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افزایش ۲۵ درصدی کرایه ها در اسفراین

کرونا؛ ۲۵ مبتالی جدید

حمله ملخ ها به ۲ دهستان

معاون اداره کل میراث فرهنگی خبر داد:

افتتاح موزه آیینه خانه تا 3 ماه آینده
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

 ماسک در دستگاه های اداری
 اجباری شد

صفحه 3

گالیه ها از فروش های فوق العاده

صفر؛ اعتبار اطفای حریق عرصه های طبیعی
جنگ با آتش با دستان خالی

صفحه اول

صفحه ۲

بهمنیار

صفحه ۲

گزارشی از بازار میوه های نوبرانه

قیمت های نوبرانه

مجموعه موزه آیینه خانه بجنورد تا 3 ماه آینده به روی عالقه مندان بازگشایی 

خواهد شد.

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون 

دستی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما از افتتاح مجموعه موزه 

آیینه خانه طی 3 ماه آینده خبر داد و افزود: سال گذشته یک میلیارد و 500 

میلیون تومان اعتبار ملی و استانی جذب شد که از این رقم 300 میلیون 

مطالعات  سیستم  جمله  از  مختلف  های  بخش  در  خانه  آیینه  برای  تومان 

سازی  مقاوم  معماری،  داخلی  طراحی  مطالعات  مکانیکال،  و  الکتریکال 

فاز 2، مرمت و تزیینات و اجرای سیستم گرمایشی و سرمایشی هزینه شده 

است.

»مستوفیان« افزود: مرمت بنا و آیینه کاری این مجموعه به واسطه آسیب دیدن 

از زلزله و قدمت باال انجام می گیرد و در این راستا قرارداد تزیینات را تنظیم 

می کنیم تا متخصص کار را شروع کند و بخش های مورد نیاز مرمت شود.

وی همچنین با اشاره به این که طرح مقاوم سازی مجموعه موزه عمارت مفخم 

از سوی دانشگاه اصفهان در حال انجام و وارد مرحله دوم شده است، تصریح 

کرد: تا یکی و 2 ماه آینده مشخص می شود که چه اقداماتی را می توان روی 

بنای عمارت انجام داد؟

وی به بازآفرینی و احیای مجموعه فرهنگی و تاریخی مفخم که 7 هکتار است و 

شامل مجموعه بیمارستان امام رضا)ع(، کوچه گل اطلسی، زمین و ساختمان 

آیینه خانه و عمارت مفخم  شهرداری قدیم در کنار منازل مسکونی، مجموعه 

توجیه  گــزارش  ارائــه  و  مشاور  بررسی  از  پس  کرد:  تصریح  و  اشــاره  شود،  می 

اقتصادی در این مجموعه به گروه ملل مبنی بر این که تا چه میزان می تواند 

با استفاده از ضوابط میراث فرهنگی ساخت و ساز گردشگری و تجاری را در 

یک  به  تا  کند  می  شروع  را  کار  ملل  اقتصادی  گروه  دهد،  انجام  هکتار   7 این 

میدان شهری بر اساس الگوی میادین سنتی در معماری و شهرسازی ایرانی 

و اسالمی تبدیل شود.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 

روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
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ادب و هنر

گزیده آثار شاعر آیینی 

استان در راه نشر

گزیده آثار شاعر آیینی استان، مرحوم حاج »داراب 

بدخشان« منتشر می شود. مسئول واحد آفرینش 

های ادبی حوزه هنری خراسان شمالی گفت: در 

نظر داریم مجموعه اشعار شاعر آیینی استان را که 

شامل گزیده ای از مجموعه های »یوسفی شدم در 

خورشید«  »تالوت  و  خورشیدها«  از  »فصلی  چاه«، 

است، در کنار بخشی از آثار منتشر نشده این شاعر 

برجسته، منتشر و روانه بازار کنیم. »سیدی زاده« 

ادامه داد: در مرحله گزینش آثار قرار داریم و طی 

چند ماه آینده این مجموعه را به همکاری اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر خواهیم کرد.

دیر نیست

روزها

هفته ها

سال هاست که نیستی 

و من هنوز فکر می  کنم

هنوز دیر نیست  نیکی  فیروزکوهی

عاشقان گمنام 

می برم این روزها نام تو را آرام تر

تا بمانم در شمار عاشقان، گمنام تر

نیستی، فرصت برای درد دل کردن کم است

درد دل باشد برای دردهایی عام تر

درد اول، دوری از آیینه و آیینگی است

درد دوم، درد دل هایی از این هم خام تر

کاش گاهی هم به ما سر می زدی هر چند نیست

در میان خستگان از قلب ما ناکام تر

خشک شد لب های ما با چند ندبه می رسی؟

جان موال، ساقی از دست تو شد این جام تر؟!

زیر لب ذکر تو را هر روز و هر شب گفته ام

گفته ای:  آرام تر، آرام تر، آرام تر!

کاسه  شعر مرا از دست عشق انداختی

تکه ای را تر کن از سرچشمه  الهام تر!

می رسی و انتخابی سخت خواهی کرد، آه

بی گمان از عاشقانی بهتر و خوشنام  تر

سهم ما... شوق حضور و آبروی انتظار

سهم عاشق های از گمنام هم گمنام تر!

نغمه مستشار نظامی
مرتضوی

ویــروس  شیوع  از  مــاه   3 از  بیش 

در  و  ــذرد  گ می  کشور  در  کرونا 

با  مشاغل  برخی  هنوز  میان  این 

مشکالت عدیده ای دست و پنجه 

نرم می کنند و نتوانسته اند سرپا 

زمــره  در  دستی  صنایع  شــونــد. 

مشاغلی است که سهم به سزایی 

براساس  و  دارد  زایی  اشتغال  در 

نفر  میلیون   2.5 ــدود  ح آمــارهــا 

غیر  و  رسمی  صورت  به   کشور  در 

فعالیت  بخش  ایــن  در  رســمــی 

ــط مــوجــود  ــرای مــی کــنــنــد، امـــا ش

این  شیوع  که  اســت  ایــن  بیانگر 

را  بسیاری  خسارت های  بیماری 

کرده  وارد  صنایع دستی  بازار  به 

و  محصوالت  کــه  ــازاری  بـ ــت؛  اس

سنتی  شکل  به  را  خود  خدمات 

عرضه می کند و به حضور مستقیم 

خارجی  و  داخــلــی  گــردشــگــران 

وابسته است. در خراسان شمالی 

صنعت  هــزار   21 فعالیت  شاهد 

صنایع  رشته   50 از  بیش  در  گر 

تشکیل  بیانگر  که  هستیم  دستی 

بخش اعظمی از چرخه اشتغال و 

اقتصاد این خطه است اما فعاالن 

اند  نتوانسته  دستی هنوز  صنایع 

کرونایی  روزهـــای  مشکالت  از 

رهایی یابند و رکود در کنار دپوی 

این  شده  تولید  محصوالت  کامل 

باور را در ذهن کارشناسان بیش 

از گذشته تقویت می کند که زمان 

فرا  دستی  صنایع  اندازی  پوست 

رسیده است.

دایمی  بــازارچــه  فعاالن  از   یکی 

فعالیت  که  این  از  دستی  صنایع 

ــاز  آغ اســـت  وقــتــی  چــنــد  را  اش 

و  گوید  مــی  سخن  اســت،  کــرده 

می افزاید: از آن جایی که صنایع  

دستی مانند  موادغذایی نیاز روز 

و  سوت  روزهــا  این  نیست،  مردم 

کور است  و مشتری ندارد.

 او از این که تولیدات شان را برای 

اما  بودند  کرده  آمــاده  نــوروز  ایام 

معادالت  کــرونــا   ویـــروس  شیوع 

شان را بر هم زد و با گذشت3 ماه 

کنند  علم  قد  اند  نتوانسته  هنوز 

روی  همچنان  شــان  تولیدات  و 

اســت،  مــانــده  باقی  ــان  ش ــت  دس

ابراز نگرانی  می کند و  خواستار 

این  به  امر  نگاه حمایتی  متولیان 

بخش می شود.

بهای  اجــاره  بخشش  اگرچه   وی 

برای  گامی  را  فروردین  و  اسفند 

کــمــک بـــه فـــعـــاالن ایـــن عــرصــه 

ــا خــواســتــار تدوین  ام مــی دانـــد، 

راهکارهایی برای رونق بخشیدن 

و  شود  می  دستی  صنایع  بازار  به 

اضافه می کند: متولیان در سال 

جهش تولید باید به معنای واقعی 

در  ویژه  به  شعار  این  تحقق  برای 

بخش  کــه  دستی  صنایع  حــوزه 

اعظم فعاالن آن را بانوان تشکیل 

می دهند، تالش کنند.

به  اشاره  با  استان  گر  صنعت  این 

هم  کرونا  از  پیش  شرایط  که  این 

چندان  عرصه  این  فعاالن  بــرای 

دهــد:  مــی  ــه  ادامـ نــبــود،  مساعد 

تولیدات  از  مملو  ها  غرفه  اگرچه 

انــگــار  ــا  امـ اســـت  گـــران  صنعت 

خود  تنهایی  الک  در  غرفه داران 

کرونا  واقــع   در  و  ــد  ان رفته  ــرو  ف

این  فعاالن  دردهـــای   به  دردی 

یکی  ــت.  اس ــرده  ک اضافه  عرصه 

که  دستی  صنایع  فعاالن  از  دیگر 

موجود  وضعیت  از  ــردردی  پ دل 

بــاالی  حجم  بــه  ــاره  اشـ بــا  دارد، 

گران  صنعت  فعالیت  و  تولیدات 

به  سهم  که  شمالی  خراسان  در 

دارنــد  زایــی  اشتغال  در  سزایی  

و  ــان  زم یــک  بــه  دستی  صنایع  و 

و  دارد  اختصاص  خــاص  فصلی 

است،  رفته  دست  از  فرصت  این 

ــه مــی دهـــد: اکــثــر کسب و  ادامـ

مقطعی  تعطیلی  از  بعد  کــارهــا 

دوباره فروش خود را از سر گرفته 

فروش  شرایط  متاسفانه  اما  اند 

برای صنایع دستی مهیا نیست.

مشارکت  بــافــنــده،  ــن  ای نگاه   از 

پیش  در  اجــرایــی  هــای  دستگاه 

دستی  صنایع  محصوالت  خرید 

شناسنامه  هنرمندان  و  فعاالن 

بــرگــزاری  دیــگــر  ســوی  از  و  دار 

توسط  مــجــازی  ــای  ه نمایشگاه 

سایت های توزیع و فروش صنایع 

تواند  می  دولت  حمایت  با  دستی 

بر  نشسته  هــای  زخــم  بر  مرهمی 

پیکره این صنعت باشد.

ــن که  ای بیان  بــا  کــارشــنــاس   یــک 

با  تنها  نه  دستی  صنایع  امـــروزه 

با  بلکه  فرهنگی  ــای  ــرده ــک روی

رویکردهای اقتصادی و اجتماعی 

است،  مختلف  جوامع  توجه  مورد 

اشتغال  ایجاد  اگرچه  افزاید:  می 

نیاز  و  تولید  پایین  های  هزینه  و 

ــن بـــه زیــرســاخــت هــای  ــت ــداش ن

این  ــت  اس ــده  ش سبب  گــســتــرده 

رشد  در  ای  عــمــده  سهم  بخش 

درآمدهای  افزایش  و  اقتصادی 

متاسفانه  اما  باشد  داشته  ارزی 

در  و  باید  که  آن گــونــه  گفت  باید 

توجه  ــورد  م اســت  الزم  که  حــدی 

سبب  کرونا  بحران  و  نگرفته  قرار 

شده است فعاالن این حوزه بیش 

از گذشته آسیب پذیر شوند. 

اگرچه  ــت:  اس معتقد  »قــدوســی« 

را  سهمگینی  ضربه  کرونا  شیوع 

بر اقتصاد بازار صنایع دستی وارد 

برای  بزرگی  تهدید  و  است  کرده 

به  شمار  ــازار  ب ایــن  فعاالن  آینده 

می آید اما با استفاده از این تهدید 

و تبدیل آن به یک فرصت می توان 

با پوست اندازی و تغییر شکل ارائه 

به  آن،  رسانی  به روز  و  محصوالت 

شده  وارد  خسارت های  جبران 

به دلیل بحران کرونا پرداخت.

دستی  صنایع  اتحادیه   مسئول 

انتقاد  ضمن  هم  شمالی  خراسان 

از وضعیت تولیدات صنایع دستی 

استان، درباره رکود صد درصدی 

و  گوید  می  سخن  زمینه  ایــن  در 

دولت  حمایتی  بسته   که  ایــن  از 

وجود  با  شد،  اعــالم  فروردین  که 

گذشت 2 ماه هنوز در زمینه فرش 

نشده  محقق  دســتــی  صــنــایــع  و 

است، گالیه می کند.

از سوی دیگر »ایزانلو« از همکاری 

نکردن بانک ها با  تولید کنندگان 

و  انتقاد  ــرش  ف و  دستی  صنایع 

اظهارمی کند: انتظار کمک های 

اما  نــداریــم  ــت  دول از  را  بالعوض 

 3 فرصت  باید  رســد  مــی  نظر  بــه 

به  گران  به صنعت  ها  بانک  ماهه 

پرداخت  ــرای  ب ماهه   6 فرصتی 

برگشتی  هـــای  ــک  چ و  ــاط  ــس اق

تبدیل شود.

