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باران و برف در راه است 

 بازار کفش در حلقه اجناس قالبی

 کفش های 
یک بار مصرف!

افزایش  اما  از خریدهای اصلی برای شروع فصل سرد است  با این که کفش یکی 
قیمت ها از یک سو و اجناس تقلبی و بی کیفیت از سوی دیگر، مردم را کالفه کرده 

است.یکی از شهروندان بجنوردی که به گفته ...

آغاز بیمه تاکستان های فاروج

ورودی زخمی آشخانه

نوای تار در »آینه دار«
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یک مسئول خبر داد:

 طلب ۱4 میلیاردی 
۳ پروژه فرهنگی

صفحه ۳
صفحه ۲

مشاهدات خبرنگارما از محل های توزیع

صف برنج

 سد معبر؛ مردم مقصرند یا مسئوالن بی توجه؟

پارکینگ های غصبی

صفحه ۲

صفحه 4

صفحه 5

»سیاوش چراغی پور« با اشاره به جذب مخاطب؛ 

 کشاندن مردم پای تلویزیون 
سعه صدر می خواهد

شیرین«  »قصر  زاده  تلویزیون،  و  تئاتر  سینما،  سابقه  با  بازیگر  این 
از شهرهای کرمانشاه است. وقتی نوجوانی بیش نبود دوره های 

بازیگری را زیر نظر مصطفی اسکویی گذراند...

مدیرکل از تخصیص نیافتن اعتبار ساخت خبر داد:

پل های معلق سیل زدگان

 پرتابگران 
فرزندان  ناتنی تارتان



 قابل توجه داوطلبان محترم 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
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مرکز خدمات پیام کوتاه ایرانا
واگذاری پنل اختصاصی

خسارت  روستایی  پل   ۲۲ ساخت  بــرای  شیری- 
دیده از سیل در استان به 30 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز داریم که هنوز اعتباری تخصیص نیافته است. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  گذشته  روز  شمالی 
راه  در  پل  تعداد  این  ساخت  اظهارکرد:  مطلب  این 
های روستایی خسارت دیده از سیل بهار امسال در 
دستور کار است اما هنوز اعتباری در این خصوص 
داده  تخصیص  سیل  های  خسارت  بازسازی  برای 
تاکنون  داد:  ادامــه  مقدم«  است.»بدیعی  نشده 
ساخت  13 پل به مناقصه گذاشته شده است که با 
بهره برداری از این پل ها، بخش زیادی از مشکالت 

شــود. وی  می  برطرف  روستایی  هــای  راه  و  سیل 
طی  استان  در  سیالب  وقوع  به  توجه  با  شد:  یادآور 
پل  و  فنی  ابنیه  برخی  امسال،  بهار  و  گذشته  سال 
تومان  میلیارد   86 مجموع  در  که  دیدند  آسیب  ها 
خسارت وارد شد و در سامانه سجاد میزان خسارات 
از  درصـــد   80 کـــرد:  اضــافــه  کــردیــم.وی  ثبت  را 
مطالعات ساخت این پل ها انجام و در مرحله نخست 
ادامه  ــت.وی  اس شده  گذاشته  مناقصه  به  پل   11
جرگالن  و  راز  شهرستان  در  ها  پل  این  بیشتر  داد: 
سملقان  و  مانه  شهرستان  جلگه  کهنه  منطقه  و 
ساخته خواهد شد.وی گفت: برآورد اولیه اعتباری 
انجام شده و برای ساخت این ۲۲ پل به 30 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است که تاکنون از محل اعتبارات 
ملی ۲ میلیارد تومان و از محل اعتبارات استانی نیز 
حدود ۲.5 میلیارد تومان اختصاص یافته است. وی 
همچنین با بیان این که انجام پروژه های عمرانی با 
تا  یک  سررسید  ای  خزانه  اسناد  اعتبار  تخصیص 
استان  های  دغدغه  و  ها  چالش  از  یکی  سال  سه 
افزایش هزینه  بر  با این شرایط عالوه  است، افزود: 
بخش  این  در  اجــرا  از  پیمانکاران  کارها،  ــرای  اج
به  ــاره  اش با  مقدم«  کنند.»بدیعی  نمی  استقبال 
هدف گذاری برای به سازی و ساخت 70 کیلومتر 
پروژه  این  کرد:  خاطرنشان  استان  روستایی  محور 
ها تا پایان سال مالی جاری، به بهره برداری خواهد 
درصدی   10 بودن  پایین  به  همچنین  رسید. وی 
مناسب  راه  از  استان  روستاییان  مندی  بهره  میزان 
کرد:  اضافه  و  ــاره  اش کشوری  میانگین  به  نسبت 
اکنون میانگین بهره مندی روستاییان استان از راه 
مناسب ۴7 درصد و در کشور 57 درصد است.وی 
حدود  را  شمالی  خراسان  روستایی  های  راه  طول 

۴ هزار و 700 کیلومتر ذکر کرد و افزود: خراسان 
شمالی در شاخص راه روستایی رتبه 13 کشوری را 
کرد  اشاره  ابرار  طرح  اجرای  به  همچنین  دارد.وی 
و گفت: ساخت و به سازی بیش از 5 هزار کیلومتر 
و  حمل  و  راهداری  سازمان  عهده  بر  روستایی،  راه 
نقل جاده ای و  اجرای پروژه ها در 55 کیلومتر از 
است. شده  ریزی  برنامه  استان  روستایی  های  راه 
مسافربرهای  دهــی  سامان  ــاره  درب همچنین  وی 
جلوگیری  برای  هایی  پیگیری  گفت:  هم  شخصی 
این  ما  رویکرد  و  شده  انجام  افــراد،  این  فعالیت  از 
است که رانندگان مجوزهای الزم را دریافت کنند و 
با رعایت ضوابط وارد چرخه فعالیت شوند.»بدیعی 
از  امسال  زمستانه  طرح  کرد:  خاطرنشان  مقدم« 
۲0 آذر شروع شده که ۲1 گردنه برفگیر زیرپوشش 
است.وی  راهــداری  گروه   ۲۲ و  راهــداران  خدمات 
برای  نمک  و  شن  تن  هزار   ۲7 امسال  کرد:  اضافه 
استفاده در شرایط یخبندان و برفی، تهیه و ذخیره 

سازی شده است.

IIIهاIاندازIدست
برخی سرعت گیرها در شهر بجنورد خود به دست 

اندازی برای خودرو ها تبدیل شده است.

IIنماIخیابانIهایIکوچه
بسیار  ها  کوچه  برخی  ــدارس  م تعطیلی  هنگام 
ساکنان  بــرای  را  زندگی  و  شوند  می  ترافیک  پر 
سخت می کنند. چرا امسال مجوز استقرار چندین 
حقوق  ــت؟  اس شــده  داده  کوچه  یک  در  مدرسه 

ساکنان محله چه می شود؟

IIکنیدIنصبIراIماIخانهI،ماIشهرIتابلو
شهری  مبلمان  حفظ  در  شهروندان  برخی 
ای  کنند.  می  کوتاهی  ها  آن  از  محافظت  و 
فرهنگ  عمومی  وســایــل  نــگــهــداری  ــاش  ک

سازی شود.

IIآشخانهIهایIخیابانIحاشیه
می  خــارج  آشخانه  از  زمانی  چه  آالیــنــده  صنایع 
شود؟ در حاشیه برخی خیابان ها مشاغل مزاحم 
وجود دارد و آرامش ساکنان محله را به هم ریخته 

است. مسئوالن به این موضوع رسیدگی کنند.
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شیری- توزیع 500 تن برنج پاکستانی در حالی از چند روز گذشته در 
فروشگاه  مقابل  در  جمعیت  ازدحام  همچنان  که  است  شده  آغاز  استان 
های عامل فروش در بجنورد توجه هر عابری را جلب می کند. مشاهدات 
تعداد  که  است  این  از  حاکی  ها  فروشگاه  این  از  گذشته  روز  ما  خبرنگار 

که  این  با  و  بودند  کرده  ازدحام  ها  فروشگاه  این  مقابل  مردم  از  زیادی 
محل توزیع برنج بود اما کمتر شهروندی مشاهده می شد که برنج سهمیه 
مشاجره  و  بحث  صدای  شد  می  دیده  و  شنیده  تا  و  کند  دریافت  را  اش 
با فروشندگان بود که به دلیل رعایت نکردن صفوف،  برخی شهروندان 
فروشندگان از تحویل برنج خودداری می کردند و عده ای پشت درهای 

بسته که سهمیه روزانه شان تمام شده بود در انتظار ایستاده بودند.
براساس مشاهدات خبرنگار ما، در برخی فروشگاه ها برای جلوگیری از 
ازدحام و مشاجره شهروندان، فروشندگان به نام نویسی متقاضیان اقدام 
کرده بودند تا براساس آن و ترتیب خاص برنج را تحویل دهند.جالب تر 
این بود که در یکی از فروشگاه ها با این که تنها ۴ کیسه برنج باقی مانده 
و فروشنده به دلیل ازدحام باالی جمعیت تعطیل کرده بود اما چون آن 

ناامید نشده و همچنان پشت  ها در معرض دید قرار داشت، شهروندان 
دربسته در انتظار ایستاده بودند.

میزان  از  برنج،  توزیع  سوم  و  دوم  روزهای  در  رسید  می  نظر  به  چند  هر 
بود و شهروندان وقتی در  بیشتر هم شده  تعداد  اما  صفوف کاسته شود 
یک فروشگاه موفق به خرید نمی شدند به فروشگاه دیگری می رفتند تا 
انتظار  ببرند.اما  شان  خانواده  سفره  برای  برنج  ای  کیسه  بتوانند  شاید 
قابل  خیابان  حاشیه  در  برنج  کیسه  یک  با  مادرش  آمدن  برای  کودکی 
انتظار  در  هم  باز  بودند  کرده  تهیه  برنج  کیسه  یک  که  این  با  و  بود  تأمل 

خرید برنج بودند. 
خبرنگارما با رئیس سازمان صمت و معاون بازرگانی داخلی این سازمان 

تماس گرفت اما آن ها پاسخی به این تماس ندادند.

مشاهدات خبرنگارما از محل های توزیع

صف برنج

مدیرکل از تخصیص نیافتن اعتبار ساخت خبر داد:

پل های معلق سیل زدگان

باران و برف در راه است 

شمالی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  صدیقی- 
از ورود یک سامانه بارشی جدید به استان و کاهش 

دما در منطقه خبر داد. 
به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اواخــر  از  جدید  بارشی  سامانه  ورود  با  اســتــان، 
گاهی  بــاد  وزش  چهارشنبه  تا  ــروز(  )امـ دوشنبه 
شدید، بارش باران و در ارتفاعات برف پیش بینی 
هوای  نفوذ  با  کرد:  اعالم  زاده«  »هادی  شود.  می 
شنبه  پنج  صبح  تا  )فــردا(  شنبه  سه  از  دمــا  ســرد 
صبحگاهی  لحظات  در  و  یابد  می  نسبی  کاهش 

سرد و زیر صفردرجه خواهد بود. 

نوای تار در »آینه دار«

در  استان  موسیقی  هنرمندان  مرتضوی-  نوای 
ششمین فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران، 
ما،  خبرنگار  گزارش  شد.به  انداز  طنین  »آینه دار« 
دار« از  »آینه  نواحی  موسیقی  فستیوال  ششمین 
ترکمن  اقوام  موسیقی  محوریت  با  آذر   ۲۲ تا   ۲0
تاالر  در  البرز  جنوب  و  خــراســان  شمال  صحرا، 
این  شب  در سومین  که  شد  برگزار  تهران  رودکی 
فستیوال که به موسیقی شمال خراسان اختصاص 
داشت، بخشی »عیسی قلی پور« معروف به »عیسی 
هنرنمایی  به  آدینه پور«  »محمدرحیم   و  بخشی« 

پرداختند.
سوم  شب  در  ــت،  اس ما حاکی  خبرنگار  ــزارش  گ
دوستداران  میزبان  که  آینه دار  فستیوال  ششمین 
شمال  از  هنرمندانی  نخست  ــود،  بـ موسیقی 
اجرا  را  خراسان«  زعفران  و  »دوتار  پروژه  خراسان 
کردند و پروژه »از نشیب دشت های ترکمن تا فراز 
اجراهای  از  ای  گزیده  عنوان  به  الموت«  قله های 

دوره ششم برگزار شد.

تحمیل شکست به »اترک« 

سیزدهم  هفته  از  ــداری  دی در  بجنورد  اتــرک  تیم 
شکست  کشور  فوتبال   ۲ دسته  لیگ  مسابقات 
سنگینی را مقابل میزبان خود متحمل شد.نماینده 
دیروز  مسابقات،  این  در  شمالی  خراسان  فوتبال 
بر   ۴ نتیجه  با  که  بود  یزد  قندی  شهید  تیم  مهمان 

یک شکست خورد.

