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اخبار

بازار مرغ در انتظار تصمیمات قاطع

مرغ از یخچال ها پر کشید!

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

 I Iبی توجهی به پارک

برخی رانندگان رو به روی در منازل شهروندان
پــارک و بــرای صاحبان آن ها مشکل ایجاد می
کنند .کــاش از پــارک خــودروهــا در کوچه های
هسته مرکزی شهر بازدید و با متخلفان برخورد
شود.

 I Iبوروکراسی اداری

 15سال است که در بنیاد شهید اسفراین برای
بیماری شیمیایی ام پــرونــده تشکیل داده ام اما
همچنان در بــوروکــراســی اداری مــانــده اســت و
مسئوالن بعد از هر بار پیگیری می گویند که پرونده
در دست اقدام و از تهران جواب نیامده است.

 I Iتنوع کم نان

تنوع نان در بجنورد زیاد نیست ،به عنوان مثال
تعداد نانوایی های لواش بسیار کم است .مسئوالن
در این خصوص چاره اندیشی کنند.

 I Iیک سوال از اداره کل راهداری

چرا اداره کل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای
برای فعالیت سواری های مجاز در مسیر بجنورد
به استان گلستان همانند بجنورد به مشهد اقدام
نمی کند؟

 I Iنظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی

نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در سفره
خانه ها و مراکز عرضه غذا باید بسیار بیشتر شود.
برخی کارکنان این گونه مراکز از ماسک استفاده
نمی کنند.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

آموزش عکاسی و فیلم
سازی در بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  9074که 23
آبـــان 1359به چــاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  6از آموزش عکاسی و فیلم سازی در
بجنورد خبر داده اســت .در این مطلب می
خوانیم« :به گزارش روابط عمومی اداره کل
فرهنگ خراسان کالس آمــوزش عکاسی و
فیلم سازی در اداره فرهنگ بجنورد تشکیل
شد .عالقمندان میتوانند جهت ثبت نام و
کسب آگاهی بیشتر تا پایان آبانماه جاری
به اداره فرهنگ شهرستان بجنورد مراجعه
کنند .اضافه مینماید کالس فوق از اول آذر
ماه کار خود را آغاز خواهد کرد».

شیری -در دومین روز از اجرای مصوبه جدید تنظیم
بازار ،مرغ  19هزار و  755تومانی نه تنها باز هم به
بازار نرسید بلکه مرغ به نرخ آزاد هم در بازار استان
از جمله در بجنورد و شیروان وجود نداشت و همان
میزان اندک موجودی یخچال های مرغ فروشی ها،
در ساعات اولیه صبح تمام شده بود و به نوعی شاهد
آشفتگی در بازار مرغ بودیم و ضرورت چاره اندیشی
و اتخاذ تصمیمات مناسب و قاطع در این خصوص
کام ً
ال احساس می شود.
مشاهدات خبرنگار ما نشان می دهــد بسیاری از
واحدهای صنفی به دلیل خالی بودن یخچال های
شان قبل از ظهر تعطیل کرده بودند و همین مسئله
باعث نگرانی بسیاری از شهروندان شــده بــود به
طوری که روز گذشته تعداد زیادی از آن ها با تحریریه
«خراسان شمالی» تماس گرفتند و از کمبود مرغ و
تعطیلی واحدهای صنفی خبر دادند.
بر اســاس آمــارهــای اعالمی از ســوی متولیان امر،
میزان مصرف روزانــه مرغ استان  55تن است که
جهاد کشاورزی در جلسه تنظیم بازار ابتدا به تأمین
 50تن و بعد  30تن متعهد شده بود اما روز گذشته
هم مانند روز سه شنبه تنها  12تن مرغ تنظیم بازار
در برخی فروشگاه های بــزرگ استان توزیع شد و
با تأمین نشدن مرغ به نرخ آزاد یخچال های مرغ
فروشی ها خالی ماند.
یکی از شهروندان که صبح روز گذشته برای خرید هر
کیلو مرغ  25هزار تومان پرداخت کرده بود ،گفت:
با این که تصور می کردم بتوانم مرغ به نرخ کمتر از

