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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تسهیالت کرونا مصداق شاه قلی نمی بخشد!

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

میوه های چند نرخی
چرا نرخ میوه در نقاط مختلف بجنورد متفاوت
است و مسئوالن در این خصوص چــاره ای نمی
اندیشند؟

پرداخت تسهیالت کرونایی متاسفانه با مقررات
پر دست انداز بانک ها مواجه شده و باید گفت
مصداق ضرب المثل شاه می بخشد ،شاه قلی
نمی بخشد قرار گرفته است .در واقع تسهیالت
کرونا به کرونای مقررات بانکی گرفتار شده است.
بسیاری از مشاغلی که تسهیالت کرونا شامل آن
ها می شود پشت باجه بانک ها گرفتار شده اند و
میله های مقررات مانع از دریافت تسهیالت می
شود این در حالی است که دولت این اعتبارات
را تخصیص داده و موجود اســت و شامل حال
خسارت دیدگان می شود اما در بانک ها گیر
کرده است.
یکی از فعاالن حــوزه شیرینی پزی در این بــاره می
گوید :اگرچه تسهیالت دو ساله در نظر گرفته شده
است اما نرخ سود  12درصدی در شرایط اقتصادی
کنونی مقرون به صرفه نیست .امیدی اظهار می کند:
با این که پرداخت وام  280میلیون تومانی برای من

نبود مخزن زباله
مخزن زبــالــه انتهای خیابان شریعتی شمالی
بجنورد برداشته شده است و ساکنان محله نمی
دانند زباله های خود را کجا قرار دهند ،بنابراین
در جای قبلی این مخزن ،زباله های زیادی انباشته
شده است.
فعالیت باشگاه های ورزشی
برخی باشگاه های ورزشی همچنان کالس های
خــود را تشکیل مــی دهــنــد ،اگــر قــرار اســت این
باشگاه ها کــار کنند بهتر اســت همه باشگاه ها
بازگشایی شوند تا تنها یک عده ضرر نکنند.
قربانی بدون نظارت
با این که اعالم شد قربانی کردن در روز عید قربان
باید با نظارت کارشناسان دام پزشکی باشد اما در
این روز بسیاری از مردم در شهر و روستاها بدون
توجه به دستورالعمل های بهداشتی این کار را
انجام دادند ،مردم نه تنها کرونا را فراموش کرده
اند بلکه تب کریمه کنگو را نیز جدی نگرفته اند.

تصویب شده است اما اقساط  15میلیون تومانی در
شرایط اقتصادی کنونی بسیار مشکل است ضمن این
که نرخ سود  12درصدی آن به رأس است یعنی اگر
یک روز تأخیر در پرداخت اقساط باشد  18درصد و
اگر  3ماه تأخیر باشد  24درصد محاسبه می شود.
او سختگیری های بانکی و تهیه ضمانت نامه ها را از
دیگر عوامل تأخیر در پرداخت تسهیالت بانکی می
داند و خاطرنشان می کند :برای  280میلیون تومان
وام ،بانک سند رهنی می خواهد که  12تا  13میلیون
تومان هزینه دارد .وی ادامه می دهد :در شرایطی که
بــازار  40درصــد افت و گرانی ها  35تا  40درصد
افزایش داشته است ،عم ً
ال یک تولیدکننده  75تا 80
درصد عقب افتادگی دارد که با اضافه شدن اقساط
باالی تسهیالت هم دردی بر دردها اضافه می شود.
البته  2ماه از زمان ثبت نام تسهیالت برای اصناف
آسیب دیده از کرونا می گذرد و هنوز خیلی ها فقط
توانسته اند در سامانه کارا ثبت نام کنند .این ها گالیه

