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ادبیات کودک و نوجوان؛ طفلی که 
بزرگ نشد! 

                           در جلسه شورای اداری اسفراین صورت گرفت؛

تکریم خانواده شهید مدافع امنیت 

بیم و امیدها در طرح کارورزی
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اصالح صد درصدی شبکه های 
فرسوده فشار ضعیف و جایگزینی 
سیم های مسی با کابل خود نگهدار

تخریب مراتع؛ سهم جرگالنی ها 

از معادن »باریت«
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بیداد برداشت های غیرمجاز و مرگ و میر با وجود همه وعده ها

آلبالغ؛ ایمیدرو در حال »استخاره«

آتش نگاه به جان یک ورزشکار
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صفحه ۶

صفحه ۲
بر  گام  آرام  سخت،  های  رشته  با  جدال  در  آقایان  همپای  نیز  بانوان  روزها  این 
می دارند تا جایگاه شان را تثبیت کنند. شکل حضورشان حرفه ای است و آمده 
اند تا بیشتر از قبل حضورشان اثبات شود. کوهنوردی و حضور در دل طبیعت 
در  که  هایی  روزمرگی  و  ها  دغدغه  از  شان  جسم  و  روح  تا  کنند  می  انتخاب  را 

زندگی ماشینی امروز بیداد می کند صیقل یابد اما تنها به گل..

ورزش 

خانم ها کفش های ورزشی شان 
را واکس بزنند

در کارگروه تنظیم بازارمصوب شد

قیمت دولتی مرغ
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۴



روز  استان،  بازار  تنظیم  کارگروه  جلسه  شیری- 
جهادکشاورزی،  سازمان  مدیران  حضور  با  گذشته 
بررسی  محوریت  با  حکومتی  تعزیرات  و  صمت 
با  و  برگزار  اساسی  کاالهای  دیگر  و  مــرغ  قیمت 
 ۵۰۰ و  ــزار  ه  1۵ کیلو  هر  در  مــرغ  قیمت  ــام  اع
تاکید  بخش  این  در  متخلفان  با  برخورد  بر  تومان 
خراسان  صمت  سازمان  رئیس  جلسه  این  شد.در 
شمالی به جلسه خود با جهادکشاورزی برای ارائه 
چون  گفت:  و  کرد  اشاره  مرغ   تولید  روزانه  لیست 
از ابتدای حلقه تولید تا انتهای عرضه مرغ در بازار 
تنها  بنابراین  شناسند  می  را  صمت  سازمان  همه 
راه نظارت دقیق و عرضه در چارچوب، ارائه لیست 
روزانه تولید از سوی سازمان جهاد کشاورزی است 
پاسخگو  بتوانیم  بود  انحرافی  اگر  آن  از  پس  که 
و  دام  تولیدات  بهبود  معاون  باشیم.»محمدزاده« 
طیور سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی هم 
کرد  اشاره  امسال  ماه  طی3  مرغ  تولید  میزان   به 
گذشته،  سال  اردیبهشت  در  که  حالی  در  گفت:  و 

جوجه ریزی در استان 4۵ درصد کاهش داشت اما 
در خرداد امسال نسبت به ماه قبل از آن 6۵ درصد 

افزایش یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان 
شمالی هم در این جلسه با بیان این که نظارت ها 
ساالنه  تولید  که  حالی  در  افزود:  شود،  بیشتر  باید 
مرغ در استان تنها 1۰ میلیون تن است اما میزان 
مصرف 1۵ میلیون تن و از میانگین کشوری باالتر 
که  این  با  نیست،  ای  چاره  افــزود:  است.»قنبری« 
مورد  مرغ  باید  اما  هستیم  مواجه  تولید  کمبود  با 
عرضه  مصوب  نرخ  با  تا  کنیم  تأمین  را  استان  نیاز 
کیلویی  زنــده  مرغ  قیمت  اعــام  با  شود.»قنبری« 
و قیمت گوشت قرمز گوسفندی  1۰ هزار و 3۰۰ 
منجمد  مرغ  کرد:  اضافه  تومان  هزار   ۸۵ کیلویی 
واحدهای  و  ای  زنجیره  هــای  فروشگاه  در  باید 
سازمان  ــزود:  اف ــود.وی  ش عرضه  مربوطه  صنفی 
ارائه  به  موظف  را  مرغداران  باید  کشاورزی  جهاد 
فاکتور فروش و قیمت دام زنده را به صورت هفتگی 

با  کند.وی  اعام  صمت  سازمان  به  نظارت  برای 
برای  گــرم  مــرغ  قیمت  حداکثر  که  ایــن  به  ــاره  اش
تعیین  تومان   ۵۰۰ و  هزار   1۵ کنندگان  مصرف 
شده است، گفت: اگر از این پس قیمت مرغ باالتر 
سازمان  و  حکومتی  تعزیرات  باشد  مصوب  نرخ  از 
اصلی  سرمایه  چون  شوند  عمل  وارد  باید  صمت 
کشور مردم هستند و نباید در این میان آن ها آسیب 
ببینند.مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی 
هم در این جلسه با بیان این که صادر نشدن فاکتور 
مجازات  افزود:  نیست،  بازدارنده  اما  است  تخلف 
ناچیز صادر نشدن فاکتور، دردی از مصرف کننده 
باید گران فروشی ها شناسایی  بلکه  دوا نمی کند 
بندهای  از  اقتصادی  امور  در  شفافیت  چون  شود 

سیاست حکومتی است.  
با  مرغ  تأمین  کنونی  شرایط  در  کــرد:  اضافه  وی 
برای  تومان   ۵۰۰ و  هزار   1۵ کیلویی  مصوب  نرخ 
برخی مردم مشکل است چه برسد به این که قیمت 
از نرخ مصوب باشد.»سیدالموسوی« کنترل  باالتر 
تخلف  را  فاکتور  نکردن  صادر  و  مرغ  قیمت  نشدن 
حساب  صــورت  باید  کــرد:  تأکید  و  دانست  محرز 
اداره  شود.معاون  ارائه  زنده  مرغ  عرضه  فاکتور  و 
جلسه  این  در  هم  شمالی  خراسان  اطاعات  کل 

خطاب به معاون بهبود تولیدات دام و طیور سازمان 
نهاده  جهادکشاورزی  چون  گفت:  جهادکشاورزی 

پرداخت می کند باید نظارت هم داشته باشد.
»شرافتی« افزود: باید نظارت شود چه دلیلی دارد 
فاکتور  و  بفروشد  از حد  را بیش  تولیداتش  مرغدار 
ندهد؟ یک بام و دو هوا نیست، جهادکشاورزی باید 

از ابزار تحویل نهاده استفاده کند.
دارد  وجــود  استداللی  چه  االن  کــرد:  اظهار  وی 
رسیده  تومان  هزار   1۸ کیلویی  به   مرغ  قیمت  که 
برخورد  فروشی(  )مرغ  آخر  خط  با  ما  چرا  و  است 
به   1۵ از  شما  تولید  با  کرد:  اظهار  کنیم؟وی  می 
4۰ هزار تن در سه ماه دیگر هم مشکلی حل نمی 
شود و با وجود 9۰ مرغداری در استان، باید طوری 
برنامه ریزی کنید که روزی 4۵ تن مرغ به ما بدهید 
جوجه  هم  با  همزمان  ها  مرغداری  تمام  که  این  نه 
که  است  بزرگی  ضعف  این  کنند،  عرضه  و  ریــزی 
تأسف  جای  افزود:  هستیم.وی  مواجه  آن  با  امروز 
از  بیشتر  تومان  هزار   2 کیلو  هر  در  مرغ  که  دارد 
جاهای دیگر در خراسان شمالی عرضه می شود.
و  استان  نیاز  به  پاسخ  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
افزایش میزان تولید باید مجوزهای الزم به منظور 

توسعه واحدهای مرغداری داده شود.

IIجادهIیکIماجرای
خراسان  در  قطار  ایستگاه  سمت  به  ــاده  ج تنها 
شمالی در شهر جاجرم به طول 3۰ کیلومتر است 
شانه  نداشتن  و  کم  عرض  دلیل  به  متاسفانه  اما 
طبیعی  های  بلندی  و  پستی  نبود  وجود  با  خاکی 
و  جانی  های  خسارت  تاکنون  مسیر  بودن  کفی  و 

مالی را به مردم وارد کرده است.
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خط  حتی  و  داده  های  وعده  باوجود  اسدی-  زهره  
جمله  از  مختلف  مسئوالن  سوی  از  که  هایی  نشان  و 
استاندار کشیده شده است و خبرهایی که اعام شد 
ایمیدرو در آلباغ برای حفاظت از این معدن مستقر 
و  غیرمجاز  های  برداشت  آمار  همچنان  اما  شود  می 
مرگ و میر در این محل بیداد می کند. گویا ایمیدرو 
حال  در  تعبیری  به  و  مناقصه  انجام  حــال  در  هنوز 
نتیجه  آلباغ است، حال چه زمانی  برای  »استخاره« 
می  خــارج  باتکلیفی  از  آلباغ  و  مشخص  مناقصه 
در  میر  و  مرگ  و  مجاز  غیر  های  برداشت  آمار  و  شود 
آن کاهش می یابد و به صفر می رسد؟ پرسشی است 
در  بمانیم.  منتظر  آن  پاسخ  شنیدن  بــرای  باید  که 
سازمان  معادن  و  صنایع  امور  معاون  با  خصوص  این 
و  گفت  شمالی،  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
شویم.  مطلع  آلباغ  وضعیت  آخرین  از  تا  کردیم  گو 
»رضازاده« به خبرنگارما گفت: آلباغ دارای بیشترین 
از معادن استان است و  آمار برداشت های غیر مجاز 
حفاظت  منطقه  در  معدن  این  گیری  قــرار  دلیل  به 
شده »ساریگل« امکان ثبت نداشت و به همین دلیل 
کردند.وی  مجاز  غیر  های  برداشت  سودجو  افــراد 
اعام کرد: بر اساس آخرین تصمیم های گرفته شده 

و  شده  صادر  ایمیدرو  سازمان  برای  اکتشاف  پروانه 
انتخاب  برای  مناقصه  برگزاری  حال  در  سازمان  این 
حفاظت  و  امنیت  تامین  منظور  به  حفاظتی  موسسه 
از  دقیقی  آمــار  که  ایــن  بیان  با  اســت.وی  آلباغ  از 
برداشت های غیر مجاز از این معدن وجود ندارد اما 
بر اساس برآوردهای انجام شده بین 6 تا 7 هزار تن 
است،  شده  انجام  معدن  این  از  مجاز  غیر  برداشت 
اساس  بر  را  مقدماتی  کارهای  ایمیدرو  کرد:  اضافه 
تیم  داد:  ادامه  وی  است.  کرده  آغاز  اکتشاف  پرونده 
های اکتشافی و نمونه برداری کار را شروع کرده اند 
نشده  آغاز  آلباغ  معدن  از  حفاظت  موضوع  هنوز  اما 

است.

IIتسهیالتIازIمحرومIمعادن
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به 
وضعیت تسهیات معادن اشاره و اعام کرد: امسال 
بهره برداران معادن استان تسهیاتی دریافت نکرده 
در  تسهیات  دریافت  به  منجر  قــراردادی  هیچ  و  اند 
این بخش نشده است. وی افزود: تسهیات مختلفی 
به معادن پرداخت می شود که بخشی از آن استانی و 
تسهیات ارزان قیمتی است که با یارانه 6 و 4 درصد 
به معادن پرداخت می شود.وی ادامه داد: تسهیات 

پرداخت  صنایع  به  درصد   1۸ نرخ  با  هم  تولید  رونق 
پرداخت  این که فرایند طوالنی  بیان  با  می شود.وی 
تسهیات و پذیرفته نشدن پروانه بهره برداری معادن 
به عنوان وثیقه بانکی از دالیل اصلی دریافت نشدن 
تسهیات برای معادن در سال 99 است، اعام کرد: 
پذیرفتن  به  ملزم  قانونی  لحاظ  از  ها  بانک  که  این  با 
زیر  اما  هستند  وثیقه  عنوان  به  بــرداری  بهره  پروانه 
را اجرا  این قانون  تاکنون  و  این مصوبه نمی روند  بار 

نکرده اند.

IIفعالIغیرIمعدنI81
و  اشاره  استان  در  معدن   ۸1 بودن  فعال  غیر  به  وی 
اعام می کند: معادن غیر فعال استان کلسیت، خاک 
صنعتی و سنگ های تزیینی هستند و نبود واحدهای 
منجر  ها  برداشت  نبودن  صرفه  به  مقرون  و  فــراوری 
گفت:  اســت.وی  شده  معادن  این  شدن  غیرفعال  به 
برداران  بهره  که  دارند  وجود  استان  در  معدن   242
با  اند و 111 معدن  4۵ معدن سلب صاحیت شده 
درخصوص  مسئول  هستند.این  فعال  الزم  ظرفیت 
بر اساس آن چه در سال  وجود معدن طا در استان 
این  به  توجه  با  افــزود:  بود،  شده  اعام  گذشته  های 
زمین  لحاظ  از  روی  و  سرب  مانند  فلزاتی  با  طا  که 

شناسی در کنار هم قرار دارند و احتمال وجود طا در 
کنار این مواد معدنی وجود دارد، این مباحث مطرح 
درخصوص  دقیقی  مطالعه  هیچ  هنوز  اما  است  شده 
است. نشده  انجام  جنوبی  پهنه  در  روی  فلز  وجــود 
وی بیان کرد: تاکنون هیچ مجوزی برای پی جویی و 
اکتشاف این ماده معدنی در استان صادر نشده است.

