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معلولیت توان بخشی در استان

جاده مرگ این بار سرنشینان 
خودروی تیبا را بلعید

 پایان زندگی یک کارگر با سقوط 
در دستگاه تراش

یک منبع آگاه از فوت یک کارگر در بخش تراشکاری کارخانه لوله گستر اسفراین در صبح 
عنوان  به  که  حادثه  قربانی  وی،  گفته  داد.به  خبر  کار  از  ناشی  حادثه  اثر  بر  شنبه  یک  روز 

سرشیفت بنای چک، تست و راه اندازی دستگاه و تحویل آن ...

اتفاقی تاریخی برای ورزش خراسان شمالی؛

بجنوردی ها از کشتی گیران جهان 
میزبانی می کنند

 جاده مرگ دوباره رنگ خون به خود گرفت و در پی برخورد رخ به رخ خودروی تیبا 
با کامیون، دو سرنشین خودروی تیبا در دم جان باختند. به گزارش پلیس راه چمن 

بید، این حادثه صبح روز دوشنبه در کیلومتر 49 محور ...
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 موعد برچیده شدن
 مدارس سنگی
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تالطم قیمت در بازار دام و گوشت

صفحه ۲

صفحه ۷

صفحه ۳

سرگردانی برخی رانندگان 

برای دریافت کارت سوخت

4
حوادث



کتابخانه  دومین  به  اعتباری  گونه  هیچ  امسال 
داده  اختصاص  شیروان  در  استان  مرکزی  بزرگ 
شیروان  عمومی  های  کتابخانه  است.مدیر  نشده 
مرکزی  کتابخانه  تکمیل  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
 ۲۵ فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۵ با  شیروان  شهر 
با  روشن«  دارد.»احسان  نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد 

اشاره به آغاز عملیات این طرح در سال ۹۰ گفت: 
پایان  به  کتابخانه  این  ساختمانی  کارهای  بیشتر 
و  گرمایشی  سامانه  زمینه  در  اقدامی  اما  رسیده 
انجام  آن  تئاتر  آمفی  سالن  همچنین  و  سرمایشی 
و  طبقه  سه  در  طرح  این  افزود:  است.روشن  نشده 
در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع اجرا 

میلیارد   ۳۰ از  بیش  آن  برای  تاکنون  که  شود  می 
های  کتابخانه  است. مدیر  شده  هزینه  اعتبار  ریال 
عمومی شیروان با اشاره به این که حدود یک سال 
است که هیچ اقدامی در زمینه ساخت و ساز در این 
حالی  در  این  گفت:  است،  نشده  انجام  کتابخانه 
مطالعه  فضای  کمبود  با  شهرستان  این  که  است 
مواجه است و بهره برداری از کتابخانه مرکزی شهر 
شامل  طرح  می کند.این  کمک  مشکل  این  حل  به 
مخزن اصلی، آمفی تئاتر، پژوهش سرا، سالن های 

بخش  کنفرانس،  اتــاق  نشریات،  بخش  مطالعه، 
مرجع، نابینایان و کودکان است.

با   هم اکنون ۱۰ باب کتابخانه شهری و روستایی 
فعال  شیروان  در  مربع  متر   ۹۱۳ و  هزار  زیربنای 
هستند که از این تعداد ۵ باب در شیروان، لوجلی، 
زیارت و قوشخانه و ۵ باب نیز در روستاهای خانلق، 

حسین آباد، زوارم، دوین و رباط فعالیت دارند.
شهرستان  این  کتابخانه های  فعال  تعداد  اعضای 

امسال به ۷ هزار و ۹۵۸ نفر رسیده است.

IIآسفالت
محله  آسفالت  خواهد  می  زمانی  چه  شهرداری 
ساکنان  ما  کند؟  ســازی  به  را  شهر  حاشیه  های 
ناظرآباد از گل و الی و آلودگی این کوچه ها خسته 
سری  بجنورد  شهرداری  انگار مسئوالن  ایم.  شده 
و  ها  کوچه  وضعیت  از  تا  اند  نزده  ها  محله  این  به 

خیابان ها مطلع شوند.

IIزیادIگیرهایIسرعت
زیاد  آشخانه  شهر  ورودی  گیرهای  سرعت  تعداد 
است در حالی که در برخی نقاط نصب آن ضرورتی 

نداشته است.

IIراکدIبازار
بازار استان راکد شده است و ما فروشندگان نمی 
توانیم کاالها را ارزان تر بفروشیم چون محصوالت 

را گران تر خریده ایم.

IIایوبIاورژانس
از بانیان راه اندازی اورژانس روستای ایوب تقدیر 
این  مردم  مشکالت  از  بسیاری  کنیم.  می  تشکر  و 

منطقه در این خصوص حل شده است.
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افزایش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی  شیری- 
با  استاندار  مخالفت  و   ۹۹ بودجه  الیحه  در  استان 
واگذاری برخی ساختمان های مراکز فنی و حرفه ای 
به دستگاه های اجرایی از جمله مواردی بود که شنبه 
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  جلسه  در  شب 

مطرح شد.
خراسان  ــزی  ری برنامه  و  مدیریت  ســازمــان  رئیس 
شمالی در این جلسه با بیان این که تغییرات اساسی 
اصالح  از  هدف  گفت:  است،  افتاده  اتفاق  بودجه  در 
هزینه  کردن  کارا  و  پایدار  درآمدزایی  بودجه  ساختار 
باعث  منابع  شدن  پایدار  افزود:  پور«  هاست.»پارسی 
می  نفتی  منابع  به  وابستگی  کاهش  و  اقتصاد  ثبات 

بودجه  ساختار  اصــالح  با  که  ایــن  بیان  با  ــود.وی  ش
چند اتفاق بزرگ رخ داده است، خاطرنشان کرد: از 
برنامه  و  ایجاد  بودجه  بحث  در  جدیدی  نگاه  امسال 
در  ــرد:  ک اظهار  اســـت.وی  شــده  انجام  هایی  ــزی  ری
ها  دستگاه  که  بــود  محور  ردیــف  ها  بودجه  گذشته 
برنامه  از  نتیجه  در  بودند  منابع  بردن  باال  دنبال  به 
محور شدن فاصله می گرفتند اما از این پس دستگاه 
میزان  کرد:  اظهار  بود.وی  خواهند  محور  برنامه  ها 
میلیارد  هزار   ۲ از  بیش  امسال  ای  هزینه  اعتبارات 
ریال است که در الیحه بودجه سال ۹۹ به ۲ هزار و 
میزان  افــزود:  اســت.وی  رسیده  ریال  میلیارد   ۵۷۷
طی  استان  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک  اعتبارات 

که  بود  ریــال  میلیون   ۵۲4 و  میلیارد   ۹۸6 امسال 
در بودجه سال آینده به بیش از هزار و ۳۰۱ میلیارد 
در  هم  شمالی  خراسان  است.استاندار  رسیده  ریال 
روستایی  جوانان  که  جایی  آن  از  گفت:  جلسه  این 
نمی توانند نیازشان به آموزش را شناسایی کنند باید 
مدیران وارد عمل شوند و مطابق با نیاز منطقه تربیت 
نیروی ماهر داشته باشند. دکتر »شجاعی« با بیان این 
ایم،  گذشته  آموزش  کنار  از  راحتی  به  استان  در  که 
افزود: در استان به جای آموزش و مهارت آموزی در 
روستاها، برخی ساختمان های آموزشی واگذار شده 
فنی  آموزش  کل  اداره  رویکرد  از  انتقاد  با  است.وی 
برخی  ساختمان  موقت  ــذاری  واگ بــرای  ای  حرفه  و 

روند  این  کرد:  اظهار  اجرایی  های  دستگاه  به  مراکز 
باید متوقف و دوره های مهارت آموزی در این مراکز 
برگزار شود.وی همچنین با اشاره به اعتبارات هزینه 
ای استان در الیحه بودجه ۹۹ گفت: تعداد نیروهای 
های  پیگیری  باید  که  است  زیاد  استان  در  قراردادی 
وی  ــود.  ش انجام  بخش  ایــن  در  حمایت  ــرای  ب الزم 
اشاره  بنزین  سهمیه بندی  طرح  اجرای  به  همچنین 
سو  هم  طــرح  ایــن  ــرای  اج با  باید  همه  گفت:  و  کــرد 
بنزین  قیمت  ــالح  اص و  بندی  سهمیه  چــون  باشیم 
می  تحریک  با  برخی  کرد:  خاطرنشان  بود.وی  الزم 
سهمیه  که   حالی  در  بزنند  آسیب  جامعه  به  خواهند 

بندی بنزین با کار کارشناسی انجام شده است.

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه  خراسان شمالی مطرح شد:
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دومین کتابخانه مرکزی استان از دریافت اعتبار جاماند

اتفاقی تاریخی برای ورزش خراسان شمالی؛

بجنوردی ها از 
کشتی گیران   جهان 

میزبانی می کنند
اسدی- بجنورد به عنوان میزبان مسابقات کشتی 
تاریخی  اتفاقی  تا  شد  انتخاب  جهان  های  باشگاه 

برای ورزش خراسان شمالی رخ دهد. 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون 
پیگیری  با  گفت:  ما  خبرنگار  به  شمالی  خراسان 
فدراسیون  موافقت  و  شمالی  خراسان  استانداری 
میزبان  آذر،   ۲۹ تا   ۲6 از  بجنورد  کشور،  کشتی 
های  باشگاه  فرنگی  و  آزاد  کشتی  هــای  رقابت 
جهان خواهد بود. »بروحی« یادآور شد: چند گزینه 
برای مکان برگزاری این مسابقات در شهر بجنورد 
در نظر گرفته شده که از سوی استانداری در حال 
بررسی است. به گفته وی، در روزهای آینده، مکان 

برگزاری این مسابقات رسمًا اعالم می شود.

جزئیات ثبت نام انتخابات 
میان دوره ای مجلس 

خبرگان رهبری در استان

و  صادر  کشور  انتخابات  ستاد   ۳ شماره  اطالعیه 
میان  اولین  انتخابات  نام  ثبت  جزئیات  آن  طی 
دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در 

خراسان شمالی و 4 استان دیگر اعالم شد. 
کشور،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گــزارش  به 
به  اســت:  شــرح  بدین  اطالعیه  ایــن  کامل  متن 
رساند  می  اسالمی  ایــران  شریف  مــردم  آگاهی 
دوره  پنجمین  ای  دوره  میان  اولین  انتخابات 
تهران،  های  استان  در  رهبری  خبرگان  مجلس 
و  ــارس  ف شمالی،  خــراســان  رضـــوی،  خــراســان 
همزمان   ۱۳۹۸.۱۲.۰۲ ــورخ  مـ جمعه  ــم  ق
شــورای  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  با 

اسالمی برگزار خواهد شد. 
رهبری  خبرگان  مجلس  نمایندگی  داوطلبان 
شخصًا یا به وسیله نماینده خود که کتبًا معرفی شده 
 ۱۳۹۸.۰۹.۱۵ مورخ  جمعه  از  توانند  می  باشد 
به  جمعًا   ۱۳۹۸.۰۹.۲۱ مورخ  شنبه  پنج  لغایت 
فرمانداری  به  اداری  ساعات  در  روز  هفت  مدت 
کشور  وزارت  یا  مذکور  انتخابیه  های  حوزه  مراکز 
مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکس دار و کارت 
و  ملی، یک نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه 
ضمن  جدید،   ۳×4 عکس  قطعه  دو  و  ملی  کارت 
نام  ثبت  برای  داوطلبی،  اعالم  پرسشنامه   تکمیل 

اقدام کنند.
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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

طرح بهبود کیفیت پنبه 
در اسفراین و بجنورد

 ۱۷ که   ۷۱4۲ شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رســیــد،  ــاپ  چ بــه   ۱۳۵۲ بهمن 
کیفیت  بهبود  طرح  اجــرای  از   ۲ در  صفحه 
است.  داده  خبر  بجنورد  و  اسفراین  در  پنبه 
در این مطلب می خوانیم: »بر اساس گزارش 
خــراســان  ــاورزی  ــش ک کــل  اداره  سخنگوی 
در  پنبه  کیفیت  بهبود  و  تولید  افزایش  طرح 
 ۳۲۰۰۰ سطح  در   ۵۲-۵۳ زراعـــی  ســال 
بذر  تعویض  هکتار   ۸۰۰۰ و  بهزراعی  هکتار 
مشهد،  شهرستانهای  کاری  پنبه  مناطق  در 
تربت  تربت جام،  بیرجند، بجنورد،  اسفراین، 
طبس،  سرخس،  ســبــزوار،  ــز،  درگ حیدریه، 
فردوس، قائن، کاشمر، گناباد و نیشابور اجرا 
مقدار  طــرح  ایــن  ــرای  اج ــرای  ب شــد.  خواهد 
و  پنبه  مرغوب  شده  اصــالح  بذر  تن   ۲۲4۰
یک  کسر  با  شیمیائی  کود  تن   64۰۰ مقدار 
بذر  بهای  از  پنجم  یک  و  کود  بهای  از  پنجم 
بمنظور تشویق کشاورزان پنبه کار در اختیار 

آنان قرار خواهد گرفت.«   

اخبار  حرف مردم    

اخبار

#حذف_قبوض_كاغذي_برق   

سوال: با توجه به حذف قبوض کاغذی برق، در صورت نیاز به ارائه قبوض کاغذی به بانک ها و یا ثبت نام   �
مدارس و ... چه باید کرد؟

۱(از طریق لینک مشاهده قبض در ذیل پیامک امکان نمایش و پرینت قبض فراهم می باشد.
اپلیکیشن خدمات مشترکین توزیع برق استان خراسان  و  از طریق سایت شرکت  و پرینت قبض  ۲(امکان مشاهده 

شمالی میسر می باشد؛ )امکان دریافت فایل اپلیکیشن از طریق سایت شرکت(.
۳(امکان اخذ قبض کاغذی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاترICT  فراهم می باشد.

