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تندباد مهمانک را در نوردید

تداوم ناپایداری ها تا فردا

سردرگمی مردم در بازار خودرو

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

معرفی 8 پروژه به صندوق توسعه ملی

تشکیل 16 پرونده تخلف صنفی در 3 روز
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در جلسه ستاد سامان دهی شئونات فرهنگی مصوب شد؛

  موکول شدن مراسم اعتکاف 
در استان به ماه مبارک رمضان

صفحه ۲

گزارشی از حال و روز بازار اسفند

بازارگردی و قیمت پرسی

نرخ تورم 12 ماهه استان، باالتر از تهران
تحلیل 4 ماهه شاخص های تورمی در خراسان شمالی

صفحه ۳

صفحه ۲

صفحه ۷

گویا مدیران شهری پیشانی شهر  را فراموش کرده اند

لباس بد قواره بر تن ورودی های بجنورد

6
اجتماعی

 سیر صعودی قیمت
 »سیر« و »زنجبیل«

با شیوع کرونا ویروس، تجهیزات بهداشتی در بازار قیمت صعودی دارد. چند 
متخصصان  و  پزشکان  برخی  علمی  های  توصیه  و  بیماری  شیوع  از  پس  روز 

حوزه سالمت و پر شدن فضای مجازی از نسخه های پیشگیری ...

۲



به  کننده  مــصــرف  قیمت  شــاخــص  خــســروی- 
روز   1398 بهمن  به  مربوط  ها  استان  تفکیک 
و  شد  منتشر  ــران  ای ــار  آم مرکز  ســوی  از  گذشته 
ماهه   12 تورم  نرخ  که  است  این  تأمل  قابل  نکته 
در  ــت.  اس بیشتر  تهران  از  شمالی  خــراســان  در 
بهمن  به  منتهی  ماهه   12 ــورم  ت نــرخ  که  حالی 
است،  درصد   40.7 شمالی  خراسان  در  امسال 
درصد   37.5 تهران  در  تورمی  شاخص  این  عدد 

اعالم شده است. از سوی دیگر، خراسان شمالی 
ششمین استان دارای باالترین نرخ تورم 12 ماهه 
دهنده  نشان  تورمی  های  شاخص  است.بررسی 
بهمن  به  منتهی  ماهه   12 تورم  نرخ  که  است  آن 
و  کشوری  میانگین  از  باالتر  شمالی  خراسان  در 
از  تر  پایین  گذشته،  ماه  در  استان  ای  نقطه  تورم 
میانگین کشوری و تورم ماهانه آن برابر با میانگین 
کاالها  کل  قیمت  شاخص  است. جدول  کشوری 

درصد  و  کشور  خانوارهای  مصرفی  خدمات  و 
می  نشان  ها  استان  تفکیک  به  شاخص  تغییرات 
دهد: نرخ تورم نقطه به نقطه در خراسان شمالی 
در بهمن امسال 24.7 درصد و میانگین کشوری 

این شاخص 25 درصد اعالم شده است. 
و روستایی  تورم نقطه ای خانوارهای شهری  نرخ 
استان در این ماه به ترتیب 25 و 24 درصد اعالم 

شده است. 
آمار،  ملی  درگــاه  در  شده  ارائــه  جدول  اساس  بر 
دارای  ــان  ــت اس یــازدهــمــیــن  شــمــالــی  خــراســان 
شده  معرفی  نقطه  به  نقطه  تــورم  نــرخ  بیشترین 
می  نشان  تورمی  های  شاخص  بر  مــروری  است. 
دهد: نرخ تورم نقطه به نقطه در خراسان شمالی 

در دی، آذر و آبان امسال به ترتیب 26.4، 26.2 
و 25.9 درصد بود.بررسی ها نشان می دهد: نرخ 
امسال  بهمن  در  شمالی  خراسان  در  ماهانه  تورم 
ثبت  آن  کشوری  میانگین  با  برابر  و  درصــد   1.1

شده است. 
آذر  دی،  در  شمالی  خراسان  در  ماهانه  تورم  نرخ 
و آبان 98 به ترتیب 1.2، 2.9 و 1.8 درصد بود.
از سوی دیگر، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن 
اعالم  درصد   40.7 شمالی  خراسان  در  امسال 
شده در حالی که میانگین کشوری آن 37 درصد 

است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی، آذر و آبان امسال 

در استان به ترتیب 43.1 ، 45 و 46.9 درصد بود.

IIرایگانIدرمانIوIتشخیصIوعده
درمــان  و  تشخیص  هــای  هزینه  تمام  شــده  اعــالم 
پسر  از  اما  است  رایگان  »کرونا«  به  مشکوک  افراد 
پول  کلی  آمبوالنس  و  بـــرداری  عکس  ــرای  ب من 

گرفتند.

IIپروانهIبدونIاصناف
فاقد  واحدهای  با  برخورد  بــرای  جدی  عزم  چرا 

پروانه کسب در بجنورد وجود ندارد؟

IIشهرIگلستانIدرIاورژانسIمرکزIنبود
گلستان شهر بجنورد اورژانس و مرکز فوریت های 
یکی  برای  اورژانسی  اتفاق  وقتی  ندارد،  پزشکی 
می افتد با مشکل مواجه می شود، لطفا مسئوالن 

بهداشت و درمان استان رسیدگی کنند.

IIهاIکوچهIآسفالت
بجنورد  فــردوســی  خیابان  هــای  کوچه  آسفالت 
مسئوالن  است،  خراب  بسیار  آن  انتهای  ویژه  به 
شهری سری به کوچه فردوسی 9 بزنند تا آسفالت 

های خراب را ببینند.
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خراسان  در  اعتکاف  مراسم  بــرگــزاری  مرتضوی- 
پیدا  ادامه  صورت  رمضان در  مبارک  ماه  شمالی به 

نکردن شیوع کرونا موکول شد.
نماینده ولی فقیه درخراسان شمالی در جلسه ستاد 
سامان دهی شئونات فرهنگی استان به آثار و برکات 
ماه رجب و مناسبت هایی که بر عظمت این ماه افزوده 
درخصوص  جلسه  محور  به  توجه  با  و  ــاره  اش اســت، 
اعتکاف،  مراسم  برگزاری  به  نسبت  گیری  تصمیم 
الزمه این تصمیم را بهره گیری از افراد متخصص بیان 
و تصریح کرد: از سوی دیگر احتیاط، راه نجات است 
بنابراین با قرار دادن عقل، شرع و تخصص کنار هم و 

با توجه به این که اعتکاف امر واجبی نیست، برگزاری 
این مراسم الزامی ندارد.

آیت ا... »یعقوبی« افزود: به واسطه این که استان در 
در  و  دارد  قرار  ها  استان  دیگر  مسافران  تردد  مسیر 
انجام  بر  اصــراری  کروناست،  به  خطر  ابتال  معرض 

مراسم اعتکاف نیست. 
را به صورت پررنگ  وی تصریح کرد: مراسم اعتکاف 
در ماه رمضان برگزار می کنیم و این گونه هم قضای 
می  تاسیس  حسنه  سنت  یک  هم  و  انجام  رجب  ماه 

شود.
استان  فرهنگی  شئونات  دهی  سامان  ستاد   رئیس 

اظهار امیدواری کرد: جشن برطرف شدن خطر کرونا 
را با مراسم اعتکاف در ماه رمضان برگزار کنیم.

  وی همچنین با توجه به قرار داشتن در آستانه سالروز 
فرهنگ  کردن  برجسته  بر  علی)ع(  حضرت  والدت 
مظلوم  و  نــوازی  یتیم  احسان،  انفاق،  و  تاکید  علوی 
کرد.دکتر  ذکــر  علوی  فرهنگ  هــای  قله  را  نــوازی 
با  هم  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون  »امانی« 
اشاره به دوره نهفته بین 2 تا 14 روزه کرونا و سرعت 
در  تهویه  شرایط  نبودن  فراهم  و  ویروس  این  انتشار 
مساجد، برگزاری مراسم اعتکاف را ضروری ندانست 
و تصریح کرد: به واسطه این که اکنون در استان بیمار 

ثابت شده مبتال به کرونا نداریم، دلیل بر رواج نیافتن 
آن نیست و از سوی دیگر با توجه به باال بودن درصد 
مرگ و میر از 40 سال به باال و جامعه هدف اعتکاف 

در این میانگین سنی، پیشگیری ضروری است.  
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، پیشنهاد دانشگاه 
است.به  اعتکاف  مراسم  نشدن  برگزار  پزشکی  علوم 
گزارش خبرنگار ما، در این جلسه هر یک از اعضا به 
برگزار  برای  نهایت  در  و  پرداختند  خود  نظرات  ارائه 
ماه  به  آن  موکول  و  استان  در  اعتکاف  مراسم  نشدن 
کرونا  شیوع  نکردن  پیدا  ــه  ادام صــورت  در  رمضان 

تصمیم گیری شد.

