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گزارش
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

 I Iجا ماندگان از شن پاشی

زهره اسدی -شب پنج شنبه اگرچه برخی مسیرها تیغ زنی و شن
پاشی شده بود ،اما بسیاری از خیابان ها محروم از توجه مدیران
شهری بودند و در ساعت  18تــردد مــردم و خودروها در بخش
هایی از شهر مانند چهارراه شهیدصفا ،خیابان سید جمال الدین
اسدآبادی و چند خیابان مجاور آن به سختی انجام می شد.
در مقابل بیمارستان امام رضا(ع) در این ساعت به دلیل نپاشیدن
شن ،خــودروی در حال حرکت به خــودروی پارک شده برخورد

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

برف چند سانتی متری و یک دنیا خبر

 I Iحرکت با  5کیلومتر در ساعت

محمد آگاهی -پنج شنبه و جمعه ای که گذشت مرکز استان
دوبــاره سفید پوش شد و هر چند بــارش برف مــردم را سر ذوق
آورد اما در این میان اختالل در تردد مشکلی بود که همچون
گذشته برخی شهروندان بجنوردی را آزار داد .اهالی محالت
و شهرک های اطراف بجنورد طی بارش برف در برخی ساعات
درخصوص رفت و آمد دچار مشکل شدند .گلستان شهری ها از
جمله این افراد بودند که بارش برف در ساعاتی باعث اختالل
در رفت و آمدشان شد .به گونه ای که به گفته «گریوانی» یکی از
اهالی گلستان شهر در این مسیر رانندگان می توانستند فقط با
سرعت  5کیلومتر در ساعت حرکت کنند و مردم در نقاط حادثه
خیز این محور شاهد انحراف و برخورد تعدادی ازخودروها بودند.
البته مشاهدات خبرنگار ما در ساعات پایانی پنج شنبه شب حاکی
از آن بود که این مسیر با لودر تیغ زنی شد تا رانندگان بتوانند با
مشکالت کمتری در این مسیر حرکت کنند اما همچنان در نبود
شن و نمک پاشی مردم باید با سرعت پایین و مطمئنه رانندگی
می کردند .البته این تنها مسیری نبود که شن پاشی در آن دیده
نمی شد بلکه برخی بولوارها و خیابان های بزرگ شهر از جمله
نادر و مسیر صیاد شیرازی هر چند تیغ زنی شده بود اما در ساعت
های  20و  23آثاری از شن پاشی دیده نمی شد« .رستمی» یکی
از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار ما در این باره اعالم کرد:
با بارش برف در چند کانال مجازی دیدم که کارگران و نیروهای
شهرداری به طور مداوم مشغول کار هستند اما آن چه در شهر
مشهود بود این است که یا مسئوالن شهری انتظار چنین بارشی
را نداشتند یا این که امکانات آن ها پاسخگوی این حجم از بارش
برف نبود .وی به تقاطع خیابان امیریه شمالی با بولوار  32متری
شهدا اشاره کرد و از ما خواست به یخ زدگی این نقطه دقت کنیم و
در همین زمینه گفت :این یخ زدگی باعث می شود راننده پیش از
رسیدن به این تقاطع نتواند خودرویش را کنترل کند و در صورت
قرمز بودن چراغ ممکن است به دلیل سرخوردن وارد چهارراه
شود .مشاهدات خبرنگار ما از تعدادی از محالت در صبح جمعه
حاکی از آن بود :هر چند خیابان های اصلی برخی محالت حاشیه
شهر از جمله تختی ،جوادیه ،کوی امام هادی(ع) و باقرخان شن
پاشی شده بود و مشکلی در تردد نبود اما در برخی خیابان هایی
که به هسته مرکزی شهر نزدیک تر بودند ،آثــاری از شن پاشی
دیده نمی شد و سطح این خیابان ها و کوچه ها را برف پوشانده
بود .البته در گفت و گو با تعدادی از اهالی خیابان هایی همچون
فارابی ،نواب صفوی و مالصدرا آنان گفتند که تا پنج شنبه شب
این خیابان ها شن پاشی شدند اما صبح دیگر خبری از شن پاشی
نبود و گویا شهرداری توان شن پاشی مجدد را برای صبح جمعه
در تمام نقاط شهر نداشت .مشاهدات خبرنگار ما حاکی است :در
صبح جمعه عالوه بر خودروهای شن پاش و گریدر ،پاکبانان نیز
مشغول کار بودند اما آن چه مشهود بود نیروها و امکانات به اندازه
ای نبود که مردم نمره قابل قبولی به تالش و خدمات شهری پس
از بارش این نعمت الهی بدهند و به طور کامل و بدون هیچ دغدغه
ای از هوای برفی لذت ببرند .البته خوشبختانه با تابش آفتاب
برف ها در برخی نقاط ذوب شدند و آفتاب جور کمبودها را کشید.
گزارش خبرنگار ما همچنین حاکی است :بارش شدید برف طی
پنج شنبه باعث شد ساعاتی برق چناران شهر قطع شود .همچنین
توفان شدید در روستای چمن بید باعث تخریب دیوارهای چند
واحد دامداری و انبار کاه شد.
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این منطقه هم تعدادی مسافر منتظر تاکسی تلفنی هستند.کوچه
پس کوچه های خیابان فردوسی نیز منتظر دستانی بودند که برف
ها را از صورت سردشان بزدایند.
اگرچه خیابان صمدیه لباف شن پاشی شده بود اما کمی دورتر
کوچه های ناظرآباد ،آذرســا ،شهرک حکمت و فرهنگیان گویا
فرزندان ناتنی بودند که در شب های برفی زمستان ،خطر لغزش و
افتادن ساکنان روی معابر یخ زده به شدت احساس می شد.

