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آب گرفتگی قصه  بی انتها در بجنورد

شنا در یک بولوار

 عریضه شورا 
به دادستانی

موضوع سد معبر در بجنورد روز گذشته در صحن شورای اسالمی شهر نقد و بررسی شد 
از  جدید  دادستان  با  دیدار  نخستین  در  تا  گرفت  قرار  شهر  شورای  کارتابل  در  پایان  در  و 
گذشته در  روز  صبح  ما،  خبرنگار  گزارش  به  شود.  گرفته  کمک  معضل  این  رفع  برای  وی 
جلسه شورای اسالمی شهر بجنورد عالوه بر بررسی برخی امور شهرسازی با حضور معاون 

شهرسازی شهرداری معضل قدیمی سد معبر در بجنورد نقد و ...

 یادداشت 

گالیه سهام داران 
زهره اسدی- این روزها در هر جمعی حضور پیدا می کنید، بورس بحث داغ 
آن هاست، یکی می گوید »شستا« بخریم و دیگری از بسته شدن »دارا یکم« و... 
را  بازار  و  اند  شده  بورس  بازار  کارشناس  البته  هم  ها  برخی  گوید،  می  سخن 
تحلیل می کنند و می گویند که باید سهم های مرتبط با حوزه مسکن را بخریم، 

یکی »سبزاوا« را تبلیغ می کند و دیگری »کهرام« را...

۳



بجنورد  در  معبر  ســد  مــوضــوع  آگــاهــی-  محمد 
و  نقد  شهر  اسالمی  شورای  صحن  در  گذشته  روز 
بررسی شد و در پایان در کارتابل شورای شهر قرار 
گرفت تا در نخستین دیدار با دادستان جدید از وی 
برای رفع این معضل کمک گرفته شود. به گزارش 
شورای  جلسه  گذشته در  روز  صبح  ما،  خبرنگار 
امور  برخی  بررسی  بر  عالوه  بجنورد  شهر  اسالمی 
شهرداری،  شهرسازی  معاون  حضور  با  شهرسازی 
بررسی  و  نقد  بجنورد  در  معبر  سد  قدیمی  معضل 

شد. 
این  که  بود  شــورا  عضو  نخستین  هاشمی«  »زهــرا 
خیابان  در  معبر  سد  به  اشاره  با  و  کرد  باز  را  بحث 
حصاری،  منصور  شمالی،  بهشتی  شهید  هــای 

شرقی  )ره(  خمینی  امام  بولوار  و  معصوم  حسینی 
افزود: مطابق قانون پیاده رو در مالکیت شهرداری 
اختیار  در  شــهــرداری  ــودروی  خ  57 اکنون  هم  و 
همواره  عمل  در  امــا  اســت  معبر  سد  و  اجراییات 
شهید  خیابان  در  کسبه  که  کنیم  می  مشاهده 
بهشتی شمالی یا منصور حصاری پیاده رو را تصرف 
کرده و در مواردی حتی موجب سلب امنیت بانوان 
توسط  معابر  و  روها  پیاده  اشغال  به  وی  اند.  شده 
افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  اتومبیل  های  بنگاه  برخی 
معابر  در  اتومبیل  هــای  بنگاه  خــودروهــای  پــارک 
حسینی  خیابان  و  شده  تبدیل  عــادی  کار  یک  به 
فروشان  پرنده  همچون  صنوفی  اشغال  به  معصوم 
درآمده است اما حرکت موثری از سوی شهرداری 

برای رفع این سد معبرها دیده نمی شود. در ادامه 
خواستار  بجنورد  شهر  شورای  عضو  دیگر  »امانی« 
آموزش کسبه در این زمینه شد و گفت: برای تغییر 
رفتار کسبه و ایجاد یک ُنرم اجتماعی آموزش باید 
در اولویت قرار گیرد اما تاکنون چقدر برای آموزش 
خصوص  این  در  وی  ایم؟  کرده  هزینه  شهروندان 
پروانه  تمدید  هنگام  کسبه  بــرای  تا  داد  پیشنهاد 

کسب آموزش در نظر گرفته شود. 
راه در بجنورد  پیاده  نبود  به موضوع  نیز  »موسوی« 
ویژه  مسیر  شهرها  از  بسیاری  در  گفت:  و  پرداخت 
است  شده  گرفته  نظر  در  پیاده  عابران  تردد  برای 
برای  مسیری  چنین  انتخاب  پیش  ها  ســال  از  و 
داد:  ادامه  وی  نشد.  عملی  اما  شد  مطرح  بجنورد 
تمام  در  مشهد  همچون  شهرهایی  در  اکنون  هم 
جمله  از  اختصاصی  بــازارهــای  روز  هفته،  طــول 
جمعه بازار خودرو یا کتاب و غیره وجود دارد اما در 

بازاری  دو  بازار،  شنبه  پنج  و  بازار  دوشنبه  بجنورد 
جاها  آن  در  توانند  می  فروشان  دست  که  هستند 

اقدام به فروش اجناس شان کنند. 
برخورد  بیشترین  اکنون  هم  که  این  بیان  با  وی 
اقدام  معبر  سد  که به  ای  کسبه  جای  به  معبر  سد 
کرد:  تصریح  اســت،  فــروشــان  دســت  با  کنند  می 
که  داشتند  وجود  شهر  در  گاراژهایی  گذشته  در 
فروشان  دست  تجمع  محل  روز  بازار  یک  همچون 
اگر  و  ندارند  وجــود  گــاراژهــا  ایــن  دیگر  امــا  بودند 
معبر  سد  معضل  رفع  باعث  توانند  می  شوند  احیا 
از سوی دست فروشان شوند. در پایان این مباحث 
از  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  »محمدی« 
یکی از کارکنان دفتر شورا خواست این موضوع را 
در کارتابل شورای شهر قرار دهد تا در روز دیدار با 
در  قضایی  همراهی  برای  بجنورد  جدید  دادستان 

برخورد با سد معبر بررسی شود.

IIبیمهIازIگالیه
بیمه  دارای  و  فرهنگی  بازنشسته  همسرم  و  من 
مشکل  درمــان  برای  مشهد  به  هستیم،  تکمیلی 
بیمه  که  اکنون  کردیم،  مراجعه  همسرم  بینایی 
را  فاکتورها  کند،  پرداخت  را  ویزیت  هزینه  باید 
برگشت زده و اعالم کرده به دلیل این که پزشک 
دارویی را تجویز نکرده است، این هزینه پرداخت 
جهت  بارها  ما  که  است  حالی  در  این  شود.  نمی 
برای  همسرم  بینایی  مشکل  و  وضعیت  بررسی 
معاینه مراجعه کرده ایم و پزشک دارویی را تجویز 
نکرده است. آیا این شیوه عملکرد بیمه ها درست 

است؟

IIترشیدهIشیر
با این که تاریخ تولید شیر پاکتی که از مغازه خریدم 

همان روز بود اما ترش و فاسد شده بود.