در جلسه ستاد سامان دهی شئونات فرهنگی مصوب شد؛

 موکول شدن مراسم اعتکاف در استان به ماه مبارک رمضان 

نرخ تورم 1۲ ماهه استان، باالتر از تهران
تحلیل 4 ماهه شاخص های تورمی در خراسان شمالی

تندباد مهمانک را در نوردید

تداوم ناپایداری ها تا فردا
بر ساعت  با سرعت 75 کیلومتر  تندباد  صدیقی- 
مهمانک را در نوردید. به گفته کارشناس پیش بینی 
شنبه  سه  صبح  طی  استان  هواشناسی  کل  اداره 
سملقان  و  مانه  توابع  از  مهمانک  بر  عالوه  باد  تند 
»شیرازی«  درنوردید.  را  استان  دیگر  نقاط  برخی 
و  کیلومتر   43 با  راز  در  تندباد  سرعت  کرد:  اعالم 
سیساب با 36 کیلومتر بر ساعت ثبت و باعث ایجاد 
گرد و غبار در آسمان این مناطق شد.از سوی دیگر 
بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی 
خراسان شمالی بیانگر تداوم ناپایداری ها و کاهش 
است.  منطقه  در  )فردا(  شنبه  پنج  تا  دما  محسوس 
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس اعالم هواشناسی 
پنج  و  )امــروز(  چهارشنبه  طی  غالب  پدیده  استان 
و  باران  بارش  شدید،  گاهی  باد  وزش  )فردا(  شنبه 
با توجه به بارش برف و وزش باد  برف خواهد بود. 
شدید در ارتفاعات کوالک برف و کاهش دید افقی 
و لغزندگی جاده ها دور از انتظار نیست. همچنین 
کاهش  روند  استان،  هواشناسی  اعالم  اساس  بر 
محسوس 15 درجه ای دما تا پنج شنبه )فردا( در 
منطقه ادامه دارد. طی 24 ساعت منتهی به صبح 
سانتی  درجه  یک  دمای  کمینه  با  گیفان  شنبه  سه 
گراد باالی صفر سردترین و تنگه ترکمن با بیشینه 
دمای 21 درجه سانتی گراد باالی صفر، گرم ترین 

نقطه استان بود.

تشکیل 16 پرونده تخلف 
صنفی در ۳ روز

بازارهای  در  صنفی  تخلف  پرونده  شیری- 16 
نظارت  شــد.مــعــاون  تشکیل  روز   3 طــی  اســتــان 
روز  شمالی  خراسان  صمت  سازمان  بازرسی  و 
گذشته به خبرنگار ما گفت: با شایع شدن ویروس 
و  بهداشتی  محصوالت  تقاضای  افزایش  و  کرونا 
ضدعفونی کننده، اکیپ های مشترکی از سازمان 
بر  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  اصناف  اتــاق  صمت، 
 3 طی  افــزود:  فر«  داشتند.»کرمیان  نظارت  بازار 
تخلف  پرونده   16 استان  بازارهای  از  بازرسی  روز 
در این بخش تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع 
داده شد که مجموع جریمه های تعیین شده برای 
اســت.وی  تومان  میلیون   10 پرونده  تعداد  ایــن 
های  اکیپ  ها،  نظارت  تشدید  با  کرد:  خاطرنشان 
بازرسی تا 11 شب در بازار فعال بودند و هنوز هم 
احتمالی  تخلف  موارد  پیگیری  و  بازرسی  حال  در 
نکردن  صادر  و  احتکار  فروشی،  گران  هستند.وی 
بخش  ایــن  در  ــازار  ب هــای  تخلف  عمده  را  فاکتور 
دانست و گفت: اگرچه احتمال تقلب در بازار وجود 
دانشگاه  عهده  بر  موضوع  این  تشخیص  اما  دارد 

علوم پزشکی است.
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      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

وام برای دامداران بجنوردی
روزنامه خراسان در شماره 7681 که 20 آذر 
1354 به چاپ رسید، در مطلبی در صفحه 2 
بجنوردی  دامداران  به  وام  پرداخت  برنامه  از 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
کمک  و  دامداری  توسعه  و  گسترش  »بمنظور 
به دامداران شهرستان بجنورد از طرف اداره 
تعاون و امور روستاها وامی بمبلغ شصت و یک 
میلیون و یکصد و بیست هزار ریال در اختیار 
هشت شرکت تعاونی روستایی آن شهرستان 
شرکتهای  عضو  ــداران  دام به  که  گرفت  قرار 
ما  خبرنگار  گــزارش  شــود.  پرداخت  تعاونی 
مناطق  از  یکی  بجنورد  شهرستان  حاکیست 
مهم دامداران در سطح استان خراسان است 
که در حال حاضر بیش از یک میلیون دام در 

این شهرستان نگهداری میشود.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

بهداشتی  تجهیزات  ویروس،  کرونا  شیوع  با  اسدی- 
شیوع  از  پس  روز  چند  دارد.  صعودی  قیمت  بازار  در 
و  پــزشــکــان  بــرخــی  علمی  ــای  ه توصیه  و  بــیــمــاری 
مجازی  فضای  شدن  پر  و  سالمت  حوزه  متخصصان 
از نسخه های پیشگیری از ابتال به این ویروس که به 
این  با  مقابله  یا  ایمنی  برای  کردند،  می  توصیه  افراد 
مصرف   c ویتامین  و  گرم  های  ادویه  غذاها،  ویروس 
کنند عالوه بر تجهیزات قیمت برخی میوه ها، صیفی 

جات و ادویه ها افزایش پیدا کرد. 
کیلویی  به  زنجبیل  قیمت  گذشته  روز  که  نحوی  به 
مرز  از  سیر  و  رسید  تومان  هزار   180 حتی  و    120

قیمت  افزایش  این  گذشت.  تومان  هزار   40 کیلویی 
این  برای  تقاضا  هنوز  که  داد  رخ  حالی  در  سابقه  بی 
بازار  با  مرتبط  های  دستگاه  و  دارد  وجود  محصوالت 
ارائه  ها  بازرسی  نحوه  از  را  دقیقی  اطالعات  هنوز 
نکرده اند و برای مردم مشخص نیست که آیا جلسات 

تنظیم بازار برای کنترل بازار تشکیل می شود یا نه؟
با تجویز توصیه هایی در فضای مجازی مبنی بر مصرف 
ها  قیمت   ... و  دارچین  تــرش،  لیمو  سیر،  زنجبیل، 
وجود  با  خرید  و  مــردم  نگرانی  و  دارد  صعودی  سیر 
گرانی تقاضا را به شدت افزایش داد که این امر منجر 
خبرنگار  حضور  شد.حاصل  ها  قیمت  زیاد  افزایش  به 

ما در بازار و بررسی وضعیت این محصوالت این گونه 
بازار 100  در  زنجبیل  کیلو  هر  قیمت  دوشنبه  است؛ 
و  ها  فروشنده  برخی  گذشته  روز  اما  بود  تومان  هزار 
شهروندان اعالم کردند زنجبیل به کیلویی 120 هزار 

تومان رسیده است.
ما  خــبــرنــگــار  ــه  ب پــاســخ  در  فــروشــنــدگــان  از  یــکــی   
بهتر  گفت:  زنجبیل  قیمت  شدن  جویا  درخصوص 
است نپرسی چون قیمت این محصول به 180 هزار 

تومان هم رسیده است.
به  دوشنبه  ارگانیک  محصوالت  فروشندگان  از  یکی 
آن  و  رفته  سیر  خرید  برای  که  کرد  اعالم  ما  خبرنگار 
را کیلویی 40 هزار تومان خریده است اما قیمت این 
کرد  رد  را  تومان  هزار   40 مرز  گذشته  روز  محصول 
از  رسید.یکی  تومان   300 و  هزار   45 کیلویی  به  و 
شهروندان در این خصوص با گالیه از افزایش سرسام 

آشپزی  در  سیر  افــزود:  محصول  چند  این  قیمت  آور 
می  استفاده  آن  از  همیشه  ما  و  دارد  زیــادی  کاربرد 
سبد  یک  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیش  هفته   2 کنیم، 
کوچک را از میدان بار 4 هزار تومان خریدم اما همان 

سبد سه شنبه به بیش از 50 هزار تومان رسید.
و  کجایند  ناظران  دانم  نمی  داد:  ادامه  شهروند  این 
نگران  مردم  شود؟  نمی  گرانی  این  برای  فکری  چرا 
ــازی بــدن شــان و  ــرای مــقــاوم س ــی ب و بــه دنــبــال راه
پیشگیری هستند اما این به فرصتی برای سودجویان 

تبدیل شده است.
باید  قیمت این محصوالت رو به افزایش است، اینک 

دید تصمیم مدیران در این خصوص چیست؟ 
هر چند آن ها اعالم کرده اند بازرسی ها از بازار ادامه 
دارد و در روزهای گذشته پرونده هایی برای متخلفان 

تشکیل شده است.

