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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حال و روز برخی از جایگاه های سوخت در روزهای کرونایی

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

 I Iافزایش هزینه ها

مسئوالن شیروان از افزایش  80درصدی هزینه
نظام مهندسی قبل از سال جدید خبر دارند که
به راحتی با وجود کاهش درآمد مردم انجام شده
است؟

خبر

بی رمقی برخی دستگاه ها
نشست ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا
ساعت  10صبح دیــروز در استانداری خراسان
شمالی برگزار شد اما گویا تالش دستگاه ها برای
مقابله با ایــن ویــروس رمــق برخی دستگاه ها را
گرفته که باعث شد دعوت نامه این جلسه برای
رسانه ها  53دقیقه قبل از برگزاری آن فقط به
یک گروه مجازی ارســال شود .در حالی که قرار
بــود جلسه ساعت  10صبح برگزار شــود دعوت
نامه برای ما که به کلی نیامد و از این که برای بقیه
همکاران ارسال شده یا نه خبر نداریم!خدا کند
زودتر شر ویروس منحوس کرونا از استان و کشور
کم شود تا برخی دستگاه ها این گونه بی رمق
نباشند!

خراسان شمالی  43سال پیش
در روزنامه

عملیات لوله کشی آب آشامیدنی
در دشت ،آغمزار و سنخواست
روزنامه خراسان در شماره  7852که  23تیر
 1355به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 2از عملیات لوله کشی آب آشامیدنی در
دشت ،آغمزار و سنخواست خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :عملیات اجرایی
لوله کشی آب آشامیدنی دشــت ،آغمزار و
سنخواست بوسیله اداره کل تعاون و امور
روستاهای خراسان پایان یافت و برای بهره
بــــرداری تحویل [داده] شــد .اجـــرای این
ســه طــرح شامل نصب منبع هــوایــی ،لوله
گــذاری ،شیر برداشت عمومی و موتورخانه
جمعا شــش میلیون و هفتصد هــزار ریــال
هزینه داشته که از محل اعتبارات عمرانی
روستاها تامین و پرداخت شده است .با بهره
بــرداری از طرحهای آب آشامیدنی دشت،
آغمزار و سنخواست بیش از  2500تن از
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی استفاده
میکنند».

بازی با قاتل؛ انگار نه انگار

محمد آگــاهــی -بــررســی وضــعــیــت پــمــپ بنزین
هــای بجنورد حاکی از آن اســت که برخی مردم و
اپراتورهای جایگاه های بنزین کرونا را جدی نگرفته
اند .خبرنگار ما ظهر روز گذشته برای بررسی اجرای
دستورالعمل پیشگیری از شیوع کرونا از طریق
پمپ بنزین ها به سراغ  3جایگاه سوخت رفت .در
این دستورالعمل آمده است« :پیرو اطالعیه وزارت
بهداشت درب ــاره همکاری در جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا ،ضروری است فرایند سوخت گیری و
پرداخت هزینه آن در تمام جایگاهها ،توسط کارکنان
انجام شود و دستکش یک بار مصرف برای استفاده
عموم در دسترس قرار گیرد و تاکید میشود فرایند
سوخت گیری و پرداخت هزینه بدون دستکش یک
بار مصرف انجام نشود».
امــا وقتی به یکی از جایگاه هــای سوخت بجنورد
می روم ایستادن  5موتورسوار به فاصله نزدیک در
کنار یکدیگر را می بینم و در حالی که اپراتور روی
سکو ایستاده است هر یک از موتورسواران در حالی
که برخی نه دستکش و نه ماسک دارند بدون پیاده
شدن از موتور نازل را بر میدارند و به سوخت گیری
اقدام می کنند .برخی از آنان که زورشان می آید از
موتورسیکلت پیاده شوند از جیب شان پول نقد را

