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 پرسش های بی پاسخ در جلسه 
معارفه مدیرکل راه و شهرسازی

با افزایش آمار قربانیان؛

آنفلوانزا باز هم ناقوس مرگ را نواخت

احتمال سیالبی شدن مسیل ها 

دما 8 درجه کاهش می یابد

بازارهای مناسبتی

گفت و گو با سارق حرفه ای در شیروان

 سرقت خودرو 
در 3 سوت

Kدوشنبه       ۱8 آذر ۱۳۹8    ۱2 ربیع الثانی۱44۱   ۹ دسامبر 20۱۹      8 صفحه     شماره ۳۱۵۶     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

رئیس ستاد انتخابات تشریح کرد:

تحلیل شرایط نامزدهای بهارستان

صفحه 2

8۱ درصد اعتبار جاده مرگ نرسید

وعده وزیر فقط ۱۹ درصد

زاویه های جدید از پرونده مدیران قیری 

مدیرکل دماغ سوخته

صفحه ۲

صفحه ۶

ی
س: تزیین

عک

صفحه ۳

گزارشی از قیمت ها

برچسب نامرئی روی کاالها
انگار ماموران نظارت نیستند

متفرقه

همشهری گرامی  به منظور رفع نیازهای روزمره شما تعداد زیادی آگهی در نیازمندی های خراسان شمالی چاپ  می شود از آنجایی که وظیفه این رسانه  اطالع رسانی به منظور سهولت در داد وستد میباشد ،لذا مسئولیتی درباره  محتوای آگهی ندارد 

لطفًا هنگام داد وستد ،با روشهای مقتضی ،اطمینان الزم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید .

نصب وفروش ایزوگام شرق تهران بابهترین 

کیفیت,پنج سال بیمه,ده سال ضمانت رفع 

خرابی ونم دراسرع وقت بازدیدازمحل کار 

جهت رفع خرابی ونم بصورت رایگان  امینی 

09052053890  09151867265 فر 

گچبری پیش ساخته  

فروش و نصب انواع 

گچبری پیش ساخته 

شامل دور المپی ، ابزار 

سقفی و گلویی ،اپن 

و ستون در طرحهای 

متنوع گچکاری  

گچبری پیش ساخته 

ودستی،نقاشی 

ساختمان،کاغذ 

دیواری  شومینه و 

انواع کفپوش اپوکسی  

فروش انواع کاغذ و 

پوستر دیواری همراه   

  09153840748
مومنی 

 گچبری پاسارگاد 
بجنورد 

آب بندی استخر 

شنا جکوزی پرورش 

ماهی و کشاورزی 

، پشت بام   انبار، 

نمای ساختمان  

با تکنولوژی بر 

پایه نانو 100 

درصدتضمینی با 

ضمانت محصول 

کشور اسپانیا  ضد 

جلبک ،ضد خزه  

ضد قارچ ،آنتی 

باکتریال  مقاومت 

باال وعمر مفید  

مهندس ، یزدانی   

 09919967485

اجرای فنس و سیم 

خاردار ) ساده 

و حلقوی ( در 

سریعترین زمان 

ممکن با دستگاه 

مخصوص صدیقی 

09151864539

خدمات ساختمانی 

کوروش . رفع نم رطوبت 

وتعمیرات کف سرویس 

بهداشتی با نسل جدید 

عایق های :رطوبتی 

,حرارتی,صوتی 

نانو محصول کشور 

اسپانیا. جهت آب 

بندی نمودن انواع 

استخر شنا ،کشاورزی 

و پرورش ماهی، ضد آب 

نمودن بندکشی کف 

سرویسها,تراس,پشت 

بام وسطوح  سرامیک 

موزاییک، نمای 

ساختمان ،برکه ها ،آب 

نماها وآب انبارها با بهره 

گیری ازموادضدآب 

گریز نانویی ضدجلبک 

وخزه ضد شوره  یک بار 

برای همیشه از شرنم 

ورطوبت  راحت شوید   

بامدیریت: کوروش.   

     09159845026

نمایندگی مجاز 

بوتان  پکیج 

آبگرمکن نصب 

-تعمیر  همراه 

   09155841130
دفتر 

 09158871130

امیریه شمالی 

خ نامجو جنب 

حسینیه حاج حجت 

جواد پورعلی  

کناف ایران 

  فروش مصالح سقف کاذب کناف به قیمت 

درب کارخانه در تنها عاملیت فروش 

خراسان شمالی 09152480038

 انواع سیمانکاری  آستر،رویه تگرگی  در 

طرح واندازه مختلف رنگی سیمانکاری دور 

باغات وخرده کاربنایی   09159845026 

شرکت نرده سازان 

خراسان شمالی اجراو 

طراحی نرده ساختمان 

لوله وقوطی حفاظ 

روی دیوار وجوشکاری  

گاز وغیره تماس 

09157867784عزیزی

فروشگاه آداک 

بهترین قیمت 

های سقف کاذب 

را از ما بخواهید. 

 09157167382

             پوشاک ایران 

مدتولید باکیفیت 

ترین لباسها با 

پارچه های ایرانی 

تنوع در رنگ 

قیمت کت و شلوار 

115الی350  

شلوار تک از 

25الی 65 پیراهن 

25الی45 کت 

تک 130الی250 

شلوار پسرانه 

کتان35الی45       

       بجنوردمدرس بین 

چهار راه دانش 

آموز و شهید 

فهمیده مغازه  

 9 32249403

قابل توجه مالکین 

ساختمانهای  در 

دست ساخت هدیه 

ویژه فروشگاه 

"برق و صنعت 

تابش" تخفیف 50 

درصدی در سود 

فروش کاالهای 

برقی اعم از سیم و 

کابل، کلید و پریز 

و لوازم روشنایی 

آدرس ما: خیابان 

17 شهریور 

شمالی، ابتدای 

خیابان شهید صفا

تلفن تماس: 

     09151872080

  32221350

افتخار داریم که در خدمت مردم خراسان 

شمالی هستیم تعمیرات بخاری آبگرمکن 

ــرد وگــــرم  جــوشــکــاری  ــه کــشــی سـ ــول ل

ولت  قوطی   لوله  پله  راه  نــرده  طراحی 

نبش  ملکش  آدرس  کــاری   راویــز  پست 

 09157867784  10 سیدالشهدای 

عـــزیـــزی کــــارازمــــا رضـــایـــت ازشــمــا

خودرو

اجرای کابینت کالسیک 

و مدرن بااجرای طراحی 

سه بعدی برای مکان 

مورد نظر با بهترین 

کیفیت وسریع ترین 

زمان ممکن با بیش 

پانزده سال سابقه کار در 

هرمزگان به صورت نقد 

و اقساط در خدمت شما 

همشهریان عزیز میباشیم 

.با اجرای هر واحد کار 

یک جا کفشی به صورت 

اشانتیون برای شما اجرا 

میشود .مدیریت رحمانی 

آدرس محل کار صندل 

آباد  09373806634 

 09362328519

افتخار داریم که در 

خدمت مردم خراسان 

شمالی هستیم 

تعمیرات بخاری 

آبگرمکن لوله کشی 

سردگرم  جوشکاری 

طراحی نرده راه پله 

لوله قوطی راویز کاری  

آدرس ملکش نبش 

سیداشهدای 10 تماس 

 09157867784

عزیزی کارازما رضایت 

تیباصندوق 

دار سفارشی 

مدل98خشک  

معاوضه با 

پراید دوگانه 

سمند ، پارس 

  09151895467

آپارتمان فروشی 

میدان cngگلستان 

14طبقه3آسانسور 

دارد متراژ110فی 

متری3.7  

09151869799

  09154896299

رهن و اجاره مغازه 

تجاری  30 متر  

کاشی و سرامیک  

شیشه سکوریت و 

کرکره برقی  جنوبی  

دهنه 4.5 متر  نوساز

مناسب جهت 

سوپری، آرایشگاه 

و .... رهن 5 م  

اجاره 400 ت  قابل 

تبدیل به رهن کامل  

  09375841361

گچ کاری و ابزار 

گلویی قاب گل 

سقفی و اپن با 

کیفیت عالی 
و تضمینی 

 09151875760

پیرایش

مغازه اجاره ای 

میدان cngخ 

گلستان 7 دهنه 6 

متراژ36متر رهن 

کامل 35میلیون 

قابل تبدیل به کرایه  

    09151869799

 09154896299

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

۵ ادب و هنر          دوشنبه  ۱۸ آذر ۱۳9۸     ۱۲ ربیع الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۵۶

توسعه متوازن؛ گامی برای 

رونق اقتصاد هنر

مقوله اقتصاد هنر سال هاست از سوی اهالی هنر 

مطرح و بر نقش و اهمیت آن در توسعه فرهنگی و 

اقتصادی تاکید شده است؛ مقوله ای که در کالن 

عرضه  بسترهای  بودن  فراهم  واسطه  به  شهرها 

در  اساسی  و  مهم  اصل  یک  عنوان  به  فــروش،  و  

اقتصاد جا افتاده تا جایی که این باور ایجاد شده 

که مصرف کاالهای فرهنگی یکی از شاخص های 

توسعه یافتگی است. 

ویژه  جایگاه  شهری  مدیریت  عرصه  در  چند  هر 

اگر  گفت  باید  امــا  اســت  مشهود  کاماًل  فرهنگ 

اعتالی  راســتــای  در  شهری  مدیریت  مجموعه 

و  فرهنگی  توسعه  شــاهــد  کند  ــالش  ت فرهنگ 

به  متاسفانه  که  حالی  در  بود  خواهیم  اقتصادی 

ها  شهرستان  در  شاید  و  باید  که  طور  آن  امر  این 

پرداخته نشده است. 

هنرمندان خراسان شمالی در طول این سال ها 

نتوانستند  هدفمند  های  سیاست  نبود  دلیل  به 

بهره برداری درستی از رویدادهای هنری داشته 

در  موجود  های  ظرفیت  به  توجه  با  اما  باشند، 

استفاده  به  افــراد  مندی  عالقه  میزان  و  استان 

مناسب  بسترسازی  با  تــوان  می  هنری  آثــار  از 

اقتصاد  چرخه  سالم،  رقابتی  فضای  ایجاد  و 

پای  به  پا  هنر  و  اقتصاد  که  روزگــاری  در  را  هنر 

تالش،  با  جز  این  و  کرد  پویا  اند،  حرکت  در  هم 

همفکری و همیاری اهالی هنر، مردم، مسئوالن 

انجام  و توسعه متوازن زیرساخت های فرهنگی 

نمی شود.

مسافر ماه 
تو

وقتی به سرزمین من برمی گردی

که دختران

 مسافر ماه باشند

صفیه کوهی
 

هیچ 
در ریاضیات من

یک منهای دو

یعنی

یک منهای تو

که مساوِی با هیچ است!

یدا... گودرزی
 

مرتضوی

ــای فـــراوان  ــش و قـــوس هـ بــعــد از ک ــه  ــر چ اگـ

همه  با  کتابخانه  این  شهر،  گلستان  کتابخانه 

اما و اگرهایش بعد از ورود استاندار  به ماجرای 

واگذار  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  به  آن 

از  ــاه  م  2 گذشت  بــا  ــد  رس مــی  بــه نظر  ــا  ام شــد 

چندانی  اقدام  هنوز  کتابخانه  واگــذاری  جریان 

و  است  نگرفته  انجام  آن  تجهیز  و  تکمیل  برای 

کتابخانه  رسیدن  سرانجام  به  مربوط  مسئوالن 

فرمانداری  سوی  از  اعتبار  تخصیص  به  منوط  را 

بر اساس ضرب االجلی که استاندار در  بجنورد 

دیدار  با مردم گلستان شهر به مسئوالن گوشزد 

کرده  بود، می دانند؛ دیداری که در آن خواسته 

برای  نظر  مــورد  اعتبار  هفته،   2 طی  بود  شده 

تکمیل این مکان تامین شود. 

این  از  ماه   2 گذشت  با  که  است  حالی  در  این 

ماجرا مسئوالن کتابخانه عمومی بجنورد، چشم 

اعتبار  تومان  میلیون   200 تخصیص  انتظار 

هستند تا ُمهر پایانی بر این داستان و تجهیز آن 

بزنند.

رئیس اداره کتابخانه عمومی بجنورد به اقدامات 

گلستان  کتابخانه  تحویل  از  بعد  گرفته  صــورت 

شهر در قالب تعویض شیشه های شکسته و نصب 

پروژه  این  برای  گوید:  می  و  پــردازد  می  دوربین 

داده  قول  استاندار  که  اعتباری  تخصیص  منتظر 

بود، هستیم.

»امیری« ادامه می دهد: بر این اساس، استاندار 

نامه ای به فرمانداری برای تخصیص اعتبار 200 

میلیون تومانی زده بود و ما منتظر تخصیص این 

اعتبار از سوی فرمانداری هستیم.

وی با اشاره به این که تجهیزات و منابع کتابخانه 

در  کند:  می  تصریح  است،  آمــاده  شهر  گلستان 

ریزی  برنامه  کمیته  در  را  مسئله  این  داریم  نظر 

برای  تر  سریع  چه  تا  هر  کنیم   مطرح  شهرستان 

تعیین تکلیف این مقوله اقدام شود.

 وی با بیان این که با تخصیص نیافتن این اعتبار 

بهره  شاهد  توان  نمی  و  رود   نمی  پیش  از  کاری 

در  کند:  می  اظهار  بود،  کتابخانه  این  از  برداری 

انشعابات  صــرف  اعتبار  ایــن  تخصیص،  صــورت 

روند  و  شود  می  بنا  تجهیز  به  مربوط  کسورات  و 

اقدامات سرعت پیدا می کند.

 وی با اظهار تاسف از این که قرار بود این اعتبار 

گوید:  مــی  کند،  پیدا  تخصیص  هفته  دو  طــی 

تاکنون این امر محقق نشده است و بدون اعتبار 

هم نمی توان اقدامی انجام داد.

این در حالی است که   وی خاطرنشان می کند: 

پیش از این، فرمانداری پیگیر تحویل کتابخانه از 

سوی ما بود.

»اعلمی« معاون برنامه ریزی و بودجه فرمانداری 

بجنورد هم در پاسخ به سوالی مبنی بر تخصیص 

نیافتن اعتبار برای کتابخانه گلستان شهر پس از 

پیگیری، از تخصیص 300 میلیون تومان اعتبار 

به کتابخانه های عمومی بجنورد سخن می گوید 

عمومی  های  کتابخانه  اداره  دهــد:  می  ادامــه  و 

و  اعتبار  تامین  بــرای  منبع  این  از  باید  بجنورد 

تکمیل پروژه اقدام کند. مدیرکل کتابخانه های 

گفته  این  از  پیش  هم  شمالی  خراسان  عمومی 

بود: تکمیل پروژه بر عهده کارشناسان این نهاد 

است و به محض این که پروژه تحویل داده شود، 

رایزنی ها با نهاد کتابخانه های کشور به منظور 

انجام  ــروژه  پ از  بـــرداری  بهره  ــد  رون در  تسریع 

 3 بود:  2،  داده  ادامه  گرفت.»جهانی«  خواهد 

سال گذشته است و هنوز نتوانسته ایم این پروژه 

تحویل  پروژه  این  زودتر  اگر  و  بگیریم  تحویل  را 

این  آینده  سال  نوروز  تا  توانیم  می  شود،  گرفته 

پروژه را به بهره برداری برسانیم.با این شرایط، 

تا  شود  باز  کی  است  قرار  ساله،   3 کور  گره  این 

حداقل بتوان با سر و سامان دادن به این پروژه 

ناتمام، اهالی گلستان شهر را از فضای فرهنگی 

برخوردار کرد؟

قفسه های ابهام درباره تکمیل کتابخانه گلستان شهر

برای این 
پروژه منتظر 

تخصیص 
اعتباری که 

استاندار قول 
داده بود، 

هستیم

 یادداشت 

 بر بال خیال 

  قاصدک  

  تازه های هنر   

»دلکوک« کوک می شود

گروه موسیقی »دلکوک« برای اجرا روی صحنه کوک می شود. مسئول 

انجمن موسیقی اسفراین درگفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که این 

به  جاری  ماه   22 تا  از20  محمدی«  »امیرحسین  سرپرستی  به  گروه 

هنرنمایی در مجتمع فرهنگی و هنری نسیم خواهد پرداخت، افزود: 

گروه  اعضای  ساخته  قطعه   5 که  پاپ   قطعه   12 اجرای  با  گروه  این 

است، برای عالقه مندان هنرنمایی خواهد کرد.»حسن پور« ادامه داد: 

در  انگیزه  ایجاد  و  بومی  هنرمندان  از  حمایت  راستای  در  حرکت  این 

فعاالن این عرصه انجام می شود.

