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و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iدرخواست افزایش حقوق

پزشک طرحی هستم و در یک مرکز بهداشت کار
می کنم ،با این که درخواست افزایش حقوق دارم
اما می گویند این اقدام برای طرحی ها انجام نمی
شود ،پزشکان طرحی در معرض ویروس کرونا قرار
ندارند؟ من در جای محروم طبابت می کنم و  ۵ماه
است که به خانه ام نرفته ام.

 I Iحفاری یک خیابان

خیابان رودکــی در بجنورد به دلیل پــروژه عمرانی
شهری بیش از یک ماه است که حفاری شده و اکنون
به دلیل بــارش ها به شدت گل و الی دارد .لطف ًا
مسئوالناینپروژهبهمشکالتایجادشدهتوجهکنند.

خراسان شمالی  43سال پیش
در روزنامه

مسابقات ورزشی دانش آموزان

روزنامه خراسان در شماره  7769که 18
فروردین  1355به چاپ رسید ،در مطلبی
در صفحه  2از بــرگــزاری مسابقات ورزشــی
دانش آموزان خبر داده است .در این مطلب
می خوانیم« :بیست و دومین دوره بازیهای
قهرمانی آموزشگاههای شهرستانها و مناطق
آمــوزشــی اســتــان خــراســان کــه از روز پنجم
فروردین ماه جاری بمدت هشت روز با شرکت
بیش از یکهزار تن از ورزشکاران آموزشگاهها
در دوازده رشته ورزشی در شهرستان طبس
آغــاز شــده بــود ،پــایــان یافت و نتایج نهایی
مسابقات باین شرح اعالم گردید :در قسمت
مسابقات دخــتــران :در رشــتــه بسکتبال،
بجنورد مقام اول را بدست آورد .در تنیس
روی میز ،نیشابور اول و قوچان و بجنورد دوم و
سوم شدند .در رشته شطرنج که بطور انفرادی
انجام گرفت دوشیزه عطاران از بجنورد مقام
اول را احــراز کــرد ...در قسمت پسران :در
رشته والیبال ،بجنورد اول شد و تیمهای
نیشابور و شیروان به ترتیب در مقامهای دوم
و سوم قرار گرفتند .در رشته هندبال ،سبزوار
مقام اول را احــراز کرد و تیم شیروان دوم و
تربت حیدریه سوم شدند .در رشته فوتبال
سبزوار به مقام اول رسید و تیمهای نیشابور و
بجنورد در مقامهای دوم و سوم جای گرفتند.
در تنیس روی میز ،نیشابور مقام اول را بدست
آورد و تیمهای شیروان و بجنورد به ترتیب دوم
و سوم شدند .در کشتی فرنگی اسفراین مقام
اول را کسب کرد».

پنج شنبه  ۱۵اسفند  ۱۰ 139۸رجب  14۴۱شماره ۳۲۲۹

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

درد سرهای تعطیلی جدید کشتارگاه صنعتی بجنورد

حرف های مردم ،ادعای اتحادیه ،پاسخ شهردار

کشتارگاه های سنتی شیروان و فــاروج انجام شود
که متأسفانه این کشتارگاه ها هم ظرفیت این میزان
کشتار را ندارند.وی با اشاره به تعطیلی کشتارگاه
صنعتی بجنورد گفت :بــرای این که کشتار دام در
شیروان انجام شود باید عالوه بر هزینه حمل دام و
گوشت ،هر روز از صبح تا بعدازظهر منتظر کشتار در
شیروان باشم که با این شرایط فعالیت در این بخش
توجیه اقتصادی ندارد.رئیس اتحادیه قصابان ،مرغ
فروشان و لبنیات فروشان بجنورد نیز در این باره
گفت :کشتارگاه صنعتی دام بجنورد از زمانی که
راه اندازی شده است به دلیل نبود مدیریت مناسب
یا تناسب نداشتن میزان کشتار ،نتوانسته است به
عنوان یک کشتارگاه صنعتی به فعالیت خود ادامه
دهد و داشتن نام صنعتی فقط هزینه بیشتری را به
واحدهای صنفی تحمیل کرده است«.قاسم زاده»
افــزود :عمده دلیلی که ایــن کشتارگاه به ظرفیت
اصلی خود نرسیده ،این است که با این که خراسان
شمالی قطب تولید دام است اما دام زنده از استان
خارج می شود و دستگاه های مستقر در کشتارگاه
بالاستفاده می مانند که این مسئله باعث شده فقط
هزینه های کشتارگاه افزایش یابد و توجیه اقتصادی
نداشته باشد.وی اضافه کرد :برای این که کشتارگاه
صنعتی بجنورد بــازســازی شــود و قابلیت کشتار

