2

اخبار
حرف مردم

پیام کوتاه2000999 :
تلفن058- 32247222 :
نمابر058-32247223 :
ایمیلBOJNORD@khorasannews.com :
تلگرام0903333 7010 :

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iسرعتگیرها

تعداد بسیار زیاد سرعت گیرهای ورودی فاروج
موجب وارد شدن خسارت به خودروها و ناراحتی
رانندگان می شود .متولیان برای حذف سرعت
گیرهای اضافه اقدام کنند.

 I Iچرخه گرانی

سال گذشته جــاده سنخواست به میامی روی
کامیون ها و خودروهای سنگین بسته و منجر
به زیان اهالی شد ،به همین دلیل قانون تردد
ممنوع کامیون ها برداشته شد ،تا این که به
تازگی برای تردد به خودروهای سنگین جریمه
های سنگین تعلق می گیرد که این امر موجب
گــران شدن مــواد اولیه تولید شده و در نهایت
محصول نهایی افزایش قیمت داشته است .لطف ًا
مسئوالن در سال جهش تولید به نتیجه اقدام
خود توجه کنند.

خراسان شمالی  ۴۲سال پیش
در روزنامه

درگیری شدید در
تظاهرات در شیروان

روزنامه خراسان در شماره  8558که یک
بهمن  1357به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  7از درگیری شدید در تظاهرات در
شیروان خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :طبق گــزارش خبرنگار روزنامه از
شیروان در جریان تظاهرات و راه پیمائی
روز جمعه در این شهرستان بین مخالفین
و موافقین رژیم [پهلوی] درگیری شدیدی
بوجود آمــد که بنا بگفته یکی از شاهدان
عینی در این زد و خورد مامورین نیز دخالت
داشتند .در نتیجه این زد و خوردها یکنفر
کشته و عده ای نیز بشدت مجروح شدند.
مجروحین این زد و خــورد که گفته میشود
حدود  30نفر می باشند عده ای از آنها در
بیمارستانهای شیروان و قوچان بستری و
بقیه که صدمات کمتری دیــده بودند بطور
سرپائی تحت معالجه و مــداوا قرار گرفتند.
بنا بگزارش رسیده  6تن از مجروحین که
حالشان بشدت وخیم است بمشهد منتقل و
در بیمارستان بستری شدند .گفته میشود که
تعداد قربانیان این حادثه بیش از یکنفر می
باشد ولی تاکنون خبر دیگری که این گفته ها
را تائید کند بدست ما نرسیده است».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گالیه ها از انتظارطوالنی برای فروش گندم
شیری -تصمیم گیری بــرای تحویل سریع گندم و
پرداخت به موقع دسترنج کشاورزان می تواند عالوه
بر تشویق و ترغیب شان به ادامه روند تولید ،از هدر
رفتن این محصول استراتژیک جلوگیری کند.اگرچه
با آغاز تدریجی برداشت گندم ،سیلوها و مراکز خرید
استان نیز آماده خرید شدند اما این روزها با افزایش
برداشت و حمل بیشتر گندم ،بسیاری از این مراکز
با صف های طوالنی و ترافیک کامیون های حمل بار
مواجه شده اند.یکی از کشاورزان که منتظر تخلیه
بار گندم خود در سیلوی بجنورد است ،می گوید:
کشاورزی که گندم خود را با زحمت فــراوان تولید
می کند انتظار دارد برای تحویل آن به دولت مشکلی
نباشد در حالی که از ساعت  8تا  14در انتظار هستم
و هنوز هم تخلیه بار انجام نشده است.وی می افزاید:
با این که اعالم کرده اند مراکز خرید  24ساعته فعال
هستند اما از ساعت  16گندمی تحویل گرفته نمی
شود   .وی خاطرنشان می کند :کشاورزان عالوه بر
هزینه های باالی تولید ،هزینه های تحویل گندم به
سیلو را نیز متحمل می شوند با این وجود پرداخت
مطالبات گندم کاران هر سال با تأخیرهای زیادی

