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فرماندار فاروج هشدار داد:

افزایش آمار ازدواج در سنین پایین

 گردهمایی علمای شیعه و سنی 
در مانه و سملقان

 جزئیات جدید
 از احداث پردیس سینمایی

بیمه دام سبک و سنگین اجباری شد

  حال و هوای اولین روز ثبت نام 
در طرح ملی مسکن

  نان در برخی 
روستاها کیمیا شد

نقاط  برخی  نانوایی های  مقابل  در  طوالنی  های  صف  ایجاد  و  نان  کمبود 
مند  گالیه  شرایط  این  به  نسبت  و  نگران  را  مردم  که  است  معضلی  روستایی، 
کرده است. حدود یک ماه است که مقابل نانوایی ها در برخی نقاط روستایی 
هستند.هر  ناراضی  وضعیت  این  از  مردم  و  شود  می  تشکیل  طویل  های  صف 

چند در ابتدا تصور می شد، با پایان یافتن فصل ...
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 تعیین تکلیف 2 آموزشگاه
 ۶ کالسه مسکن مهر در اسفراین 

در نشستی علمی بررسی شد

مال االجاره موقوفات
صفحه 7 صفحه 2

مسئوالن گویا نوش جان نکردند

تخلف در چای

کچه کچه

صفحه ۳

صفحات ۴ و ۵

صفحه ۷

گزارشی از ورودی های به هم ریخته شهر

آقای شهردار، مواظب چهره شیروان باشید

چهار برگ از خاطرات 
چهار مادر بزرگ



تسهیالت ارزان
برای دریافت تسهیالت ارزان روستایی در سامانه 
سال  یک  گذشت  با  اما  کــردم  نام  ثبت  نظر  مــورد 
با  و  است  نشده  پرداخت  من  به  تسهیالتی  هنوز 
وجود این که برای ارائه طرح بسیار هزینه کرده ام 

اما می گویند طرح من در اولویت نیست.
ترافیک دوشنبه بازار

واقعًا  بــازار  شنبه  پنج  و  دوشنبه  ترافیک  وضعیت 
اسفناک است. ترافیک افراد و خودروها، دوشنبه ها 
و پنج شنبه ها در انتهای خیابان تختی ایجاد و جای 

خالی سامان دهی آن به شدت احساس می شود.
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 گردهمایی علمای شیعه و سنی  نان در برخی روستاها کیمیا شد
در مانه و سملقان 

گردهمایی علمای شیعه و سنی خراسان شمالی، همزمان با هفته 
برگزار  سملقان  و  مانه  خرتوت  روستای  در  گذشته  روز  وحدت، 
گردهمایی  این  در  شمالی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده  شد. 
جهان  رفت  برون  راهکار  و  راهبرد  بهترین  دینی  وحدت  گفت: 
اسالم از بحران های کنونی است. آیت ا... »یعقوبی« با بیان این 
که وحدت و همبستگی ما تاکتیکی نیست بلکه راهبردی واقعی 
است، افزود: وحدتی که در انقالب اسالمی از آن سخن به میان 
می آید بهترین راهبرد و راهکار برون رفت دنیای اسالم از بحران 
با  اسالمی  نوین  تمدن  کرد:  اضافه  بجنورد  جمعه  امام  هاست. 
وحدت بین مسلمانان شکل می گیرد و نزاع در بین امت اسالمی 
موجب تضعیف قدرت آنان می شود. وی تصریح کرد: جامعه ای که 
وحدت داشته باشد شکست نمی خورد. حجت االسالم »مقری« 
استاد حوزه و دانشگاه و امام جمعه سابق نیشابور هم در این مراسم 
گفت: وحدت در جامعه اسالمی یکی از ملزومات است و تحقق آن 

باعث ایجاد تمدن نوین اسالمی خواهد شد.

در نشستی علمی بررسی شد

مال االجاره موقوفات 
به  گرفت.  قــرار  کارشناسی  بحث  مــورد  موقوفات  ــاره  االج مال 
موضوع  شمالی،  خراسان  خیریه  امــور  و  اوقــاف  کل  مدیر  گفته 
مال االجاره موقوفات از نظر فقهی و حقوقی مورد بحث و تبادل 
در  حاضران  مشروح،  صورت  به  و  گرفت  قرار  کارشناسان  نظر 
این نشست به بیان مبانی حقوقی و فقهی مسئله پرداختند که تا 
امروز چنین بحث علمی در این خصوص در استان انجام نشده و 
این اقدام برای اولین بار بود.حجت االسالم »آسوده« هدف از این 
نشست را رعایت مستاجران و اجرای نیات واقفان اعالم و تاکید 
کرد: هم مستاجران برای ما محترم و عزیزند و هم اجرای نیات 
این است  واقفان برای ما مهم و محترم است لذا اوقاف درصدد 
که از سویی حق مستاجران رعایت و از سوی دیگر نیات واقفان به 
صورت کامل اجرا شود تا مشکل شرعی ایجاد نشود. این مدیر کل، 
نتایج این نشست علمی، فقهی و حقوقی را مثبت ارزیابی کرد و 

گفت: نتایج ارزشمندی حاصل شد.

بررسی میثاق نامه سال 9۵ با 
حضور علمای شیعه و اهل سنت

رئیس  حضور  با  ای  جلسه  در   95 سال  نامه  میثاق  رحمانی- 
کل دادگستری استان، علمای شیعه و اهل سنت راز و جرگالن 
بررسی شد. حجت االسالم »جعفری« به تبیین مهم ترین آسیب  
های اجتماعی و فرهنگی در این میثاق نامه پرداخت و طبق نظر 
این مسئول مقرر شد زمان برگزاری جلسات از یک سال به شش 
ماه کاهش پیدا کند. بنا بر خواسته این مسئول در این نشست 
را طی  نقطه نظرات خود  صمیمی قرار شد، علمای اهل سنت 
اعالم  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  به  روز   10
کنند. بنا به گفته این مسئول،باید در خصوص زمین خواری با 

قاطعیت و بدون مالحظه اقدامات الزم و ضروری انجام شود.

شورای  ا جلسه  در  گرمه  فرماندار  حسنی«   »گل 
خدمات  هــای  دستگاه  گفت:  ــرورش  پ و  ــوزش  آم
رسان در برگزاری مانور زلزله در مدارس همکاری 
حوادث  با  مواجهه  در  دانش آموزان  آموزش  کنند، 
دستور  در  باید  و  است  مهم  زلزله  جمله  از  طبیعی 

کار دستگاه های خدمات رسان قرار گیرد.

خراسان  ا هــای  کتابخانه  کل  مدیر  »جهانی« 
از  فاروج  های  کتابخانه  انجمن  جلسه  در  شمالی 
های  فعالیت  انجام  در  شهرستان  ایــن  اول  رتبه 

فرهنگی در سطح کتابخانه ها خبر داد .

پیام کوتاه: 2000999
            تلفن: 32247222 -058 
            نمابر: 058-32247223
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لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

برگزاری سمینار کشاورزی در 
اسفراین

 30 که   7129 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1352 دی 
برگزاری  از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون 
داده  خبر  اسفراین  در  کــشــاورزی  سمینار 
است. در این مطلب می خوانیم: »در سمینار 
در  کــشــاورزی  اداره  طــرف  از  که  کــشــاورزی 
سالن شهرداری اسفراین تشکیل شد روسای 
ــاورزان  ــش ک و  محلی  معتمدین  و  ادارات 
رئیس  ابتدا  سمینار  این  در  کردند.  شرکت 
معاون  آنگاه  گفت  خیرمقدم  کشاورزی  اداره 
ــاورزی  ــش ک اهمیت  پــیــرامــون  ــداری  ــان ــرم ف
سخنانی ایراد کرد و سپس مهندسین اعزامی 
حفاظت  و  خاکشناسی  پیرامون  استان  مرکز 
نباتات  حفظ  و  پنبه  و  چغندرقند  زارعت  و  آن 
سخن گفتند. در خاتمه سه حلقه فیلم نمایش 

داده شد.«  

اخبار  حرف مردم    

بدون تیتر 

اخبار

در  طوالنی  های  صف  ایجاد  و  نان  کمبود  شیری- 
معضلی  روستایی،  نقاط  برخی  نانوایی های  مقابل 
است که مردم را نگران و نسبت به این شرایط گالیه 
مند کرده است. حدود یک ماه است که مقابل نانوایی 
ها در برخی نقاط روستایی صف های طویل تشکیل 
از این وضعیت ناراضی هستند.هر  می شود و مردم 
چند در ابتدا تصور می شد، با پایان یافتن فصل کار، 
از میزان ازدحام و شلوغی در نانوایی ها کاسته شود 
ادامه  روستاها  برخی  در  وضعیت  این  هم  هنوز  اما 
دارد و این بار دهیاران و شوراها برای رفع این مشکل 
دست به کار شده اند.بر همین اساس، »ثابتی نژاد« 
نانوایی  در  ازدحــام  گفت:  باقرخان  روستای  دهیار 
ها هر روز مشهود است اما روزی که یکی از نانوایی 
های روستا تعطیل می شود، ازدحام جمعیت مقابل 
یابد. می  افزایش  برابر  چندین  دیگر  های  نانوایی 

آرد  سهمیه  کاهش  را  ها  نانوایی  شلوغی  دلیل  وی 
منطقه  این  که  جایی  آن  از  کرد:  خاطرنشان  و  ذکر 
مهاجرپذیر است، تعداد جمعیت آن مشخص نیست 
روزهــا  ایــن  ــت،  اس یافته  کاهش  هم  آرد  سهمیه  و 

نانوایی ها هستیم.یکی  شاهد کمبود نان و شلوغی 
امسال  گفت:  باره  این  در  بدرانلو  روستای  اهالی  از 
سهمیه آرد را در روستاها کاهش داده اند و مناسب 
که  این  با  داد:  ادامــه  نیست.وی  جمعیت  میزان  با 
جمعیت افزایش می یابد و در فصل کار مصرف نان 
آرد روستایی را کاهش  بیشتر می شود ولی سهمیه 
اند.  اند و باعث ایجاد این گونه مشکالت شده  داده 
با  بجنورد  روستاهای  عمده  اکنون  وی،  گفته  به 
مواجه  نان  کمبود  و  آرد  سهمیه  کاهش  مشکالت 
شهرستان  بخشدار مرکزی  میان  ایــن  هستند.در 
روستاها  در  ــان  ن کمبود  مــوضــوع  بجنورد گفت: 
این  دلیل  به  روستا  چند  در  فقط  و  نــدارد  عمومیت 
در  و  شدیم  مواجه  نان  کمبود  با  است  کار  فصل  که 
شد  تشکیل  نان  و  آرد  شورای  گذشته  هفته  مجموع 
بررسی  تک  تک  را  روستاها  مشکل  داریم  تصمیم  و 
افزود: تصمیم کلی دیگری  و رفع کنیم.»اسدالهی« 
را  ماه  در  نفر  هر  آرد  سرانه  احتماال  که  گرفتیم  هم 
از 8.5 به 9.5 کیلو افزایش دهیم.  وی خاطرنشان 
تأمین  درخصوص  خاصی  مشکل  مجموع  در  کرد: 

نان مردم وجود ندارد و چند مورد اعالم شده است 
در  است  ممکن  کردیم.  اقــدام  ها  آن  رفع  بــرای  که 
شوراها  و  دهیاران  که  باشد  هایی  نارسایی  قسمتی 
اعالم می کنند و تاکنون به تمام گزارش های اعالم 
کمبودها  افزود:  است.او  شده  داده  اثر  ترتیب  شده 
خیلی شدید نیست، در یک نقطه روستایی به دلیل 
مواجه  نان  کمبود  با  جمعیت  درصدی   10 افزایش 
برطرف  آن  از  بعد  هفته  در  را  مشکل  این  که  شدیم 
که  روستاهایی  در  تاکنون  کرد:  اظهار  کردیم.وی 
اعالم شده پیگیری های الزم و مکاتبه با فرمانداری 
رسیده  است.   خبر  شده  انجام  نان  و  آرد  شــورای  و 
به  کند.  می  ــت  روای را  مشابهی  حکایت  شیروان  از 
روزی  چند  شهرستان،  ایــن  از  ما  خبرنگار  ــزارش  گ
شلوغی  بازگشت  شاهد  دوباره  ها  شیروانی  که  است 
صف به نانوایی ها هستند. بعد از شلوغی نانوایی ها 
در ماه های اخیر در شهرستان و استان و رفع مشکل، 
شیروان  در  ها  نانوایی  کوتاه  ای  وقفه  از  بعد  دوبــاره 
روستاها  های  نانوایی  از  تعدادی  و  اند  شده  شلوغ 
با  ــارت،  زی شهروندان  از  ندارند.محمدیان  فعالیت 
شهر  این  در  که  است  روز   ۴ از  بیش  که  این  به  اشاره 
دارد،  فعالیت  پز  آزاد  نانوایی  یک  فقط  نفری  هزار   ۶
آن  دلیل  به  زیارت  های  نانوایی  متاسفانه  اظهارکرد: 
مردم  و  شده اند  تعطیل  شود  می  اعالم  آرد  نبود  چه 

