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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد:

وضعیت نامطلوب صنعت غذا در استان

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و سهام عدالت استان خبر داد: 

 احتمال افزایش سود سهام عدالت 
به باالتر از 20 درصد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد:

شناسایی 1294 تخلف در حریم رودخانه ها

تارهای شرکت های هرمی در بازار

  رویای یک شبه 
پولدار شدن

و  آمــال  به  پوشاندن  عمل  جامه  و  شدن  پولدار  شبه  یک  رؤیــای  با  افــراد  برخی   
آرزوهای شان، به فعالیت در شرکت های هرمی رو آورده اند؛ شرکت هایی که از 
سال ها قبل سرمایه بسیاری از مردم را بلعیده اند و هنوز هم در حال جمع آوری 

پول و ارز از مردم با وعده سودهای باال هستند...
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 نگاه مدیران به رسانه ها
 باید عادالنه شود

 خداقوتی فرماندار اسفراین 
به برو بچه های »خراسان شمالی« 

 قدم های جدید رسانه ای 
آموزش و پرورش برای دانش آموزان
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 والیبالیست بجنوردی دومین 
مدافع برتر جام جهانی شد
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علوی- مدیرکل آموزش و پرورش استان در دیدار با سردبیر روزنامه 
در  شمالی  خراسان  روزنامه  پررنگ  نقش  به  خراسان  استانی  های 
نهاد  این  تربیتی  و  آموزشی  مطالب  با  آن  گامی  هم  و  استان  توسعه 
اشاره کرد و این رسانه را سندی برای تحول آموزش و پرورش دانست. 
فرسا  طاقت  و  سخت  کــاری  را  ای  رسانه  فعالیت  »سعیدی«  البته 
دانست چنان که فعاالن این عرصه باید به خوبی ذائقه های مخاطبان 
مردم  سالیق  و  نیازها  اســاس  بر  رصــد و  را  ها  آن  را بشناسند،  خود 

مطلب تهیه کنند. 
وی این کار پر مشغله و استرس خواند چنان که فعاالن رسانه مدام در 
استرس هستند مطالبی که منعکس می  کنند چه بازخوردی خواهد 
را کاهش  و مبادا مطلبی منعکس کنند که خوانندگان آن ها  داشت 

دهد.
پویا،  زنده،  ای  روزنامه  شمالی«  »خراسان  کل،  مدیر  این  دیدگاه  از 
فعال و خالق است که به خوبی نیازمندی های هر منطقه را احصا می 

کند و در راستای رفع آن ها گام بر می دارد. 
وی مطالب این روزنامه و تحلیل های سیاسی آن را زبانزد دانست به 
طوری که برخی مطالب آن اغنا می بخشد و نیازمندی ها را در همه 

عرصه ها پیدا می کند.
و  آمــوزش  در  محوری«  آموز  »دانــش  برنامه  باید  دارد  عقیده  که  وی 
بر  باید  ما  های  برنامه  اظهارکرد:  گیرد،  قرار  کار  سرلوحه  پــرورش 
اساس نیازهای دانش آموزان باشد که یکی از نیازهای آن ها مطالعه 
روزنامه است و با تشویق و ترغیب دانش آموزان به روزنامه خوانی، می 
بتوانند  تا  کرد  ترغیب  بیشتر  خوانی  کتاب  و  مطالعه  را به  ها  آن  توان 

اطالعات مورد نیاز و آگاهی بخش را به خوبی دریافت کنند.
تربیتی  های  ساعت  با  منطبق  شمالی  خراسان  روزنامه  او،  گفته  به 
آموزش و پرورش است که در سند تحول این نهاد گنجانده شده است. 
تفکرهای  با  افرادی  آموزان  دانش  بین  امروزه  کرد:  خاطرنشان  وی 

های  ساعت  و  همه  شوند  می  پیدا  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
خراسان  روزنامه  مطالب  که  زمانی  و  است  زمینه  این  در  ما  تربیتی 
شمالی را رصد می کنیم، متوجه می شویم همه ساعت های تربیتی 
اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی،  مطالب  آن  در  و  کند  می  دنبال  را  ما 
و  دارد  وجود  مختلفی  و  متنوع  مهارتی  و  ورزشی  اخالقی،  تربیتی، 
پاسخگوی ذائقه همه است و این روزنامه می تواند کمک حال ما در 
امر تربیت باشد. وی بیان کرد: باید مدیران خود را مجاب کنیم که اگر 
قرار است دانش آموزان را چند ساعتی تربیت کنیم، روزنامه خراسان 

شمالی در این امر مهم می تواند به ما کمک کند.
این  در  هم  استان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  عمومی  روابــط  مدیر 
پرورش  و  آموزش  به  را  شمالی  خراسان  روزنامه  سردبیر  نگاه  دیدار، 
باعث قوت قلب دانست چنان که این نوع نگاه انگیزه قوی تری برای 
روزنامه  وقتی  اظهارکرد:  هجرتی«  »نقی  دهــد.  می  بهتر  کار  ارائــه 
افــرادی  بینیم  می  خوانیم  می  و  زنیم  می  ورق  را  شمالی  خراسان 
هستند که کار ما را رصد رسانه ای می کنند. وی به ماموریت متولیان 

آموزش و پرورش در قالب 6 ساعت آموزشی و تربیتی اشاره کرد که 
همین  بر  مبتنی  شمالی  خراسان  روزنامه  در  شده  منعکس  مطالب 
موارد است و این روزنامه وزین می تواند مکمل فعالیت های آموزش 
و پرورش باشد و به تناسب نوع مخاطب آن را کامل تر کند همچنین 
غیر  خدمت  ضمن  فعالیت  به  تواند  می  فرهنگیان  در  نگاه  تغییر 

محسوس منتج شود.
حجت االسالم »ولی زاده« سردبیر روزنامه های استانی خراسان هم 
در این دیدار به وضعیت رسانه ای استان و مقایسه آن با دیگر استان 
ها پرداخت و از نقش روزنامه خراسان شمالی در توسعه استان سخن 
گفت. وی همچنین به منعکس نشدن اخبار فعالیت های فرهنگیان 
های  فعالیت  اخبار  گفت:  و  کــرد  ــاره  اش ــرورش  پ و  ــوزش  آم توسط 
فرهنگیان به خوبی منعکس نمی شود و این امر از جهات مختلف ظلم 
به آن هاست و خدمات آن ها بر مردم پوشیده می ماند. زمانی که یک 
خبر منفی  از آموزش و پرورش داده می شود در ذهن مردم می ماند و 

تاثیر منفی می گذارد.

تماس بی نتیجه
بارها  بجنورد  همت  کوچه  آسفالت  اصالح  برای 
بوده  نتیجه  بی  اما  ایم  گرفته  تماس  شهرداری  با 

است. دیگر نمی دانیم به کجا مراجعه کنیم.    
کودکان آدامس فروش

های  چهارراه  در  فــروش  آدامــس  کودکان  دیــدن 
جای  باشند،  درس  کالس  سر  باید  که  وقتی  شهر 
تاسف دارد. ای کاش مسئوالن آن ها را شناسایی 

و کاری کنند که بتوانندادامه تحصیل بدهند.   
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سردبیر  دیدار  در  گذشته  روز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مرتضوی- 
این  در  که  کرد  مطرح  را  مختلفی  نکات  خراسان،  استانی  های  روزنامه 
پیگیری  خصوص  در  کارشناسان  و  مسئوالن  از  ا...  آیت  میان  مطالبه 
اهرم  یک  عنوان  به  رسانه  نقش  و  جایگاه  به  پرداختن  رهبری،  منویات 
بیدار و شفاف ساز در کنار  فرمول ها و سرعت گیرهای  کنترل و چشم 

توسعه در استان از مهم ترین آن ها در این دیدار بود.
با  و  پرداخت  رسانه  جایگاه  تبیین  به  دیــدار  این  در  »یعقوبی«  ا...  آیت 
و  برساند  ها  گوش  به  را  اخبار  است  قرار  که  رسانه  واژه  خواندن  مقدس 
با قرار دادن آن ها در برابر چشم همگان برای شفاف سازی گام بردارد، 
آن را سفره ای پربرکت خواند و تصریح کرد: شفاف سازی جامعه دینی 
و روابط حاکمان و مردم، مطالبه گری مردم توسط رسانه از مسئوالن و 
دیگران  تا  است  رسانه  یک  مختلف  زوایای  مسئوالن  برای  کنترل  اهرم 
بدانند اگر کوتاهی و کم کاری کنند چشم بیدار و دوربینی هست تا نظاره 

گر آن ها باشد.
و  نشدند  واگذاشته  خودشان  به  بدانند  باید  مسئوالن  داد:  ادامــه  وی 
دستگاه های ناظر دولتی و مردمی وجود دارد که کارهای آن ها را رصد 
می کند و رسانه از جمله آن هاست. امام جمعه بجنورد در بخش دیگری 
و  پرداخت  پیشگیری  و  پیشرفت  بعد  در  رسانه  جایگاه  به  سخنانش   از 
تصریح کرد: فراهم کردن زمینه توسعه استان، شمارش نیازها، خألها و 

تبیین راهکارها از دیگر رسالت های یک رسانه است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، ضمن توجه به توسعه همه جانبه در 
بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی 
ایجاد فضای توسعه در استان تصریح کرد: شعار توسعه آسان  به منظور 
توسعه  برای  ها  خالقیت  و  ابتکارات  ها،  اندیشه  افکار،  از  باید  اما  است 

استان بهره بگیریم، فرصت ایجاد کنیم و فرصت ها را غنیمت بشمریم.
آیت ا... »یعقوبی« رسانه ها را یک بال توسعه در استان خواند و تصریح 

کرد: مسئوالن استان باید رسانه ها را به درستی تامین کنند زیرا رسانه، 
نه تنها جاده را صاف، بلکه موانع را برطرف می کند.

 او البته توصیه هایی هم به مسئوالن در خصوص رسانه ها کرد و عالوه بر 
ارتباط دو سویه، از آن ها خواست برای دلگرمی و باال بردن قوت رسانه ها 
بودجه ها را درست و عادالنه توزیع کنند و میان رسانه پرکار با رسانه اسم 
داری که فقط چند شماره به استان می آید و رسانه ای که مشتری دارد و 

مردم با آن در ارتباط هستند، به عدالت رفتار کنند.
 وی ادامه داد: عدالت این نیست که همه چیز بالسویه تقسیم شود بلکه 

گاهی مساوات ظلم و از این رو فرق است میان عدالت و مساوات.
از نگاه امام جمعه بجنورد، برای مطرح شدن استان باید برجستگی ها، 
در  مانده  زمین  روی  کارهای  و  شود  تبلیغ  صنعت  و  گردشگری  مواضع 
اختیار رسانه ها قرار بگیرد که پرداختن به ظرفیت های معدنی از جمله 

راهکار های موجود برای توسعه است.
پایدار دانست  را زیرساخت یک توسعه  ا... »یعقوبی« اطالع رسانی  آیت 

و تاکید کرد: تا اطالع رسانی دقیق نباشد نمی توانیم سرمایه گذار را به 
استان جذب کنیم، از این رو توسعه پایدار استان در گرو تقویت رسانه ها، 
بازوان  عنوان  به  ها  رسانه  با  مسئوالن  بیشتر  ارتباط  و  بخشی  تشخیص 
دیگری  بخش  در  اســت. او  استان  توسعه  اهــداف  پیشبرد  در  مسئوالن 
توسعه  محور   3 خصوص   در  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  سخنانش  از 
استان شامل کشاورزی، گردشگری و صنعت پرداخت و از آن ها به عنوان 
رهبری  معظم  مقام  زیبای  نگاه  باید  افــزود:  و  برد  نام  توسعه  کلیدهای 
مسئوالن  توسط  کردند  مطرح  را  توسعه  محورهای  هم  و  توسعه  هم  که 
عملیاتی و رسانه ای شود و متخصصان و کارشناسان در این باره به بحث 

و گفت و گو بنشینند.
وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص این که 
خراسان شمالی می تواند در ردیف 10 استان اول کشور قرار بگیرد، بر 
کار کارشناسی، تحلیل و بررسی ظرفیت ها تاکید کرد و گفت: تاکنون 
گروهی برای  تفسیر این مسئله و ارائه فاکتورهای توسعه تشکیل نشده 

است.
به  سفرشان  در  آقا   حضرت  که  اجتماعی  آسیب   30 به  همچنین  وی 
خراسان شمالی مطرح کردند اشاره کرد و با انتقاد از این که این موارد 
بدون کار کارشناسی مانده است،خطاب به مسئوالن تصریح کرد: شعار 
می  وارد  عمل  میدان  به  وقتی  اما  زنیم   می  زیاد  حرف  و  دهیم  می  زیاد 
وارد  بخواهد  کسی  اگر  که  شود  می  درســت  گیر  سرعت  آن قــدر  شویم 
تحقق  وقت  هیچ  گونه  این  توسعه  بنابراین  شود،  می  خسته  شود  میدان 
پیدا نمی کند.وی اظهار امیدواری کرد: مسئوالن هم شعار خوب دهند 

و هم خوب عمل کنند.
هم  خراسان  استانی  های  روزنامه  زاده«  سردبیر  »ولی  االسالم  حجت 
ها  آن  روی  پیش  مشکالت  و  موانع  ها ،  رسانه  وضعیت  به  دیدار  این  در 

پرداخت و بر ضرورت نگاه توسعه محور مسئوالن تاکید کرد.

