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با انتخاب رئیس هیئت استان صورت گرفت؛

باز شدن یخ گلف در خراسان شمالی
مجمع هیئت گلف خراسان شمالی، صبح دیروز در بجنورد با حضور رئیس فدراسیون این 
خراسان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  زاده«  رجب  »رضا  که  شد  برگزار  رشته 

شمالی به عنوان تنها کاندیدای مجمع با کسب 15 رأی به ...

کشت  به  و  بود  یافته  افزایش  شدت  به  فرنگی  گوجه  قیمت  گذشته  سال  که  حالی  در 
چغندرقند در استان توجهی نمی شد، امسال صیفی کاران به کشت گوجه فرنگی در سطح 

وسیعی روی آوردند به طوری که قیمت هر کیلو گوجه فرنگی به...

در پی خروج لوله بخاری از محل نصب اش تعدادی از دانش آموزان یک کالس 
درس در دبیرستان غیر انتفاعی امام حسین)ع( بجنورد دچار مسمومیت شدند. 
چهارم و هشتم ماه جاری نیز تعدادی از دانش آموزان در بجنورد و روستای دهنه 

اجاق اسفراین با گاز منواکسید کربن مسموم شده بودند ...

 ترکمنستانی ها 
محو آثار هنرمندان استان

امواج گرانی در بازار موبایل

تولید چغندرقند روی نوار ریزش

طی20 روز گذشته اتفاق افتاد؛

 سومین حادثه 
گازگرفتگی دانش آموزی
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 4۶ میلیارد ریال
 سهم ایلراه های عشایری استان

تخصیص 2.۱ میلیارد تومان خسارت 
سیل به شرکت آب و فاضالب  شهری

صفحه 2
صفحه ۳

شروع توزیع برنج، اما...

گزارشی از پروژه موزه دفاع مقدس که پس از ۹ سال هنوز ساختمانی اسکلتی است

انتظار برآورده نشده شهدا از مسئوالن
صفحه 4

صفحه  3

بهمنیار



نام  ثبت  از  انتقاد  با  استان  دادگستری  کل  رئیس 
مجلس،  انتخابات  دوره  یازدهمین  در  افراد  برخی 
تراشی  هزینه  هدف  با  که  افــرادی  از  دسته  آن  به 
هشدار  اند،  کرده  شرکت  انتخابات  در  نظام  برای 
منتظر  باید  جوسازی  و  هیاهو  صــورت  در  که  داد 

برخورد قاطع دستگاه قضایی باشند.
حجت االسالم »جعفری« در سومین نشست ستاد 
اشاره  با  انتخاباتی  تخلفات  و  جرایم  از  پیشگیری 
از  انتخاباتی  نامزدهای  بــرخــورداری  ضــرورت  به 
پذیری  مسئولیت  و  تعهد  مدیریتی،  توانمندی 
معلوم  افراد  برخی  شرکت  از  انتقاد  با  و  کاندیداها 
کرد:  اظهار  انتخابات  در  صالحیت  فاقد  و  الحال 
انتخابات لوازم و شرایطی دارد و فردی که در این 
الزم  هرچیزی  از  قبل  کند  می  مشارکت  عرصه 
انجام کار  برای  تعبیر مقام معظم رهبری،  به  است 
متأسفانه  افــزود:  باشد.وی  داشته  مدیریتی  توان 

کسانی هستند که با وجود این که می دانند اساسًا 
شرکت  صالحیت  اصــواًل  یا  ندارند  مدیریتی  توان 
نام  ثبت  به  مبادرت  نیستند  دارا  را  انتخابات  در 
شود  می  مشاهده  گاهی  و  کنند  می  انتخابات  در 
در  و  ــد  دارن نیز  کیفری  سوابق  حتی  که  افــرادی 
زندان به سر می برند نام نویسی کرده اند بنابراین 
نظام  برای  دارند  قصد  افراد  این  رسد  می  نظر  به 
هزینه تراشی و به افکار عمومی این گونه القا کنند 

که آمار رد صالحیت ها فراوان است.
رئیس کل دادگستری استان با هشدار به این افراد 
این  صالحیت  کار،  پایان  در  چه  چنان  داد:  ادامه 
جوسازی  و  هیاهو  به  مبادرت  آنان  و  شود  رد  افراد 
به  و  مقررات  وفــق  قضایی  دستگاه  کنند،  منفی 

شکل قاطعانه با آنان برخورد خواهد کرد.
اصلی  اولویت  که  این  بر  تأکید  با  قضایی  مقام  این 
دستگاه قضایی پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات 

مصادیق  بارزترین  از  یکی  به  ــت،  اس انتخاباتی 
موعد  از  پیش  تبلیغات  یعنی  انتخاباتی  تخلفات 
خصوص  در  کاندیداها  به  و  کرد  اشاره  کاندیداها 
تبعات این گونه اقدامات هشدار داد. وی بیان کرد: 
متفاوت  جرایم  و  تخلفات  ماهیت  و  نوع  چند  هر 
و  شــود  مــی  بندی  سطح  دلیل  همین  بــه  و  اســت 
تذکر و ارشاد در گام اول در دستور کار است ولی 
در  کننده  شرکت  افــراد  رفتارهای  نوع  به  توجه  با 
و  متفاوت  نیز  قضایی  دستگاه  اقدامات  انتخابات، 
البته متناسب خواهد بود بنابراین در صورت توجه 
تخلفات  و  مجرمانه  اعمال  برخی  تداوم  یا  نکردن 
انتخاباتی، بدون اغماض و مماشات حسب مورد با 

