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پای درددل اهالی موسیقی 

ساز ناکوک موسیقی مقامی

 گردنه اسفراین- بجنورد روشن می شود

با رفع نقایص بهداشتی

 قفل قانون از کشتارگاه فاروج 
برداشته شد

گزارشی از خداحافظی و معارفه شهردار بجنورد

دومین پوست اندازی 
مدیریت شهری

خداحافظی  براتیان«  ا...  »روح  با  دیروز  انداخت.  پوست  بجنورد  شهری  مدیریت 
فعلی  )دوره  شهر  شورای  دوره  دو  در  شد.  گفته  خوشامد  »زارعــی«  مهندس  به  و 
چشمگیری  و  الزم  رشد  از  شهرداران  تغییر  دلیل  به  شهری  های  پروژه  قبلی(  و 

برخوردار نبودند زیرا در ابتدای دوره قبلی، »براتیان« ...
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آیت ا... »یعقوبی« خطاب به شهردار: 

حاشیه شهر را دریابید
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۷ شهرستان از پشت عینک ۷ خبرنگار

رنگ و بوی بازار، ۲ روز پس از سهمیه بندی
نشانه هایی از تخلفات در بازار 

کمک حمایتی دولت، صد درصد نقدی است
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خرید کاالی غیر قابل مصرف
با  شهر  در  فروشی  آجیل  از  خشک  انجیر  مقداری 
کردم،  خریداری  تومان  هزار   60 از  بیش  قیمت 
داشتم  را  انجیرها  شستن  قصد  خانه  در  وقتی  اما 
ها  آن  در  حشراتی  و  هستند  پوسیده  شدم  متوجه 
النه کرده اند. چرا برخی کسبه کاال و محصول  غیر 

قابل مصرف خود را می فروشند؟
افزایش قیمت برق

با این که میزان مصرف برق خانوار ما زیاد نشده اما 
وجه قابل پرداخت از 100 هزار تومان به 250 هزار 
تومان افزایش یافته، وقتی از مامور برق در این باره 
درصد  برق 50  قیمت  که  کرد  اعالم  کــردم،  سوال 

افزایش داشته است، آیا این موضوع درست است؟
ورودی های فاضالب

نقاط  برخی  در  شهری  فــاضــالب  ــای  ه ورودی 
نشست کرده است.
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با  ــروز  دی انــداخــت.  پوست  بجنورد  شهری  مدیریت 
»روح ا... براتیان« خداحافظی و به مهندس »زارعی« 
)دوره  شهر  شــورای  دوره  دو  در  شد.  گفته  خوشامد 
تغییر  دلیل  بــه  شهری  هــای  پـــروژه  قبلی(  و  فعلی 
شهرداران از رشد الزم و چشمگیری برخوردار نبودند 
زیرا در ابتدای دوره قبلی، »براتیان« موتور پروژه های 
شهری بجنورد را استارت زد ولی هنوز گرم نشده بود 
رأی  نتوانست  و  کرد  برخورد  شورا  گیر  سرعت  به  که 
اعتماد بگیرد، در نتیجه موتور پروژه های شهری سرد 
شد. دو سال آخر را »دژهوت« مدیریت کرد. »دژهوت« 
بود  گرفته  او  از  »براتیان«  که  را  شهردار  اتــاق  کلید 
مرتبه  دو  را  شده  سرد  موتور  و  گرفت  پس  مرتبه  دو 
راه  کوتاهی  و  زمان  کمبود  دلیل  به  ولی  زد  استارت 
نیاز  به دنده 4  بردارد و حتی  نتوانست دور  موتورش 
کلنگ  اول(  )مرحله  دورانش  در  او  البته  نکرد!  پیدا 
دو پروژه سنگین را زد که یکی به ثمر رسید و دیگری 
»جوان مرگ« شد! او کلنگ بزرگ ترین پروژه شهری 
مدیریت  دوران  در  آن  روبان  که  زد  را  مهر(   19 )پل 

براتیان بریده شد. پارکینگ طبقاتی هم پروژه ای بود 
که »جوان مرگ« شد و در دوران براتیان بدون غسل و 
کفن دفن شد! یعنی پروژه منحل و با پیمانکار تسویه 
حساب شد.باالخره در دوره قبلی به دلیل کوتاه بودن 
وقت، مدیران شهری با کارنامه ناتمامی رو به رو شدند 
مدیریت  دامنگیر  مسئله،  همین  نیز  دوره  این  در  و 
براتیان  شهر،  شورای  دوره،  ابتدای  در  شد.  شهری 
شهری  کشتی  ناخدای  عنوان  به  بار  دومین  برای  را 
انتخاب و در سالن گلشن، جشن معارفه او را برگزار 
کرد اما این بار با وجود همراهی بسیار فراوان شورا و 
برخورد  بازنشستگی  گیر  سرعت  به  براتیان  شهردار، 
تا  سپرد،  سرپرست  به  را  شهردار  اتــاق  کلید  و  کرد 
دیروز که این کلید به مهندس زارعی داده شد و امروز 
او با رأی استثنایی شورا که پشتوانه بسیار قوی است، 

شهردار و کلیددار بجنورد شده است.
زارعی، تجربه شهردار شدن را دارد و مدرک وی نیز با 
مسئولیت اش همخوانی دارد؛ اگرچه در مقابل موتور 
و  دارد  قرار  بدهکاری  تومانی  میلیارد   109 حفره  او 

او باید برای عبور از آن، پلی را با استفاده از مشارکت 
مدیریت  باالخره  کند.  احداث  گذاران  سرمایه  و  مردم 
پوست  بار  دومین  برای  دوره  این  در  بجنورد  شهری 
انداخت و حاال باید منتظر ماند و دید که این میوه شورا 
زارعی  البته  داشــت.  خواهد  مــردم  بــرای  طعمی  چه 
هنوز از برنامه های شهری خود رونمایی نکرده و فقط 
اطمینان داده که مدیران شهری را از درون شهرداری 
خاکی،  معابر  و  غیربرخوردار  کند.مناطق  می  انتخاب 
توقع  ایــن  و  ــد  دارن جــوان  شــهــردار  مدیریت  به  چشم 
آن  اجرای  فقیه،  ولی  نماینده  که  است  پررنگ  چنان 
که  گذشت  حق  از  کرد.نباید  پیشنهاد  شهردار  به  را 
بسیار  بجنورد  در  شهری  زیربنایی  های  پروژه  کمبود 
محسوس است و نمی توان انتظار داشت که یک دست 
صدا داشته باشد؛ قطعًا عالوه بر مشارکت مردم، تدبیر 
ویژه استاندار و همراهی دیگر دستگاه ها را الزم دارد.
شهردار  و  شهر  شــورای  مدیریت  به  ها  این  همه  البته 
این  کنند.در  ایجاد  همگامی  بتوانند  که  دارد  بستگی 
مراسم،  »محمدی« رئیس شورای شهر بجنورد گفت: 

تحصیالت مرتبط، سوابق مدیریتی، برنامه ارائه شده و 
نظر اعضای شورا مالک انتخاب شهردار بود.  »براتیان« 
شهردار سابق بجنورد نیز از حضور و همکاری مردم در 
معاون  زاده«  »رجب  کرد.  قدردانی  عوارض  پرداخت 
هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی هم 
حضور  برای  را  آرامــی  و  ایمن  فضای  باید  اظهارکرد: 
ها  آن  برای  واقعی  معنای  به  و  ایجاد  گــذاران  سرمایه 
خواهم  می  هم  شــهــردار  از  و  کنیم  پهن  قرمز  فــرش 
گذاران  سرمایه  مشکل  رفع  برای  را  روز  یک  ای  هفته 
هم  بجنورد  جدید  شهردار  »زارعــی«  دهد.  اختصاص 
 109 تاکنون  را  شــهــرداری  مستند  و  قطعی  بدهی 
مطالبات  کرد:  بیان  مقابل  در  و  ذکر  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد   40 نیز  تاکنون  شهرداری  شده  قطعی 
است. به گفته وی، بانک امالک شهرداری نسبت به 5 
سال گذشته به نصف تقلیل یافته است. وی اظهارکرد: 
دریافتی شهرداری از محل تملک دارایی استان صفر 
است. وی گفت: به هیچ عنوان برنامه ای برای تعدیل 

نیرو در شهرداری نداریم.

گزارشی از خداحافظی و معارفه شهردار بجنورد

کرد:دومین پوست اندازی مدیریت شهری اعالم  اصناف  با  نشست  استاندار در 

افزایش خودسرانه قیمت ها، 
ممنوع

افزایش خودسرانه قیمت ها به بهانه افزایش نرخ بنزین 
گذشته  روز  شمالی  خراسان  استاندار  است.  ممنوع 
به  اشــاره  با  و  اصناف  با  نشست  در  مطلب  این  بیان  با 
کرد:  اظهار  استان  در  صنفی  واحد  هزار   26 فعالیت 
بازار  افزایش نرخ فقط در کمیسیون تنظیم  اکنون  هم 
استان انجام می شود. »شجاعی« با اشاره به صحبت ها 
و گالیه های اصناف درباره نانوایی ها گفت: اگر کسبه 
شهرستان ها مشکلی دارند آماده ایم آن را حل کنیم.
وی با اشاره به موضوع برنج هم که در جلسه مطرح شد، 
قیمت  با  پاکستانی  های  برنج  که  این  به  نگاه  با  گفت: 
برنج  توانند  نمی  که  است  قشرهایی  سهم  کمتر  های 
داخلی با نرخ های باال تهیه کنند، به رئیس جمهور نامه 
زدم تا از این طریق مشکل در این صنف برطرف شود.او 
با اشاره به این که بحث نظارت در بخش حمل و نقل در 
دوره های قبل به شهرداری ها محول شده بود، افزود: 
اکنون در این بخش نیز ورود کرده ایم تا شهرداری ها 
برای گرفتن خدمات  و مردم  به ورود شوند  هم موظف 
دچار مشکل نشوند.وی افزود: هر گونه افزایش قیمتی 
و  وقت  در  باشد  هم  قیمتی  افزایش  اگر  و  است  ممنوع 
مردم  همدلی  بر  کنیم.وی  می  کمک  خــودش  زمــان 
مصرف  مدیریت  طرح  مطلوب  اجــرای  برای  اصناف  و 
اداره  اقتصادی  معاون  کرد. »شرافت«  تاکید  سوخت 
این  ما  هــدف  گفت:  جلسه  ایــن  در  نیز  اطالعات  کل 
است که  کنار هم و با هم چالش ها را رفع کنیم و اجازه 
ندهیم قیمت ها افزایش یابد.وی در مورد حمل و نقل 
مویرگی هم گفت: به دلیل نزدیکی به استان ها جا به 
که  شود  می  انجام  وانت  با  کاالها  و  اقالم  برخی  جایی 
در نظر داریم فورًا مشکالت منطقه ای خودمان را جمع 
ایجاد  استان  بــرای  چالشی  تا  کنیم  منعکس  و  بندی 
جواداالئمه)ع(  سپاه  اقتصادی  معاون  نشود.»مقدم« 
است  اقتصادی  جنگ  در  کشور  که  این  به  اشاره  با  هم 
افزود: باید سعی کنیم آرامش را با امر به معروف به بازار 
مسیر  این  در  دشمنان  است  ممکن  چون  برگردانیم 
به  ترغیب  را  کسبه  کنند  سعی  و  باشند  کــرده  کمین 

ایجاد اخالل در بازار کنند.

