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تأخیر در جمع آوری زباله ها

در حالی که گفته می شود زباله ها را در بجنورد
ساعت  21جمع آوری می کنند اما در کوچه ها و
خیابان های محدوده میدان شهید تا چهارراه 17
شهریور ساعت یک بامداد برای این کار اقدام می
شود که به دلیل این تأخیر ،کیسه های زباله در
بیشتر مواقع توسط زباله گردها به هم می ریزد و
زباله ها در معابر پخش می شود.

تشویق برای تفکیک زباله ها

شــهــرداری بجنورد اگــر بــه شــهــرونــدان در ازای
دریافت پسماند به عنوان مثال شارژ بلیت اتوبوس
خط واحد بدهد موجب تشویق افراد برای تفکیک
زباله ها و کاهش فعالیت زباله گردها می شود،
ضمن این که شهروندان بیشتری از ناوگان حمل
و نقل عمومی استفاده می کنند.

تخریب یک ساختمان اداری نیمه کاره

نرسیده به استادیوم تختی ،سمت راست دوشنبه
بازار سابق ،یک ساختمان اداری در حال احداث
و حتی دو سقف آن ساخته شده بود اما اکنون این
ساختمان نیمه کاره را تخریب می کنند که این
اقدام یعنی اسراف بیت المال.

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

کالس آموزش کشاورزی
در آشخانه
روزنامه خراسان در شماره  7052که 26
مهر  1352به چــاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از برگزاری کالس آموزش کشاورزی
در آشخانه خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :سخنگوی اداره کــل کــشــاورزی
خراسان اعــام داشــت که بمنظور آشنائی
کشاورزان با کشت صحیح انواع محصوالت
کشاورزی از طرف مرکز آمــوزش کشاورزی
طرق دو کالس کوتاه مدت آموزشی با شرکت
بیش از  250تن از کــشــاورزان و باغداران
مناطق گلمکان و آشخانه با همکاری مروجان
کشاورزی تشکیل شد.
در این کالسها اطالعات الزم در زمینه های
مختلف زراعـــت و کشت مکانیزه ردیفی
و روشــهــای نوین آبــیــاری و همچنین نحوه
مبارزه از طرف کارشناسان در اختیار شرکت
کنندگان در کالس گذاشته شد».

چهارشنبه  ۱۷مهر  ۱۰ 139۸صفر  14۴۱شماره ۳۱۱۰

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارشی از برنامه جدید جایگاه های سوخت

مشکالت بنزینی

محمد آگاهی -برنامه جدید جایگاه های سوخت و
کاهش هر نوبت سوختگیری و عرضه بنزین توسط
کارت جایگاه داران از  30به  20لیتر با هدف مجاب
کــردن رانندگان به استفاده از کــارت هــای سوخت
خود در حالی روز گذشته اجرایی شد که همچنان
اغلب رانندگان در بجنورد از کــارت جایگاه داران
استفاده کردند .به گزارش خبرنگار ما ،پس از محدود
کردن میزان هر نوبت سوختگیری با استفاده از کارت
سوخت جایگاه داران از حدود  45روز پیش ،از روز
گذشته ایــن محدودیت به  20لیتر کاهش یافت تا
شوک جدیدی به برخی رانندگان برای استفاده از
کارت سوخت خودشان وارد شود .این طرح در حالی
در روز گذشته اجرایی شد که اغلب رانندگان سعی
در استفاده از کارت سوخت جایگاه داران داشتند و
این موضوع باعث طوالنی شدن صف های بنزین در

ساعات پر ترافیک شد .متصدی جایگاه بنزین پشت
پــارک آفرینش بجنورد در این بــاره گفت :با کاهش
میزان هر نوبت سوختگیری با کارت جایگاه داران از
 30به  20لیتر همچنان رانندگان سعی در استفاده از
کارت های جایگاه داران دارند .به گفته این متصدی،
 80درصد رانندگان طی روز نخست اجرای این طرح،
از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کردند و با توجه
به این که به سوخت بیشتری نیاز داشتند دو و گاهی
سه مرتبه از کــارت سوخت جایگاه استفاده کردند.
بر اســاس اظهارات وی ،در نتیجه این موضوع روند
سوختگیری خودروها طوالنی تر و باعث ایجاد صف
خودروها در جایگاه ها شد .او از غرولند های برخی
رانندگان نیز گالیه کرد و گفت :ما در این موضوع
نقشی نداریم و فقط وظیفه مان را انجام می دهیم.
جایگاه پمپ بنزین حد فاصل میدان خرمشهر تا چهار