IIاستانIاکتشافیIپهنهIوضعیتIآخرین
استان  جنوب  در  اکتشافی  پهنه  که  این  بیان  با  وی 
است،  شده  تعریف  مربع  کیلومتر  هزار   7 مساحت  به 
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   4 اختصاص  با  کرد:  اضافه 
قراردادی  رهبری،  معظم  مقام  سفر  اعتبارات  تومان 
عملیات  تا  شد  منعقد  معدنی  اکتشافات  سازمان  با 
پهنه  این  اکتشاف  و  جویی  پی  و  هوایی  ژئوفیزیک 
عملیات  کــه  ــن  ای بیان  بــا  شـــود.وی  انــجــام  معدنی 
کــرد:  ــام  اع ــت،  اس شــده  انــجــام  هــوایــی  ژئوفیزیک 
و  است  شده  انجام  سازمان  این  سوی  از  مطالعاتی 
اکنون ما منتظر رسیدن نتایج آن هستیم تا پهنه آزاد 
را  معادن  بتوانند  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  شود 
ادامه  کنند.وی  دریافت  را  معدنی  مجوزهای  و  ثبت 
داد: معدن زمینه ساز توسعه اقتصادی است و توسعه 

این بخش به اقتصاد استان کمک می کند.

بیداد برداشت های غیرمجاز و مرگ و میر با وجود همه وعده ها 

آلبالغ؛ ایمیدرو در حال »استخاره«  

در کارگروه تنظیم بازارمصوب شد

قیمت دولتی مرغ

در جلسه شورای اداری اسفراین صورت گرفت؛

تکریم خانواده شهید 
مدافع امنیت

اداری  شــورای  جلسه  نجفیان-  مصطفی  سید 
های  نشست  از  متمایز  گذشته  روز  اســفــرایــن 
گذشته برگزار شد؛ نشستی که با دستور کار تکریم 
سرهنگ  امنیت  مدافع  و  خدمت  شهید  خانواده 
و  اسفراین  انتظامی  فقید  فرمانده  مهری«  »جاوید 

معارفه فرمانده جدید انتظامی همراه بود. 
دقت  خواستار  اسفراین  فرماندار  رستمی«  »طاهر 
پروتکل های  از پیش در راستای رعایت  نظر بیش 
بر  و  شــد  اجتماعی  گـــذاری  فاصله  و  بهداشتی 
نظارت  با  ضــروری  غیر  مراسم  برگزاری  از  پرهیز 
بخشداران و ورود دادستان عمومی و انقاب تاکید 
دستگاه  مدیران  به  ای  هفته  یک  فرصت  کرد.وی 
های  پــروژه  تا  داد  رســان  خدمات  و  اجرایی  های 
کنند. احصا  دولت  هفته  در  را  برداری  بهره  قابل 
و  آثــار  حفظ  مدیرکل  »امــیــری«  پاسدار  سرهنگ 
برنامه  از تدارک 43  نشر ارزش های دفاع مقدس 
محوری طی 43 هفته از 3 خرداد تا اسفند امسال 
مصادف با روز جانباز برای چهلمین سالگرد دفاع 

مقدس خبر داد.
خدمت  شهید  خانواده  از  قدردانی  با  آیین  این  در 
فرمانده  مهری«  »جاوید  سرهنگ  امنیت  مدافع  و 
انتظامی اسفراین، سرهنگ دوم »مجید یگانه پور« 
معرفی  اسفراین  فرمانده جدیدانتظامی  عنوان  به 

شد.

زمان اجرای طرح 
»سه شنبه های تکریم« 

هماهنگی  جــلــســه  نخستین  مــرتــضــوی- در 
طرح ملی »سه شنبه های تکریم«، اجرای این طرح 
با حضور اعضا از 24 تیر با اولویت تقدیر از خانواده 
هماهنگی  ستاد  رسید.مدیر  تصویب  به  شهدا 
خراسان  مساجد  هنری  و  فرهنگی  هــای  کانون 
از  گیری  بهره  با  که  این  از  جلسه  این  در  شمالی 
اقتضائات  به  توجه  با  و  خودجوش  های  ظرفیت  
جماعت  امام  زیرنظر  و  مسجد  محوریت  با  محلی 
سعی شده است در قالب این طرح، تکریم شهدا و 
تاثیرگذاران فرهنگی در محات تداوم یابد، سخن 
گفت و افزود: تکریم افراد معرفی شده در روزهای 
و  امنا  هیئت  جماعات،  ائمه  حضور  با  شنبه  سه 
الگوسازی  منظور  به  ای  منطقه  و  محلی  مسئوالن 

در سطح محله انجام می شود.
و  شهدا  خانواده   از  قدردانی  شیرازیان«،   »هاشم 
ایثارگران، معلمان، نخبگان، کسبه محل، خیران، 
جامعه  از  را   ... و  دینی  فضایل  و  ارزش ها  مروجان 

هدف این طرح ملی دانست.

سقوط مرگبار دختر ۱9 ساله

طبقه  از  سقوط  اثر  بر  ساله   19 دختر  حشمتی- 
چهارم آپارتمانی در شیروان جان باخت. 

شیروان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
خانلق  پاسگاه  ماموران  افــزود:  خبر  این  اعام  با 
مرکز  از  خبری  کسب  پی  در  شیروان  شهرستان 
فوریت های پلیسی 11۰ مبنی بر سقوط یک زن 
حادثه  محل  به  بافاصله  مهر،  مسکن  مجتمع  در 
داد:  روهنا« ادامه  »محمد  شدند. سرهنگ  اعزام 
ماموران در بررسی های اولیه دریافتند یک دختر 
تراس  در  لباس  کردن  پهن  حال  در  که  ساله   19
طور  بــه  ــود  ب مهر  مسکن  مجتمع  چــهــارم  طبقه 
از ارتفاع 1۵ متری به پایین سقوط کرد. ناگهانی 
این  شده  وارد  جراحات  شدت  علت  به  افزود:  وی 

فرد در دم فوت می کند.
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      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

برطرف شدن مشکل 
کمبود نفت 

 2۸ که   ۸۵۵6 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   13۵7 دی 
برطرف  از  ها«  شهرستان  »خبرهای  ستون 
شدن مشکل کمبود نفت در شیروان خبر داده 
است. در این مطلب می خوانیم: »بنا بگزارش 
رسیده از شیروان در چند روز گذشته کمبود 
مواد سوختی بصورت قابل ماحظه ای بچشم 
میخورد که خوشبختانه با دخالت موثر جامعه 
شیروان  در  نفت  مشکل  شهر  این  فرهنگیان 
برطرف گردید بطوریکه با جیره بندی نمودن 
از  منازل  به  نقلیه  وسایل  توسط  آن  ارسال  و 
ازدحام در جایگاه های فروش نفت و بنزین و 

پارتی بازی جلوگیری کامل بعمل آمد.«  

اخبار   

گزارش جلسه   

حرف مردم   

خبر 

اخبار
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ام  از جوانان می گوید: آن طور که شنیده  یکی 
سنین  در  آموختگان  دانش  کــارورزی،  طرح  در 
در  و  کنند  نام  ثبت  می توانند  سال   34 25تــا 
مدتی که در این طرح مشغول به فعالیت هستند 
دستمزد  حداقل  ســوم  یک  پــرداخــت  مشمول 
دولت  سوی  از  حــوادث  بیمه  پوشش  عــاوه  به 

می شوند.
این  بیان  با  و  خــود  سن  به  ــاره  اش با  »منصوری« 
طرح  سامانه  در  دارم  فرصت  ســال   2 هنوز  که 
کارورزی ثبت نام کنم، اضافه می کند: در آرزوی 
داشتن شغل مناسب هستم ضمن این که مهارت 
های شغلی مرتبط با رشته تحصیلی ام را دارم اما 
نیست  معلوم  که  حقوقی  حداقل  با  خواهم  نمی 
سرانجام استخدام می شوم یا نه؟ خودم را سرگرم 

کنم.

IIامسالIبرایIنفریI775IIسهمیه
در عین حال، معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال  
خراسان  اجتماعی  رفــاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره 
شمالی اظهارمی کند: با توجه به این که در دانش 
نرخ  و  داریم  مفقوده  حلقه  دانشگاهی  آموختگان 
برای  کارورزی  طرح  باالست،  ها  آن  بین  بیکاری 
کسب  تشویق،  کــار،  ــازار  ب به  ها  آن  کــردن   وارد 

تجربه و مهارت این افراد اجرا می شود.
برخی  تحصیات  که  ایــن  به  ــاره  اش با  »اربــابــی« 
ندارد  تناسب  بــازار  شرایط  با  آموختگان  دانــش 
طرح  این  افزاید:  می  شوند،  می  کار  بازار  وارد  و 
موجب آشنایی آن ها با بازار و از طرف دیگر انگیزه 
است  مشوقی  زیرا  شود  می  کارفرمایان  برای  ای 
و  دانشگاهی  آموختگان  دانش  کارگیری  به  برای 
جذب آن ها و این مهم ترین فلسفه وجودی طرح 

کارورزی است.
استان  در  امــســال  کــــارورزی  ــرح  ط سهمیه  او 
سه  در  گــویــد:  مــی  و  شمرد  برمی  نفر  را  775 

ویروس،  کرونا  شیوع  علت  به  امسال  نخست  ماه 
جذب  میزان  نیرو،  تعدیل  و  ــازار  ب بــودن  تعطیل 
ادامه  در  و امیدواریم  است  بوده  پایین  کــارورزان 

سال به این هدف دست پیدا کنیم.
به گفته وی، از ابتدای اجرای طرح )سال 97(، 
کل سهمیه ای که برای استان ما در نظر گرفته 
شده  3 هزار و 305 مورد بود و تعداد متقاضیان 
کارورزی که در سامانه ثبت نام کرده اند 2 هزار 
که  پذیرنده  واحدهای  تعداد  و  است  نفر   715 و 

متقاضی جذب کارورز بودند، 755 واحد است.
 272 و  هــزار  حــدود  کند: تاکنون  می  اظهار  او 
این  از  که  اســت  شــده  منعقد  کـــارورزی  قـــرارداد 
کارفرمایان  کارگیری  به  بابت  نفر   208 تعداد، 
در قالب مشوق های بیمه ای به تامین اجتماعی 

معرفی شده اند. 
کمک  با  کنیم  می  تاش  امسال  افزاید:  می  او 
طرح  بیشتر  تشریح  و  رسانی  اطاع  ها،  رسانه 
به  تا  کنیم  جذب  را  بیشتری  کــارورزان  بتوانیم 
آموختگان  دانش  آشنایی  شامل  که  هدفی  دو 
به  ورود  تجربه  کسب  و  کار  بازار  با  دانشگاهی 
بازار کار برای آن هاست، برسیم.او مدت دوره 
کند  می  ذکر  ماه   24 را  طرح  این  در  کارورزی 
است  کــارورزی  دوره  ماه   3 تعداد،  این  از  که 
کارورز  کارفرما،  اگر  مانده  ماه  باقی   21 و در 
از  ای   بیمه  های  مشوق  قالب  در  کند  جذب  را 
کارفرما   سهم  بیمه  نکردن  پرداخت  مزایای 
تشویق  منظور  به  مورد  این  و  کند  می  استفاده 
کارفرما برای به کارگیری کارورز درنظر گرفته 

شده است.
 23 مصوب،  قانون  اساس  بر  گوید:  می  »اربابی« 
این  در  و  کارفرماست  سهم  کارگر،  بیمه  درصــد 
مدت  به  شود و  می  معاف  آن  پرداخت  از  صورت 
7درصد  و  کند  می  پرداخت  را  آن  دولت  ماه   21

مدت  در  کند:  می  اضافه  ــت. او  اس کارگر  سهم 
اجرای این طرح حدود هزار و  300 کارورز جذب 
از  استقبال  دهنده  نشان  فرایند  این  و  اند  شده 
این طرح است.از نظر او مهم ترین مشکلی که در 
توجیه  داشت  وجود  کارورزی  طرح  اوایل اجرای 
اما  بود  طرح  این  خصوص  در  کارفرمایان  نبودن 
االن با آن آشنایی پیدا کرده اند و برخی مشکاتی 
و  است  شده  برطرف  داشت،  وجود  سامانه  در  که 
فقط در حال اطاع رسانی هستند که کارفرمایان 
استفاده  طرح  این  مزایای  از  و  بیایند  بیشتری 

کنند.
با فرصت های شغلی که  او خاطرنشان می کند: 
رشته  با  کـــارورزان  کنند  می  اعــام  کارفرمایان 
توجه  با  شوند و  می  جذب  ها  آن  با  متناسب  های 
به این که برای کارورزان سابقه کار محسوب می 
خود  مرتبط  رشته  به  کنند  می  سعی  ها  شود، آن 
محسوب  کار  سابقه  شان  واریــزی  بیمه  که  بروند 
در  و  توجیه  هم  ها  دانشگاه  افزاید:  می  شــود.او 
جریان این طرح هستند و مراکز کاریابی به عنوان 
کمک  طــرح  ایــن  ــرای  اج به  ما  اجرایی  بــازوهــای 
می  برقرار  ارتباط  کار  جویای  و  و  بین کارفرما 

کنند.
کل  اداره  اشتغال  توسعه  و  کارآفرینی  معاون 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی شمار 
مراکز کاریابی استان را 9 مرکز برمی شمرد و می 
گوید:  3 مرکز در بجنورد، 2 مرکز در اسفراین و 
 ، فــاروج  شیروان،  های  شهرستان  از  یک  هر  در 
مانه و سملقان و جاجرم یک مرکز کاریابی فعال و 
کاریابی  مرکز  یک  و  دیگر  مرکز  یک  همچنین 

الکترونیکی در حال راه اندازی است.
های  فرصت  کارفرمایان  افزاید:  می   »اربــابــی« 
این  و  دهند  می  کاریابی  مراکز  به  را  خود  شغلی 

مراکز متقاضیان کار را راهنمایی می کنند.

