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در یکه صعود برگزار شد؛

جشن بزرگ وحدت

برف و باران در راه استان
دما 8 درجه کاهش می یابد

در هفته هشتم لیگ دسته 2 فوتبال کشور رقم خورد؛

چهارمین شکست »اترک بجنورد«

بالتکلیفی نماینده استان در لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور

»کیمیا« در دوراهی ماندن یا رفتن

Kسه شنبه       2۱ آبان ۱۳۹8    ۱4 ربیع االول ۱44۱   ۱2 نوامبر 20۱۹      8 صفحه     شماره ۳۱۳۳     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

 سهم ۳0 درصدی شیروان 
از اعتبارات سفر هیئت دولت

صفحه 2

از سوی مرکز آمار منتشر شد؛

رم اجاره بها تو

توسعه یک امامزاده، گرفتار پیچ و خم های اداری؛ زائران زیر تیغ گرما و سرما

توپ معطلی در زمین  میراث

صفحه ۲

صفحه 7

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

۴
سه شنبه  ۲۱ آبان ۱۳9۸     ۱4 ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۳             حوادث

در مانه و سملقان رخ داد؛

دستگیری اعضای باند 

کالهبرداری اینترنتی

انتظامی مانه و سملقان از دستگیری اعضای  فرمانده 

باند کالهبرداری اینترنتی با مبلغ 3 میلیارد ریال خبر 

داد.

جزئیات  تشریح  در  رختیانی«  حسین  »علی  سرهنگ 

و  تجار  از  تــعــدادی  شکایت  پــی  در  گفت:  خبر  ــن  ای

سایت  در  افرادی  که  این  بر  مبنی  شهرستان  بازاریان 

های اینترنتی به نشر گسترده تبلیغات در مورد فروش 

زیر قیمت  و  به صورت عمده  اقالم  و سایر  برنج، روغن 

به  بانکی   کارت  اطالعات  دریافت  با  ادامه  در  و  بازار 

در  مراتب  کنند  می  اقدام  شهروندان  از  کالهبرداری  

دستور کار قرار گرفت.

شد  مشخص  اولیه  تحقیقات  در  که  ایــن  بیان  با  وی 

کننده،  وارد  های  شرکت  عالیم  و  آرم  با  کالهبرداران 

از سراسر کشور به کالهبرداری اقدام می کنند، ادامه 

داد: در بررسی کارآگاهان پلیس مشخص شد اعضای 

قزوین  شهرستان  از  برادر  دو  کالهبرداری  باند  اصلی 

هستند که با سوء استفاده از اعتماد شرکت های بزرگ، 

مهر و سربرگ های آن ها را برای بازاریابی دریافت و از 

این طریق اقدام به کالهبرداری می کردند.

فرمانده انتظامی مانه و سملقان افزود: با تالش مستمر 

مأموران یکی از متهمان دستگیر و برای انجام مراحل 

متهم  و  شد  داده  تحویل  قضایی  مراجع  به  قانونی 

متواری نیز تحت تعقیب است.

توصیه  اصناف  و  تجار  کسبه،  به  »رختیانی«    سرهنگ 

و  ها  شرکت  از  را  خود  کاالهای  و  محصوالت  که  کرد 

بنگاه های معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و در هنگام 

های  شبکه  خصوص  بــه  مــجــازی  فضای  در  فعالیت 

اجتماعی به آگهی های واهی و اغوا کننده توجه نکنند.

به مناسبت هفته وحدت انجام شد؛

آزادی ۱4 زندانی جرایم 
غیرعمد

به  شمالی  خراسان  دیه  ستاد  امنای  هیئت  تصویب  با 

آزادی۱۴  زمینه  وحدت  هفته  داشت  گرامی  مناسبت 

زندانی جرایم غیرعمد از زندان های  خراسان شمالی 

فراهم شد.مدیرکل زندان های خراسان شمالی میزان 

بدهی این ۱۴ زندانی را حدود 3 میلیارد  ریال اعالم 

کرد و افزود: این بدهی با کمک مردم، گذشت شاکیان 

و مساعدت ستاد دیه پرداخت شده است.»محمدی« با 

بیان این که از ابتدای سال تاکنون  ۸3زندانی بدهکار 

اند،  شده  آزاد  استان  در  دیه  ستاد  مستقیم  کمک  با 

افزود: از این تعداد۸۱ نفر مرد و  2 نفر زن بوده اند.وی 

خاطرنشان کرد: هم اکنون ۸۱ زندانی جرایم غیرعمد 

در زندان های استان به سر می برند.

اخبار 

آگاهی

وجود  با  و  است  شده  آغــاز  ــاره  دوب سرما  فصل 

گازگرفتگی  مورد  در  که  مختلفی  هشدارهای 

که  ــواردی  م و  شنویم  می  کربن  منواکسید  با 

از  تعدادی  مــرگ  شاهد  هم  بــاز  امــا  بینیم  می 

گرفتگی  گــاز  دلیل  به  مــان  هــای  استانی  هم 

این  کنند  می  گمان  مردم  برخی  گویا  هستیم. 

برای  و  است  دیگران  به  مربوط  حــوادث  گونه 

آن ها اتفاق نمی افتد. وقوع حوادث مختلف بر 

کربن  منواکسید  گاز  استنشاق  یا  گاز  نشت  اثر 

حاکی از آن است که تعدادی از هم استانی ها 

همچنان با نادیده گرفتن توصیه های ایمنی در 

این  در  کنند.  می  باز  خاموش  قاتل  روی  به  را 

خصوص تعدادی از شهروندان که از دست قاتل 

لحظات  از  اند  برده  در  به  سالم  جان  خاموش 

و  نامرئی  قاتل  این  با  جدال  در  خود  گیر  نفس 

بی رحم سخن می گویند.

II
گذاشتنIسرIشیلنگIدرIداخلIسطلIآب

تجاری  ملک  گوید:  می  بجنوردی  شهروند  یک 

که در اجاره من بود مجرای دودکش نداشت و 

هر سال مجبور بودم سرمای زیادی را متحمل 

کنم.  استفاده  برقی  گرمازای  وسایل  از  یا  شوم 

پس از مدتی یکی از دوستانم به من توصیه کرد 

بخاری گازی به مغازه بیاورم و به من اطمینان 

سطل  داخل  در  شیلنگ  سر  گذاشتن  که  داد 

آب از ایجاد گاز منواکسید کربن و گازگرفتگی 

جلوگیری می کند. من هم همین کار را کردم 

اما پس از مدتی در حالی که در ورودی را بسته 

گاز  علت  به  بــودم،  جا  آن  در  شب  از  پاسی  تا  و 

اگر  کند:  می  بیان  وی  رفتم.  حال  از  گرفتگی 

چراغ  بود،  شده  متوجه  که  ها  همسایه  از  یکی 

مغازه ام روشن است، کنجکاوی نمی کرد و خبر 

نبودم.  زنده  االن  حتم  طور  به  گرفت،  نمی  مرا 

بدون  و  دیگران  توصیه  با  کند:  می  بیان  وی 

نباید  کاری،  بودن  درست  از  اطمینان  داشتن 

جان خود را به خطر انداخت.
IIحمامIدرIآبگرمکنIنصب

همیشه  گوید:  می  شهروندان  از  دیگر  یکی 

نمی  اتفاق  ما  برای  ای  حادثه  کنیم  می  گمان 

»حیدری«  نیست.  گونه  این  که  حالی  در  افتد 

ادامه می دهد: مدتی بود که منزل مان را عوض 

کرده بودیم و در منزل جدید، آبگرمکن دیواری 

داخل حمام قرار داشت. می دانستم که نصب 

آبگرمکن در حمام، آن هم با شیلنگی که از یک 

ولی  نیست  درســت  شــده،  جدا  دیگر  انشعاب 

این  که  داد  اطمینان  من  به  قبلی  صاحبخانه 

آبگرمکن سال هاست که در این بخش از خانه 

ندیده است.  من هم  روشن و کسی هم آسیب 

با توجه به صحبت های او، آن را جا به جا نکردم 

اما پس از مدتی دخترم که در حمام بود، دچار 

گازگرفتگی شد و اگر به موقع متوجه نشده و او 

از دنیا رفته  را نجات نداده بودیم، به طور حتم 
بود.

II
بستهIشدنIدودکشIباIالنهIسازیIپرنده

خطر  یک  هــا،  ــش  دودک خروجی  شــدن   بسته 

تابستان  و  بهار  هــای  فصل  در  ــت.  اس جــدی 

بــرای  مناسبی  محل  مــنــازل،  ــای  ه دودکـــش 

از  یکی  »اکبریان«  است.  پرندگان  سازی  النه 

کسانی است که دودکش بخاری منزل او محل 

النه پرندگان شده بود. وی می گوید: با روشن 

کردن بخاری متوجه شدم که بوی بدی در خانه 

بخاری  که  بــود  حالی  در  ایــن  و  اســت  پیچیده 

بــرای  نــداشــت،  مشکلی  ــش  دودکـ مــجــرای  و 

پرنده  النه  که  دیدم  و  رفتم  بام  پشت  به  همین 

خروج  مانع  و  است  گرفته  را  دودکش  روی  ای 

دهد:  می  ادامه  وی  شود.  می  دودکش  از  دود 

خوشبختانه کسی طی چند ساعتی که بخاری 

را روشن کرده بودم در منزل نبود چون در غیر 

می  گازگرفتگی  دچار  حتم  طور  به  صورت  این 

شد.
II

انفجارIبرIاثرIخاموشIشدنIچراغIIگاز

را  خود  غذای  گوید:  می  بجنوردی  بانوی   یک 

روی اجاق گاز قرار دادم و فراموش کردم شعله 

خانه  از  کند:  می  بیان  وی  کنم.  کم  را  اجــاق 

خارج شدم و پس از مدتی که به خانه برگشتم 

خاموش  گاز  اجاق  و  رفته  سر  غذا  شدم  متوجه 

شده است. وی ادامه می دهد: قبل از گشودن 

پنجره ها و در نخستین قدمی که برداشتم گویا 

ایجاد  خانه  فرش  با  پایم  برخورد  از  ای  جرقه 

آتش  مدتی  از  پس  و  شد  منفجر  ام  آشپزخانه  و 

خدا  کند:  می  تاکید  وی  گرفت.  فرا  را  جا  همه 

و  نشدم  شدید  سوختگی  دچــار  که  کــرد  رحــم 

زنده ماندم.

ماجرای مردی که باید تمام خانه اش برق می زد

شوهر وسواسی
صبر  کاسه  خانه  مــرد  شدید  ــواس  وس صدیقی- 

زنش را لبریز کرد و سرنوشت زندگی مشترک شان 

از  بعد  جوان  زن  شد.  کشیده  خانواده  دادگــاه  به 

شوهرش  حد  از  بیش  وسواس  با  که  زمانی  ازدواج 

تا  شد  خانواده  دادگــاه  راهی  ناچار  به  شد  مواجه 

چاره ای برای مشکل وسواس بیش از حد همسرش 

اندیشیده شود. بنا بر اظهارات زن جوان ماجرای به 

بن بست رسیدن زندگی مشترک شان از این قرار 

است که مرد خانواده بیش از حد وسواس داشت و 

به خاطر این اتفاق مدام با همسرش به مشکل می 

خورد تا جایی که کارشان گاهی تا مرز کتک کاری 

پیش می رفت. زن جوان قبل از ازدواج شان  اصاًل 

از خصوصیات خاص همسرش خبر ندارد و بعد از 

ازدواج و آغاز زندگی مشترک شان تازه روی دیگر 

زندگی  شروع  از  بعد  بیند.  می  را  شوهرش  اخالق 

از  بیش  وســواس  خاطر  به  خانواده  مرد  مشترک، 

دادن  گیر  به  شروع  خانه  نظافت  خصوص  در  حد 

به همسرش می کند که مثاًل چرا فالن چیز را روی 

مبل گذاشته؟ چرا به جای شست و شوی سفره نان 

کرده؟  کفایت  دستمال  با  آن  کردن  پاک  به  فقط 

زن  برد.  می  را  جوان  زن  امان  که  دیگر  چراهای  و 

اخالق  با  را  خودش  کند  می  سعی  ابتدا  دار  خانه 

خاص شوهرش وفق دهد اما رفته رفته با گیر دادن 

های گاه و بیگاه شوهرش کاسه صبرش لبریز می 

همسرم  و  من  مشکل  گوید:  می  جــوان  زن  شــود. 

برابر شد چون بچه  از بچه دار شدن مان چند  بعد 

طبق عادت کودکی و بازیگوشی اش مدام اسباب 

و پاش  از طرفی ریخت  و  به هم می ریخت  را  خانه 

همیشه  اش  کــاری  کثیف  حتی  و  خوراکی  هــای 

فرزند  که  شد  نمی  قانع  اصاًل  همسرم  بود.  برقرار 

خردسال مان همه این چیزها را با خود دارد و فقط 

کارش گیر دادن بود. بعضی روزها سرم فریاد می 

و  ریخته  فرش  روی  را  غذا  پسرمان  چرا  که  کشید 

کردن  تمیز  به  فقط  فرش  کل  شستن  جای  به  من 

قسمتی از آن اکتفا کرده ام؟ یک روز برای گذاشتن 

پادری روی مبل بلبشویی به راه انداخت که حتی 

دست روی من بلند کرد. هر چقدر به او می گفتم 

جارو  برای  و  است  شده  شسته  تازه  و  تمیز  پادری 

گذاشتم  مبل  روی  را  آن  لحظه  چند  خانه  کشیدن 

مبل  داشت  قصد  و  نداشت  قبول  اصاًل  شوهرم  اما 

شد  نمی  حاضر  آن  از  بعد  چون  بیندازد  بیرون  را 

روی آن بنشیند. حتی کار را به جایی رسانده بود 

که مادر همسرم از دست پسرش به ستوه آمده بود 

و مدام حق را به من می داد چون شوهرم در زمان 

مجردی اش خیلی بابت وسواس بودنش مادرش را 

حرف،  فقط  بود.  انداخته  دردسر  به  و  کرده  اذیت 

خانه  وسایل  خودش  گفته  به  و  بود  شوهرم  حرف 

باید همیشه برق می زد و اگر یک مگس روی ظرف 

به  آن وسیله  باید  او  یا سفره می نشست طبق نظر 

متهم  مــرا  همسرم  مــدام  شــد.  می  شسته  سرعت 

می کرد که سهل انگار و بی خیالم و برای نظافت 

برای  ای  اراده  هیچ  و  کنم  می  مسخره  را  او  خانه 

از سال ها زندگی  بعد  ندارم. وقتی  حل مشکالت 

حادتر  روز  به  روز  شوهرم  وســواس  دیدم  مشترک 

تا  بیایم  می شود تصمیم گرفتم به دادگاه خانواده 

درمان  برای  حلی  راه  مرکز  این  مشاوران  کمک  با 

دیگر  این  از  بیش  چون  کنم  پیدا  شوهرم  بیماری 

تحمل اخالق خاص او را ندارم و ناراحتی اعصاب 

گرفته ام.

چند روایت از جدال هم 

استانی ها با قاتل خاموش

چند قدم 
تا مرگ

اگر یکی از همسایه ها که 

متوجه شده بود، چراغ مغازه 

ام روشن است، کنجکاوی نمی 

کرد و خبر مرا نمی گرفت، به 

طور حتم االن زنده نبودم
صیاد متخلف پرندگان در تور قانون افتاد

صدیقی- یک شکارچی متخلف که اقدام به زنده گیری پرندگان می کرد در تور قانون گرفتار شد. به گفته رئیس 

اداره حفاظت محیط زیست اسفراین، شخصی بعد از زنده گیری پرندگان به فروش آن ها اقدام می کرد که بعد از 

بازرسی از منزل وی محیط بانان موفق به کشف 35 قطعه کبک زنده شدند. »حبیبی« با بیان این که شکارچی به 

مراجع قضایی معرفی شد، افزود: از متخلف عالوه بر کبک زنده 9 قطعه الشه کبک، دو عدد تور دستی مخصوص 

صید پرنده و یک عدد قفس نیز کشف و ضبط شد. به گفته این مسئول، متخلف عالوه بر جزای کیفری باید طبق 

قانون شکار و صید به ازای هر قطعه کبک 2 میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست پرداخت کند.
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حوادث

در پی گزارش »خراسان شمالی« در شیروان اتفاق افتاد؛

۱۰۰ تلفن   بوق دار
پیرو درج گزارشی در روزنامه خراسان شمالی مبنی بر ۱۰۰ مشترک شیروانی 
رئیس  خبر،  چاپ  طریق  از  موضوع  این  باره  چند  پیگیری  و  تلفن  بدون  همچنان 
اداره مخابرات این شهرستان از وصل خطوط قطع شده خبر داد.به گفته »کاظم 

زاده«، با توجه به مشکالت موجود و قطعی های مکرر ...

