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افزایش  80درصدی مصرف آب

اسدی -روز گذشته «ساقی» مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب خراسان شمالی به همراه مدیر روابــط
عمومی و تــعــدادی از کارکنان ایــن شرکت بــرای
خداقوت گویی ،به دفتر روزنامه «خراسان شمالی»
آمد .این مسئول در دیدار با اهالی روزنامه خراسان
شمالی دغدغه هــای خــود از میزان مصرف آب در
استان را مطرح کرد و افزود :وضعیت و میزان مصرف
آب در اسفند هر سال تغییر می کند اما امسال با توجه
به شیوع بیماری «کرونا» و توصیه به شست و شوی
مرتب دست ها و همچنین شست و شوهای نوروزی
میزان مصرف آب نسبت به اسفند سال گذشته
 22درصد افزایش داشته است.
وی با بیان این که این میزان مصرف نسبت
به بهمن امسال بسیار تغییر کرده و افزایش
داشته است ،ادامــه داد :میزان مصرف در
این ماه نسبت به بهمن همین سال  80درصد
افزایش داشته است.
ایــن مسئول بــا بیان ایــن که
هـــم اکـــنـــون  10درصـــد
روس ــت ــاه ــای اس ــت ــان به
مــــیــــزان  83روســـتـــا
همچنان بــا تــانــکــر آب
رسانی می شوند ،اعالم
کــرد :با شیوع بیماری

کرونا شرکت آب و فاضالب حتی به روستاهایی که
تحت پوشش این شرکت نیستند ،خدمات ارائه می
دهد.
«ساقی» اعــام کــرد :تمام ظرفیت های آب استان
برای تامین آب شرب اختصاص یافته است و کارکنان
این شرکت شبانه روزی در حال ارائه خدمت هستند
تا در تامین آب شهروندان خللی وارد نشود.
این مسئول با تقدیر از تالش های کارکنان روزنامه
«خراسان شمالی» ادامه داد :درخواست داریم از این
ظرفیت رسانه ای برای ترویج فرهنگ اصالح الگوی
مصرف آب استفاده شود.
وی افـــــزود :خــدمــات مــشــتــرکــان آب
و فــاضــاب و خــرابــی هــای آب 24
ساعته فعال هستند و با وجود شیوع
بیماری کرونا دورکــاری ندارند اما
هیچ گاه زحمات شان دیده نمی
شـــود.وی در بخش دیــگــری از
سخنان خــود از برنامه
ایــــن شـــرکـــت بـــرای
مــقــابــلــه بــا انــشــعــاب
هــای آب غیرمجاز
روستایی خبر داد.

اعتراض مردم ،قیمت پرتقال شب عید را کاهش داد

توقف و عرضه مجدد میوه شب عید
با قیمت جدید
اعتراض مردم به قیمت  6هزار تومانی پرتقال شب
عید سبب توقف توزیع این محصول و با کاهش قیمت
به  5هزار و  400تومان به طور مجدد توزیع آن آغاز
شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در پی اعتراض به باال بودن
قیمت پرتقال توزیع میوه شب عید در استان توزیع آن
برای ساعاتی در صبح روز گذشته متوقف شد تا این
میوه با قیمت جدید عرضه شود .بر این اســاس ،در
حالی توزیع پرتقال شب عید با قیمت  6هزار تومان
آغاز شد که قیمت این میوه به طور معمول کمتر از
این قیمت است و این موضوع سبب گالیه مردم شد.
در پی این اعتراض ها رئیس اداره بازرگانی داخلی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی
صبح روز گذشته از توقف توزیع پرتقال شب عید
خبر داد و دلیل آن را اعتراض به قیمت بیان کرد.
«حسن وحیدی» افــزود :مسئوالن تالش می کنند
قیمت پرتقال کمتر از  ۶۰هزار ریال باشد .به گفته
وی ،هم اکنون در بــازار ،قیمت سیب به ازای هر
کیلوگرم  ۷۰تا  ۸۰هزار ریال و پرتقال  ۴۵هزار تا
 ۵۵هزار ریال است .وی خاطرنشان کرد :میوه شب
عید ،توسط اصناف توزیع می شود و سازمان تعاون
روستایی کار توزیع این محصول را در روستاها انجام
می دهد .پس از چند ساعت از توقف توزیع میوه شب
عید رئیس اتحادیه میوه و تره بار عمده و خرده بجنورد
ظهر روز گذشته از آغاز توزیع مجدد میوه شب عید
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در روزنامه «خراسان شمالی» خبر داد:

خبر داد و گفت :بر اساس نرخ مصوب سیب تنظیم
بــازار به ازای هر کیلوگرم  5هــزار و  500تومان و
پرتقال هر کیلوگرم  6هزار تومان عرضه شد.
امید فــیــروزه ای ادامــه داد :به دنبال اعــتــراض به
افزایش قیمت پرتقال نسبت به بازار آزاد ،توزیع این
میوه با قیمت  5هــزار و  400تومان به طور مجدد
در حال انجام اســت .رئیس اتحادیه میوه و تره بار
عمده و خرده بجنورد تصریح کرد :در بجنورد 90
نقطه شهری بــرای توزیع میوه تنظیم بــازار در نظر
گرفته شــده اســت تا مــردم به راحتی بتوانند میوه
موردنظرشان را تهیه کنند.
وی با بیان این که قیمت مصوب برای میوه شب عید
در تمام نقاط استان یکسان است ،خاطرنشان کرد:
باتوجه به شیوع کرونا در سراسر کشور و استان از
مردم تقاضا داریم برای خرید میوه شب عید در میدان
بار تجمع نکنند که منجر به ایجاد مشکل شود.
فیروزه ای افزود :عالوه بر این با هدف پیشگیری از
گسترش کرونا تمام مغازه داران بجنوردی رعایت
مــوارد بهداشتی از جمله ضدعفونی کردن مغازه و
در اختیار قرار دادن دستکش یک بار مصرف برای
مشتری جهت خرید میوه و سبزی را در دستور کار
قرار داده اند.بر اساس اعالم رئیس اداره بازرگانی
داخلی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان 700
تن پرتقال و  500تن سیب میوه تنظیم بازار شب عید
قرار است در بیش از  ۲۰۰نقطه توزیع شود.

کشف بیش از  31تن خوراک دام غیرمجاز در فاروج
میم پرور -مأموران نیروی انتظامی فاروج در بازرسی از  2دستگاه خودروی کامیون در این شهرستان 31
تن و  162کیلوگرم کنسانتره و خوراک دام غیرمجاز را کشف کردند .به گفته سرهنگ «نوروزی» ارزش ریالی
این اقالم  720میلیون ریال است .وی اظهارکرد :در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مأموران
این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری در ورودی شهر به آن ها مشکوک شدند و با هماهنگی مقام
قضایی ،پس از متوقف کردن خودروها و کشف اقالم قاچاق ،دو متهم را دستگیر کردند .وی خاطرنشان کرد:
متهمان بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و خودروهای مورد نظر توقیف و راهی پارکینگ شدند.

قربانی شتر برای دفع بال
عوض زاده -شیروانی ها برای دفع بالی ویروس کرونا یک نفر شتر را قربانی کردند.به گفته امام جمعه
شیروان ،در راستای دفع بالی ویروس کرونا یک نفر شتر با همکاری خیران خریداری و قربانی شد که بناست
گوشت این قربانی بین نیازمندان توزیع شود .حجت االسالم «تکمیلی» افزود :برای خرید این شتر ۳۰۰
کیلوگرمی ۱۴۰ ،میلیون ریال توسط خیران اهدا شد.
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رفع مشکالت کشتارگاه
وعده شهردار به نماینده ولی فقیه

محمدی -روز گذشته کشتارگاه صنعتی
بجنورد مــورد بازدید نماینده ولی فقیه در
استان ،فرمانده سپاه و مسئوالن استانی
قــرار گرفت و شهردار بجنورد وعــده داد در
تعطیالت ن ــوروز مشکالت کشتارگاه رفع
شود.
شهردار بجنورد به بزرگان استان وعده داد
که در ایــام تعطیالت ،مشکالت بهداشتی
موجود در کشتارگاه صنعتی بجنورد حل
خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان پس از مراسم
ادای نذر و قربانی کردن  14رأس گوسفند به
نیت رفع بالی کرونا ،با نیروهای این مجموعه
دیدار و از بخش های مختلف بازدید کرد.
آیت ا« ...یعقوبی» در گفت و گو با خبرنگار ما،
با بیان این که در این بازدید بر رفع مشکالت
کشتارگاه صنعتی بجنورد تاکید شد ،افزود:
در این بازدید ،پیام کارگران کشتارگاه شنیده

