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لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● این که گفته می شود رانندگان در ایستگاه های
اتوبوس مدت زیادی متوقف می شوند درست نیست
زیرا به شکلی برنامه ریزی کرده اند که ما راننده ها
نمی توانیم بیشتر از ده دقیقه در ایستگاه ها توقف
کنیم چون تمام وسیله ها از مرکز کنترل می شوند.
البته غیر از روزهای پنج شنبه که بعضی از اتوبوس
ها را برای مراسم عزاداری می فرستند.
● چراباجوانانیکهدرپارکهایبجنوردومحلاسکان
مسافرانقلیانمصرفمیکنند،برخوردنمیشود؟
● اجاره خانه ها در بجنورد سر به فلک کشیده است.
اجــاره یک آپارتمان کوچک حداقل 12میلیون
تومان ودیعه می خواهد و کرایه اش هم ماهی
400تا  500هزار تومان است .زوج های جوان در
این آشفته بازار مسکن چه کنند؟
● کلینیک ویژه امام علی(ع) پاسخگوی تماس های
تلفنی شهروندان نیست؛ یا تلفن مشغول است و یا
پاسخ نمی دهند .زمانی هم که حضوری مراجعه
می کنیم می گویند نوبت دهی تلفنی است .چگونه
وقتی به تماس ها جواب نمی دهند ما نوبت بگیریم؟
ضمن ًا بــرای ویزیت توسط پزشکانی که در شهر
مطب ندارند مجبوریم به این کلینیک مراجعه کنیم.
خواهشمندیم دانشگاه علوم پزشکی این موضوع را
پیگیریکند.
●جایگاه های بنزین بجنورد شلوغ است.
● چرا وسایل بازی کودکان را از سطح پارک های
بجنورد جمع آوری می کنند؟ نمونه آن صادقیه
و پــارک پشت کتابخانه عمومی و بش قــارداش
است.
● چرا قیمت میوه در بازار بجنورد این همه متفاوت
است؟
● هنگامی که بــرای تنظیم اظهارنامه به دفاتر
پیشخوان مراجعه می کنیم نباید بیش از 36
هــزارتــومــان از مــردم بگیرند امــا ایــن رقــم را به
عناوین مختلف افزایش می دهند و جالب است
در یکی از بندها نوشته شده هزینه بازپرسی ،مگر
اظهارنامه بازپرسی دارد که با این بندها هزینه را
به  100هزار تومان می رسانند؟
● امـــور مالیاتی اگــر مبنای تعریف مــالــیــات را
اظهارنامه عــنــوان کــرده اســت چــرا توجهی به
اظهارنامه ها نمی کند؟
● جــاده های روستایی شهرستان بجنورد مانند
جاده لنگر به رسیدگی احتیاج دارد.
● شب گذشته هنگام تــردد در کنارگذر شمالی
یک خودرو که پالک آن نشان می داد خودروی
شهرستان دیگری است ،از جهت خالف جاده و
برعکس می آمد که جای تعجب داشت.
● تعدادی از خیابان های بجنورد از جمله مهر و
میرزا کوچک خان نور کافی ندارند .
● روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ای که گذشت ده ها
تاکسی در میدان شهید و کارگر بجنورد توقف کرده
و مسافران در خیابان ها منتظر تاکسی بودند.

خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

آغاز احداث خیابان
بین آشخانه و بیار
روزنــامــه خــراســان در شماره  4247که 15
اسفند ماه  1342به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از آغاز احداث خیابان بین آشخانه و
بیار خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«بدنبال اجرای سه طرح عمرانی در آشخانه که
هفته گذشته اولین کلنگ آنها به وسیله فرماندار
بجنورد بزمین زده شد و کار آن آغاز گردید روز
شنبه گذشته نیز بر اثر فعالیت بخشدار و با کمک
اهالی محل کار احــداث یکرشته خیابان بین
آشخانه و بیار بربر بطول یک کیلومتر بمرحله
عمل رسید .در این روز طی تشریفاتی اولین
کلنگ خیابان توسط آقای بخشدار بر زمین زده
شد و بالفاصله شروع بکار گردید .این خیابان
بآبشار نادری منتهی میشود که یازده متر ارتفاع
دارد و مسلما دارای منظره عالی خواهد بود».

