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 I Iمشکالت یک محله

در روزنامه خراسان شمالی به محالت و مشکالت
آن ها پرداختید ،سری هم به کالته محمدعلی
پهلوان بزنید .ما در این محله با مشکالت زیادی
دست و پنجه نرم می کنیم.

I Iسدمعبر

در خیابان شهید بهشتی جنوبی توسط برخی
مغازه ها سد معبر ایجاد شده است.

اخبار

«شکری» ،آفرین برون مرزی
گرفت

«امید شکری» عکاس بجنوردی ،در سومین جشنواره
بین المللی فتوآرت تاجیکستان  2020درخشید.
ایــن عکاس توانست لــوح تقدیر هیئت داوران با
موضوع مردم را در این جشنواره از آن خود کند.

کشف  61کیلو مواد مخدر
سرهنگ «محمد قدرتی» ،رئیس پلیس مواد مخدر
استان از کشف بیش از  61کیلو تریاک در عملیات
مشترک پلیس مــبــارزه بــا مــواد مخدر خراسان
شمالی با پلیس خراسان رضوی خبر داد.

خراسان شمالی  ۳۹سال پیش
در روزنامه

خسارت سیل در زیارت
روزنــامــه خــراســان در شماره  9198که 7
اردیبهشت  1360به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  8از خــســارت سیل در زیــارت
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«فرماندار شهرستان شیروان اعالم کرد در
جریان بارندگیهای پریشب که منجر به جاری
شــدن سیل در روستاهای اطــراف شیروان
گردید در زیــارت از توابع این شهرستان ده
خانه ویران شد و تعدادی از احشام تلف شدند
و نیز به بخشی از مزارع روستائیان خسارت
هائی وارد آمــد .وی افـــزود :بدنبال سیل
کمیته های امــداد و بررسی خسارت ناشی
از سیل در فرمانداری تشکیل و در پی آن از
سوی جمعیت هالل احمر تعدادی چادر و دو
دستگاه پمپ تخلیه آب ارسال گردید».

پنج شنبه  ۲۵دی  ۳۰ 1399جمادی االول  14۴2شماره ۳4۶۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تقلب قیمت ها در برخی فروشگاه ها
شیری -این روزهــا برچسب نداشتن و حتی دست
کــاری و پاک کــردن قیمت روی برخی کاالها باعث
دغدغه شهروندان شده است و آن ها معتقدند برخی
فروشندگان از این طریق گــران فروشی و تقلب می
کنند و باید با این تخلفات برخورد جدی شود .یکی
از شهروندان بجنوردی در این باره گفت :در یکی از
فروشگاه های میوه فروشی ،چون همه میوه ها برچسب
قیمت نداشت ،برای خرید یک کیلو لیموشیرین 20
هزار تومان پرداخت کردم اما در فروشگاهی دیگر با
قیمت  11هزار تومان مواجه شدم که به نظر می رسد
نداشتن برچسب قیمت ،زمینه ای برای گران فروشی
است.وی افزود :با این که اعالم شده نصب برچسب
الزامی است اما گویا نظارت الزم در بازار انجام نمی

شود و برخی فروشندگان برچسب قیمت نصب نمی
کنند.یکی دیگر از شهروندان نیز گفت :پس از پیگیری
فـــراوان در یکی از فروشگاه ها  2عــدد روغــن مایع
خریداری کــردم که عــاوه بر این که برچسب قیمت
برای آن ها نصب نشده بود ،قیمت روی آن ها نیز پاک
شده بــود .وی اظهارکرد :پس از خرید متوجه شدم
فروشنده از کمبود روغن در بازار سوء استفاده کرده
و قیمت روغنی را که خریده بودم چندین هزار تومان
بیشتر حساب کرده است.شهروندی دیگر گفت :یک
بسته دستمال کاغذی در یک فروشگاه برچسب قیمت
نداشت و طی مدتی که در آن محل بودم ،فروشنده 2
قیمت متفاوت را به مشتریان اعالم کرد و این مسئله
نشان دهنده گران فروشی است.یکی از فروشندگان

