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 I Iترفند برای جذب مشتری

یکی از فروشگاه های زنجیره ای بــرای ما پیامک
فرستاد که روغن ارزان می فروشد ،ما هم به خیال
خرید ارزان تر به فروشگاه رفتیم اما این فقط یک
ترفند برای جذب مشتری و قیمت ها گران تر هم بود!

 I Iخدماتدیرهنگام

بیمارستان امام علی(ع) بجنورد با این که پزشکان
خوبی دارد اما برای یک عمل فوری بیمار باید 12
ساعت منتظر بماند زیرا فرایند اداری و تشکیل
پرونده در این بیمارستان به کندی انجام می شود.

 I Iپالستیک های سرگردان

از بجنورد به سمت بدرانلو که می روی ،در حاشیه
خیابان پر از پالستیک هــای سرگردانی است
که توسط برخی مــردم در جــاده رها شده است.
مسئول جمع آوری این زباله های پراکنده چه
اداره ای است؟

 I Iفراموشیروستاها

با شدت گرفتن تورم و کاهش ارزش پول وضعیت
معیشت بعضی از ما روستاییان بسیار نامناسب
شــده اســت ،مدتی اســت کــه مسئوالن توجه به
اقتصاد روستاها را فراموش کرده اند.

 I Iیک درخواست

گ ــزارش هــای محله بــه محله روزنــامــه خراسان
شمالی را مــی خــوانــم .از روزنــامــه مــی خواهم
کــه ســری هــم بــه محله هــای حاشیه شهر بزند،
وضعیت بعضی از این محله ها اسفناک است و
مشکالت زیادی برای نوشتن وجود دارد.

 I Iقیمتبرنج

قیمت برنج های تولید استان هم بسیار افزایش
پیدا کــرده اســت ،کــاش قیمت ها مدیریت شود
تا مــردم محصوالت تولیدی استان را با قیمت
مناسبی خریداری کنند.
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فرماندار اسفراین:

مجریان انتخابات باید اعتماد
را به مردم منتقل کنند

نجفیان -متولیان برگزاری انتخابات باید اعتماد
و اطمینان را در فرایند برگزاری انتخابات به مردم
منتقل کنند« .مهدی کرامتی» ،فرماندار اسفراین در
نشست بازرسان و سربازرسان شعب اخذ رأی این
مطلب را مطرح کرد و گفت :مبنای تعامل و همکاری
با هیئت هــای نــظــارت ،بــازرســی و اجــرایــی و همه
عوامل ،قانون و اخالق مداری است.

 ۵مصدوم در پی  ۲تصادف
نجفیان -وقوع  ۲تصادف رانندگی در شهرستان
اسفراین ۵ ،مصدوم به جا گذاشت .در پی برخورد
خــــودروی ریــو بــا پــرایــد  ۳تــن و در پــی تصادف
خودروی پژو  ۲۰۶با پراید ۲ ،تن مصدوم شدند.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه
مراسم بزرگداشت شهید «دستغیب»
و پاسداران شهید در شیروان
روزنامه خراسان در شماره  9390که  2دی
 1360به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرهای شهرستانها» از مراسم بزرگداشت
شهید «دستغیب» و پــاســداران شهید در
کارخانه قند شــیــروان خبر داده اســت .در
این مطلب می خوانیم« :در رابطه با شهادت
مجاهد ربــانــی آیــت ا ...حــاج سید حسین
دستغیب ،نماینده امام و امام جمعه شیراز و
عده ای پاسداران جان بر کف انقالب اسالمی
که به وسیله مزدوران آمریکائی بدرجه رفیع
شهادت نائل گردیدند مراسم بزرگداشتی از
سوی کارکنان کارخانه قند شیروان با شرکت
معاون استاندار خراسان در مسجد کارخانه با
شرکت گروه کثیری از طبقات مختلف مردم
برگزار گردید .در این مراسم معاون استاندار
خراسان سخنان مبسوطی در مورد زندگی
و مبارزات آیت ا ...دستغیب ،یار باوفای امام
امت ایراد نمود که مورد توجه قرار گرفت».

