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گزارشی از وضعیت سنگ نوردی در خراسان شمالی

جدال سخت با دیواره های بی مهری

اما و اگرهای واگذاری تماشاخانه شمس

 اهالی تئاتر بی نصیب از حمایت

Kیک شنبه       ۱۵ تیر ۱۳99    ۱۳ ذی القعده ۱44۱   ۵ جوالی ۲0۲0      8 صفحه     شماره ۳۳۱0     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

 تولیدکنندگان فرش و صنایع دستی 
چشم انتظار امهال وام ها
صفحه 8

پیگیری رگ حیاتی توسعه استان

تنها تزریق 25 درصد اعتبار برای حذف جاده مرگ

پس از کلی پاس کاری خبر آمد

جواب مردم با 24 ساعت تأخیر
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پیراهن نارنجی کرونا بر تن 4 شهرستان

 آمار بستری بیماران کرونایی ۲ برابر شد
ورود به ادارات، فقط با ماسک
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

می  استان  مــادر  صنایع  افــزایــد:  می  و  دانــد  می 

به سرمایه گذاران آن ها  راه  با دادن نقشه  توانند 

را برای ایجاد صنایع پایین دستی ترغیب کنند اما 

عجیب است که بیشتر آن ها تمایل دارند مایحتاج 

و  کنند  خــریــداری  دیگر  هــای  استان  از  را  خــود 

صنایع پایین دستی در استان شکل نگیرد.

سرمایه  از  دیگر  یکی  »خدابنده«  دیگر  سوی  از 

توانند  گذاران استان می گوید:  صنایع مادر می 

حداقل در تامین اقالم مورد نیاز  و مایحتاج خود 

پایین  از صنایع  البته در طرح های توسعه شان  و 

دستی داخل استان استفاده کنند  اما این موضوع 

خیلی مورد توجه آن ها نیست زیرا مایحتاج خود 

نوعی  به  تامین می کنند که  از استان  از خارج  را 

محسوب  دستی  پایین  صنایع  از  نکردن  حمایت 

سرمایه  به  توجه  با  دهــد:  می  ادامــه  شــود. او  می 

ظرفیت  امــا  از  ــد  دارن بــزرگ  صنایع  که  ــذاری  گ

که  حالی  در  کنند  نمی  استفاده  استان  صنایع 

رشد  و  اشتغال  به  دستی  پایین  صنایع  از  حمایت 

آن ها کمک می کند.

II
تIصنایعIپایینIدستی

مشکال

معدن  و  صنعت  خانه  رئیس  خصوص،   در  همین 

واحــدهــای  کــه  ایــن  بــیــان  ــا  ب شمالی  ــان  ــراس خ

داریــم،  استان  در  خوبی  خیلی  و  بــزرگ  صنعتی 

با  دستی  پایین  صنایع  از  ها  آن  اگر  افزاید:  می 

خرید محصوالت شان حمایت و این صنایع کاالی 

شکوفایی  کنند،  تولید  را  بزرگ  صنایع  نیاز  مورد 

اقتصادی خیلی خوبی را در استان شاهد خواهیم 

واحدهای  از  یکی  افزاید:  می  بود.»حیدریان« 

صنعتی  بزرگ  مجتمع  یک  برای  استان  صنعتی 

سرمایه گذاری و یکی از مواد مصرفی آن را تامین 

و خیلی هم خوب کار کرد، اشتغال شان عالی بود 

اما با تغییر مدیریت این مجتمع دیگر از این واحد 

به  کردند  خرید  سختی  به  یا  نشد  خرید  صنعتی 

طوری که فعالیت این واحد صنعتی دچار اختالل 

شد و ما در حال از دست دادن یک واحد صنعتی 

خوب در استان هستیم.

صنعتی  واحدهای  وجــودی  فلسفه  او،  گفته   به 

پایین  صنایع  که  اســت  ایــن  ها  استان  در  بــزرگ 

واحــدهــای  وگــرنــه  کنند  تقویت  را  خــود  دستی 

گرانی  و  ترافیک  آلودگی،  از  غیر  بزرگ  صنعتی 

مسکن هیچ مزیت دیگری برای منطقه ندارند.

او ادامه می دهد: واحدهای صنعتی بزرگ استان 

مایحتاج  و  خریدهای  تمام  که  شوند  مجاب  باید 

را  و تکنسینی خود  روزمره مصرفی، غیر مصرفی 

کشور  نقاط  سایر  از  که  هزینه  و  کیفیت  همان  با 

کنند. فراهم  استان  داخــل  از  کنند،  می  تامین 

که  چه  آن  باید  بزرگ  صنایع  کند:  می  اظهار  وی 

در  خواهند  می  که  کسانی  به  است  نظرشان  مد 

صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کنند اعالم و 

از این ظرفیت استفاده کنند.

اگر غیر از این باشد به نظر من باید یک شهرک در 

کشور ایجاد شود و تمام واحدهای صنعتی بزرگ 

در آن جا جمع شود. این گونه خیلی بهتر خواهد 

آثار  و  شوند  پراکنده  صنایع  ایــن  که  ایــن  تا  بــود 

تخریبی را در مناطق مختلف ایجاد کنند.

او می گوید: ما در استان افراد نخبه، سرمایه گذار 

داشته  درستی  برنامه  اگر  و  نداریم  کم  خالق  و 

باشیم، نیاز سنجی و تقاضای خود را درست اعالم 

می  وارد  عرصه  این  به  که  هستند  افــرادی  کنیم 

تا  کنند  می  ایجاد  را  دستی  پایین  صنایع  و  شوند 

در خدمت صنایع بزرگ باشند.

پایین  و  بزرگ  صنایع  تعامل  »حیدریان«  گفته  به 

دستی، معامله برنده- برنده است که هر دو سوی 

افرادی  اصلی  برنده  البته  برند،  می  سود  ماجرا 

هستند  که در آن منطقه زندگی می کنند زیرا به 

واسطه وجود صنایع پایین دستی، بیکاری کاهش 

می  باال  مردم  درآمد  و  یابد  می  افزایش  اشتغال  و 

خواهد  ختم  منطقه  آسایش  و  رفاه  نفع  به  که  رود 

شد.

ایجاد  پایین دستی  او اضافه می کند: اگر صنایع 

از  غیر  به  ما  نشود  استفاده  ها  آن  ظرفیت  از  و 

می  ایجاد  منطقه  در  بزرگ  صنایع  که  مشکالتی 

کنند، چیز دیگری عایدمان نخواهد شد.

دستی  پایین  صنایع  ظرفیت  از  اســتــفــاده  او 

دراستان  را خیلی کم ارزیابی می کند و می گوید: 

روزمره  خرید  و  مصرفی  کاالی  بزرگ  صنایع  اگر 

صنایع  و  کسبه  و  تامین  استان  داخل  از  را  شان 

ایجاد  مالی  گردش  کنند  درگیر  را  دستی  پایین 

می شود و درآمد عمومی مردم باال خواهد رفت.

مواد  مــادر،  صنایع  برخی  که  این  به  اشــاره  با  او 

خرند،  می  استان  از  بیرون  از  را  شــان  مصرفی 

اضافه می کند: در حالی که برخی عمده فروش 

ها می توانند آن ها را تهیه کنند و در اختیار صنایع 

قوانین  شاید  کند:  می  تصریح  دهند.او  قرار  مادر 

شان اجازه نمی دهد، مامور خریدشان صالح می 

یا احساس می کنند مرغ همسایه غاز است  داند 

که این چنین بی اهمیت هستند و مایحتاج شان 

را از خارج از استان تامین می کنند.

اکید  دستور  استاندار  چند  هر  دهد:  می  ادامه  او 

داخل  باید  استانی  کاالهای  تمام  که  است  داده 

باید  کــاال  کننده  مصرف  و  شــود  مصرف  استان 

خیلی  اما  باشد  استان  داخل  صنایع  اول  اولویت 

ها  حرف  این  به  شان  گوش  بــزرگ  واحدهای  از 

بدهکار نیست.

»حیدریان« اظهارمی کند: به نظر می رسد صنایع 

نیازهای  و  برگزار  را  ای  جلسه  باید  استان  بزرگ 

شان را لیست و با قرار دادن آن ها در پایگاه اطالع 

رسانی، زمینه را برای مراجعه سرمایه گذار فراهم 

کنند. در این میان نیز می توان استانداری یا خانه 

صنعت و معدن را واسطه قرار داد که بین صنایع 

طریق  این  از  و  برقرار  ارتباط  گذار  سرمایه  و  مادر 

گــذار،  سرمایه  و  کنند  مسئله  طــرح  را  نیازشان 

پایین  و  کیفیت  با  بهترین  را  نیاز  مورد  خدمات 

ترین قیمت عرضه کند.

استانداری  اقتصادی  مدیرکل  ــال،  ح عین  در 

تمام  در  ما  تاکید  گوید:  می  شمالی  خــراســان 

را  اســتــان  ــزرگ  ب صنایع  کــه  ــوده  ب ایــن  جلسات 

مصرفی  تجهیزات  تمام  و  مایحتاج  کردیم  موظف 

شان را از داخل استان تامین کنند و این موضوع 

ها  آن  و  است  شده  ابــالغ  ها  آن  به  ای  نامه  طی 

در  را  نیازشان  ــورد  م تجهیزات  هستند  موظف 

صورتی که در داخل استان تولید می شود، حتمًا 

از آن جا تامین کنند.

و  حسابان  ذی  به  را  موضوع  افزاید:  می  »بدری« 

واحدهای مالی و مدیریت صنایع بزرگ استان هم 

همین  نیز  استاندار  اکید  دستور  ایم،  کرده  اعالم 

بوده است.

که  اقالمی  برخی  البته  کند:  می  خاطرنشان  او 

تخصصی است و نمی توانند داخل استان آن ها را 

از استان تهیه  از خارج  ناچار هستند  تامین کنند 

موظف  را  بزرگ  صنایع  دهد:  می  ادامه  کنند.او 

و  نقل  و  حمل  اغذیه،  پیمانکاران  تمام  ایم  کرده 

بیمه ها را از داخل استان تامین کنند و تقریبًا به 

این امر عمل کرده اند.

وی اظهار می کند: وقتی مثال می گوییم ما شمش 

را  آلومینیوم  شمش  یا  مختلف  آلیاژهای  با  فوالد 

به  شود  می  تولید  که  ای  اوره  یا  کنیم  می  تولید 

با  دیگری  محصول  به  و  برود  تری  کوچک  واحد 

ارزش افزوده بیشتری تبدیل شود، آن را به عنوان 

صنایع پایین دستی می شناسیم.

پودر  جاجرم  آلومینای  شرکت  در  افزاید:  می  او 

گذشته  ســال  در  کــه  شــد  مــی  تولید  آلومینیوم 

مرحله  یک  یعنی  افتاد  راه  هم  آلومینیوم  شمش 

جلوتر آمدیم.

باید  هم  شمش  از  بعد  صنایع  برای  گوید:  می  او 

و  ــم  داری برنامه  آن  ــرای  ب ــود،  ش ــذاری  گ سرمایه 

جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی استان است که 

یا فرمی  یا ریخته گری  به قطعه تبدیل شود یعنی 

مصرف  برای  و  تبدیل  آلومینیومی  قطعات  به  که 

صنایع خودور و برقی استفاده شود.

 وی اضافه می کند: در فوالد هم این برنامه وجود 

باید  سازی  قطعه  بودیم،  موفق  حدودی  تا  و  دارد 

زیاد شود و به سمت قطعات تخصصی برویم.

پتروشیمی  حــوزه  در  کند:  می  تصریح  ــدری«  »ب

مواد  به  و  دیگر  صنایع  به  باید  خروجی  مواد  هم 

افــزوده  ارزش  و  تبدیل  تر  کاربردی  پتروشیمی 

پرسش  این  به  پاسخ  در  وی  شود.  ایجاد  بیشتری 

که چرخه صنایع بزرگ و پایین دستی در استان تا 

چه اندازه ایجاد شده است؟ می افزاید: در اسناد 

سازمان  به  و  کشیده  راه  نقشه  ها  آن  برای  توسعه 

صنعت، معدن و تجارت استان ابالغ و تسهیالت و 

فرصت های سرمایه گذاری همه آن ها دیده شده 

است.

خراسان  استانداری  اقتصادی  کل  مدیر  گفته  به 

شمالی، فرصت های سرمایه گذاری صنایع پایین 

صورت  در  و  است  شده  استحصال  استان  دستی 

ورود سرمایه گذار، حمایت های مالی و تسهیالتی 

صورت خواهد گرفت تا این چرخه کامل شود.

او می گوید: با صنایع بزرگ هم جلساتی داشتیم 

که از نظر فنی از این صنایع حمایت و به گسترش 

صنایع پایین دستی کمک کنند.

صنایع پایین دستی استان 

همچنان اندرخم یک کوچه

صنایع مادر 
استان می 

توانند با دادن 
نقشه راه 

به سرمایه 
گذاران آن ها 
را برای ایجاد 
صنایع پایین 
دستی ترغیب 
کنند اما عجیب 
است که بیشتر 

آن ها تمایل 
دارند مایحتاج 

خود را از 
استان های 

دیگر خریداری 
کنند و صنایع 

پایین دستی 
در استان شکل 

نگیرد

حیدرزاده

صنایع  اقــتــصــادی،  ــان  ــاس ــن ــارش ک ــاد  ــق ــت اع بــه 

و  مدیریت  خوبی  به  که  صورتی  در  پایین دستی 

که  می کند  ایجاد  ای  ــزوده  اف ارزش  شــود،  فعال 

بود.  خواهد  ارزشمند  معدن  برابر  چندین  حتی 

از  شمالی  خــراســان  ــورداری  ــرخ ب میان  ــن  ای در 

آلومینا  پتروشیمی،  مانند  بزرگی  صنایع  نعمت 

شدن  پررونق  و   فعالیت  بــرای  تواند  می  فــوالد  و 

که  جایی  تا  باشد  امیدبخش  دستی  پایین  صنایع 

ارزش افزوده ای که از قبل این دست صنایع وارد 

را  اقتصادی  های  چاله  تواند  می  شود  می  استان 

معضل  اشتغال،  ایجاد  با  و  کند  ترمیم  حدودی  تا 

صنایع  که  است  حالی  در  این  برچیند.  را  بیکاری 

پایین دستی منسجمی برای صنایع بزرگ استان 

می  که  هم  صنایعی  همان  و  اســت  نشده  ایجاد 

بهره  بــزرگ  صنایع  ظرفیت  و  وجــود  از  خواهند 

مند شوند به نوعی کج دار مریز حرکت می کنند  

می  دستی  پایین  صنایع  فعالیت  که  صورتی  در 

داشته  اقتصادی  صرفه  مــادر  صنایع  بــرای  تواند 

چشم  به  بیشتر  میان  این  در  که  موضوعی  باشد. 

از  استان  بزرگ  صنایع  کردن  استفاده  خورد  می 

ظرفیت دیگر استان ها و چشم پوشی کردن آن ها 

از ظرفیت های داخل استان است.
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یک کارشناس اقتصادی در این باره، شعار امسال 

»جهش  کند:  می  بیان  و  دهد  می  قرار  نظر  مد  را 

بیفتد و صنایع بزرگ  اتفاق  به درستی  اگر  تولید« 

استان در این راستا از صنایع پایین دستی حمایت 

خواهیم  صنعت  دو  هر  در  جهش  این  شاهد  کنند 
بود.