تدابیرکم عیار مدیران برای صف های سی ان جی
صدیقی -مدتی است صف های طوالنی خودروها
در جایگاه های سی ان جی بجنورد رانندگان را به
زحمت انداخته و از تدابیر کم عیار مدیران برای
کوتاهی صف های سی ان جی گالیه مند هستند.
یکی از رانندگان که مدتی است با معضل صف
طوالنی در جایگاه های سی ان جی مواجه شده،
می گوید :چند هفته است که با مشکل صف در

جایگاه سی ان جی مواجه هستیم و هر بار به شکل
موقت صف ها کاهش می یابد اما دوبــاره بعد از
مدتی شاهد صف های طوالنی خودروها در جایگاه
ها هستیم« .محمدی» اضافه می کند :وقتی به
مسئوالن مربوط اعتراض می کنیم در جواب مقصر
ایــن اتفاق را افــت فشار گــاز بیان می کنند .وی
ادامه می دهد :ما هم می دانیم که افت فشار گاز

میوه در مرکز شهر هم در این بــاره گفت :تمام میوه
هایی که در ویترین مغازه قرار می گیرد برچسب قیمت
دارد اما گاهی برچسب قیمت که یک برگه کاغذ است
در هنگام چیدن میوه توسط مشتری روی زمین می
افتد و مشتری بعدی قیمت را نمی داند.یکی دیگر از
فروشندگان گفت :قیمت های موجود در فروشگاه
مشخص است بنابراین اگر برچسب قیمت هم نباشد
فاکتور قیمت موجود است و شهروندان می توانند
از فروشنده درخواست فاکتور کنند.وی خاطرنشان
کرد :برچسب قیمت فقط برای سهولت کار شهروندان
است که بدون سوال قیمت ها را مالحظه کنند چون
اگر فروشنده به دلیل نداشتن برچسب بخواهد گران
فروشی کند ،بر اساس فاکتور خرید با وی برخورد می

مشکل ایجاد کرده اما انتظار داریم مسئوالن فقط
به جای بیان دلیل برای برطرف کردن مشکل هم
کاری انجام دهند تا وقت رانندگان خودروهای
مسافربری به جــای خدمت رسانی به مــردم در
صف ها هدر نرود .مسئول روابط عمومی شرکت
ملی پخش فراورده های نفتی خراسان شمالی نیز
دلیل به وجود آمدن صف های طوالنی در جایگاه
های سی ان جی را افت فشار گاز ذکر می کند.
«برومند» اظهارمی کند :به خاطر مصرف بی رویه
گاز خانگی افت فشار گاز جایگاه ها بیشتر شده و

شود.رئیس اتــاق اصناف بجنورد هم با بیان این که
نداشتن برچسب قیمت یکی از مشهودترین و بیشترین
تخلفات اصناف است ،اظهارکرد :در حالی که برای
اصناف متخلف در زمینه نداشتن برچسب جریمه 90
هزار تومانی در نظر گرفته شده اما این میزان جریمه
بازدارنده نیست«.امیدوار» نداشتن برچسب قیمت
را عاملی برای گران فروشی ذکر و خاطرنشان کرد:
با این که تعداد جریمه شوندگان در زمینه نداشتن
برچسب قیمت زیاد است اما مبلغ جریمه بازدارنده
نیست .وی همچنین اضافه کرد :پاک کردن نرخ ها و
تاریخ مصرف از روی کاالها در حوزه اصناف به ندرت
پیش می آید و شکایت در این بخش هم بسیار اندک
است اما در برخی فروشگاه های بزرگ بسیار اتفاق
می افتد که نرخ روی کاال را پاک می کنند و به نسبت
همان هم جریمه می شوند .وی خاطرنشان کرد:
نظارت در این بخش هم انجام می شود و تاکنون با
متخلفان زیادی برخورد شده است.

