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 اتصال اسفراین به شیروان 
در انتظار احداث یک پل 

 آمار باسوادی پایین تر از میانگین کشوری

گوشت قرمز منتظر مصوبه تنظیم بازار
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 محور بجنورد- جاجرم- گرمه- میامی
 در اولویت تکمیل پروژه های استان قرار گرفت

مدیرکل بنیاد مسکن خبر داد:

اشتغال زایی ۱0 هزار نفر در طرح های 
مقاوم سازی و ساخت مسکن روستایی
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گزارشی از اولین روز اجباری شدن ماسک؛ برخی دستگاه های دولتی هم جدی نگرفتند، حتی مدیران

پشت میز  ریاست، بدون ماسک

فاصله بازار تا دامداری حدود ۲ هزار تومان

برای دالالن، ضرر برای دامداران »کره«  
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کارشناس  گفته  به  کرد.  تجربه  را  پاک  هوای  روز   6 فقط  خرداد  طی  بجنورد 
پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، هوای بجنورد در خرداد 
»عمارلو«  بود.  حساس  های  گروه  برای  ناسالم  روز  یک  و  سالم  روز   ۲۴ امسال 
افزود: در خرداد سال قبل بجنورد 18 روز هوای پاک داشت که از علل کم شدن 
تعداد روزهای پاک در خرداد امسال کاهش بارش ها و افزایش بادهای نسبتًا 

شدید بود. به گفته مسئول ایستگاه سنجش آلودگی ...

 اخبار 

 6 روز هوای پاک 
در یک ماه

حکایت های »میرخان«  از پشت پرده یک سریال طنز

»آخر خط« 
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میامی  گرمه-  جاجرم-  بجنورد-  محور  شیری- 
در اولویت تکمیل پروژه های استان تا پایان دولت 
تدبیر و امید قرار گرفت.استاندار خراسان شمالی 
روز گذشته در جلسه بررسی مصوبات و تفاهم نامه 
های سفر به استان با اشاره به تصمیم رئیس جمهور 
برای اعالم یک پروژه در هر استان برای تکمیل تا 
پایان دولت گفت: براساس این تصمیم پیشنهاد ما 
و  گرمه  جاجرم،  بجنورد،  محور  پروژه  تکمیل  برای 
پیگیر  که  است  اعتبار  تومان  میلیارد   564 میامی 

های  پروژه  تمام  که  این  بیان  با  هستیم.»شجاعی« 
مصوب سفر رئیس جمهور طی هفته دولت و دهه 
فجر به برداری می رسد، افزود: با دستور مستقیم 
و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
رئیس  سفر  مصوبات  اعتبارات  ابالغ  کشور  بودجه 
جمهور به استان قطعی است و باید مدیران دستگاه 

ها پیگیر کارها از وزارتخانه متبوع باشند.
اعتبارات  شهریور  پایان  تا  کــرد:  خاطرنشان  وی 
های  پروژه  تمام  و  یابد  می  تخصیص  کامل  طور  به 

بهره  به  فجر  دهــه  و  دولــت  هفته  در  شــده  مصوب 
پــروژه  لیست  کــرد:  اظهار  رســد.وی  می  بــرداری 
رسد  می  برداری  بهره  به  دولت  هفته  در  که  هایی 

باید در اختیار مدیران مربوطه قرار گیرد.
یافتن کار  پایان  ادامه داد: اگرچه برای  »شجاعی« 
زمان مشخص نمی کنیم اما باید برای تکمیل پروژه 

ها برنامه زمان بندی داشته باشیم.
وی با بیان این که کارها باید با شتاب انجام شود، 
جدی  پیگیری  بــا  باید  کــارهــا  تمام  ــرد:  ک اضــافــه 

متولیان و بدون وابستگی به اعتبارات انجام شود.
مرکز   11 بــرای  زمین  واگـــذاری  کــرد:  تأکید  وی 

سالمت باید تا 10 روز آینده تعیین شود.
باید  سفر  مصوب  های  پروژه  تمام  کرد:  اضافه  وی 

بنابراین  شود  اجرایی  مرحله  وارد  بعدی  جلسه  در 
قرار  مدنظر  باید  ها  پروژه  اجرای  در  زمان  مدیریت 
گیرد چون زمان معیار مدیریت است و برای اجرای 

کارها باید برنامه زمان بندی مورد توجه باشد.
خراسان  ریــزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هیئت  سفر  در  گفت:  جلسه  ایــن  در  هم  شمالی 
برای  اعتبار  تومان  میلیارد   595 استان  به  دولت 
اجرای پروژه های عمرانی تصویب شد که در سال 

گذشته 195 میلیارد تومان تخصیص یافت.
میلیارد   155 که  ایــن  به  ــاره  اش با  پــور«  »پارسی 
اضافه  است،  شده  ابالغ  استان  به  خــرداد  تومان 
تا  هم  تومان  میلیارد   250 است  شده  مقرر  کرد: 

پایان تیر ابالغ شود.

IIمدارسIشهریهIافزایش
تومان  هزار   280 پارسال  شاهد  مــدارس  شهریه 
بود. امسال کل مدارس از لحاظ شهریه یکی شده 
است،  رسیده  تومان  هــزار   680 به  شهریه  و  اند 
مگر امکانات آموزشی در مدارس یکسان است که 

شهریه ها همسان شده است؟

IIگذارانIسرمایه
در این روزهای کرونایی سرمایه گذاران را دریابید 
اقدامی  خود  کار  بردن  پیش  برای  توانند  نمی  که 

انجام دهند.

