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غفلتی به قدمت تاریخ خط

مناقصه حفاظت از آلبالغ کلید خورد

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:

گنجینه ای از قصه ها گردآوری می شود
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سیما وحدانی

صنوف  از  بسیاری  برخالف  ورزشی  های  باشگاه   

دیگر، اجازه فعالیت ندارند و چندین ماه است که 

شاهد تعطیلی آن ها هستیم که پرداخت اجاره بها 

تجهیزات  خرید  افتاده  عقب  اقساط  و  سو  یک  از 

دوش  بر  را  سنگینی  بــار  دیگر  ســوی  از  ــی  ورزش

 16 های  وام  جز  مسئوالن  و  است  گذاشته  ها  آن 

نمی  اختصاص  ها  باشگاه  تمام  به  که  میلیونی 

یابد و روند دریافت آن عمومًا با مشکالت بسیاری 

قشر  این  زخم  بــرای  دیگری  مرهم  اســت،  همراه 

آسیب دیده ارائه نکرده اند، ضمن این که نداشتن 

این  مشکالت  بر  نیز  وام  اقساط  پرداخت  توانایی 

قشر می افزاید.

زیرپوستی  شکل  به  ها  باشگاه  برخی  روزهــا  این 

فعالیت  شاهد  و  کنند  می  فعالیت  مجوز  بدون  و 

این  علت  اما  هستیم  اختصاصی  صورت  به  ها  آن 

موضوع چیست؟

یکی از باشگاه داران می گوید: 4 ماهی می شود 

که باشگاه تعطیل شده و اجاره بهای باشگاه بین 5 

تا 13 میلیون تومان است و عمومًا باشگاه دار ملزم 

ضمن  بهاست  اجاره  پرداخت  به 

پرداخت  ــوان  ت که  ایــن 

تجهیزات  اقــســاط 

نیز  را  ــی  ورزش

گوید:  مــی  داران  باشگاه  از  دیگر  نــدارد.یــکــی 

پیگیری  خصوصی  صورت  به  ها  باشگاه  فعالیت 

می شود چون باید سر ماه اجاره ماهانه باشگاه را 

بپردازیم اما درآمدی نداریم.

مسئوالن  باید  که  این  بیان  با  دیگری  دار  باشگاه 

اماکن  اجــاره  تنها  و  باشند  داران  باشگاه  فکر  به 

از روی دوش مربیان برداشته شده است،  دولتی 

درآمد  جوابگوی  پرداختی  های  وام  افزاید:  می 

حذف شده باشگاه نیست و رقم ماهانه 13 میلیون 

تومانی  میلیون   8 یا    16 وام  یک  با  اجاره  تومان 

قابل قیاس نیست.وی اضافه می کند: دریافت وام 

در این شرایط در حالی که قادر به پرداخت اقساط 

آن نیستیم چه فایده ای دارد؟باشگاه داری دیگر 

در  بهداشتی  هــای  پروتکل  و  ــول  اص رعــایــت  بــر 

های  سرمایه  افزاید:  می  و  کند  می  تاکید  باشگاه 

ورزشی در باشگاه ها در حال خاک خوردن است 

و با تعطیلی باشگاه چطور باید باشگاه دار و مربیان 

روزگار خود را بگذرانند. وی با تایید فعالیت بدون 

مجوز برخی باشگاه ها تصریح می کند: اگرچه این 

کار خالف قانون است اما واقعیت دارد.

فعالیت  از  نیز  ــازی  س بــدن  ــاران  ــک ورزش از  یکی 

با  که  دهــد  می  خبر  ها  باشگاه  برخی  غیرمجاز 

تعداد  با  البته  و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 

ــار  ــ ــک ــ ــدودی ورزش ــ ــع ــ م

فعالیت  بـــه  مــشــغــول 

ورزشکار  هستند.این 

می  و  دهد  می  خبر  ها  شهریه  نجومی  افزایش  از 

خصوصی  صــورت  به  چــون  ها  باشگاه  در  گوید: 

یافته  افزایش  نیز  ها  شهریه  دارد  ادامــه  فعالیت 

است.ورزشکاری دیگر در یکی از شهرستان های 

ها  باشگاه  برخی  قانونی  غیر  فعالیت  به  استان 

تداوم حیات  برای  تعبیر وی  به  اما  اشاره می کند 

خود ناچارند به این شکل فعالیت داشته باشند.

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون 

 4 در  متاسفانه  که  این  بیان  با  شمالی  خراسان 

ماه اخیر باشگاه ها مجاب به پرداخت اجاره بهای 

اند،  نکرده  کسب  درآمدی  حالی  در  هستند  خود 

از معافیت پرداخت اجاره سالن های دولتی خبر 

در  که  دارانی  باشگاه  »بروحی«  گفته  دهد.به  می 

سامانه کارا ثبت نام کرده اند از سوی اداره تعاون، 

معرفی  عامل  های  بانک  به  اجتماعی  رفاه  و  کار 

برخوردار  تومانی  میلیون   16 وام  از  و  شوند  می 

چندان  رقم  این  که  این  بیان  با  شد.وی  خواهند 

جوابگوی خسارت های وارد شده به آن ها نیست، 

می افزاید: شیوع کرونا باعث شد درآمد باشگاه ها 

امیدواری  ابراز  یابد.وی  12 میلیارد ریال کاهش 

باید به مشکالت باشگاه داران به شکل  می کند: 

اصولی رسیدگی و چاره ای برای مشکالت آن ها 

اندیشیده شود.

رویدادهای ورزشی   

۲0 بانوی فعال در اسپوکس

کمیته  هستند.رئیس  فعال  استان  در  رشته اسپوکس  در  بانو   20

اسپوکس که خود بنیان گذار این رشته جذاب و اصیل ایرانی در استان 

است، گفت: این رشته در کشور به تازگی پایه گذاری شده است و در 

سال ۹8 وارد استان شد.زهرا رحمانی اظهار کرد: در همان سال تیم 

اسپوکس استان به رقابت های انتخابی تیم ملی و رقابت های کشوری 

اعزام شد.به گفته رحمانی، تنها مربی و داور استان و ورزشکاران پرتالش 

و با انگیزه این رشته در قرنطینه آمادگی خود را حفظ  کرده اند تا 

در رقابت های ملی حرفی برای گفتن داشته باشند.

امکان تمرینات کورس و کوهستان  

دوچرخه سواران

امکان تمرینات کورس و کوهستان  دوچرخه سواران مهیاست.»محمد 

این  با بیان  استان  سواری  دوچرخه  هیئت  رئیس  کشمیری« 

مطلب اظهار امیدواری کرد که بتوان در دیگر رشته ها نیز 

فضای مناسبی را برای تمرین مهیا کرد.

وی از کسب رتبه چهارمی کشور در رشته کورس و جاده 

های  باشگاه  مسابقات  به  ــزام  اع وی،  گفته  داد.بــه  خبر 

های  رده  در  سمنان  و  جنوبی  و  شمالی  رضــوی،  خراسان 

سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن و پیش کسوتان هم صورت 

گرفته است.

رقابت دارت در استان

رقابت های آزاد دارت به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم در 

شیروان  بجنورد،  های  شهرستان  از  ورزشکار   25 حضور   با  استان 

ورزشی  های  انجمن  هیئت  شد.رئیس  برگزار  سملقان  و  مانه  و 

استان با بیان این خبر افزود: این مسابقات به مدت 4 روز 

و  جعفری   محسن  پایان  در  افزود:  شد.»کمالی«  پیگیری 

بنت  و  نورانی  عقیل  و  دوم  و  اول  ترتیب  به  شادمهر  عباس 

الزهرا گریوانی به طور  مشترک سوم شدند.

سوژه ویژه       

بدمینتون در راه لیگ برتر

سیما وحدانی-سالن بدمینتون میزبان تمام دغدغه های روزمره بدمینتون 

بازان است و جز سالن این رشته ورزشی منبع درآمدی برای قهرمان پروری 

این  کرونایی  شرایط  که  خورد  نمی  چشم  به  کشوری  های  لیگ  در  حضور  و 

روزها و تعطیلی سالن سبب شده  ِکشتی بدمینتون به ِگل بنشیند و بدمینتون 

بازان برای حضور در لیگ ها و داشتن اعتبار با مشکل مواجه شوند.

به  راکت  است  قرار  که  است  سال  چهارمین  استان  بازان  بدمینتون 

 4 به  نسبت  تری  موفق  حضور  یک  دسته  لیگ  در  و  شوند  دست 

سال گذشته داشته باشند تا شاید بتوانند امسال به لیگ برتر راه 

یابند؛ رویایی که محقق نخواهد شد مگر با برنامه ریزی های اصولی 

گام  بتوان  که  اعتباری  اختصاص  و  گذشته  های  سال  از  تر  منسجم  و 

های موثرتری برداشت.

اعالم  را  خود  آمادگی  فدراسیون   به  امسال  استان  یکی  دسته  لیگ  تیم 

کرده اما تمرینات آن در هاله ای از تردیدها به شکل انفرادی یا در فضای آزاد 

با حضور ورزشکاران پیگیری می شود.

این تیم با حضور 100 درصدی بازیکنان بومی درخشش قابل مالحظه ای 

داشت و کسب یک عنوان چهارمی و دو مقام سومی  راه را برای قهرمانی های 

بعدی هموارتر می کند. اگر چه برای حضور در لیگ دسته یک باید از مربیان 

درجه یک استفاده کرد اما در استان مربی بدمینتون درجه یک نداشتیم و 

این موضوع مورد موافقت فدراسیون قرار گرفت. نبود اعتبار باعث شد 

از مربیان سایر استان ها استفاده نکنیم و از سویی به مربیان استان 

که مدرک آن ها پایین تر از این سطح است اکتفا کنیم، با این حال 

نتایج  قابل توجه بود.

بدمینتون با ارتقای 8 پله ای توانست امسال جایگاه خود 

را در کشور تثبیت کند و از رتبه 15 به 7 کشوری برسد.

نیز  انفرادی  های  رده  در  شمالی  خراسان  بدمینتون 

قهرمانان بسیاری را پرورش داد و 3 نفر از پسران و یک 

بدمینتون باز دختر به اردوهای انتخابی تیم ملی نونهاالن 

به  اعــزام  بــرای  نفر  دو  نیز  پارسال  و  یافتند  راه  نوجوانان  و 

مسابقات غرب آسیا نتایج خوبی داشتند.

 برای لیگ برتری شدن بیش از 100 میلیون تومان اعتبار 

به همراه مربی درجه یک  و بازیکنان تیم ملی نیاز است 

که همه این ها به گفته رئیس هیئت بدمینتون استان با 

درآمد هیئت محقق می شود اما منبع درآمد آن مدت 

هاست در تعطیلی بساط بی پولی برای هیئت بر پا 

کرده است.

ورزش  ــن  ای زیرساخت  وثـــوق«  »بـــرات  گفته  بــه 

مهیاست و می طلبد ارتباط بیشتری با آموزش و 

پرورش داشته باشیم که چندان به این موضوع 

توجه نکرده ایم و در رده های پایه باید بیشتر  

کار شود و اکثر شهرستان ها را نیز 

فعال کنیم.

و  ابـــزار  قیمت  ــودن  بـ بــاال  وی 

نیز  را  ورزش  ایـــن  تــجــهــیــزات 

سبب  که  داند  می  بزرگی  مسئله 

برای  ای  بهانه  را  آن  ها  خانواده  شده 

استقبال کمتر از بدمینتون بدانند.

اختصاص زمین برای 

احداث خانه کبدی 

کورسوی امید کبدی 

کاران است

وی علت فعالیت  واکا
 بدون مجوز برخی باشگاه ها

ضرورت افزایش تعداد غواصان
 

 در استان

وحدانی- خراسان شمالی کمبود غواص دارد و با توجه به بروز حوادث متعدد 

تعداد غواصان در استان ضروری  افزایش  و استخرهای کشاورزی  بندها  در 

است.رئیس هیئت نجات غریق خراسان شمالی از بی انگیزگی عالقه مندان 

به غواصی در استان خبر داد که متاسفانه شرایط برای افزایش آن ها امکان 

های  کالس  برگزاری  برای  الزم  های  زیرساخت  نبود  نیست.»ارکی«  پذیر 

آموزشی و کمبود تجهیزات را یکی از مهم ترین دغدغه های هیئت دانست.

وی تعداد غواصان استان را 13 نفر معرفی کرد که باید برای افزایش تعداد 

آن ها اقدامی صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان به غواصی برای 

شرکت در دوره های آموزشی باید به قشم و کیش مراجعه کنند که هزینه های 

بسیار باالیی دارد و چندان مقدور نیست.»ارکی« افزود: برگزاری کالس ها نیز 

با مشکل مواجه می شود و عمومًا عالقه مندان به غواصی ناچارند در قشم و 

کیش دوره های پر هزینه ای را سپری کنند تا موفق به کسب مدرک شوند.

 اجرای طرح 
اصالح ساختار قامتی

خراسان  محلی  و  بومی  های  بازی  و  روستایی  های  ورزش  هیئت  رئیس 

داد.»زیور  خبر  امسال  طی  قامتی   ساختار  اصالح  طرح  اجرای  از  شمالی 

زنان  و  دختران  ویــژه  قامتی  ساختار  اصــالح  طرح  کــرد:  اظهار  نعمتی« 

روستایی 14 تا 35 سال  اجرا شد.

به گفته وی، این طرح پارسال برای 3 هزار نفر در 60 روستا و امسال برای 

10 هزار نفر اجرا شد.

وی افزود: در این دوره ها عمومًا افرادی حضور دارند که به همراه هیئت 

به  روستایی  ورزش  های  خانه  در  یا  بهداشت  مراکز  در  روستایی  ورزش 

نظیر  قامتی   ساختار  لحاظ  از  دختران  و  زنان  جسمانی  وضعیت  پایش  

افتادگی شانه، پای پرانتزی و حرکات مخصوص آن ها می پردازند.وی از 

تاثیرگذاری این طرح و پیگیری برای اصالح ساختار قامتی  زنان و دختران 

خبر داد تا مشکل آن ها برطرف شود.

ماسک، ما و اطرافیانمان را 
 

در برابر ویروس کرونا محافظت می  کند

7
ورزش

#ماسک_بزنیم

 اخبار 

 سبدهای تبریک به خبرنگاران

گفتمان های توسعه

  روزنامه »خراسان شمالی« منشأ خیر است

  کمک به خدمات رسانی مناسب

  نقش مهم روزنامه »خراسان شمالی« در  اعتالی ورزش استان

مدیران  از  توجهی  قابل  تعداد  میزبان  شمالی«  »خراسان  روزنامه  نیز  گذشته  روز 
قدرشناس دستگاه های مختلف بود که برای خدا قوت گویی و تبریک روز خبرنگار به 

روزنامه آمدند و سبد سبد تبریک به خبرنگاران، ارمغان حضورشان ...
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 ماسک، ما و اطرافیانمان 
را در برابر ویروس کرونا محافظت می  کند

I فضای بازی امن
با آمدن کرونا عماًل فضای بازی برای کودکان باقی 
خانه  در  را  سختی  روزهــای  ها  آن  و  است  نمانده 
امنی  و  روبــاز  های  مکان  کاش  کنند،  می  سپری 
وجود داشت که می توانستیم کودکان مان را برای 

تفریح و بازی به آن جا ببریم.

I تشکر از یک مدرسه
نمونه  ــدارس  م از  یکی  به  دخترم  نــام  ثبت   بــرای 
تمام  که  این  ضمن  کردم،  مراجعه  بجنورد  دولتی 
بود  شده  رعایت  مدرسه  این  در  بهداشتی  نکات 
شیوه  شود،  مبتال  کرونا  ویروس  به  کسی  مبادا  تا 
برخورد کادر مدرسه نیز بسیار مودبانه بود، از این 

مدرسه نمونه بسیار تشکر می کنم.

I صف شلوغ تعویض شناسنامه
کارت  نام  ثبت  و  شناسنامه  کردن  دار  عکس  صف 
بسیار  دهم  پایه  آموزان  دانش  برای  هوشمند  ملی 
بــایــد ســاعــت هــا در نوبت  و گــاهــی  ــت  شــلــوغ اس
انجام  و  شناسنامه  زودتر  تحویل  برای  کاش  ماند. 
اندیشیده  تدابیری  هوشمند  ملی  کارت  کارهای 
شود تا دانش آموزان و والدین آن ها بیش از اندازه 

در محیط های آلوده نمانند.