 بیم و امیدها 
در طرح کارورزی 

باید تدابیر 
سختگیرانه 

تری برای 
کارفرما به 

منظور جذب 
کارورز 

اندیشیده 
شود تا از 

امنیت شغلی 
برخوردار 

باشد نه این که 
با پایان دوره، 

کارفرما با 
اخراج کردن او، 

فردی دیگر را 
برای کارورزی 
بگیرد و هزینه 

کمتری را به 
نیروی کار 
پرداخت کند

II...اماIشفابخشIنسخه
با  خصوص  همین  در  اقتصادی  کارشناس  یک 
ــارورزی نسخه  ایــن که اجــرای طــرح کـ به  اشــاره 
است،  بیکاری  آمــار  کاهش  بــرای  شفابخش  ای 
مدرک  دارای  جوانان  برخی  که  این  با  گوید:  می 
تحصیلی دانشگاهی برای رفع بیکاری خود به این 
طرح رو آورده اند اما باید دید آیا این نسخه توانسته 
مالی  نیاز  و  ایجاد  شغلی  امنیت  ها  آن  برای  است 

شان را تامین کند یا نه؟
که  چنان  آن  کارورزی  طرح  افزاید:  می  »مرادی« 
و  جوانان  امید  نقطه  است  نتوانسته  شاید  و  باید 
آموختگان  دانــش  زیــرا  باشد  ها  آن  بــرای  مامنی 
بیکاری  از  که  بینیم  می  جامعه  در  را  شماری  بی 
آگهی  امید  به  هنوز  و  شمرند  می  را  شان  روزهای 

های استخدامی دولتی مانده اند.
استاد- نوعی  به  طرح  این  که  این  بر  تاکید  با  او 
شاگردی است و باید ادامه داشته باشد، اظهارمی 
دوره  شدن  تمام  با  بینیم  می  اوقــات  گاهی  کند: 
و  نیست  خبری  کارورز  اشتغال  از  دیگر  کــارورزی 
فرد دوباره وارد چرخه بیکاری می شود در حالی 
بحران  از  عبور  ــرای  ب ــداری  م باید  طــرح  ایــن  که 

بیکاری باشد و اشتغال جوانان را تامین کند.
برای  تری  سختگیرانه  تدابیر  باید  او،  اعتقاد  به 
تا  شود  اندیشیده  کارورز  جذب  منظور  به  کارفرما 
از امنیت شغلی برخوردار باشد نه این که با پایان 
او، فردی  با اخراج کردن  دوره کارورزی، کارفرما 
کار  نیروی  به  را  کمتری  هزینه  تا  بگیرد  را  دیگر 

پرداخت کند.
او بیان می کند: طرح کارورزی باید به نفع تولید 

کار  نیروی  برای  را  پایدار  شغلی  و  باشد  اشتغال  و 
ایجاد کند.  

IIپایینIدستمزد
دارای  که  کــار  جویای  جــوان  یک  حــال،  عین  در 
مدرک کارشناسی ارشد است، با اشاره به این که 
بجنورد  تولیدی  واحدهای  از  یکی  در  قبل  سال 
گوید:  می  شد،  کار  به  مشغول  کــارورز  عنوان  به 
فعالیت  تولیدی  واحد  این  در  کرونا  شیوع  از  قبل 
با وجود عاقه ای که به رشته  ام را شروع کردم و 
اما  ام  ــرده  ک ــادی  زی پیشرفت  دارم  ام  تحصیلی 
دستمزدی که در پایان هر ماه می گیرم کم است 
و به گفته کارفرما این نرخ مصوبی است که به آن 

ها اعام شده است.
»سبحانی« با انتقاد از دستمزد پایین و کار زیاد در 
که  این  برای  تضمینی  شود:  می  یادآور  طرح  این 

همان جا به کار گمارده شویم، وجود ندارد.
با اشاره به این که با شیوع کرونا واحد تولیدی  او 
شد،  تعطیل  گذراندم  می  را  خود  طرح  آن  در  که 
ها  محدودیت  شدن  برداشته  با  کند:  می  تصریح 
کار  ادامه  برای  کافی  انگیزه  مجدد،  بازگشایی  و 
تازگی  به  که  این  به  توجه  دیگر با  سوی  از  نــدارم 

ازدواج کرده ام نمی دانم با بیکاری چه کنم؟
طرح  کــه  خــواهــد  مــی  اســتــان  مــســئــوالن  از  وی 
و  کنند  کالبدشکافی  را  اســتــان  در  ــارورزی  ــ ک
کــارورزان  و  کارفرمایان  سوی  از  را  آن  مشکات 
جویا شوند و آن ها را برطرف کنند تا نقطه امیدی 
بدون  افراد  که  این  نه  باشد  کار  جویندگان  برای 
انگیزه و فقط از روی بیکاری به این طرح مراجعه 

کنند.

IIپایدارIاشتغالIجویندگان
در   که  این  بیان  با  آموختگان  از دانش  دیگر  یکی 
است،  گذرانده  را  کــارورزی  دوره  خود،  ترم  پایان 
های  کارگاه  از  یکی  در  که  این  از  بعد  افزاید:  می 
کار  به  مشغول  کــارورز  عنوان  به  بجنورد  تولیدی 
شدم و به خوبی دوره را طی کردم، چند ماه است 
یا  ببینم کارفرما من را جذب می کند  که منتظرم 
دوباره باید بیکار شوم و دنبال کار حتی پاره وقت 

و کم درآمد باشم؟
آموختگان  دانــش  ما  کند:  می  اضافه  پــور«  »قلی 
دانشگاهی در پی اشتغال پایدار هستیم نه مسّکن 
موقت و طرح کارورزی در صورتی که به استخدام 

ما نینجامد دردی را دوا نمی کند.
 او خاطرنشان می کند: درست است در مدتی که 
کردم  کسب  مهارت  کردم  می  کار  کارگاه  این  در 
ام  تحصیلی  رشته  به  ام  عاقه  و  شدم  توانمندتر  و 
بیشتر شد اما این که بعد از این مدت دوباره بیکار 

شوم برایم سخت تر از قبل است.

IIطرحIبهIاعتمادیIبی
مهارت  شرایط  ایجاد  برای  کارورزی  طرح  اگرچه 
آموزی دانش آموختگان دانشگاهی و به کارگیری 
آن ها در بازار کار اجرا می شود اما هنوز برخی از 
دانشگاهی  مدارک  البته  که  کار  جویای  جوانان 
خوبی دارند از اجرای این طرح بی خبر هستند و 
در این میان بعضی از آن ها به این طرح اعتقادی 
ندارند و نمی خواهند وارد آن شوند چون معتقدند 
به  کنند  فعالیت  کــارورز  عنوان  به  که  صورتی  در 
نوعی از آن ها بیگاری می کشند که در شأن آن ها 

و مدرک دانشگاهی شان نیست.

حیدرزاده

 موج بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی همچنان در جامعه جریان دارد و بسیاری از جوانان سوار بر این موج، در پی یافتن کار از این سو به آن 
سو می روند و هر بار دست خالی تر و ناامید تر از قبل به خانه اول باز می گردند. در این میان اجرای طرح کارورزی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به منظور ایجاد فضای کار برای آن دسته از افرادی که تحصیالت دانشگاهی خود را به پایان رسانده اند و جویای کار هستند به عنوان 
مرهمی است و شاید از نظر برخی جوانان موقتی باشد اما می تواند التیام بخش و راهگشا برای آینده کاری شان محسوب شود. البته به اعتقاد آن 
ها تمام این موارد بستگی به این دارد که واحد تولیدی که در آن به عنوان کارورز مشغول به کار می شوند تا چه اندازه می تواند مقدمات جذب شان 
را در این موقعیت اقتصادی نا به سامان فراهم کند و آن ها را از معضل بزرگ بیکاری نجات دهد.از سوی دیگر شکافی که بین دانشگاه و صنعت 
کماکان وجود دارد و یکی از حلقه های مفقوده اشتغال به شمار می آید، هر سال تعداد زیادی از دانش آموختگان دانشگاهی را در رشته ها و مقاطع 
مختلف تحصیلی می بلعد و اجرای درست و به موقع طرح کارورزی، طبق گفته برخی کارشناسان اقتصادی از سقوط آن ها به این شکاف جلوگیری 
می کند؛ افرادی که با هزار امید تحصیالت تکمیلی خود را با صرف هزینه باال به پایان رسانده اند و حاال نوبت برداشت از اندوخته های شان است.
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نام تو 
من تو را برای شعر بر نمی گزینم

شعر
مرا برای تو برگزیده است

در هوشیاری
به سراغت نمی آیم

هربار
از سوزش انگشتانم

در می یابم
که باز نام تو را می نوشته ام

حسین منزوی  

بوی آفتاب
آن روزها

مادر
در یک تشت پرآب

با کمی صابون و
چند تکه لباس

خورشید را می شست
آن روزها

همه لباس های من
بوی آفتاب می داد

واهه آرمن  

ماه جهانم
ای ردیف غزلم، ورد زبانم، نفس ام

حاکم گستره فن بیانم، نفس ام
تو چه کردی که دلم این همه خواهانت شد؟

حکم کرده است فقط با تو بمانم نفس ام
گوشه دنج اتاقم شب شعری برپاست

گرم چندین غزل پرهیجانم نفس ام
بیستون چیست؟ بگو تا دل البرز بکن

امتحان کن به گمانم بتوانم نفس ام
چه شده راحت من، این همه ناآرامی؟

غرق تشویش شدی من نگرانم نفس ام
بسته ای بار سفر را به کجاها بی من

من که همراه تر از هر چمدانم نفس ام
زندگی بی تو اگر مرگ نباشد زجر است

با تو تنظیم شده هر ضربانم نفس ام
شب سپید است، کنار تو تنم نورانی است

با تو خورشید ترین ماه جهانم، نفس ام
محمدعلی بهمنی  

مرتضوی

 در روز ادبیات کودکان و نوجوانان همراه شدیم با 
آن هایی که سال هاست بدون هیچ چشمداشتی 
برای کودکان می نویسند و معتقدند هنوز ادبیات 
برای ماندن در  و  راه است  اول  و نوجوان  کودک 
و  ها  سختی  مجبورند  نشیب،  و  فــراز  پر  راه  این 
ناهمواری های این راه را تحمل کنند و عاشقانه 
ادبیات  معتقدند  کــه  هایی  همان  بزنند؛  قلم 
کودک و نوجوان در خراسان شمالی انگار تنها در 
و  کشیدن  قد  برای  و  است  شده  خالصه  روز  یک 
چه  اگر  است.  بسیار  راه  کودک  این  شدن  بزرگ 
در  خود  فرهنگ  به  پرداختن  از  شمالی  خراسان 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان غفلت نکرده است 
و به واسطه تنوع و رنگارنگی فرهنگ ها می تواند 
در  متفاوت  نوجوانی  و  کــودک  ادبیات  صاحب 
اما  این دنیای پرزرق و برق  با همه  کشور باشد، 
شور و شادی اش هنوز چشم انتظار است و  انگار 

حاال حاالها قصد بزرگ شدن ندارد.
از  و  کودک  آشنای  نام  شاعران  از  داوری«  »زهرا 
خراسان  نوجوان  و  کودک  ادبیات  عرصه  فعاالن 
شمالی که با وجود تمام ضعف ها و کاستی ها این 
عرصه را رها نکرده است و همچنان عاشقانه قلم 
گونه  ایــن  کمبودهای  و  ها   دغدغه  از  زنــد،  می 
است:  معتقد  و  گوید  می  سخن  استان  در  ادبی 
جریان ادبیات کودک و نوجوان نسبت به گذشته 
تغییر چندانی نکرده است زیرا در استان ادبیات  
در  و  تیر   18 روز،  یک  در  تنها   نوجوان  و  کودک  

برگزاری یک مراسم خالصه می شود.
مختص  ای  جشنواره  هیچ  کــه  ایــن  بیان  ــا   او ب

ندارد،  وجود  استان  در  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
از این که بسیاری از عالقه مندان  ادبیات  کودک 
با  و  کنند  می  بــازاری  خالصه   های  کتاب  را  در 
الگوپذیری از آن ها دست به قلم می شوند و  برای 
چاپ آن ها عجله  هم دارند، سخن می گوید و آن 

را یک آسیب جدی می داند.
وی ادامه می دهد: در واقع  باید بگویم افرادی را 
داریم که با الفبای اولیه ادبیات کودک و نوجوان 
یادگیری  و  عالقه  خاطر  به  صرفًا  و  نیستند  آشنا 
دست به  قلم می زنند و این امر سبب شده شاهد 

رشدی در این عرصه نباشیم.
های  کتاب  شاهد  شاعر،  این  نگاه  از  سویی   از 
هستیم،  استان  در  افراد  این  سوی  از  ای  کلیشه 
صورت  ها  آن  نشر  بر  الزم  نظارت  که  این  بدون 
می  اقدام  مجوز  صدور  برای   راحتی  و  به  بگیرد 
شود و از سوی دیگر اثری که شاعرنما و نویسنده 
و  ــی  ادب ذائقه  در  تغییری  کند  می  منتشر  نما 

فرهنگی کودک و نوجوان  ایجاد نمی کند.
به  گذشته  بــه  نسبت  شــرایــط  ــد:  ــزای اف مــی   وی 
حلقه  برگزاری  و  تر  سخت  کرونا  شیوع  واسطه 

های ادبی کم رنگ شده است.
می  نظر  ــه  ب کــنــد:  ــی  م خــاطــرنــشــان  »داوری« 
شیب  بــا  هــا  شهرستان  در  مــنــدان   رسد عالقه 
دور  و  کنند  می  حرکت  عرصه  این  در  کندتری 
شخصیت  و  پایتخت  ادبــی  هــای  اتفاق  از  بــودن 
های مهم حوزه ادبیات کودک و نوجوان هم مزید 

بر علت شده است.
موازات  به  نهادها  همه  اگر  کند:  می  اظهار  وی 
هم پیش بروند و با هم تعامل و همفکری و برای 
کودکان و نوجوانان برنامه داشته باشند می توان 

خود  کار  به  تر  جدی  مندان  عالقه  داشت  امید 
برگردند و به شکل حرفه ای این عرصه را دنبال 

کنند.
و  کودک  بنام  نویسندگان  از  شعبانی«  »نوشین 
نوجوان هم به جریان ادبیات کودک و نوجوان در 
کشور و رشد ترجمه در این عرصه می پردازد و از 
تالیف کمتر  به  و توجه  بلند  اقبال ترجمه  این که 

شده است، برای مان می گوید.
او از این که اتفاق خاصی در عرصه ادبیات کودک 
و نوجوان در استان نیفتاده است و اگر هم وجود 
سوی  از  گیرد  می  صــورت  تخصصی  کار  و  دارد 
است،  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
بسیار  نقش  پــرورش  و  آمــوزش  کند:  می  اظهار 

مهمی در پرورش و تربیت استعدادها دارد که از 
آن غفلت شده است.