۵0 اثر هنری مهمان »عمیق« می شود

می  عمیق  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  مهمان  هنری  اثــر   50 

ارشــاد  و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاونت  شود. سرپرست 

آثار  نمایشگاه  دومین  که  این  بیان  با  شمالی  خراسان  اسالمی 

طراحی و نقاشی »تجسم عمیق« در قالب 50 اثر از 18 شرکت 

در  جاری  ماه  نوزدهم  از  آثار  این  افزود:  شود،  می  دایر   کننده  

این مجتمع به نمایش درخواهد آمد.»حیدری« خاطرنشان کرد: 

این نمایشگاه تا بیست و ششم ماه جاری در 2 نوبت صبح و عصر 

دایر خواهد بود.

 تکمیل پروژه 9 ساله کتابخانه بام 

در گرو تامین اعتبار

نجفیان- تکمیل و بهره برداری از کتابخانه خیرساز روستای بام از 

توابع اسفراین در گرو تامین اعتبار است.

و  اعالم  اسفراین  عمومی  های  کتابخانه  اداره  رئیس  را  خبر  این 

از  بام  بنای کتابخانه عمومی خیرساز روستای  اظهار کرد: احداث 

ناتمام  پروژه  زمانی«،  ابراهیمی  »قاسم  گفته  شد.به  آغاز   8۹ سال 

پیشرفت  درصد   ۶0 اکنون  بام  روستای  خیرساز  عمومی  کتابخانه 

فیزیکی دارد.

اعضای  از  ــروزه«  ــی ف *»آرش 

ــر« اثــر  ــف گـــروه هــنــری »ص

را  حذفی«  »دور  نمایشی 

کارگردانی  روزها  این  در 

به  روزهـــا  ایــن  و  کند  مــی 

مشغول  بــازیــگــران  هــمــراه 

تمرین است تا در آینده نزدیک 

آن را روی صحنه ببرد.

فعاالن  فرخی« از  *»حسین 

عرصه نقاشی استان مشغول 

جمع آوری و آماده سازی 

و  اســت  ــارش  آث مجموعه 

در  را  ها  آن  دارد  نظر  در 

پایتخت  های  گالری  از  یکی 

به نمایش بگذارد.

مرتضوی

f.mortazavi@khorasannews.com

۵
ادب و هنر



کشور   1399 سال  بودجه  الیحه  در  خسروی- 
گرگان-  بهشهر-  بــزرگــراه  پـــروژه  احـــداث  ــرای  ب
ــروان- قــوچــان 100  ــی آزادشـــهـــر- بــجــنــورد- ش
توجه  با  است.  شده  بــرآورد  اعتبار  تومان  میلیارد 
محور  در  پروژه  این  از  وسیعی  محدوده  که  این  به 
به جاده مرگ، همچنان  بجنورد- گلستان موسوم 

استان  در  محور  این  از  ای  محدوده  و  است  ناتمام 
گلستان هنوز تکمیل نشده، در حالت طبیعی باید 
اعتبار اصلی به ترتیب برای این دو محدوده هزینه 
سال  بودجه  الیحه  ما،  خبرنگار  گــزارش  به  شود. 
جمهور  رئیس  سوی  از  گذشته  روز  کشور،   1399
به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد که در جدول 

اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای دستگاه 
امسال  مصوب  اعتبار   ،99 سال  در  اجرایی  های 
آزادشهر-  گرگان-  بهشهر-  بزرگراه  احداث  برای 
تومان  میلیارد   53 قوچان،  شیروان-  بجنورد- 
ذکر شده و به جز برآورد 100 میلیارد تومانی برای 
این  برای  نیز  تومانی  میلیارد   110 اعتبار  امسال، 
پروژه در سال 1400 اعالم شده است. نکته قابل 
این  اتمام  سال  جدول،  این  در  که  است  این  توجه 
خوشبینانه  در  یعنی  شده  ذکر   1402 مهم  پروژه 
 4 ــروژه  پ جمهور،  رئیس  وعــده  طبق  حالت  ترین 

آینده  سال  تا  گلستان  بجنورد-  محور  کردن  بانده 
به اتمام می رسد و طبیعتًا با این وصف، این پروژه 
این  مگر  ماند،  می  باقی  ناتمام  گلستان  استان  در 
که حداکثر زمان اجرای پروژه در جدول قید شده 
ها  بینی  پیش  از  زودتر  آن  اجرایی  عملیات  و  باشد 
پروژه  برای  شده  بینی  پیش  اعتبار  برسد.  پایان  به 
بجنورد-  آزادشــهــر-  گــرگــان-  بهشهر-  بــزرگــراه 
هم   1400 از  بعد  های  سال  در  قوچان  شیروان- 
تومان  هزار   300 و  میلیون   364 و  میلیارد   241

ذکر شده است.

IIیلداIشبIمیوه
های  دستگاه  آیا  است،  گران  بسیار  بازار  در  میوه 
متولی برای تامین میوه بازار شب یلدا فکری کرده 
اند یا نظارتی وجود دارد؟ قیمت میوه در مغازه ها 
شب  در  بازار  این  وضعیت  نگران  و  است  متفاوت 

یلدا هستم.

IIهاIعابربانکIآلودگی
تجهیزاتی  ترین  آلوده  از  بانک  عابر  های  دستگاه 
هستند که در طول روز با آن ها در ارتباط هستیم، 
با توجه به شیوع آنفلوانزا کاش مردم مراقب باشند 
ارتباط  در  ها  دستگاه  ایــن  با  ها  بچه  حداقل  تا 

نباشند.

IIورزشکارانIبهIکمک
شود؟  نمی  ورزشکاران  به  کمکی  استان  در  چرا 
حتی دستگاه متولی مدام از نبود اعتبار می نالد. 
باید سراغ  ورزشکاران حرفه ای و هدفمند استان 

چه کسی بروند تا مورد حمایت قرار گیرند؟
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بخش مهمی از جلسه شنبه شب بررسی مصوبه های 
محور  پروژه  موضوع  به  استان  به  جمهور  رئیس  سفر 
به  که  محوری  یافت؛  اختصاص  گلستان  بجنورد- 
مصوبات  بررسی  نشست  است.  موسوم  مرگ  جاده 
استان  به  جمهوری  ریاست  سفر  های  نامه  تفاهم  و 
این  پــروژه  دربــاره  اما  بود  شده  برگزار  هم  آذر  پنجم 
محور که درصدر مصوبات این سفر قرار دارد، خبری 
نشده  پرداخته  مصوبه  این  به  گویا  و  نشد  ای  رسانه 
در  آذر  سیزدهم  شمالی«  »خــراســان  روزنــامــه  و  بــود 
گزارشی به وضعیت این جاده پرداخت و نوشت: »10 
درخصوص  شهرسازی  و  راه  وزیر  االجل  ضرب  از  ماه 
این  از  قدم   10 حتی  امسال  اما  گذرد  می  محور  این 
جلسه  در  استاندار  است«.  نشده  برداری  بهره  پروژه 
جمهور  رئیس  سفر  های  مصوبه  شب بررسی  شنبه 
میلیارد   200 تعهد  به  اشــاره  با  شمالی  خراسان  به 
تومانی برای پروژه محور بجنورد- گلستان و محسوب 
شدن فقط 38 میلیارد تومان از این اعتبار در هزینه 
این  کامل  اختصاص  پیگیری  قول  مالی،  سال  کرد 
اعتبار  از  درصد   81 اظهارات  این  طبق  داد.  را  مبلغ 

جاده مرگ نرسید و فقط 19 درصد وعده وزیر محقق 
شد. نماینده شرکت ساخت هم در این جلسه، آخرین 
نوعی  به  تا  کــرد  تشریح  را  شــده  یــاد  ــروژه  پ وضعیت 
پرونده صدرنشین مصوبه های سفر »روحانی« دوباره 
بیفتد. استاندار خراسان  به جریان  و  بازگشایی شود 
شمالی در این جلسه به پیگیری تخصیص اعتبار برای 
اشاره  گلستان   بجنورد-  محور  راهسازی  عملیات 
کرد و گفت: با این که وزیر راه برای تکمیل این پروژه 
 38 اما  بود  کرده  تعهد  اعتبار  تومان  میلیارد   200
میلیارد تومان در هزینه کرد سال مالی محسوب شده 
کامل  اختصاص  بــرای  الزم  های  پیگیری  که  است 
اظهارکرد:  »شجاعی«  داد.دکتر  خواهم  انجام  را  آن 
آهن  راه  و  گلستان  بجنورد-  محور  اجـــرای  ــرای  ب
نباید  اکنون  و  دادیــم  قول  مردم  به  اسفراین  نقاب- 
به  اشاره  با  باشد.استاندار  مان  راه  سد  مشکلی  هیچ 
پروژه های مختلف مربوط به مصوبه های سفر رئیس 
جمهور به استان گفت: مدیران طرح های کوچک را 
که پیشرفت فیزیکی خوبی دارند زودتر اجرا و تکمیل 
کنند.وی خاطرنشان کرد: مدیران باید حتی با جابه 

جایی منابع، اعتبار طرح های کوچک را تأمین کنند و 
مصوبات سفر به طور جدی پیگیری شود.

تملک  و   9 ــاده  م حکم  اجــرای  ــرای  ب همچنین  وی 
نقاب-  ــن  آه راه  ملی  ــروژه  پـ ــه  ادامـ بـــرای  ــی  اراضـ
گفت:  وی  داد.  دستور  شیروان  بجنورد-  اسفراین- 
ملی  های  پــروژه  جمله  از  اسفراین  نقاب-  آهن  راه 
مصوب  آن  بــرای  ملی  اعتبارات  تخصیص  که  است 

شده و باید تا پایان سال مالی 99 تکمیل شود.
زمینه  در  آمده  پیش  مشکالت  به  اشاره  با  »شجاعی« 
افــزود:  آهــن  راه  ایــن  بــرای  روستا  در  ــی  اراض تملک 
به  مشکل  رفع  منظور  به  سال  دو  پــروژه  این  اجــرای 
اراضی  تملک  مسئله  اگر  اکنون  و  است  افتاده  تأخیر 
دوستانه حل نشود حکم ماده 9 در دستور کار برای 
آستان  همکاری  به  اشاره  با  گیرد.وی  می  قرار  اجرا 
پروژه  اجرای  برای  زمین  اختصاص  زمینه  در  قدس 
روستا   3 اهالی  با  هم  باز  کرد:  خاطرنشان  آهن  راه 
این صبر  از  اگر موافقت نکردند بیش  و  صحبت شود 
نماینده  کنید.  اجرایی  را   9 ماده  حکم  و  ندارد  معنا 
نقل  و  حمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت 

به  اشاره  با  جلسه  این  در  شمالی  خراسان  در  کشور 
اعتبار  تومان  میلیارد   400 اختصاص  شدن  مصوب 
راه  و  گلستان  بجنورد-  محور  پروژه   2 تکمیل  برای 
قطعه   5 در  پیمانکار   5 گفت:  اسفراین  نقاب-  آهن 
از محور بجنورد- گلستان مشغول به کار هستند که 
مسافت 73 کیلومتر از این محور، 82 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
»هنرور« افزود: 10 کیلومتر از این محور یک ماه آینده 
تکمیل می شود و 63  کیلومتر دیگر تا پایان سال 99 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به عملیات ساخت پروژه راه آهن نقاب- 
اسفراین در دو قطعه گفت: عملیات زیرسازی در دو 
اما  رسیده  پایان  به  پل  ساخت  و  پــروژه  این  از  قطعه 
هنوز عملیات ساخت در 12 کیلومتر از قطعه دوم به 

دلیل مسئله تملک اراضی باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: حکم ماده 9 را برای آزادسازی 
و تملک اراضی در این مسیر دریافت کرده ایم با این 
کنیم  برطرف  دوستانه  را  مسئله  بودیم  پیگیر  وجود 

ولی تاکنون همکاری نکرده اند.

۸۱ درصد اعتبار جاده مرگ نرسید

وعده وزیر فقط ۱۹ درصد

سهم محور بجنورد- گلستان از الیحه بودجه 99

رئیس ستاد انتخابات تشریح کرد:

تحلیل شرایط نامزدهای 
بهارستان

در  استان  انتخابات  ستاد  رئیس  محمدآگاهی- 
تحلیل ویژگی ها و شرایط 140 نامزد بهارستان، 
رده  در  نفر   36 حضور  و  فرهنگی   20 نــام  ثبت 
ها  ویژگی  این  جمله  از  را  سال   45 تا   41 سنی 
نام کننده  برشمرد. »حیاتی« جوان ترین فرد ثبت 
ساله   30 را  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  در 
را 68 ساله اعالم کرد که هر دو  در  ترین  و مسن 
حوزه انتخابیه بجنورد ثبت نام کرده اند. همچنین 
29 نفر از داوطلبان در رده سنی 51 تا 55 سال، 
28 نفر در رده سنی 46 تا 55 سال و 20 نفر در 
رده سنی 36 تا 40 سال و بقیه ثبت نام کنندگان 

در رده سنی 30 تا 68 سال قرار دارند.
اجتماعی  امنیتی،  ســیــاســی،  مــعــاون  گفته  بــه 
استاندار خراسان شمالی پس از فرهنگیان، افراد 
بازنشسته با 12 نفر بیشترین قشر ثبت نام کننده 
 3 شدگان  نام  ثبت  میان  در  هستند.  دوره  این  در 

بیکار وجود دارند. 
تفکیک  لحاظ  به  »حیاتی«  اظــهــارات  ــاس  اس بر 
بانوان  را  شدگان  نام  ثبت  درصد  جنسیتی، 14 
حدود  قبل  دوره  به  نسبت  که  دهند  می  تشکیل 
افزایش  از  حاکی  ایــن  و  داشته  افزایش  برابر   3
اساس  بر  است.  اجتماعی  امور  در  زنان  مشارکت 
نسبت  دوره  این  داوطلبان  تعداد  افزود:  وی  آمار، 
انتخابات  به  نسبت  و  درصد   47 گذشته  دوره  به 
او  اســت.  داشته  رشد  درصــد  قبل  360  دوره  دو 
افزایش تعداد داوطلبان را افزایش بلوغ اجتماعی 
ستاد  رئیس  گزارش  به  کرد.  تفسیر  استان  مردم 
نفر   21 نویسان  نام  مجموع  از  استان،  انتخابات 
ارشد،  نفر کارشناسی  دارای مدرک دکترا، 107 
حوزوی  نفر  پنج  و  ارشد  کارشناسی  معادل  نفر   6

هستند.
و  قوچان  انتخابیه  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
فاروج 37 نفر ثبت نام کرده اند که 35 نفر از این 

تعداد مرد بودند. 
هیئت   19 تمام  تشکیل  به  اشاره  با  همچنین  وی 
از  استان  های  بخش  و  ها  شهرستان  در  اجرایی 
این هیئت ها طی  بررسی صالحیت داوطلبان در 

10 روز آینده خبر داد.
کرد:  خاطرنشان  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
تذکر  انتخاباتی  تخلفات  بابت  کل  مدیر   5 تاکنون 
گرفته اند و کاندیداهایی که برای ثبت نام کارناوال 
تخلفات  با  بــرخــورد  در  بدانند  انــد  داده  تشکیل 
را  تخلفات  با  برخورد  و  هستیم  جدی  انتخاباتی 
در  و  کنیم  می  دنبال  جدیت  با  قانون  ُمــّر  مطابق 
برخورد  تخلفات  این  با  قانون  مطابق  زمانی  موعد 
منتظر  باید  متخلفان  کرد:  تصریح  وی  شود.  می 

عواقب اقدامات خود باشند.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

آغاز ساخت هتل در اسفراین

 17 که   7210 شماره  در  خراسان  روزنامه 
اردیبهشت 1353 به چاپ رسید، در مطلبی 
آغــاز  از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون  در 
در  است.  داده  خبر  اسفراین  در  هتل  ساخت 

این مطلب می خوانیم: 
»چون اسفراین فاقد هتل بود و مسافرینی که 
باین شهر وارد میشدند از این نظر ممکن بود 
در مضیقه جای مناسب باشند بر اثر پیگیری 
آغاز  شهرداری  هتل  ساختمانی  کار  شهردار 
مورد  نزدیک  آینده  در  اســت  امید  و  گردید 

استفاده قرار گیرد.« 
در مطلبی در صفحه 2 آمده است:

خراسان  کــشــاورزی  کل  اداره  »سخنگوی   
ــاری طرح  ــت در ســال زراعـــی ج ــالم داش اع
شهرستان  در  پنبه  کیفیت  بهبود  و  افزایش 
و  زراعی  به  2800هکتار  سطح  در  اسفراین 
شده  گذاشته  باجرا  بذر  تعویض  هکتار   700

است... 
بهای  تخفیف  بر  عالوه  گزارش  این  اساس  بر 
محصول  کشت  هکتار  هر  ازای  در  کود  و  بذر 
پنبه مبلغ پنجهزار ریال وام نقدی نیز از طریق 
شده  پــرداخــت  کــار  پنبه  بــکــشــاورزان  بانک 

است.«

خبر  حرف مردم    

اخبار

با  شمالی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  صدیقی- 
پیش بینی بارش برف و باران، کاهش 8 درجه ای دما 
و  رواناب  بارش ها در خصوص وقوع  بودن  و رگباری 

به  داد.  هشدار  منطقه  در  ها  مسیل  شدن  سیالبی 
گفته رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان با 
اواخر یک شنبه در استان  از  ناپایداری ها که  تشدید 

خواهد  ــه  ادام )امـــروز(  دوشنبه  ــر  اواخ تا  و  شد  آغــاز 
ارتفاعات  در  و  برق  و   رعد  و  رگبار  احتمال  داشــت، 

بارش برف و مه پیش بینی می شود.
 »هاشمی دوین« اعالم کرد: با توجه به رگباری بودن 
ها  مسیل  شدن  سیالبی  و  روانــاب  وقوع  ها،  بارش 
نیمه  در  خصوص  به  ــروز(  )ام دوشنبه  بعدازظهر  تا 
این  گفته  به  نیست.  انتظار  از  دور  استان  شمالی 

دوشنبه  از  ســرد  جریان  نفوذ  به  توجه  با  مسئول، 
)امروز( تا پایان هفته دما 8 درجه کاهش می یابد.

