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لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● راه روســتــای چهاربید تــا روســتــای محمدآباد
آسفالت نامناسبی دارد ،امیدواریم مسئوالن به
این موضوع توجه کنند.
● برخی مــدارس بــرای والدین تعیین می کنند
برای فرزندشان بازی فکری بخرند و جلسه بعد
آن را سر کالس ببرند ،وقتی برای خرید می رویم
آن قدر قیمت ها باالست که نمی دانیم چه کار
کنیم .وقتی معلمان از قیمت ها خبر دارند چرا
چنین دستوراتی می دهند؟
● آسفالت کوچه شهیدان محمدی بجنورد به دلیل
ساخت و سازها خراب شده و در زمان بارندگی پر
از گل و الی می شود ،از شهرداری خواهش می
کنیم برای ترمیم آن اقدام کند.
● بعضی از رانــنــدگــان تاکسی تلفنی بــا آن که
تاکسی متر دارند اما به بهانه این که خراب است
آن را روشن نمی کنند که این امر اجحاف در حق
مسافر است    .
● چــرا کیفیت نــان در بجنورد ایــن قــدر کم شده
اســت؟ حتی برخی نانوایی هایی که تا چندی
پیش از نظر داشتن نان مرغوب ،معروف بودند
نان هایی عرضه می کنند که از کیسه های نان
خشکی سر در می آورند.

خبر

کشف تلویزیون قاچاق
صدیقی 5 -دستگاه تلویزیون قاچاق کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت :در
پی گزارش پلیس آگاهی استان در خصوص بازرسی
از یک واحــد باربری در بجنورد و کشف  5دستگاه
تلویزیون قاچاق ،پرونده ای در این باره در تعزیرات
تشکیل شد« .سیدالموسوی» با بیان این که ارزش
کاالهای کشف شده بیش از 100میلیون ریال است،
افزود :پرونده تخلف در یکی از شعب ویژه تعزیرات به
منظور صدور حکم در حال رسیدگی است.

بدون تیتر
*به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر بجنورد،
نمایشگاه منطقه ای توانمندی های دانشجویان
دختر در زمینه مد ،لباس و صنایع دستی با حضور
دانشگاه های استان های سیستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی،
گلستان ،مــازنــدران ،گیالن ،آذربایجان غربی و
شرقی و اردبیل از  11اسفند به مدت  5روز در سالن
جمعیت هالل احمر بجنورد برگزار می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

قیمت قند و شکر هم به کاروان گرانی رسید

فرار شکر از «استکان

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

»

شیری -گرانی در بــازار مــدت هاست که به اوج و
شدت خود رسیده اما در بــازار قند و شکر از هفته
گذشته ناگهان نرخ ها وارد فاز جدیدی شد به طوری
که گرانی بیش از حد باعث کمبود این محصول در
بــازار شده است بنابراین به گفته کارشناسان اگر
تدابیری برای این مسئله اندیشیده نشود ،به احتمال
زیاد روند افزایش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت
و با کمبود قند و شکر مواجه خواهیم شد.با این که
گرانی و افزایش قیمت ،موضوع جدیدی نیست اما
افزایش قیمت ناگهانی هزار تا هزار و  200تومانی
شکر موجب تعجب و نگرانی نه تنها مصرف کنندگان
بلکه توزیع کنندگان هم شده است.
شهروندانی که بــرای تهیه مقداری شکر ناگزیر به
پرداخت هزینه های باالیی شده بودند ،گفتند :هر
سال با نزدیک شدن به نوروز ،به دلیل افزایش تقاضا
مقداری قیمت شکر افزایش می یافت اما امسال این
میزان افزایش ،دور از انتظار است.
آن ها افــزودنــد :متأسفانه بــازار به حــال خــود رها
شده است و در این میان مصرف کننده متضرر می
شود.یکی از فروشندگان شکر نیز گفت :متأسفانه

طی یکی ،دو هفته اخیر قیمت شکر به قدری افزایش
یافته اســت که حتی تــوان خرید و توزیع آن را نیز
نداریم.
«مهام» افــزود :با این که اتحادیه اعالم کرده قیمت
عمده فروشی شکر  3هزار و  300تا  3هزار و 500
تومان است اما برای اصناف  4هزار و  200تومان
در نظر گرفته شده که با احتساب چند درصد سود
و هزینه حمل قیمت آن به  4هزار و  500تومان می
رســد.وی اظهار کــرد :قیمت قند هم متعاقب شکر
افزایش یافته است و کارخانه قیمت  4هزار و 500
تا  4هزار و  550تومانی را برای فروش عمده دارد که
با این شرایط قیمت برای مصرف کننده به  4هزار و
 700تومان می رسد.یکی دیگر از فروشندگان قند
و شکر نیز گفت :افزایش هزار تا هزار و  200تومانی
قیمت شکر ،بسیار بی سابقه و تأسفبار است.وی که
تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد ،اضافه
کرد :با افزایش بسیار زیاد قیمت ،کسی شکر برای
فروش نمی آورد و همین مسئله باعث کمبود آن در
بــازار شــده اســت.وی خاطرنشان کــرد :در گذشته
تعدادی از تجار با تریلی شکر می آوردند و آن را عرضه

