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مدیریت بحران در بحران کمبود اعتبار

گالیه ها از جانمایی پنج شنبه بازار شیروان

گفت و گوی اختصاصی با المپیکی استان

عبور از دیوار چین
المپیک  به  ایران  ملی  تیم  همراه  که  استانی  هم  موفق   والیبالیست  مجرد«  اصغر  »علی 
2020 صعود کرد، در گفت و گوی اختصاصی با »خراسان شمالی« از حال و هوای صعود 
به این آوردگاه بزرگ ورزشی صحبت کرد. بلندقامت توانمند و پرافتخار والیبال ایران که 

در مسابقه نیمه نهایی رقابت های گزینشی المپیک در ترکیب ...

Kسه شنبه       ۲۴ دی ۱۳9۸    ۱۸ جمادی االول۱۴۴۱   ۱۴ ژانویه ۲0۲0      ۸ صفحه     شماره ۳۱۸۷     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

استان در رتبه دوم بیشترین نرخ 
تورم فصلی اجاره بها

صفحه ۲

تعدادی دیگر از تأیید شده ها در استان

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

جزئیات جدید درباره سبد معیشتی

صفحه 2

صفحه 2

بهمنیار

صفحه ۶

ماجرای آسفالت های ناهموار و چاله های مرگبار

مردم به کجا شکایت کنند؟

ماجرای عروسی که در کمتر از یک سال پله های دادگاه را می شمارد

 فکر های دخترانه 
و حرف های حکیمانه مادرانه

 با تبعیت از عشقی کورکورانه و خیابانی زندگی اش از هم پاشید. تازه متوجه 
در  مدام  که  است  شده  مادرش  حکیمانه  های  حرف  و  خود  دخترانه  فکرهای 
گوشش نجوا می کرد آتش عشقی که از خیابان آغاز شود دیر یا زود همان جا 

خاموش می شود. با مشتی الفاظ رنگ و لعاب دار پا در ...
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مجازی های داغ 

خروج از گروه های »حامیان«

فقط چند روز دیگر...

دلسردی برخی مسئوالن ستادها
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تأیید صالحیت  نامزدهای  از  تعدادی دیگر  اسامی 
مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  بــرای  ــده  ش
در  شد، این  مشخص  استان  در  اسالمی  شــورای 
اعالم  را  موضوع  این  رسمی  منابع  که  است  حالی 
نکردند و خبرنگاران ما توسط خود نامزدها یا افراد 
کردند.  دریافت  را  ها  شده  تأیید  اسامی  مطلع، 
انتخابات  بر  نظارت  هیئت  دفتر  اعــالم  اســاس  بر 
خراسان شمالی در روز یک شنبه 36 نفر از 140 
انتخابات مجلس شورای  یازدهمین دوره  داوطلب 
رد  نفر   88 و  صالحیت  تأیید  استان  در  اسالمی 
که  نشد  احــراز  آنان  صالحیت  یا  شدند  صالحیت 
ها  شده  صالحیت  تأیید  از  نفر   11 اسامی  دیــروز 
این  در  را  دیگر  تعدادی  اسامی  و  کردیم  منتشر  را 

شماره مرور می کنیم.
انتخابیه  ــوزه  حـ در  مــا  خــبــرنــگــاران  گـــزارش  ــه  ب

بجنورد،  به جز اسامی منتشر شده قبلی، »کوروش 
ارزمانی«، »محمد وحیدی«، »خان محمد میالنلو«، 
»قاسم  »اسماعیل  ایمانی«،  زاده«،  حسن  »علی 
تأیید  هم  محمدی«  ابراهیم  »محمد  و  جعفری« 
شیروان  نیز  انتخابیه  حوزه  اند.در  شده  صالحیت 
به جز اسامی منتشر شده در روز گذشته، »ادریس 
»مسلم  اسفراین  انتخابیه  ــوزه  ح و  در  مخبری« 
زمانی«، »عباس  »کریم  االســالم  حجت  غالمی«، 
حجت االسالم  غالمی«،  ایرج«، »مهدی  زحمتی 
حجت  زاده«،  حسن  »عقیل  بهار«،  شجاع  »حسن 
االسالم  »محمد جعفر اسماعیلی«، »حسن ابراهیم 
صالحیت  تأیید  آبــادی«  حکم  »حسینعلی  و  زاده« 
انتخابیه  حوزه  در  گزارش  این  اساس  اند.بر  شده 
حجت  و  شوشتری«  »هــادی  نیز،  قوچان  و  فــاروج 
صالحیت  تأیید  ثانی«  رستمی  االسالم »عباسعلی 

شده اند.در همین حال، سخنگوی شورای نگهبان 
با اشاره به رد صالحیت حدود ۹0 نفر از نمایندگان 
افراد  این  گفت:  اسالمی  شــورای  مجلس  کنونی 
بیشتر به علت جرایم و سوء استفاده های مالی تأیید 

صالحیت نشده اند.
عباسعلی  سیما،  و  صــدا  خبرگزاری  گــزارش  به 
کدخدایی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه 
نمایندگان  این  از  بعضی  که  این  بیان  با  سیما   ۲
هیئت های  رأی  به  نگهبان  ــورای  ش در  حضور  با 
افزود:  کردند،  اعتراض  مرکزی  و  استانی  اجرایی 
ایم که هیئت های نظارت استانی و  تأکید کرده  ما 
گذشته  در  که  افــرادی  صالحیت  رد  برای  مرکزی 
تأیید صالحیت شده اند مستندات قوی ارائه کنند.
نخست  مرحله  در  بررسی ها  این  البته  گفت:  وی 
انجام شده است و قطعی نیست و ممکن است در 

می شود  انجام  نگهبان  شــورای  در  که  دوم  مرحله 
کاهش  یا  افزایش  شده ها  صالحیت  تأیید  تعداد 
صالحیت  تأیید  آمار  اظهارکرد:  کدخدایی  یابد. 
نخست  مرحله  در  مجلس  نمایندگی  شــده هــای 
باقی  دیگر  مرحله  دو  و  نیست  قطعی  وجه  هیچ  به 
مانده است. از سوی دیگر »میرزایی نیکو« یک عضو 
که  گفت  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون 
یک شنبه شب 30 نماینده مجلس برای حضور در 

انتخابات تایید صالحیت شدند.
داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
یا احراز نشده  اسالمی که صالحیت شان رد شده 
اعتراض  هفته  این  شنبه  پنج  تا  توانند  می  است، 
در  نگهبان  شورای  در  مجدد  بررسی  برای  را  خود 
مستقر  نگهبان  شورای  دفتر  یا  بجنورد  فرمانداری 

در ورزشگاه تختی تهران ثبت کنند.

IIپروانهIبدونIاصناف
خواهشمند است نهادهای نظارتی تا پایان امسال 
پروانه کسب در بجنورد بیشتر  بر واحدهای بدون 

نظارت کنند.

IIشهریIهایIاتوبوس
مسافر  ســوارکــردن  نحوه  دربـــاره  گــزارشــی  لطفًا 
و  قوچان  بجنورد،  شهرهای  های  اتوبوس  توسط 
نکردن  فروش  پیش  معمواًل  کنید.  تهیه  شیروان 
ماندن  خالی  و  حرکت  زمان  شدن  طوالنی  بلیت، 
می  اتفاق  ها  اتوبوس  این  در  جلو  های  صندلی 

افتد.

IIروهاIپیادهI
بجنورد  در  چمران  شهید  خیابان  ــای  روه پیاده 
که  این  با  ندارد.  موزاییک  و  است  خراب  شدت  به 
را  شهری  عــوارض  مسیر،  این  تجاری  واحدهای 
این  از  خدمات  کمترین  از  اما  کنند  می  پرداخت 

جهت برخوردارند.
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شیری- جزئیات جدید درباره نحوه پیگیری دریافت 
ها  آن  از  جاماندگان  توسط  معیشتی  سبد  و  یارانه 
و  کار  تعاون،  کل  اداره  اجتماعی  شد.معاون  اعالم 
اشاره  با  گذشته  روز  شمالی  خراسان  اجتماعی  رفاه 
دریافت  حمایتی  های  بسته  و  بگیران  یارانه  آمار  به 
شده، به خبرنگار ما اظهارکرد: بر اساس برآوردهای 
سبد  نفر   4 به  اســتــان،  در  نفر   5 هر  از  شــده  انجام 
حمایتی تعلق گرفته و برای 5۹ هزار و 107 خانوار 
 1۲8 و  هزار   31 تاکنون  که  است  نشده  واریز  هنوز 
درصد   53 گفت:  اند.»ذوقی«  کرده  اعتراض  خانوار 
معیشتی  سبد  هنوز  استان،  در  مشمول  جمعیت  از 
سال  از  که  افرادی  وی،  گفته  به  اند.  نکرده  دریافت 

دی   30 تا  اســت  شــده  قطع  شــان  یارانه  بعد  به   ۹4
مهلت دارند اطالعات شان را در سامانه ثبت کنند و 
حذف   ۹3 سال  از  قبل  از  شان  یارانه  که  هم  افرادی 
ثبت  سامانه  در  توانند  می  اند  مانده  جا  یا  است  شده 

نام کنند.
وی اظهار کرد: عالوه بر ثبت نام جدید برای دریافت 
نکرده  دریافت  معیشتی  سبد  که  هم  افرادی  یارانه، 
را که  توانند شماره ای  اند و کد رهگیری ندارند می 
یارانه به آن واریز می شود وارد کنند.وی خاطرنشان 
کرد: اکنون سامانه فعال است و افراد می توانند دلیل 
واریز نشدن بسته معیشتی شان را در آن جا مشاهده 
کنند.»ذوقی« اضافه کرد: افرادی که از شهریور و مهر 

یارانه شان قطع شده و جزو سه دهک به باال هستند 
می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان اعتراض خود 
بازه زمانی دو ماه نتیجه اعترض شان را  را ثبت و در 
کرد:  اظهار  کنند.وی  مشاهده   10 یارانه  سامانه  در 
رسیدگی به اعتراضات در بازه زمانی 6 ماه تا برقراری 

یارانه انجام می شود. 
تا  یارانه  نام  ثبت  و  اطالعات  ورود  زمان  افــزود:  وی 
اســت. در  شــده  تمدید  دی   30 تا  که  ــود  دی ب  ۲۲
آیین نامه  جمهور  رئیس  اول  معاون  حــال،  همین 
اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت 
و  تعاون، کار  به وزارت  برای اجرا  را  کمک معیشتی 
رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ 

واحد  دارای  که  خانوارهایی  مهر،  گزارش  به  کرد. 
مسکونی، شغل و خودرو به طور »همزمان« یا دارای 
ملک  دارای  خانوارهای  هستند،  ملکی  واحــد  دو 
کالن شهرها  و  تهران  در  ریال  میلیارد   1۲ ارزش  به 
دارای  شهرستان ها،  سایر  در  ــال  ری میلیارد   ۹ و 
ریال  میلیارد   3 از  بیش  ارزش  به  سواری  خودروی 
میلیارد   4 از  بیش  ارزش  با  عمومی  خـــودروی  یا 
خارجی  سفر   3 از  بیش  دارای  خانوارهای  ریــال، 
غیرزیارتی، کارفرمایان دارای بیش از 3 بیمه پرداز و 
گیرندگان تسهیالت بانکی جمعًا به مبلغ بیش از 3 
میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط هستند، 

مشمول دریافت بسته معیشتی نمی شوند.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

جزئیات جدید درباره سبد معیشتی

تعدادی دیگر از تأیید شده ها در استان
بجنورد، میزبان همایش ملی 

ادبیات مقاومت

ادبــیــات  ملی  همایش  دومــیــن  میزبان  بجنورد 
مقاومت شد.

این  که  این  بیان  با  بجنورد  کوثر  دانشگاه  رئیس 
همایش در ۲ محور عام و ویژه برگزار می شود که در 
بخش ویژه، محوریت آن سپهبد شهید حاج »قاسم 
کرد:  تصریح  است،  شده  گرفته   نظر  در  سلیمانی« 
الگوها و مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی سپهبد 
زندگی  سبک  الگوی  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید 
سردار شهید، جایگاه شهید در مقابله با جنگ نرم، 
بازدارندگی  قدرت  ارتقای  در  ها  دل  سردار  نقش 
جبهه مقاومت، نقش وی در ارتقای صلح و امنیت 
همایش  این  محورهای  از  اسالم  جهان  و  منطقه 

است.
تطبیقی،  مطالعات  و  مقاومت  ادبیات  »حسینی« 
ادبیات مقاومت و مطالعات مردم شناسی، ادبیات 
ادبیات  شفاهی،  ادبیات  و  عامه  فرهنگ  مقاومت، 
مقاومت  ادبیات  شناختی،  اسطوره  نقد  و  مقاومت 
شناسی  نشانه  و  مقاومت  شناسی، ادبیات  زبان  و 
همایش  ایــن  محورهای  دیگر  از  را  قومی  و  ملی 

اعالم کرد.
 وی خاطرنشان کرد: این همایش ۲۲ و ۲3 خرداد 
برگزار  شمالی  خراسان  میزبانی  به  آینده  ســال 

خواهد شد.

تصویب ۲ طرح گردشگری 
و بوم گردی 

گردی  بوم  اقامتگاه  و  گردشگری  طرح   ۲ بررسی 
تصویب  زوارم  اراضــی  و  شــیــروان  شهرستان  در 
و  راه  کل  اداره  معماری  و  شهرسازی  معاون  شد. 
اعالم  را  مطلب  این  شمالی  خراسان  شهرسازی 
از  ــارج  بنا در خ ــداث  افـــزود: 15 طــرح اح و  کــرد 

محدوده شهر و روستاها بررسی شده است.
مجتمع  احداث  طرح  کرد:  اظهار  دادجــو«  »روزبــه 
با  شــیــروان  قلعه  ینگه  محور  در  رفاهی  خدمات 
یک  طرح  اجــرای  و  ایمن  خروج  و  ورود  راه  تامین 
در  مرغداری  واحــد  یک  و  داشتی  گوسفند  واحــد 

شهرستان شیروان نیز تایید شده است.