قفل برفی در بجنورد

 I Iافزایش  50درصدی تصادفات درون شهری در بجنورد

به گفته «اسپیدکار» فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان
شمالی از ظهر پنج شنبه تا ظهر جمعه  58فقره تصادف خسارتی
و یک فقره جرحی در بجنورد رخ داد که این آمار نسبت به روز قبل
از آن حاکی از افزایش  50درصــدی تصادفات درون شهری در
بجنورد است .به گفته وی ،توجه نکردن به جلو و رعایت نکردن
حق تقدم در جاده های لغزنده از علل اصلی این تصادفات بود.

 I Iنمک پاشی طبق اولویت

گروه گزارش -بارش چند سانتی متری برف طی پنج شنبه در بجنورد ،به نوعی یک دنیا خبر در پی داشت .شهروندان پس از بارش برف در

نمک پاش و  4لودر استفاده شد ،اما این گفته ها در حالی است که پس از بارش برف ،شهر به نوعی قفل و در خیابان های اصلی مقداری شن و نمک

و شب برفی بجنورد ارائه می شود اما مردم عزیز می توانند به عملکرد مدیریت شهری در محل سکونت خودشان پس از بارش برف نمره بدهند و

شهرداری با چند برابر توان ،وارد کار شد و  ۳۰۰نیرو را به کار گرفت .حتی معاون او هم گفت :از  6گریدر 12 ،کامیون نمک پاش 2 ،دستگاه مکانیزه

از افزایش  50درصدی تصادفات درون شهری از پنج شنبه تا صبح روز جمعه حکایت دارد .در این بین اگرچه آماری از اقدامات صورت گرفته در روز

ما در شب پنج شنبه و صبح روز جمعه نشان می داد که مردم با مشکالت برفی دست و پنجه نرم می کردند.

روزهای پنج شنبه و جمعه برای تردد در نقاط مختلف دچار مشکالت بسیاری شدند .اگرچه شهردار بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم کرد:

کرد و صدای آن در خیابان پیچید؛ این اتفاق در نخستین ساعات
بامداد جمعه هم تکرار شد به نحوی که صدای شدید برخورد
موجب بیدار شدن برخی ساکنان شد.
شب پنج شنبه خبرنگار ما که قصد رفتن به چهارراه امیریه را
داشت ،پس از مدت ها انتظار نتوانست از وسیله نقلیه عمومی
استفاده کند و این مشکل برای تعداد زیــادی از شهروندان به
وجود آمد .مشکل نبود سرویس حمل و نقل عمومی صبح جمعه
هم تکرار شد به نحوی که برخی مسافران در خیابان سید جمال
منتظر ایستاده بودند اما خبری از تاکسی نبود.با این که شب پنج
شنبه مسیر خیابان سید جمال الدین محروم از شن پاشی بود
اما صبح جمعه شن پاشی با فاصله زیاد انجام شده بود که البته
به تردد بهتر خودروها کمک چندانی نمی کرد .اندک خودروها
در ساعت  9صبح از زنجیرچرخ استفاده نکرده بودند و تردد برای
آن ها بسیار دشوار بود.خیابان امیریه شمالی به خوبی شن ریزی
شده بود اما میرزا رضای کرمانی شمالی انگار از شن پاشی جا
مانده و مانند شیشه لغزنده بود .در خیابان نادر شمالی بخشی از
مسیر شن ریزی شده و قسمتی از مسیر جا مانده بود.
وضعیت در کوچه ها امــا تعریف چندانی نــداشــت ،بــرف تمام
مسیرها را پوشانده و سرما موجب یخ زدن بخشی از کوچه ها شده
بود .بارش پنج شنبه اگرچه موجب خوشحالی کشاورزان و مردم
شد اما مشکالتی را برای شهروندان به همراه داشت ،تصادف
زنجیره ای در جاده گلستان شهر به دلیل تیغ نزدن جاده شاید
یکی از مشکالتی بود که مردم در روز و شب برفی با آن درست
به گریبان بودند   .

خودش رها شده بود .حرکت خودروها با احتیاط کامل در خیابان
های شهرک امام خمینی(ره) همراه بود و خودروها مدام سر
می خوردند و اگر راننده کمی بی دقتی می کرد قطعا با سانحه
ای مواجه می شد .از طرفی رهگذران هنگام عبور از کوچه ها
به خصوص خیابان اصلی شهرک به خاطر یخ زدن زمین خیلی
مراقب بودند که ُسر نخورند زیرا با افتادن روی آسفالت احتمال
وقوع حادثه برای شان وجود داشت .یکی از خانم های ساکن در
این شهرک درباره کم توجهی متولیان امر با گالیه گفت :انگار
این شهرک جزو شهر نیست که شهرداری به این منطقه توجه
چندانی نمی کند« .صادقی» ادامه داد :بار اول که بارش برف
سنگین با یخبندان همراه شد فکر کردیم شاید شهرداری غافلگیر
شده است ،برای همین نتوانست به موقع برای شن و نمک پاشی
در معابر و خیابان های حاشیه شهر اقدام کند اما این بار دوباره
همان وضع اول تکرار شد .وی اضافه کرد :با بارش دومین برف
زمستانی هم انگار نیروهای شهرداری سری به خیابان و کوچه
های شهرک امــام خمینی(ره) نزدند تا بــرای نمک پاشی و یخ
زدایی اقدام کنند و حاال باید دوباره مثل دفعه قبل مدت ها شاهد
یخبندان کوچه ها و خیابان ها باشیم« .صالحی» یکی دیگر از
ساکنان این شهرک گفت :بعد از بارش برف طی پنج شنبه تا صبح
جمعه همه کوچه ها و خیابان ها با انباشته شدن برف سنگین روبه
رو شدند و بدون شن و نمک پاشی باید تا مدتی دوباره شاهد یخ
زدن معابر و خیابان ها باشیم .وی اضافه می کند :هر لحظه باید
منتظر ُسر خوردن عابران به خصوص کودکان و زنان باشیم و دعا
کنیم در این شرایط کرونایی حادثه ای برای کسی اتفاق نیفتد.

یوسف صدیقی -خیابان و کوچه های شهرک امام خمینی(ره)
بجنورد بعد از بارش دومین برف زمستانی ،در کمای بی توجهی
فرو رفته و بدون رسیدگی و شن و نمک پاشی از سوی شهرداری
انگار به زمین اسکی تبدیل شــده بــود .به غیر از شهرک امام
خمینی(ره) ،خیابان مطهری منتهی به شهرک ویالشهر نیز با
چنین وضعیتی مواجه بود ،حرکت خودروها به خاطر لغزندگی
معابر و خیابان ها به کندی پیش می رفت .صبح جمعه ساکنان
شهرک امــام خمینی(ره) و ویالشهر دوبــاره مثل بــارش اولین
برف زمستانی چند هفته قبل با یخ زدگی معابر و خیابان اصلی
مواجه شدند که بدون اقدام خاصی از سوی متولیان امر به حال

خدیجه علی نیا -یکی از ساکنان ناظرآباد پای یخ زده اش
را نشان داد و گفت 150 :متر از خانه ام در یکی از کوچه های
ناظرآباد تا حاشیه خیابان آمده ام تا بتوانم از تاکسی برای رفتن به
داخل شهر استفاده کنم .چرا ساکنان حاشیه شهر از شن ریزی
در این روزهای سرد و برفی باید محروم شوند؟ «قدیری» افزود:
زمانی که برف می بارد اهالی این منطقه ناراحت می شوند که تا
هفته ها باید درگیر برف روبی و یخبندان معابر باشند چون از شن
ریزی خبری نیست .یکی دیگر از اهالی گفت :برخی رانندگان
آژانس در این روزها مسافران را ابتدای خیابان پیاده می کنند و
به دلیل برف و یخبندان داخل کوچه ها نمی روند.

