  مقادیر  حــاوی  فله ای  ــه  ادوی و  بماند  زنــده 
به  است و چنان چه در طبخ غذا استفاده شود، می تواند 

مسمومیت منجر شود.

IIIبهداشتIرعایتIلزومIوIکروناIویروسIشیوع
موادIخوراکی

پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  مدیر 
مواد  از  استفاده  درباره  شمالی  خراسان 
ویژه  به  آن  احتمالی  خطرات  و  ای  فله 

بهترین  شرایط  این  در  کند:  اظهارمی  کنونی  شرایط  در 
کار ها حفظ آرامش و خونسردی مردم، رعایت بهداشت 
فردی و اجتماعی و خودداری از مصرف مواد غذایی فله 
در  مردم  دهد:  می  ادامــه  زاده«  »براتی  دکتر  است.  ای 
شرایط کنونی عالوه بر رعایت بهداشت باید از محصوالت 
دارای مجوز سازمان غذا و دارو و سیب سالمت استفاده 
ای  فله  محصوالت  عرضه  و  فروش  از  انتقاد  با  وی  کنند. 
اظهارمی کند: اکنون بهترین فرصت است که با حمایت 
مسئوالن فروش محصوالت فله ای سامان دهی شود زیرا 
به جز ویروس کرونا، این شیوه عرضه خطرات زیادی دارد 
و باعث بروز بیماری می شود. وی در پاسخ به این سوال 
طور  به  بیشتر  که  بجنورد  در  آجیل  خرید  برای  مردم  که 
فله ای عرضه می شود چه کنند؟ گفت: روزانه آجیل ها 

و خشکبار توسط تعداد زیادی از مشتریان دست خورده 
و آلوده می شود و باید از مواد بسته بندی استفاده 

شــود. وی یــادآور می شــود: مــردم بــرای حفظ 
و  ای  فله  غذایی  مواد  از  باید  خود  سالمتی 
از  حتمًا  و  کنند  خــودداری  نشان  و  نام  بی 

مجوز  که  محور  سالمت  محصوالت 
ــد،  دارن را  دارو  و  غــذا  ســازمــان 

استفاده کنند.
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گل کلم خرد شده یک عدد،پیاز و تره فرنگی ۲ عدد، کره ۲ 
قاشق غذاخوری، آرد همه کاره ۲ قاشق غذاخوری، شیر یک و 
نیم فنجان، پنیر رنده شده 100گرم،  جوز هندی رنده شده یک 
هشتم قاشق چای خوری، نمک یک قاشق چای خوری، فلفل به 
مقدار الزم و یک قاشق چای خوری آویشن تازه یا نصف قاشق 

چای خوری آویشن خشک.

تربیتIبدونIخشونت
به  کــردن  آگــاه  و  است  کــردن  آگــاه  معنی  به  تنبیه  اجتماعی-  گــروه 
بسیار  عوارض  خشونت  نیست.  فیزیکی  خشونت  و  زدن  کتک  معنای 
پیامدهای  ترین  مهم  از  یکی  دارد،  کودک  تکامل  و  رشد  بر  را  وسیعی 
آن، ایجاد حس ناامنی است. ما برای یک زندگی خوب نیاز به احساس 
و  هستیم  زنگ  به  گوش  لحظه  هر  نباشد،  طور  این  اگر  داریــم  امنیت 
رو  روبه  خشونت  با  را  کودکان  ببریم.وقتی  لذت  زندگی  از  توانیم  نمی 
می کنیم یا کتک می زنیم، آن ها حس امنیت را از دست می دهند و به 
دنیای اطراف بدبین می شوند. بسته به شدت خشونت کودکان غیر از 
تاثیر قرار  مشکالت جسمانی که پیدا می کنند روح و روان شان تحت 
می گیرد. زمانی که ما کودک را با خشونت آزار می دهیم وی با شناخت 
محدودی که از دنیا دارد، خشونت را تهدید حیاتی برای خود می داند 
و دچار اضطراب شدید می شود. مشکل دیگری که پیش می آید، تاثیر 

گذاشتن خشونت بر هویت کودکان است.
نظر  از  را  خود  که  گیرد  می  نشأت  جایی  از  کودکان  نفس  به  اعتماد 
خودانگاری، آدم خوبی تلقی می کنند. اگر فکر کنند آدم بدی هستند، 
وقتی  دهند.  می  انجام  ناشایست  کارهای  و  کنند  می  همانندسازی 
کودکی تحت رفتار خشونت آمیز قرار می گیرد معنی دیگری از خشونت 
برداشت می کند، یکی از معانی این است که تو فرد بدی هستی و اگر 

این حس به او دست دهد، تبدیل به آدم بدی می شود.
خودش  از  شود  می  باعث  و  رود  می  کودک  درون  به  خشم  این  گاهی 
متنفر شود و حس افسردگی در او شکل بگیرد. این حالت حتی گاهی 
باقی می ماند. بچه هایی که کتک می خورند،  تا بزرگ سالی در فرد 
در بزرگ سالی وقتی والد می شوند، بیشتر کودکان شان را کتک می 

زنند.
برای آگاه کردن کودکان روش های بهتری وجود دارد. در درجه اول 
می توان اجازه داد کودک با عواقب کار خود روبه رو شود. اگر کودک 
درس  که  دهید  توضیح  باید  او  زدن  کتک  جای  به  خواند،  نمی  درس 
بدهید  اجــازه  شــود.  می  امتحانش  نمرات  شدن  کم  سبب  نخواندن 

کودک تجربه کند و یکی، دو بار عاقبت کارش را ببیند.
می  ــدان،  دن شدن  خــراب  مانند  ندارند  فــوری  عواقب  که  مسائلی  در 

توان  از محرومیت های مالیم استفاده کرد.
از تشویق عمل عکس است مثال اگر کودک شما  روش دیگر، استفاده 
مانند  خوب  رفتارهای  برای  که  است  این  کار  بهترین  دهد،  می  فحش 
سالم کردن او نمره مثبتی در نظر بگیرید و برای هر ۵ نمره مثبت یک 

تشویق تعیین کنید.

گراتینIگلIکلم
طرزIتهیه  پیازها و تره فرنگی را با کره تفت می دهیم و گل کلم ها 
را بخارپز می کنیم.گل کلم ها را به آن اضافه می کنیم تا خامی اش از 
بین برود. دو قاشق غذاخوری آرد را به تره فرنگی و کره اضافه می کنیم 
پنیر،  از  آرام اضافه می کنیم.دو سوم  آرام  را  زنیم سپس شیر  و هم می 
 ۴۰۰ حرارت  با  را  فر  افزاییم.  می  آن  به  را  نمک  و  هندی  جوز  آویشن، 
درجه فارنهایت )۲۰۰ درجه سانتی گراد( گرم و ظرف مخصوص فر را با 
کره چرب و به آرامی گل کلم های بخارپز شده را در آن پخش می کنیم. 
سس تره فرنگی و پنیر را روی آن می ریزیم و در آخر باقی مانده پنیر را 

روی آن پخش می کنیم و ۲۵ دقیقه داخل فر می گذاریم.