مصیبت تردد در جاده های
بین مزارع جرگالن

مواجه است.یکی دیگر از کشاورزان در صف تحویل
گندم هم که در کنار دیوار به دنبال سایه می گردد
در این باره می گوید :از ساعت  8در صف هستم و
اکنون که ساعت  14است هنوز تخلیه گندم انجام
نشده و به نظر می رسد این تأخیر به دلیل کمبود
نیروی کار است.یکی از کشاورزان شیروان که به
گفته خودش  15ساعت در صف تحویل گندم بوده
است ،می افزاید :از ساعت  6تا  21در صف بودم
که متأسفانه به دلیل نبود امکانات رفاهی بسیار
خسته کننده بود به طــوری که چندین بار تصمیم
گرفتم گندم را بــرای تحویل به دالالن برگردانم.
یکی دیگر از کشاورزان شیروانی نیز می گوید :به
دلیل این که امسال تحویل گندم دیرتر شروع شد
اکنون پیک گندم در مراکز خرید ایجاد شده است و
مراجعه همزمان کشاورزان و اتالف وقت زیاد آن ها
باعث افزایش هزینه ها می شود«.کریمی» می افزاید:
راننده ای که  70کیلومتر راه را تا مرکز خرید طی
کــرده است باید امکانات رفاهی بــرای استراحتش
باشد که متأسفانه این مراکز از هیچ گونه امکانات
رفاهی برخوردار نیستند.وی دلیل تأخیر در تحویل

نجاهی  -کــشــاورزانــی کــه مــاه هــا در انتظار
محصول ،چشم به آسمان دوخته اند پس از جمع
آوری محصوالت شــان بــرای انتقال و تــردد در
جاده های بین مزارع با مشکل و مصیبت مواجه

غوغای بی توجهی به کرونا در یک خیابان معروف

ارزان فروشی با چاشنی کرونا
صدیقی -بساط به راه انداخته و راه بندان کرده
اند ،رد شدن از ال به الی شان بدون تماس و تنه به
تنه شدن با آن ها سخت و دشوار است .انواع لوازم
مستعمل و البته مسئله دار موجود است و سخت
مشغول چانه زنــی با مشتریان جوینده اجناس
ارزان قیمت هستند .غوغایی بر پاست و البته
بعدازظهرها و در روزهای جمعه دیدنی و شنیدنی
تر می شود .کیپ تا کیپ هر روز قشری از جماعت
خــاص مثل اجناس خــاص شــان در گوشه ای از
چهارشنبه بازار قدیم بساط می کنند و برخی کاله
سرشان می رود و برخی کاله برمی دارند اما این
همه ماجرا نیست.
ایــن روزهــا با گــرم شــدن هــوا انگار موتور «کرونا
ویــروس» هم گرم شده و تخت گاز بــدون این که
جــوش بیاورد در پیست بی تفاوتی برخی مردم
در حال ویــراژ دادن و تک چرخ زدن اســت! آژیر
شیوع نگران کننده ویروس کرونا در استان به صدا

درآمده است اما در این بین برخی بر طبل شیوع
هرچه بیشتر آن می کوبند .هر چند با افزایش آمار
مبتالیان ،استفاده از ماسک در اماکن عمومی
اجباری شد اما هنوز برخی آن را نادیده می گیرند
و دست در دست «کرونا ویــروس» بساط آن را در
جای جای شهر گسترش می دهند تا این ویروس
خانواده های بیشتری را اسیر تخت بیمارستان
ها کند .اغلب روزها به خصوص جمعه تنور دست
فروشان و فروشندگان لــوازم دست دوم و بعض ًا
مــورددار در گوشه یک خیابان شلوغ و معروف در
هسته مرکزی شهر بجنورد داغ داغ است؛ دست
فروشانی که فقط به فروش وسایل مستعمل ارزان
خود فکر می کنند و اص ً
ال با دنیای خطرناک بودن
«کرونا ویروس» بیگانه اند و به نوعی با آن همدست
می شوند تا هم خود و هم تعداد دیگری را به این
ویروس نحس مبتال کنند.
کیپ تا کیپ بساط کرده و هر کدام مشغول چانه