همایش تجلیل از شبانان و 
گله داران برگزار شد

خراسان  عشایر  داران  گله  و  شبانان  از  تجلیل  همایش 
برگزاری  درباره  رسانی  اطالع  اما  شد  برگزار  شمالی 
شمالی«  »خراسان  روزنامه  و  بود  ناقص  همایش  این 
به  ها  رسانه  نشدن  دعوت  نشد.  دعوت  همایش  این  به 
مسائلی  جمله  از  دیرهنگام  دعــوت  یا  جلسات  برخی 
مخاطبان  به  رسانی  اطالع  روند  شده  باعث  که  است 
تحت الشعاع قرار گیرد و نیازمند بازنگری و توجه است.
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بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

تصویب بودجه بی سابقه 
برای شهرداری بجنورد

 4 که   7133 شماره  در  خــراســان  روزنــامــه 
مطلبی  در  رســیــد،  ــاپ  چ بــه   1352 بهمن 
سابقه  بــی  بــودجــه  تصویب  از   7 در  صفحه 
اســت.  داده  خبر  بجنورد  شــهــرداری  ــرای  ب
اخیر  جلسه  »در  خوانیم:  می  مطلب  این  در 
العاده  فــوق  بطور  که  بجنورد  شهر  انجمن 
که  شهر  بودجه  رقم  بزرگترین  شد  تشکیل 
رسید.  بتصویب  بـــوده  سابقه  بــی  تــاکــنــون 
نظر  از  شد  تصویب  آراء  باتفاق  که  ای  بودجه 
ماه   9 در  آن  افزایش  و  بــوده  نظیر  بی  ارقــام 
و رقم  ریال میباشد  اول سال 10626986 
رسیده  ریال   308406923 به  بودجه  کل 
از  بجنورد  چون  شهری  در  تاکنون  که  است 
پیش  بودجه  میباشد.  توجه  شایان  ارقام  نظر 
بینی شده سال 52 در حدود 25000000 
شهردار  فعالیت  و  پشتکار  با  که  بــوده  ریــال 
مبلغی  و  است  کرده  پیدا  افزایش  باال  رقم  به 
تاکنون  ریال  میلیون  یک  و  بیست  حدود  در 
با پیش  خرج عملیات عمرانی گردیده است. 
امید  میشود  بودجه  این  تصویب  در  که  بینی 
است شهرستان زیبای بجنورد با برخورداری 
و  ترقیات  به  جهت  هر  از  طبیعی  مواهب  از 

پیشرفتهای بیشتر عمرانی نائل آید.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

#حذف_قبوض_كاغذي_برق   

سوال: به تازگی منزلی خریده ام و در این مدت پیامک کارکرد برق برای مالک قبلی منزل می رفته است و برق منزلم قطع شد.   �
چرا قبل از قطع برق اطالع داده نمی شود شاید اشتباهی شده باشد؟ 

پاسخ: با توجه به این که به محض مالکیت یا سکونت در ملک جدید، تمامی مسئولیت ها متوجه شما می باشد بنابراین در صورت ورود به منزل 
تا اطالع  یا ملک جدید خواهشمند است نسبت به اخذ تسویه حساب )ثبت کارکرد کنتور( و جایگزین کردن شماره موبایل اقدام فرمایید  و 

رسانی های شرکت برق را دریافت نمایید.
روش های جایگزین کردن شماره موبایل:

1(پیامک کد دستوری  # شناسه قبض*P*  به شماره 20001060
2(از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر ICT  و ادارات خدمات مشترکین برق.

3(امکان ثبت و اصالح موبایل از طریق اپلیکیشن خدمات مشترکین شرکت.
4(امکان ثبت و اصالح موبایل از طریق تماس با مرکز پاسخگویی تلفن 1521

سوال: مبلغی که از طریق حذف قبوض کاغذی برق نصیب شرکت توزیع نیروی برق می شود صرف چه اموری می شود؟   �
پاسخ: تمامی صرفه جویی های ناشی از این فرآیند در اجرای پروژه های برقی و توسعه شبکه برق استان برای خدمات رسانی هر چه بهتر به 

مردم هزینه خواهد شد.

يك سوال؛ يك پاسخ
در  دارد  نظر  در  شمالی  خراسان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
حذف  طرح  با  مردم  بیشتر  چه  هر  آشنایی  و  رسانی  اطالع  راستای 
پاسخ  گرامی  های  استانی  هم  شما  سواالت  به  برق،  کاغذی  قبوض 
دهد. شما می توانید پاسخ سوال خود را به صورت مستقیم در ساعات 

حضوری  غیر  و  تلفنی  )خدمات   1521 گیری  شماره  با  اداری 
»خراسان  روزنــامــه  دفتر  به  را  آن  یا  و  کنید  دریافت  بــرق(  شرکت 
شمالی« در قالب نامه کتبی و یا فکس ارسال نمایید و یا با مراجعه به 
سایت شرکت توزیع برق استان به آدرس www.nkedc.ir  تمامی 
سواالت و پاسخ ها را مشاهده و سواالت جدید خود را مطرح کنید تا 

پاسخ سواالت شما را در شماره های بعدی چاپ کنیم.

شمالی  خــراســان  در  فقیه  ولــی  نماینده  علوی- 
را  شهر  حاشیه  خواست  بجنورد  جدید  شهردار  از 
مراسم  در  گذشته  روز  »یعقوبی«  ا...  آیت  دریابد. 
سبک  باید  گفت:  بجنورد  شهردار  معارفه  و  تکریم 
زندگی اسالمی را در سبک شهری و مبلمان شهری 
در نظر بگیریم. او تاکید کرد: در مدیریت شهری باید 

عدالت وجود داشته باشد. وی توصیه کرد: باید به 
حاشیه های شهر بپردازیم و از حاشیه ها بپرهیزیم. 
بلده  های  نشانه  از  دیگر  یکی  بجنورد  جمعه  امام 
از  یکی  افـــزود:  و  کــرد  ذکــر  ــور  ام تسهیل  را  طیبه 
بیشتری  دقت  آن  به  باید  شهرداری  در  که  امــوری 
کنید این است که کار مردم را زود راه بیندازید و کار 

مردم را تسهیل کنید. وی ادامه داد: شورای شهر و 
پاگیر را اصالح و  و  شهرداری برخی قوانین دست 

پیدا  کارها  پیشرفت  برای  را  بر  میان  های  راه 
کار  نشاط  ها  سختگیری  برخی  زیرا  کنند 
کردن را از مردم می گیرد و آن ها را خسته 
می کند. وی حب و بغض در مدیریت را آفت 
بزرگ آن دانست و اظهارکرد: عدالت را باید 

و  دهیم  قرار  معیار  و  خود  کار  سرلوحه 
و  ببینیم  را  آن  پیرامون  و  شهر  همه 

سالی  شهر  وسط  آسفالت  مبادا 
شهر  حاشیه  و  شود  نو  بار  یک 

چند سال آسفالت نداشته  باشد و دست اندازهایی 
داشته  کمرشکن  و  شکن  کمک  شکن،  فنر 
باشد. وی توصیه هایی به شهردار کرد و 
گفت: در روزنامه خواندم که به بازدید 
کار  ــن  ای ایـــد،  رفــتــه  شهر  ــراف  اطـ از  
ببینیم  باید  است،  زیبایی  نگاه  بسیار، 
و برنامه ریزی کنیم، از اتاق های مان 
مدیریت  زیرا  بیاییم  بیرون  باید 
نه  دهــد  می  جــواب  میدانی 

مدیریت میزی.  
 

آیت ا... »یعقوبی« خطاب به شهردار: 

حاشیه شهر را دریابید



پویش #هرهفته_الف_ب_ایران؛ طرحی نو 
برای توسعه 

هر هفته افتتاح یک طرح 
بزرگ در بخش آب و برق

البته  و  ارزشمند  کلیدی،  مهم،  بسیار  ویژگی  یک 
مشترک در دو کاالی قابل ارائه به مردم یعنی آب و برق 
نهفته است که آن ها را به زیرساخت تمام زیرساخت ها 
تبدیل کرده و آن چیزی نیست جز وابستگی عمران و 

توسعه به این دو کاالی مهم. 
آب و برق در کشور، دو کاالی استراتژیک هستند و در 
بهبود  به  توانند  تلقی می شوند که می  شمار خدماتی 
هر  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  و  سازندگی  ــد  رون

جامعه ای بینجامند.
تنیده  انسان  زندگی  در  چنان  بــرق  و  آب  کــاالی  دو 
شده اند که هیچ انسانی نیست که در طول روز بتواند 
بدون آن ها به طور عادی زندگی کند؛ کاالهایی که این 
درجه ارزش حیاتی دارند، شایسته آن هستند که بیش 
از گذشته درباره آن ها گفت  و گوی اجتماعی صورت 
گیرد و حتی در تعامالت روزمره مردم درباره زندگی، 

جایگاهی درخور بیابند.
افتتاح طرح های عمرانی در این خصوص و با توجه به 
شرایط خاص در کشور و ضرورت توسعه، بی شک یکی 
از مهم ترین راهکارهای تامین نیازهای فعلی و توجه به 

آینده کشور است.
اگرچه شرایط سخت است اما تالش ها بر این موضوع 
استوار است که هیچ گونه وقفه ای در تامین آب و برق 
در کشور ایجاد نشود.این نگاه آغاز حرکتی است جدید 
توسط وزارت نیرو در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_
رسان  خدمات  مختلف  های  طرح  افتتاح  برای  ایران، 
به  است  قرار  که  طرحی  کشور؛  سراسر  در  برق  و  آب 
آب  بخش  در  طرح   ۲۲۰ از  بیش  آن  اجــرای  پشتوانه 
رسانی  آب  فاضالب،  و  آب  خانه  تصفیه  رسانی،  آب  و 
همه  در  پذیر  تجدید  و  حرارتی  برق  نیروگاه  روستایی، 
استان ها با ارزش ریالی 33 هزار میلیارد تومان بهره 
برداری شود.این پویش، تالشی است که نشان دهیم 
در  شرایطی،  هر  در  سختکوش  و  امــیــدوار  ایرانیان 
سخت ترین روزها، به سازندگی و آبادانی کشور خویش 

همت می گمارند.
آبادانی است و ب، نشانه ای از  از آب و  الف، نشانه ای 
ایرانی که  با هم بودن، برای ساختن  و  و بردباری  برق 

شایسته ایرانیان است.
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران فرصتی است تا بسیار 
و بیش از گذشته، در کنار یکدیگر به دو کاالی ارزشمند 
آب و برق و صنایعی که تأمین  کننده این دو هستند و 
البته جایگاه  شان در توسعه زیرساختی کشور و نهایتًا 

مدیریت توأمان عرضه و تقاضای آن ها بیندیشیم.
مهران قوامی
 مسئول روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان و دبیر شورای انسجام بخشی صنعت آب و 
برق استان خراسان شمالی

3 جامعه روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         یک شنبه  ۲۶ آبان ۱۳۹۸     ۱۹ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۷

زمان اعالم آمار مشموالن دریافت 
کمک معیشتی در استان

یادداشت 

حیدر زاده

در حالی که »نوبخت« معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است 
که  بنزین  قیمت  افزایش  مالی  منابع  »همه 
حدود 3۰ هزار میلیارد تومان است به بیش 
از ۶۰ میلیون نفر اختصاص خواهد یافت و 
از هفته آینده پرداخت یارانه کمک معیشت 
افــزایــش  مــالــی  منابع  محل  از  خــانــوارهــا 
قیمت بنزین آغاز می شود«، اما  گفت و گو 
که  داد  نشان  استان  در  مرتبط  مسئوالن  با 
آمار  مشموالن دریافت یارانه کمک معیشت 
و  نیست  مشخص  هنوز  استان  در  خانوارها 

هفته آینده مشخص می شود.

یارانه  پرداخت  میزان  است  آمده  خبرها  در 
نفره ۵۵  به خانوارهای تک  کمک معیشت 
سه  تومان،  ۱۰3هزار  نفره  دو  تومان،  هزار 
 ۱۷۲ نفره  چهار  تومان،  هــزار   ۱3۸ نفره 
هزار   ۲۰۵ بیشتر  و  نفره  پنج  و  تومان  هزار 

تومان خواهد بود.
اجتماعی  رفــاه  و  کــار  تــعــاون،  مدیرکل   با 
تعداد  تا  گرفتیم  تماس  شمالی  خراسان 
جویا  را  اســتــان  در  ــرح  ط ــن  ای مــشــمــوالن 
باره گفت: در این  شویم که »نوری« در این 
و  است  نشده  ابــالغ  چیزی  ما  به  خصوص 

زمانی که ابالغ شود اعالم خواهیم کرد.
خراسان  بهزیستی  مدیرکل  حال،  عین  در 
مکتوبی  جزئیات  هنوز  اظهارکرد:  شمالی 

به  معیشت  کمک  طــرح  مشموالن  ــاره  درب
معمواًل  اما  است  نشده  اعالم  کل  اداره  این 
این گونه موارد مشمول  این است که  روال 

مستمری بگیران می شود.
»قربانی« تعداد مستمری بگیران بهزیستی 
استان را  ۱۸ هزار و ۵۰۰ خانوار برشمرد و 
با بیان این که  4۲ هزار خانوار تحت پوشش 
این نهاد هستند، ادامه داد: منتظر هستیم 
تعداد مشموالن کمک معیشت اعالم شود.

