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امام جمعه جدید شیروان منصوب شد

رئیس کل دادگستری خبر داد:

احضار 6 نامزد و یک فرماندار

تداوم بارندگی ها تا فردا 
برف ارتفاعات استان را سپیدپوش کرد 
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گفت و گو با »نسرین بابایی« 

 »وارش« نقشی
 پیچیده بود



نشست  پنجمین  در  استان  دادگستری  کل  رئیس 
تخلفات  و  جرایم  به  رسیدگی  و  پیشگیری  ستاد 
انتخاباتی پیش رو از برخورد قاطع دستگاه قضایی با 
جرایم و تخلفات انتخاباتی خبر داد.حجت االسالم 
فرماندار  و  انتخاباتی  نامزد  شش  گفت:  »جعفری« 
شمالی احضار  خراسان  هــای  شهرستان  از  یکی 
شدند و به طور جدی درباره احراز ارتکاب تخلفات و 
جرایم انتخاباتی به آنان هشدار داده شد.به گزارش 
پنجمین  استان،  کل  دادگستری  عمومی  ــط  رواب

جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات 
خراسان  کل  دادگستری  انتخاباتی 
برگزار  حالی  در  گذشته  روز  شمالی، 
گزارش  مسئول  های  دستگاه  که  شد 
های خود را درباره مهم ترین اقدامات 

کــردنــد. تشریح  ــده  ش انــجــام 
ــل دادگــســتــری  ــس ک ــی رئ

استان با اشاره به این که 
مدیران  مداخله  اصوال 

و  انتخاباتی  تبلیغات  امــر  در  اجرایی  مسئوالن  و 
استفاده از منابع عمومی و بیت المال،صرف وقت و 
زمان اداری و انجام فعالیت از سوی تمام اشخاص 
علیه  یا  له  حــوزه  این  در  اجرایی  و  حقوقی 
می  تلقی  ُجــرم  قانون  مطابق  نامزدها، 
شود، سیاست ها و برنامه های دستگاه 
وقوع  از  پیشگیری  بعد  در  را   قضایی 
کرد:  خاطرنشان  کرد.وی  تبیین  جرم 
تالش  اول  وهله  در  قضایی  دستگاه 
از  مقتضی  نــحــو  ــه  ب کــنــد  ــی  م
حوزه  جرایم  و  تخلفات  بروز 
کند  پیشگیری  انتخابات 
ارائه  منظور  همین  به  و 

تذکرات و هشدارهای الزم را در دستور کار و اولویت 
موارد  در  وجود  این  با  است  داده  قرار  خود  نخست 
مقتضی، بدون اغماض و مماشات با مرتکبان جرایم 

انتخاباتی برخورد خواهد کرد.
ابعاد  و  ماهیت  تبیین  با  »جعفری«  االســالم  حجت 
فضای  بستر  در  انتخاباتی  جرایم  مصادیق  مختلف 
این  متولیان  به  جدی  هشدار  ارائــه  ضمن  مجازی 
با هنجارشکنان  عرصه اعالم کرد: دستگاه قضایی 
کرد. خواهد  برخورد  قاطعانه  مجازی،  فضای  در 
خواست  ــان  آن هـــواداران  و  کاندیداها  از  جعفری 
دهند و  قــرار  خــود  کــار  سرلوحه  را  ــداری  م اخــالق 
انتخاباتی  نامزدهای  و  رقبا  دیگر  چهره  تخریب  از 

اجتناب کنند.

IIنشدIساختهIکهIپارکی
شهرک امام خمینی)ره( بجنورد با 2 هزار خانوار 
تنها یک پارک کوچک دارد. سال ها قبل قرار بود 
متری  هــزار   2 زمین  در  شهرداری  محله  این  در 
پارکی را احداث کند اما به تازگی متوجه شده ایم 
زمین مورد نظر به علت بدهی شهرداری واگذار و 
از  اهالی  ما  است.  شده  بندی  قطعه  فروش  برای 

این اتفاق بسیار ناراحت هستیم.
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با طرح  در پی نامه هیئت تطبیق درخصوص مخالفت 
بسته تشویقی مناطق حاشیه و کم برخوردار بجنورد، 
خود  مصوبه  بر  گذشته  روز  جلسه  در  شــورا  اعضای 
بجنورد  شهر  اسالمی  شــورای  کردند.  رئیس  اصــرار 
در این جلسه گفت: در نامه هیئت تطبیق درخصوص 
هدف  با  تشویقی  پیشنهادی  بسته  طرح  ارائه  موضوع 
توسعه خدمات در مناطق حاشیه و کم برخوردار شهر 

می  شهر  شــورای  و  بجنورد  شهرداری  که  است  آمده 
تواند طبق ماده 16 قانون شورا هر گونه تغییر یا وضع 
در  دولت  عمومی  های  سیاست  به  توجه  با  را  عوارض 
تصمیم  در  باید  بنابراین  ببیند   99 عــوارض  دفترچه 
این  بر  شهر  شــورای  اعضای  البته  شــود.  نظر  تجدید 
اشاره  با  همچنین  کردند.»محمدی«  اصــرار  مصوبه 
نامه  در  اظهارکرد:  تطبیق  هیئت  دیگر  های  نامه  به 

بر  مبنی   3 شماره  مصوبه  با  که  است  آمده  فرمانداری 
از  شهرداری  شده  دریافت  تسهیالت  وثیقه  جایگزینی 
بانک های شهر و ملت از وجه نقد به وثیقه و چگونگی 
گونه  هــر  مختلف،  هــای  ــوزه  ح در  آن  ــردن  ک هزینه 
تسهیالت بانک صرفا باید طبق طرح توجیهی مصوب 
طرح  گذشته  جلسه  در  که  است  حالی  در  این  باشد، 
توجیهی برای آن ارائه و مصوب کردیم اما در نامه آمده 

است که باید در گرفتن تصمیم تجدید نظر شود.رئیس 
با  خصوص  این  در  شد:  یــادآور  شهر  اسالمی  شــورای 
فرمانداری مکاتبه ای انجام شده مبنی بر این که طی 
2 مصوبه ابتدا مکاتبه شهرداری سپس طرح توجیهی 
شورای  روزگذشته  جلسه  ــت.در  اس شده  مصوب  آن 
شهر 3 تن از اعضا)»دلیریان«، »امانی« و »جباری«( از 

عضویت در کمیسیون عمران انصراف دادند.

بسته تشویقی مناطق حاشیه شهر بجنورد در مرز قربانی شدن

طناب کشی فرمانداری و شورا

رئیس کل دادگستری خبر داد:

احضار 6 نامزد و یک فرماندار

امام جمعه جدید شیروان 
منصوب شد

»علی  حــاج  ــالم  االس حجت  ســوی  از  حکمی  طی 
اکبری« رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
کشور، حجت االسالم »حسین تکمیلی« به عنوان 
گزارش  شد.به  منصوب  شیروان  جدید  جمعه  امام 
گذاری  سیاست  شورای  نمایندگی  عمومی  روابط 
خراسان شمالی، حجت االسالم »تکمیلی« پیش از 
آباد«  این امام جمعه پیش قلعه در استان و »عشق 

در خراسان جنوبی بود.

در جلسه ستاد گرامی داشت دهه فجر 
مصوب شد:

 ۱۰ شب، 4۱ مسجد
 برنامه 10 شب، 41 مسجد در  جلسه ستاد گرامی 
داشت دهه فجر استان مصوب شد و همزمان با ایام 
شورای  شود.رئیس  می  استان  اجرا  در  فجر  دهه 
با  شمالی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
اجرای  از  استان  در  کارگروه   22 به وجود  اشــاره 
برنامه توسط 2 کارگروه در ایام ا... دهه فجر خبر 
داد و تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد کارگروه 
کنند. اجرا  ایام  این  در  را  خود  شاخص  برنامه  ها 
حجت االسالم »ساالری« افزود: اجرای برنامه »10 
شب، 41 مسجد« از دیگر مواردی بود که مصوب شد 

تا همزمان با دهه فجر در استان اجرا شود.

راهیابی یک گروه موسیقی 
از استان به جشنواره فجر

مرتضوی- گروه موسیقی »ژیار« به سرپرستی »مجید 
کالبی« از خراسان شمالی به جشنواره بین المللی 
سرپرست  کالبی«  یافت. »مجید  راه  فجر  موسیقی 
گروه موسیقی »ژیار« در گفت و گو  با خبرنگار ما با 
بیان این که این گروه به عنوان تنها نماینده خراسان 
در  حضور  به  موفق  سال   12  ،  10 از  بعد  شمالی 
قطعه   2 ــرد:  ک تصریح  ــت،  اس شــده  فجر  جشنواره 
موسیقی  بخش  به  »الریـــک«  و  »درنـــا«  شــده  ضبط 
نواحی این جشنواره ارسال و در نهایت از میان 240 
مدعو  بخش  بــرای  گــروه  کننده، ۷0  شرکت  گــروه 
پیشنهاد شد و گروه هایی از بین آن ها به جشنواره 
راه پیدا کردند که »ژیار« در زمره گروه های راه یافته 
قرار گرفت.وی با اشاره به این که گروه 11 نفره ما 
خواهد  هنرنمایی  به  تهران   در  بهمن  نهم  و  بیست 
پرداخت، گفت: این جشنواره در راستای شناسایی، 
خالقانه  فعالیت های  از  حمایت  و  ظرفیت سازی 
با  کشور  سراسر  موسیقی  گــروه هــای  و  هنرمندان 
اولویت معیارهای هنری هر شاخه از موسیقی  2٤ تا 

30 بهمن برگزار می شود.

صعود یک پله ای اترک
در هفته پانزدهم رقابت های لیگ دسته 2 فوتبال 
تساوی  به  خود  حریف  برابر  بجنورد  اترک  کشور، 
کرد. صعود  پله  یک  بندی  رده  جدول  در  و  رسید 
تهران  مهر  میالد  و  بجنورد  اترک  های  تیم  دیدار 
با تساوی دو بر دو به میزبانی بجنورد پایان یافت.
پس از این بازی، اترک بجنورد با کسب 15 امتیاز 
در رده یازدهم جدول گروه الف این رقابت ها قرار 
گرفت.اسماعیل فرهادی و میالد محمدی دروازه 

میالد مهر تهران را باز کردند.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

 جلسه ای درباره تئاتر 
در بجنورد

 11 که   ۷431 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1353 بهمن 
برگزاری  از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون 
داده  خبر  بجنورد  در  تئاتر  دربــاره  ای  جلسه 

است. 
رئیس  دعوت  »با  خوانیم:  می  مطلب  این  در 
}با  بــجــنــورد  شهرستان  ــرورش  پـ و  ــوزش  آمـ
و پیشکسوتان  از عالقمندان  حضور{ عده ای 
و  ــوزش  آم سالن  در  ای  جلسه  بجنورد  هنر 
هنر  بتشکیل  راجع  و  گردید  تشکیل  پرورش 
شد.  نظر  تبادل  و  شور  بجنورد  در  آزاد  تئاتر 
منظور  بهمین  که  بود  ای  جلسه  دومین  این 
رئیس  است.  گردیده  تشکیل  یکماه  بفاصله 
گردید  موافقت  داشــت:  اظهار  تربیتی  امــور 
که  شود  تامین  اعتبار  ریــال   60000 مبلغ 
هر ماه چهار روز کارشناس از طرف اداره کل 
فرهنگ و هنر جهت تعلیم به هنرمندان تئاتر 