سوال: آیا امکان فعال کردن دو شماره برای یک اشتراک وجود دارد؟  �
هر  برای  استعالم  اخذ  امکان  ولی  باشد.  می  میسر  موبایل  شماره  یک  ثبت  امکان  فقط  اشتراک  یک  برای  پاسخ: 

اشتراکی از طریق ارسال پیامک کد دستوری  #شناسه قبض*S*   به شماره ۲۰۰۰۱۰6۰ امکانپذیر می باشد.

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 
شماره  با  اداری  ساعات  در  مستقیم  صورت  به  را  خود  سوال  پاسخ  توانید  می  شما  دهد.  پاسخ 

گیری 1521 )خدمات تلفنی و غیر حضوری شرکت برق( دریافت کنید و یا آن را به دفتر روزنامه 
»خراسان شمالی« در قالب نامه کتبی و یا فکس ارسال نمایید و یا با مراجعه به سایت شرکت توزیع 
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.

موعد برچیده شدن مدارس سنگی
مدیرکل  شود.  می  برچیده  استان  سنگی  مــدارس  بقیه  مدرسه،  یک  جز  به  امسال  آذر  پایان  تا  علوی- 
این  این مطلب به خبرنگار ما، اعتبار الزم برای  بیان  با  نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی 
منظور را ۱4 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: از این میزان ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و بقیه از 

محل منابع استانی تامین می شود. »فالح« تعداد این مدارس را ۱۷ مورد دانست.

معرفی داوران چهاردهمین جشنواره تئاتر استان
 اسامی داوران چهاردهمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی اعالم شد. معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان شمالی با اعالم این خبر افزود: »عبدا... برجسته«، »علی حاتمی نژاد« و »عباس کریمی« داوری 
این دوره از جشنواره را بر عهده دارند. »حیدری« گفت: در این دوره از جشنواره که از سه شنبه )امروز( آغاز می 

شود، در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن و پالتوی شمس ۸ اثر با یکدیگر به رقابت می پردازند. 



متفرقه

سنگ کاری 
وکاشی کاری ترکانلو
 09159876028

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

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

گچبری پیش 
ساخته  فروش و 

نصب انواع گچبری 
پیش ساخته شامل 

دور المپی ، ابزار 
سقفی و گلویی 
،اپن و ستون در 
طرحهای متنوع 

گچکاری  گچبری 
پیش ساخته 

ودستی،نقاشی 
ساختمان،کاغذ 
دیواری  شومینه 
و انواع کفپوش 
اپوکسی  فروش 

انواع کاغذ و پوستر 
دیواری همراه   

  09153840748
مومنی 

افتخار داریم که 
در خدمت مردم 
خراسان شمالی 

هستیم تعمیرات 
بخاری آبگرمکن 

لوله کشی سردگرم  
جوشکاری طراحی 

نرده راه پله لوله 
قوطی  ،ولت 

پست راویز کاری  
آدرس ملکش نبش 

سیداشهدای 
10 تماس 

 09157867784
عزیزی کارازما 
رضایت ازشما

تاسیسات  باران 

تعمیرات  بخاری 

آبگرمکن در منزل 

 09151893318

پذیرفته میشود

نمایندگی مجاز 
بوتان  پکیج 

آبگرمکن نصب 
-تعمیر  همراه 

   09155841130
دفتر 

 09158871130
امیریه شمالی 
خ نامجو جنب 

حسینیه حاج حجت 

جواد پورعلی  

کناف ایران 

فروش مصالح سقف 
کاذب کناف به 

قیمت درب کارخانه 
در تنها عاملیت 
فروش خراسان 

شمالی

09152480038

 انواع سیمانکاری  
آستر،رویه تگرگی  

در طرح واندازه 
مختلف رنگی 

سیمانکاری 
دور باغات 

وخرده کاربنایی   
 09159845026

استاد کارمحمد 

یک طبقه روی پیلوت 

فروشی واقع در میدان 

CNGخ گلستان 

13)خ18متری( 

دونبش،پیلوت مسکونی 

،90متر .فی:570 م. 

    09154896299

 09151869799

فروشی یک قطعه باغ 

1500 متری دارای 

سند مادر واقع در جاده 

سالمت بش قارداش 

به فروش میرسد . 

 09303058900

یک طبقه روی پیلوت  
چهارراه تختی امامی 
30     165 متر زمین 
110 متر طبقه اول  

پیلوت مسکونی مجاز 
2 خواب  جنوبی و 

نورگیری عالی  سال 
ساخت 86  قیمت 820 
م  قابل معاوضه با زمین 

سند دار تا 300 م 
 09375841361

خرید و 
فروش خودرو   

09159866654 شرکت نرده سازان 
خراسان شمالی اجراو 

طراحی نرده ساختمان 
لوله وقوطی حفاظ 

روی دیوار وجوشکاری  
گاز وغیره تماس 

09157867784عزیزی

تیبا صندوق دار 
مدل98خشک 

معاوضه با 
پراید دوگانه 

،سمند، پارس 
09151895467

خودرو

مغازه تجاری  
کمربندی مدرس، 

بین چهارراه خوشی 
و میدان دفاع  26 

متر 30سال فروشگاه 
لوازم یدکی بودقیمت 
900 م  قابل معاوضه 

با زمین یا آپارتمان 
 09375841361

تریل 

فالت250سی سی 

انژکتورمدل98در

حدخشک،توافقی

،معاوضه باماشین 

  09151895467

تنها تولیدکننده 
سازه های  زیرسازی 

کناف  اف - یو - 
نبشی و انواع پانل 
های گچی کناف 
- پارس- باتیس  

بجنوردسازه 
  09151862364

مشاورامالک جواد بابیش 

از20سال تجربه درخدمت 

همشهریان عزیز به محل 

جدیدخودواقع در بلوار 

آیت  اهلل بجنوردی روبروی 

درب خروجی میدان میوه 

وتره بار نقل مکان کرد 

وهمچنان مشاورمشتریان 

عزیز درخرید فروش اجاره 

ومعامالت سهام شرکت های 

کشت وصنعت جوین سپاد 

ونویدواحیا خراسان هستیم 

تلفکس32315633 همراه 

 09151840875

 09011840875

امالک ثامن مشاور 
شما در خرید و 

فروش و رهن اجاره 
آدرس :خ گلستان 

بین گلستان 
13و11جنب 

لبنیاتی 

 09151869799
 09154896299

پاکدل 

به تعدادی استا 
کار و شاگرد ماهر و 
نیمه ماهر جهت کار 
در کارگاه ام دی اف 

نیازمندیم تماس 
09155842024

استخدام

امالک

به یک شاگرد 
جهت کار در کارگاه 

mdf و نمایشگاه 
نیاز مندیم سن 
زیر 22  با بیمه 
و حقوق خوب  

 09355615752
تمری

به یک بازاریاب 

با حقوق ثابت 

700تومان و 

20درصد از سود 

فروش اجناس - 

آشنا به  دکوراسیون 

داخلی به ویژه 

کناف  )بجنوردسازه 

  )09151862364

به یک حسابدار  

باتجربه و مسلط 

به نرم افزار کلیک 

5 نیازمندیم 

 09151840475

شایگان 

شرکت پخش 

موادغذایی نیاز به 

تعدادی بازاریاب 

باتجربه دارد.   

 09151874794

به یک منشی  

جهت کار دفتری 

نیازمندیم 

تماس فقط0 الی 12 

09389061885

آپارتمان فروشی ،شهرک 
گلستان،مجتمع همیار 
گلستان ،موقعیت عالی 

،جنوبی3نبش،فول 
امکانات ،فوری/آپارتمان 

فروشی خ تختی، 
تختی12، کال دو 

واحدی طبقه 2. 92متر 
،جنوبی، قیمت:370م 

)امالک پاکدل(  
 09151869799

09154896299 

به یک نفر شاگرد 

جهت کار در لوازم 

یدکی نیازمندم .  

 09389061885

به یک فروشنده 
باروابط عمومی 

باال جهت 
کاردرنمایندگی 

فروش موتورسیکلت 
نیازمندیم 

بجنورد موتور 
فروشی ابراهیمی 

 32742064

به تعدادی چرخکار و 
برشکار حرفه ای مانتو  

زنانه   نیازمندیم

 09359780029
صحتی

رهن آپارتمان  خ ژاله  
120 متری دو خواب  

3 طبقه 6 واحد  
طبقه 1 و 3 نوساز  
تحویل آخر ماه هر 
طبقه 100 م رهن  
   09375841361

رهن واجاره: آپارتمان واقع 

در بلوار فلسطین کوچه 

انرژی پالک4/2طبقه 

اول 130متر  سه خواب  

اسانسور  کولر گازی  کاغذ 

دیواری  رهن 50 میلیون 

تومان اجاره 1200000یک  

میلون  و دویست  تومن   

 09216029701
آپارتمان 70متری 

در32متری 
شهدا حاشیه 

شهید نوری رهن 
10م اجاره 700                         
 09158870618

مستعمل

 دوربین دیجیتال

H55 سونی  

09157732246

3 گزارش روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         سه شنبه  ۲۸ آبان ۱۳۹۸     ۲۱ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۹

وقتی  است،  کرده  مراجعه  نیز  دیــروز  که  بانویی 
فردا  دهد  می  ترجیح  بیند  می  را  طوالنی  صف 
مراجعه کند زیرا معتقد است روزهای آینده دفاتر 

پلیس +10 خلوت تر خواهد شد.
یکی از بیشترین مشکالتی که در خصوص کارت 
خودروهایی  صاحبان  شود،  می  مشاهده  سوخت 
که  را  خــودرویــی  خــودشــان،  قــول  به  که  هستند 
مالک  و  است  چرخیده  دست  چندین  اند  خریده 
نکرده  اقــدام  سوخت  کــارت  دریافت  بــرای  قبلی 
از آن ها که از صبح زود برای دریافت  است.یکی 
به  پیشخوان  دفتر  از  و  کرده  اقدام  سوخت  کارت 
اداره کل پست و بعد به پلیس+10 مراجعه کرده 
است، اضافه می کند: نشانی مالک اولیه خودرو 
را ندارم و نمی دانم چگونه می توانم برای ثبت نام 

کارت سوخت اقدام کنم.
یکی دیگر از مراجعه کنندگان نیز اظهارمی کند: 
کد  و  داده  ارائــه  را  الزم  مــدارک  که  این  باوجود 
رهگیری نیز گرفته بودم اما وقتی به پست مراجعه 
نشده  صــادر  سوختم  کــارت  شــدم  متوجه  کــردم 
است و در حالی که تمام عملیات ثبت نام را انجام 
داده بودم به من گفته شد باید دوباره تمام مراحل 
کد  امسال  تابستان  که  کنم.او  طی  را  نام  ثبت 
رهگیری کارت سوختش را دریافت کرده بود حاال 
آمده است تا دوباره در نوبت بماند و از صفر تا صد 
کارهای مربوط را انجام دهد.یکی از رانندگان که 
خریده  را  خودرویی  قبل  سال   3 خودش  گفته  به 
است و برگ سبز خودرو به نام مالک قبلی است، 
می گوید: به دلیل این که برگ سبز خودرو به نام 
تا  کنم  صبر  ماه  یک  تا  هفته   2 باید  نیست  خودم 
کارت سوختم صادر شود، در حالی که باک بنزین 
خودرویم خالی است و حاال باید بنزین آزاد بخرم 

تا زمانی که کارت سوخت به دستم برسد.

IIنفتیIهایIفراوردهIپخشIملیIشرکت
پخش  ملی  شرکت  به  کنندگان  مراجعه  برخی 
امور  تا  ارجاع  داده می شوند  نفتی  فراورده های 
مربوط به کارت سوخت شان را از آن جا پیگیری 
کنند. در این شرکت چند نفر با چندین سوال در 
تا پاسخ شان را از مسئول مربوط  نوبت مانده اند 

بگیرند.
قبل  ــال  س  10 کــنــد:  اظــهــارمــی  هــا  آن  از  یکی 
نمی  را  آن  اولیه  مالک  که  خریدم  را  خودرویی 
شناسم و برای دریافت کارت سوخت دچار مشکل 

شده ام.
او با گرفتن راهنمایی، با تردید شرکت را ترک می 
کند زیرا به گفته خودش زمانی که خودرو معامله 

شده طرف مقابل شماره ملی اش را نداده است.
با  گوید:  می  نیز  کنندگان  مراجعه  از  دیگر  یکی 
راهنمایی یکی از دفاتر پلیس+10 برای استعالم 
به این جا مراجعه کرده ام در حالی که می گویند 
برای  نیز  ها  رجوع  اربــاب  ام.برخی  آمده  اشتباه 
با  و  ــد  ان آمــده  ــود  خ سوخت  کــارت  رمزگشایی 
کارشان،  انجام  از  پس  و  متصدی  های  راهنمایی 
می روند تا خودروی شان را با اولین سهمیه بنزین 

شارژ کنند.

