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میم پرور- ابتدای سال گذشته بود که طرح ایجاد 
دانش  ورزش  ــرای  ب مصنوعی  چمن  زمین   110
فضای  دارای  مــدارس  کنار  یا  ــل  داخ در  آمـــوزان 
وزارت  سوی  از  کشور  های  استان  تمام  در  مناسب 
هدف  با  که  اقدامی  خورد.  کلید  پرورش  و  آموزش 
ایجاد شادی و نشاط بیشتر بین دانش آموزان، غنی 
آنان  سالمت  سطح  ارتقای  و  فراغت  اوقات  سازی 
شکل گرفت، زیرا توجه به امر ورزش به ویژه در بین 

دانش آموزان یکی از موضوعات مهمی است که در 
بخش های مختلف باید به آن توجه کرد و فرقی بین 
روستایی  و  شهری  مختلف  نقاط  در  آموزان  دانش 
نیست. به همین خاطر شهروندان فاروجی معتقدند 
های  رشته  در  شهرستان  این  آموزان  دانش  از  اگر 
در  درخشانی  آینده  شود  حمایت  ورزشــی  مختلف 
فوتبال  چمن  زمین  تنها  بــود.  خواهد  انتظارشان 
بدون  و  تعطیل  که  است  سالی  چند  آجیلی  شهر 

استفاده رها شده است و نه تنها دانش آموزان بلکه 
و  هستند  محروم  آن  از  منطقه  مردم  مختلف  اقشار 
شهرستان،  این  مدیران  شد  باعث  موضوع  همین 
آموزان  دانش  برای  مصنوعی  چمن  زمین  ساخت 
را در نظر داشته باشند و این پروژه را در دستور کار 
پرورش  و  آموزش  شورای  جلسات  ثابت  پای  و  خود 
شهرستان قرار دهند و در نشست شورای آموزش و 
پروژه  برسانند؛  تصویب  به  را  آن  شهرستان  پرورش 
مسئوالن  گفته  به  سال،  یک  گذشت  از  پس  که  ای 
رسیدن  ــت.  اس رســیــده  آخــر  ایستگاه  بــه  مربوطه 
را  آجیلی  شهر  مصنوعی  چمن  زمین  آخر  گام  به 

و  آموزش  اداره  سرپرست  جدید  وعده  از  توان   می 
با  گوید:  می  که  جایی  آن  دریافت،  فــاروج  پــرورش 
توجه به این که این پروژه پای ثابت جلسات شورای 
آموزش و پرورش بود تمام اقدامات اولیه انجام شده 
الزم  شرایط  همه  و  رسیده  پایان  به  آن  زیرسازی  و 
برای تحقق نصب چمن مصنوعی انجام شده است.

مدرسه  در  پــروژه  این  افزاید:  می  ذوقــی«  »خلیل   
متر   800 مساحت  به  زمینی  در  و  فراهی  شهید 
کند: فقط  می  اظهار  وی  اســت.  شــده  اجــرا  مربع 
دهه  تا  امیدواریم  و  هستیم  پیمانکار  حضور  منتظر 

فجر این  پروژه به بهره برداری برسد.

برچسب های تبلیغاتی
و  پوستر  کــه  ــرادی  افـ بــا  بجنورد  شــهــرداری  چــرا 
ــوار  دی و  در  بــر  را  ــود  خ تبلیغاتی  ــای  ه برچسب 
نمی  برخورد  چسبانند،  می  مسکونی  واحدهای 

کند؟
تماس های تلفنی بی پاسخ

تلفن های بعضی از ادارات فقط به صدا درمی آید 
شکل  به  اگر  باشد.  پاسخگو  فردی  که  این  بدون 
حضوری مراجعه کنیم فقط وقت مان را هدر داده 
مراجعه  خیال  تا  ببندند  را  ها  اداره  این  در  ایــم. 

کنندگان راحت شود. 
تبعیض در آسفالت کوچه ها

سپاه  شــرق  در   3 یاسین  کوچه  آسفالت  بــرای 
مراجعه  شهرداری  به  که  است  سال   4 بجنورد، 
این  اگر  ندارند.  توجهی  آن  به  ولی  کنیم  می 
شده  آسفالت  تاکنون  بود  شهر  مرکز  در  کوچه 
بود، بهتر است شهرداری بجنورد تبعیض را کنار 

بگذارد.
نیاز مزار شهدا به فضای سبز

برای مزار مطهر شهیدان در بجنورد باید از درخت، 
مکان  آن  به  تا  شــود  استفاده  سبز  فضای  و  گل 

طراوت و شادابی ببخشد.
انتظار برای سفر زیارتی

بارها از شبکه های مستند یا افق، فیلم سفر زیارتی 
کربالی جانبازان70درصد به همراه خانواده های 
بجنورد  جانبازان  ما  چرا  ام.  بوده  شاهد  را  شان 

اعزام نمی شویم؟
تفاوت قیمت میوه ها

فروشی  میوه  در  مشابه  های  میوه  قیمت  تفاوت 
چرا  اســت.  مشهود  کامال  بجنورد  مختلف  هــای  

مسئوالن به این مشکل رسیدگی نمی کنند؟
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اقتصادی  و  زایــی  اشتغال  نوین   مرتضوی-اقدامات 
اوقاف استان، در نشست خبری مدیر کل اوقاف و امور 
نشست  ایــن  در  شــد؛  تشریح  شمالی  خراسان  خیریه 
حجت االسالم »آسوده« از تدارک 80 برنامه برای دهه 
وقف خبر داد. وی کشت ۵ هکتار زعفران در شهرستان 
فاروج با اعتبار حدود400 میلیون تومان، احداث پروژه 
و  شیروان  در  ابریشم  کرم  پرورش  و  موقوفه  ۶ واحــدی 
پیگیری استفاده از انرژی خورشیدی در اماکن متبرکه 
استان در هر شهرستان را از جمله اقدامات اقتصادی در 
راستای درآمدزایی موقوفات و رقبات استان بیان کرد. 
حجت االسالم »آسوده« با تشریح فعالیت های یک ساله 

برادران آب گرم  از اجرای طرح تکمیل استخر  اوقاف، 
حدود700  اعتبار  با  طرح  این  گفت:  و  داد  خبر  ایوب 
از بهمن سال گذشته شروع و بر اساس  میلیون تومان 
استانداردهای روز تکمیل شد و در آینده ای نزدیک به 
برنامه  گفت:80  همچنین  وی  رسد.  می  برداری  بهره 
همزمان با دهه وقف در استان اجرا می شود. مدیرکل 
برنامه  تشریح  به  شمالی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف 
های دهه وقف پرداخت و تجلیل از فعاالن حوزه وقف، 
در  وقف  یــاوران  همایش  برگزاری  وقف،  زنگ  نواختن 
شهرستان ها و مرکز استان، نشست های تخصصی با 
محوریت وقف، برپایی نمایشگاه وقف و تجمع مردمی با 

عنوان » لبیک یا رسول ا...)ص(« در امامزادگان شاخص 
استان را از جمله مهم ترین آن ها اعالم کرد. وی تعداد 
و  مــورد   ۶۶7 و  هــزار   ۵ را  شمالی  خراسان  موقوفات 
پرونده  کل  و  اعالم  مورد   80۶ و  هزار   11 را  ها  رقبه 
پرونده   ۶8 که  کرد  بیان  مــورد   ۵24 را  حقوقی  های 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  اســت.وی  جریان  در 
جذب یک میلیارد و ۹00 میلیون تومان اعتبار در سال 
مالی ۹8-۹7 به منظور مرمت مساجد، حسینیه ها و 
»آسوده«  االسالم  کرد.حجت  اشاره  استان  امامزادگان 
برپایی موکب اربعین در مرز مهران با حضور ادارات کل 
کرد:  اظهار  و  بیان  اقدامات  دیگر  از  استان را  اوقاف ۶ 

اسکان زائران، پذیرایی با غذای گرم، اجرای برنامه های 
فرهنگی و اقامه نماز جماعت در موکب از جمله برنامه 
هایی بود که در مرز مهران انجام شد.وی همچنین به 
ویژه  مهربانی«  امام  تا  آسمانی  های  »قدم  طرح  اجرای 
دهه آخر ماه صفر در قالب پیاده روی زائران حرم رضوی 
از استان گلستان به عنوان ورودی  اشاره کرد و گفت: 
استان تا خراسان رضوی ۶ موکب امامزادگان، پذیرای 
زائران پیاده رضوی است و 17 هزار زائر پیاده از استان 
اعزام شدند.وی همچنین یادآور شد: رویکرد وقف های 
نوین همراه با نیاز روز بیش از ۶0 درصد موقوفات اخیر 

استان را شامل می شود.

۸0 برنامه برای دهه وقف

اقدامات نوین اشتغال زایی و اقتصادی اوقاف استان

موعد افتتاح پروژه چمن مصنوعی شهر آجیلی

مشارکت بیش از ۱۳۵ هزار 
نفر در انتخابات شورای 

دانش آموزی

و  بیست  در  استان  آموز  دانش   102 و  هزار   13۵
دومین انتخابات شورای دانش آموزی  همزمان با 
و  آموزش  کردند.مدیرکل  مشارکت  کشور  سراسر 
پرورش خراسان شمالی در آیین برگزاری انتخابات 
 ۹ انتخابات  از  بعد  گفت:  ــوزی  آم دانــش  ــورای  ش
هزار و 48۵ دانش آموز به عنوان اعضای منتخب 
انتخاب  استان  مدارس  همه  آموزی  دانش  شورای 
آموزی  دانــش  شــورای  افــزود:  شوند.سعیدی  می 
دانــش  مشارکت  تقویت  ــرای  ب مناسبی  فرصت 
عنوان  آینده به  برای  ها  آن  سازی  آماده  و  آموزان 

بازوی مشورتی در مدارس است.

بازآفرینی  ستاد  هماهنگی  اداره  سرپرست   *
از  شمالی  ــان  ــراس خ شــهــرســازی  و  راه  شــهــری 
محله  عمومی  پــارک  احــداث  پــروژه  موقت  تحویل 
داد.بــه  خبر  بجنورد  ــرداری  ــه ش بــه   2 باقرخان 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش 
پارک  گفت:  اسدی  محمدرضا  شمالی،  خراسان 
به  نگهداری  منظور  به  تجهیزات  با  همراه  محله 

نمایندگان شهرداری بجنورد تحویل داده شد.

مهر  سوم  تاریخ  در  شمالی  خراسان  روزنامه  در 
13۹8، پیامی از سوی شهروند محترم شیروانی 
روشنایی  نــشــدن  تامین  از  کــه  ــود  ب ــده  ش درج 
از  پــس  شهرستان  ــن  ای مقدس  دفــاع  ــراه  ــزرگ ب
یادآوری  به  الزم  داشت،  حکایت  سال   8 گذشت 
عهده  بر  مذکور  روشنایی  تامین  اســاســًا  اســت 
شــهــرداری شــیــروان اســت ولــی مدتی اســت به 
پیشنهاد فرماندار محترم این شهرستان، موضوع 
تامین روشنایی این بزرگراه در اعتبارات عمرانی 
امسال مصوب شده است که به محض تخصیص 

اعتبار اجرایی خواهد شد.
مهران قوامی، مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی
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بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

مشکل مسکن کارمندان 
اسفراین

آذر  روزنامه خراسان در شماره 7087 که ۹ 
ستون  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   13۵2
به  شهرستانها«  از  ما  خبرنگاران  »گــزارش 
پرداخته  اسفراین  کارمندان  مسکن  مشکل 
»مشکل  خوانیم:  می  مطلب  ایــن  در  اســت. 
غامض  و  حادتر  روز  هر  اسفراین  در  مسکن 
منتقل  شهر  باین  که  کارمندانی  میشود.  تر 
اینکه  با  رویند.  روبــه  مشکل  این  با  میشوند 
شده  احــداث  اسفراین  در  سازمانی  خانه  ده 
بطوریکه شنیده میشود کار این خانه ها پایان 
کارمندان  اختیار  در  تاکنون  ولی  است  یافته 
ناتمام  ها  خانه  این  چنانچه  اند.  نــداده  قرار 
است خوبست مسئولین امر بذل توجه نموده 
برای کمک بحل کمبود مسکن دستور دهند 
هر چه زودتر این خانه ها را تمام و در اختیار 

کارمندان قرار دهند.«

خبر   

بدون تیتر   

حرف مردم   

 پیگیری حرف مردم 

اخبار

رتبه  از کسب  امداد خراسان شمالی  مدیرکل کمیته 
اول اشتغال پایدار روستایی در کشور توسط این نهاد 

خبر داد.
الهی راد در جلسه ارزیابی و عملکرد اشتغال استان ها 
بر  گفت:  شــد،  برگزار  ویدئوکنفرانس  طریق  از  که 
شاخص های  در  انجام شده  که  ارزیابی هایی  اساس 

و  پرداخت شده  تسهیالت  میزان  جمله  از  مختلف 
خراسان  ــداد  ام کمیته  شــده  ایجاد  اشتغال  تعداد 
شمالی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد. وی 
اشتغال  طرح   780 امسال  طی  که  این  به  اشــاره  با 
راه انـــدازی  نهاد  ایــن  توسط  روستایی  مناطق  ویــژه 
بخش  این  در  تومان  میلیارد   3۶ افزود:  است،  شده 

متقاضی  مــددجــویــان  بــه  قرض الحسنه  تسهیالت 
پــرداخــت ۵۹  با اشــاره به  پــرداخــت شــده اســـت.وی 
طرح های  به  تسهیالت  تومان  میلیون   2۵ و  میلیارد 
این  از  کــرد:  اضافه  خانگی  مشاغل  و  خوداشتغالی 
و  میلیارد   3۶ بااعتبار  روستاها  در  طرح   780 تعداد 

7۵0 میلیون تومان اجرایی شده است.
میلیارد   3 اعتبار  با  طرح   142 کرد:  خاطرنشان  وی 
و 200 میلیون تومان از محل منابع امدادی و 38۶ 
از  تومان  میلیون   377 و  میلیارد   1۶ اعتبار  با  طرح 

محل اعتبارات قرض الحسنه بانک ها اجراشده است.
با  محور  تولید  اشتغال  طرح های  امسال  گفت:  وی 
اساس  بر  مناسب  شغلی  فرصت های  ایجاد  هــدف 
مددجویی  مختلف  گروه های  عالقه مندی  و  مهارت 

تحت حمایت این نهاد اجرا می شود.
ویــژه  شغلی  راهــبــر  ــرح  ط  30 اجـــرای  از  راد  الهی 
گفت:  و  داد  خبر  نهاد  این  حمایت  تحت  مددجویان 
مددجو   7۶7 بــرای  استان  در  ها  طرح   این  اجــرای 

شغل پایدار ایجاد می کند.