»حسینی« رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از میزبانی 
علوم،  منطقه  ۹ وزارت  بدمینتون  مسابقات 
امسال  دی  چهارم  تا  یکم  از  فناوری  و  تحقیقات 

توسط این مرکز آموزش عالی خبر داد.
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و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

معدوم کردن 700 کیلوگرم 
سیب زمینی فاسد

روزنامه خراسان در شماره 7۲61 که 1۴ تیر 
ستون  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1353
کردن  معدوم  از  هــا«  شهرستان  »خبرهای 
700 کیلوگرم سیب زمینی فاسد در بجنورد 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
فاسد  زمینی  سیب  کیلوگرم   700 »مقدار 
بهداشت  مهندسی  مامورین  بازرسیهای  طی 
بهداری بجنورد از }یک{ بارفروشی که بعنوان 
کشف  بود  نموده  آوری  جمع  انبار  در  احتکار 
این  در  دیگر  مطلبی  در  گــردیــد.«  معدوم  و 
دانشجویان  »اردوگاههای  است:  آمده  ستون 
تکمیل  شرف  در  بجنورد  دبیرستان  چهار  در 
پیش  بسرعت  آن  عمرانی  کــارهــای  و  اســت 

میرود. 
امور  و  تعاون  وزارت  معاون  که  بازدیدی  در 
و مدیر کل آموزش  روستاها، معاون استاندار 
فعالیت  نمودند  مزبور  اردوهــای  از  پرورش  و 
فرماندار و رئیس آموزش و پرورش مورد توجه 
قرار گرفت. بازدیدکنندگان ناهار را در پارک 

باباامان مهمان شهرداری بودند.«

اخبار   

بدون تیتر   

حرف مردم   

اخبار

سومین  حاشیه  در  اســتــان  دادگــســتــری  کــل  رئیس 
تخلفات  و  جرایم  با  مقابله  و  پیشگیری  ستاد  جلسه 
با  مرتبط  استانی  مدیر  دو  به  امسال  طی  انتخاباتی 
از  ناشی  پیامدهای  دربــاره  زیست  محیط  و  معادن 
معدن   سازی  ایمن  برای  قانونی  تعهدات  نکردن  ایفا 
ماهه  یک  االجل  ضرب  و  داد  هشدار  اسفراین  آلبالغ 
دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  کرد.به  تعیین  را 
والمسلمین  االســـالم  حجت  شمالی  خــراســان  کــل 

به فوت در معدن  با اشاره به حوادث منجر  »جعفری« 
برای  قضایی  دستگاه  جزم  عزم  از  اسفراین  آلبالغ 
خبر  معدن  این  در  مشابه  حــوادث  بروز  از  پیشگیری 
محیط  ادارات  تعهدات  و  تکالیف  به  اشاره  با  داد.وی 
شــورای  مصوبه  اســاس  بر  اسفراین  صمت  و  زیست 
نقاط  اصلی رفع  مسئولیت  شهرستان،  ایــن  تامین 
نتیجه  در  کــه  را  هایی  تونل  امــحــای  و  خیز  حــادثــه 
برداشت و استخراج غیرمجاز سنگ های معدنی ایجاد 

اسفراین  صمت  و  زیست  محیط  ادارات  متوجه  شده، 
از  هایی  بخش  ریــزش  متاسفانه  ــزود:  اف دانست.وی 
گیرد  می  را  ای  عده  جان  وقت  چند  هر  آلبالغ  معدن 
و از طرفی امدادرسانی و ارائه سریع خدمات درمانی 
به مصدومان به لحاظ بعد مسافت و صعب العبور بودن 
حقوق  از  صیانت  باب  از  و  است  سخت  بسیار  منطقه 
دادستان  سوی  از  جرم  اعالم  با  قضایی  دستگاه  عامه 
ورود  موضوع  این  به  مسئول  دستگاه  علیه  اسفراین 
کرده است.وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای 
و  زیست  محیط  ادارات  اسفراین  شهرستان  تامین 
مناطق  بردن  بین  از  به  مکلف  شهرستان  این  صمت 

سوی  از  فعل  ترک  علت  به  که  بودند  شده  ساز  حادثه 
قضایی  پرونده  خصوص   این  در  متعهد  های  دستگاه 
تشکیل و مراتب در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی 
رسیدگی  حال  در  و  شده  مطرح  اسفراین   انقالب  و 
با دستگاه های  این که  بیان  با  است.این مقام قضایی 
متولی این  موضوع در سطح وزارت خانه مذاکره شده، 
با تعیین ضرب االجل یک ماهه به مدیران کل استانی 
اعم  از صمت و محیط زیست هشدار داد و تاکید کرد: 
معدن  این  در  فوت  به  منجر  حــوادث  که  این  از  قبل 
اقدامات  الزم  تمهیدات  اندیشیدن  با  یابد  افزایش 

بازدارنده و پیشگیرانه الزم را انجام دهند.

آگاهی- 711 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی پیش 
بینی شده برای استان در بودجه سال آینده به لحاظ 
میزان در رتبه بیستم کشور و به لحاظ سرانه جمعیتی 

شهرستان   5 مردم  نماینده  دارد.  قرار  پنجم  رتبه  در 
کمیسیون  عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 
شده  مطرح  اظهارات  درباره  مجلس  بودجه  و  برنامه 

محل  از  استان  سهم  درخصوص  مجازی  فضای  در 
آینده و رتبه سی ام  اعتبارات عمرانی کشور در سال 
استان در میزان بودجه عمرانی کشور این موضوع را 
رد کرد و گفت: خراسان شمالی به لحاظ جذب درآمد 
در سال آینده در رتبه سی ام کشور قرار دارد که این به 
نفع مردم استان است زیرا درآمد کمتری را به خزانه 
میزان  داد:  ــه  ادام »قربانی«  کند.  می  ــز  واری کشور 

اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده برای 
استان در رتبه بیستم قرار دارد و میزان رشد اعتبارات 
استان در سال آینده نسبت به امسال در میان استان 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  سیزدهم  رتبه  ها 
وی تصریح کرد: البته مبلغ در نظر گرفته شده برای 
پنجم  رتبه  در  جمعیت  سرانه  میزان  لحاظ  به  استان 

کشور قرار دارد.

ضرب االجل یک ماهه رئیس کل دادگستری درباره آلبالغ

نماینده مردم 5 شهرستان خراسان شمالی اعالم کرد:

سهم استان از محل اعتبارات عمرانی بودجه 99



3 اقتصاد روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         دوشنبه  ۲۵ آذر ۱۳۹۸     ۱۹ ربیع الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۶۲

 بازار کفش در حلقه اجناس قالبی

 کفش های 
یک بار مصرف!

 چرم اصل به 
دلیل قدرت 

خرید پایین 
مردم به ندرت 
در بازار یافت 
می شود چون 
یک جفت کفش 

چرم اصل 
باالی یک 

میلیون تومان 
قیمت دارد

شیری

برای  اصلی  خریدهای  از  یکی  کفش  که  این  با 
شروع فصل سرد سال است اما افزایش قیمت ها 
از یک سو و اجناس تقلبی و بی کیفیت از سوی 

دیگر، مردم را کالفه کرده است.

IIمردمIنگرانی
گفته  بــه  کــه  بــجــنــوردی  شــهــرونــدان  از  یکی 
ــت بــه دنــبــال خرید  ــادی اس ــدت زیـ خـــودش م
کفش زمستانی با قیمت مناسب است اما هنوز 
می  کند،  تهیه  را  نظرش  مورد  کفش  نتوانسته 
قیمت  کنند  می  فکر  ها  خانواده  برخی  گوید: 
در  این  شود  می  گــران  نــوروز  آستانه  در  کفش 
حالی است که با شروع فصل سرد سال هم که 
نیاز به تهیه کفش های متناسب داریم قیمت ها 
به قدری گران می شود که توان خرید یک جفت 

کفش را نداریم.
سال  کــه  حالی  در  کند:  مــی  خاطرنشان  وی 
گرانی  اوج  در  را  چرم  کفش  جفت  یک  گذشته 

امسال  اما  کــردم  خریداری  تومان  هــزار   210
همان مدل کفش حتی با کیفیت پایین تر 470 

هزار تومان قیمت گذاری شده است.
گذشته  در  گوید:  می  شهروندان  از  دیگر  یکی 
یک  سال  در  اجناس،  مناسب  کیفیت  دلیل  به 
اما  شد  می  انجام  کفش  و  کیف  خرید  بار  دو  یا 
هم  کیفیت  ها،  گرانی  وجود  با  فعلی  شرایط  در 
فصول  در  خرید  به  ناگزیر  و  است  یافته  کاهش 

مختلف هستیم.
وی اظهار می کند: با شروع فصل پاییز یک جفت 
کردم  خریداری  تومان  هزار   250 نرخ  به  کفش 
به  شکست  آن  پاشنه  ماه  یک  طی  متأسفانه  اما 
فکر  به  باید  و  نیست  هم  تعمیر  قابل  که  طوری 

خرید کفش جدید باشم.
های  کفش  روزگــاری  کند:  می  خاطرنشان  وی 
بی کیفیت مشتری نداشت اما امروز همان کفش 
به فروش  با قیمت های کذایی  های بی کیفیت 
می رسد و مردم چاره ای جز خرید ندارند چون 
و  است  آمــده  پایین  شدت  به  خریدشان  قــدرت 

از  دیگر  ندارند.یکی  هم  چندانی  انتخاب  قدرت 
ها،  قیمت  افزایش  با  گوید:  می  نیز  شهروندان 
و  است  یافته  کاهش  نیز  کاالها  کیفیت  میزان 
برای خرید یک جفت کفش بی کیفیت باید برابر 
گذشته،  سال  در  کیفیت  با  های  کفش  قیمت 

هزینه کنیم.
 به گفته او، با شرایط موجود روز به روز از قدرت 
اقتصادی خانوارها کاسته می شود و به اصطالح 

قیمت ها سر به فلک می کشد.
می  و  کند  می  اشاره  نیز  ها  قیمت  تفاوت  او به 
افزاید: یک نوع کفش در چند فروشگاه قیمت 
ها  کیفیت  دلیل  همین  به  دارد  متفاوتی  های 
بی  های  کفش  گاهی  و  نیست  تشخیص  قابل 
می  عرضه  کیفیت  با  اجناس  نــرخ  به  کیفیت 

شود.
کفش  و  کیف  فروشندگان  از  یکی  میان  این  در 
می گوید: در گذشته کفش چرم یکی از اجناس 
یک  کسی  اگر  و  بود  باال  مقاومت  با  و  کیفیت  با 
به  شاید  کــرد  می  خــریــداری  چــرم  کفش  جفت 
کند  استفاده  آن  از  توانست  می  سال  سه  مدت 
اما در شرایط فعلی به دلیل کاهش قدرت خرید 

مردم، کیفیت ها کاهش یافته است.
کفش  عمده  کیفیت  اکنون  هم  افزاید:  می  وی 
های  قیمت  دارای  و   سه  و  دو  درجه  چرم  های 
از  بسیاری  هم  باز  وجــود  این  با  و  است  باالیی 

شهروندان توان خرید ندارند.
کفش  جفت  یک  که  این  با  کند:  می  اظهار  وی 
باز  دارد  قیمت  تومان  هزار   470 دو  درجه  چرم 
از  قیمت  شنیدن  با  شهروندان  از  بسیاری  هم 

خرید منصرف می شوند.
با  های  کفش  است  مدتی  کند:  می  اظهار  وی 
کیفیت درجه یک برای فروش در فروشگاه تهیه 
نمی کنم چون قیمت کفش با چرم اصل به باالی 

یک میلیون تومان می رسد.
می  بــاره  این  در  هم  فروشندگان  از  دیگر  یکی 
بــازار  در  را  مشتری  بیشترین  که  ایــن  با  گوید: 
با  هایی  کفش  دنبال  به  عمدتًا  اما  داریم  کفش 

به  کیفیت  با  کفش  و  هستند  پایین  های  قیمت 
دلیل قیمت های باال طرفدار ندارد.

که  زنــانــه  پوتین  جفت  یــک  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
برچسب قیمت یک میلیون و 200 هزار تومانی 
از بهترین نوع چرم  دارد، می گوید: این کفش 
دارد  باالیی  قیمت  که  این  دلیل  به  اما  است 
زمان زیادی است که در فروشگاه باقی مانده و 

خریدار ندارد.
تأیید  با  رئیس اتحادیه کیف و کفش بجنورد هم 
به  گوید:  می  کفش  و  کیف  های  قیمت  افزایش 
دلیل گرانی ها و کاهش قدرت خرید مردم، چرم 
شده  طبیعی  های  چرم  جایگزین  صنعتی  های 
اجناس  درصد   90 اینک  هم  که  طوری  به  است 

موجود در بازار چرم مصنوعی است.
»گودرزی« با اشاره به این که قیمت کفش های 
می  است،  تومان  هزار   500 باالی  طبیعی  چرم 
پایین  خرید  قــدرت  دلیل  به  اصل  چرم  افزاید: 
یافت می شود چون یک  بازار  به ندرت در  مردم 
جفت کفش چرم اصل باالی یک میلیون تومان 

قیمت دارد.
هم  کــه  هایی  چــرم  کند:  مــی  خاطرنشان  وی 
روی  کروم  الیه  یک  است  موجود  بازار  در  اکنون 
تا   6 باشد  داشته  خوبی  کیفیت  اگر  که  دارد  آن 
از  روزه   10 باشد  نامرغوب  جنس  اگر  و  ماهه   7
بین می رود که هوای سرد هم تأثیر بیشتری در 

از بین رفتن این الیه دارد.
وی اظهار می کند: زیره های کفش هم بیشتر پیه 
انبارها  در  زیادی  مدت  به  آن  مواد  چون  و  است 
این  و  شکند  می  فــورًا  استفاده  از  پس  ماند  می 
شهروندان  گالیه  و  نارضایتی  باعث  هم  مسئله 

شده است.
وی با بیان این که قیمت ها افزایش و کیفیت ها 
شرایط  در  دهد:  می  ادامــه  است،  یافته  کاهش 
به   3 درجه  چرم  های  کفش  کنونی،  اقتصادی 
لحاظ قیمتی جای چرم های درجه یک را گرفته 
با  کفش  خرید  توان  افراد  از  بسیاری  چون  است 

قیمت یک میلیون تومان را ندارند.

گفت و گو 

خبر 

از محل تعهد امسال دولت محقق شد؛

تخصیص صد درصدی اعتبار محور بجنورد- گلستان

یک مسئول خبر داد:

طلب ۱4 میلیاردی ۳ پروژه فرهنگی

صد درصد اعتبار محور بجنورد-  گروه اقتصاد- 
گلستان در سال 98 تخصیص یافت.

خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  گذشته  روز  شمالی 
گلستان  بجنورد-  محور  برای  دولت  تعهد  گفت: 
و   98 ســال  ــرای  ب اعتبار  تــومــان  میلیارد   100
که  ــود  ب   99 ــال  س بــرای  تــومــان  میلیارد    100
صددرصد  امسال  اعتبار  تومان  میلیارد   100
تخصیص  افــزود:  پــور«  یافت.»پارسی  تخصیص 
محور  این  برای  تومانی  میلیارد   100 اعتبار  دو 
که  بود  جمهور  رئیس  سفر  های  مصوبه  جمله  از 
تومان،  میلیارد   100 تخصیص  بــا  اکــنــون  هــم 
اظهار  ــدارد.وی  ــ ن ای  بــودجــه  مشکل  پیمانکار 
در  اعتبار  تومان  میلیارد   100 تخصیص  با  کرد: 
آینده این پروژه ملی پیشرفت خوبی خواهد  سال 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  اظهارات  داشت. 
در  بجنورد-گلستان  محور  اعتبارات  خصوص  در 
طی  ما  خبرنگار  اطالعات  مطابق  که  است  حالی 
تومان  میلیارد   60 مرحله  دو  در  تاکنون  امسال 
اوراق خزانه اسالمی میان پیمانکاران توزیع شده 
اوراق خزانه اسالمی  تومان  است که 30 میلیارد 
بودجه  در  محور  ایــن  اعتبار  پرداخت  به  مربوط 
سال گذشته بوده است نه بر اساس اعتبارات سفر 

تومان  میلیارد   60 همچنین  جمهوری.  ریاست 
تا بهشهر  پرداخت شده به کل طرح محور قوچان 
این  از  بخشی  ترتیب  بدین  و  است  بــوده  مربوط 
توزیع  استان  از  خارج  پیمانکاران  میان  در  اوراق 
 38 ما  خبرنگار  های  پیگیری  مطابق  است.  شده 
میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی نیز وعده داده 
شده که هنوز به دست پیمانکاران نرسیده و گویا 
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مجموع این 
اعتبارات را به عنوان اعتبارات مصوبه سفر ریاست 
جمهوری به استان مد نظر قرار داده است. برای 
»پارسی  با  گذشته  روز  عصر  پاسخ  این  به  رسیدن 

پور« تماس گرفتیم که تلفن اش را پاسخ نداد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همچنین به 
پروژه راه آهن مشهد- بجنورد- گلستان نیز اشاره 
کرد و ادامه داد: برای این پروژه نیز قرار بود 20 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شود که دولت 

بیشتر از تعهدش اعتبار پرداخت کرد.
 900 و  میلیارد   20 امسال  کرد:  خاطرنشان  وی 
اختصاص  پـــروژه  ایــن  بــه  اعتبار  تــومــان  میلیون 
اصالح  به  اشاره  با  همچنین  است.وی  شده  داده 
آسیب  که  این  برای  گفت:  کشور  بودجه  ساختار 
بدون   99 بودجه  بیاید،  پایین  اقتصادی  پذیری 

تکیه به نفت بسته شده است.