IIجاجرمIکنارگذرIروشنایی
فضای سبز کنارگذر شهر جاجرم به روشنایی نیاز 

دارد. لطفًا شهرداری به این موضوع توجه کند.

IIپارکIجایIنبود
های  فروشگاه  برخی  مقابل  در  پارک  جای  نبود 
بـــزرگ مــوجــب ایــجــاد تــرافــیــک در بــجــنــورد می 
در  که  هایی  فروشگاه  پارکینگ  بــرای  چرا  شــود. 
حاشیه خیابان های پر رفت و آمد احداث شده اند، 
تدبیری اندیشیده نمی شود؟ ازدحام و شلوغی در 

این خیابان ها آزار دهنده است.
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و  است  سامان  سرو  بی  همچنان  مرغ  بازار  وضعیت 
مرغدارانی  شد  اعالم  ای  جلسه  در  شنبه  که  این  با 
مرغ  سهمیه  چه  چنان  دارند،  را  مرغ  توزیع  نوبت  که 
به دستگاه قضا  توزیع نکنند  بازار  را در  تولیدی خود 
معرفی می شوند اما مرغداران در برخی شهرستان ها 
از قانون تمکین نکردند و این امر موجب تعطیلی مرغ 
شیروان  جمله  از  ها  شهرستان  برخی  های  فروشی 
از  بسیاری  که  بود  اندک  قدر  آن  توزیعی  مرغ  یا  شد 
مرغ فروشی ها نتوانستند مغازه خود را باز کنند و این 

امر مردم را بالتکلیف و نگران کرد.
بــرای  مرغی  کــه  هایی  مــغــازه  در  مــرغ  گذشته  روز 
فروختن وجود داشت در شهرستان شیروان با قیمت 
دیگر  روز  یک  تا  شد  فروخته  تومان   100 و  هزار   16

هم به نرخ مصوب آن بی توجهی شود.
تصمیم  دلیل  به  گفت:  استان  کشتارورزان  نماینده 

های  کشتارگاه  از  کشاورزی  جهاد  سازمان  نادرست 
تامین  به  مجاز  کشتارگاه  یک  فقط  استان  در  موجود 
که  این  با  شنبه  افــزود:  چی«  شد.»جین  استان  مرغ 
مرغ را با قیمت باال از دیگر استان ها تامین و کشتار 
کشاورزی  جهاد  شب   11 ساعت  امــا  بودیم  ــرده  ک
تامین  را  استان  نیاز  کشتارگاه  یک  فقط  کرد  اعالم 
کشتار  های  مرغ  اکنون  که  این  بیان  با  وی  کند.  می 
مانده  باقی  سردخانه  در  کشتارگاه  ها  دیگر  شــده 
است، خاطرنشان کرد: کشتارگاه مذکور مرغ خود را 
از دیگر استان ها تهیه کرده بود و هزار و 850 تومان 
بازار عرضه کرد و بابت هر کیلو مرغ نیم  ارزان تر در 
کیلو سویا به این کشتارگاه اختصاص داده شد تا ضرر 

و زیان هایش جبران شود.
در  مــرغ  تن   ۲6 تنها  گذشته  روز  ــرد:  ک اضافه  وی 
و  شد  توزیع  آشخانه  در  کم  خیلی  مقدار  به  و  بجنورد 

شیروان  و  جاجرم  و  گرمه  اسفراین،  جرگالن،  و  راز 
توزیع مرغ نداشتند.

با  این میان رئیس سازمان جهادکشاورزی گفت:  در 
این که مرغداران مکلف به عرضه مرغ به نرخ مصوب 
شده بودند اما به دلیل اختالف قیمت با استان های 
به  با نرخ مصوب تحویل ندادند  را  همجوار مرغ شان 
همین دلیل با یکی از کشتارگاه  ها که اعالم آمادگی 
نیاز  مورد  مرغ  تن   ۴0 تا  کردیم  هماهنگ  بود  کرده 
گذشته  روز  ــزود:  اف کند.»یوسفی«  تأمین  را  استان 
عالوه بر این کشتارگاه، کشتارگاه های دیگر مقداری 
بازار  در  مشکلی  و  کردند  توزیع  مصوب  نرخ  با  مرغ 
نداشتیم. وی خاطرنشان کرد: این روزها قیمت مرغ 
در کشور افزایش یافته است به طوری که روز گذشته 
قیمت هر کیلو مرغ زنده در مشهد 11 هزار و 800 
تومان و در گنبد 11 هزار و 500 تومان بود در حالی 

 10 کیلویی  نرخ  با  مرغ  عرضه  به  را  مرغداران  ما  که 
در  داد:  ادامه  وی  کردیم.  مکلف  تومان   150 و  هزار 
مقداری  موضوع  این  به  حساسیت  شمالی  خراسان 
زیاد شده است و اگر به تولید کنندگان در این بخش 
متضرر  بعدی  مراحل  در  است  ممکن  بیاوریم  فشار 
کرد:  خاطرنشان  »یوسفی«  کند.  افت  تولید  و  شوند 
در حالی که در سال جهش تولید هستیم باید انگیزه 
وی  کنیم.  برخورد  تخلفات  و  ها  انحراف  با  و  ایجاد 
یک  توسط  استان  مــرغ  تن   ۴0 تامین  کــرد:  اظهار 
کشتارگاه فقط برای یک روز بود و برای روزهای دیگر 
نرخ  به  را  مرغ  باید  است  شان  نوبت  که  مرغدارانی 
از آن جایی که  مصوب تحویل دهند.وی اضافه کرد: 
قیمت مرغ در قوچان ۳ هزار تومان در هر کیلو بیشتر 
است گاهی مرغ از استان به آن جا قاچاق می  شود که 

باید با مدیریت درست مانع این تخلفات شویم.
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پرواز بلبشوی مرغ