ــان و  ــودک  ســرپــرســت کــانــون پـــرورش فــکــری ک
نوجوانان خراسان شمالی هم از برنامه های این 
ادبیات  حوزه  استعدادهای  پرورش  برای  مرکز 
افزاید:  می  و  گوید  می  سخن  نوجوان  و  کودک 
برنامه  و  ایده  نوجوان  و  کودک  ادبیات  حوزه  در 
هایی داریم و در تالش هستیم اتفاق هایی را رقم 

بزنیم.
ادبیات  پاتوق  انــدازی  راه  به  آقابیگی«   »فرهاد 
کودک و نوجوان با حضور شاعران، نویسندگان 
ادامه  و  کند  می  اشــاره  مند  نوجوانان عالقه  و 
می دهد: این آمادگی وجود دارد که از ظرفیت 

بگیریم. وی  بهره  راستا  این  در  استان   نشریات 
نوجوان  و  کــودک  ادبــی  انجمن  کــردن  فعال  از 
به  موجود  شرایط  در  که  دهد  می  خبر  استان 
عرصه  این  استادان  از  دعوت  با  مجازی  شکل  
فراهم  آثــار  بررسی  و  نقد  و  تعامل   بــرای  زمینه 

شده است.
آماده سازی گنجینه کتاب و در دسترس  به   وی 
و  کــودکــان  عالقه  ــورد  م موضوعات  دادن  ــرار  ق
نوجوانان   در عرصه  ادبیات هم اشاره می کند و 
می گوید: در آستانه روز ادبیات کودک و نوجوان 
حــوزه  ــن  ای نویسندگان  و  شــاعــران  از  تــن   2 از 
و  کودکان  آثــار  و  آمد  عمل  به  تجلیل  استان  در 

نوجوانان هم در این رویداد خوانده شد.

 ادبیات کودک و نوجوان؛ طفلی که بزرگ نشد!

بسیاری از 
عالقه مندان 

ادبیات  کودک 
را  در کتاب های 
بازاری  خالصه  

می کنند و با 
الگوپذیری از 
آن ها دست به 

قلم می شوند

  تازه های هنر     امثال الحکم    بر بال خیال 

 قوشِنه قوشِنه َدن ائرَته ُترماِقه ِاْرگنَیه
است  اصطالحاتی  و  ها  مثل  از  سرشار  فارسی  ادبیات  هنر-  و  ادب  گروه 
که بر غنای آن افزوده است، به تبع آن ادبیات عامه نیز آیینه ای از فرهنگ 
قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه ها و تجربیات گذشتگان و دانش ها 

و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند. 
زبان  از  ترک  قوم  میان  در  رایج  های  المثل  ضرب  از  یکی  به  شماره  این  در 
»ثریا سلطانی« بانویی که خاطراتش صندوقچه ای از فرهنگ شفاهی است، 
می پردازیم و آن را با مخاطبان و عالقه مندان به فرهنگ عامه به اشتراک 

می گذاریم. 
وی با بیان این که مثل »قوشِنه قوشِنه َدن ائرَته ُترماِقه ِاْرگنَیه« به معنای این 
است که »همسایه از همسایه، صبح بیدار شدن را یاد می گیرد«، تصریح می 

کند: این مثل بیانگر تاثیر اخالق مثبت یا منفی در دیگران است.

فعال  ا هنرمندان  از  زاده«  رمضان  »عباس 
از  گیری  بهره  با  که  است  وقتی  چند  نقاشی 
هنر نقاشی و تکنیک اکرولیک مجموعه ای 
و  قشقایی  ایل  از  محلی  مــوزون  حرکات  از 
بختیاری تا خراسان شمالی را روی بوم و چوب 

به تصویر می کشد.

»حدید محمدی« از هنرمندان عرصه موسیقی  ا
که سال هاست دستی در ساخت سازهای محلی 
و سنتی دارد، این روزها در حال ساخت سه تار 
با بهره گیری از شیوه های جدید و به نوعی 
کیفیت  ارتقای  برای  خطا  و  آزمون  حال  در 

صوتی ساز است.

اثر: عکاسی
 هنرمند: صفرپور

 دورها، آوایی است
که مرا می خواند...

تزیینی
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رویدادهای ورزشی   

غرق نیاز استان به غواصی
رئیس هیئت نجات غریق خراسان شمالی از نیاز مبرم استان 
تعداد  ــی«  ارک ــرزاد  ــ داد.»ف خبر  غــواصــان  تعداد  افــزایــش  به 
نمی  آمده  پیش  حوادث  تعداد  با  متناسب  را  استان  غواصان 
داند و می گوید: استان باید در راستای آموزش بیشتر غواصان 
و افزایش آن ها اقدام کند، در حالی که این اقدام به خاطر باال 
و  مربوط  های  کارگاه  آموزشی،  های  دوره  های  هزینه  بودن 
مواجه  سختی  با  سد  در  حضور  برای  ای  منطقه  آب  ممانعت 
غواصان  آموزش  مکان  تنها  سدها  که  این  بیان  با  اســت.وی 
صادر  خصوص  این  در  الزم  مجوزهای  متاسفانه  که  هستند 
متعددی  های  دوره  غواص  تربیت  برای  بتوانیم  تا  شود  نمی 
رشته  این  در  فعالیت  به  مندان  عالقه  افزود:  کنیم،  برگزار  را 
باید به جنوب کشور سفر تا بتوانند مدرک الزم را کسب کنند 
شود. می  استقبال  کمتر  و  دارد  باالیی  بسیار  های  هزینه  که 
به گفته وی، اگر تمرین ها با نظارت شرکت آب منطقه ای در 
سدهای استان انجام شود حوادثی که طی این مدت شاهدش 
بودیم کمتر بروز خواهد کرد.وی به پرهزینه بودن این ورزش 
و  نداشت  غواصی  لباس  هیئت  تاکنون  که  کند  می  اشــاره 
تهیه  برای  و  گرفت  می  را  مربوط  های  لباس  احمر  هالل  از 
نیاز است ستاد مدیریت بحران  لباس ها و تجهیزات غواصی 
استانداری رایزنی های الزم را انجام دهد در غیر این صورت 
امکان پذیر  دارد،  که  باالیی  های  هزینه  با  تجهیزات  این  تهیه 
آموختن  به  مندان  عالقه  که  این  بر  تاکید  با  نیست.»ارکی« 
باال  های  هزینه  اظهارکرد:  هستند،  زیاد  استان  در  غواصی 
است  شده  موجب  تمرین  فضای  نبود  و  تجهیزات  تهیه  برای 

عالقه مندان به این حوزه ورود نکنند.

 »مغروری« در لیگ برتر

خوش  داور  مغروری«  »یوسف  وحدانی- 
برتر  لیگ   23 هفته  در  اســتــان  آتیه 
گــزارش  کند.به  می  قضاوت  فوتبال 
برتر  لیگ   23 هفته  در  ما،  خبرنگار 
و  مازندران  نساجی  تیم  فوتبال، 
ورزشگاه  در  خوزستان  فوالد 
به  شهر  قائم  وطنی  شهید 
رفت. خواهند  هم  مصاف 

مــغــروری  ــدار،  ــ دی ــن  ای در 
محمدحسین  هــمــراه  ــه  ب
شاهین  رحــیــم  تــرابــیــان، 
محمدی  علی  کــیــوان  و 
ناظر  و  کنند  می  قضاوت 
محسن  نــیــز  ــدار  ــ دی ایـــن 

ترکی است.

سوژه ویژه       

در گفت و گو با مربی درجه یک جودو و کوراش مطرح شد:

 کوچ جودوکاران 
به زمین کوراش

و  ــک جـــودو  ی مــربــی درجـــه  سیما وحــدانــی- 
فدراسیون  تعلیق  از  شمالی  خــراســان  ــوراش  ک
و  فعالیت  جلوی  ــدی  ح تــا  کــه  گوید  مــی  جــودو 
با  روزها  این  و  گرفته  را  استان  جودوکاران  تالش 
دیگری  جور  باید  کرده  ایجاد  کرونا  که  وضعیتی 
عالقه  ورزشکاران  فعالیت  تا  داشت  ریزی  برنامه 

مند در این رشته کم رنگ نشود.
کوراش  و  جــودو  یک  درجــه  مربی  مهنان«  »علی 
المللی  بین  کمپ  ــدازی  ان راه  شمالی  خراسان 
که  ــد  دان مــی  مثبتی  اتــفــاق  را  کـــوراش  و  ــودو  ج
در  ورزش  این  بــرای  بهتری  ــای  روزه نویدبخش 
مکانی  اختصاص  با  وی،  گفته  است.به  استان 
تغییر  و  کند  مــی  تغییر  هــا  کــالس  نــوع  مناسب 
خواهیم  هــا  کــالس  در  روانـــی  و  ــی  روح فــکــری، 
مهم  از  را  ملی  تیم  بیشتر  اردوهــای  داشــت.وی 
ورزش  این  پیشرفت  به  که  داند  می  عواملی  ترین 
کمک می کند.وی تاکید می کند: با پایان شیوع 
خواهیم  جــودو  بــرای  اصولی  ریــزی  کرونا برنامه 
ورزش  ایــن  انتظار  در  بهتری  روزهــای  و  داشــت 
خواهد بود.وی ادامه می دهد: تمرینات تخصصی 
استان  قهرمانان  به  مربیان  برنامه  با  انفرادی  و 

داده شده تا افت بدنی نداشته باشند.
»مهنان« از مهم ترین برنامه های پیش 
ورزشکاران  باید  که  مسابقاتی  و  رو 
قهرمانی  مسابقات  به  کرد،  آماده  را 

استعدادهای برتر کشور و رقابت های 
سنی  رده  در  ســـاالن  بـــزرگ  آســیــایــی 

نــوجــوانــان، جــوانــان و بــزرگ ســاالن 
ترین  مهم  از  ــد.وی  ــن ک ــی  م اشـــاره 
ورزشــکــاران  مشکالت  و  ها  دغدغه 
ملی  به  ها  پرداختی  اندک  میزان  به 

پوشان استان و حمایت کم رنگ از مقام 
آوران و قهرمانان اشاره می کند که گاهی 

سبب بی انگیزگی و دلخوری آن ها شده است.
تقدیر  جودو  هیئت  دریغ  بی  های  حمایت  از  وی 
می کند که هر آن چه در توان داشته برای حمایت 

از قهرمانان صرف کرده است.
»مهنان« که سابقه مربیگری اش به 10 سال می 
استعدادیابی  بــرای  منظم  ریــزی  برنامه  به  رسد 
اشاره می کند که طی سال های اخیر باعث شده 

روند صعودی در این ورزش داشته باشیم و بتوانیم 
در راستای پشتوانه سازی آن گام برداریم.

وی با بیان این که 30 درصد اعضای تیم های ملی 
نوجوانان و جوانان شاکله تیم ملی بزرگ ساالن را 
تشکیل داده اند، ابراز امیدواری می کند: با تعیین 
تکلیف فدراسیون جودو بتوان استارت دوباره ای 
جودوکاران  کم  انگیزه  از  زد.وی  ورزش  این  در 
فعالیت  برای  تالش  شده  سبب  که  دهد  می  خبر 
کشیده  کوراش  سمت  به  و  شود  کم  رشته  این  در 
شوند و بتوانند در عرصه بین المللی رقابت کنند.
به گفته وی، جودو کاران در کوراش و سامبو مدال 
های جهانی و آسیایی کسب کرده اند و هم اکنون 
بیشتر فعالیت های شان به این دو رشته اختصاص 
جودو  کامل  تعطیلی  معنای  به  امــا  اســت  یافته 
پردازند. می  تمرین  به  نیز  رشته  این  در  و  نیست 

شیوع  پایان  با  که  کند  می  امیدواری  ابراز  وی 
این  بــرای  را  بهتری  ــای  روزه بتوان  کرونا 

بین  کمپ  انــدازی  راه  و  زد  رقم  ورزش 
رشد  برای  شگرف  اتفاقی  نیز  المللی 

اوج  در  همیشه  تا  است  ورزش  این 
باشد.

