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چراغ خاموش نگارخانه تخصصی شهر

ماندگاری هوای سرد تا چهارشنبه

دمای صبحگاهی به زیر صفر می رسد

سهمیه 9900 واحدی طرح ملی 
مسکن در استان

شمالی  خراسان  به  مسکن  ملی  طــرح  واحــد   9900
خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  شد.مدیر  داده  سهمیه 
شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما 

افزود: از این تعداد سهمیه تعیین ...
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گوجه؛ دیروز پوسید، امروز 8 هزار تومان

آقای وزیر، خسته نباشید!

گشتی در بازار کار و کارفرما

شکار نیروی کار با کاغذ نیرنگ
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سوزقیمت پوشاک، بیشتر از سرما
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و آغاز هفته وحدت مبارک باد

مجازی های داغ  

خراسان شمالی بزن بهادر نیست!

رایزنی برای اختصاص شیر

پیگیری برای حل یک مشکل

کنده کاری بخشی از پروژه کامل نشده

جواد آگاهی
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توقف خودروها در ایستگاه اتوبوس
ایستگاه  در  شخصی  خودروهای  رانندگان  برخی 
پارک  برای  جایی  و  کنند  می  پارک  اتوبوس  های 
اتوبوس های خط واحد وجود ندارد و هنگام سوار 
خیابان  در  زیادی  ترافیک  مسافران  شدن  پیاده  و 

ایجاد می شود.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی یک شنبه  ۱9 آبان ۱۳9۸     ۱۲ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۱            2

دیــدار  در  شمالی  خــراســان  استاندار   مرتضوی- 
این  بیان  با  همراه  هیئت  و  کشور  هنری  حوزه  رئیس 
که نداشته های استان بیشتر از داشته هایش است، 
بین  رویدادهای  از  میزبانی  برای   استان  آمادگی  از 
 15 گفت:  »شجاعی«  دکتر  داد.  خبر  هنری  المللی 
سال از تولد خراسان شمالی می گذرد، اما باید گفت 
توان روی آن حساب  اندازه استان 15 ساله نمی  به 
باز کرد. وی تصریح کرد: در برخی بخش های استان 
در  نیز  آن  انجام  توقع   و  نگرفته  انجام  چنانی  آن  کار 
مقوله  در  بس  از  افــزود:  اســت.وی  رفته  بین  از  مردم 
های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی وارد نشدیم دیگر 
مطالبه ای در این زمینه ها وجود ندارد و حتی عادت 
اند که توسعه نوبتی است، در حالی که توسعه  کرده 
اولویت  چه  اگر  کرد:  خاطرنشان  اســت. وی  اولویت 

فرهنگ،  توانیم  نمی  است،  اشتغال  و  امنیت  نخست 
هنر و ورزش را تعطیل کنیم و چند نسل را از آن چه که 
دوست دارند و مستعد هستند محروم کنیم. استاندار 
با بیان این که به نداشته های استان ورود کردیم، از 
اعالم آمادگی استانداری برای توسعه فیزیکی به غیر 
از مرکز استان سخن گفت.وی خواستار انعقاد تفاهم 
و  شد  آینده  هفته  یک  تا  کشور  هنری  حــوزه  با  نامه 
افزود: در زمینه  تامین بودجه به شکل سخت افزاری 

و نرم افزاری پای کار هستیم.
از  میزبانی  برای  استان  بودن  کار  پای  از  »شجاعی« 
و  خبرداد  شمالی  خراسان  در  المللی  بین  رویداد   2
شده  تعریف  های  برنامه  بــرای اجــرای  کــرد:  تصریح 
حوزه  همراهی  با  نیز  استان  هنری  حــوزه  ســوی  از 
نداریم  بودجه  چه  اگر  هستیم،  کار  پای  کشور  هنری 

در  همچنین  هستیم.وی  واقــف  آن  ــرورت  ض به  امــا 
بسته  تعریف  خواستار  سخنانش  از  دیگری  بخش 
سوی  از  روستایی  جمعیت  درصد   43 برای  دایمی 
از  نیز  جامعه  از  بخش  این  تا  شد  استان  هنری  حوزه 
فعالیت های فرهنگی و هنری محروم نمانند. رئیس 
بودن  جوان  به  دیــدار  این  در  نیز  کشور  هنری  حوزه 
حوزه هنری خراسان شمالی و تازه تاسیس بودن آن 
پرداخت  استان  در  موجود  نهادهای  دیگر  به  نسبت 
هنری  حوزه  کمبودها،  همه  وجود  با  کرد:  تصریح  و 
هنری  ــای  ه حـــوزه  فهرست  در  شمالی  ــان  ــراس خ
معرفی  و  تولیدات  لحاظ  به  خوبی  جایگاه  از  کشور، 
است.»مومنی  بــرخــوردار  نویسندگان  و  هنرمندان 
شریف« از این که خراسان شمالی در زمینه کاریکاتور 
زبانزد و نمونه است، سخن گفت و این اتفاق را نشان 

افزود:  و  دانست  هنر  بعد  در  استان  باالی  ظرفیت  از 
با  تا  کنیم  کمک  که  اســت  مسئوالن  ما  وظیفه  ایــن 
توجه به استعدادهای فراوان در این خطه شاهد رشد 
خراسان  و  باشیم  عرصه  این  در  ها  آن  شکوفایی  و 
بعد  در  توسعه  های  شاخص  به  بدرخشد.وی  شمالی 
و  فرهنگی  فضاهای  و  سینمایی  های  سالن  فیزیکی 
از  فضاهایی  توسعه  خواستار  و  کرد  اشاره  هم  هنری 
استان  هنری  حوزه  شد.رئیس  استان  در  دست  این 
حوزه  ترین  شاخص  را  مکتوبات  ــدار،  دی این  در  هم 
عنوان   60 ــزود:  اف و  برشمرد  هنری  حــوزه  فعالیت 
ملی  تراز  با  جنگ  ادبیات  مکتوبات  حوزه  در  کتاب 
را  مختلف  های  قومیت  حضور  شد.»نمازی«   تولید 
فرهنگی  غنای  موجب  که  دانست  فرهنگی  شاخص 

استان شده است.

استاندار در دیدار رئیس حوزه هنری کشور مطرح کرد:

ماندگاری هوای سرد تا چهارشنبهآمادگی استان برای میزبانی از رویدادهای بین المللی هنری

دمای صبحگاهی به زیر 
صفر می رسد

اداره  یابی  پیش  هــای  نقشه  بررسی  صدیقی- 
کل هواشناسی خراسان شمالی بیانگر ماندگاری 
به  تا صبح چهارشنبه در منطقه است.  هوای سرد 
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس  گفته 
صاف  آسمانی  مدت،  این  در  غالب  پدیده  استان، 
البته  بود.  خواهد  باد  وزش  با  همراه  ابری  کمی  تا 
»هادی زاده« اعالم کرد: از لحاظ دمایی ماندگاری 
هوای سرد تا روز چهارشنبه در استان ادامه خواهد 
دما  صبحگاهی  لحظات  در  که  طــوری  به  داشــت 
و  سردسیر  مناطق  در  ــژه  وی بــه  مناطق  اکثر  در 
بر  رســد.  می  صفر  زیر  درجــه  چند  به  کوهستانی 
منتهی  ساعت   24 طی  هواشناسی،  اعالم  اساس 
به صبح شنبه، کوسه با کمینه دمای منفی 4 درجه 
بیشینه  با  ترکمن  تنگه  و  سردترین  گــراد،  سانتی 
دمای 21 درجه سانتی گراد باالی صفر، گرم ترین 
نقطه استان بود. همچنین در این مدت بجنورد به 
ترتیب دارای کمینه و بیشینه دمای منفی 3 و19 

درجه سانتی گراد باالی صفر بود.

مرحله منطقه ای مسابقات 
مناظره دانشجویی

مرحله  افتتاحیه  مراسم  گذشته  روز  محمدی- 
دانشجویان  مناظره  ملی  مسابقات  ای  منطقه 
سمنان،  یزد،  کرمان،  های  استان  حضور  با  ایران 
و  رضوی  شمالی،  خراسان  قم،  گیالن،  مازندران، 

جنوبی برگزار شد. 
خراسان  استاندار  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
برگزاری  مثبت  آثار  بیان  به  مراسم  این  در  شمالی 

چنین برنامه هایی پرداخت.
آن طور که »بیگ زاده«  به آن اشاره کرد گسترش 
آزاداندیشی  پرتو  در  دانش  و  علم  تولید  و  فرهنگ 
در حوزه ها و دانشگاه ها اتفاق می افتد و اگر آرا و 
دیدگاه ها بیان شود، توسعه و پیشرفت را به دنبال 

دارد.
شوراهای  و  انتخابات  سیاسی،  مدیرکل  گفته  به 
مناظره  مسابقات  شمالی،  خراسان  استانداری 
های  کرسی  برپایی  تفکر  از  برگرفته  دانشجویان، 
دانشجویان  همه  برای  فرصت  این  و  آزاداندیشی 
به  »قوپرانلو«  دکتر  که  طور  آن  است.  شده  فراهم 
تحمل  و  یادگیری  مناظره،  اهداف  کرد،  اشاره  آن 
مجلس  انتخابات  بــه  ــت.وی  اسـ متفاوت  عقاید 
خبرگان  مجلس  ای  دوره  میان  و  اسالمی  شورای 
داریم  انتظار  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  هم  رهبری 
فضای اخالقی بین نامزدها و ستادها رعایت شود و 

فضای سالمی داشته باشیم.

قرص هایی که از گلوی 
قاچاقچی پایین نرفت

از یک واحد  تعداد زیادی قرص قاچاق  صدیقی- 
مدیرکل  گفته  شد. به  کشف  بجنورد  در  صنفی 
پلیس  شــمــالــی،  ــان  ــراس خ حکومتی  تــعــزیــرات 
موفق  صنفی  ــد  واح یک  از  بــازرســی  طی  اماکن 
شد.  قاچاق  قــرص  عــدد   760 از  بیش  کشف  به 
در  تخلف  پــرونــده  ــرد:  ک ــالم  اع »سیدالموسوی« 
شعب  تعزیرات به منظور صدور حکم در حال انجام 

تحقیقات است.

پیام کوتاه: 2000999
            تلفن: 32247222 -058 
            نمابر: 058-32247223

BOJNORD@khorasannews.com :ایمیل          
090 33 33         تلگرام: 7010

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

اقداماتی برای افزایش 
تولید گندم

روزنامه خراسان در شماره 7109 که 5 دی 
1352 به چاپ رسید، در مطلبی در صفحه 2 
از برخی اقدامات صورت گرفته برای افزایش 
تولید گندم در شیروان خبر داده است. در این 
افزایش  طرح  اجرای  »در  خوانیم:  می  مطلب 
از  هکتار   1556 جاری  سال  در  گندم  تولید 
گندم  کشت  زیــر  شیروان  شهرستان  ــزارع  م
قرار گرفته است. برای اجرای این طرح مقدار 
140000 کیلوگرم بذر اصالح شده گندم و 
مقدار 231960 کیلوگرم کود شیمیائی اوره 
شیمیائی  کود  کیلوگرم   186000 مقدار  و 
فسفات از طرف اداره کشاورزی آن شهرستان 
در اختیار پیمانکاران طرح قرار گرفته است. 
کل  اداره  ســخــنــگــوی  ــزارش  ــ گ اســـاس  ــر  ب
کشاورزی خراسان بمنظور تشویق کشاورزان 
بیست درصد از بهای کود توزیع شده تخفیف 
هکتار  هر  ازاء  در  همچنین  است،  شده  داده 
کشت گندم دو هزار ریال بعنوان وام مساعده 
مذکور  طــرح  پیمانکاران  به  بانک  طریق  از 

پرداخت شده است.«

اخبار   

#حذف_قبوض_كاغذي_برق   

حرف مردم   

خبر 

اخبار

سوال: تکلیف افرادی که تاکنون ثبت شماره نداشته اند، مانند برخی روستاییان، سالمندان و ناتوانان چیست؟
پاسخ: روش های متعددی برای این موضوع وجود دارد، از جمله:

1(استفاده از سامانه شرکت برق. برای این منظور کافی است کد  #شناسه قبض *p* را به سرشماره  20001060 پیامك نمایند.
2(تماس تلفنی با مرکز پاسخگویی تلفنی شرکت )میز خدمت تلفنی( با شماره 1521

3(با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت 
البته امکان ثبت اطالعات تماس مشترکان از طریق سایت و اپلیکیشن شرکت نیز مهیا می باشد.

سوال: آیا با یک خط تلفن، می توان چند قبض را پرداخت کرد؟
پاسخ: بله امکان اتصال چند انشعاب به یک شماره موبایل فراهم می باشد.

سوال: کسانی که در مناطق دورافتاده و مرزی زندگی می کنند و آنتن دهی مناسبی در اختیار ندارند چه تکلیفی دارند؟
 USSD پاسخ: 1( با ثبت شماره موبایل برای یک بار می توانند با کد

#1521*733*  از آخرین صورت حساب خود مطلع شوند.
2( به نزدیک ترین دفتر Ict منطقه خود مراجعه نمایند.

3( ثبت شماره تلفن یکی از بستگان داخل پوشش مخابراتی.

یك سوال؛ یك پاسخ
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظر دارد در راستای 
اطالع رسانی و آشنایی هر چه بیشتر مردم با طرح حذف قبوض کاغذی 

برق، به سواالت شما هم استانی های گرامی پاسخ دهد. 
شما می توانید پاسخ سوال خود را به صورت مستقیم در ساعات اداری 

برق(  شرکت  حضوری  غیر  و  تلفنی  )خدمات   1521 گیری  شماره  با 
دریافت کنید و یا آن را به دفتر روزنامه »خراسان شمالی« در قالب نامه 
توزیع  شرکت  سایت  به  مراجعه  با  یا  و  نمایید  ارســال  فکس  یا  و  کتبی 
www.nkedc.ir  تمامی سواالت و پاسخ ها را  برق استان به آدرس 
مشاهده و سواالت جدید خود را مطرح کنید تا پاسخ سواالت شما را در 

شماره های بعدی چاپ کنیم.