IIIIبنزینIپمپ
حال  در  سوخت،  ــارت  ک با  رانندگان  از  بعضی 
سوخت گیری خودروی شان هستند و برخی نیز 
بدون توجه به گرانی بنزین به فکر تهیه این کارت 
نیستند. وقتی از یکی از آن ها می پرسم چرا برای 
دریافت کارت سوخت اقدام نکرده است، با لبخند 
می گوید: در نظر دارم ماشینم را بفروشم بنابراین 
در این خصوص اقدام نکردم. بگذار مالک بعدی 

خودش اقدام کند، چرا من به دنبالش بروم؟
یک راننده آژانس نیز با بیان این که هنوز سهمیه 
اظهارمی  است،  نشده  اعالم  تلفنی  های  تاکسی 
اعالم  نیز  ما  سهمیه  زودتر  هرچه  امیدوارم  کند: 
استفاده  ام  شخصی  سهمیه  از  ناچارم  فعاًل  شود، 

کنم اما کفاف نمی دهد.
در عین حال، مرد مسنی که به همراه فرزندش به 
پمپ بنزین مراجعه کرده است، می گوید: کارت 
سوخت ندارم چون سهمیه بندی را ناگهان اعالم 
و  کنم  اقدام  آن  برای  ندارم  فرصت  فعاًل  و  کردند 

ناچارم از کارت فرزندم استفاده کنم.
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  برومند، 
فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی نیز با 
بیان این که تعداد مراجعه کنندگان به این شرکت 
نسبت به روزهای قبل کمتر شده است، اظهارمی 
کند: رمز همه کارهای سوخت 4 شماره آخر کد 
او صادر  برای  ملی فردی است که کارت سوخت 
شده است اما برخی مراجعه کنندگان حساسیت 

دارند که رمزشان را حذف کنند.

IIسوختIکارتI800Iتوزیع
پست  مــدیــرکــل  ــی«  ــان »خ خــصــوص،  همین  در 
 4 شنبه  پنج  روز  تا  گوید:  می  شمالی  خراسان 
هزار و 400 کارت در باجه معطله در استان وجود 
و  سوخت  بندی  سهمیه  اجرای  زمان  از  و  داشت 
توزیع  سوخت  کــارت   800 حــدود  روز،  سه  طی 
شده و حدود 3هزار و 600 کارت در باجه معطله 

باقی مانده است.
برای پیگیری کارت سوخت  به سه روش  »خانی« 
اشاره می کند و می افزاید: متقاضیان می توانند با 
شماره پیامک  vin ، 1101202040 خودروی 
شان را ارسال کنند که طی آن اطالع رسانی می 
نه.  یا  است  شده  صادر  سوخت  کارت  آیا  که  شود 
همچنین می توانند به سایت epolice.ir مراجعه 
می  رسانی  اطالع  و  کنند  وارد  را  خودرو  پالک  و 
است.  مرحله ای  چه  در  سوخت  کــارت  که  شود 

روش دیگر نیز مراجعه به پلیس +10 است.
باشد  شده  صادر  سوخت  کارت  اگر  گوید:  می  او 
در  را  آن  اگر  که  شود  می  داده  پستی  شماره  یک 
مرسوالت  رهگیری  قسمت  در  و  پست  سایت 
پستی وارد کنند دقیقًا مشخص می شود مرسوله 
در کدام واحد پستی است.به گفته او، تقریبًا 60 
درصد مراجعه کنندگان به پست برای این مراجعه 
تحویل  پست  به  شان  کارت  ببینند  که  کنند  می 
مطمئن  اگر  که  حالی  در  خیر  یا  است  شده  داده 
باشند کارت شان صادر شده و بعد مراجعه کنند 

کارها سریع تر پیش می رود.

سرگردانی برخی رانندگان 
برای دریافت کارت سوخت

باوجود این که 
مدارک الزم را 

ارائه داده و کد 
رهگیری نیز 

گرفته بودم اما 
وقتی به پست 
مراجعه کردم 
متوجه شدم 

کارت سوختم 
صادر نشده 

است

نازلیIحیدرزاده

و  اســت  بنزین  بندی  سهمیه  از  صحبت  جا  همه 
صاحبان خودرو بیش از پیش درباره تامین سوخت 
خودرو و هزینه های مربوط به آن حساب و کتاب 
هنوز  که  هایی  آن  دغدغه  میان  این  در  کنند.  می 
بیشتر  اند،  نشده  سوخت  کارت  دریافت  به  موفق 
هماهنگی  عالی  شورای  مصوبه  اساس  بر  است. 
آبان   24 جمعه  بامداد  از   قــوا،  ســران  اقتصادی 
سهمیه  سوز  بنزین  نقلیه  وسایل  تمام  برای  بنزین 
بندی شد. در این میان آن هایی که کارت سوخت 
داشتند و آن را گم کرده بودند و با زیر و رو کردن 
پیدا کردن کارت خود نشدند  به  خانه شان موفق 
ای  عده  پلیس+10  شدند،  و  پست  دفاتر  راهــی 
به  موفق  یا  کرده  گم  را  شان  رهگیری  کد  که  هم 
از  سرگردان  بودند  نشده  سوخت  کارت  دریافت 
بتوانند  ــر  زودت هرچه  تا  رفتند  سو  آن  به  سو  این 

کارت شان را بگیرند و خیال شان راحت شود.

IIپستIکلIاداره
بندی  سهمیه  ــرای  اج از  روز  چهارمین  دوشنبه 
مراجعه  از  ــادی  زیـ بخش  و  ــود  ب ســوخــت  کـــارت 
را  شمالی  خــراســان  پست  کــل  اداره  کنندگان 
متقاضیان کارت سوخت تشکیل می دادند. حتی 
موضوع  این  دربــاره  هم  تلفنی  های  تماس  برخی 

بود. 
نیاز  مورد  مدارک  که  حالی  در  متصدیان  از  یکی 
بــرای فــردی که از  بــرای صــدور کــارت سوخت را 

را  او  دهد  می  توضیح  است  گرفته  تماس  مشهد 
می  شده  ارائه  مراحل  انجام  با  که  کند  می  توجیه 
شهر  همان  در  را  خودرویش  سوخت  کارت  تواند 

دریافت کند.
این  مختلف  هــای  مکان  در  متعددی  هــای  برگه 
کارت  متقاضیان  که  است  شده  نصب  کل  اداره 
یعنی  مقصد  به  تا  کند  می  راهنمایی  را  سوخت 
نوشته  ها  آن  از  یکی  روی  برسند؛  معطله  باجه 
شده است »سامانه پیگیری پیامکی کارت سوخت 
نقلیه  vinوسیله  است  1101202040،  کافی 

خود را به این شماره پیامک کنید.«
باجه  به  تا  کنم  می  دنبال  را  راهنما  هــای  فلش 
موسوم به معطله می رسم، تعدادی ارباب رجوع در 
نوبت ایستاده اند و یکدیگر را راهنمایی می کنند. 
یکی از آن ها که پیامک خود را دریافت کرده است 
با خوشحالی از جمع جدا می شود و می گوید: در 
سوختم  کارت  به  مربوط  پیامک  دقیقه  یک  عرض 
آمد و مشخص شد از کدام باجه آن را دریافت کنم.
می  شده  اعالم  باجه  سمت  به  و  زند  می  لبخندی 
رود اما یکی دیگر از مراجعه کنندگان در حالی که 
مستاصل است و مدارکش را نگاه می کند، متوجه 
می شود مدارکش ناقص است و محل را ترک می 
کند. او کارت سوختش را گم و حاال برای دریافت 

کارت جدید اقدام کرده است.
یکی از رانندگان با بیان این که در سال 96 برای 
افزاید:  نام کردم، می  ثبت  دریافت کارت سوخت 
به  قبل  هفته  و  بود  مانده  معطله  باجه  در  کارتم 

ولی  کنم  استفاده  آن  از  توانم  می  و  رسید  دستم 
ای  و  است  کم  اند  گرفته  نظر  در  که  ای  سهمیه 

کاش سهمیه بیشتری در نظر بگیرند.
صعب  بیماری  بــه  همسرم  دهـــد:  مــی  ــه  ادامـ او 
درمانی  کارهای  برای  باید  و  مبتالست  العالجی 
اش هر هفته به مشهد برویم و سهمیه بندی بنزین 

جوابگوی رفت و آمد باالی ما به این شهر نیست.
در عین حال، یکی از مراجعه کنندگان که در نوبت 
با  کند:  می  تصریح  است،  سوخت  کارت  دریافت 
این که برای دریافت کارت سوخت ثبت نام کرده 
و کد رهگیری آن را نیز گرفته ام اما کارتم در اداره 
کل پست موجود نیست و باید به دفتر پلیس+10 

مراجعه کنم تا ببینم مشکل از کجاست.

II10+پلیسIدفتر
پلیس+10  دفــاتــر  از  یکی  در  جمعیت  ــام  ازدحـ
اند  ایستاده  صف  در  مرد  و  زن  و  است  زیاد  بسیار 
تا کارشان باالخره راه بیفتد. روی یک میز کوچک 
باید  افراد  و  اند  گذاشته  رسید  برگه  زیادی  تعداد 
مراحل  و  پیدا  را  خودشان  رسید  ها  آن  روی   از 
مختلفی را طی کنند تا بتوانند کارت سوخت شان 

را دریافت کنند.
و  هستند  سوخت  کــارت  صــدور  حــال  در  باجه   4
تعداد مراجعه  تر می شویم  نزدیک  به ظهر  هر چه 
کنندگان نیز بیشتر می شود. بعضی ها تازه برای 
ثبت نام مراجعه کرده اند و از این که از قبل به فکر 
را  دفتر  نیز  تعدادی  و  هستند  پشیمان  اند  نبوده 
ترک می کنند تا کپی مدارک مورد نیاز را بیاورند.

بندی  سهمیه  اعـــالم  از  پــس  حــیــدرزاده- 
آموزشگاه  رانندگان  بنزین  بنزین، سهمیه 
های رانندگی اعالم نشده است و در این بین، 
دارند  سوز  دوگانه  خودروهای  که   رانندگانی 
روی  گاز  سوخت  از  استفاده  سمت  به  بیشتر 
آموزشگاه  رانندگان  میان  این  در  اند.  آورده 
شکل  به  را  شان  رانندگی  که  خودروی  های 
مواجه  مشکل  بــا  انــد  ــرده  ک گــازســوز  دستی 
از  توانند  نمی  ها  آن  گفته  به  ــرا  زی انــد  شــده 
سوخت گاز استفاده کنند. تعدادی از آن ها به 
خبرنگار ما گفتند: هنوز سهمیه صنف ما اعالم 
شان  نقلیه  وسیله  که  رانندگانی  و  است  نشده 
تا  از گاز استفاده می کنند  دوگانه سوز است، 
حالی  در  کنند  جویی  صرفه  بنزین  مصرف  در 
شکل  به  شان  ــودروی  خ که  ــرادی  اف فقط  که 
از  توانند  می  است،  سوز  دوگانه  ای  کارخانه 
مدیر  خصوص،  همین  کنند.در  استفاده  آن 
یکی از آموزشگاه های رانندگی که به ذکر نام 
خود در  این گزارش تمایلی ندارد، اظهارکرد: 

رانندگان  بنزین  سهمیه  هنوز  که  این  باوجود 
آموزشگاه های رانندگی تعیین نشده است اما 
اجازه داده نشده رانندگانی که خودروی شان 
استفاده  گاز  سوخت  از  است  دستی  گازسوز 
رانندگان  سوخت  سهمیه  ــزود:  افـ کنند.او 
نشده  اعــالم  هنوز  رانندگی  هــای  آموزشگاه 
سوز  دوگانه  خــودروی  که  رانندگانی  و  است 
دارند می توانند از گاز استفاده کنند در حالی 
ای  کارخانه  سوز  دوگانه  خودروهای  فقط  که 
این  و  کنند  استفاده  گاز  سوخت  از  توانند  می 
موضوع برای رانندگان دیگر مشکل ساز شده 
روابــط  مدیر  »برومند«  ــال،  ح عین  اســـت.در 
عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی  
شنبه  یک  جلسه  در  گفت:  شمالی  خراسان 
ای  سامانه  شد،  قــرار  شهرداران  با  استاندار 
شهری،  بین  های  تاکسی  و  کنند  طراحی  را 
تلفنی، ون و ...   از اول آذر در این سامانه ثبت 
نام کنند تا بر اساس پیمایش به آن ها سهمیه 

سوخت تعلق گیرد.

گزارش خبری 

گالیه رانندگان آموزشگاه های رانندگی درباره 
سوخت گیری گاز

تزیینی
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واژگونی ال ۹0 یک قربانی 
به جا گذاشت

بجنورد  محور  در   90 ال  خودروی  واژگونی  پی  در 
به شیروان یک نفر در دم جان باخت و 3 سرنشین 
دیگر این خودرو مجروح و راهی بیمارستان شدند. 
به گزارش پلیس راه استان، در پی واژگونی سواری 
حوزه  در  شیروان  به  بجنورد  محور  در   90 ال  تندر 
راه  پلیس  و  امدادی  نیروهای  شیروان  استحفاظی 
سرنشینان  از  یکی  اما  شدند  اعزام  حادثه  محل  به 
 3 امــدادی  نیروهای  و  باخت  جــان  دم  در  ــودرو  خ
جراحات  شــدت  علت  به  را  ــودرو  خ ایــن  سرنشین 
وارد شده به بیمارستان منتقل کردند. کارشناسان 
پلیس راه علت این حادثه را توجه نکردن راننده به 

جلو، ناشی از خواب آلودگی تشخیص دادند.