مجرمان و متخلفان برخورد خواهد شد.
سوء  که  این  بیان  با  استان  دادگستری  کل  رئیس 
عمومی  حقوق  تضییع  یا  المال  بیت  از  استفاده 
جزو تذکرات پیشگیرانه به شمار نمی رود و اصواًل 

باشد،  حل  قابل  ارشاد  و  تذکر  با  که  نیست  چیزی 
هر  بروز  از  قبل  کاندیداها  به  جدی  هشدار  ضمن 
گونه جرمی، از برخورد قاطع دستگاه قضایی با این  

گونه  اعمال مجرمانه خبر  داد.
رعایت  و  ــداری   م قانون  ــرورت  ض بر  تأکید  با  وی 
و  پیشگیری  ستاد  شد:  ــادآور  ی انتخاباتی  اخــالق 
مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی از مدتی پیش 
کار خود را با جدیت در مرکز استان و شهرستان ها 
آغاز کرده است و فعالیت های این حوزه را به دقت 
های  بخشنامه  و  ها  دستورالعمل  و  کند  می  رصد 
چنان  و  شده  ابالغ  قضایی  مدیران  به  نیز  مربوط 
فرایند  اتمام  تا  شود  واقع  حوزه  این  در  جرمی  چه 
انتخابات منتظر نمی مانیم و قطعًا با تشکیل پرونده 
ویژه  شعب  در  العاده   فوق  طور  به  مراتب  قضایی 
رسیدگی  یافته،  اختصاص  منظور  همین  به  که  ای 

خواهد شد.

IIخطرناکIپیچ
بجنورد  فرهنگیان  شهرک  جــاده  خطرناک  پیچ 
ضلع جنوبی کارخانه ماکارونی به سرعت گیر نیاز 

دارد.

IIهاIآرایشگاهIدرجه
مــردانــه در  ــای  آرایــشــگــاه ه ــه  تعیین درج ــالک  م
خدمات  هــا  آرایــشــگــاه  برخی  چیست؟  بجنورد 
مشابه دارند اما فقط به خاطر داشتن درجه بیشتر، 

دستمزد بیشتری دریافت می کنند.

IIاداریIسایتIبهIدسترسیIراه
چرا راه دسترسی به سایت اداری بجنورد و پارک 
دوبرار در حاشیه میدان بار تعریض و بازسازی نمی 
شود؟ تردد در این قسمت با توجه به تاریکی مسیر 

خطرناک است.

IIمفخمIموزهIدرIجمشیدIتختIتبلیغ
با  امــا  گرفتم  بلیت  مفخم  مــوزه  به  رفتن  بــرای 
تصویر  شــدم،  مواجه  ای  کننده  ناراحت  تصویر 
در  بــود  جمشید  تخت  ملل  دروازه  بلیت  روی 
با  تواند  می  راحتی  به  متولی  دستگاه  که  حالی 
رایگان  شکل  به  موزه  برای  مفخم  تصویر  چاپ 

تبلیغ کند.

IIقدردانی
این  ــدوم  خ پرسنل  و  جاجرم  محترم  شــهــردار  از 
شهر  در  عمرانی  های  برنامه  اجرای  بابت  دستگاه 
شهید  خیابان  روی  پیاده  مناسب  سازی  جمله  از 

بهشتی تشکر و قدردانی می کنیم.

IIقیمتIتفاوت
سیب زمینی در شهر بجنورد با قیمت بیش از 3 تا 
4 هزار تومان فروخته می شود، این در حالی است 
قیمت  به  استان  مجاور  شمالی  شهرهای  در  که 

هزار و 500 تومان فروخته می شود.
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محل  از  بخاری  لوله  خــروج  پی  در  آگاهی-  محمد 
نصب اش تعدادی از دانش آموزان یک کالس درس 
بجنورد  حسین)ع(  امام  انتفاعی  غیر  دبیرستان  در 
دچار مسمومیت شدند. چهارم و هشتم ماه جاری نیز 
و روستای دهنه  آموزان در بجنورد  از دانش  تعدادی 
شده  مسموم  کربن  منواکسید  گاز  اسفراین با  اجاق 
تلخ  ای  حادثه  وقوع  به  منجر  خوشبختانه  که  بودند 
نشد اما وقوع 3 حادثه گازگرفتگی دانش آموزان طی 
شدت  به  باید  که  است  خطری  زنگ  گذشته  روز   20
روز  صبح  ما،  خبرنگار  گزارش  به  شود.   گرفته  جدی 
آموزان  دانش  از  تعدادی  مسمومیت  پی  در  گذشته 
مقاومت،  دهکده  در  واقع  حسین)ع(  امام  دبیرستان 
نیروهای اورژانس و کارشناسان سازمان آتش نشانی 
مدیر  گفته  به  شدند.  اعــزام  حادثه  محل  به  بجنورد 
آتش نشانی بجنورد، در پی بروز این حادثه نیروهای 

مداوا  ادامه  برای  را  آموزان  دانش  از  نفر   4 اورژانس 
خاصی  مشکل  گویا  که  کردند  منتقل  بیمارستان  به 
خروج  را  حادثه  این  بروز  دلیل  »گریوانی«  نداشتند. 
این  امــا  کــرد  اعــالم  اش  نصب  محل  از  بخاری  لوله 
دبیرستان  ایــن  از  بازدید  در  که  داد  نیز  را  توضیح 
از  استفاده  در  خوبی  به  ایمنی  نکات  شدیم  متوجه 

