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غوغای بی توجهی به کرونا در یک خیابان معروف

 ارزان فروشی 
با چاشنی کرونا

 مرگ یک جوان 
در استخر ذخیره آب کشاورزی 

»شکری« رئیس هیئت شنا شد
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افزایش  اسالمی  شورای  مجلس  در  شیروان  مردم  نماینده   
خام  از  پیشگیری  بــرای  را  کشاورزی  و  دامــی  وری  بهره 
دکتر  ــت.  اس داده  ــرار  ق اش  ــاری  ک اولــویــت  در  فروشی 

»جدی« که به عضویت کمیسیون ...
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کرده  بندان  راه  و  انداخته  راه  به  بساط  صدیقی- 
اند، رد شدن از ال به الی شان بدون تماس و تنه به 
تنه شدن با آن ها سخت و دشوار است. انواع لوازم 
سخت  و  است  دار موجود  مسئله  البته  و  مستعمل 
اجناس  جوینده  مشتریان  با  زنــی  چانه  مشغول 
البته  و  پاست  بر  غوغایی  هستند.  قیمت  ارزان 
بعدازظهرها و در روزهای جمعه دیدنی و شنیدنی 
تر می شود. کیپ تا کیپ هر روز قشری از جماعت 
از  ای  گوشه  در  شــان  خــاص  اجناس  مثل  خــاص 
چهارشنبه بازار قدیم بساط می کنند و برخی کاله 
این  اما  دارند  برمی  کاله  برخی  و  رود  می  سرشان 

همه ماجرا نیست.
»کرونا  موتور  انگار  هــوا  شــدن  گــرم  با  ــا  روزه ایــن   
که  این  بــدون  گاز  تخت  و  شده  گرم  هم  ــروس«  وی
مردم  برخی  تفاوتی  بی  پیست  در  بیاورد  جــوش 
آژیر  اســت!  زدن  چرخ  تک  و  دادن  ــراژ  وی حال  در 
شیوع نگران کننده ویروس کرونا در استان به صدا 

شیوع  طبل  بر  برخی  بین  این  در  اما  است  درآمده 
هرچه بیشتر آن می کوبند. هر چند با افزایش آمار 
عمومی  اماکن  در  ماسک  از  استفاده  مبتالیان، 
اجباری شد اما هنوز برخی آن را نادیده می گیرند 
در  را  آن  بساط  ویــروس«  »کرونا  دست  در  دست  و 
ویروس  این  تا  دهند  می  گسترش  شهر  جای  جای 
بیمارستان  تخت  اسیر  را  بیشتری  های  خانواده 
دست  جمعه تنور  خصوص  به  روزها  اغلب  کند.  ها 
بعضًا  و  دوم  دست  لــوازم  فروشندگان  و  فروشان 
در  معروف  و  شلوغ  خیابان  یک  گوشه  در  مــورددار 
دست  است؛  داغ  داغ   بجنورد  شهر  مرکزی  هسته 
فروشانی که فقط به فروش وسایل مستعمل ارزان 
خود فکر می کنند و اصاًل با دنیای خطرناک بودن 
»کرونا ویروس« بیگانه اند و به نوعی با آن همدست 
این  به  را  دیگری  تعداد  هم  و  خود  هم  تا  شوند  می 

ویروس نحس مبتال کنند. 
چانه  مشغول  کدام  هر  و  کرده  بساط  کیپ  تا  کیپ 

این  ــدون  ب هستند  خــود  خــاص  مشتریان  با  زنــی 
از  حداقلی  فاصله  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  که 
ذهن  به  ویروس  انتقال  از  پیشگیری  برای  یکدیگر 

شان خطور کند. 
تنور فروش برخی لوازم دست دوم از جمله کفش، 
مشتریان  که  جایی  تا  است  داغ  انگشتر  و  موبایل 
یک  از  استفاده  بدون  هم  آن  اجناس،  رویت  برای 
نزدیک  هم  به  چنان  دررفته  زهــوار  حتی  ماسک 
خود  راه  نتواند  هم  باد  شاید  حتی  که  شوند  می 
این  با  که  چیزی  تنها  گویا  کند.  باز  میان  این  را در 
دهد  وفق  را  خود  تواند  می  سریع  خیلی  وضعیت 
ــام  ــروس« اســت کــه در ال بــه الی ازدح »کــرونــا ویـ
ویراژ  حال   در  کامل  استتار  و  سکوت  در  جمعیت 
پیش  موقعیت  از  را  استفاده  نهایت  تا  است  دادن 
آمده ببرد. مشتریان مدام در حال بررسی اجناس 
دست دوم هستند بدون این که به آلودگی آن ها به 
ویروس کرونا توجه و حتی خطرش را احساس و به 
این  تا کسی در دام  بغل دستی خود گوشزد کنند 

هیوالی افسار گسیخته نیفتد. 
رعایت  و  ماسک  از  استفاده  تذکر  که  این  بر  عالوه 
انگشت  تــعــداد  حتی  نیست  اجتماعی  فاصله 
نیز  دارنــد  چهره  به  ماسک  که  افــرادی  از  شماری 

مورد تمسخر برخی قرار می گیرند و برای لحظاتی 
با دست انداختن یکدیگر لبخند در گوشه لب شان 
و دردناک نیش  از عاقبت خطرناک  اما  می نشیند 
زهرآگین »کرونا ویروس« غافل هستند که در کمین 
آن  کــردن  غرق  حال  در  آرام  آرام  و  نشسته  ها  آن 
هاست اما غوغای بی توجهی به این ویروس بیداد 
زینتی  انگشتر  کنندگان  بساط  از  یکی  کند.  می 
بدون استفاده از ماسک هر بار با فروش یک انگشتر 
به وجه نقد دریافتی بوسه می زند و مشتریان را به 
خواند  می  فرا  خود  به  بیشتر  چه  هر  شدن  نزدیک 
بدون این که از آن ها بخواهد کمی فاصله شان را 