ساعت   24 طی  استان  هواشناسی  اعالم  اساس  بر   
منتهی به صبح یک شنبه دشت با کمینه دمای منفی 
با  ــاد  آب صفی  و  سردترین  ــراد،  گ سانتی  ــه  درج یک 
بیشینه دمای 16 درجه سانتی گراد باالی صفر، گرم 

ترین نقطه استان بود.

احتمال سیالبی شدن مسیل ها 

دما ۸ درجه کاهش می یابد

به  همگانی  تلفن  کاربران  آســان  دسترسی  منظور  به 
های  تلفن  رسانی  روز  به  طرح  شارژ،  قابل  های  کارت 
با  همزمان  شمالی  خراسان  منطقه  مخابرات  همگانی 
سراسر کشور اجرا شد. مدیر مخابرات خراسان شمالی 
با بیان این مطلب افزود: به همت شرکت مخابرات ایران 

از  ثابت  تلفن  حوزه  در  مناسبی  بسیار  های  زیرساخت 
هوشمند  های  دستگاه  سازی  بهینه  و  استفاده  جمله 
اســت.  شــده  انــجــام  کشور  ســراســر  در  همگانی  تلفن 
علیرضا هاشمی اظهارکرد: مشتریان برای فعال سازی 
مخابرات  مراکز  به  توانند  می  قدیمی  تلفن  های  کارت 

مشتری،  نام  به  تلفن  کارت  ثبت  از  پس  و  کنند  مراجعه 
در  و  یابد  می  اختصاص  تلفن  کــارت  به  رقمی   4 رمــز 
صورتی که مشتریان کارت تلفن جدید خریداری کنند 
آن کارت به نام مشتری ثبت می شود و رمز 4 رقمی به 

کارت تلفن اختصاص می یابد.

طرح به روز رسانی 
تلفن های همگانی
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گزارشی از قیمت ها

برچسب نامرئی روی کاالها
انگار ماموران نظارت نیستند 

 برای این که 
کاالیی را با 

قیمت واقعی 
خریداری کنیم 

باید به تمام 
فروشگاه های 

شهر برویم 
و نرخ ها را 
جویا شویم 

تا بتوانیم 
تشخیص دهیم 

قیمت یک کاال 
چقدر است

شیری

از  اگرچه  مشابه  اقــام  و  کاالها  قیمت  تفاوت   
خود  بــه  را  همه  توجه  و  ــت  داش ــود  وج گذشته 
جلب می کرد اما اکنون گویا این مسئله در بین 
بسیاری از کاالها و خدمات اپیدمی شده است و 
مختص به یک یا چند کاالی خاص نیست. با آن 
که روی اقام خوراکی از جمله ماکارونی، نمک، 
حبوبات، روغن و حتی شوینده ها قیمت مصرف 
فروشگاه  در  هم  باز  ولی  است  شده  درج  کننده 

های مختلف قیمت های متفاوتی دارند.

IIمشترکIدرد
اگر گشتی در برخی فروشگاه های مواد غذایی 
باشید،  زده  بجنورد  مختلف  های  سوپرمارکت  و 
متوجه این تفاوت قیمت ها که درد مشترک این 

روزهای شهروندان است، خواهید شد.
ــه  روزان مایحتاج  خرید  ــرای  ب کــه  شهروندانی 
مراجعه  غــذایــی  مــواد  ــای  ه فروشگاه  بــه  ــود  خ
بر  نظارت  و  کنترل  نبود  معتقدند:  انــد،  کــرده 
واحدهای صنفی موجب شده است تفاوت قیمت 

افسارگسیخته ای را شاهد باشیم.
تفاوت  خــودش  گفته  به  که  شهروندان  از  یکی 
زیاد  بازار  در  مختلف  کاالهای  و  اجناس  قیمت 
است، می افزاید: یک قوطی رب با برند مشخص 
بین 2 تا 4 هزار تومان در فروشگاه های مختلف، 
فروشنده  بــه  کــه  زمــانــی  و  دارد  قیمت  تــفــاوت 
را  جدید  و  قبلی  خریدهای  کنیم،  می  اعتراض 
دلیل آن مطرح می کند، در حالی که به نظر می 
رسد وقتی یک برند خاص از کارخانه مشخصی 
شاهد  نباید  شود  می  حمل  یکسان  مسافت  با 

تفاوت قیمت زیادی در فروشگاه ها باشیم.
را  ــن کــه کــاالیــی  ای ــرای  ب وی اظــهــار مــی کند: 
تمام  به  باید  کنیم  خــریــداری  واقعی  قیمت  با 
فروشگاه های شهر برویم و نرخ ها را جویا شویم 
چقدر  کاال  یک  قیمت  دهیم  تشخیص  بتوانیم  تا 

است.
در  گوید:  می  بــاره  این  در  دیگر  شهروندی  اما 
از  را  نظرم  مورد  اقام  کنم  می  سعی  توانم  حد 
این  چون  کنم  خریداری  محله  های  فروشگاه 
و  شهر  مرکز  هــای  فروشگاه  در  قیمت  تفاوت 

زنجیره ای بیشتر است.
او حتی به تفاوت قیمت حبوبات و میوه هم اشاره 
می کند و می گوید: در حالی که قیمت یک کیلو 

عدس مرغوب 5 هزار و 500 تومان اعام شده 
است اما این محصول در فروشگاه های مختلف 
تا 7 هزار و 500 تومان هم به فروش می رسد. به 
گفته او، باید نظارت بر بازار به اندازه ای قوی و 
مؤثر باشد که کسی نگران اختاف قیمت و گران 

فروشی نباشد.

IIIبازارIمتفاوتIحکایتI
ساعت ها در بازار قدم می زند و از این فروشگاه 
می  جویا  را  ها  قیمت  و  رود  می  فروشگاه  آن  به 
هزینه  کمترین  با  را  خریدهایش  بتواند  تا  شود 

انجام دهد.
 او می گوید: تاکنون فکر می کردم به دلیل درج 
تخلفی  مختلف،  اقــام  های  بسته  روی  قیمت 
این بخش صورت نمی گیرد و هر قیمتی که  در 
اما  کردم  می  پرداخت  کرد،  می  اعام  فروشنده 
چندی پیش به یکی از فروشگاه ها مراجعه کردم 
خریداری  داشتم  نیاز  که  را  کاالیی  قلم  چند  و 
تومانی   400 و  هزار   7 تخفیف  دیدن  با  و  کردم 
خریدهای  قیمت  مقایسه  با  اما  شدم  خوشحال 
مادرم که او هم اتفاقی همان چند قلم کاال را از 
شدم  متوجه  بود  کرده  خریداری  محله  فروشگاه 
هر کاالیی حداقل 500 تا 2 هزار تومان تفاوت 

قیمت دارد.
برند  یک  با  نمک  بسته  یک  کند:  می  اضافه  او 
خــریــداری  تــومــان   400 و  ــزار  ه  2 را  مشخص 
کرده بودم که مادرم همان برند را 2  هزار تومان 
و  هزار   4 را  تومانی   700 و  هزار   5 ماکارونی  یا 

800 تومان خریداری کرده بود. 

کاالیی  هر  خرید  برای  پس  آن  از  افزاید:  می  او 
می  جویا  را  ها  قیمت  فروشگاه  چندین  در  ابتدا 
هزینه  کمترین  با  را  نظرم  مــورد  اقــام  تا  شــوم 

خریداری کنم.
باور  این  بر  نیز  او  که  شهروندان  از  دیگر  یکی 
هم  بــاز  باشد  نظارت  ــازار  ب در  چقدر  هر  اســت، 
در  گوید:  می  دارد،  وجود  تخلف  برای  هایی  راه 
تشدید  بــازار  در  ها  نظارت  روزهــا  این  که  حالی 
مختلف  هــای  فروشگاه  در  ها  قیمت  امــا  شــده 
متفاوت است و کسی پاسخگوی این بی برنامگی 

و بی نظمی موجود در بازار نیست.
وی می افزاید: در حالی که روی یک برند روغن 
شده  درج  تومان   300 و  هزار   17 قیمت  مایع 
دریافت  تومان  هزار   18 آن  بابت  فروشنده  بود، 
می  قیمت  این  به  شده  اعام  ما  به  گفت  و  کرد 
توانید بفروشید اما در یک فروشگاه دیگر همان 
روغن با نرخ درج شده روی کاال فروخته می شد.
قیمت  تفاوت  همه  این  چرا  کند:  می  اظهار  وی 
در بازار طبیعی شده است؟  انگار نظارتی در این 

بخش از بازار انجام  نمی شود یا ضعیف است.
یکی دیگر از شهروندان نیز در این باره می گوید: 
تا به حال این تفاوت قیمت ها در بازار پوشاک به 
به  اکنون  اما  بود  برندهای مختلف مشهود  بهانه 

بازار اقام خوراکی هم رسیده است.
برخاف  نظری  فروشندگان  میان برخی  این  در 
گــران  مقصر  گویند:  مــی  و  دارنـــد  شــهــرونــدان 
فروشی و تفاوت قیمت ها، فروشندگان نیستند 
بلکه کارخانه ها و شرکت های پخش هستند که 

اعام  را  متفاوتی  قیمت  خرید،  از  مرحله  هر  در 
که  این  برای  ها  آن  از  برخی  گاهی  و  کنند  می 
را  کسبه  بفروشند،  را  طرفدارشان  بدون  کاالی 
اگر  و  به خرید آن می کنند  تهیه کاال ملزم  برای 
با  را  نظرشان  مــورد  محصول  نخرند  را  کاال  آن 
قیمت باالتری تحویل می دهند که کسبه ناگزیر 
به فروش محصول با قیمت های اعامی از سوی 

آن ها می شوند.
که  حالی  در  گــویــد:  مــی  فروشندگان  از  یکی 
اما برخی کارخانه ها  تقاضای خرید رب را دارم 
را  روغن  اگر  و  گذارند  می  هم  روغن  آن  کنار  در 
باالتری  قیمت  با  را  فرنگی  گوجه  رب  نخواهم 

حتی به نرخ مصرف کننده تحویل می دهند.
گزارش  این  در  خود  نام  ذکر  به  تمایلی  که  وی 
انــدازه  به  مــردم  خرید  قــدرت  گوید:  می  نــدارد، 
کارتن  یک  گذشته  در  اگر  که  است  شده  کم  ای 
و  خرم  می  را  آن  نصف  اکنون  خریدم  می  چای 
متأسفانه در این شرایط متضرر می شوم چون در 
مرحله بعدی خرید، با قیمت های باالتری مواجه 
می شوم و هر چقدر سود قانونی ام را کم می کنم 

باز هم قیمت ها باالست.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت خراسان 
که  کاالهایی  گوید:  می  باره  این  در  نیز  شمالی 
روی آن ها قیمت مصرف کننده درج شده است 
با همان قیمت عرضه شود و در صورتی که  باید 
شدند،  مواجه  موضوع  این  خاف  با  شهروندان 
انجام  الزم  برخورد  تا  دهند  گــزارش  را  مراتب 
ها  بازرسی  در  افزاید:  می  فر«  شود.»کرمیان 
فاکتورهای خرید بررسی می شود و اگر کارخانه 
ها گران فروشی کرده باشند برای آن ها پرونده 
فروشی  گران  فروشنده  اگر  و  شود  می  تشکیل 

کرده باشد با او برخورد می شود.
وی خاطرنشان می کند: عامان و عمده فروشان 
موظف هستند درصد سود قانونی خود را لحاظ 
کنند و اگر کسی آن را رعایت نکند برخورد می 
که  ای  دوره  اکیپ   6 بر  عاوه  او،  گفته  شود.به 
روزانه در بازار حضور دارند، گشت های مشترک 

صبح و بعدازظهر انجام می شود.
هم  نظارتی  های  کانکس  کند:  می  اضافه   وی 
صورت  در  شهروندان  که  داریــم  شهر  مرکز  در 
جا  آن  به  توانند  می  تخلف  گونه  هر  مشاهده 
مراجعه کنند تا سریع تر به مشکل شان رسیدگی 

شود یا با تلفن 124 تماس بگیرند.

نگاه 

خبر 

بازارهای مناسبتی

بازار موبایل در دسترس نیست

واسطه  به  بازار  زنم.  می  بازار  در  اسدی-گشتی 
آهسته  ــال،  س شــب  بلندترین  بــه  ــدن  ش نــزدیــک 
می  نمایی  رخ  کامًا  شهر  در  پاییز  و  تغییر  آهسته 
خبرش  هواشناسی  که  باران  و  برف  بارش  و  کند 
به راحتی احساس می شود.  را اعام کرده است 
کند،  می  عبور  هم  گرم  لباس  از  حتی  سرما  سوز 
پر تردد و ویترین برخی مغازه  با این حال خیابان 
هایی  جوراب  است.  گرفته  خود  به  یلدا  شکل  ها 
با  هایی  کیک  و  شیرینی  قرمز،  هندوانه  طرح  با 
برای  مناسبتی  پوشاک  و  شمایل  و  شکل  همین 
ترین  طوالنی  و  زمستان  آمدن  خبر  همه  کودکان 
انــدازی  پوست  ایــن  در  دهند.  می  را  ســال  شب 
زمستانی بازار اما یک رخداد که آهسته آهسته زیر 
پوست بازار خزیده است ذهنم را مشغول می کند. 
به  یا  هستند  شکل  تغییر  حال  در  ها  مغازه  برخی 
و  کاالها  که  هایی  مغازه  شوند،  می  افتتاح  تازگی 
این  البته  یلدا را می فروشند،  خوراکی های شب 
به  شدن  نزدیک  با  سال  هر  نیست  ای  تازه  اتفاق 
مناسبت های خاص برخی از فرصت استفاده می 

کنند تا بیشترین سود را در کمترین زمان ببرند.

