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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گالیه مردم از افزایش قیمت ها و کسبه از اجاره بها
جواد حشمتی
چند سال است که افزایش قیمت ها موجب
گالیه مردم شده ،با افزایش قیمت دالر ،قیمت
ها ناگهان سر به فلک می کشد اما با کاهش
قیمت آن نه تنها قیمت ها کاهش پیدا نمی
کند بلکه همچنان روی نمودار افزایش قرار
می گیرد و این موضوع موجب ناراحتی مردم
شده اســت ،از سویی کاسبان نیز از افزایش
قیمت اجاره بها گالیه دارند.تفاوتی ندارد که
زمین گــران باشد یا ارزان ،ساخت و ساز در
رکود به سر ببرد یا تورم بر آن سیطره یابد و
حتی بیماری موجب کسادی بازار شده باشد
یا خیر ،در هر شرایطی تعداد زیادی از مالکان
به دنبال افزایش اجاره بهای واحدهای تجاری
خود هستند.در شرایط کنونی بازار و با توجه
ت هایی که در پرداخت سود سپرده
به محدودی 
بانکی ب ه وجود آمده ،برخی صاحبان واحدهای
تجاری ترجیح میدهند ب ه جای ودیعه ،مبلغ
بیشتری را به عنوان اجاره دریافت کنند؛ اجاره
بهایی که در هسته مرکزی شیروان گاهی به ۵
میلیون تومان در هر ماه میرسد .یکی از کسبه
می گوید :رشد سرسا م آور اجار ه بها طی سال
های گذشته موجب شده برخی فروشندگان
و عرضهکنندگان کاال به دست فروشی روی
آورنــد تا هزینه اجــاره خــود را به ایــن صورت
حذف کنند«.محمدی» اظهار می کند :برادرم

به دلیل نبود کار ،مغازه ای برای خود باز کرد
اما بعد از  ۶ماه و ضرر و زیان های زیاد و ناتوانی
در پرداخت اجــاره ،مجبور به جمع کردن آن
شد و اکنون در مقابل محل کسب من دست
فروشی می کند.وی ادامه می دهد :نمی دانم
این وظیفه کدام نهاد نظارتی است ولی باید
به این مشکل رسیدگی شود .وی اضافه می
کند 8 :سال است مستاجر هستم و صاحب
ملک به هر بهانه ای مبلغ اجاره را باال می برد و
من مجبور هستم آن را پرداخت کنم«.رضایی»
یکی دیگر از شهروندان شیروانی با بیان این
که زمانی در بــازار حق پیشه وری بود و اگر
مستاجری در یک مغازه برای مدتی فعالیت
داشــت بعد از ایــن که صاحب ملک تقاضای
تخلیه ملک را می کرد تا مدت مشخصی در
آن مغازه اجازه راه اندازی شغل مستاجر قبلی
داده نمی شد ،اظهار می کند :متاسفانه اکنون
این قانون نیست و در مواردی عده ای سودجو
از ایده دیگران استفاده می کنند و با وسوسه
کــردن صاحبان مغازه ها یا همان مالکان به
اجاره باالی مغازه هایی که دوران کسادی را
پشت سر گذاشته و به رونق رسیده اند ،اقدام
می کنند و بدون تالش و داشتن ایــده ،ریشه
کاسبانی را که با تالش ،مردم داری و قناعت
کسب خود را رونق داده اند ،می زنند.به گفته
او ،در این اوضاع بد کاسبی افزایش کرایه واقع ًا
یک شوک برای کاسبان است .وی با بیان این

شهرستان ها

تزیینی

که اکنون به دلیل شیوع بیماری و ترس مردم از
خرید ،درآمدها نسبت به سال گذشته کاهش
یافته اســت ،می افــزایــد :بسیاری از مالکان
بــه ایــن مــوضــوع توجهی نــدارنــد و همچنان
درخواست افزایش اجاره بها را دارند.یکی از
کاسبان که به گفته خود به دلیل شیوع بیماری
و دستورالعمل های بهداشتی محل کسب خود
را تعطیل کرده و از طرفی مستاجر است ،می
افزاید :با این که در این ماه درآمدی نداشته ام
اما مالک مغازه با ارسال پیامک از من خواسته
است اجاره را زودتر از موعد پرداخت کنم و با
این وضعیت پیش بینی می کنم او مبلغ اجاره
را هم افزایش دهد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان شیروان رعایت
انصاف را بهترین راه افزایش کرایه مغازه ها