با وی رعایت کنند.
 قهقهه از لبانش نمی افتد و گاهی به مشتریان آوار 
شده روی سرش با لحن طنازی گوشزد می کند و 
هنوز  چون  باشه  نداشته  کرونا  »کسی  گوید:  می 
بمیرم  بیماری  این  با  ندارم  دوست  و  جوونم  خیلی 
طماع  ای  عده  دست  به  من  قیمتی  انگشترهای  و 
بیفته!« در بین بساط کنندگان بی خبر از همه جا 
»کرونا ویروس« خوشحال و در حال پایکوبی است 
برخی  بین  در  را  خود  پای  جای  زحمت  بدون  که 
خانواده ها باز می کند و هر روز به آمار مبتالیان و 

قربانیان خودش می افزاید.

IIگیرهاIسرعت
فاروج  ورودی  گیرهای  سرعت  زیاد  بسیار  تعداد 
موجب وارد شدن خسارت به خودروها و ناراحتی 
سرعت  حذف  برای  متولیان  شود.  می  رانندگان 

گیرهای اضافه اقدام کنند.

IIگرانیIچرخه
روی  میامی  به  سنخواست  جــاده  گذشته  سال 
منجر  و  بسته  سنگین  خودروهای  و  ها  کامیون 
تردد  قانون  دلیل  همین  به  شد،  اهالی  زیان  به 
به  که  این  تا  شد،  برداشته  ها  کامیون  ممنوع 
به خودروهای سنگین جریمه  تردد  برای  تازگی 
موجب  امر  این  که  گیرد  می  تعلق  سنگین  های 
نهایت  در  و  شده  تولید  اولیه  مــواد  شدن  گــران 
محصول نهایی افزایش قیمت داشته است. لطفًا 
اقدام  نتیجه  به  تولید  جهش  سال  در  مسئوالن 

خود توجه کنند.
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و  گندم  سریع  تحویل  بــرای  گیری  تصمیم  شیری- 
پرداخت به موقع دسترنج کشاورزان می تواند عالوه 
از هدر  تولید،  ادامه روند  به  و ترغیب شان  بر تشویق 
رفتن این محصول استراتژیک جلوگیری کند.اگرچه 
با آغاز تدریجی برداشت گندم، سیلوها و مراکز خرید 
استان نیز آماده خرید شدند اما این روزها با افزایش 
مراکز  این  از  بسیاری  گندم،  بیشتر  حمل  و  برداشت 
با صف های طوالنی و ترافیک کامیون های حمل بار 
تخلیه  منتظر  که  کشاورزان  از  اند.یکی  شده  مواجه 
گوید:  می  است،  بجنورد  سیلوی  در  خود  گندم  بار 
تولید  فــراوان  زحمت  با  را  خود  گندم  که  کشاورزی 
می کند انتظار دارد برای تحویل آن به دولت مشکلی 
نباشد در حالی که از ساعت 8 تا 14 در انتظار هستم 
و هنوز هم تخلیه بار انجام نشده است.وی می افزاید: 
با این که اعالم کرده اند مراکز خرید 24 ساعته فعال 
نمی  گرفته  تحویل  گندمی   16 ساعت  از  اما  هستند 
بر  عالوه  کشاورزان  کند:  می  خاطرنشان  شود.   وی 
به  تولید، هزینه های تحویل گندم  باالی  هزینه های 
پرداخت  وجود  این  با  شوند  می  متحمل  نیز  را  سیلو 
زیادی  تأخیرهای  با  سال  هر  کاران  گندم  مطالبات 

تحویل  صف  در  کشاورزان  از  دیگر  است.یکی  مواجه 
گردد  می  سایه  دنبال  به  دیوار  کنار  در  که  هم  گندم 
و  هستم  صف  در   8 ساعت  از  گوید:  می  باره  این  در 
انجام  گندم  تخلیه  هنوز  است   14 ساعت  که  اکنون 
کمبود  دلیل  به  تأخیر  این  رسد  می  نظر  به  و  نشده 
به  که  شیروان  کشاورزان  از  است.یکی  کار  نیروی 
بوده  گندم  تحویل  صف  در  ساعت   15 خودش  گفته 
بودم  صف  در   21 تا   6 ساعت  از  افزاید:  می  است، 
بسیار  رفاهی  امکانات  نبود  دلیل  به  متأسفانه  که 
تصمیم  بار  چندین  که  طــوری  به  بود  کننده  خسته 
برگردانم. دالالن  به  تحویل  بــرای  را  گندم  گرفتم 

به  گوید:  می  نیز  شیروانی  کشاورزان  از  دیگر  یکی 
شد  شروع  دیرتر  گندم  تحویل  امسال  که  این  دلیل 
ایجاد شده است و  اکنون پیک گندم در مراکز خرید 
ها  آن  زیاد  وقت  اتالف  و  کشاورزان  همزمان  مراجعه 
باعث افزایش هزینه ها می شود.»کریمی« می افزاید: 
طی  خرید  مرکز  تا  را  راه  کیلومتر   70 که  ای  راننده 
استراحتش  بــرای  رفاهی  امکانات  باید  است  کــرده 
امکانات  گونه  هیچ  از  مراکز  این  متأسفانه  که  باشد 
تحویل  در  تأخیر  دلیل  نیستند.وی  برخوردار  رفاهی 

