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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خبر

گشتی در بازار

تقاضاهایکاذب
برای کاال

شیری
در شــرایــطــی کــه ویـــروس کــرونــا بــســیــاری از
افــراد را خانه نشین کــرده اســت ،شهروندان
برای این که کمتر در معابر تردد داشته باشند
عمده کاالهای مورد نیازشان را به شکل کلی
خریداری می کنند و این موضوع باعث افزایش
تقاضا در بازار شده است .خبرنگار ما گشتی در
بازار زده و حرف های شهروندان و فروشندگان
را در خصوص چرایی خریدهای کلی انعکاس
داده است.شهروندی بجنوردی که در یکی از
فروشگاه های زنجیره ای برنج ،قند ،روغن ،رب
گوجه فرنگی ،مرغ و ماکارونی را به شکل کلی
خریداری کــرده اســت ،می گوید :طبق توصیه
های بهداشتی که اعالم شده کمتر در معابر تردد
داشته باشیم ،ناگزیر مایحتاج خانه را به شکل
کلی خریداری می کنم تا کمتر مجبور شوم در
معابر تردد داشته باشم.
وی اظهارمی کند :برای این که عالوه بر مشکل
کرونا ،با کمبود احتمالی کاالهای اساسی در

بازار مواجه نشویم بهتر است دست اندرکاران
برای تأمین کاالهای اساسی اقدام کنند.
او می گوید :هر سال در آستانه نوروز تقاضای
قند و شکر افزایش می یابد و امسال هم با توجه
به شرایط موجود که باعث افزایش چند برابری
تقاضا شده است ،باید دست اندرکاران کاالهای
اساسی را به گونه ای در بــازار توزیع کنند که
باعث افزایش ترددها نشود.
یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید :با این که
برای خروج کمتر از منزل توصیه شده است اما
گاهی برای تهیه برخی اقالم غذایی مجبور به
تــردد و حتی مراجعه به چندین فروشگاه می
شویم.
وی خاطرنشان می کند :شرایط در بازار به گونه
ای است که شهروندان با دیدن دیگر شهروندانی
که خریدهای کلی انجام می دهند نگران می
شوند و گاهی آن ها هم بــدون نیاز به کــاال ،به
خریدهای کلی اقدام می کنند.
وی می افزاید :اگرچه وزیر صمت اعالم کرده
است اگر میزان تقاضا در بازار به  3برابر هم

اقتصاد

برسد باز هم کمبودی ایجاد نمی شود اما در
شرایط فعلی قفسه های خالی برخی فروشگاه
ها و نبود برخی کاالها موجب نگرانی می
شود.
وی ادامه می دهد :دست اندرکاران باید شرایط
را به گونه ای فراهم کنند که هم خریدهای مازاد
انجام نشود و هم دلهره احتمال کمبود کاال در
بازار وجود نداشته باشد.
یکی از شهروندان که به گفته خــودش برای
خرید یک بسته شکر مجبور به مراجعه به چندین
فروشگاه شده است ،می گوید :به واسطه خرید
یک بسته شکر و مراجعه به چندین فروشگاه
متوجه شدم تعدادی از شهروندان در حال خرید
کلی کاالهای اساسی هستند و قفسه روغن مایع
در حال خالی شدن بود به همین دلیل تصمیم
گرفتم چند قوطی روغن بیشتر خریداری کنم.
یکی از فروشندگان در فروشگاه زنجیره ای نیز
می گوید :کاال هر چند گران اما به میزان زیاد در
بازار موجود است ولی برخی شهروندان به دلیل
شیوع کرونا و نگرانی برای خروج از منزل نسبت
به روزهای گذشته خریدهای کلی تری انجام می
دهند.
وی یــکــی دیــگــر از دالیــــل خــریــدهــای کلی
شهروندان را قرار داشتن در آستانه نوروز ذکر
و خاطرنشان می کند :با توجه به شرایط کنونی
باید کاالهای اساسی به میزان زیاد و به منظور
افت قیمت ها در بازار توزیع شود.
وی اضــافــه مــی کــنــد :ایــن کــه گفته مــی شود
کــاالهــای استراتژیک به میزان کافی ذخیره
سازی شده و کمبودی نخواهیم داشت مشکلی
را حل نمی کند چون هم اکنون برخی مردم
از وضعیت کاالیی نگران هستند و به احتکار
خانگی ترغیب می شوند.
یکی دیگر از فروشندگان که افزایش تقاضا و
خریدهای کلی مــردم را در ایــن فصل از سال
طبیعی می داند ،می گوید :هر سال در آستانه
نوروز تقاضا برای شوینده ها و کاالهای اساسی
پرمصرف افزایش می یابد و امسال شیوع کرونا

