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اخبار

شرایطی که باید در پمپ بنزین ها رعایت کنیم

کرونا در پمپ بنزین

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

 I Iخدمات مجازی بانک ها

با توجه به شیوع ویروس کرونا ،بانک ها خدمات
غیر حضوری به مشتریان خود ارائــه می دهند.
کاش بقیه مراکز مالی و اعتباری نیز این کار را
انجام دهند.

 I Iفراموشی مرکز شهر

شــهــردار جدید بجنورد ،در آغــاز کــار خــود تمام
تــوانــش را بـــرای رســیــدگــی بــه مناطق حاشیه
گذاشت .از این اقدام تشکر می کنیم اما گویا مرکز
شهر این بار فراموش شده است .لطف ًا به آسفالت
 ۱۶متری شکیبا هم توجه شود.

 I Iحقوق پرسنل مرزی

پرستار شیروانی هستم ،دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی در خصوص اعمال حق نوار مرزی
و افزایش حقوق  ۵۰درصدی جوابی نداده است
در حالی که دیگر دانشگاه ها این دستورالعمل را
اعمال کرده اند.

 I Iدرخواست درباره یک خیابان

لطف ًا شهردار شیروان به وضعیت خیابان جمهوری
به ویژه جمهوری اسالمی  ۸رسیدگی کند زیرا
پس از اجرای طرح اگو این کوچه پر از گِ ل شده
است.

علوی -با رسیدن مهمان ناخوانده به ایران ،به تدریج
تصمیم هایی برای جلوگیری از روند گسترش این
ویــروس گرفته شد .به منظور جلوگیری از انتشار
این ویــروس در جایگا ه های سوخت ،دستورالعمل
جدیدی صــادر شــده که بر اســاس آن رونــد سوخت
گیری باید توسط متصدیان انجام شود .از آن جایی که
این ویروس از راه تماس دست با سطح آلوده منتقل
می شود ،نازل های سوخت گیری و دستگاه های
کارتخوان آن ها می تواند منابع سرشار آلودگی باشد
به همین دلیل در روزهای گذشته دستورالعملی از
سوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
بــرای سوخت گیری در جایگاه ها با هدف کاهش
تماس مراجعان با تجهیزات و همچنین ضدعفونی
کردن آن ها صادر شده است.
به همین دلیل به جایگاه داران توزیع فراورده های
مایع و سی ان جی اعالم شده است :فرایند سوخت
گیری و پرداخت در تمام جایگاه های عرضه سوخت،
توسط اپراتور انجام شود.
همچنین تاکید شده که در غیر این صورت ،دستکش
یکبار مــصــرف جهت اســتــفــاده م ــردم در دسترس

خبر

قرار گیرد و فرایند سوخت گیری و پرداخت بدون
دستکش یک بار مصرف انجام نشود .از سوی دیگر
نازل ها و صفحه رمز کارت سوخت و همچنین اماکن
عمومی جایگاه ها به طور دایم با مواد مناسب ،ضد
عفونی و پایش بهداشتی شود.
این مهم می تواند منشأ آلودگی های زیادی به ویژه
ویروس کرونا باشد که در برخی جایگاه های سوخت
نادیده گرفته شده است ،در بعضی از جایگاه ها برخی
متصدیان این دستورالعمل را رعایت نمی کنند و در
برخی از جاها مردم خود را ملزم به رعایت بهداشت
نمی دانند.
یکی از شــهــرونــدان بــجــنــوردی در ایــن ب ــاره بیان
کرد :دوشنبه شب به یک جایگاه پمپ بنزین رفتم
کــه دیــدم متصدی آن هیچ اقــدامــی بــرای سوخت
گیری انجام نمی دهد و ناچار شدم خودم در دستم
دستکش کنم و ایــن کــار را انجام دهــم« .مهدوی»
ادامــه داد :همه مشتریان ناچار بودند از دستگاه
کارتخوان استفاده کنند که این کار باعث انتقال
آلودگی زیــادی می شود .شهروند دیگری که صبح
دیروز به یک جایگاه مراجعه کرده بود ،اظهارکرد:

زمانی که به پمپ بنزین رفتم دیدم بسیاری از افراد
خودشان دستگاه های نازل را در دست گرفته اند و
سوخت گیری را انجام می دهند ،تصورم بر این بود
که باید خودم این کار را انجام دهم اما زمانی که از
متصدی خواستم سوخت گیری کند بی معطلی
قبول کرد و خودم کارت کشیدم و متصدی هیچ گونه
مخالفتی نکرد که باید خودش این کار را انجام می
داد .وی بیان کرد :برخی از مردم انگار متوجه حاد
بودن شرایط نیستند و بدون دستکش و رعایت موارد
بهداشتی سوخت گیری می کنند.
وی خاطرنشان می کند :با دستورالعمل وزارت
بهداشت توقع داشــتــم متصدیان پمپ بنزین به
رانندگان اجازه سوخت گیری ندهند و کارت های
بانکی را خودشان بکشند اما همه مراحل سوخت
گیری مانند روزهــای عادی بود .شهروند دیگر هم
از رعایت نشدن دستورالعمل وزارت بهداشت در
جایگاه های دیگر خبر می دهد و می گوید :در یک
جایگاه سوخت گاز هیچ یک از موارد بهداشتی رعایت
نمی شود و مردم بدون توجه به تذکرها خودشان قبل
از ضد عفونی کردن نازل ها سوخت گیری می کنند.

زمان بهره برداری از
کتابخانه گلستان شهر

«بــرومــنــد» مسئول روابـــط عمومی شــرکــت پخش
فراورده های نفتی خراسان شمالی در این خصوص
اظهارکرد :بنرها و اطالعیه هایی در جایگاه های
مختلف نصب و از جایگاه داران خواسته شده است
خود را ملزم به رعایت این مصوبه کنند اما در روزهای
نخست مشاهده کردیم برخی شهروندان در این باره
مقاومت می کنند و تمایلی ندارند سوخت گیری
توسط اپراتورها انجام شود .وی بیان کرد :در روزهای
نخست ایــن امــر جــدی گرفته شــده بــود ولــی وقتی
مقاومت مردم کار را برای ما سخت کرد و در مواردی
ممکن بود درگیری ایجاد شود دیگر الزامی برای آن
نداریم در عین حال اپراتورها وظیفه دارند سوخت
گیری را انجام دهند اما اجباری در این قضیه نیست.
وی در پاسخ به ســوال خبرنگار ما مبنی بر این که
چرا مصوبه اجرا نمی شود و از دستکش های یک بار
مصرف و مواد ضد عفونی کننده به طور مرتب در پمپ
بنزین ها استفاده نمی کنند؟ بیان می کند :دستکش
در بــازار موجود نیست که به شهروندان اختصاص
دهیم و اگر مواد ضد عفونی کننده در دسترس باشد
از آن استفاده خواهد شد.

مدیر کل همزمان با سالروز تاسیس کمیته امداد خبرداد:

 ۳هزار فرصت شغلی فقط امسال

تایید انتخابات بجنورد و
شیروان

صحت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس
شــورای اسالمی در حــوزه هــای انتخابیه بجنورد
(شامل شهرستان های بجنورد ،مانه و سملقان،
راز و جرگالن ،گرمه و جاجرم) و شیروان تایید شد.
«حیاتی» رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی با
اعالم این مطلب افزود :همچنین صحت انتخابات
میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در خراسان
شمالی تایید شد.

خراسان شمالی  43سال پیش
در روزنامه

مبارزه با گران فروشی در
شیروان
روزنامه خراسان در شماره  7769که 18
فروردین  1355به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از مــبــارزه با گــران فروشی در
شیروان خبر داده است .در این مطلب می
خوانیم« :بازرسان ویژه مبارزه با گرانفروشی
شهرداری شیروان از آغاز فروردین ماه جاری
تاکنون موفق شده اند گروه زیادی از متخلفین
صنفی را بدادگاه معرفی کنند .آندسته از
گرانفروشان و متخلفین که به پرداخت جزای
نقدی محکوم شده اند باینشرح است[ :یک]
لباس فــروش فاقد برچسب  5100ریــال،
[یک] جوشکار [به علت] دریافت دستمزد
اضافی  5100ریال[ ،یک] لبنیات فروشی
[به علت] خــودداری از تسلیم کاال 5500
ریــال[ ،یک] قصاب [به علت] خــودداری از
فروش گوشت  3000ریال[ ،یک] تعمیرکار
رادیــو [بــه علت] خ ــودداری از ارائــه فاکتور
 3000ریال».

