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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

فاروجی ها هم گرفتار صف های طویل نان شدند

میم پرور
سریال دنباله دار صف هــای نانوایی ها در
استان پس از شیروان و بجنورد ،حاال به فاروج،
شهر آجیلی ،رســیــده و ایــن شهر هــم دچــار
«ویروس صفی» شده است و مردم این شهر از
معطلی در صف برای خرید قوت روزانه شان،
ناخرسند هستند .در ایــن بین با تمهیدات
صــورت گرفته ،صف هــای نــان در بجنورد و
شیروان شکسته شد اما فاروجی ها منتظر
خلوت شدن صف نانوایی ها هستند.
یک شهروند که پیشه اش را کشاورزی اعالم
می کند ،می گوید :ظهر که خسته از کار نیم
روز در مسیر بازگشت به خانه برای خرید نان
مراجعه کردم ،با صف شلوغ نان مواجه شدم و از
دور صدای شاطر هم به گوش می رسید که می
گفت بیش از  3قرص نان به هر فرد نمی رسد.
«ع ــارف» با بیان ایــن که  3قــرص نــان کفاف
خانواده  9نفره را نمی دهد ،می افزاید :پس
از کلی معطلی در صــف و گرفتن  3قرص
نان ،به چند نانوایی دیگر رفتم تا بتوانم نان
مــورد نیاز خــانــواده ام را بخرم امــا هیچ یک

«ویروس صفی» درفاروج
نان نداشتند.فرد دیگری نیز اظهار می کند:
به بیشتر نانوایی های شهر بــرای خرید نان
مراجعه کردم و با ناامیدی تمام به قوچان رفتم
تا بتوانم چند عدد نان برای خانواده ام تهیه
کنم و این داستان همچنان در این شهر وجود
دارد و بسیاری از اهالی از این وضعیت ناراضی
هستند.برخی شهروندان نانوایی ها را و برخی
دیگر مسئوالن را در به وجود آمدن این مشکل
مقصر می دانند.معاون برنامه ریــزی و امور
عمرانی فرماندار فــاروج با اشــاره به فعالیت
 87نانوایی در این شهر می گوید :برای رفع
مشکالت این حوزه ،طبق برنامه زمان بندی
و همچنین به شکل سرزده بازدیدی از نانوایی
های این شهرستان صورت پذیرفت و نانوایان
متخلفی کــه در بخش هــای مختلف تخلف
داشتند و عــاوه بــر مشکالت کیفیت نــان،
تعطیلی غیرمجاز و ساعت پخت کمی داشتند
مشخص شدند و با آن ها برخورد جدی شد.
«قاسم زاده» می افزاید :سهمیه آرد خبازان
متخلف کم و به نانوایان قانونمند داده شد.
وی بیان می کند :به شکل شبانه روزی در
حال رصد این موضوع هستیم و با متخلفان در

هر زمینه ای که باعث به وجود آمدن مشکل در
این حوزه شوند برخورد قانونی صورت خواهد
گرفت .معاون برنامهریزی و امــور عمرانی
فرماندار فاروج می گوید :در طول ماه 425
تن سهمیه آرد نانوایی های این شهرستان
است که نسبت به تعداد نانوایی ها ،مشکل
کمبود سهمیه آرد مشاهده می شود اما در این

شهرستان برای رفع این موضوع تمهیداتی
اندیشیده شده است«.قاسم زاده» اظهارمی
کــنــد :طــبــق هماهنگی صـــورت گــرفــتــه با
استانداری و اداره غله به  10نانوایی یارانه پز و
 4نانوایی آزادپز هر کدام  50کیسه آرد تزریق
شده است تا با افزایش ساعت پخت ،کمی از
صف های طوالنی نانوایی ها شکسته شود.

