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 I Iورودی کوچه ها

ورودی بــرخــی کــوچــه هــای خیابان گلستان
بجنورد مسدود شده و پل بــرای ورود به آن ها
احداث نشده است .شهرداری در این خصوص
اقدام کند.

 I Iاوضاع نامناسب کسب و کارها

وعده های دولت برای حمایت از کسب و کارها
عملی نشد و تنها از کسب و کارهای بزرگ حمایت
شد .پس کسب و کارهای کوچک در استان در این
شرایط چه زمانی قرار است حمایت شوند؟

خبر

 30روستای استان ،محروم
از کتابخانه
 30روستای خراسان شمالی که بــاالی هــزار و
 500نفر جمعیت دارنــد ،از فضای کتابخانه ای
محروم هستند .مدیرکل کتابخانه های عمومی
خراسان شمالی با بیان این که استان به لحاظ
سرانه فضای کتابخانه ای از میانگین کشوری
باالتر است ،تصریح کرد :سرانه فضای کتابخانه ای
در استان به ازای هر  10نفر 2متر و  54سانتی متر
و میانگین کشوری حدود  2متر است« .جهانی»
اضافه کرد :خراسان شمالی در این زمینه جزو 6
استان برترکشور قرار دارد.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

گردهمایی مردم شیروان
روزنامه خراسان در شماره  9113که 12
دی  1359به چــاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستانها» از گردهمایی
مردم شیروان خبر داده است .در این مطلب
بــا تیتر «گــردهــمــائــی مـــردم شــیــروان» می
خوانیم« :در پی دعــوت جوانان مسلمان و
متعهد شیروان فرماندار سابق این شهرستان
در مسجد جامع شیروان و در جمع گروهی
از مردم حضور یافت و پس از سخنان یکی از
روحانیون پیرامون مسئله والیت فقیه و لزوم
پیروی از خط امام سخنانی ایراد نمود و طی
آن مردم شیروان را به اتحاد و یکپارچگی هر
چه بیشتر فراخواند».

دوشنبه  ۳آذر  ۷ 1399ربیع الثانی  14۴2شماره ۳4۲۴

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گالیه های فراوان از افزایشکارمزدهای بانکی
شیری -در شرایطی که با اجــرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت
ها ،بسیاری از کسب و کارها و اصناف تعطیل شدند ،نرخ کارمزدهای
خدمات بانکی افزایش یافت و این موضوع باعث گالیه بسیاری از مردم شد
و برخی سوال کردند چرا در شرایطی که آمار باالی مرگ و میر ناشی از
کرونا و ضرورت اجرای طرح محدودیت ها باعث تعطیلی کسب و کارها و
کاهش درآمدها شده ،همزمان با آن کارمزد خدمات بانکی افزایش یافته
است؟یکی از شهروندان بجنوردی که به گفته خودش از زمان شیوع
ویروس کرونا عمده کارهای بانکی اش را به شکل اینترنتی انجام می
دهد ،می افزاید :عملیات کارت به کارت یکی از پرکاربردترین خدمات

بانکی است که متأسفانه کارمزد آن به ازای هر یک میلیون تومان از 500
به  600تومان و برای مبالغ باالتر هم مبلغی افزایش یافته است.وی می
افزاید :در شرایطی که باید مردم به انجام عملیات بانکی تشویق شوند،
این افزایش هزینه ها عامل بی انگیزگی آن ها شده است.یکی دیگر از
شهروندان در این باره می گوید :افزایش خدمات بانکی شامل قبوض هم
می شود و این مسئله ممکن است باعث شود عده ای برای پرداخت قبوض
به طور حضوری مراجعه کنند که با اجرای طرح محدودیت های کرونایی
مغایرت دارد .یکی دیگر از شهروندان می گوید :افزایش کارمزدهای
خدمات بانکی اجحاف در حق مشتریان است.در این میان دبیر کمیسیون

 9پلمب در طرح محدودیت ها

دومین روز؛ از همراهی ها تا برخی تمردها
دومین روز اجــرای طــرح جامع مدیریت هوشمند
محدودیتها را در حالی گذراندیم که همراهی کسبه
بــرای اجــرای این طرح بسیار مطلوب و قابل توجه
بود .البته با وجود همراهی اکثریت کسبه ،بودند
مغازه هایی که به شکل غیرمجاز فعالیت داشتند.
از جمله خبرنگار ما گزارش داد :در محدوده خیابان
 17شهریور جنوبی بجنورد تعدادی از واحدهای

صنفی که طبق دستورالعمل باید تعطیل باشند از این
مصوبه تمرد کردند .تعداد محدودی از فروشگاه ها
نیز در کوچه های فرعی دور از چشم ناظران فعالیت
می کردند .دیروز با وجود بارندگی ،تردد در خیابان
های هسته مرکزی شهر به خصوص در اطراف میدان
کارگر زیــاد بــود و حتی در دقایقی شاهد ترافیک
خودروها بودیم .گــزارش خبرنگار ما حاکی است:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اعالم کرد:

برنامه های جدید برای آرامش در بازار مرغ
شیری -رئیس ســازمــان جهاد کــشــاورزی خراسان
شمالی از برنامه های جدید برای آرامش در بازار مرغ
خبر داد« .یوسفی» به خبرنگار ما گفت :به منظور
جلوگیری از نابه سامانی در بــازار مــرغ ،به اتحادیه

مــرغــداران تکلیف کــردیــم تــا شــرکــت هــای تعاونی
مرغداران در تعامالت شان با مرغداران زمان بندی
ها را رعایت و نظارت کنند.وی افزود :همچنین اعالم
کرده ایم از مرغداری ها تعهد بگیرند که به طور متوسط

وعده معاون استاندار:

آب شرب شهرک گلیان شیروان تامین می شود
جواد حشمتی -معاون امــور عمرانی استاندار از
تامین آب شرب شهرک گلیان شیروان در آینده ای
نزدیک خبر داد.
«هوایی» در حاشیه بازدید از پروژه های شیروان با

بیان این که اعتبار الزم بــرای تامین آب شرب این
شهرک به زودی تخصیص پیدا می کند ،افــزود:
عملیات اجرایی پروژه آب رسانی به شهرک گلیان
آغاز شده است.وی همچنین با بیان این که ورودی

هماهنگی امور بانک های خراسان شمالی می گوید :بخشنامه افزایش
کارمزد خدمات بانکی مربوط به اوایل امسال است اما به دلیل شرایط
کرونایی ،اجرای آن براساس مصوبه بانک مرکزی به استناد شورای پول
و اعتبار با تأخیر از اول آذر اجرایی شد«.علی اصغر هدایتی» می افزاید :بر
اساس جدول های ابالغی ،کارمزد خدمات بانکی برای افراد تحت پوشش
بهزیستی و کمیته امــداد با نرخ های پایین تری محاسبه می شود.وی
خاطرنشان می کند :بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی هزینه خدمات
کارت به کارت ،به ازای هر یک میلیون تومان 600 ،تومان است و به ازای
هر یک میلیون تومان بیشتر  240تومان اضافه می شود.وی هزینه گردش
حساب را  ،240مانده حساب را  120و صدور انواع کارت مغناطیسی را
 3هزار تومان ذکر و اضافه می کند :مبلغ صدور کارت بانکی پس از  5سال
از  2هزار و  300تومان به  3هزار تومان افزایش یافته که متأسفانه باعث
گالیه بسیاری از شهروندان شده است.

شنبه شب و در آغــاز ساعت منع تــردد خودروهای
شخصی ،خیابان های بجنورد به شکل محسوسی
خلوت شده و هنوز بودند برخی شهروندانی که با
خودرو تردد داشتند یا در کنار برخی فروشگاه های
مــواد غذایی توقف کــرده بودند .در این بین ،نکته
قابل توجه این بود که مأموران پلیس راهنمایی و
رانندگی به شکل قابل تحسینی به ارشاد و راهنمایی
رانندگان خودروهایی که در ساعات منع رفت و آمد
تــردد داشتند ،می پرداختند که سریع تر به محل
سکونت خود بازگردند.در همین حال ،مدیرکل دفتر
بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری

خراسان شمالی روز گذشته به خبرنگار ما گفت:
 9واحــد صنفی متخلف در اســتــان پلمب شدند.
«کرامتی» افزود :واحدهای صنفی که از مشاغل گروه
های  2تا  4از دستورالعمل محدودیت های کرونایی
تمرد کــرده بودند ،شنبه پلمب شدند .وی اضافه
کرد 62 :اکیپ بازرسی ،نظارت بر رعایت پروتکل
های بهداشتی را انجام می دهند که تاکنون  3هزار
و  256بازرسی از اصناف مختلف انجام و  54اخطار
کتبی صــادر شده اســت .وی خاطرنشان کــرد :یک
واحد صنفی به دلیل مقاومت در برابر اجرای طرح،
عالوه بر پلمب ،به مراجع قضایی معرفی شد.

هفته ای  210هزار و ماهانه  850هزار تا یک میلیون
قطعه جوجه ریزی در استان انجام شود تا تعادل در بازار
مرغ حفظ شــود.وی اظهار کرد :اکنون این سیاست
و برنامه ریزی ابالغ شده است تا بازار مرغ در آینده با
مشکل مواجه نشود.وی با بیان این که تأمین نهاده های
دام و طیور در آبان امسال به خوبی انجام شد افزود :با
تأمین نهاده های طیور در روزهای اخیر تا پایان آذر ماه
اوضاع بازار مرغ بهبود خواهد داشت.وی اظهار کرد:

فاصله زمانی  28آبان تا  4آذر به دلیل کمبود تولید،
در بازار با مشکل مواجه شدیم اما پس از آن تولید به
میزان کافی خواهد بود و نیاز بازار تأمین می شود.وی
خاطرنشان کرد :مشکل کمبود و گرانی مرغ کشوری
است با این وجود برای رفع این مشکل در استان ،در
ایامی که با کمبود مواجه هستیم اجازه خروج مرغ از
استان را ندادیم و به میزان  75درصد نهاده ای که به
مرغداران داده شده است ،مرغ تحویل می گیریم.

