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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

با افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال اتفاق افتاد؛
لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

یک راه روستایی

راه روستای «آب باریک» جلگه شوقان بسیار باریک
است و مشکل دارد .لطف ًا مسئوالن توجه کنند.

رفتار نامناسب با ارباب رجوع

رفتار برخی کارکنان اداره کل امــور مالیاتی با
ارباب رجوع نامناسب است.

خبر
بنا بر تصمیم ستاد استانی مبارزه با
کرونا صورت گرفت؛

تعطیلی سینماهای استان

سینماهای خراسان شمالی بنا بر تصمیم ستاد
استانی مــبــارزه با کرونا تا اطــاع ثانوی تعطیل
شد«.حیدری» معاون هنری اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان در گفت و گو با خبرنگار ما
با بیان این مطلب افزود :فعالیت های هنری دیگر
شامل آموزشگاه های آزاد هنری با رعایت پروتکل
های بهداشتی پابرجاست« .سیدی زاده» مسئول
آفرینش هــای ادبــی حــوزه هنری اســتــان نیز از
تعطیلی تمام جلسات آفرینش های ادبی به دلیل
وضعیت موجود استان در شرایط کرونایی خبر داد.

خراسان شمالی  ۴۲سال پیش
در روزنامه

برپایی نمایشگاه اسالید
و تصاویر شهدای انقالب
اسالمی در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  8575که 23
بهمن  1357به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  3از برپایی نمایشگاه اسالید و تصاویر
شهدای انقالب اسالمی در بجنورد خبر داد.
در این مطلب می خوانیم« :از دو هفته پیش
نمایشگاهی از اسالید و طرحها [وتصاویر]
شهیدان راه انقالب اسالمی ،پخش نوار و
انــواع پوسترهای انقالبی در سالن [یک]
دبیرستان در بجنورد تشکیل که بطور صبح
و عصر همه روزه تعداد زیــادی از طبقات
مختلف از آن بــازدیــد می کنند بخصوص
نمایش اسالید که مورد توجه قرار گرفته و
روزانه  4سئانس به معرض نمایش گذاشته
می شود».

عقب افتادن استان از میانگین کشوری
خراسان شمالی در مشارکت اقتصادی قابل دفاع است
بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در خراسان
شمالی در بهار امسال نسبت به بهار پارسال افزایش و
نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال کاهش یافته
است ،به عبارتی استان در خصوص کاهش دادن نرخ
بیکاری از میانگین کشوری عقب مانده است .نتايج
طرح آمارگيری نيروی كار در بهار  1399روز گذشته

از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن،
نرخ بیکاری در خراسان شمالی نسبت به مدت مشابه
سال قبل  4درصد افزایش یافته ،ضمن این که نرخ
بیکاری در این استان از میانگین کشوری آن 2.2
درصد بیشتر است؛ به تعبیری تالش ها در خراسان
شمالی برای رسیدن به میانگین کشوری نرخ بیکاری

مرغ دیروز طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه شد

پرواز معکوس مرغ با  ۲بال اما و اگر
شیری -مرغ دیروز طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار
عرضه شد ولی با اما و اگر .از روز شنبه دو سازمان
جهاد کشاورزی و صمت در تالش هستند قیمت مرغ
با نرخ مصوب در بازار عرضه شود و عالوه بر مخالفت
مرغداران با نرخ مصوب ،کشتارورزان هم که مرغ را
با نرخ های باالتر از دیگر استان ها تهیه کرده بودند
مخالف عرضه مرغ با نرخ مصوب بودند به طوری که
روز یک شنبه تنها یک کشتارگاه با حمایت جهاد
کــشــاورزی بــرای عرضه مــرغ با نــرخ مصوب اعالم
آمادگی کرد و دیگر کشتارگاه ها با این که کشتار
انجام داده بودند روز یک شنبه اجازه توزیع نداشتند
و روز گذشته (دوشنبه) هم با همکاری مرغ فروشان
مرغ های آن ها در بازار توزیع شد و با نرخ مصوب به