 مطالبه متفاوت آیت ا... از مسئوالن
نگاه مدیران به رسانه ها باید عادالنه شود

قدم های جدید رسانه ای آموزش و پرورش برای دانش آموزان

۲  تکریم و معارفه در دانشگاه 
فنی و حرفه ای استان

روز گذشته در مراسمی و با حکم دکتر  محمدی- 
و  فنی  دانشگاه  رئیس  عمران«  صالحی  »ابراهیم 
حرفه ای کشور و با حضور مشاور عالی وی، 4 نفر 
در دانشگاه فنی و حرفه ای استان تکریم و معارفه 
»قربانعلی  دکتر  هــای  تــالش  از  نخست،  شدند؛ 
ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  رئیس  عنوان  به  رســام« 
استان تقدیر و مهندس »شیر محمد برزگر« به عنوان 
همچنین  و  معرفی  دانشگاه  این  جدید  سرپرست 
رئیس  سمت  در  ــزار«  اف همت  »پروین  خدمات  از 
تجلیل  بجنورد  دختران  ای  حرفه  و  فنی  دانشکده 
و »لیال شعبانی« عهده دار سرپرستی این دانشکده 
شد.دکتر »حمید یزدانیان«، مشاور رئیس دانشگاه 
از  انتقاد  با  مراسم  این  در  کشور  ای  حرفه  و  فنی 
و  ها  استان  از  بعضی  در  موجود  اختالفات  برخی 
خوب  نوازی  مهمان  رسم  نیاوردن  جا  به  همچنین 
استان،  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  پیشین  رئیس  از 
خطاب به دو رئیس جدید معارفه شده این دانشگاه 
برای  و  مدیریت  کامال  را  استان  فضای  که  گفت 
ایجاد فضایی آرام تالش کنند.آن طور که وی به آن 
اشاره کرد، چند هزار استاد ایرانی در آمریکا وجود 
دارند و میل به زادگاه خود داشتن، از ویژگی های 
ایرانیان خارج از کشور است.مهندس »شیر محمد 
ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  جدید  سرپرست  برزگر«، 
همه  نظر  از  کنیم  می  تالش  که  گفت  هم  استان 
حرفه  و  فنی  دانشگاه  وی  گفته  کنیم.به  استفاده 
خوبی  رشــد  قبل  هــای  ســال  به  نسبت  استان  ای 
سابق  رئیس  رسام«،  »قربانعلی  است.دکتر  داشته 
این مراسم  دانشگاه فنی و حرفه ای استان هم در 
گزارشی از اقدامات انجام شده در مدت مسئولیت 
خود از جمله پیگیری و تصویب 10 میلیارد ریال از 
محل بودجه توازن استانی سال ۹۸، تجهیز و بهره 
برداری سالن جلسات دانشگاه، آغاز عملیات چمن 
مصنوعی و کفپوش سالن ورزشی دختران، افتتاح 
مهمان سرا، پارکینگ و روشنایی محوطه دانشگاه 
سازمان  با  همکاری  نامه  تفاهم   10 از  بیش  عقد  و 

های مختلف ارائه داد.

راهیابی ۶ اثر به چهاردهمین 
جشنواره تئاتر استان 

تئاتر  جشنواره  چهاردهمین  به  نمایشی  اثــر   6 
پس  مــا،  خبرنگار  گـــزارش  یافت. به  راه  اســتــان 
از  دوره  ــن  ای داوران  هیئت  اعــضــای  بــررســی  از 
جشنواره تشکیل شده از »علیرضا صمدی شادلو«، 
آثــار  ــی«،  ــزدان ی »ابــوالــقــاســم  و  شــاکــری«  »محمد 
داورپناه«،  »محمد  کارگردانی  به  »مارکو«  نمایشی 
محزون«،  »نریمان  کارگردانی  به  گندم«  »هــوای 
نیستانی«  »سعید   کارگردانی  به  زخم«  »بالستیک 
گزارش،  این  اساس  یافت. بر  راه  جشنواره  این  به 
»سعید  کــارگــردانــی  به  ــدم«  ش مزاحم  »ببخشید 
نیستانی«، »سوپ بوقلمون« به کارگردانی »محسن 
کارگردانی  به  شیشه«  جنس  »پلی از  و  بیدوازی« 
»زهره رحیمی« در زمره دیگر آثار راه یافتند به این 
حاکی  ما  خبرنگار  گرفتند.گزارش  قرار  جشنواره 
دو  و  مهمان  بخش  بــرای  »فاخته«  نمایش  اســت، 
نمایش »همیشه همه چیز  یه جور نیست« و »خون و 
ماتیک« در زمره آثار مشروط این جشنواره از سوی 

هیئت داوران اعالم شدند.

والیبالیست بجنوردی 
دومین مدافع برتر جام 

جهانی شد

»علی اصغر مجرد« والیبالیست بجنوردی، دومین 
مدافع برتر رقابت های جام جهانی شد. فدراسیون 
جهانی والیبال در پایان مسابقات، برترین های این 
تنها  مجرد«  اصغر  »علی  که  کــرد  معرفی  را  جــام 
شد  موفق  و  بود  برترین ها  جمع  در  حاضر  ایرانی 
کسب  را  جهانی  جام  برتر  مدافع  دومین  عنوان 
کند. »ایوان ایاکولف« از روسیه بهترین مدافع روی 
تور این مسابقات معرفی شد. »مجرد« همچنین در 
رتبه بیست و سوم بهترین سرویس زن این رقابت ها 
قرار گرفت. »مجرد« در بازی با کانادا هم به عنوان 
تیم  بود.  شده  معرفی  ایران  بازیکن  امتیازآورترین 
دوره  چهاردهمین  پایان  در  ــران  ای والیبال  ملی 
رقابت های جام جهانی با 4 پیروزی، ۷ شکست و 
1۲ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار 
جام جهانی  رقابت های  دوره  چهاردهمین  گرفت. 

والیبال با قهرمانی برزیل خاتمه پیدا کرد.
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      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

فعالیت اکیپ های سیار 
دام پزشکی در روستاهای 

بجنورد
 13 که   ۷065 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رســیــد،  چــاپ  بــه   135۲ آبـــان 
سیار  ــای  ه اکیپ  فعالیت  از   5 صفحه  در 
داده  خبر  بجنورد  روستاهای  در  دامپزشکی 
خبر  »برابر  خوانیم:  می  مطلب  این  در  است. 
سطح  در   5۲ مــاه  مهر  یکماهه  طی  واصله 
بجنورد  شهرستان  روستای  هفت  و  یکصد 
شهرستان  ایــن  دامپزشکی  سیار  اکیپهای 
فعالیتهائی داشته اند.« در مطلبی در صفحه 
۲ آمده است: »بنا باظهار سخنگوی اداره کل 
افزایش  طرح  اجرای  در  خراسان  کشاورزی 
مقدار   53  -5۲ زراعی  سال  در  گندم  تولید 
40۲3115 کیلوگرم گندمهای بذری که از 
طرف اداره کل کشاورزی خراسان خریداری 
طرح  مجری  طریق  از  بوجاری  از  پس  گردید 
افزایش تولید گندم بین کشتکاران در سطح 

استان توزیع شده است.«

اخبار  حرف مردم    

خرب 

اخبار

علوی- وضعیت مطلوبی در بحث صنعت غذا در استان 
وجود ندارد. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
خبری  نشست  در  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
اگر  افزود:  شد،  برگزار  غذا  جهانی  روز  مناسبت  به  که 
تعداد  به  شهری  در  غذایی  صنعت  های  کارخانه  تعداد 
انگشتان دست یا کمتر باشد نشان می دهد همه عوامل 

باید قدم های اساسی در این زمینه بردارند.
امنیت  و  سالمت  کمیته  پیگیری  به  »یوسفی«  دکتر 
غذایی استان در بحث سالمت مواد غذایی اشاره کرد 
و گفت: اکنون سالمت شیر و نان در اولویت این کمیته 
دهی  سامان  شدن  مصوب  به  اشاره  با  وی  دارد.  قرار 
اظهارکرد:  استان  در  ای  فله  شیر  آوری  جمع  مراکز 

دریافت  را  الزم  مجوزهای  مراکز  برخی  اساس  این  بر 
شیری  و  کرد  خواهیم  تقویت  را  ها  آن  ما  که  اند  کرده 
باشد.مدیر  دار  شناسنامه  باید  کنند  می  استفاده  که 
دانشگاه  بهداشتی  و  آرایشی  موادغذایی،  بر  نظارت 
علوم پزشکی هم در این جلسه به فعالیت 53 کارخانه 
آرایشی، سیلوی ذخیره  تولید موادغذایی، آشامیدنی، 
گندم و سردخانه محصوالت غذایی اشاره کرد و گفت: 
می  کم فعالیت  ظرفیت  با  ها  کارخانه  ایــن  از  برخی 
کنند. وی تعداد کارگاه های فعال را ۷3 واحد ذکر کرد 
و افزود: 30 تا 40 کارگاه تعطیل هستند. وی با اشاره 
کرد:  بیان  امسال  طی  معاونت  این  ماهه   6 عملکرد  به 
طی این مدت 34۲ مورد بازرسی انجام شد که 1۷۹ 

مورد در سطح عرضه بوده و  ۲1 مورد از آن ها با توجه 
به تخلفات انجام شده به تعزیرات حکومتی معرفی شده 
است و 15 تن و ۸61 کیلو گرم مواد غذایی و آرایشی 
ریال  میلیون   600 و  میلیارد  یک  ارزش  به  معدومی 
پروانه واحد تولیدی  این مدت 4  داشتیم همچنین در 
 ۲00 کرد:  خاطرنشان  زاده«  »براتی  دکتر  شد.  ابطال 
به  و بهداشتی تحت نظارت هستند. وی  آرایشی  مرکز 
نظارت طرح پایش در سطح عرضه هم اشاره کرد و گفت: 
این کار شامل پایش محصوالت تراریخته وارداتی، غنی 
و  باغی  و  زراعی  ۲0محصول  ماهانه  لیبل،  آرد،  سازی 
... می شود. وی یکی از دغدغه های کنونی این بخش 
به  سنی  های  گروه  همه  بین  D  در  ویتامین  کمبود  را 
دلیل تغییر سبک زندگی دانست و گفت: اکنون بحث 
غنی سازی ویتامین D در برخی موادغذایی مانند شیر 
آغاز شده است. وی به افزایش عرضه محصوالت تقلبی 
و قاچاق در جامعه به دلیل مشکالت اقتصادی کنونی 

اشاره کرد و گفت: این امر باعث تهدید سالمت عمومی 
جامعه می شود و نیاز است در این زمینه فرهنگ سازی 
عمومی تقویت شود. به گفته وی، کمیته تخصصی غذا 
با همکاری 16 دستگاه نظارتی تشکیل شده است که 
بحث پیگیری شیر، نان و محصوالت فله ای را به صورت 
تخصصی دنبال می کند و در کارگروه سالمت و امنیت 
»براتی  است.دکتر  بوده  خوبی  مصوبات  پیگیر  غذایی 
زاده« بیان کرد:  بیماری های قلبی-عروقی، سرطان و 
غیر واگیر رشد چشمگیری داشته اند به طوری که ۲۷ 
به  درصد جمعیت کشور فشارخون دارند و ۲3 درصد 
وی  است.  نیاز  جدی  توجه  به  که  هستند  مبتال  چاقی 
استاندارد  حد  از  بیش  را  مــردم  شکر  و  نمک  مصرف 
اعالم کرد. وی با اشاره به این که 3 محصول  کلزا، سویا 
و ذرت وارداتی هستند، اضافه کرد: طبق دستورالعمل 
این  از  که  تولیدی  واحدهای  همه  محصول  سازمان، 
دانه ها روغن گیری می کنند باید آزمایش و روی روغن 

انجام  به  وی  شود.  قید  تراریخته  عنوان  وارداتــی  های 
و  اشاره  زنانه  های  آرایشگاه  در  زیبایی  خدمات  برخی 
ها  آرایشگاه  از  بعضی  در  غیرمجاز  خدمات  کرد:  ذکر 
ارائه می شود در حالی که باید در مراکز مجاز با نظارت 
در  داد:  ادامــه  وی  شــود.  انجام  متولی  های  دستگاه 
و...   درمانی  ماساژ  تاتو،  بجنورد  های  آرایشگاه  برخی 
انجام می شود و دستگاه ها و مواد اولیه آن ها غیر مجاز 
خصوص  به  عمومی  سالمت  تهدید  عنوان  به  و  است 
وی  شود.  می  محسوب  هپاتیت  و  ایدز  انتقال  بحث  در 
ویژه  به  مردم  سالمت  برای  زیادی  های  دغدغه  افزود: 
و  داریــم  نشان  و  نام  بی  ای و  فله  محصوالت  بحث  در 
آمادگی  اعالم  تولیدی  واحدهای  همه  راستا  این  در 
مردم  اختیار  در  مناسبی  قیمت  با  را  شیر  که  اند  کرده 
بگذارند و آن هایی که تمایل دارند شیر محلی استفاده 
کنند، مراکزی ایجاد کنیم که تحت نظارت باشند. وی 
نیست  برخورد  و  آوری  جمع  ما  بحث  کرد:  خاطرنشان 

بلکه می خواهیم مردم بدانند شیر از کجا آمده و در چه 
بر  تولید شده است. مدیر نظارت  و  شرایطی نگهداری 
مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
استان به آمار باالی شیوع تب مالت اشاره کرد و گفت: 
در یک نمونه برداری از شیر فله ای 300 برابر حد مجاز 
آن  بر  عــالوه  زاســت  سرطان  که  داشــت  کپک  آلودگی 
خامه شیر گرفته و به آن افزودنی های غیر مجاز مانند 

پالم اضافه می شود.
نوع  بهترین  اظهارکرد:  هم  نــان  سالمت  ــاره  درب وی 
رفع  برای  و  باالیی  غذایی  ارزش  که  است  سنگک  نان 
بیماری های عصبی، پوستی و یبوست تاثیر زیادی دارد 
و در صدد سامان دهی آن هستیم و زمینه آن در حال 
سالمت  جامع  سند  تصویب  از  وی  است.  شدن  فراهم 
این  استان هم خبر داد و گفت: وظایف دستگاه ها در 
اجرایی  های  دستگاه  با  ای  نامه  تفاهم  و  مشخص  باره 

منعقد و قرار شده است اجرا شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد:

وضعیت نامطلوب صنعت غذا در استان
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد:

شناسایی ۱۲94 تخلف در حریم رودخانه ها

بستر  و  حریم  در  تخلف  ــورد  م  1294
رودخانه های خراسان شمالی شناسایی 

شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به 
با  امسال  ماه   6 طی  افــزود:  ما  خبرنگار 
 914 تخلف، برای  تعداد  این  شناسایی 

مورد اخطاریه صادر شد.
یاد  مــدت  در  گفت:  مرتضوی«  »عقیل 
شده بیش از 110 میلیارد تومان اعتبار 
برای مدیریت منابع آب خراسان شمالی 
ــن در حــالــی اســـت که  ــد ای تــصــویــب ش
محل  از  هم  تومان  میلیارد   75 از  بیش 
اعتبارات مصوب سال مالی گذشته برای 
آب  منابع  مدیریت  و  عمرانی  های  طرح 

استان هزینه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از 
29 هکتار از بستر رودخانه ها آزادسازی 

و  هــا  مسیل  از  کیلومتر   27 از  بیش  و 
بازگشایی  و  الیروبی  مهم  های  رودخانه 

شده است.
وی تصریح کرد: با انسداد 37 حلقه چاه 
برداشت  اضافه  از  جلوگیری  و  غیرمجاز 
و  میلیون   8 از  بیش  چــاه،  حلقه   157
جویی  صرفه  آب  مکعب  متر  هزار   450

شد.
وی اضافه کرد: طی نیمه نخست امسال، 
آب  مکعب  متر  میلیون   255 از  بیش 
 216 از  بیش  و  اســتــان  ســدهــای  وارد 
میلیون متر مکعب آب با اهداف مختلف 
مدیریت  و  صنعت  شــرب،  ــاورزی،  ــش ک
مخازن  از  بهاره  های  سیالب  کنترل  و 

سدهای استان رهاسازی شده است.
در  استان  سدهای  مخازن  افــزود:  وی 
مجموع توان ذخیره سازی بیش از  234 

میلیون متر مکعب آب را دارد.

