
یک  دهیاری  طرح هر  اجــرای  برای  ملی  اعتبار  تومان  میلیارد  شیری-187 
در  گذشته  روز  شمالی  خراسان  شد.استاندار  جذب  ها  دهیاری  توسط  پروژه 
تا قبل  افزود:  این مطلب  بیان  با  پایدار روستایی استان  جلسه توسعه و اشتغال 
به 702  اکنون  ارسال شد که  به وزارت کشور  از مرداد سال گذشته 11 طرح 
طرح افزایش یافته است.وی گفت: باید تا 3 ماه آینده تمام دهیاری ها با تأکید 
با  باشند. وی  نیازهای استان طرح دیگری داشته  به  و توجه  افزایش کیفیت  بر 
برخی  کرد:  خاطرنشان  استان  عشایری  و  روستایی  بیمه  پایین  آمار  از  انتقاد 
شهرستان ها به خوبی کار نکرده اند و الزم است با یک اقدام بسیجی آسیب ها 

شناسایی و برطرف شود.وی ادامه داد: با توجه به جمعیت باالی روستانشینان، 
توجه بیشتر در این مناطق ضروری است بنابراین انتظار می رود تا جلسه آینده 
یابد. وی افزود: برای جهش و  تعداد بیمه شدگان روستایی و عشایری افزایش 
به عنوان کارگزار معرفی شوند  انجام کارها پیشنهاد دادیم دهیاران  تسریع در 
که مرکز موافقت کرده است بنابراین تا 72 ساعت آینده فرمانداران طی نامه ای 
تعدادی از دهیاران را به عنوان کارگزار رسمی معرفی کنند.وی از تحت پوشش 
بیمه روستایی و عشایری قرار نگرفتن افراد باالی ۵0 سال انتقاد کرد و افزود: 
بیمه نشدن این گروه از افراد جامعه منطقی نیست و باید به دنبال راهکاری برای 
تحت پوشش قرار دادن آن ها باشیم.مدیر صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و 
عشایر خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: با شیوع ویروس کرونا و مشکالت 
افزود:  دارد.»غالمزاده«  وجود  ها  شده  بیمه  همکاری  قطع  احتمال  اقتصادی، 
31 درصد جمعیت روستایی- عشایری از جمعیت 8۶3 هزار نفری تحت پوشش 

بیمه اجتماعی هستند.
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هزار   2 به  جدید  مبتالی   39 با  شمالی  خراسان  در  کرونا  به  مبتالیان  شمار 
باشد.سرپرست  حرارت  پر  استان  در  کرونا  تنور  همچنان  تا  رسید  نفر   171 و 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با اعالم نتایج قطعی آزمایش های 

24 ساعت منتهی به ظهر یک شنبه، نتیجه آزمایش 39 بیمار ...

 ورزش 

داور مطرح فوتبال پشت خط خبرنگار

کارت زرد به مسئوالن

  اخبار   گزارش جلسه 

استاندار از جذب ۱۸۷ میلیارد تومانی خبر داد:

هر دهیاری یک پروژه

یک روز در صف تست کرونا

۳۹ مبتالی جدید

تنور پر حرارت کرونا در استان

روز گذشته نه برای گرفتن گزارش، بلکه برای انجام 
بجنورد  عــلــی)ع(  امــام  کلینیک  عــازم  کرونا  تست 
کرونایی  تست  کردم؛  سپری  را  متفاوتی  روز  و  شدم 
می  طول  روز   10 حدود  معمواًل  آن  نتیجه  اعالم  که 
پذیرش  حضور  با  گذشته  روز  صبح  چند  کشد.هر 
کننده، پرستار، کمک پرستار و پزشک  سرعت انجام 
تست کرونا به خوبی پیش می رفت اما عصر، میزان 
معطلی افراد برای انجام تست کرونا به حدود بیش از 
3 ساعت رسید و تست کرونا از افرادی که از ساعت 
حدود 13 عازم این مرکز شده بودند، حدود ساعت 
1۶:30 گرفته شد.گزارش خبرنگار ما حاکی است، 

عصر دیروز پس از پایان شیفت پزشک اول، متاسفانه 
در   1۶:30 ساعت  تا  حداقل  عصر  نوبت  پزشک 
پرستار  کمک  همراه  به  پرستار  و  نبود  حاضر  مرکز 
به گرفتن تست کرونا اقدام می کردند که زمان این 
چند  به  ساختمان  از  بیرون  منتظر  افراد  برای  تست 
پذیرش  نیروی  ساعت  این  در  البته  رسید.  ساعت 
فعالیت  هــم  ساختمان  ورودی  در  عصر  شیفت 
روز  عصر  کلینیک،  این  در  حاضر  کرد.پرستار  نمی 
که  افرادی  برخی  از  کرد  می  سعی  هرچند  گذشته 
نگیرد  تست  بودند،  شده  حاضر  کرونا  تست  بــرای 
گرفتن  به  شد،  می  مواجه  ها  آن  اصرار  با  وقتی  اما 

تست کرونا اقدام می کرد با این حال بودند افرادی 
که وقتی از معطلی چند ساعته مطلع می شدند، از 
همان ورودی کلینیک، رفتن را به ماندن ترجیح می 
دادند.شاید اصرار پرستار برای نگرفتن تست کرونا 
نبود  پزشک  نداشتن  حضور  با  ارتباط  بی  افــراد،  از 
می  طول  حضورشان  زمان  دیدند  می  مردم  وقتی  و 
تست  آنان  از  که  کردند  می  اصرار  پرستار  به  کشد، 
کرونا بگیرد. در ساعاتی که خبرنگار ما به این مرکز 
اتمام  به  ها  اتاق  برخی  دستکش  بود،  کرده  مراجعه 
می  نظر  به  پرسنل  سر  روی  شیلدهای  و  بود  رسیده 

رسید کیفیت مناسبی نداشت. 

علوی- شمار مبتالیان به کرونا در خراسان شمالی 
رسید  نفر   171 و  هزار   2 به  جدید  مبتالی   39 با 
باشد. حرارت  پر  استان  در  کرونا  تنور  همچنان  تا 
شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
گفت: با اعالم نتایج قطعی آزمایش های 24 ساعت 
بیمار   39 آزمایش  نتیجه  یک شنبه،  ظهر  به  منتهی 

یک  متاسفانه  و  شد  اعالم  مثبت  کرونا  به  مشکوک 
نفر بر اثر ابتال به این بیماری فوت کرد.

 11 ظهر  تــا  ــزود:  افـ هاشمی«  احمد  »سید  دکتر 
شمالی  خراسان  در  نفر   171 و  هــزار   2 خــرداد، 
نفر   937 شامل  که  اند  شده  مبتال   19 کووید  به 
فوتی  آمار  و  هستند  سرپایی  نفر   1234 و  بستری 

در  داد:  ــه  ادام یافت.وی  افزایش  نفر   130 به  ها 
شیروان  نفر،   1۵4 و  هزار  بجنورد  های  شهرستان 
 212 سملقان  و  مانه  نفر،   133 فاروج  نفر،   247
جرگالن  و  راز  نفر،   39 گرمه  نفر،   ۶7 جاجرم  نفر، 
به  قطعی  طــور  به  نفر   179 اسفراین  و  نفر   140

بیماری کووید 19 دچار شده اند.

