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

● ● بعضی از بانک ها ساالنه مبلغی را برای ارسال
پیامک از مشتریان خــود دریافت می کنند در
حالی که سیستم ارســال پیامک همیشه فعال
نیست و هر چند وقت یک بار باید صورت حساب
بگیریم تا فعال شود.
● ● از طرف عده ای از ساکنان و کسبه جاجرم از
اعضای شورای شهر ،شهردار و پلیس راهنمایی
و رانندگی این شهر برای دو طرفه کردن خیابان
شهید بهشتی کمال تشکر را داریــم .یک طرفه
بودن خیابان مشکالت و خطرات عدیده ای ایجاد
کرده بود به خصوص در کوچه ها.
● ● شهریه ای که مراکز و موسسات آمــوزشــی در
ایام تابستان برای ثبت نام می گیرند بر اساس
چه فرمولی است که هر کدام از آن ها ساز خود
را می زنند؟ آیا بر این مراکز نظارت می شود و
عملکردشان واقعی است؟

خراسان شمالی  47سال پیش
در روزنامه

بهره برداری از
دبیرستان و کودکستان
در شیروان

روزنامه خراسان در شماره  6819که 11
دی  1351به چــاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از بهره برداری از یک دبیرستان و
کودکستان در شیروان خبر داده است .در
این مطلب می خوانیم« :ساختمان یکباب
دبیرستان دخترانه کــه از چندی قبل در
شهرستان شیروان آغاز شده بود پایان یافت
و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفت .همچنین
یکباب کودکستان طی مراسمی گشایش
یافت و فعالیت هــای آمــوزشــی کودکستان
مزبور با پذیرفتن  30کودک آغاز گردید» .در
مطلبی دیگر در این صفحه آمده است« :اولین
دوره آموزشی سالیانه روسای نواحی ریشه
کنی ماالریا که با شرکت  22نفر از مسئولین
مــاالریــای نواحی قوچان ،مشهد ،بجنورد،
شــیــروان ،درگــز و اســفــرایــن در شهرستان
قوچان تشکیل شده بود به پایان رسید .در
این کالس آموزشی که بمدت  5روز ادامه
داشــت شرکت کنندگان بــا روشــهــای تــازه
بهداشتی در زمینه ریشه کنی ماالریا آشنائی
حاصل کردند و آموزش های الزم را درباره
سایر مسائل بهداشتی فرا گرفتند».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

همایش تکریم و بزرگداشت امامزادگان برگزار شد
مرتضوی -همزمان با دهه کرامت ،همایش استانی
تکریم و بزرگداشت امامزادگان در آستان امامزاده
سیدعباس(ع) بجنورد برگزار و در آن از هیئت امنا،
خادمان و خیران امامزادگان تجلیل شد.

قرآن و درس زندگی
و حکومت داری
نماینده ولی فقیه در استان در این همایش با یادآوری
این که به برکت انقالب اسالمی ،قــرآن وارد متن
زندگی ما و قانون اساسی ما با قـ�رآن عجین شد،
قرائت قرآن را برای یادگیری درس زندگی و حکومت
داری دانست.آیت ا« ...یعقوبی» افزود :استکبار می
خواست در این  40سال ما را زیر سلطه خود ببرد اما

زیر سایه قرآن زندگی کردیم که این از برکات انقالب
است .امام جمعه بجنورد ،قرآن را چراغ راه دانست و
به فیوضات آن در قالب جلسات قرآن اشاره و آن را
نشانه ای از به صحنه آمدن قرآن بیان کرد و از این
رو به این مقوله که فضای کشور ما قرآنی شده است
پرداخت و بر دست کم نگرفتن ظرفیت های قرآنی
استان تاکید کرد.