ویروس  کرونا  شیوع  مخرب  آثار  به  البته  »جلیلی« 

در ابعاد مختلف زندگی افراد به ویژه بعد اقتصادی 

این  شیوع  چه  اگر  گوید:  می  و  کند  می  اشاره  نیز 

زده  هم  بر  را  اقتصادی  معادالت  بیشتر  بیماری 

صنایع  بود  امیدوار  تــوان  می  هم  هنوز  اما  است 

پایین دستی مورد حمایت قرار بگیرند و رشد پیدا 

دیگری  زمان  هر  از  بیش  که  اکنون  ویژه  به  کنند 

نیازمند توجه و حمایت هستند.

صنایع  بخش  در  گذاری  سرمایه  است:  معتقد  او 

پایین دستی عالوه بر این که باعث ایجاد اشتغال 

می شود موجب جهش اقتصادی در منطقه خواهد 

این  در  گــذار  سرمایه  که  ایــن  شــرط  به  البته  شد 

توجهی  بی  از  ناشی  چالش  با  راه  میانه  در  بخش 

صنایع مادر مواجه نشود.
II

ارهIاساسیIبیندیشند
متولیانIچ

در عین حال، یکی از سرمایه گذاران بخش صنعت 

چرا  کــه  پرسش  ایــن  ــردن  ک مطرح  بــا  اســتــان  در 

این  در  انرژی  و  امید  هزار  با  که  گذارانی  سرمایه 

وادی قدم می گذارند حمایت نمی شوند؟ تصریح 

می کند: صنایع پایین دستی با وجود اهمیتی که 

و  رشد  مانع  موضوع  این  و  واقع  غفلت  مورد  دارد 

تکاپو شده است.

او که به ذکر نام خود در این گزارش تمایلی ندارد، 

برای  اساسی  چــاره  خواهد  می  امــر  متولیان  از 

آن  و در پی  بیندیشند  پایین دستی استان  صنایع 

باعث افزایش این صنعت شوند زیرا ارزش افزوده 

آن چشمگیر است.

او آماده سازی بستر برای حضور سرمایه گذار  در 

این بخش و رها نکردن آن در نیمه راه را ضروری 

۳
گزارش

پایان درگیری مسلحانه با دستگیری متهمان

مرد جوان با دست خود زندگی مشترکش را منفجر کرد. او در یک بزنگاه در تله 
خاطره  شب  مواد  پک  چند  با  خواست  ها  آن  پیشنهاد  به  و  افتاد  نابابش  دوستان 

انگیزی را برای خود پدید آورد اما با سر داخل منجالب افتاد...

جام شیشه ای مادربزرگ نوه اش را تا لب مرگ برد

 حوادث 

وقتی رفیق بازی داماد در شب عروسی گل می کند

دامادی که به جای حجله 
عروس سر از کمپ درآورد



پاس  کلی  و  تأخیر  ساعت   24 از  پس  باالخره 
رفــاه  و  کــار  تــعــاون،  کــل  اداره  ســوی  از  ــاری  ک
آمد.  مردم  جواب  شمالی،  خراسان  اجتماعی 
مدیر روابط عمومی این اداره کل علت پاسخگو 

نبودن مدیرکل را توضیح داد و یکی از مدیران 
خبرنگار  ســوال  به  پاسخ  بــرای  را  دستگاهش 
را  جدیدی  اخبار  مربوط  مدیر  کــرد.  معرفی 
سرنوشت  به  هم  خبر  این  اگر  البته  داد.  ارائه 

وعده  خلف  کرونای  و  نشود  مبتال  قبلی  خبر 
سراغ آن نیاید.

معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال اداره کل تعاون، 
مرحله  گفت:  ما  خبرنگار  به  اجتماعی  رفاه  و  کار 
از  کارا  سامانه  در  کرونایی  تسهیالت  نام  ثبت  دوم 

روز دوشنبه آغاز می شود.
»اربابی« افزود: در مرحله اول ثبت نام، واحدهایی 
در  و  بیمه  ــون  چ ــا  ام بــودنــد  رســتــه   14 مشمول 
پیامک  نبودند  اجتماعی  تأمین  اطالعاتی  بانک 

دوم،  مرحله  در  شد  مقرر  و  نشد  ارسال  شان  برای 
تسهیالت به آن ها پرداخت شود که از روز پنج شنبه 
ارسال پیامک برای این افراد شروع شده است و از 
نام  ثبت  کــارا  سامانه  در  توانند  می  دوشنبه  روز 

کنند.
بانک اطالعاتی  این که  به محض  وی اظهار کرد: 
اطالع  بدون  افراد  این  که  این  برای  شود  ارسال 
خواهیم  رسانی  اطــالع  تلفنی  صــورت  به  نمانند 

کرد.

IIجرثقیلIدستمزد
از  را  خود  دستمزد  بجنورد  در  جرثقیل  مالکان 
تومان  هزار   500 به  ساعت  در  تومان  هزار   200
را  ها  آن  نــرخ  نهاد  کــدام  و  زمانی  چه  رساندند، 

افزایش داده است؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟

IIسیلIوام
از فرماندار شهرستان جاجرم خواهشمندیم پیگیر 
وام های سیلی که در سال 98 به مردم سنخواست 
اعطا شد، باشد و شفاف سازی کند که این وام ها 

به چه کسانی تعلق گرفته است؟

IIلبنیاتIقیمت
با این که اعالم شده قیمت لبنیات 12 درصد افزایش 
پیدا می کند اما برخی ها به ویژه نرخ لبنیات فله ای را 

بیشتر از این مبلغ افزایش داده اند.
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خطه   4 ــروژه  پ اعتبار  ــد  درص  25 آگاهی-  محمد 
کردن محور بجنورد- گلستان موسوم به جاده مرگ 
توسعه  و  ساخت  شرکت  حساب  به  و  یافت  تخصیص 
مدیرکل  شــد.  ــز  واری کشور  نقل  و  حمل  زیربناهای 
ساخت و توسعه راه های منطقه شمال شرق کشور در 
گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت: سازمان 
محور  ــردن  ک خطه   4 پــروژه  ــرای  ب بودجه  و  برنامه 
امسال  برای  تومان  میلیارد   109 بهشهر  به  قوچان 

محور  برای  اعتبار  این  درصد   80 که  داد  اختصاص 
بجنورد به گلستان است. »نظریان« با بیان این که با 
واریز 25 درصد این اعتبار کارگاه های راه سازی در 
این محور فعال تر خواهند شد، افزود: شرکت ساخت 
و توسعه راه های منطقه شرق کشور مبلغ واریز شده 
میلگرد  سیمان،  همچون  مصالحی  خرید  بــرای  را 
آن  از  بخشی  و  کرد  خواهد  استفاده  مصالح  دیگر  و 
شان  های  بدهی  پرداخت  بــرای  پیمانکاران  به  نیز 

 6 قطعه  در  پــروژه  پیشرفت  از  وی  شد.  خواهد  داده 
قطعات  در  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  بدرانلو  کیلومتری 
ادامه  درصدد  و  شده  تر  فعال  پیمانکار  نیز  پروژه  آخر 
بتن ریزی در قسمت هایی از باند دوم در حال احداث 
آتی  های  ماه  طی  کرد:  امیدواری  اظهار  وی  است. 
سوی  از  پروژه  این  برای  اختصاص یافته  مبالغ  دیگر 
تا  شود  واریز  خزانه  طرف  از  بودجه  و  برنامه  سازمان 
محور  این  خیز  حادثه  قطعات  حذف  شاهد  امسال 

باشیم. هم اکنون حدود 87 کیلومتر از باند دوم این 
محور 142 کیلومتری بهره برداری شده است. رئیس 
جمهور در سفر سال گذشته خود برای دومین بار وعده 
داد با تخصیص 200 میلیارد تومان اعتبار طی سال 
گذشته و امسال  این پروژه در پایان سال 99 به اتمام 
می رسد، این در حالی است که با توجه به تورم موجود 
پروژه  این  تکمیل  منظور  به  نیاز  مورد  اعتبار  میزان 
است. رسیده  تومان  میلیارد   400 به  امسال  برای 

پیگیری رگ حیاتی توسعه استان

تنها تزریق 25 درصد اعتبار برای حذف جاده مرگ

پس از کلی پاس کاری خبر آمد

جواب مردم با 24 ساعت تأخیر

پیراهن نارنجی کرونا بر تن 4 شهرستان

 آمار بستری بیماران 
کرونایی 2 برابر شد

ورود به ادارات، فقط با ماسک

آگاهی - با 2 برابر شدن تعداد افراد بستری به دلیل 
بیماری کرونا و قرار گرفتن 4 شهرستان استان در 
وضعیت نارنجی، استاندار خراسان شمالی با ایجاد 
خواستار  اما  کرد  مخالفت  صنوف  برای  محدودیت 
تشدید نظارت ها بر صنوف مختلف شد. به گزارش 
ستاد  تشکیل  بــا  گذشته  روز  ظهر  مــا،  خبرنگار 
استانی مدیریت بیماری کرونا، سرپرست دانشگاه 
آمار  آخرین  ارائه  با  شمالی  خراسان  پزشکی  علوم 
گرفتن  قرار  از  استان،  در  بیماری  این  وضعیت  از 
جاجرم  و  بجنورد  شیروان،  فاروج،  های  شهرستان 
شهرستان  داد:  ادامــه  و  خبر  نارنجی  وضعیت  در 
وضعیت  در  جرگالن  و  راز  و  گرمه  اسفراین،  های 
در  نیز  سملقان  و  مانه  شهرستان  و  دارند  قرار  زرد 
وضعیت سفید قرار دارد. به گفته دکتر »هاشمی«، 
در  بستری  ــراد  افـ تــعــداد  تاکنون  خـــرداد   31 از 
برابر   2 بیماری  این  اثر  بر  استان  های  بیمارستان 
ها  پروتکل  بیشتر  رعایت  خواستار  وی  است.  شده 
توسط مردم و دستگاه های اداری شد و تأکید کرد: 
با  یابد.  افزایش  جامعه  در  باید  ماسک  از  استفاده 
توجه به اظهارات سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، 
استان  مرکز  گرفتن  قرار  از  نیز  بجنورد  فرماندار 
خبر  بیماری  این  لحاظ  به  قرمز  وضعیت  آستانه  در 
مهد  برای  هایی  محدودیت  ایجاد  خواستار  و  داد 
مصالها،  مساجد،  استخرها،  ها،  تاالرها،  کودک 
ورزشــی  هــای  باشگاه  مختلف،  مراسم  بــرگــزاری 
دیگر  فرمانداران  شد.  سنتی  های  خانه  سفره  و 
شهرستان های استان و همچنین فرمانده انتظامی 
به ویژه  ایجاد محدودیت هایی  نیز خواستار  استان 
حضور  عــزا،  و  عروسی  مراسم  برگزاری  زمینه  در 
و  فرهنگی  مراسم   همچنین  و  ها  پــارک  در  مــردم 
هنری شدند. اما استاندار خراسان شمالی با ایجاد 
محدودیت های گذشته و تعطیلی صنوف مخالفت 
کرد و تشدید نظارت ها را به جای تعطیلی خواستار 
شد و گفت: در گام نخست دستگاه اجرایی متولی 
بر  نظارت  و  کنترل  اصلی  مسئول  مجوز،  صــدور 
پروتکل های بهداشتی در هر بخشی است  اجرای 
که باید بر نحوه رعایت دستورالعمل ها نظارت و آن 
ها را کنترل کند و با متخلفان برخورد داشته باشد.
از  ای  مجموعه  تشکیل  با  باید  ادامه  در  افزود:  وی 
بخش های بهداشت و درمان و بازرسی های استان 
تخلف  مشاهده  صورت  در  و  تعریف  عالیه«  »نظارت 
دستگاه  مدیر  با  متخلف  صنف  با  برخورد  ضمن 
خاطرنشان  شود.وی  برخورد  نیز  صنف  آن  متولی 
ورزشی  های  باشگاه  یا  تاالرها  خواهیم  نمی  کرد: 
را ببندیم اما اگر صنفی از ماسک استفاده و فاصله 

اجتماعی را رعایت نکند، تعطیل می شود.
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      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

حوادث روز شهادت 
»حسن آبادی« در بجنورد

روزنامه خراسان در شماره 8549 که 20 دی 
صفحه  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1357
ــادی«  آب »حسن  شــهــادت  روز  حـــوادث  از   2
مطلب  ایــن  در  اســت.  داده  خبر  بجنورد  در 
بجنورد  از  ما  خبرنگار  »گزارش  خوانیم:  می 
از  پس  محرم  مــاه  اول  روز  در  که  حاکیست 
پایان سخنرانی حجت االسالم آقای هاشمی 
به  نژاد که برای شرکت در ]یک[ گردهمایی 
این شهر آمده بود هنگامیکه شرکت کنندگان 
شدن  متفرق  و  خــروج  قصد  مجلس  ایــن  در 
آقای  به  بدست  چماق  گروهی  داشتند  را 
حیدرزاده دبیر آموزش و پرورش حمله کرده و 
وی را بشدت مجروح نمودند. شخص مصدوم 
درمان  تحت  و  گردید  منتقل  بیمارستان  به 
ای  عده  حادثه  این  وقوع  بدنبال  گرفت.  قرار 
بمنظور  بجنورد  ــوزان  آم دانــش  و  دبیران  از 
و  رفتند  بیمارستان  به  نامبرده  از  عیادت 
هنگامیکه از بیمارستان مراجعت میکردند در 
مامورین  و  تظاهرکنندگان  بین  شهید  میدان 
برخوردی بوجود آمد که در نتیجه نوجوانی به 
نام حسن حسن آبادی دانش آموز کالس سوم 
و  گرفت  قــرار  مامورین  گلوله  هدف  ریاضی 
شهید شد و جمع دیگری در جریان این حادثه 
مجروح شدند که به بیمارستان انتقال یافتند 

و تحت درمان بستری گردیدند.«

گزارش جلسه  حرف مردم    

اخبار

ــورای  ش جلسه  ششمین  و  پنجاه  و  صــد  ــدی-  اسـ
حضور  با  گذشته  روز  صبح  بجنورد  شهر  اسالمی 
شد  برگزار  شمالی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
درخصوص  گالیه شهروندان  به  پاسخگویی  برای  که 
هزینه بیمه سالمت مهمان شورا شده بود. به گزارش 

خبرنگار ما، در جلسه گذشته شورای شهر، نایب رئیس 
سالمت  بیمه  خصوص  در  مــردم  مشکالت  به  شــورا 
شهروندان  مسائل  به  رسیدگی  خواهان  و  پرداخت 
در  شــده  مطرح  سخنان  طبق  شــد.  خصوص  ایــن  در 
بودند  مند  بهره  رایگان  بیمه  از  که  افرادی  جلسه،  آن 

کردند  می  پرداخت  هزینه  باید  مجدد  عضویت  برای 
و گالیه هایی در این خصوص وجود داشت. مدیرکل 
بیمه  وضعیت  از  گزارشی  جلسه  این  در  سالمت  بیمه 
شدگان استان ارائه کرد و با اشاره به مشکالت مطرح 
به  که  افرادی  امسال  گفت:  شهروندان  سوی  از  شده 
طور رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفته اند 
»رعنایی«  دکتر  کنند.  شرکت  وسع  ارزیابی  در  باید 
اما  اند  داشته  رایگان  دفترچه  که  افرادی  کرد:  بیان 
در ارزیابی برای صدور مجدد دفترچه قرار نگرفته اند 

خاص  بیماری  داشتن  یا  کرونا  به  ابتال  ــورت  ص در 
آن  به  درمانی  خدمات  و  گیرند  می  قرار  پوشش  تحت 
ای  بیمه  پوشانی  هم  به  البته  وی  شود.  می  ارائــه  ها 
 300 گذشته  سال  اظهارکرد:  و  اشاره  هم  استان  در 
بود  شده  چاپ  استان  در  اضافه  بیمه  دفترچه  هــزار 
یافته  کاهش  عدد  هزار   100 به  عدد  این  امسال  که 
است. گزارش خبرنگار ما حاکی است، در این جلسه 
که شهردار بجنورد هم حضور داشت در خصوص نرخ 
گذاری 2 ملک تصمیم گیری شد که هر 2 رأی آورد.