شد و مطالبات و حق و حقوق هایی داشتند
که ضایع شده بود.
وی بــا بیان ایــن کــه مدیریت جدید مصمم
بر رفــع کاستی ها و به حداقل رساندن آن
هاست ،تصریح کرد :در این بازدید بوی بد
ناشی از دفن اضافی زوائد وجود داشت که
پیشنهادهایی مطرح شد تا آثار و بوی بد منفی
در منطقه وجود نداشته باشد و مدیریت جدید
وعده داد این مشکل حل خواهد شد.
وی با بیان این که کارکنان این کشتارگاه
برای احقاق حق و حقوقات خود قب ً
ال هم نامه
نوشته و هم حضوری آمده بودند ،ادامه داد:
توصیه شد این حق و حقوقات پرداخت شود.
امام جمعه بجنورد درخصوص مناسب نبودن
کف پوش های سالن ذبح دام افزود :شهردار
بجنورد وعــده داد مشکل کف پــوش بعد از
آخرین کشتار دام طی چهارشنبه (امروز) ،در
تعطیالت حل خواهد شد.

آیــت ا« ...یعقوبی» با مثبت ارزیــابــی کردن
ایــن بــازدیــد و با بیان ایــن که امیدواریم در
مدیریت جدید مشکالت حل شــود ،تصریح
کــرد :شهردار به این موضوع اشــاره کرد که
کشتارگاه صنعتی بجنورد در تعطیالت از نظر
فیزیکی سامان دهــی ،نوسازی و مشکالت
بهداشتی حل خواهد شد.
طی آغــاز به کار کشتارگاه صنعتی بجنورد
با مدیریت جدید 4 ،خبر و گــزارش با هدف
تاکید بر ضــرورت رعایت مسائل بهداشتی
و رفــع مشکالت کشتارگاه در ایــن روزهــای
کرونایی به رشته تحریر درآمد؛ مطالبی که به
مذاق برخی ها خوش نیامد!
با ایــن حــال باید دیــد قــول ها و وعــده های
شــهــردار بــجــنــورد مبنی بــر ســامــان دهــی
مشکالت این کشتارگاه در تعطیالت نوروز،
جامه عمل خواهد پوشید یا این وعده ها تنها
در حد شعار باقی خواهد ماند؟

کرونا؛ خراسان شمالی هم سه رقمی شد
با اعــام نتایج قطعی آزمایش های انجام
شده تا ظهر  27اسفند ،تعداد مبتالیان به
کرونا در خراسان شمالی سه رقمی شد به
طــوری که  100نفر در استان به ویروس
کرونا مبتال شده اند ضمن این که تعداد
فوتی ها بر اثر ابتال به کووید  19در استان
به  7نفر رسید .سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی در این باره گفت:

در شهرستان های بجنورد  49نفر ،شیروان
 5نفر ،فاروج  5نفر ،مانه و سملقان  8نفر،
جاجرم  4نفر ،گرمه  3نفر و اسفراین 25
نفر به طور قطعی به بیماری کووید  ۱۹دچار
شده اند.
دکتر «سید احمد هاشمی» خاطرنشان کرد:
تاکنون  47نفر از مبتالیان به این بیماری در
استان بهبود یافته و از مراکز درمانی مرخص

شــده ان ــد.وی اف ــزود :آزمــایــش  219نفر از
موارد مشکوک منفی گزارش شده است و هم
اکنون  155بیمار مشکوک به کووید  19در
بیمارستان های استان بستری هستند.
وی تاکید کرد :اگر مردم جان خود و عزیزان
شان برای شان اهمیت دارد و می خواهند
گردش این ویروس مرموز در جامعه قطع شود
باید در خانه بمانند و از منزل خارج نشوند.

مرحله دوم کیت های آزمایشگاهی وارد استان شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی از ورود مرحله دوم کیتهای آزمایشگاهی تشخیص
کرونا ویروس به استان خبر داد .دکتر «قاسم بیانی» اظهارکرد :در این مرحله هزار کیت توسط دانشگاه
علوم پزشکی استان خریداری و  500پروب و پرایمر از وزارت بهداشت ارسال شده است .وی خاطرنشان
کرد :با وجود محدودیت های موجود در بخش وسایل نقلیه از تهران به استان های دیگر ،توانستیم مرحله
دوم کیت های مخصوص آزمایش کرونا ویروس را وارد استان کنیم.دکتر بیانی تصریح کرد :با توجه به
محدودیت در امکانات ،از مردم خواهشمندیم در منزل بمانند تا از شیوع کووید 19جلوگیری شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهارکرد :حضور در بازار و اماکن پر تردد با توجه به
روزهای پایان سال بر بار درمان می افزاید.