این شهر برای تهیه نان به شیروان مراجعه می کنند 
و این امر مشکالت زیادی را به وجود آورده است.یکی 
برای  شنبه  سه  اظهارکرد:  شیروانی  شهروندان  از 
کردم  مراجعه  نانوایی   10 از  بیش  به  نان،  چند  تهیه 
که متاسفانه یکی شلوغ تر از دیگری بود و شلوغی در 
نانوایی های آزاد پز و دولتی دیده می شود. در همین 
باره، »امین رضا مرآتی« فرماندار شیروان با اشاره به 
برگزاری جلسه شورای آرد و نان این شهرستان در سه 
شنبه، دلیل کاهش پخت نان در تعدادی از روستاها 
روستاهای  کل  در  آرد  توزیع  در  شده  ایجاد  وقفه  را 
روستاهای  در  وقفه  این  کرد:  اضافه  و  دانست  استان 
شیروان وجود داشت که ناوگان حمل و نقل ویژه دیده 
سهمیه  و  مقدار  کاهش  بدون  آرد  توزیع  و  است  شده 
پور«  شود.»برهانی  می  انجام  )امــروز(  چهارشنبه  از 
شمال  در  فارس  خلیج  نقل  و  حمل  شرکت  نماینده 
دارد(  برعهده  را  آرد  حمل  و  توزیع  وظیفه  )که  شرق 
شیروان  در  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  گذشته  روز 
رانندگان،  جایی  جابه  مانند  مشکالتی  کرد:  اظهار 
اصالح و بازبینی کامیون ها و تغییرات الزم در ناوگان 
که با برخورد به تعطیالت همراه بود باعث این مشکل 
شده  رفع  نواقص  و  حل  مشکالت  این  که  شد  وقفه  و 
استان  در  آرد  توزیع  کامیون،  دستگاه   32 با  و  است 

انجام خواهد شد.

#حذف_قبوض_كاغذي_برق   

سوال: برای ثبت و بایگانی قبوض برق ادارات، سازمان ها و نهادها، آیا امکان صدور قبض کاغذی ویژه وجود دارد؟
پاسخ: 1(امکان ارائه فایل اطالعات کامل صورت حساب صادره، به صورت اکسل و با تایید شرکت.

2( امکان صدور سوپر قبض برای ادارات )یک قبض برای کل انشعابات(
3( در اختیار گذاشتن کاربری محدود، فقط برای دریافت و چاپ قبض برای ادارات.

تمامی موارد یاد شده پس از ارسال درخواست کتبی نهاد و ارگان متقاضی از معاونت خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان 
میسر خواهد بود.

سوال: تصور می کنم قبض منزل ما اشتباهی صادر شده و دارای اشکاالتی است؛ چه اقداماتی باید انجام دهم؟
با برداشت و همراه داشتن آخرین وضعیت کارکرد کنتور با مراجعه به سایت شرکت به آدرس  www.nkedc.ir  و کلیک روی  پاسخ: 
منوی »میز خدمت الکترونیک« در باالی صفحه سایت و کلیک روی آیکون »تلفن همراه« در صفحه جدید و دانلود اپلیکیشن می توانید 
نحوه صحیح قرائت کنتور را مالحظه کنید؛ همچنین با تماس با شماره 1521 می توانید به صورت تلفنی و مستقیم از اپراتور سیستم 

راهنمایی بگیرید. به دفاتر پیشخوان دولت یا ادارات خدمات مشترکین برق مراجعه فرمایید.

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 

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

شماره های بعدی چاپ کنیم.

بیمه دام سبک و سنگین اجباری شد

شیری- بر اساس دستورالعمل جدید ستاد بیمه ای کشور، از شهریور امسال بیمه دام سبک و سنگین اجباری شد، بنابراین دام هایی که بیمه نداشته 
باشند قاچاق محسوب و توقیف می شوند.مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود:در سال زراعی 99 - 98 موظف 
شدیم در بخش زراعت به سطح 82 هزار، باغی 1۶ هزار و دام 370 هزار هکتار و طیور 8 میلیون قطعه بیمه برسیم.»اسعدی« خطاب به دام پزشکی 
و معاونت تولیدات دامی گفت: مرغداری هایی که مراجعه می کنند، بیمه پایه را کنترل کنند و پایش انجام شود. وی یادآور شد:  3 مورد از مرغداری 
ها در شیروان کانون آلوده اعالم و مرغ ها معدوم شدند که اگر بیمه پایش نداشتند نمی توانستیم کمک کنیم.مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان 
شمالی در این جلسه گفت: با توجه به این که خراسان شمالی استانی کشاورزی است باید در بحث بیمه محصوالت کشاورزی و دامی تالش بیشتری 
شود که تاکنون سهم خوبی از بیمه دریافت نکرده ایم.»نجفی« افزود: براساس دستورالعمل های موجود 150 محصول کشاورزی قابلیت بیمه شدن 
را دارد.»یوسفی« رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان این که در سال های اخیر خسارت های زیادی در بخش کشاورزی استان 
داشتیم، ادامه داد: در سال زراعی 98-97 حدود ۶93 میلیارد تومان به زیربخش های کشاورزی استان خسارت وارد شده که 73 درصد در بخش 

باغبانی است.به گفته او، امسال سرمای 5 و ۶ اردیبهشت به باغ های انگور، گردو و سردرختی ها خسارت زیادی وارد کرد.

فرماندار فاروج هشدار داد:

افزایش آمار ازدواج در سنین پایین
آمار  مجدد  افزایش  درخصوص  ــاروج  ف فرماندار  پــرور-  میم 
با  ازدواج در سنین پایین هشدار داد. »مسعود صادق تیتکانلو« 
این مطلب در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی  بیان 
به  پایین  سنین  در  ازدواج  که  جایی  آن  از  گفت:  شهرستان  این 
باالی  درصد  و  است  افزایش  حال  در  دختران  بین  در  خصوص 
پایین ازدواج  ثبت طالق در میان زوج  هایی است که در سنین 
کرده اند، همه اعضای جلسه و دستگاه  های مرتبط الزم است به 
این مسئله مهم توجه ویژه ای داشته باشند و برنامه های خود را 

در اسرع وقت به کارگروه اعالم کنند.



عملکرد 6 ماهه اول سال 98 شهرداری تیتکانلو
میم پرور- شهردار تیتکانلو با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و سالروز میالد پر برکت حضرت رسول اکرم )ص( و امام جعفر 
صادق)ع(، به عموم مردم به خصوص به اهالی خونگرم و پرتالش بخش خبوشان و این شهر گفت: شهر تیتکانلو مرکز بخش 
خبوشان شهرستان فاروج از سال 1388 به شهر ارتقا یافت و در طول این مدت فعالیت ها و خدمات خوبی در بخش های 

مختلف و در راستای خدمت رسانی به شهروندان صورت گرفته است.
مهندس »حسین جاهد« با تقدیر از همکاری خوب اهالی و همدلی اعضای شورای اسالمی شهر تیتکانلو با این مجموعه در 
زمینه های مختلف، به بیان عملکرد 6 ماهه اول سال جاری شهرداری تیتکانلو در بخش های مختلف پرداخت و تصریح کرد: 
امیدواریم بتوانیم با استعانت از خداوند متعال و همکاری خوب اهالی و اتحاد و همدلی بین مردم و دستگاه های اجرایی در 

خصوص توسعه شهر و رفع محرومیت زدایی گام های خوب و موثری برداریم.

واحد امور مالی 

برآورد شش ماهه اول سال 98 محل هزینه کرد 
)میلیون ریال(

2/617خدمات اداری

1/747خدمات شهری 

4/111عمران شهری

واحد درآمد
بودجه مصوب و جمع کل 

درآمد سال
مبلغ )میلیون ریال(

12/864تحقق درآمد

18/000بودجه مصوب 

برآورد شش ماهه اول محل تحقق درآمد 
سال 98 )به هزار ریال (

167/467عوارض پروانه های ساختمانی

132/922عوارض سالیانه خودرو

سهم شهرداری از عوارض 
2/659/864وصولی متمرکز

درآمد ناشی ازبهاء خدمات 
شهرداری )حق کارشناسی 

وآماده سازی و ...(

107/464

درآمد حاصل ازفروش 
1/691/995محصوالت کارگاه شهرداری

درآمد حاصل از کرایه ماشین 
1/008/908آالت وسایل نقلیه

هزینه پروژ های عمرانی )به میلیون ریال(

تملک اراضی مورد نیاز جهت 
اجرای طرح های عمرانی 

203

66کانال گذاری خیابان ها 

280جمع آوری آب های سطحی 

1/940زیرسازی وآسفالت معابر

1/030اجرای دیوار ساحلی 

500تکمیل کارگاه وتولید مصالح ساختمانی 

واحد شهرسازی 
تعداد فعالیت های انجام شده مجوزات وجلسات 

38صدورپروانه ساختمانی
10صدور پایان کار

30صدور گواهی عدم خالف
12پروانه های آماده طرح درکمیسیون ماده 100
20پرونده های ارسالی جهت بررسی درکمیته فنی

گزارش ویژه

ــواره در مــوســم انــتــخــابــات، بــرخــی نــامــزدهــای  ــم ه
انتخاباتی سوار بر موج احساسات مردم بر طبل طرح 
توسعه پتروشیمی و سایر مطالب مبتالبه می کوبند تا 
از این نمد کالهی برای خود داشته باشند و کاندیدای 
طرح  پیگیری  وعــده  شــونــد.روزی  مــردم  اقبال  مــورد 
توسعه پتروشیمی رأی  داشت، روزی مسئولیت های 
اوره  کــود  کمبود  بر  تاختن  دیگر  روزی  اجتماعی، 

استان  آبی  کم  مشکل  شیپور  هم  روزی  و  تعزیراتی 
رأی می آورد!به راستی چرا برخی افراد برای رسیدن 
های  سرمایه  و  منافع  تمام  حاضرند  خود  مطامع  به 
استان را زیرپا بگذارند و چشم بر منافع مردم استان 
که  افــراد  همین  از  برخی  ایم  شنیده  ببندند؟گاهی 
و  تازند  می  خراسان  پتروشیمی  به  مختلف  انحای  به 
وجود  به  را  استان  های  محرومیت  و  مشکالت  تمام 

این شرکت گره می زنند، انواع تقاضاها را داشته اند و 
دیگری  گیری  موضع  امروز  اند  نشده  بــرآورده  چون 
می کنند یا وقتی به آن ها مراجعه می شود می گویند 
از ما بگذرید چون به ما گفته اند این گونه بگویید!!!آیا 
وقت آن نرسیده قدر داشته های استان مان را بیشتر 
بدانیم و در جهت تقویت آن ها گام برداریم یا این که 
شرکت  این  ریشه  به  تیشه  ای  عده  تا  بمانیم  منتظر 
بزرگ و سرمایه مهم استان بزنند و آن را به سرنوشت 
بقیه کارخانه های تعطیل شده دچار کنند؟!شرکتی 
از  بیش  از  و  دارد  مستقیم  اشتغال  نفر   13۰۰ که 

و  کند  می  حمایت  غیرمستقیم  اشتغال  نفر   ۲۵۰۰
است.به  زده  رقم  را  شغل  هزار    ۴ حدود  مجموع  در 
راستی این شرکت با کارخانه آب معدنی قابل مقایسه 
را  استان  صادرات  درصد   ۷۵ بار  که  است؟!شرکتی 
به تنهایی به دوش می کشد و با تالش کارکنان خدوم 
صنایع  در  را  تولید  اول  رتبه  توانسته  متخصص اش  و 
پتروشیمی  کند.حال  خود  آن  از  کشور  پتروشیمی 

خراسان خوب است، خرابش نکنیم!...
»ابوذر استواری« کارشناس فرایندهای نفت گاز 
پتروشیمی
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مسئوالن گویا نوش جان نکردند