IIمسکنIساخت
هستم،  بــجــنــورد  ــای  ــاه ــت روس از  یــکــی  ــن  ــاک س
تا  خــریــدم  را  ای  نــامــه  ــول  ق زمینی  اردیبهشت 
با پول  بتوانم خانه ای در روستا بسازم، همان ماه 
پی  برای  زمین  و  خریدم  میلگرد  مقداری  قرضی 
مسکن  تسهیالت  اول  مرحله  تا  شد  حفاری  ریزی 
روستایی واریز شود اما ناگهان قیمت آهن چندین 
برابر شد و من در همان مرحله ساخت ماندم، االن 

بدهکار شده ام و بدون پول و خانه مانده ام.
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روز گذشته اولین روز اجباری شدن استفاده از ماسک 
در محیط های عمومی و سرپوشیده جمعی در کشور 
از  پیشگیری  ستاد  شده  اعالم  تصمیم  اساس  بر  بود. 
کرونا اجباری شدن استفاده از ماسک در مکان  های 
استفاده  آن  از  که  کسانی  به  تا  شد  اجرایی  عمومی 
نمی کنند، خدماتی ارائه نشود و بتوان با این تصمیم از 
شیوع ویروس کرونا جلوگیری کرد. با این که مقرر شد 
در مکان  هایی که فاصله گذاری کمتر رعایت می شود، 
مشاهدات  ولی  کنند  استفاده  ماسک  از  مــردم  همه 
خبرنگاران ما از شهر و مکان های مختلف حاکی از این 
است که هنوز تعداد زیادی از مردم توجهی به قوانین 
پیشگیرانه نمی کنند و استفاده از ماسک را در اولویت 
کاری خود قرار نداده اند. البته نسبت به روزهای قبل 
افراد بیشتری از ماسک استفاده می کردند.ساعت 10 
صبح یکی از خبرنگاران ما ابتدا سری به چند باشگاه 
زد که فضای سرپوشیده و بدون تهویه مناسب داشتند. 
وضعیت  شــده  اعــالم  گذشته  روز  چند  در  که  ایــن  با 
حال  این  با  است  نارنجی  کرونا  خصوص  در  بجنورد 
در زمان مراجعه خبرنگار ما حدود 20 نفر در باشگاه 

حضور داشتند و نیمی از آن ها ماسک نداشتند. مدیر 
باشگاه با این که موظف بود از ورود افراد بدون ماسک 
از  نداشت.یکی  امر  این  به  توجهی  اما  کند  جلوگیری 
مربیان باشگاه اعالم کرد: شرایط سخت مالی را می 
گذرانیم و اولویت اول مان جبران خسارت است و نمی 
توانیم از ورود افراد جلوگیری کنیم.وضعیت در برخی 
مشابه  نیز  مخابرات  مشترکان  امور  و  پیشخوان  دفاتر 
اما  بود  زیاد  افراد  تجمع  مراکز  این  در  که  این  با  بود. 
برخی بدون ماسک برای گرفتن خدمات مراجعه کرده 
بودند و کسی از آن ها نمی خواست ماسک بزنند.یکی 
سراغ  به  ما  خبرنگار  که  پرترددی  های  مکان  از  دیگر 
بود  مشابه  نیز  ها  بانک  وضعیت  بود.  بانک  رفت،  آن 
با این تفاوت که در برخی بانک ها بعضی از کارکنان 
و حتی رئیس شعبه ماسک نداشتند و خطر را به جان 
خریده بودند.مادر و دختری که بدون ماسک در یکی 
از بانک ها بودند، در پاسخ به سوال خبرنگار ما که چرا 
ماسک ندارید؟ اعالم کردند: هزینه ها بسیار باالست و 
نمی توانند ماسک خریداری کنند. یکی از آن ها ادامه 
ایم  خریده  تومان  هزار  را 170  ماسک  عدد  داد: 70 

ماسک  خرید  برای  اضافی  هزینه  توانیم  نمی  دیگر  و 
پر  و  تردد  پر  شهر  اصلی  های  کنیم.خیابان  پرداخت 
ترافیک است، فاصله اجتماعی به هیچ عنوان رعایت 
اجتماعی  گــذاری  فاصله  به  توجهی  بی  و  شود  نمی 
حال  این  با  است  کرده  الزامی  را  ماسک  از  استفاده 
ماسک  از  استفاده  به  ملزم  را  خود  مردم  برخی  هنوز 
و  ها  اتوبوس  مسافران  به  نگاهی  با  را  این  دانند  نمی 
تاکسی ها می توان دریافت.بازرگانی به 17 شهریور 
بجنورد  در  مسافر  پر  های  اتوبوس  مسیرهای  از  یکی 
است. روز گذشته با این که استفاده از ماسک اجباری 
سوار  آسوده  و  خیال  بی  مسافران  برخی  اما  بود  شده 
اتوبوس و تاکسی می شدند و برخی راننده ها به این 
رانندگان  از  یکی  البته  نداشتند.  توجهی  موضوع 
و  ندارند  اجرایی  اهــرم  ها  آن  که  کرد  اعــالم  اتوبوس 
رانندگان  از  یکی  کنند.  توصیه  مسافران  به  باید  فقط 
جواب  بود،  نزده  ماسک  خود  که  خطی  های  تاکسی 
عجیبی به خبرنگار ما داد و گفت: باالخره که همه یک 
روز می میریم، از کرونا نباشد از یک بیماری دیگر! او 
با خنده ای این گفت و گوی کوتاه را تمام کرد.راننده 

بر  ماسک  همه  که  ــت  داش مسافر   4 ماسک،  ــدون  ب
صورت داشتند اما گویا برای آن ها مهم نبود که راننده 
قوانین را رعایت نکرده بود. نانوایی ها، پارچه سراها، 
ارزان فروشی ها، میوه و تره بار فروشی ها روز گذشته 
مقصد خبرنگاران ما و تصاویر تکراری بود. مراکز خرید 
بجنورد هم یکی از این مقاصد بود، مشتری هایی که 
روز گذشته به مراکز سرپوشیده خرید در بجنورد می 
دیگری  و  ماسک  با  یکی  و  متفاوتی  های  آدم  آمدند، 
بودند.  ها  ویترین  کردن  نظاره  حال  در  ماسک  بدون 
برخی مغازه دارها بر چانه ماسک داشتند انگار کرونا 
از چانه وارد بدن می شود. مشاهدات خبرنگار دیگر ما 
از برخی ادارات نشان دهنده این بود که بعضی از آن 
ها استفاده از ماسک اجباری را جدی گرفته بودند و 
نگهبان به افراد بدون ماسک اجازه ورود نمی داد اما 
در برخی جاهای دیگر چنین موضوعی و سخت گیری 
وجود نداشت.اما روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
در  ماسک  نزدن  های  تخلف  کرد:مردم  اعالم  استان 
تا  دهند  گزارش  ما  به  را  شلوغ  و  سرپوشیده  فضاهای 

رسیدگی کنیم.

