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آب گرفتگی کوچه ها

شهردار جدید بجنورد به مشکل آب گرفتگی کوچه
ها ورود کند تا شهروندان در هنگام بارش ها دچار
مشکل نشوند.

گرانی دارو

سرماخورده هستم و به پزشک مراجعه کردم اما
نسخه تجویز شده آزاد محاسبه شد.

قیمت رب

قیمت رب در بجنورد کاهش داشت اگرچه این
کاهش قیمت ما را متعجب کــرد امــا خوشحال
شدیم که با این گرانی ها شاهد کاهش قیمت در
برخی محصوالت و کاالها هستیم.

مشکل به دلیل قطع اینترنت

همیشه به راحتی برگ بیمه ام را اینترنتی می گرفتم
و پرداخت می کــردم ولی اکنون به دلیل مشکل
قطع اینترنت ،مجبورم با مشغله کاری که دارم به
تامین اجتماعی و بعد از ایستادن مدتی در صف ،به
عابربانک برای پرداخت مراجعه کنم.

آنفلوانزا

اورژانــس بیمارستان امــام رضــا(ع) این روزهــا به
دلیل مراجعه زیاد بیماران به دلیل سرما خوردگی
و آنفلوانزا بسیار شلوغ شده است .لطف ًا مسئوالن
بیمارستان برای جلوگیری از ابتالی سایر مراجعه
کنندگان اقدامی انجام دهند.

خبر

آغاز به کار چهاردهمین
جشنواره تئاتر استان
چهاردهمین جشنواره تئاتر استان آغــاز به کار
کــرد .مــعــاون هنری اداره کــل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان با بیان این که «الستیک زخم» به
کــارگــردانــی «غالمرضا یوسفی»« ،پلی از جنس
شیشه» به کــارگــردانــی «زهــرا رحیمی»« ،هــوای
گندم» به کارگردانی نریمان محزون و«مارکو» به
کارگردانی محمد داورپناه از جمله نمایش هایی
هستند که سه شنبه در مجتمع گلشن و پالتوی
شمس روی صحنه رفتند ،افزود« :خون و ماتیک»
به کارگردانی «محدثه الیاسی»« ،سوپ بوقلمون»
به کارگردانی «محسن بیدوازی»« ،همیشه همه چیز
یه جور نیست» به کارگردانی «امیرحسین روحانی»
و «ببخشید دیر وقت مزاحم شدم» به کارگردانی
سعید نیستانی در روز دوم این جشنواره با یکدیگر به
رقابت می پردازند« .حیدری» افزود :این جشنواره
پنج شنبه(فردا) با معرفی نفرات برتر به کار خود
پایان می دهد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دیروز جلسه شورای سیاست گذاری امامان جمعه
با حضور مدیران ارشــد استان ،تریبونی بود برای
بیان مشکالت مردم ،از سویی و قدردانی از نجابت و
همراهی مردم استان پس از سهمیه بندی ،از سوی
دیگر.
در این جلسه نماینده ولی فقیه ،استاندار ،رئیس کل
دادگستری ،فرمانده سپاه جواداالئمه(ع) و فرمانده
انتظامی استان حضور داشتند.

افزایش قیمت ممنوع
استاندار خراسان شمالی در این جلسه گفت :ایجاد
مشکل آسان و جمع کردن آن سخت است اما امروز
خرسندیم که در استان جوانی آسیب ندیده است
و خانواده ای دغدغه ندارد که فرزندش کجاست و
همه این ها نشان از همراهی مردم با ما دارد.دکتر
«شجاعی» با اشاره به ابالغ بند  4سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی و بند  14برنامه ششم توسعه توسط
رهبری به دولت و با بیان این که دیگر جای شکی برای

عملیاتی نکردن این موارد باقی نمی ماند ،افزود :با
این وضعیت حق نداریم ذهن مردم را نگران کنیم
زیرا به اندازه کافی فشار روی آنهاست«.شجاعی»
همچنین به وضعیت مصرف سوخت در استان اشاره
کرد و مصرف تقریب ًا روزی  94میلیون لیتر بنزین در
استان را بی رویه خواند و افزود :جدا از این که این
مقوله با سرانه کشور همخوانی ندارد ،شاهد آلودگی
های زیست محیطی در بجنورد هستیم.استاندار به
نقش بازاریان در ایجاد آرامش در جامعه و این که از
آن ها خواستار سود اندک شدند ،اشاره کرد و افزود:
تالش کردیم شرایط را به گونه ای در استان مدیریت
کنیم تا فشار کمتری به مردم بیاید.وی با اشاره به
این که یکی دیگر از مسائلی که به دنبال آن بودیم و
تحقق یافته و به نوعی هدف این طرح بوده کاهش
مصرف بنزین است ،تصریح کرد :به طور متوسط با
کاهش  40درصدی مصرف بنزین در استان مواجه
بودیم که این رقم در روز نخست اجرای طرح منفی
 35درصــد ،در روز دوم منفی  49درصــد و منفی
 40درصــد در یک شنبه بــوده اس ــت .وی از تالش
های صورت گرفته برای تجهیز حمل و نقل عمومی