 20هزار تومان تهیه کنم اما قیمت آن باالی  25هزار
تومان بود و فروشنده دلیل آن را تأمین نشدن مرغ
مطرح کرد.
یکی دیگر از شهروندان هم که موفق به تهیه مرغ گرم
نشده بود ،گفت :در حالی که قرار بود مرغ به نرخ
 19755تومان عرضه شود ،روز چهارشنبه با یخچال
های خالی مرغ فروشی ها مواجه و ناگزیر به تهیه مرغ
های بسته بندی با قیمت بسیار باال از یک فروشگاه
زنجیره ای شدم.
وی اضافه کرد :تأمین مرغ به معضل دیگری در بازار

استاندار:

بوروکراسی اداری در استان بسیار شدید است
شیری -مدیران دستگاه ها برای سرعت بخشیدن
به کارها ،به زیرمجموعه خود تفویض اختیار کنند
چون بوروکراسی اداری در استان بسیار شدید
است.استاندار خراسان شمالی روز گذشته در
جلسه شـــورای برنامه ریــزی و توسعه اســتــان با

کالسی برای آشنایی با
آییننامه نقل و انتقاالت

بیان ایــن مطلب اظــهــار کــرد :یکی از معضالتی
که در استان با آن مواجه هستیم ایــن اســت که
گاهی فردی که به جای مدیر به جلسه می آید از
موضوع مطلع نیست و این ضعف باعث تأخیر در
تصمیم گیری ها و گاهی بدون حضور مدیر مرتبط

وحدانی -رئیس هیئت فوتبال استان از برنامه
برگزاری کالس آشنایی با آیین نامه نقل و انتقاالت و
مسابقات با حضور «فریبرز مــحــمــودزاده» ،رئیس
کمیته نقل و انتقاالت فدراسیون فوتبال و مسئول
برگزاری مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشور

مواد غذایی تبدیل شده است و اگر اول صبح مراجعه
نکنیم تا ظهر موجودی مرغ فروشی ها تمام می شود
و باید دست خالی برگردیم.
یکی از فروشندگان مرغ در بجنورد به خبرنگار ما
گفت :با مصوب شدن قیمت مرغ ،تصور می شد مرغ
به راحتی در بازار تأمین شود این در حالی است که از
روز سه شنبه با کمبود و گرانی مرغ مواجه هستیم.
وی افزود :روز چهارشنبه هیچ مرغی توزیع نشد و تنها
باقی مانده مرغ را در ساعات اولیه صبح عرضه کردیم
و ناگزیر به تعطیلی واحد خود شدیم.

تصمیم گیری مــی شــود«.شــجــاعــی» بــا تأکید بر
انجام سفرهای شهرستانی از سوی مدیران کل،
خاطرنشان کرد :متأسفانه برخی مدیران کل هر 6
ماه یک بار هم سفر شهرستانی نداشته اند در حالی
که حوزه کاری آن ها استانی است و باید مطالبات
مــردم را از نــزدیــک گــوش کنند.وی ادام ــه داد:
سفرهای شهرستانی باید مصوباتی داشته باشد
و از این پس مدیران ملزم به اجرای آن ها هستند
چون این مصوبات برای بهبود شرایط مردم است

خبر داد.بــه گفته «جعفرزاده» در این دوره ،روسا،
دبیر و مسئول کمیته نقل و انتقاالت هیئت فوتبال
شهرستان ها ،مدیران و سرپرستان باشگاه های
فوتبال و فوتسال استان و از هر باشگاه یک مربی
می توانند شرکت کنند.وی اف ــزود :از آن جایی

در این میان رئیس اتحادیه مرغ فروشان ،قصابان،
تخم مرغ و لبنیات فروشان مرکز استان با اشاره به
نیاز مصرفی  55تنی مرغ استان گفت :در حالی
که جهاد کشاورزی در جلسه تنظیم بازار در ابتدا
اعالم کرده بود  50تن مرغ مصرفی استان را در
مدت معینی تأمین می کند اما در جلسه دیگری
اعــام کرد تنها  30تن مرغ را می تواند تأمین
کند.
«قاسم زاده» افزود :براساس اعالم جهاد کشاورزی
قرار شد بقیه نیاز استان تا  55تن به نرخ آزاد از خارج
از استان تأمین شود در حالی که جهاد کشاورزی تنها
 12تن مرغ مورد نیاز استان را تأمین کرد که  3تن آن
در بجنورد توزیع شد.
وی اضافه کرد :این میزان مرغ چون کم بود فقط در
چند فروشگاه بزرگ توزیع شد که البته همان هم با
تأخیر تأمین شده بود.
وی خاطرنشان کــرد :از آن جایی که کشتارورزان
روز سه شنبه با نرخی که برای آن ها در نظر گرفته
شده بود متضرر شدند در نتیجه بــرای تأمین مرغ
روز چهارشنبه منتظر اعالم جهاد کشاورزی بودند
که بقیه نیاز استان را از خارج از استان تهیه کنند اما
چون خبر ندادند آن ها نیز مرغی تأمین نکردند و روز
گذشته مرغ به نرخ آزاد هم در بازار نبود.
«قاسم زاده» تصریح کرد :روز چهارشنبه در حالی که
نرخ مرغ آزاد  23هزار تومان بود اما شنیده شده است
برخی ها موجودی یخچال شان را  25هزار تومان هم
فروخته اند.

