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بفرستید

 I Iسد معبر

مسئوالن شهری بجنورد به موضوع سد معبر در
خیابان های اصلی شهر مانند شریعتی ،شهید
بهشتی و  17شهریور توجه کنند.

خبر
مراسم چهلم سردار دل ها امشب برگزار می شود

اربعین رسید

مراسم چهلمین روز شهادت سردار دل ها امشب
دربجنورد برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ما،
مراسم اربعین شهادت سپهبد شهید حاج «قاسم
سلیمانی» بعد از نماز مغرب و عشا در حرم امامزاده
سیدعباس(ع) برگزار می شود.

 I Iگرمه معطر به عطر سردار

مــحــمــودیــان -مــراســم چهلمین روز شــهــادت
سردار دل ها ،سپهبد شهید «سلیمانی» در گرمه
برگزار شــد .حجتاالسالم «لونی» عضو هیئت
رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حــوزه
علمیه قم در ایــن مراسم ،زنــده نگه داشتن نام
سردار بزرگ اسالم را وظیفه همه مردم دانست
و گفت :فداکاری ها و رشادت های سردار شهید
«سلیمانی» و یارانش بود که امروز ما این امنیت را
در کشور داریم.

خراسان شمالی  44سال پیش
در روزنامه

پیروزی های چوخه کاران
بجنورد ،شیروان و اسفراین

روزنامه خراسان در شماره  7559که  19تیر
 1354به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه 2
از پیروزی های چوخه کاران بجنورد ،شیروان
و اسفراین در مسابقات استانی خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم« :اولین دور
مسابقات کشتی باچوخه قهرمانی خراسان
در بخش تــبــادکــان مشهد زیــر نظر هیئت
کشتی استان انجام شد و این نتایج بدست
آمد :محمدرضا رستگار از بجنورد ،محمود
ضرغامی از اسفراین ،علی زمانی از شیروان،
نصرت ا ...اوغازیان و عزت ا ...اوغازیان از
شیروان ،درتومی از بجنورد ،محمدعلی یاری
از اسفراین ،رمضانعلی شکفته از قوچان و
عزیزا ...نظری از تبادکان بر حریفان خود
پیروز شدند».

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شنیده های انتخاباتی

رئیس ستاد انتخابات در جمع رأی اولی ها تبیین کرد:

تعیین سرنوشت با انتخابات؛ بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی
محمد آگاهی -تعیین سرنوشت مــردم توسط خود
مــردم ،بــزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی است.
رئیس ستاد انتخابات اســتــان در همایش حضور
رأی اولی ها با بیان این مطلب ،افــزود :در زمانه ای
هستیم که باید قدر این ایام و روزگار را که با نثار خون
فرزندان این مرز و بوم به دست آمده است ،بدانیم.

«حیاتی» افــزود :هم اکنون در شرایط استقالل و به
دور از وابستگی به اجنبی ها می توانیم سرنوشت خود
را تعیین کنیم در حالی که پیش از پیروزی انقالب
اسالمی این اجنبی ها بودند که برای ما تصمیم می
گرفتند .وی با بیان این که به نمایندگانی خداترس،
شجاع و در تراز جمهوری اسالمی نیازمندیم ،خطاب

گردونه افزایش قیمت ،این بار در بازار گل
شیری -قیمت برخی گل ها در آستانه روز زن و مادر
افزایش یافته اســت.در حالی که قیمت هر شاخه
گل رز که از پرطرفدارترین انواع گل هاست تا هفته
گذشته به  8هزار تومان رسیده بود اما با نزدیک شدن
به روز مادر قیمت ها سیر صعودی پیدا کرده است.
شهروندانی که این روزها بیشتر از گذشته در حال
رفت و آمد به گل فروشی ها بودند و جویای قیمت ها

می شدند با شنیدن قیمت ها اگرچه در ابتدا شگفت
زده می شدند اما ترجیح می دادند چند شاخه گل
رز یا سبدهای گل زیبایی را که به همین مناسبت
تهیه شده بود ،خریداری کنند.یکی از شهروندان
بجنوردی که قیمت  12هزار تومانی برای هر شاخه
گل میخک را اجحاف در حق مــردم می دانست،
گفت :با این که چند روز قبل قیمت هر شاخه گل

امدادرسانی به  235گرفتار
در یخبندان

صدیقی 235 -نفر از مسافران که طی سه شنبه
شب به علت بارش برف و یخبندان در محورهای
کوهستانی خراسان شمالی غافلگیر شده بودند
توسط تیم واکنش سریع هــال احمر خراسان