سیستم گرمایشی رعایت نشده است.
خصوص  در  نیز  مقاومت  دهکده  در  مطلع  فرد    یک 
چگونگی وقوع این حادثه گفت: طبق اظهارات دانش 
در هنگامی  آموزان  دانش  از  یکی  این کالس  آموزان 
که شعله بخاری کم بوده است به این بخاری تکیه می 
کند و روی آن می نشیند به همین دلیل باعث خارج 
آمــوزان  نه دانــش  امــا  لوله بخاری شــده اســت  شــدن 
و  شوند  نمی  موضوع  ایــن  متوجه  کــالس  معلم  نه  و 
توسعه  نوسازی،  مدیرکل  دهــد.  می  رخ  حادثه  این 

خصوص  در  نیز  شمالی  خراسان  مــدارس  تجهیز  و 
نکات  رعایت  و  مدارس  گرمایشی  سیستم  بر  نظارت 
کل  اداره  گفت:  وسایل  ایــن  از  استفاده  در  ایمنی 
دولتی  مدارس  بر  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
مدارس  خصوص  در  اما  دارد  نظارت  مــداوم  طور  به 
الزم  بازدیدهای  مجوز  ارائه  هنگام  در  انتفاعی  غیر 
می  صورت  گرمایشی  وسایل  نصب  چگونگی  درباره 
دوباره  فعالیت  ادامه  پروانه  تمدید  هنگام  در  و  گیرد 
این نظارت وجود دارد. »فالح« ادامه داد: هم اکنون 
در صورت ارائه مجوز جدید برای مدارس غیر انتفاعی 
اعطای  برای  استانداردها  تمام  رعایت  حتم  طور  به 
هیئت  مصوبه  وجــود  با  اما  شود  می  خواسته  مجوز 
برقراری  بــرای  ساله   3 مهلت  دادن  بر  مبنی  دولــت 
اصول  تمام  رعایت  با  گرمایشی  جدید  های  سیستم 
فعالیت،  به  مشغول  انتفاعی  غیر  ــدارس  م در  ویــژه 

سیستم  همان  با  استان  انتفاعی  غیر  مدارس  برخی 
گرمایشی گذشته مشغول به فعالیت هستند. 

این  تجهیز  خصوص  در  نیز  دبیرستان  این  موسس 
نصب  جمله  از  مناسب  گرمایشی  سیستم  به  مدرسه 
ایم  کرده  ریزی  برنامه  قبل  ها  مدت  از  گفت:  شوفاژ 
به  را  حسین)ع(  امام  مدرسه  فاز  به  فاز  صورت  به  تا 
سیستم شوفاژ یا دیگر سیستم های گرمایشی با درجه 
ایمنی بیشتر تجهیز کنیم اما با توجه به شرایط مالی 
موجود هم اکنون توان تسریع در این کار را نداریم و 
نمی توانیم در این خصوص وعده دهیم. »احمدی« با 
بیان این که به صورت مرتب سیستم گرمایشی مورد 
استفاده فعلی بررسی می شود، ادامه داد: حادثه روز 
شنبه بر اثر بی احتیاطی یکی از دانش آموزان رخ داد 
هیچ  برای  خاصی  مشکل  بروز  باعث  خوشبختانه  که 

یک از دانش آموزان نشد.

طی20 روز گذشته اتفاق افتاد؛

سومین حادثه گازگرفتگی دانش آموزی

اظهارات رئیس کل دادگستری درباره ثبت نام برخی داوطلبان

4۶ میلیارد ریال سهم 
ایلراه های عشایری استان

پروژه  کیفی  اجرای  بر  نظارت  بر  تاکید  نجفیان- 
ریــال  میلیارد   46 اختصاص  و  عشایری  ــای  ه
مهم  از  شمالی  خراسان  های  ایلراه  مرمت  برای 
عشایر  شورای  نشست  در  شده  مطرح  موارد  ترین 
گفت:  شهرستان  ایــن  فــرمــانــدار  ــود.  ب اسفراین 
می  کار  خلوت  حیاط  در  نکنند  فکر  پیمانکاران 
کنند، بحث نظارت بر پروژه ها و اجرای کیفی آن 

ها مدنظر باشد.
»طاهر رستمی« با اشاره به این که باید نگاه مان به 
عشایری  جامعه  به  بایسته  و  شایسته  خدمات  ارائه 
توانند  باشد، خاطرنشان کرد: عشایر می  معطوف 
در شمول بیمه اجتماعی روستایی و عشایری قرار 

گیرند.
عشایری  ــور  ام مدیرکل  ــور«  پ قلی  »محمدرضا 
 ۸0 فیزیکی  پیشرفت  بــه  اشـــاره  بــا  هــم  اســتــان 
از  میاندشت،  عشایر  اســکــان  سایت  درصـــدی 
بند  تکمیل  ــرای  ب ــال  ری میلیارد   35 تخصیص 
 ۱۱ ســازی  ذخیره  ظرفیت  با  میاندشت  خاکی 
حــوزه  سطحی  هــای  آب  از  مترمکعب  میلیون 

میاندشت خبر داد.
سفر  اعتبارات  محل  از  که  ایــن  به  اشــاره  با  وی 
از  ریال  میلیارد   ۱30 استان  به  جمهوری  ریاست 
یافته  اختصاص  استان  عشایر  حوزه  به  ملی  منابع 
شرب  آب  تامین  حوزه  در  آن  ریال  میلیارد   60 که 
عشایر و ۷0 میلیارد ریال برای تکمیل بند خاکی 

عشایر اسفراین هزینه می شود.
وی به تخصیص 46 میلیارد ریال برای مرمت ایلراه 
های عشایری خسارت دیده ناشی از بارندگی های 

امسال در استان اشاره کرد.

یک مسئول خبر داد:

استقرار 50 درصدی پست های 
دام پزشکی در مناطق مرزی

خراسان  پزشکی  دام  پست   ۱2 از  درصــد   50
شمالی در مناطق مرزی دایر است.

