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 I Iمشکل حاشیه شهر

حاشیه شهر بجنورد با مشکالت متعددی مواجه
است .نبود سیستم فاضالب شهری و رها شدن
پــســاب خــانــه هــا در کــوچــه هــا بــه مشکل بــزرگ
بهداشتی حاشیه شهر تبدیل شده است.

 I Iقیمتمیوه

رونــد قیمت میوه دوبــاره صعودی و میوه از سبد
غذایی بسیاری از خانواده ها حذف شده است.

 I Iزباله جمع کن ها

این روزهــا تعداد افــرادی که زباله های بازیافتی
را جمع آوری می کنند ،بسیار زیاد شده است و
متاسفانه اکثر آن ها بانوان و کودکان هستند.
کاش برای تامین معیشت و ایجاد اشتغال برای
سرپرستان این خانواده ها چاره ای اندیشیده می
شد.

 I Iواکسن برای کودکان و نوجوانان

کاش اطالع می دادند آیا کودکان ونوجوانان هم
می توانند از واکسن های موجود استفاده کنند یا
نه؟

خبر

افزایش سقف تسهیالت ساخت
مسکن در بافت فرسوده

سقف تسهیالت ساخت مسکن و محالت بازآفرینی
شهری خراسان شمالی افزایش یافت .مدیرکل راه
و شهرسازی خراسان شمالی گفت :با توجه به
رویکرد و سیاست دولت در نوسازی و به سازی بافت
های فرسوده شهری و محالت هدف بازآفرینی
و ایجاد مشوق ها و امتیازات ویژه در پالک های
مذکور ،تسهیالت بافت فرسوده بازآفرینی شهری
در خراسان شمالی افزایش یافت« .قاسم قاسمی»
افــزود :سقف تسهیالت مشارکت مدنی در پروژه
های احداثی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و
تعاونی های مسکن تولیدی با استفاده از فناوری
های نوین به سازندگان حرفه ای  ۲۵۰۰میلیون
و برای سایر سازندگان  ۲۲۰۰میلیون ریال است.
وی اضافه کرد :سقف تسهیالت به منظور پروژه
های احداثی بدون استفاده از فناوری های نوین
نیز بــرای سازندگان حرفه ای به ازای هر واحد
 ۲۰۰۰میلیون ریــال و بــرای سایر سازندگان
 ۱۴۰۰میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به میزان مبالغ اعطایی تسهیالت
قــرارداد عاملیت خاطرنشان کــرد :از این میزان
مبالغ اعطایی  ۸۰۰میلیون ری ــال تسهیالت
قــرارداد عاملیت با نرخ  ۹درصد و بقیه در قالب
اوراق مشارکت با سود  ۱۶درصد و تسهیالت از
محل منابع داخلی بانک بدون سپرده با نرخ ۱۸
درصــد اســت .وی اضافه کــرد :ایــن مبالغ به جز
کالن شهرها و تهران و در این شهرها مبالغ متمایز
با شهرهای کوچک است.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

رقابت کشتی گیران فاروجی
در مسابقات  3جانبه
روزنــامــه خــراســان در شماره  9441که 5
اسفند  1360به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از رقابت کشتی گیران فاروجی در
مسابقات  3جانبه خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :بمناسبت گرامیداشت
سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی یک
دوره مسابقه کشتی آزاد در ده وزن در چند
شب متوالی بین تیمهای شهرستان قوچان،
کهنشهر و فــاروج انجام گرفت که در نتیجه
امیرکبیر قوچان مقام اول ،تیم فاروج مقام
دوم و جوینی قــوچــان مقام ســوم را کسب
کردند .در این مسابقه محمد علی یوسفی
کشتی گیر فاروجی که حریف خود را روی
پل قرار داده بود ضربه فنی کرد و در وزن 62
کیلوگرم مقام اول را بخود اختصاص داده
است».

