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پیشروی سرطان های دستگاه گوارش

تغییر 2 مدیر در اسفراین و بام و صفی آباد

فقط امسال اتفاق افتاده است؛

 چهارمین بیرق 
مرگ درآلبالغ

اثر  بر  بار یک جوان  این  و  آلبالغ  دیروز شاهد چهارمین قربانی امسال خود بود 
ریزش معدن فوت کرد.مدیر جمعیت هالل احمر اسفراین عصر روز گذشته گفت: 
بر اثر سقوط معدن آلبالغ در منطقه حفاظت شده ساریگل اسفراین یک نفر فوت 

و یک نفر دیگر مصدوم شد.»ابراهیم سارمی« ...
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نماینده ولی فقیه در استان:

معلوالن باید در معماری 
شهری دیده شوند

از سوی رئیس کل دادگستری اعالم شد؛

میزان اختالس مدیران قیری

دومین روز ثبت نام

چهره ها هنوز نیامدند
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نگاهی به سریال های جدید تلویزیون 

ره ها   ستا
در راه قاب جادویی 

 حرف مردم

تهدید به مرگ

پارک رو به روی پل

خدایا بیمه را عینکی کن!

دود این فروشگاه ها در چشم مردم
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انتخابات  نامزدهای  نــام  ثبت  از  روز  دومین  در  آگاهی-  محمد 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی دیروز ۷ نفر در حوزه انتخابیه 
نام  ثبت  شیروان  انتخابیه  حوزه  در  نیز  نفر  و۲  بجنورد  فرمانداری 
کردند، اما با این حال تا روز گذشته تنور ثبت نام داوطلبان حضور در 
بهارستان در استان داغ نشده بود. به گزارش خبرنگار ما از محل ثبت 
نام داوطلبان کسب یکی از صندلی های بهارستان در دومین روز از 
روند ثبت نام داوطلبان در حوزه فرمانداری بجنورد تا ساعت۱6، 6 
نفر   4 نام  ثبت  تعداد   این  از  که  کردند  مراجعه  خانم  دو  جمله  از  نفر 
مدارک،  نبودن  تکمیل  دلیل  به  دیگر  نفر  دو  و  شد  انجام  موفقیت  با 
نام  ترین ثبت  به روز دیگری موکول کردند. شاخص  را  نام خود  ثبت 

شده روز گذشته  یکی از نمایندگان سابق استان بود که در نخستین 
روز ثبت نامش به دلیل نقص مدارک انجام نشد اما روز گذشته طی 
نخستین  او  تا  شد  انجام  نامش  ثبت  باالخره  ساعته  چند  روند  یک 
یک  داد.  انجام  را  نامش  ثبت  که  باشد  دوره  این  شاخص  داوطلب 
استاد دانشگاه و یک وکیل از جمله دیگر افراد ثبت نام کننده در روز 
دوم ثبت نام داوطلبان ورود به بهارستان بودند. ثبت نام از داوطلبان 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در 3 حوزه انتخابیه 
فرمانداری بجنورد، شیروان و اسفراین از روز یک شنبه به مدت یک 
هفته آغاز شد و عالقه مندان به حضور در بهارستان می توانند عالوه 
بر ستاد انتخابات کشور هر روز از ساعت 8 تا ۱8 برای ثبت نام به یکی 
از این 3 حوزه انتخابیه مراجعه کنند. خراسان شمالی 4 نماینده در 
3 حوزه  انتخابیه خود و یک نماینده نیز به طور مشترک با قوچان در 

حوزه خراسان رضوی به مجلس شورای اسالمی معرفی می کند.
بررسی  نشست  گذشته،  روز  اسفراین،  از  ما  خبرنگار  ــزارش  گ به 
اجرایی  هیئت  اعضای  البدل  علی  و  اصلی  معتمدین  انتخاب  و 

انتخابات اولین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
در اسفراین با حضور اعضای هیئت های نظارت و بازرسی و اعضای 

اداری هیئت اجرایی و معتمدین این شهرستان برگزار شد.
 از میان ۲۹ معتمد هیئت اجرایی این شهرستان که در جلسه حضور 
البدل  علی  و  اصلی  معتمدین  کاندیدای  عنوان  به  نفر   ۱4 داشتند 
عنوان  به  نفر   8 تعداد  این  از  که  کردند  نویسی  نام  اجرایی  هیئت 
البدل معتمدین هیئت  به عنوان اعضای علی  نفر  اعضای اصلی و ۵ 
اجرایی انتخابات اولین میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان 

رهبری شهرستان اسفراین انتخاب شدند. 
انتخابات  ستاد  شنبه  یک  روز  خالف  بر  گذشته  روز  اســت،  گفتنی 
در  نــام  ثبت  و  داوطلبی  اعــالم  بــرای  فــردی  هیچ  میزبان  اسفراین 
شهرستان  این  انتخابیه  حوزه  از  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
 ۷ گذشته  روز  مجموع  در  اســت،  حاکی  ما  خبرنگار  نبود. گزارش 
حوزه  در  داوطلب  یک  و  شیروان  در  داوطلب   ۲ بجنورد،  در  داوطلب 

قوچان و فارج ثبت نام کردند.

IIمرگIبهIتهدید
و  لباف  صمدیه  تقاطع  شیرازی،  صیاد  بولوار  در 
خیابان  در  عمیقی  چاله  بجنورد  در  نامجو  شهید 
وجود دارد که خودروها در آن می افتند. این چاله 
برای موتورسوارها حادثه آفرین و خطرناک است. 

چرا شهرداری این چاله را تسطیح نمی کند؟

IIپلIرویIبهIروIپارک
همیشه مقابل پل واحد مسکونی ما یک خودروی 
ناشناس پارک می کند و ما نمی توانیم تردد کنیم، 
داریم  ویلچری  فرد  یک  ما  که  است  حالی  این در 
این  به  مسئوالن  کنیم.  استفاده  پل  این  از  باید  و 

تخلف رسیدگی کنند.

II!کنIعینکیIراIبیمهIخدایا
یافته  افزایش  بسیار  عینک  طبی  لنزهای  قیمت 
است، البته فروشندگان می گویند لنزها وارداتی 
هستند و قیمت ارز روی آن ها تاثیر می گذارد، اما 
سوال این جاست که چرا بیمه هزینه های عینک را 

پرداخت نمی کند؟

IIمردمIچشمIدرIهاIفروشگاهIاینIدود
پارکینگ  بجنورد  در  بزرگ  های  فروشگاه  برخی 
ندارند و پارک دوبل خودروها همیشه برای مردم 

مشکل ساز است.
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حیدرزاده- معلوالن باید در طراحی معماری شهری 
دیده شوند در غیر این صورت خدا از ما نمی گذرد زیرا 
این گونه موارد حق الناس است. نماینده ولی فقیه در 
خراسان شمالی در جمع معلوالن و کارکنان اداره کل 
افزود:  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  بهزیستی 
کشور  اگرچه  و  فراهم  معلوالن  برای  رشد  های  زمینه 
اما  هستیم  تحریم  در  و  مواجه است  کمبودهایی  با 
احساس یاس، ممنوع است زیرا در دنیا بن بست وجود 

ندارد و خواستن توانستن است.
حتی  رشد  های  زمینه  کرد:  اضافه  ا...»یعقوبی«  آیت 
برای معلوالن وجود دارد و آن ها باید خود را به مهارت 
بیارایند.وی با اشاره به این که خداوند هرچه را خلق 

کرده است زیبا و پشت آن حکمتی نهفته است، گفت: 
را می گیرد و جای آن چیز  خداوند گاهی یک نعمت 
وجود  معلولیت  نوع  دو  وی  نظر  ــد.از  ده می  دیگری 
که  اســت  بد  خیلی  و  ــی  ــی،روان روح و  جسمی  دارد؛ 
معیوب  و  معلول  روحــش  اما  سالم  اش  جسم  انسان 
باشد.به گفته او، از نظر اسالم، حسود، معلول واقعی 
و  بــرای دیــده شدن کار می کنند  ــرادی که  اف و  است 
ریاکارند معلول هستند. وی اظهارکرد: از نظر اسالم 
کسی که بنده شهوتش باشد و غضب اش را مدیریت 
نکند و بر خودش مسلط نباشد معلول است، همچنین 
است،  متزلزل  باورهایش  و  اعتقادات  در  که  فــردی 
معلول محسوب می شود.امام جمعه بجنورد ادامه داد: 

شخصیت هر فردی در عقل و خرد او شکل می گیرد و 
هرچه انسان به پلشتی ها آلوده نشود با شخصیت تر و 

در نزد خداوند عزیزتر است.
کرد:  اضافه  معلوالن  به  خطاب  ا...»یعقوبی«  آیــت 
را  خــود  شخصیت  افــزایــی،  مهارت  و  خــوب  روحیه  با 
کنید.مدیرکل  پیدا  شخصیت  استقالل  و  تر  برجسته 
که  ایــن  به  ــاره  اش با  هم  شمالی  خراسان  بهزیستی 
۱00 هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش این نهاد 
این تعداد حدود ۲۲ هزار نفر معلولند،  از  هستند که 
گفت: در طول سال ۲00 هزار نفر از خدمات مختلف 
بهزیستی استان بهره مند می شوند.»قربانی« بیشترین 
معلولیت در استان را جسمی - حرکتی اعالم کرد و با 

بیان این که مستمری مددجویان استان در سال قبل 
3 برابر افزایش یافت، افزود: با توجه به ۱8۱  فعالیت 
تخصصی در این نهاد، با کمبود شدید اعتبارات مواجه 

هستیم.
ا...»یعقوبی« نماینده ولی فقیه در  آیت  به  وی خطاب 
دستور  کنیم  می  خواهش  شما  از  اظهارکرد:  استان 
جزو  که  نیازهایی  و  انجام  الزم  های  پیگیری  فرمایید 
اجرای  راستای  در  است  ناپذیر  اجتناب  های  هزینه 
عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محقق شود.به گزارش 
نخبه،  معلوالن  از  تعدادی  جلسه  این  در  ما،  خبرنگار 
مشکالت جامعه خود را مطرح کردند و در پایان نیز از 

آن ها تقدیر شد.

نماینده ولی فقیه در استان:

معلوالن باید در معماری شهری دیده شوند

دومین روز ثبت نام

چهره ها هنوز نیامدند

تحویل به موقع کود اوره به 
کشاورزان

به  سواپ  ملی  طرح  اجرای  با  اوره،  شیمیایی  کود 
شد.مدیرعامل  داده  تحویل  کشاورزان  به  موقع 
افــزود:  مطلب  ایــن  بیان  با  خــراســان  پتروشیمی 
پردیس،  پتروشیمی  با  جانبه  چند  مذاکرات  پیرو 
کشاورزی  جهاد  وزارت  حمایتی  خدمات  شرکت 
با  و  نفت  وزارت  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  و 
خراسان  پتروشیمی  بین  سواپ  ملی  طرح  اجرای 
به موقع ۵0  به فرایند تحویل  توانستیم  و پردیس، 
طی  کشاورزان  نیاز  مورد  شیمیایی  کود  تن  هزار 
ببخشیم.»حسین  سرعت  تنی  ــزار  ه  ۲۵ فــاز   ۲
به  گذشته  روز  طرح  این  اول  فاز  گفت:  شفیعی« 
انجام  دی  پایان  تا  نیز  آن  دوم  فاز  و  رسید  پایان 
حمایتی  خدمات  شرکت  شد.  مدیرعامل  خواهد 
تسریع  از  ای  نامه  طی  جهادکشاورزی  وزارت 
موقع  به  تحویل  در  پردیس  و  خراسان  پتروشیمی 
کود اوره به کشاورزان تقدیر کرد. »حمید رسولی« 
امور  در  نفت  وزیــر  معاون  به  خطاب  نامه  این  در 
پتروشیمی ها از تالش های روز افزون پتروشیمی 
که  سواپ  ملی  طرح  اجرای  در  پردیس  و  خراسان 
باعث کاهش هزینه های حمل محصوالت و تسریع 

در امور شده است، تقدیر کرد.

فرماندار شیروان خبر داد:

۵ هزار و ۸۸۱ سرپرست 
خانوار روستایی، بدون بیمه

۵ هزار و 88۱ سرپرست خانوار روستایی در شیروان 
را  خبر  این  هستند.  اجتماعی  بیمه  هرگونه  بــدون 
وضعیت  آخرین  بررسی  جلسه  در  شیروان  فرماندار 
بیمه روستاییان و عشایر اعالم کرد و افزود: تدابیر الزم 
جهت تحت پوشش قرار دادن آن ها اندیشیده شده 
است.»مرآتی« با بیان این که شیروان بیشترین تعداد 
بیمه شدگان روستایی استان را دارد، اظهار کرد: 38 
درصد جمعیت شهرستان یعنی حدود 60 هزار نفر 
روستایی هستند که تاکنون ۵6 درصد جامعه هدف 

بیمه روستایی شیروان محقق شده است .

اداره  ا هنری  امور  معاونت  »حیدری« سرپرست   
شمالی  خــراســان  اسالمی  ــاد  ارش و  فرهنگ  کل 
میزبان  بجنورد  شهروند  ــرای  س فرهنگ  گفت: 

۱00 اثر نقاشی از 4۱ هنرجو شد. 

