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روزنامه  سردبیر  گذشته  روز  ــدار  دی مرتضوی- 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  با  خراسان  استانی  های 
اسالمی خراسان شمالی حول موضوعات مختلفی 
استان، نقش  ای  رسانه  وضعیت  بررسی  گذشت. 
رسانه ها در توسعه و تحول و جایگاه فعلی روزنامه 
برای  مستند  منبعی  عنوان  به  شمالی  خراسان 
و  مسائل  حل  به  معطوف  که  ای  اراده  و  آیندگان 
توسعه استان است از جمله مواردی بود که در این 
دیدار مطرح شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شمالی«  »خراسان  روزنامه  به  ای  گونه  به  استان 
»حسین  داد.  نمره  ناظر  دستگاه  یک  دیدگاه  از 
از  خرسندی  ابــراز  ضمن  دیــدار  این  در  فرخنده« 
با  و  شمالی  خــراســان  روزنــامــه  مسئوالن  حضور 
تقدیر از تالش های این رسانه برای حل مشکالت 
به  مختلف،  رویدادهای  و  اخبار  انعکاس  استان، 
استان  مــردم  با  خراسان  روزنــامــه  دیرینه  ارتباط 
های خراسان پرداخت و آن را نشانه دغدغه اطالع 
قلمرو  این  در  رسانه  آن  بخشی  آگاهی  و  رسانی 
خدمات  به  که  بــاوری  از  دانــســت.وی  جغرافیایی 
و  گفت  سخن  دارد،  شمالی  خراسان  روزنامه  موثر 
اراده این رسانه را معطوف به حل مسائل و توسعه 
خطه  این  آینده  در  قطع  طور  به  که  دانست  استان 

مستندی  و  خوب  منبع  را  رسانه  این  است.او  موثر 
برنامه  آینده  برای  خواهند  می  که  هایی  آن  برای 
ریزی کنند و حتی برای آیندگانی که می خواهند 
و  دانست  ــم،  ای ــرده  ک طی  را  مسیری  چه  بدانند 
معطوف  تنها  نه  شمالی  خراسان  روزنامه  افــزود: 
به گذشته استان است بلکه در حال جریان دارد و 
می تواند مسیر آینده را نشان دهد.از نگاه او، علت 
ریشه  و  قدمت  شمالی  خراسان  روزنامه  ماندگاری 
این  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  است  آن  بودن  دار 

ارتباط دایمی باشد.
افزود:  استان  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
روزنامه خراسان شمالی توانسته است با وجود این 
شرایط و همه مشکالت موجود با قوت و امید، کار 
خود را پیش ببرد که نشان می دهد به همه مسائل 
مادر  نشریه  و  ها  ریشه  تقویت  به  و  است  کرده  فکر 

می پردازد.
در  را  رسانه  این  اقدامات  و  ها  فعالیت  البته  وی 
افرادی  عالقه  و  عشق  دهنده  نشان  فعلی  شرایط 

دانست که در این رسانه کار می کنند.
او در بخش دیگری از سخنانش، مهم ترین سرمایه 
یک نشریه را که هدف و رسالت آن آگاهی بخشی 
حفظ  است،  مسائل  حل  برای  واحد  اراده  ایجاد  و 

استقاللش دانست و ابراز خرسندی کرد که حفظ 
های  سرمایه  از  شمالی  خراسان  روزنامه  استقالل 
به  عمیق  و  دقیق  نگاه  اســت. او  رسانه  این  اصلی 
مسائل فرهنگی و هنری در کنار دیگر مسائل را از 
توسعه  در   آن  نقش  از  و  دانست  رسانه  این  مزایای 
رسانه  این  که  کرد  خرسندی  ابــراز  و  گفت  استان 

جانب انصاف را رعایت می کند.
این  در  هم  خراسان  استانی  های  روزنامه  سردبیر 
با  آن  مقایسه  و  استان  ای  رسانه  وضعیت  به  دیدار 
دیگر استان ها پرداخت و از نقش روزنامه خراسان 

شمالی در توسعه استان سخن گفت.

به نقش رسانه ها  البته  حجت االسالم »ولی زاده« 
در ماندگار کردن تاریخ  خراسان شمالی هم اشاره 

و آن را از رسالت های این روزنامه اعالم کرد.
آمادگی  اعالم  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در   او 
این رسانه برای کمک حرفه ای به منظور راه افتادن 
روابط  مسئول  کرد.»لنگری«  اشاره  نشریات  دیگر 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
ایجاد  در  رسانه  نقش  به  دیدار  این  در  هم  شمالی 
تحول با بهره گیری از قلم نافذ اشاره و بر ضرورت 
در  شناسی  مخاطب  نوعی  به  و  مخاطب  شناخت 

عرصه های مختلف و به ویژه رسانه تاکید کرد.

سردرگمی در یک چهارراه
چهارراه 17 شهریور بجنورد با وجود این که چراغ 
راهنمایی دارد اما عابران پیاده برای عبور از عرض 

خیابان دچار سردرگمی می شوند.
  بوی نامطبوع

ــه در  ــ ــال ــ ــای زب ــ ــه وضـــعـــیـــت ســـطـــل هـ ــ ــرا ب ــ چـ
شود؟  نمی  رسیدگی  بجنورد  خیابان دهخدای 
ها  آن  کننده  مشمئز  و  نامطبوع  بوی  متری   50 از 

مشام را آزار می دهد.
متغیر بودن نرخ کرایه تاکسی

کرایه تاکسی های زرد بجنورد در یک مسیر ثابت 
از 700 تا هزار تومان متغیر است و تاکسیرانی به 

این موضوع توجهی نمی کند.
سه راه حادثه ساز

در سه راه ماژانی خیابان دهخدای بجنورد به دلیل 
وسیع بودن هر لحظه امکان تصادف وجود دارد. از 
مسئوالن ذی ربط خواهش می کنیم آن را سامان 

دهی کنند.
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نقد  و  مخالف  ــدای  ص شنیدن  ــرای  ب اســتــان  فضای 
منصفانه باز است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
روزنامه  تحریریه  به  خداقوتی  برای  اگرچه  استاندار 
ماهه   9 کارنامه  از  ولی  بود  آمده  شمالی«  »خراسان 
ای  گوشه  حتی  و  کرد  رونمایی  استان  عالی  مدیریت 
از این کارنامه را به تفسیر نشست. به گفته »حیاتی«، 
استاندار قدم های مقدماتی توسعه استان را برداشته 
و برای نخستین بار، سند توسعه استان پس از گذشت 
اقدام  این  است.  شده  تدوین  آن  تأسیس  از  سال   15
کارشناسی  تدوین،  درستی  به  چه  چنان  استانداری 
روی  اگرچه  کارگشا؛  است  قدمی  باشد  شده  انجام  و 
کاغذ است و می تواند از جانبی جلوی بسیاری از ندانم 
محل  تا  نیامده  اعتباری  هنوز  ولی  بگیرد  را  ها  کاری 
آفت  از  که  این  تر  مهم  و  کند  مشخص  را  آن  استفاده 
مبتالبه برخی پروژه های بزرگ استان که به درستی 
کارشناسی نشده و پس از کلی هزینه امروز یا تعطیل 
سند  با  اند  رسیده  بــرداری  بهره  به  ناقص  یا  اند  شده 
استاندار  معاون  خبر  لذا  شود.  می  جلوگیری  توسعه 
در  استاندار  معاون  اســت.  مهم  بسیار  منظر،  این  از 

بازخوانی عملکرد 9 ماهه استاندار گفت: حدود 100 
استان  مردم  حقوق  احقاق  راستای  در  کشوری  مقام 
و  بود  ها  آن  میزبان  شمالی  خراسان  و  شدند  دعوت 
شروع پروازهای بین المللی از فرودگاه بجنورد از چراغ 
های روشن این کارنامه است. او ایجاد امید در جامعه، 
رفع دغدغه های معیشتی مردم، احساس زندگی بهتر 
مورد  های  برنامه  از  را  رفاهی  امکانات  شدن  فراهم  و 
تأکیدش ذکر می کند و خیلی دوست دارد رسانه ها در 
رسیدن به این اهداف با او هم قدم شوند. انتخاب آزاد، 
فراگیر و پرشور از مواردی بود که »حیاتی« تأکید کرد و 
می خواست رسانه ها، جوهر قلم شان را در خصوص 
و  کنند  رنگ  پر  انتخابات  در  مردم  حداکثری  حضور 
هم در تدارک مجلسی باشند که از پشتیبانی مردمی 
و قوی برخوردار باشد. به گفته »حیاتی«، مردم همیشه 
از مسئوالن بوده و هستند و قطعًا  چندین قدم جلوتر 
و  والیتمداری  دیانت،  بصیرت،  حماسه  انتخابات،  در 
وطن دوستی خود را به نمایش خواهند گذاشت. البته 
»حیاتی«، شرایط فعلی کشور را شرایط جنگی یاد می 
تحریم  های  افکن  بمب  با  دشمن  دارد:  اعتقاد  و  کند 

وحدت  شرایط،  این  در  و  آمده  کشور  و  ملت  جنگ  به 
مردم و مسئوالن بسیار حائز اهمیت است، به خصوص 
که رسانه های بیگانه خیلی کارشناسی و برنامه ریزی 

به  اند.  داده  قرار  هدف  را  عمومی  افکار  تخریب  شده 
فعلی  شرایط  ضرورت  وحدت  و  هوشمندی  او،  گفته 

است و در این راستا همه باید دشمن را مأیوس کنیم.

گام های 9 ماهه برای توسعه استان 

گوش شنوا برای صدای مخالف
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نمره ارشاد به روزنامه خراسان شمالی

مدیرکل استاندارد مطرح کرد:

معضل بازدید ادواری از 
آسانسورهای بخش خصوصی 
بخش  در  مــوجــود  معضالت  از  یکی  صدیقی- 
بخش  آسانسورهای  از  ادواری  بازدید  استاندارد 
خصوصی است و مالکان به خیال این که دستگاه 
امتناع  ایمنی  تاییدیه  گرفتن  از  هستند  بیمه  ها 
بروز حادثه دچار مشکالت  می کنند که در مواقع 
خراسان  استاندارد  مدیرکل  شوند.  می  ــادی  زی
خبرنگاران  جمع  در  مطلب  این  بیان  با  شمالی 
افزود: البته قباًل در مراکز دولتی با این وضعیت رو 
به رو بودیم که بنا به دالیلی از جمله هزینه بر بودن 
با  اما  کردند  می  اجتناب  ایمنی  تاییدیه  گرفتن  از 
بهتر  وضعیت  این  الزم  های  آمــوزش  و  ها  رایزنی 
آسانسورها  از  استفاده  بابت  نگرانی  و  است  شده 

وجود ندارد. 

کارشناسان  ــازدیــد  ب هـــزار   3 بــه  ــواز«  نـ »مهمان 
نخست  مــاه  شش  در  استان  بــازار  از  اســتــانــدارد 
پایان  تا  بازدید  تعداد  این  که  کرد  اشــاره  امسال 
امسال دو برابر می شود. وی اضافه کرد: در همین 
مدت 261 قلم کاال که استاندارد الزم را نداشتند 
پلمب  از  همچنین  وی  شدند.  شناسایی  استان  در 
10 خط تولیدی در استان خبر داد که بیشتر آن ها 
در زمینه سنگدانه و بتن آماده فعالیت می کردند. 
کشورهای  بین  در  ایران  استاندارد  کرد:  اظهار  او 
دنیا  در  و  سوم  رتبه  آسیا  در  اول،  جایگاه  اسالمی 
جایگاه بیست و نهم را داراست. وی تعداد جایگاه 
کرد  ذکر  مورد   31 را  استان  در  جی  ان  سی  های 
که 28 مورد از آن ها آن ایمنی دریافت کرده اند و 

بقیه در حال گرفتن آن  هستند. 
کرد  ــاره  اش استان  در  باسکول  یک  پلمب  به  وی 
و  سیلوها  در  مــوجــود  هــای  بــاســکــول  ــزود:  ــ اف و 
کارخانجات آرد قبل از فعالیت صحت عملکردشان 
مورد آزمون قرار می گیرد و در این زمینه تعدادی 
»مهمان  شد.  شناسایی  استاندارد  غیر  باسکول 
نواز« به معضالت موجود در بخش مشاغل خانگی 
مشاغل  بخش  در  که  معضلی  کرد:  اظهار  و  اشاره 
است  کیفیت  کنترل  نبود  دارد  ــود  وج خانگی 
چون فراورده هایی که به صورت سنتی تولید می 
شوند  نمی  اجباری  استانداردهای  مشمول  شوند 
آگاهی  و  ــوزش  آم سمت  به  رفتن  حل  راه  تنها  و 
بخشی مردم است. به گفته وی، امسال 30 نشان 

استاندارد در دست تدوین است.

خداحافظی با ابوالشهدا
محمد آگاهی- روز گذشته طی مراسمی باشکوه، 
شهیدان  پــدر  ــان،  ــت اس مــرکــز  ــدار  ــم ــت والی ــردم  مـ
»نریمان« و »فیروز حمیدی زاده« را تا آرامگاه ابدی 
بجنورد  )ع(  عباس  سید  امــامــزاده  جــوار  در  اش 
فوت  پی  در  ما،  خبرنگار  گزارش  به  کردند.  بدرقه 
شهید  پدر  زاده«  حمیدی  عیسی  »حاج  ابوالشهدا 
دفــاع  دوران  شــهــدای  از  زاده  حمیدی  نریمان 
مقدس و شهید فیروز حمیدی زاده شهید بسیجی 
مدافع حرم، صبح روز گذشته اقشار مختلف مردم 
مرحوم  آن  منزل  مقابل  در  مسئوالن  و  بجنورد 
حضور باشکوهی یافتند و پدر این شهیدان را برای 
مراسم  کردند.  بدرقه  شهیدش  پسران  به  پیوستن 
امامزاده  مرقد  جوار  در  مرحوم  این  سپاری  خاک 
سید عباس )ع( پس از قرائت نماز توسط آیت ا... 

