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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

فهرست نمایندگان مجلس شورای اسالمی در استان به کلی تغییر کرد
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iخیابان «عدالت» را آسفالت کنید

از شــهــرداری فــاروج خواهشمندیم بــرای مرمت
آسفالت و تابلوی خیابان عدالت اقدام کند.

 I Iپاک سازی شهر از تبلیغات

فضای سبز و مسیر کاشت شمشادها در خیابان
امیریه شمالی بجنورد در روز شنبه ،محلی برای
پوسترهای تبلیغاتی تکه پاره شده بود ،ای کاش
کمی هم به فکر نظافت شهرمان بودیم.

خبر

ردای نمایندگی خبرگان
در استان بر دوش آیت ا...
فیاضی نشست
ردای نمایندگی مجلس خبرگان در استان بر
دوش آیت ا« ...غالمرضا فیاضی» نشست .در پی
شمارش آرای انتخابات میان دوره ای مجلس
خبرگان رهبری ،آیت ا« ...غالمرضا فیاضی» به
عنوان نماینده مردم استان خراسان شمالی در
این مجلس انتخاب شد.

تازه نفس ها در بهارستان

سوت پایان ماراتن انتخابات در خراسان شمالی با
معرفی منتخبان مــردم شهرستان هــای اســتــان در
مجلس ش ــورای اســامــی بــه صــدا درآمـــد .نگاهی به
فهرست منتخبان بهارستان نشان می دهد که ترکیب
نمایندگان شهرستان های استان در مجلس یازدهم
کام ً
ال جدید است و هیچ یک از نمایندگان فعلی استان
در خانه ملت ،نتوانستند باری دیگر مسافر بهارستان
شوند و چهره های جدیدی از این خطه ،روی صندلی
های سبز مجلس شورای اسالمی خواهند نشست .پس
از شمارش آرا مشخص شد مردم حوزه انتخابیه بجنورد
شامل شهرستان های بجنورد ،گرمه ،جاجرم ،مانه و
سملقان و راز و جرگالن «سید محمد پاکمهر» و «محمد
وحیدی» را راهی خانه ملت کردند .از سوی دیگر «علی

جدی» در حوزه انتخابیه شیروان و «امان ا ...حسین
پــور» در حــوزه انتخابیه اسفراین منتخب مــردم این
شهرستان ها برای حضور در مجلس شورای اسالمی
شدند و در حــوزه انتخابیه ف ــاروج و قــوچــان« ،علی
آذری» آرای الزم را برای حضور در بهارستان کسب
کرد .بدین ترتیب ترکیب نمایندگان منتخب استان
در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی کامل شد
و مجلس یازدهم شاهد حضور چهره های جدید و تازه
نفس خواهد بود .نشست خبری با محوریت انتخابات با
حضور استاندار خراسان شمالی ،رئیس ستاد انتخابات
و سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان شب
گذشته برگزار شد و منتخبان حوزه های انتخابیه در
استان معرفی شدند.

نگاهی می اندازیم به ترتیب منتخبان مردم در حوزه
های انتخابیه استان:

ابراهیم محمدی  ۲۰۲۶رای  -20ابراهیم حسینی
کالته ۱۷۵۲رای

حــوزه انتخابیه بجنورد (بــه ترتیب طبق اعالم
خبرگزاری برنا در ساعت  ۱۷:۳۲دیـــروز)-1 :
سید محمد پاکمهر  ۶۷۰۲۲رای  -2محمد وحیدی
۵۷۷۴۰رای  -3موسی الرضا ثــروتــی۵۲۲۸۲رای
 -4جــــواد شــاهــیــن فـــر ۴۴۶۷۳رای  -5علی
قربانی۳۳۳۰۰رای  -6رضا وحدانی ۲۱۰۷۰رای
 -7محمد ضمیریان ۱۲۹۰۰رای  -8نــدا بقایی
 ۱۲۷۳۶رای  -9علی اکبر رمضانی  ۷۲۲۳رای -10
محمدرضا قربانی ۶۲۲۶رای  -11محمد یزدانی
۴۹۶۹رای  -12حسین جعفری ۴۶۱۰رای -13
رضا اصغری  ۴۳۴۸رای  -14سعید وحیدی ۳۶۰۰
 رای  -15حسن شاهدی  ۳۱۲۱رای  -16امیرعلی
احمدی   ۲۳۵۰رای  -17روح ا ...ساعدی ۲۱۷۹
رای  -18کوروش ارزمانی  ۲۱۶۲رای  -19محمد

حوزه انتخابیه شیروان (به ترتیب) -1 :علی جدی
 ۲۸۷۷۹رای  -2قربانعلی اسدی  ۲۴۱۳۶رای -3
محمد محمدزاده قانعی  ۴۷۵۰رای  -4فریمان ابراهیم
زاده  ۴۲۶۸رای  -5یلدا سخن لطیف  ۳۰۸۰رای -6
صفرعلی شعبانیان  ۳۷۰رای  -7اصغر قونیانلوئی سرخ
قلعه  ۲۰۰رای  -8ادریس مخبری گلیان  ۶۵رای

