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اخبار

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شنبه  27آذر  13 1400جمادی االول  1443شماره 3663

حرف مردم
 I Iپارک دوبل

در خیابان های مختلف بجنورد هر روز تعدادی از
رانندگان با پارک دوبل موجب ایجاد ترافیک می
شوند.

خبر

تاالب آق قشالق در معرض
خشکسالی

جلسه بــررســی و بــازدیــد میدانی از وضعیت
ت ــاالب آق قــشــاق حــصــار گرمخان بــا حضور
مسئوالن برگزار شد.به گزارش روابط عمومی
فرمانداری بجنورد ،تاالب آق قشالق به عنوان
تنها بازمانده سیالب دشت های شمال شرق
کشور ،این روزها گرفتار خشکسالی شده و به
علت بی توجهی ها در حال خشک شدن است.
این تاالب واقع در حدفاصل روستای آق تپه و
روستای قشالق حصار گرمخان یکی از تاالب
های با ارزش در خراسان شمالی است.
یــکــی از مــهــم تــریــن تــهــدیــدهــای ای ــن ت ــاالب،
ســوزانــدن نیزارها به منظور انجام زهکشی و
خشک کردن زمین برای کشت است.

خراسان شمالی  39سال پیش
در روزنامه

تشییع پیکر پاک  5شهید
در اسفراین و بجنورد
روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  9502کــه 26
اردیبهشت  1361به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  5از تشییع پیکر پاک  5شهید در اسفراین
و بجنورد خبر داده اســت .در ایــن مطلب می
خوانیم« :گزارش خبرنگاران ما از شهرستانهای
تربت جام ،اسفراین ،فریمان ،قوچان ،بجنورد
و تربت حیدریه حاکیست که مردم مسلمان و
متعهد این شهرها روز گذشته پیکرهای پاک
تنی چند از گلگون کفنان خــود را در میان
شور و احساسات بی نظیری تشییع کردند و
طی مراسم باشکوهی پیکرهای مطهرشان را
بخاک سپردند .اسامی شهیدان [در اسفراین و
بجنورد] بدین قرار بودند :اسفراین یک شهید
به نام علی روئین فرد ،بجنورد  4شهید به نام
های عبدا ...شاه محمدی ،محمدرضا جهانی،
محمدحسین تفریحی و سیدرضا دره گر».

اظهارات نماینده ولی فقیه درباره فضای مجازی
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی گفت :متأسفانه
بخش عمده فضای مجازی در دست کسانی است
که به دنبال فاسد کردن جوانان هستند؛ کسانی که
پول میگیرند تا در فضای مجازی محتوای متشابه
تولید و شبهه ایجاد و فضای مجازی را به فسادهای
مختلف آلوده کنند به گزارش روابط عمومی دفتر

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه
بجنورد ،حجتاالسالم والمسلمین «رضا نوری» در
آیین افتتاحیه دومین رویداد تولید محتوای فضای
مجازی امید ،ویژه دانش آموزان در خراسان شمالی،
اظــهــار کــرد :در فضای مــجــازی میتوانیم مطلب
خوبی قرار دهیم که هزار نفر از آن استفاده کنند یا

از آن عبرت و تحت تأثیر قرار گیرند و نیز میتوانیم
مطلبی درج کنیم کــه هــزار نفر فاسد شــونــد.وی
اظهارکرد :در فضای مجازی میتوانیم با گذاشتن
مطلبی ،شبهه ذهنی هزار نفر را حل کنیم یا مطلبی
بگذاریم که برای هزار نفر شک و شبهه ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد :امروز فضای مجازی تریبونی

است که با استفاده از آن میتوان هم به بهشت و هم
به جهنم رفت؛ یعنی فضای مجازی هم میتواند سبب
عاقبتبهخیری شود و هم زمینه آن را دارد که عاقبت
انسان و جامعه را شر کند؛ ازای ـنرو باید همواره در
استفاده از این فضا هوشیار و آگاه باشیم.