گندم را کمبود نیروی کار در مراکز خرید می داند
و می گوید :چرا تدابیری اندیشیده نمی شود که با
در نظر گرفتن نیروی بیشتر ،مانع تشکیل صف های
طوالنی تحویل گندم شوند .وی اظهار می کند :با
توقف بیشتر کامیون های حمل بار ،دیگر کشاورزان
با کمبود کامیون مواجه می شوند که باعث افزایش
کــرایــه هــای حمل مــی شـــود.وی ادامـــه مــی دهــد:
کشاورزان مسیرهای طوالنی را تا مراکز خرید طی
می کنند اما ساعت  18تحویل گندم انجام نمی شود
و این مسئله باعث ترافیک بیشتر شده است.یکی از
رانندگان در صف سیلو نیز می گوید :امسال با توجه
به بارندگی های مناسب و برداشت باالی محصول،
برخی مراکز خرید ،به دلیل دقت زیاد در آفت زدگی
محصول را برگشت می زنند که متأسفانه کشاورزان
هم محصول را با همین کامیون به دالالن می فروشند
و بارها این اتفاق را شاهد بوده ام.وی اظهار می کند:
با توجه به شرایط اقتصادی ،هزینه حمل گندم هم
باالست و همین مسئله باعث نگرانی کشاورزان شده
و تحمل انتظار در صف را ندارند.وی اظهار می کند:
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی انتظار طوالنی

هستند« .دولــت گلدی نجاهی» دهیار روستای
مرزی بهار با بیان این مطلب و با اشاره به برداشت
غالت در مزارع دیم جرگالن اظهارکرد :تیغ زنی
و تسطیح جاده های بین مزارع در آستانه شروع

زنــی با مشتریان خــاص خــود هستند بــدون این
که استفاده از ماسک و رعایت فاصله حداقلی از
یکدیگر برای پیشگیری از انتقال ویروس به ذهن
شان خطور کند.
تنور فروش برخی لوازم دست دوم از جمله کفش،
موبایل و انگشتر داغ است تا جایی که مشتریان
برای رویت اجناس ،آن هم بدون استفاده از یک
ماسک حتی زهــوار دررفته چنان به هم نزدیک
می شوند که حتی شاید باد هم نتواند راه خود
را در این میان باز کند .گویا تنها چیزی که با این
وضعیت خیلی سریع می تواند خود را وفق دهد
«کــرونــا ویـــروس» اســت کــه در ال بــه الی ازدحــام
جمعیت در سکوت و استتار کامل در حال ویراژ
دادن است تا نهایت استفاده را از موقعیت پیش
آمده ببرد .مشتریان مدام در حال بررسی اجناس
دست دوم هستند بدون این که به آلودگی آن ها به
ویروس کرونا توجه و حتی خطرش را احساس و به
بغل دستی خود گوشزد کنند تا کسی در دام این
هیوالی افسار گسیخته نیفتد.
عالوه بر این که تذکر استفاده از ماسک و رعایت
فاصله اجتماعی نیست حتی تــعــداد انگشت
شماری از افــرادی که ماسک به چهره دارنــد نیز

برای تخلیه گندم برای کشاورز و راننده سودی ندارد
بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا کامیون های
حمل بار در انتظار نمانند.در این میان مدیرکل غله
و خدمات بازرگانی خراسان شمالی هم می گوید:
سیلوها و مراکز خرید گندم  24ساعته فعال هستند
و تنها  2ساعت در هفته برای تعویض شیفت و تحویل
سوئیچینگ تعطیل می شوند.
«مــوســوی» با بیان ایــن که امکان نــدارد کشاورزی
بیشتر از  4ساعت در صف انتظار باشد ،می افزاید:
در شهرستان شیروان  2مرکز خرید داریم که یکی
از مراکز روز چهارشنبه به دلیل ایجاد مشکل فنی
و تعطیلی نیم ساعته ،شلوغ بود و مقرر شد بار تمام
کامیون ها تا ساعت  23تخلیه شود.وی خاطرنشان
می کند :دستور دادم کارکنان در این مراکز صبح
زودتر بیایند و شب هم دیرتر بروند تا کشاورزان بیشتر
از  4ساعت در صف نمانند.
به گفته وی ،سیلوی بجنورد خلوت ترین جاست و
توقف کامیون ها بیشتر از  4ساعت نیست و این مدت
هم به دلیل انجام ثبت نام و اعالم مشخصات و نمونه
برداری گندم است.

