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ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته

اظهارات مردم و اهالی بازار درخصوص قیمت ها

قیمت های یاغی گونه!
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برفک کمرشکنگرانی
بر لوازم خانگی
در حالی که قیمت انواع کاالها به ویژه لوازم خانگی با نوسان نرخ ارز ،افزایش
می یافت اما امسال شرایط دیگری بر بازار حاکم شده است و روند کاهشی
نرخ ارز در یک مقطع زمانی هم نتوانست ماراتن گرانی لوازم خانگی را از پا
درآورد.با این که طی چند سال اخیر این بازار ،افزایش قیمت های تدریجی
زیادی را تجربه کرده است اما امسال به گفته فعاالن این عرصه ،قیمت لوازم
خانگی  5تا  40درصد افزایش یافته و به تعبیری روی تابه گرانی قرار گرفته
است که برفک کمر شکن گرانی ...

 ۲۲زمین لرزه و پس لرزه فقط طی  ۱۳ساعت

همه چیز درباره زمین لرزههای دیروز در استان
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کاش همیشه این طور بود؛

تخم مرغ در سبد غیر تنظیم بازار
روزنامه خراسان شمالی -جمعیت هالل احمر
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کرونا؛ بستری  65بیمار جدید
۲
سینما و تلویزیون
گفت و گو با «مریم سرمدی» بازیگر سریال
«احضار» و مجموعه «ملکه گدایان»

مادرزن با سنگ داماد از پا درآمد

سومین قتل خانوادگی درکمتر از یک هفته
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گزارش خبری

تبلیغات با طعم «پلو»
حیدرزاده -یک ماه تا روز انتخابات شورای شهر و
روستا باقی مانده است و همین موضوع باعث شده
برخی نامزدهای انتخاباتی پای شان را روی پدال
گاز تبلیغات زودهنگام بفشارند تا یکه تاز میدانی
باشند که هنوز زمان آن فرا نرسیده است .همان
طور که در چندین شماره قبل به آن پرداختیم
این دسته از داوطلبان شورای شهر اصرار دارند
از شیوه های مختلف تبلیغات ،هیزمی برای تنور
انتخابات فراهم و خود را بیشتر مطرح کنند.
گویی هر چه بیشتر می گذرد تخلفات انتخاباتی
نیز بیشتر و غلیظ تر می شود .حاال جدا از فضای
مجازی که برای تبلیغات زیرپوستی ،قابل دسترس
تر و راحت تر از فضای حقیقی به نظر می رسد،
پختن غــذا بــا هــدف تبلیغ و تــوزیــع آن در بین
شهروندان موضوعی است که این روزها از سوی
بعضی از نامزدها دیده می شود.
خودروهایی که ظرف های یک بار مصرف غذا روی
صندلی و در صندوق عقب شان چیده شده و عطر
«پلو» در آن ها پیچیده است راهی مناطق حاشیه
شهر از جمله «ملکش»« ،باقرخان»« ،نیروگاه»
و مناطق پرجمعیتی مانند شهرک گلستان می
شوند .زنگ ها یک به یک به صدا در می آید و ظرف
های غذا تقدیم خانواده ها می شود تا رأی های
احتمالی برای کاندیدایی که بذل و بخشش کرده
است ،جمع شود.

۴
گزارش
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یکی از شهروندان که در «ملکش» زندگی می کند
در همین خصوص می گوید :چند روز قبل  2مرد
غریبه وارد محوطه منزل مان شدند و  4پرس غذای
گرم دادند و گفتند این غذاها توسط فالن کاندیدا
تهیه شده است.
او ادامه می دهد :برخی داوطلبان می خواهند با
این اقدام شان ،شهروندان را نمک گیر و به نوعی با
دادن غذا ،سبیل بقیه را چرب کنند ،البته بعید می
دانم بتوانند با این روش موفق شوند.
او خاطرنشان می کند :یکی از کاندیداهایی که می
شناسم هفته گذشته سفره شام پهن و تعداد زیادی
مهمان دعــوت کرد که در این شرایط کرونایی،
اقدام نامناسبی است ،ضمن این که هنوز تبلیغات
شروع نشده است این چنین برخی نامزدها فعالیت
می کنند.او با اشاره به این که خودروی حامل مواد
غذایی در ملکش دور و به خانه های مختلف سر
می زد ،می افزاید :گویی خانواده هایی که بضاعت
مالی ندارند از سوی آن ها شناسایی شده بودند و
بیشتر سراغ آن ها می رفتند.
یکی از ساکنان شهرک گلستان نیز با بیان این
که نماینده یکی از کاندیداها تعداد زیادی غذای
گرم در مجتمع ما توزیع کرد ،می افزاید :زمانی
که در منزل را گشودم مرد میان سالی را که خود
را جزو فعاالن ستاد فالن داوطلب معرفی کرد ،در
خصوص تعداد اعضای خانواده ام پرسید و به تعداد