 I Iشهرک یا زمین اسکی؟!

ریخته شد و عم ً
ال تمهیدات اندیشیده شده به خصوص در خیابان های فرعی و کوچه ها به گونه ای نبود که پاسخگوی نیاز شهروندان باشد .آمارها

نظرات شان را با ما در میان بگذارند تا منعکس کنیم؛ این که از فعالیت های صورت گرفته پس از بارش برف راضی هستند یا خیر؟ گزارش خبرنگاران

گویا مسئولیت متولیان را به دوش می کشید ،وقتی فریاد می زد:
«برفی ،برفی ،کوچه ها و خونه ها رو پارو می کنیم» ،انگار امیدی
در این روزگار وانفسا در دلش زنده شده بود و در شرایطی که برف
موجب خانه نشینی و بیکاری خیلی ها شده است ،منبع درآمدی
برای او به حساب می آمد.

 I Iکرایه ای که بیشتر شد

مریم ضیغمی -بیش از نیم ساعت طول کشید تا توانستم ،برای
رفتن به محل کارم تاکسی پیدا کنم .راننده قبل از سوار شدن
اعالم کرد :به دلیل لغزندگی خیابان ها کرایه  2تا  3هزار تومان
بیشتر شده است و فقط در روزهای برفی می توانم به خوبی کار
کنم.
او گفت :از شب گذشته به دلیل لغزندگی خیابان ها چندین بار تا
نزدیکی تصادف پیش رفته ام.
همزمان با بارش برف در پنج شنبه تلفن های همراه قطع و وصل
می شد و این امر مشکالتی را برای برخی ایجاد کرده بود.

 I Iفرزندان ناتنی شهر

   I Iپاهای یخ زده

 I Iمعابر شیشه ای

«نیازی نیست اهالی احمدآباد از مشکالت این روزهــای سرد
چیزی بگویند ،فقط به جاده شیشه ای نگاه کنید دریغ از یک
وجب شن»؛ این بخشی از گفته های یکی از اهالی احمدآباد است.
«محمدی» با بیان این مطلب افزود :باوجود این که نزدیک محله
شرق سپاه هستیم اما از خدمات شن ریزی شهرداری محرومیم.
بعضی از اهالی به طور خودجوش با بیل و پارو وارد عمل شده
اند اما برخی معابر آسفالت نیست و دردسر گل و الی هم به برف
اضافه شده است.

 I Iمنتظرآفتاب

در حالی که چند نفر از اهالی صندل آباد در حاشیه ورودی این
محله نشسته بودند ،یکی با ناراحتی از بی توجهی ها گفت :مگر
تا شرق سپاه چقدر فاصله داریم؟ برف ها و خیابان های یخ زده
ما باید با تابش آفتاب برای رفت و آمد اهالی مناسب شود در غیر
این صورت باید هفته ها و روزها شاهد تردد سخت باشیم .بیشتر
اهالی وسیله نقلیه ندارند ،در این روزها آژانس ها هم خودشان را
به دردسر نمی اندازند و به این مسیر نمی آیند و اگر هم قبول کنند
کرایه بیشتری می گیرند.

 I Iقندیل هایی که سرعابران را نشانه می گیرد

یکی از شهروندان بجنوردی گفت :متاسفانه برخی نــاودان ها
استاندارد نیستند و بعد از سرما و یخبندان به قندیل های خطرناکی
تبدیل می شوند که عابران پیاده را نشانه می گیرند« .بهاری» افزود:
کاش هر یک از شهروندان بجنوردی خود را مسئول می دانستند و
قبل از وقوع هرگونه اتفاقی برای پاک سازی قندیل ناودان ها اقدام
می کردند.
اگر شهرداری طرحی برای مناسب سازی ناودان ها داشته باشد،
به طور حتم شهروندان استقبال می کنند.