برای  ا شمالی  خراسان  هنرمندان  آثــار  داوری 
حضور در جشنواره صنایع  دستی فجر آغاز شد.»علی 
عابدی« معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
بخش  داوری  از  شمالی  خراسان  صنایع  دستی  و 
فجر  جشنواره  در  حضور  برای  رسیده  آثار  استانی 
از  اثــر   ۲5 ــرد:  ک تصریح  و  داد  خبر  صنایع دستی 
هنرمندان استان در رشته های چوب، دستبافته های 
داری و سفال مورد داوری قرار می گیرد و در نهایت 
10 اثر برای حضور در این جشنواره ارسال می شود.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

آموزش اصول تعاونی در 
اسفراین

 1۹ که   7413 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1353 دی 
ــوزش  آم از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون 
اصول تعاونی در اسفراین خبر داده است. در 

این مطلب می خوانیم: 
ــور  ام و  ــاون  ــع ت اداره  رئــیــس  ــوت  ــدع ب »بــنــا 
بمنظور  اســفــرایــن  شهرستان  روســتــاهــای 
و  تعاونی  اصــول  بــا  اهــالــی  بیشتر  آشنائی 
جلسه  آن  اجــتــمــاعــی  و  اقــتــصــادی  ــرات  ــ اث
شهرداری  سالن  محل  در  تعاون  آمــوزشــی 
اعضای  و  مدیران  جلسه  این  در  شد.  برگزار 
و  دولت  کارکنان  مصرف  تعاونی  شرکتهای 
عده ای از اهالی شرکت داشتند ابتدا بوسیله 
بیاناتی  تعاونی  زمینه  در  اعزامی  کارشناسان 
تعاونی  فیلم  حلقه  چند  سپس  گردید،  ایراد 

نمایش داده شد.«

خبر   

حرف مردم   

خبر 

بدون تیتر 

اخبار

بهای  ــاره  ــ اج قیمت  شــاخــص  ــزارش  ــ گ ــروی-  ــس خ
واحدهای مسكونی خانوارهای شهری در پاییز امسال 
که از سوی مرکز آمار منتشر شده است نشان می دهد 
که خراسان شمالی در این زمینه دومین استان دارای 
افزایش  درصــد   10.6 با  فصلی  تــورم  نــرخ  بیشترین 
است. میانگین نرخ تورم فصلی اجاره بهای واحدهای 

پاییز  فصل  در  کشور  شهری  خــانــوارهــای  مسكونی 
7.۲ درصد بود که به عبارتی این شاخص در خراسان 
است. کشوری  میانگین  از  بیشتر  درصد   3.4 شمالی 

واحــدهــای  بهای  اجـــاره  فصلی  ــورم  ت نــرخ  بیشترین 
به  مربوط  فصل  این  در  شهری  خانوارهای  مسكونی 
استان همدان با 13.7 درصد افزایش است.  از سوی 

واحدهای  بهای  اجاره  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  دیگر، 
پاییز  مسكونی خانوارهای شهری خراسان شمالی در 
1۹.3 درصد است. به عبارتی طبق جدول ارائه شده 
در درگاه ملی آمار، خانوارهای استان خراسان شمالی 
به طور متوسط ۲.3 درصد کمتر از میانگین كل كشور 
مبنا،  همین  اند.بر  كــرده  هزینه  بها  ــاره  اج بخش  در 

بیشترین  دارای  استان  چهاردهمین  شمالی  خراسان 
نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسكونی 
خانوارهای شهری و رتبه نخست در این زمینه مربوط به 
افزایش است.متوسط  با 34.8 درصد  استان لرستان 
افزایش هزینه اجاره بها برای كل خانوارهایی كه تمدید 
است. درصد  پاییز ۹8، 31.۲  در  اند،  داشته  قرارداد 

استان در رتبه دوم بیشترین نرخ تورم فصلی اجاره بها

تأیید صالحیت  نامزدهای  از  تعدادی دیگر  اسامی 
مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  بــرای  ــده  ش
در  شد، این  مشخص  استان  در  اسالمی  شــورای 
اعالم  را  موضوع  این  رسمی  منابع  که  است  حالی 
نکردند و خبرنگاران ما توسط خود نامزدها یا افراد 
کردند.  دریافت  را  ها  شده  تأیید  اسامی  مطلع، 
انتخابات  بر  نظارت  هیئت  دفتر  اعــالم  اســاس  بر 
خراسان شمالی در روز یک شنبه 36 نفر از 140 
انتخابات مجلس شورای  یازدهمین دوره  داوطلب 
رد  نفر   88 و  صالحیت  تأیید  استان  در  اسالمی 
که  نشد  احــراز  آنان  صالحیت  یا  شدند  صالحیت 
ها  شده  صالحیت  تأیید  از  نفر   11 اسامی  دیــروز 
این  در  را  دیگر  تعدادی  اسامی  و  کردیم  منتشر  را 

شماره مرور می کنیم.
انتخابیه  ــوزه  حـ در  مــا  خــبــرنــگــاران  گـــزارش  ــه  ب

بجنورد،  به جز اسامی منتشر شده قبلی، »کوروش 
ارزمانی«، »محمد وحیدی«، »خان محمد میالنلو«، 
»قاسم  »اسماعیل  ایمانی«،  زاده«،  حسن  »علی 
تأیید  هم  محمدی«  ابراهیم  »محمد  و  جعفری« 
شیروان  نیز  انتخابیه  حوزه  اند.در  شده  صالحیت 
به جز اسامی منتشر شده در روز گذشته، »ادریس 
»مسلم  اسفراین  انتخابیه  ــوزه  ح و  در  مخبری« 
زمانی«، »عباس  »کریم  االســالم  حجت  غالمی«، 
حجت االسالم  غالمی«،  ایرج«، »مهدی  زحمتی 
حجت  زاده«،  حسن  »عقیل  بهار«،  شجاع  »حسن 
االسالم  »محمد جعفر اسماعیلی«، »حسن ابراهیم 
صالحیت  تأیید  آبــادی«  حکم  »حسینعلی  و  زاده« 
انتخابیه  حوزه  در  گزارش  این  اساس  اند.بر  شده 
حجت  و  شوشتری«  »هــادی  نیز،  قوچان  و  فــاروج 
صالحیت  تأیید  ثانی«  رستمی  االسالم »عباسعلی 

شده اند.در همین حال، سخنگوی شورای نگهبان 
با اشاره به رد صالحیت حدود ۹0 نفر از نمایندگان 
افراد  این  گفت:  اسالمی  شــورای  مجلس  کنونی 
بیشتر به علت جرایم و سوء استفاده های مالی تأیید 

صالحیت نشده اند.
عباسعلی  سیما،  و  صــدا  خبرگزاری  گــزارش  به 
کدخدایی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه 
نمایندگان  این  از  بعضی  که  این  بیان  با  سیما   ۲
هیئت های  رأی  به  نگهبان  ــورای  ش در  حضور  با 
افزود:  کردند،  اعتراض  مرکزی  و  استانی  اجرایی 
ایم که هیئت های نظارت استانی و  تأکید کرده  ما 
گذشته  در  که  افــرادی  صالحیت  رد  برای  مرکزی 
تأیید صالحیت شده اند مستندات قوی ارائه کنند.
نخست  مرحله  در  بررسی ها  این  البته  گفت:  وی 
انجام شده است و قطعی نیست و ممکن است در 

می شود  انجام  نگهبان  شــورای  در  که  دوم  مرحله 
کاهش  یا  افزایش  شده ها  صالحیت  تأیید  تعداد 
صالحیت  تأیید  آمار  اظهارکرد:  کدخدایی  یابد. 
نخست  مرحله  در  مجلس  نمایندگی  شــده هــای 
باقی  دیگر  مرحله  دو  و  نیست  قطعی  وجه  هیچ  به 
مانده است. از سوی دیگر »میرزایی نیکو« یک عضو 
که  گفت  مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون 
یک شنبه شب 30 نماینده مجلس برای حضور در 

انتخابات تایید صالحیت شدند.
داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 
یا احراز نشده  اسالمی که صالحیت شان رد شده 
اعتراض  هفته  این  شنبه  پنج  تا  توانند  می  است، 
در  نگهبان  شورای  در  مجدد  بررسی  برای  را  خود 
مستقر  نگهبان  شورای  دفتر  یا  بجنورد  فرمانداری 

در ورزشگاه تختی تهران ثبت کنند.

IIپروانهIبدونIاصناف
خواهشمند است نهادهای نظارتی تا پایان امسال 
پروانه کسب در بجنورد بیشتر  بر واحدهای بدون 

نظارت کنند.

IIشهریIهایIاتوبوس
مسافر  ســوارکــردن  نحوه  دربـــاره  گــزارشــی  لطفًا 
و  قوچان  بجنورد،  شهرهای  های  اتوبوس  توسط 
نکردن  فروش  پیش  معمواًل  کنید.  تهیه  شیروان 
ماندن  خالی  و  حرکت  زمان  شدن  طوالنی  بلیت، 
می  اتفاق  ها  اتوبوس  این  در  جلو  های  صندلی 

افتد.

IIروهاIپیادهI
بجنورد  در  چمران  شهید  خیابان  ــای  روه پیاده 
که  این  با  ندارد.  موزاییک  و  است  خراب  شدت  به 
را  شهری  عــوارض  مسیر،  این  تجاری  واحدهای 
این  از  خدمات  کمترین  از  اما  کنند  می  پرداخت 

جهت برخوردارند.
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شیری- جزئیات جدید درباره نحوه پیگیری دریافت 
ها  آن  از  جاماندگان  توسط  معیشتی  سبد  و  یارانه 
و  کار  تعاون،  کل  اداره  اجتماعی  شد.معاون  اعالم 
اشاره  با  گذشته  روز  شمالی  خراسان  اجتماعی  رفاه 
دریافت  حمایتی  های  بسته  و  بگیران  یارانه  آمار  به 
شده، به خبرنگار ما اظهارکرد: بر اساس برآوردهای 
سبد  نفر   4 به  اســتــان،  در  نفر   5 هر  از  شــده  انجام 
حمایتی تعلق گرفته و برای 5۹ هزار و 107 خانوار 
 1۲8 و  هزار   31 تاکنون  که  است  نشده  واریز  هنوز 
درصد   53 گفت:  اند.»ذوقی«  کرده  اعتراض  خانوار 
معیشتی  سبد  هنوز  استان،  در  مشمول  جمعیت  از 
سال  از  که  افرادی  وی،  گفته  به  اند.  نکرده  دریافت 

دی   30 تا  اســت  شــده  قطع  شــان  یارانه  بعد  به   ۹4
مهلت دارند اطالعات شان را در سامانه ثبت کنند و 
حذف   ۹3 سال  از  قبل  از  شان  یارانه  که  هم  افرادی 
ثبت  سامانه  در  توانند  می  اند  مانده  جا  یا  است  شده 

نام کنند.
وی اظهار کرد: عالوه بر ثبت نام جدید برای دریافت 
نکرده  دریافت  معیشتی  سبد  که  هم  افرادی  یارانه، 
را که  توانند شماره ای  اند و کد رهگیری ندارند می 
یارانه به آن واریز می شود وارد کنند.وی خاطرنشان 
کرد: اکنون سامانه فعال است و افراد می توانند دلیل 
واریز نشدن بسته معیشتی شان را در آن جا مشاهده 
کنند.»ذوقی« اضافه کرد: افرادی که از شهریور و مهر 

یارانه شان قطع شده و جزو سه دهک به باال هستند 
می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان اعتراض خود 
بازه زمانی دو ماه نتیجه اعترض شان را  را ثبت و در 
کرد:  اظهار  کنند.وی  مشاهده   10 یارانه  سامانه  در 
رسیدگی به اعتراضات در بازه زمانی 6 ماه تا برقراری 

یارانه انجام می شود. 
تا  یارانه  نام  ثبت  و  اطالعات  ورود  زمان  افــزود:  وی 
اســت. در  شــده  تمدید  دی   30 تا  که  ــود  دی ب  ۲۲
آیین نامه  جمهور  رئیس  اول  معاون  حــال،  همین 
اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت 
و  تعاون، کار  به وزارت  برای اجرا  را  کمک معیشتی 
رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ 

واحد  دارای  که  خانوارهایی  مهر،  گزارش  به  کرد. 
مسکونی، شغل و خودرو به طور »همزمان« یا دارای 
ملک  دارای  خانوارهای  هستند،  ملکی  واحــد  دو 
کالن شهرها  و  تهران  در  ریال  میلیارد   1۲ ارزش  به 
دارای  شهرستان ها،  سایر  در  ــال  ری میلیارد   ۹ و 
ریال  میلیارد   3 از  بیش  ارزش  به  سواری  خودروی 
میلیارد   4 از  بیش  ارزش  با  عمومی  خـــودروی  یا 
خارجی  سفر   3 از  بیش  دارای  خانوارهای  ریــال، 
غیرزیارتی، کارفرمایان دارای بیش از 3 بیمه پرداز و 
گیرندگان تسهیالت بانکی جمعًا به مبلغ بیش از 3 
میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط هستند، 

مشمول دریافت بسته معیشتی نمی شوند.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

جزئیات جدید درباره سبد معیشتی

تعدادی دیگر از تأیید شده ها در استان
بجنورد، میزبان همایش ملی 

ادبیات مقاومت

ادبــیــات  ملی  همایش  دومــیــن  میزبان  بجنورد 
مقاومت شد.

