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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

در جلسه ستاد سامان دهی شئونات فرهنگی مصوب شد؛

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

 I Iوعده تشخیص و درمان رایگان

اعــام شــده تمام هزینه هــای تشخیص و درمــان
افراد مشکوک به «کرونا» رایگان است اما از پسر
من بــرای عکس ب ــرداری و آمبوالنس کلی پول
گرفتند.

 I Iاصناف بدون پروانه

چرا عزم جدی بــرای برخورد با واحدهای فاقد
پروانه کسب در بجنورد وجود ندارد؟

 I Iنبود مرکز اورژانس در گلستان شهر

گلستان شهر بجنورد اورژانس و مرکز فوریت های
پزشکی ندارد ،وقتی اتفاق اورژانسی برای یکی
می افتد با مشکل مواجه می شود ،لطفا مسئوالن
بهداشت و درمان استان رسیدگی کنند.

 I Iآسفالت کوچه ها

آسفالت کوچه هــای خیابان فــردوســی بجنورد
به ویژه انتهای آن بسیار خراب است ،مسئوالن
شهری سری به کوچه فردوسی  9بزنند تا آسفالت
های خراب را ببینند.

خراسان شمالی  44سال پیش
در روزنامه

موکول شدن مراسم اعتکاف در استان به ماه مبارک رمضان
مرتضوی -بــرگــزاری مراسم اعتکاف در خراسان
شمالی به ماه مبارک رمضان در صورت ادامه پیدا
نکردن شیوع کرونا موکول شد.
نماینده ولی فقیه درخراسان شمالی در جلسه ستاد
سامان دهی شئونات فرهنگی استان به آثار و برکات
ماه رجب و مناسبت هایی که بر عظمت این ماه افزوده
اســت ،اشــاره و با توجه به محور جلسه درخصوص
تصمیم گیری نسبت به برگزاری مراسم اعتکاف،
الزمه این تصمیم را بهره گیری از افراد متخصص بیان
و تصریح کرد :از سوی دیگر احتیاط ،راه نجات است
بنابراین با قرار دادن عقل ،شرع و تخصص کنار هم و

با توجه به این که اعتکاف امر واجبی نیست ،برگزاری
این مراسم الزامی ندارد.
آیت ا« ...یعقوبی» افزود :به واسطه این که استان در
مسیر تردد مسافران دیگر استان ها قرار دارد و در
معرض خطر ابتال به کروناست ،اصــراری بر انجام
مراسم اعتکاف نیست.
وی تصریح کرد :مراسم اعتکاف را به صورت پررنگ
در ماه رمضان برگزار می کنیم و این گونه هم قضای
ماه رجب انجام و هم یک سنت حسنه تاسیس می
شود.
رئیس ستاد سامان دهی شئونات فرهنگی استان

نرخ تورم  12ماهه استان ،باالتر از تهران
تحلیل  4ماهه شاخص های تورمی در خراسان شمالی
خــســروی -شــاخــص قیمت مــصــرف کننده به
تفکیک استان ها مربوط به بهمن  1398روز
گذشته از ســوی مرکز آمــار ایــران منتشر شد و
نکته قابل تأمل این است که نرخ تورم  12ماهه
در خــراســان شمالی از تهران بیشتر اســت .در
حالی که نــرخ تــورم  12ماهه منتهی به بهمن
امسال در خراسان شمالی  40.7درصد است،
عدد این شاخص تورمی در تهران  37.5درصد

اعالم شده است .از سوی دیگر ،خراسان شمالی
ششمین استان دارای باالترین نرخ تورم  12ماهه
است.بررسی شاخص های تورمی نشان دهنده
آن است که نرخ تورم  12ماهه منتهی به بهمن
در خراسان شمالی باالتر از میانگین کشوری و
تورم نقطه ای استان در ماه گذشته ،پایین تر از
میانگین کشوری و تورم ماهانه آن برابر با میانگین
کشوری است .جدول شاخص قیمت کل کاالها