تخلف در چای

 چای هایی که 
با قیمت های 
کمتر عرضه 

می شود، 
احتمال اختالط 

در آن ها 
بیشتر است 

شیری

بازار  در  موجود  های  چای  »برخی  گویند:  می 
و »اختالط در برخی بسته های  کیفیت ندارند« 
است  هایی  جمله  ها  این  شود«؛  می  انجام  چای 
که این روزها در بازار می شنویم، هر چند عمده 
ها  استان  دیگر  از  شده  بندی  بسته  های  چای 
را  ها  استانی  هم  آن  تبعات  امــا  شــود  می  وارد 
و  امــر  ظاهر  بخواهیم  اســت.اگــر  ــرده  ک درگیر 
موجودی کاال در فروشگاه ها را در نظر بگیریم، 

می بینیم که صحبت و وعده مدیران تا حدودی 
ویترین  در  وفــور  به  چای  جمله  از  کاال  و  محقق 
صحبت  وقتی  اما  است  شده  چیده  ها  فروشگاه 
از  حکایت  شنویم،  می  را  شهروندان  درددل  و 
کیفیت  بی  و  ها  چــای  برخی  اختالط  و  تخلف 

شدن آن ها در بازار دارد.
قیمت  جویای  که  فروشگاه  به  مراجعان  از  یکی 
برای  پیش  چندی  گوید:  می  است،  چای  انــواع 
خرید یک بسته چای که از گذشته تاکنون همان 
برند را استفاده می کنم 6۵ هزار تومان پرداخت 

اما متأسفانه کیفیت مناسبی نداشت و در  کردم 
داشته  خوبی  کیفیت  که  دیگری  برند  دارم  نظر 
باشد، خریداری کنم.وی اظهار می کند: به نظر 
می رسد برخی متولیان تولید و بسته بندی چای 
مصرف  و  گیرند  می  نظر  در  را  خــود  ســود  فقط 
کننده ناگزیر به هزینه های هنگفت برای کاالی 
از شهروندان که  بی کیفیت می شود.یکی دیگر 
نظارت ضعیف بر تولید و توزیع کاالها را اجحاف 
در حق شهروندان می داند، می گوید: در گذشته 
زمان  مدت  در  را  مشهور  برند  با  چای  بسته  یک 
مشخصی استفاده می کردیم اما اکنون با وجود 
افزایش دو برابری قیمت ها، مدت زمان استفاده 
از آن به نصف کاهش یافته است.وی خاطرنشان 
چای  کیفیتی  بی  متوجه  که  زمانی  کند:  می 
که  کردم  خالی  سینی  داخل  را  آن  بسته  شدم، 
متأسفانه برگ ها یکنواخت نبود و اختالط و تقلب 
در آن محرز بود و اعتراضم به فروشنده نتیجه ای 
نداشت چون او هم این بسته ها را به شکل کلی 
و  کند  می  خریداری  فــروش  های  نمایندگی  از 
الزم است دست اندرکاران برای این مسئله تدبیر 

اساسی بیندیشند.
به  تمایلی  که  فروشندگان  از  یکی  میان  این  در 
گوید:  می  نــدارد،  گــزارش  این  در  خود  نام  ذکر 
در حالی که دو برند مختلف قیمت های یکسانی 
با  مطابق  برندها  از  یکی  اکــنــون  ــا  ام داشـــت، 
نصف  دیگر  برند  اما  شده  گران  قیمت  افزایش 
دهنده  نشان  خود  این  و  شود  می  عرضه  قیمت 

با  که  هایی  چای  افزاید:  می  ــت.وی  اس تخلف 
احتمال  شــود،  مــی  عرضه  کمتر  ــای  ه قیمت 
اختالط در آن ها بیشتر است چون برخی برای 

حفظ مشتری از هر ترفندی استفاده می کنند.
برخی  قیمت  بــودن  پایین  و  اختالط  دلیل  وی 
می  ــذاری  گ قیمت  در  فشار  را  چــای  برندهای 
براساس  بازاریابان  کند:  می  خاطرنشان  و  داند 
این  در  مختلفی  مسائل  با  و  دارند  که  ای  تجربه 
بی  چای  کنند،  می  مطرح  هستند،  مواجه  باره 
با  قیمت  گــران  چای  با  را  قیمت  ارزان  کیفیت 
در  شده  تعیین  های  قیمت  با  و  مخلوط  کیفیت 
بازار عرضه می کنند که متأسفانه کیفیت گذشته 
سازمان  نظارت  و  بازرسی  اداره  ندارد.رئیس  را 
صمت خراسان شمالی هم در این باره می گوید: 
تاکنون از اختالط چای گزارشی داده نشده اما 
اگر اختالطی هم باشد مربوط به کارخانه هاست 
که در صورت محرز شدن، مکاتبه الزم را در این 
افزاید:  می  فر«  دهیم.»کرمیان  می  انجام  زمینه 
با این وجود پیگیری و نظارت های الزم را برای 
بررسی مسئله انجام می دهیم تا با متخلفان در 
این بخش برخورد شود.وی خاطرنشان می کند: 
مواجه  چای  بسته  در  اختالط  با  شهروندی  اگر 
شد، آن را برای بررسی به سازمان ارسال کند تا 

اقدامات الزم انجام شود.
می  اظهار  ــازار  ب در  مسائل  ایــن  شنیدن  با  وی 
کند: بدون هیچ گونه اتالف وقت همکاران برای 

بررسی مسئله از هم اکنون اقدام خواهند کرد.

گزارش خبری 

 از قلم شما 

 حال و هوای اولین روز ثبت نام در طرح ملی مسکن

مسکن  ملی  اقـــدام  ــرح  ط در  ــام  ن ثبت  شیری- 
اعالم  طبق  و  شد  آغــاز  رسمًا  دیــروز  از  استان  در 
مسئوالن، متقاضیان تا 3 روز کاری فرصت دارند 
با مراجعه به سایت www.tem.mrud.ir در این 

طرح ثبت نام کنند.
طبق آن چه پیش از این اعالم شده بود ثبت نام در 
این سامانه از ساعت 1۰ صبح سه شنبه آغاز شد 
صبح   9 ساعت  از  بجنورد  در  متقاضیان  برخی  و 
برای ثبت نام در کافی نت ها حاضر شدند. البته 
آماده  و  شرایط  از  اطــالع  بــرای  ها  آن  از  تعدادی 
کردن مدارک مراجعه کرده بودند اما با این وجود 
برخی مراجعه کنندگان از این که نتوانند مدارک 

ثبت نام را تکمیل کنند، نگران بودند.
نفر  اولین  عنوان  به  که  کنندگان  مراجعه  از  یکی 
با  گفت:  کند،  نام  ثبت  نت  کافی  یک  در  توانست 
را  الزم  مدارک  نام،  ثبت  جزئیات  و  شرایط  اعالم 
ثبت  ظرفیت  تکمیل  از  قبل  بتوانم  تا  کردم  آماده 

نام کنم.
وی افزود: اگرچه 3۰ میلیون تومان برای سپرده 
بسیار  درآمد  کم  اقشار  برای  طرح  این  در  گذاری 
سنگین است اما به امید خانه دار شدن این مبلغ 

را آماده و واریز کردم.
امیدوارم  گفت:  اســت،  خودسرپرست  زن  که  او 
شهر  از  خارج  مهر  مسکن  مانند  طرح  این  مکان 
نباشد چون رفت و آمد به دلیل نبود امکانات کافی 

حمل و نقل مشکل است.
یکی دیگر از شهروندان که او نیز موفق به ثبت نام 
شده بود، گفت: از ابتدای هفته که زمان ثبت نام 
سرپناهی  بتوانم  تا  بودم  پیگیر  روز  هر  شد  اعالم 

برای خانواده ام فراهم کنم.
او با اشاره به اجاره های باالی مسکن خاطرنشان 
کرد: از آن جایی که امکانات مناسب برای مسکن 
توان  که  ــرادی  اف فقط  نشد،  گرفته  نظر  در  مهر 
و  شدند  ساکن  جا  آن  در  داشتند،  ضعیفی  مالی 
مسکن  مشابه  مشکالت  طرح  این  در  امیدواریم 
شهروندان  از  دیگر  باشد.یکی  نداشته  وجود  مهر 

گذاری  سپرده  و  نام  ثبت  شرایط  شنیدن  با  که 
تردید  دچــار  نام  ثبت  بــرای  تومانی،  میلیون   3۰
گذاری  سپرده  توان  میزان  این  تا  اگر  گفت:  شد 
داشتم،  خانه ای را برای خانواده ام رهن می کردم 

که در آسایش باشند.
او اضافه کرد: اگر مکان احداث مسکن در داخل 
مشکلی  آمد  و  رفت  برای  که  باشد  جایی  یا  شهر 

نداشته باشیم، بهتر است.
یکی از متصدیان کافی نت هم در این باره گفت: 
از شنبه مراجعان زیادی برای ثبت نام و جویا شدن 
از شرایط داشتیم و از سه شنبه که سایت ثبت نام 
باز شد، هر چند تعداد مراجعان  در حد انتظار نبود 

اما متقاضیان به تدریج مراجعه می کنند.
برخی  هنوز  دارد  احتمال  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  امــا  باشند  نداشته  ــالع  اط نــام  ثبت  از  افــراد 
طریق  از  بیشتر  رسانی  اطــالع  با  آینده  ــای  روزه
تعداد  رسد  می  نظر  به  شان،  آشنایان  و  دوستان 

بیشتری برای ثبت نام مراجعه کنند.
ساعت  یک  طی  ها  استان  برخی  در  او،  گفته  به 
ظرفیت  هنوز  بجنورد  در  اما  شده  تکمیل  ظرفیت 
نام  ثبت  فرصت  شهروندان  و  است  نشده  تکمیل 

دارند.
با  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  میان  این  در 
اشاره به سهمیه ۵ هزار و ۴6۰ واحدی خراسان 
این  از  گفت:  مسکن  ملی  اقدام  طرح  در  شمالی 
در  واحــد   18۰ بجنورد،  در  واحــد  هــزار   ۵ تعداد 
در  واحد   6۰ اسفراین،  در  واحد   16۰ شیروان، 
شده  گرفته  نظر  در  گرمه  در  واحد   6۰ و  جاجرم 
برای  اول  مرحله  در  افزود:  زاده«  است.»مصطفی 
ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن 3 روز در نظر 
نام  ثبت  به  موفق  کسی  اگر  و  است  شده  گرفته 
محل  وی  بماند.  بعدی  مرحله  منتظر  باید  نشد 
اجرای این طرح را در گلستان شهر بجنورد و دیگر 
شهرستان ها در محل های مسکن مهر اعالم کرد.

وی آخرین اطالعات ثبت نامی در ساعت 13:۰6 
روز گذشته را ۷۴۰ نفر ذکر کرد.

پتروشیمی خراسان و انتخابات

تزیینی



برادر همسرم چندی پیش بر اثر تصادف فوت کرد و پس از آن همسرش مهریه خود را به اجرا گذاشت اما 
خانواده همسرم توان مالی برای پرداخت مهریه ندارند، آیا مهریه را می توان از محل دیه پرداخت کرد؟

مطابق ماده 867 قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و بر حسب ماده 868 
همان قانون مالکیت ورثه بر ترکه محقق نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده 869 

قانون یاد شده حقوق و دیونی را که به  ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از جمله دیون و واجبات مالی 
متوفی می داند و از آن جایی که مهریه از حقوق ممتازه است و جزو ماترک متوفی هم محسوب می شود باید مهریه زوجه از دیه 

دریافتی پرداخت شود.

تارت کدو حلوایی

طرز تهیه خمیر:  همه مواد را مخلوط و خمیر 
تارت را آماده می کنیم و می گذاریم یک ساعت 
در یخچال استراحت کند. داخل قالب تارت را با 
با چنگال سوراخ می کنیم و می گذاریم  و  پر  خمیر 

داخل فر با دمای ١8٠ درجه بپزد.

طرز تهیه:  پوره کدو حلوایی، شیرعسل، دارچین، تخم مرغ ها و وانیل 
یکدست  تا  زنیم  می  هم  دستی  همزن  با  و  ریزیم  می  کاسه  داخل  هم  با  را 
از فر در می آوریم و مواد را روی آن می ریزیم و دوباره آن را  شود.تارت را 

داخل فر می گذاریم تا به مدت نیم ساعت بپزد.

پنجم  یک  آرد  مواد الزم برای خمیر تارت:  
لیوان، کره 120 گرم، تخم مرغ یک عدد، پودر 
قند 3 قاشق غذاخوری، شیر سرد یک سوم 

پیمانه.

حلوایی یک  کدو  پوره  مواد الزم برای تارت کدو حلوایی:  

پیمانه، شیر عسل یک دوم کارتن، تخم مرغ 2 عدد، دارچین یک 
قاشق چای خوری و وانیل یک چهارم قاشق چای خوری.