اخبار

برگزاری مراسم روز ملی
سینما
ضیغمی -مراسم روز ملی سینما عصر روز گذشته در
سینما عمیق بجنورد برگزار شد.این مراسم با همت
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی،
موسسه فرهنگی و هنری نگاه عمیق و انجمن
سینمای جوانان ایران دفتر خراسان شمالی با حضور
«رحمان رضایی»کارگردان توانای کشور و جمعی از
هنرمندان برگزار شد.در این دورهمی فیلم سازان
«الهه زیگورات» با حضور «رحمان رضایی» کارگردان
فیلم به نمایش درآمــد و سپس ورک شاپ فیلم با
حضور کارگردان ،فیلم سازان و مسئوالن برگزار شد.

جشنواره گردو برگزار می
شود

نخستین جشنواره گردو فردا در روستای فیروزه
برگزار می شود.معاون گردشگری اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
شمالی ،با اعالم این خبر گفت :زنده نگه داشتن آیین
کهن روستایی و توسعه گردشگری در روستا با ایجاد
فضای بوم گردی از اهداف برگزاری این جشنواره
است«.مینا هاشمی مرغزار» افــزود :این جشنواره
جمعه ساعت  15برگزار و انواع گردو و محصوالت
باغی عرضه می شود و به فروش می رسد.
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گرانی و تفاوت قیمت قدم به قدم بر میوه

بهروز -انتهای تابستان است و بازار میوه های فصل
داغ .همه نوع میوه درمیوه فروشی ها به وفور یافت
می شود از هندوانه و خربزه گرفته تا شلیل و هلو و
انواع آلو و انگورهای رنگارنگ ،شاولون و حتی آناناس
و آووکــادو و پسته خام هم در برخی میوه فروشی ها
دیده می شود اما با این همه فراوانی و تنوع از ثبات
قیمت ها خبری نیست و قیمت میوه و حتی صیفی
جاتی مانند گوجه و خیار از یک مغازه تا مغازه دیگر
متفاوت است.اما این تفاوت در برخی اوقات با قیمت
اصلی میوه در بازار فاصله زیادی دارد و از سویی به
گفته برخی از شهروندان نشان از نبود نظارت کافی
است.یکی از شهروندان بجنوردی با بیان ایــن که
تفاوت قیمت برخی از میوه ها در بازار به  2هزار تومان
هم می رسد ،بیان کرد :قیمت یک کیلو هلوی خوب
و درجه یک در مغازه ای در خیابان طالقانی غربی 5
هزارتومان چند مغازه باالتر  4هزار تومان و نزدیک به
چهارراه مخابرات  3هزار و  500تومان است .نودهی

افزود :انگور سیاه ،عسکری و کشمشی هم به قیمت
های متفاوت عرضه می شود .وی اظهارکرد :قیمت
هر کیلو انگور سیاه در یک مغازه  4هزار تومان و در
میوه فروشی دیگر  3هزار تومان است و همین انگور
با کیفیت یکسان توسط دست فروشان و وانت بارها
با  2هزار تومان عرضه می شود .شهروند دیگری با
اشاره به تفاوت قیمت باالی پسته خام گفت :قیمت
هر کیلو پسته در بازار از  15هزار تومان آغاز می شود
و تا  23هزار تومان هم می رسد .توکل افــزود :این
در حالی است که قیمت پسته را از  3میوه فروشی
پرسیدم که اختالف قیمت  8هزار تومانی داشت در
حالی که کیفیت یکسان است.وی بیان کرد :هنگامی
که از یکی از میوه فروشی ها دلیل این اختالف قیمت
را پرسیدم در پاسخ گفت که باید بهای اجاره مغازه در
بیاید و از سویی من سود مصوب خود را از مردم می
گیرم نه بیشتر و ممکن است که میوه فروش دیگری
بخواهد کمتر از سود مصوب میوه خود را بفروشد.

