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شهرام شريف

۱۰ ســال قبل »وینت ســرف«  که او را به دلیل 
ابداعاتش در زمینــه  پروتکل های اینترنتی به پدر 
اینترنت می شناسند در یادداشتی نوشت: »در حالی 
کــه برخی دولت ها بر این باورنــد که اینترنت به 
قوانین جهانی جدیدی نیاز دارد تا گســترش خود 
را در کشــورهای در حال توســعه تسریع کند، ما 
معتقدیــم کــه رویکــرد مبتنی بر بــازار بهترین 
مدل حفظ رشــد در این عرصه است.« یادداشت 
هشــدار آمیز او درباره نحوه مواجهــه دولت ها با 
اینترنت در آستانه برگزاری اجالس اتحادیه جهانی 
مخابرات در دبی )دسامبر ۲۰۱۲( نوشته شد؛ با این 
حال ســابقه تمایل دولت ها به داشــتن نقشی در 
حکمرانی اینترنت برای مواجهه با چالش های این 
عرصه به یک دهه قبل از آن و برگزاری اجالس 
جهانی جامعه اطالعاتی )ســوئیس ۲۰۱۳ و تونس 
۲۰۱۵( برمی گــردد جایی که برخی دولت ها ایجاد 
چارچوب ها و قوانیــن جدید مربوط به این فضا را 
تنها مسیر حل مســاله عنوان می کردند. در سال 
۲۰۱۷ در جریان اجــالس IGF )فوروم حاکمیت 
اینترنــت( که ادامــه اجالس جامعــه اطالعاتی 
محسوب می شــد حتی برخی دولت های اروپایی 
هم از ایجاد قوانین جدید خاص اینترنت ســخن 

می گفتند. وینت سرف که صدای جریان بخش 
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سرمقاله

سازوکار بازار؛ مسیر صیانت از 
کاربران

ادامه از صفحه اول
خصوصی و متخصص در این عرصه بود در همان اجالس گفت 
»اینترنتی که امروز از آن اســتفاده می کنیم آینه ای از زندگی 
ماســت اگر مشکلی در آن می بینیم در خود جامعه وجود دارد و 
دولت ها به جای وضع قوانین محدود کننده و مجازات صرفا برای 

فضای اینترنت به فکر رفع مشکالت در خود جامعه باشند.«
در حدود ۲۰ سال بحث و گفت وگو درباره نحوه دخالت دولت ها 
در حوزه حاکمیت اینترنت، جامعــه جهانی کم و بیش به این 
نتیجه رسیده که تعیین سیاست های باال به پایین برای مدیرت 
اینترنت پاسخگو نیست؛ ضمن اینکه در تعیین الزامات قانونی 
مورد نیــاز این فضای جدید بهره گیری از دیدگاه ها و انتظارات 
همه ذی نفعان بهترین روش موجود اســت. طی ســال های 
اخیر دولت ها کــم و بیش در برخی عرصه ها مثل حفظ حریم 
خصوصی و جرایم رایانه ای مقررات  و قوانینی را تدوین کرده اند 
که یکی از شــاخص ترین آنها مقررات عمومی حفاظت از داده  
اتحادیه اروپا )GDPR( اســت و صرفا درباره حفاظت از داده و 

محرمانگی اطالعات همه اشخاص ساکن اتحادیه اروپاست.
در ایران و از نخســتین روزهای ورود اینترنت )از اوایل دهه ۷۰ 
شمســی( به کشــور تا همین امروز صداهای مخالف با اصل 
اینترنــت از تریبون های مختلف همواره بلند بوده و در کنار آن 
همگام با توسعه جهانی رشد این شبکه هم رخ داده است. در این 
سال ها دولت های مختلف سیاست های مختلف و گاه متناقضی 
را در برابر این شبکه در پیش گرفته اند؛ اما رشد اقتصاد دیجیتال 
عمدتا به واســطه نیاز بازار و توســعه فعالیت بخش خصوصی 
رخ داده اســت. به بیان واضح تر، رشد اینترنت و سرویس های 
اینترنتی نه حاصل اراده دولت ها که به دلیل منافع و مزیت هایی 

بوده که جامعه آزادانه آنها را برگزیده است.
از اواســط دهه ۸۰ به دنبال رشــد نفوذ اینترنت موبایل شاهد 
دگرگونی بزرگی در این عرصه بوده ایم که به لطف دسترســی 
گســترده مردم به اینترنت پرســرعت موبایل و فرصت ایجاد 
شده برای بخش خصوصی و استارت آ پ ها در توسعه به وجود 
آمده است. نتایج این توســعه امروز به ایجاد کسب و کارهای 
قدرتمندی منجر شــده که حتی در شرایط نامطلوب اقتصادی 
و تحریم، ســهم در حال رشــدی از اقتصاد ایران را در اختیار 
گرفته اند. در کنار این کسب وکارهای بزرگ، میلیون ها کسب 
و کار کوچک حتی در دوران کرونا روی اینســتاگرام و تلگرام 
و بازارگاه های ایرانی به فعالیت مشــغول بوده اند. بر اساس آمار 
سازمان توسعه تجارت تنها در ۶ ماه نخست امسال گردش مالی 
تجارت الکترونیک ایران نسبت به همین زمان در سال گذشته 

نزدیک به ۴ برابر شده است.
طی چند ســال اخیر شاهد تالش های گسترده مقررات گذاری 
و تدوین قوانین مختلف و ایجــاد نهادهای متولی جدیدی در 
این عرصه بوده ایم که نتایج کلی آنها صرفا کند کردن مســیر 
رشد فعالیت بخش خصوصی و ناامیدی کارآفرینان بوده است. 
مجموعه سیاســت های حاکمیتی در زمینــه اینترنت حتی در 
جهت اهداف همان نهادها هم موفق نبوده اســت. فیلترینگ 
پیام رســان ها و پلتفرم های خارجی از یکســو و حمایت های 
مســتقیم ) اعطای وام، تجهیزات و...( از برخی پیام رســان ها و 
جست وجوگرها به رشد آنها منجر نشده است. توزیع رانت و اجبار 
دولت به ساخت محصوالت تکنولوژیک مورد نظر منجر نشده 
است. طراحان طرح صیانت برای توجیه قانون گذاری جدید در 
این عرصه به قوانین دیگر کشورها و الگو گرفتن از کشورهایی 
چون چین اشاره می کنند. آنها در حالی سخت گیری دولت های 
این کشــورها را درباره اینترنت برجســته می کنند و اقتصاد و 
اکوسیستم بسته را برای توسعه کسب و کارهای بومی تجویز 
می کنند که اســاس توسعه نوآوری و تکنولوژی نیازمند تعامل 
جهانی و ایجاد بستر مناسب رشد کسب و کارهای نوآور است. 
چین بدون ایجاد فضایی برای سرمایه گذاری خارجی و فراهم 
کردن رشد شرکت های خارجی در داخل این کشور نمی توانست 
به این ســطح از توانایی تکنولوژیک دست یابد. رابطه مطلوب 
با قطب های نوآوری جهان، چیــن را به قدرت جهانی در این 
حوزه تبدیل کرده اســت. ترکیه کشور مسلمان همسایه ما نیز 
در حوزه تکنولوژی همین مســیر را پیموده و فضای الزم برای 
تعامالت بین المللی و جریان های نوآورانه را در داخل این کشور 
فراهم کرده اســت. در حالی که تصمیم سازان ما دو دهه بعد از 
ورود اینترنت به کشــور هنوز در اندیشه محدودسازی یک یا 
چند شبکه اجتماعی در البه الی جمالت و کلمات مبهم یک 
طرح پرسروصدا هستند، در کشورهای همسایه برنامه های جذب 

کارآفرینان و متخصصان در سطحی وسیع در جریان است.
طرح صیانت در واقع نه تنهــا منافع فعاالن بخش خصوصی 
و بومــی را تامین نمی کند)به همین دلیل هم تمام فعاالن این 
بخش یک صدا با آن ابراز مخالفت کرده اند( بلکه به دلیل دخالت 
در جنبه هــای مختلف اقتصادی و حریــم خصوصی کاربران 
می تواند به تنش های اقتصادی موجود دامن بزند؛ ضمن اینکه 
در شــرایط پیچیده اقلیمی – اقتصادی امروز کشــور اولویتی 
بــرای تصویب با عجلــه و دور از صحن علنــی آن هم اقدام 

دوراندیشانه ای نبوده است.