هــم عاملی بــرای افــزایــش تقاضای ایــن گونه
محصوالت شده است.
وی می افزاید :عمده شهروندان هم به دلیل این
که کمتر در معابر تردد داشته باشند کاالها را
به شکل کلی خریداری می کنند که همین امر
باعث خالی شدن قفسه های برخی فروشگاه ها
در مدت زمان کوتاهی می شود.
معاون تجارت و بازرگانی داخلی سازمان صمت
خراسان شمالی در این باره می گوید :با توجه
به جو روانی منفی ،هیچ گونه کمبودی در بازار
نداریم و کاالهای اساسی به شکل روزانه تأمین
می شود.
«قربانی» دلیل خالی بودن قفسه های برخی
فروشگاه ها را تقاضای باال و کمبود نیرو ذکر و
خاطرنشان می کند :گاهی مشاهده می شود
قفسه های برخی فروشگاه ها خالی شده اما
متعاقب آن در حال تخلیه بار برای آنها هستند
بنابراین مردم باید شرایط را درک کنند و نگران
کمبود کاال در بازار نباشند.
وی می افزاید :هم اینک  350تن برنج تأمین
شده و آماده توزیع است اما چون یک روز توزیع
انجام و باعث تشکیل صف شد ناگزیر توزیع را
متوقف کردیم و اکنون در حال برنامه ریزی برای
توزیع برنج بدون تشکیل صف هستیم.
وی ادامه می دهد :عالوه بر این میزان ،بیش از
 100تن دیگر هم در راه است و وارد استان می
شود.به گفته او ،عالوه بر سهمیه روغن که در
بازار هم فراوان است ،هزار و  515تن شکر برای
خانوارهای استان جذب شده و اکنون در مرحله
بسته بندی آن برای توزیع هستیم.
وی اضافه می کند :برای تأمین اقالم اساسی
مشکلی نداریم ضمن ایــن که قائم مقام وزیر
صمت هم اعالم کرده انبارها پر و فقط به دلیل
شیوع کرونا و محدودیت در رفت و آمدها ممکن
است جو روانی منفی در بازار ایجاد شود.
به گفته او ،در شرایط فعلی که ممکن است در
بحث حمل و نقل کاال مقداری با مشکل مواجه
شویم ،تقاضا به شکل کاذب افزایش یافته است.

پاسخ به سواالت کروناییI
در مرکز پاسخگویی 190
سرپرست اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از راه اندازی مرکز پاسخگویی  190در مورد کرونا ویروس خبر داد.به

گزارش پایگاه خبری وب دا ،دکتر هادی رضایی اظهار کرد :سامانه  190به صورت  24ساعته فعال است و مردم می توانند اطالعات
مورد نیاز و مشکالت خود را با کارشناسان دانشگاه در میان و مشاوره های الزم را دریافت کنند.وی خاطرنشان کرد 4 :نفر از اعضای

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به منظور پاسخگویی به سواالت مردم و ارائه مشاوره به صورت  24ساعته آماده پاسخگویی هستند.

