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لغو سه باره لیگ کوراش کشور در بجنورد

یکه صعود؛ شهری بدون کتابخانه

کشف 335 کاالی بدون استاندارد

تدارک برای بازار روز اسفراین
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شیروانی ها در انتظار شکسته شدن 
طلسم المان های نوروزی

 سالروز شهادت امام هادی)ع( 
را تسلیت می گوییم

صفحه ۷

تب زوج های جوان از گرانی لوازم خانگی

اختالل در رفت و آمد
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صفحه 2

 معاون اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

۲ هزار مدرسه استان، در حال ضدعفونی
ضایعات ستادهای تبلیغاتی در بجنورد به دنبال داشت؛

 پاسخ شهرداری 
به گالیه شهروندان

با  شمالی  خراسان  روزنــامــه  در  گزارشی  چــاپ  از  پس  بجنورد  شــهــرداری 
بجنوردی؛ مردم  شهروندان  پای  جلوی  تبلیغاتی  ستادهای  »ضایعات  عنوان 
تمام  رفع  آن  در  و  ارسال  روزنامه  به  را  ای  جوابیه  دارند«  انتظار  شهرداری  از 
واحد  توضیحات  در  کرد.  اعالم  زمان  نیازمند  را  تبلیغاتی  های  سامانی  به  نا 

ارتباطات شهرداری بجنورد آمده است: »شهروندان عزیز ...

 در پی بارش
 برف اتفاق افتاد؛



شهرداری بجنورد پس از چاپ گزارشی در روزنامه 
ستادهای  »ضایعات  عنوان  با  شمالی  خــراســان 
بجنوردی؛ مردم  شهروندان  پای  جلوی  تبلیغاتی 
به  را  ای  جــوابــیــه  ــد«  ــ دارن انــتــظــار  ــرداری  ــه ش از 
سامانی  به  نا  تمام  رفــع  آن  در  و  ــال  ارس روزنــامــه 
در  ــرد.  ک ــام  اع ــان  زم نیازمند  را  تبلیغاتی  هــای 
ارتباطات شهرداری بجنورد آمده  توضیحات واحد 
شما  مطالب  مند،  گایه  عزیز  »شهروندان  است: 
باید  رسید  می  نظر  به  و  کردیم  مطالعه  تعمق  با  را 
کمی  شاید  کنیم  حضورتان  تقدیم  را  توضیحاتی 
شهرداری  های  دغدغه  به  آشناتر  کمی  و  صبورتر 
در  همیشه  انتخابات  دوره  کنید.  نگاه  مسائل  به 
تبلیغات  نحوه  و  تبلیغاتی  مبانی  لحاظ  به  ما  کشور 
دارای چالش های بی شماری است. در انتخابات 

یازدهم شورای اسامی  کاندیداهای مجلس دوره 
بودند  شده  کاندیدا  نماینده   20 بجنورد،   شهر  از 
 40 و  آقا  و  خانم  تفکیک  به  ستاد   40 یعنی  این  و 
و  بروشور  نشر  و  تبلیغات  مدیریت  برای  مبدأ  مکان 
اعامیه ها و... . اگرچه جلسات مدیران با موضوع 
می  بــرگــزار  تبلیغات  نحوه  دستورالعمل  تدوین 
رسد  می  کاندیداها  اطاع  به  آن  مصوبات  و  شود 
کاندیداهای  برخی  تبلیغات  دوران  در  گویی  اما 
محترم کامًا فارغ از هر دستورالعمل و قانونی تنها 
کاری  هر  به  دست  تر  گسترده  تبلیغات  سودای  به 
عدم  مــدد  به  که  خساراتی  بسیار  چه  و  زنند  می 
رعایت همین قوانین به مبلمان و تاسیسات شهری 
با  وارد شد و حتی دیوار های منازل شهروندان که 
هزینه های باال نما شده بودند نیز از این بی رحمی 

به  سویی  از  شهرداری  اما  نماندند.  دور  تبلیغاتی 
عنوان مدیریت شهر در تاش بود عاوه بر تشویق 
مردم به مشارکت باال در این فریضه ملی، از سویی 
مانعی بر این شور انتخاباتی هم نباشد، لذا شهردار 
شهر،  ــورای  ش رئیس  و  ــی  زارع محترم، مهندس 
تبلیغاتی  از چندین دفتر و ستاد  مهندس محمدی 
کاندیداها بازدید کردند تا عاوه بر بررسی محیطی 
فضای انتخاباتی، از آن چه در توان و بضاعت دارند 
نیز به نفع فراخوان عمومی برای مشارکت استفاده 
اگرچه  دوره  ایــن  در  شد  داده  ترجیح  لــذا  کنند 
سکوت  اما  شود  می  وارد  شهر  بدنه  به  خسارات 

اختیار کنیم تا این دوران بگذرد.
پاکبان  پرسنل  تبلیغات،  قانونی  مهلت  اتمام  با 
گروهی  صورت  به  تا  شدند  فراخوانده  شهرداری 
بخشی از تبلیغات نا به سامان در مبلمان شهری را 
پاک سازی کنند که البته نوع چسب مورد استفاده 
امحای  ــار  ک عــمــًا  محترم  کــانــدیــداهــای  بــرخــی 
تبلیغات را خیلی سخت می کرد اما این فعالیت ها 

از ساعت یک صبح سوم اسفند شروع شد.10 هزار 
نفرساعت کار انسانی مشغولیتی بود که در امحای 
تبلیغات برعهده شهرداری قرار گرفت، استفاده از 
تا  نبود  موثر  هم  سازی  پاک  برای  آب  پرفشار  پمپ 
بتوانیم به طور کامل شهر را آن گونه که بود تحویل 

شما عزیزان بدهیم.
اولیه  ساعات  همان  در  شهر  سازی  پاک  کار  البته 
تبلیغات  امحای  و  ســازی  پــاک  بــرای  و  شد  انجام 
و  بازو غلتان  توسط ماشین آالت مکانیزه و ماشین 
6 دستگاه کارواش با همراهی 250 نفر از پرسنل 
و  ها  پــارک  سازمان  نیروی  و50  شهری  خدمات 
اعضای ستاد زیباسازی اقدام کردیم اما قطعًا رفع 
تمام این نا به سامانی های تبلیغاتی نیازمند زمان 
شیوع  از  ناشی  بحرانی  شرایط  دلیل  به  و  اســت 
و  نظافت  صرف  شهرداری  تــوان  از  بخشی  کرونا 
است.  شده   ... و  عمومی  اماکن  کردن  ضدعفونی 
امیدواریم بتوانیم در کنار هم برای داشتن شهری 

سالم و شاد تاش کنیم. 

IIعمومیIاموالIبهIتوجهیIبی
برخی شهروندان بسیار به اموال عمومی بی توجه 
شهروند  یک  که  دیــدم  شهر  در  را  جایی  هستند، 
انداخته  رو  پیاده  در  و  درآورده  جا  از  را  شمشادی 

بود.

IIکنیدIقضاوتIخودتان
با  کــارمــنــدان  تمام  شهر  ــای  ه بانک  از  یکی  در 
شخصی  خودکارهای  و  کردند  می  کار  دستکش 
داشتند که روی آن ها نام شان را نوشته بودند این 
در حالی است که برای تمام مراجعه کنندگان یک 
ماده  یا  ژل  از  هم  خبری  و  داشــت  وجــود  خودکار 
قضاوت  خــودتــان  حــاال  نبود.  کننده  ضدعفونی 

کنید.
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را  استان  مختلف  مناطق  گذشته  روز  در  برف  بارش 
سفیدپوش کرد و در عین حال موجب ایجاد اختال 
در رفت و آمد خودروها و حتی عابران پیاده  در معابر 

شهری و روستاها شد. 
بارش  شاهد  دیــروز  بامداد  از  بجنوردی  شهروندان 
بارش  چهارشنبه  ظهر  حدود  از  و  بودند  باران  شدید 
فرا  را  استان  دیگر  مناطق  برخی  و  شهر  ایــن  بــرف 
دچار  را  روستایی  و  شهری  معابر  در  تــردد  و  گرفت 
مشکل کرد. تردد در برخی محورهای استان از جمله 
شوقان،  به  بجنورد  اسدلی،  و  ا...  امین  های   گردنه 
چمن بید به آشخانه، حدفاصل اسپاخو تا مهمانک و 
چمن بید به گرمه محدوده مرغزار به علت بارش برف 

این که  ضمن  بود  امکان پذیر  چرخ  زنجیر  با  کوالک  و 
محور  و  اسدلی  گردنه  در  تریلرها  تردد  دیــروز  عصر 
چمن بید به گرمه ممنوع شد. بنا بر پیش بینی اداره 
کل هواشناسی استان، بارش ها به صورت پراکنده تا 

پنج شنبه )امروز( ادامه خواهد داشت. 