تمیزکردنIمبل
نیمه  آب  ابتدا  مبل  روکش  تمیزکردن  برای  اجتماعی-  گروه 
ایم،  کرده  تهیه  کار  این  برای  که  تمیزی  ظرف  داخل  را  گرم 
می  اضافه  آن  به  شامپو  قطره(  )چند  مقداری  سپس  ریزیم  می 
دست  به  محلول  که  باشد  حدی  به  نباید  شامپو  مقدار  کنیم. 
آمده را لزج یا لیز و چسبناک کند. محتویات داخل ظرف را هم 
با  را  ادامه می دهیم که کف کند. کف  تا جایی  را  این کار  و  می زنیم 
اسفنج تمیزی که از قبل تهیه کرده ایم روی لکه مبل می کشیم.سپس 
به وسیله دستمال پارچه ای سفید و تمیز مرطوب، روی لکه می کشیم 
تا کاماًل برطرف شود. در آخر با سشوار محل خیس شده را کامال خشک 
می کنیم تا اثری از رطوبت روی مبل باقی نماند.برای پاک کردن مبل 
های مخملی با یک برس هم جهت خواب پارچه می کشیم تا گرد و غبار 
موجود گرفته شود و اگر لکه ای روی پارچه است کامال مشخص شود. 

بعد از برس روی مبل را با جاروبرقی تمیز می کنیم.

 آشپزی   7 سال اول 

 نکات خانه داری 

خوراکی های فله ای؛
کرونا انگار نه انگار

موادIالزم
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»پومسه« انگار رشته جا مانده از تکواندوی استان 
داده  بها  آن  به  کمتر  که  است  آن  ناتنی  فرزند  و 
شده است. »بدری اسدی« از ملی پوشان پایتخت 
تهران  معراج«  آوران  »نام  تیم  سرمربی  و  نشین 
آموزشی  کــارگــاه  نخستین  بــرگــزاری  ــرای  ب که 
ابراز  بود  استان  کــاران  تکواندو  مهمان  پومسه 
به  این رشته  اوج  امیدواری می کند که روزهای 
مسابقات  برنز  مدال  برسد.وی  فرا  رفته،  حاشیه 
جام  نقره  مدال   ،1384 فجر  جام  المللی  بین 
نقره  مدال  ترکیه،   2008 جهانی 
در  را  جهانی  و  آسیایی  طــای  و 
با  است  قــرار  و  دارد  خود  کارنامه 
این  مستمر  هــای  کارگاه  بــرگــزاری 
ورزش استان را به مدال آوری در لیگ 

کشور برساند.
نام  تیم  آمادگی  برای  اکنون  هم  »اسدی« 
آوران معراج تاش می کند تا در رقابت های 
جهانی  های  بازی  برای  ملی  تیم  انتخابی 
دانمارک که خرداد برگزار می شود، روی 
قبلی  برنامه  برود.طبق  چانگ  شیاپ 
و   11 ملی  تیم  انتخابی  هــای  رقابت 
12 اسفند برگزار می شود و منتخبان 
به رقابت های جهانی 
آینده  سال  خرداد  که 
برگزار می شود، اعزام 

خواهند شد.

IIآموزشیIکارگاهIبرگزاری
وی به برگزاری کارگاه آموزشی پومسه در بجنورد 
اشاره می کند که بیش از 40 تکواندوکار در رده 
های سنی مختلف در آن حضور یافتند و در همین 
شود  مهیا  طوری  شرایط  بناست  گوید:  می  زمینه 
که ماهی یک بار حضور خود را با تمرینات پی در 
مدال  شاهد  و  کنیم  هماهنگ  تکواندوکاران  پی 

آوری آن ها در 2 سال آینده باشیم.
»بدری« می افزاید: نخستین جلسه به مدت 2 روز 
کارگاه  این  در  سنی  های  گروه  تمام  و  شد  برگزار 
شناسایی  رشته  این  مستعدان  و  داشتند  حضور 
زیر  تمرینی  برنامه  دادن  با  نهایت  در  و  شدند 
رشته  این  پیشرفت  شاهد  سرپرست  و  مربی  نظر 

خواهیم بود.

IIسختIکار
اظهار  است،  بازده  دیر  پومسه  که  این  بیان  با  وی 
رشته  این  در  شمالی  خراسان  متاسفانه  کند:  می 
امر  همین  و  است  نداشته  فعالیت  سابقه  ورزشی 
ها  برنامه  اگر  اما  شود  تر  سخت  کار  شده  باعث 
های  لیگ  در  قاعدتًا  شود  اجــرا  منوال  همین  به 
کشور و دسته یک نتیجه قابل ماحظه ای خواهیم 

گرفت.
آوری  مــدال  بــرای  را  تمرینی  ساله   2 برنامه  وی 
این رشته ورزشی تدوین کرده است که با حمایت 
پومسه  قطع  طور  به  تمرینات  استمرار  و  استان 

استان روزهای خوشی را تجربه خواهد کرد.

IIویدئوچکIطریقIازIتمریناتIبررسی
را  تمرینات  ــد  رون ویدئوچک  طریق  از  »بـــدری« 

می  برطرف  مجازی  طور  به  را  اشکاالت  و  بررسی 
پومسه  تمرین  فیلم  بازبینی  ها  هفته  آخر  و  کند 

کاران استان را در برنامه خود دارد.
وی به آشنا نبودن تکواندو کاران با فرم ها اشاره 
می کند و می افزاید: به این ورزش به شکل فنی و 
تخصصی پرداخته نشده و از ورزشکاران تضمین 
گرفته شده است که روزی 3 ساعت تمرین کنند 
استفاده  ها  آن  از  کشور  های  لیگ  در  بتوانیم  تا 

کنیم.

IIکارانIپومسهIانصراف
به گفته وی، آمار پومسه کاران بعد از مدتی ریزش 
دهند  می  انصراف  خود  فعالیت  از  و  کرد  خواهد 
چون ورزشی سخت و خودکنترلی در عصب و عضله 
های  انسان  بــرای  اجــرا  در  تمرکز  و  کننده  خسته 
برون گرا سخت است.وی افزود: تکواندوکارانی که 
درون گرا هستند انرژی بیشتری برای اجرا خواهند 
پیشرفت  به  رو  کاران  پومسه  وی،  گفته  داشت.به 

هستند و روند حرفه ای را طی خواهند کرد.

گفت و گوی اختصاصی با قهرمان تکواندوی جهان

»پومسه« در حاشیه

رویدادهای ورزشی   

نبود دیواره یخ نوردی در استان

جدال با یخ در تهران
برای  مناسب  فضای  نداشتن  خاطر  به  شمالی  خراسان  نوردی  یخ 
سایر  به  ورزشــی  رشته  این  به  مندان  عاقه  و  است  تعطیل  تمرین 
هیئت  رئیس  کنند.  پیگیری  را  خود  تمرینات  تا  روند  می  ها  استان 
گفت:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی 
یخ  مناسبی برای  دیــواره  استان  بود  کوهستانی  وجود  با  متاسفانه 
نوردی نداریم. »صادق ایزدی« اظهارکرد: رضا خاکسار، بهروز بهنام، 
برای  بجنوردی،  کوهنوردان  از  نفر   4 علیپور  علیرضا  و  مهنانی  نادر 
تمرین یخ نوردی  در یک مدرسه یخ نوردی در تهران حضور داشتند.