دست مصرف کننده رسید.در حالی که روز گذشته
مرغ مورد نیاز بجنورد تأمین شده بود اما این بار
فروشندگان گالیه هایی داشتند .یکی از آن ها
گفت :با این که  10درصد سود قانونی برای اصناف
در نظر گرفته شده است اما تا مدتی با  7درصد و بعد
با  4و  3درصد سود ،مرغ را عرضه کردیم که به نوعی
اجحاف در حق فروشنده است.
وی خاطرنشان کرد :برای این که بازار مرغ به دلیل
افزایش قیمت ها مدتی نا به سامان بود ،روز دوشنبه
فقط به منظور همکاری از سود خود گذشتیم و مرغ
با نرخ  15هزار و  200تومان توزیع شد و با نرخ 15
هزار و  500تومان به دست مصرف کننده رسید.
وی خاطرنشان کرد :هم اکنون برای این که مرغ

مدیرکل حفظ آثار از تالش ها برای تدوین دایرة المعارف دفاع مقدس خبر داد

خاطرات سراسر افتخار استان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از
تالش ها برای تدوین دایرة المعارف دفاع مقدس در
استان خبر داد تا خاطرات سراسر افتخار خراسان
شمالی جمع آوری شود.سرهنگ «امیری» در گفت

و گــو بــا خبرنگار مــا بــا بیان ایــن کــه در
نخستین جلسه ســال گذشته
 850میلیون تومان اعتبار
برای این دایرة المعارف

با توافق شهرداری با مالکان  3منزل صورت گرفت؛

بازگشایی بن بست ناظرآباد
چندی پیش مهندس «زارعی» شهردار بجنورد در
دیدار حجت االسالم «ولی زاده» سردبیر روزنامه
هــای استانی خــراســان ،از توقف پ ــروژه منطقه
ناظرآباد به خاطر وجود  3منزل مسکونی خبر داد
و گفت که عملیات زیباسازی و آسفالت یک محله

معطل  3منزل مسکونی است.اما اکنون و تنها با
گذشت چند روز ،زمزمه توافق شهرداری بجنورد با
مالکان این  3منزل شنیده می شود تا بازگشایی در
بن بست ناظرآباد صورت گیرد و می توان گفت که
شهرداری یکی از گره های کور پروژه های شهری

نتیجه بخش نبوده و در این زمینه استان از قافله
کشوری عقب افتاده است .طبق آن چه توسط درگاه
ملی آمار منتشر شده است نرخ بیکاری ،مشارکت
اقتصادی و نسبت اشتغال در خراسان شمالی در
بهار امسال به ترتیب 44.3 ،12و  39درصد بوده
است .در جدول شاخص های عمده بازار كار جمعیت
 15ساله و بیشتر در بهار  1399در مقایسه با بهار
 ،1398نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در
خراسان شمالی به ترتیب  5.5و  6.8درصد کاهش
را نشان می دهد .بر این مبنا نرخ مشارکت اقتصادی
و نسبت اشتغال در این استان طی بهار امسال از
میانگین کشوری آن به ترتیب  3.3و  2.1درصد باالتر
اعــام شده است.میانگین نرخ بیکاری ،مشارکت

با نرخ مصوب عرضه شود ،هر روز افراد از زنجیره
تولید تا مصرف از حقوق خود صرف نظر می کنند
در حالی که باید چاره ای اساسی اندیشیده شود.
یکی دیگر از مرغ فروشان نیز در این باره گفت :روز
دوشنبه با عرضه مرغ با نرخ  15هزار و  500تومان
فروشندگان و توزیع کنندگان متضرر شدند اما برای
روزهای آینده باید برنامه ریزی شود.وی خاطرنشان
کرد :برای این که متضرر نشویم باید هر کیلو مرغ
به قیمت  14هــزار و  500تومان توزیع شود و به
نرخ  15هزار و  500تومان به دست مصرف کننده
برسد.نماینده کشتارورزان استان نیز گفت :مرغ
مورد نیاز استان در روز دوشنبه به هر طریقی تامین
شد اما برای روزهای بعد سازمان جهاد کشاورزی
باید اعالم بار کند تا بتوانیم بارگیری و کشتار انجام
دهیم«.جین چی» با بیان این که روز دوشنبه مرغ
هایی را که از قبل کشتار کرده بودیم با قیمت «ضرر»
در بازار توزیع کردیم ،افزود :برای تأمین مرغ روز سه