IIیابدIمیIافزایشIدرجهI6IهواIدمای
کل  اداره  یابی  پیش  های  نقشه  بررسی  صدیقی- 
 6 افــزایــش   بیانگر  شمالی  خــراســان  هواشناسی 
درجه ای دما و جوی پایدار تا صبح یک شنبه آتی در 
منطقه است. به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان پدیده غالب در 2 روز جمعه )فردا( 
گاهی  باد  وزش  با  همراه  پایدار  جوی  آینده  شنبه  و 

از  دما  کرد:  اعام  زاده«  »هــادی  بود.  خواهد  شدید 
افزایش می  آینده 6 درجه  تا یک شنبه  جمعه )فردا( 

یابد. 
بر اساس اعام اداره کل هواشناسی استان بیشترین 
صبح  به  منتهی  ساعت   24 طی  ها  بارندگی  میزان 
با  مهمانک  ــای  ه ایستگاه  بــه  مــربــوط  چهارشنبه 
37.2 میلی متر، تنگه ترکمن با 33 میلی متر، مانه 

میلی   25.3 با  دشت  متر،  میلی   25.5 با  سملقان  و 
با  صعود  یکه  متر،  میلی   18.4 با  بیل  قره  رباط  متر، 
17.8 میلی متر و بجنورد با 15.2 میلی متر بود. از 
لحاظ دمایی در این مدت سیساب و گیفان هر کدام 
و  سردترین  گراد  سانتی  درجه  صفر  دمای  کمینه  با 
آشخانه با بیشینه دمای 21 درجه سانتی گراد باالی 

صفر گرم ترین نقطه استان بود.

در پی بارش برف اتفاق افتاد؛

اختالل در رفت و آمد 

ضایعات ستادهای تبلیغاتی در بجنورد به دنبال داشت؛

پاسخ شهرداری به گالیه  شهروندان 

لغو سه باره لیگ کوراش 
کشور در بجنورد

لیگ  دیدارهای  لغو  از  کشور  کوراش  انجمن  دبیر 
مرتبه  سومین  ــرای  بجنورد  ب در  کشور  کــوراش 
قرار  که  این  بیان  با  خسرویار«  ــوروش  داد.»ک خبر 
میزبانی  بــه  اسفند   ۹ کشور  کـــوراش  لیگ  ــود  ب
متوالی  بار  سومین  برای  اما  شود  برگزار  بجنورد 
افزود:  تاریخ دیگری موکول شد،  به  این رقابت ها 
موکول   ۹۹ سال  به  مسابقات  این  برگزاری  زمان 
لیگ  هــای  رقابت  برتر  تیم  دو  وی،  گفته  شد.به 
باشگاه  های  رقابت  به  کشور  های  باشگاه  کوراش 
برگزار  هند  میزبانی  به   ۹۹ تیر  که  جهان  هــای 
که  این  بیان  با  شــد.وی  خواهند  اعــزام  شود،  می 
این رقابت ها اعام  تاکنون 5 تیم برای حضور در 
ــد، یـــادآور شــد: تــهــران، مشهد،  ــرده ان آمــادگــی ک
تیم  اترک  و  مازندران  اسفراین،  صنعتی  مجتمع 
ورزشی  رشته  این  در  کشور  قدرتمند  و  آماده  های 
هستند که همگی از سراسر کشور نماینده کوراش 
دارند و با برترین های کشور قرارداد بسته اند.وی 
اترک  تیم  قــرارداد  ثبت  اگرهای  و  اما  خصوص  در 
سازمان  در  قــراردادی  تاکنون  کــرد:  خاطرنشان 
است  شده  انجام  نام  ثبت  و  نرسیده  ثبت  به  لیگ 
اما ثبت قرارداد نداشتیم.وی همچنین گفت: دوره 
مسابقات  به  اعزام  و  کوراش  ملی   3 درجه  داوری 
اسفند  بود  بنا  که  کشور  بانوان  قهرمانی  کــوراش 

برگزار شود، به سال بعد موکول شد.

کشف ۳۳5 کاالی بدون 
استاندارد

بدون  کــاالی   335 امسال  بهمن  در  صدیقی- 
عامت استاندارد شناسایی و توقیف شد. به گفته 
تعداد  این  از  شمالی  خراسان  استاندارد  مدیرکل 
است.  غذایی  های  فراورده  به  مربوط  مورد   210
معدوم  شده  کشف  کاالهای  افزود:  نواز«  »مهمان 

شدند. 

تعطیلی مراکز بازی های 
رایانه ای در اسفراین

نجفیان-  فرماندار اسفراین از تعطیلی تمام مراکز 
عرضه  مراکز  و  ها(  نت  )گیم  ای  رایانه  های  بازی 

قلیان تا اطاع ثانوی خبر داد.
کارگروه  جلسه  در  که  رستمی«  »طاهر  گفته  به 
می  سخن  شهرستان  این  غذایی  امنیت  و  سامت 
هستند  موظف  اجرایی  های  دستگاه  همه  گفت 
انجام  دستی  ــورت  ص به  را  خــود  غیاب  و  حضور 
غیرضروری  تجمع  هرگونه  از  پرهیز  بر  وی  دهند. 

در این شهرستان تاکید کرد.

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

BOJNORD@khorasannews.com :ایمیل          
090 33 33         تلگرام: 7010

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

برنامه سرمایه گذاری عظیم 
صنعتی در اسفراین

روزنامه خراسان در شماره 7683 که 24 آذر 
صفحه  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1354
برنامه سرمایه گذاری عظیم صنعتی در  از   3
می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر  اسفراین 
زیربنائی  شعب  مهمترین  از  »یکی  خوانیم: 
مملکت  صنعتی  نیازهای  رفع  بمنظور  کشور 
ــران  ای در  صنعتی  ــواد  م ــادرات  صـ توسعه  و 
عظیم  بنیاد  منظور  بدین  آیــد.  می  وجــود  به 
سالیانه  نهائی  ظرفیت  با  اسفراین  صنعتی 
آهنگری  و  گری  ریخته  جهت  تن  هزار   500
صنایع  احتیاج  مورد  قطعات  کاری  ماشین  و 
معدن  آالت  ماشین  و  وسایل  تولید  و  کشور 
کرمان  استان  و  خراسان  اسفراین  ناحیه  در 
پــروژه  ایــن  در  ــذاری  گ سرمایه  شــد.  تاسیس 
بود  خواهد  تومان  میلیارد  سه  از  بیش  بزرگ 
که 12 هزار نفر نیروی انسانی را در درجات 
مختلف مهارت بکار میگیرد. کادر فعال بنیاد 
 40 بحدود  آنان  خانواده  با  اسفراین  صنعتی 
هزار نفر بالغ خواهد شد. در طرح تسهیات 
الزم از نظر شهرسازی و تامین مسکن و دیگر 
شده  بینی  پیش  اجتماعی  زیربنایی  عوامل 
محل  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  است. 
استقرار صنایع عظیم بنیاد دشت اسفراین از 
بود.  خواهد  کرمان  در  ای  منطقه  و  خراسان 
استان  دو  مذکور  صنعتی  بنیاد  ترتیب  بدین 

بزرگ کشور را در برمیگیرد.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

 معاون اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

۲ هزار مدرسه استان، در حال ضدعفونی

آموزشی  های  فعالیت  آغاز  و  شنبه  روز  برای  تا  هستند  ضدعفونی  حال  در  استان  مدرسه  هزار   2 علوی- 
آماده باشند. معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی با بیان این مطلب به 
خبرنگار ما اظهارکرد: از روزی که مدارس استان تعطیل شد، برنامه آموزش مسئوالن مدرسه و ضدعفونی 
کردن مدارس آغاز شد. »خطیب زاده« ادامه داد: مقرر شده بود از هر مدرسه یک نفر شامل مدیر، معاون یا 
انجام شد.  این کار برای همه مسئوالن مدرسه  آموزش قرار گیرند که  و تحت  مراقب سامت معرفی شوند 
وی همچنین درباره ضدعفونی کردن مدارس اظهارکرد: این فرایند از چند روز پیش آغاز شده و اکنون در 
حال انجام است. وی از والدین خواست در صورت مشاهده عایم سرماخوردگی از فرستادن فرزندان خود 

به مدرسه خودداری کنند.



