روزنامه

سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی
شنبه ۶

شهریور 14۰۰

تازه های نشر

«شب
ستانی از صبح»
منتشر می شود

اثر:
نقاشیخط برجسته
تکنیک :ترکیب مواد
هنرمند :تکتم رحمانی

«شبستانی از صبح» اثر
برگزیده شاعر فقید
شود.به
استان ،منتشر می
گزارش خبرنگار
ما ،مجموعه شعر
«شبستانی از صبح»
گزیده اشعار مرحوم
«داراب بدخشان»،
مجموعه
شاعر آیینی و شامل
ای از آثار منتشر
نشده این شاعر
ای از
آیینی و آثار برگزیده
مجموعه های پیشین
اوست .این گزارش
مجموعه به همت
حاکی است ،این
حوزه هنری خراسان
شمالی
مجوز
منتشر
می شود که
چاپ آن گرفته شده و
مقدمات چاپ آن در
است تا اربعین
حال انجام و قرار
منتشر و روانه بازار
نشر
شود.
بر
اساس این گزارش،
«یوسفی شدم در چاه»،
«تالوت خورشید» و
در زمره آثار
«فصلی از خورشیدها»
منتشر شده این شاعر
آیینی
خراسان
شمالی است.

هرگزم نقش تو از لوح
دل و جان نرود

ضرر  ۷۰درصد

زخم های درمان

مرتضوی

نشده کرونا روی تار و
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شماره ۳۶۲۵

تازه های هنر

امثال الحکم

ﺍ «علی عابدی»،
نمایشنامه ای به
نام «مَ رگان» را که
برگرفته از داستان
بومی خراسان
شمالی و با فضای
اجــتــمــاعــی
امــــروز عجین شــده
اســت ،به رشته
تحریر درآورده و
قرار است در
قالب مجموعه «نسل
دهه  »70به همت
انتشارات «نیماژ»
منتشر شود.

ب مَ یا َفطیره

گروه
ادب و هنر -ادبیات
فارسی سرشار از مثل
ها و ا
صطالحاتی اســت که بر
غنای آن افــزوده
اســت ،به
تبع آن ادبــیــات
عامه نیز آیینه ای از
فرهنگ
قومیت هاست که
پرداختن به آن اندیشه
ها و تجربیات
گذشتگان و دانش
ها و حکمت های
آن ها را به
ما منتقل می کند.
دکتر
«فرامرز نورمحمدزاده»،
یکی از پژوهشگران
فرهنگ عامه با بیان
این
که
ضرب
المثل «ب مَ یا
فَطیره» به
معنای این است که «
بی مایه نان نمی
شــود» ،می
افزاید :این عبارت
اشــاره به داشتن
سرمایه برای
شروع هر کاری دارد.

ﺍ «حـــســـن عـ
ــــابـــــدی» ،یـــکـــی از
هنرمندان فعال
در عرصه نمایش
در نظر دارد
آخرین و تازه ترین
اثــرش را در
پاییز در تهران به
روی صحنه ببرد.