گزارشی از کمبود آب شرب در  برخی روستاها

جرگالنی ها تشنه اند
نجاهی-  تعدادی از روستاهای بخش جرگالن در طول شبانه روز فقط چند 
ساعت از آب شرب برخوردارند و انتقال آب به منازل با مشکالت زیادی از قبیل 
رسوب گذاری در شبکه انتقال، نبود چاه، الیروبی نشدن چشمه و شکستگی 
لوله در برخی نقاط مواجه است. »منصور نجاهی« عضو شورای بخش جرگالن 
در  عمومی  معابر  در  آب  شدن  جاری  و  لوله  شکستگی  به  خبر،  این  اعالم  با 
پرجمعیتی  روستاهای  در  کرد:  و اضافه  اشاره  دویدوخ  قبیل  از  روستاهایی 
تامین  بــرای  اهالی  قانلو  قره  و  پایین  اشتوت  بــاال،  اشتوت  ــدوخ،  دوی مانند 
شود. می  تشدید  هوا  شدن  گرم  با  مسئله  این  و  هستند  مضیقه  در  شرب  آب 

در اسفراین اتفاق افتاد

دود در ۲ نقطه شهری
از  اسفراین  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  اداره  رئیس  نجفیان- 
از شامگاه  و علفزارهای شهری اسفراین  وقوع 3 مورد آتش سوزی در زمین 
شنبه تا بامداد یک شنبه خبر داد؛ حوادثی که با اقدام به موقع ماموران آتش 

نشانی شهرداری اسفراین مهار شد.
به گفته »حمید قهرمانلو«، 2 مورد از این آتش سوزی ها در زمین و علفزارهای 
خیابان بهشت و یک مورد در خیابان خرمشهر اسفراین رخ داد  که با توجه  به 
شمار و شدت آتش سوزی ها عملیات اطفای حریق از ساعت 21 شنبه آغاز 

شد و تا ساعت 2 بامداد به طول انجامید.
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انتصاب سرپرست روابط عمومی استانداری
در حکمی از سوی استاندار، »حامد مسعودی فر« به عنوان 
بین  امور  و  سرپرست معاونت روابط عمومی، تشریفات 
الملل استانداری منصوب و جایگزین »علی قلی زاده« شد. 

س: ایرنا
عک



IIبهداشتیIاصولIنشدنIرعایت
نکات  رعــایــت  بـــدون  کــرونــا  بــه  مبتالیان  بــرخــی 
کنند  می  تردد  کارشان  محل  و  شهر  در  بهداشتی 
مخاطره  را به  شهروندان  دیگر  جان  کار  این  با  و 
بیشتری  اجتماعی  مسئولیت  کاش  اندازند.  می 

داشتیم.

IIمشاغلIبرایIبهداشتیIاقالم
کاش به مشاغل و ادارات ماسک و مواد ضدعفونی 
مواد  های  هزینه  زیرا  دادند  می  بها  نیم  یا  رایگان 
ضدعفونی برای پرسنل و کارکنان گران تمام می 

شود.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دو شنبه  12 خرداد 1399     9 شوال 1441      شماره 3285            2

محمد آگاهی- شهردار بجنورد در صد و پنجاهمین 
جلسه شورای اسالمی شهر پاسخگوی سواالت مطرح 
شده از سوی یکی از اعضای شورا از جمله در خصوص 
کارخانه کمپوست شد. شهردار در این جلسه به اقدام 
صورت گرفته در برخورد با کارمند یا مسئول خاطی 
به گزارش  پروانه اشاره کرد.  در پرونده جنجالی یک 
ما، جلسه روز گذشته شورای اسالمی شهر  خبرنگار 
عضو  »مــوســوی«  ســوی  از  ســوال   5 طــرح  به  بجنورد 
این دوره شورا از شهردار اختصاص یافت و »زارعی« 
شد.  سواالت  این  پاسخگوی  جلسه  این  در  حضور  با 
تعیین تکلیف نشدن کارخانه کمپوست و محل دپوی 
جدید زباله ها در محدوده روستای نجف آباد با توجه 
باباموسی  کوه  در  ها  زباله  دفن  نامناسب  شرایط  به 
یکی از سواالت مطرح شده از شهردار بود که »زارعی« 
وضعیت  نگران  شهرداری  مجموعه  گفت:  پاسخ  در 
این معدن  باباموسی است و در  دفن زباله ها در کوه 
دیگر خاکی برای ریختن روی زباله ها وجود ندارد و 

باید سنگ روی آن ها ریخت. 
وی ادامه داد: آثار منفی زیست محیطی دفن زباله ها 
در کوه باباموسی به گونه ای است که اگر هم اکنون 
مکان دپوی جدید مشخص و زباله ها به آن جا منتقل 
وی  ماند.  خواهد  باقی  ها  مدت  آثار  این  هم  باز  شود 
این  حل  شــدن  اجتماعی  به  توجه  با  ــرد:  ک تصریح 
موضوع به دلیل اعتراضات اهالی روستای نجف آباد 

این مسئله به یک موضوع فرابخشی تبدیل شده و این 
این موضوع  باید برای  تأمین استان است که  شورای 

تصمیم گیری کند.
آوری  جمع  ادعای  است،  حاکی  ما  خبرنگار   گزارش 
امضا از کارکنان شهرداری به اجبار یکی از مسئوالن 
شورای  عضو  یک  از  حمایت  در  بجنورد  شهرداری 
شهر بابت پرونده قضایی که دارد، دیگر موضوع مورد 
»زارعی«  که  بود  شهردار  از  شهر  شورای  عضو  سوال 
تهدید  با  که  را  ادعا  این  داد:  پاسخ  خصوص  این  در 
بجنورد  شهری  خدمات  کارکنان  از  نفر   150 از 
را  برگه ای  نفر  از یک  خواسته شده است در حمایت 
این  در  و  دانم  نمی  اهمیتی  کم  کنند، موضوع  امضا 
است  شده  آغــاز  الزم  تحقیقات  و  اقدامات  خصوص 
بجنورد  شهر  ــورای  ش اعضای  به  را  اطمینان  این  و 
سنگین  اتهام  صحت این  که  صورتی  در  دهــم  می 
یا  خاطی  با  اغماض  و  شک  ــدون  ب برسد  اثبات  به 
بجنورد  شهردار  اقدامات  کنم.  می  برخورد  خاطیان 
درخصوص پرونده صدور پروانه رایگان 500 میلیون 
در  که  بود  سومی  ســوال  شهروند  یک  بــرای  تومانی 
اعضای  از  تعدادی  و  شد  مطرح  شهر  شــورای  صحن 
خواستار  کننده  ســوال  عضو  جمله  از  شهر  ــورای  ش
با  برخورد  و  تخلف  این  پیگیری  در  شهرداری  جدیت 
سرپرستی  دوره  در  متولی  مسئول  جمله  از  خاطیان 
احقاق  برای  داد:  پاسخ  شهردار  که  شدند  شهرداری 