خراسان  پزشکی  دام  کل  اداره  سالمت  معاون 
تمرکززدایی  ــزود:  اف مطلب  ایــن  بیان  با  شمالی 
جزو  دورافتاده  و  مرزی  مناطق  به  بیشتر  توجه  و 

سیاست های اصلی است.
دکتر »حمید رمضانی« با بیان این که ۱۱ درصد 
از جمعیت دامی استان به شهرستان مرزی راز 
محرومیت  افزود:  شود،  می  مربوط  جرگالن  و 
بیشتر  حمایت  منطقه،  این  خاص  شرایط  و  ها 
را  جرگالن  و  راز  پزشکی  دام  شبکه  از  مدیران 

می طلبد.

همایش آغاز طرح زمستانی استان برگزار شد.  ا
و  راه  مدیرکل  صفوی«  ــژاد  ن عبدالمجید  »سید 
شهرسازی خراسان شمالی در این همایش گفت: 
می  و  است  نقل  و  حمل  به  وابسته  مــردم  زندگی 
را  تصادفات  رانندگی  فرهنگ  رعایت  با  توانیم 

کاهش دهیم. 
وی ادامه داد: متاسفانه امروز بخشی از درآمدهای 
ملی، به ناحق صرف هزینه های بی مباالتی برخی 

کاربران جاده ای می شود.

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

BOJNORD@khorasannews.com :ایمیل          
090 33 33         تلگرام: 7010
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و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

حادثه برای موتورسواران 
تهرانی

روزنامه خراسان در شماره ۷260 که ۱3 تیر 
ستون  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   ۱353
برای  حادثه  وقوع  از  شهرستانها«  »خبرهای 

موتورسواران تهرانی خبر داده است. 
در این مطلب می خوانیم: 

از  موتورسیکلت  ــا  ب ســالــه   23 جـــوان  »دو 
 ۱20 در  ــه  ک ــد  ــودن ب مشهد  عـــازم  ــران  ــه ت
جــاده  مــوتــور  از  بجنورد  غربی  کیلومتری 
یکی  نتیجه  در  که  گردید  سرنگون  و  منحرف 
را  موتور  رانندگی  گویا  که  موتورسواران  از 
به  و  میشود  مــجــروح  بشدت  بــود  دار  عهده 
وسیله پزشک بهداری بجنورد که عازم جنگل 
قرار  مــداوا  مورد  و  حمل  بیمارستان  به  بوده 
بود  بحدی  وارده  جراحات  شدت  ولی  گرفت 
که مداوا موثر واقع نشد و مجروح فوت کرد. 
حال مجروح دیگر نسبتا خوب و جریان تحت 

رسیدگی است.«

اخبار  حرف مردم    

بدون تیتر 

اخبار

دیــروز  صبح  شمالی،  خراسان  گلف  هیئت  مجمع 
رشته  ایــن  فدراسیون  رئیس  حضور  با  بجنورد  در 
هماهنگی  معاون  زاده«  رجب  »رضــا  که  شد  برگزار 
عنوان  به  شمالی  خراسان  استاندار  عمرانی  امــور 
 4 مدت  به  رأی   ۱5 کسب  با  مجمع  کاندیدای  تنها 

سال سکاندار هیئت گلف استان شد تا به عبارتی یخ 
رئیس  عزیزی«  شود.»حمید  باز  سرانجام  رشته  این 
ورزشی  گلف،  که  این  بیان  با  کشور  گلف  فدراسیون 
ورزش  این  گیری  شکل  برای  افزود:  است،  المپیکی 
و رشته های تابع آن به کار عمرانی منسجم نیاز است.

وی این ورزش را برخالف تصور عمومی مبنی بر این 
که گلف در زمره ورزش های لوکس و مناسب طبقات 
و  ها دانست  خانواده  تمام  ویــژه  اســت،  جامعه  مرفه 
تاکید کرد: این ورزش ویژه افراد خاص نیست و تامین 
و  است  دولت  برعهده  کشور  در  آن  های  زیرساخت 
تنها با لباس و تجهیزات این ورزش می توان گلف را 
در زمره ارزان ترین ورزش ها برشمرد و تمام قشرهای 
جامعه می توانند در این رشته فعالیت داشته باشند. 

وی خواستار ترویج این ورزش شد.

»کوروش بهادری« مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
ضعیف  را  ورزش  ایــن  هــای  زیرساخت  نیز  شمالی 
اعالم کرد و از جانمایی فضایی در استادیوم تختی و 

ورزشگاه ۱5 هزار نفره  در این خصوص خبر داد.
»رضا رجب زاده« رئیس هیئت گلف خراسان شمالی 
سویی  از  و  ورزش  ایــن  هــای  زیرساخت  توسعه  نیز 
هیئت نوپا  این  های  برنامه  ترین  مهم  از  را  آمــوزش 
برشمرد. وی مهیا نبودن زیرساخت ها در استان را از 

مهم ترین دغدغه های هیئت گلف دانست.

