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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی خبر داد:

افزایش سه برابری ارزش 
سهام عدالت

گفت و گو با یک زندانی دیه

گرفتار در گرداب کینه نارفیقان

آغاز به کار چهاردهمین جشنواره 
تئاتر استان 

قطار کمبودها در ایستگاه جاجرم

فرمانده سپاه شهرستان:

 20 پروژه عمرانی محرومیت زدایی 
در شیروان افتتاح می شود

20 پروژه عمرانی با 10 میلیارد ریال اعتبار در نقاط مختلف شیروان با هدف محرومیت 
زدایی به بهره برداری می رسد. فرمانده سپاه شیروان در نشست با اصحاب رسانه با اعالم 
این خبر افزود: 400 برنامه در 5 سرفصل و 157 نقطه به مناسبت هفته بسیج در شیروان 

اجرا می شود.سرهنگ »اکبری« افزود: دو یادواره ...
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 شورای سیاست گذاری امامان جمعه 
با حضور مسئوالن ارشد استان

صفحه 2

از سوی استاندار و ائمه جمعه استان صورت گرفت؛

قدردانی از مردم

50 پرونده تخلف صنفی روی میز تعزیرات

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 8

دستورالعمل عدم افزایش قیمت کاال و خدمات 
تا اطالع ثانوی ابالغ شد

4 و 5 
اجتماعی

در  دیه  خاطر  به  که  است  سال   3 شد.  گرفتار  دوستانش  کینه  گرداب  در  بزنگاه  یک  سر   
زندان شب ها خواب آزادی را می بیند و به گفته خودش در تله دوستان گرمابه و گلستانش 
افتاد و بعد از آن همه کاسه کوزه ها سر او شکست. مدعی است: خنجر کینه که با آن شاکی 

غرق خون شد از آن او نبود اما گرفتار توطئه دوستانش ...



حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  گفته  به  صدیقی- 
افزایش قیمت بنزین طی  از  خراسان شمالی، بعد 
شده50  انجام  های  بازرسی  با  گذشته  روز  چند 
پرونده در بحث گران فروشی در تعزیرات تشکیل و 
در این میان دستور پلمب 3 واحد صادر شد. البته 
بازرسی  به  توجه  با  کــرد:  اعــام  »سیدالموسوی« 

های زیادی که طی روزهای قبل از بازار انجام شده 
است تشکیل این تعداد پرونده تخلف صنفی نشان 

می دهد بروز تخلف در استان ناچیز است. 
تخلفات  بیشتر  تــعــزیــرات،  مسئول  ایــن  گفته  بــه 
صورت گرفته در بحث ناوگان حمل ونقل، جایگاه 
به  که  بود  مردم  مایحتاج  عرضه  و  جی  پی  ال  های 

خاطر گران فروشی و به بهانه افزایش قیمت بنزین 
دستور پلمب دو جایگاه ال پی جی در بجنورد صادر 
گشت  اکیپ  به  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  شد. 
های ویژه تعزیرات با همکاری سایر مراجع نظارتی 
صبح  طی  ها  اکیپ  این  اظهارکرد:  و  اشاره  استان 
می  نظارت  بازار استان  بر  مستمر  طور  به  عصر  و 
متخلفان  احتمالی  سودجویی  گونه  هر  با  تا  کنند 
وی  کنند.  برخورد  مباشات  بدون  فروشان  گران  و 
اضافه کرد: به همین منظور برای سرعت بخشیدن 

به روند رسیدگی به تخلفات و گزارش های مردمی 
دو دکه سیار در بجنورد دایر شده است تا در اسرع 
با متخلفان  از احراز تخلف صورت گرفته  وقت بعد 
این  بیان  با  »سیدالموسوی«  شود.  قانونی  برخورد 
سمت  به  بیشتر  تعزیرات  رویکرد  گذشته  در  که 
جریمه نقدی بود، افزود: با توجه به حساسیت بازار 
مشاهده  صــورت  در  بنزین  قیمت  افزایش  از  بعد 
با دستور دادستانی  بر جریمه نقدی  تخلف، عاوه 

برای پلمب محل اقدام می شود.

آب گرفتگی کوچه ها
شهردار جدید بجنورد به مشکل آب گرفتگی کوچه 
ها ورود کند تا شهروندان در هنگام بارش ها دچار 

مشکل نشوند.
گرانی دارو

اما  کردم  مراجعه  پزشک  به  و  هستم  سرماخورده 
نسخه تجویز شده آزاد محاسبه شد.

قیمت رب
این  اگرچه  داشت  کاهش  بجنورد  در  رب   قیمت 
خوشحال  امــا  کــرد  متعجب  را  ما  قیمت  کاهش 
با این گرانی ها شاهد کاهش قیمت در  شدیم که 

برخی محصوالت و کاالها هستیم.
مشکل به دلیل قطع اینترنت

همیشه به راحتی برگ بیمه ام را اینترنتی می گرفتم 
مشکل  دلیل  به  اکنون  ولی  کــردم  می  پرداخت  و 
به  دارم  که  کاری  مشغله  با  مجبورم  اینترنت،  قطع 
تامین اجتماعی و بعد از ایستادن مدتی در صف، به 

عابربانک برای پرداخت مراجعه کنم.
آنفلوانزا

به  روزهــا  این  رضــا)ع(  امــام  بیمارستان  ــس  اورژان
دلیل مراجعه زیاد بیماران به دلیل سرما خوردگی 
آنفلوانزا بسیار شلوغ شده است. لطفًا مسئوالن  و 
بیمارستان برای جلوگیری از ابتای سایر مراجعه 

کنندگان اقدامی انجام دهند.
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جمعه  امامان  گذاری  سیاست  شورای  جلسه  دیروز 
برای  بود  تریبونی  استان،  ارشــد  مدیران  حضور  با 
بیان مشکات مردم، از سویی و قدردانی از نجابت و 
از سوی  بندی،  از سهمیه  همراهی مردم استان پس 

دیگر.
در این جلسه نماینده ولی فقیه، استاندار، رئیس کل 
فرمانده  و  جواداالئمه)ع(  سپاه  فرمانده  دادگستری، 

انتظامی استان حضور داشتند.

افزایش قیمت ممنوع

استاندار خراسان شمالی در این جلسه گفت: ایجاد 
اما امروز  مشکل آسان و جمع کردن آن سخت است 
است  ندیده  آسیب  جوانی  استان  در  که  خرسندیم 
و  کجاست  فرزندش  که  ندارد  دغدغه  ای  خانواده  و 
دارد.دکتر  ما  با  مردم  همراهی  از  نشان  ها  این  همه 
»شجاعی« با اشاره به اباغ بند 4 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و بند 14 برنامه ششم توسعه توسط 
رهبری به دولت و با بیان این که دیگر جای شکی برای 

با  افزود:  باقی نمی ماند،  این موارد  عملیاتی نکردن 
کنیم  نگران  را  مردم  ذهن  نداریم  حق  وضعیت  این 
آن هاست.»شجاعی«  روی  فشار  کافی  اندازه  به  زیرا 
همچنین به وضعیت مصرف سوخت در استان اشاره 
کرد و مصرف تقریبًا روزی 94 میلیون لیتر بنزین در 
این  که  این  از  جدا  افزود:  و  خواند  رویه  بی  را  استان 
مقوله با سرانه کشور همخوانی ندارد، شاهد آلودگی 
به  هستیم.استاندار  بجنورد  در  محیطی  زیست  های 
نقش بازاریان در ایجاد آرامش در جامعه و این که از 
آن ها خواستار سود اندک شدند، اشاره کرد و افزود: 
تاش کردیم شرایط را به گونه ای در استان مدیریت 
به  اشاره  با  بیاید.وی  مردم  به  کمتری  فشار  تا  کنیم 
این که یکی دیگر از مسائلی که به دنبال آن بودیم و 
کاهش  بوده  طرح  این  هدف  نوعی  به  و  یافته  تحقق 
با  متوسط  طور  به  کرد:  تصریح  است،  بنزین  مصرف 
مواجه  استان  در  بنزین  مصرف  درصدی   40 کاهش 
منفی  طرح  اجرای  نخست  روز  در  رقم  این  که  بودیم 
منفی  و  درصــد   49 منفی  دوم  روز  در  ــد،  درص  35
تاش  از  اســـت. وی  ــوده  ب شنبه  یک  در  ــد  درص  40
عمومی  نقل  و  حمل  تجهیز  برای  گرفته  صورت  های 

نشوند.وی  مشکل  دچار  مردم  تا  گفت  سخن  استان 
ال پی جی  که  به  گاز  از سخنانش  در بخش دیگری 
کشور  استاندارد  تایید  مورد  فنی  و  تجهیزات  نظر  از 
نصب  به   توجه  با  و  نیست، پرداخت  نفت  وزارت  و 
ال  گاز  فروش  حق  ها  شرکت  گفت:  آن  غیرقانونی 
پی جی را ندارند و از تعزیرات و صمت خواستیم ورود 
کنند و شرکت نفت اجازه فروش سیلندرها را ندارد.
این  ــرای  در اجـ که  ایــن  بر  تاکید  ضمن  »شجاعی« 
همه  ــت  دول و  داریــم  نیاز  مسئوالن  کمک  به  طــرح 
باشیم،  نداشته  قیمت  افزایش  تا  کرده  تامین  را  چیز 
افــزایــش  گرفته  صـــورت  ابـــاغ  طبق  کـــرد:  تصریح 
بیفتد. جــا  ــرح  ط ــن  ای بــایــد  و  ــت  اس ممنوع  قیمت 

 تشکیل نشدن
 پرونده قضایی

دادگستری  کل  رئیس  »جعفری«  االســام  حجت 
در  که  این  از  خرسندی  ابراز  ضمن  شمالی  خراسان 
پرونده  کرد:  تصریح  نداشتیم،  خاصی  مورد  استان 

قضایی در استان تشکیل نشده است.

 همه باید 
ید واحده شویم

فرمانده سپاه جواداالئمه)ع( خراسان شمالی نیز گفت: 
امروز بحث اصاح طلب و اصول گرا مطرح نیست بلکه 
برای  لذا  است  مطرح  غیرانقابی  و  انقابی  موضوع 
حفاظت از نظام و انقاب توجه به مولفه هایی که مقام 
است. سردار  ضروری  کنند،  می  تبیین  رهبری  معظم 
»چمن«  همچنین سخنان مقام معظم رهبری را فصل 
الخطاب دانست و تصریح کرد: همه باید ید واحده شویم 
و بر اساس سخن رهبری این قانون باید اجرا شود و همه 

دستگاه ها نظارت خود را به درستی انجام دهند.

  مشکل 
خاصی نداشتیم

سردار »مظاهری«، فرمانده انتظامی خراسان شمالی 
هم در این جلسه گزارشی از شرایط موجود در استان 
ارائه کرد و گفت: هیچ مشکل خاصی نداشتیم  و این 

نشان از درایت مردم داشت.

 شورای سیاست گذاری امامان جمعه 
با حضور مسئوالن ارشد استان

5۰پرونده تخلف صنفی روی میز تعزیرات
فرمانده سپاه شهرستان:

۲۰ پروژه عمرانی 
محرومیت زدایی در 

شیروان افتتاح می شود
عوض زاده- 20 پروژه عمرانی با 10 میلیارد ریال 
اعتبار در نقاط مختلف شیروان با هدف محرومیت 
سپاه  فرمانده  رســد.  می  ــرداری  ب بهره  به  ــی  زدای
این  اعام  با  رسانه  اصحاب  با  نشست  در  شیروان 
 157 و  سرفصل   5 در  برنامه   400 ــزود:  اف خبر 
نقطه به مناسبت هفته بسیج در شیروان اجرا می 

شود.
سرهنگ »اکبری« افزود: دو یادواره در روستاهای 
 5 در  ــوز  آم ــش  دان شهدای  ــادواره  یـ و  شهرستان 

مدرسه برگزار خواهد شد. 
فوتسال  لیگ  بسیج  هفته  در  مسئول  این  گفته  به 
در  محوری  برنامه  عنوان  به  شهرستان  این  بسیج 
هدف  با  و  برگزار  ورزش  و  بدنی  تربیت  سرفصل 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه هایی در 
زمینه طاق، اعتیاد و آسیب های ناشی از بیکاری 

اجرا خواهد شد.