شیری-9900 واحد طرح ملی مسکن به خراسان 
شهرسازی  و  راه  کل  شد.مدیر  داده  سهمیه  شمالی 
به  مطلب  این  بیان  با  گذشته  روز  شمالی  خراسان 
این تعداد سهمیه تعیین شده  از  افــزود:  خبرنگار ما 
برای خراسان شمالی، در مرحله اول 5 هزار و 460 
واحد تأیید نهایی شده که از این تعداد 5 هزار واحد 

در بجنورد، 180 واحد در شیروان، 160 واحد در 
در  هم  واحــد  و 60  جاجرم  در  واحــد  اسفراین، 60 
با بیان این که آن  گرمه خواهد بود.»مصطفی زاده« 
باشند،  داشته  را  الزم  شرایط  باید  نام  ثبت  برای  ها 
باشند  یا سرپرست خانوار  باید متأهل  افــزود: آن ها 
حداقل  داشتن  به  مشروط  خودسرپرست  ــان  زن و 

سکونت  سابقه  دارای  باید  افراد  هستند.  سال   35
منع  و  باشند  تقاضا  مــورد  شهر  در  اخیر  سال   5 در 
چک  )نظیر  بانکی  تسهیالت  دریافت  برای  قانونی 
آن  باشند.  نداشته  و...(  معوقه  تسهیالت  برگشتی، 
تأمین هزینه ساخت مسکن )به غیر  توانایی  باید  ها 
 300 گــذاری  سپرده  امکان  و  بانکی(  تسهیالت  از 
میلیون ریالی را در بانک مسکن به منظور اطمینان 
همچنین  متقاضیان  باشند.  داشته  شان  توانایی  از 
باید توانایی پرداخت اقساط ماهانه بانکی تسهیالت 

دریافتی را به میزان حداقل 15 میلیون ریال داشته 
باشند.وی اظهار کرد: محل های در نظر گرفته شده 
محل  در  و  بجنورد  شهر  گلستان  در  طرح  این  برای 
های مسکن مهر دیگر شهرستان هاست چون فقط 
زمین در این محل ها موجود است. وی اضافه کرد: 
در صورتی که تقاضا بیشتر باشد موضوع را با وزارت 
راه و شهرسازی در میان می گذاریم تا تصمیم گیری 
شود. به گفته وی، ثبت نام در سامانه از بعد از ظهر روز 

گذشته در حال انجام است.

سهمیه 9900 واحدی طرح ملی مسکن در استان

در  شبکه،  این  بجنورد  در  زیــارت  رادیــو  فرستنده  افتتاح  با 
مرکز استان قابل دریافت شد. این شبکه رادیویی روی موج 
گفته  به  است.  دریافت  قابل  مگاهرتز   95.5 ردیف  ام،  اف 
»قربانی جم« مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی، فعاًل 
این شبکه در بجنورد قابل استفاده است و در ادامه با تقویت 

فرستنده ها، دریافت آن در دیگر شهرهای استان هم امکان 
شمالی  خراسان  در  زیارت  رادیو  فرستنده  شد.  خواهد  پذیر 
در سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( از طریق ارتباط 
زنده تصویری رئیس رسانه ملی در مشهد مقدس با مدیرکل 

شبکه اترک افتتاح شد.

 صدای رادیو »زیارت« 
به بجنورد رسید



کالف های سردرگم

سرنخی  دنبال  مدام  و  هستند  سردرگم  های  کالف  مثل 
برای رهایی از این وضعیت می گردند تا دیگر در آمار افراد 
بیکار قرار نگیرند و در جامعه نقشی هرچند کوچک را ایفا 
کنند. اما گویا سنگ های پیش پای شان تمامی ندارد و باید 

با غم نداری بسوزند و بسازند. 
این  از  که  این  خاطر  به  را  ها  آن  شان،  آشناهای  و  خانواده 
بند  جایی  معروف،  قول  به  و  پرند  می  شاخه  آن  به  شاخه 
نیروهای  این  که  آن  از  غافل  کنند  می  سرزنش  شوند  نمی 
جوان، بنا به دالیل مختلف از جمله دریافت نکردن حقوق 
از  گرفتن  قــرار  فشار  تحت  و  مزایا  از  نبردن  بهره  کافی، 
بخشند،  می  لقایش  به  را  کردن  کار  عطای  کارفرما،  سوی 
البته برخی های شان به دلیل تمام شدن دوره آزمایشی و 
ناراضی بودن صاحبکار، بدون دریافت دستمزدشان ناچار 

می شوند کارشان را ترک کنند.
و  دست  آن  با  جوامع  بیشتر  که  است  ای  پدیده  بیکاری 
منشأ  سر  شناسان،  جامعه  نظر  از  و  کنند  می  نــرم  پنجه 
متولیان  اگرچه  اســت.  اجتماعی  های  آسیب  از  بسیاری 
کارا  طرح  اجرای  جمله  از  مختلف  های  برنامه  ارائه  با  امر 
درصدد کاهش بیکاری هستند اما بعضی از جویندگان کار 
مشاغل  به  و  هستند  محروم  کار  و  کسب  دایره  از  همچنان 
کاذب رو می آورند که در بسیاری از موارد، مرهم زخم های 

کهنه شان نمی شود.
متولی  های  دستگاه  سوی  از  سال  طول  در  که  آمارهایی 
افراد  تعداد  را می دهد که  امید  این  اعالم می شود گاهی 
که  هم  تعدادی  همان  اما  است  یافته  کاهش  جامعه  بیکار 
باقی مانده اند در این راه جوانی شان را می گذارند و وقتی 
گرد پیری روی سرشان نشست دیگر به آن ها شغل خوبی 

پیشنهاد نمی شود. 
اشتغال  نسبت  امسال  تابستان  شــده،  منتشر  آمــار  طبق 
این  که  شده  گــزارش  درصــد   44.5 شمالی،  خراسان  در 
شاخص در میانگین کشوری 40.2 درصد است. همچنین 
در تابستان امسال، نرخ بیکاری جمعیت فعال استان 8.8 
رقــم در کشور 10.5  ایــن  ــزارش شــده اســت که  درصــد گ
به  نسبت  امسال  تابستان  در  استان  بیکاری  نرخ  و  درصد 
مدت مشابه پارسال 1.1 درصد کاهش یافته است. آماری 
که افراد بیکار با افسوس به آن نگاه می کنند و در حسرت 
رسانند؛  می  شب  به  را  روزشـــان  مناسب،  ــاری  ک یافتن 
و برای  افراد شاغل به سرعت می گذرد  برای  روزهایی که 

آن ها به کندی.
به  نوعی  به  بیکاری  کاهش  آمار  ارائــه  با  مسئوالن  اگرچه 
اما  است  یابنده  جوینده،  عاقبت  گویند  می  کار  جویندگان 
نیروی  از  سودجویی  فکر  به  که  کارفرماها  برخی  به  نباید 
بیشتر  های  نظارت  با  بلکه  دهند  میدان  هستند،  انسانی 
شاهد  تا  کنند  مسدود  را  غیرقانونی  برداری  بهره  های  راه 

کاهش نرخ بیکاری باشیم.
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خجالت می 
کشم حقوقم 
را بگویم، از 
آن چیزی که 

تصور می کنی 
کمتر و در حد 
بخور و نمیر 

است اما به این 
کار نیاز دارم، 

این جا نیایم 
چطور هزینه 

زندگی ام را 
تامین کنم؟

گشتی در بازار کار و کارفرما

شکار نیروی کار با کاغذ نیرنگ

و ناچار شدم بدون دریافت حقوق همان چند 
متوجه  بعدا  کنم. او  ترک  را  کارم  محل  روز، 
فروشگاه،  این  در  نیرو  جذب  شیوه  شود  می 
ماهیگیری از آب گل آلود است و افراد زیادی 
روز   10 از  پس  و  اند  آمده  جا  این  به  او  مانند 
است.  شده  جایگزین  دیگری  فرد  و  اند  رفته 
و  دارد  ادامه  همچنان  چرخه  این  او،  گفته  به 
فقط  که  ای  چرخه  کند؛  نمی  اعتراض  کسی 
به دست می چرخد،  نیروی کار در آن دست 
از  ناخواسته  یا  خواسته  و  گیرد  می  سرگیجه 
به  حقوقش  و  حق  گرفتن  بدون  گردونه  این 
بیرون پرتاب می شود، آن هم به دلیل غفلت 
مسئوالنی که به نظر می رسد چشم های شان 

را روی آن بسته اند.

IIبستهIچشمان
 یکی از جوانانی که به گفته خودش بارها در 
اما  رفته  کاله  سرش  کــار،  کــردن  پیدا  مسیر 
می  است،  نشده  عبرت  درس  برایش  هم  باز 
افزاید: وقتی شکم ات گرسنه باشد، ماه ها و 
سال ها دنبال کار باشی و پشت شیشه مغازه 
اند و کارگر می  ای ببینی برگه ای چسبانده 
خواهند، حتی چشم بسته می دوی تا زودتر از 

بقیه کاری برای خودت دست و پا کنی.
نحوه  به  ها  پارکبان  از  یکی  حــال،  عین  در 
با بیان  و  پرداخت حقوق خود اشاره می کند 
و  نشده  واریز  حقوقش  است  ماه  چند  که  این 
بیمه اش نامعلوم است، اظهارمی کند: آن چه 
افتاده برخالف صحبت هایی است که  اتفاق 
در ابتدای کارم با شرکت کردم. با وجود این 
کارت  شارژ  و  فروش  زیادی  مبلغ  روز  هر  که 
و  ام  نگرفته  حقوق  است  ماهی  چند  اما  دارم 

هر چه پیگیری می کنم به نتیجه نمی رسم.

IIپردردIداستان
دایـــره  در  بــیــکــار  ــراد  ــ افـ ــادن  ــتـ افـ دام  در 
دردی  پر  داستان  طمعکار،  صاحبکارهای 
است که به راحتی می توان برای آن مصداق 
قوانینی  چه  که  جاست  این  موضوع  یافت، 
برای خشکاندن ریشه این بیگاری کشیدن ها 
که پیشینه تاریخی هم دارد،  موجود است؟       

IIدهیمIمیIحقوقIقانونIطبق
مشاورین  ایلیا  مدیرعامل  شرکت  »علوی« 
پارکبان   13 میانگین  طور  به  که  سربداران 
در  و  دارد  پوشش  تحت  شرکت  ــن  ای در  را 
با  کند:  اظهارمی  کنند،  می  فعالیت  بجنورد 
تمام پارکبان های به کار گرفته شده قرارداد 
انگشت  اثر  و  امضا  تایید،  به  که  کتبی داریم 
کار  قانون  طبق  و  است  رسیده  پارکبان  خود 
این  به  اشاره  با  دهیم.او  می  حقوق  ها  آن  به 
که قراردادها به تایید اداره تعاون، کار و رفاه 
بیشتر  هم  آن  از  و  اســت  رسیده  اجتماعی 
پارکبان  برخی  افزاید:  می  دهیم،  می  حقوق 
ها از این که حق و حقوق شان یک تا یک ماه و 
نیم به تاخیر افتاده است، ناراضی هستند اما 

مبلغ دریافتی شان خوب است.

IIنداریمIآزمایشیIعنوانIتحتIقراردادی
در این میان، به گفته »نباتیان« معاون روابط 
اجتماعی  رفــاه  و  کــار  تعاون،  کل  اداره  کــار 
فردی  هر  کار،  قانون  طبق  شمالی،  خراسان 
نسبت  باید  گیرد  می  کار  به  را  کارگری  که 
را  او  قانونی  حقوق  و  حق  تمام  کارکردش  به 
ندارد کارگر در صنوف  و فرقی  پرداخت کند 
پتروشیمی  مثل  بزرگی  صنایع  در  یا  کند  کار 

یا آلومینا.
کار    7:20 روز  در  که  کارگری  هر  او  نظر  از 
یک  امسال  که  را  حقوقش  حداقل  باید  کند 
کارفرما  از  است  تومان  هزار   500 و  میلیون 
بگیرد و عالوه بر آن از مزایای دیگری از جمله 

بن کارگری، عیدی و پاداش بهره مند شود.
وی می گوید: تمام حقوق قانونی کارگری که 
در صنف، کارگاه ساختمانی، به طور روزمزد 
یا ساعتی و بدون قرارداد یا با قرارداد کار می 

کند در قانون کار دیده شده است.
تحت  قــراردادی  اصال  که  این  بر  تاکید  با  او 
آزمایشی  دوره  به  نداریم،  آزمایشی  عنوان 
بینی  پیش  قراردادها  در  که  کند  می  اشــاره 
می شود و برای کارگران ساده یک ماه و برای 
کارگران فنی و ماهر سه ماه پیش بینی شده 
است و در این دوره هر کدام از دو طرف حق 
فسخ قرارداد را دارند که البته کارگر باید حق 
است،  کرده  کار  که  را  مدتی  همان  حقوق  و 

دریافت کند.
می  گفته  جاها  برخی  در  دهد:  می  ادامــه  او 
شود کارگر را به شکل آزمایشی به کار گرفته 
که  گیرد  نمی  تعلق  او  به  حقوقی  و  حق  و  اند 
اگر  حتی  کارگر  نــدارد،  وجود  چیزی  چنین 
مزایایش  تمام  باید  باشد  کــرده  کار  روز  یک 
براساس  ها  بازرسی  او،  گفته  به  بگیرد.  را 
ــده انــجــام می  ــای زمـــان بــنــدی ش بــرنــامــه ه
قانون  مشموالن  که  این  به  توجه  با  ولی  شود 
کسی  شاید  و  ــد  دارن باالیی  گستردگی  کــار 
وحقوق  حق  به  نتواند  که  کند  می  کار  جایی 
قانونی خود برسد، آن ها می توانند به شکل 
کل  اداره  ایــن  بازرسی  اداره  با  نامحسوس 
این  بدون  بفرستیم  بازرس  تا  بگیرند  تماس 
اظهارمی  شــود.او  بــرده  اسمی  ها  آن  از  که 
حتی  کارگری  حقوق  اگر  این  بر  عالوه  کند: 
می  نشد  پرداخت  سال   10 گذشت  از  پس 
تواند با ارائه مدارک و مستندات قانونی برای 
ما  و  بنویسد  شکایت  ما  اختالف  حل  مراجع 
برابر کارکردش، رأی قانونی صادر می کنیم 
پیگیری  گیرد.اگرچه  می  تعلق  او  به  حقوق  و 
گزارشگر ما برای دست یافتن به آمار تخلفات 
نکردن  پرداخت  خصوص  در  کــار  صاحبان 
طبق  ــا  ام ماند  نتیجه  بــی  ــران  ــارگ ک حقوق 
اظهارات »نباتیان« باالی 90 درصد شکایات 
در مراجع حل اختالف اداره کل کار در بخش 
صنعتی  بزرگ  واحدهای  در  و  است  صنوف 

استان این مشکل دیده نمی شود.

حیدرزاده

پایان  و  گذرد  می  باد  سرعت  به  که  روزهایی 
هر ماه، دستانی که خالی تر از همیشه است؛ 
دست هایی که کار می کنند تا دسترنج شان را 

بگیرند اما....
شان  آرام  بگذرد«  نیز  »این  جمله  حتی  دیگر 
نمی کند زیرا مخارج این چیزها را نمی شناسد 
شکم  کردن  سیر  از  صحبت  وقتی  خصوص  به 
خانواده باشد. کار هست ولی دریافتی نیست، 
انصاف خیلی کمتر.  اما  کار هر چند کم است 
جوانان  را  ها  آن  از  زیادی  بخش  که  نیروهایی 
تشکیل می دهند به شغل کاذب رو نیاورده اند 
و با هزار امید و آرزو وارد بازار کار می شوند تا 
زیر چتر کارفرما قرار بگیرند اما در مدت زمان 
کوتاهی متوجه می شوند بازنده هستند و فقط 
حقوق  نصف  حتی  که  این  بدون  اند  کرده  کار 

شان را دریافت کرده باشند.