بیان می کند و می افزاید :متاسفانه در شرایط
فعلی بنگاه های امالک کنار رفته اند و مالک
قیمت اجاره یا فروش ملک و واحد تجاری را
تعیین می کند.به گفته «کیومرثی» ،اجــاره
بهای واحدهای تجاری توسط مالکان اعال م و
طبق توافق بین مستاجر و مالک مبلغ آن تعیین
می شود و در این راستا نقش نهادهای نظارتی
از بین می رود.وی با بیان این که اجاره بهای
واحدهای تجاری هسته مرکزی شهر ،از حد
م مشاهده شده
معمول باالتر است و خیلی ک 
واحــدی بعد از تخلیه خالی بماند ،اظهارمی
کند :در این راستا مالکان واحدهای تجاری
باید با رعایت انصاف و سنجش وضعیت بازار
و جامعه برای تعیین یا افزایش اجاره بها اقدام
کنند تا دو طرف ضرر نکنند.

برادرم به
دلیل نبود
کار ،مغازه ای
برای خود باز
کرد اما بعد از
 ۶ماه و ضرر و
زیان های زیاد
و ناتوانی
در پرداخت
اجاره ،مجبور
به جمع کردن
آن شد و اکنون
در مقابل محل
کسب من
دست فروشی
می کند

خبر

وعده برای آسفالت  ۳راه روستایی

نجفیان -رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جــاده ای اسفراین از تــدارک بــرای آسفالت  ۳راه آنتنی
روستاهای نصرآباد ،رحیم آباد و زالی خبر داد.به گفته «ابراهیم ذاکری» ،زیرسازی این  ۳راه روستایی به
طول  5.5کیلومتر انجام شده است و به شرط بهبود شرایط آب و هوایی با توجه به تامین اعتبار و انعقاد
قرارداد آسفالت خواهند شد.وی خاطرنشان کرد :زیرسازی و آسفالت مسیرهای آنتنی روستاهای دلوچاه،
کالته الو و گپز در مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار است تا عملیاتی شود.

از شهرستان ها چه خبر؟
حشمتی -شیروان
ﺍ ﺍشهردار شیروان گفت :سامان دهی نقاط حاشیهای شیروان و ارتقای سطح رفاه مردم ،نیازمند همکاری
و تعامل هم ه جانبه دستگاهها و نهادهای مربوط با شهرداری است«.شاهرخی» با بیان این که تمام مردم
شیروان باید از امکانات رفاهی یکسانی برخوردار باشند ،افزود :آن چه شهرداری در برنامههای خود در
نظر گرفته ،یکسان سازی شهر و از بین بردن نقاط حاشی ه است .به گفته وی ،تمام سعی و تالش مجموعه
شورای شهر و شهرداری ،رفع کاستی ها و ایجاد بستر مناسب برای پیشرفت و توسعه پایدار شهری بوده و
در این راستا اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است .شهردار شیروان با اشاره به این که توسعه متوازن
فضای سبز در مناطق کم برخوردار شیروان یک ضرورت است ،افزود :مهم ترین اثرات فضای سبز در شهرها،
کارکردهای زیست محیطی آن هاست و تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و باال بردن میزان زیبایی
از سوی دیگر ،سبب افزایش کیفیت زیستی می شود.
نجفیان -اسفراین
ﺍ ﺍرئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اسفراین از تدارک مدیریت شهری
برای استقبال از بهار  ۹۹خبر داد.به گفته «سلیمان غفاری جوشقان» ،شهرداری اسفراین در پی برگزاری
جشنواره تخم مرغ های رنگی در آستانه نوروز  ۹۹است.
محمودیان  -گرمه
ﺍ ﺍعملیات ضد عفونی کردن نقاط مختلف درق انجام شد«.جعفری» شهردار درق با اعالم این خبر افزود :با
توجه به این که این شهر در ورودی گلستان و سمنان قرار دارد با تمام امکانات موجود به منظور پیشگیری از
انتشار این ویروس با اولویت اماکن و فضاهای عمومی به میدان آمده و ضدعفونی کردن شهر را در دستور کار
قرار داده ایم.وی اظهار کرد :از مردم انتظار داریم به نکات بهداشتی بیشتر اهمیت دهند و تا جایی که ممکن
است در محل های شلوغ قرار نگیرند.