آغاز به کار چهاردهمین 
جشنواره تئاتر استان 

کار  به  ــاز  آغ استان  تئاتر  جشنواره  چهاردهمین 
ــاد  ارش و  فرهنگ  کــل  اداره  هنری  کــرد. مــعــاون 
به  زخم«  »الستیک  که  این  بیان  با  استان  اسامی 
جنس  از  »پلی  یوسفی«،  »غامرضا  کــارگــردانــی 
»هــوای  رحیمی«،  »زهــرا  کــارگــردانــی  به  شیشه« 
به  و»مارکو«  محزون  نریمان  کارگردانی  به  گندم« 
هایی  نمایش  جمله  از  داورپناه  محمد  کارگردانی 
پاتوی  و  گلشن  مجتمع  در  شنبه  سه  که  هستند 
ماتیک«  و  »خون  افزود:  رفتند،  صحنه  روی  شمس 
بوقلمون«  »سوپ  الیاسی«،  »محدثه  کارگردانی  به 
به کارگردانی »محسن بیدوازی«، »همیشه همه چیز 
یه جور نیست« به کارگردانی »امیرحسین روحانی« 
کارگردانی  به  شدم«  مزاحم  وقت  دیر  »ببخشید  و 
سعید نیستانی در روز دوم این جشنواره با یکدیگر به 
افزود: این جشنواره  رقابت می پردازند. »حیدری« 
خود  کار  به  برتر  نفرات  معرفی  با  شنبه)فردا(  پنج 

پایان می دهد.
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      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

برگزاری ۱۲ مسابقه ورزشی 
در اسفراین

که   7144 ــاره  ــم ش در  ــان  ــراس خ روزنــامــه 
در  رســیــد،  ــاپ  چـ بــه   1352 بــهــمــن   19
از  ما  خبرنگاران  »گــزارش  در  ستون  مطلبی 
ورزشی  مسابقه   12 برگزاری  از  شهرستانها« 

در اسفراین خبر داده است.
 در این مطلب می خوانیم: 

رشته  دوازده  در  ورزشی  مسابقات  »یکدوره 
طول  پــرش  پنگ،  پینگ  شطرنج،  والیبال، 
دیسک  پرتاب  کشتی،  بسکتبال،  ارتفاع،  و 
ــرداری،  ــه، دوچــرخــه ســـواری، وزنـــه بـ و وزنـ
اطــراف  پیمائی  راه  هندبال،  دوومــیــدانــی، 
شهر بین دانش آموزان برگزار گردید و کاپها 
دبیرستان  رئیس  یوسفپور  آقایان  بوسیله  که 
ابوسعید، پیغمبری، برکاتی، بابائی، تمیمی، 
بدنی  تربیت  ورزش  دبیر  حقیقی  علیزاده، 
اهداء  بقهرمانان  بود  شده  تهیه  آموزشگاهها 

گردید. 
ضمنا در انجام و برگزاری این مسابقات آقایان 
فرحی،  نوعی،  رضائی،  حقیقی،  یوسفپور، 
پرورش  و  آمــوزش  ریاست  سجادی  و  تمیمی 

نهایت کوشش را بعمل آوردند.«

خبر 

حرف مردم   

خبر 

اخبار

گردهمایی  با  همزمان  شمالی  خراسان  جمعه  ائمه 
روز گذشته خود بیانیه ای را صادر و طی آن از بصیرت 
در  کردند.  قدردانی  استان  مــردم  شناسی  زمــان  و 

بخشی از این بیانیه آمده است:
ائمه جمعه استان وظیفه خود می دانیم که پشت  ما 
در  گذشته  همچون  اسامی  انقاب  معظم  رهبر  سر 
کنار مردم عزیز و والیتمدار قرار بگیریم و جهت اقناع 
افکار عمومی و روشنگری فضای استان تاش کنیم و 

نکاتی را متذکر شویم:
- رهبر معظم انقاب با هوشمندی و کیاستی الهی، 
با اعام حمایت از تصمیم سران قوا در واقع از کیان 
خط  و  کــردنــد  ــاع  دف ــردم  م امنیت  و  اســامــی  نظام 
گران  فتنه  و  استکبار  مذبوحانه  معادالت  بر  بطانی 
کشیدند که تمسک به والیت فقیه باز هم مانع آسیب 

به انقاب و کشور می شود.
داشتن  ضمن  که  بوده  قوا  سران  تصمیم  طرح  این   -

مطالباتی از مسئوالن، الزم است به تصمیم سران قوا  
خوش بین باشیم.

دیگر  به  بنزین،  گرانی  که  کنند  مراقبت  -مسئوالن 
بیشتری  گرانی  بار  و  نکند  سرایت  خدمات  و  کاالها 

برمردم تحمیل نشود.
- انسان عاقل عاقه مند به کشور و زندگی خود، نباید 
به اشرار کمک کند، حضور در کنار آن ها به تقویت و 
هویت بخشی شان کمک خواهد کرد و این که مردم 
با بصیرت، صف خود را از آشوب گران جدا کرده اند، 
قابل تقدیر است.واریز عاجل و به موقع کمک معیشت 
عزیز،  مردم  حساب  به  طرح،  درآمدی  منابع  محل  از 
خصوصًا اقشار آسیب پذیر و محرومان می تواند فشار 
را کمتر و امید مردم به وعده های دولتمردان را بیشتر 
از اموال و  با دقت  کند.مسئوالن امنیتی و اطاعاتی 

ای  عده  تعدی  اجــازه  و  کنند  صیانت   مــردم  ناموس 
اعام  ندهند.ضمن  کشور  و  مردم  اموال  به  را  مزدور 
برخورد  قضا،  دستگاه  رئیس  اخیر  مواضع  از  حمایت 
سران  محاکمه  و  دقــت  باسرعت،  مسامحه،  ــدون  ب
بیانیه  این  پایان  خواستاریم.در  را  آشوب  خط  اصلی 
عزیز  مــردم  شناسی  زمــان  و  بصیرت  از  اســت:  آمــده 
و  نداشتند  مشکلی  گونه  هیچ  ایام  این  در  که  استان 
کسبه و بازاریان گرامی با ماحظه اوضاع مالی مردم، 
از گرانی  به طور خود جوش  و  به خرج دادند  انصاف 

جلوگیری کردند، تقدیر و تشکر می کنیم.
 همچنین استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه استان، گزارشی از شرایط 
هوشمندی  و  نجابت  به  توجه  با  و  داد  ارائه  را  استان 

مردم از آن ها سپاسگزاری و تقدیر کرد.

از سوی استاندار و ائمه جمعه استان صورت گرفت؛

قدردانی از مردم
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بازار در پنجمین روز سهمیه بندی

گذری بر قیمت ها در شهر
ترفند گران فروشی برخی فروشندگان میوه 

رئیس سازمان 
صمت: از مردم 
و کسبه انتظار 

کمک داریم 
تا بتوانیم از 

تخلف های 
احتمالی 

سودجویان 
جلوگیری کنیم

شیری

خبرنگار  بنزین،  بندی  سهمیه  روز  پنجمین  در 
ما دوباره گذری بر بازار داشت تا وضعیت قیمت 
شاهد  گذشته  روزهــای  طی  کند.  بررسی  را  ها 
و  گوشت  زمینه  در  ها  قیمت  غیرقانونی  افزایش 
کرایه به بهانه افزایش نرخ بنزین بودیم اما حضور 
این  با  است،  شده  تر  ملموس  بازار  در  بازرسان 
حال برخی مسافران می گویند: در صورت نبود 
برخی  تخلف،  برای  فضا  بودن  آماده  و  مأموران 
نرخ  با  مسافران  به  دهی  سرویس  از  رانندگان 
های مصوب خودداری می کنند و در صورتی که 
براساس  باشند  داشته  حضور  نظارتی  مأموران 

همان نرخ ها سرویس دهی می کنند.
برون  ایستگاه  از  ما  خبرنگار  میدانی  ــزارش  گ
که  است  این  از  حاکی  مشهد  بجنورد-  شهری 
در  شده  پــارک  شهری  بین  های  ســواری  تعداد 
ایستگاه اگرچه در گذشته به 5 خودرو هم نمی 
رسید اما روز گذشته  13 راننده خودروهای شان 
بودند. در حالی  پارک کرده  انتظار مسافر  را در 
بنزین  بــنــدی  سهمیه  ــای  ــ روزه اولــیــن  در  کــه 
رانندگان نرخ های متفاوتی را اعالم می کردند 
اما روز گذشته به دلیل حضور ناظر در آن مکان 
می  اعــالم  را  یکسانی  و  قانونی  های  نرخ  همه 
نبودن  صرفه  به  مقرون  از  وجود  این  با  و  کردند 
گالیه  مصوب  های  نرخ  با  مسافران  جایی  به  جا 
داشتند.در این میان یکی از رهگذران که مسافر 
بود،  شهری  بین  خطی  هــای  ــواری  س دوشنبه 
باشند قیمت ها  ناظران  می گوید: هر جایی که 
ثابت است و افزایش ندارد و در جایی که ناظران 
باالتری  هــای  کرایه  رانندگان  برخی  نباشند 
محور  مسافربرهای  که  حالی  گیرند.در  می 
شرایط  اسفراین  بجنورد-  و  آشخانه  بجنورد- 
را  مشهد  بجنورد-  محور  های  ســواری  مشابه 
با  شخصی  مسافربرهای  حضور  امــا  داشتند 
بود.  تأمل  قابل  ای  مسئله  کمتر  هــای  کرایه 
حرکت  و  عمومی  سواری  از  مسافر  شدن  پیاده 
فریاد  اش  راننده  که  شخصی  سواری  سمت  به 
این قضیه  می زد اسفراین 6 هزار تومان نمونه 
بود؛ کرایه مسافربرهای مجاز این مسیر 8 هزار 

تومان است.

IIIفروشIدربارهIترفند
گذری بر بازار و نصب برچسب های قیمت روی 
اجناس مختلف نشانه تشدید نظارت ها در بازار 
و  اقــالم  برخی  گذشته  در  که  حالی  در  اســت. 
کاالها برچسب قیمت داشتند و برخی نداشتند 
شدیم  می  جویا  را  ها  قیمت  فروشنده  از  باید  و 
تنقالت،  میوه،  قیمت  برچسب  گذشته  روز  اما 
قبل  از  بیشتر  پروتئینی  مــواد  حتی  و  پوشاک 

خودنمایی می کرد.
رسید  می  نظر  به  جالب  خیلی  که  موضوعی   
ترفند برخی میوه فروشان بود، با این که برچسب 
میوه  که  مشتریانی  اما  داشتند  میوه  روی  قیمت 
های مرغوب تری می خواستند جعبه های میوه 
باالتر اعالم  را  از زیر میز خارج و قیمت آن ها  را 
گران  و  حمل  های  کرایه  افزایش  را  آن  دلیل  و 
گونه  ایــن  کــردنــد.  می  مطرح  ها  قیمت  شــدن 
بازار کم و بیش وجود دارد که گاهی  مسائل در 
با استفاده از بی اطالعی  دور از چشم ناظران و 

مشتریان اتفاق می افتد.
اخیر  روزهــای  در  اینترنت  قطعی  میان،  این  در 
برخی  در  امــور  انجام  کندی  باعث  ــدودی  ح تا 

است  شده  پیشخوان  دفاتر  جمله  از  ها  فعالیت 
به  متصل  که  دفاتری  برخی  حتی  که  طوری  به 
اینترنت دولتی هستند باز هم به گفته متصدیان 
ایجاد  اختالل  کارشان  از  درصــد   20 در  شــان 
شده است و بعضی از دفاتر هم که متصل نیستند 
مجموع کارهای شان مختل شده است و کارهای 

روزمره معمولی را انجام می دهند.