رتبه نخست کمیته امداد استان در اشتغال پایدار روستایی

رئیس سازمان صمت خبر داد:

کاهش ۱4 درصدی صادرات
محمدی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از کاهش 14 درصدی صادرات از استان در شش 
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اشاره ای به برنامه ریزی ها برای افزایش 
سهم صادرات از استان کرد.»فیروزه« از اصالحاتی سخن به میان آورد که به صادرات کمک خواهد کرد و 
درخصوص پیش بینی ها برای وضعیت صادرات از استان در ۶ ماه دوم امسال افزود: پیش بینی ها برای 
شش ماه دوم سال بستگی به میزان تالش فعاالن این عرصه دارد و نیاز است حل مسائل با قوت پیگیری 
شود.آن طور که وی به آن اشاره کرد، مشکالت شناسایی شده و آسیب شناسی صورت گرفته است که با 

وضعیت فعلی چطور می توان صادرات را تقویت کرد.
به گفته وی، باید بستر برای فعاالن بخش صادرات مهیا و با هم افزایی چالش ها برطرف شود.

سیل های احتمالی

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی با پیش بینی بارش باران با توجه به رگباری بودن بارش  صدیقی- 
ها در خصوص آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها در منطقه هشدار داد. به گفته رئیس پیش بینی 
اداره کل هواشناسی استان برای پنج شنبه )امروز( به تدریج افزایش ابر، وزش باد، در پاره ای از نقاط رگبار 
دوین«  »هاشمی  شود.  می  بینی  پیش  ابر  و  باد  افزایش  )فردا(  جمعه  برای  و  برق  و  رعد  احتمال  و  پراکنده 
و  معابر  گرفتگی  آب  احتمال  )امروز(  شنبه  پنج  بعدازظهر  برای  ها  بارش  بودن  رگباری  به  توجه  با  افزود: 
سیالبی شدن مسیل ها دور از انتظار نیست. بر اساس اعالم هواشناسی خراسان شمالی طی 24 ساعت 
منتهی به صبح چهارشنبه، کوسه با کمینه دمای صفر درجه سانتی گراد، سردترین و اسماعیل آباد با بیشینه 
دمای 24 درجه سانتی گراد باالی صفر، گرم ترین نقطه استان بود. به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته در 

برخی نقاط استان به ویژه بجنورد شاهد بارش باران و کاهش دما بودیم.



سهم ساکنان چادرهای 
سیاه؟

دولت  سوی  از  شده  گرفته  تصمیمات  موجب  به 
و  روستاییان  به  حمایتی  تسهیالت  شــده  مقرر 

عشایر پرداخت شود. 
آن  سود  نرخ  تسهیالت  این  بودن  موثر  منظور  به 
برای مناطق روستایی و عشایر مرزی ۴ درصد و 
برای مناطق روستایی و عشایر غیرمرزی ۶ درصد 
در نظر گرفته شده است تا این تسهیالت همانند 
آبی باشد که زیر پوست روستاها می رود و آن ها 

را تازه و جوان می کند. 
تسهیالت  این  پرداخت  از  بسیاری  اخبار  تاکنون 
منتشر شده، اخباری که می گوید این تسهیالت 
این  سوال  اما  است  شده  پرداخت  روستاییان  به 
است که سهم کوچ نشینان از این تسهیالت چقدر 
است و آیا عشایر توان استفاده از این تسهیالت را 

دارند؟ 
خانوار  هزار   5 از  بیش  اکنون  شمالی  خراسان 
عشایر با جمعیتی افزون بر 30 هزار نفر در قالب 
نیمه  و  رو  عشایرکوچ  دارد،  طایفه   38 و    ایل   2
می  ارتــزاق  دامــپــروری  طریق  از  که  رویــی  کــوچ 
از  تنها 10 درصد درآمد آن ها  آمار  کنند و طبق 
جمعیت  این  سهم  است،  دامپروری  جز  مسیری 
آیا آماری  از تسهیالت سامانه »کارا« چقدر بوده، 
این  در  غربالگری  یا  دارد  وجود  خصوص  این  در 
یا نه؟ برای ما هم روشن نیست.  باره انجام شده 
اما آن طور که از اخبار منتشر شده برمی آید گویا 
شود  می  گفته  زیرا  است  بوده  اندک  ها  آن  سهم 
کشاورزان بیشترین سهم را از آن خود کرده اند. 
بزرگ کردن گله دام و استفاده از تجهیزات مدرن 
و راه اندازی دامداری شاید خواسته کوچ نشینان 
استان باشد اما یک جای خالی وجود دارد، جای 
اشتغال  تسهیالت  از  نشینان  کوچ  سهم  خالی 

زایی در استان.

3 گزارش روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         پنج شنبه  ۲ آبان ۱۳9۸     ۲۵ صفر ۱44۱      شماره ۳۱۲۲

 تسهیالت »کارا« 
در عمل کم رنگ، در حرف پررنگ

 هم اکنون 
طرح های 
مصوب و 

پذیرفته شده 
ای در بانک 
های استان 

موجود هستند 
که هنوز بدون 

پاسخ مانده اند 
و باید به دلیل 

بسته بودن 
سامانه کارا 

تعیین تکلیف 
شوند

تسهیالت تکمیلی را به برخی طرح ها می دهد. 
ابالغ  استان  به  امسال  مهر  دهم  نامه  شیوه  این 
به  تکمیلی  تسهیالت  آن  اساس  بر  و  است  شده 

طرح های ناتمام پرداخت می شود.
گونه  ایــن  نیز  را  نامه  شیوه  ایــن  ابــالغ  دلیل  او 
ابتدای  در  ها  طــرح  »برخی  دهــد:  می  توضیح 
پرداخت تسهیالت تهیه شدند اما پس از آن تورم 
و  تجهیزات  اولیه،  مــواد  قیمت  افزایش  موجب 
طرح  توقف  آن  خروجی  که  گردید  آالت  ماشین 
های مورد نظر شد و امکان تکمیل صد درصدی 
این  ملی  کارگروه  بنابراین  نبود،  ممکن  طرح 

شیوه نامه جدید را مصوب کرد«.
طبق سخنان این مسئول، این تسهیالت به طرح 
های قبل از سال 97 تعلق می گیرد که مشمول 
دیگر  و  عامل  بانک  کــارگــروه،  و  باشند  شرایط 
را  پرداختی  تسهیالت  کمبود  مرتبط  نهادهای 

برای طرح تایید کنند.
آقای مدیرکل یاد آور می شود که ردیف پرداختی 
برای تسهیالتی که تازه ثبت نام می کنند وجود 
از فهرست پرداخت خارج هستند  ندارد و آن ها 
تمام  دقیق  بازرسی  بــرای  ای  برنامه  دولــت  اما 
طرح ها دارد تا گزارشی از انحرافات هزینه کرد 
تسهیالت تهیه شود و اگر طرح انحراف حداقلی و 
پیشرفت حداکثری داشته، ممکن است برای آن 
تصمیمات  مازاد  تسهیالت  پرداخت  خصوص  در 

دیگری گرفته شود.
هم  که  کند  می  تایید  و  تاکید  البته  مسئول  این 
در  ای  شده  پذیرفته  و  مصوب  های  طرح  اکنون 
بانک های استان موجود هستند که هنوز بدون 
پاسخ مانده اند و باید به دلیل بسته بودن سامانه 
آماری  هیچ  البته  او  شوند.  تکلیف  تعیین  کــارا 
که  هایی  آن  و  صف  در  منتظران  خصوص  در 

تسهیالت دریافت نکرده اند ارائه نمی کند.
سامانه  پــرداخــت  خصوص  در  ها  نقیض  و  ضد 
»کارا« همچنان وجود دارد، در حالی که مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحقق درصد باالی 
متقاضیان  دهد.  می  خبر  سامانه  این  تسهیالت 
و برخی دستگاه ها از پرداخت نشدن تسهیالت 
گالیه می کنند. البته مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی  استان این را نیز می گوید که بیشترین 
عشایری  و  روستایی  زای  اشتغال  تسهیالت 

استان نصیب طرح های کشاورزی شده است.

اسدی

استان  روســتــایــی  اشتغال  فراگیر  تسهیالت 
حالی  در  است؛  شده  هوا  دو  و  بام  یک  حکایت 
که متولی پرداخت این تسهیالت اعالم می کند 
ردیف  در  شمالی  خراسان  کرمانشاه،  از  پس  که 
را  تسهیالت  این  که  است  هایی  استان  اولین 
تسهیالت  ایــن  عمده  بخش  و  ــرده  ک پــرداخــت 
اما  ــت  اس ــده  ش داده  تخصیص  متقاضیان  بــه 
متقاضیان و برخی دیگر از دستگاه ها اعالم می 
کنند که امسال به متقاضیان تسهیالتی پرداخت 
دست  یــک  انگشتان  تــعــداد  از  کمتر  یــا  نشده 
نام  ثبت  با  تسهیالت  این  است.  شده  پرداخت 

متقاضیان در سامانه »کارا« پرداخت می شود.

II»کارا«IداستانIشروع
فراگیر و  اشتغال  طــرح   دو  اجـــرای  منظور  بــه 
عنوان  به  مشترک  ای  سامانه  روستایی  اشتغال 
اندازی  راه  متقاضیان  برای  و  اندازی  راه  »کارا« 
کسب و کار که کارآفرینان و سرمایه گذاران )اعم 
از خرد و کالن( هستند امکان ثبت الکترونیکی 

طرح فراهم شد.
ــا هـــــدف ثــبــت  ــ ــد ایـــــن ســـامـــانـــه ب ــنـ ــر چـ ــ ه
اشتغال  طرح   2 در  شرکت  تقاضای متقاضیان 
روستایی و اشتغال فراگیر راه اندازی شده است 

در  اولویت  مسئول،  مقامات  اعالم  اساس  بر  اما 
ایجاد  با  نیز  فراگیر  اشتغال  حتی  طرح  دو  هر 
شغل و سرمایه گذاری در مناطق روستایی است.
مشکالتی  و  مسائل  گذشته  سال  تسهیالت  این 
را برای متقاضیان ایجاد کرده است؛ نخست در 
مهر سال 97 سامانه کارا به دلیل تکمیل ظرفیت 
را  خود  طرح  حتی  که  متقاضیانی  تا  شد  بسته 
تکمیل کرده اند پشت خطای این سامانه بمانند 
نقل  به  نیز  امسال  و  نشد  باز  سامانه  این  دیگر  و 
متقاضیان  برای  سامانه  دیگر  مرتبط  مسئول  از 
جدید باز نخواهد شد، این اتفاق در حالی است 
این  از  تسهیالت  پرداخت  تصمیم  زمــان  در  که 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  محل، 
اعالم کرد که »در سطح ملی و منطقه ای، برای 
توسعه  مداخالت  بحث  بر  عالوه  فراگیر  اشتغال 
یارانه در نظر گرفته  با  ارائه تسهیالت همراه  ای 
شده که به مبلغ معادل 20 هزار میلیارد تومان 
امسال  طی  ارائــه  بــرای  فقط  رقم  این  که  است 

نیست و مداومت خواهد داشت«.
از سوی دیگر با این که پیش بینی شده بود پس 
از ثبت طرح ها، کمتر از یک ماه بررسی شوند و 
به متقاضیان سه ماه فرصت داده شود تا مدارک 
مورد نیاز را برای دریافت تسهیالت تکمیل کنند 
تا این تسهیالت پرداخت شود با این حال برخی 

تکمیل  وجود  با  که  کنند  می  اعالم  متقاضیان 
طرح و دیگر مدارک همچنان به آن ها پرداختی 
اولویت  در  که  شده  اعــالم  و  است  نشده  انجام 