اما  بازار می شود  پویایی  اقدام موجب  این  اگرچه 
سال  دارد.  دنبال  به  را  منفی  تبعات  و  مشکات 
دنبال  به  را  هایی  مندی  گایه  اقدام  این  گذشته 
و  محصوالت  گاهی  مناسبتی  های  مغازه  داشت، 
فروشند  می  مشتریان  به  را  کیفیت  بی  کاالهای 
ــدارد. ن ــود  وج هــا  آن  از  خرید  ــرای  ب ضمانتی  و 

از یکی  را می شناسم که سال گذشته  شهروندی 
یلدا  شب  برای  آجیل  مقداری  ها  مغازه  همین  از 
دوبــاره  شهروند  این  اگرچه  بــود،  کهنه  اما  خرید 
اما  کرد  مراجعه  مغازه  این  به  موضوع  گفتن  برای 

چنین فروشگاهی وجود نداشت و خالی بود!
کسبه قدیمی شهر که سال هاست مشتری مداری 
می کنند نیز حرف هایی برای گفتن دارند؛ برخی 
به هر قیمتی که می  را  این فروشگاه ها کاالها  از 
را  مردم  یلدا  داغ  بازار  در  و  فروشند  می  خواهند 
گویند:  می  مسئوالن  البته  کنند.  می  داغ  نقره 
به  یلدا  بــازار  و  است  شده  تشدید  بــازار  بر  نظارت 
امسال  آیا  دید  باید  حال  شود  می  رصد  ویژه  طور 

این ماجرا تکرار می شود یا نه؟

بجنورد  شهر  مرکز  در   92 سال  از  موبایل  بــازار 
اما  بود  شده  تبدیل  پرکاربرد  بازارهای  از  یکی  به 
آن  های  مغازه  عمده  باره  یک  گذشته  روز  چند  از 
تخلیه شد و با بنرهای قرمز رنگ بزرگ که روی آن  
اقتصادی  فعالیت  مغازه  »این  بود  شده  نوشته  ها 

ندارد«، مراجعان را متعجب کرد. 
این است  از  مشاهدات عینی خبرنگار ما حاکی 
که در سه طبقه بازار موبایل، اکثر مغازه ها تخلیه 
باقی  مغازه  دو  یکی،  تنها  طبقه  هر  در  و  شــده 
خود  جدید  مغازه  آدرس  کاسبان  و  است  مانده 

شیشه  روی  بود  دیگر  پاساژ  یک  در  عمدتًا  که  را 
های  آدرس  هم  نفر  چند  و  بودند  کــرده  نصب 

متفرقه داشتند.
بازار، دلیل این وضعیت را  فروشندگان حاضر در 
که  جایی  آن  از  و  کردند  اعام  مالکان  درخواست 
ملک ورثه ای است از مستأجران خود خواسته اند 

تخلیه کنند.
تعداد اندک مستأجری که باقی مانده اند به روایت 
دیگر فروشندگان، مالکان اجازه ماندن موقت آن 

ها را در این مکان داده اند.    
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با افزایش آمار قربانیان؛

آنفلوانزا باز هم ناقوس 
مرگ را نواخت

 6 به  استان  در  آنفلوانزا  قربانیان  شمار  علوی- 
پزشکی  علوم  دانشگاه  یافت.رئیس  افزایش  نفر 
خراسان شمالی در این باره اعالم کرد: در خراسان 
آنفلوانزا جان  اثر ابتال به بیماری  شمالی 6 نفر بر 
احمد  »سید  دکتر  گفته  دادند.به  دست  از  را  خود 
و  ساله   58 شدگان  فوت  این  از  یکی  هاشمی«، 
اظهارکرد:  وی  بود.  سال  یک  زیر  کودک  دیگری 
در استان تاکنون فوت 14 نفر مشکوک به بیماری 
آنفلوانزا بوده که از این تعداد فوت  6 نفر بر اثر این 
بیماری تایید شده و نتیجه آزمایش بقیه منفی بوده 
آنفلوانزا  اثر شیوع بیماری  است.وی ادامه داد: بر 
اند. شده  بستری  بیمارستان  در  افراد  از  تعدادی 
وی تزریق واکسن به افراد مستعد ابتال به ویروس 
افراد  و  سال   6 زیر  کودکان  شامل  که  را  آنفلوانزا 
باالی 65 سال هستند، توصیه کرد و افزود: مردم 
های  داروخانه  از  را  آنفلوانزا  واکسن  توانند  می 
نیست. نیازی  پزشک  نسخه  به  و  کنند  تهیه  شهر 
وی خاطرنشان کرد: آنفلوانزا یک بیماری ویروسی 
است و با تزریق دگزامتازون و مصرف آنتی بیوتیک 

بهبود نمی یابد.

دستگیری دو شکارچی 
متخلف

فــاروج  در  متخلف  شــکــارچــی  دو  ــرور-  پـ میم 
محیط  حفاظت  اداره  سرپرست  شدند.  دستگیر 
زیست فاروج با اعالم این خبر به خبرنگار ما افزود: 
مأموران یگان حفاظت این شهرستان طی گشت 
و کنترل ارتفاعات تخته سروان موفق شدند الشه 
عدد   4 سالح،  قبضه  یک  وحشی،  قوچ  رأس  یک 
و  لول  دو  زنی  ساچمه  سالح  قبضه  یک  فشنگ، 
گفته  به  کنند.  کشف  را  ساچمه  فشنگ  عدد   16
شکار  جرم  به  متهمان  زحمتی«،  »عبدالرحمن 
این  قضایی  مراجع  به  وحشی  حیوانات  غیرمجاز 

شهرستان معرفی شدند. 

اجرای طرح معلم آینده ساز

مدرسه   25 در  ساز  آینده  معلم  طرح  نجفیان- 
اسفراین اجرا شد. معاون پرورشی و تربیت بدنی 
کرد  اعالم  را  خبر  این  اسفراین  پرورش  و  آموزش 
و  توانمند  معلمان  طرح  این  ــرای  اج با  ــزود:  اف و 
»احمدزاده«  شوند.  می  انتخاب  انگیزه  صاحب 
این  مدرسه   25 در  طرح  این  امسال  داد:  ادامــه 

شهرستان اجرایی و عملیاتی می شود.

اخبار 

در جلسه شورای شهر تصویب شد:

  تخفیف تعرفه عوارض
 در بجنورد در دهه فجر

علوی- تخفیف تعرفه عوارض شهرداری از دهه فجر تا پایان بهمن امسال 
اسالمی  شورای  رئیس  شد.  مصوب  بجنورد  شهر  شورای  دیروز  جلسه  در 
شهر بجنورد در این جلسه بیان کرد: حسب سنوات گذشته در آستانه دهه 
فجر، شهرداری الیحه ای را به شورا مبنی بر تخفیف عوارض ارائه می کند. 
کمیسیون  معامالتی  ارزش  و  ساختمانی  عوارض  داد:  ادامه  »محمدی« 
تا  تصویب  از  پس  که  شروع  زمان  از  نقدی  پرداخت  صورت  در   100 ماده 
پایان بهمن است، شامل 30 درصد تخفیف و پس از آن تا پایان اسفند 20 
درصد، نوسازی، بهای خدمات، پسماند اعم از بدهی گذشته و حال شامل 
30 درصد تخفیف تا پایان بهمن و 20 درصد تا پایان اسفند، عوارض پیشه 
 20 و  بهمن  پایان  تا  تخفیف  درصد   30 شامل  حال  و  گذشته  از  اعم  وری 
درصد تا پایان اسفند خواهد بود. این موارد به تصویب اعضای شورای شهر 

رسید.
داشت،  حضور  شهر  شورای  گذشته  روز  جلسه  در  که  هم  بجنورد  شهردار 
بانکی،  وثیقه  جایگزینی  ــوارض،  ع تخفیف  فــوری  نامه های  درخصوص 
میزبانی جام باشگاه های جهان در بجنورد و درخواست کمک استانداری 
از شهرداری توضیحاتی را ارائه داد. »زارعی« ادامه داد: از یک سال گذشته 
مبلغ 18 میلیارد تومان از 2 بانک ملت و شهر تسهیالت دریافت شده که 
به عنوان ضمانت نگه داشته است و یک میلیارد تومان  را  این مبلغ  بانک 
هماهنگی  با  اکنون  و  ایم  کرده  پرداخت  سود  ها  بانک  این  از  کدام  هر  به 
برای  کرد:  بیان  وی  شود.  جایگزین  ای  وثیقه  داریم  درخواست  ها  بانک 
سوی  از  و  داریم  نیاز  نقدینگی  تزریق  به  شهرداری  سیستم  انداختن  راه 
دیگر اعالم کرده ام جلوی خام فروشی ها گرفته شود و زمین هایی برای 
زمین  این  در  بارگذاری  افزود:  وی  است.  شده  احصا  شهر  در  منظور  این 
با قیمت  تا  بود  از عید خواهد  بعد  آن  نیازمند صرف زمان است و سود  ها 
مناسب تری به فروش برسانیم. وی پیشنهاد داد: بهتر است اسناد زمین 
بانک بگذاریم و پول  به عنوان وثیقه در  هایی را که می خواهیم بفروشیم 
خود را برداریم. وی بیان کرد: از آن جایی که قرار است بجنورد میزبان جام 
باشگاه های جهان باشد، از سوی استاندار به کمیته فنی مهندسی دستور 
داده شده است که تجهیز داخل سوله ورزشی دانشگاه دولتی بجنورد را 
شهرداری برعهده بگیرد و خواسته شده از ردیف فرهنگی که بودجه آن در 
رویداد  این  برای  تومان  میلیون   250 مبلغ  است  تومان  میلیارد  یک  سال 

هزینه کنیم.
سال  پیشنهادی  معامالتی  ارزش  و  محلی  عــوارض  تعرفه  جلسه  این  در 

99تصویب شد.
 »محمدی« رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد با اشاره به نامه درخواست 
معاون استاندار و رئیس ستاد برگزاری مسابقات، درخصوص برگزاری این 
رقابت ها و تامین اعتبار 250 میلیون تومانی شهرداری برای تجهیز سوله 
ورزشی، نامه مطرح شده را قرائت کرد که با مخالفت اعضای شورا رو به رو 
شد و رأی نیاورد اما مقرر شد از محل منابع و داشته های شهرداری تا مبلغ 

مورد نیاز برای این میزبانی کمک شود.
وی ادامه داد: برای طلب شهرداری از ادارات برابر با قانون بودجه، دولت 
اختیاری به شهرداری ها داد و سامانه ای تعریف کرد که میزان طلب خود 

از ادارات را در آن سامانه ثبت کنند.
رئیس  و »موسوی«  شهر  شورای  عضو  »باغچقی«  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
بجنورد  شهر  اسالمی  شــورای  شهرسازی  و  معماری  عمران،  کمیسیون 

مخالفت هایی با افزایش تعرفه عوارض مسکونی و تجاری داشتند.

  گزارش جلسه 

و  راه  ــل  ــرک ــدی م ــه  ــارف ــع م ــن  ــی ــری-آی ــی ش
برگزار  دیــروز  شمالی  خراسان  شهرسازی 
نداشتن  حضور  تــوجــه،  قابل  نکته  و  شــد 
به  بود  خود  تودیع  مراسم  در  قبلی  مدیرکل 
نوعی که همه سوال می کردند دلیل حضور 
این  در  چیست؟  جلسه  این  در  وی  نداشتن 
مدیر  بینی  جراحی  عمل  افــراد  برخی  بین 
در  وی  نداشتن  حضور  علت  را  سابق  کل 

جلسه تودیع خود اعالم کردند.
یکی از خبرنگاران هم در حاشیه این جلسه 
جوابی  ولی  پرسید  خصوص  این  در  سوالی 
منابع  و  مدیریت  توسعه  نگرفت.معاون 
انسانی وزارت راه و شهرسازی در این مراسم 
در  های  اولویت  از  شهری  بازآفرینی  گفت: 
برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  اقــدام  دست 
»عبوری«  است.  شمالی  خراسان  شهرهای 
می  انجام  که  هایی  ریزی  برنامه  با  افــزود: 

مناطق  در  تا  بگیرد  شتاب  کارها  باید  شود 
و  خوب  تغییرات  استان  یافته  توسعه  کمتر 
کرد:  خاطرنشان  شــود.وی   انجام  جدیدی 
جمعیت  از  نفر  هزار   90 که  این  به  توجه  با 
هستند،  ساکن  شهرها  حاشیه  در  استان 
احیای بافت های فرسوده و توجه به حاشیه 
از  گیرد.وی  قــرار  توجه  مــورد  باید  نشینی 
استان  شهرسازی  و  راه  جدید  مدیرکل 
درخواست کرد: کمک حال جمعیت وسیع 
آینده  در  تا  باشد  شهرها  حاشیه  در  استان 

این اوضاع سامان دهی شود. 
خراسان  بودن  خیز  زلزله  به  اشــاره  با  وی 
بافت  احیای  بــرای  جــدی  ــدام  اق شمالی، 
دولت  گفت:  و  شد  خواستار  را  فــرســوده 
پیش  برنامه  این  تحقق  برای  را  تسهیالتی 
حال  کمک  تواند  می  که  است  کرده  بینی 
تصریح  باشد.»عبوری«  استان  توسعه  سند 

کرد: براساس سند توسعه استان، میانگین 
شمالی  ــان  ــراس خ شهرنشینی  جمعیت 
یک  ــن  ای و  تــر  پایین  کــشــوری  میانگین  از 
مجموعه  بنابراین  اســت  چالش  و  فرصت 
زیرساخت  که  کنند  کمک  باید  همکاران 
های روستایی فراهم شود تا عالوه بر حفظ 
استان  در  مولدهایی  روستاها،  در  جمعیت 

شکل بگیرد.
گفت:  مسکن  ملی  طــرح  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
توانست  اول  مرحله  در  شمالی  خــراســان 
و  را تکمیل کند  نفری خود  ظرفیت 5 هزار 

هنوز تا 9900 نفر سهمیه دارد.
وی اظهار کرد: اجرای طرح اقدام ملی برای 
10 هزار نفر به شکل مستقیم و 9 هزار نفر 
به شکل غیرمستقیم اشتغال زایی می کند.

وی همچنین به 4 هزار کیلومتر راه روستایی 
استان که هنوز 50 درصد آن مناسب سازی 

است  قرار  گفت:  و  کرد  اشاره  است،  نشده 
راه  کیلومتر   500 و  هــزار   5 ســال  دو  طی 
به  ملی  طرح  در  روستایی  دار  اولویت  های 

سازی و احداث شوند.
استاندار  عمرانی  امــور  هماهنگی  معاون 
گفت:  جلسه  این  در  نیز  شمالی  خراسان 
پروژه  یک  چون  کنیم  فکر  که  نباشد  طوری 
حالی  در  نداریم  نقشی  ما  پس  است  ملی 
روند  تواند  می  استانی  مدیران  پیگیری  که 
افزود:  زاده«  کند.»رجب  تسریع  را  توسعه 
قبل  ــای  ه ــال  س کــه  جامعی  ــای  ه ــرح  ط
مصوب شده به عنوان سند جامع شهرهای 
طرح  شود  مشخص  باید  بنابراین  ماست 
چقدر موفق بوده است.به گزارش خبرنگار 
ما، در این جلسه »عبدالمجید نژاد صفوی« 
شهرسازی  و  راه  جدید  مدیرکل  عنوان  به 

خراسان شمالی معرفی شد.

 پرسش های بی پاسخ 
در جلسه معارفه مدیرکل راه و شهرسازی

محمدی

در  شمالی  خــراســان  اســتــانــدار  ــب،  ش شنبه 
استان،  مرکز  دانشجویان  های  نماینده  دیدار 
سرپرست فرمانداری بجنورد را به پیگیری دو 
مصوبه مهم این جلسه مکلف کرد؛ نخست حل 
نقل  و  های حمل  سرویس  مشکالت  فصل  و 
همچنین  و  آینده  هفته  یک  طی  دانشجویی 
تعیین تکلیف تملک ها برای بازگشایی خیابان 

قیام بجنورد طی یک ماه آینده.
مشکالت  حل  محوریت  با  که  جلسه  ایــن  در 
استان  مرکز  ــای  ه دانــشــگــاه  ــای  ه ســرویــس 
امنیتی  سیاسی،  معاون  بر  عالوه  شد،  برگزار 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  و  اجتماعی  و 
استاندار، هر یک از روسای دانشگاه های مرکز 
خصوص  در  را  خــود  هــای  درخــواســت  استان 
کردند.هر  مطرح  دانشجویی  های  سرویس 
چند جلسه با نیم ساعت تاخیر برگزار شد و تا 
»شجاعی«  ولی دستور  یافت،  ادامه  وقت  دیر 
شدن  آزاد  بر  مبنی  شمالی  خراسان  استاندار 

ارزش  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد  یک 
افزوده تا صبح یک شنبه برای صرف در ناوگان 
شهرداری  کام  بجنورد،  شهری  نقل  و  حمل 

بجنورد را شیرین کرد.
باز  از  بجنورد  دانشگاه  رئیس  »محقر«،  دکتر 
قیام  خیابان  بازگشایی  پرونده  ساله   4 بودن 
و  آورد  میان  به  سخن  کیلومتر   2.7 طول  به 
از شنیدن صحبت های شهردار  استاندار پس 
بجنورد و معاون هماهنگی امور عمرانی خود، 
مسیری  باید  موضوع  این  برای  که  کرد  تاکید 
و  تملک  برای  هزینه  کمترین  تا  شود  انتخاب 
دستور  و  شود  گرفته  نظر  در  احداث  عملیات 
تکلیف  تعیین  قطعی  صورتجلسه  بر  عالوه  داد 
زمین های این محور تا یک ماه آینده پیمانکار 
انتخاب و تجهیز این کارگاه انجام و کار شروع 
سال  بودجه  در  شهردار  که  کرد  اظهار  و  شود 
آینده برای پروژه بازگشایی خیابان قیام اعتبار 

ببیند.
برای  که  گفت  بجنورد  شهردار  به  استاندار 
از  سرویس دهی به مراکز آموزش عالی خارج 

با  خطی  عمومی  سرویس  آینده  هفته  از  شهر، 
ساعت و برنامه فعال شود.