مشترک بسیاری از اصنافی است که به دلیل آسیب
دیدگی بیشتر در اولویت دریافت تسهیالت قرار گرفته
انــد امــا اندرخم یک کوچه هستند« .نعیمی» یکی
از فعاالن حوزه رستوران داری در بجنورد است که
برای دریافت تسهیالت کرونایی در سامانه کارا ثبت
نام کرده و هنوز هم نه تنها به بانک معرفی نشده بلکه
هر روز با مشکالت اقتصادی و گرانی های بیشتری
مواجه می شود که به گفته خودش اگر پرداخت ها
بیشتر از این به تأخیر بیفتد دریافت تسهیالت عالوه
بر این که بر بدهکاری آن ها می افزاید ،تأثیری در
بهبود شرایط اقتصادی شان نــدارد .رئیس اتحادیه
صنف غذا فروشان هم می گوید :همه اعضا به نحوه
پرداخت تسهیالت اعتراض دارند و با این که از همان
ابتدا برای ثبت نام اقدام کرده اند اما تاکنون حتی یک
نفر از اعضا موفق به دریافت تسهیالت نشده است.
«علی آبادی» می افزاید :تاکنون تعداد اندکی از اعضا
به بانک معرفی شده اند اما تا جایی که من خبر دارم

هنوز کسی موفق به دریافت تسهیالت نشده است.
دبیر کمیسیون امور هماهنگی بانک های خراسان
شمالی نیز با بیان این که بانک های عامل در استان
آمادگی همکاری برای پرداخت تسهیالت به صنوف
آسیب دیده از کرونا را دارند ،می گوید :از مجموع 4
هزار و  524مورد ثبت نامی برای دریافت تسهیالت
کرونایی در سامانه کارا تاکنون  588فقره به ارزش
 55میلیارد ریــال تسهیالت به متقاضیان پرداخت
شــده اســت« .هــدایــتــی» مجموع سهمیه تسهیالت
کرونایی بانک های عامل خراسان شمالی را  2هزار
و  90میلیارد تومان ذکر و خاطرنشان می کند :این
تسهیالت  24ماهه است و بازپرداخت اقساط آن پس
از  3ماه تنفس از آبان شروع می شــود.وی اظهار می
کند :پرداخت وام های کرونایی در بانک های استان از
 2هفته پیش آغاز شده است و متقاضیانی که شرایط و
قوانین مصوب شده را فراهم کنند می توانند طی زمان
کوتاهی تسهیالت را دریافت کنند.

کرونا روی فرمان برخی مسافرکش ها
صدیقی -کرونا روی فرمان برخی مسافرکش ها
نشسته اســت به نحوی که گفته می شــود با ایــن که
برخی از آن ها مشکوک به این ویروس هستند با این
حال به مسافرکشی اقــدام می کنند و مــدام در بین
شهر و روستا در حال جا به جایی مسافر هستند و
تنها چیزی که شاید برای آن ها در اولویت است رفت
و برگشت سریع به مقصد است و خبری از سختگیری
و استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی از سوی
برخی مسافربرهای شخصی نیست .اگر چه آمار دقیقی
درباره تعداد مسافربرهای شخصی در بجنورد وجود
ندارد اما می توان با یک بررسی ساده تشخیص داد که
بیش از نیمی از کار جا به جایی مسافران برون شهری
وروستایی توسط مسافربرهای شخصی انجام می شود.
این روزهــا با قرمز شدن وضعیت بجنورد محدودیت
هایی برای برخی فعالیت ها از سوی ستاد پیشگیری از
کرونا در استان اعمال شد ،این در حالی است که برخی
مسافربرهای شخصی این قانون را نادیده می گیرند و

خراسان شمالی  ۴۱سال پیش
در روزنامه

نصب چراغ چشمک زن
در چهارراه های پررفت و
آمد بجنورد
روزنــامــه خراسان در شماره  8672که 25
خــرداد  1358به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «از شهرستانها خبر می دهند» از نصب
چــراغ چشمک زن در چــهــارراه هــای پررفت
و آمد بجنورد خبر داده اســت .در این مطلب
می خوانیم« :برای اولین بار در چهارراههای
شریعتی و طالقانی و چهارراه امام خمینی و
 17شهریور [بجنورد] دستگاه چراغ فرماندهی
نصب گردید و  5دستگاه چراغ چشمک زن در
چهارراههای پررفت و آمد نیز نصب شــد ...با
توجه به  250هزار نفر جمعیت این شهرستان
بزودی اداره صدور گواهینامه و پالک گذاری
اتومبیل بطور دائم در بجنورد دایر میگردد».