داند  می  خرید  مراکز  در  کار   نیروی  کمبود  را  گندم 
با  که  شود  نمی  اندیشیده  تدابیری  چرا  گوید:  می  و 
در نظر گرفتن نیروی بیشتر، مانع تشکیل صف های 
با  کند:  می  اظهار  شوند. وی  گندم  تحویل  طوالنی 
توقف بیشتر کامیون های حمل بار، دیگر کشاورزان 
افزایش  باعث  که  شوند  می  مواجه  کامیون  کمبود  با 
ــه مــی دهــد:  ــای حمل مــی شـــود.وی ادامـ کــرایــه ه
طی  خرید  مراکز  تا  را  طوالنی  مسیرهای  کشاورزان 
می کنند اما ساعت 18 تحویل گندم انجام نمی شود 
از  ترافیک بیشتر شده است.یکی  باعث  این مسئله  و 
رانندگان در صف سیلو نیز می گوید: امسال با توجه 
محصول،  باالی  برداشت  و  مناسب  های  بارندگی  به 
برخی مراکز خرید، به دلیل دقت زیاد در آفت زدگی 
محصول را برگشت می زنند که متأسفانه کشاورزان 
هم محصول را با همین کامیون به دالالن می فروشند 
و بارها این اتفاق را شاهد بوده ام.وی اظهار می کند: 
هم  گندم  حمل  هزینه  اقتصادی،  شرایط  به  توجه  با 
باالست و همین مسئله باعث نگرانی کشاورزان شده 
و تحمل انتظار در صف را ندارند.وی اظهار می کند: 
طوالنی  انتظار  کنونی  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 

برای تخلیه گندم برای کشاورز و راننده سودی ندارد 
بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا کامیون های 
غله  مدیرکل  میان  این  نمانند.در  انتظار  در  بار  حمل 
گوید:  می  هم  شمالی  خراسان  بازرگانی  خدمات  و 
سیلو ها و مراکز خرید گندم 24 ساعته فعال هستند 
و تنها 2 ساعت در هفته برای تعویض شیفت و تحویل 

سوئیچینگ تعطیل می شوند.
کشاورزی  ــدارد  ن امکان  که  ایــن  بیان  با  »مــوســوی« 
افزاید:  می  باشد،  انتظار  صف  در  ساعت   4 از  بیشتر 
یکی  که  داریم  خرید  مرکز   2 شیروان  شهرستان  در 
فنی  مشکل  ایجاد  دلیل  به  چهارشنبه  روز  مراکز  از 
تمام  بار  شد  مقرر  و  بود  شلوغ  ساعته،  نیم  تعطیلی  و 
تا ساعت 23 تخلیه شود.وی خاطرنشان  کامیون ها 
صبح  مراکز  این  در  کارکنان  دادم  دستور  کند:  می 
زودتر بیایند و شب هم دیرتر بروند تا کشاورزان بیشتر 

از 4 ساعت در صف نمانند.
و  جاست  ترین  خلوت  بجنورد  سیلوی  وی،  گفته  به   
توقف کامیون ها بیشتر از 4 ساعت نیست و این مدت 
هم به دلیل انجام ثبت نام و اعالم مشخصات و نمونه 

برداری گندم است.

گالیه ها از انتظار طوالنی برای فروش گندم

غوغای بی توجهی به کرونا در یک خیابان معروف

ارزان فروشی با چاشنی کرونا

مرگ یک جوان در استخر 
ذخیره آب کشاورزی 

ساله   2۹ ــوان  جـ مــرد  دیـــروز  ظهر  حشمتی- 
شهر  کــشــاورزی  آب  ذخیره  استخر  در  شیروانی 
شغل  که  فرد  این   اهالی،  گفته  شد.به  غرق  زیارت 
گوسفندانی  آوردن  بیرون  برای  بود  چوپانی  اش 
که داخل استخر افتاده بودند، وارد استخر و غرق 
استخر  شود  می  گفته  ما،  خبرنگار  گزارش  شد.به 

محل حادثه بدون فنس بوده است.

ضرر200 باشگاه خصوصی 
در استان

ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون  وحدانی- 
میلیارد   12 کاهش  شمالی از  خراسان  جوانان  و 
در  خصوصی  باشگاه    200 ضــرر  و  ــد  درآم ریالی 

استان خبر داد.
»محمد بروحی« با بیان این که متضرر شدن منجر 
به بیکاری مربیان و واگذاری باشگاه ها می شود، از 
اختصاص تسهیالت بانکی به باشگاه داران و مربیان 

بدون بیمه خبر داد. 
استان  ورزشــی  باشگاه های  تمام  وی،  گفته  به 
علت  به  نیستند،  بیمه  که  ورزشــی  اماکن  حتی 
دریافت  بانکی  تسهیالت  کرونا  ویــروس  شیوع 

می کنند.
و  هــا  وام  ــن  ای از  پیش  کــه  ــن  ای بیان  بــا  ــی«  ــروح »ب
می  تعلق  مربیان  و  داران  باشگاه  به  که  تسهیالتی 
باشگاه  و  مربیان  یعنی  بود  بیمه  پوشش  با  گرفت 
می  داشتند  اجتماعی  تامین  بیمه  کــه  دارانـــی 
کنند،  اقــدام  تسهیالت  دریــافــت  ــرای  ب توانستند 
اظهارکرد: هم اکنون این مشکل برطرف شده است 
نام  ثبت  توانند  می  مربیان  و  داران  باشگاه  تمام  و 

کنند.