مجازی های داغ  

سخنرانی در یزد، سوال در بجنورد

مشکل برخی روستاییان برای تأمین نان

کنسلی یک همایش بدون اطالع قبلی

جواد آگاهی

۸



مرتضوی-30  نفر از فعاالن در حوزه کتاب خوانی 
و کتابدار استان در آیین تکریم و بزرگداشت کتاب، 
تجلیل شدند. گزارش خبرنگار ما حاکی است، در 
 30 از  خوانی  کتاب  و  کتاب  دوره  هفتمین  آیین 
فعال برتر در این عرصه تقدیر به عمل آمد که در این 
میان 27 نفر استانی و 3 نفر نیز برگزیده کشوری 
به  جــاری  هفته  پایان  که  مراسمی  در  که  هستند 
برگزیدگان  زمره  در  شود،  می  برگزار  یزد  میزبانی 
بر  گرفت.   خواهند  قرار  تقدیر  مورد  هم  کشوری 
اساس این گزارش، از 10 دستگاه مشارکت کننده 
در امر کتاب و کتاب خوانی هم تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی به 
اشاره  ها  سال  این  در  گرفته  صورت  های  فعالیت 
کرد و به برخورداری استان  از 60 باب کتابخانه و 
عضویت فعال کتابخانه ای 50 هزار نفر  پرداخت و 
اول  استان   3 زمره  در  استان  اساس  این  بر  افزود: 

کشور در بخش اعضا و امانت قرار گرفته است.
 3 ردیـــف  در  گرفتن  قـــرار  همچنین   »جــهــانــی« 
کتابخانه  فضای  در  سرانه  کشور  نخست  استان 
سال  در  گرفته  صورت  های  تالش  از  نشان  را  ای 
های  جشنواره  در  حضور  و  کرد  بیان  اخیر  های 
روستاهای دوستدار کتاب را از دیگر فعالیت های 

کتاب  و  کتاب  فرهنگ  سطح  ارتقای  در  اثرگذار 
دیگری  بخش  در  برشمرد. وی  استان  در  خوانی 
مرزی  کتابخانه  از  ــرداری  ب بهره  به  سخنانش  از 
کتابخانه  ــاروج،  ف خرق  کتابخانه  شیروان،  ربــاط 
کتابخانه  و  قلعه  پیش  کتابخانه  بزنج،  روستای 
بنیاد  همت  به  مترمربع  که   420 زیربنای  با  درق 
برکت تکمیل شد و آماده بهره برداری است، اشاره 
در  نیز  جق  قلعه  و  بیدک  افــزود:  کتابخانه  و  کرد 
زمره کتابخانه هایی است که در این هفته به بهره 

برداری می رسد.
تومان  میلیون   300 تخصیص  به  همچنین  وی 
سفر  در  گریوان  و  ارکان  کتابخانه  باب   2 به  اعتبار 
از  بــرداری  بهره  از  و  کرد  اشــاره  جمهوری  ریاست 
این 2 باب کتابخانه در دهه فجر امسال خبر داد. 

وی خاطرنشان کرد: از 11 باب کتابخانه ای که در 
کشور در این ایام به بهره برداری می رسد، 7 باب 

مربوط به خراسان شمالی است.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی 
هم در این آیین گفت: 20 باب کتابخانه روستایی 
و شهری در این سال ها به مجموعه کتابخانه های 
توسعه  در  مطلوبی  اثــرات  که  شده  اضافه  استان 
فعالیت  از  است.»فرخنده«  داشته  استان  پایدار 
های کتاب خوانی صورت گرفته همچون جشنواره 
های  باشگاه  و  کتاب  دوستدار  عشایر  و  روستاها 
جریان  یک  به  تبدیل  ساز  زمینه  که  خوانی  کتاب 
خوب در استان است ابراز خرسندی و خاطرنشان 
منشأ  که  خوانی  کتاب  بــرای  ــود،  وج این  با  کــرد: 

توسعه است نیازمند حمایت همه جانبه هستیم.

کرایه متفاوت تاکسی ها
هنر  چــهــارراه  به  امیریه  چــهــارراه  از  روز  هر  بنده 
خطی  های  تاکسی  بار  هر  اما  روم،  می  بجنورد 
و  تومان   500 بار  یک  گیرند،  می  متفاوتی  قیمت 
وضعیت  بر  تاکسیرانی  چرا  تومان؛  هزار  دیگر  بار 
با  روز  هر  باید  چــرا  کند؟  نمی  نظارت  ها  کرایه 

راننده ها چانه بزنیم؟
مسیرهای مسدود

به  بجنورد  در  پیاده  عابر  های  کشی  خط   برخی 
جای مسیر عبور به بن بست ختم می شود. دقیقًا 

هدف شهرداری از این خط کشی ها چیست؟
اسراف

در  رفتم،  دولتی  ادارات  از  یکی  به  دوشنبه  روز 
حالی که بخاری روشن بود، پنجره نیز باز بود. چرا 
و  دهند  می  هدر  را  انرژی  گونه  این  ادارات  برخی 

اسراف می کنند.
نبود پارکینگ

شهر گرمه پارکینگ ندارد و ترافیک برخی مسیرها 
به دلیل پارک های عجیب و غریب زیاد است. چرا 

اقدامی برای رفع این مشکل نمی شود؟
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یکه  ــر  ــه ش در  وحــــدت  بــــزرگ  ــن  ــش نــجــاهــی- ج
صعود شهرستان راز و جرگالن برگزار شد.

در این مراسم رئیس حوزه علمیه اهل سنت »هدایتی 
اهلل  بحبل  »واعتصموا  آیه  به  اشاره  با  ابریشم«  کالته 
جمیعا و ال تفرقوا«، مردم را به وحدت و اتحاد دعوت 
باشند  داشته  وحــدت  باید  مسلمانان  گفت:  و  کرد 
کنگره  و  جماعت  و  جمعه  برگزاری نماز  فلسفه  و 
آخوند  است.  قلوب  و  افکار  شدن  نزدیک  حج،  عظیم 
اهل  شهید  جانباز  خاطره  و  یاد  همچنین  »سرفراز« 

از 35  را  که پس  سنت، شهید »قربان محمد پروانه« 
شد  نائل  شهادت  رفیع  ــه  درج به  درد  تحمل  ســال 
گرامی داشت.امام جمعه راز و جرگالن هم گفت: در 
این مراسم جمع شده ایم تا در کنار هم بودن اهالی 
االسالم  حجت  بگیریم.  جشن  را  ها  معرفت  گنجینه 
»نادعلیزاده« وحدت امت واحده را تحسین برانگیز و 
باعث نقش بر آب شدن دسیسه های دشمنان دانست 
و افزود: شرط رشد و پیروزی اسالم، وحدت است و با 
وجود اختالف نظرها و سیاست ها باید با بصیرت در 

برابر دشمنان اسالم و ایران ایستاد.امام جمعه سابق 
نیشابور و استاد حوزه علمیه هم با گرامی داشت هفته 
وحدت، به برگزاری جشن های وحدت در کشورهای 
با  مختلف اشاره کرد و گفت: قرآن می گوید بشریت 
خداست.  آن  از  حکومت  و  شود  مدیریت  خدا  حکم 
حجت االسالم »مقری« افزود: اسالم با استکبار هیچ 

نقطه مشترکی ندارد.
اندازی  راه  ایران  در  امــام)ره(  که  نظامی  افزود:  وی 
اختالف  ــت  اس حــاکــم  ــرب  غ در  کــه  نظامی  بــا  ــرد  ک

کمترین  خواهند  می  ما  دشمنان  و  دارد  ماهیتی 
ایجاد  نــژادی  و  قومی  گسل  و  متشنج  را  اختالفات 
کنند و تنها راه مقابله، عمل به  »واعتصموا بحبل اهلل« 

و بر محور دین بودن است.
او گفت: مالک باید این باشد که دین چه می گوید و 
به  و  باشیم  دور  به  لجاجت  و  تعصبات  و  اختالفات  از 
از هر مذهبی که باشیم  ریسمان الهی چنگ بزنیم و 
از یک امتیم و آن چیزی که دشمن نمی خواهد تحمل 

بکند شکل گیری امت اسالمی است.

در یکه صعود برگزار شد؛

جشن بزرگ وحدت

 فعاالن کتاب و کتاب خوانی تجلیل شدند

از سوی مرکز آمار منتشر شد؛

تورم اجاره بها
خانوارهای  بهای  اجاره  تورم  نرخ  وضعیت  آخرین 
روز  ایران،  آمار  مرکز  شد.  اعالم  استان  در  شهری 
واحدهای  اجاره  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  گذشته، 
را   98 تابستان  در  شهری  خانوارهای  مسكونی 
منتشر کرد که بر اساس آن، اجاره بهای واحدهای 
مسكونی خانوارهای شهری در استان با نرخ تورم 

17.5 درصدی مواجه شده است. 
شانزدهم  رتبه  در  شمالی  خراسان  اساس،  این  بر 
بهای  اجــاره  نقطه  به  نقطه  ــورم  ت نــرخ  بیشترین 

خانوارهای شهری قرار گرفته است.
 میانگین کشوری این شاخص 23.1 درصد اعالم 
به عبارتی خانوارهای استان خراسان  شده است؛ 
شمالی 5.6 درصد كمتر از میانگین كل كشور در 

بخش اجاره بها هزینه كرده اند. 
درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها  در استان 
به  نسبت   98 تابستان  فصل  در  شمالی  خراسان 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 17.5 
 1.1 امسال  بهار  فصل  به  نسبت  كه  است  درصد 

واحد افزایش را نشان می دهد. 
در این فصل نرخ تورم فصلی در استان 4.5 درصد 

ثبت شده است.
واحدهای  بهای  اجاره  قیمت  شاخص   گزارش 
تابستان  در  شــهــری  ــای  ــواره ــان خ مسكونی 
 37.2 با  لرستان  استان  است،  حاکی  امسال 
 11 بــا  غربی  آذربــایــجــان  و  بیشترین  درصـــد، 
شهری،  خانوارهای  بهای  اجاره  افزایش  درصد 
کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در این زمینه 

داشته اند. 
است  شده  ارائــه  آمــار  ملی  درگــاه  در  چه  آن  طبق 
كه  خانوارهایی  برای  بها  اجــاره  افزایش  متوسط 
تمدید قرارداد داشته اند در این فصل در کل کشور 

27.1 درصد بوده است.

سهم ۳۰ درصدی شیروان از 
اعتبارات سفر هیئت دولت

حشمتی- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
درصدی   30 سهم  از  شیروان  شهرستان  حوزه  در 
رئیس  سفر  مصوبات  و  اعتبارات  محل  از  شیروان 

جمهور و هیئت دولت خبر داد.
ریــزی  برنامه  کمیته  جلسه  در  زاده«  »حسین 
امسال  مهر  پایان  تا  که  این  به  اشــاره  با  شیروان 
کل اعتبارات مصوب ابالغی این شهرستان 754 
میلیارد ریال بوده است، اظهار کرد: از مجموع کل 
اعتبارات 28 میلیارد تومان از محل ردیف و تبصره 
های در اختیار استان به شهرستان شیروان ابالغ 

شده است.
وی تصریح کرد: وضعیت تخصیص اعتبارات تملک 
مرحله،  ایــن  تا  شیروان  شهرستان  هــای  دارایــی 
های  دستگاه  توسط  که  بــوده  درصــد   30 حــدود 

اجرایی قابل پیگیری است.
مجموع  گفت:  جلسه  این  در  نیز  شیروان  فرماندار 
از  شهرستان  ایــن  به  یافته  اختصاص  اعتبارات 
حدود  استان  به  دولت  هیئت  سفر  اعتبارات  محل 
مشکالت  رفع  برای  تواند  می  که  بوده  درصد   30

شهرستان کمک بسیار خوبی باشد.
پیگیری  شهرستان  مــدیــران  ــرد:  ک تاکید  مرآتی 
سفر  اعتبارات  از  دیگر  بخشی  جذب  برای  جدی 
کل  ادارات  به  کلی  صــورت  به  که  جمهور  رئیس 

ابالغ شده است، داشته باشند.
ریزی  برنامه  کمیته  وظیفه  که  ایــن  بیان  با  وی 
است،  شهرستان  ای  توسعه  های  شاخص  ارتقای 
شرایط  ها  شاخص  اکثر  در  خوشبختانه  افــزود: 
استان  هــای  شهرستان  دیگر  به  نسبت  شیروان 

مناسب تر است.
نظر  شاهد اظهار  خصوص  ایــن  در  افـــزود:  وی 
مبنای  بعضًا  که  هستیم  افـــرادی  معدود  کلی 
کارشناسی ندارد و تاکید داریم اگر بیان می شود 
در هر سر فصلی شهرستان مشکل دارد روسای 
کارشناسی  تیم  همراه  به  هستند  مکلف  ادارات 
مستندات  ارائه  ضمن  تا  برسند  منتقدان  خدمت 
بیان  با  و نخبگان عزیز  را جویا شوند  رفع مشکل 
شاخص ها و راهکارها به توسعه شهرستان کمک 

کنند.
که  این  به  اشــاره  با  ادامــه  در  شیروان  فرماندار 
تعدادی از مدیران در جذب اعتبارات ملی بسیار 
فاضالب  و  آب  اداره  از  انــد،  کــرده  عمل  موفق 
روستایی این شهرستان که با پیگیری و استفاده 
هفته  همین  در   استانی  و  ملی  ظرفیت های  از 
مناطق  به  رسانی  آب  برای  تومان  میلیارد   14
روستایی از وزارت نیرو جذب کرده است، تقدیر 

و تشکر کرد.
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      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

طرح اصالح تاکستان ها در 
بجنورد و شیروان

روزنامه خراسان در شماره 7110 که 6 دی 
صفحه  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1352
و  بجنورد  در  ها  تاکستان  اصالح  طرح  2  از 
می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر  شیروان 
محصول  بهبود  افزایش  »بمنظور  خوانیم: 
طرف  از  خراسان  استان  در  کشمش  و  انگور 
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طرحی بنام 
میشود.  اجرا  خراسان  در  تاکستانها  اصالح 
احداث  و  زراعی  قسمت  سه  شامل  طرح  این 
ایستاده و همچنین  باغهای جدید مو بطریقه 
همکاری  با  که  است  کشت  سیستم  عملیات 
سطح  در   52-53 زراعــی  سال  در  مروجان 
قــوچــان،  مشهد،  بــاغــهــای  از  هکتار   115
و  کاشمر  حیدریه،  تربت  بجنورد،  شیروان، 
گزارش  اســاس  بر  شد.  خواهد  اجــرا  گناباد 
سخنگوی اداره کل کشاورزی خراسان برای 
و  میلیون  دو  بمبلغ  وامــی  طــرح  ایــن  ــرای  اج
یکصد و شصت هزار ریال اختصاص یافته که 
از طریق بانک در اختیار کشاورزان موکار قرار 

خواهد گرفت.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

#حذف_قبوض_كاغذي_برق   
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های زیر فراهم است:
1( استفاده از سامانه شرکت: 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 مشترکین از طریق سایت، اپلیکیشن شرکت نیز مهیا می باشد.

