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هوا گرم می شود 

صدای رو به خاموشی چلنگری

داغ کمبودها بر پوست »دباغ خانه« ای ها
زخم پیشانی شهر درمان نشد

فرار داماد از عروس
 در یک اقدام عجیب در حین برگزاری مراسم عقد یک زوج، داماد از پای سفره پا به فرار 

گذاشت. زمانی که مراسم سنتی عقد عروس و داماد در حال انجام بود ...

 آلبالغ پنجمین قربانی را هم گرفت
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تا  فروشگاه  یــک  از  میوه  قیمت  شیری-تفاوت 
بــازار  ایــن  در  مــردم  مشترک  درد  دیگر  فروشگاه 
است. وضعیت بازار میوه به گونه ای است که قیمت 
تفاوت  تومان  هزار   4 تا   2 مشخص  نوع  یک  در  ها 
دارد و حتی گاهی قیمت میوه در یک فروشگاه در 
صبح و شب هم متفاوت است.این گرانی ها اگرچه 
از گذشته بوده اما با توجه به نزدیک شدن به شب 
یلدا به دغدغه شهروندان تبدیل شده است.گزارش 
قیمت  که  است  این  از  حاکی  ما  خبرنگار  میدانی 
به  منطقه  محصول،  نوع  بر  عالوه  بجنورد  در  میوه 
ارزان  میوه  کسی  هر  و  است  متفاوت  نیز  منطقه 
با  میوه  و  کند  خرید  شهر  حواشی  از  باید  بخواهد 
است.  تر  گران  شهر  مرکز  های  خیابان  در  کیفیت 
تقاطع  نارنگی در حدفاصل  در حالی که یک کیلو 
هزار   4 تا   3 شهرداری،  چهارراه  تا  قربانی  شهید 

تا 4 هزار و 500 و سیب 3  انار 4  تومان،  و 500 
همان  است  تومان   500 و  هزار   4 تا   500 و  هزار 
 17 تا  شریعتی  چهارراه  حدفاصل  در  نارنگی  نوع 
شهریور 6 تا 8 هزار و 500، انار 6 هزار و 500 تا 
10 هزار و 500 و سیب 5 تا 6  هزار و 500  تومان 
دلیل  به  شهر  مرکز  فروشان  میوه  برخی  اســت.  
می  خود  به  را  اجــازه  این  ملک،  باالی  های  اجــاره 
دیگر  به  نسبت  باالتری  قیمت  با  را  میوه  که  دهند 

مناطق شهر عرضه کنند.
و  هزار   10 برچسب  که  را  انار  گرانی  دلیل  وقتی 
خیابان  در  ای  فروشنده  از  دارد،  تومانی    500
طالقانی غربی پرسیدم با خونسردی گفت: قیمت 
کمتری  قیمت  که  انارهایی  و  است  همین  جا  همه 
که  حالی  در  است  پایین  هم  شان  کیفیت  دارد، 
همان نوع انار در فروشگاه دیگری 8 هزار و 500 

تومان بود.او  به کیفیت دیگر میوه ها نیز اشاره کرد 
کیفیت  به  ها،  قیمت  تفاوت  دلیل  عمده  افــزود:  و 
نارنگی  مثال  عنوان  به  دارد؛  بستگی  میوه  نوع  و 
از  هم  ها  قیمت  تفاوت  و  دارد  مختلف  نوع   4 تا   3
کرد:  اظهار  است.وی  متفاوت  تومان  هزار   4 تا   2
میدان  در  باال  نرخ گذاری  ها،  این  تمام  بر  عــالوه 
است  میوه  گرانی  دالیل  دیگر  از  هم  تره  بار  و  میوه 
مصرف  دست  به  که  این  برای  میوه  که  این  ضمن 
نهایت  در  و  چرخد  می  دست  چند  برسد،  کننده 
با قیمت باالیی به دست مصرف کننده می رسد و 
از لحاظ کردن سود  در این میان  فروشنده به غیر 
قانونی اش هیچ نقش دیگری ندارد.هرچند به نظر 
می رسد فروشنده با توضیحات خود سعی در قانع 
تفاوت  دهد  می  نشان  شواهد  اما  دارد  من  کردن 
به  شهروندان  عمده  و  است  زیاد  بسیار  ها  قیمت 
گردند  می  کمتر  های  قیمت  با  فروشگاهی  دنبال 
چرا که برخی از آن ها با شنیدن قیمت ها از خرید 
منصرف می شوند.  وی اظهار کرد: به نظر می رسد 

می  دریــافــت  ــردم  م از  را  مکان  پــول  فروشندگان 
کنند در حالی که میوه همان میوه و کیفیت همان 
کیفیت است.وی خاطرنشان کرد: متأسفانه زمانی 
گران  دلیل  کنیم  می  اعتراض  فروشندگان  به  که 
و  کنند  می  ذکر  مغازه  باالی  اجــاره  را  ها  فروشی 
می گویند ما هم باید درآمد داشته باشیم تا بتوانیم 

اجاره پرداخت کنیم.
بار  تــره  و  میوه  اتحادیه  رئیس  نایب  ــاره  ب ایــن  در 
بجنورد گفت: هیچ فروشنده ای حق گران فروشی 
به بهانه اجاره مغازه یا محل کسب را ندارد.»رئوف 
 30 را  هــا  فــروشــی  میوه  ــرای  ب قانونی  ســود  نیا« 
براساس  فروشان  میوه  افــزود:  و  کرد  ذکر  درصــد 
درصد   30 با  را  میوه  هستند  مجاز  خرید،  فاکتور 
تفاوت  دلیل  بفروشند.وی  کننده  مصرف  به  سود 
داد:  ادامه  و  کرد  اعالم  آن   کیفیت  را  میوه  قیمت 
به تناسب قدرت خرید مشتریان خود  فروشندگان 
میوه های باکیفیت و کم کیفیت را عرضه می کنند 

که به مراتب میوه باکیفیت قیمت باالتری دارد.

IIقطارIایستگاهIبهIتردد
چرا برای تردد مسافران به ایستگاه های قطار نقاب 
و جاجرم از بجنورد یک سرویس رفت و برگشت در 
به  رفتن  دغدغه  قطار  مسافران  تا  گیرند  نمی  نظر 

ایستگاه و برگشتن از آن را نداشته باشند؟

IIغذاIازIگوجهIحذف
برخی  فــرنــگــی،  گــوجــه  قیمت  شـــدن  گـــران  ــا  ب
حذف  بر  بیرون  غذاهای  از  را  گوجه  ها  آشپزخانه 
با همان قیمت غذا را به مشتری می  اما  اند  کرده 

دهند. مسئوالن مرتبط رسیدگی کنند.

IIپارکینگIوضعیت
پورآدینه  شهید  خیابان  در  همگانی  پارکینگ 
بر  ــاش  و ک ــی دارد  بــه ســامــان ده نــیــاز  بــجــنــورد 
بــا آرامـــش خاطر  تــا رانــنــدگــان  ــود  آن نــظــارت ش

خودروهای خود را در این مکان پارک کنند.

IIطرفهIیکIهایIخیابانIدرIبازنگری
آیا زمان آن نرسیده که مسئوالن شهری در بجنورد 
طرفه  یک  مهم  های  کوچه  و  ها  خیابان  وضعیت 
شهر  نقاط  برخی  به  رفتن  برای  کنند.  بازنگری  را 
باید چندین کیلومتر بچرخیم در حالی که ضرورت 
ها  خیابان  برخی  بودن  طرفه  یک  برای  چندانی 

احساس نمی شود.
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بــرای  شــده  بینی  پیش  اعتبار  وضعیت  خــســروی- 
پروژه های مهم خراسان شمالی در الیحه بودجه 99 
چگونه است؟ این پرسشی است که با بررسی جدول 
دستگاه  ای  سرمايه  دارایــی  تملک  های  طرح  اعتبار 
هاي اجرایی در سال 99 می توان به آن پاسخ گفت. 
خراسان  کلیدی  های  پــروژه  وضعیت  آمــاری  تحلیل 
شمالی نشان می دهد رنگ اعتباری پروژه های مهم 
عبارتی  به  و  اســت  زرد   99 بودجه  الیحه  در  استان 
وضعیت متوسط اعتباری دارند و نیاز است برای آن ها 
در بهارستان چانه زنی صورت گیرد. در ادامه، اعتبار 
آینده  سال  بودجه  در  استان  مهم  های  پــروژه  برخی 
ایم.  با الیحه بودجه امسال مقایسه کرده  و  را بررسی 

از این در روزنامه »خراسان شمالی« نوشتیم در  پیش 
بزرگراه  پروژه  احداث  برای  آینده  سال  بودجه  الیحه 
بهشهر- گرگان- آزادشهر- بجنورد- شیروان- قوچان 
این در  100 میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است. 
برای   ،1398 سال  بودجه  الیحه  در  که  است  حالی 
احداث این بزرگراه در مجموع به طول 511 کیلومتر 
مبلغ 50 میلیارد تومان برآورد اعتباری صورت گرفته 
بود؛ بزرگراهی که البته بخش های عمده ای از آن در 
خراسان شمالی و بخشی از آن  هم در استان گلستان 
ناتمام باقی مانده و تشنه اعتبار است.در این جدول، 
ایستگاه  آنتن  احداث  برای   99 سال  اعتباری  برآورد 
راه آهن جوین- اسفراین- بجنورد- شیروان به طول 

که  حالی  در  است  تومان  میلیارد   39 کیلومتر   170
این برآورد در الیحه بودجه امسال 15 میلیارد تومان 
و مبلغ مصوب آن 25 میلیارد تومان بود.از سوی دیگر، 
شیروان-  و  بجنورد  گرگان-  آهن  راه  احــداث  بــرای 
مشهد در الیحه بودجه سال آینده 1.5 میلیارد تومان 
برآورد اعتبار صورت گرفته است، در حالی که برآورد 
میلیارد   3 امسال  بودجه  الیحه  در  آن  مصوب  مبلغ  و 
احداث  کیلومتر   520 طول  به  پروژه  بود.این  تومان 
اتمام پروژه  خواهد شد و سال آغاز آن 1389 و سال 
عماًل  که  اســت  حالی  در  ایــن  و  شــده  ــالم  اع  1401
عملیات اجرایی آن منوط به اعالم آمادگی فاینانسور 
در  شده  ارائه  اطالعات  است.طبق  شده  اعالم  چینی 

بجنورد-  راه  کــردن  4خطه  بــرای   99 بودجه  الیحه 
اسفراین- سبزوار برای سال آینده 20 میلیارد تومان 
برآورد اعتبار صورت گرفته در حالی که برآورد آن در 
امسال  برای  مصوب  مبلغ  و  میلیارد   3 امسال  بودجه 
13 میلیارد تومان بوده است.در کنار این موارد، برآورد 
بودجه سال 99 برای احداث سد خاکی بش قارداش 
100 میلیون تومان اعالم شده و مبلغ مصوب امسال 
برای آن همین میزان بوده است. در همین زمینه، به 
منظور مطالعه و اجرای سدهای دربند و قره دانلو نیز 4 
میلیارد تومان برآورد اعتباری برای سال آینده صورت 
گرفته در حالی که مبلغ مصوب آن برای امسال 5.5 

میلیارد تومان اعالم شده است.

تحلیل آماری از وضعیت اعتباری پروژه های کلیدی خراسان شمالی

پروژه های مهم استان در بودجه 99 با رنگ زرد
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و  یابد  افزایش می  دمای هوا در استان  صدیقی- 
بینی  پیش  کارشناس  گفته  به  شود.  می  گرم  هوا 
پنج  برای  غالب  پدید  استان  هواشناسی  کل  اداره 
و  پراکنده  بارش  با  همراه  باد  وزش  )امــروز(  شنبه 
برف  بارش  استان  شمال  در  ویژه  به  ارتفاعات  در 
پــایــدار را  ــرای جمعه )فـــردا(  هــم جــوی  اســت و ب
که  این  بیان  با  زاده«  »هادی  بود.  خواهیم  شاهد 
دما از جمعه تا اوایل هفته آتی چند درجه افزایش 
صبح  به  منتهی  ساعت   24 طی  افــزود:  یابد،  می 
به  مربوط  بارندگی  میزان  بیشترین  چهارشنبه، 

اسماعیل آباد با 1.5 میلی متر بود. 

