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با افزایش افسردگی و 
پرخاشگری در جامعه چه کنیم؟

مجیدصفارینیا
کارشناسان مســائل روان شــناختی و اجتماعی 
تاکنون بارها از ضرورت توسعه شادی در جامعه به 
منظور افزایش میزان شادی مردم سخن گفته اند.

هر چند تحقیقات مســتند و مستدلی در خصوص 
میزان شــادی در جامعه انجام نشــده اســت، اما 
اکثر آمارهایی که تاکنون منتشــر شــده اســت، 
میزان شــادی در جامعه ایران را کم و پایین تر از 
میانگین های جهانی ارزیابــی کرده اند. در مقابل، 
گزارش ها از رشــد آمار بیماری های روانی، میزان 
افسردگی و پرخاشگری در میان ساکنین شهرهای 

بزرگ و پرتراکم کشور حکایت می کنند.
بر اســاس مطالعات و پژوهش های بی شــمار در 
سراســر جهان بی گمان باید پذیرفت که شــادی 
و غــم در زندگی اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی 
و سیاســی انســانها، تأثیرات عمده ای دارد و چه 
بسا که بســیاری از کشورها در راه افزایش شادی 
همگانی و فردی در کشور خود برنامه ریزی های 
دقیقی انجام می دهند. به رغم وجود صدها مطالعه 
در حوزه شــادی و بعد اجتماعی آن نشاط و تاکید 
این مطالعات بر طراحی و ایجاد شادی در زندگی 
ایرانیان، اما به نظر می رسد در کشور ما این مهم با 
توجه چندانی روبه رو نبوده است و گاه در کشور بنا 
به تعبیرهای نادرســت و بدون استدالل  مقامات، 
شــادی امری متروک شــده و به حاشیه گذاشته 
شده است، در حالی که این امر نه با فرهنگ ملی 
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احداث روز بازار در شهرک فرهنگیان 
بجنورد 

مدیرناحیه شــهرداری شــهرک فرهنگیان بجنورد از آغاز 
فعالیتهای این ناحیه بــرای ایجاد روز بازار خبرداد و گفت: 
به منظــور تجمیع برخی خدمات و رفــع نیازهای روزمره 
ساکنین شهرک درنظرداریم بازار روز را در ورودی شهرک 
ایجاد کنیم تا ساکنین دسترسی آسانی به خدماتی که مورد 

نیازشان است داشته باشند.
امانی گفت: احداث روز بازار هم اکنون درمرحله نصب سازه 

است و قرار است در فاز اول با 12 غرفه آغاز بکار کند.
وی افــزود: جانمایی این روزبــازار در عرصه هزارمترمربع 
انجام گرفته و درحاشیه بلوار قائم واقع شده است که قابلیت 

پارک خودرو را دراین عرصه میسر می سازد .
مدیرناحیــه شــهرداری شــهرک فرهنگیــان بجنــورد 
گفت:روزبــازار شــهرک فرهنگیــان بعد ازتکمیل ســازه 
درخدمت شــهروندان و ساکنین محترم شهرک قرارخواهد 

گرفت.
امانــی تصریــح کرد:غرفه عرضه تره بار و میوه ، دســت 
سازه های مختلف ، پوشاک و ... ازجمله خدماتی است که 
بزودی با استقرار فروشندگان دراین غرفه ها به شهروندان 

ارائه خواهد شد.
حمله گرگ به یک دامداری

 در اسفراین
 جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از حمله گرگ 
گرســنه به یک دامداری و تلف و زخمی شــدن 11 راس 

گوسفند شد خبر داد .
به گزارش اتفاقیه به نقل از گروه عصراترک، سرهنگ سید 
سعید عزیزی اظهارکرد: در پی اعالم خبر حمله یک قالده 
گرگ گرســنه به یک دامداری بالفاصله گشت انتظامی به 

محل اعزام شد.
وی با اشــاره به اینکه در این رابطه 3 راس گوسفند تلف و 
8 راس دیگر نیز زخمی شــدند، افزود: این حادثه در حوالی 

میدان توحید شهرستان اسفراین به وقوع پیوسته بود.
این مقــام انتظامی با بیان اینکه گرگ گرســنه با تالش 
صاحب دامداری از محل دور شــد، تصریح کرد: صاحبان 
احشــام و دامداران با توجه به فصل سرما و احتمال حمله 
حیوانــات وحشــی، دام های خود را در مــکان های امن 
نگهداری کنند تا از وقــوع اینگونه موارد دام های آنان در 

امان باشند.

آلیش کار خراسان شمالی
 سوم کشور شد

دبیر هیات کشتی خراسان شمالی گفت: موسی پرویزی در 
وزن ۶۰ کیلوگرم در ششمین دوره رقابت های آلیش مردان 

بزرگساالن قهرمانی کشور به نشان برنز دست یافت.
یوســف علیــزاده در گفتگو بــا خبرنگار ایرنــا افزود: این 
مســابقات با عنوان »گرامیداشت مدافعان گمنام سالمت« 
به مدت دو روز در سالن شهدای هفتم تیر تهران با شرکت 

113 از 23 استان برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این رقابت ها 2۵ تیم حضور داشــتند، 
گفت: این رقابت ها در هفت دوره و با انجام 13۷ کشــتی 
برگزار شد که در پایان تیم تهران به عنوان قهرمانی دست 

یافت.
علیزاده با بیان اینکه آلیش کاران خراســان شــمالی در ۶ 
وزن در این رقابت ها حضور داشتند، تصریح کرد: همچنین 
نوروز آرام و قاســم رحیمی فر نیز به ترتیب در وزن ۷۰ و 

مثبت 1۰۰ کیلوگرم، پنجم شدند.

سرمقاله

ایرانیان چندان تناســبی دارد و نه با فرهنگ دینی کشور. با 
وجود پتانسیلهای گوناگون در کشور، سن امید به زندگی در 
ایران حدود ۷2 سال است که خود حکایت از فاصله بسیار ما 

با کشورهای پیشرفته و اروپایی است.
در حالی که به نظر می رســد در چارچوب برنامه ای اصولی 
و اصالح برخی روشــها می توان با یاری گرفتن از رســانه 
های گروهی و اجتماعی مانند صدا و ســیما، سینما و رسانه 
های جمعی و طراحی شــهری شــاد ... به سوی جامعه ای 
شادتر حرکت کرد جامعه ای که در کنار شادی بیشتر مسلمًا 
نتایج مثبتی از تالش و حرکت به ســمت جلو را همراه خود 
دارد و همچنین باعث جذب حداکثری جوانان به مشارکت، 
افزایش امید، نوع دوســتی، جامعه پسندی و فرایض دینی 
خواهد شــد، چرا که جوان به دنبال شادی و تفریح است و 
عدم وجود بسترهای مناســب برای شادی می تواند تبعات 
بــدی را برای جوانان و جامعه ماند اعتیاد و مصرف الکل به 