سوال: می خواهم قبض کاغذی داشته باشم؛ چه اقداماتی انجام دهم؟  �
پاسخ: 1( امکان دریافت مجدد یا پرینت قبض الکترونیکی با ارسال کد دستوری # شناسه قبض*s* به سر شماره 20001060 )با 

استفاده از لینک نمایش قبض( فراهم می باشد.
باشد؛  می  فراهم  شمالی  خراسان  استان  برق  توزیع  شرکت  مشترکین  خدمات  اپلیکیشن  طریق  از  قبض  پرینت  و  مشاهده  امکان   )2

)امکان دریافت فایل اپلیکیشن از طریق سایت شرکت(.
3( امکان مشاهده و پرینت قبض از طریق مراجعه به سایت شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی.

ict  4( امکان اخذ قبض کاغذی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر

يك سوال؛ يك 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.

با  شمالی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  صدیقی- 
ای  درجه   8 کاهش  از  بــاران،  و  برف  بارش  بینی  پیش 
دما تا پایان هفته در منطقه خبر داد. به گفته کارشناس 
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، با ورود سامانه 

به  جمعه  تا  ــردا(  )ف چهارشنبه  اواخــر  از  جدید  بارشی 
باد، بارش  از نقاط وزش  پاره ای  ابر، در  افزایش  تدریج 
پیش  برف  بارش  احتمال  ارتفاعات  در  و  باران  پراکنده 
از  هوا  دمای  کرد:  اعالم  زاده«  »هادی  شود.  می  بینی 

یابد.  می  کاهش  درجه   8 جمعه  تا  )فــردا(  چهارشنبه 
ساعت   24 طی  استان  هواشناسی  ــالم  اع بــراســاس 
منتهی به صبح دوشنبه کوسه سردترین و اسماعیل آباد  

گرم ترین نقطه استان بود.

 برف و باران 
در راه استان
دما ۸ درجه کاهش می یابد

در هفته هشتم لیگ دسته ۲ فوتبال کشور رقم خورد؛

چهارمین شکست »اترک بجنورد«
»اترک بجنورد« برای چهارمین بار در لیگ دسته 2 فوتبال کشور، طعم شکست را چشید تا با قعر جدول 
رده بندی گروه الف این رقابت ها فقط یک پله فاصله داشته باشد. اترک، عصر دیروز در هفته هشتم این 
را  بازی  یک  بر   2 نتیجه  با  پایان  در  که  بود  گروه،  این  صدرنشین  مالثانی«،  »استقالل  مهمان  ها  رقابت 
واگذار کرد. نماینده فوتبال خراسان شمالی در لیگ دسته 2 با این شکست و با 6 امتیاز در رتبه سیزدهم 

جدول رده بندی گروه خود قرار گرفت.

اعالم برگزیدگان جشنواره هنرمندان دوستدار کتاب

 نفرات برگزیده نخستین جشنواره استانی »هنرمندان دوستدار کتاب« ویژه هنرمندان روستاها و عشایر 
ذوالفقاری«  »معصومه  از  متشکل  داوران،  هیئت  ما،  خبرنگار  گزارش  شدند. به  معرفی  شمالی  خراسان 
و»بهشتی«  68 اثر رسیده از 48 هنرمند استان را بررسی کردند و در نهایت در بخش گلیم بافی و قالی 
خسروی«  »حسین  و  نعمتی«  »محبوبه  و  دوم   رتبه  رجبی«  »عصمت  نخست،  رتبه  گریوانی«  »مریم  بافی، 
به طور مشترک رتبه سوم را به دست آوردند.براساس این گزارش، در بخش عروسک بافی نیز »مرضیه 
نجفی«، »زهره فرخی« و »عفت صفاری« موفق شدند رتبه های اول  تا سوم  را به دست آورند.بر این اساس، 
»فاطمه رضایی« و »زهرا ایمانی« به ترتیب مقام های اول و دوم و »فاطمه عزیزی« و »رقیه پاکدین« به طور 
مشترک رتبه سوم  نقاشی روی پارچه را کسب کردند. در بخش نقاشی روی کاغذ نیز »اشرف ارحامی« 
رتبه اول، »مهدیه فرحدل« و »محدثه فرحدل« به طور مشترک رتبه دوم و »زهرا حسین زاده« رتبه سوم 
را  به دست آوردند. به گزارش خبرنگار ما،  در بخش آزاد نیز »معصومه عباس زاده« نفر اول، »رستمی « نفر 

دوم  و »وجیهه اسفیدانی« و »زهرا مرحمتی« به طور مشترک سوم شدند.

شنبه؛ مجمع انتخاباتی سازمان های مردم نهاد جوانان

برگزار  آینده  هفته  شنبه  استان  جوانان  نهاد  مردم  های  سازمان  انتخاباتی  مجمع  دومین  زاده-  عوض 
می شود.به گفته سرپرست معاونت فرهنگی و سامان دهی امور جوانان استان، دومین مجمع انتخابات 
استانی سازمان های مردم نهاد جوانان استان  25 آبان برگزار خواهد شد.به گفته »خالق زاده« در دومین 
مجمع انتخابات استانی 16 نفر کاندیدا شدند که در پایان رأی گیری و برگزاری مجمع انتخابات 7 نفر به 

عنوان عضو اصلی و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل از سوی اعضای مجمع انتخاب خواهند شد.



 عوامل تشدید کننده 
وقوع سیالب

سالیان  طی  ــدازه،  ان و  ابعاد  نظر  از  ها  رودخانه 
های  سیل  کــه  ــن  ای ــر  اث بــر  طــوالنــی  و  متمادی 
مختلفی را تجربه می کنند به یک حالت متعادل 
ها  رودخــانــه  انـــدازه  و  ابعاد  شیب،  و  رسند  می 
را  سیالب  تــوانــد  مــی  کــه  شــود  مــی  ای  گونه  بــه 
ــی مشکلی  ــان ــا زم ت ــوع  ــوض ایــن م و  عــبــور دهــد 
ها  رودخانه  بستر  حد  و  حریم  وارد  ما  که  نــدارد 
حد  و  حریم  وارد  ها  انسان  که  زمانی  اما  نشویم؛ 
بستر  رودخانه ها می شوند و آن ها را  تصرف می 
و  دهند  می  تغییر  را  اندازه  و  ابعاد  و  شیب  کنند، 
را به هم می زنند، در نتیجه دچار مشکل  تعادل 
می شویم، یعنی ظرفیت عبور سیالب از رودخانه 
می  آسیب  به  منجر  که  دهند  می  کاهش  را  ها 
شود؛ آسیبی که ممکن است بر اثر ورود انسان ها 
و  زیربنایی  تاسیسات  و  سازها  و  ساخت  حوزه  در 
تصرف در بخش کشت و کار در حریم رودخانه ها 
باشد که تمام آن ها موجب وارد کردن آسیب به 

حوزه رودخانه ها می شود.
تصرف حریم و بستر رودخانه باعث افزایش آسیب 
را  سیل  خسارت  و  شود  می  سیل  از  ناشی  های 
که  مطالعاتی  حال  عین  در  و  دهد  می  افزایش 
ها  رودخــانــه  حریم  و  حد  خصوص  در  کشور  در 
انجام می شود برای حفاظت از این مسئله است. 
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی نیز با توجه 
به بضاعتی که دارد در این زمینه مطالعاتی انجام 
داده  ولی الزمه و ضرورت حفاظت از رودخانه ها 
تکمیل این مطالعات است زیرا تا زمانی که حریم 
از  توان  نمی  نباشد  مشخص  ها  رودخانه  بستر  و 
رودخانه  در  امر  این  ویژه  به  کرد  محافظت  ها  آن 
یک  است  اترک  و  کالشور  که  استان  اصلی  های 

ضرورت محسوب می شود.
با توجه به این که در سال های اخیر با پدیده های 
موضوع  در  خصوص  به  باالیی  شدت  با  و  مختلف 
آسیب  مسئله  ایــن  باید  هستیم،  مــواجــه  سیل 
به  بنا  ما  کشور  در  سیالب  وقــوع  شــود.  شناسی 
که  تغییر  دهد  می  رخ  انسانی  و  طبیعی  دالیــل 
اقلیم، خشکسالی، کمبود بارندگی و وقوع بارش 
سال،  گرم  فصول  در  کوتاه  دوره  با  شدید  های 

عوامل طبیعی هستند.
بهره  افزایش  شهرها،  توسعه  سرزمین،   تخریب 
حریم  به  تجاوز  و  تصرف  آبــی،  منابع  از  ــرداری  ب
رودخانه ها و ساخت و سازها در حریم و بستر آن 
ها هم عوامل انسانی هستند که در تشدید وقوع 

سیالب و آسیب های ناشی از سیل موثرند.

3 گزارش روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         سه شنبه  ۲۱ آبان ۱۳9۸     ۱4 ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۳

دکتر محمد فرامرز
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری خراسان شمالی

حریم رودخانه ها همچنان در قرق متصرفان

صدای سیل را جدی نمی گیریم

دادستان 
بجنورد: 

با توجه به 
مساحت 

رودخانه ها 
و مسیل ها  

در استان 
متاسفانه 

اکنون مواردی 
را داریم که 

در مواقع 
وقوع سیالب 

ممکن است 
آسیب هایی 
به خصوص 
در شهرهای 

بزرگ استان 
وارد کند

زیرا  می داند  خصوص  این  در  کشور  اول  استان 
هر سال با وقوع سیل مواجه می شود و از این رو 
از ابتدای شهریور اقدامات اساسی برای آمادگی 

در برابر وقوع سیل انجام شده است.

IIمطالبهIیک
با بیان  در عین حال، »یاران« دادستان بجنورد 
در  ها  سیالب  شروع  با  خوبی  اقدامات  که  این 
اول امسال شروع و درشهرستان ها هم افزایی 
ها،  دادســتــان  قضایی،  مجموعه  بین  خوبی 
شد،  انجام  ای  منطقه  آب  شرکت  و  فرمانداران 
که  هایی  مسیل  از  بسیاری  کند:  می  تصریح 
داشت  را  ها  رودخانه  طغیان  امکان  گذشته  در 
بازگشایی شد اما با توجه به مساحت رودخانه ها 
و مسیل ها  در استان متاسفانه اکنون مواردی 
را داریم که درمواقع وقوع سیالب ممکن است 
بزرگ  شهرهای  در  خصوص  به  هایی  آسیب 

استان وارد کند.
او از مطالبه ای در قالب شورای حفظ حقوق بیت 
می  خبر  استان  ای  منطقه  آب  شرکت  از  المال 
دهد که از اقدامات مربوط به بازگشایی مسیل ها 
بــیــاورد و  ــورا  گــزارشــی را بــه جلسه آتــی ایــن ش

پاسخگو باشد.
وی می گوید: بنده به عنوان مدعی العموم انتظار 
و  ها  شهرستان  در  ها  بحران  ستاد  روســای  دارم 
دستگاه های اجرایی استان در بازگشایی مسیل ها 
کمک کنند و به دادستان ها اعالم کردیم دستورات 
قضایی در خصوص ساخت و سازهای انجام شده 
صادر  بیشتری  سرعت  با  را  ها  رودخانه  مسیر  در 

کنند تا شاهد خسارت کمتری باشیم.

نازلیIحیدرزاده

 رودخانه ها کاسه صبرشان لبریز می شود، گاه 
از بارش شدید باران و گاه از تصرف حریم شان از 
سوی انسان و امان از وقتی که این لبریز شدن، 
خودش را با سیل نشان دهد؛ همه آن چه را که 
و  کند  می  تخریب  شوید،  می  باشد  پایش  جلوی 
با خود می برد و شرایط بحرانی ایجاد می کند، 
خوب  زیـــادی  هــای  ســال  آن  زخــم  کــه  بحرانی 
نخواهد شد و گاهی نیز درمانی نخواهد داشت، 
همان طور که جای بسیاری از زخم هایی که در 
شده  ایجاد  شمالی  خراسان  در  سیل  وقوع  اثر 
»جــواد  گفته  به  که  استانی  ــت؛  اس باقی  هنوز 
نظری« مدیرکل مدیریت بحران استانداری، جزو 
استان های سیل خیز و در ردیف 10 استان اول 
اصلی  حوضه  دو  شمالی  است.خراسان  کشور 
و  مانه  شــیــروان،  هــای  شهرستان  شامل  اتــرک 
سملقان، بجنورد و راز و جرگالن  و حوضه کویر 
مرکزی شامل اسفراین، گرمه و جاجرم دارد. با 
از  بسیاری  منطقه،  توپوگرافی  وضعیت  به  توجه 
نقاط این استان در معرض سیل قرار دارد که در 
حریم  در  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  میان  این 
آثار  تواند  می  ها  رودخانه  بستر  و  حد  تصرف  و 

مخرب سیالب ها را بیشتر کند.

IIمتصرفانIبرخیIپافشاری
همان طور که یکی از دهیاران شهرستان بجنورد 
بارندگی  شروع  به  توجه  با  کند  می  اشــاره  آن  به 
و رفع  بودن فصل سرما، شناسایی  و در پیش  ها 
تصرف حریم رودخانه ها ضروری است اما برخی 
کشاورزان و اهالی بعضی از روستاها به این مسئله 
این  در  خود  نام  ذکر  به  که  او  هستند.  توجه  بی 
از  گوید:  می  باره  این  در  نــدارد،  تمایلی  گزارش 
زمان شروع فعالیت ام به عنوان دهیار روستا  در 
ام  کرده  ایستادگی  رودخانه  حریم  تصرف  برابر 
اما یکی از اهالی به هیچ وجه از موضع خود پایین 
نمی آید و معتقد است پدرش در زمین مورد نظر 
کشاورزی می کرده و مشکلی برایش پیش نیامده 
است و او هم راه او را ادامه می دهد.به گفته او، 
برخی متصرفان آن قدر پافشاری می کنند که باید 
دستگاه قضایی وارد عمل و از اتفاق های احتمالی 

جلوگیری شود.  

IIIازIکیلومترI2200IبودنIحساس
رودخانهIها

بهره  و  حفاظت  معاون  واســطــه«  »وحید  البته 

ــان  ــراس خ ای  منطقه  ــت  آب  ــرک ش بـــــرداری 
تصرف  مورد   527 و  هزار  شناسایی  شمالی  از 
در رودخانه های استان از ابتدای امسال تا پایان 
ماه گذشته خبر می دهد که از این میزان به هزار 
و 70 مورد اخطار داده و از 57 مورد از تصرفات 

در حین کار جلوگیری شده است.
حکم  حــدود  43  خصوص  ایــن  در  او،  گفته  به 
رفع  و  اجرایی  مورد   16 گرفته  و  دادستانی  از 
اراضــی  مساحت  ــه  ک او  ــت.  اسـ شــده   تــصــرف 
هزار  مجموع  36  در  را  مدت  این  در  شده  آزاد 
و  ها   رودخانه  کل  طول  شمرد،  برمی  مترمربع 
کیلومتر   600 و  هزار   6 استان  را  های  مسیل 
رودخانه  با   طول  بیشترین  که  کند  می  اعــالم 
هزار و 672 کیلومتر در شهرستان بجنورد و بعد 

در مانه و سملقان با هزار و 307 کیلومتر است.
وی می گوید: 2 هزار و 200 کیلومتر از رودخانه 
بودن  نزدیک  و  خیز  سیل  دلیل  به  استان  های 
ضمن  هستند  حساس  و  مهم  جمعیتی  مراکز  به 
این که شهرستان بجنورد 560 کیلومتر مسیل 
حساس دارد و تقریبًا 40 تا 50 درصد این مسیل 
ها به نوعی وارد خود شهر بجنورد می شوند. او 
 359 و  ــزار  ه بجنورد  در  تاکنون  افــزایــد:  می 
 560 از  و  رودخانه  حریم  و  بستر  حد  کیلومتر 
کیلومتر مسیل، 422 کیلومتر حد بستر و حریم 

تعیین شده است.
به گفته او، بستر رودخانه بر اساس سیالب های 
25 ساله طبق قانون مشخص شده و عرض بستر 

در هر منطقه ای را می توانیم اعالم کنیم.
های  رودخانه  از  کیلومتر   27.3 الیروبی  وی  از 
استان در این مدت خبر و ادامه می دهد: سامان 
میلیارد   2 ــدود  ح رودخــانــه  کیلومتر  هر  دهــی 
 71 میان،  ایــن  در  که  دارد  نیاز  اعتبار  تومان 
است.  بجنورد  های  رودخانه  به  مربوط  کیلومتر 
دهی  سامان  االن  تا  بجنورد  در  کیلومتر   73.6
شده که بیشترین آن در رودخانه های مرزی راز 
سومبار  و  چندیر  های  رودخانه  یعنی  جرگالن  و 
سامان  به  ها  رودخانه  برخی  است.البته  بــوده 
دهی نیاز ندارد و باید الیروبی و بازگشایی شود 
از  رودخانه  کیلومتر   650 زمینه  ایــن  در  که 
های استان به الیروبی و بازگشایی نیاز دارد که 
بیشترین نیاز مربوط به شهرستان بجنورد است. 
رودخانه  از  کیلومتر   70 الیروبی   »واسطه«  از 
های استان خبر می دهد و با بیان این که 518 
کیلومتر از حد بستر و حریم رودخانه های  استان 

نشانه گذاری شده است، تاکید می کند: ما پای 
ها  رودخــانــه  حریم  متصرفان  به  و  هستیم  کــار 
شکایت  ها  آن  از  دهیم  که  می  جــدی  هشدار 
هایی  خسارت  گرفتن  برای  و  قضایی  و  کیفری 
که در پایین دست صورت گرفته است آن ها را به 

مراجع قضایی معرفی می کنیم.