وداع باشکوه با شهید «عباس عبدی»
مرتضوی -دیروز باری دیگر در کوچه پس کوچه های
این شهر عطر شهادت پیچید .به گزارش خبرنگار ما،
مراسم تشییع با شکوه پیکر پاک شهید «عباس عبدی»

جانباز باالی  70درصد که پس از تحمل سال ها درد
و رنج ،به درجه رفیع شهادت نائل شد ،روز گذشته با
حضور پرشور مردم و مسئوالن از مقابل مسجد انقالب

تا میدان کارگر بجنورد برگزار و پس از اقامه نماز بر پیکر
این شهید توسط آیت ا« ...یعقوبی» نماینده ولی فقیه در
خراسان شمالی ،برای خاک سپاری به قطعه یک گلزار

حوزه انتخابیه اسفراین (به ترتیب) -1 :امان ا...
حسین پور  ۱۹۳۱۲رای  -2هادی قوامی ۱۸۳۶۵
رای  -3غالمحسین آرام  ۱۷۶۰۳رای  -4قاسم
عباسپور  ۲۴۰۱رای  -5مسلم غالمی  ۲۱۲۱رای
 -6حسن ابراهیم زاده  ۴۸۸رای  -7میثم لعل عوض
پور  ۴۰۱رای  -8عباس زحمتی  ۱۸۵رای  -9کریم
زمانی  ۱۰۲رای
شهدای بجنورد منتقل شد و در خانه ابدی خود آرام
گرفت.این گزارش حاکی است ،جانباز شهید «عباس
عبدی» در دوران دفاع مقدس سرباز ارتش و از ناحیه پا
و دست به درجه جانبازی نائل شده بود و پس از بستری
در بیمارستان به واسطه جراحت های بسیار دعوت حق
را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.

#کاالی_استاندارد_ایرانی_میخرم
با استاندارد بیشتر آشناشویم

هم استانی گرامی ،برای آگاهی از نکات مهم استاندارد طال ،آسانسور ،مراکز تفریحی و ...به نشانی www.nkh-isiri.irبخش فرمها -قسمت

خراسان شمالی  44سال پیش
در روزنامه

اجرای طرح آب رسانی
روستایی
روزنامه خراسان در شماره  7674که  12آذر
 1354به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه 2
از اجرای طرح آب رسانی روستایی خبر داده
اســت .در این مطلب می خوانیم« :قــرارداد
مربوط به اجــرای طــرح آبرسانی روستایی
واقع در بخش سملقان بین اداره کل تعاون
و امور روستاهای خراسان و پیمانکار امضا
شد و کارهای اجرایی آن آغاز گردید .برای
اجرای طرح مذکور  2878852ریال اعتبار
از محل اعتبارات عمرانی تامین شده است».
در مطلبی دیگر در این صفحه آمــده است:
«طی آبان ماه گذشته  2386نفر جهانگرد و
مسافر ایرانی و خارجی بدفاتر جهان گردی
در مشهد ،بجنورد و تایباد مراجعه کرده اند
که ضمن راهنمایی الزم بین آنان جزوه ها و
بروشورهای راهنما توزیع شده است».

ترویج فرهنگ استاندارد و برای دریافت رایگان آخرین تغییرات متن استانداردهای ملی به نشانی  standard. isiri.gov.irمراجعه فرمایید.
با ارسال کد ده رقمی ذیل عالمت استاندارد به سامانه پیامکی  ، 10001517از اصالت عالمت استاندارد روی کاال مطمئن شوید.

نکات مهم استانداردهای ملی
(سامانه سفیر)

www.nkh-isiri.ir

دریافت رایگان آخرین تغییرات متن
استانداردهای ملی

http://standard.isiri.gov.ir

بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن
منبسط شونده (مطابق استاندارد ملی شماره )11108
در هنگام خرید بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده
استاندارد (مطابق استاندارد ملی شماره  ،)11108به نکات زیر دقت شود:
ساختارهای صفحه باید به صورت یکی از موارد صفحه برش خورده ،صفحه قالب گیری شده و بلوک
سقفی باشد.
پلی استایرن منبسط باید در یکی از چهار نوع ( SDبا کارکرد معمولی)( HD ،با کارکرد باال)EHD ،
(با کارکرد بسیار باال) و ( UHDبا کارکرد ویژه) طبقه بندی شود.
فرآورده های پلی استایرن منبسط شده مورد استفاده در ساختمان باید از نظر رفتار واکنش در برابر
آتش ،از نوع کندسوز شده (خود خاموش شو) بوده و دارای طبقه  Eباشد.
حداقل چگالی اسمی برای نوع پرمصرف  12 ، SDمی باشد.
بلوک ها باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند .سطح بلوک باید نسبتا صاف باشد و بین دانه های
پلی استایرن فاصله مشخص ظاهری وجود نداشته باشد.
مواردی شامل نام یا عالمت تجاری تولید کننده ،تاریخ تولید ،نوع ،طبقه واکنش در مقابل آتش،
ابعاد اسمی و عالمت استاندارد در صورت دارا بودن پروانه کاربرد عالمت استاندارد ،باید بر روی تمام
صفحات و بلوک های تولیدی کارخانه به صورت پاک نشدنی ،ممهور /چاپ  /حک شود .در صورت
استفاده از چاپ یا برچسب این کار باید به نحو تثبیت شده صورت گیرد ،به گونه ای که امکان پاک شدن