سیر صعودی قیمت »سیر« و »زنجبیل«

محکومیت یک متصدی 
توزیع گاز »ال پی جی«

صدیقی- یک متصدی توزیع گاز »ال پی جی« به خاطر گران فروشی به پرداخت جریمه 
محکوم شد. به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی بر حسب گزارش سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر تخلف گران فروشی توسط یک متصدی توزیع گاز 

»ال پی جی« در بجنورد، پرونده ای در این باره در تعزیرات تشکیل شد. »سیدالموسوی« 
صورت  تخلف  ــراز  اح از  پس  و  شد  بررسی  تعزیرات  ویــژه  شعب  در  پرونده  کــرد:  اعــالم 
شد. محکوم  دولت  حق  در  ریالی  میلیون   22 نقدی  جزای  پرداخت  به  متخلف  گرفته، 
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گزارشی از حال و روز بازار اسفند

 بازارگردی 
و قیمت پرسی

روزانه تعداد 
زیادی مشتری 
وارد فروشگاه 

می شوند و 
قیمت ها را 

بررسی می 
کنند اما عمده 

آن ها بدون 
خرید خارج 

می شوند

شیری

در  بجنورد  شهر  بازارهای  در  گــذاری  و   گشت 
ها  مغازه  دهــد  می  نشان  اسفند  هفته  اولین 
کــرده  تزیین  عید  ــرای  ب را  ــان  ش ــای  ه ویترین 
تا  بازارها  دیگر  به  نسبت  ها  فروشی  لباس  اند.  
حدودی رونق گرفته اند و در فروشگاه های دیگر 
و  است  نگرفته  شکل  عید  شب  تاب  و  تب  هنوز 
های  تخفیف  دنبال  به  هم  هنوز  مردم  از  بعضی 

زمستانه هستند.
در این بازار افت و خیز قیمت پوشاک و خشکبار 
و  ــداران  ــری خ با  که  کند  می  پیدا  نمود  زمانی 

فروشندگان همکالم می شویم.
پوشاک  های  فروشگاه  از  یکی  به  است  کافی   
مشتریان  از  زیــادی  تعداد  با  شاید  بزنید،  سری 
و  قیمت  نداشتن  همخوانی  امــا  شوید  مواجه 

برای  ها  آن  رغبتی  بی  باعث  اجناس،  کیفیت 
شهروندان  از  یکی  است.  »جعفری«  شده  خرید 
به  تجاری  های  مجتمع  از  یکی  در  که  بجنوردی 
منظور خرید 2 بلوز برای فرزندان دوقلوی خود 
به  وجــب  گوید:  می  ــت،  اس زنــی  چانه  مشغول 
وجب بازار را به منظور خرید دو بلوز مناسب برای 
دوقلوهایم گشتم و اگرچه قیمت پوشاک بچگانه 
سر به فلک کشیده است اما تفاوت قیمت ها هم 
هستیم. مواجه  آن  با  که  است  دیگری  معضل 
این که گرانی اجناس باعث دلسردی  بیان  با  او 
افــزایــد: در  ــت، می  ــرای خرید شــده اس ب ــردم  م
و به  کرده  پیدا  شیوع  کرونا  ویروس  که  شرایطی 
تأمین  بخش  به  معطوف  بازرسان،  رسد  می  نظر 
لوازم بهداشتی شده اند، عده ای از سودجویان 
به افزایش قیمت ها در بازار پوشاک اقدام کرده 
اند که این معضل با جیب خالی مردم همخوانی 

ندارد.در فروشگاهی دیگر هم یکی از شهروندان 
ــورده  خ تخفیف  پــوشــاک  انتخاب  ــال  ح در  کــه 
است، می گوید: متأسفانه قیمت ها به اندازه ای 
افزایش دارد که ناگزیر به خرید از فروشگاه هایی 
که قیمت های ارزان تر و تخفیف دارند، هستیم، 
در حالی که قیمت همان اجناس تخفیف خورده 

هم نجومی است.
او با بیان این که این روزها بازار پوشاک، به بازار 
بنجل فروشی ها تبدیل شده است، می افزاید: از 
آن جایی که بازاریان و کسبه می دانند که مردم 
توان خرید اجناس باکیفیت و با قیمت های باال 
و  رنگ  و  کیفیت  بی  قدیمی،  اجناس  ندارند،  را 
رو رفته را به بهانه تخفیف و حراج به فروش می 

گذارند.
خودش  گفته  به  که  هم  شهروندان  از  دیگر  یکی 
خانواده ای کم درآمد دارد و با این قیمت ها توان 
خرید  تــوان  روزهــا  این  گوید:  می  ــدارد،  ن خرید 
نداریم و  را  اجناسی همچون پوشاک و خشکبار 
می  وی  زنیم.  می  گشت  بازار  در  خالی  جیب  با 
افزاید: بیش از نیمی از جمعیت حاضر در بازار، 
توان خرید ندارند و فقط بازار گردی می کنند و 

باعث ازدحام می شوند.
شدن  نزدیک  با  فروشندگان  برخی  او،  گفته  به 
به ایام نوروز و خرید لباس شب عید، قیمت ها را 

دوبرابر کرده اند.
نظر  به  که  فروشندگان  از  یکی  میان  ایــن  در 
می  است،  منطقی  پوشاک  های  قیمت  خودش 
گوید: قیمت پوشاک ما نسبت به دیگر فروشگاه 
خرید  قــدرت  چون  اما  است  تر  پایین  بسیار  ها 
مردم به شدت کاهش یافته، همان پوشاک ارزان 

قیمت هم فروش چندانی ندارد.
ایام  این  در  سال  هر  که  این  با  افزاید:  می  وی 

مردم  عمده  و  شد  می  شروع  نوروزی  خریدهای 
ملزومات  و  پوشاک  خرید  برای  ابتدا  همان  در 
بازار  هنوز  امسال   اما  کردند  می  اقدام  نوروزی 

پوشاک رونق نگرفته است.
وی اظهار می کند: روزانه تعداد زیادی مشتری 
بررسی  را  ها  قیمت  و  شوند  می  فروشگاه  وارد 
اما عمده آن ها بدون خرید خارج می  می کنند 
گوید:  می  نیز  فروشندگان  از  دیگر  شوند.یکی 
مشتریان،  بر  عالوه  کنونی  اقتصادی  شرایط  با 
اقتصادی  فشارهای  تحت  نیز  کسبه  و  بازاریان 
زیادی هستند و مانند گذشته توان خرید نقدی 
و به مقدار زیاد را ندارند.وی می افزاید: در سال 
جدید  اجناس  چیدن  محض  به  گذشته  هــای 
می  خرید  و  مراجعه  زیــادی  مشتریان  ــوروزی،  ن
اندک  اجناس  همان  فعلی  شرایط  در  اما  کردند 
و  ناظران  که  این  ضمن  رسد  نمی  فروش  به  هم 
بازرسان هم با تشدید نظارت ها شرایط را برای 

کسبه سخت تر می کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان 
نوروز  ویژه  های  نظارت  که  این  بیان  با  شمالی 
برای  افزاید:  می  است،  شده  آغاز  اسفند  اول  از 
جلوگیری از هر گونه تخلف در بازار، اکیپ های 
بازارهای  بعدازظهر  و  صبح  نوبت  دو  در  نظارتی 

استان را رصد می کنند.
»کرمیانفر« می افزاید: با وجود این که طی سال 
آستانه  در  امــا  شــود  می  انجام  ــازار  ب بر  نظارت 
نوروز که تقاضا در بازار بیشتر است نظارت ها با 
صمت،  سازمان  از  متشکل  هایی  اکیپ  تشکیل 

اتاق اصناف و تعزیرات بیشتر می شود.
بر  نوروز  آستانه  در  نظارت  اگرچه  وی،  گفته  به 
هم  باز  وجود  این  با  اما  است  گرفته  شدت  بازار 

متخلف داریم و این موضوع قابل انکار نیست.

گفت و گو 

بازار 

یک مسئول خبر داد:

 تعیین سبد معیشتی گامی به سوی افزایش
 دستمزد کارگران

سردرگمی مردم در بازار خودرو

 496 و  میلیون   4 معیشتی  سبد  شیری- تعیین 
هزار تومانی گامی به سوی افزایش صد درصدی 

دستمزد کارگران است.
رفــاه  و  ــار  ک تــعــاون،  کــل  اداره  ــار  ک روابـــط  مدیر 
اشاره  با  گذشته  روز  شمالی  خراسان  اجتماعی 
هزار   496 و  میلیون   4 معیشتی  سبد  تعیین  به 
دستمزد  تعیین  ــرای  ب گفت:  کــارگــران  تومانی 
هزینه  برمبنای  که  معیشتی  سبد  ابتدا  کارگران 
تا  شود  می  تعیین  است   ... و  تغذیه  آموزش،  های 
در پایان سال بر اساس این هزینه ها دستمزدشان 

تعیین شود.
»نباتیان« افزود: اگر برای تعیین دستمزد کارگران 
سبد  میزان  ایــن  بــراســاس  عینًا  و  دقیق  طــور  به 
تا   100 کارگران  دستمزد  شود،  اقدام  معیشتی 

120 درصد افزایش می یابد.
دستمزد  کمیته  جلسه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
خواسته  کارفرمایی  و  کارگری  نمایندگان  تمام 
های خود را بیان می کنند و بر همان اساس سبد 
معیشتی کارگران تعیین می شود.وی ادامه داد: 
پایه دستمزد کارگران در سال 98 عالوه بر 110 
هزار تومان بن کارگری یک میلیون و 500 هزار 
تومان بود که در صورت افزایش دستمزد براساس 

سبد معیشتی، دستمزد کارگران در سال 99 باید 
نظر  به  که  یابد  افزایش  تومان  میلیون   3 باالی  به 

من چنین اتفاقی نمی افتد.
باید دستمزدی منصفانه برای  این که  بیان  با  وی 
سبد  تعیین  کــرد:  اضافه  شــود،  تعیین  کــارگــران 
برای  نیازی  پیش  و  مقدمه  کــارگــران،  معیشتی 
تعیین دستمزد واقعی کارگران در سال 99 است.  