به بجنورد اعزام شود.«  

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

معینی- روکش آسفالت محور جاجرم-امیرآباد از ابتدای 
اردیبهشت 99 آغاز می شود. رئیس دادگستری جاجرم 
با اعالم این خبر در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم کرد: 
با توجه به استفاده کامیون ها از جاده جاجرم -امیرآباد 

برای انتقال کاال و همچنین انتقال بیماران اورژانسی به 
بیمارستان های مشهد و تردد باالی خودروها  این محور 
از اهمیت باالیی برخوردار است.»اکبری« افزود: از این 
جاده به عنوان یک مسیر اصلی استفاده می شود اما در 

ندارد  را  اصلی  جاده  استانداردهای  و  مشخصات  واقع 
نبود  و  خــراب  آسفالت  خاکی،  شانه  نبود  کم،  عرض  و 
از مشکالت این محور است.وی تصریح کرد:  پارکینگ 
اقداماتی  شد،  برگزار  امسال  آذر   29 که  ای  جلسه  در 
برای این محور مصوب شد که نصب ابنیه فنی برای ایمن 
سازی جاده  تا پایان امسال، انجام روکش آسفالت، شانه 
سازی، ساخت و به سازی پارکینگ از ابتدای سال 99، 
تا  از پمپ بنزین  تامین روشنایی و نصب تجهیزات الزم 

از  داد:  ادامــه  هاست.وی  آن  جمله  از  آهن  راه  ایستگاه 
همکاری  دستور  به  توان  می  جلسه  این  مصوبات  دیگر 
شهرداری جاجرم برای استفاده از بیل مکانیکی اش به 
منظور احداث سیل بند در جاده به مدت حداکثر  ده روز 
این شهرستان اشاره کرد.  اداره راهداری  با  و همکاری 
به گفته این مسئول، برگزاری جلسه با شرکت آلومینا به 
منظور جلب مشارکت این شرکت در تعریض و به سازی 
محور جاجرم- امیرآباد از دیگر مصوبات این مسیر است.

اداره کل هواشناسی خراسان  یابی  بررسی نقشه های پیش  صدیقی- 
شمالی بیانگر تداوم بارندگی ها تا فردا و کاهش دما در منطقه است. به 

گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تا سه شنبه)فردا( 
در پاره ای از نقاط وزش باد، بارش برف و در ارتفاعات کوالک و مه پیش 
صورت  به  ها  بارش  غالب  که  این  بیان  با  زاده«  »عظیم  شود.  می  بینی 
استان  در  چهارشنبه  صبح  تا  دما  کاهشی  روند  افزود:  بود،  خواهد  برف 
آغاز  از  ماه  یک  حدود  گذشت  از  ما، بعد  خبرنگار  گزارش  به  دارد.  ادامه 
فصل سرما سومین بارش برف از بعدازظهر شنبه در اکثر مناطق استان 

شروع شد و برخی نقاط و ارتفاعات استان را سپیدپوش کرد. بارش برف 
در محورهای کوهستانی و سردسیر استان باعث کاهش دید افقی و کند 
شدن تردد و طی شنبه شب به خاطر کوالک برف تردد تریلی و کامیون ها 

در محور بجنورد- اسفراین برای ساعاتی ممنوع شد.
 همچنین به علت بارش برف و برودت هوا مدارس بخش بام و صفی آباد 

یک شنبه تعطیل شد. 

روکش آسفالت محور جاجرم -امیرآباد مرهون دستور قضایی

قیر قانون در یک جاده

تداوم بارندگی ها تا فردا 
برف ارتفاعات استان را سپیدپوش کرد 

برگشت بسته تشویقی مناطق حاشیه شهر بجنورد از سوی هیئت 
تطبیق و اصرار شورای شهر  بر مصوبه قبلی خود از مهم ترین مباحث 
جلسه دیروز شورا بود. آن روزی که شورای شهر بسته تشویقی مناطق 
حاشیه شهر را تصویب کرد برای شهروندان این مناطق امید بسیاری 
ایجاد شد و پیش بینی می شد با این اقدام از بسیاری از حوادث ناشی 
از سیل و زلزله که بر اثر غیر مقاوم بودن واحدهای شبانه ساز حاشیه 
شهر جان مردم را تهدید می کند جلوگیری شود. مهم تر این که 

پیش بینی می شد این بسته های تشویقی اگر جامه عمل بپوشد روند 
ساخت و سازهای غیر مجاز در این مناطق را صفر و در مبلمان شهری 
این مناطق تغییر کلی ایجاد کند. اگرچه قباًل زمزمه های مخالفت با 
بسته تشویقی مناطق محروم از سوی فرمانداری در خبرها به گوش 
می رسید ولی مصوبه دیروز شورا اخبار قبلی را تایید می کند و به نظر 
می رسد طناب کشی بین شورا و فرمانداری در خصوص بسته تشویقی 
حاشیه شهر وجود دارد. البته به نظر نمی رسد در نهایت جلوی منافع 

مردم گرفته شود زیرا هیچ دستگاهی حاضر نیست مردم ضرر کنند؛ 
شاید بحث شورای شهر و کمیته تطبیق در خصوص مصادیق باشد. 
اگرچه افکار عمومی انتظار دارد بداند مصوبه مشکل قانونی دارد یا 
کارشکنی انجام می شود که به یقین این مخالفت را نمی توان حمل بر 
کارشکنی کرد اما فرمانداری و شورا به خوبی می دانند مردم منتظرند 
و  تشویقی  بسته  شاهد  بهمن(   ۲۲( انقالب  دهه  در  همیشه  مثل 

عیدانه باشند.  



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 .

و  ــروش  ف ساخته   پیش  گچبری 
ساخته  پیش  گچبری  انواع  نصب 
و  سقفی  ابزار   ، المپی  دور  شامل 
گلویی ،اپن و ستون در طرحهای 
ــاری  گــچــبــری  ــکـ ــچـ مــتــنــوع گـ
ودستی،نقاشی  ساخته  پیش 
ساختمان،کاغذ دیواری  شومینه 
فروش  اپوکسی   کفپوش  انواع  و 
انواع کاغذ و پوستر دیواری همراه   
مومنی    09153840748

شستشوی نمای ساختمان 
ــالک  ــ اجـــــــرای پـــیـــچ روپـ
ــا ســاخــتــمــان   ــم ســـنـــگ  ن
نما  ــازســازی  تــعــمــیــرات،ب
نمایی  نانو  باعایق  همراه 
کدر  از  جلوگیری  جهت 
uv اشعه  بــرابــر  در  ــدن  ش
ــراق  ــ ــالوب ــ ــد ج ــیـ ــورشـ خـ
ــده نــمــا  تــعــمــیــرات  ــن ــن ک
کـــــف حــــمــــام،تــــوالــــت  
 0 9 0 2 5 8 4 1 4 4 4

کـــــــــــنـــــــــــاف ایـــــــــــــــــران 

کــاذب  سقف  مصالح  فـــروش 
درب  قـــیـــمـــت  ــه  ــ بـ ــاف  ــ ــن ــ ک
عاملیت  تنها  در  ــه  ــان ــارخ ک
ــان شــمــالــی ــ ــراس ــ فـــــروش خ

0 9 1 5 2 4 8 0 0 3 8

زمین فروشی 
حاشیه جاده 

باباامان  بعد از 
پمب  بنزین  تلفن 
 09157950157

ــای  ــودروه خ ــواع  انـ ســیــار  تعمیرات 
جی  ان  ــی  س ــور  ــرات ــارب ــور..ک ــت ــژک ان
با  ــت  ــوخ س ــش  ــاه ک جـــی  پـــی  ال  و 
محل  در  تعمیر  ــاگ  ــ دی ــاه  ــگ ــت دس
بزرگی  مهندس   09157748156

مغازه سر قفلی 
12 متر مربع درب 

کرکره برقی خیابان 
منصور حصاری 
بفروش میرسد  

شــــرکــــت نــــــــرده ســــــازان 09151862686 
ــراو  ــ ــی اج ــال ــم ــان ش ــ ــراس ــ خ
لوله  ساختمان  نرده  طراحی 
دیـــوار  روی  حــفــاظ  ــی  ــوط وق
وجوشکاری  گاز وغیره تماس 
ــزی ــ ــزی ــ 09157867784ع

تعمیرات وتغییرات داخلی  ساختمانی  کلی وجزیی ، 
همراه بامصالح  نصب واجرای سنگ کاشی سرامیک  

موزاییک  دیوار چینی گچ کاری  سیمانکاری  خرده 
کاری بنایی  ، تعمیرات کف حمام توالت نیز پذیرفته 

میشود  کوروش  09159845026   

باغ فروشی دارای 

درختان میوه واب وچشم 

اندازی زیبا وماشین رو با 

موقعیت عالی محدوده 

پارک بش قارداش جاده 

سالمت به متراژ 800 متر 

فی 150 میلیون تومان   

 09157965979

اجرای کابینت کالسیک و مدرن بااجرای طراحی 
سه بعدی برای مکان مورد نظر با بهترین کیفیت 
سال  پانزده  از  بیش  با  ممکن  زمان  ترین  وسریع 
اقساط  و  نقد  صورت  به  هرمزگان  در  کار  سابقه 
.با  میباشیم  عزیز  همشهریان  شما  خدمت  در 
صورت  به  کفشی  جا  یک  کــار  واحــد  هر  ــرای  اج
رحمانی  .مدیریت  میشود  اجرا  شما  برای  رایگان 
  09373806634 آباد   صندل  کار  محل  آدرس 

آپارتمان فروشی 
 cng میدان
گلستان14 

حاشیه18 طبقه3 
آسانسور دارد 
متراژ110متر 
فی متری3.7 

    09154896299
  09151869799

مشاور امالک 
اکرمی. مشارکت 

در ساخت با 
بهترین وخوش 

سابقه ترین معتبر 
ترین سازندگان 

شهر.ساخت 
وتحویل در کوتاه 
ترین زمان ممکن. 
 09155841237

امالکاستخدام

به یک 
کارگرماهربلوک 

زن نیازمندیم  
09351220513

گروه مشاورین 
امالک ایران، در 

راستای اهداف کاری 
و ارائه خدمات به 

همشهریان عزیز، به 
شرح ذیل نیرو می 

پذیرد:

1-به 2 نفر همکار 
آقا جهت مشاور و 
کارشناس امالک 
2-به 2 نفر همکار 
خانم جهت انجام 
کارهای دفتری و 

منشی

متقاضیان محترم 
جهت هماهنگی های 

الزم با شماره ذیل 
هماهنگی بفرمایید: 

تلفن تماس: 
مهندس شیرزاد 

09151840898

     09151862012
آدرس:نبش چهارراه 

15 خرداد، جنب 
بانک توسعه تعاون، 

گروه مشاورین امالک 
ایران  

استخدام فوری یک 
نفر با روابط عمومی 

قوی دارای دیپلم 
ترجیحا جهت 

اموراداری شرکت 
پخش موادغذایی 

دفترمرکزی  و 
ساکن بجنورد 
حقوق  بیمه  و 

مزایا قانون 
کار نیازمندیم  

تماس 13الی22  
احمدی نیا 

  09361101687
شرکت پخش 

موادغذایی نیاز به 

تعدادی بازاریاب 

باتجربه دارد 

 09151874794

به یک نفر شاگرد 
نوجوان جهت کار 

دائمی در لوازم 
یدکی نیازمندم .  
 09389061885

به یک منشی  
دارای روابط 
عمومی قوی 
نیازمندیم . 