پیمانکاران 3 پروژه فرهنگی استان،  مرتضوی-  
طلب 14 میلیارد ریالی دارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این مطلب 
از  سملقان  و  مانه  عمومی  کتابخانه  برای  افــزود: 
میلیون   500 جمهوری  ریاست  اعتباری  ردیــف 
پیمانکار  که  این  واسطه  و  به  شد  مصوب  تومان 
دیون  بــرای  اســت  طلبکار  تومان  میلیون   600
»طهماسبی«  شود.  می  داده  تخصیص  پیمانکار 
قالب  در  تومان  میلیون   500 تخصیص  گفت: 

اسناد خزانه 2  و 3 ساله است.
وی افزود: برای این پروژه از محل قانون استفاده 
این  از  و  مصوب  تومان  میلیون   400 نیز  متوازن 
خزانه  اسناد  قالب  در  تومان  میلیون   70 محل 
مجموع  در  و  است  شده  داده  تخصیص  ساله   3
داده  تخصیص  پروژه  این  به  تومان  میلیون   570
هماهنگی  طبق  کــه  ایــن  بیان  بــا  ــود.وی  شـ مــی 
پیمانکار  شد  مقرر  سملقان،  و  مانه  فرماندار  با 

تصریح  نکند،  متوقف  را  پــروژه  اجرایی  عملیات 
صرف  را  موجود  اعتبار  نخستین  فرمانداری  کرد: 

پرداخت طلب پیمانکار خواهد کرد.
از  نیز  بجنورد  مرکزی  کتابخانه  داد:  ادامــه  وی 
سرمایه  و  دارایی  تملک  استانی،  اعتبارات  ردیف 
ای 500 میلیون تومان، اعتبار مصوب دارد و از آن 
جایی که طلب پیمانکار از این پروژه 600 میلیون 
تومان است، 60 میلیون تومانی که به این پروژه در 
قالب اسناد خزانه تخصیص داده شده است، برای 
با  شد.»طهماسبی«  خواهد  هزینه  پیمانکار  طلب 
اشاره به این که پیمانکار نگارخانه بجنورد از سال 
است،  طلبکار  تومان  میلیون   250 تاکنون   90
افزود: 50 میلیون تومان طلب پیمانکار داده شده 
میلیون   200 پروژه  این  برای  نیز  امسال  و  است 
قالب  در  آن  تومان  میلیون   40 و  مصوب  تومان 
است  شده  داده  تخصیص  ساله   2 خزانه   اسناد 
اما متاسفانه به واسطه تغییراتی در نگارخانه نمی 

توانیم طلب پیمانکار را پرداخت کنیم.



استخدام
به یک همکار با 

آشنایی کامل و 

مسلط  به نرم 

افزار حسابداری 

هلو نیازمندیم   

 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

امالک

        امالک علیزاده 
)زیتون( خرید / فروش / 
رهن / اجاره / مشارکت 

در ساخت آدرس:میدان 
فردوسی مجتمع 

زیتون روبرو درمانگاه. 
۰۹۱۵۵۸۴۸۲۰۸

    ۰۹۳۷۵۸۴۸۲۰۷
     ۳۲۲۳۶۶۰۹

  ۳۲۲۴۹۶۳۵

به یک 
کارگرماهربلوک 

زن نیازمندیم  
۰۹۳۵۱۲۲۰۵۱۳

امالک ثامن مشاور 
شما در خرید و 

فروش و رهن اجاره 
.آدرس :خ گلستان 

بین گلستان 
۱۳و۱۱جنب لبنیاتی 

۰۹۱۵۱۸۶۹۷۹۹

 ۰۹۱۵۴۸۹۶۲۹۹
پاکدل 

گروه مشاورین 
امالک ایران، در 

راستای اهداف کاری 
و ارائه خدمات به 

همشهریان عزیز، به 
شرح ذیل نیرو می 

پذیرد:

۱-به ۲ نفر همکار 
آقا جهت مشاور و 
کارشناس امالک 
۲-به ۲ نفر همکار 
خانم جهت انجام 
کارهای دفتری و 

منشی

متقاضیان محترم 
جهت هماهنگی های 

الزم با شماره ذیل 
هماهنگی بفرمایید: 

تلفن تماس: 
مهندس شیرزاد 

۰۹۱۵۱۸۴۰۸۹۸

     ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲
آدرس:نبش چهارراه 

۱۵ خرداد، جنب 
بانک توسعه تعاون، 

گروه مشاورین امالک 
ایران  

به دو استاد کار 

ام دی اف دو 

شاگرد جهت کار 

در کارگاه کابینت 

سازی نیاز مندیم 

 ۰۹۳۵۶۷۲۳۰۳۸.

به یک تعمیر 

کار لوازم خانگی 

نیازمندیم دستمزد 

به صورت درصدی 

پرداخت میشود  

 ۰۹۱۵۷۸۶۷۷۸۴

آدرس ملکش نبش 

سید الشهدای 

۱۰تاسیسات 

یادگاری

شرکت پخش 

موادغذایی نیاز به 

تعدادی بازاریاب 

باتجربه دارد 

 ۰۹۱۵۱۸۷۴۷۹۴

فروش باغ انگور 
و بادام  بعد از 
نوده حاشیه 

جاده  ۴ هزارمتر 
متری ۳۰هزار 

تومان  معاوضه با 
آپارتمان  یا  ویالی 
یا ماشین میشود 

۰۹۱۵۵۸۴۵۴۷۹

مشاورین امالک 
دانیال با داشتن 

کادری مجرب 
شامل کارشناسان 
حقوق و مهندس 

عمران دارای پروانه 
نظارت پایه سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان آماده 
ارایه خدمات در 

زمینه  خرید.
فروش .رهن و 

اجاره ومشارکت 
در ساخت 

میباشد . قویدل   
 ۰۹۱۵۹۸۴۹۹۰۱

قلی زاده  
  ۰۹۱۵۳۸۴۷۹۸۷

آدرس  خیابان  
شریعتی شمالی 

خیابان  وداد  نبش 
وداد  ۱ 

باغ فروشی، موقعیت 
عالی جاده شهرک 

گلستان، حاشیه 
جاده گاز شامل دو 

قسمت به شرح ذیل 
میباشد: الف:۱۰۰۰ 
متر حاشیه جاده گاز 
با دهنه حدود ۲۵ که 
جداگانه نیز به مبلغ 

۳۵۰ م به فروش 
می رسد. ب:۱۰۰۰ 

متر پشت قطعه 
مذکور در باال که 

جداگانه به ۱۵۰ م به 
فروش می رسد. باغ 
شامل انواع مختلف 
درختان، خانه باغ، 

دور دیوار بتنی، 
استخر،تمام امتیازات 
آب، برق، گاز،  متراژ 

کل باغ شامل ۲ قطعه 
است که ۲۰۰۰ 
متر می باشدو 

مجموعا به مبلغ 
۵۰۰ م به فروش 
می رسد. شیرزاد 

     ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲

مشاور امالک اکرمی 

ملک شمارا درصورت 

نیاز فورآ میفروشیم 

به ویژه در حاشیه 

خیابانهای اصلی شهر 

 ۰۹۱۵۵۸۴۱۲۳۷

باغ وویالی 
فروشی۱۳۰۰ متر 

کل باغ ۹۰ متربنای 
ویال دارای استخر 

موقیعت عالی حاشیه 
جاده اصلی ۴۰۰متر 

بعداز کوه کمر 
دارای راه مستقل 

وپارکینگ امتیاز برق 
وگاز ومجوز معاوضه 

باخانه، ماشین 
 ۰۹۱۵۸۸۸۲۷۱۸

باغ فروشی دارای 
درختان میوه وآب 

وچشم اندازی 
زیبا وماشین رو 
با موقعیت عالی 
محدوده پارک 

بش قارداش 
جاده سالمت 
به متراژ ۸۰۰ 

متر فی ۱۵۰ م 
 ۰۹۱۵۷۹۶۵۹۷۹

به دو نفر بازاریاب  

با پورسانت عالی 

و مزایای خوب 

نیازمندیم .  

 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

  به تعدادی 
ویزیتو  حضوری 

و تلفنی پخش 
لبنیات و شیرینی 
جات نیاز مندیم 

 ۰۹۱۵۸۳۷۰۲۰۶
سیدی 

به یک نفر شاگرد 

نوجوان جهت کار 

دائمی در لوازم 

یدکی نیازمندم .  

 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

فروش پایان کار 
نیست آغاز یک تعهد 

جدید است. گروه 
مشاورین امالک 

ایران، متفاوت ترین 
دفتر مشاور امالک 
خراسان شمالی با 

جمعی از کارشناسان 
و متخصصان امور 

ملکی، در تمام 
ساعات شبانه روز، 
آماده ارائه خدمات 
به هم استانی ها و 
همشهریان عزیز و 
گرامی، می باشد. 

اعتماد شما، اعتبار 
و افتخار ماست. 

آدرس: مابین میدان 
فردوسی و میدان 

کارگر، نبش چهارراه 
۱۵ خرداد)چهارراه 

قیام(، پشت سه 
عروسک زرد، جنب 
بانک توسعه تعاون  
 ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲

مهندس شیرزاد

سنگ کاری 

وکاشی کاری ترکانلو

 ۰۹۱۵۹۸۷۶۰۲۸

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دوشنبه  ۲۵ آذر ۱۳۹۸     ۱۹ ربیع الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۶۲            ۴ اجتماعی

مواد الزم برای کرم انار آب انار یک سوم لیوان، شیر یک 
لیوان، نشاسته ذرت 2 قاشق غذاخوری، وانیل مقداری و شکر 2 تا 

3 قاشق غذاخوری.

 اگر می خواهید پیوند محکم 
با فرزندتان داشته باشید

وقتی  است.  ضــروری  امر  یک  والدین  برای  فرزند  با  علوی-  ارتباط 
هم  و  بود  خواهد  شیرین  هم  باشد،  قوی  فرزندشان  با  والدین  رابطه 
باشد  داشته  مشکلی  هر  که  آموزد  می  کودکی  دوران  همان  از  کودک 

می تواند به راحتی با والدینش در میان بگذارد.
احترام  او  به  و  باشند  قائل  ارزش  خود  کودک  برای  والدین  چقدر   هر 
و  دوستی  سایه  در  تنها  دید.  خواهند  احترام  اندازه  همان  به  بگذارند 
ارتباط برقرار کردن موثر با کودک می توان با او پیوند قوی ایجاد کرد 
تا هم از این طریق به کودک اطمینان خاطر و آرامش داد هم در رشد 

ذهنی او تاثیر به سزایی گذاشت.
ارتباط تنها دلیلی است که تمایل کودک را به پیروی از قوانین ما بیشتر 
می کند. بچه هایی که ارتباط قوی با پدر و مادرشان دارند می خواهند 
با آن ها همکاری کنند. آن ها همچنان مانند کودکان رفتار می کنند به 
این معنا که گاهی غرق در احساسات خود هستند اما وقتی به ما اعتماد 

می کنند درک شان کنیم و طرف شان باشیم.
برای  آغوش   8 بقا،  برای  آغوش   4 به  شناسان، روزانه  روان  گفته  به 
حمایت و 12 آغوش برای رشد نیاز داریم.اولین کار در صبح و آخرین 
وقتی  اســت.  لحظاتی  بــرای  فرزندان  گرفتن  آغــوش  در  شب،  در  کار 
خداحافظی می کنید فرزندتان را در آغوش بگیرید و زمانی که دوباره 
او را می بینید این کار را بکنید، کاری که اغلب در طول روز باید آن را 

انجام دهید.
کودک همه عمرش به خاطر خواهد آورد که آن قدر برای والدینش مهم 
بوده است که آن ها تلفن را خاموش کرده اند و به حرف او گوش سپرده 
اند. سر و صدا می تواند با تحریک اندورفین و اکسی توسین در بازی با 

بچه ها حافظ ارتباط تان باشد.
کند  می  کمک  کودک  به  روزانه  عادت  یک  به  خندیدن  قاه  قاه  تبدیل   
ارتباط نداشتن  از سوی دیگر احساس  و  ناراحتی ها  و  به اضطراب ها 

بخندد و واکنش بیشتری به آن  ها نشان دهد.
 بازی کردن به بچه ها کمک می کند که مشارکت کنند.به خنده های 
شان گوش بدهید، به چشمان شان نگاه و دوست داشتن عمیق تان را 
با آن ها ارتباط برقرار کنید.  با آن ها قسمت و در شکوه لحظه کنونی 
نکردن  باشیم.قطع  داشته  ارتباط  توانیم  می  که  است  راهی  تنها  این 
به وجود کودک   از آن ها، اهمیت دادن  صحبت بچه ها، نظر پرسیدن 

در  کودک  سرزنش  از  ممانعت  و  جمع  در  نظرهایش  و 
سزایی  به  تاثیر  جمع 

او  ســالــم  ــد  رش در 
و  داشــت  خواهد 
ــا خــیــال راحــت  ب
ــد بــه  ــ ــوان ــ ــی ت ــ م
والــــدیــــن خـــود 
ــه کـــنـــد.  ــ ــی ــ ــک ــ ت

ــن کـــودکـــی  ــی ــن چ
نوجوانی  دوران  در 

خــاطــرات خــوب خــود را 
و  ــرد  ب نخواهد  ــاد  ی از 
با  کافی،  اطمینان  با 
دوست  مــادرش  و  پدر 

خواهد بود. 