در سه ماه نخست امسال؛

 حدود ۲ هزار میلیارد ریال مالیات
 در خراسان شمالی وصول شد

مدیرکل امور مالیاتی خراســان شمالی گفت: یکهزار و 
۹۱۰ میلیارد ریال مالیات مستقیم و غیرمستقیم )ارزش 
افزوده( در ســه ماه نخست امسال از مردم این خطه در 

شمال شرق کشور وصول شد.
یوســف یعقوبی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: یکهزار و ۴۳۰ میلیارد ریال از این میزان مالیات 
مربوط به مالیات عملکرد و ۴۸۰ میلیاد ریال آن مالیات 
بر ارزش افزوده اســت که دســتگاه های ثبت اسناد و 
نیروی انتظامی بیشــترین میزان وصول درآمدی استان 

را داشته اند.
بــه گفته وی در این مدت ۲۴۰ میلیــارد ریال از محل 
عــوارض نظــام مالیات بــر ارزش افزوده به حســاب 
شــهرداری ها، دهیاری ها و روســتاهای فاقد دهیاری 
و مناطق عشــایری واریز شده است.یعقوب نژاد با بیان 
اینکه حدود ۸۵ درصد از منابع درآمدی خراسان شمالی 

را مالیات تشکیل می دهد، افزود: وصول حدود پنج هزار 
و ۳۰۰ میلیارد ریال درآمد از محل مالیات منابع درآمدی 
مردم اســتان نقش مهمی در توســعه و سرمایه گذاری 

استان را داشت.
وی ادامه داد: خراســان شمالی، استانی کوچک است و 
فعاالن اقتصادی آن شــناخته شده اند و فرار مالیاتی در 

آن به نسبت کشور بسیار پایین است.
مدیرکل امور مالیاتی خراســان شمالی گفت: با توجه به 
تحریم های ظالمانه بهتریــن راه تکیه بر ظرفیت ها و 
درآمدهای داخلی اســت که مالیات به عنوان بهترین و 
پاک ترین شــاخصه نظام اقتصادی باعث تعدیل ثروت 

شده و عدالت اجتماعی را نیز به همراه دارد.
رشد ۶ درصدی ثبت اظهارنامه مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی در ادامه افزود: در 
بهار امســال ۲۹ هزار و ۳۹۷ فقره اظهارنامه از اشخاص 

حقیقی دریافت شد که به نســبت به مدت مشابه سال 
قبل کــه ۲۷ هــزار و ۶۰۰ اظهار نامه بود رشــدی ۶ 

درصدی دارد.
وی عنوان کرد: با توجه به شیوع کرونا و وضعیت حاکم 
بر کشور، براساس مصوبه شــورای عالی اقتصادی و با 
تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، پایان خردادماه موعد 
مقرر تســلیم اظهارنامه های مالیاتی و رســیدگی های 

مالیاتی بود که تا ۱۵ تیرماه تمدید شد.
یعقوب نژاد اظهار داشــت: مودیان گرامی در نظر داشته 
باشند، پایان تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه های 
مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ اشــخاص حقوقی)شــرکتها( و 
امــالک اجاره ای بود و صاحبــان امالک اجاره ای که 
درآمدی جز اجاره امالک ندارند بایستی نسبت به تسلیم 
اظهارنامــه اجاره امالک اقدام مــی کردند تا از معافیت 
ماده ۵۷ قانون جدید مالیات های مستقیم استفاده کنند.

افشــین دلشاد گفت: در خراسان شــمالی تا به امروز 
مرگ ناشی از واکسن کرونا نداشته ایم و شایعه فوت 
ناشــی از واکســن کرونا واقعیت ندارد.تاکنون مرگ 

ناشی از واکسن کرونا در خراسان شمالی نداشتیم,
بــه گزارش گــروه دریافت خبر عصراترک، افشــین 
دلشاد،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی اظهار داشت:  تمامی واکسن های تولید شده 
کرونا با اینکه در روش ساخت تفاوت دارند اما ایمنی 
الزم را ایجــاد مــی کنند و طبق اطالعیه ســازمان 
بهداشت جهانی بهترین واکسن، اولین و در دسترس 
ترین واکسن اســت.  وی بیان کرد: هیچ واکسنی از 
جمله واکســن کرونا بدون عارضه نیست و می تواند 
عارضه ایجــاد کند اما ۹۹ درصد این عوارض، خفیف 
اســت حتی در واکسنی که به کودکان در اوایل سال 
های تولد تزریق می شــود نیز عارضه دارند به همین 
دلیل اســت که توصیه می شــود بعد از تزریق، برای 

جلوگیری از تب، به کودک استامینوفن داده شود.
دلشاد با اشــاره به این که ماهیت و اساس واکسن ها 
از جمله واکســن کرونا ایمن کردن بــدن در مقابل 
بیماری هاســت، افزود: از زمان آغاز تزریق واکســن 
در استان، خوشــبختانه مرگ گروه پزشکی نداشتیم 

و علت آن پوشــش ۱۰۰ درصدی تزریق واکسن در 
این گروه است.

وی گفت: طی بررسی های انجام شده در انگلستان، 
باالی ۸۰ درصد فوتی ها از افرادی بودند که واکسن 
تزریق نکردند بنابراین خطرات ناشی از کرونا و شانس 
ابتال و فوت کرونا به مراتب بیشــتر از شــانس فوت 

ناشی از واکسن است.
وی خاطرنشــان کرد: واکسن کرونا به هیچ عنوان از 
ابتال پیشــگیری نمی کند بلکه مانع ابتالی شدید و 
بستری و مرگ و میر می شود بنابراین اگر فردی که 
واکسن زده به کرونا مبتال شد به این معنی نیست که 
واکســن بی اثر بوده بلکه این فرد در صورت رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی به طور خفیف به کرونا 

مبتال می شود و به سرعت بهبود پیدا می کند.
دلشــاد روند واکسیناسیون در استان را صعودی خواند 
و گفت: تاکنون ۶۸ هزار دوز واکسن برای گروه های 

هدف در استان تزریق شده است.
وی گفــت: از افــراد گروه ســنی باالی ۶۰ ســال 
درخواســت می کنم حتما برای تزریق واکسن اقدام 
کنند و به شــایعاتی که در فضای مجازی ایجاد شده 
اســت، توجه نکنند چون تمامی واکســن های کرونا 

چه ایرانی و چه خارجی از مرگ و میر ناشــی از کرونا 
پیشگیری می کند.

دلشــاد با بیان اینکه در حال حاضر واکسیناســیون 
گروه سنی باالی ۶۰ سال در حال انجام است، گفت: 
اختاللی که در ســامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا 
وجود داشت رفع شــد و این گروه سنی با مراجعه به 
ســامانه salamat.gov.ir  می توانند برای ثبت نام 

اقدام کنند.
وی با اشاره به این که ثبت نام در سامانه واکسیناسیون 
رایگان بوده و به راحتی انجام می شــود، افزود: بعد از 
ثبت نام، محل و زمان دقیق واکسیناسیون به هر فرد 

از طریق پیامک اعالم می شود.
دکتر دلشاد اعالم کرد: در روستاها و شهرهای گرمه، 
جاجــرم، راز و فاروج به دلیــل جمعیت محدودی که 
وجود دارد افــراد می توانند بــا مراجعه حضوری در 

ساعات اداری برای تزریق واکسن اقدام کنند.
وی بیان داشــت: تا پایان این هفته، مراکز تجمیعی 
در شــهرها از ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به صورت پیوسته حتی 
در روزهای تعطیل فعالیت دارند و از هفته بعد ساعت 
کاری این مراکز به صورت دو شیفت از ۷:۳۰ تا ۱۳ و 

از ۱۵ تا ۱۹:۳۰ خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی گرمه گفت: 
نخستین نمایش عروسکی و موزیکال »بابام همیشه 

زندس« به روی صحنه رفت.
مسعود بهشــتی افزود: نمایش عروسکی و موزیکال 
بــا عنوان »بابام همیشــه زندس« ویــژه کودکان و 
نوجوانان به نویســندگی و کارگردانی »اعظم طالبی« 
در ایام عیدقربان تا عید غدیر خم در مجتمع فرهنگی 

هنری شهید صادقی شهرستان گرمه به روی صحنه 
رفت.

وی خاطرنشــان کرد: این اثر نمایشــی توسط گروه 
فرهنگی و هنری آســمان و با مشارکت گروه پردیس 
درق و با اســتقبال خــوب و رعایــت پروتکل های 

بهداشتی ویژه کودکان و نوجوانان  برگزار شد.
وی بیــان کرد: این اثر نمایشــی  در هفته های آتی 

در شهرســتان های جاجرم و مانه و سملقان به روی 
صحنه  می رود.

گفتنی اســت؛ در آخرین روز اجرا در گرمه از عوامل 
اجرایی و کارگردان این اثر نمایشی توسط رئیس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان و با حضور مدیر 
حراســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

شمالی تقدیر شد.