و  دالر  نرخ  افزایش  با  اخیر  روزهای  طی  شیری- 
کنترل  دلیل  به  خودرو،   بازار  در  روانی  جو  ایجاد 
قیمت ها و ایجاد آرامش، از روز یک شنبه نرخ های 
تا   شد  حذف  ها  سایت  بــازار از  در  خــودرو  فروش 
شاید در روزهای آتی شاهد فروکش کردن قیمت 
خودرو باشیم، این در حالی است که این اقدام نه 
تنها هنوز تأثیری در کاهش قیمت ها نداشته بلکه 
خودرو  بازار  کامل  رکود  و  مردم  سردرگمی  باعث 
شده و طی چند روز اخیر خرید و فروش چندانی 

در بازار خودرو انجام نشده است.
خودروی  مشاوران  اتحادیه  رئیس  باره  همین  در 
های  نرخ  حذف  با  گفت:  ما  خبرنگار  به  بجنورد 
خودرو از سایت ها، بازار خودرو به دلیل مشخص 
مردم  و  اســت  شــده  تعطیل  نیمه  قیمت،  نبودن 
همچنان سردرگم هستند و خرید و فروش متوقف 

شده است.
سایت  از  ها  قیمت  حــذف  دلیل  زاده«  »بابایی 
ــزود:  اف و  دانست  ها  نــرخ  روزافـــزون  افــزایــش  را 

افزایش  از  جلوگیری  منظور  به  دست اندرکاران 
قیمت ها، از روز یک شنبه نرخ های به روز خودرو 
را از سایت ها حذف کردند که خریدار و فروشنده 
سر  به  رکود  در  بازار  و  اند  مانده  بالتکلیف  دو  هر 

می برد.
به  شدن  نزدیک  با  همیشه  کرد:  خاطرنشان  وی 
ایام نوروز، بازار خودرو رونق می گرفت اما امسال 
متفاوتی  وضعیت  اندرکاران،  دست  اقدام  این  با 
امید فروکش  به  و مردم  ایجاد شده است  بازار  در 
کردن قیمت ها، دست نگه داشته اند و خرید نمی 

کنند.
قطعی  هــای  نــرخ  که  زمانی  تا  ــرد:  ک اضافه  وی 
باقی  سردرگمی  در  همچنان  بــازار  نشود  اعــالم 
انجام  هم  فروشی  و  خرید  اگر  چون  ماند  خواهد 
شود قیمت ها فقط روی کاغذ است.به گفته وی، 
هر کاالیی یک قیمت منطقی و یک قیمت کاذب 
این شرایط موجب  بنابراین خرید خودرو در  دارد 

افزایش سوء استفاده سودجویان می شود.

رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان خبر داد:

معرفی ۸ پروژه به صندوق 
توسعه ملی

به  تسهیالت  از  استفاده  برای  صنعتی  پروژه  شیری- 8 
صندوق توسعه ملی معرفی شدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی روز 
گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: سال های 
گذشته واحدها برای دریافت تسهیالت به طور مستقیم به 

صندوق توسعه ملی معرفی می شدند که از سال گذشته 
این روش انجام نمی شد.

صنعت  بخش  در  پــروژه   3 امسال  گفت:  پــور«  »پارسی 
میراث  ــروژه  پ  2 و  جهادکشاورزی  ــروژه  پ  3 معدن،  و 
فرهنگی برای دریافت تسهیالت به صندوق توسعه ملی 

پرونده  ترین  بزرگ  کرد:  خاطرنشان  شدند.وی  معرفی 
و  صنعت  بخش  به  مربوط  اعتبار  تومان  میلیارد   400 با 

معدن است.
وی اظهار کرد: مراحل پرداخت تسهیالت مربوط به سال 

97 در حال انجام است.
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گوشت چرخ کرده  400 گرم، پیاز یک عدد، گوجه فرنگی 3 
عدد، سماق یک قاشق غذاخوری، پودر گلپر یک دوم قاشق 

مرباخوری، زعفران دم کرده، نمک و فلفل به مقدار الزم.

کباب تابه ای زعفرانی
طرز تهیه  پیاز را داخل یک کاسه رنده می کنیم و آب آن را کاماًل می 
گیریم. گوشت چرخ کرده، نمک، فلفل و پودر گلپر را اضافه می کنیم و همه 
مواد را با هم ورز می دهیم. مخلوط گوشت و پیاز را داخل تابه ای که کف آن 
را کمی چرب کرده ایم پخش می کنیم. چهار طرف تابه تکه های کوچک 

کره و آن را روی حرارت مالیم قرار می دهیم تا گوشت کم کم بپزد.
بعد از پخت گوشت را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم، مقداری 

سماق و کمی زعفران روی آن می ریزیم.
 گوجه ها را از وسط می بریم و دورتادور تابه می چینیم. پس از 10 دقیقه 
تکه های کباب را پشت و رو می کنیم و به طرف دیگر آن هم سماق می زنیم.

پاک کردن لکه های چربی
تمیزکاری  و  نظافت  مشغول  بانوان  برخی  روزها  این  اجتماعی-  گروه 
نظافت  باید  آشپزخانه  در  که  هایی  قسمت  ترین  مهم  از  هستند.  خانه 
شوند، کابینت ها، فیلتر تهویه و هود هستندکه به سختی تمیز می شوند.
تمیز کردن این لکه های روغنی از روی وسایل آشپزخانه به وسیله یک 
از  بسیاری  است.  انرژی  و  وقت  اتالف  تنها  مرطوب  یا  خشک  دستمال 
وسیله  روی  موجود  غبار  و  گرد  با  ترکیب  در  شیمیایی  های  کننده  پاک 
مورد نظر کارآیی ندارند و پاک کننده های حاوی آمونیاک برای سالمتی 

مضر هستند.
برای پاک کردن چربی هود آشپزخانه در یک آب پاش، به اندازه مساوی 
آب و سرکه سفید بریزید و محلول به دست آمده را روی چربی ها اسپری 

و حدود 5 دقیقه صبر کنید سپس با یک دستمال تمیز خشک کنید.

 آشپزی 

  نکات خانه داری 

علوی

های  صبح  در  ــت  وق اول  ــدن  ش بــیــدار 
و  سخت  زمهریر  با  روزهــا  آن  زمستانی 
خنکای  وقتی  بود  دلنشین  جانکاهش، 
زیر  از  و  خـــورد  مــی  صــورتــت  بــه  صبح 
مادربزرگ  سنگین  و  بزرگ  های  لحاف 
تا  کردی  می  نگاه  را  بر  و  دور  یواشکی 
بخوابی.  هم  دیگر  لحظه  چند  بتوانی 
و  حــال  ــد،  آم می  که  اسفند  روزهــا  آن 
هوای خاصی با خود می آورد، اول صبح 
می  ای  صبحانه  شــدی،  می  بیدار  که 
خوردی و مادر در و پنجره ها را باز می 
کرد تا هوای مطبوع داخل اتاق ها بیاید 
سپس نظافت را آغاز می کرد. اسفند آن 
روزها شور و حال خاصی داشت، بانوان 
عید  آمــدن  ــدارک  ت در  یک  هر  هنرمند 
تازه  را  دیدارها  آن  در  که  عیدی  بودند؛ 
خصوص  به  همدیگر  برای  و  کردند  می 
بزرگ ترها و مو سپیدان ارزش و احترام 
بوی  که  همچنان  بودند.  قائل  زیــادی 
عطر و عید به مشام می رسید، خانه ها 
را نونوار می کردند و بر در و دیوار رنگ 
بتوانند  تا  تازگی و طراوت می پاشیدند 
خدا  و  عید  آمدن  برای  خوبی  میزبانان 
جهان  در  تحول  همه  این  شکرانه  به  را 
با  مـــادران  باشند.  شــکــرگــزار  هستی 
روزها  آن  بسته  پینه  اما  ظریف  دستان 
تدارک  فکر  به  و  کردند  می  کار  سخت 
تا  گرفته  نو  لباس  از  بودند  چیز  همه 

تمیزی خانه.
زمان های قدیم وقتی اسفند می رسید 
جنب و جوشی دیگر بین مردم آغاز می 
تــدارک  بــرای  ها  خــانــواده  بیشتر  شــد، 
راهی  برخی  و  کار  به  دست  عید  لباس 

فاستونی  های  پارچه  تا  شدند  می  بازار 
را برای پسران و انواع پارچه های دیگر 
و  کنند  خریداری  خود  دختران  برای  را 
برخی دیگر لباس هایی را که نو و سال 
کــرده  تــر  ــزرگ  ب هــای  بچه  تــن  گذشته 
ترشان  کوچک  های  بچه  تن  به  بودند 