اقتصادی و نسبت اشتغال در کشور طی بهار امسال
به ترتیب  41 ،9.8و  36.9درصد بود .طبق بررسی
ها ،در بهار امسال ،خراسان شمالی هشتمین استان
دارای باالترین نرخ بیکاری ،ششمین استان دارای
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی و نهمین استان
دارای بیشترین نسبت اشتغال در کشور بود.الزم به
یادآوری است ،نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت
اقتصادی) عبارت اســت از نسبت جمعیت فعال
(شاغل و بیکار)  15ساله و بیشتر به جمعیت در سن
کــار  15ساله و بیشتر ،ضــرب در  ،100همچنین
نسبت اشتغال عبارت است از نسبت جمعیت شاغل
 15ساله و بیشتر به کل جمعیت در سن کار  15ساله
و بیشتر ،ضرب در . 100

شنبه هم باید شب کشتار کنیم و برای عرضه در بازار
باید برنامه ریزی های اساسی وجود داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خـــراســـان شــمــالــی نــیــز گفت:
تصمیم داریم پیشنهاد دهیم اگر
طی چند روز آینده قیمت مرغ
همچنان باال باشد ،با تحویل نهاده از مرغداران
حمایت کنیم تا مــرغ هــای شــان را با نــرخ مصوب
بدهند و متضرر نشوند«.یوسفی» افزود :چنان چه
مشکل قیمتی مرغ برطرف نشود و همچنان گران
باشد ،به طور حتم باید تصمیمی در سطح ملی یا در
ستاد تنظیم بازار کشور گرفته شود.وی اضافه کرد:
ما تنها چند روز می توانیم به ازای مابه التفاوت
قیمت ،به مرغداران نهاده تحویل دهیم اما بیشتر از
آن از عهده ما هم خــارج اســـت.وی اضافه کرد:
امیدوارم برای این که مشکلی در بازار مرغ نداشته
باشیم ،مرغداران همکاری الزم را داشته باشند.

که به نقش استان در دوران دفاع مقدس می پردازد،
مــصــوب و مــقــرر شــد در مرحله نخست 200
میلیون تومان اعتبار به این طرح اختصاص
یابد ،تصریح کرد :این طرح قرار بود  2ساله به
سرانجام برسد اما بعید به نظر می رسد طرحی
که از سال گذشته آغاز شده است ،سال آینده به
اتمام برسد.وی با بیان این که 470
مدخل در گروه اجتماعی ،نظامی
و شخصیتی برای این طرح در

را باز کــرده است.شهرداری بجنورد پس از آغاز
پــروژه به سازی در ناظرآباد ،برای اتمام کارهای
عمرانی که قولش را داده بود به خاطر  3ملک به
بن بست رسید و پس از پیگیری ها ،صاحبان ملک
ها پای میز توافق حاضر شدند تا با ارائه بسته های
تشویقی شهرداری ،مشارکت آن ها برای توسعه
منطقه جلب شــود و پس از توافق ،ماشین آالت
شهرداری برای تخریب  3ملکی که مسیر خیابان
اصلی این منطقه را مسدود کرده بود ،در منطقه

نظر گرفته شده است و بر اساس این مداخل برای
آماده سازی آن اقدام می شود ،افزود :تمام اقدامات
انجام گرفته از سوی استان در دوران دفاع مقدس در
این دایرة المعارف گنجانده می شود.
وی ادامه داد :رقم اعتباری مربوط به سال گذشته
بــود ،اما با توجه به شرایط فعلی مقرر شد مبلغ را
مشخص و نیازهای مان را برآورد کنیم و با بهره گیری
از ظرفیت ادارات و استادان دانشگاه کار پخته تری
را ارائه دهیم.

ناظرآباد حاضر شدند.شهردار بجنورد با ابــراز
خرسندی از مشارکت بــاالی اهالی و شوقی که
ساکنان این محله برای دریافت خدمات شهرداری
دارنــد ،به این نکته اشــاره کرد که بازگشایی این
مسیر می تواند عالوه بر تسهیل در تردد و تکمیل
پ ــروژه فــاضــاب شهری شــرایــط را بــرای تکمیل
آسفالت منطقه مهیا سازد.
به گفته مهندس «زارعی» ،توافق با مالکان در قبال
معاوضه ملک و پرداخت وجه نقد صورت گرفت.