ی فعاالن
صنایع دستی استان

3

پود صنایع دستی

تاکید نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

قاصدک

روایت
بخشی های خراسان
شمالی
از دالورمردی ها

پس از
تولید اقدام
شیوع کرونا وضعیت
کرده ام ،تصریح می
بسیاری از مشاغل از
جمله
کند :با این وجود
تولیدات مان
صنایع دستی به دلیل
دپو شده است و
تعطیلی گردشگری
از سوی دیگر بیم
خارجی و
آن وجود دارد
کارگاه ها و فروش
که مواد اولیه را با
اندک محصوالت
قیمت بسیار زیاد
نگرانکننده شده و
خریداری کنیم.
خراسان شمالی هم با
داشتن  21هزار
وجود «شاکری»
نمایندگان مجلس جلسه
که در عرصه تولید
صنعت گر از این قاعده
گلیم ،تابلو فرش و
برگزار کردند و به بیان
نیست و صنعت
مستثنی پارچه بافی
مشکالت پرداختند و
فعالیت می کند و
گــران ایــن عرصه
ح
ـ
خواستار
بیش
ـال
از
و
70
روز
تصویب
صنعت
قانون
برای
خوشی ندارند
گر در این
و از زمان شیوع
رفع مشکالت مهم و
عرصه او را همراهی
می کنند ،اظهار
اساسی در این زمینه
ویروس کرونا با می
مشکالت بی
شدند
کند :مسئوالن بر
و به نظر می رسد
شماری دست و پنجه
حضور
نرم
در
مشکالت
می
موجود
کنند،
نمایشگاه
تا جایی
های
باید به
شکل
مجازی تاکید
که بیشتر فعاالن
ریشه ای حل شود.
دارند ،در حالی
این عرصه از سایه
بر بازار
که این نمایشگاه
وی از نبود
رکود نیز پاسخگو
صنایع دستی ،انباشت
نیست و شرکت
اتحادیه منسجم و
تولیدات و حمایت
در نمایشگاه های
تشکل در عرصه
صنایع
های دولتی که
دستی سخن مــی
مجازی هم دردی را از فعاالن صنایع دستی نبود صادرات
نتوانسته است گرهی از
گوید و مــی افــزایــد:
را هنرمندان باز
مشکالت دوا نکرده
تشکل می
تواند بــرای رفع
دارند که شیوع کند ،سخن می گویند و باور دستی از است.یکی دیگر از فعاالن صنایع و برگزار
مسائل و مشکالت
گام
شرایط
کرونا ضربه
بــردارد و از دیگران
سهمگینی بر پیکر
نحیف
ایجاد شــده به واسطه شیوع نشدن
انتظار برطرف کردن
مشکالت
کرونا شاکی است و
صنایع دستی استان
می
وارد
را داریم و به جز
کرده
گوید:
با
معرفی
است.
این
برای
که
«نارنج
دریافت
تسهیالت
دستی بخش
شاکری» یکی از
صنایع نمایشگاههای
بانکی از اتحادیه
مهمی از فرهنگ
فعاالن صنایع دستی
است
و آیینه تمام نمای
صنایع دستی کار
اجرایی
هویت هر کشور
که دل خوشی از
وضعیت
محسوب
دیگری ندیده ایم.
می
مختلف
موجود
شود،
دل
اما
ندارد و
پری
می
متأسفانه
رئیس
از وضعیت موجود
گوید :با وجود این که
شیوع ویــروس کرونا،
اتحادیه صنایع دستی
دارد ،او از فلج شدن
اما
تولید را متوقف نکردیم ،به صنایعدستی و فعاالنضرر اقتصادی هنگفتی سراسری،
خراسان شمالی
صنایع دستی به
هم با
به سمت سفارش
میزان فروش بسیار
بیان این که اوضاع
واسطه شرایط موجود
پذیری رفته ایم و تا
پایین است به گونه
می
این عرصه
سخن مشتری
صنایع دستی وجود با
ای که است.
زمانی که نوسان
گوید و بر این بــاور
توان خرید تولیدات
وارد کرده نوروزی و
سفارش ندهد تولید
است که در این
قیمت ،افزایش دالر،
بافندگان را نداریم.
ا
نخواهیم داشت.
وی از
شرایط وی از
تحریم و کرونا خوب
عتمادسازی برای فروش
او از این که با
نیست ،اظهار می
اعتماد نداشتن مـ
افزایش قیمت مواد
شیوع
ـردم
کند:
فصلی
وی
ـ
اولیه
محصوالت
به
به
از
نیز
ـروس
متاسفانه
فضای
در
ف
ـ
صورت
طریق
مجازی
ـضــای مــجـ
انتقاد و
سخن مـ
کرونا بسیاری از
نبود صادرات و
روزانه برگزار
ـازی یــک رکــن اص
ـی گوید و اظــهــار
سفارش های فعاالن
اظهار می کند :این در
نشدن نمایشگاه های
ــلــی و مهم بــرای
شرایطی است که
بــا وجــود ایــن کــه فضای مـمــجــی کــنــد :متاسفانه می کند :تسهیالتی کهاین عرصه معلق ماند ،اظهار اوضاع نا به
تــداوم حیات
مختلف سراسری،
فروش چندانی نداریم
نوروزی و فصلی
صنعت گــران اس
و
ـ
نیز
ـت،
در
اما
ـازی
بافندگان
دولت
شکل
نیز
برای
بستری بـ
بر بال
دیگر دل و
گیری این وضعیت
متاسفانه افزایش د
خواستار اثرگذار
بسیاری از کسب و
ـرای در نظر گرفته است ،کافی نیست و ازصنایعدستی سامان صنایع
دماغی برای خرید
است«.ایزانلو» به
ستمزدهای شان هستند.
صنایع دستی به
کارهاست ،اما این فضا
واسطه
سوی دیگر
وعده های دولت به
«ذوالفقاری» از
برای توانی برای
شرایط موجود وجود
فروش تولیدات صنایع
منظور تخصیص
رسیدن
دستی
به
ندارد.
بازپرداخت
دستی
بودجه
بن
او
از
برای
مناسب
اثرگذار
بست
تسهیالت
در
 40درصـ
وجود ندارد.
کاهش صنایع
بیمه  450هزار نفر
نیست زیرا وی
عرصه از قالی
ـدی تولیدات و فـ
خریدار معتقد است که
دستی سخن مـ
بافان اشاره و سهم
خاطرنشان می کند :بــازار فــروش صنایع است
باید جنس را از
ـروش صنایع دستی
ـی گوید و مــی افـ
سخن
ببیند تا
استان را بین  6تا 10
ـزایــد :هزار نفر
نزدیک دستی در
می گوید و اضافه
صنایع دستی نیاز
بتواند برای خرید
میان مردم بومی
می کند :تولید و
بیان می کند و ادامه
اولیه مــردم نیست و
به
اقدام کند.او با بیان
این
فروش مسئله
نیز متاثر از شرایط
می دهد :دپوی 60
همین درصدی
یکدیگر وابسته اند و
که پیش از شیوع
در من
سبب می شود چندان
اقتصادی و تورم حاکم بر
تولیدات را نیز در این
ویروس کرونا بخش
فـ
متاسفانه امسال میزان
در سبد خرید مردم
از مواد
جامعه ،رونق خود را
شرایط که متاثر از
اعظمی از دســت
ـروش تولیدات به شـ
قرار نگیرد.وی با
اولیه مورد نیاز را
بازار جهانی و شیوع
غزلی اینک
ـدت کاهش پیدا کـ
داده اســت«.ذوالــفــقـ
بیان این که پرداخت
تهیه و از این روی
ـرده و هم در
ـاری» ،یکی دیگر
کروناست ،در استان شاهد
نزدیک به  3مــاه
تسهیالت هستیم
برای از صنعت
این شرایط شاید
اســت که فروشی
دنبال تو
وفعاالن صنایع دستی
گران صنایع دستی
مسکن باشد اما دردی
نداشته ایم را از
و در صورت
خراسان شمالی
با  70درصد ضرر
رو به شده اند.
تداوم این شرایط
صنعت گران دوا نمی
می گردد
مجبور به تعدیل
کند ،خاطرنشان می
نیروهای
وی
کند :چند قانون به
کارگاه می شویم.او
ای آن که
خاطرنشان می کند :با
نفع صنایع دستی
تصریح می کند:
توجه به گرانی مواد
مصوب اولیه و
شد و چند بــار
قیمت
اتحادیه
تمام
ه
ـ
ـای
تو را دیدن
شده،
تک
صنایع
فروشی در فضای
دستی با مجازی
جوابگو نیست زیرا
انگیزه گویایی است ...
صنایع دستی در زمره

