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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارشی میدانی از میادین و پارک های باباامان و بشقارداش
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iگرانی لوازم شیرینی پزی

گرانی به لــوازم شیرینی پــزی هم رسید .سال
گذشته چند قالب پخت کیک را  22هزار تومان
خــریــدم ،در حالی کــه امــســال قیمت یــک قالب
معمولی  60هزار تومان و قالب های کمربندی
 500هزار تومان شده است .دیگر پخت کیک و
شیرینی در خانه مقرون به صرفه نیست.

خرب

سالم مدیران تیتکانلو به
خانواده شهدا

میم پرور -به مناسبت هفته دفاع مقدس ،امام
جمعه تیتکانلو به همراه شهردار و اعضای شورای
شهر و تعدادی از مسئوالن این شهرستان ،بعد از
غبارروبی مزار شهدا ،با خانواده شهدا در مسجد
جامع این شهر دیدار کردند.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

بازدیداستاندارازشیروان
روزنامه خراسان در شماره  9020که 17
شهریور  1359به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از بازدید استاندار از شیروان
خبر داده است .در بخشی از این مطلب می
خوانیم« :بازدید دو روزه استاندار خراسان از
شهرستان های قوچان ،شیروان ،بجنورد و
اسفراین بپایان رسید ...دکتر غفوری بهنگام
بازدید از شهرستان شیروان ضمن رسیدگی
به نیازمندیهای مردم این شهرستان از کشت
و صنعت شیروان و همچنین شرکت تعاونی
ساخت ماشین آالت کــشــاورزی دیــدن کرد
که در هر مــورد از طــرف مسئوالن مربوطه
توضیحات الزم در اختیار استاندار خراسان
قرار گرفت .این شرکت با کمک استانداری
خراسان و همکاری مرکز گسترش خدمات
تولیدی و عمرانی استان موجودیت یافته
و فعالیت خــود را آغــاز کــرده اســت .همین
گــزارش حاکیست که استاندار خراسان در
شهرستان شیروان همچنین از قسمت های
مختلف فرمانداری بازدید کرد و از نزدیک
نحوه کار این تشکیالت اداری را مورد بررسی
قرار داد».

هیزم کشی برای کرونا
آمار روزانه مبتالیان به کرونا در کشور طی  24ساعت
منتهی به روز گذشته دوباره زبانه کشید و رکورد زد و
به  3712نفر رسید .استان ما همچنان لباس قرمز
کرونا را بر تن دارد تا در این خصوص بر نگرانی ها
افزوده شود .در این شرایط با گشت و گذاری در شهر،
وضعیت استفاده از ماسک و میزان توجه مردم به این
موضوع مهم را در شرایط کرونایی مورد سنجش قرار
می دهیم .استفاده از ماسک به عنوان عامل مهم
بازدارنده در انتقال ویروس کرونا اجتناب ناپذیر است
و میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی تاثیر مستقیمی

بر شدت شیوع ویروس کووید ۱۹دارد .این در حالی
است که با طوالنی شدن زمان شیوع ویروس کرونا
تعداد قابل توجهی از افــراد ،دیگر برای استفاده از
ماسک رغبتی ندارند ،رعایت پروتکل های بهداشتی
در اماکن شلوغ و پر ازدحــام را به فراموشی سپرده
اند و جان خود و دیگران را به خطر انداخته اند.با
سر زدن به نقاط پر ازدحام شهر مانند میدان میوه و
ترهبار ،آرایشگاه ها ،نانوایی ها ،آرامستان ها ،دوشنبه
و پنج شنبه بازار و دیگر نقاطی که محل تجمع افراد
است و همچنین تفرجگاه ها از جمله باباامان و بش

دیروز نواخته شد؛

زنگ ایثار

همزمان با دومین روز از هفته دفاع مقدس ،با حضور مسئوالن
استانی زنگ ایثار و مقاومت به صورت نمادین در دبیرستان فرزانگان

بجنورد نواخته شد .در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان،
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره  417دانش آموز شهید و 74
فرهنگی شهید خراسان شمالی که در  8سال جنگ تحمیلی به
شهادت رسیدند ،امنیت جمهوری اسالمی ایران را مدیون رشادت
های شهدا دانست«.عباس سعیدی» اظهارکرد :هفته دفاع مقدس

انتخاب الکچری سنگ قبر
صدیقی -اگرچه پس از شیوع کرونا برگزاری مراسم
عمومی ترحیم و ختم برای اموات بسیار کم شده اما
واقعیت این است که در مجموع برگزاری یک مراسم
آبرومندانه بــرای متوفی بــدون هزینه های سنگین
مسیر نمی شود اما آن چه در این اوضاع این اتفاق
را سخت می کند ،خصلت اشرافی گری و چشم و
هم چشمی برخی خانواده هاست .به جز هزینه های
معمول کفن و دفن و پذیرایی ،خرید سنگ قبر شیک
و به اصطالح الکچری حتی در برخی روستاها رایج
شــده اســت .یکی از روزهــا بــرای شرکت در مراسم
تشییع و خاک سپاری با رعایت مسائل بهداشتی به
همراه صاحبان عزا راهی یکی از روستاهای اطراف
بجنورد شدم .بعد از رسیدن به مقصد وارد قبرستان
شدیم که در وهله اول سنگ های گران قیمت برخی