استاندار در دیدار رئیس کل دادگستری اعالم کرد:

فصل مشترک وظایف اجزای حاکمیت در استان
در دیدار رئیس کل دادگستری استان با استاندار خراسان
شمالی« ،محمدرضا حسین نژاد» بر بهره مندی از ظرفیت
های قانونی مختلف در راستای توسعه استان تاکید کرد.
به گــزارش روابــط عمومی و امــور بین الملل استانداری
خراسان شمالی ،استاندار در این دیدار ،تالش در راستای
حل مشکالت مردم و توسعه استان را فصل مشترک وظایف
اجزای حاکمیت در استان توصیف کرد و گفت :پیگیری
موضوعات بــرای حــل مشکالت مــردم بــا بهره مندی از
ظرفیت های قانونی بهنفع توسعه استان خواهد بود.
وی افــزود :بــرای حل مشکالت مختلف استان از جمله
مشکل کمبود آب باید به دنبال ارائه راهکارهای بلند مدت ،میان

مدت و کوتاه مدت باشیم و با انجام کار جهادی تنها به انجام وظایف

دستگاهی خود اکتفا نکنیم« .حسیننژاد» گفت :امروزه با گسترش
رسانه ها سطح مطالبات مردمی باال رفته است و هیچ موضوعی
از دید مردم پنهان نیست و تنها درست کار کردن موجب دلگرمی
مردم میشود .نماینده عالی دولت در خراسان شمالی ،بازدیدهای
میدانی ،شنیدن مشکالت مردمی و برگزاری جلسات مشترک بین
دستگاهی با هدف بهره مندی از خرد جمعی و انسجام بین اجزای
حاکمیت را از ملزومات حل مشکالت استان دانست.
در ابتدای این دیــدار نیز رئیس کل دادگستری و اعضای شورای
قضایی استان به بیان دیدگاه ها در خصوص مسائل استان و وضعیت
سازمان های مجموعه قضایی استان پرداختند.

نابودی ساالنه  17.5تن خاک در استان
براساس مطالعات انجام شده متوسط فرسایش خاک
در این استان  17.5تن در هکتار است یعنی ساالنه
 17.5تن خاک در این استان از دست می رود ،در
حالی که میزان فرسایش خاک در کشور  ۱۵تن و
فرسایش طبیعی خاک  ۱۰تن است .مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با بیان این
مطلب اظهارکرد :خشکسالی و تغییر اقلیم ،بحران
های زیادی را ایجاد و بهره برداری مفرط از اراضی
و سیالب ها زمینه فرسایش زیاد خاک را فراهم کرده
است« .حسن وحید» در گفت و گو با ایسنا افزود :در
برخی مناطق استان و کشور ،تولید سال های قبل
را نداریم که این امر ناشی از نوع بهره برداری های
قبل از ما می شود و اگر نگاهی به مراتع و جنگل ها
انداخته شود می تــوان دید که تــوان آن ها کاهش
یافته است .وی با اشاره به این که سطح منابع طبیعی
خراسان شمالی  2میلیون و  ۳۰۰هکتار است و باید
برای حفاظت از آن ها عزم جدی را به کار بست ،ادامه
داد :متاسفانه  ۶۵درصد مساحت خراسان شمالی

فرسایش پذیر است و میزان فرسایش پذیری جای
جای استان بسیار باالست .به گفته وی ،مهم ترین
علت فرسایش خاک در این استان ،بهره برداری بیش
از اندازه از آن است.
وی با اشاره به فرسایش بادی در استان اظهارکرد:
جنوب استان ،مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی است
که بیش از  ۱۹۰هزار هکتار از مساحت این منطقه
تحت تاثیر این عارضه قرار دارد.
این مقام مسئول با اشــاره به کانون های فرسایش
بادی با شدت کم ،متوسط و باال بیان کرد :مساحت
کانون های فرسایشی بادی با شدت کم در این استان
کمتر است اما  ۱۳هزار هکتار از اراضی تحت تاثیر
کانون های فرسایشی بادی با شدت متوسط قرار
دارند .وی با تاکید بر این که بر اساس ارزیابی های
صورت گرفته ،میزان فرسایش خاک در جنگل های
دست کاشت به حداقل رسیده و کنترل شده است،
ادامه داد :از سوی دیگر  ۲۱درصد اراضی استان به
شدت تحت تاثیر فرسایش آبی قرار دارند که بیشترین

مدیرکل بیمه سالمت خراسان شمالی اعالم کرد:

آخرین وضعیت صدور نسخه های الکترونیکی
 ۸۷درصــد پزشکان و مراکز طرف قــرارداد این سازمان بیمهگر به صــورت تمام
الکترونیک نسخه ثبت کردند و بقیه نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت نیمه
الکترونیک بوده است.مدیرکل بیمه سالمت خراسان شمالی با بیان این مطلب
اظهارکرد ۹۸ :هزار و  ۴۵۷نفر از بیمه شدگان صندوق بیمه سالمت همگانی
استان دارای پزشک خانواده شدند که در این طرح هر  ۷۵۰تا  3هزار نفر زیر پوشش
یک پزشک قرار میگیرند .دکتر «محسن رعنایی» در جمع خبرنگاران بر سیستم
نظام ارجاع تاکید و اظهار کرد :اگر بیمار به پزشک متخصص نیز نیاز داشته باشد

در صورت رعایت نظام ارجاع از خدمات با تعرفه بیمه ای بهره ه مند خواهد شد.
«رعنایی» با بیان این که تاکنون  ۶۰درصد از جمعیت مشمول را توانسته ایم جذب
کنیم گفت :با  ۴۵پزشک برای اجرای نظام ارجاع قرار داد داشته ایم که هم اینک
 ۱۰نفر نیز در صف انتظار برای پذیرش هستند؛ دسترسی بیمه شدگان بیمه سالمت
همگانی باید گسترش یابد که هر پزشکی درخواست قرار داد داشته باشد در صورت
داشت شرایط قرارداد می بندیم .وی گفت :با توجه به قانون بودجه سال  ۱۴۰۰از
دی ماه ،تمامی تجویزها باید به صورت الکترونیکی انجام شود.

میزان آن در منطقه شمال خراسان شمالی قرار
دارد .مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان
شمالی خاطرنشان کرد :در مجموع  2میلیون هکتار
از سطح این استان متاثر از فرسایش های متوسط
و شدید هستند .وی با بیان این که اجرای عملیات
آبخیزداری یکی از راه های کنترل فرسایش خاک
است ،افــزود :تاکنون برای اجــرای این عملیات در
سطح یک میلیون و  ۳۳هزار هکتار مطالعه انجام
شده و از  ۱۱۴حوزه مطالعه شده در  ۸۱حوزه آبخیز
با مساحت  ۷۰۰هزار هکتار که  ۲۵درصد مساحت
استان را تشکیل می دهد ،عملیات آبخیزداری انجام
شده است.
«وحــیــد» بــا بیان ایــن کــه مهم ترین ســد خراسان
شمالی ،شیرین دره در شهرستان مانه و سملقان
است ،افزود ۷۰ :درصد مطالعات آبخیزداری در این
سد انجام شده اما متاسفانه فرسایش رسوب در آن جا
خیلی باالست و از  ۹۰میلیون متر مکعب ظرفیت این
سد هم اکنون یک سوم آن را رسوب گرفته است .وی

ادامه داد :اعتبارات میلیاردی برای سدسازی هزینه
می شود اما می توان با مقدار خیلی کمی از اعتبار،
جلوی ورود و نشست رســوب به داخــل حوضچه را
گرفت .وی تصریح کرد :با اقدامات انجام شده توسط
این اداره کل در این استان موفق شده ایم جلوی
 1.8میلیون تن از فرسایش خاک به ارزش اقتصادی
 2.8هزار میلیارد تومان را بگیریم .این مقام مسئول
خطرنشان کــرد :در غــرب و جنوب شــرق استان با
مشکل فرونشست زمین مواجه هستیم که این امر
ناشی از فرسایش شدید خاک است اما می توان با
انجام کارهای خیلی کوچک جلوی آن را گرفت.
وی افزود :متاسفانه سنت ها را فراموش کرده ایم؛
در گذشته در حاشیه باغ ها درخت های بید و صنوبر
کاشته میشد که ایــن امــر کمک خیلی زیــادی به
جلوگیری از فرسایش آبی می کرد .وی تاکیدکرد:
پوشش گیاهی کمک خیلی زیادی به حفاظت آب و
خاک می کند و نباید اجازه دهیم مراتعی که شرایط
خوب دارند تخریب شوند.