IIرفتIدستIازIکهIاعتباری
بحران  مدیریت  مدیرکل  خصوص،  همین  در 
از  ناشی  خسارت  شمالی،  خراسان  استانداری 
میلیارد   715 از  بیش  را  استان  در  سیل  وقوع 
که  شمرد  برمی  مختلف  های  بخش  در  تومان 
در  اعتبار  تومان  میلیارد   500 از  بیش  تاکنون 
دریــافــت  شده  دارایـــی  تملک  تسهیالت  قالب 
همین  دل  در  روستایی  مسکن  تسهیالت  که 
هــای  بــخــش  در  همچنین  اســـت.  تسهیالت 
زیربنایی  تاسیسات  و  ها  شهرداری  کشاورزی، 
و  ها  راه  حــوزه  در  فقط  و  شــده  دریافت  اعتبار 
دریافت  اعتباری  االن  تا  آن  با  مرتبط  تاسیسات 
کند:  اظــهــارمــی  نــظــری«  ــواد  »جـ اســت.  نشده 
عملکرد نامناسب دستگاه متولی در درست ثبت 
شد  موجب  سجاد  سامانه  در  خسارت  نکردن 

ما  اعتبار  و  نشود  دریافت  بخش  این  در  اعتباری 
در این زمینه تا االن صفر است که البته از طریق 

استاندار در حال پیگیری است.
ها  آن  به  و  خواهش  مــردم  از  که  این  بیان  با   او 
قانون  به  سازها  و  ساخت  در  که  کردیم  تاکید 
کنند،  عمل  ها  استعالم  به  و  بگذارند  احترام 
ادامه می دهد:  تجاوز به حریم رودخانه ها آسیب 
اعتباراتی  و  کند  می  وارد  استان  به  زیادی  های 
نیاز است که دستگاه های اجرایی دارند پیگیری 
می کنند تا بتوانند آن ها را جذب کنند و محکم 

تر در این خصوص گام بردارند.
از  یــک  ــدام  ک کــه  پرسش  ــن  ای بــه  پاسخ  در  وی 
شهرستان های استان در برابر سیل آسیب پذیرتر 
سملقان  و  مانه  زمینه  این  در  گوید:  می  است، 
آسیب  شیروان  و  بجنورد  بعد  و  جرگالن  و  و  راز 
پذیرتر هستند که البته به نوع بارش بستگی دارد 
توپوگرافی  وضعیت  به  توجه  با  کلی  طور  به  ولی 
منطقه، رودخانه ها و شرایط کوهستانی در نقاط 
مختلف استان این 4 شهرستان بیشترین آسیب 
خراسان  دارنـــد.او  سیالب  برابر  در  را  دیدگی 
شمالی را جزو استان های سیل خیز و جزو 10 

یادداشت شفاهی 

پژوهشکده  مطالعات  کلیات  حــیــدرزاده- 
روستاهای  خصوص  در  ایران  طبیعی  سوانح 
روز   10 اســتــان  حـــدودًا  رانــش  معرض  در 
ــرآورد  ب ــاس  اس ایــن  بر  و  شد  ــالم  اع گذشته  
هزینه ها و جزئیات فنی را اعالم کرده اند و در 
مرحله انتخاب پیمانکار است. معاون عمرانی 
این  بیان  با  شمالی  خراسان  مسکن  بنیاد 
مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: برای 
فروردین  سیل  در  که  روستاهایی  در  که  این 
ــش شــده انــد  کــار اصولی  ــار ران امــســال دچ
سوانح  پژوهشکده  با  دهیم  انجام  علمی  و 
طبیعی ایران پیمان بستیم و این پژوهشکده 
که  کرد  مشخص  علمی  و  اصولی  صورت  به 

رانش در چه عمقی اتفاق افتاده و به استناد 
آن پروژه تعریف شد.

با  امسال  فروردین  سیل  در  گفت:  »صابری« 
روستای   65 در  که  خسارتی  برآورد  به  توجه 
استان انجام دادیم 35 میلیارد تومان اعتبار 
اختصاص  بنیاد  ایــن  عمرانی  بخش  ــرای  ب

یافت.
او ادامه داد: در 5 روستایی که کانون اصلی 
خسارت بود به موازاتی که درخواست اعتبار 
صحبت  ــی  اراض مالکان  و  اهالی  با  کردیم 
رانش  علت  به  روستاها  این  در  زیــرا  کردیم 
زمین جایی برای ساخت و ساز نبود و سایتی 

را آماده کردیم تا جا به جا شوند.

گفت و گو 

معاون عمرانی بنیاد مسکن خبر داد:

 مطالعات پژوهشکده سوانح طبیعی 
در مرحله انتخاب پیمانکار



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  ۲۱ آبان ۱۳9۸     ۱4 ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۳            ۴ حوادث

در مانه و سملقان رخ داد؛

دستگیری اعضای باند 
کالهبرداری اینترنتی

انتظامی مانه و سملقان از دستگیری اعضای  فرمانده 
باند کالهبرداری اینترنتی با مبلغ 3 میلیارد ریال خبر 

داد.
جزئیات  تشریح  در  رختیانی«  حسین  »علی  سرهنگ 
و  تجار  از  تــعــدادی  شکایت  پــی  در  گفت:  خبر  ــن  ای
سایت  در  افرادی  که  این  بر  مبنی  شهرستان  بازاریان 
های اینترنتی به نشر گسترده تبلیغات در مورد فروش 
زیر قیمت  و  به صورت عمده  اقالم  و سایر  برنج، روغن 
به  بانکی   کارت  اطالعات  دریافت  با  ادامه  در  و  بازار 
در  مراتب  کنند  می  اقدام  شهروندان  از  کالهبرداری  

دستور کار قرار گرفت.
شد  مشخص  اولیه  تحقیقات  در  که  ایــن  بیان  با  وی 
کننده،  وارد  های  شرکت  عالیم  و  آرم  با  کالهبرداران 
از سراسر کشور به کالهبرداری اقدام می کنند، ادامه 
داد: در بررسی کارآگاهان پلیس مشخص شد اعضای 
قزوین  شهرستان  از  برادر  دو  کالهبرداری  باند  اصلی 
هستند که با سوء استفاده از اعتماد شرکت های بزرگ، 
مهر و سربرگ های آن ها را برای بازاریابی دریافت و از 

این طریق اقدام به کالهبرداری می کردند.
فرمانده انتظامی مانه و سملقان افزود: با تالش مستمر 
مأموران یکی از متهمان دستگیر و برای انجام مراحل 
متهم  و  شد  داده  تحویل  قضایی  مراجع  به  قانونی 

متواری نیز تحت تعقیب است.
توصیه  اصناف  و  تجار  کسبه،  به  »رختیانی«    سرهنگ 
و  ها  شرکت  از  را  خود  کاالهای  و  محصوالت  که  کرد 
بنگاه های معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و در هنگام 
های  شبکه  خصوص  بــه  مــجــازی  فضای  در  فعالیت 
اجتماعی به آگهی های واهی و اغوا کننده توجه نکنند.

به مناسبت هفته وحدت انجام شد؛

آزادی ۱4 زندانی جرایم 
غیرعمد

به  شمالی  خراسان  دیه  ستاد  امنای  هیئت  تصویب  با 
آزادی۱۴  زمینه  وحدت  هفته  داشت  گرامی  مناسبت 
زندانی جرایم غیرعمد از زندان های  خراسان شمالی 
فراهم شد.مدیرکل زندان های خراسان شمالی میزان 
بدهی این ۱۴ زندانی را حدود 3 میلیارد  ریال اعالم 
کرد و افزود: این بدهی با کمک مردم، گذشت شاکیان 
و مساعدت ستاد دیه پرداخت شده است.»محمدی« با 
بیان این که از ابتدای سال تاکنون  ۸3زندانی بدهکار 
اند،  شده  آزاد  استان  در  دیه  ستاد  مستقیم  کمک  با 
افزود: از این تعداد۸۱ نفر مرد و  2 نفر زن بوده اند.وی 
خاطرنشان کرد: هم اکنون ۸۱ زندانی جرایم غیرعمد 

در زندان های استان به سر می برند.

اخبار 

آگاهی

وجود  با  و  است  شده  آغــاز  ــاره  دوب سرما  فصل 
گازگرفتگی  مورد  در  که  مختلفی  هشدارهای 
که  ــواردی  م و  شنویم  می  کربن  منواکسید  با 
از  تعدادی  مــرگ  شاهد  هم  بــاز  امــا  بینیم  می 
گرفتگی  گــاز  دلیل  به  مــان  هــای  استانی  هم 
این  کنند  می  گمان  مردم  برخی  گویا  هستیم. 
برای  و  است  دیگران  به  مربوط  حــوادث  گونه 
آن ها اتفاق نمی افتد. وقوع حوادث مختلف بر 
کربن  منواکسید  گاز  استنشاق  یا  گاز  نشت  اثر 
حاکی از آن است که تعدادی از هم استانی ها 
همچنان با نادیده گرفتن توصیه های ایمنی در 
این  در  کنند.  می  باز  خاموش  قاتل  روی  به  را 
خصوص تعدادی از شهروندان که از دست قاتل 
لحظات  از  اند  برده  در  به  سالم  جان  خاموش 
و  نامرئی  قاتل  این  با  جدال  در  خود  گیر  نفس 

بی رحم سخن می گویند.

IIآبIسطلIداخلIدرIشیلنگIسرIگذاشتن
تجاری  ملک  گوید:  می  بجنوردی  شهروند  یک 
که در اجاره من بود مجرای دودکش نداشت و 
هر سال مجبور بودم سرمای زیادی را متحمل 
کنم.  استفاده  برقی  گرمازای  وسایل  از  یا  شوم 
پس از مدتی یکی از دوستانم به من توصیه کرد 
بخاری گازی به مغازه بیاورم و به من اطمینان 
سطل  داخل  در  شیلنگ  سر  گذاشتن  که  داد 
آب از ایجاد گاز منواکسید کربن و گازگرفتگی 
جلوگیری می کند. من هم همین کار را کردم 
اما پس از مدتی در حالی که در ورودی را بسته 
گاز  علت  به  بــودم،  جا  آن  در  شب  از  پاسی  تا  و 
اگر  کند:  می  بیان  وی  رفتم.  حال  از  گرفتگی 
چراغ  بود،  شده  متوجه  که  ها  همسایه  از  یکی 

مغازه ام روشن است، کنجکاوی نمی کرد و خبر 
نبودم.  زنده  االن  حتم  طور  به  گرفت،  نمی  مرا 
بدون  و  دیگران  توصیه  با  کند:  می  بیان  وی 
نباید  کاری،  بودن  درست  از  اطمینان  داشتن 

جان خود را به خطر انداخت.

IIحمامIدرIآبگرمکنIنصب
همیشه  گوید:  می  شهروندان  از  دیگر  یکی 
نمی  اتفاق  ما  برای  ای  حادثه  کنیم  می  گمان 
»حیدری«  نیست.  گونه  این  که  حالی  در  افتد 
ادامه می دهد: مدتی بود که منزل مان را عوض 
کرده بودیم و در منزل جدید، آبگرمکن دیواری 
داخل حمام قرار داشت. می دانستم که نصب 
آبگرمکن در حمام، آن هم با شیلنگی که از یک 
ولی  نیست  درســت  شــده،  جدا  دیگر  انشعاب 
این  که  داد  اطمینان  من  به  قبلی  صاحبخانه 
آبگرمکن سال هاست که در این بخش از خانه 
ندیده است.  من هم  روشن و کسی هم آسیب 
با توجه به صحبت های او، آن را جا به جا نکردم 
اما پس از مدتی دخترم که در حمام بود، دچار 
گازگرفتگی شد و اگر به موقع متوجه نشده و او 
از دنیا رفته  را نجات نداده بودیم، به طور حتم 

بود.

IIپرندهIسازیIالنهIباIدودکشIشدنIبسته
خطر  یک  هــا،  ــش  دودک خروجی  شــدن   بسته 
تابستان  و  بهار  هــای  فصل  در  ــت.  اس جــدی 
بــرای  مناسبی  محل  مــنــازل،  ــای  ه دودکـــش 
از  یکی  »اکبریان«  است.  پرندگان  سازی  النه 
کسانی است که دودکش بخاری منزل او محل 
النه پرندگان شده بود. وی می گوید: با روشن 
کردن بخاری متوجه شدم که بوی بدی در خانه 
بخاری  که  بــود  حالی  در  ایــن  و  اســت  پیچیده 
بــرای  نــداشــت،  مشکلی  ــش  دودکـ مــجــرای  و 

پرنده  النه  که  دیدم  و  رفتم  بام  پشت  به  همین 
خروج  مانع  و  است  گرفته  را  دودکش  روی  ای 
دهد:  می  ادامه  وی  شود.  می  دودکش  از  دود 
خوشبختانه کسی طی چند ساعتی که بخاری 
را روشن کرده بودم در منزل نبود چون در غیر 
می  گازگرفتگی  دچار  حتم  طور  به  صورت  این 

شد.

IIگازIاجاقIشدنIخاموشIاثرIبرIانفجار
را  خود  غذای  گوید:  می  بجنوردی  بانوی   یک 
روی اجاق گاز قرار دادم و فراموش کردم شعله 
خانه  از  کند:  می  بیان  وی  کنم.  کم  را  اجــاق 
خارج شدم و پس از مدتی که به خانه برگشتم 
خاموش  گاز  اجاق  و  رفته  سر  غذا  شدم  متوجه 
شده است. وی ادامه می دهد: قبل از گشودن 
پنجره ها و در نخستین قدمی که برداشتم گویا 
ایجاد  خانه  فرش  با  پایم  برخورد  از  ای  جرقه 
آتش  مدتی  از  پس  و  شد  منفجر  ام  آشپزخانه  و 
خدا  کند:  می  تاکید  وی  گرفت.  فرا  را  جا  همه 
و  نشدم  شدید  سوختگی  دچــار  که  کــرد  رحــم 

زنده ماندم.