می کردند.
دوزهــای  و  دوخــت  از  کهنسال  بانویی 
در  گوید:  می  و  کند  می  یــاد  موقع  آن 
از مغازه های مختلف لباس  زمان قدیم 
فــروشــی خــبــری نــبــود. آن مــوقــع هــا و 
خاطر  به  ــودم  ب کوچک  من  که  زمانی 
بزازی در بجنورد وجود  دارم فقط چند 
افــراد  برخی  که  جایی  آن  از  و  ــت  داش
داشتند،  آمد  و  رفت  سابق  شــوروی  به 
پارچه هایی را از آن طرف می آوردند و 
دست  بود  مانده  عید  به  ماه  یک  مادرم 
ما بچه ها را می گرفت و راهی بازار می 
پارچه  ــواره  ق یک  دختران  بــرای  و  شد 
کرد.  می  خریداری  چادری  و  پیراهنی 
بانو »شریفیان« ادامه می دهد: آن موقع 
ها در محله ما که نزدیک »صدرآباد« بود 
مادرم  که  بودند  خوب  خیاط  دو  یکی، 
وقت  و  برد  می  ها  آن  نزد  را  ما  همیشه 
می گرفت تا به موقع و سر حوصله لباس 
بیان می کند:  را بدوزند. وی  های مان 
بود  تر  معروف  که  ها  خیاط  این  از  یکی 
می  که  را  ای  پارچه  هر  داشــت  عــادت 
خواست برش بزند، یک قند روی آن می 
گذاشت سپس قیچی می کرد تا به قول 
در  و  باشد  یمن  خــوش  لباس  ــودش  خ

مجالس شادی پوشیده شود.
در  کند:  می  بیان  هم  دیگر  شهروندی  
تجمالت  اهل  خیلی  مردم  قدیم  زمان 
داشتند،  کــه  را  چــه  آن  قــدر  و  نبودند 

ریخت  مردم  برای  نوروز  دانستند.  می 
نداشت  همراه  به  ــادی  زی هــای  پــاش  و 
چه  هر  که  بــود  ایــن  خانه  بانوان  هنر  و 
کمک  به  خودشان  بود  الزم  نوروز  برای 
مغازه  ها  موقع  آن  کردند.  می  تهیه  هم 
های آجیل فروشی زیادی در شهر نبود 
و برخی افراد دانه های تفت داده شده 
را به مردم عرضه می کردند و به »نخود 
به  مادربزرگم  اما  بودند.  معروف  بریز« 
زردآلو،  های  دانه  همیشه  مادرم  کمک 
را  خربزه  و  هندوانه  های  تخمه  و  بادام 
تازه  آب لیموی  و  نمک  آب،  مخلوط  در 
می  آمــاده  عید  بــرای  ــد و  دادن می  تفت 
به  کنند.  پذیرایی  مهمانان  از  تا  کردند 
کاسه  مردم  برخی  »اسماعیلی«،  گفته 
بادام  مغزهای  قیصی،  کنجد،  از  هایی 
تهیه  نوروز  پذیرایی  برای  هم  را  گردو  و 
هم  که  بود  این  آن  خوبی  و  کردند  می 
این  خرج و مخارج زیادی نداشت و هم 
می  تهیه  بهداشتی  سالم  ــواد  م از  که 
کردند. وی خاطرنشان می کند: اسفند 
پرکارترین  از  یکی  قدیمی  زنــان  بــرای 
نمی  ها  امروزی  مانند  چون  بود  ها  ماه 
توانستند هر زمان که دل شان بخواهد 
محله  مارکت  سوپر  حتی  یا  قنادی  به 
بروند و یک جعبه شیرینی بخرند، آجیل 
را به راحتی تهیه و لباس را از فروشگاه 
را  کارها  همه  ها  آن  کنند،  خــریــداری 
می  لذت  و  دادنــد  می  انجام  خودشان 
های  رسم  این  افزاید:  می  وی  بردند. 
خوب در روستاها هم وجود داشت و کار 
بانوان توانمند روستایی در این ایام چند 

برابر می شد.
هوای  و  حــال  ــاره  درب هم  دیگر  بانویی 
موقع  آن  گوید:  می  ــا  روزه آن  بهاری 

داشت  دیگری  هوای  و  حال  اسفند  ها 
دیگر  ســالــی  و  ــوروز  نـ آمـــدن  از  همه  و 
یک  خانه  بانوان  شدند.  می  شادمان 
کار  به  دســت  و  ماندند  نمی  بیکار  دم 
یا  فامیل  بانوان  از  نفر  چند  شدند.  می 
و  شدند  می  جمع  هم  دور  ها  همسایه 
بساط پختن فطیر، شیرینی برنجی، نان 
کردند،  می  پهن  را  چوزمه  و  ای  پنجره 
پنجره  از  ها  موقع  آن  تازه  شیرینی  بوی 

برخی خانه ها به مشام می رسید.
 »صداقتی« ادامه می دهد: آن روزها از 
هنرمند  اما بانوان  نبود  خبری  امکانات 
ــا خـــوب می  ــزرگ ه ــادربـ قــدیــمــی و مـ
دانستند چه بکنند تا اهل خانه را راضی 
آن  در  ها  خانه  بیشتر  تنور  ــد،  دارن نگه 
عشق در  و گرمای  نمی شد  روزها سرد 
آن جاری بود. این شهروند با حسرت از 
گذشت آن روزها اظهارمی کند: اسفند 
های  خاطره  ــادآور  ی همیشه  من  بــرای 
بود  زنانی  مهربانی  و  همدلی  از  خوبی 
که کنار هم کار می کردند، تدارک عید 
زندگی  هم  با  شاد  دلی  با  و  دیدند  می 
هایی  بحث  گاهی  چند  هر  کردند،  می 
بود  زالل  شان  دل  همیشه  اما  شد  می 
به  را  خود  جای  زود  خیلی  ناراحتی  و 
می  خاطرنشان  وی  داد.  مــی  ــادی  ش
کند: یادم می آید مادرم سفره ای سفید 
و تمیز را از پارچه متقال در وسط مهمان 
خانه پهن می کرد و شیرینی های عید، 
کنار  و  آن  وســط  در  را  چوزمه  و  فطیر 
هر  و  گذاشت  می  دستی  پیش  ها  آن 
این  کنار  آمد  می  خانه  به  که  مهمانی 
شیرینی  خوردن  با  و  نشست  می  سفره 
مثل  درست  کرد،  می  شیرین  را  کامش 

آن روزها.

مواد الزم

 هزینه تعمیرات آسانسور 
در آپارتمان ها

علوی- خوانندگان عزیز روزنامه خراسان شمالی می توانند 
مطرح  روزنامه  دفتر  با  تماس  طی  را  خود  حقوقی  ســواالت 
این  در  شویم.  جویا  کارشناسان  از  را  ها  آن  پاسخ  تا  کنند 
سوال  به  دادگستری  یک  پایه  وکیل  داوری«  ا...  »نبی  شماره 

یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.

آیا هزینه تعمیرات آسانسور در آپارتمان ها 
شامل طبقه همکف می شود؟

 4 ماده  آخر  در قسمت  گفت:  توان  می  سوال  این  به  پاسخ  برای 
مشترک  هزینه های  پرداخت  است؛  آمده  آپارتمان ها  تملک  قانون 
اعم از این که ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، 
البته در مواردی که هزینه های آسانسور از کل هزینه های ساختمان 

تفکیک شده باشد موضوع طور دیگری است. 
از  و  اســت  ساکن  طبقه  چند  آپارتمان  یک  همکف  طبقه  ــردی  ف
هزینه  آیا  جاست  این  سوال  حال  ندارد،  استفاده ای  هیچ  آسانسور 
همکف  طبقه  در  که  افرادی  حال  شامل  آسانسور  تعمیرات  ماهانه 

ساکن هستند، می  شود؟
هزینه های  اگر  داد،  پاسخ  می توان  صــورت   2 به  را  ســوال  این 
مالک  باشد  نیامده  جدا  سرفصلی  صورت  به  شارژ  در  آسانسور 
هزینه های  پرداخت  از  نمی تواند  عنوان  هیچ  به  همکف  طبقه 
تعمیر آن خودداری کند ولو این که از آسانسور استفاده نکند زیرا 
اواًل هزینه تعمیر آسانسور نباید به  طور مجزا و مستقل، از تک تک 
پرداخت  باید  ساختمان  صندوق  از  بلکه  شود  دریافت  واحدها 

شود. 
ثانیًا، آسانسور یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه 
آن  نگهداری  و  تعمیر  هزینه های  و  ساختمان  منصوبات  جزو  شده، 
ها بر عهده مدیر ساختمان است. بعضی از تاسیسات ممکن است 
مورد استفاده برخی واحدها و پاره ای از آن ها مورد استفاده بعضی 

دیگر نباشد.
 همچنان که قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها می گوید 
پرداخت هزینه های مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار 

بگیرد یا نگیرد الزامی است.
ساختمان  هزینه های  کل  از  آسانسور  هزینه های  دارد  امکان   
عمومی  مجمع  در  ساکنان  صــورت  ایــن  در  باشد،  شــده  تفکیک 
می توانند فرمول یا روش خاصی را برای تقسیم هزینه های آسانسور 
تعیین کنند و فقط بر اساس تصمیم هیئت مدیره است که می توان 

طبقه را در میزان شارژ هزینه های آسانسور دخیل کرد.