همراه داشته باشد.
زندگی در شهر های شاد دلبستگی بیشتری را به محله ها و 
همسایگان ایجاد می کند و ساکنین شهر های شاد معموال 
از مهاجــرت پرهیز می کنند. نوع دوســت ترند، امیدوارند، 
آرامش بیشــتری را تجربه می کنند و از ســبک زندگی و 
کیفیت مطلــوب تری برخوردارند. اگرچه اشــتغال و درآمد 
ماهیانه و سطح تولید ناخالص داخلی مردم کشورها با سطح 
شــادی آنها در ارتباط است و اغلب کشورهای شاد جهان از 
استانداردهای سالمت اجتماعی باال و سطح اشتغال و درآمد 
باالیی برخوردارند ولی با روش های بســیار ساده و آسانی 
می توان سطح شادی و امید را در بین مردم شهرهای کشور 
نسبت به وضع موجود افزایش داد به عنوان نمونه بعضی از 

این راهکارها فهرست وار مطرح می شود:
ورزش همگانی، نمایش جنگ هــا ، فیلم ها و برنامه های 
طنز و فکاهی از رســانه های تصویری، تقویت روحیه امید 
و توکل، جشــنواره های خیابانی، تشــویق به پیاده روی و 
طراحی پیاده راه، جشنواره های اقوام، مسابقات کتاب خوانی، 
طراحی بازارهای محلی و خیریه، توســعه و طراحی استریت 
فودها، خدمات سالمت، افزایش موزه ها، آموزش مهارتهای 
زندگی، توسعه سینماها و نمایش تاترها و فیلم های کمدی، 
سیرک ها، نمایش های خیابانی، نمایش حیوانات دست آموز، 
ساماندهی ترافیک و حمل و نقل، پخش موسیقی در اماکن 
عمومــی، نظارت بر خدمات به مــردم، اموزش مهارت های 
قدردانی و بخشــش، تندیس مشاهیر، جشــنواره های نوع 
دوســتی، مشارکت مردم در تصمیم گیری، احترام به حقوق 
شــهروندی، کاهش فساد اداری، اجازه ابراز هیجانات مثبت 
در مناســبت ها و مراسم شاد،زیست شــبانه، جشنوارهای 
اقلیت ها و اقوام، طراحی محیط های شاد، طراحی محالت 
با توجه به حس هویت مکان و دلبســتگی مکان، کنسرت 
های محلی، افزایش اشــتغال، ســطح رفاه و استانداردهای 
ســالمت اجتماعی با تالش و احتمام جدی حکمرانی  و... 
ده ها راهکار دیگر که بسیاری از آنها ممکن است حتی بدون 

هزینه باشد.و سطح امید و نشاط اجتماعی را افزایش دهد.

در آستانه سال نو؛

 طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۴۰۰ 
در خراسان شمالی آغاز شد

شمالی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
گفت: طرح نظارتی ویژه نوروز 1۴۰۰ از روز 
گذشته )شنبه( در مناطق مختلف استان آغاز شد که تا 

1۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.
ســیدجواد سیدالموســوی در گفت و گو بــا خبرنگار 
ایرنا اظهار داشــت: این طرح بــرای صیانت از حقوق 
شــهروندان و حمایت از مصرف کنندگان و هم چنین 
مقابله با تخلفات احتمالــی و ایجاد تعادل در بازار آغاز 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: اجــرای این طرح بــا رویکرد 
پیشــگیرانه و با همراهی سایر دســتگاه های نظارتی 
استان و در قالب برگزاری گشت های مشترک آغاز شد 
تا بر روند توزیع و عرضه کاالهای اساســی، بازار میوه، 
پوشاک و کیف و کفش و هم چنین آجیل و خشکبار و 

شیرینی و واحدهای خدماتی نظارت شود.
وی اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی شاهد برخی 

تخلفات در حوزه کاالهای اساســی مــورد نیاز مردم 
هســتیم و این طرح به منظور برخــورد با این تخلفات 

اجرا می شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم در صورت مشاهده تخلفات 
بازار می توانند با ســامانه تلفــن  13۵ تماس گرفته و 

موضوع را گزارش کنند.
وی گفت: درج نشــدن قیمت، گران فروشــی، صادر 
نشــدن فاکتور خرید، عرضه خارج از شبکه، کم فروشی 
و عــدم انجام تعهــدات در قبال مصــرف کنندگان از 
مهمترین تخلفات سال ۹۹ خراسان شمالی بوده است.

بازرســی های ویژه در راســتای حمایــت از مصرف 
کنندگان 

مدیر کل اســتاندارد خراسان شمالی نیزگفت: درآستانه 
سال نو و شــروع خریدهاي نوروزي، این اداره کل در 
راستاي اجراي طرح هماهنگ استاندارد)طاها(، نظارت 
و بازرســي از مراکز عرضه و فروش را به صورت ویژه 

آغاز نمود.
فهیمه مهمان نواز اضافه کرد: با فرا رسیدن ایام نوروز و 
سال جدید میزان عرضه و خرید و فروش افزایش یافته 
است، که با برنامه ریزي هاي صورت گرفته در این ایام 
نظارت بر بازار در شهرســتانهاي استان بیشتر شده و با 

جدیت بیشتري دنبال مي شود.
همچنین درراستاي استمرار کیفیت، کاالهایي بصورت 
تصادفــي خریداري و پس از ان به منظور انجام آزمون 
ومطابقــت کاال با اســتاندارد هاي ملــي مربوطه به 

آزمایشگاه هاي همکار ارسال مي شود.
وي تصریح کرد: چنانچه کاالهاي موجود در واحدهاي 
باشد،  عرضه اســتان مغایر باشاخص هاي اســتاندارد 
اقدامــات حقوقي الزم  بــا تولید کننــدگان و عرضه 

کنندگان  این نوع کاال ها بعمل خواهد آمد.
مدیرکل اســتاندارد اســتان خراسان شــمالي اضافه 
کــرد: در حال حاضر در ســازمان اســتاندارد و به تبع 

آن اداره کل استاندارد اســتان عزم جدي براي مقابله 
بــا کاالهاي بي کیفیت  وجــود داردو با هرگونه اهمال 
در ایــن زمینه برخــورد مي شــود.وی افزود:تا کنون 
تعداد ۵۶۶1 بازرســي از مراکز عرضه و فروش استان 
توسط کارشناسان اداره کل صورت گرفته است که در 
مراکز توزیع و عرضه اســتان، تعــداد ۵۰۹ قلم کاالي 

فاقد نشان استاندارد، شناســایي شده و مطابق قوانین 
و دســتورالعمل هاي جاري ســازمان ملي اســتاندارد 
نســبت به توقیف موقت یا عــودت کاال اقدام گردیده 
اســت. در برخي موارد نیز ضمن اعالم جرم، واحدهاي 
 صنفي جهت صــدور راي، به محاکــم صالحه ارجاع

 شده است.