8
قطعه موسیقی برای
شهدای دفاع مقدس
و مدافع حرم
و شهید سالمت
استان به همت
بخشی
هــای خــراســان
شمالی ساخته می
شود.
رئــیــس ح ـ
ـوزه هــنــری خــراسـ
ـان شمالی بــا بیان
این که در
راستای گرامی داش
ــت یاد و خاطره
شهدای دفــاع مقدس و
یـــادآوری رشــادت ها و
دالورمــردیهـ
ـای
آن
ها،
8
قطعه موسیقی برای
شهدای
دفاع مقدس ،مدافع
حرم و شهید سالمت
استان
از جمله شهیدان
حمیدی زاده و یحیوی به
همت
بخشی های خراسان
شمالی ساخته می
شود،
افزود :در این قطعات
«حسین ولی نژاد»،
«آنا مراد
رستگاری»« ،عیسی
قلی پور» و «محسن
محمدی»
روایتگر ایثارگری ها و
دالورمردی های
آن ها خواهند بود.
«اک ــرم
صدیقی
ک
ـ
ـالتــه»
افـــزود :نماهنگ این
قطعات نیز
تولید و در هفته
دفاع مقدس ارائه
خواهد شد.
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مسئوالن در پایان مسئولیت خود
سست و بی انگیزه نشوند