پرداخت نیستند.
از  اســتــان  ــاران  کـ معدن  رســیــده،  اخــبــار  طبق 
نداشته  سهمی  هیچ  کــارا  سامانه  تسهیالت 
و  است  استان  کاران  معدن  از  »شادمانی«  اند. 
اداره  را  استان  در  فعال  معدن   5 یا   ۴ همزمان 
فراگیر  تسهیالت  متقاضیان  از  او  کند.  مــی 
اشتغال روستایی است، اما به گفته خود با وجود 
تکمیل  و  سامانه  گشایش  ابتدای  در  طرح  تهیه 
او  به  تسهیالتی  هیچ  مستندات  و  مدارک  تمام 
معادن  گویا  گوید:  می  او  است.  نشده  پرداخت 
فراگیر  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  اولویت  در 
نشدن  پرداخت  برای  دلیلی  هیچ  البته  نیستند 

این تسهیالت اعالم نشده است.
»ابراهیمی« رئیس اداره معادن سازمان صنعت، 
گفته  این  نیز  شمالی  خراسان  تجارت  و  معدن 
منابع  نیازمند  ما  گوید:  می  و  کند  می  تایید  را 
تاکنون  امــا  هستیم  معادن  بــرای  قیمت  ارزان 
استان  در  متقاضی  کاران  معدن  به  مبلغی  هیچ 
پرداخت نشده است و ما نیز از پرداختی ها مطلع 

نیستیم.
کند  می  ایجاد  را  سوال  این  شده  مطرح  مــوارد 
سوی  از  تسهیالت  پرداخت  کار  و  ساز  شاید  که 
است  کــرده  تغییر  متبوع  وزارت  و  کــارا  سامانه 
منتظر  کــارا  بسته  درهــای  پشت  متقاضیان  که 

ایستاده اند.
سراغ  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  ما  گزارشگر 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
رسیده  اطالعات  و  اخبار  است.  رفته  نیز  دستی 
از میراث نیز این ماجرا را تایید می کند. به گفته 
دو  به  تنها  امسال  کل  اداره  این  عمومی  روابــط 
طرح بوم گردی از این سامانه تسهیالت پرداخت 
از دریافت آن عاجز  شده است و بقیه متقاضیان 
که  کند  می  اعالم  دستگاه  این  البته  اند.  مانده 
مبتال  مشکل  این  به  هم  ها  دستگاه  دیگر  گویا 
هستند و شرایط برای پرداخت خاص و ویژه شده 

است و به همه طرح ها تعلق نمی گیرد.
به  نیز  ــارا  ک سامانه  از  ســازمــان  ــن  ای  خــروجــی 
های  داده  طبق  اســت.  شده  ارائــه  ما  گزارشگر 
در  استان۶37  نفر  فرهنگی  میراث  از  رسیده 

مجموع برای دریافت تسهیالت ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد به 31۶ طرح تسهیالت پرداخت 
شده است، با تقاضای 159 نفر موافقت شده و 
در مرحله طی روند و دریافت تسهیالت هستند 
یا  نشده  تایید  هــا  آن  طــرح  یــا  نیز  نفر   1۶2 و 
این  اند  شده  متوجه  یا  اند  نکرده  پیگیری  خود 

تسهیالت مناسب با فعالیت آن ها نیست.
 از محل اجرای طرح هایی که تسهیالت دریافت 
که  شده  ایجاد  اشتغال  نفر   ۶38 برای  کردند، 
 ۶۶ و  میلیارد   30 پرداختی  تسهیالت  میزان 

میلیون و 800 هزار تومان بوده است.
این  سوی  از  شده  ارائه  اطالعات  ادامه  در  البته 
دستگاه آمده است: »در سال 98 تسهیالت کارا 
تعلق  خــاص  شرایط  دارای  هــای  طــرح  به  فقط 
زمینه  در  طرح   2 به  کل  اداره  این  در  که  گرفت 

بوم گردی این تسهیالت پرداخت شد«.
اجتماعی  رفــاه  و  ــار  ک تــعــاون،  مدیرکل  البته 
خراسان شمالی مشکالت مطرح شده را تکذیب 
از  پس  شمالی  خراسان  که  گوید  می  و  کند  می 
قرار  تسهیالت  این  پرداخت  صدر  در  کرمانشاه 
افزاید: تسهیالت سامانه کارا  می  »نوری«  دارد. 
مناطق  در  زا  اشتغال  هــای  طــرح  توسعه  بــرای 
از  ها  استان  سهم  که  است  عشایری  و  روستایی 
از محل صندوق توسعه ملی  نیمه دوم سال 9۶ 

پرداخت شد.
گزارش ارائه شده از سوی این مسئول نشان می 
دهد که از زمان آغاز پرداخت تسهیالت تاکنون 
دریافت  به  موفق  استان  در  طرح   ۴0 و  هزار   5
تسهیالت شده اند که مجموع مبالغ دریافتی به 

3۶3 میلیارد تومان رسیده است.
ارزان  تسهیالت  این  مسئول،  این  سخنان  طبق 
پرداخت  درصــد   ۶ تا   ۴ ســود  نــرخ  با  که  قیمت 
کشور  در  تحقق  ــد  درص باالترین  دارای  شــده 
است و دو نوع طرح اشتغال زایی به استان تعلق 
گرفته و باید 7 هزار و 900 فرصت شغلی با این 

تسهیالت در استان ایجاد شود.
برابر   3 حدود  ثبت  از  پس  البته  گوید:  می  وی 
طرح در استان، مهر سال گذشته سامانه »کارا« 
بسته شد با این حال مازاد ثبت نام نیز انجام شده 

است که ما متعهد به پرداخت هستیم.
»نوری« اعالم کننده خبر دیگری نیز است؛ خبر 
پرداخت  ــازه  اج که  جدید  ای  نامه  شیوه  ابــالغ 

یادداشت 

زهره اسدی
z.asadi@khorasannews.com
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شد.  دود  هم  اش  جوانی  و  رفت  باد  بر  عمرش 
گودال  در  همسرش  نادرست  تجویز  خاطر  به 
افیون غلتید و بعد از آن هم نیمی از فرزندانش 
زندگی  دهه  چند  در  کــرد.  قبرستان  راهــی  را 
و  خانه  نه  و  ماند  جا  به  او  از  مادری  مهر  نه  اش 

کاشانه ای.
به گفته خودش هنوز در رویاهایش با عروسک 
پای  خانواده  جبر  به  که  کرد  می  بازی  هایش 
اش  کــارنــامــه  در  ــاد  دامـ نشست.  عقد  ســفــره 
به  و  داشت  مشترکش  زندگی  از  شکست  یک 
چراغ  با  و   شــده  جــدا  اولــش  همسر  از  دالیلی 
نوجوان  دختر  خواستگاری  به  خــانــواده  سبز 
آمده بود. زن سرد و گرم چشیده می گوید: 13 
سال بیشتر نداشتم که به زور به عقد شوهرم که 
زیاد  شوهرم  ــدم.  درآم داشت  من  سن  برابر   3
ناچار  به  بود.  زورگو  و  معتاد  اما  نبود  کار  اهل 
سر زمین کشاورزی مردم کارگری می کردم و 
حتی بچه اولم را در سن 15 سالگی سر زمین 
کشاورزی به دنیا آوردم و همین سرآغاز دردها و 

آوارگی های بعدی ام شد. 
درد  دچار  بیابان  در  زایمانش  از  بعد  جوان  زن 
بــرای  بــه تجویز شــوهــرش  و  ــود  زیـــادی مــی ش
رفته  و  گیرد  می  کمک  مواد  از  آالمش  تسکین 
همین  و  کند  می  مــزه  زبانش  زیــر  ــواد  م رفته 
را به داخل منجالب افیون می کشد.  او  ماجرا 
کنند  می  زندگی  دامداری  یک  در  شوهرش  با 
همسرش  اعتیاد  ــدت  ش خاطر  بــه  کــه  ــن  ای تــا 
آید  می  وجود  به  ها  آن  برای  زیــادی  مشکالت 
می  رخ  فرزندانش  برای  تلخی  حوادث  حتی  و 

دهد.
هایم  بچه  اکثر  بودم  معتاد  چون  گوید:  می  او   
هم معتاد به دنیا می آمدند و به جای دکتر رفتن 

نسخه  شوهرم  بیمارستان،  در  شدن  بستری  و 
و بچه  برای درمان آن ها می پیچید  را  خودش 
دچار  سالگی   چند  یا  یک  در  یکی  یکی  هایم 
بیماری و تشنج  می شدند و بعد از آن فوت می 

کردند.
 در مدت زندگی مشترک مان با شوهر معتادم 
صاحب 10 فرزند شدم که فقط نیمی از آن ها 
جان سالم به در بردند و بقیه زیر خروارها خاک 
مصرف  خاطر  به  معتادش  شوهر  گرفتند.  آرام 
زیاد مواد دچار مشکالت روحی و روانی زیادی 
از  ها  آن  اخــراج  باعث  اتفاق  همین  شــود.  می 
به  در  و  ــداری   دام صاحب  و  کار  صاحب  سوی 
دری خانواده آغاز می شود. مرد خانواده دچار 
بیماری آلزایمر و قدم به قدم به مرگ نزدیک می 
صنعتی  مواد  مصرف  با  روز  یک  که  این  تا  شود 
فوت می کند تا دردی به دردهای زندگی زن در 
به در اضافه کند. او تعریف می کند: بعد از فوت 
های  بچه  تا  آوردم  روی  گری  تکدی  به  شوهرم 

قد و نیم قدم را سر و سامان دهم. 
ها  آن  از  نیمی  فرزندم   10 از  دید  وقتی  مادرم 
بقیه  سرپرستی  رفتند  دنیا  از  اعتیاد  خاطر  به 
فرزندانم را برعهده گرفت تا مبادا آن ها هم به 
دچار  شان  قبلی  برادرهای  و  خواهر  سرنوشت 
بیشتر  که  اتاق  یک  در  شهر  حاشیه  در  شوند. 
شدم.  ساکن  بود،  رفته  در  زهوار  آلونک  شبیه 
روزگارش  و  افتد  می  صنعتی  مواد  دام  در  زن 
سال  گذشت  از  بعد  شود.  می  زغال  از  تر  سیاه 
بودند  کــرده  تحصیل  تــرک  که  فرزندانش  ها 

سرنوشتی بهتر از خودش پیدا نکردند. 
بودند  شده  بخت  خانه  راهــی  که  دخترش  دو 
شان  چون  شوهران  شود  می  زار  روزگارشان 
راه تاریک را انتخاب می کنند و زندگی سراسر 
اندام  الغر  زن  گیرند.  می  پیش  در  را  تحقیری 
بر  مواد  رد  و  نــدارد  دهان  به  سالم  دندانی  که 

و گونه هایش مشهود است،  پیشانی  شیارهای 
می گوید: بچه هایم از من دور بودند و در واقع 
بدبختی  تمام  چون  نداشتند.  مرا  دیدن  چشم 
های خودشان را از چشم من می دیدند. البته 
پاتوق  را  ام  زندگی  محل  بود.  ها  آن  با  هم  حق 
افراد الابالی کرده بودم. خانه ام به مسافرخانه 
خط  ته  به  که  بود  تبدیل  شده  هپروتی  افــراد 

رسیده بودند. 
در ازای دادن جا و مکان به افراد بزهکار روزگار 
می  غرق  ام  تنهایی  در  روز  هر  و  گذراندم  می 
شدم و بعضی شب ها تا صبح از دوری فرزندانم 
شیون می کردم اما کسی صدایم را نمی شنید. 
وسایل زندگی و دار و ندارم یک موکت چرکین 
چند  بود، البته  سنجاق  و  سیخ  با  چراغ  یک  و 
همسایه  برخی  سری  صدقه  از  هم  کهنه  ظرف 

ها داشتم. 
ها  مدت  مسن  زن  سخت  و  زننده  دوران  این 
ادامه می یابد تا این که یک شب با پاتک پلیس، 
برق از چشمان اهل خانه و هپروتی ها می پرد 
زن  که  زمانی  شوند.  می  کمپ  راهی  همگی  و 
آواره سر از کمپ درمی آورد تازه به خودش می 
آید که چه بر سر زندگی خود و فرزندانش آورده 
تلف  سیاهی  و  گمراهی  در  را  عمرش  تمام  و 

کرده است. 
دوزد  می  در  به  چشم  روز  هر  کمپ  در  حــاال 
ــا شــایــد جــگــرگــوشــه هــایــش گــوشــه چشمی  ت
و  تنهایی  هــا  ــال  س از  را  او  و  بیندازند  او  بــه 
گفته  و به  نیست  ناامید  البته  برهانند.  فــراق 
خودش تازه متولد شده و از پیله افیون درآمده 
ام  شنیده  کنار  و  گوشه  از  گوید:  می  او  است. 
موضع  از  کمی  کمپ  به  آمدنم  با  فرزندانم  که 
اند  شــده  نــرم  و  ــده  آم کوتاه  شــان  سرسختانه 
بی  هم  من  و  هستند  من  با  ــدار  دی خواهان  و 

صبرانه منتظر فرا رسیدن آن روز هستم. 

