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شماره 3741

حرف مردم
 I Iخطر برای دانش آموزان

برخی رانندگان ،صبحگاه به سرعت از کنار مدارس
عبور می کنند که باعث ایجاد خطراتی برای دانش
آموزان می شود .از ماموران راهنمایی و رانندگی
تقاضا داریم برای حل این مشکل اقدام کنند.

 I Iمدارسپرجمعیت

برخی مــدارس غیردولتی در یک کــاس کوچک
حدود  35دانش آموز را جای داده اند ،چرا آموزش
و پــرورش در این شرایط کرونایی با این مدارس
پرجمعیت برخورد نمی کند.

خراسان شمالی  40سال پیش
در روزنامه

عزیمت بسیجیان به جبهه ها
روزنامه خراسان در شماره  9658که  7آذر
 1361به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه
 8از عزیمت بسیجیان به جبهه ها خبر داده
است .در این مطلب می خوانیم« :در لبیک به
ندای امام امت و به منظور یاری رساندن به دیگر
رزمندگان پرتوان اسالم در جبهه های نبرد طی
دیروز و امروز گروه هایی از جان برکفان بسیج
سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرستانهای
شــیــروان ،قــائــن ،بجنورد ،بیرجند ،ســبــزوار،
فــــردوس ،تــربــت حــیــدریــه ،کــاخــک ،گناباد،
اسفراین و تربت جام عازم جبهه های نور علیه
ظلمت شدند که به همراه این عزیزان گروهی از
روحانیون مبارز شهرستانهای فردوس و کاخک
میز شرکت داشتند».

از میان خبرها

پاسخ به سواالتی درباره
جاماندگان یارانه
مدیرکل تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی خراسان
شمالی به سواالت برخی از مردم درباره جاماندگی
از یــارانـههــا پاسخ داد« .محمد اســامخــواه» در
گفتوگو با تسنیم با اشاره به طرح عادالنه سازی
پرداخت یارانهها ،اظهارکرد :معترضان به دهک
بندی میتوانند اعتراضات خود را در سامانه اعالم
شــده وزارت رفــاه اعــام کنند .وی اف ــزود :دسته
دوم معترضان افــرادی هستند که یارانه آنهــا در
این نوبت قطع شده است؛ این  2گروه میتوانند
در سامانه حمایت بــه آدرسhemayat.mcls.
 gov.irو تلفن پاسخگوی  0216369و تلفن
گویای  09200006369موضوع را اعالم کنند.
مدیرکل تعاون ،کــار و رفــاه اجتماعی گفت :میز
خدمت در تمام ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان راهانـــدازی شــده اســت و افــراد معترض به
پرداخت یارانهها میتوانند خدمات بگیرند.
«اسالمخواه» با اشاره به وضعیت جاماندگان طرح
پرداخت عادالنه یارانهها گفت :اگر افــراد به هر
دلیلی از سال  1393به بعد یارانه دریافت نکردند
باید در سامانه سازمان هدفمندی یارانهها ثبت نام
کنند و از وضعیت خود مطلع شوند .در این سامانه
پس از بررسی ،احتمال برقراری مجدد یارانه برای
افراد مذکور وجود دارد .وی افــزود :متاهالنی که
جــداســازی یارانه از خــانــواده سرپرست خانوار را
انجام نداند برای جداکردن یارانه خود میتوانند
با مراجعه به پلیس 10+این اقدام را انجام دهند
و یارانه جداگانه دریافت کنند .گروه دیگر افرادی
هستند که فرزندان مجرد شاغل دارنــد که درآمد
آنــان بــرای سرپرست خانوار محاسبه میشود که
این افــراد باید از طریق بخشداری یا فرمانداری
اقــدام کنند و کار جداسازی را در یک بازه زمانی
سه ماهه انجام دهند .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :یــارانــه نقدی مــاه خ ــرداد کــه به
حساب سرپرستان خانوار واریز شده است از خرداد
قابل برداشت خواهد بود .وی با اعالم آماری درباره
جمعیت خراسان شمالی و دریافت کنندگان یارانه،
کرد :جمعیت خراسان شمالی  996هزار و 182
نفر است که از این تعداد ،بیش از  93درصد معادل
 915هــزار و  182نفر ،یارانه دریافت میکنند.
خراسان شمالی رتبه دوم کشوری را در موضوع
یارانه دارد و بیش از  95درصد مردم هر دو بخش
یارانه را تا پیش از این دریافت میکردند.
«اسالم خواه» گفت 80 :هزار و  970نفر نیز جزو
حذف شدگان دهک دهم یا جاماندگان در خراسان
شمالی هستند که از دریافت یارانه هستند که یارانه
برای آنها واریز نشده است.