ماسک تان کجاست؟

استان همچنان قرمز

همچنان با بی توجهی «کرونا ویروس» را در جای جای
نقاط استان به ویژه روستاها جا به جا می کنند .اغلب
مسافربرهای شخصی چندان توجهی به محدودیت ها و
پروتکل های بهداشتی ندارند .شاید اکثر این خودروها
به شیوه پیش از شیوع کرونا مسافر سوار می کنند و
میزان ضدعفونی کردن فضای داخل خــودرو پس از
هر بار رسیدن به مقصد تقریب ًا در حد صفر است .برخی
مسافربرهای شخصی اعتقاد چندانی به سختگیری
در رعایت پروتکل های بهداشتی برای حفظ سالمت
شخصی خــود و مسافران شــان نــدارنــد .تنها توجیه
شان در سختگیری نکردن درباره استفاده مسافران از
ماسک و نصف ظرفیت کار کردن هم به صرفه نبودن و
گرانی وسایل ضدعفونی و تجهیزات بهداشتی است.
دیدن فعالیت اغلب مسافربرهای شخصی در مسیر
«سد شیرین دره» قابل تامل است چرا که گویا با ماسک
و پروتکل های بهداشتی غریبه هستند و همین امر
باعث نگرانی مسافران و اهالی این منطقه شده است

و رانندگان در پاسخ به پرسش های نگران مسافران
بــرای استفاده از ماسک فقط به جمله «مــرگ حق
است و اگر قسمت ات باشد با ویروس کرونا راهی دیار
باقی می شوی» بسنده می کنند .برخی مسافربرهای
شخصی حتی گاهی اوقات به بهانه نبود وقت و شرایط
اضــطــراری اقــدام به ســوار کــردن مسافر بیش از حد
معمول می کنند تا از این طریق هزینه زندگی شان را
با به خطر انداختن جان مسافران تامین کنند .شنیدن
خبر فعالیت برخی مسافربرهای شخصی که تست
کرونا ویروس شان مثبت است قابل تامل و دردناک
است .یکی از مسافران مسیر «سد شیرین دره» می
گوید :زمانی می توانیم از شر کرونا خالص شویم که
همه مردم درباره رفتارهای اجتماعی خود مسئولیت
پذیر باشند و پروتکل هــای بهداشتی را بــرای قطع
زنجیره انتقال کرونا رعایت کنند .وی ادامه می دهد:
اغلب رانندگان خــودروهــای شخصی ایــن مسیر به
هشدارها درباره استفاده از ماسک توجهی نمی کنند

و در کمال حیرت رانندگانی را می شناسیم که تست
کرونای شان مثبت شده اما همچنان بی خیال اقدام
به جا به جایی مسافران روستاهایی می کنند که از این
ماجرا بی خبر هستند .یکی دیگر از مسافران می گوید:
در برخی مواقع حتی مسافران به رانندگان اعتراض
می کنند که چرا عالوه بر استفاده نکردن از ماسک
مسافر اضافی نیز سوار می کنند که آن ها در جواب
شان می گویند هر کس خواهان انجام این کار است
دوبله کرایه بدهد واگر هم خیلی ناراحت است پیاده
شود و بحث نکند .درست است که اغلب مسافربرهای
شخصی مسیر روستایی به خاطر مشکالت اقتصادی و
نبود شغل در روستا اقدام به مسافرکشی می کنند اما
نباید این موضوع از دید متولیان امر مخفی بماند و در
سختگیری و وادار کردن آن ها در استفاده از پروتکل
های بهداشتی سهل انگاری وجود داشته باشد و آن ها
همچنان در شیوع و گسترش کرونا نقش قابل توجهی
داشته باشند.