 لغو مسابقات سپک تاکرا انتخابی
 تیم ملی

رقابت  به  اعزام  آماده  استان  تاکرای  سپک  آماده  تیم  که  حالی  در 
موکول  بعد  سال  به  و  لغو  مسابقات  این  بود  ملی  تیم  انتخابی  های 
با  گو  و  گفت  در  استان  ورزشی  های  انجمن  هیئت  رئیس  شد.نایب 
قرار  استان  تاکرای  سپک  18سال  زیر  تیم  کرد:  اظهار  ما  خبرنگار 
و  شود  اعــزام  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات  به  اسفند  تا10   ۶ از  بود 
تقریبًا تمرینات اعضای این تیم  روزانه زیر نظر مربی مجربی در حال 
از  سنی  رده  این  در  استعدادیابی  به  باقری«  است.»فاطمه  پیگیری 
سال گذشته اشاره کرد که بهترین ها برای اعزام برگزیده شدند.وی 
با بیان این که تیم سپک تاکرای بزرگ ساالن پیش از این در کشور 
حرفی برای گفتن داشت و سهمیه حضور در سوپر لیگ را کسب کرد، 
بخش  نتیجه  بتواند  سنی  رده  این  در  فعالیت  کرد:  امیدواری  ابراز 
باشد.به گفته وی، در المپیاد استعدادهای برتر نخبگان کشور یکی 
از بازیکنان استان به اردوی تیم ملی دعوت شد و امیدوار به حضور 

نمایندگان سپک تاکرای استان در اردوی تیم ملی هستیم.

تمرینات قایقرانان
نایب رئیس هیئت قایقرانی خراسان شمالی از تمرینات قایقرانان در 
رشته های روئینگ، دراگون بوت و کاناپولو خبر داد.»شیما پاک منش« 
اظهار کرد: هیئت قایقرانی استان برای حضور در رقابت های انتخابی 
تمام  ویــروس«  »کرونا  خاطر  به  اما  داشت  آمادگی  اسفند  در  ملی  تیم 
مسابقات و دوره های مربیگری به میزبانی بجنورد لغو و اعزام ها  به بعد از 
عید موکول شد.به گفته وی، رقابت های روئینگ انتخابی جوانان کشور 
را در پیش رو خواهیم داشت.وی افزود: اعزام برای دوره های ارتقای 
مربیگری نیز از دیگر برنامه های پیش روی این هیئت خواهد بود.وی با 
بیان این که رقابت های انتخابی تیم ملی روئینگ اردیبهشت سال آینده 
پیگیری می شود، افزود:3 ورزشکار دختر و 3ورزشکار پسر طبق سهمیه 

خراسان شمالی به این رقابت ها اعزام می شوند.

سوژه ویژه       

کیش و مات نبود مربی درجه یک
دبیر هیئت شطرنج بجنورد نبود مربی درجه یک را از مشکات عمده این رشته 
ورزشی  در شهرستان بجنورد بیان کرد.»محسن گرمه ای« در گفت و گو با خبرنگار 

ما افت شطرنج بازان را به خاطر نبود مربی مسئله ای ذکر کرد که باید 
مورد توجه قرار گیرد.وی ضمن تاکید بر این که مربی درجه یک 

فدراسیون نداریم و این مسئله به بدنه شطرنج استان ضربه می 
زند، اظهار کرد: دوره مربیگری درجه 3 شطرنج به میزبانی 

بجنورد در حالی ماه گذشته برگزار شد که 20 شطرنج باز 
از استان و 10نفر نیز از اصفهان، مشهد و قزوین  در این 
دوره حضور یافتند.»گرمه ای« به میزبانی رقابت های جام 
اترک اشاره کرد که با حضور 210شطرنج باز در بجنورد 
استان  سایر  از  میزبانی،  بــرای  آن  تجهیزات  و  برگزار 

14استان  ها  رقابت  این  در  وی،  گفته  شد.به  تامین  ها 
شطرنج بازان خود را برای رقابت به استان ما آوردند و کمبود 

تجهیزات استان با تامین آن از سایر استان ها برطرف شد.وی 
با بیان این که در استان مربیان و داوران مجرب زیادی در این رشته 

ورزشی داریم، کمبود اعتبار را از مهم ترین عواملی ذکر کرد که سبب شده 
است عاقه مندان نتوانند از توانمندی داوران و مربیان مجرب برخوردار شوند.وی 
سطح شطرنج این استان را با توجه به امکانات و تجهیزات محدودی که در استان 
داریم مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در المپیاد دانش آموزی عنوان پنجم کشوری را 
به دست آوردیم.وی نبود حامی مالی برای اعزام به مسابقات کشوری و استانی را از 

دیگر دغدغه های شطرنج بازان بیان کرد.

کوچ دوبنده پوش استان

تیم  با  خود  خداحافظی  از  استان  آشنای  نام  پوش  دوبنده  الهیان«  »حمید 
در  »الهیان«  داد.  خبر  ها  استان  سایر  های  تیم  با  ــرارداد  ق و  استان  های 
را  استان  آوران  مقام  از  مسئوالن  رنگ  کم  حمایت  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
افزود: هم  کرد.وی  بیان  رقابت  برای  خود  انگیزگی  بی  عوامل  ترین  مهم  از 
اکنون بدون مربی و به صورت شخصی روزانه ۳ ساعت به تمرینات هوازی، 
قدرتی، وزنه ای و استقامتی می پردازم.کسب مدال نقره مسابقات جهانی 

برتر  لیگ  در  تیمی  سوم  عنوان  و  ترکیه  پهلوانی  کشتی 
کشتی  این  های  مقام  ترین  شاخص  از  جهان  های  باشگاه 
گیر بنام هم استانی است.»الهیان« در سال 9۶ به مدال 

كشتی  المللی  بین  های  کیلوگرم رقابت   7۰ وزن  طالی 
در  رسید.وی  بــالروس  مدوید«  »الكساندر  جام  پهلوانی 
ترکیب تیم خراسان شمالی عنوان نایب قهرمانی مسابقات 
کشوری کشتی پهلوانی در رده سنی بزرگ ساالن را کسب 
را  ها  رقابت  این  قهرمانی  عنوان  پارسال  تیم  این  کــرد. 
کسب کرد.قهرمان کشتی پهلوانی ایران که سال ها پرچم 
کشتی استان را به اهتزاز درآورده است، گفت: بعد از کسب 

اداره  مسئوالن  ایران،  پهلوانی  کشتی  در  قهرمانی  عنوان 
تبریک  استان  ارشد  مسئوالن  و  جوانان  و  ورزش  کل 

تا دلگرم درخشش در رقابت  و خداقوتی نگفتند 
های بعدی باشم.»الهیان« افزود: پهلوان منشی 
سبب شده سکوت اختیار کنم و از حاشیه ها دور 

باشم اما از سال جدید دوبنده کشتی استان را به 
تن نخواهم کرد.