به رأی اولی ها تصریح کرد :شما رأی اولی ها مراقب
باشید آن چه را که مدنظر نظام و رهبری است تبیین
شود و در این راستا قدم بردارید تا در راه اعتالی این
نظام پیروز باشیم .مدیرکل آموزش و پرورش استان
هم در این همایش گفت 98 :هزار نفر از دانش آموزان
استان در  4تشکل عضویت دارند«.عباس سعیدی» با

میخک  7تا  8هزار تومان بود اما اکنون افزایش یافته
است و متأسفانه گردونه گرانی در بازار تمام اقالم و
کاالها همین گونه است و در هر مناسبتی با افزایش
قیمت ها مواجه می شویم.یکی از گل فروشان هم
که در حال تزیین دسته گل برای مشتری خود بود،
گفت :این روزها به مناسبت روز مادر قیمت گل رز و
برخی دیگر انواع گل ها افزایش یافته است.در این
میان رئیس اتحادیه گل فروشان بجنورد هم گفت:
روز مادر پرتأثیرترین مناسبت در افزایش قیمت گل

شمالی امدادرسانی شدند .به گفته معاون امداد
و نجات هالل احمر خراسان شمالی ،با توجه به
بارش برف در سه شنبه شب که موجب یخبندان
در محورهای کوهستانی شد به بیش از  40خودرو

بیان این که تشکل های سازمان دانش آموزی ،بسیج
دانش آمــوزی ،اتحادیه انجمن های اسالمی و هالل
احمر از جمله تشکل های فعال در مــدارس استان
هستند ،افزود :تشکل های دانش آموزی باید بر اوضاع
و احوال کشور تسلط و آگاهی بیشتری داشته باشند
تا به موقع بتوانند از اهداف خود دفاع منطقی کنند.

است«.آذری» افزود :به مناسبت روز مادر قیمت گل
در مرکز خرید افزایش یافته است.وی با بیان این که
میزان رشد گل در گلخانه و در فصل زمستان افت
دارد ،گفت :اگر روز مــادر در فصل تابستان باشد
احتمال این که قیمت گل افزایش پیدا کند به صفر
می رسد اما در فصل زمستان گلخانه داران برای این
که بتوانند بازار گل روز مادر را تأمین کنند و از آن جا
که هزینه حامل های انرژی افزایش می یابد همین
مسئله در افزایش قیمت گل تأثیر می گذارد.

در محور بجنورد به آشخانه (گردنه امین ا )...و
محور بجنورد به اسفراین (گردنه اسدلی) که دو
اتوبوس نیز در میان آن ها گرفتار کوالک شدند،
امداد رسانی شد.

#کاالی_استاندارد_ایرانی_میخرم

نکات مهم استانداردهای ملی
(سامانه سفیر)

www.nkh-isiri.ir

دریافت رایگان آخرین تغییرات متن
استانداردهای ملی

http://standard.isiri.gov.ir

فلزات گران بها (طال ،نقره و )...مطابق استاندارد ملی2132
نکات قابل توجه بــرای استفاده کنندگان از فلزات گــران بها (طــا ،نقره و )...مطابق استاندارد
ملی:2132
عیار :مقدار فلزات گران بهای اندازه گیری شده نسبت به وزن کل آلیاژ است.عیار برحسب قسمت در هزار بیان می شود .مثال طالی  750یا همان  18عیار 750 ،قسمت در هزارآن طال است و  250قسمت آن سایر فلزات مورد استفاده در طال هستند .عیار سکه های بهار آزادی
 900است.
عیار آلیاژ طال موجود در بازار ایران( 750 :مصنوعات طالی موجود در بازار) و  833و 916
یکی از روش های انــدازه گیری مقدار طال در آلیاژ یا تعیین عیار طال به صورت استاندارد روشکوپالسیون است.
مصنوعاتی که عیاری منطبق با عیارهای رسمی ایران داشته باشد با استفاده از عالیم زیر انگ گذاریمی شود:
-کد شناسایی :کدی است که واحد های تولید کننده مصنوعات طال ملزم به حک کردن آن بر روی همه

I Iمشاجره

گفته می شود دو کاندیدای نمایندگی مجلس
شــورای اسالمی به دلیل تبلیغات در قالب یک
کسب و کار مشاجره کرده اند.