       از میان خرب ها 

       گفت و گو 

شیری

 برخی افراد با رؤیای یک شبه پولدار شدن 
و جامه عمل پوشاندن به آمال و آرزوهای 
هرمی  های  شرکت  در  فعالیت  به  شان، 
ها  سال  از  که  هایی  شرکت  اند؛  آورده  رو 
قبل سرمایه بسیاری از مردم را بلعیده اند 
و هنوز هم در حال جمع آوری پول و ارز از 

مردم با وعده سودهای باال هستند.
به گفته برخی کارشناسان، افراد تحصیل 
ها  شرکت  این  اعضای  عمده  بخش  کرده 
به  که  افــراد  دهند.برخی  می  تشکیل  را 
هستند،  پردرآمد  و  امن  بازارهای  دنبال 
رو  مسکن  بــازار  به  طال  بــازار  نوسانات  با 
به  اکنون  بازار  این  رکود  از  پس  و  آوردند 
ضمن  هستند  کوین  بیت  و  بورس  دنبال 
این که در این میان عده ای هم در شرکت 
های هرمی همچون یونیک فاینانس عضو 
و  برند  می  سود  اندکی  عده  و  شوند  می 

افراد بیشتری متضرر می شوند.
در این میان یکی از بازاریانی که به گفته 
خودش هر روز چند نفر برای جذب افراد 
به این شرکت ها به طور حضوری مراجعه 
می کنند، می افزاید: با این که زیرشاخه 
های این شرکت ها را دستگیر می کنند 
اما هنوز هم برخی افراد فعالیت دارند و 
افرادی  و  داران  سرمایه  سراغ  به  روز  هر 
که توان مالی باالیی دارند می روند تا از 
کسب  بیشتری  سود  بتوانند  طریق  این 

کنند.
رو آوردن افراد مختلف از جمله بعضی از 

معضلی  سمت  این  به  ها  کرده  تحصیل 
است  کشور  از  ارز  و  سرمایه  خروج  برای 
زیرا ابتدا افراد هزار دالر سرمایه گذاری 
می کنند تا ماهانه 60 دالر سود دریافت 
یک  قــراردادهــا  که  جایی  آن  از  و  کنند 
انــدک  تــعــدادی  از  غیر  بــه  ــت،  اس ساله 
نمی  سود  هم  ماه  یک  حتی  اعضا  عمده 
سرشاخه  عمدتًا  و  کنند  دریافت  توانند 
سرمایه  و  کنند  مــی  فــرار  اصلی  ــای  ه
این بخش متضرر می شوند،  گذاران در 
با  این در حالی است که اعضای خود را 
سرمایه  برای  بیشتر  سودهای  پرداخت 

گذاری اغوا می کنند.

شرکت  بخش،  این  در  مطلع  یک  گفته  به 
و  پایه  فاینانس  یونیک  همچون  هایی 
به  بتوانند  که  این  برای  و  ندارند  اساسی 
دهند  ادامه  کشور  داخل  در  خود  فعالیت 
آفریقایی  کشورهای  در  را  شان  شرکت 
شعبه  هم  لندن  در  حتی  و  کنند  می  ثبت 
دوم دارند که تنها با 30 دالر شرکت شان 
را راه اندازی کرده اند و با ترفند پرداخت 
سودهای باال در وانفسای اقتصاد ضعیف 
از  را  ارز  و  خالی  را  مــردم  جیب  جامعه، 

کشور خارج می کنند.
گفته می شود این شرکت ها برای داشتن 
اعتبار بیشتر و راحت تر خالی کردن جیب 

سود  مدتی  تا  اعضا  از  تعدادی  به  مــردم، 
که  اعضا  این  از  یکی  کنند.  می  پرداخت 
این محل  از  و  به گفته خودش سود کرده 
را  ازدواجــش  های  هزینه  است  توانسته 
می  که  این  با  افزاید:  می  کند،  پرداخت 
غیرمجاز  شرکت  ایــن  فعالیت  دانستم 
است اما این ریسک را پذیرفتم و هزار دالر 

سرمایه گذاری و سود کردم.
این عضو  خودش باور دارد که این شرکت 

ها دیر آمده اند و می خواهند زود بروند.
با  بجنورد  دادستان  معاون  میان  این  در 
وجود  ها  شرکت  گونه  این  که  این  بیان 
مجازی  فضای  در  فقط  و  ندارند  خارجی 

فعالیت دارند، می افزاید: عده ای بدون 
یک  منظور  به  فقط  ناآگاهانه  و  بررسی 
شرکت  گونه  ایــن  در  شــدن  پولدار  شبه 
می  مواجه  مشکالتی  با  گاهی  و  عضو  ها 

شوند.
که  جایی  آن  از  ــد:  ــزای اف مــی  »عــبــاســی« 
کشور  از  خارج  در  ها  این  های  سرشاخه 
هستند سال گذشته یک پرونده و امسال 
هم یک پرونده برای زیرشاخه های آن ها 
تشکیل شد که در هر پرونده 3 نفر درگیر 

هستند.
بازاریابی  اگر  کند:  می  خاطرنشان  وی 
وقتی  اما  نــدارد  ــرادی  ای باشد  ای  شبکه 
کاالیی جابه جا نشود و درآمدزایی فقط با 

عضوگیری باشد جرم است.
این  در  درآمدزایی  روش  ترین  راحت  وی 
گونه فعالیت ها را نوعی قمار قلمداد می 
شرکت  این  عمدتا  دهد:  می  ادامه  و  کند 
وعده  به  عضو،  جــذب  ــرای  ب ابتدا  در  ها 
ــد  ــان عمل و بــه تــدریــج کــه درآم ــای ش ه
حاصل  سودهای  کنند  می  کسب  باالیی 
ناپدید  و  کنند  نمی  پرداخت  اعضا  به  را 

می شوند.
در  مشابه  هرمی  های  شرکت  او،  گفته  به 
استان هستند که از طریق فضای مجازی 

فعالیت می کنند.
از  جلوگیری  بــرای  کند:  می  تصریح  وی 
ضرر و زیان احتمالی، درخواست می کنیم 
در صــورتــی کــه شــهــرونــدان عــوامــل این 
تا  شرکت ها را می شناسند معرفی کنند 

با آن ها برخورد الزم انجام شود.

تارهای شرکت های هرمی در بازار

 رویای یک شبه پولدار شدن

شرکت هایی 
همچون یونیک 
فاینانس پایه و 
اساسی ندارند 

و برای این 
که بتوانند به 
فعالیت خود 

در داخل کشور 
ادامه دهند 

شرکت شان را 
در کشورهای 
آفریقایی ثبت 

می کنند

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و سهام عدالت استان خبر داد: 

 احتمال افزایش سود سهام عدالت به باالتر
 از ۲0 درصد

شیری- احتمال دارد سود سهام عدالت 
به باالتر از 20 درصد افزایش یابد.

و  ــذاری  گـ سرمایه  شــرکــت  مدیرعامل 
بیان  با  شمالی  خراسان  عدالت  سهام 
بیشتر  افــزود:  ما  خبرنگار  به  مطلب  این 
ها  آن  در  عدالت  سهام  که  هایی  شرکت 
و  گرفته  را  شان  مجامع  االن  دارد  سهم 
اساس  این  بر  که  اند  کرده  سود  تقسیم 
با  مقایسه  در  عدالت  سهام  سود  میزان 
از  و  دارد  افزایش  درصد   20  ،96 سال 
هنوز  ها  شرکت  از  تعدادی  که  جایی  آن 
را  شان  مجامع  و  دارنــد  قانونی  فرصت 
نگرفته اند با تقسیم سود آن ها، احتمال 
 20 از  عدالت  سهام  ســود  میزان  دارد 

درصد باالتر باشد.
برآوردهای  با  گفت:  قربانی«  »ابراهیم 
عدالت  سهام  که  افــرادی  شــده،  انجام 
سودشان  است،  تومان  هزار   500 شان 
یک  سهام  که  افـــرادی  و  هــزار   110 به 
به 200  تومانی دارند سودشان  میلیون 
همچنین  ــد.وی  ــ رس مــی  ــومــان  ت ــزار  هـ

داده  مجلس  به  ای  الیحه  دولت  افــزود: 
به  عــدالــت  سهام  آن  بــراســاس  و  ــت  اس
با  که  شود  می  سازی  دولتی  مجدد  طور 
و اهداف سهام عدالت  قوانین اصل 44 
باید  که  این  بیان  با  نیست.وی  سازگار 
شــان  مــصــوبــه  ــر  ب مجلس  نــمــایــنــدگــان 
بر  ــرد:  ک اظهار  باشند،  داشته  نظارت 
همین اساس 18 مهر امسال همایشی با 
حضور مدیران سهام عدالت، نمایندگان 
مجلس و رئیس فراکسیون تعاون برگزار 
دستورالعمل ها  و  قوانین  ــرای  اج بر  و 
و  تأکید  عدالت  سهام  طرح  خصوص  در 

دولت را به اجرای آن ها ملزم کردند.
با توجه به این که شرایط  وی ادامه داد: 
ایجاد  عدالت  سهام  برای  را  ای  پیچیده 
و  نشد  اجرایی  طرح  این  قوانین  کردند، 
هایی  سازی  شفاف  زودی  به  امیدواریم 
اجــرای  و  ســود  هــا،  توزیع  واگـــذاری  در 
در  داران  تا سهام  گیرد  صــورت  قوانین 
سود  و  کنند  حرکت  خود  قانونی  کانال 

بیشتری برای آن ها داشته باشد.

      خرب 

دلیل  به  صنعتی  واحدهای  در  تولید  شیری- 
واردات  بخش  در  مشکالت  و  ارز  نرخ  نوسان 

مواد اولیه به استراتژی روشن نیاز دارد.
شمالی  خراسان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
عملکرد  و  صنعت  بخش  مشکالت  به  اشــاره  با 
با  گــو  و  گفت  در  تــولــیــدی  ــای  ــده واح پایین 

روشنی  استراتژی  وقتی  تا  افــزود:  ما  خبرنگار 
ریزی  برنامه  باشد،  نداشته  وجود  صنایع  برای 
ــان«  ــدری ــی داد.»ح انــجــام  تــوان  نمی  مناسبی 
اولیه  مــواد  کمبود  با  صنعت  یک  وقتی  گفت: 
نایاب  بازار  در  تولیدی  کاالی  شود،  می  مواجه 
شود. می  آن  قیمت  تدریجی  افزایش  باعث  و 

وی اضافه کرد: طی سال های اخیر با افزایش 
از  که  اولیه  مواد  بخش  در  ارز  نرخ  توجه  قابل 
مواجه  مشکل  با  شود  می  تأمین  واردات  محل 
محصول  کمبود  باعث  موضوع  همین  و  شدیم 
قیمت  کاهش  ــرد:  ک اظهار  شــد.وی  بــازار  در 
بازارهای جهانی  اولیه برخی تولیدات در  مواد 

طوری  به  است  شده  واحدها  تولید  رونق  باعث 
اولیه  مواد  تأمین  زمینه  در  مشکلی  گاهی  که 
ارز  نرخ  افزایش  با  داد:  ادامه  نــدارد.وی  وجود 
واحدهای  گردش  در  سرمایه  گذشته،  سال  در 
تولیدی حتی به کمتر از یک سوم کاهش یافت 
و اکنون توان تولید واحدها در حدی نیست که 

بتوانند حتی بدهی های بانکی شان را پرداخت 
کنند.وی خاطرنشان کرد: تحریم ها و نوسانات 
نرخ ارز در سال گذشته نفس تولیدکنندگان را 
گرفت به طوری که عمده تولیدکنندگان اموال 
فعالیت  به  بتوانند  تا  فروختند  را  شان  شخصی 

شان ادامه دهند.  

نیاز صنایع به استراتژی روشن 

تزیینی



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی چهارشنبه  ۲4 مهر ۱۳9۸     ۱۷ صفر ۱44۱      شماره ۳۱۱۶            ۴ ۵اجتامعی اجتامعی          چهارشنبه  ۲4 مهر ۱۳9۸     ۱۷ صفر ۱44۱      شماره ۳۱۱۶

دسر مگنولیا

می  مخلوط  را  نشاسته  و  شکر  مرغ،  تخم  شیر،  قابلمه  داخل  طرز تهیه  
و مرتب هم می زنیم، وقتی  را  روی حرارت می گذاریم  آن  کنیم و هم می زنیم. 
روی  از  را  آن  زدیم  هم  که  این  از  بعد  و  کنیم  می  اضافه  را  خامه  و  وانیل  کره،  شد  غلیظ 
حرارت برمی داریم.مواد را به دو قسمت تقسیم و به یک قسمت شکالت چیپسی یا شکالت خرد 

شده اضافه می کنیم و هم می زنیم تا شکالت حل شود.
مایه  از  بعد  و  ساده  مایه  از  آن  روی  و  گذاریم  می  سرو  ظرف  در  و  زنیم  می  شیر  در  را  بیسکویت   

شکالتی می ریزیم و آن را با شکالت رنده شده تزیین می کنیم.