I افزایش وزن
با تعطیلی فضاهای ورزشی، برخی مردم در حال 
افزایش وزن هستند. کاش زودتر فضاهای ورزشی 
و حداقل ورزش های انفرادی بازگشایی شود. در 
همه استان ها این فضاها باز است و مشغول به کار 
موضوع  این  به  شمالی  خراسان  در  چرا  هستند، 

توجه نمی شود؟
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      خراسان شمالی ۴۱ سال پیش 
           در روزنامه

بهره برداری از پروژه آب 
رسانی به بام

روزنامه خراسان در شماره 8686 که 11 تیر 
ستون  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1358
از  بــرداری  بهره  از  ها«  شهرستان  »خبرهای 
در  است.  داده  خبر  بام  به  رسانی  آب  پــروژه 
بام  آبرسانی  »پــروژه  خوانیم:  می  مطلب  این 
از محل  با اعتبار 6730000 ریال  اسفراین 
اعتبارات طرح منفرد سال 57 به وسیله اداره 
تاریخ  در  و  شد  انجام  روستاها  امور  و  تعاون 
29 خرداد ماه گذشته بهره برداری از آن آغاز 
پروژه  این  از  نفر  هزار  پنج  اکنون  هم  گردید. 

استفاده می کنند.«

حرف مردم   

اخبار

محل  راهـــی  ــوش  پ مشکی  ــده  ع یــک  صدیقی- 
خارج  هنوز  گروه  یک  شوند.  می  مراسم  برگزاری 
عرض  با  و  شوند  می  وارد  دیگر  گروهی  نشده، 
ای  گوشه  یکدیگر  با  دادن  دست  گاهی  و  تسلیت 
می  صحبت  مشغول  و  نشینند  می  چفت  در  چفت 
از  نیمی  شاید  کنندگان  شرکت  میان  از  شوند. 
نیمه  نصفه  نیز  ها  آن  البته  که  دارند  ماسک  ها  آن 
از ماسک استفاده و مدام در گوش  به طور صحیح 
»کرونا  گیری  همه  از  ابایی  و  کنند  می  پچ  پچ  هم 
ــا »کرونا ویــروس« در  ایــن روزه ویــروس« نــدارنــد. 
استان از جمله در روستاها جوالن می دهد و افراد 
سهل انگار در این امر کووید19 را یاری می کنند تا 
افراد بیشتری را مبتال کند. با توجه به وضعیت قرمز 
هر  برگزاری  کرونا  از  پیشگیری  ملی  ستاد  استان 
نوع مراسم عزا و عروسی را در استان ممنوع کرده 

اما این روزها در برخی مناطق از جمله روستاها دور 
از هر گونه مانعی برخی افراد همچنان به برگزاری 
جشن عروسی و عزا اقدام می کنند. صبح یکی از 
پراکنده  های  بارش  با  چه  اگر  هفته  آخر  روزهــای 
مراسم  است.  گرم  عزا  مراسم  اما  شده  خنک  هوا 
اثر کووید  بر  از فوت شدگان  ترحیم متعلق به یکی 
19 است اما در کمال تعجب مهمانان انگار ماجرا 
را باور ندارند و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی 
با  آن  چگونگی  خصوص  در  هم  به  شدن  نزدیک  با 
هم صحبت و گاهی بحث می کنند. نزدیک ظهر که 
پیدا  افزایش  نیز  کنندگان  شرکت  تعداد  شود  می 
تنگ  اتاق  داخل  شوند  می  مجبور  افراد  و  کند  می 
در کنار یکدیگر بنشینند تا به نوعی به صاحب عزا 
ادای احترام کنند. اگرچه برخی شرکت کنندگان 
به تنگی جا و برگزاری مراسم در آن موقع اعتراض 

دارند اما هر بار با اخطار یکی از صاحبان عزا مواجه 
می شوند که سکوت را در پیش گیرند تا مراسم به 

هم نخورد. 
تند  های  سرفه  بار  هر  کنندگان  شرکت  میان  در 
کند  می  جلب  خود  به  را  ها  نگاه  مهمانان  برخی 
سنگین  های  نگاه  کــردن  منحرف  بــرای  شخص  و 
مهمانان به گفتن این جمله که این سرفه ها ناشی 
سریع  و  کند  می  بسنده  اســت،  سیگار  مصرف  از 
کند.  دور  خــود  از  را  ها  چشم  تا  رود  می  بیرون 
شرکت کنندگان در حالی در 2 گروه زنانه و مردانه 
در مراسم عزا شرکت می کنند که می دانند متوفی 
جهان  از  چشم  ــروس«  وی »کرونا  به  ابتال  خاطر  به 
بندند  واقعیت می  بر  اما گویا خود چشم  فرو بسته 
این مراسم شرکت می کنند. در  و بی مالحظه در 
این بین یکی از شرکت کنندگان که ماسک دارد با 
رعایت فاصله اجتماعی به صاحب عزا ادای احترام 
که  کند  می  ترک  را  مراسم  ای  فاتحه  نثار  از  بعد  و 
بین  در  بحث  و  عزا  صاحب  رنجش  باعث  امر  این 

از  یکی  شود.  می  حرکت  این  مخالفان  و  موافقان 
کننده  ترک  فرد  برخورد  نوع  از  دفاع  با  مهمانان 
مجلس می گوید: درست است که مجلس عزاست 
با  نزدیک  از  و  بنشیند  مجلس  در  باید  مهمان  و 
کنیم  فراموش  نباید  اما  کند  همدردی  عزا  صاحب 
که االن وضعیت فرق کرده و هر گونه تجمع و دید 
فاجعه  بهداشتی  مباحث  رعایت  بدون  بازدیدی  و 
رخدادهایی  چنین  وقــوع  باعث  و  آورد  می  بار  به 
)منظور فوت متوفی بر اثر کرونا( می شود. در این 
می  قطع  را  او  های  صحبت  مخالفان  از  یکی  بین 
کنار  در  شرایطی  هر  در  آدم  باید  گوید:  می  و  کند 
برادر خود )صاحب عزا( باشد و نباید از ترس »کرونا 
در  مختصر  شرکت  به  فقط  بهانه  این  به  و  ویروس« 
بگذارد.  تنها  را  عزا  صاحب  و  کند  بسنده  مراسم 
همچنان بگومگوهای بی فایده و دور از مالحظات 
»کرونا  فکر  به  هم  کسی  و  دارد  ــه  ادام بهداشتی 
قربانیان  تا  نشسته  کمین  در  که  نیست  ویــروس« 

بیشتری را راهی دیار باقی کند.

شورای  در  مرغ  نرخ  تصویب  زمان  از  شیری- اگرچه 
کــشــاورزی  جهاد  ســازمــان  دو  کــشــور،  بـــازار  تنظیم 
نیاز  مــورد  مــرغ  تأمین  با  هستند  تــالش  در  صمت  و 
افزایش  از  و  رعایت  را  بازار  تنظیم  های  نرخ  استان، 
قیمت ها جلوگیری کنند اما کمبود مرغ در استان و 
اجرا نشدن نرخ مصوب شورای تنظیم بازار کشور در 
مواجه  چالش  با  را  استان  مرغ  بازار  ها،  استان  دیگر 
از 15 هزار و 500  افزایش قیمت  به طوری که  کرد 
به 15 هزار و 750 تومان هم دردی را دوا نکرد و طی 
شدیم  مواجه  بازار  در  مرغ  کمبود  با  گذشته  روزهای 
و  ها  فروشی  مرغ  مرغداران،  های  گالیه  از  نشان  که 
مصرف کنندگان دارد. گزارش خبرنگار ما از بازار نیز 
از یخچال های مرغ فروشی ها  حاکی است بسیاری 
بازار  یا نیمه خالی است و عمومًا بعدازظهر در  خالی 

بجنورد مرغ گرم برای خرید وجود ندارد. 
به  مشکل  ایــن  به  متولیان  سریع  نکردن  رسیدگی 
توپ  نیست  مشخص  و  اســت  شــده  تبدیل  معمایی 

کمبود مرغ در زمین جهاد کشاورزی است یا صمت؟
در  و   41 استان  در  مرغ  روزانــه  مصرف  که  حالی  در 
بجنورد 20 تن است اما طی 2 هفته اخیر این میزان 

سهمیه به طور کامل توزیع نشده است.
یکی از مرغ فروشان که به گفته خودش طی یک ماه 
اخیر از نصف سهمیه روزانه اش هم کمتر مرغ تحویل 
میانگین  طور  به  که  این  با  افزاید:  می  است،  گرفته 
روزانه 300 کیلوگرم مرغ برای عرضه تهیه می کردم 
اما طی روزهای اخیر به 100 کیلو و در روز سه شنبه 

به کمتر از 50  کیلوگرم رسید.
استان  مــرغ  مصرف  که  ایــن  با  کند:  می  اظهار  وی 

را  ــه  روزانـ سهمیه  مــیــزان  امــا  اســت  نــکــرده  تغییری 
کاهش داده اند به طوری  که تا ظهر نشده مرغ نداریم 
و مصرف کنندگان زیادی دست خالی برمی گردند.
این که اعالم  با  نیز گفت:  از مرغ فروشان  یکی دیگر 
شده برای جبران کمبود، مرغ منجمد هم توزیع شود 
و میزان نیاز مرغ را فرستاده ایم اما هنوز سامانه قفل و 
مرغ منجمد در بازار توزیع نشده است.وی خاطرنشان 
کمی  بسیار  میزان  به  مرغ  اخیر  روزهــای  طی  کرد: 
می  تمام  ساعت   2 طی  که  طوری  به  شود  می  توزیع 
شود. رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی 
استانی  تنها  شمالی  خراسان  که  جایی  آن  از  گفت: 
است که در آن مرغ به نرخ مصوب توزیع می شود و در 
دیگر استان ها این نرخ رعایت نمی شود برای جبران 
ضرر و زیان، مقرر شد نهاده هایی برای مرغداران در 

نظر گرفته شود.
درصد   95 حــدود  که  جایی  آن  از  ــزود:  اف »یوسفی« 
کنجاله سویا و 60 درصد ذرت وارداتی است طی یک 
سال اخیر برای تأمین نهاده، به دلیل مشکالت تأمین 
ارز، تحریم ها و محدودیت ها برای واردات با مشکل 
مواجه شده ایم.وی خاطرنشان کرد: با این که ثبت و 
سفارش ارز در وزارت صمت انجام می شود اما برای 
به  تأمین نمی شود  به موقع  ارز  انجام واردات نهاده، 
همین دلیل با چالش جدی در این بخش مواجه شده 
برای  کشور  در  امسال  که  این  با  کرد:  اظهار  ایم.وی 
تأمین نهاده با کمبود مواجه بودیم اما با پیگیری هایی 
که داشتیم توانستیم نسبت به میانگین کشور سهمیه 
نیاز  حد  در  وجــود  این  با  کنیم  دریافت  را  بیشتری 
کامل مرغداران نبود.وی اضافه کرد: ماه گذشته در 

منظور  به  کردیم  مصوب  استان  بازار  تنظیم  کارگروه 
در  نهاده  مقداری  موقت  شکل  به  ها،  هزینه  جبران 
اختیار مرغداران قرار دهیم اما با توجه به کمبودهایی 
را نداشتیم  این شرایط  ادامه  امکان  که وجود داشت 
به همین دلیل در یک جلسه مقدماتی، تصمیم گرفته 

شد برای رفع این مشکل کاری انجام شود.
وی اظهارکرد: اگر ارز الزم تأمین شود و نهاده ها به 
موقع در اختیار قرار گیرد این روند را ادامه می دهیم 
اما اگر تأمین نشود باید تصمیم دیگری گرفته شود که 

در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اعالم می شود.
نیز  شمالی  خراسان  صمت  سازمان  بازرگانی  مدیر 
گفت: با این که مقرر شده بود سازمان جهادکشاورزی 
توزیع  نهاده  ها،  مرغداری  های  هزینه  جبران  برای 
باید  اتفاق نیفتاد در حالی که مرغداران  اما این  کند 

با نرخ مصوب مرغ تحویل دهند.
»وحیدی« افزود: با این حال برای جبران کمبود مرغ 
که  زمانی  تا  کنیم  می  توزیع  منجمد  مرغ  تن   41 تا 
که  شود  گیری  تصمیم  و  تشکیل  بازار  تنظیم  جلسه 
به  را  قیمت  همجوار  های  استان  مانند  است  ممکن 
عرضه و تقاضا برسانیم تا مشکل کمبود و اعتراض ها 

برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: با این که مرغ به میزان 41 تن 
ایجاد  روانی  جو  دلیل  به  اما  شود  می  توزیع  بازار  در 
با کمبود مرغ مواجه می شویم چون در چنین  شده، 
می  خرید  مرغ  خود  نیاز  بر  مازاد  کسی  هر  شرایطی 
صف  نشدن  تشکیل  دلیل  کرد:  خاطرنشان  کند.وی 
در  وگرنه  کروناست  ویــروس  شیوع  مرغ  خرید  برای 
چنین شرایطی باز با صف های مرغ مواجه می شدیم.

مرغ  قیمت  تومانی  هزار   3 اختالف  کرد:  اضافه  وی 
در استان با دیگر استان ها، مسئله ایجاد کرده است.

نرخ  با  مرغ  توزیع  طرح  که  زمانی  از  داد:  ادامــه  وی 
توزیع  قول  کشاورزی  جهاد  شود  می  اجــرا  مصوب 
نهاده را داده اما به نظرم هنوز نهاده نداده است چون 
از دیگر  با قیمت های باال  برخی کشتارورزان مرغ را 
استان ها تهیه و با نرخ مصوب در استان توزیع کردند 
که برای جبران هزینه های شان باید جهاد کشاورزی 

نهاده تحویل می داد.
را  تن   65 تا   5 از  مرغ  توزیع  میزان  بودن  متغیر  وی 
و  کــرد  ذکــر  مــرغ  کمبود  و  نظمی  بی  دالیــل  از  یکی 
شود  نمی  تأمین  کافی  میزان  به  مرغ  چون  ــزود:  اف
فروشان،  مرغ  اتحادیه  است.رئیس  شده  ساز  مسئله 
سه  روز  گفت:  نیز  بجنورد  فروشان  لبنیات  و  قصابان 
و  کمی  بسیار  سهمیه  قبل  ــای  روزه طبق  هم  شنبه 

حدود 8 تن مرغ در بازار توزیع شد.
»قاسم زاده« افزود: قرار بود از روز دوشنبه به منظور 
اما  شود  توزیع  بازار  در  منجمد  مرغ  کمبود،  جبران 
توزیع  بازار  در  و  است  قفل  سامانه  دیروز(  هنوز)ظهر 

نشده است.
مرغ  بود  داده  تعهد  کشاورزی  جهاد  کرد:  اضافه  وی 
وجود  دلیل  به  ولی  کند  تأمین  را  استان  نیاز  مــورد 
دلیل  همین  به  نشد  تأمین  کامل  طور  به  مشکالتی 
با  گلستان  استان  از  که  اند  کرده  اعالم  کشتارورزان 
نرخ آزاد مرغ تهیه می کنند و اتحادیه نیز با این طرح 
این درخواست  اگر  موافقت کرده است.به گفته وی، 
در جلسه تنظیم بازار استان مصوب شود قیمت مرغ 

در استان به 18 هزار تومان می رسد.

توپ کمبود مرغ در زمین جهاد  یا  صمت؟

فاتحه سالمتی در یک مراسم ختم

مناقصه حفاظت از آلبالغ 
کلید خورد

آغاز فرایند مناقصه  از  فرماندار اسفراین  نجفیان- 
منطقه  در  واقع  آلبالغ  معدن  از  حفاظت  واگــذاری 
سوی  از  شهرستان  ایــن  ساریگل  شــده  حفاظت 
تعلل  به  گریزی  رستمی«  »طاهر  داد.  خبر  ایمیدرو 
سوی  از  حفاظت  عملیات  ــذاری  ــ واگ فرایند  در 
آن  از  پس  افــزود:  و  زد  آن  شدن  بر  زمان  و  ایمیدرو 
عملیات اکتشاف دنبال می شود تا با رویکرد علمی، 
وی  شود.  پیگیری  مسائل  کارشناسی  و  تخصصی 
مدیره  هیئت  رئیس  با  مشترک  نشست  به  البته 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  حضور  با  ایمیدرو 
استاندار، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای 
اسالمی و رئیس سازمان صمت استان اشاره و خاطر 
که  است  ــدادادی  خ نعمت  یک  آلبالغ  کرد:  نشان 
نباید طعمه سودجویان شود و باید در مسیر فراوری 
تخصصی  شهرک  یک  تا  شمش  تولید  و  محصول 
گام تخصصی برداشت که البته همه این ها پس از 
مطالعه، پی جویی و اکتشاف شدنی، ممکن و قابل 

طرح موضوع خواهد بود. 