»یعقوبی« نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.
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      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

رقابت های ورزشی در 
بجنورد

 10 که   7063 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1352 آبــان 
ستون »گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها« 
بجنورد  در  ورزشــی  های  رقابت  برگزاری  از 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
در  بجنورد  شهرستان  بدنی  تربیت  طرف  »از 
شهرستان  این  اهالی  از  نفر  هزار   10 حضور 
استادیوم  در  جالبی  ورزشـــی  هــای  برنامه 
بدنی  تربیت  رئیس  ابــتــدا  گــردیــد.  بــرگــزار 
این  بورزش  راجع  مطالبی  مقدم  خیر  از  بعد 
شهرستان ایراد نمود. سپس برنامه رژه دانش 
آغاز  و ورزشکاران رشته های مختلف  آموزان 
برگزار  شرح  بدین  مسابقاتی  آنگاه  گردید. 
}گردید{: مسابقه دو صد متر- دو 150 متر- 
کشتی چوخه در وزن 74 کیلوگرم و در وزن 
به  قهرمانان  جوائز  خاتمه  در  کیلوگرم...   82

وسیله آقای فرماندار اهدا گردید.«

گزارش جلسه  حرف مردم    

خبر 

اخبار
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سیل سرمایه ها به بازار بورس

بازار  ها  مدت  از  پس  باالخره  شیری- 
سرمایه  و  افتاد  تاب  و  تب  از  طال  و  سکه 
مسکن  بازار  سمت  به  بازار  این  از  داران 
مکان  نقل  بــورس  بـــازار  بــه  جــا  آن  از  و 
که  است  ای  هفته  یک  اکنون  و  کردند 
ولی  یافته  کاهش  سکه  و  طــال  قیمت 
هنوز هم قدرت خرید مردم پایین و تعداد 
میان  این  است.در  کم  بسیار  خریداران 
»معصومی« یکی از فروشندگان سکه در 
در  خریدار  تعداد  کاهش  دلیل  بجنورد، 
بازار سکه و طال را عالوه بر کاهش قدرت 
تهیه  بــرای  اقتصادی  فشارهای  خرید، 
ما  خبرنگار  به  و  کرد  ذکر  مدارس  لوازم 
گفت: قشری که در این بازار بازارسازی 
خــریــداری  شمش  و  ــده  ش آب  ــالی  ط و 
بورس  بــازار  در  را  کردند سودشان  می 
یافته اند و از بازار طال و سکه نقل مکان 
گذشته  در  ــرد:  ک اظهار  انـــد.وی  ــرده  ک
شان  های  سرمایه  داران  سرمایه  عمده 
را در بازار سکه و طال سرمایه گذاری می 
بازار  به  خرید  قدرت  کاهش  با  و  کردند 
بازار  به  بــازار  این  رکود  از  پس  و  مسکن 
بورس نقل مکان کردند.وی خاطرنشان 
بازار  از  داران  سرمایه  مکان  نقل  با  کرد: 

بازار  این  در  آرامشی  اکنون  طال  و  سکه 
قبل  ــش  آرام امیدواریم  که  شــده  ایجاد 
که  حالی  در  او،  گفته  نباشد.به  توفان  از 
در هفته گذشته هر گرم طال 410 هزار 
روز  امــا  شد  می  ــروش  ف و  خرید  تومان 
گذشته به 402 هزار تومان کاهش یافت 
بــازار  صفر  مــاه  از  بعد  شــود  می  تصور  و 
اونس  هر  نرخ  باشد.وی  آرام  همچنان 
و  دالر   488 را  جهانی  ــورس  ب در  طال 
افزود: روز گذشته  و  74 سنت ذکر کرد 
قیمت ها در بورس جهانی 30 هزار دالر 

کاهش داشت.

       بازار 

شیری

این  های  میوه  ورود  با  پاییز  در  سال  هر   
این  با  و  اشباع  بار  تره  و  میوه  بازار  فصل، 
شرایط تولیدات مازاد برای بسته بندی و 

نگهداری روانه سردخانه ها می شود. 
بــارنــدگــی های  امــســال کــه در راســتــای 
زیاد، میزان تولیدات افزایش یافته است، 
بیشتر  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  کمبود 
صنایع  که  حالی  در  شــود  می  احساس 
تولیدات  جوابگوی  موجود  بندی  بسته 
ای  عمده  بخش  سال  هر  و  نیست  استان 
با  و  ارسال  ها  استان  دیگر  به  تولیدات  از 
که  این  بر  عالوه  و  صادر  ها  آن  نام  و  برند 
ارزش افزوده محصول از استان خارج می 
شمالی  خراسان  محصوالت  گاهی  شود، 
ناشناخته می ماند و عمدتًا در این شرایط 

کشاورزان متضرر اصلی هستند.
هر  که  کــشــاورزان  از  یکی  میان،  این  در 
اش  باغی  تولیدات  از  زیادی  بخش  سال 
دالالن  به  اندکی  بسیار  های  قیمت  با  را 
نبود  دلیل  به  گوید:  می  کند،  می  عرضه 
استان،  در  مناسب  بندی  بسته  صنایع 
ناچیزی  های  قیمت  با  را  تولیداتم  ناگزیر 
محصول  همین  که  فروشم  می  دالالن  به 
در  قیمت  برابر  چند  بندی  بسته  از  پس 

استان عرضه می شود.
با  کــشــاورزی  بخش  در  افــزایــد:  می  وی 
و  باال  تولید  امسال  هوایی  و  آب  وضعیت 
همین موضوع باعث اشباع بازار و کاهش 
قیمت شده است، در حالی که اگر صنایع 
استان  در  مناسبی  تکمیلی  و  تبدیلی 
توانند  می  کشاورزان  باشد  داشته  وجود 
با  بندی  بسته  از  پس  را  شــان  تولیدات 
مختلف  بازارهای  در  باالتری  های  قیمت 

عرضه کنند.
به  کــه  انــگــور  محصول  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
روی  ناچیز  بسیار  هــای  قیمت  دلــیــل 
گوید:  می  اســت،  مانده  تاکداران  دست 
باید  و  اســت  کم  بسیار  انگور  ماندگاری 
عالوه بر بسته بندی، امکانات فراوری نیز 
در روستاها فراهم شود این در حالی است 
فساد  از  جلوگیری  بــرای  کــشــاورزان  که 

محصوالت شان ناگزیر می شوند تولیدات 
به  ناچیزی  بسیار  های  قیمت  با  را  شان 

واسطه ها عرضه کنند.
این  در  فعال  کــشــاورزی  کارشناس  یک 
افــزوده  ارزش  خــروج  به  ــاره  اش با  عرصه 
در  گوید:  می  استان  کشاورزی  تولیدات 
برپایه  استان  اقتصاد  محوریت  که  حالی 
بدون  تولیدات  عمده  اما  است  کشاورزی 
در  ناچیزی  های  قیمت  با  و  بندی  بسته 
و  بندی  بسته  چون  شود  می  عرضه  بازار 
تجارت  بحث  در  محصول  ظاهری  شکل 

مهم است.
را  بندی  بسته  صنایع  نبود  ــی«  ــان »روح
می  و  دانــد  می  استان  در  اساسی  ضعف 
هر  بندی  بسته  صنایع  نبود  در  افــزایــد: 
به  را  محصول  بهترین  است  ممکن  چند 
ظاهر  و  سبک  چون  اما  کنیم  عرضه  بازار 
نــشــده، مشتری  ایــجــاد  و  ارائـــه  جــدیــدی 
پسند نیست و گاهی با قیمت های بسیار 

ناچیزی به واسطه ها عرضه می شود.
خبرگان  انجمن  رئــیــس  مــیــان  ایــن  در 

صنایع  ایجاد  شمالی  خراسان  کشاورزی 
را  ــاورزان  ــش ک مشارکت  بــا  بندی  بسته 
خام  از  رهــایــی  ــرای  ب مناسب  راهــکــاری 
فروشی با قیمت های ناچیز می داند و می 
گوید: وقتی بخواهیم در یک بخش صنعت 
بسته بندی را راه اندازی کنیم بهتر است 
رغبت  تا  باشد  تولیدکنندگان  حضور  با 
بیشتری در این بخش داشته باشند چون 
ضعیف  تجارت  بحث  در  کشاورزان  عمده 
مشارکت  صنعت  ایــن  در  اگــر  و  هستند 
نداشته باشند به طور حتم استقبال شان 

کم خواهد بود.
یک  کشاورز  کند:  می  تصریح  »کاظمی« 
سال تالش می کند اما در شرایط موجود 
ارزش افزوده محصول نصیب دیگران می 
طوری  باید  جامعه  هــدف  بنابراین  شــود 
در  مشارکت  به  تولیدکنندگان  که  باشد 

صنایع بسته بندی سوق پیدا کنند.
استان  در  اکنون  که  این  با  گوید:  می  او 
عمده  امـــا  ــم  ــ داری بــنــدی  بسته  صنعت 
عرضه  ها  استان  دیگر  برند  با  محصوالت 

تولید  از  کسی  کــه  طـــوری  بــه  ــود  ش مــی 
زعفران در خراسان شمالی خبر ندارد.

وی نبود بانک اطالعاتی را از دیگر مسائل 
در  کند:  می  خاطرنشان  و  ذکــر  استان 
و  تبدیلی  صنایع  از  بعضی  کــه  حــالــی 
تکمیلی را در استان داریم اما چون بانک 
از  کــشــاورزان  نداریم  دقیقی  اطالعاتی 
به  و  هستند  اطالع  بی  صنایع  این  وجود 
به  محصول  حمل  سختی  دلیل  همین 

دیگر استان ها را متحمل می شوند.
میوه  اتحادیه  رئیس  نایب  میان  ایــن  در 
اشباع  به  ــاره  اش با  هم  بجنورد  بــار  تــره  و 
هزینه  با  ها  قیمت  گوید:  می  میوه  بــازار 
کشاورزان  ضرر  به  این  و  ندارد  تناسب  ها 
را  خسارت  بیشترین  من  نظر  به  اســت، 

آن ها متحمل می شوند.
فعلی  شرایط  در  افــزایــد:  می  نیا  ــوف  رئ
لزوم  صـــادرات،  کنترل  و  تولید  افزایش 
را  تکمیلی  و  تــبــدیــلــی  صــنــایــع  ــاد  ــج ای
هنوز  کــه  حالی  در  کند  مــی  ــدان  ــن دوچ
برای  حتی  کافی  صنایع  استان  در  هم 

وجــود  کــشــاورزی  محصوالت  نگهداری 
ندارد.

او اظهار می کند: با وجود تمام مشکالت 
نیست  فــراهــم  اســتــان  در  هــا  زیرساخت 
که  ای  سردخانه  و  بندی  بسته  صنایع  و 
نگهداری  را  محصوالت  ماه  یک  بتوانند 
کنند نداریم به همین دلیل همواره در این 
بخش سودی نصیب کشاورزان نمی شود.
جهادکشاورزی  ســازمــان  صنایع  مدیر 
خراسان شمالی هم در این باره می گوید: 
عسل،  زعــفــران،  بندی  بسته  ــد  واح  26
حبوبات، خشکبار و کشمش داریم که اگر 
تمام این واحدها با ظرفیت کامل فعالیت 
داشته باشند، پاسخگوی تولیدات استان 

خواهند بود.
بندی  بسته  در  افــزایــد:  می  »رمضانی« 
گــیــاهــان دارویــــی و گــوشــت قــرمــز هم 
گذاران  سرمایه  که  داریم  هایی  ظرفیت 
می توانند استفاده کنند اما ایراد موجود 
این  که  است   این  بندی  بسته  بخش  در 
خوش  برندهای  با  بتوانند  باید  واحدها 

نام رقابت کنند.
وی اظهار می کند: در حالی که در استان 
گاهی  اما  ــم  داری بندی  بسته  واحدهای 
این واحدها با ظرفیت کامل فعالیت نمی 
تولیدکنندگان  دلیل  همین  بــه  کنند، 
کافی  بندی  بسته  صنایع  کنند  می  تصور 

نداریم.
به گفته او، واحدهای بسته بندی عالوه بر 
و  بازرگانی،بازاریابی  برای  اصلی  فعالیت 

کیفیت بسته بندی نیز کار کنند.
وی مــی گــویــد: اکــنــون ســردخــانــه بــرای 
اما  داریم  کافی  اندازه  به  انگور  نگهداری 
کار  باید  آن  کیفیت  با  نگهداری  زمینه  در 

شود که حمایت دولت را می طلبد.
خراسان  کشاورزی  تولیدات  میزان  وی 
شمالی را ساالنه یک میلیون و 300 هزار 
هزار   800 ــدود  ح که  کند  می  ذکــر  تن 

تن فراوری و نگهداری می شود.
تن  ــزار  ه  200 ــرای  ب هنوز  او،  گفته  بــه 
تبدیلی  صنایع  خصوص  در  دارد  جا  دیگر 
کار  سورتینگ  و  بندی  تکمیلی، بسته  و 

شود.

درخصوص کمبود صنایع بسته بندی اتفاق افتاده است

بسته بسته بی خیالی مسئوالن

در حالی که 
محوریت 

اقتصاد 
استان بر پایه 

کشاورزی 
است اما عمده 

تولیدات بدون 
بسته بندی و 
با قیمت های 
ناچیزی در 

بازار عرضه 
می شود

مدیر صندوق کارآفرینی خبر داد: 

ایجاد هزار و ۵7۵ فرصت شغلی در استان 

شغلی  فرصت   575 و  هــزار  شــیــری- 
ریال  میلیارد   707 پرداخت  با  امسال 
تسهیالت روستایی در استان ایجاد شد.