عریضه شورا به دادستانی

آب گرفتگی قصه بی انتها در بجنورد

شنا در یک بولوار
گرفتگی  آب  سبب  گذشته  روز  ظهر  شدید  بارش 
ویژه  به  بجنورد  شهدای  متری   ۳۲ بولوار  شدید 
در  مــا،  خبرنگار  ــزارش  گ به  شــد.  نشاط  چــهــارراه 
مانند  دیگر  چند  هر  گذشته  روز  شدید  بارندگی 
سابق هسته مرکزی بجنورد از جمله میدان کارگر 
 ۳۲ بــولــوار  امــا  نشد  گرفتگی  آب  ــار  دچ شهید  و 
متری شهدا به طور کامل دچار آب گرفتگی و تردد 
ما  خبرنگار  گــزارش  شد.  مختل  آن  در  خودروها 
حاکی است: در چهار راه نشاط این بولوار معروف 
به بولوار شهربازی میزان آب گرفتگی به اندازه ای 
بود که الستیک خودروها به طور کامل زیر آب می 

رفت.
در این بولوار با توجه به این که جوی ها ظرفیت آب 
های جاری را نداشتند با خروج آب، زباله های آن 
خبر  این  تنظیم  لحظه  تا  می شدند.  بولوار  وارد  ها 
این  احتمالی  های  خسارت  از  گزارشی  مسئوالن 

بارش شدید ارائه نکردند.

آخرین وضعیت راه اندازی ناحیه صنعتی 
در صفی آباد 

واگذاری فقط 5 هکتار زمین
اراضــی  هکتار   ۴۲ از  هکتار   5 فقط  نجفیان- 
صنعتی ۲ ناحیه صنعتی در اسفراین واگذار شده 
صنعتی  هــای  شهرک  شرکت  مدیرعامل  ــت.  اس
امکان  افــزود:  خبر  این  اعالم  با  شمالی  خراسان 
صفی  در  صنعتی  ناحیه  انــدازی  راه  برای  سنجی 
ریزی  برنامه  و  توسعه  شــورای  مجوز  و  انجام  آبــاد 
نیاز  مــورد  استعالمات  و  دریافت  تهران  و  استان 
بخشدار  داد:  ادامــه  اســت.»وحــدت«  شده  گرفته 
منطقه بام و صفی آباد باید مصوبه مکان مورد نظر 
را از کارگروه امور زیربنایی استان دریافت کند که 
شرکت  مجموعه  و  بخشدار  مکاتبه  با  است  امید 
شهرک های صنعتی خراسان شمالی در نخستین 
و  موضوع  طرح  زیربنایی،  امــور  کارگروه  نشست 

تصویب شود. 

۳۱ میلیون جریمه شد

رستوران متخلف
گران  خاطر  به  رســتــوران  یک  مالک   صدیقی- 
فروشی به پرداخت ۳1 میلیون ریال جریمه محکوم 
تعزیرات  مدیرکل  »سیدالموسوی«  گفته  به  شد. 
صنعت،  اداره  گــزارش  بر  مبنی  استان  حکومتی 
رســتــوران  یــک  مالک  بجنورد،  تــجــارت  و  معدن 
تعزیرات  به  کــرد  می  ــدام  اق فروشی  گــران  به  که 
شد.  تشکیل  ــاره  ب ــن  ای در  ای  پــرونــده  و  معرفی 
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

تأسیس فروشگاه 
اسالمی در بجنورد

 ۲۳ که   8575 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1۳57 بهمن 
در  اسالمی  فروشگاه  تأسیس  از   ۳ صفحه 
می  مطلب  این  در  اســت.  داده  خبر  بجنورد 
تامین  که  اسالمی  فروشگاه  »یــک  خوانیم: 
در  است  بجنورد  مردم  اولیه  مایحتاج  کننده 
استقبال  مورد  که  شد  افتتاح  شهرستان  این 
این  اجناس  نرخ  تفاوت  گرفت.  قــرار  اهالی 
فروشگاه با سایر فروشگاهها بی نهایت ]زیاد[ 
است و مردم در صف های منظم وسایل مورد 
می  تهیه  اسالمی  فروشگاه  از  را  خود  لــزوم 
فروشگاه  چند  است  قرار  اطالع  طبق  کنند. 
دایــر  ــزودی  بـ شهر  مختلف  نــقــاط  در  دیــگــر 

گردد.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

تحقیقات  مرکز  ایجاد  مصوبه  از  سال   10 اســدی- 
اجــرای  از  هنوز  و  گــذرد  می  استان  در  هواشناسی 
مصوبه خبری نیست. این در حالی است که ایجاد ۳ 
مرکز هواشناسی در کشور شامل البرز، قم و خراسان 
شمالی همزمان آغاز شد و بیش از ۴ سال از افتتاح ۲ 
مرکز در آن استان ها می گذرد اما  خراسان شمالی 
در  است.  مرکز  این  اندازی  راه  نخست  گام  در  هنوز 
خراسان  هواشناسی  کل  اداره  معاون  بــاره  همین 

عدم  کرد:  اعالم  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شمالی 
این  اندازی نشدن  راه  اعتبار مشکل اصلی  تخصیص 
مرکز در استان است، با این که این موضوع هر سال 
در برنامه های عملیاتی این اداره درج می شود اما به 

آن اعتبار اختصاص پیدا نمی کند.
»فارابی« با بیان این که تاکنون بیش از ۲00 مکاتبه 
ادامه  است،  شده  انجام  مرکز  این  انــدازی  راه  برای 
منجر  کل  اداره  از  استاندار  بازدید  گذشته  سال  داد: 

به اختصاص زمینی در ارکان شد اما احداث مرکز در 
گرو تامین اعتبار 15 میلیارد تومانی است و هیچ گاه 
تامین اعتبار نشد.وی با بیان این که محل اختصاص 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  و  است  استانی  اعتبار  این 
ریزی باید اعتبار مورد نظر را اختصاص دهد، افزود: با 
این حال با بازدید از استان قرار شد در فاز اول، طرح 
میلیارد   ۳ با  هواشناسی  کل  اداره  ساختمان  توسعه 
دلیل  به  نیز  طرح  این  که  شود  انجام  اعتبار  تومان 
»تاج  دکتر  سفر  در  و  نشد  اجرا  اعتبار  نشدن  تامین 
بخش« رئیس سازمان هواشناسی ایران، کلنگ آن به 

زمین خواهد خورد.
احداث  اولیه  مطالعات  که  این  بیان  با  مسئول  این 
مرکز تحقیقات و برخی اقدامات اولیه آن با ۴0 تا 50 

اظهارکرد:  است،  شده  انجام  اعتبار  تومان  میلیون 
های  پژوهش  هــا،  استان  تمام  در  تحقیقات  مرکز 
که  کند  می  مدیریت  را  هواشناسی  ادارات  کاربردی 

این امر در استان انجام نمی شود.
دارای  شــدت  به  کل  اداره  ایــن  که  ایــن  بیان  با  وی 
اداره کل  محدودیت های فیزیکی است، اعالم کرد: 
مونیتورینگ،  پایش،  مرکز  فاقد  استان  هواشناسی 

پردازش داده و مدیریت بحران و اتاق سرور است.
قم  البرز،  مانند  دیگر  هــای  استان  داد:  ــه  ادام وی 
تاسیس  تــازه  هــای  استان  از  که  جنوبی  خراسان  و 
مرکز  دارای  بـــودن،  ــوردار  ــرخ ب دلیل  بــه  هستند، 
از داشتن  اما استان ما  تحقیقات هواشناسی هستند 

این مرکز بی بهره مانده است.

