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آغاز طرح ملی «تابستانه فهما»
در کانون های مساجد استان

رئیس کل دادگستری به مدیران متولی برداشت از معادن هشدار داد:

پیگرد قانونی برای مدیران کم کار در حوزه برداشت غیرمجاز از معادن
هر گونه سهل انگاری و کوتاهی در انجام وظیفه از سوی مسئوالن
در خصوص برداشت های غیر قانونی از معادن به عنوان ترک فعل
از سوی مدعی العموم پیگیری می شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در سومین نشست شورای
حفظ حقوق بیت المال طی امسال با بیان این مطلب ،برداشت
های غیرقانونی و بدون دریافت مجوز از معادن را باعث بروز هرج
و مرج و اتالف منابع مربوط به حقوق عامه دانست و افزود :نظارت
قانونی در تمام فرایندها  -اعم از مراحل برداشت و توزیع منابع-
باید به صورت جدی انجام شود .حجت االسالم «جعفری» ظرفیت
شــورای حفظ حقوق بیت المال استان را در راستای صیانت
و حراست از اراضــی ملی و منابع طبیعی بسیار مهم برشمرد و

خاطرنشان کرد :این شورا به اعتبار نقش و جایگاه ویژه و ممتازی
که در متن مناسبات اجتماعی دارد در حقیقت می تواند گره گشای
بسیاری از مشکالت عمومی به ویژه در حوزه انفال باشد .وی با
تأکید بر تبیین وظایف قانونی اعضای شورای حفظ حقوق بیت
المال گفت :از مسائلی که باید در همه محورها رعایت شود سرعت
بخشیدن به امور و رسیدن به سطح متعالی و قابل توجه از پیشرفت
در انجام کار است و برای رسیدن به اهداف همه باید به تعهدات
خود جامه عمل بپوشانند.
قاضی القضات استان با بیان این که هر تصمیم گرفته شده از سوی
شــورای حفظ حقوق بیت المال می تواند آثار و برکات ارزنــده و
پیامدهای مثبتی را در برداشته باشد ،بر ضرورت پرهیز از انفعال

در اقدام تأکید کرد و به مسؤالن ذی ربط در عمل به وظایف قانونی
هشدار داد.رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با اشاره
به ضرورت حفاظت و مراقبت مسئوالن از انفال به عنوان امانت
مردم و عدم پذیرش هر گونه قصور در حوزه کار و فعالیت مرتبط
با حقوق عامه اظهارکرد :دستگاه قضایی هرگز اجازه نمی دهد در
نتیجه برخی کم توجهی ها و بی مباالتی ها و همچنین برخوردهای
منفعالنه زمینه سوء استفاده عده ای معدود فراهم شود.
وی افزود :الزم است عملکرد مسئوالن برای مردم علی الخصوص
در حوزه انفال شفاف باشد زیرا انفال در واقع متعلق به همه است و
مردم در بهره مندی از این ذخایر ارزشمند سهم دارند.
عالی ترین مقام قضایی استان در ادامه به نحوه واگذاری اراضی

دولتی برای اجرای طرح ها و پروژه های اقتصادی ،عمرانی و...
اشاره کرد و گفت :برای رسیدن به سطوح قابل قبولی از توسعه و
پیشرفت در حوزه های اقتصادی و عمرانی ضرورت دارد گام های
بزرگی برداشته شود و تمام سازوکارها از جمله روند واگــذاری
اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی باید به صورت کامال قانونی
انجام گیرد.حجت االســام «جعفری» افــزود :باید میزان اراضی
واگــذار شده مشخص شود و این امر در مسیر شفاف و منطبق
با اهداف و زمان بندی تعیین شده صورت گیرد و در حوزه های
مدیریتی و نظارتی به گونه ای عمل شود که از ابتدا تا انتهای کار
پروسه پیشرفت فیزیکی امور از سوی سرمایه گذار در مدار قانون و
دور از هر گونه انحراف باشد.