فرماندار فاروج اعالم کرد:

تدابیری برای پخت نان

میم پرور -نانوایان فاروج باید از این پس عالوه بر تفکیک ساعت پخت و توزیع آن از ساعت  9صبح به
بعد ،نان مورد نیاز را به صورت بسته بندی بهداشتی به مشتریان عرضه کنند .این خبر را «مسعود صادق
تیتکانلو» فرماندار فاروج در جلسه با رئیس اتحادیه نانوایان این شهرستان اعالم کرد و افزود :نانوایان باید
نان را بهداشتی در بست ه بندی های پالستیکی  5 ،3 ،2و  10تایی آماده و در طول روز به مشتریان عرضه
کنند .وی اظهار کرد :شهروندان در هنگام خرید نان عالوه بر رعایت تمام نکات بهداشتی و استفاده از
ماسک و دستکش ،از کارت بانکی استفاده کنند.

اخبار

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

اخبار

هوای استان
در تعطیالت نوروزی
صدیقی -نخستین روز سال نو با لطافت بارش باران پراکنده در
استان همراه خواهد بود .تعطیالت نوروزی سال  99با توجه به
حوادث اخیر خیلی مهم خواهد بود و با شیوع ویروس کرونا هم
استانی ها از مسافرت و همچنین استان گردی و دید و بازدید باید
خودداری کنند تا جلوی زنجیره گسترش این ویروس هر چه زودتر
گرفته شود .به گزارش خبرنگار ما ،براساس پیش بینی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی سامانه بارشی خاص و چشمگیری
را در ایام تعطیالت نــوروزی در استان نخواهیم داشت .روز دوم
تعطیالت نوروزی با توجه به پیش بینی ها افزایش ابر و احتمال
بارش پراکنده خواهد بود اما روز سوم فروردین با توجه به رگباری
بودن بارش ها احتمال سیالبی شدن مسیل ها دور از انتظار نیست
و هم استانی ها از اتراق درکنار مسیل ها جدا خودداری کنند و
مراقب باشند .روز های چهارم و پنجم فروردین نیز در پاره ای از
نقاط شاهد بارش باران و رگبار و رعد و برق خواهیم بود .روزهای
ششم و هفتم فروردین آسمان صاف پیش بینی می شود اما هشتم
فروردین بارانی(گاهی به صورت پراکنده) خواهد بود .بر اساس
داده های دریافتی هواشناسی استان روزهای نهم و دهم فروردین
هوا صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد گاهی شدید خواهد
بود .برای یازدهم فروردین هم به تدریج افزایش ابر و بارش پراکنده
پیش بینی شده است .هواشناسی استان برای روزهای دوازدهم
و سیزدهم فروردین افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده را پیش
بینی کرده است .با توجه به شیوع ویروس کرونا اگر سیزده بدر
هوا آفتابی و مناسب دورهمی و گردش باشد بنا بر توصیه های
بهداشتی برای شکست دادن کرونا هم استانی ها باید از رفتن به
طبیعت خودداری کنند تا جلوی زنجیره شیوع این ویروس نحس
گرفته شود .به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی ،پدیده غالب طی روزهــای آتی تا آغــاز سال نو
وزش باد ،بارش باران و در پاره ای از نقاط احتمال رگبار و رعد و
برق خواهد بود« .هادی زاده» اعالم کرد :طی  24ساعت منتهی
به صبح سه شنبه بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه های
مهمانک با  7.5میلی متر ،درکش با  6.9میلی متر و رباط قره بیل
با  4.3میلی متر بود.

رئیس اداره بهزیستی فاروج خبر داد:

توزیع بسته های غذایی بین مددجویان
میم پرور -بسته های غذایی خیران بین مددجویان بهزیستی
فاروج توزیع شد« .مریم وافری فاروجی» رئیس اداره بهزیستی
فاروج با اعالم این خبر افزود :ارزش هر بسته غذایی توزیع شده 2
میلیون ریال و شامل برنج ،تن ماهی ،روغن ،خرما ،رب ،حبوبات
و تعدادی ماسک بهداشتی است .وی اظهار کرد :مددجویان در
زمینه آسیب و اورژانس اجتماعی شهری در اولویت توزیع بسته
های غذایی قرار گرفتند.

لغو محدودیت ساعات فعالیت اصناف اسفراین
نجفیان -بنا بر اعالم اتاق اصناف اسفراین محدودیت ساعات
فعالیت برای واحدهای صنفی لغو شد و به روال قبل بازگشت.
آن طور که گفته شده است با مصوبه ستاد مبارزه با کرونای
این شهرستان محدودیت ساعت کاری اصناف لغو شد و تمام
واحدهای صنفی باید از تجمع خودداری کنند.