اداره  بــا  مــا  خبرنگار  هــای  تماس  اگــرچــه 
این  در  شمالی  خراسان  امــداد  کمیته  کل 
حال،  عین  در  اما  ماند  نتیجه  بی  خصوص 
ریــزی  برنامه  و  مدیریت  ســازمــان  رئیس 
هنوز  که  این  به  اشــاره  با  شمالی  خراسان 

از  که  معیشت  کمک  مشمول  افــراد  تعداد 
اعالم  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  سوی 
نیست،  مشخص  اســتــان  در  اســت  شــده 
تصریح کرد: این خبر ملی است و در سایت 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  در  که  درگاهی  و 
شده  تعریف  خصوص  ــن  ای در  اجتماعی 
برش  و  انجام  ملی  های  بندی  جمع  است، 
های استانی اعالم می شود اما هنوز چیزی 

مشخص نیست.
دهک  اســت  افزود: ممکن  ــور«  پ »پــارســی 
های پایین برخی استان ها بیشتر  و برخی 
آمار  هنوز  بنابراین  باشد  کمتر  ها  استان 
تا  و  نداریم  را  طرح  این  مشموالن  استانی 

یک هفته آینده مشخص خواهد شد.

و  مانه  روستاهای  شخصی  مسافربرهای  از  تعدادی  صدیقی- 
سملقان روز گذشته در خروجی بجنورد  و در ایستگاه آشخانه گرد 
هم آمده بودند و در خصوص مشکالت به وجود آمده درباره محل 
سوار و پیاده کردن مسافر و برخورد با مسافربرهای شخصی مسیر 
مند  گالیه  اطراف  روستاهای  برخی  و  سملقان  و  مانه  بجنورد-  
بودند. به گزارش خبرنگار ما، یکی از رانندگان مسیر سد شیرین 
دره گفت: سال هاست که من و دیگر رانندگان در این مسیر به جا 
این  خاطر  به  ما  با  بار   هر  اما  کنیم  اقدام  می  روستاییان  جایی  به 

کرد:  اضافه  وی  شود.  می  برخورد  هستیم  شخصی  مسافربر  که 
دارد  روستا   3۰ از  بیش  که  دره  شیرین  سد  و  مانه  منطقه  در  اگر 
وسیله نقلیه عمومی یا سرویس خطی قانونی وجود داشت مشکلی 
برای تردد روستاییان به وجود نمی آمد اما با سختگیری های چند 
روز گذشته مشکالتی هم برای رانندگان و هم برای روستاییان به 
منظور رفت و آمد به شهر به وجود آمده است. یکی از مسافران هم 
شخصی  مسافربرهای  نبود  خاطر  به  گذشته  روز  چند  طی  گفت: 
داد:  ادامــه  وی  شدیم.  ــت  اذی خیلی  شهر  به  آمــد  و  رفــت  ــرای  ب

مسئوالن طبق قانون در خصوص برخورد با مسافربرهای شخصی 
مسافربرهای  نکردن  فعالیت  با  که  کنند  توجه  باید  اما  دارند  حق 
از  یکی  شود.  می  ایجاد  مشکل  روستاییان  تردد  برای  شخصی 
گفت:  نیز  سملقان  و  مانه  آباد  کشک  روستای  در  ساکن  اهالی 
مراکز  به  او  رساندن  بــرای  وی  همراهان  شــود،  بیمار  کسی  اگر 
به  جا  به  شخصی   مسافربرهای  چون  بکنند،  باید  چه  درمانی 
جایی مسافر اقدام نمی کنند و اگر این کار را هم بخواهند انجام 
داد:  ادامه  »رحمانی«  کنند.  می  بیشتری  کرایه  درخواست  دهند 

اول باید چند سرویس خطی و وسیله نقلیه عمومی برای تردد در 
مسیر مانه و سملقان در نظر بگیرند و بعد با مسافربرهای شخصی 
بودن  قانونی  از  شمالی  خراسان  راه  پلیس  کنند.رئیس  برخورد 
قانون  طبق  افــزود:  و  داد  خبر  شخصی  مسافربرهای  با  برخورد 
فعالیت مسافربرهای شخصی، چه برون شهری و چه درون شهری 
زاده  شد.حسین  خواهد  برخورد  متخلفان  با  و  است  غیرقانونی 
اظهار کرد: در نظر گرفتن تاکسی خطی برای این مسیر بر عهده 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است.

حرف های رانندگان و مسافران مسافربرهای شخصی

 مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

 هزینه ۸0 درصد زکات برای نیازمندان
علوی- ۸۰ درصد زکات جمع آوری شده امسال برای نیازمندان هزینه شد. مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با بیان 
این مطلب به خبرنگار ما گفت: ۶۰ درصد زکات جمع آوری شده هر منطقه برای نیازمندان و 4۰ درصد آن برای پروژه 
های عمرانی صرف می شد اما امسال ۸۰ درصد آن برای نیازمندان هزینه می شود. »مجید الهی راد« ادامه داد: در ۷ 
ماه امسال مردم استان بیش از 4۵ میلیارد و ۸9۸ میلیون تومان کمک کردند که از این میزان ۲ میلیارد و 993 میلیون 
تومان صدقه، ۱۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون تومان کمک حامیان طرح اکرام و ۱۰ میلیارد تومان زکات بود. به گفته وی، 
کمک های مردمی در مواردی مانند تهیه جهیزیه برای نیازمندان تحت پوشش، ساخت مسکن، امور فرهنگی و تحصیلی 

و اشتغال هزینه می شود.

به دلیل نبود صنایع تبدیلی اتفاق می افتد؛

خروج ۷0 درصد زباله های خشک از استان
محمدی- ۷۰ درصد زباله های خشک از استان خارج می شود؛ این خبر را مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان به خبرنگار ما اعالم کرد و افزود: 
به دلیل نبود صنایع تبدیلی فعال در استان این میزان زباله خشک از خراسان شمالی خارج می شود و در صورت وجود صنایع تبدیلی و وابسته، می توان 
انتظار داشت زمینه اشتغال افراد و ایجاد شغل در استان فراهم شود.آن طور که »عظیمی« به آن اشاره کرد روزانه ۱34 تن زباله به ایستگاه های موقت 
در شهر بجنورد تحویل داده و از طرفی حدود ۶ تن زباله توسط زباله گردها جمع آوری می شود که میزان تولید زباله را در  بجنورد به ۱4۰ تن در روز می 
رساند.به گفته این مسئول، ۸ درصد زباله های رسیده به ایستگاه موقت، مواد باارزش دارد و ۸ درصد دیگر، در منزل توسط پیمانکار جمع آوری زباله 
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وقتی عروس با دیدن 
مادرشوهرش غش می کند!

نبردن  و  پیچاندن  برای  جوان  عروس  صدیقی- 
مادر شوهرش به مسافرت دست به اقدام عجیبی 
به  جوان  زن  کرد.  پا  به  جنجال  اتفاق  همین  و  زد 
در  ــودرو  خ داخــل  به  مادرشوهرش  ورود  محض 
زد  کــردن  غش  به  را  خــودش  نمایشی  اقــدام  یک 
اعضای  بین  درگــیــری  ــروز  ب سبب  ایــن  ماجرا  و 
خود  همسر  فریب  که  خانواده  مرد  شد.  خانواده 
خانواده  با  روزی  گفت:  باره  این  در  بود  خورده  را 
آخرین  در  که  برویم  مسافرت  به  داشتیم  قصد  ام 
شود.  همراه  ما  با  گرفت  تصمیم  هم  مادرم  لحظه 
زمانی که به اتفاق همسر و فرزندم در داخل خودرو 
نشستیم و آماده حرکت شدیم مادرم وارد خودرو 
شد و بدون اطالع قبلی گفت که می خواهد با ما 
به مسافرت بیاید. همسرم در یک لحظه دستش را 
روی قلب اش گذاشت و با ابراز درد شدید از هوش 
رفت. من با دیدن این صحنه سراسیمه همسرم را 
اورژانس  تا  بردم  خانه  به  و  کردم  خارج  خودرو  از 
را خبر کنم. بعد از چند دقیقه زمانی که مادرم از 
اتاق خارج شد دیدم همسرم سریع از جایش بلند 
شد و گفت که دوست ندارد مادرم با ما همراه شود 

و آن اتفاق نیز بازی بیش نبود. 
یک  در  همسرم  سوی  از  خوردن  دست  رو  از  بعد 
لحظه کنترلم را از دست و همسرم  را مورد ضرب 
از  ناشی  صدای  و  سر  ایجاد  با  دادم.  قرار  شتم  و 
ما  مادرم متوجه قضیه شد و جنجال  بین  دعوای 
دیگری به پا شد. بعد از این اتفاق همسرم به خاطر 
کتک خوردن و همچنین درگیری با مادرم راهی 
و  طالق  درخواست  با  بعد  روز  و  شد  پدرش  خانه 
شوک  در  را  ما  همه  اش  مهریه  گذاشتن  اجرا  به 
االن  کرد.  قبل  از  تر  پیچیده  را  اوضــاع  و  برد  فرو 
هم در دادگاه خانواده منتظر رسیدگی به پرونده 
مان هستم و امیدوارم با کمک مشاوران این مرکز 
تا  کنم  منصرف  اش  تصمیم  از  را  همسرم  بتوانم 

زندگی مان از هم نپاشد.

آردهایی که قاچاقچی را 
روسیاه کرد

صدیقی- بیش از 2 تن آرد قاچاق کشف و ضبط 
شد. به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 
 55 جایی  بــه  جــا  قصد  کــه  قاچاقچی  شمالی، 
بجنورد  در  را  قاچاق  نول  آرد  کیلویی    40 کیسه 
داشت توسط پلیس آگاهی استان شناسایی شد. 
»سیدالموسوی« افزود: گزارش تخلف به تعزیرات 
ارسال شده و در شعب ویژه در مرحله رسیدگی و 

انجام تحقیقات به منظور صدور رأی است.

شوک 

خبر 

گفت و گو با یک سوداگر مواد

 ماندگاری ناخوشی ها 
حاصل خوشی های زودگذر

صدیقی

5 سال از آن روزی که به خاطر سوداگری مواد 
شیارهای  روزگــار  گذر  گذرد.  می  شد  زندانی 

زیادی در چهره اش ایجاد کرده است. 
زودگذر،  های  خوشی  کردن  مزه  مزه  تجربه  با 
ناخوشی های ماندگاری را برای خود و خانواده 
از  آزادی  خودش  گفته  به  آورد.  ارمغان  به  اش 
زندان برایش به آرزوی دیرینه ای تبدیل شده و 
گذشتن دقایق برایش مثل روز و گذشتن روزها 

برایش مثل سال می ماند.
کوتاه  اش  گذشته  اصــالح  از  دستش  چه  اگر   
شده اما برای آینده اش برنامه دارد تا دیگر در 
موج  نگاهش  در  غم  نشود.  گرفتار  شیطان  تله 
اما  غلتد  می  هایش  گونه  روی  اشک  و  زند  می 
آرزو  با بغض می گوید:  و  ناامید نیست  آینده  از 
وارد  و  برگردم  ام  گذشته  به  دیگر  بار  یک  دارم 
انگیزی  تا چنین سرنوشت غم  راه درست شوم 

برایم رقم نخورد. 
با  را  ــا  م خــبــرنــگــار  ــوی  گـ و  گــفــت  ادامــــه  در 

سوداگر مواد می خوانید.  
چند وقت است و به چه جرمی در زندان 

هستی؟
5سال است که به خاطر قاچاق مواد، عمرم را 

در پشت میله های زندان سپری می کنم.
شغل ات چه بود؟ متاهل هستی؟

گاهی  کنارش  در  و  ــودم  ب ساختمانی  کارگر 
از  که  دارم  فرزند  چند  ــردم.  ک می  کشاورزی 

شرم، روی دیدن آن ها را ندارم.
برای کسی مواد جا به جا می کردی؟

نه اکثر مشتریانم کارگر بودند. در واقع مواد از 
نوع صنعتی را برای کارگران معتاد روستایی که 

سر زمین کار می کردند، می بردم .
سابقه کیفری داری؟ چه حکمی برایت 

صادر شد؟
سابقه کیفری دارم. بار اول 2سال حبس برایم 
صادر شد، بار دوم 3سال و بار سوم هم 10سال 

به مدت حبس های قبلی ام اضافه شد.
چرا از گذشته عبرت نگرفتی و دوباره 

سمت قاچاق مواد رفتی؟

بیکاری و فقر آدم را از پا می اندازد. زمانی که به 
زندان افتادم همه چیزم را از دست دادم و البته 
این ها بیشتر به خاطر طمع ورزی ام بود و اگر 
به درآمد کارگری بسنده می کردم شاید زندگی 

