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 I Iبسته بودن جوی های آب

مسیر برخی جوی های آب در شهر بجنورد بسته
شــده اســت و با نزدیک شــدن به فصل بــارش با
اولین بارش آب به داخل معابر سرازیر می شود،
شهرداری اقدامی انجام دهد.

خبر

کرونا؛  16فوتی و 204
بستری

گروه خبر -با اعــام نتایج قطعی آزمایش های
انجام شــده طی  24ساعت منتهی به ظهر روز
گذشته ،متاسفانه  16نفر از بیماران مبتال به کرونا
در استان فوت شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
با بیان این مطلب اظهارکرد :در همین مدت با
بستری  204بیمار جدید  966بیمار دارای عالیم
کووید  19در بیمارستان هــای استان بستری
بودند.دکتر «سید احمد هاشمی» افزود :متاسفانه
تعداد موارد ابتال و بستری به قدری افزایش یافته
که دیگر تخت خالی وجود ندارد و بیمارستان ها در
حالت بحرانی قرار دارند.

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

کمک نقدی شیروانی ها
به جبهه ها

روزنامه خراسان در شماره  9451که 17
اسفند  1360به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  6از کمک نقدی شیروانی ها به جبهه
ها خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«از ســوی مــردم قهرمان و حاضر در صحنه
شهرستان شیروان و گروه تاکسیرانان این
شهر مبلغ  67000ریال ،صنف میوه فروشان
 210000ریال ،فرش فروشان 123000
ریــال ،صنف چلوکبابی  181250ریــال،
صنف خیاطان  45000ریال و فروشندگان
پوشاک مبلغ  26200ریال وجه نقد جهت
کمک به پیشبرد جنگ و سرنگونی هر چه
سریعتر صــدام مــزدور اهــدا شده اســت .این
چندمین بــاری است که مــردم و کسبه شهر
شیروان بیاری هموطنان و برادران سربازمان
در جبهه ها می شتابند».

مسئوالن در پایان مسئولیت خود سست و بی انگیزه نشوند
وضعیت سالمت مردم در خراسان شمالی خوب نیست

خوب نبودن وضعیت سالمت مردم استان ،تاکید بر
به کار گرفتن همه امکانات ،رعایت شیوه نامه های
بهداشتی به عنوان یک امر اعتقادی از سوی مردم،
اجــرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و
پای کار بودن مسئوالن فعلی با تمام توان و انرژی
برای خدمت رسانی به مردم تا پایان مسئولیت خود،
از جمله مباحثی بود که در خطبه های نماز جمعه

هفته گذشته از ســوی حجت االســام «نـــوری» در
آیین عبادی ،سیاسی نماز جمعه مطرح شد.نماینده
ولی فقیه در خراسان شمالی در خطبه های هفته
گذشته خود از روی کار آمدن دولت سخن به میان
آورد و با اشاره به جوان بودن دولت ،بر عمل کردن
به سخنان مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که در
آن بر توجه به جوانی و جوان گرایی تاکید شده بود،

ریز و درشت تخلف ها در بازار برنج
برنج تولید استان افزایش قیمت بی سابقه ای
داشته است به نحوی که  2برند از برنج تولید شده
در استان به قیمت های کیلویی  43و  47هزار
تومان فروخته می شــود ،در حالی که ایــن برنج
ها تولید سال های گذشته اســت ،از سوی دیگر
بسیاری از شهروندان گالیه می کنند که این روزها
برنج های بی کیفیت با برنج های خوب مخلوط و
تحت عنوان برنج باکیفیت فروخته می شود .البته
این روزها هم مردم و هم برخی برنج کاران گالیه
هایی دارند .یکی از برنج کاران استان می گوید:
سال گذشته برنج تولیدی خود را به دلیل این که
واسطه ارزان خریداری می کرد نفروختم و برای
امسال نگه داشتم اما امسال برنج ها روی دستم
مانده است و مردم هم چون برنج گران شده ،آن
را نمی خرند.وی با بیان این که دالل ها همچنان