بیرون می آورنــد و به اپراتور می دهند .راننده یک
خودروی پراید که انگار عجله دارد ،در سمت مقابل
و در نزدیکی اپــراتــور می ایستد و با سرعت پیاده
میشود و بدون این که توجه داشته باشد ممکن است
روی نــازل ویــروس کرونا نشسته باشد آن را برمی
دارد و شروع به سوخت گیری می کند و برای این
که بیش از این زمان را از دست ندهد  2اسکناس از
جیب اش خارج می کند و به اپراتور می دهد تا پول
های در دست او پر حجم تر شود؛ اپراتوری که البته
لباس فرم هم نــدارد .وقتی در گوشه ای می ایستم
و دیگر سکوهای پمپ بنزین را نگاه می کنم ،همین
روند ادامه دارد و تعداد کمی از اپراتور می خواهند
برای شان بنزین بزند .روی هر ردیف از سکوها یک
بسته پالستیک فریزر نصب شده است اما افرادی
که دستکش ندارند گویا یا برای شان مهم نیست یا
اصال این بسته ها را نمی بینند .نمی بینم هیچ یک
از اپراتورها به افــرادی که دستکش ندارند بگویند
حداقل از پالستیک فریزر به عنوان دستکش استفاده
کنند .در این جایگاه سوخت به وضوح مشخص است
که بــرای سوخت گیری فقط توسط اپراتور نیروی
بسیار کمی وجود دارد و اگر مردم روزی کرونا را جدی
بگیرند بدون شک تعداد نیروهای این جایگاه قادر به

آمار مبتالیان به کووید  19در استان به  52نفر رسید
گروه خبر -آمار مبتالیان به کووید  19در خراسان
شمالی بــه  52نفر افــزایــش یافت.سرپرست
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت :با
اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده تا ظهر
 25اسفند 52 ،نفر در خراسان شمالی به این
ویروس مبتال شده اند .دکتر «سید احمد هاشمی»

در توضیح آمار مبتالیان قطعی به این بیماری به
تفکیک شهرستان ها اظهارکرد :در شهرستان
های بجنورد  23نفر ،شیروان  4نفر ،فاروج  2نفر،
مانه و سملقان  3نفر ،جاجرم یک نفر ،گرمه  2نفر
و اسفراین  17نفر به طور قطعی به بیماری کووید
 ۱۹مبتال شده اند.

تهیه ماسک و لباس برای نیروهای کشتارگاه

اولین قدم در کشتارگاه برداشته شد
در یک هفته گذشته و با آغاز به کار کشتارگاه صنعتی بجنورد با مدیریت جدید ،با توجه به ضرورت حفظ
بهداشت و تهیه گوشت بهداشتی 3 ،گزارش چاپ و در آن ها به مشکالت موجود اشاره و بر ضرورت رفع آن
ها تاکید شد .بعد از چاپ این گزارش ها ،اداره کل دام پزشکی استان جوابیه ای را به دفتر روزنامه «خراسان
شمالی» ارسال کرد که در آن موارد و مشکالت اشاره شده در این  3گزارش ،تکذیب نشد.با این حال عضو
شرکت تعاونی توسعه و عمران بجنورد روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ما از تهیه  30دست لباس و 130
ماسک برای نیروهای کشتارگاه در روزهای اخیر خبر داد«.معظمی» وعده داد :چکمه نیز در اسرع وقت تهیه
و توزیع می شود.وی مناسب سازی کف سالن ذبح را از تعهدات شهرداری دانست و به این موضوع اشاره
کرد که شهردار بجنورد گفته برای این موضوع پیمانکار در نظر گرفته شده است.باید منتظر ماند و دید آیا
مشکالتی که از مدیریت قبلی در این کشتارگاه مانده است ،در مدیریت جدید رفع خواهد شد یا خیر؟

