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حذف جادهمرگ
روی میز رئیس مجلس
استاندار :پروژه  9ساله محور بجنورد -گلستان نیمه فعال است

گروه حوادث
استاندار خراسان شمالی در دیــدار با رئیس
مجلس شورای اسالمی از نیمه فعال بودن پروژه
 4خطه کردن محور بجنورد –گلستان موسوم
به جاده مرگ خبر داد و خواستار حمایت رئیس
مجلس از عقب افتادگی های استان از جمله در
حوزه حمل و نقل شد .به گزارش روابط عمومی
استانداری خراسان شمالی ،نشست مشترک
«شجاعی» با دکتر الریجانی ،رئیس مجلس
شــورای اسالمی با حضور مجمع نمایندگان
استان با محوریت بیان مشکالت استان در سه
حوزه اقتصادی ،عمرانی ،سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی و مشکالت ناشی از سیل در بخش
هــای کــشــاورزی و مسکونی و دعــوت رسمی
استاندار خراسان شمالی از رئیس مجلس برای
حضور ویژه در استان برگزار شد.
«شجاعی» در این نشست اظهارکرد :با گذشت
بیش از  ۱۴سال از تأسیس خراسان شمالی،
این استان در بخش زیرساخت های حمل و نقل
که یکی از مهم ترین شاخص های توسعه است،
دچار محرومیت شدید است.
وی افـــزود :در حــوزه حمل و نقل جــاده ای با
وجود تالش ها و اقدامات انجام شده و شروع
پــروژه هــای مهمی همچون احــداث باند دوم
بجنورد -جنگل گلستان ،پیشرفت پروژه پس
از گذشت  ۹سال ۷۸ ،درصد بوده و هم اکنون
نیز پــروژه به دلیل تخصیص نیافتن مناسب
اعتبارات و مطالبات پیمانکاران نیمه فعال
است.

مقام عالی دولــت در استان در ادامــه محور
میامی -گرمه  -جاجرم  -بام  -قوچان و محور
بجنورد  -سنخواست را از دیگر پروژه های مهم
استان معرفی کرد.
استاندار خراسان شمالی گفت :در حوزه حمل
و نقل هوایی با وجود اقدامات مثبت زیرساختی
که برای برقراری پروازهای منظم و مستمر در
فرودگاه بجنورد ،به عنوان تنها فرودگاه استان
انجام شده است ،متاسفانه به دلیل همکاری
نکردن شرکت های هواپیمایی یا کمبود ناوگان
هوایی پروازها به شکل نامنظم و حداکثر هفته
ای دو روز انجام می شود.
وی خاطرنشان کــرد :در حــوزه حمل و نقل
ریلی نیز با توجه به نبود زیرساخت های ریلی
در استان ،پــروژه راه آهــن جوین  -اسفراین
 بجنورد  -شیروان تعریف شد که در دستاجراست و بــرای تسریع در عملیات اجرایی
نیازمند توجه ویژه دولت و کمک اعتباری از

محل صندوق توسعه ملی هستیم تا با تکمیل
و بهره بــرداری و اتصال استان به خطوط راه
آهــن سراسری کشور شاهد رونــق اقتصادی
منطقه باشیم .وی تاکید کــرد :بــا توجه به
اهمیت و ضــرورت تسریع و بهره ب ــرداری از
پروژه های بخش حمل و نقل استان خواستار
بــرقــراری حداقل یک پــرواز روزان ــه در مسیر
تهران  -بجنورد و برعکس ،تأمین و تخصیص
اعتبار مناسب بــه منظور اتــصــال اســتــان به
شبکه بــزرگــراهــی کــشــور بــا اتــمــام بــزرگــراه
بجنورد  -جنگل گلستان طی امسال ،تکمیل
و بهره بــرداری از پروژه محور میامی ( -گرمه
 جاجرم)  -بــام  -قوچان و محور بجنورد-سنخواست بــه عــنــوان محور استراتژیک در
ترانزیت کاال ،تسریع در عملیات اجرایی راه
آهن جوین  -اسفراین -بجنورد  -شیروان و
تکمیل و اتصال قطعه جوین  -اسفراین به شبکه
راه آهن سراسری کشور طی امسال هستیم.

شرایط کسر از حقوق کارگر توسط کارفرما
برداشت از مــزد کارکنان توسط کارفرما
تحت شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است
و کارفرما نمی تواند هر زمانی که بخواهد به
طور مستقیم از مزد شاغالن برداشت کند.
از همین رو ماده  45قانون کار بیان می کند
که کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از

مزد کارگر برداشت کند:
الف-موردیکهقانونصراحت ًااجازهدادهباشد.
ب -هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده
وجهی به کارگر داده باشد.
ج -اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر
داده است طبق ضوابط مربوط.