  مشاوره حقوقی 

از خرید پارچه پیراهنی تا پخت شیرینی برنجی

 هرنمندی بانوان

  بجنوردی 

در اسفند آن روزها



گویا مدیران شهری پیشانی شهر  را فراموش کرده اند

لباس بد قواره بر تن ورودی های بجنورد
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اسدی

و  کثیف  دیوارهای  خــراب،  روهــای  پیاده 
عاری  حتی  و  زیبا  های  نقاشی  از  محروم 
جدول  ــت،  دس یک  هــای  آمیزی  رنــگ  از 
های رنگ و رو رفته بولوارها و ردیف ردیف 
مشاغل مزاحم و تعمیرگاه ها و زباله های 
بجنورد  شهری  ویترین  سهم  شــده  رهــا 
استان  مرکز  شهری  های  زیبایی  تمام  از 
می  که  بجنورد  شهر  های  ورودی  است، 
جذب  ــرای  ب ظرفیتی  و  فرصت  به  تواند 
هم  ــود  ش تبدیل  ــذران  ــگ ره و  مــســافــران 
گردشگری  بــرای  بــزرگ  تهدیدی  اکنون 
ذهن  از  دور  شود،  می  محسوب  شهر  این 
نیست اگر تصور کنیم  بسیاری از مسافران 
بجنورد  وارد  سمت   3 از  که  رهگذرانی  و 
فعلی  ــای  ه ورودی  دیــدن  بــا  شوند  مــی 
شهر، حتی نخواهند لحظه ای در این شهر 
بمانند و نزدیک ترین مسیر برای خروج از 
شهر را پیدا کنند و بروند و حاصل آن می 
بسیاری  که   مسافری  میلیون   20 شــود 
از آن ها تنها عبور می کنند و دست های 
ساکنان خالی می ماند از فرصتی که وارد 

استان و بی درنگ خارج می شود.
پیشانی  را  ها  ورودی  که  نیست  دلیل  بی 
ها  آن  ــرا  زی انــد  ــرده  ک معرفی  شهر  هــای 
اولین نقطه در شهرها هستند که به چشم 
آن  دیدن  با  عابران  و  مسافران  و  آیند  می 
ها برای ماندن یا رفتن تصمیم می گیرند 
اما مسئوالن شهری و دیگر مدیران مرتبط 
مسافران  مــانــدگــاری  ــرای  ب اقــدامــی  چــه 
اند؟  داده  انجام  شهرمان  زیباسازی  و 

حاصل حضور روز گذشته خبرنگار ما در 3 
ورودی اصلی بجنورد می گوید که »هیچ«!

مسافران  ورود  و  بهار  فصل  به  روز   23
ــت اما  ــوروزی و گــردشــگــران مــانــده اس نـ
که  گوید  می  بجنورد  به  تهران  ورودی 
خزانی در این مسیر رخ داده است و گویا 
قرار نیست هیچ گاه بهاری شود. این را نه 
تنها از چشم اندازهای نازیبای این ورودی 
که از صحبت های یک راننده هم می توان 
دریافت. »جعفری« که به گفته خود ساکن 
یکی از روستاهای دهستان بدرانلوست و 
در روز به دلیل حمل بار به بجنورد رفت و 
آمد دارد، می گوید: در ابتدای این ورودی 
یک  و  استان  مرکز  وارد  که  انگار  نه  انگار 
شهر می شوی و ورودی برخی روستاها از 

این ورودی جذاب تر و زیباتر است.
او به وضعیت محل سابق ساختمان پلیس 
راه اشاره می کند و می گوید: آسفالت این 
قسمت از ورودی شهر به کلی خراب شده 
و گل و الی خشک شده و خار به کنار جاده 
چسبیده و از دست اندازهایش هم که بهتر 

است چیزی نگویم!
این  راســت  سمت  در  که  این  بیان  با  وی 
وجود  فرهنگی  میراث  جایگاه  چند  بولوار 
یکی   و  ــده  ش تخریب  کلی  بــه  کــه  دارد 
خودتان  دهــد:  می  ــه  ادام اســت،  سوخته 
دیوار  و  در  از  تبلیغاتی  تصاویر  که  ببینید 
این مکان ها آویزان است و کسی نیز برای 

نظافت و زیبایی آن ها اقدام نمی کند.
راست هم می گوید، 4 بنای بی در و پیکر 
در این مسیر از نوروز سال قبل مانده است 
که در باد و باران خراب و اکنون به جایی 

برای عکس های تبلیغاتی برخی نامزدها 
بیگاه  و  گاه  شدید  است.باد  شده  تبدیل 
هوا  به  خاک  و  گرد  از  انبوهی  و  وزد  می 
باد  هر  با  خــاک  ای  تــوده  شــود،  می  بلند 
هجوم  ورودی  خیابان  و  بولوار  سمت  به 
رخ  دلیل  این  به  هم  اتفاق  این  آورد،  می 
و  ورودی  اطراف  بایر  اراضی  که  دهد  می 
و  ها  زباله  و  اند  شده  رها  بالتکلیف  بولوار 
به  دهند،  می  جوالن  باد  در  ها  پالستیک 
هوا بلند می شوند و آهسته به سمت زمین 
این  دیگر  بادی  با  دوباره  تا  گردند  می  باز 
صحنه تکرار شود. جدول های بولوار این 
مسیر رنگ و رو رفته اند و تکه های رنگی 
از جدول ها جدا شده اند و لکه هایی بی 
البته  شود.  می  دیده  ها  آن  بدنه  در  رنگ 
هنوز هم برای رنگ و لعاب بخشیدن به آن 
کسبه  از  یکی  البته  است.  نشده  اقدام  ها 
در این بولوار اعالم می کند که تنها کاری 
که انجام شده هرس درختان وسط بولوار 

است.
در  آرزوی  گویا  نیز   نقاشی  و  آمیزی  رنگ 
تنها  ــت.  اس شهر  از  قسمت  ایــن  دیــوار  و 
مسیر  این  در  مستقر  دولتی  دستگاه  یک 
محدوده  دیواری  نقاشی  و  آمیزی  رنگ  با 
اداره را از دیگر دیوارهای مجاور جدا کرده 

است.از این ورودی که می گذرم خودم را 
جای یک مسافر می گذارم که برای اولین 
بار وارد بجنورد شده است، در حین عبور 
به کوچه های حاشیه این بولوار هم نگاهی 

می کنم.
 مسیر اصلی ورودی به کوچه های حاشیه 
شهر وصل شده و حاصل آن چهل تکه ای 
نمی  خوب  را  آدم  حال  که  است  ناموزن 
کند، آسفالت کوچه ها بیمار و ویروسی به 
و تن آسفالت را خورده  افتاده  جان آن ها 
راحتی  به  را  آسفالت  هــای  زخــم  و  اســت 
این  همه  از  ــد.  دی ــوان  ت می  عبور  هنگام 
زیبایی  و  منظر  به  ها  توجهی  بی  و  تصاویر 
شهر در این ورودی که بگذریم از وضعیت 
توانیم  نمی   آن  حاشیه  در  مشاغل  برخی 
از  گــاه  هر  که  شــده  گفته  بارها  بگذریم. 
ساز  صـــدای  کنیم  مــی  عــبــور  مسیر  ــن  ای
تعمیرگاه  که  شنویم  می  را  خراشی  گوش 
و  ها  روغنی  تعویض  هــا،  صافکاری  هــا، 
ــبــارهــای بـــزرگ ضــایــعــات شــهــری می  ان
ــوش خــراشــی کــه انگار  ــاز گ ــد؛  س ــوازن ن
رنگ  شنوند.  نمی  را  آن  صدای  مسئوالن 
دورریــز  و  ضایعات  و  سوخته  هــای  روغــن 
مسیر  این  در  خودروها  تعمیرات  از  ناشی 

بیداد می کند.

هم  اسفراین  سمت  از  بجنورد  ورودی 
که  تفاوت  این  با  دارد،  مشابهی  حکایت 
بخشی از این ورودی مبتال به پروژه نصف 
سال  که  مسیلی  است،  شهرداری  نیمه  و 
شد  حفاری  سیل  از  نجات  بــرای  گذشته 
اینک به منظره بدقواره این ورودی افزوده 

شده است. 
مسیل  کــنــار  در  نخاله  و  خــاک  از  تلی 
صدای  حتی  و  شده  انباشته  شده  حفاری 
مردم و اعتراض های آن ها هم کمکی به 
فارس  خلیج  بولوار  است.  نکرده  آن  رفع 
بدمنظره  و  مزاحم  مشاغل  به  مبتال  هم 

کند  می  یادآوری  که  تصویری  تنها  است. 
اید به جز بولوار،  شما وارد یک شهر شده 
الغدیر است  ساختمان های مجتمع های 
زیباسازی  تنها  و  کند  می  که خودنمایی 
انجام شده، توپ های سیمانی رنگی است 
برای  بولوار  طرف  یک  روی  پیاده  در  که 
این  در  کشتی  جهانی  مسابقات  برگزاری 

مسیر نصب شده است.
ایستگاه های اتوبوس در تمام ورودی های 
شهر بجنورد در وضعیت  نامناسبی به سر 
می برند و نه تنها زیبا نیستند بلکه بدشکل 
هم هستند. از پوستر تبلیغاتی یک کاندیدا 