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.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی چهارشنبه  ۲۲ آبان ۱۳9۸     ۱۵ ربیع االول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۳۴            ۴ ۵اجتماعی اجتماعی          چهارشنبه  ۲۲ آبان ۱۳9۸     ۱۵ ربیع االول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۳۴

درمان پیسی
علوی- پیسی یا برص از دیدگاه طب سنتی بلغم ناپخته ای است که به سودا تبدیل شده است. یک پزشک طب سنتی درباره درمان این 

بیماری اظهارمی کند: برای درمان ابتدا باید خلط سودا پاک سازی شود. دکتر »سیمین جان نثار« ادامه می دهد: درمان این بیماری 
به راحتی میسر نیست و دوره درمان نیز طوالنی است. وی بیان می کند: بیمار باید شیوه زندگی خود را اصالح کند 

و همزمان مزاج غالب نیز اصالح شود و برای این منظور باید از خوردن غذاهای سردی مثل ماهی، ماست و دوغ 
و  خواب  باید  کند:  می  خاطرنشان  شود،  تنظیم  نیز  غذایی  های  ساعت  باید  که  این  به  با اشاره  وی  شود.  پرهیز 
بیداری بیمار به موقع باشد، استرس نداشته باشد و استرس خود را با نوشیدن عرقیات آرامش بخشی مانند بید 
مشک کنترل کند. وی فعالیت ورزشی را نیز یکی از راه های دفع مواد بیماری زا از طریق پوست می داند. این 
پزشک می افزاید: خوراکی های مقوی کبد مانند انار و رب انار باید هفته ای دوبار مصرف شود، همچنین هویج 

پخته یا آب هویج هم به عنوان میان وعده استفاده شود.

اهمیت  از  کودکی  در  ویژه  به  فرزندان  با  ارتباط  برقراری  علوی- 
عاطفی  نیازهای  به  تنها  نه   زمان  این  در  زیرا  است  خاصی  برخوردار 
در  ها  آن  اجتماعی  ارتباط  زیربنای  بلکه  می شود  داده  پاسخ  ها  آن 
 سال های بعد را نیز تشکیل می دهد.  وقتی کودک ناراحت یا ترسیده 
است، به جای این که سعی کنیم با او خارج از احساسش صحبت کنیم 

باید احساسش را تایید و بعد کمک کنیم بهتر شود.
از  آگاهی  که  دارد  پنهانی  معانی  کودکان  گوهای  و  گفت  از  بسیاری 
آن ها کمک  شایانی به والدین و بزرگ ترها می کند.  برای مثال، وقتی 
فرزندان  مرتب  از  او  به  توجه  بدون  و  می روید  جایی  به  فرزندتان  با 
به  طور  می کند  احساس  کــودک  می کنید،  تعریف  دیگر  کودکان  و 
غیرمستقیم در حال زیر سوال بردن وی و خط و نشان کشیدن برای 
رخ  شان  اطــراف  در  چه  آن  از  کودکان  اوقــات  از  هستید. بسیاری   او 
مواجهه  در  والدین  برخی  شوند.  می  خشمگین  یا  ناراحت  دهد،  می 
و  نکنند  گریه  باشند،  آرام  خواهند  می  ها  آن  از  ــواردی  م چنین  با 
کودک  احساسات  گونه  این  که  حالی  در  نیندازند  راه  بیداد  و  داد 
در  یافت.  خواهد  نمود  دیگری  شکل  به  بعدها  و  شود  می  سرکوب 

خود  ــودک  ک به  باید  والــدیــن  شرایطی  چنین 
اطمینان خاطر دهند که او را درک می کنند 
و احساسش کاماًل طبیعی است ولی باید آن 
را برای بروز مناسب احساسات  ها راه هایی 
به کودک خود  ارائه دهند تا او با خشم خود، 

به خود یا اطرافیانش آسیب نزند.  
کــودک  بــا  مسئله ای  یــا  اتــفــاق  ــاره  دربـ  وقتی 

واکنش  مسئله  خود  به  فقط  می کنید  صحبت 
مورد  کودک  در  احساسات  به  بلکه  ندهید،  نشان 

آن مسئله و خودش و پیرامونش هم توجه نشان دهید.
اذیت  به  شروع  دارد  پدر  نــوازش  و  محبت  نیاز  به  پسر  وقتی 

ظاهری و حتی مشت زدن  و جلب توجه پدر می کند. در چنین مواردی 
او واقعًا نمی  خواهد پدرش را عصبانی کند، بلکه می خواهد بگوید من 
به تو و محبت تو نیاز دارم و به من بیشتر توجه کن.در مواردی شبیه 
این، کودک قصد ندارد حادثه یا واقعه را  بررسی کند بلکه می خواهد 

احساسش را بیان کند. 

چهار برگ از خاطرات چهار مادر بزرگ

کچه کچه
علوی

 کودکی را تازه پشت سر می گذاشتند که ِاْیلِچه 
می کوفت.  را  شان  چوبی  در  کوبه   )خواستگار(، 
سرعت  به  خواستگار،  به  دادن  جــواب  مراسم 
از  نظرخواهی  کمترین  بــدون  و  می شد  برگزار 
سفره   پای  مردی  با  بعد،  روز  دو  یکی،  عــروس، 
را  همدیگر  لحظه،  آن  تا  که  می شد  همراه  عقد 

ندیده بودند.
خانه ای  به  جهیزیه،  شدن  آماده  با  و  بعد  مدتی 
از  بزرگ تر  ِاْیلِته)جاری(  دو  یا  یک  که  می رفتند 
عروس با خانواده  داماد در حال گذراندن روزگار 

بودند.
 یک پژوهشگر فرهنگ عامه اظهارمی کند: خمیر 
گاو  شیر  دوشیدن  و  تنور  در  نان  پختن  و  کردن 
سوزاندن  برای  تاّبک)تاپاله(  کردن  آماده  گاه  و 
که  بود  نوعروسانی  وظایف  اولین  از  اجــاق،  در 
در  را  همسرشان  خــانــواده   با  مشترک  زندگی 
گهواره   و  اجــاق  که  کاهگلی  کوچک  اتاق های 
آغاز  بود،  کرده  تنگ تر  را  فضا  دیــوار،  از  آویخته 
می  ادامــه  مقدم«  حصاری  »احسان  می کردند. 
در  پیش  قرن  نیم  تا  عاطفی  روابط  شدت  دهد: 
بین خانواده ها، قابل تصور نبود، در حدی که با 
سامان گرفتن عروس در یک کوچه آن طرف تر یا 
محله ای دیگر، تا مدت ها دل مشغولی و اندوه به 

دل نشسته  مادر، تکرار این عبارت بود که »چاغام 
به دوری)غریبی( یعنی »بچه ام  ایزاَقه دیش ده!« 

افتاد!«
در  دیرین  سنتی  رعایت  »َیشماق«،  وی،  گفته  به 

روابط بین عروس با خانواده همسرش بود.
پدر و برادران همسر، از جمله افرادی بودند که 
نداشت،  را  آن ها  با  شدن  همکالم  اجازه   عروس 
حتی اگر برای کودکش در حین بازی در محوطه  
فریاد  عروس  نبود  قرار  می افتاد،  اتفاقی  حیاط 
بکشد یا کالمی بگوید و از فردی کمک بخواهد. 
انجام  با  سال،  چند  گاه  و  مدتی  گذشت  از  پس 
برمی داشت  را  صورتش  روبند  عروس  مراسمی، 
و اجازه  صحبت کردن با پدر و برادران همسرش 
داند  می  افرادی  را  مادران  این  می یافت.وی  را 
هیبت  زندگی شان،  از  دهه  سومین  آغــاز  با  که 
دردناک  می گرفتند،  خود  به  را  مادر بزرگ  یک 
ادامــه   به  مجبور  بسیاری  ــوارد  م در  کــه،  ایــن  تر 
یک  زیر  در  )َهوو(  َوسِنه  عنوان  با  زنی  با  زندگی 
که  پاییز  افــزایــد:  می  وی  می شدند.  هم  سقف 
برای  آذوقه  کردن  آماده  دغدغه شان  می رسید، 
گوشت  از  ُقــوِورَمــه)قــورمــه(  تهیه   بــود؛  زمستان 
که  برف  پر  فصلی  سرد  شب های  برای  گوسفند 
گاه خوراک روزانه  بچه ها در مسیر مکتب خانه 

و مدرسه می شد.

خود  روزهـــای  آن  خــاطــرات  از  مــادربــزرگ  یک 
که  گفتند  نمی  ما  به  اصــاًل  زمــان  آن  گوید:  می 
خواستگار آمده و نظر هم نمی خواستند، طوری 
از او  از اقوام، مرا می خواست و من نیز  که یکی 
چون  اما  آمد  خواستگاری  به  و  آمد  می  خوشم 
هنوز شغل درست و حسابی نداشت پدرم بدون 
وی  داد.  رد  جواب  او   به  بخواهد  مرا  نظر  که  آن 
ادامه می دهد:  ندارد،  نامش  به ذکر  تمایلی  که 
پس از آن زمانی که  ١4 ساله بودم  گفتند باید به 
همراه همسر آینده ام برای عقد به محضر برویم و 
نزد یک محضردار در کوچه صدری رفتیم و عقد 
کردیم. روز بعد مادرم یک لحاف را چهار ال کرد و 
طرف سفید آن را زیرم انداخت و از سوی خانواده 
برویم و  آرایشگاه  به  تا  آمدند  دنبالم  به  ــاد  دام
داد  هدیه  سفید  چادر  یک  و  قند  کله  یک  مادرم 
و مادر شوهرم یک سکه در سینی گذاشت. می 
که  ام  خاله  خانه  سمت  به  آرایشگاه  از  خواستیم 
حیاط بزرگی داشت و عروسی در آن جا برگزار 
خودروی  که  ام  دایی  بود  قرار  و  برویم  شد،  می 
زمان  آن  در  زیرا  بیاید  ما  دنبال  به  داشت  جیپ 
خیلی  ما  دهــد:  می  ــه  ادام وی  بــود.  کم  ــودرو  خ
با یک درشکه  منتظر ماندیم اما دایی ام نیامد و 
برگزار  مفصلی  عروسی  و  مراسم  رفتیم  خانه  به 
گفتند:  می  داماد  به  عروسی  روز  در  همه  و  شد 

»عروس به این زیبایی را از کجا پیدا کرده ای؟!« 
و می  این جمله غیرتی شد  با شنیدن  و همسرم 
خواست که با آن ها گالویز شود. این مادربزرگ 
که اکنون 7٠ سال دارد، می گوید: مدتی نامزد 
خودمان  خانه  به  بود  قرار  که  آن  از  بعد  و  بودیم 
برویم خانواده داماد در خانه خودشان به فامیل 
خود شام دادند و ما نیز در خانه خودمان به اقوام 
و  شد  برگزار  مراسمی  دوبــاره  و  دادیم  غذا  خود 
زمانی که خواستند من را از در رد کنند، من در 
وسط در ماندم. دایی ام دستم را گرفته بود و به 
بود  ایستاده  در  طرف  آن  که  داماد  اقوام  از  یکی 
می گفت »قباله را بده تا دختر را بدهم« و فامیل 
داماد هم می گفت تا دختر این طرف نیاید قباله 
ساعت  نیم  بحث  و  کشمکش  این  و  دهم  نمی  را 
زیر  را  آن  و  داد  را  که  قباله  این  تا  کشید  طول 
بود.  سنت  یک  این  که  شدم  رد  و  گذاشتم  پایم 
می  را  هایش  چشم  خاطرات  این  گفتن  با  وی 
کند.  می  مرور  را  ها  آن  همه  یک  به  یک  و  بندد 
وی بیان می کند: زمانی که به خانه خود رفتم با 
مادرشوهرم زندگی می کردم و هر روز برای مان 
و  راه  توانستم  تدریج  به  که  این  تا  پخت  می  غذا 

رسم زندگی را بیاموزم.
خاطرات  هم  او  که  دیگری  ســال  کهن  بانوی 
کند:  مــی  بیان  دارد،  ــــش  ازدواج از  شیرینی 