و  ا راز  انتظامی  فرمانده  »صــادقــی«  سرهنگ 
جرگالن گفت: مأموران طی بازرسی از منزل یک 
به  موفق  غالمان  در  مخدر  مــواد  قاچاق  به  متهم 

کشف نیم کیلو ماده مخدر از نوع تریاک شدند.
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      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
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برقراری تماس تلفنی 
جاجرمی ها با ۵ شهرستان

 ۱۹ که   ۷۱86 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   ۱3۵3 فروردین 
برقراری  از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون  در 
تماس تلفنی جاجرمی ها با ۵ شهرستان خبر 
داده است. در این مطلب می خوانیم: »چندی 
شهرستانها  با  جاجرم  تلفنی  تماس  که  است 
برقرار شده و مردم میتوانند از ساعت 8 صبح 
تهران،  شهرستانهای  با  بعدازظهر  یک  الی 
مشهد، بجنورد، گنبد و شاهرود تماس گرفته 
نمایند.  برطرف  را  خود  روزانــه  احتیاجات  و 
و  گرفته  ــرار  ق اهالی  رضایت  ــورد  م امــر  ایــن 
جاجرم  اهالی  احتیاجات  بقیه  اســت  امید 
در  آشامیدنی  آب  چنین  هم  و  جاده  قبیل  از 
جاجرم مرتفع شود.« در مطلبی دیگر در این 
در  مسافربری  »اتوبوس  اســت:  آمــده  ستون 
خارج  جــاده  از  بجنورد  شرقی  کیلومتری   6
آن  مسافرین  از  نفر   ۱۵ که  گردید  واژگــون  و 

مجروح و یکی از مجروحین فوت نمود.«

اخبار   

بدون تیتر   

حرف مردم   

اخبار

قربانی  چهارمین  شاهد  ــروز  دی آلبالغ   نجفیان- 
امسال خود بود و این بار یک جوان بر اثر ریزش معدن 

فوت کرد.
گذشته  روز  عصر  اسفراین  احمر  هالل  جمعیت  مدیر 
حفاظت  منطقه  در  آلبالغ  معدن  سقوط  اثر  بر  گفت: 
دیگر  نفر  یک  و  فوت  نفر  یک  اسفراین  ساریگل  شده 

حوالی  کرد:  اظهار  سارمی«  شد.»ابراهیم  مصدوم 
ساعت ۱۱:30 روز دوشنبه، گزارشی مبنی بر وقوع 
که  شد  ارسال  آن  در  تونل  ریزش  و  آلبالغ  در  حادثه 
وی،  گفته  بود.به  آن  در  تن   ۲ مصدومیت  از  حاکی 
عمل  به  هماهنگی  با   ۱۱۵ اورژانس  بالگرد  هرچند 
اما  درآمــد  پــرواز  به  نجات  و  امــداد  فرایند  برای  آمده 

را  آمیز  موفقیت  فرود  اجازه  باد  وزش  و  جوی  شرایط 
به آن نداد و با اعزام همزمان نیروهای واکنش سریع 

جمعیت هالل احمر فرایند امدادرسانی ادامه یافت.
وی با اشاره به این که یک تیم امداد و نجات پشتیبان 
آلبالغ  نزدیکی  در  نجات  و  امــداد  عملیات  برای  هم 
اعزام و مستقر شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در اثر 
ریزش آلبالغ یک جوان اسفراینی جان باخت و جوان 
دیگری هم مصدوم شد.آن طور که او گفته است یکی 
از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارد شده فوت 
مصدومیت  و  جراحت  وجــود  با  دیگر  مصدوم  و  کرد 

امام  بیمارستان  راهی  درمانی  مراحل  تکمیل  برای 
روند  مشقت  و  سختی  به  البته  شد.وی  خمینی)ره( 
به  حادثه  قربانی  و  مصدوم  انتقال  و  امدادرسانی 
از  کرد.پیش  اشــاره  جوی  نامناسب  شرایط  واسطه 
بود:  گفته  اسفراین  فرماندار  رستمی«  »طاهر  این، 
اکنون  و  است  یافته  پایان  آلبالغ  از  سطحی  برداشت 
ها  تونل  و  ها  صخره  زیــر  از  غیرمجاز  بــرداشــت  کــار 
صورت می گیرد که بسیار خطرناک است و آنانی که 
قصد انجام  این کار را دارند با جان خودشان بازی می 

کنند و باید مردم از مراجعه به آلبالغ بپرهیزند.

فقط امسال اتفاق افتاده است؛

چهارمین بیرق مرگ در  آلبالغ

تصادف نیسان با خاور یک 
نفر را  راهی بیمارستان کرد

 ۲0 کیلومتر  در  ــاور  خ با  نیسان  تصادف  پی  در 
نفر دچار حادثه شدند.  فاروج 4  به  محور شیروان 
شمالی،  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  گزارش  به 
در پی این حادثه یکی از حادثه دیدگان در خودرو 
گرفتار و با کمک نیروهای امدادی این جمعیت رها 
بر  شد.  منتقل  بیمارستان  به  مداوا  برای  و  سازی 
این گزارش همچنین یک خودروی نیسان  اساس 
واژگون  گلستان  جنگل  به  آشخانه  محور  در  وانت 
دو  به  رسانی  امــداد  با  ــدادی  ام نیروهای  که  شد 
حادثه دیده آن، یکی از حادثه دیدگان را به دلیل 

جراحت وارد شده به مرکز درمانی منتقل کردند.

کشف 9۸ سکه عتیقه در مانه و سملقان
و  مانه  در  قاچاقچی  یک  از  ریال  میلیون   ۲0۷ ارزش  به  اشکانیان  و  سلوکیان  دوره  به  مربوط  عتیقه  سکه   ۹8
سملقان کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی مانه و سملقان این خبر را اعالم کرد و در تشریح جزئیات آن گفت: 
در پی گزارش های مردمی در خصوص حمل و نگهداری مواد مخدر و تعداد زیادی سکه عتیقه، رسیدگی به 
این موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. سرهنگ »رختیانی« ادامه داد: با شناسایی محل 
اختفای متهم در یک عملیات پلیسی مأموران قانون ضمن دستگیری وی موفق به کشف ۹8 سکه جاسازی شده 
در منزل متهم شدند که با بررسی سکه های کشف شده، کارشناسان این سکه ها را متعلق به دوره سلوکیان و 
اشکانیان تشخیص دادند و ارزش این سکه ها ۲0۷ میلیون ریال تخمین زده شد. به گفته این مقام انتظامی، 

متهم دستگیر شده به مراجع قضایی معرفی شد.

اجالس نماز دانش آموزی 
برگزار شد

آموزی  دانش  نماز  ای  منطقه  اجالس  زاده-  عوض 
این  در  شــیــروان  فرماندار  شــد.  بــرگــزار  شــیــروان  در 
مراسم گفت: امروز مشاهده می کنیم که دانش آموز 
اثربخشی منفی در فضای محیطی و این  ما به دنبال 
هشداری برای آموزش و پرورش است.»مرآتی« افزود: 

ما  آموزان  دانش  که  کنیم  بررسی  و  تحلیل  است  نیاز 
در چه فضایی و تحت تاثیر چه گفتمان و تفکری رشد 
می کنند و آن گاه باید در مکالمات و روابط مان تجدید 
به  حداقل  بتوانیم  ما  اگر  کرد:  اضافه  کنیم.وی  نظر 
واسطه نماز حس خوبی را در دانش آموزان ایجاد و آن 

را به یک نگرش مثبت تبدیل و در جامعه فراگیر کنیم 
قطعًا در حوزه اجتماعی موفق خواهیم بود.»احمدی 
فر« مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی نیز نماز را 
دور  کرد:  خاطرنشان  و  ذکر  خدا  به  شدن  نزدیک  راه 

شدن از خدا انسان را دچار تالطم و ناآرامی می کند.
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شود  ــازی  س مناسب  معلوالن  ــرای  ب ــد  واح خــط 
می تواند بخشی از مشکالت رفت و آمد آن ها را 

برطرف کند.

IIتوانمندسازیIازIغفلت
جمله  از  ازدواج  و  توانمندسازی  مسکن،  تامین 
به  جویان  توان  از  دیگر  یکی  که  هستند  مــواردی 
می  تاکید  توانمندسازی  بر  ویژه  به  و  اشاره  ها  آن 
کند؛ موضوعی که از نظر او مورد غفلت واقع شده 
می  را  خوبی  اتفاقات  امر  این  که  حالی  در  است 
تواند برای این قشر رقم بزند.به اعتقاد او که خود 
معلوالن  از  بسیاری  کند،  می  معرفی  »یوسفی«  را 
مستاجر هستند بنابراین نمی توانند برای مناسب 
اگر  که  حالی  در  کنند  ــدام  اق خــود  منزل  ســازی 
بهزیستی امکان خانه دار شدن آن ها را فراهم کند 
فرد معلول می تواند برای زندگی اش برنامه ریزی 
کند.البته او پس از چند سال اجاره نشینی موفق 
شده است به گفته خود کلبه کوچکی بخرد؛ خانه 
و  نیست  معلول  یک  برای  زندگی  مناسب  که  ای 

منتظر کمک بهزیستی برای مناسب سازی است.

IIناچیزIبسیارIبخشیIتوان
خدمات  که  این  به  اشــاره  با  نیز  معلول  یک  مادر 
می  اســت،  ناچیز  بسیار  بهزیستی  بخشی  تــوان 
تامین  برای  ماه  هر  ها،  قیمت  رفتن  باال  با  گوید: 
و  را متقبل می شوم  زیادی  پوشک فرزندم هزینه 
پوشک  گرفتن  برای  فرزندم  مددکار  با  که  بار  هر 
تــمــاس مــی گــیــرم، مــی گــویــد از پــوشــک خبری 
نیست. او اشک هایش را با گوشه چادر خود پاک 
می کند و ادامه می دهد: تر و خشک کردن فرزند 
معلول از یک سو و مخارج باالی نگهداری از او از 
سوی دیگر کمرم را خم کرده است و با این گرانی 

ها نمی دانم چه کار کنم.

IIمعابرIسازیIمناسبIدرIانگاریIسهل
شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس  »موسوی« 
سازی  مناسب  وضعیت  بجنورد،  اسالمی  شورای 
معابر مرکز استان را مطلوب و قابل قبول نمی داند 
و از اداره کل بهزیستی استان بابت سهل انگاری 
در این خصوص گالیه مند است.او همچنین با بیان 
این که از خدمات شهری شهرداری و سازمان پارک 
ها و فضای سبز شهرداری بجنورد در این خصوص 
عبور  برای  معلوالن  کند:  می  تصریح  دارم،  انتقاد 
سازمان  و  هستند  محدودیت  ــار  دچ ترافیک  از 
اتوبوسرانی نیز باید برای امکان سوار و پیاده شدن 

معلوالن از اتوبوس پاسخگو باشد.
او با اشاره به این که به شهردار بجنورد توصیه می 
کنم به شکل ویژه پیگیر مسائل معلوالن باشد، می 
سایر  و  ها  شهرداری  مثل  هایی  سازمان  که  گوید 
سازمان ها وظیفه خود را در جذب معلوالن انجام 
نداده اند و سهم آن ها در این زمینه بسیار ناچیز 
شهر  باید  ما  های  هدف  از  یکی  او،  گفته  است.به 
بدون مانع باشد ولی موانع فراوانی داریم به ویژه 
در تقاطع ها و میدان ها به طوری که برابری سطح 
خیابان ها و پیاده روها را شاهد نیستیم ضمن این 
ها یا  بانک  برخی  در  معلوالن  حضور  امکان  که 
اظهارمی  ندارد.او  وجود  ها  عابربانک  از  استفاده 

هستیم،  مشکل  دچار  شهری  های  رمپ  در  کند: 
خیلی از ادارات پله دارند و فاقد ساختار دسترسی 
آسانسور  ها  آن  از  بعضی  البته  هستند؛  رمپ  به 
رمپ  که  این  بیان  با  اســت.او  پلکانی  ولی  دارنــد 
ها استاندارد نیست و خطوط جداول و خط عابر 
پیاده بدون در نظر گرفتن جامعه معلوالن طراحی 
شده است، می افزاید: این امر موجب شده است 
ها  خیابان  در  را  معلوالن  تصادف  اوقــات  گاهی 

می  اشــاره  نکته  این  به  باشیم.»موسوی«  شاهد 
شهر  در  معلوالن  حضور  و  رشــد  ــرای  ب کــه  کند 
کاری نکرده ایم و تصریح می کند: پارک های ما 
مجهز به لوازم بازی کودکان معلول نیست و بارها 
در  شنوایی  گوش  اما  ام  کرده  مطرح  را  مورد  این 
نداریم.به  شهر  شورای  و  شهرداری  استانداری، 
اعتقاد او، جامعه ای می تواند مدعی رشد و توسعه 

باشد که به معلوالن رسیدگی کند.

خزان برخی بندهای قانون جامع حمایت از معلوالن

بهار ما کی می رسد؟!

چه بسیار افراد 
معلولی که به 
علت بیکاری 

دچار افسردگی 
شده اند و به 

هزینه های 
درمان شان 
اضافه شده 

است

نازلیIحیدرزاده

می  را  ــا  روزه نــدارد.  ماندن  طاقت  و  رفتن  پــای   
می  که  پاییز  به  زند،  می  ورق  را  ها  فصل  و  شمرد 
رسد دلش بیشتر می گیرد و اشک هایش نه مثل 
می  سر  پاییزی  های  برگ  مثل  بلکه  بهاری  باران 
خورد روی صورت الغرش که جای زخم کوچکی 
که  ســال  موقع  ایــن  همیشه  پیداست.  آن  بر  نیز 
می  که  چرا  شود  می  بیشتر  هایش  غصه  شود  می 
بیند یک سال دیگر هم گذشت اما او همچنان در 

اسارت چاردیواری کوچک خانه شان است.