محمدی -مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی از
ایجاد  ۳هزار فرصت شغلی و اشتغال زایی توسط این
نهاد طی  ۱۱ماه امسال در استان خبر داد.
«مجید الهی راد» ،همزمان با سالروز تاسیس کمیته
امــداد امــام خمینی(ره) به خبرنگار ما گفت :هم
اکنون  1400بیمار خاص و صعب العالج در استان
وجود دارند.
به گفته وی ،امکان تامین مسکن از سوی نیازمندان
سخت اســت و در ایــن خصوص پس از سیل اوایــل
امسال 2100 ،مسکن مددجوی آسیب دیده از سیل
تعمیر شد که برای آن  ۳میلیارد و  150میلیون تومان
هزینه شده است.
وی همچنین از در دست احداث بودن ساخت 1467
مسکن سیل زده خبر داد و اف ــزود 220 :مسکن
تحویل داده شده و  ۲۲۷مسکن آماده تحویل است و
بقیه تا خرداد سال آینده تکمیل می شود«.الهی راد»

به ساخت مسکن برای غیر سیل زده ها هم اشاره کرد
و ادامه داد :حدود  700واحد مسکونی عادی ساخته
و از این تعداد  350واحد مسکونی تحویل داده شده
است و  350واحد تا  2ماه آینده تکمیل و تحویل
داده می شود.
به گفته وی ،از طریق صندوق قرض الحسنه امداد
والیت تاکنون  4هزار و  ۸۰۰فقره وام به ارزش
حدود  30میلیارد تومان پرداخت شده است.وی
به این موضوع هم اشاره کرد که کمیته امداد با
موسسات و نهادهای خیریه و تشکل ها هم افزایی
دارد تا کمک های بیشتری به نیازمندان شود.
به گفته مدیر کل کمیته امداد استان ،تاکنون خیران
یــک میلیارد و  800میلیون تــومــان بــرای جشن
نیکوکاری کمک کرده اند.
«مجید الهی راد» همچنین از نواختن زنگ جشن
نــیــکــوکــاری ،ســاعــت  21امــشــب از طــریــق شبکه

گزارش یک روز برفی؛ از مشکالت تردد
تا برف روبی راه  ۱۱۲روستا
صدیقی -به گــزارش خبرنگار ما ،دومین بارش
چشمگیر برف در سومین ماه از زمستان از دوشنبه
شب و بامداد سه شنبه در اکثر نقاط استان آغاز شد
و چهره استان را سفیدپوش و در عین حال تردد
خودروها در برخی جاده های استان و کوچه ها و
خیابان ها را دچار مشکل کرد.
بنا بر پیش بینی هواشناسی استان بارش ها تا امروز
به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت .بارش برف
عالوه بر خوشحالی کشاورزان باعث ممنوع شدن
تردد کشنده ها در محورهای بجنورد -آشخانه و

بجنورد -اسفراین شد .همچنین بارش برف موجب
مسدود شدن برخی محورهای راز و جرگالن شد
و تردد خودروهای سبک در محورهای مواصالتی
به ویژه مناطق کوهستانی کند بود و بدون زنجیر
چرخ ممکن نبود .شهروندان بجنوردی صبح دیروز
شاهد بارش شدید برف بودند و تردد در بسیاری
از خیابان ها و معابر دچار اختالل شد.بر اساس
اعــام هواشناسی استان بیشترین میزان بارش
برف از نظر ارتفاع طی  24ساعت منتهی به صبح
سه شنبه مربوط به آشخانه با  13سانتی متر و

تلویزیونی اترک خراسان شمالی خبر داد و افزود :راه
های مشارکت دانش آموزان و افرادی که قصد کمک
و دستگیری از نیازمندان را در جشن نیکوکاری
دارند ،بازگو خواهد شد.
وی بــا بیان ایــن کــه در آستانه ســال نــو ،کمک به
نیازمندان را فراموش نکنیم ،تصریح کرد 55 :هزار
خانوار و جمعیتی بیش از  ۱۰۱هزار نفر تحت پوشش
کمیته امداد استان هستند.

 ۶ I Iهزار یتیم و کودک نیازمند استان چشم
انتظار یاری

به گفته مدیر کل کمیته امــداد امــام خمینی (ره)
استان ۶ ،هــزار یتیم و کــودک نیازمند و  ۵۴هزار
خانوار مددجو در استان وجود دارند که چشم انتظار
یاری هستند.
«الهی راد» با بیان این که هر سال جشن نیکوکاری
در اسفند به منظور کمک به تامین اقــام شب