خانواده من و همسرم با هم در یک کوچه زندگی 
ــت و  بــا خــواهــر همسرم دوس مــی کــردنــد و مــن 
گفت  می  همه  نزد  همیشه  او  و  بودم  همکالسی 
که مرا همسر برادرش خواهد کرد و من هم می 
ادامه  وی  ام.  ندیده  را  برادرت  حاال  تا  من  گفتم 
بزرگی  انجیر  همسرم  خواهر  روز  یک  دهد:  می 
تهران  از  بــرادرش  را  آن  که  گفت  و  داد  من  به 
نگاه  کوچه  دیگر  طــرف  به  وقتی  و  اســت  آورده 
کردن  نگاه  حال  در  یواشکی  جوانی  دیدم  کردم 
به من است و همان موقع انگار بند دلم پاره شد 
و  این که چند وقت بعد به خواستگاری آمدند  تا 
دنبالم  به  مدرسه  از  روزها  پدرم  موافقت  از  پس 
با همان روپوش مدرسه برای خرید  و  می آمدند 
مفصلی  عروسی  مراسم  آن  از  پس  و  رفتیم  می 
مراسم  هم  نامزدی  سال   2 از  بعد  و  شد  برگزار 
برگزار  خانه  به  عــروس  بــردن  زمــان  در  دیگری 
کچه«  »کچه  نام  به  مراسمی  شب  یک  کردند. 
حنا  و  بردند  می  حمام  به  را  دامــاد  که  داشتیم 
می بستند  و در شب عروسی نیز مرا به زیرزمین 
خانه و در یک پستو برده بودند و می گفتند خوب 
یک  حتی  بیاید.  مجلس  داخل  به  عروس  نیست 
بار همراه با همسرم به یک مراسم عروسی که در 
خانه شان برگزار می شد رفتیم و همه با انگشت 
مرا نشان می دادند که چه کار بدی کرده ام که 
در دوران نامزدی به خانه داماد رفته ام. شب هم 
بروم  خانه  به  نداد  اجازه  مادرم  برگشتم  وقتی 
باید به همان جایی که بودی بروی!  و گفت 
مادربزرگی دیگر هم که تنها دختر خانواده 
بوده و سه برادر داشته است، بیان 
ــه بــرایــم  ــی ک ــان ــی کــنــد: زم م
یک  هر  ــد،  آم می  خواستگار 
دادند  می  نظر  یک  برادرانم  از 
آن  هم  اگر  و  کردند  نمی  قبول  و 

ها قبول می کردند مادرم نمی پذیرفت و من هم 
خجالت می کشیدم نظری بدهم. سنم کم کم باال 
رفت و در ١9 سالگی خواستگاری آمد که مورد 
در  افزاید:  می  وی  کردیم.  عقد  و  شد  پسندشان 
برادرهایم  چشم  از  دور  به  بار  یک  نامزدی  زمان 
و  قارداش رفتیم  به بش  با موتور چوپای همسرم 
گفته  برادرهایم  به  و  دیده  را  ما  آشنایانم  از  یکی 
دعوا  من  با  ها  آن  برگشتم  خانه  به  وقتی  بــود. 
کردند و من هم خجالت می کشیدم که بگویم ما 

محرم هستیم و چرا نباید با هم بیرون برویم.
بانوی سرد و گرم چشیده دیگری هم که کالس 
پنجم بوده که ازدواج کرده است، اظهارمی کند: 
روزی عده ای به خانه مان آمدند و صحبت هایی 
و  گرفتند  مرا  شناسنامه  سپس  کردند،  پدرم  با 
رفتند و پس از چند ماه آمدند و مادرم گفت باید 
استان  یک  روستاهای  از  یکی  به  ها  آن  همراه 
چرا؟  گفتم  و  کــردم  گریه  هم  من  ــروی.  ب دیگر 
را  شما  دختر  ما  گفت  ــاد  دام اطرافیان  از  یکی 
با خود ببریم! من  او را  باید  ایم و حاال  عقد کرده 
اما  بــودم  ناراحت  و  کــردم  می  گریه  یکسره  هم 
زمانی  دهــد:  می  ادامــه  وی   . نداشت  ای  فایده 
هیچ  رفتم  همسرم  سکونت  محل  روستای  به  که 
کردم.  می  گریه  روز  شبانه  من  و  نداشت  چیزی 
کالس  امتحان  آخرین  ندادند  اجازه  حتی  ها  آن 
پنجم ام را بدهم و کارنامه ام را بگیرم. این بانوی 
مــادرم  و  پــدر  کند:  می  خاطرنشان  ســال  کهن 
خانه  از  نــداری  حق  بودند  گفته  و  ترسانده  مرا 
سپری  دلتنگی  با  روزها  و  بیایی  بیرون  همسرت 
و  سال    4 تا    3 گذشت  از  پس  که  این  تا  شد  می 
زمانی که 2 کودک به دنیا آورده بودم به همسرم 
گفتم دیگر نمی توانم این جا زندگی کنم و او هم 
به ناچار به بجنورد آمد و این جا ماندگار شد و این 

گونه زندگی های قدیمی سپری می شد.

 مشاوره 
حقوقی

آشپزی

7 سال اول

خبر

الو پزشک

پرداخت مهریه

درکم کن

زمان تشخیص »پی کی یو«
از طریق تست های غربالگری قابل انجام است. مسئول بیماران پی کی یوی  از تولد  تا هفتم بعد  یو )فنیل کتونوری( بین روزهای دوم  تشخیص بیماری پی کی  علوی- 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اعالم این مطلب افزود: پی کی یو نوعی بیماری متابولیک ارثی است که در مبتالیان به آن آنزیم فنیل آالنین در بدن  ترشح نمی شود 
و بیمار قادر به هضم مواد غذایی حاوی فنیل آالنین نیست. »مهری فرشاد« افزود: این بیماری ارثی است و از طریق پدر و مادر به ارث می رسد. وی به مواد غذایی حاوی فنیل 
آالنین اشاره و اظهارکرد: تخم مرغ، شیر، آرد و نان حاوی فنیل آالنین است و مبتالیان به این بیماری تا پایان عمر نمی توانند از این مواد غذایی استفاده کنند. وی بیان کرد: 
ویزیت در بیمارستان و انجام آزمایش برای این بیماران رایگان و ١٠ درصد هزینه داروها با خود بیمار و 9٠ درصد را بیمه تقبل کرده است. وی مشکالت ذهنی را از عوارض 
این بیماری برشمرد و خاطرنشان کرد: بعد از تشخیص بیماری و انجام مجدد آزمایش به منظور اطمینان از ابتال به این بیماری، مراجعه به پزشک متخصص و کارشناس تغذیه 
ضروری است.  این مسئول، حذف مواد غذایی حاوی فنیل آالنین و مصرف شیرخشک های مخصوص این بیماری را از روش های پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی ناشی از 

این بیماری اعالم کرد. به گفته وی، 4۵ بیمار مبتال به پی کی یو )فنیل کتونوری( تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هستند.

چای سبز بخورید
گروه اجتماعی-  نتایج یک تحقیق نشان می دهد ترکیب موجود در چای سبز می تواند به مقابله با باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک 
کمک کند.مطالعات نشان می دهد باکتری ها و قارچ ها به سرعت در حال مقاوم شدن در برابر داروهایی هستند که پیش از این برای مقابله 
با آن ها تولید شده اند. در چنین شرایطی عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم در برابر دارو در مدت طوالنی تری درمان می شوند و 
گاهی اوقات حتی درمان  آن ها ممکن نیست.در یک بررسی، ترکیب موجود مورد مطالعه قرار گرفت که نشان داد این ترکیب می تواند 
اثربخشی داروهای آنتی بیوتیک را تقویت کند و باکتری ها را از بین ببرد. همچنین چای سبز ضد پیری است و  دلیل اصلی ضد پیری بودن 
آن وجود میزان قابل توجهی آنتی اکسیدان به ویژه آنتی اکسیدان های موثر در حفظ شادابی و جوانی در چای سبز است. آنتی اکسیدان 
ها یکی از شاخص ترین عوامل برای حفظ سالمتی و شادابی سلول های بدن با به تعویق انداختن شروع روند پیری سلول ها هستند. 

بهترین زمان برای نوشیدن چای سبز به منظور کاهش وزن، 2 ساعت پس از صرف غذاست. 

خندق پر خطر
گروه اجتماعی- رد شدن از برخی مکان ها و خیابان های شهر 
دل شیر می خواهد و حتی بزرگ ترها هم گاهی جرئت نمی کنند 
که  پناه  بی  و  معصوم  کودکان  این  اما  کنند  عبور  ها  مکان  آن  از 
این  مدرسه  راه  در  شان  خوشی  دل  تنها  ندارند،  چندانی  تفریح 
است که بتوانند خطر کنند، اصطالحًا دل شان را به دریا بزنند و 

از لبه خندقی که در جوار خانه شان است، عبور کنند. 
نمی  شان  گوش  آویزه  شان  نگران  مادرهای  و  پدر  روز  هر  حرف 
شود و باز هم به منظور شاخ و شانه کشیدن برای هم یا نشان دادن 

و مانور قدرت خود، خطر را به جان می خرند و ... .
معلوم نیست مسئوالن این خندق را دیده اند؟

 دوربین اجتماعی 

سالمت نامه
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کشف ۱۳6 رأس دام فاقد 
مجوز حمل 

حمل  مجوز  فاقد  سبک  دام  رأس   136 صدیقی- 
به  شــد.  کشف  بجنورد  در  اســتــان  پزشکی  دام  از 
شمالی،  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  گفته 
شخصی که قصد داشت 136 رأس دام سبک فاقد 
آگاهی  پلیس  توسط  کند  جا  جابه  را  حمل  مجوز 
این  بیان  »سیدالموسوی« با  شد.  شناسایی  استان 
که ارزش محموله بیش از 2 میلیارد و 270 میلیون 
ویژه  شعب  در  تخلف  ــزارش  گ افـــزود:  ــت،  اس ــال  ری
و  رسیدگی  حال  در  رأی  صدور  منظور  به  تعزیرات 

انجام تحقیقات است.

کشف دام قاچاق در گرمه

از کشف 5 رأس  انتظامی شهرستان گرمه  جانشین 
خصوص  این  در  متهم  یک  دستگیری  و  قاچاق  دام 
خبر داد.سرگرد »مجتبی نظافتی« با اعالم این خبر 
گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با عرضه کاالی 
قاچاق موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 
راستا  این  در  افزود:  گرفت.وی  قرار  شهرستان  این 
کامیونت  دستگاه  یک  به  زنی  گشت  حین  ماموران 
ایسوزو که حامل 5 رأس گوساله بود مشکوک  شدند 
کردند.وی  متوقف  را  خودرو  بیشتر  بررسی  برای  و 
اظهارکرد: پس از متوقف کردن کامیون مشخص شد 
راننده مجوز حمل دام را از اداره دام پزشکی ندارد، 

بنابر این متهم دستگیر شد.

دستگیری ۳۵ معتاد متجاهر 
در شیروان

35 معتاد  دستگیری  از  شیروان  انتظامی  فرمانده 
متجاهر در این شهرستان خبر داد.سرهنگ »مسعود 
وحیدی« با اعالم جزئیات این خبر گفت: در راستای 
افزایش امنیت عمومی و مبارزه با معتادان متجاهر، 
مبارزه  پلیس  توسط  اجتماعی  امنیت  ارتقای  طرح 
پلیس  انتظامی،  کارکنان  همکاری  با  مخدر  مواد  با 
های تخصصی و معاونت ها در شیروان اجرا شد. این 
انجام  از  بعد  ماموران  که  این  بیان  با  انتظامی  مقام 
طرح  ایــن  ــرای  اج بــرای  قضایی  و  قانونی  اقــدامــات 
اقدام کردند، ادامه داد: با اجرای این طرح، ماموران 
موفق شدند 35 معتاد پرخطر را از معابر شهر جمع 

آوری کنند.
زن   3 و  مــرد   32 راستا  ایــن  کــه در  ایــن  بیان  با  وی 
متجاهر  معتادان  کرد:  خاطرنشان  شدند،  دستگیر 
برای درمان به کمپ ترک اعتیاد تحویل داده شدند.
 500 و  کیلو   4 طرح  این  در  همچنین  وی،  گفته  به 

گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

اخبار 

 بن بست زندگی 
با دخالت های مادرشوهر

خواستم  می  اگر  که  رسید  جایی  به  کار  صدیقی- 
از مادر شوهرم  باید  یک شارژ برای گوشی ام بگیرم 
خانواده  الکی  های  دادن  گیر  گرفتم. از  می  اجازه 
شوهرم  مــادر  بیگاه  و  گــاه  هــای  زدن  نق  و  شوهرم 
دختری  های  صحبت  از  بخشی  این  شــدم.  خسته 
پریشان حال است که کمتر از یک سال از ازدواجش 
می گذرد اما با دخالت های مادر شوهرش زندگی او 

به بن بست خورده است. 
بیماری  یک  به  اســت  مدتی  شوهرم  گوید:  می  او 
به  البته  نــدارد،  کردن  کار  توان  و  است  شده  مبتال 
زمان کودکی او برمی گردد که رفته رفته با باال رفتن 
سنش عود کرده است و خانواده شوهرم در خصوص 
این موضوع هنگام ازدواج مان چیزی به من نگفتند. 
شوهرم اوایل کارگری می کرد و دستمزدش را مادر 
دستش  در  مان  زندگی  اداره  تا  گرفت  می  شوهرم 
ما  به  را  معمولش  غیر  های  خواسته  بتواند  و  باشد 
انجام  از  قبل  داشت  اصرار  مادرشوهرم  کند.  دیکته 
هر کاری و حتی هنگام رفتن به خانه مادرم و خرید 

