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داستان یک لج و لجبازی 

شوهر برای مادربزرگ!

پیراهن با مارک گران فروشی

حلقه عروسی در جشن رضوی

گزارشی بررسی گونه در خصوص بازگشایی استخرها

کرونا ُکشی در استخر
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تکریم و معارفه رئیس 
جدید سازمان قضایی 
نیروهای مسلح استان

با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان و نماینده 
مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛

 آغاز عملیات اجرایی و افتتاح
صفحه 4۲ پروژه آب رسانی شیروان

صفحه ۳

شیروانی ها در میان برترین های کشور

کوشش های جهادی خادمان محرومان استان باعث دستور فوق العاده »بختیاری« شد: 

افزایش ۵۰ میلیاردی اعتبارات اشتغال زایی مددجویان استان

صفحات ۴ و ۵

صفحه ۲

خبری از آقای مدیر کل که فقط  
در اتاق هم اندیشی باقی ماند

 اخبار 

مرغ  18 هزار تومان
قیمت مرغ با افزایش هزار و ۷۰۰ تومان در هر کیلو نسبت به دوشنبه به 18 هزار 
روز  شمالی  خراسان  صمت  سازمان  داخلی  بازرگانی  اداره  رسید.رئیس  تومان 
گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: با توجه به این که قیمت مرغ در 

ستاد تنظیم بازار کشور 1۵ هزار تومان با فلورانس ۵ ...

 دما 8درجه افزایش می یابد
به  یابد.  می  افزایش  درجه   8 هفته  پایان  تا  دما 
گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
آتی  روزهــای  در  غالب  پدیده  شمالی  خراسان 
باد گاهی شدید به  از ظهر وزش  در ساعات بعد 
همراه گرد و غبار در استان خواهد بود. » عظیم 
تا  دما  افزایش  تدریجی  رونــد  کــرد:  بیان  زاده« 

جمعه ادامه خواهد داشت.

۲ فرماندار برتر استان چهره به 
چهره خبرنگاران

۲ ۴ و ۵



جلسه  در  عمرانی  های  پروژه  حوزه  در  حسینی- 
شورای معاونان وزارت کشور ۳ پروژه جاده میامی 
جاده  و  بجنورد  گلستان-  جنگل  جاده  جاجرم،  به 
است  گرفته  قــرار  اولویت  در  شیروان  اسفراین- 
به  به زودی شاهد  با جذب اعتبارات  که امیدواریم 

سرانجام رسیدن این پروژه ها در استان باشیم.
در  شمالی  خراسان  شهرستان   5 مــردم  نماینده 
بیان  با  جاجرم  شهرستان  اداری  ــورای  ش جلسه 
این مطلب افزود: با توجه به مصرف بسیار زیاد آب 
زمینی  زیر  های  سفره  آبی  کم  و  آلومینا  صنعت  در 
حقابه  آبی،  کم  از  پیشگیری  برای  و  جاجرم  دشت 
ای از سد گلمندره در نظر گرفته شده است تا این 

صنعت در آینده با مشکل کم آبی برخورد نکند.
صنعت  یک  آلومینا  صنعت  کرد:  اضافه  »وحیدی« 
متوجه  را  کشور  آن  ــود  وج که  اســت  استراتژیک 

پایین  صنایع  ــدازی  ان راه  با  و  است  کــرده  جاجرم 
دستی آلومینا و جذب سرمایه گذار و اشتغال برای 
صنعت  بخش  در  شمالی  خراسان  آینده  جوانان 

متحول خواهد شد.
استخراج  مشکل  حل  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
انجام  اقداماتی  تاش  معادن  از  آلومینا  بوکسیت 
شده است و به صورت ویژه از ظرفیت مجلس برای 
روند  به  تا  کرد  خواهیم  استفاده  مشکل  این  حل 

تولید آلومینا خللی وارد نشود.
وی ادامه داد: بیش از ۸5 درصد از مراجعات مردم 
معیشتی  و  اقتصادی  مسائل  مجلس  نمایندگان  به 
است که مجلس شورای اسالمی به این حوزه نگاه 
رأس  به  مجلس  بازگرداندن  برای  و  دارد  ای  ویژه 
دستور  در  اقتصاد  و  فرهنگ  اساسی  محور   2 امور 
در  نیز  جاجرم  دارد.فرماندار   قرار  نمایندگان  کار 

جاجرم  شهرستان   ۹۸ سال  در  گفت:  جلسه  این 
استان   ۸ رتــبــه  در  ارزشــیــابــی  ــای  ه شــاخــص  در 
و  مــدیــران  تــالش  با  خوشبختانه  که  ــت  داش ــرار  ق
ارتقا  را  رتبه  این  توانستیم  اجرایی  های  دستگاه 
استان  برتر  شهرستان   ۳ بین  در  اکنون  و  دهیم 
همدلی،  حاصل  تنها  موفقیت  این  ایم،  گرفته  قرار 
اجرایی  های  دستگاه  تمام  جهادی  کار  و  وحدت 
پروژه  تکمیل  گفت:  ــت.آذری  اس بوده  شهرستان 
مطالبات  ترین  مهم  از  یکی  جاجرم  میامی-  جاده 
اختالف  خاطر  به  ها  سال  متاسفانه  که  بوده  مردم 
شده  متوقف  ــروژه  پ ایــن  شهرستان   2 بین  مسیر 
در  تامین  شورای  جلسه  چندین  برگزاری  با  و  بود 
موجود  اختالفات  خوشبختانه  شهرستان  و  استان 
جاجرم  شهر   2 به  متصل  های  واریانت  و  برطرف 
شاهد  زودی  به  امیدواریم  که  شد  مشخص  گرمه  و 

امیرآباد  افزود:  باشیم.وی  مهم  پروژه  این  تکمیل 
است  شهرستان  مهم  محورهای  از  یکی  جاجرم  به 
نامناسب  علت  به  اخیر  های  سال  در   متاسفانه  که 
بسیاری  تصادفات  شاهد  مسیر  این  آسفالت  بودن 
میلیارد   ۳ گرفته  صورت  های  رایزنی  با  و  ایم  بوده 
و 5۰۰ میلیون تومان اعتبار برای روکش آسفالت و 
اصالح مسیر های حادثه خیز در نظر گرفته شد که 
در مرحله اجراست و در هفته دولت امسال به بهره 

برداری خواهد رسید.
حجت االسالم »موسوی« امام جمعه جاجرم در این 
جاجرم  شهرستان  در  آلومینا  صنعت  گفت:  جلسه 
نگرانی  امــا  شــده  اقتصادی  رونــق  و  رشــد  موجب 
صنعت  این  واگذاری  خطه  این  مردم  روزهای  این 
درایت  با  امیدواریم  که  است  خصوصی  بخش  به 

مسئوالن از این امر جلوگیری شود.

IIکروناییIمیوه
روز گذشته یک زوج جوان از کشاورزی در حاشیه 
و  میوه  شستن  بدون  و  خریدند  توت  شاه  خیابان 
دست های شان شروع به خوردن کردند. من مانده 
مصون  کرونا  به  نسبت  جــوان  زوج  این  آیا  که  ام 

بودند یا این ویروس را نادیده گرفتند؟

IIعینکIگرانی
گذشته  سال  اســت،  رفته  باال  بسیار  عینک  قیمت 
عینک با کیفیت و خوبی را 7۰۰ هزار تومان خریدم 
اما امسال باید همان عینک را بیش از یک میلیون 

تومان بخرم، این همه افزایش قیمت برای چیست؟

IIفاروجIهایIپارکIبحران
است؟  آورده  ها  پارک  برسر  چه  فاروج  شهرداری 
بین  از  حــال  در  ســوزی  آتــش  از  کوهستان  پــارک 

رفتن است و پارک وحدت از بی آبی.
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اعتبارات  میلیاردی   5۰ افــزایــش  محمدی- 
اشتغال زایی مددجویان استان به واسطه کوشش 
جهادی خادمان محرومان در خراسان شمالی به 
دستور »بختیاری«، گزارش عملکرد این نهاد در 
دستاوردهای  همچنین  و  امسال  و  گذشته  سال 
امام  امداد  کمیته  رئیس  »بختیاری«  اخیر  سفیر 
خمینی )ره( به استان، طرح های حمایتی کمیته 
و  جهیزیه  تامین  از  استان  مددجویان  از  امداد 
کمک به رفع سوء تغذیه کودکان گرفته تا ساخت 
مسکن و اشتغال پایدار روستایی و توانمندسازی 
کمیته  مدیرکل  سخنان  مهم ترین  از  خانوارها 
در  شمالی  خــراســان  خمینی)ره(  ــام  ام امـــداد 
»خراسان«  استانی  های  روزنامه  سردبیر  دیدار  
بود، البته مدیر کل از چالشی که با یک مدیر در 
گفت  سخن  نیز  داشت  پل  زیر  متکدی  خصوص 

که در همان اتاق هم اندیشی باقی ماند.  
 

»الهی راد« در این دیدار هر چند از برخی محدودیت 
نکته  این  به  ولی  آورد  میان  به  سخن  اعتباری  های 
نیک  و  خیران  مشارکت  لطف  به  که  کرد  اشــاره  هم 
اندیشان، کمک ها و حمایت از نیازمندان و محرومان 
افزایش یافته است.وی به گوشه ای از اقدامات انجام 
شده برای مددجویان استان در سال گذشته اشاره و 
اعالم کرد: سال گذشته به  هزار و 4۰4 زوج جهیزیه 
داده شد و با وجود محدودیت های اعتباری، بخشی 
از نیازهای دانش آموزان از محل کمک های مردمی 
تامین و به تمام دانش آموزان تحت پوشش بسته های 

آموزشی اهدا شده است.
وی ادامه داد: به 4 هزار و ۳45 کودک تحت پوشش 
صورت  در  که  اســت  شــده  هایی  کمک  تحت  غیر  و 
ها  آن  برای  مشکل  ایجاد  احتمال  نکردن  رسیدگی 
حمایت  طرح  اجرای  کرد:  تصریح  داشــت.وی  وجود 
واگذار  امداد  کمیته  به  امسال  طی  شیرده  مادران  از 
و  انسانی  نیروی  محدودیت  وجــود  با  و  اســت  شــده 
خانواده  به  فرهنگی  های  آموزش  حوزه  در  اعتباری 
و  شد  آموزشی  و  فرهنگی  مسائل  به  خاصی  توجه  ها 
به اردوی زیارتی  از طرفی ۸21 جوان و بزرگ سال 

اعزام شدند.
اردوی  به  نیز  نفر   ۸۸۰ و  هزار   ۳ که  این  بیان  با  وی 
ادامه  شدند،  اعزام  مشهد  و  قم  مقصد  به  خانوادگی 
و  هــزار   4 بــرای  ها  خانواده  آمــوزش  های  دوره  داد: 
765 نفر و دوره درک و فهم قرآن برای 12 هزار نفر 

)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  شد.مدیر  برگزار 
هم  مستضعفان  جبهه  قرارگاه  جدید  طرح  به  استان 
که از سال گذشته آغاز شده است، اشاره کرد و افزود: 
فرهنگی  کمک  کنیم  مــی  تــالش  خصوص  ایــن  در 
نیازمندان و خانواده های تحت  دستگاه ها به سمت 
پوشش سوق داده شود.»الهی راد« به بخش هایی از 
جمله  از  امسال  مبارک  ماه  در  شده  اجرا  های  طرح 
اشاره  هم  مهدوی  اطعام  طرح  و  مواسات  رزمایش 
فرمایش  به  لبیک  با  امسال  مبارک  ماه  افزود:  و  کرد 
اتفاقات  مواسات  قرارگاه  در  انقالب،  رهبر  حکیمانه 
داشتند  خوبی  همدلی  ها  دستگاه  و  افتاد  مبارکی 
و  ها  سازمان  حضور  با  و  شد  حاصل  خوبی  نتایج  که 
نهادهای مختلف از جمله سپاه، ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( و با محوریت نماینده ولی فقیه در استان در 
یک  هر  غذایی  بسته  هزار   ۳1 امداد  کمیته  مجموعه 
نیازمندان  بین  و  تامین  تومان  هزار   2۰۰ ارزش  به 

توزیع شد.
مبارک  ماه  ایام  در  مهدوی  طرح  قالب  در  گفت:  وی 
ــذای گــرم بین  ــزار پــرس غ رمــضــان امــســال 24۰ ه
با  البته  و  پوشش  تحت  هــای  خــانــواده  و  نیازمندان 

همکاری گروه های جهادی توزیع شد.
»الهی راد« همچنین درخصوص طرح اشتغال پایدار 
کرد:  ابراز  نیز  ها  خانواده  توانمندسازی  و  روستایی 
میلیارد   14۳ نیز   ۹۸ سال  در  حوزه  این  اعتبارات 
شغلی  فرصت   4۰۰ و  هــزار   ۳ حــدود  که  بود  تومان 

ایجاد شد و خراسان شمالی رتبه نخست را در جذب 
اعتبارات این حوزه در کشور به خود اختصاص داد.

پرورش  و  دارویی  گیاهان  قالیبافی،  نوغانداری،  وی 
دام و طیور را از جمله مشاغل ایجاد شده، نام برد. 

با  و  زد  گریزی  نیز  مددجویان  مسکن  حــوزه  به  وی 
اشاره به سفر »فتاح« رئیس پیشین کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در اواخر سال ۹7 به استان ابراز کرد: در 
آن سفر ساخت 7۰۰ مسکن برای مددجویان )5۰۰ 

واحد روستایی و 2۰۰ واحد شهری( مقرر شد.
خرابی  و  سیل  وقــوع  بــاران،  بــارش  به  ــاره  اش با  وی 
افزود:   ۹۸ سال  اوایل  در  استان  مددجویان  منازل 
استان،  در   ۹۸ سال  اوایل  سیل  وقوع  و  بارندگی  در 
منازل ۳ هزار و 4۰۰ خانواده مددجویان دچار آسیب 
هزار   5 تعمیر  و  ساخت  مجموع  در  آن  از  پس  و  شد 
شده  انجام  استان  مددجویان  برای  مسکونی  واحد 
است و در سفر اخیر »بختیاری« به استان نیز مقرر شد 
ها  دستگاه  سهم  امیدواریم  و  ساخته  مسکن  هزار   5
در این طرح بزرگ و خداپسندانه مشخص و عملیات 
انجام  اقدامات  خصوص  در  راد«  شود.»الهی  شروع 
شده در حوزه مشارکت های مردمی از وجود 6 هزار 
یتیم در استان خبر داد که در قالب طرح اکرام ایتام 
و محسنین کمک ها و حمایت هایی از آنان می شود 
ابراز کرد: در مجموع 76 میلیارد تومان به صورت  و 
مشارکت  و  نیکوکاران  و  خیران  سوی  از  کاال  و  نقد 
که  این  بیان  با  ــت.وی  اس شده  کمک  مردمی  های 

صندوق امداد والیت از بدو تاسیس در استان تاکنون 
ادامه  است،  داشته  نیازمندان  برای  فراوانی  برکات 
به  تسهیالت  فقره   64۸ و  هزار   7 گذشته  سال  داد: 
نیازمندان از جمله وام کارگشایی و اشتغال و افرادی 
شد.وی  اعطا  بودند،  شده  مشکل  دچار  سیل  در  که 
روستایی  پایدار  اشتغال  اعتبارات  افزایش  همچنین 
تومان،  میلیارد   17۰ به   12۳ از  استان  عشایری  و 
کلنگ  مددجوها،  برای  مسکونی  واحد   6۰۰ افتتاح 
برای  ریزی  برنامه  و  دیگر  مسکونی  واحد   5۰۰ زنی 
جمله  از  را  مسکن  از  استان  نیازمندان  نیازی  بی 
کمیته  رئیس  »بختیاری«  اخیر  سفر  دستاوردهای 
امداد امام خمینی)ره( به استان نام برد.به گفته مدیر 
 254 از  استان،  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل 
هزار و 747 خانوار استان، 52 هزار و 1۹۸ خانوار 
تحت پوشش کمیته امداد هستند که به تعبیری 2۰ 
درصد خانوار و 11 درصد نفرات استان را شامل می 
شود.»الهی راد« با بیان این که از مددجوهای کمیته 
امداد ۳2 هزار و 215 خانوار روستایی و 2۰ هزار و 
۹۸۳ خانوار هم شهری هستند، تصریح کرد: از نظر 
جنسیتی به 62 هزار و ۳77 خانم و ۳5 هزار و 7۹1 
خمینی)ره(  امام  امــداد  کمیته  پوشش  تحت  که  آقا 
استان هستند، خدمات ارائه می شود.به گفته وی، 6 
هزار و 7۸۰ دانشجو و طلبه استان نیز تحت پوشش 
خوب  خدمات  از  همچنین  هستند.وی  امداد  کمیته 
روزنامه »خراسان شمالی« در استان در جهت توجه به 
مشکالت  انعکاس  همچنین  و  نیازمندان  و  محرومان 
آنان تقدیر کرد.سردبیر روزنامه های استانی خراسان 
نیز کمیته امداد امام خمینی )ره( را به عنوان نهادی 
انقالبی و یاور نیازمندان دانست که از زمان تاسیس 
»ولی  ــالم  االس دارد.حــجــت  خوبی  کارنامه  تاکنون 
و  فرهنگی  موسسه  ای  رسانه  های  ظرفیت  از  زاده« 
فعالیت  به  و  آورد  میان  به  سخن  نیز  خراسان  هنری 
شمالی«  »خراسان  روزنامه  رویکرد  و  مختلف  های 
و  محرومان  مشکالت  و  نیازها  انعکاس  خصوص  در 
برطرف  برای  ای  رسانه  مستمر  پیگیری  و  نیازمندان 
شدن این مسائل و مشکالت اشاره کرد. وی همچنین 
این  ای  رســانــه  گسترده  فعالیت  خصوص  ایــن  در 
روزنامه در زمینه برطرف شدن مشکالت زلزله زدگان 
استان به ویژه در نقاط محروم را مورد اشاره قرار داد.