د -چنان چه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی
اضافه پرداخت شده باشد.
و -وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر
برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی
مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
منبع :میزان
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یادداشت

قارچی که «فرشته مرگ» است

زیبایکشنده

دکتر برآبادی

متخصص و رئیس بیمارستان پورسینای آشخانه

بهار امسال یکی از فصول پربارش طی سال های
اخیر بوده که این بارش ها طبیعت زیبایی را برای
مردم به ارمغان آورده است .هر روز تعداد زیادی
از افراد رهسپار طبیعت می شوند تا از زیبایی آن
لذت ببرند ولی متاسفانه در کنار این زیبایی ها
گاهی اتفاقات ناگواری می افتد که کام مردم را
تلخ می کند ،یکی از این موارد مسمومیت بر اثر
خوردن قارچ های خودرو در طبیعت است.
خراسان شمالی و شهرستان زیبای مانه و سملقان
یکی از مناطق رویــش قــارچ هــای سمی اســت.
چندی پیش شاهد مسمومیت یک خــانــواده بر
اثر خــوردن همین قارچ ها بودم که پس از انجام
اقدامات درمانی اولیه به مرکز مسمومیتهای
شرق کشور در مشهد مقدس اعــزام شدند .باید
روی ایــن نکته تاکید کــرد کــه قــارچهــای سمی
از لحاظ ظــاهــری شباهت زی ــادی بــه قــارچهــای
خوراکی دارند و تشخیص آن ها از نوع غیرسمی
توسط افراد عادی میسر نیست و باید به این باور
غلط که سم اینگونه قارچها بر اثر پختن به شکل
کبابی یا آبپز از بین می رود پایان داد زیرا حتی
با پختن و آب پز کردن باز هم این قارچ ها سمی
میمانند و بسیار خطرناک هستند .انواع متنوعی
از این قــارچ ها وجــود دارد ،یکی از آن ها به نام
( )Amanita virosaاست که بسیار زیبا با سمی
فوق العاده کشنده است و در بازه زمانی کوتاهی
سبب مــرگ افــراد میشود به همین دلیل آن را
«فرشته مرگ» می نامند .انواع قارچ های سمی
پنج دسته عالمت می توانند ایجاد کنند .دسته
اول قارچهایی هستند که مشکالت گوارشی ایجاد
میکنند و اولین عالیم این گروه تهوع ،استفراغ
و اسهال است .دسته دوم مشکالت مغزی ایجاد
میکنند و باعث سرگیجه در هنگام راه رفتن و

اختالل در بینایی می شوند .دسته سوم قارچهایی
هستند کــه ســبــب اخــتــاالت خــونــی میشوند
و عالیم آنهـــا ،درد در ناحیه بطنی  -شکمی
و ایــجــاد زردی اســت  .گــروه چــهــارم قــارچهــای
محرک مغز هستند که مسمومیت با این قارچها
با عالیم معده ای آغــاز و به حالت خلسه منتهی
میشود .دسته پنجم قارچهای کلریفرم هستند
که عکسالعملهای گوارشی با درد شدید دارند
و باعث کاهش سریع قوا بههمراه آسیب به ماهیچه
قلب و در نهایت کما می شوند.
باید توجه داشت که عالیم مسمومیت بر اساس
میزان قارچ مصرف شده ،سن قارچ ،فصل چیدن
و همچنین واکنش بدن افــراد متفاوت است .در
صورت مصرف قارچ و بروز عالیمی مانند اسهال،
استفراغ ،دل پیچه ،لرز و ســردرد باید بالفاصله
بــه مــراکــز درمــانــی مراجعه ک ــرد .اقــدامــاتــی که
پس از خــوردن قارچ سمی باید انجام داد تخلیه
فــوری معده است که با القای استفراغ در افراد
هوشیار صورت می گیرد .برای انجام این کار فرد
باید راحت بنشیند ،دست خود را تمیز کند و در
داخل دهان فرو ببرد .انگشت میانه خود را روی
زبان به سمت گلو حرکت دهد تا به زبان کوچک
برخورد کند .با فشار انگشت به سمت پایین حالت
تهوع و استفراغ به صورت طبیعی ایجاد می شود،
فرد باید دستش را فور ًا دربیاورد تا عمل استفراغ
تعمدی انجام شود .همزمان باید بیمار را به اولین
مرکز درمانی منتقل کرد .ضمن ًا به منظور تشخیص
سریع تر پزشکان قارچ مصرفی باید همراه بیمار
ارسال شود .اما نکته آخر و مهم ترین مورد برای
حفظ سالمتی و جلوگیری از بروز هر گونه اتفاق
ناگواری این است که باید از خــوردن قارچ های
خــودرو در طبیعت خـــودداری شــود و در صورت
تمایل به مصرف قارچ اشخاص باید آن را از مراکز
معتبری که دارای پروانه بهداشتی ،تاریخ تولید و
انقضا هستند تهیه و مصرف کنند.