بیحاشیه هستم

آن ها غذای بسته بندی شده داد و زمان رفتن هم
التماس دعا برای کاندیدای مورد نظرش داشت.
او که خود را کارمند یکی از اداره های بجنورد
معرفی می کند ،می افزاید :چند روز بعد هم دوباره
همین اتفاق افتاد ولی این بار از سوی یکی دیگر از
داوطلبان بود.
او اظهارمی کند :در فضای مجازی و حقیقی
از دســت تبلیغات زودهنگام برخی نامزدهای
انتخاباتی آسایش نداریم و تمام این موارد تخلف
آشکار اســت.در این میان یکی از داوطلبانی که
برای نخستین بار در انتخابات شورا شرکت کرده
اســت ،می گوید :دیــدن تخلف برخی نامزدهای
انتخاباتی در حوزه تبلیغات برایم عجیب و جالب
است که همچنان در این وادی جوالن می دهند
و با این رفتارشان ،داوطلبان مقید به قانون را
ناراحت می کنند.
او می گوید :بیشتر تمرکزم را روی نحوه تبلیغات،
شعارها ،اهداف و برنامه هایم گذاشته ام تا این که
قانون را دور بزنم و زودتر از موعد بر طبل تبلیغات
بکوبم.این روزهــا کمتر شهروندی اســت که از
بمباران تبلیغات زودهنگام بعضی از داوطلبان
در امان مانده باشد و باید دید چه تعداد از آن ها
شناسایی می شوند و چگونه با ایــن داوطلبان
برخورد می شود تا حواس شان به تقویم باشد و
زمان مجاز را برای تبلیغات انتخاب کنند.

از میان خبرها
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اظهارات فرماندار اسفراین درباره پروژه های ناتمام

رئیس پلیس فتای استان از دستگیری عامل توزیع و خرید چک
پول های تقلبی در فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتای
شهرستان گرمه خبر داد.سرهنگ «یوسف شاکری» با اعالم جزئیات
این خبر گفت :در پی ارسال یک فقره پرونده با موضوع توزیع چک
پول های تقلبی به صورت گسترده در فضای مجازی ،موضوع با جدیت
در دستور کار کارشناسان این پلیس قــرار گرفت و کارشناسان با
هماهنگی مقام قضایی به بازبینی دوربین های مداربسته مغازه های
سطح شهر اقدام کردند.
وی اظهارکرد :کارشناسان با تالش مستمر و بی وقفه خود موفق
شدند متهم را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر و برای
تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کنند.
سرهنگ «شاکری» با اشاره به این که متهم در بازجویی های انجام
شده به خرید چک پول های تقلبی از فردی ناشناس اعتراف کرد،
یادآور شد :در این خصوص  2متهم دیگر نیز دستگیر و در نهایت هر 3
متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند.

نجفیان -فرماندار اسفراین در نشست شورای اداری این شهرستان پیگیری
پروژه های ناتمام خدماتی و عمرانی را خواستار شد و گفت :تا مادامی که امکان
دارد نباید به سمت پــروژه های جدید برویم و باید تکمیل پــروژه های ناتمام
در اولویت باشد.وی خواستار احصای پروژه های ناتمام با پیشرفت فیزیکی
قابل توجه و با قابلیت بهره برداری شد و گریزی هم به ضرورت پیگیری جذب
اعتبارات از منابع متمرکز و ملی زد.
وی خواستار مشارکت همگانی برای تحقق اهداف شعار سال «تولید ،پشتیبانی
ها و مانع زدایی ها» شد و ادامه داد :سنجش رویکردها و کارکردهای دستگاه ها
در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار است.
وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه ها در قامت موتور متحرکه و مغز متفکر توسعه
شهرستان و با انتقاد از استفاده ناچیز از این ظرفیت کلیدی ،بر بهره گیری و به
کارگیری آن به نفع توسعه شهرستان و رفع مسائل و مشکالت فراروی آن تاکید
کرد.وی ظرفیت نخبگان و فرهنگیان اسفراین را یک بستر برای توسعه قلمداد
کرد.وی با اشاره به گذشت  ۲ماه از انتصابش به عنوان فرماندار ،تصریح کرد:
باید از فرصت خدمتگزاری استفاده کرد و نباید فرصت کم تا پایان دولت را به
عنوان بهانه ای برای کم کاری پذیرفت هرچند که برخی مدیران شهرستان در ۲
ماهی که گذشت از متن کار دور و کم رنگ بوده اند.