کیک انار
طرز تهیه کیک  آب 2 عدد انار را می گیریم، دو سوم از  آن را برای 

کیک و یک سوم را برای کرم انار استفاده می کنیم. 
تخم مرغ و شکر را با وانیل 5 تا 6 دقیقه خوب با همزن مخلوط می کنیم 
تا کرم رنگ شود. روغن را می افزاییم و یک دقیقه هم می زنیم سپس آب 
انار را اضافه می کنیم.آرد، بکینگ پودر و پودر ژله را مخلوط و الک می 

کنیم و داخل مواد می ریزیم.
کیک  مایه  و  گذاریم  می  روغنی  کاغذ  متر  سانتی   23 قطر  به  قالب  در 
را می ریزیم.فر را از قبل روشن می کنیم تا گرم شود. قالب را در طبقه 
قرار  دقیقه   50 تا   45 مدت  به  گراد  سانتی  درجه   170 دمای  با  وسط 

می دهیم. بعد از پختن و خنک شدن کیک را از قالب خارج می کنیم.

می  مخلوط  را  ذرت  نشاسته  و  شکر  انــار،  آب  شیر،  طرز تهیه کیک  
کنیم و روی حرارت می گذاریم و هم می زنیم تا به غلظت مناسب برسد 
سپس وانیل را اضافه می کنیم. کرم که از دما افتاد روی کیک خنک می 

ریزیم و دانه های انار را روی آن می گذاریم.

خواب آرامم آرزوست
شب  پایان  در  قرمز  گوشت  و  تند  ادویه  تلخ،  شکالت  چیزبرگر،  خوردن 
خواب  و  شبانه  آرام  خواب  شود.بین  خواب  اختالالت  باعث  می تواند 
نه چندان عمیق و کوتاه تفاوت فراوان وجود دارد. مطالعات علمی نشان 
وزن،  افزایش  باعث  می تواند  عمیق  و  آرام  خواب  نداشتن  است:  داده 
فشارخون باال و در نهایت بروز بیماری های قلبی شود.در مجموع خواب 
بخش های  روی  می تواند  نمی رسد،  نظر  به  مهم  چندان  که  شبانه  آرام 

مختلف زندگی انسان تاثیر بگذارد.
محسوب  جهان  سراسر  در  ساندویچ ها  محبوب ترین  از  یکی  چیزبرگر 
می شود و با این وجود می تواند روی کیفیت خواب تاثیر عمیق بگذارد. 
چربی های موجود در چیزبرگر معده را تحریک می کند تا اسید بیشتری 

ترشح کند که این اتفاق سوزش معده را به دنبال دارد.

 آشپزی   7 سال اول 

  تغذیه سالم 

علوی

جوان  زن  ــت،  اس گذشته   19 از  ساعت   
دست دو کودک خود را گرفته و می خواهد 
می  دور  را  کوچه  پیچ  شود.  خیابان  راهی 
زند و وارد خیابان اصلی می شود؛ خیابانی 
که پیاده روهای چندانی و می توان گفت 
جاده  سویش  آن  ندارد،  رویی  پیاده  اصاًل 
و این طرفش الین کندروی خودروهاست 
که باید همین اندک فضا بین عابران پیاده 
و خودروها تقسیم شود و با هم کنار بیایند. 
گاهی که خودرویی در حال عبور است، با 
بوق زدن یا دادن چراغی به عنوان عالمت، 
عقب  را  خود  کند  می  وادار  را  پیاده  عابر 
شوند  می  ناچار  رانندگان  گاهی  و  بکشد 
وجود  البته  کنند.  عبور  عابران  تا  بایستند 
مشاغل مختلفی که باعث سد معبر در این 
شده  علت  بر  مزید  شــده،  عرض  کم  معبر 
بندد.  می  ها  آن  بر  میانه  در  را  راه  و  است 
این  در  که  خــودرو  های  بنگاه  زیاد  تعداد 
مسیر قرار دارند، راه را برای عبور عابران 
و  تجمع  گذشته  آن  از  و  ــوار  دشـ پــیــاده 
ازدحام فروشندگان و خریداران خودرو 
در این بنگاه ها راه رفت و آمد مردم را 

مسدود کرده اند.
ــن مــعــضــل کــه بــه گــفــتــه یک  ایـ
شهر  اسالمی  ــورای  ش عضو 
آسیب  عنوان  به  بجنورد 

اجتماعی یاد می شود، رفت و آمد اهالی 
مختلف  های  ساعت  در  را  بانوان  ویژه  به 

دچار مشکل کرده است.
طاق  شان  طاقت  اهالی  برخی  که  چنان 
شده است و این معضل را به گوش اعضای 
پارلمان شهری رسانده اند. به گفته یکی 
به  داران  بنگاه  برخی  شهروندان،  این  از 
راحتی برای رونق کسب و کار خود مغازه 
های بزرگ تری را اجاره می کنند تا همه 
فروش  به  خواهند  می  که  خودروهایی 
که  وی  بگذارند.  جا  همان  در  برسانند، 
می  ادامه  ندارد،  خود  نام  ذکر  به  تمایلی 
دهد: زمانی که می خواهیم از پیاده رو یا 
با ازدحام  حاشیه این خیابان عبور کنیم، 
آقایان مواجه  از  زیادی  تعداد  و  خریداران 
ها  آن  میان  از  عبور  گاهی  که  شویم  می 
دیگر  شهروندی  شود.  می  سخت  بسیار 
با  کند،  می  همراهی  را  بانو  این  که  هم 
گونه  ایــن  معبر  سد  از  باید  که  ایــن  بیان 
افــزایــد:  مــی  شـــود،  جلوگیری  اصــنــاف 
معابر  که  شــود  می  دیــده  بسیار  شهر  در 
صنفی  واحدهای  برخی  توسط  مختلفی 
مسدود شده است اما در آن مناطق امکان 
دارد  وجود  رو  پیاده  دیگر  سمت  از  عبور 
چندانی  مشکالت  عابران  بــرای  شاید  و 
به  منطقه  ــن  ای در  ــا  ام ــیــاورد  ن وجـــود  بــه 
به معنای واقعی  رو  پیاده  دلیل عرض کم 
توسط  اندک  مقدار  همان  و  ندارد  وجود 

مشتریان بنگاه های خودرو یا خودروهای 
این نمایشگاه ها اشغال شده است.

یکی دیگر از شهروندان که از این موضوع 
گالیه مند است، اظهارمی کند: عالوه بر 
خودرو،  های  نمایشگاه  جمعیت  ازدحــام 
تعمیرکاران نیز در این مسیر بخش زیادی 
از محل عبور و مرور خودروها و افراد پیاده 
را اشغال می کنند و زمانی که از آن ها می 
بردارند،  معابر  از  را  خود  وسایل  خواهیم 
ــد.  دارن نامناسبی  بــرخــوردهــای  گاهی 
دو  در  را  خودروها  گاهی  افزاید:  می  وی 
ای  گونه  به  کندرو  خیابان  ایــن  حاشیه 
خودروی  تردد  امکان  که  کنند  می  پارک 
دیگر وجود ندارد و باید به سختی از میان 
آن ها عبور کنیم. »کریمی« هم از ساکنان 
و  عبور  و  است  خرمشهر  میدان  محدوده 
دشواری  نیز  او  برای  خیابان  این  از  مرور 
گوید:  مــی  وی  دارد.  را  خـــودش  ــای  ه
از  عبور  هنگام  که  است  آمده  پیش  بارها 
اعم  به دلیل وجود موانع مختلف  پیاده رو 
وسایل  داران،  نمایشگاه  خودروهای  از 
خراب  مدتی  خودروهای  و  تعمیرکاران 
نــاچــار شــده ام  یــا ایــن  کــه  ــرده ام  صبر ک
به  کــه  فــرعــی  ــای  ه کــوچــه  از  را  مسیرم 
ادامه  شود،  می  منتهی  مالصدرا  خیابان 
بسیار  دهد:  می  ادامه  شهروند  این  دهم. 
مانند  افراد  که  برخی  شود  می  مشاهده 
الستیک فروشان و صاحب سوپرمارکت ها 

خود  ــل  ــای وس ــه  ب را  پــیــاده رو  از  بخشی 
است  حالی  در  این  می دهند  اختصاص 
ها هیچ  حقوقدان  برخی  عقیده  به  که 
حتی  دادن  قرار  اجازه  مجوز  بدون  فردی 
نــدارد،  عمومی  معابر  در  را  صندلی  یک 

بنابراین این عمل خالف قانون است.
ــده »هـــاشـــمـــی« رئــیــس  ــی ــق ــه بـــه ع ــت ــب ال
شهر  اسالمی  شــورای  بانوان   کمیسیون 
حق  صنفی  هیچ  قانون  طبق  بجنورد، 
و  کند  پایمال  را  شهروندی  حقوق  ندارد 
چند  باید  مشکالت  گونه  این  رفع  بــرای 
شورای  سوی  از  که  بیایند  کار  پای  نهاد 

اسالمی شهر پیگیری هایی شده است.
رئیس  »امــیــدوار«  با  را  معضل  این  وقتی 
اتاق اصناف بجنورد در میان می گذاریم، 
در  گوید:  می  و  دارد  ــالع  اط موضوع  از 
برگزار  دادستان  با  ای  جلسه  زمینه  این 
شده است و پیگیر هستیم که این معضل 
رفع شود. وی خاطرنشان می کند: البته 
حاشیه  در  که  خــودروهــایــی  از  بسیاری 
بولوار مدرس پارک می شوند و رفت و آمد 
مردم را با مشکل مواجه می کنند، متعلق 
به نمایشگاه داران نیست بلکه به افرادی 
تعلق دارد که به این بنگاه ها مراجعه می 
کنند تا معامله ای انجام دهند. وی ادامه 
می دهد: در برخورد با سد معبر و رفع این 
با  آمــده  عمل  به  هماهنگی  طبق  معضل 

دادستان یکی، 2 نمایشگاه پلمب شدند.

 سد معبر؛ مردم مقصرند یا مسئوالن بی توجه؟

پارکینگ های غصبی

مواد الزم برای کیک انار تخم مرغ 4 عدد، شکر دو سوم 
لیوان، آرد سفید 2 لیوان، آب انار دو سوم لیوان، روغن مایع نصف 
لیوان، پودر ژله انار یک بسته، بکینگ پودر  یک  قاشق مرباخوری 

و وانیل یک چهارم قاشق چای خوری.



متفرقه

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

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

تهران  ــرق  ش ــام  ــزوگ ای ــروش  وفـ نصب 
بیمه,ده  ســال  کیفیت,پنج  بابهترین 
دراسرع  ونم  خرابی  رفع  ضمانت  سال 
رفع  جهت  کــار  ــازدیــدازمــحــل  ب وقــت 
فر  امینی  رایگان   بصورت  ونم  خرابی 
09052053890  09151867265

ــواع  ان نصب  و  فـــروش  ساخته   پیش  گچبری 
ابزار   ، المپی  دور  شامل  ساخته  پیش  گچبری 
سقفی و گلویی ،اپن و ستون در طرحهای متنوع 
ودستی،نقاشی  ساخته  پیش  گچبری  گچکاری  
ــواع  ان و  شومینه  ــواری   ــ دی ساختمان،کاغذ 
پوستر  و  کاغذ  انــواع  فروش  اپوکسی   کفپوش 
مومنی    09153840748 هــمــراه    دیـــواری 

ــورد  ــ ــن ــ ــج ــ ب پــــــاســــــارگــــــاد  گــــچــــبــــری   

آب بندی استخر 

شنا جکوزی پرورش 

ماهی و کشاورزی 

، پشت بام   انبار، 

نمای ساختمان  

با تکنولوژی بر 

پایه نانو 100 

درصدتضمینی با 

ضمانت محصول 

کشور اسپانیا  ضد 

جلبک ،ضد خزه  

ضد قارچ ،آنتی 

باکتریال  مقاومت 

باال وعمر مفید  

مهندس ، یزدانی   

 09919967485

خدمات ساختمانی 
کوروش . رفع نم رطوبت 
وتعمیرات کف سرویس 
بهداشتی با نسل جدید 

عایق های :رطوبتی 
,حرارتی,صوتی 

نانو محصول کشور 
اسپانیا. جهت آب 
بندی نمودن انواع 

استخر شنا ،کشاورزی 
و پرورش ماهی، ضد آب 

نمودن بندکشی کف 
سرویسها,تراس,پشت 
بام وسطوح  سرامیک 

موزاییک، نمای 
ساختمان ،برکه ها ،آب 

نماها وآب انبارها با بهره 
گیری ازموادضدآب 

گریز نانویی ضدجلبک 
وخزه ضد شوره  یک بار 

برای همیشه از شرنم 
ورطوبت  راحت شوید   

بامدیریت: کوروش.   
     09159845026

نمایندگی مجاز 
بوتان  پکیج 

آبگرمکن نصب 
-تعمیر  همراه 

   09155841130
دفتر 

 09158871130
امیریه شمالی 
خ نامجو جنب 

حسینیه حاج حجت 

جواد پورعلی  

کناف ایران 

  فروش مصالح سقف کاذب کناف به قیمت 
درب کارخانه در تنها عاملیت فروش 

خراسان شمالی 09152480038

 انواع سیمانکاری  آستر،رویه تگرگی  در طرح 

واندازه مختلف رنگی سیمانکاری دور باغات 

وخرده کاربنایی   09159845026 استاد 

شرکت نرده سازان 

خراسان شمالی اجراو 

طراحی نرده ساختمان 

لوله وقوطی حفاظ 

روی دیوار وجوشکاری  

گاز وغیره تماس 

09157867784عزیزی

فروشگاه آداک 
بهترین قیمت 

های سقف کاذب 
را از ما بخواهید. 