با  ابــتــدا  خصوص  ــن  ای در  بجنورد  ــرداری  ــه ش حــق 
از  انتظامی  و  قضایی  گرفته  صــورت  هــای  پیگیری 
ادامه ساخت و ساز شهروندی که این پروانه را دریافت 
کرده است، جلوگیری شد و هم اکنون مسیر قضایی 
توسط دادسرای بجنورد در حال پیگیری است اما در 
خصوص برخورد با کارمند یا مسئول خاطی، موضوع 
این  در  و  شده  داده  ارجاع  اداری  تخلفات  بررسی  به 
با  اغماض  بدون  برخورد  برای  ها  پیگیری  خصوص 
خاطیان در صورت اثبات اتهامات مطرح شده در حال 
پیگیری است.تبدیل سوله مدیریت بحران شهری به 
محلی برای تولید کرم ابریشم با وجود شیوع بیماری 
ها  زباله  دهی  سامان  و  مدیریت  همچنین  و  کرونا 
گردها و متکدیان 2 سوال دیگر مطرح شده در صحن 
شورای شهر از شهردار بود که با توجه به انتقاد یکی از 
اعضای شورای شهر در خصوص نامناسب بودن سوله 
مذکور برای استفاده در مواقع بحرانی، رئیس شورای 
و  سوله  ایــن  دهــی  سامان  خواست  شهردار  از  شهر 
کند.  پیگیری  را  آن  بــرای  استاندارد  شرایط  ایجاد 
ابریشم  های  کرم  آینده  روز   10 تا  »زارعی«،  گفته  به 
تبدیل می شود.  پروانه  به  این سوله  یافته در  پرورش 
دهی  سامان  خصوص  در  خود  قصور  همچنین  وی 
مختلف  نقاط  در  آن  معضل  وجود  با  را  گردها  زباله 
کشور پذیرفت و مقرر شد شهرداری پیگیری هایی را 

در این باره داشته باشد.

II:حاشیهIدر
به گزارش خبرنگار ما این جلسه حواشی متعددی را 
اعضای  برخی  میان  هایی  جدل  و  بحث  داشت؛  نیز 
خدمات  و معاون  شهردار  یکدیگر،  با  شهر  ــورای  ش
برخی  ــدن  ش وارد  بــه  تــوجــه  بــا  همچنین  شــهــری. 
اتهامات از سوی برخی اعضای شورای شهر به یکی از 
مسئوالن شهرداری ، وی اظهار کرد: در صورت اثبات 
خواهد  استعفا  خود  سمت  از  معطلی  بدون  ادعاها 
درخصوص  مباحثی  جلسه  این  در  همچنین  کــرد. 
اختیارات شهردار در عزل و نصب ها در شهرداری و 
دخالت اعضای شورای شهر در انتصابات یا جریانات 
تحمیلی به شهردار مطرح شد و اعضای شورای شهر 
نظرات و دیدگاه های خود را در این خصوص مطرح 
از  یکی  از  شهردار،  ــی«  »زارع ــاره،   ب این  در  کردند. 
این  در  ها  گالیه  کردن  مطرح  دلیل  به  شورا  اعضای 
باره برای مسئوالن استانداری به جای مطرح کردن 
با خود او انتقاد کرد که حمایت رئیس شورای شهر را 
به دنبال داشت و محمدی خواست مشکالت و گالیه 
از  پیش  شهر  شورای  و  شهرداری  در  آمده  پیش  های 
میان  ابتدا  شود،  مطرح  مجموعه  از  خارج  در  که  آن 
شــورای  رئیس  شــود.  فصل  و  حل  شهری  مجموعه 
اسالمی شهر همچنین از اعضای شورا خواست پیش 
از اثبات ادعاهای مطرح شده در هر زمینه ای از بیان 

آن در فضای مجازی یا رسانه ها خودداری کنند.

 پاسخ های شهردار در خصوص یک پروانه مسئله دار

لوح تقدیر به »مرآتی«جنجال  در شورای شهر

شیروان خط شکن شد

شیروان، فرمانداران دیگر شهرستان  گروه خبر- 
تقدیر  لــوح  و  شد  شکن  خط  و  گذاشت  جا  را  ها 
تعلق  شیروان  فرماندار  »مرآتی«  به  کشور  وزارت 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  گرفت. 
با  کشور  وزیر  موافقت  از  کشور  وزارت  ای  منطقه 
دلیل  به  منتخب،  فرماندار   ۳1 از  تقدیر  پیشنهاد 
های  برنامه  اجــرای  و  ها  اولویت  تحقق  در  توفیق 
همین  بر  داد.  خبر   1۳۹۸ ســال  در  اقتصادی 
وزارت  رسانی  اطــالع  پایگاه  گذشته  روز  اســاس 
کشور، اسامی فرمانداران برتر سال ۹۸ را در حوزه 
مرآتی«  رضا  »امین  نام  که  کرد  منتشر  اقتصادی 
قرار  فهرست  این  در  شیروان  شهرستان  فرماندار 
جدید  جایگاه  در  شیروان  خبر،  این  پایه  بر  دارد. 
اقتصادی قرار گرفت و فاصله آن با شهرستان های 

مشابه، قابل توجه شد.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
معاونان  سراسری  نشست  در  گفت:  کشور  وزارت 
 1۴ که  ها  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
اردیبهشت امسال برگزار شد، مقرر شد استانداران 
فرمانداران  از  یکی  معرفی  بــرای  کشور  سراسر 
هفت  تکالیف  اجــرای  راستای  در  استان،  موفق 
»بابک  کنند.  اقدام  کشور  وزارت  به  اعالمی،  گانه 
سال  در  فرمانداران  تکالیف  بیان  به  پرست«  دین 
1۳۹۸پرداخت و اظهارکرد: شناسایی واحدهای 
اشتغال  تعداد  شهرستان،  هر  در  فعال  تولیدی 
اشتغال  و  تولید  ظرفیت  کاهش  از  جلوگیری  و 
تولید  با  فعال  تولیدی  واحدهای  احصای  ها،  آن 
ارتقای  جهت  در  تالش  و  اسمی  ظرفیت  از  کمتر 
ظرفیت آن ها، شناسایی واحدهای تولیدی راکد 
منظور  به  الزم  تدابیر  اندیشیدن  و  شهرستان  در 
برای  اندیشیدن تدابیر الزم  احیای مجدد آن ها، 
شده  تملک  تولیدی  واحــدهــای  شــدن  مشخص 
توسط شبکه بانکی در هر شهرستان و فعال کردن 
عامل،  بانک  توسط  احیا  قابل  تولیدی  واحدهای 
همچنین  و  جدید  گــذار  سرمایه  یا  قبلی  مالک 
تالش  احیا،  قابل  غیر  واحدهای  تکلیف  تعیین 
های  بنگاه  مشکالت  ــردن  ک برطرف  منظور  به 
ها  آن  برگشت  و  بحرانی  و  دار  مشکل  اقتصادی 
منظور  به  تدابیرالزم  اندیشیدن  عادی،  شرایط  به 
پیشرفت  با  ــذاری  گ سرمایه  هــای  طــرح  تکمیل 
فیزیکی باالی ۶0 درصد و بهره برداری از آن ها 
های  طرح  شناسایی  منظور  به  تالش  نهایت  در  و 
در  خصوصی  بخش  به  واگـــذاری  قابل  عمرانی 
اجرای ماده »12« دستورالعمل شرایط واگذاری 
جدید،  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  های  طرح 
ناتمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش 
غیردولتی، 7 تکلیف فرمانداران سراسر کشور در 

سال گذشته بود.