لیتر، زرده تخم مرغ 2 عدد، شکر  مواد الزم  شیر یک 
از  کمتر  نمک  قاشق غذاخوری،  نشاسته 5  لیوان،  ریز یک 
یک  قاشق چای خوری، کره یک  قاشق غذاخوری، خامه 
)صبحانه( یک پاکت، وانیل ترک یک بسته، شکالت شیری یا 
تیره 160 گرم، بیسکویت به میزان الزم، بیسکویت شکالتی 

لیدی فینگر یا کیک و بیسکویت به میزان دلخواه.

علوی- خوانندگان عزیز روزنامه خراسان شمالی می توانند سواالت حقوقی خود را طی تماس با دفتر روزنامه 
ا... داوری« وکیل پایه یک  مطرح کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم. در این شماره »نبی 

دادگستری به سوال یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.

خوردن صبحانه و افزایش عملکرد مغز
با خوردن  افزایش عملکرد مغز می شود. کودکانی که  باعث  خوردن صبحانه  گروه اجتماعی- 
صبحانه روانه مدرسه می شوند مشکالت رفتاری کمتری دارند. آن گروه از کودکانی که صبحانه 
نمی خورند بیش فعالی دارند و با  دانش آموزان دیگر به راحتی کنار نمی آیند. وقتی کودک گرسنه 
او روی دروس و در کل، میزان یادگیری اش به  یابد و تمرکز  انرژی بدنش کاهش می  می شود، 
یادگیری  و  کردن  فکر  برای  کافی  نیروی  بدن  انرژی،  افت  دنبال  به  می کند.  افت  شدت 
مواد  صبحانه،  می کند.  خستگی  احساس  سرعت  به  کــودک  و  داشــت  نخواهد 
از  سالم تری  انتخاب های  و  می کند  فراهم  کودک  رشد  برای  را  الزم  مغذی 
او قرار می دهد. خوردن صبحانه خوب و مغذی  را پیش روی  مواد غذایی 
تعادل حفظ می کند.  را در حد  و وزن  به کاهش نمایه توده بدنی کمک 
خالی ماندن شکم در طول روز ممکن است کودکان را در معرض ابتال 
به بیماری های گوارشی قرار دهد. صبحانه به طور کلی مهم ترین وعده 
غذایی محسوب می شود و نه تنها مواد مغذی مورد نیاز بدن در طول 
روز از قبیل پروتئین ها، فیبر، کلسیم و کربوهیدرات را تامین می کند 
بهبود  باالیی  بسیار  حد  تا  نیز  را  دانــش آمــوزان  درســی  عملکرد  بلکه 
می بخشد. بررسی ها نشان می دهد صبحانه خوردن عملکرد شناختی و 
نمرات امتحانی دانش آموزان را به خصوص در کودکان کم سن و سال تا 

حد زیادی باال می برد.
مطالعات نشان می دهد کودکانی که پیش از رفتن به مدرسه صبحانه می خورند، 
ریاضی  درس  در  می شوند،  مدرسه  راهی  نخورده  صبحانه  که  دانش آموزانی  به  نسبت 

موفق تر هستند و نمرات باالتری کسب می کنند و کمتر از بقیه در کالس ها غیبت می کنند.
دانش آموزانی که صبحانه متعادل و دارای قند پایین مصرف می کنند در مدرسه تمرکز بیشتری 
دارند و نسبت به کودکانی که صبحانه ای مملو از کربوهیدرات مصرف کرده اند، در حل مسائل 
شده  تشکیل  کمتری  قندهای  از  که  می دهند.صبحانه ای  نشان  خود  از  بهتری  عملکرد  دشوار 
خستگی  کودکان  و  دارد  می  نگه  باالتر  را  دانش آموزان  تمرکز  پرقند،  صبحانه  به  نسبت  باشد، 
نیمرو،  تخم مرغ  با  همراه  گردو،  مغز  گرم   50 حدود  می کنند.  احساس  روز  طول  در  را  کمتری 
اسفناج، فلفل و پنیر رنده شده صبحانه ای ایده آل به شمار می رود.غالت یکی از گزینه هایی است 
که باید در وعده صبحانه گنجانده شود. معمواًل غذاهای سرشار از غالت مملو از فیبر، ویتامین ها و 
مواد معدنی است و انواع موادی که حاوی غالت کامل هستند، غنی از ویتامین های خانواده B از 

قبیل تیامین، ریبوفالوین و نیاسین و انرژی زا هستند.

چندی پیش یکی از واحدهای یک ساختمان تجاری - تفریحی آتش گرفت، به طوری که ناگهان شعله های 
آتش از طبقه دوم زبانه کشید و به دیگر واحد ها سرایت کرد. حاال تکلیف خسارت واردشده چیست؟ 

پرداخت هزینه آن بر عهده چه کسی است؟
مجموعه  امور  اداره  برای  مالکان  سوی  از  که  ساختمان  مدیر  آپارتمان ها،  تملک  قانون   14 ماده  صریح  نص  اساس  بر 

که  مدیری  کند.بنابراین  بیمه  آتش سوزی  حادثه  مقابل  در  را  ساختمان  کل  دارد  مسئولیت  می شود،  انتخاب  ساختمان 
به این وظیفه عمل نکند، مسئول جبران خسارت های واردشده به مالکان یا ساکنان است؛ این مسئولیت این حق را برای 

مالکان ایجاد می کند که به دادگستری مراجعه کنند و خسارت هایی را که در اثر آتش سوزی وارد شده است، از او مطالبه کنند.
الزم به ذکر است چنان چه میزان خسارت واردشده تا 20 میلیون تومان باشد، مرجع صالحیت دار برای رسیدگی به مطالبه خسارت، 

شورای حل اختالف خواهد بود و اگر مبلغ خسارت بیش از 20 میلیون تومان باشد مرجع رسیدگی دادگستری خواهد بود. به هر حال ساکنان 
مجموعه آپارتمانی می توانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی کرده و آن ساختمان را بیمه نکرده است، خسارت دریافت کنند.

ترها  بزرگ  وسایل  به  دارند  عادت  کودکان  برخی  اجتماعی-  گروه 
دست بزنند و به جای بازی با وسایل خود سراغ وسایل خانه می روند 
که ممکن است به آن ها آسیب وارد کند و توضیح دادن این که نباید 
این کار را انجام دهند، فایده ای ندارد و همین موضوع باعث نگرانی 

والدین شان می شود.
یا  همانندسازی  کردن،  تقلید  با  و  کنجکاوند  غریزی  طور  به  بچه ها 
یادگیری مشاهده ای سعی می کنند رفتاری مشابه رفتار بزرگ ترها 
داشته باشند، پس به سمت وسایل می روند و می خواهند مثل بزرگ 
ترها از آن ها استفاده کنند اما خطرات موجود در استفاده از وسایل 
بزرگ ترها سالمت کودکان را تهدید می کند و باعث می شود نتوان 

این رفتار آن ها را نادیده گرفت.
با پی بردن به علت رفتار کودک بهتر می توان رفتارهای آسیب زننده 
کودک  در  تغییری  ها  تالش  وجود  با  است  ممکن  داد.  کاهش  را  او 
ایجاد نشود، بدین منظور راهکارهایی ارائه شده است اما ممکن است 
صورت  این  در  باشد،  داشته  دیگری  علت  کودک  های  ناسازگاری 

دریافت مشاوره انتخاب مناسبی است.
کودک  در  یادگیری  هــای  روش  ترین  اصلی  از  یکی  کــردن  تقلید 
تا 3 سالگی بیشتر می شود و کودک  نوپاست. تقلید بین سنین یک 
که  کند  می  تقلید  هم  کارتونی  های  شخصیت  از  اطرافیان  بر  عالوه 

پیش زمینه بسیاری از کارهایی است که انجام می دهد.
تکرار  صرفًا  تقلید  دارد.  وجــود  تفاوت  همانندسازی  و  تقلید  بین 
رفتارهای خاص است ولی در همانند سازی کودک با والدین یا فردی 

که مورد توجه اوست ارتباط عاطفی عمیقی برقرار می کند. 
کودک در جریان رشد خود الگوهای رفتاری را یاد می گیرد. در ابتدا 
این الگوها شباهت زیادی با رفتارهای پدر و مادرش دارد و هنگامی 
که بزرگ تر می شود به افراد بزرگ سال دیگر هم تعمیم پیدا می کند.
کنجکاوی  دیگران  وسایل  به  کودک  زدن  دست  دالیل  از  دیگر  یکی 
یادگیری رفتارهای جدید اجتماعی می شوند  با  ذاتی است. بچه ها 

و از آن جا که کودک اولین و بیشترین روابطش 
با پدر و مادرش است در ابتدا والدین الگوی او 

هستند پس به وسایلی که استفاده می کنند 
می  تدریج  به  دهد.کودک  می  نشان  عالقه 
کدام  به  یا  شباهت  افــرادی  چه  به  که  فهمد 
گروه خاص تعلق دارد بنابراین از هم جنسان 

جایگاهی  گــروه  آن  در  تا  می کند  تقلید  خود 
جنسیتی  الگویابی  در  کودک  وقتی  کند.  پیدا 

خود  جنس  هم  والــد  با  بیشتر  کند  می  پیشرفت 
همانندسازی می کند.

داشته  رابطه  دیگران  و  ترها  بزرگ  با  دارنــد  دوست  ها  بچه 
باشند و می خواهند شبیه آن ها شوند؛ پس به این فکر می کنند که 
چطور می توانند مثل والدین خود باشند که البته فرصت خوبی برای 
یاد گرفتن خیلی از چیزهاست. کودک می خواهد شبیه بزرگ ترها به 

خصوص والدینش شود.
اگر دقت کرده باشید شاید متوجه شده باشید که هنگامی که صمیمی 
و مهربان هستید کودکان بیشتر جذب شما و وسایل تان می شوند. 
در واقع هنگامی که رابطه محبت آمیز و صمیمی با کودک برقرار می 
کنید بیشتر دوست دارد با شما همانندسازی کند و به وسایلی که شما 

استفاده می کنید دست بزند. 
همچنین به عنوان والدین بیشتر در معرض همانندسازی کودک قرار 
می گیرید. به طور کلی کسانی که می توانند کودک را شاد یا احساس 
ترس و خشم را در او ایجاد کنند بیشتر مورد توجه کودکان قرار می 
همانندسازی  ها  آن  با  بیشتر  شود  می  باعث  موضوع  این  که  گیرند 
به  کــودک  زدن  دست  ــاره  درب کم  سنین  همان  از  است  کنند. بهتر 
دست  برای  شود  گفته  کودک  به  و  داده  آموزش  او  به  دیگران  وسایل 
می  بیشتر  یادگیری  برای  بگیرد.  اجازه  باید  دیگران  وسایل  به  زدن 

توان از شیوه تشویق کودکان استفاده کرد.

مخاطب همیشه 
در دسرتس

خاطره خوانی از تلفن و تلگراف در دوران نه چندان دور

علوی

می  بدرقه  دعا  هــزار  با  را  شان  مسافران   
کردند و چشم انتظار بودند تا به سالمت به 

مقصد برسند. 
وسیله  تنها  چهارپایان  که  دور  روزهای  آن 
ها  مسافرت  بــودنــد،  مــردم  نقل  و  حمل 
که  هایی  آن  و  شد  می  انجام  سختی  به 
مسافری در شهری غریب داشتند همیشه 
از  خبری  توانستند  نمی  و  بودند  نگران 

مسافرشان بگیرند.
مدرن  نقل  و  حمل  وسایل  از  ها  موقع  آن   
نه  و  بود  تلفنی  نه  و  نبود  خبری  ــروزی  ام
اینترنتی که همه بتوانند هر زمان که اراده 
می کنند و می خواهند با نزدیکان خود که 

در دیار غربت هستند ارتباط برقرار کنند.

I روزگار سخت
و خانه ای ساده  او گذشته  از  و سالی  سن 
سال  ــودش  خ گفته  بــه  و  دارد  قدیمی  و 
هاست که تنها زندگی می کند. می گوید 
فرزندانم  که  است  این  ام  خوشی  دل  تنها 
کنند،  می  زندگی  کشور  از  خــارج  در  که 
هر 2، 3 شب یک بار تماس می گیرند و با 
می  تلخی  لبخند  کنم.  می  صحبت  ها  آن 
است،  شده  روزگــاری  چه  گوید:  می  و  زند 
ارتباطی  وسیله  هیچ  که  هایی  موقع  آن 
داشته  خبر  همدیگر  حال  از  که  نداشتیم 
باشیم یادم می آید یک بار پدرم عزم رفتن 
به سفر را داشت و با چند نفر از دوستانش 
بود  نگران  روز  چند  تا  مادرم  شدند،  راهی 

و مادربزرگم مدام او را دلداری می داد که 
به سالمت می رود و بر می گردد. سفر آن 
روزها  آن  نقلیه  وسایل  که  دلیل  این  به  ها 
تندرو نبود و امکانات کنونی اقامتی وجود 
نداشت حدود 20  روز طول کشید و از آن 
جایی که نمی دانستیم سفرشان چند روزه 
را  پراسترسی  روزهــای  بسیار  بود  خواهد 
خانه  در  ها  شب  اکنون  اما  کردیم  سپری 
همراهی  تلفن  فرزندانم  و  هستم  خــودم 
با  و  دارد  هم  اینترنت  که  اند  خریده  برایم 
شکل  به  توانم  می  و  گیرند  می  تماس  من 

تصویری با آن ها صحبت کنم.