گزارش جلسه

هشت بهشت

در جلسه دهیاران فاروجی مقرر شد؛

مقابله با «کرونا»ی روستایی
میم پرور -جلسه دهیاران فاروج برگزار شد .فرماندار فاروج در این
جلسه با اشاره به لزوم رعایت نکات بهداشتی و خود مراقبتی توسط
گروه های مختلف جامعه گفت :نظارت های الزم بر اماکن عمومی
در این شهرستان در راستای رعایت مقررات و نکات بهداشتی انجام
می شود و این موضوع تا زمان رفع مشکل در دستور کار قرار خواهد
گرفت« .مسعود صادق تیتکانلو» افزود :بر فرایند عرضه نان در نانوایی
ها نیز نظارت می شود و به تمام نانوایی ها اعالم شده که در زمان
عرضه نان به مشتری ،یک نفر مشخص شود که هیچ کار دیگری
نکند و با ماسک و دستکش این کار را انجام دهد و به هیچ عنوان

تعطیلی مراکز اقامتی و
سفره خانه های سنتی

۷

آرامگاه امامزاده
حمزة بن موسی الرضا(ع)

به پول دست نزند .وی ادامه داد :دهیاران با توجه به شرایط فعلی
در روستاهای خود ،اهالی را به برگزار نشدن مراسم قرآن خوانی
در محافل خصوصی ترغیب و ارشــاد کنند .وی اظهار کرد :فضای
عمومی روستاها با استفاده از وسایلی مثل سمپاش دستی یا موتوری
با همکاری بهورز روستا و فرمول تأیید شده ،ضدعفونی و در صورت
اجرا از درختان مراقبت شود تا محلول پاشی نشوند .فرماندار فاروج
گفت :نظارت بر روند اجرای دستورالعمل ابالغ شده به هیئت امنای
مساجد انجام شود و در مساجد به استثنای اوقات نماز بسته باشد.
«مسعود صادق تیتکانلو» افزود :اماکنی مثل آشپزخانه ها ،تاالرها،

نجفیان -رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
اسفراین از تعطیلی مراکز اقامتی و سفره خانه های سنتی با هدف
پیشگیری از شیوع کرونا تا اطــاع ثانوی خبر داد.بــه گفته «محمد
محمدی» ،فعالیت تمام اقامتگاه های بوم گردی ،خانه های مسافر و

پرنده فروشی ها ،باشگاه ها ،کافی شاپ ها ،گیم نت ها و هر فضایی
که باعث تجمع مردم می شود تا اطالع ثانوی تعطیل است.

سفره خانه های سنتی دارای مجوز از میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی تا اطالع ثانوی تعطیل است.وی خاطرنشان کرد :فقط
یک مرکز بین راهی با دریافت مجوز و هماهنگی استان با رعایت تمام
اصول بهداشتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

حشمتی -آرامگاه امامزاده حمزة
بن موسی الرضا(ع) یکی از بقاع
متبرکه و اماکن تاریخی شیروان
و در شهر زیارت قرار گرفته است.
این بنا پالن مستطیل شکل و چهار
ورودی در جهت های اصلی دارد.
دیوارهای خارجی بنا دارای طاق
نماهای قوسی شکل و نماسازی و
ایوان ورودی اصلی در ضلع جنوبی
آن کاشی کاری شده است .تاریخ
ساخت این بنا دقیق ًا مشخص نیست
ولی با توجه به نوع پالن ،نماسازی
ها و شیوه اجرای گنبد و طاق و
قوس ها به احتمال فراوان در دوره
صفویان احداث و بعدها چندین بار
تعمیر شده است.

همشهری گرامی به منظور رفع نیازهای روزمره شما تعداد زیادی آگهی در نیازمندی های خراسان شمالی چاپ می شود از آنجایی که وظیفه این رسانه اطالع رسانی به منظور سهولت در داد
وستد میباشد ،لذا مسئولیتی درباره محتوای آگهی ندارد لطف ًا هنگام داد وستد ،با روشهای مقتضی ،اطمینان الزم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید .

استخدام
گروه مشاورین امالک
ایران ،در راستای
اهداف کاری و ارائه
خدمات به همشهریان
عزیز ،به شرح ذیل نیرو
می پذیرد-1 :به  2نفر
همکار آقا جهت مشاور
و کارشناس امالک
-2به  2نفر همکار خانم
جهت انجام کارهای
دفتری و منشی -3یک
نفر همکار جهت انجام
کاره ای نظافتی دفتر
با حقوق ثابت 700
هزار تومان متقاضیان
محترم جهت هماهنگی
های الزم با شماره ذیل
هماهنگی بفرمایید
مهندس شیرزاد
09151840898
09151862012
آدرس:نبش چهارراه
 15خرداد ،جنب بانک
توسعه تعاون ،گروه
مشاورین امالک ایران

به یک نفر نیروی
جوان دارای
گواهینامه پایه دو
و دارای کارت پایان
خدمت نیازمندیم .
09032762710