و خروجی های شیروان بدون طرح ،قابلیت اجرایی
ندارد و در این راستا اگر اقدام و اعتباری جذب نشده
شهرداری مقصر اســت ،افــزود :ابتدا باید ورودی و
خروجی های شهر نام گذاری سپس عملیات اجرایی
آن آغاز شود«.هوایی» همچنین با تاکید بر این که
برای ورودی و خروجی های شهر لوجلی و قوشخانه
طرح خاصی پیش بینی شود ،اضافه کرد :شهرداری
طرحی ارائه دهد تا بازار سنتی کوچه خانلق پیاده رو

سازی و کف سازی شود و این مهم را شهرداری باید
حداکثر طی  ۳ماه تمام کند.
معاون استاندار با اشاره به وضعیت نشست و ت ََرک
برداشتن بخش هایی از پل خاتماالنبیا(ص) در
کمربندی شــیــروان گفت :مــشــاوران اســتــانــداری
موضوع را به طور ویژه بررسی کنند که آیا در اجرا
یا نگهداری پروژه کوتاهی شده که شرایط فعلی به
وجود آمده است؟

یک کوچه به نام جودوکار پرافتخار

فرماندار گرمه ،رئیس انجمن برتر کتابخانه ها شد

وحدانی -در جلسه شورای شهر بجنورد ،کوچه شهید چمران  31بجنورد به نام «محمد محمدی بریمانلو»،
جودوکار پرافتخار استان و تنها امید المپیکی جودوی کشور نام گذاری شد« .دلیریان» عضو شورای شهر
بجنورد با بیان این مطلب اظهارکرد :تصمیم گرفته شد به پاس زحمات و تالش نام آوران ،برخی معابر
شهری و همچنین پالک گذاری های منازل به اسم نام آوران بجنورد نام گذاری شود.

محمودیان -فرماندار گرمه به عنوان رئیس انجمن برتر کتابخانه های عمومی کشور انتخاب و از وی تقدیر
شد« .خواجه» رئیس اداره کتابخانه های عمومی گرمه گفت :در آیین گرامی داشت هفته کتاب ،کتابدار
و کتاب خوانی خراسان شمالی طی مراسمی آنالین از فرماندار گرمه تجلیل شد« .گل حسنی» فرماندار
گرمه گفت :همه ما باید برای فرهنگ سازی به منظور افزایش مطالعه و توجه به کتاب سعی و تالش کنیم.

اخبار

کارت قرمز؛ این بار برای
باشگاه های متخلف
وحدانی -مسئول کمیته نظارت بر سالمت اماکن
ورزشی خراسان شمالی به پلمب  5باشگاه ورزشی
در استان اشاره کرد .به گفته «هادی جودی» ،این
پلمب ها در بجنورد ،شیروان و گرمه انجام شد .وی
افزود :پلمب باشگاه های بجنورد به دلیل فعالیت
در دوران تعطیلی اماکن ورزشی و پلمب باشگاه
های شهرستان ها به خاطر رعایت نکردن پروتکل
های بهداشتی است.
از ســوی دیــگــر ،سرهنگ «وحــیــدی» فرمانده
انتظامی شیروان از پلمب یک باشگاه ورزشی به
علت پایبند نبودن به مقررات و انجام فعالیت های
غیرقانونی خبر داد و گفت :مسئول متخلف سالن
ورزشی پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل
قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

گام جدید در رزمایش کمک
مومنانه

صدیقی -گام دوم مرحله سوم رزمایش کمک
مومنانه با توزیع  7هــزار بسته غذایی در استان
برداشته شد.
به گفته مدیرکل کمیته امــداد خراسان شمالی
عــاوه بــر ایــن م ــوارد قــرار اســـت 300 ،دستگاه
بخاری و  100دستگاه آبگرمکن بین نیازمندان
توزیع شــود که ارزش ایــن کاالها بیش از 570
میلیون تومان است.
«الهی راد» اعالم کرد :در مرحله دوم از گام سوم
رزمایش همدلی  450فقره جهیزیه با سرانه هر
کــدام  7.5میلیون تومان توزیع خواهد شد.وی
افزود 135 :تبلت اهدایی حامیان به ایتام از دیگر
موارد توزیعی در این رزمایش است.

تداوم ناپایداری های جوی
تا فردا

صدیقی -بررسی نقشه هــای پیش یابی اداره
کل هواشناسی خــراســان شمالی بیانگر تــداوم
ناپایداری های جوی تا سه شنبه در منطقه است.
به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
استان با تشدید ناپایداری ها از اواخــر دوشنبه
(امروز) تا سه شنبه (فردا) ،بارش برف و باران در
مناطق نیمه شمالی پیش بینی می شود« .هادی
زاده» افزود :کماکان دما در لحظات صبحگاهی
سرد است و در برخی نقاط به زیر صفر می رسد.
به گزارش خبرنگار ما ،بارش باران که در ارتفاعات
به صورت برف بود ،در برخی نقاط استان از اواخر
یک شنبه شروع شد.