خراسان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیر 
مطلب  این  بیان  با  گذشته  روز  شمالی 
پرداخت  با  امسال  افزود:  ما  خبرنگار  به 
و  روســتــایــی  ــرح  ط  929 بــه  تسهیالت 
در  شغلی  فرصت  تعداد  ایــن  عشایری، 
گفت:  زاده«  شــد.»نــبــی  ایــجــاد  اســتــان 
ثبت  بــاالی  تعداد  دلیل  به  کــارا  سامانه 
نیست،  فعال  اعتبارات  محدودیت  و  نام 
ضمن این که هنوز موفق نشده اند چند 
به  تسهیالت  دریافت  بــرای  را  نفر  هــزار 
در  کرد:  اضافه  کنند.وی  معرفی  بانک 
صندوق  این  به  ابالغی  اعتبار  که  حالی 
استان  در  اما  است  ریال  میلیارد   687
عشایری  و  روستایی  اشتغال  تسهیالت 

بیشتری پرداخت کرده ایم.

هستیم  پیگیر  کـــرد:  خاطرنشان  وی 
و  راز  بــرای  تعاونی  بحث  در  اعتباراتی 
اســت،  مــرزی  ای  منطقه  کــه  جــرگــالن 
را  آن  تعاونی  شهر  عــنــوان  بــه  و  ــذب  ج

معرفی کنیم.
طرح  دو  ها  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
محصول«  یک  روستا  »یک  استراتژیک 
که  داریــم  هم  بیکار«  بــدون  »روستای  و 
حمایت  بخش  ایــن  در  مندان  عالقه  از 
رفع  با  افــزود:  همچنین  کنیم.وی  می 
محمدی  گــل  ــرح  ط در  تبدیل  مشکل 
میلیون    800 و  میلیارد  یــک  اکــنــون 
استان  در  طرح  این  اجرای  برای  تومان 
اضافه  ایــم.وی  کرده  پرداخت  و  مصوب 
به  و  شناسایی  بــایــد  متقاضیان  کـــرد: 
برای  ما  برنامه  چون  شوند  معرفی  بانک 
تبدیلی است که  از صنایع  آینده حمایت 

پرداخت تسهیالت داشته باشیم.

      خبر 



استخدام

به دونفرنیروجهت 

کارَدرنمایشگاه 

اتومبیل باپورسانت 

وحقوق ماهیانه  

نیازمندیم 

 09152175705

امالک

        امالک علیزاده 
)زیتون( خرید / فروش / 
رهن / اجاره / مشارکت 

در ساخت آدرس:میدان 
فردوسی مجتمع 

زیتون روبرو درمانگاه. 
09155۸۴۸20۸

    09۳75۸۴۸207
     ۳22۳۶۶09

به یک شاگرد نیمه 
ماهر برقکار تمام 
وقت نیازمندیم 

 09۳71۳50۶0۴

امالک ثامن مشاور 

شما در خرید و فروش 

و رهن اجاره .آدرس :خ 

گلستان بین گلستان 

1۳و11جنب لبنیاتی0

9151۸۶9799و091

5۴۸9۶299پاکدل 

   امالک 
ثامن)پاکدل( 

)حاشیه خ گلستان 
جنب لبنیاتی(
زمین فروشی: 

روبروی دوشنبه 
بازار200متر 

دهنه10فی۳00م 
آپارتمان:شهرک 
گلستان ؛ بلوک 
همیارگلستان 

طبقه7فول 
امکانات فی120م 

     09151۸۶9799
 0915۴۸9۶299

دعوت به همکاری 

به یک نفر کارگر 

ساده آقا جهت کار 

پاره وقت در مرکز 

معلولین نیازمندیم  

09۳79۳0۸۸۶9

به یک فروشنده 

با روابط عمومی 

باال جهت 

کاردرنمایندگی 

فروش 

موتورسیکلت 

نیازمندیم  

بجنورد موتور 

فروشی ابراهیمی

 ۳27۴20۶۴   

شرکت پخش 
مواد غذایی به 
دونفر)مسلط 
به سیستم( 
جهت امور 

دفتری نیاز دارد 
 09۳۸7۸0۴۸9۴

دعوت به  همکاری

 به یک منشی 
با روابط عمومی 

باال جهت کار 
در شرکت فنی 

و مهندسی 
نیازمندیم .

زمان تماس

   9 الی 1۳

۳222۴۴10

فروشی باغ انگور 
و بادام  بعد از 
نوده حاشیه 

جاده  ۴ هزارمتر 
متری ۳0هزار 

تومان  معاوضه با 
آپارتمان  یا  ویالی 
یا ماشین میشود 

09155۸۴5۴79

مشاورین امالک 
دانیال با داشتن 

کادری مجرب 
شامل کارشناسان 
حقوق و مهندس 

عمران دارای پروانه 
نظارت پایه سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان آماده 
ارایه خدمات در 

زمینه  خرید.
فروش .رهن و 

اجاره ومشارکت 
در ساخت 

میباشد . قویدل   
 09159۸۴9901

قلی زاده  
  0915۳۸۴79۸7

آدرس  خیابان  
شریعتی شمالی 

خیابان  وداد  نبش 
وداد  1 

فروش آپارتمان 117 
متری در خیابان 

فردوسی جنوبی ۳ 
خواب دارای اتاق مستر 

امتیازات و امکانات 
کامل و فول و مجزا ۴ 
طبقه ۴ واحدی تک 

واحدی طبقه اول نوساز 
و کلید نخورده.سند 

۶ دانگ و آزاد  )امالک 
شهر( نبش فردوسی 

   09۳557۶۳۳17     ۸
قیمت 500 م 

زمین فروشی واقع 
درامام خمینی 

غربی کوی پزشکان  
میالن 1۴متری 
سندششدانگ 
متراژ200متر 

فی۳50 
 09۳725259۴2

مشاور امالک 
اکرمی. مشارکت 

در ساخت با 
بهترین وخوش 

سابقه ترین معتبر 
ترین سازندگان 

شهر ساخت 
وتحویل در کوتاه 
ترین زمان ممکن 

 09155۸۴12۳7

مشاوره امالک آرین 
خرید، فروش، رهن 
و اجاره و مشارکت 

در ساخت اجاره 
و خرید و فروش 

باغ، در روستاهای 
اطراف بش قارداش 

میباشد 

آدرس: خیابان 
چمران، نبش 
چهاررا آزادی 

  09155۸۴۶7۸2

امالک خراسان 
شمالی خرید 

فروش، رهن، اجاره 
شهرک شاهد نبش 

شاهد 21 0915 
 ۳5۶5 1۸۴
 ۳۸۴ 0915

۳5۶5 مدیریت 
مسعود ایمانی 

باغ فروشی دارای 
درختان میوه وآب 

وچشم اندازی 
زیبا وماشین رو 
با موقعیت عالی 
محدوده پارک 

بش قارداش 
جاده سالمت 
به متراژ ۸00 

متر فی 150 م 
 091579۶5979

به یک نفر 
استادکار ماهر 

قنادی)شیرینی 
پزی(نیازمندیم 

 09155۸۴5۸52

به یک نفر 
کارشناس 

حسابداری یا 
کامپیوتر جهت 
پشتیبانی نرم 

افزار حسابداری 
نیازمندیم 

 0915۸۸59215

به یک نیروی 
حسابدار باتجربه  و 
مسلط به نرم افزار 

کلیک 5 نیازمندیم 
 09151۸۴0۴75

شایگان 

به یک نفر نیروی 
کار جوان دارای 

ضامن معتبر 
جهت کار در لوازم 
یدکی نیازمندیم .  

 ۳2۴1۴525

به دو نفر منشی 
و دو نفر بازاریاب 

خانم دارای  روابط 
عمومی قوی تمام 
وقت یا نیمه وقت 

جهت کار در 
شرکت نیازمندیم . 

ابتدای کمربندی 
مدرس پالک 17     
  09۳۸90۶1۸۸5

شرکت لبنیات 
پگاه  شعبه 

خراسان شمالی 
به راننده دارای  
نیسان یخچال 

دارنیازمند است 
 09۳۶5۸222۸9

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دوشنبه  ۲۲ مهر ۱۳9۸     ۱۵ صفر ۱۴۴۱      شماره ۳۱۱۴            ۴ اجتماعی

فندق خام 200 گرم، پودر قند 3 قاشق غذاخوری، روغن زیتون 5 
قاشق غذاخوری.  اگر می شد...

شود  می  صحبت  استاندارد  جهانی  روز  ــاره  درب وقتی   
یک  گیرد،  می  چارچوب  ها  آدم  خالق  ذهن  ناخودآگاه 
آید  می  چشم  پیش  شــده  حساب  کامال  قالب  و  قاعده 
واقعی  معنای  به  اگر  زندگی  که  کنید  می  فکر  این  به  و 
می  چه  انگیز  هیجان  های  اتفاق  همه  این  بود  استاندارد 

شد؟
به هم می زند ولی  را  اتفاق هایی که قواعد استانداردها 
چند روزی، شاید چند هفته ای یا چند ماهی یک عده آدم 

را در دنیا مشغول نگه می دارد، چه اتفاقی؟ 
افتادن  ــوده،  ــرس ف بناهای  ریختن  مانند  هایی  اتــفــاق 
شده  سبز  کجا  از  دانــی  نمی  که  ای  چاله  در  رهگذری 
است، سکندری خوردن در پیاده رویی که تازه تعمیر شده 
بقیه  با  همسان  را  زیبا  موزاییک  یک  لبه  رفته  یادشان  و 

بگذارند! 
رویه  بی  دلیل قطع  به  که  سیل  طبیعی  بالی  همین  یا 
درختان و تخریب محیط زیست به وقوع می پیوندد یا خانه 
ای فرسوده که با گذر کامیون از محله رنگ و روی نیمی از 

دیوارش می رود چه برسد به زلزله!
خالصه، روز جهانی استاندارد یادآوری خوبی است برای 
چیزی شبیه خالقیت! آدم هایی که حواس شان به این که 

بعد از عمل شان چه خواهد شد، نیست!
های  برچسب  یــاد  را  همه  البته  استاندارد  جهانی  روز 
امن  کافی  ــدازه  ان به  خــودش  ایــن  و  ــدازد  ان می  سالمت 
است برای زندگی با خیال راحت، ولی اگر همه در تمام 
می  چه  کردند،  می  رعایت  را  استانداردها  شان  کارهای 
ها  خیابان  در  که  گیرهایی  سرعت  مثاًل  کنید،  شد؟فکر 
ساخته می شد استاندارد داشت  یا جاده ای که راه به راه 

آدم می کشد استاندارد می شد. 
فکر کنید چقدر زندگی به آدم ها هدیه می شد.

این روز چه بهانه خوبی است برای این که از استانداردی 
حتی  آن  به  زندگی  های  لحظه  تمام  در  اگر  که  بنویسیم 
فکر می کردیم به طور حتم االن خیلی از مثال هایی که 

نوشته شده است حذف می شد!
به امید زندگی با استانداردهای سالم، این روز مبارک آن 

هایی که به سالمت زندگی خود و بقیه فکر می کنند.

کره فندقی
طرز تهیه  فندق ها را داخل ماهیتابه می ریزیم و تا زمانی که پوست شان جدا 
شود تفت می دهیم. باید مراقب باشیم نسوزند، زیر ماهیتابه را خاموش می کنیم 
تا پوست شان  با کف دست می مالیم  و اجازه می دهیم کمی ولرم شوند سپس 
جدا شود. فندق ها را در غذاساز می ریزیم، روغن و پودر قند را کم کم اضافه می 
کنیم و تا زمانی که به قوام مورد نظر برسد هم می زنیم سپس داخل شیشه می 
ریزیم و در آن را محکم می بندیم. کره فندق را می توانیم به مدت طوالنی داخل 

یخچال نگه داریم.

کدبانو؛ برای شما
گروه اجتماعی- از بین بردن بوی بد سوختگی غذا و سرخ کردن موادغذایی مانند 
غذای  از  ناخوشایندی  بوی  است  هاست.ممکن  خانم  از  بسیاری  مشکل  پیاز  و  سیر 
سوخته بلند شود یا حاصل مراحل آماده سازی غذایی لذیذ مانند درست کردن پیاز 
وسیرداغ یا سرخ کردن انواع و اقسام سبزیجات، مرغ و ماهی فضای خانه را با بویی 

ناخوشایند پر کند.
معمواًل اولین عکس العمل ها در چنین شرایطی روشن کردن هواکش و بازکردن راه 
های خروجی هوا شامل در و پنجره ها و باتوجه به این که این روزها هوا سرد است، 
بازکردن آن ها اگرچه به خروج بو با سرعت بیشتری منجر می شود ولی باعث هدر 
رفتن درصد زیادی از گرمای خانه می شود که این کار به لحاظ صرفه جویی در انرژی 

مناسب نیست بنابراین باید به فکر چاره ای بهتر بود.
روشن  را  آشپزخانه  داخل  هواکش  ابتدا  است،  بهتر  غذا  بد  بوی  بردن  بین  از  برای 
کنید سپس مقداری سرکه سفید در کاسه بریزید و آن را کنار اجاق گاز روشن قرار 
دهید، بوی سرکه سفید، باقی مانده بوی حاصل از سرخ کردن مواد غذایی در محیط 

را خنثی می کند.