طرح ضربتی سامان دهی
سد معبر در بجنورد
رئــیــس اداره اجــرائــیــات و رفــع تخلفات شهری
شهرداری بجنورد از شروع طرح ضربتی ساماندهی
سد معبر در خیابان شهید بهشتی شمالی این
شهر خبر داد« .کمالی» گفت :ایــن اقــدام در پی
درخــواســت هــای شــهــرونــدان مبنی بــر ازدحـــام و
ایجاد مشکل تردد عابران به دلیل سد معبر کسبه
انجام گرفت .وی افزود :گشت و نظارت شهرداری
تحت واحد اداره اجرائیات و رفع تخلفات شهری
وظیفه دارد رعایت قوانین در راستای حفظ حقوق
شهروندی را تحت نظارت بگیرد و از کسبه نیز توقع
داریم با رعایت قوانین و جلوگیری از سد معبر و منع
اعمال تخلفات شهری با شهرداری همراه باشند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد:

عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد
با اخاللگران حوزه آرد و نان
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از عزم جدی
دستگاه قضایی در برخورد با اخاللگران حوزه آرد و
نان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل خراسان
شمالی ،حجت االســام والمسلمین «رضــا براتی
زاده» در این خصوص گفت :با توجه به اجرای برنامه
های اقتصادی دولت و اصالح نظام توزیع یارانه ها،
برخی سودجویان از فرصت سوء استفاده کرده و
با تضییع حق شهروندان به دنبال کسب منفعت
نامشروع و غیر قانونی هستند لذا با توجه به پیش
بینی این امر ،پیش از این از تمام دادستان های
حوزه های قضایی خواسته شد که با حضور میدانی
در بازار و سطح شهر ،ضمن بررسی آخرین وضعیت
شبکه توزیع و عرضه کــاالهــای اســاســی ،بر روند
اجرای تکالیف قانونی دستگاه های متولی نظارت
جدی داشته باشند و در صورت کشف تخلف و قصور
قاطعانه ورود و برخورد الزم را اعمال کنند.
این مقام قضایی افــزود :در همین راستا و در پی
اعمال نظارت و پیگیری میدانی مدیران قضایی،
یکی از نانوایی های شهر جاجرم به جهت عرضه
غیر قانونی و خارج از شبکه آرد و نیز تهدید علیه
بهداشت عمومی پلمب شد .رئیس کل دادگستری

استان ادامه داد :گزارش اولیه که از طریق ضابطین
به مرجع قضایی واصل شد حکایت از این داشت
که یکی از نانوایی هــای شهر جاجرم با فــروش و
عرضه خارج از شبکه تعداد  ۱۹کیسه آرد مرتکب
تخلف شده است لذا دستور بررسی بیشتر و دقیق
تر موضوع صادر و با ارشــاد و راهنمایی دادستان
عمومی و انقالب جاجرم ،موضوع به صورت دقیق
تر مــورد بررسی قــرار گرفت و مشخص شد حجم
تخلف بسیار بیشتر از گــزارش اولیه اســت .مقام
عالی قضایی استان تصریح کرد :با تطبیق میزان
سهمیه آرد تحویل داده شده با موجودی این واحد
صنفی ،مشخص شد که حدود  70کیسه آرد یارانه
ای که باید پخت می شد و نان مورد نیاز شهروندان
را تامین می کرد ،به صورت آزاد و خارج از شبکه
به فروش رسیده است؛ عالوه بر آن ،نحوه فعالیت
این نانوایی به نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی
تشخیص داده شد لــذا حسب دستور دادستانی
جــاجــرم پلمب شــد .حجت االس ــام والمسلمین
«براتی زاده» گفت :پرونده این واحد صنفی که پیش
از این نیز تخلفاتی در این زمینه داشته و هشدارهای
جدی را دریافت کرده بود ،جهت رسیدگی و صدور
حکم به اداره تعزیرات حکومتی جاجرم ارجاع داده