II!بیمهIبیIبیمه
ــق تــوصــیــه  ــب ــار بـــایـــد ط ــ ــاالی ک ــ ــم بـ ــج ــا ح بـ
بزند  لبخند  کنندگان  مراجعه  به  کارفرمایش، 
داند  نمی  خودش  کند،  رفتار  خوشرویی  با  و 
منشی است یا دستیار. با خودش می گوید به 
اندازه 3 نفر کار می کند ولی به اندازه یک نفر 
این  در  کردنش  کار  از  گیرد.  نمی  حقوق  هم 
اوایل  اگرچه  گــذرد،  می  سال  سه  از  بیش  جا 
روپوشی را که می پوشید دوست داشت اما هر 
روز گویا لباس بی انگیزگی را می پوشد، حجم 
کار و بی انگیزگی از یک سو و انتظار کشیدن 

سوی  از  منت  با  هم  آن  ناچیز  دریافتی  بــرای 
است.  کرده  تنگ  را  اش  خلق  بدجوری  دیگر، 
از  بیشتر  را  استخدامی  های  آگهی  روزها  این 
همیشه رصد می کند اما ترس از این که دوباره 
کار این چنینی گیرش بیاید او را روی صندلی 

بیشتر می چسباند.
می  باز  را  صحبت  سر  و  شوم  می  نزدیک  او  به 
تنظیم  بدهد،  پاسخ  باید  که  هایی  تلفن  کنم. 
کله  و  سر  نظافت،  اتــاق،  درون  از  زنگ  نوبت، 
موضوع  بــرای  که  کنندگانی  مراجعه  با  زدن 
موجب  و...  کنند  می  پافشاری  مختلف  های 
بین  و  نکند  گل  مــان  هــای  صحبت  شــود  می 
شود  می  بدل  و  رد  مان  بین  که  هایی  جمله 
وضعیت  پرسم  می  او  از  وقتی  بیفتد.  وقفه 
هستم  کار  جویای  است؟  چگونه  اش  دریافتی 
را به هم  ابروهایش  و می خواهم منشی شوم، 
گره می زند، گویا چندین سال است من را می 
شناسد و با دلسوزی می گوید: به هیچ وجه در 
این راه قدم نگذار، فقط تعداد کمی از منشی 
هستند،  بیمه  و  گیرند  می  خوبی  حقوق  ها 
بتوانند  تا  افرادی مانند من، بیچاره می شوند 
بیمه.  بی  بیمه  و  بگیرند  را  شان  حقوق  و  حق 
به  همزمان  طور  به  ها  تلفن  بار  چندمین  برای 
می  قطع  را  اش  صحبت  او  آیند،  می  در  صدا 

کند و به دنبال کارهایش می رود.

IIنمیرIوIبخورIحدIدر
کنم  می  طی  را  مراکز  از  دیگر  یکی  های  پله 
از  چه  هر  شناسد.  می  را  من  اش  منشی  که 
هم  آن  کــردن  کار  ازای  در  کنم  می  ســوال  او 

چقدر  طوالنی  های  ساعت  و  فشرده  شکل  به 
حقوق می گیرد؟ تنها این جمله را می شنوم؛ 
خجالت می کشم حقوقم را بگویم، از آن چیزی 
و  بخور  حد  در  و  کمتر  هم  کنی  می  تصور  که 
نمیر است اما به این کار نیاز دارم، این جا نیایم 

چطور هزینه زندگی ام را تامین کنم؟    
بر  زندگی  وزن  تمام  اما  دارد  ــروز  آرت خــودش 
به  فقط  دلش  و  بزند  دم  نباید  ــت،  اوس دوش 
جمعه ها خوش است تا بتواند کمی استراحت 

کند و دوباره شنبه و روز از نو و روزی از نو....

IIآلودIگلIآبIازIماهیگیری
نگاه  بیشتری  دقت  با  را  اطرافت  است  کافی 
کنی و در این آشفته بازار بیکاری، جوان هایی 
با وجود داشتن مدارک تحصیلی  ببینی که  را 
فروشگاه  برخی  در  کــاردانــی،  از  باالتر  حتی 
با  حتی  و  کنند  می  کار  وقت  تمام  طور  به  ها 
کارفرما قرارداد نبسته اند. بعضی از فروشگاه 
جویای  فرد  آزمایشی،  نیروی  عنوان  تحت  ها 
مدت  از  بعد  و  کنند  می  شکار  نوعی  به  را  کار 
و  بگویند  را  آن  دلیل  که  ایــن  بــدون  کوتاهی 
را  او  نیستند  راضی  کارش  از  که  این  بهانه  به 

اخراج می کنند البته بدون پرداخت مبلغی.
امسال  تابستان  که  بیکار  جوانان  این  از  یکی 
10 روز در یکی از فروشگاه های مرکز استان 
در  کرد،  می  کار  دل  و  جان  با  خودش  قول  به 
من  از  که  چیزی  از  بیشتر  گوید:  می  باره  این 
خواسته بودند کار می کردم و عالقه ام به این 
شغل وصف نشدنی و اگرچه صاحبکارم از من 
راضی بود اما بعد از 10 روز عذر من را خواست 

یادداشت 

نازلی حیدرزاده
n.heydarzadeh@khorasannews.com

تزیینی



استخدام

به یک منشی  

جهت کار دفتری 

نیازمندیم .  تماس 

فقط ۱۰ الی ۱۲      

 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

امالک

شرکت پخش 

موادغذایی نیاز به 

تعدادی بازاریاب 

باتجربه دارد.  

مزایا:پورسانت 

وبیمه حقوق ثابت  

 ۰۹۱۵۱۸747۹4

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

در ساخت آدرس:میدان 
فردوسی مجتمع 

زیتون روبرو درمانگاه. 
۰۹۱۵۵۸4۸۲۰۸

    ۰۹۳7۵۸4۸۲۰7
     ۳۲۲۳۶۶۰۹

به یک شاگرد نیمه 
ماهر برقکار تمام 
وقت نیازمندیم 

 ۰۹۳7۱۳۵۰۶۰4

امالک ثامن مشاور 

شما در خرید و فروش 

و رهن اجاره .آدرس :خ 

گلستان بین گلستان 

۱۳و۱۱جنب لبنیاتی۰

۹۱۵۱۸۶۹7۹۹و۰۹۱

۵4۸۹۶۲۹۹پاکدل 

به یک همکار جهت  
)منشی( و چند 

نفر جهت همکاری 
برای تکمیل 

کادر آموزشی 
پس از گذراندن 
دوره آموزش در 
موسسه جادوی 
فکر نیازمندیم 

 ۰۹۱۲۰47۸۸۹7
رحیمی 

به تعدادی استاد 

کار و شاگرد ماهرو 

نیمه ماهر جهت کار 

در کارگاه ام دی اف 

نیازمندیم تماس 

 ۰۹۱۵۵۸4۲۰۲4

به تعدادی 

چرخکار و برشکار 

حرفه ای  مانتو 

زنانه   نیازمندیم 

 ۰۹۳۵۹7۸۰۰۲۹

صحتی 

به یک همکار آشنا 

به ۳D Max)تری 

دی مکس(و 

AutoCAD)اتوکد(

جهت کار در دفتر 

معماری صبح و 

عصر نیازمندیم. 

تلفن تماس  

مهندس کمالی

  ۰۹۱۵۱۸7۵7۹۰

فروشی باغ انگور 
و بادام  بعد از 
نوده حاشیه 

جاده  4 هزارمتر 
متری ۳۰هزار 

تومان  معاوضه با 
آپارتمان  یا  ویالی 
یا ماشین میشود 

۰۹۱۵۵۸4۵47۹

مشاورین امالک 
دانیال با داشتن 

کادری مجرب 
شامل کارشناسان 
حقوق و مهندس 

عمران دارای پروانه 
نظارت پایه سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان آماده 
ارایه خدمات در 

زمینه  خرید.
فروش .رهن و 

اجاره ومشارکت 
در ساخت 

میباشد . قویدل   
 ۰۹۱۵۹۸4۹۹۰۱

قلی زاده  
  ۰۹۱۵۳۸47۹۸7

آدرس  خیابان  
شریعتی شمالی 

خیابان  وداد  نبش 
وداد  ۱ 

مشاورین امالک 
دانیال

۱-  فروش زمین 
با قابلیت تجاری 
واقع در خیابان 
شریعتی شمالی 
کوچه درمانگاه  

فرهنگیان

 ۲- 4واحد آپارتمان 
خ جنت قیمت 

متری ۸/4و۸/۵م

  متراژ۳۳۰ متر 
مربع  قیمت متری 

۵/7م    فروش ۸ 
واحد  آپارتمان  
متراژ ۱۵۰متر 
ی قیمت  واقع 

درخیابان وداد یک 
)تحویل فروردین 
۹۹( قیمت متری 

۵م    قویدل 
             ۰۹۱۵۹۸4۹۹۰۱

قلی زاده  
 ۰۹۱۵۳۸47۹۸7

فروشی یک قطعه 
باغ ۱۲۰۰ متری با 
کاربری مسکونی 

و قابلیت تبدیل به 
محیط فرهنگی و 

گردشگری،تجاری 
و مسکونی دارای 
سند ششدانگ 

واقع در کوی 
نیکان، نیکان ۱  

فی:متری ۵/۱ 
م تماس: ساعت 
۱۶ الی ۱۹     

 ۰۹۱۵۱۸۶۶۸۵۱

مشاور امالک 
اکرمی. مشارکت 

در ساخت با 
بهترین وخوش 

سابقه ترین معتبر 
ترین سازندگان 

شهر ساخت 
وتحویل در کوتاه 
ترین زمان ممکن 

 ۰۹۱۵۵۸4۱۲۳7

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

در ساخت اجاره 
و خرید و فروش 

باغ، در روستاهای 
اطراف بش قارداش 

میباشد 

آدرس: خیابان 
چمران، نبش 
چهاررا آزادی 

  ۰۹۱۵۵۸4۶7۸۲

امالک خراسان 
شمالی خرید 

فروش، رهن، اجاره 
شهرک شاهد نبش 

شاهد ۲۱ ۰۹۱۵ 
 ۳۵۶۵ ۱۸4
 ۳۸4 ۰۹۱۵

۳۵۶۵ مدیریت 
مسعود ایمانی 

باغ فروشی دارای 
درختان میوه وآب 

وچشم اندازی 
زیبا وماشین رو 
با موقعیت عالی 
محدوده پارک 

بش قارداش 
جاده سالمت 
به متراژ ۸۰۰ 

متر فی ۱۵۰ م 
 ۰۹۱۵7۹۶۵۹7۹

به تیرچه زن ماهر 

جهت همکاری 

نیازمندیم  

۰۹۱۵۳۸۶۸4۸۳

به یک نفر کارگر 

جهت کار در 

گاوداری شیری 

با حقوق و مزایای 

قانون کار نیازمندیم 

 ۰۹۱۵۱۸4۰۸۶۰

یک مراقب به 

همراه  آشپزی 

نیازمندم 

 ۰۹۱۵۱۸۹۳۳۱۸

به یک شاگرد 

معمولی جهت 

کار در کارگاه 

mdf و نمایشگاه 

نیاز مندیم  

 ۰۹۳۵۵۶۱۵7۵۲

تمری  ساعت کاری 

و حقوق حضوری 

گفته میشود   

به یک نفر شاگرد 
نوجوان جهت کار 

دائمی در لوازم 
یدکی نیازمندم .  
 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی یک شنبه  ۱9 آبان ۱۳9۸     ۱۲ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۱            ۴ حوادث

سارق کفش نمازگزاران در 
دام افتاد

سارق کفش نمازگزاران با هوشیاری خادم مسجد در 
نمازگزاران  های  کفش  سارقی  بود  مدتی  افتاد.  دام 
خادم  هوشیاری  با  که  کرد  می  سرقت  را  مسجد  یک 
خادم  اســت.  زن  یک  ناحیه  از  ها  سرقت  شد  معلوم 
مسجد در این باره گفت: مدتی بود در زمان نماز مغرب 
مرموزی  طرز  به  نمازگزاران  های  کفش  برخی  عشا  و 

ناپدید می شد. 
چگونگی  معمای  تا  بنشینم  کمین  در  گرفتم  تصمیم 
ناپدید شدن کفش ها را بیابم. شب حادثه هنوز چند 
دقیقه ای از برگزاری نماز جماعت مسجد نگذشته بود 
که دیدم یک زن با چهره ای پوشیده وارد حیاط مسجد 
شد و به سرعت چندین کفش را داخل گونی انداخت. 
بعد از دیدن این ماجرا سریع در مسجد را بستم و مانع 

فرار سارق شدم.
به  شروع  ابتدا  ندارد  گریزی  راه  دید  سارق وقتی  زن   
راه  خودش  دادن  جلوه  گناه  بی  با  تا  کرد  بیداد  و  داد 
این  از  بعد  نشد.  موفق  اما  کند  پیدا  خود  برای  فراری 
دیگر  تا  دادیــم  قرار  پلیس  اختیار  در  را  سارق  ماجرا 
نتواند به نمازگزاران مسجد پاتک بزند و هر بار آن ها 

را بدون کفش راهی خانه کند.