بجنورد در آستانه حذف از 
فهرست شهرستان های 

دارای کتابخانه استیجاری     

استیجاری  کتابخانه   2 انتقال  بــا  مرتضوی- 
حذف   آستانه  در  شهر  ایــن  بجنورد،  شهرستان 
کتابخانه  دارای  هــای  شهرستان  فهرست  از 

استیجاری قرار گرفت.
در  بجنورد  عمومی  های  کتابخانه  اداره  رئیس 
گفت و گو با خبرنگار ما از انتقال 2 باب کتابخانه 
مجتمع  به  بجنورد  الــزهــرا)س(  و  ــا)ع(  رض امــام 
خبرداد  شهرداری  دانشوران  کتابخانه  و  الغدیر 
گرمخان  حصار  فرهنگ  کتابخانه  کرد:  تصریح  و 
است  استیجاری  هــای  کتابخانه  ــره  زم در  نیز 
بجنورد  آن  ساختمان  شدن  آمــاده  محض  به  که 
کتابخانه  بــدون  ــای  ه شهرستان  فهرست  در 

استیجاری قرار می گیرد.  
»امیری« تعداد کتابخانه های موجود در شهرستان 
بجنورد را 6 باب بیان کرد و کتابخانه های مرکزی، 
دهخدا، امام رضا)ع( و الزهرا )س( حصارگرمخان 
شهری  های  کتابخانه  زمره  در  را  شهر  و  چناران 
برشمرد و تعداد کتابخانه های روستایی را 2 باب 

ذکر کرد.

جایزه بین المللی در دستان 
»احسان« 

نویسندگی  به  »قارالواج«  کوتاه  مستند  ضیغمی- 
انجمن  اعضای  از  کمالی«  »احسان  کارگردانی  و 
فیلم  بهترین  عنوان  بجنورد،  جــوانــان  سینمای 
ابریشم«  »راه  جشنواره  بین الملل  بخش  مستند 
ترکیه را از آن خود کرد.گفتنی است، داستان این 
فیلم درباره اهمیت اسب برای قوم ترکمن و رابطه 
اسب های  و  آن هــا  بین  که  است  عجیبی  عاطفی 

شان وجود دارد.
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کالس آموزشی کارشناسان 
رومانیایی در بدرانلو

 31 که   7249 شماره  در  خراسان  روزنــامــه 
مطلبی  در  رســیــد،  ــاپ  چ بــه   1353 ــرداد  خـ
آمــوزشــی  کــالس  بــرگــزاری  از   2 صفحه  در 
داده  خبر  بدرانلو  در  رومانیایی  کارشناسان 
»بمنظور  خوانیم:  می  مطلب  ایــن  در  ــت.  اس
کالس  یک  انگور  محصول  بهبود  و  افــزایــش 
آموزشی در زمینه هرس مو زیر نظر کارشناسان 
اصــالح  طــرح  ایــرانــی  کارشناسان  و  رومــانــی 
تاکستانها در بدرانلو از توابع بجنورد تشکیل شد 
و حدود 6 نفر از باغداران با روش صحیح هرس 
عمال آشنایی پیدا کردند. نظیر این کالس نیز 
هورمون  خصوص  در  و  شد  تشکیل  فــاروج  در 
در  اطالعاتی  انگور  هــای  خوشه  روی  پاشی 
اختیار باغداران گذاشته شد. گزارش سخنگوی 
که  حاکیست  خــراســان  کــشــاورزی  کل  اداره 
انگورخیز  این کالسها بتدریج در کلیه مناطق 

خراسان تشکیل خواهد شد.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

وزارت  مجلس  امــور  و  حقوقی  معاون  خبر-  گــروه 
بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای 
اسالمی با توجه به شرایط خاص منطقه و تردد زائران 
هوایی  اورژانس  اندازی  راه  ضرورت  بر  رضا)ع(  امام 
همتی«  »کریم  کرد. دکتر  تاکید  شمالی  خراسان  در 
امام رضا)ع( بجنورد  از بیمارستان  بازدید  در حاشیه 
دانشگاه  مسئوالن  مکاتبات  و  پیگیری  با  کرد:  اظهار 
راه  بهداشت،  وزارت  با  استان  ایــن  پزشکی  علوم 

اندازی اورژانس هوایی با جدیت پیگیری می شود.
دانشگاه  درمانی  فضاهای  برخی  که  این  بیان  با  وی 

وزارت  کمک  بــا  شمالی،  خــراســان  پزشکی  علوم 
خاطرنشان  است،  استانداردسازی  نیازمند  بهداشت 
کرد: مشکالت و نیازمندی های این استان در حوزه 

بهداشت و درمان به وزیر بهداشت گزارش می شود.
وی نبود ام آر آی در شیروان و مشکالتی در حوزه ابنیه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  فرهنگی  های  زیرساخت  و 
خراسان شمالی را از دیگر نیازمندی های در اولویت 
الوقوع  قریب  سفر  در  وی،  گفته  کرد.به  بیان  بررسی 
دکتر نمکی، وزیر بهداشت به این استان در هفته های 
خراسان  درمانی  و  بهداشتی  مشکالت  حل  آینده، 

شمالی در اولویت قرار می گیرد و بررسی می شود.
ضمن  بهداشت  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
های  زیرساخت  توسعه  و  پیشرفت  از  رضایت  ــراز  اب
بخش درمان پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت 
استان  این  محرومیت  کــرد:  اضافه  استان،  این  در 
های  زیرساخت  باید  که  اســت  واقعیت  ایــن  بیانگر 

سالمت بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

IIIوIبهداشتIسهمIدرصدیI۱۵Iافزایش
۹۹IبودجهIدرIدرمان

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب  نجفیان- 

های  زیرساخت  از  بازدید  در  اسالمی  شورای  مجلس 
 15 افزایش  از  اسفراین  درمان  و  بهداشت  و  سالمت 
 99 سال  بودجه  در  درمان  و  بهداشت  سهم  درصدی 
برآیند  را  آن  و  داد  خبر  اقتصادی  مشکالت  وجود  با 
عادالنه  توزیع  »قربانی«  دانست.دکتر  ملی  نگاه  یک 
سالمت  نظام  تحول  طرح  ارمغان  را  سالمت  خدمات 
برشمرد و از اهتمام برای افزایش بیشتر سهم بودجه و 
درمان از مسیر مالیات بر دخانیات و کاالهای خسارت 
رسان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس خبر 
داد.وی به سهمیه مازاد 30 درصدی پزشکی دانشگاه 
های علوم پزشکی برای مناطق محروم و کم برخوردار 
اشاره و اظهار کرد: وجود امکانات می تواند مقدمه ای 
بر افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم باشد.

تاکید معاون وزیر بهداشت بر ضرورت راه اندازی  اورژانس هوایی در استان
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پرتگاهی که در 
کوچه وجود 
دارد بسیار 

خطرناک است 
و با وجود این 

که از شهرداری 
درخواست 

کرده ایم برای 
آن حفاظ 

نصب کند اما  
آن را پشت 

گوش انداخته 
است

یادداشت 

چشم حاشیه نشینان به 
شهردار و مدیرکل  راه 

ها  نشین  حاشیه  ــوده؛  بـ همین  بـــوده  تــا 
انگار  و  اند  رانده  شده  حاشیه  به  همچنان 
روی شان غبار فراموشی پاشیده می شود. 
چندانی  شهری  خدمات  ها  آن  ــرای  ب نه 
برای  بهتر  مکانی  نه  و  شود  می  اندیشیده 
زندگی  کمی  که  گیرند  می  درنظر  شــان 

محقر خود را سر و سامان دهند.
امکانات  فقر  بر  عالوه  مناطق  این  ساکنان 
نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  فقر  بــا  شهری 
اجتماعی  هــای  آسیب  و  هستند  مــواجــه 
گسترانده  مناطق  ایــن  در  را  خــود  ــن  دام
است. چهره زخمی حاشیه های شهر گویی 
فقط  و  نــدارد  دیار  این  اهالی  برای  چیزی 
را  ها  آن  تا  شود  می  خالصه  سرپناهی  در 
از گزند سرما یا آزار گرما  نجات دهد وگرنه 
آوری  جمع  روسازی،  پیاده  کشی،  خیابان 
زباله ها، شبکه فاضالب، پارک های محله، 
ابتدایی  حد  در  چیزی  و...  معابر  روشنایی 
است و همین عوامل گویی دست به دست 
ساکنان  ناامیدی  موجب  تا  دهند  می  هم 

محله های حاشیه نشین شوند.  
آن طور که »عبوری« معاون توسعه مدیریت 
در  شهرسازی  و  راه  وزارت  انسانی  منابع  و 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  معارفه  مراسم 
از  خراسان شمالی  گفته بود 90 هزار نفر 
ساکن  شهرها  حاشیه  در  استان  جمعیت 
هستند و احیای بافت های فرسوده و توجه 
قرار  اهتمام  مــورد  باید  نشینی  حاشیه  به 
گیرد. او از مدیرکل جدید راه و شهرسازی 
جمعیت  حــال  کمک  بــود  خواسته  استان 
تا در  باشد  وسیع استان در حاشیه شهرها 

آینده این اوضاع سامان دهی شود.
از سوی دیگر »زارعی« شهردار بجنورد نیز 
خود  خبری  میز  نخستین  در  شنبه  سه  روز 
اولویت  از  یکی  را  نشینی  حاشیه  به  توجه 

های کاری خود مطرح کرد.
در  نشینی  حاشیه  چهره  دیــد  باید  حــال 
راه  مدیرکل  کار  به  شــروع  با  استان  مرکز 
تا  بجنورد  شهردار  و  استان  شهرسازی  و 
این  ساکنان  آیا  و  کند  می  تغییر  اندازه  چه 
در  زندگی  مشکالت  با  روز  هر  که  مناطق 
کنند  می  نرم  پنجه  و  دست  ها  محله  این 
داشته  امید  چهره  تغییر  این  به  توانند  می 

باشند؟

داغ کمبودها بر پوست »دباغ خانه« ای ها
زخم پیشانی شهر درمان نشد

دهد:  می  ادامــه  جــوان  بانوی  ایم.این  شده  رها 
باالخره چندی قبل، شهرداری سطل زباله ای را 
در  که  هایی  صافکاری  اما  داد  قرار  محله  این  در 
حاشیه دباغ خانه کار می کنند آن را به محل خود 
منتقل کرده اند و  ما باید تا حاشیه جاده زباله ها 
را حمل کنیم.او می گوید: پرتگاهی که در کوچه 
وجود دارد بسیار خطرناک است و با وجود این که 
حفاظ  آن  برای  ایم  کرده  درخواست  شهرداری  از 
نصب کند اما  آن را پشت گوش انداخته است. آن 
طور که به نظر می رسد، حاال حاالها ما باید همین 
را  حداقلی  امکانات  چرا  پس  کنیم،  زندگی  جا 

برای مان فراهم نمی کنند؟
پرتگاه  این  در  دوچرخه  با  کودکی  سقوط  به  او 
اشاره می کند که اگر چه جان سالم به در برد اما 

این موضوع دلهره والدین را بیشتر کرده است.
زیر پای خانه ها، چند صافکاری و ضایعاتی فعالیت 
می کنند که این موضوع بر زشتی منظر شهری در 
باالی  میزان  آن  به  باید  و  است  افــزوده  مکان  این 
تردد خودروها و دشوار و خطرآفرین بودن رفت و 
آمد ساکنان محله امام علی)ع( را هم اضافه کرد.
یکی از اهالی هم با تاکید بر این که ما هم شهروند 
بجنورد هستیم و باید از امکانات شهری بهره مند 
کنار  از  فاضالب  لوله  کند:  می  تصریح  باشیم، 
بیمارستان  و  آزاد  دانشگاه  و  کند  می  عبور  جاده 
ما  که  این  با  و  هستند  متصل  آن  به  علی)ع(  امام 
هزینه فاضالب را هم پرداخت کرده ایم اما منازل 

ما به شبکه فاضالب وصل نشده اند.
کیسه  دو  ــان،  ــت درخ از  یکی  لخت  شاخه  روی 
پالستیکی زباله آویزان است، پیرمردی سرباالیی 
خالی  زباله  سطل  و  طی  سختی  به  را  اش  خانه 
سابق  رئیس  ــال،  ح عین  کــنــد.در  مــی  حمل  را 
شورایاری این محل به پیگیری های فراوان برای 
کند،  می  اشاره  ساکنان  مشکالت  کردن  برطرف 
رفتن ها و آمدن ها به شهرداری و شورای شهر که 

البته هیچ نتیجه ای نداشته است.
جا  این  مشکالت  که  این  به  اشــاره  با  »گریوانی« 
روگذر  که  زمانی  تا  گوید:  می  نیست،  دوتا  یکی، 
خانه  دبــاغ  ساکنان  نشود  اجرایی  مکان  این  در 
بالتکلیف  هستند و نمی توانند کاری پیش ببرند.

