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 I Iهدر رفتن آب

با وجود این همه تأکید بر نبود آب ،باز هم عده ای
آب لوله کشی را در خیابان ها و کوچه ها رها می
کنند و دل شان نمی سوزد.

خبر

آب انبار زیارت ،ملی شد
عوض زاده -آب انبار شهر زیارت در فهرست آثار
واجد ارزش تاریخی ،فرهنگی (فهرست آثار ملی)
قرار گرفت.به گزارش خبرنگار ما ،مراتب ثبت این
اثر فرهنگی ،تاریخی واقع در شهر زیارت از توابع
شهرستان شیروان پس از طی تشریفات قانونی
الزم انجام و این آب انبار در فهرست مربوط ثبت
شد .بدین ترتیب و طبق قانون ،این اثر مورد حمایت
مرمت و احیای بافت های تاریخی ،فرهنگی قرار
می گیرد« .آب انبار» شهر زیارت در زمان افشاریه
بنا شده و قدمتی  300ساله دارد.آثار واجد ارزش
تاریخی و فرهنگی از ارزشهای محلی و منطقهای
بهلحاظ فرهنگی و تاریخی برخوردارند و از سوی
وزارت میراث فرهنگی معرفی می شوند و در
فهرست آثار ملی قرار میگیرند.

خراسان شمالی  ۴۲سال پیش
در روزنامه

برنامه سخنرانی درباره
انقالب
روزنامه خراسان در شماره  8603که 27
اسفند  1357به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «از شهرستان ها خبر می دهند» از
برنامه سخنرانی دربــاره انقالب در شیروان
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«بمنظور ارشــاد و بثمر رسانیدن انقالب و
پیشگیری از اخــال گریهای عناصر ضد
انــقــاب یــک سلسله سخنرانیهائی توسط
هیئت اعزامی کمیته تبلیغات امام که از قم
به شیروان وارد شده اند در طول هفته آینده
صورت می گیرد و پیرامون مفاسد رژیم سابق،
خصوصیات انقالب ،اهمیت رهبری در اسالم
و شرایط رهبری در اسالم ،امتیازهای جامعه
اسالمی و همچنین خطراتی که ممکن است
انقالب اسالمی را تهدید نماید بیان خواهند
داشت».

پنج شنبه  ۲۶تیر  ۲۴ 1399ذی القعده  14۴۱شماره ۳۳۲۰

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سیل خسارت در ۳شهرستان
محمد آگاهی -بارش شدید باران و وقوع سیل طی
 ۲روز گذشته به برخی راه های روستایی و زمین
های کشاورزی  ۳شهرستان مانه و سملقان ،بجنورد
و شیروان خسارت وارد کــرد و موجب اختالل در
رفت و آمد اهالی و خودروها شد .مدیرکل مدیریت
بحران اســتــانــداری خــراســان شمالی با اعــام این
مطلب به خبرنگار ما اظهارکرد :بارش های شدید
طی  2روز در شهرستان های بجنورد و مانه و سملقان
خسارت هایی را به راه های فرعی و همچنین مزارع
کشاورزی وارد کرده است که کارشناسان مربوط در
حال احصای میزان خسارت های وارد شده هستند.
«نظری» افزود :بارش باران در روستای شیرآباد مانه
و سملقان باعث شد قسمت هایی از جــاده فرعی
این روستا که سال گذشته دچــار خسارت و ترمیم

شده بود امسال دوبــاره دچــار خسارت شود ضمن
این که به مزارع کشاورزی این منطقه نیز خسارت
هایی وارد شده است .وی خاطرنشان کرد :بارش
های سیل آسای باران به بخش مرکزی بجنورد نیز
در بخش راه های فرعی و مزارع کشاورزی خسارت
هایی وارد کرده است که پس از برآورد میزان خسارت
اعالم خواهد شد« .نظری» همچنین از اعالم وضعیت
نارنجی در استان تا روز جمعه خبر داد و گفت:
مدیریت بحران استان به تمام دستگاه ها در خصوص
احتمال بارش و سیالبی شدن مسیل ها و همچنین
بارش تگرگ هشدار داده و آمــاده باش اعالم کرده
است.گزارش خبرنگار ما از راز و جرگالن نیز حاکی
است روز گذشته در مسیر بجنورد به راز و جرگالن
در محدوده روستای باران آباد (در حوزه استحفاظی