۲۰ کیلومتر از شبکه آب 
رسانی راز و جرگالن نیاز به 

تعویض دارد

فاضالب  و  آب  اداره  رئیس  گفته  بــه  نجاهی- 
از  کیلومتر   20 ــدود  ح جرگالن  و  راز  روستایی 
شود  تعویض  باید  شهرستان  این  آب  توزیع  شبکه 
خواهد  هزینه  تــومــان  میلیارد   30 ــار  ک ــن  ای کــه 
از  کیلومتر   10 که  این  به  اشاره  با  داشت.»امانی« 
بک  جمعیت  پر  روستای  در  باید  لوله  تعویض  این 
از روستاهای  افزود: در تعدادی  انجام شود،  پوالد 
برای  اسفروج  و  پشنده  ــدوخ،  دوی قبیل  از  منطقه 
تعویض  صورت  در  و  دارد  وجود  مشکل  آب  انتقال 
20 کیلومتر از شبکه توزیع، اتفاقات آب به حداقل 
می رسد. به گفته او به 14 روستا در راز و جرگالن 
یا  تانکر آب رسانی می شود که دلیل آن کمبود  با 
و  تجهیز  چاه،  حفر  به  اقدام  با  و  آب  پایین  کیفیت 
لوله کشی برای حل این مشکل تالش شده است. 
تعداد  در  جرگالن،  و  راز  از  ما  خبرنگار  گزارش  به 
و  شکستگی  شهرستان  این  روستاهای  از  زیــادی 
آب  قطعی  به  منجر  که  دارد  وجود  لوله  فرسودگی 

می شود.

فاروج  ا پــرورش  و  آمــوزش  مدیر  ذوقــی«  »خلیل 
 563 امسال  سراسری  کنکور  ــون  آزم در  گفت: 

دانش آموز فاروجی شرکت خواهند کرد.

اخبار   

بدون تیتر   
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کرده  ایجاد  تغییراتی  مباحث  ایــن  از  خیلی  در 
است.»درخشانی« به اقدامات الکترونیکی اشاره 
می کند و می افزاید: شیوع کرونا در فعالیت های 
خدماتی  هــای  بخش  در  خصوص  به  اقتصادی 
تاثیر گذاشته اما این که چقدر تاثیر گذاشته هنوز 
شناسایی نشده است.او با اشاره به این که جهش 
تولید به بهبود فضای کسب و کار، تامین سرمایه 
تولیدی  واحدهای  در  سرمایه  تامین  در  تنوع  و 
با  باید  قدر  آن  کند: اقتصاد  اظهارمی  دارد،  نیاز 
ثبات باشد که تولید سود ده باشد اما اکنون با این 
نرخ های ارز و تورم مواجه هستیم و وقتی شرایط 
باثبات نباشد تولیدکننده نمی تواند برای سرمایه 

گذاری جدید تصمیم بگیرد.
او اضافه می کند: قسمت عمده ای از سرمایه در 
ممکن  ارز  نرخ  که  است  اولیه  در مــواد  ما  گردش 
را  نوساناتش  و  بگذارد  آن  روی  منفی  تاثیر  است 
اولیه  تواند مواد  و تولید کننده هم نمی  زیاد کند 
مناسبی را تهیه کند و عماًل تولیدش تحت الشعاع 

قرار می گیرد.

IIمالیاتیIهایIمعافیتIقوانینIبهIتوجهیIبی
این  بازرگانی خراسان شمالی هم در  اتاق  رئیس 
باره می گوید: پرداخت سرمایه در گردش یکی از 
نیازهای ضروری به شمار می آید که در قالب وام 
های  تضمین  قبال  در  دار  مدت  و  بهره  کم  های 
می  پرداخت  استان  های  بانک  وسیله  به  مناسب 
معافیت  قوانین  به  توجهی  بی  شود.»پورآبادی« 
و  کشاورزان  صادرکنندگان،  برای  مالیاتی  های 
تسهیالت  سود  بودن  باال  دستی،  صنایع  فعاالن 
خصوص  بــه  مالیاتی  مشکالت  ــود  وج و  بانکی 
مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ ساالنه آن را 

از جمله مشکالت موجود بر می شمرد.

IIIفراوریIهایIچرخهIنبودنIتکمیل
IIمحصوالت

اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل  »بدری« 
موانع  از  یکی  هم  شمالی  خراسان  استانداری 
بسیاری  نبودن  کامل  را  استان  در  تولید  جهش 
می  استان  محصوالت در  فــراوری  های  چرخه  از 
خام  از  که  ایــن  ــرای  ب او  گفته  به  چند  هر  ــد،  دان
محصوالت  بخش  در  ویژه  به  شویم  خارج  فروشی 
آلومینیوم گام های  و  کشاورزی و صنایع فوالدی 

زیادی برداشته شده است.  
گردش  در  سرمایه  دیگر  بحث  کند:  می  اضافه  او 
زمان  در  که باید  است  تولیدی  واحدهای  بــرای 
بتوانند  تا  گیرد  قــرار  بانکی  سیستم  در  مناسب 
بازار  به  را  ها  کنند،آن  تولید  را  شان  محصوالت 
عرضه کنند و پولش را برگردانند، بدهی شان را به 
بانک بدهند و سودش را درگیر بحث تولید کنند.

او می گوید: در استان سیاست گذاری ها صورت 
تسهیالت  کـــردن  هدفمند  یعنی  گرفته است 
اشتغال  تسهیالت  حــداکــثــری  ــذب  ج بــانــکــی، 
گذاری  سیاست   ،18 تبصره  الف  بند  و  روستایی 
توسعه  و   خارجی  تجارت  توسعه  اسناد  در  کلی 
های  زنجیره  در  و  اســت  شــده  انجام  شهرستان 
تولید، سازمان صمت و جهاد کشاورزی را موظف 

را  کار  و  ساز  این  بتوانیم  تا  بدهند  برنامه  کردیم 
افزایش  اول  را در گام  تولید  کامل کنیم و جهش 
بهره وری در ساختارهای موجودمان و بعد توسعه 

سرمایه گذاری های مان انجام دهیم.
پیله کرم  او خاطرنشان می کند: در تولید عسل، 
های  بحث  با  باغی  و  زراعی  محصوالت  و  ابریشم 

ترویجی و آبیاری قطره ای که داریم می توانیم آن 
جهش را ایجاد و در بخش صنایع نیز زنجیره های 
تولید را کامل کنیم مثل زنجیره فوالد و آلومینیوم 
سرمایه  حال  در  ها  آن  و  است  انجام  حال  در  که 
تولید  که  را  نهایی  محصوالت  و  هستند  گــذاری 

کنند باعث جهش تولید خواهد شد.

دست اندازهای پیش روی 
جهش تولید در استان

 برخی 
واحدهای 
تولیدی و 

صنعتی به 
تسهیالت 
بانکی به 

منظور تامین 
سرمایه در 

گردش با سود 
و کارمزد کم 

نیاز دارند 
تا بتوانند 

کمرشان را در 
این وضعیت بد 
اقتصادی کمی 
راست کنند و 

اندکی نفس 
بکشند 

حیدرزاده

نام  به  انقالب  معظم  رهبر  سوی  1399از  سال 
سال »جهش تولید« نام گذاری شده است. ایشان 
هجری   1399 سال  آغــاز  مناسبت  به  پیامی  در 
شمسی، خطاب به دست اندرکاران تأکید کردند: 
تغییری  تولید،  جهش  با  که  کنید  عمل  »جــوری 

محسوس در زندگی مردم به  وجود آید.«
قربان  عید  روز  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
»رفع  تلویزیونی،  زنــده  سخنرانی  در  نیز  امسال 
اقتصاد  هــای  اولویت  از  را  تولید«  جهش  موانع 

کشور خواندند.
سال  ماه  پنجمین  از  روز  دومین  و  بیست  در  حاال 
ها  تحریم  با  سو اقتصاد  یک  از  ــم.  داری قــرار   99
دست و پنجه نرم می کند و از سوی دیگر ویروس 
کرونا سرسختانه و سمج تر از قبل در نقاط مختلف 
تعطیل  نیمه  یا  تعطیلی  موجب  و  تازد  می  کشور 
و بیکاری  تولیدی  واحــدهــای  از  بسیاری  شــدن 

تعداد زیادی از کارگران شده است.
درایــــن مــیــان، خـــراســـان شــمــالــی کــه امــســال 
می  سر  پشت  را  خود  تاسیس  سال  شانزدهمین 
میانگین  از  ها  شاخص  از  بسیاری  در  و  ــذارد  گ
هم  آن  تولید  جهش  برای  است،  تر  عقب  کشوری 
مواجه  موانعی  چه  با  کرونایی  بازار  آشفته  این  در 
است و برای عبور از این موانع باید چگونه حرکت 
فعاالن  برخی  های  صحبت  از  که  گونه  آن  کند؟ 
و  اندازها  دست  آید،  برمی  مسئوالن  و  اقتصادی 
استان  در  تولید  جهش  راه  سر  بر  مختلفی  موانع 

وجود دارد.

II!شدIآراستهIنیزIسبزهIبهIبودIگل
تولیدی  واحد  که  استان  گــذاران  سرمایه  از  یکی 
این  در  است  ــده  درآم تعطیل  نیمه  حالت  به  اش 
خصوص معتقد است: برخی واحدهای تولیدی و 
صنعتی به تسهیالت بانکی به منظور تامین سرمایه 
در گردش با سود و کارمزد کم نیاز دارند تا بتوانند 
کمی  اقتصادی  بد  وضعیت  ایــن  در  را  کمرشان 
از  بسیاری  اما  بکشند  نفس  اندکی  و  کنند  راست 
آن ها مانند واحد من برای دریافت این تسهیالت 
نام خود در  به ذکر  با مشکل مواجه هستند.او که 
این گزارش تمایلی ندارد، ادامه می دهد: تعدادی 
از ماشین آالت واحد تولیدی ام فرسوده شده است 
و باید برای نوسازی آن ها اقدام می کردم تا بتوانم 
برابر   2 به  دارم  که  ای  برنامه  طبق  را  تولیدات 

برسانم اما نوسانات نرخ ارز مانع آن شده است.
او با اشاره به شیوع کرونا و با بیان این که »گل بود 
این  در  کند:  اظهارمی  شد«،  آراسته  نیز  سبزه  به 
با کروناست نمی  وضعیت که کشور درگیر مبارزه 
تا  باشیم  داشته  کمک  گرفتن  برای  امیدی  توانیم 

خود را سرپا نگه داریم.

IIارزIبازگشتIمشکالت
خانه  رئیس  حیدریان«  »امید  خصوص،  همین  در 
صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی می گوید: 
چرا  گیریم  می  قــرار  سخت  شرایط  در  ما  وقتی 
مسئوالن به جای این که مشکل را برطرف کنند، 
مثال  عنوان  به  کنند؟  می  ایجاد  جدیدی  مشکل 
قوانینی  هستیم  مواجه  آن  با  اکنون  که  مشکلی 
است که بابت برگشت ارز حاصل از صادرات وضع 
استان  در  ما  کند:  می  خاطرنشان  اســت.او  شده 
چندین واحد صنعتی داریم که پایه آن ها صادرات 
است اما کرونا برخی محدودیت ها را برای آن ها 
چالش  با  را  ها  آن  و  شد  بسته  مرزها  کرد،  ایجاد 
که  این  جای  به  دولت  افزاید:  می  کــرد.او  مواجه 
خود  کاالهای  بتوانند  تا  بدهد  راهکار  ها  آن  برای 
مبنی  گذاشته  مضاعفی  محدودیت  کنند  صادر  را 
هم  خودشان  و  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت  بر 
ارزی  هیچ  است  بسته  مرزها  وقتی  مستحضرند 
می  وارد  ارزی  اگر  االن  تا  و  شود  نمی  کشور  وارد 
شد به شکل قاچاق بود یعنی هیچ سیستم بانکی 
تحریم  که  کشوری  در  را  ارزی  آید  نمی  صرافی  و 

است قبول و وارد کشور کند.

IIصادراتیIصنعتیIواحدهایIبالتکلیفی
خیلی  شــد  باعث  محدودیت  ایــن  وی،  گفته  بــه 
و  اســـتـــان  از واحـــدهـــای صــنــعــتــی صـــادراتـــی 
به  باید  یا  ها  آن  بمانند،  بالتکلیف  صادرکنندگان 
دنبال راهکار قانونی بروند که دولت را دور بزنند، 
کاالی شان را صادر و قاچاق یا باید تعطیل کنند، 
گوشه خانه بنشینند تا زمانی که دولت متوجه شود 
در هر واحد تعدادی کارگر بیکار شده اند چون آن 
مرز  طرف  آن  به  را  شان  کــاالی  اند  نتوانسته  ها 
بفرستند و این زمان است که دولت باید به دنبال 

آن باشد که واحدها را احیا کند.
یعنی  با دولت معامله کرد  توان  افزاید: می  او می 
واحدهای صنعتی، کاال را تولید و مشتری پیدا و به 
خارج از کشور حمل کنند و خود دولت ارز را  وارد 

کشور کند و به ما ریال تحویل بدهد.
 او خاطرنشان می کند: همان میزان کم ارزی که به 
کشور وارد می شود از راه های غیرقانونی و  قاچاق 
می آید و اگر در کانالی گیر کند تمام سرمایه تولید 
کننده از بین می رود زیرا تولیدکنندگان با صرافی 

ها به شکل غیرقانونی تهاتر می کنند.

IIکروناIتأثیر
دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل  حال،  عین  در 
 5 اقتصاد  وزارت  گــویــد:  مــی  شمالی  خــراســان 
که  دارد  تولید  جهش  خصوص  در  عمده  برنامه 
تامین  خارجی،  تجارت  ــذاری،  گ سرمایه  شامل 
و  کار  و  کسب  فضای  و  تولیدی  واحدهای  مالی 
کرونا  شیوع  واسطه  به  که  مالی است  اقــدامــات 

و  ترین  مهم  از  گفت  بــتــوان  جرئت  بــه  شاید 
تولید،  جهش  به  دستیابی  راه های  موثرترین 
ارتقای  تولیدی،  واحــدهــای  مشکالت  رفــع 
مجدد  انــدازی  راه  و  موجود  های  بنگاه  تولید 
سرمایه  که  است  راکد  و  فعال  غیر  واحدهای 
انجام  گذشته  های  سال  در  ها  آن  در  گذاری 
بررسی  نیز  مشکل  رفــع  راهکار  اســت.  شــده 
مشکالت  رفع  و  استان  در  تولید  یابی  عارضه 
واحدها از طریق ظرفیت قانونی ستاد تسهیل 
آخرین  ــاس  اس بر  ــت.  اس تولید  موانع  رفــع  و 
نخست  مــاه   3 در  ها  استان  تمام  از  ــزارش  گ
حوزه  به  مربوط  مشکالت  درصد   50 امسال 
بانکی )20 درصد سرمایه در گردش، 8 درصد 
تسهیالت  استمهال  درصد   22 ثابت،  سرمایه 
تامین  مشکالت  به  مربوط  درصد   3 بانکی(، 
امور  مشکالت  به  مربوط  درصد   4 اجتماعی، 
های  هزینه  به  مربوط  درصــد   43 و  مالیاتی 
نیاز  ــورد  م هــای  زیرساخت  و  گــاز  ــرق،  ب آب، 
واحدهای تولیدی و سایر موضوعات است. این 
نظر  مورد  زمان  برای  شمالی  خراسان  در  آمار 
بانکی  حوزه  به  مربوط  مشکالت  درخصوص 
یک  مالیات  به  مربوط  مشکالت  درصــد،   56
درصد و 42 درصد مربوط به هزینه های آب، 
برق، گاز و زیرساخت های مورد نیاز واحدهای 
ماه   3 در  اجتماعی  تامین  ــوزه  ح و  تولیدی 