I آمدن خطوط تلفن
خود  زندگی   40 دهه  که  دیگر  شهروندی 
تلفن  خطوط  آمــدن  به  کند  می  سپری  را 

زمانی  کند:  می  بیان  و  اشاره  بجنورد  در 
که کودک بودم حدود سال های۶1،۶0 

برای  بیش  و  کم  مــردم  که  دارم  خاطر  به 
می  نام  ثبت  تلفن  خطوط  امتیاز  خریدن 
 40 یا   30 دهــه  در  و  آن  از  قبل  کــردنــد، 
کردند،  می  بیان  ترها  بــزرگ  که  طور  آن 
اما  بــود  رسیده  بجنورد  به  تلفن  خطوط 
تعداد بسیار انگشت شماری از مردم از آن 
امتیاز  برای  نام  ثبت  ولی  بودند  مند  بهره 
 ۶0 دهه  اوایل  در  و  انقالب  از  پس  تلفن، 
برای  مــردم  از  ــادی  زی عــده  و  گرفت  قــوت 

خریدن آن اقدام کردند. 
شهروند کهن سالی که خاطراتی از دوران 
های  تلفن  برخی  به  دارد،  خود  کودکی 
قدیمی در آن روزگار اشاره و بیان می کند: 

شهرهای  همچون  بجنورد  در  ــاری  روزگـ
دیگر هیچ وسیله ارتباطی وجود نداشت تا 
این که تلفن های هندلی برای نخستین بار 
وارد شد. آن موقع ها دستگاه های تلفن و 
امتیاز آن بسیار گران بود و هر خانواده ای 
توان خرید آن را نداشت. از سوی دیگر این 
در  را  تلفن  گوشی  فردی  هر  که  نبود  گونه 
ای  شماره  گرفتن  با  و  ــردارد  ب خــود  خانه 
هندل  باید  بلکه  کند،  برقرار  تماس  بتواند 
کرد  می  برقرار  ارتباط  مرکز  با  و  زد  می 
با  خواست  می  که  را  فــردی  مشخصات  و 
اپراتور  تا  کرد  می  اعالم  بگیرد،  تماس  او 
می  زنگ  تلفن  بعد  و  بگیرد  شماره  برایش 
می  برقرار  ارتباط  خط  ســوی  آن  و  خــورد 
شد. »الهی« که اکنون 75 ساله است، بیان 
بجنورد  به  تلفن  که  روزهایی  آن  کند:  می 
آمده بود شماره ها 3 رقمی بود و چند سال 

بعد 4 رقمی شد.

I دفترچه های اطالعات تلفنی
شــهــرونــدی دیــگــر هــم بــه دفــتــرچــه های 
خود  توسط  زمان  آن  که  تلفنی  اطالعات 
مخابرات به فروش می رسید، اشاره می 
های  دفترچه  آن  در  گوید:  می  و  کند 
قدیمی عالوه بر شماره ادارات مختلف، 
امتیاز  که  افــرادی  تماس  های  شماره 
نام  و  نــام  جزئیات  بــا  داشتند  تلفن 
شان  آدرس  محدوده  و  خانوادگی 
تر  بود که مردم راحت  نوشته شده 
ارتباط  اقوام خود  با  می توانستند 
ای  اداره  با  اگــر  یا  کنند  بــرقــرار 
تماس  توانستند  می  داشتند  کار 
»مستوفی«  کنند.  برقرار  تلفنی 
موقع  آن  رقمی   4 های  شماره  به 
که  زمانی  از  کند:  می  اظهار  و  اشاره 

شماره ها 4 رقمی شد امتیازهای خطوط 
 70 دهــه  در  که  ایــن  تا  شد  واگـــذار  تلفن 
میزان  پاسخگوی  تلفن  های  شماره  دیگر 
درخواست ها نبود و از آن پس یک شماره 
شد  افزوده  موجود  های  شماره  ابتدای  به 
ها  درخواست  افزایش  با  نیز  آن  از  پس  و 
شد  بیشتر  شده  اضافه  های  شماره  تعداد 
بجنورد  های   شماره  اکنون  هم  که  این  تا 
را  خانه  تلفن  نخستین  است.وی  رقمی   8
و  کند  می  ذکر  شهید  میدان  محدوده  در 
می افزاید: آن هایی که در منزل خود تلفن 
تماس  دور  راه  با  خواستند  می  یا  نداشتند 
برقرار کنند باید به تلفن خانه می رفتند و با 
پرداخت مبلغی، از تلفن چی می خواستند 

شماره مد نظر آن ها را بگیرد.
تلفن  چندین  آن  از  پس  کند:  می  بیان  وی 
شد  انــدازی  راه  بجنورد  در  نیز  دیگر  خانه 
مقصد،  تماس  شماره  دادن  با  ــردم  م که 
خط  که  آن  از  پس  و  نشستند  می  نوبت  در 
توانست  می  متصدی  و  شد  می  آزاد  تلفن 
شماره گیری کند، افراد را به داخل کابین 
هایی که در آن ها یک دستگاه تلفن وجود 
مردم  جا  آن  در  و  کرد  می  هدایت  داشــت، 
دور  راه  در  که  خود  اقــوام  با  توانستند  می 
اتمام صحبت  از  بودند صحبت کنند و پس 
های شان بسته به میزان مدتی که صحبت 
کرده بودند از آن ها مبلغی دریافت می شد.
بیان  هــم  دیــگــر  ــال  س کهن  شهروند  یــک 
تعریف  برایم  پــدرم  چه  آن  طبق  کند:  می 
ســال  در  جــدیــد  تلفن  خــطــوط  ــرد،  ــی ک م
و  گرفت  ــرار  ق بــهــره بــرداری  ــورد  م  1320
دیگر  شهرهای  و   تهران  بین  تلفنی  ارتباط 
یکی  تهران  تلفنی  مراکز  و  یافت  گسترش 

پس از دیگری تأسیس شد.

 مشاوره 
حقوقی

آشپزی

 تغذیه 
سالم

7 سال اول

 نکته بیشتر بدانیم

خسارت آتش سوزی

دست زدن به وسایل

پریدن پلک
این  نیست.خوشبختانه  فرد  کنترل  در  و  است  آزاردهنده  موضوعی  که  شوند  می  پلک  پرش  نام  به  ای  عارضه  دچار  افراد  برخی  گاهی  اجتماعی-  گروه 
پدیده در اکثر مواقع خطرناک نیست و اعصاب خردکنی آن را که کنار بگذاریم، با درد خاصی همراه نیست.تحریک بیش از اندازه چشم نتیجه اش انقباض 
غیرارادی ماهیچه هاست و سبب می شود تا پرش پلک ها رخ دهد. اسپاسم پلک می تواند بدون هیچ دلیلی رخ دهد. از آن جایی که این گونه پرش ها به 
ندرت نشانه ای از مشکل جدی هستند، دلیل رخ دادن شان هنوز مشخص نیست. با این حال تحریک چشم، کشیدگی عضالت اطراف چشم، خستگی، 
خواب کم، کار فیزیکی سنگین، عوارض جانبی داروها، استرس و  مصرف تنباکو و کافئین می تواند از علت های پرش پلک باشد. اگر عارضه  شدت بیشتری 
پیدا کند، می تواند التهاب پلک یا ملتحمه، خشک شدن چشم، تحریک با محرک های محیطی نظیر باد، نور شدید و آلودگی هوا، کار کشیدن از بدن و 
خستگی و حساسیت به نور را به دنبال داشته باشد.اسپاسم مزمن پلک می تواند نشانه ای مبنی بر اختالالت سیستم عصبی یا مغز باشد.اگر چشم های 
تان قرمز و ملتهب شده است، ترشحات غیر معمول از آن دیده می شود، پلک باالیی تان افتادگی دارد، پلک تان هر زمان که دچار پرش می شود کاماًل بسته 
می شود و این پرش پلک دیگر اعضای صورت تان را نیز دچار مشکل می کند باید سریع به پزشک مراجعه کنید.بیشتر اسپاسم های پلک بدون هیچ گونه 
درمان شناخته شده ای طی چند روز یا چند هفته از بین می روند. اگر دوره مورد نظر بسیار طوالنی شد، می توان فاکتورهای احتمالی موثر را کاهش داد.

آب کردن چربی شکم
گروه اجتماعی - مقدار چربی دور کمر می تواند پیش درآمد طیف گسترده ای از بیماری ها باشد مانند بیماری های قلبی 
- عروقی، دیابت نوع دوم و انواع سرطان ها.غذاهایی مانند غذاهای کنسروی، اسنک های نمک دار و گوشت های دودی 
یا فراوری شده که سدیم باالیی دارند و غذاهای سرشار از کربوهیدرات های تصفیه شده مانند نان سفید، شکر، کیک ها و 
کلوچه ها نیز چربی های شکم  را بیشتر می کنند.در ضمن اگر غذاهای ُپر از چربی های اشباع شده، زیاد مصرف شود، مانند 
پنیر، خامه و گوشت  قرمز ُپرچرب، در واقع بدن  را انباشته از چربی شکمی می کند که می توان این غذاها را با  روغن زیتون و 
استیک با سالمون جایگزین کرد.انجام ورزش های هوازی مانند پیاده روی، دو و دوچرخه سواری، تمرینات بی نظیری برای 
از بین بردن چربی شکم هستند.نشستن باعث سرکوب شدن آنزیمی مهم می شود که به دفع چربی از خون کمک می کند، 
از این رو نباید از فعالیت های فیزیکی غافل شد.ساعت های طوالنی نشستن نه تنها منجر به افزایش فشار خون، باال رفتن 
کلسترول، دیابت نوع دوم، مشکالت کمر و کاهش عملکرد ادراک و شناخت می شود، بلکه می تواند چند کیلو به وزن  تان 

اضافه کند، به خصوص تجمع چربی دور کمر را بیشتر می کند.
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تلنگر 

نقشه سرقت برای تسویه حساب قدیمی 
دوســت  بــا  حساب  تسویه  ــرای  ب ــردی  ف صدیقی- 
فرد  زد.  دست  عجیبی  ماجراجویی  اش به  قدیمی 
کینه ای با کمک دو نفر دیگر طعمه خود را به بهانه 
را  اش  نقشه  و  کشید  خلوت  مکانی  به  کاری  انجام 
شده  شوک  اتفاق  این  از  که  باخته  مال  کرد.  عملی 
فرد  یک  حادثه  روز  عصر  گفت:  ــاره  ب ایــن  در  بــود 
کاری  انجام  بــرای  تا  گرفت  تماس  من  با  ناشناس 
به آدرس مورد نظر بروم، من هم که اصال فکر نمی 
از  خارج  راهی  خودرویم  با  باشد  تله  یک  این  کردم 

شهر شدم. 
وقتی به محل رسیدم هوا تقریبا تاریک شده بود که 
ناگهان از سوی چند نفر که صورت شان را پوشانده 
ترین  کوچک  ــدون  ب ها  آن  ــدم.  ش غافلگیر  بودند 

حرفی به شدت من را کتک زدند. 
نتوانستم  بودم  ترسیده  اتفاق خیلی  این  از  که  من 
را  جانم  کردم  می  تالش  فقط  و  ببرم  پیش  از  کاری 
نجات دهم. سه ضارب بعد از ضرب و شتم، محتویات 
داخل جیب ام را که مقداری پول بود خالی کردند و 
پا به فرار گذاشتند. هنگام درگیری با آن ها با وجود 
این که صورت شان را پوشانده بودند اما یکی از آن 
ها به واسطه هیکل و قدش به نظرم آشنا آمد و همین 

برایم سرنخ شد. 
و  گذاشتم  جریان  در  را  پلیس  مــاجــرا،  آن  از  بعد 
زود  خیلی  توانستند  ــه دادم  ک سرنخی  با  ماموران 

ضاربان را شناسایی کنند و بعد از آن علت این قضیه 
مشخص شد. ماجرا از این قرار بود که در گذشته با 
یکی از ضاربان سر یک ماجرا اختالف پیدا کردم و از 

هم کینه به دل گرفتیم. 
او نقشه انجام کاری را برایم کشیده بود تا با صحنه 
کمک  با  را  من  سرقت  موضوع  دادن  جلوه  و  سازی 
همین  که  دهد  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  دوستانش 
اتفاق افتاد. سرقت برای رد گم کردن و اصل ماجرا 
به  سابقم  دوست  که  بود  قدیمی  حساب  تسویه  یک 
و  نقشه  این  کشیدن  با  کرد  می  فکر  خودش  خیال 

ضرب و شتم من به خواسته اش می رسد.    