او را در جریان بگذارم.
همین  به  کردیم  می  زندگی  پدرشوهرم  خانه  در  ما   
دلیل شوهرم کاماًل مطیع خانواده اش بود و اختیاری 
از خودش برای اداره زندگی مان نداشت. مدتی به 
این منوال گذشت و حرص و جوش زدن هایم فایده 
ای نداشت تا این که باردار شدم و قبل از هر چیزی 
مادرشوهرم  امــا  داشتم  احتیاج  همسرم  توجه  به 
اصرار داشت باید مطیع او باشم یا از زندگی پسرشان 
با  بودم  نگران  بودم چه کار کنم،  بروم. مانده  بیرون 

آن وضعیت چطور بعد از زایمان او را بزرگ کنم.
دنیا  به  از  بعد  که  داشتم  واهمه  این  از  بدتر  همه  از   
آمدن فرزندم خانواده شوهرم اختیار تربیت اش را از 
من بگیرند و به دلخواه خودشان او را بزرگ کنند. هر 
چقدر سعی کردم شرایط را تحمل کنم اما نتوانستم 
دنیا  به  از  بعد  بودم.  شده  تحقیر  همه  سوی  از  چون 
آمدن فرزندم مشکالتم دوچندان شد و چیزی که از 

آن واهمه داشتم، سرم آمد. 
مدام مادرشوهرم از من ایراد می گرفت و سرم داد 
و نق می زد که بدون نظر او کاری برای بچه نکنم. 
تا  کند  عقیده  ابــراز  کرد  نمی  جرئت  هم  شوهرم 
مبادا خانواده اش ما را از خانه بیرون کنند و آواره 

کوچه و خیابان شویم. 
شب ها به حال خودم گریه می کردم و به دنبال چاره 
بودم. وقتی دیدم با ادامه این روند هیچ آینده ای در 
نقش  و  نیست  تحقیر  از  پر  زندگی  آن  در  من  انتظار 
تا عروس خانواده، تصمیم گرفتم  یک کارگر را دارم 
به دادگاه خانواده بیایم تا با کمک مشاوران این مرکز 
بتوانم راهی برای خارج شدن از این مخمصه پیدا و 

زندگی ام را از سیطره مادر شوهرم خارج کنم.

چندسکانس ازتراژدی یک مرد

ُسرخوردن در منجالب تباهی با اشک چشم 
صدیقی

وارد  و  کشاند  می  خود  سوی  به  را  او  شمشادها  پشت  صدای   
ماجرای  شود.  می  دگرگون  اش  زندگی  که  کند  می  مسیری 
ازدواجش را یک فیلم عاشقانه رقم می زند و بعد از آن پیچ های 

تند و پرحادثه ای را در زندگی خود تجربه می کند.
پسر جوان به خاطر کمبود محبت پدر، دست دوستی به سوی 
ناپاکی دراز می کند و با دوست نااهلش مدام لب به نوشیدنی 
های غیرمجاز می زند. اگر چه نوشیدنی های غیر مجاز مصرف 
می کند اما از دود و مواد دور است. مرد جوان غم زده می گوید: 
با دوستم مدام لب به نوشیدنی های حرام می زدیم تا این که او 
سر این ماجرا دچار خون ریزی داخلی و در بیمارستان بستری 
دلم  چون  لحظه  چند  ماندم، برای  او  کنار  بیمارستان  در  شد. 
گرفته بود به حیاط رفتم و همین ماجرا سرنوشت و زندگی ام را 
دگرگون کرد. مرد جوان گوشه ای از حیاط بیمارستان کز می 
کند و ناگهان صدای گریه و ناله یک دختر را از پشت شمشادها 

می شنود. 
به طرف صدا می رود تا علت آن را جویا شود، چشم اش به یک 
دختر جوان می افتد که زار زار به حال و روز ناخوشش گریه می 
کند. با دختر جوان همکالم می شود و او سیر تا پیاز زندگی اش 
علت  وقتی  افزاید:  می  او  کند.  می  تعریف  جوان  پسر  برای  را 
گریه دختر را از او جویا شدم به من گفت زمانی که پدرش فوت 
می کند خانواده اش به زور او را به صیغه یک مرد معتاد و خشن 
در می آورند. شوهرش چون بی قید و بند بود از دختر جوان می 
با مردان غریبه مبلغی دریافت کند  ازای همنشینی  خواهد در 
تا او بتواند هزینه موادش را جور کند که همین اتفاق باعث شد 
دختر دست به خودکشی بزند. وقتی این داستان غم انگیز را از 
دختر شنیدم حالم خیلی بد شد و با این روحیه راهی خانه شدم. 
تماشا  قدیمی  عاشقانه  فیلم  یک  غریبه  دختر  یاد  به  و  شد  شب 
کردم و همین سرآغاز شکل گیری ازدواجم با دختر بیمارستانی 

شد. 
گرفته  طالق  زن  آن  فهمد  می  مدتی  از  پس  وقتی  جــوان  پسر 
می  زده  شگفت  را  همه  درخواستش  با  و  رود  می  پدرش  سراغ 
دختری  خواستگاری  به  شب  همان  خواهد  می  پدرش  از  کند. 
که در بیمارستان با او مالقات کرده است، برود. از طرف خانواده 
مراسم  جوان  پسر  لجبازی  با  که  این  تا  اصرار  پسر  از  و  مخالفت 
از  بعد  الزم  تحقیقات  بدون  اش  عالقه  مورد  دختر  و  او  ازدواج 
با  کند:  می  ــت  روای چنین  جــوان  مــرد  شــود.  می  برگزار  مدتی 
اصرار من بعد از چند روز به خواستگاری دختری که خودکشی 
کرده بود، رفتیم. از دختر جوان خواستم برای گذشته اش توبه 
و همچنین اعتیادش را ترک کند که او قبول کرد. بعد از ازدواج 
یک روز همسرم را در حال مصرف کریستال دیدم و به خاطر این 
ماجرا عصبانی شدم و وسایل استعمالش را بیرون ریختم و باقی 

مانده مواد را داخل جیب ام گذاشتم و به نوعی توقیف کردم. بعد 
از این اتفاق حال پدرم به هم خورد و او را به بیمارستان بردم.در 
آن جا چون اعصابم به هم ریخته بود دوستم به من پیشنهاد داد 
یاد  ناگهان  کنم.  مصرف  مواد  کمی  غصه  و  غم  از  رهایی  برای 
موادی افتادم که داخل جیب ام بود. همان را با دوستم مصرف 
آن  از  بعد  کرد.  مزه  دندانم  زیر  و  شدم  آرام  خیلی  ابتدا  کردیم. 
این  هم  من  کنار نگذارد،  را  مواد  او  اگر  گفتم  همسرم  به  اتفاق 
کار را آغاز خواهم کرد. با لجبازی تا به خودم آمدم دیدم در تله 

اعتیاد گرفتار شده ام. 
وارد  هم  شوهرش  خودش  بر  عالوه  بیند  می  وقتی  جوان  زن 
گرداب مواد شده، هر دو تصمیم می گیرند اعتیادشان را ترک 
را تهدید می کند  از پاک شدن، زن جوان شوهرش  بعد  کنند. 
مرد  کــرد.  خواهد  خودکشی  بزند  مــواد  به  لب  ــاره  دوب اگر  که 
و دوباره لغزش می کند  جوان تهدید زنش را جدی نمی گیرد 
که همین ماجرا اتفاق تلخی را رقم می زند. زن جوان به خاطر 
ماجرا  همین  و  کند  می  اقدام  خودسوزی  به  همسرش  بدقولی 
زده  ماتم  مرد  شود.  می  شان  زندگی  پرونده  شدن  بسته  باعث 

می گوید: بعد از فوت همسرم در شوک بزرگی فرو رفتم و حتی 
نمی توانستم حرف بزنم و مدام در فکر خودکشی بودم.

این  وقت  هیچ  اما  کنم  اوردوز  تا  کردم  می  تزریق  زیادی  مواد   
همگی  که  ام  نوجوانی  دوران  دوســت   14 از  نیفتاد.  اتفاق 
در  به  سالم  جان  دیگر  نفر  یک  من و  فقط  بودیم  شده  تزریقی 
زندگی  خرج  کردند.  فوت  مواد  مصرف  خاطر  به  بقیه  و  بردیم 
مدام  و  رفت  نمی  کار  به  دلم  و  دست  چون  داد  می  پدرم  را  ام 
خواست  من  از  دید  را  ماجرا  این  وقتی  پدرم  خوردم.  می  غصه 
پای سفره  به طور مجدد  ام  باطنی  و برخالف میل  ازدواج کنم 
عقد نشستم. بعد از ازدواج دومم همه خیال می کردند به خاطر 
حادثه دلخراش زن اولم الل شده ام چون زبانم قفل شده بود و 
زبانم  دخترم  آمدن  دنیا  به  از  پس  دادم.  می  تکان  را  سرم  فقط 
باز شد و انگار خوشبختی دوباره به من رو آورد و صاحب خانه و 
حتی شغل دولتی شدم. مرد جوان مشغول کار اداری می شود 

و اعتیادش را کنار می گذارد. 
مدتی این روال ادامه می یابد تا این که روزی در محل کارش با 
چند بیمار زن که دچار سوختگی شدید شده بودند، برخورد می 
کند. ناگهان یاد روزی می افتد که زن اولش خودسوزی کرده 

بود. 
سر این ماجرا به شدت اعصابش به هم می ریزد و برای رهایی 
از غم بزرگ از دست دادن همسرش از مواد کمک می گیرد و 
گرفتار  اعتیاد  منجالب  در  دوباره  شود  می  باعث  ماجرا  همین 
مواد،  مصرف  از  ناشی  قیافه  تغییر  و  رونــد  این  ادامــه  با  شــود. 
همکاران و حتی مسئوالن اداره پی به اعتیاد او می برند و چند 
از  او  اما  گیرد  می  زرد  کارت  ها  آن  از  اعتیادش  ترک  بابت  بار 

رفتار بدش دست بردار نیست. 
به ناچار مرد جوان تعلیق و بیکار می شود. او می گوید: بعد از 
این که از کار تعلیق شدم خیلی وضع ام خراب شد و از طرفی 
در  روی  زیاده  خاطر  به  ما  جمع  بازمانده  آخرین  و  دوستم  تنها 
من  از  پــدرم  شد  باعث  اتفاق  همین  و  کرد  فوت  مــواد  مصرف 
بخواهد توبه کنم و اعتیادم را کنار بگذارم. مدتی بعد از هشدار 
پدرم و البته تهدیدهای همسر دومم برای جدایی تصمیم گرفتم 
از  را  خودم  بگیرد  را  جانم  مواد  که  این  از  قبل  تا  بیایم  کمپ  به 

شرش خالص کنم.   

مرد جوان گوشه ای از حیاط بیمارستان 
کز می کند و ناگهان صدای گریه و ناله یک 

دختر را از پشت شمشادها می شنود

تزیینی



جواد حشمتی

شیروان  چهره  مــواظــب  ــردار،  ــه ش ــای  آق
آسیایی  جاده  مسیر  در  شهر  این  باشید، 
میلیون   20 از  بیش  ساالنه  و  دارد  قــرار 
مسافر از این شهر عبور می کنند. ویترین 
مردم  ــت،  اس آن  معرف  و  نماد  شهر  ایــن 
شهر  نازیبای  های  ورودی  از  مسافران  و 
گالیه دارند، ورودی های این شهر لباسی 

نو می خواهد. مواظب چهره شهر باشید.