ام در این باتالق نمی افتاد.
اعتیاد داری؟

 از 20 سالگی انواع مواد را تجربه کرده ام.
چرا موقع مرخصی از زندان سراغ 

قاچاق مواد می رفتی؟
به  رفتم  می  مرخصی  به  ــدان  زن از  که  زمانی 
شدم  می  وسوسه  ام  زندگی  بد  شرایط  خاطر 
نابابم  دوستان  البته  رفتم.  می  مــواد  ســراغ  و 
که  زمانی  بودند؛  دخیل  قضیه  این  در  بیشتر 
آن ها متوجه می شدند در بیرون از زندان و در 
مرخصی هستم سراغم می آمدند و با وعده های 
توخالی می گفتند که زندگی از راه درست سرپا 
نمی شود و با خالف است که آدم به جایی می 
رسد و دوباره مرا وارد گرداب  قاچاق مواد می 

کردند.
چه نوع موادی مصرف می کردی؟

کارگری  تهران  در  کردم.  شروع  سنتی  مواد  از 
می کردم و برای تحمل دوری از خانواده و البته 
روی  مــواد  مصرف  به  خــودم  داشتن  نگه  سرپا 
آوردم. بعد از چند سال غوطه ور شدن در مواد 
سنتی، مصرف مواد صنعتی را شروع کردم که 

گرفتاری هایم بعد از این ماجرا پیش آمد.
های  آدم  با  رفاقت  خاطر  به  بالها  بیشتر  البته 
ناباب سر آدم می آید. دوستانم زمانی که شیشه 

مصرف  با  گفتند  می  من  به  کردند  می  مصرف 
عوض  در  اما  شود  نمی  معتاد  آدم  آن  بار  چند 
می  هم  خودم  البته  شود.  می  سرحال  خیلی 
مواد  مصرف  چون  کنم  تجربه  را  آن  خواستم 
راضی  مرا  و  بود  شده  عادی  برایم  دیگر  سنتی 
نمی کرد. با این دست فرمان و تفکر غلط پیش 
تله  در  و  شدم  وابسته  شیشه  به  که  این  تا  رفتم 

افتادم.
گفتی ساقی کارگران بودی؟

که  کارگرانی  اکثر  بــودم   سرکارگر  چون  بله. 
خواستند  می  من  از  داشتند  اعتیاد  شیشه  به 
ــون خودشان  بــبــرم، چ مــواد  هــا  آن  بــرای  کــه 
ماشین  کرایه  پرداخت  برای  اضافه  پول  و  وقت 
و  بودم  شیشه  کننده  مصرف  خودم  نداشتند. 
بعد از آن به غیر از کارگران برای سایر معتادان 

هم مواد به روستا می بردم.
چطور دستگیر شدی؟

به  داشتم  قصد  مــواد  خرید  از  بعد  که  زمانی 
از  بعد  و  شدم  دستگیر  مسیر  در  برگردم  روستا 

آن هم به زندان افتادم.
خانواده ات با این ماجرا چطور برخورد 

کردند؟
را رها  از زندانی شدنم درسش  بعد   پسر بزرگم 
زندگی  مخارج  تا  رفــت  کارگری  ــراغ  س و  کــرد 
دوش  روی  از  باری  و  کند  تامین  را  ام  خانواده 
مادرش بردارد. با ندانم کاری آینده فرزندانم را 
سیاه کردم و عالوه بر آن، بیش از گذشته زندگی 

را برای خانواده ام سخت و طاقت فرسا کردم.

وقتی کاسه صبر همسر لبریز شد
را  اشتباهاتم  نشد  حاضر  ــت  وق هیچ  صدیقی- 
ببخشد و مدام آن ها را مانند پتک بر سرم می کوبید. 
درست است که خطا کرده بودم اما پشیمان بودم و 
هیچ وقت همسرم حاضر نشد نگاهش را به من تغییر 
دهد. این ها بخشی از روایت مرد جوانی است که از 
دام اعتیاد بیرون آمده اما کاسه صبر همسرش لبریز 
قرار است که مرد خانواده  این  از  شده است. ماجرا 
می  پیش  در  را  خالف  سنگالخ  راه  ازدواج  از  بعد 
گیرد و سر رفیق بازی در تله اعتیاد گرفتار می شود 
همسرش  و  خود  بــرای  را  ناخوشایندی  ــای  روزه و 
ایجاد می کند. مرد جوان اصاًل گوشش به تذکرات و 
تهدیدهای بقیه به خصوص همسرش بدهکار نیست 
و مدام بر طبل آبروریزی و شرارت می کوبد و از سر 
های  پول  آن  بابت  و  تشدید  را  اعتیادش  لجبازی 

زیادی را دود می کند. 
همسر مرد گمراه هر چقدر تالش می کند شوهرش 
شود  نمی  موفق  اما  کند  دور  نااهلش  دوستان  از  را 
از دست همسرش کتک می  این ماجرا خیلی  و سر 
بیگاه  و  گاه  های  رفتن  کمپ  زند.  نمی  دم  و  خورد 
افسار  دوستانش  چون  است  فایده  بی  خانواده  مرد 
زندگی او را در دست دارند و مدام او را به سوی دره 

دود سوق می دهند. 
مرد گرفتار در گرداب دود، کار را به جایی می کشاند 
که برای تامین هزینه موادش دست به فروش وسایل 
از  کاری  زنش  های  زدن  ضجه  و  زند  می  اش  خانه 

پیش نمی برد.
 سال ها با این دست فرمان پیش می رود تا این که 
خودش  به  و  گردد  برمی  ورق  ناگهان  اتفاق  یک  سر 
می آید و تالش می کند گذشته سیاهش را کم رنگ 
مرد  شود.  نمی  عوض  داستان  اما  کند  پاک  حتی  و 
از  مدتی  گذشت  از  بعد  هنوز  اعتیاد  رد  که  جــوان 
پاکی روی چهره اش نمایان است ابراز پشیمانی می 
او را نمی  بار همسر دلسوخته اش عذر  این  اما  کند 
پذیرد و حتی این فرصت را غنیمت می شمرد و مدام 
کند.  می  شوهرش  حواله  کنایه  و  نیش  و  سرکوفت 
مرد پشیمان می گوید: بعد از این که بعد از سال ها 

پاک  را  سیاهم  گذشته  گرفتم  تصمیم  رفتن  بیراهه 
کنم و همسری مناسب برای زنم باشم، با مشکل رو 
به رو شدم. همسرم حق داشت که از من دلگیر باشد 
و مرا سرزنش کند و من هر کاری می کردم دل او را 

به دست بیاورم اما بی فایده بود.
نبود  حاضر  و  کرد  می  نگاه  من  به  گذشته  مثل  او   
مرا قبول کند. مدام قهر می کرد و اصاًل به خواسته 
من توجه نمی کرد و برخی مواقع با الفاظ زشت مرا 

خطاب قرار می داد.
به  که  است  همسرم  نوبت  حاال  گفتم  می  خــودم  با 
در  که  هایی  ظلم  و  گذشته  زننده  رفتارهای  خاطر 
به سادگی مرا  و  انتقام بگیرد  از من  ام  او کرده  حق 
نبخشد. اصاًل آن فرد گذشته نبودم، حتی دوستانم 
از این تغییر رویه ام شگفت زده شده بودند که چطور 
به زنم اجازه می دهم هر طوری دلش می خواهد با 

من رفتار کند. 
تحقیر از سوی همسرم ادامه داشت تا این که یک روز 
دادخواست طالق به دستم رسید و از شدت تعجب 
اوایــل  زنــم  چطور  گفتم  ــودم  خ با  ــدم.  ش میخکوب 
زندگی مرا با آن همه شرارت و بدخویی تحمل کرد 
اما حاال که مسئولیت پذیر شده ام تصمیم گرفته از 
من جدا شود؟ االن منتظر نوبت دادگاه مان هستم 
برای  را  همسرم  بتوانم  مشاوران  کمک  با  شاید  تا 

بازگشت به زندگی مشترک مان راضی کنم.

توصیه هایی برای جلوگیری از سرقت خودرو
آن  وقــوع  باعث  ایمنی  اصــول  به  خــودرو  مالک  بی توجهی  اوقــات  بیشتر  که  است  اتفاقاتی  جمله  از  خــودرو  سرقت 

می شود.  در ادامه برخی نکات برای جلوگیری از سرقت خودرو ارائه شده است.
- خودروی خود را به دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل فرمان، قفل سوئیچی، قفل پدال و زنجیر مجهز کنید.

- از تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از باز کردن شیشه ها و بادگیرها استفاده کنید.
- هنگام دور شدن از خودرو، سیستم ایمنی آن را فعال کنید.

- سعی کنید کلید درها و سوئیچ استارت با هم متفاوت باشند و برای درها از قفل ایمنی استفاده کنید.
- سوئیچ خودروی خود را در جایی مطمئن که در معرض دید و دسترس دیگران نباشد، قرار دهید.

- در صورت گم شدن سوئیچ خودرو، در اولین فرصت قفل های آن را تعویض کنید.
  منبع: اینترنت

تزیینی
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از تخلف های ریز تا بازرسی های جدی تر

گذری بر بازار 
اگرچه از 

گذشته رصد 
بازار توسط 

بازرسان و 
ناظران انجام 

می شد اما 
همزمان با 

افزایش نرخ 
بنزین رصد 

بازار به طور 
جدی انجام می 

شود

شیری

افــزایــش  و  بــنــدی  سهمیه  روز  دومــیــن  در 
بــازار  در  کــاالهــا  قیمت  اگــرچــه  بنزین  نــرخ 
اما  نشد  تغییر  دستخوش  بجنورد چندان 
می  دیده  نقاط  برخی  در  ریزی  های  تخلف 

شد.
مقصدش  کــه  شــهــرونــدی  مــیــان  ایــن  در 
میدان  در  و  بــود  غربی  طالقانی  خیابان 
نرخ  وضعیت  از  شدن  مطلع  بــرای  شهید 
کرد،  می  صحبت  تاکسی  رانندگان  با  ها 
بنزین  نــرخ  شــدن  ــران  گ از  قبل  تا  گفت: 

هزار  پرداخت  و  تاکسی  با  را  مسیر  همین 
با  ــودم  ب نــگــران  تــومــان کــرایــه مــی رفتم و 
 3 کرایه  با  بنزین  نرخ  برابری   3 افزایش 
خوشبختانه  که  شوم  مواجه  تومانی  هزار 
در  قیمتی  افزایش  گونه  هیچ  شدم  متوجه 
این بخش لحاظ نشده است.او افزود: الزم 
های  ریزی  برنامه  با  اندرکاران  دست  است 
خودسرانه  های  قیمت  افزایش  مانع  مناسب 

شوند.

IIاضافهIکرایه
در ایستگاه سواری های بین شهری بجنورد- 
مشهد، اگرچه بسیاری از رانندگان نرخ ها را 

رعایت کرده بودند اما تعداد انگشت شماری 
دور از چشم ناظران کرایه ها را افزایش داده 
شهروندان  گالیه  باعث  مسئله  این  و  بودند 

شده بود.
برای  بجنورد  از  گذشته  روز  صبح  که  بانویی 
رفتن به مشهد 40 هزار تومان به یک راننده 
سواری بین شهری کرایه پرداخت کرده بود، 
 29 عقب  صندلی  کرایه  که  حالی  در  گفت: 
 40 راننده  شنبه  صبح  اما  بود  تومان  هــزار 
هزار تومان دریافت کرد و اعتراض مسافران 
فایده ای نداشت و افزایش سه برابری قیمت 

بنزین را عامل افزایش کرایه ها دانست.

هزار   35 را  کرایه  نــرخ  هم  دیگری   راننده 
بــا اعــتــراض یک  ــالم کــرد و وقتی  تــومــان اع
افزایش  مسافر مواجه شد، گفت: نرخ بنزین 
یافته است و کرایه ها متعاقب آن افزایش می 
یابد، در غیر این صورت فعالیت در این مسیر 

صرفه اقتصادی ندارد.