صدیقی

 پیچ های تند و سختی را پشت سر گذاشته است 
و به گفته خودش نامالیمات و بالهایی نبود که 
در زندگی آن ها را تجربه نکرده باشد. روزگاری 
عروسک ساز و بافنده قالی بود اما در یک غفلت 
بازیچه افیون شد و تار و پود هنرش از هم پاشید. 
گفته  به  و  بود  دوش  به  خانه  سال   30 از  بیش 
خودش بعد از طالق از همسر نخست اش دوباره 
و  نبرد  ای  بهره  کــدام  هیچ  از  امــا  کــرد  ازدواج 

مهری به جگر گوشه هایش نورزید.
بارید.  می  هنر  یک  اش  انگشت  هر  از  نوعی  به 
هنوز در نوجوانی نقشه ها داشت که به ناچار و 
با مردی نشست.  اجبار خانواده پای سفره عقد 
18 سال داشت که طعم مادری را چشید اما بر 
اثر یک اتفاق و بیماری مهر مادری اش همچون 
مواد کم کم دود و در فضا ناپدید شد. می گوید: 
شوهرم مصرف کننده مواد بود و قبل از بارداری 
و  کــرد  عفونت  بدنم  ــدم.  ش بیماری  یک  ــار  دچ
شوهر خسیس و پول پرستم به جای مراجعه به 
دکتر از من خواست با تجویز او خودم را درمان 
کنم و همین اتفاق باعث شد در تله افیون گرفتار 
من  زیــاد  سنتی  مــواد  دید  وقتی  شوهرم  شــوم. 
پک  چند  خواست  من  از  کند  نمی  سرحال  را 
هروئین مهمان او شوم که عجیب بر من اثر کرد 
و حالم خیلی خوب شد. همین پیشنهاد وسوسه 

کننده من را به سمت دره تباهی سوق داد.
اعتیاد  باتالق  در  جــوان  زن  شدن  غرق  از  بعد   
دودی  خانواده  فرزندان  بــرای  سیاهی  دوران 
شروع می شود و سه فرزند آنان همگی معتاد به 

دنیا می آیند. 
زن شوریده دل که روزگاری هنرنمایی)عروسک 
با دود گره  اما آن را  سازی و بافندگی( می کرد 
زد و در سیاهی آن رنگ باخت. هر بار که طفل 
های خردسالش داد خماری سر می دادند او با 
حل کردن مقداری مواد داخل شیر خشک، آن 
کرد.  می  خواب  و  آورد  می  در  خماری  از  را  ها 
زن خانه به دوش می گوید: زمانی که سه فرزند 
ها  آن  به  سالگی  دو  تا  آمدند  دنیا  به  معتاد  اولم 
مواد می خوراندم و بعد از آن جیره موادشان را 

قطع می کردم چون چاره ای نداشتم و زمانی که 
بچه های شیرخوارم خمار می شدند و جیغ می 
زدند تا مواد به خوردشان نمی دادم ساکت نمی 
پیدا  ادامه  ها  آن  سالگی   7 تا  ماجرا  این  شدند. 
کرد تا این که مادر شوهرم به میدان آمد و از من 
اما  بردارم  ناپسندم  رفتارهای  از  دست  خواست 
گوشم به حرف های او بدهکار نبود. مادر شوهر 
دست  بدش  کــردار  از  عروسش  بیند  می  وقتی 
بردار نیست پسرش را در تنگنا قرار می دهد تا 
او را طالق دهد و این اتفاق هم می افتد و او را 
طالق می دهد. بعد از جدایی زن و شوهر گویا 
بکند  دل  زنش  از  تواند  نمی  خانواده  مرد  هنوز 
برای همین به همسر سابقش پیشنهاد می دهد 
پنهانی صیغه موقت او شود تا چند صباحی این 

گونه به زندگی مشترک شان ادامه بدهند. 
ندارد  کار  این  جز  ای  چاره  تنهایی  خاطر  به  زن 
از  بعد  که  این  تا  کند  می  قبول  را  او  پیشنهاد  و 
می  )چهارمین(  فرزندی  صاحب  دوبــاره  مدتی 
نامه  اعتبار صیغه  و دار مدت  این گیر  شوند. در 
آن ها به اتمام می رسد ولی مرد حاضر نمی شود 
مشترک  زندگی  گونه  این  و  کند  تمدید  را  آن 
از این ماجرا مدتی  یابد. زن بعد  پایان می  شان 
آواره کوچه و خیابان می شود و برای سیر کردن 
برخی  و  دراز  مردم  جلوی  نیاز  دست  اش  شکم 
صبح  را  شب  پارک  داخل  پاتوق  جای  به  مواقع 

می کند. 
زن می گوید: وقتی از شوهرم جدا شدم به خاطر 
مجبور  و  نداشتم  مکانی  و  جا  اعتیاد  و  تنهایی 
ها  شب  سرد  هــوای  در  ها  زمستان  حتی  بــودم 
شدت  از  و  بخوابم  ها  زیرکامیون  و  ها  خرابه  در 
مصرف  سرما  تحمل  بــرای  لــرزیــدم.  می  سرما 
بیخود  خود  از  تا  شاید  بردم  می  باال  را  هروئین 
این  کنم.  فراموش  را  سرما  مدتی  برای  و  شوم 
داستان مدتی ادامه پیدا کرد تا این که از طریق 
یکی از هم پاتوقی هایم با یک پیرمرد اهل شمال 
 70 از  بیش  پیرمرد  کردم.  ازدواج  و  شدم  آشنا 
نبود و فقط می  ازدواج  سال داشت، من قصدم 
داشته  گرم  غــذای  مقداری  و  سرپناه  خواستم 
از  پیرمرد  آخر  بچه  حتی  کردم.  قبول  که  باشم 
من بزرگ تر بود و زن و فرزندانش او را به خاطر 

بودند.  کرده  ترک  اش  مزاجی  تند  و  بداخالقی 
پسرانش  از  یکی  ویژه  به  دومم  شوهر  های  بچه 
از  یکی  حتی  کــردنــد.  می  اذیــت  را  من  خیلی 
پسرانش من را تهدید به مرگ می کرد، دلیل آن 
هم یک قطعه زمینی بود که پیرمرد به اسم من 
ادامه  مدتی  شوهرم  پسر  تهدیدهای  بود.  کرده 
کشید،  آتش  به  را  خانه  شبی  که  این  تا  داشت 
شانس آوردم که شوهرم در خانه بود و با کمک 
 8 نزدیک  کردیم.  خاموش  را  آتش  ها  همسایه 
سال با شوهر دومم زندگی کردم تا این که فوت 
از  و  نداشتم  جانی  امنیت  او  فوت  از  بعد  کرد. 
کردم  فرار  خانه  از  بود  نامم  به  که  زمینی  ترس 
و به زادگاهم بجنورد برگشتم. بعد از این ماجرا 
زن دوباره آواره کوچه و خیابان می شود و دوران 

سیاهش اوج می گیرد. 
مادر  آورد.  می  گــردی  دوره  به  رو  ناچار  به  او 
همسر اولش به فرزندان او گفته بود مادرشان در 
یک سانحه فوت کرده است تا مبادا آن ها هوای 
مادرشان را بکنند. زن الغر اندام با صورتی پر از 
چین و چروک می گوید: بعد از فوت شوهر دومم 
دوران بدتر و سیاه تر از گذشته برایم آغاز شد و 
چندین بار به خاطر اعتیاد و رفتارهای ناهنجار 
حتی به زندان افتادم و کمپ رفتن های مداوم 

نتوانست از روزهای سیاهم بکاهد.
 از 30 تا حدود 60 سالگی تک و تنها و بی یاور 
دوره گردی می کردم و با گدایی و جمع کردن 
بالهایی  چه  گذراندم.  می  را  روزگارم  ضایعات 
آزارهایی که ندیدم. جرئت  نیامد و چه  که سرم 
نزدیک شدن به فرزندانم را نداشتم فقط از دور 

گاهی اوقات برای کم شدن دلتنگی هایم آن 
ها را می دیدم. شبی حین خیابان گردی 

راننده  و  ــردم  ک تصادف  ــودرو  خ یک  با 
فریبم داد و به جای بیمارستان من را 

در حاشیه شهر پیاده کرد و پا به فرار 
گذاشت. 

خــودم  بــه  مــدتــی  درد  شــدت  از 
مسکن  تنها  ناچار  به  و  پیچیدم 

بود.  ــواد  م مصرف  دردهــایــم 
اجــبــاری  ــای  ه رفــتــن  کمپ 
چون  نــداشــت  ای  ــده  ــای ام ف

هر بار که پاک بیرون می آمدم خیلی طول نمی 
دوباره  مکانی  بی  و  کسی  بی  خاطر  به  و  کشید 
تنها  شبی  خــوردم.  می  سر  مواد  باتالق  داخل 
دارایی ام را که یک پتوی زهوار در رفته بود هم 
پاتوقی هایم دزدیدند. زن دوره گرد که روزگاری 
با هنرش سری در سرها داشت مواد افیونی آن 
را به یغما برد و سرافکنده شد. وقتی زن از همه 
جا رانده و از همه جا مانده می بیند دیگر رمقی 
گیرد  می  تصمیم  ندارد  اش  آوارگی  ادامه  برای 
برای  بار  یک  تا  بیاید  کمپ  به  خودش  اراده  با 
و  بردارد  است  سیاهی  چه  هر  از  دست  همیشه 
بعد از سال های طوالنی نزد فرزندانش برگردد 
پایان  به  کسی  بی  و  تنهایی  در  اش  زندگی  تا 

نرسد.          

 ماجرای زنی که هنرش
 در سیاهی رنگ باخت

کشف بلور قاچاق 
صدیقی- تعداد زیادی بلور قاچاق در بجنورد کشف شد. به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، 
پلیس آگاهی استان طی بازرسی از یک واحد باربری در بجنورد موفق به کشف بیش از 312 قلم بلور قاچاق 
شد. »سیدالموسوی« با بیان این که ارزش محموله کشف شده بیش از 85 میلیون ریال است، افزود: پرونده در 

شعب ویژه تعزیرات به منظور صدور رای در حال رسیدگی و انجام تحقیقات است.

تأثیر سوء پیشینه در آینده افراد
مطابق ماده 26 قانون مجازات اسالمی محکوم به جرایم کیفری  از حقوق اجتماعی زیر محروم 

خواهد شد:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای 

اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا.
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی 

معاونت رئیس جمهور.
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و 

دیوان عدالت اداری.
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب 

قانون یا با رأی مردم.
ث- عضویت در هیئت های منصفه و امنا و شوراهای حل اختالف.

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی.
میزان  



سید مصطفی نجفیان

 فرماندار اسفراین روز گذشته برای خداقوتی 
شمالی«  »خراسان  روزنامه  تحریریه  مهمان 
های  ــه  ــام روزن ســردبــیــر  بــا  آن  از  پــس  و  شــد 

استانی خراسان دیدار و گفت و گو کرد.
سفر  سالروز  ــدار،  دی این  در  رستمی«  »طاهر 
را  اسفراین  و  استان  به  رهبری  معظم  مقام 
توسعه  جهش  بــه   اشـــاره  بــا  و  ــت  داش گــرامــی 
استان به برکت سفر مقام معظم رهبری افزود: 
استان  هــای  زیرساخت  سفر   ایــن  برکت  به 
وی  یــافــت.  ارتــقــا  مختلف  ــای  ه در  شاخص 
اظهار کرد: شرایط جنگ اقتصادی کنونی یک 
تحریم  این  اما  است  کشورمان  علیه  تروریسم 
ها در اسفراین به جای تهدید به فرصت تبدیل 
در  اسفراین  اکنون  وی،  گفته  است.به  شده 
صنعت فوالد و قطعه سازی حرف های زیادی 

برای گفتن دارد.
او اضافه کرد: نباید صرفًا خسارت های تحریم 
هم  تحریم  مــزایــای  تبیین  به  باید  و  گفت  را 
شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  پرداخت.وی 
از تکمیل چرخه  از تحریم ها  در اسفراین پس 
اکنون  گفت:   و  داد  خبر  اسفراین  در  فــوالد 

پیگیر تولید آهن اسفنجی نیز هستیم.
در  نفر   ۴۵۰ از  بیش  اشتغال  ظرفیت  به  وی 
در  که  کــرد  اشــاره  نیز  اسفراین  ــورج  ف ــن  آذی
گفته  به  کرد.  شروع  را  خود  کار  نفر   ۵ با  ابتدا 
آلیاژ  فوالد  در  نفر   2۰۰ همچنین  »رستمی« 
این  و  اند  شده  کار  به  مشغول  صبا  کیمیای 
را  نفر   ۵۰۰ کارگیری  به  ظرفیت  مجموعه 

دارد.
و  کادر  دارای  را  شمالی  خراسان  روزنامه  وی 
رسالتی حرفه ای و فاخر قلمداد و اظهار کرد: 
اعتدال در اطالع رسانی و نقد در این روزنامه 
به وضوح قابل مشاهده است و این روزنامه در 
چارچوب  در  و  خود  ای  حرفه  رسالت  مسیر 

منافع نظام حرکت می کند.
در  ای  توسعه  نگاه  اسفراین  در  وی،  گفته  به 
برای  تبلیغ  بهترین  که  چرا  است  کار  دستور 

انعکاس  باید  که  اســت  تــالش  و  کــار  ــت،  دول
در  اسفراین  گفت،  او  که  طور  کند.آن  پیدا 
این  و  ضعیف  ای  رســانــه  ــای  ه زیــرســاخــت 
با  و  توسعه  رکــن  رسانه  که  اســت  حالی  در 
تعطیلی  دیگر نشریات استان رسالت روزنامه 
رسانی  اطالع  و  توسعه  در  شمالی  خراسان 

سنگین تر شده است.
این  به  اشاره  با  اسفراین  در  دولت  عالی  مقام 
روی  تمرکز  و  شــدن  معطوف  با  شــود  می  که 
ارتقا  را  استان  جایگاه  ــاص،  خ موضوع  یک 

گری  مطالبه  مهم  این  تحقق  در  افــزود:  داد، 
تصور  بــه  ــت .وی  اسـ اهمیت  حائز  هــا  رســانــه 
در  ها  رسانه  وظیفه  از  مدیران  برخی  اشتباه 
اجرایی  های  دستگاه  های  فعالیت  انعکاس 
اشاره و بیان کرد: مدیران باید بدانند این کار 
رسانه  رسالت  و  است  عمومی  روابــط  وظیفه 
باید  مسیر  این  در  و  است  نقد  و  گری  مطالبه 
بردباری، پاسخگویی و سواد رسانه ای  و  حلم 
ها  رسانه  به  پاسخ  و  کند  پیدا  افزایش  مدیران 
را به عنوان یک تکلیف اداری و الزام قانونی به 
مدیران شهرستان گوشزد و بر آن تاکید کرده 

ایم.
وی با بیان این که گاه در اطالع رسانی لکنت 
رسانه  قدرت  شاید  کرد:  تصریح  داریــم،  زبان 
سازی  جریان  بدانیم  باید  و  نداریم  باور  را  ها 
خاطرنشان  اســت.وی  اولویت  یک  ای  رسانه 
کرد: به مدیران گفته ایم آنانی که نمی توانند 
ترک  کنند،  کار  اقتصادی  سخت  شرایط  در 

مسئولیت کنند.
مشارکتی  ــار  ک جــایــگــاه  همچنین  بــه  وی 
اختصاص  و  پیگیری  با  کــرد:  بیان  و  اشــاره 
و  زیــرســازی  و  رایگان  قیر  تن   ۵۰۰ و  هــزار 
به همت  از ســوی دهــیــاری  ــدول گــذاری  ج
بنیاد مسکن وعده آسفالت راه ۳۳ روستای 
که  ــم  ای داده  ــال  س پــایــان  تــا  را  شهرستان 

و  است  شده  آسفالت  روستا   ۱2 راه  تاکنون 
یک  اعتباری  های  مضیقه  با  کار  میزان  این 

معجزه و باورنکردنی است .
وی به ظرفیت های موجود در حوزه کشاورزی 
و گردشگری اسفراین نیز اشاره و بیان کرد: در 
معرفی بلقیس کم کاری کرده ایم و البته هیچ 
زیرساختی موجود نیست اما پیگیری کرده ایم 

تا کار جدی برای بلقیس انجام شود. 
هکتار،  هــزار   ۳ حــدود  در  پسته  کشت  به  وی 
جات  صیفی  هــای  گلخانه  درصــد   ۷۵ وجــود 
ایــن  در  ــان  ــت اس عــســل  ــد  درصـ  ۷۸ تــولــیــد  و 
شهرستان نیز پرداخت و افزود: در برندسازی 
ضعیف  شهرستان  تولیدات  ســازی  تجاری  و 

عمل شده است.
در  نیز  خراسان  استانی  های  روزنامه  سردبیر 
با اشاره به این که روزنامه خراسان  این دیدار 
می  ای  ویژه  اهمیت  خود  استقالل  به  شمالی 
دهد، افزود: موسسه خراسان یک نهاد اطالع 
رسانی است . حجت االسالم »علی ولی زاده« 
رسانه  رقابت  نداشتن  وجــود  که  این  بیان  با 
کرد:  تصریح  است،  فاجعه  یک  استان  در  ای 
البته  و  نظام  تریبون  شمالی  خراسان  روزنامه 
علوم  استاد  است.این  عمومی  افکار  نماینده 
اهمیت  به  ــدار  دی ایــن  در  رسانه  و  ارتباطات 

جایگاه جریان سازی رسانه ای نیز پرداخت.