و  شهر  به  مسافرت  به  رفتن  برای  که  هنگامی 
دیاری سفر می کنیم اولین چیزی که در ورود 
می کند  جلب  خــود  به  را  ما  توجه  مقصد  به 

ورودی آن شهر است. 
جلوه ای  و  ویترین  شهری  هر  ورودی  مبادی 
اقتصادی،  فرهنگی،  تاریخی،  هویت  از  گویا 
این  از  است،  شهر  آن  گردشگری  و  اجتماعی 
شهری  ورودی  های  دهی  سامان  به  توجه  رو 
به  انکار  غیرقابل  بحثی  گردشگری  توسعه  در 

نظر می رسد.
با توجه به این که شهر شیروان در مسیر اصلی 
و  مسافران  دارد  قــرار  مشهد  و  آسیایی  جــاده 
عبور  شهر  این  از  سال  طول  در  زیادی  زائران 
می کنند و متاسفانه در شرایط کنونی که باید 
به  خاصی  جلوه  شیروان  ورودی  زیباسازی 
چهره شهر ببخشد و طراوت و شادابی روحی 
باشد،  داشته  پی  در  را  شهروندان  و  مسافران 
اما این گونه نیست و این موضوع به یکی از مهم 
تبدیل  شهروندان  و  مردم  های  دغدغه  ترین 
شده است.با این که چند سال است صحبت از 

اصالح، به سازی و زیباسازی ورودی های شهر 
و ایجاد تونل سبز می شود اما این طرح از روی 

کاغذ تکان نمی خورد.
ها،  تعمیرگاه  شهر،  ایــن  ورودی  حاشیه  در 
مراکز خرید و فروش ضایعات، ادوات مکانیکی 
و کشاورزی و چوب بری ها در سکوت مسئوالن 

رشد کرده اند.
 پیشانی های نازیبای این شهر نه تنها موجب 
اهالی  صدای  بلکه  شده  مسافران  نارضایتی 
شهروندان  از  »مومنی«  است.  درآورده  نیز  را 

قدیمی این شهر است.
شهر  ــای  ه ورودی  وضعیت  گــویــد:  مــی  او   
مناسب نیست و با وجود این که اقدامات کمی 
برای زیباسازی انجام شده اما کمکی به بهبود 

شرایط نکرده است.
این شهروند ادامه می دهد: هر فردی با دیدن 
داخل  به  گیرد  می  تصمیم  شهر  یک  ویترین 
که  گفت  تــوان  می  نوعی  به  نه،  یا  بــرود  شهر 
ویترین  اما  هستند،  شهر  یک  نماد  ها  ورودی 

شیروان کمکی به جذب مسافر نمی کند.
وی با بیان این که ورودی  ها نقطه قوتی برای 
هر شهر هستند، اظهارمی کند: ورودی شهر 
مورد  در  آن  دیدن  با  مسافر  که  است  مکانی 
شهرسازی  و  اقتصادی  فرهنگی،  وضعیت 
مسافران  تصمیم  در  حتی  و  می کند  قضاوت 

برای اسکان یا عبور از شهر بسیار موثر است.
گوید:  می  شیروانی  شهروندان  از  دیگر  یکی 
ما  شهر  به  دیگر  شهرهای  از  مسافرانی  وقتی 
سفر می کنند انتظار داریم از بودن در شهرمان 
لذت ببرند و با تعریف و تمجید از فضا و زیبایی 

شهر شیروان به دیار خود برگردند.

و  قول  شهری  مسئوالن  افزاید:  می  پور  حسن 
وعده های بسیاری برای سامان دهی ورودی 
کمی  از  غیر  به  تاکنون  اما  اند  داده  شهر  های 
اقــدام  شاهد  بــولــوار،  وســط  در  ریختن  خــاک 
نبوده  آن  خصوص  در  چشمگیری  و  اساسی 

ایم.
از  شهر  ورودی  در  کند:   می  خاطرنشان  وی 
داشت  وجود  بسیاری  درختان  مشهد  سمت 
اما شنیده ایم به تازگی به دلیل تغییر کاربری 
درختان را خشک می کنند، در حالی که وجود 
به  خوبی  نمای  سبز  فضای  و  درختان  همین 
ورودی شهر می دهد و شهرداری می تواند با 
خریدن این ملک و تغییر کاربری به پارک اقدام 

مثبتی انجام دهد.
گوید:  می  بــاره  ایــن  در  شیروان  شهردار  امــا 
ورودی ضلع غربی شهر مشروط به آزادسازی 

مسیر به عرض120 متر و به طول 1400 متر 
توسط اداره مربوط به شهرداری تحویل داده و 

عملیات اجرایی پروژه نیز آغاز شده است.
های  شرکت  و  ادارات  »شاهرخی«،  گفته  به 
و  جایی  بــه  جــا  خصوص  در  ــان  رس خــدمــات 
انجام  اقدامی  تاکنون  خود  انشعابات  انتقال 
استانی  اعتبار  پروژه  ادامه  برای  و  اند  نداده 

نیاز است.
هنوز  شهر  شرقی  ورودی  که  این  بیان  با  وی 
اظهار  است،  نشده  داده  تحویل  شهرداری  به 
غربی  ورودی  دهــی  سامان  ــروژه  پ کند:  می 
اعتبار  ریال  میلیارد   92 با  گذشته  سال  شهر 
پیشرفت  ــد  درص  7 اکنون  هم  و  شد  تعریف 
فیزیکی دارد.وی اضافه می کند: پروژه سامان 
کاری  های  اولویت  از  شهر  های  ورودی  دهی 

شهرداری است.

گزارشی از ورودی های به هم ریخته شهر

آقای شهردار، مواظب چهره شیروان باشید

با این که چند 
سال است 
صحبت از 
اصالح و 

زیباسازی 
ورودی های 

شهر می 
شود اما این 

طرح از روی 
کاغذ تکان 
نمی خورد

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

آغاز مرمت  آب انبار قدیمی خراشا 
معینی- بازسازی آب انبار قدیمی روستای خراشا  توسط گروه دوستداران 
مسئول  مقدم،  کــارگــران  گفته  شد. به  آغــاز  افتخاری  صــورت  به  خراشا 
فهرست  در  بنا  این  دستی جاجرم،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
طبق  که  نرسیده  ملی  ثبت  به  هنوز  اما  گرفته  قــرار  شده  شناسایی  آثــار 
و  مرمت  خراشا  روستای  از  گروهی  توسط  شــده  انجام  هماهنگی های 
بازسازی آن به صورت افتخاری در حال انجام است.حق پناه به نمایندگی 
از گروه دوستداران خراشا گفت: آب انبار روستای خراشا در میدان اصلی 
آن واقع شده و متعلق به دوره پهلوی است و به همت یک گروه 10 نفره به 
نام دوستداران روستای خراشا به صورت افتخاری در حال مرمت است.وی 
ابراز کرد: اکنون ۵ درصد کار انجام و زباله ها و نخاله های داخل آن خارج 

شده و در گام بعدی برای مرمت پشت بام و اجرای بند کشی، سیمان کاری قسمت تخریب شده و برق کشی 
اقدام خواهد شد.

قیچی مهربانی

صدیقی- در این شرایط اقتصادی که هر روز در گوشه 
و کنار نامهربانی برخی افراد سودجو به هموطنان مان 
را شاهد هستیم، هنوز کسانی هستند که دستگیری 
از نیازمندان و فراموش شدگان در روستاهای محروم 
را فراموش نکرده اند و خدمت به آن ها را در اولویت 
و  اند و بی ادعا در حد وسع مالی  کار خود قرار داده 

کاری خود، گره ای از مشکالت مردم را باز می کنند. باید بپذیریم که »مهربانی« و »ایرانی« به طور عجیبی با هم 
گره خورده و این دو با یکدیگر عجین شده اند. در فضای مجازی هم عکس ها و فیلم هایی می بینیم که نشان 
می دهد هنوز مهربانی وجود دارد.مشاغل خدماتی به خصوص آرایشگران هم از جمله اصناف پرتالش کشور 
هستند که از این قاعده مستثنی نیستند. در همین نزدیکی در خراسان شمالی آرایشگری مهربان است که 
برخی جمعه ها همراه با چند نفر از دستیارانش به یک روستای محروم در جلگه شوقان می روند و تمام اهالی 
روستا را که به اصالح مو نیاز دارند بدون دریافت هزینه ای اصالح می کنند. این آرایشگر می گوید که ایده این 
کار خداپسندانه را از »دیوار مهربانی« گرفته است که در آن افراد خیر لباس های خود را روی دیوار برخی خیابان 
ها آویزان می کنند تا  افراد بی بضاعت از آن ها استفاده کنند. »مهدی« آرایشگر بجنوردی با قیچی مهربانی اش، 
مو های ساکنان روستای محروم پیش دره را به طور رایگان کوتاه می کند و قصد دارد این کار را ادامه دهد تا این 

کار خیر روزی همه گیر شود و صدای قیچی های مهربانی بیشتری از روستاها به گوش برسد.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

نجفیان-اسفراین

دکتر »علی متقیان«، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی موعد تکمیل و بهره برداری  ا
و   دبستانی  پیش  مرکز  نخستین  عنوان  به  را  اسفراین  در   2 ایثار  استثنایی  کالسه   4 خیرساز  آموزشگاه  از 

مدرسه مداخله بهنگام در استان، مهر آینده اعالم کرد.

اسفراین  ا درمانی  بهداشتی،  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشت  معاون  پرست«  نیک  »نادر  دکتر 
به  »آجقان«  بهداشت  خانه  بهورز  قربانی«  »طیبه  مشهد،  در  کشور  سراسر  بهورزان  از  تقدیر  آیین  در  گفت: 

عنوان بهورز نمونه کشور معرفی شد.
حشمتی- شیروان

مایه کوبی دام ها علیه تب برفکی در شیروان آغاز شد. به گفته سرپرست اداره دام پزشکی شیروان پیش  ا
بینی می شود ۵00 هزار رأس دام سبک روستایی در این دوره علیه این بیماری واکسینه شوند.

میم پرور -فاروج

سرپرست اداره محیط زیست فاروج از پاک سازی کوهستان پارک شهر با شعار »نه به اعتیاد« با همکاری  ا
مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان خبر داد.

 سرهنگ »نوروزی« فرمانده نیروی انتظامی فاروج از دستگیری سارقان خودروهای سرقتی در این شهرستان  ا
خبرداد. او گفت: سارقان این خودروها پس از دستگیری و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. 
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  خبر 

  خبر   بازتاب یک گزارش 

تعیین تکلیف 2 آموزشگاه ۶ کالسه مسکن مهر در اسفراین 

نجفیان-  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی از تعیین تکلیف 2 پروژه آموزشی 
کالسه   ۶ مدرسه  پروژه  کوشکی«،  فالح  »امین  گفته  داد.به  خبر  اسفراین  مهر  مسکن  کالسه   ۶ ناتمام 
مسکن مهر یک پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارد و به زودی تکمیل می شود و به بهره برداری خواهد 

رسید. 
وی همچنین از اعالم آمادگی یک خیر مدرسه ساز برای مشارکت در تکمیل مدرسه ۶ کالسه مسکن 
مهر 2 خبر داد و افزود: با تامین اعتبار از محل مشارکت خیران مدرسه ساز به زودی عملیات تکمیل آن 

آغاز خواهد شد و امید است تا مهر سال آینده به بهره برداری برسد.
پیشتر، روزنامه »خراسان شمالی« در گزارشی به آخرین وضعیت پروژه های ناتمام آموزشی مسکن مهر 
ناتمام  پروژه  این 2  از  و بهره برداری  برای تکمیل  از پیش  اسفراین اشاره کرد و خواستار اهتمام بیش 

آموزشی شد.

جزئیات جدید از احداث پردیس سینمایی

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون   - جوادحشمتی 
ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  سینمایی  ــور  ام ســازمــان 
اسالمی در جلسه امضای تفاهم نامه احداث پردیس 
سینمایی »امید« شیروان، گفت: تامین زمین و اجرای 
پروژه بر عهده شهرداری و تهیه نقشه و طراحی سازه 
بر عهده سازمان سینمایی است و یک میلیارد و 200 
بالعوض  صورت  به  ملی  اعتبارات  از  تومان  میلیون 
شیروان  »امــیــد«  سینمایی  پــردیــس  احـــداث  ــرای  ب

پرداخت می شود.»حیدری خلیلی« ادامه داد: 7 سالن سینما در خراسان شمالی فعال است و 4 سالن سینمای 
دیگر با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر بجنورد در مرحله پایانی ساخت قرار دارد.



فقط یک تعهد را نشان دهید که به آن عمل کرده اید

 جوان آنالین: ظریف، وزیر امور خارجه ایران خطاب 

به اروپا با بیان این که فقط یک تعهد را نشان دهید 
افزود:  کرده اید،  عمل  آن  به  گذشته  ماه   ۱۸ در  که 
رفع  مکانیسم  ایــران  بودید،  دفع الوقت  مشغول  شما  که  وقتی 

اختالف را به جریان انداخت و آن را به اتمام رساند.

فرایندهای اجرایی انتخابات از دهم آذر آغاز می شود

 ایرنا: سیداسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد 

انتخابات کشور گفت: به حول قوه الهی فرایندهای 
شروع  دستور  ابالغ  با  آذر  دهم  از  انتخابات  اجرایی 
انتخابات از سوی وزیر به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه آغاز 
می شود و فرایند ثبت نام نیز بالفاصله بعد از اعالم وصول دستور 
شروع انتخابات توسط فرمانداران، در ۲۰۸ فرمانداری مرکز حوزه 

انتخابیه و ستاد ثبت نام وزارت کشور کلید خواهد خورد.