IIشودIاجراIمعلوالنIازIحمایتIجامعIقانون
اثر سانحه ای دچار  بر  بود که  پاییز 15 سال قبل 
معلولیت جسمی شد و توانایی راه رفتن را از دست 
آرزویش  به  نشد  موفق  کاردرمانی  وجود  با  و  داد 
برسد.  است،  پاهایش  زیر  زمین  دوبــاره  لمس  که 
ضعیف  مالی  نظر  از  اش  خانواده  که  این  وجود  با 
هستند ادامه تحصیل داد و مدرک کارشناسی اش 
را گرفت اما همچنان بغض بیکاری، گلویش را می 
فشارد و ناامیدتر از همیشه می گوید: با این که در 
بودم  مواجه  زیادی  مشکالت  با  ام  تحصیل  دوران 
امید  به  گذاشتم  سر  پشت  موفقیت  با  را  ها  آن  اما 
این که در آینده شغلی داشته باشم و باری از دوش 
ها  آن  گردن  وبال  همچنان  اما  بردارم  ام  خانواده 
هستم.او که برای اشتغال خود به جاهای مختلفی 
سر زده است، از مسئوالن انتظار دارد قانون جامع 
آن  مشکالت  تا  کنند  اجرا  را  معلوالن  از  حمایت 
دارد،  بغض  همچنان  که  حالی  شــود.در  کمتر  ها 
کارگری،  با  پدرم  و  هستند  پیر  والدینم  گوید:  می 
درآمد بخور و نمیری دارد، همیشه فکر می کنم در 
آینده اگر تنها ماندم چگونه از پس مخارج زندگی 
نیز این قدر  ام برآیم وقتی که مستمری بهزیستی 
ناچیز است.او اشتغال را بزرگ ترین دغدغه جامعه 
به  که  معلولی  افراد  بسیار  چه  و  داند  می  معلوالن 
به هزینه  و  اند  بیکاری دچار افسردگی شده  علت 

های درمان شان اضافه شده است.
تا  خانه  مسافت  روز  هر  که  جویان  تــوان  از  یکی 
نامناسب  از  کند  می  طی  ویلچر  با  را  آموزشگاه 
از  البته  او  اســت،  مند  گالیه  معابر  برخی  بــودن 
چندی  که  بجنورد  روهــای  پیاده  ســازی  مناسب 
پیش در دستور کار شهرداری قرار گرفته و اجرایی 
نسبت  اگرچه  کند:  اظهارمی  و  تشکر  است  شده 
به قبل در شهر راحت تر می توانیم تردد کنیم اما 

هنوز هم برخی نقاط از چشم شهرداری دور مانده 
تا  شود  سازی  مناسب  زودی  به  امیدواریم  و  است 
معلوالن نیز بتوانند بدون دغدغه رفت و آمد کنند.

های  ــارک  پ ــودن  ب نامناسب  از  »رحیمی«  البته 
باباامان و بش قارداش برای تردد معلوالن ناراحت 
حق  نیز  معلوالن  گوید:  می  بــاره  ایــن  در  و  اســت 
دارند از پارک های تفریحی استفاده کنند اما گویا 

این قشر فراموش شده اند.
حضور  بــرای  شهر  فضای  بیشتر  هرچه  او  نظر  از 
فعالیت  امکان  باشد  فراهم  جامعه  در  معلوالن 
های اجتماعی آن ها بیشتر می شود و می توانند 

حالی  در  شــونــد.او  بــرخــوردار  مساوی  حقوق  از 
را  عصا  و  است  تلفنی  تاکسی  رسیدن  منتظر  که 
گوید  می  این  از  کند،  می  جا  به  جا  خود  بغل  زیر 
جویان  توان  برای  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  که 
برخی  در  که  طور  همان  باشد،  رایگان  تواند  می 
شهرهای استان های دیگر انجام می شود. به این 
ترتیب هزینه های رفت و آمد معلوالن کاهش می 
دلیل  به  که  معلوالنی  از  دسته  آن  بسا  چه  و  یابد 
وضعیت اقتصادی نامناسب توانایی پرداخت کرایه 
تاکسی را ندارند می توانند از این فرصت استفاده 
های  اتوبوس  برخی  اگر  کند:  اظهارمی  کنند.او 

برخی مراکز نگهداری از معلوالن  حیدرزاده- 
به  توجه  با  و  هستند  استیجاری  برخی  و  ملکی 
این که افزایش یارانه ها مطابق با افزایش تورم 
اداره  برای  معلوالن  از  نگهداری  مراکز  نیست 
خود با مشکل مواجه هستند. معاون توان بخشی 
بیان  با  شمالی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره 
افزود:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  مطلب  این 
پرداخت  برای  معلوالن  های  خانواده  مشارکت 
شهریه این مراکز بسیار ناچیز است. »هاشمی« 
گفت: 21 هزار و 80 معلول در خراسان شمالی 

قرار  استان  بهزیستی  کل  اداره  پوشش  تحت 
دارند و از خدمات مختلف توان بخشی و حمایتی 
شبانه  مرکز   16 کرد:  اضافه  وی  برخوردارند. 
معلوالن  از  نگهداری  روزانــه  مرکز   18 و  روزی 
در استان وجود دارد که در این مراکز به ترتیب 
نفر نگهداری می شوند. وی  نفر و 750   700
برای  تومان  میلیون  حدود 560  ماهانه  افزود: 
یارانه مراکز شبانه روزی و 500 میلیون تومان 
معلوالن  از  نگهداری  روزانــه  مراکز  یارانه  برای 

پرداخت می شود.

عادی  افــراد  مانند  نیز  ها  آن  آرزوهــای  و  آمــال 
است. آن ها هم دوست دارند از حداقل امکانات 
شهری بهره مند شوند، مانند دیگران به مدرسه 
توانایی  و  بروند  کار  سر  بخوانند،  درس  بروند، 
آمار  به  توجه  با  شود.  شمرده  محترم  شان  های 
بین المللی از هر 5 نفر در جهان، یک نفر دچار 
معلول  های  بچه  درصــد   90 و  است  معلولیت 
نمی  مدرسه  به  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
روند. نگاه اجتماع به این افراد و از همه مهم تر 
کیفیت  و  چگونگی  در  شان  های  خانواده  نگاه 
تواند  می  و  دارد  سزایی  به  تاثیر  ها  آن  زندگی 
لحظات شاد یا ناراحت کننده ای را برای آن ها 
رقم بزند. انسان موجودی اجتماعی است و در 
ارتباط با دیگران و تعامل با آن ها می تواند رشد 
شکوفا  را  خود  انسانی  های  خصلت  و  ترقی  و 
روابط  این  برقراری  نیازمند  هم  معلوالن  کند. 
برخی  کاری  کم  میان  این  در  و  هستند  انسانی 

با  دستگاه ها در فرهنگ سازی برقراری ارتباط 
این افراد آن ها را دچار مشکالت و چالش هایی 
دید  اخیر  هــای  ســال  در  چند  هر  اســت.  کــرده 
مردم به این افراد تغییر کرده اما هنوز تا رسیدن 
تا  زمین  ــدازه  ان به  ای  فاصله  آل  ایــده  نقطه  به 
که  مشکالتی  ترین  مهم  از  یکی  است.  آسمان 
شهری  امکانات  نبود  دهد،  می  رنج  را  معلوالن 
به  توانند  نمی  و  است  شهر  به  ها  آن  ورود  برای 
طور مستقل امور خود را انجام دهند، نبود پیاده 
از  استفاده  برای  امکاناتی  و  استاندارد  روهای 
درد  عمومی  های  مکان  و  نقل  و  حمل  ناوگان 
آن ها را دوچندان کرده است و خانه نشینی به 
زودی آن ها را از پا در می آورد. در وهله نخست 
وقتی به مرکزی برای اشتغال مراجعه می کنند، 
ناتوانی آن ها بیش از توانایی های شان به چشم 
می آید و کمتر فردی به توانایی های آن ها پی 
خوب  دیگر  بار  را  ها  چشم  است  الزم  برد.  می 
بشوییم و جور دیگری این افراد را ببینیم، دمی 
پای درد دل شان بنشینیم و یک بار از زاویه دید 

آن ها به دنیا بنگریم.

گفت و گو 

یادداشت 

معاون اداره کل بهزیستی خبر داد:

 مراکز نگهداری از معلوالن برای اداره خود با مشکل 
مواجه هستند

توان یابان را دریابید

تکتم علوی
t.alavi@khorasannews.com
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ماجرای مردی که پس از ازدواج دوم به فداکاری 

همسر نخست اش پی برد

بیداری پس از 20 سال
خودش  گفته  به  و  زند  می  موج  نگاهش  در  پشیمانی  صدیقی- 
از  با جدایی  البته  و  از زندگی مشترکش  از گذشت 20 سال  بعد 
همسرانش تازه چشمانش روی حقیقت ماجرا باز شده  و فهمیده 

که خطاکار است. 
دادگاه  به  کنندگان  مراجعه  سایر  برخالف  کرده  سپید  مو  مرد 
خانواده نه به دنبال درخواست جدایی بلکه به دنبال ابراز ندامت 
اولش  همسر  به  مرکز  مشاوران  سوی  از  بخشش  پیام  رساندن  و 
ازدواج  این قرار است که مرد خانواده کاماًل سنتی  از  بود. ماجرا 

و با همان شیوه پدر ساالرانه زندگی مشترکش را اداره می کند.
به  هم  وقت  هیچ  و  بود  تند  و  خشک  اخالقش  خــودش  گفته  به   
زجرآور بودن رفتارهای زننده اش تا زمان جدایی از همسر دومش 
پی نبرد. طی 20 سال زندگی مشترکش با همسر فداکار اولش او 
مانند یک روبات عمل می کند و همسرش به خاطر دو دخترشان 

دم نمی زند.
هم  خانه  به  بازگشت  موقع  و  است  کار  سر  شب  تا  صبح  از  مرد   
بدون ابراز محبت به همسر و فرزندانش گوشه ای کز و کنترل به 
دست مدام کانال تلویزیون را عوض می کند تا این که پلک هایش 
خزد.  می  رختخواب  داخل  آرام  معمول  طبق  و  شود  می  سنگین 
جمله  یک  مشترکش  زندگی  سال   20 مدت  در  خودش  گفته  به 
مرد  گوید.  نمی  همسرش  به  دارم«  »دوستت  قبیل  از  آمیز  محبت 
خانواده فکر می کند همین که ابزار آسایش خانواده اش را فراهم 
می کند کفایت می کند و اخالق و رفتارهای تندش هم به خودش 
ربط دارد. با ادامه این رفتارهایش حتی همسرش به او شک می 
کند که نکند پای یک عشق دیگر در میان است که شوهرش اصاًل 

به او و دخترانش ابراز عشق و عالقه نمی کند. 
باالخره بعد از تحمل سال ها زندگی خشک و بی روح از سوی زن 
گرم  و  سرد  مرد  شود.  می  جدا  شوهرش  از  و  طاق  طاقتش  خانه، 
زندگی  سال   20 از  بعد  گوید:  می  باری  تاسف  لحن  با  چشیده 
مشترک همسرم از من جدا شد و با دو دخترم زندگی جدیدی را 

آغاز کردند.
که  کنم  ثابت  فامیل  همه  به  خواستم  می  چون  اتفاق  این  از  بعد   
دختر  یک  هم  او  که  مطلقه  زن  یک  با  سریع  نبوده  من  از  مشکل 

داشت، ازدواج کردم. 
نیز  دخترش  و  اولم  زن  جای  دومم  زن  کارم  این  با  خواستم  می 
انگار  نیفتاد.  اتفاق  این  وقت  هیچ  اما  بگیرد  را  دخترانم  جای 
تازه چشمانم باز شده بود و متوجه شدم چقدر اخالق تند و بدی 
داشتم و زن اولم با فداکاری تمام در این سال ها مرا تحمل کرده 
بود. حتی دو دخترم از من تنفر داشتند و حاضر نشدند در مراسم 

عروسی شان شرکت کنم.
با  مشترکم  زندگی  از  ماه  چند  گذشت  از  بعد  اتفاقات  این  البته   
زن دومم رخ داد و همسر دومم برخالف زن اولم خیلی زود بابت 
اخالق های زشت و خشن ام از خجالت من درآمد و مرا رها کرد. 
ظلم  دخترانم  و  اول  زن  به  ها  سال  این  در  چقدر  که  دیدم  وقتی 
کرده ام به دادگاه خانواده آمدم تا هم درس عبرتی برای دیگران 
باشم و هم پیام ندامتم را با کمک مشاوران این مرکز به همسر اولم 

برسانم تا شاید کمی از عذاب وجدانم کاسته شود.