با انتخاب رئیس هیئت استان صورت گرفت؛

باز شدن یخ گلف در خراسان شمالی



شیری- مدتی است بازار گوشی تلفن همراه در هر بار نوسان نرخ ارز با 
مشکالت قیمتی زیادی مواجه می شود به طوری که از 5 تا 30 درصد 
افزایش قیمت می یابد و دوباره از تالطم می افتد.طی یک هفته اخیر با 
تومان رسیده نرخ گوشی های  به باالی 13500  افزایش نرخ دالر که 
و  سامانی  به  نا  باعث  شرایط  این  و  یافته  افزایش  درصد   30 نیز  تلفن 
بازار گوشی تلفن همراه شده است.در همین باره رئیس اتحادیه  رکود 
لوازم الکتریکی مرکز استان به خبرنگار ما گفت: از آن جایی که عمده 
با  ارز  نرخ  در  نوسانی  هر  با  اســت،  ــی  واردات همراه  تلفن  های  گوشی 
یا افزایش قیمت گوشی در بازار مواجه می شویم.»محسن فتح  کاهش 
زاده« افزود: از ابتدای سال تاکنون چندین بار قیمت گوشی افزایش 5 تا 

30 درصدی داشته و پس از به آرامش رسیدن بازار ارز، دوباره قیمت ها 
کاهش یافته است.وی اظهار کرد: طی هفته گذشته قیمت گوشی های 
تلفن همراه به دلیل نوسانی شدن قیمت ارز 30 درصد افزایش داشت 
اما با آرام شدن بازار ارز دوباره قیمت گوشی های تلفن همراه نیز کاهش 
روزانه  نیز  همراه  تلفن  های  گوشی  قیمت  کرد:  خاطرنشان  یافت.وی 
مشخص می شود و هر روز بعدازظهر قیمت های جدید را می گیریم.وی 
با بیان این که خرید و فروش در بازار موبایل نسبت به گذشته کمتر شده 
است، افزود: با این که مشتریان زیادی به فروشگاه های موبایل فروشی 
مراجعه می کنند اما عمده آن ها فقط قیمت ها را جویا می شوند تا در 

صورتی که توان خرید داشته باشند اقدام به خرید کنند.

۳روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی اقتصاد          یک شنبه  ۲4 آذر ۱۳9۸     ۱۸ ربیع الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۶۱

شروع توزیع برنج، اما...

 مقرر شد تا 
اطالع ثانوی 

برنج از سوی 
مباشران 

توزیع نشود 
و به محض 
این که همه 

مباشران 
برنج های شان 

را تحویل 
گرفتند توزیع 

به شکل 
همزمان انجام 

شود

شیری

با وجود 500 تن برنج و حضور 87 مباشر توزیع 
مقابل  در  طوالنی  های  صف  هم  باز  استان،  در 
نشان  که  شده  ایجاد  شهر  های  فروشگاه  برخی 
برای  تدبیری  و  نیست  مدبرانه  توزیع  دهد  می 
تدبیر  که  جایی  آن  از  است.  نشده  اندیشیده  آن 
توزیع  شروع  متأسفانه  نشده  اندیشیده  درستی 
شده  مواجه  صف  با  شهر  نقاط  برخی  در  برنج 

است. 
خبرنگار ما مطلع شد دلیل ایجاد صف، کمبود 
برنج نیست بلکه کمبود برنامه ریزی بوده است. 
ها  فروشگاه  تمام  در  همزمان  که  جهت  این  به 
توزیع برنج شروع نشده است از 87 مباشر فقط 
یک مباشر شروع به فروش کرده که این مسئله 
باعث خرید کاذب خریداران شده وگرنه برآورد 
به  الزم  حد  در  برنج  که  است  این  بر  مباشران 
بازار تزریق شده و کمبود نخواهد داشت و تلفن 
برای  شمالی  خراسان  صمت  سازمان  رئیس 
این که بپرسیم نحوه توزیع چگونه و علت صف 
شنیده  هم  پاسخی  اما  نبود  خاموش  چیست 

نشد.
واردکننده برنج که خود عامل توزیع آن است در 
این باره به خبرنگار ما گفت: هم اینک 500 تن 
های  ریزی  برنامه  براساس  انبار  در  موجود  برنج 
شده  تعیین  های  فروشگاه  در  صمت،  سازمان 

توزیع می شود.
و  تن   157 را  بجنورد  شهرستان  سهمیه  وی 
کیلو،   50 و  هــزار   68 را  شیروان  کیلو،   620

اسفراین را 59 هزار و 630 کیلو، مانه و سملقان 
و  هــزار   12 را  گرمه  کیلو،    110 و  هــزار   51 را 
780 کیلو، جاجرم را 21 هزار و 30 کیلو، فاروج 
را 25 هزار و 560 کیلو و راز و جرگالن را 29 

هزار و 820 کیلو ذکر کرد.
 30 و  هــزار   74 میزان  این  از  کــرد:  اضافه  وی 
کیلوگرم به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
داده  تحویل  شان  مددجویان  برای  بهزیستی  و 
مباشر  نفر   87 که  این  بیان  با  ــت.وی  اس شده 

سهمیه  اکنون  هم  افــزود:  هستند،  برنج  توزیع 
برنج شهرستان بجنورد تحویل داده شده و هنوز 

شهرستان ها هیچ کدام تحویل نگرفته اند.
وی اضافه کرد: از آن جایی که طی روزهای اول 
توزیع، در برخی فروشگاه ها ازدحام ایجاد شده 
سوی  از  برنج  ثانوی  اطــالع  تا  شد  مقرر  اســت، 
همه  که  این  محض  به  و  نشود  توزیع  مباشران 
مباشران برنج های شان را تحویل گرفتند توزیع 

به شکل همزمان انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: هر کیلو برنج 8500 تومان 
برای  قیمت  و  شود  می  داده  تحویل  مباشران  به 
کارت  با  که  است  تومان   8800 کننده  مصرف 
ملی به هر نفر یک کیسه 10 کیلویی تحویل داده 

می شود.
وی اظهار کرد: با ثبت سفارش انجام شده تا یک 
ماه آینده 565 تن برنج خام و هزار تن دیگر هم 
اگر بانک مرکزی ارز بدهد تا عید نوروز وارد بازار 

خواهد شد. 