 پایان عشق خیابانی
بــدون  کــه  زوج  یــک  مشترک  زنــدگــی  صدیقی- 
سقوط  مسیر  در  بــود  گرفته  شکل  الزم  تحقیقات 
قرار گرفت؛ زندگی که سر یک آشنایی شکل گرفت 
کاخ  افتاد و  همسرش  فریب  تله  در  جــوان  دختر  و 

آرزوهایش فرو ریخت.
گره  که  است  قرار  این  از  جوان  زن  زندگی  ماجرای 
یک  از  متوهمش   همسر  با  دختر  سرنوشت  خوردن 
دانشجو  او  که  شود.  روزی  می  آغاز  تصادفی  دیدار 
تفریحی  مکان  یک  در  را  هفته  آخر  خواست  و  بود 
غریبه  پسر  یک  با  روی  پیاده  هنگام  در  کند  سپری 
یا مرد رویاهایش آشنا شد. آشنایی شان هم با چند 
شروع  رویاهایش  مرد  سوی  از  کوتاه  پاسخ  و  سوال 
شد. پسر غریبه زمانی که می فهمد دختر دانشجو، 
های  جاذبه  با  آشنایی  بهانه  به  اســت  شهرستانی 
تفریحی زادگاه دختر با ژست یک آدم با شخصیت به 
او نزدیک می شود و همین اتفاق سرنوشت دختر را 

به سیاهی می کشاند. 
و  معرفی  متمولی  آدم  اما  مجرد  را  خود  غریبه  پسر 
چنان با زیرکی و الفاظ دهن پرکن دختر را مجذوب 
بیند  می  آید  می  خود  به  تا  دختر  که  کند  می  خود 
او تعریف کرده و  تا پیاز زندگی اش را برای  از سیر 
حتی شماره همراهش را هم در اختیارش گذاشته 

است. 
بعد از این اتفاق پسر غریبه مدتی تلفنی با دختر در 
ارتباط است و بعد از آن هم زمانی که اعتماد دختر را 
به خودش جلب می کند روزی به عنوان خواستگار پا 

در خانه او می گذارد.
که  اعتمادی  و  ها  حرف  واسطه  به  دختر  خانواده   
دخترشان به پسر غریبه دارد زیاد سخت نمی گیرند 
مراسم  الزم  تحقیقات  بدون  کوتاهی  مدت  از  بعد  و 
هم  آن  از  بعد  و  برگزار  پسر  و  دختر  عروسی  و  عقد 

زندگی مشترک شان خیلی زود آغاز می شود. 
با  را  رفتارش  و  اخــالق  کند  می  سعی  ابتدا  ــاد  دام
بود  داده  نشان  همسرش  بــه  کــه  مــجــردی  دوران 
تطبیق دهد اما رفته رفته ماه از پشت ابر بیرون می 

آید و چهره واقعی پسر نمایان می شود. 
زن جوان که از تغییر خلق و خوی شوهرش سرگیجه 
شوهرش  خــانــواده  و  او  از  تحقیق  به  اســت  گرفته 
بعد  بفهمد.  را  کارهایش  این  دلیل  تا  ــردازد   پ می 
فرزند  شوهرش  تنها  نه  که  برد  می  پی  تحقیقات  از 
یک  از  او  برعکس  بلکه  نیست  متمولی  خــانــواده 
از  تر  پایین  حتی  مالی  نظر  از  و  معمولی  خانواده 
خانواده خودش است و از همه بدتر همسرش اعتیاد 
مخفی  همه  از  را  آن  و  دارد  صنعتی  مخدر  مواد  به 

کرده است. 
با رو شدن این قضایا ناگهان کاخ آرزوهای دختر فرو 
و  می ریزد و می فهمد که فریب چرب زبانی همسر 
خانواده اش را خورده است چون قبل از او هیچ کدام 

بودند  نشده  حاضر  شوهرش  فامیل  دخترهای  از 
جواب بله به همسرش بدهند. وقتی این ماجرا را با 
رود  نمی  بار  زیر  ابتدا  گذارد  می  میان  در  شوهرش 
با  اما  کند  می  قلمداد  خود  علیه  توطئه  را  آن  همه  و 
برمال شدن حقیقت مرد نیرنگ باز لب به اعتراف می 

گشاید. 
از  جلوگیری  خــاطــر  بــه  را  مــاجــرا  ــن  ای جـــوان  زن 
نمی  بازگو  اش  خانواده  حتی  و  کسی  نزد  آبروریزی 
کند و شوهرش را به بهانه کار مدتی به دور از چشم 

همه به کمپ می فرستد تا اعتیادش را ترک کند. 
بعد  بار  هر  اما  شود  می  تکرار  اتفاق  این  بار  چندین 
بودن  پاک  روزی  چند  فقط  کمپ  از  آمدن  بیرون  از 
و دوباره داخل لجنزار مواد  آورد  شوهرش دوام می 

سر می خورد.  
ــاز می  ــه اعـــتـــراض بـ ــب ب ــوان ل ــ ــه زن ج ــی ک ــان زم
را  او  اشتباهش  کردن  قبول  جای  به  کند  شوهرش 
زیر مشت و لگد می گیرد و حتی تهمت ناروا هم به 
برای ترک  از گیر دادن هایش  او  تا شاید  او می زند 

اعتیاد او دست بردارد.
بیند  می  وقتی  تــالش  ها  مــدت  از  بعد  ــوان  ج زن   
شوهرش دست بردار نیست و حتی مدام به او تهمت 
شوهرش  خــانــواده  نــزد  زنــد  می  خیانت  برچسب  و 
اما  کند  می  پسرشان  از  شکایت  و  گالیه  به  شــروع 

فایده ای ندارد چون آن ها هم از او بیزار هستند. 
می  لبریز  صبرش  کاسه  خــورده  فریب  زن  ناچار  به 
می  اش  خانواده  به  روز  یک  را  حقیقت  همه  و  شود 

گوید.
 زن نادم بعد از مدتی با راهنمایی خانواده اش راهی 
مشاوران  کمک  با  شاید  تا  شود  می  خانواده  دادگاه 
و قانون بتواند زندگی توفان زده اش را ترمیم کند و 
سرپا نگه دارد و اگر هم نشد کنار گزینه طالق تیک 
بزند و خود را از این مخمصه که البته خودش مسبب 

آن بوده است، نجات دهد.

ماجرای بچه هایی که قربانی شدند یا بی عالقه به مادرند

 زنی پشیمان 
با کوله باری از اما

قفل پلیس بر چمدان لوازم 
آرایشی قاچاق

صدیقی- 500 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی 
مدیرکل  گفته  به  شــد.  کشف  بجنورد  در  قاچاق 
که  قاچاقچی  شمالی،  خراسان  حکومتی  تعزیرات 
طریق  از  را  قاچاق  کــاالی  میزان  این  داشــت  قصد 
یک باربری جا به جا کند در تور پلیس آگاهی استان 
افتاد. »سیدالموسوی« اعالم کرد: ارزش کاالهای 
مکشوفه بیش از 32 میلیون ریال است که پرونده 
و  رسیدگی  حال  در  حکومتی  تعزیرات  در  تخلف 
تحقیقات به منظور صدور حکم در حال انجام  است.

راه های مقابله با قاتل 
خاموش

از  استفاده  و  سرما  فصل  رسیدن  فرا  به  توجه  با 
منواکسیدکربن،  خطرات  و  گرمایشی  وسایل 
آتش نشانی بجنورد از شهروندان خواست توصیه 
های زیر را جدی بگیرند. باید قبل از نصب وسایل 
باز بودن مسیر دودکش ها  از  گرمایشی و بخاری 
روشن  از  قبل  شود.شهروندان  حاصل  اطمینان 
شیلنگ  ــودن  ب سالم  گرمایشی،  وسایل  ــردن  ک
برای  بست  از  حتم  طور  به  و  بررسی  گاز  را  های 
از  کنند.قبل  استفاده  گاز  نشت  عدم  از  اطمینان 
نصب بخاری و وسایل گرمایشی و آبگرمکن حتمًا 
از  و  کنید  حاصل  اطمینان  ها  آن  بودن  سالم  از 

لوازم غیراستاندارد استفاده نکنید.
گرمایشی  وسایل  نصب  هنگام  گرامی  شهروندان 
دودکــش  قرارگرفتن  صحیح  نحوه  از  ــالع  اط و 
به  نشانی  ــش  آت کارشناسان  از  توانند  مــی  هــا 
هرگونه  از  تــا  بگیرند  مــشــاوره  رایــگــان  صـــورت 
ذکر  بــه  شـــود.الزم  پیشگیری  احتمالی  حــادثــه 
است، خراسان شمالی در سال گذشته به نسبت 
با  مسمومیت  دلیل  به  را  فوتی  بیشترین  جمعیت 

گاز منواکسیدکربن در کشور داشت.

خبر 

تلنگر 
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قعر جدول 
و امکانات 

استان زیر 
خط فقر است

هندبال ساحلی در راه 
است

پیگیر  شدت  به  استان  هندبال  هیئت  اسدی- 
اندازی هندبال ساحلی در خراسان شمالی  راه 
استان  هندبال  هیئت  رئیس  را  خبر  این  است. 
افزود:  و  کرد  اعالم  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
به  هندبال  ساحلی  زمین  ــداث  اح محل  هنوز 
ما  حــال  ایــن  با  ــت،  اس نشده  مشخص  درستی 
را در نظر داشتیم  زمین مجموعه ورزشی تختی 
که اعالم شد قرار است خوابگاهی در این زمین 

احداث شود.
یکی  مهر   19 ورزشگاه  که  این  بیان  با  »مــرزی« 
است،  زمین  این  جانمایی  های  گزینه  از  دیگر 
این  احداث  برای  باز  فضای  نیازمند  داد:  ادامه 
گو  و  گفت  این  از  بخشی  در  وی  هستیم.  زمین 
رده  در  هندبال  بزرگ  جشنواره  دو  برگزاری  از 
های سنی پایه برای دختران و پسران خبر داد و 
افزود: جشنواره پسران 23 آبان برگزار می شود 
روزهای  در  دختران  جشنواره  قطعی  زمان  اما 

آتی اعالم خواهد شد.
وی از برنامه ای برای راه اندازی ورزش معلوالن 
جشنواره  اولــیــن  کــرد:  اضــافــه  و  داد  خبر  هــم 
برگزار  هیئت  ایــن  توسط  معلوالن  با  همدلی 
شد که مورد استقبال خوب آن ها قرار گرفت و 
ای  برنامه  پارالمپیک  مسابقات  در  شرکت  برای 

مشترک با هیئت جانبازان در نظر گرفته ایم.
وی با بیان این که خراسان شمالی اولین استان 
است  کشور  در  همدلی  جشنواره  کننده  برگزار 
از  پس  شیراز  شــود  می  شنیده  که  کــرد  ــالم  اع
برنامه  این  اجــرای  به  تصمیم  شمالی  خراسان 
هندبال  قوانین  که  گوید  می  البته  وی  دارد. 
و  ندارد  وجود  کشور  در  فارسی  زبان  با  معلوالن 
کرده  قوانین  این  ترجمه  به  اقدام  استان  هیئت 

است.
وی از میزبانی مسابقات استانی و منطقه ای هم 
خبر می دهد و می گوید: تیم نونهاالن خراسان 
شمالی به مسابقات منطقه یک کشور اعزام شد 
از  وی  کند.  خود  آن  از  را  دوم  مقام  توانست  و 
برنامه ریزی برای مشخص شدن تقویم نیمه دوم 
خبر  نیز  شمالی  خراسان  هندبال  هیئت  سال 
داد.»مرزی« خبر خوش دیگری را به خبرنگار ما 
برای  استان  داوران  زدن  سوت  خبر  کرد؛  اعالم 

اولین بار در مسابقات منطقه ای.

خبر ویژه       

تاخیر در زمان برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی
کشتی  مسابقات  برگزاری  زمان  اســدی- 
افتاد.  تاخیر  به  شمالی  خراسان  پهلوانی 
کشتی  و  ــه ای  ــان زورخ ورزش  هیئت  دبیر 
خبر  این  اعالم  با  شمالی  خراسان  پهلوانی 
که  استان  پهلوانی  کشتی  مسابقات  افزود: 
قرار بود دوم آبان به میزبانی بجنورد برگزار 

شود به 1۷ آبان موکول شد.
ــن تــاخــیــر را  ــل ایـ ــی ــاس طــیــبــی« دل ــب »ع
منطقه  مسابقات  با  برنامه  این  همزمانی 
برتر  لــیــگ  و  ای  زورخـــانـــه  ورزش  ــک  ی
کشتی آزاد کشور اعالم و اشاره کرد: این 
 ۶۰ ــا۶۰،  ت  ۵۵ وزن  شش  در  مسابقات 
تا   9۰  ،9۰ تــا   ۸۰  ،۸۰ تــا   ۷۰  ،۷۰ تــا 
می  برگزار  کیلوگرم   1۰۰ مثبت  1۰۰و 
و  ــه ای  ــان زورخ ورزش  هیئت  شود. دبیر 

آبان  هفتم  تا  ها  شهرستان  های  هیئت  کرد:  اضافه  شمالی  خراسان  پهلوانی  کشتی 
فرصت دارند اسامی نفرات شرکت کننده در این مسابقات را به هیئت استان اعالم کنند، 

فرصت ثبت نام تمدید نخواهد شد.
مقررات  و  قوانین  و  نامه  آیین  اســاس  بر  مسابقات  ایــن  فنی  مقررات  تمام  وی،  گفته  به 
است.طبق  پهلوانی  کشتی  جهانی  فدراسیون  و  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های 
سخنان »طیبی«، بر اساس قوانین موجود ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات باید حداقل 
یکی از مهارت های فردی زورخانه ای شامل کباده، میل گیری، میل بازی و سنگ را داشته 

باشند و حداقل ۵۰ درصد امتیاز را کسب کنند.
وی اظهارکرد: بر اساس پیش بینی ها حداقل ۵۰ ورزشکار کشتی پهلوانی در این مسابقات 
حضور خواهند داشت.گفتنی است: نفرات برتر این رقابت ها در مسابقات کشوری که قرار 

است به میزبانی بجنورد برگزار شود، شرکت خواهند کرد.