های  ــالش  ت از  تقدیر  بــا  مراسمی  طــی  محمدی- 
قاضی  »مسعود  دکتر  برزگر«،  محمد  »شیر  مهندس 
حرفه  و  فنی  دانشگاه  جدید  سرپرست  عنوان  به  پور« 
ای خراسان شمالی معرفی شد.معاون امور فرهنگی 
این  در  کشور  حرفه ای  و  فنی   دانشگاه  دانشجویی  و 
با  عالی  آمــوزش  مرکز  ایــن  که  ایــن  بیان  با  مراسم 

رشته های  تمام  در  علمی  هیئت  عضو  هزار   5 کمبود 
سرپرستان  کرد:  ابراز  است،  مواجه  مهندسی  و  فنی 
بــرای  باید  هــا  اســتــان  در  عالی  آمـــوزش  مــراکــز  ایــن 
از  ها  آن  کیفی  ارتقای  و  مالی  کمبودهای  جبران 
و  گــران  صنعت  خیران،  دولتی،  نهادهای  ظرفیت 
مهدی«،  کنند.»رضا  استفاده  خصوصی  بخش های 

را  انسانی  نیروی  آمایش  و  آموزشی  کیفیت  ارتقای 
دانست.نماینده  دانشگاه  این  نوین  های  سیاست  از 
مردم 5 شهرستان استان در مجلس شورای اسالمی 
نیز با بیان این که جهش تولید بدون توجه به مهارت 
های فنی امکان پذیر نیست، ابراز کرد: ایجاد صنایع 
صنعت  در  بــایــد  کــه  ــت  اس مهمی  مسئله  تبدیلی 
خراسان شمالی به آن توجه شود تا دیگر شاهد بالی 
»وحیدی«،  گفته  نباشیم.به  استان  در  فروشی  خام 
خراسان شمالی از لحاظ امکانات کارگاهی وضعیت 

خوبی ندارد، اگر چه برنامه هایی در خصوص ارتباط 
ها  طرح  ولی  اجراست  دست  در  صنعت  با  دانشگاه 
و  دانشگاه  تعامالت  که  برد  پیش  سمتی  به  باید  را 
و  پروژه های مناسب  به تحقق  صنعت، در عمل منجر 
که  کرد  اشاره  هم  موضوع  این  به  شود.وی  کارآفرین 
در  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  در  طرحی 
دست بررسی است که بر اساس آن دانش آموختگان 
های  دوره  باید  کارآموزی  های  طرح  بر  عالوه  فنی، 

صنعتی را در صنایع مربوط بگذرانند.

در جلسه شورای شهر بجنورد مطرح شد؛

پاسخ مدیرکل به گالیه شهروندان درخصوص هزینه بیمه سالمت

تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان

تنها 2۵ درصد اعتبار پروژه محور بجنورد- گلستان تخصیص یافت البته با این تفاوت که این اعتبار 
هم سهم تمام محور از قوچان تا بهشهر است )یک مویز و چهل قلندر(! این خبر در حالی اعالم می 
دارد  انتظار  دولت  از  عمومی  افکار  لذا  بلعد  می  را  آن  درصد   ۵۰ تا   4۰ حدود  امسال  تورم  که  شود 
باند خلف وعده در  و روی  تاخیر دارد  و  اجرا نشده  که توضیح دهد چرا مصوبه سفر رئیس جمهور 

حرکت است و در باتالق تورم بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیص یافته گرفتار شده. آیا دولت این 
قدر ناتوان است که نمی تواند 7۰ کیلومتر راه را احداث کند و یک قتلگاه را از جلوی استان بردارد؟ 
باالخره رسیدن 2۵ درصد اعتبار را هم به فال نیک می گیریم. شاید این نوبت، قفل توقف کارگاه های 

راه سازی این محور به عنوان رگ حیاتی توسعه استان باز شود.



3 گزارش روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         یک شنبه  ۱۵ تیر ۱۳99     ۱۳ ذی القعده ۱44۱      شماره ۳۳۱۰

این بخش و رها نکردن آن در نیمه راه را ضروری 
می  استان  مــادر  صنایع  افــزایــد:  می  و  دانــد  می 
به سرمایه گذاران آن ها  راه  با دادن نقشه  توانند 
را برای ایجاد صنایع پایین دستی ترغیب کنند اما 
عجیب است که بیشتر آن ها تمایل دارند مایحتاج 
و  کنند  خــریــداری  دیگر  هــای  استان  از  را  خــود 

صنایع پایین دستی در استان شکل نگیرد.
سرمایه  از  دیگر  یکی  »خدابنده«  دیگر  سوی  از 
توانند  گذاران استان می گوید:  صنایع مادر می 
حداقل در تامین اقالم مورد نیاز  و مایحتاج خود و 
البته در طرح های توسعه ای شان از صنایع پایین 
دستی داخل استان استفاده کنند  اما این موضوع 
خیلی مورد توجه آن ها نیست زیرا مایحتاج خود 
نوعی  به  تامین می کنند که  از استان  از خارج  را 
محسوب  دستی  پایین  صنایع  از  نکردن  حمایت 
سرمایه  به  توجه  با  دهــد:  می  ادامــه  شــود. او  می 
ظرفیت  امــا  از  ــد  دارن ــزرگ  ب صنایع  که  ــذاری  گ
که  حالی  در  کنند  نمی  استفاده  استان  صنایع 
رشد  و  اشتغال  به  دستی  پایین  صنایع  از  حمایت 

آن ها کمک می کند.

IIدستیIپایینIصنایعIمشکالت
معدن  و  صنعت  خانه  رئیس  خصوص،   در  همین 
واحــدهــای  کــه  ایــن  بــیــان  ــا  ب شمالی  ــان  ــراس خ
داریــم،  استان  در  خوبی  خیلی  و  بــزرگ  صنعتی 
با  دستی  پایین  صنایع  از  ها  آن  اگر  افزاید:  می 
خرید محصوالت شان حمایت و این صنایع کاالی 
شکوفایی  کنند،  تولید  را  بزرگ  صنایع  نیاز  مورد 
اقتصادی خیلی خوبی را در استان شاهد خواهیم 
واحدهای  از  یکی  افزاید:  می  بود.»حیدریان« 
صنعتی  بزرگ  مجتمع  یک  برای  استان  صنعتی 
سرمایه گذاری و یکی از مواد مصرفی آن را تامین 
و خیلی هم خوب کار کرد، اشتغال شان عالی بود 
اما با تغییر مدیریت این مجتمع دیگر از این واحد 
به  کردند  خرید  سختی  به  یا  نشد  خرید  صنعتی 
طوری که فعالیت این واحد صنعتی دچار اختالل 
شد و ما در حال از دست دادن یک واحد صنعتی 

خوب در استان هستیم.
صنعتی  واحدهای  وجــودی  فلسفه  او،  گفته   به 
پایین  صنایع  که  اســت  ایــن  ها  استان  در  بــزرگ 
واحــدهــای  وگــرنــه  کنند  تقویت  را  خــود  دستی 
گرانی  و  ترافیک  آلودگی،  از  غیر  بزرگ  صنعتی 

مسکن هیچ مزیت دیگری برای منطقه ندارند.
او ادامه می دهد: واحدهای صنعتی بزرگ استان 
مایحتاج  و  خریدهای  تمام  که  شوند  مجاب  باید 
خود  تکنیسینی  و  مصرفی  غیر  مصرفی،  روزمــره 
را با همان کیفیت و هزینه که از سایر نقاط کشور 
کنند. فراهم  استان  داخــل  از  کنند،  می  تامین 

که  چه  آن  باید  بزرگ  صنایع  کند:  می  اظهار  وی 
در  خواهند  می  که  کسانی  به  است  نظرشان  مد 
صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کنند اعالم و 

از این ظرفیت استفاده کنند.
اگر غیر از این باشد به نظر من باید یک شهرک در 
کشور ایجاد شود و تمام واحدهای صنعتی بزرگ 
در آن جا جمع شوند، این گونه خیلی بهتر خواهد 

آثار  و  شوند  پراکنده  صنایع  ایــن  که  ایــن  تا  بــود 
تخریبی را در مناطق مختلف ایجاد کنند.

او می گوید: ما در استان افراد نخبه، سرمایه گذار 
داشته  درستی  برنامه  اگر  و  نداریم  کم  خالق  و 
خوبی  به  را  خود  تقاضای  و  سنجی  نیاز  باشیم، 
اعالم کنیم افرادی هستند که به این عرصه وارد 
می شوند و صنایع پایین دستی را ایجاد می کنند 

تا در خدمت صنایع بزرگ باشند.
پایین  و  بزرگ  صنایع  تعامل  »حیدریان«  گفته  به 
دستی، معامله برنده- برنده است که هر دو سوی 
افرادی  اصلی  برنده  البته  برند،  می  سود  ماجرا 
هستند  که در آن منطقه زندگی می کنند زیرا به 
واسطه وجود صنایع پایین دستی، بیکاری کاهش 
می  باال  مردم  درآمد  و  یابد  می  افزایش  اشتغال  و 
خواهد  ختم  منطقه  آسایش  و  رفاه  نفع  به  که  رود 

شد.
ایجاد  پایین دستی  او اضافه می کند: اگر صنایع 
از  غیر  به  ما  نشود  استفاده  ها  آن  ظرفیت  از  و 
می  ایجاد  منطقه  در  بزرگ  صنایع  که  مشکالتی 

کنند، چیز دیگری عایدمان نخواهد شد.
دستی  پایین  صنایع  ظرفیت  از  اســتــفــاده  او 
دراستان  را خیلی کم ارزیابی می کند و می گوید: 
روزمره  خرید  و  مصرفی  کاالی  بزرگ  صنایع  اگر 
صنایع  و  کسبه  و  تامین  استان  داخل  از  را  شان 
ایجاد  مالی  گردش  کنند  درگیر  را  دستی  پایین 

می شود و درآمد عمومی مردم باال خواهد رفت.
مواد  مــادر،  صنایع  برخی  که  این  به  اشــاره  با  او 
خرند،  می  استان  از  بیرون  از  را  شــان  مصرفی 
اضافه می کند: در حالی که برخی عمده فروش 
ها می توانند آن ها را تهیه کنند و در اختیار صنایع 
قوانین  شاید  کند:  می  تصریح  دهند.او  قرار  مادر 
شان اجازه نمی دهد و مامور خریدشان صالح می 
داند یا احساس می کند مرغ همسایه غاز است که 
این چنین بی اهمیت هستند و مایحتاج شان را از 

خارج از استان تامین می کنند.
اکید  دستور  استاندار  چند  هر  دهد:  می  ادامه  او 
داخل  باید  استانی  کاالهای  تمام  که  است  داده 
باید  کــاال  کننده  مصرف  و  شــود  مصرف  استان 
خیلی  اما  باشد  استان  داخل  صنایع  اول  اولویت 
ها  حرف  این  به  شان  گوش  بــزرگ  واحدهای  از 

بدهکار نیست.
»حیدریان« اظهارمی کند: به نظر می رسد صنایع 
نیازهای  و  برگزار  را  ای  جلسه  باید  استان  بزرگ 
شان را لیست و با قرار دادن آن ها در پایگاه اطالع 
رسانی، زمینه را برای مراجعه سرمایه گذار فراهم 
خانه  یا  استانداری  توان  می  میان  این  در  کنند. 
صنعت و معدن را واسطه قرار داد که بین صنایع 
طریق  این  از  و  برقرار  ارتباط  گذار  سرمایه  و  مادر 
گــذار،  سرمایه  و  کنند  مسئله  طــرح  را  نیازشان 
پایین  و  کیفیت  با  بهترین  را  نیاز  مورد  خدمات 

ترین قیمت عرضه کند.
استانداری  اقتصادی  مدیرکل  ــال،  ح عین  در 
تمام  در  ما  تاکید  گوید:  می  شمالی  خــراســان 
را  اســتــان  ــزرگ  ب صنایع  کــه  ــوده  ب ایــن  جلسات 

مصرفی  تجهیزات  تمام  و  مایحتاج  کردیم  موظف 
شان را از داخل استان تامین کنند و این موضوع 
ها  آن  و  است  شده  ابــالغ  ها  آن  به  ای  نامه  طی 
در  را  نیازشان  ــورد  م تجهیزات  هستند  موظف 
صورتی که در داخل استان تولید می شود، حتمًا 

از آن جا تامین کنند.
و  حسابان  ذی  به  را  موضوع  افزاید:  می  »بدری« 
واحدهای مالی و مدیریت صنایع بزرگ استان هم 
همین  نیز  استاندار  اکید  دستور  ایم،  کرده  اعالم 

بوده است.
که  اقالمی  برخی  البته  کند:  می  خاطرنشان  او 
تخصصی است و نمی توانند داخل استان آن ها را 
از استان تهیه  از خارج  ناچار هستند  تامین کنند 
موظف  را  بزرگ  صنایع  دهد:  می  ادامه  کنند.او 
و  نقل  و  حمل  اغذیه،  پیمانکاران  تمام  ایم  کرده 
بیمه ها را از داخل استان تامین کنند و تقریبًا به 

این امر عمل کرده اند.
وی اظهار می کند: وقتی مثال می گوییم ما شمش 
را  آلومینیوم  شمش  یا  مختلف  آلیاژهای  با  فوالد 
به  شود  می  تولید  که  ای  اوره  یا  کنیم  می  تولید 
با  دیگری  محصول  به  و  برود  تری  کوچک  واحد 
ارزش افزوده بیشتری تبدیل شود، آن را به عنوان 

صنایع پایین دستی می شناسیم.
پودر  جاجرم  آلومینای  شرکت  در  افزاید:  می  او 
گذشته  ســال  در  کــه  شــد  مــی  تولید  آلومینیوم 
مرحله  یک  یعنی  افتاد  راه  هم  آلومینیوم  شمش 

جلوتر آمدیم.
باید  هم  شمش  از  بعد  صنایع  برای  گوید:  می  او 
و  ــم  داری برنامه  آن  ــرای  ب ــود،  ش ــذاری  گ سرمایه 
جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی استان است که 
یا فرمی  یا ریخته گری  به قطعه تبدیل شود یعنی 
مصرف  برای  و  تبدیل  آلومینیومی  قطعات  به  که 

صنایع خودرو  و برقی استفاده شود.
 وی اضافه می کند: در فوالد هم این برنامه وجود 
باید  سازی  قطعه  بودیم،  موفق  حدودی  تا  و  دارد 

زیاد شود و به سمت قطعات تخصصی برویم.
پتروشیمی  حــوزه  در  کند:  می  تصریح  ــدری«  »ب
مواد  به  و  دیگر  صنایع  به  باید  خروجی  مواد  هم 
افــزوده  ارزش  و  تبدیل  تر  کاربردی  پتروشیمی 

بیشتری ایجاد شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که چرخه صنایع بزرگ 
ایجاد شده  اندازه  تا چه  پایین دستی در استان  و 
ها  آن  برای  توسعه  اسناد  در  افزاید:  می  است؟ 
و  معدن  صنعت،  سازمان  به  و  کشیده  راه  نقشه 
های  فرصت  و  تسهیالت  و  ابــالغ  استان  تجارت 

سرمایه گذاری همه آن ها دیده شده است.
خراسان  استانداری  اقتصادی  کل  مدیر  گفته  به 
شمالی، فرصت های سرمایه گذاری صنایع پایین 
صورت  در  و  است  شده  استحصال  استان  دستی 
ورود سرمایه گذار، حمایت های مالی و تسهیالتی 

صورت خواهد گرفت تا این چرخه کامل شود.
او می گوید: با صنایع بزرگ هم جلساتی داشتیم 
که از نظر فنی از این صنایع حمایت و به گسترش 

صنایع پایین دستی کمک کنند.