بنابراین مدیران برای حضور در شهرستان ها برنامه
ریــزی زمــان بندی شده داشته باشند«.شجاعی»
تصریح کرد :باید به سمت شهر هوشمند برویم چون
در حالی که همه جا خدمات الکترونیک ارائه می
دهند ما به راحتی شهر الکترونیک را کنار گذاشته
ایم.وی با موافقت برای ساخت مجتمع های جدید
در استان نیز گفت :در حالی که می توان از یک
زمین به اشکال متفاوت بهره برد بنابراین به جای
واگذاری آن باید به فکر آبادانی شهر باشیم.

که نقل و انتقاالت به صورت سامانه ای انجام می
پذیرد ،به منظور آشنایی هرچه بهتر با قوانین جدید
نقل و انتقاالت ،این دوره به شکل رایگان برگزار
می شود .وی افــزود :این کالس  10آبان در تاالر
حافظ بجنورد برگزار می شود.

افزایش آمار قربانیان کرونا در استان

کرونا در یک شب  5قربانی
گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از
افزایش آمار قربانیان کرونا در استان خبر داد.
دکتر «هاشمی» گفت :تعداد بیماران بستری به
علت ابتال به کووید  19در استان از مرز 300
نفر گذشت .وی تصریح کرد :این افزایش یعنی
این که ویروس در حال چرخش در جامعه است و
بیماران در معرض خطر بیشتری قرار دارند و یعنی
موارد بستری بیشتر می شود و به تبع آن مرگ و
میر نیز متاسفانه افزایش پیدا می کند.وی با بیان
این که بستری شدگان ،افرادی هستند که با حال
وخیم تری به بیمارستان ها مراجعه می کنند،
ادامه داد :برخی بیماران در همان ابتدای ورود
به بیمارستان به اقدامات پیشرفته احیا نیاز پیدا
می کنند و متاسفانه بدن شان جواب نمی دهد و
فوت می کنند.به گفته این مقام مسئول ،طی چند
روز گذشته تعداد مــوارد فوتی نیز افزایش یافته
به طوری که متاسفانه سه شنبه شب  5نفر از هم
استانی ها بر اثر ابتال به کرونا فوت کردند که این
خبر خوبی نیست.

اعتبار ۱۰۰میلیونی برای
کانونهای مساجد روستایی

تخصیص  ۱۰۰میلیون تومان به منظور راه اندازی
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد  ۱۰روستای
استان تا پایان امسال در شــورای برنامه ریــزی و
توسعه خراسان شمالی مصوب شد.مسئول ستاد
هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
خــراســان شمالی گفت :ایــن مصوبه در راستای
تفاهمنامه همکاری بین اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان شمالی و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و همچنین تاکید استاندار خراسان شمالی بر
حمایت از کانونهای مساجد تا پایان برنامه ششم
توسعه محقق شد« .هاشم شیرازیان» با اشــاره به
برنامه ششم توسعه و اهمیت راه اندازی کانونها
در نقاط مختلف شهری و روستاهای بــاالی هزار
نفر جمعیت ،اظهار امیدواری کرد :با حمایتهای
بیشتر از فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری
مساجد ،سهمیه تاسیس کانون در مناطق شهری و
روستایی تا پایان برنامه محقق شود.

بدون تیتر
ﺍ ﺍ«عباسیان» مدیر جهاد کشاورزی جاجرم گفت:
پیش بینی می شود با توجه به شرایط آب و هوایی
مناسب امسال بیش از  ۷۰۰تن انار از باغ های
شهرستان جاجرم برداشت شود.