کمربندی مدرس 
پالک 170    

 09032762710

به یک تعمیر کار 
لوازم خانگی اعم 

از بخاری کولر 
جارو برقی لباس 

شویی وغیره 
نیازمندیم تماس 

 09157867784
ملکش نبش 

سیدالشهدای 10 
تعمیرات یادگاری

به یک نفر همکار با 

روابط عمومی باال 

جهت انجام امور 

اداری نیازمندیم.

تلفن3222982٦ 

قابل توجه افراد 
جویای کار در 

بجنورد و مشهد 
اگر به دنبال یک 

کار خوب میگردید 
رزومه خود را به این 
شماره پیامک کنید 
 09157767868

تولید و بازرگانی انواع 
شوینده بهداشتی  

جذب بازاریاب با انگیزه 
با شرایط مطلوب در 
سطح شهر و استان  

09928609672

دعوت به همکاری

3 اقتصاد روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         دوشنبه  ۳۰ دی ۱۳۹۸     ۲4 جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۲

بوروکراسی پیچیده، سد راه سرمایه گذاران

اگرچه نظر 
استاندار 
بر کوتاه 

کردن فرایند 
بوروکراسی 

اداری است اما 
در این زمینه 
آیین نامه و 

قانون زیادی 
وجود دارد که 

گاهی امکان 
سرعت در کار 

نیست

شیری

دست  قوانین  و  ها  سختگیری  از  بعضی   گاهی 
تجارت  و  تولید  بخش  در  فعاالن  چنان  پاگیر  و 
عطای  که  کند  می  اداری  بوروکراسی  درگیر  را 

سرمایه گذاری در آن را به لقایش می بخشند.
اداری  بوروکراسی  زمان  کردن  کوتاه  یا  حذف 
برنامه  گذاری  سرمایه  مجوزهای  دریافت  برای 
اجرا  به  استان  در  پیش  چندی  از  که  است  ای 
گذاشته شده و استاندار خراسان شمالی هم در 
بوروکراسی  فرایند  کاهش  بر  مختلف  جلسات 
برخی  گفته  امــا بــه  ــت  اس کــرده  تأکید  اداری 
در  اداری  بوروکراسی  همچنان  گذاران  سرمایه 
مسئله  همین  و  کشد  می  طول  ها  مدت  استان 

باعث فرار سرمایه گذاران از استان می شود.
بر همین اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند 
که ظرفیت های باالی سرمایه گذاری و ضرورت 
که  طلبد  می  استان  در  جوانان  زایــی  اشتغال 
بوروکراسی اداری به منظور جذب سرمایه گذار 

حذف شود.
برای  سال  نیم  و  یک  که  گذاران  سرمایه  از  یکی 
یک پروژه گردشگری، درگیر بوروکراسی اداری 
طرح  این  اجرای  که  حالی  در  گوید:  می  است، 
راه  تأیید  به  باید  و  کــردم  شــروع   95 سال  از  را 
تأیید  را  آن  امر  متولیان  اما  برسد  شهرسازی  و 
طوالنی  فرایند  افزاید:  می  کنند.»گیفانی«  نمی 
باعث  وقت  اتالف  بر  عالوه  اداری  بوروکراسی 
افزایش هزینه ها می شود به طوری که اگر بومی 
منطقه نبودم سرمایه ام را برای سرمایه گذاری به 

استانی دیگر منتقل می کردم.
را  اداری  بوروکراسی  طوالنی  فرایند  که  وی 
می  داند،  می  اش  پروژه  اجرای  در  تأخیر  عامل 
باالخره جلسه  فــراوان  هــای  پیگیری  با  گوید: 
اما  شود  می  برگزار  موردنظر  کمیته  یا  کارگروه 
فرایند  بخش،  هر  در  متولیان  و  مدیران  تغییر  با 
باید دوباره از صفر شروع شود که به نوعی باعث 
می  گذاران  سرمایه  به  زیاد  های  هزینه  تحمیل 
گفته  به  که  گــذاران  سرمایه  از  دیگر  شود.یکی 
بوروکراسی  فرایند  درگیر  ماه   5 از  بیش  خود 

مشکالت  تمام  وجود  با  می گوید:  است،  اداری 
فرایند  ــذاری،  ــ گ ســرمــایــه  بـــرای  هــا  سختی  و 
شده  طوالنی  ای  ــدازه  ان به  اداری  بوروکراسی 
است که اکنون عطایش را به لقایش بخشیده ام 
و در حال رایزنی برای انتقال سرمایه ام به مشهد 
سرمایه  بین  در  اگر  کند:  می  اضافه  وی  هستم. 
شد  خواهید  متوجه  یابید  حضور  استان  گذاران 
که خراسان شمالی به عنوان استان سرمایه گذار 
گریز شناخته شده است و سرمایه گذاران جدید 

رغبتی به سرمایه گذاری در این استان ندارند.
دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل  میان  این  در 
در  استاندار  اعالم  به  اشاره  با  شمالی  خراسان 
زمینه کوتاه کردن فرایند بوروکراسی اداری می 
گوید: اگرچه نظر استاندار بر کوتاه کردن فرایند 
آیین  زمینه  این  در  اما  است  اداری  بوروکراسی 
و قانون زیادی وجود دارد که گاهی امکان  نامه 
با  همچنین  نیست.»درخشانی«  کار  در  سرعت 
اشاره به رتبه پایین فضای کسب و کار می افزاید: 
خیلی از آیین نامه ها به دلیل این که به موازات 
هم حرکت می کنند مخل تولید هستند به همین 

با  اما  گرفت  شکل  زدایــی  مقررات  هیئت  دلیل 
وجود تمام اقدامات هنوز هم فرایند بوروکراسی 
اداری طوالنی است.وی خاطرنشان می کند: در 
استان تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این 
دستگاه،  هر  واحد  پنجره  جلسات  در  که  است 
پیشنهادها یا چالش ها را مطرح کنیم و در هیئت 
مقررات زدایی تصمیم گیری شود اما این پروسه 
فرایند  شدن  طوالنی  باعث  و  است  طوالنی  هم 

بوروکراسی اداری می شود.
استاندار  ــالم  اع بــا  کند:  مــی  خاطرنشان  وی 
به  مربوط  که  کار  از  قسمت  آن  شود  می  تالش 
ملی  بخش  اما  شود  انجام  تر  سریع  است  استان 
زمان بر است.در این میان مدیرکل دفتر سرمایه 
مسئله  هم  شمالی  خراسان  استانداری  گذاری 
گوید:  می  و  کند  نمی  رد  را  اداری  بوروکراسی 
فرایند  باعث  که  موضوعی  ترین  مهم  من  نظر  به 
است  این  شود  می  اداری  بوروکراسی  طوالنی 
درستی  تصمیم  توانند  نمی  مدیران  برخی  که 
مورد  موضوع  دانند  نمی  حتی  چــون  بگیرند 
که  است  کمیته  و  کارگروه  کدام  به  مربوط  نظر 

فرایند  درگیر  رجــوع  اربــاب  شرایطی  چنین  در 
بوروکراسی اداری می شود.

»میرکریمی« می افزاید: درباره سرمایه گذارانی 
نمی  اجــازه  دارنــد  کار  استانداری  حــوزه  در  که 
دهیم فرایند طوالنی شود مگر این که موردی از 
دست ما خارج شده باشد.وی با بیان این که در 
بعضی از قوانین و مقررات روح تسهیلگری وجود 
ندارد، ادامه می دهد: خیلی از قوانین و مقررات 
می  پیش  گاهی  چون  شود  حذف  یا  اصالح  باید 
آید که 50 سال قبل گفته شده از دستگاهی باید 
هم  هنوز  اساس  همین  بر  شود  گرفته  استعالم 

استعالم گرفته می شود.
»میرکریمی« مواردی را که به مجوزهای کشوری 
ذکر  فرایند  ایــن  شــدن  طوالنی  عامل  دارد  نیاز 
فرایند  کــه  ــن  ای بـــرای  کــنــد:  مــی  خاطرنشان  و 
بوروکراسی اداری در مباحث ملی طوالنی نشود 
باید بخش خصوصی در »شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی« موارد را شناسایی و آن ها را برای 
گفت  ــورای  »ش به  مزاحم  قوانین  اصــالح  و  حذف 
وگوی دولت و بخش خصوصی کشور« ارسال کند.

بازار 

خبر 

 بازار سرد روغن

یک مسئول خبر داد:

 تخصیص 6.5 میلیارد ریال اعتبار ملی
برای ترسیب کربن

بازار روغن همچنان در رکود به سر می  شیری-  
برد. متصدی یکی از نمایندگی های فروش روغن 
نباتی در بجنورد به خبرنگار ما گفت: در شرایطی 
به  هزار    44 از  کیلویی   5 نباتی  روغن  قیمت  که 
42 هزار تومان کاهش یافته است، به دلیل قدرت 
خرید ضعیف، بازار این محصول همچنان در رکود 
شرکت  گذشته  در  افزود:  برد.»ایزانلو«  می  سر  به 
در  فروش  برای  را  هایی  تخفیف  بازار،  رکود  با  ها 
نظر می گرفتند که تا حدودی باعث رونق بازار می 
شد اما 2 سال است که به دلیل افزایش مالیات، 
تورم و گرانی مواد اولیه شرکت ها دیگر تخفیفی 
باعث  خرید  پایین  قدرت  و  گیرند  نمی  نظر  در  را 
کرد:  اظهار  شود.وی  رکود  وارد  روغن  بازار  شده 

برای  باشیم  داشته  خرید  متقاضی  که  این  برای 
فروش هر کارتن روغن، یک قوطی روغن هدیه می 

گذاریم، با این وجود تأثیری در رونق بازار ندارد.
به قدری  وی خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم 
هم  بــاز  روغــن  قیمت  کاهش  با  که  یافته  کاهش 
ادامه  نیافته است.وی  افزایش  بازار  این  در  تقاضا 
فروش  تومان  میلیون   2 ــه  روزان گذشته  در  داد: 
یافته  تا 20 درصد کاهش  اما اکنون 10  داشتیم 

است.
تا  را  نباتی  بازار خرید روغن  و  وی وضعیت قیمت 
تورم  به  اشاره  با  اما  بینی  پیش  ثابت  بهمن  پایان 
های ساالنه و افزایش مالیات اظهار کرد: احتمال 

دارد پس از آن با افزایش قیمت مواجه شویم.

برای  ملی  اعتبار  ــال  ری میلیارد   6.5 شیری- 
ترسیب کربن استان تخصیص یافت.مدیر اجرایی 
طرح بین  المللی ترسیب کربن خراسان شمالی با 
بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 
 246 و  میلیارد   7  ،98 تا   92 هــای  ســال  طی 
 960 و  میلیارد   3 و  ملی  اعتبار  تومان  میلیون 
کربن  ترسیب  برای  استانی  اعتبار  تومان  میلیون 
میزان  این  از  که  شد  مصوب  شمالی  خراسان  در 
هزار   400 و  میلیون   489 و  میلیارد   4 تاکنون 
تومان اعتبار ملی و 2 میلیارد و 86 میلیون و 700 

هزار تومان اعتبار استانی تخصیص یافته است.
هزار   126 مساحت  با  پروژه  این  گفت:  »یزدانی« 
روستایی  و  سکونتگاهی  نقطه    28 در  هکتار 
شهرستان های اسفراین، جاجرم و گرمه در حال 
اولویت  از  یکی  تحقق  آن  اجــرای  از  هدف  و  اجرا 
های دولت در زمینه مقابله با بیابان زایی و تخریب 

سرزمین است.