تظلم خواهی معلوالن در حال نتیجه دادن

همه چیز به دادسرا ختم می شود
اســدی -به درخــواســت دادســتــان طی  2روز آینده
گزارشی از اضافه واریزی معلوالن به دادستانی ارسال
می شود .معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه

و شهرسازی خراسان شمالی با اعالم این خبر افزود:
کارهای پرداخت اضافه واریزی مسکن معلوالن انجام
شده است و طبق آمار اعالم شده از بهزیستی  38نفر
از توان جویان ساکن در پــروژه  294واحــدی مسکن

می کردند اما اکنون همان تجار هم بــازار را ناامن
می دانند و به همین دلیل از فروش در بازار امتناع
می کنند.وی با اشــاره به این که در شرایط فعلی،
برای خرده فروشی هم شکر نمی آوریم ،اظهارکرد:
هر سال در ایام نزدیک به نوروز قیمت شکر مقداری
گ ــران تــر مــی شــد امــا امــســال ایــن افــزایــش قیمت
بسیار فاحش و غیرقابل باور است و متأسفانه دست
اندرکاران و مقامات استانی و کشوری هم هیچ عکس
العملی در این خصوص نشان نمی دهند.
وی اضافه کرد :در حالی که قیمت کلی فروشی شکر
 4هزار و  500تومان است قیمت مصرف کننده به
 5هــزار تومان رسیده و اگر تدابیری اساسی برای
این مسئله اندیشیده نشود به طور حتم قیمت کلی
فروشی آن تا  6هزار تومان هم افزایش خواهد یافت.
«توکل» یکی دیگر از فروشندگان در این بخش نیز
گفت :از زمانی که از طریق اخبار سراسری اعالم
شده در تولید شکر به خودکفایی رسیده ایم و واردات
انجام نمی شود قیمت ها روزانه  200تومان افزایش
یافت و امروز هم به هزار و  200تومان افزایش قیمت
رسیده است و هیچ عکس العملی هم دیده نمی شود.

وی بــا بیان ایــن کــه هــم اکــنــون شکر در کارخانه
ها نیست و تجار آن را در بــازار عرضه می کنند،
اظهارکرد :االن هیچ نهاد و مقامی دلیل این افزایش
قیمت ها را اعالم نمی کند.در این میان مدیر اجرایی
اتــاق اصــنــاف بجنورد نیز بــا بیان ایــن کــه شرکت
بازرگانی دولتی واردکننده است و اخیر ًا مقداری
شکر بــرای بخش صنعت و مــقــداری بــرای مصرف
مردم وارد کرده است ،اظهارکرد :بخشی از گرانی ها
حباب قیمتی است و باید مردم و متولیان امر بخش
هایی از بازار را مدیریت و سیاست گذاری کنند تا کاال
تأمین شود«.کاظم زاده» افزود :تا عرضه را زیاد نکنیم
نمی توانیم پاسخگوی تقاضا باشیم چون عرضه کم
تورم زاست و با گرانی قیمت ها مواجه می شویم.وی
ادامه داد :تا عرضه زیاد نشود مشکل همچنان وجود
خواهد داشت ضمن این که بعضی از رفتارها باعث
تحریک بــازار و گرانی ها می شــود.وی حساسیت
های موجود در فضاهای مجازی را اثرگذار و باعث
ایجاد حباب قیمتی دانست و گفت :واردکننده ها و
تولید کننده ها سرچشمه و مردم و بازار هم حلقه آخر
هستند و باید بازار مدیریت شود.

معلوالن اضافه واریزی به حساب انجمن خیران مسکن
ساز داشته اند.وی ادامه داد :هم اکنون اضافه واریزی
ها مشخص و با بانک عامل مکاتبه شده است اما بانک
نیز اعالم کرده به دلیل این که پول به حساب انبوه ساز
واریز شده امکان برداشت وجود ندارد و بدین منظور
برخی معلوالن به مراجع قضایی مراجعه کرده اند.وی
اعالم کرد :برخی معلوالن به دادستان بجنورد مراجعه

کرده اند و دادستان نیز گزارشی را از اداره کل راه و
شهرسازی خواسته است که این گــزارش طی  2روز
آینده ارسال می شود.وی اضافه کرد :اگر نظر دادستان،
انجام داوری از سوی اداره کل راه و شهرسازی بود ما
رأی داوری را که الزم االجراست صادر می کنیم و این
رأی نیز در شورای حل اختالف و اجرای احکام دادگاه
ها ضمانت اجرایی دارد.