بجنورد با  5سانتی متر بود ،در این میان اخبار غیر
رسمی حکایت از بارش  40سانتی متری برف در
راز و جرگالن داشت.
همچنین بیشترین میزان بارندگی (حاصل از
ذوب شدن برف) طی همین مدت از ایستگاه های
درکش با  33.1میلی متر ،تنگه ترکمن با 31.1
میلی متر ،یکه صعود با  28.6میلی متر ،آشخانه
با  24.9میلی متر ،بجنورد با  21.1میلی متر،
اسماعیل آباد با  17.9میلی متر و شوقان با 16.8
میلی متر گــزارش شد .بررسی نقشه های پیش
یابی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بیانگر
خروج سامانه بارشی از اواخر چهارشنبه (امروز) از
استان است .به گفته کارشناس پیش بینی اداره
کل هواشناسی استان ،بر این اساس پدیده غالب
برای چهارشنبه( امروز) افزایش باد و در پاره ای

عید را به خانه هایشان ببریم

دستانمهربانی
اسفند هر سال ،با توجه به سالروز تاسیس
کمیته امداد امام خمینی (ره) و با هدف
کمک به تامین اقالم شب عید خانواده های
نیازمند ،شاهد برگزاری جشن نیکوکاری از
سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) تمامی
استان ها و از جمله خراسان شمالی در
مدارس ،مصلی ها و پایگاه های شهری بوده

ایم و امسال شرایط برای برگزاری جشن
نیکوکاری به خاطر شیوع ویروس «کرونا»
به مانند سال های قبل مهیا نیست.
با این حال کمیته امداد امام خمینی (ره)
همچنان به عنوان پرچم دار جمع آوری
کمک ها و هدایا ،شرایطی فراهم کرده است
تا خیران و نیکوکاران بتوانند با کمک های

خود ،شادی و نشاط را برای خانواده های
نیازمند به ارمغان بیاورند.کرونا ویروس با
تمامی ترس و اضطراب هایی که این روزها
برای بسیاری به وجود آورده است ولی باعث
شده قدر سالمتی و در کنار هم بودن را
بیشتر بدانیم و روزهای منتهی به سال جدید
فرصتی است تا دستگیر نیازمندان هم باشیم.

چگونه می توانیم در جشن نیکوکاری شرکت کنیم؟
جشن نیکوکاری امسال هرچند به مانند
سال های گذشته در مراکزی مانند مدارس،
مصلی های نماز جمعه و مراکز و پایگاه
های شهری برگزار نمی شود ،ولی برگزاری
آن فراموش نشده و با شعار «عید را به
خانه هایشان ببریم» آماده است تا سفره
مهر و محبت را برای نیازمندان و البته با

کمک خیران بگستراند .اقشار مختلف از
جمله اصناف ،بازاریان ،پزشکان ،مهندسان،
کارمندان ،وکال و  ...می توانند به مانند هر
ساله در این جشن شرکت کنند و سهمی در
شادی فرزندان نیازمند این مرز و بوم داشته
باشند .کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
متولی جمع آوری کمک هاست و در این

روزهای سخت نیازمندان را فراموش نکنیم
و با دستان پرمهر و سخاوتمندانه ،عید را به
خانه های نیازمندان ببریم .سایت امداد به
آدرس  www.emdad.irو همچنین شماره
تماس  ۰۵۸۳۲۲۶۳۰۳۴به منظور پل ارتباطی
شما خیران و خیرخواهان با کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان در نظر گرفته شده است.

مرتضوی -بهره برداری از کتابخانه گلستان شهر،
در صورت تامین اعتبار مورد نیاز به بهار موکول
شد.
رئیس اداره کتابخانه هــای عمومی بجنورد در
گفت و گو با خبرنگار ما از این که پیرو تازه ترین
جلسه انجمن کتابخانه هــای عمومی بجنورد،
مقررشد  300میلیون تومان اعتبار مورد نیاز برای
دیوارکشی و محوطه ســازی ،تجهیز ساختمان و
خرید انشعابات در کمیته برنامه ریزی استان که
هفته جــاری برگزار می شــود ،مصوب شود و در
اختیار نهاد کتابخانه های عمومی قرار بگیرد ،خبر
داد و تصریح کرد :در صورت تامین اعتبار و انجام
مراحلی همچون خرید انشعابات و برطرف کردن
نواقص ،این کتابخانه بهار  99به بهره بــرداری
خواهد رسید.
«امیری» ادامــه داد :استانداری نیز به سازمان
مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تامین اعتبار
نامه ارسال کرده است
.گزارش خبرنگار ما حاکی است ،قرار بود اعتبار
 200میلیون تومانی این پــروژه تابستان تامین
شود ،اما با گذشت  6ماه این رقم به  300میلیون
تومان رسیده و هنوز تامین نشده است.
بر اســاس این گــزارش ،این پــروژه هنوز در گیر و
دار پروانه ساختمان و این روند تسریع پیدا نکرده
است.