وجود  ایــن  با  کند:  می  بیان  وی 

را  ای  ویژه  های  بسته  باید  دولت 

مدت  بلند  اقساط  با  وام  قالب  در 

تا  بگیرد  نظر  در  درصــد   4 نرخ  و  

دستی  صنایع  پذیر  آسیب  بخش 

سر  از  را  خـــود  فعالیت  بــتــوانــد 

بگیرد.

صنایع  وضعیت  بــررســی  بــه   وی 

از  و  پــردازد  می  استان  در  دستی 

های  نمایشگاه  که تعطیلی  ایــن 

ایــام  ــازارچــه هــا در  ب ســراســری و 

این  به  فعلی  شرایط  در  و  ــوروز  ن

سخن  اســت،  زده  دامــن  وضعیت 

اگــر چه  افــزایــد:  مــی  و  مــی گوید 

به  فرش  های  گالری  و  بنکدارها 

هستند  فعال  و  باز  فیزیکی  لحاظ 

فروشی  و  خــریــد  گــونــه  هیچ  ــا  ام

در  فــروش  و  گیرد  نمی  صــورت  

به  فــرش  و  دستی  صنایع  عرصه 

صفر رسیده است.

عنوان  بــه  دستی   صنایع  از  وی 

اشتغال  که  هایی  بخش  از  یکی 

شهر را  حاشیه  و   روستایی  پایدار 

ترین  ــم  ک ــا  ب و  کــنــد  ــی  م تــامــیــن 

بهره  بیشترین  تواند  می  هزینه 

و  باشد  داشته  را  ارزآوری  و  وری 

از بیکاری جلوگیری کند، یاد می 

کند و خسارت 20 میلیارد تومانی  

را  استان  دستی  صنایع  فعاالن 

عاملی مهم برای رکود فعالیت ها 

برمی شمرد.

پیش از این »قهرمانیان« سرپرست 

کل  اداره  دستی  صنایع  معاونت 

و  گردشگری  فرهنگی،  مــیــراث 

شمالی  خــراســان  دستی  صنایع 

 500 و  میلیارد   2 خــســارت  بــه 

نبود  واسطه  به  تومانی  میلیون 

سوددهی در عرصه صنایع دستی 

اشاره کرده و گفته بود: قرار است 

تا  تومانی  میلیون   2 تسهیالت 

بر  تــومــان  میلیون   100 سقف 

اختیار  در  متقاضیان  توان  اساس 

کارگاه های خانگی قرار بگیرد.

روایت فعاالن صنایع دستی از حال و روز صنعتی که پایش لنگ می زند

 زخم کرونا بر تار و پود
 صنایع دستی استان

اگرچه 
بنکدارها و 
گالری های 

فرش به لحاظ 
فیزیکی باز و 

فعال هستند
اما هیچ 

گونه خرید 
و فروشی 

صورت نمی 
گیرد و فروش 

درعرصه  
صنایع دستی 

و فرش به 
صفر

رسیده است

 قاصدک 

 بر بال خیال 

  امثال الحکم  

  تازه های هنر   

َله  َسر َیه  خی َله  ُتوزی َده َگه  ری

گروه ادب و هنر- ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی 

آیینه  است که بر غنای آن افزوده است، به تبع آن ادبیات عامه نیز 

ای از فرهنگ قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه ها، تجربیات 

گذشتگان، دانش ها و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند. 

در این شماره به یکی از مثل های رایج در میان قوم کرمانج از زبان 

»فرامرز نورمحمدزاده« می پردازیم. وی با بیان این که مثل »َله  َسر 

َیه  خی َله  ُتوزی َده َگه  ری« به معنای این است که »روی یخ به دنبال 

گرد و خاک می گردد«، تصریح کرد: این مثل در واقع به انسان های 

نیمه  معمول  طور  به  افراد  این  گوید:  می  دارد.وی  اشاره  گیر  بهانه 

برای  مطلوب  طور  به  را  کاری  اگر  حتی  و  بینند  می  را  لیوان  خالی 

آن ها انجام دهید، قبول ندارند. وی اضافه می کند: این افراد اگر 

مشکل کوچکی را در مخالفان خود ببینند آن را در بوق و کرنا می 

کنند و مدام بر سر حریف شان می کوبند.

 ا
از  پیش  که  استان  جوان  شاعران  از  ــازاده«  رض »سهیال 

این تجربه چاپ مجموعه شعری را با عنوان »سه نقطه کنار 

مجموعه  تازگی  به  داشــت،  اش  کارنامه  در  من«  شعرهای 

صوتی را در قالب اشعار نو با رویکرد اجتماعی تحت عنوان 

»دست خط های مجازی« به همت نشر »عقربه« آماده تولید 

دارد.

 ا
 »ملکی نیا« این روزها در حال ساخت ظروف سنگی با 

ترکیبی از فلز است و در نظر دارد بخشی از آثار فلزی اش 

را که طبق روال آثار پیشین او درباره صلح و انسانیت با 

بهره گیری از ترکیب حیاط وحش استان و نقوش سنتی 

است، به نمایش بگذارد.

 ا
صفحه  و  جلد  طراحی  تازگی   به  استاد«  زارعــی  »پوریا 

اثر  واپسین«،  تو  ــدای  ص »وقتی  شعر  مجموعه  ــی  آرای

»ابوالفضل پاشا« را که توسط انتشارات »عقربه« منتشر 

شده در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.

اثر: عکس

هنرمند: امید شکری

نم رپ از حرف است   داه
لم رپ از ردد و د

  خبر 

معاون اداره کل میراث فرهنگی خبر داد:

افتتاح موزه آیینه خانه تا 3 ماه آینده

4
ادب و هنر

 گزارش 

بی شرمی کرونا و بی خیالی 
برخی ها

شنبه هفته گذشته طبق تصمیم ستاد ملی کرونا، محدودیت های مربوط به حضور یک سوم کارکنان ادارات 
برداشته و این تصمیم در راستای به جریان افتادن و تسریع در خدمات دهی دستگاه های اجرایی و اداره ها 
گرفته شد. کافی است به برخی از این اماکن سر بزنید، گویا کرونا را شکست داده ایم که بسیاری از مراجعه 

کنندگان و حتی کارکنان بدون رعایت پروتکل های بهداشتی به امور خود می پردازند...

  اخبار   گزارش خبری 

شیری-  این روزها با شیوع ویروس کرونا و ضعیف 
فراخور  به  کسی  هر  هــا،  خــانــواده  اقتصاد  شــدن 
اقالم  خرید  تکاپوی  در  اش  اقتصادی  وضعیت 
همین  به  است  مناسب  کیفیت  و  قیمت  با  مختلف 
دلیل هر فروشگاهی که برچسب فروش فوق العاده 
داشته باشد بالفاصله با ازدحام جمعیت مواجه می 
شود و گاه برخی برای خرید اقدام می کنند و گاه 

برخی ناامید از فروشگاه خارج می شوند.
یکی از شهروندان بجنوردی در این باره می گوید: 
برای  فرصتی  به  العاده  فــوق  هــای  فــروش  برخی 
فروش اجناس بی کیفیت و بنجل تبدیل شده است 
و با وجود توان مالی ضعیف هیچ گاه نتوانستم در 
می  اظهار  کنم.وی  خرید  العاده  فوق  های  فروش 
مشتری  جذب  منظور  به  فروشندگان  برخی  کند: 
العاده  و فروش اجناس خود، برچسب فروش فوق 

شویم  می  فروشگاه  وارد  وقتی  اما  کنند  می  نصب 
در  بنجل  پوشاک  که  را  سبد  یک  یا  رگال  یک  تنها 
ادامه  در  و  دهند  می  نشان  است  گرفته  قــرار  آن 
موجود  اجناس  دیگر  خرید  برای  را  مشتریان  هم 
به  افزاید:  می  کنند.وی  می  ترغیب  فروشگاه  در 
است  ضعیف  بسیار  بــازار  بر  نظارت  رسد  می  نظر 
چون فروش فوق العاده باید شامل تمام اجناس در 
فروشگاه شود نه این که فضای بسیار اندکی برای 
با  شهروندان  از  دیگر  شود.یکی  گرفته  نظر  در  آن 
اشاره به تخلف هایی که گاهی در فروش های فوق 
العاده انجام می شود، می گوید: اگرچه کسبه برای 
فروش فوق العاده مجوز دریافت می کنند اما بارها 
العاده  فوق  های  فروش  در  که  ایم  کرده  مشاهده 
عنوان  به  کنند؛  نمی  اعالم  را  واقعی  های  قیمت 
مثال گاهی کفشی که در فروش عادی 380 هزار 

تومان قیمت دارد در فروش فوق العاده 40 درصد 
زنند  می  خط  را  تومان  هزار   4۲0 قیمت  تخفیف، 
و نرخ فروش فوق العاده را ۲90 هزار تومان اعالم 
می کنند که این مسئله نوعی تخلف است و از چشم 

بازرسان دور می ماند.
یکی از کسبه که برچسب حراج فصل با ۲0 درصد 
باره می گوید:  این  را نصب کرده است در  تخفیف 
برای فروش فوق العاده هم به مجوز نیاز داریم و اگر 
به  اقدام  مجوز  دریافت  و  هماهنگی  بدون  کاسبی 

فروش فوق العاده کند متخلف محسوب می شود.
گوید:  مــی  پــوشــاک  فــروشــنــدگــان  از  دیــگــر  یکی 
و  جدید  اجناس  بتوانند  که  این  برای  فروشندگان 
موجود  اجناس  گاهی  کنند  خریداری  را  روز  مدل 
تا  کنند  می  عرضه  العاده  فــوق  هــای  فــروش  با  را 

بازگشت سرمایه شان زودتر انجام شود.
در  زیــادی  اجناس  هنوز  گذشته  در  گوید:  می  او 
حتی  و  اقساط  و  نقد  شکل  به  داشتیم،  فروشگاه 
را  جدید  اجناس  دار  مــدت  هــای  چک  واسطه  به 

اما طی سال های اخیر تمام  خریداری می کردیم 
متأسفانه  که  شود  انجام  نقد  شکل  به  باید  خریدها 
با رکود بازار توان آن را نداریم.در این میان رئیس 
طبق  گوید:  می  شمالی  خــراســان  اصناف  ــاق  ات
می  زمانی  صنفی  واحدهای  صنفی  نظام  قانون 
توانند فروش فوق العاده داشته باشند و سود کمتر 
مربوط  اتحادیه  با  ابتدا  که  کنند  دریافت  عرف  از 
سوی  از  کارشناسی  ــار  ک از  پــس  کنند.  مکاتبه 
اتحادیه  و بررسی فاکتورها و میزان درصد تخفیف 
ها با اعالم اتحادیه، مجوز فروش فوق العاده صادر 
می شود.»مهدی امیدوار« می افزاید: فروش های 
درصد  میزان  و  فاکتورها  براساس  نیز  العاده  فوق 
تخفیف ها بررسی می شود و اگر فروشنده ای این 
موارد را رعایت نکند به عنوان متخلف با او برخورد 
و جریمه می شود.وی اظهار می کند: گاهی برخی 
فروشندگان تنها برای بخشی از اجناس خود مجوز 
هر  در  که  کنند  می  دریــافــت  الــعــاده  فــوق  ــروش  ف

صورت باید تمام موارد قانونی را رعایت کنند.

در جشن گلریزان زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد مطرح شد:

کمک 1۴0 میلیون تومانی خیران اسفراینی 

نجفیان- خیران اسفراینی ۱40 میلیون تومان برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد اهدا 
نیازمند  زندانیان  گلریزان  جشن  اختتامیه  آیین  در  اسفراین  فرماندار  رستمی«  »طاهر  را  خبر  کردند.این 
جرایم غیرعمد در فرهنگ سرای شهرداری اسفراین اعالم و اظهار کرد: جشن گلریزان امسال به صورت 
مجازی و متمایز با سال های گذشته برگزار شد و مردم متدین و خیر اسفراینی کمک به آزادی زندانیان 

نیازمند جرایم غیرعمد را از ماه رمضان شروع کردند.
به گفته وی، اختتامیه جشن گلریزان به معنای پایان کمک های مردمی نخواهد بود و امیدواریم مردم و 
زندانی   9 آزادی  برای  است؛  گفته  او  که  طور  دهند.آن  ادامه  خود  کمک های  اهدای  به  همچنان  خیران 
نیازمند جرایم غیرعمد 430 میلیون تومان نیاز و امید است با تداوم کمک های مردمی و یاری ستاد دیه 
بازگردند.»رضا استاجی« مدیرعامل ستاد دیه خراسان  به آغوش گرم خانواده شان  این زندانیان  استان، 
شمالی هم با اشاره به این که سال گذشته ۲93 زندانی جرایم غیرعمد با ۲۲ میلیارد تومان بدهی از زندان 
آزاد شدند که ۱۷ میلیارد تومان آن با همکاری شورای حل اختالف و مددکاران اجتماعی توسط شاکیان 
بخشیده شد، خاطرنشان کرد: 3۲ زندانی نیازمند جرایم غیرعمد اسفراین در سال گذشته، با بدهی بیش 
از یک میلیارد تومان با کمک 3۱0 میلیون تومان بالعوض و ۱4۵ میلیون تومان قرض الحسنه از زندان 
های  خانواده  برای  منزل  ساخت  راستای  در  اسفراین  فرماندار  برجسته  اقدام  از  تقدیر  با  شدند.وی  آزاد 
اسفراین،  فرماندار  جهادی  دستور  با  کرد:  خاطرنشان  شهرستان،  این  روستایی  نقاط  در  نیازمند  زندانی 
احداث مسکن روستایی برای ۱۵ خانواده زندانی نیازمند کلید خورده و در شورای قضایی کشور به عنوان 

یکی از کارهای برجسته ملی شناخته شده است.