امسال بدون مصوبه بوده است.
اختیارات  افزایش  نیازمند  سال،  شعار  تحقق 
منظور  به  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
واحدهای  ظرفیت  ارتقای  برای  ریزی  برنامه 
با  سویی  اســت.از  فعال  نیمه  و  راکــد  تولیدی 
سرمایه  ناتوانی  و  ها  قیمت  افزایش  به  توجه 
سوله  ــداث  احـ و  زمــیــن  تملیک  بـــرای  گـــذار 
به  متقاضیان  گــذاری،  سرمایه  برای  مناسب 
در  ــر  دای هــای  سوله  از  بخشی  اجـــاره  سمت 
شهرک ها و نواحی صنعتی گرایش پیدا کرده 
پروانه  چند  یا  نشدن  2  صادر  دلیل  به  اما  اند 
بهره برداری برای یک زمین عماًل سرمایه گذار 
نمونه  شود.  نمی  منتفع  تسهیالت  دریافت  از 
دیگر لزوم تغییر کاربری برای سوله های بدون 
استفاده یا سایر اماکن به منظور راه اندازی یک 
فعالیت اقتصادی است. به دلیل هزینه فرصت 

و  سربار  های  هزینه  و  کاربری  تغییر  از  ناشی 
سرمایه  اماکن  این  بودن  ای  اجــاره  سویی  از 
مواجه  جدی  مشکل  با  بعدی  مرحله  در  گذار 
قانون  در  اساسی  بازنگری  شد.لذا  خواهد 
قوا  سایر  نمایندگان  حضور  و  تولید  موانع  رفع 
جمعی  مساعی  تشریک  منظور  به  کارگروه  در 
از  و  کارگروه  مصوبات  بودن  الخطاب  فصل  و 
سویی تهیه مکانیزم الزم برای ضمانت اجرایی 
های  دستگاه  تمام  تبعیت  و  کارگروه  مصوبات 
مسیر  در  حرکت  موجب  مصوبات  از  اجرایی 
مشکالت  از  رفــت  ــرون  ب و  ســال  شعار  تحقق 
اولویت  وجود  شد.با  خواهد  تولید  گریبانگیر 
بانک  طریق  از  تولیدی  واحدهای  مالی  تامین 
های  بانک  تمام  مشارکت  لزوم  و  عامل  های 
از  و  مالی  منابع  تامین  در  خصوصی  و  دولتی 
و  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  به  توجه  با  سویی 
گردش  در  سرمایه  به  اقتصای  های  بنگاه  نیاز 
همراهی  قبل،  هــای  ســال  به  نسبت  بیشتر 
بانک های خصوصی که گاهی بعضی  نکردن 
اندازه  در  استانی  اختیارات  حیث  از  ها  آن  از 
بینانه  خوش  در  و  اند  کرده  سقوط  باجه  یک 
ترین حالت نسبت مصارف به منابع آن ها  30 
درصد بوده و این امر عالوه بر فشار حداکثری 
شرکت  مالی  تامین  دولــتــی،  هــای  بانک  بــر 
است،  کرده  جدی  چالش  با  را  ها  بنگاه  و  ها 
بر  تکلیف  و  مالی  هــای  سیاست  اندیشیدن 
کرد  هزینه  خصوص  در  خصوصی  های  بانک 
رونق  و  حرکت  موجب  استان  در  تسهیالت 
چرخ های صنایع استان خواهد شد.از طرفی 
مصوبات  پایش  اســاس  بر  که  این  به  توجه  با 
کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان 
ها بخش عمده ای از مشکالت سرمایه گذاران 
ــذاری  گ سرمایه  ــای  ه زیــرســاخــت  تامین  بــا 
مرتبط است، تمهید ساز و کار الزم و تخصیص 
اعتبارات ویژه در قوانین بودجه ساالنه موجب 
گــذاری  سرمایه  فرایند  در  تسریع  و  تسهیل 

خواهد شد.

IگذاریIسرمایهIمدیرکلI»میرکریمی«I
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یادداشت شفاهی 

نیازهای جهش تولید در استان
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سالخی کشتارگاه روی کاغذ خبر

پس از گذشت حدود 5 ماه و با دعوت مدیر  سعید محمدی- 
به  بجنورد  شهرستان  عمران  و  توسعه  تعاونی  شرکت  عامل 
همراه عکاس روزنامه راهی کشتارگاه شدیم تا روایت گر دیده 
االنصاف  و  الحق  باشیم.  ماه  چند  از  پس  هایمان  شنیده  و  ها 
شدن  زده  ساب  از  بود.  محسوس  کشتارگاه  این  در  تغییرات 
کف کشتارگاه که به گفته مدیر عامل شرکت راهبر کشتارگاه 
حدود یک ماه زمان برده بود و باز بودن خروجی آب کف سالن 

منظور  به  آهک  و  آب  حاوی  های  حوضچه  تعبیه  تا  گرفته  ذبح 
ضدعفونی شدن خودروها و حتی افراد.

استثنای  بــه  ــا  ــودروه خ ورود  ممنوعیت  تــوجــه،  قابل  نکته 
الشه  حامل  دار  یخچال  خودرو  و  زنده  دام  حامل  خودروهای 
خودروهای  بــرای  و  بود  کشتارگاه  محوطه  داخــل  به  گوشت 
کشتارگاه  از  بیرون  در  پارکینگی  هم  افــراد  سایر  یا  کارکنان 

تعبیه شده بود. 

چندان  نه  های  ماه  در  که  کشتارگاه  این  کار  نیروی  چند  از 
داشتند،  بیمه  و  مالی  جنس  از  هایی  نگرانی  و  ها  گالیه  دور 
پرسیدیم که اوضاعشان چگونه است و پاسخشان رضایتبخش 
و  است  شده  پیش  از  بیش  برای شان  کار  انگیزه  که  این  بود. 
بوی  از  خبری  ندارد.  قدیم  لعاب  و  رنگ  دیگر  هایشان  نگرانی 
کشتارگاه  کنار  و  گوشه  هر  در  که  هایی  مگس  و  الشه ها  تعفن 
خود نمایی می کردند هم نبود، یا حداقل به مانند قبل خبری از 

لشکر کشی هایشان نبود. مدیر عامل شرکت راهبر کشتارگاه 
صنعتی  کشتارگاه  از  نیرویی  هیچ  مدت  این  در  که  گفت  می 
بجنورد تعدیل نشده و حقوق و مزایای نیروها به تعویق نیفتاده 
است.»جعفر فدائی« ما را به سالن ذبح دام به عنوان محلی که 
بیشترین دغدغه های بهداشتی در آن به رشته تحریر در آمده 
بود، هدایت کرد. از تغییرات انجام شده در کشتارگاه برایمان 
الشه  انتقال  برای  خطی  سالن،  از  قسمتی  در  که  این  گفت. 

توسط  الشه  دستی  انتقال  از  جلوگیری  منظور  به  گوسفند 
خود اهالی کشتارگاه طراحی شده بود و در قسمتی دیگر به 
جای شست و شوی الشه دام با آب شور، سیستم شست و شو 
با آب تصفیه شده راه اندازی شده بود. محل ضدعفونی کردن 
چاقوها و مسیر جدید انتقال کله های دام را که بهداشتی تر 
هر  استقرار  و  مقیم  دامپزشک  استخدام  خبر  دیدیم.  هم  بود 
بود  خوشی  خبر  هم  بهداشتی  ناظر  و  شرعی  ناظر  بیشتر  چه 
تجهیز  را  کشتارگاه  آزمایشگاه  گفت:  او  کرد.  اشاره  آن  به  که 
کرده ایم. برای این منظور راهی آزمایشگاه شدیم و کارشناس 
مستقر در آزمایشگاه هم به این موضوع تاکید کرد که دستگاه 
نسبت  و  است  شدن  روز  به  حال  در  آزمایشگاه  تجهیزات  و  ها 
برای  لباسشویی  تعبیه  اســت.  شــده  بهتر  پیش  مــاه  چند  به 
شست و شوی روزانه لباس و همچنین تعبیه آب سردکن، لکه 
گیری آسفالت و بتن ریزی برخی نقاط محوطه و... هم گویای 
کشتارگاه  و  بود  داده  روی  ماه  چند  این  در  که  بود  تغییراتی 
به  هم  سالنی  داد.  می  نشان  تر  بهداشتی  پیش  از  بیش  را 
منظور تعویض لباس کارکنان همراه با کمدهای لباس تعبیه 
شده بود. درب و پنجره ها رنگ و لعابی شده بود اما حمام و 
هرچند  داشت  بیشتری  کار  به  نیاز  بهداشتی  های  سرویس 

کارکنان  استراحت  برای  هم  مکانی  بود.  بهتر  قبل  نسبت  به 
دیگر  کشتارگاه  سردخانه  بود.  شده  گرفته  نظر  در  کشتارگاه 
محلی بود که مدیر عامل شرکت راهبر کشتارگاه نشانمان داد 
و گفت که برنامه هایی هم برای بسته بندی گوشت در آینده 

نزدیک دارند.
از سال ذبح و محل ورود دام به سالن ذبح، محلی   در بیرون 
برای نگه داشتن دام زنده هم جا خوش کرده بود و کمی آن 
از کشتار دام در آن جا  طرف تر محلی بود که ضایعات ناشی 
همان  کرد.  می  درگیر  را  آدمی  مشام  آن  بوی  و  شد  می  دفن 
به  نسبت  کشتارگاه  از  بازدید  در  فقیه  ولی  نماینده  که  محلی 
اتخاذ تدابیری برای آن تاکید کرده بود. »فدائی« پیش از سوال 
ما به همان محل اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین مشکالت 
ضایعات  دفن  محل  همین  کشتارگاه  در  ما  محیطی  زیست 
که  )رندرینگ(  ضایعات  پخت  سالن  انــدازی  راه  با  که  است 
اعظمی  بخشی  دارد،  فیزیکی  پیشرفت  درصد   80 هم اکنون 

از مشکالت این موضوع حل خواهد شد.   
نوازی  چشم  کشتارگاه  تاسیسات  سوله  تر  طرف  آن  کمی 
جلوتر  کمی  بودند.  کار  مشغول  آن  در  نفر  چند  که  می کرد 
کشتارگاه  پساب  جــداســازی  ــرای  ب ای  خانه  تصفیه  آن  از 

یا  آن  از  قبل  تا  که  ای  خانه  تصفیه  کرد؛  جلب  را  مان  توجه 
فعال نبود و یا در معرض دیدمان قرار نگرفته بود و به دعوت 
»فدائی« راهی آن جا شدیم. تصفیه خانه محلی کمی دورتر 
از کشتارگاه بود که پساب ناشی از ذبح دام روانه آن جا می 
شد و جداسازی لجن اتفاق می افتاد. به گفته »فدائی«، قبال 
ینگه  روستای  از  اکنون  هم  و  نبود  کشتارگاه  در  شرب  آب 
قلعه تامین آب شرب انجام شده است. لجن گیری در برخی 
سیم  تعمیر  و  نصب  کشتارگاه،  روزانه  شوی  و  شست  و  نقاط 
اقدامات  گوشت،  حمل  ماشین  شدن  سرویس  خــاردارهــا، 
الزم برای راه اندازی تونل انجماد از دیگر موارد مطرح شده 
موضوع  این  به  هم  گوشت  حمل  خودرو  راننده  بود.»زیبایی« 
اتفاقات  کشتارگاه،  جدید  مدیریت  مدت  در  که  کرد  اشــاره 
نیست.  قبل  با  مقایسه  قابل  شرایط  و  اســت  افــتــاده  خوبی 
که  هم  گوشت  حمل  و  توزیع  واحد  نیروهای  از  یکی  »نادمی« 
افزود  به گفته خود 13 سال است در کشتارگاه کار می کند 
نظر  از  همه  از  مهمتر  و  است  افتاده  اتفاق  زیادی  تغییرات  که 
روحی و روانی، آرامش و آسایش بیشتری داریم و حق بیمه و 
حقوق هم در زمان مقرر پرداخت می شود.مدیر عامل شرکت 
از  بازدید  این  در  بجنورد  شهرستان  عمران  و  توسعه  تعاونی 

صنعتی  کشتارگاه  برای  ماه  چند  این  در  که  خوبی  اتفاقات 
بجنورد روی داده بود، برایمان گفت. از روزها و شب هایی که 
به واسطه کار زیاد و دغدغه هایی از جنس تالش برای رسیدن 
گوشت سالم و بهداشتی و بی نیاز شدن مرکز استان از واردات 
گوشت از خارج از شهرستان حکایت داشت. حکایت روزهای 
نخست فعالیت کشتارگاه با راهبر جدید با توجه به شیوع کرونا 
با وجود دشواری تهیه لباس و  هم شنیدنی بود. روزهایی که 
حتی ماسک، چندین دست لباس برای افراد تهیه و همچنین 

ماسک به سختی تامین شد. 
وی از روزهای کرونایی گفت که صنوف تعطیل بودند و افراد 
هم به سختی تن به کار کردن برای تعمیرات و اورهال کردن 
به  تا  افراد راضی شدند  زیاد  با مشقت  و  کشتارگاه می دادند 
کمک آن ها مشکالت حل شود. »ابوالفضل باقرنیا« به عنوان 
هیئت  رئیس  نایب  خسرویار«  »سوسن  مدیره،  هیئت  رئیس 
»مجید  مــدیــره،  هیئت  عضو  معظمی«  »محمدرضا  مــدیــره، 
هیئت  عضو  خوشی«  »حامد  مدیره،  هیئت  عضو  پوررمضان« 
و  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  فــدائــی«  »جعفر  مــدیــره، 
»ابوالفضل نیکبخت« عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه 

و عمران شهرستان بجنورد هستند. 

معضالت زیست محیطی کشتارگاه
روی  پیش  محیطی  زیست  معضل  دو  اکنون  هم  کشتارگاه  پساب  خروج  و  کشتارگاه  ضایعات  دفن  »فدائی«،  نگاه  از 
کشتارگاه صنعتی بجنورد است. به گفته وی، مشکل دفن ضایعات ناشی از ذبح در محل کشتارگاه در آینده نزدیک با 
راه اندازی واحد پخت ضایعات )رندرینگ( برطرف خواهد شد و این واحد هم اکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
آن طور که وی به آن اشاره کرد، دستگاه های این واحد از همان ابتدا به کار گرفته نشده اند؛ دستگاه هایی که بیش از 
ظرفیت فعلی کشتارگاه است و ارزش ریالی آن ها حدود 100 میلیارد ریال. وی ابراز کرد که دفن ضایعات اقتصادی 
نیست و آثار زیست محیطی دارد و در صورت پخت ضایعات، محصول نهایی قابل استفاده به عنوان خوراک طیور خواهد 
افزود: سیستم پساب  انجام شده است.وی  این کشتارگاه  اندازی تصفیه خانه  راه  اقداماتی هم برای  به گفته وی،  بود. 
و فاضالب، بر اساس سیستم روز دنیا انجام می شود و بخش اعظمی از کار انجام شده است و در آینده نزدیک نیز این 

مشکل از لیست مشکالت و دغدغه های زیست محیطی کشتارگاه خط خواهد خورد.

 زخم چند ماهه
آن طور که »فدائی« مدیر عامل شرکت راهبر کشتارگاه به آن اشاره کرد، برای اصالحات انجام شده حدود 400 میلیون 

تومان توسط شهرداری هزینه شده است تا دغدغه ها برای تامین گوشت بهداشتی و ذبح بهداشتی تر دام مرتفع شود.
در کنار اقدام تحسین برانگیز شرکت فعلی راهبر کشتارگاه و تعدیل نشدن حتی یک نیروی کشتارگاه اما با این حال هنوز 
هم یک دغدغه مهم سالخان بر زمین مانده بود که همت بیشتری می طلبد. برخی از افراد همچنان گالیه داشتند. گالیه 
از راهبر سابق که بعد از گذشت چندین ماه، هنوز معوقات و حقوق های آن ها را پرداخت نکرده است. انتظار داشتند 
این  این شاید فعال کمترین خواسته  باشد.  پیگیر موضوع  و  را مد نظر قرار دهد  آن  این مطالبه  یا دستگاهی  و  مسئولی 

کارکنان و سالخان زحمتکش کشتارگاه صنعتی بجنورد باشد.