دوخته  راه  به  شان  چشمان  و  خالی  شان  دستان 
شده است؛ شاید یکی از همین روزها یک نفر بیاید 
و آن ها را از میراث کهن پدران شان نجات دهد؛ 
است؛  بیغوله  شده  ختم  ها  بیغوله  به  که  میراثی 
جا  بجنورد  شهر  پیشانی  بر  زخم  مانند  که  هایی 

خوش و منظر ورودی شهر را نازیبا کرده اند.

نازلی حیدرزاده

باد، گوشه چادر کهنه اش را تکان می دهد؛ گویی 
هنوز  »ما  دهد؛  می  تکان  دست  شهر  تمام  برای 
که  هایی  بیغوله  در  شهر،  پیشانی  در  این جاییم، 
نامش خانه است، نه راه پس داریم و نه راه پیش، 
سال هاست این جاییم مثل پدران مان و گویی ما 
هم باید مشکالتی را که به ما به ارث رسیده است 

برای فرزندان مان به ارث بگذاریم ...«.
و  به ورودی  بام خانه اش ایستاده  بر پشت  هر دو 
بجنورد چشم دوخته ایم، رفت و آمد خودروهایی 
را که بی تابانه از سمت اسفراین وارد مرکز استان 
کل  اداره  ما  روی  به  رو  کنیم.  می  نگاه  شوند  می 
راه و شهرسازی خراسان شمالی قرار دارد. گویی 
پنجره های این اداره کل دودی است و مشکالت 
زندگی  بر  چنان  که  بینند  نمی  را  خانه«  ــاغ  »دب
ساکنان آن سایه افکنده که دیگر طاقت شان طاق 
شده است.خانه های پلکانی را یکی یکی طی می 
یک  از  بیشترشان  که  مسکونی  واحدهای  کنیم، 
یا 2 اتاق کوچک تشکیل شده است و صاحبان یا 
مستاجران کارگر یا بیکار دارد و البته بماند که به 
گفته اهالی، برخی از آن ها معتاد هستند یا مواد 

مخدر می فروشند.
می  ــده  دی محله  ایــن  تمام  در  پساب  پــای   جــای 
شستن  جای  به  تا  است  آمده  باران  گویی  و  شود 
مکان  این  های  ناهمواری  و  ها  چاله  ها،  آلودگی 
چند  که  قدیم  خانه«  ــاغ  »دب کند.در  آشکارتر  را 
 30 شد  موسوم  علی)ع(  امام  محله  به  قبل  سال 
امکانات  کمترین  از  اما  کنند  می  زندگی  خانوار 
رفاهی نیز بی بهره اند.یکی از ساکنان این محله، 
زن سالمندی است که از 40 سال قبل در این جا 
ساکن است، او در حالی که ما را به گفته خودش 
قدر  آن  گوید:  می  کند،  می  دعــوت  آلونکش  به 
خسته  دیگر  که  ایم  گفته  جا  این  مشکالت  درباره 
شده ایم و ناچاریم سکوت کنیم.او با اشاره به آبی 
از زیر در حیاط برخی خانه ها  اثر بارندگی  بر  که 
می  اضافه  است،  شده  سرازیر  کوچه  در  و  جاری 
کند: به دلیل پلکانی بودن این محله، پساب خانه 
ها به حیاط همسایه ها جاری و همین امر، گاهی 

موجب درگیری بین آن ها می شود.
که  این  بیان  با  و  خود  گذشته  خاطرات  مرور  با  او 
خانه«  »دباغ  اهالی  گوشت  و  پوست  با  مشکالت 
دارد  می  بر  گام  لنگان  لنگ  اســت،  شده  عجین 
کوچه  نــاهــمــواری  در  پیش  چندی  پــایــش،  ــرا  زی
حالی  در  هم  جوانی  است.مرد  شده  آسیب  دچار 

به  تا  است  خود  قد  نیم  و  قد  کودک   3 مراقب  که 
پرتگاهی که در سمت راست کوچه است، نزدیک 
نشوند، اظهارمی کند: خانه های مجردی زیادی 
را  زیــادی  مشکالت  و  گرفته  شکل  محله  این  در 
که  ــوری  ط به  اســت  ــرده  ک ایجاد  ساکنان  ــرای  ب
آن  یا  بگذارم  تنها  را  ام  خانواده  کنم  نمی  جرئت 
را  او  نیز  بیایند.همسرش  کوچه  به  تنهایی  به  ها 

جا  این  در  زندگی  گوید:  می  و  کند  می  همراهی 
تا  کنیم  تحمل  کی  تا  خواهد.  می  ایــوب«  »صبر 
تکلیف خانه های مان مشخص شود؟ نه می توانیم 

آن ها را بفروشیم و نه اجازه ساخت و ساز داریم.
شان  وسایل  کشیدن  نم  و  ها  خانه  رطوبت  از  او 
آن  بر  نیز  دیگر  بانویی  که  موضوعی  گوید؛  می 

به  بارها  کند:  می  خاطرنشان  و  می گذارد  صحه 
نرسیده  نتیجه  به  اما  ایم  کرده  مراجعه  شهرداری 
تخریب  مکان  این  است  قرار  گویند  می  زیرا  ایم 
هاست  سال  شود.  احداث  غیرهم سطح  و  تقاطع 
مکان  نقل  دیگری  جــای  به  که  بینم  می  خــواب 
فرهنگی  و  اجتماعی  معضل  همه  این  از  و  کرده 

ای  مجموعه  ــه«  ــان خ ــاغ  ــ »دب ــدرزاده-  ــیـ حـ
ایجاد  شیب  یک  در  و  خــودرو  و  خودانگیخته 
مواجه  لغزش  خطرات  با  منطقه  این  شده  و 

است.   
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
شهر بجنورد با بیان این مطلب در گفت و گو 
مــواردی  محل  این  ــزود:  در  اف ما  خبرنگار  با 
های  آب  انتقال  خصوص  در  دسترسی  نظیر 
ندارد  فنی  توجیه  هیچ  شهرسازی  و  سطحی 
این  در  باید  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  و 
اگر  زیرا  شود  اجرا  غیرهم سطح  تقاطع  مکان 
امام  امتداد راه دسترسی خیابان بیمارستان 
اسفراین  جاده  به   را  آزاد  دانشگاه  و  علی)ع( 
انحراف مسیر در محل  در نظر بگیریم، دچار 
باید  ناگزیر  و  اداره کل راه و شهرسازی است 
گفت:  شود.»موسوی«  انجام  هندسی  اصالح 

مشکل  با  نشینی  حاشیه  بحث  در  همیشه 
تامین مسکن مواجه هستیم و در اجرای طرح 
ها باید بحث های ملکی و مالکیتی انجام شود 

تا ساکنان دچار خسران نشوند.
به گفته او »دباغ خانه« را نمی توان حفظ کرد 
ضمن  نیست  توجیه  قابل  فنی  نظر  از  چــون 
جایگزینی  بــرای  باید  را  هایی  مکان  که  این 

واحدهای مسکونی اهالی آن  لحاظ کرد.
مبدأ  در  خــانــه«  »دبـــاغ  کــه  ایــن  بیان  بــا  وی 
نامطلوبی  و  نازیبا  منظر  و  دارد  قرار  ورودی 
شهرداری  داد:  ادامــه  است،  کرده  ایجاد  را 
در حال پیگیری طرح تقاطع غیرهم سطح در 
این مکان و اولویت با چگونگی فرم و اجرای 
این طرح است و در گام  بعدی، موضوع ملکی 
و مالکیتی مطرح می شود که هنوز به آن ورود 

نکرده ایم.

گفت و گو 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بجنورد مطرح کرد:

خطرات لغزش در »دباغ خانه«

نازلی حیدرزاده
n.heydarzadeh@khorasannews.com



قصد  تــراس  روی  رفتن  با  که  ای  ساله   18 دختر 
را  کولر  خروجی  از  شده  خارج  بخاری  لوله  داشت 

تنظیم کند با سقوط از طبقه سوم آپارتمان شان در 
و  ما  خبرنگار  گزارش  به  باخت.  جان  شهر  گلستان 

بر اساس اظهارات یکی از نزدیکان جان باخته، این 
توانایی  است  شان  سرپرست  مادرشان  که  خانواده 
اند در حالی که در معماری  را نداشته  نصب شوفاژ 
بخاری  لوله  خروج  برای  محلی  نیز  شان  آپارتمان 
خانواده  این  است.  نشده  تعبیه  شان  بام  پشت  در 
یک  تهیه  به  آپارتمان   کــردن  گــرم  بــرای  نتیجه  در 

استفاده  گاز  خروج  برای  و  کنند  می  اقدام  بخاری 
شده لوله آن را از خروجی کولر به بیرون انتقال می 
دهند. شب حادثه با توجه به باز شدن اتصاالت این 
با  کند  می  سعی  خانواده  این  دانشجوی  دختر  لوله 
اقدام به نصب  پایه  از تراس در نبود چهار  باال رفتن 
ناگهان  شب  تاریکی  در  امــا  کند  اتصاالت  مجدد 

پایش می لغزد و از روی تراس بدون حصار به پایین 
حادثه  این  بروز  از  پس  کند.  می  سقوط  ساختمان 
اما  کنند  می  منتقل  بیمارستان  به  را  مصدوم  دختر 
چند روز پس از بستری شدن در بیمارستان دوشنبه 
می  داغــدار  را  اش  خانواده  و  سپارد  می  جان  شب 

کند.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی پنج شنبه  ۲۱ آذر ۱۳۹۸     ۱۵ ربیع الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۵۹            ۴ حوادث

سارقان آشنا 

صدیقی- سارقانی که دست به سرقت لوازم یک 
با پیگیری مال باخته هویت شان  خانه زده بودند 
لو رفت و یکی از آن ها آشنا از کار درآمد. سارقی 
اختالفات  خاطر  به  دیگر  نفر  یک  همدستی  با  که 
زده  دستبرد  بستگانش  از  یکی  خانه  به  شخصی 
باخته  مال  گفته  به  شد.  گرفتار  قانون  دام  در  بود 
با  ماجرا  یک  سر  بر  او  که  است  قرار  این  از  ماجرا 
سرآغاز  این  و  خورد  می  مشکل  به  اش  بــرادرزاده 
کینه سارق از او می شود. برادرزاده برای پیشبرد 
خانواده  با  قبلی دوباره  نقشه  با  شومش  اهــداف 
شبی  کند.  می  برقرار  دوستانه  عمویش رابطه 
در  اســت  عمویش  مهمان  ناخلف  بـــرادرزاده  که 
پشت  از  را  بلند  طناب  یک  مناسب  فرصت  یک 
آن  از  وقت  اســرع  در  تا  کند  می  ــزان  آوی خانه  بام 
خبردار  ــرادرزاده  ب که  روز  چند  از  بعد  ببرد.  بهره 
با  نیستند  خانه  در  عمویش  شــود خــانــواده  می 
پشت  به  را  خودشان  طناب  طریق  از  همدستش 
بام خانه می رسانند و بعد از سرقت تعدادی لوازم 
خانگی از  جمله تلویزیون و لپ تاپ به همراه پول 
سریع  و  کنند  می  فرار  طناب  همان  طریق  از  نقد  
به  بازگشت  از  بعد  باخته  مال  شوند.  می  ناپدید 
خانه ابتدا به خاطر این که همه درها سالم است  
لحظاتی  از  بعد  زنش  اما  کند  نمی  شک  ماجرا  به 
متوجه  گم شدن تعدادی از لوازم خانه می شود. 
در  را  پلیس  سریع  اتفاق  این  از  بعد  خانواده  مرد 
کند.  می  شکایت  به  ــدام  اق و  ــذارد  گ می  جریان 
بعد از مدتی کوتاه با ردزنی پلیس سارقان در تور 
باخته  مال  جا  آن  در  که  شوند  می  گرفتار  قانون 
از  یکی  بلکه  نیست  غریبه  شود  سارق  می  متوجه 

آشنایان خودش است.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان:

آمادگی ۱۲ پایگاه ثابت 
برای آغاز طرح زمستانی

پایگاه کوهستانی جمعیت  ثابت و  یک  پایگاه   12
استان  در  زمستانی  طرح  برای  آغاز  احمر  هالل 
احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  دارنــد.  آمادگی 
ترافیکی  رزمــایــش  در  خبر  ایــن  ــالم  اع با  استان 
طرح زمستانه گفت: در کنار این پایگاه ها 6 پست 
به صورت  نفر  از 90  با استفاده  نیز  و سیار  موقت 
کنند.  می  فعالیت  استان  های  جــاده  در  ــه  روزان
مجموع  در  همچنین  طرح  این  در  افزود:  »نجات« 
خــودروی  دستگاه   13 آمبوالنس،  دستگاه   19
به  کــار  به  ــاده  آم بالگرد  فروند  یک  و  نجات  ست 

صورت 24 ساعته حضور دارند.