عبرت 
از سوی رئیس کل دادگستری اعالم شد؛

میزان اختالس مدیران قیری
آگاهی

در پی انتشار خبر بازداشت تعدادی از مسئوالن سابق استانی 
از جمله یکی از شهرداران و چند نفر از کارکنان دستگاه های 
و  تأیید  را  خبر  این  شمالی  خراسان  کل  دادگستری  اجرایی، 
میزان اختالس، ارتشا و تحصیل مال نامشروع متهمان دستگیر 
شمالی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس  کــرد.  اعــالم  را  شده 

امام  گمنام  سربازان  اطالعاتی  رصد  پی  در  گفت:  باره  این  در 
زمان)عج( در بررسی نحوه توزیع قیر رایگان در استان مشخص 
مالی  فساد  نوعی  پیچیده  فرایند  یک  در  و  حــوزه  این  در  شد 
توسط تعدادی از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی شکل 
گرفته است. حجت االسالم »جعفری« اتهام متهمان را تاکنون 
 500 و  میلیون   908 و  میلیارد   11 مبلغ  به  ارتشا  بر  مشتمل 
و  ریال  میلیارد   25 میزان  به  اختالس  و  پولشویی  ریال،  هزار 

تحصیل مال نامشروع به مبلغ 111 میلیارد و 211 میلیون و 
جرایم  ماهیت  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اعالم  ریال  هزار   950
قرار  صــدور  با  متهمان  موضوع،  مختلف  ابعاد  نیز  و  ارتکابی 
بازداشت موقت روانه زندان مرکزی بجنورد شده اند. به گفته 
قاضی القضات استان، متهمان دو نفر از مدیران سابق استانی 
و چند نفر از کارکنان دستگاه های اجرایی هستند. هم اکنون 
عمومی  دادسرای  اقتصادی  جرایم  به  رسیدگی  ویژه  شعبه  در 

گزارش  شود.  می  رسیدگی  موضوع  این  به  بجنورد  انقالب  و 
خبرنگار ما حاکی است، از حدود دو هفته پیش خبرهایی مبنی 
بر دستگیری شهردار مرکز یکی از بخش های بجنورد شنیده و 
طی روزهای اخیر نیز خبرهایی از دستگیری دو مسئول سابق 
در استانداری در فضای مجازی منتشر شده که تاکنون از سوی 
مقامات رسمی، خبری در خصوص سمت فعلی یا اسبق مدیران 

دستگیر شده منتشر نشده است.

پایان تلخ یک عاشقانه مجازی
صدیقی

ــردن هــای بــی پـــروای دختر ســاده  کــل کــل ک
اندیش در فضای مجازی او را در دام پسر هوس 
ران انداخت و بعد از ازدواج، این زندگی خیلی 

زود به پایانی تلخ رسید. 
سرش مدام در گوشی و به گفته خودش دختر 
بیهوده  هــای  زدن  چــرخ  بــود.  شــوری  و  شر  پر 
تیره  را  سرنوشتش  مجازی  فضای  در  دختر 
کــرد. دختر جــوان مــی گــویــد: اصــاًل دوســت 
نداشتم پیش کسی کم بیاورم به خصوص پیش 

جنس مخالف و دوستان هم دانشگاهی ام. 
ــره  روزم مشکالت  گــرم  سرشان  ــادرم  م و  پــدر 
خودشان بود. چون تنها بودم اوقاتم را با سرک 
کشیدن در فضای مجازی سپری می کردم که 
رقم  برایم  را  سیاهی  سرنوشت  موضوع  همین 
اعضای  با  مجازی  فضای  در  که  روز  یک  زد. 
هم  از  آتشین  هــای  پست  گذاشتن  در  ــروه  گ
کم  نداشتم  دوست  چون  گرفتیم،  می  سبقت 
بیاورم سر یک ماجرا و کل کل کردن با یک پسر 
غریبه آشنا شدم و بعد از آن رابطه عاطفی بین 

ما شکل گرفت. 
فضای  در  غریبه  پسر  با  کردن  کل  کل  از  بعد 
مجازی، این خط و نشان کشیدن ها به فضای 
مالقات  ــرار  ق کــه  جایی  تــا  رســد  مــی  حقیقی 
حضوری گذاشته می شود. دختر پر شر و شور 
و  اخــالق  شیفته  قــرار  سر  شدن  حاضر  از  بعد 
الفاظ به ظاهر قشنگ پسر چرب زبان می شود 
تا جایی که کل کل کردن جایش را به عشق و 

عالقه می دهد و این سرآغاز اتفاقات بعدی می 
شود. او می گوید: بعد از مالقات حضوری آن 
حرف  ها  ساعت  از  بعد  که  شدم  او  شیفته  قدر 
زدن با یکدیگر اصاًل متوجه گذشت زمان نمی 
شدم و حتی بعد از جدایی هم سریع دلم برای 

او تنگ می شد.
من  به  اش  عالقه  و  عشق  از  چنان  غریبه  پسر   
می گفت که انگار فقط من تنها عشق او هستم. 
مدام پسر غریبه به من می گفت با وجود این که 
قبل از من دوستان زیادی داشت اما من آخرین 
الفاظ  ایــن  با  ــود.  ب خواهم  و  هستم  او  عشق 
رنگارنگ چنان غرق در رویا می شدم که خودم 

را خوشبخت ترین دختر می پنداشتم. 
دختر در دام عشق افتاده بعد از آشنایی با پسر 
غریبه همه اسرار خودش را به او می گوید چون 
فکر می کند حامی و همسر آینده اوست. پسر 
غریبه به خاطر فشار دختر موضوع ازدواج را با 
خانواده اش در میان می گذارد اما با مخالفت 
جدی آن ها رو به رو می شود چون خانواده اش 

جنس پسرشان را بهتر می شناسند.
خانواده  فشار  و  تهدید  با  مــزاج  دمدمی  پسر   
اش را به مراسم خواستگاری دختر مورد عالقه 
هم  خواستگاری  شب  در  اما  کشاند  می  اش 
رفتارهای  به  انداختن  متلک  با  مدام  پسر  پدر 

دختر  خــانــواده  بــه  خــواهــد  مــی  پسرش 
بفهماند که او داماد ایده آلی برای آن ها 
نیست اما با لجبازی و فشار دختر و پسر 

کاری از پیش نمی برد و خطبه عقد بین 
جوان  دختر  شود.  می  جاری  پسر  و  دختر 

این  از  بعد  دهد:  می  ادامه  بارانی  چشمانی  با 
جنگ  کلی  با  هم  آن  ام  عالقه  مورد  پسر  با  که 
و جدل خانواده ها ازدواج کردم انگار از جنگ 
برمی گشتم و هر چند خسته و زخمی از نیش و 
کنایه خانواده ها بودم اما احساس پیروزی می 
اوایل اخالق  ابرها رژه می رفتم.  کردم و روی 
پیش  خوبی  به  چیز  همه  و  بود  خوب  شوهرم 
از  سال  یک  گذشت  از  بعد  که  این  تا  رفت  می 
از  نقاب  شوهرم  کم کم  مان  مشترک  زندگی 
چهره اش برداشت و اخالق واقعی اش نمایان 

شد.
 رفته رفته عطش عشق بین زوج رو به خاموشی 
که  خانواده  مرد  حتی  که  طــوری  به  رود  می 

عالقه  مورد  دختر  صدای  شنیدن  با  روزی 
شنیدن  با  شد  می  خود  بی  خود  از  اش 

می  برافروخته  چنان  همسرش  صدای 
فحاشی  و  کــاری  کتک  به  کار  که  شود 

انتظار  اصاًل  که  جوان  زن  کشد.  می 
و  خشن  رفتارهای  چنین 

نامتعارفی را ندارد گیج و 
منگ می شود که چرا 

اخــــالق هــمــســرش 
ــون شــده و  ــرگ دگ

مدام  و  نیست  خبری  عالقه  و  عشق  از  دیگر 
سرکوفت و ناسزا جای آن را پر کرده است. زن 
بار شوهرم  اولین  جوان می گوید: وقتی برای 
دیگری  موجود  با  انگار  کرد  بلند  رویم  دست 
کرد.  می  محلی  بی  من  به  مدام  و  بودم  طرف 
تعقیب  را  شوهرم  آن  از  بعد  و  شک  ماجرا  به 
هم  که  است  قرار  چه  از  ماجرا  ببینم  تا  کردم 
دیر به خانه می آید و هم دست بزن پیدا کرده 
است. یک روز که در تعقیب شوهرم بودم دیدم 
همکار  کــارش  محل  از  شدن  خــارج  از  بعد  او 
هم  با  خندان  و  کرد  خودرویش  سوار  را  زنش 
تعقیب  مسیر  یک  تا  را  شوهرم  افتادند.  راه  به 
کردم تا این که او با زن غریبه وارد 
و  شدند  ساختمان  یک 
شدت  از  هم  من 
ــرس و  ــ ــت ــ اس
نیت  عصبا

لحظاتی  گذشت  از  بعد  لرزیدم.  می  خودم  به 
دیگر طاقت نیاوردم. 

با  همسرم  فشردم.  بار  چندین  را  خانه  زنگ 
عجله جلوی در آمد که ببیند ماجرا از چه قرار 
است. وقتی شوهرم با من رو به رو شد از تعجب 
میخکوب شد و لکنت زبان گرفت. بعد از چند 
ماجرا  همه  از  مــن  فهمید  کــه  زمــانــی  دقیقه 
و  برداشت  اش  چهره  از  نقاب  ام  شده  خبردار 
با گستاخی تمام رو به من گفت که اصاًل نمی 
فراموش  را  ــش  ازدواج از  قبل  دوستان  تواند 
ارتباط  در  ها  آن  همه  با  همین  بــرای  و  کند 
است. بعد از شنیدن این جمالت دیگر چیزی 
نفهمیدم و زمانی به هوش آمدم که روی تخت 
بیمارستان بودم. بعد از این همه اتفاق تلخ تازه 
به خودم آمدم و دیدم که آخرین عشق همسرم 
نبودم و او عالوه بر من چند دختر دیگر را نیز 
کرده  بخت  سیاه  را  ها  آن  همه  و  داده  فریب 
مشورت  بــا  روز  چند  گــذشــت  از  بعد  اســـت. 
خانواده ام به دادگاه خانواده آمدم تا با شکایت 
از همسر هوس ران و فریبکارم از او جدا شوم و 

زندگی جدیدی را در پیش بگیرم.
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فعالیت اخیر »فرخ هاشمیان«
با  گو  و  گفت  در  آسمان«  های  »بچه  سینمایی  فیلم  بازیگر  هاشمیان«  »فرخ  ضیغمی- 
خبرنگار ما درباره فعالیت اخیر خود صحبت کرد. وی اظهار کرد: در سریال »نفوذ« مدیر 
تولید  دست  در  شمقدری  جواد  و  بحرانی  شهریار  کارگردانی  به  اثر  این  هستم،  صحنه 
است.وی گفت: این کار به دو گروه فیلم برداری تقسیم شده است و من با گروه شهریار 

بحرانی همکاری می کنم.وی ادامه داد: هنگامی که دوباره بعد از چند دهه 
به عالم بازیگری برگشتم یک دوره خصوصی پیش دوستانم گذراندم تا 

پشت  همکاری  تجربه  افزود:  شود.هاشمیان  یادآوری  برایم  چیز  همه 
صحنه و جلوی دوربین را دارم و خیلی وقت است که ترجیح می دهم 
پشت دوربین کار کنم اما اکنون اتفاق هایی برایم رخ داده که دوباره 
به بازی جلوی دوربین عالقه مند شده ام.وی درباره قرارداد جدیدش 

گفت: برای بازی در فیلم جدید رضا درمیشیان قرارداد بسته ام و 
در فینال کار قرار است بازی کنم، وقتی پیشنهاد بازی در اثر 

درمیشیان داده شد با سر پذیرفتم.

زمانی یک زن 
جلیل  کارگردانی  به  زن«  یک  »زمانی  سینمایی   فیلم 
تهیه  و  رحمانیان  محمد  نویسندگی  صحت،  اکبری 
فیلم  این  شد.  نمایش  آمــاده  موگویی  آزیتا  کنندگی 

فیلم  ــران  ای و  کنیا  کشورهای  در  سینمایی 
و پژمان  برداری شده است و غزل شاکری 
آن  در  خارجی  بازیگر  چند  همراه  هادوی 
یک  »زمانی  فیلم  اند.  کرده  نقش   ایفای 

زن« روایتگر چند جست و جوست؛ جست 
به  را  قصه  های  آدم  که  جوهایی  و 

شناخت دیگری از خود و جهان 
نمایش  رســانــد.  می  پیرامون 
گروه  توسط  فیلم  این  عمومی 

هنر و تجربه خواهد بود.

و  سینما  مهم  هــای  قــول  نقل  و  اخــبــار  شــمــاره،  ایــن  در 
تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.

* علی نصیریان بازیگر نقش اصلی فیلم سینمایی »هفت« 
به کارگردانی فرشاد گل سفیدی شد.

به  وحــشــی«  و  »قــاتــل  سینمایی  فیلم  تــصــویــربــرداری   *
کلید  امسال  شهریور  که  نعمت ا...  حمید  کارگردانی 

خورده بود، به دلیل مشکالت مالی متوقف شده است.
زیاد  ابن  نقش  ایفای  با  این  از  پیش  که  اصالنی  *فرهاد 
بازی  و  »شاهگوش«  در  اســد  سرگرد  »مختارنامه«،  در 
همکاری  میرباقری  داوود  با  علی)ع(«  »امــام  در سریال 
کرده بود، در سریال »سلمان فارسی« نقش آفرینی خواهد 

کرد.
* شورای پروانه نمایش آثار غیرسینمایی، برای »پیرمردها 
نویسندگی  و  کارگردانی  کنندگی،  تهیه  به  میرند«  نمی 

سلمان عباسی پروانه نمایش صادر کرد.