را دوباره تکرار می کنم اما همچنان خودش را با 
از شهروندان  تلفن همراه مشغول می کند.یکی 
که برای خرید ماشین ظرف شویی مراجعه کرده 
است زمانی که قیمت آن را می پرسد، می گوید: 
ماشین  این  جا  همین  از  خواهرم  قبل  هفته  آخر 
حاال  و  خرید  تومان  میلیون   11 را  ظرف شویی 
شما می گویید 12 میلیون و 500 هزار تومان، 
آقا مگر سر گردنه است که هر قیمتی می خواهید 

به مشتری می گویید؟!
را  ــداری  م مشتری  کند  می  سعی  که  فروشنده 
افزاید:  می  کند،  کنترل  را  خود  خشم  و  رعایت 
ممکن  چون  است  تان  نفع  به  بخرید  االن  همین 

است گران تر شود.
باال  ارز  نرخ  نیست  ما  تقصیر  دهــد:  می  ادامــه  او 
اجناس  قیمت  افزایش  موجب  امر  همین  و  رفته 
شده است وگرنه ما نمی خواهیم موجب دلخوری 
مشتریان مان شویم، اگر می خواهید همین االن 

برای تان فاکتور کنم.
می  ترک  را  فروشگاه  غرولندکنان  مشتری  اما 

کند.
قیمت  اخیر  هفته  یک  طی  فروشنده،  گفته  به 
مدل  به  نسبت  پایین  مدل  شویی  ظرف  ماشین 
قیمت  که  مشتریانی  و  است  یافته  افزایش  باالتر 
ها  آن  مقایسه  با  دارنــد  قبل  هفته  در  را  اجناس 

دلخور می شوند.
دیگر  موضوع  خانگی  لوازم  روی  شناسه  کد  نبود 
اجناس  تمام  باید  که  حالی  در  است،  توجه  مورد 
این کد را داشته باشند اما تعداد کمی از فروشگاه 
ها این موضوع را رعایت کرده اند و بیشترشان از 

آن طفره رفته اند.
به  است  رفته  باال  آوری  سرسام  طرز  به  ها  قیمت 
که  ایــن  تایید  با  فروشندگان  از  یکی  که  طــوری 
افزایش  قبل  هفته  یک  به  نسبت  اجناس  قیمت 

با  یافته است، می گوید: هر چند سعی می کنیم 
ریزی  برنامه  طوری  باید  ولی  بیاییم  کنار  مشتری 
شده  فروخته  جنس  خالی  جای  بتوانیم  که  کنیم 

را پر کنیم.
افزایش  زیرا  است  سرد  گویا  خانگی  لــوازم  بــازار 
مشتریان،  از  بسیاری  ــده  ش موجب  هــا  قیمت 
ترک  را  فروشگاه  خریدن  بدون  و  شوند  تماشاگر 

کنند.
در یک فروشگاه بزرگ لوازم خانگی، یک یخچال 
برچسب »فروخته شده« را دارد و بانوی میانسالی 
گوید:  می  همراهش  به  گذرد  می  آن  کنار  از  که 
خوش به حال شان که توانسته اند یخچال بخرند.

و  نــاظــران  مستمر  حضور  هــا  قیمت  رفتن  ــاال  ب
قیمت  بازار  آشفته  در  زیرا  طلبد  می  را  بازرسان 
ویژه  به  است  شده  ایجاد  تخلف  برای  فضایی  ها 
عطش  شهروندان  بیشتر  که  نو  سال  بحبوحه  در 
خرید دارند می تواند محیطی را برای سودجویان 

فراهم کند.
اتحادیه  رئیس  »اصغرزاده«  خصوص،  همین  در 
درصد   8 تا   7 گوید:  می  بجنورد  خانگی  لــوازم 
جنس های خارجی و  اجناس داخلی 5تا 6درصد 

افزایش قیمت یافته است.
او با اشاره به این که گفته می شود علت باال رفتن 
قیمت ها افزایش نرخ دالر است، ادامه می دهد: 
کرده  تاکید  خانگی  لــوازم  فروشندگان  تمام  به 
ایم باید کاالهایی را که عرضه می کنند برچسب 
در  بازرسان  که  این  ضمن  باشند  داشته  قیمت 

حال نظارت بر بازار هستند.
به گفته او، 250 واحد لوازم خانگی و پالستیک 

فروشی در مرکز استان فعالیت می کنند.
می  باره  این  در  هم  بجنورد  اصناف  اتاق  رئیس 
بود  این  شده  ایجاد  کشور  در  که  مشکلی  گوید: 
و  شود  دار  شناسه  باید  خانگی  لــوازم  گفتند  که 

فروشندگان آن را  بدون شناسه نفروشند و برخی 
عرضه  در  نداشت  شناسه  شان  اجناس  که  کسبه 
آن ها ترس داشتند و همین موضوع موجب گرانی 

شد.
افزایش قیمت لوازم  »مهدی امیدوار« دلیل دیگر 
خانگی را باال رفتن نرخ ارز می داند و می افزاید: 
 5 که  هندی  شویی  لباس  ماشین  مثال  عنوان  به 
میلیون   8 به  رسید  می  فروش  به  تومان  میلیون 
افزایش  درصــد   30 حــدود  یعنی  رسیده  تومان 

قیمت یافته است.
لــوازم  شــدن  دار  شناسه  که طرح  ایــن  بیان  با  او 
این  فعال  و  خورد  مشکل  به  ولی  شد  اجرا  خانگی 
حتی  کند:  اظهارمی  اســت،  شــده  متوقف  طــرح 
ایرانی  تولیدات  که  داخلی  های  کارخانه  برخی 
شان  نمایندگان  بــه  کــه  را  فاکتورهایی  دارنـــد 
نظارت  خصوص  این  در  و  است  باالتر  دهند  می 

بر  قیمت ها کشوری است.
موضوع  این  به  همیشه  ما  که  این  بر  تاکید  با  او 
در  نظارت  حوزه  متاسفانه  اما  ایم  کرده  اعتراض 
که  فروشندگانی  افــزایــد:  می  اســت،  آخــر  حلقه 
همان  به  را  جنس  باید  دارند  قدیم  قیمت  کاالی 
در  و  شوند  می  جریمه  وگرنه  کنند  عرضه  قیمت 

این زمینه چند نفر جریمه شده اند.
به گفته او بنکداران تهران، افزایش قیمت دالر را 
اعمال می کنند اما به کاسب ما فاکتور نمی دهند 
و این موضوع یکی از بزرگ ترین مشکالت ماست 

که بارها مطرح کرده ایم.
دالر  نرخ  رفتن  باال  با  همیشه  که  این  بیان  با  او 
اظهارمی  هستیم،  مواجه  ها  قیمت  افزایش  با 
قیمت  برچسب  داشتن  بر  که  این  باوجود  کند: 
کسبه  برخی  امــا  ایــم  ــرده  ک تاکید  روی  کاالها 
قیمت  برچسب  ولی  شوند  جریمه  هستند  حاضر 

روی اجناس نصب نکنند.
مصوب  اقــدام  کارگروه  در  دهــد:  می  ادامــه  او 
که  ای  کسبه  هر  دادستان  هماهنگی  با  شده 
به هر دلیلی 3 بار جریمه شود برای نصب بنر و 
پلمب مغازه به مدت یک هفته اقدام  شود و این 

موضوع را به اتحادیه ابالغ کرده ایم.
بهتر  خیلی  وضعیت  که  این  به  اشاره  با  »امیدوار« 
از سال های قبل است، می گوید: در ماه گذشته 
تعزیرات  اداره کل  به  و  پرونده تخلف تشکیل   85
پرونده   7 تعداد   این  از  که  شد  ارســال  حکومتی 

مربوط به لوازم خانگی است.
گــران  قیمت،  نــکــردن  درج  ــد:  ده مــی  ادامـــه  او 
فروشی و نبودن دستورالعمل بهداشتی به ترتیب 

بیشترین تخلفات در این مدت بوده است.   