IIشدIگرانIکهIغذایی
که  شهروندی  شهر،  از  دیگر  ای  گوشه  در 
به  ساختمانش  کارگران  غذای  تهیه  برای 
یکی از رستوران ها مراجعه کرده بود، پس 
از آماده شدن غذا برای پرداخت هزینه آن 
به یک باره با صدای بلند گفت: »چرا 289 
هزار تومان؟ من هر روز همین نوع و تعداد 
تــومــان مــی خــریــدم.«  ــزار  غــذا را 210 ه
گفت:  مالیمی  صدای  با  فروش  متصدی 
نرخ بنزین افزایش یافته است و برای تمام 
مواد اولیه ای که شنبه تهیه کردیم ناگزیر 
باید  و  شدیم  باال  حمل  کرایه  پرداخت  به 
متضرر  تا  بفروشیم  تر  گــران  آن  متعاقب 
ها  قیمت  وقتی  ما،  خبرنگار  البته  نشویم. 
را از چند آشپزخانه و رستوران دیگر پرسید 

متوجه شد افزایش نرخ نداشتند.

IIکمIتردد
بر  عالوه  و  بود  سرد  هوا  گذشته،  روز   صبح 
خودروهای  تعداد  پیاده،  عابران  کم  تــردد 
عبوری کمتر شده بود، به طوری که حتی در 
مدت  باید  همیشه  که  شهر  مرکز  های  بانک 
زیادی را در نوبت می ماندیم قابل مشاهده و 
با این که اولین روز هفته بود باز هم جمعیت 

زیادی در بانک ها حضور نداشتند.

IIبازارIجدیIرصد
در همین باره رئیس سازمان صمت خراسان 
بازار  رصد  گذشته  از  چند  هر  گفت:  شمالی 
اما  شد  می  انجام  ناظران  و  بازرسان  توسط 
به  بازار  رصد  بنزین  نرخ  افزایش  با  همزمان 

طور جدی انجام می شود.
»فیروزه« افزود: کسبه نباید به بهانه افزایش 
افزایش  را  ها  قیمت  خودسرانه  بنزین،  نرخ 
دهند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد 
از  جلوگیری  برای  اظهارکرد:  شود.وی  می 
همراهی  مردم  داریم  تقاضا  تخلفی  گونه  هر 
بازار  در  تخلف  مشاهده  صــورت  در  و  کنند 
 124 سامانه  یا  صمت  سازمان  به  را  مراتب 

گزارش دهند.

بازتاب گزارش 

خبر 

با رفع نواقص بهداشتی

قفل قانون از کشتارگاه فاروج 
برداشته شد

شد  موجب  بهداشتی  نقص   16 نوشتیم؛  آبان   12 پــرور-  میم 
شود،  تعطیل  کشتارگاه  این  و  بخورد  فاروج  کشتار  بر  قانون  قفل 
این  بهداشتی  نواقص  کامل  رفع  با  هفته   2 گذشت  از  پس  اینک 
گفت:  ما  خبرنگار  به  فاروج  فرماندار  شد.  بازگشایی  کشتارگاه 
از آن جایی که یکی از مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی  
این شهرستان در زمینه پیگیری مشکالت و رفع نواقص بهداشتی 
مشخص  زمــان  در  مجموعه  این  بود  نشده  عملیاتی  کشتارگاه 
تعطیل شد و بعد از رفع نواقص بهداشتی و صدور تأییدیه از سوی 
عرصه  این  متولیان  که  درمــان  و  بهداشت  و  پزشکی  دام  شبکه 
هستند، به طور مجدد بازگشایی شد و فعالیت خود را شروع کرد. 
گذشته  در  که  ها  دام  ورودی  تیتکانلو«،  صادق  »مسعود  گفته  به 
بر  عالوه  و  است  شده  تجهیز  و  تعمیر  داشت،  نامناسبی  وضعیت 
رسیدگی کردن به سردخانه، جایگاه دام ها مشخص و این واحد 
به طور مجدد رنگ آمیزی شده است. وی اظهار کرد: قبل از این 
بهداشتی  دستورات  خالف  که  شدند  می  ذبح  زمین  روی  ها  دام 
بود به همین منظور برای ذبح جرثقیل تهیه شده تا دیگر این کار 

روی زمین انجام نشود.
فرماندار فاروج گفت: نواقص به شکل کامل رفع شده زیرا انجام 
این مسائل به خاطر سالمت شهروندان بسیار حائز اهمیت است. 
و  فاروج  کشتارگاه  مشکالت  خصوص  در  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
خراسان  روزنامه  در  مختلفی  مطالب  واحد  این  پلمب  همچنین 

شمالی به چاپ رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد: 

 ۶۹ سهمیه باقی مانده
 درطرح ملی مسکن

شیری- مهلت ثبت نام در طرح ملی مسکن استان با 69 سهمیه 
خراسان  شهرسازی  و  راه  رسید.مدیرکل  اتمام  به  مانده  باقی 
ملی  اقــدام  طرح  در  نام  ثبت  ــزود:  اف مطلب  این  بیان  با  شمالی 
مسکن با 5460 سهمیه از سه شنبه در خراسان شمالی آغاز و در 
روز اول ظرفیت 460 واحدی شهرستان های شیروان، جاجرم، 
گرمه و اسفراین تکمیل شد.»مصطفی زاده« افزود: با این که ثبت 
نام در این طرح سه روز مهلت داشت و یک روز هم تا پایان جمعه 
تمدید شد اما سهمیه مرکز استان از محل این طرح تکمیل نشد 
و 69 واحد از سهمیه باقی ماند که در مرحله دوم امکان ثبت نام 
وجود دارد.وی مجموع تعداد ثبت نامی های طرح ملی مسکن در 
استان را 4931 واحد ذکر و خاطرنشان کرد: اکنون سایت برای 
سه استان دیگر فعال شده است و با اتمام ثبت نام 10 استان، در 
مرحله بعدی سایت برای خراسان شمالی فعال و ثبت نام امکان 
پذیر خواهد شد.وی اضافه کرد: از مجموع 9900 واحد سهمیه 
 69 تنها  و  شده  نهایی  تأیید  واحد   5460 اول،  مرحله  در  استان 

واحد از سهمیه باقی مانده است.

بندی  سهمیه  طــرح  اجــرای  از  روز  دومین  در 
روز  استان  مرکز  سوخت  های  جایگاه  بنزین، 
در  صــف  شاهد  امــا  کــردنــد  سپری  را  معمولی 

جایگاه های ال پی جی بودیم.
غرب  سوخت  داران  جایگاه  از  یکی  گفته  بــه 
بنزین  بــرای  کنندگان  مراجعه  تعداد  بجنورد، 
اندکی  ولی  بود  نکرده  قبل  روزهــای  با  تفاوتی 
افزایش در میزان مراجعه کنندگان برای سی ان 

جی وجود داشت.
صحبت هایی مبنی بر این که برخی خودروهای 
خارجی با دور موتور باال سهمیه بنزین ندارند نیز 
توسط برخی راننده ها مطرح می شد؛ موضوعی 
که وقتی از صاحب یک خودروی خارجی سوال 
کردم آن را تکذیب کرد و این را هم گفت که این 

مورد تنها برای خودروهای با دور موتور 2000 
موجود   خودروهای  بیشتر  موتور  دور  و  باال  به 

2000 و کمتر از آن است.
فروش  عاملیت  کنار  در  تــر،  طــرف  آن  کمی 
کمی  اوضــاع  جی(  پی  )ال  مایع  گاز  سوخت 
متفاوت بود و هرچند خودروها با نظم خاصی 
ولی زمین  برسد  شان  نوبت  تا  بودند  صف  در 
ــی که  ــای ــودروه از خ ــود  ب پــر  آن  کــنــار  خــالــی 
شان  خودروی  گیری  سوخت  برای  رانندگان 

اقدام کرده بودند.
از عاملیت فروش سوخت گاز  در این بین پلیس 
خواست تنها 5 خودرو در صف باشند و رانندگان 
مساعدت  با  که  موضوعی  کنند؛  ازدحــام  نباید 

عامل فروش گاز مایع پایان یافت.

 یکی از فروشندگان کپسول های گاز مایع گفت 
که به دلیل کم بودن سهمیه استان، گاز موجود 
بقیه  در  و  است  هفته  در  روز  دو  جوابگوی  تنها 
روزها عماًل گاز مایعی برای فروش نیست و این 
می  خودروها  صف  شدن  طوالنی  باعث  موضوع 

شود.
گاز  باک  هر  قیمت  ها،  راننده  از  یکی  گفته  به 
حدود  به   7 حدود  از  گذشته  روز   15 طی  مایع 
به  هم  همان  که  است  رسیده  تومان  هــزار   10

سختی پیدا می شود.
برای  مایع  گــاز  هــای  کپسول  قیمت  افــزایــش 
خودروها، افزایش قیمت گاز مایع طی 2 هفته 
برای  بنزین  سهمیه  شدن  واریز  شخصی  اخیر، 
آژانــس  برخی  اطالعی  بی  هــا،  ــس  آژان برخی 
مراجعه  کجا  به  خود  کارت  برای  که  این  از  ها 
کنند، ضرورت افزایش سهمیه گاز مایع استان، 
مسدود بودن کارت های سوخت برخی راننده 

ها، تعیین سهمیه بیشتر برای پیک موتوری ها 
نام  ثبت  سوخت  های  کارت  تحویل  در  تاخیر  و 

از  که  بود  مواردی  جمله  از  دفاتر  سوی  از  شده 
سوی راننده ها مطرح می شد.

صف خودروها برای ال پی جی

تزیینی
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بی اشتهایی به غذای روح

و  گرفته  بغل  غم  زانــوی  کافه،  از  ای  گوشه  در 
نشسته است. ماه های زیادی از آمدنش به این جا 
می گذرد، آدم های مختلفی را دیده است که می 
آیند و می روند؛ تنها، با گروه های دو نفره یا چند 
انواع  میان  از  و  زنند  می  ورق  را  منو  ها  آن  نفره. 
را  چیز  چند  یا  یک  فودها  فست  و  ها  نوشیدنی 
سفارش می دهند و با ولع و اشتیاق آن ها را میل و 

به راحتی پول شان را پرداخت می کنند.
روی  قیمت  بیند،  می  وقتی  آید  می  درد  به  دلش 
جلد بعضی از دوستانش حتی از برخی نوشیدنی 
زورشان  ها  نشین  کافه  بیشتر  اما  است  کمتر  ها 

می آید برای خریدن یک جلد کتاب هزینه کنند.
برانگیز  تامل  سکوتی  در  زبــان  خوش  یــاران  این 
از روغن و دود کافه،  اند و صورت آن ها  فرو رفته 
غذای  به  نسبت  مــردم  انگار  اســت.  شــده  کثیف 
که  روزی  از  ترسد  می  و  اند  شده  اشتها  بی  روح 
زیرا  بپیوندد  ها  افسانه  به  و  شود  کور  اشتها  این 
کافه گردهایی را می بیند که همیشه قبل صرف 
غذاهای رنگارنگ، اول عکس اش را می گیرند و 
بالفاصله آن را از طریق فضای مجازی با دیگران 
کند:  می  فکر  خــود  با  گــذارنــد.  می  اشتراک  به 
این گوشه کافه  باید  لنگد و چقدر  کجای کار می 
بنشینیم تا یکی پیدا شود و در کنار غذایی که می 
خرد برای ما هم هزینه کند و ما را بخرد؟ ناگهان 
دستی، صورتش را نوازش می کند. قلب اش تند 
می زند وقتی روی یکی از میزهای کافه ورق می 
به  نه  و  شدن  خوانده  برای  نه  بیند  می  اما  خورد، 
ژست  کــردن  تکمیل  بــرای  بلکه  خــریــدار،  چشم 
کافه نشینی که در برابر دوربین موبایل، لبخندی 

مصنوعی بر لب دارد، روی میز قرار گرفته است.

مجموعه جدید »صفیه کوهی«
»صفیه  اثــر  تبعیض«  از  »جنوبی  شعر  مجموعه 
شــود. »کــوهــی«  مــی  منتشر  زودی  بــه  کــوهــی« 
صاحب مجموعه های »مزارع داس های افتاده« و 
»اسب های بی سوار« با بیان این مطلب افزود: این 
مجموعه حاصل سروده هایم از سال 94  تاکنون 
»شانی«  نشر  همت  به  سپید  قالب  در  که  اســت 
منتشر می شود. گزارش خبرنگار ما حاکی است، 
استان  جوان  شاعر  این  اثر  چهارشنبه«  »آخرین 
در زمره برگزیدگان جایزه  کتاب سال شعر جوان 

)جایزه  قیصر امین پور( قرار گرفته بود.
 