اخبار

هیئت رئیسه شورای ششم بجنورد
علی نیا -مراسم تحلیف اعضای منتخب ششمین
دوره شــورای اسالمی شهر بجنورد ،صبح امــروز در
فرمانداری برگزار می شود .شنیده ها حاکی است
عصر دیروز ،جلسه غیررسمی منتخبان برای مشخص
شدن ترکیب هیئت رئیسه و کمیسیون های شورا
برگزار شد تا پس از رسمیت یافتن فعالیت شورا
انتخابات هیئت رئیسه به شکل رسمی برگزار شود.
همچنین در ایــن جلسه  2گزینه نهایی صندلی
شهردار بجنورد مشخص شدند .آن گونه که خبر
رسید ،در جلسه غیررسمی ترکیب احتمالی هیئت
رئیسه و کمیسیون های شورا مشخص شده است.
بر اســاس آن اعضای شــورا این گونه در نظر دارند
که «جمشید عین بیگی» به عنوان رئیس شــورای

ششم شهر بجنورد« ،احمدرضا یزدانی» به عنوان
نایب رئیس شورا« ،یوسف مغروری» به عنوان خزانه
دار« ،مهدی معلم» به عنوان منشی اول و «مهرداد
رحمتی» به عنوان منشی دوم شورای ششم در جلسه
رسمی انتخاب شوند.
همچنین طبق صحبت های انجام شده قرار است،
در اولین جلسه رسمی شورای شهر« ،علی اربابی»
به عنوان رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی،
«مهدی معلم» به عنوان رئیس کمیسیون محیط
زیست و خدمات شهری« ،جمشید عین بیگی»
به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی
و جــوانــان« ،مصطفی دلــیــریــان» بــه عــنــوان رئیس
کمیسیون ورزش« ،یــوســف مــغــروری» بــه عنوان

گزارشی از آخرین جلسه دوره پنجم شورای شهر بجنورد

تحویل شهرداری با  30میلیارد
در حساب و بدهی  42میلیارد تومانی
جلسه «محمدی» رئیس ش ــورای شهر بجنورد
گفت :اقدامات خوبی در این دوره از شورا انجام
شــده اســت و اعضا با همدلی وظایف محوله را

علی نیا -آخرین جلسه دوره پنجم شورای اسالمی
شهر بجنورد با حضور  7نفر از اعضا و شهردار
بجنورد برگزار شد .به گزارش خبرنگارما ،در این

رئیس سازمان صمت خبر داد:

 ۱۳۶پرونده تخلف در زمینه آرد

شیری -امسال  136پرونده تخلف در زمینه آرد
در استان به تعزیرات حکومتی معرفی شد که عمده
تخلف هــا فــروش خــارج از شبکه ،احتکار و گــران
فروشی بود .رئیس سازمان صمت خراسان شمالی
روز گذشته در جمع خبرنگاران استان در کارخانه
قند با بیان این مطلب همچنین به موضوع افزایش

نرخ نان پرداخت و خاطرنشان کرد :خراسان شمالی
تنها استانی است که نرخ نان یارانه ای آن زیر هزار
تومان است« .حسین حاجی بگلو» اضافه کرد :از آن
جایی که هنوز کارگروه آرد و نان به منظور تصویب
نــرخ نــان تشکیل نشده اســت ،افــزایــش نــرخ نــان با
تصمیم گیری اتحادیه نانوایان و اتاق اصناف و نظارت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی:

وضعیت کرونایی استان بحرانی است
هشدار درباره هندی شدن شرایط کرونایی خراسان شمالی

حــیــدرزاده -وضعیت کرونا در خــراســان شمالی
بحرانی است ،دوشنبه شب  250بیمار مبتال به کرونا
در بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد بستری بودند
که بی سابقه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان
این مطلب در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا افزود :هیچ وقت تعداد بیماران کرونایی که در
بیمارستان امام حسن(ع) بستری بودند ،به این تعداد
نرسیده بود و اورژانس این بیمارستان تقریب ًا پر است
و  40تخت جدید در هر جایی پیدا کردیم ،گذاشتیم.
دکتر «هاشمی» گفت :بخشی را در بیمارستان امام
علی(ع) خالی کردیم که بیماران مبتال به کرونا
بستری شوند ،همچنین  2هفته است که  15تخت در
بیمارستان امام رضا(ع) فعال شده و سه شنبه(دیروز)