گروه گزارش

 قیمت لوازم خانگی دوباره روی نوار گرانی افتاده 
افزایش  ــد  درص  20 حتی  اجناس  برخی  نــرخ  و 
یافته است که برخی علت آن را باال رفتن نرخ ارز 
دانند.  می  جدید  سال  به  شدن  نزدیک  بعضی  و 
که  ــازاری  ب از  برخی  استفاده  ســوء  میان  ایــن  در 
کافی  خــورد،  می  چشم  به  اســت  شــده  پرتالطم 
و  گوشه  در  خانگی  لــوازم  های  فروشگاه  به  است 
کنار شهر سر بزنی تا در کمال تعجب ببینی کمتر 
فروشنده ای روی کاالهای خود برچسب قیمت و 
افرادی  بدبینی  موجب  موضوع  این  و  زده  شناسه 
سال  آخر  به  را  خانگی  لوازم  خرید  که  است  شده 
موکول کرده اند تا خانه شان را در آستانه سال نو، 

نونوار کنند.
انــدازه  به  خانگی  ــوازم  ل هــای  فروشگاه  بیشتر 
و  کــرده  تامین  را  شان  نیاز  مــورد  جنس  کافی، 
ها  مارک  انواع  و  اند  گذاشته  نمایش  معرض  در 
موضوع  اما  شده  ارائه  مشتریان  ذائقه  به  توجه  با 
مصوبی  قیمت  ها  فروشگاه  چرا  که  جاست  این 

ندارند؟
یک شهروند که به همراه عروس و پسرش به یکی 
از فروشگاه های لوازم خانگی مراجعه کرده است، 
در این باره می گوید: این سومین جایی است که 
برای خرید ماشین لباس شویی و یخچال مراجعه 
نجومی  شکل  به  قــدر  آن  ها  قیمت  امــا  ام  ــرده  ک
حتی  بتوانم  دانم  می  بعید  که  است  یافته  افزایش 

یک قلم کاال بخرم.
تا  بود  عیدی  واریز  منتظر  خودش  گفته  به  که  وی 
جهیزیه پسرش را تکمیل کند، ادامه می دهد: اگر 
خریدم  می  را  نیاز  مورد  وسایل  و  کردم  می  قرض 
های  قیمت  این  با  اکنون  ولی  بود  جلوتر  دستم 
می  بعید  کنم  می  چهارتا  دودوتــا  چه  هر  نجومی 

دانم بتوانم از پس آن بربیایم.
برندهای  کــه  دیگر  ــای  ه فــروشــگــاه  از  یکی  در 
قیمت  بررسی  حال  در  خریدار  چند  دارد  معروف 
ها هستند و با فروشنده رایزنی می کنند تا بتوانند 
بار  زیر  او  اما  بخرند  اقساطی  شکل  به  را  یخچال 
و  است  تهران  االن  بــرادرم  گوید:  می  و  رود  نمی 
نفروشم  قسطی  را  کاالیی  هیچ  کــرده  سفارش 
چون نمی توانیم جای خالی آن را پر کنیم، قیمت 

ها باال رفته است.
و  شود  می  وارد  زدن  چانه  در  از  مشتریان  از  یکی 
در نهایت خواهش می کند اما  فروشنده با فروش 

قسطی موافقت نمی کند.
که  ایــن  امید  به  کنند  می  تــرک  را  مغازه  ها  آن 

او یخچال  از  فروشنده ای را پیدا کنند که بتوانند 
قسطی بخرند.رفت و آمد در مغازه ها بیشتر از ماه 
گذشته شده است و برخی رهگذران پشت ویترین 
می  کوتاهی  توقف  خانگی  لــوازم  های  فروشگاه 
کنند، بعضی راه شان را می کشند و می روند اما 
برخی با وارد شدن به فروشگاه، قیمت ها را جویا 

می شوند.
فروشگاه  بیشتر  که  جاست  این  تأمل  قابل  نکته 
و  نــدارنــد  قیمت  برچسب  خانگی  لـــوازم  هــای 

می  مشتری  پــای  به  پا  شــاگــردش  یا  فروشنده 
روند تا قیمت هر جنسی را که دستش را روی آن 
چند  مشتریان  بیشتر  کنند.البته  اعالم  گذاشت 
از پرس و جو درباره  بعد  و  با هم مقایسه  را  برند 

کیفیت آن ها فروشگاه را ترک می کنند.
در یکی از فروشگاه های لوازم خانگی فقط روی 
یک برند ایرانی برچسب قیمت زده اند و زمانی که 
از فروشنده سوال می کنم چرا فقط این برچسب 
سوالم  رود،  می  طفره  دادن  پاسخ  از  دارد  قیمت 
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نقره داغ گرانی لوازم خانگی روی تن خریداران

آخر هفته 
قبل خواهرم 

از همین جا 
این ماشین 

ظرف شویی 
را 11 میلیون 
تومان خرید 

و حاال شما 
می گویید 12 

میلیون و 500 
هزار تومان، 
آقا مگر سر 

گردنه است 
که هر قیمتی 

می خواهید به 
مشتری می 

گویید؟!

 540 و  هزار   4 گذشته  ماه  تا  سال  ابتدای  از 
پرونده تخلف کاال و خدمات در استان تشکیل 
مورد   36 و  هــزار   2 با  آن  بیشترین  که  شــده 

مربوط به درج نکردن قیمت است.
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  »سیدالموسوی« 

با بیان این مطلب در گفت و  خراسان شمالی 
گو با خبرنگار ما اظهارکرد: در این مدت 848 
پرونده  برای گران فروشی، 825 پرونده برای 
برای  پــرونــده   330 و  فاکتور  نکردن  ــادر  ص

قاچاق تشکیل شده است.

خبر مرتبط 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اعالم کرد:

تشکیل ۲ هزار و ۳6 پرونده درج نکردن قیمت در 11 ماه
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خالص
شرمی است در نگاه من، اما هراس نه

کم صحبت ام میان شما، کم حواس نه
چیزی شنیده ام که مهم نیست رفتن ات!

درخواست می کنم نروی، التماس نه
از بی ستارگی است دلم آسمانی است

من عابری » فلک« زده ام، آس و پاس نه
من می روم ، تو باز می آیی، مسیر ما

با هم موازی است ولیکن مماس نه
پیچیده روزگار تو، از دور واضح است

از عشق خسته می شوی اما خالص نه
کاظم بهمنی  

بیابان
نخست برگ ها پریدند

بعد پرنده ها
سرانجام درخت تنها ماند

در تابلوی بیابان...!
رسول یونان  

یک مشکل شعر معاصر
ادبیات  و  ــان  زب اســتــاد  و  شاعر  دلــبــری«  »حسن 
از  یکی  مــا  خبرنگار  بــا  گــو  و  گفت  در  فــارســی 
ماندن  عقب  گاهی  را  معاصر  شعر  مهم  مشکالت 
زبان از قافله زمان و گاهی جلو افتادن بیش از حد 
دانست و افزود: در حقیقت هر دوی این آفت ها از 
جایی شروع می شود که زبان شاعر با جهان ذهنی 

و درونی شاعر هم سو و هم خوان نیست.
با  سبزواری  حکیم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
شان  زبان  که  این  جای  به  شاعران  که  این  بیان 
تغییر  خود  جهان  در  است  کافی  کنند،  عوض  را 
ذهنی  و  درونــی  جهان  اگر  ــزود:  اف کنند،  ایجاد 
با  متناسب  زبانی  خود  به  خود  شود،  عوض  شاعر 
شعر  معتدل  زبان  به  و  می گیرد  شکل  جهان  این 
دیگر  دوره  با  دوره ای  هر  در  که  می شود  تبدیل 

متفاوت است.
وی با تاکید بر این که الزم نیست شاعر جهان خود 
کافی  فقط  بلکه  کند  عوض  تصمیم گیری  با  را 
است جهان درونی عوض شده خود را بشناسد، 
برخی  که  اســت  ایــن  ما  مشکل  ــرد:  ک تصریح 
شاعران جهان تازه درون خود را نمی شناسند، 
را  شان  زبان  بشناسند،  را  آن  اگر  که  حالی  در 
عوض می کنند.»دلبری« اظهار کرد: 
یکی از راه هــا بــرای بــرون رفت از 
سمت  بــه  حــرکــت  مسئله،  ــن  ای
این  وجود  با  که  است  شاعرانی 
گذشته  شعرشان  از  دهه ها  که 

اما همچنان ماندگار هستند.