در حالی که اعتبارات مصوب فراوان است؛

استان را از این نمد کالهی نیست
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همکاران 
زیادی در 

صنوف 
مختلف داریم 
که هیچ کدام 

تسهیالت 
کرونایی به 
دست شان 

نرسیده است 
در حالی که 

همه به دلیل 
بحران مالی 

شدید  به  این 
تسهیالت  
نیاز داریم

 اصناف مجروح کرونا 
سرگردان تسهیالت

شیری

در حالی که مرحله اول پرداخت تسهیالت 
برای  نام  ثبت  و  قبل  ماه  یک  از  کرونایی 
شــروع  گذشته  هفته  از  هــم  دوم  مرحله 
به  استان  در  تسهیالت  این  هنوز  اما  شده 
کارگاه ها و بنگاه هایی که کارکنان آن ها 
از  بسیاری  و  است  نرسیده  هستند،  بیمه 
کارآفرینان از این که با داشتن تمام شرایط 
هنوز موفق به دریافت تسهیالت نشده اند 
ها  آن  به  تسهیالت  این  شاید  که  نگرانند 

پرداخت نشود.
می  کارآفرینان  از  یکی  خصوص  همین  در 
شده  اعــالم  شرایط  تمام  که  این  با  گوید: 
و  دارم  را  کرونایی  تسهیالت  دریافت  برای 
مدارک الزم را ارائه داده ام اما هنوز موفق 

به دریافت تسهیالت نشده ام.
از  ــودش  خـ گفته  ــه  ب ــه  ک ــن  ــری ــارآف ک ایـــن 
پرداخت  در  دار  اولــویــت  اصــنــاف  جمله 
با  افزاید:  می  اســت،  کرونایی  تسهیالت 
و  تعطیل  ها  قنادی  کرونا  ــروس  وی شیوع 
بسیاری از کارگران هم بیکار شدند و طی 
هیچ  اردیبهشت  و  فروردین  اسفند،  ماه   3
درآمدی نداشتیم و هم اکنون به دلیل نبود 
مردم،  نگرانی  همچنین  و  جشن  مجالس 

این صنف نیمه تعطیل است.
که  ایــن  بــه  توجه  بــا  کند:  مــی  اظــهــار  وی 
اولویت  های  صنف  جمله  از  قنادان  صنف 
اما  هستند  تسهیالت  پرداخت  بــرای  دار 
هنوز هم تکلیف ما برای دریافت تسهیالت 

مشخص نیست.
پزی  کله  صنف  در  کــارآفــریــنــان  از  یکی 
محل  این  از  ما  درآمــد  تنها  گوید:  می  نیز 
شیوع  زمان  از  ما  مشتریان  تعداد  و  است 
از یک چهارم هم کمتر شده  کرونا تاکنون 
برای  حمایتی  برنامه  وقتی  بنابراین  است 
صنوف در نظر گرفته می شود باید از صفر 
شود  برطرف  بخش  این  در  مسئله  صد  تا 
تسهیالت  این  دریافت  برای  متأسفانه  اما 
گاهی  و  هستیم  مواجه  اگرهایی  و  اما  با 
به  باید  که  نیست  مشخص  ما  تکلیف  حتی 
بانک مراجعه کنیم  یا این که منتظر اعالم 

باشیم.  رئیس  انــدرکــاران  دست  سوی  از 
اتحادیه غذافروشان بجنورد نیز در این باره 
پرداخت  برای  راه  دو  که  این  با  گوید:  می 
اما  شده  گرفته  نظر  در  کرونایی  تسهیالت 
ثبت نام ها برای دریافت تسهیالت طی یک 

ماه اخیر نتیجه ای نداشته است.
عنوان  به  اگرچه  افزاید:  می  آبادی«  »علی 
توانستم  ــان  ــروش ــذاف غ اتــحــادیــه  رئــیــس 
دیگر  اما  کنم  دریافت  کرونایی  تسهیالت 
که  هایی  تماس  طی  اتحادیه  این  اعضای 
نشده  آن  دریافت  به  موفق  هنوز  داشتیم 
اند.وی با بیان این که درخصوص اصنافی 
اند،  زده  کار  ترک  شان  کارگران  برای  که 
اما  شود  می  اعطا  کارگران  به  تسهیالت 
کار  ترک  شان  کارگران  برای  که  اصنافی 
می  تعلق  خودشان  به  تسهیالت  اند  نزده 
نشده  آن  دریافت  به  موفق  هنوز  که  گیرد 

اند.
برای  که  کارگرانی  به  کند:  می  اظهار  وی 
شان ترک کار زدیم تسهیالت تعلق گرفت 
دریافت  به  موفق  هنوز  اتحادیه  اعضای  اما 

تسهیالت در این بخش نشده اند.
هم  بجنورد  پزان  شیرینی  اتحادیه  رئیس 
در این باره می گوید: در حالی که قنادان 
در اولویت پرداخت تسهیالت قرار دارند و 
ویروس  شیوع  محل  از  را  آسیب  بیشترین 

ماه  یک  از  پس  اما  اند  شده  متحمل  کرونا 
صنف  ــن  ای بــه  تسهیالتی  هنوز  پیگیری 

پرداخت نشده است.
هایی  پیگیری  طی  افزاید:  می  »رحمتی« 
بررسی  برای  ای  جلسه  گفتند  داشتیم  که 
متقاضیان  کردند  اعالم  بعد  و  گذاریم  می 
تکمیل  بــرای  و  اند  شده  معرفی  بانک  به 
مراحل دریافت تسهیالت به بانک مراجعه 
و  هستیم  ــم  ــردرگ س همچنان  ــا  ام کنید 