»شکری« رئیس هیئت شنا 
شد

خــراســان  شــنــای  هیئت  رئــیــس  انــتــخــاب  مجمع 
با  شکری«  »فواد  و  شد  برگزار  دیروز  ظهر  شمالی 
10 رأی از 13 رأی به دست آمده سکان داری این 

هیئت را به مدت 4 سال بر عهده گرفت.
در این مجمع که با تنفیذ اختیار به مدیر کل ورزش 
و جوانان برگزار شد، 4 کاندیدا ثبت نام کردند که 
2 نفر حضور نیافتند و فواد شکری و علی محمدی 

به رقابت پرداختند.
با  گــو  و  گفت  در  جلسه  ــن  ای حاشیه  در  شکری 
خبرنگار ما درباره مهم ترین برنامه های پیش رو به 
تشکیل تیم های شنا، تاسیس مدارس شنا و کالس 

های بازآموزی مربیگری و داوری اشاره کرد.
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لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۲ سال پیش 
           در روزنامه

درگیری شدید در 
تظاهرات در شیروان

یک  که   8558 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1357 بهمن 
در  تظاهرات  در  شدید  درگیری  از   7 صفحه 
می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر  شیروان 
از  روزنامه  خبرنگار  گــزارش  »طبق  خوانیم: 
پیمائی  راه  و  تظاهرات  جریان  در  شیروان 
مخالفین  بین  شهرستان  این  در  جمعه  روز 
شدیدی  درگیری  ]پهلوی[  رژیم  موافقین  و 
شاهدان  از  یکی  بگفته  بنا  که  آمــد  بوجود 
عینی در این زد و خورد مامورین نیز دخالت 
یکنفر  خوردها  و  زد  این  نتیجه  در  داشتند. 
شدند.  مجروح  بشدت  نیز  ای  عده  و  کشته 
میشود  گفته  که  خــورد  و  زد  این  مجروحین 
در  آنها  از  ای  عده  باشند  می  نفر   30 حدود 
و  بستری  قوچان  و  شیروان  بیمارستانهای 
بطور  بودند  دیــده  کمتری  صدمات  که  بقیه 
گرفتند.  قرار  مــداوا  و  معالجه  تحت  سرپائی 
که  مجروحین  از  تن   6 رسیده  بگزارش  بنا 
و  منتقل  بمشهد  است  وخیم  بشدت  حالشان 
در بیمارستان بستری شدند. گفته میشود که 
می  یکنفر  از  بیش  حادثه  این  قربانیان  تعداد 
باشد ولی تاکنون خبر دیگری که این گفته ها 

را تائید کند بدست ما نرسیده است.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

مصیبت تردد در جاده های 
بین مزارع جرگالن

انتظار  در  هــا  ــاه  م کــه  ــی  ــاورزان ــش ک  - نجاهی 
محصول، چشم به آسمان دوخته اند پس از جمع 
در  ــردد  ت و  انتقال  ــرای  ب شــان  محصوالت  آوری 
مواجه  مصیبت  و  مشکل  با  مزارع  بین  های  جاده 

روستای  دهیار  نجاهی«  گلدی  »دولــت  هستند. 
مرزی بهار با بیان این مطلب و با اشاره به برداشت 
غالت در مزارع دیم جرگالن اظهارکرد: تیغ زنی 
شروع  آستانه  در  مزارع  بین  های  جاده  تسطیح  و 

می  پیش  کندی  اما به  شد  آغــاز  برداشت  فصل 
رود و تردد در جاده های بین مزارع برای کشاورز 
مصیبت است، به همین علت کرایه ها برای انتقال 

بار و محصوالت افزایش یافته است.
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ها  آن  به  دستمزد  عنوان  به  درصدی  مخدر  مواد 
تربیت  و  کنند  رشد  باید  که  روزهایی  دهند.  می 
شوند، با چالش های فروش مواد مخدر مواجه می 
فرا  را   مشتری  با  بودن  بهتر  چه  هر  نحوه  و  شوند 
می  قد  افیون  سایه  زیر  که  نوجوانانی  گیرند؛  می 
کشند و همین امر موجب گرایش آن ها به سمت 

این ماده خانمان سوز می شود.
با  شــهــر،  ــای  ه پـــارک  از  یکی  در  کــه  نــوجــوانــی 
دوستش سرگردان است زمانی که از کنار ما می 
گذرد خیلی آهسته می گوید: هر نوع ماده ای که 

می خواهید در خدمتم!
او می پرسیم چه چیزهایی داری؟ ادامه  از  وقتی 
می دهد: کافی است لب تر کنید و تا سه بشمارید، 
فقط  کنم.  می  فراهم  برای تان  خواستید  چه  هر 
دفعه دیگر من را این جا نخواهید دید و باید دنبالم 

بگردید.
از  را  مخدر  مــواد  که  پرسش  ایــن  به  پاسخ  در  او 
کجا تهیه می کند؟ می افزاید: همسایه مان مواد 
از  باری  بتوانم  که  این  برای  و  فروشد  می  مخدر 
روی دوش خانواده ام بردارم، به او کمک و برایش 
بازاریابی می کنم و او هر هفته درصدی از فروشم 

را به خودم باز می گرداند.
این  از  را  اش  تحصیل  خرج  خود  گفته  به  که  او 
راه به دست می آورد، می افزاید: با شیوع کرونا، 
اند  و محله ها کم شده  پارک ها  مشتریان من در 
بخواهم  که  آید  نمی  بر  ام  عهده  از  دیگری  کار  و 
این کار پر ریسک را کنار بگذارم. هرچند می دانم 
بیشتر سود این فروش به جیب صاحبکارم می رود 

اما من از روی ناچاری به آن رو آورده ام.
پدرش معتاد است و برای فروش مواد مخدر با او 

به  نیازش  مورد  مواد  او  به  چون  نــدارد  مخالفتی 
از  ای  گوشه  در  تواند  می  رسد.  می  رایگان  طور 
به  پر  تا پسرش دست  چاردیواری شان نشئه کند 

خانه بازگردد؛ یا با پول یا ماده مخدر!