تنها راه حل این مشکل صرفه جویی در مصارف
خانگی اســت .وی ادامــه می دهــد :با این که گاز
صنایع استان برای رفع مشکل قطع شده اما به
خاطر همکاری نکردن برخی مردم در صرفه جویی
همچنان با افت فشار گاز در جایگاه های سی ان
جی مواجه هستیم .وی اضافه می کند :در بجنورد
 6جایگاه سوخت سی ان جی فعال هستند که هیچ
مشکل فنی ندارند و فقط با افت فشار گاز مواجه
هستند و این موضوع زمان سوختگیری را افزایش
داده و باعث گالیه شدید رانندگان شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش از تکرار آزمون های آنالین درصورت قطعی برق خبرداد
علی نیا -کالس ها و آزمون های آنالین دانش آموزان در زمان قطعی برق دچار مشکل می شود و این موضوع موجب گالیه
دانش آموزان و والدین شده است و خواستار چاره اندیشی مسئوالن هستند«.مودی» ،مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی
در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به احتمال قطعی برق همزمان با برگزاری آزمون های آنالین دانش آموزان ،اظهارکرد :باتوجه
به این که آزمون های دانش آموزان از پانزدهم دی شروع شده است و نمره دانش آموزان متکی به آزمون نیست در صورت قطعی
برق مشکلی وجود ندارد و آزمون تکرار می شود.

جلسه کارگروه اجتماعی  -فرهنگی سالمت بانوان و خانواده با محوریت آموزش
مهارت های کنترل خشم با حضور دادستان عمومی و انقالب فاروج در فرمانداری این
شهرستان برگزار شد .در این نشست «صفدری» دادستان عمومی و انقالب فاروج مهم
ترین برنامه های حوزه قضایی این شهرستان در خصوص پیشگیری و مقابله با جرایم و
آسیب های اجتماعی را بیان کرد.

پاروهای افتخار برای استان
وحدانی -قایقرانان استان در لیگ برتر روئینگ خوش
درخشیدند .تیم روئینگ خراسان شمالی در نخستین
دوره لیگ برتر که در دریاچه آزادی برگزار شد ،موفق
به کسب نایب قهرمانی در بخش مردان و کسب عنوان
سوم در بخش زنان شد.رئیس هیئت قایقرانی خراسان

آمار کرونایی های استان
هنوز فراتر از ۱۱۰

بازدید پر خبر دادستان از پروژه فاضالب
مناطق کم برخوردار

کوتاهی صنایع بزرگ استان
درخصوص شهر و شهروندان

پروژه جمع آوری فاضالب غرب بجنورد ،به عنوان پروژه ای
برای بهره مندی ساکنان مناطق کمتر برخوردار از شبکه
جمع آوری فاضالب که در حــال اجــراســت ،دیــروز مورد
بازدید دادستان مرکز استان قرار گرفت.
«ایاللی» پس از بازدید حدود یک ساعته ،پیشرفت اجرای
این پروژه را خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد :با تدابیر
آبفای استان ،تا پایان امسال مسیر غــرب به شــرق این
پروژه به همدیگر وصل شود و بخش اعظمی از بخش غرب
بجنورد بتواند از این فرصت و ظرفیت بهره مند شود.به
گفته مهندس «ساقی» مدیرعامل آبفای استان ،با اتصال 2
نقطه کوتاه این پروژه ،شبکه جمع آوری فاضالب در غرب
بجنورد که به طور عمده شامل مناطق کمتر برخوردار می
شود ،تکمیل خواهد شد.
در این دیدار خبرهای دیگری هم بود که در شماره بعدی
خواهید خواند .البته گویا مشکل این پروژه این است که
صنایع بزرگ استان ،شهر را یاری نمی کنند و آن ها به
جای استفاده از آب شرب ،می توانند از پساب استفاده
کنند تا در نتیجه مردم با کمبود آب آشامیدنی و پروژه با
کمبود اعتبار مواجه نشود .آن ها می توانند مثل صنایع
دیگر استان ها از پساب به جای آب شرب استفاده کنند.