به  خراسان  استانی  های  روزنامه  سردبیر  پایان  در 
»#من_ عنوان  با  محسنین  و  ایتام  از  حمایت  پویش 

یک_حامی ام« پیوست.

کوشش های جهادی خادمان محرومان استان باعث دستور فوق العاده »بختیاری« شد: 

افزایش ۵۰ میلیاردی اعتبارات اشتغال زایی مددجویان استان
خبری از آقای مدیر کل که فقط  در اتاق هم اندیشی باقی ماند

یک نماینده مجلس:

۳ پروژه جاده ای در اولویت وزارت کشور قرار گرفت

تکریم و معارفه رئیس جدید 
سازمان قضایی نیروهای 

مسلح استان

رئیس  معارفه  و  تکریم  مراسم  آگاهی-  محمد 
شمالی  خراسان  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان 

روز گذشته برگزار شد.
قضایی  ســازمــان  رئیس  ما  خبرنگار  گــزارش   به 
این  بیان  با  مراسم  این  در  کشور  مسلح  نیروهای 
تنها  و  جناح بندی  گونه  هر  از  جدا  مسئوالن  که 
مردم  به  باید  دینی  و  قرآنی  آموزه های  اساس  بر 
خدمت کنند، افزود: تفرقه بین مسلمانان در قرآن 
و آموزه های دینی به شدت نکوهیده شده است و 
به همین دلیل باید با وحدت و یکدلی به فکر رفع 
»بهرامی«،  االســالم  حجت  بود.  جامعه  مشکالت 
نشان  را  کرونا  ایــام  در  مــردم  خیرخواهانه  کمک 
و  دانــســت  ملت  آحــاد  انسجام  و  وحــدت  دهــنــده 
تصریح کرد: با همدلی می توان با امکانات موجود 

کشور را به بهترین شکل اداره کرد.
استاندار خراسان شمالی نیز در این مراسم از قوه 
قضاییه به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت یاد 
نقش  ها  بخش  تمام  در  قضاییه  قوه  گفت:  و  کرد 
گذاری  قانون  از  حرف  توان  نمی  زیرا  دارد  موثری 

زد و از نقش موثر قوه قضاییه غافل شد.
و  افــزایــی  هــم  همراهی،  داد:  ادامـــه  »شجاعی« 
یکدیگر  با  مختلف  قوای  های  داشته  در  مشارکت 
جمع شده است تا فرمایشات مقام معظم رهبری و 
کرد:  تصریح  وی  یابد.  تحقق  مسئوالن  های  وعده 
تمام ارکان حاکمیت به ویژه سیستم قضایی استان 
نگاه  این  با  و  دارند  خدمتگزاری  از  درستی  درک 
انتظامی، قضایی، امنیتی و اقتصادی توانسته ایم 
آبروی  کار  این  ماحصل  و  کنیم  حل  را  مشکالت 

استان شده است.
شمالی  خراسان  از  کــرد:  خاطرنشان  استاندار 
که  شود  می  یاد  استانی  عنوان  به  ملی  سطح  در 
امر  این  و  کند  مدیریت  را  خود  تنهایی  به  توانسته 
تمام  بلوغ  و  هوشمندی  همراهی،  دهنده  نشان 

مدیران است تا شرمنده مردم نشویم.
شاهد  بــوده  بیشتر  ها  نداشته  جا  هر  گفت:  وی 
ویرانی بوده ایم اما این موضوع در خراسان شمالی 

صدق نمی کند که ثمره انسجام مدیران است.
های  هدایت  با  امیدواریم  اظهارکرد:  شجاعی 
مسئوالن  عنوان  به  بتوانیم  رهبری  معظم  مقام 
است،  استان  ایــن  ــردم  م نیاز  که  را  چه  آن  نظام 
رئیس  »جعفری«  االسالم  حجت  ببخشیم.  تحقق 
تفاوت  گفت:  شمالی  خراسان  دادگستری  کل 
مسلح  نیروهای  با  ما  مسلح  نیروهای  که  آشکاری 
است  عمیقی  باورهای  و  اعتقادات  در  دارند  دنیا 
که از نگاه به مذهب، اخالق و دین نشأت گرفته و 
این موضوع باعث شده است ما امروز از یک اقتدار 
رئیس  یاران«  محمد  »مسلم  باشیم.   برخوردار  باال 
نیروهای مسلح استان پس  جدید سازمان قضایی 
وقوع  از  پیشگیری  خود،  معارفه  مراسم  انجام  از 
سرلوحه  خود  پیشین  های  سمت  همچون  را  جرم 
افــزود:  و  کرد  بیان  جدید  پست  در  هایش  برنامه 
اعتقاد دارم با برنامه ریزی مناسب برای  پیشگیری 
جامعه  در  جرم  وقوع  کمترین  شاهد  جرم  وقوع  از 
»علیرضا  ســردار  بــود.  خواهیم  مسلح  نیروهای  و 
نیز  شمالی  خراسان  انتظامی  فرمانده  مظاهری« 
ایجاد  پایداری  امنیت  استان  در  که  این  بیان  با 
تالش  نتیجه  وضعیت  این  اظهارکرد:  است،  شده 
هم  و  همدلی  مسلح،  نیروهای  و  ها  دستگاه  تمام 
ما  خبرنگار  اســت.گــزارش  بــوده  آنــان  بین  راهــی 
حاکی است، در پایان این مراسم از زحمات »علی 
نیروهای  قضایی  سازمان  سابق  رئیس  ناصری« 
محمد  »مسلم  و  تقدیر  شمالی  خراسان  در  مسلح 
رئیس  عنوان  به  قضاییه  قوه  رئیس  حکم  با  یاران« 

جدید این سازمان معرفی شد.

مرغ  18 هزار تومان
شیری- قیمت مرغ با افزایش هزار و 7۰۰ تومان در 
هر کیلو نسبت به دوشنبه به 1۸ هزار تومان رسید.

رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صمت خراسان 
شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما 
افزود: با توجه به این که قیمت مرغ در ستاد تنظیم 
درصد   5 فلورانس  با  تومان  هــزار   15 کشور  ــازار  ب
تعیین شده است، در خراسان شمالی باید هر کیلو 
مرغ 15 هزار و 75۰ تومان به دست مصرف کننده 
در  بازار  تنظیم  قیمت  برای  افزود:  برسد.»وحیدی« 
استان مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی تأمین مرغ با 
نرخ مصوب و برعهده سازمان جهادکشاورزی است.

دوشنبه  مرغ  کیلو  هر  که  حالی  در  اظهارکرد:  وی 
گذشته  روز  شد  می  عرضه  تومان  و ۳۰۰  هزار   16
)سه شنبه( به یک باره به 1۸ هزار تومان رسید.وی 
خاطرنشان کرد: قیمت مصوب مرغ زنده 1۰ هزار 
تومان است که اگر با این قیمت تأمین شود، کسبه 

برای عرضه مرغ با نرخ مصوب مشکلی ندارند.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

تظاهرات در بجنورد به 
طرفداری از آیت ا... خمینی

 15 که   ۸5۳7 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رســیــد،  چــاپ  بــه   1۳57 آبـــان 
به  بــجــنــورد  در  تــظــاهــرات  از   2 صفحه  در 
داده  خبر  خمینی  ا...  ــت  آی از  ــداری  ــرف ط
از  »پیش  خوانیم:  می  مطلب  این  در  اســت. 
شهرستان  اهالی  از  نفر  هــزاران  دیــروز  ظهر 
انداختند  براه  این شهر تظاهراتی  بجنورد در 
آیت  حــضــرت  از  بــطــرفــداری  شــعــارهــایــی  و 
در  تظاهرکنندگان  دادنــد.  می  خمینی  ا... 
حالیکه پالکاردهایی در دست داشتند به راه 
این شهر پرداختند و  پیمائی در خیابان های 
آمدند.  گرد  میدان  در  سپس  تظاهرکنندگان 
در  سخنانی  روحانیون  از  یکی  محل  این  در 
ایراد کرد. بعدازظهر  زمینه حکومت اسالمی 
فرهنگیان،  روحانیان،  اصناف،  کلیه  شنبه 
در  مردم  مختلف  های  گروه  و  آمــوزان  دانش 
خیابان های این شهر به راه پیمائی پرداختند 
نماز  شهر  ایــن  جــامــع  مسجد  در  سپس  و 

جماعت بجای آوردند.«

گزارش جلسه  حرف مردم    

خبر 

اخبار

 تشدید نظارت های کرونایی در فاروج

میم پرور- از امروز در راستای پیشگیری از شیوع کرونا نظارت ها در فاروج تشدید می شود.»مسعود صادق 
تیتکانلو« فرماندار فاروج با بیان این مطلب در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران این شهرستان افزود: با توجه به وضعیت بسیار نامناسب شهرستان در خصوص ویروس کرونا از این پس 
به طور مجدد تیم نظارت هر روز صبح باید قبل از امتحان بازرسی در فرمانداری حضور داشته باشد و در پایان 

روز گزارش فعالیت روزانه خود را ارائه دهد. 

حلقه عروسی در جشن رضوی
پیوند  شوقان   در  مسجدی  جــوان  زوج  عقد  مراسم  با  شمالی  خراسان  به  رضــوی  خــدام  سفر  روز   دومین 
بارگاه  زیر سایه پرچم متبرک   و  با حضور خدام آستان قدس رضوی   خورد. مراسم عقد زوج جوان مسجدی 
ملکوتی ثامن الحجج)ع( در مسجد فاطمه الزهرا)س( شوقان برگزار شد. به گفته »هاجر السادات هاشمی«، 
مدیر کانون فرهنگی و هنری رأفت شوقان، این محفل زیبا و سراسر معنوی و ساده با هدف ترویج آموزه های 
دینی، ازدواج آسان و انس عمومی مردم با مسجد و فعالیت های آن طراحی و برنامه ریزی شد. خطبه عقد این 
زوج توسط حجت االسالم »هادی معصومی«، امام جمعه شوقان جاری شد و مراسم با اقامه نماز مغرب و عشا 

همراه بود.
 کاروان زیر سایه خورشید در شوقان عالوه بر این مراسم، دیدار با امام جمعه، غبار روبی مزار شهدا، حضور در 
جشن تکلیف دختران، عیادت از بیمار جوان از اهالی این شهر و تقدیر از نانوای خیر را در برنامه داشت  و با 

مداحی و پرچم گردانی عطر حرم رضوی را به مشام مشتاقان رساند.
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پیراهن با مارک 
گران فروشی

 به دلیل کمبود 
پارچه در 

بازار تهران، 
نساجی ها، 

پارچه ها را به 
تولیدکنندگانی 

که وجه نقد 
پرداخت می 
کنند تحویل 

می دهند و 
تولیدکنندگانی 

که توان مالی 
کمتری دارند 

نمی توانند 
پارچه به 

میزان نیاز 
تهیه کنند

شیری

ها،  تحریم  دلیل  به  شود  می  تصور  که  حالی   در 
پوشاک  همچنان  اما  نداریم  قاچاق  و  واردات 
های  فروشگاه  در  خارجی  برندهای  با  قاچاق 
اظهار  فروشندگان  و  شــود  مــی  ــده  دی مختلف 
داخل  نیاز  پاسخگوی  کشور  تولیدات  کنند  می 
هم  قاچاق  و  واردات  اگر  دلیل  همین  به  نیست، 
برابری  چند  افزایش  پوشاک  قیمت  نشود  انجام 

خواهد داشت.
خرید  برای  که  شهروندان  از  یکی  »محمودی« 
یک مانتو با برند خارجی 600 هزار تومان هزینه 
 500 تا   300 اجناس  گوید:  می  اســت،  کــرده 
مناسبی  کیفیت  ها،  فروشگاه  در  تومانی  هزار 
کیفیت  با  پوشاک  بتوانیم  که  این  برای  و  ندارند 
باال  های  هزینه  پرداخت  به  ناگزیر  کنیم  تهیه 

هستیم.

ابتدا  همان  از  که  ایــن  با  کند:  می  اظهار  وی 
تصمیم به خرید پوشاک ایرانی داشتم اما متوجه 
از  تر  گران  حتی  ایرانی  کیفیت  با  اجناس  شدم 
ترجیح  دلیل  همین  به  اســت  خارجی  اجناس 

دادم پوشاک خارجی تهیه کنم.
یکی دیگر از شهروندان نیز در این باره می گوید: 
تاکنون تصور می کردم لباس های گران موجود 
اما  هستند  خارجی  برند  دارای  ها  فروشگاه  در 
متوجه  شان  کیفیت  و  ها  قیمت  بررسی  از  پس 
شدم اجناس ایرانی حتی از اجناس خارجی هم 

گران تر هستند.
وی اضافه می کند: در حالی که اجناس خارجی 
ایرانی  اما قیمت اجناس  طرفدار بیشتری دارد، 
حتی از اجناس خارجی هم گران تر است و این 
شرایط باعث می شود استقبال از اجناس ایرانی 
کمتر و استقبال از اجناس خارجی که متناسب با 

جیب شهروندان است، بیشتر شود.

وی اظهار می کند: در حالی که امسال به عنوان 
سال جهش تولید نام گذاری شده است، به جای 
قاچاق  باشد،  مهیا  تولید  بــرای  شرایط  که  این 
پوشاک به یک معضل اساسی تبدیل شده است.

پوشاک  گرانی  دلیل  وقتی  کند:  می  اضافه  وی 
ایرانی را از فروشندگان جویا می شویم اظهار می 
بازار  کنند که اگر همان اجناس خارجی هم در 
افزایش  برابر  چند  ایرانی  اجناس  قیمت  نباشد، 

می یابد.
نیز می گوید: در حالی  از شهروندان  یکی دیگر 
که همواره توصیه می شود کاالی ایرانی استفاده 
با  و  نــدارد  ثبات  ایرانی  پوشاک  قیمت  اما  شود 
شبه  یــک  هــم  پــوشــاک  قیمت  دالر،  نــرخ  تغییر 

افزایش می یابد.
بــرخــی  ــی  ــاه ــد: گ ــن ک مـــی  ــان  ــش ــرن ــاط وی خ
فروشندگان اجناس ایرانی مدعی می شوند که 
با قیمت های  برندهای خارجی معتبر هستند و 
بسیار باالیی آن ها را می فروشند که الزم است 
داشته  بــازار  در  جدی  نظارت  اندرکاران  دست 

باشند.  
این که  بیان  با  از فروشندگان  این میان یکی  در 
در  پارچه  کمبود  داخــل،  پوشاک  اصلی  مشکل 
به  پارچه  تولید  اگر  افزاید:  می  هاست،  نساجی 
میزان کافی داشته باشیم یا واردات پارچه انجام 
مشکلی  گونه  هیچ  پوشاک  تولید  بــرای  شــود، 

نخواهیم داشت.
پارچه  کمبود  دلیل  به  افــزایــد:  می  »امینیان« 
به  را  هــا  پــارچــه  ــا،  ه نساجی  تــهــران،  بـــازار  در 
کنند  می  پرداخت  نقد  وجه  که  تولیدکنندگانی 
تحویل می دهند و تولیدکنندگانی که توان مالی 
نیاز  میزان  به  پارچه  توانند  نمی  دارند  کمتری 

تهیه کنند.
ــازار،  ب در  کمبود  با  کند:  می  خاطرنشان  وی 
به  شود  می  تر  گــران  نیز  ایرانی  پوشاک  قیمت 
جنس  یک  شــده  تمام  قیمت  گاهی  که  طــوری 
از قیمت اجناس خارجی هم گران  تولید داخل 

تر می شود.
کمبود  و  انــرژی  های  حامل  قیمت  افزایش  وی 
قیمت  افزایش  در  مؤثر  عوامل  جمله  از  را  پارچه 
قاچاق  و  واردات  افــزایــش  و  داخــلــی  پــوشــاک 

هزینه  که  حالی  در  دهــد:  می  ادامــه  و  می داند 
حامل های انرژی یک واحد تولیدی یک میلیون 
و 200 هزار تومان بود اکنون به 4 میلیون تومان 

افزایش یافته است.
تولیدات  میزان  افزایش  کند:  می  اضافه  وی 
کشور  در  اما  شود  می  بازار  شدن  رقابتی  باعث 
ما  بسیاری از نساجی ها، پارچه ها را انبار و فقط 
به افرادی که وجه نقد پرداخت می کنند پارچه 
می دهند در حالی که در کشور ترکیه پوشاک را 
این عوامل  و  با وعده 45 روزه تحویل می دهند 
ها  آن  قیمت  کاهش  و  واردات  افــزایــش  باعث 

نسبت به اجناس ایرانی می شود.
یکی دیگر از پوشاک فروشان نیز می گوید: با این 
به  وابسته  و  وارداتــی  خارجی  اجناس  عمده  که 
نرخ ارز هستند اما قیمت آن ها از اجناس داخلی 

که ربطی به دالر ندارند ارزان تر هستند.
واحدهای  تعداد  اگر  کند:  می  اظهار  »محمدی« 
بر  عالوه  یابد،  افزایش  پوشاک  تولید  و  نساجی 
می  هم  زایــی  اشتغال  باعث  ها،  قیمت  کاهش 
نشده  تــالش  زمینه  ایــن  در  متأسفانه  امــا  شــود 
طی  چند  هر  کند:  می  خاطرنشان  اســـت.وی 
سال های اخیر در ظاهر از میزان پوشاک قاچاق 
می  نشان  موجود  شرایط  اما  است  شده  کاسته 
داده  ظاهر  تغییر  فقط  قاچاق  پوشاک  که  دهد 
است و همچنان در رقابت با تولیدات داخلی هر 

روز گران تر می شود.
در این میان یکی از کارشناسان بازار می گوید: 
به  را  مشکالت  توپ  دولتی،  انــدرکــاران  دست 
خواستار  و  انــدازنــد  می  تولیدکنندگان  زمین 
تغییر مسیر آن ها هستند در حالی که اگر کیفیت 
تولیدکنندگان  اعتبار  یابد،  کاهش  تولیدات 
از بین می رود و دوباره اجناس خارجی  داخلی 

و قاچاق در رأس انتخاب مردم قرار می گیرند.
وی که تمایلی به ذکر نام خود ندارد، می گوید: 
شان  اندک  تولیدات  ها  نساجی  که  شرایطی  در 
را انبار می کنند و فقط در قبال وجه نقد تحویل 
موجود  شرایط  از  هم  تولیدکنندگان  دهند،  می 
مشکالت  بانکی،  سود  نرخ  بــودن  باال  همچون 
واردات مواد اولیه، جا به جایی پول و نوسان نرخ 

ارز ناراضی هستند.