اتفاقیه/ الهام آقایی
فرماندار بجنورد گفت: بــا هرگونه تبلیغات 
زودهنگام  و مغایر با قوانیــن نامزدها برخورد خواهد 
شد.غالمرضا عوض زاده در نشست خبری با اصحاب 
رســانه اظهارداشت: امســال با توجه به شرایط کرونا 
بحث تبلیغات و تجمعات تغییر خواهد یافت و بیشتر از 
طریق تبلیغات مجازی و رسانه ها مطرح خواهد بود.

عــوض زاده افزود: هیات های اجرایی و ســتاد های 
پیشگیری از تخلفات در دادگستری ایجاد شده است و 
هیات های اجرایی بر مسایل و تخلفات در این زمینه 

برخورد خواهند کرد.
وی تصریح کرد:تا 23 اســفند ماه هیات های اجرایی 
برای تایید صالحیت نامزد ها فعال خواهد شــد و از 
2۰ اســفند ماه جاری نیز ثبت نام نامزد های شورای 

شهر آغاز می شود.
عــوض زاده افزود:در ســطح شــهر فضاهایی  برای 
تبلیغ نامزد ها پیش بینی و به نامزد ها اطالع رســانی 
خواهد شــد.فرماندار بجنورد گفت:از اعتبار توازن ملی 
۷۰ میلیارد تومان برای شهرســتان بجنورد تخصیص 
یافت.عوض زاده افزود:در مجموع 181 میلیارد تومان 
اعتبار در سال گذشته برای شهرستان بجنورد مصوب 

شده  بود که به طور کامل تخصیص یافت.
فرمانــدار بجنورد افــزود:1۵۴ هکتار بافت فرســود 
شهرســتان بجنورد وجــود دارد که ســاماندهی این 
مناطق به دالیلی با تاخیر مواجه شــده بود که اکنون 
از طریق پیگیری ها از طریق کارگروه اســتانداری در 

حال پیگیری است.
عوض زاده بــا بیان اینکه در زمینه ســاماندهی  در 

ســکونت گاه ها و مناطق حاشیه شهر با کمک دفاتر 
تســهیلگری کارهای خوبی انجام شده است، افزود : 
بسیاری از اعتبارت که دریافت شده به سمت مناطق 

حاشیه شهر سوق داده ایم.
وی تصریــح کــرد: ادغام دانشــگاه کوثــر به دلیل 
حساســیت هایی که دارد متوقف و هنوز انجام نشده 

است و در حال پیگیری است.
تــا اطالع ثانــوی تمــام تاالرها و مراکــز تفریحی 
و بوســتان ها در آستانه ســال نو برای جلوگیری از 

تجمعات تعطیل خواهند شد.
وی با اشــاره به رخی از تخلفات و تجمعات فروشگاه 
ها در شهرســتان نیز گفت: به این مراکز اخطارهایی 
داده شــده اســت که در صورت تکرار دوباره با آنها 

برخورد خواهد شد .

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و 
مجلس  در  جاجرم  و  گرمه  و  جرگالن 
به  ارسالی  واکسن  میزان  از  گفت:  اسالمی  شورای 
پیدا  افزایش  باید  و  نداریم  رضایت  شمالی  خراسان 

کند.
محمــد وحیدی با اشــاره به اینکه میــزان تردد در 
شهرستان های خراسان شمالی بسیار باال است، افزود: 
بــه علت باال بودن میزان ترددها در درون اســتان و 
پراکندگی شهرســتان ها، نیاز است که ارسال واکسن 
به خراسان شمالی افزایش پیدا کند و در حال حاضر از 

میزان ارسال واکسن به خراسان شمالی رضایت کافی 
را نداریم.وی با بیان اینکه توزیع واکســن براســاس 
میزان شــیوع کرونا در اســتان و وضعیــت بیماران 
مبتال، انجام می شــود، افزود: بــا توجه به پراکندگی 
به  شهرستان های خراسان شمالی، مراجعه مبتالیان 
کرونا در وهله نخســت به مراکز درمانی شهرســتان 
خود است و از همین جهت تمام کادر درمان در استان 

در خطر ابتال به کرونا هستند.
وحیــدی با تأکیــد براینکه مراکز درمانی خراســان 
شمالی عملکرد مناســبی را در مقابله با شیوع کرونا 

داشتند، اظهار کرد: به زودی فاز دوم واکسن به استان 
ارسال می شود و باید تالش شــود تا از شیوع کرونا 

انگلیسی در استان پیشگیری های الزم انجام شود.
وی تصریــح کرد: نیــروی انتظامی، اصناف، ســتاد 
مبــارزه با کرونای اســتانی در کنترل شــیوع کرونا 
بســیار عملکرد خوبی را داشتند و پیگیری های الزم 
در خصوص افزایش ســهم واکسن به استان از وزیر 
بهداشت انجام شده است و امیدواریم به زودی کادر 
درمــان و افراد دارای بیماری های پرخطر، واکســن 

دریافت کنند.

با حضور مدیران شهری، اصحاب رسانه و 
جمعی از مردم، مراسم روز درختکاری روز 
گذشته)شنبه( با کاشت نهال چنار در جاده شهرک 

گلستان اجرا شد.
زارعی شــهردار بجنورد در این آییــن با بیان اینکه 
امسال شــیوع کرونا و خطر ابتال به آن همه برنامه 
هــای شــهرداری را مغفول گذاشــت ، گفت: آرزو 
داشــتیم به رسم و ســنت هرســاله اجرای مراسم 
درختکاری را با شــکوه بیشتر و با حضور شهروندان 
عالقمند به فضای ســبز برگزارکنیم که متاســفانه 
محدودیت های کرونایی اجازه این مراســم را درحد 
وسیع نداد و ناگزیر به همین شرایط باید راضی بود.

وی ادامه داد: امســال مشــکالت فــراوان مالی و 
کمبودهای مختلــف و کم ســابقه ای را در تاریخ 
شــهرداری شــاهد بودیم اما به مدد عشق و عالقه 

همکاران خوبمان در مجموعه شهرداری و سازمان 
ســیما ومنظرشــهری شــاهد فعالیتهــای فاخر و 
ارزشــمندی در تولیدات گیاهی هستیم و جا دارد از 

زحمات همه این عزیزان سپاسگزاری کنم.
جباری رئیس شورای اســالمی شهر بجنورد نیز در 
این آیین، ســنت درختکاری را یک سنت پسندیده 
توصیــف کرد و گفــت : آب و هــوای این منطقه 
خوشبختانه به ما فرصت پرورش و کاشت انواع گونه 
هــای گیاهی را می دهد که باعث می شــود جلوه 
ای رنگارنگ و متنوع از طبیعت را در فضاهای سبز 

شهری شاهد باشیم.
درحاشــیه درختکاری، جمعی از کارکنان ســازمان 
از  ســیما ومنظرشــهری درحضور ســایر مدیران 
تالشهای شهردار بجنورد در پرداخت به موقع حقوق 
و مزایای پرســنلی تقدیر کردند و گفتند درسالی که 