اخبار

استان ،سیاه پوش عزای
حضرت فاطمه (ص)
گروه خبر -خراسان شمالی سیاه پوش عزای
حضرت فاطمه زهــرا (س) شــده اســت .مناطق
مختلف باب الرضا ،گنجینه معرفت ها به مناسبت
سالروز شهادت بی بی دوعالم ،حضرت فاطمه
زهــرا(س) لباس عزا بر تن کــرده است و مراسم
عزاداری نیز در همین خصوص برگزار می شود.
رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری
بجنورد در همین خصوص گفت :به مناسبت دهه
فاطمیه تمام شهر سیاه پوش می شود« .موفق»
اضافه کرد :نصب کتیبه و پرچم های مشکی در
طــول خیابان ها و تقاطع ها و نصب پــرده های
عرضی در محالت شهری به ظرفیت  5هزار کتیبه
در حــال انجام اســت .وی یــادآور شــد :برگزاری
مــراســم فاطمیه شــامــل ســوگــواره هــا و مراسم
عــزاداری با مشارکت هیئت های مذهبی دیگر
اقدامی است که در این ایام در دستور کار داریم.
وی اضافه کرد :برگزاری مسابقه های اجتماعی و
فرهنگی از جمله دل نوشته ،طراحی و نقاشی نیز
به فراخور مناسبت های پیش رو از دیگر برنامه
های این سازمان است .از سوی دیگر ،جلسه ستاد
سامان دهی شئون فرهنگی خراسان شمالی با
موضوع برنامهریزی ایام فاطمیه ،سالگرد شهادت
سردار دل ها و دهه بصیرت برگزار شد .در این
جلسه مصوب شد مراسم عــزاداری ایام فاطمیه
اول به مدت  3روز ،فاطمیه دوم به مدت  5روز و
دومین سالگرد شهادت سردار دل ها شهید حاج
«قاسم سلیمانی» به صورت مردمی و محوری به
نحو مطلوب در استان برگزار شود.

سردرگمی  ۳مجتمع
صنعتی استان در فهرست
واگذاری
 ۳مجتمع صنعتی خراسان شمالی در فهرست
واگذاری به بخش خصوصی سردرگم هستند.
رئیس سازمان صمت خراسان شمالی گفت :از
زمانی که  ۳مجتمع صنعتی آلومینای جاجرم،
لوله گستر و فوالد اسفراین در فهرست واگذاری
به بخش خصوصی قــرار گرفتند ،چندین بار از
فهرست خارج شدند اما دوبــاره در فهرست قرار
گرفتند« .حسین حاجی بگلو»وی خواستار تعیین
تکلیف هر چه سریع تر این واحدها توسط سازمان
خصوصی ســازی شــد .به گفته وی ،هم اکنون
بانک ها به دلیل آینده نامشخص این واحدها،
تسهیالت پرداخت نمی کنند.

اتحادیه رایانه بجنورد در کشور برتر شد
اتحادیه صنف فناوران رایانه ،فنی ،مشاوره ای و ماشین های اداری بجنورد در
رویداد انتخاب تشکل های صنفی برتر در حوزه پژوهش به عنوان تشکل صنفی
برتر کشور انتخاب شد«.مهدی امیدوار» رئیس اتاق اصناف بجنورد گفت :یکی از
موارد برای انتخاب برترین های حوزه پژوهش ،انجام مطالعات و تهیه مقاله های
پژوهشی است که این اتحادیه امسال  ۹مقاله در زمینه های مختلف تهیه کرده
و به چاپ رسانده است .به گزارش ایرنا ،رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه،

فنی ،مشاوره ای و ماشین های اداری بجنورد افزود :این اتحادیه در فعالیت های
پژوهشی و تدوین مقاله در زمینه های مختلف تالش داشته است تا مشکالت
صنفی در کشور را بررسی کند و برای حل آن راهکار دهد .رئیس اتاق اصناف
بجنورد خاطرنشان کرد :عنوان برتر کشوری برای اولین در استان توسط اتحادیه
فناوران بجنورد کسب شده و نشان دهنده ظرفیت های فراوان این استان در
راستای شکوفایی و توسعه است .اصناف خراسان شمالی در سال گذشته نیز با
اعالم ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ،رتبه دوم کشور را از آن خود کرده بود.