ضرورت پیروی عملی از سیره
ائمه اطهار(ع)
رئیس اداره امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه
کشور هم در این مراسم از امامزادگان به عنوان پایگاه

گزارشی از افزایش نرخ چای در بازار

یک استکان چای تلخ
شیری -بحث افزایش قیمت چای از  8 ،7ماه پیش مطرح بود و از
همان زمان هم شاهد افزایش تدریجی قیمت چای بودیم به طوری
که قیمت یک بسته چای  17تا  18هزار تومانی در قبل از عید به
 30هزار تومان در بعد از عید رسید و طی روزهــای اخیر هم شاهد
افزایش دو برابری قیمت این کاال هستیم که باعث وارد شدن شوک
به شهروندان شده است.شهروندی بجنوردی که به گفته خود یک
مارک چای را طی چند ماه اخیر به چندین قیمت آن هم با  2تا 3
هزار تومان افزایش در هر مرحله خریداری می کرد ،ناگهان هفته
گذشته با افزایش دو برابری قیمت چای مواجه شد و با وجود پرس و
جو از فروشگاه های مختلف ،چای با قیمت قدیم پیدا نکرد و ناگزیر
به خرید یک بسته چای به نرخ  62هزار و  200تومان شد.او اکنون
در این بازار پرتالطم احساس می کند صدایش به جایی نمی رسد و
حتی نمی تواند فرق بین گران شدن و گران فروشی را تشخیص دهد
به همین دلیل برای خرید هر کاالیی به چندین فروشگاه مراجعه می
کند تا از قیمت واقعی محصوالت مطلع شود.در این میان شهروندی

 ۳دستور کار اداره کل اوقاف
و امور خیریه

دیگر که معتقد است پشت پرده افزایش یک باره قیمت ها احتما ًال
دستانی وجود دارد ،گفت :زمانی که با قیمت  64هزار و  900تومانی
یک مارک چای مواجه شدم به تصور این که فروشنده گران فروشی
می کند از فروشگاه خارج شدم اما در فروشگاه های دیگر هم همین
وضعیت بود و علت این گرانی ها را هم نمی دانم و کسی هم پیگیر این
وضعیت نیست.با مطرح شدن افزایش نرخ ارز نیمایی برای واردات
برخی کاالهای اساسی در قبل از عید ،از همان زمان که هنوز نرخ ارز
نیمایی تغییر نکرده بود و چای با ارز  4200تومانی وارد می شد هر
دفعه  2تا  3هزار تومان به مبلغ چای افزوده می شد به طوری که قیمت
یک بسته چای که در قبل از عید  17تا  18هزار تومان بود به تدریج به
 30هزار تومان رسید و اکنون که نرخ ارز نیمایی افزایش یافته ،نرخ
چای نیز با افزایش دو برابری به باالی  60هزار تومان رسیده است.
یکی از خواربار فروشان مرکز استان که او نیز به شدت از افزایش
ناگهانی قیمت چای نگران است در این باره اظهارکرد :با این که نرخ
ارز نیمایی به تازگی به  8هزار تومان رسیده است اما برخی شرکت
های تولیدی از زمانی که بحث افزایش نرخ ارز نیمایی مطرح بود،
قیمت های شان را به تدریج افزایش دادنــد به طوری که یک بسته
چای  18هزار تومانی به تدریج به  30هزار تومان رسید و این روزها
که چای با ارز  8هزار تومان وارد می شود قیمت آن را به بهانه دو برابر
شدن نرخ ارز نیمایی دو برابر افزایش داده اند.به گفته «توکل» در ایام

رئیس کل دادگستری:

قانون عفاف و حجاب مسکوت گذاشته شده است
قانون عفاف و حجاب و نیز قانون حمایت از آمرین به
معروف و ناهیان از منکر مسکوت گذاشته شده است
و دستگاه های متولی این حوزه به وظایف خود عمل
نمی کنند .رئیس کل دادگستری خراسان شمالی
این مطلب را در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری اعالم کرد و ادامه داد :متأسفانه با وجود
تصریحات و تکالیف قانونی ،دستگاه های متولی این

نشر سیره اهل بیت(ع) یاد کرد و از این رو به فلسفه
زیــارت و حضور در امامزادگان که همان آشنایی با
معارف اهل بیت(ع) است ،پرداخت و از اهل بیت(ع)
به عنوان معلمان ،مترجمان و مفسران نام برد.حجت
االسالم «حسینی» این را هم گفت که هر آن چه از
رفتار ،گفتار و کردار ائمه معصومین(ع) مشاهده می
شود ،منطبق بر قرآن است و از این رو ارادت کالمی
به ائمه اطهار(ع) کافی نیست و الزم است همواره
پیرو عملی سبک و سیره آن بزرگان باشیم.