استخدام
نیروی مسلط به
کامپیوتر،اینترنت
و نرم افزار محک ،
با انگیزه پیشرفت
و دارای توانایی
در زمینه فروش
05832412624
به یک تعمیر کار
لباسشوی ،کولر آبی
جارو برقی و لوازم
خانگی نیازمندیم

به تعدادی نیروی
جوان جهت کار
درقالیشویی
نیازمندیم
09305847747
به یک پرستار
نیازمندیم
09390766384
محقق
به دو نفر نیرو
جهت کار در
نمایشگاه اتومبیل
نیازمندیم
09152175705

09157867784

امالک

سید الشهدای 10

یک قطعه باغ
تقریبا هزار متری
در جاده سالمت
قیمت  150م
09921065891

ادرس ملکش نبش
پالک30
شرکت پخش
موادغذایی نیاز به
تعدادی بازاریاب
باتجربه دارد
09151874794

به تعدادی شاگرد
جهت کار در
کارگاه ام دی
اف نیازمندیم
(بجنورد)
09155842024

یک قطعه زمین در
احمد آباد به متراژ
117متر سه نبش
قولنامه عادی به
فروش میرسد 30
درصد زیر فی بازار
09157867784
فیروزه

فروشی یک حلقه
چاه کشاورزی
بادبی پنج لیتر
در ثانیه با پروانه
بهره برداری
و 20هکتارزمین
سندشش دانگ
 80متر بنای
مسکونی امتیازات
آب شرب ،
برق تلفن  ،گاز
بفروش میرسد .
09151875123
امالک خراسان
شمالی خرید
فروش ،رهن ،اجاره
شهرک شاهد
نبش شاهد 21
09151843565
09153843565
مدیریت مسعود
ایمانی
منزل مسکونی
ملکش نبش سید
الشهدای 10
اجاره450تومان
رهن  5م
تعداد3نفر
دوبلکس هرطیقه
 30متر امتیازات
کامل پالک 30
09157867784

گروه مشاورین
امالک رحمانی
_ عبدی واقع
درشهرک
امام خمینی
حاشیه خیابان
24متری ابن
سیناخریدوفروش
زمین وآپارتمان
_ رهن واجاره
امالک خودرابه
مابسپارید همراه
09153848861
09155841277
05832313927
05832312717
منزل فروشی ملکش
نبش سیدالشهدای
10مساحت 5/28
متر در 3طبقه دارای
یک مغازه تجاری کل
بنا 94متر 10سال
ساخت امتیازات
کامل حاشیه
دونبش دوبلکس
امتیازات کامل
09157867784

متفرقه

تعمیر انواع ظروف تفلون و چدن با
یکسال گارانتی  ،درب قابلمه و....

 ( 09151864539فروشگاه صدیقی)
سفید کاری ظروف مس شما را
رایگان انجام می دهیم خرید و فروش
ظروف مسی و روی با بهترین قیمت
09151864539
شستشوی نمای ساختمان اجــرای پیچ روپالک
سنگ نما ساختمان تعمیرات،بازسازی نما همراه
باعایق نانو نمایی جهت جلوگیری از کدر شدن
در برابر اشعه uvخورشید جالوبراق کننده نما
تعمیرات کف حمام،توالت 09025841444
قابل توجه مالکین ساختمانهای در دســت ساخت
هدیه ویژه فروشگاه "برق و صنعت تابش" تخفیف 50
درصــدی در سود فــروش کاالهای برقی اعم از سیم و
کابل ،کلید و پریز و لوازم روشنایی خیابان  17شهریور
شمالی ،ابتدای خیابان شهید صفا 09151872080

تعمیرات وتغییرات داخلی ساختمانی کلی وجزیی ،
همراه بامصالح نصب واجرای سنگ کاشی سرامیک
موزاییک دیوار چینی گچ کاری سیمانکاری خرده
کاری بنایی  ،تعمیرات کف حمام توالت نیز پذیرفته
میشود کوروش 09159845026

سنگ کاری وکاشی
کاری ترکانلو
09159876028

گچبری پیش ساخته فروش و نصب انواع
گچبری پیش ساخته شامل دور المپی ،
ابــزار سقفی و گلویی ،اپــن و ستون در
طرحهای متنوع گچکاری گچبری پیش
ساخته ودستی،نقاشی ساختمان،کاغذ
دیواری شومینه و انواع کفپوش اپوکسی
فــروش انـــواع کاغذ و پوستر دیــواری
هــمــراه  09153840748مومنی

تعمیرات ســیــار انـــواع خــودروهــای
انــژکــتــور..کــاربــراتــور ســی ان جی
و ال پـــی جـــی کــاهــش ســوخــت با
دســتــگــاه دیــــاگ تعمیر در محل
 09157748156مهندس بزرگی