با اشاره به اینکه سقف پذیرش برای بیمه شدگان در 
طــرح زنان خانه دار باز اســت و محدودیتی در تعداد 
وجود ندارد، گفت: براســاس آخرین آمار دریافتی در 
اردیبهشــت ماه سال جاری در استان خراسان شمالی 
تاکنون یک هــزار و ۶۳۰ نفر از زنان خانه دار از این 

طرح استفاده می کنند.
الهام محمــدزاده، معاون تعهدات بیمــه، اداره تامین 
اجتماعی خراســان شــمالی در گفتگو بــا خبرنگار 
عصراترک اظهار داشــت: بیمه زنان خانه دار از سال 
۸۷ در سراســر کشور اجرایی شــد که در ابتدای آغاز 
طرح با توجه به اینکه مردم اطالع زیادی نداشــتند، 

کمتر مورد توجه بود.
وی با اشاره به اینکه در ســال های اخیر، استفاده از 
بیمه زنان خانه دار بیشتر شده است، گفت: نکته قابل 
توجه این است که این بیمه به نام زنان خانه دار است، 
امــا صرفا مخصوص به این گروه نیســت و دختران 
جــوان و مجرد نیز از این طرح مــی توانند برخوردار 

شوند.
محمدزاده حداقل سن برای استفاده از بیمه زنان خانه 
دار را ۱۸ ســال و حداکثر سن را ۵۰ سال عنوان کرد 
و گفت: گفتنی اســت که دختران ۱۵ سال به باال که 
گواهی رشد دادگستری به همراه داشته باشند و زنان 
۵۰ ســال به باال که به اندازه مازاد سنی بیمه داشته 

باشند، می توانند از این طرح استفاده کنند
وی یادآور شــد: به طور نمونه اگر بیمه شده ۵۲ سال 
ســن دارد، اما از قبل دو سال و نیم بیمه داشته باشد، 

می توانند از این طرح اســتفاده کنند و زنانی که ۱۰ 
سال ســابقه بیمه دارند از شرایط ســنی استفاده این 

طرح معاف هستند.
این کارشناس مســئول خاطرنشان کرد: بیمه در سه 
گروه ۱۲ درصد با شــرایط بازنشســتگی، فوت بعد از 
بازنشســتگی، ۱۴ درصد با شرایط بازنشستگی، فوت 
قبل و بعد بازنشستگی و ۱۸ درصد بازنشستگی، فوت 
قبل و بعد از بازنشســتگی و ازکارافتادگی لحاظ می 

شود.
وی یادآور شــد: مبلغ پرداختی براساس سال ۱۴۰۰، 
برای بیمه زنان خانه دار با ۱۲ درصد ۳۲۰ هزار تومان، 
برای ۱۴ درصد ۳۸۰ هــزار تومان و برای ۱۸ درصد 
۴۷۰ هزار تومان اســت.محمدزاده بیان داشــت: این 
مبلغ فاقد دفترجه بیمه خدمات درمان اســت، که در 
صــورت تقاضا برای دریافت دفترچه نیز باید مبلغ ۷۵ 
هزار تومان به صورت ماهانه به مبلغ بیمه اضافه شود.

این کارشناس مسئول ادامه داد: باتوجه به اینکه زنان 
خانه دار معموال تحت تکفل بیمه درمانی همسرانشان 
هســتند، گفت: در مجموع ۹۰ درصد بیمه زنان خانه 

دار بدون سهمیه درمانی است.
وی یادآور شــد: براســاس آخرین آمــار دریافتی در 
اردیبهشــت ماه سال جاری در استان خراسان شمالی 
تاکنون یک هــزار و ۶۳۰ نفر از زنان خانه دار از این 

طرح استفاده می کنند.
محمدزاده گفت: سقف پذیرش برای بیمه شدگان در 
طــرح زنان خانه دار باز اســت و محدودیتی در تعداد 

وجود ندارد.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: در گذشته مردم 
نســبت به استفاده از خدمات بیمه ای اطالعات کافی 
نداشــتند، اما در حال حاضر بیمه بازنشستگی جایگاه 

ویژه برای خانواده ها پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه خانه داری نیز شــغل محسوب می 
شود، گفت: این در حالی است که این شغل به خوبی 
دیده نشده است، اما با این طرح قطعا افراد می توانند 
بعد از بازنشستگی از لحاظ مالی مستمری بگیر شوند.

محمد زاده به قوانین مربوط به بازنشستگی زنان اشاره 
کرد و گفت: بیمه شده زن در نوع بیمه اجباری یا خانه 
دار، با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه بیمه، با ۵۵ سال 
ســن و ۲۰ سال ســابقه بیمه یا کمتر از ۲۰ سال می 

توانند از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: همچنین زنانی که در کارگاه ها مشغول 
به کار هستند و مشــمول قوانین قانون کار شده اند، 
نیز با ۴۲ ســال سن و ۲۰ سال سابقه بیمه می توانند 

از مستمری استفاده کنند.
محمــدزاده اضافه کرد: عالوه بر این زنانی که دارای 
بیمه هستند، در زمان مرخصی زایمان به مدت ۹ ماه 
، دوســوم، آخرین حقوق ســه ماه قبل از زایمان را از 

سازمان تامین اجتماعی دریافت می کنند.
این مقام مســول یادآور شد: برای استفاده از خدمات 
بیمه نیاز به مراجعه حضوری نیســت، بلکه متقاضیان 
می توانند با ورود به ســامانه es.tamin.ir به صورت 

غیرحضوری از خدمات برخوردار شوند.

 مدیر کل انتقال خون خراسان شمالی گفت: نبود مراکز 
خونگیری در شــش شهرستان خراســان شمالی تعداد 

اهداکنندگان را کاهش داده است.
دکتر زارع در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: تنها شهرستان 

های بجنورد و شیروان دارای مراکز خونگیری هستند.
وی افزود: در حال پیگیری هستیم تا مراکز خونگیری را 

در شهرستان اسفراین نیز راه اندازی کینم.
زارع ادامه داد: در گذشــته به صورت سیار در شهرستان 
هایی که مرکز خونگیری ندارند، امر خونگیری و اهدای 
خون انجام می شد، اما به علت شیوع ویروس کرونا در 

حال حاضر این امر محقق نمی شود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه یکــی دیگر از نیازهای 
اساسی انتقال خون خراسان شمالی، اهدای مستمر خون 
اهداکنندگان است، بیان کرد: عمر فرآورده های خونی و 
پالکت کوتاه و بیشــتر از سه روز نیست بنابراین نیاز به 

اهدای مستمر اهداکنندگان خون هستیم.

این مقام مســئول تصریح کرد: در حال حاضر شاخص 
اهدای مستمر خون در اســتان ۵۶.۸۴ درصد، شاخص 
اهــدای خون ۸۳ درصد و شــاخص اهدای خون بانوان 

۶.۱۵ درصد است.
وی بیان کرد: خوشبختانه نیاز خونی استان فراهم شده 
است و حتی در برخی از ماه ها این استان ارسال خون به 

استان سیستان و بلوچستان را دارد.
مدیر کل انتقال خون خراســان شمالی در پاسخ به این 
ســوال که آیا شیوع ویروس کرونا نیاز خونی بیمارستان 
های اســتان را افزایش و یا کاهش داده اســت؟ گفت: 
ویروس کرونا نیاز بیمارستانی استان به خون را تغییر نداده 
اســت. وی ادامه داد: طی چهار ماه ســال جاری ۷۶۴۷ 
داوطلب برای اهدای خون به مراکز خونگیری اســتان 
مراجعه کرده است که شــش هزار و ۳۹۸ نفر موفق به 
اهدای خون شــده اند. به گفته وی، از این تعدا ۳۹۳ نفر 

زن بوده اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان شمالی خواستار کشت گیاهان علوفه ای به 
عنوان کشت دوم شد و گفت: این نوع گیاهان عالوه 
بر صرفه جویی در آب بخش زیادی از مشکل کمبود 

نهاده های دامی استان را نیز برطرف می کند.
محمد جواد تشــکری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: گیاهان علوفه ای در مدت زمان کوتاه 
حداکثر تا ۲ ماه رشد می کنند و به همین دلیل برای 

بهره برداران صرفه اقتصادی دارد.
وی از جمله گیاهان علوفــه ای ر ا جو، ارزن، ذرت 
علوفــه ای زودرس، مــاش ها، نخــود علوفه ای و 
ســورگوم  دانست و گفت: گیاهان علوفه ای به طور 

معمول کم آب طلب هستند.
تشــکری در ادامه بر کشــت قراردادی تاکید کرد و 
افزود: از کشــاورزان می خواهیم که برای کشــت 
گیاهــان علوفه ای با دامداران و حتی کارخانه داران 
خوراک دام قرارداد ببندنــد تا از فروش محصوالت 
خود مطمئــن شــوند. وی افزود: کشــاورزان این 
اســتان بدون ثبت هیچ قراردادی محصول کشــت 
می کنند و تنها بخش ناچیزی از محصوالت تولیدی 
بهره برداران اســتان، به صورت قراردادی به فروش 
می رســد. تشــکری بر افزایش خریدهای قراردادی 

محصوالت کشــاورزی از سوی کارخانه ها و صنایع 
تبدیلی تاکید کرد و افــزود: باید این مهم را در بین 
کشاورزان، صاحبان صنایع و واحدهای تولید نهادینه 
سازی کرد تا کشــاورز با خیال آسوده محصول خود 
را کشــت کند. وی افزود: هم اکنون کشاورزان این 
استان در کشت گندم و کلزا آسوده خاطر هستند زیرا 
دولت تمامی محصوالت آنان را به صورت تضمینی 
خریداری می کند و به نوعی از بازار فروش محصول 
خود اطمینان دارند و چغندرکاران نیز با کارخانه قند 

برای تحویل محصول قرارداد دارند.
تشــکری با بیان اینکه خراسان شــمالی در ابتدای 
مسیر اجرای کشت این نوع از محصوالت در استان 
قرار دارد، تصریح کرد: کشت گیاهان علوفه ای کم 
آب طلب در دیم زارها در شــرایط کاهش بارندگی 
ها به منظور تامین خوراک دام بسیار ضروری است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان شمالی تصریح کرد: ضرورت دارد که اجرای 
کشــت این نوع از محصوالت در مســیر کشاورزی 
قراردادی قرار بگیرد و انتظار می رود سرمایه گذاران 
بخش خصوصی به ویژه واحدهای تولید خوراک دام 
و دامپروران اســتان از اجرای کشت قراردادی علوفه 

دامی استقبال کنند.