 کافه سینما    تازه های سینما  میز مصاحبه  

ضیغمی- این روزها مخاطبان تلویزیون به خصوص مجموعه های نمایشی به علت تعدد آثار ایرانی و خارجی دایره انتخاب وسیعی 
دارند به طوری که اگر با یک فیلم یا یک سریال ارتباط برقرار نکنند، شبکه دیگری را انتخاب می کنند. در عین حال بینندگان تا حد 
زیادی توقع شان در دو وجه افزایش یافته؛ وجه اول این است که مخاطبان سیما دیگر هر سریال و فیلمی را به خاطر کمبود برنامه 
های تلویزیونی نگاه نمی کنند و وجه دوم آن است که چون چند سالی است تلویزیون سریال ها و مجموعه های منظم و شبانه را پخش 
می کند، مخاطبان خیلی خودشان را معطل و درگیر سریال های هفتگی نمی کنند، بنابراین باید گفت اگر بینندگان برای هر قسمت 
سریال هفت روز انتظار می کشند، آن مجموعه تا حدی کارش را درست انجام داده و برای مخاطب جذابیت ایجاد کرده است. موجی 
از سریال های جدید برای روزهای باقی مانده از پاییز و زمستان 9۸ در شبکه های مختلف سیما در راه است.  برخی کارگردان ها و 
تهیه کننده ها در حال تولید آثار خود برای ایام نوروز و ماه رمضان سال آینده هستند. نکته قابل توجه، حضور برخی ستاره های عرصه 
بازیگری در سریال های جدید است. در مطلب پیش روی تان چند سریال جدید را معرفی می کنیم که احتمااًل دو سریال »وارش« و 

»از سرنوشت« به زودی روانه آنتن خواهند شد.

نگاهی به سریال های جدید تلویزیون 

ره ها در راه قاب جادویی  ستا

از سرنوشت
را  آن  ســوم  و  اول  فصل  که  شد  تولید  فصل  سه  و  قسمت   ۵۰ در  سرنوشت  از 
سیدمحمدرضا خردمندان کارگردانی کرد و علیرضا بذرافشان کارگردانی فصل 
دوم این سریال را برعهده داشت.این سریال داستان دو کودک را که در پرورشگاه 
زندگی می کنند به تصویر می کشد و قصه را تا دوران نوجوانی و جوانی آن ها و 
فراز و نشیب های زندگی شان ادامه می دهد.مجید واشقانی، دارا حیایی، کیسان 
نسب،  دهقان  حبیب  پاکدل،  حسین  بلوکات،  لیال  نادری،  فریبا  دیباج، 
سریال  بازیگران  عزیزپور  راستین  و  تفتی  کامران  طهماسبی،  مائده 

»از سرنوشت« هستند.

وارش
سریال »وارش« با نام قبلی »بهترین سال های زندگی ما« به کارگردانی احمد کاوری به زودی 
روانه آنتن شبکه سوم سیما می شود. این سریال به نویسندگی جابر قاسمعلی، یک درام 
پرفراز و نشیب تاریخی و عاشقانه است و اقتباسی از رمان مطرح »مهاجران« هاوارد فاست 
محسوب می شود.»وارش« در ۳۰ قسمت برای پخش از شبکه سوم سیما تولید می شود. 
داستان این مجموعه دهه ۳۰ را روایت می  کند و قصه ای پرفراز و نشیب را به تصویر می کشد 
که در ادامه به دهه حاضر می رسد. علیرضا کمالی، بهنام تشکر، علیرضا جاللی تبار، هدایت 
هاشمی، برزو ارجمند، امیررضا دالوری، داریوش کاردان، شهرام قائدی، رحیم نوروزی، 
رامین راستاد، مهدی امینی خواه، سهیال رضوی، حدیثه تهرانی، نیلوفر شهیدی، الهام 
طهموری، علی سلیمانی، فرخ نعمتی، کوروش سلیمانی، نسرین بابایی و افشین سنگ 
چاپ در این سریال بازی کرده اند.در خالصه داستان این سریال آمده است: یارمحمد برای 
فرار از گرسنگی و خشکسالی به شمال کشور می رود تا شغل 
ماهیگیری را پیشه کند. او که نمی داند ماهیگیری آن منطقه 

به  تــراب است  نام  به  فــردی  در سلطه 
دریا می زند و مقابل  او می ایستد. 
وارش بیوه جواد که سال ها تراب 
با  ــت،  اوسـ بــا  ازدواج  خیال  در 
او  به  یارمحمد دل  دیدن دالوری 

می بندد.

بوم و بانو
ساغر  متخصص،  فریبا  رایگان،  مسعود  همچون  بازیگرانی  بانو«  و  »بوم  سریال  در 
قناعت، بهنام تشکر و مهدی احمدی بازی می کنند. این سریال به کارگردانی سعید 

رشته  به  بهروز  اعظم  و  شریعتی  شعله  قلم  به  سلطانی، 
تحریر در آمده است و تهیه کنندگی آن را آرمان زرین 

کوب بر عهده دارد. سریال بوم و بانو عاشقانه ای در 
هزار توی تاریخ است و در ۳۵ قسمت برای پخش از 
آنتن شبکه دوم سیما تولید می شود. داستان سریال 

دومین  و  اول  پهلوی  دوره  روایتگر  بانو  و  بوم 
همکاری سعید سلطانی و آرمان زرین کوب 

در جایگاه کارگردان و تهیه کننده پس 
از سریال ستایش است.

شاه رگ
سریال »شاه رگ« در دهه ۶۰ می گذرد که نیما رئیسی، عباس غزالی، مهدی سلوکی، 
سیروس گرجستانی، آزاده زارعی، امید روحانی، شادی کرم رودی، افسانه کمالی، 

سریال عــطــا عــمــرانــی و  این  تصویربرداری  هستند.  آن  بازیگران  اخالقی  مژگان 
کنندگی  تهیه  و  اشکذری  جالل  سید  کارگردانی  به 
همچنان  شفیعی  محمدرضا 
ادامه دارد. »شاه رگ« حال 
روایت  را   ۶۰ دهه  هــوای  و 
لک  کریم  قلم  به  و  کند  می 
زاده به نگارش درآمده است 
و در ۳۰ قسمت برای پخش 
سیما  دوم  شبکه  از 

تولید می شود.

سینماهای عمیق و گلشن

 راهنمای اکران 

چشم و گوش بسته

فرزاد موتمنکارگردان

بازیگران

امین حیایی، بهرام افشاری، آناهیتا 
درگاهی، مسعود کرامتی، لیندا 

کیانی، پوریا پورسرخ، مانی حقیقی 
و محمدرضا صولتی.

خالصه 
قصه

مردی توسط یک زن تبهکار ُکشته 
می شود و دو غریبه به جرم قتل 
بازداشت می شوند. یکی صحنه 
قتل را ندیده چون نابیناست، آن 

یکی هم فقط صحنه را دیده چون 
ناشنواست! آن ها یک صبح تا 

غروب فرصت دارند از این مهلکه 
جان سالم به در ببرند.
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مرغ و قارچ خرد شده 200 گرم، آب لیمو یک قاشق 
غذاخوری، آرد، کره،خامه صبحانه، پیازچه خرد شده، فلفل دلمه 
ای 100گرم،  بکینگ پودر یک قاشق چای خوری، تخم مرغ 3 

عدد،  پنیر پیتزا، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان الزم.

تشخیص ایدز، 6 ماه پس از آلودگی
علوی- مبتالیان به ایدز می توانند با تشخیص و درمان به موقع زندگی 
عضو  و  عفونی  های  بیماری  متخصص  کنند.پزشک  تجربه  را  باکیفیتی 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اعالم این مطلب 
از تحت درمان بودن ۶۰ درصد از مبتالیان به ایدز در جهان خبر داد و 
گفت: ایدز بیماری است که بر اثر حمله ویروس به سلول های دفاعی بدن 
ایجاد و باعث نقص سیستم ایمنی بدن می شود و فرد را مستعد عفونت 
می کند.دکتر »محمدرضا تقوی« با بیان این که این بیماری در زمان ابتال 
این  توان  نمی  افراد  ظاهر  روی  از  کرد:  اعالم  ندارد،  عالمتی  نوع  هیچ 
بیماری را تشخیص داد و انجام آزمایش خون به منظور تشخیص قطعی 
ضروری است.وی زمان تشخیص برای فرد آلوده به ایدز را ۶ ماه پس از 
آلودگی به ویروس آن اعالم و اظهار کرد: تماس های جنسی محافظت 
نشده، تزریق با استفاده از سرنگ مشترک و استفاده مشترک از وسایل 

تیز و برنده از راه های انتقال این بیماری به شمار می رود.

مافین مرغ و پیازچه
طرز تهیه  مرغ را با کره، نمک و زردچوبه تفت می دهیم. قارچ و آب لیمو 
را اضافه می کنیم و تفت می دهیم تا آب قارچ کشیده شود. آرد، بکینگ 
پودر، فلفل و زردچوبه را سه بار الک و زرده و سفیده تخم مرغ ها را جدا می 
کنیم.سفیده را با دور تند هم می زنیم. زرده را کمی هم می زنیم و به آن 
کره ذوب شده، پنیر پیتزا و خامه اضافه می کنیم. پیازچه خرد شده، فلفل 
دلمه ای، مرغ و قارچ را اضافه و مخلوط می کنیم. سفیده را اضافه می کنیم. 
مخلوط آرد را می افزاییم و هم می زنیم. قالب مافین را با کره ذوب شده 
چرب می کنیم و مواد را داخلش می ریزیم و در فر گرم شده با دمای 18۰ 

درجه 3۰ دقیقه می گذاریم تا بپزد. 

تربیت پدرانه
پدر و مادر سهم مساوی در تربیت کودک دارند و هر  گروه اجتماعی- 
کنار  در  پدران  بودن  بگذارند.  او  تربیت  بر  را  خود  تاثیر  توانند  می  یک 
ها  آن  برای  مناسبی  رفتاری  الگوی  تواند  می  پسران  ویژه  به  کودکان 
مردانه  های  خصلت  داشتن  برای  هایی  تمرین  توانند  می  پدران  باشد. 
به آن ها بدهند، حرف های مردانه بزنند و با هم بازی و طعم شکست و 
پیروزی را تجربه کنند.این موقعیت ها به کودک و پدر این فرصت را می 
دهد تا در دوران نوجوانی با هم رفیق باشند و به جای تأسی گرفتن از 
کودک  به  باید  بگیرد.  مشورت  و  کند  الگوبرداری  خود  پدر  از  دوستان، 
برخی  داشتن  خاطر  به  و  داد  را  احساساتش  دربــاره  زدن  حرف  اجازه 

احساسات او را سرزنش نکرد.

 آشپزی   سالمت نامه 

  7 سال اول 

علوی

درد  ندارد.  تمامی  شان  رنج  و  درد  انگار   
از  پولی  بی  درد  و  سو  یک  از  جسمانی 
دوانــده  ریشه  شــان  جــان  در  دیگر  ســوی 
است. یکی زن سرپرست خانوار و دستش 
است  فرتوت  و  پیر  پدری  دیگری  و  خالی 
کنار  را  خودش  ناتوانی  و  بیماری  رنج  که 
اش  جگرگوشه  درمــان  دنبال  و  گذاشته 

است.
اش  بیماری  دادن  تشخیص  دیر  از  یکی 
می گوید و دیگری از نداشتن پول درمان.

تحرک  تازه،  سبزیجات  و  ها  میوه  مصرف 
خانگی  غذاهای  مصرف  منظم،  ورزش  و 
سالم  هـــای  نــوشــیــدنــی  و  شـــده  پخته  و 
مسئوالن  گفته  به  که  هستند  کلی  موارد 
تواند  مــی  هــا  آن  رعــایــت  کارشناسان  و 
قابل  حــد  ــا  ت را  ســرطــان  بـــروز  احــتــمــال 

توجهی کاهش دهد.
کشور  تبع  بــه  هــم  شمالی  خــراســان  در 
دستگاه  هـــای  ــان  ــرط س شــیــوع  ــزان  ــی م
از  متاسفانه  و  دارد  قرار  صدر  در  گوارش 
گوی  مردان  در  معده  سرطان  ها  آن  بین 
سن،  ــش  ــزای اف اســـت.  ربـــوده  را  سبقت 
نامناسب  تغذیه  زندگی،  نادرست  الگوی 
و آلودگی های محیطی و شغلی همگی در 

بروز این بیماری نقش دارند.