 آشپزی فضولی نباشد 

 نکات خانه داری 

علوی

از  را  روز  در  گردش  و  تفریح  فرصت  پاییز 
هایی  آن  ویــژه  به  ها  خانواده  از  بسیاری 
رباید.  می  ــد،  دارن آمــوز  دانــش  فرزند  که 
فضاهای  کمبود  دلیل  به  دیگر  سوی  از 
ویژه  به  آمــوزان  دانــش  بیشتر  آمــوزشــی، 
در  را  روز  از  اوقاتی  دارنــد  تمایل  پسرها 
محل هایی بگذرانند که انرژی شان تخلیه 
که  هستند  بسیاری  بین  ایــن  در  ــود،  ش
توانایی رفتن به باشگاه ها و انواع کالس 
های تفریحی را ندارند. در چنین شرایطی 
پارک بهترین مکان برای گذراندن وقت و 
به  اما  است  خانواده  و  دوستان  با  تفریح 
پارک  بجنوردی،  شهروندان  برخی  گفته 
امکانات  و  وســایــل  کــه  ای  محله  هــای 
ها  بچه  بــازی  یا  نشستن  بــرای  مختلفی 
داشته باشند، در منطقه آن ها وجود ندارد 
و باید فاصله زیادی را طی کنند تا به یک 

پارک برسند.
یکی از شهروندانی که ساکن خیابان امام 
در  پارک  نبود  از  است،  بجنورد  رضــا)ع( 
می  و  کند  می  گالیه  منطقه  این  محدوده 
می  مدرسه  به  که  دارم  فرزند  دو  گوید: 
بهانه  تکالیف  انجام  از  بعد  عصرها  و  روند 
ببرم  بیرون  را  ها  آن  که  کنند  می  گیری 
روز  هر  هستند  دور  ها  پــارک  چون  ولی 
فرصت نمی کنم این مسیرها را طی کنم. 
»خراسانی« ادامه می دهد: یک پارک در 
که  دارد  وجود  فردوسی  خیابان  ابتدای 
شود  می  شلوغ  بسیار  تابستان  های  شب 
به  رو  زود  هــوا  که  هم  زمستان  و  پاییز  و 
از منطقه  تاریکی می رود و از سوی دیگر 

مسکونی ما دورتر است، نمی توانیم از آن 
استفاده کنیم.

انتهای  از  گوید:  می  هم  دیگر  شهروندی 
طالقانی  خیابان  در  واقع  »افــق«  خیابان 
اسد  الدین  جمال  »سید  خیابان  تا  غربی 
آبادی« و پارک شهربازی هیچ پارک محله 
این  از  هاست  سال  ما  و  نــدارد  وجــود  ای 

امکان بی بهره ایم.
خیابان  این  مسیر  افزاید:  می  ــدی«  »اس
آن  در  هم  تاکسی  و  است  طوالنی  بسیار 
به  بخواهیم  که  بار  هر  و  کند  نمی  تــردد 
برای  را  ای  هزینه  باید  برویم،  شهربازی 

تاکسی تلفنی بپردازیم. 
به  محله  ــارک  پ داشتن  ــرورت  ض بر  وی 
کند:  می  ذکر  و  تاکید  آن  واقعی  معنای 
در هر منطقه نیاز است پارک های محله 
و  اهالی  تا  شود  ایجاد  اصلی  رویکرد  با 
بچه ها بتوانند از امکانات مختلف آن ها 
بهره مند شوند این در حالی است که به 
جز  شهربازی، پارک شهر و پارک مادر و 
از بقیه پارک ها استفاده  کودک بجنورد 
که  مناطقی  ــردم  م و  شــود  مــی  کمتری 
ناچارند  هستند  ها  پــارک  این  از  دورتــر 
بیشتری  هزینه  و  وقت  آمد  و  رفت  برای 
همگان  برای  امر  این  که  کنند  صرف  را 

میسر نیست. 
شهروندی هم که ساکن ویالشهر است از 
کند:  می  بیان  و  دارد  گالیه  وضعیت  این 
اهالی این منطقه از چیزی به عنوان پارک 
هر  تابستان  در  و  نیستند  مند  بهره  محله 
فرصت  که  ها  خــانــواده  برخی  گاهی  از 
پیدا می کردند، به پارک های داخل شهر 
مانند آفرینش، پارک شهر یا شهربازی می 

می  سردی  به  رو  هوا  که  اکنون  اما  رفتند 
امکان  شود  می  تاریک  زودتــر  هوا  و  رود 

رفتن به همان پارک ها نیز وجود ندارد.
البته برخی مردم مناطق حاشیه شهر نیز 
خودشان  مناطق  در  محله  پارک  نبود  به 
مختلف  کمبودهای  از  و  کنند  می  اشاره 
از  یکی  پارک  نبود  که  چنان  گویند،  می 
با  دانند  نمی  و  است  شان  های  دغدغه 
نبود  دلیل  به  را  شب  و  روز  که  هایی  بچه 
سپری  ها  خانه  چــاردیــواری  در  امکانات 

می کنند چه کنند. 
که  آن  دلیل  به  گوید:  می  بانوان  از  یکی 
پارکی در محله مان نداریم تا فرزندانم را 
و  روند  می  کوچه  به  مرتب  ببرم  جا  آن  به 
با دوستان  ساعت های طوالنی در آن جا 

شان بازی می کنند. 
شده  پاییز  که  اکنون  دهد:  می  ادامه  وی 
را  فرزندانم  باید  چگونه  دانم  نمی  است 
های  برنامه  مرتب  چند  هر  کنم  سرگرم 
هم  بــاز  امــا  کنند  می  تماشا  را  تلویزیون 
می  شان  دل  و  رود  می  سر  شان  حوصله 
به  باز،  فضای  در  و  خانه  از  بیرون  خواهد 

بازی بپردازند.
بــرای  تــالش  محله،  هــای  ــارک  پ کمبود 
ایجاد و توزیع منطقه ای آن ها مواردی بود 
اردیبهشت  در  بجنورد  سابق  شهردار  که 
داده  خبر  و  کرده  تاکید  ها  آن  بر  امسال 
گونه ای  به  بجنورد  پارک های  بود: توزیع 
منطقه  هر  در  که  است  شده  برنامه ریزی 
روز  به  و  تجهیز  محله  پارک   ۱۰ شهری، 

رسانی شود.
ــن پــــروژه را   الــبــتــه  اولـــویـــت انــجــام ایـ
بود  کــرده  اعــالم  شهر  حاشیه  پارک های 

از  مناطق  ایــن  در  ساکن  شهروندان  تا 
شوند  مند  بهره  شهری  مدیریت  خدمات 
اما هنوز شهروندان بسیاری از محالت از 

نبود پارک های محله می گویند.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
های  برنامه  برخی  به  بجنورد  شهرداری 
این سازمان و شهرداری های منطقه یک 
آینده  سال  در  ها  پارک  احداث  برای   2 و 
احداث  برای  گوید:  می  و  کند  می  اشاره 
آن  ابنیه  و  معرفی  ما  به  زمینی  باید  پارک 
تا برای ایجاد فضای سبز آن  ساخته شود 
اعتبار  اگر  راستا  این  در  که  کنیم  اقــدام 
شود،  تامین   99 ســال  بــرای  شــده  دیــده 
در  محله  بوستان  های  پــارک  است  قــرار 
خیابان بوستان، بانوان در خیابان تختی، 
پارک  یک  و  ناظرآباد   محله  در  پارک  یک 
در  واقع  ارتش  استقرار  سابق  اراضی  در 

منطقه یک ایجاد شود.
 »مهماندوست« ادامه می دهد: همچنین 
و  الهیه، نور  قرار است در منطقه 2 پارک 
پارک خطی آسایش تکمیل شود که ادامه 
آفرینش  پارک  تا  منطقه  پل  از  پارک  این 

خواهد بود.
 ۱۰.5 را  بجنورد  سبز  فضای  سرانه  وی 
بــه ســرانــه فضای سبز  اشـــاره  بــا  و  ــالم  اع
این  کند:  اظــهــارمــی  کشور  اســتــانــدارد 
سرانه در کشور بین 7 تا ۱2 و میانگین آن 
9 متر مربع است و نشان می دهد وضعیت 
سبز  فضای  سرانه  با  مقایسه  در  بجنورد 
کشور مطلوب است. البته به گفته وی، با 
سرانه فضای سبز بین المللی که 25 متر 
که  داریم  زیادی  فاصله  هنوز  است  مربع 

برای رسیدن به آن باید تالش کنیم.

نقطه نقطه گزارش از پارک های محله 

 چمن فقر 
در پارک های محله 

مواد الزم

نسیم شیرازی
n.shirazi@khorasannews.com



سنگ کاری متفرقه
وکاشی کاری ترکانلو
 09159876028

همشهری گرامی  به منظور رفع نیازهای روزمره شما تعداد زیادی آگهی در نیازمندی های خراسان شمالی چاپ  می شود از آنجایی که وظیفه این رسانه  اطالع رسانی به منظور سهولت در داد وستد میباشد ،لذا مسئولیتی درباره  محتوای آگهی ندارد 

لطفًا هنگام داد وستد ،با روشهای مقتضی ،اطمینان الزم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید .

گچبری پیش ساخته  
فروش و نصب انواع 

گچبری پیش ساخته 
شامل دور المپی ، ابزار 

سقفی و گلویی ،اپن 
و ستون در طرحهای 

متنوع گچکاری  
گچبری پیش ساخته 

ودستی،نقاشی 
ساختمان،کاغذ 

دیواری  شومینه و 
انواع کفپوش اپوکسی  

فروش انواع کاغذ و 
پوستر دیواری همراه   

  09153840748
مومنی 

 گچبری پاسارگاد 
بجنورد 

آب بندی استخر 

شنا جکوزی پرورش 

ماهی و کشاورزی 

، پشت بام   انبار، 

نمای ساختمان  

با تکنولوژی بر 

پایه نانو 100 

درصدتضمینی با 

ضمانت محصول 

کشور اسپانیا  ضد 

جلبک ،ضد خزه  

ضد قارچ ،آنتی 

باکتریال  مقاومت 

باال وعمر مفید  

مهندس ، یزدانی  

   09159845026

اجرای فنس و سیم 
خاردار ) ساده 
و حلقوی ( در 

سریعترین زمان 
ممکن با دستگاه 

مخصوص صدیقی 
09151864539

خدمات ساختمانی 
کوروش . رفع نم رطوبت 
وتعمیرات کف سرویس 
بهداشتی با نسل جدید 

عایق های :رطوبتی 
,حرارتی,صوتی 

نانو محصول کشور 
اسپانیا. جهت آب 
بندی نمودن انواع 

استخر شنا ،کشاورزی 
و پرورش ماهی، ضد آب 

نمودن بندکشی کف 
سرویسها,تراس,پشت 
بام وسطوح  سرامیک 

موزاییک، نمای 
ساختمان ،برکه ها ،آب 

نماها وآب انبارها با بهره 
گیری ازموادضدآب 

گریز نانویی ضدجلبک 
وخزه ضد شوره  یک بار 

برای همیشه از شرنم 
ورطوبت  راحت شوید   

بامدیریت: کوروش.   
     09159845026

 09919967485

نمایندگی مجاز 
بوتان  پکیج 

آبگرمکن نصب 
-تعمیر  همراه 

   09155841130
دفتر 

 09158871130
امیریه شمالی 
خ نامجو جنب 

حسینیه حاج حجت 

جواد پورعلی  

کناف ایران  فروش مصالح سقف 
کاذب کناف به قیمت درب کارخانه در 

تنها عاملیت فروش خراسان شمالی 
09152480038

 انواع سیمانکاری  
آستر،رویه تگرگی  

در طرح واندازه 
مختلف رنگی 

سیمانکاری 
دور باغات 

وخرده کاربنایی   
 09159845026

استاد کارمحمد 

خرید و 
فروش خودرو   

09159866654

شرکت نرده سازان 

خراسان شمالی اجراو 

طراحی نرده ساختمان 

لوله وقوطی حفاظ 

روی دیوار وجوشکاری  

گاز وغیره تماس 

09157867784عزیزی

خودرو

وام خرید 
موتوسیکلت 
ودوچرخه با 

اقساط 24 الی36 
ماهه بدون پیش  
پرداخت ضامن 

کارمند سود 
18درصد بجنورد 

امام خمینی 
شرقی روبروی خ 

معصومزاده

ابراهیمی 
  32742064

فروش فوری ویالیی 

کلنگی )در مرکز 

شهر( شهید بهشتی 

شمالی بعد از گاراژ 

کالهدوزیان  روبروی 

بانک سپه مرکزی 

کوچه صالح )شهید 

بهشتی 22(    پالک 

490 متراژ 333متر 

مجوز 6 واحد 108 

متری در 3 طبقه سند 

6 دانگ و امتیازات 

کامل کوچه 10متری 

دارای دهنه 15 

متر  دارای وام بافت 

فرسوده  فی متری 2 

میلیون تومان قابل 

معاوضه با ویالیی 

تا 250 میلیون  

  09355763317
             پوشاک ایران 
مدتولید باکیفیت 

ترین لباسها با 
پارچه های ایرانی 

تنوع در رنگ 
قیمت کت شلوار 

115الی350  
شلوار تک از 

25الی 65 پیراهن 
25الی45 کت 

تک 130الی250 
شلوار پسرانه 

کتان35الی45       
       بجنوردمدرس بین 

چهار راه دانش 
اموز و شهید 

فهمیده مغازه  
 9 32249403

رهن واجاره 
آپارتمان واقع در 

بلوار فلسطین 
کوچه انرژی 

پالک4/2طبقه 
اول 130متر  سه 
خواب  آسانسور  
کولر گازی  کاغذ 

دیواری  رهن 
50م اجاره1.2  

 09216029701

فروش پایان کار نیست 
آغاز یک تعهد جدید 
است. گروه مشاورین 
امالک ایران، متفاوت 

ترین دفتر مشاور 
امالک خراسان شمالی 
با جمعی از کارشناسان 

و متخصصان امور 
ملکی، در تمام ساعات 
شبانه روز، آماده ارائه 
خدمات به هم استانی 
ها و همشهریان عزیز 

و گرامی، می باشد. 
اعتماد شما، اعتبار 

و افتخار ماست. 
آدرس: مابین میدان 

فردوسی و میدان 
کارگر، نبش چهارراه 
15 خرداد)چهارراه 

قیام(، پشت سه 
عروسک زرد، جنب 
بانک توسعه تعاون  
 09151862012

افتخار داریم که در 
خدمت مردم خراسان 

شمالی هستیم 
تعمیرات بخاری 

آبگرمکن لوله کشی 
سرد وگرم  جوشکاری 

طراحی نرده راه 
پله لوله قوطی  ولت 
پست راویز کاری  
آدرس ملکش نبش 
سیدالشهدای 10 
 09157867784

پرایدخشک 131 
بفروش میرسد 

 09158870618

۵روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی ورزش          دوشنبه  ۲۲ مهر ۱۳9۸     ۱۵ صفر ۱۴۴۱      شماره ۳۱۱۴

مغروری در لیگ دسته اول

»یوسف مغروری« در لیگ دسته اول فوتبال کشور قضاوت خواهد کرد.به گزارش خبرنگار ما، مغروری در هفته 
هشتم مسابقات دیدار تیم های بادران تهران و آلومینیوم اراک را به عنوان کمک داور قضاوت خواهد کرد.