روز سوم توزیع مرغ به نرخ تنظیم بازار

مانه و سملقان) به سمت تنگه ترکمن به دلیل ورود
شن و ماسه از روی تپه ها به درون جاده تردد کند
شد .ورود شن به جاده در این نقطه باعث شد یک
طرف مسیر بسته شود و خودروها به نوبت در قسمت
دیگر جاده تردد کنند.طبق اعالم قرارگاه مدیریت
بحران راه ــداری و حمل و نقل جــاده ای خراسان
شمالی به علت جاری شدن سیل و آبگرفتگی سطح
جاده ،محور روستایی سریوان در شهرستان بجنورد
مسدود و با فروکش کردن سیل ،تردد برقرار شد.
فرماندار مانه و سملقان به همراه مدیر کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان و تعدادی از مدیران
شهرستانی صبح دیــروز از مناطق سیل زده بخش
مرکزی (روســتــاهــای شیرآباد ،مالحسن و نجف)
بازدید کردند .همچنین به گزارش خبرنگار ما سیل

عصر دیروز در روستای حلوا چشمه بخش قوشخانه
شیروان موجب اختالل در تردد اهالی شد.

 I Iاحتمالسیالب

در همین حال اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
با پیش بینی تداوم بارش ها و کاهش دما ،با توجه به
رگباری بودن بارش ها ،در خصوص احتمال سیالبی
شــدن مسیل هــا در منطقه هــشــدار داد .بــه گفته
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان،
پدیده غالب تا جمعه وزش باد ،افزایش ابر و در پاره ای
از نقاط رگبار و رعد و برق خواهد بود« .هادی زاده» با
اشاره به این که دما تا صبح جمعه  4درجه کاهش می
یابد ،افزود :با تقویت ناپایداری ها و با توجه به رگباری
بودن بارش ها احتمال آب گرفتگی معابر و سیالبی
شــدن مسیل هــا در منطقه وجــود دارد .براساس
اعالم هواشناسی استان طی 24ساعت منتهی به
صبح چهارشنبه ،بیشترین میزان بارندگی مربوط به
ایستگاه های ارکان با  30.4میلی متر ،تنگه ترکمن با
 15.3میلی متر و بجنورد با  2.8میلی متر بود.

کاهش دادن ــد ،اعــام کــرد :مرغی که از سوی
مرغدار توزیع می شود افت می خورد و سود آن
کاهش پیدا می کند.
وی ادامه داد :روز چهارشنبه به ما اعالم شد که
باید از سودمان بگذریم تا مرغ با قیمت دولتی
عرضه شــود ،این در حالی است که ما مستاجر
هستیم و با ایــن سودها حتی اجــاره مغازه نیز
تامین نمی شود .وی با بیان این که هم اکنون
پالستیک برای بسته بندی به کیلویی  22هزار

تومان رسیده است ،اضافه کرد :به دلیل مسائلی
که در چند روز گذشته ایجاد شده تنها کارگر
مغازه را نیز بیکار کرده ام ،زیرا نمی توانم هزینه
مغازه را تامین کنم.
وی که به شدت گالیه مند و ناراحت بود خواستار
رسیدگی مسئوالن به موضوع شد.
وی مدعی شد :مرغ را کام ً
ال تمیز دریافت نکردم و
امعا و احشای درون مرغ و چربی های اضافه جدا
نشده بود.