I استان های پیش رو
رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی 
 82۶ شده  ثبت  آمار  از  شمالی  خراسان 
دستگاه  ــای  ه ســرطــان  بــه  مبتال  بیمار 
و  دهــد  می  خبر  انجمن  ایــن  در  ــوارش  گ
به  مربوط  را  انجمن  ایــن  آمــار  بیشترین 
دستگاه  های  سرطان  به  مبتال  بیماران 

گوارش می داند. 
بهداشت  وزیر  معاون  از  نقل  به  »حریری« 
در  رو  پیش  های  استان  کند:  اظهارمی 

اردبیل،  شامل  گوارش  دستگاه  سرطان 
زنــجــان، خــراســان شــمــالــی و رضـــوی، 
غربی  و  شــرقــی  ــان  ــج ــای آذرب و  گلستان 
هستند. به گفته وی، در این استان ها که 
دارای رتبه باالی شیوع هستند، بروز برابر 
هر  در  معده  سرطان  مورد   3۰ از  بیش  یا 

1۰۰ هزار نفر است.
ابتال  ــار  آم که  ایــن  از  تاسف  ابــراز  با  وی 
استان  در  معده  و  مری  های  سرطان  به 
حــدود  کند:  مــی  خاطرنشان  بــاالســت، 
2۶1 بیمار مبتال به سرطان معده شامل 
درمـــان  حـــال  در  ــان  ــت اس در  مـــرد  و  زن 
 21۶ همچنین  افزاید:  می  وی  هستند. 
مورد ابتال به سرطان مری در این انجمن 
باز  پرونده   1۶7 و  است  رسیده  ثبت  به 

برای درمان وجود دارد.
پاراکلینیکی  و  دارویــی  مختلف  خدمات 
بیماران مبتال به انواع سرطان به خصوص 
دستگاه گوارش هزینه های باالیی را برای 
از  از آن ها  تعداد زیادی  بیماران دارد که 
کمرشکن  های  هزینه  این  پرداخت  عهده 
از  جــوان  خانمی  که  چنان  آیند.  نمی  بر 
گوید  می  سرطان  این  به  مادرش  ابتالی 
که  اســت  مــاه  چندین  کند:  اظهارمی  و 
متوجه ابتالی مادرم به این سرطان شده 
تنهایی  به  که  او  از  نگهداری  بــرای  و  ام 
سرکار  دیگر  شدم  ناچار  کند  می  زندگی 
نروم. وی که تمایلی به ذکر نامش ندارد، 
به  آزمایش  انجام 2  برای  ادامه می دهد: 
میلیون  یک  حدود  یکی  که  رفتیم  مشهد 
هزار   ۶۰۰ دیگری  و  تومان  هزار   4۰۰ و 
هزینه  آن  بر  عالوه  داشــت،  هزینه  تومان 
های رفت و آمد و اقامت نیز مزید بر علت 
شده و انجمن حمایت از بیماران سرطانی 
دست ما را گرفته است و برای تامین بقیه 

هزینه درمان نمی دانم چه کار کنم؟
بــیــمــاری دیــگــر هــم اظــهــارمــی کــنــد: در 

کمیته  شدیم  مــی  بیمار  وقتی  گذشته 
امداد می گفت خودمان هزینه را پرداخت 
برای  اما  دهیم  ارائه  فاکتور  سپس  کنیم 
پرداخت  زیــادی  هزینه  که  آزمایش  چند 
نمی  قبول  فاکتور  دیگر  گفتند  کــردم، 

کنند.
از  حمایتی  خدمات  نبود  از  گالیه  با  وی 
هزینه  کند:  اظهارمی  سرطانی  بیماران 
های درمان بسیار باالست و دیگر از عهده 

آن بر نمی آیم.
معاون حمایت و سالمت اداره کل کمیته 
اطمینان  ــن  ای شمالی  خــراســان  امـــداد 
های  هزینه  همه  که  دهــد  می  را  خاطر 
درمان این بیماران را پرداخت می کند و 
بیمار   25۰ و  هزار  وجود  از  حال  عین  در 
تحت  خــاص  و  گیر  زمین  العالج،  صعب 
می  و  دهد  می  خبر  امداد  کمیته  پوشش 
زمین  بیمار   35۰ تعداد  ایــن  از  گوید: 
که  دارند  نیاز  نگهداری  به  و  هستند  گیر 
پرداخت  ها  آن  به  نگهداری  هزینه  کمک 
های  بیماری  ــزو  ج ســرطــان  و  ــود  ش مــی 
صعب العالج محسوب و دارو و لوازم مورد 
نیازش به صورت رایگان تامین می شود. 
داروخانه   2 دهد:  می  ادامــه  »خوجانی« 
علی)ع(  امــام  بیمارستان  و  احمر  هالل 
که  هستند  ــداد  ام کمیته  قـــرارداد  طــرف 
پس  قیمت  ــران  گ ــای  داروهـ درخــصــوص 
می  تحویل  را  دارو  درمان،  حوزه  تایید  از 
دهند و اسناد آن به صورت ماهانه به طور 
دربــاره  وی  شــود.  می  پرداخت  متمرکز 
کمیته  بیمار  مــددجــویــان  برخی  گالیه 
امداد خاطرنشان می کند: اعتبارات این 
که  شود  می  تامین  ماهانه  طور  به  حــوزه 
احتماال زمانی که بیمار مراجعه کرده این 
او  فاکتور  و  است  رسیده  اتمام  به  اعتبار 
باید در نوبت پرداخت باقی می ماند. وی 
اطمینان خاطرمی دهد: هزینه های دارو 

پوشش  تحت  سرطانی  بیماران  بستری  و 
کمیته امداد رایگان است. 

خاص  هــای  بیماری  مسئول  کارشناس 
ــن کــه 9۰ درصــد  ای بیان  بــا  اســتــان هــم 
پوشش  تحت  درمــانــی  شیمی  داروهـــای 
بیماران  کند:  اظهارمی  هستند،  بیمه 
را  مــانــده  باقی  درصــد   1۰ همان  فقط 
همان  پــرداخــت  کــه  کنند  مــی  پــرداخــت 
دشوار  ها  آن  از  بسیاری  برای  نیز  میزان 
دهد:  می  ــه  ادام فرشاد«  »مهری  اســت. 
وضعیت  کــه  بیماران  از  بسیاری  ــرای  ب
همان  پرداخت  ندارند  خوبی  معیشتی 
با  و  اســت  مشکل  بسیار  نیز  ــد  درص  1۰
امــام  بیمارستان  ــاری  ــددک م بــا  رایــزنــی 
دانشگاه  داروی  و  غذا  معاونت  و  علی)ع( 
می  پرداخت  ها  هزینه  این  پزشکی  علوم 
ــد: خــدمــات شیمی  افــزای ــود. وی مــی  ش
درمانی، پرتودرمانی، ویزیت و بستری در 
می  بیماران  و  است  رایگان  دولتی  مراکز 
توانند داروهای خود را از داروخانه هالل 
تامین  علی)ع(  امام  بیمارستان  و  احمر 
به  اوقات  بیان می کند: گاهی  کنند. وی 
تشخیص پزشک، داروهای خارجی تجویز 
می شود یا بیماران ناچار هستند خدمات 
خصوصی  مراکز  از  را  خود  پاراکلینیکی 
حمایتی  نهادهای  باید  که  کنند  دریافت 
را  ها  آن  دست  و  بیایند  بیماران  کمک  به 

بگیرند. 
در  ها  سرطان  شیوع  میزان  دربـــاره  وی 
ترین  شایع  اکنون  کند:  اظهارمی  استان 
پوست،  پستان،  اســتــان،  ــای  ه ســرطــان 
سرطان  بیشترین  که  است  مری  و  معده 
شایع در مردان، معده و شایع ترین در بین 
زنان، پستان است. وی بیان می کند: اگر 
سرطان پستان به موقع با انجام ماموگرافی 
زود  درمان  و  داده  تشخیص  خودآزمایی  و 

آغاز شود قابل درمان و کنترل است.   

 پیشروی سرطان های 
مواد الزمدستگاه گوارش 

درمان سردرد
علوی- در طب ایرانی بیش از 3۰ نوع سردرد وجود دارد که درمان 
هر یک با دیگری متفاوت است. یک پزشک طب سنتی یکی از انواع 
به  ســردرد  این  بروز  علت  گوید:  می  و  داند  می  گرم  ســردرد  را  آن 
شرایط هر فرد بستگی دارد و عبارت است از قرار گرفتن بیش از حد 
در برابر نور خورشید و گرمای زیاد به طوری که افرادی مانند نانواها 
که نزدیک آتش کار می کنند بیشتر به این سردرد مبتال می شوند. 
دکتر »سیمین جان نثار« ادامه می دهد: حرف زدن با صدای بلند، 
و زیاد ماندن در  عصبانی شدن، خوردن غذاهای دارای طبع گرم 
حمام باعث بروز این بیماری می شود. وی نشانه های این سردرد را 
خشکی چشم و بینی، وزوز گوش، حرارت و گرمی سر، بی خوابی و 
عطش به آب سرد می داند و برای درمان آن پیشنهاد می کند: بهتر 
است در زمان سردرد، سرکه استشمام و سر با سرکه و گالب شست 

و شو داده و اسفرزه با آب غوره خیسانده و روی سر ضماد شود.

 الو پزشک 



فاطمه معینی

توسعه  شــاهــراه  روستایی،  هــای  راه  از  نگهداری  و  ــداث  اح  
مسیر  از  جاجرم  روستای   5 که  هاست  مدت  اما  روستاهاست 
توسعه خارج شده اند و مسئوالن این شهرستان توجهی به آن 
ها ندارند زیرا هنوز مسیر دسترسی آن ها هموار نشده است و 

راه روستایی آن ها انتظار آسفالت را می کشد.
شور«  »کالته  و  شوقان  بخش  در  »جغدی«  و  »چپه«  روستاهای 
راه  »ایستگاه  روستای  و  سنخواست  بخش  رباط« در  »قراجه  و 
آن  بیم  و  دارند  خاکی  و  نامناسب  راه  مرکزی  بخش  در  آهن« 
خالی  را  ها  آن  و  بگیرد  را  روستاها  دامن  مهاجرت  که  رود  می 

از سکنه کند.
 اهالی این روستاها البته حرف هایی برای گفتن دارند؛ حرف 

هایی که گویا مسئوالن آن ها را نمی شنوند.
»رمضانی« از اهالی روستای »جغدی« بخش شوقان یکی از 
آن هاست، او می گوید: برای رفتن به شهر باید یک کیلومتر 
و  ها  تاکسی  چــون  برسیم  اصلی  ــاده  ج به  تا  برویم  پیاده 
مسافربرهای شخصی به علت خاکی بودن راه به روستا نمی 

آیند.
بازدید  برای  بارها  شهرستان  این  دهد: مسئوالن  می  ادامه  او   
آمده اند و هر بار وعده ای داده اند اما همچنان راه روستا خاکی 

و وعده ها هیچ گاه اجرایی نشده است.
وی اضافه می کند: این مسیر خاکی تاکنون دو بار بر اثر سیالب 

تخریب و همچنان رها شده است.
خاکی  علت  به  باری  و  شخصی  خودروهای  کند:  می  ابراز  وی 
به  توجه  با  و  کنند  می  دریــافــت  بیشتری  کرایه  مسیر  بــودن 

آموزان  دانش  دبیرستان  و  راهنمایی  مقاطع  در  مدرسه  نبودن 
راه  بودن  که خاکی  روند  می  اطــراف  شهرهای  به  سرویس  با 
تحصیل  از  جاماندن  و  سرویس  نیامدن  جمله  از  را  مشکالتی 

برای شان ایجاد کرده است. 
»مقدسی« یکی از اهالی روستای »چپه« بخش شوقان هم می 
گوید: یک کیلومتر از راه این روستا خاکی است که برای رفت و 
آمد با مشکالت زیادی از جمله خرابی خودرو مواجه می شویم 
و در حالی که مسئوالن بازدیدهایی داشتند و قول هایی دادند 

اما هنوز اجرایی نشده است.
مدرسه  بــودن  گلی  و  خشتی  دلیل  به  کند:  می  تصریح  وی 
به  آموزان  دانش  آمد  و  برای رفت  هایی  سرویس  چپه  روستای 
مدارس شهرهای اطراف در نظر گرفته شده اما به دلیل خاکی 

بودن مسیر در برخی از روزها به روستا نمی آیند.
دست  در  جاده  گوید:  می  شور«  »کالته  روستای  اهالی  یکی از 
خاکی  همچنان  سنخواست  بخش  شور  کالته  روستای  احداث 
است و هنوز پیشرفتی ندارد و در سیل اخیر مسدود شد البته 

خرابی هایی هم داشت.
و  راه  اداره  رئیس  جانشین  پناه«  »حــق  خصوص  همین  در 
شهرسازی شهرستان جاجرم می گوید: در بخش شوقان دو راه 
روستایی جغدی و چپه هر کدام به طول یک کیلومتر و در بخش 
طول  به  رباط  قراجه  و  شور  کالته  روستایی  راه  دو  سنخواست 
۱۲ کیلومتر و در بخش مرکزی نیز روستای ایستگاه راه آهن به 

طول یک کیلومتر خاکی و نیازمند آسفالت هستند.
شدن  آسفالت  برای  روستایی  های  راه  که  این  به  اشاره  با  وی 
نیازمند اعتبار هستند، می افزاید: اولویت با پروژه های در حال 
انجام و ناتمام است که در روستای قراجه رباط در حال نصب  

ابنیه فنی هستند و زیرسازی ها در حد تردد انجام شده است 
درخصوص  دارند.  اعتبار  به  نیاز  آسفالت  برای  ها  پروژه  بقیه  و 
هنوز  اما  شده  برآورد  اعتبارات  آهن  راه  ایستگاه  روستایی  راه 

تخصیص پیدا نکرده است.