حمله ملخ ها به ۲ دهستان

آباد به دلیل حمله ملخ ها در وضعیت هشدار قرار  دهستان دامنکوه و بخشی از دهستان زرق  نجفیان- 
دارد.این خبر را »فائزه تاج آبادی« مدیر جهاد کشاورزی اسفراین اعالم و اظهار کرد: در بسیاری از موارد 

کشاورزان از حمله ملخ ها به مزارع خود خبر ندارند و در منطقه دامنکوه هشدار بسیار جدی است.
وی با اشاره به این که تاکنون هزار و ۲00 هکتار از مراتع منطقه بام و صفی آباد برای مبارزه با ملخ سم 
پاشی شده است، خاطر نشان کرد: مقابله با ملخ در دهستان های دامنکوه و زرق آباد با سم پاشی حدود ۲ 
هزار هکتار از مزارع، باغات با استفاده از ۶ دستگاه تراکتور و سم پاش توربوالینر از سوی جهاد کشاورزی 

شهرستان اسفراین در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به این که پایش کانون های ملخ شهرستان از یک ماه پیش آغاز شده است، خاطر نشان کرد: 
مناطق  در  دام  چرای  از  آباد  زرق  دهستان  و  خالدآباد  چشمه  تا  دره  پلنگ  از  دامنکوه  دهستان  دامداران 
مذکور تا اطالع ثانوی و باغداران هم از برداشت و مصرف میوه قبل از هماهنگی با مدیریت جهاد کشاورزی 

خودداری کنند.

گالیه ها از فروش های فوق العاده
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آغاز روکش آسفالت محور 
امیرآباد به جاجرم

دولت  هفته  در  و   شد  آغاز  جاجرم  به  امیرآباد  محور  آسفالت  روکش  حسینی- 
محور  از  بازدید  در  جاجرم  فرماندار  آذری«  رسید.»رضا  خواهد  برداری  بهره  به 
امیرآباد به جاجرم با اعالم این خبر، افزود: به دلیل تردد باال و همجواری با دیگر 
استان ها و وجود ایستگاه راه آهن، این محور از اولویت های اصلی  در سال 99 

برای پیگیری و به سازی است  و روکش آسفالت آن با 3.۵ میلیارد تومان اعتبار 
آغاز شد. وی اضافه کرد:با توجه به حوادث ناگوار جاده ای در این محور و طبق 
دستور استاندار قرارداد 3.۵ میلیارد تومانی توسط اداره کل راهداری و سازمان 

همیاری های استان منعقد و روکش آسفالت آغاز شد.



نوبرانه  تابستان،  فصل  به  شدن  نزدیک  با  شیری- 
در  که  غریب  و  عجیب  هــای  قیمت  با  زیــادی  هــای 
را خیره  ها  چشم  است  زده  رکورد  ها  میوه  دیگر  بین 
تماشاگر  فقط  ای  عده  که  این  از  را  ها  دل  کند و  می 
چینش و زیبایی آن در مقابل مغازه ها هستند به درد 

می آورد. 
مورد  و  شــده  ــازار  ب وارد  نوبرانه  هــای  میوه  چه  اگــر 
استقبال هم قرار گرفته است اما قیمت ها امسال به 
گونه ای است که باید گفت قیمت های »نوبرانه« ای 

را شاهد هستیم. 
برچسب های قیمتی 50 هزار، 45 هزار، 30 هزار و 
15 هزار تومانی که روی بعضی از این نوبرانه ها نصب 
شده است اگرچه باعث واکنش برخی شهروندان می 
شود اما در کنار آن مشتریان با توان خرید باال را هم 

جذب می کند.
فرنگی  توت  خرید  حال  در  بجنوردی که  شهروندی 
سمت  به  خوشحالی  با  تومان بود  هزار   18 قیمت  به 
هزار   35 قیمت  برچسب  مشاهده  با  و  رفت  زردآلــو 

تومان پا پس کشید. او گفت: قیمت ها بسیار نجومی 
میوه  ایم  نتوانسته  سالی  هیچ  شرایط  این  با  و  است 
تهیه  بــازار  به  ورود  ابتدای  همان  در  را  نوبرانه  های 
کنیم.وی افزود: متأسفانه انگار مدیریتی در بازار این 
دلخواه  به  ها  فروشنده  برخی  و  ندارد  ها وجود  میوه 
کنند.وی  می  گذاری  قیمت  را  شان  محصوالت  خود 
اظهار کرد: روز شنبه قیمت هر کیلو زردآلو 35 هزار 
تومان بود اما تا چند روز دیگر که بازار اشباع می شود 
به کمتر از 20 هزار تومان هم می رسد.یکی دیگر از 
شهروندان که به گفته خودش چند روز پیش یک کیلو 
تومان خریداری کرده بود، گفت:  را 45 هزار  زردآلو 
با  روز شنبه در یکی از مغازه های پایین شهر، زردآلو 
همین کیفیت را کیلویی 10 هزار تومان تهیه کردم.
گران  نوبرانه  بهانه  به  طلبان  کرد: فرصت  اضافه  وی 
در  باید  است  کم  عرضه  اگر  چون  کنند  می  فروشی 
که  این  نه  باشد  نجومی  ها  قیمت  شهر  مناطق  تمام 
در یک نقطه از شهر یک نوع میوه 35 هزار و در نقطه 
شهروندان  از  دیگر  باشد.یکی  تومان  هزار   10 دیگر 

بازار  به  ورود  ابتدای  در  سبز  گوجه  قیمت  گفت:  نیز 
80 تا 100 هزار تومان بود اما حاال به 12 تا 15 هزار 

تومان رسیده است.
فاصله  ها  نوبرانه  ورود  ابتدای  در  کــرد:  اظهار  وی 
توان  ای  عده  و  کند  می  پیدا  نمود  شدت  به  طبقاتی 
ها  قیمت  کاهش  امید  به  نیز  ای  عده  و  دارنــد  خرید 
باید  این که  بیان  با  نوبرانه ها می گذرند.وی  از کنار 
خانواده  یک  اعضای  افزود:  شود،  متعادل  ها  قیمت 
با درآمد اندک ماهانه چگونه توان خرید گیالس 60 
هزار تومانی و هلوی 25 هزار تومانی را داشته باشند؟ 
یکی از فروشندگان نیز با اشاره به قیمت های نجومی 
نوبرانه ها گفت: ما چاره ای جز این نداریم چون عمده 
نوبرانه ها از دیگر استان ها و با قیمت های بسیار باال 
وارد می شود و ما نیز فقط با احتساب سود قانونی آن 
ها را عرضه می کنیم.وی افزود: متأسفانه چون میوه 
های نوبرانه شاخص قیمتی خاصی ندارند در همان 
تابع  نیز  ــازار  ب شوند  ــذاری  گ قیمت  چقدر  هر  ابتدا 
همان قیمت می شود.وی اضافه کرد: وقتی گیالس 
در ابتدا 148 هزار تومان قیمت گذاری می شود، به 
خرید  توان  محروم  مناطق  در  مردم  عمده  حتم  طور 
ندارند به همین دلیل در ابتدا از خرید و عرضه آن در 
استان خودداری کردیم چون می دانستیم که قدرت 
خرید در استان بسیار پایین است و اکنون که قیمت 
ها کاهش یافته و به 60 هزار تومان رسیده است نیز 
دیگر  ندارند.یکی  خرید  توان  مردم  عمده  متأسفانه 

کیفیت  را  ها  قیمت  تفاوت  دلیل  نیز  فروشندگان  از 
محصوالت ذکر کرد و گفت: برخی کسبه برای این که 
مشتریان شان را حفظ کنند محصوالت بی کیفیت را 
مسئله  همین  که  کنند  می  تهیه  کمتر  های  قیمت  با 
باعث دوگانگی قیمت ها در بازار نوبرانه ها می شود.
کوتاه  ها  نوبرانه  نجومی  های  قیمت  عمر  افزود:  وی 
است و با افزایش عرضه و اشباع شدن بازار قیمت ها 

کاهش می یابد.
با  بجنورد  بار  تره  و  میوه  اتحادیه  رئیس  میان  این  در 
بیان این که هر سال قیمت نوبرانه ها باالست، افزود: 
اساس  بر  بارها  تره  و  میوه  دیگر  مانند  نیز  ها  نوبرانه 
همین  به  شوند  می  گــذاری  قیمت  منطقه  و  کیفیت 
دلیل االن گیالس 10 تا 12 هزار تومانی و 40 تا 45 
بار داریم.»فیروزه«  تره  و  هزار تومانی در میدان میوه 
و  میوه  میدان  در  را  کیفیت  با  هلوی  کیلو  هر  قیمت 
تره بار 25 هزار و هلوی کم کیفیت را 10 هزار تومان 
ذکر کرد و افزود: قیمت ها با اشباع شدن بازار کاهش 
می یابد.وی با اشاره به سرمازدگی و خسارت به باغ 
های خراسان شمالی، گفت: امسال در استان به غیر 
عمده  و  نداریم  ای  نوبرانه  محصول  دیگر  گیالس  از 
زردآلو، هلو و... از دیگر استان ها حمل می شود که  
افزایش  ها  قیمت  حمل،  باالی  های  هزینه  دلیل  به 
بیشتری می یابد.وی ادامه داد: نظارت بر بازار میوه و 
تره بار همواره انجام و در صورت بروز هر گونه تخلفی 

با متخلفان برخورد می شود.

IIالمالIبیتIهدررفت
و  بــودجــه  کمبود  وجـــود  ــا  ب بــجــنــورد  شــهــرداری 
امکانات، شروع به آسفالت، لکه گیری و پر کردن 
چاله ها کرده است ولی متاسفانه در برخی نقاط  
شــود و  نمی  عمل  دلــســوزانــه  و  ــت  درس شکل  بــه 
ــدارد و  ن را  الزم  نظارت  کارها  هم بر  شــهــرداری 

نتیجه آن هدررفت اعتبار و بیت المال است.

IIاستاندارIباIحرفی
که  ــن  ای علت  شمالی  خــراســان  اســتــانــدار  آقــای 
تکلیف زمین های کمیته سابق جنب صدا و سیما 
وضعیت  چیست؟ باالخره  کنید  نمی  مشخص  را 
این  از  مالکان  تا  شود  مشخص  باید  ها  زمین  این 
ساخت  بــرای  ها  سال  که  انتظاری  و  سردرگمی 

مسکن می کشند، بیرون بیایند.

IIنظارتIبدونI،هاIبنگاه
و  امالک  های  بنگاه  گذاری  نرخ  و  فعالیت  بر  چرا 
خودرو در فاروج نظارت نمی شود؟ بعضی از آن ها 

هر مبلغی که بخواهند از مشتری می گیرند.

IIکوچهIیکIدرIخطر
مدتی است دریچه فاضالب در یکی از کوچه های 
این  است.  شده  برداشته  شمالی  شریعتی  خیابان 
دریچه درست در تقاطع کوچه و پیاده رو قرار دارد 
است  ممکن  لحظه  هر  و  نیست  هم  دیــد  قابل  و 
توجهی  کسی  چرا  کند.  سقوط  چاه  درون  فردی 

به آن ندارد؟

IIشهرIمرکزIهایIکوچهIبهIتوجه
برانگیز،  تحسین  اقدامی  در  بجنورد  شهرداری 
کوچه های حاشیه شهر را آسفالت و به سازی می 
کند، ای کاش به کوچه های مرکز شهر بجنورد نیز 
توجه می شد. به عنوان مثال کوچه های حدفاصل 
وضعیت  بجنورد  جنوبی  امیریه  و  شریعتی  خیابان 

نامناسبی دارند و پر از دست انداز و چاله هستند.

IIهاIموتورسیکلتIجایگاه
چرا در پمپ بنزین ها یک جایگاه مخصوص برای 

موتورسیکلت ها تعیین نمی کنند؟

IIIروستاهایIدرIبهداشتیIسرویس
گردشگری

نمونه  و  هــدف  عــنــوان  ــه  ب را  روســتــا  یــک  وقــتــی 
کنند،  مــی  تبلیغ  بــرایــش  و  معرفی  گردشگری 
جا  آن   در  هم  عمومی  بهداشتی  سرویس  حداقل 

بسازند.