متاسفانه خراسان شمالی در این 
رشته ورزشی سابقه فعالیت 
نداشته است و همین امر باعث 
شده کار سخت تر شود

گروهIورزش
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 هم بازی شدن »هدیه تهرانی« 
و »محسن کیایی« در »هم گناه«

نمایش  شبکه  به  کیایی  مصطفی  گناه«  »هم  با  سال   8 از  پس  تهرانی«  »هدیه  ضیغمی- 
خانگی آمد.مشاور رسانه ای سریال »هم گناه« درباره همکاری تهرانی به خبرنگار ما گفت: 

هدیه تهرانی اولین بار در سال ۹۰ با سریال »قلب   یخی«  در شبکه نمایش خانگی ایفای 
این بار هم گناه، مصطفی کیایی و  با گذشت 8 سال،  نقش کرد و حاال 

است.»فاطمه  آورده  خانگی  نمایش  شبکه  قاب  به  را  تهرانی  هدیه 
نقش  در  کیایی  محسن  و  »زیبا«  نقش  در  تهرانی  کرد:  اضافه  آذری« 

دیگر  کنار  در  که  هستند  گناه  هم  اصلی  شخصیت  دو  »آرمــان« 
پرویز پرستویی و حبیب رضایی قصه  خانواده  از جمله  بازیگران 

صبوری را روایت می کنند.به گفته وی، هم گناه به کارگردانی 
مصطفی کیایی و به نویسندگی مشترک محسن کیایی و علی 
کوچکی آخرین مراحل فنی خود را سپری می کند و توزیع آن 

در شبکه نمایش خانگی آغاز شده است.

تبریزی از »گیج گاه« می گوید
ضیغمی-»جمشید هاشم پور« در نقش قهرمان سال های نه چندان دور سینمای ایران، در 

فیلم سینمایی »گیج گاه« جلوی دوربین رفته است.
ساخته  نخستین  درباره  گاه«  »گیج  فیلم  کارگردان  تبریزی«  »عادل 

سینمایی خود به خبرنگار ما گفت: در بهمن فیلم برداری این فیلم 
با بازی باران کوثری و حامد بهداد آغاز شد.وی اظهار کرد: 
به تازگی جمشید هاشم پور به جمع بازیگران آن اضافه 

شده و تاکنون بیش از نیمی از فیلم برداری آن 
به پایان رسیده است.به گفته وی، این فیلم 

دهه   چند  برای  پاسداشتی   سینمایی 
سینمای ایران است و عوامل تولید 

نسل  ســه  از  نیز  آن 
سینما  متفاوت 

هستند.

ــت!«  اس ــرم  ج فیلم  ــن  ای »دیـــدن  فیلم  در 
مهدی  زهتابچیان«  »رضــا  کارگردانی  به 
آقایی،  امید  کیانی،  لیندا  زمــیــن پــرداز، 
ایفای  به  پگاه  حمیدرضا  و  پاکدل  حسین 

نقش می پردازند.
خالصه داستان: »دیدن این فیلم جرم 

است« روایت معلم جوانی است که 
همسر باردارش در خیابان توسط 

مردی مورد توهین و ضرب و 
شتم قرار می گیرد به گونه ای که 

به سقط  جنین وی می انجامد و 
اتفاقاتی رخ می دهد.

مهم  هــای  قــول  نقل  و  اخبار  شــمــاره،  ایــن  در 
در  را  گذشته  هفته  در  تــلــویــزیــون  و  سینما 

اختیارتان قرار می دهیم.
اجــرای  با  جدید«  »عصر  مسابقه  دوم  *فصل 
والدت  سالروز  با  همزمان  علیخانی،  احسان 

امام علی)ع( روی آنتن شبکه 3 می رود.
برای  را  »اتــفــاق«  برنامه  رشیدپور«  »رضــا   *
قــرار  »اتــفــاق«  مــی ســازد.  سیما  ســوم   شبکه 
است پنج شنبه و جمعه شب ها روی آنتن این  

برود. شبکه 
سهیلی  »حسین  سینمایی  ساخته  نخستین   *
زاده« با نام »نیلگون« با بازی محمدرضا فروتن، 
میترا حجار، سام درخشانی، همایون ارشادی و 

آناهیتا درگاهی آماده نمایش شد.

 کافه سینام    تازه های سینام   گپ  میز مصاحبه  

ضیغمی- در سینما فیلم هایی در ژانرهای مختلف تولید و اکران می شود و یکی از این موضوعات مراسم عروسی 
است که در آن ها محور قصه ها را تشکیل می دهد؛ از »عروس« بهروز افخمی گرفته تا »شام آخر« فریدون جیرانی. در 

مطلب پیش روی تان چند فیلم را که عروسی محور قصه آن هاست، مرور می کنیم. عروسی بر پرده سینما

عروس 
کارگردان: بهروز افخمی

حمید  نــام  به  جوانی  داســتــان  فیلم  ایــن  قصه: 
اش  عالقه  مورد  دختر  با  می شود  موفق  که  است 
حالی  در  عروسی،  شب  در  ها  آن  کند.  ازدواج 
تصادف  هستند،  عسل  مــاه  به  رفتن  راه  در  که 
راز هایی  می شود  باعث  حادثه  ایــن  و  می کنند 
جزو  »عــروس«  شود.  فاش  حمید  گذشته  دربــاره 
محسوب  انقالب  از  بعد  سینمای  مهم  فیلم های 
هر  کریمی،  نیکی  و  پورعرب  ابوالفضل  می شود. 
دو به واسطه بازی در این فیلم، شناخته شدند و 
به سینما راه پیدا کردند و تا سال ها ستاره بودند.

بوی پیراهن یوسف
کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا

عروسی  سکانس  با  یوسف«  پیراهن  »بوی  قصه: 
زندگی  که  این  برای  غفور  دایی  می شود.  شروع 
نامزد پسرش تباه نشود، او را به عقد پسری دیگر 
به  این عقد  اما  درمی آورد. عروس راضی نیست 
روانه  را  او  دایی،  و  می شود  انجام  تلفنی  شکل 
این  عروسی  سکانس  می کند.  کشور  از  خــارج 
عروس  چهره  غم.  و  دلهره  حس  از  است  پر  فیلم 
لب  بر  تصنعی  خنده های  دیگران  و  نیست  شاد 

دارند.

لیال
کارگردان: داریوش مهرجویی

بحرانی  سراغ  »لیال«  در  مهرجویی  داریــوش  قصه: 
شایع در جامعه ایرانی رفت؛ ناباروری زن. رضا)علی 
مصفا( و لیال)لیال حاتمی( برای بچه دار شدن انواع 
دست  به  نتیجه ای  اما  می کنند  تجربه  را  ها  درمان 
نمی آورند. این زوج عاشقانه همدیگر را دوست دارند 
اما مادر رضا خوشبختی را در به دنیا آمدن یک بچه 
می داند و لیال را در منگنه می گذارد که رضا زنی دیگر 
بگیرد. این اتفاق رخ می دهد. صحنه ازدواج دوم رضا 
در حالی که لیال نظاره گر است، جزو سکانس هایی 
می دهد. قــرار  تاثیر  تحت  را  مخاطب  کــه  ــت  اس

شیدا
کارگردان: کمال تبریزی

از  را  بینایی اش  پیروزفر(  فرهاد)پارسا  قصه: 
عاشق  صحرایی  بیمارستان  در  و  دهد  می  دست 
پایان  می شود.  حاتمی(  شیدا)لیال  پرستارش، 
جنگ بین آن ها فاصله می اندازد ولی فرهاد برای 
نهایت  در  کند.  می  تــالش  معشوق  کــردن  پیدا 
ازدواج  امیرسلیمانی(  )کمند  سیما  با  فرهاد 
می کند. بعد از جنگ شیدا وارد کار لباس عروس 
مراسم  یــک  در  مـــادرش  هــمــراه  بــه  او  مــی شــود. 
متوجه  که  جاست  آن  و  می کند  شرکت  عروسی 

می شود داماد »فرهاد« است.