IIمخدرIموادIفروشIوIخریدIگرداب
فروش  راه  از  درآمد  کسب  کارشان  که  کودکانی 
مواد مخدر است یکی از آسیب های اجتماعی در 
ای  آینده  در  که  شوند  می  محسوب  شهر  حاشیه 
نزدیک، معضالت اجتماعی مختلفی را برای خود 

و جامعه رقم می زنند.
آن  به  شناس  جامعه  »شریفی«،  که  طور  همان   
زندگی  اعتیاد  با  که  نوجوانانی  کند:  می  اشــاره 
نه  و  ترسند  می  افتادن  گیر  از  نه  دیگر  اند  کرده 
از  غیر  دیگری  ترسیم  خــود  شغلی  آینده  ــرای  ب

فروختن مواد دارند.
او آمار باالی اعتیاد در خراسان شمالی را متذکر 
می شود و با بیان این که مادامی که خرده فروشان 
مواد مخدر به فعالیت خود ادامه می دهند، وجود 
کودکان و نوجوانانی که در این وادی قدم گذاشته 
اند دور از ذهن نیست، می افزاید: بیشتر افرادی 
فقر  دارای  کنند  می  زندگی  شهر  حاشیه  در  که 
موجب  امر  همین  و  هستند  فرهنگی  و  اقتصادی 
گرایش آن ها به سمت ناهنجاری های اجتماعی 
می  مخدر  مواد  فروش  و  خرید  یا  اعتیاد  جمله  از 

شود.
او با بیان این که سامان دهی منظر شهری و ایجاد 
فضای مناسب برای تفریح جوانان و نوجوانان در 
این  های  آسیب  کاهش  موجب  شهرها  حواشی 
نباید  البته  کند:  می  تصریح  شــود،  می  چنینی 
بیکاری  دلیل  به  جوانان  از  بعضی  کرد  فراموش 

گرداب  در  ناخواسته  یا  خواسته  ناباب،  دوست  و 
خرید و فروش مواد مخدر می افتند.  

IIرفتهIبادIبرIدوران
می  سر  شهر  حاشیه  های  محله  از  دیگر  یکی  به 
خود  لباس  ترین  بــدقــواره  شهر  که  جایی  زنیم؛ 
می  خود  به  محرومیت  درد  از  و  است  پوشیده  را 
می  باال  دیوارش  و  در  از  اعتیاد  و  فقر  بوی  پیچد. 
رود و کاسبان کوچک، در اصل پادوی خانواده یا 
تور بزنند و  را  تا مشتری ها  همسایه شان هستند 

در این بین پولی عایدشان شود.
دیدن  با  رسد،  می  نظر  به  ساله   14 که  نوجوانی 
هر تازه وارد به محله شان، به سویش می رود و به 

بهانه ای سر صحبت را باز می کند.
اصل  سر  رود  می  راست  و  رک  خیلی  من،  همراه 
می  تریاک  مادربزرگم  برای  گوید:  می  و  مطلب 

خواهم، دور و برت چیزی داری؟
او در حالی که آب دهانش را قورت می دهد ما را 
ورانداز می کند و می گوید: چند گرم می خواهی؟ 
بسته های من 10 گرمی است و کمتر از آن نمی 
توانم بدهم.از او می پرسم: همین جا زندگی می 
از جایش  با ترس  را برق می گیرد،  او  کنی؟ گویا 
می پرد، انگار دو پای دیگر هم قرض  گرفته است، 

یک نفس می دود و از ما دور و دورتر می شود.
فکر  اش  نوجوانی  و  کودکی  رفته  برباد  دوران  به 
می کنم؛ دورانی که به دلیل انجام کار خالف در 
داند  نمی  و  است  شده  خالصه  هراس  و  استرس 
چه روزی دستبند قانون روی دستانش بسته می 
شود؟ دستانی که می توانند با قدرت جوانی کوه 
را جا به جا کنند نه این که بسته های مواد مخدر 

را....

ماجرای خالف کارانی که با سوء استفاده از کودکان، بدبختی عرضه می کنند

 خالف های بزرگ
 با دستانی کوچک

 به سمت تکه 
سنگی که 

رویش نشسته 
بود، می رود 

و از زیر آن 
مقداری را که 
همراهم گفته 

بود بیرون می 
آورد اما بعد از 
این که می فهمد 

ما مشتری 
واقعی نیستیم 

عصبانی 
می شود

IIنمایشیIهایIبازی
این جا خانه های فرسوده و دیوارهای کج و معوج 
به یکدیگر تکیه داده اند و انگار مواظب هم هستند 
دیوارهای  همین  از  یکی  زیــر  در  نریزند.  فــرو  تا 
نشسته  سنگی  تکه  روی  نوجوان  پسری  کاهگلی، 
نگاه  خود  ســاالن  و  سن  هم  بــازی  توپ  به  و  است 
می کند اما حواسش جای دیگری است و هر چند 

دقیقه به کوچه پشت سرش نگاه می کند.
به  توجه  بــدون  و  دونــد  می  توپ  دنبال  به  ها  بچه 
را  خود  قدرت  تر  تمام  چه  هر  لذت  با  گرم،  هوای 
به  تــوپ و شــوت کــردن آن  آوردن  به دســت  بــرای 
دروازه خیالی به نمایش می گذارند اما این چهره 
تعدادی  همراهم  گفته  به  نیست.  ماجرا  واقعی 
شکل  به  و  سرگرم  جا  ایــن  را  خودشان  ها  آن  از 
و  برسد  راه  از  مشتری  تا  کنند  می  بازی  نمایشی 

مواد مخدر را به او برسانند.
»باورت بشود یا نه از بین همین نوجوانانی که می 
بینی بعضی ها حداقل چند بار ماده مخدر را مزه 
مزه کرده اند و دیری نمی گذرد که آن ها نیز مانند 
را می  این ها  او  والدین خود معتاد خواهند شد«؛ 

گوید و جلوتر از من راه می افتد.صدای فریاد بچه 
تکه  روی  که  پسری  و  است  برداشته  را  کوچه  ها 
بلند  خود  جای  از  ما  دیدن  با  بود  نشسته  سنگی 

می شود و به سوی مان می آید.
سراغ  ــر  زودت که  هر  اســت؛  همین  جا  ایــن  قانون 
مشتری رفت، حق با او و روزی امروز مال اوست...