مدبر -تعداد لیست های شورای شهر در مرکز استان
افزایش یافت .سکوت برخی گروه ها شکست و آهسته
آهسته تنور تبلیغات شورا شعله می کشد .شنیده ها
حاکی است حداقل  3لیست جدید در مرکز استان بر
لیست های موجود افزوده می شود .گزارش خبرنگار
ما حاکی اســت ،یکی از آن ها لیست نخبگان جوان

است؛ این لیست امیدوار است که اکثریت شورای شهر
را به خود اختصاص دهد .گویا در این لیست و لیست
دیگری که ایثارگران منتشر کرده اند «افشین فر» را
سرلیست قرار داده اند.سومین لیست گویا از طریق
قشرها آماده می شود؛ البته این لیست با گرایش های
متفاوت در حال شکل گرفتن است و شاید با لیست های

نقد مردم روی مناظره دوم
خصوص برگزاری این دور از مناظرات جویا شدیم.
«حصاری» یکی از هم استانی ها که بخشی از این
مناظره را مشاهده کرده است با غیرجذاب خواندن
این مناظره می گوید :مناظره های برگزار شده برای
انتخابات این دوره ریاست جمهوری جذابیت دوره
های گذشته را نــدارد .وی پاسخ های کلی و بدون
نظر کارشناسی را یکی از دالیل کاهش جذابیت می
داند و می گوید :موارد و مشکالتی که کاندیداها در
این مناظره مطرح کردند جدید نیستند و بارها مردم

محمد آگاهی -دومین مناظره  7کاندیدای ریاست
جمهوری به مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
اختصاص داشت تا کاندیداها برنامه های شان را
در این  3حوزه ارائه و مباحثه کنند .در این دور از
مناظره در خصوص ازدواج جوانان ،مسائل فرهنگی،
پوشش ،شرایط معتادان ،شرایط نامناسب کشور با
کاهش ارزش پول ملی ،مسئله سربازی و همچنین
استفاده از رانت در کشور بحث و گفت و گو شد .در
گفت و گو با تعدادی از هم استانی ها نظر آنان را در

آغاز ماراتن تبلیغات شورا
ماراتن تبلیغات انتخابات شوراها رسم ًا از امــروز
آغــاز مــی شــود .حــدود  600نــامــزد بــرای رسیدن
به کرسی شــورا با هم رقابت می کنند تا برندگان

نهایی ششمین دوره انتخابات شوراها هم مشخص
شوند .چهره شهرها رنگ انتخاباتی به خود گرفته
است و محافل انتخاباتی گرم تر از همیشه میزبان

ویال به جای باغ
صدیقی -هر چند وقت مانند قارچ سر از خاک در می
آورند و خودنمایی می کنند ،باغ هایی که رفته رفته به
جای گل و درخت ویالهای سیمانی رنگارنگ در آن
ها می رویند .باغ ها و تاکستان های اطراف بجنورد

طی گذشته های نه چندان دور پرمحصول و برند و
نماد کشاورزی استان بودند اما این روزها در بعضی
از آن ها شاهد ویالهای رنگارنگ سیمانی هستیم
که دل هر طبیعت دوستی را به درد می آورد .بعید

منتشر شده تفاوت داشته باشد.در این میان ،ستادهای
تبلیغات ریاست جمهوری نیز نسبت به روزهــای اول
تبلیغات بسیار متفاوت شده است .بیشترین ستادهای
مردمی در استان را طرفداران «رئیسی» راه اندازی
کرده اند و ستاد «همتی» نیز در مرکز استان تشکیل
شده است .هنوز از ستادهای دیگر نامزدهای ریاست

و رسانه های مختلف درباره آن ها صحبت کرده اند.
همه مردم از این مشکالت خبر دارند؛ مشکالتی که
سال هاست وجود دارد و مسئوالن مختلف وعده رفع
آن ها را داده اند اما مهم راهکار عملی و مناسب برای
رفع این موارد است .یکی دیگر از هم استانی ها با
بیان این که با دیدن این مناظره نتوانستم کاندیدای
اصلح را بشناسم ،می افزاید :پس از گذشت دقایقی
از آغــاز برنامه وقتی دیــدم حــرف ها و وعــده های
تکراری گذشته داده می شود تلویزیون را خاموش
کردم .اما طرفدار یکی از این  7کاندیدای ریاست
جمهوری با دفاع از صحبت های کاندیدای مورد
نظرش در این مناظره می گوید :متاسفانه برخی
کاندیداها به جای ارائه برنامه مناسب از طرف خود
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جمهوری خبری نیست .البته ،عالوه بر این که تعداد
ستادهای «رئیسی» و «همتی» افزایش یافته است خود
ستادها نیز گرم تر و فعال تر شده و رونق بیشتری پیدا
کرده اند.مشاهدات خبرنگار ما حاکی است ،برخی
ستادهای نامزدهای شورا به ستاد نامزدهای ریاست
جمهوری بیشتر شبیه است.