راه 5 روستای جاجرم در انتظار آسفالت 

برای رفتن به 
شهر باید یک 

کیلومتر پیاده 
برویم تا به 
جاده اصلی 

برسیم چون 
تاکسی ها و 

مسافربرهای 
شخصی به 
علت خاکی 

بودن راه 
به روستا 

نمی آیند

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

برخورد دو خاور در محور امیرآباد به جاجرم
به گفته سرهنگ اسماعیلیان فرمانده  با هم برخورد کردند.  امیرآباد به جاجرم  دو خاور در محور  معینی- 
نیروی انتظامی شهرستان جاجرم، دو خاور در محور امیرآباد به جاجرم با هم برخورد کردند که خوشبختانه 

هیچ خسارت و مصدومی نداشت.
وی افزود: علت این برخورد توقف خاور اول در مسیر به دلیل نقص فنی و نصب نکردن عالیم هشدار دهنده 
گزارش  دارد.به  پارکینگ  نبود  و  کم  عرض  جمله  از  مشکالتی  محور  این  آن،  بر  عالوه  بود،  معین  فاصله  در 
در  داده که  رخ  محور  این  در  جاده  خرابی  و  کم  عرض  علت  به  هم  دیگری  حوادث  این  از  پیش  ما،  خبرنگار 

روزنامه خراسان شمالی به چاپ رسیده است.

میخ کوبی مسیر راز- شیرین دره

نجاهی- روز گذشته میخ کوبی مسیر راز- شیرین دره که احداث آن از مطالبات چند ساله اهالی شهر راز 
است، انجام شد.»حاتمی« عضو شورای شهر راز در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: میخ کوبی این مسیر در 
حال انجام است و آن طور که شنیده ایم اعتباری برای آغاز پروژه راه ارتباطی راز- شیرین دره در نظر گرفته 

شده است و تسطیح و زیر سازی آن شروع می شود.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

میم پرور- فاروج

شد.  ا برگزار  فاروج  در  اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  های  مهارت  آموزش  و  توانمندسازی  کارگاه 
»خلیل ذوقی« سرپرست اداره آموزش و پرورش فاروج هدف از برگزاری این کارگاه را ظرفیت سازی برای 

مداخله سریع، به موقع و مؤثر در فوریت های اجتماعی دانش آموزان ذکر کرد.

یکی از شهروندان فاروجی، یک بهله دلیجه بالغ زخمی را به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان  ا
تحویل داد. »عبدالرحمن زحمتی«، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فاروج با اعالم این خبر به خبرنگار 
ما اظهارکرد: این پرنده پس از تحویل بالفاصله برای تیمار و نگهداری به پارک حیات وحش پردیسان باباامان 

بجنورد منتقل شد.

۷ شهرستان ها          سه شنبه  ۱۲ آذر ۱۳9۸     ۶ ربیع الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۵۱
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  هشت بهشت 

حمام استاد
میم پرور- شهرستان فاروج به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، دارای جاذبه های گردشگری و آثار 
تاریخی زیادی است. یکی از این اماکن گردشگری »حمام تاریخی استاد« است که در روستای استاد 
از  از توابع بخش مرکزی فاروج در فاصله ۲4 کیلومتری  این شهرستان قرار دارد. روستای »استاد« 
مرکز شهر قرار گرفته و گوشه ای از تاریخ ایران زمین را در خود جا داده است که قدمت آن به دوران 
اشکانیان می رسد. »حمام تاریخی استاد« با شماره ۲۲۲03 در ۲6 اسفند سال 86 در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسید. این حمام قدیمی به استناد شواهد موجود نمونه ای از حمام های دوره صفویه و 
زیر زمینی و سقف آن گنبدی شکل است و در وسط آن روزنه ای برای ورود نور وجود دارد. با توجه به 
پالن هشت ضلعی، نوع معماری و مصالح  به کار رفته در بنا مانند سنگ و ساروج از استقامت زیادی 
برخوردار است. این حمام از یک راهروی ورودی، یک سربینه با پالن هشت ضلعی، گرمخانه و مخازن 

آب تشکیل شده است.

میم پرور- از زمان اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی تاکنون  
5۲۲ طرح در فاروج اجرا شده است.

شهرستان  این  اشتغال  کمیته  در  مطلب  این  بیان  با  فاروج  فرماندار 
تومان  میلیون   680 و  میلیارد  ها30  طرح  این  ریالی  ارزش  افــزود: 
و  شهروندان  به  درصد   4 تسهیالت  و  خوب  بسیار  شرایط  با  که  است 
با  تیتکانلو«  صادق  »مسعود  گفته  به  است.  شده  پرداخت  روستاییان 
اجرای این طرح ها، 650 شغل در شهرستان فاروج  ایجاد شده است. 
وی به بیان اهداف سیاست گذاری طرح هفت گام اشتغال که توسط 
دفتر امور روستایی استانداری به شهرستان ها ابالغ شده، پرداخت و 

افزود: در این طرح منابع تسهیالتی شهرستان در بخش های مختلف 
احصا و ابالغ شده است. وی اظهار کرد: برای سرمایه گذاری در حوزه 
برق که بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه در این بخش  انجام می 
شود نیروگاه های 5 کیلو واتی ایجاد و از حمایت دولت در این حوزه 

بهره مند شد. 
های  نامه  تفاهم  تسهیالت  منابع  از  دیگر  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
سفر رئیس جمهور با پست بانک در زمینه هر دهیار یک پروژه است که 
دهیاران شهرستان طرح های خود را در بخش های مختلف آماده می 

کنند و به محض پرداخت منابع عملیاتی می شود. 

فرماندار فاروج گفت: مشکالت سرمایه گذاران در حوزه های سرمایه 
گذاری و چگونگی پرداخت تسهیالت توسط بانک های عامل بررسی 

و پیگیری می شود.

۵۲۲ طرح اشتغال روستایی در فاروج

به گزارش خبرنگار ما از اسفراین، روز گذشته مدیران 
کمیته امداد اسفراین و بام و صفی آباد تغییر کردند و 
امداد خراسان  از سوی مدیرکل کمیته  طی حکمی 

و  بام  و  اسفراین  امداد  کمیته  جدید  رؤسای  شمالی 
صفی آباد منصوب شدند. آن طور که گفته شده است: 
»محمد پسندیده« به  عنوان رئیس جدید کمیته امداد 

نوروزی«  »محمد  و  شد  »منادی«  جایگزین  اسفراین 
جای خود را به عنوان رئیس کمیته امداد بام و صفی 

آباد به »مصطفی مقصودی« داد.

 تغییر ۲ مدیر در اسفراین
 و بام و صفی آباد



ائتالف های منطقه ای می تواند ضامن امنیت پایدار در 
منطقه باشد

عالی  ــورای  ش دبیر  شمخانی  علی  دریــابــان  مهر:   

خارجه  وزیر  علوی  بن  یوسف  دیدار  در  ملی  امنیت 
بدون  می تواند  منطقه ای  ائتالف های  گفت:  عمان 

حضور و دخالت بیگانگان ضامن امنیت پایدار در منطقه باشد.

 »گروسی« به ایران سفر می کند

آژانس  جدید  کل  مدیر  گروسی«،  »رافائل  ــارس:  ف  

بین المللی انرژی اتمی با بیان این که برنامه هسته ای 
اوست،  متبوع  سازمان  اولویت های  از  یکی  ــران  ای
اظهارکرد: قصد دارد در آینده نزدیک به ایران سفر کند. گروسی که 
جمع  در  وین  در  آژانــس  حکام  شــورای  فوق العاده  نشست  از  پس 
برنامه  قبال  در  او  رویکرد  گفت:  می کرد،  صحبت  خبرنگاران 

هسته ای همه کشورها از جمله ایران، »قاطع و منصفانه« است.

»ترامپ« در جلسه استماع استیضاح شرکت نمی کند

 فارس: پایگاه خبری پالتیکو گزارش داد: کاخ سفید 

به اطالع مجلس نمایندگان آمریکا رسانده است که 
این کشور در جلسه کمیته اطالعات  رئیس جمهور 
مجلس درباره استیضاح شرکت نخواهد کرد. در این گزارش آمده 
»دونالد  که  است  موضوع  این  دهنده  نشان  تصمیم  این  اســت: 
و  دولت  در  خود  متحدان  توصیه  به  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ« 
هم حزبی هایش در مجلس نمایندگان آمریکا گوش کرده است و 
نمی خواهد با حضور در جلسه استماع کمیته مجلس در این باره 
به روند استیضاح اعتبار دهد زیرا آن ها این فرایند را غیرقانونی و 

نامشروع می دانند.

از گوشه و کنار 

رصد روزانه 44 قلم کاالی تولیدی
روزانه  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  فارس:   

44 قلم کاالی تولیدی کشور را در کنار قیمت 100 
کنیم.  می  رصد  بازار  در  مردم  مصرفی  کاالی  قلم 
رحمانی اظهار کرد: از 44 قلم کاالی تولیدی مشخص شد که جز 
مواجه  تولید  رشد  با  اقالم  برخی  در  آلومینیوم(  و  )خودرو  قلم  دو 

بودیم.

افزایش ۱۵ درصدی قربانیان حوادث رانندگی در 
مهر ۹۸

و  هــزار  امسال  مهر  در  قانونی،  پزشکی  سازمان  اعــالم  طبق  مهر: 

۶۷0 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. این رقم 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15.4 درصد افزایش یافته است.

هشدار درباره فرار 6 هزار داعشی از زندان »الناصریه« 
عراق

درباره  عراق  عربی  عشائر  شورای  دبیرکل  البیاتی«،  »ثائر  فارس: 

فرار ۶ هزار داعشی از زندان مرکزی »الناصریه« در سایه تشدید 
ناآرامی های استان »ذی قار« هشدار داد.

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

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

لزوم  بر  تاکید  با  خارجه  کشورمان  امور  وزیر 
یمن  در  ــژه  وی به  منطقه  در  تنش ها  کاهش 
افزود: جمهوری اسالمی ایران از هر حرکت و 
کاهش  راستای  در  نیت  حسن  با  که  ابتکاری 
تنش ها در منطقه انجام شود، استقبال و به آن 

کمک خواهد کرد. 
به گزارش ایرنا، »محمد جواد ظریف« دوشنبه 
امور خارجه  در دیدار »یوسف بن علوی« وزیر 
به نقش خوب و سازنده کشور  با اشاره  عمان 
همسایه مان عمان، روابط دو کشور را جامع و 
بسیار خوب توصیف و از گسترش و تعمیق هر 
چه بیشتر این روابط در همه زمینه ها استقبال 

کرد. 
برای  ایران  اراده  دیپلماسی،  دستگاه  رئیس 
جدی  را  منطقه  کشورهای  همه  با  وگو  گفت 
همین  در  هرمز  صلح  پویش  افــزود:  و  خواند 
امور  وزیــر  علوی  بن  یوسف  شد.  ارائــه  راستا 
خارجه عمان نیز در این دیدار شرایط منطقه 
ای را نیازمند گفت وگو و تفاهم هر چه بیشتر 
یک  برگزاری  زمینه  این  در  افــزود:  و  دانست 

همه  حــضــور  بــا  فــراگــیــر  و  جــامــع  کنفرانس 
کشورهای ذی نفع می تواند مفید باشد. 

IIIکودکانIبهI،ایرانIتهدیدIجایIبهIاروپا
پروانهIایIداروIبرساند

خارجه  امــور  وزیــر  مهر،  گــزارش  به  همچنین 
ــا  ــت مــجــازی نــوشــت: اروپ ــادداش ــران در ی ایـ
پروانه ای  کودکان  به  ــران،  ای تهدید  جای  به 

حساب  در  ظریف،  محمدجواد  برساند.  دارو 
کاربری خود در توئیتر نوشت: اتحادیه اروپا و 
سه کشور اروپایی )فرانسه، انگلیس و آلمان( 
و سوئد به عنوان سهامدار آینده اینستکس به 
یا وعده های کاغذی  جای تهدیدات متکبرانه 
خیلی  اقــدام  یک  با  را  کار  ابتدا  باید  توخالی 

ساده شروع کنند.

در دیدار وزیر امور خارجه عمان؛

ظریف: از هر ابتکاری برای کاهش 
تنش در منطقه استقبال می کنیم

مشاوره برای رنگ لباس

گفته می شود تعدادی از کاندیداهای احتمالی طبق مشورتی که با مشاوران خود کرده اند قرار بود روز 
آخر به فرمانداری حوزه انتخابیه موردنظر مراجعه کنند اما اتفاقی که برای چندین نامزد به دلیل کسر 
مدارک رخ داد سبب شد برخی تصمیم  خود را عوض کنند و روزهای قبل از 1۶ آذر را برای ثبت نام در 

نظر بگیرند.
شنیده شده برخی از این کاندیداها برای آن که بیشتر توجه مردم را هنگام ثبت نام جلب کنند ساعت ها با 

مشاورانی در تهران گفت وگو کرده اند و حتی برای رنگ لباس و پوشش خود از آن ها مشورت گرفته اند!

آبالغ، حادثه و ایمیدرو 

میان،  این  در  شد.  اندوه  سبب  گذشته  روز  اسفراین  آلبالغ  معدن  در  امسال  طی  نفر  چهارمین  فوت  خبر 
برخی نوشتند چرا مسئوالن استان اجازه می دهند این افراد جان خود را به خطر بیندازند و برای اندکی 

پول این گونه دچار حادثه و مرگ شوند؟
برای کسب  از استان های دیگر  بلکه  از اسفراین  نه تنها  افراد  آلبالغ داستان منحصربه فردی دارد. برخی 
مبلغی به این نقطه می آیند و ساعت ها به طور شبانه در دل کوه تردد و خطرات بسیاری را تحمل می کنند.