معاون توســعه مدیریت و منابع استاندار خراسان 
شــمالی در ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا، 
برخــورد با تاالرهــای متخلف،ضــرورت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در تمام شهرستانها، عدم 
کوتاهی در اجرای مصوبات ســتاد کرونا را مورد 

تاکید و توجه قرار داد.
علی بیگ زاده بــا تاکید بر اینکه فعالیت ســتاد 
کرونا تا ریشــه کنی ایــن ویروس ادامــه دارد، 
افزود:برگزاری هرگونه مراســم عروســی و عزا 
باید مطابق با رنگ بندی شهرســتانها انجام شود 
و تخلــف از این قوانین موجــب برخورد جدی و 

قاطعانه دستگاه های اجرایی متولی می شود.
 وی با بیــان اینکه وضعیت رعایت پروتکل های 
بهداشتی در سطح اســتان ضعیف است ، تصریح 
کرد : رعایت پروتکل های بهداشــتی بابا با شدت 
بیشــتری پیگیری شود تا جامعه بیش از این آلوده 
نشــود. بیگ زاده خاطرنشــان کرد: فارغ از تغییر 
دولــت ، وظیفه مــا خدمتگزاری به مردم اســت 
لذا تمام مدیران دســتگاه های اجرایی اســتان و 
فرمانداران باید در اجرای مصوبات ســتاد ملی و 
اســتانی کرونا کوتاهی نکنند در غیر این صورت 
باید پاسخگو باشند. وی با اشاره به سرعت باالی 
انتشــار ویروس دلتا در سطح کشــور نیز گفت : 

هرچند خراســان شمالی نسبت به سایر استانها در 
شیب مالیم تری قرار دارد اما به دلیل همجواری 
با خراسان رضوی باید برنامه ریزی های متفاوت 
تری انجام شــود. بیــگ زاده در خصوص حوزه 
واکسیناســیون نیز افزود : تا پایــان مرداد ماه بر 
اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونا هفــت میلیون 
دوز واکســن تزریق می شــود بنابراین خراسان 
شمالی نیز از ســطح ملی مطالبه بیشتری داشته 
باشد. وی تصریح کرد : در حال حاضر روستاییان 
باالی پنجاه ســال ، عشــایر باالی هجده سال ، 
معلمان ، رانندگان , کارکنان بانک ، قوه قضائیه و 

خبرنگاران واکسینه خواهند شد.
۷۸ هزار دز واکسن کرونا در خراسان شمالی 

تزریق شده است
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی خراسان شمالی از 
تزریق ۷۸ هزار دز واکســن کرونا به مردم استان 
خبــر داد و گفــت: ۷۰ درصد تخت هــای ویژه 

بیماران کرونایی پر شده است.
ســید احمد هاشمی صبح شــنبه در ستاد استانی 
مدیریت کرونا خراسان شمالی که در سالن جلسات 
استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نیروهای پزشکی 
و پرستاری استان در حال فرسودگی هستند و روند 

فعلی صدمات زیادی به کادر درمان خواهد زد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی؛

تاکنون مرگ ناشی از واکسن کرونا در خراسان شمالی نداشتیم

نخستین نمایش عروسکی و موزیکال »بابام همیشه زندس« به روی صحنه رفت

۱۶۳۰ زن خانه دار در خراسان شمالی برخودار از بیمه زنان خانه دار

پنج بوکسور خراسان شمالی ماه آینده برای شرکت در 
رقابت های ارتش های جهان در روســیه حضور پیدا 
می کنند.اعزام ۵ بوکسور خراسان شمالی به مسابقات 

بوکس ارتش های جهان,
به گزارش اتفاقیه به نقل ازعصراترک، پنج بوکســور 

خراسان شــمالی در ترکیب تیم ملی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران برای شرکت در رقابت های ارتش های 

جهان در روسیه حضور پیدا می کنند.
شــایان سید نظری، اشــکان گرمابی، محمد نورانی، 
امین صحرایی و محمد وحدانی بوکســورهای استان 

هســتند که ماه آینده به این رقابت ها در مسکو اعزام 
خواهند شد.

افــزون بر ۳۵۰ بوکســور، عضو رده هــای مختلف 
نونهــاالن، نوجوانــان، جوانان و بزرگســاالن هیات 

بوکس خراسان شمالی هستند.

اعزام ۵ بوکسور خراسان شمالی به مسابقات بوکس ارتش های جهان

نبود مراکز خونگیری در ۶ شهرستان تعداد 

اهداکنندگان خراسان شمالی را کاهش داده است

معاون جهاد کشاورزی خراسان شمالی خواستار کشت 
گیاهان علوفه ای شد 

معاون استاندار:

فعالیت ستاد کرونا تا ریشه کنی این ویروس ادامه دارد استفاده درست از ریز 
مغذی ها عملکرد باغات را 

بهبود می بخشد
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی 
اســتفاده از ریز مغذی ها را برای بهبود عملکرد باغات بسیار 
حائز اهمیت دانســت و افزود: اســتفاده از کود های فسفاته 
وپتاســه و همچنین محلول پاشی در چند مرحله و چال کود 
در زمســتان، باردهی و کیفیت محصول تولیدی را افزایش 
می دهد و درختان را به سرمای دیر رس بهاره مقاوم می کند.

مهندس محمدعلی شریکیان در گفت و گو با خبرنگار ما با 
اشــاره به آغاز برداشت ارقام زودرس انگور در تاکستان های 
استان گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۳۰ هزار ُتن انگور 

از سطح باغات بارده برداشت شود.
وی تولیــد ارقام جدید را یکی از راهکار ها برای ســازگار با 
اقلیم اســتان عنوان کرد و افزود: در سال های اخیر ۳۰ رقم 
انگور مختلف مقاوم به ســرما در استان کاشته شده که هم 

اکنون به باردهی رسیده است.
وی با بیان اینکه ســاالنه ۲۱ هزار تن از انگور اســتان به 
کشــمش تبدیل می شود، گفت: بیشــترین انگور کشمشی 
استان در شهرستان های فاروج و شیروان و انگور کالهداری 

نیز در منطقه بدرانلوی بجنورد تولید می شود.
وی در ادامه بیان داشــت: ارقام عمده انگور اســتان شامل 
کالهداری، کشمشــی، عسکری، لعل، انگور سیاه و پیکامی 
است ودر چند ســال اخیر نیز ارقام جدید از جمله سردشت، 
بیدانه قرمز، شــاهانی قرمز، یاقوتی، کندری، لعل، دیوانه و 

سپیداری به مرحله تولید رسیده است.

خبر
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وزیر راه و شهرســازی در آســتانه روز خبرنگار گفت: 
با امضای تفاهمنامه با وزارت فرهنگ و ارشــاد برای 
ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای خبرنگاران، تا قبل 
از روز ۱۷ مرداد پیامک ثبت نام به دســت خبرنگاران 

می رسد.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا»محمد اسالمی« روز 
شنبه  در مراســم امضای تفاهمنامه با وزارت فرهنگ 
و ارشــاد برای خانه دارشــدن خبرنگاران که در محل 
وزارت راه و شهرسازی برگزار شد،افزود: وظیفه داریم 
زمینه خانه دار شــدن مردم را فراهــم کنیم و در دوره 
اخیر سازوکارها را به گونه ای تعریف کردیم که بیانگر 
سیاست پابرجا و عزمی راسخ برای خانه دارشدن مردم 

است.

وی ادامه داد: با اهتمام ویژه تالش شــد طرح مسکن 
ملی که در سراسر کشور در حال پیشرفت است بدون 
توقف اجرایی شود؛ وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها 
در اســتان های مختلف متفاوت است و در صورتی که 
مردم آورده اولیه خود را زودتر واریز کنند ساخت پروژه 
ها شــتاب خواهد گرفت و زودتــر از زمانبدی تحویل 

می شود.
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به تفاهمنامه امضا شده 
با وزارت فرهنگ و ارشــاد، افزود: یک سال است که 
با آقای صالحی وزیر محترم ارشــاد موضوع خانه دار 
شــدن خبرنگاران و تفاهم با وزارت ارشــاد دنبال می 
شود، زمان زیادی برد تا این تفاهمنامه امروز به مرحله 

امضا برسد.

وی ادامه داد: با این حال امروز در نقطه صفر نیســتیم 
گام های مقدماتی برداشته شده است و افراد شناسایی 
پروژها مشخص و ظرفیت ها تخصیص داده شده است 
و تا روز ۱۷ مــرداد ماه افراد معرفی شــده به وزارت 
راه و شهرســازی به سیســتم متصل و برای ثبت نام 

خبرنگاران پیامک ارسال خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازی گفت:همزمان لیســت بعدی 
آماده ســازی خواهد شد و ظرفیت زمین و پروژه جدید 
اختصاص خواهد یافت تا گروه های بعدی هدف که در 
این تفاهمنامه نام برده شــده است به پروژه ها متصل 

شوند.
اســالمی گفت: بــه زودی دغدغه مهم مســکن از 

خبرنگاران گرفته خواهد شد.

سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس : 
حفظ حقــوق مصرف کننده برای کســب وکارهای 

اینترنتی الزامی است.
قضایــی  و  حقوقــی  کمیســیون  ســخنگوی 
الکترونیکی  اعتمــاد  نمــاد  الزام  مجلس،دربــاره 
کســب وکارهای اینترنتــی گفت:حفــظ حقــوق 
مصرف کننده برای کسب وکارهای اینترنتی الزامی 
است، موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل 

قوانین و مقررات است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از  پایگاه اطالع رســانی 
اتاق اصناف ایران سیدکاظم دلخوش اباتری درباره 
مخالفت  با الزام دریافــت نماد اعتماد الکترونیکی 
)اینماد( توسط کسب وکارهای الکترونیکی و ابالغیه 
اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای 
آن، اظهار کرد:مطلب منتشرشــده صرفًا برداشت 
خبرنگار از مصاحبه با بنده بوده و نظرات نمایندگان 

در قالب مصوبات منعکس می شود و موضع رسمی 
نمایندگان همواره اجــرای کامل قوانین و مقررات 
مصوب از جمله قانون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز 
و قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی 
آن هاســت؛ البته الزم است بانک مرکزی در زمینه 
تســهیل شــرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای 
فعاالن حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده 

و نواقص و خألهای فعلی را برطرف کند.
عضو هیئت بررســی و تطبیــق مصوبات دولت با 
قوانین افــزود: نماد اعتمــاد الکترونیکی از جهت 
ســاماندهی فضای مجازی طبق قوانین و مقررات 

برای کسب وکارهای اینترنتی الزامی است.
وی افــزود: قانون مبــارزه با پولشــویی از جمله 
قوانین بســیار مهم در جهت شــفافیت اقتصادی 
و جلوگیری از بروز مفاســد و تخلفات اســت که 
اصالحــات اخیــر آن از جمله مــاده ۱۴ الحاقی 

توســط کمیســیون حقوقــی و قضایــی تصویب 
رسیده اســت و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی 
آن نیز توســط هیئت بررســی و تطبیق مصوبات 
 دولــت با قوانین منطبق با قوانین تشــخیص داده

شده است.
دلخوش اضافه کرد: بنابراین ابالغیه اخیر شــرکت 
شاپرک که در اجرای آیین نامه اجرایی مذکور کاماًل 
قانونی بوده و مورد حمایت اســت و شــرکت های 
پرداختیار مشــابه ســایر فعاالن اقتصادی ملزم به 

رعایت قوانین و مقررات هستند.
ســخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: موضع رســمی 
نماینــدگان مجلس همواره اجــرای کامل و دقیق 
قوانین و مقررات توســط دســتگاه های اجرایی از 
جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت 

کشور است.

به عقیــده یک کارشــناس حوزه فنــاوری، اینترنت 
ماهواره ای با تحت پوشــش قــرار دادن ایران، تحول 
عظیمی را در اینترنت ایجاد می کند و دیگر فیلترینگ 

معنای خود را در سراسر جهان از دست خواهد داد.
به گــزارش اتفاقیــه به نقــل از  تجارت نیــوز، امید 
رهبر کارشــناس حوزه فنــاوری در خصوص اینترنت 
ماهــواره ای در قالب پروژه اســتارلینک با بیان اینکه 
پروژه اســتارلینک کــه در ایران به عنــوان اینترنت 
ماهواره ای شناخته می شود در آسمان ایران در دسترس 
اســت، گفت: اینترنــت ماهواره ای تحــول بزرگی در 
عرصه ارتباطات جهان به خصوص ایران ایجاد می کند 
و مباحثی مانند فیلترینگ به کلی از بین خواهد رفت و 
سرویس های بزرگی چون یوتیوب با سرعت و کیفیت 

باال در دسترس ایرانیان قرار خواهد گرفت.
رهبر ادامه داد: ایران در لیســت درخواست استارلینک 
قرار گرفته اســت و ارائه آزمایشی اینترنت ماهواره ای 
شرکت اسپیس ایکس برای همسایگان و غرب ایران 
فراهم شــده اســت. گزارش برخی کاربران در فضای 
مجازی نشــان دهنده در دســترس بــودن اینترنت 

ماهواره ای در برخی مناطق ایران است.

وی افــزود: اگر چه ســرویس دهی رســمی اینترنت 
ماهواره ای اســتارلینک در ایران دور از انتظار است اما 
دفاتر رسمی این شرکت در ترکیه، امارات، کویت، قطر 
و سایر کشــورهای همسایه، دسترسی غیر مستقیم به 

اینترنت ماهواره ای استارلینک را فراهم خواهند کرد.
این کارشــناس حوزه فناوری خاطرنشان کرد: به نظر 
می رسد ارائه سرویس اینترنت ماهواره  ای برای کاربران 
ایرانی مانند سرویس های دیگر شرکت های آمریکایی 
غیر رسمی، همراه با دردسرهای فراوان و هزینه باالتر 

از سایر کشورها خواهد بود.
وی اظهار کرد: اســپیس ایکس یک شرکت آمریکایی 
اســت و ملزم به رعایت قوانین آمریــکا خواهد بود و 
بحث مجوز برای ارائه چنین سرویســی در ایران هم 
مانند سایر سرویس های دیگر راه به جایی نخواهد برد. 
محدود کردن اینترنت ماهواره ای عمال نشــدنی و کار 

بسیار دشواری است.
رهبر خاطرنشان کرد: به گفته مدیران ارشد استارلینک، 
این شرکت ۱۸۰۰ ماهواره را در مدار زمین قرار داده و 
به محض این که همه این ماهواره ها به مدار عملیاتی 
وارد شوند پوشش سراســری استارلینک کامل خواهد 

شد و این اتفاق در ماه سپتامبر می افتد. همچنین ایالن 
ماســک، مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس در کنگره 
جهانی موبایل ۲۰۲۱ در بارســلون گفــت که انتظار 
می رود پوشش جهانی و پایدار برای سرویس اینترنت 
پرســرعت ماهواره ای این شرکت حدود یک ماه دیگر 

میسر شود.
وی با اشاره به احتمال دسترسی به اینترنت ماهواره ای 
و از طــرف دیگر بحث طرح صیانت از حقوق کاربران 
در مجلس شــورای اسالمی، گفت: این رویکرد اشتباه 
و تصویــب طرح صیانت از حقــوق کاربران در فضای 
مجازی، کاربران ایرانی را بیش از همیشــه به سمت 
اینترنــت ماهواره ای ســوق خواهد داد. بــا توجه به 
پیشــرفت روز افزون تکنولوژی و اینترنت ماهواره ای 
امید اســت کــه راهکارهــای بهتری چــون کاهش 
هزینه هــای اینترنت بــه خصوص اینترنــت همراه، 
افزایش پهنای باند، برداشتن محدویت ها و فیلترینگ 
در دســتور کار مدیران و مسئوالن قرار گیرد. محدود 
ســازی اینترنت تاثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی بر 
جامعه خواهد داشت و یک اشتباه بسیار بزرگ و جبران 

ناپذیر خواهد بود.

مدیر کل امور عشــایری خراســان شمالی گفت: عدم 
توانایی دامــدار برای خرید علوفه با نــرخ آزاد و نبود 
علوفه در مراتع موجب شده تا اقدام به فروش دام های 
خود کند که همین امر پای دالل ها را برای خرید دام 

با قیمت خیلی کم باز کرده است.

قلی پور در گفت و گو با خبرنگار ما به مشکالت عشایر 
استان اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر به ازای هر 
راس دام عشــایری پنج کیلوگرم جو و حدود شــش 
کیلوگرم کنســانتره تحویل دامدار می شود که مقدار 
اندکی است و بنا به گفته دامداران کفاف دام های آن 

ها را نمی دهد.وی اضافه کرد: از سوی دیگر دام های 
عشایری همیشه در فصل تابستان از علوفه موجود در 
مراتع استفاده می کردند که اکنون خبری از این علوفه 
نیز به علت خشکســالی نیست و دام های عشایری به 

علوفه دستی وابسته هستند.