پیشنهاد  بجنورد  شهردار  به  همچنین  وی 
ها  اتوبوس  کرایه  پرداخت  کــار  و  ســاز  داد، 
ماهانه  یا  ترمی  صورت  به  دانشجویان  توسط 
انجام شود زیرا این کار هم باعث کاهش نرخ 
کرایه سرویس ها برای دانشجویان می شود 
می  دریافت  را  مبالغ  زودتر  شهرداری  هم  و 

کند.
به شهردار بجنورد گفت که  دکتر »شجاعی« 
دهی به  سرویس  برای  ها  تاکسی  ظرفیت  از 
خصوص در زمان های پیک در کنار اتوبوس 
تاکسی  نرخ  و  استفاده  ها  بوس  مینی  و  ها 
ها طوری تنظیم شود که با نرخ اتوبوس ها و 
مینی بوس ها اختالف زیادی نداشته باشد. 
بجنورد  فرمانداری  سرپرست  به  خطاب  وی 
ای  برنامه  شهرداری،  نظارت  کنار  در  گفت: 
ارائه  ها  دهی  سرویس  این  بر  نظارت  بــرای 
اصلی  ایستگاه  کردن  مسقف  شود.ضرورت 
بود  موضوعاتی  دیگر  از  شهر  داخل  اتوبوس 

»حیاتی«  کرد.دکتر  تاکید  آن  بر  استاندار  که 
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
را  جلسه  این  برگزاری  هم  شمالی  خراسان 
مشکالت  حل  برای  استاندار  تاکید  ادامه  در 

دانشجویان دانست. 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  زاده«  »رجب 
رضایت  کسب  ضـــرورت  ــر  ب هــم  اســتــانــدار 
دانشجویان در خصوص سرویس جابه جایی 
مسیرهای  در  ناوگان  ضعف  از  و  کرد  تاکید 
و  شهر  گلستان  در  فرهنگیان  دانــشــگــاه 
ارکان  جــاده  در  بجنورد  دانشگاه  همچنین 
آماده  از  همچنین  وی  آورد.  میان  به  سخن 
داد. خبر  بجنورد  ترافیک  جامع  طرح  شدن 
 10 تعمیر  بــه  نیاز  از  هــم  بجنورد  شــهــردار 

اتوبوس در مرکز استان خبر داد.
 60 ــان  ــت اس مــرکــز  در  »زارعـــــی«،  گفته  ــه  ب
اساس  بر  و  ــد  دارن فعالیت  اتوبوس  دستگاه 
ــه ازای  ــا ب ــس دهـــی اتـــوبـــوس ه ــروی نـــرخ س
مرکز  بــرای  دیگر  شهروندان،  30  اتوبوس 

استان نیاز است. 

 مهلت یک هفته ای استاندار 
برای حل مشکالت حمل و نقل دانشجویان



متفرقه

همشهری گرامی  به منظور رفع نیازهای روزمره شما تعداد زیادی آگهی در نیازمندی های خراسان شمالی چاپ  می شود از آنجایی که وظیفه این رسانه  اطالع رسانی به منظور سهولت در داد وستد میباشد ،لذا مسئولیتی درباره  محتوای آگهی ندارد 

لطفًا هنگام داد وستد ،با روشهای مقتضی ،اطمینان الزم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید .

نصب وفروش ایزوگام شرق تهران بابهترین 
کیفیت,پنج سال بیمه,ده سال ضمانت رفع 
خرابی ونم دراسرع وقت بازدیدازمحل کار 
جهت رفع خرابی ونم بصورت رایگان  امینی 
09052053890  09151867265 فر 

گچبری پیش ساخته  
فروش و نصب انواع 

گچبری پیش ساخته 
شامل دور المپی ، ابزار 

سقفی و گلویی ،اپن 
و ستون در طرحهای 

متنوع گچکاری  
گچبری پیش ساخته 

ودستی،نقاشی 
ساختمان،کاغذ 

دیواری  شومینه و 
انواع کفپوش اپوکسی  

فروش انواع کاغذ و 
پوستر دیواری همراه   

  09153840748
مومنی 

 گچبری پاسارگاد 
بجنورد 

آب بندی استخر 

شنا جکوزی پرورش 

ماهی و کشاورزی 

، پشت بام   انبار، 

نمای ساختمان  

با تکنولوژی بر 

پایه نانو 100 

درصدتضمینی با 

ضمانت محصول 

کشور اسپانیا  ضد 

جلبک ،ضد خزه  

ضد قارچ ،آنتی 

باکتریال  مقاومت 

باال وعمر مفید  

مهندس ، یزدانی   

 09919967485

اجرای فنس و سیم 
خاردار ) ساده 
و حلقوی ( در 

سریعترین زمان 
ممکن با دستگاه 

مخصوص صدیقی 
09151864539

خدمات ساختمانی 
کوروش . رفع نم رطوبت 
وتعمیرات کف سرویس 
بهداشتی با نسل جدید 

عایق های :رطوبتی 
,حرارتی,صوتی 

نانو محصول کشور 
اسپانیا. جهت آب 
بندی نمودن انواع 

استخر شنا ،کشاورزی 
و پرورش ماهی، ضد آب 

نمودن بندکشی کف 
سرویسها,تراس,پشت 
بام وسطوح  سرامیک 

موزاییک، نمای 
ساختمان ،برکه ها ،آب 

نماها وآب انبارها با بهره 
گیری ازموادضدآب 

گریز نانویی ضدجلبک 
وخزه ضد شوره  یک بار 

برای همیشه از شرنم 
ورطوبت  راحت شوید   

بامدیریت: کوروش.   
     09159845026

نمایندگی مجاز 
بوتان  پکیج 

آبگرمکن نصب 
-تعمیر  همراه 

   09155841130
دفتر 

 09158871130
امیریه شمالی 
خ نامجو جنب 

حسینیه حاج حجت 

جواد پورعلی  

کناف ایران 

  فروش مصالح سقف کاذب کناف به قیمت 
درب کارخانه در تنها عاملیت فروش 

خراسان شمالی 09152480038

 انواع سیمانکاری  آستر،رویه تگرگی  در 

طرح واندازه مختلف رنگی سیمانکاری دور 

باغات وخرده کاربنایی   09159845026 

شرکت نرده سازان 

خراسان شمالی اجراو 

طراحی نرده ساختمان 

لوله وقوطی حفاظ 

روی دیوار وجوشکاری  

گاز وغیره تماس 

09157867784عزیزی

فروشگاه آداک 
بهترین قیمت 

های سقف کاذب 
را از ما بخواهید. 

 09157167382

             پوشاک ایران 
مدتولید باکیفیت 

ترین لباسها با 
پارچه های ایرانی 

تنوع در رنگ 
قیمت کت و شلوار 

115الی350  
شلوار تک از 

25الی 65 پیراهن 
25الی45 کت 

تک 130الی250 
شلوار پسرانه 

کتان35الی45       
       بجنوردمدرس بین 

چهار راه دانش 
آموز و شهید 

فهمیده مغازه  
 9 32249403

قابل توجه مالکین 
ساختمانهای  در 

دست ساخت هدیه 
ویژه فروشگاه 
"برق و صنعت 

تابش" تخفیف 50 
درصدی در سود 
فروش کاالهای 

برقی اعم از سیم و 
کابل، کلید و پریز 
و لوازم روشنایی 
آدرس ما: خیابان 

17 شهریور 
شمالی، ابتدای 

خیابان شهید صفا

تلفن تماس: 
     09151872080

  32221350

افتخار داریم که در خدمت مردم خراسان 
شمالی هستیم تعمیرات بخاری آبگرمکن 
ــرد وگــــرم  جــوشــکــاری  ــه کــشــی سـ ــول ل
ولت  قوطی   لوله  پله  راه  نــرده  طراحی 
نبش  ملکش  آدرس  کــاری   راویــز  پست 
 09157867784  10 سیدالشهدای 
عـــزیـــزی کــــارازمــــا رضـــایـــت ازشــمــا

خودرو

اجرای کابینت کالسیک 

و مدرن بااجرای طراحی 

سه بعدی برای مکان 

مورد نظر با بهترین 

کیفیت وسریع ترین 

زمان ممکن با بیش 

پانزده سال سابقه کار در 

هرمزگان به صورت نقد 

و اقساط در خدمت شما 

همشهریان عزیز میباشیم 

.با اجرای هر واحد کار 

یک جا کفشی به صورت 

اشانتیون برای شما اجرا 

میشود .مدیریت رحمانی 

آدرس محل کار صندل 

آباد  09373806634 

 09362328519

افتخار داریم که در 
خدمت مردم خراسان 

شمالی هستیم 
تعمیرات بخاری 

آبگرمکن لوله کشی 
سردگرم  جوشکاری 
طراحی نرده راه پله 

لوله قوطی راویز کاری  
آدرس ملکش نبش 

سیداشهدای 10 تماس 
 09157867784

عزیزی کارازما رضایت 

تیباصندوق 

دار سفارشی 

مدل98خشک  

معاوضه با 

پراید دوگانه 

سمند ، پارس 

  09151895467

آپارتمان فروشی 

میدان cngگلستان 

14طبقه3آسانسور 

دارد متراژ110فی 

متری3.7  

09151869799

  09154896299

رهن و اجاره مغازه 
تجاری  30 متر  

کاشی و سرامیک  
شیشه سکوریت و 

کرکره برقی  جنوبی  
دهنه 4.5 متر  نوساز

مناسب جهت 
سوپری، آرایشگاه 

و .... رهن 5 م  
اجاره 400 ت  قابل 

تبدیل به رهن کامل  
  09375841361

گچ کاری و ابزار 
گلویی قاب گل 
سقفی و اپن با 
کیفیت عالی 

و تضمینی 
 09151875760

پیرایش

مغازه اجاره ای 

میدان cngخ 

گلستان 7 دهنه 6 

متراژ36متر رهن 

کامل 35میلیون 

قابل تبدیل به کرایه  

    09151869799

 09154896299
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توسعه متوازن؛ گامی برای 
رونق اقتصاد هنر

مقوله اقتصاد هنر سال هاست از سوی اهالی هنر 
مطرح و بر نقش و اهمیت آن در توسعه فرهنگی و 
اقتصادی تاکید شده است؛ مقوله ای که در کالن 
عرضه  بسترهای  بودن  فراهم  واسطه  به  شهرها 
در  اساسی  و  مهم  اصل  یک  عنوان  به  فــروش،  و  
اقتصاد جا افتاده تا جایی که این باور ایجاد شده 
که مصرف کاالهای فرهنگی یکی از شاخص های 

توسعه یافتگی است. 
ویژه  جایگاه  شهری  مدیریت  عرصه  در  چند  هر 
اگر  گفت  باید  امــا  اســت  مشهود  کاماًل  فرهنگ 
اعتالی  راســتــای  در  شهری  مدیریت  مجموعه 
و  فرهنگی  توسعه  شــاهــد  کند  ــالش  ت فرهنگ 
به  متاسفانه  که  حالی  در  بود  خواهیم  اقتصادی 
ها  شهرستان  در  شاید  و  باید  که  طور  آن  امر  این 

پرداخته نشده است. 
هنرمندان خراسان شمالی در طول این سال ها 
نتوانستند  هدفمند  های  سیاست  نبود  دلیل  به 
بهره برداری درستی از رویدادهای هنری داشته 
در  موجود  های  ظرفیت  به  توجه  با  اما  باشند، 
استفاده  به  افــراد  مندی  عالقه  میزان  و  استان 
مناسب  بسترسازی  با  تــوان  می  هنری  آثــار  از 
اقتصاد  چرخه  سالم،  رقابتی  فضای  ایجاد  و 
پای  به  پا  هنر  و  اقتصاد  که  روزگــاری  در  را  هنر 
تالش،  با  جز  این  و  کرد  پویا  اند،  حرکت  در  هم 
همفکری و همیاری اهالی هنر، مردم، مسئوالن 
انجام  و توسعه متوازن زیرساخت های فرهنگی 

نمی شود.

مسافر ماه 
تو

وقتی به سرزمین من برمی گردی
که دختران

 مسافر ماه باشند
صفیه کوهی  

هیچ 
در ریاضیات من

یک منهای دو
یعنی

یک منهای تو
که مساوی با هیچ است!

یدا... گودرزی  

مرتضوی

ــای فـــراوان  ــش و قـــوس هـ بــعــد از ک ــه  ــر چ اگـ
همه  با  کتابخانه  این  شهر،  گلستان  کتابخانه 
اما و اگرهایش بعد از ورود استاندار  به ماجرای 
واگذار  عمومی  های  کتابخانه  کل  اداره  به  آن 
از  ــاه  م  2 گذشت  بــا  ــد  رس مــی  نظر  بــه  ــا  ام شــد 
چندانی  اقدام  هنوز  کتابخانه  واگــذاری  جریان 
و  است  نگرفته  انجام  آن  تجهیز  و  تکمیل  برای 
کتابخانه  رسیدن  سرانجام  به  مربوط  مسئوالن 
فرمانداری  سوی  از  اعتبار  تخصیص  به  منوط  را 
بر اساس ضرب االجلی که استاندار در  بجنورد 
دیدار  با مردم گلستان شهر به مسئوالن گوشزد 
کرده  بود، می دانند؛ دیداری که در آن خواسته 
برای  نظر  مــورد  اعتبار  هفته،   2 طی  بود  شده 

تکمیل این مکان تامین شود. 
این  از  ماه   2 گذشت  با  که  است  حالی  در  این 
ماجرا مسئوالن کتابخانه عمومی بجنورد، چشم 
اعتبار  تومان  میلیون   200 تخصیص  انتظار 
هستند تا ُمهر پایانی بر این داستان و تجهیز آن 

بزنند.
رئیس اداره کتابخانه عمومی بجنورد به اقدامات 
گلستان  کتابخانه  تحویل  از  بعد  گرفته  صــورت 
شهر در قالب تعویض شیشه های شکسته و نصب 
پروژه  این  برای  گوید:  می  و  پــردازد  می  دوربین 
داده  قول  استاندار  که  اعتباری  تخصیص  منتظر 

بود، هستیم.
»امیری« ادامه می دهد: بر این اساس، استاندار 

نامه ای به فرمانداری برای تخصیص اعتبار 200 
میلیون تومانی زده بود و ما منتظر تخصیص این 

اعتبار از سوی فرمانداری هستیم.
وی با اشاره به این که تجهیزات و منابع کتابخانه 
در  کند:  می  تصریح  است،  آمــاده  شهر  گلستان 
ریزی  برنامه  کمیته  در  را  مسئله  این  داریم  نظر 
برای  تر  سریع  چه  تا  هر  کنیم   مطرح  شهرستان 

تعیین تکلیف این مقوله اقدام شود.
 وی با بیان این که با تخصیص نیافتن این اعتبار 
بهره  شاهد  توان  نمی  و  رود   نمی  پیش  از  کاری 
در  کند:  می  اظهار  بود،  کتابخانه  این  از  برداری 
انشعابات  صــرف  اعتبار  ایــن  تخصیص،  صــورت 
روند  و  شود  می  بنا  تجهیز  به  مربوط  کسورات  و 

اقدامات سرعت پیدا می کند.
 وی با اظهار تاسف از این که قرار بود این اعتبار 
گوید:  مــی  کند،  پیدا  تخصیص  هفته  دو  طــی 
تاکنون این امر محقق نشده است و بدون اعتبار 

هم نمی توان اقدامی انجام داد.
این در حالی است که   وی خاطرنشان می کند: 
پیش از این، فرمانداری پیگیر تحویل کتابخانه از 

سوی ما بود.
»اعلمی« معاون برنامه ریزی و بودجه فرمانداری 
بجنورد هم در پاسخ به سوالی مبنی بر تخصیص 
نیافتن اعتبار برای کتابخانه گلستان شهر پس از 
پیگیری، از تخصیص 300 میلیون تومان اعتبار 
به کتابخانه های عمومی بجنورد سخن می گوید 
عمومی  های  کتابخانه  اداره  دهــد:  می  ادامــه  و 
و  اعتبار  تامین  بــرای  منبع  این  از  باید  بجنورد 

تکمیل پروژه اقدام کند. مدیرکل کتابخانه های 
گفته  این  از  پیش  هم  شمالی  خراسان  عمومی 
بود: تکمیل پروژه بر عهده کارشناسان این نهاد 
است و به محض این که پروژه تحویل داده شود، 
رایزنی ها با نهاد کتابخانه های کشور به منظور 

انجام  ــروژه  پ از  بـــرداری  بهره  ــد  رون در  تسریع 
 3 بود:  2،  داده  ادامه  گرفت.»جهانی«  خواهد 
سال گذشته است و هنوز نتوانسته ایم این پروژه 
تحویل  پروژه  این  زودتر  اگر  و  بگیریم  تحویل  را 
این  آینده  سال  نوروز  تا  توانیم  می  شود،  گرفته 

پروژه را به بهره برداری برسانیم.با این شرایط، 
تا  شود  باز  کی  است  قرار  ساله،   3 کور  گره  این 
حداقل بتوان با سر و سامان دادن به این پروژه 
ناتمام، اهالی گلستان شهر را از فضای فرهنگی 

برخوردار کرد؟

قفسه های ابهام درباره تکمیل کتابخانه گلستان شهر

برای این 
پروژه منتظر 

تخصیص 
اعتباری که 

استاندار قول 
داده بود، 

هستیم

 یادداشت 

 بر بال خیال 

  تازه های هنر     قاصدک  

»دلکوک« کوک می شود
گروه موسیقی »دلکوک« برای اجرا روی صحنه کوک می شود. مسئول 
انجمن موسیقی اسفراین درگفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که این 
به  جاری  ماه   22 تا  از20  محمدی«  »امیرحسین  سرپرستی  به  گروه 
هنرنمایی در مجتمع فرهنگی و هنری نسیم خواهد پرداخت، افزود: 
گروه  اعضای  ساخته  قطعه   5 که  پاپ   قطعه   12 اجرای  با  گروه  این 
است، برای عالقه مندان هنرنمایی خواهد کرد.»حسن پور« ادامه داد: 
در  انگیزه  ایجاد  و  بومی  هنرمندان  از  حمایت  راستای  در  حرکت  این 

فعاالن این عرصه انجام می شود.