شوک 

خبر 

دادستان شیروان از اجرای حکم محکوم خبر داد

جلوگیری از اختالس میلیاردی در یک بیمارستان
دادستان عمومی و انقالب شیروان از اجرای حکم قطعی درباره پرونده اختالس 

از بیمارستان امام خمینی)ره( این شهرستان خبر داد.
این  خانم  کارمندان  از  یکی  که  اختالسی  پیش  چندی  نیا«،  »هدایتی  گفته  به 
شیروان  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  در  ریال  میلیارد   ۱۰ میزان  به  مجموعه 

مرتکب شده بود کشف و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد.
مقدماتی  تحقیقات  انجام  و  نظارتی  مراجع  گزارش  بررسی  از  پس  وی،  گفته  به 

از  پس  شد.  زندان  روانه  موقت  بازداشت  قرار  صدور  با  و  دستگیر  متهم  دقیق، 
انجام تشریفات قانونی از جمله صدور کیفرخواست، پرونده برای ادامه رسیدگی 
و صدور حکم، به محاکم کیفری ارسال و حکم بر محکومیت متهم صادر شد که 
پس از طی مراحل اعتراض و تجدید نظرخواهی، دادنامه صادر شده قطعی شد.

اختالس  مورد  مبلغ  شده،  صادر  دادنامه  طبق   : داد  ادامه  شیروان  دادستان 
جمعًا به میزان ۹میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای دادگاه محرز شد و محکوم  

ارتشا،  به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین  این جرم،  ارتکاب  برای  علیه 
اختالس و کالهبرداری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، انفصال دایم از خدمات 
 ۲ معادل  نقدی  جزای  پرداخت  نیز  و  اختالس  مورد  وجوه  استرداد  دولتی، 

میلیارد ریال محکوم و برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.
هدایتی نیا تاکید کرد: دستگاه قضا بدون اغماض و تعارف با مفسدان اقتصادی 

و اختالس گران برخورد خواهد کرد.

عبور لوله بخاری از خروجی کولر حادثه تلخی را رقم زد

جان باختن یک دختر با سقوط از طبقه سوم

صدیقی

 در یک اقدام عجیب در حین برگزاری مراسم عقد 
گذاشت.  فــرار  به  پا  سفره  پای  از  ــاد  دام زوج،  یک 

زمانی که مراسم سنتی عقد عروس و داماد در حال 
انجام بود تا عاقد خطبه را بخواند، داماد در آخرین 
لحظه موقع نشستن روی صندلی متوجه شد عروس 
فرار  به  پا  ناگهان  آن  از  بعد  و  است  دیگری  شخص 

این  از  ماجرا  فراری  داماد  اظهارات  به  بنا  گذاشت! 
قرار است که مرد جوان روز واقعه در مسیر بازگشت 
اش  چشم  تصادفی  اتوبوس  داخل  در  زادگاهش  به 
او  عاشق  و  افتد  می  دورش  بستگان  از  دختری  به 

فکر  تمام  رویاهایش  دختر  که  جوان  مرد  می شود. 
از بازگشت به  و ذهن اش را پر کرده بود مدتی بعد 
خانه باالخره یک روز رازش را پیش مادرش برمال و 
از سیر تا پیاز قضیه را برای او تعریف می کند. زمانی 
پسرش  از  را  اش  آینده  عروس  نشان  و  نام  مادر  که 
آینده اش  این که عشق  به گمان  او  سوال می کند، 
آدرس  اســت  نظرش  مــورد  بستگان  از  یکی  دختر 

دختر را به مادرش می دهد. 
مادر داماد فراری طبق رسم با دخترش راهی آدرس 
خانواده  از  را  شان  عــروس  تا  شوند  می  نظر  مــورد 
داماد  قبل  از  که  عروس  کنند.  خواستگاری  دختر 
سکوت  اش  قلبی  رضایت  نشانه  به  شناخت  می  را 
می کند و بعد از آن همه چیز به خوبی پیش می رود. 
آینده  این که زن  به گمان  از همه جا  داماد بی خبر 
اش همان دختری است که داخل اتوبوس دیده بعد 
پا نمی شناسد و  از  بله عروس سر  از شنیدن جواب 
با  عقدش  روز  منتظر  قبلی  دیدار  بدون  صبرانه  بی 

دختر مورد عالقه اش می ماند.
زمان  تا  پسر  و  دختر  خانواده،  دو  رسم  طبق  چون   
نشستن پای سفره عقد یکدیگر را مالقات نمی کنند 
اندازد.  می  بزرگی  دردسر  به  را  داماد  موضوع  این 
همه  و  رسد  می  فرا  پسر  و  دختر  پیوند  روز  باالخره 
عروس  بین  عقد  خطبه  شــدن  جــاری  مهیای  چیز 

بی  عروس  مانند  هم  ها   مهمان  شود.  می  دامــاد  و 
ورود  با  که  نشینند  می  دامــاد  ورود  منتظر  صبرانه 
او جیغ شادی بلند می شود. داماد قبل از نشستن 
افتد  می  عروس  به  اش  چشم  ناگهان  صندلی  روی 
چرا  اش  آینده  عــروس  که  شود  می  گیجی  دچــار  و 
تغییر کرده است؟ سکوت عجیبی فضا را پر می کند. 
همه هاج و واج یکدیگر را نظاره می کنند که داماد 
دگرگون  بــاره  یک  به  و  نمانده  رویــش  به  رنگ  چرا 
شده است و برای نشستن پای سفره عقد تعلل می 
شود  میدان  وارد  دامــاد  مــادر  که  این  از  قبل  کند. 
ناگهان داماد عقب عقب برمی گردد و پا به فرار می 
هم  به  عقدکنان  مراسم  دامــاد،  فرار  از  بعد  گــذارد! 
پدر  شود.  می  شکرآب  خانواده  دو  بین  و  خورد  می 
عصبانی  و  گیج  پسرش  رفتار  از  شدت  به  که  داماد 
است به دنبال داماد فراری می رود تا علت ماجرا را 
داخل  که  روزی  گوید:  می  فراری  داماد  شود.  جویا 
اتوبوس دختر مورد عالقه ام را دیدم چون دقیق او 
را نمی شناختم او را با دختر یکی از بستگان  اشتباه 
گرفتم و به مادرم معرفی کردم که از قضا آن خانواده 
نیز دختر دم بخت داشتند. مادرم هم  بی اطالع از 
این ماجرا مراسم عقد کنان را برپا کرد تا این که روز 
عقدکنان با رو به رو شدن با همسر آینده ام شوکه و 

متوجه عروس اشتباهی ام شدم.

فرار داماد از عروس



گروه ورزش

آخرین  میزبانی  با  شمالی  خــراســان  بدمینتون 
مرحله لیگ دسته یک مردان و حضور نمایندگان 
این رشته از استان های مرکزی و قم و  همچنین 
شهرستان قائم شهر مصمم است بار دیگر در زمین 
منصه  به  را  خود  ساله  چندین  تالش های  خودی 

ظهور برساند.
حضور  با  آذر   29 و   28 باال  رنکینگ  با  بازیکنان 
در استان رقابت هایی را رقم می زنند تا بازیکنان 
این ورزش  برای فعالیت در  را بیش ازپیش  بومی 
ترغیب کنند. حال و هوای بدمینتون با دیدارهای 
پایانی رقابت های لیگ می تواند چهره دیگری از 
توپ و راکت را در ذهن بدمینتون بازان تازه کار 
خراسان  بدمینتون  هیئت  کند.رئیس  متصور 
ما  خبرنگار  با  گویش  و  گفت  ابتدای  در  شمالی 
استان  بازان  بدمینتون  عنوان  کسب  قاطعیت  با 
قهرمانی  به  و  می داند  قطعی  را  پیکارها  این  در 
انتظار  از  دور  که  امیدواری  است،  امیدوار  آن ها 
نیست و با اردوهای پی درپی در بجنورد و سایر 
استان ها می تواند زمینه را برای صعود فراهم 
10تیم  که  ایــن  بیان  با  ــوق«  وث کند.»برات 
مردان  یک  دسته  لیگ  در  کشور  سراسر  از 
در  یکدیگر  با  شروع شده  مهر  ابتدای  از  که 
مراحل رفت وبرگشت به رقابت پرداختند به 4 
دیدار در بجنورد و همین تعداد رقابت نیز که در 

نیشابور میزبانی  شد، اشاره می کند.

I  8 بدمینتون باز در لیگ دسته یک
کرد  اعــالم  نفر   8 را  استان  بازیکنان  تعداد  وی 
نفره   12 تیم  با  شمالی  خراسان  درحالی که  و 
اما  بپردازد  رقابت  به  پیکارها  این  در  می توانست 
نتایج قابل مالحظه بوده و در مرحله رفت وبرگشت 
در  و  شمالی  خراسان  و  قائم شهر  الف،  گروه  در 

گروه ب نیز اراک و قم صعود کردند.
تیم  قوت  نقطه  به عنوان  اردوهــا  برگزاری  به  وی 
که  اردوهــایــی  می کند؛  اشــاره  رقابت ها  از  پیش 
و  شود  معطوف  استان  تیم  به  نگاه ها  شده  سبب 
داشته  خارق العاده ای  عملکرد  بتوانند  بازیکنان 
کنند  ــاری  ک ــودی  خ زمین  در  ــار  ب ایــن  و  باشند 
کارستان و عنوان قهرمانی را در رقابت های لیگ 

در کارنامه این هیئت به ثبت برسانند.

I قطعی شدن سومی استان
مشخص  نتایج  ــدودی  ح تا  می کند:  تصریح  وی 
ای  گونه  به  شــده  قطعی  استان  سومی  و  اســت 
به عنوان  باخت  صــورت  در  شمالی  خراسان  که 
تدارک  که  اردوهایی  با  اما  می کند  بسنده  سومی 
کسب  انتظار  بازیکنان  کامل  آمادگی  و  دیده شده 

عنوان قهرمانی را داریم.
را  بدمینتون  باسابقه  مربی  احمدی«  »جــواد  وی 
توانسته  که  می داند  باتجربه ای  و  کاربلد  مربی 
تیم  تاکتیکی  و  تکنیکی  سطح  اخیر  سال های  در 

استانی  مسابقات  برگزاری  دهد.»وثوق«  ارتقا  را 
بزرگ ساالن در جمعه همین هفته را از برنامه های 
هیئت بیان می کند که سبب خواهد شد بازیکنان 
مسابقه  فضای  در  مشابهی  شــرایــط  بــا  بتوانند 
مرحله  باشند.آخرین  داشته  قبولی  قابل  عملکرد 
با  آذر   29 و   28 کشور  مــردان  یک  دسته  لیگ 
میزبانی  بجنورد  در  فدراسیون  نمایندگان  حضور 
خواهد شد. درمجموع 40 بازیکن در این رقابت ها 

حضور خواهند داشت.