پاسخ گویی حتی به نیمی از افرادی که می خواهند
بنزین بزنند نیست .با عبور از این پمپ بنزین به سراغ
یکی دیگر از پمپ بنزین ها می روم .تمام اپراتورها
بر خالف پمپ بنزین سابق لباس فرم تمیز پوشیده
اند و ضمن آن که ماسک و دستکش مناسب دارند،
افرادی که وارد پمپ بنزین می شوند به سراغش می
روند و عالوه بر سوخت گیری کارت آنان را می گیرند
تا برای پرداخت هزینه مجبور به پیاده شدن نشوند.
شرایط این پمپ بنزین باعث خوشحالی ام می شود
اما وقتی به سراغ یکی دیگر از پمپ بنزین ها می روم
موارد بسیاری از نادیده گرفتن ویروس کرونا توسط
مردم یا اپراتورها را دوباره می بینم هر چند این پمپ
بنزین شرایط پمپ بنزین نخست را نداشت .در این
جایگاه هر چند اپراتورهای ماسک زده همگی لباس
فرم داشتند و به افرادی که وارد می شدند ،نزدیک
می شدند اما از راننده نمی خواستند برای او سوخت
گیری کنند مگر این که خودش می خواست.
در این جایگاه هر چند در هر ردیف پالستیک فریزر
نصب شده است اما نه کسی متوجه می شود از آنان
به عنوان دستکش استفاده کند و نه اپراتورها به
افرادی که دستکش ندارند توصیه می کنند حداقل
پالستیک دست شان کنند .به سراغ یکی از افرادی

وی بــا اشــــاره بــه ت ــاش ه ــای مــجــاهــدانــه کــادر
بهداشتی و درمانی این دانشگاه و تقدیر از آنان
خاطرنشان کرد :با کوشش های شبانه روزی انجام
شده تاکنون  22نفر از مبتالیان به این بیماری
بهبود یافته و از مراکز درمانی مرخص شده اند.
وی با بیان این که آمار فوتی های تایید شده بر اثر
ابتال به کووید  19در استان همچنان همان  5نفر
است ،تاکید کرد :اگر مردم می خواهند گردش این
ویــروس مرموز در جامعه قطع شود و جان خود و

که بدون دستکش سوخت گیری می کند می روم و
می پرسم از کرونا نمی ترسی؟ پاسخ می دهد :کرونا
چی هست؟! وقتی به سراغ فرد دیگر می روم و این
سوال را مطرح می کنم ،با بی تفاوتی پاسخ می دهد:
اول و آخر کرونا می گیرم.
فرد سوم در پاسخ فقط سرش را تکان می دهد .وقتی
رو به یکی از اپراتورها می گویم انگار مردم کرونا را
جدی نگرفته اند می گوید :ما ابتدا به مردم هشدار
می دادیم اما انگار تا برخی افراد خدای نکرده یکی از
نزدیکان شان مبتال نشود باور نمی کنند.
وقتی از اپراتوری دیگر که نظاره گر سوخت گیری
فردی بدون دستکش است می پرسم چرا به آن جوان
هشدار نمی دهد یا او را برای استفاده از پالستیک
فریزر راهنمایی نمی کند؟ فقط سرش را تکان می
دهد .هنگام خروج از پمپ بنزین دوباره نگاهی می
اندازم به پالستیک فریزرهایی که فقط نصب شده اند
و استفاده نمی شوند و اپراتورهایی که همچنان نظاره
گر سوخت گیری مــردم با دستان بــدون دستکش
هستند و به یاد این جمله وزیر بهداشت می افتم که
پمپ بنزینها میتوانند  8هزار نفر را به ویروس کرونا
آلوده کنند.

عزیزان شان برای آن ها اهمیت دارد ،باید در خانه
بمانند و خارج نشوند.
وی افــزود :آزمایش  162نفر از مــوارد مشکوک
منفی گزارش شده است و هم اکنون  125بیمار
مشکوک به ابتال به کووید  19در بیمارستان های
استان بستری هستند.
وی ضمن هشدار جدی درخصوص رعایت نکات
بهداشت فردی ،بر پرهیز از تجمع و مسافرت های
غیر ضروری تاکید کرد.