IIرویهIبیIترددهایIکاهش
در  ــودرو  خ زیــاد  چندان  نه  تعداد  میان  ایــن  در 
ساعت 12 ظهر روز گذشته عاملی بود که رفت 
و آمد را برای همه تسهیل کرده بود، گویا برخی 
بر  را  بنا  رویه،  بی  ترددهای  جای  به  شهروندان 
میزان  طریق  این  به  تا  اند  گذاشته  جویی  صرفه 

مصرف بنزین را کاهش دهند.
نقل  و  حمل  و  ــداری  راه مدیرکل  میان  این  در 
این  برای  گوید:  می  شمالی  خراسان  ای  جاده 
بین  عمومی  های  ســواری  بخش  در  تخلفی  که 
کرده  اعالم  ها  شرکت  به  نگیرد،  صورت  شهری 
باشند.  نداشته  قیمتی  افزایش  گونه  هیچ  ایم 
از  بعضی  در  تخلف  احتمال  چون  وجــود  این  با 
بخش ها وجود دارد نظارت ها تشدید می شود 

و تعدادی از ناظران در محورهای مختلف حضور 
دارند.

»بدیعی مقدم« می افزاید: با این وجود اعالم می 
محورها  این  در  تخلفی  با  شهروندی  اگر  کنیم 
را  خودرو  پالک  یا  راننده  مشخصات  شد  مواجه 

اعالم کند تا با متخلفان برخورد شود.
بر  شده  مدیریت  شکل  به  کند:  می  اظهار  وی 
با متخلفان  و  تمام محورهای شهر نظارت داریم 

برخورد می کنیم.
این  در  شمالی  خراسان  صمت  سازمان  رئیس 
ای  گونه  به  کنونی  بازار  شرایط  گوید:  می  باره 
به  باشد  نداشته  برچسب  کاالیی  اگر  که  است 
بنابراین  شود  می  برخورد  فرد  با  متخلف  عنوان 
بتوانیم  تا  داریــم  کمک  انتظار  کسبه  و  مردم  از 
جلوگیری  سودجویان  احتمالی  های  تخلف  از 

کنیم.
به  که  ای  جلسه  طی  افزاید:  می  فیروزه«  »رضا 
تمام  داشتیم،  ــازار  ب کسبه  با  استاندار  همراه 
سوی  از  مشکالت  حتی  و  ها  برنامه  و  ــداف  اه
شکیبایی،  و  صبر  با  شد  مقرر  و  مطرح  اصناف 

مشکالت در موعد مناسب برطرف شود.

بازار 

با سرمایه گذاران 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی خبر داد:

افزایش سه برابری ارزش سهام عدالت

نیاز صادرات به همت جمعی

افزایش  برابر  سه  عدالت  سهام  ارزش  شیری- 
گذاری  سرمایه  شرکت  عامل  است.مدیر  یافته 
مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  عدالت  سهام 
در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: شرکت هایی که 
را اعالم کرده  را دریافت و سودشان  مجامع شان 
برابر  سه  شــان  عدالت  سهام  ارزش  تاکنون  انــد 
میزان  کنیم  می  بینی  پیش  و  است  یافته  افزایش 

سود آن ها بیش از 20 درصد افزایش یابد.  
»ابراهیم قربانی« گفت: زمانی که 4 شرکت باقی 
مانده هم مجامع شان را دریافت و سودهای شان 
افزایش  قطعی  میزان  توانیم  می  کنند  اعــالم  را 

سود سهام عدالت را اعالم کنیم.
یک  داران  سهام  اکنون  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
میلیون  سه  به  شان  سهام  ارزش  تومانی  میلیون 
ارزش  تومانی  هــزار   500 داران  سهام  و  تومان 

تومان  هــزار   500 و  میلیون  یک  به  شــان  سهام 
عدالت  سهام  سود  کــرد:  اظهار  ــت.او  اس رسیده 
تومانی  میلیون  یک  داران  سهام  برای   97 سال 
باالی 200 هزار تومان و برای سهام داران 500 

هزار تومانی باالی 100 هزار تومان خواهد بود.
وی اضــافــه کـــرد: بــا آزادســــازی ســهــام عــدالــت، 
را خرید و فروش  توانند سهام خود  مشموالن می 
شوند.»قربانی«  مند  بهره  آن  ــود  س از  و  کنند 
مردم  مشارکت  و  کشور  در  ثروت  متعادل  تقسیم 
سهام  طــرح  مهم  ــداف  اه جمله  از  را  اقتصاد  در 
بحث  دولــت  اکنون  کــرد:  تصریح  و  ذکــر  عدالت 
این  و  اســت  ــرده  ک مطرح  را   ATF صــنــدوق هــای 
انتظار  و  کند  نمی  تأمین  را  عدالت  سهام  اهداف 
ما از دولتمردان و نمایندگان مجلس این است که 

کمک کنند تا اهداف سهام عدالت محقق شود.

کاری  سابقه  با  صادرکنندگان  از  یکی  »خدابنده« 
به گفته خودش  باال در خراسان شمالی است که 
صــادرات  تومان  هــزار   12 تا   3 های  نرخ  دالر  با 
راه  سد  مشکالتی  وجود  این  با  است  داده  انجام 
همت  به  ها  آن  رفع  بــرای  که  بیند  می  ــادرات  ص
جمعی و حمایت دست اندرکاران نیاز دارد.او می 
تالش  آن  حفظ  برای  سال   8 که  را  بازاری  گوید: 
کردم به دلیل قانون پیمان سپاری ارزی از دست 
قوانین  های  گیری  سخت  آن  اصلی  دلیل  و  دادم 
دیگر  استان  در  من  رقیب  چون  و  است  استان  در 
انجام  صادرات  راحتی  به  قانون  این  رعایت  بدون 
می  دادم.وی  دســت  از  را  هدفم  ــازار  ب دهــد  می 
میلیون   4 حــدود   96 سال  که  حالی  در  افزاید: 
دلیل  به   97 ســال  در  امــا  داشتم  صــادرات  دالر 
قوانین سخت گیرانه میزان صادراتم به 26 هزار 
ادامه  همچنان  روند  این  اگر  و  یافت  کاهش  دالر 
یابد به طور حتم در آینده ای نه چندان دور میزان 

صادرات استان به حداقل کاهش خواهد یافت که 
دارد. معکوسی  تأثیر  استان  اقتصادی  توسعه  در 

 7 دالر  با  گذشته  سال  آبان  کرد:  خاطرنشان  وی 
هزار تومانی قرارداد صادرات با کشور عراق منعقد 
کردم و در حالی که بحث تعهد ارزی مطرح و دالر 
در حال افزایش قیمت تا 13 هزار تومان بود، نمی 
دانستم با چه تعهدی باید قرارداد منعقد کنم و با 
محصولم  تن  میلیون  هزار   20 اکنون  شرایط  این 
در بندر موجود است و به دلیل مشکالت در بحث 
پیمان سپاری ارزی مشتری ام را از دست داده ام 
مشکل  نکنم.وی  صادر  را  محصول  داد  ترجیح  و 
از  دیگر  یکی  را  بانکی  سی  ال  کــردن  بــاز  بــودن 
کــرد:  اظــهــار  و  مطرح  اســتــان  صــادراتــی  مسائل 
از  بخش  این  در  اندرکاران  دست  و  مدیران  باید 
سخت  با  که  این  نه  کنند  حمایت  صادرکنندگان 
گیری های قانونی، باعث کاهش میزان صادرات 

و ارزآوری به کشور شوند.



حضانت کودک

در پی داشتن اختالف های زیادی از همسرم جدا شده ام و او حضانت 
فرزندم را گرفته است، می خواهم ببینم آیا می توانم برای گرفتن حضانت 

فرزندم اقدام کنم؟

مصلحت  تشخیص  مجمع   1382.09.08 اصالحی   1169 ماده  مطابق  کارشناس:  پاسخ 
تا سن  از یکدیگر زندگی می کنند مادر  او جدا  ابوین  و نگهداری طفلی که  نظام، برای حضانت 
7 سالگی )نسبت به دختر یا پسر ( اولویت دارد و پس از سن 7 سالگی حضانت و نگهداری با پدر 
است. اگر به دلیل مواظبت نکردن یا دارا بودن مشکل اخالقی والدی که طفل تحت حضانت 
به  تواند  می  محکمه  باشد  خطر  معرض  در  طفل  اخالقی  تربیت  یا  جسمانی  صحت  اوست 
یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل  او  یا قیم  تقاضای اقربای طفل 
از  انحطاط اخالقی هریک  یا  از مصادیق عدم مواظبت  اتخاذ کند. موارد ذیل  بداند  مقتضی 

والدین است:
3- ابتال  2- اشتهار به فساد اخالقی و فحشا  1-  اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار 
4- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف  به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی 
5- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد، فحشا، تکدی 
البته موارد فوق به صورت تمثیلی است و در صورتی که شرایطی پیش آید که  گری و قاچاق؛ 
از  تواند  می  دادگاه  نباشد  طفل  مصلحت  به  اوست  با  حضانت  که  مادری  و  پدر  با  طفل  بودن 
پدر و مادری که حضانت طفل با اوست سلب حضانت کند و طفل را به طرف دیگر که متقاضی 

حضانت است، بدهد.

کتلت عدس

در  را  آن  بعد  کنیم،  می  خیس  آب  در  ساعت  چند  را  عدس  طرز تهیه 
داخل قابلمه می ریزیم و 2 تا  3 لیوان آب اضافه می کنیم، در آن را می بندیم 
و روی حرارت متوسط می گذاریم تا بپزد. پس از این که آب عدس کشیده شد آن 

را در مخلوط کن می ریزیم تا عدس خوب له شود. 
سیب زمینی را نیز در داخل قابلمه می گذاریم و 3 لیوان آب اضافه می کنیم تا نیم پز شود، سپس 

آن را رنده می کنیم. پیاز را هم رنده می کنیم. 
عدس، سیب زمینی میکس شده، تخم مرغ، پودر سیر، نمک، فلفل و زردچوبه را به پیاز می افزاییم 
و در پایان آرد سوخاری و ماست را اضافه می کنیم. هر بار مقداری از مایه کتلت را برمی داریم، آن 

را شکل می دهیم و در داخل روغن داغ سرخ می کنیم.

مواد الزم  عدس یک لیوان، سیب زمینی یک عدد بزرگ، 
پیاز یک عدد کوچک،  تخم مرغ 3 عدد، پودر سیر یک قاشق 
چای خوری، آرد سوخاری 3 قاشق غذاخوری، نمک، فلفل و 

زردچوبه به مقدار الزم، ماست یک قاشق غذاخوری.

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  29 آبان 139۸     22 ربیع االول 1441      شماره 314۰            ۴ ۵اجتماعی اجتماعی          چهارشنبه  29 آبان 139۸     22 ربیع االول 1441      شماره 314۰

خونی  کم  دچار  بانوان  جمله  از  افراد  از  بسیاری  اجتماعی-   گروه 
ناشی از فقر آهن هستند و برای جبران آن از انواع داروهای شیمیایی 
یا مواد خوراکی استفاده می کنند اما شاید اطالع ندارند که مصرف 

بیش از حد آهن می تواند مضر باشد.
مسمومیت با آهن زمانی روی می دهد که فرد در مصرف مکمل آهن 
زیاده روی کرده باشد. آهن، ماده  معدنی ضروری برای بدن است اما 
مصرف زیاد آن برای بدن ضرر دارد. آهن آن قدر سمی است که جذب 
آن توسط سیستم گوارش به شدت کنترل می شود و به همین علت، در 
بیشتر موارد، عوارض جانبی آهن زیاد، به حداقل می رسد، اما زمانی 
یا عملکرد خوبی نداشته  که مکانیزم های ایمنی دچار اختالل شوند 

خواهد  وجود  به  سالمتی  برای  مشکلی  باشند، 
که  است  ضــروری  مغذی  ماده   یک  آهن  آمد. 