چگونگی شکایت از همسایه 
پر سر و صدا

ــه ای کــه ســروصــدای  ــرای هــمــســای ــ ــذار ب ــ قــانــون گ
می شود  دیگران  آسایش  سلب  سبب  و  دارد  زیــادی 

مجازات های قانونی قرار داده است.
سر و صدا کردن و ایجاد مزاحمت برای همسایگان در 
را  متعددی  مشکالت  می تواند  مسکونی  مجتمع های 
به وجود آورد؛ همچنین اگر شخصی در واحد مسکونی 
خود بدون اجازه دیگران کسب و کار راه انداخته باشد 
حق  کند،  فراهم  را  زیــادی  صدای  و  سر  موجبات  که 
شکایت برای سایر همسایگان به وجود می آید. مطابق 
قانون اگر در یک ساختمان مسکونی همسایگان از سر 
کاری  و  کسب  دلیل  به  واحد ها  از  یکی  زیاد  صدای  و 
ناراضی  دیگری  دلیل  هر  به  یا  است  انداخته  راه  که 
کنند،  شکایت  آگاهی  پلیس  نزد  می توانند  باشند، 
ایجاد  اساسی  قانون  و  مدنی  قانون  اســاس  بر  زیــرا 
حساب  به  بزرگ  تخلفی  همسایگان  برای  مزاحمت 
تخلیه  حکم  صدور  سبب  است  ممکن  حتی  و  می آید 
مراجعه  با  می توانند  شاکیان  شود.  خاطی  همسایه 
به پلیس آگاهی صورت جلسه ای را تنظیم کنند و آن 
جلسه  دادســرا  تا  دهند  تحویل  محل  ــرای  دادس به  را 

رسیدگی به شکایت را برگزار کند.
منبع: اینترنت  

حادثه در شهر 

تلنگر 

 ۲۰ سال
 رابطه شوم

18 سال بیشتر نداشتم که پدر و مادرم مرا به اجبار شوهر 
دادند. شوهرم معتاد بود و از همان اوایل زندگی به خاطر 
اعتیادش مشکل داشتیم. برادر شوهرم او را وادار کرد مرا 
نیز معتاد کند تا شاید از دست غر زدن هایم خالص شوند.
سال  همان  از  شوهرم  دهد:  می  ادامه  حال  پریشان  زن 
زیادی  مدت  کرد.  مواد  مصرف  به  وادار  مرا  زندگی  اول 
طول نکشید که به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم. بعد 
دیگر  و  شد  بیشتر  شوهرم  و  من  اختالفات  اعتیادم  از 
نتوانستیم با هم زندگی کنیم. عمر زندگی مشترک ما 2 
سال بود.بعد از جدایی او مرا با دو فرزندم رها کرد و رفت. 
من ماندم با دو بچه قد و نیم قد و از پس سیر کردن شکم 
آن ها بر نمی آمدم. از کارگری در خانه های مردم گرفته 
و  مواد  تأمین  برای  بکنید  را  فکرش  که  دیگری  کار  هر  تا 
گذران زندگی انجام می دادم.اعتیادم بسیار شدید بود و 
به انجام کارهای خالف می پرداختم. هر چند دلم برای 
چه  ها  این  مگر  گفتم  می  خود  با  و  سوخت  می  فرزندانم 
ولی  باشیم،  مادرشان  و  پدر  ما  باید  که  اند  کرده  گناهی 
کار از این حرف ها گذشته بود و من در منجالب فساد و 
اعتیاد فرو رفته بودم.چند سال بعد از جدایی از همسرم 
با مردی  آشنا شدم که خودش زن و بچه داشت و به قصد 
کمک به من نزدیک شد. زمان زیادی طول نکشید که او 
تمام زندگی ام شد و از همان اوایل آشنایی با هم ارتباط 
من  وجــود  از  همسرش  ترسید  می  که  کردیم.او  برقرار 
آوردم،  می  را  ازدواج  اسم  تا  شود،  باخبر  اش  زندگی  در 
از  و  بود  ترسو  او  کرد.  می  فردا  و  امروز  و  رفت  می  طفره 
طرفی خیلی به هم وابسته شده بودیم. سال ها یکی پس 
ترک  و  جدایی  طاقت  مرد،  و آن  من  گذشت،  دیگری  از 
یکدیگر را نداشتیم.او بعد از آشنایی با من معتاد شد و از 
مصرف هیچ مواد سنتی و صنعتی روی گردان نبود. 20 
سال از آشنایی و ارتباط  ما گذشت و  نگذاشتم فرزندانم 
خودم  از  حالم  دیگر  اواخر  ببرند.این  بویی  رابطه  این  از 
خواست  می  او  طرفی  از  خورد،  می  هم  به  ارتباط  این  و 
هر روزش را با من بگذراند. در واقع هر روز با هم ارتباط 
کردیم.این  می  مصرف  نیز  مــواد  کنارش  در  داشتیم، 
شور  دلم  صبح  از  روز  یک   که  این  تا  داشت  ادامه  ارتباط 
دلش  که  گفت  و  زد  زنگ  مرد  آن  که  بود  غروب  زد.  می 
گرفته و می خواهد پیش من بیاید، ولی من بهانه آوردم. 
هر چند انکار من فایده ای نداشت، چون او پشت در بود. 
به ناچار در را به رویش گشودم، نه حوصله خودم را داشتم 
با هم  او پذیرایی کردم.ما  از  با چایی و میوه  اما  را  او  نه  و 
مشروبات الکلی  و بعد شیشه  مصرف کردیم. یک لحظه 
نمی  خواباندم.  زمین  روی  را  او  رفــت.  حال  از  او  دیــدم 
آبرویم  و  برسد  سر  دخترم  ترسیدم  می  کنم،  چه  دانستم 
گرفتم  تصمیم  بــود،  مــرده  و  کشید  نمی  نفس  او  ــرود،  ب

جسدش را به جایی ببرم که دستگیر شدم.

از سوداگری تا تیغ زدن مردان پولدار

برادران سخت گیر، دختر نافرمان
صدیقی

تصمیم  و  دید  خانه  بزرگ  و  آزاد  را  خود  کرد  فوت  که  پدرش   
گرفت برای آینده اش نقشه بکشد. بعد از فوت پدرش که او را 
قهرمان زندگی اش می دانست در خیالش دنیا را برای خود 
تمام شده دید. به جاده تاریک زد؛ جاده ای که در انتهایش جز 
آبروریزی و از دست دادن اعتبار و حیثیت برای دختر چیزی 

نداشت.
دختر جوان17 بهار را پشت سر می گذارد که سرگذشت های 
تلخی برایش رقم می خورد. او می گوید: هنوز رویاپردازی می 
کردم که پدرم فوت کرد و همه چیز به هم ریخت. بعد از فوت 
مختلف  های  بهانه  به  روز  هر  و  شدند  من  قیم  برادرانم  پدرم 
توانایی  و  سواد  مادرم  کردند.  می  ایجاد  محدودیت  من  برای 
اداره زندگی مان را نداشت، در ضمن به هیچ کار من هم کاری 
نداشت. برادران دختر جوان هر بار به خواهرشان سخت می 
گرفتند که چرا با زن همسایه صمیمی شده یا این که چرا زیاد 
دختر  گرفتند.  می  کتک  باد  به  را  او  و  رود  می  خانه  از  بیرون 
جوان بعد از این اتفاقات وارد ماجراجویی خطرناکی می شود 
از  با فرار  و  را برمی دارد  بار بی تجربگی خود  و یک روز کوله 
خانواده  دسترس  از  تا  شود  می  ساحلی  شهر  یک  راهی  خانه 
با یک پسر غریبه آشنا می  پارکی  از فرار در  بعد  او  باشد.  دور 
شود و با طناب پوسیده او خود را به چاه تباهی می اندازد. او 
می گوید: بعد از این که از خانه فرار کردم در یک شهر ساحلی 
با یک پسر که خود را دانشجو معرفی کرد آشنا و دوست شدم. 
بعد از آن پا در خانه مجردی او گذاشتم و دوران سیاهم از آن 
و  بعد فهمیدم  بود  آغاز شد. پسر غریبه یک قاچاق فروش  جا 
که همه حرف هایش دروغی بیش نبوده است. نیمه شب بود 
پریدم.  خواب  از  هراسان  دیدم  سرم  روی  سایه  یک  وقتی  که 
پسر غریبه از من خواست آرام باشم و بعد از آن یک سیگار به 
من تعارف کرد تا او را همراهی کنم. از ترس عکس العمل بد 
او دستش را رد نکردم، زمانی که به سیگار پک می زدم انگار 
دل  و روده ام باال می آمد چون من اهل این چیزها نبودم و بعد 

از آن هم ... .
شیشه  خواست  من  از  طرفدارم  ظاهر  به  پسر  بعد  روز  چند 
مصرف کنم. خیلی ترسیده بودم و پسر بی رحم با ترفندهای 
از  و  شود  می  بهتر  حالم  آن  مصرف  با  که  گفت  من  به  زیادی 
توانم  می  راحت  را  هایم  غصه  و  غم  و  خانواده  دوری  طرفی 
فراموش کنم. با این حرف ها مرا مجاب کرد که او را همراهی 
کنم. دختر جوان بعد از آن با مصرف شیشه وارد گرداب اعتیاد 
می شود. بعد از گذشت مدتی پسر جوان از دختر می خواهد 
خرج  زندگی  چون  شود  متقبل  خودش  را  موادش  هزینه  که 
دارد. دختر جوان که کاری بلد نیست از او کمک می خواهد. 
پسر هوس ران او را وارد بازی دو سرباخت سوداگری مواد می 

کند تا با فروش آن هم سرپناهی داشته باشد و هم هزینه مواد 
از  فرار  با  گوید:  می  پناه  بی  دختر  کند.  جور  را  اش  زندگی  و 
قاچاقچی  دختر  یک  به  آالیش  بی  و  ساده  دختر  یک  از  خانه 

خیابانی تبدیل شدم. 
یک شب پسر غریبه از من خواست دوستش را همراهی کنم 
تا مواد را به دست خریدار برسانیم. وقتی با راننده غریبه راه 
افتادیم از نگاه و رفتارش متوجه شدم که نقشه شومی در سر 
سمت  به  و  شد  منحرف  جاده  از  راننده  لحظه  یک  در  دارد. 
با  دید  مرا  مقاومت  وقتی  غریبه  راننده  رفت.  جنگلی  حاشیه 
چاقو صورتم را زخمی کرد تا تسلیم نیت شوم او شوم اما من با 
هر زحمتی بود با داد و فریاد از دستش فرار کردم تا این که در 
این تعقیب و گریز، پلیس از راه رسید و مرد غریبه دستگیر شد 
اما من توانستم فرار کنم. بعد از فرار از دست راننده شیطان 

صفت آواره کوچه و خیابان شدم. 
تصمیم  بعد  روز  اما  کردم  سر  پل  یک  زیر  در  را  شب  ناچار  به 
گرفتم که به خانواده ام اطالع دهم تا نزد آن ها برگردم. دختر 
جوان بعد از این اتفاقات با خانواده اش تماس می گیرد اما آن 
با انواع الفاظ زشت از خود دور می  ها به جای پذیرش، او را 
کنند. دختر معتاد پس از آن هر بار در مسیر برخی راننده ها 
قرار می گیرد تا با نقش بازی کردن در یک فرصت مناسب با 
سرقت لوازم گران قیمت و کیف پول شان خود را ناپدید کند.

گران  خودروهای  راه  سر  بار  هر  دهد:  می  ادامــه  دختر  این   
با ترفندهای مختلف آن ها را مجاب  و  قیمت قرار می گرفتم 
با  را  حرف  سر  مسیر  در  برسانند.  مسیر  یک  تا  مرا  کردم  می 
اعتماد  بیندازم. زمانی که  به دام  را  او  تا  باز می کردم  راننده 
راننده را جلب می کردم به بهانه خرید خوراکی او را به مغازه 
پول  تلفن،  نظیر  قیمتی  اشیای  لحظه  این  در  و  فرستادم  می 
با  بارها  مدت  این  در  کردم.  می  سرقت  را  دیگری  چیز  هر  یا 
ها  آن  نزد  و  ببخشند  مرا  شاید  تا  گرفتم  تماس  ام  خانواده 
برگردم اما هر بار تیرم به سنگ می خورد و خانواده ام حتی 

برای نشنیدن صدایم شماره تلفن شان را عوض کردند. 
وقتی از پذیرش خانواده ام ناامید می شدم سرم را با مصرف 
برای  را  هایم  غصه  و  غم  تا  کردم  می  گرم  هروئین  و  شیشه 
مدتی کوتاه فراموش کنم. هر بار که در مصرف شیشه زیاده 

روی می کردم توهم می زدم و با همه سر جنگ داشتم. 
به  رفتم  ساحل  به  که  زمانی  روز  یک  حتی 

با  دعوا  قصد  دریا  امــواج  که  این  خیال 
ها  مــوج  روی  را  خــودم  ــد  دارن را  من 

کنم!  ادب  را  ها  آن  تا  انداختم  می 
متوجه  مسافران  که  آوردم  شانس 

ماجرا شدند و نجاتم دادند.  
اعضای  بیند  می  وقتی  جوان  دختر 

را  هایش  تلفن  جــواب  اش  خانواده 

نمی دهند تصمیم می گیرد با برگشتن به زادگاهش  مستقیم 
جلوی در خانه مادرش برود تا شاید او از سر تقصیر او بگذرد 
شب  تاریکی  در  او  که  زمانی  شــود.  خانه  امن  حریم  وارد  و 
جلوی در خانه مادرش حاضر می شود با عکس العمل شدید 
برادرانش مواجه می شود و مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. 
بــرادران  دست  از  شدن  خالص  بــرای  ناچار  به  جــوان  دختر 
خشمگین اش پا به فرار می گذارد و به یک پاتوق معتادان پناه 

می برد. 
دختر زخم روزگار برداشته می گوید: وقتی با امید و آرزو بعد 
از سال ها دوری و فرار از خانه جلوی در خانه خودمان رفتم به 
ناچار  به  و  برادرانم مواجه شدم  با ضرب و شتم  جای پذیرش 
سنگین  هزینه  تا  بگیرم  سر  از  را  هایم  سرقت  گرفتم  تصمیم 
موادم را جور کنم. یک روز با حیله سوار یک خودروی عبوری 
شدم تا راننده را سرکیسه کنم اما از شانس بدم گیر راننده ای 

افتادم که او دست مرا خوانده بود و منتظر بود مچم را بگیرد.
 در مسیر مثل دفعات قبل از راننده خواستم جلوی یک مغازه 
توقف کند تا برایم یک نوشیدنی بخرد اما قبل از این که بتوانم 
یک  او  که  شد  معلوم  بعد  و  انداخت  گیر  مرا  راننده  کنم  فرار 
مامور است و مرا از قبل زیر نظر داشته. بعد از دستگیر شدنم 
چون معتاد بودم مرا به کمپ فرستادند تا اعتیادم را ترک کنم. 
االن  هم در کمپ وقتی به گذشته فکر می کنم می بینم گیر 
بحق  خانواده  قانون  و  نظم  رعایت  برای  برادرانم  های  دادن 

کاش  و  نصیحت های آن ها را با جان و دل قبول بود 
سرنوشت  چنین  و  کــردم  مــی 
نمی  ــه  ــرب ــج ت را  تــلــخــی 
هم  هنوز  البته  کردم. 
خانواده  پذیرش  از 
نشده  ناامید  ام 

ام.
 