خانم ها کفش های 
ورزشی شان را واکس بزنند

سیما وحدانی

با رشته های سخت،  آقایان در جدال  نیز همپای  بانوان  این روزها 
آرام گام بر می دارند تا جایگاه شان را تثبیت کنند. شکل حضورشان 

حرفه ای است و آمده اند تا بیشتر از قبل حضورشان اثبات شود.
و  روح  تا  کنند  می  انتخاب  را  طبیعت  دل  در  حضور  و   کوهنوردی 
ماشینی  زندگی  در  که  هایی  روزمرگی  و  ها  دغدغه  از  شان  جسم 
امروز بیداد می کند صیقل یابد اما تنها به گلگشت ها و مسیرهای 
ساده بسنده نمی کنند. آمده اند پا به پای حرفه ای ها رسم حرفه 
ای شدن را بیاموزند و انصافًا چیزی کم ندارند و خودشان پای تمام 
مشکالت کوه ایستاده اند. آن ها مستقل تر از قبل اصول حرفه ای 
و  باشند  خودشان  تا  آموختند  را  شبانه  های  کمپ  و  ها  مانی  شب 

خودی نشان دهند.
شمالی  خراسان  کوهنوردی  هیئت  کوهستان  پزشکی  مــدرس 
از  بانوان  و استقبال کم نظیر  از حضور  ما  با خبرنگار  و گو  در گفت 
برنامه های کوهنوردی خبر می دهد.دکتر »حسامی فرد« برگزاری 
را  متعدد  هــای  کارگاه 
اصولی  تــریــن  مهم  از 
تواند  می  که  دانــد  می 
بانوان  بیشتر  آمادگی  به 

کمک کند.
دوره  بانوان  برای  وی،  گفته  به 
و  عمومی  کوهپیمایی  کوهستان،  پایه  آموزش  های 
خوانی  نقشه  یخ،  و  برف  مقدماتی،  نوردی  سنگ  مقدماتی، 
کوهنوردی  بانوان  افزاید:  می  شــود.وی  می  برگزار   ... و 
که می خواهند کوهپیمایی حرفه ای داشته باشند باید 
در  حضور  بــرای  و  بگذرانند  را  مقدماتی  های  کالس 

طبیعت توانمند شوند.
توانمندسازی  برای  متعدد  های  دوره  برگزاری  از  وی 
بانوان خبر می دهد که باعث شده در برنامه ها به  بیشتر 

تنهایی اقدام به زدن کمپ، چادر، شب مانی و ... کنند.

I  ضرورت آموزش فنی
وی بر ضرورت آموزش فنی به بانوان کوهنورد تاکید می کند و می 

افزاید: تا پایان تابستان قول برگزاری 2 برنامه به بانوان داده شده 
 4 باالی  صعود  دیگری  و  فنی  توان  افزایش  برای  ها  آن  از  یکی  که 
هزار متر و چالش ارتفاع است و این برنامه ها حتمًا اجرا خواهد شد.
حمایت  به  نیاز  که  کند  می  اشــاره  مــرزی  بــرون  صعودهای  به  وی 
را  الزم  آمادگی  هستند،  توانمند  ها  خانم  افزاید:  می  و  دارد  مالی 
برای صعودهای برون مرزی دارند و طی صعود 2 روزه ای که به قله 
و  ظرفیت  از  و  دارند  باالیی  فنی  توان  کردند  ثابت  داشتیم  شیرباد 

توان الزم برای صعود برون مرزی برخوردار هستند.
که  ــد  دان می  بودجه  کمبود  را  بــانــوان  ورزش  عمده  مشکل  وی 
بانوان  باید  و  است  مرزی  برون  صعودهای  برای  مانعی  متاسفانه 

بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
»حسامی فرد« در ادامه به نخستین برنامه سال 99 و کارگاه های 
برداری  گام  گوید:  می  و  کند  می  اشــاره  شد،  برگزار  که  آموزشی 
بندی  آتل  و  طبیعت  های  آسیب  چینی،  کوله  اصول  طبیعت،  در 
نخستین کارگاه های آموزشی بود که طی صعود 2 روزه به شیرباد 

برگزار شد.

I آمادگی باال
بدنی  آمادگی  کردند  اثبات  بانوان  صعود  این  طی  افزاید:  می  وی 

باالیی دارند و می توانند از عهده برنامه های خود در کوه برآیند.
این  و  دارند  گروهی  کارهای  به  بیشتری  تمایل  زنان  وی،  گفته  به 
هم  است،  جمعی  و  گروهی  ورزشی  که  کوهنوردی  نفس  با  تمایل 

راستاست.

 تا پایان تابستان قول برگزاری 2 برنامه 
به بانوان داده شده که یکی از آن ها برای 
افزایش توان فنی و دیگری صعود باالی 
4 هزار متر و چالش ارتفاع است و این 

برنامه ها حتماً اجرا خواهد شد
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آتش نگاه به جان یک ورزشکار
صدیقی

و  خورد  گره  ناخوانده  مهمان  یک  به  سیاه  شب  یک  در  سرنوشتش 
عوض شد؛ شبی که پسر ورزشکار را در سیاهی خودش غرق کرد. 
چند قدم تا محقق شدن آرزوی مادرش نداشت که در یک بزنگاه در 
دام یک دختر غریبه افتاد و سرگذشت غم انگیزی را در کارنامه خود 

ثبت کرد. 
های  زخم  بر  مرهمی  اش  عالقه  مورد  دختر  به  کمک  با  خواست 
از سکوی  و  پاشید  و مادرش  بر زخم زندگی خود  اما نمک  باشد  او 

افتخار به  زیر سکوی اعتیاد کشیده و آینده اش تیره و تار شد.
روزهای پر فراز و نشیبی را در زندگی اش تجربه می کند. مادرش 
در سن نوجوانی، وقتی که هنوز در رویای کودکانه خود غرق بود، 
پای سفره عقد مردی که سن پدرش را داشت می نشیند؛ در واقع 
او توسط پدرش به خاطر یک مشت اسکناس به یک پیرمرد فروخته 
سوء  اثر  در  پدرش  سالش  و  سن  کم  مادر  ازدواج  از  بعد  شود.  می 
مصرف مواد فوت و پدربزرگ کودک چند ساله را به زور از مادرش 
او را به  از مخارج تر و خشک کردن بچه،  جدا می کند و برای فرار 
دولتی  حمایتی  نهاد  یک  مقابل  سرگشاده  نامه  و  ساک  یک  همراه 
می گذارد تا کودک با کمک پرسنل و مدیران آن مرکز سرنوشت و 
آینده اش را تعیین کند. پسر مهر ندیده از پدر و مادر چندین سال را 
به دور از خانواده و فامیل در آن مرکز سر می کند و در این مدت هم 

تا مقطع سیکل ادامه تحصیل می دهد.
تا  کند  می  فعالیت  رزمی  رشته  یک  در  درس  کنار  در  نوجوان  پسر 
شاید با کمک تکواندو به آرزوهایش برسد و موفقیت هایی را هم به 
خانواده  از  دوری  سال  چندین  از  نوجوان بعد  پسر  آورد.  می  دست 
باالخره با پیگیری مادرش نزد او برمی گردد تا در کنار مادر روزهای 
بهتری را تجربه کند اما این سرآغازی برای تجربه روزهای سیاه در 

آینده اش می شود.
 او به خاطر برخی مشکالت مالی ترک تحصیل می کند تا با کار در 
کمک  با  نوجوان  پسر  مادر  باشد.  حال مادرش  کمک  ورزش  کنار 
چرخ  زور  به  مردم  های  خانه  در  کار  همچنین  و  حمایتی  نهادهای 
خیلی  را  پسر  اتفاق  این  و  چرخاند  می  را  فرزندش  و  خود  زندگی 
ناراحت می کند و دچار ناراحتی روحی می شود. او بعد از چندین 
سال کار و تالش در یک شرکت قصد دارد با خرید یک خانه کوچک 
یک  سر  که  کند  فراهم  مادرش  و  خودش  برای  سرپناه  یک  حداقل 

اتفاق مسیر زندگی اش عوض می شود. 
پسر جوان و ورزشکار به خاطر کمبود محبت خیلی آسیب پذیر است 

و از این ناحیه نیز به شدت ضربه دردناکی می خورد. 
همه چیز به خوبی پیش می رود. به گفته پسر جوان ورزشکار، چند 
قدم به خوشبختی شان که خرید خانه بود نمانده بود که یک اتفاق 
سیاه افتاد. پسر جوان شبی در حین بازگشت از باشگاه ورزشی اش 
داخل یک کوچه با یک دختر غریبه که دانشجوست برخورد می کند 

و ماجرا عوض می شود.
بیند  می  کوچه  یک  در  مستأصل  حالت  با  را  غریبه  دختر  او وقتی   
تصمیم می گیرد به او کمک کند. دختر دانشجو که به شیشه اعتیاد 

برای  امن  مکان  یک  دنبال  نظرش به  مورد  مواد  خرید  از  بعد  دارد 
دختر  درخواست  شنیدن  از  بعد  جوان  پسر  که  گردد  می  مصرف 
غریبه تصمیم می گیرد او را به خانه خودش ببرد تا شب مهمان او و 
مادرش باشد. دختر معتاد به خاطر نداشتن مکان مصرف و خماری 

سریع با پسر جوان راهی خانه اش می شود.
اتاق  یک  وارد  استراحت  برای  مریضی  و  کسالت  بهانه  به  دختر   
جداگانه می شود تا خود را با مواد بسازد و تن خمارش را سرپا کند. 
بعد از گذشت مدتی پسر جوان به بهانه ای وارد اتاق دختر دانشجو 
می شود تا ببیند او در چه وضعیتی قرار دارد که با وسایل استعمال 

مواد مخدرصنعتی رو به رو می شود.

 بعد از ازدواج مادر کم سن و سالش پدرش در 
اثر سوء مصرف مواد فوت و پدربزرگ کودک 

چند ساله را به زور از مادرش جدا می کند و 
برای فرار از مخارج تر و خشک کردن بچه، او 

را مقابل یک نهاد حمایتی دولتی می گذارد

 پسر از همه جا بی خبر به پیشنهاد دختر و از سر کنجکاوی و به این 
بهانه که برای بار اول هیچ ضرری متوجه او نمی شود، چند پک مواد 
با دختر همراه می شود که این اتفاق او را با دنیای فضایی ها آشنا 
می کند. بعد از این که دختر غریبه تن خمارش را سرپا می کند سر 
را  سوزناکش  سراسر  زندگی  پیاز  تا  سیر  از  و  باز  پسر  با  را  صحبت 

همراه با چاشنی دروغ  برای او تعریف می کند. 
می  احساساتی  کاماًل  دختر  زندگی  داستان  شنیدن  با  پسر جوان 
شود و به خیال این که داستان زندگی هر دوی شان شبیه یکدیگر 

است اسیر لفاظی های دختر غریبه و به او وابسته می شود.
 پسر جوان که یک دل نه صد دل عاشق دختر غریبه می شود 

تصمیم می گیرد با او ازدواج کند اما مادر که دل خوشی 
از ازدواج کورکورانه و البته به اجبار خود ندارد به شدت 

و  مخالفت  غریبه  دختر  با  پسرش  ازدواج  پیشنهاد  با 
دختر دانشجو را از خانه بیرون می کند تا شاید تب تند 

این  اما  بخواباند  از دختر  دوری  با  را  پسرش  ازدواج 
خیالی باطل است. 

این  خیال  به  غریبه  دختر  خروج  از  بعد  جوان  پسر 
شود  می  افسردگی  دچار  رسیده  آخر  به  دنیا  که 
عالقه  مورد  دختر  دوری  تحمل  و  رهایی  برای  و 

اش به مصرف قرص های روان گردان روی می 
آورد و حتی سر این ماجرا روزی به خاطر زیاده 
روی در مصرف قرص ها دچار تشنج می شود 
هر  مادرش  آورد.  می  در  بیمارستان  از  سر  و 

از فکر دختر غریبه پاک کند  را  چقدر تالش می کند ذهن پسرش 
موفق نمی شود و هر روز پسر جوان ورزشکار به خاطر دوری و بی 
خبری  از دختر مورد عالقه اش عالوه بر قرص های روان گردان به 
مصرف مواد مخدرصنعتی روی می آورد که برای اولین بار مزه آن را 

با دختر غریبه چشیده بود.
 کم کم پسر ورزشکار با مصرف مواد از دنیای ورزش حرفه ای اش 
که تکواندو بود، دور و گوشه گیر می شود تا جایی که دیگر قادر به 
به موازات زیاده روی در مصرف  او  ادامه ورزش در باشگاه نیست. 
شرکتش  مدیر  از  زرد  کارت  چندین  گرفتن  با  مدتی  از  بعد  مواد 
شود.  می  اخراج  هم  جا  آن  از  و  مواجه  مدیر  قرمز  کارت  با  باالخره 
پسر جوان ورزشکار دیروز و کارتن خواب امروز می گوید: به خاطر 
عشقی  و  احساس  دام  در  داشتم  ام  زندگی  در  که  محبتی  کمبود 
دروغین افتادم و آینده و زندگی ام را تباه کردم. کاش آن شب دختر 
غریبه را به خانه ام راه نمی دادم و فریب حرف های سوزناکش را 

نمی خوردم.
 من  با خرج پس اندازم برای شادی او با دست خودم، خودم را در 
باتالق تباهی انداختم و تالش و زحمت های مادرم را بی ثمر کردم 
و از همه مهم تر از دنیای ورزش حرفه ای که می خواستم با تکواندو 

به تمام آرزوهایم برسم، دور شدم. 
با هزار بدبختی پولی را که قرار بود برای خرید خانه خرج کنم خرج 
از قبل  تر  آواره و سیاه بخت  دختر غریبه و اعتیاد خودم و مادرم را 
اعتیادم  زودتر  چه  هر  ام  گرفته  تصمیم  کمپ  در  اکنون  هم  کردم. 
را ترک کنم تا نزد مادر دل شکسته و تنهایم برگردم و کمک حال و 

عصای دستش شوم.