پایان زندگی یک کارگر با 
سقوط در دستگاه تراش

نجفیان- یک منبع آگاه از فوت یک کارگر در بخش 
صبح  در  اسفراین  گستر  لوله  کارخانه  تراشکاری 
داد. خبر  کار  از  ناشی  حادثه  اثر  بر  شنبه  یک  روز 
سرشیفت  عنوان  به  که  حادثه  قربانی  وی،  گفته  به 
بنای چک، تست و راه اندازی دستگاه و تحویل آن 
گیرافتادن  دلیل  به  گویا  است،  داشته  را  اپراتور  به 
به دور  آستین دست چپ به 3 نظام دستگاه تراش 
می  کشیده  تراشکاری  دستگاه  به  متصل  قطعه 
این  قدرت  و  سرعت  است  گفته  او  که  طور  شود.آن 
دستگاه باالست و دست چپ، سر و پای راست این 
راهی  هرچند  و  بیند  می  آسیب  سرشیفت  کارگر 
شدت  دلیل  به  آن  از  پس  اما  شود،  می  بیمارستان 

جراحات وارد شده فوت می کند.

بیش از 4 تن سنگ معدن 
قاچاق به مقصد نرسید

بیش از 4 تن سنگ معدن قاچاق از معادن اسفراین 
توسط مأموران انتظامی این شهرستان توقیف شد. 
بر اساس گزارش فرماندهی انتظامی اسفراین، در 
با استفاده غیر مجاز  راستای طرح عملیاتی مبارزه 
مأموران  آلبالغ،  معدن  ویژه  به  اسفراین  معادن  از 
پلیس موفق به شناسایی یک خودروی نیسان وانت 
حامل سنگ معدن سرب شدند. در بازرسی از این 
سرب  نوع  از  سنگ  کیلوگرم   335 و  تن   4 خــودرو 
با  و  دستگیر  متهم   4 خصوص  این  در  شد.  کشف 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند. 
ارزش 303 میلیون  به  محموله قاچاق کشف شده 
اسفراین  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  به  نیز  ریال 

تحویل داده شد.

اخبار 

کویر زندگی دختر تشنه محبت
صدیقی

و  ــود  آل گناه  نگاه  یــک  بــا  چیز  همه   
با اشک  لبخند شیطانی شروع شد و 
یک  در  رسید.  پایان  به  پشیمانی  و 
هوس  نگاه  یــک  بــه  پاسخ  بــا  غفلت 
شد  زنــدان  مانند  برایش  خانه  آلــود  
اگر  بود.  والدینش  نظر  تحت  مدام  و 
اتفاق  این  اصلی  مسبب  خودش  چه 
بود اما به گفته خودش پدر و مادرش 
تقصیر  بی  تلخ  این ماجرای  در  هم 
نبودند و به جای رسیدگی و محبت به 
اعضای خانواده مدام با هم سر جنگ 
دخترشان  به  کــدام  هیچ  و  داشتند 

توجهی نداشتند. 
دختر در تله افتاده با ادامه این اوضاع 
تنها و ناامید شد و به دنبال یک همدم 
اما  داشت  ای  مدرسه  دوستان  بود. 
خیلی با آن ها درددل نمی کرد چرا 
از  شدن  مسخره  و  نما  انگشت  از  که 

سوی آن ها واهمه داشت. 
در  روزی  گــویــد:  مــی  جـــوان  دخــتــر 
جوان  موتورسوار  یک  مدرسه  مسیر 
که  زمانی  و  کــرد  تعقیب  مــرا  مدتی 
تا  برگشتم  نیست  بردار  دست  دیدم 
لبخند  با  که  بپرسم  را  کــارش  دلیل 
زیرکانه او مواجه شدم و پسر غریبه با 
عذرخواهی و دادن یک تکه کاغذ که 
حاوی شماره تلفن بود از من دور شد. 
چون  گرفتم  قلب  تپش  ــوری  ــدج ب
اولین بار بود که با یک جنس مخالف 
و  مکث  کمی  با  و  شدم  می  رو  به  رو 
به  سریع  اطــرافــم  به  انداختن  نگاه 

خانه برگشتم. 
پاسی  تا  همچنان  جوان  دختر  افکار 
از شب درگیر دیدار روزانه اش با پسر 
غریبه می شود. دوباره پدر و مادرش 
سر موضوعی با هم درگیر می شوند و 
سوی  از  شتم  و  ضرب  از  بعد  مادرش 
و  زنــد  می  بیرون  خانه  از  شوهرش 
راهـــی خــانــه پـــدرش مــی شـــود. پدر 
اتاقش  داخل  عصبانیت  با  هم  دختر 
که  خواهد  می  دخترش  از  و  رود  می 
اتفاق  این  از  دختر  نشود.  او  مزاحم 
تنهایی  احساس  و  شود  می  ناراحت 
اتــاق  ــل  داخ همین  ــرای  ب کند،  مــی 

نگاهش  ناگهان  کند.  می  کز  خــود 
به شماره تلفن پسر غریبه می افتد و 
آن  از  شدن  خالص  بــرای  درنــگ  بی 
وضعیت و تنهایی با پسر غریبه تماس 
می گیرد. پسر حقه باز بعد از شنیدن 
ماجرای زندگی دختر با چرب زبانی 
او  خودش را ناجی و قهرمان زندگی 

معرفی می کند و از دختر می خواهد 
خیلی  که  چرا  نباشد  چیزی  نگران 
نجات  جهنمی  خانه  آن  از  را  او  زود 

خواهد داد. 
گوید:  می  گریان  چشمان  با  دختر 
جمالت  تلفن  پشت  از  که  این  از  بعد 
را  غریبه  پسر  آمیز  محبت  ظاهر  به 
مدام  و  نبرد  خوابم  صبح  تا  شنیدم 
را  او  ــا  ت ــردم  کـ مــی  شــمــاری  لحظه 
مالقات و راه نجاتی برای خودم پیدا 

کنم. 
پسر  دوباره  مدرسه  مسیر  در  بعد  روز 
غریبه سر راهم سبز شد و برای مدتی 
با حرف های  او  و  او همکالم شدم  با 
قشنگ و البته پوچ و بی پشتوانه اش 
مرا اسیر و شیفته خود کرد. نمی دانم 
پسر  و  کردم  اعتماد  او  به  که  شد  چه 
حیله گر به من گفت که مجرد است و 
پیشنهاد داد که به بهانه شناخت بهتر 
پنهانی  ارتباط  هم  با  مدتی  یکدیگر 
داشته باشیم تا او بعد از فراهم شدن 
بیاید.  ام  خواستگاری  به  مقدمات 
دختر ساده اندیش که خبر ندارد پسر 

تدارک  او  بــرای  ای  تله  چه  باز  حقه 
می  قبول  را  پیشنهادش  است  دیده 
خودش  آینده  واهی  خیال  در  تا  کند 
را بسازد اما نمی داند چه سرنوشتی 

در انتظارش است.
 مدتی بعد از ارتباط تلفنی و حضوری 
دختر و پسر در خیابان، روزی پسر به 
زندگی  و  آینده  درباره  صحبت  بهانه 
که  خواهد  می  او  از  شــان  مشترک 
پریشان  دختر  بــرود.  ــرار  ق محل  به 
ظاهر  در  پسر  وقتی  گوید:  می  دل 
گفت  و  گرفت  تماس  من  با  رویاهایم 
زندگی  برای  تا  بروم  اش  خانه  به  که 
شدم  دودل  اول  بگیریم  تصمیم  مان 
قانع  مرا  زبانی  چرب  با  چنان  او  اما 
جلب  خودش  به  نسبت  را  اعتمادم  و 
کرد که با پای خودم و بدون مقاومت 

وارد خانه شدم.
از  رویــی  خــوش  با  ابتدا  غریبه  پسر   
بعد  اما  کرد  استقبال  و  پذیرایی  من 
اش  چهره  از  نقاب  مدتی  گذشت  از 
من  به  وحشی  گرگ  مثل  و  برداشته 
حمله ور شد تا نقشه پلیدش را عملی 

کند. 
شیطان  پسر  با  شدن  گالویز  از  بعد 
صفت تمام قدرتم را جمع کردم تا او 
به هدف شومش نرسد و به هر قیمتی 
که بود با جیغ زدن و سر و صدا کردن 
از آن  و  او خالص  از چنگال  را  خودم 
اتفاق  ایــن  از  بعد  ــردم.  ک فــرار  محل 
شوم دختر جوان که روح و روانش به 
با  را  چیز  همه  ناچار  به  ریزد  می  هم 
پدرش در میان می گذارد و بابت این 
ناسزا  و  خورد  می  کاری کتک  ندانم 

می شنود. 
خانواده  اعضای  که  زمانی  آن  از  بعد 
به افکار و رفتار خود مسلط می شوند 
درست  تصمیم  گرفتن  و  مشورت  با 
با شکایت  تا  راهی دادسرا می شوند 
از پسر گرگ صفت و به ظاهر قهرمان 
او  زندگی دختر فریب خورده، قانون 
دختر  برساند.  اعمالش  سزای  به  را 
مرا  تلخ  حادثه  ایــن  گوید:  می  نــادم 
فریب  دیگر  تا  داد  ــرار  ق تاثیر  تحت 
الفاظ قشنگ چنین افراد هوس رانی 

را نخورم.       

اخبار 

جاده مرگ این بار سرنشینان 
خودروی تیبا را بلعید

محمد آگاهی

 جاده مرگ دوباره رنگ خون به خود گرفت 
با  تیبا  به رخ خــودروی  و در پی برخورد رخ 
دم  در  تیبا  خودروی  سرنشین  دو  کامیون، 
جان باختند. به گزارش پلیس راه چمن بید، 
این حادثه صبح روز دوشنبه در کیلومتر 49 
داد  رخ  گلستان  جنگل  به  بید  چمن  محور 
و راننده و سرنشین این خودرو در دم جان 

باختند. 
محور  حـــوادث  دیگر  همچون  حادثه  ایــن 
142 کیلومتری بجنورد به جنگل گلستان 
در پی انحراف به چپ یکی از خودروها رخ 
داد و کارشناسان پلیس راه راننده خودروی 

تیبا را مقصر این حادثه تشخیص دادند. 
میلیون   20 از  بیش  ساالنه  که  حالی  در 
همچنان  کنند  می  عبور  محور  این  از  نفر 
کمی  عــرض  ــاده  ج ایــن  از  نیمی  از  بیش 
های  کامیون  پشت  مــداوم  ــردد  ت و  دارد 
و  خسته  را  رانندگان  جاده  این  از  عبوری 

زمینه تخلف حادثه ساز انحراف به چپ را 
وزیر  گذشته  سال  اسفند  کند.  می  فراهم 
راه و شهرسازی در دیدار استاندار و مجمع 
پایان  تــا  داد  دســتــور  اســتــان  نمایندگان 
رئیس  و  برسد  اتمام  به  پــروژه  این  امسال 
به  خود  گذشته  سال  سفر   در  نیز  جمهور 
این  آینده  سال  پایان  تا  داد  وعده  استان 
پروژه به اتمام برسد اما طی امسال تاکنون 
حتی یک کیلومتر از باند دوم این محور به 

بهره برداری نرسیده است.
 این در حالی است که فصل سرما  حدود 
های  فعالیت  و   شده  شــروع  است  ماه   2
می  غیرممکن  گاهی  و  محدود  سازی  راه 

شود. 
است،  حاکی  همچنین  ما  خبرنگار  گزارش 
در  ــروژه  پـ ــن  ای دوم  بــانــد  از  کیلومتر   10
محدوده روستای کشانک به سمت روستای 
از سال گذشته آسفالت ریزی شده  درکش 
اما همچنان به دلیل نصب نشدن نیوجرسی 

و تابلوی عالیم غیر قابل استفاده است. 

دستگیری سارق تجهیزات رایانه ای گرمه
مأموران دایره سرقت گرمه موفق شدند سارق تجهیزات رایانه ای و لپ تاپ را در شهرستان 
گنبد به دام بیندازند. به گزارش فرماندهی انتظامی گرمه در پی اعالم چند فقره سرقت از 
واحدهای صنفی فروش تجهیزات رایانه ای در این شهرستان، رسیدگی به این موضوع در 
دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. کارآگاهان پلیس گرمه با تحقیقات میدانی و 
انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان این سرقت ها در شهرستان گنبد 

استان گلستان شدند. 
مأموران پلیس در نهایت با گرفتن نیابت قضایی به این شهرستان اعزام و طی یک عملیات 
فقره   4 به  دستگیری  از  پس  متهم  شدند.  پرونده  این  متهم  دستگیری  به  موفق  غافلگیرانه 
سرقت از واحدهای تجاری فروش رایانه در گرمه اعتراف کرد. این گزارش حاکی است، متهم 

همراه با پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف ۳ هزار و 700 نخ سیگار قاچاق
3 هزار و 700 نخ سیگار قاچاق در گرمه کشف و ضبط شد. این خبر را سرهنگ »پوربه« 
فرمانده انتظامی گرمه اعالم کرد و گفت: این تعداد نخ سیگار قاچاق همراه با 51 بسته 
تنباکوی قاچاق در حین بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان کشف شد و در این باره 

دو متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

 پسر غریبه ابتدا با 
خوش رویی از من 

پذیرایی و استقبال 
کرد اما بعد از گذشت 

مدتی نقاب از چهره اش 
برداشته و مثل گرگ 

وحشی به من حمله ور 
شد تا نقشه پلیدش را 

عملی کند
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 حکم زورخانه ای برای 5 باستانی کار شیروان
عوض زاده- حکم زورخانه ای به 5 پیش کسوت باستانی کار شیروانی از سوی فدراسیون ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای صادر و با حضور جمعی از ورزشکاران و مسئوالن به این باستانی کاران ابالغ شد. 
به گفته »زکریا شیرمحمدزاده« رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای شیروان، در مراسمی که به 
مناسبت هفته وحدت برگزار شد، این احکام به حاج »رمضانعلی نکویی«، حاج »حسین اشراقی«، »محمد 
ورزشکاران  این  زحمات  از  و  شد  اعطا  زاده«  آدینه  »رضا  حاج  و  محمدیان«  »محمد  مقیمی«،  اسماعیل 

تجلیل به عمل آمد.