تشکیل  22پرونده کرونایی در تعزیرات
صدیقی -از سوم اسفند امسال تا صبح یک شنبه تعداد پرونده های تشکیل شده مربوط به بحث کرونا به
 22فقره در تعزیرات حکومتی استان رسید .همزمان با شیوع ویروس نحس کرونا و لزوم پیشگیری مردم با
استفاده از لوازم بهداشتی ،عده ای سودجو از آب گل آلود سوء استفاده کردند و با احتکار اقالم بهداشتی از
قبیل دستکش ،ماسک و الکل ضد عفونی کننده مشغول ماهیگیری کرونایی شان شدند که به موازات این
قانون گریزی ها تشدید برخورد و نظارت از سوی مراجع نظارتی در استان آغاز شد .به گفته مدیرکل تعزیرات
حکومتی خراسان شمالی ،از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا بازرسان تعزیرات طی گشت های مشترک
با سایر مراجع نظارتی و  125اکیپ  690بازرسی طی  2نوبت صبح و عصر از بازار استان انجام دادند.
«سیدالموسوی» اعالم کرد :این بازرسی ها منجر به تشکیل  14پرونده گران فروشی و  7پرونده احتکار و یک
فقره تقلب درخصوص الکل در تعزیرات شد .به گفته این مسئول ،اقالم بهداشتی کشف شده از سوی معاونت
غذا و دارو و سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان بین صنف های مختلف برای عرضه به مردم توزیع شد.

شنیده ها
 I Iماجرای شورای اسالمی یک شهر

شنیده هــا از استعفای رئــیــس شـــورای یکی از
شهرهای استان از مسئولیت خود حکایت می کند.
تاکنون  3رئیس قبلی شورای اسالمی این شهر پس
از انتخاب ،استعفا کرده اند و این چهارمین رئیس
شورای اسالمی این شهر است که استعفا می کند.
البته گفته ها و شنیده های دیگر می گویند :این فرد
قرار است رئیس یک اداره شود.

 I Iقرنطینه در منزل

شنیده می شود پس از مثبت شدن تست کرونای
 2نفر از اهالی روستاهای یکی از شهرستان ها آن
ها در منازل خود قرنطینه شده و تحت مراقبت قرار
گرفته اند.

 I Iبی توجهی به درمان

بر اساس شنیده ها از یکی از شهرستان ها برخی
افراد به محض قرارگیری در فهرست افراد مشکوک
به کرونا ،داروهای تجویز شده را نمی گیرند.

خبر

سنگربانان مقابله با کرونا

روزهای سختی را سپری می کنیم؛ روزهایی که اگر
جنگ نیست ولی دست کمی از جنگ و نبرد ندارد،
نبرد با مهاجمی است که سالمت عمومی جامعه و
جان شهروندان را به مخاطره انداخته است .در این
مبارزه سخت ،هستند سنگربانانی که با جان و دل
در خط مقدم ایستاده اند و می جنگند؛ پرستاران،
پزشکان و نیروهای خدمات شهری شهرداری از
جمله این افراد هستند .در کنار این افراد بسیاری
از دستگاه ها برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا
در جامعه اقداماتی را انجام داده اند .شرکت ملی
پخش فـــراورده هــای نفتی یکی از ایــن دستگاه
هاست ،به گفته مسئول روابط عمومی این شرکت،
نظارت بر جایگاه هــای عرضه سوخت در استان
وجــود دارد و اپراتورهای جایگاه های سوخت از
دستکش و ماسک استفاده می کنند« .برومند»
افزود :سوخت گیری در جایگاه ها توسط اپراتور و
پرداخت تنها با کارت انجام می شود و بر ممنوعیت
استفاده از پول تاکید شده است .اداره کل اوقاف
هم دستی در جبهه نبرد علیه این ویــروس داشته
است ،به نحوی که به گفته حجت االسالم «صفری»
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بجنورد ،امامزاده
سید عباس(ع) در بجنورد ضدعفونی شده است.
اداره کل کمیته امــداد یکی دیگر از این دستگاه
هاست .به گفته «الهی راد» مدیر کل کمیته امداد
استان مجریان طرح های اشتغال مددجویان که
تسهیالت دریافتی آن ها طی ماه های اسفند ،۹۸
فروردین  ۹۹و اردیبهشت  ۹۹سررسید میشود و
به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس
کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیالت و وام
خود در موعد مقرر نیستند ،اقساط این ماه ها به
زمان انتهای اقساط منتقل میشود.