فصل برداشت آغــاز شد اما به کندی پیش می
رود و تردد در جاده های بین مزارع برای کشاورز
مصیبت است ،به همین علت کرایه ها برای انتقال
بار و محصوالت افزایش یافته است.

مورد تمسخر برخی قرار می گیرند و برای لحظاتی
با دست انداختن یکدیگر لبخند در گوشه لب شان
می نشیند اما از عاقبت خطرناک و دردناک نیش
زهرآگین «کرونا ویروس» غافل هستند که در کمین
آن ها نشسته و آرام آرام در حال غرق کــردن آن
هاست اما غوغای بی توجهی به این ویروس بیداد
می کند .یکی از بساط کنندگان انگشتر زینتی
بدون استفاده از ماسک هر بار با فروش یک انگشتر
به وجه نقد دریافتی بوسه می زند و مشتریان را به
نزدیک شدن هر چه بیشتر به خود فرا می خواند
بدون این که از آن ها بخواهد کمی فاصله شان را
با وی رعایت کنند.
قهقهه از لبانش نمی افتد و گاهی به مشتریان آوار
شده روی سرش با لحن طنازی گوشزد می کند و
می گوید« :کسی کرونا نداشته باشه چون هنوز
خیلی جوونم و دوست ندارم با این بیماری بمیرم
و انگشترهای قیمتی من به دست عده ای طماع
بیفته!» در بین بساط کنندگان بی خبر از همه جا
«کرونا ویروس» خوشحال و در حال پایکوبی است
که بدون زحمت جای پای خود را در بین برخی
خانواده ها باز می کند و هر روز به آمار مبتالیان و
قربانیان خودش می افزاید.

اخبار

مرگ یک جوان در استخر
ذخیره آب کشاورزی
حشمتی -ظهر دیـــروز مــرد جـــوان  ۲۹ساله
شیروانی در استخر ذخیره آب کــشــاورزی شهر
زیارت غرق شد.به گفته اهالی ،این فرد که شغل
اش چوپانی بود برای بیرون آوردن گوسفندانی
که داخل استخر افتاده بودند ،وارد استخر و غرق
شد.به گزارش خبرنگار ما ،گفته می شود استخر
محل حادثه بدون فنس بوده است.

ضرر 200باشگاه خصوصی
در استان

وحدانی -معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش
و جوانان خراسان شمالی از کاهش  ۱۲میلیارد
ریالی درآمــد و ضــرر  200باشگا ه خصوصی در
استان خبر داد.
«محمد بروحی» با بیان این که متضرر شدن منجر
به بیکاری مربیان و واگذاری باشگاه ها می شود ،از
اختصاص تسهیالت بانکی به باشگاه داران و مربیان
بدون بیمه خبر داد.
به گفته وی ،تمام باشگاههای ورزشــی استان
حتی اماکن ورزشــی که بیمه نیستند ،به علت
شیوع ویــروس کرونا تسهیالت بانکی دریافت
میکنند.
«بــروحــی» بــا بیان ایــن کــه پیش از ایــن وام هــا و
تسهیالتی که به باشگاه داران و مربیان تعلق می
گرفت با پوشش بیمه بود یعنی مربیان و باشگاه
دارانـــی کــه بیمه تامین اجتماعی داشتند می
توانستند بــرای دریــافــت تسهیالت اقــدام کنند،
اظهارکرد :هم اکنون این مشکل برطرف شده است
و تمام باشگاه داران و مربیان می توانند ثبت نام
کنند.

«شکری» رئیس هیئت شنا
شد

مجمع انــتــخــاب رئــیــس هیئت شــنــای خــراســان
شمالی ظهر دیروز برگزار شد و «فواد شکری» با
 10رأی از  13رأی به دست آمده سکان داری این
هیئت را به مدت  4سال بر عهده گرفت.
در این مجمع که با تنفیذ اختیار به مدیر کل ورزش
و جوانان برگزار شد 4 ،کاندیدا ثبت نام کردند که
 2نفر حضور نیافتند و فواد شکری و علی محمدی
به رقابت پرداختند.
شکری در حاشیه ایــن جلسه در گفت و گــو با
خبرنگار ما درباره مهم ترین برنامه های پیش رو به
تشکیل تیم های شنا ،تاسیس مدارس شنا و کالس
های بازآموزی مربیگری و داوری اشاره کرد.