فوتسال روستایی اسفراین در ایستگاه ۲ حذفی

نجفیان- رقابت های فوتسال جام دهیاری های روستاهای اسفراین به ایستگاه ۲ حذفی رسید. به گفته 
»رضا حسن پور« دبیر هیئت فوتبال اسفراین، این رقابت ها با حضور ۳۷ تیم از روستاهای این شهرستان 
در قالب ۱۰ گروه از بخش های مرکزی و بام و صفی آباد در مرحله مقدماتی آغاز شد. آن طور که او گفته 
است: اکنون مرحله ۲ حذفی با حضور ۲۲ تیم منتخب مرحله مقدماتی در جریان است و رقابت ها تا دهه 
فجر امسال برای معرفی برترین های این جام ادامه خواهد یافت. پیشتر اعالم شده بود به تیم های اول تا 

سوم به ترتیب ۱۰، ۷٫5 و 5 میلیون تومان جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

رویدادهای ورزشی  خبرهای ورزشی        

کوتاه از ورزش   

 

و  آبــاد  صفی  و  بــام  بخش  در  شیرین«  »دهنه 
»چهل حصار« و »حسن آباد« اردغان در بخش 
مرکزی از توابع اسفراین؛ ۳ روستایی هستند 
عملیات  آغـــاز  کلنگ  ــت  اس ســالــی  چند  کــه 
اجرایی سالن های ورزشی آن ها به زمین زده 
شده اما تاکنون به ثمر ننشسته است و اهالی 
آنان چشم انتظارند با تکمیل و بهره برداری از 
شوند.  ورزشی  زیرساخت  صاحب  ها،  سالن 
این  تاکنون  اعتبارات  چکانی  قطره  تزریق 
پروژه های ورزشی را معطل نگه داشته است 
و خبری از بهره برداری از آن ها نیست؛ پروژه 
به بهره برداری  این ها  از  باید زودتر  هایی که 
می رسید و می تواند غنی سازی اوقات فراغت 
داشته  پی  در  را  روستایی  جوانان  و  نوجوانان 

باشد.

IIاعتبارIانتظارIچشم
روستای  اسالمی  شــورای  عضو  »ابراهیمی« 
سالن  پروژه  که  این  به  اشاره  با  شیرین  دهنه 
زنی  کلنگ  دهم  دولت  در  روستا  این  ورزشی 
شد، می افزاید: در ابتدا بتن ریزی  پروژه انجام 
شد و ستون های سوله را هم آوردند اما پس از 

آن کار متوقف شد.
به گفته وی، اخیرًا ستون ها برپا و پس از آن از 
مجدد  طور  به  اما  شد  انجام  آجرچینی  مرداد 
کار عمرانی به واسطه نبود اعتبار متوقف شده 

است.
می  اعتبار  پــروژه  تکمیل  کند:  می  اظهار  وی 
به  روستا  ورزشی  سالن  آن  تزریق  با  تا  خواهد 

بهره برداری برسد.

IIبرداریIبهرهIمنتظر
ــای حــســن آبـــاد  ــتـ »احـــمـــدی« دهـــیـــار روسـ
پروژه  پیمانکار  که  این  به  اشاره  با  اردغان هم 

اما  است  روستامشغول  این  ورزشی  سالن 
به بهره برداری نرسیده است،  هنوز سالن 
بــرای  دقیقی  زمـــان  تاکنون  گــویــد:  مــی 
نکرده  اعالم  ما  به  بــرداری  بهره  و  تکمیل 

اند.
به گفته وی، آن طور که به نظر می رسد 8۰ 
درصد   ۲۰ فقط  و  رفته  پیش  پروژه  درصد 

کار باقی مانده است.
اجرایی  عملیات  که  این  بیان  با  پیشتر  وی 
سال  از  روستا  ایــن  ــی  ورزش سالن  ــروژه  پ
89 آغاز شد، اعالم کرده بود: تا سال 9۱ 
در  ورزشی  سالن  احداث  اجرایی  عملیات 
آباد اردغان ادامه یافت اما  روستای حسن 

پس از آن متوقف شد.

IIاستIماندهIباقیIهاIکفپوش
از  حصار  چهل  روســتــای  دهیار  »آقــایــی« 
این  به  ــاره  اش با  اسفراین  مرکزی  بخش 
ــن روســتــا به  ــی ای ــروژه ســالــن ورزشـ کــه پـ
تاکنون  اما  شده  واگــذار  دیگری  پیمانکار 
گوید:  می  است،  نرسیده  بــرداری  بهره  به 
کار ساخت و ساز، تامین روشنایی و نصب 
سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه 

انجام شده است.
شاهد  که  وضعیت  آخرین  در  وی،  گفته  به 
بود فقط نصب کفپوش ها باقی مانده بود. 

پروژه  رود  می  امید  کند:  می  تصریح  وی 
بهره  به  و  شــود  تکمیل  امسال  فجر  دهــه 
منتفع  آن  از  روستا  اهالی  تا  برسد  برداری 

شوند.

IIوضعیتIآخرین
دفتر  سرپرست  »وثـــوق«  بــاره،  همین  در 
فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان شمالی با اشاره به این که پیشرفت 
فیزیکی سالن های ورزشی در روستاهای 
دهنه  و  ــان  اردغ آبــاد  حسن  حصار،  چهل 
درصد   5۰ و   ۷۰  ،9۰ ترتیب  به  شیرین 
این پروژه ها اعتبار  است، می گوید: برای 
و  تخصیص  محض  به  و  است  شده  مصوب 
تامین اعتبار، تکمیل و بهره برداری از آنان 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.
پروژه  این  از  کدام  هر  به  اگر  وی،  گفته  به 
شــود،  تــزریــق  و  یابد  تخصیص  اعتبار  هــا 
انرژی  آنان  از  برداری  بهره  و  تکمیل  برای 
سالن  است:  امیدوار  گذاشت.او  خواهیم 
آینده  در  حصار  چهل  روســتــای  ورزشـــی 
برداری  بهره  به  و  شود  تکمیل  نزدیک  ای 
برسد.وی از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی 
اردغان  آباد  حسن  روستای  ورزشی  سالن 
پروژه  این  متاسفانه  بود:  گفته  و  داده  خبر 
امسال )سال گذشته( اعتباری ندارد و باید 
بهره  و  تکمیل  برای  )امسال(  آینده  سال 
روستاهای  ورزشی  های  سالن  از  برداری 
اعتبار  اردغــان  آباد  حسن  و  شیرین  دهنه 

پیش بینی و تصویب شود.

3 پروژه ورزشی روستایی 
در پیچ و خم تامین اعتبار

برای این 
پروژه 

ها اعتبار 
مصوب 

شده است 
و به محض 

تخصیص و 
تامین اعتبار 

تکمیل و 
بهره برداری 

از آنان در 
دستور کار 
قرار خواهد 

گرفت

پایان سومین لیگ والیبال 
کارگری بانوان

استان  بــانــوان  کــارگــری  والیبال  لیگ  سومین 
این  پایان  در  ما،  خبرنگار  گزارش  به  یافت.  پایان 
مسابقات، تیم »سفیر« کارگران شیروان مقام اول 
و  شد  دوم  بجنورد  »کارگران«  تیم  کرد،  کسب  را 
»زهرا  ایستاد.  سوم  جایگاه  در  نیز  »آشخانه«  تیم 
و  اسپکر  بهترین  عنوان  به  بجنورد  از  علیزاده« 

بازیکن این مسابقات انتخاب شد.
 

مسابقات تنیس روی میز

مسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته وحدت 
از  تیم   ۱۲ شرکت  ها با  رقابت  ایــن  شــد.  برگزار 
بجنورد، آشخانه، شیروان و اسفراین در مجموعه 
بخش  در  شــد.  برگزار  علیدخت  شهید  ــی  ورزش

تیمی، اسفراین اول و بانک ملی بجنورد دوم شد.
 

رزمی کاران استان در 
مسابقات کشوری

خراسان  رزمی  هنرهای  و  فو  کونگ  جوانان  تیم    
شمالی با 9 ورزشکار در مسابقات قهرمانی کشور 
و انتخابی تیم ملی شرکت کرد. به گزارش خبرنگار 
میزبانی  به  آبــان   ۲4 تا   ۲۲ از  ها  رقابت  این  ما، 
آن  در  استان  از ۳۰  تیم  و ۳۲  شد  برگزار  آبــادان 
رقابت  پایان  در  شمالی  خراسان  داشتند.  حضور 
نیز  انفرادی  بخش  در  ایستاد.  سوم  جایگاه  در  ها 
طال  کوهستانی«  »علی  و  منصوری«  »امیرحسین 
گرفتند، مدال نقره بر گردن »علی یوسفی« آویخته 

شد و »آرش نوری« برنز گرفت.

در  بانوان   ویژه  درجــه۳،  پومسه  داوری  دوره   *
خانه تکواندوی بجنورد برگزار شد.

استان  اسب  با  پرش  مسابقات  هفته  سومین   *
حرفه ای  و  مبتدی  بخش  دو  در  تیم   4 حضور  با 
بجنورد  کارگران  سوارکاری  باشگاه  میزبانی  به 

برگزار شد.

خبر ویژه       

 برنامه احداث گود کشتی
 با چوخه در بجنورد

گود کشتی با چوخه در ورزشگاه ۱9 مهر بجنورد راه اندازی می شود. این خبر را  اسدی- 
بروحی، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی به خبرنگار ما اعالم 
کرد و افزود: یک میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی این گود در نظر گرفته شده است و با این 
وضعیت خوب تخصیص پیش بینی می کنیم تا پایان سال مالی این گود به بهره برداری برسد.
با بیان این که هم اکنون برخی رشته ها در این ورزشگاه فعال هستند، اضافه کرد: دو  وی 
با راه اندازی پیست تارتان به شکل تخصصی از این  و میدانی از جمله رشته هایی است که 
این  در  تخصصی  چمن  زمین  دارای  نیز  فوتبال  هیئت  کند.  می  استفاده  ورزشی  مجموعه 

مجموعه است و از آن استفاده می کند.
طبق سخنان این مسئول، تاکنون مسابقات رسمی زیادی در این مجموعه برگزار شده مانند 

جشنواره های بزرگ بومی و محلی که با استقبال خوبی همراه بوده است.
با  مجموعه  این  ورزشــی  های  رشته  برخی  انــدازی  راه  و  استفاده  برای  که  این  بیان  با  وی 
کمبود جا مواجه هستیم، اعالم کرد: مسابقات تیراندازی با اسلحه در این ورزشگاه برگزار و 

تجهیزات و بسترهای ورزشی برای این رشته فراهم شده است.
وی به برنامه راه اندازی پیست موتورسواری در این ورزشگاه نیز اشاره کرد و ادامه داد: گود 
اندازی می شود چند منظوره است و مسابقات فوتبال و والیبال  با چوخه ای که راه  کشتی 

ساحلی نیز در آن برگزار می شود.

Iنجفیان

تزیینی



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  ۲۸ آبان ۱۳۹۸     ۲۱ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۹            ۶ اجتماعی

پنیر خامه ای 250 گرم، شکر نصف فنجان، آب لیمو  و 
وانیل نصف قاشق چای خوری، خمیر رول شده 450گرم، کره 
ذوب شده یک چهارم فنجان و دارچین نصف قاشق چای خوری.

استرس و پیری
علوی- استرس باعث تسریع پروسه  پیری هم در ظاهر و عمیق تر از آن، 
از راه هایی که استرس مزمن می تواند  در سطح سلولی می شود. یکی 
پروسه  پیری را تسریع کند، افزایش استرس اکسیداتیو است یعنی تولید 
 DNA رادیکال های آزاد که به سلول ها و ماده ژنتیکی داخل شان به نام
آسیب می  زند. استرس اکسیداتیو، التهاب برانگیز است و می دانیم که 
و بافت ها آسیب برساند، مثاًل  اندازه می تواند به سلول ها  تا چه  التهاب 
استرس اکسیداتیو و التهاب می تواند به دیواره  داخلی رگ های خونی 
آسیب بزند،  ریسک پارگی پالک خونی و در نتیجه ایجاد لخته را افزایش 
دهد و محرکی برای حمله  قلبی و سکته  مغزی باشد. برخی کارشناسان 
باور دارند: در سبب شناسی بیماری های قلبی و عروقی، التهاب مهم تر 
از کلسترول است. بنابراین اگر استرس التهاب برانگیز شود، به احتمال 
باال  التهاب در آن ها نقش دارد،  را که  زیاد ریسک بیماری های مزمنی 
و  چروک  ها  و  چین  قبیل  از  پیری  ظاهری  جنبه های  ــرد. در  ب خواهد 
افزایش وزن، استرس مزمن هم نقش مهمی دارد. التهاب به پروتئین ها، 
کالژن و االستین که پوست را سفت و محکم نگه می دارند آسیب می  زند. 
استرس مداوم باعث افزایش کورتیزول می شود که حساسیت به انسولین 

را کاهش می دهد و ذخیره  چربی در ناحیه  شکم را راحت تر می کند.

دسر مخصوص کودکان
دوست  را  دسر  خوردن  غذا،  از  بعد  کودکان  بیشتر  اجتماعی-  گروه 
دارند که می توان آن را با مواد غذایی موجود در خانه به راحتی تهیه کرد.