دستگیری 4 شکارچی 
متخلف

صدیقی- ۴ شکارچی متخلف قبل از اقدام به شکار 
در تور قانون افتادند. به گفته »زحمتی« رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست فاروج ۴ شکارچی غیرمجاز 
که قصد شکار قوچ و میش را در ارتفاعات روستای 
به  ــدام  اق از  قبل  داشتند  آقاجی  ــود  آرم و  گل  قــره 
حفاظت  یگان  ســوی  از  گریز  و  تعقیب  شکار طی 

محیط زیست این شهرستان دستگیر شدند. 
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و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۳ سال پیش 
           در روزنامه

بهره برداری از یک راه 
روستایی در شیروان

 12 که   ۸2۸7 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1۳5۶ دی 
از یک راه روستایی  از بهره برداری  صفحه 2 
در شیروان خبر داده است. در این مطلب می 
باغان  روستایی  راه  ایجاد  »عملیات  خوانیم: 
به شیروان به طول ۸ کیلومتر بپایان رسید و 
اجرای  هزینه  گرفت.  قرار  برداری  بهره  مورد 
طرح مذکور ۸00000 ریال است که از محل 
اعتبارهای ماده واحده تامین و پرداخت شده 
کل  اداره  سخنگوی  گزارش  اساس  بر  است. 
همچنین  خراسان  روستاهای  امور  و  تعاون 
کار بازسازی حمام و درمانگاه روستای گلیان 
 200000 هزینه  با  شهرستان  این  حومه  در 
روستائیان  خودیاری  از  گیری  بهره  با  و  ریال 

بانجام رسید.«

خبر  حرف مردم    

خبر 

اخبار

در  تحصیل  متقاضیان  از  نـــام  ثــبــت  مــحــمــدی- 
آموزشکده های فنی و حرفه ای استان برای مهر ماه 
و بهمن ماه ۹۹ در مقطع کاردانی از روز گذشته آغاز 
شده است و تا 1۸ خرداد ماه نیز ادامه دارد و یکی از 
آموزشکده های فنی استان نیز آموزشکده کشاورزی 

سمنگان است.
سمنگان  ــاورزی  ــش ک آمــوزشــکــده  رئیس  گفته  بــه   

در  پــذیــرش  سملقان،  و  مــانــه  شهرستان 
رشته  در  آموزشکده  این  کاردانی  مقطع 
کشاورزی،  های  ماشین  مکانیک  های 
بهداشتیار دامپزشکی، گیاهان دارویی، 
تولیدات  فناوری  و  دام  پــرورش  فناوری 

ثبت  و  شود  می  انجام  زراعی 
مقطع  در  متقاضیان  ــام  ن
تا   25 از  نیز  کارشناسی 
انــجــام  مـــاه  ــرداد  ــ خ  ۳1

خواهد شد.

مقطع  در  پذیرش  که  این  بیان  با  »برزگر«  مهندس 
کاردانی و از میان پسران به صورت بدون آزمون و تنها 
با سوابق تحصیلی انجام می شود، ابراز کرد: تحصیل 
خواهد  رایگان  صــورت  به  دولتی  آموزشکده  این  در 
بود و متقاضیان دارای مدرک پیش دانشگاهی رشته 
مرتبط،  ای  حرفه  و  فنی  و  کاردانش  دیپلم  و  تجربی 
می توانند جهت ثبت نام به پورتال سازمان سنجش به 
آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.  
ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در 
یك مرحله انجام می شود و داوطلبان می 
به  نسبت  ــام،  ن ثبت  با  همزمان  بایست 
در  خود  تحصیلی  های  محل  رشته  درج 
فرم تقاضانامه اینترنتی با توجه 
شده  اعـــالم  ــای  ه رشته  بــه 
اقدام  راهنما،  دفترچه  در 
داد:  ادامـــه  وی  کنند. 
امسال  ماه  مهر  برای 

رشته  برای  تنها  تجربی  مدرک  دارای  متقاضیان  نیز 
به  که  دامپزشکی  بهداشتیار  رشته  و  دارویی  گیاهان 
شده  اضافه  پذیرش  مورد  های  رشته  جمع  به  تازگی 
است، می توانند ثبت نام کنند. آموزشکده کشاورزی 
مقطع  در  رشته  دو  اخــذ  با   ۸7 بهمن  در  سمنگان 
کاردانی آغاز به کار کرد و در حال حاضر 10۴ دانشجو 
دارویــی،  گیاهان  شامل  کاردانی  مقطع  رشته   5 در 
های  ماشین  مکانیک  زراعــی،  تولیدات  تکنولوژی 

کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی و فناوری پرورش 
دام و ۹7 دانشجو در 2 رشته مقطع کارشناسی شامل 
دارویی  گیاهان  و  کشاورزی  های  ماشین  مهندسی 

مشغول تحصیل در این آموزشکده هستند. 

18 خرداد ماه؛ پایان پذیرش در آموزشکده کشاورزی سمنگان

پل های ارتباطی برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص رشته محل های آموزشکده های فنی و حرفه ای 
 شیروان سمنگان آشخانهجاجرمانقالب  بجنورددارالفنون بجنورد

05۸۳22۳۸۶02-۳

۳22۹۶7۹5

۳22۹71۶5

۳22۹۶77۴

  05۸۳227۶۸00

 05۸۳2275۴70

05۸۳227۶100

05۸۳2۹21۴۳7

05۸۳2۹21۴۸0

0۹155۸55۸۸0

0۹155۸512۹1

05۸۳۶220۹۴۹

05۸۳۶2۳۴101

05۸۳۶221250

05۸۳۶2۳۴۴۴1

Nkh.tvu.ac.ir       دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی       sanjesh.org      سازمان سنجش

خمینی)ره(  امام  ارتحال  سالگرد  مراسم   برگزاری 
می  گیری  تصمیم  کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  در 
برنامه  جلسه  در  استان  در  فقیه  ولی  شود.نماینده 
بزرگداشت  مراسم  بــرگــزاری  هماهنگی  و  ــزی  ری
بیان  با  )ره(  خمینی  امام  حضرت  ارتحال  سالگرد 
این که قهوه خانه ها و پاساژها بازگشایی شد اما نماز 
ای  گله  کرد:  تصریح  است،  تعطیل  همچنان  جمعه 
نداریم اما امام خمینی )ره( غیر از این مسائل است 
و دنیا و ما به داشتن ایشان افتخار می کنیم.آیت ا... 
قرائت  مقرر،  ساعت  اعالم  با  داد:  ادامــه  »یعقوبی« 
قرآن و مداحی مراسم را در مصلی برگزار و آن را به 
آقا وصل کنیم و سخنرانی وجود  سخنرانی حضرت 
نداشته باشد. وی خاطرنشان کرد: حق امام خمینی 
)ره( بر گردن ما زیاد است. اما جمعه بجنورد تاکید 
و  بیاییم  محاصره بیرون  این  از  مقدار  یک  باید  کرد: 
به  را  نهایی  نظرات  آقا  فرمایش  به  مذهبی  امور  در 

ــاالری«  »س ــالم  االس حجت  بسپاریم.  کارشناسان 
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
در  مراسم  بــرگــزاری  بر  جلسه  ایــن  در  هم  شمالی 
در  آن  پیرو  بهداشتی و   مسائل  رعایت  با  مصلی 
روی  پیاده  برای  افــزود:  و  کرد  تاکید  ها  شهرستان 
هیئت های مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در صورت صالحدید ستاد کرونا برنامه ریزی شود و 
از مرکز استان به سمت مصلی حرکت کنند تا حضور 
و  امنیتی  سیاسی،  باشیم.معاون  داشته  پرشوری 
به  اشاره  با  هم  شمالی  خراسان  استاندار  اجتماعی 
مقوله مطرح شده در خصوص برگزاری مراسم دسته 
روی هیئت های مذهبی، این مقوله را منتفی اعالم 
استان  مرکز  در  را  مراسمی  توان  گفت: می  و  کرد 
های  پروتکل  رعایت  با  ساعت،  یک  طی  مصلی  و 
کردن  ملزم  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی 
ادامه  کرد.»حیاتی«  برگزار  ماسک  ــه زدن  ب ــراد  اف