متفرقه

سنگ کاری 
وکاشی کاری ترکانلو
 09159876028

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

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

نصب وفروش ایزوگام شرق 
تهران بابهترین کیفیت,پنج 

سال بیمه,ده سال ضمانت 
رفع خرابی ونم دراسرع وقت 
بازدیدازمحل کار جهت رفع 
خرابی ونم بصورت رایگان  

امینی فر 09151867265 
09052053890

ــواع  ان نصب  و  فــروش  ساخته   پیش  گچبری 
ابزار   ، المپی  دور  شامل  ساخته  پیش  گچبری 
سقفی و گلویی ،اپن و ستون در طرحهای متنوع 
گچکاری ، گچبری پیش ساخته ودستی،نقاشی 
ــواع  ان و  شومینه  ــواری   ــ دی ساختمان،کاغذ 
پوستر  و  کاغذ  انــواع  فروش  اپوکسی   کفپوش 
مومنی   09153840748 هــمــراه    دیـــواری 

گچبری پیش ساخته  
فروش و نصب انواع 

گچبری پیش ساخته 
شامل دور المپی ، ابزار 

سقفی و گلویی ،اپن 
و ستون در طرحهای 

متنوع گچکاری  
گچبری پیش ساخته 

ودستی،نقاشی 
ساختمان،کاغذ 

دیواری  شومینه و 
انواع کفپوش اپوکسی  

فروش انواع کاغذ و 
پوستر دیواری همراه   

  09153840748
مومنی 

 گچبری پاسارگاد 
بجنورد 

آب بندی استخر 

شنا جکوزی پرورش 

ماهی و کشاورزی 

، پشت بام   انبار، 

نمای ساختمان  

با تکنولوژی بر 

پایه نانو 100 

درصدتضمینی با 

ضمانت محصول 

کشور اسپانیا  ضد 

جلبک ،ضد خزه  

ضد قارچ ،آنتی 

باکتریال  مقاومت 

باال وعمر مفید  

مهندس ، یزدانی  

   09159845026

اجرای فنس و سیم 
خاردار ) ساده 
و حلقوی ( در 

سریعترین زمان 
ممکن با دستگاه 

مخصوص صدیقی 
09151864539

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

عایق های :رطوبتی 
,حرارتی,صوتی 

نانو محصول کشور 
اسپانیا. جهت آب 
بندی نمودن انواع 

استخر شنا ،کشاورزی 
و پرورش ماهی، ضد آب 

نمودن بندکشی کف 
سرویسها,تراس,پشت 
بام وسطوح  سرامیک 

موزاییک، نمای 
ساختمان ،برکه ها ،آب 

نماها وآب انبارها با بهره 
گیری ازموادضدآب 

گریز نانویی ضدجلبک 
وخزه ضد شوره  یک بار 

برای همیشه از شرنم 
ورطوبت  راحت شوید   

بامدیریت: کوروش.   
     09159845026

 09919967485

نمایندگی مجاز 
بوتان  پکیج 

آبگرمکن نصب 
-تعمیر  همراه 

   09155841130
دفتر 

 09158871130
امیریه شمالی 
خ نامجو جنب 

حسینیه حاج حجت 

جواد پورعلی  

کناف ایران 

  فروش مصالح سقف کاذب کناف به قیمت 
درب کارخانه در تنها عاملیت فروش 

خراسان شمالی 09152480038

 انواع سیمانکاری  
آستر،رویه تگرگی  

در طرح واندازه 
مختلف رنگی 

سیمانکاری 
دور باغات 

وخرده کاربنایی   
 09159845026

استاد کارمحمد 

شرکت نرده سازان 

خراسان شمالی اجراو 

طراحی نرده ساختمان 

لوله وقوطی حفاظ 

روی دیوار وجوشکاری  

گاز وغیره تماس 

09157867784عزیزی

خودرو

تریل فالت250 

سی سی انژکتور 

مدل 98درحد 

خشک توافقی  

معاوضه  با ماشین 

 09151895467

             پوشاک ایران 
مدتولید باکیفیت 

ترین لباسها با 
پارچه های ایرانی 

تنوع در رنگ 
قیمت کت شلوار 

115الی350  
شلوار تک از 

25الی 65 پیراهن 
25الی45 کت 

تک 130الی250 
شلوار پسرانه 

کتان35الی45       
       بجنوردمدرس بین 

چهار راه دانش 
اموز و شهید 

فهمیده مغازه  
 9 32249403

رهن واجاره 
آپارتمان واقع در 

بلوار فلسطین 
کوچه انرژی 

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

دیواری  رهن 
50م اجاره1.2  

 09216029701

فروش پایان کار 
نیست آغاز یک 

تعهد جدید است. 
گروه مشاورین 
امالک ایران، 
متفاوت ترین 
دفتر مشاور 

امالک خراسان 
شمالی با جمعی 
از کارشناسان و 
متخصصان امور 
ملکی، در تمام 

ساعات شبانه روز، 
آماده ارائه خدمات 
به هم استانی ها و 
همشهریان عزیز و 
گرامی، می باشد. 

اعتماد شما، اعتبار 
و افتخار ماست. 

آدرس: مابین 
میدان فردوسی 
و میدان کارگر، 

نبش چهارراه 15 
خرداد)چهارراه 
قیام(، پشت سه 

عروسک زرد، جنب 
بانک توسعه تعاون  
 09151862012

مهندس شیرزاد

افتخار داریم که در 
خدمت مردم خراسان 

شمالی هستیم 
تعمیرات بخاری 

آبگرمکن لوله کشی 
سرد وگرم  جوشکاری 

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

مستعمل

 دوربین دیجیتال

H55 سونی  

09157732246

بجنوردسازه تنها 
تولیدکننده سازه 

های زیرسازی 
کناف درخراسان 

شمالی اف - یو 
- نبشی و انواع 
پانل های گچی  

بهترین کیفیت و 
مناسبترین قیمت 

)کافیست یکبار 
امتحان کنید( 

 09151862364

206سفید 
مدل90، بیمه دارد 

، بیمه بدنه دارد، 
رنگ  داردگلگیرو   

الستیک 70 
درصد ، فی71ت  

بسیار تمیز فقط 
مصرف کننده   

09159843405

تیباصندوق 

دارمدل91فقط 

مصرف 

کننده،معاوضه با 

پراید و سمند دوگانه 

 09151895467
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سوزقیمت پوشاک 
بیشتر از سرما

 درست است 
که قیمت ها 

افزایش یافته 
اما هنوز هم 

فروشنده 
های منصفی 
وجود دارند 

تا بتوانیم 
پوشاکی 

متناسب با 
موجودی جیب 
مان خریداری 

کنیم

شیری

 قیمت سوزناک پوشاک گرم، سرمای هوا و درد 
روی  قیمت  های  برچسب  فهمد،  نمی  ــداری  ن
پوشاک گرم از جمله کاپشن، بارانی، پانچ، پالتو، 
مشتریان  از  را  خرید  رغبت  اقــام،  دیگر  و  بلوز 
پوشاک  خرید  بــرای  شهروندان  و  اســت  گرفته 
در  ها  ساعت  مجبورند  مناسب،  قیمت  با  گرم 
بازار از این فروشگاه به آن فروشگاه بروند. به هر 
باید به  پاییز فرا رسیده و همه ناگزیر  حال فصل 
قیمت  امسال  اما  باشند  گرم  پوشاک  تهیه  فکر 
بودن  بــاال  شاید  و  کشیده  فلک  به  سر  پوشاک 
شهروندان  از  زیادی  تعداد  شده  باعث  ها  قیمت 
منصرف  انــد،  کــرده  مراجعه  خرید  قصد  به  که 
موکول  دیگری  روزهای  به  را  خریدشان  و  شوند 
کنند تا توان خرید پوشاکی متناسب با موجودی 

جیب شان را داشته باشند.

IIکشیدهIفلکIبهIسرIهایIقیمت
ابتدا گشتی در بازار می زند تا شاید طرح و مدل 

مورد  بارانی  وقتی  و  کند  پیدا  را  نظرش  مــورد 
عاقه اش را می بیند با خوشحالی وارد فروشگاه 
می شود اما با دیدن برچسب 550 هزار تومانی 

قیمت، برق از چشمانش می پرد.
سال  ــودش  خ گفته  بــه  کــه  اســت  جــوانــی  خانم 
منظور  به  و  اقتصادی  مشکات  دلیل  به  گذشته 
بارانی  و  کاپشن  نوع  هر  خرید  از  جویی،  صرفه 

صرف نظر کرده است. 
او می گوید: امسال هم که می خواهم خرید کنم 
ناچار  به  به قدری گران شده است که  قیمت ها 
تا  نیازهایم را حذف کنم  از دیگر  باید چند مورد 

بتوانم یک بارانی بخرم.
در سوی دیگر خیابان وارد فروشگاهی که مملو 
از جمعیت و محل فروش پالتو، کاپشن و بارانی 
از  ها  قیمت  دیــدن  با  تعدادی  شــوم.  می  اســت، 
فروشگاه خارج می شوند، تعدادی پرو می کنند 
و در  اند  انتخاب کرده  اندکی هم  تعداد بسیار  و 

حال تخفیف گرفتن از فروشنده هستند.
قیمت  فروشنده  گوید:  می  مشتریان  از  یکی 

تومان  هزار   500 را  معمولی  زنانه  پالتوی  یک 
نشنیده  درست  کردم  فکر  ابتدا  در  کرد.  اعام 
ام اما وقتی دوباره پرسیدم با تعجب گفت قیمت 
در  را  پالتو  همان  و  است  متعادل  بسیار  ما  های 
نمی  هم  تومان  هــزار   500 دیگر  فروشگاهی 

توانی بخری.
نباید  که  هم  را  ها  گرانی  دلیل  گوید:  می  او 
تمام  در  ها  قیمت  افزایش  به  همه  چون  بپرسیم 
می  اشاره  شان  های  سرمایه  کاهش  و  ها  بخش 

کنند.

IIنداریIدردIوIسردIهوای
تجاری  های  مجتمع  های  سالن  و  روهــا  پیاده 
و  جست  در  عمدتًا  که  اســت  جمعیتی  از  مملو 
ها  قیمت  از  گایه  حال  در  و  گرم   پوشاک  جوی 

هستند.
قصد  ــت  اس مشخص  کــه  افـــراد  ــن  ای از  یکی  بــا 
گوید:  می  او  شوم.  می  صحبت  هم  دارد  خرید 
اما  یافته  افــزایــش  هــا  قیمت  کــه  اســت  ــت  درس
تا  دارند  وجود  منصفی  های  فروشنده  هم  هنوز 
بتوانیم پوشاکی متناسب با موجودی جیب مان 

خریداری کنیم.
وی می افزاید: یکی از کاپشن های مردانه ای را 
که دیدم 200 هزار تومان قیمت داشت و جای 
شکرش باقی است چون می توانم برای فرزندم 

خرید کنم و حداقل شرمنده او نشوم.
خانم  شوم.  می  کوچک  های  مغازه  از  یکی  وارد 
مسنی در حال چانه زدن برای خرید بلوز گرم با 
می  او  است.  کوچکش  پسر  برای  قیمت  حداقل 
و بچه  گوید: هوای سرد، درد نداری نمی فهمد 
به  ناگزیر  و  هستند  بیماری  معرض  در  بیشتر  ها 
تومان  هــزار   10 با  نهایت  در  او  هستیم.  خرید 
خریدهایش  بابت  تومان  ــزار  ه  220 تخفیف 

پرداخت می کند.

IIبازارIناگفتهIحکایت
این روزها شاید نیاز به شنیدن درددل های مردم 
بازار  در  زیاد  جوی  و  جست  ها،  نخریدن  نباشد، 
بازار  وضعیت  از  حکایت  خود  گرفتن  قیمت  و 
پوشاک گرم دارد و شاید فروشندگان بهتر از هر 

شخص دیگری دلیل این وضعیت را می دانند.
افزایش  و  گرانی  گوید:  می  فروشندگان  از  یکی 

قیمت ها صدای مردم را درآورده است اما با این 
وجود به این قیمت ها عادت کرده اند چون یکی، 
دو بار پس از قیمت پرسیدن برای خرید مراجعه 

می کنند.
 120 گذشته  سال  که  پوشاکی  افزاید:  می  وی 
هزار   250 امسال  داشــت،  قیمت  تومان  هــزار 
تومان عرضه می شود که ربطی به گرانی و تورم 

ندارد بلکه اقتصاد مدیریت نشده است.
متفاوت  نظری  نیز  فروشندگان  از  دیگر  یکی 
اولیه  نیازهای  خرید  بــرای  گوید:  می  او  دارد. 
نباید تعلل کرد چون ممکن است چند روز دیگر 

گران تر شود.
او می افزاید: فروشندگان هیچ نقشی در گرانی 
که  قیمتی  هر  به  را  اجناس  بلکه  ندارند  اجناس 
قانونی،  ســود  کــردن  لحاظ  با  تنها  کنند  تهیه 
بازار  در  ناظران  همواره  چون  کنند  می  عرضه 
گذشته  بــه  نسبت  هــا  تخلف  ــد  درص و  هستند 

کاهش یافته است.
است  ممکن  ها  قیمت  این  کند:  می  اظهار  وی 
هر  در  چــون  شــود  هم  بیشتر  دیگر  روز  چند  تا 
افزایش دارد  مرحله خریدی که داریم قیمت ها 
و مشخص نیست در مرحله دوم خریدهای مان، 

قیمت ها چقدر افزایش داشته باشد.
این  در  بجنورد  فروشان  پوشاک  اتحادیه  رئیس 
باره می گوید: با این که هم اکنون تقاضا در بازار 
پوشاک گرم زیاد است اما به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم، میزان خرید کمتر شده است و تنها 
هستند  گرم  پوشاک  تهیه  به  مجبور  که  افــرادی 

خرید می کنند.
»خطیب« می افزاید: در شرایط اقتصادی کنونی 
را  درآمــدشــان  عمده  بخش  شهروندان،  برخی 
می  خود  زندگی  ضــروری  مایحتاج  تهیه  صرف 

کنند.
به گفته او، اگرچه پوشاک وارداتی به دلیل نرخ 
ارز گران تر است اما باز هم در هر بخش از بازار، 

تقاضاهای خاص همان بخش وجود دارد.
وی اظهار می کند: نظارت بر بازار همواره انجام 
نیست  فروشی  گران  ها  گرانی  دلیل  و  شود  می 
را  شرایط  این  موجود  اقتصادی  وضعیت  بلکه 

ایجاد کرده است.

گزارش خبری 

خبر 

گوجه؛ دیروز پوسید، امروز ۸ هزار تومان

آقای وزیر، خسته نباشید!

سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد مطرح کرد:

راهکارهای افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه

شیری- 11 روز پیش بود که از فاسد شدن گوجه 
تولیدی فاروجی ها به دلیل قیمت پایین خرید این 
در  دولت  قرمز  »کارنامه  از  و  دادیــم  خبر  محصول 
وزیر،  »آقای  زدیم  تیتر  و  نوشتیم  گوجه«  خصوص 
بازار  به  ما  خبرنگار  وقتی  حاال  پوسید!«،  ها  گوجه 
می رود از قیمت 8 هزار تومانی گوجه در مغازه های 
میوه و تره بار بجنورد خبر می دهد و امروز باید تیتر 

بزنیم: »آقای وزیر، خسته نباشید!«
در روزهای اخیر در خرده فروشی ها شهروندان با 
افزایش شدید و حتی 4 برابری قیمت گوجه فرنگی 
دچار  را  خریداران  اصطاح  به  و  اند  شده  مواجه 
شوک کرده است. هر کیلوگرم گوجه فرنگی محلی 
هزار   2 حداکثر  ها  فروشگاه  در  اخیر  هفته  یک  تا 
تومان به فروش می رسید اما به یک باره قیمت آن به 
8 هزار تومان رسید.گزارش میدانی خبرنگار ما از 
بازار بجنورد نشان می دهد، قیمت هر کیلو گوجه 
فرنگی از هزار و 500 تا 2 هزار تومان، به یک باره 
به 6500 تا 8 هزار تومان افزایش یافته که باعث 
غافلگیری مشتریان در هنگام خرید شده است.در 
همین باره نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار بجنورد 
به خبرنگار ما گفت: تا چندی پیش به دلیل فراوانی، 
به  بود  یافته  کاهش  شدت  به  فرنگی  گوجه  قیمت 

جبران  هم  را  کاران  صیفی  های  هزینه  که  طوری 
نمی کرد اما با تمام شدن محصول محلی و شروع 
واردات گوجه فرنگی از بندرعباس و شیراز قیمت 
یافت.»رئوف  افزایش  تا 8 هزار تومان هم  های آن 
موجود  فاروج  های  گوجه  هنوز  اگرچه  افزود:  نیا« 
است و صیفی کاران موفق به فروش آن ها نشده اند 
اما به دلیل کاهش کیفیت قابلیت مصرف خانگی 
و  است  بازار  در  عرضه  غیرقابل  نتیجه  در  ندارد  را 
گوجه های محلی موجود فقط باید در کارخانه ها 
مورد استفاده قرار گیرد.وی دلیل گرانی یک باره 
از  نقل  و  حمل  های  هزینه  را  فرنگی  گوجه  قیمت 
دیگر استان ها و بسته بندی ذکر و خاطرنشان کرد: 
قیمت این محصول روزانه مشخص می شود که طی 
دو روز گذشته اختاف قیمت هزار تا هزار و 500 
تومانی داشته است.به گفته او، اگر واردات گوجه 
شود،  انجام  همزمان  طور  به  استان   2 از  فرنگی 
از آن جایی که  اما  احتمال افت قیمت وجود دارد 
تولیدات محلی نداریم، تا تثبیت قیمت در بازار افت 
و خیزهایی خواهد داشت.وی اظهار کرد: در فصل 
تابستان به دلیل این که گوجه فرنگی به سیستان و 
بلوچستان ارسال می شد، قیمت ها در  آن استان 

به 8 هزار تومان رسیده بود.

اندیشی  هــم  نشست  پیش  چــنــدی  محمدی- 
بجنورد  دانشگاه  میزبانی  به  صنعت«  و  »دانشگاه 
و  بجنورد  دانشگاه  از  نمایندگانی  و  شد  برگزار 
بخش صنعت، عاوه بر بیان دغدغه ها و مشکات 
مؤثر  ارتباط  استمرار  و  برقراری  بــرای  نیازها،  و 
ارائــه  را  راهکارهایی  صنعت،  و  دانشگاه  میان 
با  ارتــبــاط  و  کارآفرینی  گــروه  کردند.سرپرست 
صنعت دانشگاه بجنورد در گفت و گو با »خراسان 
وجود  به  گفتمانی  است  نیاز  کرد:  تاکید  شمالی« 
دانشگاه  و  اعتماد  دانشگاه  به  صنعت  که  بیاید 
طور  باشد.آن  داشته  اعتقاد  مشکات  رفع  به  هم 
کشورهای  کرد،  اشاره  آن  به  »سجادی«  دکتر  که 
یافته هزینه های زیادی را صرف تحقیق و  توسعه 
پژوهش می کنند و واحدهای صنعتی ما باید به این 
باور برسند که ماهیت پژوهش این است که ممکن 
است از میان ده ها طرح تنها یکی به نتیجه برسد.

به گفته وی، در کشورهای پیشرفته استادان خود 

دانشگاهیان  و  بینند  نمی  دانشگاه  در  محصور  را 
از دانشگاه اعتقاد  بیرون  به رفع مشکات  باید  ما 
پژوهشی  های  بودجه  طرفی  از  و  باشند  داشته 
را  بزرگ  صنایع  همچنین  و  دولتی  های  دستگاه 
که عمدتًا دولتی هستند هدفمندتر هزینه کنند و 
امور پژوهشی به متخصصان سپرده شود.به گفته 
وی، عامل اصلی تقویت اعتماد صنایع به دانشگاه 
در  و  صنایع  در  رقابتی  فضای  آمدن  وجود  به  ها، 
این خصوص صنعت دفاعی ما نمونه موفقی است.

به گفته »سجادی«، دانشگاه بجنورد مسئول گروه 
و  فناوری  پژوهش،  آموزش،  کارگروه  در  پژوهش 
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  ذیل  نوآوری 

است.
عضو   170 با  بجنورد  دانشگاه  کــرد:  اضافه  وی 
هیئت علمی می تواند در صورت اعام نیاز در حل 
از مشکات واحدهای صنعتی کوچک و  بسیاری 

بزرگ استان کمک حال این واحد ها باشد.
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جشنواره سراسری کارتون و 
کاریکاتور برگزیدگان خود را 

شناخت
به  کاریکاتور  و  کارتون  سراسری  جشنواره  دهمین 
شب  برتر  نفرات  معرفی  با  شمالی  خراسان  میزبانی 

گذشته به کار خود پایان داد.
داوران  هیئت  رأی  اساس  بر  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
موضوع  با  کاریکاتور  و  کارتون  سراسری  جشنواره 
»جوان ایرانی« تشکیل شده از »مسعود ضیائی«، »علی 
پیرمرزآباد«  »جالل  مسیبی«،  »حمیدرضا  پاک نهاد«، 
»حسین  و  اصلی  داوران  عنوان  به  ناصری«  »عباس  و 
به  طافی«  »مینا  و  عشرت خواه«  »ساالر  طاهرپرستار«، 
عنوان کمک داور، در بخش کارتون »مهدی عزیزی« از 

استان گلستان رتبه نخست را  به دست آورد.
و  اصفهان  استان  از  دهقانی«  »منصوره  اساس،  براین 
رتبه های  ترتیب  به  همدان  استان  از  نظری«  »محمود 
دوم و سوم این بخش از جشنواره را از آن خود کردند 
بخش  این  در  برگزیده  اثر   10 صاحبان  از  نهایت  در  و 
بخش  در  ــزارش،  گ این  آمد.براساس  عمل  به  تقدیر 
و  ــوروزی«  ن »سعید  طهانیان«،  »ابوالقاسم  کاریکاتور 
»پیام وفاتبار« توانستند به ترتیب رتبه های اول تا سوم 

را به دست آورند و 3 نفر در این بخش تقدیر شدند.
از استاد »بهمن عبدی«  پایانی این جشنواره،  آیین  در 
پیش  هنرمند  و  کاریکاتوریست  و  کارتونیست  چهره 
 160 اســت،  حاکی  ــزارش  گ شد.این  تقدیر  کسوت 
از  دوره  ایــن  در  اثــر   563 با  استان   24 از  هنرمند 
جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور شرکت کردند 
که 403 اثر مربوط به بخش کارتون و 160 اثر مربوط 
همکاری  با  جشنواره  است.این  کاریکاتور  بخش  به 
هنری  حــوزه  همت  بــه  و  هنر  ســوره  سپهر  موسسه 
خراسان شمالی برگزار شد و در تاالر حافظ شهرداری 

بجنورد به کار خود پایان داد.

مرتضوی

از  بــرخــورداری  بــرای  هنر  اهالی  دیرین  رویــای   
فضایی که بتوانند آثارشان را به نمایش بگذارند 
بپردازند،  شان  های  اندیشه  و  افکار  تبادل  به  و 
ــرداری از  ــ بــا بــهــره ب ــت  اگــرچــه چند ســالــی اس
دیرگاهی  اما  نشسته،  بار  به  بجنورد  نگارخانه 
است که آثار چندانی بر دیوارهای آن نقش نبسته 
اهالی  عاید  چیزی  تنها  نه  فضا  این  رهگذر  از  و 
بود  قرار  که  فضایی  چراغ  بلکه  است،  نشده  هنر 
و  استان  توسعه  هنر،  رونق  ساز  زمینه  روزگــاری 
این روزها کم سو  باشد،  اهالی هنر  برای  مأمنی 

شده است. 
اگرچه از نگاه متولیان تعدد نگارخانه ها در شهر 
عامل کم رونقی این فضا محسوب می شود، اما با 
مقایسه آن ها این سوال مطرح می شود که چرا 
تنها نگارخانه تخصصی شهر باید از رونق کمتری 

نسبت به دیگر نگارخانه ها برخوردار باشد؟ 
مرکز  از  ــودن  ب دور  بارها  هنرمندان  چه  اگــر 
شهر را دلیل انتخاب نکردن این فضا به منظور 
می  نظر  به  اما  کردند،  مطرح  خود  آثار  نمایش 
فعاالن  های  نشدن فعالیت  دهی  سامان  رسد 
عواملی  جزو  نگارخانه  های  برنامه  و  تجسمی 
که  ای  نگارخانه  ــراغ  چ شــده  سبب  که  اســت 
تلطیف  و  افزایش سواد بصری  باید در راستای 
یا  بماند  خاموش  باشد،  روشن  هنری  فضاهای 

سوسو بزند.  
که  باورند  این  بر  هنر  اهالی  برخی  میان  این  در 
مهری  بی  و  تجسمی  هنرهای  به  ندادن  اولویت 

کم  حضور  بر  عالوه  شده  سبب  متولیان  سوی  از 
چراغ  هنری،  های  فعالیت  در  هنرمندان  رنگ 

نگارخانه ها کم سو بماند.
در  باید  نگارخانه ها  هنرمندان،  برخی  اعتقاد  به 
فضای  تلطیف  و  بصری  ســواد  افزایش  راستای 
ارتباط  ایجاد  و  ســازی  توانمند  کنار  در  هنری، 
آثار  گــذاری  اشتراک  به  همچنین  و  هنرمندان 
رسد  می  نظر  به  رو  این  از  کنند،  فعالیت  هنری 
ــذاری  واگـ و  تجسمی  انجمن  ــی  ده ســامــان  بــا 
اتفاق  شاهد  بتوان  خصوصی  بخش  به  نگارخانه 
های خوبی در عرصه هنر و حرکت به سمت رونق 

اقتصادی  هنر در استان بود.
از نگاه اهالی هنر، نگارخانه های موجود تنها 
است  شده  تبدیل  آثار  عرضه  برای  فضایی  به 
هنر  اقتصادی  ــق  رون جنبه  بــه  کــه  آن  ــدون  ب
میان  ایــن  در  و  شــود  توجه  متولیان  ســوی  از 
از  کمتری  سهم  بجنورد  تخصصی  نگارخانه 
شهر  مرکز  از  بودن  دور  واسطه  به  رویداد  این 

دارد.
و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاون  میان  این  در 
ارشاد اسالمی استان ضمن رد تعطیلی نگارخانه 
بجنورد، بر این باور است که برپایی نمایشگاه در 
گذشته  های  سال  دوم  ماه   6 به  نسبت  فضا  این 
فراموش  را  نکته  این  نباید  اما  است،  شده  بیشتر 
نمایشگاه میان  بــرپــایــی  مــجــوزهــای  ــه  ک کــرد 
همچون  در شهر  موجود  دیگر  هــای  نگارخانه 
می  تقسیم  نگارستان  و  شهروند  عمیق،  گلشن، 

شود.
توجه  با  که  گوید  می  هم  را  البته این   »حیدری« 

بجنورد  نگارخانه  فضای  هنرمندان،  نظرات  به 
نیازمند به روز رسانی و تجهیز بود و با تغییراتی 
دارنده  نگه  میله  نصب  و   کفپوش  دیوارها،  در 
آثار، در راستای ایجاد فضای استاندارد در این 

مکان گام برداشتیم.
را  هنرمند  تـــوان  نمی  کــنــد:  مــی  اضــافــه  وی 
به  بجنورد  نگارخانه  در  را  خود  آثار  کرد  اجبار 
تناسب  به  هنر  اهالی  بلکه  بــگــذارد،  نمایش 
دیگر  در  ــد  ــ دارن تــمــایــل  کیفیت شان  و  ــار  آثـ

نگارخانه ها  آن ها را به نمایش بگذارند.
خــصــوصــی  ــش  ــخ ب ورود  ــوص  ــ ــص ــ درخ وی 

فضای نگارخانه اظهار  به  بخشیدن  برای رونق 
می کند: همزمان با مناقصه مجتمع فرهنگی و 
هنری گلشن بجنورد، برای نگارخانه فراخوان 
اما هنوز  ــت،  داش متقاضی  یک  تنها  که  زدیــم 

قرارداد آن بسته نشده است.
به  نگارخانه  چه  اگر  کند:  می  خاطرنشان  وی 
اما  است  استاندارد  تجهیزات،  و  ابعاد  لحاظ 
فضایی که مختص به هنرمندان تجسمی باشد، 
باید از این حالت خارج شود و رو به جلو حرکت 

کند.
در  تجسمی  انجمن  انــدازی  راه  همچنین  وی 

استان را یک نیاز می داند و با وجود آیین نامه 
اظهار  انجمن،  سختگیرانه  و  پاگیر  و  دســت 
بتوان  انتصابی  شکل  به  که  کند  می  امیدواری 

انجمن را راه اندازی کرد.   
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون   »طهماسبی« 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هم در 
خصوص واگذاری نگارخانه به بخش خصوصی 
خصوص  این  در  فراخوانی  تاکنون  گوید:  می 
ارائه نشده است و در نظر داریم تا دی همزمان 
گلشن،  هنری  و  فرهنگی  مجتمع  فراخوان  با 

فراخوانی برای نگارخانه ارائه دهیم.

چراغ خاموش نگارخانه تخصصی شهر 

نگارخانه های 
موجود تنها 

به فضایی 
برای عرضه 

آثار تبدیل 
شده است 

بدون آن که به 
جنبه رونق 

اقتصادی 
هنر از سوی 

متولیان توجه 
شود

 قاصدک 

  تازه های هنر     با پیش کسوتان  

چند خط از روزهای خوش یک خوشنویس 
گروه ادب و هنر-در سومین روز از بهار سال 33 زمین شاد شد از آمدنش؛ »غالمرضا زحمتکش« هنرمند پیش کسوت استان، به واسطه تماشای 
آثار تابلوسازی مرحوم »رضا تارا« در دوران کودکی و نوجوانی، عالقه به خوشنویسی در وجودش جوانه زد و با پی بردن 
جان  خوشنویسی  های  کالس  در  حضور  با  را  اش  نظری  مشق  کرد  تالش  و  نکرد  درنگ  ای  لحظه  اش،  عالقه  به 
ببخشد.او مشق نظری و شاگردی در محضر استادانی همچون ابراهیمی، صندوق آبادی و هر فردی که حس می 
کرد چیزی بلد است در طول سال های فعالیت اش سرلوحه اش قرار داد.او که چند سالی عهده دار مسئولیت انجمن 
خوشنویسی بود، با توجه به شناخت و درکی که از جوانان استان در این سال ها به دست آورده، معتقد است: با اندکی 
توجه و تشویق، جوانان به این هنر جذب می شوند، بنابراین باید زمینه را برای آن ها آماده کرد و دستگاه های 
مختلف از جمله فرهنگ و ارشاد، حوزه هنری و شهرداری ها برای حمایت گام بردارند تا انجمن خوشنویسی 
فعالیت  های  سال  به  گریزی  کسوت  پیش  هنرمند  دهد.این  ارائه  راستا  این  در  را  شایسته  خدماتی  بتواند 
اش در این عرصه می زند و می گوید: حضور در کالس های خوشنویسی برایم خاطره است و کار کردن با 

استعدادهایی که در این کالس ها به چشم می خورند بهترین لذت و مایه افتخار برایم بود.