50پرونده تخلف صنفی روی میز تعزیرات
های زیادی که طی روزهای قبل از بازار انجام شده
است تشکیل این تعداد پرونده تخلف صنفی نشان
می دهد بروز تخلف در استان ناچیز است.
بــه گفته ایــن مسئول تــعــزیــرات ،بیشتر تخلفات
صورت گرفته در بحث ناوگان حمل ونقل ،جایگاه
های ال پی جی و عرضه مایحتاج مردم بود که به

صدیقی -به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی
خراسان شمالی ،بعد از افزایش قیمت بنزین طی
چند روز گذشته با بازرسی های انجام شده50
پرونده در بحث گران فروشی در تعزیرات تشکیل و
در این میان دستور پلمب  3واحد صادر شد .البته
«سیدالموسوی» اعــام کــرد :با توجه به بازرسی

از سوی استاندار و ائمه جمعه استان صورت گرفت؛

قدردانی از مردم
ائمه جمعه خراسان شمالی همزمان با گردهمایی
روز گذشته خود بیانیه ای را صادر و طی آن از بصیرت
و زمــان شناسی مــردم استان قدردانی کردند .در
بخشی از این بیانیه آمده است:
ما ائمه جمعه استان وظیفه خود می دانیم که پشت
سر رهبر معظم انقالب اسالمی همچون گذشته در
کنار مردم عزیز و والیتمدار قرار بگیریم و جهت اقناع
افکار عمومی و روشنگری فضای استان تالش کنیم و

نکاتی را متذکر شویم:
 رهبر معظم انقالب با هوشمندی و کیاستی الهی،با اعالم حمایت از تصمیم سران قوا در واقع از کیان
نظام اســامــی و امنیت مــردم دفــاع کــردنــد و خط
بطالنی بر معادالت مذبوحانه استکبار و فتنه گران
کشیدند که تمسک به والیت فقیه باز هم مانع آسیب
به انقالب و کشور می شود.
 -این طرح تصمیم سران قوا بوده که ضمن داشتن

استان سخن گفت تا مردم دچار مشکل نشوند.وی
در بخش دیگری از سخنانش به گاز ال پی جی که
از نظر تجهیزات و فنی مورد تایید استاندارد کشور
و وزارت نفت نیست ،پرداخت و با توجه به نصب
غیرقانونی آن گفت :شرکت ها حق فروش گاز ال
پی جی را ندارند و از تعزیرات و صمت خواستیم ورود
کنند و شرکت نفت اجازه فروش سیلندرها را ندارد.
«شجاعی» ضمن تاکید بر ایــن که در اجـــرای این
طــرح به کمک مسئوالن نیاز داریــم و دولــت همه
چیز را تامین کرده تا افزایش قیمت نداشته باشیم،
تصریح ک ــرد :طبق اب ــاغ ص ــورت گرفته افــزایــش
قیمت ممنوع اســت و بــایــد ایــن طــرح جــا بیفتد.

تشکیل نشدن
پرونده قضایی
حجت االســام «جعفری» رئیس کل دادگستری
خراسان شمالی ضمن ابراز خرسندی از این که در
استان مورد خاصی نداشتیم ،تصریح کرد :پرونده
قضایی در استان تشکیل نشده است.

خاطر گران فروشی و به بهانه افزایش قیمت بنزین
دستور پلمب دو جایگاه ال پی جی در بجنورد صادر
شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی به اکیپ گشت
های ویژه تعزیرات با همکاری سایر مراجع نظارتی
استان اشاره و اظهارکرد :این اکیپ ها طی صبح
و عصر به طور مستمر بر بازار استان نظارت می
کنند تا با هر گونه سودجویی احتمالی متخلفان
و گران فروشان بدون مباشات برخورد کنند .وی
اضافه کرد :به همین منظور برای سرعت بخشیدن

مطالباتی از مسئوالن ،الزم است به تصمیم سران قوا
خوش بین باشیم.
مسئوالن مراقبت کنند که گرانی بنزین ،به دیگرکاالها و خدمات سرایت نکند و بار گرانی بیشتری
برمردم تحمیل نشود.
 انسان عاقل عالقه مند به کشور و زندگی خود ،نبایدبه اشرار کمک کند ،حضور در کنار آن ها به تقویت و
هویت بخشی شان کمک خواهد کرد و این که مردم
با بصیرت ،صف خود را از آشوب گران جدا کرده اند،
قابل تقدیر است.واریز عاجل و به موقع کمک معیشت
از محل منابع درآمدی طرح ،به حساب مردم عزیز،
خصوص ًا اقشار آسیب پذیر و محرومان می تواند فشار
را کمتر و امید مردم به وعده های دولتمردان را بیشتر
کند.مسئوالن امنیتی و اطالعاتی با دقت از اموال و

خراسان شمالی  4۶سال پیش
در روزنامه

برگزاری  12مسابقه ورزشی
در اسفراین
همه باید
ید واحده شویم

فرمانده سپاه جواداالئمه(ع) خراسان شمالی نیز گفت:
امروز بحث اصالح طلب و اصول گرا مطرح نیست بلکه
موضوع انقالبی و غیرانقالبی مطرح است لذا برای
حفاظت از نظام و انقالب توجه به مولفه هایی که مقام
معظم رهبری تبیین می کنند ،ضروری است .سردار
«چمن» همچنین سخنان مقام معظم رهبری را فصل
الخطاب دانست و تصریح کرد :همه باید ید واحده شویم
و بر اساس سخن رهبری این قانون باید اجرا شود و همه
دستگاه ها نظارت خود را به درستی انجام دهند.