 20تخت را در طبقه باالی اورژانس این بیمارستان
به ایــن امــر اختصاص دادیــم .او با اشــاره به جلسه
هایی که برای پذیرش بیماران کرونایی با بیمارستان
های تامین اجتماعی و ارتش برگزار شده است ،از
اعــام آمادگی بیمارستان ارتــش خبر و ادامــه داد:
بیمارستان تامین اجتماعی با وجود این که قول داد
اما بیماران را پذیرش نکرد و اگر الزم باشد ،می تواند
بخش زنان و نــوزادان را به بیمارستان بنت الهدی
منتقل کند.
او شرایط کرونایی استان را بسیار بد توصیف و
اظهارکرد :استرس داریم تخت ها پر شود و بیماران
پشت در بیمارستان بمانند ،روزانه  100بیمار
کرونایی در استان بستری می شوند و هیچ گاه به این
آمار نرسیده بودیم و اکنون  4روز است که به زیر 100

کالهبرداری در قالب پیامک شکایت
حیدرزاده -کالهبرداران با ترفندهای مختلف
تالش می کنند طعمه های خود را شکار و آن ها را
گرفتار کنند .این کالهبرداران به حضور فیزیکی
و جیب بری نیاز ندارند و از طریق فضای مجازی
و شماره های تلفن همراه راحت تر کاله قربانیان
شان را برمی دارند .یکی از راه هایی که این افراد
این روزها به آن رو آورده اند ،ارسال پیامک شکایت
از مشترک تلفن همراه اســت ،به طــوری که فرد
زمانی که پیامک شکایت را می بیند کنجکاو می

شکارچی قوچ
در تور قانون

شود و برای این که از آن سر در بیاورد ،سریع وارد
عمل می شود.یکی از شهروندان که با این روش
سرکیسه شده است ،گفت :چند روز قبل پیامکی
دریافت کردم مبنی بر این که از من شکایت شده
است .با وجود این که مطمئن بودم ،کار خالفی
نکرده ام و بعید می دانستم کسی از من شکایت
کرده باشد ،باز هم پیگیر موضوع شدم.او افزود:
در این پیامک آمده بود باید  2هزار تومان به شماره
حسابی که ارسال شده ،واریز کنم تا مشخص شود

یک شکارچی متخلف قوچ وحشی در تور قانون افتاد.
بنا بر اظهارات رئیس اداره حفاظت محیط زیست راز و
جرگالن ،یک شکارچی متخلف به شکار یک رأس قوچ
وحشی در مناطق آزاد اقدام و برای فرار از قانون اجزای

ماسک ،از ما و اطرافیانمانI
در برابر ویروس کرونا محافظت میکند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری
و «احمدرضا یزدانی» به عنوان رئیس کمیسیون
نظارت و حقوقی دوره ششم شورای اسالمی شهر
بجنورد انتخاب شوند.
در همین حــال 2 ،گزینه نهایی صندلی شهردار
بجنورد ،روز گذشته مشخص شدند .گفتنی است
دوشنبه شب خبر انتخاب «علی گ ــودرزی» ،یکی
از  5کاندیدای مرحله نیمه نهایی انتخاب شهردار
آینده بجنورد ،به عنوان سرپرست منتخب شهرداری
در فضای مجازی منتشر شــد .برخی گمانه زنی
می کردند که احتما ً
ال گزینه نهایی شــورای ششم
برای صندلی شهردار بجنورد «گودرزی» است ،اما
صحبت های عضو شورای ششم نشان داد که  2نفر

انجام داده اند«.امانی» عضو شورای اسالمی شهر
هم گفت :طرح های خوبی در این دوره در زمینه
شناسایی ناهنجاری های ترافیکی شهر بجنورد،
آسیب شناسی دفن زباله و ...مطالعه و بررسی شد.
«جباری» دیگر عضو شورای اسالمی شهر بجنورد
هم اظهار کــرد 340 :میلیارد تومان طلب ما از
دولت است ولی با وجود تالش هایی که انجام داده
ایم به سرانجام نرسیده است.
شهردار بجنورد هم در این جلسه گزارش عملکرد