این  که  این  بیان  با  بجنورد  کوثر  دانشگاه  رئیس 
همایش در ۲ محور عام و ویژه برگزار می شود که در 
بخش ویژه، محوریت آن سپهبد شهید حاج »قاسم 
کرد:  تصریح  است،  شده  گرفته   نظر  در  سلیمانی« 
الگوها و مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی سپهبد 
زندگی  سبک  الگوی  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید 
سردار شهید، جایگاه شهید در مقابله با جنگ نرم، 
بازدارندگی  قدرت  ارتقای  در  ها  دل  سردار  نقش 
جبهه مقاومت، نقش وی در ارتقای صلح و امنیت 
همایش  این  محورهای  از  اسالم  جهان  و  منطقه 

است.
تطبیقی،  مطالعات  و  مقاومت  ادبیات  »حسینی« 
ادبیات مقاومت و مطالعات مردم شناسی، ادبیات 
ادبیات  شفاهی،  ادبیات  و  عامه  فرهنگ  مقاومت، 
مقاومت  ادبیات  شناختی،  اسطوره  نقد  و  مقاومت 
شناسی  نشانه  و  مقاومت  شناسی، ادبیات  زبان  و 
همایش  ایــن  محورهای  دیگر  از  را  قومی  و  ملی 

اعالم کرد.
 وی خاطرنشان کرد: این همایش ۲۲ و ۲3 خرداد 
برگزار  شمالی  خراسان  میزبانی  به  آینده  ســال 

خواهد شد.

تصویب ۲ طرح گردشگری 
و بوم گردی 

گردی  بوم  اقامتگاه  و  گردشگری  طرح   ۲ بررسی 
تصویب  زوارم  اراضــی  و  شــیــروان  شهرستان  در 
و  راه  کل  اداره  معماری  و  شهرسازی  معاون  شد. 
اعالم  را  مطلب  این  شمالی  خراسان  شهرسازی 
از  ــارج  بنا در خ ــداث  افـــزود: 15 طــرح اح و  کــرد 

محدوده شهر و روستاها بررسی شده است.
مجتمع  احداث  طرح  کرد:  اظهار  دادجــو«  »روزبــه 
با  شــیــروان  قلعه  ینگه  محور  در  رفاهی  خدمات 
یک  طرح  اجــرای  و  ایمن  خروج  و  ورود  راه  تامین 
در  مرغداری  واحــد  یک  و  داشتی  گوسفند  واحــد 

شهرستان شیروان نیز تایید شده است.

برای  ا شمالی  خراسان  هنرمندان  آثــار  داوری 
حضور در جشنواره صنایع  دستی فجر آغاز شد.»علی 
عابدی« معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
بخش  داوری  از  شمالی  خراسان  صنایع  دستی  و 
فجر  جشنواره  در  حضور  برای  رسیده  آثار  استانی 
از  اثــر   ۲5 ــرد:  ک تصریح  و  داد  خبر  صنایع دستی 
هنرمندان استان در رشته های چوب، دستبافته های 
داری و سفال مورد داوری قرار می گیرد و در نهایت 
10 اثر برای حضور در این جشنواره ارسال می شود.
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      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

آموزش اصول تعاونی در 
اسفراین

 1۹ که   7413 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1353 دی 
ــوزش  آم از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون 
اصول تعاونی در اسفراین خبر داده است. در 

این مطلب می خوانیم: 
ــور  ام و  ــاون  ــع ت اداره  رئــیــس  ــوت  ــدع ب »بــنــا 
بمنظور  اســفــرایــن  شهرستان  روســتــاهــای 
و  تعاونی  اصــول  بــا  اهــالــی  بیشتر  آشنائی 
جلسه  آن  اجــتــمــاعــی  و  اقــتــصــادی  ــرات  ــ اث
شهرداری  سالن  محل  در  تعاون  آمــوزشــی 
اعضای  و  مدیران  جلسه  این  در  شد.  برگزار 
و  دولت  کارکنان  مصرف  تعاونی  شرکتهای 
عده ای از اهالی شرکت داشتند ابتدا بوسیله 
بیاناتی  تعاونی  زمینه  در  اعزامی  کارشناسان 
تعاونی  فیلم  حلقه  چند  سپس  گردید،  ایراد 

نمایش داده شد.«

خبر   

حرف مردم   

خبر 

بدون تیتر 

اخبار

بهای  ــاره  ــ اج قیمت  شــاخــص  ــزارش  ــ گ ــروی-  ــس خ
واحدهای مسكونی خانوارهای شهری در پاییز امسال 
که از سوی مرکز آمار منتشر شده است نشان می دهد 
که خراسان شمالی در این زمینه دومین استان دارای 
افزایش  درصــد   10.6 با  فصلی  تــورم  نــرخ  بیشترین 
است. میانگین نرخ تورم فصلی اجاره بهای واحدهای 

پاییز  فصل  در  کشور  شهری  خــانــوارهــای  مسكونی 
7.۲ درصد بود که به عبارتی این شاخص در خراسان 
است. کشوری  میانگین  از  بیشتر  درصد   3.4 شمالی 
واحــدهــای  بهای  اجـــاره  فصلی  ــورم  ت نــرخ  بیشترین 
به  مربوط  فصل  این  در  شهری  خانوارهای  مسكونی 
استان همدان با 13.7 درصد افزایش است.  از سوی 

واحدهای  بهای  اجاره  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  دیگر، 
پاییز  مسكونی خانوارهای شهری خراسان شمالی در 
1۹.3 درصد است. به عبارتی طبق جدول ارائه شده 
در درگاه ملی آمار، خانوارهای استان خراسان شمالی 
به طور متوسط ۲.3 درصد کمتر از میانگین كل كشور 
مبنا،  همین  اند.بر  كــرده  هزینه  بها  ــاره  اج بخش  در 

بیشترین  دارای  استان  چهاردهمین  شمالی  خراسان 
نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسكونی 
خانوارهای شهری و رتبه نخست در این زمینه مربوط به 
افزایش است.متوسط  با 34.8 درصد  استان لرستان 
افزایش هزینه اجاره بها برای كل خانوارهایی كه تمدید 
است. درصد  پاییز ۹8، 31.۲  در  اند،  داشته  قرارداد 

استان در رتبه دوم بیشترین نرخ تورم فصلی اجاره بها



مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اعالم کرد:

شناسایی 1481 نقطه 
برای اسکان اضطراری

حیدرزاده- هزار و 481 نقطه در خراسان 
شناسایی  اضطراری  اسکان  برای  شمالی 

شد.
خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
گو  و  گفت  در  مطلب  ایــن  بیان  با  شمالی 
مدیریت  های  سوله  ــزود:  اف ما  خبرنگار  با 
در  و  کافی  اضطراری  اسکان  برای  بحران 
مواقع بحرانی جوابگو نیست و باید به سمت 

مکان های اسکان اضطراری برویم.
در  و  دادیم  انجام  مطالعاتی  گفت:  »نجات« 
برای  تا  هستیم  استانداری  با  مکاتبه  حال 
صــورت  در  و  تهیه  شناسنامه  نــقــاط،  ایــن 
ــداری ها  ــان ــرم ــداری و ف ــان ــت هــمــکــاری اس
تابلویی در مکان های شناسایی شده نصب 

کنیم.
سالن  شامل  اماکن  ایــن  کــرد:  اضافه  وی 
ــم هــای  ــت ــس ــی ــه دارای س ــی ک ــ هـــای ورزش
بهداشتی  سرویس  سرمایشی،  و  گرمایشی 
و  مساجد  هــا،  حسینیه  هستند،  حمام  و 
مدارس است و پس از آن اگر این مکان ها 
پاسخگو نباشد به سمت پارک ها و فضاهای 

سبز می رویم. 
همچنین زمین ها و فضاهای داخل شهر که 
نظر  در  باشد  داشته  را  چادر  نصب  قابلیت 

گرفته شده است.
در  تخریب  اگــر  نهایت  در  اظهارکرد:  وی 
اردوگــاه  باشد  گسترده  حادثه  وقوع  زمان 

برپا می کنیم.
که  نقاطی  تمام  در  که  این  به  اشاره  با  او 
امنیت  و  تــردد  امکانات  شــده  شناسایی 
های  مکان  ــت،  اس گرفته  ــرار  ق نظر  مــد 
اسفراین،  شهرهای  در  شــده  شناسایی 
 ،247 ترتیب  بــه  را  بجنورد  و  آشخانه 
ــزود:  اف و  برشمرد  نقطه   315 و   149
 ،130 راز   ،171 جاجرم  شهرهای  در 
 163 گرمه  و   97 فاروج   ،209 شیروان 

نقطه شناسایی شده است.
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سوله های مدیریت بحران منتظر اعتبار 
گفت و گو 

 سوله های 
مدیریت 

بحران باید 
جزو اولویت 
های هر شهر 
قرار گیرد در 
حالی که این 
موضوع در 
استان، گویا 
در میان بقیه 
پروژه ها کم 

رنگ و گم شده 
است

برداری  بهره  به  نیاز  مورد  تجهیزات  ها  مکان  این 
نرسیده یا بخش اداری مستقر نشده است.

مدیریت  هــای  سوله  که  ایــن  بــرای  وی،  گفته  به 
بحران استان به طور کامل تجهیز شوند به حدود 

5 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
او با اشاره به این که شهرداری هایی مانند آشخانه، 
مدیریت  های  سوله  تجهیزات  شیروان  و  فــاروج 
کند:  می  خاطرنشان  اند،  کرده  فراهم  را  بحران 
در شهرهای بجنورد، جاجرم و گرمه هنوز از نظر 
اعتباری نتوانسته اند کاری کنند چون شهرداری 
خودشان  اند  نتوانسته  و  بوده  ضعیف  ها  آن  های 
 70 فیزیکی  پیشرفت  با  و  بدهند  انجام  را  کارها 
تا 80 درصد مانده اند البته قابلیت انبار را دارند 
اسکان  ــرای  ب امکان  ایــن  از  باشد  ــرار  اگــر  ق امــا 
اضطراری استفاده شود از نظر سیستم گرمایشی 

یا روشنایی با مشکل مواجه هستند.
وی خاطرنشان می کند: اصلی ترین مشکل سوله 
این  و  اعتبار  نبود  کشور  در  بحران  مدیریت  های 
ولی  رفته  ــران  وزی هیئت  به  بار  چندین  موضوع 

تاکنون مصوب نشده است.
ما  استان  هــای  اولویت  از  یکی  افــزایــد:  می  وی 
تجهیز سوله های مدیریت بحران است و این سوله 
ها با این نیت ساخته شده اند که در زمان بحران 
فرماندهی  و  کنترل  مرکز  ها  شهرستان  ــرای  ب
بحران  مدیریت  در  که  نیروهایی  یعنی  باشند 
مستقر  اماکن  ایــن  در  هستند  گیرنده  تصمیم 

شوند.
به  بحران  مدیریت  های  سوله  وجــود  او  گفته  به 
یکپارچه  مدیریت  و  سریع  هــای  گیری  تصمیم 
کمک می کند و در این خصوص اگر اعتبار تامین 
شود می توانیم تا یک ماه دیگر این سوله ها را به 

بهره برداری برسانیم.
»نظری« می افزاید: نامه ای را با امضای استاندار 
تامین  بــرای  کشور  وزیــر  و  بحران  مدیریت  بــرای 
اما  کردیم  ارســال  ها  سوله  این  تکمیل  و  اعتبار 

هنوز اتفاقی نیفتاده است.

IIاعتبارIتامینIبرایIشهرداریIمشکالت
در عین حال، معاون امور فنی، زیربنایی و ترافیک 
شهرداری بجنورد می گوید: سوله مدیریت بحران 
در مرحله نازک کاری مانده است و تاسیسات آن 
مکان  این  زیاد  مساحت  دلیل  به  و  نیست  آمــاده 
ادامه  است.»حمیدی«  نیاز  مــورد  باالیی  اعتبار 
می دهد: شهرداری با مشکالتی که دارد آن قدر 
اعتبار ندارد که آن را برای تکمیل این سوله صرف 
برای  توان  می  کند  کمک  بحران  مدیریت  اگر  و 

تکمیل و بهره برداری از آن اقدام کرد.  

حیدرزاده

 قرار داشتن خراسان شمالی در ردیف 10 استان 
حادثه خیز کشور و وقوع انواع حوادث طبیعی از 
وجود  منطقه،  این  در  توفان  و  زلزله  سیل،  جمله 
سوله های مدیریت بحران و اماکنی برای اسکان 

اضطراری را ضروری می کند. 
ورزشــی،  های  سالن  مواقعی  چنین  در  چه  اگر 
مدارس و مساجد می توانند کمک حال مسافران 
سامان  و  سر  برای  توانند  می  مسئوالن  و  باشند 
اما  کنند  استفاده  اماکن  این  از  اوضاع  به  دادن 
استان  در  تواند  می  بحران  مدیریت  های  سوله 
وقــوع  ــان  زم در  تــا  کند  ایــجــاد  خاطر  اطمینان 
حوادث، اذهان درگیر مکان مناسب برای اسکان 
سامان  فکر  به  و  نباشند  مسافران  و  شهروندان 

دهی اوضاع و خدمات رسانی سریع تر باشند.
شمال  گردشگری  قطب  دو  در  شمالی  خراسان 
و زیارتی مشهد مقدس قرار گرفته است و همین 
امر موجب شده ساالنه 20 میلیون زائر و مسافر از 

محورهای این استان عبور کنند.
سوله  وجــود  ــرورت  ض بر  پیش  از  بیش  آمــار  ایــن   
تا  کند  می  تاکید  استان  در  بحران  مدیریت  های 
راه  برای اسکان در  امنی  در زمان بحران شرایط 

ماندگان یا حادثه دیدگان فراهم شود.