سیر صعودی قیمت «سیر» و «زنجبیل»
وام برای دامداران بجنوردی
روزنامه خراسان در شماره  7681که  20آذر
 1354به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه 2
از برنامه پرداخت وام به دامداران بجنوردی
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«بمنظور گسترش و توسعه دامداری و کمک
به دامداران شهرستان بجنورد از طرف اداره
تعاون و امور روستاها وامی بمبلغ شصت و یک
میلیون و یکصد و بیست هزار ریال در اختیار
هشت شرکت تعاونی روستایی آن شهرستان
قرار گرفت که به دامــداران عضو شرکتهای
تعاونی پرداخت شــود .گــزارش خبرنگار ما
حاکیست شهرستان بجنورد یکی از مناطق
مهم دامداران در سطح استان خراسان است
که در حال حاضر بیش از یک میلیون دام در
این شهرستان نگهداری میشود».

اسدی -با شیوع کرونا ویروس ،تجهیزات بهداشتی
در بازار قیمت صعودی دارد .چند روز پس از شیوع
بــیــمــاری و توصیه هــای علمی بــرخــی پــزشــکــان و
متخصصان حوزه سالمت و پر شدن فضای مجازی
از نسخه های پیشگیری از ابتال به این ویروس که به
افراد توصیه می کردند ،برای ایمنی یا مقابله با این
ویروس غذاها ،ادویه های گرم و ویتامین  cمصرف
کنند عالوه بر تجهیزات قیمت برخی میوه ها ،صیفی
جات و ادویه ها افزایش پیدا کرد.
به نحوی که روز گذشته قیمت زنجبیل به کیلویی
 120و حتی  180هزار تومان رسید و سیر از مرز

محکومیت یک متصدی
توزیع گاز «ال پی جی»

کیلویی  40هزار تومان گذشت .این افزایش قیمت
بی سابقه در حالی رخ داد که هنوز تقاضا برای این
محصوالت وجود دارد و دستگاه های مرتبط با بازار
هنوز اطالعات دقیقی را از نحوه بازرسی ها ارائه
نکرده اند و برای مردم مشخص نیست که آیا جلسات
تنظیم بازار برای کنترل بازار تشکیل می شود یا نه؟
با تجویز توصیه هایی در فضای مجازی مبنی بر مصرف
زنجبیل ،سیر ،لیمو تــرش ،دارچین و  ...قیمت ها
سیر صعودی دارد و نگرانی مــردم و خرید با وجود
گرانی تقاضا را به شدت افزایش داد که این امر منجر
به افزایش زیاد قیمت ها شد.حاصل حضور خبرنگار

اظهار امیدواری کرد :جشن برطرف شدن خطر کرونا
را با مراسم اعتکاف در ماه رمضان برگزار کنیم.
  وی همچنین با توجه به قرار داشتن در آستانه سالروز
والدت حضرت علی(ع) بر برجسته کردن فرهنگ
علوی تاکید و انفاق ،احسان ،یتیم نــوازی و مظلوم
نــوازی را قله هــای فرهنگ علوی ذکــر کرد.دکتر
«امانی» معاون دانشگاه علوم پزشکی استان هم با
اشاره به دوره نهفته بین  2تا  14روزه کرونا و سرعت
انتشار این ویروس و فراهم نبودن شرایط تهویه در
مساجد ،برگزاری مراسم اعتکاف را ضروری ندانست
و تصریح کرد :به واسطه این که اکنون در استان بیمار