 I Iپیاده روهای مظلوم

فضیلت بی بی مرتضوی -در این روزهــای ســرد ،شهرداری
برای شن ریزی معابر اصلی و خیابان ها اقدام می کند ،اما پیاده
روها همچنان یخبندان هستند ،بدون این که برف روبی مناسبی
انجام شود.

 I Iبابا برفی

پیرمردی نحیف که کوله ای به دوش ،چکمه ای به پا و پارویی
در دست داشت ،سکوت یک روز تعطیل را در خیابان ها و کوچه
های اصلی شهر و منتهی به امیریه شمالی شکسته بود ،بابا برفی،
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نازلی حیدر زاده -برف باریده است؛ بی امان و زمین سپید است
و آرام .شهر در خواب فرو رفته و فقط تعداد کمی خودرو در صبح
جمعه سرد و زمستانی در حال تردد در خیابان های اصلی شهر
هستند .خیالت راحت است وقتی در خیابان های اصلی امام
خمینی(ره) و طالقانی حرکت می کنی چون از یخ زدن آسفالت
به دلیل پاشیدن شن و نمک خبری نیست اما کوچه های فرعی
و برخی معابر هر لحظه در حال یخ بستن هستند و انگار ساکنان
این مناطق خود باید دست به کار شوند و چهره زمستانی را از
محله شان پاک کنند وگرنه در روزهای آینده و با سردتر شدن
هوا با دردسر بزرگ لغزندگی معابر مواجه می شوند .گویا زندگی
فقط در خیابان های اصلی در جریان است و حواشی و کوچه ها
فرزندناتنی هستند که باید در حسرت برف روبی یا شن پاشی
بمانند درست مانند سال های قبل.بانوی میانسالی درانتظار
تاکسی تلفنی در حاشیه خیابان ایستاده و صورتش از گزش سرما
سرخ شده است.
او گفت :یک ساعت با چند دفتر آژانــس تماس گرفتم ولی یا
پاسخگو نبودند یا سرویس نداشتند بنابراین ناچار شــدم به
خیابان بیایم تا شاید تاکسی پیدا کنم و خودم را به بیمارستان
امام علی(ع) که همسرم در آن جا بستری است ،برسانم.او با

اشــاره به این که به دلیل یخ زدن معابر چند مرتبه سر خوردم
ولی خودم را کنترل کردم ،ادامه داد :زمانی که برف سنگینی
می بارد بیشتر تاکسی های تلفنی سرویس دهی خود را کم می
کنند ،البته حق هم دارند چون معابر لغزنده و تردد برای آن ها
دشوار می شود.
بعضی از کاسبان خیابان شهید چمران با آن که روز تعطیل بود،
آمــده بودند و جلوی مغازه خود را پــارو می کردند و نمک می
پاشیدند تا با یخ زدن ورودی محل کسب شان مواجه نشوند.
یکی از آن ها به گفته خودش ساکن پشت شهربازی و چند بار
خودرویش از مسیر منحرف شده است.
او که محل سکونتش خیابان نیایش است با بیان این که این محله
و خیابان های اطرافش تا صبح جمعه هنوز شن پاشی و تیغ زنی
نشده بود ،اظهارکرد :از پنج شنبه که بارش برف آغاز شد ما هم
مانند بسیاری از اهالی این منطقه غمگین شدیم چون تا زمانی که
برف ها آب شود و آفتاب گل و الی را خشک کند با مشکل مواجه
هستیم.
ساعت  8:30صبح جمعه از دور دســت خـــودروی کمپرسی
شهرداری دیده شد که از چهارراه خوشی به سمت خیابان فرخی
می رفت 2 .کارگر پشت آن ایستاده بودند و هر چند متر ،با بیل
مقداری شن و نمک به  2طرف خیابان می پاشیدند؛ اقدامی که به
گفته راننده تاکسی تلفنی ،چندان چاره ساز نیست زیرا باید قبل
از آن برف هایی که سطح خیابان را پوشانده است تیغ زنی کرد تا
این مقدار کم شن و نمک موثر باشد.
او هم از این که شهرداری کوچه های فرعی را به دست فراموشی
سپرده است ،گالیه و تصریح کرد :در طول سال شاید یکی 2 ،روز
با بارش سنگین برف مواجه شویم اما چرا شهرداری همین چند
روز را نمی تواند مدیریت کند؟ در ساعات اولیه بارندگی ترددها
با اختالل مواجه می شود و ما رانندگان آژانس ناچاریم به دلیل
لغزندگی و دشوار بودن رفت و آمد ،تعداد زیادی از سرویس های
مان را لغو کنیم چون به بعضی از نقاط شهر اگر برویم به خودروی
مان آسیب می رسد.
طبق گفته وی ،خودرویش پنج شنبه شب در یکی از گودال های
پوشیده از برف در مسیر گلستان شهر افتاد و آسیب دید.به سمت
بولوار دانشگاه آزاد می روم ،با این که مسیر سرباالیی است اما به
دلیل پاشیدن شن و نمک ،جاده لغزنده نیست اما در گوشه و کنار