یا جدا شدن در حین نقل و انتقال وجود نداشته باشد.
از آن جایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای
تجاری ،اداری مستقل و  )...در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند .این دیوارها باید از
الیه بلوک های پلی استایرن عبور کرده و تا سقف سازه ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن) امتداد داشته باشند،
یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود به گونه ای که بلوک های پلی استایرن در این قسمت
بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به
وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند ،جلوگیری شود.
همه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هر گونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت
محلنگهداریبلوکهاتوجیهشوندواستفادهازتابلویاستعمالدخانیاتممنوعدرمجاورتمحلنگهداری
بلوک ها الزامی است .تعدادی کپسول آتش نشانی نیز در نزدیکی محل نگهداری بلوک ها پیش بینی شود.
برای اخذ نشان استاندارد بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده،
باید نتیجه آزمون های چگالی اسمی ،حداقل مقاومت یا تنش فشاری در  1درصد تغییر شکل ،حداقل
مقاومت خمشی در هر جهت ،حداکثر تغییرات ابعادی بعد از  48ساعت در دمای  70درجه سلسیوس
بر حسب درصد ،حداکثر جذب آب (درصد حجمی) و واکنش در برابر آتش (پیش روی شعله) و ...
مطابق با استاندارد ملی باشد.

یادداشت سردبیر

با منتخبان و جاماندگان
ولی زاده -تبریک به منتخبان و خسته نباشید
به جاماندگان از بهارستان .هفته گذشته عالوه
بر این که هفته سرنوشت قوه مقننه بود ،مسابقه
خیرات بین نامزدهای مجلس شورای اسالمی با
تمام توان برگزار شد .به نظر نگارنده ،آن هایی که
موفق شدند بار سنگینی از سوی موکالن بر دوش
شان گذاشته شد و باید تریبون استان را در مجلس
شــورای اسالمی به جایگاهی که در شأن استان
است برگردانند و موتور خاموش توسعه استان را به
حرکت درآورند .اکنون وقت آن است که منتخبان
جدید ،چراغ های خدمت را پر نور کنند .البته جا
دارد به آن هایی که وارد عرصه انتخابات شدند و
از ادامه راه بازماندند و در فهرست منتخبان قرار
نگرفتند نیز خسته نباشید و حتی دست مریزاد
گفت زیرا آن ها وارد کارزار شدند و خود را در معرض
رأی مردم قرار دادند ولی به مجلس نرسیدند ،لذا
نقش این حضور به نظر نگارنده بسیار ارزشمند و
قابل تقدیر است؛ این حضور باعث گرمی ،شور و
شعف در میدان انتخابات شد؛ هر قدمی در این
وادی به نفع نظام بود لذا اقدام نامزدهای بازمانده
از نمایندگی بسیار قابل ستایش است،اما از امروز
به بعد انتظار افکار عمومی از آنان این است که اگر
برنامه و طرحی برای استان داشتند به منتخبان
عرضه کنند تا مــورد استفاده استان قــرار گیرد.
بدیهی است همان طور که رقابت در تبلیغات امر
پسندیده ای بود امروز رفاقت ،همکاری و همدلی
امری پسندیده است و در واقع با تحقق همکاری
و همدلی مردم عیار صداقت خدمتگزاران خود را
به دست می آورند ،بنابراین رقابت را دیگر عم ً
ال
کنار بگذاریم و فایل خدمت را در قالب همکاری باز
کنیم .انتخابات تمام شد!! پرونده رقابت را ببندیم.
جان سخن این که منتخبان مردم نیز تابلوی همه
ستادهای داوطلبان انتخاب نشده را دیگر رقیب
نخوانند و سعه صدر خود را به نمایش بگذارند تا
همه با هم کشتی به گِ ل نشسته استان را به ساحل
هدایت کنیم .باشد که چنین باشد.

خبر

جلسه با وزیر برای تعیین
تکلیف مدارس برگزار می شود

علوی -جلسه ای با وزیــر آمــوزش و پــرورش برای
تعیین تکلیف مدارس در آخر هفته برگزار می شود.
«سعیدی»مدیرکلآموزشوپرورشخراسانشمالی
در گفت و گو با خبرنگار ما درباره تعطیلی احتمالی
مــدارس به خاطر «کرونا» با بیان این مطلب اظهار
کرد :طی این هفته قرار است جلسه ای دیگر با رئیس
دانشگاه علوم پزشکی استان داشته باشیم و پس از
برگزاری این جلسات نتیجه اعالم خواهد شد.