صنایع پایین دستی استان 
همچنان اندرخم یک کوچه

صنایع مادر 
استان می 

توانند با دادن 
نقشه راه 

به سرمایه 
گذاران آن ها 

را برای ایجاد 
صنایع پایین 
دستی ترغیب 
کنند اما عجیب 
است که بیشتر 

آن ها تمایل 
دارند مایحتاج 

خود را از 
استان های 

دیگر خریداری 
کنند و صنایع 

پایین دستی 
در استان شکل 

نگیرد

حیدرزاده

صنایع  اقــتــصــادی،  ــان  ــاس ــن ــارش ک ــاد  ــق ــت اع بــه 
و  مدیریت  خوبی  به  که  صورتی  در  پایین دستی 
که  می کند  ایجاد  ای  ــزوده  اف ارزش  شــود،  فعال 
بود.  خواهد  ارزشمند  معدن  برابر  چندین  حتی 
از  شمالی  خــراســان  ــورداری  ــرخ ب میان  ــن  ای در 
آلومینا  پتروشیمی،  مانند  بزرگی  صنایع  نعمت 
شدن  پررونق  و   فعالیت  بــرای  تواند  می  فــوالد  و 
که  جایی  تا  باشد  امیدبخش  دستی  پایین  صنایع 
ارزش افزوده ای که از قبل این دست صنایع وارد 
را  اقتصادی  های  چاله  تواند  می  شود  می  استان 
معضل  اشتغال،  ایجاد  با  و  کند  ترمیم  حدودی  تا 

بیکاری را برچیند.
دستی  پایین  صنایع  کــه  اســت  حــالــی  در  ایــن 
نشده  ایجاد  استان  بزرگ  صنایع  برای  منسجمی 
است و همان صنایعی هم که می خواهند از وجود 
و ظرفیت صنایع بزرگ بهره مند شوند به نوعی کج 
دار و مریز حرکت می کنند  در صورتی که فعالیت 
مادر  صنایع  برای  تواند  می  دستی  پایین  صنایع 
در  که  موضوعی  باشد.  داشته  اقتصادی  صرفه 
این میان بیشتر به چشم می خورد استفاده کردن 
و  ها  استان  دیگر  ظرفیت  از  استان  بزرگ  صنایع 
داخل  های  ظرفیت  از  ها  آن  کردن  پوشی  چشم 

استان است.

IIدیگرIزمانIهرIازIبیشIتوجهIبهIنیاز
یک کارشناس اقتصادی در این باره، شعار امسال 
»جهش  کند:  می  بیان  و  دهد  می  قرار  نظر  مد  را 
بیفتد و صنایع بزرگ  اتفاق  به درستی  اگر  تولید« 
استان در این راستا از صنایع پایین دستی حمایت 
خواهیم  صنعت  دو  هر  در  جهش  این  شاهد  کنند 

بود.
ویروس  کرونا  شیوع  مخرب  آثار  به  البته  »جلیلی« 
در ابعاد مختلف زندگی افراد به ویژه بعد اقتصادی 
این  شیوع  چه  اگــر  گوید:  می  و  کند  می  اشــاره 
زده  هم  بر  را  اقتصادی  معادالت  بیشتر  بیماری 
صنایع  بود  امیدوار  تــوان  می  هم  هنوز  اما  است 
پایین دستی مورد حمایت قرار بگیرند و رشد پیدا 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  که  اکنون  ویژه  به  کنند 

نیازمند توجه و حمایت هستند.
صنایع  بخش  در  گذاری  سرمایه  است:  معتقد  او 
پایین دستی عالوه بر این که باعث ایجاد اشتغال 

می شود موجب جهش اقتصادی در منطقه خواهد 
این  در  گــذار  سرمایه  که  ایــن  شــرط  به  البته  شد 
توجهی  بی  از  ناشی  چالش  با  راه  میانه  در  بخش 

صنایع مادر مواجه نشود.

IIبیندیشندIاساسیIچارهIمتولیان
در عین حال، یکی از سرمایه گذاران بخش صنعت 
چرا  کــه  پرسش  ایــن  ــردن  ک مطرح  بــا  اســتــان  در 
این  در  انرژی  و  امید  هزار  با  که  گذارانی  سرمایه 
وادی قدم می گذارند حمایت نمی شوند؟ تصریح 

می کند: صنایع پایین دستی با وجود اهمیتی که 
و  رشد  مانع  موضوع  این  و  واقع  غفلت  مورد  دارد 

تکاپو شده است.
او که به ذکر نام خود در این گزارش تمایلی ندارد، 
برای  اساسی  چــاره  خواهد  می  امــر  متولیان  از 
آن  و در پی  بیندیشند  پایین دستی استان  صنایع 
باعث افزایش این صنعت شوند زیرا ارزش افزوده 

آن چشمگیر است.
او آماده سازی بستر برای حضور سرمایه گذار  در 
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او  کرد.  منفجر  را  مشترکش  زندگی  خود  دست  با  جوان  مرد 
در یک بزنگاه در تله دوستان نابابش افتاد و به پیشنهاد آن ها 
خواست با چند پک مواد شب خاطره انگیزی را برای خود پدید 
آورد اما با سر داخل منجالب افتاد. داماد در شب واقعه به جای 
ماتم  به  ازدواجــش  جشن  و  آورد  در  کمپ  از  سر  عروسی  تاالر 
تبدیل شد. می خواست با مصرف مواد تاالر عروسی را به نوعی 
زندگی  کارش  این  با  نداشت  خبر  اما  بترکاند  و  کند  تسخیر 

مشترکش را منفجر می کند.
و  خواهر  بــود.  اش  خــانــواده  اعضای  توجه  مــورد  و  تغاری  ته 
یک  کدام  هر  و  بودند  کرده  تحصیل  خودش  مثل  برادرهایش 
اداره  یک  در  جــوان  پسر  چند  هر  داشتند.  آبرومندانه  شغل 
به  و  بود  نداده  خانواده  تشکیل  اما  بود  کار  به  مشغول  دولتی 
همراه مادر پیرش زندگی و گاهی با دوستانش برخی خطوط 

قرمز را رد می کرد تا به نوعی تفریح کند.
زندگی  اصلی  خطوط  بین  مــادرش  تذکر  با  مــدام  جــوان  پسر 
پیش می رفت تا مبادا در جاده خاکی چپ کند و دچار جراحت 
نصایح  اکثر  به  ــوان  ج پسر  چند  هر  ــود.  ش جسمی  و  ــی  روح
از  کاذب  لذت  تجربه  برای  گاهی  اما  داد  می  گوش  مــادرش 
سوی برخی دوستانش وسوسه می شد و به بهانه یک شب هزار 

شب نمی شود ناخنکی به مواد مخدر می زد.
او  به خاطر هوش و ذکاوت و پشت کارش در کار، پله های ترقی 
کند.  می  خود  آن  از  را  خاصی  های  پست  و  طی   یکی  یکی  را 
دور  مدام  اش  ناخلف  دوستان  اش  شغلی  موفقیت  موازات  به 

او حلقه می زنند تا او را به جمع پیک نیکی ها اضافه کنند اما 
حواس مدیر جوان جمع است و زیاد دم به تله نمی دهد و گاهی 
دوستانش  با  پک  چند  شده  کنترل  شکل  به  هم  آن  و  تفننی 
با ادامه  پایدار بماند.  تا به نوعی دوستی شان  همراه می شود 
این داستان مادر خانه وقتی می بیند آینده پسر جوانش با شب 
نشینی هایش در خطر است تصمیم می گیرد برای او زن بگیرد 
تا دیگر دوستان مجردش زیاد دور او پرسه نزنند. پسر جوان با 
دختر  خواستگاری  برای  و  کند  می  موافقت  مادرش  پیشنهاد 
پیش  خوبی  به  چیز  همه  و  گذارد  می  پیش  پا  اش  عالقه  مورد 

می رود. 
دختر،  خانواده  از  بله  جواب  گرفتن  و  خواستگاری  از  بعد  او 
تصمیم می گیرد جشن باشکوهی برپا کند اما این سرآغاز یک 
داماد  ناخلف  دوستان  شود.  می  جوان  مرد  زندگی  در  بحران 
تصمیم می گیرند او را در شب عروسی به نوعی با دود بسازند تا 
از یک طرف به واسطه مصرف مواد از خجالتی بودنش دربیاید 
و از طرفی هم در جمع آن ها پایکوبی کند. باالخره همه چیز 

آماده برگزاری یک جشن باشکوه می شود. 
مهمانان یک به یک در تاالر عروسی جمع و منتظر ورود داماد 
او  رفتن  از  قبل  داماد  دوستان  شوند.  می  پایکوبی  ادامه  برای 
به تاالر از وی می خواهند سری به پاتوق یکی از دوستان شان 

بزند تا آن جا به نوعی با مواد دوپینگ کند. 
داماد بی خبر از همه جا به پیشنهاد دوستان نابابش راهی یکی 
از پاتوق ها و مشغول مصرف مواد می شود تا به جمع مهمانان 
چند  هنوز  کنند.  پایکوبی  به  شــروع  و  بپیوندد  انتظار  چشم 
پاتوق نمی گذرد که به واسطه فعالیت  از ورود داماد به  لحظه 

ناهنجار قبلی در آن جا، ماموران سر می رسند و تمام شرکت 
کنندگان را دستگیر می کنند.

ناچار  به  بــود  شــده  شوکه  کــار  ایــن  خاطر  به  که  جــوان  ــاد  دام  
مادرش را در جریان این اتفاق تلخ می گذارد. مهمانان منتظر 
زودتر  چه  هر  خواهند  می  داماد  و  عروس  خانواده  از  تاالر  در 
رسانی  اطالع  با  اما  شود  شروع  داماد  حضور  با  جشن  مراسم 
می  هم  به  مراسم  و  شوند   می  ماجرا  متوجه  حاضران  از  یکی 
خورد و لبخند عروس چشم انتظار به گریه و جشن اش به ماتم 

تبدیل و گریان راهی خانه پدرش می شود. 
حرف  فریب  کاش  گوید:  می  باره  این  در  خورده  فریب  داماد 
های پوچ دوستان نادانم را نمی خوردم و در آن مهمانی شوم 
شرکت نمی کردم تا به جای جشن عروسی سر از کمپ در نمی 
دیگر  شدند  قضیه  متوجه  که  زمانی  همسرم  خانواده  آوردم. 
حاضر نشدند حتی به حرف های من گوش کنند و دادخواست 

طالق دادند.
 پدر خانمم بعد از این اتفاق اصاًل حاضر نشد به خاطر آبروریزی 
حتی  بدهد و  من  به  دیگر  فرصت  یک  انداختم  راه  به  من  که 
نامزدم هم از من متنفر شد و حاضر نشد جواب تلفن ام را بدهد. 
خواستم  می  تمام  فکری  بی  با  من  چون  داشتند  حق  البته 
آن  حقیقت  در  اما  بترکانم  نوعی  به  را   مراسم  مواد  مصرف  با 
را منفجر و زندگی مشترک خود و نامزدم را تباه کردم. مادرم 
هم از غصه این اتفاق دق کرد و خانه نشین شد. می خواهم بعد 
از خروج از کمپ گذشته سیاهم را با خط کشیدن دور دوستان 
همکاران  نزد  ام  حیثیت  این  از  بیش  تا  کنم  جبران  ام  نارفیق 

اداره و خانواده ام بر باد نرود.

وقتی رفیق بازی داماد در شب عروسی گل می کند

 دامادی که به جای حجله عروس
 سر از کمپ درآورد

8۵ حیوان گزیدگی در ۳ ماه
در  گزیدگی  حیوان  مــورد   85 از   بیش  امسال  اول  ماه   3 در  پــرور-  میم 
شهرستان فاروج به ثبت رسیده است. رئیس شبکه بهداشت و درمان فاروج 
حیوان  مورد   395 گذشته  سال  در  گفت:  ما  خبرنگار  به  خبر  این  اعالم  با 
گزیدگی در این شهرستان وجود داشت که بیش از 90 درصد افراد به وسیله 
سگ و 10 درصد دیگر به وسیله گربه و دیگر حیوانات گزیده شدند. دکتر 
به  سگ  طریق  از  گزیدگی  حیوان  درصد   80 از  بیش  افزود:  ذوقی«  »کریم 
وسیله سگ های صاحب دار بوده، بنابراین از صاحبان شان خواهشمندیم 
حیوانات خود را در شهر رها نکنند و به موضوع واکسیناسیون آن ها دقت 
کنند که دچار بیماری های مختلفی همچون هاری نباشند. وی بیان کرد: 
از نظر شاخص از هر 100 هزار مورد در کشور 213 مورد، در استان  400 
این  با  که  داده  رخ  گزیدگی  حیوان  مورد   690 شهرستان  این  در  و  مورد 

شرایط، این شهرستان دارای رتبه باالیی در این زمینه است.

 جام شیشه ای مادربزرگ
 نوه اش را تا لب مرگ برد

صدیقی-  پیرزن شیشه ای با سهل انگاری خود نوه خردسالش 
مواد  مصرف  از  بعد  معتاد  مادربزرگ  برد.  پیش  مرگ  حد  تا  را 
صنعتی وسیله استعمال آغشته به موادش را از داخل اتاق  جمع 
نکرد و نوه بازیگوشش با مصرف آن کار دست خود و خانواده اش 
داد. بنا بر اظهارات مادر کودک، ماجرا از این قرار است که در 
خانه  راهی  کاری  انجام  برای  خردسالش  پسر  و  وی  حادثه  روز 
خردسالش  کودک  جوان،  زن  شوند.  می  معتادش  همسر  مادر 
تا کمک حال مادر همسرش  را برای چند لحظه ترک می کند 
از  را  خود  بساط  شیشه  مصرف  از  بعد  معتاد  مادربزرگ  شود. 
داخل اتاق جمع نمی کند و لحظاتی اتاقش را برای انجام کاری 

ترک می کند.
مواد  استعمال  وسایل  بازیگوش سراغ  نوه  اتــاق،  ترک  از  بعد   
مخدر مادربزرگش می رود و به خیال این که داخل لیوان مواد 
خوراکی است آن را سر می کشد و بعد از آن سراغ بازی کودکانه 
اش می رود. مادر کودک بازیگوش وقتی سراغ فرزندش را می 
گیرد می بیند حرکات عجیب و رفتارهای مشکوکی از خود بروز 
می دهد و بعد از چند دقیقه حالت چهره کودک تغییر می کند. 
بعد از این اتفاق کودک با دیدن مادرش شروع به داد و فریاد و او 

را با وسیله نوک تیز تهدید می کند. 
مادر کودک با دیدن این صحنه چون از قبل با عوارض مصرف 
حقیقت  متوجه  ــت  داش آشنایی  شــوهــرش  واســطــه  بــه  شیشه 
می  منتقل  بیمارستان  به  را  کودک  سریع  و  شود  می  داستان 
کند. زن جوان می گوید: در روز حادثه وقتی کودک چند ساله 
ام را با آن رفتارها و حرکات عجیب دیدم متوجه شدم که او ماده 

مخدر شیشه مادربزرگش را مصرف کرده است. 
را  او  معده  سریع  پزشکان  بیمارستان،  به  پسرم  رساندن  از  بعد 
شست و شو دادند و کودکم  از مرگ حتمی نجات یافت.  شانس 
به  پزشکان  گفته  به  وگرنه  شدم  قضیه  متوجه  زود  که  آوردم 
تشنج  دچار  کودکم  زیاد  احتمال  به  شیشه  زیاد  مصرف  واسطه 

شدید می شد و حتی فوت می کرد.