به دلیل وارد نکردن شماره شبا؛

 10هزار نفر در استان سود سهام عدالت نگرفته اند

شیری 10 -هزار نفر از مشموالن سهام عدالت
خراسان شمالی هنوز شماره شبای خود را وارد
نکرده اند.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام
عــدالــت خــراســان شمالی بــا بیان ایــن مطلب به
خبرنگار ما افــزود :در حالی که طی  2سال سود
سهام عدالت واریــز شده است اما هنوز  10هزار
نفر در استان شماره شبای خــود را وارد و سود
سهام عدالت شان را دریافت نکرده اند«.قربانی»

گفت :اکنون فرصت برای وارد کردن شماره شبای
مشموالن فراهم است تا از این طریق سود سال
های  95و  96به حساب شان واریز شود.
به گفته او ،افــرادی که با تأخیر برای وارد کردن
شماره شبا اقــدام کــرده بودند با به روزرســانــی
سامانه تأیید بانک عامل ،سود به حساب شان واریز
شد.وی همچنین افزود :بعد از بیش از  10سال
صبوری و فعالیت در حوزه سهام عدالت ،انتظار

راه استقالل بجنورد نیز شرایط مشابهی داشت.به
گفته متصدی این جایگاه 90 ،درصد افراد همچنان
از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کردند و این
باعث طوالنی شدن روند سوختگیری و ایجاد صف در
ساعات پر ترافیک شد .در گفت و گو با رانندگان ،آنان
دالیل مختلفی برای نداشتن کارت سوخت خودروی
شان داشتند اما اظهارات یکی از رانندگان مبنی بر
این که اسفند سال گذشته برای دریافت کارت سوخت
اقدام کرده بود اما هنوز به دستش نرسیده است قابل
تأمل بود .رانندگان بسیاری نیز وجود داشتند که در
هنگام خرید خــودروی دســت دوم کــارت سوخت را
تحویل نگرفته بودند و چون سند خودرو را به نام شان
نزده بودند نتوانسته اند برای دریافت کارت سوخت
اقــدام کنند و حاال مضطرب شده اند که در صورت
ممنوعیت استفاده از کــارت سوخت جایگاه داران
باید چه کنند چون خودروی شان بدون تنظیم سند
محضری چند دست چرخیده و به دست آنان رسیده
است .در این بین افرادی نیز بودند که می گفتند نمی
دانند کارت سوخت شان را کجا گذاشته اند و چون
حوصله گشتن نداشته اند از کــارت سوخت جایگاه
ها استفاده کــرده انــد .برخی نیز رمز کــارت شان را
نداشتند .با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا در

داشتیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت را به
دست مردم و نمایندگان آن ها که همان شرکت ها
هستند بدهند اما سازمان خصوصی سازی الیحه
ای را بدون در نظر گرفتن اهــداف سهام عدالت
به مجلس داده است که اگر تصویب شود اهداف
سهام عدالت تأمین نمی شود.به گفته او ،با تصویب
الیحه سازمان خصوصی ســازی ،دوبــاره دولتی
سازی و شبه دولتی سازی در بحث سهام عدالت
پیش می آید و اهداف سهام عدالت که مشارکت
مردم در توسعه بخش تعاون ،ایجاد درآمد دایمی
برای قشرهای ضعیف ،ترویج سهام داری و تقسیم
مطالعات در کشور بود به هیچ وجه اجرا نمی شود.