رقابت پینگ پنگ بازان

علیدخت  شهید  ورزشی  مجموعه  در  آزاد  سنی  رده  در  انفرادی  صورت  به  میز  روی  تنیس  مسابقه  دوره  یک 
بجنورد برگزار شد.مسئول برگزاری این مسابقات به خبرنگار ما گفت: این رقابت ها با حضور 25 بازیکن از 
شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین و مانه و سملقان برگزار شد.سیدی افزود: در پایان این مسابقات 
»رامین خاکشور« و »امید سلیمانی« مقام های اول و دوم را به دست آوردند و »عرفان اکبریان« و »حمیدرضا 
عاملی پور« به طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.وی تصریح کرد: پدیده این دوره از مسابقات، »محمد 
و  کمالی«  »امیرمحمد  با  بازی  در  خودش  گروه  در  توانست  که  بود  بجنوردی  نونهال  بازیکن  جلیلی«  مهدی 

»عماد اکبریان« دو قهرمان نوجوان استان به پیروزی برسد و به عنوان نفر اول به جدول حذفی راه پیدا کند.

پنجمین بازی »اترک«

فردا  در پنجمین هفته لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم اترک بجنورد به مصاف تیم شهرداری همدان خواهد 
رفت.به گزارش خبرنگار ما، این مسابقه ساعت 15 در ورزشگاه 19 مهر بجنورد برگزار خواهد شد.تیم اترک 
تاکنون 4 باخت و یک تساوی داشته است که با یک امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی این لیگ حضور 
تیم  مغلوب  صفر  بر   4 بجنورد  نوین  استقالل  تیم  کشور  امیدهای  فوتبال  یک  دسته  لیگ  در  دارد.همچنین 

مقاومت ساری در ورزشگاه تختی بجنورد شد.

رویدادهای ورزشی       

شیرازی

بــزرگ  علیدخت،  شهید  ورزشـــی  مجموعه   
با  بجنورد،  شهر  داخل  ورزشی  مجموعه  ترین 

کمبودهای مختلفی رو به روست.
البته نباید از کنار این موضوع بگذریم که این 
با قدم های آهسته ای که برای  روزها حداقل 
سردرش برداشته می شود باالخره کمی شبیه 
یک مجموعه ورزشی شده است، البته سردری 
که یک سالی می شود که در حال ساخت است 

و احداث آن خیلی کند پیش می رود.
بحث  آن  از  هم  مجموعه  ایــن  ســازی  محوطه 
هایی است که سال هاست حتی مسئوالن هم 
درباره اش صحبت می کنند ولی اتفاق هیجان 

انگیزی در این خصوص نیفتاده است.
یکی،  طی  مجموعه  ورزشی  های  سالن  البته 
بازسازی  مسئوالن  حمایت  با  اخیر  ســال   2
موضوع  این  از  توان  نمی  که  اند  شده  تعمیر  و 

چشم پوشی کرد.
گوید:  می  جودو  داور  و  مربی  پاکروح«  »بتول 
به نظر من فقط در ورودی مجموعه باید زودتر 
درست شود وگرنه من در این مجموعه مشکل 

دیگری ندیده ام.
رشته  از  یکی  بــرای  را  دخترش  که  ــدی«  »اس
»علیدخت«  شهید  مجموعه  به  ورزشــی  های 
مجموعه  ایــن  به  تــری  مفصل  نگاه  آورد  می 
کلی  نگاه  اگــر  گوید:  می  او  دارد؛  ورزشــی 
داشته  علیدخت  شهید  ورزشــی  مجموعه  به 
باشیم، درمی یابیم که این مجموعه ورزشی از 
نقاط قوت ورزش در شهر بجنورد است، هم از 
نظر مسافت برای ورزشکاران مناسب است و 
هم مجموعه ای از ورزش های مختلف در آن 
در  امــا  ــی  ورزش شهرک  شبیه  که  شــده  جمع 
مقیاس کوچک تر شده و این مهم ترین مزیت 
جای  چند  هر  ــت،  اس ــی  ورزش مجموعه  ایــن 

خالی  آن  در  ورزشــی  های  رشته  از  بسیاری 
است.

وی ادامه می دهد: اما نگاه دقیق تر و جزئی تر 
به این ورزشگاه گویای کم و کاستی هایی نیز 
زیادی  روزهای  که  فردی  عنوان  به  من  است. 
به این مجموعه می روم انتظار بیشتری از یک 
مجموعه ورزشی دارم. اول استانداردهای این 
برای  باید  ورزشی  فضای  یک  است.  مجموعه 
همه افراد عالقه مند به ورزش با هر شرایطی 
این  متاسفانه  اما  باشد  شده  ســازی  مناسب 
دارای  و  خاص  افراد  برای  عنوان  هیچ  به  فضا 
و  طراحی  حرکتی   - جسمی  های  محدودیت 

مناسب سازی نشده است.
وی ادامه می دهد: تنها هیئتی که فرزندم در 
مناسب  برای  اقدامی  تازگی  به  است  عضو  آن 

سازی مسیر رفت و آمد انجام داده است.
وی تصریح می کند: نام این مجموعه، ورزشی 
کمال  و  تمام  رود  می  انتظار  قاعدتًا  پس  است 
متاسفانه  امــا  باشد  ــاران  ــک ورزش اختیار  در 
اداره  اسکان  تازگی  به  و  جوان  خانه  احــداث 
به  مکان  این  در  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
از نظر  گونه ای کارکرد اصلی این مجموعه را 
من مختل کرده است و من آن را نمی پسندم.
سالن  نبودن  تخصصی  کند:  می  اظهار  وی 
سالن  که  ها  رشته  برخی  برای  ورزشــی  های 
در اختیار دارند یک معضل بزرگ دیگر است. 
هم  آن  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم  درباره 
که حرف های بسیاری برای گفتن وجود دارد 
از دغدغه  و نبود سرویس بهداشتی تمیز یکی 
از این مجموعه ورزشی  های افرادی است که 

استفاده می کنند.
نامناسب  ــازی  س کــف  ــود:  ش مــی  ــادآور  یـ وی 
فضای بیرونی مجموعه ورزشی، توجه نداشتن 
طــراحــی  حــتــی  و  مجموعه  ــداز  ــ ان چــشــم  ــه  ب
است  مواردی  دیگر  از  جدید  ورودی  نامناسب 

کمبودهای  یا  ها  نقص  عنوان  به  توانم  می  که 
این مجموعه نام ببرم.

کاراته  ملی  داوران  از  یکی  هدایتی«  »آرزو 
ورزشی  مجموعه  به  هم  زیادی  آمد  و  رفت  که 
ترین  بزرگ  گوید:  می  دارد،  علیدخت  شهید 
مشکل این مجموعه، نداشتن پارکینگ بزرگ 
و  ورود  برای  را  ها  خانواده  که  است  مناسب  و 
کرده  رو  به  رو  مشکل  با  شان  فرزندان  خروج 

است.
وی بیان می کند: مشکل سیستم گرمایشی و 
نبود  مجموعه،  های  سالن  همه  در  سرمایشی 
نورپردازی مناسب و کمبود نیمکت در محوطه 
مشکالتی  از  زباله  سطل  نبود  طــور  همین  و 
نادیده  مجموعه  این  در  من  نظر  به  که  است 

گرفته شده است.
ایجاد  به  نکردن  توجه  کند:  می  تصریح  وی 
فضای سبز زیبا در این مجموعه بزرگ ورزشی 

هم از نگاه من ناراحت کننده است.
»حمیده لنگری« یکی از مربیان بدمینتون نیز 
در  دختران  آمد  و  رفت  گوید:  می  باره  این  در 
در  بدمینتون  سالن  سمت  به  مجموعه  انتهای 
زمستان ها نگران کننده است و این را بارها به 

من گفته اند.
ــس بــهــداشــتــی و  ــروی ــی کــنــد: س وی بــیــان م
سرویس  حداقل  و  ندارد  وجود  تمیز  آبخوری 

سالن بدمینتون بسیار بدبو و کثیف است.
هم  آن  سرمایشی  دهد:سیستم  می  ادامه  وی 

مناسب نیست.
خیلی  و  بدمینتون  سالن  دهــد:  می  ادامــه  او 

دیگر از سالن ها رختکن ندارد.
گوید:  می  نیز  بجنورد  والیبال  مربیان  از  یکی 
شهید  مجموعه ورزشی  کــه  ایــن  بــه  توجه  بــا 
سالن  تنها  والیبال  خانه  خصوص  به  علیدخت 
برنامه  و  مسابقات  است  شهر  مرکز  در  بزرگ 
ــود کــه این  ــزار مــی ش ــرگ ــن ســالــن ب هــا در ای

خوشایند  رشته  این  ورزشــکــاران  بــرای  اصــاًل 
همین  به  افزاید:  می  جعفری«  نیست.»طاهره 
دلیل برای کالس های آموزشی و تمرینات تیم 
با تعطیلی های بسیار زیادی رو به رو می شویم 

و کاری از دست مان برنمی آید.
نیز می گوید:  رئیس هیئت بدمینتون بجنورد 
رشته  بیشتر  فعالیت  مرکز  که  ایــن  وجــود  با 
است  علیدخت  شهید  مجموعه  ورزشــی  های 
متاسفانه همچنان بعد از گذشت چندین سال 

فاقد هر گونه فضای سبز مناسب است.
»مرگانی« می افزاید: تمام افراد جدیدی که با 
این مجموعه  و به  این مجموعه آشنا می شوند 
بزرگ پا می گذارند، در خصوص محل هیئت 
سردرگم  ــود  خ رشته  بــه  مخصوص  سالن  و 
تابلوی  یک  نصب  با  موضوع  این  که  شوند  می 

راهنما قابل حل خواهد بود.
وی ادامه می دهد: نقاط کور و تاریک در این 
از  سرقت  خورد.  می  چشم  به  بسیار  مجموعه 
از  این مکان یکی  نقلیه ورزشکاران در  وسایل 
نصب  و  مناسب  نور  تعبیه  با  و  است  مشکالت 
اتفاقات  و  اتفاق  این  از  نظارتی  های  دوربین 

مشابه پیشگیری خواهد شد.
وی تصریح می کند: وظیفه نگهداری از سالن 
ها و مجموعه بین هیئت استان و هیئت بجنورد 
پاسکاری می شود و اگر متولی مشخص باشد 

مسئولیت پذیری بیشتر خواهد بود.
مجموعه  ورودی  در  دهـــد:  مــی  ادامـــه  وی 
نیست  استفاده  قابل  علتی  هر  به  همچنان 
خیابان  در  ورزشکاران  نقلیه  وسایل  پارک  و 
به  سنگین  های  ترافیک  آمدن  وجود  به  باعث 
می  ورزشــکــاران  حضور  اوج  ساعات  در  ویــژه 
بیان می کند: حضور نگهبان بیشتر  شود.وی 
ها  ساعت  تمام  پوشش  برای  مجموعه  این  در 
امری  ها  سالن  خلوت  هــای  ساعت  ــژه  وی به 

ضروری است.

خسته نباشید به ورزشی ها

 »علیدخت«؛ مجموعه کمبود ها

این فضا به 
هیچ عنوان 
برای افراد 

خاص و دارای 
محدودیت های 

جسمی 
- حرکتی 
طراحی و 

مناسب سازی 
نشده است

خبر ویژه       

»مارال« در یک قدمی تیم ملی
شیرازی - »مارال سهرابی« نونهال کامپوندکار استان به مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت 
مسابقه  گفت:  ما  خبرنگار  به  شمالی  خراسان  کمان  با  تیراندازی  هیئت  شد.سرپرست 
مستعدان برتر کشور در رده سنی نوجوانان و نونهاالن به میزبانی تهران برگزار می شود که 
بعد از برگزاری المپیاد استعدادیابی این رشته مارال سهرابی از استان به این مسابقات دعوت 
شد.حکمت شیردل افزود: 4 نفر اول کوالی و در هر بخش دو نفر به صالحدید مربیان به اردوی 
تیم ملی نونهاالن و نوجوانان دعوت خواهند شد.وی بیان کرد: مارال حدود یک سال و نیم 
است که در این رشته تمرین می کند و در این مدت کوتاه توانسته عملکرد خوبی در مسابقات 

داشته باشد و نظر مربیان و استعدادیاب ها را برای حضور در این رقابت انتخابی جلب کند.



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دوشنبه  ۲۲ مهر ۱۳9۸     ۱۵ صفر ۱۴۴۱      شماره ۳۱۱۴            ۶ سینما و تلویزیون

»خوشبخت« جدیدترین فیلم خود را می سازد
زودی  به    »60 یازده  »آبادان  نام  با  را  خود  سینمایی  ساخته  جدیدترین  خوشبخت«  »مهرداد  ضیغمی- 
مقابل دوربین می برد.مشاور رسانه ای فیلم سینمایی »آبادان یازده 60«  با بیان این که تهیه کنندگی 
فیلم را حسن کالمی بر عهده دارد، خبر از پیش تولید آن داد و به خبرنگار ما اظهارکرد: این فیلم پس 
ترین  تازه  معظمی«  »مهرداد  گفته  رفت.به  خواهد  دوربین  جلوی  زودی  به  تولید  پیش  مراحل  طی  از 
محصول مرکز فیلم و سریال سازمان اوج اثری متفاوت در حوزه دفاع مقدس است که به شروع جنگ 

ایران و عراق خواهد پرداخت.