مدیرعامــل شــرکت تولیــدی قند شــیروان گفت: 
کشاورزان طرف قرارداد در سال جاری برای نخستین 
بــار ۷۳ هزار تن محصول چغندر کشــت پاییزه را در 
 بــازه زمانی ۱۸ خردادماه تا هشــت مرداد تحویل این

 شرکت دادند.
محســن طیبی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا اظهار 

داشت: این میزان چغندر از سطح ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار 
اراضی برداشــت شــد که میانگین تولید در هر هکتار 

۳۰ تن بود.
وی اضافه کــرد: میــزان توانایی کارخانــه قند این 
شهرستان برای تولید شکر ساالنه ۳۰۰ هزار تن است 
که این کارخانه ســاالنه ۷۰ درصــد چغندر را از داخل 

استان و مابقی را از سایر استان ها تامین می کند.
شــیروان  قنــد  تولیــدی  شــرکت  مدیرعامــل   
خاطرنشــان کــرد: بــه علــت کمبــود چغنــدر در 
اســتان مجبــور هســتیم بــرای تکمیــل ظرفیت، 
 محصــول تولیدی چغندر اســتان های دیگــر را نیز 

خریداری کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شکســتن حلقه فقر 
تنها با ایجاد اشتغال و البته  اشتغال پایدار تنها با استفاده از 

آموزش های فنی و حرفه ای مقدور است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا، محمد شــریعتمداری با 
حضور در ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درباره 
اقدامات انجام شــده در این ســازمان طی سال گذشته، 
اعالم کرد: یکی از خصوصیات ســازمان فنی و حرفه ای 
این است که معاونان آن را بانوان تشکیل می دهند و در 
واقع تحول اساسی سازمان اســتفاده از جوانان شایسته 

و بانوان است.
وی تصریــح کرد: کار ترویجی و فرهنگی در زمینه مهارت 
با توجه به اینکه شعار اصلی ما بحث نهضت مهارت افزایی 
است، بدون حضور صنعتگران و کارآفرینان که دارای مهارت 
هستند امکان پذیر نیســت و آموزش های ما در زمینه های 

گوناگون نیز روند مهارت را طی می کند.
وزیــر تعاون با اشــاره به تغییر بــازار کار در جهان بیان 
کرد: پوســت اندازی بازار کار در جهان ما را به ســمت 
مهارت افزایــی هدایت می کند و مراکــز صنعتی متوجه 
شدند که با اداره سنتی و بدون مهارت افزایی امکان ادامه 
کار ندارند.وی افزود: بحث اینترنت اشــیاء، بلک چین و 
هوش مصنوعی از مسائلی است که امروزه برای پیشرفت 
فعالیت ها و کارها نمی توان انکار کرد و ما تالش کردیم 
در کنار فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای درحوزه بخش 
آی تــی و بخش های بلک چین و هوش مصنوعی را نیز 
تاســیس کنیم و در این خصوص بنیاد هاب را راه اندازی 

کردیم.شــریعمتداری در خصوص اقدامات انجام شده در 
زمینه مهارت افزایی در آموزشگاه ها، مدارس و دانشگاه ها 
گفت: با وجود شــیوع بیماری کرونــا میزان آموزش در 
مراکــز آموزش فنی و حرفه ای بــا ۳۶ هزار نفر آموزش 
بیشــتر در مراکز آموزش و پرورش و کاردانش انجام شد 
و در مجمــوع ۲۰۴ هزار نفر در آمــوزش و پرورش در 

بخش های کاردانش و فنی و حرفه ای آموزش دیدند.
وی تاکید کرد: توســعه مشــارکت در مهــارت آموزی 
موضوع مهمی اســت، و باید تــالش کنیم فعالیت های 
ســازمان در سطوح پایین و خاص و ویژه به مردم سپرده 
شود و دولت به عنوان مشوق، ناظر و هادی نقش خود را 
ایفــا کند.وزیر تعاون گفت: نقش آموزش فنی و حرفه ای 
و مهارت در افزایش بهره وری کشــور امر مهجوری در 
کشور اســت و اینکه در سازمان اداری با داشتن مهارت 
می توان بهره وری باالیی داشــته باشــیم و باید به این 
موضوع توجه شــود و در کنار آن ارتقای بهره وری، توجه 
به فعالیت حرفه ای و اســتانداردهای آن امر مهمی است 
که در این دولت انجام شد.وی با اشاره به مساله استفاده 
از امر مهارت در حل مشــکالت بازنشستگان اجتماعی 
گفــت: این موضــوع در دســتور کار وزارت تعاون بود، 
همچنین تالش کردیم افرادی که دارای معلولیت هستند 
با باال بردن سطح آموزش ها و شکوفا کردن استعدادهای 
درون آنها با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و بهزیستی 

از اهدافی بود که پیگیری کردیم.
شــریعتمداری گفت: بحث مهارت در روستاها و عشایر امر 

مهمی اســت که به آن نیز پرداخته شده است و امیدواریم 
در دولــت آینده نیــز به این موضوع توجه شــود و در این 
زمینه همکاری خوبی بین وزارت تعاون و صندوق عشــایر 
و روستایی برقرار است.وی درزمینه مهارت آموزی سربازان 
نیز گفت: ســربازان بخشــی از دوره زندگی خود را در دوره 
آموزش نظامی در پادگان ها می گذرانند و چنانچه عالوه بر 
آموزش های نظامی، آموزش مهارت نداشته باشند زمان آنها 
به بطالت گذرانده شده است و در این دوره سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای با ارائه آموزش مهارتی امکان یافتن شــغل 
مناسب را برای آنها فراهم می کند و این اقدام در حال انجام 

است و توسعه آموزش ها در این بخش ادامه دارد.
وزیر تعاون اظهارداشت: موضوع نقش فعالیت های فنی و 
حرفه ای در توسعه کارآفرینی نیز مغفول نمانده است و باید 

به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی تاکید کرد : شکســتن حلقه فقر تنها با ایجاد اشتغال 
و البته  اشتغال پایدار تنها با استفاده از آموزش های فنی 
و حرفــه ای مقدور است.شــریعتمداری تصریح کرد: اگر 
نگاه بخشــی در دولت به نگاه  عمومی تر تبدیل شود در 
آینده قدم های خوبی برداشته می شود.وی در پایان گفت: 
مهمترین  بخش توســعه در جهان توسعه انسانی است و 
توجه به نیروی انســانی امر الزمی است و در دانشگاه ها 
این اقدام انجام می شــود اما باید به صورت ویژه به این 
موضوع بپردازیم. با وجــود همه تالش ها و کمک ها در 
زمینه کادر و مربیان فنــی و حرفه ای امیدوارم قدم های 

مثبتی را برداریم

در دو ماهه نخست امســال مجموعا بیش از ۲۷۴ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت از ســوی بانک ها و موسسات 
اعتبــاری به بخش هــای کشــاورزی،  صنعت-معدن، 
مسکن-ســاختمان،   بازرگانی، خدمــات و بخش های 
متفرقه پرداخت شــده که ۷۳.۷ درصد معادل ۲۰۱ هزار 
میلیارد از این مبلغ صرف تامین ســرمایه در گردش در 
بخش های مختلف شــده است که بیشترین سهم از این 

تسهیالت را نیز به خود اختصاص داده است.
  طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت )صمت( بخــش صنعت-معدن در این 
مدت ۸۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیالت از بانک ها 
و موسســات اعتباری دریافت کردنــد که  ۷۹.۸ درصد 

معــادل ۶۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومــان از آن به تامین 
سرمایه در گردش تخصیص داده شده است.

بخش بازرگانی نیز در دو ماهه نخســت امسال ۲۶ هزار 
و ۲۳۰ میلیارد تومان تســهیالت دریافت کرده که ۶۱.۵ 
درصد از آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است.

در بخش خدمات و کشاورزی نیز در این مدت به ترتیب 
۹۰ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان و ۱۰ هزار و ۱۹۰ میلیارد 
تومان به تامین ســرمایه در گردش تخصیص داده شده 
است که به ترتیب ۷۶.۶ و ۷۳.۴ درصد از تسهیالت داده 

شده به این بخش ها را شامل می شود.
در بخش مســکن نیز حــدود ۵۰۰۰ میلیــارد تومان از 
تسهیالت بانکی به تامین سرمایه در گردش تخصیص 

داده شــده کــه این مبلــغ معــادل ۴۲.۶ درصد از کل 
تســهیالت ۱۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومانی است که به 

این بخش پرداخت شده است.
در این میان سهم »ایجاد«، »توسعه« و »خرید کاالی 
شخصی« از کل تسهیالت پرداخت شده به بخش های 

مختلف به ترتیب ۱۰.۳، ۶.۹ و ۴.۸ درصد است.
همچنین بخش »تعمیر« و »خرید مســکن » که هر 
کدام ۱.۱ درصد از تســهیالت بانکــی را دریافت کرده، 
کمترین سهم از این تسهیالت را به خود اختصاص داده 
اســت. به گزارش اتفاقیه و به نقل از ایسنا، در سال های 
اخیر بارها اعالم شده که کمبود سرمایه در گردش یکی 

از مهم ترین مشکالت واحدهای تولیدی است.

وزیر راه در مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت ارشاد؛

۱۰ هزار واحد مسکونی برای خبرنگاران ساخته می شود حفظ حقوق مصرف کننده برای کسب وکارهای اینترنتی الزامی است

اینترنت ماهواره ای ایران را تحت پوشش قرار داد

باز شدن پای دالل ها برای خرید دام با قیمت ارزان در استان

۷۳ هزار تن چغندر تحویل کارخانه قند شیروان شد

شریعتمداری اعالم کرد؛

شکستن حلقه فقر با ایجاد اشتغال پایدار در کشور

بیش از ۷۰ درصد تسهیالت بانکی صرف تامین سرمایه در گردش شد

اتفاقیه از تاثیرمنفی نوسان قیمت سیمان بر روند ساخت وساز در استان گزارش می دهد؛

 سیمان گران،
 چالش تازه بازار مسکن

خبر افزایش قیمت ســیمان درچند هفته 
اخیر بر ســر زبان ها افتاده است، در بازار 
قیمــت هر پاکــت ۵۰ کیلویی ســیمان 
تا حــدود ۱۰۰ هزار تومان و در اســتان 
خراســان شــمالی این قیمت تا ۴۰ هزار 
تومان رســیده است. دلیل افزایش قیمت 
سیمان نیزعده ای از حضور مافیا در بازار 
ســیمان می گویند و عده ای دیگر قطعی 
برق و افزایش هزینه های تولید را عامل 

نابسامانی های اخیر می دانند. 
کارشــناس بــازار مســکن در خصوص 
افزایش قیمت ســیمان و چالش های آن 
برای بازار مســکن می گویند بیشــترین 
مصرف مواد ســاختمانی در ساخت یک 
ملک، سیمان است بنابراین هنگامی که 
ســیمان با افزایش قیمت روبه رو شود به 
دنبال آن قیمت مســکن نیز باال می رود 
و بدون شک قیمت تمام شده بسیار تغییر 

خواهد کرد.
امــا در کنــار حواشــی به وجــود آمده 
نگرانــی در این زمینه مطرح می شــود 
که گران شــدن ســیمان چه تاثیری در 
قیمت تمام شــده مسکن خواهد داشت ؟ 
بازار معتقدند که  کارشناســان و فعاالن 
افزایــش قیمت بدون شــک تاثیر قابل 

توجه در قیمت  مسکن خواهد گذاشت.