 I Iوعده های اداری

شنیده شده است یکی از نامزدهای بهارستان
در فــاروج و طرفدارانش بــرای جمع کــردن آرا،
به افــرادی که مشکالت اداری دارنــد وعــده حل
مشکل را در قبال رأی دادن و انتخاب وی به عنوان
نماینده داده اند.

 I Iکفش های نامزد

گفته مــی شــود در تبلیغات یکی از نامزدها،
طرفدارانش می گویند وی در گذشته کفش های
خود را به فردی که کفش نداشته و او را به اتاق
کارش آورده بودند ،داده است و شب ها به محل
سکونت متکدیان و کسانی که سرپناه ندارند ،سر
می زده است.
ﺍ ﺍشنیده شــده اســت در راســتــای وعـــده های
انتخاباتی ،برخی کاندیداها نام  2شهر را به یک
باره از طرف خود به شهرستان تغییر داده اند.

 I Iذکر خیر

گفته می شود یک نامزد در یکی از شهرها 500
هزار تومان پول داده تا ذکر خیری از او در مراسم
شهروندان شود.

شنیده می شود طــرفــداران یکی از نامزدها به
تعدادی از روستاییان  50هزار تومان به عنوان
هدیه داده است تا به او رأی دهند.

هم استانی گرامی ،برای آگاهی از نکات مهم استاندارد طال ،آسانسور ،مراکز تفریحی و ...به نشانی www.nkh-isiri.irبخش فرمها -قسمت
با ارسال کد ده رقمی ذیل عالمت استاندارد به سامانه پیامکی  ، 10001517از اصالت عالمت استاندارد روی کاال مطمئن شوید.

شنیده ها حاکی از آن است که در آستانه انتخابات،
چند تن از کاندیداها ضمن تماس با چند تن از
هنرمندان خواستار تشکیل کمیته هنرمندان به
منظور آشنایی با مشکالت و معضالت این قشر و در
واقع با هدف جذب آرا شدند.

 I Iخرید رأی

با استاندارد بیشتر آشناشویم

ترویج فرهنگ استاندارد و برای دریافت رایگان آخرین تغییرات متن استانداردهای ملی به نشانی  standard. isiri.gov.irمراجعه فرمایید.

 I Iکمیتههنرمندان

مصنوعات تولیدی خود می باشند که از دو بخش حرف و عدد تشکیل شده است .حرف آن نشان دهنده
استان تولید کننده طال و عدد آن نشان دهنده اولویت واحد تولید کننده آن استان است .به طور مثال
کد  T20نشان دهنده این است که طال در استان تهران تولید شده و واحد تولیدی بیستم استان تهران
این طال را تولید کرده است.
یا n1نشان دهنده این است که طال در استان خراسان شمالی تولید شده و اولین واحد تولیدی استان
خراسان شمالی است .حروف انگلیسی ( Kخراسان رضوی)  (Tتهران) ( Eاصفهان) و  ...مربوط به
حروف اول واحدهای تولید کننده طال است.
واحدهای طال فروشی ملزم به فروش طال با کد شناسایی هستند و در صورت عرضه طال بدون کدشناسایی برابر قانون با واحد صنفی رفتار خواهد شد.
مشتریان در هنگام خرید باید به کد شناسایی طالی خریداری شده همراه با فاکتور معتبر دقت کنند.
در صورت کم بودن عیار مصنوع خریداری شده از طریق واحد صنفی فروشنده طال و با توجه به کد
شناسایی آن ،با واحد تولیدی آن مستقر در سایر استان ها برخورد قانونی انجام میشود.

 I Iبیانیه یک تشکل

گفته می شود یک تشکل تخصصی در فاروج قرار
است بیانیه خود را در حمایت از یک کاندیدای
خاص به شکل رسمی اعالم کند.

 I Iنامهخانوادگی

شنیده شــده است یکی از اعضای خــانــواده یک
کاندیدا نامه ای در حمایت از او نوشته و آن را در
فضای مجازی منتشر کرده است.

 I Iانصراف یک نماینده

شنیده شده یکی از کاندیداهای یازدهمین دوره
انتخاباتمجلسشورایاسالمیدرگرمهانصرافداد.

 I Iحلیمتبلیغاتی

گفته می شود یکی از نامزدها دست به ابتکار زده
و به جای توزیع غذای رستورانی طبق برنامه ریزی
هر بار در یک محله حاشیه شهر در شب اقدام به
دادن حلیم به خانواده های کم بضاعت می کند
و وعده تغییر و توسعه محله در صورت پیروزی در
انتخابات را می دهد.