برای  پــروژه  این  اجــرای  با  کــرد:  خاطرنشان  وی 
نفر   47 برای  و  مستقیم  پایدار  اشتغال  نفر   130

اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.
وی نهال کاری در 1200 هکتار، مدیریت رواناب 
نهال  اصله  هــزار   190 تولید  و  هکتار   552 در 
گلدانی با مشارکت اعضای صندوق خرد اعتباری 
از  جلوگیری  برای  اقدامات  جمله  از  را  روستایی 
ذکر  استان  کربن  ترسیب  پــروژه  در  زایی  بیابان 
اجــرای  راستای  در  کــرد:  اضافه  کــرد.»یــزدانــی« 
با تشکیل 144 گروه توسعه روستایی،  این پروژه 
و  میلیارد   813 با  اعتباری  خــرد  صندوق   21
و  تشکیل  مردمی  انداز  پس  تومان  میلیون   700
از این محل هزار و 146 فقره تسهیالت به میزان 
تومان  هــزار   500 و  میلیون   716 و  میلیارد   3

پرداخت شد.
اساس  بر  استان  در  پــروژه  این  کــرد:  تصریح  وی 

موافقت نامه تا سال 1400 ادامه دارد.

شده  کلرسنجی  روستاها  آبی  منابع  درصد  شیری- 80 
و  آب  شرکت  دارد.ســرپــرســت  مصرف  مطلوبیت  و  اســت 
مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  روستایی  فاضالب 
شرب  آب  توزیع  های  شبکه  روزانــه  افــزود:  ما  خبرنگار  به 
آن  از  و  شود  می  پایش  و  کلرسنجی  استان  روستاهای 
ترین  مهم  بهداشتی  و  سالم  شرب  آب  تأمین  که  جایی 

با  شرکت  ایــن  کارشناسان  ــت،  اس شرکت  ایــن  وظیفه 
پارامترهای کیفی را کنترل و آب  دقت و حساسیت زیاد، 
زاده«  حسن  کنند.»رمضانعلی  می  آزمایش  را  روستایی 
 11 و  کلرسنجی  مــورد  هــزار   12 از  بیش  امسال  افــزود: 
هزار و 186 مورد آزمایش میکروبی و 778 مورد آزمایش 
شیمیایی روی آب آشامیدنی روستاها انجام شده است که 

از لحاظ نداشتن  از کیفیت و سالمت 99 درصدی  نشان 
از  بیش  در  کرد:  خاطرنشان  دارد.وی  میکروبی  آلودگی 
80 درصد کلرسنجی های انجام شده در منابع تولیدی، 
آب  توزیع  های  شبکه  و  انتقال  خطوط  ذخیره،  مخازن 
نظر  از  روستایی  شرب  آب  شد  مشخص  روستاها  شرب 

کلرسنجی 99 درصد مطلوبیت دارد.

کلرسنجی ۸۰ درصد منابع 
آبی روستاهای استان



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دوشنبه  ۳۰ دی ۱۳۹۸     ۲4 جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۲            ۴ اجتماعی

فیله مرغ  600 گرم، اسفناج 200 گرم، روغن زیتون 4قاشق 
غذاخوری، لیموترش یک عدد، فلفل سیاه، پودر سیر، پودر پیاز و 
پاپریکای شیرین از هر کدام یک قاشق چای خوری و پوره سیب 

زمینی به مقدار الزم.

سالمند شاد
به  فرد  یک  برای  نشیبی  و  فراز  پر  دوره  سالمندی  اجتماعی-  گروه 
حساب می آید. در این دوران افراد به دلیل داشتن مشکالت مختلف و 
حسرت خوردن برای گذشته ممکن است دچار بداخالقی شوند. برای 
این که سالمندان شادی داشته باشیم نباید آن ها را تنها بگذاریم و باید 

وقت شان را پر و اطراف شان را شلوغ کنیم.
 احترام گذاشتن، تشکر و قدردانی از زحماتی که سالمندان  کشیده اند 
و شرکت در فعالیت های اجتماعی باعث مسرت آن ها می شود.یکی از 
اقداماتی که می تواند به شاد بودن سالمندان کمک کند، این است که 

اجازه دهید کارهای شان را خودشان انجام دهند.

فیله مرغ با پوره سیب زمینی
طرز تهیه  ابتدا پوره سیب زمینی را آماده می کنیم. اسفناج را داخل 
قابلمه می ریزیم، نمک می زنیم و کمی که پخت می کوبیم تا له شود. 
فیله های مرغ را می توانیم با ادویه ها، روغن زیتون و لیموترش مزه دار 

کنیم و در فر بپزیم.
 اسفناج را می کوبیم، پوره سیب زمینی را که آماده کردیم، داخل ظرف 
می ریزیم و فیله ها را برش می زنیم و روی آن می گذاریم سپس اسفناج 

پخته شده را روی آن قرار می دهیم و سرو می کنیم.

 سهم 8 و نیم میلیاردی نیازمندان
 از زکات استان

گروه خبر- سهم نیازمندان استان از زکات به 8 میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان رسیده است. 

افــزود:  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  امــداد  کمیته  مدیرکل 
 ۷۰۰ و  میلیارد   ۱۱ امسال  ماه   ۹ طی  شمالی  خراسان  روستاییان 
میلیون تومان زکات واجب و مستحبی پرداخت کردند که 8 میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون تومان از این رقم برای نیازمندان هزینه شده است. 
نسبت  استان  زکات  پرداخت  میزان  که  این  بیان  با  راد«  الهی  »مجید 
داد:  ادامه  است،  داشته  رشد  درصد   ۱۷ گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
درمانی،  معیشتی،  جهیزیه،  کمک های  قالب  در  جمع آوری شده  زکات 

فرهنگی و آموزشی و مسکن محرومان هزینه شده است.
وی یکی از راه های رسیدن به عدالت اجتماعی را پرداخت زکات اعالم 
حال  در  استان  در  زکات  محل  از  پــروژه   ۴۳ امسال  طی  افــزود:  و  کرد 

ساخت است.
از  تومان  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۳ امسال  طی  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  بیان  با  است.وی  شده  هزینه  پروژه ها  برای  زکات  کمک های  محل 
مجموع  از  اظهارکرد:  روستاست،   ۷۹۲ دارای  شمالی  خراسان  که 
روستاهای استان ۵۰۰ روستا مشمول زکات هستند که امسال ۲8۵ 

روستا زکات پرداخت کرده اند.
مبلغ   ۳8۳ و  هزار  و  افتخاری  عامل   ۱8۴ هم اکنون  شد:  یــادآور  وی 

افتخاری زکات در استان با این نهاد همکاری می کنند.

 آشپزی   با سالمندان 

 خبر 

علوی

برخورد  صدای  جا  این  که  نیست  »روزی   
از  دیگر  نشنویم،  یکدیگر  با  را  خودرو  دو 
خسته  تصادف  گــاه  بی  و  گــاه  صــداهــای 
شده ایم و هر بار از خانه بیرون می آییم تا 
افتاده است و خودمان  اتفاقی  ببینیم چه 
هنگام عبور از این محدوده دچار استرس 
میانسالی  بانوی  را  ها  ایــن  شویم«؛  می 
می گوید که با حضور در تحریریه روزنامه 
»خراسان شمالی« از نبود چراغ راهنمایی 
چهارراه  محدوده  در  ایمنی  تابلوهای  و 

کتاب بجنورد گالیه می کند.
کند،  ذکـــر  را  نــامــش  ــه  ک آن  بـــدون  او   
اظهارمی کند: حدود ۲ سال از بازگشایی 
آن  به  منتهی  های  خیابان  و  خیابان  این 
به  مسئوالن  گذر  هنوز  گویا  اما  گذرد  می 

آن ها نیفتاده است. 
منطقه  ایــن  در  دهـــد:  مــی  ادامـــه  وی 
حال  به  و  بازگشایی  ها  خیابان  فقط 
خود رها می شود زیرا  با توجه به حجم 
خودروهای عبوری و تردد باال نیاز است 
نصب  چهارراه  این  در  راهنمایی  چراغ 

شود تا از میزان تصادفات کاسته شود.
این شهروند در حالی است  صحبت های 
از  منطقه  این  ساکنان  از  دیگر  برخی  که 
کنند.  می  نارضایتی  ابــراز  وضعیت  این 
ــت که  ــر اسـ ــگ ــدی دی ــرون ــه »رجـــبـــی« ش

تصادف  منطقه  ایــن  در  کند:  اظهارمی 
های بدی رخ می دهد که در بیشتر مواقع 
دلیل اصلی آن رعایت نکردن حق تقدم از 

سوی رانندگان است. 
وی ادامه می دهد: بارها پیش آمده است 
این  به  که  زمانی  رانندگان  ام  دیــده  که 
کمی  ندارند  تمایلی  رسند،  می  تقاطع 
دارند،  که  ای  عجله  دلیل  به  و  کنند  صبر 
می  نادیده  را  دیگر  رانندگان  تقدم  حق 

گیرند و باعث بروز سانحه می شوند.
البته ساکنان این محدوده جمعه گذشته 
پژو  دستگاه  یک  بد  بسیار  تصادف  شاهد 
شاهدان  گفته  به  که  بودند  پراید  با  پارس 

هر دو خودرو به شدت آسیب دیدند. 
یکی دیگر از شهروندان هم بیان می کند: 
این  از  خواست  می  که  بودم  آژانس  سوار 
تقاطع عبور کند و در امتداد بولوار شهید 

صیاد شیرازی به سمت راست بپیچد. 
راننده خودرو را تا نیمه بولوار هدایت کرد 
حرکت  حال  در  جرثقیلی  طرف  آن  از  اما 
ــود کــه بـــدون نــگــاه کـــردن بــه ۲ سمت  ب
خیابان پیچید و اگر اقدام به موقع راننده 
خیلی  حادثه  حتم  طور  به  نبود،  ــس  آژان
ولی  افــزایــد:  می  وی  داد.  می  رخ  بــدی 
بولوار  وسط  جــدول  به  خــودرو  متاسفانه 

برخورد کرد.
را  رانندگی  و  راهنمایی  چراغ  نصب  وی 
به  که  آن  از  باالتر  تقاطع  و  تقاطع  این  در 

که  چهارراهی  و  نامجو  سرتیپ  خیابان 
شود،  می  منتهی  کودک  مادر  و  پارک  به 

ضروری می داند.
به  را  خود  کودکان  که  ــرادی  اف از  برخی 
این  از  هم  اند  آورده  کودک  و  مادر  پارک 
مسئله ابراز نگرانی می کنند و می گویند: 
می  شیر  دل  منطقه  این  تقاطع  از  عبور 
افراد  که  هستیم  نگران  همیشه  و  خواهد 

بی محابا رانندگی کنند.
که  زمانی  کند:  اظهارمی  ها  آن  از  یکی   
این  از  و  استفاده  خودرویم  از  خواهم  می 
دارم  زیــادی  استرس  کنم  عبور  تقاطع 
چون وقتی خیابان خلوت است، رانندگان 
با سرعت زیادی عبور می کنند و حق تقدم 

را رعایت نمی کنند.
پلیس  ــس  ــی رئ ــان«  ــزیـ ــرویـ »پـ  ســرهــنــگ 
اشــاره  با  بجنورد  رانندگی  و  راهنمایی 
بیان  با  منطقه  این  های  تصادف  آمــار  به 
وحشتناک  های  تصادف  میزان  که  این 
بسیار  پیش  ــاه  م چند  در  مــحــدوده  ــن  ای
 ۶ امسال  ماه   8 در  افزاید:  می  بود،  زیاد 
مورد   8 و  خسارت  به  منجر  تصادف  فقره 
ثبت  به  تقاطع  ایــن  در  جرحی  تصادف 