نتوانسته ایم تسهیالت دریافت کنیم.
از  دیــده  آسیب  کارآفرینان  از  دیگر  یکی 
به  اســت  شــده  مقرر  گوید:  می  نیز  کرونا 
ستاد  مصوبه  واسطه  به  که  هایی  کارگاه 
کارگر  هر  ازای  به  اند  شده  تعطیل  کرونا 
16 میلیون تومان تسهیالت پرداخت شود 

اما تاکنون تسهیالتی دریافت نکرده ایم.
وی اظهار می کند: با این که تعداد زیادی 
کوچک  های  بنگاه  در  استان  شاغالن  از 
کار می کنند و این کارگاه ها به دلیل تأثیر 
نقدینگی  مشکل  با  کرونا  ویــروس  مخرب 
اما تسهیالت کرونایی هنوز هم  اند  مواجه 

در اختیارشان قرار نگرفته است.
خودش  گفته  به  که  مرغ  تولیدکننده  این 
تعامل خوبی با بانک دارد، می افزاید: چند 
هفته قبل برای دریافت تسهیالت کرونایی 
ثبت نام کردیم اما وامی در اختیارمان قرار 

بانک  متولیان  گفته  به  بنا  و  است  نگرفته 
باید منتظر نتیجه سیستم باشیم.

وی می افزاید: همکاران زیادی در صنوف 
تسهیالت  ــدام  ک هیچ  که  داریــم  مختلف 
در  است  نرسیده  شان  دست  به  کرونایی 
حالی که همه به دلیل بحران مالی شدید 

به این تسهیالت نیاز داریم.
این  از  پیش  دولــت  شــود:  می  مدعی  وی 
کرونایی  تسهیالت  کــه  بــود  ــرده  ک ــالم  اع
در  شود  می  پرداخت  اردیبهشت  سوم  از 
حالی که تیر هم در حال اتمام است و هنوز 

تسهیالتی دریافت نکرده ایم.
اداره  اشتغال  توسعه  و  کارآفرینی  معاون 
خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 
اش  قبلی  ــای  ــوه گ و  گــفــت  در  شــمــالــی 
استان  در  نفر   196 و  هزار   11 بود:  گفته 
کــرونــایــی  تسهیالت  دریــافــت  مــشــمــول 
به  پرونده   850 و  هزار  تاکنون  که  هستند 
تومان  میلیون   138 و   میلیارد   26 ارزش 

به بانک معرفی شده اند.
ــود: سهم  ب ایــن گفته  بــر  ــالوه  ــی« ع ــاب »ارب
 210 تسهیالت  مــیــزان  ایــن  از  اســتــان 
میلیارد تومان است و در صورتی که جذب 
تسهیالت  توانند  می  باشند  داشته  خوبی 
ضعیف  جذب  در  که  را  هایی  استان  دیگر 

بوده اند نیز جذب کنند.

گزارش خربی 

چالش تولیدکنندگان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

شیری- بحث مالیات ارزش افزوده در سال های اخیر به یکی 
شده  تبدیل  تولید  بخش  در  اقتصادی  مشکالت  ترین  مهم  از 

است.
آزمایشی  شکل  به  شد  مقرر  و  تصویب   87 سال  در  قانون  این 
اجرا تا زیرساخت ها و بسترهای الزم برای اجرای دقیق فراهم 
قانون  این  و  نشده  ایجاد  ها  زیرساخت  این  تاکنون  اما  شود 
قانون،  این  ــرای  اج زمــان  همان  ــود.از  ش می  اجــرا  همچنان 
بسیاری از تولیدکنندگان به نحوه اجرای آن اعتراض داشتند و 
هنوز هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور با این مشکل مواجه 
مشکالت  بار  شرایطی  چنین  در  که  کنند  اظهارمی  و  هستند 
ناشی از اجرای این قانون برای تولیدکنندگان تشدید شده و 

آثار نامطلوبی روی فعالیت های شان گذاشته است.  
کنونی  اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  کنندگان  تولید  از  یکی 
در  ممکن  شکل  بدترین  به  قانون  این  متأسفانه  گفت:  کشور 
ایجاد  تولیدکنندگان  برای  را  زیــادی  مشکالت  و  اجرا  حال 
کرده است.وی افزود: براساس اخبار منتشر شده بیش از 65 
درصد مالیات ها از بخش تولید دریافت می شود در حالی که 
این  پرداخت  از  باال،  درآمدهای  میزان  با  صنوف  از  بسیاری 

مالیات معاف هستند.
یکی دیگر از تولیدکنندگان نیز گفت: تولیدکنندگان در زمان 
زمان  در  اما  می کنند  پرداخت  را  اولیه  مــواد  مالیات  تولید، 
مشکل  دچــار  اولیه  مــواد  مصرف  میزان  اثبات  و  حسابرسی 
محاسبه  برای  تولیدکنندگان  متأسفانه  افزود:  می شوند.وی 
مالیاتی  امور  سازمان  به  باید  افزوده  ارزش  مالیات  پرداخت  و 

تولیدی  کــاالهــای  در  اولیه  مــواد  میزان  چه  که  کنند  ثابت 
مشمول مالیات استفاده کرده اند.

ارزش  مالیات  حساب  تسویه  و  بار  یک  ماه   3 هر  پرداخت  وی 
افزوده برای تولیدکنندگان را یکی دیگر از مشکالت در فرایند 
مشکالت  دلیل  به  کــرد:  اظهار  و  دانست  قانون  این  اجــرای 
موجود در بازار، بخش زیادی از فروش ها نسیه است بنابراین 

پرداخت مالیات طی 3 ماه برای تولید کننده مقدور نیست.
که  این  بیان  با  نیز  شمالی  خراسان  مالیاتی  امــور  مدیرکل 
کنند،  نمی  پرداخت  را  افزوده  ارزش  مالیات  تولیدکنندگان 
از  و  را خریداری  اولیه  تولیدکننده مواد  اظهارکرد: وقتی یک 
بخواهد  که  ماه   3 طی  کند،  می  استفاده  انرژی  های  حامل 
اظهارنامه بدهد مشخص می کند که چه چیزهایی خریداری و 
چه میزان مالیات ارزش افزوده پرداخت کرده است تا مثاًل یک 
تن محصول تولید کند.»یعقوب نژاد« افزود: وقتی تولید کننده 
درصد   9 بفروشد  کننده  مصرف  به  را  محصولش  خواهد  می 
اولیه و  افزوده می گیرد و در نهایت مالیات خرید مواد  ارزش 
آب، برق و گاز را از آن کسر می کند و باقیمانده آن را به عنوان 
می  پرداخت  مالیاتی  امور  به  است  قانونی  روال  که  مالیات 
کند.وی اظهار کرد: مشکالت در بخش مالیات ارزش افزوده 
زمانی پیش می آید که تولید کننده کاال را از واسطه خریداری 
و  فرار مالیاتی فاکتور صادر نمی کند  برای  کند چون واسطه 

تولیدکننده با مشکل مواجه می شود.
و  کنند  خرید  قانونی  های  راه  از  که  افــرادی  داد:  ادامــه  وی 

فروش قانونی داشته باشند مشکلی نخواهند داشت.