مشکالت اقتصادی بیشــماری اقدامات سازمانی را 
تحت الشــعاع خود قرارداده است ، پرداخت به موقع 
حقوق و مزایای پرسنلی تحقق یک جهاد مدیریتی 
است که به مدد تالشهای شهردار و حمایت شورای 

محترم اسالمی شهر حاصل آمده است.
بعد از اجرای مراسم کاشت درخت در جاده شهرک 
گلســتان ، بازدیدی از مجموعه نهالستان شهرداری 
بعمل آمد و درفضای زیبای این مجموعه گزارشی از 

روند تولیدات گیاهی سازمان ارائه شد.
مهماندوست مدیرعامل سازمان سیما ومنظرشهری 
با اشــاره به اقدامات این سازمان از تولیدات گیاهی 
متنوع مجموعه نام برد و گفت: امســال درنظرداریم 
۴1۷ هــزار گلدان گل در ســطح شــهر بکاریم و 
درتکمیل کمربند ســبز نیز  کاشت درخت را در 2۰ 

کیلومتر به انجام رساندیم.

استان  مرکز  انقالب  عمومی  دادستان 
به  متهم  چند  بازداشت  از  شمالی  خراسان 
و  عمومی  بهداشت  علیه  تهدید  خمر،  شرب  اتهام 
شرکت در مجلس مختلط لهو و لعب  در شهرستان 

بجنورد خبر داد.
به گزارش اتفاقیــه به نقل ازعصراترک، ســیدجواد 
ایاللی در خصوص جزییات وقوع این ماجرا گفت: به 
موجب گزارش مرجع انتظامی شــب گذشته در یکی 
از باغ تاالرهای غیرمجاز در شهرستان بجنورد پارتی 
مختلطی برگزار و تعدادی مرد و زن در فضای محدود 
و با وضع نامناســب و بدون رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی، در این مجلس لهو و لعب شرکت داشته 
و متاســفانه مبادرت به شرب خمر و رقص و پایکوبی 

نیز کرده بودند.
ایاللــی افزود: با اقدام به موقع دادســتانی، عالوه بر 
پلمپ محل برگزاری این مراســم، برگزارکنندگان و 
عوامل اصلی مرتبط با ماجرا دستگیر شدند و همچنین 
در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شد که مراتب 
به یکی از شــعب دادســرای عمومی و انقالب مرکز 

استان ارجاع و در حال حاضر مطرح رسیدگی است.
وی تصریح کــرد: در بازجویی اولیه از متهمین، مقام 
قضایی رســیدگی کننده ، با بررســی مســتندات و 

محتویات پرونده، قــرار تامین کیفری صادر کرد  که 
در ادامه منجر به بازداشت تعدادی از متهمین شد.

ایاللــی در خصوص ماهیــت اتهامــات و بزه های 
انتســابی به متهمین نیز خاطرنشان کرد: شرکت در 
مجلس مختلط لهو و لعب ، شــرب خمر و همچنین 
تهدید علیه بهداشــت عمومی  به لحاظ عدم رعایت 
شــیوه نامه ها  و پروتکل های بهداشــتی، از جمله 

اتهامات متهمین می باشد.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان همچنین با 
بیــان اینکه برخی افراد فرصــت طلب به بهانه های 
مختلف از جمله  جشن تولد مبادرت به برگزاری پارتی 
مختلط و مجلس لهو و لعب می کنند و عمال موجبات 
فســاد خود و دیگران را فراهم می سازند، بیان کرد: 
هر فردی به ویژه جوانان ممکن اســت  به هر دلیلی 
در معرض تهدید و آســیب قرار گیرند، ولی عقالنیت 
حکم مــی کند و البته  مردم و مســوولین نیز انتظار  
دارند که در جامعه اســالمی قانونمداری و احترام به 
شــرع و قانون همواره در اولویت رفتــار و کردار هر 
شــخص قرار گیرد و افراد،  قبل از هر چیز  و اقدامی 
به عواقب و پیامدهای آن فکر کنند و اصوال ضوابط و 
مقررات قانونی و شعایر دینی و قواعد شرعی را رعایت 
کنند. چراکه رفتارهای پرخطری وجود دارد که ممکن 

است  از این نوع مناسبات ناصواب و غیرمشروع ناشی 
شــود و لطمات و ضربات جبران ناپذیری بر پیکر فرد 
و خانواده  وارد ســازد.ایاللی بــه خانواده هایی که با 
هزاران امیــد و آرزو و بعضا با تحمل رنج فراوان اعم 
از درد  دوری از فرزنــدان، همچنان امیدوارند تا آینده 
بهتری برای فرزندانشــان رقم بخــورد، توصیه کرد: 
بیشتر و بهتر مراقب فرزندانشان باشند چراکه ممکن 
است افرادی در کمین باشــند تا با هدف دایر کردن 
مراکز فساد و فحشا آنان را به دام انداخته و به  تباهی 
و فســاد بکشانند و حتی شاید این نوع افعال مجرمانه 
را در پوششــی ظاهرا متعارف و قانونی مانند برگزاری 
جشــن تولد، انجام دهند و عده ای را فریب داده و در  
مجلــس  پارتی مختلط دور هم جمع کنند و با فراهم 
ساختن اســباب لهو و لعب دیگران را نیز در ارتکاب 
جرایم مختلف از جمله شرب خمر،استعمال مواد مخدر 
و .... مشــارکت دهند که  بهتر است  این نظارت ها 
به ویژه زمانی که فرزندانشــان  دور از خانه و کاشانه 

هستند تقویت شود.
وی دربــاره آخریــن وضعیت این پرونــده نیز گفت: 
تحقیقات تکمیلی تا روش شدن تمامی زوایای ماجرا 
کمــاکان  ادامه دارد و اخبار تکمیلــی متعاقبا اطالع 

رسانی خواهد شد.

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
های  شهرداری  گفت:  شمالی  خراسان 
استان به دنبال وصول مطالبات خود از دستگاه های 
اجرایی باشند زیرا وصول این مطالبات منجر به ارائه 

خدمات رسانی مطلوب تر به مردم می شود.
به گزارش  اتفاقیه به نقل ازروابط عمومی و اموربین 
الملل استانداری خراســان شمالی غالمرضا هوائی 
در گردهمائی شــهرداران و روسای شورای اسالمی 
شهرهای استان افزود:شــهرداران باید درصدد اخذ 
مطالبات خود باشند و نباید در این حوزه بسیار مهم 
کوتاهی کنند بنابراین وجود شهرداران بسیار فعال و 

پیگیر برای ما قابل تقدیر است.
وی بر دسترسی آســان به خدمات شهرداری تاکید 
و تصریح کرد: تمام خدمات شهری با تاکید بر رفاه 

حال مردم باید مکانیزه شود.
هوائی همچنین بر انجام پروژه های عمران شهری 
تاکید و اظهار داشــت: متاسفانه برای اجرایی شدن 
۶۰ پروژه عمرانی شــهری اقدامات خاصی صورت 