قارداش ،می توان دریافت که تا حدودی مردم نسبت
به این بیماری بی خیال شده اند .استدالل یکی از
افراد فعال در بازار میوه و تره بار برای نزدن ماسک
این بود :تا حاال که کرونا نگرفته ام ،از این به بعد هم
نمی گیرم .او دلیل دیگر خود برای استفاده نکردن از
ماسک را این گونه بیان می کند :افراد دارای بیماری
های زمینه ای از جمله دیابتی ها در معرض خطر
هستند و باید رعایت کنند ،افــراد سالم بیمار نمی
شوند!
در گفت و گو با یکی از آرایشگرهای شهر دریافتم که
او بهداشت را رعایت و از ماسک استفاده می کند
اما رعایت بهداشت فردی توسط مشتریان در اختیار
او نیست.این آرایشگر ادامه می دهد :به دلیل امرار
معاش ،تامین اجــاره بهای مغازه و سایر هزینه ها
مجبور به پذیرش همه نوع مشتری از جمله مشتری

قبرها هر بیننده ای را به خود خیره می کرد .سنگ
هــای گرانیت و گــران قیمت با طــرح هــای متنوع و
عکس های حکاکی شده میلیونی ردیــف به ردیف
روی قبرها گذاشته شده اند.
بعد از خواندن فاتحه و متفرق شدن شرکت کنندگان،
بستگان به صاحب عزا تاکید می کردند که از انتخاب
سنگ قبر خیره کننده غافل نشود چون مردم پشت
ســرش حــرف مــی زنــنــد .وضــع مــالــی صــاحــب عزا
تعریفی نــدارد و به گفته خودش موتور زندگی اش
در سرباالیی هزینه های کمرشکن به روغن سوزی
افتاده است .یکی از حاضران در مراسم می گوید:
« یک سنگ مــزاری سفارش بده که دهــان همه باز
بماند! جوری که هر کس از کنار قبر مرحوم بگذرد
توجهش جلب شود ،نه این که وراث را متهم به بی

های بی توجه به پروتکل های بهداشتی هستم .او می
گوید :نمی توان به زور از کسی خواست حین اصالح
مو از ماسک استفاده کند.با سر زدن به آرامستان
بجنورد دیدم بسیاری از همشهریان بدون توجه به
پروتکل های بهداشتی بر سر خاک درگذشتگان خود
حاضر شده اند ،این در حالی است که مشاهده می
شود بسیاری از آن ها در سنین باالیی قرار دارند.
خبرنگار ما به تفرجگاه های شهر نیز سر می زند.
چراغ پارک ها به غیر از روزهای تعطیل روشن است.
جمعیت زیــادی در محوطه شهربازی مشاهده می
شوند که خیلی از آن ها ماسک نزده اند .در باباامان تا
جایی که چشم کار می کند ،برخی از مردم با برپایی
آتش در حال خوردن چای و گذراندن اوقات شان،
فارغ از توجه به کرونا هستند که روزانه جان صدها
نفر را می گیرد.

یادآور دالورمردی ،جان فشانی و ایثارگری مردان و زنان بی ادعایی
است که طالیه داران فرهنگ ایثار و شهادت هستند .در پایان این
مراسم با حضور جمعی از مسئوالن ،زنگ ایثار توسط مدیرکل
آموزش و پرورش استان به صدا درآمد .زنگ ایثار در شهرستان ها
نیز به صدا درآمد.

خیالی کند و بگوید نتوانستند یک سنگ قبر شیک و
گران قیمت برای عزیز سفرکرده شان بخرند».
با صاحب عزا همکالم می شوم که می گوید :اگر
با کمک فامیل با هزار بدبختی بتوانم هزینه های
مراسم ختم را جور کنم بعد از آن برای تهیه سنگ
قبر می مانم چــون به خاطر چشم و هم چشمی
برخی خانواده ها که از سنگ های گــران قیمت
میلیونی برای مزار عزیزشان استفاده کرده اند،
تحت فشارم و از تــرس زخــم زبــان آن ها مجبور
هستم یک سنگ قبر گرانیتی را با طرح خاص ،چند
میلیون تومان سفارش بدهم چون اگر یک سنگ
معمولی ســاده را انتخاب کنم بعدها باید کنایه
فامیل را بشنوم.
بعد از شنیدن این جمالت راهی یک مرکز فروش
سنگ قبر در یکی از خیابان های حاشیه شهر می
شوم .سنگ های گران قیمت خام و حکاکی شده با
تصویر متوفی کنار دیوار چیده شده است.
سنگ هایی که به گفته فروشنده قیمت شان از یک