مرتضوی

غنای  و  موسیقی  مهد  چه  اگر  شمالی  خراسان   
درنوردیده  را  مرزها  ماندگار  و  اصیل  هنر  این 
گوش  ارزشمند  میراث  این  خوش  آوای  بارها  و 
را  اروپــایــی  کشورهای  از  بسیاری  شهروندان 
نوازش کرده است، اما اهالی این هنر در استان 
می  کمتر  و  برند  سرمی  به  غربت  در  همچنان 
توان آواز دوتار، یار و همراه همیشگی هنرمندان 
به  شد.  عجین  آن  با  دمی  و  شنید  را  خطه  این 
فعاالن  از  تعدادی  دل  سفره  مهمان  بهانه  همین 
این  حال  از  مان  برای  تا  شدیم  مقامی  موسیقی 
روزهای موسیقی مقامی استان بگویند.»حسین 

استان  موسیقی  کسوتان  پیش  از  نـــژاد«  ولــی 
در  مقامی  موسیقی  جریان  شــدن  رنــگ  کم  از 
که  ایــن  درخــصــوص  و  گوید  مــی  سخن  اســتــان 
در  مقامی  موسیقی  جشنواره  از بــرگــزاری  بعد 
نیستیم،  عرصه  این  در  رویدادی  شاهد  اسفراین 
اظهار می کند: بارها و بارها این مسئله از سوی 
نبود  امــا  اســت  شــده  مطرح  عرصه  ایــن  فعاالن 
متولیان  سوی  از  که  است  پاسخی  تنها  بودجه 
برای  پیشنهادهایی  که  ایــن  از  شنویم.او  می 
رونق موسیقی مقامی همچون بزرگداشت پیش 
است،  شده  ارائه  متولیان  به  عرصه  این  کسوتان 
شدن  رنگ  کم  و  توجهی  بی  اما  گوید  می  سخن 
اخیر  های  سال  در  استان  در  هنری  های  اتفاق 

موسیقی  به  خوردن  لطمه  مهم  و  اصلی  عامل  را 
مقامی بیان می کند.

در  موسیقی  جــریــان  گذشته  ــادآوری  ــ ی بــا  وی 
وعده  از  ها  جشنواره  رونــق  و  شمالی  خراسان 
راه اندازی مکتب خانه موسیقی در مرکز استان 
از  و  گوید  می  مان  برای  نداشت،  سرانجامی  که 
افول  و  تعطیلی  های  زمزمه  روند  این  با  که  این 

موسیقی مقامی در استان به گوش می رسد.
 3  ،2 متاسفانه  ــد:  ده مــی  ادامـــه  نـــژاد«  ــی  »ول
استان  در  موسیقی  جشنواره  که  اســت  سالی 
مند  عالقه  یک  عنوان  به  حداقل  تا  نشده  برگزار 
به تماشای آثار بنشینم، چه برسد به این که اجرا 

داشته باشم.

وی از این که موسیقی خراسان شمالی دیرگاهی 
استقبال  مورد  همیشه  و  شده  جهانی  که  است 
این  و  اســت  گرفته  قـــرار  مختلف  کــشــورهــای 
موسیقی حرف اول را می زند، سخن می گوید و 
می افزاید: باید گفت مهجوریت موسیقی تنها به، 
توجه به هنرمندان و اجرای آثار خالصه نمی شود 

بلکه در بعد پژوهشی هم بسیار عقب هستیم.
 وی با توجه به گستردگی دامنه موسیقی و نقش 
دستگاه های مختلف در حفظ و انتقال این میراث 
میراث  مهری  بی  از  آینده  های  نسل  به  معنوی 
اصیل  میراث  ایــن  به  ها  شــهــرداری  و  فرهنگی 
دستگاه  همراهی  با  گوید:  می  و  کند  می  انتقاد 
ها می توان شاهد اتفاق های خوبی در این عرصه 
بود. وی اظهار می کند: شخصیت های برجسته 
در  ها  آن  جای  که  دارد  وجود  عرصه  این  در  ای 

برنامه های صدا و سیما خالی است.
»حدادیان« از فعاالن موسیقی فاروج است که در 
این سال ها سعی کرده میراث ارزشمندی را که 
از اجدادش به ارث رسیده با حضور در جشنواره 
ها و راه اندازی آموزشگاه موسیقی حفظ کند، او 
ضمن تاسف از بی مهری مسئوالن به موسیقی و 
های  روایت  و  ها  داستان  حفظ  الزمه  آن،  اهالی 

این هنر را حمایت های متولیان می داند.
جشنواره  دوازدهــمــیــن  در  تــازگــی  بــه  کــه   وی 
از  است،  داشته  حضور  کرمان  نواحی  موسیقی 
ندارند،  حضور  این  از  اطالعی  مسئوالن  که  این 
مسئوالن  کند:  اظهارمی  ناخرسندی و  ابــراز 
به  را  ما  کوچک  تبریک  یک  با  توانند  می  حداقل 

ادامه فعالیت در این عرصه دلخوش کنند.
وی از این که در دیگر استان ها به موسیقی این 
سرزمین  این  میراث  به  دل  و  جان  با  و  بها  خطه 
اوقــات  گاهی  گوید:  می  دهند،  می  فــرا  گــوش 
را  هنر  عطای  اگــر  کنم  می  فکر  شرایط  ایــن  با 
را  ام  زندگی  توانم  می  بهتر  ببخشم  لقایش  به 
سامان  نابه  وضعیت  از  کنم. »حدادیان«  اداره 
به  و  کند  می  گالیه  استان  موسیقی  هنرمندان 

از  هنر  باید  چرا  که  پــردازد  می  سوال  این  طرح 
نباشد؟دامنه  برخوردار  جایگاهی  و  ارزش  هیچ 
بهره  رونــد  تا  موسیقی  هنرمند  این  های  گالیه 
مجموعه  از  ــارج  خ اســتــادان  ظرفیت  از  گیری 
وجود  با  افزاید:  می  و  کند  می  پیدا  ادامه  استان 
از  دارد،  موسیقی  آمــوزشــگــاه  اســتــان  کــه  ــن  ای
فعاالن این عرصه حمایت نمی شود و متولیان با 
دعوت از استادان خارج از استان برای برگزاری 
کارگاه های آموزشی اقدام می کنند، حرکتی که 
فرهنگ  کل  اداره  هنری  نیست.معاون  شایسته 
در  که  این  از  شمالی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و 
توسعه  آمــوزش  دفتر  نگاه  موسیقی  آمــوزش  بعد 
در  گوید:  می  است،  هنری  شکل  به  ها  فعالیت 
فعاالن  و  مندان  عالقه  برای  که  مجوزهایی  واقع 
ــاره آمــوزش  ــ ــود، درب ــادر مــی شـ ایــن عــرصــه صـ
از  نشان  کــه  اســت  مقامی  موسیقی  تخصصی 

اهمیت به این مقوله دارد.
»حیدری« ادامه می دهد: به اذعان عالقه مندان 
گونه  ایــن  آمــوزش  مقامی،  موسیقی  عرصه  به 
موسیقی در آموزشگاه ها افزایش یافته است که 
اقبال  تخصصی،  نگاه  بر  عــالوه  دهد  می  نشان 

عمومی از موسیقی مقامی تغییر کرده است.  
 وی با اشاره به این که در نظر داریم به رویدادهای 
ملی در حوزه موسیقی مقامی با توجه به ظرفیت 
های موجود در استان بپردازیم، اظهار می کند: 
در شهرستان ها و مرکز استان محور تولیدات ما 
موسیقی مقامی و بومی است اما هنوز جای کار 

بسیاری دارد. 
اعتبار  تخصیص  بــا  کند:  مــی  خاطرنشان  وی 
کار  پــژوهــش  و  هــا  جشنواره  بعد  در  تــوان  مــی 
اطــالعــات  تــبــادل  زمینه  کــه  ایــن  ضمن  کـــرد، 
همجوار  موسیقی  کــشــورهــای  ــای  ه گـــروه  بــا 
اســـت.وی  ــده  ش فــراهــم  همچون ترکمنستان 
تصریح می کند: از سال 95 تاکنون35 کنسرت 
غیر از اجراهای صحنه ای داشتیم که از میان 20 

اجرای بومی بیشتر سنتی و مقامی است.

پای درددل اهالی موسیقی 

کوک موسیقی مقامی  ساز نا

مهجوریت 
موسیقی تنها 

به، توجه به 
هنرمندان و 
اجرای آثار 

خالصه نمی 
شود بلکه در 

بعد پژوهشی 
هم بسیار 

عقب هستیم

 یادداشت 

 قاصدک 

  تازه های هنر     امثال الحکم  

َسری ِمر ِک بیشوی َله سری ِره رَا َاکوه

گروه ادب و هنر- ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی 
آیینه  است که بر غنای آن افزوده است، به تبع آن ادبیات عامه نیز 
ای از فرهنگ قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه ها، تجربیات 
گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند. 
در این شماره به یکی از مثل های رایج در میان قوم کرمانج از زبان 

»فرامرز نورمحمدزاده« می پردازیم.
ِره  سری  َله  بیشوی  ِک  ِمر  »َسری  المثل  ضرب  که  این  بیان  با   وی 
می  راه  سر  کند،  درد  که  مار  »سر  که  است  این  معنای  به  َاکــوه«  رَا 
خوابد«، می افزاید: این مثل به این مقوله که باعث و بانی خیلی از 

مشکالت خودمان هستیم، اشاره دارد.

*»حدید محمدی« سازنده سازهای سنتی، مدتی 
می  فعالیت  نوازندگی  آمــوزش  حوزه  در  است 
کند و تدریس سازهای قانون، سنتور و سه تار 

را برای عالقه مندان پیش گرفته است.
او البته در حال ساخت دوتاری است تا به تازه 
ترین دوره نشان ملی مرغوبیت ارسال و بتواند این 

نشان را دریافت کند.
*»صــابــری« از فــعــاالن عــرصــه تــصــویــرســازی و 
آینده  هفته  شاپ  ورک  دارد  قصد  کاریکاتور 
در دانشگاه نیشابور را  با موضوع »ترامپیسم« 
کمک  راستای  در  کارگاه  این  کند.  مدیریت 
جشنواره  در  شــرکــت  بـــرای  مــنــدان  عــالقــه  بــه 

»ترامپیسم« است.

اثر: نقاشی، ترکیب مواد
 هنرمند:  علی معمری

کهنسال می شویم 
 مثل ردخت 
ردخت اما 
این واژه

غبار گرفته دلگیر را
 نمی داند

نازلی حیدرزاده
n.heydarzadeh@khorasannews.com



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

در جلسه شورای  شهرستان مطرح شد:

راز و جرگالن فضای فرهنگی ندارد
بیش از 3 هزار واحد مسکونی در راز و جرگالن ساخته می شود

نبود کتاب فروشی و فضای فرهنگی در راز و جرگالن و اختصاص 3 هزار و 14 واحد سهمیه ساخت مسکن در 
این شهرستان از مهم ترین مطالب مطرح شده در جلسه شورای اداری راز و جرگالن بود که روز گذشته در این 
شهرستان برگزارشد. »فرخنده« مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی گفت: یکی از کمبودهای 
شهرستان ها نداشتن کتاب فروشی است و شهرستان راز و جرگالن بدون هرگونه فضای فرهنگی است. وی 
ابراز امیدواری کرد که با اختصاص زمین برای ساخت مجتمع فرهنگی و هنری در شهرستان رازوجرگالن 
گفت:  مراسم  این  در  نیز  غالمان  جمعه  امام  »نوباغی«  یابد.حجت االسالم  تخصیص  آن  ساخت  اعتبارات 
مسئوالن باید تالش کنند به دنبال  ارائه خدمات به مردم باشند. »زارعی« فرماندار رازوجرگالن نیز با بیان این 
که همه دستگاه  ها وظیفه دارند به توسعه فرهنگی شهرستان کمک کنند، به ساخت مسکن در این شهرستان 
اشاره و اضافه کرد: 3 هزار و 14 واحد مسکونی توسط ستاد بازسازی به شهرستان اختصاص داده شده است 
که تحول بزرگی درمسکن راز و جرگالن است. وی ادامه داد: آب سدهای غالمان و جرگالن باید در فصول نیاز 

کشاورزان به آن ها اختصاص داده شود.