را روی دمای  و درجه حرارتش  را روشن می کنیم  فر  ابتدا  طرز تهیه  
350 درجه فارنهایت )175 درجه سانتی گراد( تنظیم و ظرف مناسبی 
لیمو،  آب  شکر،  خامه ای،  پنیر  سپس  می کنیم.  چرب  را  آن  و  انتخاب  را 
دارچین و وانیل را مخلوط می کنیم.مخلوط پنیر خامه ای را با خمیر چند 
دقیقه ورز می دهیم، پس از آن کره را ذوب می کنیم و روی خمیر می ریزیم. 

خمیر را در فر به مدت 25 تا 30 دقیقه می گذاریم تا قهوه ای رنگ شود.

سرخجه در دوران بارداری
علوی- خوانندگان عزیز روزنامه می توانند سواالت خود را مطرح کنند 
تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم. در این شماره »فروزان علوی 

مقدم« کارشناس مامایی به سوال یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.
 ابتال به سرخجه در دوران بارداری چه عوارضی  را در پی دارد 

و نشانه های بروز و راه های انتقال این بیماری چیست؟
به  مبتال  نــوزاد  یا  مــرده زایــی  سقط،  به  می تواند  حاملگی  در  سرخجه 
ترشحات  طریق  از  بیماری  این  شود.  منجر  مــادرزادی  سرخجه  عفونت 
دستگاه تنفس فرد مبتال منتقل می شود و در اکثر موارد ناشی از تماس 
طوالنی و نزدیک با بیمار است. سرخجه بیشتر از همه در کودکان دیده 
سرخک  به  ابتال  برای  معمول  زمان  از  بعد  آن  به  ابتال  سن  اما  می شود 
است. در زنان باردار مشکوک به سرخجه، باید نمونه خون بررسی شود.

 آشپزی   بیشتر بدانیم 

 مشاوره پزشکی 

علوی

و  ها  ساعت  نوجوانان  و  کودکان  برخی   
روزهای خود را در آن جا سپری کرده اند. 
و  درد  ها  آن  پای  به  پا  شان  های  خانواده 
گوشت،  با  کنند  می  تحمل  که  را  رنجی 
درد  و  اند  کرده  لمس  استخوان  و  پوست 
هر  حاضرند  خرند.  می  جان  به  را  ها  آن 
کاری بکنند تا کمی از آالم نونهاالن شان 

کم و آرام شود.
زندگی  بر  نــداری  درد  و  کمبودها  رنــج 
است.  انداخته  سایه  ها  آن  از  بسیاری 
پـــدرش از یک  ــا  ب ــه  ــی ک ــوان ــوج ن دخــتــر 
ای  گوشه  در  آمــده،  افتاده  دور  روستای 

منتظر نشسته است تا نوبتش فرا برسد. 
را  خردسالش  پسر  موهای  دیگری  مادر 
خاطر  اطمینان  او  به  و  کند  می  نــوازش 
زودتر  دفعه  این  کاردرمانی  که  دهد  می 
طبق  را  کارها  همه  اگر  و  شود  می  تمام 
ای   جایزه  ــد،  ده انجام  کارشناس  نظر 
خریداری  برایش  بود،  داده  را  قولش  که 

خواهد کرد.

I تعرفه باال و هزینه رفت و آمد
چند سالی است که برای مشکل حرکتی 
دخترش به چند مرکز کاردرمانی مراجعه 
می کند، از کمبود امکانات و هزینه های 
گالیه  گفتاردرمانی  و  کاردرمانی  باالی 
که  است  این  از  اش  گالیه  بیشتر  و  دارد 
این خدمات تحت پوشش بیمه نیست در 
صورتی که بیشتر افرادی که به این مراکز 
متوسط  اقــشــار  از  کنند  مــی  مراجعه 
تــوان  و  هستند  جامعه  ضعیف  و 
کار  جلسات  های  هزینه  پرداخت 

درمانی را ندارند. وی می گوید: برای هر 
جلسه کاردرمانی در یک مرکز دولتی 30 
هزار تومان و در یک مرکز خصوصی 38 تا 
40 هزار تومان دریافت می شود که انجام 
دادن هر روز کاردرمانی یا 3 روز در هفته 
برای بسیاری از افراد بسیار زیاد و از عهده 

پرداخت آن ها خارج است.
ــدارد،  ن خــود  نــام  ذکــر  به  تمایلی  که  وی 
ادامه می دهد: متاسفانه با وجود پیگیری 
های الزم، این خدمات تحت پوشش بیمه 
قرار نگرفته اند و خانواده ها ناچار هستند 

هزینه های زیادی را بپردازند. 
وی می گوید: در سال های قبل اعالم می 
شد که بهزیستی ساالنه بودجه ای را برای 
و گفتاردرمانی اختصاص می  کاردرمانی 
یعنی  است  هزار  در   2 آن  میزان  که  دهد 
به ازای هر هزار نفر فقط بخشی از هزینه 
های 2 نفر پرداخت خواهد شد که میزان 
پرداخت  نیز  همان  و  اســت  کمی  بسیار 
ساالنه  بودجه  از  که  آن  مگر  شــود  نمی 
بهزیستی اضافه بماند تا این هزینه ها در 

قالب خسارت، پرداخت شود.
برای  روستا  از  را  خــود  فرزند  که  پــدری 
اظهارمی  است،  آورده  کاردرمانی  انجام 
دارد،  فــرزنــدم  کــه  مشکلی  بــرای  کند: 
باید 3 روز در هفته مورد  اند  تجویز کرده 
بار   3 که  حالی  در  گیرد  قرار  کاردرمانی 
در هفته رفت و آمد از روستا به شهر برایم 
باید  آن  بــر  ــالوه  ع و  اســت  دشـــوار  بسیار 
کنم.  پرداخت  هم  را  زیــادی  های  هزینه 
این پدر پیر که تمایلی به ذکر نامش ندارد، 
می گوید: هر هفته باید 3 روز از کار بمانم 
و فرزندم را به شهر بیاورم و از این به بعد 

که هوا سرد و بارندگی آغاز می شود نمی 
دانم باید چگونه فرزندم را بیاورم؟

که  کــنــنــدگــان  مــراجــعــه  از  ــر  ــگ دی یــکــی 
است،  حرکتی  مشکالت  دچــار  خــودش 
ارائه  نرخ  که  این  با  کند:  می  خاطرنشان 
خدمات مصوب است اما هر یک از مراکز 
ادامه  وی  کنند.  می  دریافت  را  نرخ  یک 
توان  کنندگان  مراجعه  برخی  دهد:  می 
هزینه  پرداخت  عهده  از  و  دارند  ضعیفی 
نمی  بر  درمانی  گفتار  و  کاردرمانی  های 
مراجعه  از  برخی  که  ام  دیده  بارها  و  آیند 
با  هــا  هزینه  ــت  ــرداخ پ بـــرای  کنندگان 

صاحبان مراکز تهاتر می کنند. 
ام  ــده  دی ــار  ب دو  یکی،  ــد:  افــزای مــی  وی 
برخی مراجعه کنندگان در ازای دریافت 
وی  اند.  آورده  مرغ  تخم  و  مرغ  خدمات، 
مشکالت  دلیل  به  کند:  می  خاطرنشان 
اقتصادی و توان پایین بیشتر خانواده ها، 
به  ارائه خدمات  از مراکز خصوصی  یکی 
یکی  است.  کرده  اعالم  رایگان  را  نفر   2
دیگر از مراجعه کنندگان از نبود پوشش 
بیمه ای برای این خدمات ابراز نارضایتی 
امکانات  و  شده  ارائه  خدمات  و  کند  می 
با هزینه دریافتی نمی  مراکز را متناسب 
سوی  از  اندک  های  حمایت  به  وی  داند. 
انتقاد  و  اشــاره  گر  حمایت  های  دستگاه 
که  بهزیستی  مددجویان  چرا  که  کند  می 
اغلب از خانواده های ضعیف هستند باید 

این هزینه ها را پرداخت کنند؟
بهزیستی  کل  اداره  بخشی  تــوان  معاون 
نظارت  گــذاری،  تعرفه  شمالی،  خراسان 
را  مــراکــز  ــن  ای تجهیزات  و  امــکــانــات  بــر 
برعهده علوم پزشکی می داند و در پاسخ 

حمایت  بــر  مبنی  مــا  خبرنگار  ــوال  س بــه 
اظهارمی  بهزیستی  مددجویان  نشدن 
توان بخشی  کند: در بهزیستی یک مرکز 
که  دارد  ــود  وج »اعلمی«  شهید  دولتی 
کاردرمانی،  فیزیوتراپی،  مختلف  خدمات 
گفتاردرمانی، شنوایی سنجی و... را ارائه 
با  ای  نامه  تفاهم  آن  بر  عالوه  و  دهد  می 

هالل احمر منعقد شده است.
»هاشمی« ادامه می دهد: به عنوان مثال 
جلسه   20 نیازمند  مــددجــویــان  بـــرای 
که  شود  می  معین  کمتر  تعرفه  با  درمانی 
هزینه آن به آن ها پرداخت نمی شود بلکه 
کند  می  معرفی  را  مددجویان  مددکار 
شهر  هر  بــرای  ها  آن  تعداد  به  بستگی  و 
وی  شــود.  می  گرفته  نظر  در  ای  سهمیه 
شهرهای  در  حتی  کند:  می  خاطرنشان 
با  نامه  تفاهم  طبق  ــاروج،  ف مانند  دورتــر 
هزینه  است  شده  مقرر  خصوصی،  مراکز 
دریافت  نیازمند  مددجویان  از  کمتری 

شود.
برای  را  بخشی  تــوان  خدمات  انجام  وی 
معلوالن و کم توانان حرکتی دایمی ذکر و 
خاطرنشان می کند: خدمات توان بخشی 
غذایی  ــده  وع یک  مانند  معلوالن  ــرای  ب
مــادام  طــور  به  باید  و  اســت  الزم  همیشه 
یک  ــود  وج امــا  دهند  انجام  را  آن  العمر 
پاسخگوی  استان  در  بخشی  توان  مرکز 
ها  خانواده  به  و  نیست  مددجویان  همه 
تا برخی حرکات و  آموزش داده می شود 
اقدامات را در منزل انجام دهند. به گفته 
پیشرفت  از  بخشی  ــوان  ت خــدمــات  وی، 
معلولیت جلوگیری می کند و باید به طور 

دایمی انجام شود.

 معلولیت توان بخشی 
در استان

مواد الزم

درمان وزوز گوش
علوی- وزوز گوش از دیدگاه طب سنتی مربوط به غلبه سوداست 
می  درگیر  را  فرد  روحی  نظر  از  و  بروز  مختلف  صداهای  شکل  به  و 
کند. یک پزشک طب سنتی اظهارمی کند: برای درمان این بیماری 
و مزاج غالب وی اصالح شود. دکتر  بیمار  باید سبک زندگی  ابتدا 
باید  مشکل  این  بهبود  بــرای  دهــد:  می  ادامــه  نثار«  جان  »سیمین 
خواب و بیداری بیمار منظم و تغذیه اش مناسب و سالم باشد. وی 
از خوردن غذاهای سودازا مثل عدس،  باید  بیمار  توصیه می کند: 
روزانه  فعالیت  دقیقه   45 تا   30 بین  و  کند  پرهیز  قارچ  و  اسفناج 
داشته باشد. وی خاطرنشان می کند: باید استرس بیمار کنترل و از 
جوشانده های ضد استرس مثل بادرنجبویه استفاده شود. به گفته 

باید حتمًا تحت نظر  و یبوست  وی، در صورت مشکالت معده 
پزشک طب سنتی درمان شود. وی می افزاید: از مصرف 

غذاهای مضر، پیاز، تخم مرغ، غذاهای چرب و حجیم و 
نوشیدنی های حاوی کافئین مثل قهوه خودداری شود. 
وی خاطرنشان می کند: چکاندن روغن بنفشه هر شب 
2 قطره داخل گوش تا 10 شب و استفاده از داروهای 

پاک سازی خلط سودا تحت نظر پزشک طب سنتی 
توصیه می شود.

 الو پزشک... 