IIهاIساختمانIبرخیIبودنIمقاومIغیر
یک کارشناس ارشد مدیریت بحران با برشمردن 
بحران های طبیعی که شهرهای مختلف خراسان 
شمالی با آن مواجه است، تصریح می کند: وقوع 
حوادث طبیعی جزء جدایی ناپذیر از زندگی است 
معرض  در  شمالی  خراسان  که  این  به  توجه  با  و 
خصوص  در  باید  دارد  قرار  حوادث  این  از  برخی 
اسکان اضطراری بیشتر سرمایه گذاری و با پیش 
بینی سوله های مدیریت بحران، فضای ایمنی را 

برای بحران های احتمالی ایجاد کند.
او که به ذکر نام خود در این گزارش تمایلی ندارد، 
جزو  باید  بحران  مدیریت  های  سوله  افزاید:  می 
اولویت های  هر شهر قرار گیرد در حالی که این 
موضوع در استان، گویا در میان بقیه پروژه ها کم 

رنگ و گم شده است.
او با اشاره به تراکم جمعیتی در برخی نقاط مرکز 
ها  ساختمان  از  بعضی  بودن  غیرمقاوم  و  استان 
بر وجود سوله های مدیریت بحران و مکان هایی 
می  و  کند  مــی  تاکید  اضــطــراری  اســکــان  ــرای  ب
افزاید: ممکن است در زمان وقوع حوادثی مانند 
و  تأسیسات  از  ای  گسترده  شبکه  زلزله،  یا  سیل 
ها،  خیابان  ها،  جاده  نظیر  شهری  های  شریان 

گاز،  آب،  برق،  مثل  تاسیساتی  و  خطوط  و  ها  پل 
بازگشت  و  ببیند  آسیب  مخابرات  و  بنزین  نفت، 
بنابراین  بطلبد  را  زیــادی  زمــان  عــادی  حالت  به 
وجود سوله های مجهز اسکان می تواند به کمک 
بشتابد و بحران های این چنینی را کاهش دهد و 

تا حدودی آن ها را جبران کند.
اسکان  بــرای  مــدارس  از  استفاده  به  اشــاره  با  او 
اضطراری اضافه می کند: امدادرسانی و کمک به 
مطلوب  چندان  اماکن  این  در  حادثه  بازماندگان 
های  سالن  و  مدارس  که  این  ضمن  بود  نخواهد 
را  میزبانی  آمادگی  نوروز  ایام  در  بیشتر  ورزشی 
دارند در حالی که وقوع حادثه زمان و مکان نمی 

شناسد.   

IIاعتبارIتومانیIمیلیاردI۵Iنیاز
در این باره، مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
ــه تمام  ــه ایـــن ک ــاره ب ــ ــا اش خــراســان شــمــالــی ب
شهرستان های استان دارای سوله های مدیریت 
در  ها  سوله  کند:  این  اظهارمی  هستند،  بحران 
در  بحران  مواقع  در  و  هاست  شهرداری  اختیار 
اختیار مدیریت بحران شهرستان قرار می گیرد و 
سوله های دیگر بر حسب مورد استفاده می شوند 

به عنوان مثال در حادثه سیل  فروردین امسال از 
سوله های مراکز آموزشی، با توجه به گستردگی 

حادثه استفاده کردیم.
بحران  مدیریت  سوله  دهــد:  می  ادامــه  »نظری« 
احــداث  آن  اداری  ساختمان  و  ساخته  بجنورد 
شده و در اختیار شهرداری است اما آماده نیست 

و به تجهیزات نیاز دارد همچنین سوله های مانه 
اختیار  در  فاروج  و  شیروان  اسفراین،  سملقان،  و 

شهرداری قرار گرفته است.
 وی با بیان این که سوله های مدیریت بحران در 
قابلیت  و  برخی شهرستان ها هنوز تکمیل نشده 
در  افزاید:  می  دارد،  را  انبار  عنوان  به  استفاده 

خراسان  از  غذایی  مواد  تن   15 حیدرزاده- 
مناطق  به  کامیون  دستگاه  قالب 2  در  شمالی 
ارســـال  بــلــوچــســتــان  و  سیستان  زده  ســیــل 
احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  شد.معاون 
ــزود:  اف مطلب  ایــن  بیان  با  شمالی  خــراســان 
2هزار و 467 بسته غذایی 72 ساعته شامل 4 

عدد کنسرو ماهی، 4 عدد کنسرو لوبیا، 2 بسته 
برنج، یک بسته خرما، 10 عدد قاشق و چنگال 
مناطق  این  به  گرمی   700 قند  بسته   965 و 
ارسال شد.»محبان« افزود: جمعیت هالل احمر 
استان در حال آماده باش است تا در صورت نیاز 

به مناطق سیل زده، نیرو اعزام کند.

خبر مرتبط 

ارسال 15 تن مواد غذایی به مناطق سیل زده 
سیستان و بلوچستان

تزیینی
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راز  مراتع  به  کبک  شکار  قصد  به  که  مردی 
به  حادثه  یک  پی  در  بود  رفته  جرگالن  و 

خودش شلیک کرد و جان باخت. 
اظهارات  اساس  بر  و  ما  خبرنگار  گزارش  به 
افراد مطلع، فرد جان باخته چند روز پیش 
به قصد شکار کبک همراه با اسلحه ساچمه 

ای اش راهی راز و جرگالن می شود. 
ای  تپه  از  آمــدن  پایین  هنگام  شخص  ایــن 
به  اسلحه  از  سقوطش  از  پیشگیری  بــرای 
عنوان یک اهرم کمک می گیرد اما دستش 

روی ماشه می رود و با توجه به نزدیکی لوله 
آن اصابت  به  به قلب اش ساچمه ها  اسلحه 
سقوط  سراشیبی  پایین  به  شکارچی  مرد  و 
جانش  نجات  برای  او  همراه  فرد  کند.  می 
تالش می کند اما با توجه به شدت جراحت 
وارد شده جانش را از دست می دهد. مطابق 
پزشکی  مــا،  خبرنگار  دریافتی  اطــالعــات 
قانونی نیز علت مرگ این شکارچی را ناشی 
اثر اصابت ساچمه های  بر  از آسیب به قلب 

اسلحه از فاصله نزدیک تشخیص داد.

وقتی شکارچی خودش را شکار می کند

محکومیت یک مرغ فروش متخلف
صدیقی- یک  مرغ فروش متخلف به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. به گفته مسئول 
روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، بر اساس گزارش اداره کل 
تاریخ  کاالی  فروش  و  بهداشتی  مقررات  نکردن  رعایت  بر  مبنی  استان  پزشکی  دام 
مصرف گذشته از سوی یک مرغ فروش در بجنورد، پرونده ای در این باره در تعزیرات 
تشکیل شد. »رستمی« اعالم کرد: پس از بررسی و احراز تخلف صورت گرفته، متخلف 
به پرداخت جزای نقدی 7 میلیون و 672 هزار ریال در حق دولت محکوم شد. وی 
تصریح کرد: محکوم علیه پس از محکومیت به رأی صادر شده اعتراض کرد که پس از 

رسیدگی مجدد در شعبه تجدید نظر، حکم صادر شده تایید شد.

شکارچی متخلف در تور افتاد
اداره  رئیس  گفته  به  افتاد.  قانون  تور  در  پرندگان  متخلف  شکارچی  صدیقی- 
حفاظت محیط زیست جاجرم، فردی که به شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در 
ارتفاعات کوه بهار جاجرم اقدام کرده بود توسط محیط بانان و همیاران در حین 
گشت زنی شناسایی و دستگیر شد. »موسوی« با بیان این که متخلف برای سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، افزود: از متخلف 5 قطعه کبک 
وحشی کشف و ضبط شد که طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست از دی 
امسال، متهم عالوه بر محکومیت کیفری باید 39 میلیون ریال نیز بابت ضرر 

و زیان وارد شده به محیط زیست پرداخت کند.

قطع برق یک مدرسه در پی سرقت کابل
به حیاط  از ورود  بعد  را قطع کردند. دو سارق سر شب  آموزشی  این مکان  برق  با سرقت کابل یک مدرسه،  سارقان 
یک مدرسه در حاشیه شهر کابل کنتور برق را به سرقت بردند و پا به فرار گذاشتند. سرایدار مدرسه می گوید: یک 

شب وقتی در خانه مشغول انجام کارهایم بودم ناگهان برق خانه و مدرسه قطع شد و همه جا در تاریکی فرو رفت.
 بعد از این اتفاق سریع به محوطه مدرسه رفتم تا ببینم چرا برق قطع شده است. ناگهان در تاریکی دو نفر را  که صورت 
شان را پوشانده بودند دیدم و آن ها در گوشه ای خودشان را پنهان کردند. زمانی که از آن ها پرسیدم آن وقت شب در 
محوطه مدرسه چه می کنند، با کمی مکث گفتند که برای بازی فوتبال آمده اند. بعد از شنیدن این جمله از ترس این 
که مبادا بالیی سرم بیاورند خودم را به کوچه رساندم و با ایجاد سر و صدا از همسایه ها کمک خواستم که دو سارق 
با دیدن این صحنه به سرعت پا به فرار گذاشتند. بعد از فرار سارقان متوجه شدم که قطعی برق به خاطر سرقت کابل 
کنتور است و به خاطر همین سریع پلیس را در جریان گذاشتم تا شاید سرنخی از سارقان پیدا کند و آن ها را به سزای 

عمل شان برساند.

اخبار       

صدیقی

هم  از  اش  زندگی  خیابانی  و  کورکورانه  عشقی  از  تبعیت  با   
پاشید. تازه متوجه فکرهای دخترانه خود و حرف های حکیمانه 
مادرش شده است که مدام در گوشش نجوا می کرد آتش عشقی 
که از خیابان آغاز شود دیر یا زود همان جا خاموش می شود. با 
مشتی الفاظ رنگ و لعاب دار پا در خانه شوهرش گذاشت اما می 
گوید غیر از تهمت و توهم از همسرش چیزی قسمت اش نشد و 

زندگی مشترکش از بین رفت. 
دانشجو بود و مدام در بلندپروازی اش پیش می رفت تا این که 
دختر  رفتارهای  برعکس  شد.  خیابانی  و  خیالی  عشقی  اسیر 
مدام  مادرش  بودند.  نگر  آینده  و  منطقی  اش  خانواده  زودباور، 
اما  کند  پرهیز  زودگــذر  هیجانات  از  که  کرد  می  نصیحت  را  او 
دخترش توجهی نمی کرد. زن جوان می گوید: چقدر زود دیر 
شد و به حرف مادرم رسیدم. او می گفت که عشق خیابانی دوام 
چندانی ندارد و مثل علف خشک ناگهان آتش می گیرد و همان 
طور هم شعله آن فروکش می کند. دانشجو و غرق در رویاهایم 
برای آینده ام بودم. دختری سرزنده و شاداب بودم و غم و غصه 
در وجودم جایی نداشت اما از روزی که اسیر نگاه و حرف های 
قشنگ هم دانشگاهی ام شدم ابرهای سیاه آسمان زندگی ام را 

احاطه و تار کردند و راهم را گم کردم. 
مورد  پسر  با  اش  آشنایی  از  مدتی  گذشت  از  بعد  جوان  دختر 
عالقه اش با پیشنهاد ازدواج او مواجه می شود و او به خیال این 
که زندگی زناشویی هم مثل دوران دوستی خیابانی هیجانی و 
انجام  و بدون  از گلش می شکفد  بود گل  از احساس خواهد  پر 

تحقیقات کامل دل به او می سپارد تا پای سفره عقد بنشیند. 
عاقبت  از  که  چرا  کنند  می  مخالفت  سخت  ابتدا  اش  خانواده 
و  دختر  بین  کشمکش  مدتی  از  بعد  باالخره  دارنــد.  واهمه  کار 
از  بعد  شود.  می  برپا  جوان  زوج  عروسی  مراسم  مادرش  و  پدر 
آن  بین  اختالف  کم  کم  پیشه  عاشق  زوج  مشترک  زندگی  آغاز 
مشترک  زندگی  اوایل  چه  اگر  گوید:  می  او  زند.  می  جوانه  ها 
اما این  ابراز محبت به هم بود  و  از حرف های احساسی  پر  مان 
را  همسرم  دیگر  روی  مدتی  از  بعد  و  بود  توفان  از  قبل  آرامــش 
دیدم. همسرم فردی بدبین و شکاک بود و ریشه آن هم به دوران 

مجردی اش برمی گشت. 
بدبینی های همسرم به من باعث شد نفرت جای عشق و عالقه 
همه  از  و  ناپسند  و  زشت  الفاظ  با  مدام  همسرم  چون  بگیرد  را 
بدتر با تهمت هایش مرا به رگبار می بست. البته این رفتارهای 

ناپسندش در دوران نامزدی مان هم وجود داشت اما من خوش 
به  و  دارد  من  به  ــادی  زی عالقه  همسرم  کــردم  می  خیال  بــاور 
شوخی حرف های کنایه آمیز به من می زند. این کشمکش ها 
بودم که چرا  و منگ شده  و من گیج  به روز فوران می کرد  روز 

اخالق و رفتار همسرم با دوران مجردی اش فرق دارد.
 این ماجرا مدتی ادامه پیدا کرد تا این که یک روز برادر شوهرم معما 
را برایم حل کرد و به من گفت ریشه این همه بدبینی های برادرش 
به دوران مجردی اش برمی گردد چرا که او با دختران زیادی در 
دانشگاه ارتباط داشت. به خاطر همین برادرش به اکثر دخترها 
بدبین و شکاک است و فکر می کند وقتی دخترها به راحتی قبل 
از ازدواج با او دوست و در ارتباط بودند پس من هم قبل از ازدواج با 

پسرها ارتباط داشته ام.
 زن جوان با شنیدن این جمالت تازه متوجه روی دیگر اخالق 
تفکر  طــرز  همین  خاطر  به  و  شــود  می  همسرش  گونه  توهم 
رفته  رفته  گراید.  می  سردی  به  کم  کم  شان  رابطه  همسرش 
کشمکش بین زوج جوان به خاطر شکاکی مرد خانواده باال می 
گیرد تا جایی که کار به ضرب و شتم زن جوان کشیده می شود. 
زن تازه چشم و گوش باز کرده، می گوید: هر بار که بیرون می 
رفتم و کمی بازگشتم به خانه به تاخیر می افتاد شوهرم چنان 
با  باد کتک می گرفت که  به  و مرا  انداخت  راه می  به  بلبشویی 
ضجه هایم همسایه ها متوجه ماجرا می شدند و مرا نجات می 
چون  داشتم  شرم  ام  خانواده  نزد  در  حقیقت  گفتن  از  دادنــد. 