رسید. 
اصالح  و  ترافیکی  اقدام   ۳ منطقه  این  در 
ــوری کــه گــل میخ های  انــجــام شــد بــه ط
پالستیکی در خیابان های منتهی به این 
و  ــودک  ک و  ــادر  م ــارک  پ تقاطع  و  تقاطع 

همچنین خط کشی عابر پیاده در ۲ ردیف 
این خیابان ها انجام و چراغ چشمک زن 
نصب شد تا رانندگان حق تقدم را رعایت 

کنند. 
همه  دهـــد:  ــی  م خــاطــر  اطــمــیــنــان  وی 
ترافیک که  و مهندسی  ترافیکی  اقدامات 
باید انجام می شد، در این محدوده انجام 
شده است و اگر اتفاقی رخ می دهد فقط و 

فقط خطای انسانی است. 
البته او در عین حال خبر خوشی هم برای 
ساکنان منطقه دارد و  وعده می دهد که 
نصب  نخست  اولویت  در  کتاب  چهارراه 
رایزنی  با  که  دارد  قــرار  راهنمایی  چــراغ 
چراغ  ایــن  شــده،  شــهــرداری  با  که  هایی 
می  نصب  آینده  مــاه  یک  تا  و  خــریــداری 

شود. 
تا  ایــم  ــرده  ک ــالم  اع کند:  می  تاکید  وی 
است  نشده  نصب  چراغ  چهارراه  این  در 
بنابراین  نشود،  نصب  تقاطعی  هیچ  در 

نخستین اولویت ماست.
رعایت  لـــزوم  و  ســـازی  فرهنگ  بــر  وی   
سوی  از  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
آخرین  در  وی  کند.  می  تاکید  رانندگان 
کند:  مــی  اعــالم  گـــزارش  تنظیم  لحظه 
برگزار  شنبه  یک  صبح  که  ای  جلسه  طی 
این  کشی  کابل  از  شهرداری  عوامل  شد 
برای نصب چراغ راهنمایی تا ۱۵  تقاطع 

روز آینده خبر دادند.

۱۴ تصادف طی ۸ ماه در یک تقاطع به ثبت رسید

 قبل از این چهارراه 
کمربند را محکم ببندید

مواد الزم

درمان آکنه
به تعادل رساندن اخالط بدن یکی از راه های درمان آکنه  علوی- 
است. یک پزشک طب سنتی با بیان این مطلب اظهارمی کند: در گام 
نخست برای درمان این عارضه باید اصالح تغذیه شروع و از مصرف 
هورمونی،  های  مرغ  گاو،  گوشت  کالباس،  سوسیس،  فود،  فست 
غذاهای کنسرو شده، تنقالت مصنوعی، سرخ کردنی ها، غذاهای 
تند و پر ادویه پرهیز شود. دکتر »سیمین جان نثار« ادامه می دهد: 
سالمت  برای  باشد  داشته  طبیعی  منشأ  که  سالم  غذاهای  مصرف 
عمومی بدن ضروری و بهتر است از آبگوشت، انواع آش با سبزی تازه، 
سوپ گندم و جو، میوه، سبزی و سیر تازه، نان سبوس دار، برنج پخته 
با سبزیجات و حبوبات، انجیر، کنجد، شیر، انگور و شربت سکنجبین 
استفاده شود. وی گام بعدی درمان آکنه را مصرف داروهای گیاهی 
برای دفع سموم تجمع یافته در بدن می داند و می گوید: البته می 
توان از درمان های کمکی و موضعی مانند ماسک آرد و برنج و شیر، 
عسل با جوانه گندم و بخور بابونه و بومادران هم بهره برد. به گفته 
وی، برای درمان آکنه های مقاوم حجامت در مرحله بعدی پیشنهاد 

می شود که خیلی موثر است.

 الو پزشک 
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گروه ورزش

جهانی  ــای  ه رقــابــت  دوره  سومین  ــگ  زن  
پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش 
البته  از امروز در بجنورد به صدا درمی آید؛ 
قهرمانان  استان؛  ورزشکاران  حضور  بدون 

مهد کشتی جهان.
ــود؛  ش ــی  م هــیــجــان  از  مملو  ســالــن  تــمــام 
جنس  از  میزبانی  ناپذیر،  وصــف  هیجانی 
از  که  گیرانی  کشتی  جهانی،  رقابت  یک 
استان  میزبانی  گود  پای  جهان  کشور   ۲۰
آمده اند اما خراسان شمالی دست خالی از 
حضور پهلوانان به دنبال راهی برای حضور 
برای  پیگیری  است.  دوستان  کشتی  بیشتر 
برگزاری دیدارهای چند جانبه نتیجه داد و 
در خالل این میزبانی نخستین دوره رقابت 
های بین قاره ای ورزش های زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی با حضور 5 کشور از 3 قاره با 
رقابتی بین 35 کشتی گیر رقم می خورد و 
5 کشتی گیر صاحب نام تیم اترک خراسان 
گود،  پای  ها  رقابت  این  با  همزمان  شمالی 
حریفان خود را ِلنگ می کنند و سالن طنین 

انداز هم نوایی نام استان می شود.
خراسان  پهلوانان  حضور  اگــرهــای  و  ــا  ام
شمالی در سومین دوره رقابت های جهانی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی تا 
ها  رقابت  این  میزبانی  شیرینی  از  حدودی 
استان  مسئوالن  که  هایی  ورزشی  کاست، 
این  پهلوانان استان در  نبود  و  نقد کردند  را 
 1۰۰ رقابت  بردند.  سوال  زیر  را  ها  رقابت 
جهان  کشور   ۲3 از  پهلوانی  گیر  کشتی 
بدون حضور کشتی گیران خراسان شمالی 
دوستان  ورزش  برای  چندانی  لعاب  و  رنگ 
ندارد. سالن های پر تماشاچی بدون کشتی 
بینانه  واقع  انتظار  شاید  استان  برتر  گیران 
برای  راهی  دنبال  به  مسئوالن  و  نباشد  ای 
گود  به  شمالی  خراسان  پهلوانان  حضور 
برگزاری  تایید  به  موفق  نهایت  در  که  بودند 
نخستین دوره مسابقات بین قاره ای شدند 
و با تایید فدراسیون جهانی و ملی دوره های 
بعدی این رقابت ها نیز با حضور برترین های 
این رشته ورزشی پیگیری می شود.میزبانی 

پهلوانان  حضور  بــدون  جهانی  رویــداد  یک 
استان حسرتی به دل آن ها می گذارد و به 
از این کشتی گیران، برگزاری  گفته بعضی 
این رقابت بین قاره ای نیز مرهمی بر زخم 

کشتی گیران نخواهد بود.
آشنای  ــام  ن گیر  کشتی  الــهــیــان«  »حمید 
در  ــاری  ب پر  کارنامه  که  شمالی  خــراســان 
در  و  دارد  پهلوانی  کشتی  ــای  ه رقــابــت 
کشتی  جهانی  های  رقابت  دوره  نخستین 
مدال  و  رسید  قهرمانی  عنوان  به  پهلوانی 
این که تیم  بیان  با  بر گردن آویخت،  را  طال 
عنوان  امسال  کشوری  مسابقات  در  استان 
قهرمانی  عنوان  پارسال  و  قهرمانی  نایب 
کشور را کسب کرد، افزود: پیشنهاد کشتی 
منتخب  تیم  با  بازی  استان  مستعد  گیران 
اما  بود  پهلوانی  ملی  تیم  با  رقابت  یا  جهان 
حضور  و  نشد  محقق  مهم  ایــن  متاسفانه 

کشتی گیران در هاله ای از ابهام است.
وی همچنین به عنوان قهرمانی کشور اشاره 
بنا  اگر  و  بود  کرده  کم  وزن  کیلو   7 که  کرد 
بر حضور نداشتن دراین رویداد جهانی بوده 
کشور  های  رقابت  در  حضور  بــرای  دلیلی 

نداشته است.
ــی گـــیـــری  ــ ــت ــ ــش ــ ک

را  اش  دلخوری 
دیگری  جور 

می  بیان 
کــــنــــد 
ــی  م و 

جهانی  ــداد  روی این  برگزاری  گوید: 
بدون حضور نمایندگان استان با یک رقابت 

چند جانبه غیر قابل توجیه است.
ترین  مطرح  جــزو  که  دیگر  گیری  کشتی 
در  حضور  از  اســت،  استان  گیران  کشتی 

این رقابت ها اظهار بی اطالعی می کند و 
صالح می بیند با سکوت خود گالیه اش 

را بیان کند.
حضور کشتی گیران استان 

ای  هاله  در  رویداد  این  در 
از ابهام است و ورزشکاران 

شان  نیامدن  و  آمدن  برای 
ورزش  دارند.مدیرکل  تردید 

 35 رقابت  از  شمالی  خراسان  جوانان  و 
نام  صاحب  و  مطرح  کشور   5 از  گیر  کشتی 
دوره  سومین  در  قاره   3 از  پهلوانی   کشتی 
رقابت های جهانی ورزش های زورخانه ای 

و کشتی پهلوانی خبر داد.
»کوروش بهادری« در گفت و گو با خبرنگار 
ــاره  ــت هـــای بــیــن ق ــاب ــار کـــرد: رق ــه ــا اظ م
تایید  بــا  کــه  ــت  اس ای  دوره  نخستین  ای 
حضور  بـــرای  ملی  و  جهانی  فــدراســیــون 

پهلوانان استان پیگیری می شود.
سرپرست فنی این رقابت ها نیز به پیگیری 
استان  گیران  کشتی  حضور  بر  مبنی  هایی 
اشاره کرد و افزود: پیش از این پیشنهادهای 
بسیاری به فدراسیون جهانی درباره حضور 
حق  از  استفاده  و  ایران  از  ب  و  الف  تیم  دو 
وزن  هر  در  نماینده  دو  حضور  یا  میزبانی 
جهانی  فدراسیون  تایید  مورد  که  شد  داده 
های  میزبان  برای  اقدام  این  نگرفت،  قرار 

دوره های بعدی انتظار ایجاد می کند 
فدراسیون  که  این  به  توجه  با  و 

مستقر  ــران  ــ ای در  جــهــانــی 
غیر  ــدام  ــ اقـ ایـــن  اســـت 

نقض  و  اســت  قانونی 
خوبی  وجهه  قانون 

ندارد.

به گفته وی، حمید الهیان، احمد جفاکش، 
عباس داوودی، داوود آریازاده و امیرحسین 
می  تشکیل  را  استان  تیم  اعضای  محمدی 

دهند.
قــاره  بین  رقــابــت  ایــن  کــه  ایــن  بیان  بــا  وی 
دبیرکل  جــعــفــرپــور،  دکــتــر  پیشنهاد  ای 
فدراسیون ملی است، تصریح کرد: امکانات 
بستر  مهیاست،  ها  رقابت  ایــن  بــرای  الزم 
می  استان  پهلوانان  است،  آماده  مسابقات 
فینال  و  بپردازند  رقابت  به  همزمان  توانند 
جهانی  رقابت  این  فینال  در  نیز  مسابقات 
مدال  و  حکم  نهایت  در  و  شود  می  پیگیری 
این رقابت بین قاره ای ارزش هم اندازه ای 

با این رقابت جهانی دارد.