میلیون تومان شروع می شود و حتی به  12میلیون
تومان هم می رسد .او می گوید :انواع سنگ های
ایرانی نطنز و دلیجان و خارجی برزیلی و افغانستانی
که به سنگ هرات معروف هستند ،در بــازار وجود
دارند و به سفارش مشتری آماده می شوند.
وی ادامــه می دهــد :اگــر سنگ معمولی و ساده
باشد ،حدود یک میلیون تومان هزینه دارد اما اگر
مشتری دست به انتخاب سنگ گران قیمت بزند
ماجرا فرق می کند و هزینه آن به  3میلیون تومان
و در برخی مواقع به  12میلیون تومان که الکچری
هستند ،می رسد.
وی اضافه می کند :طی سال های اخیر به واسطه
برخی چشم و هم چشمی ها ،سفارش سنگ های
قبر گــران قیمت بیشتر شده و برخی صاحبان عزا
در روســتــاهــا کــه دســت شــان تنگ اســت در آتش
فخرفروشی برخی ها می سوزند چون اگر این کار
را نکنند تا سال ها مورد سرزنش فامیل و روستاییان
قرار می گیرند.

رئیس دانشکده علوم قرآنی بجنورد خبر داد:

 7مهر ماه؛ آخرین فرصت ثبت نام عالقه مندان تحصیل در رشته علوم قرآن و حدیث
رئیس دانشکده علوم قرآنی بجنورد ،آخرین فرصت
ثبت نام عالقه مندان تحصیل در رشته علوم قرآن
و حدیث در مقطع کارشناسی را هفتم مهر ماه
( )۹۹/۷/۷اعالم کرد.
بــه گفته حجتاالسالمو المسلمین دکتر
«مـــهـــدویپـــور» ،پــذیــرش در ایـــن رشــتــه،

بدونآزمون ،بدون شرایط سنی و تحصیلرایگان
خواهد بود.وی با بیان این که همه دارندگان مدرک
دیپلم ،پیش دانشگاهی و متوسطه دوم (مقطع
دوازده ــم) میتوانند با مراجعه به دانشکده علوم
قرآنی بجنورد یا سایت سازمان سنجش به آدرس
 www.sanjesh.orgاز طریق سامانه پذیرش

دانشجو صرفا بر اســاس سوابق تحصیلی آزمــون
سراسری نسبت به ثبت نام اقدام کنند ،ابراز کرد:
عــاقــه مــنــدان بـــرای کسب اطــاعــات بیشتر می
توانند به دانشکده علوم قرآنی بجنورد مراجعه
کنند یــا بــا شــمــاره هــای  058-32289385و
 058-32289382تماس بگیرند.

اخبار

نان گران شد
شیری  -نان در خراسان شمالی گران شد.مدیر
اجرایی اتحادیه نانوایان بجنورد در این بــاره به
خبرنگار ما گفت :نرخ نان سنگک  20درصــد و
دیگر نان ها از سه شنبه  16درصد افزایش یافت.
«قاسمیان» افزود :با توجه به این که سال گذشته
نرخ نان در استان نسبت به دیگر استان ها کمتر
افزایش داشت مقرر شد در خرداد امسال این عقب
ماندگی جبران شود اما از سه شنبه افزایش نرخ
نان اعالم شد.
وی نرخ نان بربری ماشینی و تنوری خراسانی را
با نرخ دولتی  700و آزاد  930تومان و نرخ نان
سنگک دولتی را 900و آزاد را هزار و  300تومان
ذکر کرد.

سه شنبه انجام شد

هم نشینی با روح بهشتیان
طرح ملی سه شنبه های تکریم همزمان با دومین
روز از هفته دفاع مقدس ،با تکریم از خانواده 2
شهید و جانباز سرافراز  8سال دفاع مقدس برگزار
شد.
طرح ملی سه شنبه های تکریم در دهمین هفته از
برگزاری آن در استان ،میزبان دو خانواده شهید و
جانباز غیور  8سال دفاع مقدس بود .در اسفراین
و به همت فعاالن کانون محبان الــزهــرا(س) از
خانواده طلبه شهید گلگون کفن حجت االسالم
«حسین ناصری» با اهدای لوح سپاس قدردانی
شد.
همچنین با حضور مدیر ستاد فهمای خراسان
شمالی و چند تن از مسئوالن شهرستانی در مانه و
سملقان از رشادت های «حسین محمدی» ،جانباز
سرافراز و فعال فرهنگی در روستای حصه گاه به
همت کانون فرهنگی و هنری مسجد این روستا
تقدیر شد.
پس از آن به همت کانون قدر والیت آشخانه لوح
تقدیر سه شنبه هــای تکریم به خــانــواده شهید
واالمقام «علی اکبر داوری» اهدا شد.

تجلیل از دستگاه های برتر
در ترویج فرهنگ نماز

 11دستگاه در امر توسعه و ترویج فرهنگ نماز،
روز گذشته در نشست فصلی دبیران اقامه نماز
دستگاه هــای اجــرایــی استان مــورد تقدیر قرار
گرفتند .بــرای پوشش خبری ایــن مراسم که با
حضور نماینده ولی فقیه و معاون استاندار برگزار
شد ،دعوتنامه ای به روزنامه «خراسان شمالی»
ارسال نشد.