گزارش خبری 

خبر 

نوسان عجیب بازار آهن آالت

یک مسئول خبر داد:

خرید تضمینی 15۰۰ تن گندم در استان

شیری- بررسی ها نشان می دهد طی یک هفته 
آهن  قیمت  در  عجیبی  بسیار  نوسانات  گذشته 
آالت وجود داشته است اما در هفته جاری پس از 
افزایش قیمت های باال، باالخره قیمت میلگرد به 
ثبات رسیده و با این وجود بازار وارد رکود جدیدی 
شده است.به هر حال این روزها بازار آهن آالت در 
شرایط خوبی به سر نمی برد و وضعیت به گونه ای 
برای  راحتی  به  تواند  نمی  متقاضی  یک  که  است 
این  که  کند.این  ریــزی  برنامه  ســازی  ساختمان 
وضعیت تا کجا ادامه دارد؟ سؤالی است که برای 
عمده متقاضیان و فروشندگان پیش آمده است و 
از  یکی  باره  همین  نیست.در  پاسخگو  هم  کسی 
خبرنگار  به  بجنورد  فروشان  آهن  اتحادیه  اعضای 
ما گفت: هفته پیش قیمت آهن آالت ترمز بریده و 
همچنان افزایشی بود به طوری که طی یک هفته 
تومان   8140 به  تومان   7140 از  میلگرد  قیمت 
با  جاری  هفته  در  افزود:  حصاری«  رسید.»دالور 
ثبات قیمت میلگرد، بازار وارد رکود جدیدی شده 
است و مشتری و فروشنده هردو به انتظار نشسته 
اند و هیچ خرید و فروشی انجام نمی دهند و فقط 
به  هستند،  کار  اتمام  به  مجبور  که  اندکی  تعداد 
خاطرنشان  کنند.وی  می  خرید  نیازشان  انــدازه 
می  انجام  فروش  پیش  و  خرید  پیش  گاهی  کرد: 
شود اما وقتی قیمت یک باره نوسانی می شود تمام 
برنامه ریزی ها و قراردادهای منعقد شده منحل و 
بازار  در  هم  سیمان  شود.قیمت  می  ساز  مشکل 
آهن آالت تأثیر می گذارد. اگر در مجموع با 100  
میلیون تومان بتوانیم یک ساختمان را بسازیم یک 
دفعه قیمت باال می رود و با توجه به بودجه ای که 
در نظر گرفته ایم، کم می آوریم و از کار می مانیم. 
نوسان قیمت ها برنامه های ساختمان سازی را با 

مشکل همراه می کند. اصل بازار به ثبات آن است 
اما پیش خرید و پیش فروش می کنیم، یک دفعه 
قیمت ها باال می رود، توافق های قبل به هم می 
بیشتری  مبالغ  و  ریزی  برنامه  دوباره  باید  و  خورد 
پرداخت شود و با همان میزان موجودی نمی توان 
که  این  بیان  با  داد.وی  ادامه  را  سازی  ساختمان 
افزود:  دارد،  بستگی  دالر  نرخ  به  آالت  آهن  نرخ 
با توجه به این که مصرف داخل 17 میلیون تن و 
تولید کشور 27 میلیون تن است نباید مشکلی در 
شیوع  دلیل  به  اما  باشیم  داشته  آالت  آهن  میزان 
ویروس کرونا و بسته شدن مرزها با مشکل گرانی 
آهن  اتحادیه  رئیس  ــدی«  ــم.»اس ای شــده  مواجه 
روزها  این  گفت:  باره  این  در  نیز  بجنورد  فروشان 
بازار آهن آالت نسبت به هفته گذشته تقریبًا روال 
های  نشیب  و  فــراز  از  خبری  دیگر  و  دارد  عــادی 

قیمتی هفته گذشته نیست.

توسط  گندم  تضمینی  خرید  تن   1500 شیری- 
شبکه تعاون روستایی در استان انجام شد.

مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی با بیان این 
محصول  تولید  از  حمایت  منظور  به  افزود:  مطلب 
خرید  مرکز   15 کشاورزان،  حال  رفاه  و  داخلی 
به  روستایی  ــای  ه تعاونی  شبکه  توسط  گندم 
از  عنوان مباشر شرکت غله آمادگی تحویل گندم 

کشاورزان را دارند.
تاکنون  خرید  ــاز  آغ ــان  زم از  گفت:  »رمــضــانــی« 
1515 تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان 
خریداری شده است.وی همچنین افزود: با تجهیز 

 731 و  ــزار  ه  2 خـــرداد   21 از  خــریــد،  مرکز   7
تضمینی  شکل  به  کــشــاورزان  از  کلزا  کیلوگرم 
کارخانه  به  کیلوگرم   12 و  هــزار   2 و  خــریــداری 

روغن کشی ارسال شده است.
نظام  در  تعامل  ایجاد  تولیدکننده،  از  حمایت  وی 
تولید، جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی 
از  را  خوداتکایی  و  روغنی  دانــه  تولید  افزایش  و 
روغنی  هــای  ــه  دان تضمینی  خرید  مهم  اهــداف 

اعالم کرد.
وی میانگین قیمت خرید کلزا در استان را به ازای 

هر کیلوگرم 46 هزار و 602 ریال ذکر کرد.

با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان و نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛

آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۴ پروژه آب رسانی شیروان 
دیروز  صبح  حشمتی-  جــواد  شیروان/ 

ساقی«  »غالمحسین  مهندس  حضور  با 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان، 

شیروان  ــردم  م نماینده  »جــدی«  دکتر 

از  جمعی  و  اسالمی  ــورای  ش مجلس  در 

افتتاح  شهرستانی،  و  استانی  مسئوالن 

عملیات  ــاز  آغـ و  آبــرســانــی  پـــروژه  ــک  ی

انجام  شیروان  در  دیگر  پروژه   ۳ اجرایی 

فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  .مدیر  شد 

استان در حاشیه این مراسم گفت: یکی 

مهم  اصل  یک  عنوان  به  که  اهدافی  از 

گرفته  قــرار  شرکت  ایــن  کــار  دستور  در 

و  روستاها  در  ویژه  به  آبی  مشکالت  رفع 

است.مهندس  مربوطه  های  تنش  کاهش 

»ساقی« با بیان این که با افتتاح یک پروژه 

آغاز عملیات اجرایی ۳ پروژه دیگر در  و 

شهرستان شیروان در مجموع ۹5 هزار و 

۸۶۳ نفر از مردم این شهرستان از نعمت 

ها  پــروژه  این  با  مرتبط  پایدار  شرب  آب 

افزود: پروژه بزرگ  بهره مند می شوند، 

آبرسانی به مجتمع تکمران که 15 روستا 

از  و بیش  را پوشش می دهد  و یک شهر 

مند  بهره  پایدار  شرب  آب  از  نفر  هزار   ۶

تصریح  ــد.وی  ش زنــی  کلنگ  شوند  می 

حفر  و  اجرایی  عملیات  همچنین  کــرد: 

آب  چاه  حلقه  یک  پمپاژ  و  ــذاری  گ لوله 

رضاآباد  روستایی   ۷ مجتمع  در  شــرب 

شرقی با جمعیت برخوردار ۲ هزار ۶۶۷ 

پهنه   ۷ شماره  چاه  حفاری  پــروژه  و  نفر 

رویکرد  ادامــه  در  شیروان  شهر  جنوبی 

سطحی  آب  میزان  با  متناسب  آب  تامین 

شد.مهندس  آغاز  زیرزمینی  آب  محل  از 

آبرسانی  پروژه  همچنین  افزود:  »ساقی« 

با  نیز  منصوران  روستای  و  زیــارت  شهر 

نفر   ۲4۰ و  هــزار   4 بــرخــوردار  جمعیت 

اجرای  و  چاه  حلقه  یک  تجهیز  و  حفر  با 

بهره  به  متر   1۳5۰ طول  به  انتقال  خط 

برداری رسید و مردم از نعمت آب شرب 

کرد:  تاکید  .وی  شدند  برخوردار  پایدار 

جلوگیری  و  آب  منابع  حفظ  منظور  به 

جویی  صرفه  ــی،  آب هــای  تنش  ایجاد  از 

مصارف  در  آب  از  نکردن  استفاده  و  آب 

و  صیفی  مانند  بهداشت  و  شرب  از  غیر 

سبزی کاری و آبیاری درخت و... باید مد 

مشکالت  دچار  تا  گیرد  قرار  عموم  نظر 

احتمالی نشویم.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای 

ها  برنامه  ــن   ای حاشیه  در  هم  اسالمی 

گفت: حفظ منابع آبی به عنوان یک اصل 

مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

ــا بــیــان ایــن کــه پــروژه  دکــتــر »جـــدی« ب

در  فاضالب  و  زمینهآب  در  خوبی  های 

است  انجام  حال  در  شیروان  شهرستان 

ورود  اظهارکرد:  دارد،  تقدیر  جای  که 

آوری   جمع  ــروژه  پـ بــه  خصوصی  بخش 

ضروریات  جــزو  شیروان  شهر  فاضالب 

است و می توان با استفاده از جمع آوری 

و تصفیه فاضالب فرصت و ظرفیت جدید 

ایجاد  منطقه  صنایع  بــرای  آبی  پایدار  و 

کرد.وی با بیان این که پروژه های روز سه 

شیروان  در  استان  فاضالب  و  آب  شنبه 

مشکالت تامین آب بیش از ۹5 هزار نفر 

از مردم شهرستان را برطرف کرد افزود: 

برای  ملی  اعتبارات  پیگیری  بحث  در 

تامین آب شرب روستایی و شهری و رفع 

انجام  را  الزم   اقدامات  مربوطه  مشکالت 

خواهد داد.

ــن کــه ۳5  دکتر »جـــدی« بــا اشـــاره بــه ای

آبی  تنش  دارای  شهرستان  روســتــای 

پایدار  آب  تامین  سند  تدوین  از  هستند 

آب  شرکت  توسط  استان  روستاهای  آب 

را  موضوع  این  و  کرد  تقدیر  فاضالب  و 

نشانه با برنامه بودن این شرکت دانست 

و از مردم برای همراهی های خوبی که در 

اند  داشته  مصرف  الگوی  رعایت  جهت 

تشکر کرد.
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گلخانه 100 هکتاری:
 100 گلخانه  احــداث  خصوص  در  شیروان  فرماندار 
هکتاری شیروان که قرار است 3 سال آینده با سرمایه 
برسد  بـــرداری  بهره  بــه  ملل  مالی  موسسه  گـــذاری 
را  پــروژه  این  اقتصادی  فواید  و  گفت  بسیاری  مطالب 
پروژه  این  زایی  اشتغال  ظرفیت  از  برشمرد؛  یکی  یکی 
در شهرستان تا انتقال دانش فنی کشت گلخانه ای به 

استان. 
احــداث  بــرای  گــذار  سرمایه  ورود  »مــرآتــی«،  گفته  به 
است،  باالیی  بسیار  ظرفیت  که  هکتاری   100 گلخانه 

رویکرد اقتصادی منطقه را تغییر داده است.
گلخانه،  واحد  این  انــدازی  راه  با  که  است  معتقد  وی 
شیروان  وارد  ای  گلخانه  محصوالت  کشت  فنی  دانش 
خواهد شد و بازار فروش محصوالت نیز شکل می گیرد 
آینده در بحث کشاورزی تحول  از طرفی شیروان در  و 

جدی را تجربه خواهد کرد. 
هم  گلخانه  این  برای  آب  انتقال  خط  خصوص  در  وی 
کارگاه  تجهیز  و  آب  انتقال  خط  کیلومتر   6 کرد:  ابراز 
نیز انجام شده و در مرحله تسطیح است و از طرفی به 
شیروان  ای،  گلخانه  های  کشت  به  مردم  ورود  واسطه 

می تواند قطب تولید محصوالت گلخانه ای باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی برای انجام 
شیروان  در  گــذاری  سرمایه  های  شرکت  سوی  از  کار 
وجود دارد، گفت: در ابتدا شرکت هایی آمدند که وثیقه 
الزم و سوابق مالی خوبی نداشتند ولی با توجه به این 
که ما سراغ این شرکت های سرمایه گذاری رفته ایم و 
پیشنهاد اصلی از سوی ما بوده است و پیش از آن بنیه و 
سبقه آن شرکت ها بررسی و استعالمات هم اخذ شده 

است. 
وی در پاسخ به این سوال هم که آیا از اعتبارات استانی 
ابراز  نیز  است  شده  گرفته  نظر  در  ها  پــروژه  این  برای 
از محل  و  باال  پروژه ها  این  کرد: مبالغ سرمایه گذاری 
منابع ملی و صندوق توسعه ملی است و اگر ما استفاده 

نکنیم، استان ها دیگر از آن بهره می برند. 
میلیارد   10۷ که  این  بیان  با  همچنین  وی 

تومان در حوزه توسعه اشتغال روستایی جذب کرده ایم 
اولین  ولــی  بودیم  تخصیص  در  ســوم  رتبه  چند  هر  و 

شهرستان در بحث جذب در استان هستیم. 
وی بـا بیـان ایـن کـه زمیـن ایـن گلخانـه از اراضـی ملـی 
بـوده و نـه زمیـن مـردم که دولت پـس از نرخ کارشناسـی 
شـده بـا شـرایط ویژه بـه سـرمایه گـذار داده اسـت، ادامه 
از  خصـوص  ایـن  در  زیـادی  مسـتقیم  غیـر  سـهم  داد: 
جملـه ورود دانـش فنـی عایـد شـیروان می شـود چـرا که 
بـرای گلخانـه  بایـد بـا شـرکت هـا خـاص رایزنـی شـود و 
بـازار گلخانـه بـازار ویـژه ای هسـت کـه پـای خریدارها به 

منطقـه بـاز مـی شـود. 
آن طور که وی به آن اشاره کرد، با راه اندازی این گلخانه 
و پروژه های سرمایه گذاری، شاهد اثرات مستقیم و غیر 
از طرفی ضرورت دارد در  بود  زیادی خواهیم  مستقیم 

حوزه صنایع پایین دستی هم باید ورود کنیم.  
گلخانه،  این  احــداث  کنار  در  است  قرار  وی،  گفته  به 
با  نیز  واحد  این  سایت  در  گلخانه  کشت  آموزشی  مرکز 
و  شیروان  کشاورزی  دانشگاه  ملل،  موسسه  مشارکت 

موسسه ای هلندی دایر شود.  
به  مشهد  از  تجاری  خط  ــدازی  ان راه  از  همچنین  وی 
محصوالت  ــادرات  صـ ــرای  ب ــارس  ف خلیج  کشورهای 
تواند  می  نیز  شیروان  برای  که  کرد  اشاره  ای  گلخانه 

مفید باشد. 
شده  ایجاد  هــای  حاشیه  به  هم  ای  ــاره  اش البته  وی 
معترض  اهالی  اوایــل  افــزود:  و  کرد  دوین  روستای  در 
بودند که با حضور شهرک صنعتی، مراتع آن ها کاهش 
خواهد یافت و این در حالی است که ماهیت گلخانه با 
دوین  مردم  حال  این  با  و  دارد  تفاوت  قبلی  های  پروژه 
و اشتغال آن ها را درک می کنیم و هرچند مراتع جزو 
منابع ملی و دولت است اما باید منافع مردم دوین دیده 

شود.
بحث  با  شیروان  شرق  منطقه  گرفتاری  به  اشاره  با  وی 
کم آبی ابراز کرد: آن منطقه گرفتار کاهش شدید منابع 
و  شد  خواهند  مشکل  دچار  مدت  دراز  در  و  است  آبی 
چاره ای نیست جز این که به سمت کشت گلخانه بروند 
و این فرصت هست که بین مردم و موسسات این تبادل 

تجربیات اتفاق بیافتد. 
به  از رسانه های استان  از ورود غیر حرفه ای یکی  وی 

این موضوع و دامن زدن به تنش ها انتقاد کرد. 