۵0 اثر هنری مهمان »عمیق« می شود

می  عمیق  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  مهمان  هنری  اثــر   50 
ارشــاد  و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاونت  شود. سرپرست 
آثار  نمایشگاه  دومین  که  این  بیان  با  شمالی  خراسان  اسالمی 
طراحی و نقاشی »تجسم عمیق« در قالب 50 اثر از 18 شرکت 
در  جاری  ماه  نوزدهم  از  آثار  این  افزود:  شود،  می  دایر   کننده  
این مجتمع به نمایش درخواهد آمد.»حیدری« خاطرنشان کرد: 
این نمایشگاه تا بیست و ششم ماه جاری در 2 نوبت صبح و عصر 

دایر خواهد بود.

 تکمیل پروژه 9 ساله کتابخانه بام 
در گرو تامین اعتبار

نجفیان- تکمیل و بهره برداری از کتابخانه خیرساز روستای بام از 
توابع اسفراین در گرو تامین اعتبار است.

و  اعالم  اسفراین  عمومی  های  کتابخانه  اداره  رئیس  را  خبر  این 
از  بام  بنای کتابخانه عمومی خیرساز روستای  اظهار کرد: احداث 
ناتمام  پروژه  زمانی«،  ابراهیمی  »قاسم  گفته  شد.به  آغاز   8۹ سال 
پیشرفت  درصد   ۶0 اکنون  بام  روستای  خیرساز  عمومی  کتابخانه 

فیزیکی دارد.

اعضای  از  ــروزه«  ــی ف *»آرش 
ــر« اثــر  ــف گـــروه هــنــری »ص
را  حذفی«  »دور  نمایشی 
کارگردانی  روزها  این  در 
ای  ــده  ــن آی در  ــا  ت کند  ــی  م
نزدیک آن را روی صحنه ببرد.

فعاالن  فرخی« از  *»حسین 
عرصه نقاشی استان مشغول 
جمع آوری و آماده سازی 
و  اســت  ــارش  آث مجموعه 
در  را  ها  آن  دارد  نظر  در 
پایتخت  های  گالری  از  یکی 

به نمایش بگذارد.

مرتضوی
f.mortazavi@khorasannews.com
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 ایستگاه طالق و نگران
 از آینده فرزند

صدیقی- غم و نگرانی در چشمانش موج می زند 
هم  از  از،  جلوگیری  برای  بلکه  جدایی  برای  نه  و 
پاشیدن زندگی اش پا در دادگاه خانواده گذاشته 
است. نگران خود که نه نگران آینده تنها دخترش 
است که بعد از جدایی او و همسرش آینده اش به 

خطر می افتد. 
جهنم  در  فــرزنــدم  خاطر  به  حاضرم  گوید:  می 
شوهرم بسوزم و بسازم و به پای او بیفتم اما طالق 
نگیرم تا دخترم آسیب نبیند و آینده اش مانند من 

تیره نشود.
و  است  نــاالن  همسرش  مسئولیتی  بی  از  مــدام 
خاطر  به  البته  آید،  نمی  بر  دستش  از  هم  کاری 
دوست  خودش  گفته  به  که  فرزندش  تنها  آینده 
به  شوهرش  باشد.  طــالق  بچه  فرزندش  ــدارد  ن
خیال خودش یک برگ برنده در دست دارد و آن 
هم حق طالق است که به عنوان اهرم فشار مدام 

علیه همسرش استفاده می کند. 
قرار  بالتکلیفی  بست  بن  در  بدجور  جــوان  زن 
برعکس  و  است  دخترش  آینده  نگران  و  گرفته 
و  نیست  زنــدگــی  بند  و  قید  در  ــاًل  اص شــوهــرش 
بار  زیر  از  و  دارد  ارتباط  نابابش  دوستان  با  مدام 

مسئولیت شانه خالی می کند.
مدام  هایش  کاری  ندانم  خاطر  به  خانواده  مرد   
سر  روز  هر  و  سخت  فرزندش  و  زن  بر  را  زندگی 
رفیق بازی هایش یا شری به پا می کرد یا بدهی 
جوان  زن  گذاشت.  می  اش  خانواده  دست  روی 
می  اعتراض  خوشگذرانش  شوهر  به  که  بار  هر 
به  تهدید  او  سوی  از  خوردن  کتک  بر  عالوه  کرد 
جدایی و طالق هم می شد چون در عقد نامه حق 

طالق به نفع مرد بود. زن جوان در 8 سال زندگی 
ــوردن  خ دل  ــون  خ و  مهری  بــی  جــز  مشترکش 
تنها  خاطر  به  و  ندید  چیزی  شوهرش  ســوی  از 

دخترش سوخت و ساخت. 
می  بــارانــی  و  ــرده  ک پــف  چشمانی  بــا  ــوان  ج زن 
گوید: بعد از 8 سال زندگی مشترک با شوهر بی 
داشته  جدایی  قصد  و  معترض  باید  ام  مسئولیت 
باشم اما  برعکس شوهرم پا پیش گذاشته و اصاًل 
بچه  انگ  که  نیست  دخترمان  آینده  فکر  به  هم 
دچار  آینده  در  و  خــورد  می  او  پیشانی  بر  طالق 

گرفتاری های زیادی می شود.
 یک روز بعد از این که با شوهرم به خاطر سر کار 
و  جر  دیگر  چیزهای  خیلی  و  بازی  رفیق  و  نرفتن 
بحث کردیم او ابتدا مرا کتک زد و بعد از آن از من 

خواست خانه را ترک کنم.
شدم  پیرم  پــدر  خانه  راهــی  گریان  چشمانی  با   
نه  گرو  اش  هشت  اش  زندگی  خرج  در  هم  او  که 
روزی  و  کرد  را  کارش  شوهرم  باالخره  بود.  اش 
دادخواست طالق را جلوی در خانه پدرم فرستاد.

تا  حداقل  خواستم  شوهرم  از  ماجرا  این  از  بعد   
زمان ازدواج دخترمان صبر کند و بعد از آن خودم 
به خاطر  او  اما  بیرون خواهم رفت  از زندگی اش 
مهم  برایش  کسی  اصاًل  اش  بازی  رفیق  و  اعتیاد 

نیست.
به دادگاه خانواده  او را دیدم خودم   وقتی اصرار 
را  شوهرم  مرکز  این  مشاوران  کمک  با  تا  آمــدم 
ندارم  دوست  چون  کنم  منصرف  اش  تصمیم  از 
دخترم انگ بچه طالق را با خودش یدک بکشد و 

مدام از سوی دوست و غریبه تحقیر شود. 

در راهروی دادگاه خانواده 

خبر 

 اضافه شدن یک مدیرکل
 به جمع متهمان پرونده مدیران قیری

و  راه  مدیرکل  تغییر  ناگهانی  ــالم  اع پی  در 
شهرسازی خراسان شمالی در عصر روز شنبه 
بر  مبنی  دادگستری  کل  رئیس  اظــهــارات  و 
پرونده  خصوص  در  دیگری  متهم  دستگیری 
دست  به  اطــالعــات  طبق  رایــگــان  قیر  ــروش  ف
و  راه  شده  تودیع  مدیرکل  جدید،  متهم  آمده، 

شهرسازی استان است.
 به گزارش خبرنگار ما، در ادامه بازداشت های 
کارکنان  از  شماری  و  مدیر  چند  شهردار،  یک 
اختالس  ارتشا،  اتهام  به  اجرایی  های  دستگاه 
رایگان  قیر  دریافت  با  نامشروع  مال  تحصیل  و 
ها  شنیده  برخی  گذشته  روز  چند  طی  دولتی 
از کارکنان راه و شهرسازی  از رد پای یکی  نیز 

حکایت داشت. 

در  استان  دادگستری  کل  رئیس  شب  شنبه 
افزوده  بر  دانشجویان  با  اندیشی  هم  نشست 
شدن یک متهم به این پرونده مهر تأیید زد و 
از تعیین تکلیف این موضوع طی روز یک شنبه 
تا  جدید  متهم  حــال دربــاره  ایــن  با  داد،  خبر 
ساعت ۱9 دیروز اطالع رسانی رسمی صورت 
نگرفت اما پیگیری های خبرنگار ما حاکی است 
مدیرکل تودیع شده راه و شهرسازی متهم این 

پرونده است. 
روز  نیز  استان  شهرسازی  و  راه  معزول  مدیرکل 
گذشته در مراسم تودیع و معارفه حضور نداشت 
انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  چند  هر 
وزارت راه و شهرسازی عمل دماغ را دلیل غیبت 

وی اعالم کرد.

دانشجویان  با  دیدار  در  دادگستری  کل  رئیس 
مربوط  را  آن  پرونده  این  جزئیات  برخی  درباره 
وقت  معاون  ــزود:  اف و  کرد  ۱۳94بیان  سال  به 
برخی  و  شمالی  خــراســان  اســتــانــدار  سیاسی 
زیرا  دارنــد  حضور  پرونده  این  در  شهرداری ها 
صادر  شهرداری ها  برای  رایگان  قیر  حواله  باید 
می شد و در شهرها مورد استفاده قرار می گرفت 
فروش  به  دیگری  جای  در  رایگان  قیر  این  اما 

می رسید.
 حجت االسالم »جعفری« همچنین از بازگشت 
قریب به ۲ میلیارد تومان از اموال بیت المال در 
بازگشت  گفت:  و  داد  خبر  رایگان  قیر  پرونده 
اموال بیت المال در حال انجام است و پیگیری 
برای این اقدام همزمان با بررسی پرونده انجام 

می شود.
 پیش از این وی گفته بود ۲ مدیر سابق و شماری 
اتهام  به  از کارکنان دستگاه های اجرایی استان 
ارتشای ۱۱ میلیارد و 9۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار 
و  ریال  میلیارد   ۲۵ اختالس  و  پولشویی  ریال، 
و  میلیارد   ۱۱۱ مبلغ  به  نامشروع  مال  تحصیل 
۲۱۱ میلیون و 9۵۰ هزار ریال در زمینه توزیع 

قیر رایگان دستگیر شده اند. 
به گفته این مقام قضایی در پی رصد اطالعاتی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در بررسی نحوه 
در  شد  مشخص  استان  در  رایگان  قیر  توزیع 
این حوزه و در یک فرایند پیچیده نوعی فساد 
کارکنان  و  مــدیــران  از  تــعــدادی  توسط  مالی 

دستگاه های اجرایی شکل گرفته است.

گفت و گو با سارق حرفه ای در شیروان

سرقت خودرو در 3 سوت
عوض زاده

سارق تحصیل کرده ای که در 3 ثانیه در خودروها 
کالنتری  در  دستگیر  و  شیروان  در  کند  می  باز  را 
ما  خبرنگار  ســـواالت  پاسخگوی  شهر  ــن  ای  11
از  سرقت  نحوه  ما  خبرنگار  حضور  در  که  شد.وی 
خودروها در 3 ثانیه را به نمایش می گذارد تخصص 
پژو  ثانیه ای در خودروهای  باز کردن 3  را در  اش 
می  و  کند  می  ــالم  اع سمند  و  پرشیا  پــژو   ،405
برای  خودرو  در  کردن  باز  برای  الزم  زمان  افزاید: 
همسر  دارای  که  ــت.وی  اس ثانیه   5 از  کمتر  من 
کردنش به  پیدا  سوق  اصلی  دلیل  است  فرزند  و 
می  اعالم  شیشه  مخدر  ماده  به  اعتیاد  را  سرقت 
کند و می گوید: برای تامین مخارج اعتیادم دست 
نیز مرا  این شرایط همسرم  با  و  به سرقت می زدم 
سرقت  به  ای  حرفه  ســارق  است.این  کــرده  رها 
خودروهای بدون دزدگیر در مناطق خلوت می 
دهد:  می  توضیح  باره  این  در  و  است  پرداخته 

را  دزدگیر  هزینه،  کاهش  برای  افراد  از  بعضی 
این  برای در خودرو نصب می کنند که در  فقط 
موارد به راحتی می توان از صندوق عقب خودرو 
اقدام به سرقت کرد.فرمانده انتظامی شیروان نیز 
در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به این که این 
سارق و همدستش در زمان کوتاهی قفل در خودرو 
و  به سرقت لوازم داخل خودروها اقدام می  باز  را 
شکایت  مورد  چند  اعالم  پی  در  گوید:  می  کردند 
و  پــژو  خــودروهــای  ــل  داخ لــوازم  سرقت  بر  مبنی 
کار  دستور  در  جدیت  با  موضوع  بالفاصله  سمند 
گرفت  قرار  شهرستان  این   11 کالنتری  ماموران 
خانم  یک  تماس  با  پرونده  نخ  سر  اولین  که  این  تا 
بر مشاهده  از شهرک های شیروان مبنی  در یکی 
پژو  راننده و سرنشین یک خودروی  سرقت توسط 
وحیدی«  »مسعود  آمد.سرهنگ  دست  به   405
تحقیقات  با  و  ترتیب  ایــن  به  که  ایــن  به  ــاره  اش با 
آن  مالک  و   405 خـــودروی  ــوران،  ــأم م گسترده 
نهایت  و در  شدند  شناسایی  بــود  خانم  یــک  کــه 

دو  دارای  که  خانم  این  جوان  فرزند  شد  مشخص 
معتبر  دانشگاه  دو  از  لیسانس  تحصیلی  مــدرک 
کشور است، سارق اصلی لوازم داخل خودروهای 
اطالعات  با  و  است  شیروان  شهرستان  در  سواری 
و  ردیــابــی  وی  همدست  و  ــارق  س ــده  آم دســت  به 
وی  خصوص  ایــن  شدند.  در  دستگیر  نهایت  در 
مالخر   10 و  کــرد  اعــتــراف  سرقت  فقره   30 بــه 

دســتــگــیــر  و  شـــنـــاســـایـــی  نـــیـــز 
ما،  خبرنگار  گزارش  شدند.به 

این سارق در حضور خبرنگار 
ما و معاون اجتماعی فرمانده 
انتظامی شهرستان شیروان، 

چندین  ــی  ــای ــش ــازگ ب بـــه 
ــودروی  ــ خـ در  ــاره  ــ بـ

بـــدون   405 پـــژو  
استفاده از سوئیچ 

ثانیه  در حدود 3 
اقدام کرد.