همان  و  است  مانده  باقی  چشم  یک  تنها 
که  اســت  هایی  ــده  وع بر  ناظر  چشم  یک 
به  و  شده   داده  شهر  این  زیباسازی  برای 

همان اندازه به آن عمل نشده است.
و  سبک  زبــالــه  توجهی  قــابــل  تــعــداد  ــاد  ب
آن  و  است  کرده  بولوار  وارد  را  پالستیک 
آویزان  درختان  برخی  و  شمشادها  از  ها 
بخواهی  اگر  رقصند.  می  باد  در  و  هستند 
هر  نکنی.  توجه  ها  آن  به  توانی  نمی  هم 
شوی  می  تر  نزدیک  شهر  مرکز  به  چقدر 
مسیر  ــن  ای در  شـــود،  مــی  بیشتر  بلبشو 
روها  پیاده  و  بیشتر  بسیار  مزاحم  مشاغل 
مسافران  هستند.  ها  آن  فعالیت  به  آلوده 
چیز  همه  مــدرس  بولوار  به  رسیدن  بــرای 
هم  شهرداری  و  زیبایی  جز  به  بینند  می 
انجام  مسیر  ایــن  زیباسازی  بــرای  کــاری 
چهارراه  و  مهر   19 پل  زیــر  اســت.  ــداده  ن
طرح  اجــرای  و  زیباسازی  به  نیاز  خوشی 
شده  توجهی  کم  آن  به  اما  دارد  زیبا  های 

است.
کاهگلی  و  دررفته  زهــوار  های  ساختمان 
ورودی  این  قسمت  ترین  مرتفع  باالی  در 
گرفتن  نادیده  وجود  با  و  شوند  می  دیده 
ــوالن هــمــچــنــان واضــــح و روشـــن  ــئ ــس م

خودنمایی می کنند. 
زمستانی  خواب  در  هنوز  شهرداری  گویا 
برای  مسیر  ایــن  در  تحرکی  هیچ  و  اســت 
از  شـــود.  نمی  دیـــده  شهر  چــهــره  بهبود 
زیباسازی شهری در این مسیر، کمربندی 
چیزی  بجنورد  به  مشهد  ورودی  تا  مدرس 
ــاع مقدس  ــدان دفـ ــی نـــــدارد. از م ــود  وجـ
نمایشگاه  در  ــرق  غ خرمشهر  مــیــدان  تــا 
و  المان  رنگ،  تصویر،  هیچ  و  خودروست 
در  نــوازد.  نمی  را  چشم  زیبایی  فرم  حتی 
زیبایی  تابلوی  هیچ  بجنورد  های  ورودی 
خوشامد  مسافران  به  که  شود  نمی  دیده 
بگوید و هیچ  اطالعاتی مشاهده نمی شود 
که ظرفیت ها، داشته ها و گنج های شهر 
را نشان دهد. از میدان خرمشهر به سمت 
شهرک فرهنگیان سال هاست که مجسمه 
نصب  قالی،  دادن  تکان  حال  در  پیرزنی 
شده و به اندازه عمر نصب آن هیچ گاه این 
پیرزن،  فرش  رنگ  و  نشده  تمیز  مجسمه 

سیاه و دودآلود است.
لکه  تنها  شهری  مسئوالن  ــات  ــدام اق از 
گیری در چهارراه استقالل و پیرمردی که 
با بیل مشغول جمع آوری گل های یخ زده 
از وسط بولوار است، نظرم را به خود جلب 

می کند.
طرف  آن  کوچه   23 از  بهار  پــای  ــدای  ص
شهر  های  پیشانی  اما  شود  می  شنیده  تر 
زخم  و  هستند  خاکستری  و  گرفته  غبار 
بی توجهی سال هاست که بر آن ها نقش 

بسته است.

در ابتدای 
این ورودی 

انگار نه 
انگار که وارد 
مرکز استان 

و یک شهر 
می شوی و 

ورودی برخی 
روستاها از 
این ورودی 
جذاب تر و 

زیباتر است



الیحه بودجه 99 به کمیسیون تلفیق 
بازمی گردد

شورای  مجلس  رئیس  الریجانی«  »علی  ایسنا:   

اسالمی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز 
 ۹۹ سال  بودجه  کلیات  رد  به  اشــاره  با  گذشته 
ماده   ۳ تبصره  گفت:  مجلس  نمایندگان  توسط 
۱۸۹، راه حل آیین نامه را به ما داده است. شقوق 
بررسی شده توسط این تبصره گویای آن است که اگر هم کمیسیون 
الیحه  کنند،  رد  را  بودجه  گــزارش  اسالمی  شــورای  مجلس  هم  و 
بودجه باید به دولت برگردد، حال آن که این گونه نیست. کمیسیون 
تلفیق کلیات را تأیید و مجلس آن را رد کرده است. رئیس مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که »الیحه بودجه ۹۹ باید به کمیسیون 
پیشه  سکوت  قانون،  مطابق  هم اکنون  ما  افــزود:  برگردد«،  تلفیق 
می کنیم. الیحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق باز می گردد، اصالح 

و در صحن علنی بررسی می شود.

مهم  ترین داروی ضد کرونا، اعتماد است

ایرنا: »علی ربیعی« سخنگوی دولت گفت: مهم ترین داروی ضد 

نظام  و  پزشکی  نظام  هم،  به  اعتماد  است.  داشتن  اعتماد  کرونا 
تولید مهم ترین موضوع است.

از گوشه و کنار 

نوبخت ابتالی ۴ نماینده به ویروس کرونا را رد کرد
ایسنا: »علی نوبخت« رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

ابتالی 4 نماینده به ویروس کرونا را رد کرد.

تولید شوینده ها ۳ شیفته می شود

از  حمایت  سازمان  رئیس  تابش«  »عباس  تسنیم:   

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواست 
اقالم  به  نیاز  کرونا  ویروس  شیوع  که  شرایط  این  در 
بهداشتی و شوینده را بیشتر کرده است خرید مازاد بر نیاز انجام 
تولید  و  داریم  کشور  در  کاال  کافی  انــدازه  به  افــزود:  وی  ندهند. 

شوینده ها ۳ شیفته می شود.

کشف سه و نیم میلیون ماسک طی ۳۶ ساعت

سازمان  سخنگوی  رایــگــانــی«  »یــاســر  سید  ایــرنــا:   

ماسک  میلیون  ونیم  سه  گفت:  حکومتی  تعزیرات 
سپاه  اطالعات  سازمان  همکاری  با  ساعت  در۳۶ 
بهداشت،  وزارت  اختیار  در  و  شد  کشف  بزرگ  تهران  پاسداران 
درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران 

و شهید بهشتی قرار گرفت تا در اسرع وقت در بازار توزیع شود.

ورود شاخص بورس به کانال ۵۱۸ هزار واحد

ایرنا: شاخص کل در بازار بورس روز گذشته ۱4 هزار و ۷۷۸ واحد 

افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۵۱۸ هزار و ۵۱۳ 
 ۱۶۰ و  میلیارد   ۸ از  بیش  دیروز  معامالت  براساس  رسید.  واحد 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۲ هزار و ۹۱4 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خربها 

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از صدور 
خبر  تنفسی  ماسک  های  واردات  برای  مجوز 
کردیم  ــالغ  اب مرکزی  بانک  به  گفت:  و  داد 
و  ارز  دریــافــت  اول  اولــویــت  ماسک  واردات 
خطوط  تغییر  بــرای  موقت  مجوز  آن  کنار  در 

تولیدی برخی کارخانه  ها صادر شده است.
به گزارش ایسنا، »رضا رحمانی« روز گذشته 
در نشست هماهنگی طرح نظارت و بازرسی 
این  بیان  با  رمضان،  مبارک  ماه  و  نوروز  ویژه 
حوزه  در  مناسبی  تولیدی  ظرفیت  های  که 
 ۲۰ افزایش  از  دارد،  وجــود  غذایی  صنایع 
درصدی تولید مواد غذایی در ۱۰ ماه امسال 
از کاالهای اساسی  افزود: بخشی  و  خبر داد 
شده  وارد  قبل  سال های  از  بیشتر  ــی  واردات

است.

IIIاینIدرIبهداشتیIموادIقیمتIافزایش
شرایطIطبیعیIاست

 ۲ به  کرونا  ویروس  شیوع  که  این  بیان  با  وی 
حالت در بازار اثرگذار بوده است، تصریح کرد: 
فضاسازی  و  کرونا  ویروس  شیوع  تاثیر  تحت 
 های رسانه  ای، قیمت برخی کاالها و از طرف 
شدت  به  بهداشتی  اقالم  برخی  مصرف  دیگر 
افزایش یافته که طبیعی است.رحمانی ادامه 
داد: شیوع ویروس کرونا برای برخی دشمنان 
به  را  بازار  که  کرد  ایجاد  را  طلبی  فرصت  این 
این  از  فروشندگان  برخی  البته  بریزند.  هم 
موضوع سوء استفاده و کاالها را احتکار کردند 
های  استان   از  صمت  فروختند.وزیر  گران  یا 
کشور درخواست کرد که جلسات ستاد تنظیم 
بازار را به صورت مستمر با حضور استانداران 
بتوانیم  کنیم  می  تالش  گفت:  و  کنند  برگزار 
بیشتر  روزها  این  که  را  بهداشتی  اقالم  تولید 

مورد نیاز مردم است، افزایش دهیم.