و خدمات مصرفی خانوارهای کشور و درصد
تغییرات شاخص به تفکیک استان ها نشان می
دهد :نرخ تورم نقطه به نقطه در خراسان شمالی
در بهمن امسال  24.7درصد و میانگین کشوری
این شاخص  25درصد اعالم شده است.
نرخ تورم نقطه ای خانوارهای شهری و روستایی
استان در این ماه به ترتیب  25و  24درصد اعالم
شده است.
بر اساس جدول ارائــه شده در درگــاه ملی آمار،
خــراســان شــمــالــی یــازدهــمــیــن اســتــان دارای
بیشترین نــرخ تــورم نقطه به نقطه معرفی شده
است .مــروری بر شاخص های تورمی نشان می
دهد :نرخ تورم نقطه به نقطه در خراسان شمالی

ما در بازار و بررسی وضعیت این محصوالت این گونه
است؛ دوشنبه قیمت هر کیلو زنجبیل در بازار 100
هزار تومان بود اما روز گذشته برخی فروشنده ها و
شهروندان اعالم کردند زنجبیل به کیلویی  120هزار
تومان رسیده است.
یــکــی از فــروشــنــدگــان در پــاســخ بــه خــبــرنــگــار ما
درخصوص جویا شدن قیمت زنجبیل گفت :بهتر
است نپرسی چون قیمت این محصول به  180هزار
تومان هم رسیده است.
یکی از فروشندگان محصوالت ارگانیک دوشنبه به
خبرنگار ما اعالم کرد که برای خرید سیر رفته و آن
را کیلویی  40هزار تومان خریده است اما قیمت این
محصول روز گذشته مرز  40هزار تومان را رد کرد
و به کیلویی  45هزار و  300تومان رسید.یکی از
شهروندان در این خصوص با گالیه از افزایش سرسام

صدیقی -یک متصدی توزیع گاز «ال پی جی» به خاطر گران فروشی به پرداخت جریمه
محکوم شد .به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی بر حسب گزارش سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان مبنی بر تخلف گران فروشی توسط یک متصدی توزیع گاز

ثابت شده مبتال به کرونا نداریم ،دلیل بر رواج نیافتن
آن نیست و از سوی دیگر با توجه به باال بودن درصد
مرگ و میر از  40سال به باال و جامعه هدف اعتکاف
در این میانگین سنی ،پیشگیری ضروری است.
وی خاطرنشان کرد :بر این اساس ،پیشنهاد دانشگاه
علوم پزشکی برگزار نشدن مراسم اعتکاف است.به
گزارش خبرنگار ما ،در این جلسه هر یک از اعضا به
ارائه نظرات خود پرداختند و در نهایت برای برگزار
نشدن مراسم اعتکاف در استان و موکول آن به ماه
رمضان در صــورت ادامــه پیدا نکردن شیوع کرونا
تصمیم گیری شد.

در دی ،آذر و آبان امسال به ترتیب 26.2 ،26.4
و  25.9درصد بود.بررسی ها نشان می دهد :نرخ
تورم ماهانه در خراسان شمالی در بهمن امسال
 1.1درصــد و برابر با میانگین کشوری آن ثبت
شده است.
نرخ تورم ماهانه در خراسان شمالی در دی ،آذر
و آبان  98به ترتیب  2.9 ،1.2و  1.8درصد بود.
از سوی دیگر ،نرخ تورم  12ماهه منتهی به بهمن
امسال در خراسان شمالی  40.7درصد اعالم
شده در حالی که میانگین کشوری آن  37درصد
است.
نرخ تورم  12ماهه منتهی به دی ،آذر و آبان امسال
در استان به ترتیب  45 ، 43.1و  46.9درصد بود.

آور قیمت این چند محصول افــزود :سیر در آشپزی
کاربرد زیــادی دارد و ما همیشه از آن استفاده می
کنیم 2 ،هفته پیش از شیوع ویروس کرونا یک سبد
کوچک را از میدان بار  4هزار تومان خریدم اما همان
سبد سه شنبه به بیش از  50هزار تومان رسید.
این شهروند ادامه داد :نمی دانم ناظران کجایند و
چرا فکری برای این گرانی نمی شود؟ مردم نگران
و بــه دنــبــال راهــی بــرای مــقــاوم ســازی بــدن شــان و
پیشگیری هستند اما این به فرصتی برای سودجویان
تبدیل شده است.
قیمت این محصوالت رو به افزایش است ،اینک باید
دید تصمیم مدیران در این خصوص چیست؟
هر چند آن ها اعالم کرده اند بازرسی ها از بازار ادامه
دارد و در روزهای گذشته پرونده هایی برای متخلفان
تشکیل شده است.