نقش ارزشمند بسیج در عرصه های مختلف 

میم پرور- نقش بسیج در تمام عرصه های کشور تأثیرگذار، خوب و ارزشمند است.فرماندار فاروج با بیان 
این مطلب در جلسه هماهنگی برنامه  های هفته بسیج این شهرستان افزود: در شرایط اقتصادی کنونی 
کشور بسیج نقش خودش را به خوبی ایفا کرده است و امیدواریم با اتحاد، همدلی و همراهی بتوانیم این 
شرایط را پشت سر بگذاریم و از آرمان های انقالب و نظام دفاع کنیم. »مسعود صادق تیتکانلو« افزود: 
باید برنامه  های این هفته به خوبی و با حضور پرشور دستگاه های اجرایی برگزار شود و از طرح های نو، 
مبتکرانه و خالقانه در برگزاری برنامه ها استقبال می کنیم. فرمانده سپاه ناحیه فاروج نیز در این جلسه 

به تشریح برنامه  های مختلف این هفته پرداخت. 
سرگرد »نعیمی« افزود: افتتاح مهم ترین پروژه های عمرانی، برگزاری یادواره شهدا، دیدار با خانواده های 
شهدا، تجلیل از بسیجیان در همایش شکوه ایثار و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی از مهم 

ترین برنامه های هفته بسیج در این شهرستان است.

سرپرست شهرداری غالمان معرفی شد

نجاهی- سرپرست شهرداری غالمان معرفی شد . به گفته »مجید وحیدی« عضو شورای شهر غالمان، »روح 
ا... واحدی« تا زمان ابالغ انتصاب شهردار به عنوان سرپرست شهرداری غالمان معرفی شده است. به گزارش 

خبرنگار ما، چندی پیش شهردار غالمان از طرف شورای شهر معرفی شد که پس از چند روز استعفا کرد.

 
 بازتاب یک گزارش  

 گردنه اسفراین- بجنورد روشن می شود
نجفیان- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اسفراین از پیگیری برای اصالح و رفع خاموشی 
های شبکه روشنایی در گردنه های محور اسفراین- بجنورد خبر داد؛ مسئله ای که به عنوان یک چالش 
مهم فراروی رانندگان برای تردد در این مسیر کوهستانی به ویژه در روزهای بارندگی است که پیش از 

این در گزارشی به آن پرداخته شد.
به گفته »ابراهیم ذاکری«، پیگیری و اصالح شبکه روشنایی محور اسفراین به بجنورد برای رفع خاموشی 
او  های موردی به پیمان گذاشته و واگذار شده است و به زودی عملیاتی و آغاز خواهد شد.آن طور که 
شبکه  کیلومتر   1۸ از  نگهداری  دار  عهده  اسفراین  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  است:  گفته 
روشنایی در مسیر کوهستانی اسفراین به مرکز استان است.وی همچنین از تکمیل پروژه تامین روشنایی 
در محدوده دوراهی روئین و تونل دو من نیم در محور اسفراین- بجنورد با پیشرفت فیزیکی قابل توجه 

در آینده ای نزدیک خبر داد.

۷ شهرستان ها          یک شنبه  ۲۶ آبان ۱3۹۸     ۱۹ ربیع االول ۱44۱      شماره 3۱3۷

  اخبار 

تشدید نظارت و بازرسی ها در فاروج
میم پرور- نظارت و بازرسی ها در بازار فاروج با حضور بازرسان افتخاری 
العاده ستاد  را فرماندار فاروج در جلسه فوق  این مطلب  تشدید می شود. 
تنظیم بازار این شهرستان اعالم کرد و افزود: از همان دقایق اولیه اجرای 
این  گازهای  پمپ  و  بنزین  پمپ  بر  نظارت  بنزین،  قیمت  افزایش  طرح 
ها  حوزه  تمام  در  افــزود:  تیتکانلو«  صادق  »مسعود  شد.  انجام  شهرستان 
تا بازه زمانی مشخص هیچ گونه افزایش  همچون حمل و نقل مسافر فعاًل 
قیمتی وجود ندارد و پس از این مدت در صورت وجود شرایط در نهایت 4 تا 

5 درصد به قیمت حمل و نقل اضافه خواهد شد.

کاالها گران نمی شود

نجاهی-به گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت راز و جرگالن با 
افزایش قیمت بنزین قطعًا مردم شاهد افزایش قیمت کاالها در این 
شهرستان نخواهند بود. »ناصر قدیمی« به ثابت بودن نرخ گازوئیل 
کاالهای  نقل  و  حمل  گفت:  و  کرد  اشاره  دولت  اقتصادی  طرح  در 
مصرفی توسط ناوگان گازوئیل سوز انجام می شود به همین دلیل 
افزایش قیمت را شاهد نخواهیم بود و با بازرسی مستمر از اصناف 
با تغییر قیمت ها برخورد جدی خواهد شد و هرگونه افزایش قیمت 

سوء استفاده از شرایط بازار تلقی می شود.

 کرایه ها در جاجرم افزایش نمی یابد

هیچ  که  شود  می  تاکید  کشور  در  بنزین  قیمت  افزایش  به  توجه  با  معینی- 

نخواهیم  جاجرم  شهرستان  در   ها  کرایه  و  کاالها  در  قیمتی  افزایش  گونه 

داشت. به گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جاجرم با هرگونه احتکار 

خاصی  مورد  اکنون  افــزود:  شــد.»نــادری«  خواهد  برخورد  فروشی  گران  و 

در  قیمتی  افزایش  گونه  هیچ  بنزین  قیمت  افزایش  با  و  است  نشده  گزارش 

مردم   کرد:  تصریح  شود.وی  انجام  نباید  ها  کرایه  و  مردم  مصرفی  کاالهای 

می توانند در صورت مشاهده کم فروشی یا گران فروشی مراتب را به سامانه 

1۲4 اطالع دهند.

قیمت  افزایش  و  بندی  سهمیه  روز  دومین  در 
شهرستان  بــازار  و  فضا  ما  خبرنگاران  بنزین، 
بازدید  حاصل  کردند،  رصــد  را  استان  هــای 
دارد.  حکایت  بــازار  آرامــش  از  ها  آن  حضور  و 
ای  ویــژه  جلسات  ــازار  ب مدیریت  راستای  در 
های  دستگاه  و  ها  شهرستان  فرمانداری  در 
بیشتر  نظارت  بازرسان  تا  شد  تشکیل  مربوطه 
از  جلوگیری  و  قانون  اجــرای  بر  تری  دقیق  و 
افزایش قیمت کاال و محصوالت داشته باشند.

IIآجیلیIشهر
بنزین،  بندی  سهمیه  ــرح  ط اجـــرای  از  پــس 
در  گذشته  همانند  آجیلی  شهر  وضعیت 
حالت عادی و جایگاه های عرضه بنزین مانند 
روزهای گذشته در حال عرضه سوخت بودند 
شهری  درون  و  شهری  بین  ــای  ه آژانـــس  و 
به جابه جایی  اقدام  و  طبق نرخ قبلی فعالیت 
مسافران می کردند. فرماندار فاروج به همراه 
های  جایگاه  از  اولیه  ساعات  از  مدیران  سایر 
جلسه  و  ــازدیــد  ب شهرستان  ســوخــت  عــرضــه 
برگزار  الــعــاده  فــوق  شکل  به  را  ــازار  ب تنظیم 
این  ــازار  ب در  ها  بازرسی  شد:  مقرر  و  کردند 
ها،  بخش  تمام  در  و  شود  تشدید  شهرستان 
هیچ گونه افزایش قیمتی وجود نداشته باشد. 

خبرنگار ما در فاروج صبح دیروز بازار این شهر 
را رصد کرد و طی صحبت با فروشندگان، مردم 
در  شــد.  ها  قیمت  پیگیر  ها  تاکسی  راننده  و 
داشت  حضور  بازار  در  ما  خبرنگار  که  ساعاتی 
خلوت  سوخت  های  جایگاه  و  ثابت  ها  قیمت 

بودند و جریان عادی در شهر برقرار بود.

IIاسفراین
داد:  ــزارش  گ چنین  اسفراین  از  ما  خبرنگار 
پمپ بنزین ها خلوت تر از روزهای گذشته بود؛ 
برخالف شب پیش از سهمیه بندی سوخت که 

بنزین  پمپ  و  دادند  می  گرانی  احتمال  مردم 
ها شلوغ تر شده بود.

که  بــجــنــورد  خطی  ــای  ه ســـواری  ایستگاه   
و  عمومی  زرد  خــودروهــای  از  مملو  همیشه 
چندین خودروی مسافربر شخصی بود، دیروز 
و  داده  اطالعیه  صمت  بـــود.اداره  سکوت  در 
بهای  افزایش  از  ناشی  قیمت  افزایش  هرگونه 
بنزین را خالف توصیف کرده است. ترافیک و 
حمل و نقل شهرداری هم اطالعیه ای مبنی بر 
و  حمل  ناوگان  بهای  کرایه  افزایش  ممنوعیت 
نقل همگانی را صادر کرده است. یک شهروند 
های  چـــراغ  خــامــوشــی  و  ــرق  ب قطعی  از  هــم 
روز  ظهر  در  آن  از  ناشی  رانندگی  و  راهنمایی 
گذشته خبر داد؛ فرایندی که ترافیک سنگینی 
را در پیش از تقاطع ها به وجود آورده بود. البته 
خیابان ها به شلوغی همیشه نبود گویا افزایش 
خــودروهــای  رانندگان  برخی  بنزین  قیمت 

سواری شخصی را خانه نشین کرده بود.

IIIجاجرم
در گزارش رسیده از خبرنگار ما در جاجرم آمده 
است: پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین 
و  عادی  حالت  در  جاجرم  بنزین  پمپ  جایگاه 
خلوت تر از قبل بود. همچنین پرس و جو از چند 
آژانس و تاکسی خبر از تغییر قیمت کرایه ها را 
نمی داد و طبق روال گذشته بود. در حالی که 
نیروهای نظارت و بازرسی اداره صمت در حال 
گشت زنی بودند، هیچ گونه افزایش قیمتی در 
شهرستان  در  اقالم  دیگر  و  مصرفی  کاالهای 
»نادری«  با  تلفنی  تماس  بود.در  نیفتاده  اتفاق 
ظهر  تا  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
گرانی  بر  مبنی  گزارشی  و  انجام  تخلف  دیروز 
کاالهای مصرفی و کرایه ها گزارش نشده بود 

و هیچ صنفی نباید قیمت ها را افزایش دهد.

IIگرمه
مخابره  ما  برای  را  گزارشی  نیز  گرمه  خبرنگار 
خلوت  سوخت  های  جایگاه  آن  طبق  که  کرد 
و  بود  برقرار  این شهر  بازار  آرامش در راسته  و 
افزایش قیمت در بازار و نرخ تاکسی ها و حمل 
از  و نقل مشاهده نشد. به گزارش خبرنگار ما 
این  در  تردد  گذشته  روز   14 ساعت  تا  گرمه 
برای  مشکلی  هیچ  و  بــود  ــادی  ع شهرستان 
عرضه بنزین تا آن ساعت مشاهده نشد و توزیع 

سوخت طبق روال عادی انجام  می شد.

IIجرگالنIوIراز
کرد؛  سپری  را  آرامی  روز  جرگالن  و  راز  بازار 
شهرستان  این  از  ما  خبرنگار  کوتاه  خبر  این 

است.

IIشیروان
به گزارش خبرنگار ما از شیروان، جایگاه های 

خدمات  طبیعی  ــد  رون شهر  ایــن  در  سوخت 
رسانی را پشت سر گذاشت، هر چند ماموران 
می  مشاهده  ها  جایگاه  از  بعضی  در  انتظامی 
مشکلی  بــدون  روز  شهرستان  این  اما  شدند 
اداره  رئیس  »مجیدی«  گذاشت.  سر  پشت  را 
صمت این شهرستان از تشدید نظارت بر بازار 
قیمتی  افزایش  گونه  هیچ  گفت:  و  داد  خبر 
نخواهیم  بنزین  قیمت  رفتن  ــاال  ب از  ناشی 
به  فروشی  گران  و  احتکار  هرگونه  با  و  داشت 

شدت برخورد می شود.

IIسملقانIوIمانه
اسالمی  شورای  عضو  با  تماس  در  ما  خبرنگار 
ــازار ایــن  ــ ــای وضــعــیــت ب ــوی شــهــر آشــخــانــه ج
شهرستان شد. طبق گفته این مسئول جایگاه 
و  کرد  می  طی  را  عادی  روال  شهر  و  سوخت 

هیچ افزایش قیمتی رویت نشد.