ماجرای مردی که باید تمام خانه اش برق می زد

شوهر وسواسی
صبر  کاسه  خانه  مــرد  شدید  ــواس  وس صدیقی- 
زنش را لبریز کرد و سرنوشت زندگی مشترک شان 
از  بعد  جوان  زن  شد.  کشیده  خانواده  دادگــاه  به 
شوهرش  حد  از  بیش  وسواس  با  که  زمانی  ازدواج 
تا  شد  خانواده  دادگــاه  راهی  ناچار  به  شد  مواجه 
چاره ای برای مشکل وسواس بیش از حد همسرش 
اندیشیده شود. بنا بر اظهارات زن جوان ماجرای به 
بن بست رسیدن زندگی مشترک شان از این قرار 
است که مرد خانواده بیش از حد وسواس داشت و 
به خاطر این اتفاق مدام با همسرش به مشکل می 
خورد تا جایی که کارشان گاهی تا مرز کتک کاری 
پیش می رفت. زن جوان قبل از ازدواج شان  اصاًل 
از خصوصیات خاص همسرش خبر ندارد و بعد از 
ازدواج و آغاز زندگی مشترک شان تازه روی دیگر 
زندگی  شروع  از  بعد  بیند.  می  را  شوهرش  اخالق 
از  بیش  وســواس  خاطر  به  خانواده  مرد  مشترک، 
دادن  گیر  به  شروع  خانه  نظافت  خصوص  در  حد 
به همسرش می کند که مثاًل چرا فالن چیز را روی 
مبل گذاشته؟ چرا به جای شست و شوی سفره نان 
کرده؟  کفایت  دستمال  با  آن  کردن  پاک  به  فقط 
زن  برد.  می  را  جوان  زن  امان  که  دیگر  چراهای  و 
اخالق  با  را  خودش  کند  می  سعی  ابتدا  دار  خانه 
خاص شوهرش وفق دهد اما رفته رفته با گیر دادن 
های گاه و بیگاه شوهرش کاسه صبرش لبریز می 
همسرم  و  من  مشکل  گوید:  می  جــوان  زن  شــود. 
برابر شد چون بچه  از بچه دار شدن مان چند  بعد 
طبق عادت کودکی و بازیگوشی اش مدام اسباب 
و پاش  از طرفی ریخت  و  به هم می ریخت  را  خانه 
همیشه  اش  کــاری  کثیف  حتی  و  خوراکی  هــای 
فرزند  که  شد  نمی  قانع  اصاًل  همسرم  بود.  برقرار 
خردسال مان همه این چیزها را با خود دارد و فقط 
کارش گیر دادن بود. بعضی روزها سرم فریاد می 
و  ریخته  فرش  روی  را  غذا  پسرمان  چرا  که  کشید 
کردن  تمیز  به  فقط  فرش  کل  شستن  جای  به  من 
قسمتی از آن اکتفا کرده ام؟ یک روز برای گذاشتن 
حتی  و  انداخت  راه  به  بلبشویی  مبل  روی  پادری 

دست روی من بلند کرد. هر چقدر به او می گفتم 
جارو  برای  و  است  شده  شسته  تازه  و  تمیز  پادری 
گذاشتم  مبل  روی  را  آن  لحظه  چند  خانه  کشیدن 
مبل  داشت  قصد  و  نداشت  قبول  اصاًل  شوهرم  اما 
شد  نمی  حاضر  آن  از  بعد  چون  بیندازد  بیرون  را 
روی آن بنشیند. حتی کار را به جایی رسانده بود 
که مادر همسرم از دست پسرش به ستوه آمده بود 
و مدام حق را به من می داد چون شوهرم در زمان 
مجردی اش خیلی بابت وسواس بودنش مادرش را 
حرف،  فقط  بود.  انداخته  دردسر  به  و  کرده  اذیت 
خانه  وسایل  خودش  گفته  به  و  بود  شوهرم  حرف 
باید همیشه برق می زد و اگر یک مگس روی ظرف 
به  آن وسیله  باید  او  یا سفره می نشست طبق نظر 
متهم  مــرا  همسرم  مــدام  شــد.  می  شسته  سرعت 
می کرد که سهل انگار و بی خیالم و برای نظافت 
برای  ای  اراده  هیچ  و  کنم  می  مسخره  را  او  خانه 
از سال ها زندگی  بعد  ندارم. وقتی  حل مشکالت 
حادتر  روز  به  روز  شوهرم  وســواس  دیدم  مشترک 
تا  بیایم  می شود تصمیم گرفتم به دادگاه خانواده 
درمان  برای  حلی  راه  مرکز  این  مشاوران  کمک  با 
دیگر  این  از  بیش  چون  کنم  پیدا  شوهرم  بیماری 
تحمل اخالق خاص او را ندارم و ناراحتی اعصاب 

گرفته ام.

چند روایت از جدال 
هم استانی ها با قاتل خاموش

چند قدم 
تا مرگ

اگر یکی از همسایه ها که 
متوجه شده بود، چراغ مغازه 

ام روشن است، کنجکاوی نمی 
کرد و خبر مرا نمی گرفت، به 

طور حتم االن زنده نبودم

صیاد متخلف پرندگان در تور قانون افتاد
صدیقی- یک شکارچی متخلف که اقدام به زنده گیری پرندگان می کرد در تور قانون گرفتار شد. به گفته رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست اسفراین، شخصی بعد از زنده گیری پرندگان به فروش آن ها اقدام می کرد که بعد از 
بازرسی از منزل وی محیط بانان موفق به کشف 35 قطعه کبک زنده شدند. »حبیبی« با بیان این که شکارچی به 
مراجع قضایی معرفی شد، افزود: از متخلف عالوه بر کبک زنده 9 قطعه الشه کبک، دو عدد تور دستی مخصوص 
صید پرنده و یک عدد قفس نیز کشف و ضبط شد. به گفته این مسئول، متخلف عالوه بر جزای کیفری باید طبق 
قانون شکار و صید به ازای هر قطعه کبک 2 میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست پرداخت کند.
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در شیروان برگزار شد؛

 رقابت های هفته پارالمپیک
در  پارالمپیک  هفته  های  رقابت  زاده-  عوض 
برگزار شد.به گفته رئیس  سه رشته در شیروان 
هیئت جانبازان و معلوالن شیروان در این رقابت 
مقام  بجنورد  معلوالن  تیم  فوتسال  رشته  در  ها 
بجنورد  جانبازان  های  تیم  و  کرد  کسب  را  اول 
و شیروان در جایگاه های دوم و سوم ایستادند. 
پنالتی  این که در رشته پرتاب  بیان  با  »بلوریان« 
»مریم  و  ــی«  ــای رج »شهین  ــوان،  ــان ب بخش  در 

تقویان« هر دو از شیروان و »منا مسعودی« از فاروج مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند، تصریح کرد: 
در بخش آقایان »محمود شیردل«، »ابوالفضل سلحشور« و »حسن رشیدی« هر سه از شیروان به ترتیب بر 
سکوهای اول تا سوم ایستادند.وی خاطرنشان کرد: در رشته فوتبال دستی دو نفره بانوان، ورزشکاران 
شیروانی اول و دوم شدند و تیم سوم که تشکیل شده از دو بازیکن شیروانی و فاروجی بود مقام سوم را 
کسب کرد و در بخش آقایان ورزشکارانی از شیروان، بجنورد و شیروان مقام های اول تا سوم را به خود 

اختصاص دادند.

اسپک بانوان والیبالیست

برگزار  اسفراین  امید  میزبانی  به  استان  کارگر  بانوان  والیبال  لیگ  سومین  برگشت  دور  دوم   هفته 
شد.مسئول برگزاری این رقابت ها به خبرنگار ما گفت: در بازی اول تیم سفیر کارگران شیروان 3 بر صفر 
تیم امید اسفراین را شکست داد و در دومین بازی تیم آشخانه 3 بر صفر تیم کیکانلو را از پیش رو برداشت.

مریم عطاران افزود: در ادامه بازی ها دو تیم آشخانه و امید اسفراین مقابل هم قرار گرفتند که آشخانه 3 
بر یک حریف خود را مغلوب کرد و در بازی آخر این هفته تیم کارگران بجنورد 3 بر صفر تیم کیکانلو را 
شکست داد.او بیان کرد: در جدول رده بندی این رقابت ها تیم های کارگران بجنورد، امید اسفراین و 

سفیر کارگران شیروان به ترتیب مقام های اول تا سوم را در اختیار دارند.

رویدادهای ورزشی       

سید مصطفی نجفیان

 »کیمیا« نامی آشنا در ورزش اسفراین 
»گود  نام  با  که  روزی  از  اســت؛  شده 
لیگ  در  رقابت  کارزار  در  خان«  زینل 
به  کشور  بانوان  فوتسال  یک  دسته 
نمایندگی از خراسان شمالی که هیچ 
استان  نماینده  تنها  عنوان  به  بلکه 
های خراسان حضور یافت، تجربه ای 
را  شمالی«  »خراسان  نام  که  ساله   5
ورزشی  میادین  در  گذشته  از  بلندتر 
در  اکــنــون  و  ــرد  ک انـــداز  طنین  ملی 
حضورشان  تجربه  ششمین  آستانه 
بروند؟  یا  بمانند  که  انــد  بالتکلیف 
دغدغه مالی دارند اما حامی مالی نه، 
حمایت می خواهند تا باز هم فوتسال 
دسته  لیگ  در  دیار  این  استان  بانوان 

باشد  داشته  ای  نماینده  کشور  یک 
می  جزم  حضور  بــرای  را  شان  عزم  و 
کنند و از مسئوالن می خواهند ورود 

و حمایت کنند.
ــی تــوانــد   تــیــم فــوتــســال »کــیــمــیــا« م
کشیدن  رخ  به  بــرای  خوبی  نماینده 
نام »خراسان شمالی« در میادین ملی 

ورزشی باشد. 
مسئوالن  منتظرند  ها  کیمیایی  حاال 
این بالتکلیفی آن  از  و  بردارند  قدمی 

ها را خارج کنند.

I وضعیت بغرنج مالی
کیمیای  فــوتــســال  تــیــم  ســرپــرســت 
تیم  اعــزام  امسال  وضعیت  اسفراین 
مالی  حــامــی  نــداشــتــن  خــاطــر  بــه  را 
بغرنج می داند و با اشاره به مشکالت 
در  جلسه  یک  گوید:  می  تیم  فراروی 

استان با رئیس هیئت فوتبال خراسان 
مــورد  در  وی  بــا  و  داشــتــیــم  شمالی 
حتی  و  صحبت  تیم  وضعیت  آخرین 
ابراز کردیم می توانیم با اسپانسری از 
مرکز استان با نام »بجنورد« به میدان 

رقابت برویم.
برگزاری  به  ــاره  اش با  خانی«  ــرا  »زه
قول  از  اسفراین  در  دیگر  نشستی 
گوید؛  می  سخن  تیم  برای  مسئوالن 
ــه عــقــیــده او  ــه شــایــد ب قـــول هــایــی ک
کند  نمی  دوا  را  تیم  عمیق  دردهــای 
زمان  اختصاص  از  فراتر  تیم  این  زیرا 
سالن برای تمرین که مسئله کوچکی 
است، به منظور برپایی اردو به اسکان 
غیر  بازیکنان  ــرای  ب استراحتگاه  و 

بومی و تغذیه نیاز دارد.
اعضای  تاکنون  کند:  می  تصریح  وی 

تیم دور هم جمع نشده اند و بالتکلیف 
در  تیم  دایمی  مشکل  حل  هستیم، 
گرو یک حامی مالی همیشگی است.

I  احتمال حضور نیافتن در
مسابقات

از  هم  اسفراین  کیمیای  تیم  مربی 
ورزش  اداره  رئیس  با  مشترک  جلسه 
هیئت  مسئوالن  و  اسفراین  جوانان  و 
فــوتــبــال اســتــان سخن مــی گــویــد و 
ترین  مهم  را  مالی  حامی  نداشتن 
اضافه  و  داند  می  تیم  فراروی  چالش 
به  ورودی  هزینه  بناست  کند:  می 
اســتــان  هیئت  را  ــک  ی دســتــه  لــیــگ 
مساعدت کند و هیئت شهرستان هم 
3 جلسه رایگان در هفته، سالن برای 
بــرای  و  دهــد  اختصاص  تیم  تمرین 

خوابگاه هم مساعدت کنند.
سنگین  هزینه  از  حــاتــمــی«  »زهـــرا 
تغذیه  و  اسکان  آمــد،  و  رفــت  اعـــزام، 
هم  لیگ  های  رقابت  در  حضور  برای 
می  تصریح  و  آورد  می  میان  به  سخن 
کند: این هزینه ها پای تیم و استان ما 
از لحاظ ورود حامی مالی به ورزش و 

حمایت از آن ضعیف است.
می  سخن  میزبانی  به  تمایل  از  وی 
گوید و می افزاید: با وجود این تمایل، 
باید بگویم امسال هنوز این تیم شکل 
در  که  ایــن  احتمال  و  اســت  نگرفته 
از  دور  نکنیم  پیدا  حضور  مسابقات 
انتظار نیست و ممکن است تیم بانوان 
استان  حق  که  سطح  این  در  هم  آن 

است، منحل شود.

I درخواست از فرماندار
»مهدی حسینی« که پیشتر سکاندار 
بود و دغدغه  هیئت فوتبال اسفراین 
دارد  را  »کیمیا«  بانوان  فوتسال  تیم 
برای  مساعد  های  قول  به  اشــاره  با 
اختصاص  و  ورودی  هزینه  تامین 
حمایت  و  توجه  ــرورت  ض از  سالن، 
بانوان  بــاالیــی  سطح  در  کــه  تیم  از 
را  خراسان  های  استان  فوتسالیست 
نمایندگی  کشور  یک  دسته  لیگ  در 
می کند، حرف می زند و می افزاید: 
کرده  رها  را  تیم  قبلی  مالی  حامی 

نداریم. مالی  حامی  اکنون  و  است 
وی از پنج سالی می گوید که »کیمیا« 
از  و  جنگید  رقابت  میدان  در  جانانه 
شهرداری و صنایع می خواهد از تیم 
پیگیر  که  فرماندار  از  و  کنند  حمایت 
را  شهرستان  توسعه  دغدغه  و  است 
را اختصاص  دارد، می خواهد زمانی 
نــیــازهــای تیم  و  ــا مــشــکــالت  ت دهـــد 
را  »کیمیا«  یک  دسته  لیگ  فوتسال 
مصلحت  صــورت  در  و  کنند  بررسی 
دستورهایی  تیم  مشکالت  حل  برای 

دهد.

I یک تصمیم
خراسان  فوتبال  هیئت  رئیس  نایب 
پرداخت  برای  تصمیم  از  هم  شمالی 
در  حضور  برای  »کیمیا«  تیم  ورودی 
لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور 
این هیئت سخن می گوید و  از سوی 
قصد  تیم  اگر  شد  بنا  کند:  می  اضافه 
و  کند  احصا  را  شرایط  دارد  میزبانی 
از  رایزنی  لــزوم  صــورت  در  و  بسنجد 

سوی هیئت استان انجام شود.
ــه بــرنــامــه کمک  »مــریــم ســهــرابــی« ب
فوتبال  هیئت  و  ــان  ــوان ج و  ورزش 
اسفراین به »کیمیا« اشاره می کند که 

بناست در دستور کار قرار گیرد.

I پشتوانه برای میزبانی
و  ورزش  اداره  رئیس  بهمنیار«  »مهدی 
جوانان اسفراین به تامین هزینه ورودی 
از سوی هیئت استان و اختصاص سالن 
ورزشی برای تمرین و در صورت میزبانی 

سوی  از  مسابقات  ــزاری  ــرگ ب
ــه عــنــوان  شــهــرســتــان ب

ــن تیم  ــه ایـ کــمــک ب
اشاره و اظهار می 

تیم  چون  کند: 
شخصی است 
را  ــور  امـ بقیه 
خــودش  باید 
کند  پیگیری 
اما پشتوانه تیم 

میزبانی  ــرای  بـ
خواهیم بود.

بالتکلیفی نماینده استان در لیگ دسته یک فوتسال بانوان کشور

 »کیمیا« در دوراهی 

ماندن یا رفتن

امسال هنوز 
این تیم شکل 

نگرفته است و 
احتمال این که 

در مسابقات 
حضور پیدا 

نکنیم دور از 
انتظار نیست

      کوتاه از ورزش 

*تیم والیبال ۴ نفره دختران استان به مسابقات منطقه 5 کشور به میزبانی قائن اعزام شد و 
با کسب مقام اول به جشنواره ملی والیبال کشور راه یافت.

بانوان در باشگاه »پل«  * همایش کمیته های ورزش همگانی به مناسبت هفته وحدت ویژه 
جاجرم در رشته های آمادگی جسمانی، ایروبیک، پیالتس، تی آر ایکس و یوگا فردا برگزار 

می شود.
*هفته پایانی دور گروهی لیگ برتر کشتی آزاد چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری برگزار می 
نیمه نهایی مشخص خواهند  به مرحله  تیم های صعود کننده  این مسابقات  پایان  و در  شود 
با  تهران  تیر  هفت  شهدای  سالن  در  آبان   22 الف  گروه  در  شمالی  خراسان  اترک  تیم  شد. 