خبر 

گفت و گو 

بازار 

 تخصیص ۲.۱ میلیارد تومان خسارت سیل
 به شرکت آب و فاضالب  شهری

تولید چغندرقند روی نوار ریزش

شیری- 2 میلیارد و 100 میلیون تومان از سهم 
و  آب  شرکت  به  سیل   خسارت  تومانی  میلیارد   4

فاضالب شهری خراسان شمالی تخصیص یافت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری خراسان 
با بیان این مطلب به خبرنگار  شمالی روز گذشته 
ما افزود: با توجه به برآوردهای انجام شده و برای 
احتمالی  خسارات  از  پیشگیری  و  ســازی  مقاوم 
14 میلیارد تومان را در سامانه سجاد ثبت کردیم 

شد.وی  ابــالغ  تومان  میلیارد    4 مجموع  در  که 
خاطرنشان کرد: عمده خسارت سیل در شهرهای 
در  که  بود  آشخانه  و  بجنورد  شیروان،  اسفراین، 
همان زمان از محل اعتبارات جاری برای جبران 

خسارت ها استفاده شد.
در  الی  و  گل  و  مخازن  در  را  خسارت  عمده  وی 
امیدواریم  افزود:  و  کرد  ذکر  پمپاژ  های  ایستگاه 

اعتبار باقی مانده نیز به زودی تخصیص یابد.

به  فرنگی  گوجه  قیمت  گذشته  سال  که  حالی  در 
به کشت چغندرقند در  و  بود  یافته  افزایش  شدت 
به  کاران  صیفی  امسال  شد،  نمی  توجهی  استان 
کشت گوجه فرنگی در سطح وسیعی روی آوردند 
به  فرنگی  گوجه  کیلو  هــر  قیمت  کــه  ــوری  ط بــه 
باعث  تنها  نه  مسئله  این  و  رسید  هم  تومان   500
قند  کارخانه  بلکه  شد،  کشاورزان  شدن  متضرر 
انجمن  اولیه مواجه شد.رئیس  با کمبود مواد  هم 
این  بیان  با  شمالی  خراسان  کشاورزی  خبرگان 
سال  که  جایی  آن  از  افزود:  ما  خبرنگار  به  مطلب 
گذشته قیمت گوجه فرنگی در زمان اوج برداشت 
مورد  چغندرکاران  و  بود  رسیده  تومان  هزار   5 به 
کم لطفی قرار گرفته بودند، امسال گوجه فرنگی 
که  طــوری  به  شد  تبدیل  استان  کشت  عمده  به 
گوجه  کیلو  هر  فرنگی  گوجه  رب  داران  کارخانه 
فرنگی را 500 تومان خریداری کردند و برخی از 
آن ها هنوز هم طلب کشاورزان را پرداخت نکرده 
این  به مشکالت مشابه در  با اشاره  اند.»کاظمی« 
بخش گفت: اگر بخواهیم کشت مطمئن و متداوم 
مبحث  روی  باید  باشیم  داشته  چغندرقند  برای 
تحقیقات و به روز کردن چغندر کار کنیم تا از این 

نگه  فعال  را  قند  کارخانه  همواره  بتوانیم  طریق 
داریم.وی اظهار کرد: ما فقط در بحث تجارت کار 
می کنیم و متأسفانه در خصوص باال بردن بازدهی 

مزارع در قسمت تحقیقات کاری نکرده ایم.
قوی  هم  چقدر  هر  قند  کارخانه  کرد:  اضافه  وی 
باشد تا ماده اولیه آن فراهم نباشد، کاری از پیش 
باید برای کشت این محصول و  بنابراین  نمی برد 
به روز کردن آن هزینه کنیم تا به این طریق عالوه 
کشاورز  برای  منطقه،  عملکرد  بــازده  افزایش  بر 
این  بیان  با  باشد.وی  داشته  اقتصادی  صرفه  هم 
توجه  با  افــزود:  اســت،  وارداتـــی  عمدتًا  شکر  که 
جای  به  باید  بریم  می  سر  به  تحریم  در  که  این  به 
محصول  این  تولید  در  کنیم  تالش  شکر  واردات 

استراتژیک به خودکفایی برسیم.
حالی  در  گذشته  ــال  س کـــرد:  خاطرنشان  وی 
قیمت شکر افزایش نیافت که قیمت گوجه فرنگی 
امسال  غلط  سیاست  این  اثر  بر  و  داشت  افزایش 
عمده  و  یافت  کاهش  چغندرقند  زیرکشت  سطح 

کشاورزان به سمت کشت گوجه فرنگی رفتند.
که  اســـت  ایـــن  راه  بــهــتــریــن  کـــرد:  ــه  ــاف اض وی 

چغندرمورد نیاز منطقه را خودمان تأمین کنیم.

امواج گرانی در بازار موبایل
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ادب و هنر