نگرفته و این در حالیســت که با توجه به اینکه در 
آســتانه سال جدید هستیم باید شاهد جنب و جوش 

خاصی در سطح شهرها باشیم.
هوائی افــزود: اجرای پروژه های شــهری موجب 
ماندگاری بیشــتر مسافران می شود پس این مسئله 
برای اســتان ما حائز اهمیت است. وی خاطرنشان 
کــرد: ابتدای ســال آینده با پاالیش شــهرداران و 
ارزیابی واقعی و عینی آنان یک شهردار نمونه استان 

را به وزارت کشور معرفی خواهیم کرد.
مدیرکل اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریها 
و دهیاری های کشــور با ابراز رضایت از سفر چند 
روزه اش به این اســتان گفت: محمدعلی شجاعی 
استاندار خراســان شمالی فردی خوش فکر و بسیار 
پیگیر اســت و یکی از شانس های این استان ورود 

دکتر شجاعی است.
کوشــش تبار همچنین شــهرداران جوان استان را 
یکی از سرمایه های اصلی دانست و افزود:در چهره 

این شهرداران مدیران آینده را می توان دید.

مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندسی 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی 
گفت: ۵۰۰ هکتار از کشتزارهای استان امسال به 
هزار   2 و  شده  تجهیز  آبیاری  نوین  سامانه های 

هکتار دیگر نیز در دست اجرا است.
سیدابراهیم ســیدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشــت: برای اجرای ســامانه های آبیاری 
نوین در استان در ســال جاری 3۵۰ میلیارد ریال 

اعتبار مصوب شده است.
وی با بیــان اینکه مطالعه ســه هــزار هکتار از 
کشتزارهای استان نیز در دست اقدام است، افزود: 
برنامه ریزی شــده بود که امسال سه هزار و ۴۵۰ 
هکتار از کشتزارهای استان به سامانه های آبیاری 
نوین مجهز شــود که امیدواریم تا پایان سال مالی 

این رقم محقق شود.
وی افزود: با احتســاب طرح های در دســت بهره 
برداری، میزان کشتزارهای مجهز به سامانه های 
نوین آبیاری در اســتان به 38 هزار و ۵۰۰ هکتار 
می رســد.مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندسی 
ســازمان جهاد کشاورزی خراســان شمالی گفت: 
همچنین امسال احیا و مرمت 1۰ کیلومتر از قنوات 
اســتان با اعتبار مصوب ۵۶ میلیارد ریال در دست 

اقدام است.
سیدی افزود: طرح های تامین و استحصال آب نیز 
با اعتبار مصوب 3۰ میلیارد ریال در ۶۰۰ هزار متر 

مربع در دست اجرا است.

مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندســی سازمان 
جهاد کشــاورزی خراسان شــمالی گفت: شاخص 

آبیاری در کشتزارهای استان ۴۶ درصد است.
سیدی افزود: همچنین این استان در برنامه اجرای 
ســامانه های نوین آبیاری رتبه هشــتم را در بین 

استان ها دارد.
مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندســی سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: ۵۰ 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان برای ایجاد 

سامانه های نوین آبیاری مستعد است.
مدیر امور آب و خاک و فنی و مهندســی سازمان 
جهادکشــاورزی خراســان شــمالی افزود: هزینه 
تجهیز و نوسازی هر هکتار زمین ۵۰ میلیون ریال 
و صرفــه جویی در آب بــه ازای هر هکتار هزار و 
۴۰۰ متر مکعب در ســال، حجم آب صرفه جویی 
شده تاکنون در استان 28 میلیون متر مکعب بوده 

است.
وی اظهــار داشــت:  ۷۹ درصــد از زمین هــای 
کشــاورزی اســتان برای اجرای طرح های نوین 
آبیاری مســاعد اســت که ۵۰ درصد آن در دولت 

تدبیر و امید به اجرا درآمده است.
وی بــا بیــان اینکه هیــچ محدودیتــی در ارائه 
تســهیالت آبیاری نوین به کشاورزان وجود ندارد، 
افزود: کشــاورزانی که آب و زمین در اختیار داشته 
باشند برای اجرای این سامانه ها به آنان تسهیالت 

پرداخت می شود.

رییـس پلیـس آگاهـی خراسـان شـمالی 
گفـت: در 1۰ ماهـه امسـال 13 فقره قتل 
در اسـتان بـه وقوع پیوسـته اسـت که ایـن رقم در 

مدت مشابه پارسال 28 فقره بوده است.
بـا  گـو  و  گفـت  در  رسـتگار  مقصـود  سـرهنگ 
خبرنـگار ایرنـا بـا بیـان اینکـه امسـال آمـار جرائم 
قتـل عمـدی کاهـش داشـته اسـت، اظهار داشـت: 
سـال گذشـته هشـت فقـره از قتـل هـای صـورت 
گرفتـه در اسـتان خانوادگـی بود که در سـال جاری 
۶ فقـره مربوط بـه اختالفات خانوادگی بوده اسـت.

نگرانی از آمار قتل های خانوادگی در استان
گفـت:  شـمالی  خراسـان  آگاهـی  پلیـس  رییـس 
باوجـود اینکـه نـرخ قتـل در این اسـتان نسـبت به 
میانگیـن کشـوری بسـیار پاییـن اسـت، امـا قتـل 
هـای خانوادگـی یکـی از دغدغـه هـای اجتماعـی 
این خطه است.سـرهنگ رسـتگار، شـرایط نامناسب 
اقتصـادی، پاییـن آمـدن آسـتانه تحمـل افـراد در 
سـطح جامعـه و کمرنـگ شـدن و ضعـف باورهای 
دینـی و مذهبـی در بیـن جوانـان را از علـل وقـوع 

جـرم در جامعـه عنـوان کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه ضعـف نهـاد خانـواده در حـل 
بحـران هـا و مشـکالت خانوادگـی هـم در ایـن 
سـازی  فرهنـگ  افـزود:  اسـت،  تاثیرگـذار  زمینـه 
مـورد  در  بسـتگان  گـری  میانجـی  خصـوص  در 
اختالفـات خانوادگـی و تالش برای صلح و سـازش 

مـی توانـد آسـیب هـا را کاهـش دهـد.
وی بـا اشـاره بـه رد پـای اعتیـاد و مـواد مخـدر در 
وقـوع جـرم اظهار داشـت: برخورد با فروشـندگان و 
قاچاقچیـان مـواد مخـدر بـرای کاهش مـواد مخدر 
در دسـترس بـرای معتـادان انجـام می شـود و نیاز 
اسـت تـا برخوردهـا و مبـارزه بـا ایـن مـاده افیونی 