شام آخر
کارگردان: فریدون جیرانی

استاد  ریــاحــی(  )کتایون  مشرقی  میهن  قصه: 
زندگی  ــال  س  26 از  بعد  مــعــمــاری  دانــشــکــده 
ستاره)هانیه  مــی شــود.  جــدا  او  از  شــوهــرش  بــا 
او  می کند.  جدایی  به  تشویق  را  مادرش  توسلی( 
می رود  پدری اش  قدیمی  خانه  به  جدایی  از  بعد 
زندگی  قاسمی(  آفاق)ثریا  دایــه اش  و  دختر  با  و 
با  دارد  تصمیم  ستاره  می کنند.  آغاز  را  تــازه ای 
مانی معترف )محمدرضا گلزار( دانشجوی رشته 

معماری ازدواج کند که اتفاقاتی رخ می دهد.

محاکمه در خیابان
کارگردان: مسعود کیمیایی

و  کیمیایی(  امیر)پوالد  عروسی  روز  در  قصه: 
بهداد(  حبیب)حامد  درویـــش(،  مرجان)شبنم 
یکی از دوستان امیر به او خبر می دهد که همسر 
رابطه  درباره  حرف هایی  فراهانی(  عبد)شقایق 
می زند.  افشار(  شوهرش)حمیدرضا  و  مرجان 
امیر سراغ همسر عبد می رود و شماره تلفن عبد 
را می گیرد. امیر با مرجان برخورد تندی می کند، 
نهایت  در  و  مــی دانــد  بی گناه  را  ــود  خ مــرجــان 

بی گناهی اش اثبات می شود.

دیدن این فیلم جرم است!



سید مصطفی نجفیان

ــه، بــی ســامــان و  ــط ــاب ــای بــی ض حــفــاری هـ
خدمات  هــای  دستگاه  ســوی  از  ناهماهنگ 
پروژه  از سوی دیگر اجرای  و  از یک سو  رسان 
پیاده  جمله  از  شهری  مدیریت  عمرانی  های 
اسفراین  در  شهری  معابر  آسفالت  و  روسازی 
که  جهت  ایــن  به  ــت؛  اس تأمل  قابل  نکات  از 
رســان  خــدمــات  هــای  دستگاه  هــای  حــفــاری 
اجرای  و  شهری  مدیریت  با  هماهنگی  بدون 
ــای مــدیــریــت شــهــری بـــدون اطــاع  پـــروژه ه
است  ممکن  رســان  خــدمــات  ــای  ه دستگاه 
پتکی سنگین بر زیرساخت های شهری باشد 
و هم آن را تخریب و تضعیف و هم هزینه های 
کند. تحمیل  شهری  مدیریت  بــه  را   مجدد 

های  ناهماهنگی  از  اسفراینی  شهروند  یک 
سوی  از  شهری  های  پروژه  اجرای  در  موجود 
مند  گایه  خدماتی  های  دستگاه  و  شهرداری 
است و می گوید: این ناهماهنگی ها منجر به 
باید برای  و  و زمان می شود  اعتبار  اسراف در 
با برنامه  جلوگیری از حفاری های بی ضابطه 

پیش رفت.
»محمودی« خواستار دقت نظر مدیران مرتبط 

برای تحقق این مهم می شود.

I تحمیل هزینه ها
کار  اسفراینی  شهروند  دیگر  »وحیدی« 
حفاری  آن  از  پــس  و  عمرانی  و  اجــرایــی 

هزینه  تحمیل  را  خدماتی  های  دستگاه 
های بیشتر به شهرداری می داند و معتقد 
های  دستگاه  بــا  شــهــرداری  باید  ــت:  اس
عمرانی  کــار  متولی  که  رسانی  خدمات 
نظام  یک  به  هستند  شهر  در  خدماتی  و 
هماهنگ و یکپارچه برسند و بر اساس آن 

اقدام کنند.
اسفراینی  شهروندان  از  دیگر  یکی  »حسینی« 
بین  هماهنگی  نبود  گاهی  است:  معتقد  هم 
شــهــرداری  و  رســـان  خــدمــات  ــای  ه دستگاه 
امان  عمرانی  های  پــروژه  کردن  عملیاتی  در 
شهروندان را می برد و منجر به گایه آنان می 

شود.

I چالش هماهنگی
راد«  عاقبتی  »حسین  خصوص،  همین  در 
رئیس شورای اسامی شهر اسفراین با اشاره 
به این که با وجود هماهنگی مدیریت شهری 
با دستگاه های خدمات رسان مبنی بر اجرای 
پروژه های عمرانی، همواره با چالش هایی رو 
به رو هستیم، خاطرنشان می کند: متاسفانه 
ــد تــوزیــع و تخصیص  بــه ایــن واســطــه کــه رون
خدمات  های  دستگاه  عمرانی  های  بودجه 
ممکن  اســت  یکدیگر  با  متفاوت  گــاه  رســان 
وجود  درصــدی  صد  هماهنگی  امکان  است 

نداشته باشد.
شــهــرداری  متعدد  مکاتبات  بــه  گــریــزی  وی 
اسفراین با دستگاه های خدمات رسان مرتبط 

با اجرای پروژه های عمرانی شهری می زند و 
تصریح می کند: از دستگاه های خدمات رسان 
در این مکاتبات خواسته شده است محل دقیق 
اعام  شهرداری  به  را  خود  های  پروژه  اجرای 
کار  برای  شهرداری  برنامه  صورت  در  تا  کنند 
اجرایی و عمرانی در آن مناطق با هماهنگی، 
آن را به تعویق بیندازد و شهرداری برنامه خود 
را در حوزه کارهای اجرایی و عمرانی به آن ها 
کار  اگر  خواهد  می  ها  آن  از  و  کند  می  اعام 
اجرای  از  پیش  دارنــد  تاسیساتی  و  خدماتی 
عملیات عمرانی مدیریت شهری دست به کار 
شوند اما با این وجود شاهد ناهماهنگی هایی 

هستیم که بخش اعظمی از آن به حوزه تامین 
اعتبار پروژه های دستگاه های خدمات رسان 

باز می گردد .
به گفته رئیس شورای اسامی شهر اسفراین با 
توجه به این که حفاری های معابر شهری منجر 
ها  زیرساخت  به  بیشتر  خسارت  شدن  وارد  به 
و تحمیل هزینه های مجدد به مدیریت شهری 
مجوز  وجــه  هیچ  به  جهت  ایــن  از  شد  خواهد 
شده  آسفالت  تازگی  به  که  معابری  حفاری 
اند تا یک سال به دستگاه های خدمات رسان 
داده نخواهد شد چرا که اگر چنین باشد مایه 

خجالت است.