روزهای آینده این طرح می تواند رانندگان را مجاب
کند که برای پیشگیری از قاچاق سوخت ،کارت های
سوخت شان را به همراه داشته باشند و برای دریافت
آن ها پیگیری کنند؟ مدیر روابط عمومی شرکت نفت و
فراورده های نفتی خراسان شمالی در این باره گفت:
شرکت نفت به صورت پلکانی محدودیت های استفاده
از کارت سوخت جایگاه داران را کاهش می دهد تا در
نهایت رانندگان فقط از کارت سوخت خود استفاده
کنند« .برومند» با بیان این که ممکن است تا ماه های
آتی استفاده از کارت سوخت جایگاه داران ممنوع
شود ،افزود :متولیان امر در شرکت نفت به صورت دو
نوبته مشغول کار هستند تا پایان مهر کارت سوخت
تمام خــودروهــا صــادر شــود .وی در خصوص ادعــای
راننده ای که گفته بود کارت سوخت او پس از  7ماه
هنوز صادر نشده است ،اظهار کرد :این فرد یا افراد
مشابه باید به دفاتر پلیس  10 +یا دفاتر پست مراجعه
کنند تا متوجه شوند کارت شان کجا مانده است چون
صدور کارت های سوخت این قدر زمان نمی برد .وی
همچنین در خصوص صدور کارت سوخت بر اساس
سند محضری ،آن را رد کرد و گفت :شرکت نفت بر
اســاس برگ سبز خــودرو و سند صــادر شده از سوی
نیروی انتظامی کارت سوخت صادر می کند.

وی خاطرنشان کــرد :با واگــذار کــردن مدیریت و
مالکیت سهام عدالت به شرکت هــای تعاونی و
سرمایه گذاری استانی اهداف سهام عدالت اجرا
خواهد شد اما با پیش نویس الیحه ای که به مجلس
داده شده این اهداف اجرا نمی شود.
«قربانی» تصریح کرد :اکنون الزم است نمایندگان
مجلس با نظارت بر مصوبات و اجــرای آن ها ،از
مصوبه ای که خودشان در گذشته تصویب کرده
بودند ،دفاع کنند.
به گفته او ،سازمان خصوصی سازی پس از 10
سال دوباره طرح جدیدی داده است که شاید مردم
هزینه دیگری برای سهام عدالت متحمل شوند.

برگزاری مسابقات گورش

نشست منشور گفت و گوی سیاسی در اسفراین

مسابقات گورش(کشتی با کمربند) در حصارچه جرگالن برگزار شد«.رازقی» رئیس اداره ورزش و جوانان
راز و جرگالن گفت :در این دوره از مسابقات در وزن  ۶۳کیلوگرم موسی پرویزی و هادی وحیدی ،در وزن
 ۷۴کیلوگرم طالب مرادی و مصطفی وحیدی ،در وزن  ۸۱کیلوگرم هاشم دهدار و پوریان ،در وزن ۹۰
کیلوگرم محمد پاینده و عظیم پاینده و در وزن +۹۰کیلوگرم موالم کوشا و کمالی به ترتیب اول و دوم شدند.

نجفیان -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست منشور گفت و گوی سیاسی با فعاالن سیاسی
در اسفراین بر ضرورت اتحاد و وفاق ملی برای جلب مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید کرد .دکتر «حیاتی»
افزود :همه باید در کنار هم قرار بگیریم و زمان با هم بودن است«.قوپرانلو» مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات
کشوری استانداری نیز اظهار کرد :باید از دوقطبی کردن جامعه در آستانه انتخابات پرهیز کرد.

خادمان کانون های مساجد در خدمت زائران اربعین

استراحت کشتی گیران در هفته اول لیگ برتر

خادمان کانون های مساجد (اعضا و فعاالن) خراسان شمالی در قالب موکب های خدمات رسانی ،پذیرای
زائران پیاده حرم امام حسین (ع) در نجف و کربالی معلی می شوند«.هاشم شیرازیان» مدیر ستاد هماهنگی
کانون های فرهنگی ،هنری مساجد خراسان شمالی گفت :مشارکت اعضای کانون هادر برپایی موکب
های خدمات رسانی به زائران پیاده حرم اباعبدا...الحسین(ع) ،اجرای طرح ختم قرآن کریم در 6دقیقه
در مصلی های استان و طرح تالوت نور ،برگزاری یادواره شهدا و آغاز اجرای طرح آموزشی و فرهنگی پیوند
مسجد ،مدرسه و منزل (سه میم) از برنامه های ویژه اربعین حسینی است.