کرونا تار و پود فرش استان را به هم ریخت
مرتضوی
شــوک کرونایی ،فعالیتهای اقتصادی را در
بخشهای مختلف بــه وی ــژه فــرش دســت باف
تحت تأثیر قرار داده و از سویی قیمت آن کاهش
یافته و از سوی دیگر نرخ مواد اولیه پس از شیوع
کرونا ،روند افزایشی داشته و این امر سبب گالیه
تولیدکنندگان شده است .رکود بازار ،نوسانات
ارزی و بهره مند نشدن از تسهیالت کرونایی
مشکالت فعاالن این عرصه را دوچندان کرده
اســت .یکی از تولیدکنندگان فرش در استان
مشکالت فعاالن این عرصه را تنها منوط به دوران
کرونا نمی داند و می گوید :کرونا شرایط را سخت
تر کرده است و باید بگویم طی  4ماه گذشته حتی
یک تخته فرش نفروخته ایم.
«ترکانلو» افزایش قیمت مــواد اولیه را از دیگر
مشکالت پیش روی فعاالن این عرصه بیان می
کند و می افزاید :کاهش تولیدات در کنار دپوی
محصوالت مزید بر علت شده است.
وی از رکــود بــازار نسبت به گذشته سخن می
گوید و به کاهش  20درصدی بافندگان اشاره
می کند و می افزاید :با توجه به شرایط موجود
تالش می کنیم به هر قیمتی مشتریان مان را نگه
داریم زیرا متاسفانه فروش تولیدات در خارج از
استان است و به غیر از نوروز فروش چندانی در
استان نداریم.
وی از بهره مند نشدن فــعــاالن ایــن عرصه از
تسهیالت کرونایی بــرای مــان می گوید و می
افزاید :متاسفانه با وجود اقدام برای دریافت این
تسهیالت ،تاکنون از آن بهره مند نشده ایم.

یکی دیگر از تولید کنندگان بــا بیان ایــن که
با وجــود بحران نمیتوان آیندهای بــرای فرش
پیشبینی کرد ،اظهار می کند :به دلیل نبود بازار
فرشها در انبارها خاک می خورد و ما به خاطر
نبود مشتری با کاهش شدید نقدینگی رو به رو
هستیم.وی ادامه میدهد :با رکود در بازار فرش
دستباف حتی توان پرداخت دستمزد بافندگان
را نداریم و بیشتر معامالت مان با چک صورت
م انتظار
میگیرد .درســت در زمــانــی کــه چش 
گردشگران خارجی که مشتریان مهم این فرش
هستند بودیم ،کرونا تأثیر منفی بر بــازار فرش
گذاشت و چالشهایی را برای ما به ارمغان آورد.
وی خاطرنشان می کند :اگر مسئوالن چارهای
برای این صنعت نیندیشند ممکن است در آینده
فرش دستباف با تنزل شدید تقاضا روبه رو شود.
کارشناس فرش خراسان شمالی با اشاره به این
که تولید فرش و دست بافته های داری در دوران
کرونا افزایش پیدا کــرده اســت و در ایــن میان
افرادی که پیش از این دست در تولید داشتند،
وارد این چرخه شدند ،تصریح می کند :تحت
تاثیر نوسانات دالر نرخ مــواد اولیه گران شد و
شاهد افزایش  30درصــدی قیمت مــواد اولیه
هستیم« .احراری» ادامه می دهد :از سوی دیگر
به واسطه این که امکان صــادرات فرش وجود
ندارد و به خاطر تحریم های موجود ،شاهد تقاضا
برای فرش هایی که نقشه آن ها به بازار داخلی
می خورد ،هستیم و از اول خرداد گشایشی در
این گونه فرش ایجاد شد.
وی اظهارمی کند :بــرای فرش های صادراتی
تقاضایی وجود و سابقه ندارد که دالر گران شود

جامعه

طرح ملی «تابستانه فهما» در کانون های مساجد
خــراســان شمالی ویــژه ایــام فــراغــت کــودکــان و
نوجوانان در ایــام تعطیالت تابستان با گستره
فعالیت هـــای مــجــازی آغــاز شــد.مــدیــر ستاد
هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد
خراسان شمالی با اعالم این خبر گفت :طرح ملی
«تابستانه فهما» با هدف غنی سازی اوقات فراغت
کودکان و نوجوانان در کانون های مساجد استان
اجرا می شود.
هاشم شیرازیان ،محدودیت های ناشی از شیوع
ویروس کرونا را مورد توجه قرار داد و گفت :در این
باره سعی شده برنامه های آموزشی و حضور در
مساجد شهرهایی که از لحاظ شیوع این بیماری
در خطر کمتری هستند و در وضعیت سفید یا
نارنجی قرار دارند و از سوی ستاد استانی مجوز
بــرگــزاری نشست ها و کــاس هــای آمــوزشــی را
دریافت کرده اند ،با رعایت کامل پروتکل های
بهداشتی انجام گیرد.