سحر زکریا

سحر زکریا بازیگر اراکی متولد مهر ۱۳۵۲ با بازی در مجموعه تلویزیونی »در پناه 
دیده  بلور«  جنس  از  »مردی  فیلم  در  بازی  با  او  شد.  بازیگری  دنیای  وارد  تو« 

شد. زکریا روزگاری با بازی در مجموعه های طنز مهران مدیری از بازیگران 
مطرح تلویزیون بود ولی مدت هاست کمتر در جعبه جادو دیده می شود. او 
در  بازی  خصوص  در  را  خود  نهفته  استعدادهای  »پاورچین«  طنز  برنامه  با 
آثاری  در  زکریا  یابد.  دست  محبوبیت  به  توانست  و  داد  بروز  کمدی  نقش 
همچون مرد دو هزار چهره، قهوه تلخ، شوخی کردم و در حاشیه بازی کرده  

است. او در فیلم سینمایی »جانان« هم نقش آفرینی کرده است.

در این شماره، اخبار و نقل قول های مهم سینما و تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.
و  کارگردانی  به  دموکراسی«  با  »سلفی  سینمایی  فیلم  بازیگران  گــروه  به  تیرانداز  سیما  و  تهامی  کــوروش   *

تهیه کنندگی علی عطشانی پیوستند.
* همزمان با آغاز فیلم برداری »مست عشق« به کارگردانی حسن فتحی، همایون شجریان و سهراب پورناظری 
نیز به این پروژه پیوستند. آهنگ ساز »مست عشق« سهراب پورناظری است و همایون شجریان بخش های آوازی 

آن را اجرا خواهد کرد.
*»راسل کرو« برنده اسکار و مشهورترین »گالدیاتور« تاریخ سینما در یک تریلر فراطبیعی در گونه وحشت برای 

استودیوی میرامکس ایفای نقش می کند.
* رابرت فورستر بازیگر فیلم سینمایی »جکی براون« به کارگردانی کوئنتین تارانتینو که نامزد اسکار شده بود، 

در ۷۸ سالگی فوت کرد.

 میز مصاحبه  

 تولد ماه   

  کافه سینما   

خوب، بد، جلف۲

»پیمان  ساخته  اولین  جلف«  بد،  »خــوب،  سینمایی  فیلم 
 ۱6 از  بیشتر  فروشی  به  عمومی  اکــران  در  قاسمخانی« 
میلیارد تومان دست پیدا کرد و مورد استقبال قرار گرفت. 
قاسمخانی با تیم قبلی، »خوب، بد، جلف ۲« را مقابل 
دوربین برد که مراحل فنی را برای اکران عمومی 
طی می کند.در این فیلم که مانند نسخه اول به 
قلم خود قاسمخانی نوشته شده همچون سری 
اول آن پژمان جمشیدی و  سام درخشانی  به 

عنوان بازیگران اصلی ایفای نقش می کنند.

برای  ها  آن  های  نقش  که  داریم  هایی  قهرمان  ضد  تلویزیونی  های  سریال  در  ضیغمی- 

بینندگان جذابیت دارد و در ذهن شان جا خوش کرده است؛ شخصیت هایی که با مرور زمان کهنه 

نمی شوند و گاهی مخاطب با دیدن آن بازیگر در اثری دیگر همان نقش منفی برای او یادآوری می 

بین  در  که  کنیم  می  معرفی  را  تلویزیونی  های  سریال  ضدقهرمان  نقش  چند  مطلب  این  در  شود. 

بینندگان بیشتر معروف شده اند.

شوکت
سریال: نرگس

بازیگر: حسن پورشیرازی
این  و  می ترسیدند  شوکت  از  همه 
هنرپیشه  ــازی  ب و  کــالم  در  قــلــدری 
بود.  شده  جلوه گر  خوبی  به  نقش  این 
ــواده اش  ــان شــوکــت دوســـت داشـــت خ
او  که  کنند  حرکت  مسیری  همان  در 
به  ــرای  ب شخصیت  ایــن  مــی خــواهــد. 
کرسی نشاندن حرفش از هیچ تالشی 
و  پورشیرازی  بازی  نمی کرد.  فروگذار 
شخصیت  این  برای  که  خاصی  ویژگی های 
تبدیل  کرد  پدرخوانده ای  به  را  او  بود،  شده  تعریف 

که همچنان در ذهن ها باقی مانده است.

ناصر
سریال: خط قرمز

بازیگر: شهرام حقیقت دوست
از  بــســیــاری  واجـــد  قــرمــز  نــاصــر در ســریــال خــط  نقش 
مخاطب  بودن با  بد  عین  در  اما  بود  منفی  ویژگی های 
شرایط  قربانی  ناصر،  واقــع  مــی کــرد.در  برقرار  ارتباط 
خانوادگی و تنهایی محضی بود که با آن دست و پنجه نرم 
می کرد، به همین دلیل بسیاری از بینندگان برای او که 
شخصیت های  زندگی  در  بدبختی ها  از  بسیاری  مسبب 

سریال بود، دل می سوزاندند.

مایکل هاشمیان
سریال: گاندو

بازیگر: پیام دهکردی
هاشمیان که به عنوان یک جاسوس معروف در گاندو حضور داشت، این نقش را آن 
قدر شبیه شخصیت واقعی اش ایفا کرد که برای مخاطبان جالب و جذاب بود، به ویژه 
بروز می داد ولی در باطن ماجرای دیگری  از خود  او  در لحن و سادگی ظاهری که 

در جریان بود.

اصغر ُکپک
سریال: خواب و بیدار

بازیگر: مهدی فخیم زاده
قرار  ضدقهرمان ها  گــروه  در  که  است  نقش هایی  ماندگارترین  جزو  ُکپک  اصغر 
با  دارد،  که  ــژه ای  وی حس  و  لحن  بر  عــالوه  بیدار  و  خــواب  در  فخیم زاده  می گیرد. 
چهره اش به نقش اصغر، جان بخشید و او را به یکی از منفور های محبوب تبدیل کرد.

فرشته
سریال: او یک فرشته بود

بازیگر: بهاره افشاری
افشاری در این سریال ابتدا به مخاطب نزدیک شد و بعد 
منفی  کشید.  تصویر  به  را  اش  نقش  واقعی  ذات  کم کم 
آشکار  ادامه  در  و  نبود  مشخص  چندان  اول  از  او  بودن 
جا  لحظه  یک  بیننده  باعث  شد  بودنش،  شیطان  شدن 

بخورد و بعد هم با این وجه از او همراه شود.

فرخ
سریال: پس از باران

بازیگر: رحیم نوروزی
در  و  بود  شده  تلنبار  هم  روی  زخم هایش  و  زخم خورده 
فرخ،  آوار  شد.  خــانــواده اش  سر  بر  او  کینه های  نهایت 
جوانی  سال های  در  به ویژه  او  بود.  واقعی  »بدمن«  یک 
واقعیت  به  بیشتر  و  داشت  جذاب تری  منفی  شخصیت 

نزدیک بود.

ناتاشا
سریال: خواب و بیدار

بازیگر: رویا نونهالی
بــرای  کــه  پوششی  آن  بــا  ناتاشا 

به  مــتــفــاوت  کــمــی  ــان  زمـ آن 
همچنین  و  مــی رســیــد  نــظــر 

ــرای  اجـ در  کــه  ــی  ــارت ــس ج بــا 
ذهن  در  داشــت  رزمــی  حرکات 

مخاطبان ماند. او دقیق بود و 
نقشه هایش ردخور نداشت! 

یک  به  را  او  ویژگی ها  همین 
تبدیل  ــذاب  جـ منفی  شخصیت 

نونهالی  بجای  انتخاب  با  هم  اجرا  در  و   کرد 
باورپذیر از آب درآمد.

  تازه های سینما  

آتقی
سریال: آینه عبرت

بازیگر: جواد گلپایگانی
شخصیت  دیرینه ترین  و  معروف ترین 
آینه  سریال  آتقی  همین  تلویزیون  معتاد 
هنوز  عبرت  آینه  ســریــال  ــت!  اس عبرت 
خاطره انگیز  مردم  از  بسیاری  برای  هم 
را  متفاوتی  شخصیت  خیلی ها  و  اســت 
قامت  و  معتادگونه  لحن  با  گلپایگانی  که 
به  ــود،  ب ــرده  ک خلق  آتقی  ــرای  ب خمیده 

خاطر می آورند.



با حضور دکتر »عزیزی« نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شد؛ 

کلنگ زنی احداث بزرگترین کارگاه کاشی سنتی استان در شیروان 
طــی مــراســمــی بــا حــضــور دکــتــر »عــزیــزی« 
مردم  نماینده  و  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
شیروان در مجلس شورای اسالمی، »یزدان 
صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  کــل  مدیر  پــنــاه« 
امور  معاون  اســتــان،  گردشگری  و  دستی 
عمرانی فرماندار شیروان، بخشدار مرکزی و 
جمعی از مسئوالن شیروانی، کلنگ احداث 
در  استان  سنتی  کاشی  کارگاه  بزرگترین 

شیروان بر زمین زده شد.

نماینده  و  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
مردم شیروان در مجلس شورای اسالمی 
لزوم  بر  تاکید  با  زنی  کلنگ  آیین  در  نیز 
گفت:  سنتی  ــای  ه ــاه  ــارگ ک از  حمایت 
حمایت از فرهنگ و هنر می تواند زمینه 
باشد. پایدار  درآمد  و  اشتغال  ایجاد  ساز 

از  ــار  ب چندین  افـــزود:  ــزی«  ــزی »ع دکتر 
»خادم«  بازدید  آقای  سنتی  کاشی  کارگاه 
قابلیت  وی  که  کــردم  مشاهده  و  داشتم 
حمایت  و  دارد  را  کارگاهشان  گسترش 
از وی داشتیم باعث شد کلنگ  هایی که 
سنتی  کاشی  کارگاه  بزرگترین  احــداث 
شود.وی  زده  زمین  بر  شیروان  در  استان 
ابراز کرد: از تمامی مشاغل و هنرهایی که 
بیشتر  اشتغال  ایجاد  و  گسترش  قابلیت 
حمایت  ویژه  صورت  به  باشند  داشته  را 

خواهیم کرد.

هنرمند و کارآفرین شیروانی که بیش از ۲۵ 
سال در بخش کاشی های سنتی مشغول به 
گفت:  مراسم  این  حاشیه  در  است  فعالیت 
هنر  بــه  خاصی  عالقه  کــه  ــن  ای بــه  توجه  بــا 

ما  استان  که  این  هم  و  داشتم  سنتی  کاشی 
سال  از  داشت،  نیاز  هایی  کارگاه  چنین  به 
روستای  و  شــیــروان  شهرستان  به   ۱۳۹۲
خــادم«  علی  کردم.»سید  مهاجرت  گلیان 
شغل  ایجاد  و  زایی  اشتغال  جهت  به  افزود: 
مجموعه  همکاری  با  گلیان،  روســتــای  در 
فرمانداری شیروان و بخشداری و شوراهای 
در  مکانی  گلیان،  روستای  دهیار  و  اسالمی 

حاشیه روستا برای انجام فعالیت در اختیارم 
تعمیرات  و  بازسازی  از  پس  که  گرفت  قرار 
راه  مــوقــت  صـــورت  بــه  کــارگــاه  ساختمان، 
ایجاد  اشتغال  نفر   ۴ حداقل  برای  و  اندازی 
دریغ  بی  های  حمایت  از  تشکر  با  شــد.وی 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
کارها  پیشرفت  برای  استان  گردشگری  و 
گفت: با توجه به این که کاشی های سنتی 

سفارشات  و  دارد  خوبی  کیفیت  ما  تولید 
حتی  و  اســتــان  خـــارج  و  داخـــل  از  ــادی  زیـ
دکتر  بازدید  پیرو  داشتیم،  کشور  از  خارج 
»عزیزی« نماینده شیروان در مجلس شورای 
اسالمی و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان و معاون صنایع 
مساعد  قول  موقت،  کارگاه  از  وی  دستی 
و  ای  حرفه  کارگاه  احــداث  برای  حمایت  و 

و  پیگیری  با  خدا  شکر  به  که  دادند  بزرگتر 
حمایت این بزرگواران و فرماندار و فرمانده 
مسئوالن  سایر  و  بخشدار  و  شیروان  سپاه 
بزرگترین  زنــی  کلنگ  شاهد  شهرستان، 
روستای  در  استان  سنتی  کاشی  کارگاه 

گلیان  شیروان بودیم.
بسیجی  یک  عنوان  به  که  ایــن  بیان  با  وی 
راه  در  ام  توانسته  کنم  می  افتخار  کوچک 
بر  مبنی  رهبری  مقام  معظم  بیانات  به  عمل 
گام   تولید  رونــق  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
بردارم اظهار کرد: پیش بینی می شود پروژه 
با  رنگ  هفت  سنتی  کاشی  کارگاه  احــداث 
متر   ۸۰۰ و  هــزار   ۳ ساالنه  تولید  ظرفیت 
مربع و اشتغال زایی حداقل ۱۰ نفر مستقیم 
و ۱۵ نفر غیر مستقیم حداکثر طی یک سال 

آینده به بهره برداری برسد.
و  عامل  مدیر  مجموعه  از  تشکر  با  ــادم«  »خ
برای  شیروان  شهرستان  بانک  پست  رییس 
همکاری بسیار خوب در پرداخت تسهیالت 
و  میلیارد   ۷ پروژه  این  اجرای  برای  افــزود: 
از  درصــد   ۶ تسهیالت  ریــال  میلیون   ۳۲۵
و  میلیارد  یک  و  کــرده  دریافت  بانک  پست 
داشته  نقدی  آورده  نیز  ریال  میلیون   ۴۲۵