شد و فرد متخلف قطع ًا با برخورد قاطع و عبرت آموز
این مرجع قانونی مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد :حسب بررسی به عمل آمده توسط
دستگاه های متولی ،تعدادی دیگر از واحدهای
خــبــازی نیز مرتکب تخلف عرضه آرد بــه صــورت
خارج از شبکه شده اند که پرونده مشابهی برای
این واحدهای صنفی تشکیل شده و در تعزیرات
حکومتی شهرستان در دست رسیدگی است.
قاضی القضات استان همچنین تاکید کرد :البته
برخورد با متخلفان در راستای احیای حقوق از
دست رفته مردم است لذا باید به نحوی تدبیر شود
که تنبیه و مجازات متخلف و پلمب واحــد صنفی
موجبات تکلف شهروندان را فراهم نکند.
وی اظهارکرد :در صــورت پلمب خبازی ها باید
ترتیبی اتخاذ شود که بالفاصله یک واحد نانوایی
ســیــار در محل مستقر شــود و ارائـــه خــدمــات به
شهروندان بدون کوچک ترین خللی ادامه یابد.
رئــیــس کــل دادگــســتــری خــراســان شمالی ضمن
هشدار به افــرادی که با اقدامات خود در امنیت
اقتصادی و معیشت شهروندان اخــال ایجاد می
کنند ،تأکید کرد :قطع ًا نتیجه رسیدگی به تخلف
ایــن واحــدهــای صنفی اطــاع رسانی خواهد شد

تا مــردم بدانند که مراجع قانونی و نظارتی هیچ
مماشاتی در بــرخــورد بــا ایــن دسته از متخلفان
نخواهند داشت.
وی اقدامات برخی دستگاه ها را در زمینه کشف
و شناسایی متخلفان و نیز کنترل بــازار و نظارت
بر واحدهای صنفی قابل قبول بیان کرد و از سایر
دستگاه های متولی خواست که در اجرای وظایف
قانونی و ذاتی خویش اهتمام بیشتری داشته باشند
چــرا که علی الخصوص در شرایط فعلی ،امنیت
غذایی و معیشت مردم خط قرمز دستگاه قضایی
است و قطع ًا چنان چه در این خصوص ترک فعلی
از سوی مسئوالن ذی ربط احراز شود برخورد جدی
مرجع قضایی را در پی خواهد داشت.

به اتهام ارتکاب جرایم مالی صورت گرفت؛

بازداشت مدیر سابق و چند تن از کارکنان یکی از دستگاههای اجرایی
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان
شمالی از دستگیری و بــازداشــت مدیر سابق و
تنی چند از کارکنان یکی از دستگاههای اجرایی
استان به اتهام ارتکاب جرایم مالی خبر داد .به
گــزارش روابــط عمومی دادگستری کل خراسان
شمالی« ،سید جواد ایاللی» اظهار کرد :این مدیر
خاطی به موجب گزارش مراجع نظارتی و در نتیجه
تحقیقات و بررسی های اولیه ،مرتکب جرایم مالی
و سوء استفاده از بیت المال شده بود که با توجه