وعده جدید بهرهبرداری از
موزه فرش

در واقع با
یک تضاد
افزایش قیمت
مواد اولیه
و افزایش
دستمزد و از
سوی دیگر به
دلیل قفل بودن
صادرات با
کاهش قیمت
فرش رو به رو
هستیم

و فرش نه تنها افزایش قیمت پیدا نکند بلکه با
کاهش قیمت رو به رو شود.وی خاطرنشان می
کند :در واقع با یک تضاد افزایش قیمت مواد
اولیه و دستمزد و از سوی دیگر به دلیل قفل بودن
صادرات با کاهش قیمت فرش رو به رو هستیم و
تقاضا مربوط به طرح ها و نقوشی است که در
بــازار داخلی مصرف دارد.وی خواستار تامین
نقدینگی تولید کنندگان و سرمایه در گردش
مناسب برای فعاالن این عرصه می شود تا حداقل
تولید تعطیل نشود و از سوی دیگر با بهره گیری
از بازاریابی اینترنتی و برپایی نمایشگاه های
مجازی و حقیقی در استان شاهد سامان دهی
این وضعیت باشیم.وی تاکید می کند :دولت باید
همت کند تا شرایط برای بیمه فعاالن این عرصه
مهیا و با در اختیار قرار دادن برخی تسهیالت
برای تولیدکنندگان به عنوان پیشرانهای این

حــوزه ،بستر به منظور تولید با قیمت مناسب
فراهم شود .وی خاطرنشان می کند :افزایش
تولید از یک جایی به بعد در صورت نبود گشایش
تبعات سنگینی دارد و منجر به ضرر رسیدن به
تولید کنندگان خواهد شــد«.احــراری» تصریح
می کند :کرونا فرصتی را برای توسعه مشاغل
خانگی ایجاد کرده است و در صورت برخورداری
از سرمایه در گردش و دانش فنی روز می توان
از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.پیش
از این مدیر عامل اتحادیه صنایع دستی خراسان
شمالی به فعالیت  24هزار فعال صنایع دستی
و فرش و این که اکثر کارگاه های صنایع دستی
تعطیل شدند و تولیدات تا  60درصد کاهش پیدا
کرده است ،اشاره کرده و گفته بود :آمار دقیقی از
کارگاه های صنایع دستی در استان وجود ندارد
اما به طور میانگین  50درصد کارگاه ها به دلیل

گرانی مواد اولیه که برگرفته از نرخ ارز و دالر
است ،تعطیل شده اند«.ایزانلو» ادامه داده بود:
 30درصد فعاالن صنایع دستی در حالت تعلیق،
بیکاری و در انتظار تغییر وضعیت بازار هستند.وی
با بیان این که تسهیالت به تنهایی کارساز نیست
بلکه باید امهال وام های بانکی را به مدت یک تا
 2سال برای تولید کنندگان فرش و صنایع دستی
انجام دهند زیرا هیچ گونه خرید و فروشی وجود
ندارد و نمایشگاهی در سطح ملی و استانی برگزار
نشده است ،خاطرنشان کرده بود :تسهیالت 12
تا  16میلیون تومانی دردی را از تولید کنندگان
دوا نمی کند ،باید مهلت یک تا  2ساله برای
فروش تولیدات به فعاالن این بخش داده شود.
وی بیان کرده بود :فروش به دلیل نبود بــازار و
مراجعه نکردن توریست ها به صفر رسیده و دپو
چندین برابر شده است.

مرتضوی -مــوزه فــرش شیروان قــرار بــود سال
گذشته در هفته دولــت به بهره ب ــرداری برسد
ولی بعد از اما و اگرهای بسیار و تاکید بر حضور
مسئوالن کشوری در آیین افتتاحیه ،به نظر می
رســد قــرار اســت در هفته دولــت امسال به بهره
برداری برسد؛ موزه ای که از اواخر خرداد سال
 ،90طبق شیوه نامه ابالغی ســازمــان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  20تخته
فرش نفیس از موزه ملی فرش ایران برای نمایش
دایمی در گنجینه فرش خراسان شمالی به بجنورد
انتقال یافت اما نبود مکان مناسب و همکاری
نکردن مسئوالن وقت برای تامین فضا موجب شد
این موزه راهانــدازی نشود و فرشهای نفیس در
انبار خاک بخورد .اگرچه یک سالی است که طبق
نظر مسئوالن مکان مناسبی در شیروان برای راه
اندازی این موزه اختصاص داده شده اما افتتاح
ایــن مکان بعد از گذشت  9ســال ،حــاال منتظر
حضور مسئوالن کــشــوری اســت و طبق گفته
«مستوفیان» معاون میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی خــراســان شمالی مــوزه فرش
آماده است و با توجه به این که مد نظر استاندار
حضور یکی از مقامات در آیین افتتاحیه بود،
امیدواریم در هفته دولت به بهره برداری برسد.
وی خاطرنشان کرد :به خاطر محدودیت فضایی
یک تعداد فرش در این مکان نمایش داده شده
است و بقیه فرش ها در مخزن نگهداری می شود.