داد: به نظر می رسد بهتر است مراسم تنها در مرکز 
استان برگزار شود و به منظور جلوگیری از گسترش 
کرونا در شهرستان ها برگزار نشود. وی ادامه داد: 
در صورت موافقت دانشگاه علوم پزشکی این مقوله 
شود. می  گیری  تصمیم  و  استانی مطرح  ستاد  در 

این  بیان  با  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
که وضعیت خراسان شمالی قرمز است،تصریح کرد: 
با وجود این که به نظر می رسد شیب نزولی داریم اما 
و  باال  هنوز پیک استان برطرف نشده و خطر شیوع 
اصل بر این است که تجمع نباشد و شرایط بهداشتی 

رعایت شود.
»هاشمی« ادامه داد: طبق اعالم وزارتخانه و تصمیم 
خــرداد   1۴ آقــا  حضرت  شد  مقرر  کشوری  کمیته 
ای  برنامه  کشور  کل  در  و  باشند  داشته  سخنرانی 
آمده  دستورالعملی  اگر  صورت  این  غیر  در  نباشد، 

است در جریان نیستم.

  گزارش جلسه 

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام )ره(، منتظر تصمیم ستاد مبارزه با کرونا
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سیما وحدانی

صدای ضرب تمام فضا را پر می کند ... یا علی)ع(. 
زنگ  صــدای  و  اســت  میان  در  یک  ضــرب  صــدای 

بلند.
ضربات شدت می گیرد و به کسی مجال ایستادن 
نمی دهد و حرکات تند و تندتر می شود و انگشتان 
مرشد همچنان یک در میان می زند. سه بار زنگ 
به  ورزشــکــاران  مــی خــورد.  تکان  مرشد  سر  روی 
محض ورود به گود خم می شوند و انگشتان دست 
مقدس  ساحت  به  احترام  رسم  به  را  خود  راست 
زورخانه به زمین می زنند و برمی دارند و روی لب  

می گذارند و می بوسند.
چه  و  آموزند  می  را  انسانیت  ورزشکاران  جا  این 
می  تن  بر  نو  ای  جامه  مثل  را  زندگی  رسم  بسا 
را  انسانی  های  فضیلت  بتوانند  شاید  تا  کنند 

بیشتر در خود پرورش دهند.
ای  زورخــانــه  ــاران  ــک ورزش از  امــانــی«  »مهدی 
های  رقابت  سوم  عنوان  که  اخیر  دهه  باسابقه 
دوم  عنوان  و  سنگ  رشته  در  کشور  کارگران 
دارد،  اش  کارنامه  در  را  کشور  پهلوانی  کشتی 
ورزش  در  پهلوانی  نخست  شــرط  گــویــد:  مــی 
را  اخالق  ورزشکاران  که  است  این  ای  زورخانه 

یاد بگیرند و بعد وارد مسائل قهرمانی شوند.

I اصلی ترین آداب زورخانه
از  فــروتــنــی،  را  ــه  ــان زورخ آداب  اصلی ترین  وی 
سفره داری،  مردانگی،  مــروت،  گذشتگی،  خود 
پاکیزگی و کمک به فقرا و تنگدستان بیان و اظهار 
به  بلکه  نیست،  مقام  کسب  به  پهلوانی  کند:  می 
رفتار و منش است و پهلوان باید از خودگذشتگی 
را  فرد  رفتارها  این  و  باشد  اخالق مدار  و  داشته 

پهلوان می کند.
و  گوید   می  ورزشی  رشته  این  به  گرایشش  از  وی 
اما  نبودند  ــی  ورزش اش  خــانــواده  که  افزاید  می 
هر  را  وی  علیدخت  زورخانه  زنگ  و  ضرب  صدای 
روز بیشتر از گذشته به سمت این ورزش کشاند و 
دیگر مجالی برای فکر به سایر رشته های ورزشی 

نگذاشت.

ورزشــی،  رشته  این  در  فعالیت  از  پیش  »امانی« 
کشتی گیر بود اما باال بودن هزینه های این ورزش 
به  نتواند  و  بازبماند  فعالیت  ادامــه  از  شد  سبب 
بپردازد.وی  ورزشــی  رشته  این  به  اصولی  شکل 
از رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی 
این رشته  پهلوانی تقدیر می کند که برای توسعه 
برگزاری  وی،  گفته  به  و  دارد  برمی  گام  ورزشی 
دوره های آموزشی، داوری و مربیگری، دعوت از 
مدرسان و ارتباط صمیمی با مسئوالن فدراسیون 
از مهم ترین نقاط قوت این مسئول است و از همه 
مهم تر جوان بودن و جوان گرایی رئیس هیئت و 
برای  را  عطفی  نقطه  جوان  نسل  بر  بیشتر  تمرکز 

پیشرفت این ورزش مهیا کرده است.
وی یکی از مهم ترین برنامه های هیئت را فعالیت 
در رده سنی پایه و قهرمانی بیان می کند و افزایش 
تعداد مربیان و مدرک دار شدن شان را نیز از مهم 
اخیر  هــای  ســال  در  که  دانــد  می  اتفاقاتی  ترین 
جایگاه  به  گذشته  از  بیش  را  ورزش  این  توانسته 

حقیقی خود برساند.
در  باستانی  ــود  گ  4 کــه  ــن  ای بــیــان  بــا  ــی«  ــان »ام
فعالیت  ــرای  ب فضا  و  داریــم  بجنورد  شهرستان 

مهیاست، اظهار می کند: باید تبلیغات بیشتر 
برای  بهتر  های  ریزی  برنامه  با  توام 

رشته  این  فعاالن 
ورزشـــــــــــی 
ــا  ــام ت ــ ــجـ ــ انـ

ــداد  ــ ــع ــ ت
ــه  ــالق ع
ن  ا مند
بــه ایــن 

ش  ز ر و
بیشتر شود.

I  فرهنگ سازی
برای توسعه ورزش

و  ــازی  ــ س فــرهــنــگ  وی 
برنامه ریزی برای توسعه این ورزش را از مهم 
مورد  باید  که  کند  می  بیان  اقداماتی  ترین 

را  خود  هدف  گیرد.وی  قــرار  هیئت  توجه 
قهرمانی  ســاالن،  بزرگ  سنگ  طالی  مدال  کسب 
کشور بیان و اظهار می کند: هم اکنون تمرینات خود 
را به شکل شخصی پیگیری می کنم و تمریناتم بیشتر 
از قبل هم شده است و امیدوارم بتوانم این بار صاحب 

گردن آویز طالی این رقابت ها شوم.