حفاری های بی سامان در اسفراین

متاسفانه به 
این واسطه که 

روند توزیع 
و تخصیص 
بودجه های 

عمرانی 
دستگاه های 

خدمات رسان 
گاه متفاوت 

با یکدیگر 
است ممکن 
است امکان 

هماهنگی صد 
درصدی وجود 

نداشته باشد

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

22 روستای فاروج هدف سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
میم پرور- در راستای اجرای سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی 22 روستای فاروج برای اجرای این طرح 
انتخاب شده اند. »قاسم زاده« معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فاروج با بیان این مطلب در جلسه 
نظر  مورد  های  طرح  اول  مرحله  در  اظهارکرد:  شهرستان  این  زایی  اشتغال  و  اقتصادی  توسعه  برنامه  ارائه 
ارائه و نقطه نظرات آن ها جمع بندی می  انتخاب، آماده و به مدیران و دهیاران در روستاهای مورد هدف 

شود. به گفته

صفی آباد همچنان شهردار ندارد

کرد؛  اعام  را  شهر  این  شهردار  انتخاب  وضعیت  آخرین  آباد  صفی  شهر  اسامی  شورای  رئیس  نجفیان- 
استعفای  پی  در  است  ماه   2.5 آباد  صفی  و  بام  بخش  مرکز  در  اسفراین  شهری  نقطه   2 از  یکی  شهرداری 
شهردار پیشین و پذیرش آن از سوی شورای اسامی شهر با سرپرست مدیریت می شود. به گفته »قیاسی«، 
تاکنون یکی، 2 گزینه بررسی شده که متاسفانه نهایی نشده است و اعضای شورای اسامی شهر صفی آباد 

همچنان به دنبال بررسی گزینه های دیگر برای شهرداری صفی آباد هستند.

فرماندار اسفراین بی اطالع از یک انتصاب

فرماندار اسفراین از اقدام مدیرکل برای تغییر رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  نجفیان- 
دستی این شهرستان ابراز بی اطاعی کرد.به گفته »طاهر رستمی«، پیش از انتخابات مسئله جا به جایی 
دستگاه  این  مدیرکل  سوی  از  اسفراین  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  حوزه  مدیران  تغییر  و 
اجرایی با بنده به عنوان فرماندار در میان گذاشته شد که از وی درخواست کردم هرگونه تصمیم و جمع بندی 
در این خصوص را به بعد از انتخابات موکول نماید.وی با تاکید بر این که آن چه در رسانه ها مطرح شده است 
با من به عنوان مقام عالی دولت در این شهرستان در میان گذاشته نشده و اباغی هم برای ما ارسال نشده 
است، خاطرنشان کرد: تغییر و انتصاب مدیر جدید بدون شک نیازمند جمع بندی و هماهنگی با فرماندار هر 
از انتصاب »عبدا... سهرابی« مدیر گروه گردشگری این اداره کل به عنوان  شهرستان است.یک منبع آگاه 

متولی جدید اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسفراین خبر داد.

۷ شهرستان ها          شنبه  1۰ اسفند 1۳9۸     ۵ رجب 1۴۴1      شماره ۳22۴

  اخبار 

  هشت بهشت 

ارگ دولت آباد

 ارگ دولت آباد اسفراین به عنوان یک بنای ارزشمند 
تاریخی در کنار مسیر اصلی جاده ارتباطی سبزوار و 
اسفراین واقع  شده و دارای یک ارگ حکومتی و یک 
بخش مسکونی است که اهالی روستا در آن زندگی 
می کردند و دارای برج و باروهای رفیع و گچ بری های 
نفیسی است.اثر فرهنگی- تاریخی ارگ دولت آباد با 
شماره 31524 در 24 خرداد 95 در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رسید و قدمت آن به دوره افشاریه 
- قاجاریه باز می گردد.ارگ دولت آباد مشتمل بر 2 
بخش است که ارگ در جنوب و شارستان در شمال 
ارگ است؛ این ارگ حکومتی در زمان  آبادی دارای 
4 برج دفاعی و باروهای طویلی بود که اطراف آن را 
محصور می کرد و دارای یک دروازه در جبهه شمالی 
بود که به داخل شارستان باز می شد و تزئینات گچی 
داشت. هرچند مرمت اضطراری در ارگ دولت آباد 
صورت گرفته است اما همچنان این بنای تاریخی و 
فرهنگی نیازمند مرمت اساسی است و غفلت از آن 
منجر به سرعت و شتاب انکارناپذیر تخریب ارگ دولت 
آباد در آینده ای نه چندان دور خواهد شد. تثبیت 
دیوارها و طاق ها در این گام از مرمت اضطراری ارگ 
دولت آباد دنبال و پیگیری شد.

میم پرور- امام جمعه فاروج با اشاره به جمع آوری حدود یک میلیارد 
و 100 میلیون تومان زکات طی امسال، از افزایش 33 درصدی جمع 
آوری زکات در این شهرستان  نسبت به سال گذشته خبر داد. حجت 
مجموع  از  گفت:  فــاروج  زکات  شــورای  جلسه  در  ــوروزی«  »ن االســام 
برای  تومان  میلیون   397 یعنی  درصد   37 شده  آوری  جمع  مبالغ 

با اشاره به تقویت شوراهای  نیازمندان در نظر گرفته شده است. وی 
زکات خاطرنشان کرد: مبالغ جمع آوری شده زکات در هر روستا، در 

همان روستا هزینه می شود. 
نیز گفت: مبالغ جمع  امداد فاروج  پور« رئیس کمیته  »مرتضی صفی 
آوری شده زکات سهم نیازمندان برای خرید 3۸ سری جهیزیه،  تعمیر 

معیشتی  کمک  و  حمایتی  بسته  هزار   3 از  بیش  خرید  و  مسکن   15
اختصاص یافته است. 

وی ادامه داد:  7۸ روستا در این شهرستان دارای شعبه زکات هستند 
و به همین تعداد هم در همان روستاها جلسات شورای زکات برگزار 
شده است. وی اضافه کرد: مبالغ جمع آوری شده در همان روستا و در 
راستای رفع محرومیت و انجام پروژه های عمرانی عام المنفعه هزینه 
می شود. به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه از 10 نفر از عامان و 

فعاالن حوزه زکات تجلیل شد.

  گزارش جلسه 

افزایش ۳۳ درصدی جمع آوری زکات در فاروج

تعطیلی پنج شنبه بازار اسفراین تا اطالع ثانوی
هدف  با  ثانوی  اطاع  تا  شهر  این  بازار  شنبه  پنج  تعطیلی  از  اسفراین  شهر  اسامی  شورای  رئیس  نجفیان- 
پیشگیری از شیوع کرونا خبر داد.به گفته »حسین عاقبتی راد«، به پیشنهاد شهردار و شورای اسامی شهر 
شیوع  از  پیشگیری  هدف  با  شهرستان  این  غذایی  امنیت  و  سامت  کارگروه  در  موضوع  طرح  با  و  اسفراین 

ویروس کرونا پنج شنبه بازار اسفراین تا اطاع ثانوی تعطیل شد.