ترفندهای برخی مدارس برای نام نویسی کالس اولی ها
علی نیا -زمزمه نام نویسی دانش آموزان پایه اول
ابتدایی بعد از فروردین قوت گرفته و والدینی که
فرزندان شان قرار است در مهر ،سال تحصیلی جدید
را شــروع کنند در تکاپوی یافتن مدرسه مناسبی
هستند و در خصوص از دست دادن محیطی مناسب
برای تحصیل فرزند خود دلهره دارند .در این بین
بازار مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی و
هیئت امنایی رونق بیشتری دارد و متولیان برخی
مدارس غیر دولتی پیش از موعد برای نام نویسی
اقــدام کــرده انــد و برخی با ترفندهایی سعی در
ترغیب دانــش آمــوزان بــرای تحصیل در ایــن گونه
مدارس دارند.یکی از شهروندان بجنوردی که برای
نام نویسی فرزندش در پایه اول ابتدایی دغدغه
دارد ،گفت :امسال دخترم به کالس اول ابتدایی
می رود ،مدت هاست در پی نام نویسی او در مدرسه
مناسبی هستم ،از آمــوزش و پــرورش بــرای زمان
ثبت نام سوال کردم و گفتند باید خــرداد مراجعه
کنم برای همین منتظر ماندم تا زمان قانونی ثبت
نام شروع شود .وی اضافه کرد :روز دوشنبه با یکی
از مــدارس غیر دولتی تماس گرفتم و ابتدا با این
جمله مواجه شدم که از قبل از عید ثبت نام پایه اول
ابتدایی در مدرسه شان شروع شده و هم اکنون 3

کالس اول ابتدایی آن ها فضایی برای نام نویسی
ندارد ،اما چند لحظه بعد فرد پشت خط گفت که یک
لحظه صبر کنید تا فهرست را نگاه کنم ،خوشبختانه
یک مورد که خانواده اش از بجنورد انتقالی گرفته
اند ،فضای خالی داریم ،پس بهتر است هر چه سریع
تر اقدام کنید.
وی افزود :وقتی این جمله را شنیدم استرس وجودم
را فرا گرفت که چرا هنوز زمان ثبت نام شروع نشده
کالس های پایه اول پر شده است .با صحبت های
یکی از مسئوالن مدرسه و ترس از این که دیگر نتوانم
برای نام نویسی فرزندم اقدام کنم چاره ای جز قبول
شرایط مدرسه ندارم.
یکی دیگر از شهروندان با نارضایتی از شرایط نام
نویسی برخی مدارس برای پایه اول ابتدایی گفت:
طبق توصیه دوستانم بــرای ثبت نــام پایه اول با
یکی از مدارس غیر دولتی تماس گرفتم که فردی
توضیحات مناسبی در خصوص فضای بسیار بزرگ
کــاس ها بــرای ســال تحصیلی ارائــه داد و اعالم
کرد که هرچه زودتــر برای ثبت نام مراجعه کنم تا
با در بسته مواجه نشوم.وی افزود :متاسفانه برخی
مدارس غیردولتی سعی در جلب مشتری و با گفتن
جمالتی در زمینه کمبود فضا سعی دارند خانواده

ها را به سرعت برای نام نویسی ترغیب کنند.وی
ادامــه داد :متاسفانه برخی مــدارس غیر دولتی
تنها سعی در جذب دانش آموز دارند و فرصت فکر
کردن و تحقیق در مورد مدرسه را از خانواده هایی
که نگران فرزند پایه اول شان هستند ،می گیرند و
به خانواده ها استرس تزریق می کنند.یکی دیگر
از شهروندان گفت :روز یک شنبه با چند مدرسه
دولتی پایه ابتدایی برای نام نویسی تماس گرفتم
اما کسی پاسخگو نبود ،اما نکته جالب این که بیشتر
مــدارس غیر دولتی فعال و برای نام نویسی آماده
هستند ،در حالی که هنوز زمان قانونی نام نویسی
پایه اول ابتدایی شروع نشده است.مدیرکل آموزش
و پرورش خراسان شمالی در همین خصوص گفت:
نام نویسی پایه اول ابتدایی از ابتدای خرداد آغاز می
شود و چنان چه در غیر این تاریخ نام نویسی انجام
شده باشد تخلف محسوب می شود.
«مودی» افزود :طبق پیش بینی ها امسال  19هزار
دانش آموز در خراسان شمالی وارد پایه اول ابتدایی
می شوند.وی تصریح کــرد :چنان چه مدرسه ای
زودتر از موعد مقرر نام نویسی پایه اول را انجام داده
باشد و برای دانش آموزی که در همان محل سکونت
دارد فضا نداشته باشد ،ورود خواهیم کرد.