مجلس  در  شیروان  مردم  نماینده  از  ام.وی 
سپاه  فرمانده  و  فرماندار  اسالمی،  شــورای 
میراث  کل  مدیر  مرکزی،  بخشدار  شیروان، 
و  گــردشــگــری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
بانک  پست  رئیس  و  عامل  مدیر  وی،  معاون 
های  حمایت  که  مسئوالنی  همه  و  شیروان 
کارگاه  ــدازی  انـ راه  ــرای  ب را  الزم  و  کامل 

داشتند تقدیر و تشکر کرد.گزارش ویژه

 جواد حشمتی

شهر قوشخانه در ۵۰ کیلومتری شیروان واقع 
از شمال به کشور ترکمنستان،  شده است که 
لوجلی،  شهر  و  تکمران  دهستان  به  جنوب  از 
سرحد  بخش  جیرستان  دهستان  به  شرق  از 
به  غــرب  از  و  امــیــرخــان  و  زو  روســتــاهــای  و 
پایین  قلعه  ینگه  روستای  و  بجنورد  شهرستان 

منتهی می شود.
پیش از اضافه شدن این سکونتگاه به فهرست 
ینگه  نــام  با  مــحــدوده  ایــن  اســتــان،  شهرهای 
قلعه علیا شناخته می شد که این روستا طبق 
سال  اردیبهشت  در  ــران  وزیـ هیئت  مصوبه 
قوشخانه  شهر  نام  به  و  یافت  ارتقا  شهر  ۹۲به 
نام گذاری و در خرداد سال۹۳ شهرداری این 
نفر  از هزار  اکنون بیش  و هم  افتتاح شد  شهر 

جمعیت دارد.
به  وقت  شهردار  گذشته    اسفند سال  در  ۲۰ 
استانداری  سوی  از  مختلف  مشکالت  دلیل 
اعضای  انتخاب  بــا  ــزاده«  ــالم »غ و  شــد  ــزل  ع
سرپرست  عنوان  به  شهر  این  اسالمی  شورای 

شهرداری انتخاب شد.
تا  تــوانــد  مــی  سرپرستی  حکم  قــانــون  طبق 
از  بیش  اکنون  هم  و  شود  زده  ماه   ۳ حداکثر 
۷ ماه است که از فعالیت سرپرست شهرداری 

معارفه  از  خــبــری  ــا  ام گـــذرد  مــی  قوشخانه 
به  بالتکلیفی  در  شهر  و  نیست  جدید  شهردار 

سر می برد.
این  بــیــان  بــا  قوشخانه  شــهــرونــدان  از  یکی 
در  شهر  ایــن  اجــرایــی  و  عمرانی  فعالیت  که 
می  انجام  اگر  و  اما  با  و  شهرداری  بالتکلیفی 
روز  باید  که  شرایطی  ــد: در  ــزای اف می  ــود،  ش
قوشخانه  شهر  محرومیت  رفع  شاهد  روز  به 
نشدن  تکلیف  تعیین  و  شهردار  نبود  باشیم 
شهرداری، مدیریت شهری را دچار سردرگمی 
کرده است. وی با بیان این که شهر قوشخانه، 
که  است  قوشخانه  بزرگ  و  مرزی  بخش  مرکز 
یا  عبور  محل  این  از  زیادی  روستاهای  اهالی 
این  با  دهد:  می  ادامه  کنند،  می  توقف  آن  در 
وجود  چند ماه است که شهرداری با سرپرست 
معارفه  از  خبری  همچنان  و  شــود  می  اداره 

رسمی شهردار نیست.
با اشاره  نیز  از شهروندان قوشخانه  یکی دیگر 
به این که شهر قوشخانه همزمان با شهر زیارت 
اقدامات  منکر  کند:  می  اظهار  شد  تاسیس 
می  اما  نیستیم  شهرداری  خدماتی  و  عمرانی 
طلبد مسئوالن نگاه ویژه ای به این شهر داشته 

باشند.
وی با بیان این که از آسفالت کوچه های فرعی 
تصریح  نیست،  خبری  بهشتی  شهید  خیابان 

انتخاب  تر شهردار  می کند: باید هرچه سریع 
شود تا شاهد پیشرفت این شهر باشیم.

رئیس شورای اسالمی شهر قوشخانه در گفت 
بیش  گوید:  می  ما  خبرنگار  با  تلفنی  گوی  و 
اعضای  قاطع  اکثریت  رأی  با  است  ماه  دو  از 
استانداری  به  را  شهردار  گزینه  شهر،  شورای 

اعالم   کرده ایم و منتظر پاسخ آن هستیم.
پیگیری  طی  افزاید:  می  سعادتی«  »منصور 
اداری  کــارهــای  ــم   ای داده  انــجــام  کــه  هــایــی 
مربوط به تایید گزینه معرفی شده برای تصدی 

حکم  زودی  و  به  است  شده  انجام  شهرداری 
وی ابالغ می شود.

معرفی  زمان  از  شهرداری  فعالیت  او،  گفته  به 
اقدامات  و  دارد  ادامــه  روال  طبق  سرپرست 

خوبی در این مدت انجام شده است.
این  در  حال  این  با  کند:  می  خاطرنشان  وی 
شهردار  سریع  معرفی  با  دارد  ضرورت  شرایط 
خارج  و  بالتکلیفی  از  قوشخانه  شهر  جدید، 
انجام شود  بلند مدت  برنامه های  کارها طبق 

تا این شهر محروم، محروم تر نشود.

مردم گالیه دارند

شهری بدون شهردار

هم اکنون 
بیش از ۷ماه 

است که 
از فعالیت 

سرپرست 
شهرداری 
قوشخانه 

می گذرد 
اما خبری 
از معارفه 

شهردار جدید 
نیست و شهر 
در بالتکلیفی 
به سر می برد

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

یک مسئول:به تخلف سرپرست خوابگاه رسیدگی خواهد شد

دانش آموز سیلی خورده راهی بیمارستان
سرپرست  سوی  از  خوردن  کتک  پی  در  سملقان  و  مانه  شهرستان  در  روزی  شبانه  مدرسه  آموز  دانش  یک 
خوابگاه راهی بیمارستان شد. به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اظهارات منابع مطلع، در پی ضربات سیلی 
سرپرست یک خوابگاه به یک دانش آموز او دچار سرگیجه شد و با توجه به شرایط پیش آمده مسئوالن خوابگاه 
او را به بیمارستان منتقل کردند. دانش آموز مصدوم پس از مداوا راهی منزل شد. به گفته مدیر آموزش و 
این  بیان  با  همچنین  پور«  »بهمن  ندارد.  خاصی  مشکل  آموز  دانش  این  اکنون  هم  سملقان  و  مانه  پرورش 
که خانواده این دانش آموز از شکایت در این باره صرف نظر کرده اند، اظهارکرد: مطابق مقررات به تخلف 

سرپرست خوابگاه رسیدگی و برخورد الزم انجام خواهد شد.

مطالبه 3 روستا از فرماندار راز و جرگالن

این  فرمانداری  در  حضور  با  جرگالن  و  راز  روستای   ۳ اهالی  و  شوراها  از  تعدادی  گذشته  روز  نجاهی- 
شهرستان خواستار احداث سالن ورزشی در روستاهای شان شدند.به گزارش خبرنگار ما، این مطالبه چند 
روز پس از اختصاص اعتبار برای احداث سالن ورزشی در ۴ روستای امانلی، آدینه قلی، گرکز و اشتوت باال 
از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری بیان شد.در این خصوص زارعی، فرماندار راز و جرگالن به مطالبه 
تعدادی از شوراها و اهالی ۳ روستای داشلی قلعه، تازه قلعه و تنگه ترکمن برای احداث سالن ورزشی اشاره 
کرد و گفت: در صورت تخصیص اعتبار سال آینده بنا بر اولویت ها در تعدادی دیگر از روستاهای این منطقه 

سالن احداث خواهد شد.

یک مسئول خبر داد:

تعلل در تکمیل محور صفی آباد- مشکان

نجفیان- رئیس شورای اسالمی شهر صفی آباد از بهانه گیری پیمانکار پروژه صفی آباد - مشکان برای طلب 
های پیشین و تعلل در تکمیل پروژه شامل زیرسازی و آسفالت آن با وجود اختصاص اعتبار خبر داد.به گفته 
»قیاسی« برای تکمیل این پروژه از سوی وزارت راه و شهرسازی ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده 
است.آن طور  که او گفته است ۳ کیلومتر در حدفاصل نظرآباد تا ابتدای حوزه استحفاظی خراسان شمالی 
منتظر زیرسازی و آسفالت و ۳ کیلومتر دیگر در حدفاصل نظرآباد تا دهنه شور با وجود زیرسازی همچنان در 
انتظار آسفالت است و تمام این مسیر در حوزه خراسان رضوی قرار دارد و در حوزه خراسان شمالی مشکلی 
وجود ندارد.پیش از این، »رحیم زاده« بخشدار بام و صفی آباد از وعده جدید متولیان راه و شهرسازی خراسان 
تا پایان امسال خبر داده بود، این در حالی  رضوی برای تکمیل و بهره برداری از محور صفی آباد - مشکان 

است که فقط آسفالت ۶ کیلومتر از مسیر که عملیات زیرسازی آن انجام شده، باقی مانده است.

فرماندار اعالم کرد:

اتمام 105 پروژه در اسفراین به برکت سفر رهبری
و  پرخیر  سفر  مصوب  شهرستان،  این  به  مربوط  عمرانی  پروژه   ۱۰۵ اتمام  از  اسفراین  فرماندار  نجفیان- 
برکت مقام معظم رهبری خبر داد.»طاهر  رستمی« به تخصیص ۹۹ میلیارد تومان اعتبار برای عملیاتی شدن 
این  پروژه ها اشاره و اظهار کرد: به برکت سفر مقام معظم رهبری به  استان پروژه های عمرانی و زیرساختی 

گوناگونی در بخش های بهداشت و درمان و آموزش و پرورش این شهرستان اجرا شد.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

نجفیان-اسفراین
 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین از برگزاری آیین حافظ خوانی در این شهرستان خبر داد.

بیگی  ایل  شهید  مجتمع  در  حافظ  بزرگداشت  روز  با  همزمان  خوانی  حافظ  مراسم  ارغیانی«  »رضا  گفته  به 
اسفراین برگزار شد که در آن ۱۴ شاعر پیش کسوت و جوان به قرائت اشعار خود و غزل های حافظ پرداختند.
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  اخبار 

شروع  نزدیک  ای  آینده  در  آلبالغ  در  اکتشاف  کار 
بکشد. طول  سال  ــک  دارد ی احتمال  و  شد  خواهد 
فرماندار اسفراین با بیان این مطلب و با اشاره به این 
مطالعات  فرایند  انجام  برای  ایمیدرو  کارشناسان  که 
افزود: موافقت های  اند،  آلبالغ حضور پیدا کرده  در 

گرفته  اکتشاف  بحث  بــرای  ایمیدرو  مدیره  هیئت 
شده است چرا که باید کار اکتشاف را شروع  و میزان 
گفته  بزنند.به  محک  و  کنند  ارزیابی  را  آلبالغ  ذخایر 
و  دارد  اهمیت  ما  برای  آلبالغ  از  محافظت  رستمی، 
سازمان  و  صمت  وزارت  تعاملی  جلسه  صــورت  طی 

دهند  قرار  توجه  مورد  را  مهم  این  باید  زیست  محیط 
محافظت  اکتشاف،  و  مطالعات  فرایند  با  همزمان  و 
یک  آن  در  توفیق  که  شود  دنبال  جدی  طور  به  هم 
دستور  با  کرد:  تصریح  وی  طلبد.  می  را  تعاملی  کار 
استاندار باید کار حفاظت بیش از پیش شود چرا که 
است  یافته  کاهش  مجاز  غیر  های  حفاری  چند  هر 
انجام  پراکنده  ــورت  ص به  مراجعاتی  همچنان  امــا 
مدت  این  در  و  نیست  قبل  البته  مانند  که  شود  می 
کشفیات بسیاری داشتیم.گزارش خبرنگار ما حاکی 
است، پیش از این، »رضازاده« معاون صنایع و معادن 

که  این  به  اشــاره  با  شمالی  خراسان  صمت  سازمان 
شده  گرفته  آلبالغ  معدن  برای  که  تصمیمی  آخرین 
حضور  با  شهریور   ۹ که  ای  جلسه  در  که  است  این 
معاونت  و  ایمیدرو  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  معادن  و  صنایع  امور 
برای  اکتشاف  پروانه  شد  مقرر  شد،  برگزار  تهران  در 
سازمان ایمیدرو صادر شود، گفته بود: با صدور پروانه 
محیط  حفاظت  سازمان  از  استعالم  با  که  اکتشافی 
زیست انجام می شود، ایمیدرو فعالیت اکتشافی خود 

را در این معدن آغاز خواهد کرد.

فرماندار از آینده ای نزدیک خبر داد:

آغاز اکتشاف در آلبالغ

آسیب  منازل  بازسازی  وضعیت  زاده-  آخرین  عوض 
دیده از سیل در شیروان اعالم شد. به گفته رئیس بنیاد 
سیل  از  دیده  آسیب  منزل   ۴۵۸ تمام  شیروان،  مسکن 
بهار امسال در شیروان برای دریافت تسهیالت بازسازی 
به بانک معرفی شده و تاکنون ۱۶۷ نفر با بانک قرارداد 
روستا   ۹۷ شد:  یــادآور  »ابراهیمی«  انــد.  کــرده  منعقد 

در  و  شدند  آسیب  دچار  امسال  فروردین  های  سیل  در 
بازسازی منازل مسکونی این مناطق تاکنون ۱۲ واحد 
 ۱۴۵ همچنین  اند.  شده  کار  پایان  دریافت  به  موفق 
فونداسیون  مرحله  واحد   ۱۰۲ کنی،  پی  مرحله  واحد 
مبلغ  اند.وی  کرده  اجرا  را  اسکلت  مرحله  واحد   ۸۳ و 
ذکر  تومان  میلیون   ۴۰ را  بازسازی  تسهیالت  اعطای 

و  تومان تسهیالت معیشتی  و تصریح کرد: ۱۵ میلیون 
۲۱ میلیون تومان نیز کمک بالعوض به آسیب دیدگان 
از سیل پرداخت شده است که سهمیه شهرستان برای 
دریافت وام معیشتی ۳۶۶ واحد بوده است.وی افزود: 
۸۵۰ تن سیمان نیز به صورت رایگان در مناطق سیل 

زده برای بازسازی واحدها توزیع شده است.