یادداشت 

گالیه سهام داران

بحث  بورس  کنید،  می  پیدا  حضور  جمعی  هر  در  روزها  این 
از  دیگری  و  بخریم  »شستا«  گوید  می  یکی  هاست،  آن  داغ 
بسته شدن »دارا یکم« و... سخن می گوید، برخی ها هم البته 
کارشناس بازار بورس شده اند و بازار را تحلیل می کنند و می 
گویند که باید سهم های مرتبط با حوزه مسکن را بخریم، یکی 
دار  گیرو  در  را.  »کهرام«  دیگری  و  کند  می  تبلیغ  را  »سبزاوا« 
باال گرفتن تب بورس و بورسی شدن بسیاری از مردم برخی 
که  مشکالتی  دارند،  ها  کارگزاری  با  مشکالتی  داران  سهام 

گویا قرار نیست به آن ها پاسخ داده شود.
عرضه های اولیه مانند ویترین بازار بورس هستند و این روزها 
بسیاری از مردم با هدف مشارکت در خرید عرضه های اولیه  
به گرفتن کدهای بورسی اقدام می کنند، اما در آخرین عرضه 
اجازه  داران  سهام  که  این  با  ها  کارگزاری  برخی  اولیه  های 
انجام  را  به آن ها داده بودند، این خرید  را  اولیه  خرید عرضه 
ندادند و بسیاری از خرید این سهم جا ماندند. میزان زیادی 

اند  کرده  مراجعه  استان  در  ها  کارگزاری  نماینده  به  افراد  از 
معامالت  هسته  شده  اعالم  و  نداشته  ای  نتیجه  نیز  این  اما 
نیست.  ساخته  ها  آن  دست  از  کاری  و  است  داشته  مشکل 
کد  دریافت  برای  شهروندان  برخی  که  این  با  دیگر  سوی  از 
بورسی اقدام کرده اند و حتی از طریق سامانه سجام برای آن 
ها  کارگزاری  برخی  هنوز  اما  است  شده  صادر  کدبورسی  ها 
اطالعات ورود به سامانه خود را به این افراد نداده اند و مدت 
جواب  و  اند  مانده  کوچه  یک  خم  اندر  افــراد  این  که  هاست 

برخی کارگزاری ها نیز به آن ها شلوغ بودن سامانه است.
هر روز مشکلی جدید از تازه واردان و قدیمی های بازار بورس 
و  شود  نمی  باز  کارگزاری  سایت  روز  یک  شود،  می  شنیده 
روز دیگر گزینه دریافت و واریز وجه بسته می شود و همه این 
مشکالت بدون پاسخ و رسیدگی درست باقی می ماند و سهام 
نیز  درستی  پاسخ  ها  آن  به  که  سوال  کلی  و  مانند  می  داران 

داده نمی شود.
این روزها تقاضا برای خرید سهام شرکت ها و بورسی شدن 
نمایندگان  افــزایــش  ایــن  اقتضای  به  ــت،  اس یافته  افــزایــش 
کارگزاری ها نیز باید به فکر به روزرسانی خدمات خود باشند 

تا آسیبی به مردم و سرمایه های آن ها وارد نشود.

زهره اسدی
z.asadi@khorasannews.com



برنامه  های اوقات فراغت و فضای 
مجازی مدیریت شود

میم پرور- امام جمعه فاروج خواستار مدیریت و توجه ویژه به برنامه 
 ها و فعالیت های اوقات فراغت و فضای مجازی توسط اولیا و مربیان 
شد. حجت االسالم »نوروزی« با بیان این مطلب در چهل و هفتمین 
جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، افزود: ضروری است 
های  فعالیت  مشغول  نوجوانان  و  کودکان  فراغت  اوقــات  ایام  در 
مختلف شوند و باید امکاناتی را که باعث سرگرمی آن ها در زمینه 
های مختلف می شود در اختیارشان قرار داد. وی افزود: از ظرفیت 
نوجوانان و جوانان در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
حتمًا استفاده شود. رئیس شورای فرهنگ عمومی فاروج به بیان 
پرداخت  مجازی  فضای  فرهنگی  و  اجتماعی  مختلف  های  آسیب 
و گفت: با توجه به ضعف زیرساخت  های این حوزه نباید فرزندان 
»نوروزی«  االسالم  حجت  بگذاریم.  تنها  مجازی  فضای  در  را  مان 
عمومی  فرهنگ  شورای  ماهانه  جلسات  منظم  برگزاری  خواستار 
شهرستان، راه اندازی کتابخانه سیار و پیگیری تکمیل پروژه کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد. فرماندار فاروج نیز گفت: 
همه ما در خصوص فضای مجازی مسئول هستیم همان گونه که 
در فضای حقیقی هر کدام از ما در مقابل فرزندان مان مسئولیت 
داریم.»مسعود صادق تیتکانلو« افزود: امنیت و آسایش مردم خیلی 
مهم است به همین خاطر باید به طور ویژه  به مدیریت فضای مجازی 
توجه شود و اجازه ندهیم این فضا ملتهب شود. وی خواستار توجه 
شد.  نوجوانان  و  کــودکــان  فراغت  ــات  اوق هــای  فعالیت  به  ــژه  وی
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فاروج نیز در این جلسه با 
گرامی داشت روز فرهنگ عفاف و حجاب، به بیان اقدامات صورت 
چگونگی  و  نوجوانان  و  کودکان  فراغت  اوقات  خصوص  در  گرفته 
به  ــاره  اش با  رضــوانــی«  پرداخت.»حسن  مجازی  فضای  مدیریت 
ظرفیت  های خوب شهرستان در بخش های مختلف، افزود: تولید 
و ارائه قصه های کودکان و نوجوانان، برگزاری مسابقات مختلف 
مجازی در زمینه های نقاشی، خوشنویسی، موسیقی مقامی و....، 
همکاری اعضا با ستاد مقابله با کرونا و... از مهم ترین فعالیت های 
به شرایط کرونایی  با توجه  تابستان است که  ایام  این مجموعه در 
صورت گرفته است. وی به بیان اقدامات صورت گرفته درخصوص 

نظارت بر فضای مجازی پرداخت.