خبرنگار ما با معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد تماس
گرفت و گالیه های مختلف مطرح شده از سوی شهروندان
را با وی در میان گذاشت که «شادکام» گفت :از لحظه شروع
برف شن ریزی در بجنورد آغاز شد و این اقدام با  6گریدر12 ،
کامیون نمک پاش 2 ،دستگاه مکانیزه نمک پاش و  4لودر انجام
شد.وی با بیان این که برف روبی و نمک پاشی طبق دستورالعمل
عملیات زمستانی که توسط سازمان دهیاری ها و شهرداری ها
اعالم و نمک پاشی طبق اولویت یک 2 ،و  3انجام شده است ،ادامه
داد :خیابان های اصلی شهر ،پل ها و معابر متصل به بیمارستان
ها و دستگاه های خدمات رسان در اولویت اصلی قرار دارنــد و
شن پاشی می شوند.وی اضافه کــرد :اگر شهروندی در تماس
با شهرداری اعالم کند وضعیت کوچه محل سکونتش مناسب
نیست ،ما نمی توانیم ابتدا آن کوچه را برف روبی کنیم چون در
اولویت سوم قرار دارد و شهرداری طبق دستورالعمل عملیات
زمستانی اقدام می کند .وی اعالم کرد :برای برف روبی بجنورد
مشکل تامین نیرو نداشتیم.

 I Iمردم هم مشارکت کنند

شهردار بجنورد عصر دیروز در تماس با خبرنگار ما اظهار کرد:
معابر سطح شهر حدود هزار هکتار است و این انتظار که به محض
نشستن برف روی زمین و در ساعات ابتدایی بتوان برف روبی کرد،
غیر منطقی است« .زارعی» خاطرنشان کرد :از پنج شنبه شب 6
گریدر در شهر در حال برف روبی هستند و نمک و شن پاشی در
معابر اصلی انجام شده است .وی یادآور شد :شهرداری با تمام
توان می تواند  ۳۰۰نفر از پرسنل را به کارگیری و خیابانها و
معابر اصلی را برف روبی کند.
وی تصریح کرد :استفاده از شن و نمک تبعات زیست محیطی
دارد و نمی توان به دلیل نشستن برف روی زمین به طبیعت آسیب
زد.وی ادامه داد :در برف گذشته  700تن شن و نمک در شهر
پاشیده و موجب افزایش آلودگی هوای بجنورد شد و ذرات معلق
در هوا حتی از تهران پیشی گرفت.
وی بیان کرد :زمستان دمای هوا به زیر صفر می رسد و نمک در
دمای منفی  9درجه یخ می زند بنابراین از شهروندان انتظار داریم
مساعدت های الزم را برای برف زدایی انجام دهند.
«زارعی» گفت :مردم هم باید خودشان در برف روبی ها مشارکت و
نسبت به تکاندن برف روی درختان و درب منازل و مغازه ها اقدام
کنند .شهردار بجنورد اضافه کرد :جاده گلستان شهر خارج از
محدوده شهر و کنترل و برف روبی آن برعهده اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای است.
وی متذکر شد :در هیچ جای کشور به انجام شن و نمک پاشی برای
ذوب کردن یخها توصیه نمی شود زیرا آب شور حاصل از این کار
باعث از بین رفتن فضای سبز و گرد و خاک به وجود آمده باعث
آلودگی بسیار زیاد هوا میشود .شهردار بجنورد تاکیدکرد :مردم
کمی صبور باشند و در کنار کارکنان شهرداری به برف روبی کمک
کنند.