آمریکا جرئت تعرض به ایران را ندارد

 ایرنا: »عراقچی« معاون سیاسی وزارت امور خارجه 

و  هستیم  کشور  از  دفاع  آماده  کاماًل  ما  کرد:  تاکید 
به  بنابراین  می دانند  را  مسئله  این  هم  آمریکایی ها 
نظر من آن ها جرئت تعرض به ما را ندارند و در نتیجه ما معتقدیم 

که جنگی در منطقه رخ نخواهد داد.

از گوشه و کنار 

موشک باران تل آویو توسط مقاومت فلسطین
ارتش  حمله  تالفی  به  غــزه  در  فلسطین  مقاومت  سیما:  و  صــدا 

صهیونیستی به نوار غزه و به شهادت رساندن »بها سلیم ابوالعطا« 
زیادی  شمار  با  را  آویو  تل  شهر  اسالمی،  جهاد  جنبش  رهبران  از 

موشک هدف حمله قرار داد.

قیمت سکه کاهش یافت

ایرنا: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران در 

روز سه شنبه با کاهش حدود ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز  دوشنبه 
به قیمت 3 میلیون و ۹۹۵ هزار تومان به فروش رسید.

شاخص بورس رشد کرد

ایرنا: شاخص کل در بازار بورس در روز سه شنبه ۲ هزار و ۷۱۱ 

و  هزار   3۰۶ رقم  به  شاخص  این  نهایت  در  که  داشت  رشد  واحد 
۶۵۵ واحد رسید.

تکلیف افراد ِکَبر سن برای رفتن به سربازی

در  وظیفه  کارکنان  آموزی  مهارت  مرکزی  قرارگاه  سخنگوی  مهر: 

خصوص این که تکلیف افرادی که ِکَبر سن دارند و هنوز به سربازی 
نرفته اند چه می شود؟ اظهار کرد: متولدین سال ۵۵ به بعد سرباز 
هستند و باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند یا این که این 
وضع را تا سن ۵۱ سالگی ادامه دهند. سردار موسی کمالی افزود: 
فردی که به سن ۵۱ سالگی می رسد خود به خود از شمول قانون 

خدمت خارج می شود یعنی در شمول قانون خدمت وظیفه نیست.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

آثــار  نشر  و  حفظ  دفتر  رســانــی  ــالع  اط پایگاه 
دربــاره  خامنه ای  العظمی  ــت ا...  ــ آی حضرت 
مسئله   پــیــرامــون  ــالب  ــق ان معظم  رهــبــر  نظر 
در  که  کرد  منتشر  را  توضیحاتی  چندهمسری 
و  دیدگاه ها  برخی  انتساب  است:پیرو  آمده  آن 
به  مــردان«  »چندهمسری  موضوع  در  تعبیرات 
حضرت آیت ا... خامنه ای و با توجه به تأثیر آن بر 
مسائل خانوادگی و شئون اجتماعی، بخش زن و 
خانواده  KHAMENEI.IR  )ریحانه( فتوا و نگاه 
معظم له به این مسئله را به شکل مختصر بیان 
می کند.در نظر حضرت آیت ا... خامنه ای بنابر 
ادله  معتبر دینی چند همسری مردان، مباح اما 
غیرمستحب است، اما از آن جا که مطابق دالیل 
رعایت  از  اطمینان  به  مشروط  آن  جواز  قرآنی 
هر  بنابراین  است،  شده  همسران  بین  عدالت 
گاه از نظر عقالیی عدم تحقق رعایت عدالت بین 
شوهر  مجدد  ازدواج  باشد،  محتمل  همسران 

جایز نیست.همچنین در نگاه کالن معظم له به 
در  اجتماعی  نهاد  ترین  مهم  عنوان  به  خانواده 

زندگی انسان و ضرورت شکل گیری خانواده و 
استحکام  در  عواملی  آن،  از  حفاظت  و  مراقبت 
این بنیان الهی و شکل گیری آن مؤثر است، از 
زوجین،  متقابل  اعتماد  و  محبت  حفظ  جمله 
از  پرهیز  بانوان،  تربیتی  و  مادری  نقش  اصالت 
راه یافتن نگاه مادی به خانواده و تجمل گرایی 
ازدواج  ترویج  خانواده ها،  مادی  رقابت های  و 
آسان و نقش مهم و مؤثر والدین در آن، وظیفه  
تسهیل  در  رسانه ها  و  حکومتی  دستگاه های 
که  جا  آن  از  اساس  این  بر  جوانان.  ازدواج  امر 
در جامعه و کشور ما ازدواج مجدد مردان غالبًا 
تضعیف  موجب  و  خــانــواده  استحکام  ضــرر  به 
است،  خانواده  فروپاشی  گاه  و  زوجین  محبت 
نگاه معظم له به آن خوش بینانه و مثبت نیست 
ایشان  بیان  در  جمله  این  که  روســت  این  از  و 
تکرار شده است که: »خدا یکی و محبت یکی و 

یار یکی«.

 نظر رهبر معظم انقالب 
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که  هایی  باخت  کرد؛  واگذار  را  نتیجه  بازهم  بسیار  امیدهای  وجود  با  شمالی  خراسان  اترک  فوتبال  تیم 
رفته رفته فوتبال دوستان خراسان شمالی را دلسرد می کند و برخی نیز این روزها در فضای مجازی می 

نویسند چه خوب شد که تیم لیگ دسته یک را نخریدیم وگرنه جبران خسارت آن بیش از این بود.
اترک پس از ۸ هفته همچنان با ۶ امتیاز در رده سیزدهم جدول ۱4 تیمی گروه الف مسابقات لیگ دسته 
۲ فوتبال کشور قرار دارد.به گفته برخی کاربران فضای مجازی هرچند تیم جدید بسته شده است و شرایط 
مناسبی نداشته اما نتایج حاصل شده هیچ امیدی برای عالقه مندان نمی گذارد و اگر به همین شکل پیش 

برود قطعًا تیم سقوط خواهد کرد.

مواظب »علی« های مان باشیم

مسابقات تنیس قهرمانی کشور با حضور ۲۷ تیم از سراسر کشور در رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال از تاریخ ۱۶ 
تا ۲۰ آبان به میزبانی اصفهان برگزار شد.»علی یزدانی« نوجوان خوش آتیه جاجرمی موفق به کسب مدال 
طالی مسابقات تنیس قهرمانی ایران در رده سنی ۱۶ سال شد و در پایان این مسابقات تیم های اصفهان، 
تهران و مازندران به مقام های اول تا سوم تیمی رسیدند.ابتدا اگر خبر را بخوانیم گمان می کنیم که تیم 
جاجرم موفق به کسب این عنوان شده است اما وقتی سایت های ورزشی را مرور می کنیم متوجه می شویم 
که علی یزدانی نام اصفهان را باالبرده و اصفهان را قهرمان کرده است.یکی از کانال های فضای مجازی 
چنین  به  است  توانسته  اصفهان  شهروند  جاجرم(  )زاده  یزدانی  علی  که  هستیم  خوشحال  بسیار  نوشت: 

موفقیت هایی دست یابد و قطعًا موفقیت علی یزدانی بیش از این ها خواهد بود.
ما نیز از موفقیت او خوشحالیم اما کاش مواظب علی های مان باشیم و امکانات را برای چنین افرادی مهیا 

کنیم تا خبر موفقیت استانی دیگر را به نام خود تمام نکنیم.

برنامه را نقد کنیم

حاال که به آذر و ثبت نام کاندیداها نزدیک شده ایم برخی نوشته ها در فضای مجازی نیز رنگ و بوی دیگری 
گرفته است!برخی این روزها پا را فراتر از تخریب جناح مقابل گذاشته اند و سعی در تخریب عملکرد احزاب 
دارند.این موضوع شاید نظر برخی باشد اما تخریب احزاب به نیت شاخص کردن کاندیدایی خاص، دور از 
انصاف است.کاربری نوشت:  بهتر است عملکرد و برنامه افراد را نقد کنیم نه این که احزاب را تخریب کنیم.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گوناگون 

زمان آغاز دور جدید اعزام ها به عتبات

 مهر: مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در خصوص اعزام های زمینی به عتبات 

به  توجه  با  فقط  بلکه  بود  نشده  متوقف  عالیات  عتبات  به  زمینی  های  اعزام  گفت:  عالیات 
حجت  بود.  شده  کم  رفتند  می  عراق  به  که  هایی  کاروان  و  اعزام ها  تعداد  از  عراق،  شرایط 
االسالم صحبت ا... رحمانی  به دور جدید اعزام ها اشاره و اظهارکرد: دور جدید اعزام ها به 
عتبات عالیات از اول آذر آغاز می شود و طی روزهای آینده اطالع رسانی دقیقی از جزئیات 

اعزام ها و زمان ثبت نام انجام خواهد شد.

دولت، واردات گندم را فعاًل متوقف کرده است

تسنیم: فریادرس، مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: دولت 

راضی به واردات گندم نیست و واردات این محصول را فعاًل متوقف کرده است.

قیمت نهایی رب چقدر است؟

اظهار  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  رئیس  تابش،  عباس  تسنیم:   

کرد: گران فروشان رب به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد. قیمت نهایی و مورد اجماع 
بخواهند  افرادی  یا  شرکت ها  اگر  و  است  تومان   ۹۹۰ و  هزار   ۱۲ رب  محصول  برای  همه 
تعزیرات  به  آن ها  پرونده  دهند  قرار  کنندگان  مصرف  اختیار  در  را  رب  قیمت  این  از  بیشتر 

ارسال می شود و تا کنون نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.

روایت رئیس جمهور از وضعیت مذاکرات برجامی؛

توافق در اصول، اختالف در شیوه اجرا

 رئیس جمهور با بیان این که از اردیبهشت ۹۸ روند تورم کاهشی و روند رشد اقتصادی رو به افزایش است، خطاب به مردم 
تاکید کرد: راه و مسیر دولت و نظام درست است و در عین حال حق با شماست که سختی هایی دارید اما این شرایطی بود که 
دشمن و بدخواهان ایجاد کردند و ما آغازگر و شروع کننده نبودیم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت 
االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان با اشاره به این که باید بر اساس 
توانمندی های خودمان، کشور را اداره کنیم، گفت: سال آتی حقوق و درآمد حقوق بگیران ثابت را باال می بریم و تصمیم داریم 
ماهانه غیر از یارانه، بسته حمایتی در اختیار مردم قرار دهیم. رئیس جمهور ادامه داد: براساس محاسبات اولیه ای که داریم که البته در آن اشتباه 
هم هست حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارند که ۷ میلیون خانوار زندگی خوبی دارند و حدود ۱۸ میلیون خانوار هم شرایط سختی 
را در زندگی سپری می کنند که برای کاهش مشکالت آن ها تصمیم داریم ماهانه به جز یارانه ای که می دهیم یک بسته حمایتی هم در اختیار 
مردم قرار دهیم، یعنی کارت های آنان را شارژ کنیم تا مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند تا بدین وسیله بتوانیم از فشار بر مردم بکاهیم. دکتر 
روحانی با اشاره به این که همچنان با دنیا در حال مذاکره هستیم و پیشنهادهایی از سوی آن ها ارائه شده که هنوز آن ها را نپذیرفته ام، گفت: 
نیویورک  در  که  این  اعالم  با  جمهور  رئیس  ایسنا،  گزارش  دارد.به  وجود  اختالف  اجرا  شیوه  زمینه  در  اما  رسیدیم،  توافق  به  اصول  در  تقریبًا 
پیشنهادهای نسبتًا خوبی به ایران داده شد، اعالم کرد: شرایط طوری بود که باید به رئیس جمهور آمریکا اعتماد می کردیم که کار بسیار سختی 

بود، شاید اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا بود این کار تا اول مهر انجام و تمام می شد.

بیانیه 1۵3 نفر از نمایندگان برای تعویق برگزاری آزمون استخدامی آبان 

 عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه ۱۵3 نفر از نمایندگان برای تعویق برگزاری آزمون استخدامی آبان را قرائت کرد. به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، علیرضا رحیمی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی گفت: بیانیه ای به امضای ۱۵3 نفر از 
نمایندگان رسیده که طی آن از رئیس جمهور درخواست شده برای اعمال اولویت بومی گزینی در آزمون استخدامی که 3۰ 

آبان ۹۸ برگزار می شود، تا تعیین تکلیف طرح فوق الذکر، برگزاری این آزمون به تعویق بیفتد.
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