گاهی مشاهده
می شود قفسه
های برخی
فروشگاه ها
خالی شده اما
متعاقب آن
در حال تخلیه
بار برای آنها
هستند
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توزیع گوشت منجمد در استان
شیری 120 -تن گوشت منجمد طی  3مرحله
در اســتــان تــوزیــع مــی شــود.مــعــاون تــجــارت و
بازرگانی داخلی سازمان صمت خراسان شمالی
با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :به خراسان
شمالی  120تن گوشت منجمد تخصیص یافته
است که در  3مرحله توزیع می شود«.قربانی»
گفت :در مرحله اول  40تن گوشت از اسفند در
فروشگاه های زنجیره ای توزیع شد و  40تن نیز
در حال توزیع در واحدهای صنفی است و در نظر
داریم در مرحله سوم  40تن دیگر را در واحدهای
صنفی و فروشگاه های زنجیره ای عرضه کنیم.
وی اظهار کرد :با توجه به استقبال شهروندان
در تالش هستیم سهمیه بیشتری را برای استان
دریافت کنیم.وی اضافه کرد :در شرایط سخت
کنونی ،همه نیاز به کمک و همکاری داریم تا جو
روانی جامعه را کاهش دهیم.

گفت و گو
یک مسئول خبر داد:

احتمال ممنوعیت سفر به خراسان شمالی
شیری -سفر بــه خــراســان شمالی بــه احتمال
زیاد ممنوع خواهد شد.معاون حمل و نقل اداره
کل راه ــداری و حمل و نقل جــاده ای خراسان
شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار
ما افــزود :به منظور جلوگیری از شیوع گسترده
ویروس کرونا ،برنامه هایی را که مردم را تشویق
به سفر می کند ،حذف کرده ایم به همین دلیل
امسال برنامه نــوروزی و پذیرایی از مسافران را

نداریم«.سعید سبحانی» گفت :مقرر شده است
عصر روز دوشنبه طی جلسه ای برای ممنوعیت
سفر به خراسان شمالی تصمیم گیری نهایی شود.
وی ممنوعیت بلیت فروشی سفر با ناوگان عمومی
به  5استان را یکی از اقدامات این اداره کل ذکر
کــرد.وی اضافه کــرد :میزان سفرها از خراسان
شمالی طی دو هفته اول اسفند نسبت به مدت
مشابه ماه قبل  21درصد کاهش یافته است.

قیمت پیاز ،از فرود تا فراز
شیری -در پی نوسانات نرخ ارز ،برخی کاالهای
تولید داخل به ویژه محصوالت کشاورزی به منظور
کسب سود بیشتر به سمت بازارهای صادراتی
کشیده مــی ش ــود ،ایــن در حــالــی اســت کــه در
شرایط فعلی که تنها پیاز در انبارها موجود است و
کشاورزان محصوالت شان را به بازار عرضه کرده
اند ،اکنون صــادرات این محصول به کشورهای
عراق و پاکستان شروع و تــراژدی گرانی پیاز در
سال گذشته امسال هم تکرار شده است.نایب
رئیس اتحادیه میوه فروشان بجنورد به خبرنگار
مــا گفت :اگــرچــه شیوع وی ــروس کــرونــا و وجــود

مشکالت در حمل و نقل این محصول به استان
بی تأثیر نیست اما براساس شنیده ها صادرات
پیاز به کشورهای عراق و پاکستان از جمله عوامل
افزایش قیمت این محصول است.
«رئـــوف نــیــا» افـــزود :روز گذشته هــر کیلو پیاز
قرمز بناب در میدان میوه و تره بار  10هزار و با
احتساب  30درصد سود در بازار  13هزار تومان،
پیاز بندرعباس و جیرفت در میدان بار  8هزار و
 500تومان و در بازار  10هزار تومان و پیازهای
محلی در میدان بار  8هزار تومان و در بازار 10
هزار و  400تومان عرضه می شد.