IIهاIباشگاهIبرIنظارت
برخی باشگاه ها پس از بازگشایی نرخ های عجیب 
و غریبی را اعالم کرده اند و انگار می خواهند زیان 
کنند  جبران  شب  یک  در  را  خود  گذشته  ماه  چند 
زمان  همه  و  ندارند  عمومی  تمرین  زمان  عماًل  و 
آن  بــرای  زیــادی  پول  باید  که  است  خصوصی  ها 

پرداخت کنیم.
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گزارشی از بازار میوه های نوبرانه

۲ شکارچی متخلف در دام قیمت های نوبرانه 
قانون

در  وحشی  قوچ  متخلف  شکارچی   2  - صدیقی 
حفاظت  اداره  رئیس  گفته  به  افتادند.  قانون  دام 
محیط زیست جاجرم، محیط بانان طی 2 عملیات 
امنیت و دریافت مجوز  با همکاری پلیس  جداگانه 
 2 ایــن  منزل  از  بازرسی  طی  شهرستان  قضایی 
مقادیری  همراه  به  قوچ  رأس  یک  الشه  شکارچی 
سالح  قبضه  یــک  و  وحــشــی  ــوچ  ق دیــگــر   گــوشــت 
کردند. »موسوی«  ضبط  و  کشف  لول  تک  شکاری 
قضایی  مراجع  به  متخلف   2 این  که  این  بیان  با 
و  صید  قانون  طبق  افـــزود:  شدند،  داده  تحویل 
شکار، جریمه شکار غیرمجاز هر رأس قوچ وحشی 
برای  باید  متخلفان  که  است  تومان  25میلیون 
زیست  محیط  به  شــده  وارد  ــان  زی و  ضــرر  جبران 

پرداخت کنند.

کرونا؛ ۲۵ مبتالی جدید

ساعت   24 هــای  آزمــایــش  قطعی  نتایج  اعــالم  با 
به  مشکوک  بیمار   25 آزمــایــش  نتایج  گذشته، 
کرونا در استان مثبت اعالم شد. دکتر »سیداحمد 
هاشمی« سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
در  نفر   2334 خرداد،   17 ظهر  گفت: تا  شمالی 
که  اند  شده  مبتال   19 کووید  به  شمالی  خراسان 
سرپایی  نفر   1383 و  بستری  نفر   951 شامل 
نفر   137 همان  نیز  ها  فوتی  آمار  تعداد  و  هستند 
 1248 بجنورد  شهرستان  در  ــزود:  اف ــت.وی  اس
نفر،   146 فــاروج  در  نفر،   267 شیروان  در  نفر، 
نفر،   68 جاجرم  در  نفر،   227 سملقان  و  مانه  در 
در گرمه 48 نفر، در راز و جرگالن 148 نفر و در 
اسفراین 182 نفر به طور قطعی به بیماری کووید 
مسائل  رعایت  کرد:  تاکید  اند.وی  شده  دچار   19
پرهیز  ها،  دست  مکرر  شوی  و  شست  و  بهداشتی 
از ترددهای غیرضروری، رعایت فاصله اجتماعی، 
تماس نداشتن با بیماران و پرهیز از دست زدن به 
سر و صورت ضروری است.وی یادآور شد: تاکنون 
803 بیمار بهبود یافته اند، 3596 مورد آزمایش 
بیمار   115 اکنون  هم  است و  شده  گزارش  منفی 

مشکوک به ابتال به کرونا بستری هستند.

اجرای طرح ملی راهکار در 
استان

های  کانون  هماهنگی  ستاد  مرتضوی- مدیر 
فرهنگی، هنری مساجد خراسان شمالی از اجرای 
طرح راهکار و تالش بی وقفه کانون های مساجد 
خراسان شمالی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا 
در نقاط مختلف شهری و روستایی این استان خبر 

داد.
های  فعالیت  که  این  بیان  با  شیرازیان«  »هاشم 
فعاالن  همدلی  و  مواسات  های  تالش  و  فرهنگی 
مسجدی و کانون های مساجد در مقابله با ویروس 
کرونا همچنان ادامه دارد، اظهارکرد: تهیه و توزیع 
بسته های بهداشتی و تهیه بسته های معیشتی در 
4 مرحله پیاپی و توزیع آن ها در بین خانواده های 
این  جمله  از  خیرین  و  ها  کانون  همت  به  نیازمند 

فعالیت هاست.
برنامه  این طرح شامل 14  این که  به  با اشاره  وی 
ایثار  و  کار  همدلی،  ایمان،  محور   4 در  عملیاتی 
طراحی شده است تا کانون های فرهنگی، هنری 
قالب  این  در  را  خود  های  برنامه  بتوانند  مساجد 
کنند،  ثبت  مسجد  ــای  ه بچه  سایت  در  و  ــرا  اج
افزود: طرح مذکور شامل 2 بسته »مسجد محور« و 
»خانواده  محور« متناسب با شرایط کرونایی جامعه 

در حال اجراست.
»مسجد  برنامه   7 شامل  را  محور  مسجد  بسته  وی 
مجازی«،  »ارتباط  محله«،  »فضاسازی  مجازی«، 
ــوزش مـــجـــازی« و  ــ ــات«، »آمـ ــ ــواس ــ »تــکــریــم«، »م
بسته  کرد:  تصریح  و  بیان  مجازی«  »بازارچه های 
نورانی«،  »خانه های  قالب  در  نیز  محور«  »خانواده  
»خانه ات  لبخند«،  وقت  »به  مهربانی«،  »به  تــوان 
آباد«، »کمک مومنانه«، »با کتاب در خانه« و »مثل 
 122 تاکنون  کـــرد:  اضــافــه  اســـت.وی  مسجد« 
های  کانون  توسط  راهکار  طرح  قالب  در  فعالیت 
در  شمالی  خــراســان  مساجد  هنری  فرهنگی، 

سامانه بچه های مسجد ثبت شده است.
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بفرستید

     خراسان شمالی ۴۳ سال پیش 

           در روزنامه

 احداث حمام
 در یک روستای شیروان

 20 که   8319 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1356 بهمن 
احــداث  از  هــا«  شهرستان  »خبرهای  ستون 
داده  خبر  شــیــروان  روســتــای  یــک  در  حمام 
»کارهای  خوانیم:  می  مطلب  این  در  است. 
در  بهداشتی  حــمــام  بــاب  دو  ساختمانی 
روستاهای باغان شیروان و بغن آباد مشهد با 
هزینه 1450000 ریال بانجام رسید و برای 
بهره برداری تحویل قطعی شد. هزینه مصرف 
محل  از  مذکور  طرحهای  اجــرای  برای  شده 
اعتبارهای طرحهای منفرد روستایی تامین و 

پرداخت شده است.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

شورای  نشست  نخستین  نجفیان-  مصطفی  سید 
رویکرد  با  گذشته  روز   99 سال  در  اسفراین  اداری 
قوامی«  ــادی  »ه دکتر  ساله   12 های  تالش  تکریم 
دهم  و  نهم  هشتم،  ادوار  در  اسفراین  مردم  نماینده 
حسین  ا...  »امان  معارفه  و  اسالمی  شورای  مجلس 
دوره  یازدهمین  در  اسفراین  ــردم  م نماینده  ــور«  پ
که  نشستی  شــد؛  بــرگــزار  اسالمی  شــورای  مجلس 
قوامی  نمایندگی  های  توصیه  لعاب  و  رنگ  با  البته 
مهم  به وظایف  پور  حسین  گریزهای  و  پور  حسین  به 
نمایندگی همراه بود؛  در این جلسه 7 مدیر از اعضای 
معرفی  هم  اسفراین  اداری  و  تامین  شوراهای  جدید 
این  در  اسفراین  فرماندار  رستمی«  شدند.»طاهر 
تولید«  »رونق  گذشته  سال  که  این  به  اشاره  با  جلسه 
نام گرفت و امسال از سوی مقام معظم رهبری مزین 
فعال  کرد:  خاطرنشان  است،  تولید«  »جهش  نام  به 
سازی صنایع راکد و کارگاه های نیمه فعال همچون 
سال گذشته در دستور کار است و باید در گام نخست 
حفظ اشتغال موجود را دنبال کرد و با ایجاد فرصت 
های شغلی جدید، رونق و جهش تولید را به سر منزل 

کشاورزی،  که  ایــن  به  ــاره  اش با  رســانــد.وی  مقصود 
صنعت و گردشگری از پیشران های توسعه شهرستان 
نشست  مــدون  و  مستمر  برگزاری  به  گریزی  اســت، 
رفع  کــارگــروه  و  ــذاری  گ سرمایه  واحــد  پنجره  هــای 
در  موجود  های  ظرفیت  بر  تاکید  با  و  زد  تولید  موانع 
در  موجود  خلل  از  پسته،  و  عسل  ای،  گلخانه  تولید 

برندسازی آن ها گالیه کرد.
 – جوین  ریلی  پروژه  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
سفر  مصوب  منابع  چهارم  یک  اختصاص  و  اسفراین 
زودی  به  تونل  کــرد:  تصریح  آن،  به  جمهور  رئیس 
عملیاتی و اجرا می شود و اراضی آستان قدس رضوی 
موقت  جمعه  امام  »عزیزی«  االسالم  شد.حجت  آزاد 
اسفراین هم با اشاره به اتمام فضای انتخاباتی، افزود: 
باید رقابت تبدیل به رفاقت شود و همه به ویژه حامیان 

آقای قوامی دست آقای حسین پور را بگیرند.
دکتر »هادی قوامی« نماینده مردم اسفراین در ادوار 
هم با  اسالمی  ــورای  ش مجلس  دهــم  و  نهم  هشتم، 
مستقل  ای  بودجه  ملی  های  ردیف  ایجاد  به  اشــاره 
عالی  آموزش  مجتمع  تومانی  میلیارد   22 اعتبار  از 

فنی و مهندسی و 90 میلیارد تومانی دانشکده علوم 
در  اسفراین  درمانی  بهداشتی،  خدمات  و  پزشکی 

بودجه 99 خبر داد و افزود: مسئولیت امانت است.
حماسه  خلق  در  اسفراین  مــردم  از  قدردانی  با  وی 
حضور، رقبا را همچون همیشه رفقای خود دانست و 
دوران  در  را  خود  ساله   12 تجربیات  از  بخشی  البته 
اسالمی  شــورای  مجلس  نمایندگی  کرسی  بر  تکیه 
گذاشت  جدید  نماینده  اختیار  در  تریبون  پشت  در 
طبق  در  را  خود  فعالیت  دوران  تجربه  کرد:  تصریح  و 
به  شهرستان  توسعه  مسیر  در  تا  گذارم  می  اخالص 
نماینده مردم  پور«  ا... حسین  کار گرفته شود.»امان 
اسفراین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
هم با بیان این که با اعتماد مردم بار امانت روی دوش 
بنده حقیر افتاد، خاطر نشان کرد: برآیند یازدهمین 
نویدبخش  و  تاثیرگذار  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
در  متعدد  ــای  ه ظرفیت  بــرشــمــردن  بــا  وی  اســـت. 
سرمایه  و  پتانسیل  یک  را  انسانی  نیروی  شهرستان، 
تولید  ظرفیت  فاصله  به  کرد.وی  قلمداد  زدنی  مثال 
بر  و  اشاره  ها  آن  اسمی  ظرفیت  با  شهرستان  صنایع 
راه اندازی صنایع پس و پیش از صنایع موجود تاکید 
هدف  با  گذار  سرمایه  از  حمایت  کرد:  خاطرنشان  و 
از  های  فرصت  احیای  بیکاری،  کاهش  تولید،  رونق 
دست رفته و ایجاد فرصت های شغلی جدید باید در 

دستور کار باشد.وی با اشاره به این که قصد دخالت 
وظیفه  کرد:  تصریح  داشت،  نخواهد  را  انتصابات  در 
نماینده قانون گذاری و نظارت است و با توجه به این 
که زبان مردم هستیم اگر خللی در خدمتگزاری ایجاد 

شود تذکر را وظیفه خود می دانیم.
وی با اشاره به این که نارسایی هایی در برخی فصول 
وجود دارد، تصریح کرد: تالش ما برای برطرف شدن 

خلل موجود باید مضاعف شود.
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  »ایلدرآبادی«  دکتر 
ارائه  به  هم  اسفراین  درمانی  بهداشتی،  خدمات  و 
خصوص  در  شهرستان  وضعیت  آخرین  از  گزارشی 

شیوع بیماری کرونا پرداخت.

IIIتامینIوIاداریIشورایIاعضایIدرIتغییرI۷
اسفراین  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  جدید  فرمانده 
ــن از  ــرای ــف و  ســرپــرســت فــرمــانــدهــی انــتــظــامــی اس
و  شهید  بنیاد  جدید  مدیر  و  تامین  شــورای  اعضای 
فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست  ایثارگران،  امــور 
مرکز  جدید  مسئول  دستی،  صنایع  و  گردشگری 
و  کودکان  فکری  ــرورش  پ کانون  هنری  و  فرهنگی 
فاضالب  و  آب  ــام  ادغ از  پس  آبفا  مدیر  و  نوجوانان 
این  اداری  شـــورای  اعــضــای  از  روستایی  و  شهری 
اداری  شـــورای  نشست  ــایــان  پ در  هــم  شهرستان 

اسفراین در روز گذشته معرفی شدند.