خراسـان شـمالی همچنـان در وضعیت قرمـز کرونایی
قـرار دارد .بر اسـاس آخریـن گزارش وزارت بهداشـت
در خصـوص کرونـا ،اسـتان هـای تهـران ،مازنـدران،
گلسـتان ،فـارس ،آذربایجـان شـرقی ،اردبیـل،
اصفهـان ،البـرز ،ایلام ،خراسـان رضـوی ،کرمـان،

خراسـان شـمالی ،سـمنان ،لرسـتان و هرمـزگان در
وضعیـت قرمـز قـرار دارند .بـه گفته «الری» سـخنگوی
وزارت بهداشـت ،در  24سـاعت منتهی بـه  ۱۱مرداد
 ۱۳۹۹و بـر اسـاس معیارهـای قطعـی تشـخیصی
 2هـزار و  ۵۴۸بیمـار جدیـد مبتلا بـه کوویـد ۱۹در

کشـور شناسـایی شـدند کـه متاسـفانه در طـول ۲۴
سـاعت منتهـی بـه روز گذشـته ۲۱۶ ،بیمـار مبتلا
بـه کوویـد ۱۹جـان خـود را از دسـت دادنـد و مجمـوع
جـان باختـگان ایـن بیمـاری بـه  ۱۶هـزار و  ۹۸۲نفـر
رسـید.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد:

کارگروهی برای سامان دهی معادن

برای سامان دهی معادن و رفع نواقص و کاستی ها
و شفاف سازی وضعیت اشتغال و تولید در این عرصه
کارگروهی به ریاست دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت
المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل شده
اســت .رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در
چهارمین نشست شــورای حفظ حقوق بیت المال
امسال با بیان ایــن مطلب افــزود :بین آمــار اسمی
و واقعی که هم اکنون در حوزه اشتغال در معادن
استان ارائه می شود تفاوت ها و مغایرت هایی وجود
دارد که برای سامان دهی آن ،این کارگروه تشکیل
شده است.
حجت االسالم «جعفری» با اشاره به ظرفیت معادن
استان و تبیین نقش این منابع ارزشمند طبیعی در
رونق اقتصادی ،بهبود فضای کسب و کار و اشتغال

زایــی ،از ذخایر معدنی به عنوان یکی از مصادیق
انفال و از جمله اصلی ترین سرمایه های عمومی
جامعه یاد و تصریح کرد :با مدیریت دقیق و راهگشا
و اعمال نظارت های جدی و سازنده مشکالت بخش
معادن استان رفع و به نحو مطلوب سامان دهی شود.
رئیس شــورای حفظ حقوق بیت المال خراسان
شمالی با بیان این که برای آسیب شناسی مشکالت
حوزه معادن استان گزارش جامعی در این خصوص
تهیه شده ،به ارزیابی نتایج بررسی های فنی و دقیق
میدانی صورت گرفته پرداخت و در ادامــه از فعال
بودن صرف ًا  50درصد معادن استان انتقاد کرد.
وی ضمن تحلیل وضعیت معادن استان و تبیین
مغایرت کمی و کیفی میزان پروانه ها و مجوزهای
صادر شده در حوزه معادن خراسان شمالی ،بیان
کرد :ظرفیت معادن استان و حتی مجموع تخلفات

احتمالی صــورت گرفته در این حــوزه ها نیز کام ً
ال
شناسایی شده که مراتب در دست بررسی قرار دارد.
حجت االســام «جعفری» از دبیران شــورای حفظ
حقوق بیت المال و ستاد استانی اجــرای سیاست
هــای اقتصاد مقاومتی و همچنین دستگاه های
مسئول و نهادهای نظارتی ذی ربط خواست ضمن
در نظر گرفتن تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه از وقوع
جرایم ،برای رسیدن به توسعه و اشتغال پایدار در این
بخش بیش از پیش تالش کنند.
وی صیانت از جنگل ها و مراتع و دیگر منابع ارزشمند
طبیعی و ملی را یک ضرورت و رسالت شورای حفظ
حقوق بیت المال دانست و از حمایت قاطع دستگاه
قضایی استان از سازمان ها و نهادهایی که در مسیر
انجام وظیفه در این راستا به نحوی مــورد هجمه،
مزاحمت و ممانعت قرار می گیرند ،خبر داد.