«ال پی جی» در بجنورد ،پرونده ای در این باره در تعزیرات تشکیل شد« .سیدالموسوی»
اعــام کــرد :پرونده در شعب ویــژه تعزیرات بررسی شد و پس از احــراز تخلف صورت
گرفته ،متخلف به پرداخت جزای نقدی  22میلیون ریالی در حق دولت محکوم شد.

تندباد مهمانک را در نوردید

تداوم ناپایداری ها تا فردا
صدیقی -تندباد با سرعت  75کیلومتر بر ساعت
مهمانک را در نوردید .به گفته کارشناس پیش بینی
اداره کل هواشناسی استان طی صبح سه شنبه
تند باد عالوه بر مهمانک از توابع مانه و سملقان
برخی نقاط دیگر استان را درنوردید« .شیرازی»
اعالم کرد :سرعت تندباد در راز با  43کیلومتر و
سیساب با  36کیلومتر بر ساعت ثبت و باعث ایجاد
گرد و غبار در آسمان این مناطق شد.از سوی دیگر
بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی بیانگر تداوم ناپایداری ها و کاهش
محسوس دما تا پنج شنبه (فردا) در منطقه است.
به گزارش خبرنگار ما ،بر اساس اعالم هواشناسی
استان پدیده غالب طی چهارشنبه (امــروز) و پنج
شنبه (فردا) وزش باد گاهی شدید ،بارش باران و
برف خواهد بود .با توجه به بارش برف و وزش باد
شدید در ارتفاعات کوالک برف و کاهش دید افقی
و لغزندگی جاده ها دور از انتظار نیست .همچنین
بر اساس اعالم هواشناسی استان ،روند کاهش
محسوس  15درجه ای دما تا پنج شنبه (فردا) در
منطقه ادامه دارد .طی  24ساعت منتهی به صبح
سه شنبه گیفان با کمینه دمای یک درجه سانتی
گراد باالی صفر سردترین و تنگه ترکمن با بیشینه
دمای  21درجه سانتی گراد باالی صفر ،گرم ترین
نقطه استان بود.

تشکیل  16پرونده تخلف
صنفی در  3روز

شیری 16 -پرونده تخلف صنفی در بازارهای
اســتــان طــی  3روز تشکیل شــد.مــعــاون نظارت
و بازرسی سازمان صمت خراسان شمالی روز
گذشته به خبرنگار ما گفت :با شایع شدن ویروس
کرونا و افزایش تقاضای محصوالت بهداشتی و
ضدعفونی کننده ،اکیپ های مشترکی از سازمان
صمت ،اتــاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی بر
بازار نظارت داشتند«.کرمیان فر» افــزود :طی 3
روز بازرسی از بازارهای استان  16پرونده تخلف
در این بخش تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع
داده شد که مجموع جریمه های تعیین شده برای
ایــن تعداد پرونده  10میلیون تومان اســت.وی
خاطرنشان کرد :با تشدید نظارت ها ،اکیپ های
بازرسی تا  11شب در بازار فعال بودند و هنوز هم
در حال بازرسی و پیگیری موارد تخلف احتمالی
هستند.وی گران فروشی ،احتکار و صادر نکردن
فاکتور را عمده تخلف هــای بــازار در ایــن بخش
دانست و گفت :اگرچه احتمال تقلب در بازار وجود
دارد اما تشخیص این موضوع بر عهده دانشگاه
علوم پزشکی است.