آغاز رقابت های جهانی در بجنورد بدون حضور قهرمانان مهد کشتی جهان

کشتی با اعصاب قهرمانان استان
رویدادهای ورزشی   

ورزش برای شهروندان
مسئول تربیت بدنی بانوان شهرداری بجنورد مهم ترین هدف 
نشاط  ایجاد  را  شهرداری  توسط  ورزشی  های  برنامه  برگزاری 
قهرمان  که  این  بیان  با  ایزدنیا«  کرد.»راحله  اعالم  شهروندی 
در  فعالیت  ــزود:  اف نیست،  شهرداری  های  اولویت  از  پــروری 
ورزش های همگانی و ایجاد شور و نشاط مهم ترین راهبردهای 
شهرداری به شمار می آید.وی از زمان برگزاری مسابقه خانوم 
خانه  در  ساله   6 و   5 سنی  رده  در  دختران  ویــژه  کوچولوها 
را  مسابقه  این  برگزاری  زمان  داد.وی  خبر  بجنورد  بسکتبال 

ساعت 17 چهارم بهمن اعالم کرد.

دوره مربیگری بسکتبال 
دوره  برگزاری  از  شمالی  خراسان  بسکتبال  هیئت  رئیس 
مربیگری درجه 3 این رشته ورزشی به میزبانی شیروان خبر 
داد.»مهدی غفوریان« در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: 
شود. می  برگزار  آقایان  و  بانوان  ویژه  بهمن  اوایل  دوره  این 

وی تصریح کرد: بسکتبالیست هایی می توانند در این دوره 
یا   3 درجه  مربیگری  تئوری  مدرک  دارای  که  یابند  حضور 

دانشجوی ترم 5 تربیت بدنی باشند.

کرال شناگران در استخر خودی
از  شمالی  خــراســان  کــارگــری  ــای  ه ورزش  هیئت  رئــیــس 
در  کشور  کــارگــران  قهرمانی  شنای  هــای  رقابت  بــرگــزاری 
رویداد  این  برگزاری  زمان  سعیدی«  داد.»برات  خبر  بجنورد 
ملی را از 16 تا 18 بهمن اعالم کرد که شناگران ۲5 تا 5۰ 
تیم  تعداد  به  پردازند.وی  می  رقابت  به  سنی  رده  در6  ساله 
هایی که تاکنون برای حضور در این مسابقات اعالم آمادگی 
کرده اند، اشاره کرد و افزود: 15 تیم اعالم آمادگی کرده اند 
که تیم 7 نفره استان به مربیگری »علی محمدی« در اردوی 

یک ماهه خود را برای این رویداد ملی آماده می کند.

کوهنوردان در راه اردوی تیم ملی
دو  حضور  از  شمالی  خــراســان  کــوهــنــوردی  هیئت  رئیس 
تیم  انتخابی  و  پرورشی  آموزشی،  اردوی  در  استان  کوهنورد 
ملی کوهنوردی در رده سنی امیدها خبر داد.»صادق ایزدی« 
اظهار کرد: »نادر مهنانی« و »الیاس ولی پور« به سومین دوره 
تا 1۲  از 9  تیم ملی که  انتخابی  و  پرورشی  آموزشی،  اردوی 

بهمن به میزبانی اردبیل برگزار می شود، اعزام می شوند.

مسابقات  دوره  سومین  میزبان  شمالی  خراسان  محمدی- 
جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و اولین دوره 
المللی تیمی زورخانه ای و کشتی پهلوانی جام  مسابقات بین 
»صلح و دوستی« با حضور ۲۰ تیم خارجی از سه قاره جهان و 

یک تیم از کشورمان است. 
دکتر »بیگ زاده«، رئیس ستاد برگزاری این دوره از رقابت ها که 
در جمع خبرنگاران حاضر شده بود،  از اختصاص سهمیه هایی 
و  حمایتی  نهادهای  ــوزان،  آم دانــش  بــرای 

روستاها خبر داد. 
آن طور که وی اشاره کرد برنامه ریزی 
مسئوالن  حــضــور  بـــرای  هــم  هــایــی 
برخی  ســفــیــران  حــتــی  و  ــوری  ــش ک
گرفته  صــورت  اســتــان  در  کشورها 
مسابقات،  این  حاشیه  در  است  قــرار  و 
برنامه جنبی معرفی ظرفیت های سرمایه 
جلسه  همچنین  و  اجــرا  استان،  گــذاری 
راستای  در  اداری  ــورای  ش و  اقتصادی 

توسعه استان برگزار شود.
سفر دکتر »مونسان« وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و دکتر »مهرعلیزاده« 
رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه 
هنرمندان  حضور  و  استان  به  پهلوانی  کشتی  و  ای 
افتتاحیه و اختتامیه  استانی و ملی برای اجرا در مراسم 
این دوره از رقابت ها نیز از دیگر مواردی بود که وی به آن ها 

اشاره کرد. 
و  ای  زورخانه  های  ورزش  فدراسیون  الملل  بین  امور  مشاور 
پهلوانی هم از تشکیل فدراسیون جهانی این رشته در سال 84 
که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  و  داد  خبر  کشور   86 عضویت  با 

ورزش زورخانه ای، فرصتی برای انتقال فرهنگ ماست.
های  ورزش  جهانی  رقابت  دوره  دو  تاکنون  ــروم«،  »آی گفته  به 
زورخانه ای برگزار شده است و در این دوره از رقابت ها شاهد 

استقبال خوب کشورها و افزایش تیم ها بوده ایم.

خبر مرتبط 

گزارشی از نشست خبری مسابقات جهانی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی 

تواضع پهلوانان 20 کشور 
در سرزمین پهلوانان



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دوشنبه  ۳۰ دی ۱۳۹۸     ۲4 جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۲            ۶ سینما و تلویزیون

برگزاری نخستین هفته فیلم و عکس استان
»در  شده   تحسین  فیلم  نمایش  با  شمالی  خراسان  عکس  و  فیلم  هفته  نخستین  ضیغمی- 
جستجوی فریده« ساخته کوروش عطایی و آزاده موسوی و با حضور عطایی، کارگردان 
داخلی  شد. مدیر  برگزار  بجنورد  عمیق  سینما  در  فیلم  این  بجنوردی  موفق 
مجموعه فرهنگی و هنری عمیق و مدیر اکران و برگزاری نمایشگاه عکس هدف 
از برگزاری این هفته را فرصتی برای دیده شدن آثار هنری هنرمندان فعال در 
عرصه فیلم و عکس خراسان شمالی  و  دورهمی برای گپ و گفت، نقد، بررسی 
و تحلیل آثار هنری هنرمندان در سال گذشته اعالم کرد.»مهران رحمانی« اضافه 
شمالی  خراسان  جوان  سینمای  انجمن  همت  به  هنری  و  فرهنگی  برنامه  این  کرد: 
و به مدد حمایت ها و همکاری های معاونت هنری و امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و موسسه فرهنگی و هنری فرایند به مدت یک هفته در سینما عمیق برگزار و در آن 
فیلم های کوتاه، نیمه بلند و بلند داستانی، مستند و انیمیشن تولید شده توسط کارگردانان و 

هنرمندان برگزیده خراسان شمالی، اکران شد.

پدران
فعالیت  کوتاه  فیلم های  کارگردانی  حوزه  در  این  از  پیش  که  صلواتی«  »سالم 
داشت فیلم »پدران« را به عنوان نخستین ساخته سینمایی خود به تهیه کنندگی 
عباسی،  گالره  هاشمی،  هدایت  ثانی فر،  علیرضا  ساخت.  مسلخی«  »شهرام 

الیقی،  نوید  موالیی،  مهدخت  پرمر،  کیوان  ناصری،  مهشید 
شیدا  خانجانی،  مرتضی  یزدانی،  یوسف  ترقی،  سارینا 
مودب، سعید پورشعبانی و سعید باغبان در این فیلم ایفای 
آمده  ــدران«  »پ فیلم  داستان  خالصه  در  کرده اند.  نقش 
در  بیافریند؛  حادثه  می تواند  نسل   ۲ »رویارویی  است: 

پدران حادثه ای ۲ نسل را رو در روی یکدیگر قرار 
متعلق  سینمایی  فیلم  این  اولیه  ایده  می دهد.« 

نامه نویسان  فیلم  از  گــوهــری  محمدرضا  بــه 
سینمای ایران و داستان آن در فضایی شهری 

روایت شده است.

محمدرضا فروتن
هاست  خانه  مهمان  »مانکن«  سریال  با  که  سینما  ستاره   ایــن 
دی   7 فروتن«  »محمدرضا  دارد.  بالینی  شناسی  روان  لیسانس 
سریال  هــای  قسمت  از  یکی  در  او  بــازی  شــد.  ساله   51 امسال 
او  به  تلویزیون،  از  از پخش  تأثیرگذار بود که بعد  به قدری  »سرنخ« 

پیشنهاد داده شد در فیلم »مرسدس« مسعود کیمیایی 
بازی کند. فروتن به جز این فیلم با بازی در فیلم 
های اعتراض، قرمز، دو زن، متولد ماه مهر، زیر 
پوست شهر و شب یلدا به یک بازیگر مطرح در 

او در فیلم  تبدیل شد.  ایران  سینمای 
خیابان،  در  محاکمه  کنعان،  های 

پستچی سه بار در نمی زند و 
آفرینی  نقش  نیز  دعوت 

کرد.

در این شماره، اخبار و نقل قول های مهم سینما و تلویزیون در هفته 
گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.

*برنامه »اعجوبه ها« با اجرای مهران غفوریان پس از دو هفته غیبت 
به آنتن شبکه 3 برمی گردد.

*»کیت بالنشت« بازیگر برنده اسکار، رئیس داوران جشنواره ونیز 
شد.

فیلم  جشنواره  هشتمین  و  سی  دبیر  داروغه زاده«  *»ابراهیم 
برگزار  جشنواره  ایــن  افتتاحیه  جشن  امسال  گفت:  فجر 
راستای  در  ایــرانــی  سینماگران  آن،  جــای  به  و  نمی شود 
به سیل زدگان  مسئولیت اجتماعی خود، در کمک رسانی 

سیستان و بلوچستان مشارکت خواهند کرد.
ستارگان«  »جنگ  مجموعه  از  جدید  *فیلم 
فروشش را در بازار جهانی به مرز یک میلیارد 
دالر رساند و وارد باشگاه میلیاردی ها شد.