شیری -چند روز اســت کــه قصابی هــای بجنورد
مانند روزهــا و هفته های گذشته گوشت به میزان
زیاد ندارند و حتی بعضی از آن ها تا ظهر فروشگاه
شان خالی از گوشت می شود و تعطیل می کنند و
در این ایام خاص که به دلیل ایجاد جو روانی منفی،
تقاضا افزایش یافته است ،زمزمه های تعطیلی تنها
کشتارگاه صنعتی بجنورد تا بعد از عید نوروز ،باعث
دغدغه و نگرانی مــردم شده اســت .روز گذشته در
یکی از قصابی های بجنورد که هنوز گوشت کشتار
روزهــای گذشته را داشت ،صف تشکیل شده بود و
بسیاری از شهروندان با دیدن یا حتی شنیدن این
موضوع با نگرانی بــرای خرید گوشت مراجعه می
کردند.یکی از شهروندان در این باره گفت :به نظر
مـیرســد تعطیلی کشتارگاه در چنین شرایطی،
عاملی برای افزایش قیمت ها باشد ،چون در آستانه
نــوروز تقاضا افزایش می یابد ،ضمن این که شیوع
ویروس کرونا هم بر این معضل دامن زده است .یکی
از فروشندگان گوشت قرمز در بجنورد نیز گفت :دو
روز است که کشتارگاه صنعتی بجنورد تعطیل شده و
با توجه به افزایش تقاضا ،موجودی فروشگاه به پایان
رسیده است.
«آزادبیگی» افــزود :بــرای این که گوشت مــورد نیاز
بجنورد تأمین شــود ،باید کشتارهای روزانـــه در

کیت های تشخیص کرونا به استان رسید
اظهارکرد :انجام آزمایش «کرونا» از ابتدای هفته
آینده در استان امکان پذیر است و دیگر به ارسال
آزمایش به تهران و استان های دیگر نیاز نیست.

کیت های تشخیص کرونا روز سه شنبه به خراسان
شمالی رسید.
مــعــاون درمـــان دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی استان

استاندارد را داشته باشد ،به نظر می رسد بیش از
 2میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد.وی اضافه
کــرد :بــا ایــن کــه تاکنون پیمانکاران زی ــادی بــرای
کشتارگاه بجنورد انتخاب شده اند اما چون توجیه
اقتصادی نــدارد همه آن ها کار را رها کرده و رفته
اند.وی تصریح کرد :برای این که مشکل پیمانکاری
کشتارگاه حل شود مقرر شد ،کشتارگاه به کارگران
در همان کشتارگاه تحویل داده شود که برای انعقاد
قرارداد نیاز به تشکیل شرکت بود و  7نفر از کارگران
شهرداری به عنوان هیئت مدیره این شرکت انتخاب
شدند و چون طبق قانون کار این افراد تغییر ماهیت
دادند بیمه های کارگری آن ها قطع و باعث اعتراض
آن ها شده است.وی خاطرنشان کرد :اکنون با شیوع
ویروس کرونا و بروز این گونه مشکالت ،شهرداری
تصمیم گرفته است به مدت  2ماه کشتارگاه صنعتی
بجنورد تعطیل و تعمیرات الزم انجام شــود امــا از
آن جایی که در شرایط فعلی مشکل در بازار ایجاد
شده است به عنوان مسئول اتحادیه به این تصمیم
شهرداری اعتراض کردم و طی جلساتی که داشتیم،
شهرداری  3روز مهلت داده است تا با مذاکراتی
که انجام می شود کشتارگاه تا  12فروردین فعال
باشد و پس از آن برای تعطیلی و انجام فعالیت های
الزم اقدام شود«.قاسم زاده» اظهار کرد :در شهریور