برای رفع مشکالت کشور سعی دارند رقیب خود را
تخریب کنند.
«ربانی» ،یکی دیگر از هم استانی ها می گوید:
این که دلیل و ریشه مشکالت اصلی کشور در این
مقطع چیست سوالی است که در این مناظره ها به
درستی به آن پاسخ داده نمی شود هر چند اغلب
کاندیداها دولت را مقصر می دانند .اما «سبحانی»
یکی دیگر از هم استانی ها با دفــاع از رونــد این
مناظره می گوید :دولت آینده نباید تحریم های
کشورهای مستکبر را بهانه ای بــرای مشکالت
کشور قرار دهد و دولت خوب باید بتواند با چالش
تحریم ها مقابله و کشور را از توطئه های دشمنان
انقالب اسالمی سربلند خارج کند.

شهروندانی است که با عالقه خواهان شنیدن برنامه
های نامزدهای مورد نظر خود هستند.از امروز شهر
آوای دیگری دارد ،آوای انتخابات که صدای آن از
تک تک ستادهای انتخاباتی به گوش می رسد .هنوز
زنگ رسمی تبلیغات زده نشده بود ،تراکت ها و کارت
های تبلیغاتی در شهر دیده می شد .اگر چه حضور

ستادهای تبلیغاتی ریاست جمهوری در شهر کم است
اما در قسمت هایی از شهر برخی ستادها پررنگ کار
می کنند و صدای بلندگوهای آن ها شنیده می شود.
انتخابات از امروز پررنگ تر از قبل نقل محافل است
و به مدت یک هفته نامزدها با هم رقابت می کنند تا
نتیجه آن جمعه 28 ،خرداد مشخص شود.

نیست با گسترش روزافــزون ساخت ویال و نابودی
منابع طبیعی ،زمین های کشاورزی و باغ ها تا چند
سال دیگر اثری از مناطق خوش آب و هوا در استان
به ویژه در اطراف بجنورد باقی نماند .با گشت و گذار
در جاده قدیم بدرانلو با ویالهای افراد مختلف رو به
رو خواهید شد .وقتی با صاحب یک ویال سرصحبت
را باز می کنم به اصل ماجرا و برخی کم کاری ها
در نادیده گرفتن این گونه ساخت و سازها پی می

برم .به گفته صاحب ویال ،او تاکستان خود را شخم
زده و ویالیی با انوع وسایل تفریحی از جمله استخر
شنا در آن احداث کرده است بدون این که مانعی در
مقابل خود ببیند .مدام این سوال ذهنم را قلقلک
می دهد که چطور ساخت این گونه ویالهای با متراژ
باال که زمان بر است و از دید مردم پنهان نیست از
دید مسئوالن مربوط پنهان می ماند و کسی مانع آن
نمی شود؟

جریمه یک تراشکار

ضرورت احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده

صدیقی -یک متصدی تراشکاری به خاطر گران فروشی به پرداخت جزای نقدی میلیونی محکوم شد .به
گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ،بر اساس اعالم اداره صنعت ،معدن و تجارت شیروان یک
متصدی تراشکاری اقدام به گران فروشی در بحث خدمات کرده بود که پرونده ای در این باره در تعزیرات
تشکیل شد« .سیدالموسوی» اعالم کرد :پس از بررسی پرونده و احراز تخلف صورت گرفته متخلف عالوه بر
پرداخت  17میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به پرداخت  32میلیون و  400هزار ریال جزای نقدی
در حق شاکی نیز محکوم شد.

رحمانی  -تالش کنیم واحدهای تولیدی تعطیل شده را احیا کنیم .این مطلب را رئیس کل دادگستری
خراسان شمالی در بازدید از دادگستری راز و جرگالن اعالم کرد .حجتاالسالم «جعفری» گفت :در سال
 2 ،99هزار و  400واحد تولیدی در کشور احیا شد.
«محمدپور» ،رئیس دادگستری راز و جرگالن هم گفت :در شهرستان ها پرونده غیر متعارفی وجود ندارد و
 25زندانی کیفری از این شهرستان داریم که به دلیل نبود زندان در شهرستان ،در دیگر شهرهای استان
زندانی هستند.