گاوداری 10 هزار راسی:
های  پــروژه  از  دیگر  یکی  ــی  راس ــزار  ه  10 ــاوداری  گـ
این  فــرمــانــدار  گفته  بــه  کــه  اســت  شــیــروان  اقتصادی 
گذاری  سرمایه  )شرکت  شستا  مشارکت  با  شهرستان، 
شرکت  نمایندگی  بــا  و  اجتماعی(  تامین  ســازمــان 
استان  اقتصاد  به  و  می شود  احداث  اصفهان  گلدشت 

کمک شایانی خواهد کرد. 
و  هکتار   10۷ گــاوداری  این  زمین  »مرآتی«  گفته  به 
که   98 سال  برای  تومانی  میلیارد   400 اعتبارات  با 
امسال تا 500 میلیارد تومان نیز قابل افزایش خواهد 

بود.  
وی با بیان این که شستا یکی از شرکت های با اصالت 
کشور است که رویکردش، افزایش محصوالت دامی با 
حال  در  کرد:  تصریح  است،  مقاومتی  اقتصاد  بر  تکیه 
و  دیوارها  از  بخشی  و  گــاوداری  این  های  سوله  حاضر 
نیز  سوله  اولین  و  شده  انجام  زمین  تسطیح  همچنین 
پایان 99 به بهره برداری خواهد رسید و طی 3 سال به 

ظرفیت 10 هزار راسی می رسد.

مجتمع گردشگری بیگان:
دیگر پروژه سرمایه گذاری و اقتصادی شیروان که قرار 
برسد،  بــرداری  بهره  به  دور  چندان  نه  آینده  در  است 
مجتمع گردشگری بیگان است که سرمایه گذاری آن را 

نیز موسسه ملل بر عهده دارد. 
در این خصوص فرماندار شیروان به این نکته اشاره کرد 
نیز  که پیگیر صنایع تبدیلی هم هستیم و موسسه ملل 

مطالعات اجرای برخی پروژه ها را بر عهده دارد. 
توریستی  دهــکــده  وضعیت  آخــریــن  خصوص  در  وی 
تجاری بیگان هم ابراز کرد که زمین این مجتمع واگذار 

شده است. 

کارخانه قند:
راحتی  به  شد  می  شیروان  فرماندار  های  صحبت  از 
اشتغال  بحث  در  چه  شیروان  کارخانه  نمره  که  فهمید 
و  اجتماعی  هــای  مسئولیت  به  عمل  بحث  در  چه  و 

فرهنگی »قبولی« است.
»مرآتـی« بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه سـایر صنایـع بـه 
ماننـد کارخانـه قنـد، بایـد در بحـث عمـل بـه مسـئولیت 
در  تغییـر  از  و  کننـد  ورود  فرهنگـی  و  اجتماعـی  هـای 
الگـوی کشـت از جملـه افزایـش تولیـد و کاهـش مصرف 
آب در خصـوص کشـت چغنـدر هـم سـخن بـه میـان آورد 
و ابـراز کـرد: کارخانـه قنـد شـیروان بـا اسـتان گلسـتان 
بـرای کشـت قـرارداد دارد و فشـاری بـه منابـع آبـی وارد 

نمـی شـود. 
در  ماه   9 به   3 از  قند  کارخانه  فعالیت  دوره  افزایش 
های  کشت  برای  ریزی  برنامه  خام،  شکر  تصفیه  سال، 
قدمت  چغندرکاران،  مطالبات  پرداخت  فراسرزمینی، 
60 ساله این کارخانه که تصفیه شکر خام و تولید قند از 
چغندر می کند، رسیدن به دوران اوج و شکستن رکورد 
20 ساله خود، سود دهی خوب این کارخانه، عمل به 
مسئولیت های اجتماعی و ساخت چند مدرسه و سهم 
اشتغال ۷00 نفری این کارخانه از دیگر نکاتی بود که 

در این دیدار به آن ها اشاره شد. 
از  و  نینداخت  قلم  از  نیز  را  »بهنوش«  کارخانه  وی 
به  سخن  ــادرات  ص زمینه  در  واحــد  این  های  موفقیت 

میان آورد. 

نیروگاه شیروان: 
مسئولیت  به  شیروان  نیروگاه  نکردن  عمل  از  گالیه 
نکته  دیگر  مــردم  قبال  در  خود  فرهنگی  و  اجتماعی 
»مرآتی«،  گفته  به  شد.  مطرح  دیدار  این  در  که  بود  ای 
اجتماعی  وظایف  به  ها  استان  سایر  در  بزرگ  صنایع 
مدیران  چند  هــر  و  کنند  مــی  عمل  خــود  فرهنگی  و 
اما  دارند  خوبی  همراهی  شیروان  نیروگاه  شهرستانی 

این گالیه به مدیران ملی این نیروگاه وارد است. 

بستر سازی برای احساس امنیت 
سرمایه گذار

»باید مسیرهای جدید برای توسعه ایجاد کنیم و اتفاقات 
جدید رقم بخورد تا چرخه اقتصاد تقویت شود«؛ این را 
فرماندار شیروان گفت و مقوله »احساس امنیت« دیگر 
موضوعی بود که »مرآتی« بر فراهم شدن آن برای حضور 
سرمایه گذاران و کمک به بستر سازی اجتماعی تاکید 
سرمایه  و  گذار  سرمایه  حضور  زمینه  باید  افزود:  و  کرد 

گذاری در استان تقویت شود.

تقدیر از رویکرد توسعه ای 
»خراسان« 

بودن  جامع  ــدار،  دی این  ابتدای  در  شیروان  فرماندار 
و  هویت  داشتن  مخاطبان،  مختلف  سالیق  به  توجه  و 
تفکر مستقل و وابسته نبودن به جریان ها و گروه های 
»خراسان  روزنامه  بارز  های  ویژگی  جمله  از  را  مختلف 
شمالی« دانست و از تالش های خبرنگاران شیروان در 
خصوص انعکاس به موقع، دقیق و جامع اخبار و گزارش 

های شیروان تقدیر کرد. 
و  دانست  »خراسان«  را  خود  رسانه  مهمترین  »مرآتی« 
به این موضوع اشاره کرد که »خراسان شمالی« رویکرد 

خوبی برای توسعه استان داشته است. 
از  »خراسان«  مطالب  بودن  جامع  که  این  بیان  با  وی 
»خراسان«،  روزنامه  افــزود:  است،  روزنامه  این  فواید 
هویت و اندیشه رسمی خود را حفظ کرده است و از تمام 

سالیق  استفاده می کنند. 
به گفته وی، جریان سازی و جهت دهی افکار عمومی از 

رسالت های مهم رسانه است. 
سردبیر روزنامه های استانی خراسان هم در این دیدار 
موسسه  استانی  و  محلی  های  روزنامه  که  این  بیان  با 
نگاه  با  شمالی«  »خراسان  روزنامه  جمله  از  خراسان 
از  است،  شده  انــدازی  راه  ها  شهرستان  در  ای  توسعه 
سرمایه  توسعه  از  حمایت  بــرای  ســازی  بستر  ضــرورت 

گذاران و توسعه شهرستان ها سخن به میان آورد.
عنوان  به  »مرآتی«  انتخاب  زاده«،  »ولــی  االسالم  حجت 

به  هم  را  اقتصادی  حــوزه  در  کشوری  نمونه  فرماندار 
تبریک  هم  شمالی  خراسان  استاندار  و  مردم  به  وی، 
گذاری  سرمایه  های  پروژه  افتتاح  با  داد:  ادامه  و  گفت 
می  ــرداری  ب بهره  صــورت  در  شیروان،  در  جدید  شده 
آینده چهره  بود که شیروان طی چند سال  توان شاهد 

متفاوتی داشته باشد. 

سایت گاوداری ۲ هزار راسی 
قلعچه 

هزار   2 گــاوداری  سایت  به  اشــاره  با  شیروان  فرماندار 
اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  گفت:  قلعچه  راسی 
از  استفاده  با  عشایری  و  روستایی  مناطق  در  پایدار 
این  بیکاری  رفع  در  مؤثری  نقش  اشتغال،  تسهیالت 

مناطق به ویژه جوانان دارد.
»مرآتــی« افــزود: یکــی از طــرح هــای در حــال اجــرا بــرای 
ایجــاد اشــتغال و جهــش تولیــد، طــرح تجمیــع دامــداری 
ــر  ــزون ب ــاری اف ــا اعتب ــه ب ــت ک ــه اس ــایت قلعچ ــا در س ه
پیشــرفت  درصــد   40 از  بیــش  تومــان،  میلیــارد   50
دارد و بــرای اولیــن بــار در کشــور اســت کــه از محــل 
تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی، پــروژه ســاخت 20 
واحــد دامــداری در یــک نقطــه بــه صــورت متمرکــز اجــرا 

مــی شــود.

مجتمع فرش دستباف روستای 
حسین آباد شیروان

فرمانـدار شـیروان در خصـوص مجتمـع فـرش دسـتباف 
روسـتای حسـین آبـاد شـیروان، از توابـع بخـش مرکـزی 
ایـن شهرسـتان نیـز کـه چنـدی پیـش طـی مراسـمی بـا 
حضور اسـتاندار خراسـان شـمالی و مدیر عامل موسسـه 
اعتبـاری ملـل بـه بهـره بـرداری رسـید، ابـراز کـرد: ایـن 
مجتمـع که با سـرمایه گذاری 2 میلیـارد و 250 میلیون 
نفـر   2۷ بـرای  شـده،  بـرداری  بهـره  و  تکمیـل  ریالـی 
اشـتغال زایـی کـرده اسـت و بـا راه انـدازی مجتمع فرش 
خانلـق نیز در مجموع 50 نفر بصورت مسـتقیم  مشـغول 

بـه کار مـی شـوند.

سعید محمدی - شیروانی ها در ردیف برترین های کشوری؛ از قبل چند خبر 
در خصوص امتیازات ویژه و برترین های شیروان در رسانه ها درج شده بود 
از شما چه پنهان فکر می کردم شاید مبالغه باشد که بزرگ ترین گلخانه  و 
کشور، بزرگ ترین گاوداری شرق کشور، بیشترین اعتبار اشتغال در استان 
و ... مربوط به شهرستان شیروان باشد، اما در گفت و گوی ویژه با فرماندار 
خبر  کاغذهای  مقابل  تحریریه  میز  روی  یکی  یکی  را  آمار  و  اسناد  او  وقتی 
و  اعتبار  کسب  در  شیروان  که  بود  روشن  هم  منصفی  غیر  هر  برای  گذاشت 
موفقیت های اقتصادی نه تنها در استان بلکه در کشور جایگاه ممتازی دارد، 

اما اقدامات سنگین انجام گرفته سه سال دیگر صدای آن بلند خواهد شد و 
نام شیروان آوازه دیگری پیدا خواهد کرد. البته از شما چه پنهان با خود گفتم 
ای کاش امکانات رسانه ای این توان را داشت تا با رعایت حوصله مخاطب در 
چندین شماره موفقیت های ایجاد شده یا در حال ایجاد را منعکس کند زیرا 
در یک مرحله هم از توان رسانه و هم از حوصله مخاطب خارج است. خبرهای 
راسی،  هزار   1۰ گاوداری  هکتاری،   1۰۰ گلخانه  ایجاد  خصوص  در  »مرآتی« 
شنیدنی   ... و  بیگان  تجاری  توریستی  دهکده  قند،  کارخانه  کردن  روز  به 
بود. فرماندار شیروان که این روزها عنوان فرماندار نمونه کشوری در حوزه 

های  تالش  مرهون  تنها  نه  را  افتخار  این  دارد،  همراه  به  خود  با  را  اقتصادی 
حمایت  و  شهروندان  عموم  و  ها  دستگاه  تمامی  بلکه  فرمانداری،  مجموعه 
روزها  این  مردم  گفت:  و  دانست  شمالی  خراسان  استاندار  شائبه  بی  های 
اقتصادی  حوزه  در  کشور  برتر  شهرستان   ۳1 جزو  شیروان  که  خوشحالند 

انتخاب شده است.
تالش برای افزایش ضریب اشتغال و کاهش ضریب بیکاری هم دو نکته ای بود 
که در سخنان »مرآتی« مطرح شد و وی به 2۰ محور از مهم ترین اولویت های 
کاری خود هم گریزی زد؛ محورهایی که البته از سال ۹6 تنظیم شده است و 

این روزها فضای حمایتی شهروندان نیز چاشنی آن هست. 
حوزه  در  کشوری  نمونه  شهرستان  عنوان  کسب  افتخار  کــرد:  ابــراز  وی 
به اسم فرماندار ثبت شد ولی  اقتصادی نتیجه تالش جمعی بود و هرچند 
آن  به  شیروان  فرماندار  که  طور  آن  بود.  گذاران  سرمایه  و  مردم  کار  حاصل 
به طوری که می توان  به تکمیل زنجیره تولید است  اشاره کرد، توجه ویژه 
باید  نزدیک  آینده  در  دامپروری،  مجتمع  و  گلخانه  کنار  در  داشت  انتظار 
شاهد کلنگ زنی واحدهای صنایع تبدیلی در شیروان نیز باشیم.  »مرآتی« 
با بیان این که چاره ای جز قالب شکنی نداریم و باید مدیران خود پیشگام 

خراسان  استاندار  کرد:  ابراز  برویم،  گذار  سرمایه  دنبال  خودمان  و  شوند 
راه  تنها  و  رفته  استان  برای  گذار  سرمایه  سراغ  بار  چند  تاکنون  شمالی 
از  البته  وی  است.   استان  در  گذار  سرمایه  حضور  مشکالت،  از  رفت  برون 
با  اقتصادی دکتر »شجاعی« استاندار خراسان شمالی که  و  نگاه توسعه ای 
داد  شهرستان  اقتصادی  بحث  به  زیادی  شتاب  متعدد،  جلسات  برگزاری 
هم تشکر کرد.  البته »مرآتی« از مدیران ارشد نیروگاه شیروان دل خوشی 
ندارد و گالیه مند است. او از برخی رسانه ها هم دل خوشی ندارد و معتقد 
است ورود آن ها به جریان »دوین« غیر حرفه ای بوده است. »مرآتی« فرماندار 

شیروان ابراز کرد: رویکرد تحول گرای آقای دکتر »شجاعی« استاندار محترم 
خراسان شمالی در حوزه توسعه اقتصادی و حمایت ویژه و البته پیگیری های 
خاص وی کمک بزرگی در روان سازی و تسریع سرمایه گذاری و ایجاد حس 
امنیت در سرمایه گذاران کرده است و مدیران اجرایی استان هم در همین 
استاندار  آقای  رابطه  این  در  و  هستند  کننده  کمک  و  پرتالش  بسیار  مسیر 
شخصا پروژه ها را به صورت اختصاصی پیگیری و حمایت می کنند.   عصر 
روز دوشنبه فرماندار برتر استان چهره به چهره خبرنگاران روزنامه خراسان 
شمالی نشست و به سواالت آن ها پاسخ داد که در ادامه از نظر می گذرانیم. 

شیروانی ها در میان برترین های کشور
فرماندار برتر استان چهره به چهره خبرنگاران

گاوداری 10 هزار راسی  با 
مشارکت شستا )شرکت سرمایه 
گذاری سازمان تامین اجتماعی( 

و با نمایندگی شرکت گلدشت 
اصفهان احداث می شود و به 
اقتصاد استان کمک شایانی 

خواهد کرد

»مرآتی« : رویکرد تحول گرای آقای دکتر 
»شجاعی« استاندار محترم خراسان 
شمالی در حوزه توسعه اقتصادی و 

حمایت ویژه و البته پیگیری های خاص 
وی کمک بزرگی در روان سازی و تسریع 

سرمایه گذاری و ایجاد حس امنیت در 
سرمایه گذاران کرده است و مدیران 

اجرایی استان هم در همین مسیر بسیار 
پرتالش و کمک کننده هستند و در این 

رابطه آقای استاندار شخصا پروژه ها را 
به صورت اختصاصی پیگیری و حمایت 

می کنند. 