کرونا؛  5فوتی جدید
دیگر به فینال انتخاب شهردار راه یافته اند« .افشین
فر» ،یکی از منتخبان ششمین دوره شورای اسالمی
شهر بجنورد عصر روز گذشته به خبرنگار ما گفت:
«علی نجفی» و «مرتضی رحمانی مطلق»  2کاندیدای
نهایی شورای ششم به عنوان شهردار آینده بجنورد
هستند.
وی با اشاره به این که تمام تالش منتخبان این دوره
فراهم کردن شرایط مناسب برای انتخاب شهردار
با شاخص های مد نظر اعضای شورای شهر است،
افـــزود :کــار مهندسی و برنامه ریــزی شــده توسط
اعضای این دوره برای انتخاب شهردار در حال انجام
اســت و ان ش ــاءا ...بتوانیم شاهد تغییر و تحوالت
اساسی در شهر باشیم.

نهایی خود را تقدیم اعضای شــورای شهر کرد و
گفت :در حالی شهرداری را تحویل می دهیم که
 30میلیارد تومان پول در حساب های آن وجود
دارد.
«زارعــی» با اشاره به این که  6میلیارد تومان سه
شنبه اسناد خزانه بــرای شــهــرداری صــادر شد،
افزود :کل بدهی ما  42میلیارد تومان است ،البته
می توان  6میلیارد تومان را از حساب بدهی ها
کسر کرد.

ســازمــان صمت انــجــام شـــد.وی خاطرنشان کــرد:
کارگروه آرد و نان در دولت جدید تشکیل و تصمیم
گیری نهایی انجام خواهد شد.
وی گفت :واگذاری معدن در خراسان شمالی نسبت
به سال گذشته  540درصد افزایش یافت.
«حاجی بگلو» ادامــه داد :از  6هــزار واحــد معدنی
واگــذار شده در کشور ،سهم خراسان شمالی 76
واحــد بــود کــه نسبت بــه ســال گذشته  76درصــد
افــزایــش داش ــت .وی افـــزود :طــی  4مــاه امــســال 2
سرمایه گذار برای سرمایه گذاری فراوری محصول

در معدن باریت اعالم آمادگی کردند که تاکنون جواز
تاسیس آن را صادر کرده ایم« .حاجی بگلو» افزود:
اکنون  330واحد صنعتی و  259واحد معدنی در
استان فعال هستند و در  4ماه امسال  112جواز
صنعتی دیگر صادر کردیم.وی تصریح کرد :سازمان
صمت بابت  5پروانه بهره برداری و گواهی کشف به
ارزش  84میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری صادر
کــرد.وی ادامــه داد 50 :هــزار واحــد صنعتی ،انبار
و مغازه در استان داریم که فقط توسط  30بازرس
نظارت های الزم انجام می شود.

نفر نرسیده ایم.او خاطرنشان کرد :به سمت پر شدن
بیمارستان ها می رویم چون بیماران کرونایی باید 3
تا  5روز بستری شوند تا داروهای شان را بگیرند.
او با اشاره به ارائه خدمات به بیماران سرپایی کرونایی
در بیمارستان امام رضا(ع) افزود :اکثر افرادی که
بستری می شوند کسانی هستند که در مراسم عزا
یا عروسی حضور یافته اند؛ عروسی هایی در حاشیه
شهرهای بجنورد ،شیروان و آشخانه با جمعیت 500
نفر به باال برگزار شده است.
او با بیان ایــن که تاالرها همچنان بــاز و نیاز است
متولیان ورود کنند ،افــزود :بیمارستان ها تا حدی
بــرای پذیرش بیماران کرونایی جا دارنــد بعد می
خواهیم چه کار کنیم؟ مانند هند می شویم!
«بــــرادران» مــعــاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار خراسان شمالی هم با اظهار تاسف از فعال
بودن تاالرها و با بیان این که همه مسئول این موضوع
هستیم ،اظهارکرد :دوشنبه شب عروسی در بجنورد
با  800 ،700نفر برگزار شد و ما در مقابل سالمت
مــردم مسئولیم.او با اشــاره به این که  450نفر در
استان درگیر کرونا هستند ،افزود :طبق مصوبه ستاد