آگاهی -عملیات اجرایی توسعه ساختمان اداره
کل هواشناسی خــراســان شمالی روز گذشته با
حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور آغاز شد
و همچنین تا  2ماه آینده سامانه هشدار سیل در
استان راه اندازی می شود .به گزارش خبرنگار ما،
روز گذشته در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و
رئیس سازمان هواشناسی کشور طی تفاهم نامه
همکاری استانداری خراسان شمالی با سازمان
هواشناسی کــشــور ،ایــن  2مــوضــوع اع ــام شد.
«سحر تاجبخش» پس از سفر به بجنورد یکی از
برنامههای اصلی ســازمــان هواشناسی کشور را
توسعه هواشناسی کاربردی در حوزههای مختلف

بیان کرد .وی اظهار کرد :رخداد پدیدههای جوی
طی سال های اخیر بهصورتهای مختلف همچون
بارشهای شدید ،سیالبها ،توفانهای گرد و خاک
و تغییرات قابلمالحظه دما نشان از تغییر اقلیم دارد
که باید بررسیهای الزم در این زمینه انجام شود.
به گفته «تاج بخش» از اسفند سال گذشته به مدت
 ۶۰روز در کشور  ۸۵مورد جاری شدن سیالب به
ثبت رسیده که این تنها از ناحیه سازمان هواشناسی
بوده و به طور متوسط در هر روز  ۱,۴مورد سیالب
در کــشــور رخ داده اســــت.وی تصریح ک ــرد :راه
اندازی سامانه ملی هشدار سیل در دستور کار این
سازمان است و در چند استان کشور نیز به صورت

نقطه ای اجرا شده اما تحقق آن در همه استان ها
به اعتبارات ویژه و توجه خاص مسئوالن نیاز دارد.
استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه خواستار
آن شد که در شهرستان های فاقد پست سازمانی،
تشکیالت اداری و نیرو در ایستگاه های هواشناسی
احصا شود تا بتوانیم از سازمان هواشناسی کشور
سهمیه جــذب نیرو را دریــافــت کنیم«.شجاعی»
همچنین دستور داد احداث ایستگاه هواشناسی
در شهرستان گرمه توسط فرماندار این شهرستان
پیگیری شود.
وی خــاطــرنــشــان کــــرد :بــنــا بــر اعــــام ســازمــان
هواشناسی اســتــان ایستگاه هــای هواشناسی
شیروان و مانه و سملقان فاقد آب شرب هستند که
با تانکر آب رسانی می شوند ،شأن دولت و نظام را
نباید زیر سوال ببرید ،کارمند دولت را «تانکری»
نکنید ،همچنین نگاه ما این نباشد که وجود چنین

مسائلی اشکالی ندارد .به گزارش خبرنگار ما ،پس
از امضای تفاهم نامه همکاری استانداری خراسان
شمالی با سازمان هواشناسی کشور کلنگ توسعه
ساختمان اداره کل هواشناسی استان در این اداره
کل به زمین زده شد.رئیس سازمان هواشناسی
کشور همچنین ضمن بازدید از اداره و ایستگاه
هواشناسی فاروج ،به بررسی مسائل و مشکالت این
اداره پرداخت .دکتر «سحر تاجبخش» در این بازدید
پیگیری های الزم را در راستای رفع مشکالت سند،
تغییر کاربری زمین و تکمیل ساختمان هواشناسی
این شهرستان خواستار شد.
وی افزود :در این راستا مقرر شد شهرداری این شهر
در یک ماه زمین مورد نظر را برای ساخت از آستان
قدس تحویل بگیرد و ساختمان اداره را مطابق با
استانداردهای مورد نظر هواشناسی احداث و تا 22
بهمن امسال تکمیل کند و به این اداره تحویل دهد.

اعتراض تعدادی از کارگران
بازنشسته در خصوص پایین
بودن مستمری

روز گذشته تعدادی از کارگران بازنشسته استان با
حضور در مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان
خواستار همسان ســازی حقوق هــا بــا کارکنان
لشکری و کشوری شدند .به گزارش خبرنگار ما،
این تعداد از کارگران بازنشسته استان با اشاره به

تورم  41درصدی در جامعه ،به پایین بودن میزان
مستمری ماهانه خود اعتراض داشتند .معترضان
همچنین با ادعــای تبعیض میان خود و کارکنان
لشکری و کشوری خواستار همسان سازی حقوق
هــای بازنشستگان کــشــوری و کــارگــران بودند.