 09157167382 خراسان  مردم  خدمت  در  که  داریــم  افتخار 
آبگرمکن  بخاری  تعمیرات  هستیم  شمالی 
ــاری  ــک ــوش ــی ســــرد وگــــــرم  ج ــش لـــولـــه ک
ــی  ولــت  ــوط ــرده راه پــلــه لــولــه ق ــی نـ ــراح ط
نبش  ملکش  آدرس  ــاری   ــ ک ــز  ــ راوی پــســت 
 09157867784  10 ســیــدالــشــهــدای 
ــا ــمـ ــا رضــــایــــت ازشـ ــ ــ ــارازم ــ ــ عــــزیــــزی ک

افتخار داریم که در 

خدمت مردم خراسان 

شمالی هستیم تعمیرات 

بخاری آبگرمکن 

لوله کشی سردگرم  

جوشکاری طراحی نرده 

راه پله لوله قوطی راویز 

کاری  آدرس ملکش نبش 

سیدالشهدای 10 تماس 

09157867784 عزیزی 

کارازما رضایت ازشما  

رفع کامل نم و رطوبت 
زدگی حمام توالت، 

تراس، پشت بام دیوار 
های مجاورباران،آبندی 

انواع استخرشنا 
،جکوزی،پرورش 

ماهی،کشاورزی،جوی 
انتقال آب باغات،آب 
نماها،برکه ها، ضد 

آب ضد جلبک وخزه  
 09025841444

قابل توجه مالکین 

ساختمانهای  در دست 

ساخت هدیه ویژه 

فروشگاه "برق و صنعت 

تابش" تخفیف 50 

درصدی در سود فروش 

کاالهای برقی اعم از سیم 

و کابل، کلید و پریز و لوازم 

روشنایی آدرس  خیابان 

17 شهریور شمالی، 

ابتدای خیابان شهید 

صفا 09151872080    

 32221350

گچ کاری و ابزار 

گلویی قاب گل 

سقفی و اپن با 

کیفیت عالی 

و تضمینی 

 09151875760

پیرایش

  یک قطعه زمین 

صدوهشتاد متری 

دارای سند ثبتی 

147،فروشی متری 

250هزار تومان  

احمدآباد2خیابان 

آل احمد12 

09196299026

۵روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی ورزش          دوشنبه  ۲۵ آذر ۱۳۹۸     ۱۹ ربیع الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۶۲

مسابقات قهرمانی کاراته سبک های آزاد برگزار شد

نبرد روی تاتامی
مسابقات قهرمانی کاراته سبک های آزاد با حضور 
90 کاراته کا از شهرستان های استان برگزار شد. 
دبیر هیئت کاراته خراسان شمالی در گفت و گو با 
باشگاه   8 ها  رقابت  این  در  اظهارکرد:  ما  خبرنگار 
نوجوانان،  نــونــهــاالن،  سنی  هــای  رده  در  اســتــان 
یکدیگر  با  رقابت  به  ســاالن  بــزرگ  و  امید  جوانان، 
نتایج  بــه  ــاره  اشـ بــا  نیا«  ــاج  ت پرداختند.»محسن 
های  سبک  ــاران  ــک ورزش ــرد:  ک تصریح  مسابقات 
شورین   ،KWS کیوکوشین  ایران،  کیوکوشین  آزاد 
کمپو، شین کیو کوشین، کن شین کان، کیوکوشین 
در  و  پرداختند  رقابت  به  یکدیگر  با   ... و  ماتسویی 
نهایت تیم  شورین کمپو به مربیگری صمد رحمتی، 
تیم کیوکوشین KWS به مربیگری اکبر نیستانی و 

ماتسویی به مربیگری شهریار امانی و نوید سلیمان 
با  یافتند.وی  دست  سوم  تا  نخست  عناوین  به  پور 
اشاره به تداوم فعالیت های سبک های آزاد کاراته 
طی 10 سال اخیر افزود: سبک های آزاد 10 سال 
است که مستقل فعالیت می کنند و تیم ملی و لیگ 
سبک های آزاد در کشور به شکل مستمر پیگیری می 
شود.وی با بیان این که اکبر نیستانی، رئیس سبک 
های آزاد استان پیش از این نیز در مسابقات آسیایی 
شمالی  خراسان  از  بازیکن   5 حضور  با  هندوستان 
مربیگری تیم ملی را بر عهده داشت، افزود: مربیان 
سبک های آزاد استان نیز در سطح ملی حرفی برای 
گفتن دارند و تاکنون افتخار آفرینی های بسیاری نیز 

در کارنامه این هیئت به ثبت رسیده است.

رویداد ورزشی       

گفت و گو   

گزارشی از لیگ استانی تکواندو

»آپ چاگی« هوگوپوشان

رقابت  با  استان  تکواندوی  لیگ  دوم  مرحله 
ها،  شکوفه  سنی  های  رده  در  هوگوپوش   130
رئیس  یافت.نایب  پایان  نونهاالن  و  خردساالن 
هیئت تکواندوی خراسان شمالی با بیان این که 
این مسابقات در خانه بسکتبال بجنورد پیگیری 
این رقابت ها تکواندوکاران  شد، اظهارکرد: در 
بجنورد  و  اسفراین  شــیــروان،  هــای  شهرستان 
کمالی  »آرزو  پرداختند.  رقابت  به  یکدیگر  با 
نژاد« با بیان نتایج این رقابت ها در کمربند آبی 
پرویزی«،  »آرزو  ها،  شکوفه  سنی  در  اظهارکرد: 
»کیانا لطفی« و »فرناز مباشری« عناوین نخست 
را به خود اختصاص دادند.به گفته وی، در رده 
زاده«،  غالمعلی  »ستایش  نیز  خردساالن  سنی 
»سارا  زاده«،  اسماعیل  »بیتا  یزدانی«،  »اسماء 
یزدانی«،  »روژیــن  قاسمی«،  »ســارا  وشــی«،  فره 
»نــادیــا  و  ــرزاده«  ــف ص »روژان  رســتــمــی«،  »آتــنــا 
افزود:  ایستادند.وی  نخست  جایگاه  در  آشفته« 
»نادیا  غالمپور«،  »عطیه  نونهاالن  سنی  رده  در 
ضمیری«،  »مینا  رحیمی«،  »مــوژان  گریوانی«، 
»هانیه فالحتی«، »سوگند علی آبادی«، »سعیده 
کچرانلویی«، »نگار نیستانی« و »روناک محمدی« 
به  نــژاد«  رسیدند.»کمالی  قهرمانی  مقام  به 
و  زرد  کمربندهای  در  دیدارها  این  نتایج  بیان 
وشی«،  فره  »سوگل  اظهارکرد:  و  پرداخت  سبز 
»یگانه  کچرانلویی«،  »زینب  امجدی«،  »گیلدا 
سودمند«، »کیانا نبوی« و »بهار حصاری« به مقام 
کرد:  اضافه  رسیدند.وی  ها  رقابت  این  نخست 
»محیا مرادی«، »آترینا طیبی«، »زهرا نیستانی«، 
»کیانا  ــوری«،  نـ »الینا  کچرانلویی«،  »فاطمه 
صفری«،  »فاطمه  فرهی«،  »پویا  زاده«،  حسین 
عنوان  به  نیز  آرام«  »مینا  و  محمدیان«  »فاطمه 
یافتند.به گفته وی، در رده سنی  نخست دست 
»فاطمه  سبز،  و  زرد  کمربندهای  در  نونهاالن 
رسولی«،  »نرگس  عباسی«،  البنین  »ام  طیبی«، 
»فرناز  کچرانلویی«،  »ستایش  رحیمی«،  »سارا 
گریوانی«  »مینا  کچرانلویی«،  »سپیده  پاسبان«، 
یافتند. دست  اول  عنوان  به  فیروزه«  »سوفیا  و 
حدودی  تا  لیگ  این  برگزاری  کرد:  تصریح  وی 

فنی  و  تکنیکی  سطح  ارتــقــای  بــه 
ورزشــــکــــاران 

می  کــمــک 
کند.

خبر ویژه       

گروه ورزش

 این که دوومیدانی، دنیایی زیبا، مهیج و جذاب دارد 
بر کمتر عالقه مند به ورزشی پوشیده است و اگر چه 
انگار  اما  هستند  دوومیدانی  خانواده  از  پرتابگران 
آیند و تمرینات  فرزند ناتنی این ورزش به شمار می 
آن ها در مکان هایی است که کمتر ورزشکار صاحب 
بگذارد  فعالیت  عرصه  در  پا  آن  در  تواند  می  عنوانی 

که جای تامل دارد.
البته تالش هایی برای رونق دوومیدانی استان شده 
است و تک ستاره هایی می آیند، می درخشند و می 
روند. آذر در حال پایان است و هنوز ورزشکاران در 
روی  تختی  استادیوم  چمن  زمین  باالی  باز  فضای 
خاک تمرین می کنند و هر آسیبی ممکن است آن ها 

را از ادامه فعالیت در دنیای قهرمانی باز دارد.
پرتاب  قهرمان  نایب  حــدادی«  »احسان  حضور  خبر 
لیگ  در  شمالی  خراسان  تیم  در  المپیک  دیسک 
باشگاه های دوومیدانی کشور و »شاهین مهردالن« 
به  دوومیدانی  خیز  استان،  آتیه  خوش  پرتابگران  از 
سمت و سوی میدانی استثنایی است، اما نبود بستر 
چگونه  محروم  و  برخوردار  کم  استان  این  در  تمرین 
می تواند جوابگوی توقعات پرتابگران پرمدال باشد؟

I پرتاب در خاک
»رضا ربانی« از فعاالن با سابقه دوومیدانی خراسان 
بال  سافت  تــوپ  پرتاب  ــورد  رک ســال   5 که  شمالی 
برتر  لیگ  و  ایران  نیزه  پرتاب  قهرمانی  نایب  ایران، 
در  را  ایـــران  دیسک  پــرتــاب  سومی  عــنــوان  و  امید 
برای  حالی  در  دارد  خــود  کارنامه 
آماده  کشور  قهرمانی  مسابقات 
می شود که فضای تمرین خود 
گفته  داند.به  نمی  مناسب  را 
زمین  بــاالی  خاکی  زمین  وی، 
بجنورد  تختی  استادیوم  چمن 
ــدن  دوی بـــرای  و  نیست  اســتــانــدارد 
مناسب سازی نشده و چون اصطکاک 
و  خــوردن  ُســر  سبب  آیــد  نمی  ــود  وج به 
هنگام  سویی  از  و  شد  خواهد  دونده  آسیب 

اصول  و  داشت  توان  نمی  هم  دورخیزی  بارندگی، 
شود. نمی  پیگیری  استاندارد  فضایی  در  تمرینات 

نایب  حــدادی«  »احسان  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
قهرمان المپیک با حضورش در بجنورد از مسئوالن 
استانی خواستار تمرین ورزشکاران در استادیوم 19 
گویا  اما  شود  تامین  تمرینات  استاندارد  تا  شد  مهر 
و  ورزش  کل  اداره  به  پیمانکار  سوی  از  پرتاب  مجوز 
جوانان داده نشده است.وی با بیان این که در فصل 
سازی  بدن  و  قدرتی  تمرینات  ورزشکاران  زمستان 
دارند، اظهار می کند: هنوز هم مکان سرپوشیده ای 
توجه  با  تمرینات  عموم  و  نشده  تعبیه  تمرینات  برای 
انجام  آزاد  فضای  در  سرما  و  هوایی  و  آب  شرایط  به 
می شود.وی که هر از گاهی به سایر استان ها برای 
می  سفر  مجرب  و  ای  حرفه  پرتابگران  تجربه  کسب 
کند سطح مربیان استان را برای تمرینات حرفه ای 
تمرینات  عمده  کند:  می  بیان  و  داند  نمی  مناسب 
من با پیگیری های خودم و کسب اطالعات و دانش 

شخصی ام انجام می شود.

I مهم ترین مشکل
ــان، مــهــم تــریــن مشکل  ــت پــرتــابــگــر خـــوش آتــیــه اس
ورزشکاران این رشته ورزشی را کم توجهی مسئوالن 

به این ورزش بیان می کند.
المللی  بین  بجنورد  در  تارتان  پیست  وی،  گفته  به 
این  در  رشته  این  فعاالن  به  پرتاب  اجــازه  اما  است 
است  حالی  در  این  و  نشده  داده  استاندارد  محیط 
رشته  این  در  مستعدی  ورزشــکــاران  استان  این  که 
اما  اند  بوده  عنوان  صاحب  همواره  که  دارد  ورزشی 

کمترین توجه به آن ها شده است.

I !مجوز نخواهیم داد
در  نیز  شمالی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
مجوز  تواند  می  پیمانکار  از  زمین  گرفتن  تحویل  آیا 
پرتاب برای پرتابگران استان را فراهم کند، بیان می 
کند: حتی اگر این محل به اداره کل ورزش و جوانان 
تحویل داده شده باشد به پرتابگران برای فعالیت در 
پیست  آسیب  سبب  چون  داد  نخواهیم  مجوز  زمین 
برای  وی،  گفته  شد.به  خواهد  چمن  زمین  و  تارتان 

باالیی  های  استانداردی هزینه  فضای  چنین  ایجاد 
بر  تواند  می  و...  نیزه  دیسک،  پرتاب  که  شده  صرف 
تخریب این فضا دامن بزند.به گفته وی، برنامه هایی 
برای تمرین این ورزشکاران داریم و مطمئنًا با تحویل 
زمین، فضایی برای فعالیت آن ها نیز در نظر گرفته 

می شود تا کمترین آسیب ها متوجه این محل شود.

I دغدغه بجا
خراسان  دوومیدانی  هیئت  رئیس  دیگر،  سوی  از 
تمرین  فضای  نشدن  ــازی  س مناسب  نیز  شمالی 
های  دغــدغــه  تــریــن  مهم  از  را  اســتــان  پــرتــابــگــران 
ورزشکاران این رشته می داند.»علی اصغر صابری« 
دغدغه پرتابگران را بجا می داند و خواستار نگاه ویژه 
است  حالی  در  این  شود،  می  ورزشکاران  این  به  ای 
که طبق گفته هایش زمین چمن استادیوم 19 مهر 
اداره  به  این که  و به محض  در اختیار پیمانکار است 
هایی  برنامه  شود  داده  تحویل  جوانان  و  ورزش  کل 

برای تمرین پرتابگران خواهد داشت.

به گفته »صابری«، خراسان شمالی پرتابگران مستعدی 
دارد که باید برای تقویت آن ها و افزایش انگیزه شان 
تالش شود و نبود بستر تمرین یا مناسب سازی نشدن 
آن می تواند ضربات جبران ناپذیری را برای این ورزش 
»احسان  حضور  با  باشد.امیدواریم  داشته  پرمدال 
حدادی« نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک به عنوان 
برای  بستر  شدن  فراهم  و  شمالی  خراسان  تیم  عضو 
به  اصولی  پرتاب  بتوانیم  پرمدال  ورزشکاران  تمرین 

سمت و سوی حرفه ای شدن داشته باشیم.

چالش جدید کوهنورد موفق استان

»بهمنیار« در مسیر تاریخ سازی دوباره

»حسین بهمنیار« کوهنورد نام آشنا و موفق 
قله   2 به  روزه   80 صعود  شمالی  خراسان 
»کانچن  و  »آناپورنا«  متری  هــزار   8 بــاالی 
دیگر  بار  تا  دارد  خود  برنامه  در  را  چونگا« 
کند.  سازی  تاریخ  استان  کوهنوردی  برای 
  k2 قله  به  »بهمنیار«  که  بود    98 ــرداد  م
قله  ترین  سرسخت  »امپراتور«،  به  معروف 
از  استفاده  بدون  دنیا،  متر  هزار   8 باالی 
کپسول اکسیژن صعود کرد. این کوهنورد 
نام آشنا توانسته است طی سال های اخیر 
برای  الگویی  الــعــاده،  فــوق  صعودهای  با 
جوانان کوهنورد استان باشد. اگرچه نباید 
ــود مــســتــعــد بـــودن  ــ بـــا وج بــبــریــم  ــاد  یـ از 

حمایت  متاسفانه  استان،  کوهنوردان 
ــب بی  ــوج ــدک مــســئــوالن م ــ ــای ان هـ
اما  شود  می  ها  آن  انگیزه  شدن  رمق 
بهمنیار ثابت کرده است برای فتح قله 
برنمی  تالش  از  دست  موفقیت،  های 

دارد و اکنون نیز چالش بزرگ دیگری 
را در پیش روی خود قرار داده است.