بدن  پــایــه ای  عملکردهای  از  بسیاری  در 
نقش دارد بنابراین باید مقدار کافی از آن را 
دریافت کنیم. مقادیر زیاد آهن سمی است، 

بنابراین نباید زیاد مصرف شود.
افزایش سطح آهن آزاد در بدن می تواند رشد 

بنابراین  دهد،  افزایش  را  ویروس ها  و  باکتری ها 
ریسک  و  بگذارد  معکوس  تأثیر  می تواند  زیاد  آهن 

عفونت را باال ببرد.

گروه اجتماعی- عسل و لیمو هر دو از خواص ضد ویروسی سود می 
برند. افزون بر این، لیمو حاوی ویتامین C است که یک آنتی اکسیدان 
قوی محسوب می شود و می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. 
عسل بخش داخلی گلو را پوشش می دهد و خارش و تحریک را که می 

تواند موجب سرفه شود، تسکین می دهد.
از این رو، جای شگفتی نیست که نوشیدنی عسل-لیموی گرم درمانی 
رایج برای سرفه و سرماخوردگی است. عسل می تواند به کاهش تکرر 
با مواد  و شدت سرفه کمک کند.رژیم غذایی ضعیف، مواجهه مداوم 
مشکالت  به  ابتال  خطر  تواند  می  استرس  افزایش  و  سمی  شیمیایی 

بهره مندی  رو،  این  از  دهــد.  افزایش  را  سینوس 
این  با  مقابله  برای  قوی  ایمنی  سیستم  یک  از 

از  به پیشگیری  تواند  و باکتری ها می  شرایط 
پیشگیری  کند.  کمک  سینوس  های  عفونت 
روزانه  مصرف  است.  درمان  از  بهتر  همواره 
پیشگیری  عفونت  به  ابتال  از  تواند  می  عسل 
سرکه  مانند  دیگر  مواد  با  عسل  ترکیب  کند. 

ماده  ایــن  خــواص  تواند  می  دارچین  و  سیب 
غذایی را افزایش دهد.

می  پیروی  غذایی  های  رژیــم  از  که  ــرادی  اف اجتماعی-  گروه 
از احساس گرسنگی در طول روز شکایت  به طور معمول  کنند، 
دارند. بسیاری به دلیل همین احساس گرسنگی رژیم های خود 
برخی  کردن  دنبال  معتقدند  پزشکان  اما  کنند،  نمی  دنبال  را 
به کاهش وزن موثر بدون احساس گرسنگی  شیوه های زندگی 

کمک می کند.
کم کردن وزن با 2 روش امکان پذیر است؛ سوزاندن کالری  ها با 
 تمرین ورزشی و انتخاب هوشمندانه غذا و کنترل واحدهای غذایی.
 با گذراندن ساعت  ها وقت  در سالن  های ورزشی مقداری کالری 
را می توان از بین برد، اما این کار در عمل، خوشایند نیست، از 
طرفی تحمل رژیم های سخت برای همه افراد امکان پذیر نیست. 
در عوض این 3 روش اگر هر روز به کار گرفته شوند بدون تالش زیاد و 

تحمل گرسنگی به کاهش وزن کمک می  کنند.

I ورزش منظم
کلی  طور  به  و  می  دهند  ترجیح  نشستن  به  را  ایستادن  که  افــرادی 
تحرک بیشتری دارند، روزانه تا 3۵0 کالری بیشتر از افرادی که مدام 
در حالت نشسته هستند، کالری می  سوزانند که این مقدار چیزی در 

حدود 17 کیلوگرم در سال است.

I مصرف غذا در فواصل زمانی مشخص
های  وعــده   بین  که  می  دهند  پیشنهاد   محققان 

دهید  قرار  را  مشخصی  های  فاصله   خود  غذایی 
غذا  کنید.  تنظیم  ــدازه  ان یک  در  را  همگی  و 

خوردن در فواصل زمانی مشخص با سوزاندن 
ــوردن،  خ غــذا  از  بعد  بیشتر  کالری  میزان 
رفتن  باال  کمتر  و  انسولین  به  بهتر  واکنش 
وقتی  اســت.  همراه  خــون  کلسترول  سطح 

روز  طول  در  منظمی  غذایی  های  وعده   شما 
گرسنگی  دچار  که  دارد  احتمال  کمتر  دارید 

مفرط یا پرخوری شوید.

I   نوشیدن آب کافی
می کند.  ــاد  زی را  بــدن  متابولیسم  سرعت  آب  نوشیدن 

نوشیدن 2 لیوان آب سرد میزان سوخت و ساز بدن را تا 30 درصد 
افزایش می دهد و اثر آن تا 90 دقیقه باقی می ماند. یک سوم این افزایش 
سوخت و ساز ناشی از تالش بدن برای گرم کردن آب و بقیه آن ناشی 
از تالش بدن برای جذب آب است. افزایش مصرف روزانه آب تا 8 لیوان 
به شما کمک می  کند در طول سال حدود 3.۵ کیلوگرم وزن کم کنید.

 یادی از همسایه های قدیم

آلشق
علوی

مختلف  دیارهای  مردم  حسنه  های  سنت   
کم نیستند و هر یک این سنت ها را سینه 
شان  های  نوه  و  خود  فرزندان  به  سینه  به 
برخی  و  اند  کرده  حفظ  را  آن ها  و  منتقل 
سنت ها نیز در سایه آمدن عصر جدید و زیر 
پای فناوری از بین رفته است. آن روزها که 
کوچه  از  شد  می  را  اهلی  حیوانات  صدای 
پس کوچه های شهر شنید، دیگر کمتر در 
مانده  باقی  ســاالن  میان  و  جوانان  خاطر 
است و فقط آن هایی که گیس سپید کرده 
اند، شاید هنوز هم در گوش شان صدایی 
پیرزنان  و  پیرمردان  پیچد.  می  ناخودآگاه 
آن روزگاران که در خانه های شان به روی 
داشتند  دریا  فراخی  به  دلی  بود،  باز  همه 
ها  داشتن  هنگام  در  را  همدیگر  دست  و 
آن  گــذشــت  گرفتند.  مــی  هــا  نداشتن  و 

از حال همسایه خبر  روزهایی که همسایه 
داشت و هر وقت افراد ناراحتی و گرفتاری 
داشتند قبل از آن که به نزدیک ترین فامیل 
خود بگویند، همسایه ها از آن خبردار می 
داشتند  هم  حسنه  سنتی  که  چنان  شدند 
حیوانات  مــردم  بیشتر  که  ها  موقع  آن  و 
های  حیاط  در  گوسفند  و  گاو  مانند  اهلی 
بزرگ خود نگهداری می کردند، سهم شیر 
می  دیگری  به  را  خود  گاوهای  از  دوشیده 

دادند.
باورها و آیین های سنتی هر شهری یادآور 
سنت های پیشینیان است و با یاد و خاطره 
آن می توان از سنت های خوب و بد درس 
گرفت؛ سنت هایی که ریشه در صدها سال 

پیش دارد.
در  پیش  دهه   4 تا  که  هایی  رسم  از  یکی 
شهر بجنورد و در هر کوی و برزنی به طور 
روزانه انجام می شد، دوشیدن شیر گاوها 

بود که صاحبان آن ها به نوبت سهم خود را 
به یک نفر می دادند.

رویم  می  ها  مادربزرگ  از  یکی  سراغ  وقتی 
و درباره این سنت می پرسیم، لبخندی می 
آن  گوید:  می  و  کند  می  مکث  دقایقی  زند، 
تا ۵ همسایه خود »آلشق«  و بین  با4  زمان 
مشخص  را  روزهــایــی  و  گذاشته  نوبت  هم 
کرده بودیم و شیر را به نوبت به هم قرض می 
دادیم. »علی پور« بانوی 7۵ ساله بیان می 
خانه  حیاط  در  مردم  بیشتر  روزها  آن  کند: 
خود گاو نگهداری و از شیر آن برای مصرف 
برخی  و  کردند  می  استفاده  خــود  روزانــه 
دیگر هم که شیر بیشتری می دوشیدند، آن 
کند:  می  بیان  وی  فروختند.  می  را 
های  خانواده  بیشتر  ها  موقع  آن 
بجنوردی گاو داشتند و بانوان 
از گاوها  با شیری که  هنرمند 
درست  ماست  دوشیدند،  می 
گرفتند  می  کره  و  کردند  می 
بـــازار  در  را  خـــود  تــولــیــدات  و 
معروف  از  وی  کردند.  می  عرضه 
از  یکی  چکیده  هــای  ماست  بــودن 
همسایگان خود سخن می گوید و می 
داشتیم  پیری  همسایه  موقع  آن  افزاید: 
که بسیار باسلیقه بود و از گاوی نگهداری 
می کرد و شیر آن را می دوشید و همیشه 
آن  از  که  کرد  می  درســت  پنیری  و  ماست 
محصوالتش  خریدن  بــرای  نیز  شهر  طرف 
می  لذت  آن ها  خوردن  از  همه  و  آمدند  می 
این  یــادآوری  از  که  هم  دیگر  بردند.بانویی 
گردد  برمی  ها  سال  همان  به  گویی  سنت 
و خاطراتش زنده می شود، اظهارمی کند: 
آن موقع ها آن قدر همسایه ها بی ریا بودند 

که هیچ همسایه ای از حال همسایه خود بی 
خبر نمی ماند و دوست داشت هر آن چه را 
این  کند.  قسمت  اش  همسایه  با  دارد،  که 
بانوی کهن سال ادامه می دهد: آن روزها به 
دلیل آن که بیشتر خانواده ها گاو داشتند  از 

شیر آن، روزانه استفاده می کردند. 
هر  که  ایــن  جــای  به  که  بــود  رســم  قدیم  از 
بدوشد  شیر  لیتر   3 تا   2 روزانه  ای  خانواده 
ماست  به  و  بزند  مایه  را  انــدک  مقدار  آن  و 
بود  را که دوشیده  تبدیل کند، سهم شیری 
تا هم زحمت  به یکی از همسایه ها می داد 
مایه زدن شیر برای تبدیل آن به ماست، کم 
تقویت  انسان دوستی و همدلی  و هم حس 
شود. وی بیان می کند: در مدتی که این کار 
آورم  نمی  خاطر  به  هرگز  دادم  می  انجام  را 
بحث  شیر  سهمیه  سر  بر  ای  همسایه  با  که 
میزان  فردی  هر  باشیم.  داشته  ناراحتی  و 
شیری را که دوشیده بود با وسایلی مانند نخ 
یا چوب درخت انگور  اندازه گیری می کرد 
تا زمانی که قرار است شیر پس داده شود به 

طور دقیق و همان اندازه باشد.
حصاری  »احسان  گفته  به  حسنه  سنت  این 
 ۵0 دهه  تا  عامه  فرهنگ  پژوهشگر  مقدم« 
ادامه داشته است. وی بیان می کند: سنت 
»آلشق« بین زنان مرسوم بود. دوشیدن شیر 
متمول  افــراد  حتی  و  بود  زنانه  کــاری  گــاو، 
نگهداری  گــاو  از  خــود  خانه  حیاط  در  هم 
آن  در  ــردم  م افــزایــد:  می  وی  کــردنــد.  می 
روز  هر  تا  داشتند  خــود  بین  سنتی  ــان  زم
اندک  مقدار  نباشد  ناچار  ای  خانواده  هر 
برای  دوشد،  می  گاوهایش  از  که  را  شیری 
اندک  مقدار  همان  یا  ببرد  بــازار  به  فــروش 
را مایه بزند به همین دلیل بین همسایه ها 