کشف خودروی سرقتی در فاروج
میم پرور- یک دستگاه خودروی سرقتی در فاروج کشف و ضبط شد.فرمانده انتظامی فاروج با اعالم 
این خبر افزود: مأموران پاسگاه انتظامی تیتکانلو پس از مشکوک شدن به یک پژوی نقره ای که توسط 
یک دستگاه خودروی دیگر در حال یدک کشیدن بود، برای بررسی بیشتر سایر خودروها را متوقف 

کردند.
 سرهنگ »نوروزی« افزود: پس از توقف خودروها و طی استعالم مشخص شد سارقان این خودرو را 
از مشهد به سرقت برده اند، به همین خاطر راننده و سرنشین آن دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 

شدند. 
در  گذشته  سال  چند  که  هستند  داری  سابقه  سارقان  از  متهمان  انتظامی،  مقام  این  گفته  به 
اردبیل اقدام به سرقت محتویات یک دستگاه خودرو کرده بودند به همین خاطر با هماهنگی 
مقام قضایی طی بازرسی از منزل سارقان تعدادی لوازم سرقتی و اوراقی کشف و ضبط شد. 
از  پس  متهمان  و  شد  داده  تحویل  وی  به  خودرو  مالک،  شناسایی  از  پس  کرد:  اظهار  وی 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
سرهنگ »وحیدی« فرمانده انتظامی شیروان



محمودیان

 مسافربرهایی که مسافران را در مسیر بجنورد 
کرایه  افزایش  با  کنند،  می  جا  به  جا  گرمه   -
صدای آن ها را درآورده اند. به گفته مسافران، 
اما  اند  افزایش داده  را  این رانندگان کرایه ها 
بهتر  خدمات  که  این  جای  به  ها  آن  از  بعضی 
به  با تعلل در حرکت  ارائه کنند،  را  و بیشتری 
به  توجهی  بی  و  مجوز  نداشتن  مقصد،  سوی 
برای  را  شرایط  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
می  گفته  البته  اند.  کرده  تر  سخت  مسافران 
مسافران  انتظار  ــرای  ب نیز  ایستگاهی  شــود 
وجود ندارد و این امر به مشکالت آن ها افزوده 

است.
ــن مــســافــران خــواســتــار رســیــدگــی بــه این   ای
هوا  سرمای  آنان  گفته  به  زیرا  هستند  مشکل 
مسافران  این  از  یکی  است.  شده  دهنده  آزار 
و  کند  می  اشاره  مسافربری  ایستگاه  نبود  به 
رفتن  بــرای  رانندگان  و  مسافران  گوید:  می 
باید در حاشیه میدان ارشاد  به سمت بجنورد 
به  میدان  ایــن  حاشیه  که  حالی  در  بایستند 
ایمنی  سرپناه  نداشتن  و  خودروها  تردد  دلیل 

الزم را ندارد.
وی البته معتقد است که اگر مسئوالن جایگاه 
بگیرند  نظر  در  مسافربرها  بــرای  را  مناسبی 

این  ــود.  ش مــی  بــرطــرف  مشکالت  از  بخشی 
شهروند پیشنهادی نیز دارد؛ او می گوید: اگر 
برای  مکانی  شهر  این  مسافربری  ترمینال  در 
شود،  گرفته  نظر  در  خودروها  و  مسافرها  این 

شرایط بهتر و مساعدتر می شود.

IIحرکتIزمانIسامانیIبهIنا
بی نظمی در زمان حرکت و رسیدن به مقصد 
را  شهروندان  که  اســت  مشکالتی  از  بخشی 
آزرده خاطر کرده است؛ یکی از شهروندان می 
گوید: به خاطر موقعیت شغلی ام روزی یک بار 
در  نظمی  بی  از  همیشه  و  روم  می  بجنورد  به 

زمان حرکت مسافربرها ناراضی بوده ام.
زمان  در  نظمی  بی  بر  عــالوه  افزاید:  می  وی 
نکات  نکردن  و رعــایــت  بــاال  سرعت  حرکت، 
مسافربرهای  توسط  رانندگی  و  راهنمایی 
جان  افــتــادن  خطر  بــه  باعث  بــارهــا  شخصی 

شهروندان شده است.
در  نظمی  بــی  دلیل  بــه  ــرواری«  ــ »م گفته  بــه 
هستم  مجبور  مسافربرها  ایــن  حرکت  زمــان 
با  و  کنم  اطمینان  مــجــاز  مسافربرهای  بــه 
مشخص  ها  آن  حرکت  زمان  که  خودروهایی 

است به بجنورد سفر کنم.

IIدهیIنوبتIدهیIسامان
دهی  نوبت  اگــر  رانندگان،  از  یکی  گفته  به 
نظم  با  مسافران  روزانــه  شود  دهی  سامان  ها 

بهتری به مقصد می رسند. حتی مسافربرهای 
ناراضی هستند،  از وضعیت خود  شخصی هم 
آن ها نبود ایستگاه را مشکل بزرگی می دانند 
راننده  و  مسافر  برای  خطر  ایجاد  به  منجر  که 
رانندگان  از  دیگر  یکی  شود.»علیزاده«  می 
ساخت  درخــواســت  مــســئــوالن  از  او  اســـت. 
ایستگاه مخصوص در شهر را دارد و می افزاید: 
ــای  ــودروه خ مخصوص  ایستگاه  ســاخــت  بــا 
مسافربر و ارائه مجوز و تسهیالت به رانندگان 
قطعًا این بخش نظم بیشتری به خود می گیرد.

از  بیش  سرعت  ایمنی،  نکات  به  توجهی  بی 
حد، سوار کردن بیش از ظرفیت مسافر تا قبل 
رانندگان  برخی  توسط  بید  چمن  دوراهــی  از 
و بیمه نکردن مسافران دیگر مشکالتی بود که 

مردم بابت آن ها گالیه مند بودند.

IIشودIمیIگیریIتصمیم
این  گرمه،  فرماندار  حسنی«  »گــل  گفته  به 
ترافیک  و  نقل  و  حمل  جلسه  به  نیاز  موضوع 
و  بررسی  مــوارد  و  برگزار  جلسه  این  که  دارد 

تصمیم گیری می شود.

گالیه گرمه ای ها از مسافربرهای مسیر بجنورد

 اگر 
نوبت دهی ها 
سامان دهی 

شود روزانه 
مسافران با 
نظم بهتری 

به مقصد 
می رسند

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار اسفراین:

سرعت اصالح نقاط حادثه خیز بیشتر شود

نجفیان -اصالح نقاط حادثه خیز اسفراین با سرعت 
بیشتری انجام شود. این مطلب را فرماندار اسفراین 
اعالم  شهرستان  ایــن  ترافیک  شــورای  نشست  در 
ترافیکی،  عالیم  نصب  و  کشی  خط  افــزود:  و  کــرد 
در  تسهیل  برای  سرعتکاه  ایجاد  و  هندسی  اصالح 
سوانح  و  تصادف  بروز  از  پیشگیری  و  خودروها  تردد 
بــرون  و  درون  مــحــورهــای  در  ترافیکی  ــوادث  حـ و 
اشاره  با  رستمی«  است.»طاهر  ضرورت  شهری یک 

به اجرای طرح پارکبان در اسفراین، ایجاد انضباط ترافیکی، روان سازی و تسهیل در تردد وسایل نقلیه را 
پارکبان صرف رفع مشکالت  باید عواید اجرای طرح  از جمله اهداف اجرای آن دانست و خاطرنشان کرد: 

ترافیکی شود.

تجلیل از 3 دانشجوی برتر گرمه

از 3 دانشجوی برتر در گرمه طی مراسمی تجلیل شد. حجت االسالم »تاتاری« امام جمعه گرمه در این مراسم 
جویی،  عدالت  طلبی،  حق  ویژگی ها  این  جمله  از  گفت:  دانشجویی،  جامعه  ممتاز  های  ویژگی   به  اشاره  با 
آزادی خواهی، استکبار ستیزی و مطالبه گری است.»کرمی« رئیس دانشگاه پیام نور گرمه  هم گفت: شعار 
استقالل، آزادی بر مبنای عدالت محوری، خداجویی و پیروی از خط امام)ره( و رهبری از مهم ترین شعارها 

و خواسته های قشر دانشجوست.

احداث 3 میدان جدید در فاروج

 میم پرور- در راستای توسعه و پیشرفت فاروج، 3 میدان جدید در نقاط مختلف این شهر احداث می شود.
این مطلب را رئیس شورای شهر فاروج اعالم کرد و افزود: مراحل خاک ریزی و زیرسازی میدان مسیر انتهای 
فاروج به شیروان انجام می شود و امیدواریم تا پایان امسال به بهره برداری برسد.دکتر »قدرت ا... نامدارپور« 
افزود: عملیات ساخت میدان مسکن مهر در سال آتی اجرا می شود و بعد از احداث این دو میدان، عملیات 

ساخت سومین میدان در دستور کار قرار می گیرد.

تحصیل ۵۰۰ دانش آموز با نیازهای ویژه در اسفراین 

با نیازهای  رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی از تحصیل ۵۰۰ دانش آموز  نجفیان- 
ویژه در این شهرستان خبر داد.دکتر »علی متقیان« که در همایش روز جهانی معلوالن در مرکز آموزشی دانش 
آموزان با نیازهای ویژه شهید دستغیب سخن می گفت به تحصیل ۲۰۰ دانش آموز در مدرسه استثنایی و ۴ 
کالس روستایی و 3۰۰ دانش آموز دیگر به صورت تلفیقی و فراگیر در این شهرستان اشاره کرد.وی به ارائه 
نیازهای ویژه هم اشاره کرد.»حسین  با  آموزان  به دانش  توان بخشی، کار درمانی و گفتار درمانی  خدمات 
در  ساز  مدرسه  و  یار  مدرسه  خیران  مشارکت  از  قدردانی  با  هم  اسفراین  پرورش  و  آموزش  مدیر  ابراهیمی« 
آباد و توی ۴ روستایی هستند که دارای  حوزه آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد: گراتی، سست، زرق 

کالس های خاص برای دانش آموزان با نیازهای ویژه اند.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

نجفیان- اسفراین
رئیس اداره آموزش و پرورش بام و صفی آباد از اعزام دانش آموزان این منطقه به مناطق عملیاتی دفاع مقدس 
خبر داد. به گفته »گنجی« ۹۲ تن در قالب کاروان راهیان نور دانش آموزی با همراهی شماری از فرهنگیان، 

راوی دفاع مقدس، روحانیان و خادم الشهدا با ۲ اتوبوس به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.

۷ شهرستان ها          دوشنبه  ۱۸ آذر ۱39۸     ۱۲ ربیع الثانی ۱44۱      شماره 3۱۵۶

  اخبار 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی:

۱۰ سال انتظار برای  تکمیل یک مرکز فرهنگی، هنری

مرکز  ساخت  آغــاز  زمــان  از  ســال  معینی-1۰ 
فرهنگی، هنری کانون  پرورش فکری در جاجرم 
تامین  منتظر  ــروژه  پ این  تکمیل  اما   گــذرد  می 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  است.  اعتبار 
فرهنگی،  گفت: مرکز  شمالی  خراسان  مدارس 

عملیات  که  جاجرم  فکری  پرورش  کانون   هنری 
با گذشت 1۰  اجرایی آن در سال 88 آغاز شد، 
سال، 7۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای 
تکمیل نیازمند اعتبار است.به گفته »فالح«، هم 
کانون   هنری  فرهنگی،  مرکز  پروژه  برای  اینک 

پرورش فکری جاجرم 3۵۰ میلیون تومان اعتبار 
در نظر گرفته شده اما میزان تخصیص آن بسیار 
کم است و امکان تکمیل پروژه با این اعتبار وجود 
برای  کافی  اعتبار  پــروژه  این  افــزود:  ــدارد.وی  ن

تکمیل نداشته است.

اختیار  در  نباید  دولتی  امکانات  و  امــوال  پرور-  میم 
کاندیداها و مورد سوء استفاده آن ها قرار گیرد و به نفع 
کاندیداها یا جریانات سیاسی استفاده شود و در صورت 

مشاهده برخورد قضایی صورت خواهد گرفت. رئیس 
دادگستری فاروج با اعالم این مطلب افزود: مجریان، 
در  را  اخالق  باید  ادارات  رؤسای  و   انتخاباتی  ناظران 

مسئوالن  و  دهیاران  شــهــرداران،  و  رعایت  انتخابات 
دستگاه های اجرایی شهرستان نیز از ورود به تبلیغات 
انتخاباتی کاندیداها خودداری کنند.»جواد جعفری« با 
بیان این که ارشاد در اولویت دستگاه قضا در مواجهه 
با تخلفات انتخاباتی است، افزود: پس از ارشاد و تذکر 
برای  پرونده  تخلف  تکرار  صورت  در  بعدی  مرحله  در 
وی،  گفته  شد.به  خواهد  تشکیل  انتخاباتی  متخلفان 

به گزارش تخلف نامزدها بدون هیچ گونه جهت گیری 
و  شود  می  رسیدگی  قانون  اســاس  بر  تنها  و  سیاسی 
وی  شد.  خواهد  رسانی  اطــالع  صالح  ذی  مراجع  به 
افزود: در طول مدت باقی مانده تا برگزاری انتخابات 
در راستای پیشگیری، جلسات متعددی با کاندیداها، 
به خصوص فعاالن فضای مجازی خواهیم داشت تا از 

تنش ها و حواشی احتمالی جلوگیری شود.

رئیس دادگستری فاروج:

اموال دولتی نباید در اختیار کاندیداها قرار گیرد



ثبت  نام 15 هزار و 618 نفر برای انتخابات مجلس

 فارس: »جمال عرف« رئیس ستاد انتخابات کشور در 

انتخابات  داوطلبان  ثبت  نام  وضعیت  آخرین  مورد 
ثبت نام  کل  ــار  آم گفت:  اسالمی  شــورای  مجلس 

کنندگان 15618 نفر است.

بودجه وزارت امورخارجه 1۰۰۰ میلیارد تومان 
افزایش یافت

 مهر: دولت در الیحه پیشنهادی بودجه سال 1۳۹۹ 

امور  وزارت  بودجه  رقم  اسالمی،  شورای  مجلس  به 
هزار   1۰  ،1۳۹8 ســال  با  مقایسه  در  را  خارجه 

میلیارد ریال افزایش داده است.

استیضاح سه وزیر در دستور کار مجلس است

رئیسه  هیئت  سخنگوی  عباسی«  ــدا...  »اسـ مهر:   

وزیــران  استیضاح  گفت:  اسالمی  ــورای  ش مجلس 
نفت، کشور و آموزش و پرورش در دستور کار مجلس 

قرار دارد.

از گوشه و کنار 

استقبال آمریکا از سفر احتمالی روحانی به ژاپن

و  تایمز«  ــن  »ژاپ جمله  از  ژاپنی  هــای  رسانه  ایرنا:   

»ماینیچی« به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند 
ژاپن  به  روحانی  سفر  برای  توکیو  طرح  از  آمریکا  که 

استقبال کرده است.

بورس رکورد شکست

ایسنا: شاخص بورس دیروز درحالی به ۳۳۲ هزار و 56۷ واحد 

رسید که می توان گفت رکورد خود در نیمه مهر امسال را که ۳۲۷ 
هزار و ۳۰5 واحد بود، شکست و هیچ یک از شرکت ها در بورس و 

فرابورس منفی نبودند.

شرط پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده

حقوق  اعتبار  شرایطی  در  تنها  آینده  سال  در  ایسنا:   

کارکنان اختصاص پیدا می کند که اطالعات آن ها در 
سال  بودجه  باشد.در  شده  ثبت  ایران  کارمند  سامانه 
آینده و به منظور سامان دهی نیروهای انسانی و کارکنان دولت و 
ایجاد انضباط مالی شرایط پرداخت حقوق کارکنان منوط به ثبت 

اطالعات عمومی آن ها شده است.