قاسم مهرنیا
کودکی    1324 ســال  پاییز  در  مرتضوی- 
قدم به این دنیا گذاشت که شعر در خاندانش 
دار  میراث  کــودک  ایــن  بعدها  ــت.  داش ریشه 
پرداختند.  می  آن  به  اجــدادش  که  شد  هنری 
به  که  گوید  می  روزهــایــی  از  مهرنیا«  »قاسم 
دنیای  به  ــی  درس کتب  اشعار  حفظ  واسطه 
خاطر  به  کم  کم  و  مند  عالقه  شاعری  و  شعر 
هیئت  جذب  خوبش،  صــدای  از  بــرخــورداری 
های مذهبی شد و با حضور در محافل مختلف 
قدم  شعر  عرصه  در  گذشته  از  استوارتر  ادبی، 
پایه  او  از روزی که  برداشت. حاال سال هاست 
گذار نخستین انجمن ادبی استان با نام »عارف 
خرسند  چه  اگر  و  گــذرد  می  شد،  بجنوردی« 
سرپاست،  انجمن  این  هنوز  که  این  از  است 
گوید  می  ادبیات  ناخوشایند  روز  و  حال  از  اما 
کنسرت  همچون  هنری  آثار  برای  که  این  از  و 
و تئاتر بلیت فروخته می شود و تنها هنری که 
خودش  بلکه  شود  نمی  فروخته  بلیت  برایش 
هزینه می کند، شعر است در حالی که پایه هنر 
کسوت  پیش  است.این  شاعری  و  نویسندگی 
به  بیشتر  پرداختن  خواستار  استان،  ادبیات 
معتقد  و  شود  می  مادی  لحاظ  به  شعر  مقوله 
است: انجمن ها و شاعران باید تقویت شوند و 
حداقل برای چاپ اثر شاعران کاغذ سهمیه ای 
بدهند زیرا کتاب ماندگار است. شاعر مجموعه 
بــرای  هــم  هایی  توصیه  ُقــلــزم«  از  ای  »قــطــره 
و  فرهنگ  وادی  وارد  خواهند  می  که  جوانانی 
هنر شوند، دارد و  از آن ها می خواهد به خاطر 
معیشت، شاعر یا هنرپیشه نشوند، بلکه در کنار 
کار اصلی شان به هنر بپردازند زیرا وابستگی 
چه  اگر  اســت.او  واهی  امیدی  هنر،  به  صرف 
مسئوالن  جایگاه  در  که  این  از  است  خرسند 
فرهنگی نیست اما می گوید: اگر مسئول بودم 
خاطر  خواستم  به  می  شاعران  و  هنرمندان  از 
عشق  با  بلکه  نشوند،  عرصه  این  وارد  درآمــد 
سینه  که  بگذارند.»مهرنیا«  وادی  این  در  قدم 
می  است،  گذشته  روزهای  خاطرات  از  پر  اش 
گوید: اگر ما امروز اسم و رسمی داریم و مردم 
به ما لطف دارند به واسطه هنر است زیرا مردم 
هنرمندان را دوست دارند و عده ای قدر هنر را 
می دانند و من نیز می خواهم هنرمندان قدر 

خود را بدانند و همیشه هنرمند باقی بمانند.

مرتضوی

و  امروز  به  باغ موزه دفاع مقدس مربوط   حکایت 
موضوع  این  که  شود  می  سالی   9 نیست؛  دیروز 
در  با  و  دره  پلنگ  منطقه  در  فضایی  جانمایی  با 
ایده  و  طــرح  از  زمین،  هکتار   20 گرفتن  نظر 
خارج شده و شکل واقعی به خود گرفته است اما 
احداث این فضا با اما و اگرهایی از سوی اعضای 
این  دانستن  مناسب  و  شده  مواجه  شهر  شورای 
فضا برای اجرای طرح های گردشگری به خاطر 
قرار داشتن در مسیر زائران و گردشگران و قرار 
شهر  به  نزدیک  ای  نقطه  در  پــروژه  این  نداشتن  
از نگاه برخی مسئوالن، دست به دست هم داده 
شود.  اقــدام  پــروژه  اجــرای  فضای  تغییر  بــرای  تا 
نه  ای  فاصله  در  پیش  سال   4 موزه  این  سرانجام 
چندان دور از شهر، در دل پارک دوبرار جانمایی 
اندازی  سنگ  از  بعد  باالخره  که  ای  پــروژه  شد؛ 
های صورت گرفته برای تامین زمین، بیش از 2 
به  نتوانسته  هنوز  اما  گذرد  می  آن  تولد  از  سال 
مقدس  دفاع  دوران  پرافتخار  اسناد  از  ویترینی 
از زیرساخت های فرهنگی  برای استانی محروم 

تبدیل شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
می  پــروژه  این  ساخت  روند  به  شمالی  خراسان 
 300 و  هــزار   5 فونداسیون  که  این  از  و  پــردازد 
مترمربع باغ موزه به طور کامل اجرا شده است، 
سخن  می گوید و می افزاید: با توجه به وضعیت 
هماهنگی  معاون  با  که  ای  جلسه  و  فعلی  مالی 

این  بــر  را  بنا  داشتیم  اســتــانــدار  عمرانی  ــور  ام
سال  در  و  کنیم  فازبندی  را  پــروژه  که  گذاشتیم 
کتابخانه،  شامل  بلوک   2 قالب  در  فاز  یک  آینده 
شد  خواهد  افتتاح  نمایشگاه  و  اسناد  ساختمان 
می  سرانجام  به  بعدی  مراحل  در  را  دوم  فــاز  و 

رسانیم.
اعتبار  کند:  می  خاطرنشان  »امیری«  سرهنگ 
مورد نیاز برای ساخت این پروژه که در سال 96 
 4 که  بود  تومان  میلیارد   10 شد،  گرفته  نظر  در 
میلیارد آن از منابع ملی و 6 میلیارد تومان سهم 
مشخص  فعلی  شرایط  به  توجه  با  که  بود  استان 
نیاز  پروژه  ساخت  برای  اعتبار  میزان  چه  نیست 

است.
میلیارد   5 امسال  بود  قــرار  که  این  بیان  با  وی 
تومان برای پروژه اختصاص یابد، اظهار می کند: 
با پیگیری های صورت گرفته، یک میلیارد تومان 
از سهم 2 میلیاردی اعتبار ملی تخصیص یافته و 

در اختیار پیمانکار پروژه قرار گرفته است.    
تومانی  میلیارد   3 سهم  از  دهــد:  می  ادامــه  وی 
چیزی  که  تومان  میلیون   700 به  قریب  استان 
شــود،  مــی  شامل  را  اعتبار  ــوم  س یــک  از  کمتر 
هزینه  با  مجموع  در  و  است  شده  داده  تخصیص 
کرد پیمانکار برای این پروژه، تاکنون 2 میلیارد و 

500 میلیون تومان هزینه شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
فجر  دهه  پــروژه  بود  قــرار  که  این  بیان  با  استان 
امسال به بهره برداری برسد، می افزاید: به دلیل 

تامین نشدن اعتبار این امر محقق نمی شود.