دستگیری سوداگر مرگ در شیروان  

مهار 2 آتش سوزی در کوه بهار

محکومیت میلیاردی یک شرکت 

انتظامی  فــرمــانــده  جانشین  زاده-  عــوض 
سوداگر  یک  دستگیری  از  شیروان  شهرستان 
مرگ و کشف 525 گرم مواد مخدر صنعتی در 

این شهرستان خبر داد.
این  جزئیات  اعالم  با  روهنا«  »محمد  سرهنگ 
که  این  بر  مبنی  خبری  اعالم  پی  در  گفت:  خبر 
پژو  خــودروی  با  مخدر  مواد  انتقال  قصد  فردی 
دارد  را  شیروان  به  قوچان  شهرستان  از   206
قرار  ماموران  کار  دستور  در  مراتب  بالفاصله 

گرفت.
مواد  با  مبارزه  ماموران  که  این  به  اشاره  با  وی 
مبارزه  پلیس  همکاری  با  شهرستان  این  مخدر 
با مواد مخدر فاروج، کالنتری 12 و یگان امداد 
در نهایت با انجام اقدامات اطالعاتی و ایجاد تور 
خودروی  شناسایی  به  موفق  بازرسی  و  ایست 
شهرستان  مــواصــالتــی  مــحــور  در  نظر  مـــورد 
اقدامی  در  مــامــوران  افــزود:  شدند،  شیروان 
مواد  انتقال  حال  در  که  را  متهمان  غافلگیرانه 

تکمیل  برای  و  دستگیر  بودند  مسیر  در  مخدر 
با  کردند.وی  منتقل  انتظامی  مقر  به  تحقیقات 
خودرو  از  بازرسی  در  ماموران  که  این  به  اشاره 
مواد  گرم   7 و  صنعتی  مخدر  مــواد  گرم   525
کردند،  کشف  را  تریاک  نــوع  از  سنتی  مخدر 
سوداگر  یک  عملیات  این  در  کرد:  خاطرنشان 
مرگ دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مراجع 
قضایی معرفی و یک دستگاه خودرو نیز توقیف 

و راهی پارکینگ شد.
 جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با 
راستای  در  پلیسی  اقــدامــات  تشدید  بر  تاکید 
مبارزه با مواد مخدر گفت: پلیس به هیچ عنوان 
اجازه جوالن را به سوداگران مرگ و افرادی که 
نمی  اندازند،  می  مخاطره  به  را  جامعه  سالمت 
صورت  در  رود  می  انتظار  شهروندان  از  و  دهد 
را  مــراتــب  مشکوک  مـــوارد  گونه  هــر  از  ــالع  اط
پلیس  به   110 ارتباطی  پل  طریق  از  بالفاصله 

اطالع دهند.

سیدرسول حسینی- دو آتش سوزی گسترده 
در کوه بهار اتفاق افتاد که مهار شد. رئیس اداره 
جاجرم  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
دوشنبه  شامگاه  اظهارکرد:  مطلب  این  بیان  با 
بر  مبنی  شــوقــان  بخش  اهــالــی  ــالع  اط از  پــس 
آتش سوزی در ارتفاعات کوه بهار بالفاصله تیم 

اطفای حریق به محل اعزام شد.
»خاکدان نیا« افزود: با توجه به گستردگی آتش 
3 تیم اطفای حریق از اداره کل منابع طبیعی و 
های  شهرستان  و  شمالی  خراسان  آبخیزداری 
جاجرم و گرمه ، تیم اطفای حریق اداره حفاظت 
واکنش  تیم  جاجرم،  شهرستان  زیست  محیط 
تیم  آلومینا،  شرکت  حریق  اطفای  سریع 

نیروهای  و  ــت  دش میان  باشگاه  کــوهــنــوردی 
چند  از  پس  که  شدند  ــزام  اع محل  به  مردمی 
ساعت تالش بی وقفه در ساعت ۴ روز سه شنبه 

آتش مهار شد.
خشک  پوشش  به  توجه  با  متاسفانه  گفت:  وی 
سه  روز   ۹ ساعت  حوالی  در  منطقه  های  علف 
شنبه مجددًا آتش شعله ور شد که تیم های اطفا 
ساعت  در  و  کردند  پیدا  حضور  محل  در  دوبــاره 

1۴ موفق به مهار آن شدند.
پوشش  گستردگی  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
آتش  و  احتمالی  خطرات  از  پیشگیری  و  گیاهی 
سوزی مجدد 6 تیم اطفای حریق تا اطالع ثانوی 

در محل مستقر خواهند بود.

شرکت  یک  صدیقی-   یوسف 
خارج   عرضه  خاطر  به  تولیدی 
پتروشیمی  ــواد  مـ شبکه  از 
ــت جـــزای نقدی  ــرداخ پ بــه 

میلیاردی محکوم شد. 
ــه گــفــتــه مــدیــرکــل  ــ ب  
تـــعـــزیـــرات حــکــومــتــی 
طبق  شمالی،  خراسان 
اداره  بازرسان  گــزارش  

یک  سملقان  و  مانه  تجارت  و  معدن  صنعت، 
از  خارج  فروش  و  عرضه  به  که  تولیدی  شرکت 
اقدام  دولتی  پتروشیمی  مواد  تن   110 شبکه  
کرده بود، شناسایی شد. »سیدالموسوی« اعالم 
کرد: پرونده ای در این باره در تعزیرات تشکیل و 
به آن رسیدگی شد. پس از احراز تخلف صورت 
 3 مدت  به  سهمیه  قطع  بر  عالوه  متهم  گرفته، 
ماه به پرداخت یک میلیارد و 166 میلیون ریال 

جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

اخبار 



محمود نجاهی

می  هایش  محرومیت  بــا  را  جــرگــان  و  راز   
شناسند به طوری که در نداشتن ها رتبه اول 
استان را دارد اما از ظرفیت هایش غافل مانده 
محرومیت  تواند  می  که  هایی  ظرفیت  انــد؛ 
هایش را کم رنگ  کند و نانی شود برای جوانان 
این منطقه مرزی که در نیمی از سال در کان 

شهرها کارگری می کنند.
های  دارایــی  جزو  و  معدنی  ذخایر  از  »باریت« 
در   80 دهه  اوایل  در  که  است  جرگان  و  راز 
بهره  یک  توسط  جرگان  مــرزی  روستاهای 
بردار غیر بومی استخراج شد اما تا امروز کمتر 
نام آن شنیده شده است و اهالی سهمی از آن 

نداشته اند.
بود  امیدی  روزنه  مرزی  نوار  در  باریت  کشف 
تا شاید برای شان شغل  برای اهالی جرگان 

شود و از دردهای شان بکاهد.
اما حاال که سال ها از استخراج و ارسال هزار 
مطلوب  ــرات  اث جــای  به  گــذرد  می  باریت  ُتــن 
این  از  اهــالــی  مندی  بهره  و  اشتغال  ایــجــاد 
ظرفیت، مراتع و کوه های تخریب شده و چاه 
این  طبیعت  جان  در  کرده  رسوخ  عمیق  های 

منطقه به جا مانده است.
های  چــاه  و  نشده  پر  و  شــده  شکافته  ها  دره 
تسطیح  و  شده  حفر  بسیار  های  تونل  و  عمیق 

نشده است. کارگران بسیاری سال ها در پیچ و 
خم این تونل ها چکش و قلم به دست کار کرده 
وضعیت  از  حتی  و  اند  شده  بیکار  حاال  اما  اند 

بیمه شان اطاعی ندارند.
برداشت  بابت  دولــت  مسلمًا  اوصــاف،  این   با 
معدن، از بهره بردار حقوق دولتی گرفته و خود 
است  برداشته  را  اش  سهم  که  هم  بردار  بهره 
اما سهم اهالی جرگان در نهایت فقط مراتع 
تجهیزات  کمترین  با  حفاری  شــده،  تخریب 
بوده  نظارت  نبود  در  نامعلوم  بیمه  و  حقوق  و 
از  ناشی  های  هزینه  جبران  بابت  است.البته 
دریافت  بردار  بهره  از  مبلغی  اگر  هم  اکتشاف 
تخریب  مراتع  احیای  و  تسطیح  بــرای  شــده، 

شده هزینه نشده است.
باریت  گــویــد:  مــی  جــرگــان  اهــالــی  از  یکی 
مــرزی  روســتــای  از  نقطه  چند  در  مــعــادن  از 
ــک غــیــربــومــی اســتــخــراج شد  بــهــار تــوســط ی
با  اما  بودند  منطقه  اهالی  از  کارگرانش  که 
برداشت  ایمنی  تجهیزات  و  امکانات  کمترین 
هم  کارگران  بیمه  و  گرفت  می  انجام  معدن 
از  موقع  آن  کسی  که  طوری  به  بود  نامشخص 
وضعیت بیمه اش خبری نداشت و نظارت هم 

در این حوزه ضعیف بود.
که  قبلی  بــردار  بهره  که  این  بیان  با  »داوری« 
نظارت،  نبود  در  ــت  اس مــتــواری  اکــنــون  هــم 
تمام  افــزود:  کرد،  تضییع  را  ها  خیلی  حقوق 

راحتی  به  که  دسترس  در  و  سطحی  معادن 
کار  این  برای  و  برداشت  بود،  برداشت  قابل 
بسیاری از کوه ها تخریب و به همان حال رها 

شده است.
او در ادامه می گوید: هم اکنون نقاط زیادی از 
مراتع تخریب شده اما تسطیح نشده اند و باید 

برای احیای مراتع چاره اندیشی شود.
اشاره  آن  به  ساکنان  از  دیگر  یکی  که  طور  آن 
بومی  غیر  بردار  بهره  یک  اکنون  هم  کند  می 
تعدادی  و  شده  جرگان  باریت  معادن  مالک 
بیمه نیستند. اما  او کار می کنند  برای  کارگر 

را  خودش  ندارد  تمایلی  گزارش  این  در  که  او 
این  انسانی  نیروی  ظرفیت  به  کند،  معرفی 
تعداد  افــزایــد:  می  و  کند  می  اشــاره  منطقه 
زیادی کارگر معدن سال ها کار کرده اند و در 
حقوق  و  کامل  بیمه  با  باید  نیرو  نیاز،  صورت 

قانونی به کار گرفته شود.
و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  »قدیمی«  امــا 
باریت  معدن   ۷ گفت:  جرگان  و  راز  تجارت 
برای  که  دارد  وجود  شهرستان  این  در  فعال 
در  و  شده  صادر  پروانه  ها  آن  از  بــرداری  بهره 
این خصوص نظارت های الزم انجام می شود.

 تخریب مراتع؛ سهم جرگالنی ها از معادن »باریت«

تمام معادن 
سطحی و در 
دسترس که 

به راحتی قابل 
برداشت بود، 

برداشت و 
برای این کار 

بسیاری از 
کوه ها تخریب 
و به همان حال 
رها شده است

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

توسعه پهنای باند اینترنت در مانه و سملقان
طی ۳ ماه اول سال ۹۹ پهنای باند و پورت اینترنت پرسرعت مخابرات در بیش از ۳۷ مرکز مخابراتی شهری 
و روستایی از توابع شهرستان مانه و سملقان افزایش یافت. مدیر مخابرات خراسان شمالی با بیان این مطلب 
اینترنت ADSL و  افزایش متقاضیان سرویس  اظهارکرد: با توجه به شرایط و محدودیت های بحران کرونا، 
روزرسانی  به  و  نصب  با  سملقان  و  مانه  مخابراتی  مراکز  باند  پهنای  موجود،  ظرفیت  و  ترافیک  مانیتورینگ 
تجهیزات نوین و تغییر بسترها روی فیبر نوری، چندین برابر افزایش یافت.»علیرضا هاشمی« تصریح کرد: 
طی ۳ ماه گذشته مراکز شهری آشخانه، قاضی، شهرآوا و پیش قلعه و بیش از ۳0 مرکز روستایی در راستای 
توسعه خدمات مخابراتی، با افزایش پهنای باند از مزایای این طرح برخوردار شده اند.وی افزود: با اقدامات 
صورت گرفته هم اکنون بیش از ۹۷ درصد نقاط دارای پوشش ADSL مخابرات از ظرفیت باالی پهنای باند 

برخوردار هستند.

نقش هنر در  توسعه برنامه های دینی و قرآنی 

میم پرور- هنر نقش پررنگ و ارزشمندی در رشد و توسعه برنامه  های دینی و قرآنی دارد.امام جمعه فاروج 
با بیان این مطلب در مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقه خوشنویسی »نماز در قاب رمضان« این شهرستان، بر 

ضرورت انجام فعالیت مداوم انجمن های فرهنگی، هنری در این شهرستان تأکید کرد. 
و  نوجوانان  سطح  در  را  خود  های  برنامه  شهرستان  خوشنویسان  انجمن  گفت:  »نــوروزی«  االسام  حجت 
جوانان توسعه دهد. وی افزود: با توجه به تأثیرگذاری برنامه های فوق در زمینه کمک به تقویت فرایض دینی، 
آن ها باید بیشتر حمایت شوند. وی اظهارکرد: وقتی در برنامه ها و مراسم دینی از ظرفیت هنری و هنرمندان 
شهرستان استفاده شود تأثیرگذاری آن به مراتب بیشتر خواهد بود. سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
فاروج نیز در این مراسم گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، یکی از موضوعات مهم و ضروری که از ابتدای 
امسال برنامه ریزی های خوبی در خصوص آن صورت گرفته، پرکردن اوقات فراغت، شادی آفرینی و ترغیب 

کودکان به انجام فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری است. 
»رضوانی« افزود: مسابقه خوشنویسی »نماز در قاب رمضان« با همکاری مؤسسه قرآنی شمیم والیت و انجمن 
خوشنویسان این شهرستان در ماه مبارک رمضان برگزار شد و استقبال خوب و چشمگیری توسط نوجوانان 
مسابقه  و  دار  روزه  من  نماز  نقاشی  مسابقه  کرد:  اظهار  وی  گرفت.  صورت  هنری  مسابقه  این  از  جوانان  و 
نقاشی آیات نیز از دیگر برنامه های این اداره در ماه مبارک رمضان بود. به گزارش خبرنگار ما، در این مراسم 

هدایایی به رسم یادبود همراه با لوح سپاس به برگزیدگان اهدا شد.
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  هشت بهشت 

بقعه شاهزاده نبی)ع(

بقعه شاهزاده نبی)ع( در جنوب غامان قرار گرفته است. این بقعه تاریخی در 
سال 1۳18 به دستور امیر عباس دیباج، حاکم وقت منطقه تجدید بنا شد. 