خداقوتی فرماندار اسفراین به برو بچه های »خراسان شمالی«

شاهکار اسفراینی ها در دوران تحریم

با پیگیری و 
اختصاص 

هزار و ۵۰۰ 
تن قیر رایگان 

و زیرسازی 
و جدول 

گذاری از 
سوی دهیاری 
به همت بنیاد 
مسکن وعده 
آسفالت راه 
۳۳ روستای 
شهرستان را 
تا پایان سال 

داده ایم

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

امام جمعه فاروج برای استقبال از زائران پیاده حرم رضوی تأکیدکرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی

حرم  پیاده  زائران  از  استقبال  برنامه  در  پرور-  میم 
فرهنگی  حرکت  ایــن  بهتر  هرچه  انجام  و  ــوی  رض
مردمی  هــای  ظرفیت  از  اســت  ــروری  ض ارزشمند، 
این  بیان  با  فاروج  جمعه  شود. امام  استفاده  نهایت 
مطلب در جلسه هماهنگی برنامه پیاده روی زائران 
حرم رضوی این شهرستان، افزود: تمام فعالیت ها و 
اقدامات در راستای استقبال شایسته از این حرکت 
تجمع  ایــن  تا  شــود  انجام  باید  ارزشمند  فرهنگی 

باشکوه بیشتر و در کمال امنیت و رفاه برگزار شود. به گفته حجت االسالم »نوروزی«، عالوه بر این موضوع، 
انسجام مسئوالن و در کنار زائران حضور یافتن و همراهی با آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. معاون 
برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار فاروج نیز از آمادگی کامل این شهرستان در راستای استقبال از زائران 
وجود  شهرستان  در  مشکلی  هیچ  نان  سهمیه  خصوص  در  زاده«  قاسم  »رضا  گفته  به  داد.  خبر  رضوی  حرم 

ندارد و تمام امکانات، خدمات و شرایط الزم در همه زمینه ها فراهم شده است. 

عضو شورای روستای قوریدره خبر داد:

نبود سرویس مدرسه برای دانش آموزان 2روستا
نجاهی- عضو شورای اسالمی روستای قوریدره بخش جرگالن از نبود سرویس مدرسه برای دانش آموزان دو 
روستای مرزی قوریدره و قره قانلو خبر داد و گفت:۱۷ دانش آموز از قوریدره و ۹ دانش آموز از قره قانلو برای 
تحصیل به روستای بهار می روند، این در حالی است که به دلیل نبود سرویس طی  2۰ روز گذشته دانش آموزان 
با پای پیاده یا با وسیله شخصی راهی مدرسه شده و چند روزی هم در کالس درس حضور نداشته اند.به گفته 
ادامه  برای  را  ها  آن  که  است  سال  چند  و  مخالفند  شان  دختران  تحصیل  ترک  با  قوریدره  اهالی  »درخشان«، 
تحصیل پس از اتمام پایه ابتدایی به روستای همجوار می فرستند که در صورت نبود سرویس رفت و آمد مجبور به 
ترک تحصیل خواهند شد چرا که والدین این دانش آموزان توان مالی برای پرداخت هزینه سرویس رفت و آمد را 
ندارند. وی خاطرنشان کرد: این دو روستا حدود ۵ کیلومتر با روستای بهار فاصله دارند و اغلب این دانش آموزان 
دختر هستند.آن طور که او گفت، اگر دانش آموزان دو روستای قره قانلو و قوریدره برای تحصیل به بهار نروند 
مدرسه دوره متوسطه اول بهار منحل خواهد شد و دانش آموزان باید برای تحصیل به مدارس شبانه روزی بروند.

خیابان پرستار گرمه
جنوبی  ضلع  در  گرمه  پرستار  خیابان  محمودیان- 
این شهر واقع شده است. این خیابان دارای ۷ مسیر 
فرعی است که منازل مسکونی در این فرعی ها واقع 
شده اند. در انتهای این خیابان مزارع کشاورزی قرار 
دارد که برخی کشاورزان محصوالت خود را در کنار 
زمین شان به فروش می رسانند.تردد کامیون ها در 

این خیابان بسیار زیاد است چرا که اکثر کامیون ها از خیابان ناطق که می گذرند این خیابان را برای رساندن 
خود به خیابان امام رضا)ع( انتخاب می کنند. البته رفت و آمد بیش از حد کامیون ها در این خیابان باعث 
ایجاد آلودگی صوتی زیادی می شود و مردم این محله سال هاست در انتظار ممنوع شدن ورود کامیون ها 
به شهر و این خیابان هستند که با افتتاح کامل کنارگذر خلیج فارس مردم به این خواسته چند ساله شان 

می رسند. 
از  انتهای یکی  اقدام به ساخت بوستان رضوان در  این محله  افزایش سطح نشاط در  شهرداری گرمه برای 
مسیرهای فرعی این خیابان کرده است که به گفته شهردار گرمه به زودی این بوستان  افتتاح می شود.به 

گفته اهالی این خیابان اگر روزی پیاده روهای این محله ترمیم و به سازی شود، زیباتر می شود.

۷ شهرستان ها          چهارشنبه  24 مهر ۱۳9۸     ۱۷ صفر ۱44۱      شماره ۳۱۱۶

  اخبار 

  در شهر 

در اسفراین راه اندازی شد؛

نخستین مرکز مستقل مشاوره و 
خدمات روان شناختی استان

با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش  نجفیان- 
اسفراین  پــرورش  و  آمــوزش  مدیر  و  شمالی  خراسان  پــرورش  و 
دانش  شناختی  روان  خدمات  و  مشاوره  مستقل  مرکز  نخستین 
فر«  اکرامی  شد.»محمد  انــدازی  راه  شهر  این  در  استان  آموزی 

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان در 
این مراسم به نقش موثر مشاوران تربیتی و تحصیلی در هدایت 
دانش  خــاص  اجتماعی  هــای  آسیب  از  پیشگیری  و  تحصیلی 

آموزان اشاره کرد.



سال   40 طــی  کــرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
گذشته به طور متوسط ساالنه 6 ماه بر امید 
است.  شده  افزوده  ایران  در  مردم  زندگی  به 
ریاست  رســانــی  اطـــاع  پایگاه  ــزارش  گـ بــه 
المسلمین دکتر  و  جمهوری، حجت االسام 
حسن روحانی در شصت و ششمین اجاس 
شرقی  مدیترانه  منطقه  بهداشت  ــران  وزیـ
سازمان جهانی بهداشت، گفت: طی انقاب 
از  ایرانیان  بین  در  زندگی  به  امید  اسامی، 
56 سال به 76 سال ارتقا یافته و این یکی از 
سامت  حوزه  تاشگران  و  پزشکان  خدمات 
که  ایــن  بیان  با  روحانی  دکتر  اســت.  کشور 
نیاز  مورد  داروهای  درصد  از 95  بیش  امروز 
البته  افزود:  شود،  می  تولید  داخل  در  کشور 
هر  و  نکردند  فراموش  را  ما  هم  ما  دوستان 
اما  می گذارند  احترام  آمریکا  به  زبان  به  چند 
در عمل به ما کمک می کنند. رئیس جمهور 
افزود: از دوستان خودمان که در این شرایط 
می کنیم.  قدردانی  بودند،  ما  کنار  در  سخت 
هستیم  سپاسگزار  کشور  متعهد  پزشکان  از 
با  مردم  سامت  نگذاشتند  خود  تاش  با  که 
تشکیل  کشور  در  دارو  صف  و  مواجه  مشکل 

 83 که  این  بر  تأکید  با  روحانی  دکتر  شود. 
فراموش  را  آمریکا  جنایت  ایــرانــی  میلیون 
خورده  شکست  آمریکا  گفت:  کرد،  نخواهند 
دنیای  در  و  هست  و  بود  خواهد  میدان  این 
سیاست، اخاق و انسانیت، ایران پیروز شده 
و آمریکا  شکست خورده است. رئیس جمهور 
نیز  اقتصاد  عرصه  در  حتی  که  ایــن  بیان  با 
موفقیت های خوبی به دست آورده ایم، افزود: 
بعد از 18 ماه فشار اقتصادی دایم و بی سابقه، 
شاهد کاهش نرخ تورم و رشد مثبت اقتصادی 

بورس  در  ما  سرمایه  بازار  هستیم.  کشور  در 
با  هم  فرابورس  در  و  داشته  رشد  درصد   71
ایران  مردم  هستیم.  مواجه  رشد  درصد   72
نترسیدند،  آمریکا  تحریم های  و  فشارها  از 
و  ایستادند  ها  آن  نشد،  شکسته  مــردم  روح 
صحنه  در  سروقامتی  و  نشاط  و  شهامت  با 
در  که  این  داد:  ادامه  روحانی  دکتر  ماندند. 
 3.5 اقتصادی  فشار  و  تحریم  شرایط  همین 
سفر  کربا  و  عــراق  به  زائــر  گردشگر  میلیون 
روحی  و  جسمی  نشاط  معنای  به  می کنند 
با  از آن ها  این که بسیاری  ایران است.  ملت 
پای پیاده می روند به این معناست که به ترامپ 
می گویند زانوی تو شکسته شده و پاهای ما با 
قدرت به سمت عشق در حرکت است. رئیس 
جمهور گفت: این که ملت ما کمک به یکدیگر 
ملت  که  است  این  معنای  به  نبردند  یاد  از  را 
سامت  و  اقتصاد  سیاست،  عرصه  در  ایــران 
پیروز خواهد بود. دکتر روحانی با بیان این که 
به  ایران  حرکت دوستانه همسایگان در کنار 
معنای شکست آمریکا و صهیونیست هاست، 
افزود: دست برادری و دوستی به سمت همه 

همسایگان دراز می کنیم.

عملیات  اجرای  و  طراحی  مسئوالن  از  یکی 
آن  طی  که  سپاه  اطــاعــات  ســازمــان  اخیر 
»روح ا... زم« سرشبکه جریان معاند آمدنیوز 
اقــدام  ایــن  از  جدیدی  ابعاد  شــد،  دستگیر 
به  کـــرد.  تشریح  را  سابقه  کــم  اطــاعــاتــی 
پاسخ  در  مسئول  مقام  این  فــارس،  گــزارش 
به سوالی در خصوص اهمیت عملیات انجام 
شگردهای  کارگیری  به  نظر  نقطه  از  شده 
این  ویــژگــی  ترین  مهم  گفت:  اطــاعــاتــی، 
عملیات، معماری دقیق و چند الیه اطاعاتی 
های  روش  از  استفاده  با  و  آن  طی  که  است 
مجموعه  از  نظر  مورد  سوژه  اطاعاتی،  نرم 
از سوی سرویس های  سپرهای حفاظتی که 
بود،  شده  فراهم  او  برای  بیگانه  جاسوسی 
شد.  سپاه  اطاعات  سازمان  تور  وارد  و  جدا 
وی با اشاره به رویکرد در نظر گرفته شده از 
سوی رسانه های گروهی معاند که بافاصله 

کردند  تاش  سپاه  اطاعیه  انتشار  از  پس 
دستگیری  سطح  در  را  شده  انجام  عملیات 
به  افـــزود:  دهند،  تقلیل  نگار  روزنــامــه  یک 
با  کــه  فــرد  یــک  دستگیری  طبیعی  ــورت  ص
پراکنی  دروغ  حال  در  ای  رسانه  کار  پوشش 
اصلی  هــدف  ــوانــد  ت نمی  بــود  نــظــام  علیه 
پرمخاطره  عملیات  ایــن  ــرای  اج و  طراحی 
باشد. این مقام مسئول در سازمان اطاعات 
سپاه افزود: فرد دستگیر شده کانون تاقی و 
تبادل پیام در شبکه تغذیه و پشتیبانی جریان 
و  بــوده  کشور  از  خــارج  و  داخــل  در  آمدنیوز 
و  شناسایی  تواند  می  وی  گرفتن  اختیار  در 
انهدام مجموعه این شبکه را به دنبال داشته 

باشد. 
وی در گفت و گو با نورنیوز خاطرنشان کرد: 
در جریان این عملیات، شبکه پیچیده ای که 
اسامی  جمهوری  علیه  ادراکی  جنگ  برای 

و  ساختارها  مجموعه  با  بــود  شــده  طراحی 
بسترهای ارتباطی و اطاعاتی آن در داخل 
که  گرفت  قرار  ضربه  مورد  کشور  از  خارج  و 
اطاع  تدریج  به  آن  دســتــاوردهــای  و  ابعاد 

رسانی خواهد شد. 
اطــاعــات  ــان  ــازم س در  مسئول  مــقــام  ــن  ای
سامانه  یک  پنجره  عنوان  به  آمدنیوز  از  سپاه 
از سوی سرویس های  پیچیده اطاعاتی که 
جامعه،  در  روانی  ناامنی  ایجاد  برای  دشمن 
نظام  مختلف  ــان  ارکـ میان  افکنی  تفرقه 
کشور  اجتماعی  سرمایه  بــه  زدن  لطمه  و 
طراحی شده بود نام برد و گفت: هدف اصلی 
پیچیده  الگوریتم  به  دستیابی  عملیات،  این 
علیه  ادراکی  جنگ  اعمال  شبکه  که  بود  ای 
طراحی  آن  اساس  بر  داخلی  عمومی  افکار 
مورد  را  کشور  اجتماعی  سرمایه  و  بود  شده 

هجوم قرار می داد.