شرکت تعاونی توسعه و عمران بجنورد
»فدائی« مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بجنورد، به معرفی شرکت پرداخت که در ادامه با هم مرور 
می کنیم: »سال 89 مجلس شورای اسالمی قانونی به نام قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی 
تصویب کرد تا هر شهرستان یکی از این شرکت ها داشته باشد. هدف از این قانون هم تسریع در رشد و توسعه شهرستان 
ها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بستر سازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های 
اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه زا بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد. حداقل تعداد 
اعضا برای ثبت تعاونی به میزان حداقل نیم درصد جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن به تایید اداره تعاون شهرستان باشد و اعضای تعاونی هم همه افراد متولد و یا شاغل و ساکن آن شهرستان باید 
باشند و استمرار عضویت در تعاونی هم منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نیست. در ماده 5 این قانون 
هم ذکر شده است که دولت و سازمان های وابسته می توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و امالک قابل واگذاری در 
بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صالح نباشد با تایید یکی از کمیسیون 
های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند. با این حال اعضای 
هیئت موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران بجنورد در سال 95 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان شروع به 
فعالیت کردند. افراد بسیاری از قشرهای مختلف حضور پیدا و همه ضوابط را مشخص کردند و مهر ماه 96 این شرکت 
را آماده برگزاری انتخابات کردند و با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره مشخص شدند و یک سال بعد شرکت به 
ثبت رسید و سپس شرکت متولد شد و سازمان های مختلفی کمک کردند و با فراخوان عمومی 1450 نفر عضو شرکت 
شدند. سال گذشته بود که اضافه شدن هزار عضو جدید به شرکت تعاونی شهرستان بجنورد مورد تصویب قرار گرفت و با 
آمدن اعضای جدید، تعداد اعضای شرکت به 2450 نفر خواهد رسید و در دست اقدام است و افراد متقاضی می توانند 

به همراه خانواده در این شرکت عضو شوند. 
اگر استقبال شود، هر ساله این افزایش سهام دار را خواهیم داشت و ترکیب اعضای هیئت مدیره افرادی با تفکر وقف 
هستند و با هدف تالش برای توسعه شهرستان آمده اند.اسفند ماه 97 درخواستی مبنی بر مدیریت سوئیت های پارک 
تفریحی باباامان از سوی شرکت به شهرداری ارائه شد؛ سوئیت هایی که بدون استفاده مانده بود و بعد صرف هزینه و 
تجهیز، سوئیت ها راه اندازی شد. برای خریداری باشگاه برای بجنورد هم مجوز تاسیس و پروانه باشگاه گرفته شد. 11 
پروژه سرمایه گذاری شرکت تعاونی توسعه و عمران بجنورد را آبان ماه سال گذشته در حضور استاندار رونمایی کردیم. 
پروژه میدان میوه و تره بار، کوشک علی آباد، رستوران و متل باباامان، تولید جداول سرامیکی، ساماندهی مشاغل مزاحم 
و آالینده و کشتارگاه 8000 راسی از جمله پروژه های رونمایی شده بود«. وی به این موضوع هم اشاره کرد که همه در 

این شرکت کار می کنند تا اتفاقات خوبی در شهرستان بیفتد. 

 ورود شرکت تعاونی توسعه و عمران
 بجنورد به راهبری کشتارگاه

صنعتی  کشتارگاه  راهبری  بحث  به  شرکت  این  ورود  چگونگی  به  بجنورد،  عمران  و  توسعه  تعاونی  شرکت  عامل  مدیر 
بجنورد هم اشاره کرد و مهم ترین دلیل برای این کار را عمل به مسئولیت اجتماعی و شهرستانی از سوی شرکت دانست. 
»فدائی« افزود: اسفند ماه سال گذشته بنا به دعوت برخی دوستان و با توجه به شرایط خاص کرونایی و ضرورت تامین 
تولید  و  مردم  سالمتی  حفظ  برای  تالش  هدف  با  را  بجنورد  صنعتی  کشتارگاه  مدیریت  شهروندان،  برای  سالم  گوشت 
گوشت مورد نیاز و همچنین جلوگیری از تعطیلی بیشتر کشتارگاه و سایر مشکالت، پذیرفتیم. وی ادامه داد: کشتارگاه 
را با همان سالخ ها دوباره فعال کردیم زیرا هم از توان و ظرفیت و تخصص آن افراد استفاده کرده باشیم و هم در روزهای 
منتهی به سال جدید، تعدیل نیرویی در کشتارگاه صورت نگیرد و 17 اسفند ماه با صورت جلسه ای در دفتر شهردار، 
ابتدای کار،  این که در  بیان  با  از 19 اسفند ماه کشتار دام در کشتارگاه شروع شد. وی  و  را تحویل گرفتیم  کشتارگاه 
سالخ ها نگرانی هایی داشتند که شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بجنورد به مانند شرکت های قبلی از پرداخت 
حق و حقوق آنان امتناع خواهد کرد، افزود: حقوق سالخ ها به موقع پرداخت می شود و در 11 روز کاری اولیه کشتارگاه، 

1 میلیون و 500 هزار تومان برای هر نفر واریز شد.
وی با بیان این که مردم انتظار داشتند در همان شروع به کار اتفاقات خوبی بیفتد که با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی 
صنوف، امورات به دشواری پیش می رفت، ادامه داد: در ابتدای کار تامین ماسک و لباس و دستکش به سختی فراهم 
می شد و به روز رسانی برخی دستگاه ها دشوار و با توجه به کرونا، طاقت فرسا بود و بسیاری از افراد با توجه به کرونا، برای 
کار نمی آمدند و در زمان عید نوروز هم کشتار تعطیل نبود. وی تصریح کرد: نهایت همکاری از طرف مجموعه شهرداری 
برای اورهال کردن کشتارگاه بجنورد با ما صورت گرفت.وی ابراز کرد: خیلی از مواقع هر روز تست تب سنجی در ورودی 
کشتارگاه از افراد انجام می شود تا خدای ناکرده سالمتی بقیه همکاران تهدید نشود و اعتقاد داریم که در زمان کرونا باید 
کشتارگاه ها بهداشتی شود تا بیمارستان ها خلوت شود.وی با بیان این که در مدت مدیریت کشتارگاه، شرکت راهبر در 
مجموع حدود 660 میلیون تومان هزینه جاری و حدود 580 میلیون تومان هم درآمد داشته است، از زیان 80 میلیون 

تومانی این کشتارگاه تا پایان تیر ماه خبر داد. 

پرونده جنجالی کشتارگاه
چندی است موضوع دریافت اضافه تعرفه از کشتار دام در روز عید قربان به اذعان یکی از اعضای شورای اسالمی شهر 

بجنورد، به بحث جنجالی در شورا تبدیل شده است و رسانه ها هم به این موضوع ورود کرده اند. 
در این خصوص به گفته مدیر عامل شرکت راهبر کشتارگاه، ماه پایانی هر سال در شورای اسالمی شهر، تعرفه کشتار 
سال بعد تعیین، تصویب و ابالغ می شود و در این خصوص سال گذشته تعرفه 98 تا روزهای پایانی سال هم ابالغ نشده 
بود و از طرفی نرخ کشتار امسال هم تا مرداد ماه امسال ابالغ نشده بود و در چهار ماه ابتدای سال در کشتارگاه با نرخ 
سال 98 کشتار انجام شد که یکی از دالیل زیان ده بودن کشتارگاه در همین مدت، همین دیر ابالغ شدن تعرفه کشتار 
سال 99 بود چرا که هزینه هایی از جمله پرداخت حقوق و بیمه بر اساس قانون 99 بود ولی دریافت ما از تعرفه مطابق 

تعرفه سال قبل. 
»فدائی« با بیان این که در روز عید قربان 42 راس دام سبک،  2 نفر شتر و 17 راس دام سنگین کشتار شد، تصریح کرد: 
بر اساس آنالیز تعرفه سال 99، 11 آیتم برای ذبح دام پیش بینی شده است که در روز عید قربان به جز آیتم حمل گوشت، 
بقیه آیتم ها انجام شد، هر چند شرایط ویژه ای مانند کرونا بین این آیتم منظور نشده بود و مبلغی هم در این خصوص 

دریافت نشد.  
وی با بیان این که به خاطر شرایط کرونایی، کشتارگاه با وجود روز تعطیل باز بود و اقدامات ویژه ای هم انجام و صندلی و 
پذیرایی حداقلی به منظور تکریم هر چه بیشتر همشهریان در نظر گرفته شد، ادامه داد: با توجه به مقارن بودن عید قربان 
و از طرفی ضرورت باز بودن کشتارگاه در روز تعطیل، متحمل هزینه هایی مانند پرداخت اضافه کاری و جمعه کاری برای 
به مردم مانند دادن چند  تر بودن گوشت تحویل داده شده  برای هرچه بهداشتی  اقداماتی  از طرفی  و  کارکنان شدیم 

پالستیک و قطعه بندی و بسته بندی گوشت انجام شد. 
به گفته وی، با ورود دام به داخل کشتارگاه، باید تمامی موارد بهداشتی در خصوص ذبح دام و تحویل بهداشتی گوشت 

طبق دستورالعمل های دامپزشکی انجام شود. 
وی با اشاره به شائبه پس ندادن پوست دام پس از ذبح هم افزود که طبق دستورالعمل دامپزشکی، پوست باید پس از ذبح 
21 روز نگهداری شود و این نگهداری هم متحمل هزینه هایی است و پس از گذشت موعد مقرر و پرداخت هزینه های 

انجام شده، پوست دام تحویل داده خواهد شد. 
خصوص  این  در  و  باشد  دامپزشکی  ضوابط  مطابق  باید  هم  کشتارگاه  از  خوراکی  غیر  اجزای  خروج  »فدائی«،  گفته  به 
واحد درخواست کننده این اجزای غیر خوراکی ناشی از کشتار باید پروانه بهداشتی داشته باشد و مستقیم با کشتارگاه 

قرارداد بسته بشود. 
وی با بیان این که در روز عید قربان در مجموع بر اساس برآوردهای انجام شده، 2.7 میلیون تومان زیان به کشتارگاه 
تحمیل شد، به این موضوع هم اشاره کرد که در صورت بروز هر گونه تخلفی در کشتارگاه، مرجع رسیدگی و دستگاه 

مربوطه مشخص است و در این زمینه تابع قانون هستیم. 
وی اقدامات انجام شده در کشتارگاه را به انجام عمل »جراحی« تشبیه کرد و افزود: مسئوالن در این زمینه کمک کنند 
و در این صورت آینده روشنی در انتظار کشتارگاه و صنعت دام بجنورد است و امیدواریم کشتارگاه صنعتی بجنورد به 
مانند سایر کشتارگاه های کشور به جای زیان ده بودن، سودده شود و باری از دوش اشتغال بردارد و در زمینه توسعه 

شهرستان هم پیشگام باشد.

          اسفند ۹۸- مسدود بودن خروجی آب کف سالن          اسفند ۹۸- نامناسب بودن کف سالن ذبح 

          مرداد ۹۹- مناسب سازی کف سالن ذبح          مرداد ۹۹- اصالح خروجی آب کف سالن

 اسفند ماه سال گذشته بنا به دعوت برخی دوستان و با 
توجه به شرایط خاص کرونایی و ضرورت تامین گوشت 

سالم برای شهروندان و عمل به مسئولیت اجتماعی مدیریت 
کشتارگاه صنعتی بجنورد را پذیرفتیم

بهمنیار

سالخی پرونده کشتارگاه در سه جلسه شورای شهر بار دیگر سالخ خانه بجنورد را خبر اول ُبردهای خبری کرد؛ 
همان سوژه ای که در روزهای آخر سال گذشته موضوع پیگیرانه روزنامه »خراسان شمالی« بود و بزرگان را به بازدید 
به سالخی  و رعایت پروتکل های بهداشتی  به کرونا  با توجه  به رسالتش  بنا  از کشتارگاه کشاند.آن روزها روزنامه 
داد  قول  استان  سپاه  فرمانده  و  فقیه  ولی  نماینده  بازدید  در  شهردار  که  این  تا  پرداخت،  کشتارگاه  بهداشتی 
مشکالت موجود را سالخی کند و امعا و احشاء آن را از بین ببرد اما زمان الزم دارد. »سعید محمدی« پس از گذشت 

پنج ماه دو مرتبه به کشتارگاه رفت تا بار دیگر شرایط را برای مخاطبان روزنامه قلمی کند.
اگرچه پیشنهاد »سعید« این بود که خبرنگار دیگری این بار مامور تهیه خبر شود زیرا از تهیه گزارش های قبلی 
از آن جا که کمبودهای قبلی را هم ضبط شده داشت و هم جلوی چشمانش مرتب رژه  خاطره خوبی نداشت ولی 
می رفتند بنا شد خودش گزارش را پیگیری نماید.»سعید« کیف خبر را به دوش کشید و رفت تا بار دیگر با قلمش 

ایرانی که عیبش چو بگفتی هنرش نیز بگو )بدی اش را می  المثل  بار ضرب  اما این  به سالخی کشتارگاه بپردازد 
بینی، خوبی هایش را هم ببین( مصداق پیدا کرد و جالب این که دید اگر در گزارش های قبلی تیتر زده که »سالخی 

سالمت در کشتارگاه« این بار هم فضا تغییر کرده و هم برخورد مدیران.
به گفته او شهردار ساطور کشید و گردن بسیاری از مشکالت مکتوب آن گزارش را سر بریده است و امعا و احشاء آن 
را هم بهداشتی نابود کرده است و شاید برای همین بود که شهردار به شدت در شورای شهر به دفاع برخاست و از 
اقدامات سبز کارنامه اش، اقدامات کشتارگاه را مطرح کرد و حتی کم توقعی اش شده بود از بعضی برخوردها. البته 
مباحث شورا و ادعای مطرح شده را باید به قانون واگذار کرد که قطعا رسیدگی خواهد شد ولی آن چه با ساطور خبر 
روی کاغذ قرار گرفته و برخورد خوب اهالی کشتارگاه و گفت و گو با راهبر گزارشی است که» سعید محمدی« تهیه 

کرد که شما می خوانید.



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی چهارشنبه  ۲۲ مرداد 1۳99     ۲۲ ذی الحجه 1۴۴1      شماره ۳۳۴۲            ۶ ادب و هنر

انعکاس
 از دور که می نگرم

 انعکاس آبی آسمان
تمام قاب کوچک نگاهم را پر می کند

نزدیک تر که می آیم
سایه ها

تمام زندگی ام را قاب می کند
  یعقوب عباسپور

پنجره دیدار
کاش می دانستی

ما را مجال آن نیست
که روزهای رفته را از سرگیریم

و لحظه های بی بازگشت را
تمنا کنیم

کاش می دانستی
فردا چه اندازه دیر است

برای زیستن
و چه اندازه زود

برای مردن
و همیشه واژه ای است پر فریب

کاش می دانستی
یک آالله را فرصت یک ستاره نیست

و به ناگاه بسته خواهد شد
پنجره های دیدار

در اجبار تقدیر
 کاش می دانستی

ناهید عباسی  

رهایی
ناگـــزیرم از سـفر بــــی سرو سامان چون باد

بـــه گـــرفـتـار رهــــایـــی نتـــوان گــــفـت آزاد
کوچ تا چند؟! مگـر می شود از خویش گریخت

بــال تنهـــا غـــــم غــــربت بــه پرســتو ها داد
این که مردم نشناسند تورا غربت نیست

غـربت آن است کــه یـــاران ببرنـــدت از یـاد
فاضل نظری  

مرتضوی

ایران  هنر  و  فرهنگ  ارکان  از  یکی  خوشنویسی 
چندین  ــول  ط در  کــه  رود  مــی  شــمــار  بــه   زمــیــن 
به  سرزمین  این  هنر  معرف  و  تکامل  یافته  قرن 
این  بــا  هنری  امــا  اســت  ــوده  ب دیگر  کشورهای 
پیشینه تاریخی هنوز در فهرست میراث ناملموس 
عربی  کشورهای  ورود  و  نرسیده  ثبت  به  یونسکو 
کندی  و  سو  یک  از  هنر  این  ثبت  بــرای  ترکیه  و 
سوی  از  فرهنگی  نهادهای  ســوی  از  اقــدامــات 
در  هنری  جامعه  سوی  از  را  هایی  واکنش  دیگر 
از  تن  چند  با  گفتی  و  گپ  در  اســت.  داشته  پی 
اثرات  و  اتفاق  این  دالیل  خوشنویس  هنرمندان 
موثر  های  راه  و  ترکیه  نام  به  خوشنویسی  ثبت 

برای جلوگیری از این اتفاق را بررسی کردیم.
هنر  پژوهش  ارشد  کارشناس  مقدادی«  »حمید 
اسالمی  خوشنویسی،  هنر  که  این  به  اعتقاد  با 
ترین هنر کشور ماست، به این مسئله که متولیان 
می  بودند،  غافل  مسئله  ایــن  از  هنر  و  فرهنگ 
با  کشوری  آیــا  که  پرسش  ایــن  طــرح  با  و  ــردازد  پ
قوی  پشتیبان  نباید  هنری  درخشان  پیشینه  این 
متولیان  ضعیف  عملکرد  از  باشد؟  داشته  هنری 

در این زمینه انتقاد می کند.
خوشنویسان  انجمن  اگرچه  دهد:  می  ادامه  وی 
است  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  نظر  زیر 
ایران  پهنای  به  وزارتخانه  این  هنری  معاونت  اما 
می  بر  در  را  مختلفی  هنرهای  و  است  گسترده 
گیرد و با این وجود بودجه ای برای خوشنویسی 

در نظر گرفته نشده است.