منفی  واکنش  موضوع  این  به  اسفراین  گروه های  به خصوص  مختلف  گروه های  در  مجازی  فضای  کاربران 
نشان دادند.

انجام  درستی  اقدام  مسئوالن  تا  باشد  دیگر  نفر  چند  مرگ  شاهد  باید  معدن  این  نوشت:  کاربران  از  یکی 
بدهند؟!

منابع  ایمیدرو،  جمله  از  بسیاری  مسئوالن  امضای  که  تفاهم نامه ای  طی  شد:  مشخص  پیگیری  از  پس 
اقدامات  پایان سرما  از  و قرار است پس  ایمیدرو واگذارشده  به  این معدن  طبیعی، صمت و... وجود دارد 

اساسی برای سروسامان دادن به آن انجام شود.

رفع مسئولیت

شنیده  شده برخی مدیران به  منظور حمایت از گزینه مورد نظرشان در انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
تعدادی از نیروهای اداری خود را از پستی که در آن فعالیت می کردند رفع مسئولیت کرده اند و به آن ها 

گفته اند برای حمایت از گزینه موردنظر تالش کنند.
برای  برانگیزی  شائبه  رفتار  است  داده  دستور  مدیران  به  استاندار  سیاسی  معاون  گذشته  روزهای  طی 
حمایت از کاندیدایی انجام ندهند و به نظر می رسد به همین منظور این مدیران برای فرار از عواقب این 
کاندیداهایی  توجه  جلب  برای  تالش  حال  در  مستقیم  غیر  طور  به  و  گرفته اند  تصمیمی  چنین  هشدار، 

هستند که احتمال رأی آوردن آن ها باالست.

با من به فرمانداری می آیید؟!

شنیده شده است طی چند شب گذشته بعضی از کاندیداهای احتمالی ضمن تماس با برخی افراد تقریبًا 
نام آشنای شهر به منظور همراه کردن آن ها  برای حضور در فرمانداری حوزه انتخابیه خود تالش کرده اند. 
از کاندیداهای  نیز  به شرط همراهی قول هایی  افراد  و برخی  نیز گرم شده است  بازار وعده ها  دراین بین، 

احتمالی گرفتند.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

اخبار 

گوناگون 

متقاضیان حمایت معیشتی که کد رهگیری دریافت نکردند چه کار کنند؟

رهگیری  کد  که  متقاضیانی  گفت:  معیشتی  حمایت  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی   
یارانه خود، ثبت  با مراجعه به سایت و وارد کردن کد ملی و شماره حساب  دریافت نکردند 

درخواست کنند.
به گزارش مهر، حسین میرزایی در گفت و گوی زنده تلویزیونی درباره علت ارسال نکردن کد 
رهگیری برای برخی متقاضیان اظهارکرد: تاکنون 4 میلیون پیامک برای متقاضیان ارسال 

شده است اما بنا به دالیل مختلف برخی متقاضیان هنوز پیامکی دریافت نکرده اند.
 سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی افزود: در برخی موارد حتی تا 5 مرتبه ارسال مجدد 
پیامک داشتیم اما بعد از تماس متوجه شدیم تلفن همراه فرد خاموش است، حال برای رفع دغدغه مردم 
کد  حاوی  پیامک  ولی  کردند  ثبت   *۶۳۶۹# سامانه  در  را  خود  درخواست  که  افرادی  شنبه  سه  صبح  از 
رهگیری را دریافت نکردند می توانند با وارد کردن کد ملی و شماره حسابی که در سازمان هدفمندی یارانه 
ها ثبت شده است و به این حساب یارانه واریز می شود، در سایت hemayat.mcls.gov.ir درخواست خود 

را ثبت کنند.

7۹ نفر از عوامل موثر در اغتشاشات اخیر خوزستان دستگیر شدند

 مدیر کل ضد تروریست وزارت اطالعات اعالم کرد: با اقدامات شبانه روزی سربازان گمنام 
و  عمومی  مراکز  به  حمله  اصلی  عناصر  از  نفر   ۷۹ خوزستان،  استان  در  )عج(  زمان  امام 
اغتشاشات  از  بعد  و  حین  در  و  شناسایی  مردم  و  انتظامی  و  نظامی  های  پایگاه  خصوصی، 
جمله  از  اسلحه  انــواع  قبضه   1۳ افــراد  این  از  افــزود:  وی  مهر،  گــزارش  به  شدند.  دستگیر 
کالشنیکف و کلت کمری، لباس نظامی، پالک جعلی خودرو و تابلوی ایست و بازرسی کشف 
و ضبط شد. سه تیم تروریستی که با حمایت یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس آموزش های ویژه دیده بودند 
و نقش مهمی در حمله به مراکز دولتی و شلیک به حافظان امنیت و مردم داشتند، دستگیر شدند که یکی از 

اتباع این کشور نیز جزو دستگیرشدگان است.
یا نقش موثری در  برنامه ریزی  تروریستی که  تیم  بیان کرد: چندین  تروریست وزارت اطالعات  مدیر کل ضد 
خرابکاری و حمله به مراکز حساس و مردم داشتند، شناسایی و دستگیر شدند که در آینده ای نزدیک به سمع 

و نظر مردم بصیر کشور خواهد رسید.

آغاز دوباره ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن از فردا

 ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن که به حالت تعلیق درآمده بود با اتصال اینترنت مجددًا از 
یزد،  از متقاضیان پنج استان همدان،  نام نویسی  این مرحله  آغاز می شود که در  چهارشنبه 

چهارمحال وبختیاری، خوزستان و کرمانشاه انجام خواهد شد. 
 tem.mrud.ir به گزارش ایسنا، متقاضیان طرح اقدام ملی می توانند جهت ثبت نام به نشانی
مراجعه کنند. ثبت نام در طرح مسکن ملی در استان تهران نیز بر اساس اعالم وزیر راه و  

شهرسازی اواخر آذر خواهد بود.

جهانگیری: نفت را به روش های دیگر می فروشیم  

 معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها به رغم حداکثر فشار روانی و اقتصادی نتوانستند 
می فروشیم.  دیگر  روش هــای  به  را  نفت  ما  و  برسانند  صفر  به  را  ایــران  خام  نفت  صــادرات 
اظهارکرد:  صادرات  ملی  سالروز  سومین   و  بیست  آیین  در  دوشنبه  جهانگیری«   »اسحاق 
آمریکایی ها فشار حداکثری خود را بر زندگی مردم ایران متمرکز کرده اند، شرایط کنونی 

جزو سخت ترین شرایط پس از انقالب اسالمی است.

عراقچی: برجام یک توافق برد برد بین المللی بود

 »عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که به ژاپن سفر 
کرده است، گفت: برجام یک توافق سیاسی برد - برد بود که از طریق یک توافق سازنده بین 
»اقدامات  اختصاصی  پنل  در  دوشنبه  عراقچی  ایرنا،  گــزارش  به  آمــد.  دست  به  المللی 
قدرت های کلیدی در خاورمیانه و تاثیر آن ها بر امنیت بین المللی« در توکیو افزود: برجام 

تنها یک توافق بین ایران و آمریکا نیست بلکه یک توافق بین المللی است.

عامالن آزار یک کودک در فردیس بازداشت شدند

از  با خبرگزاری میزان   حسن جهانشاهلو، دادستان عمومی و انقالب فردیس در گفت وگو 
بازداشت عامالن آزار یک کودک خبر داد و گفت: این افراد بامداد دوشنبه دستگیر شدند. 

افکار  شدن  متاثر  و  کودک  یک  آزار  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  ویدئویی  انتشار  پی  در 
ورود  از  البرز  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  شاکرمی،  رضا  حاجی  عمومی، 
العموم خبر داده و گفته بود: دستورات قضایی الزم در این خصوص صادر شده  مدعی 

است و موضوع در دست بررسی قرار دارد.

سهم »صفر« فوتبال ایران از جوایز بهترین های آسیا

 مراسم انتخاب بهترین های سال ۲01۹ فوتبال آسیا به میزبانی کشور هنگ کنگ برگزار 
شد و ایران در هیچ بخشی نتوانست عنوان بهترین را از آن خود کند. به گزارش مهر، مهم 
ترین جایزه این مراسم را شاید بتوان انتخاب بهترین بازیکن مرد دانست. در این بخش سه 
کاندیدا یعنی علیرضا بیرانوند )ایران(، تومواکی ماکینو )ژاپن( و اکرم عفیف )قطر( حضور 

داشتند. 
برای اهدای این جام، شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و اینفانتینو رئیس فیفا به طور مجدد روی 
صحنه آمدند. در این بخش اکرم عفیف به این عنوان رسید و علیرضا بیرانوند ناکام ماند. عفیف در این مراسم 

حضور نداشت و ژاوی هرناندز سرمربی باشگاه السد جایزه او را گرفت.

اختصاص 6 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹

 رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ خبر 
داد. محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان افزود: مجلس امسال 
برای این موضوع ۳ هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد و دولت از اختیاری که برای افزایش سقف مربوط به 
این کمک ها بود، استفاده کرد و اعتبار مربوط به آن را به 5 هزار میلیارد تومان افزایش داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 

افزود: تصمیم داریم برای سال ۹۹ نیز ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی حقوق در نظر بگیریم.

برای همه کسانی که در اتفاقات اخیر دچار خساراتی شده اند باید جبران خسارت صورت گیرد

 رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شنیدن درخواست و انتقاد مردم و همچنین برخورد عادالنه و قانونی با اشرار و مخالن 
باید جبران خسارت  اند  اتفاقات دچار خساراتی شده  این  برای همه کسانی که در  امنیت در جریان حوادث اخیر گفت: 
صورت گیرد و اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند. به گزارش خبرگزاری میزان، آیت ا... سیدابراهیم 
رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور تصریح 
ایجاد اجماع  اقناع نشدن افکار عمومی و  از جمله آن،  انتقاداتی وجود دارد که  و  کرد: درخصوص اجرای طرح اشکاالت 

نخبگان است. این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و درخواست را باید شنید. 
رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این حوادث تاکید کرد: از خسارت های جانی و مالی مردم نمی توان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی 
باید درخصوص این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئوالن به ویژه دولت این است که به منظور جبران خسارت ها فکر و اقدام کنند. 
همکاران ما این موضوع را دنبال کنند زیرا برای حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت 

قانون قرار دارند.

»پایتخت 6« کلید خورد

 »۶ »پایتخت  سریال  تصویربرداری  فارس: 

حضور  با  مقدم  سیروس  کــارگــردانــی  به 
شد.  آغـــاز  شیرگاه  در  اصــلــی  بــازیــگــران 
از  بعد  است  قرار  سریال  این  تولید  گروه 
تصویربرداری در شیرگاه و بخش هایی در 
اروپایی  کشورهای  از  یکی  راهــی  تهران 

شود.

شاخص بورس ۱۵۲4 واحد رشد 
کرد

دوشنبه  بورس  بازار  در  کل  شاخص  ایرنا: 

ــد داشــت کــه در  هــزار و 5۲4 واحــد رش
و  هــزار   ۳۲0 رقم  به  شاخص  این  نهایت 
معامالت  بــراســاس  رســیــد.  واحــد   1۹4
از چهار میلیارد و ۲۹ میلیون  دیروز بیش 
ارزش  به  بهادار  اوراق  و  تقدم  حق  سهم، 
۲1 هزار و ۸11 میلیارد ریال داد و ستد 

شد.

مسدود کردن بخشی از تسهیالت 
و سکوت بانک مرکزی 

ایسنا: مدت هاست برخی بانک ها برخالف 

ارائه  تسهیالت  از  بخشی  شرع،  و  مقررات 
شده به مشتری را مسدود می کنند و بانک 
و  است  کرده  سکوت  باره  این  در  مرکزی 

اقدام جدی نمی کند.

نرخ دالر افزایش یافت

ایرنا: نرخ دالر در صرافی های بانکی دوشنبه 

با رشد 150 تومانی نسبت به یک شنبه به 
رقم 1۲ هزار و 550 تومان افزایش یافت.

ژاپن برای رزمایش آمریکایی ها 
جزیره می خرد

ــره ای  ــزیـ جـ دارد  ــد  ــص ق ژاپــــن  فـــــارس: 

دالر  میلیون   14۶ ارزش  به  غیرمسکونی 
رزمایش  انجام  بــرای  و  کند  خریداری  را 

نظامی در اختیار ارتش آمریکا قرار دهد.

یک سیارک از کنار زمین گذشت

دوشنبه،  صبح  داد:  هــشــدار  ناسا  مهر: 

مایلی  میلیون   1.4 فاصله  از  سیارکی 
بوده  فوت   ۷5 آن  عرض  و  گذشته  زمین 

است.

امروز، آخرین فرصت ثبت نام در 
آزمون دکتری

سازمان  عالی  مشاور  توکلی  حسین  مهر: 

آذر   1۲ گفت:  کشور  ــوزش  آم و  سنجش 
نام  ثبت  بـــرای  فــرصــت  آخــریــن   1۳۹۸
نیمه   PhD تخصصی  دکترای  آزمــون  در 

متمرکز سال ۹۹ است.
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