اخبار
ورود کووید  ۱۹به حریم اطفال معصوم

 5کودک مقتول کرونا در
استان

شیری -کووید  ۱۹به حریم اطفال معصوم در
استان ورود کرد .سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت 5 :کودک از
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون در استان فوت
کرده اند.دکتر «سیداحمد هاشمی» اضافه کرد:
از ابتدای شیوع ویــروس کرونا تاکنون  5کودک
صفر تا  9ساله در استان بر اثر کرونا فوت کردند
که  3کودک بیماری زمینه ای داشتند.وی افزود:
با توجه به اهمیت موضوع و موج دوم شیوع ویروس
کرونا توصیه می شود مردم حتم ًا اخبار مربوط به
این بخش را از کانال های رسمی وزارت بهداشت
و دانشگاه علوم پزشکی پیگیری کنند.وی اظهار
کــرد :اخباری را که از طریق ایــن منابع منتشر
نشود تأیید نمی کنیم .متأسفانه در موج دومی که
دچار آن هستیم شایعات زیاد شده است و مجبور
هستیم بر این موضوع تأکید کنیم.وی خاطرنشان
کــرد :متأسفانه در اخبار ناموثق انــواع داروهــا و
دستورالعمل ها پیشنهاد می شود که هیچ کدام را
تأیید نمی کنیم.

منتظر باران باشید
صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل
هواشناسی استان بیانگر احتمال بــارش بــاران و
رگبار پراکنده تا پنج شنبه در استان است .به گفته
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان،
پدیده غالب در استان تا پنج شنبه ،وزش باد گاهی
شدید ،افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق
و بــارش پراکنده بــاران خواهد بــود« .عظیم زاده»
اعالم کرد :از لحاظ دمایی تا پنج شنبه تغییرات
قابل مالحظه ای در استان نداریم .براساس اعالم
هواشناسی استان طی  24ساعت منتهی به صبح
روز دوشنبه ،بیشترین میزان بارندگی مربوط به
ایستگاه رباط قره بیل با  17.8میلی متر بود.

بدون تیتر
ﺍ ﺍاز ابتدای امسال تاکنون  98فــراورده بدون
عالمت استاندارد ،فاقد کد  ۱۰رقمی و مشکوک
به جعل عالمت استاندارد در استان شناسایی
و توقیف شدند .به گفته «مهمان نــواز» مدیرکل
استاندارد خراسان شمالی ،در این مدت توسط
کارشناسان ایــن اداره کل بیش از هــزار و300
بازرسی و  79نمونه برداری انجام و منجر به کشف
اقالم مذکور شد.

بر اساس ارزیابی های انجام شده نهاد ریاست جمهوری در برگزاری دیدارهای مردمی صورت گرفت؛

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
خراسان شمالی بر سکوی دوم کشوری
جواد حشمتی

در ارزیابی های انجام شده مرکز ارتباطات مردمی
نهاد ریاست جمهوری ،اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری خراسان شمالی در میان ادارات کل
منابع طبیعی و آبخیزداری سراسر کشور رتبه
دوم را در برگزاری دیدارهای مردمی داشته است
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ابراز
کرد :از کل مساحت دو میلیون و  ۸۳۲هزار و
 ۵۲۹هکتاری استان ،مساحتی حدود دو میلیون
و  ۳۳هزار و  ۶۶هکتار یعنی حدود  ۷۲درصد
آن را منابع طبیعی تشکیل می دهد و در این
میان مساحت مراتع استان حدود یک میلیون و
 ۴۱۴هزار و  ۸۵۰هکتار ( ۷۰درصد) ،مساحت
جنگل های استان برابر با  ۴۳۴هــزار و ۵۵۰
( ۲۱درصد) و مساحت بیابان ها و اراضی بیابانی
حدود  ۱۸۳هزار و  ۶۳۶هکتار ( ۹درصد) از کل
مساحت منابع طبیعی استان است.