IIنداریمIشکرIکمبود
رحمانی در ادامه با تاکید بر این که کمبودی 

اگر  کرد:  تصریح  ندارد،  وجود  شکر  زمینه  در 
سمت  به  برخی  شــود،  انجام  وقفه  با  عرضه 
اندازه  به  شکر  البته  می کنند.  حرکت  احتکار 
کافی در کشور وجود دارد و حتی ما متهم به 
این بودیم که چرا این قدر شکر ذخیره سازی 
بازار  در  کاال  این  باید  فقط  بنابراین  کردیم 

عرضه شود.

IIIدرIصمتIوزارتIنمایندهIاستقرار
واحدهایIتولیدIموادIضدعفونی

بزرگ  فعال  واحد   ۱4 فعالیت  از  صمت  وزیر 
و  داد  خبر  کننده  ضدعفونی  مــواد  بخش  در 
گفت: اکنون نمایندگان وزارت صمت در این 
کارخانه  ها مستقر شده اند تا مشکالت شان را 
کاالرسانی  برای  مشکلی  بنابراین  کنند  رفع 

در بازار نداریم.

IIIخطIتغییرIمدتIکوتاهIمجوزIصدور
تولیدIبرایIمحصوالتIبهداشتی

وی همچنین از هماهنگی با وزارت بهداشت 
برخی  به  مدت  کوتاه  مجوزهای  صدور  برای 

واحدهای تولیدی برای تغییر خط تولید خبر 
داد تا بتوانند محصوالت مورد نیاز پزشکی را 

تولید کنند.
 به گفته این مقام مسئول، ۷۰ واحد تولیدی 
مواد شوینده در کشور فعال هستند که ۲۵۰ 
اولیه  ــواد  م دارنـــد.  تولید  ظرفیت  تــن  ــزار  ه
گذشته  سال  و  است  داخلی  محصوالت  این 
شد.رحمانی  مصرف  هــا  آن  از  نیمی  تنها 
بهداشت  وزارت  کــه  ــن  ای بیان  بــا  ادامـــه  در 
تدبیری اندیشیده که ماسک در اختیار مراکز 
بهداشتی و درمانگاه ها قرار گیرد تا به صورت 
که  کسانی  کرد:  تصریح  شود،  توزیع  رایگان 
احتکار  ماسک  و  بهداشتی  شوینده،  ــواد  م
با  و  کنند  می  خیانت  مردم  حق  در  می کنند، 
برخوردهای سخت تعزیرات، دادستانی و قوه 

قضاییه مواجه خواهند شد.
وی همچنین از مردم خواست با توجه به وفور 
و  کنند  تامین  را  خود  تقاضای  مــرور  به  کاال 
گفت: مجوز واردات ماسک صادر و هماهنگی 
 های الزم با بانک مرکزی برای تامین ارز مورد 
نیاز انجام شده است و به بانک مرکزی ابالغ 
کردیم واردات ماسک اولویت اول دریافت ارز 
است ضمن این که در واحدهای بزرگ بازرس 

مقیم، مستقر شده است.

IIIوIعیدIشبIبرایIکافیIسازیIIذخیره
ماهIمبارکIرمضان

رحمانی با بیان این که ذخایر کافی برای شب 
و  است  شده  انجام  رمضان  مبارک  ماه  و  عید 
کرد:  اظهار  نیست،  نگرانی  گونه  هیچ  جای 
ارز  قیمت  که  است  این  مرکزی  بانک  تالش 
قیمت  شد  سبب  اخیر  اتفاقات  یابد.  کاهش 
ارز باال رود اما در ماه  های آینده تالش بر این 
اگر نرخ  بنابراین  است که قیمت کنترل شود 
واقعی  اثر  حمایت  سازمان  نیاید،  پایین  ارز 

قیمت ارز را بر قیمت کاالها خواهد پذیرفت.

اظهارات یک مسئول درباره آزمایشگاه های تشخیص کرونا

 مهر: انجام آزمایش های تشخیص کرونا ویروس توسط آزمایشگاه های تشخیص طبی بخش 

خصوصی که تایید آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت را ندارند، ممنوع است. اداره 
کرد:  اعــالم  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  ــان  درم معاونت  آزمایشگاه های  امــور 
شبکه  ظرفیت  و  نیاز  تناسب  به  جدید  ویروس  کرونا  قطعی  تشخیص  مرجع  های  آزمایشگاه  
وزارت  تشخیص  به  منتخب  مراکز  سایر  همچنین  و  آنفلوانزا  مولکولی  تشخیص  کشوری 

بهداشت انتخاب شده و خدمات مورد نیاز به صورت رایگان در حال انجام است.

لزوم افزایش ۵۸ درصدی دستمزد برای حفظ قدرت خرید کارگران

 تسنیم: رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: برای حفظ سبد خرید سال آینده 

دستمزد کارگران باید ۵۸.۰4  درصد افزایش یابد. »فرامرز توفیقی«، رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراها با اشاره به تعیین سبد معیشت کارگران به میزان 4 میلیون و ۹4۰ هزار 
تومان گفت: این عدد حداقل هزینه های زندگی کارگران براساس آمارهاست، این رقم به 
به  و  است  کشور  در  نفره  خانوار۳.۳  یک  معیشت  سبد  هزینه  تأمین  برای  میانگین  صورت 

عنوان مبنای ورودی برای آغاز مذاکرات در جلسات شورای عالی کار قرار می گیرد.

اشد مجازات در انتظار محتکران کاالهای بهداشتی و ماسک

 تسنیم: معاون دادستان کل کشور با بیان این که هیچ گونه اغماضی در خصوص محتکران 

کاالهای بهداشتی و ماسک نخواهیم داشت، افزود: اشد مجازات را برای افرادی که از عرضه 
قضایی  معاون  عمرانی«،  »سعید  کنیم.  می  اعمال  کرده اند،  فروشی  گران  یا  امتناع  کاال 
مبارک  ماه  و  نوروز  ویژه  بازرسی  و  نظارت  طرح  هماهنگی  نشست  کشور در  کل  دادستان 
به کمک  و هماهنگی،  افزایی  به نیت هم  باید دادستان ها همچون گذشته،  رمضان گفت: 

دستگاه های اجرایی و دولت بیایند و بیش از گذشته رسالت خود را به ثمر برسانند.

دستور وزیر دفاع برای تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک های بهداشتی

 ایرنا: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دستور تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک  های 

بهداشتی را به سازمان  های مختلف وزارت دفاع صادر کرد. »سرتیپ امیر حاتمی« در جهت کمک 
به مهار اشاعه ویروس کرونا و کمک به مردم، با صدور دستور به صنایع مختلف وزارت دفاع، 

خواستار تولید انبوه مایع ضدعفونی کننده و ماسک های محافظ استاندارد شد.

آمار فوت ناشی از کرونا به ۱۵ نفر رسید

 ایرنا: رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

اعالم کرد: تاکنون}عصر دیروز{ ۹۵ نفر در کشور به طور قطعی به کرونا مبتال شده و ۱۵ نفر 
تا ظهر سه شنبه  افزود:  فوت کرده اند. »کیانوش جهانپور« روز گذشته در جمع خبرنگاران 
۳٤ نفر شامل قم ۱٦، تهران ۹، فارس یک، مازندران ۲، گیالن ۲، نیشابور یک، البرز ۲ و 

قشم یک نفر به شمار مبتالیان به کرونا اضافه شده اند و به ۹۵ نفر رسیده اند.

تاکسی  ها ضد عفونی می شوند

وزارت  دستورالعمل  پیرو  گفت:  کشور  شهری  تاکسیرانی  های  اتحادیه  مدیرعامل  ایرنا:   

به  کرونا  از  پیشگیری  لیست  چک  و  راهنما  ابــالغ  و  پزشکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشت، 
نحوه  خصوص  در  ضامنی«  »مرتضی  می شوند.  عفونی  ضد  تاکسی  ها  تاکسیرانی ها، 
دوشنبه  جلسه ای  افزود:  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 

برگزار شد و دستورالعمل آن در اختیار ما قرار گرفت.

برای پاسخ به افزایش تقاضای کاالهای اساسی آماده ایم

 ایسنا: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( با اشاره به افزایش تقاضای ناشی از 

نگرانی از شیوع ویروس کرونا در بازار کاالهای اساسی اعالم کرد: ذخیره کاالهای اساسی 
افزایش  برای  که  این  به  توجه  با  افزود:  خیابانی«  مدرس  »حسین  است.  کشور  نیاز  برابر   ۲
تقاضای شب عید تدارکات الزم دیده شده بود، به اصناف، فروشگاه  های زنجیره ای، میادین 
این  و  کنند  توزیع  کاال  محدودیت  بدون  که  کردیم  ابالغ  صنفی  واحدهای  و  بار  تره  و  میوه 

کاالها به استان  ها و شبکه  های توزیع مطمئن ارائه خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مجوز واردات ماسک تنفسی 
صادر شد

صعود سکه به رقم ۶ میلیون و ۱00 هزار تومان

ایرنا: قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته با افزایش حدود ۳۰ هزار تومان نسبت به روز قبل از آن به بهای ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 

فروخته شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
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