وی افزود:درست نیست که در مناطق برخوردار میوه
ها با نرخ باالتر به مشتری عرضه شود و بهانه این باشد
که کرایه بیشتری پرداخت می کنیم و یا این که مردم
این محل می توانند میوه را با هر نرخی خریداری
کنند و گران و ارزان بودن برای شان تفاوتی ندارد.
یکی از شهروندان دیگر هم گفت :از برخی از محله ها
هیچ وقت میوه نمی خرم چون می دانم بهای میوه در
این محله ها به علت کرایه های باالی مغازه ها بیشتر
است و سعی می کنم از بافت مرکزی و یا روز بازار ها
میوه بخرم .وی اضافه کرد :چوب گرانی میوه را مردم
ضعیف می خورند .معاون نظارت و بازرسی اداره کل
صنعت و معدن و تجارت خراسان شمالی در این مورد
گفت :گران بودن و گران فروشی دو مسئله جدا از هم
هستند اما باید به این نکته اذعان کرد که بضاعت ما
در این بخش آنقدر نیست که بخواهیم تمام کاالهای
بازار را رصد کنیم .ابراهیمی در مورد تفاوت قیمت
در واحد های میوه فروشی ادامه داد :برخی از کسبه

دریافت سود مصوب را رعایت نمی کنند و اما نباید
فراموش کرد که در مورد میوه برخی خریدهای شان
با واسطه و برخی بی واسطه است و هم چنین عده ای
نقد و عده ای قسطی خرید می کنند که همه این ها
موجب می شود تا قیمت ها در بازار متفاوت باشد .وی
افزود:برای ما فاکتور خرید و مدارک مستند مهمی
است اما در سطح عرضه برخی اوقات گران فروشی
هم می بینیم .وی با بیان این که در مورد گران فروشی
میوه پرونده هم تشکیل شده است ،اذعان کرد :سودی
که فروشنده روی کاالی خود می کشد تا  35درصد
هم قانونی است اما برخی از میوه فروشی ها به سود
کمتر راضی می شوند تا مشتری را از دست ندهند و
در این هنگام نمی توان گفت میوه فروش دیگری که
سود  35درصد را روی نرخ میوه کشیده گران فروشی
کرده است .وی از تشکیل هزار پرونده تخلف در بازار
از ابتدای سال تا کنون خبر داد و افزود :بخشی از این
پرونده ها شامل گران فروشی میوه بوده است.

خوشامد و خداحافظی رئیس دانشگاه علوم پزشکی
علوی -تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی روز گذشته برگزار و در این مراسم
از «ابراهیم گلمکانی» تقدیر و «علی حق بین» به
عنوان سرپرست این دانشگاه معرفی شد.قائم مقام
وزیر بهداشت و معاون کل وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در آیین معارفه و تکریم سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به ذکر 6
اولویت اصلی حــوزه سالمت در  ٤سال آینده که
توسط وزیــر بهداشت به مجلس شــورای اسالمی
تقدیم شده است ،اشاره کرد و گفت :تداوم  ،ارتقا
و نهادینه سازی طرح تحول سالمت در چارچوب
برنامه ششم  ،استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و
اجرای برنامه های تحولی آموزش و پژوهش درحوزه
علوم پزشکی از اولویت های اصلی حوزه سالمت
اســت .دکتر «حریرچی» ادامــه داد :یکی دیگر از
اولویت هــای اصلی وزارت بهداشت در راستای
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به فقرا و محرومان
است.وی اظهارکرد :کمک به نیازمندان در منابع
دینی بسیار سفارش و تاکید و در سازمان بهداشت
جهانی نیز بیان شده است که هیچ خدمتی در حوزه

برپایی نمایشگاه
عکس «نوژان»

سالمت انجام نشود مگر این که فقرا از آن بهره
مند شوند.وی با بیان این که ایران به لحاظ سرانه
درآمد در رتبه  80دنیا قرار دارد ،چهارمین اولویت
اصلی وزارت بهداشت را تامین منابع مالی پایدار ،
مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها  ،هزینه
ها و فعالیت ها ذکر و بیان کــرد :اصــاح ساختار
نظام سالمت و از همه مهم تر رصــد ،مدیریت و
اصالح مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت از دیگر
اولویت های اصلی حوزه سالمت به شمار می رود.
وی ارتقای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
را از نظر عملکردی و زیربنایی بی نظیر اعالم کرد
و گفت :پیشرفت و ارتقای دانشگاه علوم پزشکی از
نظر آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی قابل
تقدیر و بسیار چشمگیر بوده است.معاون سیاسی و
امنیتی استاندار هم در این آیین گفت :طرح تحول
سالمت از توفیقات ارزنده دولت بود که امیدواریم
در دولت دوازدهم تداوم داشته باشد و تکمیل شود.
« ایرانی» اجرای این طرح را در خراسان شمالی به
عنوان استانی کم برخوردار اما با ظرفیت باال تحولی
در حوزه بهداشت و درمان اعالم کــرد.وی با بیان

