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

 I Iکودکان کار

در سرمای استخوان سوز زمستان ،کودکانی را
می بینم که بدون لباس و پوشش مناسب کار می
کنند .لطف ًا دستگاه های حمایتی ورود و از آن ها
حمایت کنند.

 I Iترکیدگیلوله

حدود  4ماه پیش یکی از لوله های توزیع آب در
روستای گریوان در زیرزمین ام نشت کرد و موجب
شد عالوه بر هدر رفتن آب به علت ناهموار بودن
کوچه ،از زیر ساختمانم به شکل چشمه خارج شود
که این موضوع باعث وارد شدن آسیب جدی و
ریزش بخشی از آن شده است .با وجود پیگیری از
آبفار اما اقدامی انجام نشده است.

اخبار

پیام سردار «سالمی» به
مناسبت سالروز شهادت
شهید «امانی»

سردار «سالمی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با ارسال پیامی سالروز شهادت تنها خبرنگار
شهید استان ،شهید «محمدرضا امانی» را تبریک و
تسلیت گفت .در پیامی که از سوی سرلشکر پاسدار
«حسین سالمی» بــرای بــرادر شهید امانی ارسال
شده ،آمده است« :بر خود فرض می دانم سالروز
شهادت شهید واالمــقــام محمد امانی را خدمت
خانواده معظم ایشان تبریک و تسلیت عرض نمایم.
خداوند روح پرفتوح این شهید را با سرور و ساالر
شهیدان ابا عبدا ...الحسین محشور فرماید».شهید
محمدرضا (میثم) امانی ،خبرنگار شهید روزنامه
خراسان  26دی  1365در عملیات کربالی  5در
منطقه شلمچه به شهادت رسید.

جوی نسبت ًا ناپایدار تا فردا
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بیانگر جوی نسبت ًا
ناپایدار تا فردا در منطقه است.
به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
استان ،پدیده غالب برای چهارشنبه (امروز) وزش
باد و به تدریج افزایش ابر و برای پنج شنبه (فردا)
در پاره ای از نقاط بارش برف و در ارتفاعات مه
خواهد بود« .هادی زاده» افزود :کماکان دما در
لحظات صبحگاهی تا اواخر هفته زیر صفر درجه
خواهد بود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مجازی های داغ

پویش برای کمک

برخی از دالیل رد صالحیت نامزدها

باوجود اعالم تأیید صالحیتها در  3حوزه انتخابیه
بجنورد ،اسفراین و شیروان و گمانه زنیهای صورت
گرفته هنوز  9نفر از افــرادی که در حــوزه انتخابیه
بجنورد تأیید صالحیت شدهاند ،ناشناس هستند.
هر چند فرمانداریها اسامی را صرف ًا به کاندیدای
مورد نظر اعالم میکنند اما در ساعات اولیه اسامی
کاندیداهای دو حــوزه انتخابیه شیروان و اسفراین
در فضای مجازی منتشر شد ولی در حوزه انتخابیه
بجنورد نامی از  9کاندیدا منتشر نشد و بسیاری
از مردم و فعاالن فضای مجازی نمیدانند
ایــن افــراد چه کسانی هستند .هر چند
ظاهر ًا این  9کاندیدا به معرفی خود در
فضای مجازی عالقه ای ندارند اما با
گمانهزنیهایی که اکنون از سوی برخی
فــعــاالن فــضــای مــجــازی انجام
مـــیشـــود ش ــای ــد طی
روزهـــای آیــنــده نام
سایر کاندیداهای
تأییدشده بــرای

مــردم مشخص شــود.در این بین در حالی که گفته
می شد صالحیت یکی از نمایندگان سابق مجلس در
حوزه انتخابیه بجنورد احراز نشده است اما به نقل از
وی اعالم شده تأیید صالحیت شده است.عضوگیری
وقت و بی وقت در کانال های مجازی برخی نامزدهای
انتخاباتی همچنان داغ و همین موضوع موجب تکدر
خاطر افــرادی شده است که با وجود خروج از گروه
حامیان برخی نامزدها دوباره توسط ادمین و اعضا به
عضویت آن ها درمی آیند.