کشف  272تخلف زیست محیطی
صدیقی -فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی از کشف  272مورد تخلف زیست
محیطی در استان طی سال گذشته خبر داد« .علیپور» گفت272 :مورد تخلف زیست محیطی در استان کشف
شد که میزان ضرر و زیان آن بیش از  9میلیارد و  900میلیون ریال است .وی افزود :در این خصوص  404متخلف
دستگیر شدند که از آن ها 32قبضه سالح شکاری غیرمجاز  64 ،قبضه سالح شکاری مجاز و یک قبضه سالح
جنگی کشف و ضبط شد .وی خاطرنشان کرد :از جمله تخلفات زیست محیطی صورت گرفته 69 ،فقره شکار
غیرمجاز مربوط به چهارپایان 87 ،فقره زنده گیری غیرمجاز مربوط به پرندگان 128 ،مورد مربوط به شکار
غیرمجاز پرندگان 121 ،مورد مربوط به صید غیرمجاز آبزیان و  32مورد شروع به شکار بود.

اخبار

جان باختن کودک  9ساله در
پی سقوط در چاه
کودک  9ساله اهل مانه و سملقان در پی سقوط در
چاه جان باخت .به گزارش خبرنگار ما ،در پی مفقود
شدن کودک  9ساله ای در روستای کهنه جلگه از
توابع مانه و سملقان یک روز بعد اهالی پیکر بی جان
این کودک را در چاه یافتند .یکی از اهالی این روستا
در این باره به خبرنگار ما گفت :پس از مفقود شدن
کودک  9ساله اهالی با کمک نیروهای هالل احمر
به جست و جوی او پرداختند اما خبری از او نشد .روز
پس از مفقودی این کودک با توجه به این که شب قبل
او در حوالی یک چاه مشاهده شده بود میله ای آهنی
را به درون چاه هدایت کردم که با برخورد آن به جسد
کودک جست و جوها پایان یافت و جسد کودک از
چاه بیرون کشیده شد .به گفته اهالی این چاه حدود
 5متر آب دارد و پس از وقوع این حادثه روی آن بسته
شد .در خصوص چگونگی سقوط این کودک برخی
اهالی گمان می کنند که او هنگام تردد در اطراف
چاه سر خورده و به داخل آن سقوط کرده است.

واژگونی خودرو یک قربانی
گرفت

در پــی واژگــونــی خـــودروی تویوتا در جــاده فرعی
آشخانه به گرماب یک نفر جان باخت و  3سرنشین
دیگر این خودرو مصدوم شدند .به گزارش اورژانس
خراسان شمالی ،این حادثه یک شنبه شب رخ داد
و مصدومان با دو دستگاه آمبوالنس به بیمارستان
پورسینای آشخانه منتقل شدند .کارشناسان پلیس
راه علت ایــن حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه
توسط راننده خودرو اعالم کردند .همچنین بر اساس
گزارش پلیس راه استان ،طی تعطیالت گذشته در
پی برخورد خودروی وانت بار با موتورسیکلت راکب
موتورسیکلت مصدوم شد .در پی واژگونی خودرو در
محور شیروان به بجنورد نیز یک نفر مصدوم شد.

رسیدگی به پرونده عرضه
خارج از شبکه کود شیمیایی

صدیقی -مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
شمالی از رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه
کــود شیمیایی خبر داد« .سیدالموسوی» گفت:
ماموران پلیس آگاهی مانه و سملقان موفق شدند از
یک دستگاه کامیون باری  80کیسه کود شیمیایی از
نوع اوره کشف کنند .وی تصریح کرد :گزارش تخلف
از سوی مراجع انتظامی به تعزیرات حکومتی ارسال
شد و به منظور صــدور حکم در شعب ویــژه در حال
رسیدگی است.