 اعتبارات نیازمندان افزایش
 پیدا کند

در شرایط کنونی که تمام بخش های زندگی افراد به علت شیوع 
ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته، ضروری است اعتبارات مالی 
امام  کند.  پیدا  افزایش  محرومان  و  فقرا  نیازمندان،  به  مربوط 
جمعه فاروج با بیان این مطلب به مناسبت هفته بهزیستی افزود: 
زندگی  دامن گیر  اقتصادی   مشکالت  که  کرونایی  شرایط  در 
خانواده ها شده، تأمین منابع مالی و افزایش اعتبارات برای این 
افزود:  نوروزی«  االسالم»  حجت  است.  اهمیت  حائز  بسیار  افراد 
های  هزینه  تأمین  برای  بیماران  و  معلوالن  از  بسیاری  متأسفانه 
درمان خود دچار مشکل شده اند و این موضوع دردهای شان را 

بیشتر می کند.
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جامعه

اخبار 

بیشترین اخطار به شیروانی ها

کمترین  و  شیروان  شهرستان  به  مربوط  بهداشتی  اخطار  و  بازرسی  بیشترین 
معاون  را  خبر  این  است.  رازوجرگالن  شهرستان  به  مربوط  اخطار  و  بازرسی 
در  افزود:  و  کرد  اعالم  شمالی  خراسان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
تاکنون  استان،  در بازارهای  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  بر  نظارت  راستای 
از این اماکن انجام و  ۵ هزار و ۴۳۴ اخطار به  ۱۵ هزار و ۶۰۱ مورد بازرسی 
با  برخورد  و  ها  نظارت  تشدید  که  این  به  اشاره  با  »حیاتی«  است.  رسیده  ثبت 
متخلفان به طور مستمر و جدی انجام می شود، افزود: مصوبات ستاد استانی 
خودداری  و  شهرها  در  ضروری  غیر  تردد  از  پرهیز  ماسک،  زدن  جمله  از  کرونا 
الزم  و  قطعی  عمومی  اماکن  تعطیلی  و  عزا  و  عروسی  مراسم  مانند  تجمعات  از 

االجراست و با متخلفان برخورد می شود.

کشف خودروی سرقتی در اسفراین

پراید  خــودروی  دستگاه  یک  کشف  از  اسفراین  شهرستان  انتظامی   فرمانده 
سرقتی در کمتر از ۱2 ساعت در این شهرستان خبر داد.سرهنگ »مجید یگانه 
پور« در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعالم یک فقره سرقت خودروی 
پراید در روز شنبه در شهرستان اسفراین موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا ماموران پاسگاه انتظامی عباس آباد با هوشیاری و در 
حین گشت زنی خودروی سرقتی را که در محدوده محور اسفراین به سبزوار بود 
شناسایی و به مقر انتظامی منتقل کردند.فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به 
این که تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه دارد، تصریح کرد: از شهروندان 
سرقت  از  پیشگیری  و  ایمنی  تجهیزات  به  را  خود  نقلیه  وسایل  رود  می  انتظار 

مجهز کنند.

افزایش قیمت شیر در جرگالن

بخش  در  شیر  قیمت  گز،  روستای  شیر  خرید  مرکز  مسئول  گفته  به  نجاهی- 

جرگالن از 2 هزار و 2۰۰  به 2 هزار و 7۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت.
صفر  آب  و   ۳.2 چربی  با  شیر  برای  پایه  قیمت  تومان   27۰۰ گفت:  »کوهی« 
درصد است و در صورت افزایش چربی، قیمت شیر تا 2۹۰۰ تومان افزایش می 
یابد.آن طور که او بیان کرد: از ۹ تیر قیمت شیر با نرخ جدید محاسبه می شود.
با تولید روزانه حدود 7 تن شیر جایگاه  به گزارش خبرنگار ما، بخش جرگالن 
مهمی در تولید شیر خام استان دارد اما در نبود کارگاه فراوری، شیر تولیدی به 
خارج از شهرستان صادر می شود. طی ماه های گذشته با افزایش قیمت علوفه 
صرفه  منطقه  این  دامــداران  برای  سنگین  دام  نگهداری  دام،  قیمت  کاهش  و 

اقتصادی ندارد.

تیر زنبوردار متخلف به سنگ خورد

گفته  به  شد.  ضبط  و  کشف  متخلف  یک  از  غیرمجاز  شکاری  سالح  قبضه  یک 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، محیط بانان درحین گشت در 
حاشیه پارک ملی سالوک به رفتار یک زنبوردار مشکوک شدند و پس از بررسی 
یک قبضه سالح تک لول غیر مجاز به همراه مهمات را کشف و ضبط کردند. »اله 
پور« اعالم کرد: پس از بررسی مهمات و اسلحه با توجه به دست ساز بودن برخی 
فشنگ ها مشخص شد متخلف قصد داشته با تغییر در فشنگ ها و تبدیل آن ها 

به تک گلوله عالوه بر پرندگان، حیوانات چهارپا را نیز شکار کند.

روستای دوبرجه در بخش جلگه  سید رسول حسینی- 

جاجرم  شهرستان  مرکز  کیلومتری  در7۰  و  شوقان 
واقع شده و با توجه به طبیعت بکر ظرفیت باالیی برای 
تاکنون  متاسفانه  ولی  دارد  توریست  و  گردشگر  جذب 
آن چنان که باید از این ظرفیت ها استفاده نشده است.