پلمب محل توزیع مواد 
مخدر در شیروان

باب  یک  پلمب  از  شیروان  انتظامی  فرمانده 
این  در  مخدر  ــواد  م تــوزیــع  محل  کــه  مــغــازه 

شهرستان بود، خبر داد.
جزئیات  اعالم  با  وحیدی«  »مسعود  سرهنگ 
این خبر گفت: به منظور برخورد با سوداگران 
مرگ و توزیع کنندگان مواد مخدر، طرح پاک 
فروشندگان  از  ها  تفرجگاه  و  ها  پارک  سازی 
مواد مخدر و معتادان متجاهر با جدیت توسط 
شیروان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 

اجرا شد.
وی با اشاره به این که ماموران در اجرای این 
محل  که  را  مغازه  باب  یک  شدند  موفق  طرح 
توزیع مواد مخدر بود، شناسایی کنند، افزود: 
بازرسی  محل  این  قضایی  مقام  هماهنگی  با 

شد.
وی با بیان این که در بازرسی های انجام شده 
از محل مورد نظر،  9 بسته گراس به وزن 10 
این  در  کرد:  تصریح  شد،  ضبط  و  کشف  گرم 
خصوص 2 متهم نیز دستگیر و بعد از تشکیل 
مراجع  به  قانونی  مراحل  انجام  برای  پرونده 

قضایی معرفی شدند.
با بیان این که این  فرمانده انتظامی شیروان 
محل نیز در اجرای دستور مقام قضایی پلمب 
شد، خاطرنشان کرد: در اجرای همین طرح 

11  معتاد متجاهر جمع آوری شدند.

پایان درگیری مسلحانه 
با دستگیری متهمان

از  یکی  در  مسلحانه  درگیری  وقــوع  پی  در 
قانون،  مأموران  حضور  با  بجنورد  روستاهای 

متهمان دستگیر شدند. 
اعالم  اســاس  بر  و  ما  خبرنگار  گــزارش  به 
ــری  ــی ــس از وقـــوع درگ مــنــابــع مــطــلــع، پ
و  بجنورد  روستاهای  از  یکی  در  مسلحانه 
گزارش آن به پلیس، هنگام اعزام مأموران، 
آنان پس از مشاهده یک خودروی در حال 
و  کردند  تعقیب  را  متهمان  شدن،  متواری 
متواری  خــودروی  دو  از  یکی  توقف  از  پس 
حال  در  خــودروی  یک  با  تصادف  دلیل  به 
و  مأموران  تالش  با  بجنورد  شهر  در  پارک 
از قانون سالح 4 سرنشین این  با استفاده 
خودرو زمین گیر و به مقر انتظامی منتقل 

شدند. 
نیز  مسلحانه  درگــیــری  ایــن  متهمان  دیگر 
پلیسی  برای  اقــدامــات  و  شدند  شناسایی 

دستگیری آنان ادامه دارد.

عبرت  اخبار 
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رویدادهای ورزشی   

نخستین مسابقه ارگومتر 
ویژه بانوان

در  بــانــوان  ــژه  وی ارگومتر  مسابقه  دوره  نخستین 
هیئت  رئیس  شد.نایب  برگزار  شمالی  خراسان 
دوره  اولــیــن  گفت:  شمالی  خــراســان  قایقرانی 
انتخاب  و  آمادگی  حفظ  هدف  با  ارگومتر  مسابقه 
تیم روئینگ بانوان استان برای شرکت در المپیاد 
های  پروتکل  رعایت  با  ورزشی  برتر  استعدادهای 
علیدخت  شهید  ــی  ورزش مجموعه  در  بهداشتی 
این  کــرد:  اظهار  منش«  پــاک  شد.»شیما  برگزار 
استاندارد  طبق  متر   ۵۰۰ مسافت  در  مسابقه 
برگزار  ورزشکار   ۱۰ میان  در  و  داخلی  مسابقات 
و  مانه  شهرستان  از  مشکدان  زهرا  فاطمه  که  شد 
شهرستان  از  سبحانی  فاطمه  و  اول  نفر  سملقان 
از  ــروری  ــ س فــاطــمــه  و  شــدنــد  دوم  نــفــر  بــجــنــورد 

شهرستان بجنورد مقام سوم را کسب کرد.

 رقابت شطرنج بازان
در بجنورد

 ۱4 حضور  بــا  بجنورد  در  شطرنج  ــای  ه رقــابــت 
رعایت  با  مسابقات  این  شد.  برگزار  باز  شطرنج 
 3 در  اجتماعی  فاصله  و  بهداشتی  های  پروتکل 
سطح برگزار و پس از ۱۰ دور امتیازات اعالم شد. 
هادیان  عرفان  و  قهرمان   مجردی   عرفان  پایان  در 
نایب قهرمان شد و معین امینی تهرانی  در جایگاه 

سوم ایستاد.

صعود »فروغی نژاد« در 
مسابقات کشوری دارت

کشور  آنالین  دارت  آزاد  مسابقات  دوره  دهمین 
ادامه  مان  استانی  هم  ورزشکار  صعود  با  )آداک( 
دارت  آزاد  مسابقات  دوره  دهمین  جریان  دارد.در 
دریاچه  »جــام  عنوان  تحت  )آداک(  کشور  آنالین 
میزبانی  «به  بمانیم  خانه  »در  شعار  با  و  ارومیه« 
بازیکن  ــژاد«  ن »محمدفروغی  غربی،  آذربایجان 
باشگاه دارت یونیک مانه و سملقان، در اولین بازی 
خود در مرحله حذفی توانست با نتیجه قاطع 4 بر 
صفر برابر حریفی از تبریز به پیروزی دست یابد و به 

مرحله بعد صعود کند.
تا 2۰  تیر آغاز شده است  از ۱2   این رقابت ها که 

تیر ادامه دارد.

سوژه ویژه       

رئیس شورای داوران کاراته خراسان شمالی:

 داوران ممتاز کاراته 
در استان انگشت شمارند

صفا  شهید  های  سالن  وحدانی-  سیما 
در  کاراته  انبوه  های  کالس  یادآور  ملت  و 
تمام  که  روزگــاری  اســت؛  دور  های  سال 
که  شد  می  کاهایی  کاراته  از  مملو  سالن 
زدند  می  عشق  با  را  خــود  هــای  »زوکــی« 
می  حرفه  ــن  ای در  آوری  ــان  ن بــه  کمتر  و 

اندیشیدند.
هم  کسوت  پیش  ــای داور  ه بازی  خاطره 
استانی دلنشین است و هر کاراته کایی را 
است  نگران  دارد.دل  می  وا  شنیدنش  به 
از روزهایی که  کاراته استان ممکن است 
خود  به  زرد  رنگ  همدلی  نداشتن  پی  در 
بگیرد و شاهد رونق کم این ورزش باشیم 
و روز به روز نزول را در تاریخچه این ورزش 
نام  داوران  از  عسکری«  کنیم.»داوود  ثبت 
آشنای هم استانی ۵۰ سالی می شود که 
در این رشته ورزشی فعالیت دارد و عشق 
شده  سبب  اش  نشدنی  ــف  وص عالقه  و 
مسئوالن  و  اعضا  های  درگیری  وجــود  با 
از  دور  بتواند  و  بیاورد  دوام  هیئت  متعدد 
دارد،  عالقه  که  طور  آن  را  کاراته  حاشیه 

قضاوت کند.
کند،  قضاوت  نتواند  روزی  که  این  از  وی 
نگرانی به خود راه نمی دهد و می گوید که 
برای تماشای این رقابت های دیدنی حتمًا 
خواهد آمد چون اشتیاقی که به این رشته 
رزمی دارد توام با عشق و عالقه اش توان 

دوری از کاراته را از وی گرفته است.
کاراته  وضعیت  قباًل  گوید:  می  »عسکری« 
استان  در  زیــادی  شــاگــردان  ــود،  ب خــوب 
ملت  و  صفا  شهید  های  سالن  و  داشتیم 
هم  که  شد  می  کاهایی  کــاراتــه  از  مملو 
ها  آن  از  شماری  انگشت  تعداد  اکنون 

مربی هستند.
رشته  ایــن  در  فعالیت  روزهــای  تمام  وی 
که  خاطراتی  داند؛  می  خاطره  را  ورزشی 
با  دهه   ۵ از  بیش  عجین و  اش  زندگی  با 
او همراه شده است. وی درباره عالقه اش 
به این رشته ورزشی می گوید: اگر توانایی 
بــرای  بــاشــم  نداشته  را  تمرینات  ــه  ادامـ
تماشای مسابقات به سالن کاراته خواهم 
کاراته  داوران  شورای  رئیس  که  آمد.وی 

استان است، اظهار می کند: متاسفانه در 
استان داوران ممتاز ملی انگشت شمارند 

و قضاوت به سختی انجام می شود.
سختی  کار  قضاوت  گوید:  می  »عسکری« 
است و در استان داوران کمی داریم که در 

حد ملی قضاوت می کنند.
کاراته  به  دادن  انگیزه  باید  وی،  گفته  به 
استان  هیئت  توجه  مــورد  جــوان  کاهای 
قرار گیرد و حمایت های مالی از مهم ترین 
اقداماتی است که باید مسئوالن استان به 
آن توجه کنند و مشوقی برای کاراته کاها 
از  را  مدرسانی  باید  وی،  گفته  باشند.به 
فدراسیون به استان دعوت کنند تا گفتنی 
ها را در خصوص تکنیک های این ورزش 

منعکس کنند.
رشته  ــن  ای در  تاکنون   ۵8 ــال  س از  وی 
تالش  از  و  اســت  ــرده  ک فعالیت  ورزشــی 
و  گرفت  می  انجام  گذشته  در  که  هایی 
بی  باعث  و  رنگ  کم  اخیر  های  سال  در 
انگیزگی کاراته کاها شده، گالیه دارد.وی 
داوری  بیشتر  های  دوره  برگزاری  انتظار 
را  فدراسیون  باتجربه  مدرسان  نظر  زیر 
ارتقا  استان  کاراته  داوری  سطح  تا  دارد 

یابد.

سیما وحدانی

اگرچه تاکنون به سنگ نوردی روی خوش نشان داده 
نشده اما سنگ نوردان استان همواره در رقابت های 
ها  مدال  دروی  با  و  اند  کاشته  گل  ادعا  بی  کشوری 
این  ثابت می کند  اند که  تیم ملی درآمده  به عضویت 
کمتر  و  دارد  استان  در  بسیاری  استعدادهای  ورزش 
و  مــدال  پر  ورزش  ایــن   انــد.  گرفته  قــرار  توجه  مــورد 
المپیکی با این ظرفیت از استعداد و مدال آوری قطعًا 
بسترسازی  و  مسئوالن  حمایت  از  چشمی  گوشه  با 
می تواند روزهای بهتری را داشته باشد و در المپیک 

سهمیه کسب کند.
صاحب  آسیا  و  کشور  در  که  استان  نـــوردان  سنگ 
حضور  و  تمرین  به  امکانات  حداقل  با  و  هستند  مدال 
بستر  نداشتن  از  پردازند،  می  متعدد  های  رقابت  در 

فعالیت گالیه مند هستند.
یکی از مدال آوران کشور از نداشتن فضای اختصاصی 
 2 این  در  آوران  مدال  عمده  که  شیروان  و  بجنورد  در 
شهرستان فعالیت می کنند، گالیه می کند.ورزشکار 
صاحب عنوان دیگری از کوتاه بودن دیواره سر طناب و 
نداشتن دیواره سختی در استان سخن می گوید. وی 
ها  حجم  و  سرطناب  دیواره  ها،  گیره  بودن  قدیمی  از 
می گوید که باید به روز شود و تعویض آن ها به همراه 
دیواره لید و ایجاد دیواره سختی مورد توجه قرار گیرد.

سنگ نوردی دیگر به فضای اختصاصی اشاره می کند 
که دیواره آن حداقل ۱۵ متر ارتفاع داشته باشد و این 
بین،  این  اســت.در  متر   ۱۰ حد  در  استان  در  ارتفاع 
از  بجنورد  شهرستان  نــوردی  سنگ  کمیته  مسئول 
خرید تجهیزات محدود برای این رشته ورزشی خبر 
لید  دیــواره   خرید  »مکتبیان«،  گفته  دهد.به  می 
دیــواره  با  آن  جایگزینی  منظور  به  نــوردی  سنگ 
علیدخت  شهید  ورزشی  مجموعه  سالن  در  قبلی 

از  بیش  اعــتــبــاری  بــا 
ــان  ــوم ت مــیــلــیــون   ۱۵

سنگ  هـــای  حــجــم  ــد  ــری خ و 
میلیون   2۰ از  بیش  اعتباری  با  نــوردی 

تومان از مهم ترین اقداماتی است که امسال 
انجام شده است.وی  نیز از نداشتن دیواره سرعت در 
استان  گالیه می کند که متاسفانه چندان مورد توجه 

مسئوالن قرار نگرفته است.