نوسان قیمت سیمان، روند ساخت وساز 
را با مشکل روبرو کرده است

رئیس اتحادیه مصالح فروشان بجنورد در 
این زمینه عنوان کرد: متاسفانه با افزایش 
و نوسان قیمت سیمان، روند ساخت وساز 
با مشــکل روبروشــده و قیمت مسکن 
افزایش داشته اســت، بسیاری از کسانی 
که می خواســتند شروع  به ساخت و ساز 
کنند با این نوسانات قیمت سیمان وبتن 

فعال منصرف شدند.
مهــدی کمالی در گفت وگــو با خبرنگار 
ما با بیان اینکه بیشــترین مصرف مواد 
ســاختمانی در ساخت یک ملک، سیمان 
است، افزود: بنابراین هنگامی که سیمان 
با افزایش قیمت روبه رو شود به دنبال آن 
قیمت مسکن نیز باال می رود و بدون شک 
قیمت تمام شده مسکن بسیار تغییرخواهد 

کرد.
بجنورد  مصالح فروشــان  اتحادیه  رئیس 
گفت: در حال حاضر هیچ کمبود سیمان 
در خراسان شمالی وجود ندارد و به اندازه 

نیاز سیمان در بازار استان وجود دارد.
کمالی اظهــار کرد: در چنــد هفته اخیر 
زمزمه هایی از کمبود و گرانی ســیمان به 
گوش می رســید و که این مسئله باعث 
نگرانی مردم از گرانــی این محصوالت 
شده بود اما اکنون هیچ کمبودی در این 

زمینه وجود ندارد.
 وی کمبود در آن مقطع زمانی را ناشــی 
از قطعی هــای برق اعالم کــرد و افزود: 
قطعی برق ســبب کاهــش موقتی تولید 

سیمان شده بود.
بجنورد  مصالح فروشــان  اتحادیه  رئیس 
گفــت: با عرضــه ســیمان در بورس و 
تعطیلی یــک هفته ای بــورس و عدم 
عرضه ســیمان سبب افزایش قیمت  هر 
پاکت تــا ۳۲ هزار و ۴۰۰ نیزشــد اما از 
آغاز هفته تاکنون روند کاهشــی قیمت 
را داشــته ایم..کمالی عنوان کرد: از روز 
گذشته ســیمان مورد نیازروانه بازار شده 
است و پیش بینی می شود که با توجه به 
نیاز بازار، مشــکلی از لحاظ سیمان وجود 
باشــد.وی تصریح کرد: در حال  نداشته 
حاضر عرضه سیمان در بازار زیاد و تقاضا 
کم شــده اســت و حتی قیمت سیمان با 
۲۰۰۰ تومان در هــر پاکت به حدود ۳۰ 

هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: این کاهش قیمت مربوط 
به ســیمان تیپ یک اســت اما در تیپ 
دو افزایــش قیمت ســیمان وجود  دارد 
وقیمت ازهــر پاکــت ۳۳ هزارتومان به 

۳۶هزارتومان افزایش یافته است.
بجنورد  مصالح فروشــان  اتحادیه  رئیس 
علت کمبود به وجــود آمده در خصوص 

ســیمان طی چند هفته اخیررا ناشــی از 
قطعی برق و توقــف تولید عنوان کرد و 
گفت: قطعی برق باعث شــد در بازار آزاد 
تهران قیمت سیمان در هر پاکت به ۱۰۰ 
هزار تومان برســد و ظاهــراً این گرانی 
در خراسان شــمالی نیز تا ۴۰ هزار تومان 
رســید اما اکنون در تامین ســیمان هیچ 

مشکلی وجود ندارد.

با افزایش قیمت سیمان عرضه مسکن 
در بازار نیز با افت همراه می شود

محمــدی کارشــناس بازار مســکن در 
گفت وگــو بــا ما با اشــاره بــه افزایش 
سرســام آور قیمــت ســیمان و فوالد  و 
بتن طی یک ماه هــای اخیر،بیان کرد: 
با توجه به رشد سرســام آور بهای فوالد 
و ســیمان هزینه تمام شده تولید مسکن 
افزایش خواهــد یافت و تبعا این موضوع 
در قیمــت نهایی که خریــدار ملک باید 
بپردازد تاثیرگذار بــوده و باعث افزایش 
قیمت مسکن در آینده نزدیک خواهد شد. 
پروژه های  تعطیل شــدن  بــا  همچنین 
پایین  مسکن  تولید  میزان  ساخت وســاز 
خواهد آمد، بنابراین میزان عرضه مسکن 
در بــازار نیز با افت همراه می شــود، در 
نهایت نیز چنین موضوعی باعث افزایش 

قیمت ها در بازار مسکن خواهد شد.

افزایش قیمت سیمان، قیمت تمام شده 
مسکن را افزایش می دهد

یکــی فعــاالن ســاخت و ســاز گفت: 
افزایش قیمت سیمان طی هته اخیر نرخ 
غیرواقعی  اســت و همین مسئله  تبعات 
و مشکالت بی شــماری را برای ساخت 

مسکن داشته باشد. 
وی با بیان اینکه نوســان قیمتی هر روز 
در یک کاال چالش هــای فراوانی برای 
کرد:  اســت،عنوان  داشــته   شهروندان 
در  مواد ســاختمانی  بیشــترین مصرف 

ساخت یک ملک، ســیمان است، اکنون 
افزایش قیمت ســیمان تبعاتی را در بازار 
مسکن به همراه خواهد داشت و نمی توان 
منکر این مسئله شد، هنگامی که سیمان 
با افزایش قیمت روبه رو شود به دنبال آن 
قیمت مسکن نیز باال می رود و بدون شک 

قیمت تمام شده بسیار تغییر خواهد کرد.
وی اضافه کرد: با افزایش هزار تومانی سیمان 
قیمت هر متر مسکن میلیون ها افزایش قیمت 
 خواهد داشــت و این اتفاقــات همه به ضرر

 مردم است.

بی تدبیری، عامل اصلی چالش های اخیر
یکی از فعاالن ساخت و ساز در بازار مسکن 
نیزگفت: افزایش قیمت سیمان در یک ماه 
اخیر اصال منطقی نیست و مسئله ای نیست 
کــه بتوان آن را توجیه کرد. وی با اشــاره 
بــه اینکه با بی تدبیری های اخیر شــاهد 
به هم ریختگی بــازار و افزایش قیمت در 
بخش مسکن هســتیم، افزود: در روزهای 
اخیر نه حامل های انرژی گران شده است 
و نه مواد اولیه افزایش قیمت داشــته اند در 
نتیجه افزایش قیمت سیمان هیچ توجیهی 

بی برنامگی ها درخصوص  و  بی تدبیری  جز 
خاموشــی ها و قطعی برق هــای مکرر در 
واحدهای تولید ندارد.وی در بخش دیگری 
از صحبت هایش به دونرخی بودن سیمان 
اشــاره کرد و گفت: با اشــاره از ســوی 
دیگر بازار داللــی و دونرخی بودن )قیمت 
بورس_قیمت آزاد( ســبب شده است که 
افراد در بازار آزاد ســیمان را با هر قیمتی 
که تمایل دارند به فروش برسانند. مسائل 
گفته شده سبب گرانی سیمان و حواشی به 

وجود آمده طی روزهای اخیر شده است.
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عکس روز

 برداشت خیار
  در شیروان

کشــاورزان شهرستان شــیروان از 
جملــه روســتای زوارم، این روز ها 
مشغول برداشت خیار سبز از مزارع 
و آماده ســازی خیارشــور هستند؛ 
برداشــت این محصول تــا اواخر 

شهریور ماه ادامه دارد.

در سه ماه نخست امسال؛

۵ گزینه جدی شهرداری بجنورد مشخص شدند
در میان ۵ نامزد نهایی تصدی پســت 
شهرداری بجنورد٬ یک بازنشسته و ۳ 
غیر بومی وجود دارد و میانگین ســنی 

این افراد نیز باالی ۴۵ سال است.
به گزارش اتفاقیه به نقل از خبرگزاری 
تســنیم از  بجنورد،  شــورای اسالمی 
شــهر و مرکز اســتان خراسان شمالی 
چهارشنبه گذشــته در بیانیه ای از پنج 
گزینه نهایی خود برای تصدی پســت 
شهرداری مرکز استان رونمایی کردند.