 کافه سینما    چهره ماه   همگام با سیمرغ سی و هشتم  میز مصاحبه  

به واسطه چه شناختی بازی در نقش »وارش« را 
پذیرفتید؟

من »احمد کاوری« را به واسطه فیلم خوبش، »نفوذی« می 
می  و  است  خوبی  خیلی  بازیگر  و  کارگردان  او  شناختم. 
دانستم در استان گیالن مشغول فیلم برداری است. دستیار 
شدم.  کار  به  دعوت  و  گرفت  تماس  من  با  ــی«  »داراب آقای 
برای نقش »وارش«  »ناهید« مرا  از دیدن فیلم  بعد  دارابی 

انتخاب و کاوری هم اعتماد کرد و بازیگر این نقش شدم.
چقدر نزدیک بودن چهره تان به »الهام 

طهموری« - بازیگر نقش جوانی وارش - در 
انتخاب تان تاثیر داشت؟

و بچه  انتخاب می شود  بر اساس چهره  بازیگری   گاهی 
طراحی  اگر  مطمئنًا  کشیدند.  زحمت  خیلی  گریم  های 
»داریوش صالحیان« و قلم »نازنین غنی« نبود این اتفاق 
و  آیینه گریم می نشستم  افتاد. هر وقت جلوی  نمی 
چشمانم  در  اشک  شد  می  کشیده  که  قلمی  هر 
جمع می شد و احساس می کردم وارد خانه و 

دنیای وارش می شوم.
این که در مقطع میان سالی به جای 

بازیگری دیگر بازی کردید و 
همان شیوه گویش و بیان و 

حتی راه رفتن را داشتید، 
چه سختی هایی داشت؟

نقشی  ــدت  ش بــه  وارش   
وارشــی  ــود؛  بـ پیچیده 

که به مرور زمان پیر می شود و من باید  آن را در بیان، راه 
این شخصیت لحاظ می کردم.  و همه ویژگی های  رفتن 
البته این نقش با وجود سختی هایش برایم به شدت شیرین 
بود. وارش نقشی سخت بود و وقتی نقشی سخت را به تو 
و  ایدئولوژی  افکار،  و  نویسنده   نگاه  با  دهند  می  پیشنهاد 
می  تزریق  تو  به  که  هستی  مواجه  کارگردان  بینی  جهان 
شود. خودت هم نگاه و آرشیو ذهنی در خصوص متن داری 
که این نقش سخت است ولی آن نقش سخت را یک بازیگر 
تا یک جایی بازی کرده و  قرار است بقیه آن را تو بازی کنی 
و این کار را سخت تر و پیچیده تر می کند چون تو هم باید 
جهان متن را بفهمی، هم نگاه کارگردانت را متوجه شوی و 
هم چیزهایی را که آن بازیگر به اشتراک گذاشته کشف و با 

نگاه، جهان و آرشیو ذهنی خودت آن را ادغام کنی.
اغلب بازیگران از بازی در نقش سخت لذت می 
برند چون وارد دنیای درونی یک شخصیت می 

شوند؛ نظر شما چیست؟
شدت  به  وارش  نقش  در  بــازی  و  است  گونه  این  مطمئنًا 
برایم جذاب و تجربه شیرینی بود. هنوز هم وارش در درونم 
زندگی می کند. گاهی اوقات که بعضی از دیالوگ هایش را 

می خواهم زمزمه کنم چشمانم پر از اشک می شود.
همکاری با احمد کاوری چگونه تجربه ای 

برای تان بود؟
احمد کاوری به عنوان کارگردان چون خودش هم بازیگر 
لوکیشن  به  شــده  حساب  دکوپاژهای  با  روز  هر  اســت 
بسیار  و  شنود  می  را  بازیگر  حرف  شدت  به  او  آمد.  می 

هوشمند است و شما می توانید قریحه کارگردانی را در 
داشته  اساس  بر  کاوری  ببینید.  او  بازیگر  هدایت  نحوه 
می  که  را  چه  آن  و  چیند  می  را  ها  آن  بازیگرانش  های 

خواهد به خورد بازیگرانش می دهد.
فکر می کنید چرا »وارش« دیده شد؟

چون هر اثری تاثیر خودش را بر مخاطب می گذارد. من هر 
اثر تولید شده ای را یک شخصیت می بینم که اثر انگشت 
را  خودش  انگشت  اثر  هم  وارش  سریال  دارد؛  را  خودش 
داشت و پشت اش همدلی، همراهی، همکاری و همیاری 
بود که در پشت صحنه وارش اتفاق افتاد. خوشحالم که اثر 
انگشت سریال »وارش« این قدر زیبا و خوب به دل نشسته 

است.
فالش بکی به گذشته بزنیم؛ فکر کنم ورودتان به 

این حرفه همراه با تئاتر بود؟
گیالن  استان  در  را  تئاتر  در  بازی  من  است.  طور  همین 
پیاده  را  طوالنی  مسافت  خالی،  دست  با  و  کردم  شروع 
از خانه تا محل تمرین طی و کار و تالش می کردم که به 
در  عروسک«  »خون  تئاترم  کار  آخرین  در  برسم.  جا  این 
خیابانی  تئاتر  بین المللی  جشنواره  دوره  چهاردهمین 
مریوان، جایزه بهترین بازیگر نقش اول را دریافت کردم.

به  کــه  اســت  جمعی  تــالش  یــک  وارش  هستم  مطمئن 
نتیجه رسید و هیچ کدام از ما حق نداریم وارش را به نام 
خودمان ثبت کنیم. از بچه های گریم و صحنه  گرفته تا 
دستیاران و کارگردان و بقیه در شرایط بسیار سختی کار 

کردیم.

آرزوی تان در این حرفه چیست؟
من هم آرزوهایی دارم که برای خودم می چینم. همیشه 
برای 10 سال آینده برنامه ریزی می کنم. امیدی دارم که 
برایش تالش می کنم. امیدم این است که اگر خدا به من 
عمری بدهد و به 60 سالگی برسم- مکث و گریه می کند 
و  با بغض حرف می زند- وقتی موهای سفیدم را در آیینه 
می بینم و به پشت سرم نگاه می کنم از مسیری که آمده ام 
پشیمان نباشم و حال دلم خوب باشد و مفید زندگی و از 

لحظه هایم استفاده کنم، این تنها امید من است.
 از این مسیر سختی که با دست خالی شروع 

کردید با لذت حرف می زنید؛ برای جوانان 
امروز بگویید که چگونه این مسیر سخت را طی 

کردید؟
هدف  به  راه  ترین  کوتاه  از  خواهند  می  جوانان  برخی   
شان برسند در صورتی که برای رسیدن به هدف پختگی 
الزم است و این امر تنها در مسیر درست محقق می شود؛ 
مسیری که ذره ذره این اتفاق در شخصیت، وجود و روح 
تو شکل می گیرد و اگر ناگهان به جایی برسی و در پی 
خامی و کم تجربگی باشد آن را از دست می دهی. می 
خواهم به جوانان عالقه مند به بازیگری بگویم که تالش 
هر روزه  داشته باشند و صبوری کنند و مطمئن باشند که 
به نتیجه می رسند؛ شاید طول بکشد اما شک نکنند که 

به نتیجه می رسند.
با چه اثری دیده شدید؟

فیلم »ناهید« خیلی دیده شد و به جشنواره کن راه پیدا کرد 
و جزو بازیگران نقش اصلی بودم. همیشه دنیای بازیگری 
این گونه است که یک جا اتفاقی برای تو می افتد و دیده و 

معروف می شوی. »وارش« را هم دوست دارم.
اوقات فراغت خود را چگونه سپری می کنید؟

عاشق موسیقی به خصوص سنتور هستم. رمان خواندن 
را خیلی دوست دارم و شعر را هم همین طور و اگر خدا 
تاکید  کنم.  می  منتشر  را  شعرم  دفتر  اولین  بخواهد 
داشتم که ترجمه انگلیسی شود و هم اکنون نام »مضراب 

های شکسته ام را می برد« را برای کتابم در ذهنم دارم.

گفت و گو با »نسرین بابایی« 

»وارش« نقشی پیچیده بود

مریم ضیغمی- آن قدر انرژی مثبت دارد و با اخالق و خوش صحبت است 
او تماس گرفته ام؛  با  که یادم می رود برای بازی خوبش در نقش »وارش« 

زنی که دو پسر خود را به سختی بزرگ کرد. »نسرین بابایی« اهل خطه 
»صومعه سرا« در استان سرسبز گیالن و دانش آموخته رشته نقاشی 

است. او بازیگری را با بازی در تئاتر در استان خودش آغاز کرد و 
همچنان ادامه داد. از او پیش از وارش آثاری همچون خانه ای 

روی تپه، ناهید، گذر از رنج ها، محکومین، فراری و لیالج 
را دیده ایم. او که سال ها با بخش نمایش رادیو گیالن به 

عنوان مجری و بازیگر همکاری داشته است اکنون به 
عنوان مجری با برنامه »فرهنگ گیالن« همکاری 

نقش  در  »بابایی«  خوب  و  باورپذیر  بازی  دارد. 
»وارش« بهانه گفت و گوی ما با او شد که در 

ادامه می خوانید.



آگهی مناقصه
شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد عملیات خاکی را از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ 1398/10/30 از دفتر پروژه واقع در شهرستان 
شیروان به آدرس خراسان شمالی، شیروان، کیلومتر 15 جاده شیروان – فاروج، روستای خرم آباد و یا از 

 طریق سایت شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به نشانی
 http://www.goldashtco.com دریافت نمایند.

مهلت پایان دریافت اسناد 1398/11/06 می باشد و پیمانکاران می بایست پیشنهادات خود را 
حداکثر تا تاریخ 1398/11/12 به صورت دربسته و الک و مهر تحویل نمایند.

بارگیری و حمل خاکهای قرضه و خاکریزی و متراکم کردن خاک تا 95 درصد: حدود 
20.000 مترمکعب

خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی، بارگیری و حمل )حمل تا فاصله 1 کیلومتر(: حدود 
40.000 مترمکعب

شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر:
03195014610-12     09177413306

جواد حشمتی

در  بیمارستانی  ــای  ه زبــالــه   ــن  دف مــوضــوع   
شیروان چند صباحی است که موجب نگرانی 

شهروندان شده  است.
ــی افــــراد و کــارشــنــاســان  ــرخ طــبــق گــفــتــه ب
های  زباله   دفــن  ویــژه  به  و  حمل  جــمــع آوری، 
این  بهداشتی  مراکز  و  ها  بیمارستان  عفونی 
این  شود،  می  انجام  غیراصولی  شکل  به  شهر 
متفاوتی  نظرات  مسئوالن  که  است  حالی  در 

دارند.
کند:  می  اظهار  شیروانی  شهروندان  از  یکی 
زباله  آوری  جمع  نحوه  بحث  از  جدا  متاسفانه 
نحوه  شهر،  این  درمانی  مراکز  عفونی  های 

دفن آن ها شهروندان را نگران کرده است.
تمام  قبل  ها  مدت  دهد:  می  ادامه  »رضایی« 
اطراف  و  شیروان   نزدیکی  در  شهر  های  زباله 
از  پــس  شیرکوه دپــو و ســوزانــده مــی شــد کــه 
گالیه های زیاد به اطراف یکی دیگر از شهرها 
منتقل شد و با شنیدن اوضاع دفن زباله ها در 
آن جا، نگران سالمت خودمان و محیط زیست 

هستیم.
شیروانی  شهروندان  از  دیگر  یکی  »موسوی« 
و  درمــانــی  هــای  زباله  ناصحیح  ــوی  دپ از  نیز 
پسماندهای  رهاسازی  و  شیروان  در  عفونی 
می  گالیه  طبیعت  در  بیمارستانی  و  عفونی 
پسماندهای  ــازی  ــاس ره ــد:  ــزای اف مــی  و  کند 
بیمارستانی در محیط زیست عالوه بر آلودگی 
آب و خاک سالمت مردم را به خطر می اندازد 
فراهم  را  عفونی  های  بیماری  شیوع  زمینه  و 

می کند.
یکی از فعاالن محیط زیست شیروان نیز می 
گوید: شاید به نظر برسد بهترین روش برای 

از بین بردن زباله  ها که سالمت ما را تهدید 
زباله  بحث  امــا  هاست  آن  دفــن  می کند، 
با  ها  آن  دفن  و  است  متفاوت  عفونی  های 
استفاده از روش های سنتی نه  تنها مطلوب 
نیست بلکه در بسیاری از موارد خطرزاست 
که  عقیده اند  این  بر  کارشناسان  بیشتر  و 
بهترین راه برای از بین بردن این نوع زباله  
بسیار  حرارت  درجه  در  ها  آن  سوزاندن  ها 