سمنوی درق در نمایشگاه بین المللی ارومیه

به بیشتر
نانوایی های
شهر برای
خرید نان
مراجعه کردم
و با ناامیدی
تمام به قوچان
رفتم تا بتوانم
چند عدد نان
برای خانواده
ام تهیه کنم

گزارش خبری
در گفت و گو با رئیس مخابرات شیروان مشخص شد:

وصل تلفن یک محله مشروط به دستگیری سارق
گــروه شهرستان ها -خط تلفن ثابت بیش از
 100مشترک خیابان ساحلی شیروان از چند ماه
قبل قطع است و پیگیری های ساکنان محله برای
وصل شدن خطوط ،تاکنون نتیجه نداده است.
یکی از ساکنان خیابان ساحلی شمالی در این باره
اظهار کرد :بیش از یک ماه است خط تلفنثابت
منزل ما قطع شده است و طی تماسی که با اداره

اعتراض ردشدگان
آزمون آلومینا

مخابرات داشته ایــم اعــام کــرده انــد فع ً
ال کابل
نداریم.به گفته «نادری» ،میزان قطعی تلفن ثابت
در این منطقه بسیار باال بوده و چند ماه است که
خط منزل ما به کلی قطع شده است.
«رضایی» شهروند دیگر ساکن در این منطقه با
اشاره به این که وجود تلفنثابت برای افراد مسنی
مثل ما در منزل یک ضــرورت اســت ،تاکید کرد:

مــعــیــنــی -تــعــدادی از پــذیــرفــتــه نــشــدگــان در آزم ــون
استخدامی آلومینا روز گذشته با تجمع در مقابل ورودی
کارخانه آلومینای جاجرم ،اعتراض خود به نتایج این
آزمــون را اعالم کردند.به گــزارش خبرنگار ما ،شرکت
آلومینای جاجرم در چند مرحله برای جذب نیرو آزمون
برگزار کرد و در هیچ یک از این مراحل ،کارنامه ای برای

همسر بنده بیمار است و بیشتر تماس فرزندا 
ن
مان از طریق تلفنثابت انجام می شود و اگر خدای
نکرده اتفاقی بیفتد هیچ راه تماسی با اورژانس و
بچه ها نداریم.وی گفت :خیابان ساحلی شمالی
با وجود این که در محدوده مرکز شهر قرار دارد
در بحث خدمات رسانی کمی مــورد غفلت و کم
توجهی قــرار گرفته اس ــت.در عین حــال ،رئیس
مخابرات شیروان با اشاره به این که سرقت مکرر
کابل در این منطقه ،خدمات رسانی به مشترکان
را با مشکل مواجه کرده است ،گفت :طی چند ماه
گذشته چندین مورد کابل سرقت شد که بالفاصله
مخابرات برای جایگزینی کابل جدید و برقراری

شرکت کنندگان صــادر نشد که ابهاماتی را در نتیجه
آزمون ایجاد کرد .در آزمون اخیر نیز بیش از  ۴هزار نفر
شرکت کرده بودند که  90درصد آن ها در این آزمون
پذیرفته نشدند.به گفته رئیس شورای شهر جاجرم ،این
آزمون با حضور  ۴هزار و  ۱۴شرکت کننده برگزار شد
که برای  ۳۴۸نفر اعالم نتیجه شد و بیش از  ۹۰درصد

شهرستان ها

۷

ارتباط مشترکان اقدامکرد اما در شرایط فعلی
با توجه به سرقتهای مکرر ،تا زمان دستگیری
ســارق ،بــرای جایگزینی کابل جدید ،نمی توان
اقدامی انجام داد.به گفته «کاظم زاده» ،با توجه
به سرقت مــداوم کابل اصلی پر زوج ،خط تلفن
بیش از  100مشترک این منطقه فع ً
ال قطع است.
وی با اشاره به این که هم اکنون بیش از  ۵۰هزار
خط تلفن ثابت در شهرستان فعال است ،افزود:
میانگین زمان رفع خرابی های تلفن ثابت تا چندی
پیش در شیروان طبق نرم استاندارد بود اما اخیر ًا
با توجه به افزایش سرقت کابل ها ،رفع خرابی ها با
تاخیر انجام می شود.

این شرکت کنندگان رد شدند و به نتیجه آزمون معترض
هستند«.حسینی» با اشاره به این که شورا طرفدار افزایش
جذب حداکثری نیروی بومی است ،افــزود :تالش می
کنیم در راستای رفع ابهام برای شرکتکنندگان کارنامه
آزمون ارائه شود که در این مورد مکاتبه هم شده و پیگیری
ها از طریق مراجع قانونی در حال انجام است.