۷ شهرستان از پشت عینک ۷ خبرنگار

رنگ و بوی بازار، ۲ روز پس از سهمیه بندی

در دومین روز 
سهمیه بندی 

و افزایش 
قیمت بنزین، 
خبرنگاران ما 

فضا و بازار 
شهرستان 

های استان را 
رصد کردند، 

حاصل بازدید 
و حضور آن ها 
از آرامش بازار 

حکایت دارد

تزیینی



تحلیل معاون وزیر از آینده بازار مسکن

منتظر  مسکن  متقاضیان  که  این  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون   
افزود:  کنند،  خرید  به  اقدام  بتوانند  تا  برسد  خود  حد  پایین ترین  به  مسکن  قیمت  هستند 
است.  بوده  بازارها  سایر  التهاب  از  ناشی  آن  قیمت  همواره  و  دیگر  بازارهای  تابع  مسکن 
محمود محمودزاده در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که از آینده بازار مسکن چه 
تحلیلی دارید؟ افزود: بخش مسکن تابع بازارهای دیگر است و بازارهای دیگر تأثیر مستقیم 
و غیرمستقیمی بر بازار مسکن می گذارند اما اگر به بازار مسکن منفرد نگاه شود بازار مسکن با این طرح هایی 

که در حال اجراست، باید رو به نزول قیمت حرکت کند و قیمت ها مناسب تر شود.

افزایش ۸۰ هزار تومانی نرخ سکه

نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران شنبه با افزایش حدود ۸۰ هزار تومانی نسبت 
به پنج شنبه چهار میلیون و ۱۳۵ هزار تومان فروخته شد. به گزارش ایرنا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم در بازار آزاد تهران نیز در ساعت ۱۳ دیروز به قیمت 4 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارزش گذاری شد. 

تمام ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد گرانی بنزین به مردم تعلق می گیرد

 وزیر نفت گفت: برآورد کردیم با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین ۳۱هزار میلیارد تومان 
به  گرفت.  خواهد  تعلق  کم درآمد  اقشار  به  همه  که  باشیم  داشته  درآمــد  افزایش  سال  در 
طبقات  به  بنزین  قیمت  افزایش  از  حاصل  درآمد  همه  گفت:  زنگنه  تسنیم، بیژن  گزارش 

متوسط و ضعیف جامعه پرداخت می شود و یک ریال آن صرف کار دیگری نخواهد شد. 

طرح معیشت اقشار کم درآمد مقطعی نیست 
مقطعی  کم درآمد  اقشار  معیشت  طرح  گفت:  ربیعی  علی  فارس: 

به  و  یابد  مــی  اختصاص   مبلغ  مــاه  هــر  منظم  طــور  بــه  و  نیست 
خانواده ها پرداخت می شود.

با  اقتصادی  هماهنگی  شورای  جلسه  پایان  در  دولت  سخنگوی 
شدن  برخوردار  اجتماعی،  عدالت  ایجاد  گفت:  قوا  سران  حضور 
با  مبارزه  کم درآمد،  خانوارهای  بر  تأکید  با  ایرانی  میلیون   6۰
مقاوم سازی  و  مصرف  مدیریت  ــت،  ران کاهش  سوخت،  قاچاق 
اقتصاد از جمله اهداف طرح حمایت از معیشت اقشار کم درآمد 

است.

دشمنان درصدد تلخ کردن کام مردم منطقه هستند

گفت:  اسالمی  بیداری  جهانی  مجمع  رئیس  والیتی  تسنیم: 

دشمنان درصدد هستند به صورت آشکار و پنهان با هدایت عوامل 
با  را  منطقه  مردم  تازه شیرین شده  کام  اطالعاتی،  سرویس های  و 

ناآرامی و آشوب در عراق و لبنان تلخ کنند.

از گوشه و کنار 

یارانه آبان امشب واریز می شود

پنجمین  و  صد  کــرد:  اعــالم  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان  ایرنا: 

آبان (   ۲6( شنبه  یک   ۲4 ساعت  در  نقدی  یارانه  پرداخت  مرحله 
به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود. مبلغ یارانه هر یک 
از مشموالن دریافت آن مانند نوبت های گذشته 4۵۵ هزار ریال 

است.

کاهش ۲۰درصدی مصرف بنزین در نخستین روز 
اجرای طرح سهمیه بندی

تسنیم: فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 

نخستین  در  بنزین  مصرف  درصدی   ۲۰ کاهش  از  ایران  نفتی 
روز اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور خبر داد.

رصد روزانه بازار در دستور کار ستادهای تنظیم بازار 
قرار گرفت

تأمین،  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  کالمی  محمدرضا  تسنیم: 

گفت:  تــجــارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بـــازار  تنظیم  و  تــوزیــع 
رصد  ویژه  به  صورت  شدند  مکلف  کشور  بــازار  تنظیم  ستادهای 
ابراز  وی  دهند.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  بــازار  روزانــه  پایش  و 
هدفمند  توزیع  ــرای  ب الزم  برنامه ریزی  گذشته  هفته  از  ــرد:  ک
کرد:  تأکید  کالمی  است.  شده  انجام  ذخیره سازی شده  کاالهای 
خوشبختانه کاال به میزان کافی در کشور وجود دارد و در صورت 

بروز هر گونه تخلف، برخورد می شود.

آغاز خرید سیب درختی درجه سه 

مهر: حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز طرح خرید 

گفت:  و  داد  خبر  صنعتی  مصارف  برای  درختی  سیب  حمایتی 
 ۸۰۰ خرید  این  در  سه  درجه  درختی  سیب  کیلوگرم  هر  قیمت 

تومان است.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
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اخبار

روی خط سیاست  از میان خبرها 

گوناگون 

اخبار استان 

اقتصادی  هماهنگی  عالی  ــورای  شـ جلسه 
سران  و  اعضا  حضور  با  شنبه  قــوه،  سه  ســران 
جلسه  ایــن  ابــتــدای  در  شــد.  تشکیل  قــوه  سه 
بودجه  ساختاری  اصالح  مباحث  ادامه  از  پس 
و  کشور  وزیر  اقتصاد،  سازی  مقاوم  و  اصالح  و 
از  را  گزارشی  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس 
قوا  روند اجرای مصوبه جلسات گذشته سران 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به  کردند.  ارائه 
رحمانی  دکتر  همچنین  جمهوری،  ریاست 
مصوبه  دربــاره  را  گزارشی  کشور  وزیر  فضلی 
طرح  همین طور  و  سوخت  مصرف  مدیریت 
ارائه کرد.  از معیشت اقشار کم درآمد  حمایت 
در این جلسه همچنین بحث شد که همه قوا در 
دولت  برای اجرای این مصوبه، همکاری کامل 
نهادهای  و  دستگاه ها  همه  از  و  کرد  خواهند 
این  موفق  اجــرای  ــرای  ب شد  خواسته  کشور 
طرح و تحقق اهداف آن همکاری کنند. ایجاد 
عدالت اجتماعی، برخوردار شدن 6۰ میلیون 
ایرانی با تأکید بر خانوارهای کم درآمد، مبارزه 
قــاچــاق ســوخــت، کــاهــش رانـــت، مدیریت  بــا 
اهداف  جمله  از  اقتصاد  مقاوم سازی  و  مصرف 
و  قضاییه  قوه  رئیس  معاون  اســت.  طرح  این 

دادستان محترم کل کشور در این جلسه تأکید 
به  طرح  این  اجرای  برای  قضاییه  قوه  کردند: 
طور کامل همکاری خواهد کرد. رئیس مجلس 
به  اشـــاره  بــا  جلسه  ایــن  در  اســالمــی  شـــورای 
قوا،  سران  مصوبه  و  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
خواهان مشارکت همه دستگاه ها برای اجرای 
عالی  شــورای  جلسه  در  شد.  طرح  این  موفق 
با  شد:  تاکید  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی 
حمایتی  کمک های  این  منابع،  تامین  به  توجه 

و معیشتی، ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم 
های  پرداخت  بنابراین  شد،  خواهد  پرداخت 
با  همچنین  شود.  می  آغاز  آینده  هفته  از  آبان 
اشاره به سهمیه بندی هایی که در حوزه حمل 
و نقل انجام شده در کنار افزایش نیافتن بهای 
کنترل  برای  اقدامات  این  شد:  اعالم  گازوئیل 
قیمت های حمل و نقل کافی است اما در عین 
نیاز باشد، آن  حال چنان چه اقدامات دیگری 

ها انجام خواهد شد.

کمک حمایتی دولت، صد درصد نقدی است

ایسنا: با وجود انتشار اخبار متناقض درباره نحوه کمک حمایتی دولت و ارائه کارت های خرید کاال، سازمان 

برنامه و بودجه اعالم کرد: این کمک به طور صد درصد نقدی خواهد بود.

سهمیه سوخت  سواری بین شهری بر اساس پیمایش و صورت  وضعیت

فارس: مدیرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان این که در مصوبه سهمیه بندی 

اساس  بر  ناوگان  این  سهمیه  شد  مقرر  افــزود:  بود،  مانده  مغفول  بین شهری  کرایه  سواری  ناوگان  سوخت، 
پیمایش و صورت  وضعیت تا ۲ ماه آینده عملیاتی شود. داریوش باقرجوان اظهارکرد: مقرر شد فعاًل به مدت ۲ 

ماه سهمیه ای برای ناوگان سواری کرایه بین شهری  اختصاص یابد تا این ناوگان بتواند کار خود را انجام دهد.

سهمیه بنزین ویژه سرویس حمل و نقل دانش آموزی اختصاص می یابد

ایسنا: نورعلی عباسپور مدیرکل دفتر انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان این که سهمیه بنزین 

سهمیه  این  چگونگی  و  جزئیات  افزود:  می یابد،  اختصاص  آموزی  دانش  نقل  و  حمل  سرویس  رانندگان  ویژه 
بندی به زودی اعالم می شود. سرویس مدارس قطعًا مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.

چهار رقم آخر کد ملی؛ پیش فرض رمز کارت سوخت

ایرنا: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعالم کرد: چهار رقم آخر کد ملی تا پایان آذر به عنوان پیش 

فرض رمز کارت سوخت فعال است.

سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاه ها از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند 

 میزان: حجت االسالم و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در گفت وگو با خبر ۱4 در 

حتمًا  قیمت ها،  خصوص  در  افــزود:  بنزین  قیمت  تغییر  با  همزمان  قیمت ها  افزایش  مورد 
سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاه ها از این که در قیمت ها اخالل به وجود 
و  تعزیرات  سازمان  افــزود:  وی  می کند.  جلوگیری  گیرد،  صــورت  قیمت   افزایش  یا  بیاید 
دستگاه های نظارتی بر آن نظارت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد این مسئله بهانه ای باشد 

برای کسانی که می خواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد:

 کمک های حمایتی و معیشتی، ماهانه 
و بدون وقفه پرداخت خواهد شد

کند شدن ترددها در پی بارش برف و باران

صدیقی- برف و باران جمعه شب استان را فرا گرفت و تا صبح شنبه ادامه داشت که در برخی مناطق استان و ارتفاعات بارش ها به صورت برف 
بود. بارش برف و مه گرفتگی صبح شنبه میزان افق دید رانندگان را در محورهای بجنورد - اسفراین و بجنورد - چمن بید در محدوده گردنه 
های امین ا... و اسدلی و پلمیس به حداقل رساند. همچنین بارش برف و باران جمعه شب موجب لغزندگی جاده ها و کند شدن ترددها در این 
محورها طی صبح شنبه شد. محور اسفراین به سبزوار هم که به علت بارش برف مسدود شده بود بازگشایی شد. بر اساس اعالم هواشناسی استان 
بیشترین میزان بارندگی ها از ایستگاه های گراتی با ۱۰.۲ میلی متر، اسفراین با ۸.۲ میلی متر، سیساب با 7.۸ میلی متر و فاروج با 4.۵ میلی 
متر گزارش شد. همچنین در این مدت از لحاظ دمایی کوسه با کمینه دمای منفی 7 درجه سانتی گراد، سردترین و اسماعیل آباد با بیشینه دمای 

۱۱ درجه سانتی گراد باالی صفر، گرم ترین نقطه استان بود.
سرهنگ »حسین زاده« رئیس پلیس راه خراسان شمالی ظهر دیروز گفت: حوادث رانندگی ناشی از بارش ها در استان ثبت نشده است.

دستگیری 5 شکارچی متخلف
محمودیان- ۵شکارچی متخلف در گرمه دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمه گفت: طی دو 

عملیات جداگانه این شکارچیان دستگیر شدند و از آن ها 4 قبضه سالح شکاری، ۲۰قطعه الشه فاخته جنگلی، ۱۰عدد فشنگ و دیگر ادوات 
شکار کشف و ضبط شد. به گفته »صفرزاده«، این متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
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