وام 2۰ میلیون تومانی برای استانداردسازی سیستم 
گرمایشی مدارس غیردولتی

مدارس  سازمان  زینی وند«رئیس  »مجتبی  فــارس:   

و  آموزش  وزارت  مردمی  مشارکت های  و  غیردولتی 
بــرای  تــومــانــی  میلیون   ۲۰ وام  ــه  ارائـ از  ــرورش  پـ
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس غیردولتی در مناطق 

کمتر برخوردار خبر داد.
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اخبار

روی خط سیاست 

روی خط سیاست 

و  عالیم  کــه  ــن  ای بــر  تاکید  بــا  رئیس جمهور 
بــرآوردهــا نــشــان مــی دهــد کــه امــســال رشد 
اقتصاد منهای نفت کشور مثبت است، گفت: 
تحریم ها  تشدید  علیرغم  و  گذشته  ماه   ۹ طی 
 ۳۴ و  موقع  به  جاری  بودجه های  فشارها،  و 
هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی نیز تاکنون 

پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا،  حجت االسالم و المسلمین 
تقدیم  هنگام  شنبه  یک  روز  روحانی  حسن 
مجلس  به  کشور   1۳۹۹ سال  بودجه  الیحه 
بیان  با  نمایندگان  جمع  در  اسالمی  شورای 
و  استقامت  بودجه  آتی،  سال  بودجه  که  این 
دشمنان  افزود:  بود،  خواهد  تحریم  با  مقابله 
در طرح شکست اقتصاد ایران اسالمی ناکام 
مانده اند و دولت طبق خواست مردم و مجلس 
ای  مالحظه  قابل  های  گام  کالن  اقتصاد  در 
برداشته و کشور در مسیر توسعه و رونق است.
 ۹8 سال  از  ماه   ۹ داد:  ادامــه  جمهور  رئیس 
گذشته و طی این مدت بودجه  های جاری به 
موقع و تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه 
های  طرح   و  است  شده  پرداخت  نیز  عمرانی 
مهم و اساسی که مد نظر دولت بوده یا افتتاح 

شده یا تا پایان سال افتتاح خواهد شد.
تقریبًا  گذشته  سال  اسفند  از  افزود:  روحانی 
در  و  کرد  آغــاز  را  خود  درســت  راه  ما  اقتصاد 
شاخص های  در  را  آن  آثار  امسال  اردیبهشت 
کالن اقتصادی مشاهده کردیم و همان گونه 
نقطه  درصد   5۲ تورم  هستید  مطلع  شما  که 
به نقطه به ۲۷ درصد رسید و رشد اقتصادی 
این  عالیم  امــروز  که  بود  منفی  گذشته  سال 
این است که  برآوردها  و  به ما می گوید  چنین 
و  است  مثبت  امسال  ما  نفت  منهای  اقتصاد 
امیدوارم امسال به این هدف دست پیدا کنیم 
و پیش بینی های ما در سال آینده این است که 

با کمک یکدیگر این راه را ادامه دهیم.
ما  اقتصاد  که  این  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
داشته  حرکت  و  رشد  مختلف  بخش های  در 
های  زمینه  در  ما  حرکت  کرد:  تصریح  است، 
ارتباط  و  راه  انرژی،  آب،  کشاورزی،  مختلف 
و گازکشی به روستاها مثبت بوده و  در زمینه 
که  طرحی  با  نیز  مسکن  ساخت  در  کمبود 
آغاز  با  و  راه و شهرسازی تدوین کرده   وزارت 
عملیات اجرایی ساخت 18۰ هزار واحد طی 

یکی، دو هفته گذشته، کمبود جبران خواهد 
شد و ان شاء ا... ۴۰۰ هزار واحدی را که قول 
داده ایم دولت اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.
 1۰۷ حدود  همچنین  افــزود:  جمهور  رئیس 
هزار منزل مسکونی در بخش زلزله زده ترمیم 
واحد  هزار   1۴۷ امسال  و  کردیم  احــداث  یا 
شده  ترمیم  سیل  از  دیده  خسارت  مسکونی 
یا در حال احداث است که امیدواریم تا پایان 

سال تکمیل شود.
زمینه  در  که  ایــن  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
برای  را  طرح ها  ترین  بزرگ  گازوئیل  و  بنزین 
 ۷5 و  کــردیــم  ــرا  اج محیطی  زیست  مسئله 
یورو  امروز عرضه می کنیم،  بنزینی که  درصد 
از گازوئیل ما  لیتر  و 5 است و ۴5 میلیون   ۴
یورو ۴ و 5 است، تصریح کرد: بنابراین دولت 
در زمینه محیط زیست قدم های بسیار خوبی 

برداشته است و این طرح را ادامه می دهیم.
کردیم،  تــالش  ــرد:  ک خاطرنشان  روحــانــی 
جامعه  در  که  را  ــرادی  اف مستمری  و  حقوق 
توان  در  که  مقداری  به  هستند  آسیب پذیرتر 
یکی،  همین  در  دهیم؛  افزایش  است  دولت 
بــرای  قــانــون  اجـــرای  در  گذشته،  هفته  دو 
چه  آن  بر  عالوه  معلوالن  به  کمک  و  حمایت 
پرداخت  سال  اوایل  و  پیش  سال های  در  که 
ــزار مــیــلــیــارد تــومــان  ــده، بــیــش از هـ ــی ش م

اختصاص دادیم.
مستمری بگیرها  حقوق  افزود:  جمهور  رئیس 
برابر   ۳ از  بیش  پــیــش،  ــال  س  ۲ بــه  نسبت 

حقوق  همچنین  و  است  کــرده  پیدا  افزایش 
درصد   ۲۰ امسال  طی  را  کارمندان  ثابت 
افزایش دادیم و در سال آینده ان شاء ا... 15 
درصد افزایش می دهیم؛ یعنی در این ۲ سال 
و  افزودیم  مستمری ها  و  حقوق  بر  درصد   ۳5
این بدان معناست که قشرهایی که تحت فشار 

هستند، فشار کمتری را تحمل می کنند.
همین  در  ــرد:  ک خاطرنشان  روحــانــی  دکتر 
بتوانیم  بوده  این  بر  تالش  هم  باز  اخیر  طرح 
به آن هایی که متحمل فشار بیشتری هستند 
مــاه هــای  در  ــد  ــ دارن بیشتری  مــشــکــالت  و 
بکنیم  معیشتی  کمک  امــســال  باقی مانده 
هم  بعد  ماه های  در  و  دادیم  انجام  آذر  در   که 
طرح  این  که  داد  خواهیم  انجام  ــاء ا...  ان شـ
شامل 6۰ میلیون نفر از اعضای خانواده ایران 

عزیز ماست.
با  است  ممکن  که  این  بیان  با  جمهور  رئیس 
به  مردم،  سوی  از  شده  ارائه  های  درخواست 
هستند  نیازمند  و  مدعی  که  کسانی  تعداد 
و  اجرا  را  این  حال  هر  به  افزود:  شود،  افزوده 
فشار  در  ما  عزیز  مــردم  تا  می کنیم  عملیاتی 
کمتری قرار بگیرند و این روند در سال آینده 
و  یافت  خواهد  ادامه  الهی  قوه  و  حول  به  هم  

اجرا خواهد شد.
بیش  به  کمک  لحاظ  از  شد:  یــادآور  روحانی 
متوسط  و  ضعیف  قشر  که  جامعه  دهک   ۷ از 
آغاز  را  خوبی  بسیار  حرکت  دولــت  هستند 
کرده و این حرکت را باز هم ادامه خواهد داد.

مصوبه نظام رتبه بندی معلمان ابالغ شد

 ایرنا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تصویب  نامه موضوع نظام رتبه  بندی 

معلمان را برای اجرا ابالغ کرد. به گزارش روز یک شنبه پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت 
به  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  پیشنهاد  به   1۳۹8 آذر   ۳ جلسه  در  وزیران  هیئت  دولت، 
کرد.  تصویب  را  معلمان  رتبه  بندی  نظام  توسعه،  ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون  استناد 
معلمان  گانه  پنج  های  رتبه   تعیین  فرایند  مفهوم  به  رتبه بندی  تصویب  نامه،  این  مطابق 
براساس سنجش نظام  مند صالحیت  ها و عملکرد آنان اطالق می شود.مشموالن طرح طبقه  بندی معلمان 
معاون  و  مدیر  سالمت،  مراقب  آموزشی،  واحد  مشاور  تربیتی،  امور  مربی  هنرآموز،  دبیر،  آموزگار،  شامل 

واحدهای آموزشی و تربیتی هستند.

ورود پلیمرهای ضد قارچ و کپک به صنعت صادرات خشکبار و آجیل

 ایسنا: محققان کشور به فرموالسیون تولید پلیمرهای هوشمند ضد قارچ و کپک دست 

یافتند و با انعقاد قراردادی این محصول در بسته بندی خشکبار و آجیل صادراتی مورد 
بسته بندی  این  از  استفاده  با  طرح  مجری  گفته  به  چراکه  است؛  گرفته  قرار  استفاده 

ماندگاری محصوالت تا ۳ برابر افزایش می یابد.

خرید 2 هزار میلیارد تومانی صنعت گاز از شرکت  های دانش  بنیان

های  شرکت   محصوالت  تومانی  میلیارد  هزار   ۲ خرید  از  گاز  ملی  شرکت  رئیس  ایرنا:   

دانش  بنیان فعال در صنعت گاز خبر داد.»حسن منتظر تربتی« روز گذشته در آیین آغاز 
در  افــزود:  گاز   صنعت  مصرف  پر  اقالم  فناورانه  نیازهای  ارائــه  روزه  سه  رویــداد  کار  به 
خصوص تولید و تمرکز بر ساخت داخل عالوه بر این که آن را یک اقدام بر می شمریم، یک 
توانایی  از  ابتدای سال بحث جدی در خصوص استفاده  از  فرایند است.وی اظهارکرد: 
شرکت های دانش بنیان در صنعت گاز آغاز شده و اقدامات خوبی نیز در این خصوص در وزارت نفت صورت 

گرفته است.

جرایم عوارض مسکن بخشیده می شود

 ایرنا: نمایندگان مجلس تصویب کردند که مؤدیانی که ظرف یک سال از تاریخ الزم  االجرا 

شدن قانون درآمد پایدار و هزینه  های شهرداری  ها، برای تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض 
نوسازی معوق خود اقدام کنند مشمول بخشودگی جرایم عوارض می شوند.نمایندگان در 
ادامه جلسه علنی روز گذشته )یک شنبه( مجلس شورای اسالمی بخش هایی از الیحه درآمد 

پایدار و هزینه های شهرداری ها را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان با طرح اصالح قانون انتخابات شوراهای اسالمی مخالفت کردند

انتخابات  قانون  اصالح  خصوص  در  استفساریه  ای  طرح  با  اسالمی  شــورای  مجلس  نمایندگان  ایرنا:   

شورای  مجلس  شنبه  یک  روز  علنی  جلسه  ادامه  در  کردند.نمایندگان  مخالفت  شهر  اسالمی  شوراهای 
اسالمی طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷1 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شهرداران را با 1۰1 رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر 

رد کردند.

وام ازدواج همان 3۰ میلیون ماند

تغییری  امسال  با  مقایسه  در  ازدواج  وام  آینده  سال  بودجه  پیشنهادی  الیحه  در   ایسنا: 

نکرده و همان ۳۰ میلیون تومان اعالم شده است. هر سال در الیحه بودجه شرایط وام 
ازدواج نیز اعالم می شود. این در حالی است که برای سال آینده و در تبصره 16 الیحه 

بودجه رقم وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین تعیین شده است.

مالیات کارکنان بخش خصوصی 31 درصد و کارکنان بخش عمومی 6 درصد رشد کرد

 فارس: در الیحه بودجه سال آینده مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود ۳1 درصد 

و کارکنان بخش عمومی 5.8 درصد رشد کرده است، همچنین مالیات مشاغل 5۰ 
درصد افزایش دارد. دولت در الیحه بودجه سال آینده مالیات حقوق کارکنان بخش 
عمومی را ۷۳۷۴ میلیارد تومان و مالیات کارکنان بخش خصوصی را 8۴۰۳ میلیارد 

تومان پیش بینی کرد.

رئیس جمهور:

 بودجه سال آتی، بودجه استقامت
 و مقابله با تحریم خواهد بود
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 توزیع ۷۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی
 و حمایتی در بودجه ۹۹

 ۴۲8 آینده  ســال  بودجه  الیحه  در  ــت  دول ایــرنــا: 

غیرنقدی  و  نقدی  یارانه  برای  ریال  میلیارد  هزار 
حمایت  طــرح  ــرای  ب ــال  ری میلیارد  ــزار  ه  ۳1۰ و 
الیحه   1۴ تبصره  ــرد.در  کـ پیش بینی  معیشتی 
یارانه   کردن  هدفمند  قانون  به  که   1۳۹۹ بودجه 
 5۰۷ و  میلیون   ۲ مجموع  در  دارد،  اختصاص  ها 
شده  پیش بینی  بخش  این  برای  ریال  میلیارد  هزار 
و  کار  تعاون،  وزارت  الیحه  این  در  است.همچنین 
بانک  همه  از  استفاده  با  شد  مکلف  اجتماعی  رفاه 
 های اطالعاتی که در اختیار دارد سه دهک باالی 

درآمدی را شناسایی و حذف کند.
در این تبصره آمده است که منابع حاصل از اصالح 
قیمت بنزین نسبت به قبل از سهمیه  بندی در سال 
1۳۹8، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 
و سهم 1۴.5 درصد شرکت ملی نفت ایران است. 
از  دهیاری  ها  و  شــهــرداری  ها  ــوارض  ع همچنین 
مدت  در  وصول،  از  پس  انرژی  حامل  های  فروش 
واریز  کشور  وزارت  وجوه  تمرکز  حساب  به  ماه  یک 
پرداخت  ها  دهیاری   و  شهرداری  ها  به  تا  شود  می 
سازمان  بدهی  اســت  ــده  آم  1۴ تبصره  ــود.در  شـ
تنخواه  برای  مرکزی  بانک  به  یارانه  ها  هدفمندی 
در  یارانه  ها  هدفمندکردن  قانون  اجرای  دریافتی 

به  ریــال  میلیارد  هــزار   5۷ سقف  تا   1۳8۹ ســال 
عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می شود.
حجت االسالم و المسلمین »حسن روحانی« رئیس 
 ۴8۴ بودجه  الیحه  شنبه  یک  صبح  ایران،  جمهور 
هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.

بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود 1۹ 
میلیون و 88۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹1۰ میلیون 
ریــــــــــــال)1۹,88۷,۳۷۰,۹1۰,۰۰۰,۰۰۰( و 
شده  تعیین  رقم  همین  معادل  نیز  بودجه  مصارف 

است.

فرمانده ناجا گفت که سهمیه  بندی بنزین مشکالتی 
ایجاد  انتظامی  نیروی  خودروهای  برخی  برای  را 
گفت وگو  در  اشتری«  »حسین  است.سردار  کرده 
بنزین  سهمیه  بندی  با  آیا  که  این  ــاره  درب ایسنا  با 

ایجاد  پلیس  تامین سوخت خودروهای  مشکلی در 
این  و  ــم  داری مشکل  ما  کــرد:  تصریح  اســت؟  شــده 
موضوع را هم به مسئوالن اعالم کردیم و آن ها قول 
انتظامی  نیروی  کنند.فرمانده  کمک  ما  به  دادنــد 

سهمیه  مشکل  این  حل  بــرای  آیا  که  این  مــورد  در 
درخواست شده یا اعتبار؟ گفت: این کمک می تواند 
هم به شکل سهمیه و هم به شکل تامین اعتبار باشد، 

اما متاسفانه فعاًل هیچ کدام انجام نشده است.

مشکل سهمیه  بندی بنزین برای خودروهای پلیس

بیمه ها اطالعات مشتریان را به سازمان امور مالیاتی می دهند

ایرنا: الیحه بودجه ۹8 شرکت های بیمه را مکلف کرد که اطالعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان 

امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند، در غیر این صورت، جریمه می شوند.

مشکالت کشور با تعطیل کردن فضای مجازی برطرف نمی شود

با تعطیل کردن فضای مجازی برطرف نمی شود گفت:  این که مشکالت کشور  به  با اشاره  و فناوری اطالعات  ارتباطات  ایرنا: »محمدجواد آذری جهرمی« وزیر 

ساختارهای امنیت سایبری و مراکز آپا باید به نفع مردم کار و مردم احساس کنند که جایی حواسش به امنیت شان است و در فضای مجازی بی پناه نیستند.

زمان توزیع کارت آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار  آذر روی  از روز سه شنبه 1۹  نور سال ۹8  پیام  آزمون فراگیر کارشناسی ارشد  ایسنا: کارت  شرکت در 

خواهد گرفت.

امسال 1۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت جذب می کنیم

فارس: »سعید نمکی« وزیر بهداشت از جذب 1۰ هزار نیروی جدید طی امسال خبر داد و گفت: اولویت جذب با نیروهایی است که قباًل مشغول به کار بودند و 

دارای سابقه کار هستند.
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