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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

گزارشی از کارگران سرگذر

تب کرونا و یخ قطور بیکاری
صدیقی
چشم های نگران مدام به هر سویی می چرخند؛
یکی به افق خیره شده و دیگری به زمین چشم
دوخته و غرق در افکار پریشان خود است .عده
ای ایستاده و تعدادی نیز در گوشه و کنار نیم
خیز نشسته اند و چشم انتظار هستند .تعداد
کمی ماسک به چهره دارند و برخی نیز شال دور
دهان شان پیچیده اند اما اغلب بدون ماسک با
نگاه های پر معنا خودروهای عبوری را زیر نظر
دارند تا ببینند چه کسی امروز برای بردن کارگر
سرگذر ترمز می کند .هوا داغ می شود اما یخ
کار آب نمی شود و برعکس گویا بر قطر یخ آن
افزوده می شود و کسی سراغی از کارگران نمی
گیرد .این روزهــا کرونا هر قشری را به نحوی
گرفتار کرده است اما گرفتاری قشر کارگر جنس
دیگری دارد .این قشر سرگردان و بی پشتوانه
دغدغه نان دارند.
از تحصیل کرده و پیر و جوان در بین شان پیدا
می شود .یکی زن و بچه دارد و دیگری در آستانه
ازدواج است و یکی دیگر می گوید حتی جرئت
فکر کردن به ازدواج در این شرایط سخت روزگار
راهم ندارد .از مسئوالن هم زیاد وعده شنیده
اند.هر کدام از کارگران دردی دارد اما بیکاری

درد همه آن هاست .بدون مقدمه سر حرف را با
یکی از کارگران باز می کنم و از سختی روزگار
می گویم که او حرفم را قطع می کند و می گوید:
«روزگار از اول برای ما کارگرها سخت بوده اما
این کرونا مشکالت ما را بیشتر کرده است ».وی
ادامه می دهد« :مستاجرم و  3فرزند دارم و چند
ماه است که نتوانسته ام یک کیلو گوشت برای
خانه ام بخرم و از شدت شرمندگی در مواقع
بیکاری ،شب دیر به خانه می روم تا مبادا چشمام

به بچه هایم بیفتد».بین کارگران قدم برمی دارم
که چشم ام به پسری جوان که گوشه ای نشسته
است ،می افتد.
با کمی فاصله در کنار او می نشینم .از او سوال
می کنم« :ساعت چند است؟» با بغضی در گلو
جواب می دهد« :نزدیک ظهر است ،ساعت می
خواهی چه کار؟» از او می پرسم «مشکلی پیش
آمده که چشمانت خیس شده است؟» نیم نگاهی
به من می کند و سوالم را با سوال جواب می دهد

و می گوید« :ازدواج کرده ای؟» سرم را به نشانه
مثبت تکان می دهم که او حرف دلش را می زند
و می گوید« :امروز بدترین روز من است ،دختر
رویاهایم با یک نفر دیگر ازدواج می کند! چون
پدرش حاضر نشد دخترش را به من که کارگر
بودم بدهد و دخترش را به یک نفر پولدار داد.
پدرم به خاطر بیماری سال هاست خانه نشین
شده و از دست مادرم هم کاری برنمی آید».یکی
دیگر از کارگران مسن و با دستانی پینه بسته در
جواب سوالم مبنی بر این که چرا ماسک ندارد؟
می گوید« :انگار فقط دغدغه جان داری اما من
به غیر از آن ،دغدغه نان دارم .می دانی االن
چند وقت است بیکارم؟ به هر دری می زنم کار
پیدا نمی شود و اگر پیدا شود با مزد یک روز ،تو
اگر جای من باشی با آن چه کار می کنی؟ اول
نان می خری و سر سفره خالی خانواده ات می
بری یا این که ســراغ مــواد ضدعفونی کننده و
ماسک می روی؟ من به نان شبم محتاجم و اگر
دستم به دهنم می رسید حتم ًا در این روزهای
کرونایی در خانه می ماندم و استراحت می کردم
یا موقع بیرون رفتن ماسک می زدم».روز در حال
پایان است اما آن ها سر گذر همچنان به امید
پیدا کــردن کــار ،چشم انتظارند و خودروهای
عبوری را بدرقه می کنند.
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گزارش جلسه

کاهش  20درصدی ازدواج و طالق در فاروج
میم پرور -در  4ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته
در فاروج ازدواج و طالق حدود  20درصد کاهش داشته است.معاون
هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری فاروج با بیان این مطلب در اولین
جلسه ثبت وقایع حیاتی این شهرستان گفت :در روستاهای شهرستان
مردم در خصوص ارائه آمار والدت ،فوت ،ازدواج و طالق باید با شبکه
بهداشت هماهنگی و همکاری الزم را داشته باشند و طبق مدت مشخص

دوره های آموزشی مجازی
هنری و قرآنی

اقتصاد

وقایع مربوط را به ثبت برسانند« .رضا قاسم زاده» افزود :تمام دستگاه
های اجرایی در این شهرستان و همچنین در روستاها ،دهیاری ها
برای معرفی کسانی که هنوز کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اند به
اداره ثبت احوال اقدام کنند .وی اظهارکرد :شهرداری ها آمار فوتی ها
را سریع تر باید اعالم کنند و ثبت احوال نیز در زمان عکس دار کردن
شناسنامه افراد باید دقت الزم را داشته باشد .وی خواستار بررسی علل

دوره های آموزشی مجازی هنری و قرآنی در ایام اوقات
فراغت تابستان در قالب طرح «تابستانه فهما» برگزار
می شود.مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی،
هنری مساجد خراسان شمالی گفت :این دوره های
آمــوزشــی به دلیل محدودیت هــای پیشگیرانه برای
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی در