گزارشی از اولین روز اجباری شدن ماسک؛ برخی دستگاه های دولتی هم جدی نگرفتند، حتی مدیران

پشت میز  ریاست، بدون ماسک

محور بجنورد- جاجرم- گرمه- میامی در اولویت تکمیل 
پروژه های استان قرار گرفت

۶ روز هوای پاک در یک ماه

هوای  روز   6 فقط  خرداد  طی  بجنورد  صدیقی- 
پاک را تجربه کرد. به گفته کارشناس پایش اداره 
کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، هوای 
روز  یک  و  سالم  روز   24 امسال  خرداد  در  بجنورد 
»عمارلو«  بــود.  حساس  هــای  گــروه  بــرای  ناسالم 
افزود: در خرداد سال قبل بجنورد 18 روز هوای 
روزهــای  تعداد  شدن  کم  علل  از  که  داشــت  پاک 
افزایش  و  ها  بارش  کاهش  امسال  خرداد  در  پاک 
بادهای نسبتًا شدید بود. به گفته مسئول ایستگاه 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  آلودگی  سنجش 
سنجش  ایستگاه  یــک  فقط  بجنورد  در  اســتــان 
وجود دارد که حداقل به 2 ایستگاه دیگر نیاز و در 
شهرستان ها فقط در جاجرم یک ایستگاه سنجش 
کرد:  اعالم  »عمارلو«  است.  شده  اندازی  راه  غبار 
نبود  خاطر  بــه  کماکان  هــا  شهرستان  دیگر  در 
دید  طریق  هوا از  آلودگی  میزان  سنجش  ایستگاه 
به  حداقل  شهرستان  هر  و  شود  می  انجام  افقی 
یک ایستگاه نیاز دارد که به خاطر نبود اعتبار این 

مشکل همچنان پا برجاست.

توزیع هزار و 200 بسته 
گوشت نذری بین خانواده 

های نیازمند

هزار و 200 بسته گوشت نذری توسط کانون های 
خانواده  میان  استان  روستایی  و  شهری  مساجد 

های نیازمند شناسایی شده، توزیع شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
توزیع  که  ایــن  بیان  با  شمالی  خراسان  مساجد 
فرهنگی  کانون  همت  به  نذری  گوشت  های  بسته 
برنامه  و  قم  شهر  خدیجه)س(  حضرت  هنری  و 
تلویزیونی سمت خدا و در راستای طرح مواسات و 
کمک های مؤمنانه و محرومیت زدایی به مناسبت 
الرضا  موسی  بن  علی  حضرت  االئمه،  ثامن  میالد 
از  کــرد:  تصریح  اســت،  شــده  آغــاز  استان  در  )ع( 
برنامه ریزی  ارسالی نذری طبق  تعداد بسته های 
انجام شده 300 بسته در بجنورد، 200 بسته در 
شهرستان  در  و  اسفراین  در  بسته   150 شیروان، 
بین  بسته   100 ــدام  ک هر  جاجرم  و  گرمه  هــای 

نیازمندان توزیع شد.
و  مانه  های  شهرستان  سهم  شیرازیان«،   »هاشم 
سملقان و راز و جرگالن از بسته های گوشت نذری 

را هر کدام 150 و 200 بسته اعالم کرد.
مرحله   3 طی  این  از  پیش  کــرد:  خاطرنشان  وی 
ها  کــانــون  توسط  اســتــان  در  گــرم  گوشت  تــوزیــع 
خرید  صورت  به  مرحله   2 که  است  گرفته  صورت 
به  مرحله  یک  و  قربانی  گوشت  توزیع  و  ذبح  دام، 
هزار   3 معادل  بندی،  بسته  های  گوشت  صورت 

بسته بین خانواده های نیازمند توزیع شد.
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     خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

ماجرای آتش زدن منزل 
»مهمان نواز« توسط چماق 

به دست ها 

روزنامه خراسان در شماره 8549 که 20 دی 
صفحه  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1357
نواز«  »مهمان  منزل  زدن  آتش  ماجرای  به   2
در  است.  ها  پرداخته  دست  به  چماق  توسط 
این مطلب می خوانیم: »در روز سوم ]محرم[ 
و  ریخته  بخیابانها  بدست  چماق  ای  ــده  ع
شیشه های مغازه ها را شکستند و بخانه های 
مجروح  را  خانه  ساکنین  و  کردند  حمله  مردم 
بمنزل  نیز  ای  عــده  دیگر  طــرف  از  نمودند. 
جماعت  امـــام  نـــواز  مهمان  ــالم  االسـ حجت 
بجنورد حمله ور شده و منزل ایشان را به آتش 
آقای  منزل  سپس  بدستان  چماق  کشیدند. 
حاج مجتبی دانشمند را مورد هجوم خود قرار 
داده و آنجا را نیز به آتش کشیدند و بدنبال آن 
بمنزل شهید حسن حسن آبادی حمله نموده و 
بازماندگانش را نیز بسختی کتک زدند. سپس 
وسائل  و  ها  شیشه  رفته  پــرورش  و  آمــوزش  به 

اداره را بکلی خرد کردند.«
 

اخبار  حرف مردم    

اخبار

پایین  به  اشاره  با  شمالی  خراسان  استاندار  آگاهی- 
نسبت  استان  در  ــوادی  س با  آمــار  ــدی  درص  2 بــودن 
و  نیروها  تمام  بسیج  خواستار  کشوری  میانگین  به 

امکانات برای ریشه کنی بی سوادی شد. 
سوادآموزی  پشتیبانی  شورای  جلسه  در  »شجاعی« 
تا ریشه بی سوادی در استان  این که  بیان  با  استان، 
بود،  نخواهد  حل  قابل  معضالت  دیگر  نشود  کنده 
ادامه داد: برای کمک به رفع فقر معیشتی با اقداماتی 
افــراد  باید  ابتدا  دامــی  و  کــشــاورزی  رونــق  همچون 

درگیر، سواد الزم را داشته باشند تا آن ها را برای بهره 
وری بیشتر توجیه کرد. 