قایقران استان در اردوی تیم ملی روئینگ

شد.  دعــوت  جوانان  روئینگ  ملی  تیم  تدارکاتی  اردوی  مرحله  چهارمین  به  استان  قایقران 
جوانان  سنی  رده  در  آقــایــان  روئینگ  ملی  تیم  تمرینات  جدید  دور  مــا،  خبرنگار  ــزارش  گ به 
 4 از  قــایــقــران  شـــد.۵  آغـــاز  آزادی  دریــاچــه  در  آســیــا  قهرمانی  مسابقات  در  حــضــور  ــدف  ه بــا 
مربی،  قــرائــت«  »محمدعلی  نظر  زیــر  را  خــود  تمرینات  کــه  شدند  ــوت  دع اردو  ایــن  بــه  اســتــان 
داد. خواهند  انــجــام  اردو  سرپرست  قــاطــع«  »مرتضی  و  مربی  کمک  کــاویــانــی«   »امیرحسن 
»عطا زارعی« از خراسان شمالی، »سینا پاشایی« از آذربایجان غربی، »آریا سلیمان پور« از تهران، 

»فواد هوشیار« و »شهروز صفایی« از کردستان نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

 
 کوتاه از ورزش 

»یوسف مغروری« از خراسان شمالی، کمک داور بازی تیم های پارس جم جنوبی- نفت آبادان در 
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور خواهد بود.

* تیم اترک خراسان شمالی در لیگ برتر کشتی آزاد با بازار بزرگ ایران مال دیدار می کند. این 
بجنورد  علیدخت  شهید  ورزشی  مجموعه  نفری   2۰۰ و  هزار  سالن  در  امروز   1۷ ساعت  مسابقه 

برگزار می شود.

  رویداد ورزشی 

اسدی

شنای استان روزهای پر التهابی را تجربه می 
با  هیئت  این  سابق  سکاندار  سو  یک  از  کند؛ 
مختلف  دالیل  به  العاده  فوق  مجمع  تشکیل 
همچنان  سرپرستی  نامه  و  است  شده  عزل 
از سوی دیگر  و  برد  به سر می  در فدراسیون 
تعطیل  استان  مرکز  استخرهای  یکی  یکی، 
همیشه  از  تــر  سخت  شــرایــط  تــا  شوند  مــی 
از  پس  بــرود.  پیش  ورزشــی  رشته  این  بــرای 
ماه  یک  اکنون  کوثر  استخر  طوالنی  تعطیلی 
تعمیرات  دلیل  به  شهروند  استخر  که  است 
تعطیل شده است و ورزشکاران مرکز استان 
باقی  با دشواری های فراوان در استخرهای 
بدنه  چه  اگــر  کنند.  می  کــار  بجنورد  مانده 
کارنامه  و  است  شده  متزلزل  استان  هیئت 
قابل قبول و قابل ارائه ای برای ورزشکاران و 
مسئوالن ندارد اما هیئت شهرستان بجنورد 
به  با وجود استخر مشکالت همچنان  اکنون 

کار خود ادامه می دهد.
و  آموزش  شنای  انجمن  مسئول  نژاد«  »تقی 
است.  استان  خوب  مربیان  از  یکی  و  پرورش 
او که کاماًل به مشکالت شنای استان اشراف 
دارد، می گوید: ورزشکاران برای زمان های 

یک  تنها  و  هستند  مضیقه  در  سخت  تمرین 
که  داریــم  کارگران  استخر  در  تمرین  زمــان 
مرده است و دختران به سختی برای تمرین 

می آیند.
وی با بیان این که تعطیلی دو استخر شهروند 
مجموعه  مضاعف  ترافیک  موجب  کوثر  و 
ــه می  ــده اســـت، ادامـ ــران ش ــارگ ــی ک ورزشـ
با  و  ندارم  برای تمرین  دهد: من هیچ زمانی 
ایثار به آن جا می روم  پرداخت بهای استخر 
برای  و  است  زیاد  استخر  این  های  هزینه  اما 
 ۷۵۰ اختصاصی  سئانس  نیم  و  ساعت  یک 
هزار تومان می گیرند و در استخر کوثر برای 
می  دریافت  تومان  هزار   4۰۰ زمان  همین 

کنند.
او با بیان این که پتروشیمی استان استخری 
های  بهترین  از  که  دارد  استاندارد  و  زیبا 
خاورمیانه است اما خصوصی است و همکاری 
تیم  تمرین  برای  حتی  ندارد،  نهادی  هیچ  با 
ها به منظور اعزام به مسابقات همکاری نمی 
در  شمالی  خراسان  شنای  افزاید:  می  کند، 
جایگاه 31 کشور و در قعر جدول و امکانات 

استان زیر خط فقر است.
اطالعاتی  هم  بجنورد  شنای  هیئت  رئیس 
در  شهرستان  ایــن  شــنــای  ــوص  ــص درخ را 

اختیارمان می گذارد. این مسئول می گوید: 
زیر  پسران  و  دختران  شنای  های  تیم  اکنون 
1۵ سال با وجود کمبود فضا با گرفتن زمان 
اختصاصی در مجموعه آبی کارگران بجنورد 
با  اختصاصی  زمان  این  اما  کنند  می  تمرین 
پرداخت هزینه های باال گرفته شده است به 
ها  تیم  این  تمرین  جلسه  هر  برای  که  نحوی 
پرداخت  مجموعه  این  به   تومان  هزار   3۰۰
ترم  هر  که  این  بیان  با  شود.»صاحبی«  می 
آموزشی شامل 1۰ جلسه است و برای هر ترم 
3 میلیون تومان پرداخت می شود، اظهارمی 
به  مبلغ  ایــن  از  ناچیزی  بسیار  بخش  کند: 
عنوان شهریه از ورزشکاران دریافت می شود 
اما بار اصلی این هزینه بر دوش هیئت است 
که با مسائل مالی دست و پنجه نرم می کند و 

شکسته بسته به کار خود ادامه می دهد.
می  درســت  مدیریت  با  که  است  معتقد  وی 
بهره  بیشترین  امکانات  کمترین  از  ــوان  ت
تمام  گوید:  می  رو  ایــن  از  کــرد،  را  بـــرداری 
تالش مان را می کنیم تا با وجود تعطیلی دو 
استخر در بجنورد خدشه ای به بدنه ورزشی 

این هیئت وارد نشود.
در  استعدادیابی  دوره  دو  که  این  بیان  با  او 
دختر  و۶۰  است  شده  انجام  پایه  سنی  رده 
شناسایی  ها  دوره  این  از  مستعد  پسر   ۶۰ و 
شده اند و دوره های آموزشی را می گذرانند، 
اعالم می کند: با وجود مسائل مالی یک تیم 
به  کشور  شرق  شنای  مسابقات  به  بجنورد  از 
میزبانی مشهد اعزام شد که ۶ میلیون تومان 

بار مالی برای هیئت داشت.
استعدادیابی  های  دوره  کند:  می  اعالم  وی 
و  شنا  انجمن  همکاری  با  شهرستان  هیئت 
و  است  شده  برگزار  کارگران  شنای  هیئت 
شنای بجنورد به فعالیت خود ادامه می دهد.
و  شمرد  می  بر  را  استان  شنای  مشکالت  او 
بجنورد  شهرستان  هیئت  رئیس  گفته  به  بنا 
و  استانی  مسابقات  بــه  اســتــان  متاسفانه 
این  و  شود  نمی  و  است  نشده  اعزام  کشوری 
استان  هیئت  نکردن   همکاری  دلیل  به  امر 
برای  استان  ضعیف  عملکرد  به  وی  اســت. 
استعدادهای  المپیاد  مسابقات  به  تیم  اعزام 
یک  تنها  کند:  می  اضافه  و  اشاره  کشور  برتر 
برنامه  غیر  شکل  به  و  عجله  با  شیروان  از  تیم 
و  ــزام شــد  اعـ ــن مسابقات  ای بــه  ــده  ریــزی ش
استان  در  انتخابی  مسابقه  هیچ  متاسفانه 
برای شناسایی مستعدان برگزار نشده است.

مسابقات  به  نشدن ورزشکاران  اعزام  به   وی 
های  دوره  نشدن  برگزار  و  کشور  قهرمانی 
می  و  کند  می  اشــاره  هم  داوری  و  مربیگری 
افزاید: خراسان شمالی تنها استانی است که 

مدرس داوری و مربیگری ندارد.
 12 امــســال  نخست  نیمه  در  گــویــد:  مــی  او 
استان  شده و  برگزار  کشور  قهرمانی  مسابقه 

به هیچ کدام از آن ها اعزام نشده است.

خراسان شمالی در قعر جدول شنای کشور 

 شنای استان 
در عمق 31 متری
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۲ عکاس استان در راه 
اردوی سراسری عکاسی

سراسری  اردوی  به  شمالی  خراسان  عکاس   2
عکاسی دعوت شدند.

و  بهمنیار«  »حمیدرضا  ما،  خبرنگار  گــزارش  به 
»دانیال فرهادی« در زمره عکاسان استان هستند 
آخر  دهه  در  که  عکاسی  سراسری  اردوی  به  که 
می  برگزار  رضوی  قدس  میزبانی آستان  به  صفر 

شود، دعوت شدند.
نهمین  همکاری  با  مشترک  صورت  به  اردو  این 
جشنواره  هفتمین  و  رضوی  عکس  ملی  جشنواره 
پایانی  روزهــای  در  دوست  خانه  عکس  سراسری 
این  منتخب  شــد.افــراد  خواهد  برگزار  صفر  ماه 
جشنواره  دبیرخانه  توسط  ــان  آب چــهــارم  اردو، 
به  ششم  و  پنجم  ــای  روزهـ و  شوند  مــی  پــذیــرش 
عکاسی از زائران پیاده و حرم رضوی می پردازند. 

قول اختصاص اعتبار برای 
بافت تاریخی روئین

فرهنگی  میراث  ملی  پایگاه  سرپرست  نجفیان- 
اختصاص  قول  از  روئین  روستای  تاریخی  بافت 
برای  ریالی  میلیون   500 و  میلیارد  یک  اعتبار 
مرمت و حفاظت از بافت تاریخی روستای روئین از 
منابع ملی خبر داد.به گفته »حامد وظیفه شناس« 
بناست این اعتبار از سوی دفتر پایگاه های جهانی 
و  گردشگری  فرهنگی،  مــیــراث  وزارت  ملی  و 
این  تحقق  شرط  به  که  شود  ابالغ  دستی  صنایع 
مرمت  و  معماری  هــای  ارزش  حفظ  ــرای  ب مهم 
اضطراری منازل ارزشمند بافت تاریخی روستای 

روئین هزینه خواهد شد.