تعیین اعضای دومین دوره شورای شعر

ناجیان غریق در استخر رقابت

مرتضوی -اعضای دومین دوره شورای شعر خراسان شمالی مشخص شدند« .رضایی» معاون فرهنگی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما ،با بیان این که «صادق آدینه»« ،محمد انصاری»،
«علی نقویان»« ،اباصلت رضوانی»« ،حسن روشان»« ،سمیه حسین زاده» و «جواد باقری» اعضای این دوره از شورای
شعر استان هستند ،تصریح کرد :حمایت از تولیدات مطلوب شعر و ادب ،انجام کارهای پژوهشی ،ارتباط بیشتر با
انجمن ها و سر و سامان دادن به آن ها و برگزاری شب های شعر از جمله راهبردهای این دوره شورای شعر است.

سومین دوره مسابقات نجات غریق بین استخری بانوان استان در بجنورد برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما،
این مسابقات با شرکت  8تیم در رشته های  200متر با مانع ،پرتاب طناب 50 ،متر حمل آدمک با حلقه نجات
(رسیکو تیوب) و  4در  25متر حمل آدمک در استخر شهروند بجنورد برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیم های استخر پتروشیمی ،استخر آزادی شیروان و استخر هالل احمر شیروان مقام
های اول تا سوم را کسب کردند.

مدیر حج و زیارت خبرداد:

آغاز ثبت نام در کاروان های عتبات از امروز

مرتضوی -ثبت نام در کاروان های عتبات عالیات از امروز
آغاز می شود .مدیر حج و زیارت خراسان شمالی با اشاره
به زمان ثبت نام برای عتبات عالیات در کاروان ها ،گفت:
اعزام نوروزی زائران از بیست و چهارم اسفند آغاز می شود

و تا هشتم اردیبهشت ادامــه دارد«.محمد باقر قاصری»
افزود :برای اعزام زائران در این مدت  50کاروان در نظر
گرفته شده است که از این تعداد  19کاروان اعزام نوروزی
را پوشش می دهند.

دستور استاندار برای تکمیل
تأسیسات باباامان
روزنامه خراسان در شماره  6371که  6تیر
 1350به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 2از دستور استاندار برای تکمیل تأسیسات
باباامان خبر داده است .در این مطلب می
خــوانــیــم« :اســتــانــدار خــراســان روز گذشته
در یک دیــدار یکروزه از بجنورد فعالیتهای
نوسازی و اقدامات عمرانی این شهرستان را
مورد بازدید قرار داد.
گـــزارش خبرنگار مــا حاکیست کــه آقــای
اســتــانــدار بــامــداد روز گذشته بــا اتومبیل
بشهرستان بجنورد عزیمت نمود و در بین راه
از اقدامات عمرانی قوچان -فاروج و شیروان
نیز دیـــدن کـــرد .همچنین در شهرستان
بجنورد از اقدامات انجام شده و طرحهای در
دست اجرا بازدید بعمل آمد و برای تسریع
در کــارهــای نــوســازی و عمرانی و تکمیل
تاسیسات باباامان دستورهائی از طرف آقای
استاندار بمسئوالن مربوطه داده شد».

خبر

برنامه دور رفت لیگ برتر
کوراش
برنامه دور رفــت لیگ برتر کــوراش در بجنورد
اعالم شد.رئیس هیئت جودو و کوراش استان به
خبرنگار ما گفت :در هفته اول رقابت ها تیم های
شهرداری درگز مقابل بیمه کوثر و عقاب مقابل
مجتمع صنعتی اسفراین قرار خواهند گرفت و در
هفته دوم تیم های مجتمع صنعتی اسفراین با بیمه
کوثر و شهرداری درگز با تیم عقاب رقابت خواهند
کرد.کوروش خسرویار افــزود :در هفته سوم این
بازی ها تیم عقاب با بیمه کوثر رقابت خواهد کرد
و مجتمع صنعتی اسفراین مقابل شهرداری درگز
قرار خواهد گرفت.وی بیان کرد :این مسابقات با
عنوان جام پوریای ولی از سوم اسفند در مجموعه
ورزشی شهید علیدخت بجنورد آغاز خواهد شد.