حاضر نیستند برنج را با قیمت منصفانه ای از
تولیدکننده بخرند ،ادامه می دهد :بنابراین من با
مراجعه به بازار نمونه ای از محصولم را برای فروش
به شکل امانت به یکی از فروشندگان سپرده ام اما
مشتری پیدا نمی شود و خریداران می گویند که
قیمت آن باالست.وی اضافه می کند :قیمت برنج
های تولید شده در استان بسیار باال و گران تر از
دیگر برنج های تولیدی در کشور است.
در کنار موارد مطرح شده از سوی این برنج کار،
شهروندان نظر دیگری دارنــد« ،علیزاده» با بیان
این که برخی برنج کاران محصول تولیدی سال
گذشته شــان را که در انبارها نگه داشته بودند
امسال به قیمت های باالیی می فروشند ،ادامه
می دهــد :در حالی که قیمت برنج شمال بسیار
کمتر از برنج تولیدی استان است چرا باید با گران

کرونا ندارم ،سرما خورده ام

کرونا انکاری برخی مبتالیان
حیدرزاده -آمار مبتالیان به کرونا در استان نزدیک
به  4رقمی شدن است و هر روز تعدادی از هم استانی
ها در اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست می
دهند و خانواده های زیــادی را داغــدار می کنند .با
شیوع سویه جدید کرونا و تاخت و تاز دلتا در سراسر
کشور ،بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید و گفته
می شود هر عالمتی را که حتی شبیه سرماخوردگی
است باید جدی گرفت و مــواردی از جمله قرنطینه
خانگی و انجام مراحل درمانی را آغاز کرد اما شاهد
سهل انگاری و بی توجهی برخی شهروندان به این
ویــروس کشنده هستیم و این رفتار ممکن است به
قیمت از دست دادن جان خود و اطرافیان یا آلوده
کردن دیگران به این بیماری باشد.با وجود این که
موج پنجم کرونا با رکــورد زنی در شمار مبتالیان،
بستری شدگان و فوتی ها در سراسر کشور سایه

افکنده و بیانگر وحشی تر شدنش اســت هنوز هم
برخی به ماسک زدن اعتقادی ندارند و بدتر از آن اگر
دچار عالیم شوند احتمال ابتالی خود به کرونا را رد
می کنند و بی حالی و بیماری خود را ناشی از موارد
دیگری به جز کرونا می دانند.شهروندی که با سهل
انگاری اش موجب ابتالی خانواده خود و  3خانواده
دیگر به ایــن بیماری شــده اســت ،می گوید :هفته
گذشته با آبریزش بینی و بی حالی شدید از خواب
بیدار شدم و آن را پای خوردن انگور گذاشتم و زمانی
که دیدم حالم بهتر نشد قرص ضد حساسیت خوردم
ولی باز هم خوب نشدم.او که بعد از  2روز به پزشک
مراجعه کرده بود ،افزود :تشخیص پزشک معالج به
طور قطع کرونا بود ولی باز هم من آن را قبول نکردم
و با تصور این که به مرور و با خــوردن دمنوش های
گیاهی و قرص سرماخوردگی بهتر می شوم ،به منزل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خبر داد:

کسب رتبه برتر
خراسان شمالی در تأمین مرغ
تولید و تأمین مرغ در خراسان شمالی با توجه به
مشکالت موجود ،جایگاه ویژه ای دارد به طوری که
خراسان شمالی توانست طی یک سال اخیر رتبه
برتر تأمین و تولید مرغ را در میان  31استان کشور
کسب کند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در
این باره گفت :طی سال های اخیر سازمان جهاد
کــشــاورزی خراسان شمالی موفق شــده اســت با
اقدامات شاخص خود ،تولید گوشت مرغ را از 7
هزار و  608تن در سال  92به  21هزار و 140
تن در سال  99برساند که حدود سه برابر رشد
داشته است.
دکتر «عــبــدا ...یوسفی» افــزود :بر همین اساس
گ ــروه نــظــارت و ارزیــابــی دفــتــر هماهنگی امــور
استان های وزارت جهادکشاورزی در یک گزارش
تحلیلی خراسان شمالی را با بررسی کل واحدهای
بهره بردار از لحاظ فعال ،نیمه فعال و غیرفعال،
ظرفیت های جوجه ریزی اسمی و تحقق یافته،
تعیین درصد فعالیت بهره بــرداران طیور ،تعیین
درصد تحقق یافته جوجه ریــزی ،تأمین و تنظیم
بازار گوشت مرغ طی  2سال در بین  32سازمان
جهادکشاورزی کشور استان حائز رتبه برتر کشور
دانست.
وی خاطرنشان کــرد :ســازمــان جهادکشاورزی
خراسان شمالی ،استانداری خراسان شمالی و
سایر دستگاه های نظارتی ،امنیتی و انتظامی
ضمن همراهی و تعامل بسیار خوب کلیه واحدهای
مرغداری ،تشکل ها ،کشتارگاه ها و کشتارورزان
از سوی وزارت جهاد کشاورزی تقدیر شدند.
وی اظهارکرد :خراسان شمالی با میانگین مصرف
سرانه گوشت مرغ  31کیلوگرم در سال ،حدود
 28هــزار و  900تن گوشت مــرغ نیاز دارد که
اکنون  105واحد مرغداری در استان با ظرفیت
 2میلیون و  743هزار و  970قطعه در هر دوره
وجود دارد و  95واحد آن با ظرفیت  2میلیون و
 426هزار و  240قطعه در هر دوره با بیش از 10
میلیون قطعه جوجه ریزی فعال است و در مجموع
 21هزار و  140تن گوشت مرغ در استان تولید
می شود.

 I Iمجوزهای بی نام

«یوسفی» همچنین با اشــاره به صــدور مجوز بی
نــام پــرورش مــرغ گوشتی یک میلیون قطعه ای

در اراضی امین آباد اسفراین اظهارکرد :سرمایه
گذاران می توانند ضمن مراجعه به معاونت بهبود
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان
شمالی یا مدیریت جهاد کــشــاورزی شهرستان
اسفراین و همچنین درگاه سرمایه گذاری خراسان
شمالی به آدرس  http://nkhinvest.irدر
خصوص نحوه واگذاری و چگونگی دریافت مجوز،
راهنمایی الزم را دریافت کنند.
به گفته وی ،مجوز بی نام ،مجوزی است که تمام
استعالمات آن قب ً
ال انجام شده و آماده واگذاری

به نام متقاضی است.وی ادامه داد :با آزادسازی
صــدور مجوز واحــدهــای مــرغــداری از ســوی وزیر
جهادکشاورزی در فروردین امسال ،تاکنون مجوز
 39فقره پ ــرورش مــرغ گوشتی بــا ظرفیت یک
میلیون و  503هــزار و  500قطعه ظرفیت3 ،
فقره پرورش مرغ مادر گوشتی با ظرفیت  48هزار
و  300قطعه ظرفیت 5 ،فقره پــرورش شترمرغ
پرواری با ظرفیت  1200قطعه و  2فقره پرورش
بوقلمون گوشتی با ظرفیت  5هزار و  700قطعه
در استان صادر شده است.

ابراز خرسندی کرد و گفت :امید است این دولت با
انرژی و توان بیشتری در این مسیر گام بردارد.حجت
االسالم «نوری» در بخش دیگری از سخنانش با بیان
این که این روزهــا سالمت مردم تحت تاثیر ویروس
کرونا قــرار گرفته اســت ،به سرکشی هــای صورت
گرفته از بیمارستان های مرکز استان اشاره کرد و
گفت :آمار مرگ و میرها در استان نشان می دهد

فروشی تولیدکنندگان استان کنار بیاییم و از آن ها
برنج بخریم؟یکی از شهروندان هم تخلف دیگری
را در این بازار مطرح می کند و می گوید :فروش
محصول ناخالص در این بازار زیاد شده است ،من
به تازگی برنجی را تحت عنوان برنج تولید استان با
قیمت کیلویی  47هزار تومان خریدم به این امید
که درجه یک است.وی اضافه می کند :اما هنگام
پخت متوجه کیفیت متفاوت دانه های برنج شدم به
نحوی که برخی دانه ها بسیار زودتر له می شدند.
وی با بیان این که به فروشنده مراجعه و اعتراض
کردم ،ادامه می دهد :فروشنده نیز اعالم کرد که
این برنج ها را همین گونه خریداری کرده است.
وی با بیان این که این کار مصداق بــارز غش در
معامله است ،از مسئوالن خواست در این روزها که
تورم بیداد می کند توجه بیشتری به بازار و فروش
محصوالت غذایی داشته باشند.
یکی از فروشندگان هم با بیان این که قیمت برنج
محمدآباد به کیلویی  43هزار تومان و برنج باباامان