گلخانه 100 هکتاری که ظرفیت 
بسیار باالیی است، رویکرد 

اقتصادی منطقه را تغییر 
داده است و با راه اندازی این 

واحد گلخانه، دانش فنی کشت 
محصوالت گلخانه ای وارد 
شیروان خواهد شد و بازار 

فروش محصوالت نیز شکل 
می گیرد و از طرفی شیروان در 

آینده در بحث کشاورزی تحول 
جدی را تجربه خواهد کرد
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داستان یک لج و لجبازی 

شوهر برای مادربزرگ!
ازدواج  خبر  وقتی  روستایی  پسر   - صدیقی 
مجدد مادرش را شنید برای فرو نشاندن خشم 
ماجراجویی  به  دســت  ــردن  ک تالفی  و  خــود 
عجیبی زد و کارش به دادگاه کشیده شد. بنا 
این  از  ماجرا  ماجراجو،  پسر  پدر  اظهارات  بر 
قرار است که بعد از گذشت سال ها از زندگی 
می  پیدا  اختالف  همسرش  با  شان  مشترک 
کنند و بعد از مدتی کشمکش از یکدیگر جدا 

می شوند اما این پایان ماجرا نیست. 
زندگی  پسرش  با  جوان  زن  اتفاق  این  از  بعد 
جداگانه  زندگی  نیز  خانواده  پدر  و  کند  می 
مرد  گیرد.  می  پیش  در  را  خــود  مجردی  و 
حرص  و  لجبازی  سر  مدتی  از  بعد  خــانــواده 
با  گیرد  مــی  تصمیم  سابقش  همسر  دادن 
دوست  قدیمی اما دشمن زن سابقش ازدواج 
پسر  دهــد.  روحــی  آزار  را  او  گونه  این  تا  کند 
جدا  و  ناموفق  زوج  این  ازدواج  حاصل  جوان 
شده از یکدیگر برای تهیه مخارج زندگی خود 

و مادرش راهی شهری دور می شود. 
سابقش  شوهر  اقــدام  وقتی  جوان  پسر  مادر 
همین  نیز  او  گیرد  می  تصمیم  بیند  می  را 
تالفی  نوعی  به  طریق  ایــن  از  تا  بــرود  را  راه 
از  غافل  بــاشــد،  کــرده  را  شــوهــرش  ــار  ک
دارد.  درازی  سر  ماجرا  ایــن  که  ایــن 
جوان  زن  ــدای  ص و  سر  بی  ازدواج 
باعث  دارد  بچه  و  زن  که  مــردی  با 
پسر  ویژه  به  زن  اطرافیان  خشم 
جوان  پسر  ــود.  ش می  جوانش 
می  سر  به  غریب  شهر  در  که 
خبر  ایــن  شنیدن  از  بعد  بــرد 
و  به شدت عصبانی می شود 
از بازگشت به زادگاهش  بعد 
مادرش  با  شدیدی  درگیری 
انــدازد  می  راه  به  او  شوهر  و 
ها  آن  از  را  آرامـــش  مدتی  و 
ــی کــنــد امـــا ایـــن کــار  ســلــب م
پسر  کند.  نمی  کم  را  او  خشم 
ازدواج  و  ریزی  آبرو  که این  جوان 
مجدد مادرش را از چشم پدرش می 
بیند به فکر تالفی می افتد.او روزی در 

قرار  فشار  تحت  را  مادربزرگش  نبود پدرش 
خواهد  می  او  از  جــدی  تهدید  با  و  دهــد  می 
است  نظرش  مــد  کــه  فــردی  موقت   عقد  بــه 
می  مقاومت  ابتدا  پیرش  مادربزرگ  دربیاید. 
کند اما وقتی عصبانیت نوه اش را می بیند که 
در صدمه زدن به او جدی است به ناچار برای 
نوه  نظر  مد  مرد  موقت  عقد  کوتاهی به  مدت 
اش در می آید. بعد از این اتفاق شوک آور پدر 
پسر جوان موقع بازگشت از سفر کاری متوجه 
کار  و  کند  می  پا  به  غوغایی  و  شود  می  ماجرا 
به جاهای باریک با شوهر مادرش و همچنین 

پسرش کشیده می شود. 
باورم  مرد در شوک فرو رفته می گوید: اصاًل 
پسرم  سابقم  همسر  ازدواج  با  که  شد  نمی 
را  مــادرم  کار  این  تالفی  برای  بگیرد  تصمیم 
آورد  در  دیگر  نفر  یک  موقت  عقد  به  اجبار  به 
انتقام   من  از  خودش  گفته  به  طریق  این  از  تا 
آشنا  و  دوســت  پیش  را  من  نوعی  به  و  بگیرد 
با شوهر  اتفاق  این  از  سکه یک پول کند. بعد 
مادرم و همچنین پسرم درگیر شدم و کارمان 
به شکایت و دادگاه کشیده شد تا هر چه زودتر 
و  ازدواج اجباری مادرم را روشن کنم  تکلیف 
از  بیش  و  بگیرم  غریبه  مرد  از  را  مادرم  طالق 

این جلوی دوستانم خجالت زده نشوم.

 خبرهای سوخته از زندگی یک دانشجوی خوش حافظه
 از پشت میله های زندان  تا سیخ های سرخ

نابغه کارتن خواب 
صدیقی

 ذهنش مانند رایانه حساب و کتاب می کرد اما سر 
یک اشتباه ویرانگر ویندوز زندگی اش ویروسی شد 
بود  دانشگاه  و  مدرسه  اول  شاگرد  افتاد.  کار  از  و 
مواد  بیراهه  به  نابابش  دوستان  غلط  مشاوره  با  اما 
کارتن  به  دیروز  نابغه  کرد.  تباه  را  اش  آینده  و  رفت 
خواب امروز تبدیل و از کالس دانشگاه دیپروت و سر 
مصرف  مسابقه  سر  شد.  حاضر  ها  هپروتی  کالس 
زنده  امــا  رفــت  پیش  مــرگ  با  مالقات  مــرز  تا  ــواد  م

برگشت تا فرصت اصالح خود را پیدا کند.
در یک خانواده پرجمعیت بزرگ می شود و روزهای 
کند.  می  تجربه  اش  زندگی  در  را  نشیبی  و  فراز  پر 
شود  می  مواد  سیاه  گردباد  وارد  روزی  اش  زندگی 
آینده  و  شــود  دانشگاه  وارد  گیرد  می  تصمیم  که 
روشنی را برای خودش بسازد اما به گفته خودش از 
آن طرف بام سقوط می کند. ماجرا از این قرار است 
که دانش آموز سخت کوش و درس خوانی و به خاطر 
همین شاگرد اول کالس بود. در این میان موفقیت 
اش باعث حسادت دشمنانش می شود. برای ورود 
به دانشگاه با مشاوره غلط دوستانش به بیراهه می 

رود و از جاده موفقیت دور می شود. 
پسر جوان و نابغه دوران مدرسه که دوستانش او را 
اش  قوی  حافظه  و  سریع  کتاب  و  حساب  خاطر  به 
با  گیرد  می  تصمیم  کردند،  می  خطاب  رایانه  ابر 
کشور  معتبر  های  دانشگاه  از  یکی  وارد  عالی  رتبه 
شود و همین اتفاق باعث می شود دنبال یک میانبر 
برای جبران زمان اندک باقی مانده تا کنکور باشد. 
دوستان نابابش که چشم دیدن موفقیت او را ندارند 
کم کم او را وارد زمین بازی خود می کنند تا به نوعی 
در خیال واهی به او برای رسیدن به خواسته و آرزوی 
از  اطالعی  که  جوان  پسر  کنند.  کمک  اش  دیرینه 
کم  جبران  بــرای  ــدارد،  ن مخدری  مــاده  گونه  هیچ 
شروع  دوستانش  تشویق  با  کنکور  تا  وقتش  بودن 
کمتر  تا  کند  می  زا  توهم  قرص  نوع  یک  مصرف  به 
زمان  و  یاری  را  او  بیشتر  ذهنش  طرفی  از  و  بخوابد 
بیشتری را صرف درس خواندن کند. پسر بی خبر از 
همه جا با تجویز دوستانش برای بیدار بودن بیشتر 
رو به مصرف انواع قرص مخدر می آورد و رفته رفته 
ابتدا مصرف قرص  آلوده می شود.  به آن ها  بدنش 
ها باعث آرامش کاذب پسر جوان می شود و همین 
ماجرا او را بیشتر به سمت استفاده از آن ها تشویق 
می کند. دوستان ناباب پسر جوان کم کم وقتی می 
اعتماد کرده است، در  به آن ها  نابغه ریاضی  بینند 
کنار قرص به او مصرف شیشه را پیشنهاد می دهند 

و پسر جوان که قرص ها زیر زبانش مزه کرده بود به 
فرمان آن ها به سمت مصرف شیشه می رود تا زمان 
پسر  باشد.  داشته  خواندن  درس  برای  را  بیشتری 
و قرص های خاص در شب  با مصرف شیشه  جوان 
بیدار  بیشتر  شود  می  موفق  چند  هر  امتحان  های 
بماند تا درس بخواند اما از عاقبت کار خبر نداشت 
چه سرنوشت تلخی بابت این کار در انتظارش است. 
پسر جوان رتبه خوبی را در کنکور به دست می آورد 
قبولی  از  بعد  اوست.  دردناک  ماجرای  آغاز  این  اما 
او  با رتبه عالی کم کم عوارض مواد در  در دانشگاه 
نمایان می شود و ذهنش به جای پیشرفت عقب گرد 

می کند. 
کوه  به  محکم  نابابش  دوستان  فرمان  دست  با  او 
دارد.  برمی  را  سختی  جراحات  و  کوبد  می  اعتیاد 
پسر جوان بابت اعتیاد به شیشه در اول راه دانشگاه 
از هیجان  نه  گوشه گیر می شود و مدام سر کالس 
باز می ماند و همین  از خماری دهانش  بلکه  درس 
اتفاق باعث می شود خیلی زود پرونده اش زیر بغل 
او که روزی  از دانشگاه اخراج شود.  و  اش گذاشته 
باعث افتخار خانواده و فامیل بود، بعد از مدتی نزد 
دوستانش بی اعتبار و از طرفی به خاطر آبروریزی و 

اعتیاد شدیدش از سوی خانواده طرد می شود. با 
بی خانمان شدنش کارتن خواب می شود.

 پسر نابغه دیروز و معتاد امروز برای امرارمعاش و 
تامین مواد رو به جمع کردن ضایعات می آورد 
می  ها  پل  زیر  و  ها  خرابه  در  ها  شب  گاهی  و 
خوابد. با تهدید خانواده اش برای جلوگیری 

مثل  و  مختلف  شهرهای  آواره  آبروریزی  از 
یک جنازه متحرک مدام دنبال مواد داخل 
خاطر  به  شــود.  می  ســرگــردان  ها  کوچه 
خماری اقدام به سرقت می کند و چند بار 

آزادی  از  بعد  بار  هر  اما  آورد  می  در  زندان  از  سر 
دوباره راه کج را انتخاب می کند زیرا ذهن و روانش 

دیگر او را یاری نمی کنند.
واسطه  به  روزی  امروز  سارق  و  دیروز  نابغه  پسر   

پاتوقی   هم  از  تن  چند  با  شیشه  رویه  بی  مصرف 
اما  با مرگ پیش می رود  تا مرز مالقات  هایش 

می  باز  دنیا  این  به  پزشکان  تالش  با  دوبــاره 
مصرف  سوء  خاطر  به  دوستانش  اما  گردد 

زیر خروارها خاک دفن می شوند.
 پسر دانشجوی دیروز و  معتاد امروز با 

چشمانی بارانی می گوید: روزی نه 
چندان دور ذهنم مانند رایانه کار 

دوستانم  همین  برای  کرد،  می 
من را ابر رایانه صدا می زدند 

اما با ندانم کاری و یک اشتباه ویرانگر مسیر روشن 
تغییر  نابابم  دوستان  غلط  مشاوره  با  را  ام  زندگی 
با  شــدم.  تبدیل  آواره  خــواب  کارتن  یک  به  و  دادم 
این کار آبروی خود و خانواده ام را بردم تا جایی که 
پدرم سکته کرد و خانه نشین شد و مادرم ناراحتی 

اعصاب گرفت. 
پاتوقی هایم در مصرف شیشه سرقتی  با هم  روزی 
قدر  آن  و  گذاشتیم  مسابقه  فــروش  قاچاق  یک  از 
روی  مان  های  پلک  هفته  یک  تا  که  کردیم  مصرف 
هم نمی رفت تا این که سر این اتفاق به کما رفتیم. 
دوستان  اما  شدم  خارج  کما  از  روز  چند  از  بعد  من 

معتادم فوت کردند.
بــه زادگــاهــم  ــدم و  ــودم آم اتــفــاق بــه خ  بعد از ایــن 
برای  و  کمپ  به  ام  خــانــواده  کمک  با  تا  برگشتم 
همیشه از زیر آوار دود و مواد بیرون بیایم و زندگی 

عادی را در پیش بگیرم.

جمع آوری 12 معتاد 
متجاهر در شیروان

از  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
شیروان  در  متجاهر  معتاد   12 آوری  جمع 

خبر داد.
سرهنگ»محمد قدرتی« با اعالم جزئیات این 
با  اجتماعی  امنیت  ارتقای  طرح  گفت:  خبر 
هدف برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در 
روستای خانلق شهرستان شیروان به مرحله 

اجرا گذاشته شد.
وی با اشاره به این که در اجرای این طرح 6 
باب منزل مسکونی که از قبل شناسایی شده 
بود، با هماهنگی مقام قضایی مورد بازرسی 
قرار گرفت، افزود: در این خصوص یک کیلو 
ضبط  و  کشف  مخدر  مواد  انواع  گرم   700 و 

شد.
راستا  همین  در  ماموران  که  این  بیان  با  وی 
یــادآور  کردند،  دستگیر  را  فــروش  خــرده   2
دیگر  از  متجاهر  12  معتاد  آوری  جمع  شد: 

اقدامات پلیس در اجرای این طرح بود.

پلمب تجهیزات غیر 
استاندارد در بجنورد

استاندارد  غیر  بــازی  تجهیزات  صدیقی- 
گفته  به  شد.  پلمب  باباامان  ملی  پــارک  در 
شمالی،  خــراســان  اســتــانــدارد  مــدیــرکــل 
ــی از  ــازرس ــدارد طــی ب ــان ــت کــارشــنــاســان اس
حفظ  منظور  به  بــازی  و  تفریحی  تجهیزات 
یک  کنندگان  اســتــفــاده  ایمنی  و  سالمت 
دستگاه ماشین شارژی و کف گرد را در پارک 

ملی باباامان بجنورد پلمب کردند. 
ــازی و  ب ــرد: وســایــل  ــالم ک نـــواز« اع »مهمان 
مشمول  ها  شهربازی  و  ها  پــارک  تجهیزات 
استاندارد اجباری است و همشهریان هنگام 
بودن  استاندارد  از  وسایل  این  از  استفاده 
است:  گفتنی  کنند.  حاصل  اطمینان  ها  آن 
غیر  تجهیزات تفریحی  پلمب  سومین  ایــن 
در  اخیر  هفته  طی  ها  پــارک  در  استاندارد 

بجنورد است.

کشف سیگار قاچاق در 
شیروان

شهرستان  انتظامی  فرمانده  زاده_  عوض 
سیگار  نخ   320 و  هزار  کشف3  از  شیروان 
قاچاق و 30 گرم مواد مخدر از نوع تریاک در 

این شهرستان خبر داد.  
تشریح  در  وحـــیـــدی«  »مــســعــود  ســرهــنــگ 
اجرای  راستای  در  گفت:  خبر  این  جزئیات 
طرح مقابله با ورود کاالی قاچاق و توزیع آن 
در شهرستان ماموران کالنتری 12 شیروان 
صنفی  واحد  دو  از  قضایی  هماهنگی  از  پس 

سوپرمارکت بازدید کردند. 
در  ماموران  کرد:  اظهار  انتظامی  مقام  این 
تعداد  سوپرمارکت  صنفی  واحــد  از  بازدید 
 3 تعداد  به  قاچاق  سیگار  انواع  بسته   166
مواد  گــرم   30 همچنین  و  نخ   320 و  هــزار 

مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند. 
متهم  دو  باره  این  در  که  این  به  اشــاره  با  وی 
دستگیر شدند، خاطر نشان کرد: متهمان به 
مكشوفه  اقالم  و  شده  تشکیل  پرونده  همراه 
قضایی  مقام  به  قانونی  سیرمراحل  ــرای  ب

معرفی شدند. 
تشدید  شیروان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مبارزه با قاچاق کاال را از اولویت های نیروی 
خواست  شهروندان  از  و  شمرد  بر  انتظامی 
بالفاصله  خصوص  این  در  را  خبری  گونه  هر 
اطالع  پلیس  به   110 ارتباطی  پل  طریق  از 

دهند.

شناسایی 2۳5 ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی

از ابتدای امسال تا ابتدای خرداد 235 ساخت و ساز غیرمجاز 
امور  مدیر  است.  شده  شناسایی  باغی  و  کشاورزی  اراضی  در 
مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  کشاورزی  جهاد  اراضــی 
شده  ساخته  خاصی  زمانی  بازه  طی  که  هایی  باغ  خانه  افزود: 
قانونی  غیر  صــورت  به  نیز  تعدادی  و  ــد  دارن مجوز  برخی  اند 
احداث شده اند که برای آن ها اخطار صادر یا از آن ها شکایت 

شده است تا طبق قانون با آن ها برخورد شود. 
»منتظری« با بیان این که مجوز ساخت فقط به باغ های دارای 
بنا  احــداث  متقاضی  افــراد  کرد:  تصریح  شود،  می  داده  سند 

کشاورزی  جهاد  به  ها باید  باغ  داخل  کارگری  خانه  همان  یا 
صادر  ها  آن  برای  الزم  مجوزهای  تا  کنند  مراجعه  شهرستان 
قانونی  غیر  ســازهــای  و  ساخت  با  ــورت  ص ایــن  غیر  در  ــود،  ش

برخورد می شود.
 به گفته این مسئول، متراژ احداث خانه کارگری یا همان خانه 
مترمربع   50 تا    20 از  که  دارد  باغ  مساحت  به  بستگی  باغ  
اجازه ساخت برای باغ های حدود 2 هزار مترمربع به باال داده 
می شود و تنها مرجع تغییر کاربری اراضی کشاورزی سازمان 

جهاد کشاورزی است.

کشف 25 کیلوگرم تریاک در فاروج

در  ای  ماهرانه  طرز  به  که  تریاک  کیلوگرم   25 پــرور-   میم 
داخل 2 دستگاه خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.