مشکل
خاصی نداشتیم
سردار «مظاهری» ،فرمانده انتظامی خراسان شمالی
هم در این جلسه گزارشی از شرایط موجود در استان
ارائه کرد و گفت :هیچ مشکل خاصی نداشتیم و این
نشان از درایت مردم داشت.

به روند رسیدگی به تخلفات و گزارش های مردمی
دو دکه سیار در بجنورد دایر شده است تا در اسرع
وقت بعد از احراز تخلف صورت گرفته با متخلفان
برخورد قانونی شود« .سیدالموسوی» با بیان این
که در گذشته رویکرد تعزیرات بیشتر به سمت
جریمه نقدی بود ،افزود :با توجه به حساسیت بازار
بعد از افزایش قیمت بنزین در صــورت مشاهده
تخلف ،عالوه بر جریمه نقدی با دستور دادستانی
برای پلمب محل اقدام می شود.

ناموس مــردم صیانت کنند و اجــازه تعدی عده ای
مزدور را به اموال مردم و کشور ندهند.ضمن اعالم
حمایت از مواضع اخیر رئیس دستگاه قضا ،برخورد
بــدون مسامحه ،باسرعت ،دقــت و محاکمه سران
اصلی خط آشوب را خواستاریم.در پایان این بیانیه
آمــده اســت :از بصیرت و زمــان شناسی مــردم عزیز
استان که در این ایام هیچ گونه مشکلی نداشتند و
کسبه و بازاریان گرامی با مالحظه اوضاع مالی مردم،
انصاف به خرج دادند و به طور خود جوش از گرانی
جلوگیری کردند ،تقدیر و تشکر می کنیم.
همچنین استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای
سیاست گذاری ائمه جمعه استان ،گزارشی از شرایط
استان را ارائه داد و با توجه به نجابت و هوشمندی
مردم از آن ها سپاسگزاری و تقدیر کرد.

روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  7144که
 19بــهــمــن  1352بــه چـــاپ رســیــد ،در
مطلبی در ستون «گــزارش خبرنگاران ما از
شهرستانها» از برگزاری  12مسابقه ورزشی
در اسفراین خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم:
«یکدوره مسابقات ورزشی در دوازده رشته
والیبال ،شطرنج ،پینگ پنگ ،پــرش طول
و ارتفاع ،بسکتبال ،کشتی ،پرتاب دیسک
و وزنـــه ،دوچــرخــه ســـواری ،وزن ــه بـــرداری،
دوومــیــدانــی ،هندبال ،راه پیمائی اطــراف
شهر بین دانش آموزان برگزار گردید و کاپها
که بوسیله آقایان یوسفپور رئیس دبیرستان
ابوسعید ،پیغمبری ،برکاتی ،بابائی ،تمیمی،
علیزاده ،حقیقی دبیر ورزش تربیت بدنی
آموزشگاهها تهیه شده بود بقهرمانان اهداء
گردید.
ضمنا در انجام و برگزاری این مسابقات آقایان
یوسفپور ،حقیقی ،رضائی ،نوعی ،فرحی،
تمیمی و سجادی ریاست آمــوزش و پرورش
نهایت کوشش را بعمل آوردند».

خبر
فرمانده سپاه شهرستان:

 20پروژه عمرانی
محرومیت زدایی در
شیروان افتتاح می شود
عوض زاده 20 -پروژه عمرانی با  10میلیارد ریال
اعتبار در نقاط مختلف شیروان با هدف محرومیت
زدایــی به بهره بــرداری می رســد .فرمانده سپاه
شیروان در نشست با اصحاب رسانه با اعالم این
خبر افــزود 400 :برنامه در  5سرفصل و 157
نقطه به مناسبت هفته بسیج در شیروان اجرا می
شود.
سرهنگ «اکبری» افزود :دو یادواره در روستاهای
شهرستان و یـــادواره شهدای دانــش آمــوز در 5
مدرسه برگزار خواهد شد.
به گفته این مسئول در هفته بسیج لیگ فوتسال
بسیج این شهرستان به عنوان برنامه محوری در
سرفصل تربیت بدنی و ورزش برگزار و با هدف
پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه هایی در
زمینه طالق ،اعتیاد و آسیب های ناشی از بیکاری
اجرا خواهد شد.