روایتی از فعالیت های انجام شده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جاجرم؛

گام هایی برای مدیریت منابع آب و خاک
مدیریت منابع آب و خاک همیشه مورد تاکید دولت ها و جوامع بوده است و این موضوع باید در سایه
حمایت های دولت و مشارکت جوامع ،به شکل جدی تری دنبال شود و عالوه بر استفاده از آن به صورت

اصولی ،حافظ آن برای آیندگان نیز باشیم .در این خصوص اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جاجرم

گام هایی برداشته و تالش کرده است تا با اجرای برخی پروژه ها مانند ترسیب کربن ،جوامع را در

زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی و آبخیزداری مشارکت دهد .در ادامه گزارشی از مهم ترین
اقدامات انجام شده و یا در حال انجام  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جاجرم را از بیان «امید

خاکدان نیا» رئیس این اداره ،مرور می کنیم.
 I Iاهداف اجرای پروژه ترسیب کربن:

  -1شماره حساب جاری نزد بانک صادرات0109504604003  :
   -2شماره شباIR 670190000000109504604003  :
شماره های تماس مسئوالن مجمع خیرین سالمت استان خراسان شمالی :
  -1علیرضا صفاری  :مدیر عامل مجمع 09153841299 :
  -2کاظم منظور  :مسئول مشارکت های مردمی و روابط عمومی09152612642 :

یک مسئول خبر داد:

بازار

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
جاجرم ،پروژه ترسیب کربن به عنوان یکی از مهم
ترین اقدامات این اداره ،در منطقه سنخواست
جاجرم با مساحت  70هــزار هکتار و  13نقطه
روســتــایــی و سکونتگاهی و یــک نقطه شهری
(سنخواست) اجرا می شود«.امید خاکدان نیا»،
توانمندسازی جوامع محلی و بهبود وضعیت
اجتماعی مــردم را از اهــداف اجــرای ایــن پــروژه
دانست و افزود :به انـدازه ای که میزان آگاهی و
سطح درآمـد جامعه افزایش پیدا کند ،به همان
انـدازه نیز بهره بـرداری از عرصه های طبیعی
کاهش پیدا می کند که ایــن مسئله می تواند
اثرات بسیار مثبتی در کنار فعالیت های احیا و
اصالح سطح اراضی بیابانی داشته باشد.وی ابراز
کرد :از دیگر اقدامات این پروژه ،تشکیل صندوق
های خرد اعتباری است که مردم در آن پس انداز
میکنند و از محل سرمایه صندوق می توانند
فعالیت های اشتغال زایی انجام دهند.

با مشارکت ویروس کرونا را شکست می دهیم:
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 I Iپروژه کاداستر:

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
جاجرم ،با اجــرای طرح کاداستر ،حدود اراضی
ملی با اراضی مستثنیات اشخاص واقعی سازی
و با رعایت حقوق متقابل مــردم و دولــت تثبیت
مالکیت اراضی ملی به نام دولت میسر می شود
و تمامی نقشه های کالکی و آنالوگ به صـورت
رقومی (بر اساس سیستم تصویر جهانی) تهیه و
اسناد دفترچه ای به تک برگی تبدیل می شود.
«خاکدان نیا» تصریح کرد :این پـروژه طی امسال
در  17000هکتار از اراضی ملی شهرستان گرمه
و جاجرم با مبلغ  226میلیون تومان به اتمام
رسیده است.

 I Iبخشآبخیزداری:

آبــخــیــزداری از فعالیت هــایــی اســت کــه بــرای
جلوگیری از تخریب و حفظ منابع آب و خاک
انجام می شود و به گفته وی ،یـکـی از مهمترین
پروژه های در حال اجرا ،بند خاکی تورکینست و
بند شماره  3و  4حوزه گرمک -طبر بخش جلگه

شوقان با اعتبار یک میلیارد و  200میلیون است
که این حوزه به مساحت  6382هکتار جزو حـوزه
های کوهستانی و دشتی محسوب می شود.

 I Iبخش بیابان:

جاجرم در بخش کویر مرکزی قرار گرفته است و به
گفته «خاکدان نیا» ،این شهرستان به لحاظ زیست
محیطی شرایط خاصی دارد و مهم ترین بحث در
این حوزه ذخیره آب های زیر زمینی و حساسیت
هــای خــاک شناسی اســـت.وی بــا بیان ایــن که
مساحت بیابان و کویر جاجرم  101هـزار و 400
هکتار است افــزود :دشت های بخش جنوبی و
غربی شهرستان به ویـژه مراکز جمعیتی متاثر از
فرسایش بادی است و جهت ریزگردها در مناطق،
سمت امیرآباد است.