مساحت جنگل های استان:

مدیر کــل منابع طبیعی و آبــخــیــزداری استان
همچنین گفت :سطح كــل جنگل هــا و بیشه
زارهای خراسان شمالی 434550هكتار برآورد
شده است كه از این سطح 19211/29هكتار
جزء جنگل های انبوه و  116570/49هكتار
جــزء جنگلهای نیمه انبوه و 285239/16
هكتار جــزء جنگل هــای تنک و سطحی بالغ
بـــر 3718/60هكتار جــزء جنگل هــای دست
كاشت و  9810/43هكتار تحت عنوان بیشه
زار و درختچه زار طبقه بندی شده است.

مساحت مراتع استان :

مــهــنــدس «وح ــی ــد» افـــــزود :ســطــح كــل مــراتــع
اس ــت ــان 1414850هكتار ب ــرآورد شــده است
كه میزان  112615هكتار (معادل 8درصد)
آن جــزء مراتع خــوب تا عالی و سطحی معادل
 627244هكتار (معادل  44درصــد) آن جزء
مراتع متوسط و بقیه به مساحت 674991
هكتار (معادل 48درص ــد) جــزء مراتع فقیر تا
خیلی فقیر است و به طور كلی در مقایسه با مراتع

و در سال  ۹۸هم بر اساس بخشنامه ابالغ شده
استاندار خراسان شمالی ،برگزاری دیدارهای
مردمی ،مورد تاکید مرکز ارتباطات مردمی نهاد
ن راستا
ریاست جمهوری است و اینارزیابی در ای 
صورتگرفته است.مهندس «حسن وحید» مدیر
کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی
در این راستا از مجموعه بزرگ این اداره کل که

تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار داده
اند تقدیر و تشکر کرد.الزم به ذکر است مالقات
های مردمی با مدیر کل در سال  98در سه ماهه
اول (فصل بهار) برابر  34مورد ،در سه ماهه دوم
(تابستان)  42مورد ،سه ماهه سوم (پاییز) 65
مورد و سه ماهه چهارم (زمستان)  58مورد و
جمع ًا در کل سال  199مورد بوده است.

كل كشور ،مراتع استان (حدود1/67درصد) از
مراتع كل كشور را شامل می شود .

زیرزمینی نفوذ می كند و  1/32میلیارد متر
مكعب رواناب سطحی سالیانه به اشكال مختلف
جاری و از استان خارج می شود.
به گفته وی ،متوسط فرسایش در استان 17/5
تن در هكتار در سال و میزان كل فرسایش آبی در
استان  32/5میلیون تن در سال است.

بیابان های استان

وی ابراز کرد :خراسان شمالی دارای183636
هكتار از اراضــی در مناطق بیابانی اســت كه
معادل  153410از مساحت كل اراضی تحت
تاثیر فرسایش بادی كشور است .

حوضه های آبخیز اصلی استان:

وی ادامه داد :خراسان شمالی دارای سه حوضه
آبخیز اصلی شامل حوضه آبخیز اترك ،كال شور
وگرگان رود است.
مساحت حوضه های مذكور :
-1اترك  1،491،324هكتار
-2كال شور  1،227،682هكتار
-3گرگان رود  99،235هكتار
در این استان  3رودخانه اصلی جریان دارد كه
مشخصات كلی آن ها به شرح ذیل است:
*رودخانه اترك به طول  211كیلومتر
* رودخانه كال شور به طول  195كیلومتر
* رودخانه گرگان رود به طول  40كیلومتر
وی تصریح کــرد :میزان كل آب حاصل از
بارندگی سالیانه در سطح استان 8/3
میلیارد متر مكعب برآورد می شود كه با
توجه به  6/1میلیارد متر مكعب تبخیر
و تعرق محاسبه شــده ،از
 2/2میلیارد متر
مكعب بارندگی
مفید سالیانه،
 0/88مــتــر
مكعب آن به
مـــنـــابـــع آب

از کل مساحت دو میلیون و ۸۳۲
هزار و  ۵۲۹هکتاری استان،
مساحتی حدود دو میلیون و ۳۳
هزار و  ۶۶هکتار یعنی حدود
 ۷۲درصد آن را منابع طبیعی
تشکیل می دهد