مرتضی  خاکپــور،  براتعلــی  آقایــان 
رحمانی مطلق، علی گودرزی، سیدعلی 
میرکریمــی و علی نجفــی پنج گزینه 
بجنورد  شهر  اســالمی  شورای  نهایی 
برای تصدی پســت شهرداری بجنورد 

هستند.
براتعلی خاکپور عضــو چهارمین دوره 
شورای اسالمی شهر مشهد و شهردار 
گلبهار و اســتاد تمام دانشگاه فردوسی 
مشهد اســت. مرتضی رحمانی مطلق 
که گویا بازنشســته هم شده٬ مسئول 
قرارگاه های ســازندگی خاتم االنبیا در 
شهرهای مشهد و قوچان و مدیر برخی 
از پروژه های مترو در مشــهد مقدس 
مدیرعامل  اســت. علی گودرزی  بوده 
سابق ســازمان آتش نشانی شهرداری 

بجنورد است.
در ســوابق علی نجفی هــم مدیریت 
ســازمان بازیافت شــهرداری مشهد و 
شهرداری نیشابور دیده می شود که البته 
او چندی پیش از شــهرداری نیشــابور 
بازنشســته شده اســت. همچنین سید 
علی میرکریمی٬ هــم اکنون مدیرکل 
جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری 

استانداری خراسان شمالی است.
دلیریان عضو شــورای شهر  مصطفی 
بجنورد با بیان اینکه لیست ۲۰ نفره از 
افرادی که در فراخوان شورای اسالمی 
شــهر شــرکت کرده بودند روی میز 

منتخبان بود اظهار داشــت: این افراد 
با حضور در جلســات مختلف، برنامه ها 
و نظــرات خود را اعــالم کرده و مورد 

مصاحبه قرار گرفتند.
وی افزود: در جلســه هفته گذشــته، 
اعضای شورا بر اســاس شرح وظایف 
خود از میان ایــن ۲۰ نفر، ۵ نفر را که 
دارای بهتریــن برنامــه و رزومه بودند 
انتخاب و به مــردم معرفی کردند. در 
جلســاتی که از یکشــنبه آغاز می شود 
مجــدداً برنامه این پنج نفر را بررســی 
کرده و شهردار بجنورد را تا پایان هفته 

به مردم معرفی می کنیم.
پــس از رونمایی از نامزدهای پســت 
شــهرداری بجنورد در روزهای گذشته 
حرف و حدیث های فراوانی درباره این 

لیســت در محافل خبری منتشر شده 
اســت. برخی از کاربران با انتقاد از غیر 
بومی بودن و پیر بودن میانگین ســنی 
افراد حاضر در این لیســت، این افراد را 
مورد وثوق و و اعتماد مردم ندانســته 
و معتقدند، آن ها نمی توانند مشــکالت 

بجنورد را حل کنند 
یوســف مغروری عضو منتخب شورای 
اسالمی شــهر بجنورد نیز در گفتگو با 
تسنیم با اشــاره به اینکه لیست اعالم 
شــده از سوی شــورای اسالمی شهر 
بجنورد انتقاداتی را نیز به همراه داشته 
است اظهار داشت: این افراد همگی از 
از افرادی بودند که در فراخوان شورای 
شهر وجود شرکت کرده و برنامه خود را 
ارائه داده بودند و همکاران ما در شــورا 

نیز موظف شــدند بر اســاس برنامه ها 
افراد را انتخاب کنند.

وی در پاسخ به ســوالی راجع به عدم 
جوانی برخــی از گزینه ها و غیر بومی 
بــودن آن ها گفــت: این انتقــادات را 
قبــول داریــم. برخی از افــراد در این 
لیست بازنشسته و مسن هستند و باید 
برنامه های افراد را مورد بررســی قرار 

دهیم.
اما در این میان احمد رضا یزدانی عضو 
منتخب شــورای اسالمی شهر بجنورد 
در اظهارنظری عجیب در پاســخ به به 
این ســوال که چرا برخی از افراد مسن 
و غیربومی در این لیست حاضر هستند 
اظهار داشــت: برای اظهــار نظرهای 
سیاســی و باج خواهانه افراد نسبت به 

این لیســت، تره هم خــورد نمی کنیم 
و هر کاری را که خودمان تشــخیص 
بدهیــم و بــه نفع مردم باشــد، انجام 

خواهیم داد.
رییس ســنی شورای ششــم بجنورد، 
گفت: متاســفانه برخی به دنبال سهم 
خواهی از اعضای شورای شهر در روند 
انتخاب شهردار هســتند و اظهار نظر 
سیاســی می کنند البتــه برای ما مهم 

نیست.
 رییس ســنی شورای ششــم بجنورد، 
گفت: متاســفانه برخی به دنبال سهم 
خواهی از اعضای شورای شهر در روند 
انتخاب شهردار هســتند و اظهار نظر 
سیاســی می کنند البتــه برای ما مهم 

نیست 

به گزارش تســنیم پس از رونمایی از 
نامزدهای پســت شهرداری بجنورد در 
و حدیث های  گذشــته حرف  روزهای 
فراوانی درباره این لیســت در محافل 
از  خبری منتشــر شده اســت. برخی 
کاربران با انتقــاد از غیر بومی بودن و 
پیر بودن میانگین سنی افراد حاضر در 
این لیست، این افراد را مورد وثوق و و 
اعتماد مردم ندانســته و معتقدند، آن ها 
نمی توانند مشــکالت بجنــورد را حل 

کنند.
شورای شهر بجنورد از امروزکار بررسی 
نهایی برنامه هــای کاندیداهای نهایی 
شــهرداری بجنورد و را آغاز و تا پایان 
هفته شــهردار منتخب شهر بجنورد را 

معرفی خواهد کرد.

شور شدن زمین های کشاورزی خراسان 
شمالی تهدیدی برای بخش کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به این موضوع که وضعیت 
منابع آبی کشــاورزی اســتان٬ بحرانی است٬ گفت: شــور و سدیمی شدن اراضی 
کشــاورزی اســتان به ویژه در دشت ها رو به افزایش اســت که تهدیدی برای این 

حوزه است.
دکتر عبداله یوســفی اظهار داشت: شور و ســدیمی شدن خاک ها به علت استفاده 

نادرست از آب به هنگام آبیاری، تبخیر باال و بارندگی ناکافی است.
وی افزود: در پی افزایش طرح های آبیاری نوین در استان هستیم تا ضمن افزایش 

راندمان آبیاری از افت آب های زیرزمینی هم جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: در این اســتان بواسطه برداشــت های بی رویه آبخوان های 
زیرزمینی به طور متوســط ســاالنه ۶۴ میلیون مترمکعب آب از ذخایر غیر تجدید 
شونده خود را از دست می دهیم که در این زمینه تالش داریم تا از شدت افت سطح 

آب های زیرزمینی با اجرای طرح های تعادل بخشی جلوگیری کنیم.
یوسفی گفت: استان خراسان شمالی ۱۱ محدوده مطالعاتی دارد که به علت برداشت 
بی رویه از منابع آب زیرزمینی، وزارت نیرو توســعه بهره برداری از این منابع را در 
هشــت محدوده مطالعاتی ممنوع اعالم کرده و وضعیت منابع آب در چهار دشت از 

این محدوده ها بحرانی است.

زیرساخت های گردشگری روستای 
گریوان بجنورد سامان دهی می شود

سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی خراسان شمالی با 
تأکید بر ســامان دهی وضعیت سرچشمه روســتای گریوان بجنورد، از برنامه ریزی 
برای جذب و حضور ســرمایه گذار برای ایجاد زیرســاخت های اولیه در این روستا 

خبر داد.
علی مستوفیان با تأکید بر ضرورت ســامان دهی ظرفیت های گردشگری روستای 
گریوان اظهار کرد: سرچشــمه گریوان و این محدوده طبیعی با وجود چشمه پرآب 
و درختان کهن ســال قابلیت تبدیل شدن به عنوان یک جاذبه طبیعی شاخص برای 

بازدید عموم مردم را دارد.
مســتوفیان عنوان کرد: تالش خواهیم کرد تا ضمن بررســی کارشناســی توسط 
کارشناســان حوزه میراث فرهنگی، امکان ثبت این منطقه به عنوان میراث طبیعی 

ازجمله رویشگاه درختان و چشمه فراهم شود.
او در خصوص بهبود وضعیت سرچشمه گریوان با هدف جذب گردشگران نیز تأکید 
کرد: زیرساخت های اولیه را باید با همکاری و تالش در راستای اختصاص اعتبار و 

پیگیری توسط دهیاری و اعضای شورای اسالمی روستا فراهم کنیم.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی خراسان شمالی 
تصریح کرد: فراهم شــدن زیرساخت های اولیه گردشگری از طریق جذب و حضور 

سرمایه گذار، سبب رونق و توسعه این روستای زیبا خواهد شد.
گریوان روســتایی کوهســتانی در بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان خراسان 

شمالی است که سرچشمه گریوان یکی از جاذبه های این روستا به شمار می رود.

خبر