مهم  از  یکی  گفت:  روستا  این  اهالی  از  یکی  »جنتی« 
ترین مشکالت روستای دوبرجه کمبود زمین است زیرا 
بسیاری  از اراضی موقوفه هستند و امکان ساخت و ساز 
در آن ها وجود ندارد البته این موضوع مشکالت زیادی 
را برای اهالی روستا به خصوص جوانان به وجود آورده 

است.
از  قسمتی  گفت:  دوبرجه  روستای  دهیار  »رحیمی« 
اراضی روستا موقوفه و با این حال سمت توسعه روستا 
صورت  های  بینی  پیش  و  شده  واقــع  اراضــی  این  در 
در  مسکن  ساخت  و  معکوس  مهاجرت  بــرای  گرفته 
این مناطق حتی در پایان افق ۱۰ ساله اجرایی نشده 
گذشت  از  بعد  دوبرجه  هادی  طرح  افزود:  است.وی 
باز  ولی  شد  تصویب  و  انجام  ــاره  دوب ساله   ۱۰ دوره 
هم به دلیل این که روستا فاقد زمین ملی و از قسمت 
است  متصل  همجوار  روستای  های  زمین  به  شمال 
دوباره سمت توسعه در مکانی دیگر از اراضی موقوفه 
بــرای  ــاد  زی متقاضیان  ــود  وج بــا  کــه  شــد  بینی  پیش 
قدس  آستان  مستاجران  از  هیچ کدام  مسکن  ساخت 
مزبور  های  زمین  بندی  قطعه  و  ــذاری  واگ به  حاضر 
نیستند و اگر به همین منوال پیش برود در سال های 

بنیاد  شد.سرپرست  خواهیم  مواجه  مشکل  با  آینده 
زمین  کمبود  درخصوص  جاجرم  شهرستان  مسکن 
در روستای دوبرجه گفت: در روستاهایی که متقاضی 
برای ساخت مسکن وجود دارد، منابع طبیعی  زمین 
بنیاد مسکن قرار می دهد که بعد  زمین را در اختیار 
آموزشی  و  بندی و طراحی فضاهای مذهبی  از قطعه 
می  قرار  مردم  اختیار  در  مسکن  ساخت  برای  زمین 
های  زمین  که  این  به  توجه  با  افزود:  گیرد.»شیردل« 
روستای دوبرجه جزو اراضی موقوفه است و به صورت 

اجاره در اختیار مردم قرار گرفته یکی از راه های حل 
این مشکل تقسیم این زمین ها به متراژهای کم است 
تا مردم بتوانند از این زمین ها استفاده کنند و مشکل 

مسکن اهالی رفع شود.
در  دوبرجه  روستای  اسالمی  شورای  رئیس  »رحیمی« 
های  گفت: خشکسالی  روستا  این  مشکالت  خصوص 
چند سال گذشته موجب وارد شدن خسارت و نابودی 
بسیاری از باغ های این روستا شده است و برخی اهالی 

روستا مجبور به مهاجرت شده اند.

خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  حیدرزاده- 

را  استان  در  کرونا  بیماری  وضعیت  آخرین  شمالی 
جمعه(  و  )شنبه  گذشته  روز   2 در  اظهارکرد:  و  تشریح 
استان  در  کرونا  به  مبتال  بیماران  بستری  موارد  تعداد 
بود  گذشته  هفته   2 در  بستری  میزان  برابر   2 از  بیش 
یعنی هر روز موارد بستری بیشتر می شوند و بیماران 
»هاشمی«  آیند.دکتر  می  ها  بیمارستان  به  بدحال 
هستند  هم  جوان  که  بیمارانی  برخی  که  این  بیان  با 
 ۳۶ مرد  گذشته  افزود: شنبه  کنند،  فوت  است  ممکن 
اش  عمومی  حال  بود  شده  مبتال  کرونا  به  که  ای  ساله 
بد و سریع فوت شد. این فرد و اعضای خانواده اش که 
به شمال سفر کرده بودند درگیر ویروس کرونا شدند و 

او فوت کرد.
به  ابتال  دلیل  به  که  افرادی  اکثر  که  این  به  اشاره  با  او 
یا  عروسی  مراسم  به  کنند  می  مراجعه  کرونا  بیماری 
در  کرد:  خاطرنشان  رفته  بودند،  مسافرت  به  یا  تعزیه 
در  داریم  بستری  مورد   ۱۵8 استان  های  بیمارستان 

حالی که 2 هفته قبل 7۰ مورد بستری داشتیم و این 
از  بیش  ها  شده  بستری  آمار  تعداد  که  دهد  می  نشان 
مبتالیان  شمار  اگر  اظهارکرد:  اســت.او  شده  برابر   2
مبتالیان  تعداد  و  برود  جلو  شکل  همین  به  استان  در 
شدن  بحرانی  سمت  به  یابد  افزایش  شدگان  بستری  و 
خواهیم رفت. زمانی به مرحله بحران می رسیم که آن 
قدر تعداد بیماران افزایش یابد که سیستم بهداشت و 

درمان  نتواند پاسخگو باشد.
او با بیان این که در یکی، 2 روز گذشته ۴ بیمار مبتال 
بدون  دادند،  دست  از  را  خود  جان  استان  در  کرونا  به 
ابتدای  از  استان  در  کرونا  به  مبتالیان  مجموع  که  این 
شیوع این بیماری را ذکر کند، افزود:  تا ظهر یک شنبه 
فقط شهرستان مانه و سملقان سفید بود که البته این 
ممکن  و  شود  می  روز  به  شنبه  سه  و  دوشنبه  وضعیت 

است تغییر کند.
نقشه وضعیت  کرد: تغییرات  تصریح  »هاشمی«  دکتر 
کرونا بر اساس بیمارانی که بستری می شوند مشخص 

زرد،  قرمز،  رنگ  و  کند  می  تغییر  شاخص  و  شود  می 
سفید یا نارنجی به مناطق تعلق می گیرد.

در  بستری  ــوارد  مـ تــعــداد  اســاس  بــر  کــرد:  اضــافــه  او 
آن  صورت  که  دارد  وجود  شاخصی  گذشته  هفته های 
 ۳ در  بستری  مــوارد  تعداد  به  شود  می  مربوط  بیشتر 
و  است  شهرستان  هر  جمعیت  هم  آن  مخرج  و  هفته 
ضرایبی می خورد و عددی به دست می آید و طبق آن 

وضعیت کرونایی استان مشخص می شود.
او اظهارکرد: گروه سنی باالی ۶۰ سال بیشتر درگیر 
اما  دارند  شدیدتری  بیماری  و  شوند  می  بیماری  این 
اند.  شده  درگیر  هم  تر  پایین  سنی  های  گروه  اکنون 
االن تعداد موارد ابتال بیشتر شده است و در نتیجه همه 

گروه های سنی را درگیر می کند.
نمی  مبتال  کودکان  گفتند  می  قباًل  شد:  ــادآور  ی وی   
شوند اما می بینیم این گروه سنی نیز درگیر می شوند 
ولی در بیشتر موارد بدون عالمت یا کم عالمت هستند. 

در برخی موارد در افراد زیر ۶۰ سال هم فوتی داریم.

کمبود زمین در دوبرجه برای ساخت مسکن

کفن کرونا بر جسد 36 ساله
آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان

از میان خربها 
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