می  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  »بهمنیار« 
این  به  صعود  برای  نیاز  مورد  هزینه  گوید: 
قلل مرتفع 400 میلیون تومان پیش بینی 
با  مرتبه  چندین  آن  تأمین  بــرای  که  شده 
مذاکره  استان  از  خــارج  از  هایی  شرکت 

اسفند  تا  که  ایــن  بیان  با  اســت.وی  شــده 
در  جلسه   6 وزنه  با  کار  و  هوازی  تمرینات 
کرد:  نشان  خاطر  شود،  می  پیگیری  هفته 
تمرینات مستمر و فشرده ای تا اسفند دارم 
اردوی   4 شده،  یاد  تمرینات  بر  عالوه  که 

تمرینی نیز در البرز برگزار خواهد شد.
وی با معرفی این قلل و این که صعود به این 
دو قله بدون کپسول اکسیژن انجام خواهد 
»آناپورنا« دهمین قله  شد، اظهار می کند: 
باالی 8 هزار متر جهان و »کانچن چونگا« 
کوه  رشته  در  جهان  مرتفع   قله  سومین 

هیمالیا در کشور نپال است.

مکان سرپوشیده ای برای 
تمرینات پرتابگران تعبیه نشده و 
عموم تمرینات با توجه به شرایط 
آب وهوایی و سرما در فضای آزاد 

انجام می شود

حتی اگر این محل به اداره 
کل ورزش و جوانان 

تحویل داده شده باشد به 
پرتابگران برای فعالیت در 

زمین مجوز نخواهیم داد 
چون سبب آسیب پیست 

تارتان و زمین چمن خواهد 
شد

 پرتابگران 
فرزندان  ناتنی تارتان



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دوشنبه  ۲۵ آذر ۱۳۹۸     ۱۹ ربیع الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۶۲            ۶ سینما و تلویزیون

آغاز فیلم برداری »موچین«
ضیغمی- فیلم برداری سریال »موچین« با انتخاب کامل بازیگران آغاز  شد.مشاور رسانه ای سریال 

حمید  نوری،  امیر  گفت:  ما  خبرنگار  به  تبریزی  حسین  کارگردانی  به  »موچین«  خانگی  نمایش 
لوالیی، عباس جمشیدی فر، مهران رجبی، رابعه اسکویی، شهره لرستانی و آشا محرابی به تازگی 

به جمع بازیگران این سریال اضافه شده اند. پیش از این حضور مرجانه گلچین، زهرا جهرمی 
و علی صادقی در این پروژه قطعی شده بود.امین اعتمادی مجد افزود: تولید »موچین« در 

میان انبوه تولیدات شبکه نمایش خانگی به عنوان تنها سریال کمدی و با حضور بازیگران 
کمدی نام آشنای تلویزیون و سینما آغاز شد.

لیال بلوکات
این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر کشورمان متولد ۴ آذر ۱۳۶۰ در تهران است و در 

رشته کارشناسی فرش تحصیل کرده است. از بازی های او می توان به نقش »نفرتیتیم 
در سریال یوسف پیامبر)ع(« اشاره کرد. او در فیلم های ابراهیم خلیل ا...، اخراجی 
ها، آینه شمعدون، عملیات مهد کودک، جیب بر خیابان جنوبی، آقا یوسف ، آس 

و پاس، دراکوال، پنج ستاره و همه چی عادیه نقش آفرینی کرده است. 
بلوکات عالوه بر والیبال سوارکاری را هم به شکل حرفه ای دنبال می 

کند.  وی سال هاست مرکز خیریه مهر را راه اندازی کرده است.

منطقه پرواز ممنوع
سینما:گلشن     کارگردان: امیر داسارگر

بازیگران:هادی حجازی فر، محمد فیلی، متین پاکزاد، متین کرمانی، 
علیرضا اکبری، علی زکریایی، زین العابدین تقی پور و بهار نوحیان.

خالصه قصه: فیلم ماجراجویانه »منطقه پرواز ممنوع«، روایتگر داستان ۳ 
نوجوان است که در حین آماده  شدن برای مسابقه ساخت پهپاد، با 
پیدا شدن یک یوزپلنگ در حوالی محل زندگی شان، وارد مسائل و 

درگیری های مختلف و مهیجی می شوند.

 راهنمای اکران    تولد ماه  گپ  

مریم ضیغمی- این بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون، زاده »قصر شیرین« از شهرهای کرمانشاه است. وقتی نوجوانی 
بیش نبود دوره های بازیگری را زیر نظر مصطفی اسکویی گذراند. در سال ۱۳۸0 با بازی در فیلم »من ترانه پانزده سال 
با بازی  دارم« وارد سینما شد. »سیاوش چراغی پور« عالوه بر تئاتر و سینما همزمان فعالیت در تلویزیون را آغاز کرد و 
در سریال »باغچه مینو« در سال ۸۲ به چهره شناخته شده ای تبدیل شد. این هنرمند که دانش آموخته بازیگری است 
در فیلم هایی همچون »النتوری«، »ماهی و گربه«، »همیشه پای یک زن در میان است« و »جهان با من برقص« بازی کرده 
است. به بهانه پایان پخش سریال »فوق لیسانسه ها« و بازی خوب او در سه گانه این سریال با او  گفت و گویی انجام دادیم 

که در ادامه می خوانید.

»سیاوش چراغی پور« با اشاره به جذب مخاطب؛ 

 کشاندن مردم پای تلویزیون 
سعه صدر می خواهد

از آقای »امیری« فوق لیسانسه ها چه 
خبر؟

هر شب از رحیم کتک می خورد از بس که مظلوم 
بود؛ )می خندد و می گوید:( معتقدم شخصیت 
وجــود  همیشه  بــد  و  ــوب  خ و  شــر  و  خیر  ــای  ه
شوند. می  دراماتیک  اتفاقات  سبب  و  ــد  دارن

وقتی نقش آقای امیری به شما 
پیشنهاد داده شد چه شناسنامه ای 

در سری نخست »لیسانسه ها« برایش 
در نظر گرفتید؟

فیلم  و  سازی  فیلم  به  صحت«  »سروش  نگاه   
پیشنهاد  وقتی  و   دارم  قبول  را  نویسی  نامه 
را  امیری  شخصیت  و  قصه  داد  من  به  بــازی 
اتفاق  بین  ارتباطی  پل  چون  داشتم  دوست 
ها و ماجراهایی بود که رخ می داد به همین 
ها  ایــن  همه  و  داشــت  تاثیر  حضورش  دلیل 
افتخار  با  را  سریال  در  بــازی  تا  شد  دالیلی 

بپذیرم.

تجربه نشان داده که مردم سریال های 
طنز را در شرایط کنونی می پذیرند. 

آثار طنز چه جایگاهی در تلویزیون 
دارند؟

ارزش  و  ــذاری  گ سرمایه  تلویزیون  امــیــدوارم 
وقتی  کند.  زیاد  را  آثار  گونه  این  برای  گذاری 
می بینند عامه مردم و اهالی هنر و روشنفکران 
را  ها«  لیسانسه  »فــوق  سریال  سختگیر  کمی 
بیشتر  توجه  تلویزیون  وظیفه  اند  کــرده  قبول 
معتقدم  چون  شود،  می  ها  برنامه  گونه  این  به 
گاهی اوقات کارهای طنز به سمتی رفته است 
که اندکی به هجو کشیده شده یا مردم خیلی 
نظرم  به  ــد.  ان نکرده  بــرقــرار  ارتــبــاط  اثــر  آن  با 
اگر  یعنی  است  ای  ســاده  کار  شناسی  آسیب 
کارشناسان تلویزیون ببینند که چه کدهایی در 
این گونه کارها موثر بوده و برعکس خیلی ساده 
می توانند برنامه ریزی کنند و به سمت این گونه 

کارهای موثر بروند.

البته با توجه به تعدد شبکه ها، فضای 
مجازی، دسترسی آسان به آثار روز دنیا 
و رقیبی همچون شبکه نمایش خانگی 

این که بتوانی مردم را پای تلویزیون 
بکشانی خیلی سخت است.

و  دقیقًا خیلی کــار دشــواری اســت و سعه صــدر 
اندکی آزادی عمل می خواهد. باید آزادی کار در 
اختیار نویسنده، کارگردان و تهیه کننده گذاشته 
شود چون نسل امروز به ویژه کودکان و نوجوانان 
نسل ساده ای نیستند که به راحتی هر کاری را 
با یک کلیک، جدیدترین  و در تمام دنیا  بپذیرند 
اگر مدعی  ما  سریال ها در دسترس شان است. 
مقابله  باید  کنیم  می  جذب  مخاطب  که  هستیم 
کنیم. ما باید کارهای روز دنیا را ببینیم و به روز 
باشیم و کیفیت کار خود را باال ببریم تا بتوانیم خود 
را ارتقا و توانایی خود را افزایش دهیم. امیدوارم 
مدیران تلویزیون مردم را در نظر بگیرند چون مردم 
را به سادگی نمی توان فریب داد. آن ها از آن چه 
که فکر می کنیم، آگاه تر هستند. مردم منتقدان 
خوبی هستند و ما هم برای آن ها کار می کنیم و 
اگر قرار باشد نپذیرند و ارتباط برقرار نکنند هر چه 
بودجه، هزینه و زمان صرف می شود هدر می رود 

بنابراین باید به حرف و نظر مردم گوش کنیم.
به طور حتم با این شرایط به خاطر 

عشق به حرفه بازیگری تا به حال ادامه 
داده اید؟

بله همین طور است. ما انتظاری که از تلویزیون 
و  شود  نمی  انجام  ها  پرداخت  لحاظ  به  داریــم 
بخشی هم سانسور های سازمان است که ترجیح 
می دهیم در خانه بنشینیم. البته واقعیتی که ما 
را فعال نگه داشته و ناامید نکرده عشق به این 
از ما  با روی گشاده  حرفه و مردم است و آن ها 
پذیرایی می کنند و برایم بزرگ ترین پاداش است 
و این وجه را با چیزی عوض نمی کنم و به عشق 

همین مردم صبوری می کنم.
به مسائل مالی  اشاره کردید که خیلی 

از بازیگران گالیه مند هستند. با این 
توضیح دستمزدهای سازمان راضی 

کننده است تا بتوان یک زندگی را 
گذراند و در مواقعی که کاری پیشنهاد 

داده نمی شود در خانه ماند؟

اگر سازمان طبق روال و تعهدات پرداختی به 
موقع عمل کند زندگی های مان دچار چالش 
نمی شود ولی مشکل این جاست که قراردادی 
و  قرارداد  آن  پرداخت  در  ولی  بندند  می  ما  با 
می  ریــزی  برنامه  شما  شــود.  می  تعلل  تعهد، 
کنید که از یکم تا سی ام کار و حقوقی دریافت 
آینده  ماه  یک  نیازهای  توانید  می  و  کنید  می 
تان را برطرف کنید ولی وقتی این سی ام چند 
ماه به تعویق می افتد زندگی تان دچار مشکل 
می شود. چون کافه و رستوران ندارم و شغل 
را  ام  زندگی  تمام  اســت،  بازیگری  ام  اصلی 
گذران  باید  هم  من  و  گذاشتم  بازیگری  برای 
و تحصیل فرزندانم  و هزینه کالس ها  زندگی 
را پرداخت کنم. حق من است که به سفر بروم 
چالش  به  ها  این  همه  و  بپوشم  خوب  لباس  و 
می خورد و مجبور هستم قرض کنم. از سوی 
سریال  در  خانگی  نمایش  شبکه  در  من  دیگر 
»رقص روی شیشه« بازی کردم اما یک ریال از 
سازمان  وقتی  نکردند.  پرداخت  را  دستمزدم 
کند  نمی  عمل  خود  تعهدات  به  سیما  و  صدا 
جای  که  سینما  و  خانگی  نمایش  های  شبکه 

خود دارد.
شما با ماجرای قانون مالیات برای 

هنرمندان موافق هستید؟
گویم  نمی  چه؟!  برای  مالیات  دانم  نمی  آخر 
هیچ قانونی وجود نداشته باشد می گویم من 
سختی  به  و  کنم  می  کار  تئاتر  که  پور  چراغی 
زندگی ام را اداره می کنم تا در سال چند کار 
دوستانی  با  ــراردادم  ق باشم  داشته  تصویری 
دارنــد  چنانی  آن  هــای  دریافت  و  ها  رقــم  که 
خودش  تعریف  قوانین  این  باید  نیست.  برابر 
مجبور  را  ما  که  این  جای  به  و  باشد  داشته  را 
به پرداخت مالیات کنند قانون بگذارند حق و 

حقوق ما پرداخت شود.
با این سختی که در تئاتر، سینما و 

تلویزیون کار می کنید به خاطر عشق 
به این حرفه است یا برای امرار معاش 

یا هر دو؟
این  وارد  عشق  با  طبیعتًا  است.  هم  با  دو  هر 
حرفه شدم و سال های بیکاری ام را گذراندم، 
سال هایی که شام شب نداشتم، در سال هایی 

اقتصادی  و  مالی  نیازهای  پاسخگوی  هنر  که 
ام نبود خانواده ام شرایط را به خاطر عشق ام 

قبول کردند و همگی صبوری کردیم.
حرفه  هنری  فعالیت  سال   ۳2 از  بعد  اکنون   
بابت  بتوانم  که  است  حقم  سن،  این  در  و  ای 
دوره  اکنون  باشم.  کار  سر  گذاشتم  که  انرژی 
بیکاری و بی پولی من نیست. االن بعد از ۳2 
دریافت  را  بازنشستگی  حقوق  حداقل  سال 
می کنم که غم انگیز است و این در حالی است 
که حقوق پایه ای که پرداخت می کنند ده ها 

مرتبه زیر خط فقر است!
سرم  بالیی  فردا  اگر  که  است  حالی  در  این    
ببینم  آسیب  یا  بشکند  پایم  یا  دست  و  بیاید 
کدام کارگردان، تهیه کننده یا امور اداری می 
آید و می گوید به پاس سال ها رنج و مشقتی که 
در این مملکت کشیدی اکنون که ناتوان شده 
ای وظیفه ماست این حق و حقوق را بدهیم؟ 
تو  ببینند  که  کنند  نمی  هم  تلفن  یک  حتی 
کار  شرایط  این  در  وقتی  ما  زنده!  یا  ای  مرده 
می کنیم فقط عشق به کار و عشق به مردم ما 
را جلو می کشاند و دل مان می خواهد زندگی 

مان هم بچرخد.
سرگرمی تان چیست؟

کتاب می خوانم، موسیقی گوش می دهم و هر 
از گاهی به دل طبیعت می روم. سفر و خیلی 
چیزها را هم دوست دارم اما شرایط و موقعیت 

اش برایم فراهم نیست.
در پایان بفرمایید هم اکنون چه 

می کنید؟
مشغول بازی در سریالی ماه رمضانی هستم اما 
چون اطالع رسانی نشده نمی توانم توضیحی 

بدهم. 
سروش  با  هم  را  برقص«  من  با  »جهان  فیلم 
کار کردم که مطمئنم هر بیننده ای دلش می 
خواهد دو، سه بار آن را ببیند چون اثری مفرح 
اکــران  فیلم  ایــن  زودی  به  و  اســت  آمــوزنــده  و 
ببرد.  لذت  تماشاچی  که  امیدوارم  و  شود  می 
داری  کارخانه  و  دارم  جذابی  خیلی  نقش  من 
هستم که یکی از دوستانم جهان )علی مصفا( 
است و به همراه همسرم به شمال می رویم و آن 

جا اتفاقات خوبی رقم می خورد.