مدیریت بیماری کرونا تفرجگاه ها ،بوستان ها و پارک
ها تعطیل هستند اما در آن جاها مسابقه برگزار می
شود ،در حالی که انسداد مبادی ورودی پارک ها کار
سختی نیست.
او با تاکید بر این که اگر سیل مراجعات اتفاق بیفتد،
ممکن اســت شرمنده مــردم شویم ،اضافه کــرد :با
توجه به وضعیت بحرانی کرونا باید تمام دستگاه
هــای اجــرایــی ،قضایی و انتظامی بــه شکل جدی
پای کار باشند .وی ادامه داد :کمیته های نظارتی
حتما تشکیل شوند و مقامات انتظامی و امنیتی،
فرمانداران و نمایندگان فرمانداران باید در کف
خیابان حضور یابند زیرا کار از برگزاری جلسه گذشته
است.
به گفته «بــرادران» ،هم اکنون  ۴۵۰بیمار کرونایی
در بیمارستان های استان بستری هستند که بسیار
نگران کننده است ،باید به مردم هشدار داده شود
و آژیر خطر به صدا در آید.
«عوض زاده» فرماندار بجنورد از پلمب حدود  8تاالر
در مرکز استان خبر داد که به گفته او ،بعد از مدت
کوتاهی فک پلمب شده است.

محتوای شکایت چیست .با خودم گفتم  2هزار
تومان که مبلغی نیست اما به محض واریــز800،
هزار تومان از حسابم برداشت شد.
او خاطرنشان کرد :روز قبل از آن مبلغ زیادی در
حسابم داشتم که آن را انتقال دادم و فقط 800
هزار تومان برای پرداخت قسط نگه داشتم.
شهروندی دیگر که پس از دریافت پیامکی مبنی بر
شکایت ،برای بررسی علت آن مبلغی را واریز کرده
بود ،گفت :هیچ وقت به پیامک های مشکوک که
منبع آن ها مشخص نبود پاسخ نمی دادم و آن ها
را پاک می کردم اما این بار وقتی دیدم صحبت
از شکایت قضایی است ،فریب خوردم و به لینک

الشه را در خانه همسایه خود پنهان می کند .بعد از
گزارش های مردمی یگان حفاظت محیط زیست و
ماموران مرزی وارد عمل شدند و از منزل فرد متخلف
اجزای الشه را کشف و ضبط کردند« .رخشا» اعالم

معرفی شده متصل شدم و هر چه با شماره تلفنی
که پیامک را ارسال کرده بود ،تماس گرفتم کسی
پاسخ نــداد.او افــزود :بعد از این که  2هزار تومان
را واریز کردم هیچ اتفاقی نیفتاد و متن شکایت یا
سایتی که به آن مراجعه کنم ،برایم ارسال نشد و
تا شب تلفن همراهم را چک می کردم اما باز هم
اتفاقی نیفتاد.او اظهارکرد :فردای آن روز وقتی
برای خرید به فروشگاه مراجعه کردم ،متوجه شدم
حسابم موجودی نــدارد ،در حالی که  3میلیون
تومان پول داشتم اما از آن جایی پیامک بانکی
برایم نمی آمد متوجه کالهبرداری و برداشت از
حسابم نشده بودم.

کرد :عالوه بر اجزای الشه قوچ وحشی ،سایر ادوات
شکار از متخلف کشف و وی برای سیر مراحل قانونی
به مراجع قضایی معرفی شد .طبق قانون جریمه شکار
غیرمجاز هر رأس قوچ وحشی  250میلیون ریال است.

گروه خبر -با اعالم نتایج قطعی آزمایش های
انــجــام شــده طــی  24ساعت منتهی بــه ظهر
روز گذشته ،متاسفانه  5نفر از بیماران مبتال
به کرونا در استان فــوت و  124بیمار جدید
بستری شدند .دکتر «هاشمی» ،رئیس دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی با اعالم این خبر
اظهارکرد :در همین مدت با بستری بیماران جدید
 501بیمار دارای عالیم کووید  19در بیمارستان
های استان بستری بودند.