I تحقق نیافتن  وعده های مسئوالن
مسئول کمیته سنگ نوردی استان نیز از تحقق نیافتن 
وعده های مسئوالن گالیه می کند که قرار بوده برای 
سنگ نوردی بجنورد و شیروان اقداماتی انجام دهند 

اما محقق نشده است.
ورزشــکــاران  شمالی  خراسان  افــزایــد:  می  ــدی«  »اس
مستعدی دارد که ظرفیت و توانمندی آن ها در کشور 
ها  استان  قدرتمندترین  از  یکی  و  است  شده  شناخته 
در این رشته ورزشی هستیم. با همین امکانات محدود 
در رقابت های آسیایی نمایندگان سنگ نوردی استان 
با  فرانسه   2۰24 المپیک  در  قطعًا  و  یافتند  حضور 
سهمیه  کسب  توانیم  می  ورزشکار  تعداد  این  وجود 

داشته باشیم و مدال آور تحویل دهیم.
آور استان نظیر امین توکلی  وی به ورزشکاران مدال 
رضا  نیایش  و  یاسمین  الهامی،  مهران  داوری،  نسب، 
همراه  به  که  کند  می  اشــاره  معصومیان   نوید  و  پور 
این  در  را  خود  قدرت  توانستند  شیروانی  ورزشکاران 

رشته در کشور به رخ حریفان خود بکشند.
وی از نصب و خریداری پنل و گیره های دیواره سرعت 
خبر می دهد که هنوز محقق نشده و نیاز استان است.
برای خرید پنل، گیره ها و نصب دیواره   به گفته وی، 
به۱۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که زیر ساخت 
در  فضا  این  اعتبار  تزریق  با  و  مهیاست  استان  در  آن 

تمرین  برای  استان  توانمند  ورزشکاران  اختیار 
سنگ  فــضــای  وی،  گفته  گــیــرد.بــه  مــی  قـــرار 
همین  در  و  نیست  مناسب  شــیــروان  نـــوردی 
شد  کسب  بسیاری  های  مدال  محدود  فضای 
فضای  اختصاص  و  مناسب  دیــواره  ساخت  قول  و 
اختصاصی داده شده است ولی هنوز اقدامی در این 
خصوص انجام نداده اند.»اسدی« تاکید می کند: بی 
المپیکی سبب ریزش  و  پر مدال  این ورزش  به  مهری 
چندان  آینده  در  ورزش  این  و  شود  می  ورزشــکــاران 
خوبی  مربی  اگر  افزاید:  می  کرد.وی  نخواهد  رشدی 
و  کنیم  جــذب  استان  توانمند  نـــوردان  سنگ  ــرای  ب
المپیک  در  قطعا  باشد  مناسب  اردو  برگزاری  شرایط 
را  استان  نـــوردان  سنگ  ــدرت  ق توانیم  می   2۰24
به  کشور  برای  را  بسیاری  های  مدال  و  دهیم  نشان 
ارمغان بیاوریم که همه این ها نیازمند توجه و حمایت 

مسئوالن از این رشته ورزشی پر مدال است.

I صحبت های مدیرکل
جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  با  گویی  و  گفت  ادامــه  در 
باالی  ظرفیت  از  نیز  وی  که  داشتیم  شمالی  خراسان 

استان در این رشته ورزشی خبر می دهد.
باالی  ظرفیت  به  توجه  با  بهادری«  »کوروش  گفته  به 
اختصاصی  فضای  نداشتن  و  شیروانی  نوردان  سنگ 
 27 اعــتــبــارات  محل  از  شهرستان  ایــن  در  مناسب 
درصد ارزش افزوده در سال 99 قرار است دیواره این 
شهرستان تکمیل شود تا سنگ نوردان بتوانند به طور 

تخصصی فعالیت کنند.
وی به اختصاص اعتبار برای ساخت دیواره سرعت در 
بجنورد نیز اشاره می کند که به زودی با تزریق اعتبار 
داد  انجام  آن  برای  را  ای  شایسته  اقدامات  توان  می 
سنگ  های  مدال  افزایش  و  ورزش  این  رشد  شاهد  و 

نوردان در میادین کشوری و بین المللی بود.

گزارشی از وضعیت سنگ نوردی در خراسان شمالی

 جدال سخت با دیواره های 
بی مهری
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درخشش داستان نویس 
اسفراینی

داستان  بانوی  ــدردان«  قـ »معصومه  نجفیان- 
دومین  برگزیدگان  میان  در  اسفراینی  نویس 
خبر  گرفت.این  قرار  مازندران  داستان  جشنواره 
سوم  داستان  کارگاه  دبیر  شیرازی«  »علی  را 
دومین  کــرد:  مطرح  و  اعــام  اسفراین  شخص 
اتمام  به  حالی  در  مازندران  داستان  جشنواره 
می رسد که بیش از ۵۰۰ نویسنده با ارسال آثار 
آثاری  البته   که  دادند  ویژه  اهمیتی  آن  به  خود 
و  مالزی  ترکیه،  آمریکا،  کانادا،  کشورهای  از 

انگلیس هم به چشم می خورد.
نام  نهایی  برگزیدگان  میان  در  وی،  گفته  بــه 
با  اسفراینی  نویسنده  بانوی  قــدردان«  »معصومه 
خطه  داستان  نماینده  عنوان  به  »دوالخ«  داستان 
دبیری  گفت:  او  که  طور  گرفت.آن  قرار  خراسان 
»مازیار  را  مــازنــدران  داستان  جشنواره  دومین 
پایانی آن پس  صفدری« عهده دار و بناست آیین 
و  داستان  تک  بخش   ۲ در  نهایی  آثار  گزینش  از 
مجموعه داستان همزمان با روز ملی مازندران در 

ساری برگزار شود.

آبی باش
گریزی نیست از رنگ

 از هجوم  سایه واری که
پی در پی

 بر حجم نگاهت
متاشی می شود
 چشمانت را ببند

و به وسعت  دل آسمانی ات
آبی باش

اکرم احمدی زاده  

مرتضوی

تعطیلی  ماه   4 از  بعد  هنر  اهالی  انتظار  چه  اگر 
موعد  تیر  اول  و  رسید  پایان  به  فرهنگی  مراکز 
صحنه  با  تئاتر  ویژه  به  هنر  اهالی  دوبــاره  آشتی 
ها  آن  حضور  از  خبری  تنها  نه  روزها  این  اما  بود 
در صحنه به گوش نمی رسد بلکه در اختیار قرار 
به دستگاه دیگر  تئاتر  تنها سالن تخصصی  دادن 
به منظور ضبط برنامه ها گایه های بسیاری را به 
دنبال داشته است و این سوال را در اذهان ایجاد 
بازگشایی  با  همزمان  درســت  چرا  که  کند  می 
فضاهای فرهنگی و هنری تنها فضای استاندارد 
باید در اختیار دستگاهی دیگر قرار بگیرد،  تئاتر 
عاید  چیزی  تعامل  ایــن  ِقبل  از  کــه  ایــن  ــدون  ب

فرهنگ و هنر استان به ویژه جامعه تئاتر شود؟
دل  تئاتر  عرصه  فــعــاالن  از  کمالی«  »احــســان 
در  تئاتری  جامعه  از  حمایت  نبود  از  پـــردردی 
تخصصی  سالن  تنها  ــذاری  واگ از  و  دارد  استان 
زمان  در  درســت  هم  آن  دیگر  دستگاه  به  تئاتر 
بازگشایی فضاهای فرهنگی انتقاد می کند و می 

پرسد: چرا »تماشاخانه شمس«؟!
یک  عنوان  به  وقتی  کند:  می  خاطرنشان   وی 
کنیم،  تمرین  مکان  این  در  خواهیم  می  تئاتری 
این  اما  دهند  نمی  قرار  اختیارمان  در  کافی  نور 
مکان را به راحتی در اختیار دستگاه دیگری قرار 
می دهند، بدون در نظر گرفتن استهاک سالن.

 3 »شمس«  پاتوی  بود  قرار  که  این  دربــاره  وی 
چه  گوید:  می  بگیرد،  قــرار  اختیارشان  در  مــاه 

این  از  تئاتری  یک  عنوان  به  من  نصیب  چیزی 
اتفاق خواهد شد، در حالی که می شود با تعاملی 
تئاتر  اهالی  مندی  بهره  بــرای  را  زمینه  خــوب، 

فراهم کرد.
نیست،  خــوب  تئاتر  اهالی  حــال  که  ایــن  از   وی 
به  متولیان  ویژه  نگاه  خواستار  و  گوید  می  سخن 

جریان تئاتر استان و اهالی این هنر می شود.
»آرش فیروزه« هم از دیگر عاقه مندان و فعاالن 
در عرصه هنر نمایش استان است که تعامل بین 
دستگاهی را اتفاقی خوب می داند اما بر این باور 
است که از ِقبل این تعامل باید چیزی عاید اهالی 

آن شود.
دستگاه   ۲ نــکــردن  حمایت  از  پــری  دل  کــه   او 
معتقد  دارد،  تئاتری  جامعه  از  استان  فرهنگی 
تا   ۲ مدت  در  برنامه  ضبط  و  افراد  حضور  است: 
موجود  فضای  به  زدن  آسیب  جز  چیزی  مــاه   3

نخواهد داشت.
وی خاطرنشان می کند: سالن حساسی همچون 

تئاتر جای مناسبی برای ضبط برنامه نیست.
هنری  جامعه  عنوان  به  ما  کند:  می  اظهار  وی 
باشیم  اتفاقی  چنین  شاهد  نداریم  دوست  اصا 
و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی می توانست 
هزینه ای را بابت این اتفاق دریافت و آن را برای 

تولید تئاتر صرف کند.
خــراســان  نمایشی  هنرهای  انجمن  مسئول 
بین  ابتدا  در  توافق  این  که  این  بیان  با  شمالی 
مدیران کل ۲ دستگاه شکل گرفت، می افزاید: 
از آن جایی که مدیریت پاتوی شمس با انجمن 

این  که  زمانی  است،  استان  نمایشی  هنرهای 
به  معترض  دوســتــان  مانند  رسید  من  به  خبر 
و  ــودم  ب اتفاق  ایــن  مخالف  تئاتری  یک  عنوان 
وقتی وارد جلسه شدم به عنوان مسئول انجمن 
و مدیریت پاتو، از تعلق این فضا به اهالی تئاتر 

سخن گفتم.
با  وجــود  این  با  کند:  می  اظهار  فرحی«  »امین 
مربوطه  دستگاه  سوی  از  متفاوت  ای  خواسته 
مواجه شدم به گونه ای که هر ماه ۲ روز به ضبط 
قرار  اختیار  در  با  مقوله  این  و  بپردازند  برنامه 

دادن این فضا متفاوت است.
هم  باز  وجــود  این  با   کند:  می  خاطرنشان   وی 
عمومی  اجــرای  بر  را  اولویت  و  نکردم  موافقت 

صورت  در  که  ای  گونه  به  گذاشتم،  ها  نمایش 
دادن  قرار  اختیار  در  امکان  آثار  عمومی  اجرای 

فضا وجود ندارد.
 وی اظهار می کند: در نهایت توافق شد تا اولویت 
نمایش  هنر  و  تئاتر  اهالی  با  فضا  این  آخر  و  اول 
انجمن  برنامه  با  را  شــان  هــای  برنامه  و   باشد 

هنرهای نمایشی تنظیم  کنند.
وی اضافه می کند: هم اکنون که متقاضی تئاتر 
نداریم ولی مادامی که تئاتر داشته باشیم سالن 

در اختیار هنرمندان نمایش است.
تخصصی  فضای  تنها  استهاک  خصوص  در  وی 
استان  تئاتر  اهالی  ساله  چند  خواسته  که  تئاتر 
بود، می گوید: با دستگاه مربوطه طی شده است 

پاسخگو  باید  دهد  رخ  اتفاقی  گونه  هر  اگر  که 
استان  بپذیریم  باید  که  این  بیان  با  باشد. وی 
به  و  بگیریم  را  یکدیگر  دســت  هستیم،  محروم 
از  قــدری  بتوانیم  شاید  تا  کنیم  کمک  خودمان 
کند:  می  تصریح  کنیم،  جبران  را  کمبودها  این 
به  فضا  این  بار  یک  حتی  ها  سال  این  طول  در 

سازمان و نهاد غیر مرتبط داده نشده است.
با  مربوطه  دستگاه  همکاری  دربـــاره  »فــرحــی« 
اهالی تئاتر سخن می گوید و می افزاید: بین این 
۲ دستگاه تعامل خوبی برقرار است و اهالی تئاتر 
ارتقا  را  تعامل  سطح  خود  عملکرد  با  توانند  می 
دهند،  ضمن این که تاکنون حرکت های خوبی 

صورت گرفته است.

اما و اگرهای واگذاری تماشاخانه شمس

 اهالی تئاتر بی نصیب از حمایت

وقتی به 
عنوان یک 

تئاتری می 
خواهیم در 

این مکان 
تمرین کنیم، 
نور کافی در 
اختیار قرار 

نمی دهند اما 
این مکان را 

به راحتی در 
اختیار دستگاه 

دیگر قرار می 
دهند، بدون 

در نظر گرفتن 
استهالک 

سالن

 قاصدک 

 بر بال خیال 

  تازه های هنر     امثال الحکم  

زمی خشک از هم مدکرن
گروه ادب و هنر- ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطاحاتی 
است که بر غنای آن افزوده است، به تبع آن ادبیات عامه نیز آیینه 
و  ها  اندیشه  آن  به  پرداختن  که  هاست  قومیت  فرهنگ  از  ای 
تجربیات گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن ها را به ما منتقل 

می کند. 
در این شماره به یکی از ضرب المثل های رایج در قوم  تات از زبان 

»حسن اسعدی« می پردازیم. 
این  به معنای  از هم مدکرن«  این که مثل »زمی خشک  بیان  با  وی 
است که »زمین خشک است و افراد خشکی آن را از هم می بینند«، 
می افزاید: در واقع این مثل بیانگر وضعیت دشواری است  که در آن 

هر کسی، فرد دیگر را متهم می داند.

»امیررضا فدایی« از هنرمندان جوان  ا
همراه  بــه  ــا  روزهـ ــن  ای اســتــان  تئاتر 
عوامل گروه مشغول تمرین نمایش 
از  برگرفته  که  متنی  است؛  آ«  »مده 
است  قرار  و  یونان  اساطیری  نمایش 
جشنواره  در  عمومی  ــرای  اج بر  عــاوه 
تئاتر  ــری  ــراس س و  اســتــان  تئاتر  ــای  ه

دانشجویی شرکت داده شود.

»علی معمری« این روزها نمایشگاهی  ا
را از آثار نقاشی خود با عنوان »رش« 
»ُا«  درگالری  طبیعت  موضوع  با  و 

تهران برپا کرده است.

اثر: نقاشی
تکنیک: آبرنگ

هنرمند: حمید بهمنیار

زندگی همین هوای حیرت است...
زندگی همین تبسم طبیعت است
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عملیات گسترده زیرسازی و آسفالت معابر و خیابان های شهر بجنورد 

کارگاه سازندگی شهرداری بجنورد در ایستگاه شهرک فرهنگیان
محمدی- همین چندی پیش بود که شهروندان بجنوردی با عبور از 
کوچه ها و خیابان های شهر، شاهد اقدام جهادی و انجام زیرسازی 
امام خمینی )ره(  امام رضا )ع(،  بولوار  و آسفالت معابری همچون 
شهید  چهارراه  و  بهداری  و  )عج(  قائم  میدان  فاصل  حد  شرقی، 
فهمیده و همچنین لکه گیری آسفالت به صورت گستره در محالت 
شهر بودند و این بار شهرک فرهنگیان )حضرت ولی عصر )عج(( و 
منطقه بربرقلعه )صادقیه( میزبان کارگاه های عمران و سازندگی 
معابر  بجنورد،  شهرداری  جدید  اقدام  در  است.  بجنورد  شهرداری 

و خیابان های شهرک فرهنگیان و منطقه صادقیه برای همیشه با 
که  مناطق  این  معابر  بر  آسفالت  و  کرد  خواهند  خداحافظی  خاک 

سال هاست اسیر گرد و خاک است نقش خواهد بست. 
و آسفالت دو منطقه شهرک فرهنگیان و منطقه  در کنار زیرسازی 
صادقیه، لکه گیری آسفالت نیز به صورت همزمان در اقصی نقاط 
شهر و از جمله معابری از شهرک فرهنگیان در حال انجام است تا 

چهره شهر دگر باره لباس نو به تن کند.
شهرک  آسفالت  و  زیــرســازی  پــروژه  از  گــزارشــی  شماره  ایــن  در 

مجموعه  جهادی  اقدامات  از  بخشی  تا  داشت  خواهیم  فرهنگیان 
شهرداری بجنورد در این نقطه از مرکز استان که به اذعان ساکنان 
به  است،  گرفته  قرار  لطفی  کم  و  مهری  کم  مورد  هاست  سال  آن 

اطالع شما شهروندان گرامی رسانده شود. 