IIاست؟IخبرIچهIسنگIزیر
هنوز شروع به صحبت نکرده ایم، آن هایی که بازی 
با  و  کشند  می  دست  جوش  و  جنب  از  کردند  می 
گوش های تیز شده در گوشه ای می ایستند. پسر 
نوجوان با شک و تردید نزدیک تر می شود و وقتی 
می بیند ما از او آدرس می پرسیم ناامید نمی شود 
آدرس  خدمتم.  در  دارید  الزم  چیزی  گوید:  می  و 
را کاماًل اشتباه آمده اید اما طور دیگری می توانم 

کمک تان کنم.
است  انداخته  گل  را  هایش  لپ  آفتاب،  پای  جای 
پشیمانی  با  توأم  استرس  چشمانش،  نی  نی  در  و 
کرونایی  ایام  این  در  که  نوجوانی  شود.  می  دیده 
شکم  کردن  سیر  فکر  به  قبل  از  بیشتر  باید  شاید 
خانواده اش باشد.وقتی می بیند برای رفتن تردید 

و  تر  مصمم  است،  خبری  شود  می  مطمئن  داریم 
مزه  بفهمد  سرانجام  تا  ایستد  می  راحت  خیال  با 
دهان مان چیست؟ وقتی همراهم از او سراغ خانه 
ای را که مواد مخدر در آن به فروش می رسد می 
گیرد، می گوید: کارهای فروش موادش را به من 
سپرده است و خودش آفتابی نمی شود چون چند 
بار گیر افتاده است. هر چقدر الزم دارید می توانم 

برای تان فراهم کنم.
این بار به سمت تکه سنگی که رویش نشسته بود، 
گفته  همراهم  که  را  مقداری  آن  زیر  از  و  رود  می 
فهمد  می  که  این  از  بعد  اما  آورد  می  بیرون  بود 
به  و  شود  می  عصبانی  نیستیم  واقعی  مشتری  ما 

سمت بچه های دیگر می رود.

IIIنوجوانانIکردنIاجیر
اگرچه بیشتر مناطق حاشیه شهر بجنورد از معضل 
مواد  فروشان  خرده  البته  و  برند  می  رنج  اعتیاد 
مخدر در این محله ها خیمه زده اند تا مشتری ها 
ها  آن  از  را  نیازشان  مورد  مواد  تر  راحت  خیال  با 
کودکان  قاچاقچیان،  این  از  برخی  اما  کنند  تهیه 
فروش  ازای  در  و  کنند  می  اجیر  را  نوجوانان  و 

حیدرزاده- دستان کوچک شان به جای این که بوی توپ پالستیکی یا اسباب بازی بدهند بوی مواد مخدر می دهند و لباس های کهنه ای 
که بر تن دارند به جای این که بر اثر دویدن در کوچه پس کوچه های خاکی محله شان، کثیف شوند بر اثر فروختن مواد مخدر زیر آفتاب 

داغ تابستان رنگ باخته اند.
 این جا از گذراندن دوران کودکی خبری نیست و گویا بیشتر کودکان از یک سنی به بعد وارد چرخه توزیع مواد مخدر می شوند. 

سالمتی و بهترین لحظه های زندگی شان را هدر می دهند، خطر را می پذیرند تا شاید دوای دردی باشند برای خانواده ای که گویا آن ها 
را برای همین به دنیا آورده اند.

تصور این که کودکی به بهانه بازی کردن در کوچه ها پرسه می زند تا کار مشتری را راه بیندازد و بسته مواد مخدر را به دست او برساند، 
بسیار دردناک است اما حقیقتی است زیر پوست شهر که مانند غده ای سرطانی ریشه دوانده و البته ریشه ای دیرینه دارد.

به گفته همراهم که به پیشنهاد او به یک محله پایین شهر آمده ایم تا با چشمانم این موضوع را ببینم، بسیاری از حواشی شهر از معضلی 
به نام فروشندگان کوچک مواد مخدر رنج می برند. بیشتر آن ها نوجوانان یا جوانانی هستند که در همین مناطق زندگی و خود و خانواده 

شان از این طریق امرار معاش می کنند.
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گفت و گوی ویژه

کمتر توسعه یافته نمی توانند از بودجه مناسبی 
برخوردار شوند.

با  انتصابات  اختیار  کند:  می  تصریح  ــدی«  »ج
باید  دهد  می  قولی  اگر  مدیر  یک  اما  است  مدیر 
در زمانی که قول داده عمل کند اما  اگر پیگیری 
اتفاقی نمی افتد. در استان ما مدیر خوب  نباشد 
هست اما مدیر کم کار هم هست. در این خصوص 
من با استاندار صحبت کردم که او در تالش است 
اما مدیران همراه و همپای او کم هستند و این باید 

اصالح شود.  
باید  برای توسعه استان همه  ادامه می دهد:  وی 
ورود  امــور  همه  در  نیست  قــرار  و  شوند  منسجم 
کنم.  می  انتقاد  باشد  الزم  که  جایی  آن  اما  کنیم 
وی همچنین تأکید می کند: باید مدیران توانمند 
گمارده  مدیریتی  های  پست  در  بومی  اولویت  با 

شوند. 
بومی  مدیران  با  اولویت  اگر  کند:  می  تصریح  وی 
قرار  برای  بومی  کارکنان  در  انگیزه  دیگر  نباشد 

گرفتن در پست های مدیریتی ایجاد نمی شود. 