سوادی  بی  کنی  ریشه  طرح  که  این  بر  تأکید  با  وی 
اظهار  نیست،  ــرورش  پـ و  ــوزش  آمـ بــه  مــربــوط  تنها 
که  باشند  این  درصــدد  اجرایی  های  دستگاه  کــرد: 
اقدامات  و  را شناسایی کنند  حوزه خود  سوادآموزان 
تا  دهند  انجام  آنــان  ســوادی  بی  پایان  بــرای  را  الزم 
سوادی  بی  کنی  ریشه  جشن  امسال  پایان  تا  بتوانیم 
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  کنیم.  برگزار  استان  در  را 

که  این  اعالم  با  شمالی  خراسان  استاندار  اجتماعی 
میانگین  از  درصد   2 استان  در  ســوادی  با  میانگین 
کشوری پایین تر است، گفت: هم اکنون میانگین نرخ 
این رقم  و  باسوادی خراسان شمالی 92.85 درصد 
در مقایسه با میانگین کشوری که 94.5 درصد است، 

پایین تر است.
در  استان  گذاری  هدف  که  این  به  اشاره  با  »حیاتی« 
راستای ارتقای درصد باسوادی این است که در دهه 
فجر جمعیت 10 تا 49 سال خراسان شمالی با سواد 
شوند، تصریح کرد: پایین ترین سطح باسوادی استان 
مربوط به شهرستان راز و جرگالن و باالترین مربوط 
اساس  بر  است.  درصد   97.3 با  گرمه  شهرستان  به 

اعالم معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش 
هزار   10 استان  در  سواد  بی  فرد  هزار   27 از  استان 
با نام و مشخصات شناسایی شده اند که  و 669 نفر 
مطابق روال معمول باید 3 هزار نفر از این افراد طی 
سواد  ارتقای  طرح  مطابق  اما  شوند  سواد  با  امسال 
آموزی در استان برنامه ریزی شده است اقدامات الزم 

برای سواد آموزی این افراد طی امسال انجام شود. 
 20 استان،  ــوزی  آم ســواد  معاون  ــودی«  »م گفته  به 
میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شده است 
و 5  اعتبارات ملی  از محل  آن  تومان  که 15 میلیارد 
میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی تأمین خواهد 

شد.

 آمار باسوادی پایین تر از میانگین کشوری



شیری

از سوی    چندی پیش نرخ شیر در دامــداری ها 
ستاد تنظیم بازار 2900 تومان تعیین و به طور 
تا  حداقل  رسید  می  نظر  به  و  شد  اعالم  رسمی 
حالی  در  شود  دهی  سامان  لبنیات  بازار  مدتی 
که هنوز هم هر کیلو شیر در دامداری ها 1900 
قیمت  اما  شود  می  خریداری  تومان   2000 تا 
بازار،  به نرخ تنظیم  با توجه  برای مصرف کننده 

3500 تا 4000 تومان است.
از  شیر  نــرخ  که  ایــن  بیان  با  ــداران  دامـ از  یکی 
می  است،  کمتر  هم  معدنی  آب  بطری  یک  نرخ 
حرفه  این  در  که  است  زیادی  های  سال  افزاید: 
فعالیت دارم و همواره شیر کمترین نرخ را دارد 
و هر زمان هم که نرخی اعالم می شود، دالالن و 
مراکز جمع آوری شیر، به بهانه های مختلف شیر 

را کمتر از نرخ مصوب خریداری می کنند.

فاسد  محصولی  شیر  چون  کند:  می  اظهار  وی 
نداریم،  را  آن  از  نگهداری  امکان  و  است  شدنی 
می  استفاده  خود  نفع  به  فرصت  این  از  دالالن 
کنند و با این که نرخ شیر در دامداری ها 2900 
نرخ  به  هم  هنوز  ها  آن  از  شــده  تعیین  تومان 

1900 تومان خریداری می شود.
یکی دیگر از دامداران نیز در این باره می گوید: 
افزایش  حال  در  روز  هر  ــداری  دام های  هزینه 
های  نهاده  تأمین  توان  حتی  که  طوری  به  است 
اما در زمان فروش، سود آن  را هم نداریم  دامی 
که  رود  می  طلبانی  فرصت  و  دالالن  جیب  در 
کنند  می  خریداری  مصوب  نرخ  از  کمتر  را  شیر 
کننده  مصرف  دست  به  باالتری  های  قیمت  با  و 

می رسانند.
به گفته او، بازار لبنیات و شیر، تنها با تعیین نرخ 
مصوب سامان دهی نمی شود بلکه باید زنجیره 
دالالن  تا  باشد  نظارت  تحت  مصرف  تا  تولید 

باعث »شیر تو شیر شدن« قیمت شیر نشوند.
می  بــاره  این  در  هم  دامـــداران  اتحادیه   رئیس 
گوید: با این که نرخ مصوب شیر در دامداری ها 
2900 تومان تعیین شده است اما هنوز هم  شیر 
شود  می  خریداری  سابق  قیمت  به  ها  دامداری 
ولی  3500 تا 4000 تومان به فروش می رسد.
»حصاری« می افزاید: نبود نظارت در بازار باعث 
به  است  شده  شیر  قیمت  در  مرج  و  هرج  ایجاد 
برای  قیمت  مصوب،  نــرخ  تعیین  با  که  طــوری 
با  یافته  و برای دامداران  مصرف کننده افزایش 
نکرده  تغییری  تولید،  های  هزینه  افزایش  وجود 
از  را  موضوع  کند:  می  خاطرنشان  اســـت.وی 
آن  همه  که  شدم  جویا  روستا  چند  در  دامــداران 
ها از این که شیر هنوز هم به نرخ 1900 تومان 