ها  همسایه  روز  هر  و  شد  می  گذاشته  نوبت 
نفر  یک  به  را  خود  سهم  شده  دوشیده  شیر 
می دادند. هر کدام ارتفاع شیر را در »اینی 
اندازه  »مو«)انگور(  درخت  چوب  با  ساقان« 
انگور  درخت  چوب  گره  و  کردند  می  گیری 
را نشانه می گذاشتند و وقتی نوبت یکی از 
آن ها فرا می رسید همان مقدار شیر را به او 

پس می دادند. 
گاوهای  مردم  موقع  آن  کند:  اظهارمی  وی 
دست  به  شهر  نقطه   2 در  زود  صبح  را  خود 
چرا  به  را  ها  گــاو  که  سپردند  می  افــرادی 
از  باالتر  ها  محل  ایــن  از  یکی  بــردنــد.  می 
کوچه »حنایی« فعلی و یکی دیگر هم سمت 
تا   400 حــدود  ــراد  اف ایــن  که  بــود  نیروگاه 
۵00 گاو را به »النگ« و کشتزاری که پایین 
تر از چهارراه »جوادیه« فعلی بود، می بردند. 
این پژوهشگر ادامه می دهد: افرادی که گاو 
ها را به چرا می بردند مراقب گاوها بودند تا 
قلی  »شید  سمت  به  را  و  گاوها  نشوند  گم 
خان« )شط قلی خان( می بردند و گاوها از 
آب شط می نوشیدند و از علف های چمنزار 
را  ها  آن  شد  می  که  غــروب  و  خوردند  می 
برمی گرداندند  و در آخر نیز همه اجرت را 

به او می دادند. 
برمی  گاوها  که  غروب  کند:  اظهارمی  وی 
ظرف  در  را  گاو  شیر  خانه،  بانوان  گشتند 
دو  یکی،  آن  لبه  کــه  بــزرگــی  ای  اســتــوانــه 
»اینی  آن  بــه  و  ــود  ب برگشته  متر  سانتی 
مقدار  و  دوشیدند  می  گفتند،  می  ساقان« 
آن را اندازه گیری می کردند تا به فردی که 
تا  سنت  این  گونه  این  و  بدهند  بود،  نوبتش 

حدود دهه ۵0 حفظ شد.

آشپزی

مشاوره 
حقوقی

 بیشتر بدانیم

سالمت نامه

نکته

الو پزشک

 7 سال
 اول

مسمومیت با آهن

ضد سرفه و سرماخوردگی

روش هایی برای الغر شدن

ریزه خواری می کنید، این 
مطلب را بخوانید

 چند وعده
 غذا بخوریم؟

نیازهای  تامین  خــود،  قــوای  حفظ  بــرای  ما  بدن  علوی- 
حیاتی و حفظ تعادل در طول روز به غذا نیاز دارد. در 
قرن 21 بیشتر مردم 3 تا ۵ وعده غذا می خورند 
و در بعضی مــوارد ریزه خــواری نیز می کنند 
روز  در  وعده   ۵ از  بیشتر  ها  وعده  تعداد  که 
می شود. دکتر »حسن حاج طالبی« پزشک 
طب سنتی درباره میزان وعده های غذایی 
را  ما  بدن  طبیعت  خداوند  کند:  اظهارمی 
»مدبره« آفریده است به این معنی که بدن 
می تواند تا حدی عملکرد خود را از 
وی  کند.  کنترل  و  بدهد  دست 

ادامه می دهد: وعده های غذایی ما در طول روز به هر شکل 
بدن  دوم  طبیعت  عادت  این  و  کند  می  عادت  بدن  باشد، 
است و به بیان دیگر طبیعت مدبره بدن منحرف می شود. 
وی می افزاید: انسان قرن 21 به دلیل عادت های غلط، 
طبیعت مدبره بدن خود را منحرف کرده و به سمتی برده  که 
تندرستی اش را به خطر انداخته است. به گفته وی، وقتی 
بدن به چند وعده خواری در روز به طرز غیراصولی و خارج 
از طبیعت عادت می کند دیگر با روش درست غذا خوردن 
بیگانه می شود به طوری که وقتی به روش یا غذای بدی 
عادت کرد اگر بخواهد روزی بالفاصله غذا یا روش درست 
و  دارد  ضرر  بدنش  برای  کند  نادرست  عادت  جایگزین  را 

این کار باید به تدریج انجام شود. وی می گوید: طبق نظر 
حکیمان و پزشکان ایرانی، انسان در طول روز باید حداکثر 
دو وعده غذا میل کند و اگر گرسنه شد می تواند در بین 
وعده ها تا حد رفع گرسنگی غذا بخورد. وی خاطرنشان 
می کند: اگر انسان به 3 تا ۵ وعده غذا در روز عادت کند، 
بسیاری از بیماری ها سراغ او خواهد آمد که بیماری کبد 
هاست.  آن  ترین  مهم  چاقی  و  دیابت  خون،  فشار  چرب، 
وی پیشنهاد می کند: بهترین کار این است که انسان یک 
صبحانه قوی و خوب بخورد، ناهار را خیلی کم در حد میوه، 
ساالد یا سبزی مصرف و شام را اول شب میل کند و سنگین 

هم نباشد و از ریزه خواری پرهیز کند.

داد نزنیم!
علوی- گاهی برای تربیت فرزندان مان راه خطا را می رویم و زمانی که می خواهیم کار 
خوبی را به آن ها یاد بدهیم یا آن ها را از کار بدی منع کنیم، داد می زنیم، عصبانی می 
شویم، به جای آن که تالش کنیم کار خوبی را با شیوه های مناسب و خوب به فرزندان مان 
آموزش دهیم، در کنار آن یکی، دو کار بد مانند از کوره در رفتن و عصبانیت را نیز یاد می 
دهیم. زمانی که والدین احساساتی مانند خشم و عصبانیت را نتوانند کنترل کنند، به طور 
غیرمستقیم به فرزندان خود می آموزند  که آن ها نیز در زمان عصبانیت با داد و بیداد کردن 
خودشان را تخلیه کنند. برای تربیت صحیح فرزندان الزم است قبل از تربیت کودکان بر 
تربیت خود متمرکز شویم و بسیاری از رفتارهای اشتباه خود را اصالح کنیم. زمانی که از 
تالش برای تربیت فرزندان مان دست برداریم و روی تربیت خود تمرکز کنیم، داد نزنیم، 

زور نگوییم و آن ها را مقصر ناکامی های خود ندانیم، همه چیز درست می شود.
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مرد خودخواه و زن فداکار
صدیقی- مانده ام با یک بچه مریض و این همه مخارج 
پزشکی، چرخ زندگی را چطور بچرخانم. آخر چرا باید 
زن خانه با داشتن شوهر متمول خرج زندگی را بدهد 
و همسرش مدام به دنبال تفریح باشد؟ این ها بخشی 
مخارج  بــار  زیــر  که  اســت  جوانی  زن  هــای  صحبت  از 
می  او  اســت.  شده  خم  کمرش  زندگی  های  هزینه  و 
زندگی  سنگین  بار  زیادی  های  سال  که  این  با  گوید: 
را به دوش کشیدم اما دیگر شانه هایم تحمل این همه 
مشترک  زندگی  اول  همان  از  ندارند.  را  مسئولیت 
کسی  انگار  و  بود  خودمختار  و  بداخالق  شوهرم  مان 
خوراک  و  خورد  هزینه  و  خرج  از  نه  نبود.  مهم  برایش 
تفریح و خوش گذرانی  از  نه  و  زندگی خبر می گرفت 
با  خواستم  می  وقت  هر  ماند.  می  عقب  دوستانش  با 
مشترک  زندگی  قبال  در  اش  مسئولیت  مــورد  در  او 
مان صحبت کنم با کلی سر و صدا و تندخویی  و حتی 
به  تا  داد.  می  را  پاسخم  من  روی  کــردن  بلند  دست 
خودم آمدم دیدم صاحب یک بچه شده ایم. اوایل فکر 
می کردم شوهرم با به دنیا آمدن بچه از بیرون رفتن با 
دوستان نابابش و کار کردن فقط برای خودش دست 
بر می دارد اما این ها رویایی بیش نبود. فرزندمان از 

همان ابتدا دچار مریضی خاصی و نه تنها مخارج خانه 
روی دوش من بود بلکه حتی بعد از آن هزینه دکتر او 
می  همسرم  از  که  وقت  هر  و  افتاد  من  دوش  روی  هم 
پولی  گفت  می  جوابم  در  شود  حالم  کمک  خواستم 
آدم  شوهرم  خواست.  نمی  بچه  اصــاًل  او  چون  نــدارد 
بیکار و معتادی نبود حتی درآمد خوبی هم داشت اما 
برای خانه و فرزندمان اصاًل حاضر نمی شد یک ریال 

هم خرج کند. 
باید  هستم  شاغل  من  چون  که  بود  این  حرفش  تمام 
خرج خودم و خانه را تقبل کنم. قهر و تهدید من فایده 
ای نداشت و با ادامه این ماجرا هر روز دعوا و کشمکش 
ام  تا جایی که فامیل و حتی خانواده  ما بیشتر می شد 
شوهرم  چون  کنند  آمد  و  رفت  ما  با  شدند  نمی  حاضر 
را  مهمان  از  پذیرایی  و  رفتن  مهمانی  حوصله  اصــاًل 
مرد  یک  با  زندگی  ها  سال  از  بعد  دیدم  وقتی  نداشت. 
خودخواه فقط جوانی ام و از همه مهم تر آینده فرزندمان 
را تباه می کنم به دادگاه خانواده آمدم تا شاید با کمک 
مشاوران بتوانم راه حلی برای مشکالت زندگی ام بیابم 
گزینه  ناچار  به  نرسیدیم  نتیجه  به  شوهرم  و  من  اگر  و 

طالق را انتخاب کنم و دنبال زندگی ام بروم.

با کمک 7۰ میلیونی ستاد دیه کشور انجام شد

آزادی کارفرما پس از دو سال
کارفرمایی که چند سال پیش کارگرش حین کار ساختمانی جانش را از دست داد، پس از تحمل دو سال حبس 
به دلیل پرداخت نکردن دیه با کمک ستاد دیه کشور از زندان آزاد شد. بر اساس اعالم روابط عمومی دادگستری 
خراسان شمالی، پس از فوت یک کارگر ساختمانی و محکومیت کارفرما به پرداخت دیه 108 میلیون تومانی، 
این کارفرما به دلیل نداشتن بیمه و ناتوانی در پرداخت دیه راهی زندان شد. این کارفرما در نهایت پس از تحمل 
دو سال حبس با کمک 70 میلیون تومانی ستاد دیه کشور، کمک 8 میلیون تومانی خیران و بخشش 30 میلیون 

تومانی خانواده متوفی از زندان بجنورد آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

عبرت 

خبر 

صدیقی

 سر یک بزنگاه در گرداب کینه دوستانش گرفتار شد. 3 سال است 
که به خاطر دیه در زندان شب ها خواب آزادی را می بیند و به گفته 
از آن همه  بعد  و  افتاد  و گلستانش  تله دوستان گرمابه  خودش در 

کاسه و کوزه ها سر او شکست. 
مدعی است: خنجر کینه که با آن شاکی غرق خون شد از آن او نبود 
اما گرفتار توطئه دوستانش شد. می گوید: زندگی اش مانند قایقی 
است که گرفتار امواج مشکالت روزگار شده و عن قریب است که 
با صخره برخورد کند و از هم متالشی شود. در ادامه گفت و گوی 

خبرنگار ما را با یک زندانی دیه می خوانید.
چه شد سر از زندان در آوردی؟

به خاطر دیه االن 3 سال است که در زندان هستم.
شغل ات چه بود و چند فرزند داری؟

پرتگاه  به  را  فرزندم   4 آینده  اتفاق  یک  سر  و  بودم  کامیون  راننده 
کشاندم.