IIهاIوزارتخانهIباIاستانIبودنIغریب
در  ما  استان  که  ایــن  بیان  با  ــه  ادام در  ــدی«  »ج
می  اظهار  است،  غریب  مختلف  های  وزارتخانه 
کند: ما به وزارتخانه ها نیرو گسیل نکردیم اما در 
مقابل می بینم یک استان نیروهای زیادی در یک 
وزارتخانه دارد، البته این به معنای آن نیست که ما 
به وزارتخانه ها برویم که فقط به فکر منطقه و قوم 
و  فرصت  این  از  بتوانیم  باید  بلکه  باشیم  خودمان 

امضاهای طالیی بهره بگیریم.

IIکاریIهایIاولویت
های  اولویت  خصوص  در  شیروان  مردم   نماینده 
محصوالت  فروشی  خــام  موضوع  به  اش  ــاری  ک
گوید:  می  و  پردازد  می  استان  در  زراعی  و  دامی 
در  کــشــاورزی  و  دامــی  ظرفیت  از  درستی  به  ما 
ای  گونه  به  ایم  نکرده  استفاده  استان  و  شیروان 
 40 با  بخش  این  در  ما  فروش  و  تولید  زنجیره  که 
خام  همچنان  و  اســت  نکرده  تفاوتی  قبل  ســال 

فروش هستیم. نهایت کار ما در تولید گوشت این 
است که یک دام را برای کشتار به کشتارگاه ببریم 
شکل  به  را  گوسفند  یک  از  قطعه  هر  شود  می  اما 
مجزا و در بسته بندی های مختلف به قیمت های 

متفاوت بفروشیم.
دیگر  نیز  دام  ــژاد  ن اصــالح  دهــد:  می  ــه  ادام وی 
کنم.  می  پیگیری  آن  بــرای  که  اســت  موضوعی 
ماندگاری بیشتر محصوالت کشاورزی با استفاده 
در  کــه  اســت  موضوعی  ای  هسته  پرتودهی  از 

اولویت های من برای پیگیری قرار دارد. 
از سرمایه گذار حمایت کرد  باید  این حوزه ها  در 
استان  در  زمینه  این  در  خألهایی  اکنون  هم  اما 
ها  آن  کــردن  برطرف  بــرای  باید  که  دارد  وجــود 

تالش کرد.
راه  همچنین  و  گردشگری  حــوزه  در  وری  بهره 
مواردی  دیگر  شده  تعطیل  کارخانجات  انــدازی 
اولویت هایش برای  هستند که »جدی« به عنوان 

پیگیری مطرح می کند.

اظهارات »جدی« درخصوص تغییرات 
مدیریتی و امضاهای طالیی

استان ما 
برای برخی 

مدیران، استان 
کارآموزی 
شده است 

و برخی 
دیگر نیز به 
عنوان مدیر 
در سال های 

پایانی کار به 
استان می آیند 

تا حقوق 
بازنشستگی 
آنان افزایش 

یابد

محمدIآگاهی

 نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی 
بــرای  را  کــشــاورزی  و  ــی  دام وری  بهره  افــزایــش 
اش  کــاری  اولویت  در  فروشی  خام  از  پیشگیری 
عضویت  به  که  »جــدی«  دکتر  ــت.  اس داده  ــرار  ق
کمیسیون صنایع و معادن مجلس درآمده  و نایب 
هم  است  معتقد  است،  کمیسیون  این  دوم  رئیس 
به  تولید  از  حمایت  متولی  های  دستگاه  اکنون 
جای احساس خدمت به تولید کنندگان احساس 
با  باید  ها  رسانه  و  دارنــد  را  ها  آن  بر  حاکمیت 
گفتمان سازی، فرهنگ حمایت از تولید کنندگان 

را ایجاد کنند.
کشور  ساختاری  مشکالت  برخی  به  اشــاره  با  او   
و  در تخصیص اعتبار به استان های کم برخوردار 
وجود امضاهای طالیی، این موضوع را که نماینده 
نباید در حوزه اجرایی استان یا شهرستان دخالت 

کند، قبول ندارد. 
»جدی« می خواهد  به شکل جدی، صدای رسای 
مردم حوزه انتخابیه خودش باشد و معتقد است که 
نبود مطالبه و پیگیری آن از دالیل عقب افتادگی 

استان در بحث توسعه است.
روزنامه  با  گو  و  گفت  در  شیروان  مــردم  نماینده 
»خراسان شمالی« صحبت هایش را با این موضوع 
مشکالت  و  مسائل  تاکنون  کــه  کند  مــی  ــروع  ش
مسّکن  شود  حل  ای  ریشه  که  این  جای  به  استان 

وار حل شده است.

IIکنندگانIتولیدIبهIحاکمیتیIنگاه
نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از جایگاه تولید کنندگان 
می  تجارت  و  معدن  صنعت،  مجموعه  نزد  تجار  و 
گوید: هنگام مراجعه تولید کنندگان، کارآفرینان 
که  ایــن  جــای  به  متولی  هــای  دستگاه  به  تجار  و 

نگاه  باشد  آنان وجود داشته  به  نگاه خدمتگزاری 
از  کارمند  آن  که  حالی  در  دارد  وجود  حاکمیتی 
گرفته  کارآفرین  آن  از  که  مالیاتی  و  المال  بیت 
از  است حقوق می گیرد. در کشور ما هیچ کاری 
از  باید  کننده  تولید  چون  نیست  تر  سخت  تولید 
اداره  یک  به  وقتی  و  کند  کسب  مجوز  اداره   20
می رود باید نیم ساعت منتظر بماند تا یک کارمند 

