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گزارش خبری

قیمت شیر همچنان رکورد می زند
شیری -قیمت شیر باز هم افزایش یافته است و
رکورد می زند و اوضاع شیر تو شیر قیمت آن طی
چند ماه اخیر به گونه ای شده که به نظر می رسد
بازار آن به حال خود رها شده است.
دربــــــاره افـــزایـــش قــیــمــت شــیــر و گ ــای ــه هــای
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ،روزنامه «خراسان
شمالی» چندین مرتبه به این موضوع پرداخت اما
هنوز هم به این مسئله ترتیب اثر داده نشده است و
همچنان دالالن در این میدان جوالن می دهند.
از زمانی که قیمت شیر در واحدهای صنفی 3500
تومان عرضه می شد تاکنون که به  6300تومان
افزایش یافته ،شیر از دامــداران و تولیدکنندگان
 2700تا  3200تومان خریداری و به واحدهای
صنفی نیز  4200تا  5500تومان عرضه می شود
و در این میان تنها دالالن از این اختالف قیمت ها
سود می برند و تولیدکننده و مصرف کننده هر دو
متضرر می شوند.یکی از فروشندگان شیر گفت :تا
چند روز قبل هر کیلو شیر را  4500تومان از دالالن
تحویل می گرفتیم اما از روز شنبه قیمت هر کیلو
شیر به  5500تومان افزایش یافت که با احتساب
ســود قانونی بــه قیمت  6هــزار تــومــان بــه مصرف
کنندگان عرضه می شود .وی اظهار کرد :متأسفانه
دالالن مدت زیادی است که بازار شیر را در اختیار
گرفته اند و به دلخواه قیمت ها را افزایش می دهند.
وی افزود 2 :هفته پیش زمانی که به یکی از دالالن

برای گرانی قیمت شیر گالیه کردم گفت که از اول
آذر باز هم افزایش قیمت داریم.
یکی از شهروندان هم در این باره گفت :مدتی است
قیمت شیر ثابت نیست و هر فروشگاهی به قیمت
دلخواه شیر را می فروشد.
وی اظهار کــرد :بــرای این که خرید شیر به صرفه
باشد از یکی از آشنایان که دامداری دارد به شکل
کلی خرید می کنیم .در این میان رئیس اتحادیه
مرغ فروشان ،قصابان ،تخم مرغ و لبنیات فروشان
بجنورد هم گفت :هر بطری شیر صنعتی را از روز
شنبه هــزار و  500تومان گــران کردند که معادل
 33تا  35درصد افزایش قیمت دارد« .قاسم زاده»
افــزود :طبق پیگیری هایی که داشتم روز شنبه در
حالی که هر کیلو شیر از دامــدار  3هزار تا 3200
تومان خــریــداری شــده بــود ،به واحــدهــای صنفی
 4300تا  5500تومان تحویل داده شد .وی اضافه
کرد :متأسفانه همان تعداد اندک دالل در بجنورد
شیرها را از دامــداران به قیمت پایین خریداری و
با قیمت باال به واحدهای صنفی عرضه می کنند
که حدود  40تا  50درصد افزایش سود دارند.وی
خاطرنشان کــرد :از مسئوالن تقاضا داریــم به این
قضیه ورود کنند و مانع اختالف قیمت های هزار و
 500تا  2هزار تومانی که دالالن ایجاد کرده اند،
شــونــد.وی اظهارکرد :حــدود یک مــاه قبل دالالن
اعالم کردند از آذر قیمت شیر افزایش می یابد و این
وعده شان را در اولین روز آذر محقق کردند.

کشف قرص و شربت غیرمجاز
نجفیان -فرمانده انتظامی اسفراین از کشف مقداری قرص و شربت غیرمجاز در تعدادی از عطاری های
این شهرستان خبر داد.سرهنگ «یگانه پور» گفت :ماموران انتظامی به همراه کارشناسان دانشکده علوم
پزشکی از شماری از عطاری های این شهرستان بازدید کردند که در جریان آن  ۳هزار و  ۱۶عدد انواع قرص
غیرمجاز ۱۵ ،قوطی انواع پودر ،شربت و اسپری ۱۰۶ ،عدد انواع بطری و قوطی حاوی شربت و داروهای
خوراکی غیرمجاز و  ۹بطری عرقیات و روغن های غیربهداشتی و غیرمجاز کشف و ضبط شد .به گفته وی ،در
این خصوص تعدادی عطاری پلمب و از  ۳عطاری هم تعهد کتبی گرفته شد.
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مشاهدات  6خبرنگار از سراسر استان