مرتضوی

آیینی،  سنت های  از  یکی  ــی«  ــوان ــاووش خ »چ
است  اصیل  هنری  ایرانی و  موسیقایی  و  آوایــی 
عتبات  حج،  به  سفر  مانند  متعال  آرزوهای  با  که 
ایران جا گرفته  عالیات، مشهد و... در دل مردم 
یا  زائــران  بدرقه  زمان  در  معمواًل  دیرباز  از  و  بود 
کم  روز  هر  اما  شد  می  انجام  ها  آن  از  استقبال 
با ثبت  رنگ و کم رنگ تر می شود و شاید بتوان 
به عنوان میراث معنوی آن را در خاطره ها ضبط 

کرد. 
ــه هــنــوز در بــرخــی شــهــرهــا و  ــرچ ایـــن آیــیــن اگ
به  اما  دارد،  نمود  شمالی  خراسان  روستاهای 
آن  به  توجهی  بی  و  مردم  اندک  استقبال  واسطه 

می رود تا رنگ فراموشی به خود بگیرد.
عامه،  فرهنگ  پژوهشگران  از  رستمی«  »مهدی 
ماه  در  بیدارباش  زائــران،  از  استقبال  و  بدرقه 
محصول  برداشت  های  آیین  رمضان و  مبارک 
به  است  المنفعه  عام  که  »یــاوار«  یا  هاوار  سنت  و 
منظور تسریع در اموری همچون درو به جا مانده 
خوانی«  »چاووش  کاربردهای  از  را  سازی  و خانه 
پردازش  از  نوعی  گوید:چاووش  می  و  داند  می 
بلند  صدای  با  که  است  عرفانی  و  مذهبی  اشعار 
اجرا  ایرانی  موسیقی  های  دستگاه  در  معموال  و 

می شد.
 از نگاه او چاووش خوانی اختصاص به منطقه ای 
بر  صلوات  با  عمدتا  اشعار  آن  در  و  نداشته  خاص 
»حضرت محمد و آل محمد)ص(« آغاز می شود و 
با همین عبارت پایان می یابد، در این آیین افراد 
با  موسیقی  دستگاه  در  را  چــاووش  صدا  خوش 

برند. از  می  کار  به  عرفانی  اشعار  از  گیری  بهره 
هایی  سنت  توالی  و  تکرار  پژوهشگر،  این  نگاه 
همچون چاووش خوانی، شبیه خوانی و مراسمی 
موسیقی  هــای  دستگاه  حفظ  در  دســت  ایــن  از 
مبانی  گسترش  با  ــروزه  ام اما  است  موثر  بسیار 
ارتباطی  جهان  بلوغ  و  تلویزیون  رادیو،  ارتباطی، 
است  ممکن  حتی  نباشیم  آن  فکر  به  اگر  جدید 
جا  بنابراین  نشود،  دیــده  هم  ها  کتاب  در  دیگر 

دارد به عنوان میراث معنوی ثبت شود.
موسیقی  پژوهشگر  و  هنر  و  فرهنگ  کارشناس 
ترکی  واژه  از  مشتق  را  »چـــــاووش«  ــی  ــواح ن
پیغام  یــا  زدن  بانگ  معنای  بــه  ــاو  چ ــی  ــوارزم خ
ــردم از  ــرای آگــاهــی م ــدای رســا ب رســانــدن بــا ص
چیزی، خبری یا بروز اتفاقی می داند و می گوید: 
اصل این اتفاق ریشه در باور ایرانی پیش از اسالم 
دارد، آن زمان که مثاًل با استفاده از طبل، دهل و 
صدای آهنگین افرادی تحت عنوان جارچی قصد 
رساندن خبری را به مردم داشتند یا از این طریق 
یا پادشاه آگاه می کردند  مردم را از حضور حاکم 
که ممکن بود از گذرگاهی در میان مردم و عوام 

تردد کند.
»هوشنگ جاوید« ادامه می دهد: بر همین اساس 
و  چاووشی  هنر  ناخودآگاه  شکل  به  و  رفته  رفته 
»چاووش خوانی« شکل گرفت و جزئی از فرهنگ 
در  اســالم  ظهور  ابتدای  همان  از  و  ایــران  مــردم 
ایران و در قرن نخست که بحث عزیمت حجاج به 
خانه خدا مطرح  شد، »چاووش خوانی« به عنوان 
از  استقبال  یا  بدرقه  در  ایرانی  دیرینه  رسم  یک 

زائران خانه خدا استفاده می شد.
در  ریشه  مسئله  ایــن  کند:  می  خاطرنشان  وی 

باور دینی و اعتقادی مردم دارد. این کارشناس  
به  هجری  دوم  قرن  در  کند:  می  اضافه  فرهنگی 
شاهد  فارسی  ادب  و  شعر  در  که  جهشی  واسطه 
محتوای  عنوان  به  را  ابیاتی  شاعرانی  هستیم 
خوانی«  »چاووش  مراسم  در  استفاده  برای  شعر 
به  خوش صدا که  افــرادی  توسط  و  سرودند  می 
دستگاه های آوازی و موسیقایی اشراف داشتند، 

در زمان برگزاری مراسم آوازخوانی می شد.
مورد  در  مقدس  آیین  این  بعدها  داد:  ادامه  وی 
زائران عتبات عالیات معمول شد و از دوره صفویه 
در مورد زائران آستان قدس رضوی، شاهچراغ و 
حضرت معصومه)س( به اجرا در آمد.وی با اشاره 
ویژه  خوانی«  »چاووش  اشعار  محتوای  که  این  به 

پاک  خــدا،  خانه  خــدا،  ستایش  ــرای  ب حج  سفر 
و  معروف  به  امــر  ــروردگــار،  پ ذات  بــودن  منزه  و 
تصریح  مــی کــرد،  پیدا  اختصاص  منکر  از  نهی 
به  اشعار  بیشتر  عتبات  سفر  مــورد  در  کند:  می 
کربال  دشــت  شهدای  و  حسین)ع(  ــام  ام ــای  رث
بن  علی  حضرت  ــورد  م در  و  ــت  داش اختصاص 
ظلم  و  حضرت  آن  غریبی  بحث  موسی الرضا)ع( 
شدن در حق ایشان در دستگاه عباسی مورد نظر 
سیب  بوی  توس  »از  که  شعر  بیت  این  مثاًل  بود. 
چاووش  توسط  می آید«  غریب  امام  بوی  می آید، 

خوان خوانده می شد.
که  است  این  »جاوید«  نگاه  از  توجه  جلب  نکته 
ــاووش خـــوان بـــرای »چـــاووش خــوانــی« زائــر  چـ

عالیات  عتبات  زائر  برای  و  سبز  پرچم  خدا  خانه 
دست  در  آبــی  پرچم  تشنگی،  و  آب  مصداق  به 
می گرفت و برای زائر مشهد معمواًل از پرچم زرد 
یا  سفید  پرچم  محرم  و  رمضان  از  استقبال  در  و 

مشکی استفاده می کرد.
میراث  کــل  اداره  شناسی  مـــردم   کــارشــنــاس 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
شمالی هم از این که کار ثبت چاووش خوانی به 
تحقیق  کند:  تصریح می  است،  شده  آغاز  تازگی 
کارشناسان  از  گیری  بهره  با  هایی  پژوهش  و 
خراسان  در  کشور  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه 
شمالی انجام شده است و در حال تهیه و تکمیل 

پرونده برای ثبت این آیین در استان هستیم.
»حسین پناه« می گوید: متاسفانه چاووش خوانی 
در خراسان شمالی در حال از بین رفتن است و 
پیدا  آن  از  هایی  رگه  توان  می  روستاها  در  فقط 

کرد.
گذشته  در  خوانی  چــاووش  که  این  بیان  با  وی 
جایگاه خاصی داشت و معمواًل خادمان مساجد، 
دستگاه  با  آشنا  و  صدا  خوش  افــراد  و  ها  هیئت 
کردند،  می  فعالیت  وادی  این  در  موسیقی  های 
مداحان  توسط  شهرها  در  آیین  این  امــروزه  اما 
البته آن هم به ندرت انجام می شود و شهرهای 
می  اظهار  نیستند،  مستثنا  قاعده  این  از  استان 
کند: گرمه، جاجرم و اسفراین بیشترین مناطقی 
رواج  جا ها  آن  در  خوانی  ــاووش  چ که  هستند 
داشته و هنوز هستند افرادی همچون »نجارزاده« 

که به این آیین می پردازند.
راستای  در  دست  این  از  هایی  آیین  حفظ  به  وی 

هویت بخشی در هر منطقه تاکید می کند.

طنین آهسته »چاووش خوانی«

متاسفانه 
چاووش 

خوانی در 
خراسان 

شمالی در حال 
از بین رفتن 
است و تنها 

در روستاها 
می توان رگه 

هایی از آن 
پیدا کرد 

 قاصدک 

  تازه های هنر     یک چهره  

 فاطمه رحیمی
و  نــقــاشــی  ــه  ب ــه عــالقــه اش  ــط ــه واس ب و هــنــر-   گـــروه ادب 
دوره  گذراندن  با  و  گذاشت  هنر  دنیای  در  قدم  خوشنویسی، 
و  بخشید  تــداوم  وادی  این  در  را  اش  فعالیت  آموزشی،  های 
تحصیالتش را در رشته گرافیک دنبال کرد. »فاطمه رحیمی« 

با تحصیل در این وادی سعی کرد دامنه فعالیت هایش را 
بنابراین  دهد  گسترش  هنری  مختلف  های  شاخه  در 
را  ترکمن  دوزی  ســوزن  و  سنتی  زیـــورآالت  ساخت 
اش  فعالیت  مدرنیته  و  سنت  تلفیق  با  و  فراگرفت 
نشد  عرصه  این  وارد  تنهایی  به  او  بخشید.  تداوم  را 

به  طریق  این  از  کرد  سعی  خواهرش  همراه  به  و 
در  را  هایش  فعالیت  و  بــپــردازد  اثــر  تولید 

از این طریق  قالب مشاغل خانگی تداوم ببخشد.»رحیمی«که 
عرصه  این  در  فعالیت  است،  شده  خانگی  مشاغل  دنیای  وارد 
به  که  نیست  گونه  این  گوید:  می  و  داند  سخت می  را  بسیار 
سرعت بتوان در بازار کار جا بازکرد زیرا حمایت ها اندک است.
این صنعت گر از این که در استان جایی برای معرفی و عرضه 
آثار وجود ندارد و این معضلی است که بیشتر فعاالن رشته های 
کند.او  می  تاسف  اظهار  هستند،  مواجه  آن  با  مختلف 
البته در کنار این مسائل از نبود فضای آموزشی که 
رشته  این  به  مندان  عالقه  و  فعاالن  معضالت  بر 
افزوده است، سخن به میان می آورد و می گوید: 
تواند  می  عرضه تولیدات  برای  فضاهایی  ایجاد 
خطه  این  دستی  صنایع  معرفی  برای  را  بستری 

و رونق این هنر فراهم کند.

این  ا استان،  تئاتر  عرصه  فعاالن  از  کمالی«  »احسان 
یا  ریختگی  هم  »به  نمایش  برای  تمرین  مشغول  روزها 
است  فیروزه«  »آرش  کارگردانی  به  هیاهو«  پر  تنهایی 
عمومی  اجرای  به  نزدیک  ای  آینده  در  است،  قرار  که 
های  متن  از  تاثیرگرفته  را  مونولوگ  اثر  این  او  درآیــد. 
درام نویس  و  نمایش نامه  نویس  ایبسن«  یوهان  »هنریک 

نروژی اعالم کرد.

تئاتر  ا عرصه  در  موفقی  حضور  که  ــور«  پ عالمی  »حامد 
استان در حوزه بازیگری و کارگردانی دارد، این روزها مشغول 
آماده سازی کادر اثر نمایشی با رویکرد بومی است که دهه 
نمایشی  اثر  کارگردان  کند.  می  روایــت  را  بجنورد   60
از  با بهره گیری  را  اثر کمدی  این  »دایــک« در نظر دارد 

ظرفیت هنرمندان کشور و استان روی صحنه ببرد.

 اثر: طبیعت بی جان، نقاشی رنگ 
روغن روی بوم 

هنرمند: مرتضی خسروی

با کلیشه »آتلیه هنر«، آثار 

هنرمندان را در قابی کوچک به 

 تصویر می کشیم؛

 آثاری که به دست توانای اهالی 

هنر نقش بسته است.

تزیینی
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  خبر   از شهرستان ها چه خبر؟ 

میم پرور

رئیس دادگستری فاروج با اشاره به اقدامات صورت   
در  قضایی  پــرونــده هــای  کاهش  خصوص  در  گرفته 
حل  های  هیئت  تشکیل  ضــرورت  بر  شهرستان،  این 
در  مطلب  این  بیان  با  کرد.»جعفری«  تأکید  اختالف 

های  هیئت  تشکیل  خصوص  در  ریزی  برنامه  جلسه 
این  اختالف  حل  شوراهای  اقدامات  و  اختالف  حل 
دعوا  و  این  اختالف  که  صورتی  در  افــزود:  شهرستان 
شود  ختم  مصالحه  به  اختالف  حل  هــای  هیئت  در 
پرونده بایگانی و در غیر این صورت به مراجع قضایی 
صالح  برای رسیدگی ارجاع داده می شود. وی افزود: 

قضا  دستگاه  کمکی  بــازوی  اختالف  حل  شوراهای 
هستند و در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه و اجرای 
عدالت خدمات ارزنده ای ارائه می دهند که مهم ترین 
آن ها ایجاد صلح و سازش است. دادستان فاروج نیز 
فعالیت در شورای حل اختالف و هیئت های حل 
گفت:  و  دانست  حساس  و  مهم  بسیار  را  اختالف 

کسانی که در این حوزه فعالیت و در آن جا کار می 
کنند باید محرم اسرار کارکنان و مردم باشند و در 
گزینش افراد دقت کافی صورت پذیرد.  »صفدری« 
نهایت  خواست  االمــر  تحت  نیروهای  و  فرماندار  از 
همکاری را در خصوص استقرار شوراهای حل اختالف 
باشند.  داشته  شورا  فاقد  روستاهای  و  ها  دهیاری  در 

پیشنهاد یک مقام قضایی برای کاهش پرونده ها

نجفیان

تولیت  موافقت  با  اســتــان   آهــن  راه  »طلسم 
استان  مدیران  تالش  و  رضوی  قدس  آستان 
جلسه  در  که  بود  مهمی  خبر  این  شکست«؛ 

کمیته برنامه ریزی اسفراین اعالم شد.
خراسان  اتصال  زمینه  آن  پی  در  که  اتفاقی 

شمالی به راه آهن سراسری فراهم می شود.
ــا مــوافــقــت تــولــیــت آســتــان  ــر ایـــن اســـاس ب ب
زمینه  استان،  مدیران  تالش  و  رضوی  قدس 
بازگشایی  پروژه ریلی جوین- اسفراین فراهم 

شد.
این  در  اسفراین  فرماندار  رستمی«،  »طاهر 
تولیت  موافقت  با  که  این  به  اشــاره  با  جلسه 
استاندار،  با  نشست  در  رضوی  قدس  آستان 
دستور بازگشایی پروژه ریلی جوین-اسفراین 
و  حضور  با  ــرد:  ک تصریح  ــت،  اس شــده  داده 
عمرانی  امـــور  هماهنگی  مــعــاون  پیگیری 
در  ریلی  ــروژه  پ ــرای  اج در  تسریع  استاندار 

دستور کار خواهد بود.
اتصال  عملیات  این  از  پیش  اســت،  گفتنی 
رفع  به  مشروط  اسفراین  به  جوین  آهن  راه 
معارض در ۱۰ کیلومتر این مسیر اعالم شده 

بود.