آسانسور و پله برقی تهران دیدار می کند.
*نتایج مسابقات تنیس روی میز دانش آموزان متوسطه اول شیروان )آقایان( مشخص شد. 5 تیم با 
20 بازیکن 19 آبان  در سالن آزادی این شهرستان به مصاف هم رفتند و در بخش تیمی دبیرستان 

شهید بهشتی اول شد و در بخش انفرادی »امیر رضا باقرپور« در جایگاه نخست ایستاد.
آزاد  جات  دسته  و  ها  باشگاه  قهرمانی  میدانی  و  دو  مسابقات  دوره  نهمین  پایانی  *مرحله 
مهر   19 استادیوم  در  آبان   23 بانوان  و  آبان   22 مردان  مسابقات  شود.  می  برگزار  استان 

برگزار خواهد شد.
نظر  زیر  استان  کوراش  تیم  شود.  می  تیم  صاحب  کوراش  برتر  لیگ  در  شمالی  *خراسان 
مجموعه فرهنگی و ورزشی اترک خراسان شمالی فعالیت خواهد کرد و مسابقات لیگ برتر 

کوراش از دی امسال آغاز خواهد شد.

داور بجنوردی در راه روسیه
روسیه  به  آموزشی  دوره  گذراندن  برای  استان  تکواندوی  داور  بانوی 
شاخص  داور  یوسفی«  »مریم  ما،  خبرنگار  گزارش  به  کرد.  خواهد  سفر 
تکواندوی استان پس از درخشش به روسیه اعزام می شود. این دوره  از 

19 تا 26 آذر در روسیه برگزار می شود.

دوره مربیگری فوتبال 
فوتبال  مربیگری  برگزاری کالس  برنامه  از  اسفراین  فوتبال  هیئت  دبیر 
درجه C در این شهرستان خبر داد. به گفته »رضا حسن پور«، این دوره 
آموزشی از سوی کمیته آموزش هیئت داوران برگزار می شود و آخرین 

مهلت ثبت نام برای حضور در آن بیست و نهم ماه جاری است.

قایقرانان به آب زدند
معاون اداره ورزش و جوانان اسفراین از برگزاری رقابت های قایقرانی 
با حضور بانوان ورزشکار در این شهرستان در دریاچه بوستان ملت خبر 
داد. به گفته »زهرا مالیی«، در این رقابت ها »آیدا کاظمی« جایگاه نخست 
شدند. سوم  و  دوم  بزرگی«  »یگانه  و  ناصری«  »الینا  و  کرد  تصاحب  را 
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اگر کبد چرب دارید، بخوانید
آن  درگیر  ــادی  زی ــراد  اف و  اســت  شایعی  بیماری  چــرب  کبد  علوی- 
از  غذا  با  همراه  سرد  های  نوشیدنی  و  چرب  غذاهای  خوردن  هستند. 
فست  زیاد  مصرف  هستند.  چرب  کبد  کننده  ایجاد  عوامل  ترین  مهم 
عوامل  دیگر  از  ورزشــی  فعالیت  نداشتن  و  دخانیات  استعمال  فــود، 
درمان  برای  سنتی  طب  پزشک  یک  هستند.  چرب  کبد  کننده  ایجاد 
کبد چرب راهکارهایی را پیشنهاد می کند و می گوید: ابتدا بیمار باید 
سبک زندگی خود را اصالح کند و تغذیه منظم و 3 وعده غذایی در روز 
آب  مثل  جات  سردی  خوردن  از  غذا  با  همراه  همچنین  باشد،  داشته 
سرد، ماست، دوغ و ترشی جات خودداری کند. دکتر »سیده سیمین 
از خوردن غذاهای لزج مثل کله  باید  بیمار  ادامه می دهد:  نثار«  جان 

پاچه، ماکارونی، آش رشته و الزانیا بپرهیزد. وی با بیان این که 
بیمار باید زمان خواب و بیداری منظمی داشته باشد، متذکر 

افزایش  و  تعریق  به  پیاده روی که  و  می شود: فعالیت بدنی 
باشد.  بیمار  روزانــه  برنامه  در  باید  شود  منجر  قلب  ضربان 
را  عسل  و  آب  ترکیب  بیمار  است  بهتر  کند:  می  توصیه  وی 
2 ساعت بعد از هر وعده غذایی در برنامه خود داشته باشد 

نشود.  غافل  مویز  و  انجیر  فندق،  بــادام،  پسته،  خوردن  از  و 
همچنین در صورت داشتن اضافه وزن با رژیم مناسب و 

تحت نظر پزشک، وزن خود را کاهش دهد.

 جلوگیری از کپک زدن نان
 و میوه در یخچال

می  نگهداری  یخچال  در  که  مختلفی  غذایی  مواد  اجتماعی-  گروه 
شوند اگر به موقع استفاده نشوند و تاریخ مصرف آن ها بگذرد کپک می 
زنند و این کپک به راحتی به همه جای یخچال سرایت می کند. کپک 
به سرعت در بافت نان نفوذ می کند و اگر تعدادی نان روی هم چیده 
آلوده و غیر قابل مصرف می کند. پس برای  شده باشد، همه آن ها را 
این که کپک، نان های شما را از بین نبرد آن ها را در پارچه های سفید 
و تمیز که بهتر از کیسه های پالستیکی است و باعث جذب رطوبت نان 
می شود، قرار دهید و پس از آن یخچال را با جوش شیرین ضد عفونی 

کنید.
یخچال  در  زدنی  کپک  غذایی  مواد  جدول  درصــدر  میوه  نان،  از  بعد 
است  دردسرساز  واقعًا  یخچال  درون  ها  میوه  زدن  هاست. کپک  خانه 
چون جمع کردن الشه های شل شده آن ها از جامیوه ای همراه با بوی 
زدن  کپک  از  پیشگیری  برای  است.  آزاردهنده  دارند،  که  نامطبوعی 

میوه ها آن ها را درون دستمال نخی مرطوب نگه دارید.

  الو پزشک 

  نکات خانه داری 

علوی

ها،  نزدیکی  همین  نرویم،  دوری  جای   
یک شنبه در ابتدای خیابان صمدیه لباف 
بجنورد، ساعت 12:10 است که ناگهان 
راننده یک خودرو پایش را روی ترمز می 
گذارد و پیاده می شود و به سمت راننده 
خودرو  جوان  راننده  آید،  می  سری  پشت 
برگه  یــک  روی  چیزی  نوشتن  حــال  در 
گوید:  می  او  به  میانسال  راننده  که  است 
»پــســرجــان، چــرا داری شــمــاره پــالک را 
به  اعتنا  بی  جــوان  راننده  نویسی؟«  می 
این حرف به کار خود ادامه می دهد و از 
برخی  زنگ  شــود،  می  پیاده  خودرویش 
والدین  از  بعضی  و  است  خورده  مدارس 
دســت در دســت کــودکــان شــان در حال 
دیــدن  بــا  هستند،  مــحــدوده  آن  از  عبور 
فاصله  ها  راننده  آن  از  صحنه کمی  این 
اند  دیده  خیابان  در  بارها  زیرا  گیرند  می 
و  کوچک  چند  هر  تصادفی  دنبال  به  که 
می  گالویز  هم  با  ها  راننده  اهمیت  بی 
شوند اما این بار دقایق زیادی طول نمی 
کشد که بدون درگیری فیزیکی و فقط با 
به مسیر خود  خشونت کالمی، رانندگان 
هایی  نشان  و  خط  البته  دهند  می  ادامه 

هم می کشند.

I خشونت راننده
های  تقاطع  از  یکی  در  دیگر  ای  حادثه 
از  یکی  که  بــود  آمــده  پیش  تاسیس  تــازه 
شهروندان درباره آن می گوید: چند وقت 
از  یکی  سر  خانمی  راننده  که  بود  پیش 
تقاطع ها ترمز گرفت و راه راننده کناری 
کنار  از  راننده  که  زمانی  شد،  مسدود 
خانم  و  کرد  فحاشی  کرد،  عبور  خانم 
اما  برآمد  جبران  درصــدد  ناسزایی  با 
خودرو  از  دوستش  و  جوان  راننده 
فرصت  یک  در  و  شدند  پیاده 
ــودرو  خ شیشه  کــه  مناسب 
به  سیلی  چند  بــود،  پایین 

صورت راننده خانم نواخت و همه در بهت 
و حیرت فقط تماشاگر این ماجرا بودند!

روز  طی  رانندگی  در  ها  صحنه  ایــن  از 
اند  دیده  بارها  همکاران  و  آید  می  پیش 
که متاسفانه بیشتر این خشونت ها توسط 

متخلفان رخ می دهد.

I تکرار حرکات شخصیت کارتونی
است  کارتونی  تماشای  حال  در  کــودک 
چنان  او  شود.  می  پخش  تلویزیون  از  که 
هم  را  مــادرش  صدای  که  فرورفته  آن  در 

نمی شنود.
و  خیزد  برمی  جایش  از  بعد  دقیقه   10  
را  خشونت  و  کاری  کتک  حرکات  همان 
خود  محبوب  کارتونی  شخصیت  از  که 

دیده بود، تکرار می کند.

I استرس، فشار و خشونت
با 50  این روزهای همه ما خیلی  زندگی 
با  روز  طول  در  و  دارد  تفاوت  پیش  ســال 
استرس ها و فشــارهایی زندگی می کنیم 
آیا  اما  نیســت  ها  آن  از  گریزی  گاهی  که 
اختیار  از  خارج  خشــونت  همه  این  دیدن 

ماســت؟
آن چه در روزهای اخیر در فضای مجازی 
اعالم شده این است که میزان خشونت در 
جامعه و برخی استان ها باالتر رفته است 
بزرگ  و  کوچک  مرد،  زن،  خشونت  این  و 

نمی شناسد.

I آسیب به خود
ذکــر  را  ــش  ــام ن کــه  ــاس  ــن ش روان  یــک 
ــداوم  م دیـــدن  دارد:  عقیده  نمی کند، 
تقویت  منزله  به  بار،  خشونت  های  صحنه 
می  نظر  به  و  شــود  می  محســوب  رفتار 
می  آسیب  خــودش  به  شخص  خود  رسد 
کنیم  فکــر  که  غلطی است  تصور  رساند. 
هیچ  کنند.  می  عــادت  رفتارها  به  ها  آدم 
غم  و  خشــن  های  صحنه  دیدن  به  فردی 
های  آسیب  بلکه  کند  نمی  عــادت  انگیز 
زیادی را متحمل می شود. ابتدایی ترین 
که  اســت  ایــن  ها  صحنه  ایــن  ــدن  دی اثــر 

برابر  در  ناامنی  شــدید  حس  دچــار  فرد 
اطرافیان و زندگی خود می شــود، شــاید 

خودش را در همان حالت تصور می کند.
درمانگر  روان  و  مشاور  یک  بــاره  این  در 
شرایط  در  وقــتــی  کــنــد:  اظــهــارمــی  هــم 
مثل  گیریم  می  قــرار  استانداردها  افــت 
بینی  پیش  قابل  غیر  گــرانــی،  افــزایــش 
شدن رویدادها و فقدان تکریم شهروندی، 
قبل  هــای  ســال  بــه  نسبت  ــردم  م انتظار 
آن  خشونت  و  پرخاشگری  زمینه  و  کمتر 
ادامه  جعفری«  »زیبا  شود.  می  فراهم  ها 
می دهد: ممکن است افراد با پایین بودن 
اتفاق،  ترین  کوچک  با  شان  تحمل  سطح 

نسبت به یکدیگر خشونت نشان دهند.
به گفته وی اول محرک ها، عوامل درونی 
و فشارهای روحی و دوم عوامل و محرک 
های بیرونی مانند بحران های اقتصادی، 
بروز  باعث  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 

خشونت می شود.
وی خاطرنشان می کند: عوامل و محرک 
ابتالی  و  ها  بیماری  بیشتر  درونی،  های 
بر  در  را  روانــی  اختالالت  برخی  به  افــراد 
نمی  ــراد  اف عمده  متأسفانه  و  گیرد  می 
یا  بیماری  یک  دچار  که  بپذیرند  خواهند 
اختالل روانی هستند و باید درمان شوند.
وی اظهارمی کند: واقعیت دیگر آن است 
شده  حوصله  کم  شدت  به  ما  جامعه  که 
اتفاقی،  یا  تلنگر  ترین  کوچک  با  افــراد  و 
طرفی  از  و  روند  می  در  کوره  از  شدت  به 
چون شیوه های کنترل خشم را از دوران 
مدرسه به کودکان مان آموزش نداده ایم، 
آرام  فردی  از  سرعت  به  که  است  طبیعی 
و  شوند  تبدیل  خشن  انسانی  به  عادی  و 
افراد  میان  نزاع  و  درگیری  به  امر  همین 

منتهی می شود. 
در  ــاده  س زدن  بــوق  یک  مثال  عنوان  به 
نفر  دو  برخورد  و  درگیری  باعث  مواردی 
به  منتهی  گاهی  و  تنه  به  تنه  صــورت  به 

منازعات آن چنانی می شود.

وی تاکید می کند: عوامل و محرک های 
بیرونی نقش به سزایی در افزایش میزان 
این  از  برخی  دارد.  جامعه  در  خشونت 
دیگر  برخی  اقتصادی،  شرایط  به  عوامل 
می  مربوط  سیاسی  و  فرهنگی  شرایط  به 

شود.
پدیده  مثال  عــنــوان  بــه  افــزایــد:  مــی  وی 
از روستاها به شهرها و اختالف  مهاجرت 
های  طیف  مــیــان  فرهنگی  و  طبقاتی 
مختلفی که با خرده فرهنگ های متفاوت 
دارند  سکونت  شهر  یک  در  هم  کنار  در 
عامل مهمی برای افزایش میزان خشونت 
در جامعه است و همین امر باعث می شود 
مثاًل در یک آپارتمان به واسطه اختالفات 
فرهنگی دو یا چند همسایه، انواع و اقسام 

خشونت در روابط آن ها دیده شود.
 این مشاور بیان می کند: فقر و بیکاری 
به  تأثیر  تردید  بی  اقتصادی  عوامل  و 
دارد  خشونت  میزان  افزایش  در  سزایی 
بحران  بین  که  است  واقعیت  یک  این  و 
های اقتصادی و افزایش بعضی از گونه 
وجــود  ارتــبــاط  خشن،  تبهکاری  ــای  ه

دارد.
وی با بیان این که نباید از نظر دور داشت 
با  معکوسی  رابطه  شادمانی  افزایش  که 
هر  افزاید:  می  دارد،  جامعه  در  خشونت 
آن  تبع  به  باشد  شادتر  جامعه،  که  مقدار 
کند.  مــی  پیدا  کاهش  خشونت  مــیــزان 
می  خشونت  ساز  زمینه  را  »ازدحــام«  وی 
دانـــد و مــی گــویــد: ازدحــام زمــیــنــه هــای 
مثاًل  می کند  بیشتر  را  اجتماعی  مسائل 
زمینه  مــتــرو،  در  تــراکــم  ــر  پ ســاعــات  در 
اصطالح  به  چون  می شود  بیشتر  پرخاش 
را  زمینه  و  است  بار«  »اضافه  دچار  ذهن 

»تهدیدآمیز« می بیند.
مــیــزان  ــش  ــاه ک ــرای  ــ ب وی،  عــقــیــده  ــه  ب
حل  راه  دنبال  به  باید  جامعه  در  خشونت 
واال  بــود  خشونت  ــروز  ب هــای  زمینه  و  ها 

قانون به تنهایی  بازدارنده نیست.

 خشم ات را فرو بخور
شیر یک لیتر، تخم مرغ یک عدد، آرد یک لیوان، شکر یک 

لیوان، پودر کاکائو  2 قاشق غذاخوری، شکالت تلخ یک 
پاکت )80تا 100گرم(، کره مارگارین  100 گرم و آب 

سرد یک لیوان.