به مستندات ارائه شده ،تحت تعقیب قضایی قرار
گرفت و دستگیر شد .وی گفت :در این خصوص
پرونده قضایی تشکیل شده و مراتب در یکی از
شعب بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب مرکز
استان مطرح رسیدگی است .دادستان عمومی
و انقالب مرکز استان خراسان شمالی افزود :نوع
و ماهیت اتهامات انتسابی به متهم و دیگر ابعاد
مختلف این پرونده و نیز شناسایی دیگر ایادی
احتمالی مرتبط با این موضوع در دست بررسی

اســت و اخبار تکمیلی با ذکــر جزئیات ،متعاقب ًا
اطــاع رسانی خواهد شد« .ایاللی» با تأکید بر
ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت
المال به عنوان رسالت ذاتی دستگاه قضایی به
متعرضین به بیت المال هشدار داد و بیان کرد:
هم اکنون در شرایط خاص و ویژه ای قرار داریم و
معیشت مردم و حوزه مسائل اقتصادی از اهمیتی
خاص برخوردار است لذا اجــازه نمی دهیم عده
ای با سوءاستفاده جایگاه خود هم قانون را زیرپا

بگذارند و هم برای نظام و حاکمیت هزینه تولید و
تحمیل کنند و از طرف دیگر با فرصت طلبی ،منافع
شخصی را به حقوق دیگران ترجیح دهند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خاطرنشان
کرد :در نظام مقدس جمهوری اسالمی ،مدیران
مجرم و متخلف جایی در دستگاه های اجرایی
ندارند و در هر مقام و مسندی که باشند اقدامات آن
ها مورد رصد قرار دارد و با برخورد جدی دستگاه
قضایی مواجه خواهند بود.

همایش بزرگداشت روز
ارتباطات و روابط عمومی

استاندار خراسان شمالی با بیان این که روابط عمومی ها دارای نقش کلیدی
در ایجاد امنیت روانی اجتماع هستند ،اظهارکرد :مجموعه روابط عمومی ها
می توانند با داشتن خالقیت و تسلط بر موضوعات مختلف آرامش را جامعه
ارمغان دهند .دکتر «محمدرضا حسین نــژاد» روز چهارشنبه در همایش
بزرگداشت روز ارتباطات و روابــط عمومی ،روابــط عمومی ها را سفیران
ارتباطات مردم و دستگاه های اجرایی دانست و گفت :روابط عمومی ها باید
هم افزا در ارائه ارتباطات با مردم و دستگاه های اجرایی باشند و از جزیره ای
عمل کردن اجتناب کنند.

صدور دامدار کارت با اعتبار  ۲۶۳هزار میلیارد ریالی در جریان است
«مــهــدی رضــایــی» ،ســرپــرســت بــانــک کــشــاورزی،
طــی ب ــازدی ــد از شــعــب فــعــال ایـــن بــانــک ،اعــام
کــــرد :بــــرای تــمــامــی دامــــــداران مــعــرفــی شــده،
دامــــــدار کــــارت بـــا ســقــف  ۲مــیــلــیــارد ریــــال و
نــــرخ تــرجــیــحــی  ۱۱درصــــد صــــادر مـــی شـــود.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل
بانک کشاورزی ،سرپرست بانک کشاورزی ،ضمن

بازدید از برخی شعب این بانک ،اظهارکرد :همسو
با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و دولت،
در اج ــرای طــرح مــردمــی ســازی و تــوزیــع عادالنه
یارانه ها ،از جامعه ارزشمند دامــداران ایــران ،با
صدور دامدار کارت برای تامین سرمایه در گردش
واحدهای مرغداری و دامداری ،حمایت می شود.
وی گـــفـــت :اعـــتـــبـــار در نـــظـــر گـــرفـــتـــه شـــده

از ســـــوی بــــانــــک مــــرکــــزی در ایـــــن طــــرح،
ب ــال ــغ بـــر  ۲۶۳هـــــزار مــیــلــیــارد ریـــــال اســـت.
«رضایی» همچنین نرخ سود ترجیحی بــرای این
خدمت را  ۱۱درصــد و سقف ایــن تسهیالت را ۲
میلیارد ریــال ،اعــام و بر آمادگی شعب بانک در
سراسر کشور برای ارائه این نوع تسهیالت کارآمد
و حمایتی تاکید کرد.