نوسانبرق7هزارجوجهراخفهکرد

گزارشی آموزشی

اطفای حریق خشم

برق گرفتگی کالس های آنالین

اخبار

شمالی از رقابت تیم هــای بندر گــنــاوه ،شهرداری
اردبیل ،شهرداری بجنورد ،دانشگاه آزاد و مکران
سیستان در این دوره خبر داد«.هادی راضیان» اظهار
کرد :مسابقات در مواد تک نفره سبک وزن و سنگین
وزن  500و هزار متر و  4در  500متر امدادی برگزار

شد.به گفته وی ،در بخش مردان دانشگاه آزاد با 69
امتیاز قهرمان نیم فصل رقابت ها شــد ،شهرداری
بجنورد با  63امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و بندر گناوه
با  48امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.وی
افزود :در بخش زنان تیم های دانشگاه آزاد ،آرتمیس،
شهرداری بجنورد ،مکران سیستان و پاس همدان به
مصاف هم رفتند که در مرحله دوم رقابت ها در مواد

تک نفره سبک وزن و سنگین وزن  ۵۰۰و هزارمتر و 4
در  500متر امدادی برگزار شد.
«راضیان» اضافه کرد :در پایان هفته نخست رقابت
ها آرتمیس با  71امتیاز قهرمان نیم فصل لیگ برتر
بانوان و دانشگاه آزاد با  67امتیاز نایب قهرمان شد و
پاس همدان با  40امتیاز به طور مشترک با نماینده
روئینگ استان در جایگاه سوم ایستاد.

آمار کرونایی های استان هنوز فراتر از  ۱۱۰نفر
است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خــراســان شمالی
گفت 114:بیمار مبتال به کرونا در بیمارستانهای

استان بستری هستند .دکتر «هاشمی» افزود:طی
 24ساعت منتهی به ظهر چهارشنبه یک نفر از
بیماران مبتال به کرونا در استان فــوت شد .به
گفته وی ،در همین مدت  24بیمار جدید مبتال

بــه کــوویــد  19در اســتــان شناسایی شــدنــد .وی
اظهارکرد :با اعمال محدودیت ها آمار مبتالیان به
طور نسبی کاهش یافته اما در وضعیت شکننده ای
به سر می بریم و نباید عادی انگاری کرد.

نوسان سیستم برق یک مرغداری در شیروان  7هزار جوجه
را خفه کرد.
بر اساس اعالم پلیس استان ،در پی بررسی های به عمل
آمده مأموران انتظامی ،در این حادثه  7هزار جوجه مرغ
به ارزش بیش از 910میلیون ریــال در آتش سوختند و
یک دستگاه هیتر صنعتی به ارزش  70میلیون ریال نیز
سوخت.بر اساس این گزارش برابر اعالم کارشناسان علت
این آتش سوزی نوسان سیستم برق مرغداری بوده است.
ســردار «مظاهری» فرمانده انتظامی استان در این باره
گفت :برای این حادثه پرونده ای تشکیل شد و موضوع در
حال پيگيری است .

پراید عجول قربانی گرفت
در پی سقوط خــودروی پرایدی عجول که در مسیر جاده
باباامان حرکت می کرد یک سرنشین این خــودرو جان
باخت و از  5سرنشین حادثه دیده این خودرو یک نفر راهی
بیمارستان شد.
به گفته سرهنگ «کیوان نژاد» فرمانده پلیس راه بجنورد
کارشناسان پلیس راه تخطی از سرعت مطمئنه را علت بروز
این حادثه تشخیص دادند.