علوی- خوانندگان عزیز روزنامه خراسان شمالی می توانند 
سواالت حقوقی خود را طی تماس با دفتر روزنامه مطرح 
کنند تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم. در این 

شماره »نبی ا... داوری« وکیل پایه یک دادگستری به سوال 
یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.

دسر سوپانگل
یک  در  را  کاکائو  پودر  و  شکر  آرد،  مرغ،  تخم  شیر،  ابتدا  طرز تهیه  
قابلمه می ریزیم و هم می زنیم و روی گاز می گذاریم. مدام مواد را هم 

می زنیم تا دسر قوام پیدا کند.
شکالت  و  داریم  برمی  گاز  روی  از  را  آن  کرد  پیدا  قوام  که  این  از  پس   
تلخ  و کره را به دسر داغ اضافه می کنیم و هم می زنیم تا آب شود. صبر 

می کنیم دسر ولرم شود.
دسر  به  را  سرد  آب  آخر  و  در  دهیم  می  قرار  فریزر  در  را  آب  لیوان  یک 
اضافه می کنیم و با همزن برقی 5 دقیقه هم می زنیم. بعد در کاسه یا 
دسترس  در  چه  هر  یا  پسته  ها  آن  روی  و   ریزیم  می  پذیرایی  های  جام 

داریم، می پاشیم و در یخچال می گذاریم.

حضانت
آیا والدین می توانند توافق کنند که حضانت فرزندان اعم 

از دختر یا پسر تا زمان رسیدن به سن رشد، برعهده مادر 
باشد؟

با توجه به این که حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان و طبق 
ماده 11۶۸ قانون مدنی هر یک از والدین می تواند، حق حضانت خود 
با توافق به دیگری واگذار کند و این قرارداد که نوعی عقد محسوب  را 

می شود، وفق ماده 10 قانون مدنی الزم الوفاست. 
است،  مادر  با  حضانت  اولویت  که  قانونی  مقررات  به  توجه  با  بنابراین 
ممکن است، حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا 7 سال یا بعد از آن تا 

زمان رسیدن به سن رشد طبق توافق برعهده مادر گذاشته شود.

 مشاوره حقوقی 

 آشپزی 

مواد الزم



سید مصطفی نجفیان

روستای  در  موسی)ع(  بن  حمزة  امــامــزاده  بارگاه   
دهنه شیرین از توابع بخش بام و صفی آباد واقع شده 

است.
ای  تپه  دامنه  در  موسی)ع(  بن  حمزة  امامزاده  بقعه 
با شیب مالیم قرار گرفته و طرح کلی پالن بنا مربع 
شکل است که به وسیله سه کنج در گوشه ها فضای 
شده  فراهم  آن  فراز  بر  گنبد  استقرار  برای  مناسبی 
است و در ضلع جنوبی بنا ایوان کاشی کاری شده ای 
وجود دارد. فضای داخلی مقبره با نقوش بسیار زیبا، 
گل و بوته و کتیبه ای از آیات قرآن مزین شده و بیشتر 
نقوش و کتیبه ها متعلق به دوران قاجار است. قدمت 
 5151 شماره  با  و  صفویه  دوره  به  مربوط  بنا  این 
و  توسعه  است.  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در 
عمران بارگاه این امامزاده به واسطه ثبت در آثار ملی 
با چالش هایی مواجه است که موجب دغدغه زائران 

و اهالی این منطقه شده است.
و  ــاف  اوق و  فرهنگی  میراث  میان  دیدگاه  اختالف 
تا  ایم  کرده  پیگیری  ای  رسانه  قلم  با  را  خیریه  امور 
ضمن صیانت و حراست از میراث ملی منتج به ارائه 
راهکاری برای توسعه و عمران در گام نخست در این 
شود  میراثی  شاخص  متبرکه  بقاع  دیگر  و  امامزاده 
گردشگری  تقویت  برای  ای  مقدمه  گام،  دیگر  در  و 

مذهبی یا زیارتی باشد.
»علی محمد ابراهیمی« از زائران این آستان مقدس 
با اشاره به این که ساالنه 10، 12 بار مراسم باشکوه 
سایه،  گوید:  می  شود،  می  برگزار  امامزاده  این  در 
رواق و شبستانی در این امامزاده وجود ندارد که می 
طلبد میراث فرهنگی کمک و شرایط را برای جذب 

زائر و گردشگر تسهیل کند.
»رقیه رحیمی« هم دیگر زائر این آستان مقدس است 
زند  می  مقدس  آستان  این  کمبودهای  به  گریزی  و 
ندارد  استراحت  برای  جایی  امامزاده  گوید:  می  و 
یک  در  امسال  است،  رسیدگی  و  توجه  نیازمند  که 
رو  به  رو  جدی  مشکل  با  باران  بارش  پی  در  مراسم 

شدیم.
»عباسی« دیگر زائر امامزاده از روستای قنبرباغی، با 
اشاره به این که بارگاه این امامزاده با وجود داشتن 
زائران زیاد، با مشکالت مختلفی مواجه است، خاطر 
از  بیش  ساالنه  مقدس  آستان  این  کند:  می  نشان 
رواق  و  استراحتگاه  شبستان،  که  دارد  زائر  هزار   8

ندارد.
ضروری  را  نذورات  و  امنا  هیئت  دفتر  یک  وجود  وی 
می داند و می گوید: میراث فرهنگی حق دارد حافظ 
ایجاد  بــرای  رود  می  انتظار  امــا  باشد  بنا  معماری 

را  شرایط  مقدس  آستان  جــوار ایــن  در  زیرساخت 
تسهیل کند که نیازمند همکاری است تا دست هیئت 

امنا برای کار توسعه و عمران باز باشد.
مقدس  آســتــان  امــنــای  هیئت  سرپرست  گفته  بــه 
امامزاده سید حمزة بن موسی )ع(، میراث فرهنگی 
خصوص  در  را  الزم  همکاری  که  است  سالی   3  ،2
نمی  مجوز  و  ندارد  بقعه  این  عمران  و  مرمت  توسعه، 
در  مقدس  آستان  ایــن  قانونی  لحاظ  به  ــرا  زی دهــد 
فهرست آثار ملی ثبت شده و مرمت و ساخت و ساز در 

بقاع نیازمند مجوز میراث فرهنگی است.
آن طور که حجت االسالم »خانی« گفته است میراث 
گیرد  می  سخت  عمران  و  توسعه  حوزه  در  فرهنگی 
و به این راحتی مجوز نمی دهد. آن ها شورای فنی 
دارند که از دید تخصصی خود نگاه می کنند اما باید 
پیوست  کارکردهای  و  مذهبی  و  فرهنگی  مسئله  به 
به  زیرا  کنند  توجه  رضویون  گردهمایی  جمله  از  آن 
معنای  به  باران  بارش  دلیل  به  امسال  نمونه،  عنوان 

واقعی کلمه در میزبانی از زائران به مشکل خوردند.
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  منویات  بر  تاکید  با  وی 
بهره  و  فرهنگی  های  قطب  به  متبرکه  بقاع  تبدیل 
معنوی  جذب  مراکز  عنوان  به  آنان  ظرفیت  از  گیری 
بدون  فرهنگی  قطب  به  تبدیل  آیا  کند:  می  اضافه 
اگر  ما  است؟  ممکن  زیرساخت  وجود  و  بسترسازی 
نتوانیم رواق و شبستانی ایجاد کنیم چطور می توانیم 

اهداف زیرساختی را پیگیری کنیم؟
با  مسجد  توسعه  خاطر  به   96 سال  از  وی،  گفته  به 
میراث فرهنگی اختالف نظر داریم و حتی با نظر آنان 
احداث رواق را آغاز کردیم اما پس از آن – بیش از 2 
سالی است - گفتند نظر ما در این طرح تامین نشده 
است و به واسطه طوالنی شدن اجرا، مردم و اهالی 
میراث  کند:  می  اظهار  هستند.وی  مند  گالیه  ما  از 
متبرکه  بقاع  به  شاید  و  باید  که  گونه  آن  فرهنگی 

گردشگری،  و  فرهنگی  هم  و  است  میراثی  هم  که 
رسیدگی نمی کند و باید گفت این امامزاده کارکرد 
گردشگری، مذهبی و تاریخی دارد و انتظار می رود 
به ما که در نقطه ای محروم و دورافتاده هستیم، توجه 
توزیع شود.به  تناسب  به  اعتبارات  باید  و  جدی شود 
گفته وی، میراث فرهنگی به عنوان متولی برنامه ای 
برای تقویت گردشگری مذهبی در این منطقه ندارد.
خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  باره،  این  در 
شمالی با اشاره به مشکالت موجود در بقاع متبرکه و 
اماکن مذهبی که بنای میراثی دارند، می گوید: یک 
امر طبیعی، عقالنی و منطقی است که میراث مان را 

حفظ کنیم.
به گفته حجت االسالم »آسوده«، نباید به دلیل حفظ 
میراث، کارها متوقف و قفل شود زیرا مردم می آیند 
تا از برکات معنوی بقاع متبرکه بهره مند شوند و باید 
دید چه راهکاری وجود دارد که هم میراث حفظ و هم 

مشکالت مردم حل شود.
وی یادآور می شود: در بسیاری از امامزادگان با بنای 
میراثی در استان های همجوار از جمله استان های 
شمالی می بینید که کارهای توسعه و عمران صورت 

گرفته است.
فرهنگی  میراث  کل  اداره  باید  کند:  می  وی تاکید 
آنان  نظر  و  دیدگاه  به  احترام  با  و  بنشینیم  بیاید، 
شکل  همان  به  شــود  نمی  بگیریم،  جــدی  تصمیم 
شبستان  ایجاد  بدون  زیرا  نکرد  کاری  و  ماند  منتظر 
باید گفت  برد،  را پیش  یا استراحتگاه نمی شود کار 
مردم  و  آستان  به  ظلم  حد،  این  در  امامزاده  ماندن 

است.
این  باید  فرهنگی  میراث  کل  اداره  وی،  گفته  به 
مسئله را از وزارتخانه خود پیگیری و مطالبه و با حفظ 
جوانب میراثی کمک کند مشکل اماکن متبرکه حل 
زمینه  در  باید  گوید:  می  او  که  طور  شود.آن  فصل  و 

گردشگری مذهبی و زیارتی کمک کنیم و همان طور 
بوم گردی ها توسعه یابند و تقویت شوند و از ظرفیت 
حــوزه  در  دارنـــد  میراثی  بنای  کــه  متبرکه  امــاکــن 

گردشگری و فضای معنوی موجودشان بهره گرفت.
میراث  مــعــاون  »مستوفیان«  خــصــوص،  همین  در 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی 
تاریخی  آثار  این که  به  با اشاره  صنایع دستی استان 
و  ضوابط  شوند  می  ثبت  ملی  ــار  آث فهرست  در  که 
مقرراتی دارند و اگر اقدامی می خواهد آن جا انجام 
شود به یک فرایندی نیاز دارد، اظهار می کند: حتی 
اگر خود میراث فرهنگی بخواهد مرمتی انجام دهد 
نیاز است طرح در شورای فنی مطرح و مصوب شود 
تاییدیه  باید  استان  فنی  شورای  در  تصویب  از  پس  و 
خاص  ویژگی  که  آثار  برخی  در  و  ملی  فنی  شــورای 
و  شود  گرفته  راهبردی  شورای  تاییدیه  دارند،  تری 

نیاز است آن جا مطرح شود و مصوبه بگیرد.
مرمتی  دارد  بنا  اگر  فرهنگی  میراث  وی،  گفته  به 
انجام دهد باید خودش هم اقدام کند و این فرایند را 
بگذارد و در صورت نیاز و البته موافقت احکام مرمت 

صادر شود.
و  دانشگاه  اســتــادان  را  فنی  شـــورای  اعــضــای  وی 
باید  کند:  می  تصریح  و  داند  می  حوزه  این  خبرگان 
ها  حساسیت  جهت  به  قطع  طور  به  و  تشکیل  جلسه 

احکام مرمت صادر شود.
وی با بیان این که یک کار خارج از چارچوب و بدون 
)ع(   موسی  بن  حمزة  سید  امامزاده  در  هماهنگی 
گنبد  در  اتفاقاتی  کند:  می  اظهار  است،  شده  انجام 
و  خــورده  َتــَرک  ها  کاشی  شده،  هزینه  کلی  افتاده، 
سازه گنبد دچار اشکال شده که البته مربوط به سال 

های گذشته است.
وی با تاکید بر این که اگر طرحی دارند و در راستای 
باشد  امــامــزاده  معماری  تقویت  و  کیفیت  ارتــقــای 
تصریح  کنیم،  حمایت  کاماًل  آن  از  ــم  داری آمادگی 
عرصه  وجود  جهت  به  رواق  و  توسعه  کند: بحث  می 
به رعایت  و حریم مصوب مغایرت دارد و همه مکلف 
آن هستند زیرا ابالغ وزارت خانه به استانداری و الزم 

االجراست.
در  دارنــد  اعتبار  اگر  بازهم  که  این  بر  تاکید  با  وی 
را  آن  باشد  هفته  این  احتمااًل  که  فنی  شورای  اولین 
با ذکر جزئیات بیاورند تا با احصای شرایط  در استان 
تایید و راهی تهران شود، خاطر نشان می کند: دلیل 
تاخیر، گذر سیکل اداری در میراث فرهنگی است و 
اعضای شورای فنی استادان دانشگاهی هستند که 
دلی می آیند و دستمزدی دریافت نمی کنند و الزم 
است تعداد پرونده ها به حد نصاب برسد تا این شورا 

در استان تشکیل شود.

توسعه یک امامزاده ، گرفتار پیچ و خم های اداری؛ زائران زیر تیغ گرما و سرما

توپ معطلی در زمین  میراث

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار در گفت و گوی اختصاصی مطرح کرد:

پیشگامی توزیع نیروی برق استان در خرید از صنایع اسفراین

فرماندار اسفراین از پیشگامی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در خرید از صنایع این  نجفیان-  
خراسان  استاندار  با  مکاتبه  و  اسفراین  فرمانداری  سوی  از  این  از  پیش  که  ای  مسئله  داد؛  خبر  شهرستان 
شمالی مبنی بر تاکید برحمایت دستگاه های خدمات رسان و اجرایی از صنایع استان و تولیدات آن پیگیری 
شده بود.بنا بر اظهارات »طاهر رستمی« که عصر روز گذشته در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما سخن 
می گفت؛ با سفارش شرکت توزیع نیروی برق به شرکت آذین فورج تولید تسمه ارت در مدار تولید قرار گرفت 
و تاکنون ۷50 میلیون تومان سفارش شرکت توزیع برق استان توسط این صنعت بخش خصوصی تولید و 
خصوصی  بخش  صنعت  این  توسط  بناست  که  شرکت  این  های  سفارش  کرد:  تاکید  است.وی  شده  تامین 
به شرکت های  تهاتر بدهی صنایع  تومان خواهد رسید.وی  به 2 میلیارد  پایان سال  تا  تولید شود  اسفراین 
خدمات رسان، رونق تولید و ایجاد فرصت شغلی را از مزیت های توجه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان 
در  اقدام  این  ترغیب  و  تشویق  برای  ای  رسانه  موج  ایجاد  و  دانست  استان  داخل  صنعتی  های  ظرفیت  به 

راستای تقویت صنایع و توسعه تولید استان را خواستار شد.