رویدادهای ورزشی   
سوژه ویژه       

داور مطرح فوتبال پشت خط خبرنگار

کارت زرد به مسئوالن
به  دارد  اعتقاد  برتر  لیگ  در  استان  فوتبال  ملی  داور  تنها  مغروری«  »یوسف  وحدانی- 

داوران مطرح و پدیده های داوری استان بی توجهی می شود.
او که تجربه قضاوت در رقابت های لیگ برتر را دارد ابراز امیدواری می کند که بتواند در 
میادین بین المللی نیز امکان قضاوت یابد.به گفته وی، 9 هفته پایانی لیگ برتر فوتبال 
قرار است از 29 خرداد پیگیری شود و منتظرند با تایید و ابالغ فدراسیون، پروتکل های 
خاص اعالم شود و زمان دقیق برگزاری مسابقات نیز به تایید برسد.»مغروری« می افزاید: 
یک روز قبل از برگزاری مسابقات تست آمادگی جسمانی گرفته می شود و تست کرونا از 

بازیکنان و داوران نیز در اولویت برنامه های فدراسیون برای برگزاری مسابقات است.
وی با بیان این که مسابقات لیگ برتر تا اوایل مرداد پیگیری می شود، اظهار می کند: بعد 
از رقابت های لیگ برتر خود را به منظور تست آمادگی جسمانی و کالس توجیهی پیش 

فصل داوران لیگ برتر برای فصل بعدی آماده خواهیم کرد.
وی در خصوص قضاوت در دیدارهای خارج از کشور نیز تصریح می کند: 

برای قضاوت رویدادهای بین المللی باید در آزمون معرفی داوران به 
الزم  امتیاز  که  کسانی  تنها  و  کنیم  شرکت  المللی  بین  های  رقابت 
برای  المللی  بین  رویدادهای  به  توانند  می  باشند  کرده  کسب  را 

قضاوت راه پیدا کنند و این دوره ها نیز امسال برگزار می شود.
می  قضاوت  برتر  لیگ  در  که  شود  می  سالی   4  ،  3 که  »مغروری« 

کند، می افزاید: 15 سال قضاوت دیدارهای متعدد را بر عهده 
داشتم و تنها نماینده استان در لیگ برتر هستم اما وضعیت 

داوری در استان چندان حال و روز خوبی ندارد.

I بی انگیزگی برای قضاوت
بسیاری  مشکالت  با  استان  داوران  وی،  گفته  به 

انگیزگی  بی  باعث  که  کنند  می  نرم  پنجه  و  دست 
اســت.وی  شــده  قضاوت  بــرای  ها  آن  رغبتی  بی  و 

وضعیت داوران استان را از لحاظ کمی و کیفی قابل 
داوری  استعدادهای  دارد:  اعتقاد  و  داند  نمی  قبول 

استان قابل توجه است اما بستر فعالیت آن ها مهیا 
دنبال  به  را  شان  انگیزگی  بی  امر  همین  و  نیست 
داشته است.به گفته »مغروری«، داوران به قضاوت 
تا  دارنــد  نیاز  استان  از  خارج  و  داخل  دیدارهای 
انگیزه ایجاد و سبب رغبت برای قضاوت و داوری 
شود که متاسفانه بستر آن در استان مهیا نیست و 
چندان حمایتی از داوران مطرح استان نمی شود.

I استعدادهای داوری
وی تعداد داوران استان را کم می داند و می افزاید: 

در مقطعی داوران سطح آمادگی خود را ارتقا می دهند اما 
این اقدام تنها در دوره ای از زمان محقق می شود در حالی 

که با استعدادهایی که در استان داریم باید داوران بیشتری 
را پرورش دهیم.

وی با بیان این که استان دارای استعدادهای بسیاری است که 
متاسفانه مورد بی توجهی مسئوالن قرار می گیرند، تصریح می 
کند: تجلیل از داوران مطرح استانی و پدیده های داوری مورد 
توجه مسئوالن نیست و کمترین توجهی به این مقوله نمی شود و 

استان برای داوران درجه یک و با اعتبار خود که در کشور حرفی 
برای گفتن دارند، ارزشی قائل نیست.

پهلوانی به کسب مقام نیست، 
بلکه به رفتار و منش است و 
پهلوان باید از خودگذشتگی 
داشته و اخالق مدار باشد

فراخوانی به گود

سالم علیک به باشگاه ها
مسئول امور باشگاه های اداره کل ورزش و  وحدانی- 
جوانان از بازدیدهای مستمر از باشگاه های استان خبر 
ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  آبادی«  محمود  داد.»زهــره 
خود  ظرفیت  با  متناسب  باید  ها  باشگاه  که  این  بیان  با 
 16 هر  در  کــرد:  اظهار  کنند،  نام  ثبت  را  ورزشــکــاران 
یابد. به گفته وی،  باید یک ورزشکار حضور  سانتی متر 
 PCR مدیر و موسس به همراه مربیان باشگاه باید تست

داده باشند.
با هیئت پزشکی  به همین منظور جلسه ای  افزود:  وی 
ورزشی در خصوص نحوه بازگشایی و نظارت بر رعایت 
استان  ورزشی  های  باشگاه  در  بهداشتی  های  پروتکل 
برگزار و قرار شده است با توجه به بخشنامه فدراسیون 
های  باشگاه  از  مستمر  های  بازدید  ورزشــی  پزشکی 
شهرستان و استان انجام شود. وی در خصوص بهداشت 
و  مستمر  ضدعفونی  ضــرورت  به  هــا،  باشگاه  محیط 

داشتن امکانات مورد نیاز بهداشتی اشاره کرد.
  

همه ورزش ها استارت خورد

رزمی بی رزمی

از  بجنورد  شهرداری  بانوان  ورزش  مسئول  وحدانی- 
بازگشایی سالن فرهنگ سرای شهرداری و ضدعفونی 

و سم زدایی این سالن خبر داد.
»راحله ایزدنیا« اظهار کرد: طی این بازگشایی تنها 
تن  رقابت  که  هستند  فعالیت  به  مجاز  هایی  رشته 
و  نیستند  ای  مبارزه  و  رزمی  عمومًا  و  ندارند  تن  به 
بسنده  انفرادی  کاتاهای  و  تکنیک  اجرای  به  تنها 

می کنند.
به گفته وی، آمادگی جسمانی، کاراته، کونگ فو، یوگا، 
پیالتس، ژیمناستیک کودکان و پینگ پنگ از مهم ترین 

رشته هایی هستند که در این سالن فعالیت دارند.
»ایزدنیا« با بیان این که ظرفیت سالن محدود و با توجه 
محدودیت  با  نیز  ورزشــکــاران  پذیرش  شرایط  ایــن  به 
رعایت  با  ها  کالس  عمومًا  کرد:  تصریح  است،  مواجه 
پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و رعایت اصول 

بهداشتی ضروری است.
 به گفته وی، این کالس ها از ساعت 7 تا 22 در اختیار 

ورزشکاران رشته های مجاز ورزشی است.
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اجتماعی

مواد الزم  سفیده تخم 
مرغ 2 عدد، پودر قند یا شکر 
دانه ریز سه چهارم پیمانه، 

تارتار یک هشتم قاشق چای 
خوری، وانیل یک چهارم 

قاشق چای خوری، رنگ ژله 
ای دلخواه به میزان الزم.

خوراکی های ضربان ساز
گروه اجتماعی- تعداد ضربان قلب تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله 
رژیم غذایی، مقدار تحرک، حالت ذهنی و احساسی و داروهای مصرفی 
است.تعداد معمولی و سالم ضربان قلب بین 60 تا 100 ضربه در دقیقه 
است. افزایش ضربان قلب بسیار خطرناک است و با عالیمی همچون 
کوتاهی تنفس، تعریق زیاد، سرگیجه، از دست دادن هوشیاری، درد یا 
فشار در قفسه سینه، درد در قسمت باالی کمر، بازوها، گردن یا آرواره 
یا برخی نوشیدنی  را نشان می دهد. خوردن برخی مواد غذایی  خود 
ها می تواند در تعداد ضربان قلب )کم یا زیاد شدن آن( موثر باشد.مواد 
دهند.  افزایش  را  قلب  ضربان  تعداد  توانند  می  کافئین  حاوی  غذایی 
کافئین محرک سیستم مرکزی اعصاب است و می تواند مغز و سیستم 
عصبی را تحریک کند. این وضعیت باعث افزایش تعداد ضربان قلب می 
شود. اگر به فشار خون باال یا نامنظمی تپش قلب مبتال هستید، تا حد 
امکان از مصرف خوراکی های کافئین دار خودداری کنید یا مصرف آن 

ها را به حداقل برسانید. 