 نجاهی

برخی  کــه  اســتــان  شهرستان  ترین  مــحــروم  در 
ترین  ابتدایی  هاست  سال  روستاهایش  ساکنان 
و  پربار  فرهنگ   کنند،  می  مطالبه  را  امکانات 
باورهای مردم از اقوام مختلف، ریشه دوانده و راز 
کرده  تبدیل  اقوام  کمان  رنگین  به  را  جرگالن  و 

است. 
فرهنگ  ــالی  ــت اع بـــرای  مــنــاســب  بستر  ــود  ــب ن
تامین  و  مطالعه  سرانه  افزایش  و  کتاب خوانی 
اهالی  ــای  ه دغــدغــه  از  مــردم  نیاز  مــورد  کتب 

شهرستان راز و جرگالن است.
و  فرهنگ  ارتقای  گرو  در  جوامع  تعالی  و  رشد 
از مقوالتی است که می تواند در  وجود کتابخانه 

این عرصه اثرگذار باشد.
 ۴ روستاست،   ۸۷ از  متشکل  که  جرگالنی  و  راز 
کتابخانه عمومی دارد و سال هاست وعده هایی 
روستاهای  در  کتابخانه  احـــداث  خصوص  در 
ای  گونه  بــه  شــود  مــی  داده  منطقه  پرجمعیت 
سال  شهرستان  های  کتابخانه  نهاد  رئیس  که 
و  اعتبار  تومان  میلیون   ۱۵۰ تصویب  از  گذشته 
روستای  و  صعود«  »یکه  شهر  در   کتابخانه  ایجاد 

نشد. عملیاتی  ولی  بود  داده  خبر  پــوالد«  »بک 
بخش  در  گوید:  می  جرگالنی  جوانان  از  یکی 
۴۶ روستایی جرگالن فقط یک کتابخانه آن هم 
در یک روستای مرزی احداث شده است و کتاب 

های مورد نیاز بسیاری از افراد را ندارد.
افزایش  در  کتابخانه  که  این  بیان  با  »محمدی« 
سرانه مطالعه اشخاص و تامین کتاب های مورد 
ادامه  دارد،  سزایی  به  نقش  آمــوزان  دانش  نیاز 
در  مجهز  کتابخانه  نبود  در  متاسفانه  دهد:  می 
یکه  شهر  حتی  و  جمعیت  پر  و  بزرگ  روستاهای 
ها  کنکوری  پشت  ویژه  به  آمــوزان  دانش  صعود، 

مکانی برای مطالعه ندارند.
آن طور که یکی دیگر از ساکنان به آن اشاره می 
های  آموزان منطقه کتاب  دانش  از  کند بسیاری 
کمک درسی مورد نیازشان را از بجنورد تهیه می 

کنند که امری هزینه بر است.
به گفته »داوری«، احداث یک کتابخانه در مرکز 
است  ضروری  صعود(  یکه  جرگالن)شهر  بخش 
از قبیل کتابخانه،  زیرا وجود یک مکان فرهنگی 
ارتقای  و  فرهنگی  اماکن  به  اهالی  جذب  باعث 

دانش عمومی می شود.
کتابخانه  تجهیز  خواستار  جرگالن  ساکن  دیگر 

گوید:  می  و  شود  می  ابریشم  کالته  روستای 
کتاب های موجود در کتابخانه کالته ابریشم از 
تنوع کمی برخوردارند، در حالی که می توان با 
تجهیز و افزایش تعداد کتب چاپ جدید، کتاب 
مورد نیاز مراجعان و اعضای کتابخانه را تامین 

کرد.
آن  به  جرگالن  بخش  شورای  رئیس  که  طور   آن 
اشاره می کند: سال گذشته مسئوالن از ضرورت 
جمعیت  پــر  روســتــاهــای  در  کتابخانه  ایــجــاد  و 
صعود  یکه  گرکز،  ــدوخ،  دویـ قبیل  از  جرگالن 
خاصی  ــدام  اق که  بودند  داده  خبر  حصارچه  و 

به  خالدی«  »واحد  گفته  است.به  نگرفته  صورت 
جرگالن  بخش  در  فرهنگی  اماکن  ایجاد  مقوله 
کتابخانه  ایجاد  آن  رأس  در  و  شده  توجهی  کم 
اعتالی  و  فرهنگی  توسعه  در  بدیلی  بی  نقش 

دانش عمومی ایفا خواهد کرد.
در  هم  صعود  یکه  شهر  اسالمی  شــورای  عضو 
درباره  فرجام  بی  های  وعده  به  خصوص  این 
احداث کتابخانه در این منطقه  اشاره و اظهار 
کتابخانه  احداث  برای  گذشته  سال  کند:  می 
شدند  زمین  واگذاری  خواستار  صعود  یکه  در 
که اکنون زمین مورد نیاز کتابخانه آماده است 

نشده  اقــدامــی  آن  ایجاد  ــرای  ب امــا 
است.

ادامه  آخوند »خال محمد درخشان« 
یکه  شهر  آمـــوزان  ــش  دان ــد:  ده می 

دبیرستان  کتابخانه  از  صعود 
الغدیر استفاده می کنند 

کتابخانه  ایــجــاد  و 
عـــمـــومـــی بـــــرای 
مردم  مندی  بهره 

ضروری است.

یکه صعود؛ شهری 
بدون کتابخانه

متاسفانه در 
نبود کتابخانه 

مجهز در 
روستاهای 
بزرگ و پر 
جمعیت و 

حتی شهر یکه 
صعود، دانش 

آموزان به 
ویژه پشت 
کنکوری ها 
مکانی برای 

مطالعه ندارند

 بر بال خیال 

 گفت و گو 

  تازه های هنر     امثال الحکم  

یک َبرَندان بیچِن داس َورِس ِکه َژِیِک 
ِهل ناِگِرن

گروه ادب و هنر- ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی 
آیینه ای  است که بر غنای آن افزوده است، به تبع آن ادبیات عامه 
و تجربیات  اندیشه ها  آن  به  پرداختن  از فرهنگ قومیت هاست که 
گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند. 
در این شماره به یکی از مثل های رایج در میان قوم  کرمانج از زبان 
»فرامرز نورمحمدزاده« استاد زبان و ادبیات فارسی می پردازیم. وی 
با بیان این که ضرب المثل »یک َبرَندان بیچِن داس َورِس ِکه َژِیِک 
ِهل ناِگِرن« به معنای این است که »اگر نگذارند درو کنیم، داس و 
طناب را از ما نمی گیرند«، می افزاید: این مثل بیانگر این است که 

تو تالشت را بکن، نتیجه نگرفتی مهم نیست.

»سمیه سعادتمند« این روزها  ا
مشغول تولید آثاری در قالب 
و  زیـــورآالت  و  کاشی  معرق 
را  نمایشگاهی  اســت  ــرار  ق
صورت  در  و  استان  مرکز  در 
دیگر  هــای  ــان  ــت اس در  ــان  ــک ام

برپاکند.     

 »لیال حسین نیا تنها« درحال  ا
نقاشیخط  درحــوزه  آثــاری  تولید 
اســت  قـــرار  و  خوشنویسی  و 
خود  هنرجویان  هــمــراه  بــه 
آثاری را  در ترکیه  به نمایش 

بگذارد.

هنرمند: هادی روشن ضمیر
اثر: مجسمه
تکنیک: فلز
متریال: برنز



جوادحشمتی

شامل  ترکیب  نوعی  شهری،  نماد  یا  المان 
داشتن  با  که  است  هندسی  اشکال  و  احجام 
افــزودن  با  مدت ها  تا  زیبا  هندسی  نظام  یک 
به  آن  معرفی  موجب  ناحیه  یک  به  جذابیت 

صورت نمادین می شود.
به  اشــاره  شهری،  های  المان   اهــداف  از  یکی 
اتفاقی خاص است که در منطقه مزبور افتاده 
و همچنین اطالع رسانی و معرفی آن منطقه به 
لحاظ مذهبی، تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی 
بهتر  ــاط  ــب ارت بــه  منجر  نهایت  در  کــه  ــت  اس

مخاطبان با محل مورد نظر می شود.
شهری،  های  المان   از  استفاده  دیگر  هدف 
زیباسازی آن ناحیه است. یک المان می تواند 
یکنواختی  از  تا  کند  کمک  شهری  محیط  به 
و  زیبایی  هنر،  با  شدن  عجین  با  و  شود  خارج 

عظمت بهتری پیدا کند.
در این بین در ایام نوروز المان  ها و ماکت  های 
و  میادین  به  بزرگ  ابعاد  با  سین  هفت  سفره 
در  نوروزی  های  مجسمه   و  می آیند  خیابان ها 
شهرها نصب می شوند مانند ننه سرما، حاجی 
شیروان  پیکر.  غول  قرمز  های  ماهی   و  فیروز 
جاده  اصلی  مسیر  در  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
ساالنه  )ع(  رضــا  ــام  ام مطهر  حــرم  و  آسیایی 
میزبان بیش از 20 میلیون مسافر و زائر و  پیک 

آن در ایام نوروز است.
و  به سال جدید  به نزدیک شدن  با توجه  حال 
ایام نوروز، باید اقداماتی از جمله نصب المان 
گیرد  قــرار  اولویت  در  رســان  پیام   و  زیبا  های 
قدر  آن  شود  می  شهر  وارد  مسافری  وقتی  تا 
رغبت  توقف  و  حضور  برای  که  بیاید  شوق  سر 
انتقادهای  از  یکی  اما  باشد  داشته  بیشتری 
های  ســال  در  شیروان  شــهــرداری  به  موجود 
شهر  در  مناسب  نوروزی  المان  نبود  گذشته، 

بود که گالیه شهروندان را در پی داشت.
امسال  نــوروز  در  گفت:  شهروندان  از  یکی 
در  الزم  هــای  زیرساخت  ایجاد  با  شــهــرداری 
زمینه فضای سبز و زیباسازی شهر خوب عمل 
باید  المان آن طور که  اما در زمینه نصب  کرد 
افزود:  نشد.»محمدپور«  انجام  مناسبی  اقدام 
سال  آغاز  به  هفته   3 حدود  که  این  به  توجه  با 
امسال  شهرداری  امیدواریم  باقیمانده،  جدید 
با  مرتبط  و  زیبا  ــوروزی  ن های  المان  نصب  با 

تاریخ و هنر شهرستان، قابلیت های  فرهنگ، 
منطقه را به خوبی معرفی کند.