خریداری می شود، گالیه داشتند.
کالفی  دامداران  روزها  این  کند:  می  اظهار  وی 
به  را  تولیدی  شیرهای  اگر  و  هستند  سردرگم 

و  ماند  می  شان  دست  روی  ندهند  کمتر  قیمت 
به  بفروشند  اندک  های  قیمت  همان  با  هم  اگر 
طور حتم پس از مدتی نمی توانند به حیات خود 
نیز در  از شهروندان بجنوردی  ادامه دهند.یکی 
این باره می گوید: متأسفانه به دلیل نظارت های 
ضعیف در بازار، هرج و مرج های زیادی در قیمت 

شیر و فراورده های لبنی ایجاد شده است.
وی اظهار می کند: اصناف قبل از این که قیمت 
قبل  مــاه   2 از  را  ها  قیمت  شــود،  اعــالم  رسمی 
آهسته آهسته افزایش می دهند و زمانی که نرخ 
به شکل رسمی اعالم می شود به دنبال بهانه ای 

برای افزایش دوباره قیمت ها هستند.
این  در  لبنی  مــواد  و  شیر  فروشندگان  از  یکی 
مصوب  ــرخ  ن اعــالم  از  قبل  تــا  گــویــد:  مــی  بــاره 
 2700 کیلویی  دالالن  از  را  شیر  بــازار،  تنظیم 
تومان خریداری می کردیم و 3000 تومان می 
فروختیم اما از زمان اعالم نرخ تنظیم بازار، شیر 
را کیلویی 3 هزار تا 3200 تومان خریداری و با 
تومان   3700 تا   3500 قانونی  سود  احتساب 

می فروشیم.
از  نفر  چندین  تــاکــنــون  کــنــد:  مــی  اظــهــار  وی 
مشتریان به قیمت شیر اعتراض و فروشندگان را 
اند چون به  گران فروش و متخلف خطاب کرده 
گفته تعدادی از آن ها شیر با همین قیمت های 
قیمت  با  اما  شود  می  خریداری  دامــدار  از  قبل 

بیشتر به دست مصرف کننده می رسد.
های  گالیه  براساس  کند:  می  خاطرنشان  وی 
جمع  مراکز  و  دالالن  شدیم  متوجه  دامـــداران 
تنظیم  جدید  نرخ  احتساب  بدون  را  شیر  آوری، 
به  اما  خریداری  تومان   1900 دامــدار  از  بــازار، 
کنند  می  عرضه  جدید  نرخ  احتساب  با  اصناف 
حتی  و  دامــداران  اعتراض  باعث  مسئله  این  که 

مصرف کنندگان شده است.
در این میان رئیس اتحادیه مرغ فروشان، قصابان 
و لبنیات فروشان بجنورد نیز می گوید: با این که 
براساس نرخ تنظیم بازار، نرخ شیر در دامداری 
ها 2900 تومان تعیین شده است اما از سه هفته 
پیش گزارش هایی به دست مان رسید مبنی بر 
خریداری  کمتر  قیمت  با  را  شیر  دالالن  که  این 
می کنند و با قیمت بیشتر به اصناف تحویل می 

دهند.
»قاسم زاده« می افزاید: با این شرایط، دالالن و 
قیمت  باره  یک  به  آوری،  جمع  مجوز  دارندگان 
اند  داده  افزایش  تومان   800 تا   500 را  شیر 

بدون این که نفعی برای دامدار داشته باشد.
وی خاطرنشان می کند: در همین باره گزارشی 
تهیه کردیم و به اتاق اصناف ارجاع دادیم تا طی 
اساس   این  بر  که  شود  گیری  تصمیم  ای  جلسه 
حداکثر  و   2750 نرخ  با  حداقل  شیر  شد  مقرر 

3 هزار و 50 تومان از دامداران خریداری شود.
از  کــه  ــرادی  افـ ــت  اس ــده  ش مقرر  وی،  گفته  بــه 
کنند  می  آوری  جمع  شیر  تولیدی  واحــدهــای 
و  خرید  فاکتور  کسب،  پروانه  داشتن  بر  عــالوه 

فروش نیز صادر کنند.

3 اقتصاد روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         دو شنبه  ۱۶ تیر ۱۳99     ۱4 ذی القعده ۱44۱      شماره ۳۳۱۱

فاصله بازار تا دامداری حدود ۲ هزار تومان

 »کره« برای دالالن

 ضرر برای دامداران

بر اساس 
گالیه های 
دامداران 

متوجه شدیم 
دالالن و مراکز 

جمع آوری، 
شیر را بدون 
احتساب نرخ 
جدید تنظیم 

بازار، از دامدار 
1900 تومان 
خریداری اما 
به اصناف با 
احتساب نرخ 
جدید عرضه 

می کنند که 
این مسئله 

باعث اعتراض 
دامداران و 

حتی مصرف 
کنندگان شده 

است

بازار 

اخبار 

مدیرکل بنیاد مسکن خبر داد:

اشتغال زایی ۱0 هزار نفر در طرح های مقاوم سازی و 
ساخت مسکن روستایی

گوشت قرمز منتظر مصوبه تنظیم بازار

اتصال اسفراین به شیروان در انتظار احداث یک پل 

و  ــازی  س مــقــاوم  هــای  طــرح  در  فعالیت  محل  از 
ساخت مسکن روستایی در استان برای 10 هزار 
نفر اشتغال زایی شده است.مدیرکل بنیاد مسکن 
»خراسان  به  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
افق  تا  شــده  ــزی  ری برنامه  اظــهــارکــرد:  شمالی« 
1405، 75 درصد مسکن روستایی کشور مقاوم 
سازی شود که اکنون در استان در آستانه 60 هزار 
سهم  میانگین  افــزود:  هستیم.»محمدی«  واحــد 