در نشست شورای اداری اسفراین اتفاق افتاد؛ 

خداحافظی »قوامی« و سالم علیک »حسین پور«

در  تحصیل  متقاضیان  از  ــام  ن ثبت  محمدی- 
جمله  از  استان  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزشکده 
از  )دارالــفــنــون(  بجنورد  پسران  فنی  آموزشکده 
11 خرداد ماه آغاز شده و امروز )18 خرداد ماه(

آموزشکده  سرپرست  است.  نام  ثبت  مهلت  پایان 
این  ــالم  اع با  )دارالــفــنــون(  بجنورد  پسران  فنی 
نام در چند رشته مقطع کاردانی  افزود: ثبت  خبر 
انجام  متقاضیان  از  شبانه  و  ــه  روزان نوبت  دو  در 
اطــالعــات  کسب  ــرای  بـ متقاضیان  و  شــود  مــی 
سنجش  ــان  ــازم س ســایــت  بــه  تــوانــنــد  مــی  بیشتر 
سایت  یــا  و   www.sanjesh.org آدرس  بــه 
به  شمالی  خــراســان  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه 
گفته  به  کنند.  مراجعه   Nkh.tvu.ac.ir آدرس 

مهندس »برزگر«، در حال حاضر 324 
کاردانی  مقطع  رشته   9 در  دانشجو 

مقطع  رشته   5 در  دانشجو   336 و 
ــده  ــک ــوزش ــن آم ــ ــی ای ــاس ــن ــارش ک

مشغول تحصیل هستند و امسال 

رشته  بر  عــالوه  نیز  کاردانی  مقطع  رشته  یک  در 
های قبلی پذیرش متقاضی انجام خواهد شد.وی 
آزمون،  این  انتخاب رشته در  و  نام  ادامه داد: ثبت 
در یك مرحله انجام می شود و داوطلبان می بایست 
محل  رشته  درج  به  نسبت  نــام،  ثبت  با  همزمان 
با  اینترنتی  تقاضانامه  فرم  در  خود  تحصیلی  های 
توجه به رشته های اعالم شده در دفترچه راهنما، 
فعالیت  کــار  بــه  کنند.آغاز  اقـــدام 
پسران  دارالفنون  آموزشکده 
می  باز   77 سال  به  بجنورد 
در  آموزشکده  ایــن  و  ــردد  گ
فضایی به وسعت 20 هکتار 
چند  در  دانشجویان  میزبان 
ــع  ــط ــق رشــــتــــه م
ــی )نــرم  ــاردان ک
افزار کامپیور، 
ــاری،  ــم ــع م
ی  ر معما

عمران،  ساختمان،  عمومی  کــارهــای  داخــلــی، 
خـــودرو،  مکانیک  تــولــیــد،  و  ســاخــت  مــتــالــوژی، 
مقطع  رشته  چند  و  شهرسازی(  و  ــرداری  ب نقشه 
مهندسی  معماری،  خودرو،  )مکانیک  کارشناسی 
است.   )  ... و  اجرایی  عمران  دقیق(،  )ابزار  کنترل 
امروز در کنار آموزشکده فنی و حرفه ای دارالفنون 
بجنورد، ثبت نام در آموزشکده های فنی پروفسور 
حسابی شیروان، سمنگان مانه و سملقان، جاجرم 
می  پایان  نیز  بجنورد  اسالمی  انقالب  دختران  و 

و  ــه  روزان نوبت  بــرای  توانند  می  متقاضیان  و  یابد 
مهرماه  ورودی  برای  و  فنی  های  آموزشکده  شبانه 
و بهمن ماه امسال ثبت نام کنند.به گفته وی، زمان 
کارشناسی  مقطع  در  تحصیل  متقاضیان  نام  ثبت 

نیز از 25 تا 31 خرداد ماه خواهد بود.

مهندس »برزگر« خبر داد: 

امروز؛ پایان مهلت ثبت نام در آموزشکده فنی دارالفنون بجنورد

پل های ارتباطی برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص رشته محل های آموزشکده های فنی و حرفه ای 
 شیروان سمنگان آشخانهجاجرمانقالب  بجنورددارالفنون بجنورد

05832238602-3

32296795

32297165

32296774

  05832276800

 05832275470

05832276100

05832921437

05832921480

09155855880

09155851291

05836220949

05836234101

05836221250

05836234441
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تولید، گام های بزرگی در جهت توسعه   در سال جهش 
امسال  دولت  هفته  در  و  شد  خواهد  برداشته  شهرستان 
چندین پروژه مهم عمرانی به بهره برداری خواهد رسید. 
فرماندار جاجرم با اعالم این خبر در جلسه پیگیری مصوبات 
سفر رئیس جمهور افزود: مدیران دستگاه های اجرایی با 
روحیه مطالبه گری و آینده نگری برای جذب اعتبارات و 

پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور تالش کنند تا بتوانیم 
خدمت  مــردم  به  جهادی  کــار  و  گــری  انقالبی  روحیه  با 
کنیم.»رضا آذری« تصریح کرد: خوشبختانه با رایزنی های 
انجام شده، مشکالت زمین نیروگاه خورشیدی که یکی از 
مهم ترین پروژه های عمرانی این شهرستان است برطرف 
شد و با دستور استاندار خراسان شمالی در چند روز آینده 

20 هکتار زمین برای بهره برداری در اختیار سرمایه گذار 
این طرح قرار خواهد گرفت.وی افزود: یکی از پروژه های 
بزرگ و تاثیر گذار که خوشبختانه در سفر رئیس جمهور 
مصوب شد فاز دوم آلومینای جاجرم است که امیدواریم با 
تالش مدیران و همکاری شرکت ایمیدرو به زودی شاهد 

آغاز عملیات اجرایی آن باشیم .

   وعده بهره برداری
 از چند پروژه عمرانی

  اخبار 

نجات یک بیمار در شاه جهان
رسانی  امداد  با  جهان  شاه  العبور  صعب  منطقه  در  داشتن  قرار  وجود  با  عشایری  بیمار  یک  نجفیان- 
و فوریت های  اداره حوادث  »امین کشوری« رئیس  را   یافت.این خبر  از مرگ نجات  اورژانس اسفراین 
دریافت  با  کرد:  اظهار  و  اعالم  اسفراین  درمانی  بهداشتی،  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  پزشکی 
به  سرعت  به  اورژانس  تیم  جهان،  شاه  کوه  در  مستقر  عشایر  در  قلبی  مشکل  با  بیماری  حضور  گزارش 
محل اعزام و بالگرد هم برای انتقال بیمار هماهنگ شد.وی با اشاره به این که امدادگران فوریت های 
پزشکی برای رسیدن به بیمار 3 ساعت مسیری صعب العبور را طی کردند، افزود: تیم اعزام شده بخشی 
هماهنگی  با  پایان  در  وی،  گفته  کردند.به  طی  موتورسیکلت  با  را  دیگر  بخشی  و  نیسان  با  را  مسیر   از 
اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اسفراین و اعزام  بالگرد بیمار به بیمارستان حشمتیه سبزوار منتقل شد.

برترین های جشنواره »حدیث فرزندان« معرفی شدند

معرفی  را  خود  های  برترین  سال،   15 زیر  آمــوزان  دانش  ویژه  فرزندان«  »حدیث  جشنواره  نخستین 
این  پایانی  آیین  در  بجنورد  دلجویان  شهید   130 تیپ  فرمانده   نامنی«،  »اسماعیل  کرد.   سرهنگ 
احادیث  آموزش  محوریت  با  و  الهدی«   »مصباح  هنری  فرهنگی،  کانون  فعاالن  همت  که به  جشنواره 
برگزار شد،  بهترین الگو و سرمشق برای فرزندان را بهره گیری از بیانات نبی مکرم اسالم )ص( و روایات 
و احادیث اهل بیت)ع(  بیان و تصریح کرد: با بهره گیری از  احادیث و روایات، آینده خوبی را برای آنان 
ترسیم خواهیم کرد.حجت االسالم حسین حیدری، رئیس عقیدتی، سیاسی کارکنان تیپ 130 شهید 
ائمه اطهار)ع( و عمل به آن ها را راه سعادت  دلجویان بجنورد نیز توسل به قرآن و تمسک به احادیث 
انسان ها بیان کرد و گفت: برگزاری جشنواره حدیث، نوجوانان را  بیشتر به حفظ و نشر احادیث ائمه 
اطهار)ع( ترغیب خواهد کرد.طبق اعالم ستاد ارتباطات رسانه ای فهما،  92 تن از کودکان و نوجوانان 

در این مسابقه شرکت کردند که  در این آیین از 19 نفر برتر تقدیر به عمل آمد.

آگاهی- طی 2 تا 3 سال گذشته هیچ اعتباری برای 
طبیعی  های  عرصه  در  حریق  اطفای  از  پشتیبانی 

استان اختصاص نیافته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جلسه 
بحران  مدیریت  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری، 
نبود  به  توجه  با  افـــزود:  مطلب  ایــن  بیان  استان با 
آتش، افراد  کردن  خاموش  برای  نیاز  مورد  تجهیزات 
عرصه  در  سوزی  آتش  بروز  صورت  در  آماده  و  درگیر 
آتش  با  جنگ  به  خالی  دستان  با  باید  طبیعی  های 
به  اکنون  هم  که  این  بیان  با  وحید«  »حسن  بروند. 
حفاظت  برای  نگهبان  یک  هکتار  هزار   50 هر  ازای 
از عرصه های طبیعی وجود دارد، ادامه داد: با توجه 
به کمبود نیرو، شوراها و جوامع محلی در هنگام بروز 
آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی به یاری ما 
برای تجهیز آن ها نداریم.به  اعتباری  اما ما  آیند  می 
سوزی  آتش  اغلب  گذشته  سال   14 طی  وی،  گفته 
استان  در  دریا  سطح  از  متری  هزار   2 ارتفاع  در  ها 
العبور هستند و  این مناطق صعب  رخ داده است که 
اطفای  برای  الزم  تجهیزات  و  بالگرد  نبود  به  توجه  با 

در  مشابه  بحران  بــروز  صــورت  در  منطقه   در  حریق 
شد.وی  خواهیم  مشکل  دچــار  زاگــرس  های  دامنه 
در  طبیعی  منابع  حریق  کرد:  خاطرنشان  همچنین 
استان  از 38 فقره در سال 85 به 53 فقره در سال 
های  عرصه  میزان  اما  است  یافته  افزایش  گذشته 
دچار حریق از 986 هکتار به 40 هکتار کاهش یافته 
جوامع  همراهی  نتیجه  در  چشمگیر  میزان  این  که 
محلی و نیروهای بسیج و نظامی بوده است.بر اساس 
بهره  توسط  ها  سوزی  آتش  اغلب  »وحید«،  اطالعات 
برداران عرصه های طبیعی، شکارچیان و گردشگران 
وی  اســت.  داده  رخ   14 تا   10 ساعت  از  و  طبیعی 
بروز  به برخی مشکالت در هنگام  با اشاره  همچنین 
حوزه  در  گلستان  ملی  پارک  عرصه  در  سوزی  آتش 
استان و برخی ناهماهنگی ها از سوی متولیان پارک 
در استان گلستان، خواستار پیگیری مسئوالن برای 
ــداری  راه از  همچنین  وی  شد.  مشکالت  این  رفع 
را  جــاده  کنار  خشک  ــای  ه علف  خــواســت  اســتــان 
ببرند.»نجات«  از بین  از آتش سوزی  برای پیشگیری 
نیز  شمالی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 

در این جلسه از برگزاری مانور لحظه صفر در استان 
خبر داد و گفت: در راستای سنجش و ارزیابی سطح 
مانور  استان  امدادی  نیروهای  و  آمادگی  هوشیاری 
لحظه صفر با سناریوی از پیش طراحی شده و بدون 

اطالع قبلی برگزار می شود. 
استان  کــشــاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  »یوسفی« 
میلیارد   922 خسارت  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز 
ســرمــازدگــی،  همچون  طبیعی  حـــوادث  تــومــانــی 
خواستار پیگیری برای تخصیص جبران خسارت وارد 

شده به استان شد.
مدیرکل هواشناسی استان نیز درباره پیش بینی هوا 
طی تابستان امسال گفت:  دمای هوا در سال زراعی 
جاری تاکنون حدود نیم درجه نسبت به مدت مشابه 
رو  پیش  تابستان  در  و  است  یافته  کاهش  قبل  سال 
می  بینی  پیش  اما  داریم  را  نرمال  شرایط  انتظار  نیز 
شود دما نسبت به سال گذشته یک درجه در مناطق 
»بیجندی«  گفته  به  یابد.  افزایش  استان  مختلف 
گذشته  ســال  پاییز  از  یعنی  جــاری  ــی  زراع ســال  در 
سال  به  نسبت  ها  بارندگی  میزان  چند  هر  تاکنون 

نسبت  اما  داشته  کاهش  درصد   26 گذشته  زراعی 
است.  داشته  افزایش  درصد   16 مدت  بلند  آمار  به 
و  برای امروز  نارنجی  وضعیت  اعالم  از  همچنین  وی 
فردا در استان خبر داد و گفت: رگبار باران و سیالبی 
شود  می  بینی  پیش  شنبه  یک  برای  ها  مسیل  شدن 
و از هفته آینده دوباره دمای هوا افزایش می یابد. به 
گفته »بیجندی« دمای هوا برای اول هفته 10 تا 14 

درجه کاهش می یابد. 
خراسان  استاندار  عمرانی  امــور  هماهنگی  معاون 
در  رسانی  اطالع  خواستار  جلسه  این  در  نیز  شمالی 
خصوص پیشگیری از ساخت و سازها در مسیر گسل 
ها و مسیل ها شد و گفت: ساخت و ساز در کنار گسل 
ها و مسیل ها به وفور مشاهده می شود و در صورت 
جبران  بابت  سازها  و  ساخت  این  برای  حادثه  بروز 
نخواهد  تعلق  دیده  خسارت  فرد  به  مبلغی  خسارت 

گرفت. 
شهرداری  افزایی  هم  خواستار  همچنین  »محمدی« 
ها  و دستگاه های مدیریت بحران در مواقع بروز آتش 

سوزی در حوزه خارج از شهرها شد.