دکتر «بیانی» ادامه داد :در آزمایشگاه تخصصی
این دانشگاه به عنوان تنها مرکز دولتی که تست
های تشخیصی ملکولی را انجام می دهد ،انواع
آزمایش های عفونت های باکتریایی و ویروسی
نظیر ایدز ،هپاتیت ،مننژیت و  ...قابل انجام است.
وی ادامه داد :دو کیت تشخیصی برای  200بیمار

امسال هم این اتفاق افتاد و واحدهای صنفی بجنورد
ناگزیر به کشتار در کشتارگاه شیروان شدند که
متأسفانه ایــن کشتارگاه هم امکاناتش جوابگوی
نیاز هر دو شهر نیست.به گفته او ،از روز چهارشنبه
در قصابی ها گوشت گوسفندی نبود و تنها مقداری
گوشت گوساله باقی مانده بود ،به همین دلیل به
چند واحد صنفی اعالم کردیم در کشتارگاه شیروان
کشتار دام داشته باشند تا گوشت مورد نیاز بجنورد
تأمین شود ضمن این که اعالم کردیم گوشت منجمد
هم از روز چهارشنبه با نرخ  40هزار تومان در هر کیلو
در بین مصرف کنندگان توزیع شود.وی اظهار کرد:
اکنون مردم نگران هستند شاید مانند سال گذشته
که کمبود مرغ در بازار وجود داشت با معضل کمبود
گوشت مواجه شوند به همین دلیل در صورت امکان
برای خریدهای مازاد اقدام می کنند .شهردار بجنورد
نیز در این باره گفت :عوامل سالخ طی نامه ای اعالم
کردند که حاضر به ادامه کار نیستند و فشارهای ما و
مدیرکل دام پزشکی برای رعایت بهداشت فردی موثر
واقع نشد ،بنابراین دستور تعطیلی این کشتارگاه
صادر شد و رئیس اتحادیه قصابان نیز تا شنبه مهلت
خواسته است تا اوضاع آن ها مدیریت شود«.زارعی»
با بیان این که اگر این اتفاق بیفتد کشتارگاه تعطیل
نخواهد شد ،افزود :در غیر این صورت به اجبار باید
با تعطیلی کشتارگاه ،گوشت را به مدت حدود  ۲ماه
از شیروان تامین کنیم تا بتوانیم به اوضاع کشتارگاه
سر و سامان دهیم.وی ادامه داد :در شرایط شیوع
وی ــروس کــرونــا رعــایــت نــکــردن احتمالی بهداشت
فردی در بین سالخ ها صدمات جبران ناپذیری را به
شهروندان وارد خواهد کرد.

ارسال شده است که مراحل تست خود را سپری
می کنند و پس از طی ایــن مراحل در آینده ای
نزدیک در استان قابل استفاده هستند.
به گفته وی ،کیت های تشخیصی فقط برای افراد
مشکوک به کرونا که در بیمارستان ها بستری
هستند ،استفاده می شود.