دارد  نظر  در  شیروانی  شاعر  و  زاده« نویسنده  حسین  *»سمیه 
ادبی  های  جشنواره  در  خود  برگزیده  های  داستان  مجموعه 
همچنین  کند. او  بازار  روانه  و  منتشر  مجموعه  قالب  در  را 
قصد دارد، داستان های بومی استان را که سینه به سینه و 
نسل به نسل با گویش های مختلف منتقل شده است در قالب 

مجموعه ای دیگر منتشر کند.
در  اسفراینی  شاعر  و  نویسنده  خاص«  محمدی  حسن  *»سید 
که  ــت. او  اس جدید  نثر  و  شعر  کتاب   ۹ انتشار  و  چاپ  تــدارک 
دبیری انجمن ادبی استاد شاهد اسفراین را به تازگی عهده 
دار شده است، امسال هم 3 کتاب ادبی شامل »طغیان« با 
موضوع لطایف و حکایات، شعر »مهپاره« مشتمل بر داستان 
گوی  و  گفت  محور  با  وحوش«  »مناظره  شعر  و  آموزنده  های 
حیوانات را به اهتمام انتشارات امیرحسام اسفراین منتشر کرد.

اثر:  طراحی

هنرمند: ابوذر عمیق

با کلیشه »آتلیه هنر«، آثار 

هنرمندان را در قابی کوچک به 

 تصویر می کشیم؛

 آثاری که به دست توانای اهالی 

هنر نقش بسته است.
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زینب محمودیان- یکی از مشکالت خیابان های 
عمومی  پارکینگ  نبود  گرمه  عــرض  کم  و  اصلی 
تشدید  به  منجر  شهر  این  در  پارکینگ  نبود  است. 
خیابان  حاشیه  شدن  پر  همچون  ها  چالش  دیگر 
های شهر در ساعات اولیه صبح و عصر از خودروها، 
از پارک دوبل و بسته  ایجاد ترافیک سنگین ناشی 
شده  ــرور  م و  عبور  هــای  مسیر  از  بسیاری  شــدن 
است و حقوق شهروندان در این باره نادیده گرفته 
ترین  مهم  از  شهر،  این  در  پارکینگ  شود.نبود  می 

جمله  از  صادقی  اســت،  شهروندان  های  دغدغه 
خرید،  مراکز  گوید:  می  او  است،  گرمه  شهروندان 
مرکزی  هسته  در  پزشکان  های  مطب  و  ها  بانک 
شهر است، بنابراین ناخواسته دارای تردد و ترافیک 
اما نبود فضایی برای پارک خودروها  باالیی است، 
شده  شهر  این  در  ترافیکی  های  گره  ایجاد  موجب 

است.
حمام  زمین  به  شهروندان  از  دیگر  یکی  »قهرمانی« 
قدیم شهر اشاره می کند و می گوید: اگر این زمین 

مکان  بهترین  شد  نمی  فروخته  شهرداری  توسط 
این  به  شهرداری  متاسفانه  اما  بود،  پارکینگ  برای 
همچنان  شهر  این  و  نکرد  توجهی  شهری  معضل 

محروم از پارکینگ است.
شهر  در  پارکینگ  نبود  دلیل  به  دهد:  می  ادامه  او 
ها  خیابان  حاشیه  در  را  مان  ــودروی  خ مجبوریم 
مقابل  خودرو  پارک  دلیل  به  بارها  که  کنیم  پارک 

بانک جریمه شده ام.
دغدغه  بــه  پــاســخ  در  گــرمــه  شهر  ــورای  شـ رئــیــس 
شهروندان با بیان این که مشکل پارکینگ در شهر 
شهری  مدیریت  در  همیشگی  های  دغدغه  از  یکی 
از یک طرف وضعیت زمین  افزاید:  بوده است، می 
در این شهر به گونه ای است که امکان تهیه آن در 

مرکز شهر بسیار پر هزینه است و پیدا کردن زمینی 
بحث  ایــن  مناسب  مساحت  و  موقعیت  نظر  از  که 

باشد، کمی دشوار است.
)مرکز  شهر  نقطه  دو  در  که  این  بیان  با  »یعقوبی« 
پارکینگ  نبود  مشکل  با  مــدرس(  خیابان  و  شهر 
شهر  مرکز  برای  دهد:  می  ادامه  هستیم،  رو  به  رو 
جامع  مسجد  پشت  در  واقع  های  زمین  مالکان  با 
را  آن  تملک  مقدمات  و  است  شده  برگزار  جلساتی 

فراهم کرده ایم که امید است به نتیجه برسد.
 به گفته وی، برای حواشی پارک »فدک« در خیابان 
دستگاه   ۲۵۰ گنجایش  به  پارکینگی  ــدرس«  »م
طراحی شده که در حال جدول گذاری بوده و امید 

است در بهار۹۹ قابل استفاده باشد.

سید مصطفی نجفیان

 به گواه صحبت های فرماندار پیشین اسفراین 
و  مزاحم  مشاغل  دهــی  سامان  برنامه  گویا 
آالینده در اسفراین به سال 8۹ بر می گردد و 
و  انتقال صنوف  تاکنون  آید  بر می  آن طور که 
مشاغل مزاحم و آالینده فقط روی کاغذ مانده 
آن  شــدن  عملیاتی  بــرای  عملی  جــدی  گــام  و 
یا اگر هم برداشته شده به ثمر  برداشته نشده 
ننشسته است. شهرداری در یک سوی قصه و 
میز  سر  تا  است  شهرسازی  و  راه  سو،  دیگر  در 
شدن  برطرف  برای  و  بنشینند  توافق  و  تفاهم 
که  تالشی  کنند؛  اندیشی  چــاره  مسئله  ایــن 
قفل  گشایش  برای  کلیدی  آن  ثمره  تواند  می 
و  مزاحم  صنوف  دهی  سامان  تدارک  ساله   ۹

آالینده شهری باشد.

I چالش های شهری
برخی  بــه  اشـــاره  بــا  اسفراینی  شهروند  یــک 
در  آالینده  صنوف  فعالیت  فــراروی  مشکالت 
کند:  مــی  شهری اظهار  مسکونی  مــحــدوده 
بخشی  فقط  محیطی  زیست  و  صوتی  آلودگی 
ساکن  شهروندان  که  هستند  هایی  چالش  از 
آن  با  صنوف  ایــن  فعالیت  محل  نزدیکی  در 
دست و پنجه نرم می کنند.وی بر تسریع در به 
ثمر نشستن ایده سامان دهی مشاغل مزاحم و 

آالینده تاکید می کند.

I برهم زننده آرامش شهروندان
مشاغل  فعالیت  هم  اسفراینی  شهروند  دیگر 
از  یکی  کنونی  شرایط  در  را  آالینده  و  مزاحم 
ابزارهای بر هم زننده آرامش شهروندان قلمداد 
آلودگی های برآمده  از  و خاطرنشان می کند: 
آالینده  و  مزاحم  صنوف  و  مشاغل  فعالیت  از 

برای  آنان  سوغات  دیگر  معبر  سد  بگذریم  که 
شمار  به  چالش  یک  خود  که  است  همشهریان 
های  بسته  تدوین  خواستار  آید.»قاسمی«  می 
تشویقی ترغیبی برای صاحبان مشاغل مزاحم و 
آالینده است تا انگیزه ای جدی برای آنان باشد 

که به خواست و اراده خود ورود کنند.

I زیرساخت کافی نیست
آالیــنــده  و  مــزاحــم  صــنــوف  صاحبان  از  یکی 
در  خودش  نام  آوردن  به  البته  که  هم  شهری 
گوید:  می  دهــد،  نمی  نشان  رغبتی  گــزارش 
آالینده  صنوف  زمین  در  را  توپ  امر  متولیان 
می اندازند در حالی که انتقال مشاغل مزاحم 
نیازمند زیرساخت کافی است که البته تا نبود 
هم گرایی میان دستگاه های مسئول و متولی 

این مسئله محقق نخواهد شد.

I نسخه پیچی فرماندار
در همین خصوص، فرماندار اسفراین با اشاره به 
این که شهرک صنوف آالینده پیش از این طی 

قراردادی از سوی راه و شهرسازی به شهرداری 
اسفراین واگذار شده بود تا کار واگذاری زمین 
ها را پی گیری نماید، خاطر نشان می کند: گویا 
واگــذاری  در  مشکالت  برخی  که  این  دلیل  به 
قطعات زمین بوده و چند سالی از انعقاد قرارداد 
مسائل  لحاظ  بــه  باید  اســت  گذشته  پیشین 
جدید  واگــذاری  برای  جدیدی  تفاهم  حقوقی، 
و  مشاغل  انتقال  برای  شهرک  این  های  زمین 
گیرد.»طاهر  صورت  آالینده  و  مزاحم  صنوف 
رستمی« با تاکید بر این که سر و سامان دادن 
به مشاغل مزاحم و آالینده و اندیشیدن تدابیر 
برای انتقال آنان به این شهرک، نیازمند انعقاد 
یک تفاهم جدید بین شهرداری اسفراین و اداره 
کل راه و شهرسازی استان است که باید مورد 
بازدید  که  این  به  اشاره  با  گیرد.وی  قرار  توجه 
مرتبط  هــای  دستگاه  و  دادســتــان  با  مشترک 
شهرستانی مقدمه ای برای پیگیری های بعدی 
به منظور حصول نتیجه در این زمینه شد، اظهار 

می کند: با پی گیری های بعدی شاهد حضور و 
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
و مدیرکل راه و شهرسازی استان از این شهرک 
تازگی  به  کند:  می  بیان  او  که  طور  بودیم.آن 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  شهرسازی  معاون 
هماهنگی  با  تا  است  داده  مساعد  قول  استان 
قرارداد  کل،  اداره  این  حقوقی  و  امالک  واحد 
قبلی را بازبینی، بازنگری و به روزرسانی کنند 
تا با محقق شدن آن شاهد حل و فصل مشکل 
واگذاری ها برای سر و سامان دادن به مشاغل 

و صنوف مزاحم و آالینده باشیم.
وی وعده می دهد: امیدواریم تا ۲، 3 ماه آینده 
این  و  کنیم  شــروع  را  ــذاری  واگ بحث  بتوانیم 
مشروط بر آن است که مانع حقوقی بر سر راه 
نباشد. به گفته وی، صنوف آالینده بسیاری در 
زمین  چون  و  یابند  انتقال  باید  که  داریم  شهر 
باید همین مسئله به طور  دیگری وجود ندارد 

جدی تا حصول نتیجه پی گیری شود.

انتقال مشاغل آالینده اسفراین در انتظار یک تفاهم

به تازگی 
معاون 

شهرسازی 
اداره کل راه 

و شهرسازی 
استان قول 

مساعد داده 
است تا با 
هماهنگی 

واحد امالک 
و حقوقی 

این اداره کل، 
قرارداد قبلی 
را بازبینی، 

بازنگری و به 
روزرسانی 

کنند

۳۸ بیمار، چشم انتظار نوسازی سامانه دیالیز در اسفراین 
مدیره  هیئت  رئیس  هستند.  اسفراین  در  دیالیز  سامانه  نوسازی  انتظار  چشم  کلیوی  بیمار   38 نجفیان- 
مجمع خیران سالمت اسفراین از ضرورت بازسازی و نوسازی سامانه دیالیز بیمارستان امام خمینی)ره( این 
شهرستان خبر داد. به گفته دکتر »نادر نیک پرست« اکنون 38 بیمار کلیوی از سامانه دیالیز این بیمارستان 
پاسخ گوی  بتواند  تا  پردازد  می  خدمات  ارائه  به  شیفت   ۲ در  زحمت  به  سامانه  این  که  شوند  می  مند  بهره 
مراجعان باشد.آن طور که او گفته است، بیماران کلیوی به طور میانگین و با توجه به شرایط جسمی شان 
بین ۲ تا ۴ مرتبه در هفته به دیالیز نیاز دارند و در شرایط کنونی پاسخگویی مطلوب به آنان سخت است.وی 
ارزش هر سامانه دیالیز را حدود ۷۰ میلیون تومان اعالم و اظهار کرد: می طلبد خیران سالمت برای تهیه 
برای  دیالیز  دستگاه   ۴ به  شهرستان  این  که  است  حالی  در  این  و  کنند  مشارکت  دیالیز  دستگاه  یک  الاقل 

نوسازی و بازسازی این بخش نیاز دارد.

درخشش  کودک اسفراینی در مسابقه نقاشی ژاپن

نجفیان- کودک اسفراینی در مسابقه نقاشی محیط 
را  خبر  ــن  ای درخــشــیــد.  ــوش  خ ژاپــن  »کــائــو«  زیست 
فکری  پرورش  کانون  هنری  و  فرهنگی  مرکز  مسئول 
افــزود:  و  کــرد  اعــالم  اسفراین  نوجوانان  و  کودکان 
این مرکز برگزیده  ایلدرآبادی« عضو 1۲ ساله  »پارسا 
به  شد.   ۲۰1۹ سال  در  مسابقات  این  دوره  دهمین 
گفته »زهره عباس آبادی«، این کودک موفق به کسب 

جایزه دوستی »اکو« شده است.

بیشترین ساخت و ساز غیرمجاز درجرگالن است

نجاهی- بیشترین ساخت و ساز غیرمجاز در استان مربوط به جرگالن است. به گفته بخشدار جرگالن در این 
منطقه ساخت و ساز های غیر مجاز مشکل ساز شده است و ادارات مربوطه در این عرصه ضعیف عمل کرده 
اند. آن طور که »پوال نجاهی« گفته است 1۷۴ پرونده فقط در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در »یکه 
صعود« مرکز بخش جرگالن در سال های اخیر تشکیل شده و حکم تخریب گرفته اند. او خواستار برخورد 

با ساخت و سازهای غیرمجاز شد و افزود: باید در مرحله اول و قبل از ساخت و ساز جلوی آن گرفته شود.

  اخبار 

  گزارش خبری 

گرمه، شهری بدون پارکینگ

  هشت بهشت 

امامزاده سام 

معینی- بقعه امامزاده »سام« در حاشیه شرقی روستای ناویا، ۷ کیلومتری غرب شوقان و 1۰۰ کیلومتری 
شمال شرقی شهرستان جاجرم واقع شده و با شماره ۲۲۲۰۲ در آثار تاریخی به ثبت رسیده است. ساختمان 
بقعه که از آثار دوره قاجاریه است شباهت زیادی به امامزاده »هام« دارد با این تفاوت که گنبد بنای امامزاده 
»سام« کوتاه تر و نمای آن از خارج کاهگل است و ایوان با طاق جناغی در سمت جنوب قرار دارد و  چند تاقچه 

در اطراف بقعه تعبیه شده است.
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اخبار

۲0 شکایت از یک نماینده

ما  گفت:  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیئت  سخنگوی  ــارس:  ف

نماینده ای داریم که 20 پرونده شکایت از او در هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان وجود دارد یا نماینده ای با 10 پرونده در هیئت 

نظارت درگیر بوده است.