استان از این محل 5 هزار واحد است.
برای  اعتباری  که  شرایطی  در  داد:  ــه  ادام وی 
منابع  از  متقاضیان  باشیم،  نداشته  وام  پرداخت 
خودشان کار را انجام می دهند و پس از تخصیص 
اعتبار، این افراد در اولویت پرداخت وام قرار می 
گیرند. وی اظهار کرد: بخش اعظم این تسهیالت 
با کارمزد 4 درصد برای حمایت از جامعه روستایی 

است و بنیاد مسکن و بانک ها پای کار هستند که 
از این نظر تقریبًا جزو استان های مناسب هستیم. 
وی ادامه داد: اگرچه در این بخش میانگین کشور 
45 درصد است اما در استان نزدیک به 60 درصد 
شده  ســازی  مقاوم  روستایی  مسکن  واحــدهــای 
اکنون 100 هزار و 221  است.وی تصریح کرد: 
واحد مسکونی در روستاهای استان داریم و تقریبًا 

110 هزار خانوار در این واحدها ساکن هستند. 
»محمدی« افزود: در این 2 سال از محل ظرفیت 
کمک  استانی،  و  ملی  اعــتــبــارات  ــان،  ــگ رای قیر 
دهیاری ها و بنیاد مسکن مسیر 130 روستا یعنی 
شد.وی  آسفالت  کیلومتر   115 تا   110 حــدود 
اظهار کرد: سال گذشته 35 میلیارد تومان اعتبار 
برای رفع نقاط حادثه خیز و پیشگیری از سوانح در 

4 روستای رانشی تخصیص یافت.

تفاوت قیمت بسیار باالی دام زنده و گوشت قرمز 
دامداران  گالیه  مورد  همواره  که  است  موضوعی 
این  رفع  راستای  در  و  بوده  اصناف  برخی  حتی  و 
در  باید  که  است  شده  گرفته  تصمیماتی  مشکل 
نهایت قیمت های اعالم شده برای گوشت قرمز به 

تصویب ستاد تنظیم بازار استان برسد.
فــروشــان،  ــرغ  م اتــحــادیــه  رئــیــس  بـــاره  همین  در 
ما  خبرنگار  به  بجنورد  فروشان  لبنیات  و  قصابان 
جهاد  و  دامــداران  اتحادیه  است  شده  گفت:مقرر 
به  را  ــده  زن دام  قیمت  هفته  هر  اول  کــشــاورزی 
اتحادیه قصابان اعالم کنند و بر اساس آن قیمت 
زاده«  قاسم  شود.»حسین  تعیین  قرمز  گوشت 
افزود: اگرچه از شنبه هفته جاری قیمت دام زنده 
به اتحادیه قصابان اعالم و قیمت گوشت قرمز هم 

اما  است  شده  ارائه  بازار  تنظیم  ستاد  به  و  آنالیز 
قیمت  و  تشکیل  خصوص  این  در  ای  جلسه  هنوز 

های پیشنهادی مصوب نشده است.
اتحادیه  ــالم  اع بــراســاس  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
 43 بین  زنده  دام  قیمت  شنبه  یک  روز  دامداران 
با این شرایط قیمت هر  تا 44 هزار تومان بود که 
سردست،  )ران،  سبک  دام  مخلوط  گوشت  کیلو 
رسد  می  تومان  هــزار   110 به  راسته(  و  گــردن 
تومان  هــزار   5 نیز  سنگین  دام  گوشت  قیمت  و 

افزایش می یابد.  
گوشت  قیمت  ــده،  زن دام  قیمت  به  ــاره  اش با  وی 
گوساله نرینه مجلسی را 80 هزار و مخلوط آن را 
75 هزار تومان ذکر کرد و ادامه داد: این ها هیچ 

کدام هنوز مصوبه تنظیم بازار را نگرفته است.

بهره  و  شــیــروان  به  اسفراین  اتصال  نجفیان- 
 2 مــیــان  شریانی  راه  عــنــوان  بــه  آن  از  بـــرداری 
روستای  در  پــل  احـــداث  انتظار  در  شهرستان 
اسطرخی است که امید می رود تا پایان امسال به 
رستمی«  »طاهر  را  خبر  برسد.این  بــرداری  بهره 
پیگیری  با  کرد:  مطرح  و  اعالم  اسفراین  فرماندار 
مدیرکل راه و شهرسازی استان و قول اختصاص 

اعتبار از منابع 2 شهرستان اسفراین و شیروان و 
مهم  این  استانی  اعتبارات  سرجمع  از  مساعدت 

بناست عملیاتی و اجرا شود.
آن طور که او گفت گویا مناقصه برگزار شده است 
و با آغاز عملیات اجرایی آن عملیاتی شدن اتصال 
به  بیشتری  شتاب  و  سرعت  شیروان  به  اسفراین 

خود خواهد گرفت.



جزئیات تازه از سریال »سلمان فارسی«

منطقه  همچنین  و  کوهستانی  مناطق  دمشق،  های  بیابان  از  بخشی  ضیغمی- 
به آن اشاره می شود در لوکیشن  اورشلیم که در داستان سریال »سلمان فارسی« 

تصویربرداری   ۹۹ سال  طی  غزالی  شهرک  و  نور  شهرک  شاهرود،  همچون  هایی 
خواهد شد.مشاور رسانه ای سریال »سلمان فارسی« به کارگردانی »داوود میرباقری« 
گفت: فیلم برداری سریال در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا هنوز آغاز نشده است 
و  شود  می  آغاز  شاهرود  از  احتمااًل  سریال  این  تصویربرداری  و  شروع  زودی  به  و 
از لوکیشن های سریال در همین شهر ضبط خواهد شد.»احسان  بخش عمده ای 
و  دمشق  های  بیابان  به  مربوط  های  صحنه  از  ای  عمده  بخش  افزود:  بکایی«  ناظم 
همچنین صحنه های مربوط به اورشلیم قرار است در شاهرود تصویربرداری شود.