چه اتفاقی افتاد که به پرداخت دیه محکوم شدی؟
در  من  البته  شود(  می  )مدعی  شد.  شروع  نزاع  یک  از  چیز  همه 
جراحت و زخمی شدن شاکی نقشی نداشتم. یک روز با چند نفر 
برون  مسیر  یک  از  تردد  حال  در  شخصی  خودروی  با  دوستانم  از 

شهری بودیم که این اتفاق تلخ افتاد. 
در واقع دوستانم با یک نفر که او هم راننده کامیون بود خصومت 
و مشکل قدیمی داشتند. روز حادثه از شانس بدم ناگهان مضروب 
یا همان شاکی که پشت فرمان یک کامیون نشسته بود سر راه ما 

سبز شد. 
دوستانم با دیدن او انگار زخم کهنه شان سر باز کرد و بگو مگوی 
ها  آن  درگیری  وارد  ناخواسته  و  شد  شروع  کامیون  راننده  با  شان 
جسم  یک  با  دوستم  کدام  دانم  نمی  نزاع  گرفتن  باال  از  بعد  شدم. 
نوک تیز راننده کامیون را زخمی کرد. بعد از این که جسم نوک تیز 
به پهلوی راننده برخورد کرد مضروب غرق خون شد و روی زمین 

افتاد و همه از دیدن این صحنه به خصوص خودم وحشت کردیم.
به  سریع  را  او  بیفتد  مضروب  برای  اتفاقی  مبادا  که  این  ترس  از   
بیمارستان رساندیم که تحت عمل جراحی قرار گرفت. بعد از این 
ماجرا مضروب از دست ما به جرم ضرب و شتم و مجروح کردنش 

شکایت کرد. دوستانم تقصیر را به گردن من انداختند.
دیه  پرداخت  به  کنم  اثبات  را  ام  گناهی  بی  نتوانستم  که  زمانی   

محکوم شدم.
مبلغ دیه چقدر بود که نتوانستی به شاکی پرداخت کنی؟

ابتدا 20 میلیون تومان بود اما به خاطر این که نتوانستم اقساط آن 
را سر وقت و هر سال پرداخت کنم رفته رفته رقمش با جریمه های 
دیگر باال رفت تا این که به 90 میلیون تومان رسید. وقتی نتوانستم 

دیه را پرداخت کنم زندانی شدم.
چرا پدرت برای تو کاری نکرد؟

چون پدرم دو زن داشت توانایی تامین و پرداخت چنین مبلغی را 
به  را  کاری  چنین  اجازه  دومش  فرزندان  و  زن  طرفی  از  نداشت. 
به امید فراهم کردن چنین  او نمی دادند. االن سه سال است که 

مبلغی شب ها خواب آزادی را در زندان می بینم.
سراغ شاکی نرفتی تا رضایت بگیری؟

تا  رفتند  شاکی  پیش  فامیل  بزرگان  از  تعدادی  و  ام  خانواده  بارها 
رضایت او را بگیرند اما هر بار او بهانه ای تازه می آورد. هر بار که 
حاضر می شد با گرفتن مبلغی رضایت بدهد، روز رضایت ناگهان 
گوشی اش را از دسترس خارج می کرد و ناپدید می شد و تالش 
پیش  پا  حاضرنشده  االن  تا  شاکی  گذاشت.  می  نتیجه  بی  را  همه 
بگذارد و با اعالم رضایت، من را از این بن بستی که در آن گرفتار 

شده ام، خارج کند.
خانواده ات چطور با این اتفاق کنار آمدند؟

دهد(  می  ادامــه  و  شود  می  اشک  از  پر  چشمانش  زندانی  )مــرد 
همسرم خیلی از این اتفاق ضربه خورد چون تمام مسئولیت زندگی 
چند  هر  همسرم  پدر  شدنم  زندانی  از  بعد  افتاد.  او  دوش  روی 

خودش کارگر و دستش تنگ بود اما چتر حمایتش را روی خانواده 
ام گرفت تا مبادا همسرم دستش را جلوی غریبه ها دراز کند. 

همسرم بعد از زندانی شدنم با وام و کمک فامیل یک خودرو خرید 
تا با برعهده گرفتن سرویس مدارس چرخ زندگی را بچرخاند چون 
روز  یک  داشــت.  شرم  پــدرش  جلوی  حتی  دستش  کــردن  دراز  از 
مدتی  از  بعد  و  بردند  سرقت  به  را  امیدمان  و  دارایی  تنها  سارقان 

فقط اسکلت ماشین پیدا شد.
عقب  غیره  و  برق  های  قبض  حتی  و  کرایه  که  است  ماه  چند   االن 
افتاده اند و معلوم نیست تا کی این روند ادامه پیدا می کند و تکلیف 

چیست؟
و  سخت  شرایط  سال  چندین  تحمل  وجود  با  همسرم  ام  شنیده   
ایستادن پای زندگی قصد جدایی دارد تا حداقل به گفته خودش 

تحت حمایت نهادهای حمایتی دولتی قرار بگیرد.
بعد از زندانی شدن از دوستان گلستان و گرمابه ات خبری 

نشد؟
با  رفاقت  منکر  اتفاق  این  از  بعد  حتی  و  نشد  ها  آن  از  خبری  هیچ 
من شدند. فهمیدم آن ها فقط دوستان روزهای خوب بودند و من 
را به خاطر خصومت شخصی با شاکی وارد گرداب کینه شان و از 

زندگی ساقط کردند.
اصلی  مقصر  را  من  و  شکستند  من  سر  را  ها  کــوزه  و  کاسه  همه   
درگیری معرفی کردند. بعد از آن اتفاق انگار اصاًل من را هیچ وقت 

ندیده بودند و دنبال زندگی خودشان رفتند.
تا کی باید در زندان بمانی؟

معلوم نیست، تا زمانی که دیه شاکی را پرداخت نکنم باید در زندان 
چه  نیست  معلوم  که  هستم  فرزندم   4 نگران  بیشتر  همه  از  بمانم. 

سرنوشتی در انتظارشان است.
من  به  که  کاری  در  دیگر  شد  باعث  ویرانگر  و  تلخ  اتفاق  این  البته   
ربط ندارد مداخله نکنم و از همه مهم تر دوستان واقعی را از دوست 
دردناکی  سرگذشت  چنین  دچار  دیگر  تا  بدهم  تشخیص  نماها 
و  سرگردان  دریا  در  که  است  قایقی  مثل  االن  ام  زندگی  نشوم. 
صخره  به  ها  مهری  بی  و  خروشان  امواج  با  است  ممکن  لحظه  هر 

برخورد کند و متالشی شود.

گفت و گو با یک زندانی دیه

گرفتار در گرداب کینه نارفیقان
پایان 9 ساله کابوس اعدام

مردی که 9 سال در زندان با کابوس اعدام زندگی 
کرد، در نهایت با بخشش و رضایت اولیای دم مقتول 
باالی دار نرفت. دادستان  اما  پای چوبه دار رفت  تا 
عمومی و انقالب مانه و سملقان این خبر را تأیید کرد 
و گفت: در پی وقوع قتل در پنجم مرداد سال 1389 
اقدامات  خصوص،  این  در  جنایی  پرونده  تشکیل  با 
برای دستگیری متهم آغاز و با تحقیقات پلیس متهم 

به قتل شناسایی و دستگیر شد.
 »ایزانلو« ادامه داد: با اعترافات متهم و محکومیت او 
پاسخ  وصول  با  و  آغاز  حکم  اجرای  روند  دادگاه،  در 

برای  ضغار  سهم  توزیع  جمله  از  چیز  همه  استیذان 
اجرای حکم آماده شد. 

جمله  از  شده  انجام  اقدامات  با  کــرد:  تصریح  وی 
این  سرانجام  استان  مرکز  دادســتــان  هــای  تــالش 
پشیمان  قاتل  و  شد  سازش  و  صلح  به  منجر  پرونده 
پس از تحمل 9 سال حبس زندگی دوباره یافت تا با 

خروج از زندان، خطای گذشته اش را جبران کند. 
وی خاطرنشان کرد: ما در مجموعه قضایی معتقدیم 
و  دارد  دوام  و  است  ماندگار  مصالحه  و  سازش  لذت 

اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.

بعد از این که جسم نوک تیز به پهلوی 
راننده برخورد کرد مضروب غرق خون شد 
و روی زمین افتاد و همه از دیدن این صحنه 

به خصوص خودم وحشت کردیم



 معینی

و راحت  ترین  ایمن  از  و نقل ریلی یکی   حمل 
و  عمومی  نقل  و  حمل  ــای  ه ســامــانــه  تــریــن 
منطقه  توسعه  های  ظرفیت  از  یکی  همچنین 
مسیر  تنها  عنوان  به  جاجرم  شهرستان  است. 
شمالی  ــان  ــراس خ در  ــن  آه راه  عــبــور  فعلی 
متاسفانه  که  است  سزایی  به  اهمیت  دارای 
شود  نمی  مفیدی  استفاده  ظرفیت  ایــن  از 
طوری  به  اســت  مواجه  ــادی  زی مشکالت  با  و 
بخشی  تنها  نامناسب  آسفالت  و  کم  که عرض 
ایستگاه  بــه  دســتــرســی  مسیر  مشکالت  از 
کمبود  همچنین  است.  شهرستان  این  قطار 
فقط  که  مسافربری  قطارهای  بلیت  ظرفیت 
توقف  جاجرم  در  قطارها  از  معدودی  تعداد 
در  نیست.   مسافران  پاسخگوی تعداد  دارند، 
قطار  با  سفر  قصد  که  مسافرانی  فصول  تمام 
مواجه  مشکل  با  دارند،  جاجرم  ایستگاه  از  را 

هستند.

I آسفالت خراب
می  جاجرمی  شهروندان  از  یکی   »ســیــدی« 
راه  عبور  مسیر  تنها  جاجرم  شهرستان  گوید: 
از  متاسفانه  است و  شمالی  خراسان  در  آهن 
این ظرفیت استفاده خوبی نمی شود به طوری 

که مسیر دسترسی به راه آهن بسیار نامناسب 
نیازمند روکش  و  و آسفالت خرابی دارد  است 

مناسب است.
گوید:  می  جاجرمی  شهروندان  از  دیگر  یکی 
برای  تواند  می  قطار  بحث  به  ای  توسعه  نگاه 
مفید  مـــوارد  از  بسیاری  در  شهرستان  ــن  ای
بردن  بین  از  با  تــوان   می  که   طــوری  به  باشد 
اقدام  گردشگر  جذب  به  موجود  کمبودهای 
شهرستان  پیشرفت  و  رشد  به  امر  این  که  کرد 
افزاید: مسیر  جاجرم کمک می کند.  وی می 
رفتن به ایستگاه قطار بسیار نامناسب است و 
در  کمربندی  به  سمت  راه آهن  هیچ تابلویی  
در  و  نشده  نصب  آهن  راه  دادن   نشان  برای  
با  آهن  راه  مسیر   جو   و  گندم  فصل برداشت 
کاماًل   جاده  و   مواجه  ها  کمباین   زیاد   تردد 

بسته می شود.

I کمبود امکانات رفاهی
»پورعلی فرد« یکی از شهروندان جاجرمی می 
مناسب  جاجرم  ایستگاه  انتظار  سالن  گوید: 
نیست و از لحاظ سرمایشی و گرمایشی مشکل 
دارد و همچنین نبود فضای کافی و نامناسب 
است.  آن  مشکالت  دیگر  از  ها  صندلی  بودن 
تا  ای  دقیقه   15 تأخیرهای  به  ــاره  اش با  وی 
به  جاجرم  مسیر  گوید:  می  قطار  ساعته  یک 

ایستگاه قطار از استانداردهای الزم برخوردار 
نیست و همین مسئله میزان خطرات تردد در  

این مسیر را در شب دوچندان کرده است.