یک مسئول خبر داد:

 133کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف
شــیــری 133 -کیلوگرم گوشت قرمز غیر قابل
مصرف در روز عید قربان در خراسان شمالی کشف
و ضبط شد .معاون سالمت اداره کل دام پزشکی
خراسان شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به

خبرنگار ما افزود :طی  3هزار و  123بازرسی از دام
زنده و  2هزار و  104بازرسی از الشه های دام در
روز عید قربان 5 ،الشه غیر قابل مصرف به وزن 133
کیلوگرم کشف و ضبط شد .دکتر «حمید رمضانی»

افزود :عالوه بر این الشه ها 146 ،کبد 172 ،ریه و
 32کلیه دام ضبط شد .وی اظهار کرد :از آن جایی
که عمده کشتار گوسفند بــود ،بیشترین کشف و
ضبطی ها نیز مربوط به آن بود.

اخبار

ثبت نام اهالی فرهنگ و
هنر برای دریافت تسهیالت
مرتضوی 463 -نفر از اصحاب فرهنگ ،هنر
و رسانه خراسان شمالی تاکنون بــرای دریافت
تسهیالت کرونا ثبت نام کرده اند.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این که
مشاغل آسیب دیده از کرونا فقط تا 15مرداد برای
ثبت نام فرصت دارند ،افزود :تاکنون  463نفر از
شاغالن بنگاه های آسیب دیده از شیوع ویروس
کرونا با ثبت نام در سامانه کارا متقاضی دریافت
تسهیالت شده اند که اطالعات این افــراد برای
ارائه تسهیالت به بانک های عامل استان ارسال
خواهد شد.
طهماسبی با بیان این که تسهیالت  24ماهه و
با نــرخ ســود  12درصــد خواهد بــود ،افــزود :این
تسهیالت در  3سقف  16میلیون تومان برای
کارفرمایان دارای کد کارگاه 8 ،میلیون تومان
برای کارفرمایان خویش فرما و  6میلیون تومان
برای آزادکاران فاقد بیمه پرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد ۷۹ :رسته زیرمجموعه وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی مشمول طرح دریافت
تسهیالت کرونا هستند.

توزیع  870بسته نذری
عیدانه
مرتضوی 870 -بسته نــذری گوشت قربانی
عید به همت اهالی مساجد و اعضای کانون های
فرهنگی ،هنری مساجد خراسان شمالی در میان
خانواده های نیازمند در مناطق مختلف شهری و
روستایی استان توزیع شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی ،هنری
مساجد خراسان شمالی با اعالم این خبر گفت:
به همت کانون های مساجد و خیران مسجدی
در نقاط شهری و روستایی استان همزمان با عید
قربان بسته های گوشت قربانی تهیه و در بین
نیازمندان توزیع شد.
«هاشم شیرازیان» با بیان این که عالوه بر ذبح 7
رأس گوسفند به همت خیران و فعاالن کانون
فرهنگی ،هنری محبان الزهرا(س) و توزیع بسته
های نذری در میان  800خانواده نیازمند2 ،رأس
گوسفند نیز به همت فعاالن کانون فرهنگی،
هنری مسجد امام رضا(ع) بجنورد همزمان با عید
سعید قربان ذبح و در بین  70خانواده نیازمند
توزیع شد.
وی همچنین از توزیع گوشت قربانی در بین
نیازمندان شناسایی شده در محله قلعه کریم و امام
رضا(ع) اسفراین خبر داد.