 I Iبایدها و نباید های انتخاباتی

در همین حــال ،رئیس ستاد انتخابات
خــراســان شمالی ،علت رد صالحیت
برخی نامزدهای انتخاباتی را اعالم
کرد.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استاندار خراسان شمالی در
نشست تعاملی هیئت
هــــــای اجـــــرایـــــی،
نظارت و بازرسی
انــــتــــخــــابــــات

شهرستان اسفراین گفت :مسائل مالی ،اخالقی،
قانون گریزی ،بداخالقی های انتخاباتی و مبادرت
به ورود پول های کثیف به انتخابات از دالیل رد یا
احراز نشدن صالحیت کاندیداهاست .دکتر «ولی
ا ...حیاتی» افزود :اگر اقدامی کردیم مسئولیت را
می پذیریم و باید بگوییم بررسی صالحیت ها به هیچ
وجه سیاسی نبوده است.
وی با اشاره به این که دشمن به دنبال این است که
مشارکت مردم در انتخابات را کم رنگ جلوه دهد،
افزود :مردم نشان داده اند در بزنگاه های حساس،
از مسئوالن پیشگام تر و پیشتازتر بــوده انــد.وی با
بازخوانی بایدها و نباید های انتخاباتی به ضوابط
راه اندازی ستادهای انتخاباتی نامزدها اشاره و بر
حرکت در مسیر مدار قانون از سوی انتخاب کنندگان
و انتخاب شوندگان تاکید کرد .رئیس ستاد انتخابات
استان ،توهین ،تخریب و تشویش اذهــان عمومی
را خط قرمزهای فضای مجازی دانست و اتحاد،
انسجام و وفــاق ملی را نیاز امــروز جامعه برشمرد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان

شمالی در این جلسه به رد صالحیت  ۵۰داوطلب،
احــراز نشدن صالحیت  ۳۸نامزد و انــصــراف ۱۲
نفر و شکایت نکردن  ۴نفر به رد صالحیت شان در
هیئت های اجرایی اشاره و خاطر نشان کرد :از میان
 ۱۴۰داوطلبی که برای تصاحب کرسی های مجلس
شورای اسالمی ثبت نام کردند در نهایت صالحیت
 ۳۶نفر تایید شد«.عابدی مقدم» به اختالف نظر ۳۰
درصدی هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت
در رونــد بــررســی صالحیت هــا اش ــاره کرد«.طاهر
رستمی» فرماندار اسفراین در این نشست از تدارک
 ۱۱۹شعبه اخــذ رای ب ــرای بــرگــزاری انتخابات
پیش روی مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای
مجلس خبرگان رهبری در این حوزه انتخابیه خبر
داد«.عبدالرحمن دلــخــواه» رئیس هیئت نظارت
انتخابات اسفراین هم در ایــن نشست از اعضای
هیئت های اجرایی ،نظارت و بازرسی خواست در
مسئله تنویر افکار عمومی درباره رد یا احراز نشدن
صالحیت ها به هیئت نظارت کمک کنند و توپ را
فقط در زمین هیئت نظارت نیندازند.

گزارش خبری

تخم مرغ روی ترازوی نوسان قیمت
شیری -تخم مــرغ یکی از کــاالهــای پرمصرف
محسوب و قیمت آن با توجه به عرضه و تقاضا
نوسانی می شــود .همواره در فصول سرد سال،
قیمت ایــن محصول رونــد صــعــودی را در پیش
میگیرد به طــوری که برخی شهروندان از ثابت
نبودن نرخ آن گالیه مند می شوند.
روز گذشته شهروندی که یک شانه تخم مرغ را 22
هــزار تومان خریداری کــرده بــود ،گفت :به دلیل
مصرف بــاال ماهانه دو شانه تخم مــرغ خریداری
می کنم که متأسفانه هیچ زمانی قیمت ها یکسان
نیست.وی افــزود 2 :ماه پیش با این که نرخ تخم

مرغ کیلویی  8هزار و  200تومان اعالم شده بود
یک شانه تخم مرغ  2کیلویی را  18هزار و 700
تومان خریداری کردم و اعتراضم به قیمت آن نتیجه
ای نداشت.یکی دیگر از شهروندان که نوسان زیاد
قیمت تخم مرغ را عامل نبود برنامه ریزی مناسب
می دانست ،گفت :اگر برنامه ریزی مناسبی وجود
داشته باشد نباید قیمت یک محصول پرمصرف که
همواره در دسترس است دایم در نوسان باشد.او
اضافه کرد :این محصول نوسان دارد و قیمت ثابتی
برای آن در نظر گرفته نشده و متأسفانه این شرایط
باعث سودجویی برخی فرصت طلبان شده است.
وی خاطرنشان کرد :در حالی که دوشنبه قیمت هر

کیلو تخم مرغ  8هزار و  800تومان بود سه شنبه
یک باره قیمت آن به  9200تومان رسید البته این
قیمتی است که اعالم می شود گاهی در هنگام
فروش ،بیشتر گفته می شود.
یکی از فروشندگان در این باره گفت :قیمت تخم
مرغ روزانه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود
بنابراین هر روزی که تقاضا باال باشد قیمت افزایش
می یابد.
وی خاطرنشان کــرد :بــرای ایــن کــه قیمت این
محصول تثبیت شود باید ستاد تنظیم بــازار وارد
عمل شــود و زمانی که قیمت ها رونــد صعودی
دارد با واردات تخم مرغ از گرانی بیش از حد آن
جلوگیری کند چون در غیر این صورت کسبه فقط
با اعمال سود قانونی به فروش با قیمت های روز
اقدام می کنند.در این میان رئیس اتحادیه مرغ