در  افــزود:  مطلب  این  بیان  با  فاروج  انتظامی  نیروی  فرمانده 
تشکیل  از  بعد  و  دستگیر  نیز  مرگ  سوداگر   2 عملیات  این 
و  معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  انجام  برای  پرونده 
منتقل  پارکینگ  به  قضایی  مقام  دستور  با  ها  خودروهای آن 

شدند. 
سرهنگ »یداله نوروزی« افزود: پس از دریافت خبری مبنی 
با  مخدر  مــواد  توزیع  و  تهیه  زمینه  در  افــراد  این  فعالیت  بر 

کار  دستور  در  جدیت  با  موضوع  بالفاصله  خودروهای شان، 
تالش  با  مأموران  بــاره  این  در  کــرد:  اظهار  قرارگرفت.وی 
مستمر و شبانه روزی موفق شدند محل تردد خودروهای آن 
اطالعاتی  و  فنی  اقدامات  انجام  با  که  کنند  شناسایی  را  ها 
مأموران مشخص شد هر دو خودروی مورد نظر در شهرستان 

قوچان در حال تردد بودند.
مواد  با  مبارزه  پلیس  همکاری  گفت:با  »نــوروزی«  سرهنگ   
مخدر شهرستان های قوچان و شیروان، خودروهای مورد نظر 

در حوزه استحفاظی شهرستان قوچان متوقف شدند.

اخبار 

صاًل باورم نمی شد که با 
ازدواج همسر سابقم پسرم 

تصمیم بگیرد برای تالفی این 
کار مادرم را به اجبار به عقد 

موقت یک نفر دیگر در آورد تا 
از این طریق به گفته خودش 

از من انتقام  بگیرد و به نوعی 
من را پیش دوست و آشنا 

سکه یک پول کند
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سیما وحدانی

دلچسب  شنا  ورزش  هــوا،  شــدن  گــرم  با   
با درهای  امسال  تر می شود؛ ورزشی که 
کــرونــا  شــیــوع  از  ــس  پ اســتــخــرهــا  بسته 
مندان  عالقه  و  شنا  ورزشکاران  امیدهای 

به این ورزش پرهیجان را ناامید کرد.
بسته بودن در استخرهای کوثر و شهروند 
از مدت ها پیش از شیوع ویروس کرونا شنا 
را دچار مشکالتی کرد که تک ورزشکاران 
مدال آور استان مجال تمرین نمی یافتند 

و در سئانس اختصاصی تمرین نداشتند.
تنها  نــه  اســتــان  استخرهای  تعطیلی  بــا 
اختصاصی  فضای  کمبود  دچار  شناگران 
برای تمرین بلکه ناجیان استخر نیز بیکار 
شد  سبب  حدی  تا  بیمه  نداشتن  و  شدند 
مشکل  دچــار  خود  معیشت  در  هم  ها  آن 
شوند، این در حالی است که پیش از این 
از  استان  غریق  نجات  هیئت  رئیس  نیز 
سرپرست خانوار بودن 80 درصد ناجیان 

استخر خبر داده بود.
کرونا  دوران  به  منوط  استخرها  تعطیلی 
استخرهای  ــم  ه ایـــن  از  پــیــش  نــیــســت، 
و  ورزشــکــاران  از  خالی  کوثر  و  شهروند 
عالقه مندان به این ورزش بودند و طبق 
تعمیر  دلیل  به  شد  ــالم  اع که  چه  آن 
مدت ها میزبان عالقه مندان نبودند. 
فعالیت  مجوز  ویــروس  این  شیوع  با 
کــارگــران  و  ایــثــار  استخر   2 بـــرای 

صادر نشد و حاال بعد از گذشت یک فصل 
ــاره  دوب بازگشایی  شاهد  ها  تعطیلی  از 
بجنورد  در  که  هستیم  استان  استخرهای 
ایثار  استخر  دو  تنها  خاصی  شــرایــط  بــا 
گرفتند.البته  فعالیت  مجوز  کارگران  و 
ضوابط فعالیت این استخرها خاص است 
و با حداکثر 50 درصد ظرفیت می توانند 

میزبانی ورزشکاران را بر عهده بگیرند.
ورزش  کــل  اداره  ورزش  توسعه  مــعــاون 
گوید:  مــی  شمالی  خــراســان  جــوانــان  و 
استخرها با 50 درصد ظرفیت در مناطق 

زرد می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
فعالیت  کند:  می  اظهار  بروحی«  »محمد 
ماساژ، بخش سونا و جکوزی تعطیل است 
استفاده  توان  می  استخر  فضای  از  تنها  و 
متر   2.5 با  شناگران  وی،  گفته  کرد.به 

فاصله از هم می توانند به شنا بپردازند.
وی می افزاید: مسئوالن استخرها درباره 
شروع  از  قبل  مانده،  باقی  آزاد  کلر  میزان 
شهرستان  بهداشت  مراکز  از  باید  فعالیت 

و دفاتر خدمات سالمت استعالم بگیرند.
شمالی  خراسان  شنای  هیئت  سرپرست 
نیز از نخستین فعالیت هیئت در سال 99 
های  کالس  برگزاری  به  و  دهد  می  خبر 
صورت  به   3 درجــه  مربیگری  بــازآمــوزی 
از  مربیان  تمام  که  کند  می  اشاره  مجازی 
و  خود  دانش  سطح  ارتقای  برای  پس  این 
به روز شدن اطالعات شان باید در سال در 
مربیان  نظر  زیر  که  ها  کالس  این  از  یکی 

کنند.  شرکت  شد،  خواهد  برگزار  مجرب 
»شکری« می افزاید: نخستین دوره دانش 
شنا  المللی  بین  مربی  نظر  زیــر  افــزایــی 
برگزار شد که مورد استقبال عموم مربیان 
درجه3  قرار گرفت و حدود 30 نفر در این 
دوره حضور یافتند.وی خراسان شمالی را 
جزو نخستین استان هایی نام می برد که 

به برگزاری این دوره اقدام کرده است.
وی می افزاید: از دیگر برنامه های هیئت 
های  دوره  بــرگــزاری  مربیان،  بــرای  شنا 
اکنون  هم  که  بود  2 خواهد  و  یک  درجه 
باید در  و  تعداد آن ها انگشت شمار است 
شنا  مربیان  حکم  سطح  ارتقای  راستای 
مربی   8 کند:  می  تصریح  شود.وی  اقدام 
درجه یک و 2  در استان فعالیت می کنند 
و هیئت از فدراسیون درخواست برگزاری 
دوره های درجه یک و 2 را داشته و مورد 

موافقت قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری می کند: با راه اندازی 
اختصاصی  سئانس  بتوان  کوثر  استخر 
ساعت  مشکل  و  گرفت  استان  تیم  بــرای 
بــرطــرف  را  اســتــان  ــران  ــاگ ــن ش تــمــریــن 
بــا دیگر  ــرد، ضمن ایــن کــه هــم اکــنــون  ک
یک  اختصاص  بــرای  استان  استخرهای 

ساعت مناسب گفت و گو خواهیم کرد.
به گفته وی، هیئت بنا داشت با راه اندازی 
بجنورد  شهرستان  هیئت  کوثر  استخر 
اندازی  راه  هنوز  ولی  کند  مزایده  وارد  را 

مجدد استخر انجام نشده است.

را  سبز  مستطیل  جــذابــیــت  ــی-  ــدان وح سیما 
و  جست  توانیم  می  هایی  فوتبالیست  قامت  در 
نرسیدن  ــرای  ب پتکی  را  کمبودها  که  کنیم  جو 
استقامت  و  صبر  بلکه  دانــنــد  نمی  ــان  ش ــای  ه
بیان  شــان  پیشرفت  عامل  را  هــا  محرومیت  در 
واژه  کنند  صــرف  بلدند  خــوب  ها  آن  کنند.  می 
محرومیت را که محدودیت ایجاد نمی کند و برای 
رویای فوتبالیست شدن سختی ها را به جان می 
است  فوتبال  عشق  به  شان  ریختن  عرق  و  خرند 
در  چنان  را  ها  آن  مستطیل  این  در  بازی  رویای  و 
حضور  جز  چیزی  به  که  داده  جای  خود  سیطره 
برمی  به عقب  و وقتی  اندیشند  این دایره نمی  در 
گردند شاید امکانات و حمایت های پررنگی نباشد 
فوتبالیست  داستان  فرسا  طاقت  تمرینات  با  اما 

شدن شان  را رنگ و لعاب دیگری دادند.
فوتبالیست شدن و حضور در لیگ برتر شاید امروز 
برگ زرینی از درخشش نمایندگان فوتبال استان 
کم  هم  ورزشکاران  این  خزان  روزهــای  اما  باشد 
چیزی  و  گذاشتند  فوتبال  عرصه  در  پا  که  نیست 
از انگیزه آن ها کم نکرد. شاید مسئوالن هم نگاه 
شان تغییر کند و جنس حمایت های شان رنگ و 

لعاب دیگری به خود بگیرد.
سپری  را  خود  نشیب  و  فــراز  پر  ــای  روزه فوتبال 
کرده و حاال با سوت دوباره رقابت های لیگ برتر 
نام 3 فوتبالیست استان در تیم های مطرح کشور 

به چشم می خورد.
مشهد،  ــودروی  خ شهر  تیم  در  منصوری«  »امید 
پهلوان«  »احسان  و  پیکان  تیم  در  واسعی«  »سعید 
نام  امـــروز  و  ــد   ان ــده  ــوپ ش ت بــه  پــا  ــن  آه در ذوب 
رقابت  در  مستعدش  بازیکنان  و  شمالی  خراسان 
های لیگ برتر چنان چشم نوازی می کند که می 
توان برای امیدهای استان نیز الگوهایی پرافتخار 
را معرفی کرد تا رویای حضورشان در لیگ برتر و 

تیم ملی را بیش از پیش تقویت کنند.
های  قله  فتح  برای  شمالی  خراسان  ورزشکاران 
موفقیت خود راه های سخت و ناهمواری را هموار 
بر کمبودها  اوج  به لذت  برای رسیدن  و  اند  کرده 
شاهد  امروز  تا  گذاشتند  توجهی  بی  از  سرپوشی 
شان  خــوب  هــای  ــازی  ب و  برتر  لیگ  در  شــان  نــام 

باشیم.
برابر  مشهد  خودروی  شهر  تیم  در  منصوری  امید 
تیم ذوب آهن بازی کرد و مربی تیم از عملکرد این 

بازیکن بجنوردی رضایت کامل داشت.
پیام انتظار  تیم  در  ایــن  از  پیش  منصوری  امید 
به  ــی  ــدت م از  بــعــد  و  کـــرد  مـــی  ــازی  ــ ب ــورد  ــن ــج ب

تیم امید های پدیده مشهد راه پیدا کرد  و 3 سال 
در این تیم پا به توپ بود و امسال برای نخستین بار 
مستطیل  وارد  خودرو  شهر  برتری  لیگ  تیم  برای 

سبز شد.
امید منصوری از نخستین بازی اش در لیگ برتر 
بعد از رضایت مربی تیم، ابراز خرسندی می کند 
و تحمل فشار و سختی ها و صبر را عامل موفقیت 

هایش  و رسیدن به این جایگاه می داند.
خراسان  بازیکنان  کــه  ــت  اس معتقد  منصوری 
شمالی توانایی حضور در این رقابت ها را دارند و 
آرزوهای محال  توانند  اندکی تالش و صبر می  با 

شان را برآورده کنند.
وی از نخستین تجربه خود می گوید که جذابیت، 
ها  ســال  عــرق  بــودنــش  بخش  لــذت  و  دلچسبی 

تمرین سخت را خشک کرده است.
تیم شهر خودروی مشهد به رده دوم جدول لیگ 
یک  بر   2 خــودرو  شهر  و  رسید  ایــران  فوتبال  برتر 
ذوب آهن را از پیش رو برداشت  و با 38 امتیاز به 

رده دوم صعود کرد.

I  سرمایه گذاری هیئت در رده سنی پایه
هیئت  استعدادیابی  و  جــوانــان  کمیته  مسئول 
گذاری  سرمایه  از  نیز  شمالی  خراسان  فوتبال 
هیئت در رده سنی پایه خبر می دهد که طی سال 

های اخیر برای پیشرفت فوتبالی ها در این 
رده اقدام شده است.

تعداد  افزایش  با  افزاید:  می  شاهدی 
مدارس فوتبال و فعالیت در رده سنی 
لیگ  های  رقابت  در  حضور  امید  پایه 

برتر نیز دور از انتظار نبوده است.
به گفته وی، برگزاری مسابقات بیشتر باعث شده 
و  باشند  نداشته  را  حریفان  با  رویارویی  از  ترس 
تجربه توام با لذت بازی آن ها را به سمت موفقیت 

بکشاند.

I افزایش تعداد رقابت های لیگ پایه
پایه  لیگ  های  رقابت  تعداد  که  این  بیان  با  وی 
های  رده  کند:  می  تصریح  اســت،  یافته  افزایش 
 24 زیــر  ــال،  س  12 تا  ســـال،10   10 تا   8 سنی 
سال، زیر 17 سال، زیر 19 سال و امیدها در طول 
به  ها  رقابت  این  و  دارند  متعددی  مسابقات  سال 
زمینه  و  انجامد  می  مستعد  بازیکنان  شناسایی 

برای رشد و معرفی آن ها فراهم می شود.
رقابت  در  استان  های  تیم  حضور  به  اشاره  با  وی 
های کشوری تصریح می کند: تیم سیاه جامگان 
شیروان در مسابقات کشوری جوانان و پیام انتظار 
در مسابقات کشوری نوجوانان حضور می یابند و 

تیم استقالل نوین بجنورد نیز در لیگ دسته یک 
امیدهای کشور بازی می کند.

دسته  لیگ  در  استان  تیم  حضور  به  اشــاره  با  وی 
اعضای  از  تیم  شاکله  کند:  می  امیدواری  ابراز   2
با  بیشتر  تعلق  احساس  نوعی  به  و  باشد  استان 
نتایج  بتواند  استان  باکارنامه  بازیکنان  حضور 

بهتری را برای تیم رقم بزند.

گزارشی بررسی گونه در خصوص بازگشایی استخرها

کرونا کشی در استخر

 زیبایی پیراهن لیگ برتر
 بر تن بازیکن بجنوردی 

رویدادهای ورزشی   

برگزاری دوره دانش افزایی 
آمادگی جسمانی و ایروبیک

وحدانی- رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی 
از برگزاری دوره دانش افزایی آمادگی جسمانی و ایروبیک در 
کارت  تمدید  برای  مربیان  جودت،  گفته  داد.به  خبر  بجنورد 
های مربیگری آمادگی جسمانی و ایروبیک باید در این دوره 

حضور یابند.
برای  تیر  ــم  دوازده تا  دهم  از  توانند  می  مربیان  افــزود:  وی 
حضور در این دوره ثبت نام کنند.وی از حضور اجباری مربیان 
در کارگاه های دانش افزایی خبر داد که مربیان برای تمدید 
و  قوانین  آخرین  با  و  بگذرانند  را  ها  آن  باید  خود  های  کارت 

تکنیک های این ورزش آشنا شوند. 
وی افزود: این کارگاه زیر نظر مدرسان فدراسیون برگزار می 

شود.

برگزاری کارگاه بازآموزی 
مربیگری بسکتبال

بجنورد  در  بسکتبال  مربیگری  بازآموزی  کارگاه  وحدانی- 
شمالی  خراسان  بسکتبال  هیئت  شود.رئیس  می  برگزار 
گفت: تمام مربیان بسکتبال که کارت مربیگری دارند و تاریخ 
اعتبار آن ها به اتمام رسیده باید در این کالس ها شرکت کنند 

و حضورشان الزامی است.
و  جوانان  و  ورزش  وزارت  بخشنامه  طبق  غفوریان،  گفته  به 
تاکید اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی مربیانی که 
بازآموزی شرکت نکنند اجازه فعالیت در طول سال  در دوره 

را ندارند.

رئیس شورای داوران کاراته خراسان شمالی خبر داد:

دعوت از مدرسان فدراسیون 
کاراته

خراسان  کــاراتــه  داوران  ــورای  ش رئیس  وحــدانــی-   سیما 
داد.»داوود  خبر  کاراته  فدراسیون  مدرسان  دعوت  از  شمالی 
عسکری« اظهار کرد: باید مدرسانی را از فدراسیون به استان 
این  های  تکنیک  خصوص  در  را  ها  گفتنی  تا  کنند  دعــوت 

ورزش منعکس کنند.
توجه  مورد  جوان  کاهای  کاراته  به  دادن  انگیزه  وی،  گفته  به 
ترین  مهم  از  مالی  های  حمایت  و  گیرد  قــرار  استان  هیئت 
و  کنند  توجه  آن  به  استان  مسئوالن  باید  که  است  اقداماتی 

مشوقی برای کاراته کاها باشند.