کاهش آمار والدت در شهرستان شد .رئیس اداره ثبت احــوال فاروج
نیز در این جلسه گفت :شهروندان از زمان والدت باید در مهلت قانونی
حداکثر  15روز و در خصوص وفات نیز حداکثر  10روز به این اداره
مراجعه کنند و موضوع را اطالع دهند.
به گفته «زراعتکار» از ابتدای طرح تا پایان سال  98در این شهرستان 34
هزار و  330نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام و  78درصد از
شهروندان نیز این کارت را دریافت کرده اند.وی افزود :در خصوص آمار
والدت طی  4ماه اول امسال و در مقایسه با همین مدت در سال گذشته
 15درصد افزایش وجود داشته است.

رشته های هنری و نیز آموزش تفسیر قرآن و نهج البالغه
برگزار می شود«.شیرازیان» به برگزاری  2دوره آموزش
فیلم سازی با موبایل و نیز آمــوزش عکاسی با موبایل
اشاره و تصریح کرد :دوره آموزش مجازی قرآنی شامل
تفسیر قرآن و نهج البالغه و ترویج سبک زندگی اسالمی
با تأسی از سیره ائمه اطهار(ع) اســت .وی طرح ملی
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«تابستانه فهما» را در راستای غنی سازی اوقات فراغت
کودکان و نوجوانان در کانون های مساجد استان بیان
کرد و افزود :شبکه و جریان سازی با استفاده از ظرفیت
هــای مــردمــی و فــعــاالن فرهنگی ،اجتماعی محله،
رویکرد این طرح در غنی سازی اوقات فراغت کودکان
و نوجوانان است.

تولیدکنندگان در دوراهی تولید و صادرات
شــیــری -در حــالــی کــه در ســال جهش تولید
هستیم و پیش بینی می شــود میزان تولید با
توجه به حمایت هایی که صورت می گیرد بیشتر
شــود امــا بــه گفته رئیس خانه صنعت و معدن
خــراســان شمالی برخی واحــدهــای تولیدی به
دلیل مشکالتی که وجود دارد حتی نمی توانند
از تسهیالت بانکی استفاده کنند و همین مسئله
افزایش میزان تولیدات را به تعویق انداخته و
همواره واحدهای تولیدی به دلیل تعهدات ارزی
در دوراهی تولید و صادرات مانده اند.
«حیدریان» افزود :بعضی از این واحدهای تولیدی
به دلیل وجود برخی مشکالت تولید ندارند.
وی اضافه کرد :در تالش هستیم در سال جهش
تولید میزان تولید را با حل کردن مشکالت بیشتر
کنیم.وی همچنین ادامه داد :وضعیت صنعت به
گونه ای است که فقط باید قوانین مزاحم را از
جلوی پای آن بردارند و تزریق نقدینگی و حمایت

از صنعت در شرایط فعلی هیچ کمکی نمی کند.
«حیدریان» تصریح کرد :هر روز یک قانون برای
بخشی از صنعت وضــع و به جــای رفــع مشکل،
مشکالت جدیدی را ایجاد می کنند.
وی خاطرنشان کــرد :با تصویب قوانین جدید
ض ــرر و زیـــان زیــــادی مــتــوجــه صنعت گـــران و
صادرکنندگان در این بخش می شود ،به طوری
که صادرکنندگان یک شبه تمام مشتریان شان
را از دست می دهند .به گفته وی ،امسال عالوه
بر مشکالت مدیریتی و بازاریابی ،مشکل کمبود
نقدینگی و تعهدات ارزی داریــم که تولید را از
توجیه انداخته اســت.وی ادامه داد :هم اکنون
واحــدهــای بسیار زی ــادی داری ــم کــه در آستانه
تعطیلی هستند اما به سختی چرخ صنعت را می
چرخانند تا تولید نخوابد.به گفته وی ،واحدهایی
که در استان  24ساعته و با ظرفیت کامل کار می
کنند ،انگشت شمارند.

خبر
یک مسئول خبر داد:

به سازی  28سایت موبایل در مخابرات خراسان شمالی
 28سایت موبایل امسال در مخابرات استان به
سازی شد.مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی
با بیان این که این تعداد سایت در راستای ارائه
خدمات بهتر ارتباطی و افزایش و بهبود کیفیت
ارتباطات سیار به ســازی شــد ،افــزود :خراسان
شمالی در شاخصهای همراه اول ،همواره در
رتبه هــای اول قــرار داشته است«.هاشمی» با
اشــاره به پــروژه فاز  8توسعه موبایل و  USOدر
مخابرات استان ،افــزود :عالوه بر پــروژه فاز  8و
توسعه ارتباطات سیار در مناطق مختلف شهری
و روستایی استان ،برنامه های مختلف به سازی،

ایمن ســازی ،توسعه و ارتقای تکنولوژی تلفن
همراه نیز از جمله سایر فعالیت های حوزه سیار
مخابرات منطقه است.وی تصریح کرد :از ابتدای
سال تاکنون ضمن به سازی بیش از  28سایت
موبایل ،عملیات ایمن سازی  7سایت ،راه اندازی
 2سایت مرکز روستایی و ارتقای تکنولوژی در
 2سایت در استان با موفقیت انجام شده است و
امیدواریم تا پایان سال در مجموع با اجرای بیش
از  134پــروژه ارتباطات سیار شاهد توسعه و
بهبود هرچه بیشتر خدمات تلفن همراه در منطقه
خراسان شمالی باشیم.