 ۲۷درصد از مساحت استان ،درگیر خشکسالی بسیار شدید
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی گفت :هم اکنون  27.7درصد
از مساحت این استان درگیر خشکسالی بسیار
شدید اســت« .مــهــدی کمالی» در گفت و گــو با
ایسنا اظهار کرد 11.5 :درصد از مساحت استان
با خشکسالی ضعیف 21.4 ،درصد با خشکسالی
متوسط و 28.5درصــد نیز با خشکسالی شدید
درگیر است.

وی افــــزود :هــم اکــنــون صــد درصـــد مساحت
شهرستان های بجنورد و اسفراین ۴۴ ،درصد
شهرستان فاروج ۴۰ ،درصد از شهرستان گرمه،
 ۷۰درصــد از شهرستان شیروان 86.5 ،درصد
شهرستان مانه و سملقان ۹۸ ،درصد شهرستان
راز و ۹۳درصــــد شــهــرســتــان جــاجــرم بــا پــدیــده
خشکسالی مواجه هستند.
به گفته «کمالی» ،خشکسالی بسیار شدید در

شهرستان های مانه و سملقان و جاجرم اتفاق
افتاده است .وی به بارندگی اردیبهشت امسال
نیز اشاره کرد و ادامه داد :میزان بارندگی اتفاق
افــتــاده از ابــتــدای اردیبهشت تــا بیست و پنجم
همین ماه  46.4میلی متر بوده که در مدت مشابه
بلند مدت  25.9میلی متر بارندگی وجود داشته
است .این مقام مسئول با اشاره به بارندگی سال
زراعــی جــاری نیز گفت :از ابتدای ســال زراعــی

جاری تا بیست و پنجم اردیبهشت  167.9میلی
متر بارندگی در این استان وجود داشته که میزان
بــارنــدگــی در مــدت مشابه بلند مــدت 220.3
میلی متر بوده است که به معنای کاهش 23.8
درصدی بارندگی طی این مدت بوده است .وی
تاکید کرد :بارندگی های اردیبهشت توانسته ۱۷
درصد از کسری بارندگی این استان را نسبت به
دوره بلند مدت جبران کند.

برنامه ریزی برای ایجاد توتستان در جرگالن
مدیرعامل هلدینگ تجاری و اقتصادی کمیته
امــداد کشور نسبت بر زنجیره ســازی محصوالت
تولیدی مددجویان تاکید کرد« .روح ا ...رحیمی»
به اقدامات زنجیره سازی در زمینه پیله تر کرم
ابریشم اشاره کرد و گفت :استان خراسان شمالی
اکنون ظرفیت خوبی در زمینه زنجیره سازی طرح
های همچون نوغانداری ،فرش دستباف و ایجاد
توتستان دارد.
وی از برنامه ریزی برای ایجاد توتستان در منطقه
جرگالن با همکاری شرکت هلدینگ تجاری و
اقتصادی کمیته امداد کشور خبر داد و گفت :این
توتستان در مساحت  10هکتار پیش بینی شده
است که به محض واگذاری زمین اقدامات اجرایی
شروع خواهد شد.
وی توسعه دانش بومی در منطقه در جهت ایجاد
اشــتــغــال پــایــدار را از دیــگــر اقــدامــات در جهت
توانمند ســازی مددجویان معرفی کرد و افــزود:

زنجیره ســازی در زمینه تولید عسل نیز اکنون
در حال اجراست .مدیرکل کمیته امداد خراسان
شمالی هم گفت :هزار جعبه تخم نوغان رایگان
بین مددجویان کمیته امــداد استان توزیع شده
است و تعداد زیادی از مددجویان در حال پرورش
کرم ابریشم هستند« .مجید الهی راد» ادامه داد:
یکی از اقدامات امسال این نهاد ،تقویت صنعت
نوغان در استان از جمله در منطقه راز و جرگالن
است و اکنون در حال برنامه ریــزی بــرای ایجاد
طرح توتستان  10هکتاری هستیم.
وی بیان کرد :طی سال گذشته خرید تضمینی
محصوالت پیله تر کرم ابریشم  ۱۰درصد باالتر
از ارزش واقــعــی بـــازار انــجــام شــد کــه دســتــاورد
مددجویان در ایــن حــوزه ،یک میلیارد و ۹۰۰
میلیون تومان بود.
وی بــا بــیــان ایــن کــه ســال گــذشــتــه مــددجــویــان
ایــن نــهــاد مــوفــق بــه تــولــیــد حـــدود  ۱۴تــن پیله

تــر ابــریــشــم شــدنــد ،اظــهــارکــرد :هــر کیلو پیله
تــر ابــریــشــم بــه صـــورت تضمینی  140تــومــان
خـــریـــداری شــد و بــا ایـــن قــیــمــتگــذاری ســایــر
واسطهها هم مجبور به خرید قیمت واقعی شدند.

وی یادآور شد :طی سال گذشته  ۳۷۲جعبه تخم
نوغان بین خانواده های تحت حمایت ساکن در
منطقه راز و جرگالن توزیع و از این محل حدود
تن  ۱۴پیله تر ابریشم برداشت شد.

«نشان طیب» به فعاالن و
تولیدکنندگاناستاناهدا
می شود

«نشانطیب»خدمترضویبهفعاالنوتولیدکنندگان
خراسان شمالی اهدا می شود.
دبیر کانون های خدمت رضوی در خراسان شمالی
در نشست هماهنگی بــرگــزاری پانزدهمین دوره
جشن های مردمی «زیر سایه خورشید» با تاکید بر
کیفیت محتوایی و اجرای برنامه های در دهه کرامت،
از طراحی و اعطای «نشان طیب» برای فعالیت ها از
سوی آستان قدس رضوی خبر داد و گفت :این نشان
که کار مطالعاتی آن به اتمام رسیده که در خراسان
شمالی در کنار استان های اصفهان و یزد به طور
پایلوت اجرا می شود« .محمد اکبرزاده» افزود :برای
اعطای این نشان فعالیت های تولیدی و محتوایی و
به طور کلی خدمت ها در بخش های مختلف با در
نظر گرفتن  5ویژگی حلیت ،سالمت ،برکت اصالت
و جذابیت مورد ارزیابی قرار می گیرد .وی نکاتی در
خصوصاهمیتدههکرامتوهرچهبهتربرگزارشدن
برنامه های استقبال از خادمان بارگاه مقدس رضوی
در این استان را بیان کرد و گفت :از آن جا که برنامه
ها با سالروز رحلت امام خمینی(ره) مقارن است،
این موضوع فرصت مغتنمی برای تبیین اندیشه های
امام(ره) در برنامه های این دهه ایجاد می کند.
وی همچنین به موضوع جهاد تبیین و اهمیت این مهم
نیز اشاره کرد و گفت :پرداختن به شخصیت امام راحل
در برنامه های دهه کرامت به طور دقیق می تواند
تبیین ارزش های اسالمی و انقالبی ِ انقالب اسالمی
ایران و دفاع از دستاوردهای آن را تحقق بخشد.
«اکــبــرزاده» خدمت به ترویج فرهنگ رضوی و قدم
نهادن در راه امام هشتم را موهبتی بی تکرار خواند و
توصیه کرد :تالش کنیم با همدلی و وحدت رویه در
کیفیت بخشی به برنامه ها ،چهره زیبا و برنامه های
ارزشمندی در دهه کرامت اجرا شود.
وی برگزاری مراسم جشن سالروز میالد امام رضا(ع)
در شهرستان هــا بــه ص ــورت مــحــوری و دع ــوت از
سخنرانان برجسته در نشست های بصیرتی ،تجلیل
از فعاالن و اهدای جهیزیه و برگزاری مراسم ازدواج
آسان با حضور خدام رضوی را دیگر برنامه های مهم
بیانکرد.