I رنکینگ پیش کسوتان
وی همچنین از برگزاری نخستین مرحله رنکینگ 
شمالی  خراسان  کسوتان  پیش  دونفره  بدمینتون 
باز  بدمینتون   34 حضور  بــا  کــه  ــد  ده مــی  خبر 
داوران  و  کسوت  پیش  بازیکنان  آمادگی  به منظور 

استان در بجنورد برگزار شد.
به صورت  کسوتان  پیش  مسابقات  وی،  گفته  به 
دونفره در رده سنی 35 تا 45 سال با حضور 12 
تیم و در رده سنی باالی 45 سال با حضور 5 تیم 
در مرحله اول به صورت دوره ای و در مراحل بعدی 

به صورت حذفی پایان یافت.
وی با اشاره به نتایج این مسابقات اظهار می کند: 
و  براتی«  »ناصر  ســال،   45 تا   35 سنی  رده  در 
سال   45 باالی  سنی  رده  در  و  محمدی«  »امین 
در  صــادقــی«  »محمدرضا  و  رحمانی«  »محمد 

جایگاه نخست این رقابت ها ایستادند.

توپ برترین های بدمینتون در بجنورد پرواز می کند

 چهره جدید 
از توپ و راکت
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مربی کوهنوردی استان روی قله موفقیت
رتبه  شمالی  خراسان  از  فــرد«  حسامی  »افسانه 
کوهستان  پزشکی  رشته  در  ایران  مربیان  نخست 
را به خود اختصاص داد.رئیس هیئت کوهنوردی 
ما  خبرنگار  بــا  گــو  و  گفت  در  شمالی  خــراســان 
کوهنوردی  فدراسیون  آموزش  کمیته  کرد:  بیان 
فدراسیون  مدرسان  و  مربیان  از  تجلیل  همایش 
را در حالی برگزار کرد که دراین همایش از بانوی 
پزشکی  مربی  برترین  عنوان  به  استان  کوهنورد 
از  ــزدی«  ای شد.»صادق  تجلیل  ایــران  کوهستان 
مدرس  نخستین  عنوان  به  فرد«  حسامی  »افسانه 
پزشکی کوهستان استان یاد کرد که رتبه نخست 
کشوری را کسب کرده است.به گفته وی، در تمام 
باشگاه های کوهنوردی دارای مجوز، وجود مربی 
با  ورزش  این  و  است   الزامی  کوهستان  پزشکی 

و  برانگیز  چالش  های  ورزش  جزو  که  این  وجود 
با  اگر  و  دارد  نشدنی  وصف  لذتی  است  پرزحمت  
بهبود  به  باشد  همراه  کوهنوردی  اصول  رعایت 
وجه  بهترین  به  روحی  و  فیزیکی  سالمت  حفظ  و 
منجر می شود.وی تاکید کرد: دوره های توجیهی 
ــدرس جــدیــد پزشکی  ــرای جــذب مـ بـ ــی  ــوزش آم
کوهستان توسط کارگروه پزشکی، جست و جو و 
نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی 

برگزار می شود.
های  بیماری  نظیر  ــواردی  م اســت،  ذکــر  به  الزم 
گرمازدگی،  هیپوترمی)فرودمایی(،  ــفــاع،  ارت
است  مواردی  جزو  کوهنوردی  در  تغذیه  و  صاعقه 
به  مند  عالقه  که  پزشکانی  به  ها  دوره  این  در  که 

کوهنوردی هستند، آموزش داده می شود.

رویداد ورزشی       

گفت و گو   

اتفاق خوب برای رشته ای المپیکی

 داور استان مسافر 
»سرزمین تزارها«

بین  داوری  کالس  در  تکواندو  استانی  هم  داور 
تزارها،  سرزمین  روسیه،  در  رشته  این  المللی 
رشته  ایــن  بــرای  خــوب  اتفاقی  تا  یافت  حضور 

المپیکی رخ دهد.
در  شمالی  خراسان  تکواندوی  هیئت  رئیس 
این  که  این  بیان  با  ما،  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
دوره که از سه شنبه این هفته آغاز شده است تا 
26 آذر ادامه دارد، از حضور »مریم یوسفی« به 
عنوان تنها داور بین المللی تکواندوی استان در 

این دوره خبر داد.
دوره  این  در  حضور  اظهارکرد:  آریان«  »مهدی 
بین  میادین  در  داور  ــن  ای قــضــاوت  مقدمات 
می  مهم  این  قطعًا  و  کند  می  فراهم  را  المللی 
تواند به ارتقای تکواندوی استان به خصوص در 

بخش بانوان کمک کند.
داوری  مدرک  تکواندو،  داور  این  وی،  گفته  به 
بین  یــک  درجـــه  مربیگری  و  ملی  یــک  درجـــه 
و دارای دان 5  را در کارنامه خود دارد  المللی 
در  رشته  این  کسوتان  پیش  جزو  و  تکواندوست 

استان قلمداد می شود.
»مریم یوسفی« مربی و داور تکواندوی استان نیز 
در گفت و گو با خبرنگار ما ابراز امیدواری کرد 
امکان  المللی  بین  با دریافت مدرک داوری  که 
المللی فراهم شود  قضاوت در رویدادهای بین 
پیش  از  بیش  نیز  استان  تکواندوکار  بانوان  و 
برای  حضور و کسب عنوان در رویداد های ملی 

و بین المللی سرمایه گذاری کنند.
به گفته این مربی باتجربه، نگاه ها باید با سمت 
و سوی پیشرفت تکواندوی استان باشد. او این 
کشور  تکواندوی  که  کرد  خاطرنشان  را  نکته 
رشته  این  نمایندگان  و  است  خوبی  جایگاه  در 
در  رقابت  به  پیش  از  بیش  باید  نیز  استان  در 

رویدادهای متعدد و کسب عنوان بیندیشند.
تکواندوکاران  های  دغدغه  ترین  مهم  از  وی 

استان طی سال های گذشته به نبود سالن 
ورزش  این  اولیه  امکانات  و  تمرین  بــرای 
خوشبختانه  البته  که  کرد  اشاره  ای  حرفه 
اختیار  در  داوری  امکانات  و  سالن  امسال 

هیئت قرار گرفته است.
داوران  اســـت،  ذکــر  بــه  الزم 

تاکنون  شمالی  ــان  ــراس خ
در  قـــــضـــــاوت  امـــــکـــــان 
المللی  بین  ــای  ــداده روی
را  اتفاق  این  و  نداشتند  را 
تا  گرفت  نیک  فال  به  باید 

ارتقا  پیش  از  بیش  تکواندو 
یابد.

خبر ویژه       

خیز دو و میدانی به سمت میدانی استثنایی

پیراهن استان بر قامت »حدادی« 
»احسان حدادی« نایب قهرمان المپیک لندن، نماینده خراسان شمالی در لیگ باشگاه های 

دوومیدانی کشور خواهد بود.
تیم  که  این  بیان  با  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شمالی  خراسان  دوومیدانی  هیئت  رئیس 
دوومیدانی استان در هجدهمین دوره لیگ باشگاه های دوومیدانی کشور با حضور »احسان 
حدادی« نایب قهرمان المپیک شرکت خواهد کرد، اظهار کرد: موافقت های الزم برای بستن 
قهرمان  مهردالن«  »شاهین  حضور  که  این  ضمن  است،  شده  گرفته  ورزشکار  این  با  قرارداد 

ایران در پرتاب وزنه و چندین ورزشکار خارجی در این تیم تاکنون قطعی شده است.
لیگ  دوره  هجدهمین  کرد:  تصریح  صابری«  اصغر  »علی 

تابستان  آقایان  بخش  در  کشور  دوومیدانی  های  باشگاه 
شود  می  برگزار  حالی  در  استان  تیم  حضور  با  آینده  سال 

که حضور ورزشکاران مستعد در تیم می تواند زمینه 
کند. فراهم  قهرمانی  عنوان  کسب  برای  را 

الزم  تــمــهــیــدات  وی،  گفته  ــه  ب
اردوهــای  برگزاری  بــرای 

ــی ایـــن تــیــم در  ــادگ آم
ــت و  ــال انــجــام اسـ حـ

استادیوم  خوشبختانه 
19 مهر فضای مناسبی برای برگزاری اردوهاست.»صابری« 

و  ــزام  اع اردوهـــا،  بــرگــزاری  بــرای  شــده  بینی  پیش  اعتبارات 
قرارداد ورزشکاران را بیش از یک میلیارد تومان اعالم کرد.
به گفته وی، 4 دوره پیش در رقابت های لیگ باشگاه های 
توانست  شمالی«  خراسان  شرق  سازان  »سبک  تیم  کشور 
عنوان سوم را کسب کند و این تیم در مسابقات بین المللی 
تهران که با حضور 8 کشور خارجی برگزار شد، به مقام سوم 

دست یافت.

آخرین مرحله لیگ دسته 
یک مردان کشور 28 و 29 
آذر با حضور نمایندگان 

فدراسیون در بجنورد 
میزبانی خواهد شد

در مرحله 
رفت وبرگشت 
در گروه »الف«، 

قائم شهر و خراسان شمالی 
و در گروه» ب« نیز اراک و 

قم صعود کردند
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  سه شنبه های »عزیز«
 با شاعران

سه شنبه های »عزیز« با شاعران رقم می خورد. به 
گزارش خبرنگار ما، این رویداد ادبی قرار است به 
صورت ماهانه با حضور شاعران و در راستای رونق 
بخشیدن به فعالیت های ادبی و فراهم شدن فضا 
برای حضور عالقه مندان در فعالیت های ادبی در 
حاکی  گزارش  شود. این  برگزار  دهخدا  کتابخانه 
انجمن  حمایت  با  خودجوش  رویــداد  این  اســت، 
ادبی عارف بجنوردی، ادارات کل کتابخانه های 
و ارشاد اسالمی استان برگزار  عمومی و فرهنگ 

خواهد شد.

»ماهی ها به ماه رفته اند« 
در راه نشر

»مهدی  اثر  اند«  رفته  ماه  به  ها  »ماهی  مجموعه 
شــود.شــاعــر  ــی  م منتشر  زودی  ــه  ب رمــضــانــی« 
و  گفت  در  دهند«  نمی  شکوفه  »چترها  مجموعه 
گو با خبرنگار ما با بیان این که این مجموعه شامل 
اجتماعی  موضوعات  در  سپید  شعر  قطعه   60
پنجم  فصل  انتشارات  توسط  و  است  عاشقانه  و 
منتشر می شود، افزود: این دومین مجموعه شعرم 

است که به زودی روانه بازار خواهد شد.

تنهاترین اتفاق
 وقتی که تو نیستی

من هم
تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام!

  سیدعلی صالحی
پنجره

 تو ماه را
بیشتر از همه دوست می داشتی

و حاال ماه هر شب
تو را به یاد من می آورد

می خواهم فراموشت کنم
اما این ماه

با هیچ دستمالی
از پنجره ها پاک نمی شود!

رسول یونان   

مرتضوی

چلنگری  کارگاه  های  پیش  دهه  چند  همین  تا   
چلنگری  استادان  به  که  مشتری هایی  از  بود  ُپر 
ــد؛ روزهــایــی کــه در هــر کوی  ــی دادن ســفــارش م
و  گرفت  چلنگران  از  سراغی  شد  می  برزنی  و 
دستان پرمهرشان به روح بی جان تکه های آهن 
ــوآوری،  ن عصر  در  و  ــروز  ام امــا  بخشید  می  جــان 
غریبه  به  کهن  پیشه های  دیگر  مانند  چلنگری 
ای در میان پیشه های جدید تبدیل شده است و 
تند  شیب  در  دارد،  ریشه  تاریخ  دل  در  که  هنری 
فراموشی قرار گرفته و صدای آن رو به خاموشی 
است، با این وجود هنوز هستند معدود چلنگرانی 
و  اند  داشته  نگه  گرم  را  شان  کــوره  کارگاه  که 
نگذاشته اند دنیای مدرن آن ها را در خود ذوب 
فراموشی  به  رو  شان  اجــدادی  و  آبا  حرفه  و  کند 

رود.
دنبال  را  شان  پدری  حرفه  که  عرصه  این  فعاالن 
از  شود،  حفظ  موجود  های  اصالت  تا  کنند  می 
کند  نمی  دنبال  را  حرفه  این  کسی  دیگر  که  این 
و بیم آن می رود به فراموشی سپرده شود، برای 
که  عرصه   ایــن  فعاالن  از  گویند. یکی  می  مــان 
سال هاست، میراث پدری اش را دنبال می کند 
به  دست  ها  اصالت  حفظ  با  است  کرده  تالش  و 
تولید بزند، از این که با این همه، حمایت ها رنگی 

نداشته است، سخن می گوید.
از نگاه این صنعت گر، داشتن بیمه حداقل چیزی 
مانند  دستی  صنایع  گــران  صنعت  به  که  اســت 
بسیاری دیگر از مردم، انگیزه و توان کار می دهد 

ایــن مــوضــوع را بارها  ایــن کــه  بــا  و مــی افــزایــد: 
صنعت  نبودن  بیمه  مشکل  اما  ایم  کرده  پیگیری 

گران همچنان حل نشده است.
عرصه  ــن  ای در  ــت  اس ــال  س  20 کــه  پــور«   »علی 
فعالیت و با کمبودها دست و پنجه نرم می کند، 
این  در  بــازار  ناخوش  روز  و  حال  کند:  می  بیان 
روزها دامن فعاالن این عرصه را هم گرفته است.