به  تعطیلی مرکز تعویض پالک شیروان  حشمتی- 
بیش از 2 ماه رسید و متقاضیان همچنان بالتکلیف 
یا مجبور هستند برای این اقدام به بجنورد مراجعه 
در  ها  درخواست  ترافیک  موجب  امر  این  که  کنند 
که  این  با  است.  شده  بجنورد  پالک  تعویض  مرکز 
زودی  به  بود  داده  وعده  استان  رهگشای  مسئول 
این مرکز راه اندازی می شود اما گویا همچنان اما 
و  دارد  وجــود  مرکز  این  انــدازی  راه  در  اگرهایی  و 
تهران  به  شده  معرفی  متقاضی  دومین  درخواست 
به دلیل تطابق نداشتن مدرک کارشناسی با رشته 
تحصیلی مورد درخواست رد شده است.بیش از 2 
پالک  تعویض  مرکز  مجدد  تعطیلی  از  که  است  ماه 

اندازی  راه  از  خبری  همچنان  و  گذرد  می  شیروان 
دومین  شیروان  نیست.  مرکز  این  مجدد  افتتاح  یا 
وسیله  هزار   30 از  بیش  دارای  استان،  بزرگ  شهر 
این  پالک   تعویض  مرکز  تنها  و  است  موتوری  نقلیه 
کنندگان  مراجعه  به  مربوط  امــور  که  شهرستان 
اولین  انصراف  دلیل  به  داد  می  انجام  نیز  را  فاروج 
مردم  و  شد  تعطیل  فعالیت  ماه   2 از  پس  متقاضی 
سرگردان بجنورد یا دیگر شهرهای استان شده اند.
یکی از شهروندان شیروانی با ابراز گالیه از تعطیلی 
کرد: یک  اظهار  شهروندان  سرگردانی  و  این  مرکز 
کرده  خریداری  را  جدیدی  خــودروی  که  است  ماه 
تا  هستم  پــالک  تعویض  مرکز  افتتاح  منتظر  و  ام 

نشده  خبری  متاسفانه  ولی  دهم  انجام  را  کارهایم 
را  خــودرویــم  که  بنگاهی  در  افــزود:  است. نجفی 
تعویض  مرکز  در  صف  شلوغی  از  کــردم  خریداری 
پالک بجنورد صحبت های زیادی شد و  من به دلیل 
مشغله کاری فعال نمی توانم به بجنورد مراجعه کنم 
مشکل رسیدگی  این  به  خواهم  می  مسئوالن  از  و 
کنند.رئیس اداره رهگشای استان در این  خصوص 
مدیریت  بــا  شــیــروان  ــالک  پ تعویض  مرکز  گفت: 
افتتاح  مسئوالن  حضور  با  امسال  تیر  اوایل  جدید 
ولی  داد  می  انجام  را  شهروندان  کارهای  و  شد 
از  بعد  نامعلومی  دالیل  به  مجدد  طور  به  متاسفانه 
ادامه  اســت.»داووی«  شده  تعطیل  فعالیت،  ماه   3
اندازی  راه  مرکز  متقاضی  دومین  درخواست  داد: 
نداشتن  تطابق  دلیل  به  شــیــروان  پــالک  تعویض 
مدرک تحصیلی با مدرک مورد درخواست، رد شده 

است و ما دوباره نامه ای را به تهران ارسال کرده ایم 
تا در کمیسیون تصمیم گیری شود.

حشمتی

نــاراحــتــی  و  قــرمــز  گــوشــت  قیمت  ــش  ــزای اف  
شهروندان، خبرنگار ما در شیروان را به سمت 
آخرین  تا  کشاند  شهرستان  ایــن  دام  میدان 
وضعیت بازار دام و دلیل این گرانی ها را رصد 

کند. 
استان  مسئوالن  و  دولت  که  این  با  روزها  این 
افزایش  بر، خالف بودن  بارها  و شهرستان ها 
برخی  شاهد  امــا  انــد  ــرده  ک تاکید  ها  قیمت 
می  دامداران  البته  هستیم.  بازار   در  تخلفات 
افزایش  موجب  بنزین  قیمت  افزایش  گویند: 
افزایش  در  امــر  ایــن  و  شــده  دام  حمل  قیمت 

قیمت گوشت تاثیر داشته است.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  دامـــداران  از   یکی 
توجه  با  قرمز  گوشت  قیمت  که  این  بیان  با  ما 
از  تــر  پایین  بسیار  باید  ــده  زن دام   قیمت  بــه 
افزاید: دامداران  قیمت های فعلی باشد، می 
مشکالت زیادی دارند و با این که هزینه های 
از  ــودی  س امــا  اســت  رفته  بــاال  دام  نگهداری 

فروش نصیب آن ها نمی شود.
گوسفند  رأس   ۱2 دهد:   می  ادامه  »نعیمی« 
خود را به میدان آوردم و دالل پس از خرید دام 
هایم، بالفاصله  آن ها را کیلویی ۵ هزار تومان 
اقدامی  این  و  فروخت  دیگری  فرد  به  بیشتر 

است که انجام می شود.
بنزین  قیمت  افزایش  با  که  ایــن  بیان  با  وی 
و  است  شده  برابر  سه  دام  نقل  و  حمل  هزینه 
اظهار  شود،  پرداخت  دامدار  جیب  از  باید  این 
کیلویی  به  پیش  روز  چند  سبک  دام  کند:  می 

کیلویی  گوشت  اما  رسید  هم  تومان  هزار   2۸
و  شــد  مــی  عرضه  تــومــان  هــزار   ۱00 تــا   ۸۵
یک  تفاوت  باید  چرا  نشد،  نظارتی  متاسفانه 
گوشت  و  زنــده  دام  قیمت  بین  برابری  نیم  و 

موجود در  قصابی ها وجود داشته باشد؟
که  ــن  ای بــیــان  بــا  ــروان  ــی ش قــصــابــان  از  یکی 
گردن  به  فقط  گوشت  گرانی  علت  متاسفانه 
دام  کند:  اظهارمی  است،  افتاده  ها  قصاب 
از  تومان  ــزار  ه  ۴۵ تا   3۸ کیلویی  را  ــده  زن
میدان خریداری می کنیم و با احتساب هزینه 
قیمت  کسر  و  کشتارگاه  نقل،  و  حمل  های 
قسمت های زاید دام،  قیمت گوشت کیلویی 
۷0 تا ۷۵ هزار تومان برای قصابان تمام می 

شود.
 رئیس اتحادیه قصابان و اتاق اصناف شیروان 
شده  ابــالغ  مصوبه  طبق  که  ایــن  به  ــاره  اش با 
در  گوسفند(  و  ــاو  )گـ قــرمــز  گــوشــت  قیمت 
شیروان بین ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان تعیین شده 
مشاهده  با  شهروندان  کند:  می  اضافه  است، 
نرخ های باالتر از قیمت مصوب حتمَا موضوع 
تا برخورد  از طریق خط ۱2۴ اطالع دهند  را 

الزم انجام شود.
های  شهرستان  تمام  در  »کیومرثی«  گفته  به 
و  الیه  )هــزار  دام  غیرخوراکی  اجــزای  استان 
شود  می  داده  تحویل  ها  قصاب  خود  به  پی( 
اما در شیروان این موضوع انجام نمی شود که 
نسبی  کاهش  گوشت  قیمت  اجرا،  صورت  در 

خواهد داشت.
آن طور که او گفته، وزن دام زنده بعد از کشتار 
خوراکی  غیر  ــای  ه قسمت  ــذف  ح دلیل  بــه 

کاهش محسوسی دارد و همین امر در قیمت 
گوشت قرمز تاثیر گذار است. شهردار شیروان 
در این باره با بیان  این که کشتار در کشتارگاه 
افزود: روزانه  این شهر طبق روال ادامه دارد، 
حداقل  و  سبک  دام  رأس   ۵0 متوسط  طور  به 
2 رأس دام  سنگین در کشتارگاه شیروان ذبح 

می شود.
وی افزود: شهرداری بهای خدمات محلی را از 
دیگر شهرهای همجوار استعالم می گیرد که 
خوشبختانه در شیروان نرخ عوارض پایین تر از 

بجنورد است.

IIاسفراین
از  نشان  نیز  اســفــرایــن  از  رســیــده  خبرهای 
زنده  سبک  دام  بهای  ــدی  درص  ۱3 افزایش 
عرضه  قیمت  بر  هم  درصدی   3 تاثیر  که  دارد 

روز   ۴ بازار  رصد  است.  گذاشته  قرمز  گوشت 
دهد:  می  نشان  بنزین  بندی  سهمیه  از  پس 
نسبی  تغییر  هم  بورسی  فلزات  عرضه  بهای 

داشته که البته قابل توجه نبوده است. 
حضور  کانکس  و  تشدید  ــازار  ب بر  ها   نظارت 
ناظران و بازرسان اداره صمت، اتاق اصناف و 
اسفراین  مرکزی  میدان  در  حکومتی  تعزیرات 
شکایات  دریافت  با  تا  است  شده  انــدازی  راه 
با  و  ورود  تخلفات  به  وقــت  اســرع  در  مردمی 

متخلفان برخورد شود.
از سوی دیگر عرضه گاز ال پی جی که از طریق 
سوخت گیری با نازل چند وقتی است متوقف 
شده و فقط از طریق تهیه کپسول امکان پذیر 
است، شلوغی و افزایش تقاضای مراکز عرضه 

این سوخت را در پی داشته است.

تالطم قیمت در بازار دام و گوشت

نرخ دام سبک 
چند روز پیش 
به کیلویی ۲۸ 

هزار تومان 
هم رسید 

اما گوشت 
کیلویی ۸۵ 

تا ۱۰۰ هزار 
تومان عرضه 

می شد و 
متاسفانه 

نظارتی نشد

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

هشدار فرماندار فاروج به رانندگان متخلف
 میم پرور- در چهارمین روز از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، فرماندار فاروج در نشستی با رانندگان حوزه 
حمل و نقل و مسافربرهای شخصی به رانندگان متخلف هشدار داد و گفت: با متخلفان در تمام حوزه ها به 
خصوص حمل و نقل درون و برون شهری و مسافربرهای شخصی راه های روستایی که چندین مورد تخلف از 

آن ها مشاهده و گزارش شده به طور جدی برخورد می شود.
 »مسعود صادق تیتکانلو« افزود: هر گونه افزایش قیمت ممنوع است و با متخلفان بدون اغماض برخورد می 
شود. وی البته از پیوستن دهیاران این شهرستان به ناظران افتخاری فاروج خبر داد و اعالم کرد: پس از این 
تذکر اگر تخلف دیگری در حوزه حمل و نقل مشاهده شود، برخورد جدی تری با متخلفان انجام می شود. بنا 
بر گفته این مسئول، فرمانداری فاروج به دنبال اجرای طرحی با پلیس راهور و دادستانی این شهرستان است 

تا متخلفان رهگیری و پیگیری شوند.

همایش پیشگیری و تشخیص سرطان های زنان

همایش پیشگیری و تشخیص سرطان های شایع زنان و پوکی استخوان در جاجرم برگزار شد.به  معینی- 
بهداشتی  معاونت  مدرسان  از  دعوت  همایش با  این  جاجرم  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس  »مالئکه«  گفته 
استان برگزار شد. هدف از این همایش توجه به سالمت زنان از طریق خود مراقبتی، تغذیه صحیح، تحرک، 

ورزش و مصرف مکمل هاست.

رونمایی از کتاب »فضای مجازی«

معینی- به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی از کتاب »فضای مجازی« نویسنده جاجرمی رونمایی شد. به 
ها  فرصت  بیان  به  مجازی  فضای  جاجرم کتاب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست  »شکوری«  گفته 
آن  از  نویسندگان  و  هنرمندان  حضور   با  مراسمی   در  که  پرداخته  ها  خانواده  در  مجازی  فضای  تهدیدات  و 
رونمایی شد.به گزارش خبرنگار ما، »محمد ناصری« نویسنده این کتاب است. در این مراسم از مولفان  کتاب 

های پسته، منظومه شهدا، فضای مجازی و همای رحمت تقدیر شد.

شناسایی بیش از ۳ هزار بیمار دیابتی در شیروان

جواد حشمتی- سرپرست مرکز بهداشت و درمان 
دیابتی  بیمار   2۷ و  هــزار   3 شناسایی  از  شیروان 
دکتر  داد.  خبر  شهرستان  این  در  سال   30 باالی 
لزوم توجه  به  با اشاره  »هاشمی« در همایش دیابت 
به شیوع این بیماری که سیر صعود  در جهان دارد 
ترین اپیدمی  بــزرگ  عنوان  به  دیابت  کــرد:  اظهار 
جهان معرفی شده است و با توجه به سیاست هایی 
سال  تا  اســت  شــده  متعهد  ــران  ای و  دارد  وجــود  که 

۱۴0۴ سیر صعودی این بیماری را متوقف کند، برنامه ها و همایش های مختلفی توسط مرکز بهداشت 
در حال انجام است.

به گفته وی حد انتظار استانی برای بیماریابی دیابت ۷ درصد جمعیت باالی 30 سال است که شیروان در 
کل حدود ۷۸ هزار نفر جمعیت باالی 30 سال دارد و از این تعداد باالی ۵۵ درصد بیماریابی شده است و  

امیدواریم با اقداماتی که قرار است انجام شود بقیه افراد شناسایی شوند.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

میم پرور- فاروج
دانش آموزان فاروجی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند. »مسعود صادق تیتکانلو« فرماندار فاروج با بیان 
و  مالی  منابع  تأمین  راستای  در  افزود:  شهرستان  این  آموزان  دانش  اعزام  هماهنگی  جلسه  در  مطلب  این 

استفاده از ظرفیت خیران اقدامات اساسی انجام می شود.

۷ شهرستان ها          سه شنبه  ۲۸ آبان ۱۳۹۸     ۲۱ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۳۹

  اخبار 

  گزارش خبری 

اما و اگرهای راه اندازی مرکز تعویض پالک شیروان



دعوتنامه نخست وزیر مالزی برای رئیس جمهوری 
اسالمی ایران

صدا و سیما: فرستاده ویژه نخست وزیر مالزی با وزیر امور خارجه 

رئیس  از  محمد«  »ماهاتیر  رسمی  دعوتنامه  و  دیــدار  کشورمان 
جمهور ایران را تقدیم وی کرد. »داتو ویرا حاجی مرزوقی یحیی« 
محمد«  »ماهاتیر  ویژه  فرستاده  و  مالزی  خارجه  امور  وزیر  معاون 
وزیر  ظریف  جواد  محمد  با  دوشنبه  صبح  کشور،  این  نخست وزیر 
امور خارجه کشورمان دیدار کرد و در خصوص موضوعات مختلف، 
تبادل  و  گو  و  گفت  عالقه  مورد  حوزه های  سایر  و  دوجانبه  روابط 
نظر کردند. فرستاده ویژه ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در این 
دیدار دعوتنامه رسمی نخست وزیر کشورش برای دعوت از رئیس 
جمهوری اسالمی ایران به منظور شرکت در »کنفرانس سران در 
کوآالالمپور« را که با هدف بررسی مسائل و معضالت جهان اسالم 
برگزار  مالزی  در  بین المللی  جدید  شرایط  در  حل  راه  یافتن  و 

می شود، تقدیم کرد.