بیشـتر شود.
افـزود:  شـمالی  خراسـان  آگاهـی  پلیـس  رییـس 
آگاه سـازی شـهروندان نسـبت بـه عواقـب قانونی 
شـرکت در نـزاع و درگیـری و حمـل سـالح سـرد 
و مجـازات قتـل و تبعـات آن بـرای خانـواده یکـی 
دیگـر از راهکارهـا بـرای کاهـش جـرم در جامعـه 

. ست ا

فرماندار بجنورد تاکید کرد:
تبلیغات زودهنگام و مغایر با قوانین ممنوع

نماینده مردم بجنورد در مجلس:

میزان واکسن ارسالی به خراسان شمالی کافی نیست

  مراسم درختکاری در بجنورد

دادستان بجنورد خبر داد:
بازداشت چند متهم برای شرکت در مجلس مختلط در بجنورد

معاون عمرانی استاندار:

شهرداری های استان به دنبال وصول مطالبات 
خود باشند

۵۰۰ هکتار از کشتزار خراسان شمالی به سامانه نوین 
آبیاری تجهیز شد

وقوع قتل در خراسان شمالی کاهش یافت 
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سفرهای نوروزی را برای ۱۴۰۱ بگذارید!
سـخنگوی سـتاد ملـی مقابلـه با کرونا پس از نشسـت دیروز این سـتاد کـه با حضور 
رئیـس جمهـور و بـه ریاسـت وی برگـزار شـد، گفـت: امـروز بحـث تعطیـالت عید 
نـوروز و سـفر های نـوروزی در سـتاد ملـی کرونا مطرح شـد، وزیر بهداشـت در مورد 
اینکـه سـفر ها می توانـد بسـیار خطرناک باشـد و باعـث انتقال ویـروس به خصوص 
ویـروس جهـش یافتـه شـود اسـتان های مختلـف را درگیـر می کنـد، در این جلسـه 

صحبـت کرد.
سـفر های  کـه  اسـت  ایـن  بهداشـت  وزارت  توصیـه  بیـان  بـا  رئیسـی  علیرضـا 
غیرضـروری انجـام نشـود، گفـت: اکنـون وضعیت اکثر اسـتان های کشـور بـا ثبات 
اسـت، امـا سـفر ها می توانـد وضعیـت را بدتـر کند و ممکن اسـت موج جدید شـکل 
بگیـرد؛ بنابرایـن سـفر ها تـا جـای ممکـن اصال نبایـد صورت بگیرد، درسـت اسـت 
کـه مـردم تحـت فشـار هسـتند، سـه عیـد می گـذرد کـه مـردم مسـافرت مناسـبی 

نداشـته انـد، سـال ۹8 سـیل بـود، سـال ۹۹ کرونـا و امسـال هـم کرونا هسـت.
 وی افـزود: ایـن مسـائل باعـث افزایش مشـکالت روحـی و روانی می شـود و مردم 
آسـیب پذیرتـر شـوند، امـا بـا توجـه بـه خطر بیمـاری تا جـای ممکـن باید سـفر ها 
صـورت نگیـرد تـا بتوانیم امسـال هم با شـرایط ثابـت بگذاریـم و از سـال آینده که 
واکسیناسـیون کامل تـر می شـود، می توانیـم بـه مسـافرت برویـم. قطعـا سـال های 
بعـد می توانیـم تعطیـالت بهتری داشـته باشـیم و همراه بـا عزیزان خود سـفر کنیم 

مبـادا بـه علت بیمـاری عزیزانمـان در کنار ما نباشـند.

واکسیناسیون کووید ۱۹ در ایران زودتر از موعد به پایان خواهد رسید
سـخنگوی سـازمان غـذا و دارو از واردات، تولیـد مشـترک و تولیـد داخلـی بیـش از 
18۰ میلیـون دوز واکسـن کرونـا در یکسـاله نخسـت واکسیناسـیون همگانـی علیه 

کوویـد 1۹ در کشـور خبـر داد.
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقل از تابنـاک، کیانـوش جهانپـور در این باره گفـت: برنامه 
جامـع واکسیناسـیون علیـه کوویـد 1۹ در ایـران بـا پیـش بینـی شـرایط احتمالی، ۴ 
مسـیر مـوازی بـرای تامیـن واکسـن موردنیاز کشـور را از ابتـدا مدنظر قـرار داده بود 
کـه بـا پیگیـری و پیش رانـی هـر ۴ مسـیر، بیـش از 18۰ میلیـون دوز واکسـن در 
عـرض یکسـال در اختیـار بسـیج ملـی واکسیناسـیون قرار خواهـد گرفت کـه فراتر 

از بـرآورد نیاز کشـور اسـت.
وی ادامـه داد: چهـار راهبـرد خریـد مسـتقیم، واردات از مسـیر سـاز و کار کوواکس، 
تولیـد مشـترک و تولیـد داخلـی واکسـن، بـا موفقیـت در سـطح پیـش بینـی شـده 
جریـان دارد و بـر ایـن اسـاس، برنامـه یکسـاله واکسیناسـیون علیه کرونـا در ایران 
حتـی زودتـر از موعـد پیش بینی شـده و برنامه ریزی شـده بـه پایان خواهد رسـید.

رییـس مرکـز روابـط عمومـی و اطـالع رسـانی وزارت بهداشـت در ادامـه افـزود: تا 
ایـن لحظـه 21 میلیون دوز واکسـن کرونا از مسـیر خرید مسـتقیم و سـبد کوواکس 
خریـداری شـده کـه بـه تدریـج طبـق برنامـه زمـان بنـدی شـده و تـوان تولیـد 
تولیدکننـدگان وارد کشـور خواهـد شـد، همچنیـن، تولیـد مشـترک ۴۰ میلیـون دوز 
واکسـن طبـق برنامـه و امکانـات موجود، تامین بخشـی از واکسـن مورد نیاز کشـور 

را بـر عهـده خواهد داشـت
متکی: شخصیت رئیسی وحدت آفرین است

سـخنگوی شـورای وحـدت گفـت: بـر ایـن باوریـم کـه انتخابات سـال آینده بسـیار 
کلیـدی اسـت و بایـد بـا تقویت خط انقالبی مسـیر پیشـرفت ایـران با جدیـت دنبال 

. شود
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقل از ایسـنا، منوچهـر متکی سـخنگوی شـورای وحدت در 
همایـش کمیتـه کارگـری کـه در محـل همایـش هـای آدینـه برگزار شـد، بـا تاکید 
بـر لـزوم  تـالش بـرای دسـتیابی به وحـدت و اجمـاع نظر همـه نیروهـای انقالبی و 
ارزشـی افـزود: شـخصیت آقـای رییسـی  اجمـاع آفریـن و وحـدت آفرین اسـت. اگر 
آقـای رئیسـی بـه میـدان انتخابـات وارد شـود مـا به عنـوان شـورای وحـدت قویا از 

ایشـان حمایـت می کنیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت:  مـا بـه مردم پیشـنهاد مـی کنیم که 

آقـای رئیسـی نامـزد پاکدسـت و قابـل اعتماد برای کشـورداری اسـت.