بلکه دافعه  تنها برای مسافران جذابیت ندارد  نه  ورودی شهر آشخانه 
عبور  گلستان  جنگل  بجنورد-  محور  از  قبل  روز  چند  دارد.همین  هم 
کردم، آشخانه همیشه برایم شهری زیباست، به ویژه در بهار و تابستان 
که باغ های کنار جاده به رهگذران سالم می دهند، اما در این روزها که 
خزان به باغ ها زده  و زیبایی های طبیعی کم رنگ شده است، زشتی 
های تحمیل شده به شهر نیز دیده می شود؛ نمونه آن ورودی این شهر 

است، کنده کاری ها و تل خاک و گل در بولوار ورودی این شهر چهره 
نازیبایی را برای عابران به تصویر می کشد. همین تصویر کافی است 
تا دیگر برای ورود به این شهر رغبتی نداشته باشی. تا کیلومترها این 
وضعیت ناخوشایند دیده می شود.ورودی این شهر حرف دیگری برای 
گفتن ندارد. با این وضعیت چه انتظاری برای جذب گردشگر داریم؟ 
انتظار  آن  مردم  و  دارد  قرار  المللی  بین  و  آسیایی  جاده  در  شهر  این 
بیشتری برای بهره مندی از این مزیت دارند، مسئوالن شهری آشخانه 
به این خواسته مردم و مسافران توجه کنند. »معموری« فرماندار مانه 
و سملقان با بیان این که در زمان »خباز« استاندار پیشین 10 میلیارد 

ریال به این شهرستان اختصاص یافت، ادامه داد: این مبلغ در ماه های 
اعالم  شهرداری  که  طور  آن  و  است  شده  جذب  کامل  طور  به  گذشته 
کرده عملیات به سازی ورودی های آشخانه با گرفتن مشاور آغاز شده 
است.اما »معظمی« عضو شورای اسالمی شهر آشخانه با بیان این که 
است،  کم  بسیار  تومانی  میلیارد   20 پروژه  برای  تومان  میلیارد  یک 
ادامه داد: متاسفانه شهرداری به سازی را از ضلع غربی آغاز کرده که 
وضعیت بهتری داشته است. وی افزود: شورای ترافیک مجوز شروع به 
کار را صادر کرده است اما از نقطه ای که شرایط عمومی بهتری دارد. 

با این حال ادامه کار به اعتبار بیشتری نیاز دارد.

حشمتی

این  مــدام  »بوقلمون«؛  »خــروس«،  »جوجه«،   
سه کلمه را تکرار می کند، در حاشیه خیابان 
کیسه  در  که  را  محلی  پرندگان  نام  و  ایستاده 
تا  ــد  زن مــی  فــریــاد  ــت   اس داده  قــرار  سفیدی 

مشتری جذب شود.
باغی،  محصوالت  ــروش  ف کــه  روزگـــاری  در   
و  دهــی  سامان  سمت  به  ــی  دام و  کــشــاورزی 
تمرکزگرایی پیش می رود، در شیروان فروش 
پرندگان خانگی به بلبشویی در خیابان اصلی 
از  بسیاری  گالیه  موجب  و  تبدیل  شهر  ایــن 

شهروندان و حتی کسبه شده است.
مطالبه  کمترین  عمومی،  بهداشت  تامین 
و  شهروندان یک شهر است. نظافت کوچه ها 
محصوالت  عرضه  نحوه  بر  نظارت  ها،  خیابان 
ممانعت  و  دهــی  ســامــان  و  ای  فله  خــوراکــی 
و  ها  خیابان  در  خانگی  حیوانات  ــروش  ف از 
خواسته  این  جمله  از  شهر  اصلی  های  میدان 
زیـــادی  مـــدت  شــیــروان  مـــردم  هستند.  ــا  ه
در  خانگی  پرندگان  فــروش  شاهد  که  اســت 
نیازی  هستند.  شهر  مرکزی  و  اصلی  خیابان 
از  نیست،  هم  پرندگان  این  فــروش  دیــدن  به 
بوی  بگذری  که  فروش  محل  کیلومتری  چند 
و  آزارد  می  را  مشامت  پرندگان  این  نامطبوع 

چهره نازیبایی را نیز ایجاد کرده است.
با  کبوتر  گاهی  و  خروس  و  مرغ  فروش  بساط 
و  پرندگان  خــریــداران  و  فروشندگان  حضور 
هایی  بیماری  به  ابتال  احتمال  از  ترس  بدون 

مانند آنفلوانزای مرغی همچنان داغ است.
فروش  و  خرید  مکان  در  شهروندان  از  یکی 
این  شــوم؛  می  همکالم  او  با  اســت.  ایستاده 
قطعه  یــک  خرید  بــرای  گــویــد:  مــی  شهروند 
هنوز  و  ام  آمــده  مکان  ایــن  به  محلی  خــروس 
خروس مناسبی را پیدا نکرده ام اما اگر کمی 
را  بیشتری  هــای  ــروس  خ مطمئنًا  کنم  صبر 
تر  راحت  من  انتخاب  و  آورند  می  فروش  برای 

می شود.
سرآغازی  شیروانی  همشهری  صحبت  ایــن 
بمانم  منطقه  این  در  ساعتی  چند  تا  شود  می 
و منتظر مرغ و خروس  را جویا  و نظرات مردم  
هنگام  ــن  ای در  شـــوم.  بیشتر  و  جــدیــد  ــای  ه
کمی  کند،  می  جلب  را  نظرم  دیگری  موضوع 
کنار  در  را  جانی  بی  خروس  و  روم  می  جلوتر 
درخواست  به  که  بینم  می  آب  جوی  و  خیابان 
راستی  به  است.  شده  ذبح  محل  در  مشتری 
باید چنین صحنه هایی در چند متری خیابان 

اصلی شهر دیده شود؟
به گفته یکی از کسبه، خریداران و فروشندگان 
مرغ، خروس و بوقلمون، امان کسبه منطقه را 
بریده اند و بوی  بد، کثیفی و نمای زشت ایجاد 

شده، بازارشان را کساد کرده است.
آن طور که او می گوید مناسب نیست خرید و 
خیابان  حاشیه  در  زنده  خروس  و  مرغ  فروش 
در  مناسب  مکانی  باید  و  شــود  انجام  اصلی 
اختصاص  کار  این  برای  شهر  حاشیه  یا  خارج 
می  باره  این  در  شهروندان  از  دیگر  یابد.یکی 
هسته  در  حیوانات  گونه  ایــن  ــود  وج گــویــد: 

مرکزی شهر سالمت شهروندان را به مخاطره 
بیماری  شیوع  به  توجه  با  ویــژه  به  انــدازد  می 
این خصوص وجود  آنفلوانزا، نگرانی هایی در 

دارد و باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
به  از شهروندان شیروانی است که  »مقدادی« 
گفته خود هر روز از این مسیر عبور می کند. او 
می گوید: مدت زیادی است که خرید و فروش 
خیابان  در  بوقلمون  و  خــروس  مــرغ،  جوجه، 
»خانلق«  کوچه  حواشی  و  شــیــروان  مرکزی 
های  دستگاه  بــدون  برخورد  و  ــه  آزادان کاماًل 

بهداشتی و متولی انجام می شود.
او ادامه می دهد: با این که چند بار نارضایتی 
های  خــروس  و  مرغ  فروشندگان  به  را  خــودم 
نمی  توجهی  ها  آن  اما  ام،  کــرده  اعــالم  زنــده 
کنند و این گونه است که این کسب و کار بدون 
نظارت ادامه پیدا می کند.این شهروند که ابراز 

کشاورزی  و  دامی  محصوالت  فروش  کند  می 
و  فروشنده  برای  تواند  می  مستقیم  شکل  به 
باید  کند:  می  اضافه  باشد،  ــودآور  س خریدار 
فروشندگان  ایــن  دهــی  سامان  بــرای  مکانی 
با  نیز  شــیــروان  باشد.شهردار  داشته  ــود  وج
فروشندگان  دهی  سامان  ضــرورت  به  اشــاره 
کوچه  چهارراه  در  حیوانات  و  خــروس  و  مرغ 
هستیم  مناسبی  مکان  دنبال  به  گفت:  خانلق 
بازار  انتقال  بــرای  را  الزم  های  زیرساخت  تا 
خرید و فروش طیور در آن جا فراهم کنیم و این 

مشکل شهری شیروان برطرف شود.
»شاهرخی« می افزاید: با توجه به این که بازار 
از  و  دارد  سنتی  ریشه  خانلق  کوچه  محدوده 
قدیم چنین خرید و فروش هایی در این خیابان 
انجام می شده است به طور قطع اصالح شیوه 

سنتی خرید و فروش زمان بر خواهد بود.

گزارشی از بازار مرکزی شیروان

جوالن فروشندگان 
مرغ و خروس زنده

خریداران و 
فروشندگان 

مرغ، خروس و 
بوقلمون، امان 

کسبه منطقه 
را بریده اند و 

بوی  بد، کثیفی 
و نمای زشت 

ایجاد شده، 
بازارشان را 
کساد کرده 

است
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آغاز برنامه های هفته قرآن، عترت و نماز 

نجفیان- معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اسفراین از آغاز برنامه های هفته نکوداشت قرآن، 
عترت و نماز در مدارس این شهرستان خبر داد.به گفته »احمدرضا حسن زاده« آغاز برگزاری مسابقات قرآن و 
معارف اسالمی، محافل انس با قرآن در مدارس، برپایی نمایشگاه قرآن، عترت و نماز، برگزاری گفتمان های 
دینی و تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات قرآنی و معارف اسالمی سال تحصیلی گذشته مهم ترین 

برنامه هایی است که برای نکوداشت هفته قرآن، عترت و نماز در مدارس اسفراین تدارک دیده شده است.

در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اعالم شد:

دفع غیر بهداشتی فاضالب و فضوالت حیوانی در فاروج
میم پرور- برخورد جدی با متخلفان بهداشت عمومی، ضرورت مدیریت سایت دفن زباله، همکاری نکردن برخی 
مطب ها برای دفع پسماندها، دفع غیربهداشتی فاضالب و فضوالت حیوانی و جمع آوری دامداری  های واقع در 
حریم شهر از مهم ترین مطالب مطرح شده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم فاروج بود.رئیس دادگستری 
فاروج در این جلسه با بیان این که برخی مطب ها در دفع پسماندها همکاری نمی کنند، افزود: مشکل کنونی 
باید با پیگیری دستگاه مسئول برطرف شود. »جواد جعفری« افزود: از سوی دیگر فاضالب و فضوالت حیوانی 
در شهرستان به شکل غیربهداشتی دفع می شود که این مشکل مخاطراتی دارد و باید بررسی شود.وی بر جمع 
آوری دامداری های غیرمجاز واقع در حریم شهری تاکید و اظهار کرد: مرکز بهداشت و محیط زیست باید در 
جمع آوری مراکز غیرمجاز نگهداری دام با شهرداری همکاری کنند.وی اعالم کرد: سایت دفن زباله در این شهر 
نیازمند مدیریت جدی است و با فنس کشی می توان تا حدود زیادی مشکالت موجود را حل کرد.این مسئول 
خواستار برخورد جدی با متخلفان بهداشت عمومی شد و اضافه کرد: دستگاه های ذی ربط ابتدا با صدور اخطار 
و تذکر کتبی و در مرحله بعد با بهره گیری از ظرفیت دستگاه قضایی و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان 

با این افراد و با کسانی که علیه بهداشت محیط زیست اقدام می کنند، برخورد کنند.

آغاز بیمه تاکستان های فاروج

میم پرور- طرح بیمه تاکستان های فاروج آغاز شد. 
و  کرد  اعالم  فاروج  کشاورزی  جهاد  مدیر  را  خبر  این 
افزود: این طرح با کمک بالعوض انجام می شود. به 
گفته »مهران حیاتی« در این طرح باغدارانی که سال 
مشمول  اند،  کرده  استفاده  تاکستان  بیمه  از  گذشته 
طرح نمی شوند.وی اضافه کرد: در راستای حمایت 
محل  از  و  دولت  سهم  طریق  از  امسال  افــراد،  این  از 
پرداخت غرامت های سرمازدگی که در سال گذشته 

در خصوص جبران خسارت ها تخصیص یافته بود بیمه آن ها پرداخت می شود.وی اعالم کرد: این طرح فقط 
به میزان اعتبار تأمین شده اجرا می شود و بدیهی است اولویت با کسانی  خواهد بود که زودتر برای بیمه باغ 

های انگور خود مراجعه کنند.