سوژه ویژه       

 نیاز استان به دیواره 
سنگ نوردی استاندارد

وحدانی- جدال با سنگ و دیواره های سنگ نوردی 
نبردی است برای آن هایی که با عشق این ورزش را به 
اوج رسانده اند، همان هایی که از این ورزش سخت به 

عنوان ورزشی پرهیجان و جذاب یاد می کنند.
از  و  استان  نــوردی  سنگ  قهرمانان  از  »معماریانی« 
سال  ورزشــی  رشته  این  در  که  است  مربیانی  جمله 
ها با کمبودهای این ورزش کنار آمده و برای عشق و 
عالقه خود جنگیده و توانسته در رقابت های کشوری 

2 مدال برنز و یک مدال نقره کسب کند.
های  ــواره  دی نیازمند  استان  که  است  حالی  در  این 
سالن  تجهیز  و  متر   15 ارتفاع  تا  حداقل  استاندارد 
که  استانی  بــرای  و  است  نــوردی  سنگ  ابـــزارآالت  با 
رشته  این  ملی  عرصه  در  و  دارد  بسیاری  قهرمانان 
این  ــد،  ان ــرده  ک درو  را  بسیاری  عناوین  و  جنگیده 
موضوع شایسته نیست.»معماریانی« خراسان شمالی 
را استانی محروم می داند که امکاناتی ندارد و فعاالن 
می  فعالیت  به  خود  عالقه  و  عشق  با  تنها  رشته  این 
رشته  این  در  استان  محدود  امکانات  به  پردازند.وی 
ورزشی اشاره می کند و می افزاید: گیره های سنگ 
ــت کــه کمتر مــورد  ــال 85 اس بــه س ــوردی مــربــوط  نـ
قدیمی  طناب  سر  ــواره  دی و  گیرد  می  قــرار  استفاده 
است.وی تاکید می کند: حجم های سنگ نوردی نیز 
سقف  و  کوچک  نوردی  سنگ  سالن  و  نیاز  تعویض  به 
نیازمند  کوتاهی دارد.به گفته وی، سالن اختصاصی 
ارتفاع داشته  بلندی است که حداقل 15 متر  دیواره 
های  دیـــواره  عمومًا  اختصاصی  هــای  سالن  باشد. 
بلندی دارند تا استانداردهای الزم را برای حضور در 

میادین کشوری و آسیایی داشته باشند.
ورزشی  مجموعه  نــوردی  سنگ  دیــواره  وی،  گفته  به 
ارتفاع  استاندارد  که  است  متر   10 علیدخت  شهید 
دیواره های سر طناب 15 متر بوده و قهرمانان استان 
فرسوده  و  قدیمی  های  دیواره  همین  روی  فعالیت  با 
تیم ملی  به عضویت  و  عناوین بسیاری را کسب کرده 
برای  تمرینات  ــروع  ش اند.»معماریانی« از  درآمـــده 
حضور در مسابقات برون مرزی خبر می دهد که کرونا 
با  باید  حاال  و  انداخت  وقفه  به  را  شان  تمرینات  تمام 
داشته  عنوان  کسب  برای  ای  دوبــاره  شروع  قوا  تمام 
مدرس  و  استان  نــوردی  سنگ  مربی  که  باشند.وی 
و  نونهاالن  سنی  رده  در  فعالیت  از  است  فدراسیون 
بتوانیم  آینده  تا در سال های  نوجوانان خبر می دهد 
ملی  تیم  ثابت  اعضای  از  و  داشته  ــازی  س پشتوانه 
به  ورزشی  رشته  این  در  حضور  شرایط  از  باشیم.وی 
و  تیزهوشی  پذیری،  انعطاف  بدنی،  قــدرت  عالقه، 
ذهن فعال اشاره می کند.»معماریانی« با اشاره به این 

که امکانات در استان چشمگیر نیست و سنگ نوردان 
با همه این زیر ساخت ها به عضویت تیم ملی درآمده 
اند، انتظار بستر سازی اختصاصی را برای این رشته 

ورزشی پر مدال در استان دارد.
سنگ  فدراسیون،  مدرس  گفته  به 

مسابقات  بــه  اســتــان  نـــــوردان 
تیم  آسیایی اعزام می شوند و در 
دارنــد  گفتن  ــرای  ب حرفی  ملی 
اســتــانــداردهــای  کــه  حــالــی  در 

مورد نیاز آن ها نیاز به تعمیر و 
چندان  و  دارد  بازسازی 

ورزش  ــن  ایـ ــرای  ــ ب
مطلوب نیست.

احتمال  از  وی 
ــداد  ــع ریــــزش ت
ــه مــنــدان  ــالق ع
ورزش  ــن  ای بــه 
و  اســت  نگران 
در  افزاید:  می 
باال  سنی  رده 
امکانات  باید 
و  باشد  روز  به 

این مسئله مورد 
تـــوجـــه مــســئــوالن 

قرار گیرد.

اختصاص زمین برای 
احداث خانه کبدی 
کورسوی امید کبدی 
کاران است



دستور رئیس جمهور برای پیگیری تسهیل شرایط 
ورود شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال 

به بورس

بــرای  اقتصاد  ــر  وزی بــه  جمهور  رئیس  تسنیم:   

پیگیری تسهیل شرایط ورود شرکت های فعال در 
داد.  دستور  بــورس  به  دیجیتال  اقتصاد  حــوزه 
دولت  اقتصادی  ستاد  جلسه  در  روحانی  حسن  حجت االسالم 
پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره 
فرصت  از  استفاده  لزوم  کرونا،  دوره  در  جدید  مشاغل  ایجاد 
دوره کرونا برای توسعه دولت الکترونیک را ضروری خواند و بر 
فناوری  و  ارتباطات  بخش  آمادگی  و  ریــزی  برنامه  ــرورت  ض
و  آموزان  دانش  تحصیل  جدید  فصل  برگزاری  برای  اطالعات 

دانشجویان بر بستر شبکه ملی اطالعات تاکید کرد.

فرمانده کل سپاه: دشمنان را می توانیم با شکست 
 های سریالی بیشتری مواجه کنیم

انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  آنالین:   خبر 

اساسی  مشکالت  دچار  دشمنان  گفت:   اسالمی 
های  شکست  با  را  ها  آن  می توانیم  و  هستند 
سالمی«   »حسین  سرلشکر  کنیم.  مواجه  بیشتری  سریالی 
مجاهدان  برای  را  جدیدی  تراز  ایثارگرانه  اقدامات  این  گفت: 
عرصه سالمت ایجاد کرد که موجب سرافرازی بی سابقه برای 

کشور و نظام اسالمی ما در عرصه جهانی شد.

تحقیق و تفحص از وزارت نفت باید در دستور کار 
مجلس قرار گیرد

 باشگاه خبرنگاران جوان: نماینده مجلس یازدهم 

از  تفحص  و  تحقیق  باید  یازدهم  مجلس  گفت: 
دهد.  ــرار  ق خــود  کــار  دستور  در  را  نفت  وزارت 
مجلس  در  همدان  مــردم  نماینده  فالحی«،  حسین  »احمد 
نشست  در  زاکانی  آقای  اظهارات  به   اشاره  با  اسالمی  شورای 
خبری روز گذشته مبنی بر این که آقای تاجگردون در شرکت 
موضع  گفت:  می زند،  البی  و  رانــت  به  دست  گچساران  نفت 
موضوع  این  و  نیست  مشخص  نفت  شرکت  مقابل  در  مجلس 
فقط مختص به شرکت نفت گچساران نمی شود، متاسفانه در 
تصریح  فالحی  داریم.  زیادی  مشکالت  نفت  شرکت  خصوص 
کرد: بررسی مشکل وزارت نفت و تصمیم گیری در این موضوع 
آینده  هفته  مجلس  بمانیم  منتظر  باید  و  است  مجلس  عهده  بر 

آغاز به کار کند.

از گوشه و کنار 

استخدام جدید در دستگاه  های اجرایی 
مشروط شد

 ایرنا: سازمان اداری و استخدامی بخشنامه  ای را 

و  اداری  مقررات  دارای  اجرایی  دستگاه  های  به 
آن  بــراســاس  کــه  کــرد  ــالغ  اب خــاص  استخدامی 
استخدام نیرو مشروط بر مجوز این سازمان می شود. به گزارش 
رئیس  معاون  کشور،   استخدامی  و  اداری  سازمان  شنبه  سه  
دارای  اجرایی  دستگاه های  اقدام  نحوه  دستورالعمل   جمهور 
اداری و استخدامی خاص )به استثنای دستگاه هایی  مقررات 
ــد( دربــاره  ــاص دارنـ کــه بــه حکم قــانــون اســاســی مــقــررات خ

استخدام و به کارگیری نیروی انسانی را برای اجرا ابالغ کرد.

قیمت سکه طرح جدید ۱۰ تیر ۱۳۹۹ به ۹ 
میلیون تومان رسید

در  شنبه  ســه  جــدیــد  طــرح  سکه  قیمت  مــهــر:   

تومان  میلیون   ۹ به  تهران  آزاد  ــازار  ب معامالت 
آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  همچنین  رسید. 
طرح قدیم ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. بر همین 
اساس قیمت نیم سکه ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و 
در  طال  ــس  اون هر  قیمت  همچنین  ــود.  ب تومان  ــزار  ه  ۳۵۰
گرم  هر  قیمت  و  سنت   ۹۵ و  دالر   ۱۷۷۱ جهانی  بــازارهــای 

طالی ۱۸ عیار ۸۶۹ هزار و ۸۴۲ تومان بود.

ارزش ETF دارایکم 2.8 برابر شده است

دربــاره  اقتصاد  وزارت  بانکی  امــور  معاون  مهر:   

هزار   ۱۰ هر  دوشنبه  گفت:  دارایکم  روز  ارزش 
تومان واحد، ۲۸ هزار تومان معامله شد. »عباس 
این  به  پاسخ  در  اقتصاد  وزارت  بانکی  امور  معاون  معمارنژاد« 
سوال که چرا ETF دارایکم در پرتفوی سهام داران نیامده است، 
گفت: دوشنبه برخی کارگزاری  ها مشکالتی داشتند و شاهد 
اختالالت نرم افزاری بودیم که در حال برطرف شدن است. وی 
ادامه داد: اطالعات بانکی  ها آمده اما اطالعات کارگزاری  ها 

دچار مشکالتی شده است.

معامالت مصنوعات طال باید درنرم افزار 
اتحادیه ثبت شود

و  طال  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  نایب  مهر:   

جواهر تهران گفت: اگر کسی متوجه شد در خرید 
طال از او کالهبرداری شده به زودی می تواند در 
نرم افزار مربوطه، اطالعات کاال را ثبت تا اتحادیه به آن رسیدگی 
کند. »محمد کشتی آرای« درباره سامانه خرید و فروش طال که 
۴ روز پیش وعده راه اندازی آن از سوی این اتحادیه داده شد، 
وزارت  جمله  از  نهادها  از  مجموعه ای  سامانه  این  در  گفت: 
و  سازندگان  اتحادیه  و  اصناف  اتــاق  مرکزی،  بانک  صمت، 
فروشندگان طال نقش دارند اما کلیت آن زیر نظر اتحادیه است 

زیرا اطالعات و تخصص کافی را خود اتحادیه دارد.

هشدار وقوع رگبار و رعد و برق

و  رگبار  وقوع  از  هواشناسی  سازمان   خبرآنالین: 

داد.رشد  خبر  تیر(   ۱۲( شنبه  پنج  تا  برق  و  رعد 
و  سیستان  جنوب  در  ــروز  ام همرفتی،  ابرهای 
هرمزگان)منطقه  شرق  در  تیر(   ۱۲( شنبه  پنج  و  بلوچستان 
بشاگرد( موجب وقوع رگبار و رعد و برق می شود و آب گرفتگی 
و  فصلی  رودخانه  های  آب  ناگهانی  آمدن  باال  عمومی،  معابر 
مسیل  ها و وقوع صاعقه را در پی دارد.سازمان هواشناسی در 
این شرایط جوی درخصوص اجتناب از تردد و توقف در حاشیه 
ارتفاعات منطقه در  به  از صعود  رودخانه  ها و مسیل ها، پرهیز 
بعد از ظهر و شب هشدار داد. در هشدار نارنجی رنگ سازمان 
هواشناسی پیش بینی می شود که پدیده  جوی اثرات منفی را به 
دنبال داشته باشد و باعث خسارت های احتمالی شود. هشدار 
نارنجی برای آماده باش دستگاه های مسئول به منظور مقابله با 

یک پدیده خسارت  زا صادر می شود.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

با  خود  هفتگی  نشست  در  دولــت  سخنگوی 
مهر  مسکن های  که  این  بیان  با  خبرنگاران 
به  ما  افــزود:  شوند،  می  تکمیل  سال  پایان  تا 
نداشتیم.  انتقاد  سازی  مسکن  به  وجه  هیچ 
مسائل  ــه  ب کــه  بــود  هــایــی  محله  ــه  ب مــا  نقد 
اجتماعی توجه نمی کردند و زیر ساخت الزم 
ربیعی«  »علی  ایسنا  گــزارش  نداشتند.به  را 
ادامه داد: ما بنا داشتیم مسکن مهر را تکمیل 
کنیم و کردیم، گاهی وقت ها در برخی شهرها 
بود.  بیشتر  سازه  خود  از  ها  زیرساخت   هزینه 
خواست ما این است، افرادی که درآمد پایین 
کمتر  خانه  خرید  با  پولی شان  فاصله  دارنــد 

شود.

IIنداریمIارزIتامینIدرIمشکلی
ــادرات  ص که  ایــن  ــالم  اع با  ــت  دول سخنگوی 
غیر نفتی افزایش یافته است، تصریح کرد: از 
ناحیه تامین ارز اکنون مشکلی نداریم. ربیعی 
گفت: وقتی نفت تحریم شد ما از صادرات آن 
اکنون  ارز  تامین  ناحیه  از  اما  شدیم  محروم 
هزار   ۱۷۰ با  را  طرح   ۲۰۰ نداریم،  مشکلی 
صادرات  کرد.  خواهیم  افتتاح  تومان  میلیارد 

غیر نفتی افزایش یافته است.

III۲۰IبهداشتیIهایIپروتکلIرعایت
درصدIتنزلIپیداIکردهIاست

مجدد  رفتن  باال  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
کرونا  بیماری  فوتی های  و  مبتالیان  تعداد 
ارائه شد،  اظهارکرد: گزارش هایی در جلسه 
پیک  وارد  که  استان هایی  این که  بر  مبنی 
شدند آمار ما را باال بردند. در ستاد کرونا مهم 
ترین عامل باال رفتن آمار، عادی شدن بیماری 

برای مردم اعالم شد. 
وی خاطر نشان کرد: مردم مراعات نمی کنند، 
دهنده  خدمات  واحدهای  برخی  در  شد  بنا 
رعایت  بهداشتی  پروتکل های  اگــر  عمومی 
داد:  ادامــه  وی  ندهند.  ارائــه  خدماتی  نشد، 
را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  درصد   ۸۸
درصد   ۲۰ اکنون   که  داشتیم  اردیبهشت  در 

تنزل پیدا کرده است.

IIIدرIتیرI۱۵IازIماسکIازIاستفاده
مکانIهایIسرپوشیدهIاجباریIاست

پروتکل  ها   براساس  گفت:  دولت  سخنگوی 
مکان های  در  ماسک  از  استفاده  تیر   ۱۵ از 
حتی  و  نارنجی  قرمز،  عمومی،  سرپوشیده 
دولت  سخنگوی  است.  شده  اجباری  سفید 
قضاییه  قــوه  و  بهداشت  وزارت  کــرد:  تاکید 
گشت هایی را خواهند داشت. بنا داریم وارد 
ما  تمرکز  نشویم،  کشور  در  کرونا  دوم  مــوج 
شده اند  پیک  وارد  که  است  استان هایی  روی 

ــاره  یــا اصــال تــا حــاال وارد نــشــده انــد.وی درب
تصمیم دولت درباره مستاجران تصریح کرد: 
ما تصمیم گرفتیم تمام قراردادهای مسکونی 
بود  مهر  پایان  تا  ها  آن  مدت  که  استیجاری 
مستاجر  و  مالک  بین  توافقی  که  صورتی  در 
سال  یک  خــودشــان  توسط  نگرفت،  صــورت 

دیگر تمدید شود. 

IIIآتیIماهIازIخالیIهایIمسکنIبرIمالیات
اجراIمیIشود

ربیعی با اشاره به تصمیم دولت درباره مالیات 
در  فــروش  و  خرید  و  خالی  مسکن های  بــر 
سازمان  به  اختیاری  دولت  گفت:  زمینه  این 
سامانه ای  نزدیک  ای  آینده  در  و  داد  مالیات 
به  که  شد  خواهد  ــدازی  ان راه  راه  وزارت  در 

سازمان مالیات وصل می شود.

IIIدرIبازنگریIبرایIتمهیداتIآخرین
حقوقIبازنشستگان

پرسش  ــن  ای بــه  پــاســخ  در  دولـــت  سخنگوی 
گریبانگیر  که  تبعیضی  رفع  بــرای  دولــت   که 
چه  اســت،  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
سازمان  رئیس  قول  دربــاره  دارد و  برنامه ای 
داده  قول  دولت  گفته  که  کشور  کل  بازرسی 
افزایش  مجدد  طــور  به  ســال  دوم  مــاه   ۶ در 
حقوق ها را بازنگری کند، خاطر نشان کرد: از 
ابتدای قانون کار در ایران سه جانبه گرایی در 

تعیین مزد در نظر گرفته می شود.
قرار  و  قول  این  از  خبری  من  داد:  ادامه   وی  
به  رفــاه صحبت کــردم  با وزیــر محترم  نــدارم. 
بن  با  است.  رسیده  تومان   ۱۰۰ و  ۲میلیون 
بازنشستگان  نظر  ــورد  م سقف  به  مسکن  و 
نزدیک خواهیم شد. در هیئت امنای سازمان 
قرار است مطرح شود و تالش خود را می کنند 

که این انتظارات را برآورده کنند.

تامین  تاسیس  ابتدای  از  کرد:  تاکید  ربیعی 
از  و  میلیون  نیم  و  یک   ۸۴ سال  تا  اجتماعی 
بازنشسته  میلیون  نیم  و  سه  االن  تا   ۸۴ سال 
کند،  اداره  را  خود  باید  سازمان  این  داریــم. 
دولت در این زمینه تدبیر کرده است، من این 

اطمینان را به بازنشستگان می دهم.