I عملکرد ضعیف ناوگان حمل و نقل
عملکرد  از  جاجرمی  شهروند  دیگر  وحدانی، 
مسیر   ایــن  در  نقل  و  حمل  نــاوگــان  ضعیف  
و  حمل  نــاوگــان  گوید:  می  و  کند  می  گالیه 
نقل مسیر جاجرم تا ایستگاه ضعیف عمل می 
کند و نیازمند سامان دهی است که متأسفانه 

اقدامی در این زمینه انجام نمی شود.وی می 
می  آهن  جاجرم  راه  دیگر  مشکالت  از  افزاید: 
کرد  اشاره  قطار  بلیت  ظرفیت  کمبود  به  توان 
جاجرم  در  قطارها  از  معدودی  تعداد  فقط  که 
مسافران  تعداد  پاسخگوی  که  ــد  دارن توقف 

نیست.
با وجود این که مشکالت مطرح شده در قالب 
چند سوال برای فرمانداری جاجرم ارسال شد 

اما پاسخی از سوی این دستگاه دریافت نشد.

قطار کمبودها در ایستگاه جاجرم

سالن انتظار 
ایستگاه 
جاجرم 

مناسب نیست 
و از لحاظ 

سرمایشی 
و گرمایشی 

مشکل دارد و 
همچنین نبود 
فضای کافی و 

نامناسب بودن 
صندلی ها از 

دیگر مشکالت 
آن است

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

راه روستای گلمندره، نیازمند اعتبار
محمودیان- راه روستای گلمندره با توجه به خرابی جاده، عرض کم و تردد باالی وسایل نقلیه نیازمند اعتبار 
راه  آسفالت  و  تعریض  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  گرمه  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  است. رئیس 
روستای گلمندره با توجه به تردد باالی وسایل نقلیه و قرار گرفتن زمین های کشاورزی و دامداری در مسیر 
این روستا ضروری است.به گفته »علی پور« به علت کمبود اعتبار این مسیر هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته و 
راه آن خاکی است.به گزارش خبرنگار ما، خاکی  و باریک بودن جاده و نبود پل مناسب مشکالت زیادی را 

برای ساکنان روستاهای این مسیر و کشاورزان ایجاد کرده است.

سوالی که لودر ایجاد کرد
پیروزی  بولوار  از  عبور  هنگام  گذشته  روز  حشمتی- 
شیروان فعالیت لودری در تپه های حاشیه این بولوار 
به  و  ــردم  ک توقف  ــرد.  ک جلب  ــودش  خ بــه  را  توجهم 

نزدیکی لودر رفتم. 
های  دره  و  ها  ــودال  گ کــردن  پر  مشغول  لــودر  دیــدم 
بزرگ بین تپه هاست. این سوال به ذهنم خطور کرد 

آینده قطعه بندی و برای ساخت و  آپارتمان های شهر است قرار است در  به  این زمین ها که متصل  آیا  که  
ساز  به مردم تحویل داده شود یا کاربری دیگری دارد؟ در روزهایی که افزایش چشمگیر قیمت زمین و خانه 
بسیاری از شهروندان را به حاشیه های شهر هدایت کرده است، به راستی اگر قرار باشد شهرداری یا اداره 
راه و شهرسازی این زمین ها را به مردم واگذار و زمین ها پس از مدتی نشست کند و  منازل تخریب و دردسر 

بزرگی برای مردم ایجاد شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

۷ شهرستان ها          چهارشنبه  ۲9 آبان ۱۳9۸     ۲۲ ربیع االول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۴۰

  خبر 

   نگاه 

  قاب دوربین 

چلو
معینی- محوطه باستانی چلو یا همان شهرسوخته با قدمتی ۶ هزار ساله واقع در شهرستان جاجرم، 

بخش سنخواست، ۳ کیلومتری شرق شهر سنخواست به  شماره  ثبت ۲1۲۹۲ به  عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. محوطه باستانی چلو بقایای یک استقرار پیش از تاریخ بوده و نشان دهنده 

حضور جوامع انسانی در منطقه سنخواست است و وجود انواع صنایع سنگی، دست ابزارها و سفال های 
منقوش در این محوطه حاکی از ارتباط گسترده ساکنان این محوطه با مناطق همجوار و دوردست است. 

در این محوطه نشانه های استقرار از دوره مس، سنگ و آهن )هزاره چهارم تا اول میالد( به جا مانده که 
با گستره ۶۰ هکتار در زمره بزرگ ترین سکونتگاه های پیش از تاریخ  شمال شرق کشور است و می توان 

علت نام گذاری این مکان را به گویش محلی به دلیل چاله بودن آن دانست.

شنیده ها و گزارش خبرنگار ما حاکی است، برخی رانندگان حمل و نقل 
برون شهری این بار در شهرستان جاجرم به باال بردن کرایه ها اقدام کرده 
اند؛ البته این اتفاق در بخش مسافربرهای شخصی و باربرهای بدون مجوز 
اتفاق افتاده است، به طوری که کرایه حمل بار از ۲5۰ هزار تومان به ۲۷۰ 
هزار تومان رسیده و افزایش ۲5 درصدی قیمت کرایه وانت بار در شهر هم 
مشاهده شده است. در روزهای گذشته شاهد افزایش نرخ کرایه مسافربرها 
در برخی شهرها از جمله بجنورد بودیم.در حالی که رصد بازار نشان می 
دهد افزایش قیمت در کاالهای مصرفی وجود ندارد اما نیرو های نظارتی  

در بازار حضور ملموسی دارند.عرضه گاز ال پی جی نیز از طریق سوخت 
قیمت  کپسول  ها  شنیده  طبق  و  است  شده  پذیر  امکان  با کپسول  گیری 
باالیی دارد.افزایش تقاضا در مراکز عرضه سوخت سی ان جی  نسبت به 
گذشته نیز مشاهده شده است. به گفته »نادری« رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجارت جاجرم همچنان بازرسی ها و نظارت بر بازار ادامه دارد و  تاکنون 
1۴۰ مورد بازرسی انجام شده است.وی ادامه داد: پایانه های مجوزدار و 
رسمی از جمله باربری ها و آژانس ها افزایش قیمت نداشته اند و قطعًا در 

صورت مشاهده افزایش قیمت، با متخلفان برخورد خواهد شد.

افزایش کرایه ها، این بار در جاجرم

شرط بهره برداری از یک کتابخانه خیرساز

رئیس اداره کتابخانه های عمومی اسفراین شرط بهره برداری از کتابخانه خیرساز روستاهای برج و بزنج این 
شهرستان را در گرو تامین و جذب نیروی انسانی کتابدار دانست. به گفته »قاسم ابراهیمی زمانی«، با کمک 
۲5۰ میلیون تومانی خیر کتابخانه ساز، کتابخانه »نیکتا قوامی« در روستاهای برج و بزنج تکمیل شده است 

و با جذب کتابدار بهره برداری رسمی از آن انجام خواهد شد.

کاهش سطح زیرکشت پیاز در اسفراین

سال  به  نسبت  شهرستان  این  در  پیاز  زیرکشت  سطح  کاشت  از  اسفراین  کشاورزی  جهاد  مدیر  نجفیان- 
گذشته خبر داد. به گفته »فائزه تاج آبادی« سال گذشته ۶۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر 
کشت پیاز بود که امسال با کاهش ۳۰ درصدی به ۴۴۰ هکتار رسیده است. وی میانگین برداشت پیاز از هر 

هکتار از اراضی زیر کشت را ۴۰ تن اعالم کرد.



رئیس جمهور در دیدار فرمانده ارتش پاکستان: 

می توانیم با معضل قاچاق مقابله کنیم
 رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه ایران و 
ملت  دو  مندی  عالقه  و  صمیمانه  روابــط  کرد:  تصریح  پاکستان، 
مسلمان ایران و پاکستان به یکدیگر سرمایه ارزشمندی است که 
دو  مناسبات  و  روابــط  بیشتر  چه  هر  تحکیم  برای  آن  از  می توان 
کشور در عرصه های مختلف استفاده کرد.به گزارش خبرآنالین، 
دیدار  در  سه شنبه  روز  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
ژنرال »قمر جاوید باجوا« فرمانده ارتش پاکستان، اهمیت تقویت 
روزافزون روابط اقتصادی دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: روابط تهران – اسالم آباد، در زمینه اقتصادی 
باید به باالتر از سطح فعلی برسد و نباید دو طرف به این میزان از روابط اقتصادی و تجاری رضایت بدهند و باید 
با تالش مضاعف، ساز و کارهای بهتری را برای توسعه تجارت و روابط اقتصادی و رسیدن به جایگاه مطلوب در 
با رفع موانع موجود، فراهم کنند.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه به  این عرصه 
امنیت مرزهای دو کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: خوشبختانه شاهد تحوالت مثبتی در این زمینه هستیم 
و اطمینان داریم با اراده ای که در دو طرف وجود دارد به راحتی می توانیم با معضل قاچاق و قاچاقچیان و ناامن 

کنندگان مرزهای دو کشور مقابله کنیم.

برقراری تدریجی اینترنت در استان های کشور

 سخنگوی دولت با بیان این که گازوئیل را برای روستاییان گران نکردیم تا هزینه حمل و نقل 
اینترنت در برخی استان های کشور خبر  برقراری تدریجی  از  نیابد،  افزایش  این قشر  برای 
داد.به گزارش ایسنا، علی ربیعی در دوره آموزشی مدیریت پروژه های اشتغال زایی روستایی 
به  سوخت  قاچاق  طریق  از  بنزین  یارانه  پول  که  نبود  عادالنه  این  کرد:   اظهار  فقر  کاهش  و 
کشورهای همسایه برود یا به افرادی پرداخت شود و ۳۳ برابر دهک های پایین جامعه بیشتر 
یارانه بگیرند.سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود درباره قطع اینترنت در کشور و مشکالتی که 
از  بسیاری  شرایط  این  در  که  است  طبیعی  گفت:  شده است،  ایجاد  دانشجویان  ویژه  به  مشاغل  برخی  برای 
این مشکل را حل  باشند ولی ما سعی کردیم  اینترنتی دچار مشکل شده  از جمله مشاغل  بانک  ها  و  مشاغل 
کنیم. البته بعضی از مشاغل و کارهای دانشجویان باقی مانده که این را می پذیریم.ربیعی تصریح کرد: شورای 
آرام این  آرام  عالی امنیت کشور این تصمیم را گرفته و براساس آن چه که اطالع دارم در برخی استان ها که 
اطمینان ایجاد شود که سوءاستفاده از اینترنت صورت نمی گیرد این برگشت صورت خواهد گرفت.وی خاطر 
نشان کرد: تصمیم گیری درباره بازگشت اینترنت و برقراری آن با کسانی است که باید آن را اعالم کنند.به گفته 
سخنگوی دولت، با این که مردم دچار سختی شدند و برای برخی مشاغل به این دلیل مشکل ایجاد شده اما 

نگرانی بزرگ تر حفظ آرامش و ثبات در کشور است.

دستورالعمل عدم افزایش قیمت کاال و خدمات تا اطالع ثانوی ابالغ شد

 رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ابالغیه ای اعالم کرد که هر 
»عباس  ایسنا،  گزارش  است.به  ممنوع  ثانوی  اطالع  تا  خدماتی  و  کاال  قیمت  افزایش  گونه 
تابش« به منظور تحقق دستور وزیر صمت مبنی بر این که در راستای اصالح نرخ بنزین، هر 
گونه افزایش قیمت کاال و خدماتی تا اطالع ثانوی ممنوع است، دستورالعملی را برای اجرا 
پخش  و  پاالیش  های  شرکت  و  الستیک  تولید  های  شرکت  ها،  اتحادیه  ها،  انجمن  همه  به 

فراورده های نفتی ابالغ کرد.
نرخ  بر اصالح  اقتصادی مبنی  ابالغیه مصوبه شورای عالی هماهنگی  آمده است: در راستای  ابالغیه  این  در 
بنزین و نیز در راستای هم افزایی و استفاده از پتانسیل های انجمن ها، اتحادیه ها و شرکت ها در جلوگیری 
از سوء استفاده های احتمالی و به تبع آن اجحاف در حق مصرف کنندگان، ضروری است ضمن رصد و پایش 
مستمر بازار موضوع در اسرع وقت به تمام واحدهای تحت پوشش اطالع رسانی شود.طبق اعالم نظر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهتمام ویژه تمام دستگاه ها و سازمان های مربوط در برخورد با تخلفات و در 
صورت هرگونه افزایش قیمتی در شرایط کنونی یا هرگونه اقدامی که موجب ایجاد اخالل در بازار شود، اقدام 
الزم از سوی سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها انجام و حسب هماهنگی های به 

عمل آمده، با دستگاه های متخلف در حداقل زمان ممکن برخورد خواهد شد.