استقبال  حرفه  این  از  کسی  دیگر  که  این  از   او 
نمی کند و جوان ها حاضر نیستند سختی های 
این حرفه را به جان بخرند، برای مان می گوید و 
این  احیای  برای  نسلی  روند  این  با  است:  معتقد 
رشته وجود نخواهد داشت و شاهد فراموشی این 

میراث ارزشمند خواهیم بود.
 او از گران شدن مواد اولیه هم سخن می گوید که 
بر روند بازار فروش تولیدات آن ها تاثیر گذاشته 
است و همه این ها در کنار نبود بیمه و برخوردار 
زده  دامن  شان  مشکالت  به  تسهیالت  از  نشدن 

است.
یکی دیگر از فعاالن که سال هاست در این عرصه 
فعالیت می کند، با بیان این که حمایت ها از این 
مواد  تأمین  از  باخته،  رنگ  هاست  مدت  رشته 
اولیه از خارج از استان و فراهم نبودن امکان تهیه 
آن در خراسان شمالی  سخن می گوید که حرفه 
شده  تمام  قیمت  و  کــرده  مشکل  دچــار  هم  را  او 

مواد اولیه را افزایش داده است.
 او داستان تکراری نداشتن بیمه و حمایت نشدن 
از سوی دستگاه های متولی را مهم ترین دغدغه 
انگیزه  سلب  موجب  که  دانــد  می  گــران  صنعت 

فعاالن این عرصه شده است.

واسطه  به  چلنگری  برای  را  روشنی  روزهــای  او 
استقبال نکردن از این رشته متصور نمی شود و 
رونق  الزمه  مسئوالن  های  حمایت  است:  معتقد 

این هنر - صنعت است.
این حرفه فعالیت  »حدادیان« که 30 سال در 
نبود  و  بازار  ناخوش  و روز  از حال  کرده است، 

سرمایه برای تهیه ابزار اولیه به منظور توسعه و 
رونق این رشته سخن می گوید و نبود ضامن و 
باال را درد مشترک  با سود  پرداخت تسهیالت 
ــن عــرصــه مــی دانـــد کــه بــه واسطه  فــعــاالن ای
این هنر- صنعت، توجه بیشتری  پیشینه غنی 

انتظار می رود.

فعاالن این  روزهــای  این  امید  روزنــه  تنها   شاید 
هنر  این  تا  است  مسئوالن  های  حمایت  عرصه 
که  کهنی   میراث  و  بگیرد  دوبــاره  جانی  قدیمی 
به شیوه استاد- شاگردی نسل به نسل و سینه به 
سینه تا امروز حفظ شده است، برای آیندگان به 

یادگار باقی بماند.

صدای رو به خاموشی چلنگری

نبود ضامن 
و پرداخت 
تسهیالت 

با سود باال 
درد مشترک 

فعاالن این 
عرصه است

 قاصدک 

 بر بال خیال 

  تازه های هنر     امثال الحکم  

 ُدو َکِوران َلَهو، ِلخ تا  
َتوُز ک َو ناَو، َکِو

و  ها  اندیشه  آیینه  ها  المثل  ضرب  هنر-  و  ادب   گروه 
تجربیات گذشتگان است و دانش و حکمت آن ها را به ما 
از مثل های رایج  به یکی  این شماره  منتقل می کند. در 
می  نورمحمدزاده«  »فرامرز  زبان  از  کرمانج  قوم  میان  در 
َلَهو،  َکِوران  با بیان این که ضرب المثل »ُدو  پردازیم. وی 
تا  دو  »اگر  که  است  این  معنای  به  َکِو«  ناَو،  َو  ک  َتوُز  تا  ِلخ 
سنگ را به هم بزنی، گردی از میان آن ها برمی خیزد«، 
از  توانی  می  که  است  این  بیانگر  مثل  این  افزاید:  می 

ساده ترین کارها شروع کنی.

فعال  ا شــاعــران  از  مهرنیا«  »میثم 
دست  بــه  قلم  روزهـــا،  ــن  ای اســتــان 
گرفته و در حوزه نمایشنامه نویسی 
بازنویسی  با  او  اســت.  کــرده  ورود 
نمایشنامه  سوسکه«،  »خاله  داستان 
که  درآورده  تحریر  رشته  به  را  تازه  ای 
انــصــاری«  »سمانه  را  آن  کــارگــردانــی 
زودی  به  است  قــرار  و  گرفته  عهده  بر 

خوانش آن آغاز شود.

 »سمیرا سعادتمند مقدم« از شاعران  ا
کودک و نوجوان استان، قصد دارد 
مجموعه پارچه ای کتاب کودک را 

در آینده ای نزدیک منتشر کند.

اثر: عکس

هنرمند: حامد موسوی نژاد

و کسی هک  تو را
دیده باشد

پاییزاهی سختی خواهد داشت



نجفیان- ریزش آوار ناشی از سقوط تونل هایی که بدون ضابطه برای 
استخراج سنگ معدن در معدن آلبالغ واقع در منطقه حفاظت شده 
قربانی  پنجمین  حادثه  ششمین  شده اند در  اسفراین حفر  ساریگل 
را گرفت. »امین کشوری« رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین با اشاره 
به این که این حادثه حدود ساعت ۱۱ روز چهارشنبه به مرکز اورژانس 
۱۱۵ گزارش شد، خاطرنشان کرد: ۲ آمبوالنس برای امدادرسانی به 
نزدیکی محل حادثه اعزام شدند اما در پی این سقوط و ریزش آوار و 

شدت جراحات وارد شده ناشی از آن یک مرد ۳۳ ساله جان باخت.
 این ششمین حادثه ریزش و سقوط تونل است که در آلبالغ به دلیل 
حفاری ها و برداشت های غیرمجاز تاکنون ۵ قربانی و ۲ مصدوم به 
به این مسئله ورود  تامین اسفراین  جا گذاشته است. تاکنون شورای 
کرده و بناست ایمیدرو ضمن مشارکت در محافظت کار اکتشاف را در 
آلبالغ عملیاتی کند. هفته گذشته دادستان اسفراین در خصوص ۴ 
مقام مسئول استانی و شهرستانی در صمت و حفاظت محیط زیست 
با  گذشته  هفته  آخر  هم  استان  تامین  شورای  گویا  و  کرد  جرم  اعالم 

که  داد  جلسه  تشکیل  آن  برای  گیری  تصمیم  و  آلبالغ  به  ورود  هدف 
البته مصوبات آن رسانه ای نشد. 

زینب محمودیان

 گرمه به نسبت جمعیت روستایی و هنرمندان 
تولیدات  دستی  صنایع  از  بسیاری  در  ذوق  با 
های  چرخ  ترین  اصلی  از  یکی  دارد.  زیــادی 
هنری  است؛  بافی  کاله  گرمه  دستی  صنایع 
بافندگان  ــاد  زی عالقه  خاطر  به  امــروز  تا  که 
شهرستان  این  در  گرمی  بــازار  است  توانسته 
ترین  گرم  از  یکی  کرکی،   کاله  باشد.  داشته 
کاله های دست باف  است که از مدت ها قبل 
در رنگ های مختلف بافته می شده است و از 

کرک تهیه می شود. 
نفوذ  غیرقابل  کــاله،  این  خاصیت  ترین  مهم 
که  اســت  رطوبت  و  نم  سرما،  برابر  در  بــودن 
باعث شده تاکنون کاربرد خود را حفظ کند و 
باشد.  سرد  فصول  برای  گرمی  بسیار  پوشش 
این  ســال  کهن  مـــردان  اکثر  ســر  بــر  چند  هــر 
این هنر  اما گویا  این کاله گرم قرار دارد  شهر 
نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئوالن است 
کرکی  کاله  بافندگان  بیشتر  میان  این  در  و 
انتظار  و  نیستند  راضی  دارند  که  وضعیتی  از 

بیشتری از مسئوالن برای حمایت دارند.
حرفه   این  استادان  از  یکی  بخش«  »احسان 
است که می گوید: برخی فعاالن این بخش به 
از ادامه اشتغال در این عرصه  دالیل مختلفی 
منصرف شده اند که باید موانع اشتغال آن ها 

برطرف شود.
آن طور که »حسن زاده« اشاره می کند نداشتن 
بیمه برای این حرفه یکی از مشکالت اساسی 

هنرمندان است.

نمایشگاه های  بــرپــایــی  »رضــانــیــا«  گفته  بــه 
استقرار  و  شهرستان  در  مقطعی  و  دایــمــی 
تولیدکنندگان در آن نمایشگاه ها برای عرضه 
قابل  کمک  می تواند  محصوالت،  ــروش  ف و 

توجهی به تولید کنندگان این عرصه باشد.
حاشیه  در  که  ســال  کهن  بافندگان  از  یکی 
چهارراه مرکزی گرمه بر بیلبورد تبلیغاتی تکیه 
افزاید:  می  است،  کاله  بافتن  حال  در  و  زده 
است  من  ساله   ۲0 هنر  کرکی  کــاله  بافتن 
همین  در  راه  این  از  خوبی  فــروش  تاکنون  و 
گرانی  به  توجه  با  کاش  اما  ام،  داشته  مکان 
با  و  کنند  حمایت  مسئوالن  بازار  در  خام  مواد 
ارائه تسهیالت بتوانم کار خود را مثل گذشته 

رونق دهم.
گالیه  کرکی،  کــاله  بافندگان  از  دیگر   یکی 
ایجاد  برای  از وعده های مسئوالن مربوط  وار 
افزاید:  می  و  گوید  می  دستی  صنایع  بازارچه 
نبود  به  از مسئوالن  ما هنرمندان هر زمان که 
کرده  انتقاد  مان  محصوالت  عرضه  برای  بازار 
محقق  اما  اند،  داده  را  بازارچه  ایجاد  قول  ایم 
رویا  یک  به  تبدیل  مان  بــرای  قول  این  شدن 

شده است.
وی که تمایلی به بردن نامش  ندارد از حمایت 
تسهیالت  پــرداخــت  ــرای  ب نکردن مسئوالن 
گالیه  نیز  شهر  این  هنرمندان  به  زا  اشتغال 
میراث  اداره  مسئول  بین،  این  اســت.در  مند 
با  گرمه  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
بیان این که کاله کرکی با شماره ملی ۱0۸در 
سال ۱۳۸9 ثبت شده است، می افزاید: بافت 
شهرستان  شاخص  هنرهای  از  یکی  کاله  این 

و دارای قدمت چندین ساله است و برای این 
فعالیت  شهرستان  در  ۲0کــارگــاه  محصول 
دارند. به گفته »غالمی« هنرمندان برای تهیه 
گرمای  در  مرغوب،  و  کیفیت  با  محصول  این 
طاقت فرسای دو ماه از  تابستان برای گرفتن 
و  سیستان  هــای  استان  به  کــرک  اولیه  مــواد 
بلوچستان و کرمان سفر می کنند و با مشکالت 
زیادی رو به رو هستند اما با تشکیل  تعاونی و 
برای  انگیزه  با  و  جوان  نیروی  یک  دادن  قرار 
و  تامین  پوست  به  نیاز  کــرک،  و  پوست  تهیه 

مشکالت هنرمندان حل می شود.
هم  جلسات  و  نشست  کند:  مــی  اظــهــار  وی 
با  کرکی  ــاله  ک هنرمندان  متعدد  اندیشی 
آموزشی  های  کالس  بــودن  فعال  مسئوالن، 
جوان  نسل  ــرای  ب ســال  ــام  ای در  کرکی  کــاله 

محصول  ایــن  ــروش  ف نامه،  گواهی  ــدور  ص و 
استان  سایر  به  امروز  باکیفیت  دستی  صنایع 
به  گردشگران  و  خارجی  های  توریست  و  ها 
هنرمندان  شرکت  شهرستان،  سوغات  عنوان 
های  نمایشگاه  و  هــا  همایش  در  بــاف  کــاله 
تاثیرگذاری  و  کشوری  و  استانی  شهرستانی، 
منظورکسب  به  معرفی  ــرای  ب محصول  ایــن 
نشان ملی و مرغوبیت در سال های 9۵ و 9۸  

از اقدامات انجام شده است.
وی از تحت پوشش بودن بیمه تامین اجتماعی 
و  دهــد  مــی  خبر  بــاف  کــاله  ۲هنرمند  ــرای   ب
هنرمندان  مشکالت  از  یکی  کند:  می  اضافه 
وام  دریافت  برای  دستی  صنایع  محصول  این 
و بیمه، باال بودن سن اکثر آن هاست که نمی 

توانند از این مزیت ها بهره ببرند.