بنای امروزی متعلق به دوره پهلوی اول است. این بنا به شکل 6 ضلعی ایوان 
دار و دارای مصالح عمده آجر، گچ، مات گلی و چوب است. این امامزاده 

در میان مردم منطقه بسیار مورد احترام و گورستان امروزی غامان نیز در 
اطراف آن شکل گرفته است.

ها  محدودیت  کرونا  شیوع  تداوم  صورت  در  حسینی-  رسول  سید 
این مطلب در جلسه  بیان  با  دوباره اعمال می شود. فرماندار جاجرم 
با توجه به روند صعودی  با کرونا اظهارکرد:  ستاد پیشگیری و مبارزه 
قرار  نارنجی  وضعیت  در  متاسفانه  جاجرم  شهرستان  در  کرونا  شیوع 
داریم و در صورت تداوم این رویه محدودیت های الزم اعمال می شود.
شیوع  ابتدای  از  جاجرم  شهرستان  بازاریان  و  اصناف  افزود:  »آذری« 
ستاد  با  خوبی  بسیار  همکاری  اجتماعی  مسئولیت  درک  با  کرونا 
یاریگر  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  و  اند  داشته  کرونا  با  مبارزه 
این  کرونا  ویروس  مجدد  شیوع  با  امیدواریم  که  اند  بوده  درمان  کادر 
قشر زحمتکش همچنان ما را در به سرانجام رساندن اهداف ستاد تا 

نابودی کرونا همراهی کنند.
مراحل  همه  در  تاکنون  انقاب  ابتدای  از  ما  مردم  کرد:  تصریح  وی 
سخت و حساس پشتیبان دولت و نظام بوده اند و اکنون قطعا با رعایت 
فاصله اجتماعی و زدن ماسک به ریشه کن کردن ویروس کرونا کمک 

از  پیشگیری  های  راه  ترین  مهم  از  یکی  گفت:  کــرد.»آذری«  خواهند 
سازی،  فرهنگ  با  امر  این  که  است  زدن  ماسک  کرونا  ویروس  شیوع 

اطاع رسانی دقیق و نظارت ممکن می شود.
های  تیم  شوقان  و  سنخواست  مرکزی،  بخش   ۳ هر  در  ــزود:  اف وی 
با مدیریت بخشداران تشکیل می شوند و این تیم ها موظف  بازرسی 
اند طی 10 روز برای شناسایی تخلفات و آسیب های ناشی از رعایت 
با  مبارزه  ستاد  به  را  نتیجه  و  اقــدام  بهداشتی  های  پروتکل  نکردن 

کرونای شهرستان اعام کنند.
گفت:  ادامــه  در  جاجرم  شهرستان  در  کرونا  با  مبارزه  ستاد  رئیس 
و  نداریم  تعارف  کسی  با  راه  این  در  و  ماست  قرمز  خط  مردم  سامت 
کرونا  با  مقابله  برای  اند  موظف  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  تمام 
امکانات خود را در اختیار ستاد مبارزه و پیشگیری از شیوع کرونا قرار 
اقام  برای بررسی وضعیت موجودی  اداره صمت شهرستان  و  دهند 

بهداشتی اقدام کند تا کمبودی احساس نشود.

صورت  در  اما  نداریم  صنوف  تعطیلی  برای  تصمیمی  افزود:  »آذری« 
خطر  در  از  تا  کرد  خواهیم  برخورد  شدت  به  متخلفان  با  تخلف  بروز 

افتادن جان مردم جلوگیری کنیم.
نانوایی ها  بر صنوف حساس همچون  وی تصریح کرد: نظارت دقیق 
تاالرهای  همچنین  و  گیرد  قرار  بازرسان  کار  دستور  در  ها  لبنیاتی  و 
پروتکل  کامل  رعایت  و  ظرفیت  درصد   ۵0 با  تنها  شهرستان  پذیرایی 

های بهداشتی می توانند برای برگزاری مراسم اقدام کنند.

  گزارش جلسه 

فرماندار جاجرم خبر داد:

محدودیت های دوباره، در صورت تداوم شیوع کرونا



ستاد مقابله با کرونا برای لغو جلسات به مجلس ابالغیه 
ارائه نکرده است

 تسنیم: »محمدحسین فرهنگی« سخنگوی هیئت رئیسه 

ایام  در  مجلس  علنی  جلسات  برگزاری  ــاره  درب مجلس 
کرونا گفت: ستاد مقابله با کرونا تاکنون برای لغو جلسات 

علنی به مجلس ابالغیه ارائه نکرده است.

کره شمالی بار دیگر احتمال گفت و گو با آمریکا را رد کرد

 ایسنا: چند ساعت قبل از آن که فرستاده ویژه آمریکا در 

از بین بردن بن  امور کره شمالی برای گفت و گو درباره 
روز  شمالی  کره  شود،  سئول  وارد  اتمی  مذاکرات  بست 

گذشته بار دیگر تاکید کرد: تمایلی به گفت و گو با آمریکا ندارد.

حادثه نیروگاه نطنز در کمیسیون امنیت ملی بررسی 
می شود

امنیت  کمیسیون  سخنگوی  عمویی«  »ابوالفضل  ایرنا:   

از  اســالمــی،  شـــورای  مجلس  خــارجــی  سیاست  و  ملی 
و  اطالعات  وزیــر  حضور  با  نطنز  نیروگاه  حادثه  بررسی 
این  گذشته  روز  جلسه  در  امنیتی  دستگاه  هــای  سایر  نمایندگان 

کمیسیون خبر داد.

هیئت ویژه حسابرسی به ارز های صادراتی تشکیل شد

باشگاه خبرنگاران جوان: »عادل آذر« رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: 

برخی دستگاه  ها متولی تعریف مکانیسم  هایی برای تضمین بازگشت 
ارز به کشور بودند، بنابراین دیوان محاسبات تصمیم گرفت هیئت ویژه 
گفت:  وی  کند.  تعریف  موضوع  این  به  رسیدگی  برای  را  حسابرسی 
این هیئت از دو هفته پیش شکل گرفته است و در حال نهایی کردن 
یا  تقصیر  دولتی  دستگاه  های  اگر  آن  موجب  به  تا  هستیم  گزارشی 

عملکرد خوبی داشتند به اطالع مردم برسانیم.

از گوشه و کنار 

افزایش قیمت سکه

صدا و سیما: قیمت سکه تمام بهار آزادی دیروز روند افزایشی را طی و 

در سقف کانال ۹ میلیون تومان توقف کرد.

مجوز استخدام ۳۰۰۰ پرستار صادر شد

پرستار  هزار   ۳ استخدام  مجوز  بودجه  و  برنامه  سازمان  سیما:  و  صدا 

بهداشت،  وزارت  درخواست  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  کرد.  صادر  را 
اولویت  با  پرستار  هــزار   ۳ استخدام  بــرای  پزشکی  آمــوزش  و  درمــان 

نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان موافقت کرد.

تولید ادبیات هنجارشکن در زمینه تاسیسات 
هسته ای گام نهادن در خطوط قرمز است

زمینه  در  شکن  هنجار  ادبیات  تولید  دولت  سخنگوی  »ربیعی«  ایرنا: 

و  صلح  قرمز  خطوط  مسیر  در  نهادن  گــام  را  هسته ای  تاسیسات 
ادبیات سازی  به  از جامعه جهانی خواست  و  بیان کرد  امنیت جهانی 

خطرآفرین رسانه  های رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

ضمانت  ــاره  دربـ کــار  وزارت  اشتغال  مــعــاون 
های بنگاه های فاقد بیمه متقاضی تسهیالت 
حمایتی کرونا گفت: در صورتی که تسهیالت 
اقدام  مقرر  موعد  در  بازپرداخت  برای  گیرنده 
 ۲۴ نرخ  با  منابع  بازپرداخت  به  موظف  نکند 
درصــد   ۶ و  ــود  س درصــد   ۱۸ شامل  درصـــد، 
بر  بنا  تسنیم،  گــزارش   شد.به  خواهد  جریمه 
پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با 
هدف کمک و حفظ اشتغال فعاالن اقتصادی و 
کسب و کارهای دارای مجوز فعالیت از دستگاه 
اثر شیوع بیماری کرونا  بر  اجرایی مربوطه که 
بیمه  پرونده  فاقد  و  اند  دیده  بیشتری  آسیب 
نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند، پرداخت 
بیمه  ــار  ک و  کسب  ــای  ــده واح بــه  تسهیالت 
کارگروه  در  کرونا  از  دیده  آسیب  بیشتر  نشده 
شیوع  از  ناشی  اقتصادی  پیامدهای  با  مقابله 
گرفت.»عیسی  قرار  تأیید  مورد  کرونا  ویروس 
منصوری«، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
این  در  اجتماعی  ــاه  رف و  کــار  تــعــاون،  وزارت 
واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت  گفت:  بــاره 
کسب و کار ذیل ۱۴رسته مصوب که فاقد کد 
لیست  یا  اجتماعی  تأمین  سازمان  کارگاهی 
بیمه ای باشند، پس از شناسایی و اعالم دقیق 
و  کارفرمایی  حوزه  در  واحدها  این  مشخصات 
و  کارفرما  ملی  کد  انضمام  به  فرمایی  خویش 
شاغالن آن و اعالم به وزارت تعاون، کار و رفاه 
کارا  سامانه  در  پایش  و  ثبت  جهت  اجتماعی 

امکان پذیر خواهد بود.

IIتسهیالتIمبلغIجزئیات
به  تسهیالت  که  این  به  اشــاره  با  »منصوری« 
مصوب  ۱۴رسته  ذیل  کار  و  کسب  واحدهای 
که فاقد کدکارگاهی سازمان تأمین اجتماعی 
فرد  هر  ازای  به  هستند،  ای  بیمه  لیست  یا 
شــود،  مــی  پــرداخــت  واحــدهــا  آن  در  شاغل 
یا  فرما  خویش  حقیقی  اشخاص  برای  گفت: 
برای  ریال،  میلیون   ۶0 مبلغ  اشتغال،  خود 
اثبات  امکان  که  ــاری  ک و  کسب  واحــدهــای 
صرفا  ــدارد،  ن وجــود  کارکن  کارفرما-  رابطه 
برای  و  ــال  ری میلیون   ۶0 مبلغ  کارفرما  به 
اثبات  امکان  که  ــاری  ک و  کسب  واحــدهــای 

ازای  به  دارد،  وجود  کارکن  کارفرما-  رابطه 
هر شاغل مبلغ۸0 میلیون ریال تعلق خواهد 
گرفت. وی افزود: عالوه بر این که متقاضیان 
بخشی  دستگاه  از  فعالیت  مجوز  دارای  باید 
فعال  امسال  و  گذشته  ســال  در  باید  باشند 
باشند مگر آن که براساس مصوبات ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا، فعالیت آن ها متوقف 

شده باشد. 
شرایط  ــاره  دربـ کــار  وزارت  اشتغال  مــعــاون 
ضمانت گفت: براساس دستورالعمل پرداخت 
تسهیالت به واحدهای کسب و کار بیمه نشده 
بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا، مشموالن 
تسهیالت کرونا تا ۱۶0 میلیون ریال، ملزم به 
تشخیص  به  چک  یا  متقاضی  فرد  سفته  ارائه 
سفته  ریال،  میلیون   ۴۸0 تا   ۱۶0 از  بانک، 
به  بانک  تشخیص  به  چک  یا  متقاضی  فــرد 
یا  دیگر  اقتصادی  )واحــد  ضامن  یک  همراه 
ریــال،  میلیون   ۱۶00 تا  از۴۸0  کارمند(، 
بانک  به تشخیص  یا چک  سفته فرد متقاضی 
یا  دیگر  اقتصادی  )واحــد  ضامن   ۲ همراه  به 
ریال،  میلیون   ۲000 تا   ۱۶00 از  کارمند( 
بانک  به تشخیص  یا چک  سفته فرد متقاضی 
یا  دیگر  اقتصادی  )واحد  ضامن  سه  همراه  به 
کارمند( و از ۲000 میلیون ریال باالتر، ارائه 
تضمین صادره از سوی صندوق های ضمانت 
بانک  تشخیص  بر  بنا  متعارف  وثایق  ارائــه  یا 
هستند. سقف مبلغ سفته یک و نیم برابر اصل 

و سود تسهیالت است.

دلم نمی خواست با چنین تاوان سنگینی حرف هایم را جدی بگیرند

 مهر: وزیر بهداشت گفت: متاسفانه عده زیادی حرف  های ما را گوش نکردند و موج تازه  ای 

از بیماری کرونا گرفتارمان کرد. دلم نمی خواست مردم با چنین تاوانی عرایض من را جدی 
بگیرند. »سعید نمکی« با اشاره به پیک جدید کرونا در برخی استان  ها گفت: در مرحله اول 
بیماری توانستیم دستاورد بزرگی را خلق کنیم و مرگ های ناشی از این بیماری را به حدود 
۳0 نفر برسانیم، برای تک رقمی شدن مرگ  و میر برنامه ریزی کردیم و درباره مهار بیماری 
در کشور امیدهای زیادی در دل ما و همکاران مان بود. وی افزود: به یاد دارید که در آن روزها تقاضای زیادی از 
مردم کردیم، هم از مردم شریف و هم از آن هایی که برای تسریع در برخی بازگشایی ها فشار زیادی می آوردند؛ 
وقت  و  بیشتر  حوصله  به  را  ها  آن  ما  همواره  که  مذهبی  و  فرهنگی  مراکز  و  هنرمندان  مشاغل،  اصناف،  از 

مناسب تر توصیه می کردیم. 