نوسان قیمت طال و سکه
به  بود  همراه  قیمت  نوسان  با  دیروز  طال  و  سکه  آنالین: بازار  خبر 

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

رسید.

جریمه یک بازیکن بسکتبال به دلیل پرتاب توپ

خبرآنالین: بازیکن تیم بسکتبال ساکرامنتو کینگز به دلیل پرتاب 

مالی  سنگین  جریمه  پرداخت  متحمل  تماشاگران،  میان  به  توپ 
شد.

خسارات آسیب های اخیر پرداخت می شود

 رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به دنبال اعتراضات 
آسیب  و  بنزین  قیمت  اصــالح  بــرای  گرفته  صــورت 
هایی که به همراه داشت، دستور ارزیابی خسارات 
را صادر کرده ایم که به زودی پرداخت می شود. به گزارش ایسنا، 
نمایشگاه  ششمین  برگزاری  جریان  در  که  سلیمانی  رضا  غالم 
حضور  خبری  نشستی  در  کیش  جزیره  در  بورس  و  بیمه  بانک، 
اصالح  به  مربوط  اعتراضات  اخیر  جریان  خصوص  در  داشــت، 
قیمت بنزین اظهارکرد: ۲۷ آبان دستور بررسی سریع و دریافت 
و  ها  بانک  چه  شــود  مشخص  که  ایــم  ــرده  ک ــادر  ص را  اطــالعــات 
این  از  بخشی  افزود:  وی  اند.  شده  آسیب  دچار  هایی  ساختمان 
آتش  که  آن  داخــل  های  پول  یا  ها  بانک  ساختمان  به  خسارات 
که  دارد  اختصاص  رفته،  سرقت  به  که  هایی  پول  یا  است  گرفته 
ارزیابی و پرداخت می شود، چرا که در مقابل آشوب و آتش سوزی 
بیمه هستند. »سلیمانی« در مورد خودروهایی که در جریان اخیر 
ها  آن  نامه  بیمه  در  که  خودروهایی  فقط  گفت:  نیز  دیدند  آسیب 
داشت.  خواهند  بیمه  دریافتی  خصوص  این  در  باشد،  شده  ذکر 
صورت  در  هستند،  بیمه  که  اماکنی  و  ها  ساختمان  همچنین 

آسیب، غرامت دریافت خواهند کرد.

رسیدگی به دارایی های مسئوالن برای صیانت 
از آبروی مدیران کشور است

 رئیس قوه قضاییه تصویب و اجرای آیین نامه قانون 
جهت  در  را  مسئوالن  ــای  ــی ه دارای بــه  رسیدگی 
گزارش  دانست. به  کشور  مدیران  آبروی  از  صیانت 
ایسنا، رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی و 
دستگاه  برخورد  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  منافع 
قضایی با مفسدان، از نمایندگان مجلس خواست در جهت اصالح 
بردارند. سیدابراهیم  تری  جدی  های  گام  فسادزا  ساختارهای 
رئیسی تصریح کرد: ما مبارزه با فساد را امری مقطعی نمی دانیم 
مالمت  و  ها  ســازی  حاشیه  اســت.  مستمر  فرایند  یک  این  بلکه 
مالمت کنندگان نیز هرگز ما را دلسرد نخواهد کرد. البته در این 
در  رئیسی  دانیم.   می  موثر  را  ها  دستگاه  همه  همکاری  مسیر 
به دارایی های  نامه قانون رسیدگی  آیین  ادامه، تصویب و اجرای 
و  دانست  کشور  مدیران  آبــروی  از  صیانت  جهت  در  را  مسئوالن 
درباره دستورالعمل »کرامت« نیز گفت: برای پیگیری اجرای این 
دستورالعمل مصمم هستیم و بی تردید آثار آن برای مردم و ارباب 

رجوع ها کاماًل ظاهر خواهد شد.
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اخبار

از گوشه و کنار  گوناگون 

از  تــعــدادی  گفت:  قضاییه  ــوه  ق  سخنگوی 
بانک  ها  زدن  آتــش  به  مــبــادرت  که  افـــرادی 
و  شدند  شناسایی  کردند  عمومی  اماکن  و 
تعدادی که برای شبکه  های خارجی مبادرت 
و  شناسایی  می کردند،  فیلم  انتشار  و  تهیه  به 

دستگیر شدند.
اسماعیلی«  »غالمحسین  ایسنا،  گــزارش   به 
اظهار  خبرنگاران  با  دیروز  خبری  درنشست 
درخواست  قضاییه  قوه  اقدامات  از  کرد: یکی 
محکومان  عفو  بــرای  رهبر  از  قوه  این  رئیس 
این  در  و  بود  کشور  سراسر  عمومی  و  امنیتی 
مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته 
تفاوت هایی را شاهد بودیم. از جمله تعدادی 
فزاینده  ای  رشد  گرفتند  قــرار  عفو  مــورد  که 
 ۷۰۰ بین  قبلی   عفوهای  معمواًل  داشتند. 
 ۳۵۵۲ مرحله  این  در  و  بودند  نفر   ۱۰۰۰ تا 
مرحله  ایــن  در  گرفتند.  قــرار  عفو  مــورد  نفر 
حوزه  در  امنیتی  محکومان  از  جمعی  بــرای 
مورد  که  شد  عفو  تقاضای   ... و  دانشجویی 

موافقت قرار گرفت.
وی درباره قطعی اینترنت گفت: تصمیم اخیر 
مرجع  به  مربوط  نبود،  قضاییه  قوه  به  مربوط 
ما  که  بود  این  اقتضا  بود.  کشور  ملی  امنیت 
اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن 
به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه 

های مردم استفاده کند.  
جرایم  بین  بندی  مرز  به  اشاره  با  اسماعیلی 
امنیتی  جــرم،  اگر  گفت:  امنیتی  و  سیاسی 
باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی می شود. 
رویکرد قوه قضاییه این است که به محکومان 

امنیتی نگاه جدیدی دارد.
سوالی  به  پاسخ  در  قضا  دستگاه   سخنگوی 
درباره تعداد شکایت خسارت دیدگان حوادث 
خسارت  میزان  از  بندی  جمع  اخیر گفت: 
در  بندی  جمع  برای  هنوز  و  نداریم  دیدگان 
هر یک از حوزه  ها به نظرم زمان کمی است و 
باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب و قابل اتکا 

باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شنیده 
سران  مصوبه  با  ابتدا  قضاییه  قوه  رئیس  شده 
معظم  مقام  بیانات  از  پس  کرد و  مخالفت  قوا 
زمینه  این  در  کرد،  صادر  بیانیه ای  رهبری، 

اطالع  خصوص  این  در  گفت:  دهید؟  توضیح 
قوه  رئــیــس  مــوضــع  و  نشد  درســتــی  رســانــی 
قضاییه همان بیانیه منتشر شده، است. اصل 
رسد  می  قــوه  سه  ســران  تصویب  به  موضوع 
مصوبه  اصل  موافقت  با  قضاییه  قوه  رئیس  و 
مقدماتی  به  نیاز  ــرا  اج ــد  رون که  بــود  معتقد 
انجام  مختلف  ادوار  در  قیمت  دارد. اصـــالح 
شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و 
دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل 
مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزئیات 

مربوط به آن برای وقت دیگری بماند.
بر افزایش  نظارت  درباره بحث   اسماعیلی 
دولت  وظایف  از  موضوع  این  قیمت ها گفت: 
وزارت  و  بازار  تنظیم  ستاد  و  تعزیرات  و  است 
کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  و  صمت 
مطالبه  هستند.  قیمت ها  کنترل  به  موظف 
دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود 
را به درستی انجام دهد. کنترل بازار در دست 
در  که  کسانی  کنیم  می  اعــالم  اما  نیست  ما 
قرار  تعقیب  تحت  کنند  کوتاهی  بازار  کنترل 

خواهند گرفت.
بــه حــوادث  ــاره  اشـ بــا  همچنین  اسماعیلی 
حوادث  در  قضاییه  قوه  سیاست   اخیر گفت: 

اخیر و رویکرد ما تالش در جهت تامین امنیت 
عمومی مردم و تالش بی وقفه در جهت حفظ 
با خشونت و غارت  منافع شهروندان و مقابله 
مسیر  در  کلمه  یــک  در  و  اســت  الــمــال  بیت 

احقاق حق و اجرای عدالت تالش می کنیم.
که  کسانی  برابر  در  ــرد:  ک نشان  خاطر  وی 
سرمایه  و  می اندازند  مخاطره  به  را  امنیت 
و  قاطع  بــرخــورد  می زنند  ــش  آت را  عمومی 
بازدارنده می کنیم و در برابر خشونت سیاست 
کس  هر  که  کنیم  می  اتخاذ  را  سزاگرایانه 
اعمال  ســزای  به  خــودش  اعمال  با  متناسب 
از  که  کسانی  با  حتی  و  برسد  قانونی اش  غیر 
می دهند  انجام  را  اقداماتی  ناآگاهی  روی 

رحماء بینهم باشیم.
 اسماعیلی افزود: از مردم  که صف خود را از 
خرابکاران جدا کردند تشکر می کنیم. ضمن 
ــای شــهــرونــدان تاکید  احــتــرام بــه دغــدغــه  ه
اهل  که  کسانی  از  را  خود  صف  که  کنیم  می 
درخواست  و  دارند  نگه  جدا  هستند  خشونت 
و  طلبان  خشونت  گران،  فتنه  مردم،  می کنم 
خرابکاران را به نهادهای انتظامی و امنیتی و 

دستگاه قضا معرفی کنند.
بهترین  مــردم  اطالعات  که  ایــن  بیان  با  وی 
خشونت  ــراد  افـ شناسایی  بـــرای  ــات  ــالع اط
افـــرادی که  از  تــعــدادی  افـــزود:  ــت،  طلب اس
مبادرت به آتش زدن بانک  ها و اماکن عمومی 
برای  که  تعدادی  و  شدند  شناسایی  کردند 
انتشار  و  تهیه  به  مبادرت  خارجی  شبکه های 
و  شدند  دستگیر  و  شناسایی  می کردند  فیلم 
تمام  باشند  مطمئن  مردم  کمک  با  ادامــه  در 
اعمال  سزای  به  و  شوند  می  شناسایی  افراد 

خود خواهند رسید.
در  آیا  که  براین  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
به  وابسته  اخیر افراد  شدگان  بازداشت  میان 
عناصر  گفت:  بودند؟  هم  خارجی  جریانات 
معاندین هم از سلطنت طلب  ها وهم از گروه 
اراذل  از  هایی  طیف  و  معاندین  و  نفاق  های 
که انسجام داخلی دارند، شناسایی شدند. در 
شدگان  بازداشت  شدگان،  بازداشت  میان 
عناصر  از  تعدادی  خیابانی  کف  و  هوشمند 
وابسته شناسایی شدند و آن ها را تحت تعقیب 

قرار دادیم و این افراد در بازداشت هستند.

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه 
درباره حوادث اخیر
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