مدارس راز و جرگالن ضدعفونی شد
گفته  شد.به  ضدعفونی  کرونا  ویــروس  انتشار  با  مقابله  برای  جرگان  و  راز  شهرستان  مــدارس  نجاهی- 
انجام  مرحله   2 در  شهرستان  این  در  مدرسه   190 ضدعفونی  جرگان  و  راز  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
شد.»رضایی« گفت: در راستای پیشگیری از شیوع کرونا جلساتی با حضور مدیران و سرایداران مدارس این 

شهرستان در 4 نقطه برگزار و اقام بهداشتی از قبیل شوینده ها در بین مدارس توزیع شده است.



آمریکا می خواهد ایران از برجام انصراف دهد

 ایرنا: »مرتضی مکی« یک تحلیل گر مسائل سیاست 

خارجی تاکید کرد: گام  هایی که ترامپ و دولت او 
و  هسته ای  توافق  از  خروج  با  اخیر  روز   3  ،2 طی 
برجام  از  ایران  که  است  منظور  این  به  برداشته  تحریم ها  اعمال 
برجام  به  سادگی  به  نتواند  آمریکا  بعدی  دولت  و  دهد  انصراف 

برگردد.

4 نماینده مجلس به کرونا مبتال شدند

شــورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  یــک  ایسنا:   

داد.  خبر  کرونا  به  نماینده   4 ابتالی  از  اسالمی 
در  خود  شخصی  صفحه  در  وکیلی«  »محمدعلی 
از  نفر   30 ــروس  وی کرونا  تست  از  اطــالع  »طبق  نوشت:  توئیتر 
همکاران در مجلس شورای اسالمی، تاکنون نتیجه اعالم شده  4 

نفر مثبت است.«

صدای شنیده شده در سازمان انرژی اتمی به خاطر 
تست آژیر بوده است

اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  »کمالوند«  ایسنا:   

اعالم کرد: صبح جمعه طبق پروتکل های معمول 
تست آژیر سازمان انرژی اتمی انجام شد و با توجه 
به سیستم اتوماتیک به طور کلی 13 دقیقه آژیر به صدا درآمد. وی 
امر  و  شود  می  انجام  تست  این  بار  یک  ماه   4  ،3 هر  کرد:  اظهار 

عادی است.

از گوشه و کنار 

تمام فعالیت های گروهی در زندان های کشور ممنوع شد
زندان  سازمان  رئیس  جهانگیر«  اصغر  »علی  ایرنا:   

به  دستوری  طی  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و   ها 
مدیران زندان  های سراسر کشور، تمام فعالیت های 

اجتماع محور در زندان  ها را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد.

ثبت  نام مسکن ملی از منزل امکان  پذیر می شود

و  راه  وزیــر  معاون  مــحــمــودزاده«  »محمود  ایسنا:   

نام  فرایند  تمام  که  خبر  این  اعــالم  با  شهرسازی 
 نویسی جاماندگان طرح اقدام ملی از درون منازل 
امکان پذیر می شود، گفت: در شرایط کنونی برای حفظ سالمت 
انجام  که  را  افرادی   ملی  مسکن  پرونده  تکمیل  روند  شهروندان، 

نشده به زمان دیگری موکول کرده ایم.

فروش گوشت منجمد 4۰ هزار تومانی به کارکنان دولت

و  معدن  صنعت،  وزیر  داخلی  بازرگانی  معاون  »قبادی«  تسنیم: 

الشه  قیمت  حمایت،  سازمان  محاسبه  اساس  بر  گفت:  تجارت 
گوسفند بین 92 تا حدود 100 هزار تومان است و اکنون حدود 
هفته  گفت:  وی  می شود.  فروشی  گران  تومان  هزار   20 تا   10
کرد،  خواهیم  استفاده  ذخایر  از  و  کاالهاست  عرضه  اوج  آینده 
همچنین گوشت منجمد را برای کارکنان دولت حدود 40 هزار 

تومان عرضه می کنیم.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خربها 

رهبر معظم انقالب اسالمی، صبح پنج شنبه 
پرستاری  و  پزشکی  جامعه  بــه  پیامی  در 
بهداشت  وزارت  از  صمیمانه  تشکر  ــا  ب
و هــمــکــاران وزیـــر، پــزشــکــان، پــرســتــاران 
دســت  مجموعه  و  درمــانــی  کـــادرهـــای  و 
و  مواجهه  در  کــشــور  پزشکی  انـــدرکـــاران 
کردند:  خاطرنشان  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
جامعه  جایگاه  ارزش،  با  بسیار  زحمات  این 
باال می برد  را در جامعه  و پرستاری  پزشکی 
که برده است و اجر و ثواب الهی را به دنبال 
اطالع  پایگاه  گــزارش  به  داشــت.  خواهد 
متن  ــری،  ــب ره معظم  مــقــام  دفــتــر  رســانــی 
این  به  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  سخنان 

شرح است:
خواهم  می  بنده  الرحیم.  الرحمن  ا...  بسم 
و پرستاران و  از پزشکان  صمیمانه تشکر کنم 
مواجهه  در  پزشکی  دست اندرکاران  مجموعه  
کشور  در  اخیرًا  که  بیماری  این  با  مبارزه   و 

از  کنم  تشکر  همچنین  اســت.  آمــده  به وجود 
وزارت بهداشت و درمان و مجموعه  همکاران 
خاطر  به  مجموعه  این  در  بهداشت  وزیر  آقای 

می  که  زحمتی  و  کنند  می  که  هایی  تالش 
شنبه(  پنج  )صبح  را  امروز  برنامه   من  کشند. 
تشکر  این  که  همین  برای  دادم  ترتیب  فقط 
رئیس  مرندی  دکتر  آقای  حضور  در  بکنم  را 
دوست  پزشکی.  علوم  فرهنگستان  محترم 
همه   بــه  را  خـــودم  قلبی  تشکر  ــن  ای داشــتــم 
برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و 
که  ان شاءا...  بکنم.  عرض  درمانی  کادرهای 
موفق باشید. کارتان بسیار با ارزش است. هم 
ارزش جامعه  پزشکی و پرستاری را در جامعه 
باال می برد که برده، هم مهم تر از این، ثواب 
الهی است که خدای متعال قطعًا به شما اجر 
ان شاءا...  که  امیدواریم  و  داد  خواهد  ثواب  و 
این کار برجسته و سنگین خیلی هم طوالنی 
ویــروس  ایــن  کلک  ــر  زودت ــاءا...  ان شـ و  نشود 
همه تان  ان شـــاءا...  بشود،  گرفته  منحوس 

موفق باشید.
والسالم علیکم و رحمةا... و برکاته

شیب نمودار ابتال به کرونا در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود

در  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس  جهانپور«،  »کیانوش  ایرنا:   

توئیتی تاکید کرد: شیب نمودار ابتال به کرونا در روزهای آینده کماکان صعودی خواهد بود. 
وی جمعه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: شیب نمودار ابتال به کرونا در روزهای 
آینده کماکان صعودی خواهد بود، درخانه ماندن، محدودیت تردد، کاهش مراودات و رفت و 
آمدها، پرهیز از سفرهای غیرضروری، لغو هرگونه تجمع و اجتماع در سراسر کشور در کنار 

رعایت نکات بهداشت فردی، تنها راه های کنترل بیماری کووید19 در هفته های آتی خواهد بود.