بر اســاس اظهارات این کارگران که از کارگران
بازنشسته کارخانه های استان بودند ،مستمری
پرداختی هم اکنون جوابگوی هزینه حداقلی
زندگی آنــان اســت و مسئوالن امــر باید تدبیری
بیندیشند.

مرغ بر مدار مصوبه
روز گذشته مــرغ در اســتــان بــرای سومین روز
متوالی با نرخ تنظیم بازار توزیع شد اما به گفته
«قــاســم زاده» رئــیــس اتــحــادیــه مــرغ فــروشــان و
قصابان بجنورد ،مرغداران مرغ را کیلویی 14
هــزار و  800تومان فاکتور کردند که ایــن امر

موجب اعتراض کسبه بجنورد شد و کشمکش
هایی بین مرغداران و مرغ فروشان (تولید کننده
و عرضه کننده) ایجاد شد.یکی از مرغ فروشان
با بیان این که روز چهارشنبه سود مرغ فروشان
را کم کردند و از  10تا  12درصــد به  3درصد

استان در آینده برخوردار می شود

سامانه هشدار سیل

اخبار
همه رعایت کنیم

ادامه وضعیت هشدار در استان

خراسان شمالی برای دومین روز متوالی در وضعیت هشدار
کرونایی قرار گرفت تا بر این نکته مهم یک بار تاکید شود
که رعایت پروتکل های بهداشتی توسط همه ما به خصوص
زدن ماسک ضروری است .دکتر «الری» سخنگوی وزارت
بهداشت روز گذشته گفت :استان هــای تهران ،فــارس،
اردبــیــل ،اصفهان ،الــبــرز ،خــراســان جنوبی ،سیستان و
بلوچستان ،کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان ،همدان،
یزد و خراسان شمالی در وضعیت هشدار قرار دارند.

سقوط مرگبار در مهنان
یک چوپان از ارتفاعات روستای مهنان بجنورد سقوط کرد
و جان باخت .به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم منابع
مطلع در پی گزارش سقوط یک چوپان از ارتفاعات کردک
روستای مهنان بجنورد نیروهای امــدادی در محل حادثه
حاضر شدند و مرد  50ساله را به مرکز درمانی منتقل کردند
اما فرد مصدوم به علت شدت جراحات وارد شده جان باخت.

آتش سوزی یک انبار گندم
نجفیان -حدود  ۵تن گندم در انباری در روستای اردغان
دهستان میالنلوی بخش مرکزی اسفراین ،سحرگاه
چهارشنبه دچار آتش سوزی شد« .حمید قهرمانلو» رئیس
اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسفراین
گفت :با اطفای حریق از سرایت آتــش به انبار ذخیره
نفت و گازوئیل در مجاورت این انبار ،جلوگیری شد .وی
خاطرنشان کرد :این حادثه تلفات جانی نداشته و علت
وقوع آن در دست بررسی است.

برخورد قانونی با محتکران و
گران فروشان

میم پرور -رئیس دادگستری فاروج از برخورد قانونی،
محکم و مستمر با محتکران ،کم فروشان ،گران فروشان
و واحدهای صنفی و افــرادی که پروتکل های بهداشتی
را رعایت نمی کنند و در شهرستان بــدون ماسک تردد
می کنند ،خبر داد« .جعفری» در جلسه شورای پیشگیری
از وقوع جرم این شهرستان اظهارکرد :با توجه به شیوع
گسترده ویروس کرونا از برگزاری مجالس عزا و عروسی و
سایر تجمعات جلوگیری شود و با افرادی که مسائل مربوط
را رعایت نکنند برخورد خواهد شد« .صفدری» دادستان
فاروج نیز با اشاره به ضرورت افزایش گشت های مشترک
گفت :این اقــدام در راستای پیشگیری از شیوع ویروس
کرونا و باال بردن ضریب ایمنی مردم این شهرستان انجام
می شود و با متخلفانی که این مصوبه را رعایت نمی کنند
برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