از  این جلسه  فرماندار اسفراین همچنین در 
ارتقا  را  خود  های  شاخص  خواست  مدیران 
اولویتی  نگاه  با  را  موجود  مشکالت  و  دهند 

رفع کنند.
هیچ  به  کل  مدیران  که  این  به  اشــاره  با  وی 
ــارات تملک  ــب ــت ــه جــایــی اع ــا ب ــق ج وجـــه ح
برنامه  کمیته  مصوب  ای  سرمایه  و  ــی  دارای
های  شهرستان  میان  در  را  شهرستان  ریزی 
را  ملی  اعتبارات  کرد:  تصریح  ندارند،  دیگر 
کرد. رها  نباید  شود  می  ابالغ  و  پیگیری  که 
 ۴۸ االجــل  ــرب  ض یــک  همچنین  فــرمــانــدار 
ساعته برای اداره امور عشایر و پس از آن یک 
ضرب االجل یک هفته ای برای بنیاد مسکن 
نحوه  مدت  این  طی  باید  کرد:  اظهار  و  صادر 
در  عشایر  خــانــوار   ۱۲۰ به  زمین  واگـــذاری 
و  مشخص  میاندشت  عشایری  اسکان  سایت 

تعیین شود.
شــورای  مجلس  در  اسفراین  مــردم  نماینده 
بهره  اهتمام  بر  نشست  این  در  هم  اسالمی 
افــزود:  و  ــرد  ک تاکید  ملی  منابع  از  مندی 
تواند  می  بودجه  تامین  منابع  از  نفت  جدایی 

به یک فرصت تبدیل شود.
دکتر »قوامی« به ضرورت هدف گذاری برای 
اشاره  خام  محصوالت  ــادرات  ص ممنوعیت 

تبدیل  دنبال  به  ــوان  ت می  ــرد:  ک تصریح  و 
با ارزش افزوده باال  محصول خام به قطعات 

بود.
 ۹۴ اعتبار  اختصاص  بر  عالوه  وی،  گفته  به 
اعتبار  تومان  ۴۱میلیارد  یورویی،  میلیون 
تکمیلی  طــرح  شــدن  عملیاتی  ــرای  ب دیگر 
امید  کــه  یافت  اختصاص  اسفراین  ــوالد  ف
است در چند ماه آینده تکمیل شود و به بهره 
ارزش  ارتقای  آن  ارمغان  که  برسد  بــرداری 

افزوده محصول نهایی است.
این  در  هم  اسفراین  ریزی  برنامه  کمیته  دبیر 

خراسان  اســتــانــدار  دســتــور  بــا  گفت:  جلسه 
تأمین  برای  دیگر  تومان  میلیارد   ۲۰ شمالی 
اعتبارات زیرساخت های صنعتی اسفراین در 
کمیته برنامه ریزی این شهرستان مصوب شد.

 ۱۰ کرد:  اظهار  خصوص  این  »موالیی« در 
استانی  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد   ۱۰ و  یابد  مــی  اختصاص 
دیگر نیز از منابع تملک دارایی و سرمایه ای 
اسفراین به میزان ۲۰ درصد از مصوبه  توزیع 
اختصاص  هــا،  دستگاه  اعتبارات  پیشین 

خواهد یافت.

خبری مهم که فرماندار اعالم کرد:

طلسم راه آهن استان شکست
با موافقت تولیت آستان قدس رضوی و تالش مدیران استان صورت گرفت

عالوه بر 
اختصاص 
اعتبار ۹۴ 

میلیون 
یورویی، 

۴۱ میلیارد 
تومان اعتبار 

دیگر برای 
عملیاتی شدن 
طرح تکمیلی 

فوالد اسفراین 
اختصاص 

یافت

  گزارش 

زخم دالالن، نبود فراوری و برند سازی  و بی مهری مدیران، دست به دست هم داده است؛

پسته ها خندان،  پسته کاران گریان
نجفیان

 با وجود ۴ هزار هکتار زمین زیر کشت پسته چه بازده 
و چه غیر بازده در اسفراین، می توان این شهرستان 
را قطب تولید پسته در خراسان شمالی قلمداد کرد؛ 
مسئله ای که به عنوان یک ظرفیت می شود روی آن 
ارتقای  و  تجاری  دیدگاه  از  البته  که  کرد  باز  حساب 
دالالن  کمین  است.  شده  غفلت  آن  از  افــزوده  ارزش 
برای تصاحب بازار پسته آن هم به صورت انحصاری، 
نبود نگاه تجاری با تمرکز بر صادرات و غفلت از فراوری 
و پس از آن هم برندسازی از چالش های فراروی پسته 

کاران اسفراینی است.

I نیاز نگاه صادراتی
»غفار ارغیانی« از پسته کاران صفی آبادی با اشاره به 
این که به واسطه نبود اتحاد و انسجام بین پسته کاران، 
بازار پسته در انحصار دالالن است، می گوید: عمده 
برای  باید  که  است  کشور  از  خــارج  در  پسته  مصرف 
صادرات آن برنامه داشت و کشاورزان ضامن کیفیت 
بازار  آن  بــرای  و  باشند  خودشان  تولیدی  محصول 
عرضه بیابند.وی با تاکید بر این که ممکن است دالالن 
ترکیب  کیفیت  بی  محصول  با  را  باکیفیت  محصول 
کنند که این کیفیت محصول تولیدی کشاورز را زیر 
سوال می برد، تصریح می کند: هیچ زنجیره ای برای 
رساندن محصول پسته توام با نظارت تشکیل نشده و 
این یک عیب است.وی گریزی هم به ضرورت وجود 
ترمینال پسته در اسفراین می زند و می گوید: البته 
پوست،  خدماتی  کار  به  پسته  ترمینال  در  فقط  نباید 
سورت و خشک کردن بسنده کرد بلکه باید به ضبط 
آمــاده سازی برای صــادرات هم  پسته، فــراوری آن و 
اهتمام ورزید.وی تاکید می کند: همان طور که تولید 
را رونق بخشیدیم و سامان دادیم باید زیرساخت های 
بازاری کردن پسته را هم انجام دهیم که زیرساخت آن 

ترمینال ضبط پسته با نگاه صادراتی است.

I ضرورت شناساندن پسته اسفراین
یک پسته کار دیگر اسفراینی که به ذکر نام خود تمایلی 
در  پسته  برندسازی  و  فــراوری  خالی  جای  از  نــدارد، 
اسفراین گالیه می کند و می افزاید: می طلبد ظرفیت 
های پسته و پسته کاری اسفراین معرفی و شناسانده 
این  برندسازی  و  فــراوری  برای  هم  جدی  کار  و  شود 
برای  زیرساخت  ایجاد  بر  ــود.وی  ش انجام  محصول 
فراهم کردن بستر صادرات و توسعه بازار منطقه ای 
در گام نخست و دیگر گام با رویکرد جهانی تاکید کرد 
و خواستار حمایت مسئوالن و متولیان امر از سرمایه 

گذاران طالب فعالیت در این حوزه شد.

I قطب پسته استان
این  در این خصوص مدیر جهاد کشاورزی اسفراین، 
شهرستان را قطب پسته استان می داند و گوید: از ۴ 

هزار هکتار زمین زیرکشت پسته در اسفراین، هزار و 
۸۰۰ هکتار بازده و ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار غیر بازده 
است. »فائزه تاج آبادی« با اشاره به این که آغاز عملیات 
اجرایی راه اندازی ترمینال پسته در منطقه صفی آباد 
از توابع این شهرستان در دستور کار قرار دارد که البته 
به پسته سال آینده خواهد رسید، خاطر نشان می کند: 
شهرستان  این  در  پسته  همایش  برگزاری  از  هدف 
است  اسفراین  در  ارزشمند  ظرفیت  این  شناساندن 
در  برای  دیگر  های  شهرستان  کاران   پسته  حضور  و 
جریان قرارگرفتن قابلیت های پسته کاری اسفراین 
و انتقال تجربیات و فرصت حضور نمایندگان انجمن 
به  همایش  این  ارمغان  دیگر  تواند  می  ــران  ای پسته 
میزبانی اسفراین باشد که بناست ۲۹ این ماه برگزار 

شود.
وی با تاکید بر این که بدون شک در این همایش برای 
صادرات پسته پیگیری هایی صورت خواهد گرفت و 
بازار هدف برای آن در دستورکار  ایجاد  برندسازی و 
 ۸۰۰ و  هــزار   ۲ حــدود  کند:  می  بیان  بــود،  خواهد 
هکتار از این اراضی در دهستان صفی آباد قرار دارد و 
دهستان های دامنکوه، زرق آباد و بام به ترتیب دیگر 

نقاطی هستند که پسته کاری دارند.
وی پسته را کم آب طلب دانست و از آن به عنوان یک 
مزیت نام برد و تصریح کرد: بر این اساس بسیاری از 
با بحران کم آبی به سمت  کشاورزان با هدف مقابله 
کشت پسته سوق داده شده اند.وی با اشاره به بازدهی 
باالی پسته، اضافه می کند: هر هکتار باغ پسته بیش 
از یک میلیارد تومان محصول می دهد و این در حالی 
 ۱۰ حدود  چیزی  بکارد  گندم  کشاورز  اگر  که  است 

میلیون تومان عایدش می شود.

I اولویت و ضرورت
در این خصوص، فرماندار اسفراین با اشاره به ظرفیت 
این شهرستان در پسته کاری، می گوید: در این مسیر 
راه اندازی ترمینال پسته و ایجاد بستر برای فراوری آن 
در دستور کار است که با مشارکت سرمایه گذار بخش 

خصوصی دنبال می شود.
به گفته »طاهر رستمی« پیگیری برندسازی می تواند 
تقویت ارزش افزوده پسته را به دنبال داشته باشد که 

باید به عنوان یک ضرورت و اولویت انجام شود.

انتخابات اعضای شورای دانش آموزی گرمه

5 هزار محصل گرمه ای طی مراسمی اعضای شورای دانش آموزی را انتخاب کردند. »مقصودی« مدیر آموزش و 
پرورش گرمه در این باره گفت: امروز نقش آفرینی دانش آموزان در مدارس از جمله دغدغه های مهم آموزش و پرورش 
محسوب می شود و دانش آموزان مشارکت در برنامه ها را در محیط کوچکی مانند مدرسه فرا می گیرند.»گل حسنی« 
فرماندار گرمه نیز شورای دانش آموزی را فرصتی طالیی دانست که نوجوانان باید ارزش این موقعیت را بدانند.

شرکت فناوران دانش گستر سپهر آیین دانشگاه اسفراین با تایید کارگروه نظارت و ارزیابی شرکت های 
دانش بنیان، موفق به دریافت تاییدیه دانش بنیان معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری شد.

و  اسفراین  مهندسی  و  فنی  عالی  آمــوزش  مجتمع  پایه  علوم  گروه  دانشیار  فرد«  قاسمی  »مهدی  دکتر 
مدیرعامل شرکت فناوران دانش گستر سپهرآیین دریافت این تاییدیه را زمینه ساز اعتبار بخشی به کیفیت 
فروش  و  تولید  برای  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  مستقیم  حمایت  و  شرکت  این  محصوالت 

محصوالت این شرکت دانست.



قیس سعید به عنوان رئیس جمهور تونس سوگند یاد کرد

انتخابات  از تونس گزارش داد که قیس سعید منتخب مردم در  ایرنا: خبرگزاری رویترز چهارشنبه 

ریاست جمهوری 21 مهر در این کشور، سوگند یاد کرد.

هشدار روسیه به کردها درخصوص حمله ارتش ترکیه

 ایسنا: دولت روسیه به یگان های مدافع خلق کرد هشدار داد: در صورت نقض توافق اخیر سوچی 

که خواهان عقب نشینی کامل کردها از مرزهای شمال شرقی سوریه است، هدف حمله شدید ترکیه 
قرار خواهند گرفت.

واکنش وزیر دفاع به ادعای ترامپ درباره حمله به ایران

 میزان: امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع در واکنش به مطرح شدن مسئله حمله نظامی 

به ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر این که این اقدام یک بلوف است، گفت: 
بی تردید اگر اشتباهی کنند سرافکندگی بیشتری نصیب شان خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی: جزئیات گام چهارم توسط رئیس جمهور اعالم خواهد شد

انرژی اتمی در حاشیه مراسم ترحیم مرحوم »محمد   میزان: صالحی، رئیس سازمان 

احمدیان« معاون سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این که گام چهارم ایران در کاهش 
کند،  اشاره  گام  این  جزئیات  به  که  آن  بدون  بود؟  خواهد  چه  خود  هسته ای  تعهدات 

گفت: این موضوع توسط رئیس جمهور اعالم خواهد شد.