دمای هوا 12درجه افزایش می یابد

بچه مسجدی ها در خانه معتکف می شوند

صدیقی -دمای هوا در استان  12درجه افزایش می یابد .به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی ،با خروج سامانه بارشی جوی نسبت ًا پایدار تا جمعه (فردا) پیش بینی می شود« .هادی زاده»
با بیان این که دما تا صبح شنبه  12درجه در گرم ترین ساعات روز افزایش می یابد ،افزود :بر این اساس
پدیده غالب تا پایان هفته آسمانی صاف تا قسمتی ابری و وزش باد خواهد بود .بر اساس اعالم هواشناسی
استان بیشترین میزان بارندگی طی  24ساعت منتهی به صبح چهارشنبه مربوط به ایستگاه های مهمانک
با  53.2میلی متر ،توتلی با  38.9میلی متر ،راز با  33.1میلی متر ،محمدآباد با  26.3میلی متر ،تنگه
ترکمن با  21.9میلی متر ،یکه صعود با  20.3میلی متر ،تازه قلعه با  19.7میلی متر و لوجلی با  18.5میلی
متر و همچنین بجنورد با  8.1میلی متر بود.

بچه مسجدی های کانون های فرهنگی و هنری در خانه معتکف می شوند .مدیر ستاد هماهنگی کانون
های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی با اشاره به ضرورت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و لغو
آیین اعتکاف گفت :تمام برنامه ها و همایش ها به این دلیل تا اطالع ثانوی لغو شده است.
«هاشم شیرازیان» اظهارکرد :اعضای کانون هــای فرهنگی و هنری مساجد ضمن انجام اقدامات
خداپسندانه از جمله توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده در مساجد و بین مــردم ،آحاد جامعه را به
برگزاری آیین اعتکاف در خانه های خود دعوت می کنند.
وی همچنین با اشاره به ابالغ و دستور اکید رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد
کشور از لغو تمام فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد تا اطالع ثانوی خبرداد.

زمان آغاز به کار اولین
شهردار غالمان

زمان آغاز به کار اولین شهردار غالمان اعالم شد« .ربانی» عضو شورای شهر غالمان به خبرنگار ما گفت« :رضا ناصری» نخستین شهردار این شهر از شنبه آینده در محل کار
خود حاضر خواهد شد« .ربانی» البته اظهارکرد :زمان معارفه شهردار غالمان مشخص نیست .وی پیش از این به خبرنگار ما گفته بود :حکم «رضا ناصری» به عنوان شهردار
غالمان یکم اسفند صادر شد« .ناصری» سابقه فعالیت به عنوان شهردار گرمه را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

نگاهی به فعالیت ها و عملکرد یک ساله اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمه؛

شنیده های «کرونا»یی
 I Iدغدغه بازگشت به خانه

شنیده شده است با نزدیک شدن به عید نوروز
شمار قابل توجهی از جوانان منطقه که در کالن
شهرها مشغول به کارگری هستند به روستاهای
شــان برمی گــردنــد و البته از روزهـــای گذشته
بازگشت آن ها آغاز شده است که البته گفته می
شود نوع نظارت بر مقوله سالمت آن ها و مبتال
نبودن شان به کرونا مشخص نیست.

 I Iضدعفونی از سر اجبار

شنیده می شود باتوجه به شیوع بیماری کرونا و
ضدعفونی کردن شهرها ،در یکی از شهرها گویا
فقط از سر اجبار در میانه روز که مــردم در حال
رفت و آمد در خیابان بودند با وسایل ساده و آب
و محلول سفید کننده بخشی از شهر ضدعفونی
شده که جنبه علمی نداشته است.

 I Iچالشخوددرمانی

گفته می شود برخی افراد در استان پیش از این
بیماری ها را با خوددرمانی مداوا می کردند که در
شرایط فعلی و با شیوع کرونا این موضوع چالش
برانگیز است و به تدبیر نیاز دارد.

 I Iچاره جویی برای مراسم محلی

شنیده می شود از ماه ها قبل در برخی مناطق
برای برگزاری مراسم محلی در عید نوروز برنامه
ریزی کرده اند که با توجه به شیوع ویروس کرونا
باید برای آن فکری کرد.

 I Iدور است ،نمی رویم!