انتخاب خودم بود. 
هر چقدر سعی کردم همسرم را از رفتارهای توهم گونه و شکاک 
مجردی  زندگی  در  چیزی  که  بفهمانم  او  به  و  کنم  دور  بودنش 
ام نبوده، فایده ای نداشت و برعکس با گفتن این جمالت انگار 
بنزین روی آتش می ریختم و همسرم خشمگین تر  و بدبین تر از 
قبل طغیان می کرد. وقتی به شوهرم اعتراض می کردم دست 
از توهمش بردارد با گستاخی تمام به من می گفت چرا قبل از 
ازدواج مان به راحتی تن به ارتباط و دوستی خیابانی با او دادم؟ 
می  خودش  به  را  حق  شوهرم  نداشتم  گفتن  برای  حرفی  چون 
از  و  انگار فرق سرم را می شکافت  ناروایش  با تهمت های  داد. 
شدت ناراحتی و عصبانیت سرم را به دیوار می کوبیدم و زار زار 

به حال خودم گریه می کردم.
از  ــال  س یــک  از  کمتر  گــذشــت  از   بعد 

زندگی مشترک شان زن جوان متوجه 
ــالح پذیر  مــی شــود کــه شــوهــرش اص
همسرش  خیانت  باطل  فکر  و  نیست 

به او همچون موریانه مرد را از درون تهی می کند و از طرفی بیم 
آن می رود با تفکرات بیمارگونه مرد جانش به خطر بیفتد و برای 
همین دلش را به دریا می زند و نیش و کنایه خانواده اش را به 

جان می خرد و راهی خانه پدرش می شود. 
زن شکست خورده از عشق خیابانی اش می گوید: وقتی به خانه 
پدرم برگشتم سرزنش های مادرم شروع شد و از طرفی به خاطر 

خانه  به  نبودم  حاضر  دیگر  همسرم  شکاکی 
از سوء قصد به  خودمان برگردم چون 

جانم می ترسیدم. بعد از گذشت 
راهی  دیدم  وقتی  سال  یک 

جز طالق ندارم با مشورت 
به  ام  خــانــواده  تصمیم  و 
ــدم  دادگــــاه خـــانـــواده آم

را  ام  ــی  ــدگ زن تکلیف  ــا  ت
ــن  روش متوهمم  ــا  شــوهــر  ب

با  کنم  می  فکر  چند  هر  کنم، 
ام که  انتخاب غلط مرد زندگی 
با عشق احساسی و هیجانی در 
مقصر  خودم  شد  همراه  خیابان 

اول و آخر هستم.

ماجرای عروسی که در کمتر از یک سال پله های دادگاه را می شمارد

فکر های دخترانه و حرف های 
حکیمانه مادرانه

ی
تزیین
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گروه ورزش

از  محروم  هاست  ســال  استان  میز  روی  تنیس   
گوشه  مسئوالن  انگار  و  است  اختصاصی  فضای 
جزو  اکــنــون  ــد.  ــدارن ن راکـــت  و  ــوپ  ت بــه  چشمی 
فضای  داشتن  از  که  هستیم  هایی  استان  معدود 
رشته  این  در  اختصاصی  فعالیت  بــرای  مناسب 
محالی  آرزوی  فضا  این  داشتن  انگار  و  محرومند 
غیراستاندارد  و  کوچک  های  سالن  است.  شده 
فعالیت  مکان  بدمینتون  سالن  فوقانی  طبقه  در 
تنها  که  است  ورزشــی  رشته  این  به  مندان  عالقه 
از عالقه مندان  بار تعداد زیادی  توانسته  با 4 میز 
شاهد  سال  هر  و  بکشد  دوش  به  را  پنگ  پینگ  به 
حضور تعداد زیادی  از ورزشکاران در این رشته و 

در نهایت بی انگیزگی و پراکندگی آن ها هستیم.

I امکانات ضعیف
یکی از مربیان تنیس روی میز خراسان شمالی که 
توانسته ورزشکاران مستعدی را در کشور پرورش 
مدال  یک  آزاد  های  رقابت  در  این  از  پیش  و  دهد 

کارنامه  در  را  نقره  و  طال 
ــی  ــه ورزشـ ــت ــن رش ایـ

ثبت  ــه  بـ ــان  ــتـ اسـ
از  ــده،  ــ ــان ــ رس

ورزشی  رشته  این  برای  اختصاصی  فضای  نبود 
سویی  از  و  مجرب  مربی  نبود  اســت.  مند  گالیه 
میز  روی  تنیس  ــده  ش سبب  ضعیف  امــکــانــات 
و  باشد  نداشته  گفتن  برای  حرفی  چندان  استان 
این  با وجود عالقه شان مجبور شوند  ورزشکاران 

رشته را کنار بگذارند.

I برگزار نشدن کالس های توجیهی
»محبوبه حری« مربی تیم استان در تمام رده های 
سنی و داور درجه 2 این رشته ورزشی با بیان این 
که مربیان استان در تالش هستند سطح خود را به 
روز کنند، می افزاید: برگزاری مداوم کالس های 
بتوانند  استان  مربیان  شود  می  سبب  توجیهی 
که  است  حالی  در  این  دهند،  ارتقا  را  خود  سطح 
در استان چنین دوره هایی برگزار نشده و حضور 
مربیان مجرب از سایر استان ها از ضروریات است.

I زمینه رقابت مهیا نیست
وی ارتباط هیئت با آموزش و پرورش را از نیازهای 
این رشته می داند که مورد بی مهری قرار گرفته 
ــوزش و  ــن خــصــوص مــی گــویــد: آمـ ــت و در ای اس
این  با  ارتباطی  چندان  شمالی  خراسان  پرورش 
هیئت ندارد و برگزار نشدن مسابقات سبب شده 
نتوان  و  نباشد  مهیا  بیشتر  رقابت  بــرای  زمینه 

انتظار چندانی از ورزشکاران داشت.به گفته وی، 
انجمن  دارای  شمالی  خراسان  پرورش  و  آموزش 
می  برگزار  که  مسابقاتی  و  است  میز  روی  تنیس 
نمی  رشته  این  ورزشکاران  اطالع  به  عمومًا  شود 
رشته  ایــن  به  بیشتر  توجه  خواستار  رســد.حــری 
ابــراز  و  هیئت است  مسئوالن  ســوی  از  ورزشــی 
رشته  این  به  مندان  عالقه  که  کند  می  امیدواری 
رفع  با  و  باشند  داشته  گفتن  برای  حرفی  بتوانند 
کمبودها راهی برای توسعه این ورزش در استان 

بیابند.
 

 قهر مسئوالن 
با توپ و راکت

رویدادهای ورزشی   

اردونشینی کوهنوردان منتخب 
از اردوی تیم 16  رئیس هیئت کوهنوردی خراسان شمالی 
نفره کلونی هیئت کوهنوردی خراسان شمالی به قله 3813 
با  ایزدی«  متری گاوکشان استان گلستان خبر داد. »صادق 
بیان این که نخستین اردوی تیم کلونی هیئت دو هفته قبل 
در قله 2850 متری سالوک انجام شد، اظهار کرد: منتخبان 
می  دعوت  هیئت  کلونی  تیم  به  استان  مجوزدار  باشگاه   16
شوند و این اردو 3 و 4 بهمن برگزار خواهد شد.به گفته وی، 
اعضای تیم کلونی در رده سنی آزاد دارای مدرک کار آموزی 
و  فنی  تجهیزات  و  کوهپیمایی  کارآموزی  مدرک  برف،  و  یخ 
از  متشکل  تیم  اعضای  کرد:  تصریح  هستند.وی  زمستانی 
کارآموزان  آموزش  هدف  با  کوهستان  پزشک  یک  و  مربی   3
این  داریم  بنا  و  هستند  صعودها  برای  منسجم  تیم  تشکیل  و 

روند همچنان ادامه داشته باشد.

 شکست اترک 
در آغاز نیم فصل دوم

نیم فصل دوم لیگ دسته 2 فوتبال در حالی آغاز شد که در 
هفته چهاردهم این رقابت ها اترک بجنورد با نتیجه 2 بر صفر 
مغلوب میزبان خود خیبر خرم آباد شد.گفتنی است، »مهدی 
بومی  بازیکنان  از  و  بجنورد  نوین  استقالل  تیم  از  غالمیان« 
شود:  می  است. گفته  پیوسته  آباد  خرم  تیم خیبر  به  استان 
دو  دسته  لیگ  دوم  فصل  نیم  برای  بومی  بازیکن  دو  با  اترک 

قرارداد می بندد.

رقابتی برای کونگ فوپرتوآ 
 رقابت های کونگ فو پرتوآی انتخابی تیم استان به میزبانی 
پرتوآی  فو  کونگ  کمیته  شود. رئیس  می  برگزار  شیروان 

استان اظهارکرد: این رقابت ها به مناسبت یادواره سردار 
بهمن   18 سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  اسالم،  رشید 

در 4 رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگ 
ساالن در سیستم »مایانا« برگزار می شود.»زینب 

درجه  داوران  و  مربیان  از  خود  که  فر«  اسدی 
یک شیروانی است، به فعالیت این شهرستان 
افــزود:  ــاره کــرد و  ــی اش ایــن رشته ورزش در 

تاکنون کونگ فوکاران شیروانی در این سبک 
موفق به کسب عناوین متعددی شده اند اما در 

فعالیت  مربی  نبود  دلیل  به  ها  شهرستان  سایر 
امسال  وی،  گفته  نداریم.به  سبک  این  در  چندانی 
تیم نونهاالن کونگ فو پرتوآی شیروان در شیراز نایب 
قهرمان و در رده سنی نوجوانان سوم شد، ضمن این 
که در رقابت های قهرمانی کشور به میزبانی کرمان، 

شیروان نایب قهرمان بزرگ ساالن شد. 

سوژه ویژه       

 روایت عبور از دیوار چین
 و صعود به توکیو

المپیک  به  ایران  ملی  تیم  همراه  که  استانی  هم  موفق   والیبالیست  مجرد«  اصغر  »علی 
2020 صعود کرد، در گفت و گوی اختصاصی با »خراسان شمالی« از حال و هوای صعود 

به این آوردگاه بزرگ ورزشی صحبت کرد. 
بلندقامت توانمند و پرافتخار والیبال ایران که در مسابقه نیمه نهایی رقابت های گزینشی 
المپیک در ترکیب تیم ملی حضور داشت، گفت: بازی با کره جنوبی از سخت ترین بازی 
های زندگی ورزشی ام بود. او درباره بازی فینال با چین که میزبان بود، خاطرنشان کرد: 
در دیدار فینال انتظار بازی قدرتمندی را از چین داشتیم و فکر می کردیم نمایش خوبی 
توسط  بازی  کنترل  و  »کوالکوویچ«  توسط  بازیکنان  چینش  اما  بگذارد  جا  به  خود  از  را 

شاگردانش سبب شد چین نتواند توانایی واقعی خود را به منصه ظهور برساند.
»علی اصغر« والیبال ایران اگرچه در مسابقه فینال به میدان نرفت ولی به جز بازی با کره 
جنوبی در دیدار با قزاقستان دست به توپ شد و بیان کرد: بازی با کره جنوبی فشار زیادی 
را به شاگردان کوالکوویچ وارد کرد به طوری که حتی هیجان دیدارها سبب شد دو بار در 
این بازی  فشارم بیفتد و استرس بازی برای کسب این سهمیه و به اهتزاز در آوردن پرچم 

ایران در المپیک باال بود.
کرد  امیدواری  ابراز   2020 المپیک  به  ایران  والیبال  ملی  تیم  صعود  تبریک  ضمن  وی 
این تیم بتواند در المپیک نتایج خوبی را کسب کند.تیم ملی والیبال ایران، عصر یک 
از سد چین  بر صفر  توکیو  3  المپیک 2020  شنبه در فینال رقابت های گزینشی 

عبور کرد و مقتدرانه به المپیک راه یافت.

ارتقای داوری بدمینتون 
این رشته در  ارتقای سطح داوران  از  رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی 
شیروانی  داور  پور«  غالمعلی  »شیما  اظهارکرد:  وثوق«  داد.»برات  خبر  استان 
بدمینتون که 29 مهر تا 2 آبان در کالس های داوری درجه 2 حضور یافته 

بود، موفق به کسب این مدرک شد.
وی تصریح کرد: پیش از این »اکرم جوانمرد« و »شبنم خباززاده« از داوران 
خود  کارنامه  در  را  بدمینتون   2 درجه  داوری  مدرک  که  استان   2 درجه 
بخش  در  شد:  یادآور  کردند.وی  قضاوت  را  متعددی  دیدارهای  داشتند، 
آقایان نیز »رضا مرگانی« مدرک داوری درجه یک و »مهدی شهابی« مدرک 
بدمینتون  استانی  لیگ  وی،  گفته  دارند.به  را  بدمینتون   2 درجه  داوری 

بانوان و آقایان ماه آینده برگزار می شود.

اختصاصی
 

 خراسان شاملی

نبود مربی مجرب و از سویی 
امکانات ضعیف سبب شده 
تنیس روی میز استان چندان 
حرفی برای گفتن نداشته باشد
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تخم مرغ 2 عدد، شکر یک دوم پیمانه، شیر یک سوم پیمانه، 
روغن مایع یک چهارم پیمانه، آرد یک پیمانه، بکینگ پودر یک 

قاشق چای خوری و وانیل یک دوم قاشق چایخوری.

دخالت در تربیت
نسبت  که  هایی  آن  حتی  یا  اطرافیان  که  آید  می  پیش  بسیار  علوی- 
نزدیکی ندارند، به دالیل مختلف در تربیت کودکان دخالت می کنند و این 
کار باعث واکنش های مختلف و در بیشتر موارد منفی والدین می شود.