امر به درستی به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل نمی
کنند .حجت االســام «جعفری» این شرایط را قابل
قبول ندانست و انتظارش را از دستگاه های متولی این
گونه بیان کرد که قوانین و مقررات در حوزه عفاف و
حجاب روشن و گویا و تکالیف هر کدام از دستگاه ها
نیز در این خصوص مشخص است پس باید این دستگاه
ها به وظیفه خود عمل کنند .این مقام قضایی در بخش

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز با اشاره به
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ،تبدیل بقاع به
قطب های فرهنگی ،تربیت حافظان قرآن کریم و
ترویج سبک زندگی اسالمی را  3اقدام در دستور
کار این اداره کل بیان کرد.حجتاالسالم «آسوده»،
اج ــرای طــرح هــای اقتصادی در بقاع متبرکه را
از دیگر اقــدامــات اعــام کــرد و گفت :هــم اکنون
با هدف اشتغال زایــی و تحقق شعار رونــق تولید،
کشت زعفران در فــاروج ،پــرورش کرم ابریشم در
شیروان ،کشت پسته و زعفران در اسفراین و چندین
طرح توسعه ای و درآمدزایی در بقاع متبرکه سایر
شهرستان ها اجرا شده است.به گزارش خبرنگار
ما ،در این آیین از تعدادی از قاریان قرآن و اعضای
هیئت امنا ،خادمان و خیران امامزادگان تجلیل شد.

پس از نوروز یک شرکت تولیدی چای بدون داشتن نرخ مصوب ،به
افزایش نرخ تا  42هزار تومان اقدام کرد اما موفق نشد .هر محصولی
که گران می شود ،پیرو آن دیگر برندها نیز افزایش قیمت دارنــد و
نظارتی بر فعالیت آن ها وجود ندارد.او معتقد است :با این که تا چند
روز قبل هم چای با ارز  4200تومانی وارد می شد اما این محصول را
به شکل قطره چکانی و آن هم با افزایش تدریجی قیمت به بازار عرضه
می کردند و تنها در صورتی با قیمت کمتر محصول به بــازار عرضه
می شد که در کنار آن بادام زمینی و رب و دیگر محصوالت هم باید
خریداری می شد.وی اضافه کرد :تا زمانی که قیمت ها افزایش دو
برابری نداشت ،به شکل قطره چکانی در بازار توزیع می شد و عرضه
و تقاضا همخوانی نداشت اما اکنون که قیمت ها افزایش دو برابری
دارد به مقدار فراوان عرضه می شود که متأسفانه حاال وسع خرید به
مقدار زیاد را نداریم.به گفته وی ،اگر انصاف رعایت می شد و قیمت
ها افزایش تدریجی نداشت ،در شرایط فعلی قیمت هر بسته چای پس
از دو برابر شدن حداکثر باید  42هزار تومان می شد اما به  64هزار و
 900تومان و گاهی بیشتر از این مبلغ هم رسیده است در حالی که در
این مدت هیچ گونه ممانعتی با افزایش تدریجی قیمت ها نشد اما حاال
که قیمت ها افزایش دو برابری داشته دست اندرکاران برای توزیع
چای تعاونی اقدام می کنند که دردی را دوا نخواهد کرد در حالی که
نباید اجازه می دادند قیمت ها تا این حد افزایش یابد.