شنیده شده است متأسفانه برخی افراد در یکی از
شهرستان ها تمایلی برای مراجعه به بیمارستان
مرکز استان بــرای بررسی نــوع بیماری شــان و
ابتالی احتمالی به کرونا ندارند و دلیل آن را دوری
راه اعالم می کنند.

خبر

انتخابات اسفراین هم تایید
شد
صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی در حوزه انتخابیه اسفراین هم تایید شد
تا در مجموع صحت انتخابات در تمام حوزه های
انتخابیه استان تایید شود .طبق فهرستی که پایگاه
اطــاع رسانی وزارت کشور منتشر کــرده است،
پس از اعــام تایید صحت انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شـــورای اســامــی در حـــوزه های
انتخابیه بجنورد (شامل شهرستان های بجنورد،
گرمه ،جاجرم ،مانه و سملقان و راز و جرگالن) و
شیروان ،صحت انتخابات حوزه انتخابیه اسفراین
هم تایید شد.
پیش از این تایید صحت انتخابات میان دوره ای
مجلس خبرگان رهبری در استان و همچنین
انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه
قوچان و فاروج اعالم شده بود.

مدیریت و برنامه ریزی برای استفاده بهینه ازمنابع آب و خاک
محمودیان -استفاده و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک با مدیریت
جامع و برنامه ریزی صحیح و بلند مدت حاصل می شود و در راستای این
اهداف ،پروژه های بیولوژیکی و مکانیکی با عنوان «گابیون بندی ،جنگل کاری،
بوته کاری و »...با اعتبار  35میلیارد ریال برای سال  98در شهرستان گرمه
اجرایی شده است .در این خصوص «حسن امامی» رئیس اداره منابع طبیعی
و آبخیزداری شهرستان گرمه ،فعالیت ها و عملكرد یك ساله این اداره را
تشریح کرد.
 I Iبخشآبخیزداری:

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان
گرمه ،در بخش آبخیزداری ،پــروژه گابیون بندی حوضه
آبخیز قزلحصار– مشما و گابیون بندی حوضه آبخیز
شهرستان گرمه ( 2کجبید -باالقلی) ،با حجمی بیش
از 7300متر مکعب از پروژه های انجام شده در سال 98
است که  25هزار هکتار از اراضی شهرستان را از لحاظ
خطر سیالب و کاهش فرسایش ایمن سازی می کند.
«حسن امــامــی» گفت :جنگل هــای شهرستان گرمه با
مساحت تقریبی  23452هکتار (تقریب ًا  )10.5درصد
عرصه های منابع طبیعی شهرستان شامل ارتفاعات کوه
های بهار ،سرای ،خمبی و بخشی از ارتفاعات قره چشمه
و کوه قوزلق است و جامعه رویشی آن ایران تورانی بوده و
گونه غالب آن ارس و گونه های همراه شامل افرا -کرکو،
سیاه تلو ،تنگرس ،زرشــک ،نسترن وحشی و ...است که
پروژه های اجرایی سال جاری شامل غنی سازی جنگل با
نهال و بذر در سطح  140هكتار است.

 I Iپیشرفت عملیات بیابان زدایی:

وی از پیشرفت چشم گیر عملیات بیابان زدایی خبر داد و
گفت :در بخش بیابان زدایی عملیات بیابان زدایی و تثبیت
شن های روان در سطح  100هكتار و عملیات مراقبت و
آبیاری كشت های سنواتی در سطح  260هکتار انجام
شده است.به گفته وی ،در راستای عملیات بیابان زدایی
در سنوات گذشته ،با كاشت گونه های تاغ ،آتریپلکس و
قره داغ ،جنگل های دست كاشت به وسعت  1700هكتار
ایجاد شده است.
«امامی» ابراز كرد :با توجه به وسعت  195هزار هكتاری
مراتع ممیزی شــده شهرستان گرمه ،پــروژهــای اجرایی
در این بخش شامل احــداث و مرمت چشمه ،تهیه طرح

مرتعداری بــرای  21سامان عرفی با مساحت  77هزار
هكتار از مراتع شهرستان گرمه ،نظارت بر اجرای طرح های
مرتعداری در سطح  56هزار و  753هكتار و حفاظت و قرق
از دیگر فعالیت های اجرایی بوده است.