زمانی که پای دخالت دیگران به خصوص اطرافیان به تربیت کودکی که 
در جمع برخی اصول را زیر پا گذاشته است، باز می شود والدین برای آن 
که نشان دهند در تربیت فرزند خود کوشا بوده اند او را به شدت تنبیه می 
کنند.برخی والدین در روند تربیت فرزندشان بیشتر نگران قضاوت دیگران 
هستند و اهمیت این موضوع برای شان مهم تر از مشکالت احتمالی است 
که شاید برای فرزندشان به وجود بیاید.والدین با داشتن چنین دیدگاهی 
به دیگران اجازه می دهند وارد حریم آموزشی آن ها با فرزندشان شوند و 
هر طور که می خواهند با فرزندشان رفتار کنند.والدینی که اجازه دخالت 
کردن دیگران را نمی دهند، برای فرزند خود حریم قائل شده اند و امنیت 
روانی آن ها را تامین می کنند.برای کودک فقط باید والدین مرجع قدرت 
باشند تا شخصیت مستقل او رشد کند نه این که به افرادی که در نزدیکی 
اش زندگی می کنند، پاسخ گو باشد.کودک از همان لحظه ای که به دنیا 
آمد دارای شخصیت است و والدین حق ندارند شأن انسانی فرزندشان را 
زیر پا بگذارند. وقتی شأن انسانی فرزندمان را بپذیریم دیگر به خودمان 

اجازه نمی دهیم او را تحقیر کنیم.

کیک ساندویچ ساز
طرز تهیه  تخم مرغ، شکر و وانیل را با همزن مخلوط و شیر و روغن 
را اضافه می کنیم و با لیسک هم می زنیم تا یک دست شود.مخلوط آرد 
به  زنیم.  می  هم  دورانی  صورت  به  و  کنیم  می  اضافه  را  پودر  بکینگ  و 
اندازه یک قاشق غذاخوری از مایه کیک در ساندویچ میکر می ریزیم.در 

دستگاه را می بندیم و صبر می کنیم دو طرف کیک طالیی شود. 

دردسرهای رژیم غذایی پر چرب
گروه اجتماعی- افزایش سن و رژیم های پرچرب به ویژه مصرف چربی 
حیوانی خطر ابتال به سرطان روده بزرگ )کولون( را افزایش می دهد. 
علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  عمومی  جراحی  متخصص  پزشک 
پزشکی خراسان شمالی اظهارکرد: در 20 درصد موارد سرطان کولون 
ارثی است و برخالف روغن های حیوانی، روغن های گیاهی و رژیم غنی 

از فیبر، نقش محافظتی در مقابل این نوع سرطان دارد.
ترین  شایع  بزرگ  روده  سرطان  که  این  بیان  با  شاهکرم«  »رضا  دکتر 
سرطان دستگاه گوارش است، اظهار کرد: شیوع این سرطان در مردان 
استعمال  تحرکی،  بی  چاقی،  ارث،  تغذیه،  نوع  سن،  و  یکسان  زنان  و 
در  آن  بــروز  با  لگن  رادیوتراپی  و  روده  التهابی  های  بیماری  سیگار، 
خبر  سالگی   50 از  پس  بیماری  این  خطر  افزایش  از  وی  است.  ارتباط 
رنگ،  سیاه  مدفوع  مقعد،  ریزی  خون  مزاج،  اجابت  تغییر  افزود:  و  داد 
کم خونی بدون دلیل و کاهش وزن قابل توجه در هر سنی از عالیم این 

بیماری است. 

 آشپزی   7 سال اول 

 سالمت نامه 

 

اگر می خواهید در دست انداز نیفتید باید 
مدام مارپیچ برانید تا از چاله های کوچک 
رانندگان  بیشتر  یابید.  رهایی  بــزرگ  و 
بجنورد  های  خیابان  و  کوچه  که  آژانــس 
مکان  تقریبًا  شناسند،  می  خوبی  به  را 
این چاله ها و ناهمواری ها را می دانند و 
می  نشینید،  می  شان  خودروی  در  وقتی 
سمتی  از  و  راست  به  چپ  از  مدام  بینید 
تا مبادا خودروی  به سمت دیگر می روند 
کوچه  شمار  بی  اندازهای  دست  در  شان 
خودشان  قــول  به  و  بیفتد  ها  خیابان  و 

جلوبندی آن خراب شود.
زیادی  مناطق  نیست،  هم  جا  دو  جا  یک 
پر  و  نا هموار  در شهر هستند که آسفالت 
خسارت  اوقــات  گاهی  که  دارنــد  چاله  از 
جبران  قــابــل  هــا  چــالــه  ــن  ای در  ــادن  ــت اف

نیست. 
وقتی با یکی از آن ها همسفر می شویم، ما 
را به مناطقی می برد که دیگر آسفالت آن 
ها ته کشیده است و اثری از آن نیست، آن 
قدر چاله و ناهمواری وجود دارد که هر آن 
خودرو  قطعات  از  برخی  رود  می  احتمال 
بمانیم.البته  راه  وسط  در  و  شود  خــراب 
ماست،  بر  که  ماست  از  اند  گفته  قدیم  از 
کوشا  ــم،  داری چه  آن  نگهداری  در  وقتی 
آسایش  و  رفــاه  بــرای  چه  آن  از  و  نیستیم 
مان تدارک دیده شده به خوبی نگهداری 
وضعیتی  چنین  شاهد  باید  کنیم  نمی 
فرعی  معابر  از  بسیاری  آسفالت  باشیم. 
دلیل  به  شهر  حاشیه  مناطق  برخی  در 
مواد  با  همراه  خانگی  های  پساب  ریختن 
شوینده، تخریب شده و از بین رفته است و 
به ناچار هزینه ای دوباره را بر شهر تحمیل 
می کند اما آن چه در خیابان های اصلی 
حفاری  و  زمان  مرور  اثر  بر  افتاده  اتفاق 

های مختلف است.

I یک تقاطع
شهید  و  نامجو  سرتیپ شهید  تقاطع  در 
آمده  ــود  وج به  ای  چاله  شــیــرازی  صیاد 
به دلیل  و  به خوبی ترمیم نشده است  که 
هر  دارد  آسفالت  با  که  سطحی  ارتــفــاع 
در  موتورسیکلتی  رود  می  آن  بیم  لحظه 
آن بیفتد و حادثه ناگواری رخ دهد. البته 
روزنامه  مردم  حرف  ستون  در  مورد  این 
اما  رسیده  چــاپ  به  شمالی«  »خــراســان 

مشکل آن برطرف نشده است.

I خیابان رضا امامی شمالی
و  دســت  یک  ــاًل  اص خیابان  ایــن   آسفالت 
هموار نیست و مدام رانندگان را وادار می 
کند از سمتی به سمت دیگر بروند. تخریب 
وجــود  و  هــا  خیابان  بــرخــی  در  آسفالت 
ترمیم  هــای  حفاری  علت  به  ناهمواری 
صدای  و  گرفته  را  شهر  این  گریبان  نشده 
این  در  باید  که  است  درآورده  را  رانندگان 
در  دقت  جای  به  تکه  چهل  های  آسفالت 
جلوبندی  باشند  مراقب  ــراد  اف رانندگی 
دردسر  به  و  نشود  خــراب  شان  ــودروی  خ
نیفتند.بحث خرابی آسفالت و وجود چاله 
چند  یا  یک  به  مختص  فقط  مختلف  های 
و  اصلی  معابر  بیشتر  بلکه  نیست  خیابان 
خصوص  به  هستند.  درگیر  آن  با  فرعی 
بر خیابان های اصلی  امروزه  ترافیکی که 
تردد،  اوج  های  ساعت  در  و  است  حاکم 
وادار  را  رانندگان  شــود  می  قفل  گاهی 
که  کنند  استفاده  فرعی  معابر  از  کند  می 
بودجه  با  و  دارد  نامناسب  بسیار  وضعیتی 
زمانی  چه  نیست  معلوم  شهرداری  اندک 

رنگ آسفالت نو را می بیند.
فرعی  معابر  از  یکی  ساکن  که  شهروندی 
خرابی  از  ــت،  اس لباف  صمدیه  خیابان 
آسفالت کوچه شان بسیار گالیه مند است 
و می گوید: زمانی که سوار خودرویم می 
شوم و می خواهم از کوچه عبور کنم انگار 
آسفالت  زیرا  کنم  می  ســواری  موج  دارم 

اندازهای  و دارای دست  آن بسیار خراب 
خیابان  ساکن  »کریمی«  ــت.  اس ــادی  زی
یادگار  کوچه  محدوده  اسالمی  جمهوری 
خیابان  این  آسفالت  کند:  اظهارمی  هم 
وضعیت  اصاًل  آن  به  منتهی  های  کوچه  و 
هنگام  اندازها  دست  این  و  نــدارد  خوبی 
بزرگی  و  کوچک  استخرهای  به  بارندگی 
عابران  مرور  و  عبور  که  شوند  می  تبدیل 
پیاده را بسیار سخت می کند. راننده یک 
تاکسی تلفنی به کوچه های خیابان امام 
خمینی)ره( غربی اشاره و بیان می کند: 
دلیل  به  منطقه  این  های  کوچه  آسفالت 
این که رسیدگی چندانی نمی شود سال 
هاست خراب شده و وضعیت بسیار بدی 
خیابان  ساکن  شهروندان  از  یکی  دارد. 
قیام هم اظهارمی کند: در حاشیه میدان 
سطح  ناهم  دریچه  چندین  مقدس  دفاع 
خیابان  آسفالت  همچنین  دارد  ــود  وج

جمهوری بسیار اسفناک است.

I نبود آمار شفاف
ترافیک  و  زیربنایی  ــور  ام و  فنی  معاون 
این  به  پاسخ  در  هم  بجنورد  شــهــرداری 
در  فاضالب  هــای  دریچه  چــرا  که  ســوال 
های  فرورفتگی  دارای  شهر  نقاط  برخی 
جدی هستند و برای رفع این امر از سوی 
دستگاه های حفار اقدامی نمی شود؟ می 
گوید: با وجود مکاتباتی که داشتیم هنوز 
این مشکل وجود دارد در حالی که وظیفه 
این  رســان  خدمات  هــای  دستگاه  ذاتــی 
کنند  اقدام  مناسب  ترمیم  برای  که  است 
ولی در این زمینه کمی کند پیش می روند 
و ممکن است مشکلی وجود داشته باشد 
که تا بخواهند آن را رفع کنند زمان ببرد. 
را  گذشته  روز  چند  در  هــوا  بــرودت  وی 
مانع انجام لکه گیری معابر می داند و می 
برنامه  شود  خوب  هوا  که  زمانی  تا  گوید: 
لکه گیری را داریم و هنگام مساعد شدن 
هوا باید اولویت بندی کنیم تا ببینیم چند 

گفته  به  کنیم.  روکش  توانیم  می  را  معبر 
خراب  شهر  آسفالت  قدر  آن  »حمیدی« 
سال  چند  عمرانی  بودجه  اگر  که  است 
شهرداری را هم برای این کار بگذاریم، باز 
برای  کند:  اظهارمی  وی  رسیم.  نمی  هم 
از بتن RCC استفاده  مناطق خاکی شهر 
برای  و  دارد  کمتری  هزینه  که  کنیم  می 
روکش آسفالت هم باید ببینیم چقدر می 

توانیم قیر تهیه کنیم.
های  دریچه  که  شهروندان  برخی  زعم  به 
شهر  های  خیابان  در  موجود  سطح  هم  نا 
با  است،  فاضالب  و  آب  شرکت  با  مرتبط 
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
وی  که  گرفتیم  تماس  شمالی  خراسان 
های  دریچه  درصــد   99 کند:  اظهارمی 
ــده اســت.  ــازی ش فــاضــالب هــم سطح س
دریچه  وضعیت  دهد:  می  ادامه  »عطایی« 
های فاضالب در سال های گذشته بسیار 
ریــزی  برنامه  ــال  س  3  ،2 طــی  و  ــود  ب بــد 
این  تا  گذاشتیم  آن  برای  اعتبار  و  کردیم 
وضعیت را سامان دهی کنیم و دریچه ها 

را هم سطح سازی و پاک سازی کردیم. 
این  گذشته  سال  تا  دهــد:  می  ادامــه  وی 
را بررسی کردیم و هیچ موردی در  موارد 
شهر نبود و برخی شهروندان درباره وجود 
این دریچه ها تماس می گرفتند اما زمانی 
شدیم  می  متوجه  کردیم  می  مراجعه  که 
مــربــوط بــه شرکت هــای خــدمــات رســان 

دیگر است.
های  دریــچــه  روی  کــنــد:  مــی  بــیــان  وی   
فاضالب عنوان آب و فاضالب نوشته شده 
برخی  روی  گاهی  امــا  اســت  مشخص  و 
رسان  خدمات  های  شرکت  های  دریچه 
نامی نوشته نشده است. وی درباره نا هم 
هم  مقدس  دفاع  میدان  دور  در  سطحی 
خاطرنشان می کند: آن دریچه ها مربوط 
تخلیه  برای  و  سطحی  های  آب  کانال  به 

سیالب است.

ماجرای آسفالت های ناهموار و چاله های مرگبار

مردم به کجا شکایت کنند؟
مواد الزم

مکمل های گیاهی
پزشک  یک  بشناسید.  را  گیاهی  های  مکمل  اجتماعی-  گروه 
کند:   اظهارمی  و  اشاره  گیاهی  های  مکمل  برخی  به  سنتی  طب 
بسیاری از مکمل های گیاهی به عنوان ادویه در دسترس هستند 
که از جمله آن ها می توان به فلفل قرمز، فلفل سیاه، سیر، زنجبیل و 
زرد چوبه اشاره کرد. دکتر »سیمین جان نثار« می افزاید: همچنین 
عرق نعناع، بومادران، کندر و روغن سیاه دانه موادی هستند که در 

برخی موارد می توان برای درمان از آن ها استفاده کرد.