خیال

 #ماسک_بزنیم

غزل

ادب و هنر

صفحه ۲
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شنبه  ۶شهریور ۱۹ ۱۴۰۰محرم  ۲۸ 14۴3آگوست ۲۰۲۱

K H O R A S A N S H O M A L I

 ۴صفحه شماره  ۳۶۲4قیمت ۶000ریال

کرونا ندارم ،سرما خورده ام

کرونا انکاری برخی مبتالیان
صفحه ۲

احتمال سیالبی شدن مسیل ها
۲

اسکان موقت زلزلهزدگان گرمه و جاجرم
۱

کرونا؛  16فوتی و
 204بستری
با اعالم نتایج قطعی آزمایش های انجام شده طی  24ساعت منتهی به ظهر روز
گذشته ،متاسفانه  16نفر از بیماران مبتال به کرونا در استان فوت شدند.رئیس
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد :در همین
مدت با بستری  204بیمار جدید  966بیمار دارای عالیم ...

۲

آتشسوزیمراتعگلیلشیروانمهارشد
۱

جاری شدن سیل در استان

صفحه ۴

حوادث

پیامک های اشتباهی حادثه آفرید
مرد جوانی در پی اشتباه گرفتن یک نفر با یکی از بستگان نزدیک خود در فضای
مجازی بابت ارسال پیامک های سرگرم کننده ماجرای عجیبی برایش رخ داد.
مرد جوان بابت ارسال پیامک های طنزگونه اش حسابی گوشمالی داده شد .بنا
بر اظهارات مرد جوان ماجرا از این قرار است که وی در ...

ریز و درشت تخلف ها در بازار برنج
آتش سوزی مراتع گلیل شیروان مهار شد

اسکان موقت زلزلهزدگان گرمه و جاجرم

حشمتی -فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت :ساعت
 ۱۱پنج شنبه حدود  2هکتار از منطقه جنگلی گلیل شیروان آتش گرفت.به
گفته «صالحی» ،در این آتش سوزی گونههای مرتعی بالشتکی و درختان ارس،
زرشــک ،بادامشک و نسترن از بین رفت .وی ادامــه داد :برای مهار این آتش
سوزی  ۱۵نفر در قالب  3گروه با مشارکت همیاران محیط زیست به محل اعزام
شدند و  3گروه از شهرستان فاروج و مرکز استان هم در حالت آماده باش کامل
بودند که با تالش های صورت گرفته آتش ساعت  ۱۵همان روز مهار شد.وی
گفت :سهل انگاری دامداران علت اولیه حریق اعالم شد.

محمودیان -امید است تا  2هفته آینده مردم روستاهایی را که چادرنشین
هستند به طور موقت در اماکن مسقف اسکان دهیم تا از وضعیت چادرنشینی
خارج شوند« .شجاعی» استاندار خراسان شمالی طی بازدید از مناطق زلزله
زده گرمه و جاجرم در روز پنج شنبه با بیان این مطلب اظهار کرد :مصوبه ای
برای تمام واحدهای تجاری و مسکونی روستایی و شهری که نیاز به تعمیرات
دارند با وام  ۳۰میلیون تومان و با نرخ سود  ۵درصد تصویب شده است.وی ادامه
داد :مساجد ،حسینیه ها و مدارسی که در زلزله آسیب دیده اند با برنامه ریزی ها
و کارشناسی های انجام شده ،تعمیر خواهند شد.

 19سوداگر مواد در چنگال قانون
صفحه ۲

کشف 20هزار نخ انواع سیگار قاچاق
۴