IIIچندIتاIفرهنگیانIشهرکIدرIخاکیIمعبرIباIخداحافظی
IآیندهIروز

خصوص  در  بجنورد  شهرداری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  مدیر 
بجنورد  فرهنگیان  شهرک  در  آسفالت  و  زیرسازی  پــروژه  اجــرای 

این مناطق خریداری شده  برای آسفالت  گفت: قیر مورد استفاده 
است و تا چند روز آینده معبر خاکی در این شهرک وجود نخواهد 
داشت.به گفته مهندس »هادیزاده«، همزمان با زیرسازی و آسفالت 
دست  در  نیز  شهرک  این  از  نقاطی  در  گیری  لکه  خاکی،  معابر 
خصوص  در  فرهنگیان  شهرک  اهالی  همراهی  از  است.وی  انجام 
تسریع زمان انجام آسفالت نیز تشکر کرد و افزود: اهالی این منطقه 
همراهی خوبی در این زمینه داشتند و شاهد رضایت باالی آن ها 
بودیم. وی به این موضوع هم اشاره کرد که عملیات عمرانی در این 

تا بخش عمده ای  از حدود 10 روز پیش شروع شده است  شهرک 
دریافت  انتظار  چشم  که  شهرک  این  در  ساکن  اهالی  دغدغه  از 
خدمات عمرانی شهرداری بودند، برطرف شود و طی روزهای آینده 
به اتمام خواهد رسید. وی با بیان این که اولویت ها در ابتدا معابر 
به آن هستند و خوشبختانه مساعد  و معابر منتهی  و اصلی  عریض 
بودن آب و هوا هم به سرعت کار کمک شایانی کرده است، افزود: 
های  خیابان  آسفالت  زیرسازی،  و  بهسازی  از  پس  پــروژه،  این  در 

رودکی شهرک فرهنگیان در حال انجام است.   

شهردار بجنورد تاکید کرد: 

آسفالت معابر با اولویت محالت کم برخوردار
شهردار بجنورد، سیاست مجموعه شهرداری بجنورد 
اولویت  با  خاکی  معابر  آسفالت  اول  مرحله  در  را 
ــت و  ــس ــم بـــرخـــوردار دان مــحــالت ک
ــاره کــرد  ــ ــوع اش ــوض ــه ایـــن م ب
ــام کـــار در  ــج ــت ان ــوی ــه اول ک
انجام  فرهنگیان،  شهرک 
زیرسازی  زیربنایی،  امــور 
خیابان  و  معابر  آسفالت  و 

های خاکی بوده است.
مهندس »هادی زارعی« 
خدمات  ــه  ارائ لــزوم  بر 

باور داریم که مشکالت  ابراز کرد:  و  تاکید  اهالی  با جلب مشارکت 
در این منطقه زیاد است اما باید بپذیریم که امکانات شهرداری نیز 
محدود است و نیازمند مشارکت اهالی هستیم .وی گفت: می توانیم 
برای  اهالی  مشارکت  شرط  به  را  روها  پیاده  و  معابر  بهسازی  طرح 
اجرا از طرف شهرداری تامین کنیم و در اختیار معتمدان قرار بدهیم 
تا پایلوت آغاز این طرح از این شهرک کلید بخورد.وی ابراز کرد: با 
استقرار دفتر پیشخوان در شهرک ولی عصر )عج( امیدواریم شاهد 
مشارکت باالی اهالی برای پرداخت به موقع عوارض باشیم و اهالی 
خوب این منطقه مطمئن باشند که با مشارکت 70 درصد اهالی در 
پرداخت عوارض، قطعا شهرداری خود را مکلف به ارائه خدمات به 
شهرداری  آمادگی  از  همچنین  استان  مرکز  داند.شهردار  می  آنان 

پارک 7 هکتاری در شهرک ولی عصر )عج( خبر داد  برای احداث 
و گفت: مشروط به تحویل زمین از اداره کل راه و شهرسازی استان 
آمادگی  به  همچنین  »زارعی«  کرد.مهندس  خواهیم  اجرا  به  اقدام 
و  کرد  اشاره  نیز  اهالی  توسط  کاشت  و  گل  اهدای  برای  شهرداری 
را  گل  تامین  ظرفیت  ما  نهالستان  تولیدات  خوشبختانه  داد:  ادامه 
دارد و اگر شهروندان عالقه مند در این شهرک آمادگی داشته باشند 
می توانند از این ظرفیت به نفع منطقه محل سکونتشان بهره ببرند.

اختصاص  برای  اهالی  تالش  خواستار  همچنین  بجنورد  شهردار 
و  تجهیز  برای  مکان  این  از  تا  شد  شهرداری  به  مسجد  کنار  سوله 
بجنورد  شهردار  »زارعی«  شود.مهندس  استفاده  فرهنگسرا  ایجاد 
که چندی پیش نیز در معیت شهردار منطقه 2 برای بازدید از روند 

انجام کار عمرانی در شهرک ولی عصر )عج( حضور یافته بود، پس از 
شنیدن مشکالت و دغدغه اهالی این شهرک، به این موضوع اشاره 
کرد که هر ماه یک مرتبه حتما از این محله بازدید خواهد داشت و 

مصوبات هر جلسه را مورد بازبینی و پیگیری قرار خواهد داد.
شهردار بجنورد همچنین در دیدار اخیر  حجت االسالم »ولی زاده« 
آسفالت  پروژه  خصوص  در  خراسان  استانی  های  روزنامه  سردبیر 
شهرک فرهنگیان و منطقه صادقیه، با ابراز قدرشناسی از مردم این 
دو منطقه ابراز کرد: به زودی کوچه ها و خیابان های این 2 شهرک 
با خاک خداحافظی می کنند و دیگر شرمنده مردم آن ها نخواهیم 
جهادی  خادمان  و  کنیم  می  تشکر  خیلی  مناطق  آن  مردم  از  و  بود 

خود را شرمنده کرده اند. 
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بهسازی و زیرسازی

آسفالت



گزارشی از اقدامات شهرداری و رئیس شورای اسالمی شهر سنخواست 

تالش های پایدار برای توسعه سنخواست 
از  سنخواست  شهردار  و  اسالمی  شــورای  رئیس   - حسینی 
تالش ها و اقداماتی برایمان گفتند که رنگ و بوی همت، پشتکار 
و توسعه سنخواست داشت تا در آینده نه چندان دور چهره این 
شهر تغییر کند؛ از تالش برای ایجاد توسعه و درآمد پایدار برای 
ایستگاه  به  جاده  احداث  برای  ها  پیگیری  تا  گرفته  شهرداری 
راه آهن سنخواست. رئیس شورای اسالمی سنخواست با بیان 
این که مسیر توسعه و پیشرفت در راستای سیاست های کالن 
و اسناد توسعه استان و شهرستان با نگاه مثبت مدیران به این 
منطقه مهم و استراتژیک ادامه دارد، تصریح کرد: با سیاست ها 
و نگاه مثبت مهندس »آذری« فرماندار شهرستان جاجرم و سایر 
مدیران به بخش سنخواست پیشرفت های خوبی در زمینه های 
مختلف شاهد خواهیم بود.»محمد حسین صادقی تنها« افزود: 
لبنیات  جمله  از  منطقه  این  در  بالقوه  های  پتانسیل  وجود  با 
و  کشاورزی  اراضی  در  زعفران  و  پسته  تولید  گوشت،  معروف، 
حضور  برای  را  زمینه  مختلف  معادن  وجود  محصوالت،  سایر 
و  آورده  فراهم  خصوصی  و  دولتی  های  بخش  گذاران  سرمایه 
مسئوالن محلی و شوراهای اسالمی شهر و بخش تمام فعالیت 
با برگزاری همایش های سرمایه  این زمینه  را در  و تالش خود 

گذاری و سایر موارد انجام خواهند داد.
سمت ایستگاه  به  جاده  احداث  خصوص  در  ها  پیگیری  به  وی 
سنخواست نیز اشاره و ابراز کرد: پروژه زیرسازی و آسفالت راه 
به  اتصال  و  سنخواست  آهن  راه  ایستگاه  به  سنخواست  موجود 

منطقه جوین و جغتای در خراسان رضوی اولویت منطقه است.
وی با بیان این که در برنامه ریزی و تدوین سند توسعه باید پروژه 
قرار  برنامه ها  اولویت دار است در صدر  از نظر مردم  هایی که 
داده شود چرا که برکات آن موجب رضایت صددرصدی مردم 
خواهد شد ادامه داد: آسفالت این مسیر مهم و حیاتی که سال 
به  اتصال  و  کنند  می  استفاده  آن  از  سختی  به  مــردم  هاست 
خراسان رضوی به طول ۳۵ کیلومتر می تواند نقش مهمی در 
این که استفاده  بیان  با  باشد.وی  و اشتغال مردم داشته  تولید 
مردم از ایستگاه راه آهن سنخواست که نزدیکترین ایستگاه به 
مرکز استان است، می توانند مسیر مسافران را به شمال کشور 
حدود ۱۰۰ کیلومتر نزدیکتر کند و نقش به سزایی در کاهش 
کرد:  تصریح  باشد،  داشته  ها  هزینه  سایر  و  سوخت  مصرف 
پایدار  درآمدهای  و  پایدار  توسعه  از  استان  مسئوالن  حمایت 
شهرداری و احداث شهرک صنعتی که در دست اقدام است و 
همچنین حمایت نمایندگان محترم مجلس در احداث مجتمع 
تواند  می  منطقه  در  موجود  های  سرمایه  به  توجه  با  دامــداری 
سنخواست  اسالمی  شورای  .رئیس  شوند  اشتغال زایی  باعث 
جدی  تهدیدی  عنوان  به  ریزگردها  وجود  و  آب  بحران  افــزود: 
داشته  موضوع  این  به  جدی  نگاهی  باید  و  شوند  می  محسوب 
سنخواست  شهر  باالدست  اراضی  در  خصوص  این  در  و  باشیم 
بحرانی  شرایط  این  در  روان  های  آب  و  ها  سیالب  متاسفانه 
شورای  های  سیاست  با  شهرداری  و  رود  می  هدر  راحتی  به 

احداث  درصدد  زمینه  این  در  هایی  طرح  مطالعه  با  و  اسالمی 
استخر و کشت درختان و گیاهان بومی برای حفظ منابع آبی و 
احداث پارک های جنگلی در این منطقه که نیازمند توجه جدی 
ایجاد  برای  که  این  بیان  با  تنها«  است.»صادقی  امر  مسئوالن 
احداث  به  اقدام  سنخواست  شهرداری  نیز  پایدار  درآمدهای 
گلخانه و نهالستان کرده که هم اکنون تولید انواع گل ها و نهال 
در  اشتغال  و  تولید  برای  و  است  داده  قرار  کار  دستور  در  را  ها 
سال جهش تولید نقش مهمی دارد، ادامه داد: احداث کارخانه 
دوره  این  افتخارات  از  که  روز  در  تن  صد  ظرفیت  با  آسفالت 
می  را  مسئوالن  ویژه  نگاه  نیز  است  شهرداری  و  شهر  شورای 
به  اسالمی  شورای  و  شهرداری  نگاه  که  این  بیان  با  طلبد.وی 
پروژه های مهم و زیر بنایی برای خدمت مطلوب به شهروندان 
فهیم سنخواست است، افزود: شهرداری سنخواست با سیاست 
محترم  شهردار  درایت  و  ریزی  برنامه  و  اسالمی  شورای  های 
داده  انجام  مناسبی  و  مهم  پروژه های  »نقابی«  مهندس  جناب 
حاکم  اقتصادی  شرایط  با  که  است  انجام  حال  در  نیز  برخی  و 
تالش  مــردم  این  به  خدمت  بــرای  قوا  تمام  با  ها  شهرداری  بر 
خواهد کرد تا به سرانجام مطلوب برسد.وی ادامه داد: رضایت 
شهروندان عزیز هدف اصلی ما در این مجموعه است و به خود 
می بالیم که بعد از گذشت سه سال در این دوره مهمترین پروژه 
ها پیگیری و به سرانجام رسید که شهرک مسکونی و صنعتی و 
احداث دو بلوار و آبیاری قطره ای هفتاد درصدی سطح شهر و 

کارخانه آسفالت و ده ها پروژه مهم دیگر که با توجه به شرایط 
افتخارات  از  بوده  بی سابقه  ها  شهرداری  بر  حاکم  اقتصادی 
شورا و شهرداری است.رئیس شورای اسالمی شهر سنخواست 
انقالب  شایسته  خدمات  سال  چهل  که  این  بیان  با  همچنین 
با انقالب  اسالمی و همراهی مردم فهیم دارالعلما سنخواست 
مردم  و  دارد  راســخ  اراده  و  بلند  عزم  از  نشان  ایــران  اسالمی 
شهید پرور سنخواست نیز از اوایل انقالب یار و همراه امام )ره( 
و رهبری بوده اند و در هشت سال جنگ تحمیلی نیز ۵۱ شهید 
به انقالب تقدیم کرده اند، ابراز کرد: زنان و مردان این دیار با 
ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی خود به جبهه ها همیشه 
در خط مقدم بودند و هم اکنون نیز با پیروی از رهبری حکیمانه 
انقالب در تمامی جبهه ها و عرصه های مختلف در صف یاران 
از  کرد:  تصریح  تنها«  اند.»صادقی  ایستاده  قدم  ثابت  انقالب 
اعتماد مردم شریف و عزیز شهر سنخواست و مسئوالن استان 
و شهرستان، به ویژه فرماندار محترم شهرستان، حجت االسالم 
و  محترم  بخشدار  و  سنخواست  محترم  جمعه  امام  »علیزاده« 
اسالمی  شورای  در  پرتالشم  و  عزیز  همکاران  و  همراهان  سایر 

شهر تشکر می کنم.
شهردار سنخواست هم گفت: سنخواست پیشینه و تاریخ بسیار 
زندگی  شهر  این  در  تالشگر  و  متمدن  مردمانی  و  دارد  غنی 
سوی  از  اخیر  سال  چند  در  افــزود:  نقابی«  کنند.»مسعود  می 
شریف  مــردم  به  توجهی  قابل  خدمات  سنخواست  شهرداری 

بتوانیم  شهر  شورای  همکاری  با  امیدواریم  که  است  شده  ارائه 
همچنان با قدرت در راه خدمت رسانی به مردم گام برداریم و 
جا دارد از زحمات و همراهی استاندار محترم خراسان شمالی، 
مدیر کل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری و فرماندار 

محترم شهرستان جاجرم تقدیر و تشکر کنم. 