فرماندار در جلسه شورای آموزش و پرورش شیروان مطرح کرد:

لزوم شناسایی آسیب های اجتماعی
آسیب های اجتماعی باید شناسایی و راهبردهای آموزش و پرورش و نیازهای جامعه بررسی  عوض زاده- 
که  بود  مطلبی  این  دهد.  ارائه  راهکار  و  کند  تحلیل  پرورش  و  آموزش  ها  آسیب  این  حل  جهت  در  و  شود 
فرماندار شیروان در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان به آن اشاره کرد، جایی که به گفته وی، 
باید آسیب هایی مانند نزاع و مجادالت کالمی که در استان و شهرستان وضعیت خوبی ندارد شناسایی و 
بر  تاکید  با  مرآتی«  رضا  »امین  شود.  حل  مشکل  امکان  حد  تا  و  ارائه  راهکار  معلمان،  ظرفیت  از  استفاده  با 
این که آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود نیازمند بهره گیری از ظرفیت تشکل های غیر دولتی 
است، افزود: حضور دستگاه های دیگر و این تشکل ها در محیط مدرسه باید با رعایت چارچوب های قانونی 
باشد.وی با اشاره به برگزاری اردوی راهیان نور اضافه کرد: برای حضور دانش آموزان در این اردو از ظرفیت 
شد. خواهد  تامین  ما  طرف  از  داشت  وجود  کمبودی  که  صورتی  در  و  شود  گرفته  کمک  ها  دستگاه   همه 
اردوی  به  آموزان  اعزام دانش  اول  این که مرحله  بیان  با  و پرورش شیروان  آموزش  ابراهیمیان« مدیر  »علی 
راهیان نور از بیست و پنجم این ماه آغاز و تا 30 آبان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در هر مرحله  230 

دانش آموز به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام خواهند شد.

تلفن   ۱۰۰ مشترک شیروانی وصل شد

پیرو درج گزارشی در روزنامه خراسان شمالی مبنی بر 100 مشترک شیروانی همچنان بدون  حشمتی- 
تلفن و پیگیری چند باره این موضوع از طریق چاپ خبر، رئیس اداره مخابرات این شهرستان از وصل خطوط 
قطع شده خبر داد.به گفته »کاظم زاده«، با توجه به مشکالت موجود و قطعی های مکرر تلفن ثابت در خیابان 
همیشه  برای  این مشکل  مخابرات،  اداره  اقدامات  و  فرمانداری، شهرداری  همکاری  با  شیروان،   ساحلی 

برطرف و خط تلفن منازل منطقه مذکور وصل شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه خبر داد:

۱3 پرونده موقوفات در محاکم قضایی فاروج
میم پرور- از ابتدای امسال تاکنون در حوزه موقوفات شهرستان فاروج، 13 پرونده در محاکم قضایی تشکیل 
شده است. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فاروج با اعالم این خبر به خبرنگار ما اظهار کرد: از مجموع این 
پرونده ها 5 پرونده به نتیجه مطلوب رسیده و رأی صادر شده از سوی دستگاه قضا به نفع موقوفات شهرستان 
بوده است. به گفته »سعید علیپور صحرا«، 8 پرونده باقی مانده نیز در حال طی کردن مراحل قضایی است. 
وی افزود: از بین پرونده های به سرانجام رسیده، یک پرونده منجر به ابطال سند و چهار پرونده دیگر باعث 

محقق شدن درآمد احیا شده در زمین موقوفه شد.

۷ شهرستان ها          سه شنبه  ۲۱ آبان ۱39۸     ۱4 ربیع االول ۱44۱      شماره 3۱33

  اخبار 



ایرنا: رئیس جمهور با اعالم این که سال آینده 

می شود،  برداشته  ــران  ای تسلیحاتی  تحریم 
ادامه برجام  با  بدانند  ایران  گفت: مردم عزیز 
بــزرگ  ــدف بسیار  بــه یــک ه آیــنــده مــا  ــال  س

سیاسی،دفاعی و امنیتی دست می یابیم.
دوشنبه  روحــانــی«  »حسن  حــجــت االســالم 
ها  آن  به  خطاب  رفسنجان  مــردم  جمع  در 
اظهارکرد: در جامعه افکار و سالیق مختلف 
مثل  همه  که  نیست  طــور  ایــن  دارد،  وجــود 
را  ما  زودتر  راه  کدام  که  این  بیندیشیم،  هم 
و  بحث  مــورد  همیشه  رساند  می  مقصد  به 
اختالف است حتی در جمعیت ۱۰۰ نفری 
هم ممکن است اختالف وجود داشته باشد، 
طریق  به  و  کوچک  شهرهای  محالت،  در 
و  فکر  اختالف  میلیونی   ۸۰ کشور  در  اوال 
نظر  اختالف  ایــن  در  حــاال  دارد  وجــود  نظر 
افرادی تندرو و گروهی در سمت دیگر تندرو 
مشکالتی  با  را  ما  تندروها  معموال  و  هستند 
از  قبل  داد:  ادامه  کنند.روحانی  می  مواجه 
ایــران  طــرف  از  ســالح  خرید  ها  ســال  برجام 
از  سالح  خرید  و  ملل  سازمان  قطعنامه  طبق 
قطعنامه  و  توافق  این  طبق  بود،  ممنوع  ایران 
داریم،  نگه  را  برجام  اگر  آینده  سال   ۲۲۳۱
تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می شود و به 
راحتی می توانیم سالح خرید و فروش کنیم، 

این یکی از آثار مهم توافق است.
شرایط  امــروز  که  این  بیان  با  جمهور  رئیس 
بهتر  به هر زمانی  توان هسته ای نسبت  ما در 
است، افزود: ما در این سال ها تحقیقات خود 
را ادامه دادیم و تعداد سانتریفیوژهای کشور 
از ۵ به ۱۵ نوع رسیده است. ما توافق را حفظ 
و  داریــم  می  پاس  را  مــردم  حقوق  می کنیم،  

تسلیم فشار دشمن نمی شویم، این مسیر یک 
توان  همه  با  ما  گفت:  است.وی  تعامل  مسیر 
کنیم  می  ایستادگی  نظام  دشمنان  برابر  در 
برابر دستورات آن ها سر  و حاضر نیستیم در 
فرود بیاوریم. به ما اعتراض می کنند چرا آب 
آن ها  به  بخشیدیم؟  تحرک  را  اراک  سنگین 
تان  تعهدات  همه  به  شما  روزی  هر  گویم  می 
عمل کردید ما هم به همه تعهدات مان عمل 
می کنیم، نمی شود ما به تعهدات عمل کنیم 

و شما تماشاچی باشید.
سفید  کاخ  در  آقا  داد:  ادامــه  جمهور  رئیس 
مگر  ــت،  رف کــاله  مــا  ســر  بــرجــام  در  می گوید 
چه  این  نداشتید؟  حقوقدان  و  وزیــر  دولــت، 
سری است که هر لحظه کاله سر آن می رود؟ 
ما ۲ سال با شما گفت وگو کردیم، در نهایت به 
یک توافق رسیدیم حاال بعد از ۲ سال می آید و 
می گوید سر ما کاله رفته، در این توطئه جز۲ 
کشور هیچ کشوری حتی کشورهای همسایه 

و اروپایی شان از آن ها حمایت نکردند.
وی با بیان این که ما می دانیم مردم از لحاظ 
تامین مخارج زندگی خود در فشار قرار دارند 

و زندگی شان به ویژه کسانی که درآمد ثابت 
آینده  روزهــای  در  اما  گذرد  می  سخت  دارند 
اقتصادی  فشار  در  که  خانوارهایی  به  دولت 
افزود:  کند،  می  ارائه  حمایتی  طرح  هستند 
در کشور ایران حدود ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار 
زندگی  وضع  ها  آن  از  عده ای  و  وجود  خانوار 
هستند  فشار  دچار  اکثریت  و  دارند  مناسبی 
به آن ها کمک شود. در کشور  از راهی  باید  و 
خوب  شان  زندگی  وضع  خانوار  میلیون   ۷ ما 
است و ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت و 
از  کمکی  آینده  ماه  از  امیدوارم  دارند،  کمک 
سوی دولت به این ۱۸ میلیون خانوار در این 

طرح شود.
مهم  طــرح  ایــن  ــرد:  ک تصریح  جمهور  رئیس 
و  روزهـــا  در  کــه  اســت   ۹۸ ســال  در  دولـــت 
اعالم  مردم  به  آن  مشخصات  آینده  هفته های 
برای  دولت  قدم  یک  عنوان  به  و  شد  خواهد 
از مردم در زندگی روزمره آن هاست  حمایت 
تا بتوانیم از این تحریم و مشکالت عبور کنیم 
و راه بزرگان و شهیدان را ادامه دهیم که راه 

نجات کشور است.

ستاد انتخابات کشور افتتاح شد
کشور،  وزیر  حضور  با  کشور  انتخابات  ستاد  ایرنا:   

هیئت  اعضای  انتخابات،  ستاد  اعضای  و  رئیس 
مرکزی نظارت بر انتخابات و اعضای هیئت مرکزی 

بازرسی انتخابات در وزارت کشور افتتاح شد.

»استانی شدن« از طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
حذف شد

تسنیم: اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی 

طرح  بررسی  وضعیت  آخرین  دربــاره  اسالمی  ــورای  ش مجلس 
اصالح قانون انتخابات مجلس در این کمیسیون گفت: طی جلسه 
این  در  مجلس  انتخابات  شدن  استانی  حذف  مخالفان  با  که  ای 
طرح داشتیم قرار شد این بخش حذف و بقیه طرح به صحن علنی 

مجلس ارجاع داده شود.

سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان در مجلس 
شورای اسالمی مستقر شد

دوشنبه،  نمایندگان  های  دارایی  و  اموال  ثبت  سامانه  ملت:  خانه 

۲۰ آبان با حضور سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از نمایندگان در ستاد قوه قضاییه که در مجلس مستقر 
شده است، راه اندازی شد و برخی نمایندگان اقدام به دریافت کد 

ثنا کردند.

نامه دیوان محاسبات به دولت درباره ارز 4200 
تومانی

تسنیم: دادستان دیوان محاسبات در نامه ای به دولت اعالم کرد: 

تعادلی  قیمت  از  کمتر  دالر،  هر  برای  تومان   ۴۲۰۰ نرخ  تعیین 
بازار محسوب می شود و عماًل موجبات حراج منابع ارزی را فراهم 

می کند.

از گوشه و کنار 

ششمین سهمیه المپیکی تیراندازی نصیب »فروغی« 
شد

تیراندازی  ملی  تیم  نماینده  فروغی«  »جواد  ایرنا:   

ایران در رشته تپانچه بادی با راهیابی به فینال این 
ماده در پیکارهای قهرمانی آسیا در قطر، ششمین 

سهمیه المپیکی این رشته را گرفت.

شاخص بورس 1148 واحد رشد کرد

ایرنا: شاخص کل در بازار بورس دوشنبه هزار و ۱۴۸ واحد رشد کرد و 

در نهایت به رقم ۳۰۳ هزار و ۹۴۳ واحد رسید.

اجرای نظام قدیم )۳+1( تا مهر ۹۹ تمدید شد

ایسنا: معاون آموزشی، برنامه ریزی و مقررات دفتر آموزش متوسطه 

نظری گفت: ماده واحده تمدید اجرای نظام آموزشی قدیم )۳+۱(، 
تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در بیست و سومین جلسه کمیسیون 
آبان،  دوازدهــم  در  و  تصویب  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  معین 

جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور ابالغ شد.

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

روی خط سیاست  رئیس جمهور خبر داد:

 طرح دولت برای کمک 
به 18 میلیون خانوار

سخنرانی در یزد، سوال در بجنورد

دکتر روحانی رئیس جمهور، یک شنبه در دومین سفر استانی خود به یزد، در میدان امیر چخماق در 
حضور شهروندان یزدی سخنرانی کرد درحالی که این اتفاق در تیر ۹۸ و در سفر به بجنورد رخ نداد به 
این دلیل برخی سوال کرده بودند در حالی که قرار شده است از این پس رئیس جمهور در سفر دوم به 
استان ها در مراکز استان ها سخنرانی و دیدار مردمی نداشته باشند حاال چرا این مصوبه در یزد اجرا 

نشد؟

مشکل برخی روستاییان برای تأمین نان

روستاهای  برخی  می رسد.  گوش  به  نان  تأمین  برای  روستاییان  مختلف  گالیه های  که  است  روزی  چند 
بجنورد و شیروان این روزها از طریق رسانه های مختلف و البته فضای مجازی از تعطیلی نانوایی ها گالیه 

دارند و برای تأمین نان به مشکل خورده اند.
این روزها جشن و مراسم عروسی و مهمانی های مختلف در حال برگزاری و البته دغدغه اصلی اکثر افراد 
تأمین نان است.در این باره یکی از مسئوالن گفته است: دستورات الزم در این خصوص داده  شده و بررسی 

وضعیت نانوایی ها در حال انجام است.

کنسلی یک همایش بدون اطالع قبلی

طبق اعالم قبلی و اطالع رسانی در شهر و البته فضای مجازی قرار بود صبح جمعه توسط شهرداری بجنورد 
همایش دوچرخه سواری پدران و پسران برگزار شود اما یک باره این برنامه بدون اطالع قبلی کنسل شد و 
بسیاری از پدر و پسرانی که برای شرکت در این همایش به محل برگزاری آن رفته بودند دلسرد شدند و 

ناراحت به منزل خود بازگشتند.
کنسلی  بر  قرار  اگر  که  است  این  شهرداری  از  بجنوردی  همشهریان  و  شرکت کنندگان  از  بسیاری  سؤال   
ریزی  برنامه  خود  تعطیل  روز  برای  شرکت کنندگان  تا  شد  می  اطالع رسانی  قبل  شب  حداقل  بود  برنامه 

دیگری می کردند.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گوناگون 

رئیس قوه قضاییه: هیچ گونه حاشیه سازی نمی تواند روند مبارزه دستگاه 
قضایی با فساد را کند یا متوقف بکند

 ایرنا: رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ادامه قاطعانه و مصمم روند مبارزه با فساد گفت: 

یا  با فساد را کند  تواند روند مبارزه دستگاه قضایی  هیچ گونه حاشیه سازی نمی 
متوقف بکند و ما مصمم تر از گذشته، این مسیر را ادامه می دهیم. 

حجت االسالم »رئیسی« با بیان این که مسئله فساد برای همه رنج آور شده است، 
حاشیه  گونه  هیچ  و  کند  دنبال  را  روند  این  است  مصمم  قضا  دستگاه  کرد:  تاکید 
و روند کار  باز نخواهد داشت  با فساد  از مبارزه  و  را گرفتار نخواهد کرد  ما  سازی 
دستگاه قضایی را کند نخواهد کرد. ما مصمم تر از همیشه به صورت قاطع با فساد مبارزه می کنیم و مردم را 
در جریان اقدامات خود قرار خواهیم داد زیرا معتقدیم مشارکت و احساس مسئولیت مردم در این زمینه بسیار 

مهم است.

ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن از امروز آغاز می شود

  ایرنا: وزیر راه و شهرسازی گفت: نام نویسی مردم در سامانه اقدام ملی مسکن از 

آبان( در استان های اعالم شده، امکان پذیر است.محمد اسالمی در  امروز) ۲۱ 
حاشیه هفتمین کنفرانس ایستگاه  های راه آهن آینده در جمع خبرنگاران در زمینه 
نحوه ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن افزود: سامانه مزبور از شنبه این هفته در 
دسترس مردم قرار گرفته و به روی مردم ۱۰ استان کشور باز شده است تا شرایط 

ثبت نام را مطالعه کنند.

اظهارات »ربیعی« درباره طرح  حمایت اجتماعی و معیشتی

 ایرنا: سخنگوی دولت با بیان این که طرح حمایت اجتماعی و معیشتی با ضریب ۳.۲ درصد بخش اعظم دهک  های جامعه را در بر 

می گیرد، افزود: ۱۷ میلیون نفر از مردم از مزیت  های این طرح برخوردار می شوند.»علی ربیعی« دوشنبه در نشست خبری با رسانه 
 ها در روستای زلزله زده »ورنکش« شهرستان میانه در آذربایجان شرقی افزود: اجرای این طرح از چند ماه پیش پیگیری شده است و 
امیدواریم بتوانیم به طور هدفمند آن را اجرا کنیم. وی اظهار کرد: اجرای طرح حمایت اجتماعی و معیشتی، آثار تورمی نخواهد 
داشت یا آثار تورمی آن حداقل خواهد بود، اما اگر اجرا نشود آثار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه بیشتر خواهد شد. وی 
یادآوری کرد: این طرح در چند دوره قبلی که اجرا شده، در برخی موارد حتی آثار تورمی منفی داشته است.سخنگوی دولت ادامه داد: تعیین خانوارهای 

مشمول این طرح و چگونگی اجرای آن در وزارت تعاون با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود.
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