وی ادامه داد: بخش دیگری از لوکیشن های سریال »سلمان فارسی« در شهرک 
نور در جاده قم-تهران تصویربرداری می شود.به گفته وی، همچنین بخشی از 
شد. خواهد  تصویربرداری  غزالی  شهرک  در  نیز  دمشق  به  مربوط  های  صحنه 

طالقم بده به خاطر گربه ها

محمدعلی  کارگردانی  به  ها«  گربه  خاطر  به  بده  »طالقم  سینمایی  فیلم  در 
سجادی، رضا موالیی، مریم همتیان، جالل الدین ترابی و شیرین ولی پور 

ها«  گربه  خاطر  به  بده  »طالقم  نامه  فیلم  کنند.  می  بازی 
براساس یک رخداد واقعی توسط محمدعلی سجادی به 
زوجی  زندگی  داستان  فیلم  این  است.  درآمده  نگارش 
کنند  می  مراجعه  دادگاه  به  که  کند  می  روایت  را  جوان 
برای  ها  آن  اصلی  دلیل  دهند.  می  طــالق  تقاضای  و 

هستند.»سولماز«،  ها  گربه  تنها  جدایی  این 
»تمرین برای اجرا«، »مخمصه«، »تردست«، 
ــری«، »رنــگ  ــی ــده«، »جــنــایــت«، »اث ــوری »ش
»بازیگر« و »مهره« ساخته  شب«، »شیفته«، 

های سینمایی سجادی هستند.

فاطمه گودرزی

این هنرمند که اصالتًا بروجردی است 1۹ تیر 1342 در تهران 
به دنیا آمد. »فاطمه گودرزی« با بازی در سریال »دردسرهای 
است.  الیقی  هنرپیشه  طنز  عرصه  در  داد  نشان  والــدیــن« 
تلویزیونی  مجموعه  ــا  ب  1367 ســـال  از  گــــودرزی 
»گالش های مادربزرگ« کار هنری اش را شروع کرد. 

او در سال 136۹ با بازی در فیلم »به خاطر همه 
فعالیت  محمدین«  »رجب  از  کاری  چیز« 

اش را در سینما آغاز کرد. وی با بازی 
بمانم«  زنده  »می خواهم  فیلم  در 
عرصه  در  را  توانایی هایش 
نشان  خوبی  به  بازیگری 

داد. 

تعویق اکران نسخه جدید 
»ایندیانا جونز«

نسخه  اکران  زمان  تا  نکرد  رحم  هم  جونز«  »ایندیانا  به  کرونا 
قرار  این  از  پیش  که  این  بیفتد.با  تعویق  به  فیلم  این  جدید 
بود »ایندیانا جونز5« به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، نهم 
جوالی 2۰21 )18 تیر 14۰۰( اکران شود، کمپانی دیزنی 
کلید  زمان  که  کرونا  شیوع  دلیل  به  گرفته  تصمیم 
خوردن این فیلم را هم به عقب انداخته، نمایش 
را  معمایی  و  ماجراجویانه  اکشن  این  عمومی 
به   )14۰1 مــرداد   7(  2۰22 جــوالی   2۹ تا 
تعویق بیندازد. »ایندیانا جونز5« هنوز عنوان 

مشخصی ندارد. 

  نمای دور    تولد ماه   تازه های سینما  میز مصاحبه  

 »آخر خط« نخستین تجربه حرفه ای تان 
در عرصه سریال سازی محسوب می شود. 

درباره انتخاب و تعامل تان با »علی 
مسعودی« بگویید و این که چه 

شد به انتخاب او رسیدید؟
 من و علی مسعودی روی 
طرح و فیلم نامه دیگری 
کار می کردیم که بعد 
قطعی  سفارش  از 
ــط« بــه او  »آخـــر خ
و  دادیــم  پیشنهاد 
داد  ارائــه  را  طرح 
تصویب  از  بعد  و 
طـــرح، نــگــارش را 
در  و   کـــرد  شـــروع 
فیلم  از  نیمی  ماه   3
نامه تولید شد. با تایید 
پیش  نــامــه،  فیلم  اداره 
را  نگارش  ــه  ادام و  تولید 
انجام  هــمــزمــان  طــور  بــه 
خوبی  همکاری  دادیــم. 
تولید  حــوزه  در  و  هم  با 
ــی  ــوب ــتـــرکـــات خ مـــشـ

داشتیم.
 عالوه بر فیلم نامه آن 
چه در یک اثر نمایشی 

اهمیت دارد تیم 

بازیگری است. در سریال تان انتخاب های تان 
درست است و رنگین کمانی از بازیگران طنز 

خوب را دارید.
و  تولید  گروه  در  دیکتاتوری  بازیگران  انتخاب  در  کاًل 
تهیه وجود نداشت و همه انتخاب ها با همفکری اتفاق 
افتاد. برای انتخاب نقش های سیامک و فرامرز خیلی 
تست گرفتیم و بازیگران مختلفی تست دادند و در ابتدا 
های  گزینه  جزو  فر  جمشیدی  عباس  و  صبوری  علی 
در  خاصی  خونسردی  صبوری  علی  نبودند.  ما  اصلی 
بازی اش دارد و او را انتخاب کردیم. از آن سو سازمان 
برای  معروفی  و  خوب  طنز  بازیگران  که  داشت  تاکید 
این دو نقش انتخاب کنیم که تستی مشترک از آقایان 
صبوری و جمشیدی فر گرفتیم و دیدیم می توانند زوج 
هنری خوبی باشند، هم از لحاظ تیپ و هم بازی های 
شخصی، چون یکی قدش بلند و دیگری کوتاه بود و در 