گزارش ویژه

 بخشی از اقدامات 
شهرداری سنخواست:

*احداث کارخانه آسفالت  100 تنی شهرداری 
با همکاری بخش خصوصی

استفاده  برای  تنی   ۶0 باسکول  انــدازی  *راه 
شهروندان و به خصوص کشاورزان  

*بازگشایی معابر و تخریب اماکن متروکه سطح 
شهر

کشاورزی،  بخش  با  مرتبط  های  المان  *نصب 
معرفی  و  فرهنگی  میراث  و  دستی  صنایع 

پتانسیل های شهر
*جداسازی آب شرب و غیر شرب و راه اندازی 
و  سبز  فضای  و  درختان  آبیاری  مکانیزه  سیستم 

جلوگیری از هدر رفت آب
به  رو  پیاده  احداث  و  معابر  سازی  *مناسب 

مساحت ۴۵00 متر مربع
*احداث و بهره برداری از پارک شهدای گمنام 

برای استفاده عموم مردم

شمخانی: ترور شهید سلیمانی بزرگ ترین هدیه 
آمریکا به تروریسم تکفیری بود

 ایرنا: نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی 

ترین  بزرگ  سلیمانی  شهید  ترور  گفت:  ملی  امنیت 
بود.  حامیانش  و  تکفیری  تروریسم  به  آمریکا  هدیه 
دریابان علی شمخانی در جلسه پیگیری سیاسی- حقوقی پرونده 
محل  در  شنبه  روز  که  همراهانش  و  سلیمانی  قاسم  شهید  ترور 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، اظهارکرد: بغض و 
کینه آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهید سپهبد قاسم سلیمانی و 
شهید ابومهدی المهندس به دلیل نقش بی بدیل آنان در مبارزه با 
ضدتروریستی  نمایش  کردن  رسوا  و  منطقه  در  تکفیری  تروریسم 

آمریکا بود.

پدیده چسبندگی در پست های مدیریتی

عضو  یک  هاشمی،  زاده  قاضی  احسان  سید   ایسنا: 

اسالمی  شـــورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
چسبندگی در پست های مدیریتی را پدیده ای خواند 
که باید برای رهایی از آن قیدی تعریف شود تا مدیران و مسئوالن 
همچون روسای جمهور حداکثر دو دوره چهار ساله در مسئولیت 

بمانند و بعد عرصه را برای جوانان باز کنند و شاهد تنوع باشیم.

معاونان نظارت و قوانین مجلس شورای اسالمی 
منصوب شدند

شــورای  مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر  دکتر  ملت:  خانه 

حسین  و  اسداللهی  غالمرضا  خدمات  از  قدردانی  ضمن  اسالمی 
و  پشمچی زاده  پژمان  جداگانه  احکامی  طی  میرمحمدصادقی، 
بهزاد پورسید را به ترتیب به عنوان معاون نظارت و معاون قوانین 

مجلس شورای اسالمی منصوب کرد.

از گوشه و کنار 

کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا از این ماه

یارانه  با واریز  مهر: اقساط وام یک میلیون تومانی کرونا همزمان 

نقدی این ماه )تیر(، از سرجمع یارانه نقدی خانوارهای یارانه بگیر 
کسر خواهد شد.

پیکر زنده یاد »سیروس گرجستانی« به خاک سپرده شد

با حضور هنرمندان در  پیکر زنده یاد »سیروس گرجستانی«  مهر: 

قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.

روز پرنوسان در بورس

ایسنا: شاخص بورس دیروز، روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت 

و  میلیون  یک  مرز  از  معامالت  ابتدایی  ساعات  در  که  طوری  به 
در  و  گرفت  خود  به  نزولی  روندی  اما  کرد  عبور  واحد  هزار   ۶۴۵
نهایت در رقم یک میلیون و ۶۱۸ واحد ایستاد. شاخص کل بورس 
با ۵۹۱۹ واحد رشد، رقم یک میلیون و ۶۱۸ هزار واحد را ثبت 
کرد. شاخص کل با معیار هم وزن ۱۹۹۴ واحد کاهش یافت و در 

رقم ۴۶۴ هزار و ۳۵۱ واحد ایستاد.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

و  اجتماعی  فاصله  رعــایــت  جمهور  رئــیــس 
ماسک  از  استفاده  بهداشتی،  های  پروتکل 
با  مقابله  برای  را  اجتماعات  در  حضور  عدم  و 
کرونا ضروری دانست و با درخواست مجدد از 
مردم برای همراهی و همکاری تاکید کرد: از 
فردا )امروز( استفاده از ماسک در مکان های 
گزارش  به  است.  الزامی  جمعی،  سرپوشیده 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت 
االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز 
بیماری  با  مقابله  ملی  ستاد  جلسه  در  شنبه 
کرونا، اظهارکرد: ارائه خدمات در همه بخش 
ها به ویژه بخش های دولتی، منوط به رعایت 
ماسک  از  استفاده  و  بهداشتی  های  پروتکل 
شاهدیم  متأسفانه  که  این  بیان  با  وی  شود. 
می  ناپسند  را  بیماری  ایــن  بــه  ابتال  برخی 
را مخفی می کنند، تصریح کرد:  آن  و  شمرند 
به کرونا مبتال شده است  بداند که  اگر کسی 
دیگران  به  که  دارد  انسانی  و  شرعی  وظیفه 
بر  فرهنگ سازی  با  است  الزم  و  دهد  اطالع 
باید  مــردم  کنیم.  غلبه  فرهنگی  معضل  این 
با  مقابله  برای  واکسن  یا  دارو  تولید  زمان  تا 

که  دهند  قــرار  این  بر  را  مالک  بیماری،  این 
در  باید  لذا  باشند،  آلــوده  است  ممکن  همه 
دقت  نهایت  افراد،  با  اجتماعی  ارتباط گیری 
و احتیاط الزم را به عمل آورند. دکتر روحانی 
از  استفاده  شنبه(  فــردا)یــک  از  کــرد:  تأکید 
باید  شلوغ  عمومی  محیط های  در  ماسک 
اجباری باشد و چنان چه کسی بدون ماسک 

خدمت  دریافت  بــرای  نهادی  یا  دستگاه  به 
ماسک  بخواهند  او  از  بــایــد  کـــرد،  مراجعه 
کارمندان  حضور  از  باید  حتی  و  باشد  داشته 
صورت  در  دستگاه ها  و  ادارات  در  کارکنان  و 
و  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  عــدم 
شود.  جلوگیری  ماسک،  از  نکردن  استفاده 
اجــازه  نباید  که  ایــن  بیان  با  جمهور  رئیس 
آنان  خطر  احساس  و  ــردم  م حساسیت  داد 
ستادهای  افـــزود:  یابد،  کاهش  بیماری  به 
با  شــدنــد  مــوظــف  کــرونــا  بــا  مقابله  اســتــانــی 
بررسی شرایط در خصوص تعطیلی یا افزایش 
هماهنگی  با  و  تصمیم گیری  محدودیت ها 
با  مقابله  ملی  ستاد  تخصصی  کمیته های 
چنان  و  کنند  اجرا  را  خود  تصمیمات  کرونا، 
چه در این مسیر نیاز باشد از نیروی انتظامی 
کمک  تصمیمات  اجرای  حسن  برای  بسیج  و 
را  خود  تالش  تمام  نیز  دولت  البته  و  بگیرند 
به کار گرفته تا با گسترش حداکثری خدمات 
دولت الکترونیک از مراجعه غیرضروری مردم 
به ادارات و دستگاه ها برای دریافت خدمات 

بکاهد.

18 استان در شرایط قرمز و هشدار کرونایی
 سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۹ استان در وضعیت قرمز و ۹ استان در وضعیت هشدار کرونایی قرار 
دارند. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیما سادات الری گفت: خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی، 
کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایالم در وضعیت قرمز و تهران، فارس، اصفهان، 
مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان در وضعیت هشدار کرونایی هستند. وی 
افزود: از دیروز)جمعه( تا امروز)شنبه( ۱۴ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2 هزار و 

۴۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و هزار و ۱۴۸ نفر بستری شدند.

سکه 1۰ میلیون و 1۰۰ هزار تومان شد

 ۱۰ قیمت  به  شنبه  روز   ۱۵:۱۵ ساعت  تهران  آزاد  بازار  در  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد. به گزارش ایرنا، همچنین قیمت نیم سکه ۵ میلیون تومان، ربع 
سکه 2 میلیون و ۹2۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد. هر 
گرم طالی خام ۱۸ عیار ۹۱۶ هزار و ۹۳۶ تومان و هر مثقال طال نیز ۳ میلیون و ۷2۰ هزار تومان به 

فروش رسید. این در حالی است که بهای اونس جهانی دیروز به هزار و ۷۸۸ دالر کاهش یافت.

استفاده از ماسک از امروز در مکان های 
سرپوشیده جمعی الزامی است

رئیس جمهور: باید از حضور کارمندان در ادارات در صورت استفاده نکردن از ماسک جلوگیری شود

افزایش قیمت بسته های اینترنت همراه برابر با مقررات نیست

مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات با اشاره به افزایش قیمت بسته های اینترنتی از سوی اپراتور ها اظهار کرد: افزایش 
قیمت بسته های اینترنت همراه از سوی اپراتور ها برابر با مقررات نیست و باید تعرفه ها به نرخ گذشته برگردد و این اقدام مطابق مصوبات 2۶۶ 
کمیسیون تنظیم مقررات تخلف محسوب می شود. سیدمحمد امامی ظهر دیروز در گفت وگو با میزان، ضمن اخطار به اپراتورها، تصریح کرد: طی 
2۴ ساعت آینده اپراتور ها باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات قیمت بسته های اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و در صورت عدم اجرا 
اپراتور های متخلف با جریمه مواجه خواهند شد. وی افزود: اپراتور ها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی را که به خرید بسته های اینترنتی 

اقدام  کرده اند که قیمت آن مورد تایید سازمان قرار نگرفته، عودت دهند و سازمان تنظیم مقررات پیگیر این موضوع خواهد بود.

قرعه کشی مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در صورت افزایش تعداد متقاضیان

معاون مسکن راه و شهرسازی گفت: در مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن، در صورت افزایش متقاضیان نسبت به ظرفیت، قرعه کشی 
می شود. محمود محمودزاده در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما درباره قیمت هر مترمربع زمین در طرح ملی مسکن گفت: ثبت نام اولیه با 
مبلغ ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و در شهر های جدید به دلیل نبود زیرساخت ها به مبلغ، ۱۰ تا ۱۵ درصد برای آماده کردن زیر ساخت ها اضافه 

می شود و هر مترمربع زمین بین 2.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان خواهد بود.

شرط اعزام زائر به سوریه

 رئیس سازمان حج و زیارت، شرط اعزام زائر به سوریه را امضای تفاهم نامه میان وزارت بهداشت ایران و سوریه دانست و گفت: اعزام ها از استان 
های دارای وضعیت سفید و با کارت سالمت انجام می شود. علیرضا رشیدیان در گفت وگو با مهر در خصوص تعیین پروتکل های بهداشتی برای اعزام 
زائران به سوریه گفت: قرار است میان وزارتخانه های بهداشت سوریه و ایران تفاهم نامه ای منعقد شود و بر اساس آن دو کشور ملزم می شوند بر اساس 
شاخص های سازمان بهداشت جهانی آزمایش های الزم را برای زائران انجام دهند و آن ها باید گواهی سالمت خود را ۴۸ ساعت قبل از سفر داشته باشند.
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در جلسه شورای اداری شهرستان مطرح شد:

مدل اقتصادی برای توسعه فاروج فقط در حد تئوری

تولیدکنندگان فرش و صنایع دستی چشم انتظار امهال وام ها

اقتصادی  مدل  و  سند  شهرستان  در  ــرور-  پ میم 

بوده  مواردی  چند  هر  نشده،  تعریف  توسعه  برای 
تئوری  صورت  به  ولی  شده  گفته  ها  آمایش  در  که 
قوچان  و  فاروج  مردم  نماینده  است.  مانده  باقی 
در  مطلب  این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
در  مردم  مشارکت  فــاروج،   اداری  شــورای  جلسه 
آذری«  »علی  شد.  خواستار  را  شهرستان  توسعه 
ای  ویژه  توجه  شهرستان  توسعه  برای  اظهارکرد: 
به شناخت ظرفیت ها، خالقیت ها و توانمندی ها 
وجود دارد و کمیته ای برای تسهیلگری و انعطاف 
قوانین و مشارکت مردم در توسعه پایدار روستایی 
صــادق  »مــســعــود  شـــود.  تشکیل  بــایــد  شــهــری  و 

تیتکانلو« فرماندار فاروج هم با اشاره به ۱۰ پروژه 
این  تمام  اظهارکرد:  شهرستان  برای  شده  تعریف 
پروژه ها در حوزه های آب شرب، مجتمع فرهنگی 
ورزشــی  سالن  آمـــوزی،  ــش  دان استخر  هنری،  و 
بازارچه  کاغذ،  کارخانه  اول  فاز  احداث  کارگران، 
می  پیگیری  امسال  طی  جدیت  با   ... و  زعفران 
برداری  بهره  به  مختلف  های  مناسبت  در  و  شوند 

خواهند رسید. 
گفت:  نیز  ــاروج  ف دادگستری  رئیس  »جعفری« 
محاصره  در  کــه  دوران  ــن  ای در  مــا  همه  وظیفه 
و  انسجام  اتحاد،  حفظ  هستیم  جهانی  استکبار 

تعامل قوای سه گانه است.

صنایع  تولیدی  های  کارگاه  درصد  مرتضوی- ۵۰ 

شیوع  واسطه  به  شمالی  خراسان  فرش  و  دستی 
کرونا  و گرانی مواد اولیه تعطیل شده اند و  فعاالن 
بانکی  های  وام  ساله   2 امهال  منتظر  عرصه  این 
هستند.مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی خراسان 
صنایع  فعال  هزار   2۴ فعالیت  به  اشاره  با  شمالی 
صنایع  های  کارگاه  اکثر  که  این  و  فرش  و  دستی 
درصــد   ۶۰ تــا  تولیدات  و  شدند  تعطیل  دستی 
از  دقیقی  ــار  آم افـــزود:  ــت،  اس ــرده  ک پیدا  کاهش 
ندارد  وجود  استان  در  دستی  صنایع  های  کارگاه 
دلیل  به  ها  کارگاه  درصد   ۵۰ میانگین  طور  به  اما 
است،  دالر  و  ارز  از  برگرفته  که  اولیه  مواد  گرانی 
درصد   ۳۰ داد:  ادامــه  اند.»ایزانلو«  شده  تعطیل 

و  بیکاری  تعلیق،  حالت  در  دستی  صنایع  فعاالن 
بیان  با  هستند.وی  بازار  وضعیت  تغییر  انتظار  در 
بلکه  نیست  کارساز  تنهایی  به  تسهیالت  که  این 
 2 تا  یک  مــدت  به  را  بانکی  هــای  وام  امهال  باید 
دستی  صنایع  و  فرش  کنندگان  تولید  برای  سال 
و فروشی وجود  زیرا هیچ گونه خرید  انجام دهند، 
ندارد و نمایشگاهی در سطح ملی و استانی برگزار 
نشده است، خاطرنشان کرد:  تسهیالت ۱2 تا ۱۶ 
میلیون تومانی دردی را از تولید کنندگان دوا نمی 
کند و باید مهلت یک تا 2 ساله برای فروش  تولیدات 
کرد:  بیان  شـــود.وی  داده  بخش  ایــن  فعاالن  به 
فروش به دلیل نبود بازار و مراجعه  نکردن توریست 
است. شده  برابر  چندین  دپو  و  رسیده  صفر  به  ها 

گوناگون 

اخبار استان 


	N01
	N02
	N03
	N04
	N05
	N06
	N07
	N08