ممنوعیت صادرات صابون

 فارس: رئیس انجمن تولید کنندگان محصوالت شوینده، ظرفیت تولید این محصوالت را در 

کشور 3 برابر مصرف داخل اعالم کرد و گفت: طبق مصوبه اخیر، صادرات صابون و آب ژاول 
عالوه بر صادرات محصوالتی مانند ژل ضد عفونی کننده، ممنوع شده و وزارت صنعت این 
موضوع را به ما اعالم کرد که از تولید کنندگان خواسته ایم آن را رعایت کنند.»علم  بیگی« 
همچنین با اشاره به سرعت صدور پروانه تولید محصوالت ضد عفونی کننده از سوی سازمان 
غذا و دارو  گفت: در زمان شیوع آنفلوانزا در ماه   های قبل این اقدامات در مورد تولید مواد ضد عفونی کننده 
صورت گرفت ولی بعد از آن با توجه به این که تولید به صرفه نبود، کارخانه  ها به تغییر محصوالت تولیدی  شان 

ادامه ندادند اما دوباره با افزایش نیاز بازار، تغییر پروانه تولید به صورت 24 ساعته انجام می شود.

افزایش 3 برابری هجوم ملخ  های صحرایی

 خبرگزاری صدا وسیما: رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: پیش بینی می شود میزان هجوم 

»محمدرضا  یابد.  افزایش  برابر   3 پارسال  به  نسبت  امسال  صحرایی  ملخ های  جات  دسته 
درگاهی« افزود: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی در شمال و شمال شرق آفریقا، هندوستان، 
از بارندگی  های بسیار خوب امسال است به  پاکستان و استان های جنوبی کشور که متأثر 

نظر می رسد هجوم ملخ های صحرایی تا 3 برابر افزایش یابد.

عرضه کاال ۵۰ درصد افزایش یافت

تامین  و  بــازار  در  بخشی  آرامــش  هدف  با  گفت:  بــازار  تنظیم  ستاد  سخنگوی  خبرآنالین:   

مایحتاج عمومی مردم شارژ ذخایر کاالهای اساسی و شوینده  ها در فروشگاه  های زنجیره ای 
آغاز شد. »محمدرضا کالمی« با اشاره به این که کشور به هیچ عنوان با کمبود کاالیی روبه رو 
نیست، افزود: در سال  های گذشته به رغم شدیدترین تحریم ها کاالهای اساسی مورد نیاز 
ایجاد  هدف  با  کنونی  شرایط  در  و  است  شده  تامین  مصوب  و  متعارف  قیمت  های  با  مردم 

آرامش در بازار حجم کاالهای عرضه شده به بازار بیش از ۵0 درصد را تجربه کرد.

آمار ابتالی قطعی به ویروس کرونا

آمار  آخرین  کرد:  اعالم  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس  ایرنا:   

گذشته  روزهای  ظرف  نفر   ۷3 که  است  نفر   3۸۸ کشور  در  کرونا  ویروس  به  قطعی  ابتالی 
بهبود یافته و 34 نفر فوت کرده اند. کیانوش جهانپور روز گذشته درباره آخرین آمار ابتالی 
قطعی و فوت ناشی از ویروس کرونا در کشور بیان کرد: از ظهر پنج شنبه تاکنون 143 مورد 
نفر مورد جدید،  تهران ۶4  تشخیص قطعی ویروس کرونا در کشور گزارش شده است. در 
گیالن 2۵ مورد، قم 1۶ مورد، اصفهان 10 مورد، مازندران ۶ مورد جدید، اردبیل یک مورد، البرز 3 مورد، 
سمنان 2 مورد، کردستان 2 مورد، قزوین 2 مورد، آذربایجان شرقی 4 مورد، خوزستان 3 مورد و گلستان 2 
مورد تشخیص داده شده است که از این تعداد ۸ نفر فوت کردند. جهانپور گفت: میانگین سنی بستری بیش از 

۵0 سال و میانگین سنی فوت شدگان باالی ۶0 سال گزارش شده است.

 سامان دهی وضعیت ماسک در کشور
 ایسنا: جلسه مشترک هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، سازمان غذا و دارو 

و اداره کل تجهیزات پزشکی برای سامان دهی وضعیت ماسک در کشور برگزار شد. »مهدی 
یوسفی« رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، با اشاره به این که برای 
تولیدکنندگان ماسک در سراسر کشور تضامینی را در نظر گرفته ایم تا حتی پس از سپری 
ابالغیه  برخالف  افزود:  شود،  حمایت  ها  آن  از  همچنان   19 کویید  ویروس  اپیدمی  شدن 

تعدادی از تولید کنندگان ماسک های تولیدی خود را به وزارت بهداشت تحویل نداده  اند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به جامعه پزشکی و پرستاری مطرح کردند:

 تشکر صمیمانه از زحمات پزشکان
 و پرستاران در مبارزه با کرونا

همکاری مردم در ۲ هفته آتی بسیار ضروری خواهد بود

 ایرنا: سخنگوی دولت تاکید کرد: در یکی، 2 هفته آتی شرایطی خواهیم داشت که همکاری و همیاری مردم در عمل به توصیه  های 

مسئوالن بسیار ضروری و موثر خواهد بود.»علی ربیعی« عصر روز گذشته در رشته توئیتی نوشت: خوشبختانه گزارش  ها حاکی از 
افزایش حداکثری هماهنگی  ها و تسلط بر شرایط است و می توان امیدوار بود با همکاری مردم بتوانیم این شرایط را پشت  سر 
بگذاریم. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: در خصوص وضعیت مدارس کشور، تامین هرچه سریع  تر اقالم بهداشتی، وضعیت 
ساعات کاری از جمله افراد با بیماری  های پر خطر، اعمال محدودیت در ورودی  ها و خروجی  های استان  های درگیر و رفت و آمد 
های غیر ضروری و ضدعفونی گسترده این استان  ها و اماکن خاص تصمیمات خوبی گرفته شد. وی تصریح کرد: روند شناسی  ها نشان می دهد در 
یکی، دو هفته آتی شرایطی خواهیم داشت که نیاز به همکاری و همیاری مردم در عمل به توصیه  های مسئوالن بسیار ضروری و موثر خواهد بود.
سخنگوی دولت، اعمال محدودیت در ورودی ها و خروجی های استان  های درگیر با بیماری کرونا و کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری و ضد عفونی 

گسترده این استان  ها و اماکن خاص را از مهم  ترین تصمیم های گرفته شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرد.

مدارس کل کشور تا دوشنبه تعطیل است

ایرنا: »سعید نمکی« وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تعطیلی مدارس کل کشور به مدت 3 روز، تا دوشنبه هفته جاری خبر داد.

ساخت کیت تشخیص کرونا توسط فناوران وزارت دفاع

فارس: »کیانوش جهانپور« مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در صفحه توئیتر خود نوشت: کیت تشخیص کرونا با تالش فناوران وزارت دفاع، 

پس از تایید نهایی به زودی و ظرف هفته آتی تولید و وارد نظام آزمایشگاهی کشور می شود.

آغاز بارش  ها در مناطق غرب و شمال غرب کشور از امروز

ایسنا:»صادق ضیائیان« مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: از بعدازظهر شنبه با ورود سامانه بارشی از سمت شمال 

غرب به کشور، بارش باران و برف در این منطقه شروع خواهد شد.
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