صفر؛ اعتبار اطفای حریق عرصه های طبیعی
جنگ با آتش با دستان خالی

  گزارش جلسه 
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بهداشتی  مسائل  که  این  بدون  افراد  برخی  شده 
را رعایت کنند موجب آلوده شدن خود و دیگران 
شوند، می افزاید: وضعیت نسبت به روزهای اوج 
های  ماه  های  حساسیت  و  متفاوت  کرونا  شیوع 
مراجعه  تعداد  دیگر  سوی  از  و  شده  کمتر  گذشته 
کنندگان به بانک ها برای آزادسازی سهام عدالت 

و بورس افزایش یافته است.
ها  بانک  در  که  این  با  کند:  می  اضافه  »یساولی« 
بین مشتریان و کارکنان پالستیک کشیده اند اما 
ازدحام جمعیت در برخی ساعات روز تعجب آور و 

وحشتناک است. 
کنم  می  رعایت  را  بهداشتی  موارد  تمام  خودم 
اما افرادی که بی خیال هستند موجب آلودگی 
از  گالیه  با  شوند.او  می  کرونا  ویروس  انتشار  و 
این که برخی بانک ها ضدعفونی کردن سطوح، 
خوبی  به  را  بانک  عابر  و  گیر  شماره  دستگاه 
که  زمانی  تا  کند:  اظهارمی  دهند،  نمی  انجام 
نسبت به این ویروس بی خیال باشیم این مهمان 
ناخوانده، شانه به شانه ما در همه جا قدم خواهد 

زد.

IIمن؟Iچرا
یکی از شهروندان که به دلیل شغل اش به بسیاری 
نظام  ســازمــان  شــهــرداری،  جمله  از  ها  اداره  از 
می  مراجعه  بانک  و  شهرسازی  و  راه  مهندسی، 
پیشگیری  برای  کشورها  برخی  گوید:  می  کند، 
فروشگاه  مانند  پرتردد  مراکز  در  کرونا  شیوع  از 
را  رجوعان  اربــاب  ایستادن  مکان  ها،  اداره  و  ها 
ها  آن  بین  اجتماعی  فاصله  تا  اند  کرده  مشخص 
رعایت شود اما در این جا مردم در صفوف فشرده 
کرونایی  باشد  یادشان  که  این  بدون  ایستند  می 

هم وجود دارد و با آن ها نفس می کشد.
بــرای  ادامـــه مــی دهــد: هنگامی کــه  »یــوســفــی« 
همکاران  از  بعضی  به  ماسک  از  نکردن  استفاده 
که  افــرادی  به  ها  آن  دهم،  می  تذکر  دوستانم  یا 
گویند،  می  و  کنند  می  اشاره  زنند،  نمی  ماسک 

چرا من ماسک بزنم؟
را به طور رایگان  او، اگر دولت ماسک  به اعتقاد 
در  را  آن  از  استفاده  و  دهد  قرار  مردم  اختیار  در 
طور  به  کند،  اجباری  ها  اداره  به  مراجعه  زمان 
به کرونا کاسته می  بیماران مبتال  از تعداد  قطع 
رایگان  طور  به  را  ها  آن  بخواهد  که  این  تا  شود، 

درمان کند.

IIاجتماعیIگذاریIفاصلهIبهIتوجهیIبی
هفته  که  ایــن  به  اشــاره  با  هم  دیگر  شهروندی 
گذشته برای تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی 
اش مراجعه کرده است، می گوید: جمعیت زیادی 
در  و  نشسته  یکدیگر  کنار  در  ها،  صندلی  روی 
انتظار نوبت شان بودند، بین آن ها برخی ماسک 
آن  در  راحتی  به  و  نداشتند  ها  بعضی  و  داشتند 
به  فردی  هیچ  و  بودند  تردد  حال  در  بسته  فضای 

آن ها تذکر نمی داد.
مکان  و  درمانی  مراکز  افزاید:  می  زاده«  »حسن 
دیگر  جــاهــای  از  بیشتر  هــا  آن  بــه  وابسته  هــای 
تمام  باید  و  دارنــد   قرار  کرونا  ویــروس  معرض  در 

گــذاری  فاصله  ویــژه  به  بهداشتی  هــای  پروتکل 
امر  واقعیت  که  حالی  در  شود،  رعایت  اجتماعی 

چیز دیگری است.
مراجعه  از  یکی  وقتی  کند:  می  خاطرنشان  او 
داشت،  عجله  و  بود  آمده  بیمارستان  از  کنندگان 
هجوم  نیز  بقیه  رفــت،  متصدی  نزد  نوبت  بــدون 

آوردند و تمام موارد بهداشتی را زیر پا گذاشتند.
درخصوص  خوبی  روز  و  حــال  هم  ها  داروخــانــه 
از  برخی  ندارند.  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت 
مراجعه کنندگان توجهی به ماسک زدن و رعایت 
جا  همه  از  کرونا  بوی  کنند.  نمی  گذاری  فاصله 
بیماری  متخصص  پزشک  یک  رسد،  می  مشام  به 
بهداشتی  هــای  توصیه  گوید:  می  عفونی  هــای 
مانند  بسته  های  محیط  در  زدن  ماسک  بر  مبنی 
اداره ها و مکان های پرازدحام است، در حالی که 
مردم رعایت نمی کنند و حتی برخی از آن هایی 

که ماسک می زنند به طور مناسب و بهداشتی از 
در  خود  نام  ذکر  به  که  کنند.او  نمی  استفاده  آن 
بیماران  از  تعدادی  به  ندارد،  تمایلی  گزارش  این 
خود اشاره می کند که کارمند بوده و کرونا گرفته 
اند و ادامه می دهد: مشکل این جاست که مردم 
فکر می کنند باید با کرونا زندگی کنند اما آیا می 
به  باید  پس  کنید؟  زندگی  تان  دشمن  با  توانید 
ببینید،  را  آسیب  کمترین  تا  باشید  مسلح  ماسک 

در حالی که کمترین توجه به این امر می شود.
شده  همراه  ما  با  گذشته  سال  زمستان  از  کرونا 
است و معلوم نیست تا چه فصلی مهمان ناخوانده 
در تمام ابعاد زندگی مان باشد، فقط باید قوانین 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی جدی تر باشد 
و  خود  به  زدن  آسیب  با  نتوانند  شکنان  قانون  تا 
ویروس  این  نشینی  خوش  برای  جایی  دیگران، 

منحوس فراهم کنند.  

 بی شرمی کرونا 
و بی خیالی برخی ها

وضعیت 
نسبت به 

روزهای اوج 
شیوع کرونا 

متفاوت و 
حساسیت 

های ماه های 
گذشته کمتر 

شده و از 
سوی دیگر 

تعداد مراجعه 
کنندگان به 

بانک ها برای 
آزادسازی 

سهام عدالت و 
بورس افزایش 

یافته است

گروهIگزارش

شنبه هفته گذشته طبق تصمیم ستاد ملی کرونا، 
محدودیت های مربوط به حضور یک سوم کارکنان 
ادارات برداشته و این تصمیم در راستای به جریان 
های  دستگاه  دهی  خدمات  در  تسریع  و  افتادن 
اجرایی و اداره ها گرفته شد. کافی است به برخی 
شکست  را  کرونا  گویا  بزنید،  سر  اماکن  ایــن  از 
حتی  و  کنندگان  مراجعه  از  بسیاری  که  ایم  داده 
به  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  بدون  کارکنان 

امور خود می پردازند.
ویروس  کرونا  شیوع  ابتدای  در  که  این  وجــود   با 
اربــاب  تــوســط  دستکش  و  مــاســک  از  اســتــفــاده 
مورد  ــادی  زی حساسیت  با  کارمندان  و  رجوعان 
این  دهد  می  نشان  شواهد  اما  گرفت  قرار  توجه 
و  است  شده  عادی  مردم  از  بین بسیاری  بیماری 
از آن مانند گذشته هراسی ندارند. کارمندان سر 
کارها  رود  می  انتظار  و  اند  شده  حاضر  کارشان 
کم  رجوعان  اربــاب  حجم  تا  برود  پیش  سرعت  به 
که  هایی  اداره  در  جمعیت  ازدحــام  شاهد  و  شود 
البته بیشتر آن ها دارای فضاهای کوچک و تهویه 

نامناسب هستند، نباشیم اما آیا این گونه است؟

IIگردنIبرایIهاییIماسک
کنم.  می  مراجعه  آمد  و  رفت  پر  ادارات  از  یکی  به 
ماسک  ــدون  ب کنندگان  مراجعه  شــدن  وارد  از 
زده  ماسک  کــه  هایی  آن  شــود.  مــی  جلوگیری 
وارد  سرعت  به  و  ــد  دارن ای  برنده  برگه  گویا  اند 
کارهای  تر  سریع  چه  هر  تا  شوند  می  ساختمان 
بدون  که  افــرادی  اما  دهند  انجام  را  شان  اداری 
همان  در  که  سوپرمارکتی  به  آیند  می  ماسک 
نزدیکی است، مراجعه می کنند تا بتوانند با زدن 

ماسک از خان اول عبور کنند.
این  وارد  که  شود  می  شروع  جایی  از  تازه  ماجرا 
ورودی  در  که  افـــرادی  بیشتر  شوید،  می  اداره 
ماسک زده بودند، ماسک های خود را به زیر گردن 
شان هدایت کرده اند و از این اتاق به آن اتاق می 
روند و البته گهگاهی عرق شان را با دستانی که به 

طور قطع آلوده هستند، پاک می کنند.

IIقیمتی؟IچهIبهIکردنIتازهIنفس
است،  مسنی  بانوی  که  کنندگان  مراجعه  از  یکی 
روی  را  ماسک  چــرا  که  من  پرسش  به  پاسخ  در 

و  گرم  بسیار  هوا  گوید:  می  اســت؟  زده  گردنش 
طاقت فرساست، از طرف دیگر به دلیل فشارخون 
باال اگر ماسک مدام روی صورتم باشد، دچار تنگی 
نفس می شوم بنابراین ناچارم هر چند دقیقه آن را 

کنار بزنم تا نفسی تازه کنم.
او که خود را »مرادیان« معرفی می کند، ادامه می 
دهد: کاش حاال که دورکاری کارمندان لغو شده 
که  شود  مدیریت  ای  گونه  به  اداری  فرایند  است، 
ارباب رجوع زمان کمتری را در اداره ها صرف کند 

و به نتیجه برسد.
او خاطرنشان می کند: افرادی مانند من که کسی 
و  دهند  انجام  را  شان  اداری  کارهای  ندارند  را 
شرایط  این  در  هستند،  هم  بیمار  دیگر  سوی  از 

کرونایی بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
او می افزاید: می دانم نفس تازه کردن در محیط 
است  خطرناک  بیماری  اوضاع  این  در  بسته  های 

ولی واقعا بعضی از اوقات آدم کم می آورد.

II!بیماریIشدنIعادی
کووید۱۹،  شیوع  از  ماه   ۴ به  نزدیک  گذشت   »با 
که  افــرادی  حتی  و  است  شده  عادی  جریان  گویا 
در اوایل شیوع بیماری مسائل بهداشتی را رعایت 
این  اند.«  شده  نترس  و  خیال  بی  حاال  کردند  می 
ثبت  کل  اداره  کارمندان  از  یکی  هــای  گفته  ها 
احوال استان و معتقد است: اداره هایی که ارباب 
رجوعان در آن ها زیاد رفت و آمد می کنند، بیشتر 

انتقال بیماری هستند.او که  در معرض آلودگی و 
می خواهد اسمی از او در این گزارش برده نشود، 
و  مواد  دستکش  ماسک،  از  استفاده  گوید:  می 
اداره  در  کرونا  اوج  روزهــای  در  ضدعفونی کننده 
ها اجباری شده بود اما گویا این بیماری ریشه کن 
شده که زدن ماسک اختیاری است و کسی بر آن 

نظارت نمی کند.
می  ماسک  از  استفاده  به  ملزم  را  خــودش  که  او 
داند واز همان روز نخست شیوع کرونا ماسک می 
را  زدن  ماسک  باید  ها  اداره  دهد:  می  ادامه  زند، 
اجباری کنند و آن را در اختیار کارمندان شان قرار 
دهند چون ابتالی یک نفر در مجموعه کافی است 

که بقیه را هم مبتال کند.
او با تاکید بر این که باید ضدعفونی کردن سطوح 
با جدیت ادامه داشته باشد، تصریح می  همچنان 
الزم  های  سختگیری  رجوعان  ارباب  برای  کند: 
انجام نمی شود و خیلی از آن ها بدون ماسک وارد 
اداره  برخی  وقتی  فقط  شوند. انگار  می  مجموعه 
فرمانداری  یا  استانداری  از  شوند  می  متوجه  ها 
می  را  خدماتی  نیروی  یک  آیند،  می  بازدید  برای 
گذارند تا از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری کند 

و بعد از آن همان آش و همان کاسه.