 آخرین وضعیت بازسازی 
 منازل آسیب دیده 
از سیل در شیروان



پلنگ پوست کنده، دامن شکارچی را گرفت 
صدیقی- شکارچی متخلفی که یک قالده توله پلنگ را شکار کرده و پوست آن را کنده بود، دستگیر شد. به 
گفته سرپرست روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، شکارچی متخلف که به شکار 
یک توله پلنگ نادر در منطقه حفاظت شده قرخود مانه و سملقان اقدام کرده بود و قصد فروش پوست آن را 

داشت توسط ماموران اداره کل حفاظت محیط زیست استان دستگیر شد. 
»پهلوان« با بیان این که شکارچی متخلف در حین فروش پوست یک قالده توله پلنگ یک و نیم ساله در منطقه 
شوقان به دام افتاد و به مراجع انتظامی تحویل داده شد، اظهارکرد: طبق قانون شکار و صید جریمه شکار غیر 
مجاز بابت هر قالده پلنگ 800 میلیون ریال است که متهم برای جبران خسارت وارد شده به طبیعت باید به 

محیط زیست پرداخت کند.

بخشی از آب سد شیرین دره رهاسازی می شود

هشدار به ساکنان و مسافران حاشیه رودخانه اترک 
آب  کیفیت  مدیریت  و  پاییزی  های  بارش  از  ناشی  احتمالی  های  سیالب  مهار  برای  سازی  ظرفیت  هدف  با 
مخزن، بخشی از آب سد شیرین دره در مانه وسملقان رها می شود. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
شمالی اعالم کرد: از ساعت 8 دوشنبه )امروز( به مدت 48 ساعت، بخشی از آب سد شیرین دره با دبی 7 متر 
مکعب در ثانیه رها می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان، »مرتضوی« مدیریت حجم 
پایداری سازه  پاییزه و همچنین کنترل ایمنی و  آب ذخیره شده در پشت سد، مدیریت و کنترل سیالب های 
سد را از مهم ترین اهداف رهاسازی آب سد شیرین دره اعالم کرد.بر همین اساس به شهروندان، ساکنان و 
بروز  از  پیشگیری  منظور  به  شود  می  داده  هشدار  و  اعالم  سملقان  و  مانه  در  اترک  رودخانه  حاشیه  مسافران 
حوادث ناخواسته و ناگوار از نزدیک شدن به حاشیه این رودخانه خودداری کنند و رفت و آمد در این مناطق 

طی این ساعات را به حداقل برسانند.

در جلسه شورای شهر بجنورد مطرح شد:

زمان افتتاح کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد شورای شهر
کمیسیون  رئیس  شود.  می  افتتاح  آبان   14 بجنورد  شهر  شورای  اسناد  مرکز  و  تخصصی  کتابخانه  علوی- 
این مطلب در جلسه دیروز شورا اظهارکرد: 14  بیان  با  فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای اسالمی بجنورد 
آبان روز فرهنگ عمومی است و کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد شورای اسالمی شهر بجنورد در آن روز افتتاح 
می شود و همه اسناد آن تهیه و آماده شده است. »امانی« به آماده شدن تفاهم نامه هایی با دانشگاه های بجنورد 
با ریاست دانشگاه ها اشاره کرد. »دلیریان« رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسالمی  و هم اندیشی 
شهر بجنورد هم به فراخوان طراحی پالک معرفی نام آوران و نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی به منظور نصب 
در محل سکونت این افراد و اهدای جایزه نفیس به برترین اثر اشاره کرد که قرار شد این موضوع در کمیسیون 

تلفیق برای یکسان سازی پالک ها با دستگاه های ذی ربط بررسی شود.

اتمام پروژه احداث فضای سبز بولوار آیت ا... »بجنوردی«

سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس  یافت.  اتمام  »بجنوردی«  ا...  آیت  بولوار  سبز  فضای  احداث  پروژه 
با  »بجنوردی«  ا...  آیت  بولوار  احداث  نخست  فاز  افزود:  ما  خبرنگار  به  مطلب  این  بیان  با  بجنورد  شهرداری 
مساحت 3 هزار و 500 متر مربع در سال های گذشته احداث شد. »مهماندوست« گفت: ادامه پروژه پس از 
در  آن  سبز  فضای  احداث  برای  امسال  طی  مترمربع  هزار   4 حدود  مساحت  به  گذاری  جدول  عملیات  اتمام 
دستور کار قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: برای احداث فضای سبز بولوار آیت ا... »بجنوردی« حدود 4 هزار 
و 200 گلدان از انواع گل ها و گیاهان دایمی، فصلی و پوششی استفاده شده است. وی حذف چمن به عنوان 
گیاهی با نیاز آبی باال و جایگزین شدن گیاهان بوته ای و دایمی را از مهم ترین ویژگی های فضای سبز این بولوار 
بر شمرد و افزود: هدف از این کار تغییر الگوی کشت در فضای سبز شهری، کاهش مصرف آب و هزینه های 

حفظ و نگهداری در بجنورد است.

ابالغ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به ثبت احوال

 ایرنا: سامانی، سخنگوی وزارت کشور از ابالغ قانون 

تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
با مردان غیر ایرانی به سازمان ثبت احوال و  ایرانی 

استانداران جهت اجرا خبر داد.

»معزی« معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس 
جمهور شد

 ایسنا: رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی علیرضا 

اطالع رسانی  و  ارتباطات  »معاون  سمت  به  را  معزی 
دفتر رئیس جمهور« منصوب کرد.

از گوشه و کنار 

کهکشان راه شیری، گاز کهکشان های مجاور را می دزدد
که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک  نتایج  ایرنا:   

اقماری  کهکشان های  گــاز  شیری،  راه  کهکشان 
می شود  موجب  و  مـــی دزدد  را  خــود  از  تــر  کوچک 

ستاره ها و سیارات با سرعت بیشتری تشکیل شوند.

تصویب اعمال مدرک تحصیلی باالتر برای فرهنگیان

 تسنیم: جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش  و 

اعمال  گفت:  اسالمی  شــورای  مجلس  تحقیقات 
صحن  در  فرهنگیان  بــرای  باالتر  تحصیلی  مــدرک 

علنی مجلس مصوب شد.

موافقت با انتقال آب خزر به فالت مرکزی

محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  »کالنتری«  فــارس:   

زیست موافقت خود را با اجرای طرح انتقال آب خزر 
به فالت مرکزی اعالم کرد.

دادستان کل کشور خبر داد: انفصال دایم و اخراج ۵ 
نفر از قضات

 میزان: حجت االسالم و المسلمین منتظری، دادستان 

مرکز  دادستان  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  کشور  کل 
استان خراسان رضوی تصریح کرد: روز گذشته )شنبه( 
در محکمه عالی 5 نفر از قضات فاسد را از دستگاه قضایی جدا کردیم 

و انفصال دایم و اخراج شامل حال آن ها شد.

وام 30 میلیونی برای سربازان دارای گواهی نامه 
مهارت شغلی

 ایسنا: سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی 

مهارت  سرباز  هــزار   200 حــدود  امسال  ناجا گفت: 
شغلی را در پادگان ها آموزش خواهند دید و مقرر شد 
پس از برگزاری کارگاه مهارت آموزی برای سربازان و قبولی در این 
دوره آموزشی، برای آن ها یک مهارت نامه که اعتبار بین المللی دارد 
صادر شود و با هماهنگی با بانک ها پس از اتمام خدمت سربازی به 

مشموالن تا سقف 30 میلیون تومان وام داده خواهد شد.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
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اخبار

روی خط سیاست  اخبار استان 

از میان خبرها 

دیروز  عصر  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
)یک شنبه( در دیدار آقای عمران خان، نخست وزیر پاکستان و هیئت 
با  و  دانستند  مردمی  و  عمیق  بسیار  را  پاکستان  و  ایران  روابط  همراه، 
دو  های  همکاری  افزایش  برای  بستر  این  از  استفاده  لزوم  بر  تأکید 
قبل  ها  مدت  از  ایــران  اسالمی  جمهوری  کردند:  خاطرنشان  دولت 
پایان  و  است  کرده  ارائه  یمن  در  جنگ  توقف  برای  ماده ای   4 طرحی 
این جنگ، می تواند تأثیرات مثبتی را در منطقه به دنبال داشته باشد. 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت  به گزارش 
ا... خامنه ای در این دیدار با برشمردن نمونه هایی از ارتباطات عمیقًا 
نزدیک و مردمی دو ملت ایران و پاکستان، تأکید کردند: نگاه جمهوری 
با  و  است  همسایگی  در  برادر  یک  به  نگاه  پاکستان،  به  ایران  اسالمی 
وجود این فرصت بی بدیل، روابط دو کشور باید بسیار گرم تر و بهتر از 
معطل مانده  برنامه های  و  یابد  ارتقا  مرزها  امنیت  و  باشد  موجود  وضع 
تحسین  با  اسالمی  انقالب  رهبر  شــود.  تکمیل  گاز  لوله  خط  مانند 
دغدغه دولت پاکستان در خصوص استقرار صلح و امنیت، منطقه غرب 
آسیا را بسیار حساس و خطیر خواندند و با تأکید بر مراقبت همگان از 
بروز حادثه، از نقش مخرب برخی کشورهای منطقه در حمایت از گروه 
یمن  در  ریزی  خون  و  جنگ  ایجاد  و  سوریه  و  عراق  در  تروریستی  های 
ابراز تأسف کردند و افزودند: ما انگیزه ای برای دشمنی با این کشورها 
آمریکا  خواست  جهت  در  و  هستند  آمریکا  اراده  تحت  ها  آن  اما  نداریم 
جمهوری  گفتند:  ایشان  می کنند.  عمل  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 

اسالمی ایران از مدت ها قبل طرحی 4 ماده ای برای پایان جنگ یمن 
داده است و اگر این جنگ به نحو درستی پایان یابد، می تواند تأثیرات 

مثبتی را در منطقه به دنبال داشته باشد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که جمهوری اسالمی ایران آغازگر 
شروع  کسی  اگر  البته  کردند:  خاطرنشان  است،  نبوده  جنگی  هیچ 
شد.  خواهد  پشیمان  تردید  بدون  باشد،  ایران  مقابل  در  جنگ  کننده 
آقای  آقای روحانی، رئیس جمهور نیز حضور داشت،  این دیدار که  در 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان، ایران و پاکستان را دو کشور برادر 
خواند و گفت: همکاری های تهران و اسالم آباد باید گسترش یابد و ما 
برای روابط روی ایران حساب ویژه ای باز کرده ایم چرا که ایران را یک 

شریک مهم به خصوص در حوزه تجاری تلقی می کنیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه:

 پایان درست جنگ یمن 
تأثیرات مثبتی در منطقه خواهد داشت

سپاه هم در داخل و هم در خارج از کشور دارای عزت است
با حضور حضرت آیت ا...  مراسم ساالنه  دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( صبح دیروز )یک شنبه( 
خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا برگزار شد. فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در این مراسم در ستون »پیامک های این دیدار« 

توسط پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای منتشر شده است که در بخشی از آن آمده است:
 رهبر انقالب گفتند: امروز سپاه بحمدا... هم در داخل، هم در خارج از کشور دارای عزت است. اتفاقًا دشمنان هم به این عزت کمک کردند. 
آمریکایی ها با چهره  خشن و عبوس شان و با رفتار خصمانه ای که با سپاه نشان دادند، عزت سپاه را بیشتر کردند. دشمنان خدا با بندگان خدا 

دشمنی می کنند و این دشمنی، چهره  بندگان خدا را روشن تر و آنان را عزیزتر می کند.
مشروح سخنان مقام معظم رهبری در مراسم ساالنه  دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( در پایگاه های 

اطالع رسانی www.leader.ir و www.khamenei.ir منتشر شده است.

روحانی: هر گونه حسن نیت و کالم طیب، پاسخش هم پاسخ طیب و شایسته خواهد بود
رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی با نخست وزیر پاکستان با اشاره به گفت و گوهای خود با نخست وزیر پاکستان اظهارکرد: در این گفت و گوها 
و  کردیم  بیان  افتاد،  اتفاق  سرخ  دریای  در  نفتکش ایرانی  برای  جمعه  روز  که  حادثه ای  ویژه  به  نفتکش ها  امنیت  خصوص  در  را  خودمان  نگرانی 
سرنخ هایی را که در این زمینه به دست آوردیم به نخست وزیر پاکستان ارائه نمودیم و تأکید کردیم که تحقیقات خود را تا رسیدن به نتیجه نهایی و 
روشن شدن عوامل اصلی حمله به نفتکش ایرانی ادامه خواهیم داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حسن روحانی گفت: همچنین به آقای نخست وزیر تأکید کردیم که هر گونه حسن نیت و کالم طیب، پاسخش هم پاسخ طیب و شایسته 
خواهد بود. همچنین به گزارش ایرنا، نخست وزیر پاکستان با بیان این که ترامپ در سفر نیویورک از من خواست تسهیل کننده دیالوگی میان 
ایران و ایاالت متحده باشم، افزود: دلیل اصلی سفر من و هیئت همراه این بود که نمی خواهیم درگیری جدیدی در این منطقه بروز کند. عمران 
که  نمی کنیم  دریغ   تالشی  هیچ  از  اما  دارد  وجود  حوزه  این  در  سختی هایی  که  دانیم  می  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  با  خبری  نشست  در  خان 

تحریم ها علیه ایران لغو و برجام دوباره توسط تمام اعضای آن امضا شود.
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