وی حضور هنرمند در نمایشگاه های ترکیه را به 
خاطر حمایت نشدن در  ایران، آسیب جدی می 
داند و می افزاید: هنرمند خوشنویس در مسابقه 
بین المللی ترکیه شرکت می کند و اثری از او به 
چنین  که  حالی  در  خواهند  می  عثمانی  شیوه 
به  نستعلیق  خواهند  می  ها  آن  و  نداریم  چیزی 
که  کسانی  از  و  کنیم  تعریف  را  عثمانی  شیوه 
در  ندارند  هنر  این  ذات  و  نستعلیق  از  شناختی 
بهره می  برای داوری  ایرانی  ناب  مورد نستعلیق 

گیرند و به شیوه عثمانی قضاوت می کنند.
حق  هنرمند  حتی  که  این  از  تاسف  اظهار  با  وی 
در  و  کند  ارســال  خود  امضای  با  را  اثــری  نــدارد 
نهایت آثار نفیس ایرانی از سوی مجموعه دارهای 
آمریکا، اروپا و ترکیه خریداری و به نام آن ها ثبت 
نام  به  راحتی  به  را  سرمایه  این  ترکیه  و  شود  می 
هنرمند  نباید  ما  گوید:  می  کند،  می  ثبت  خود 
ترکیه  نمایشگاه  و  مسابقات  در  حضور  بــرای  را 
سرزنش کنیم زیرا از هنرمند خوشنویس در ایران 
دولتمردان  و  متولیان  و  شود  نمی  مالی  حمایت 

کاری برای هنرمند نکرده اند.
و  هنرمندان  برخی  انگیزگی  »مــقــدادی« بــی 
از تبعات رقم خوردن این  از هنر را  کنار کشیدن 
اتفاق می داند و تصریح می کند: ناچار هستیم از 
پایتخت نستعلیق ایران برای ترکیه اثر بفرستیم و 
این که  و  در آن منطقه مورد حمایت قرار بگیریم 
یک هنرمند خود و تمام توانش را وابسته به کشور 
این  از  ای  پیشینه  و  سابقه  رشته،  سر  که  دیگری 

هنر ندارد، ببیند بزرگ ترین آسیب است.
هنوز  است:  باور  این  بر  خوشنویس  هنرمند   این 

هم دیر نشده و مسئوالن باید قدم اول را بردارند 
و تعریفی از هنر ارائه دهند و کارگروه واقعی برای 
تشکیل  خوشنویسی  ویــژه  به  هنر  از  پشتیبانی 
در  که  انسانی  ذات  و  معنویات  راحتی  به  تا  شود 

هنر نهفته است، بر باد نرود.
نمی  کسی  هیچ  که  مسئله  این  بر  تاکید  با   وی 
از  را  المللی  بین  مسابقات  در  شرکت  حق  تواند 
می  وقتی  کند:  می  تصریح  بگیرد،  هنرمند  یک 
توانیم این درخواست را از هنرمند داشته باشیم 
مسابقات  گونه  ایــن  از  که  پــاداشــی  با  برابر  که 
دریافت می کند مورد حمایت قرار گیرد و قوی تر 
رویدادهای  برگزاری  به  خارجی،  رویدادهای  از 
در  شرکت  انگیزه  گونه  ــن  ای و  اقـــدام  مختلف 
رویدادهای مختلف خارجی را از هنرمندان مان 

سلب کنیم.
وی بستر فضای مجازی را برای برون رفت از این 
و می  اثرگذار می داند  ناخوشایند بسیار  حرکت 
ایران  خوشنویسان  انجمن  و  امر  متولیان  گوید: 
مجازی  هــای  کمپین  ــدازی  ان راه  با  توانند  می 
خوشنویسان  انجمن  و  کنند  تحریم  را  قضیه  این 
ــدن به  ــل ش بــا وص ــور مستقل  بــه ط هــر اســتــان 
شاهد  شوند  می  سبب  آن  تقویت  و  کمپین  این 

باشیم.»مقدادی«  ترکیه  سوی  از  نشینی  عقب 
و  خوشنویسان  تمامی  باید  کند:  می  خاطرنشان 
مسئوالن دست به دست هم دهند و نگذارند این 
سایه  قطع  طور  به  معتقدم  زیرا  بخورد  رقم  اتفاق 

شوم آن بر دیگر هنرها سنگینی خواهد کرد.
با  خوشنویسی  عرصه  فعاالن  دیگر  از  »رحیمی« 
وارد  شوک  هنرمندان  به  اقدام  این  که  این  بیان 
و جامعه هنری را نگران کرده است، تصریح می 
فرهنگی  امــور  در  متولیان  غفلت  و  تعلل  کند: 
ثبت  که  شود  می  سبب  مان  های  داشته  ثبت  و 
کشورها  دیگر  ــوی  س از  خوشنویسی  جهانی 

پیگیری و دنبال شود.
مسئوالن  رسد  می  نظر  به  دهــد:  می  ادامــه  وی 
این ها نستعلیق  از  توانستند زودتر  فرهنگی می 

را به عنوان خط ایرانی به ثبت برسانند.
اگر  کند:  می  اظهار  خوشنویس  هنرمند   ایــن 
ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  اصــلــی،  متولیان  چــه 
اسالمی، سازمان میراث فرهنگی کشور و انجمن 
خوشنویسان ایران باید دست به کار می شدند اما 
اکنون هم دیر نیست و مستندات بسیاری داریم 

که خوشنویسی به نام ایران ثبت شده است.
خط  ــه  ب نسبت  ــه  ک هــایــی  تــفــاوتــی  ــی  ب ــه  ب  وی 

ــورت  ص هــای  تــالش  و  دارد  ــود  وجـ نستعلیق 
نستعلیق  خط  گنجاندن  برای  استان  در  گرفته 
گذشته اشاره  های  سال  در  اداری  مکاتبات  در 
ما  مسئوالن  برخی  گوید:  وقتی  می  و  کند  می 
کشور  و  استان  در  ملی  خط  ترویج  درخصوص 
سهل انگاری می کنند، آیا این انتظار وجود دارد 

که در سطح  جهانی اتفاقی بیفتد؟
تاریخ  به  گوید: نگاهی  می  هم  رستمی«   »خلیل 
کشور  ــه  ک ــد  ــی ده م نــشــان  خوشنویسی  هــنــر 
رسیدن  قــدرت  به  و  نهم  سده  از  پیش  تا  ترکیه 
نداشته،  عرصه  این  در  سابقه ای  عثمانی  دولت 
هنر  ــان،  زم ایــن  از  پیش  که  اســت  درحالی  ایــن 
خوشنویسی و کتابت قرآن در ایران در اوج خود 

قرار و نام آورانی را در این عرصه داشته است.
سوی  از  خوشنویسی  به  نسبت  که  اقبالی  به  وی 
شخصیت های سیاسی ترکیه به این هنر صورت 
می گیرد، اشاره می کند در حالی که در سیاست 

گذاری داخلی این مقوله کمتر دیده می شود. 
خوشنویسان  ترکیه،  اگرچه  کند:  می  اظهار  وی 
تــعــداد  همین  ــا  ب امـــا  ــدارد  ــ ن چــنــدانــی  مــطــرح 
که  کــرد  ــاری  کـ مــطــرح  و  مــحــدود  خوشنویس 
سوق  خود  سمت  به  را  دیگر  اسالمی  کشورهای 
داد و با آثار نمایشگاهی که از ایران فرستاده می 

شود برای برگزاری نمایشگاه اقدام می کند.
مسابقات  برای  که  جوایزی  دهد:  می  ادامه   وی 
خوشنویسی ترکیه و دبی در نظرگرفته می شود 
به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در مسابقات 
برگزاری  به  اقبال  نوعی  به  و  شود  می  دیــده  ما 
نمایشگاه ها و مسابقات در ترکیه وجود دارد اما 
حمایت چندانی از هنرمندان خوشنویس ما نمی 

شود.
خوشنویسی  ترکیه  در  کند:  می  خاطرنشان  وی 
ــرده اســـت و  پــیــدا کـ نــفــوذ  ــا  ــواده ه ــان در دل خ
بین  در  ایران  در  اما  دارند  توجه  بدان  مسئوالن 
جامعه هنری مانده و این توجه از سوی مسئوالن 

کمتر است.  

واکنش هنرمندان به ثبت جهانی خوشنویسی اسالمی به نام ترکیه

غفلتی به قدمت تاریخ خط

هنوز هم 
دیر نشده 

و مسئوالن 
باید قدم اول 
را بردارند و 

تعریفی از هنر 
ارائه دهند 
و کارگروه 

واقعی برای 
پشتیبانی از 
هنر به ویژه 

خوشنویسی 
تشکیل شود

  تازه های هنر     خبر  بر بال خیال 

»آنا مراد« همچنان چشم انتظار است
است؛  مقامی  موسیقی  کسوت  پیش  هنرمند  روزهــای  این  قصه  انتظار  و  سرگردانی 
به زندگی در پیلوت تن  و  »آنا مراد رستگاری« اگرچه تسلیم وعده های مسئوالن شده 
داده اما با وجود گذشت 2 ماه از این تصمیم هنوز چشم به راه نقشه ساختمانی است که 
مسئوالن بنای آن را نهاده اند تا کلبه ای بر اساس شرایط و ضوابط 
موجود بسازند. قیمت های نجومی برای طراحی نقشه باعث 
آن  سنگین  های  هزینه  پرداخت  عهده  از  نتواند  او  شده 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به  برآید و اگرچه پای 
به دنبال  این دستگاه متولی  انگار  اما  باز شده  این ماجرا 
ترسیم نقشه ای رایگان است و معلوم نیست این ماجرا کی 
هنرمند  این  سامانی  و  سر  بی  و  رسد  می  سرانجام  به  کجا  و 

پیش کسوت پایان می یابد.

تصمیم  ا ــور«  پ عالمی  »حامد 
»درماندن«  نمایشی  اثر  دارد 
نمایشنامه  بخش  در  که  را 
نـــویـــســـی ســیــزدهــمــیــن 
ــر رضـــوی  ــواره تــئــات ــنـ ــشـ جـ
و  ببرد  برگزیده شد، روی صحنه 
آن  تمرینات  نزدیک  ای  آینده  در 

را شروع خواهد کرد.

این روزها  ا »مجتبی خسروی« 
با  را  آثار خود  از  مجموعه ای 
گالری  در  »خاکزار«  عنوان 

»ُا« به نمایش گذاشته است.

اثر: نقاشی
 هنرمند: مرتضی خسروی

رواق منظر چشم من آشیاهن توست

کرم نما و فرود آ هک خاهن خاهن توست
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سیما وحدانی

صنوف  از  بسیاری  برخالف  ورزشی  های  باشگاه   
دیگر، اجازه فعالیت ندارند و چندین ماه است که 
شاهد تعطیلی آن ها هستیم که پرداخت اجاره بها 
تجهیزات  خرید  افتاده  عقب  اقساط  و  سو  یک  از 
دوش  بر  را  سنگینی  بــار  دیگر  ســوی  از  ــی  ورزش
 16 های  وام  جز  مسئوالن  و  است  گذاشته  ها  آن 
نمی  اختصاص  ها  باشگاه  تمام  به  که  میلیونی 
یابد و روند دریافت آن عمومًا با مشکالت بسیاری 
قشر  این  زخم  بــرای  دیگری  مرهم  اســت،  همراه 
آسیب دیده ارائه نکرده اند، ضمن این که نداشتن 
این  مشکالت  بر  نیز  وام  اقساط  پرداخت  توانایی 

قشر می افزاید.
زیرپوستی  شکل  به  ها  باشگاه  برخی  روزهــا  این 
فعالیت  شاهد  و  کنند  می  فعالیت  مجوز  بدون  و 
این  علت  اما  هستیم  اختصاصی  صورت  به  ها  آن 

موضوع چیست؟
یکی از باشگاه داران می گوید: 4 ماهی می شود 
که باشگاه تعطیل شده و اجاره بهای باشگاه بین 5 
تا 13 میلیون تومان است و عمومًا باشگاه دار ملزم 
ضمن  بهاست  اجاره  پرداخت  به 

پرداخت  ــوان  ت که  ایــن 
تجهیزات  اقــســاط 
نیز  را  ــی  ورزش

گوید:  مــی  داران  باشگاه  از  دیگر  نــدارد.یــکــی 
پیگیری  خصوصی  صورت  به  ها  باشگاه  فعالیت 
می شود چون باید سر ماه اجاره ماهانه باشگاه را 

بپردازیم اما درآمدی نداریم.
مسئوالن  باید  که  این  بیان  با  دیگری  دار  باشگاه 
اماکن  اجــاره  تنها  و  باشند  داران  باشگاه  فکر  به 
از روی دوش مربیان برداشته شده است،  دولتی 
درآمد  جوابگوی  پرداختی  های  وام  افزاید:  می 
حذف شده باشگاه نیست و رقم ماهانه 13 میلیون 
تومانی  میلیون   8 یا    16 وام  یک  با  اجاره  تومان 
قابل قیاس نیست.وی اضافه می کند: دریافت وام 
در این شرایط در حالی که قادر به پرداخت اقساط 
آن نیستیم چه فایده ای دارد؟باشگاه داری دیگر 
در  بهداشتی  هــای  پروتکل  و  ــول  اص رعــایــت  بــر 
های  سرمایه  افزاید:  می  و  کند  می  تاکید  باشگاه 
ورزشی در باشگاه ها در حال خاک خوردن است 
و با تعطیلی باشگاه چطور باید باشگاه دار و مربیان 
روزگار خود را بگذرانند. وی با تایید فعالیت بدون 
مجوز برخی باشگاه ها تصریح می کند: اگرچه این 

کار خالف قانون است اما واقعیت دارد.
فعالیت  از  نیز  ــازی  س بــدن  ــاران  ــک ورزش از  یکی 
با  که  دهــد  می  خبر  ها  باشگاه  برخی  غیرمجاز 
تعداد  با  البته  و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
ــار  ــ ــک ــ ــدودی ورزش ــ ــع ــ م
فعالیت  بـــه  مــشــغــول 
ورزشکار  هستند.این 

می  و  دهد  می  خبر  ها  شهریه  نجومی  افزایش  از 
خصوصی  صــورت  به  چــون  ها  باشگاه  در  گوید: 
یافته  افزایش  نیز  ها  شهریه  دارد  ادامــه  فعالیت 
است.ورزشکاری دیگر در یکی از شهرستان های 
ها  باشگاه  برخی  قانونی  غیر  فعالیت  به  استان 
تداوم حیات  برای  تعبیر وی  به  اما  اشاره می کند 

خود ناچارند به این شکل فعالیت داشته باشند.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون 
 4 در  متاسفانه  که  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
ماه اخیر باشگاه ها مجاب به پرداخت اجاره بهای 
اند،  نکرده  کسب  درآمدی  حالی  در  هستند  خود 
از معافیت پرداخت اجاره سالن های دولتی خبر 
در  که  دارانی  باشگاه  »بروحی«  گفته  دهد.به  می 
سامانه کارا ثبت نام کرده اند از سوی اداره تعاون، 
معرفی  عامل  های  بانک  به  اجتماعی  رفاه  و  کار 
برخوردار  تومانی  میلیون   16 وام  از  و  شوند  می 
چندان  رقم  این  که  این  بیان  با  شد.وی  خواهند 
جوابگوی خسارت های وارد شده به آن ها نیست، 
می افزاید: شیوع کرونا باعث شد درآمد باشگاه ها 
امیدواری  ابراز  یابد.وی  12 میلیارد ریال کاهش 
باید به مشکالت باشگاه داران به شکل  می کند: 
اصولی رسیدگی و چاره ای برای مشکالت آن ها 

اندیشیده شود.