فروشان ،قصابی ها و تخم مرغ فروشان بجنورد
با بیان این که قیمت تخم مرغ بر اساس عرضه و
تقاضا تعیین می شود ،افزود :در فصولی که روند
تقاضای تخم مــرغ افزایشی اســت قیمت آن باال
می رود و سه شنبه قیمت هر کیلو تخم مرغ برای
مصرف کننده  400تومان افزایش داشت.
«حسین قاسم زاده» با بیان این که قیمت مصوبی
برای تخم مرغ نداریم ،خاطرنشان کرد :با شرایط
موجود نمی توان قیمت تخم مرغ را در روزهای
آینده پیش بینی کرد و همچنان براساس نرخ روز
در بازار عرضه خواهد شد.وی افزود :میزان تولید
تخم مرغ در استان بسیار اندک است و نیاز استان
از استان های همجوار تأمین می شود بنابراین
عالوه بر عرضه و تقاضا ،هزینه های حمل و نقل بر
قیمت آن تأثیرگذار است.

افتتاح خانه گفتمان معماری استان
طی مراسمی ،خانه گفتمان معماری خراسان شمالی
افتتاحشد؛مکانیکهبهگفتهرئیسسازماننظاممهندسی
ساختمان استان ،اولین خانه گفتمان معماری در کشور

است.به گفته «رمضانی» رئیس این سازمان ،خانه گفتمان
معماری از اولویت های این نهاد در سال  ۹۸و با هدف
کیفیت بخشیدن به زندگی مردم راه اندازی شده است.

وی بر این نکته هم تاکید کرد که معمار باید ذهن اجتماعی
و خالقی داشته باشد و اگر می خواهد به شخصی ،منطقه
ای یا فرهنگی فکر کند باید همه جوانب کار را در نظر

جواد آگاهی

بگیرد سپس با نگاه معمارانه خود اثری را خلق کند.در
این مراسم همچنین «راحله باباپور» به عنوان مسئول
خانه گفتمان معماری خراسان شمالی منصوب شد.

این روزها و پس از وقوع سیل ویرانگر در سیستان
و بلوچستان ،گروههای مختلف در فضای مجازی
استان با جمعآوری کمکهای نقدی و غیر نقدی
توانستهاند به بخشی از سیلزدگان امدادرسانی
کنند.
جــوانــان خــراســان شمالی در شهرهای مختلف
استان با اطالع رسانی در فضای مجازی نقش به
سزایی در امداد رسانی داشتند و فضای مجازی را
به حقیقتی از جنس کمک تبدیل کردند.

یک احتمال انتخاباتی
یکی از کانالهای فضای مجازی ،مطلبی را انتشار
داد که در آن آمده است :با اعالم تأیید صالحیتها
در  3حوزه بجنورد ،اسفراین و شیروان اگر روند
تأیید صالحیتها تغییر نکند احتمال م ـیرود
شورای اصالحطلبان در بجنورد تک کاندیدا باشد
و در حوزه های دیگر گزینهای را معرفی نکند .این
کانال در ادامه آورده است که با این شرایط ،دامنه
انتخاب اصالح طلبان وسیع نخواهد بود.

خراسان شمالی  ۴۵سال پیش
در روزنامه

درخواست برای تسهیالت
خانه سازی در اسفراین
روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  7413که
 19دی  1353به چاپ رسید ،در مطلبی
در ستون «خبرهای شهرستانها» از ارائــه
درخــواســت بــرای تسهیالت خانه ســازی در
اسفراین خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :هشتاد و پنجمین
جلسه انجمن شهرستان {اسفراین} با حضور
اعضاء تشکیل شد.
در ایــن جلسه {رئــیــس انجمن} در ابتداء
اظهارداشت :سهمیه انجمن شهرستان از
بابت عوارض گذرنامه حجاج در سال جاری
هنوز نرسیده است.
{تعدادی از اعضای} انجمن یــادآور شدند:
طبقه کشاورز و اصناف و کارمندان دولت
نمیتوانند از وامهائیکه بانکها جهت مسکن
باشخاص میدهند استفاده نمایند خوبست
استانداری و انجمن استان و رئیس قسمت
انجمنهای شهرستان و استان باین پیشنهاد
عطف توجه نموده با اقداماتی که معمول
مــیــدارنــد اهــالــی بتوانند از تسهیالتی که
بانکهای مزبور جهت خانه سازی قائلند بهره
مند شوند».