اولین روز؛
گزارش از ما ،نمره از شما

اهالی شهرستان هــای استان روز گذشته
در اولــیــن روز طــرح جــدیــد مــحــدودیــت ها
بــازار متفاوتی را شاهد بودند .در این بین،
شهرستان های اسفراین و فاروج در وضعیت
قرمز کرونایی قرار دارند .مشاهدات ساعت
 16دیـــروز خــبــرنــگــاران روزنــامــه «خــراســان
شمالی» را در ادامه می خوانید.
به گزارش «نجفیان» خبرنگار ما از اسفراین،
در بازدید میدانی از شماری از خیابان های
شهر به ویژه هسته مرکزی ،واحدهای صنفی
به جز مشاغل گروه یک تعطیل بودند و کرکره
های شان پایین بود و برق های شان خاموش؛
البته تجربه  ۲هفته گذشته اسفراینی ها
با توجه به قــرار گرفتن در زمــره شهرهای با
وضعیت قرمز ،آنان را برای اجرای طرح اخیر
محدودیت های کرونایی آماده تر کرد.
به گزارش «عوض زاده» خبرنگار ما از شیروان،
دومین شهر بــزرگ استان نیز در اولین روز
اجــرای طــرح جامع هوشمند محدودیتها

شــرایــط متفاوتی را گــذرانــد .هرچند قــرار
داشتن در وضعیت نارنجی باعث شد بسیاری
از اصناف به کسب و کار خود ادامه دهند و
چراغ مغازههای شان روشن بود اما به نظر
می رسد درصد استفاده از ماسک و رعایت
پروتکل ها نسبت به روزهای قبل بیشتر شده
بود با این حال بعضی مواقع دیــده می شد
افرادی بدون ماسک در بازار حضور دارند و به
خرید از کسبه اقدام میکنند.
به گــزارش «حسینی» ،اجــرای طــرح جامع
مدیریت هوشمند همزمان با سراسر کشور از
بامداد یکم آذر در جاجرم آغاز شد .با توجه به
قرار گرفتن جاجرم در وضعیت نارنجی بیشتر
صنوف این شهر تغییری در وضعیت فعالیت
خود نداده بودند.
به گــزارش «محمودیان» از گرمه ،بیشتر
مغازه های چهارراه مرکزی این شهر فعالیت
داشتند .البته برابر مصوبه و تصمیم های
ستاد ملی مبارزه با کرونا ،ورود پالک های

غیربومی به این شهرستان و خــروج پالک
هــای بومی از گرمه ممنوع شد«.نجاهی»
دیگر خبرنگار ما از راز و جرگالن گزارش
داد :بــا توجه بــه اعــمــال محدودیت بــرای
مبارزه با شیوع بیماری کرونا توسط کبابی
ها و رســتــوران هــا ،غــذای بیرون بر آمــاده
می شد و از ورود مشتریان به داخل سالن
غذاخوری ممانعت به عمل می آمد.
به گــزارش «میم پــرور» از فــاروج ،در گذر از
خیابان های این شهر در غروب اولین روز از
آغاز این طرح ،شاهد سکوت در شهر بودیم.
خوشبختانه بیشتر واحدهای صنفی به ویژه
آجیل فروشی ها که قرار است در این طرح
تعطیل باشند ،به وظایف خود عمل کردند،
اما با این حال در این ساعات شاهد باز بودن
تعداد کمی از این واحدها بودیم .محدودیت
ورود به شهر هم اجــرا می شــد .البته صبح
دیروز خیابان های این شهر بسیار شلوغ بود
و مردم در تردد بودند.