 I Iبخش مرتع:

وی گفت :پــروژه هــای اجرایی ســال جــاری شامل 100
هکتار بوته کاری در مراتع بیدک و دشت ،عملیات مراقبت و
آبیاری كشت های سنواتی در سطح  91هکتار ،صدور 70
فقره مجوز احداث و مرمت آغل و آزاد سازی قرق سنواتی
به مساحت  3000هکتار در مراتع بیدک ،دشت ،چشمه
خان ،آرمادلو و رباط قره بیل است.

 I Iبخش آموزش و ترویج:

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمه
ابراز کرد :در بخش آموزش و ترویج برگزاری کالس های
آموزشی به مدت  520نفر -روز انجام شده است.

 I Iبخش ممیزی واگذاری اراضی:

«امــامــی» گــفــت :از کــل مساحت  240هـــزار هکتاری
شهرستان 200 ،هزار هکتار منابع ملی است که تمام ًا
دارای سند دفترچه ای است و از این مقدار  70هزار هکتار
کاداستر و سند تک برگ اخذ شده که سهم امسال  36هزار
هکتار است .وی ادامه داد :همچنین در راستای حمایت
از طرح های تولیدی و اشتغال زا طی امسال  14هکتار
واگذاری اراضی صورت پذیرفته است.

 I Iبخش ترسیب کربن:

وی گفت 5 :فقره تهیه سند توسعه اشتغال (دهستان
گلستان) 5 ،فــقــره تهیه سند کسب و کــار (دهستان
گلستان) 3619 ،نفر-ساعت آموزش و همچنین احداث
آبشخور و توزیع  13دستگاه آبگرمکن خورشیدی از جمله
موارد انجام شده در بخش ترسیب کربن است« .امامی»

اف ــزود :بــرای رسیدن به اهــداف منابع طبیعی ،كاهش
خسارت های ناشی از توفان و افزایش فضای سبز نیاز به
توجه مسئوالن به این امر و تأمین اعتبار مورد نیاز است.
وی با یادآوری مشاركت مردم در حفظ عرصه های منابع
طبیعی و اطــاع رسانی تصریح كــرد :مــردم در صورت
مشاهده هر گونه تخلف از جمله چرای غیر مجاز ،برداشت
غیر مجاز شن و ماسه ،قطع بی رویه درختان جنگلی ،بوته
كنی ،ما را مطلع کنند و خود محافظان افتخاری عرصه
های ملی باشند.

 I Iبخش حفاظت ،تأمین تجهیزات و به كارگیری
نیروی نظامی و یگان حفاظت:

بــه گفته وی ،در بخش حفاظت ،تأمین تجهیزات و به
كارگیری نیروی نظامی و یگان حفاظت ،گشت و مراقبت و
اطالع رسانی در سطح بیش از  192هزار هكتار از عرصه
های منابع طبیعی ،اجرای عملیات كنترل آفات و بیماری
های جنگلی و مرتعی در سطح  2هزار هكتار انجام شده
و در این راستا در سال جاری  183هکتار خلع ید اراضی
ملی و  5هزار متر مربع رفع تصرف انجام گرفته است.

 I Iبخش حفاظت و حمایت:

وی افزود :در بخش حفاظت و حمایت نیز توزیع  8دستگاه
آبگرمکن خورشیدی و پاسخگویی به  50فقره استعالمات
معادن و طرح های عمومی و عمرانی انجام گرفته است.

«حسن امامی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز
داری شهرستان گرمه ،از تالش های ارزشمند
و ثمربخش همه مسئوالن استان ،شهرستان و
مردم در تحقق اهداف بخش منابع طبیعی و
آبخیزداری تشكر و قدردانی كرد.