رویدادهای ورزشی   

۲0 بانوی فعال در اسپوکس
کمیته  هستند.رئیس  فعال  استان  در  رشته اسپوکس  در  بانو   20
اسپوکس که خود بنیان گذار این رشته جذاب و اصیل ایرانی در استان 
است، گفت: این رشته در کشور به تازگی پایه گذاری شده است و در 
سال ۹8 وارد استان شد.زهرا رحمانی اظهار کرد: در همان سال تیم 
اسپوکس استان به رقابت های انتخابی تیم ملی و رقابت های کشوری 
اعزام شد.به گفته رحمانی، تنها مربی و داور استان و ورزشکاران پرتالش 

و با انگیزه این رشته در قرنطینه آمادگی خود را حفظ  کرده اند تا 
در رقابت های ملی حرفی برای گفتن داشته باشند.

امکان تمرینات کورس و کوهستان  
دوچرخه سواران

امکان تمرینات کورس و کوهستان  دوچرخه سواران مهیاست.»محمد 
این  با بیان  استان  سواری  دوچرخه  هیئت  رئیس  کشمیری« 

مطلب اظهار امیدواری کرد که بتوان در دیگر رشته ها نیز 
فضای مناسبی را برای تمرین مهیا کرد.

وی از کسب رتبه چهارمی کشور در رشته کورس و جاده 
های  باشگاه  مسابقات  به  ــزام  اع وی،  گفته  داد.بــه  خبر 

های  رده  در  سمنان  و  جنوبی  و  شمالی  رضــوی،  خراسان 
سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن و پیش کسوتان هم صورت 

گرفته است.

رقابت دارت در استان
رقابت های آزاد دارت به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم در 
شیروان  بجنورد،  های  شهرستان  از  ورزشکار   25 حضور   با  استان 

ورزشی  های  انجمن  هیئت  شد.رئیس  برگزار  سملقان  و  مانه  و 
استان با بیان این خبر افزود: این مسابقات به مدت 4 روز 
و  جعفری   محسن  پایان  در  افزود:  شد.»کمالی«  پیگیری 

بنت  و  نورانی  عقیل  و  دوم  و  اول  ترتیب  به  شادمهر  عباس 
الزهرا گریوانی به طور  مشترک سوم شدند.

سوژه ویژه       

بدمینتون در راه لیگ برتر
سیما وحدانی-سالن بدمینتون میزبان تمام دغدغه های روزمره بدمینتون 
بازان است و جز سالن این رشته ورزشی منبع درآمدی برای قهرمان پروری 
این  کرونایی  شرایط  که  خورد  نمی  چشم  به  کشوری  های  لیگ  در  حضور  و 
روزها و تعطیلی سالن سبب شده  ِکشتی بدمینتون به ِگل بنشیند و بدمینتون 

بازان برای حضور در لیگ ها و داشتن اعتبار با مشکل مواجه شوند.
به  راکت  است  قرار  که  است  سال  چهارمین  استان  بازان  بدمینتون 
 4 به  نسبت  تری  موفق  حضور  یک  دسته  لیگ  در  و  شوند  دست 
سال گذشته داشته باشند تا شاید بتوانند امسال به لیگ برتر راه 
یابند؛ رویایی که محقق نخواهد شد مگر با برنامه ریزی های اصولی 
گام  بتوان  که  اعتباری  اختصاص  و  گذشته  های  سال  از  تر  منسجم  و 

های موثرتری برداشت.
اعالم  را  خود  آمادگی  فدراسیون   به  امسال  استان  یکی  دسته  لیگ  تیم 
کرده اما تمرینات آن در هاله ای از تردیدها به شکل انفرادی یا در فضای آزاد 

با حضور ورزشکاران پیگیری می شود.
این تیم با حضور 100 درصدی بازیکنان بومی درخشش قابل مالحظه ای 
داشت و کسب یک عنوان چهارمی و دو مقام سومی  راه را برای قهرمانی های 
بعدی هموارتر می کند. اگر چه برای حضور در لیگ دسته یک باید از مربیان 
درجه یک استفاده کرد اما در استان مربی بدمینتون درجه یک نداشتیم و 
این موضوع مورد موافقت فدراسیون قرار گرفت. نبود اعتبار باعث شد 
از مربیان سایر استان ها استفاده نکنیم و از سویی به مربیان استان 
که مدرک آن ها پایین تر از این سطح است اکتفا کنیم، با این حال 

نتایج  قابل توجه بود.
بدمینتون با ارتقای 8 پله ای توانست امسال جایگاه خود 
را در کشور تثبیت کند و از رتبه 15 به 7 کشوری برسد.
نیز  انفرادی  های  رده  در  شمالی  خراسان  بدمینتون 
قهرمانان بسیاری را پرورش داد و 3 نفر از پسران و یک 
بدمینتون باز دختر به اردوهای انتخابی تیم ملی نونهاالن 
به  اعــزام  بــرای  نفر  دو  نیز  پارسال  و  یافتند  راه  نوجوانان  و 

مسابقات غرب آسیا نتایج خوبی داشتند.
 برای لیگ برتری شدن بیش از 100 میلیون تومان اعتبار 
به همراه مربی درجه یک  و بازیکنان تیم ملی نیاز است 
که همه این ها به گفته رئیس هیئت بدمینتون استان با 
درآمد هیئت محقق می شود اما منبع درآمد آن مدت 
هاست در تعطیلی بساط بی پولی برای هیئت بر پا 

کرده است.
ورزش  ــن  ای زیرساخت  وثـــوق«  »بـــرات  گفته  بــه 
مهیاست و می طلبد ارتباط بیشتری با آموزش و 
پرورش داشته باشیم که چندان به این موضوع 
توجه نکرده ایم و در رده های پایه باید بیشتر  
کار شود و اکثر شهرستان ها را نیز 

فعال کنیم.
و  ابـــزار  قیمت  ــودن  بـ بــاال  وی 
نیز  را  ورزش  ایـــن  تــجــهــیــزات 
سبب  که  داند  می  بزرگی  مسئله 
برای  ای  بهانه  را  آن  ها  خانواده  شده 

استقبال کمتر از بدمینتون بدانند.

اختصاص زمین برای 
احداث خانه کبدی 
کورسوی امید کبدی 
کاران است

وی علت فعالیت  واکا
 بدون مجوز برخی باشگاه ها

 ضرورت افزایش تعداد غواصان
 در استان

وحدانی- خراسان شمالی کمبود غواص دارد و با توجه به بروز حوادث متعدد 
تعداد غواصان در استان ضروری  افزایش  و استخرهای کشاورزی  بندها  در 
است.رئیس هیئت نجات غریق خراسان شمالی از بی انگیزگی عالقه مندان 
به غواصی در استان خبر داد که متاسفانه شرایط برای افزایش آن ها امکان 
های  کالس  برگزاری  برای  الزم  های  زیرساخت  نبود  نیست.»ارکی«  پذیر 
آموزشی و کمبود تجهیزات را یکی از مهم ترین دغدغه های هیئت دانست.

وی تعداد غواصان استان را 13 نفر معرفی کرد که باید برای افزایش تعداد 
آن ها اقدامی صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان به غواصی برای 
شرکت در دوره های آموزشی باید به قشم و کیش مراجعه کنند که هزینه های 
بسیار باالیی دارد و چندان مقدور نیست.»ارکی« افزود: برگزاری کالس ها نیز 
با مشکل مواجه می شود و عمومًا عالقه مندان به غواصی ناچارند در قشم و 

کیش دوره های پر هزینه ای را سپری کنند تا موفق به کسب مدرک شوند.

 اجرای طرح 
اصالح ساختار قامتی

خراسان  محلی  و  بومی  های  بازی  و  روستایی  های  ورزش  هیئت  رئیس 
داد.»زیور  خبر  امسال  طی  قامتی   ساختار  اصالح  طرح  اجرای  از  شمالی 
زنان  و  دختران  ویــژه  قامتی  ساختار  اصــالح  طرح  کــرد:  اظهار  نعمتی« 

روستایی 14 تا 35 سال  اجرا شد.
به گفته وی، این طرح پارسال برای 3 هزار نفر در 60 روستا و امسال برای 

10 هزار نفر اجرا شد.
وی افزود: در این دوره ها عمومًا افرادی حضور دارند که به همراه هیئت 
به  روستایی  ورزش  های  خانه  در  یا  بهداشت  مراکز  در  روستایی  ورزش 
نظیر  قامتی   ساختار  لحاظ  از  دختران  و  زنان  جسمانی  وضعیت  پایش  
افتادگی شانه، پای پرانتزی و حرکات مخصوص آن ها می پردازند.وی از 
تاثیرگذاری این طرح و پیگیری برای اصالح ساختار قامتی  زنان و دختران 

خبر داد تا مشکل آن ها برطرف شود.

 ماسک، ما و اطرافیانمان را 
در برابر ویروس کرونا محافظت می  کند
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اخبار

 سبدهای تبریک به خبرنگاران

گفتمان های توسعه
تعداد  میزبان  شمالی«  »خراسان  روزنامه  نیز  گذشته  روز 
قابل توجهی از مدیران قدرشناس دستگاه های مختلف بود 
که برای خدا قوت گویی و تبریک روز خبرنگار به روزنامه 

آمدند و سبد سبد تبریک به خبرنگاران، ارمغان حضورشان 
روزنامه  در  مسئوالن،  و  کل  مدیران  بود.  روزنامه  این  در 
خودشان، باری دیگر از نقش روزنامه »خراسان شمالی« در 

توسعه استان سخن گفتند. گفتمان های توسعه  اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و ورزشی در دیدارهای دیروز مدیران با 

خبرنگاران روزنامه داغ داغ بود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:

گنجینه ای از قصه ها گردآوری می شود

        سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی که به 
خداقوت  و  تبریک  عرض  برای  مجموعه  این  کارکنان  از  تعدادی  همراه 
گویی مهمان روزنامه »خراسان شمالی« شده بودند، رسانه را از ابزارهای 
مهم اطالع رسانی و باالبردن سواد فرهنگی و اجتماعی جامعه بیان کرد و 
از روزنامه خراسان شمالی به عنوان روزنامه ای وزین و پر مخاطب یاد کرد که نگاه خوبی به حوزه فرهنگ دارد.»آقا بیگی« از تالش 
های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای رقم خوردن اتفاق های خوب فرهنگی سخن گفت و قرار گرفتن فرهنگ و رسانه 
در کنار یکدیگر را در شکل گرفتن جریان فرهنگی بسیار اثرگذار دانست و از این رو بر حمایت رسانه ها در تحقق این امر تاکید کرد.
وی به اجرای پویش قصه گویی در استان که سبب می شود در خراسان شمالی گنجینه ای از قصه ها گردآوری شود، اشاره کرد و به 
ورود محیط زیست و هالل احمر استان به این پویش پرداخت و تصریح کرد: قصه های روستایی و عشایری نیز به این پویش اضافه 
خواهد شد. وی به شعرخوانی شاعران کودک و نوجوان از طریق فضای مجازی در سه شنبه های هر هفته به عنوان یکی از فعالیت 
های ادبی صورت گرفته از سوی کانون اشاره کرد و گفت:  تمام تالش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این است که جریان 
های خوب فرهنگی ایجاد شود و حوزه  کودک و نوجوان جایگاه خود را در عرصه فرهنگی و اجتماعی باز کند زیرا اگر به این حوزه 

توجه شود، در آینده بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد.

خراسان شمالی تنها استان محروم از مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی 

ارزش افزوده 130 میلیارد تومانی هواشناسی برای کشاورزان استان 

          صدیقی- خراسان شمالی تنها استان در کشور است که فاقد 
مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی است. این خبر را مدیرکل 
هواشناسی خراسان شمالی که روز گذشته به همراه معاونان و 
مدیر روابط عمومی این اداره کل برای خداقوت گویی و تبریک 
روز خبرنگار در روزنامه »خراسان شمالی« حضور پیدا کرده بودند، بیان کرد. »بیجندی« گفت: اگرچه هواشناسی با بدنه جامعه سر و کار 
دارد اما از ابتدایی ترین امکانات برخوردار و همچنان مهجور مانده است. مدیرکل هواشناسی استان شاخصه روزنامه خراسان را دوری از 
دعواهای جناحی و درپیش گرفتن میانه روی و اعتدال بیان و اضافه کرد: هواشناسی به بال رسانه نیاز دارد و قلم زدن خراسان به صورت 
صادقانه و دور از نظرات جناحی از دالیل ماندگاری آن و اعتماد مخاطب به این رسانه است. مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی همچنین 

از ایجاد ارزش افزوده 130 میلیارد تومانی هواشناسی برای کشاورزان استان طی سال زراعی امسال خبر داد.

آموزش های مهارتی و تدوین استانداردهای آموزشی
    ضیغمی- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی که به همراه مدیر روابط عمومی این اداره 
کل مهمان روزنامه »خراسان شمالی« شدند، ضمن تقدیر از زحمات خبرنگاران، رسانه ها و مطبوعات را 
رکن چهارم دموکراسی برشمرد.»فرج اله راد« افزود: مهم ترین رسالت های این مرکز، ارائه آموزش های 
مهارتی و به روز کردن آموزش ها، ارائه آموزش به جویندگان کار، تدوین استانداردهای آموزشی و نظارت 
و ارزیابی و سنجش مهارت است.وی با اشاره به این که گواهینامه های فنی و حرفه ای، دارای اعتبار بین المللی و قابل ترجمه است، 

اضافه کرد: فنی و حرفه ای متولی آموزش های مهارتی است و اصحاب رسانه در راستای اشتغال جوانان کمک کننده هستند.

کمک به خدمات رسانی مناسب
      مدیرکل دام پزشکی خراسان شمالی هم به همراه رئیس روابط عمومی و کارشناس 
برای   و  شمالی«  »خراسان  روزنامه  مهمان  گذشته  روز  کل  اداره  این  عمومی  روابط 
»احمدی«  بودند.دکتر  آمــده  روزنامه  این  به  خبرنگار  روز  تبریک  و  گویی  خداقوت 
خبرنگاران را بازوان توانمند در عرصه اطالع رسانی و کمک به این اداره کل دانست و 
گفت: خبرنگاران چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند و با انتقال مشکالت و اطالع رسانی های دقیق، به ما در پیشبرد اهداف، 
رفع نواقص و خدمت رسانی خوب کمک می کنند.او بیان کرد: ما قدردان زحمات رسانه و خبرنگاران که همواره اخبار و گزارش 

های دام پزشکی را به خوبی انعکاس می دهند، هستیم.

نقش مهم روزنامه »خراسان شمالی« در  اعتالی ورزش استان
        »کوروش بهادری« مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی هم به همراه »بروحی« 
از  تعدادی  و  بدمینتون  هیئت  رئیس  و »وثــوق«  کل  اداره  این  قهرمانی  ورزش  معاون 
کارکنان این اداره کل دیروز برای تبریک روز خبرنگار و خدا قوت گویی مهمان روزنامه 
»خراسان شمالی« بودند.»بهادری« بر نقش مهم روزنامه »خراسان شمالی« در اعتالی 
ورزش استان تاکید کرد.به گفته وی، رسانه ها می توانند با نگاه مثبت خود راه های ناهموار ورزش را هموار کنند و در جهت رفع 
نواقص یاریگر ورزش استان باشند.»وثوق« رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی نیز در این دیدار گفت: روزنامه خراسان شمالی 

تاکنون در انتشار اخبار پیشقدم بوده و توانسته است در جهت توسعه ورزش گام های تاثیرگذاری را بردارد.