اروپا گامی اساسی درباره توافق هسته ای برنداشته 
است

از  انتقاد  با  اسامی  شــورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  تسنیم: 

عدم کارایی اروپا در برجام گفت: اروپا گامی اساسی درباره مسئله 
توافق هسته ای برنداشته است.

پیشتازی »وارن« در میان نامزدهای دموکرات 
انتخابات آمریکا

حزب  هواداران  میان  در  شده  انجام  نظرسنجی  جدیدترین  مهر: 

دموکرات در خصوص نامزدهای این حزب برای انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 آمریکا از پیشتازی »الیزابت وارن« حکایت دارد.

استقرار کامل ارتش سوریه در منبج

مهر: منابع سوری از استقرار کامل نیروهای ارتش سوریه در شهر 

منبج در حومه شمال شرقی حلب و استقبال گرم ساکنان از این 
نیروها خبر دادند.

تاکید سران اروپا بر لزوم قانونمند شدن روند برگزیت

ایرنا: سران اروپا روز سه شنبه با شرکت در اجاس بروکسل درباره 

برگزیت، بر لزوم روند قانونی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاکید 
کردند. شرکت کنندگان در این نشست در حالی بر لزوم قانونمند 
به  شدن  نزدیک  با  که  کردند  تاکید  برگزیت  اجرای  نحوه  شدن 
آبان(،   9( اکتبر   31 روز  در  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  موعد 

طرفین به تاش ها برای رسیدن به توافق شدت بخشیده اند.

کمالوندی: در کاهش تعهدات برجامی حساب شده 
عمل کردیم

در  ما  گفت:  اتمی  انــرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی،  ایرنا: 

جا  هر  نداریم؛  باشد  رفته  دست  از  که  چیزی  ای  هسته  صنعت 
تعهدات  کاهش  نبستیم.  را  برگشت  راه  پذیرفتیم،  را  محدودیتی 
مان هم بسیار حساب شده بود و همه ماحظات را در نظر گرفتیم.

از گوشه و کنار 

روزانه ۴۰۰ میلیارد دالر مواد غذایی از بین می رود

ایسنا: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در گزارشی 

اعام کرد که روزانه حدود 400 میلیارد دالر مواد غذایی پیش از 
این که به فروشگاه ها برسد، از بین می رود.

زمان تصمیم گیری برای توقف تولید خودروهای 
قدیمی

هفته  طی  استاندارد  عالی  شورای  بود  قرار  که  حالی  در  فارس: 

جاری در مورد توقف تولید خودروهای قدیمی تصمیم گیری کند، 
برگزاری جلسه این شورا به تعویق افتاد و تصمیم گیری برای توقف 

تولید خودروها به بعد از اربعین موکول شد.

اورست دوباره اندازه گیری می شود

ایرنا: با انتشار گزارش هایی مبنی بر کاهش ارتفاع قله اورست پس از 

زلزله بزرگ نپال در سال 2015، چین و نپال توافق کردند تا به صورت 
مشترک ارتفاع این قله مرتفع را بار یک دیگر اندازه گیری کنند.

کاهش قیمت سکه

خبرآنالین: قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دیروز در بازار 

با قیمت 3  تهران 11 هزار تومان کاهش پیدا کرد؛ به طوری که 
میلیون و 969 هزار تومان فروخته شد.

ابالغ بخشنامه تفویض اختیار به دادگستری

دادگستری  کــل  روســـای  بــه  اختیار  تفویض  بخشنامه  مــیــزان: 

استان های سراسر کشور مبنی بر صدور اباغ عضویت نمایندگان 
سوی  از  استان  سطح  قضایی  شبه  نهادهای  کلیه  در  قضاییه  قوه 

رئیس قوه قضاییه اباغ شد.

بازگشت زوار شدت گرفته است

اربعین  زائــران  عزیمت  روزهــای  آخرین  با  همزمان  سیما:  و  صدا 

حسینی به عراق، بازگشت زوار به کشور شدت گرفته است.

نرخ دالر در ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان ثابت ماند

شنبه  سه  روز  آزاد  بازار  و  بانکی  صرافی های  در  دالر  نرخ  ایرنا: 

 350 و  هزار   11 بهای  به  دوشنبه  به  نسبت  قیمت  تغییر  بدون 
تومان عرضه شد.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خربها 

ای  برنامه  که  ایــن  بیان  با  دولــت  سخنگوی 
برای حذف یارانه دهک های متوسط نداریم، 
یارانه  شدگان  حذف  تعداد  کار  وزیــر  افــزود: 
علی  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  خواهد  اعام  را 
خرد  صندوق های  همایش  حاشیه  در  ربیعی 
محلی در جمع خبرنگاران گفت: حذف یارانه 
دهک های پردرآمد هر ماه در حال انجام است 
ولی حذف یارانه طبقه متوسط به طور حتم در 
برنامه دولت نیست. وی از اعام تعداد حذف 
و گفت:  شدگان در سال 98 خــودداری کرد 
وزیر کار این آمار را اعام خواهد کرد. به گفته 
ربیعی این کار که یک دفعه 30 میلیون نفر را 
هم  شدنی  بلکه  منطقی،  تنها  نه  کنیم  حذف 
می  جامعه  ریختگی  هم  به  موجب  و  نیست 

شود.  ربیعی درباره شاخص های حذف یارانه 
 200 خـــودروی  داشتن  گفت:  ثروتمندان 
میلیون تومانی یکی از شاخص هاست و درآمد 
بود.  خواهد  ها  شاخص  دیگر  از  هم  مسکن  و 
را  جامعه  باالی  های  دهک  دولت،  سخنگوی 
و  ندانست  انرژی  های  حامل  یارانه  مشمول 
افزود: هر تصمیمی که در مورد قیمت حامل 
دهــک هــای  بـــرای  ــود  ش گرفته  ــرژی  انـ ــای  ه
دهک  مشمول  ولی  شود  می  اعمال  جامعه 

های باالی جامعه نخواهد شد.
یارانه  ماه  هر  کــرد:  تاکید  دولــت  سخنگوی   
طور  به  امــا  شــود  می  قطع  ــراد  اف از  تعدادی 
حتم به دنبال قطع یارانه دهک های متوسط 

جامعه نیستیم.

معافیت ۸۰ دالری واردات گوشی مسافری لغو شد

 »مهرداد جمال ارونقی« معاون فنی گمرک ایران از حذف معافیت 80 دالری واردات گوشی 
مسافری خبر داد و به خبرنگار ایرنا اعام کرد: بر اساس مصوبه 22 مهر ستاد تنظیم بازار، 
معافیت 80 دالری برای واردات گوشی مسافری از این به بعد منتفی خواهد شد. از سوی 
رسمی  ارز  اســاس  بر  مسافری  همراه  تلفن  گمرکی  ــوارض  ع و  حقوق  ایــن  از  پیش  دیگر 
)٤2000 ریال( محاسبه می شد، اما بر اساس اباغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز، 
از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ سامانه سنا محاسبه می شود. 
و  ورودی  حقوق  محاسبه  برای  سنا  سامانه  اساس  بر  ارز  نرخ  اعمال  گفت:  نیز  زمینه  این  در  ارونقی«  »جمال 

مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری اباغ شده است.

پرداخت وام ازدواج ۲۰ میلیونی به فرزندان بازنشستگان از آبان 

وام  پرداخت  داد:  خبر  کشوری  بازنشستگی  صندوق  عمومی  روابط  کل  اداره  سرپرست   
بازنشستگی  بازنشستگان صندوق  از فرزندان  ازدواج 20 میلیون تومانی برای 1500 نفر 
با ایسنا، در این باره  آبان امسال اجرایی خواهد شد. جعفر داداشی در گفت و گو  کشوری 
اظهار کرد: وام ازدواج مرحله دوم فرزندان بازنشستگان این صندوق که ثبت نام اینترنتی آن 

تیر امسال انجام شده بود، در مرحله تامین اعتبار است.

اردوغان ایجاد منطقه امن در خاک سوریه را اعالم کرد

 رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه از ایجاد منطقه امن در داخل خاک سوریه به طول 444 
حاشیه  در  اردوغــان،  طیب  رجب  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  کیلومتر   32 عمق  و  کیلومتر 
هفتمین نشست شورای همکاری کشورهای ترک زبان در باکو، گفت: حمایت ارائه شده تا به 
امروز ما به حدود 4 میلیون پناهجو در ترکیه برای همه مشخص است، هزینه های ما حدود 

40 میلیارد دالر است.

ایرانی ها ساالنه ۲۲۷ میلیون جفت کفش مصرف می کنند

 عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران تعداد کفش مصرفی در کشور را 227 میلیون 
جفت در سال ذکر کرد و گفت: این رقم 1.1 درصد مصرف جهانی است. به گزارش ایرنا، 
علی لشگری در نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، گفت: در سال 2018، 
میزان واردات کفش در کشورها معادل 11 میلیارد جفت برآورد و میزان صادرات نیز 12.8 

میلیارد جفت ثبت شد. 

شاخص بورس۱۰۸9۲ واحد سقوط کرد

 330 سهم در بورس و 151 سهم در فرابورس ایران با کاهش قیمت روبه رو شدند به طوری 
که در نهایت شاخص بورس با نزدیک به 11 هزار واحد و شاخص فرابورس با حدود 140 
بورس  قیمتی  و  نقدی  بازده  کل  شاخص  دیروز  ایسنا،  گزارش  به  شد.  روبه رو  کاهش  واحد 
اوراق بهادار تهران در حرکتی کم نظیر طی ماه های گذشته 10892 هزار واحد افت کرد و 
واحد   2971 با  هم وزن  کل  شاخص  همچنین  آمد.  پایین  واحد   978 و  هزار   308 رقم  تا 

کاهش رقم 86 هزار و 775 واحد را تجربه کرد.

ظریف: سیاست خارجی وجه المصالحه دعواهای جناحی نیست

 وزیر امور خارجه با بیان این که اگر 10 سال دیگر به برجام نگاه کنند آن را یکی از موفق ترین 
دستاوردهای جمهوری اسامی خواهند دید، افزود: سیاست خارجی وجه المصالحه دعواهای 
جناحی نیست.به گزارش ایرنا، »ظریف« روز سه شنبه در نشستی با فعاالن فضای مجازی گفت: 
عادت کرده ایم سرمان را باال بگیریم و این دستاورد بزرگی است و ما برای این دستاورد خون داده 
ایم و مردم فشارها را  تحمل کرده اند. وزیر امور خارجه درباره استعفایش گفت: دوستان می گویند 
چرا من آن شب استعفا کردم؟ چون تاش من حفظ برند ایران بود. آن شب من به این نتیجه رسیدم که دیگر من برند 

ایران نیستم. اگر می خواستم برند ظریف باشد، جایزه صلح نوبل را می گرفتم یعنی خیلی راحت بود. 

طراحی طرح ملی مسکن با هدف خانه دار کردن ۶ دهک جامعه

 محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به روند 
اجرای طرح ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: در شرایط کنونی طرح ملی 
عملیاتی  امسال  پایان  تا  کامًا  پروژه  این  و  است  شدن  اجرایی  و  طراحی  حال  در  مسکن 
 6 کردن  دار  خانه  هدف  با  مسکن  ملی  طرح  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر  شد.  خواهد 
دهک جامعه طراحی شده و در حال عملیاتی شدن است، تولید مسکن برای دهک های یک 
و 2 توسط نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی صورت می گیرد که در این خصوص وزارت راه به 
به  و 6  ارائه کرده است. وی گفت: همچنین در طرح ملی مسکن دهک های 3، 4، 5  میزان گسترده زمین 

صورت ویژه دیده شده اند.

الیحه مالیات بر عایدی سرمایه حداکثر تا نیمه آبان به دولت می رود

 معاون وزیر اقتصاد با بیان این که سازمان امور مالیاتی تاخیری 2 هفته ای در تهیه الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه داشت، افزود: الیحه مذکور تا پایان مهر یا حداکثر تا نیمه آبان به 
دولت می رود. محمد علی دهقان دهنوی در گفت و گو با مهر اظهارکرد: فرایند تدوین الیحه 
مالیاتی  امور  سازمان  سوی  از  درآمد  مجموع  بر  مالیات  قالب  در  سرمایه  عایدی  بر  مالیات 

چندی پیش به اتمام رسید.

واکنش »محمد بنا« به کناره گیری از تیم ملی کشتی فرنگی

 سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: شایعاتی در مورد کناره گیری یا استعفای من مطرح 
شد که این موضوع  فقط گمانه زنی رسانه ها بود و من استعفا نکرده ام. با عشق و قدرت تمام 
ماهیت  با  که  کنیم  می  را  خود  سعی  نهایت  و  دهم  می  ادامه  خود  کار  به  فرنگی  کشتی  در 
موجود، بهترین نتیجه را در المپیک 2020 کسب کنیم. به گزارش مهر، محمد بنا تصریح 
کرد: تمام تاش خود را می کنیم که به امید خدا در اولین رقابت کسب سهمیه المپیک که 
فروردین سال آینده در کشور چین برگزار می شود سه سهمیه باقی مانده را کسب و خیال خود را تا المپیک 

2020 راحت کنیم و  بتوانیم اردوهای تیم ملی کشتی فرنگی را برگزار کنیم.

سخنگوی دولت:

برنامه ای برای حذف یارانه 
دهک های متوسط نداریم

ابعاد جدیدی از عملیات دستگیری »زم«

افزایش امید به زندگی در ایران به ۷۶ سال
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