نهایت آن ها را انتخاب کردیم.
آیا آن طور که گفته می شود علی صبوری را 

طبق تعهد 10 ساله ای که با سازمان دارد 
انتخاب کرده اید یا خیر؟

با  را  ــراردادش  قـ سریال  پخش  از  قبل  صبوری  علی 
او موظف  ما قراردادی داشتیم که  اول  سازمان بست. 
بود هر کلیپی که برای اینستاگرام تولید می کند ابتدا 
طرحش را برای من ارسال کند و با هماهنگی ما و تایید 
مدیران شبکه آن را می ساخت. بعد زمانی که قرار بود 
در  هایی  بحث  کند  پخش  اینستاگرام  در  را  ها  کلیپ 
این که  به خاطر  آمد  به وجود  از لحاظ قانونی  سازمان 
بازیگران  کردن  بزرگ  گونه  این  خورده  زخم  سازمان 

این  ســوم  شبکه  جــوان  مدیر  نگرش  اســت.  وارد  تــازه 
بود که برای این که این اتفاق نیفتد قراردادی با علی 
است  المللی  بین  قــرارداد،  البته  شود.  بسته  صبوری 
با  بلکه  بازی  تنها در عرصه  نه  یعنی در همه جای دنیا 
خبرنگارانی که جلوی دوربین می روند هم این قرارداد 
را می بندند. البته علی صبوری قرارداد محدود کننده 
کنندگان  تهیه  چون  است  خودش  نفع  به  و  نبسته  ای 
او  با  توانند  می  و  اســت  راحــت  شــان  خیال  هم  دیگر 
قرارداد ببندند. او می تواند در سینما فعالیت کند فقط 
نباید کارهای پرریسکی انجام دهد و اگر می خواهد در 
باید  را  کارهایش  همچنان  کند  فعالیت  مجازی  فضای 

سازمان چک کند.
چه شد که پذیرفتید علی مسعودی عالوه بر 
کارگردانی و نگارش فیلم نامه در سریال خود 

بازی کند؟
علی مسعودی دوست داشت نقش مدافع حرم را بازی 
دشوار  کرد  می  کارگردانی  هم  خودش  چون  اما  کند 
گذشت  از  بعد  شود.  بازی  وارد  ابتدا  از  شد  نمی  و  بود 
زمان و هماهنگ شدن گروه کارگردانی، مدیر تولید و 

دستیارها، نقش دکتر مسلمی را بازی کرد.
 سریال به معضل بیکاری و کسب درآمد و 

مشکالت کنونی جوانان در جامعه می پردازد و 
2 شخصیت سیامک و فرامرز در قصه خودشان 

را به هر دری می زنند که درآمد کسب کنند.
البته  آورند  در  پول  نحوی  هر  به  دارند  دوست  دو  این   
نه با کار اصولی و درست و حسابی؛ حاال امروز فضای 
تا  اینستاگرام است و یک روز دیگر چک نقد می کنند 

نمی  قانون  و  قواعد  روی  از  ها  آن  یعنی  درآورنــد  پول 
خواهند پول درآورند.

دلیل استقبال بینندگان را از سریال خود در 
چه می دانید؟

بینندگان  شکر  را  خدا  و  دارد  عمومی  فضای  سریال 
نمونه  توانند  می  مردم  یعنی  است  کرده  پیدا  را  خود 
ببینند،  خود  محله  در  یا  خانه  فضای  در  را  ها  آدم  این 
با مشکالت، دغدغه ها و نگاه ها همذات پنداری کنند 
و این که برخی افراد مسن از فضای مجازی اطالعات 
برخورد  فضا  این  با  چگونه  که  را  موضوع  این  و  ندارند 
کنند در سریال گنجاندیم. خوبی سریال این است که 
در  شویم؛  می  جدید  فضای  یک  وارد  قسمت  چند  هر 
چند قسمت فرامرز و سیامک به دنبال کار ماساژ و بعد 
و بعد وارد  اداری رفتند که موفق نشدند  به دنبال کار 

زندان شدند، سپس وارد فضای مهاجرت می شوند.
چه چالش هایی در ساخت این سریال 

داشتید؟
»آخر خط« کار سخت و پرلوکیشنی بود. تغییر لوکیشن 
های  پالن  سویی  از  و  داشــت  زیــادی  زحمت  ما  بــرای 
همه  که  داریم  را  فرودگاه  پالن  و  داشتیم  پربازیگری 
های  بخش  درآوردن  و  دارنــد  حضور  آن  در  بازیگران 

جنگی سریال هم سختی های خودش را داشت.
ناگفته این گفت و گو برای خوانندگان ما.

طرح و ایده فیلم نامه ای طنز را به سیما فیلم و شبکه دادم 
سریال  مردم  امیدوارم  برسیم.  نتیجه  به  امیدوارم  که 
سختی  دوران  در  و  ببینند  و  باشند  داشته  دوست  را 
باشند. داشته  خوشی  لحظات  کنند  می  سپری  که 

مریم ضیغمی- آثار نمایشی طنز همیشه به مذاق مخاطب خوش می آید و بینندگان پر و پا قرصی دارد، به خصوص در روزها و شب های گرم تابستان که مردم سعی می کنند به دلیل شیوع »کرونا ویروس« کمتر 
از منزل خود خارج شوند. شبکه سوم سیما با پخش 2 سریال طنز مخاطبان را در شب های گرم تیر پای جعبه جادویی نشانده است؛ یکی سریال »افسانه هزار پایان« ساخته شهاب عباسی و دومی سریال »آخر 
خط« علی مسعودی. »آخر خط« سریالی پر لوکیشن با رنگین کمانی از بازیگران موفق و امتحان پس داده طنز توانسته از زمان پخش خود تاکنون نظر بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کند. این سریال داستان 

دو پسرخاله را روایت می کند که برای کسب درآمد دست به هر کاری می زنند. در گفت و گوی پیش روی تان با »سیدمجید میرخان« تهیه کننده این سریال درباره پشت پرده ساخت »آخر خط«  همکالم شدیم.

حکایت های »میرخان«  از پشت پرده یک سریال طنز

»آخر خط« 
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