گام های جدید نظارت بر پروتکل های مقابله با کرونا

    مدیر کل دفتر بازرسی استانداری خراسان شمالی که به همراه کارشناس این دفتر برای تبریک روز 
شمالی«  »خراسان  که  این  بیان  با  بود،  یافته  حضور  شمالی«  »خراسان  روزنامه  مجموعه  در  خبرنگار 
روزنامه ای است که کار روزنامه نگاری را به شکل حرفه ای انجام می دهد، اعالم کرد: ما در حوزه کاری 
مسئوالن  و  ــردم  م بین  ارتباطی  پل  ها  آن  ــرا  زی هستیم  خبرنگاران  نظرات  نیازمند  بسیار  خــود 
هستند.»کرامتی« با اشاره به این که روزنامه خراسان شمالی منشأ خدمات خوبی بوده و آسیب های احتمالی را که از دید مسئوالن 
پنهان مانده است، اطالع رسانی می کند، اضافه کرد: اگر اطالعات این خبرنگاران نباشد مجموعه داده های ما بسیار اندک خواهد 
بود و تصمیم گیری بر اساس این داده های اندک مشکالتی را خواهد داشت.وی در بخشی از سخنان خود به ساختار و گام های 
این که کمیته  از  با کرونا اشاره و اعالم کرد: در حوزه کرونا پیش  و پروتکل های بهداشتی مقابله  بر دستورالعمل ها  جدید نظارت 
و  استان  در  را  بهداشتی  های  دستورالعمل  بر  نظارت  عالی  کمیته  تیر   15 از  ما  بگیرد  شکل  کشور  در  ساختاری  طور  به  نظارت 
شهرستان ها تشکیل دادیم و دستگاه های نظارتی که مجوز هم صادر می کنند، در آن عضو بودند.وی با بیان این که هفته گذشته 
ستاد ملی کرونا با ابالغ مصوبه ای به کمیته عالی نظارت ساختارتشکیل  داد، افزود: بر اساس این مصوبه تمام دستگاه هایی که مجوز 
صادر می کنند موظف به نظارت بر مراکز زیر مجموعه خود هستند و همه معاونان توسعه دستگاه ها مسئول نظارت بر درون سازمانی 
هستند.این مسئول ادامه داد: در شهرستان ها نیز تیم سازی شده است و 19 گروه و رسته در این تیم ها قرار داده شده اند که هر تیم 
مسئول نظارت بر یک بخش است و نماینده آن دستگاه را نیز دارد تا در هنگام نظارت بر حوزه خود حضور داشته باشد.وی با بیان این 
که این تیم ها هم بازرسی و در مواقع ضروری اعمال قانون می کنند، اعالم کرد: تمام تالش ما پیشگیری و کنترل شیوع این ویروس 

است. کنترل این موضوع موجب راحت شدن کار در حلقه های شناسایی بیمار و درمان می شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص اعالم نام دستگاه هایی که بیشترین تخلف را در خصوص رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی داشته اند، از دستگاهی نام برد اما خواست نام آن منتشر نشود و اعالم کرد: شرکت توزیع برق خراسان شمالی دستگاه 
نمونه در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و شهرداری نسبت به گذشته پیشرفت هایی داشته است. وی به وضعیت نامناسب دفاتر 

پیشخوان و بانک ها نیز اشاره کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست:

رگ حیاتی استان بی جان شده است

      صدیقی- نماد و برند خراسان شمالی که »اترک« است از نظرها مغفول مانده و نیازمند 
به  گذشته  روز  شمالی که  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  است.  جدی  حمایت 
و  استان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده  کل،  اداره  این  عمومی  روابط  مدیر  همراه 
برخی کارکنان حفاظت محیط زیست استان برای خداقوت گویی و  تبریک روز خبرنگار به 
روزنامه »خراسان شمالی« آمده بودند، با اعالم این خبر افزود: رودخانه »اترک« که رگ حیاتی استان است، از یک رود پیچان به رود 
بی جان تبدیل شده که نیازمند حمایت و احیای دوباره است. سابقه طوالنی و نیم قرن حفاظت از محیط زیست استان از محورهای 
صحبت »اله پور« بود که اعالم کرد: به زودی باید در استان جشن نیم قرن حفاظت از حیات وحش برگزار شود که این امر در کشور 
کمتر سابقه دارد. وی به بحث اجزای توسعه در استان پرداخت و تاکید کرد: همه صنایع و طرح های توسعه ابتدا باید پیوست زیست 
محیطی داشته باشند. وی اضافه کرد: تاثیر آالینده هاروی زیستگاه های استان متفاوت و نیازمند کار جدی و حمایت است. »اله پور« 
گفت: خراسان شمالی اسم و رسم دار است و در همه زمینه ها شاخصه های خوبی دارد اما در برخی مولفه ها از جمله بحث حیات 
وحش کم رنگ شده که نیازمند تغییر شیوه های مدیریتی است. وی از رسانه ها خواست داشته های استان را به جامعه نشان دهند و 

با توجه به نفوذ و مخاطبی که دارند، کمک حال محیط زیست باشند.

روزنامه »خراسان شمالی« منشأ خیر است
    »علیرضا باغچقی« عضو شورای اسالمی شهر بجنورد نیز روز گذشته برای خداقوت گویی و تبریک روز خبرنگار 
مهمان روزنامه خراسان شمالی شد. وی با بیان این که ما نیز نمایندگان مردم هستیم اما دغدغه خبرنگاران از ما 
داد:  ادامه  هستیم.وی  نشریه  این  کنار  ما  و  است  خیر  منشأ  شمالی«  »خراسان  روزنامه  افزود:  است،  بیشتر  بسیار 
در  این  دارند  نقش  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  کارهای  در  و  ندارند  رسانی  اطالع  نقش  تنها  ها  رسانه  اکنون 
حالی است که مطالبات و مشکالت خود را کمتر بیان می کنند. وی اعالم کرد: ما در رسیدگی به مطالبات خبرنگاران غفلت کرده 

ایم و باید در حد توان مان ظرفیت هایی را برای رسانه ها و خبرنگاران ایجاد کنیم که مطالبات آن ها نیز برآورده شود.

جریان فرهنگ و هنر در روزهای کرونایی
    معاون فرهنگی و هنری و مسئول روابط عمومی حوزه هنری خراسان شمالی هم روز گذشته برای 
»کامبیز  بود.  رسانه  این  مهمان  شمالی  خراسان  روزنامه  مجموعه  به  گویی  خداقوت  و  تبریک  عرض 
خراسان  روزنامه  از  فرهنگی،  های  فعالیت  انعکاس  در  رسانه  این  های  تالش  از  تقدیر  ضمن  فروغی« 
شمالی به عنوان رسانه ای صادق در کنار فرهنگ و هنر یاد و از همکاری مجموعه این روزنامه تقدیر 
کرد. وی از سوق دادن فعالیت های فرهنگی و هنری به فضای مجازی به دلیل شیوع ویروس کرونا و همراهی اهالی هنر استان با 
حضور  و  مجموعه  این  و تالش  همت  با  شرایط  این  در  هنر  و  فرهنگ  جریان  نشدن  متوقف  از  و  گفت  سخن  هنری  حوزه  مجموعه 
هنرمندان در کنار آن ابراز خرسندی کرد. »اکرم صدیقی« معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری هم از تالش ها و همراهی این رسانه 

در انعکاس رویدادها و فعالیت های فرهنگی و هنری تقدیر کرد.

رادیو اترک در صدر رادیوهای 
مراکز استان ها

کل  اداره  گانه  چهارده  هــای  شاخص  ارزیــابــی  اســاس  بر 
صدای معاونت امور استان های سازمان صدا و سیما، شبکه 
بین  در  بهار  فصل  اتــرک  رادیــو  شمالی،  خراسان  استانی 

رادیوهای استان  ها رتبه اول را کسب کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک ها خبر داد:

پرداخت 80 میلیارد تومان 
تسهیالت کرونایی در استان

و  کسب  به  کرونایی  تسهیالت  تومان  میلیارد  شیری- 80 
کارهای آسیب دیده در استان پرداخت شد.دبیر کمیسیون 
در  مطلب  این  بیان  با  استان  های  بانک  امــور  هماهنگی 
میلیارد  هــزار   40 از  اظهارکرد:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
برای  تومان  میلیارد   210 کشور  در  حمایتی  اعتبار  تومان 
حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در خراسان 
تومان  میلیارد   80 تاکنون  که  شده  گرفته  نظر  در  شمالی 
متفاوت  است.»هدایتی«  شده  پرداخت  دیدگان  آسیب  به 
و  کارا  سامانه  در  نام  ثبت  را  تسهیالت  این  پرداخت  بودن 
انجام مراحل خاص ذکر کرد و افزود: بحث کرونا باعث شده 
است پرداخت تسهیالت سرعت خوبی نداشته باشد اما طی 
روزهای آینده باید سرعت پرداخت را بیشتر کنیم تا بتوانیم 
طور  به  است   یافته  تخصیص  استان  به  که  را  ای  سهمیه 
خاطرنشان  دهیم.وی  قرار  دیدگان  آسیب  اختیار  در  کامل 
کرد: توصیه شده است پرداخت تسهیالت ُخرد در بانک ها 
نیز  کرونایی  تسهیالت  پرداخت  امیدواریم  و  شود  تسهیل 

تسهیل و در اختیار متقاضیان گذاشته شود.

گزارشی از نشست شهردار 
شیروان با خبرنگاران

با خبرنگاران در حالی برگزار شد  نشست شهردار شیروان 
که حصارکشی دور پارک صیاد شیرازی به موضوع بحث و 

گفت و گوی این جلسه تبدیل شد.

حفاری های فاروج سامان دهی شود
معاون  شود.  دهی  سامان  فاروج  های   حفاری  پرور-  میم 
برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار فاروج با بیان این مطلب 
این  اظهارکرد:  شهر  این  های  حفاری  کمیسیون  جلسه  در 
جلسه در راستای سامان دهی حفاری های این شهرستان 
قاسم  »رضا  شد.  برگزار  کمیسیون  بهای  فهرست  اساس  بر 
بر اساس  افزود: مقرر شد تمام دستگاه های اجرایی  زاده« 
دستگاهی  اگر  و  کنند  اقــدام   99 سال  حفاری  کمیسیون 

دچار خطایی شد، برابر ضوابط با آن برخورد می شود.

برداشت بیش از 1۴00 تن انگور 
از تاکستان های جاجرم

از  انگور  تن   400 و  هــزار  از  بیش  حسینی-   رســول  سید 

کشاورزی  جهاد  مدیر  شد.  برداشت  جاجرم  های  تاکستان 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  جاجرم  شهرستان 
عمده  سنخواست  و  شوقان  های  بخش  هوای  و  آب  و  اقلیم 
دربند،  طبر،  روستاهای   و  شهر   2 ایــن  در  ها  تاکستان 
نظیر  ارقــامــی  و  دارد  ــرار  ق ــاط  رب قرجه  و  قلی  مــالویــس، 
ها  باغ  این  در  یاقوتی  و  کالهداری  کشمشی،  عسکری، 
منطقه  این  باغداران  افزود:  است.»عباسیان«  شده  کشت 
هر سال مقداری کشمش با کیفیت باال و شیره انگور تولید 
می کنند که برای تهیه حلوا و کلوچه در اختیار کارگاه های 
تولیدی شهرستان قرار می گیرد.وی اعالم کرد: امسال 23 
هزار اصله نهال گلدانی رایگان در بین کشاورزان توزیع شد 
روش  از  خود  محصول  افزایش  برای  باغداران  از  تعدادی  و 
کشت به صورت فراز استفاده کردند که نمونه آن در روستای 

دوبرجه بخش شوقان اجرا شده است.

هدف گذاری صادرات ۲5 هزار 
تنی برای سال جهش تولید

هدف  از  اسفراین  صنعتی  مجتمع  مدیرعامل  نجفیان- 

گذاری برای عملیاتی شدن صادرات 25 هزار تنی در سال 
جهش تولید خبر داد که تاکنون ۷ هزار تن آن محقق شده 
است. »میرزایی« که در نشست با اصحاب رسانه سخن می 
برای  اسفراین  صنعتی  مجتمع  برنامه  به  هم  گریزی  گفت، 
در  این  کرد:  اضافه  و  زد   99 سال  در  تنی  هزار   80 تولید 
حالی است که تولید سال گذشته 5۶ هزار تن و سال ما قبل 

آن 3۷ هزار تن بود.
قابل  جهش  با  امسال  نخست  ماه   3 در  تولید  وی،  گفته  به 
ــروس  وی شیوع  وجــود  بــا  تــن  هــزار   20 حــدود  بــه  توجهی 
منحوس کرونا و البته سایه تحریم های ظالمانه رسید.وی به 
تنوع محصوالت تولیدی مجتمع صنعتی اسفراین در حوزه 

قطعات فوالد آلیاژی هم اشاره کرد.

و  مجازی  »فضای  حــوزه  در  فهما  برگزیده  شمالی  خراسان 
رسانه« شد. نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در نشست 
برگزیده  از  خرسندی  ابراز  با  تکریم  های  شنبه  سه  ملی  طرح 
مجازی  »فضای  بخش  در  استان  مساجد  های  کانون  شدن 
نخستین  در  برگزیده  های  استان  از  یکی  عنوان  به  رسانه«  و 
مهارت  تقویت  با  مسجد  فعاالن  کرد:  تاکید  فهما  ملی  رویداد 
فرهنگی  مــرزهــای  از  بـــودن،  روز  بــه  و  مــجــازی  فضای  هــای 
مبارک  و  خجسته  با  یعقوبی«  »ابوالقاسم  ا...  کنند.آیت  دفاع 
قدردانی  فعاالن  گرفته  صورت  زحمات  از  اتفاق  این  خواندن 
آسان  ارتباطات  مجازی  فضای  واسطه  به  امروز  گفت:  و  کرد 
تر و اقدامات سریع تر صورت می گیرد اما پرداختن به فضای 

حقیقی  دنیای  در  ها  فعالیت  ارتقای  از  را  ما  نباید  مجازی 
شمالی  خراسان  عمومی  فرهنگ  شــورای  کند. رئیس  غافل 
فرهنگی  مرزهای  از  محافظت  و  قوت  نقاط  تقویت  بر  تأکید  با 
تصریح کرد: فضای مجازی راه های دسترسی به فرهنگ های 
دشمن  که  کنیم  مراقبت  باید  و  است  کرده  هموار  را  مختلف 
»یعقوبی«،  ا...  کند. آیت  عبور  ما  فرهنگی  مرزهای  از  نتواند 
ورود فرهنگ غربی و تغییر سبک زندگی اسالمی را از خطرات 
فضای مجازی نام برد و راهکار مقابله با این موضوع را به روز و 
مطلع بودن از مهارت های ارتباطی مجازی و کاربرد آن اعالم 
کرد و افزود: نقش فعاالن کانون ها در این باره با اهمیت تر و 

مسئولیت ارکان مسجد سنگین تر می شود.

مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  رئیس 
در  صمیمانه  نشستی  در  مجازی  ارتباط  صورت  به  که  کشور 
از  گفت،  می  سخن  تکریم  هــای  شنبه  سه  ملی  طــرح  قالب 
های  استان  از  یکی  عنوان  به  شمالی  خراسان  شدن  برگزیده 
هشت گانه برتر در رویداد ملی فهما در بخش »فضای مجازی 
و رسانه« خبر داد.حجت االسالم دکتر »حبیب ا... ارزانی«، با 
اعالم برگزیده شدن خراسان شمالی در حوزه »فضای مجازی 
و رسانه«، در میان استان های هشت گانه و شاخص نخستین 
کانون  فعاالن  های  تالش  و  های  فعالیت  از  فهما  ملی  رویداد 
های این استان در حضور نماینده ولی فقیه تقدیر کرد. مشاور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: این انتخاب پس از داوری 
های  کانون  توسط  مسجد  های  بچه  سایت  در  شده  ثبت  آثار 
ها،  برنامه  و  ها  همایش  مختلف  های  زمینه  در  کشور  سراسر 
ایده  ثبت  و  استانی  و  ملی  های  طرح  آموزشی،  های  کارگاه 

به  اســت. وی  گرفته  صــورت  ها  کانون  خالقانه  عملکرد  و  ها 
آغاز دومین دوره رویداد ملی فهما اشاره کرد و گفت: دومین 
دوره این رویداد از نیمه دوم سال 1400 بعد از محرم و صفر و 
همزمان با هفته وحدت آغاز می شود و کانون ها تا پایان سال 
رقابت  به  یکدیگر  با  شده  تعیین  محورهای  در  دارنــد  فرصت 
بپردازند و در پایان سال پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران 
شود.مدیرکل  می  تعیین  اســاس  این  بر   1401 سال  بــرای 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی در این نشست ضمن 
قدردانی از اجرای شایسته رویداد ملی فهما و عزم ملی در این 
باره، نقش کانون های مساجد را در تبیین ارزش های دینی و 

فرهنگی مهم و اثر گذار خواند.
»فضای  موضوع  در  استان  شدن  برگزیده  فرخنده«  »حسین 
شروع  این  گفت:  و  خواند  ارزشمند  بسیار  را  رسانه«  و  مجازی 

جدید و اول راه فرهنگی است.

خراسان شمالی برگزیده فهما شد

اخبار 
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