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فارسی برای ما
بفرستید

 I Iخرابی سایت ثبت نام

سایت ثبت نــام و انتخاب واحــد دانــشــگــاه آزاد
اسالمی واحد بجنورد خراب است و امکان انتخاب
واحد برای دانشجویان وجود ندارد ،این در حالی
است که فرصت انتخاب واحد تمام شده است.

خبر

درخشش کتابدار هم استانی
«مــریــم گــریــوانــی» کتابدار خــراســان شمالی در
هفتمین جشنواره مروجان کتاب خوانی برگزیده
شد«.رضایی» ،معاون امــور فرهنگی و رسانهای
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت:
 ۷٣نامزد از کل کشور به مرحله نهایی در بخش
های مختلف راه یافته بودند که «مریم گریوانی»
کتابدار شهرستان بجنورد در بخش نگاه ویژه
با ارائــه و اجــرای طــرح «میدان کتاب خوانی در
روستای گریوان» در این جشنواره حضور یافت و
برگزیده کشوری شد.

خراسان شمالی  ۳۹سال پیش
در روزنامه

وعده معاون وزیر برای
حل مسئله کمبود ارزاق
در شیروان

روزنامه خراسان در شماره  9228که 13
خرداد  1360به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  5از وعده معاون وزیر برای حل مسئله
کمبود ارزاق در شیروان خبر داده است .در
این مطلب می خوانیم« :مسائل و مشکالت
جنگ زدگــان مستقر در قوچان و شیروان
در جلسه مشترکی بــا حــضــور چند تــن از
مسئولین بنیاد مستضعفان و وزارت بازرگانی
و فــرمــانــدار ایــن شهرستان هــا در شیروان
مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در جلسه
دیــگــری کــه مسئولین نهادهای انقالبی و
اداری شــیــروان نیز در آن شرکت داشتند
معاون وزیر بازرگانی ضمن اشاره به مشکالت
ناشی از جنگ اعالم کرد مسئله کمبود ارزاق
در شیروان در حد توان حل خواهد شد .بر
اساس این گزارش هیئت مزبور کارخانه قند
شیروان و دو مرتع کشاورزی شیروان را مورد
بازدید قرار داد».

اخبار

نماینده ولی فقیه در دیدار با اهل سنت استان:

همه باید در راستای محرومیت زدایی حرکت کنیم
نجاهی -همه ما باید در راستای محرومیت زدایی
حرکت کنیم .حجت االســام «نــوری» نماینده ولی
فقیه در خراسان شمالی با بیان این مطلب در دیدار
با تعدادی از علمای اهــل سنت و اهالی جرگالن
اظــهــارکــرد :انقالب اســامــی ،انقالب دینی است
و وحــدت را باید حفظ کــرد.عــالــم و مــدرس حــوزه

علمیه اهــل سنت نیز روز گذشته در ایــن دیدار به
ظرفیت های دینی و مذهبی این منطقه اشاره کرد
و گفت :علمای اهل سنت مطیع بیانات مقام معظم
رهبری و اهــداف نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایــران هستند«.آخوند گلدی کمالی» گفت :در راز
و جرگالن شیعه و سنی با هم برادرند و مرزبانان

خوبی بــرای کشور بــوده اند .یکی دیگر از مدیران
حوزه علمیه اهل سنت هم با اشاره به این که شاهد
دلسوزی از طرف مقام معظم رهبری در خصوص
قومیت ها و اهل سنت بوده ایم ،افزود :اشاره رهبری
به اهل سنت استان در حکم نماینده جدید ولی فقیه
باعث سعادت است و خوشحالیم.آخوند «خال محمد

تورم  73.7درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها

بیشترین نرخ تورم  12ماهه؛ استان در رتبه سوم کشور
علی اصغر خسروی -شاخص قیمت مصرف كننده به تفكیك استان
ها روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بررسی ها نشان
می دهد ،خراسان شمالی رتبه سوم بیشترین نرخ تورم  12ماهه را
طی ماه گذشته در کشور به نام خود ثبت کرده است.
همچنین جــدول تــورم نقطه بــه نقطه كــاالهــا و خــدمــات مصرفی

خانوارهای كشور به تفكیك استان ها و گروه های اصلی تورم 73.7
درصــدی خوراکی ها و آشامیدنی ها را در ماه گذشته در خراسان
شمالی نشان می دهد که  6.5درصد از میانگین کشوری بیشتر
است .طبق آن چه در این جدول ثبت شده در بهمن امسال شاهد تورم
 54.3درصدی «پوشاک و کفش» در خراسان شمالی بودیم که 4.6