به روابط عمومی برق و آبفا تبریک بگویید
روابط عمومی های شرکت های توزیع نیروی برق و آبفای
خراسان شمالی در دومین ارزیابی روابط عمومی های برتر
صنعت آب و برق کشور خوش درخشیدند .بر اساس گزارش
دفتر روابــط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ،این
روابط عمومی توانست در بخش تبلیغات محیطی -رسانه
ای در بین روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور ،رتبه
دوم و لوح و تندیس این افتخار را به نام شرکت توزیع نیروی
برق خراسان شمالی کسب کند .همچنین این شرکت ،در
اولین دوره جشنواره روابط عمومی های برتر دستگاه های
وابسته و تابعه وزارت نیرو در بخش فرهنگ سازی نیز حائز
رتبه دوم شده بود و لوح و تندیس آن را از دست مقام عالی
وزارت نیرو دریافت کرد و تکرار این موفقیت در محوری دیگر
نشانگر توجه ویژه این شرکت به مبانی ارزشی روابط عمومی
هاست .روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی
هم در دومين جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و برق
کشور رتبه سوم مدیریت و برنامه ریــزی را کسب کــرد .در
اين جشنواره  ١٣٢شركت مختلف از سراسر کشور در ١۴
بخش حضور پیدا کردند که  8شرکت آب و فاضالب استانی
از جمله روابط عمومی آبفای خراسان شمالی حائز رتبه شد.
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سارقان قیچی به دست
صدیقی 3 -سارق شبانه با ورود به یک مجتمع در یکی از محله های
شمالی شهر بعد از سرقت تعدادی دوچرخه پا به فرار گذاشتند .سارقان
با وجــود دوربین مداربسته بــدون واهمه از روی دیــوار مجتمع وارد
پارکینگ و بعد از سرقت چند دوچرخه از در ورودی مجتمع خارج و در
تاریکی ناپدید می شوند .یکی از مال باختگان می گوید :این بار دوم
است که دوچرخه ساکنان مجتمع به سرقت می رود .بعد از به سرقت
رفتن دوچرخه برای بار اول ساکنان مجتمع تصمیم گرفتند به منظور
جلوگیری از سرقت و شناسایی سارقان دوربین مدار بسته نصب کنند.
بعد از گذشت چند روز از نصب دوربین مداربسته دوبــاره یک شب
سارقان با ورود به پارکینگ  2دوچرخه گران قیمت را با وجود قفل بودن
به ستون به سرقت بردند .وقتی روز بعد دوربین مداربسته را چک کردیم
دیدیم که ابتدا یک سارق از روی دیوار حیاط وارد پارکینگ می شود
و بعد از باز کردن در ورودی  2سارق همدست وی که همگی ماسک
بر چهره و کاله بر سر داشتند و پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده
بودند ،وارد پارکینگ می شوند .سارقان که یک قیچی برش بزرگ به
همراه داشتند به راحتی قفل دوچرخه ها را قیچی کردند و در کمال
آرامش با سرقت دوچرخه ها از در ورودی خارج و در تاریکی شب ناپدید
شدند .بعد از سرقت دوچرخه ها پلیس را در جریان گذاشتیم .گفته می
شود طی چند وقت اخیر سرقت دوچرخه در محله های حاشیه شهر
بیشتر شده و انگار کار یک عده سارق خاص است.

دستگاه سی تی اسکن در راه فاروج
میم پرور -با توجه به قول وزارتخانه مبنی بر تحویل یک دستگاه سی
تی اسکن به بیمارستان شهدای فــاروج ،پیگیری های الزم در زمینه
جانمایی در این بخش انجام شده است و منتظر تحویل دستگاه مورد
نظر هستیم .دکتر «کریم ذوقی» مدیر شبکه بهداشت و درمان فاروج با
بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما همچنین از استقرار  2پزشک
متخصص دیگر در بخش های «قلب» و «رادیولوژی» در بیمارستان این
شهر خبر داد و افزود :با توجه به اختصاص یک فروند بالگرد به خراسان
شمالی برای انتقال بیماران اورژانسی به مراکز مجهزتر ،اقدامات الزم
برای احداث باند فرود بالگرد در بیمارستان این شهرستان انجام شده
است و از این پس بیماران اورژانسی از طریق بالگرد به مراکز درمانی
مجهزتر اعزام خواهند شد.
فرماندار شیروان ،جدی وارد شد

 2رئیس بانک کارت قرمز گرفتند

حشمتی -فرماندار شیروان در حاشیه بازدید جمعی از اعضای شورای
تامین و ستاد مقابله با کرونای شیروان از وضعیت بازار و بانک ها در
روز اول اجرای طرح محدودیت های جدید کرونایی به  2رئیس بانک
که پروتکل های بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی مشتریان و نصب
دستگاه ضدعفونی دست را رعایت نکرده بودند ،تذکر جدی و مهلت
 ۲۴ساعته داد و گفت :در صورت رفع نشدن نواقص اعالم شده بانک ها
پلمب خواهند شد« .مرآتی» همچنین در ادامه بازدیدها از سطح شهر،
از همراهی خوب کسبه و بازاریان و شهروندان در جهت رعایت پروتکل
های بهداشتی و استفاده از ماسک تقدیر و تشکر کرد.