تانک بر »کیان700« رونمایی شد

بهینه  و  تولید  فرماندهی  ساخت  »کــیــان۷00«  بر  تانک  فــارس: 

جریان  در  شنبه  صبح  ارتش  زمینی  نیروی  زرهرن  شهید  سازی 
از  مسلح  نیروهای  ستادکل  رئیس  باقری  محمد  سرلشکر  بازدید 

این فرماندهی رونمایی شد.

بعیدی نژاد: بعد از اتمام گام  های برجامی ممکن است 
از NPT خارج شویم

فارس: »بعیدی نژاد« سفیر ایران در انگلیس به کشورهای اروپایی 

هشدار داد: اگر گام های پیش رو در راستای کاهش تعهد به برجام 
به اتمام برسد ممکن است طبق خواسته بسیاری در داخل کشور، 

به سراغ خروج از معاهده NPT برویم.

از گوشه و کنار 

کارگران زلزله زده تحت پوشش بیمه بیکاری 
قرار می گیرند

و  حقوقی  مجلس،  امــور  معاون  رومیانی«  سید  »قــره  ملت:  خانه 

حسب  گفت:  اجتماعی  رفــاه  و  کار  تعاون،  وزارت  استان  های 
دستور آنی مقام عالی وزارت، کارگرانی که بر اثر زلزله واحدهای 
قرار  بیکاری  بیمه  حمایت  تحت  بالفاصله  است  دیده  آسیب  آنان 

می گیرند و مقرری به آنان پرداخت می شود.

آخرین وضعیت صدور کارت های ملی هوشمند

بیان  با  کشور  احــوال  ثبت  سازمان  سخنگوی  ابوترابی  تسنیم: 

هوشمند،  ملی  کــارت  دریافت  ثبت نام کنندگان  بــرای  که  ایــن 
گذشته،  های  ماه   در  افزود:  است،  شده  صادر  کارت  میلیون   ۴۶
کارت  درخصوص  دولتی  چاپخانه  مسئوالن  با  متعددی  جلسات 
خام مورد نیاز سازمان ثبت احوال کشور برگزار شده است و آن ها 
قول داده اند کارت خام مورد نیاز را در اختیار سازمان ثبت احوال 

قرار دهند که امیدواریم آن ها به وعده خود عمل کنند.

بررسی آیین نامه رتبه بندی معلمان در دولت تا ۲ هفته 
آینده

فارس: وزیر آموزش و پرورش گفت: آیین نامه رتبه بندی معلمان در 

کمیسیون اجتماعی دولت نهایی شد و حداکثر تا 2 هفته آینده در 
دستور کار دولت قرار می گیرد.

احتمال تغییر نرخ های خرید تضمینی چغندر

که  این  بیان  با  قند  چغندر  طرح  مجری  یزدانی«  »علیرضا  مهر: 

پیگیری هایی به منظور تجدیدنظر در قیمت تضمینی محصوالت 
تضمینی  قیمت  امیدواریم  افــزود:  است،  انجام  حال  در  زراعــی 

چغندرقند افزایش یابد.

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

مجلس  و  حقوقی  بین الملل،  ــور  ام مــعــاون 
گفت:  اتــمــی  ــرژی  انـ ــان  ــازم س سخنگوی  و 
غنی شده  نمونه  فردا)امروز(  آژانس  بازرسان 
در فردو را راستی آزمایی می کنند. به گزارش  
خبری  نشست  در  کمالوندی «  »بهروز  تسنیم، 
مسعود  شهید  غــنــی ســازی  تــأســیــســات  در 
آخرین  تشریح  دربـــاره  )فـــردو(  علیمحمدی 
گام  اجرای  راستای  در  شده  انجام  اقدامات 
به  اشــاره  با  برجامی   تعهدات  کاهش  چهارم 
آغاز گام چهارم با  دستور رئیس جمهور اظهار 
سانتریفیوژ  به  10۴۴  گام  نخستین  در  کرد: 

سایت فردو گاز تزریق می شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تشریح روند 
داد:  ادامــه  فــردو  ســازی  غنی  سایت  فعالیت 
در برجام آمده بود که  15 سال در فردو مواد 
هسته ای نباشد و غنی سازی صورت نگیرد که 
این کار از چند روز پیش شروع و با انتقال یک 
سیلندر از سایت احمدی روشن و حدود 2 تن 

گاز هگزا فلوراید UF۶ این کار انجام شد.
مهمی  روز  ــروز(  ــردا)ام که  ف ایــن  بیان  با  وی 
برای صنعت هسته ای ایران است، ادامه داد: 
 ان شاءا... مرحله بتن ریزی  نیروگاه دوم بوشهر 
اجرایی می  شود و با وجود همه فشارها  بعد از 
بتن ریزی نیروگاه دوم وارد فاز بعدی نیروگاه 
بین الملل،  ــور  ام شد.معاون  خواهیم  ســوم 

انرژی  سازمان  سخنگوی  و  مجلس  و  حقوقی 
با  خــود  سخنان  از  دیــگــری  بخش  در  اتمی 
ا شاره به ممانعت از ورود یک بازرس آژانس به 
سایت هسته ای نطنز گفت: در چند روز اخیر 
اتفاقاتی در مورد یک بازرس رخ داد که مجبور 
شدیم او را به نطنز راه ندهیم و اعتبارنامه وی 
هشدار  آالرم  ورود،  هنگام  در  کنیم.  لغو  را 
داد که نشان از آغشته بودن به مواد یا همراه 
طریق  از  آن  ــزارش  گ بــود.  وی  با  مــواد  بــودن 
شورای  اعضای  همه  و  شد  ارائه  غریب آبادی 
از  غیر  می کنیم  به  فکر  و   شدند  قانع  حکام 
آمریکا و رژیم صهیونیستی و چند کشور دیگر، 
همه قانع شدند و اعالم کرده ایم   اگر الزم شد 

خواهیم  ارائه  را  آن  فیلم  حتی  و  الزم  مدارک 
داد، حرفی که می زنیم بر  اساس منطق است.
ایران  آخر  گام  چهارم  گام  که  این  بیان  با  وی 
نیست، اضافه کرد:  گام های دیگر هم می تواند 
طرف  برداشتیم،  چهارم  را  گام  وقتی  باشد 
گام های  حتما  بیاید.  خودش  به  باید  مقابل 
گام  فعاًل  اما  کرد  خواهیم  اجرایی  را  دیگری 
چهارم را شروع کرده ایم ، هدف ما این نیست 
االن  از  باشیم،  بعدی  گام  فکر  به  االن  از  که 
باید به فکر این باشیم که طرف مقابل متقاعد 
محدودیت ها  اتمی  انـــرژی  ســازمــان  شــود، 
هر  و  اســت  کــار  حــال  در  و  گذاشته  کنار  را 
را  تصمیمی در سطح عالی گرفته شود ما آن 

با سرعت انجام می دهیم.
به  پاسخ  در  اتمی  انــرژی  سازمان  سخنگوی 
این  و  ایران  غنی سازی  میزان  درباره  سوالی 
نگه  درصــد   5 روی  را   غنی سازی  ــران   ای که 
رژیم  سوی  از  گفت:   این  ادعــا  اســت،  داشته 
کشورهای  برخی  و  آمریکا  صهیونیستی، 
که  حالی  در  فارس  مطرح  شده  خلیج  حوزه 
کشوری  هر  فعالیت های  و  اقدامات  شفافیت 
می شود،  تایید  آژانــس  راستی آزمایی  توسط 
داده  دستور  سازمان  به  درصد   5 غنی سازی 
که  ــت  اس ــان  ــازم س در  ظرفیت  ــن  ای و  ــده   ش
غنی سازی 5، 20 یا ۶0 درصد را انجام دهد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

 می توانیم غنی سازی۵ ،2۰ یا۶۰ درصد 
را انجام دهیم

صدور 67 اخطاریه زیست محیطی در استان

صدیقی- ۶۷ اخطاریه زیست محیطی در استان صادر شد. به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی طی ۷ ماه 
امسال عالوه بر این تعداد ۴ پرونده آلودگی صنایع نیز به دادگاه ارسال شد. »علیپور« همچنین از کشف 1۴۴ مورد تخلف زیست محیطی طی این 
مدت خبر داد که میزان ضرر و زیان متعلق به آن بیش از 8 میلیارد و ۷۷0 میلیون ریال است. وی افزود: در این خصوص 220 متخلف دستگیر 
شدند که از آن ها ۴ قبضه سالح غیرمجاز شکاری، 28 قبضه سالح شکاری مجاز و یک قبضه سالح جنگی کشف و ضبط شد. به گفته این مسئول، 
از جمله تخلفات زیست محیطی صورت گرفته طی ۷ ماه امسال 2۶ فقره شکار غیرمجاز چهارپایان، 3۶ فقره زنده گیری غیرمجاز پرندگان، 101 

مورد شکار غیرمجاز پرندگان، یک مورد صید غیرمجاز آبزیان و شروع به شکار نیز 10 مورد بود. 

شمار قربانیان متانول در استان به 7 نفر افزایش یافت

گروه خبر- صبح روز گذشته  با فوت زن 21 ساله، شمار قربانیان متانول در خراسان شمالی به ۷ نفر افزایش یافت. مدیر روابط عمومی و امور 
نیز  خانم 21 ساله  نفر و صبح روز شنبه  الملل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: در روزهای قبل 5 نفر، جمعه شب یک  بین 
قربانی استفاده از متانول شدند.»پیمان فیضی« بیان کرد:  3۶ نفر در خراسان شمالی بر اثر استفاده از مشروبات الکلی مسموم شدند که دو نفر 
از آن ها خانم بودند. وی افزود: دو فرد نیز بر اثر استفاده از متانول بینایی خود را از دست دادند که یک نفر از آن ها جزو فوت شدگان است.وی با 
بیان این که یک مصرف کننده در بیمارستان جاجرم بستری است، خاطرنشان کرد: بقیه مسموم شدگان از بیمارستان ها ترخیص شده اند.هفته 
گذشته اعالم شد  تعدادی از هم استانی ها بر اثر استفاده از متانول دچار مسمومیت شده اند که در روزهای نخست 3 نفر از آن ها فوت کردند، 

همان موقع نیز اعالم شد که  احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

خراسان شمالی بزن بهادر نیست!

به  مراجعه  بیشترین  که  دارد  قرار  استانی   10 جزو  شمالی  خراسان  شده  منتشر  به تازگی  که  جدولی  در 
پزشکی قانونی را داشته است؛ آماری که متأسفانه در سراسر کشور به شیوه های نامناسب انتشار یافته و به 

قول یکی از کانال های فضای مجازی این آمار یک ضدتبلیغ بزرگ برای گردشگری استان است.
متأسفانه این جدول با عنوان استان های بزن بهادر گسترش یافت و نظر بسیاری را به خراسان شمالی تغییر 
داد.البته نمی توان گفت چون سایر استان ها کمتر به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، وضعیت مناسبی 

دارند و خراسان شمالی استانی پرخاشگر است.

رایزنی برای اختصاص شیر

از ابتدای آبان 8 استان کشور به عنوان کم برخوردار مشخص شدند و توزیع شیر رایگان در آن ها در حال 
انجام است. 

ایالم،  کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان  جنوبی،  خراسان  بوشهر،  همچون  استانی هایی  نام  دراین بین 
گفته  به  که  شمالی  خراسان  نام  اما  می خورد  چشم  به  هرمزگان  و  احمد  بویر  و  کهگیلویه  خوزستان، 
شاخص ها شرایط مناسبی در درآمد و تورم ندارد، نادیده گرفته شده است. ظاهرًا متولیان استانی به این 

موضوع ورود کرده اند تا نام خراسان شمالی در این فهرست گنجانده شود.

پیگیری برای حل یک مشکل

به  پیرمرد  نامناسب  وضعیت  آن  در  که  کرد  پیدا  نشر  قلی  آدینه  روستای  در  پیرمردی  زندگی  از  کلیپی 
نمایش درآمده است. گفته شده این پیرمرد جانباز 10 درصد است و اکنون شرایط زندگی نامناسبی دارد 
و نیازمند کمک بیشتر است.فرماندار راز و جرگالن پس از انتشار این کلیپ برای رفع مشکل این شخص 

دستور پیگیری داد.

کنده کاری بخشی از پروژه کامل نشده

کنارگذر شمالی بجنورد پس از سال ها هنوز به بهره برداری نرسیده است و هر از گاهی بخشی از این طرح 
مورد بازسازی یا اصالح قرار می گیرد. این محور همچنان پس از سال ها در حال تخریب و ساخت است و 
به تازگی تصاویری از کنده کاری بخشی از آن در فضای مجازی منتشر و سؤال ایجاد شده است که باالخره 

چه زمانی این محور تعیین تکلیف می شود؟

جواد آگاهیمجازی های داغ 

اخبار استان 

واژگونی موتورسیکلت جان راکب آن را گرفت 

ظهر پنج شنبه گذشته واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در ورودی پمپ بنزین بک پوالد از توابع  نجاهی- 
بخش مرکزی راز و جرگالن جان راکب آن را گرفت.

به گفته »اسفندیاری« دهیار روستای بک پوالد، پس از واژگونی موتورسیکلت که شاهدان تصادف، باز شدن 
چرخ جلوی آن را علت حادثه می دانند، مصدوم به بیمارستان مرکز استان اعزام شد اما به دلیل شدت جراحات 
وارد شده در بیمارستان جان باخت. گزارش خبرنگار ما حاکی است، راز و جرگالن از 8۷ روستا تشکیل شده 
که با وجود جاده های غیراستاندارد و حادثه آفرین، از داشتن بیمارستان محروم است و مصدومان حوادث به 

مرکز استان اعزام می شوند.

  یک مسئول:ایستگاه لرزه نگاری بجنورد راه اندازی شد

ایستگاه لرزه نگاری بجنورد پس از پیگیری از مؤسسه ژئوفیزیک ایران نصب و راه اندازی شد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: زمان و ابعاد زمین لرزه به طور دقیق 
با دانش امروزی قابل پیش بینی نیست در نتیجه شرط هوشمندانه مدیریت بحران این است که برنامه ریزی 
دقیق و مطالعات لرزه شناسی و لرزه خیزی استان و احصای اطالعات زمین شناسی و لرزه نگاری شهرستان 

های استان انجام شود.
صورت  به  امسال  مهر   5 در   BJND اختصاری  حروف  با  بجنورد  نگاری  لرزه  ایستگاه  افــزود:  »علیمردانی« 

آزمایشی راه اندازی و از 23 مهر به شبکه لرزه نگاری کشور متصل شد.
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