کشتی گیران تیم اترک نام آوران خراسان شمالی در هفته اول لیگ برتر استراحت می کنند تا در هفته
دوم کار خود را با قدرت آغاز کنند.به گزارش خبرنگار ما ،برنامه مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر اعالم شد
که تیم اترک خراسان شمالی در هفته اول این رقابت ها که  22و  23مهر آغاز می شود به استراحت خورد.
همچنین در هفته دوم این مسابقات نماینده استان مان  30مهر ،میزبان تیم بازار بزرگ ایران (ایران مال)
خواهد بود.در هفته سوم این مسابقات تیم اترک خراسان شمالی میزبان تیم آسانسور پله برقی بهران و پاس
تهران خواهد بود که  6و  7آبان برگزار خواهد شد.

اخبار

 12میلیارد ریال خرید از
یازدهمین نمایشگاه کتاب
خراسان شمالی
یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی در حالی
دوشنبه شب در بجنورد به کار خود پایان داد که
مردم فرهنگ دوست استان  12میلیارد ریال کتاب
خریداری کردند.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان شمالی در این باره گفت :در این نمایشگاه
مردم فرهنگ دوست استان  5و نیم میلیارد ریال
کتاب از طریق بن و حدود  6و نیم میلیارد ریال هم
بدون بن مبادرت به خرید کتاب کردند.به گزارش
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان« ،حسین فرخنده» افزود :خراسان شمالی به
لحاظ استقبال مردم ،پر رونق ترین نمایشگاه کتاب
را تجربه کرد.وی اظهار کرد :حدود  65هزار نفر از
این نمایشگاه بازدید کردند که این استقبال خوب
همچون گذشته باعث استقبال ناشران از نمایشگاه
هــای استان خواهد شــد«.فــرخــنــده» ،از تقاضای
افزایش صددرصدی سهمیه بن کتاب در نمایشگاه
سال بعد خبر داد و افزود :طی مکاتبه انجام شده با
موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران این موضوع
در دست اقدام و پیگیری است.وی از نماینده ولی
فقیه در استان ،استاندار خراسان شمالی ،همکاری
و همراهی سایر مسئوالن استان ،معاونت فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،موسسه نمایشگاه
های فرهنگی ایران ،مردم فرهنگ دوست خراسان
شمالی و اعضای ستاد اجرایی نمایشگاه کتاب
قدردانی کرد.وی گفت :در این نمایشگاه  251ناشر
از سراسر کشور  55هزار عنوان کتاب عرضه کردند.
در این نمایشگاه از  23عنوان کتاب رونمایی و 13
نشست تخصصی در حوزه کتاب و کتابخوانی برگزار
شد.یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی
از  10مهرماه در محل مصالی امــام خمینی(ره)
بجنورد آغاز شد و  15مهرماه به کار خود پایان داد.

شکست سوم «اترک» در
گام چهارم

خسروی« -اترک بجنورد» در چهارمین گام خود
در رقابت های لیگ دسته  2فوتبال برای سومین
بار شکست را پذیرفت تا با کسب یک امتیاز در رده
سیزدهم جدول  14تیمی گروه الف این مسابقات
قرار بگیرد .نماینده فوتبال استان که عصر دیروز
مهمان «شــهــرداری آســتــارا» بــود در یک بــازی پر
گل با نتیجه  4بر  3مغلوب نماینده فوتبال استان
گیالن شد .اترک در پایان هفته چهارم لیگ دسته
 2فقط یک امتیاز کسب کرده است .در گروهی که
اترک قرار دارد تیم «استقالل مالثانی» با  9امتیاز
صدرنشین است   .