یکی دیگر از شهروندان با بیان این که هر ساله 
این  اما  می شود،  ساخته  نــوروزی  های  المان  
را  قابل توجهی  هزینه  های  موقتی  المان  های 
به مدیریت شهری تحمیل می  کند اظهار کرد:  
بر این اساس باید به سوی المان های دایمی و 
هویت دار حرکت کنیم تا در طول سال زیبایی 

شهر حفظ شود.

شهر  معابر  و  میادین  در  افـــزود:  ــی«  ــای »رض
عالوه بر المان های موقت مناسب ایام نوروز، 
از  جزئی  به  و  نصب  پایدارتری  هنری  آثار  باید 
کرد:  تاکید  وی  شود.  تبدیل  مکان  آن  هویت 
برای  المان ها،  به مبلغ باالی ساخت  با توجه 
شود  اندیشیده  تدابیری  باید   ۱3۹۹ ــوروز  ن
میادین  در  ماندگار  آثار  و  نمادها  احداث   با  تا 
جلوگیری  هزینه ها  رفتن  هدر  از  شهر  معابر  و 

کرد.
بیان  با  نیز  شیروانی  شهروند  دیگر  »موسوی« 
جذاب  و  خوب  المان  یک  حتی  نصب  که  این 
شهر  در  گــردشــگــر  جـــذب  افــزایــش  مــوجــب 
هنرمندان  شیروان  در  ما  افزود:  شد،  خواهد 
و  فرهنگ  توانند  می  که  داریــم  خوبی  بسیار 
المان  قالب  در  خوبی  به  را  شهرستان  تاریخ 
ها به مسافران معرفی کنند و می طلبد از این 

ظرفیت ها استفاده شود.
به  ظرفیت  این  از  متاسفانه  کــرد:  تاکید  وی 

خوبی استفاده نمی شود.
اسالمی  شــورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
فرهنگی  بودجه  که  این  بیان  با  شیروان  شهر 
شهرداری با توجه به گستردگی حوزه فرهنگی 
در  کــرد:  اظهار  نیست،  شهر  نیاز  جوابگوی 
های  ــوان  ــراخ ف ــوروزی  ــ ن ــای  ه الــمــان  بحث 
و  روزنامه  در  استان  و  شهرستان  در  متعددی 
فضای مجازی منتشر شد تا از ایده و طرح های 

مختلف استفاده شود.
به گفته »اسکندریان«، مهم ترین معیار انتخاب 
المان های نوروزی برای سال جدید، نمادهای 
بومی و محلی و اشاره به تاریخ، فرهنگ و هنر 
برنامه  از  ــرد:  ک تاکید  اســـت.وی  شهرستان 
هایی که در جهت معرفی ظرفیت ها و تاریخ و 
فرهنگ شهر باشد در هر بازه زمانی استقبال 
اولویت ما مشارکت شهروندان در  و  می کنیم 

مدیریت امور شهری است.

شیروانی ها در انتظار شکسته شدن طلسم المان های نوروزی

 امیدواریم 
شهرداری 
امسال با 

نصب المان 
های نوروزی 
زیبا و مرتبط 

با فرهنگ، 
تاریخ و هنر 

شهرستان، 
قابلیت های 
منطقه را به 

خوبی معرفی 
کند

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

نشست هم اندیشی ستاد اسکان در فاروج
اسکان  ســتــاد  انــدیــشــی  هــم  نشست  پـــرور-  میم 
اداره  سرپرست  شــد.  بــرگــزار  فـــاروج  در   ــوروزی  نـ
تکریم  بر  نشست،  این  در  فــاروج  پــرورش  و  آمــوزش 
آن  بــرای  رفــاه  و  آسایش  ایجاد  و  ــوروزی  ن مسافران 
رعایت  به  ــاره  اش با  ــی«  ذوق »خلیل  کــرد.  تأکید  ها 
ــار  ــت ــواس خ هــــدف،  مـــــدارس  در  ــی  ــن ــم ای نــکــات 
این  در  سین  هفت  سفره  تهیه  و  نظافت  زیباسازی، 
ستاد  مطلوب  عملکرد  به  اشاره  با  وی  شد.  مدارس 

اسکان در سال گذشته به ویژه در راستای تکریم ارباب رجوع اظهار کرد: تکریم همکاران و مسافران نوروزی 
و ایجاد آسایش و رفاه اولویت های این ستاد است. وی ادامه داد: پذیرش مسافران نوروزی، فقط در نگهبانی 
اداره انجام خواهد شد. »ذوقی« گفت: دبیرستان های »فضیلت« و »کوشش« به عنوان مدارس هدف اسکان 

انتخاب شده اند و ۱5 اتاق برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز خواهند شد.

دلیل سرعت کند بازگشایی کمربند شمالی اسفراین

تعلل و سرعت کند تکمیل  رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر اسفراین دلیل  نجفیان- 
پروژه بازگشایی کمربند شمالی را عملیاتی شدن همزمان آن با پروژه هدایت آب های سطحی خیابان بهشت 
به رودخانه بیدواز اعالم کرد.به گفته »ابراهیم بابایی«، عمق زیاد حفاری برای ایجاد کانال با توجه به شیب 
در برخی مقاطع، زمین سفت کوهستانی و استفاده از کمپرسور به جای بیل مکانیکی و جا به جایی تاسیسات 
خدماتی مهم ترین دالیل طوالنی شدن روند احداث کانال هدایت آب های سطحی است.وی خاطر نشان 
کرد: در بخش هایی که کار احداث کانال هدایت آب های سطحی پایان یافته، تملک و بازگشایی شده است 
انجام خواهد شد.وی تصریح کرد: اگر شرایط جوی مهیا شود  و کار زیرسازی به شرط بهبود شرایط جوی 
امیدواریم پروژه بازگشایی و زیرسازی و آسفالت کمربند شمالی شهر تا پیش از نوروز تکمیل شود و به بهره 

برداری برسد.

 
 بازتاب یک گزارش  

تدارک برای راه اندازی بازار روز میوه و تره بار در اسفراین
نجفیان- عضو شورای اسالمی شهر اسفراین از تدارک مدیریت شهری برای راه اندازی بازار روز میوه و تره 
بار خبر داد.به گفته »ابراهیم بابایی«، این بازار در جوار خیابان مطهری، حاشیه رودخانه بیدواز با سازه سبک 
توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در حال احداث و بناست با عملیاتی شدن آن روند عرضه روزانه میوه و 
تره بار سر و سامان یابد.وی خاطر نشان کرد: روند عملیاتی شدن این مجموعه با 25 غرفه پیگیری می شود 
که امید است سال آینده تکمیل شود و به بهره برداری برسد.به گزارش خبرنگار ما، پیشتر روزنامه »خراسان 

شمالی« در گزارش هایی به نابه سامانی بازار عرضه میوه و تره بار در اسفراین پرداخت.

 از شهرستان ها چه خبر؟  

ارتقای  کنکور،  برای  آموزان  دانش  آمادگی  آموزشی،  عدالت  توسعه  و  فرهنگی  محرومیت  رفع  پرور-  میم 
سطح علمی و تثبیت و تعمیق یادگیری مطالب از اهداف برگزاری آزمون های بنیاد علوی در فاروج است. 
»خلیل ذوقی« سرپرست اداره آموزش و پرورش فاروج با اعالم این مطلب افزود: مرحله دوم آزمون های بنیاد 

علوی در فاروج با شرکت 250 دانش آموز پایه دوازدهم متوسطه دوم برگزار شد. 