خدمات معیوب پس از فروش
ارائه خدمات پس از فروش ،روشی برای تشویق مردم
به منظور خرید یک محصول و دلیلی برای قیمت
باالتر در هنگام فــروش آن اســت ،اما همین گزینه
ایــن روزهــا به درد مشترک بعضی از شهروندانی
تبدیل شده است که کاالهای دارای ضمانت را می
خرند تا از خدمات پس از فروش آن بهره مند شوند
ولی از خدمات نامناسب و به اصطالح معیوب برخی
شرکت ها ناراضی هستند .کمبود یا نبود قطعات
یدکی ،کیفیت پایین قطعات ،خدمات و تعمیرات،

هزینهتراشی بی مورد ،کمبود تعداد نمایندگیهای
مجاز و انجام نشدن کــار یا حل نشدن ایــراد جزو
انتقادات اصلی مردم از نحوه ارائه خدمات پس از
فــروش اســت ،گالیه هایی که شامل خدمات پس
از فــروش در تمام محصوالت موجود در بــازار می
شود؛ از تلویزیون گرفته تا خودرو.یکی از شهروندان
بجنوردی می گوید :خدمات پس از فروش در این
شهر از جمله در خصوص وســایــل برقی وضعیت
نامناسبی دارد و انــگــار نظارت مناسبی در این

سرفراز» گفت :از این که مورد لطف و عنایت رهبری و
مسئوالن بوده ایم ،شاکریم.
«حسین پــور» فرماندار راز و جرگالن هم در این
نشست گفت :راز و جــرگــان شهرستان معرفت
هاست و مردم همراه با والیت هستند و علما و مردم
در مناسبت ها و مراسم انقالبی حضوری فعال دارند.

درصد از میانگین کشوری باالتر است .طبق آن چه در درگاه ملی آمار
آمده است ،نرخ تورم ماهانه ،نقطه ای و  12ماهه در خراسان شمالی
در ماه گذشته به ترتیب  56.1 ،3و  37درصد بود که در تمام شاخص
ها باالتر از میانگین کشوری قرار گرفته ایم.
میانگین کشوری این  3شاخص تورمی به ترتیب  48.2 ،2.5و 34.2
درصد ثبت شده است .الزم به یــادآوری است که نرخ تورم ماهانه،
نقطه ای و  12ماهه در خراسان شمالی در دی امسال به ترتیب ،2.3
 53.2و  34.3درصد بود که بر این اساس شاهد افزایش نرخ تورم
در هر  3شاخص در استان هستیم .نکته قابل تامل این که طی ماه
گذشته در هر  ۳شاخص ،نرخ تورم در استان از تهران بیشتر است.

خصوص صــورت نمی گیرد .یکی از رانندگان در
بجنورد می گوید :متاسفانه خدمات پس از فروش
خودروها هم نامناسب است ،قطعاتی که برای تعمیر
نیاز هستند کیفیت خوبی ندارند و وقتی ماشین
دچار نقص می شود تا مدت ها و حتی پس از تعمیر
این مشکل را با خود یدک می کشد.یکی دیگر از
شهروندان هم می گوید :برخی نمایندگی های
خدمات پس از فــروش هزینه های بی مــوردی می
تراشند و اگر قطعه ای خراب شود ،مجبور می شویم
هزینه اضافه زیادی پرداخت کنیم« .امیدوار» رئیس
اتاق اصناف بجنورد هم می گوید :متاسفانه بزرگ
ترین مشکل خدمات پس از فــروش ،نبود قطعات

است و تعمیر کاالها گاهی ماه ها طول می کشد.وی
ادامه می دهد :نبود قطعات اصلی به دلیل تحریم
موجب کاهش کیفیت قطعات شــده است.معاون
بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم می
گوید :تحریم ها بر خدمات پس از فروش بسیار تاثیر
گذاشته زیرا بیشتر قطعات مورد نیاز وارداتی است.
«وفاخواه» با بیان این که خدمات پس از فروش شامل
کاالهای دارای گارانتی است ،ادامه می دهد :هزینه
ای بــرای آن نباید گرفته شود و فقط ممکن است
هزینه حمل و نقل گرفته شود .وی اضافه می کند:
مردم تخلفات را از طریق سامانه  124اعالم کنند و
با متخلفان به شدت برخورد می شود.