سر بی کاله تولیدکنندگان »کاله کرکی«
حمایت سرد مسئوالن از برند صنایع دستی گرمه

هنرمندان 
برای تهیه 

این محصول 
با کیفیت و 

مرغوب، در 
گرمای طاقت 

فرسای دو ماه 
از  تابستان 
برای گرفتن 

مواد اولیه 
کرک به 

استان های 
سیستان و 

بلوچستان و 
کرمان سفر 

می کنند و 
با مشکالت 

زیادی رو به 
رو هستند

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

 مسیر ناهموار خروج 
راز و جرگالن از بن بست

محور برکت؛ فقط 6 کیلومتر خاک برداری طی 2 سال

نجاهی- به گفته عضو شورای بخش جرگالن، محور جرگالن به گلستان که از آن به عنوان محور برکت یاد 
می شود هنوز در مرحله خاک برداری چند کیلومتر اولیه است و کار به کندی پیش می رود.»منصور نجاهی« 
گفت: سهم راز و جرگالن از احداث این محور ارتباطی که شهرستان مراوه تپه در گلستان و راز و جرگالن در 
خراسان شمالی را از بن بست خارج می کند ۳۱ کیلومتر است که با گذشت ۲ سال از آغاز پروژه حدود ۶ 

کیلومتر خاک برداری شده و پروژه تقریبًا حالت نیمه تعطیل به خود گرفته است.

معارفه بخشدار مرکزی جدید راز و جرگالن

رحمانی- جلسه شورای اداری راز  و جرگالن به منظور 
تودیع و معارفه بخشدار مرکزی این شهرستان برگزار 
از  شهرستان  مسئوالن  از  جمعی  مراسم  این  در  شد. 
جمله امام جمعه شهرستان، فرماندار  و اعضای شورای 
بخش و شورای شهرستان مطالبی را ارائه کردند و در 
به  تقدیر  سابق  بخشدار  آیتی،  زحمات  از  مراسم  پایان 
مرکزی  بخشدار  عنوان  به  مقیمی«  »علی  و  آمد  عمل 

جدید شهرستان راز و جرگالن معرفی شد.

دستگیری کالهبرداران میلیونی با ترفند فیشینگ

فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری ۲ کالهبردار حرفه ای که با ترفند فیشینگ اقدام به کالهبرداری از 
شهروندان کرده بودند در این شهرستان خبر داد.سرهنگ »جاوید مهری« با اعالم جزئیات این خبر گفت: 
سرقتی  وجه  از  استفاده  با  و  زده  ماسک  صورت  با  فردی  که  این  بر  مبنی  شهروندان  از  یکی  شکایت  پی  در 
اقدام به خرید یک دستگاه گوشی از موبایل فروشی وی کرده، بالفاصله مراتب در دستور کار پلیس فتای این 
شهرستان قرار گرفت.وی با اشاره به این که ماموران با انجام تحقیقات گسترده و میدانی دریافتند که این 
مقدار کالهبرداری در قالب خریدهای اینترنتی از مغازه موبایل فروشی انجام شده است، افزود: ماموران با 
هوشیاری و انجام کار اطالعاتی و همکاری صنف موبایل فروشان شهر موفق شدند در حین انجام فیشینگ 
فرد مورد نظر را شناسایی کنند. وی تصریح کرد: پس از دستگیری متهم مشخص شد وی دانشجوی یکی 
از دانشگاه های اسفراین است که از طریق فیشینگ و درگاه جعلی با همکاری یکی از دوستانش اقدام به 
خرید از فروشگاه های موبایل و طالفروشی ها کرده است.وی با اشاره به این که با هماهنگی مقام قضایی 
و با همکاری حراست دانشگاه، فرد مورد نظر و همدستش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند، تصریح 
افراد ۳ عدد پالک طال، ۲ عدد فلش مموری، ۳ عدد مموری رم، ۲  این  از محل اختفای  بازرسی  کرد: در 
عدد پاوربانک، ۱۲ عدد خط تلفن همراه، ۳ دستگاه گوشی، ۴ عدد کارت بانکی و تعدادی فاکتور خرید طال 
کشف و ضبط شد.فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به این که در فرایند رسیدگی به این پرونده و با توجه به 
اسناد و مدارك به دست آمده، فرد دستگیر شده به سرقت اطالعات حساب چندین نفر در كشور اعتراف كرد، 
یادآور شد: در این خصوص مشخص شد تاكنون حدود ۳00 میلیون ریال از حساب افراد مختلف توسط این 
متهمان به صورت غیرمجاز برداشت شده است.وی اظهار کرد: متهمان در نهایت بعد از تشکیل پرونده برای 

انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

برگزاری دوره آموزشی برای دهیاران فاروجی

به گزارش خبرنگار ما، دوره آموزشی با محوریت »حریق، اطفا و مقابله با بحران« به مدت دو روز برای دهیاران 
فاروجی برگزار شد.
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 آلبالغ پنجمین قربانی را هم گرفت



مردم دارایی خود را در معرض ریسک خرید و فروش ارز قرار ندهند

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: دالالن و نوسان گیران بازار ارز، توانایی این بانک را دست کم 
و  بــازار  در  حضور  با  کند  اراده  که  زمان  هر  تا  دارد  را  الزم  توانایی  مرکزی  بانک  نگیرند؛ 
نقش آفرینی در عرضه و تقاضا، تعادل را برقرار کند. به گزارش ایرنا، »عبدالناصر همتی« در 
جمع خبرنگاران، تاکید کرد که بازار ارز تحت کنترل است. رئیس کل بانک مرکزی به مردم 
نیز توصیه کرد که دارایی خود را در معرض ریسک خرید و فروش ارز قرار ندهند، زیرا در یک 

روز، نرخ ارز هزار تومان باال می رود یا هزار تومان کاهش می یابد.

سکه ۲۰۰ هزار تومان ارزان شد

 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران در روز چهارشنبه با کاهش بیش از 
۲۰۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز  سه شنبه به بهای 4 میلیون و ۵۳۵ هزار تومان فروخته 
شد. به گزارش ایرنا،  قیمت طال و سکه رابطه مستقیمی با نرخ دالر دارد به طوری که همزمان با 
رشد قیمت دالر، بهای سکه و طال نیز روند افزایشی می یابد و برعکس. با توجه به آغاز ریزش 

قیمت دالر در بازار، قیمت ها در بازار سکه و طال نیز دیروز کاهش قابل توجهی یافت.

۴۰ درصد از ثبت نام کنندگان مشمول طرح مسکن ملی نمی شوند

 وزیر راه و شهرسازی می گوید که به طور متوسط فرم »ج« 4۰ درصد از ثبت نام  کنندگان در 
طرح اقدام ملی مسکن »قرمز« است، یعنی قباًل از تسهیالت یارانه ای خرید یا ساخت واحد 
مسکونی استفاده کرده اند و مشمول طرح اقدام ملی مسکن نمی شوند. »اسالمی« در جمع 
خبرنگاران درباره طرح اقدام ملی مسکن گفت: متاسفانه برخی از مردم شرایط ثبت نام را 
رعایت نمی کنند؛ این افراد با حضور و ثبت نام در سایت، باعث افزایش تراکم سایت می شوند 

و دیگران را دچار مشکل می کنند.

روند شیوع آنفلوانزا سیر نزولی پیدا کرده است

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که ویروس آنفلوانزا در کشور مهار شده و 
روند شیوع آن از سه روز گذشته سیر نزولی پیدا کرده است، افزود: البته این به معنی غفلت 
عصر  نمکی  سعید  ایرنا،  گــزارش  به  نیست.  بیماری  این  از  پیشگیری  و  مراقبتی  خود  از 
چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در قم اظهارکرد: بیماری آنفلوانزا به رغم موج سرکش و 
و  گسترده  مشارکت  مــردم،  همکاری  با  کند،  ایجاد  مشکل  می توانست  که  قاتلی  ویــروس 

همراهی صداوسیما و بقیه رسانه های گروهی مهار شد.

خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد

تحریم های  اعمال  از  چهارشنبه  روز  آمریکا  خزانه داری  خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر   
وزارت  خارجی  دارایــی هــای  کنترل  دفتر  فــارس،  گــزارش  به  داد.  خبر  ایــران  علیه  جدید 
فهرست  در  را  ایــران  با  مرتبط  کشتی  دو  و  نهاد   ۵ فرد  یک  کرد  اعالم  آمریکا  خزانه داری 
تحریم ها قرار داده است.  وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای مدعی شده یک شبکه دخیل 
وزارت  بیانیه  در  اســت.  داده  قــرار  تحریم  تحت  را  یمن  به  ــران  ای از  تسلیحات  انتقال  در 
در  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  با  ارتباط  بهانه  به  خدری«  »عبدالحسین  آقای  آمریکا  خزانه داری 
فهرست تحریم قرار گرفته است. آمریکا همچنین شرکت های »خدمات هوایی گیت ویک«، مستقر در امارات، 
»خدمات هوایی گومی«، مستقر در چین و شرکت »گردشگری و مسافرتی جهان دستینیشنز«، مستقر در دبی 
را به بهانه ارتباط با شرکت هواپیمایی »ماهان ایر« در فهرست تحریم قرار داده است. شرکت کشتیرانی »خدری 
جهان دریا«، مستقر در تهران و »راه ابریشم دریایی خدری جهان دریا«، مستقر در عمان دو شرکت دیگر هستند 
که به اتهام ارتباط با آقای خدری تحریم شده اند. به عالوه دو کشتی تحت پرچم ایران به نام های »ژنو ۱۱« و »ژنو 

۱۲« نیز به اتهام ارتباط با شرکت خدری جهان دریا تحریم شده اند.

روند نگران کننده چاقی در کشور

در  چاقی  نگران کننده  روند  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر   مدیرکل 
کشور، گفت: طبق آخرین مطالعاتی که در کشور انجام شده، حدود ۶۰ درصد جمعیت باالی 
۱۸ سال کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند. دکتر زهرا عبداللهی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت چاقی در کشور گفت: در عین حال میزان چاقی در زنان دو برابر مردان است 
چاقی  افزایش  به  رو  روند  شاهد  هم  دانش آموزان  و  نوجوانان  و  سال  پنج  زیر  کودکان  در  و 
هستیم؛ به طوری که بر اساس مطالعات وزارت بهداشت حدود ۲۲ درصد دانش آموزان بین 7 تا ۱۸ ساله دچار 
در  را  افزایشی  روند  بنابراین  هستند.  شکمی  چاقی  به  مبتال  هم  درصدشان   ۲۰ حدود  و  چاقی  و  وزن  اضافه 
خصوص اضافه وزن و چاقی در کشور اعم از شهر و روستا و در گروه های سنی مختلف شاهدیم. وی با بیان این 
که چاقی علل متفاوتی دارد،  افزود: مهم ترین علت آن الگوی نامناسب غذایی، مصرف بیش از اندازه قند، نمک 
و چربی، غذاهای چرب و سرخ شده، فست فودها،   نوشابه های گازدار، نوشیدنی های قندی و شیرین است. 
در  هم  کم تحرکی  ما  کشور  در  می شود.  تلقی  چاقی  بروز  علل  دیگر  از  هم  ناکافی  بدنی  تحرک  این  بر  عالوه 
کشور  در  را  چاقی  افزایش  روند  علت  دو  این  به  است.  شایع  ساالن  بزرگ  در  هم  و  نوجوانان  در  هم  کودکان، 

شاهدیم.