 الو پزشک 

علوی



گالیه ها از جانمایی پنج شنبه بازار شیروان
جواد حشمتی

 برپایی پنج شنبه بازار شیروان در انتهای خیابان 
استقالل موجب گالیه اهالی و برخی شهروندان 
و  طــرف  یک  از  ترافیکی  کــور  گــره  ــت.  اس شــده 
و  خیابان  حاشیه  در  شــده  ــارک  پ ــای  ــودروه خ
عابران  آمد  و  رفت  دیگر،  سوی  از  رو  پیاده  حتی 
را مشکل می کند که این بخشی از صحبت های 

اهالی انتهای خیابان استقالل است.
یکی از ساکنان این منطقه به پارک خودروها در 
می  اشاره  بازار  شنبه  پنج  به  منتهی  های  کوچه 
کند و خواستار رسیدگی مسئوالن به این مشکل 

است.
شنبه  پنج  روزهای  کند:  می  تاکید  »محمدپور« 
صبح  اول  از  و  نداریم  آسایش  منطقه  ایــن  در 
خودروها در کوچه ها پارک می شوند به طوری 
که جای پارک برای خودروهای خودمان وجود 

ندارد.
فعلی  مکان  از  گالیه  با  شهروندان  از  دیگر  یکی 
چه  ــا  ب مــســئــوالن  گــویــد:  مــی  بـــازار  شنبه  پنج 
در  که  اند  کرده  انتخاب  را  مکان  این  استداللی 
مسیر چند اداره مهم است و ارباب رجوعان برای 

رفت و آمد با مشکل مواجه هستند.
 وی با اشاره به این که شهرداری می تواند سوله 
فروشندگان  به  و  اجــاره  را  الیاف  کارخانه  های 
واگذار کند، می افزاید: اکنون پنج شنبه ها باید 
قید مراجعه به این ادارات را بزنیم زیرا این مسیر 

تفاوت  به  دیگر  شهروند  است.یک  شلوغ  بسیار 
قیمت ها در پنج شنبه بازار اشاره می کند و می 
گوید: اگر نظارت بیشتری بر این بازار شود مکان 
نیاز  مــورد  اجناس  تنوع  لحاظ  از  خوبی  بسیار 

شهروندان است. 
در  مکان  این  باالی  ترافیک  به  شهروند  این 
اعالم  و  اشاره  است،  دایر  بازار  که  روزهایی 
در  مــکــان  ــن  ای بـــرای  پارکینگی  کــنــد:  مــی 
به  مراجعه  هنگام  و  است  نشده  گرفته  نظر 
مواجه  پارک  جای  نبود  با  هفتگی  بازار  این 
خانه  در  مقابل  اجبار  به  گاهی  و  شویم  می 
موضوع  این  که  کنیم  می  پارک  ها  همسایه 

است. کرده  ایجاد  را  مشکالتی  ها  آن  برای 
یک میوه فروش می گوید: از ساعت 7 صبح 
برخی  و  کنم  می  پهن  زمین  روی  را  بساطم 
زیر  ها  میوه  گاهی  و  کنند  نمی  رعایت  مردم 

دست و پای شان له می شود.
گوید:  اظــهــارمــی  فــروشــنــدگــان  از  دیــگــر  یکی 
که  این  به  توجه  با  بهداشتی  سرویس  امکانات 
برای  شهر  مختلف  نقاط  از  زیــادی  فروشندگان 
یابند،  می  حضور  جا  این  شان  محصوالت  عرضه 

مناسب نیست.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر شیروان در این 
خصوص می گوید: به دنبال مکان مناسب برای 

انتقال پنج شنبه بازار هستیم تا ضمن تامین رفاه 
های  مزاحمت  و  مشکالت  خرید،  جهت  مــردم 

احتمالی برای ساکنان برطرف شود.
توسط  تاکنون  افزاید:  می  اسکندریان«  »حسن 
و  مکان یابی  منطقه  چندین  شهرداری  و  شــورا 
تایید،  بررسی شده است که به زودی در صورت 

مکان جدید اعالم می شود.
برخی  کنونی  شــرایــط  در  کند:  اظهارمی  وی 
انتهای  در  بــازار  شنبه  پنج  مکان  از  شهروندان 
خیابان استقالل گالیه و شکایت هایی دارند که 
در اسرع وقت برای جا به جایی آن اقدام خواهیم 

کرد.

 پارکینگی 
برای این 

مکان در نظر 
گرفته نشده 

است و هنگام 
مراجعه به این 

بازار هفتگی 
با نبود جای 
پارک مواجه 

می شویم

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

 اجرای طرح های محرومیت زدایی
 روستایی و عشایری 

نجفیان- مسئول بسیج سازندگی سپاه اسفراین از اجرای صد درصدی ۵ پروژه محرومیت زدایی در 
این شهرستان خبر داد.به گفته »هادیان« الیروبی قنات های روستاهای بام و نوده بام و منطقه عشایری 
قره چاه و احداث حمام در منطقه عشایری تخته میرزا از جمله طرح هایی بوده است که با مشارکت مردم 
و ۲۸۰ میلیون تومان اعتبار عملیاتی شده است.وی به راه اندازی کارگاه اشتغال زایی بسیج سازندگی 

در این شهرستان اشاره کرد.

برگزاری 10 یادواره برای سردار شهید در فاروج

میم پرور- پس از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ده یادواره با نام و یاد شهدا 
و بزرگداشت سردار بزرگ اسالم در  فاروج برگزار شده است. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
فاروج با اعالم این خبر به خبرنگار ما اظهارکرد: برگزاری این مراسم و یادواره ها عالوه بر شهرهای 
فاروج و تیتکانلو در روستاهای بیرگ، باش محله، یام، مرغزار، خرق، خیرآباد و گزکوه بود. به گفته 
»موسی درگاهی« از ابتدای امسال به جز این تعداد، ۸ یادواره دیگر در نقاط مختلف شهرستان 
برگزار شد که در مجموع تعداد کل یادواره های شهدا در این شهرستان 1۸ مورد است. وی اظهار 
کرد: تعداد کل شهدای این شهرستان 3۰۵ نفر است که از این تعداد، 73 شهید مربوط به بخش 

خبوشان و بقیه شهدا مربوط به بخش مرکزی این شهرستان است.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

محمودیان-گرمه

دانش  ا های  خانواده  ویژه  آموزشی  کارگاه  جلسه  در  گرمه  پرورش  و  آموزش  مدیر  »مقصودی« 
زیرا  باشد  داشته  قوی  مربیان  و  اولیا  انجمن  که  است  موفق  مدرسه ای  گفت:  روستایی  آموزان 
پیشرفت  در  می تواند  آموزشی  فضاهای  در  دانــش آمــوزان  های  خانواده   داوطلبانه  مشارکت 
تحصیلی آن ها موثر باشد.وی هدف از برگزاری این کارگاه ها را آموزش مهارت های فرزند پروری 

در جهت بهبود روابط بین فرزند و والدین و حفظ سالمت روان دانش آموزان بیان کرد.
نجفیان- اسفراین

سپاه  ا ورزشکاران  بسیج  سازمان  رئیس  مداحی«  »مجتبی  سرهنگ  و  ورزشکاران  حضور  با 
اسالم  پرافتخار  سردار  خاطره  و  یاد  بزرگداشت  آیین  شمالی،  خراسان  جواداالئمه)ع(  حضرت 
سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« در سالن کشتی پهلوان شهید »علی اکبر مرادیان« اسفراین 

برگزار شد.
حشمتی- شیروان

جشنواره غذای بومی و محلی به مناسبت هفته بسیج تغذیه برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما این 
جشنواره در یکی از مدارس شیروان برگزار و 3۰۰ نوع غذای بومی و محلی به داوری گذاشته شد.

میم پرور – فاروج 

در مراسمی حجت االسالم »ایمانی « به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مدیریت  ا
این  در  گفت:  مراسم  این  در  فــاروج  کشاورزی  جهاد  مدیر  شد.  معرفی  فــاروج  کشاورزی  جهاد 
و  غالت  فرنگی،  گوجه  مانند  محصوالتی  کشت  به  اراضی  از  هکتار   3۲6 و  هزار   3۰ شهرستان 
آفتابگردان اختصاص داده شده است. مهران حیاتی افزود: از مجموع این اراضی 16 هزار و ۲۵۸ 

هکتار گندم و 7 هزار و ۸۸۰ هکتار جوست.

دوره توانمندسازی رابطان طرح ملی داناب و گسترش سواد آبی با عنوان مدیریت سبز در  ا
فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی فاروج برگزار شد. »خلیل ذوقی« سرپرست اداره آموزش 
آموزش  طرح  این  اجــرای  از  هدف  افــزود:  مطلب  این  بیان  با  جلسه  این  در  فــاروج  پــرورش  و 
و دغدغه  باال  آبی  با سواد  پرورش نسلی  و  به آب  و فرهنگ سازی در خصوص مسائل مربوط 
مند، مسئولیت پذیر و دارای راهکار و ایده برای رفع مشکل کم آبی این شهرستان در راستای 
بیان  به  آبی در این جلسه  نیاز است. »شاددل« مشاور طرح داناب و سواد  این  به  پاسخگویی 
طرح های اجرایی متوسطه اول و دوم به ویژه طرح داناب در دوره متوسطه اول و سواد آبی در 

دوره متوسطه دوم پرداخت.

۷ شهرستان ها          سه شنبه  ۲4 دی 1۳9۸     1۸ جمادی االول 1441      شماره ۳1۸۷

  اخبار 

که  روستاهایی  ویــژه  به  ــدارس  م در  اینترنت  مسئله  مدیران  معینی- 
اینترنت ندارند، جدی بگیرند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اعالم این مطلب در جلسه 
همواره  افــزود:  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  معاونان  شورای  گردهمایی 
به دنبال کمیت هستیم و به کیفیت توجهی نداریم و آفت هایی از جمله 
برنامه ریزی دقیق نداشتن از روی نا آگاهی مدیران ما را تهدید می کند 

که باید هوشیار باشیم.
 وی اضافه کرد: برنامه ریزی غیردقیق از روی ناآگاهی و روزمرگی از آفت 

هایی است که مدیران را تهدید می کند.
و  شود  گرفته  جدی  باید  مــدارس  در  نماز  فریضه  داد:  ادامــه  »سعیدی« 
یک  به  فریضه  این  و  کنند  تالش  پــرورش  و  آمــوزش  کنار  در  ها  خانواده 
فرهنگ تبدیل شود.وی تصریح کرد: در این جلسه که با حضور معاونان 

بررسی  به  پــرورش  و  آمــوزش  ادارات  روســای  نظر  تبادل  با  شد  برگزار 
مشکالت و ارائه راهکارها پرداخته شد که معاونان باید پاسخگو باشند و 
مواردی را که در استان قابل پیگیری است با جدیت پیگیری خواهیم کرد 

تا بتوانیم آموزش و پرورش را به حد مطلوبی برسانیم.
به  اشاره  با  جلسه  این  در  هم  جاجرم  پرورش  و  آموزش  مدیر  »موسوی« 
گفت:  جاجرمی  مجتهد  مدرسه  برای  تومان  میلیارد   ۲ اعتبار   اختصاص 
از این اعتبار 63۰ میلیون تومان تخصیص یافته و این پروژه به سرعت در 

حال انجام است که ادامه پروژه با جدیت پیگیری خواهد شد.
خراسان  پرورش  و  آموزش  اطالعات  و  فناوری  اداره  رئیس  »صدقی« 
شمالی هم در این جلسه گفت: به استناد ماده 6۹ قانون برنامه ششم 
و  آموزش  همکاری  با  است  مکلف  اطالعات  و  فناوری  وزارت  توسعه 
مدارس  تمام  دسترسی  امسال  پایان  تا  زیرساخت  شرکت  و  پرورش 

به  و روستاهای باالی ۲۰ خانوار  نفر جمعیت  شهرهای زیر ۲۰ هزار 
شبکه ملی از طریق اینترنت را فراهم کند.

وی افزود: این طرح در خراسان شمالی، ۲۰ شهر با 7۲۴ خانوار و 616 
روستا در قالب ۹۴1 مدرسه را مشمول می شود.

  گزارش جلسه 

ضرورت توجه به اینترنت در مدارس روستایی



شمخانی: خروج آمریکا از منطقه باید در اولویت قرار 
گیرد

 مهر: دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: برای 

منطقه  از  آمریکا  خروج  ناامنی،  به  دادن  پایان 
در  شمخانی  علی  گیرد.  قرار  اولویت  در  باید 
با  سوریه  وزیر  نخست  خمیس«  »عماد  با  دیدار 
تشکر از پیام تسلیت بشار اسد و دولت سوریه به 
جمهوری  کرد:  تصریح  سلیمانی،  قاسم  سردار  شهادت  مناسبت 
و  االســد«  »عین  آمریکایی  پایگاه  بــاران  موشک  با  ایــران  اسالمی 
هیچ  تحت  کرد  ثابت  دیگر  بار  آمریکا،   جنایت  به  کوبنده  پاسخ 

شرایطی از حفظ امنیت و منافع ملی خود کوتاه نخواهد آمد.

نمایندگان خواستار اخراج سفیر انگلیس شدند

مهر: نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تذکرات جداگانه ای، 

خواستار اخراج سفیر انگلیس و احضار وزیر امور خارجه به مجلس 
برای ارائه گزارش در این خصوص شدند.

مخالفت 56 درصد آمریکایی ها با عملکرد ترامپ در 
قبال ایران

ایرنا: هفته نامه نیوزویک در مطلبی نوشت: ۵۶ درصد آمریکایی 

ها با عملکرد ترامپ در قبال ایران مخالف هستند و ۵۲ درصد آن 
ها نیز بر این باورند که ترور سردار سلیمانی امنیت آمریکا را پایین 

آورده است.