کودک درون گرا
علوی- برخی کودکان برخالف دیگر هم سن و ساالن شان، احساسات 
خود را به راحتی نمی توانند بروز دهند یا این که تعدادی از آن ها هنگام 
اند  شده  مواجه  شان  والدین  سوی  از  سرکوب  با  خود  احساسات  بروز 
ندارند. خود  احساسات  درباره  کردن  صحبت  به  تمایلی  دیگر  اکنون  و 
تنها  که  دارنــد  نیاز  خود  درونــی  قــوای  تجدید  بــرای  ــرا  درون گ کودکان 
باشند. این کودکان اغلب تصویری نگران کننده از خود را در برابر والدین 

قرار می دهند. 
دارنــد.  بــازی  هم   3 تا   2 نهایت  در  معمواًل  و  هستند  دیرجوش  ها  آن 
می گیرند. یــاد  بهتر  دادن  گــوش  و  خــوانــدن  طریق  از  کــودکــان  ایــن 
فرزند  یک  با  کردن  برقرار  ارتباط  والدین  برخی  چالش های  از  یکی 

درون گراست. 
و  درون گرایی  مفهوم  از  والدین  آگاهی  عدم  و  کافی  اطالعات  نداشتن 
نپذیرفتن آن به عنوان یکی از الگوهای شخصیتی، ممکن است در مسیر 

تربیتی فرزندان درون گرا مشکالتی را ایجاد کند.
بسیار مهم است که بتوانید خجالتی بودن را از درون گرا بودن تشخیص 
برون  با  تضاد  در  که  است  شخصیتی  ویژگی  یک  گرایی  درون  دهید. 

گرایی است. این ویژگی شخصیتی یک مشکل یا اختالل نیست.

شیرینی پفکی
گونه  هر  از  عاری  و  خشک  و  تمیز  ظرفی  در  را  ها  طرز تهیه  سفیده 
چربی بریزید و هم بزنید تا کف کند. سپس تارتار، آبلیمو یا نمک را اضافه 
کنید و به هم زدن خود ادامه دهید تا زمانی که سفیده کمی پف کند و 
تا  ادامه دهید  به زدن  و  را اضافه کنید  وانیل  این مرحله  فرم بگیرد. در 

سفیده کاماًل فرم بگیرد.
زمانی که سفیده فرم گرفت پودر قند را قاشق قاشق اضافه کنید و مدام 
با دور تند هم بزنید تا مایه مرنگ آماده شود. در نهایت مایه باید غلظت 
مناسبی داشته و کاماًل فرم گرفته باشد.آن را در چند کاسه بریزید و با 
رنگ ژله ای رنگ آمیزی کنید و هر رنگ را در قیف جداگانه ای بریزید. 
در سینی فر کاغذ روغنی بیندازید، شروع به پایپ کردن مرنگ به شکل 

دلخواه کنید.
در صورت تمایل از ابتدا سیخ چوبی در سینی قرار دهید و مرنگ را روی 
سیخ پایپ یا در آخر یک سیخ در مرنگ فرو کنید.فر را از 10 دقیقه قبل 
با کمترین دمای ممکن که معمواًل 100 تا 120 درجه است گرم کنید 
و سینی را در فر قرار دهید، ترجیحًا در فر را کمی باز بگذارید تا حرارت 

خارج شود و روی مرنگ ترک نخورد.

   تغذیه سالم 

    7 سال اول 

 آشپزی 

گروه اجتماعی

به  تــوانــد  مــی  کــودکــی  سنین  در  چاقی   
شود  منجر  سالی  بزرگ  سنین  در  چاقی 
تعداد سلول هایی  زیرا در سنین کودکی 
که باعث افزایش چاقی می شوند افزایش 
و  پرخوری  دچار  کودکان  اگر  و  یابد  می 
این  به  نیز  سالی  بــزرگ  در  شوند  چاقی 
عارضه دچار خواهند شد. آپارتمانی شدن 
خانه های کنونی و محصور شدن کودکان 
بخواهند  اگر  که  هایی  چهاردیواری  در 
همسایه  باشند،  داشته  خیزی  و  جست 
می  ناراحت  پایین  یا  باال  های  طبقه  های 
شوند و باعث آزار آن ها می شود، کودکان 
را به سمت بازی های نشستنی و رایانه ای 
پیش برده است تا جایی که بیشتر اوقات 
فراغت خود را پشت لپ تاپ ها  و با بازی 
های مختلف رایانه ای سپری می کنند و 
منزل  در  قرنطینه  و  کرونا  ویروس  شیوع 
هم این شرایط را برای شان بیشتر فراهم 
کرده تا در خانه بمانند و همچنان به بازی 

های رایانه ای خود ادامه دهند.
منظور  ــه  ب ــا  ه نشستن  ــه  خــان در  ایـــن   
از سرایت ویروس کرونا اگرچه  پیشگیری 
خوب و ارزشمند است اما به گفته بسیاری 
از مادرانی که در فضای مجازی با مادران 
ارتباط  خــود  فــرزنــدان  هــای  همکالسی 
فرزندان  چاقی  باعث  کنند،  می  برقرار 
شان شده است. هر چند کودکان در خانه 
انجام  اندکی  ورزشی  حرکات  توانند  می 
در  قرنطینه  و  مدارس  تعطیلی  اما  دهند 
ها  آن  از  برخی  تحرکی  کم  باعث  منزل 
والدین  برخی  میان  این  در  و  است  شده 
ساعت  مــوضــوع  ایــن  ــه  ب اهمیت  بـــدون 
سیستم  از  را  خود  فرزندان  استفاده  های 
این  کنند.  نمی  مدیریت  هوشمند  های 
از  مفرط  استفاده  در  سامانی  و  سر  بی 
سالمت  سو  یک  از  الکترونیکی  وسایل 

روانــی  سالمت  دیگر  ســوی  از  و  جسمی 
بچه ها را نشانه گرفته است و طبق گفته 
نیز  سالی  بزرگ  تا  آن  تبعات  کارشناسان 

ادامه خواهد داشت.
شیوع  از  پیش  کــه  ــت  اس حالی  در  ــن  ای
اذعان  کارشناسان  بارها  کرونا  ویــروس 
کردند که چاقی و اضافه وزن در کودکان  
و نوجوانان رو به افزایش  و به آهستگی در 
حال پیشروی است و  چنان چه در سنین 
کودکی از اضافه وزن کودکان و نوجوانان 
ورزشــی  و  ای  تغذیه  مناسب  مدیریت  با 
مشکالتی  ــنــده  آی در  نــشــود  جلوگیری 
یکی  شــود.  می  جــوان  قشر  گیر  گریبان 
از  پیشگیری  یا  درمــان  بــرای  روش هــا  از 
در  که  است  زندگی  سبک  اصالح  چاقی، 
سایه زندگی ماشینی و فعالیت های کمتر 