هشدار دام پزشکی درباره
احتمال بروز تب کریمه
کنگو در استان
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
اداره کــل دام پزشکی خــراســان شمالی نسبت
به احتمال بروز بیماری مشترک و خطرناک تب
خونریزی دهنده کریمه کنگو ( )CCHFدر استان
هشدار داد و خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه
در دامــداری ها شد« .حسن قاسمی فرد» به ایرنا
اظهارکرد :خوشبختانه در استان موردی از بیماری
تب کریمه کنگو مشاهده نشده است و البته دام
پزشکی به دامــداران توصیه می کند که اقدامات
پیشگیرانه از قبیل سمپاشی دام و نیز سمپاشی
جایگاه های نگهداری دام اقدام شود .وی افزود:
برای جلوگیری از ابتال به بیماری تب خونریزی
دهــنــده کریمه کنگو نــیــاز اســت رعــایــت نکات
بهداشتی به ویژه در افرادی که با الشه (گوشت)
ارتباط دارند جدی گرفته شود .وی افزود :مردم
گوشت قرمز را از مراکز مجاز تهیه کنند و در این
زمینه توجه به مهر دام پزشکی و برچسب الصاقی
روی الشه ،رعایت نظافت و بهداشت فردی ضروری
است و توصیه می شود از جداسازی و له کردن
کنه های موجود روی بدن دام با دست خودداری
شود .وی اظهارکرد :مردم از کشتار غیرمجاز دام
پرهیز واز تماس با دام مشکوک یا آلــوده به کنه
اجتناب کنند ،همچنین گوشت استحصال شده
باید دست کم  ۲۴ساعت و آالیش خوراکی شامل
دل ،قلوه ،جگر ،کله و پاچه  ۴۸ساعت در دمای
صفر تا چهار درجــه سانتیگراد نگهداری شود.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
اداره کل دام پزشکی خراسان شمالی خاطرنشان
کرد :کشتار دام و استحصال گوشت در کشتارگاه
با نظارت دامپزشکی انجام و شرایط پیش سرد در
این مکان رعایت می شود.

رقابت های کشتی جام
برادران «زهرایی» برگزار شد
عوض زاده -دهمین دوره رقابت های کشتی آزاد
جام برادران «زهرایی» ،یادواره سردار دل ها ،شهید
حاج «قاسم سلیمانی» و جانباز شهید «برات محمد
زهرائی» ،پنج شنبه و جمعه در شیروان برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شیروان با اعالم این
خبر در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کــرد :این
رقابت ها با حضور  120کشتی گیر در قالب 10
تیم از استان های مــازنــدران ،آذربایجان شرقی،
سمنان ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،تهران،
گلستان ،شیروان و تیم مرزبانی ناجا برگزار شد.
«مهدی شعبانی» با اعالم رضایت از روند برگزاری
رقابت ها و استقبال تیم ها از این جام اضافه کرد:
با وجود شیوع کرونا طی سال های اخیر که تعطیلی
بسیاری از مسابقات و باشگاه ها را در پی داشت،
اما خوشبختانه استان های صاحب نام در عرصه
کشتی آزاد از این رقابت ها استقبال کردند و در
مسابقات حضور داشتند.
وی به برگزاری رقابت ها در  10وزن اشاره و با بیان
این که «علی خالق زاده»« ،حمید موسوی» و «هومن
طهماسبی»  3تن از داوران بین المللی کشتی
کشور نیز در ایــن رقابت ها ســوت زدنــد ،تصریح
کرد :جام برادران «زهرایی» یکی از مسابقات مهم
ورزشــی است که شیروان میزبانی آن را بر عهده
دارد.