گفت و گوی دوباره »مکرون« و »ترامپ« درباره ایران 

جمهور  روسای  پیشین،  گوی  و  گفت  از  هفته  یک  فاصله  به  ایرنا: 
آمریکا و فرانسه بار دیگر در یک تماس تلفنی درباره موضوع های 
مختلف از جمله ایران با یکدیگر گفت و گو کردند. »جود دیر« دبیر 
مطبوعاتی کاخ سفید این خبر را در صفحه توئیتر خود اعالم کرد. 
موضوع  دربــاره  مکرون«  »امانوئل  و  ترامپ«  »دونالد  او،  گفته  به 

ایران، سوریه و ناتو با یکدیگر گفت و گو کردند.

 شورای ائتالف به ۴۰۰ تا ۵۰۰ اسم رسیده است

و  امام  خط  پیروان  جبهه  دبیرکل  باهنر  خبرآنالین:   

رهبری درباره نحوه بستن لیست انتخاباتی از سوی 
تهران  مانند  بزرگ  شهرهای  در  گفت:  اصولگرایان 
لیست حرف اول را می زند که در این راستا شورای ائتالف در حال 
فعالیت است و تالش می کند به یک لیست برسد که از پایین به باال 
باشد و در این راستا این شورا به ۴۰۰ تا ۵۰۰ اسم رسیده است که 
جامعه  از  نظرسنجی  یک  با  بعد  و  خالصه  شود  نفر   ۹۰ به  بتواند 

می تواند لیست نهایی را ارائه دهد. 

از گوشه و کنار 

کاهش قیمت طال در بازار جهانی

تاثیر  تحت  جهانی  بازار  دوشنبه  معامالت  در  طال  قیمت  ایسنا: 

خوش بینی بازار به بهبود روابط تجاری آمریکا و چین کاهش یافت 
اما افت ارزش دالر، کاهش قیمت این فلز ارزشمند را محدود کرد. 
هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت دیروز بازار سنگاپور 

۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۴۶۶ دالر و ۹ سنت رسید.

سکه ۴ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان شد

خبرآنالین: بازار سکه و طال دیروز با نوسان قیمتی همراه بود، به 

طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی به ۴ میلیون و ۲۷۱ هزار 
تومان   ۹۱۸ و  هزار   ۴۲۵ گرمی  به  هم  ۱۸عیار  طالی  و  تومان 

رسید.

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

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

گوناگون 

سخنگوی دولت به همراه چند نفر از مقامات 
دولتی در حوزه های رفاهی، نظارت بر بازار و 
حمل و نقل عمومی، جزئیات جدیدی از نحوه 
توزیع کمک  حمایتی بین ۱۸ میلیون خانوار 
تشریح  را  سوخت  مصرف  مدیریت  طــرح  و 
ربیعی  علی  خبرآنالین،  گــزارش  به  کردند. 
مشترک  خبری  نشست  در  دولت  سخنگوی 
قیمت  ــالح  اص طــرح  به  مربوط  مسئوالن  با 
طرح  این  از  حاصل  مبالغ  تمام  گفت:  بنزین 
ادامه  وی  شــود.  می  درآمــد  کم  اقشار  صرف 
اختصاص  ایران  مردم  همه  به  مبلغ  این  داد: 
و  کردن  عادالنه  سیاست  یک  نمی کند،  پیدا 
نهفته  طرح  این  ذات  در  عادالنه  برخورداری 
این  در  هم  سوخت  قاچاق  با  مبارزه  اســت. 
طرح در نظر گرفته شده است. چرا باید یارانه 

سوخت کشورهای دیگر را بدهیم؟
از  نقل  به  ادامه  در  را  وی  اظهارات  از  بخشی 

ایسنا و ایلنا بخوانید:
این  جریان  در  را  نظام  ارکــان  سایر  دولــت   *
مختلف  جلسه  سه  در  ها  آن  و  داد  قرار  طرح 
تایید  به  توجه  با  کردند.  تایید  را  تصمیم  این 
سران سه قوه خوشحال هستیم که مورد نظر و 

موافقت رهبر معظم انقالب قرار گرفت.
و  جزو  ثابت  بگیران  حقوق  و  بازنشستگان   *
گروه های زیادی از مزد بگیران ما در این طرح 
شهری  نشین  حاشیه  بیکاران  حتی  هستند. 
طرح  این  در  نیز  گرفتند  سالمت  دفترچه  که 
افراد  از  تعدادی  است  ممکن  هم  باز  هستند. 
را ندیده باشیم. سامانه ای به آن ها اعالم می 
شود که با حدود ۲۰۰ کلمه توضیح دهند به چه 
علت خود را محق می دانند و اجازه بررسی این 
موضوع را به ما هم می دهند. ۷۵ درصد از مردم 

کشور تحت پوشش این طرح هستند.
*}درباره قطع شدن اینترنت:{ وقتی اعتراض 
در  سنگ  اما وقتی  بود  اینترنت  شد  ایجاد  ها 
اینترنت  طریق  از  و  شد  می  خالی  ها  خیابان 
امنیت  ــورای  اطـــالع رســانــی مــی کــردنــد  شـ
بانک  گرفت.  اینترنت  قطع  به  تصمیم  کشور 
اینترنت  شدن  فعال  طریق  از  آن  امثال  و  ها 
آینده  روز  دو  یکی،  تا  ندارند.  ملی مشکلی 
ان شاءا... اینترنت برخی استان ها که مشکل 
خواهد  وصل  نــدارد،  وجود  ها  آن  در  امنیتی 

شد.
*}دهقان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد 
در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که 
این  از  حاصل  تورم  دارد  قصد  چگونه  دولت 
چند  به  باید  کند:{  تنظیم  را  قیمت  افزایش 
نکته توجه کرد، اول این که تاثیر تغییر قیمت 
به  مربوط  که  بخشی  همان  روی  فقط  بنزین 
صفر  بنزین  سهم  و  بود  خواهد  است  بنزین 
از  که  شهری  درون  نقل  و  حمل  است.برای 
درصد   ۵۰ می کند،  استفاده  بنزین  سوخت 

سهم  امــا  اســت  یافته  افــزایــش  بنزین  قیمت 
بنزین در ضریب خدمات تمام شده کم است. 
مستقیم  ــر  اث مــی دهــد  نــشــان  مــا  محاسبات 

افزایش قیمت بنزین کمتر از دو درصد است.
البته اثر غیر مستقیم هم دارد و در نهایت اثر 
جمع همه این ها نشان می دهد بیشتر از سه و 
نیم درصد و مجموع آثار تورمی این پدیده زیاد 
تجارب  از  ناشی  مردم  نگرانی  بود،  نخواهد 
و  دارد  وجــود  تــورم  کشور  در  اســت.  گذشته 

قیمت بنزین اثر ناچیزی خواهد داشت.
نیز  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون  *}قربانی 
درخصوص آثار تورمی:{ مجموعًا آن چه بانک 
مرکزی در خصوص آثار تورمی محاسبه کرده 
وزارت  بــرآورد  با  که  است  درصد   ۴ حدود  در 
اقتصاد همخوانی دارد.به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، حمیدرضا عدل معاون امور فنی، 
بودجه  و  برنامه  سازمان  تولیدی  و  زیربنایی 
سال های  طی  که  باری   ۱۵ در  گفت:  کشور 
داشتیم،  را  سوخت  قیمت  تغییر   ۹۳ تا   ۵۷
مرحله   ۶ در  می دهد  نشان  اطالعات  و  آمــار 
 ۶ در  و  نکرده  تغییر  کشور  تورمی  تراز  آن  از 
مرحله همراه با کاهش بوده است و فقط در ۳ 
قیمت ها  افزایش  با  نرخ  اصالح  این  از  مرحله 
رو به رو بودیم. وی ادامه داد: در ۳ مرحله ای 
که با افزایش قیمت ها ناشی از اصالح قیمت 
سوخت روبه رو بودیم، صرفًا افزایش قیمت ها 
بلکه  نبوده  سوخت  قیمت  افزایش  خاطر  به 
داشته  وجــود  دیگری  اقتصادی  متغیر های 
عدل  است.  شده  قیمت ها  افزایش  سبب  که 
گفت: آثار تورمی ناشی از تغییر قیمت سوخت 
در  ما  بــرآورد  طبق  و  بود  خواهد  ناچیز  بسیار 

حد ۲ درصد است.

وزیر صمت از دستور رئیس جمهور به دستگاه ها خبر داد: 

حتی تقاضای گرانی هم ندهید

 وزیر صمت با اشاره به این که رئیس جمهور اعالم کرده حتی نباید تقاضای افزایش قیمت 
دهید، گفت: در صورتی که تقاضای افزایش قیمت داشته باشیم حتما ستاد تنظیم بازار آن را 
نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا رحمانی در چهارمین جلسه ویژه 
ستاد تنظیم بازار بعد از تصمیم دولت درباره مدیریت جدید مصرف سوخت افزود: با وجود 
از تولید تا مصرف، حضور  این که ذخیره خوبی از کاال ها داریم، اما در کنار تمهیدات اولیه 
خود اصناف در نظارت ها الزم است زیرا هر گونه گران فروشی و سوء استفاده، ظلم در حق مردم است بنابراین 
برخورد ها باید با متخلفان در محل و در سریع ترین زمان ممکن انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با تخلفات، مماشات  بازار باید جدی و موثر باشد و متخلفان بدانند  با متخلفان و گران فروشان در  برخورد ها 

نخواهیم کرد.

توضیح وزیر درباره تاثیر نرخ بنزین روی قیمت مسکن

 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که احدی اجازه ندارد در پی افزایش قیمت بنزین قیمت 
خبرآنالین،  گزارش  به  نمی شود.  گران  نیز  هواپیماها  هزینه  گفت:  دهد،  افزایش  را  مسکن 
محمد اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به این که افزایش قیمت بنزین بر افزایش قیمت 
مسکن  قیمت  بر  تاثیری  سوخت  قیمت  افزایش  اظهارکرد:  داشت،  نخواهد  تاثیری  هواپیما 

نخواهد گذاشت زیرا سهم بنزین بر قیمت کاالی تمام شده زیاد نخواهد بود.

زبان فارسی، کانون حفظ هویت ایرانی- اسالمی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، زبان فارسی را کانون حفظ هویت ایرانی- اسالمی دانست. 
جدید  دور  از  نشست  نخستین  در  صالحی  عباس  سید  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
شورای پاسداشت زبان فارسی گفت: زبان فارسی موجب وحدت ارضی و جغرافیایی کشور 

شده است. 

طرح »سرباز کارت« اجرایی شد

 رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: حقوق کلیه کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از 
طریق بانک سپه پرداخت خواهد شد. به گزارش ایسنا، سردار تقی مهری درباره طرح تجمیع 
حساب های بانکی کارکنان وظیفه اظهارکرد: در راستای اجرای ابالغیه ستاد کل نیروهای 
وظیفه  کارکنان  مزایای  و  حقوق  پرداخت  فرایند  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به  و  مسلح 
نیروهای مسلح، طرح »سرباز کارت« اجرایی شده است. وی ادامه داد: در این طرح، کلیه 
کارکنان وظیفه که از ۱۸ آبان مشغول به خدمت شده اند به صورت یکپارچه از طریق بانک سپه حقوق و مزایای 

خود را دریافت می کنند.

وضعیت عجیب »کارلوس کی روش« در ایران و کلمبیا

محبوب  گرفته،  ایران  که  نتایجی  خاطر  به  روزها  این  تیم ملی  سابق  سرمربی  روش  کی  کارلوس  خبرآنالین:   

هواداران شده است و حتی با حسرت درباره جدایی او حرف می زنند. کی روش هر چقدر در ایران عزیز شد، در 
کلمبیا با انتقاداتی رو به روست. با وجود آن که این تیم موفق شد در بازی دوستانه اخیر خود پرو را شکست دهد 
ولی عملکرد آن ها با انتقادات رسانه ها روبه رو شده است. بعضی از کلمبیایی ها اعتقاد دارند او با تاکتیک های 

دفاعی خود، روح فوتبال را از تیم شان گرفته است.

قیمت خودروهای هیبریدی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

قیمت  افزایش  و  سهمیه بندی  از  پس  روزهای  نخستین  در  خارجی  و  داخلی  خودروهای  قیمت  بررسی  ایرنا: 

بنزین، حاکی از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نرخ خودروهای هیبریدی در بازار است.

تمدید مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد ناپیوسته

صدا و سیما: سازمان سنجش آموزش کشور مهلت انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی 

ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ را تا پایان امروز تمدید کرد.

جزئیات جدید درباره کمک  حمایتی 
و طرح مدیریت مصرف سوخت

دالر در نزدیکی نیمه کانال ۱۲ هزار تومان

 خبرآنالین: قیمت دالر در صرافی های مجاز بانکی با افزایشی نزدیک به ۱۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. قیمت دالر که از 

شنبه افزایش قابل توجه را تجربه کرده است، دیروز نیز با تداوم پیشروی به نیمه کانال ۱۲ هزار تومان نزدیک شد.

فاصله رونالدو با دایی به ۱۰ گل رسید

صدا و سیما: هم اکنون تعداد گل های ملی کریستیانو رونالدو فوق ستاره فوتبال پرتغال به ۹۹ گل رسیده است و تنها ۱۰ گل با علی دایی فاصله 

دارد. اکنون رکورد بیشترین گل ملی متعلق به »علی دایی« مهاجم اسطوره ای فوتبال ایران است که در ۱۴۹ بازی برای تیم ملی ایران از سال 
۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶ موفق به زدن ۱۰۹ گل شد.
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