از گوشه و کنار 

بازگشت ۹۹ درصد زائران اربعین به کشور
 مهر: حجت االسالم رحمانی، مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج گفت: آخرین آمار 

ثبت نام زائران در سامانه سماح ۳ میلیون و 22۴ هزار نفر بود که براساس اطالعات به 
دست آمده از مرزها تا کنون حدود ۹۹ درصد زائران به کشور بازگشته اند. وی افزود: 

البته این آمار شامل زائرانی است که از مرزهای هوایی و زمینی به ایران آمده اند.

شورای نگهبان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تایید کرد

ایرنا: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: طرح تشدید مجازات اسید 

پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن که در دستور کار چهارشنبه)دیروز( شورای نگهبان قرار 
گرفته بود، پس از بحث و بررسی مغایرت نداشتن آن با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعالم 

شد.

روند نرخ تورم در مهر کاهشی شد

 تسنیم: رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نرخ تورم ساالنه ۴2 درصدی در مهرگفت: 

برای نخستین بار تورم ساالنه کاهش داشت.
به گزارش تسنیم، حسین زاده با اشاره به آخرین دستاوردهای مرکز آمار ایران در 
حوزه های تقنینی و قانونی گفت: با رشد نظام آماری در جهان صرفا با آمارگیری سنتی نمی توان 
به  نسبت  بیشتری  کارآیی  مبنا  ثبت  های  روش  اساس  براین  بود.  آماری  نیازهای  پاسخگوی 
روش های سنتی دارند زیرا مبنای اصلی این روش های آماری مبتنی بر داده های تولیدی در 

دستگاه های اجرایی است.

جزئیاتی از سرشبکه »آمدنیوز« در آینده ای نزدیک منتشر می شود

ایرنا: سردار سرتیپ دوم پاسدار »رمضان شریف«، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با تاکید 

بر این که سازمان اطالعات سپاه اجازه نخواهد داد عملیات بزرگ دستگیری سرشبکه کانال معاند 
کند،  ایجاد  جامعه  اقشار  در  اختالف  برای  فرصتی  عده ای،  مذبوحانه  و  شوم  تالش های  با  آمدنیوز 
گفت: در آینده ای نزدیک افکار عمومی در جریان بخشی از مسائل مربوط به سرشبکه کانال معاند 

آمدنیوز قرار خواهند گرفت.

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

پنج شنبه ۲ آبان13۹۸
۲۵ صفر 1441. شماره 31۲۲

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر : علی ولی زاده
دفترمرکزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)سازمان آب(

صندوق پستی: ۹173۵-۵11
تلفن: 0۵1-37634000

نمابردبیرخانه:  0۵1-376۲43۹۵
پیامك:  ۲000۹۹۹    چاپ :شهرچاپ خراسان

تحریریه:3۲۲۲۲۲11-3۲۲47۲۲۲
نمابر: 3۲۲47۲۲3

 مسئول تحریریه:3۲۲300۲۸
تلفن  و نمابرسرپرست: 3۲۲30014

آدرس: بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف، صمدیه لباف 16، کوچه دوم، پالک ۹
تلفن اشتراک: 3۲۲30071

صندوق پستی:۹41۵۵.1477
دفترمرکزی پذیرش آگهی:3۲۲4۵00۵

اذان ظهر ۲۵: 11 غروب آفتاب 16:۵۲ اذان مغرب 17:11 اذان صبح فردا 4:3۲ طلوع آفتاب فردا ۵:۵۸ www.khorasannews.com        email:bojnord@khorasannews.com

اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

 به گزارش تسنیم، رئیس جمهور کشورمان در 
جلسه دیروز هیئت دولت  اظهارکرد: دشمنان 
می توانند  برجام  به  ضربه  با  می کردند  تصور 
ایــران  ملت  امــا  ببرند،  بین  از  را  ــران  ای نظام 
را  دشمنان  فریب  که  است  آن  از  هوشیارتر 

بخورد.
به  ــل  داخ در  عـــده ای  البته  گفت:   روحــانــی 
که  این  بر  مبنی  بودند،  مردم  تحریک  دنبال 
بدی  آدم هــای  خیلی  نتانیاهو  حتی  و  ترامپ 
مردم  امــا  ــت،  اس ناکارآمد  ــت  دول و  نیستند 
دست رد به سینه و دهان آن ها زدند و گفتند 
ما  و  نیستند  خوبی  ــراد  اف نتانیاهو  و  ترامپ 

توانایی دولت خودمان را باور داریم.
همان  امید  و  تدبیر  دولــت  افــزود:   روحانی 
آی آر8،  سانتریفیوژ  تنها  نه  که  است  دولتی 
نه  و  ساخت  هم  را  آی آر۹  سانتریفیوژ  بلکه 
را  آن  بلکه  نبرد  بین  از  را  اراک  راکتور  تنها 
گام  به  گام  را  آن  توسعه  مسیر  و  کرد  مــدرن 
سامانه  بهترین  همچنین  داد.  خواهد  ادامــه 
دوران  در  زیردریایی  و  ناوچه  و  هوایی  پدافند 

جمهور  است. رئیس  شده  ساخته  دولت  این 
و  مالحظات  همه  ــت  دول ــرد:  ک خاطرنشان 
تدابیر را به کار می گیرد و به دنبال آن است که 
در مذاکرات چه چیزی به دست می آورد که به 
باشد. روحانی  ایــران  ملت  منافع  و  مصلحت 

می دهند  پیام  مذاکره  برای  هم  هنوز  افزود: 
با  را  خود  راه  دولت  البته  داد،  خواهند  پیام  و 

عزت ادامه خواهد داد. 
رئیس جمهور با بیان این که شرایط اقتصادی 
اواخر  که  پیش بینی هایی  به  نسبت  امسال 
است،  بهتر  بسیار  بودیم،  کرده  گذشته  سال 
افزود:  آمار تورم نقطه به نقطه که تا 52 درصد 
و  درصــد   ۳۴.5 به  شهریور  در  بود  رفته  باال 
این  و  اســت  رسیده  درصــد   28.۳ به  اکنون 
پایان سال  تا  به نقطه  تورم نقطه  روند کاهش 
ــه خــواهــد یــافــت. تــورم ســاالنــه در بــازه  ادامـ
دوازده ماهه از۴1.۹ درصد اکنون به ۴1.۳ 
کاهش  درصد   0.6 لذا  است،  رسیده  درصد 
قضاییه،  و  مقننه  قــوای  داشته ایم. روحانی 
مسئوالن  همه  و  سیما  و  صــدا  ــا،  ــه ه ــان رس
کشور را به همدلی و یاری فرا خواند و گفت: 
باشیم  هم  با  همه  مسیر  این  در  اگر  بی تردید 
نه تنها شکست نخواهیم خورد بلکه موفق می 
شویم و آمریکا شکست خواهد خورد، بیایید با 

برادری بیشتر همدیگر را یاری کنیم.

رئیس جمهور:

 هنوز برای مذاکره 
با ایران پیام می دهند

مجازی های داغ 

 مشاجره ۲ مدیر

مدیران  از  یکی  و  استانی  مــدیــران  از  یکی  ــت  اس ــده  ش شنیده  
از  یکی  آسانسور  در  جلوی  پـــروژه ای  ــرای  اج سر  بر  شهرستانی 
شهرستانی  مدیر  به  کل  مدیر  می کنند.  بحث  یکدیگر  با  دستگاه ها 
مدیر  باشی.  داشته  تقوا  هایت  صحبت  در  کن  سعی  می گوید: 
شهرستانی نیز در پاسخ می گوید: تو را به خدا واگذار می کنم.گفته 
می شود مدیر شهرستانی از باب گالیه می گوید: عملکرد شما حتی 
نمایندگان را به گالیه واداشته است که مدیرکل بالفاصله به مدیر 

روابط عمومی خود می گوید سریعًا این ادعا را رسانه ای کند.

واکنش ها به »ژن خوب«

یکی از فعاالن سیاسی استان که یکی از کانال های تلگرامی از او 
به عنوان »ژن خوب« نام برده و در ادعایی اعالم کرده بود به واسطه 
فعالیت سیاسی در یکی از ستادهای انتخاباتی و نفوذ پدر و عموی 
خود اکنون به عنوان عضو هیئت مدیره یکی از کارخانه های استان 
منصوب شده است، در صفحه اینستاگرام خود درباره این موضوع 
غیر  را  رفتار  و  حرکت  این  و  داد  نشان  رسمی  غیر  واکنش  ادعا  و 

اخالقی و قضاوت پیش از درک اعالم کرد.
برخی شخصیت های سیاسی دیگر به حمایت از این فرد این رفتار 
اعالم  دشمنان  و  دوستان  توطئه  و  اخالقی  غیر  را  مذکور  کانال 
سیاسی  های  نامالیمت  این  مقابل  در  اند  خواسته  او  از  و  کردند 

صبوری کند.

داروهای دردآور 

تصویری از داروهای مختلف در فضای مجازی در کانال و گروه های 
می  دست  به  دست  باره«  چند  گذاری  »قیمت  مضمون  با  مختلف 
قیمت  افزایش  از  شمالی  خراسان  شهروندان  از  بعضی  که  چرخد 
داروها روی جعبه گالیه دارند و این موضوع را ناشی از ضعف نظارت 

در استان می دانند.
در تصویری که آورده شد، دارویی ابتدا با مبلغ 2700 تومان قیمت 
 ۳۴00 به  پاکت  پشت  در  اصالحی  مبلغ  در  سپس  و  شده  گذاری 
تومان افزایش یافته و در نهایت دارو ۹۴۳0 تومان فاکتور شده اما 

۹000 تومان به فروش رسیده است.
گونه  این  به  شمالی  خراسان  شهروندان  که  است  بار  چندمین  این 
افزایش قیمت ها واکنش نشان می دهند و از رفتار برخی داروخانه 

ها گالیه می کنند.
است:  آورده  مجازی  فضای  ها  گروه  از  یکی  در  شهروندان  از  یکی 
ندارند  حق  بگویند  کسبه  به  نظارتی  دستگاه های  شود  می  چگونه 
کاالیی که در زمان ارزانی خریداری کرده اند گران تر بفروشند اما 

حاال داروخانه ها این گونه آشکار اقدام به این کار می کنند؟

تحریم اینترنت به دستوِر مالی

شنیده شده مدیر مالی یکی از دستگاه های مطرح استان نزدیک به 
یک هفته است که هزینه خرید اینترنت روابط عمومی این دستگاه 
بدون  اکنون  دستگاه  این  عمومی  روابــط  و  نمی کند  پرداخت  را 

اینترنت و با بسته های شخصی اخبار این دستگاه را نشر می دهد!
دلیل این تحریم اینترنت هنوز مشخص نیست، البته ظاهرًا کارکنان 
روابط عمومی این دستگاه بارها موضوع را منتقل کرده اند اما هنوز 

اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

اظهارات جهانگیری تکذیب شد

 به گزارش ایسنا، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارات معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام 
معظم رهبری در خصوص لوایح FATF و CFT را رد کرد. در اطالعیه روابط عمومی مجمع آمده است: رهبر معظم انقالب، معظم له هیچ گونه اظهار 
نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته اند. لذا انتظار می رود مسئوالن دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری 
جانب امانتداری را رعایت کنند.مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی های خود را در خصوص این لوایح جدا از هر گونه فشار و اعمال 

نظری و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.

پیکر پاک 70 شهید تازه تفحص  شده به وطن بازمی گردد

 به گزارش تسنیم، همزمان با دهه آخر ماه صفر و در آستانه سالروز شهادت امام هشتم، حضرت علی بن موسی الرضا)ع( پیکر پاک 
و مطهر 70 شهید تازه تفحص شده دوران هشت سال دفاع مقدس به خاک پاک وطن بازمی گردد.آیین استقبال از پیکر پاک و 
مطهر 70 شهید تازه تفحص شده دوران هشت سال دفاع مقدس دوشنبه 6 آبان از ساعت ۹ صبح انجام می شود و مردم ایران از 

نقاط مختلف کشور به ویژه از سراسر استان خوزستان به استقبال مسافران تازه از سفر برگشته خود می آیند.

بازنشستگی 4 خودرو

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید ۴ خودرو در سال ۹8 و ابتدای سال ۹۹ خبر داد.به گزارش ایسنا، رضا رحمانی با 
اعالم این خبر افزود: اصالح ساختار و سامان دهی صنعت خودرو یکی از برنامه های جدی وزارت صمت است.وی با اشاره به 
توقف تولید ۴ محصول تصریح کرد: تولید پژو glx ۴05 بنزینی تا پایان امسال متوقف می شود.وی با بیان این که تولید ۳ نوع 

پراید در ماه های آینده متوقف خواهد شد، افزود: تولید این سه محصول در دی  ۹8، اردیبهشت و تیر ۹۹ متوقف خواهد شد.
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