سازمان ملل متحد تحریم های آمریکا را برخالف اهداف قطعنامه ۲۲31 دانست

 دبیرکل سازمان ملل متحد، تحریم های یک جانبه آمریکا را برخالف اهداف ترسیم شده در 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ دانست و گفت: مطابق این قطعنامه، همه کشورها باید بتوانند با 
ایران تجارت آزاد داشته باشند. به گزارش ایرنا، آنتونیو گوترش در هشتمین گزارش دوره ای 
روز  که  شورا  این   ۲۲۳۱ قطعنامه  اجرای  درباره  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  خود 
چهارشنبه منتشر شد، آورده است: برنامه جامع اقدام مشترک درباره مسئله هسته ای ایران 
از  وسیعی  طیف  حمایت  برنامه  این  افزود:  وی  است.  جانبه  چند  دیپلماسی  دستاوردهای  ترین  مهم  از  یکی 

اعضای سازمان ملل را با خود دارد و همچنین در قطعنامه ۲۲۳۱ سال ۲۰۱۵ مورد تایید قرار گرفته است.

زمان احتمالی جلسه استیضاح ترامپ

 »میچ مک  کانل« رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا روز چهارشنبه اعالم کرد که مجلس سنا 
آینده  زیاد ماه  به احتمال  را  آمریکا  ترامپ« رئیس  جمهور  جلسه محاکمه استیضاح »دونالد 
آغاز می کند. به گزارش ایرنا، وی گفت که اگر مجلس نمایندگان آمریکا موارد استیضاح را که 
روز سه شنبه )۱۹ آذر ۹۸(  ارائه شد، مورد تصویب قرار دهد، جلسه محاکمه استیضاح در 

سنا ماه ژانویه ۲۰۲۰ )دی ۹۸( برگزار می شود.

تأثیر 5 دقیقه لی لی در روز برای زنان

به گزارش ایرنا، نتایج یک مطالعه نشان می دهد که پنج دقیقه لی لی کردن در روز با افزایش تراکم استخوان، به 
زنان یائسه کمک می کند دچار شکستگی استخوان لگن نشوند.

دخالت در امور داخلی ایران غیر قابل تحمل است

امور  وزارت  سخنگوی  موسوی«  عباس  »سید  ایرنا:   

خارجه عصر چهارشنبه در حساب شخصی خود در 
توئیتر نوشت: فرانسوی ها فراموش نکنند که ایران 
هیچ  از  ما  قضاییه  قوه  نه  و  دولت  نه  است؛  مستقل  حاکمیت  یک 
کسی حتی توصیه هم نمی پذیرند. وی ادامه داد: دخالت در امور 

داخلی ایران هم برای ما غیر قابل تحمل است.

 آیت ا... جنتی: هیئت های اجرایی مراقب باشند حق 
داوطلبان انتخابات ضایع نشود

 میزان: آیت ا.. جنتی، دبیر شورای نگهبان در جلسه 

دیروز این شورا گفت: از اعضای محترم هیئت های 
بررسی  می خواهیم  کــشــور  ســراســر  در  ــی  ــرای اج
صالحیت های داوطلبان انتخابات مجلس را با دقت زیادی انجام 

دهند و مراقبت کنند حق کسی ضایع نشود.

 آمار ثبت نام در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان

آخرین  به  اشاره  با  انتخابات  ستاد  سخنگوی  مهر:   

میان دوره ای  انتخابات  در  کنندگان  ثبت نام  آمــار 
در  نــفــر   ۲۰۸ تــاکــنــون  گــفــت:  خــبــرگــان  مجلس 
نام  ثبت  خبرگان  مجلس  پنجم  دوره  دوره ای  میان  انتخابات 
براساس  کنندگان  نام  ثبت  تعداد  بیشترین  درباره  وی  کرده اند. 
تفکیک استانی نیز اظهارکرد: در استان قم ۱۰۵ نفر، در تهران 
7۱ نفر، در خراسان رضوی ۱۳ نفر، در خراسان شمالی ۱۳ نفر و 

در فارس ۶ نفر ثبت نام کرده اند.

برایان هوک: می توانیم با تهران به توافق برسیم

امور  در  آمریکا  خارجه  وزارت  ویژه  نماینده  هوک«  »برایان  مهر: 

می   که  می کند  ثابت  ایران  با  زندانیان  تبادل  کرد:  اعالم  ایران 
توانیم با هم به یک توافق برسیم.

از گوشه و کنار 

مهار حمله علیه زیرساخت های دولت الکترونیک
 ایرنا: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: حمله 

امنیتی علیه زیرساخت های دولت الکترونیک اتفاق 
کنم.  صحبت  آن  جزئیات  از  نمی توانم  امــا  افتاد 
محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
دژفا  امنیتی  سپر  توسط  حمله  ایــن  ــرد:  ک اضافه  خبرنگاران 

شناسایی و دفع شده و ابعاد آن در حال استخراج است. 

حکم »نجفی« صادر شد

حکم  صــدور  از  نجفی  محمدعلی  وکیل  فـــارس:   

موکلش خبر داد. حمیدرضا گودرزی در مورد اعالم 
استاد  میترا  قتل  عمومی  جنبه  از  موکلش  حکم 
ما  به  رسمی  صورت  به  هنوز  اما  شده  صادر  »نجفی«  حکم  گفت: 
است  شده  اعالم  سامانه  در  چه  آن  افزود:  وی  است.  نشده  ابالغ 
محکومیت  که  این  اما  است  عمد  قتل  محکومیت  به  دادگاه  رأی 

نجفی چند سال است هنوز ابالغ رسمی نشده است.

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

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

فقر  با  مبارزه  و  اشتغال  ایجاد  جمهور،  رئیس 
مطلق را ۲ هدف مهم دولت دوازدهم توصیف 
کرد و با تأکید بر این که دولت تمام توان خود را 
برای تحقق آن به کار گرفته است، اظهارکرد: 
در  که  جهانی  و  منطقه ای  خــاص  شرایط  در 
رسانه  و  دستگاه ها  همه  از  گرفته ایم  قرار  آن 
مجازی،  و  حقیقی  فضای  و  روزنامه ها  ملی، 
به  درستی  به  را  واقعیت   می کنم  درخواست 
پایگاه  گــزارش  به  کنند.  اطالع رسانی  مــردم 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
و المسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه 
که  ایــن  بــر  تأکید  بــا  ــت  دول هیئت  جلسه  در 
کمک های معیشتی دولت به مردم در راستای 
خواهد  ادامــه  همچنان  بنزین  قیمت  اصــالح 
که  هدفداری  تبلیغات  به  مردم  گفت:  داشت، 
که  این  بر  مبنی  می شود،  انجام  زمینه  این  در 
را  نقدی  کمک های  ماه  دو  تا  یک  برای  دولت 
کرد،  خواهد  قطع  را  آن  بعد  و  دهد  می  ادامه 
و  نیست  صحیح  ایــن  و  باشند  نداشته  توجه 
پوشش  این  دولت  طرف  از  که  باشند  مطمئن 
گرفت.  ــد  ــواه خ ــام  ــج ان همچنان  حمایتی 

در  بنزین  مصرف  کــرد:  اضافه  روحانی  دکتر 
هفته های اخیر به طور متوسط ۲۰ میلیون لیتر 
کاهش یافته است و خبر خوشی برای مردم و 
به معنای خودکفایی است و نشان می دهد که 
دهیم. افزایش  را  بنزین  ــادرات  ص می توانیم 
مبلغی  تمام  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
دست  بــه  بنزین  قیمت  ــالح  اص جانب  از  کــه 
می آید که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است 
به خود مردم برگردانده می شود و این موجب 

خوشحالی است. رئیس جمهور با تأکید بر این 
که مردم به شایعات نباید توجه داشته باشند، 
شبکه  تقویت  دنبال  به  کنیم  اعالم  اگر  گفت: 
تبلیغ  چنین  دشمنان  هستیم،  اطالعات  ملی 
می کنند که دولت قصد دارد اینترنت خارجی 
نیست،  چنین  اصاًل  که  حالی  در  کند  قطع  را 
خارجی،  اینترنت  کنار  در  ــم  داری قصد  بلکه 
داشته  توانمندی  و  قوی  اطالعات  ملی  شبکه 

باشیم تا مردم بتوانند از هر دو استفاده کنند.

اظهارات رئیس جمهور درباره 
کمک های معیشتی و اینترنت خارجی

سرلشکر سالمی: روند تحریم  را معکوس می کنیم

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر این که قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( خادم ملت است و 
همه ظرفیت ها را به کار می گیرد تا به سازندگی و رفع محرومیت ها بپردازد، افزود: به دنبال تبدیل مقاومت اقتصادی 
به اقتصاد مقاومتی هستیم تا روند تحریم ها معکوس شود. به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
در آیین افتتاحیه سیزدهمین همایش مدیران و مسئوالن قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( از قرارگاه به عنوان نگین 
سازندگی کشور نام برد و اظهار کرد: تجربه مبارزه 4۰ ساله ملت ایران با مستکبران عالم نشان داده است که در این 
جهان یا باید قوی و مستقل بود یا ذلیل و وابسته؛ یا باید اضالع هندسه قدرت را در جهان تغییر داد یا این که در شاکله 

قدرت ساخته شده مستکبران ادغام و حذف شد.

7۸ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی کشور متعلق به 1۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 7۸ هزار میلیارد تومان از کل معوقات مالیاتی کشور که در حدود ۲۱۰ هزار 
از این مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به  میلیارد تومان است، متعلق به ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است که 

اشخاص حقیقی و ۶۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اشخاص حقوقی است. 
سازمان  مدیره  هیئت  اعضای  با  دیدار  در  درویشیان  حسن  حجت االسالم والمسلمین  میزان،  خبرگزاری  گزارش  به 
مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با رد این ادعا که سازمان بازرسی کل کشور، جرئت را از مدیران در دور زدن 
تحریم ها می گیرد، گفت: نباید موضوع یعنی دور زدن تحریم ها مجوز و بهانه ای برای فساد باشد. در همین راستا اخیرًا 
پرونده ای داشتیم که فردی در دستگاهی به بهانه دور زدن تحریم ها مرتکب فساد ده ها میلیون دالری شده و با بخشی از این پول ها برای خود و 

همسرش، ویال و خودرو خریده است. این فرد بازداشت شده و پرونده آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

شاخص بورس افت کرد

که  ــی  ــال درح بـــورس  ایسنا:   

صـــعـــودی  بـــــا  را  ــه  ــتـ ــفـ هـ
بود،  کــرده  آغــاز  رکوردشکن 
آخرین روز کاری هفته را با افت شاخص به 
بورس  ورق  چهارشنبه  روز  رساند.  پایان 
رونــد  اخــیــر  روزهـــای  بــرخــالف  و  برگشت 
نزولی را در پیش گرفت. هرچند از زمان باز 
شدن بازار تا بسته شدن آن، از شدت نزولی 
شاخص  نهایت  در  اما  شد  کاسته  آن  بودن 
بازار با 47 واحد کاهش در رقم ۳۳۹ هزار 

و ۳۸۶ واحد ماند و باالتر نرفت.

ریزش 35۰ تومانی نرخ دالر

روز  بانکی  صرافی های  در  دالر  نــرخ  ایرنا: 

چهارشنبه با افت ۳۵۰ تومانی قیمت نسبت به 
سه شنبه به رقم ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.

حل مشکل بودجه قبول شدگان 
آزمون استخدامی قوه قضاییه 

رئیس  نایب  یحیی کمالی پور،  ملت:  خانه 

مشکل  حل  از  مجلس  قضایی  کمیسیون 
استخدامی  آزمون  قبول شدگان  بودجه ای 

قوه قضاییه خبر داد.

گوناگون 
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