پدرم رفتم اما از روز بعد متوجه شدم واقعا کرونا گرفته
ام.او اظهارمی کند :با سهل انگاری هایم عالوه بر این
که خانواده ام را آلوده کردم موجب ابتالی پدر و مادرم
و خانواده  2خواهرم شدم و در شرایط خیلی بدی قرار
داریم.شهروند دیگری هم با تصور این که بدن درد و
گلودردش به علت خوابیدن جلوی باد کولر است و از
رفتن به پزشک خودداری کرده و اکنون در قرنطینه
به سر می برد ،اظهارمی کند :اگر از همان روز اول
به حرف همسرم گوش و احتمال می دادم که کرونا
گرفته ام هم دوره درمانم زودتر شروع می شد و هم
این که اطرافیانم را مبتال نمی کردم.در عین حال یک
پزشک عمومی با اشاره به مقاومت برخی بیماران در
برابر شنیدن خبر ابتال به کرونا ،می گوید :با وجود این
که یک سال و نیم از شیوع کرونا می گذرد و هر روز
اخبار زیادی از این بیماری مخابره می شود اما هنوز
بعضی از بیماران اصرار دارند که کرونا ندارند و این
امر عالوه بر این که مانع درمان به موقع آن ها می شود
ممکن است داروهایی را که برای شان تجویز می شود
مصرف نکنند ،ضمن این که با سهل انگاری خود افراد

که وضعیت سالمت مردم در استان به واسطه شیوع
کرونا اص ً
ال خوب نیست و باید همه امکانات استان
در این خصوص به کار گرفته شود.وی همچنین از
مردم استان خواست پروتکل های بهداشتی را رعایت
و به این مسئله به عنوان یک امر اعتقادی نگاه کنند.
امام جمعه بجنورد خطاب به مسئوالن فعلی نظام
گفت :آن هایی که امروز سر کار هستند تا زمانی که
مسئولیت دارند نباید سست و بی انگیزه شوند ،باید
کار را رها نکنند و در مدت باقی مانده تالش و کار و
از فرصت اندک باقی مانده برای حل مشکالت مردم
و کمک به جامعه با همه توان و انرژی خود استفاده
کنند و به هیچ وجه هیچ مدیر و مسئولی حق ندارد
سست شود و انگیزه اش را از دست بدهد.

به هر کیلو  47هزار تومان رسیده است ،می افزاید:
قیمت برنج بسیار افزایش یافته است و مشتری های
این بازار کمتر شده اند.وی با بیان این که دالالن و
واسطه ها عامل گرانی بیش از حد برنج هستند،
اضافه می کند :ناخالصی احتمالی محصول ربطی
به فروشنده ندارد و این تخلف های احتمالی تا قبل
از رسیدن محصول به فروشگاه ها انجام می شود.
وی می گوید :حتی دیده شده که برنج خارجی را
در کیسه های برنج درجه یک ایرانی فروخته اند و
از این گونه تخلف ها در بازار دیده می شود.وی با
بیان این که به طور قطع نوسان نرخ دالر بر قیمت
تمام شده تمام کاالها ،حتی کاالهای تولید داخل،
اثر می گــذارد ،ادامــه می دهد :برداشت برنج در
استان از مهر آغاز می شود و امیدواریم با آمدن
محصوالت جدید قیمت ها کمی کاهش پیدا کند.
خبرنگار ما با مسئول نظارت و بازرسی سازمان
صمت استان هم تماس گرفت اما موفق به گرفتن
پاسخ برای این گزارش نشد.