افزایش عجیب قیمت آجیل
و خشکبار

عید نیازمندان و همچنین ترویج فرهنگ خیر و
احسان برگزار می شد ،ابراز کرد :امسال به خاطر
شرایط حساس جامعه و با توجه به شعار «عید
را به خانههایشان می بریم» خیران می توانند
کمک هــای نقدی و غیر نقدی خــود را به کمک
کمیته امداد امام خمینی (ره) به دست نیازمندان
برسانند.
وی ادامه داد :مردم نیکوکار استان سال گذشته بیش
از پنج میلیارد تومان (نقد و کاال) در جشن نیکوکاری
به نیازمندان استان کمک کردند و امیدواریم امسال
نیز شاهد کمکهای مردمی به نیازمندان در آستانه
سال جدید باشیم.
وی به این موضوع هم اشاره کرد که کار جمعآوری
کمکهای مردم خیراندیش استان در قالب جشن
نیکوکاری از ابتدای اسفند آغاز شده است و تا پایان
امسال ادامه خواهد داشت.

از نقاط بارش پراکنده و در ارتفاعات بارش برف
است« .هادی زاده» اعالم کرد :روند کاهشی دما
تا صبح پنج شنبه (فــردا) در منطقه ادامه خواهد
داشت.
به گــزارش خبرنگار ما بــارش برف در استان روز
گذشته موجب بسته شــدن راه هــای «تکله قوز»
و «سوخسو» در راز و جرگالن ،گردنه «بیو» در
بجنورد و  17راه روستایی در شیروان و در گردنه
امین ا ...و اسدلی نیز تردد کامیون ها ممنوع شد.
در مرکز بجنورد نیز تردد در خیابان ها با مشکل
مواجه شد«.مشتری» ،معاون راهــداری اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی
نیز از برف روبی  ۱۱۲محور در استان و شهرستان
های بجنورد ،شیروان ،راز و جرگالن ،اسفراین و
جاجرم خبر داد.

شیری -با شیوع ویــروس کرونا و کاهش میزان
صادرات آجیل و خشکبار به کشور چین و متعاقب
آن کاهش تقاضا در بازار ایــران ،انتظار می رفت
قیمت خشکبار کاهش یابد یا حداقل ثابت بماند
اما طی روزهای اخیر قیمت آن افزایش یافت که
علت آن جای سوال دارد.
یک عضو اتحادیه شیرینی و آجیل فروشان بجنورد
به خبرنگار ما گفت :در شرایطی که ویروس کرونا
شیوع پیدا کرده و به منظور رعایت نکات ایمنی،
تقاضا در این بازار صفر است اما قیمت برخی اقالم
آجیل و خشکبار افزایش یافت.
«قاتقچی» افزود :عمدت ًا اجناس وارداتی از جمله
بادام هندی به دلیل افزایش نرخ دالر ،گران می
شود اما در روزهای اخیر قیمت بادام ایرانی ،پسته
و تخمه هم افزایش یافته است.
وی با بیان این که دلیل گرانی خشکبار مشخص
نیست ،خاطرنشان کــرد :در حالی که یک کیلو
تخمه کدو تا هفته گذشته  58هزار تومان معامله
می شد اکنون با این که تقاضا وجود ندارد به 65
هزار تومان افزایش یافته است.
وی اضــافــه ک ــرد :هــر ســال در شــب عید و شب
یلدا قیمت خشکبار بدون توجه به میزان تقاضا
افزایش می یابد و امسال که تقاضا به صفر رسیده
و شهروندان برای خرید مراجعه نمی کنند باز هم
قیمت خشکبار افزایش یافته است.
وی ادامه داد :نرخ هر کیلو بادام هندی و ایرانی
تا قبل از این  191هزار تومان بود اما اکنون با
افزایش قیمت ها به  216تا  218هــزار تومان
رسیده است.
وی بــا اش ــاره بــه شیوع وی ــروس کــرونــا و بــه صفر
رسیدن تقاضا در بازار اضافه کرد :احتمال افزایش
قیمت دوباره بادام هندی به دلیل افزایش نرخ دالر
و بادام ایرانی به دلیل عرضه کم در بازار تا شب عید
وجود دارد.