نمایشگاه عکس با عنوان «نوژان» با موضوع عشایر
خــراســان شمالی در بجنورد برپا شد.سرپرست
معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان خراسان شمالی گفت :در این نمایشگاه

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت برق اعالم کرد:

ممنوعیت نصب بنر و عالیم تبلیغاتی روی تاسیسات برقی

نصب بنر و عالیم تبلیغاتی و مناسبتی روی تاسیسات برقی خطرآفرین و ممنوع است.معاون بهره
برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق خراسان شمالی با بیان این مطلب و با اشاره به نزدیک
بودن ایام محرم نسبت به نصب بنرها و عالیم تبلیغاتی و مناسبتی روی تاسیسات برقی هشدار داد
و گفت :این اقدام عالوه بر مغایر بودن با چهره استاندارد مبلمان شهری می تواند به لحاظ ایمنی
مشکالت بسیاری را برای شهروندان به وجود آورد« .علی باکند» با اشاره به این که هماهنگی الزم
با دادستانی و نیروی انتظامی برای ممانعت از نصب هر گونه عالیم روی تاسیسات برقی در یکی از
شهرهای استان انجام شده است ،اظهار کرد :به زودی این هماهنگی ها برای تمام مناطق انجام می
شود و پس از آن هر گونه اقدام در این رابطه تخطی از قوانین محسوب خواهد شد .وی با بیان این
که تاسیسات برقی به ویژه شبکه فشار متوسط دارای حریم های نامرئی است ،یادآور شد :تنها قرار
گرفتن در حوالی این تاسیسات می تواند منجر به حادثه تلخ برق گرفتگی شود .وی با این توضیحات
از تمامی شهروندان استان درخواست کرد تا به هیچ عنوان از تیرهای برق صعود نکنند و هم چنین
در حوالی ترانس و شبکه های برق از اقدامات خطرآفرین مانند نصب بنر ،پارچه و عالیم تبلیغاتی به
شدت اجتناب کنند .تاسیسات و شبکه های برق از جمله اموال عمومی دولتی به شمار می روند و هر
گونه عملی که به این تاسیسات خسارت وارد کند جرم عمومی تلقی خواهد شد.

این که  750تخت بیمارستانی در طول بیش از 50
سال ساخته شد ،عنوان کرد :این در حالی است
که طی  3سال اخیر  ۶۵۰تخت بیمارستانی مورد
بهره برداری قرار گرفت و همچنین کاهش هزینه
های درمان و خدماتی که در بیمارستان ها ارائه می
شود .وی تصریح کرد :امیدواریم با پیگیری دانشگاه
و قولی که از قائم مقام وزیر گرفتیم به زودی احداث
بیمارستان و درمانگاه در شهرستان مــرزی راز،
غالمان و جرگالن تحقق یابد.
حــجــت االســــام «رســتــگــار» مــســئــول دفــتــر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم
پزشکی استان هم در این مراسم گفت :طرح تحول
سالمت یکی از نیازهای اساسی جامعه است که
تا پیش از ایــن از آن غفلت شــده بــود  .وی ادامــه
داد :طرح تحول با همه مشکالت و کاستی ها در
مسیر اجــرای خــود  ،طعم شیرین سالمتی را به
کام محرومان نشاند .وی تصریح کرد:طرح تحول
سالمت طرحی است که مقام معظم رهبری از آن
حمایت کردند و خواستار ادامه این طرح شدند.به
گفته وی ،اجرای این طرح در مناطق کم برخوردار

 ۳۰اثر از «محمد مهرابی» در معرض دید عالقه
مندان قرار گرفته است«.ابوالحسن حیدری» ارائه
تصویری از زندگی عشایر خراسان شمالی را از
اهــداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد و افزود:

استان به زیر ساخت های زیادی نیاز داشت که این
دانشگاه مجاهدانه و جهادگرانه در فراهم کردن
این زیر ساخت ها و به ثمر رساندن این طرح تالش
کرد.رئیس سابق دانشگاه و معاون امور حقوقی و
مجلس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
هم در این بــاره به افزایش  2برابری تعداد تخت
های دانشگاهی طی  4سال گذشته اشــاره کرد
و گفت :قبل از آغاز کار دولت تدبیر و امید ٧٥٠
تخت دانشگاهی وجود داشت و طی  ٣سال اخیر
 ٦٥٠تخت جدید به این تعداد اضافه شد و به بهره
برداری رسید.دکتر «گلمکانی» افزود :بیمارستان
تخصصی و فوق تخصصی  ٣٢٠تختخوابی امام
حسن(ع ) که در ابتدای کار دولــت یازدهم فقط
 19درصد پیشرفت فیزیکی داشت ،در کمتر از ٣
سال به بهره برداری رسید و رکورد ارزشمندی در
حوزه ارتقای زیرساخت های دانشگاه محسوب می
شود.وی اظهارکرد :نخستین کلینیک ویژه کشور
در این دانشگاه افتتاح و بهره برداری شد و احداث
ساختمان نخستین کلینیک ویژه استان در کمتر از
 ٦ماه به پایان و بهره برداری رسید.

این نمایشگاه با همت دفتر انجمن سینمای جوانان
ایران در خراسان شمالی با مجوز اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان تا بیست و چهارم ماه جاری
در نگارخانه عمیق برپاست.

یادداشت سردبیر

یک سلفی هم با سیل
زدگان بگیرید
ولی زاده -برخی ها در فایل گزارش به مردم
فقط عکس سلفی می فرستند البته شاید
خودشان مقصر نباشند ولی خروجی و نوع
اطالع رسانی به این سمت رفته باشد به عبارت
دیگر حتما خدمات دیگری دارند و در خیلی از
موارد اقداماتی را برای استان انجام می دهند
اما آنچه به مردم گزارش می شود همین عکس
های سلفی است و مطمئنا همین طور است
که مسئوالن و به خصوص نمایندگان در حوزه
های مختلف کاری اقداماتی را که می توانند
انجام می دهند و قطعا کوتاهی نمی کنند
ولی متاسفانه به مردم این نوع فایل ها نمی
رسد و آنچه مردم می بینند عکس های سلفی
گوناگون است و این خالف انتظاری است که
مردم از آن ها دارند.
ســیــاب امــســال  280مــیــلــیــارد ریـــال به
استان خسارت وارد کرده است .مردم انتظار
دارنــد بدانند نمایندگان استان چه اقدامی
کــرده اند البته ممکن نیست آن ها خسارت
به مردم را مشاهده کنند و بدون توجه از کنار
آن بگذرند یا این که جاده مرگ مرتب قربانی
بگیرد و خانواده های فراوانی را داغدار کند و
آن ها بی تفاوت از کنار آن عبور کنند.
ای کاش به جای عکس های سلفی از این
اقدامات مردم هم می دیدند.
البته حــرکــت خــوب نماینده اســفــرایــن در
خصوص قول  2وزیر به اسفراینی ها حرکتی
ارزشمند بود و نشان داد که نمایندگان در
مقابل مردم احساس وظیفه می کنند اما از
برخی از نمایندگان یک خط خبر در خصوص
کمبودهای زیربنایی استان منتشر نشده
است.
کارگاه های سازندگی در جاده مرگ تعطیل
می شــود و موتور توسعه کند می گــردد اما
برخی انگار نه انگار که این مهم تعطیل شده
است .سیل یک منطقه را ویران می کند انگار
نه انگار که خسارت وارد شــده و میلیاردها
خسارت به حوزه آن ها وارد شده است.
تاکید می کنم قطعا نمایندگان در مقابل این
مسائل حساسند و اقداماتی انجام داده اند ،پس
بهتر است منتشر شود تا مردم مرتب با رسانه ها
تماس نگیرند و انتظارات خود را از نمایندگان
شان مطرح کنند و بگویند در مقابل این همه
خسارت چرا چنین و چنان نکردند .جان کالم
این که مردم از نمایندگان انتظار دارند آن جا که
تیغ مسئوالن استانی نمی برد آن ها در مرکز به
یاری استان بیایند و موتور استان را بیشتر شارژ
کنند ،باشد که چنین باشد.