برنامه  شـــورای  در  کند:  مــی  وی  خاطرنشان 
ریزی، اعتبار 3 میلیارد تومانی ابالغ شد اما فقط 
و  است  گرفته  را  مان  دست  تومان  میلیون   700
مشخص نیست چه زمانی رقم  مد نظر تخصیص 

داده شود.
شمالی  خراسان  بودجه  و  برنامه  سازمان   رئیس 
پروژه  این  به  تومان  میلیارد   3 تخصیص  هم  از 
ما  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  و  گوید  می  سخن 
این  افزاید:  می  اعتباری  رقم  این  ابالغ  بر  مبنی 
در  و  دارد  اعتبار  تخصیص  خود  نسبت  به  پروژه 

واقع تخصیص ها 30 درصد است و بیشتر از این 
هم نداریم.

میلیارد   3 مصوب  اعتبار  دهــد:  می  ــه  ادام  وی 
تومان است و به نسبت 30 درصد تخصیص داده 
می  داده  تخصیص  بعدی  مراحل  در  بقیه  و  شده 

شود.
امــســال  ــی  ط پــــروژه  ــام  ــم ات ــوص  ــص خ در   وی 
 2 مرکز،  با  استان  توافق  کند:  می  خاطرنشان 
بهره  به  آینده  سال  پــروژه  این  است  قرار  و  ساله 

برداری برسد.  

باغ موزه دفاع مقدس طی  پروژه  اتمام  با  بود  بنا 
استان  فهرست  از  شمالی  خراسان  نام  امسال، 
شود؛  حذف  مقدس  دفــاع  مــوزه  از  محروم  های 
ها  آن  تالش  و  مسئوالن  همت  به  که  ای  مسئله 
برای تخصیص اعتبار بستگی داشت، اما نه تنها 
از  ســال   2 گذشت  با  بلکه  نشد  محقق  امــر  ایــن 
سهم  مقدس  دفاع  موزه  باغ  پــروژه،  ساخت  آغاز 
 36 با  پروژه  این  و  نداشته  اعتبارات  از  چندانی 
قوس  و  کش  در  هنوز  فیزیکی  پیشرفت  درصــد 

تامین اعتبار است.

گزارشی از پروژه موزه دفاع مقدس که پس از 9 سال هنوز ساختمانی اسکلتی است

انتظار برآورده نشده شهدا از مسئوالن

در شورای 
برنامه ریزی، 

اعتبار 
3 میلیارد 

تومانی ابالغ 
شد اما فقط 

700 میلیون 
تومان 

دست مان را 
گرفته است 
و مشخص 
نیست چه 

زمانی رقم  مد 
نظر تخصیص 

داده شود

  تازه های هنر     قاصدک   با پیش کسوتان 

ترکمنستانی ها محو آثار هنرمندان استان
در  را  خــود  ــار  آث استان  موسیقی  و  خوشنویسی  مرتضوی- هنرمندان 
کل  اداره  هنری  معاونت  گذاشتند.سرپرست  نمایش  به  ترکمنستان 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این که نمایشگاه 
روز  از  ترکمنستان  شهرهای  از  یکی  مرو  در  هنری  و  فرهنگی 
از 5 هنرمند خوشنویس  اثر  افزود: 10  برپا شده است،  گذشته 
شود.»حیدری«  می  گذاشته  نمایش  به  نمایشگاه  این  در  استان 
نستعلیق  شکسته  و  نستعلیق  ــار  آث نمایشگاه،  ایــن  در  افـــزود: 
»حسین  تیمورزاده«،  »عباسعلی  السادات«،  رئیس  »زهره  استادان 
درآمـــد.وی  نمایش  به  یــزدانــی«  »مبین  و  رستمی«  »خلیل  رضــایــی«، 
همچنین به حضور گروه موسیقی آیینی و سنتی جایالن به سرپرستی »رضا 

برات زاده« در این رویداد اشاره کرد.

هنرمندان  ا از  تیمورزاده«  »عباسعلی 
به  را  خود  استان،  خوشنویسی  عرصه 
آموزشی  کارگاه  در  تدریس  منظور 
تاریخچه  ــه  ب پــرداخــتــن  ــرد  ــک روی ــا  ب
خوشنویسی برای دانشجویان دانشگاه 
هنر ترکمنستان و عالقه مندان به این هنر 

آماده می کند.

عرصه  ا مــدرســان  از  ــی«  ــدق ص ــا  ــری »ث
در  دارد  نظر  در  استان،  نویسی  داستان 
های  کارگاه  سلسله  نزدیک،  ای  آینده 
آموزشی مقدماتی و نقد و بررسی آثار 
استان  های  شهرستان  برخی  در  را 

برگزار کند.

اثر: خوشنویسی

 هنرمند : مجتبی سبزه

 من مرغ عالی همتم از آشیاهن ربرپم

 با کلیشه »آتلیه هنر«، آثار هنرمندان

  را در قابی کوچک به تصویر می کشیم؛

 آثاری که به دست توانای اهالی هنر نقش بسته است.
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