به فراموشی سپرده شده است.
فرزندش  که  این  بیان  با  والدین  از  یکی 
تلویزیون  مقابل  را  خــود  اوقـــات  بیشتر 
گوشی  با  نیز  آن  از  پس  و  کند  می  سپری 
تلفن همراه بازی های رایانه ای انجام می 
دهد، اظهارمی کند: در مدتی که مدارس 
تعطیل بود و فرزندان ناچار بودند در خانه 
پیدا  زیــادی  وزن  اضافه  فرزندم  بمانند، 

کرده است.
 وی که تمایلی به ذکر نام خود ندارد، ادامه 
می دهد: شرایط بیرون رفتن مهیا نیست 
و  جنب  گونه  هیچ  توانند  نمی  ها  بچه  و 
و  باشند  داشته  ورزشــی  حرکت  یا  جوش 
زده  دامن  ها  آن  چاقی  به  هم  امر  همین 
که  جایی  آن  از  کند:  می  بیان  وی  است. 
در شرایط خاصی قرار داریم و هیچ گونه 
مان  فــرزنــدان  و  خودمان  بــرای  تفریحی 
خواسته  با  هستیم  ناچار  نـــدارد،  وجــود 
درخواست  اگر  و  بیاییم  کنار  ها  آن  های 
را  الکترونیکی  وسایل  از  بیشتر  استفاده 
داشته باشند مجبور می شویم به خواسته 

شان جامه عمل بپوشانیم.

ایام  طی  کند:  می  بیان  هم  دیگر  مادری 
سرگرمی  و  گذرانی   وقت  برای  قرنطینه 
مختلفی  های  کیک  و  غذاها  فرزندانم  با 
درست کردیم و در این مدت  فرزندانم به 
شدت پرخور شده اند و وعده های غذایی 
که  طــوری  به  است  شده  برابر  چند  شان 

اضافه وزن محسوسی پیدا کرده اند.
متوجه  ــه  ک والــدیــن  از  دیــگــر  یــکــی  امـــا 
ایام  در  فرزندش  تحرکی  کم  و  پرخوری 
در  کند:  اظهارمی  اســت،  شده  قرنطینه 
الغری  روش  چندین  مطالعه  با  مدت  این 
و کاهش وزن در اینترنت فرزندم را وادار 
کردم از رژیم غذایی خاصی پیروی کند و 

اکنون شاهد رنج های دخترم هستم.
وی که خود را معرفی نمی کند، ادامه می 
دهد: در مدت رعایت رژیم غذایی خاص و 
استفاده از برخی دمنوش ها حال دخترم 
به شدت بد شد و از آن جایی که از مراجعه 
کرونایی  شرایط  در  بیمارستان  و  دکتر  به 
های  درمان  با  کردم  سعی  داشتم  واهمه 
ولی  بخشم  بهبود  را  او  ــال  ح خانگی 
سپری  را  بدی  خیلی  روزهــای  متاسفانه 
کرد.وی خاطرنشان می کند: از آن جایی 
قرار  ماندن  خانه  در  روزهـــای  ــدم  دی که 
است طوالنی شود و دخترم نیز هیچ گونه 
مختلف  های  شربت  او  به  ندارد،  تحرکی 
بسیار  را  حالش  که  دادم  اشتها  کاهش 

نامساعد کرد.
بهداشت  مــرکــز  تغذیه  کــارشــنــاس  یــک 
بین  در  چاقی  که  این  به  اشاره  با  بجنورد 
است،  افزایش  به  رو  نوجوانان  و  کودکان 
می  کودکی  سنین  در  چاقی  گوید:  می 
تواند به چاقی در سنین بزرگ سالی منجر 
شود و ما می توانیم با پیشگیری از چاقی 
از چاقی در  و نوجوانی  در سنین کودکی 
جلوگیری  آن  پیامدهای  و  سالی  بــزرگ 
بروز  افــزایــد:  می  ــودت«  ج کنیم.»شهال 
بیماری  مانند دیابت،  ها  بیماری  برخی 

چرب،  کبد  سکته،  عروقی،  و  قلبی  های 
جمله  از  ــا  ه ــان  ــرط س ــواع  ــ ان و  ــروز  ــ آرتـ

پیامدهای اضافه وزن و چاقی است.
دوران  در  وزن  ــه  ــاف اض ــروز  بـ علت  وی 
تعادل  نداشتن  را  نوجوانی  و  کــودکــی 
و  دریافتی  کالری  بین  انــرژی  کنترل  در 
می  بیان  و  داند  می  شده  مصرف  کالری 
وزن،  اضافه  و  چاقی  علل  از  یکی  کند: 
در  برخی  که  است  غذایی  الگوی  تغییر 
ای  تغذیه  اصول  نیز  قرنطینه  ایام  همین 
صحیح را رعایت نکردند در حالی که باید 
از مصرف غذاهای سرخ شدنی و پرکالری 
خاطرنشان  وی  کردند.  می  خـــودداری 
می کند: هم اکنون بیشتر مردم به سمت 
افزایش مصرف غذاهای پرانرژی و ناسالم 
گرایش پیدا کرده اند که این موضوع باعث 
افزایش چاقی و اضافه وزن شده است.به 
تلویزیون  تماشای  های  ساعت  وی،  گفته 
شده  طوالنی  رایانه  و  تبلت  از  استفاده  و 
کرده  پیدا  کاهش  تحرک  دیگر  سوی  از  و 
شود. می  چاقی  بــروز  به  منجر  که  است 
تنقالت  مــصــرف  کــنــد:  مــی  تصریح  وی 
وزن  اضافه  باعث  شیرین  و  شور  و  چرب 
این  باید  ها  خانواده  و  شود  می  چاقی  و 
شان  فــرزنــدان  غذایی  سبد  از  را  مــوارد 
روغن  مقدار  کاهش  بر  کنند.وی  حذف 
انواع  و  فودها  فست  پرچرب،  غذاهای  و 
افزاید:  می  و  کند  می  تاکید  ها  نوشابه 
های  ــده  وع جــای  به  والــدیــن  اســت  بهتر 
انواع  خود  فرزندان  به  پرکالری  غذایی 
بدهند  آجیل  و  کامل  غالت  جــات،  میوه 
مصرف  از  شــان  غذایی  هــای  وعــده  در  و 

سبزی و ساالد غافل نشوند.
ــای  روزه در  کند:  می  توصیه  »جـــودت« 
تعطیل باید فعال و پرجنب و جوش باشیم 
و فعالیت های ورزشی در منزل را با برنامه 

ریزی مناسب انجام دهیم.

سرهای چاقی  درد
از نوع کرونایی

چاله ناهماهنگی ها
انگار. هنگام رانندگی در خیابان های  ندارد  تمامی  علوی- 
شهر باید از هر چند متر مراقب بود تا گرفتار یکی از این 
البته چاره ای هم انگار نیست و سال هاست  چاله ها نشد. 
که ناهماهنگی بین دستگاه ها باعث تضییع حقوق شهروندان 
می شود. هنگام حفاری کارشان را خوب بلد هستند و پس 
از آن برخی حفاری ها را رها می کنند و آن طور که باید و 
شاید آن را ترمیم نمی کنند. بعضی از این چاله ها و دریچه 
ها اختالف ارتفاع دارند و اگر راننده یا راکب موتورسیکلتی 
در دام یکی از این چاله ها بیفتد، دچار صدمه های جبران 

ناپذیری می شود.

 دوربین اجتماعی 
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