توضیح فرمانداری گرمه درباره یک مطلب
فرمانداری گرمه به دنبال درج مطلبی با عنوان صدای روستا، توضیحی را به روزنامه ارسال کرد که در آن 
آمده است: »به اطالع می رساند، با توجه به خبر مندرج در روزنامه خراسان شمالی مورخ ۹8.۱2.5 با عنوان 
صدای روستا جهت معرفی روستای گردشگری دشت به عنوان روستایی از روستاهای شهرستان جاجرم، این 

روستا از توابع شهرستان گرمه است.«

۷ شهرستان ها          پنج شنبه  ۸ اسفند 1۳9۸     ۳ رجب 1441      شماره ۳۲۲۳

  اخبار 

آب،  اتفاقات  پیمانکار  نبود  دلیل  به  گذشته  ماه  یک  در  نجاهی- 
رسیدگی به قطعی آب در بیشتر روستاهای جرگالن به کندی انجام 
می شود و برخی اهالی و آبداران در روستاها با مشکالتی مواجه شده 
اند که در این خصوص یک مسئول وعده حل مشکالت را در روزهای 
آینده داد.در این خصوص آبدار روستاهای »دویدوخ«، »چال تلپک« و 
ترکیدگی  ترمیم  برای  متاسفانه  گفت:  جرگالن  بخش  در  »شادردی« 
لوله ها در روستاها، اهالی از ما می خواهند دست به کار شویم. ما از 

دستمزدمان گذشته ایم و انجام این کار را خدمت می دانیم اما پولی 
برای خرید اتصاالت و پرداخت دستمزد کارگر نداریم.

اتفاقات  پیمانکار  که  است  ماه  یک  حدود  شود:  می  مدعی  »پارسه« 
از  دیگر  یکی  کند.»داوری«  می  هزینه  خودش  جیب  از  آبدار  و  نیست 
آب  که  این  برای  گفت:  خصوص  این  در  جرگالن  روستاهای  آبداران 
خودمان  آب  قطعی  و  لوله  شکستگی  مواقع  در  نشود،  قطع  روستا 
را بگیریم. پیمانکار طلب مان  از  ایم  نتوانسته  ایم و هنوز  هزینه کرده 

وی اظهارکرد: باید دستگاه متولی به طور جدی به این موضوع ورود 
آب  هدررفتن  مانع  و  برساند  موقع  به  را  لوله  و  اتصاالت  بست،  کند، 
خود  معرفی  به  تمایلی  که  جرگالن  اهالی  از  یکی  شود.  روستاها  در 
نداشت خواستار رسیدگی به موضوع قطعی آب در روستاها شد. وی 

گفت: بعد از قطعی آب باید ساعت ها منتظر اتصال مجدد آن بود.
این  در  جرگالن  و  راز  روستایی  فاضالب  و  آب  اداره  رئیس  »امانی« 
و  ها  لوله  شکستگی  مسئله  حل  برای  گذشته  روزهای  در  گفت:  باره 
هدررفتن آب در روستاها اقدامات الزم انجام و برای حضور پیمانکار 
آمادگی کرده  اتفاقات اعالم  پیمانکار  او،  پیگیری شده است.به گفته 

است و بسیاری از مسائل این بخش در روزهای آتی حل خواهد شد.

  گزارش خبری 

وعده حل مشکالت اتفاقات آب در جرگالن طی روزهای آینده



شورای نگهبان صحت انتخابات مجلس در ۳۴ حوزه 
انتخابیه را تایید کرد

شــورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی  ایــرنــا:   

از  پــس  امروز)چهارشنبه(  ــرد:  ک تاکید  نگهبان 
صحت  واصــلــه،  ــای  ــزارش ه گ و  شکایات  بــررســی 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در ۳۴ حوزه انتخابیه مورد تایید 

شورای نگهبان قرار گرفت.

»اینستکس« تقریبًا به مراحل عملیاتی رسیده است

خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی،  مهر:   

کمیسیون  نشست  در  شــرکــت  بـــرای  کــه  ایـــران 
مشترک برجام در وین حضور داشت، در پایان این 
نشست در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه ایده های جدی تر 
سازوکار  تقویت  برای  اروپایی  کشورهای  سوی  از  متمرکزتری  و 
اینستکس ارائه شد. اینستکس تقریبًا به مراحل عملیاتی رسیده 
است و این که چگونه می توان آن را تقویت کرد، مورد بحث قرار 

گرفت.

تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان به تعویق افتاد

صلح  امــور  در  آمریکا  ویــژه  نماینده  خلیلزاد«  »زلمای  تسنیم: 

رئیس  تحلیف  مراسم  برگزاری  تعویق  از  توئیتی  در  افغانستان 
جمهور جدید افغانستان تا 9 مارس )19 اسفند( خبر داد.

»ماهاتیر محمد« خواستار تشکیل دولت وحدت ملی 
در مالزی شد

 مهر: »ماهاتیر محمد« نخست وزیر مستعفی مالزی در 

این  آینده  دولت  دربــاره  خود  موضع گیری  تازه ترین 
کشور خواستار تشکیل دولت متحد شد.

دولت در خصوص»FATF « بیانیه داد

ایرنا: دولت در بیانیه ای در خصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی 

سر  بر  موجود  موانع  باید  کــرد:  تصریح  ایــران  مــورد  در   )FATF(
دست  از  بهانه  و  گردد  رفع   FATF با  مرتبط  الیحه  دو  تصویب  راه 

بدخواهان ایران گرفته شود.

از گوشه و کنار 

افزایش ۸00 تومانی نرخ دالر  و 20 هزار 
تومانی  قیمت سکه

 ایرنا: دالر در صرافی های بانکی، روز چهارشنبه با 

افزایش ۸۰۰ تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی 
فروخته  تومان   ۶۰۰ و  هزار   1۵ نرخ  به  آن  از  قبل 
شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم دیروز با افزایش 
حدود ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز معامالتی  قبل از آن به بهای 

۶ میلیون و 1۲۰ هزار تومان فروخته شد.

اظهارنظر فیفا درباره انتخابات فدراسیون فوتبال ایران

میزان: فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( اعالم کرده در صورتی که 

انتخابات فدراسیون فوتبال ایران برگزار شود، غیرقانونی خواهد بود.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

ــه هیچ  ــر ایـــن ک ــا تــاکــیــد ب رئــیــس جــمــهــور ب
شهری  یــا  محل  قرنطینه  بـــرای  تصمیمی 
مطرح نیست و مردم به شایعات توجه نکنند، 
تعطیلی  مــورد  در  گیری  تصمیم  اظهارکرد: 
کرونا  خاطر  به  محدودیتی  هرگونه  ایجاد  یا 
گزارش  به  کروناست.  با  مبارزه  ملی  ستاد  با 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت 
روحانی  حسن  دکتر  المسلمین  و  ــالم  االس
تاکید  دولت  هیئت  جلسه  در  چهارشنبه  روز 
کرد: کرونا نباید به سالح دشمنان ما برای به 
تعطیلی کشاندن کار و تولید در کشور تبدیل 
روحانی  ایــرنــا،  گـــزارش  بــه  همچنین  ــود.  ش
بیگاه  و  گاه  که  حوادثی  همه  مثل  اظهارکرد: 
دولت  و  ملت  و  است  شده  مواجه  آن  با  کشور 
در کنار هم و با همکاری و برخورد هماهنگ از 
آن عبور کردند، مسئله مواجه شدن با ویروس 
وی  می کند.  پیروی  روال  همین  از  هم  کرونا 
دو  تا  یک  عرض  در  خوشبختانه  یــادآورشــد: 
هفته اخیر، تالش های بسیار خوبی در کشور 

در بخش پیشگیری، تشخیص، قرنطینه افراد 
جمهور  رئیس  اســت.  گرفته  انجام  درمــان  و 
خاطرنشان کرد: همه مواد غذایی، مواد اولیه 
مقداری  روزها  این  که  هم  شوینده ها  حتی  و 

آینده جبران خواهد شد  کم بوده در روزهای 
گونه  هیچ  مــردم  و  دارد  وجــود  انبارها  در  و 
روحانی  باشند.  نداشته  نظر  این  از  نگرانی 
آماری  عنوان  هیچ  به  کرد:  تصریح  ادامــه  در 
نه  و  می کنیم  زیاد  نه  و  کم  نه  دارد،  وجود  که 
می شود.  نمایی  کوچک  نــه  و  بزرگ نمایی 
کرد:  خاطرنشان  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس 
را  جــدیــدی  ویـــروس  آمریکا  بــگــذاریــم  نباید 
تعطیلی  نام  به  کند،  ســوار  کرونا  ــروس  وی بر 
فوق العاده؛  تــرس  و  اجتماعی  فعالیت های 
در  و  می بینیم  امــروز  که  است  توطئه ای  این 
یکی  می بینید؛  شما  هم  خارجی  تبلیغات 
به  راجــع  هم  آمریکا  بــاالی  رده  مسئوالن  از 
جا  آن  خودشان  می زند؛  حرف  ایران  کرونای 

در آمریکا گرفتار کرونا هستند. 
برای  و  ــد  دادن کشته  هــزار   1۶ آنفلوآنزا  در 
را  خــود  روی  جا  ایــن  نمی گویند.  خــودشــان 
ایران  مردم  با  و  چرخانده اند  ایران  سمت  به 

صحبت می کنند.

افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان کفاف زندگی آنان را نمی دهد

کفاف  کارمندان  حقوق  درصــدی   1۵ افزایش  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو   
زندگی آنان را نمی دهد و سنخیتی با تورم ۴۲ درصدی کشور ندارد.  محمود بهمنی در گفت 
و گو با مهر در واکنش به افزایش قیمت برخی کاالها و خدمات طی روزهای اخیر، اظهارکرد: 
علت این گرانی ها فضای روانی موجود در جامعه است که باید این فضا از سوی مسئوالن ذی 
 ۴۲ تورم  با  باید  دولت  کارکنان  حقوق  افزایش  میزان  کرد:  تصریح  وی  شود.  کنترل  ربط 

درصدی کشور سنخیت داشته باشد که پیشنهاد دولت یعنی افزایش 1۵ درصدی حقوق آنان، کافی نیست.

رکورد بی سابقه بازار بورس

 با وجود افزایش قیمت دالر و کاهش رفت و آمد مردم در شهر، بازار بورس اوراق بهادار تهران 
و  به رکورد بی سابقه ۵۲۴ هزار  افزایش ۵ هزار و ۸۸1 واحد  با  و دیروز  را دارد  رونق خود 
۳9۴ واحد رسید. به گزارش فارس، شاخص کل با معیار هم وزن ۳ هزار واحد رشد کرد و به 
رقم 17۳ هزار و 9۴۴ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از  هزار و 9۰۸ 

تریلیون تومان رسید.

ادامه پیشروی های نیروهای مقاومت سوری در حومه »ادلب«

منطقه  چند  بر  »ادلب«  حومه  در  گسترده  های  پیشروی  ادامه  در  سوری  مقاومت   نیروهای 
دیگر مسلط شدند. به گزارش مهر، نیروهای مقاومت سوری به پیشروی های خود در ادلب 
کنترل  پیشروی ها،  این  ادامه  در  سوری  نیروهای  گزارش،  این  اساس  بر  می دهند.  ادامه 
مناطق جدیدی در ادلب را به دست گرفتند. بدین ترتیب، مناطق أم الصیر، حسانه، ترمال، 

الفقیع و کرسعه در کنترل کامل نیروهای مقاومت سوری هستند.

گوناگون 

شنبه؛ واریز مرحله چهارم حمایت معیشتی
تسنیم: سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: چهارمین مرحله حمایت معیشتی ساعت ۲۴ شنبه 1۰ 

اسفند واریز خواهد شد. مهدی قمصریان اعالم کرد: چهارمین مرحله حمایت معیشتی ساعت ۲۴ شنبه 1۰ 
خانوار   ۲۸۶1۴9 مرحله  این  در  می شود.  واریز  خانوار  سرپرستان  حساب  به  خانوار  بعد  اساس  بر  و  اسفند 
و  شده اند  اضافه  دریافت کننده  خانوارهای  فهرست  به  شده  تأیید  مجددشان  بررسی  درخواست  که  جدید 

هرچهارمرحله را یک جا دریافت خواهند کرد.

شیوع کرونا تاثیری در قیمت مرغ نخواهد داشت

ایسنا: محمد یوسفی، رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اعالم کرد که شیوع بیماری 

کرونا و افزایش تقاضای خرید مرغ، تاثیری در قیمت مرغ نخواهد داشت.

»فتح ا... زاده« مدیرعامل استقالل شد

مدیرعامل  عنوان  به  زاده  فتح ا...  علی  انتخاب  از  استقالل  مدیره  هیئت  رئیس  خلیل زاده،  اسماعیل  ایسنا: 

استقالل خبر داد.

قطع برق و آب برخی روستاهای سیل زده

بر  گفت:  دیروز{  }ظهر  نیرو  وزارت  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل  جعفرزاده،  میثم  ایسنا: 

اثر بارش برف و باران و وقوع سیل در استان لرستان، برق ۳7 روستا و آب ۲۳ روستا قطع شده و در استان 
کهگیلویه و بویراحمد نیز برق 1۰۰ روستا قطع است.

تست کرونا در مقابل در منازل انجام نمی شود

 ایسنا: سرهنگ علیرضا ناصری نژاد، معاون هماهنگ کننده پلیس پیشگیری تهران بزرگ 

درباره انتشار خبری مبنی بر سودجویی و سرقت برخی افراد از شهروندان در پوشش انجام 
سوی  از  شده  انجام  پیگیری های  و  بررسی ها  برابر  گفت:   منازل  در  مقابل  در  کرونا  تست 
وزارت بهداشت هیچ گونه تستی مربوط به بیماری کرونا در مقابل در منازل انجام نمی شود و 
از این رو اگر شهروندان با چنین مواردی روبه رو شدند باید بدانند که این مراجعه ها از سوی 

وزارت بهداشت و دستگاه های مجری نیست.

رئیس جمهور:

 هیچ تصمیمی برای قرنطینه محل
 یا شهری مطرح نیست

تخصیص 60 لیتر بنزین نوروزی
 سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 از اختصاص ردیف بودجه جدید به رتبه بندی معلمان، اعمال سیاست های جدید 
درباره ساخت و عرضه مسکن و تخصیص ۶۰ لیتر بنزین نوروزی برای خودروها در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد. 
هادی قوامی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: یارانه معیشتی و یارانه نقدی باوجود داشتن دو پیشنهاد، تفکیک 
برای تطبیق  نیز تصمیم گرفته شد ردیف جدیدی  بر نظر خود اصرار ورزید. در مورد حقوق کارکنان دولت  نشد و کمیسیون 
رتبه بندی معلمان با حکم برنامه ششم توسعه گذاشته شود تا آن چه مدنظر معلمان است مورد توجه قرار گیرد. قوامی با بیان این 
که پایه حقوق کارکنان دولت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باقی ماند، اضافه کرد: افزایش 1۵ درصدی اعمال می شود و افزایش حقوق ها همچنان 
پلکانی نشده است. وی با اشاره به مصوبات جدید کمیسیون تلفیق درخصوص مسکن، افزود: پیشنهاد داده شد دولت با زمین های در اختیار خود، 
زمینه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی را در قالب مشارکت با بخش خصوصی )با اولویت رعایت الگوی مصرف( فراهم کند تا افراد فاقد مسکن 
و متقاضی این واحدها -که عمومًا از قشر کم درآمد جامعه هستند- صاحب خانه شوند. وی همچنین از تخصیص ۶۰ لیتر بنزین نوروزی برای 
خودروها خبر داد و گفت: به شرط تصویب در صحن علنی، فروردین عالوه بر ۶۰ لیتر سهمیه خودروها، ۶۰ لیتر نیز برای مسافرت به خودروها 

تخصیص داده می شود. صاحبان خودروها تا ۳ ماه برای استفاده از آن فرصت دارند.

آمار وزارت بهداشت درباره مبتالیان و فوت شدگان کروناویروس
 رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتالیان و فوت شدگان کروناویروس در کشور را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، 
ظهر  از  پیش  تا  شنبه  سه  روز  از  شده  انجام  بررسی های  گفت:   کشور  در   19 کووید-  آمارهای  آخرین  بیان  در  جهانپور  دکتر 
نفر  تایید شده است و ۴۴  به کرونا،  ابتالی قطعی  شان  نفر  چهارشنبه روی موارد مشکوک کووید- 19مشخص کرد که ۴۴ 
مبتالی جدید هستند که از این تعداد 1۵ نفر در استان قم، 9 نفر در استان گیالن، ۴ نفر در تهران، یک نفر در استان مرکزی، 
۳ نفر در خوزستان، ۲ نفر در سیستان و بلوچستان، یک نفر در استان کرمانشاه، یک نفر در اردبیل، یک نفر در مازندران، یک 
نفر در لرستان، دو نفر در فارس، یک نفر در استان سمنان، دو نفر در کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر در هرمزگان هستند. وی همچنین گفت: از 

این ۴۴ نفر جدید چهار نفر فوت کردند و شمار جان باختگان به 19 نفر افزایش یافت.
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