زیادی را مبتال میکنند.او می افزاید :ویروس دلتا
یکی از سوی ه های جدید ویروس کروناست که عالیم
آن شبیه سرماخوردگی و مسمومیت غذایی ساده
است و برخی افراد با داشتن این عالیم به راحتی از
کنار آن می گذرند و ممکن است زمانی به پزشک
مراجعه کنند که درمــان سخت یا دیر شده باشد.او
خاطرنشان می کند :با شیوع ویــروس دلتا باید هر
فردی که عالیم سرماخوردگی یا گوارشی و تب و لرز
دارد احتمال دهد که به این ویروس مبتال شده است
هرچند که تست  PCRاو منفی باشد و نباید دستورات
پزشک معالج را پشت گوش بیندازد.او با تاکید بر این
که قدرت انتقال و واگیری ویــروس دلتا زیاد است،
ادامه می دهد :برخی بیماران با مراجعه به پزشک،
عالیم خود را پنهان و سعی می کنند پزشک را گمراه
کنند در حالی که این رفتارشان ممکن است موجب از
دست دادن جان شان شود .آن ها یا از نام کرونا می
ترسند یا به آن اعتقادی ندارند و برای بیماری خود
صد دلیل از جمله سرماخوردگی ،مسمومیت غذایی،
کار زیاد ،حساسیت فصلی و  ...می آورند.

اخبار

احتمال سیالبی شدن
مسیل ها
صدیقی -اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
با پیش بینی تــداوم بارش ها با توجه به رگباری
بودن آن ها در خصوص احتمال آب گرفتگی معابر
و سیالبی شدن مسیل ها در منطقه هشدار داد .به
گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی
استان ،پدیده غالب تا یک شنبه (فردا) در برخی
ساعات به تدریج افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و
برق و در نقاط مستعد احتمال بارش تگرگ خواهد
بود« .هادی زاده» افزود :با توجه به رگباری بودن
بــارش ها احتمال آب گرفتگی معابر و سیالبی
شدن مسیل ها به ویژه در مناطق غربی و شمال
غربی استان طی روزهــای مذکور دور از انتظار
نیست .به گفته این کارشناس ،افزایش نسبی دما
تا سه شنبه در استان ادامــه می یابد .به گزارش
خبرنگار ما ،بارش های رگباری عصر روز پنج شنبه
در برخی نقاط به خصوص در راز و جرگالن که با
تگرگ همراه شد ،عــاوه بر وقــوع سیالب باعث
خسارت به باغ ها ،زمین های کشاورزی و ابنیه این
مناطق شد .بر اساس اعالم اداره کل هواشناسی
استان ،بیشترین میزان بارندگی طی  24ساعت
منتهی به صبح جمعه مربوط به ایستگاه های راز
با  20.7میلی متر ،سوخسو هاشم با  8.5میلی
متر ،راستقان با  2.8میلی متر و بدرانلو نیز با 2.7
میلی متر بود.

گزارشی از مراکز
واکسیناسیون بجنورد
گـــروه خــبــر -ســاعــت  ، 11روز جــمــعــه ،پنجم
شهریور تعداد کمی از شهروندان که طبق شرایط
سنی شــان بــایــد ب ــرای تــزریــق واکــســن بــه مرکز
واکسیناسیون شــهــدای فرهنگی مراجعه می
کردند ،در این مرکز تجمیعی حضور داشتند.
یکی از شهروندانی که به این مرکز مراجعه کرده
بود ،گفت :تمایل داشتم در دوز اول واکسن برکت
تزریق کنم اما در این مرکز فقط سینوفارم و دوز
دوم واکسن برکت موجود بود.
وی افزود :بعد از پرس و جوی فراوان متوجه شدم
در مراکز دیگر واکسن برکت وجود دارد و مجبور
شدم هزینه اضافه ای برای رفت و آمد پرداخت
کنم.
وی تصریح کرد :خوشبختانه از شلوغی صف در
این مرکز خبری نبود و شهروندان به راحتی می
توانستند بــرای دریافت واکسن مراجعه کنند.
مرکز واکسیناسیون دانشگاه آزاد اسالمی و ایثار
هم فقط واکسن های سینوفارم و برکت داشتند و
متقاضیان می توانستند بدون انتظار در صف های
طوالنی برای واکسیناسیون مراجعه کنند.