تیم لیگ برتری استان در
آستانه فروش

سیما وحدانی -تیم فوتسال کیمیای اسفراین
در لیگ برتر روزهای پر التهابی را می گذراند و
سرنوشت این تیم هنوز در هاله ای از ابهام است.
سرمربی تیم کیمیای اسفراین در گفت و گوی
اختصاصی با خبرنگار ما می افــزایــد :ایــن تیم
برای حفظ سهمیه حضور در لیگ برتر با تمام
توان مقابله کرد و در بین تیم های مدعی که با
رقم های باال قرارداد داشتند برای حفظ سهمیه
تالش کرد اما حاال مجبور به فروش سهمیه اش
شده است.
«زهرا حاتمی» خاطرنشان می کند :تا  14مرداد
برای واریز مبلغ ورودی مسابقات فرصت داریم که
باید  35میلیون تومان واریز کنیم و  18مرداد نیز
قرعه کشی صورت می گیرد اما مذاکرات صورت
گرفته نتیجه بخش نبود.وی با بیان این که به یک
میلیارد تومان اعتبار برای رقابت در لیگ برتر نیاز
داریم ابراز امیدواری می کند :با حمایت صنایع
استان و همت مسئوالن بتوانند تجربه بازی بهتر با
نتایج مناسب تری داشته باشند.
او با تاکید بر این که  50درصد بازیکنان کیمیای
اسفراین را افراد بومی تشکیل داده اند می افزاید:
برنامه بــرای ســال دوم حضور بازیکنان بومی
در ترکیب تیم بود که متاسفانه تیم ک ً
ال منحل
شد«.حاتمی» به پیشینه این تیم اشاره می کند که
 7سال در لیگ دسته یک و یک سال در لیگ برتر
به رقابت پرداخت و در لیگ برتر با  9باخت 2 ،برد
و یک تساوی تنها به حفظ سهمیه قناعت کرد و به
خاطر شرایط نامناسب مالی ،امکان کسب بهتر
نتایج امکان پذیر نبود.وی کم تجربگی بازیکنان،
قرارداد پایین با بازیکنان و نداشتن اعتبار کافی
بــرای تامین مخارج را از مهم ترین دغدغه های
پیش روی ایــن تیم لیگ برتری می دانــد که در
جدال با برترین های کشور کم آورد و باید برای
فروش سهمیه اش اقدام شود.

مدرک درجه یک هنری برای
«حسین ولی نژاد گلیان»

مرتضوی -اســتــاد «حسین ولــی نــژاد گلیان»،
نوازنده موسیقی مقامی خراسان شمالی موفق به
کسب مدرک درجه یک هنری از شورای ارزشیابی
هنرمندان کشور شد.معاون امور هنری و سینمایی
اداره کــل فرهنگ و ارشـــاد اســامــی خــراســان
شمالی با اعالم این خبر گفت :تاکنون  ۳۱نفر از
هنرمندان موفق به دریافت درجه هنری شده اند
که  ۶نفر از آن ها دارای مدرک درجه یک هنری
هستند و استاد «حسین ولی نژاد گلیان» به تازگی
به جمع هنرمندان دارای مدرک درجه یک استان
پیوسته و ششمین نفر است«.ابوالحسن حیدری»
ادامه داد :هنرمندانی که تاکنون موفق به دریافت
درجه هنری شده اند در رشته های موسیقی ،تئاتر
و خوشنویسی فعالیت می کنند.وی از ارســال ۸
پرونده در رشته موسیقی برای دریافت درجه هنری
خبر داد و افزود :مرحوم سهراب محمدی ،استاد
قلی پور ،استاد حسین عزیزی ،مداح نیا ،آدینه
پور و حسین ولی نژاد گلیان در زمره هنرمندانی
هستند که موفق به دریافت درجه یک هنری شده
اند.گزارش خبرنگار ما حاکی است« :حسین ولی
نژاد گلیان» از استادان و نوازندگان بزرگ دوتار
و از مهم ترین راویــان فرهنگ موسیقایی شرق
ایران و خراسان است و سلطان رضا ،علی بخشی
گل افروز ،حاج حیدر کارگر ،به همراه بخشی گل
افروز و داوود بخشی گلیانی از مهم ترین استادان
وی بوده اند.