دیگری از سخنانش به انتقاد از ضعف عملکردی و عمل
نشدن به وظایف نظارتی دستگاه های اداری پرداخت.
به گفته او ،ضعف نظارتی دستگاه هــای اداری در
افزایش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی
استان تأثیرگذار بوده است .با وجود برخی هم افزایی
ها و همکاری ها با دستگاه قضایی اما سطح همکاری
ها با میزان نیازسنجی ها و انتظارات دستگاه قضایی
به هیچ وجه منطبق و متناسب نیست.وی همچنین با
بیان این که وضعیت کنونی در حوزه پیشگیری دارای
مشکالت و نارسایی های جدی است ،به نبود تناسب
عده و ُعده و کمبود منابع در اختیار قوه قضاییه با توجه

به ظرفیت های درونی دستگاه قضایی اشاره و با تأکید
بر ضرورت تقویت سطح اقدامات بازدارنده فرهنگی و
اجتماعی در جامعه از طریق مشارکت عمومی و تمام
دستگاه های ذی ربط ،حضور مفید ،مؤثر و حداکثری
نهادهای مسئول را بــرای رفــع مشکالت ایــن حوزه
خواستار شد.حجت االســام «جعفری» این نکته را
نیز یادآور شد که به همه دادستان ها و مدیران قضایی
ابــاغ شد در تمام سطوح با دستگاه هــای ذی ربط
مکاتبه داشته باشند و ضمن تأکید بر انجام وظایف
ذاتی و قانونی آن ها ،نتیجه را به حوزه ریاست دستگاه
قضایی استان گزارش دهند.

اخبار
همزمان با سفر دولت انجام می شود

کلنگ زنی  2پروژه
هواشناسی

دمای هوا فردا به باالی  40درجه می رسد
شــیــری -دو پــروژه مرکز تحقیقات هواشناسی
کــاربــردی و ایستگاه هواشناسی فرودگاهی از
جمله پروژه هایی است که در سفر رئیس جمهور به
استان کلنگ زنی می شود.

مدیرکلهواشناسیخراسانشمالیبابیاناینمطلب
در جمع خبرنگاران ،به میزان بارندگی ها و درجه دما
در  3ماه امسال که نسبت به سال گذشته و آمار بلند
مدت تغییراتی داشت ،اشاره کرد و از همکاران خود
و خبرنگارانی که در اطالع رسانی آن ها را یاری کرده
بودند تا میزان خسارت ها به حداقل برسد تشکر کرد
و از همان ابتدا با ارائــه گــزارش عملکردی از میزان
بارندگی ها و درجه دما ،آن را با سال گذشته و آمار بلند
مدت مقایسه کرد و گفت :پیش بینی می شود میزان
بارش ها در تیر امسال نرمال باشد اما درجه دما در
تابستان امسال نیم تا یک درجه و در نقاط غربی استان
تا دو درجه افزایش داشته باشد«.بیجندی» حتی پیش
بینی بارش های بدون تأخیر در پاییز را هم خبر خوشی
برای کشاورزان استان دانست و در عین حال میزان
دمای هوا را در سال زراعی  97 -98حدود  12درجه
و در سال زراعی  13 ، 96-97درجه ذکر کرد.وی
گفت :نیاز است سامانه رادار تجهیز و سنجنده های
زمینی تکمیل شود و در سفر رئیس جمهور ایستگاه
هواشناسی جاده ای گردنه امین ا ...نیز افتتاح خواهد
شد و دیگر ایستگاه ها هم در شبکه سامان دهی
هستند«.هاشمی» رئیس اداره پیش بینی هواشناسی
خراسان شمالی نیز با اشاره به وضعیت دمای هوا در
چند روز اخیر ،از افزایش دما تا باالی  40درجه در
روزهای جمعه و شنبه خبر داد.

پسران پینگ پنگ باز
در تور ایرانی
پــســران پینگ پنگ بــاز اســتــان ب ــرای شــرکــت در
مسابقات کشوری تور ایرانی راهــی تهران شدند.
مربی و سرپرست اعزامی به این مسابقات از اعزام تیم
پسران در رده سنی نوجوانان به مسابقات تنیس روی
میز خبر داد.سیدی افزود :مهران ایرانی ،علی ندایی،
عماد اکبریان و امیرمحمد کمالی  4بازیکنی هستند
که برای این مسابقه انتخاب شده و ثبت نام کرده اند.