غریب آبادی: ایران ترور شهید فخری زاده را بی پاسخ نمی گذارد
سـفیر و نماینـده دائـم جمهـوری اسـالمی ایـران نـزد سـازمان های بیـن المللـی در 
ویـن، گفـت: در حالـی کـه جمهـوری اسـالمی ایـران قویـا متعهـد بـه تعقیـب یک 
برنامـه صلـح آمیـز هسـته ای مـی باشـد، یـک دانشـمند هسـته ای دیگر ایـران نیز 

شـد. ترور 
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از ایسـنا، کاظـم غریـب آبـادی افـزود: شـواهد واضح، 
حاکـی از ایـن اسـت کـه رژیـم صهیونیسـتی اسـرائیل در پشـت تـرور جنایتکارانـه 
دکتـر محسـن فخـری زاده قـرار دارد و مـی باید به خاطـر چنین جنایت غیرانسـانی، 

شود. پاسـخگو 
وی ادامـه داد: بـا در نظـر گرفتـن پیامدهـای ناگـوار چنیـن اقـدام وحشـتناک و 
پیامدهـای تحریـک برانگیـز و خطرنـاک آن بـر صلـح و امنیـت بین المللـی و اینکه 
تروریسـم بـه عنـوان یک چالـش جدی بـرای جامعه جهانـی نیاز بـه واکنش جمعی 
دارد، مـا کشـورهای عضـو و آژانـس را فـرا مـی خوانیـم تـا بـه تعهـدات خـود ذیل 
حقـوق بیـن الملـل در مبـارزه بـا تروریسـم عمل کـرده و چنین اقـدام غیرانسـانی را 

بـه شـدیدترین حالـت محکـوم کنند.

مجلس با متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موافقت کرد
مجلس شـورای اسـالمی با متناسـب سـازی حقوق بازنشستگان و مسـتمری بگیران 
و تأمیـن بخشـی از پـاداش پایـان خدمـت کارکنـان دسـتگاه های اجرائـی از محـل 

واگـذاری سـهام و امـوال دولـت در الیحـه بودجـه 1۴۰۰ موافقت کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار پارلمانـی ایرنا، نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی روز شـنبه 
در بیسـت و یکمیـن نشسـت صحـن علنی بـرای رسـیدگی به الیحه بودجـه 1۴۰۰، 
مـوارد ارجاعـی از کمیسـیون تلفیـق را در دسـتور کار قـرار دادنـد و با بنـد )و( تبصره 

2 مـاده واحده موافقـت کردند.

موافقت مجلس با رتبه بندی و اعمال مدرک تحصیلی معلمان
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی در بررسـی الیحه بودجـه 1۴۰۰ بـا رتبه بندی 
و اعمـال مـدرک تحصیلـی معلمـان و پرداخـت مطالبـات معلمـان مامور بـه مدارس 

خـارج از کشـور موافقـت کردند.
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از ایرنا، نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی روز شـنبه 
در بیسـت و یکمیـن نشسـت صحن علنی رسـیدگی بـه الیحه بودجـه 1۴۰۰، موارد 
ارجاعـی از کمیسـیون تلفیـق را در دسـتور کار قـرار دادند و در بنـد )و( تبصره 2 ماده 

واحـده با پیشـنهاد »سـیدمحمد مولوی« موافقـت کردند.

بـر اسـاس پیشـنهاد نماینـده مـردم آبـادان که بـه تبصـره 2 اضافه شـد، بـه منظور 
رتبه بنـدی معلمـان، اعمـال مـدرک تحصیلـی معلمـان، پرداخـت مطالبـات معلمـان 
مامـور بـه مـدارس خـارج از کشـور، بـه دولـت اجـازه داده می شـود تـا سـقف یـک 
میلیـون و ۵۰۰ هزارمیلیـارد ریـال از محـل ارائـه حق االمتیـاز، واگـذاری سـهام و 
حقـوق مالکانـه، واگـذاری طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای و طرح هـای 
سـرمایه گذاری متعلـق بـه دولـت و شـرکت های دولتـی و همچنین واگـذاری اموال 

و دارایی هـای غیرمنقـول مـازاد تأمیـن نمایـد.
هزینه هـای قیـد شـده در بنـد )و( تبصـره 2 شـامل بخـش دیگـری از دسـتگاه های 
کشـوری و لشـکری نیز می باشـد که پیشـنهاد نماینـدگان در صحن علنـی برای این 

دسـتگاه ها درایـن بنـد در حال مطرح شـدن اسـت.

ایران نسبت به عواقب اقدام اشتباه رژیم صهیونیستی هشدار داد
 نماینـده دائـم ایـران در سـازمان ملل متحد، ادعـای رژیم صهیونیسـتی درباره حمله 
بـه کشـتی آن رژیـم در خلیـج عمـان را بی اسـاس خوانـد و بـه جهـان نسـبت بـه 

عواقـب اقـدام مبتنی بر اشـتباه محاسـباتی اسـرائیل هشـدار داد.
مجیـد تخت روانچـی بـا ارسـال نامـه ای بـه آنتونیـو گوترش دبیـرکل سـازمان ملل 
متحـد و همچنین رئیس شـورای امنیت سـازمان ملـل متحد، اتهام اسـرائیل را مبنی 
بـر اینکـه ایـران عامل حملـه اخیر به کشـتی اسـرائیلی در خلیـج عمان بوده اسـت، 

بـی اسـاس خوانـد و آن را رد کرد.
وی تاکیـد کـرد: ویژگی هـای ایـن حمله نشـان می دهد که توسـط بازیگرانـی انجام 

شـده اسـت که سیاسـت های شـرورانه و اهداف نامشـروع خـود را تعقیـب می کنند.
نماینـده دائـم ایران در سـازمان ملـل متحد اظهار کـرد: هدف اسـرائیل از ایراد اتهام 
بـه ایـران، تالشـی برای مظلـوم نمایی و منحـرف کردن اذهـان از جنایات اسـرائیل 

در منطقه اسـت.
تخت روانچـی تصریـح کـرد: دنیـا بایـد نسـبت بـه ایـن واقعیـت هشـیار باشـد و بـا 
مسـئول شـناختن اسـرائیل بـه خاطـر ماجراجویی هـای نظامـی اش بـه آن یـادآوری 
کنـد کـه مسـئول عواقـب هرگونـه اقـدام مبتنـی بر اشـتباه محاسـباتی خـود خواهد 

. د بو

نحوه انتشار سریع کرونای انگلیسی در ایران
یـک متخصـص بیماری هـای داخلـی گفـت: رعایـت نشـدن اصـول مراقبتـی و 
سـهل انگاری امـروز می توانـد بعـد از عیـد نوروز پیام آور شـوم بـروز پیـک کرونا از 

نوع انگلیسـی باشـد.
دکتـر اشـکان نقوی نیـا در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه سـاختارهای ویـروس 
کرونـا از نـوع انگلیسـی و جهش یافتـه آن، گفت: ایـن ویروس از نظـر خانوادگی از 