محمودیان -سمنوی درق در نمایشگاه بین المللی
ارومیه ،کام مردم آذربایجان غربی را شیرین کرد.
مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گرمه در این باره به خبرنگار ما گفت :بازدیدکنندگان
از غرفه خراسان شمالی در نمایشگاه ارومیه ،عالوه
بر این که با جاذبه های استان آشنا شدند از سمنو
و آبنبات خراسان شمالی هم بهره بردند.به گفته
«غالمی» شهر درق قطب تولید سمنو در کشور است.

کشف دام های بدون مجوز در فاروج
میم پرور -فرمانده انتظامی فاروج از توقیف  6دستگاه خودرو و کشف  10رأس دام بدون مجوز به ارزش 2
میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد .به گفته سرهنگ «نوروزی» مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی
و ایجاد تور ایست و بازرسی موقت در محور فاروج -قوچان ،حین کنترل خودروهای عبوری موفق شدند این
تعداد خودرو را که اقدام به حمل تعداد زیادی دام بدون مجوز کرده بودند شناسایی و متوقف کنند.وی افزود:
در این خصوص  6متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

از شهرستان ها چه خبر؟
اسفراین -نجفیان
ﺍ ﺍ«رستمی» فرماندار اسفراین در نشست هماهنگی و برنامه ریزی ستاد بازسازی واقعه غدیر گفت :دستگاه
های متولی و فرهنگی ،زیرساخت های الزم را برای بازسازی و بازخوانی واقعه غدیرخم در این شهرستان
فراهم کرده اند.سرهنگ پاسدار «الهی راد» فرمانده سپاه اسفراین هم گفت :بیش از  ۳۰۰هنرور و هنرمند
در قالب  ۳کاروان کار بازسازی واقعه غدیرخم را در اسفراین انجام می دهند.
ﺍ ﺍ«حسن زاده» رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اسفراین از پایان طرح «نشاط معنوی» در  ۳بقعه متبرکه و
یک مسجد این شهرستان با هدف غنی سازی اوقات فراغت خبر داد.
ﺍ ﺍ«ابراهیم زمانی» رئیس اداره کتابخانه های عمومی اسفراین گفت :رایزنی برای جا به جایی کتابخانه
عمومی وثوقی به روستای فرطان و در نظرگرفتن تدابیر برای راه اندازی جمعه بازار کتاب در میدان امام
خمینی(ره) حوالی کوی کتاب ،از مهم ترین مصوبات نشست انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان
بود.
گرمه -محمودیان
ﺍ ﺍحجت االسالم «تاتاری» امام جمعه گرمه در مراسم تجلیل از  14آزاده سرافراز این شهرستان گفت:
امنیت موجود در ایران اسالمی و اقتدار جمهوری اسالمی مرهون رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان
اسالم ،شهدا ،ایثارگران و آزادگانی است که جان بر کف در مقابل دشمن قرار گرفتند و جان فشانی کردند.
شیروان  -گروه شهرستان ها
ﺍ ﺍ «عبدالرضا هدایتی نیا» ،دادستان شیروان از پلمب یک باب مغازه به علت ایجاد سد معبر خبر داد.

بازتاب گزارش

اختصاص اعتبار برای یک پروژه ناتمام راه روستایی
نجفیان -رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین از تصویب و اختصاص  ۸۰۰میلیون تومان اعتبار برای تکمیل
پروژه ناتمام راه روستایی گراتی -ابری تپه  -قاسم خان خبر داد؛ یکی از پروژه هایی که در گزارشی تحت
عنوان «دست اندازهای به سازی راه های روستایی اسفراین» در روزنامه «خراسان شمالی» به آن پرداخته
شد.آن طور که «مجید علی اکبریان» گفته است ،از این مسیر  ۱۳٫۵کیلومتری ،پیش از این  ۵کیلومتر آسفالت
شده است و با آغاز مجدد عملیات اجرایی با توجه به اعتبار اختصاص یافته  ۸کیلومتر دیگر آن که زیرسازی اش
پایان یافته ،آسفالت خواهد شد و تکمیل بخش اندک باقی مانده هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.به گفته
وی ،امید می رود این پروژه اگر مشکلی پیش نیاید ،طی یکی 2 ،ماه آینده تکمیل شود و به بهره برداری برسد.