سرقت با ترفند دوربین مخفی

گام های شهرداری بجنورد برای تحقق شهر الکترونیک

صدیقی -یک سارق بعد از سرقت گوشی یک زن با ترفند دوربین مخفی ،از تعقیب گریخت .مال باخته که یک
زن میان سال بود بعد از سرقت گوشی اش از سوی یک موتورسوار به خیال این که دوربین مخفی و کار یکی
از آشنایان است سر جایش نشست و قاه قاه به این ماجرا خندید .بنا بر اظهارات مال باخته ،ماجرا از این قرار
است که در روز حادثه زمانی که وی در پیاده رو مشغول پیام دادن با گوشی اش بود ناگهان یک موتورسوار و
همدستش گوشی اش را می قاپند و با گفتن این جمله که «دوربین مخفی است» ،پا به فرار می گذارند .زن میان
سال به خیال این که موتورسوار خواهرزاده اش است و با دوستش قصد شوخی و گرفتن فیلم از عکس العمل وی
را دارند ،بی خیال گوشه ای می نشیند و به موتور سواران فراری می خندد .مال باخته بعد از گذشت چند دقیقه
از این حادثه وقتی می بیند از خواهر زاده اش خبری نشد با شماره تلفن وی تماس می گیرد تا گوشی اش را
برگرداند چون به خیال خودش به صوری بودن ماجرای سرقت پی برده است .خواهرزاده مال باخته با تعجب از
خاله اش می پرسد که ماجرا از چه قرار است چون او اص ً
ال از گوشی قاپی اطالعی ندارد .مال باخته بعد از کمی
تحقیق تازه متوجه می شود که سرقت واقعی بوده و دوربین مخفی در کار نبوده است.

در تداوم پیگیری های شهرداری بجنورد در راستای تحقق شهر الکترونیک ،رونمایی از سامانه های متعدد
در دستور کار مدیریت شهری مرکز استان است؛ برنامه هایی که به گفته شهردار بجنورد گامی مثبت و موثر
برای تحقق دولت الکترونیک در عرصه شهری است.به گفته مهندس «هادی زارعــی» ،به همت خادمان
شهر در شهرداری بجنورد در مسیر تحقق شهرداری الکترونیک شاهد به کارگیری سامانه های گوناگون و
نرم افزارهای متعددی هستیم که زمینه ارتباطات در بستر الکترونیک را تسهیل و تسریع می کند.او گفت:
سامانه های گوناگون مدیریت پروژه ،میز خدمت الکترونیک ،پایگاه اطالع رسانی و پورتال ،ارجاع کارشناسی
امالک و تشکیل بانک الکترونیک امالک مدیریت شهری در زمره طرح هایی هستند که برای تحقق شهر
الکترونیک اجرایی و عملیاتی شده اند و امید است با رونمایی از آن ها در جامه عمل پوشاندن به وعده های
خود به شهروندان بتوانیم نمره قبولی بگیریم.وی با اشاره به این که این اقدامات در راستای هوشمندسازی و
حذف فرایندهای دستی صورت می پذیرد ،تاکید کرد :با تحقق این مسئله میزان مراجعات و سفرهای شهری
غیرضروری مردم کاسته خواهد شد.

معرفی اعضای هیئت
نظارت بر انتخابات ریاست
جمهوری در استان
اعضای هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
در خراسان شمالی انتخاب و معرفی شدند.بر
اساس اعالم سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات
ریاست جمهوری در استان ،عابدین عابدی مقدم
به عنوان رئیس و سخنگوی این هیئت و منصور
درتومی ،علی اکبر وحیدی  ،سیدابراهیم محجوب
و سیدمرتضی موسوی جاجرمی به عنوان اعضای
آن انتخاب شدند.

برق ،سارق را گرفت
فرمانده انتظامی فاروج از دستگیری یک سارق کابل
برق در این شهرستان خبر داد .به گفته سرهنگ
«نـــوروزی»،در پی اعــام مرکز فوریت های پلیسی
 110مبنی بر وقوع یک مورد برق گرفتگی در یکی
از خیابان های این شهر ،بالفاصله عوامل انتظامی و
اورژانس به محل مورد نظر اعزام شدند .وی افزود:
سارق در حین سرقت و قطع کابل برق دچار برق
گرفتگی و در نهایت سوختگی و بالفاصله توسط
عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

دستگیری  7حفار غیرمجاز
نجفیان -رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی اسفراین از کشف یک دستگاه فلزیاب
و دستگیری  7حفار غیرمجاز در این شهرستان خبر
داد.به گفته «عبدا ...سهرابی» ،بر اساس گزارش های
مردمیمبنیبرحفاریغیرمجازدریکخانهمسکونی،
یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی اسفراین همراه با فرمانده انتظامی ،پس
از هماهنگی با مقام قضایی ،به محل اعزام شدند و ۷
نفر از حفاران غیرمجاز را که در یک منزل مسکونی به
قصد به دست آوردن اشیای فرهنگی و تاریخی اقدام به
حفاری کرده بودند ،دستگیر کردند.

کشف کنسانتره قاچاق
در بازرسی صورت گرفته از یک محل در حاشیه
شهرستان فاروج  ۱۹۱کیسه کنسانتره قاچاق و
بدون مجوز به وزن  8تن و  519کیلوگرم کشف
و ضبط شد .سرهنگ «نوروزی» فرمانده انتظامی
فاروج با بیان این مطلب افــزود :یک متهم نیز در
این خصوص دستگیر و بعد از تشکیل پرونده برای
انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