IIازدحامIIوIپالستیکI،بانک
بانک،  به  کنندگان  مراجعه  از  یکی  حال،  عین  در 
با بیان این که برداشته شدن محدودیت ها موجب 

از میان خبر ها 

خرید تضمینی گندم در استان آغاز شد

شیری- خرید تضمینی گندم در استان با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شد. 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی با بیان این مطلب در گفت و گو 
با خبرنگار ما اظهارکرد: با توجه به شرایط مناسب بارندگی امسال خرید تضمینی 
گندم ۱86 هزار تن پیش بینی شده است در حالی که سال گذشته ۱6۱ هزار 
تن تضمینی و 3 هزار تن توافقی پیش بینی شده بود. »موسوی« افزود: اکنون 
حمل  خودروهای  تعداد  افزایش  با  و  است  شده  آغاز  بجنورد  سیلوی  در  خرید 
گندم، فعالیت سیلو شبانه روزی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: به تدریج و با 
افزایش میزان برداشت گندم، خرید در 22 مرکز دیگر استان هم انجام خواهد 

ورود،   هنگام  خودروها  کــردن  عفونی  ضد  اجتماعی،  گــذاری  فاصله  شــد.وی 
تحویل مدارک فقط یک بار و ضدعفونی اسکنر را از جمله اقدامات بهداشتی در 
شرایط کنونی ذکر کرد. وی با بیان این که هنوز برداشت به شکل کلی در استان 
آغاز نشده است، ادامه داد: در حالی که جهادکشاورزی خرید تضمینی امسال را 
۱86 هزار تن پیش بینی کرده است اما چون خرداد بارندگی نداشتیم احتمال 
این که میزان خرید کمتر باشد، وجود دارد. وی ظرفیت مجموع سیلو و مراکز 
خرید استان را 250 هزار تن ذکر کرد و گفت: از نظر ظرفیت ذخیره سازی گندم 

در استان مشکلی نداریم. 

اهدای 167 جلد کتاب

میم پرور- سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فاروج از اهدای ۱67 جلد کتاب به ارزش ۱5 میلیون ریال به پایگاه های مقاومت بسیج این شهرستان خبر 
داد. »حسن رضوانی« این اقدام را در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه مفید دانست و گفت: کتاب های اهدایی با مضامین فرهنگی و هنری، ایثار و 

مقاومت در اختیار ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فاروج قرار گرفته است. 

دستگاه  در  ماسک  از  استفاده  حیدرزاده- 
استانی  ستاد  مصوبات  جــزو  اجرایی  هــای 
آن  طبق  و  کــرونــاســت  بــیــمــاری  ــا   ب مقابله 
کارمندان و ارباب رجوعان همه دستگاه های 
استفاده  ماسک  از  اند  شده  موظف  اجرایی 
کنند اما استفاده از دستکش اختیاری است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
با  گو  و  گفت  در  مطلب  این  بیان  با  شمالی 
بازرسی،  کمیته  مسئول  افــزود:  ما  خبرنگار 
دستور  اســتــانــدار  و  اســت  پدافند  مدیرکل 
داده از دستگاه های اجرایی بازدیدهای سر 
دستگاهی  اگر  و  باشد  داشته  ای  دوره  و  زده 
یا  تذکرات  و  منعکس  موضوع  نکند  رعایت 
شود.»نظری«  می  اعمال  هایی  محدودیت 
گفت: خودمان هم در این زمینه بازدیدهای 
دوره ای داریم و اشکاالت را به مدیر دستگاه 
علوم  دانشگاه  که  این  ضمن  کنیم  می  اعالم 
زمینه  ــن  ای در  را  هــا  بــازرســی  نیز  پزشکی 
پیگیری می کند.او با بیان این که بعد از این 
مختلف  های  بخش  و  کردیم  پیگیری  مصوبه 
حوزه   6 در  و  شناسایی  ریسک  پر  مراکز  و 
تقسیم شدند، ادامه داد: به طور مجدد برای 
آن ها از مدیران دستگاه ها و استانداری ناظر 
مستمر  طور  به  جلسات  و  شد  گذاشته  عالی 

برگزار می شود.
از دفاتر پیشخوان دولت بگیرید  او اظهارکرد: 
تا دستگاه های دولتی مانند جهاد کشاورزی، 
امور مالیاتی، ثبت اسناد و جاهایی که ازدحام 

پرریسک  مراکز  همه  دارنــد  زیــادی  جمعیتی 
محسوب می شوند.او افزود: یک شنبه)امروز( 
هم جلسه مراکز پرریسک را به ریاست استاندار 
داریم که  به طور مجدد مصوبه های جلسه قبل 
بررسی و نقاط ضعف و گزارش کم کاری ها در 
بخش های مختلف رصد و پایش می شود تا به 
هر نحو ممکن بتوانیم بیماری کرونا را مدیریت 

کنیم که شیوع آن بیشتر از این نشود.
بــرای  کــرونــا  بیماری  کــه  ــن  ای بــر  تاکید  بــا  او 
نمی  رعایت  دیگر  و  است  شده  طبیعی  مردم 
خودشان  سالمتی  برای  بیشتر  گفت:  کنند، 
تذکرات را می دهیم  تا شرایط مان بدتر نشود.
مختلف،  های  بخش  در  کــرد:  خاطرنشان  او 
هــا،  بــوســتــان  ادارات،  عــمــومــی،  فــضــاهــای 
بیشتر  که  مردم  جاهایی  تمام  و  ها  شهرداری 
کار  و  سر  بیشتر  ها  آن  با  یا  حضور  ها  آن  در 
دارند، تقسیم بندی کردیم که به شکل هفتگی 
را  راه  سر  موانع  تا  شــود  می  پایش  مستمر  و 
شناسایی کنیم البته همه به رفتار مردم برمی 
را  کرونا  توانیم  نمی  نکنند  کمک  اگر  و  گردد 
شکست دهیم.او تصریح کرد: به تمام دستگاه 
کــرده  ابـــالغ  را  بهداشتی  ــای  ه پروتکل  هــا 
و  درآوردیــم  اینفوگرافیک  شکل  به  را  آن  ایم، 
که  شد  مصوب  و  ــم  دادی قــرار  اختیارشان  در 
و  کارمندان  تا  شود  نصب  ادارات  ورودی  در 
از  از نحوه مراقبت  ارباب رجوعان، نمای کلی 
این  برابر  در  را  خود  و  باشند  داشته  خودشان 

ویروس ایمن کنند.

گفت و گو 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

 ماسک در دستگاه های اداری
 اجباری شد

افزایش ۲۵ درصدی کرایه ها در اسفراین
نجفیان- شهردار اسفراین از افزایش 25 درصدی کرایه ناوگان حمل و نقل همگانی درون شهری شامل خط واحدها، تاکسی های عمومی )زرد( و آژانس ها خبر 
داد. به گفته  »محسن لعل قادری« این افزایش پس از گذراندن مصوبه شورای اسالمی شهر و تایید کمیته انطباق مستقر در فرمانداری اعمال شد. وی افزود: البته 

تاکسی های درون شهری )زرد( به شرط سوارکردن فقط 3 مسافر  می توانند 2000 ریال عالوه بر نرخ های مصوب دریافت کنند .



مجموعه موزه آیینه خانه بجنورد تا 3 ماه آینده به روی عالقه مندان بازگشایی 
خواهد شد.

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون 
دستی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما از افتتاح مجموعه موزه 
آیینه خانه طی 3 ماه آینده خبر داد و افزود: سال گذشته یک میلیارد و 500 
میلیون تومان اعتبار ملی و استانی جذب شد که از این رقم 300 میلیون 
مطالعات  سیستم  جمله  از  مختلف  های  بخش  در  خانه  آیینه  برای  تومان 
سازی  مقاوم  معماری،  داخلی  طراحی  مطالعات  مکانیکال،  و  الکتریکال 
فاز 2، مرمت و تزیینات و اجرای سیستم گرمایشی و سرمایشی هزینه شده 

است.
»مستوفیان« افزود: مرمت بنا و آیینه کاری این مجموعه به واسطه آسیب دیدن 
از زلزله و قدمت باال انجام می گیرد و در این راستا قرارداد تزیینات را تنظیم 

می کنیم تا متخصص کار را شروع کند و بخش های مورد نیاز مرمت شود.
وی همچنین با اشاره به این که طرح مقاوم سازی مجموعه موزه عمارت مفخم 
از سوی دانشگاه اصفهان در حال انجام و وارد مرحله دوم شده است، تصریح 
کرد: تا یکی و 2 ماه آینده مشخص می شود که چه اقداماتی را می توان روی 

بنای عمارت انجام داد؟
وی به بازآفرینی و احیای مجموعه فرهنگی و تاریخی مفخم که 7 هکتار است و 
شامل مجموعه بیمارستان امام رضا)ع(، کوچه گل اطلسی، زمین و ساختمان 

آیینه خانه و عمارت مفخم  شهرداری قدیم در کنار منازل مسکونی، مجموعه 
توجیه  گــزارش  ارائــه  و  مشاور  بررسی  از  پس  کرد:  تصریح  و  اشــاره  شود،  می 
اقتصادی در این مجموعه به گروه ملل مبنی بر این که تا چه میزان می تواند 
با استفاده از ضوابط میراث فرهنگی ساخت و ساز گردشگری و تجاری را در 
یک  به  تا  کند  می  شروع  را  کار  ملل  اقتصادی  گروه  دهد،  انجام  هکتار   7 این 
میدان شهری بر اساس الگوی میادین سنتی در معماری و شهرسازی ایرانی 

و اسالمی تبدیل شود.
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ادب و هنر

گزیده آثار شاعر آیینی 
استان در راه نشر

گزیده آثار شاعر آیینی استان، مرحوم حاج »داراب 
بدخشان« منتشر می شود. مسئول واحد آفرینش 
های ادبی حوزه هنری خراسان شمالی گفت: در 
نظر داریم مجموعه اشعار شاعر آیینی استان را که 
شامل گزیده ای از مجموعه های »یوسفی شدم در 
خورشید«  »تالوت  و  خورشیدها«  از  »فصلی  چاه«، 
است، در کنار بخشی از آثار منتشر نشده این شاعر 
برجسته، منتشر و روانه بازار کنیم. »سیدی زاده« 
ادامه داد: در مرحله گزینش آثار قرار داریم و طی 
چند ماه آینده این مجموعه را به همکاری اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر خواهیم کرد.