رئیس جمهور: هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند

 صدا و سیما: رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش 

به  بخشی  رونق  و  توسعه  ثبات،  ایجاد  جهت  دقیق  و  اصولی  اقدامی  را  اولیه  های  عرضه 
بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست. حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با تاکید بر 
این که هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند، تصریح کرد: از این نظر رشد شاخص 

های بورس باید طبق پایه های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.

کاهش9۰ درصدی نوزاد فروشی مادران معتاد

فروش  و  خرید  موضوع  به  اشاره  با  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون  ایسنا:   

نوزادان گفت: خرید و فروش نوزادان جرم است و باید به مردم اطالع رسانی شود. ما در کنار 
پلیس فتا اگر موردی را ببینیم به نهادهای امنیتی اطالع می دهیم و طبق قانونی که وجود 
دارد با این افراد برخورد می شود. »مسعودی فرید« افزود: ان جی او های فعال معتقدند: ۹0 

درصد فروش نوزاد توسط مادران باردار معتاد کاهش پیدا کرده است.

تولید خودرو امسال 1۳ درصد افزایش یافت

با  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون  نیارکی«  صادقی  »مهدی   ایرنا: 

سمت  به  شرایط  این  در  ندارد،  توجیه  واردات  افزایش  دیگر  ارز،  گرانی  و  ها  تحریم   وجود 
نهضت ساخت داخل حرکت می کنیم و در ۳ ماه امسال میزان تولید خودرو در کشور ۱۳ 

درصد افزایش یافته است.

تداوم بازرسی بازار لوازم خانگی، الستیک، مرغ، تخم مرغ و حبوبات

تا زمانی که وضعیت بازار لوازم خانگی،   تسنیم: رئیس سازمان صمت استان تهران گفت:  

الستیک، مرغ، تخم مرغ و حبوبات پایدار شود، بازرسی  آن ها در اولویت خواهد بود.»صادقی« 
اظهار کرد:  هر هفته ستاد تنظیم بازار چند کاال را در اولویت بازرسی قرار می دهد و از طریق 

سازمان حمایت به سازمان صمت استان ها ابالغ می شود.

شاخص بورس 27 هزار واحد رشد کرد

 تسنیم: شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه با ثبت رشد بیش از ۲۷هزار واحد، 

در ارتفاع یک میلیون و ۷۴۵هزار واحد قرار گرفت. در جریان داد و ستدهای روز گذشته بازار 
سرمایه بیش از ۸ میلیارد و ۹۶۹ میلیون سهم و حق تقدم به  ارزش بیش از ۱۵ هزار و ۶۷۴ 
میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و ۷۴۵هزار نوبت داد و ستد شد و شاخص بورس با رشد ۲۷ 

هزار و ۴۱۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۷۴۵ هزار و ۷۶۲ واحد قرار گرفت.

حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی باید از ابتدای سال پرداخت شود

 تسنیم: بیات رئیس اتحادیه کارگران با اشاره به این که نمایندگان کارگران به زمان اجرای 

مصوبه افزایش حق مسکن در صورت تصویب در هیئت وزیران از ابتدای تیر معترض هستند، 
گفت: نمایندگان کارگران به شدت به این امر معترض هستند. ما به ابالغیه وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر تأکید کرده معترضیم.در کجای قانون چنین 
چیزی وجود دارد؟ مگر مزد را برای چند ماه تعیین می کنند که مولفه شغلی را برای چند ماه 

و نه برای کل سال تعیین کرده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود.

جزئیات پرداخت تسهیالت کرونایی 
به بنگاه های فاقد بیمه

صدای سوت قطار توسعه  و آبادانی پویش #هرهفته-الف-ب-ایران، این بار در خراسان شمالی

 اصالح صد درصدی شبکه های فرسوده فشار ضعیف 
و جایگزینی سیم های مسی با کابل خود نگهدار

خراسان شمالی؛ نخستین استان برخوردار از شبکه فشار ضعیف سازگار با محیط زیست

Iفشار Iفرسوده Iهای Iشبکه Iدرصدی I100 Iاصالح IپروژهI
IنگهدارIخودIکابلIباIمسیIهایIسیمIجایگزینیIوIضعیف
IبیمهIسامانهIوIهرهفته-الف-ب-ایران#IپویشIراستایIدر
IخراسانIدرIبرقIمشترکانIخسارتIپرداختIو Iحوادث
IبهIنیروIوزیرIحضورIباIکنفراسIویدئوIصورتIبهIشمالی
بهرهIبرداریIرسید.IدرIهفتهIدهمIپویشI#هرهفته-الف-
IاصالحIپروژهI»کارهاIوIسازI،سازهاIوIساخت«I،ب-ایران
IهایIسیمIدرصدیI100IجایگزینیIوIفرسودهIهایIشبکه
IخاموشیIاعمالIبدونIخودنگهدارIکابلIباIفرسودهIهوایی
Iبا IزمانIهمIکارهاIوIسازIبخشIدرI،شمالیIخراسانIدر
IوIخوزستانIهایIاستانIدرIسازهاIوIساختIبخشIافتتاح
IصورتIبهIنیروIوزیرIحضورIباIزمانIهمIطورIبهIمازندران

ویدئوIکنفرانسIبهIبهرهIبرداریIرسید.
Iتوزیع Iشبکه Iتکمیل Iپروژه I،مراسم Iاین Iدر Iنیرو Iوزیر
IازIیکیIراIخودنگهدارIکابلIبهIشمالیIخراسانIدرIبرق

IرهبریIمعظمIمقامIلطفIاظهارIبهIهاIپاسخIترینIصریح
IهایIاولین IهایIگزارشIتقدیمIاز IپسI:گفتIوIدانست
Iهای Iفعالیت Iاز Iتقدیر Iضمن I،ایشان Iمحضر Iدر Iبرقی
IهوشمندانهI،جدیتIبا IکارهاIادامه Iبر Iتاکید Iو Iهمکاران
Iشبکه Iفرسودگی Iبه Iرسیدگی Iموضوع Iبه Iدرستی Iبه Iو
I:داد Iادامه I»اردکانیان Iرضا« I.کردند Iتوصیه Iاتصاالت
Iکابل Iبا Iفرسوده IهایIسیستمIجایگزینیIمانند Iکارهایی
Iاین Iدر Iگذار Iتاثیر Iاقدامات Iزمره Iدر Iخودنگهدار Iهای
Iخراسان Iخوشبختانه Iو Iاست Iشبکه Iپایداری Iو Iاصالح
IفرسودهIهایIشبکهIجایگزینیIویترین IزمینهIدرIشمالی
Iپروژه Iاین Iاجرای Iوی I.کند Iمی IخودنماییIضعیفIفشار
IمبلمانIحفظIوIتلفات IکاهشI،شبکهIپایداری IموجبIرا

شهریIوIسازگاریIباIمحیطIسبزIموثرIدانست.

Iدر Iتوزیع Iفرسوده Iهای Iشبکه Iاصالح Iپروژه I،نیرو Iوزیر
IشهریIمبلمانI،زیستIمحیطIحفظIدرIراIشمالیIخراسان
IاقدامIمجازIغیرIنکردنIIاستفادهIمنظرIازIشرایطIبهبودIو
Iاین Iاجرای Iهمچنین I:شد Iمتذکر Iوی I.کرد Iتلقی Iمهمی
IبودهIنیزIرهبریIمعظمIمقامIتاکیدIموردIمواردIازIپروژه
Iتوانسته Iهمکاران Iکه Iخرسندیم Iبابت Iاین Iاز Iو Iاست
IعاملIمدیرII.بردارند IکشورIدرIبزرگIگامIدوIیکیIاند
Iاین Iدر Iهم Iشمالی Iخراسان Iبرق Iنیروی Iتوزیع Iشرکت
#هرهفته- IIهفتگی Iپویش IدهمینIدرI:اظهارکرد Iمراسم
Iاین Iآبادانی Iو Iتوسعه Iقطار IسوتIصدایIالف-ب-ایران
IمهندسI.درآمدIصداIبهIشمالیIخراسانIدرIبارIاینIپویش
Iاستان Iنخستین Iعنوان Iبه Iرا Iشمالی Iخراسان I»صبوری«
IزیستIمحیطIباIسازگارIضعیفIفشارIشبکهIازIبرخوردار
IاصالحIعنوانIتحتIپروژهIاینI2IفازI:افزودIوIکردIاعالم
I100IجایگزینیIوIهواییIضعیفIفشارIفرسودهIهایIشبکه
IنگهدارIخودIهایIکابلIباIفرسودهIمسیIهایIسیمIدرصدی

IوIجرگالنIوIرازI،سملقانIIمانهI،شیروانIهایIشهرستانIدر
IفیزیکیIحجمIویI.رسیدIبرداریIبهرهIبهIوIشدIاجراIگرمه
IوIکردIذکرIشبکهIکیلومترI300IوIهزارI2IراIپروژهIاین
IمیلیاردI200IوIهزارIاعتبارIصرفIباIپروژهI2IفازI:افزود
IپروژهIاینIاجرایIکنارIدرI:کردIبیانIویI.شدIاجراIریال
کهIدرIسرفصلIاصالحIسازIوIکارهایIپویشI#هرهفته-
IعنوانIبهIهمIدیگرIپروژهI3I،گرفتهIقرارIالف-ب-ایران
Iشامل Iرا Iها Iپروژه Iاین Iوی I.است Iشده Iاجرا Iزیرگروه
IفشارIشبکهIارتینگIسیستمI500موردIوIهزارI11Iاصالح
IفشارIاصلیIعایقIموردI300IوIهزارI4IتعویضI،ضعیف
I124IسرویسIو Iاصالح I،استان Iتوزیع IشبکهIدر Iضعیف
IنیزIشدهIیادIهایIشهرستانIمشترکینIدستکIکابلIهزار
I97IسالIدرIپروژهIیکIفازIاجرایIبهIاشارهIباIویI.دانست
I،بجنوردIهایIشهرستانIدرIپروژهIیکIفازI:کردIبیانIهم
IکیلومترI396IوIهزارI2IحجمIباIجاجرمIوIفاروجI،اسفراین
Iرسید.ویIاتمامIبهIاعتبارIمیلیاردریالI960IصرفIوIشبکه

I،محیطیIزیستIهایIمزیتIدارای Iرا Iپروژه Iاین Iاجرای
IاینIاجرایI:گفتIوIکردIذکرIفنیIوIاقتصادیI،اجتماعی
IوIزیستIمحیطIباIبرقIتوزیعIشبکهIکاملIسازگاریIطرح
IآمیزIمسالمتIزیستیIهمIوIدرختانIشاخهIهرسIازIپرهیز
IکانونIحداکثریIرفعI،شهریIسبزIفضایIباIتوزیعIشبکه
IسیستمIاصالحI،شهروندانIایمنیIسطحIارتقایIوIخطرIهای
IپروفایلIبهبودI،توزیعIشبکهIپایداریIوIافزایشIوIارتینگ
IپایهIحذفIباIاستانIتوزیعIشبکهIآوریIتابIارتقایI،ولتاژ
IضعیفIفشارIهایIشبکهIازIسرقتIحذفI،فرسودهIهای
IبهIاستانIدرIمجازIغیرIهایIبرقIحداکثریIکاهشI،هوایی
IاستانIبرقIتوزیعIشبکهIتلفاتIکاهشI،82درصدIمیزان
IخاموشیIدرصدیI73IکاهشIوIدرصدI8.5IبهI12.28Iاز
IکهIطوریIبهIداردIهمراهIبهIراIاستانIضعیفIفشارIهای
IکاهشIسالIدرIدقیقهI96IبهIدقیقهI420IازIسائیدیIکل
IتوزیعIشبکهIآشتیIعنوانIباIپروژهIاینIازIویI.استIیافته

باIمحیطIسبزIوIاشجارIیادIکرد.

دکتر»رضا اردکانیان«، وزیر نیرو : 
کارهایی مانند جایگزینی سیستم های 

فرسوده با کابل های خودنگهدار در 
زمره اقدامات تاثیر گذار در این اصالح 
و پایداری شبکه است و خوشبختانه 

خراسان شمالی در زمینه ویترین 
جایگزینی شبکه های فرسوده فشار 

ضعیف خودنمایی می کند

مهندس »صبوری« مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان شمالی: 
سازگاری کامل شبکه توزیع برق با 

محیط زیست و پرهیز از هرس شاخه 
درختان و هم زیستی مسالمت آمیز 

شبکه توزیع با فضای سبز شهری، رفع 
حداکثری کانون های خطر و ارتقای سطح 

ایمنی شهروندان از جمله مزیت های 
اجرای این طرح است

رکورد قربانیان کرونا در کشور شکسته شد

 صدا وسیما: سخنگوی وزارت بهداشت از شکسته شدن رکورد قربانیان کرونا در ایران با ۲00 فوتی در شبانه روز منتهی 

الری  سادات  دارند.  قرار  هشدار  و  قرمز  کرونایی  شرایط  در  استان   ۱۹ همچنان  گفت:  و  داد  خبر  گذشته  روز  ظهر  به 
افزود: استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایالم، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی 
در وضعیت قرمز قرار دارند. وی گفت: همچنین استان های تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، 
سیستان و بلوچستان و همدان در وضعیت هشدار قرار دارند. وی افزود: از دوشنبه تا سه شنبه )۱۷ تیر ۱۳۹۹( و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۶۳۷ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و هزار و ۴۵۵ نفر 
با بیان این که تعداد بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۴۵ هزار و ۶۸۸ نفر  بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت 
رسید،  افزود:  متاسفانه در ۲۴ ساعت ]منتهی به ظهر[ گذشته۲00 بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۱ هزار و ۹۳۱ نفر رسید. الری افزود: خوشبختانه تاکنون ۲0۷ هزار نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. سخنگوی 
تاکنون یک  و  این بیماری تحت مراقبت قرار دارند  از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید  نفر  وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ۳۲۷0 

میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۹۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
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