انتقام واقعی؛ خروج آمریکا از منطقه

نشست  در  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری،  سیما:  و  صــدا 

مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و سوریه اظهارکرد: انتقام واقعی 
از اقدامات جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا و در صدر آن ترور سردار 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، خروج آن  از منطقه است.

از گوشه و کنار 

اعطای باالترین نشان و مدال افتخار به شهید 
سلیمانی از سوی بشار اسد

صبح  سوریه  وزیر  نخست  خمیس،  عماد  تسنیم:   

اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  با  دیدار  در  دیروز 
مدال  و  نشان  باالترین  اعطای  از  رئیس جمهور، 
افتخار به مقام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
اعطای  گفت:  و  داد  خبر  سوریه  رئیس جمهور  بشاراسد،  سوی  از 
سردار  به  سوریه  رئیس جمهور  فراوان  محبت  از  حاکی  نشان  این 

سلیمانی و برادران خود در جمهوری اسالمی ایران است.

»گل محمدی« سرمربی پرسپولیس شد

تیم  هدایت  خودرو،  شهر  پیشین  سرمربی  ایسنا:   

از  پس  گرفت.  عهده  بر  را  پرسپولیس  فوتبال 
مدیران  پرسپولیس،  از  کالدرون  گابریل  جدایی 
مختلف  گزینه های  با  را  مذاکراتی  باشگاه  ایــن 
سرمربی  عنوان  به  را  گل محمدی  یحیی  نهایت  در  و  دادند  انجام 

جدید قرمزپوشان تهرانی معرفی کردند.

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

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

پاالیش  اتمام  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن خبر داد و 
گفت:  تالش می کنیم قبل از عید مرحله دوم 

ثبت نام طرح ملی مسکن را انجام دهیم. 
تسنیم  با  گفت وگو  در  محمودزاده  محمود 
ثبت نام  ــش  ــاالی پ وضــعــیــت  ــن  ــری آخ دربــــاره 
کــرد:   اظــهــار  مسکن  ملی  ــرح  ط کنندگان 
فرم  سامانه  یعنی  سامانه ها  از  یکی  پاالیش 
»ج« قباًل به اتمام رسیده بود؛  بر اساس اعالم 
تا  نیز  دیگر  سامانه  سه  پاالیش  بود  قرار  قبلی 
نیمه بهمن به پایان برسد که خوشبختانه این 

هفته انجام شد. 
از دالیلی که باعث شد  وی توضیح داد: یکی 

برسد،  اتمام  به  مقرر  موعد  از  زودتــر  پاالیش 
همزمانی  و گسترده تر کردن اقدامات در این 

زمینه بود. وی بیان کرد:  در گذشته پاالیش ها 
ملی  طــرح  در  امــا  شد  می  انجام  یکی  یکی 
مسکن تقریبًا این پاالیش ها را همزمان کردیم 
پاالیش  پروسه  توانستیم  دلیل  همین  به  و 
دهیم.  انجام  سریع تر  را  کنندگان  ثبت نام 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
با تاکید بر این که در مرحله دوم ثبت نام طرح 
ریزشی ها  برای  فقط  ثبت نام ها  مسکن،  ملی 
حال  در  استان ها  برخی  در  گفت:   نیست،  
فراهم کردن زیرساخت ها برای ایجاد ظرفیت 
تالش  داد:  محمودزاده ادامه  هستند.  جدید 
می کنیم قبل از عید مرحله دوم ثبت نام طرح 

ملی مسکن را انجام دهیم.

آخرین خبرها درباره طرح ملی مسکن
خروج از گروه های »حامیان«

فضای انتخاباتی استان با اعالم تایید صالحیت شده  ها متحول شد و اکنون تکلیف بسیاری از افرادی که 
ثبت نام کرده اند، مشخص شده است.

بسیاری از کانال ها و صفحات فضای مجازی، برگ تایید صالحیت افراد را منتشر کرده اند و این روزها 
برخی کاندیداها و حامیان شان از تایید صالحیت آن ها خرسند هستند.برخی گروه های مجازی با عنوان 
»حامیان...« این روزها فعال تر شده اند و رفته رفته به تعداد اعضای آن ها افزوده می شود.اسامی و تصاویر 
چهره های ناآشنا در بین کاندیداهای تایید صالحیت شده برای بسیاری قابل  توجه بوده است و از طرفی 
اعضای گروه های تشکیل شده با نام »حامیان...« که به  منظور حمایت از برخی کاندیداها شکل گرفته بودند 

این روزها پس از رد صالحیت برخی کاندیداها، در حال خروج از گروه ها هستند.

فقط چند روز دیگر...

هر چند، چند روز دیگر تا مسابقات جهانی کشتی پهلوانی باقی  مانده اما فضای مجازی کمتر به این موضوع 
پرداخته است. اخبار فضای مجازی استان این روزها حول انتخابات و اتفاق اخیر می چرخد.

طبق نوشته صفحه مجازی استاندار، بجنورد از ۲۸ دی  تا دوم بهمن  میزبان این دوره از مسابقات جهانی 
خواهد بود که تاکنون عالوه بر ایران ۲۰ کشور برای حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند.

البته پیش بینی می شود  با حضور تیم های خارجی در استان نظر صفحات مجازی به این رویداد جلب شود.

دلسردی برخی مسئوالن ستادها

شنیده شده این روزها پس از اعالم صالحیت ها برخی مسئوالن ستادها که با کاندیداهای مختلف قرارداد 
بسته بودند تقریبًا بیکار شده اند و البته وظیفه حفظ ستاد را بر دوش دارند اما شرایط برخی کاندیداها آن ها 
را از ادامه کار دلسرد کرده است. از طرفی بازار البی گران داغ تر شده است و برخی نزد کاندیداهای رد 
صالحیت شده رفته و ادعا کرده اند که می توانند برای تایید صالحیت آن ها پیگیری کنند. این افراد اعالم 
کرده اند که در صورت تایید صالحیت، کاندیدا به وعده خود عمل کند و اگر تایید انجام نگرفت کاندیدا هیچ 
افراد  این  باید گفت  از اعتراض وجود دارد  افراد پس  تایید برخی  از آن جایی که امکان  مسئولیتی ندارد. 

عماًل کاری انجام نمی دهند و به نوعی بخت آزمایی می کنند!

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گوناگون 

ربیعی: از همه ملت ایران، افکار عمومی و روزنامه نگاران عذرخواهی می کنم

با  که  بیانیه ای  صدور  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  شنبه  روز  اقدام  گفت:  دولت   سخنگوی 
یک  از  ناشی  که  کردند  اعالم  و  گرفتند  عهده  بر  را  حادثه  این  پذیری  مسئولیت  و  صداقت 
خطای انسانی بوده، قابل تقدیر و شروع خوبی است که قطعًا با شفافیت تا انتها ادامه خواهد 

یافت. 
نتایج  جمعه  روز  افزود:  خبری  نشست  در  دولت  سخنگوی  ربیعی،  علی  ایسنا،   گزارش  به 
تحقیقات نهایی شده ستاد کل نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی شد و به اطالع رئیس 
جمهور رسید و پس از آن جلسه ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد. همه بهت زده، ناراحت و نگران بودند. 
از علت اصلی سقوط هواپیما که  تا عصر روز جمعه  از مقامات دولتی از جمله شخص رئیس جمهور  هیچ یک 
تا آن ساعت همان گونه که سردار حاجی زاده هم  همان آتش پدافند غیر عمدی خودی بود، مطلع نبودند و 
بیان کردند صرفًا بر اساس اطالعات و داده های موجود همان موقع اظهار نظر می کردند. به هرحال از عصر 
روز جمعه که رئیس جمهور از موضوع مطلع شدند دستور تشکیل شورای عالی امنیت ملی را دادند که منجر به 
صدور بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و بیانیه رئیس جمهور در این خصوص شد. از همان ساعت رئیس جمهور 
تاکید کرد که به سرعت به مردم اطالع رسانی شود. ربیعی خاطرنشان کرد: همین جا از همه ملت ایران، افکار 

عمومی و روزنامه نگاران عزیز عذرخواهی می کنم.

تورم 60 درصدی زندگی کارگران

با اشاره به استخراج تورم ۶۰ درصدی زندگی  مهر: فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار 

کارگران، گفت: دستمزد سال ۹۹ باید به میزانی افزایش یابد که به هزینه ماهانه زندگی اضافه شده است.

رئیس قوه قضاییه: اجازه سوءاستفاده عده ای 
معدود از خون قربانیان حادثه سقوط هواپیما را 

نخواهیم داد
انقالب  ــداران  ــاس پ سپاه  قضاییه،  قــوه  رئیس   
رحماء  الکفار،  علی  »اشــداء  مصداق  را  اسالمی 
مردم  و  جامعه  که  این  بیان  با  و  دانست  بینهم« 
هواپیمای  سقوط  حــادثــه  جــریــان  در  مــا  عزیز 
فرزندان  خضوع  و  شفافیت  ــدردان  ق اوکراینی 
و  سواری  موج  اجازه  عنوان  هیچ  به  افزود:  هستند،  سپاه  در  خود 
سوءاستفاده عده ای معدود از خون قربانیان این حادثه را نخواهیم 
داد. به گزارش خبرگزاری میزان، آیت ا... سیدابراهیم رئیسی در 
جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان این که شهادت سردار رشید 
و  مسلمان  مردم  همه  قلب  سلیمانی  قاسم  حاج  اسالم،  سرافراز  و 
آزادی خواه را جریحه دار کرد، این اقدام تروریستی آمریکا را نقض 
بی سابقه موازین و کنوانسیون های بین المللی دانست. رئیس قوه 
قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، سقوط پرواز ۷۵۲ تهران 
– کی یف را اتفاقی ناگوار و غم انگیز دانست و با بیان این که حقیقتًا 
غم بزرگی در دل همه مردم و مسئوالن نشست، خاطرنشان کرد: 
یکی از ابعاد مهم این حادثه، مسئله حقوقی آن است که باید دنبال 
و  مادی  حقوق  تمام  که  باشند  مطمئن  عزیز  مردم  همه  لذا  شود؛ 
کامل  صورت  به  عزیزان،  این  خانواده های  و  باختگان  جان  معنوی 

استیفا خواهد شد و اراده نظام نیز بر این استوار است. 
دیگر  یکی  را  حادثه  ایــن  به  قضایی  رسیدگی  رئیسی،  ا...  آیــت 
در  ابتدایی  رسیدگی های  داد:  ادامــه  و  برشمرد  آن  مهم  ابعاد  از 
ابعاد  حادثه،  این  زیرا  شد  انجام  فنی  و  تخصصی  کمیسیون های 
فنی پیچیده ای دارد که باید مورد توجه باشد. ادامه بررسی ها را به 
نیز  سازمان  این  که  کردیم  واگذار  مسلح  نیرو های  قضایی  سازمان 
با بهره مندی از قضات برجسته و همچنین استفاده از کارشناسان 
متبحر به پرونده رسیدگی می کند و مردم عزیز ما اطمینان داشته 
باشند که تاکید ما، اجرای عدالت در این خصوص بدون هیچ گونه 

مالحظه ای است.

 نیاز فوری سیل زدگان سیستان و بلوچستان به 
مواد غذایی و وسایل گرمایشی

 هر چه از پایان فعالیت قوی ترین سامانه بارشی 
امسال در سیستان و بلوچستان می گذرد، عمق 
خسارات سیل بیش از پیش خود را نشان می دهد 
در  امــدادگــران  تالش های  و  ها  کمک  ارســال  و 
شده  چندان  دو  سیل زدگان  به  رسانی  کمک 
استاندار  موهبتی،  احمدعلی  گفته  به  ایرنا،  ــزارش  گ به  اســت. 
سیستان و بلوچستان، قطع محورهای ارتباطی ۵۰۰ روستا، بسته 
مدار  از  روستا،   ۱۳۰ برق  قطع  فرعی،  ارتباطی  محور   ۲۶ شدن 
مناطق  در  روستا   ۳۰۰ آشامیدنی  آب  توزیع  شبکه  شدن  خــارج 
مرکزی و جنوبی، آسیب شدید به بخش کشاورزی از جمله باغ های 
موز و مزارع در شهرستان های کنارک، چابهار و دلگان، قطع شبکه 
از  بخش هایی  فنوج،  شهر،  نیک  شهرستان های  در  تلفن  ارتباط 
و  معابر  گرفتگی  آب  همچنین  و  قصرقند  کنارک،  سرباز،  دلگان، 
آسیب های  جمله  از  روستایی  و  شهری  مناطق  در  مسکونی  منازل 
وارد شده به مناطق سیل زده این استان است. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر سیستان و بلوچستان گفت: سیل زدگان ۱۴ شهرستان 
گرمایشی  وسایل  و  غذایی  مواد  به  فوری  و  مبرم  نیاز  استان  این 
دارند. رسول راشکی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اقالم غذایی 
و  پتو  نظیر  زیستی  اقالم  و  روغن  و  برنج  خرما،  کنسرو،  انواع  نظیر 
نیازهای  ترین  مهم  از  را  آترا  چراغ  مانند  گرمایشی  اقالم  و  موکت 
سیل زدگان این استان اعالم کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
علی  »احمد  با  تلفنی  تماس  در  جمهور  رئیس  جمهوری،  ریاست 
و  مسائل  جریان  در  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  موهبتی« 
قرار  سیل  وقــوع  و  شدید  های  بــارش  پی  در  استان  این  مشکالت 
امدادرسانی صادر  برای تسریع در روند  را  گرفت و دستورات الزم 
کرد. حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی در این تماس 
تمام  هماهنگی  و  تجهیزات  و  امکانات  تمام  اختصاص  بر  تلفنی 
و  ها  سیالب  نهایی  مدیریت  برای  مرتبط  دستگاه های  و  بخش ها 

کمک به آسیب دیدگان تاکید کرد.
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