همـان نـوع کرونایـی اسـت که مـا درگیر آن هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه یـک سـری جهش هایـی در ژن این ویـروس اتفاق افتـاده که 
باعـث بعضـی تغییر رفتارهایش شـده اسـت، افـزود: این تغییر و جهش باعث شـده 
تـا ویـروس از نظـر رفتـاری، ویژگی های جدیـدی پیدا کنـد، از جملـه اینکه قدرت 
سـرایت بیمـاری بـه شـدت افزایـش پیدا کرده اسـت، به نحـوی که بـا تماس های 

بسـیار کوتـاه و بـا تماس های خیلی سـاده امکان انتقـال بیماری وجـود دارد.
نقوی نیـا بـا بیـان اینکه سـیر پیشـرفت بیمـاری در افـرادی کـه مبتال بـه کرونای 
انگلیسـی و کرونـای جهش یافتـه می شـوند بسـیار سـریع اسـت، تصریح کـرد: اگر 

بیمـاری مبتـال بـه ایـن نـوع کرونا شـود در عرض شـاید یـک الی دو روز سـرعت 
پیشـرفت زیـادی داشـته باشـد و تمـام ریه فـرد درگیر شـده و یا عالئـم خطرناکی 

از بیمـاری را بـه لحـاظ بالینی بـروز دهد.
ایـن متخصـص بیماری هـای داخلـی خاطرنشـان کـرد: آن چیـزی کـه مشـخص 
اسـت و بـه نظر می رسـد در ویـروس جهش یافته وجـود دارد، امکان بـاالی ابتالی 
افـراد بـا سـنین پاییـن اسـت و حتـی بـه نظـر می رسـد نوجوانـان و کـودکان هـم 

مصـون از ابتـالی بـه نـوع جهش یافتـه کرونا نباشـند.

آغاز طرح نظارت نوروزی سازمان تعزیرات
معـاون حقوقـی سـازمان تعزیـرات حکومتی از آغاز طـرح نظارت نـوروزی با عنوان 
»تسـهیل کسـب و کار نـوروزی سـال 1۴۰۰« از روز گذشـته 1۶ اسـفند تـا 1۵ 
فروردیـن 1۴۰۰ خبـر داد و از مـردم خواسـت کـه مـوارد تخلف را به سـامانه 12۴ 

و 13۵ اعـالم کنند.
بـه گـزارش اتفاقیـه بـه نقـل از اداره کل روابـط عمومـی و تشـریفات سـازمان 
بـه  توجـه  بـا  امسـال  کـرد:  اظهـار  سـرابیان  محمدحسـن  حکومتـی،  تعزیـرات 
تأکیدهـای مقـام معظـم رهبـری مبنـی بر ورود جـدی بـرای برخورد بـا تخلفات و 
موضـوع تحریم هـا، بـا برپایـی گشـت های مشـترک ورود جـدی در بازار داشـتیم.

وی افـزود: از ابتـدای سـال جـاری ۵۰۰ هـزار پرونده در تعزیرات رسـیدگی شـده و 
حـدود 2۵۰ هزار پرونده توسـط سـازمان حمایت مصرف  کننـدگان و تولیدکنندگان 
و بقیـه توسـط سـایر دسـتگاه های نظارتـی در قالب گشـت های مشـترک تشـکیل 

و رسـیدگی شـده است.

اتحادیه عرب به جای بیانیه های بی محتوا دنبال همکاری منطقه ای باشد
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت: اتحادیه عرب بـه جای بیانیه هـای بی محتوا 
و تحریک آمیـزی کـه نتیجـه ای جـز اسـتمرار رونـد مخرب کنونـی نـدارد، رویکرد 

خـود را بـه سـمت گفتگـو و همکاری هـای منطقه ای سـوق دهد.
بـه گـزارش  اتفاقیـه بـه نقل از، سـعید خطیـب زاده سـخنگوی وزارت امـور خارجه 
در واکنـش بـه بیانیـه پایانـی اجـالس وزرای اتحادیـه عـرب و کمیتـه جعلی چهار 
جانبـه کـه بـا داسـتان سـرایی بـه طـرح اتهامـات و ادعاهـای بی پایـه و اسـاس 
علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران پرداختـه اسـت، تاکیـد کـرد: جـای تاسـف اسـت 
کـه برخـی کشـورهای عربـی بـه جـای پرداختـن بـه معضـالت اصلی کـه جهان 
عـرب دامن گیـر آن اسـت، از جملـه بـاز کـردن پـای رژیـم اشـغالگر و تنش آفرین 
صهیونیسـتی بـه منطقـه و کوتاهـی نسـبت بـه آرمـان فلسـطین، ادامـه جنـگ 
ظالمانـه علیـه مـردم عـرب یمـن و ایجـاد فجیع ترین بحران انسـانی عصـر حاضر 
و حمایت هـای چندیـن سـاله از تروریسـم و گروه های تروریسـتی، درصدد هسـتند 
بـا سـاختن دشـمنی موهـوم اذهـان عمومـی را از اقدامـات شـرورانه و مخرب خود 

کنند. منحـرف 
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه با مردود شـمردن کلیـه اتهامات وارده خاطرنشـان 
کـرد: کشـورهایی کـه تجـاوز ویرانگـر آنهـا در طـول ۶ سـال عـالوه بـر ویرانـی 
زیرسـاخت های اولیـه زندگـی در کشـور یمـن، موجب گرسـنگی، بیمـاری، آوارگی 
و فقـر میلیون هـا انسـان شـده اسـت و دستانشـان بـه خون مـردم بی گناه آغشـته 
اسـت، بـا اتهامـات بی اسـاس درصدد هسـتند مسـئولیت جنایت ها را از خود سـلب 

. کنند

میزخبر

عکس روز

اینجا دوباره زندگی
از سر گرفته می شود

عکس: مریم داورنیا
یـک کارخانـه تولید مبـل و صنایع چوبـی در بجنـورد این روزها 
بـا تفاهمـی که بـا اداره کل زندان های خراسـان شـمالی منعقد 
کـرده ۲۲ زندانـی را جهت مهارت آمـوزی به کار گرفته اسـت.

یـک کارخانـه تولید مبـل و صنایع چوبـی در بجنـورد این روزها 
بـا تفاهمی کـه بـا اداره کل زندان های خراسـان شـمالی منعقد 
کـرده ۲۲ زندانـی را جهت مهارت آمـوزی به کار گرفته اسـت. 
جوان هایـی کـه روزگاری بـه دلیـل رفتار خود محکـوم به حبس 
شـده بودنـد، ایـن روزها با پشـتکار مثال زدنـی و امید بـه آینده 
در ایـن کارخانـه مشـغول بـه کار شـده اند و با مهـارت آموزی 
عـاوه بـر درآمدزایی امیـدوار به فـردا و تولدی دوباره هسـتند.