 I Iبخش مرتع:

وی با اشاره به طرح بهبود و اصالح مراتع ابراز کرد:
این طرح ،شامل پروژه کپه کاری با بذر گونه های
گیاهان دارویی به مساحت  100هکتار و کپه کار
گیاهان دارویــی به مساحت  100هکتار در حوزه
آبخیز گرمک– طبر با اعتبار  100میلیون تومان در
سال  98اجرایی شده است.وی ادامه داد :احداث
یک باب آبشخور ،مرمت سه دهنه چشمه با اعتبار16
میلیون تومان ،تبدیل دیمزارهای کم بازده به میزان
 90هکتار با اعتبار  81میلیون تومان ،حفاظت و
قرق بخش مرتع به میزان  200هکتار و با اعتبار 20
میلیون تومان ،ثبت دامــداران دارای پروانه چرا در
سامانه پنجره الکترونیک ،تهیه طرح مرتعداری در
دست اقدام برای  16مرتع در شهرستان ،ممیزی
 3000هکتار مرتع از مراتع فاقد ممیزی (مراتع
گنجگاه ،سعید آباد و مرتع دولتی) اقدامات صورت
گرفته در این بخش است.

 I Iبخشجنگل:

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جاجرم
گفت :جاجرم  43هزار و  993هکتار جنگل دارد
که به دلیل وضعیت اقلیمی این شهرستان عمده
مساحت جنگل ها و مراتع مشجر در ارتفاعات کوه
سالوک و کوه بهار قرار دارد و جامع رویش آن گونه
های جنگلی ایرانی– تورانی است«.خاکدان نیا»

افزود :عمده پروژه های این بخش جنگل کاری و
توسعه فضای سبز محوطه اداره جاجرم و آبیاری
و مراقبت و نگهداری از جنگل کاری سنواتی در
محیط اداره است.

 IIبخش حفاظت و حمایت:

وی از جمله اقدامات انجام شده در بخش حفاظت
و حمایت به موارد زیر اشاره کرد:
ﺍ ﺍبرگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات متعدد
میز خدمت در روستاها که منجر به کاهش سطح
آتش سوزی به صفر شده است.
ﺍ ﺍجلوگیری از تردد و چرای غیر قانونی دام در
عرصه و اعیان منابع طبیعی کشور طبق ضوابط.
ﺍ ﺍجلوگیری و برخورد قانونی با هرگونه بهره
برداری غیر مجاز از جنگل ها ،مراتع و بیابان ها.
ﺍ ﺍمساعدت و همکاری با عوامل ذی ربــط در
اطفای حریق منابع طبیعی و امور امدادی و مردم
یاری هنگام بروز سوانح و حوادث غیرمترقبه در
عرصه های منابع طبیعی.
ﺍ ﺍتشکیل پــرونــده قــضــایــی بـــرای متخلفان،
قاچاقچیان و متجاوزان به عرصه و اعیان منابع
طبیعی برابر قوانین وضع شده.

 IIبخش بهره برداری:

وی بخشی از اقدامات انجام شده در بخش بهره
برداری را به شرح زیر اعالم کرد:
ﺍ ﺍاحیا ،بهره برداری ،حفاظت و قرق 4723.3
هکتار و استحصال  2500کیلوگرم باریجه از
باریجه کوه اوزوم طی چهار سال.
ﺍ ﺍکپه کاری  400هکتار به صورت مشارکتی،
دولتی و تعهد مجری طی چهار سال.
ﺍ ﺍکپه کــاری  50هکتار بــه صــورت مشارکتی
توسط مردم روستای جربت برای اولین بار.
ﺍ ﺍاحیاء ،بهره بــرداری ،حفاظت و قرق 2770
هکتار و استحصال  2700کیلوگرم از باریجه کوه
کله اسبی طی پنج سال.
ﺍ ﺍجمع آوری سه تن بذر باریجه برای اولین بار.
ﺍ ﺍشناسایی مناطق مستعد بــرای احیا و بهره
بــرداری گیاهان دارویــی باریجه در روستاهای
قرهجه رباط ،قلی و سنخواست.