معاون فرماندار شیروان:

تفاهم نامه های سفر رئیس جمهور پیگیری شود
عوض زاده- اعتبارات سفر رئیس جمهور جذب و تفاهم نامه های امضا شده پیگیری شود.معاون فرماندار 
افزود: مدیران تمام دستگاه ها موظف  این مطلب در جلسه کمیته اشتغال این شهرستان  با اعالم  شیروان 
هستند ضمن هم افزایی و تجمیع منابع اعتباری و مالی، در راستای اطالع رسانی و اعطای تسهیالت و تحقق 
به رسیدگی سریع درخواست های اشتغال مکلف  را  ایزانلو« دستگاه ها  اشتغال واقعی گام بردارند.»صمد 
کرد و ادامه داد: در بخش های مختلف منابعی در نظر گرفته شده است که می تواند در کاهش بیکاری موثر 
باشد.وی اضافه کرد: مدیران دستگاه ها ضمن اطالع رسانی تسهیالت به متقاضیان، بر نحوه هزینه کرد این 

تسهیالت نظارت داشته باشند تا اشتغال واقعی ایجاد شود.
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  گزارش خبری 

ورودی زخمی آشخانه



رهبر انقالب، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسالمی 
را منصوب کردند

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت ا... خامنه ای، 

رهبر انقالب اسالمی، در حکمی حجت االسالم حمید شهریاری را به 
دبیرکلی مجمع تقریب مذاهب اسالمی منصوب کردند.

روی خط سیاست 

سفیر جدید ایران در فدراسیون روسیه با روحانی 
دیدار کرد

 ایرنا: »کاظم جاللی« سفیر جدید جمهوری اسالمی 

از  پیش  و  شنبه  یــک  روســیــه  فــدراســیــون  در  ایـــران 
عزیمت به محل ماموریت خود با رئیس جمهور دیدار 
و گفت وگو کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی با اشاره به روابط خوب 
تهران-مسکو  منطقه ای  و  بین المللی  همکاری های  و  دوجانبه 
برای نماینده کشورمان در انجام مطلوب وظایف و ماموریت های 

محول شده آرزوی موفقیت کرد.

دیدار ظریف با نخست وزیر قطر در دوحه

 ایسنا: ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه »فروم دوحه« 

با نخست وزیر و وزیر کشور قطر دیدار کرد.

از گوشه و کنار 

قیمت سکه باز هم کاهش یافت
 خبر آنالین: روند قیمت سکه دیروز در بازار کاهشی 

به  شد.  ــه رو  روب اندکی  افزایش  با  طال  قیمت  و  بود 
گزارش مرکز روابط  عمومی و اطالع  رسانی سازمان 
یک  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قیمت  بودجه،  و  برنامه 
 ۴ قیمت  با  و  یافت  کاهش  تومان  هزار   ۲۱ تهران  بازار  شنبه در 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رفت.

دالر در کانال ۱۲ هزار تومان فرو رفت

قیمتی  کاهش  با  آمریکا  دالر  هر  دیروز  آنالین:  خبر   

و  هزار   ۱۲ قیمت  به  آن  از  قبل  روز  به  نسبت  اندک 
۶۵۰ تومان در صرافی های بانکی عرضه شد.

فروخته  تومان   ۶۵۰ و  هزار   ۱۲ قیمت  به  آمریکا  دالر  هر  دیروز   
نشان  را  اندکی  کاهش  آن  از  قبل  روز  به  نسبت  که  شد  فروخته 

می دهد.

اخطاریه هواشناسی درباره سیالبی شدن مسیل  ها

 خبرآنالین: سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه  ای 

مختلف  نقاط  در  بــاران  و  برف  بــارش  تشریح  ضمن 
درخصوص  آذر(   ۲۶ و   ۲۵( فردا  و  امروز  طی  کشور 
طغیان  و  ها  مسیل   شدن  سیالبی  عمومی،  معابر  گرفتگی  آب 

رودخانه  ها هشدار داد.

عبور شاخص بورس از کانال ۳۴۴ هزار واحد

افزایش  واحد  گذشته  ۸۴۷  روز  بورس  بازار  در  کل  شاخص   : ایرنا 

داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۴۴ هزار و ۱۳۹ واحد رسید.
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اخبار

از میان خبرها 

افزایش  ــرای  ب برنامه  ای  گفت:  نفت  ــر  وزی
که  ایــن  ــاره  درب وی  نــداریــم.  گازوئیل  قیمت 
از  می شود  اظهار  که  لیتری  میلیون   ۲۲ از 
بنزین  مصرف  در  سهمیه  بندی  اجرای  زمان 
به  مربوط  میزان  چه  است  شده  صرفه جویی 
عــددی  ایــن  داد:  توضیح  مــی شــود؟  قــاچــاق 
سهمیه  از  پس  بنزین  جویی  صرفه   درباره  که 
باید  اما  است  درســت  می شود،  اعــالم   بندی 
رقم  ثبت  برای  که  کنیم  دقت  موضوع  این  به 
صرفه  جویی باید چند ماه صبر کرد تا عدد آن 

تثبیت شود.

IIIبهIجیIIپیIIالIتوجهIIقابلIتخصیص
استانIIها

در  گذشته  روز  زنگنه  بیژن  ایسنا،  گزارش  به 
حاشیه مراسم امضای تفاهم  نامه تامین مالی 
کارگاهی  و  کارخانه ای  تولید  و  توسعه  طرح 
ملی  شرکت  بین  دوگــانــه  ســوز  ــای  ــودروه خ
در  ملت  بانک  و  ایــران  ــای  ــراورده ه ف پخش 
ملی  شرکت  کــرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
قابل توجهی  رقم  نفتی،  فــراورده  های  پخش 
ال پی جی  از  که  استان  هایی  نیاز  از  بیش  را 
استفاده می کنند، به شرکت  های توزیع کننده 
اعالم  توزیع کنندگان  و  اســت  داده  تحویل 
می کنند همه آن بین مردم توزیع می شود اما 
به دست  این کپسول  ها  این است که  مشکل 

مصرف کننده خانگی نمی رسد.
به  آن  از  بخشی  که  است  این  ما  پیش بینی   
خــودروهــا  در  خطرناک  و  غیرمجاز  ــورت   ص

است  ممکن  هم  بخشی  و  می شود  مصرف 
قاچاق شود.

نفت گاز  قیمت  برای  که  این  درباره  نفت  وزیر 
به استناد مندرجات تبصره ۱۴ الیحه بودجه 
فعال  گفت:  داریــد؟  برنامه ای  چه   ۹۹ ســال 

برنامه ای نداریم.
های  فــراورده   و  خام  نفت  عرضه  ــاره  درب وی 
عرضه  در  کرد:  اظهار  انرژی  بورس  در  نفتی 
بسیار  ــرژی  ان بــورس  در  نفتی  های  فــراورده  
عمده  هم  اکنون  و  داشتیم  موفقی  عملکرد 
فروخته  بـــورس   در  نفتی  فـــــراورده  هـــای 
شرکت  مدیرعامل  هم  به  تازگی  مــی شــود، 
بورس انرژی ایران با ارسال نامه  ای به بنده از 

این اقدام قدردانی کرد.
نفت  خام  فــروش  زمینه  در  ــزود:  اف نفت  وزیــر 
آن  وجود  با  انرژی  بورس  در  گازی  میعانات  و 
فروش  نتوانستیم  داشتیم،  عرضه  ماه  هر  که 

جدی داشته باشیم.
به عنوان  جی  سی  ان   و  گــاز  از  زنگنه  بیژن 
سوخت ملی نام برد و افزود: هیچ کشوری در 
درصد   ۹۵ حدود  که  نیست  ایران  مانند  دنیا 
ظرفیت  و  طبیعی  گاز  پوشش  زیر  آن  جمعیت 
داشته  را  گــازســوز  ــای  ــودروه خ از  استفاده 

باشند.
مالی  تأمین  تفاهم  نامه  امضای  آیین  در  وی 
کارگاهی  و  کارخانه  ای  تولید  و  توسعه  طرح 
ملی  شرکت  بین  دوگانه  ســوز  خــودروهــای 
پخش فراورده  های نفتی و بانک ملت گفت: 
انجام می شد.  باید در همین زمان  این طرح 
اختالف قیمت سی  ان  جی با یک لیتر بنزین 
 ۶۰۰ بندی  سهمیه   طــرح  اجــرای  از  پیش 
یک  قیمت  حداقل  اکنون  هم   اما  بود  تومان 
 ۱۵۰۰ سهمیه ای  ــورت  بــه  ص بنزین  لیتر 
تومان و حداکثر به  صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان 
افزایش  یافته  هم  باز  اختالف  این  که  است 

است.
به گفته وی، این طرح فقط برای خودروهای 
با  نفت  وزارت  که  توافقی  با  اما  است  عمومی 
برای  را  راه  داده،  انجام  استاندارد  سازمان 
با  را  شان  خودروهای  می خواهند  که  کسانی 

هزینه خودشان گازسوز کنند بازکرده ایم.

نتایج تحقیقات پلیس درباره کیک های آلوده به زودی اعالم می شود

اعالم  زودی  به  آلوده  های  کیک   درباره  تحقیقات  نتایج  گفت:  انتظامی  نیروی   فرمانده 
می شود.به گزارش ایسنا، سردار »حسین اشتری« روز گذشته در حاشیه مراسم تجلیل از 
نیروی  ورود  درخصوص  خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  امنیت  و  نظم  عرصه  پژوهشگران 
انتظامی به موضوع کیک های آلوده اظهار کرد: نیروی انتظامی در این خصوص ورود و به 
همراه وزارت بهداشت تحقیقات خود را شروع کرده است. وی ادامه داد: به زودی نتایج 

تحقیقات اطالع رسانی خواهد شد.

جاسازی قرص در کیک ها با هدف تشویش اذهان عمومی انجام شد

 ایرنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موضوع جاسازی قرص در کیک ها 

امنیتی است که با هدف تشویش اذهان عمومی و تخریب صنعت غذایی انجام شد.»سعید 
نمکی« یک شنبه در حاشیه همایش پوشش همگانی سالمت در وزارت بهداشت در جمع 
توزیع  و  تولید  چرخه  از  بیرون  در  ها  کیک  در  قرص  جاسازی  موارد  افزود:  خبرنگاران 
موضوع  پیگیری  حال  در  اطالعاتی  و  امنیتی  های  حوزه  در  ما  همکاران  و  بود  رسمی 
زودی  به  و  ایم  نداشته  تاکنون  را  ها  کیک  این  مصرف  از  ناشی  مسمومیت  مورد  هیچ  گفت:  هستند.وی 

جزئیات بیشتری از عوامل شبکه این اقدام به مردم اعالم می شود.

تالش برای تداوم روند کاهنده نرخ تورم

 ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: تالش می  شود با تداوم آرامش و تعادل در بازارها 

روند کاهنده نرخ تورم تداوم یابد.به گزارش یک شنبه بانک مرکزی، »عبدالناصر همتی« 
گفت:  کشور  ارزی  وضعیت  تشریح  ضمن  اقتصاددانان  با  ای  دوره  نشست  هشتمین  در 
تداوم فشار تحریم ها در روند صادرات غیر نفتی کشور خللی به وجود نیاورده و این امر به 
خوبی در حال انجام است. تامین ارز واردات به وسیله سامانه نیما انجام می شود و شاهد 

انجام روان تامین ارز در این سامانه هستیم.

نیمی از متقاضیان طرح معیشتی، درخواست »بررسی مجدد وسع مالی« را 
ثبت نکرده اند

از ۵۰ درصد  رفاه اجتماعی در اطالعیه ای اعالم کرد: کمتر  و  تعاون، کار   ایرنا: وزارت 

متقاضیان طرح حمایت معیشتی، اقدام به پذیرش شرایط اعالم شده و درخواست خود را 
شناسایی  کرده اند.ستاد  ثبت  خانوار  مالی  وسع  مجدد  بررسی  برای  قطعی  صورت  به 
مشموالن طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک شنبه در اطالعیه 
شماره ۹ خود اعالم کرد: از مجموع ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ نفر کمتر از ۵۰ درصد 
)یعنی ۳ میلیون و ۷۰ هزار و ۵۳۱ نفر( متقاضیانی که در کد دستوری #۶۳۶۹* ثبت درخواست کرده اند، 
مالی  وسع  مجدد  بررسی  برای  قطعی  صورت  به  را  خود  درخواست  و  شده  اعالم  شرایط  پذیرش  به  اقدام 

خانوار ثبت کرده اند.

اختصاص ۶۵ هزار میلیارد ریال برای گازسوز کردن خودروهای عمومی

 ایرنا: مدیرعامل بانک ملت گفت: ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت برای گاز سوز کردن 

یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی عمومی پرداخت می شود.»محمد بیگدلی« روز گذشته 
که  این  به  اشاره  با  عمومی  خودروهای  سوزکردن  دوگانه  تفاهم  نامه  امضای  مراسم  در 
مورد  آخرین  داد:   ادامه  است،  بوده  پیشتاز  کشور  ذخایر  از  برداری  بهره   در  ملت  بانک 
مربوط به تامین مالی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بود که با بهره برداری از آن، ایران در 

تامین بنزین خودکفا شد.

۵۲ کشور در اجالس »کواالالمپور ۲0۱9« شرکت می کنند

 ایرنا: دبیر اجالس »کواالالمپور ۲۰۱۹« گفت: تاکنون رهبران، مقام ها، شخصیت های 

در  است  قرار  که  را  اجالس  این  در  خود  شرکت  کشور،   ۵۲ از  اندیشمندان  و  سیاسی 
تایید  شــود،  برگزار  مالزی  پایتخت  در  آذر(   ۳۰ تا   ۲۷( دسامبر   ۲۱ تا   ۱۸ ــای  روزه
این  افزود:  تلویزیونی  برنامه  یک  در  اجالس  این  دبیر  عثمان«  الدین  کرده اند.»شمس 
و  ها  شخصیت  و  رهبران  از  نفر   ۲۵۰ شامل  کننده  شرکت   ۴۰۰ حضور  با  اجــالس 

کارشناسان خارجی طی ۴ روز در مرکز همایش های کواالالمپور برگزار می شود.

وزیر نفت: برنامه ای برای 
افزایش قیمت گازوئیل نداریم

رکورد تولید برنج زده شد

 سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال رکورد تولید برنج در طول تاریخ زده شد.به گزارش ایسنا، »عباس کشاورز« در 
نشست خبری گفت: کشور در سال زراعی گذشته با اتفاقات اقلیمی خاصی مواجه و علی  رغم خسارت ها به تولید هم کمک شد 
به  طوری که رشد تولید نزدیک به ۵ درصد در ۶ ماه اول سال بود و امسال رکورد تولید برنج در طول تاریخ زده شد که به خاطر 

فراوانی آب مخازن سدها بود.

اهداف پهپاد پستی

 ایسنا: مدیر عامل شرکت پست درباره اهداف پهپاد پستی که به تازگی رونمایی شده است، گفت: در گام اول بحث ارائه خدمات به دستگاه  های 

امدادرسان است، از جمله هالل احمر و اورژانس که مجوزهای الزم برای آن  ها دریافت شده است. برای ورود به بحث تجاری باید با طمأنینه 
بیشتری موضوع را بررسی کنیم.
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