IIIهایIفراوردهIصادراتIازIمرزنشینان
نفتیIسهمIمیIگیرند

نشست  ایــن  از  بخشی  در  ــت  دول سخنگوی 
تصمیمات  گذشته  هفته  در  دولــت  گفت: 
اجازه  ما  مرزنشینان  به  گرفت.  توجهی  قابل 
کمک  و  قاچاق  از  جلوگیری  بــرای  شد  داده 
به زندگی آن ها بتوانند از فراورده های نفتی 

صادرات داشته باشند.
 از ابتدای سال ۴۵۰ میلیون لیتر به ساکنان 
کیلومتر   ۲۰ شــعــاع  ــا  ت ــرزی  مـ روســتــاهــای 

اختصاص داده خواهد شد.
این  نفت  وزارت  کار  این  دهی  سامان  بــرای 
درصد   ۲۰ داد.  خواهد  انجام  را  صـــادرات 
ارزش ریالی کل این صادرات را به مرزنشینان 
حساب  بــه  آن  درصــد   ۸۰ کــه  داد  خواهیم 
برای  ۲۰درصـــد  و  ــز  واری خانوارها  مستقیم 
گرفته  کــار  به  مناطق  ایــن  توسعه  و  اشتغال 

خواهد شد.

IIIواحدهایIاحداثIبرایIسالهI۹۹Iزمین
مسکونیIواگذارIخواهدIشد

ربیعی ادامه داد: در مسئله مسکن، آیین نامه 
اجرایی قانون سامان دهی و حمایت از تولید 
گرفته  نظر  در  بیشتری  تسهیالت  و  اصــالح 
واحدهای  احداث  برای  ساله   ۹۹ زمین  شد، 
مسکونی واگذار خواهد شد و برای حمایت از 
صنعتی سازی مسکن پرداخت ها از ۵ به ۱۰ 

سال افزایش پیدا کرد.

شاخص کل بورس از ۱.5 میلیون واحد عبور کرد

 مهر: معامالت دوشنبه بورس تهران پس از آن که با افت سنگین ارزش سهام مواجه شد، روز 

گذشته در رشدی بی سابقه توانست رکورد ۱.۵ میلیون واحدی را به ثبت برساند. شاخص 
کل بورس در معامالت سه شنبه)۱۰ تیر( با رشد ۴۲ هزار و ۵۲۲ واحدی در ساعات اولیه به 
یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۴۶۱ واحد رسید. بنابراین برای اولین بار شاخص کل رکورد یک 
و نیم میلیون واحدی را رد کرد. همچنین شاخص هم وزن با رشد حدود ۱۰ هزار واحدی به 

۴۴۴ هزار و ۶۹۲ واحد رسید.

دولت ۳ و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است

 ایرنا: معاون اول رئیس جمهور، اولویت دولت را »سالمت مردم« و »تامین معیشت« ارزیابی 

به  توجه  با  دولت  این  گفت:  موجود  اشتغال  از  صیانت  برای  دولت  تالش  بر  تاکید  با  و  کرد 
در  جهانگیری«  »اسحاق  است.  کرده  ایجاد  شغل  میلیون  نیم  و  سه  محدودیت ها،   و  شرایط 
مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت گفت: در این ایام سخت و دشوار از یک طرف با تحریم 
نوپدید  و  نوظهور  ویروس  با  دیگر  طرف  از  و  آمریکا  قانونی  غیر  و  انسانی  غیر  ظالمانه،   های 
بخش های  کرونا  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس  اول  معاون  هستیم.  مواجه  است،  شده  عالم گیر  که  کرونا  
مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیا را تحت تاثیر قرار داده است و به فضل الهی تاکنون مردانه 

و سر فرازانه اقدام کرده ایم و از این به بعد هم همین طور ادامه خواهیم داد.

قیمت دالر ۱۰تیر ۱۳۹۹ به ۱8 هزار و ۹۹۰ تومان رسید

 مهر: قیمت دالر آمریکا)اسکناس( سه شنبه ) ۱۰تیرماه ۱۳۹۹( در صرافی  های بانکی برای 

فروش به ۱۸ هزار و ۹۹۰ تومان رسید. همچنین روز گذشته صرافی  های بانکی هر دالر را 
۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری کردند. قیمت خرید یورو)اسکناس( روز گذشته در صرافی 

 ها ۲۱ هزار تومان و قیمت فروش آن ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان بود.

تجارت کشور در حال بازگشت به دوران پیش از کروناست

 ایرنا: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: آمار تولیدات منتخب کاالیی کشور 

با وجود محدودیت  های کرونایی و تشدید تحریم  ها، در ۳ ماه نخست امسال افزایشی بوده و 
در  مدرس خیابانی«  »حسین  کروناست.  از  پیش  دوران  به  بازگشت  حال  در  کشور  تجارت 
مراسم روز ملی صنعت و معدن افزود: تولیدکنندگان با همت و عزم جدی در روزهای سخت 
و در ایام کرونا، مانع کند شدن حرکت صنعت و توقف تولید در کشور شدند. وی اضافه کرد: 
در این مدت با وجود همه محدودیت ها، تولید ماسک بیش از ۳۰ برابر افزایش تولید داشته و از ۲۰۰ هزار عدد 
اقالم  کننده  وارد  یک  از  اکنون  تولیدکنندگان،  همت  با  و  است  رسیده  عدد  میلیون   ۶ به  اسفند(  ابتدای  )در 
بهداشتی مرتبط با کرونا به صادرکننده در این حوزه تبدیل شده ایم. وی خاطرنشان کرد: در بازدیدهایی که از 
واحدهای تولیدی و صنعتی کشور داشتم نه تنها حرکت صنعت متوقف نشده بلکه گام های محکمی در راستای 

تکمیل و بهره  برداری از طرح  های جدید و توسعه ای برداشته شده است.

2 عامل افزایش نرخ دالر

 ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: علت افزایش دوباره نرخ دالر در بازار 

ایران را باید در تغییرات ثبت شده در ۲ عامل بررسی کرد. »مجیدرضا حریری« اظهارکرد: 
یکی از عواملی که به افزایش قیمت دالر در روزها و هفته های گذشته منجر شده، تاثیراتی 
اساس  بر  اند.  گرفته  کرونا  ویروس  شیوع  از  دنیا  کشورهای  تمام  و  ایران  تجارت  که  است 
درصد   ۳۰ حدود   ،۲۰۲۰ سال  در  المللی  بین  تجارت  حجم  احتماال  جهانی،  برآوردهای 
کاهش خواهد یافت و این مسئله برای بسیاری از دولت ها مشکل ساز می شود و رشد اقتصادی آن ها را کاهش 
می دهد. حریری باال بودن نرخ تورم را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز دانست و اظهار کرد: 
متاسفانه در سال های گذشته، نرخ تورم در ایران همواره دو رقمی بوده است و حتی اگر برآیند ساالنه قیمت 

یک محصول را با نرخ تورم بگیریم، افزایش قیمت امری قابل پیش بینی خواهد بود.

روح ا... زم به اعدام محکوم شد

محکوم  ــدام  اع به  را  زم  روح ا...  انقالب،  دادگــاه  گفت:  قضاییه  قــوه   سخنگوی  تسنیم:   

در  صرفا  کــرد:  اظهار  خود  گذشته  روز  خبری  نشست  در  اسماعیلی«  کرد.»غالمحسین 
دوشنبه هفته گذشته ۳۵۰ هیئت در سراسر کشور به واحدهای قضایی و اداری اعزام شدند 

که بیش از ۴ هزار مالقات مردمی چهره به چهره فقط در یک روز انجام شد.

گوناگون 

 تعداد مبتالیان به کرونا  22۷ هزار و 662 نفر شد

 باشگاه خبرنگاران جوان: تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در کشور به گفته سخنگوی وزارت 

آخرین  دربــاره  بهداشت  وزارت  سخنگوی  الری«،  سادات  »سیما  یافت.  افزایش  بهداشت 
وضعیت ویروس کرونا در ایران اظهار کرد: در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۰ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیار های قطعی تشخیصی ۲ هزار و ۴۵۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
و هزار و ۴۳۵ مورد بستری شدند. الری بیان کرد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۲۲۷ هزار و ۶۶۲ نفر رسید. او ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت منتهی به ظهر سه شنبه، ۱۴۷ بیمار 
رسید.  نفر   ۸۱۷ و  هزار   ۱۰ به  بیماری  این  باختگان  جان  مجموع  و  دادند  دست  از  را  خود  جان  کووید۱۹ 
از  یا  یافته  بهبود  بیماران  از  نفر   ۷۵۸ و  هزار   ۱۸۸ تاکنون  خوشبختانه  گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
بیمارستان ها ترخیص شده اند. الری تاکید کرد: ۳۰۴۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. او یادآوری کرد: تا کنون یک میلیون و ۶۶۶ هزار و ۵۸۷ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: استان های خوزستان، کردستان، 
و استان های  و کرمانشاه در وضعیت قرمز  آذربایجان های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی 

سیستان و بلوچستان، ایالم، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

۳5 میلیارد یورو ارز صادراتی تا آخر تیر به کشور بازمی گردد

بینی  پیش  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  بازرگانی  خدمات  توسعه  دفتر  کل  مدیر  مهر:   

بازگردد.  کشور  به  صــادرات  از  حاصل  ارز  یورو  میلیارد   ۳۵ امسال  تیر  پایان  تا  می کنیم 
اطالع  افــزود:  کشور  به  صــادرات  از  حاصل  ارز  بازنگرداندن  علت  دربــاره  قمری«  »احسان 
رسانی نکردن صریح به صادرکنندگان یکی از علت های این امر است و ما باید در این زمینه 

بیشتر اطالع رسانی کنیم.

پرونده هواپیمای اوکراینی پس از پایان تحقیقات به دادگاه ارجاع داده می شود

گفت:  اوکراینی  هواپیمای  پرونده  به  اشاره  با  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رئیس  ایرنا:   

تحقیقات مفصلی در این باره انجام داده ایم و پس از پایان آن پرونده به دادگاه ارجاع داده 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  کرد:  اظهار  گذشته  روز  »بهرامی«  االسالم  می شود.حجت 

برنامه اصلی خود را بر محور پیشگیری از وقوع جرم قرار داده است.

کشف نوع جدیدی از ویروس آنفلوانزای خوکی با قابلیت همه گیری

 تسنیم: دانشمندان چینی نوع جدیدی از آنفلوانزای خوکی را در این کشور کشف کردند که 

قابلیت همه گیری را دارد. طبق بررسی دانشمندان آسیایی، نوعی ویروس آنفلوانزا در کشور 
دارد.  را  همه گیری  قابلیت  ویروس  این  دانشمندان  ادعای  اساس  بر  که  شده  کشف  چین 
را  خوکی  آنفلوانزای  از  تغییریافته ای  نوع  دانشمندان  نوشت:  »ایندیپندنت«  خبری  پایگاه 
شناسایی کرده اند که می تواند به انسان سرایت کند و همه گیری دیگری را به بار بیاورد. این 
ویروس، که محققان آن را "EA H۱N۱ G۴" می نامند پس از بررسی ۳۰ هزار خوک از کشتارگاهی در چین به 

دست آمده است.

راه اندازی پنجره واحد ورود شرکت های خصوصی به بورس کلید خورد

 مهر: اتاق بازرگانی ایران، شرکت بورس تهران، فرابورس ایران و جامعه حسابداران رسمی، 

تفاهم  نامه همکاری را در راستای ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت  های بخش خصوصی 
به بازار سرمایه امضا کردند. »حسین سالح ورزی«، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این 
با  آن  بر  نظارت  و  واحد  درگاه  پیاده سازی  و  طراحی  برای  الزم  اقدام  انجام  گفت:  خصوص 
هدف پوشش کامل مسیر تأمین مالی از محل بازارهای سرمایه در یک سامانه واحد بر عهده 
شخصیت های  مالی  تأمین  پایش  و  اقدام  ارزیابی،  برای  ارتباطی  مسیر  درگاه  این  واقع  در  است.  ایران  اتاق 
حقوقی بخش خصوصی از محل بازارهای سرمایه و بدهی کشور با تمرکز بر بازارهای زیر نظر شرکت بورس 

اوراق بهادار تهران و فرابورس است.

گفت  وگوی ویدئویی روحانی، پوتین و اردوغان چهارشنبه

 ایسنا: کاخ کرملین اعالم کرد: روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه یک ویدئو کنفرانس را 

والدیمیر  کرد:  اعالم  گذشته  روز  کرملین  کاخ  کرد.  خواهند  برگزار  سوریه  موضوع  درباره 
امروز  ایران  و  ترکیه  روسیه،  جمهور  رؤسای  روحانی  حسن  و  اردوغــان  طیب  رجب  پوتین، 

کنفرانس ویدئویی را برگزار و درباره درگیری  های سوریه مذاکره می کنند.

سخنگوی دولت:

واحدهای مسکن  مهر تا 
پایان سال تکمیل می شوند

خبر خوش وزیر بهداشت:

 ایران گام  های بسیار موثری را 
در تولید واکسن کووید ۱۹ برداشته است

 ایرنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران گام  های بسیار موثری را در تولید واکسن کووید ۱۹ 

برداشته است و به زودی فاز آزمایش انسانی این واکسن آغاز می شود.
»سعید نمکی« روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی دارویی فارمکس ۲۰۲۰ در وزارت بهداشت 
افزود: خبر خوش ما برای مردم این است که خوشبختانه گام های بسیار موثری در تولید واکسن کووید ۱۹ در 
کشور برداشته شده است. در ۴ ماه گذشته از نزدیک فعالیت دانشمندان ایرانی را در تولید این واکسن دنبال 
فاز  به زودی  و  با موفقیت طی شده است  این واکسن  امیدوار کننده است، تست حیوانی  نتایج بسیار  ام.  کرده 

کلینیکال ترایال تست انسانی این واکسن آغاز می شود.

آغاز ثبت  نام بنگاه  های فاقد بیمه برای وام کرونا از هفته جاری

 تسنیم: معاون اشتغال وزیر کار از ثبت نام بنگاه های فاقد بیمه برای دریافت تسهیالت کرونا در هفته جاری خبر 

و  آغاز  نیستند  بیمه  که  متقاضی  افراد  و  کارها  و  کسب  نام  ثبت  هفته  این  از  ها  هماهنگی  مطابق  گفت:  و  داد 
پرداخت تسهیالت به آن ها از هفته آینده شروع می شود. »عیسی منصوری« درباره آخرین وضعیت این تسهیالت 
گفت: پرداخت تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا از هفته  های اخیر آغاز و تاکنون ۴۰ هزار میلیارد ریال 

پرداخت شده است. 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون  اظهارکرد: تاکنون حدود۹۰۰هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده 
اند و حدود ۷۶ هزار پرونده در شعب بانک ها وجود دارد. وی درباره زمان پرداخت تسهیالت به رسته  های مختلف 
به عنوان نمونه بخش حمل و نقل گفت: فرایند بررسی درخواست  ها طوالنی و توقفی در کار نیست. سیستمی طراحی شده است و افرادی که 
انجام  را  و وارد کردن اطالعات در سامانه دستگاه های مختلف، ۳ روز فرصت دارند بررسی های الزم  نام  امضای طالیی ندارند به محض ثبت 
دهند و چنان چه نظرشان اعالم نشود سیستم به صورت اتوماتیک درخواست را به بانک اعالم می کند.معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون درباره 
پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای فاقد بیمه گفت: طی مذاکراتی که با دستگاه  ها و تشکل  های مختلف داشتیم، خواستیم اطالعات افراد 
شاغل و بنگاه های فاقد بیمه را ارائه دهند و تاکنون اطالعات قابل توجهی ارائه شده است. منصوری بیان کرد: طی هماهنگی که با دستگاه ها 
داشتیم مقرر شد لیست افرادی که هویت آن ها احراز شده و در حال فعالیت هستند ارائه شود. از این هفته ثبت نام کسب و کارها و افراد متقاضی 

که بیمه نیستند شروع  و پرداخت تسهیالت به آن ها از هفته آینده آغاز  می شود.

منابع وام ودیعه مسکن آماده شد

را  تامین منابع وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: قرار نیست مستاجر اقساط آن  از  راه و شهرسازی   مهر: وزیر 

بپردازد. »محمد اسالمی« در حاشیه مراسم بهره برداری از ۶۸ دستگاه ناوگان جدید ریلی درباره بسته حمایتی 
از مستأجران گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تسهیالت حمایت از مستأجران مصوبه  ای 
داشتیم زیرا التهابات بازار مسکن سبب افزایش بدون منطق اجاره بها شده بود. جلسات متعددی را با دستگاه  
های مختلف از جمله دستگاه قضایی برگزار کردیم که نتیجه آن تعیین سقف برای افزایش اجاره بها بود و برای 
در  مردم  زندگی  و  معیشت  تطبیق  و  تورم  شاخص  اساس  بر  نرخ ها  این  داد:  ادامــه  وی  االجراست.  الزم  همه 
شهرهای مختلف تعیین شده و حداکثر نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها در تهران ۲۵، ۷ کالنشهر ۲۰ و سایر 
شهرها ۱۵ درصد است. اسالمی با بیان این که برخی مالکان اجاره را ۳ تا ۴ برابر افزایش داده اند، اظهارکرد: برای بسته حمایتی منابعی در نظر 
گرفته شده که این بسته شامل حمایت از مستأجران و طرح اقدام ملی است و به زودی بخشی از آن در ستاد ملی کرونا و در بخشی دیگر در ستاد 

اقتصادی دولت به تصویب می رسد.
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