دیر نیست
روزها

هفته ها
سال هاست که نیستی 
و من هنوز فکر می  کنم

هنوز دیر نیست  نیکی  فیروزکوهی

عاشقان گمنام 
می برم این روزها نام تو را آرام تر

تا بمانم در شمار عاشقان، گمنام تر
نیستی، فرصت برای درد دل کردن کم است

درد دل باشد برای دردهایی عام تر
درد اول، دوری از آیینه و آیینگی است

درد دوم، درد دل هایی از این هم خام تر
کاش گاهی هم به ما سر می زدی هر چند نیست

در میان خستگان از قلب ما ناکام تر
خشک شد لب های ما با چند ندبه می رسی؟

جان موال، ساقی از دست تو شد این جام تر؟!
زیر لب ذکر تو را هر روز و هر شب گفته ام

گفته ای:  آرام تر، آرام تر، آرام تر!
کاسه  شعر مرا از دست عشق انداختی

تکه ای را تر کن از سرچشمه  الهام تر!
می رسی و انتخابی سخت خواهی کرد، آه

بی گمان از عاشقانی بهتر و خوشنام  تر
سهم ما... شوق حضور و آبروی انتظار

سهم عاشق های از گمنام هم گمنام تر!
نغمه مستشار نظامی

مرتضوی

ویــروس  شیوع  از  مــاه   3 از  بیش 
در  و  ــذرد  گ می  کشور  در  کرونا 
با  مشاغل  برخی  هنوز  میان  این 
مشکالت عدیده ای دست و پنجه 
نرم می کنند و نتوانسته اند سرپا 
زمــره  در  دستی  صنایع  شــونــد. 
مشاغلی است که سهم به سزایی 
براساس  و  دارد  زایی  اشتغال  در 
نفر  میلیون   2.5 ــدود  ح آمــارهــا 
غیر  و  رسمی  صورت  به   کشور  در 
فعالیت  بخش  ایــن  در  رســمــی 
ــط مــوجــود  ــرای مــی کــنــنــد، امـــا ش
این  شیوع  که  اســت  ایــن  بیانگر 
را  بسیاری  خسارت های  بیماری 
کرده  وارد  صنایع دستی  بازار  به 
و  محصوالت  کــه  ــازاری  بـ ــت؛  اس
سنتی  شکل  به  را  خود  خدمات 
عرضه می کند و به حضور مستقیم 
خارجی  و  داخــلــی  گــردشــگــران 
وابسته است. در خراسان شمالی 
صنعت  هــزار   21 فعالیت  شاهد 
صنایع  رشته   50 از  بیش  در  گر 

تشکیل  بیانگر  که  هستیم  دستی 
بخش اعظمی از چرخه اشتغال و 
اقتصاد این خطه است اما فعاالن 
اند  نتوانسته  دستی هنوز  صنایع 
کرونایی  روزهـــای  مشکالت  از 
رهایی یابند و رکود در کنار دپوی 
این  شده  تولید  محصوالت  کامل 
باور را در ذهن کارشناسان بیش 
از گذشته تقویت می کند که زمان 
فرا  دستی  صنایع  اندازی  پوست 

رسیده است.
دایمی  بــازارچــه  فعاالن  از   یکی 
فعالیت  که  این  از  دستی  صنایع 
ــاز  آغ اســـت  وقــتــی  چــنــد  را  اش 
و  گوید  مــی  سخن  اســت،  کــرده 
می افزاید: از آن جایی که صنایع  
دستی مانند  موادغذایی نیاز روز 
و  سوت  روزهــا  این  نیست،  مردم 

کور است  و مشتری ندارد.
 او از این که تولیدات شان را برای 
اما  بودند  کرده  آمــاده  نــوروز  ایام 
معادالت  کــرونــا   ویـــروس  شیوع 
شان را بر هم زد و با گذشت3 ماه 
کنند  علم  قد  اند  نتوانسته  هنوز 

روی  همچنان  شــان  تولیدات  و 
اســت،  مــانــده  باقی  ــان  ش ــت  دس
ابراز نگرانی  می کند و  خواستار 
این  به  امر  نگاه حمایتی  متولیان 

بخش می شود.
بهای  اجــاره  بخشش  اگرچه   وی 
برای  گامی  را  فروردین  و  اسفند 
کــمــک بـــه فـــعـــاالن ایـــن عــرصــه 
ــا خــواســتــار تدوین  ام مــی دانـــد، 
راهکارهایی برای رونق بخشیدن 
و  شود  می  دستی  صنایع  بازار  به 
اضافه می کند: متولیان در سال 
جهش تولید باید به معنای واقعی 
در  ویژه  به  شعار  این  تحقق  برای 
بخش  کــه  دستی  صنایع  حــوزه 
اعظم فعاالن آن را بانوان تشکیل 

می دهند، تالش کنند.
به  اشاره  با  استان  گر  صنعت  این 
هم  کرونا  از  پیش  شرایط  که  این 
چندان  عرصه  این  فعاالن  بــرای 
دهــد:  مــی  ــه  ادامـ نــبــود،  مساعد 
تولیدات  از  مملو  ها  غرفه  اگرچه 
انــگــار  ــا  امـ اســـت  گـــران  صنعت 
خود  تنهایی  الک  در  غرفه داران 

کرونا  واقــع   در  و  ــد  ان رفته  ــرو  ف
این  فعاالن  دردهـــای   به  دردی 

عرصه اضافه کرده است.
صنایع  فــعــاالن  از  دیــگــر  یکی   
از  پــــــردردی  دل  کـــه  دســتــی 
وضعیت موجود دارد، با اشاره به 
فعالیت  و  تولیدات  باالی  حجم 
خـــراســـان  در  ــران  ــ گـ صــنــعــت 
در  سزایی   به  سهم  که  شمالی 
صنایع  و  دارنـــد  ــی  زای اشتغال 
و فصلی  زمـــان  یــک  بــه  دســتــی 
این  و  دارد  اخــتــصــاص  خــاص 
ــت،  فــرصــت از دســت رفــتــه اس
و  کسب  اکثر  ــد:  ده مــی  ادامـــه 
مقطعی  تعطیلی  از  بعد  کارها 
سر  از  را  خــود  فـــروش  ــاره  ــ دوب
شرایط  متاسفانه  اما  اند  گرفته 
مهیا  صنایع دستی  برای  فروش 

نیست.
مشارکت  بــافــنــده،  ــن  ای نگاه   از 
پیش  در  اجــرایــی  هــای  دستگاه 
دستی  صنایع  محصوالت  خرید 
شناسنامه  هنرمندان  و  فعاالن 
بــرگــزاری  دیــگــر  ســوی  از  و  دار 

توسط  مــجــازی  ــای  ه نمایشگاه 
سایت های توزیع و فروش صنایع 
تواند  می  دولت  حمایت  با  دستی 
بر  نشسته  هــای  زخــم  بر  مرهمی 

پیکره این صنعت باشد.
که  ــن  ای بیان  بــا  کــارشــنــاس   یــک 
با  تنها  نه  دستی  صنایع  امـــروزه 
با  بلکه  فرهنگی  ــای  ــرده ــک روی
رویکردهای اقتصادی و اجتماعی 
است،  مختلف  جوامع  توجه  مورد 
اشتغال  ایجاد  اگرچه  افزاید:  می 
نیاز  و  تولید  پایین  های  هزینه  و 
ــن بـــه زیــرســاخــت هــای  ــت ــداش ن
این  ــت  اس ــده  ش سبب  گــســتــرده 
رشد  در  ای  عــمــده  سهم  بخش 
درآمدهای  افزایش  و  اقتصادی 
متاسفانه  اما  باشد  داشته  ارزی 
در  و  باید  که  آن گــونــه  گفت  باید 
توجه  ــورد  م اســت  الزم  که  حــدی 
سبب  کرونا  بحران  و  نگرفته  قرار 
شده است فعاالن این حوزه بیش 

از گذشته آسیب پذیر شوند. 
اگرچه  ــت:  اس معتقد  »قــدوســی« 
را  سهمگینی  ضربه  کرونا  شیوع 
بر اقتصاد بازار صنایع دستی وارد 
برای  بزرگی  تهدید  و  است  کرده 
به  شمار  ــازار  ب ایــن  فعاالن  آینده 
می آید اما با استفاده از این تهدید 
و تبدیل آن به یک فرصت می توان 
با پوست اندازی و تغییر شکل ارائه 
به  آن،  رسانی  به روز  و  محصوالت 
شده  وارد  خسارت های  جبران 

به دلیل بحران کرونا پرداخت.
دستی  صنایع  اتحادیه   مسئول 
انتقاد  ضمن  هم  شمالی  خراسان 
از وضعیت تولیدات صنایع دستی 
استان، درباره رکود صد درصدی 
و  گوید  می  سخن  زمینه  ایــن  در 
دولت  حمایتی  بسته   که  ایــن  از 
وجود  با  شد،  اعــالم  فروردین  که 
گذشت 2 ماه هنوز در زمینه فرش 
نشده  محقق  دســتــی  صــنــایــع  و 

است، گالیه می کند.
از سوی دیگر »ایزانلو« از همکاری 
نکردن بانک ها با  تولید کنندگان 
و  انتقاد  ــرش  ف و  دستی  صنایع 
اظهارمی کند: انتظار کمک های 
اما  نــداریــم  ــت  دول از  را  بالعوض 
 3 فرصت  باید  رســد  مــی  نظر  بــه 
به  گران  به صنعت  ها  بانک  ماهه 
پرداخت  ــرای  ب ماهه   6 فرصتی 
برگشتی  هـــای  ــک  چ و  ــاط  ــس اق

تبدیل شود.
وجود  ایــن  با  کند:  می  بیان  وی 
را  ای  ویژه  های  بسته  باید  دولت 
مدت  بلند  اقساط  با  وام  قالب  در 
تا  بگیرد  نظر  در  درصــد   4 نرخ  و  
دستی  صنایع  پذیر  آسیب  بخش 
سر  از  را  خـــود  فعالیت  بــتــوانــد 

بگیرد.
صنایع  وضعیت  بــررســی  بــه   وی 
از  و  پــردازد  می  استان  در  دستی 
های  نمایشگاه  که تعطیلی  ایــن 
ایــام  ــازارچــه هــا در  ب ســراســری و 

این  به  فعلی  شرایط  در  و  ــوروز  ن
سخن  اســت،  زده  دامــن  وضعیت 
اگــر چه  افــزایــد:  مــی  و  مــی گوید 
به  فرش  های  گالری  و  بنکدارها 
هستند  فعال  و  باز  فیزیکی  لحاظ 
فروشی  و  خــریــد  گــونــه  هیچ  ــا  ام
در  فــروش  و  گیرد  نمی  صــورت  
به  فــرش  و  دستی  صنایع  عرصه 

صفر رسیده است.
عنوان  بــه  دستی   صنایع  از  وی 
اشتغال  که  هایی  بخش  از  یکی 
شهر را  حاشیه  و   روستایی  پایدار 
ترین  ــم  ک ــا  ب و  کــنــد  ــی  م تــامــیــن 
بهره  بیشترین  تواند  می  هزینه 
و  باشد  داشته  را  ارزآوری  و  وری 
از بیکاری جلوگیری کند، یاد می 
کند و خسارت 20 میلیارد تومانی  
را  استان  دستی  صنایع  فعاالن 
عاملی مهم برای رکود فعالیت ها 

برمی شمرد.
پیش از این »قهرمانیان« سرپرست 
کل  اداره  دستی  صنایع  معاونت 
و  گردشگری  فرهنگی،  مــیــراث 
شمالی  خــراســان  دستی  صنایع 
 500 و  میلیارد   2 خــســارت  بــه 
نبود  واسطه  به  تومانی  میلیون 
سوددهی در عرصه صنایع دستی 
اشاره کرده و گفته بود: قرار است 
تا  تومانی  میلیون   2 تسهیالت 
بر  تــومــان  میلیون   100 سقف 
اختیار  در  متقاضیان  توان  اساس 

کارگاه های خانگی قرار بگیرد.

روایت فعاالن صنایع دستی از حال و روز صنعتی که پایش لنگ می زند

 زخم کرونا بر تار و پود
 صنایع دستی استان

اگرچه 
بنکدارها و 
گالری های 

فرش به لحاظ 
فیزیکی باز و 

فعال هستند
اما هیچ 

گونه خرید 
و فروشی 

صورت نمی 
گیرد و فروش 

درعرصه  
صنایع دستی 

و فرش به 
صفر

رسیده است

 قاصدک 

 بر بال خیال 

  تازه های هنر     امثال الحکم  

َله  َسر َیه  خی َله  ُتوزی َده َگه  ری

گروه ادب و هنر- ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی 
آیینه  است که بر غنای آن افزوده است، به تبع آن ادبیات عامه نیز 
ای از فرهنگ قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه ها، تجربیات 
گذشتگان، دانش ها و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند. 
در این شماره به یکی از مثل های رایج در میان قوم کرمانج از زبان 
»فرامرز نورمحمدزاده« می پردازیم. وی با بیان این که مثل »َله  َسر 
َیه  خی َله  ُتوزی َده َگه  ری« به معنای این است که »روی یخ به دنبال 
گرد و خاک می گردد«، تصریح کرد: این مثل در واقع به انسان های 
نیمه  معمول  طور  به  افراد  این  گوید:  می  دارد.وی  اشاره  گیر  بهانه 
برای  مطلوب  طور  به  را  کاری  اگر  حتی  و  بینند  می  را  لیوان  خالی 
آن ها انجام دهید، قبول ندارند. وی اضافه می کند: این افراد اگر 
مشکل کوچکی را در مخالفان خود ببینند آن را در بوق و کرنا می 

کنند و مدام بر سر حریف شان می کوبند.

 »ملکی نیا« این روزها در حال ساخت ظروف سنگی با  ا
ترکیبی از فلز است و در نظر دارد بخشی از آثار فلزی اش 
را که طبق روال آثار پیشین او درباره صلح و انسانیت با 
بهره گیری از ترکیب حیاط وحش استان و نقوش سنتی 

است، به نمایش بگذارد.

»پوریا زارعی استاد« به تازگی  طراحی جلد و  ا
صفحه آرایی مجموعه شعر »وقتی صدای تو واپسین«، 
»عقربه«  انتشارات  توسط  که  را  پاشا«  »ابوالفضل  اثر 

منتشر شده در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.

از  ا پیش  که  استان  جوان  شاعران  از  ــازاده«  رض »سهیال 
این تجربه چاپ مجموعه شعری را با عنوان »سه نقطه کنار 
مجموعه  تازگی  به  داشــت،  اش  کارنامه  در  من«  شعرهای 
صوتی را در قالب اشعار نو با رویکرد اجتماعی تحت عنوان 
»دست خط های مجازی« به همت نشر »عقربه« آماده تولید 

دارد.

اثر: عکس
هنرمند: امید شکری

  داهنم رپ از حرف است
و دلم رپ از ردد

  خبر 

معاون اداره کل میراث فرهنگی خبر داد:

افتتاح موزه آیینه خانه تا 3 ماه آینده
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