از میان خبرها

 3600خانوار نیازمند در آرزوی سرپناه
صدیقی 3 -هزار و  600خانوار نیازمند در استان در آرزوی داشتن سرپناه هستند .به گفته
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ،در  3سال گذشته بیش از  2هزار و  800واحد مسکونی
برای محرومان احداث و عالوه بر آن حدود  7هزار و  450واحد مسکونی مقاوم سازی و تعمیر
شد« .الهی راد» گفت :عالوه بر موارد ذکر شده هزار و  ۴۵۰واحد مسکونی نیز برای سیلزدگان
استان احداث شده است.
وی با اشاره به تفاهمنامه سهجانبه بین کمیته امداد ،سازمان برنامهو بودجه کشور و بنیاد مسکن
افزود :در مجموع ساخت  ۳هزار واحد مسکونی برای استان پیشبینی شد که کمیته امداد اعتبار
ساخت هزار و  ۲۵۰واحد را برای محرومان تحت حمایت خود جذب کرد« .الهی راد» اضافه کرد:
اکنون  ۴۰۰واحد مسکونی از طریق تفاهمنامه با بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان برای مددجویان
شهرستان مانه و سملقان در حال احداث است.

احیای اعتبارات بازآفرینی شهری اسفراین
نجفیان -شهردار اسفراین از احیای اعتبارات بازآفرینی شهری اسفراین خبر داد.این خبر را
«محسن لعل قادری» ،شهردار اسفراین اعالم و مطرح کرد :این اعتبارات برای اجرای  ۳پروژه
شهری هزینه خواهد شد.وی خاطر نشان کرد :با احیای ردیف اعتباری بازآفرینی شهری اسفراین
طی امسال ۱۹ ،میلیارد ریال برای صرف در این حوزه اختصاص یافت و ابالغ شد.

آشکارسازی  17نقطه پرتصادف محورهای شیروان
 17نقطه پرتصادف محورهای شهرستان شیروان آشکارسازی شد«.جوان» ،مدیر راهداری و حمل
و نقل جاده ای شیروان گفت :پس از شناسایی  17نقطه پرتصادف در جاده های این شهرستان،
آشکارسازی و ایمن سازی اولیه انجام شد که عمده این نقاط در بزرگراه آسیایی ،اوغاز ،گلیان و
لوجلی رفع شده است و طی یک سال آینده ایمن سازی به طور کامل انجام می شود.

خسارت خشکسالی به
مناطق بیابانی
خشکسالی و کمبود بــارش بــه مناطق بیابانی
استان خسارت زده است«.یزدانی» ،مسئول بیابان
زدایی اداره کل منابع طبیعی استان با اعالم این
مطلب و با اشاره به این که محدوده داخلی بیابان
های استان به دلیل خشکسالی و کمبود بارندگی
ها دستخوش تغییرات شده اســت ،اضافه کرد:
کیفیت پوشش گیاهی این مناطق و میزان آن نیز
کاهش پیدا کــرده اســت.وی با بیان این که آفت
های بیابانی در خشکسالی ها افزایش پیدا می
کند ،ادامــه داد :جنگل هــای دســت کاشت این
مناطق هم دچار آفت و با بهره بــرداری به میزان
سال گذشته به پوشش گیاهی موجود خسارت
وارد شده است.این مسئول با بیان این که نظارت
بر چــرای دام را افزایش داده ایم تا این موضوع
مدیریت شــود ،اضافه کــرد :نظارت ها بر رعایت
ظرفیت چرا در این مناطق است و کارشناسان
نیز در حال بررسی میزان و نوع آفت ها در منطقه
هستند.

کرونا؛ یک فوتی دیگر
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده ،طی
24ساعت منتهی به ظهر چهارشنبه ،متاسفانه یک
نفر دیگر از بیماران مبتال به کرونا در استان فوت
شد .دکتر «هاشمی» ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی گفت :با بستری  44بیمار جدید
در همین مدت 209بیمار دارای عالیم کووید 19
در بیمارستان های استان بستری بودند.

معدوم سازی  3تن فراورده
خام دامی

 3تن فراورده خام دامی فاسد در بجنورد معدوم
شد.بنابر اعالم روابط عمومی شبکه دام پزشکی
شهرستان بجنورد ،از مجموع  640مرکز تولید،
نگهداری ،حمل و عرضه فراورده های خام دامی،
طی  2ماه  2هزار و  483مورد بازرسی انجام41 ،
مرکز متخلف شناسایی و  55هزار و  609کیلوگرم
انواع فراورده مشکوک کشف و ضبط موقت شد .بر
پایه این خبر ،از این میزان 3 ،هزار و  710کیلوگرم
پس از  28مورد نمونه برداری و انجام آزمایش های
الزم ،غیرقابل مصرف تشخیص و با رعایت موازین
بهداشتی ،معدوم و برای بقیه آن دستور مصرف
مشروط داده شد.این خبر حاکی است ،حدود 3
تن فراورده خام دامی از چرخه مصرف خارج شد
و  5مرکز متخلف بهداشتی به مراجع ذی صالح
معرفی شدند.

