استاندار:

بوروکراسی اداری
در استان بسیار شدید است

طلوع آفتاب وحدت
و میالد نبوی مبارک باد
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فرماندار :عملکرد یک بانک،عاملی برای فرار سرمایهگذاران
صفحه اول

بازار مرغ در انتظار تصمیمات قاطع

مرغ از یخچال ها پرکشید!

اعتبار باغ موزه دفاع مقدس

پشت خاکریز سازمان مدیریت

۲
در گفت و گو با «آنا مراد» مطرح شد:

صفحه ۶

خانه ام روی هواست
6

افزایش آمار قربانیان کرونا در استان

بهمنیار

کرونا در یک شب
 5قربانی گرفت
نگرانی ها پشت در مرکز تست کرونا
کمین کرونا در بین پاک کنندگان گل زعفران

گزارشی از گفت و گو با کاربران و کارشناسان

سایت های همسریابی؛کالهبرداری یا خوشبختی؟
صفحه ۳

گزارش جلسه

فرماندار :عملکرد یک بانک ،عاملی برای فرار سرمایه گذاران
نجفیان -فــرمــانــدار اســفــرایــن از عملکرد یک
بانک عامل (پست بــانــک) در اعــطــای تسهیالت
اشتغال پایدار روستایی و عشایری و فــراری دادن
سرمایهگذاران به شدت گالیه کرد«.طاهر رستمی»
که البته در نشست پیگیری مصوبات سفر استاندار
خراسان شمالی به اسفراین (بخش بام و صفی آباد)
هم به این موضوع واکنش جدی نشان داده بود ،در
گفت و گوی اختصاصی به خبرنگار ما گفت :در یک
موضوع خاص مرتبط با نانوسرام ها یا کف پوش های

صدور  54اخطار بهداشتی در
یک هفته
هفته گذشته  54اخطار بهداشتی برای مراکز
تهیه ،توزیع و فروش بجنورد صادر شد .این
خبر را «نوروزیان» مدیر سالمت محیط و کار
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان
و اعــام کــرد :از هــزار و  480واحــد از مراکز
و اماکن عمومی و محیط های کاری توسط
بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه
علوم پزشکی بازدید و برای واحدهای مورد
نظر که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکرده
بودند ،اخطاریه صادر شد.

خرید و فروش روزانه  50تن
گل زعفران
روزانه  50تن گل زعفران در بازارچه زعفران
اتحادیه تعاون روستایی شهرستان فــاروج
خرید و فروش می شود.مدیر تعاون روستایی
خراسان شمالی گفت :این بازارچه با هدف
حمایت از کشاورزان ،تولید کنندگان و سامان
دهــی خرید و فــروش زعــفــران در یک مکان
تخصصی احداث شده است«.جلیل رمضانی»
با بیان این که از مجموع  35غرفه  20غرفه
در حــال فعالیت هستند ،افــزود :وجــود این
بــازارچــه باعث به تعادل رسیدن قیمت گل
زعفران می شود.

ماسک ،ما و اطرافیانمان را در برابر
ویروس کرونا محافظت میکند

بیمارستانی برای استقرار در ناحیه صنعتی بام که
در سامانه کارا هم ثبت شد و به تصویب رسید بارها
پیگیری و رایزنی کردیم اما تاکنون به ثمر ننشسته
است.به گفته وی ،از بیش از  ۲سال گذشته همچنان
امور با کش و قوس های فراوانی پیش می رود و دچار
سردرگمی شده ایم ،با این وجود هیچ زمانی نگفته
اند نمی شود و هر بار بهانه جدیدی آورده اند.وی با
اشاره به این که آخرین بهانه آنان دریافت تاییدیه از
سازمان صمت بود که پیگیری شد ،خاطرنشان کرد:

در بررسی های نهایی واحد اعتبارات تهران بهانه
آورده اند که طرح توجیهی با دالر  ۹هزار تومانی
بوده و اکنون دالر نیمایی  ۲۹هزار تومان شده است؛
باید بگوییم که مقصر این تعلل بیش از  ۲ساله شما
به عنوان بانک عامل هستید و اکنون در مرحله نهایی
اعطای تسهیالت بهانه جدیدی می آورید که در واقع
خنده دار است.مقام عالی دولت در اسفراین گفت:
این گونه به راحتی سرمایه گــذاران را خسته می
کنند و فراری می دهند و برای شان اهمیتی ندارد.
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