جوابش را بدهد.
بانک  بین  به رابطه  نیز  این زمینه گریزی   وی در 
کند:  می  اضافه  و  زند  می  کنندگان  تولید  و  ها 
کننده  تولید  یک  به  مشارکت  قالب  در  ها  بانک 
را  خود  نوعی  به  و  کنند  می  پرداخت  تسهیالت 
تولید  وقتی  اما  دانند  می  کننده  تولید  شریک 
اش  قسط  یک  و  شــود  می  مشکل  دچــار  کننده 
او  زیــان  در  تنها  نه  دیگر  شریک  افتد  می  عقب 
و  سود  دیرکرد  جریمه  با  بلکه  شود  نمی  شریک 
پس از آن عقب افتادن دوباره قسط با سود مرکب 
سود بیشتری می برد، به عبارتی در این شراکت 
دیگر  شریک  شریک،  یک  شدن  مشکل  دچار  با 

سود می برد.
ســازی  فرهنگ  بــرای  کــه  ــت  اس معتقد  »جـــدی« 
سازی  گفتمان  با  ها  رسانه  باید  خصوص  این  در 

مناسب این دیدگاه را در جامعه تغییر دهند. 

IIIبهIبجنوردIآهنIراهIبودجهIحذفIادعای
گرگان

به  بجنورد  آهــن  راه  بودجه  حــذف  ــای  ادع با  وی 
گرگان و به جای آن تخصیص بودجه برای راه آهن 
جوین به اسفراین و بعد اسفراین به بجنورد، آن را 
کسی  صدای  وی  گفته  به  که  داند  می  ای  فاجعه 
منطقه  یک  منافع  که  حالی  در  درنیامد  آن  برای 

بزرگ از مشهد تا گرگان فدای یک شهر شد. 
وی ادامه می دهد: در هیچ جای کشور مسیر راه 
آهن از نقاط کوهستانی عبور نکرده است مگر در 

مورد خاص پل »ورسک« و بعید می دانم این خط 
ادامه  بجنورد  سمت  به  اسفراین  سمت  از  ریلی 
یابد.  نماینده مردم شیروان خاطرنشان می کند: 
ما در استان حتی یک کیلومتر ریل و آزادراه نداریم 
ایم  نداشته  ای  توسعه  نیز  هوایی  تردد  بحث  در  و 
مرز  کیلومتر   300 داشتن  وجــود  با  همچنین  و 
مشترک یک گذرگاه نداریم اما صدای بلندی برای 

پیگیری این موارد در استان وجود نداشته است.

IIIبرخیIکارآموزیIاستانI،شمالیIخراسان
مدیران

ما  استان  کند:  می  تصریح  مجلس  نماینده  این   
برای برخی مدیران، استان کارآموزی شده است و 
برخی دیگر نیز به عنوان مدیر در سال های پایانی 
آنان  بازنشستگی  حقوق  تا  آیند  می  استان  به  کار 
رقم  توسعه  ما  استان  در  نتیجه  در  و  یابد  افزایش 

نمی خورد.

IIمدیریتیIتغییرات
پاسخ  در  هایش  صحبت  از  دیگری  بخش  در  وی 
تغییرات  و  اجرایی  امــور  در  آیــا  که  ســوال  ایــن  به 
مدیریتی در استان دخالت خواهد کرد یا نه؟ می 
که  است  ای  گونه  به  کشور  بودجه  ساختار  گوید: 
برای  اتفاقی  هیچ  نکنند  دخالت  نمایندگان  اگر 

منطقه شان نخواهد افتاد.

IIطالییIامضاهای
طالیی  امضاهای  کند:  مــی  خاطرنشان  وی 
 80 و  خورد  می  رقم  ها  وزارتخانه  و  پایتخت  در 
بودجه  یک  ــد  درص  50 یا  ــد  درص  70 درصــد، 
یک  به  طالیی  امضای  یک  با  وزیر  فالن  توسط 
منطقه تخصیص می یابد و در این شرایط است 
اش  نظارتی  ابزار  از  بتواند  باید  نماینده  یک  که 
کشور  ای  بودجه  ساختار  که  چرا  کند  استفاده 
به گونه ای است که امضاهای طالیی در دست 
پایتخت نشینان است و در این میان استان های 

وضعیت بیمه روستاییان و عشایر فاروج

میم پرور- معاون صندوق بیمه روستاییان و عشایر خراسان  شمالی از کسب رتبه چهارم شهرستان فاروج در خصوص پوشش این بیمه خبر داد. »یزدانی« گفت: این 
شهرستان با 61.01 درصد جذب بیمه شده رتبه چهارم را در بین شهرستان های استان داراست.  وی افزود: امسال اولین سالی است که تعدادی از بیمه شدگان در 
استان به بازنشستگی رسیده اند.  »مسعود صادق تیتکانلو« فرماندار فاروج نیز با اشاره به بیمه روستاییان و عشایر گفت: در این طرح، دولت 8 ماه و بیمه شده نیز 4 ماه 

از حق بیمه را پرداخت می کند و برای افراد بیمه شده حتی این امکان وجود دارد که سهم خود را به صورت اقساط پرداخت کنند.

تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبار برای معادن

15 میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رهبری برای ایجاد زیرساخت معادن اختصاص داده و هزینه شده است. این خبر را معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان شمالی اعالم کرد و افزود: برنامه هایی برای ایجاد صنایع معدنی در استان وجود دارد.»رضازاده« ادامه داد: این برنامه ها از محل مصوبات سفر رئیس جمهور و چند طرح بزرگ 
در دست اقدام است که می توان به طرح ایجاد سنگ بری در بجنورد با مشارکت سرمایه گذار خارجی، تولید کاغذ از کربنات کلسیم در فاروج و تولید پودر میکرونیزه در راز و جرگالن 

اشاره کرد. وی به ایجاد کارخانه سرب و روی پس از اتمام مطالعات آلبالغ به شرط کافی بودن این مواد معدنی اشاره کرد.


	N01
	N02
	N03
	N04