باالست.
اشاره  با  شیروان  شهردار  خصوص،  همین  در 
به این که اکنون روش از بین بردن زباله  های 
بی  کشور  مناطق  اکثر  و  شهر  این  در  عفونی 
خطر سازی و بعد دفن آن هاست، اظهار کرد: 
و  آوری  جمع  درباره  شهری  مدیریت  مجموعه 
دفن زباله های شهری حساسیت بسیار باالیی 
انجام  حال  در  کامل  نظارت  با  این کار  و  دارد 
دفن   و  آوری  جمع  »شاهرخی«   گفته  است.به 
بهداشتی  و  درمانی  مراکز  عفونی  های  زباله 
با  امــر  ایــن  در  امــا  نیست  شــهــرداری  عهده  بر 
وی  کند.  می  همکاری  مربوط  پیمانکاران 
تاکید کرد: در این راستا به پیمانکاران مربوط 
انجام  بیشتری  نظارت  و  داده  الزم  تذکرات 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  شود. رئیس  می 
معضالت  از  یکی  که  این  بیان  با  نیز  شیروان 
دفن  و  حمل  شهرستان،  این  محیطی  زیست 
غیر اصولی پسماندهای پزشکی است، اظهار 
سازمانی  وظایف  بر  بنا  اداره  ایــن  کند:  می 
و در جلسات استانی و شهرستانی  بارها  خود 
موضوع را گوشزد و حتی چندین اخطاریه هم 

صادر کرده است.
بهداشتی  مــراکــز  تمام  »فــخــرانــی«  گفته  بــه 
پس  موظفند  ها  مطب  و  خصوصی  دولــتــی، 
برای  پسماندها  جــداســازی  و   آوری  جمع  از 

مدیریت  قانون   طبق  و  اقــدام  سازی  خطر  بی 
پسماند، پسماندهای عفونی و بهداشتی را به 

زباله گاه حمل کنند.
که  متعددی  جلسات  در  کند:  می  تاکید  وی 
را  محلی  شد  موظف  شهرداری  شد  برگزار 
برای دفن اصولی این گونه پسماندها درنظر 
بگیرد و با وجود این که در زباله گاه شیروان 
نظر  در  پسماندها  ــن   ای ــن  دف بــرای  محلی 
شاهد  هم  هنوز  متاسفانه  است  شده  گرفته 
نقاط  در  بیمارستانی  پسماندهای  رهاسازی 
هستیم  ها  آن  سوزاندن  و  گاه  زباله  مختلف 
هوا،  و  خاک  آلودگی  بر  عــالوه  عمل  این  که 
عمومی  سالمت  و  بهداشت  تهدید  نوعی 
و  بهداشت  مرکز  دارد  جا  که  اســت  جامعه 
نظارت  شهرستان  پزشکی  نظام  ســازمــان 
جداسازی  آوری،  جمع  فرایند  بر  بیشتری 
به  پزشکی  پسماندهای  اصــولــی  حمل  و 
که  خصوصی  های  مطب  های  زباله  خصوص 

شود،  می  محسوب  ویــژه  پسماندهای  جــزو 
شبکه  عمومی  روابط  باشند. مسئول  داشته 
ما  خبرنگار  به  نیز  شیروان  درمان  و  بهداشت 
درمانی   و  عفونی  های  زباله  کند:  می  اعالم 
پس از جمع آوری در دستگاه های مخصوص 
در بیمارستان های شهرستان بی خطرسازی  

و بعد به محل دفن زباله ها منتقل می شوند.
آن طور که در تحقیقات کشوری اعالم شده به 
حدود  درمانی  تخت  هر  ازای  به  میانگین  طور 
7 کیلو زباله در روز تولید می شود و با توجه به 
این که هم اینک به غیر از درمانگاه ها و مطب 
بیمارستانی  تخت  حــدود300  شخصی  های 
در  گفت  تــوان  مــی  دارد  وجــود  شــیــروان  در 
کیلو   100 و  هــزار   2 ممکن  حالت  کمترین 
زباله در روز تولید می شود که قسمت عمده ای 
عفونی  زباله های  گرفتن  نادیده  علت  به  آن  از 
خطرناک  زباله های  به  نشدن،  جداسازی  و 

تبدیل می شود.

نگرانی ها از دفن غیر اصولی زباله های عفونی در شیروان 

جمع آوری 
و دفن  زباله 
های عفونی 

مراکز درمانی 
و بهداشتی 

بر عهده 
شهرداری 
نیست اما 

در این امر با 
پیمانکاران 

مربوط 
همکاری 

می کند

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

یک مسئول خبر داد:

آسفالت ۶ کیلومتر از جاده های راز و جرگالن از هفته آینده
از  کیلومتر   6 روکش آسفالت  آغاز  از  جرگالن  و  راز  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس  نجاهی- 
نقاط بحرانی جاده اصلی راز و جرگالن از هفته آینده خبر داد و افزود: از دوراهی گرکز تا ابتدای جاده سد و 
از تخته باغلق تا روستای باغلق به طول 6 کیلومتر روکش آسفالت می شود.به گفته »ضیغمی« محورهای یاد 
شده وضعیت بسیار بدی دارند و اهالی برای تردد با مشکل مواجه اند و چون این محورها قابلیت لکه گیری 

ندارند، مجددًا آسفالت می شوند.

واگذاری زمین به خانواده های دو معلولی در گرمه

محمودیان- رئیس اداره بهزیستی گرمه از واگذاری هزار و 500 مترمربع زمین به خانواده های دو معلولی 
در این شهرستان خبر داد. به گفته »نیازی« 10 قطعه زمین به مساحت 1500 متر مربع به صورت رایگان 
در اختیار خانواده های معلوالن قرار داده شد.وی با بیان این که این زمین ها در مسکن مهر گرمه قرار گرفته 

است، افزود: این زمین ها از محل تفاهم نامه بین بهزیستی و مسکن و شهرسازی تهیه شده است.

برنامه مسدود کردن چاه های غیرمجاز

میم پرور- چاه های غیر مجاز شهرستان فاروج با همکاری و مشارکت روستاییان مسدود می شود. این خبر 
را معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار فاروج در چهارمین جلسه حفاظت از منابع آبی این شهرستان 
آب  از  شهری  سبز  فضای  آب  جداسازی  برای  شهرستان  این  های  شهرداری  شده  مقرر  افزود:  و  کرد  اعالم 
شرب بودجه ای را اختصاص دهند و تا پایان سال 99 از هیچ منبع آب شربی برای آبیاری فضای سبز استفاده 
نشود.»رضا قاسم زاده« با اشاره به محدودیت بارندگی طی امسال اظهار کرد: با توجه به کمبود 38 درصدی 
میزان بارندگی ها مقرر شد با هماهنگی دستگاه های خدمات رسان مانند شرکت های برق و آب منطقه ای 
اقداماتی انجام تا منابع آبی این شهرستان بهتر مدیریت شود و سطح زیر کشت نیز متناسب با منابع آبی این 

شهرستان باشد.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

نجفیان- اسفراین

طی مراسمی از کتاب »شهر من اسفراین« مجموعه عکس های جواد حسن پور )هاجا( در مجتمع فرهنگی  ا
و هنری نسیم این شهرستان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و شهردار اسفراین، مدیر 

حوزه هنری استان و اصحاب فرهنگ و هنر رونمایی شد.

۷ شهرستان ها          دوشنبه  ۳۰ دی ۱۳۹۸     ۲4 جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۲

  اخبار 

  گزارش خبری 

میم پرور- افزایش سگ های ولگرد یا بی صاحب و پرسه 
روزها  این  که  است  معضلی  فــاروج،  شهر  در  ها  آن  زدن 
موجب هراس، نگرانی و بروز مشکالتی برای شهروندان 

شده است. 
و  سو  یک  از  حیوانات  این  جــوالن  بهداشتی  مشکالت 
حرکت گروهی برای یافتن غذا از طرف دیگر نه تنها چهره 
نازیبایی به شهر داده، بلکه موجب ایجاد ترس و وحشت 
در بین شهروندان شده است. یکی از شهروندان در این 
کوتاه  وجود  با  مدرسه  به  فرزندم  رفتن  برای  گفت:  باره 

بودن مسیر، متأسفانه به دلیل وجود سگ های ولگرد در 
تا  را  فرزندم  روز  هر  مجبورم  مان،  سکونت  محل  خیابان 
مدرسه همراهی کنم. »نیک پور« ادامه  داد: جدا از ایجاد 
ترس و وحشت، احتمال داده می شود حیوانات رها شده 
در خیابان، مبتال به بیماری باشند و همین موضوع باعث 

گالیه و اظهار نارضایتی مردم شده است.
سگ  گفت:  زمینه  این  نیز در  شهروندان  از  دیگر  یکی 
 های ولگرد آن  چنان راحت در طول روز در شهر جوالن 
کنار  از  کنند  نمی  جرئت  افراد  از  بسیاری  که  دهند  می 

آن ها عبور کنند و  این حیوانات از بوق خودروها هم نمی 
ترسند و به راحتی از خیابان عبور می کنند.

ــدارم  ن نقلیه  وسیله  کــه  مــن  بـــرای  افـــزود:  »بــوتــرابــی« 
چرا  است  ترسناک  خانه  از  وقت  دیر  شدن  خارج  واقعًا 
به ویژه آن ها  که احتمال حمله این سگ ها وجود دارد، 
تا شب در داخل زباله  ها و نخاله  ها می چرخند  از صبح 
و می توانند ناقل بیماری باشند. در این خصوص، رئیس 
زیادی  اقدامات  تاکنون  گوید:  می  فــاروج  شهر  شــورای 
جلسات  تشکیل  با  هستیم  تــالش  در  و  گرفته  صــورت 
های  سگ  ورود  از  مناسب  راهکارهای  ارائــه  و  مختلف 
ولگرد به شهر جلوگیری شود. به گفته دکتر »قدرت ا... 
نامدار پور« بیشتر سگ هایی که در شهرستان یافت می 

غذا  جوی  و  جست  در  متأسفانه  که  دارند  صاحب  شوند 
انتقال  باعث  موضوع  همین  و  دهند  می  جوالن  شهر  در 
از  خاطر  همین  به  شود  می  بیماری  بسا  چه  و  آلودگی 
شهروندان خواهشمندیم به این دسته از حیوانات اجازه 
و باعث ترس  ندهند که به خیابان ها و معابر ورود کنند 

مردم شوند. 
آمار اعالم شده در خصوص حیوان  ادامه داد: طبق  وی 
به  مربوط  آن  ــد  درص  85 شهرستان  ایــن  در  گزیدگی 
حیوانات اهلی و 15 درصد نیز از طریق سگ های ولگرد 

بوده است. 
وی اظهار کرد: در نظر داریم با تشکیل کمیته سگ های 

ولگرد راهکارهای الزم را در این خصوص ارائه دهیم.

 افزایش سگ های ولگرد در فاروج



کمیسیون کشاورزی مسئله آلودگی شیرهای 
پاستوریزه را بررسی کند

ایرنا: »الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: کمیسیون 

کشاورزی هر چه سریع  تر موضوع آلودگی شیرهای پاستوریزه را 
بررسی کند و گزارش را به صحن علنی ارائه دهد.

انتقاد وزیر خارجه آلمان از سیاست های آمریکا در 
قبال ایران

در  آمریکا  سیاست  از  انتقاد  با  آلمان  خارجه  امــور  وزیــر  ایسنا: 

از طریق  بهبود شرایط  اروپا خواهان  تروئیکای  ایران گفت:  قبال 
از شبکه دویچه وله، »هایکو ماس«  به نقل  ایران است.  با  مذاکره 
»بیلد  روزنامه  با  گفت  وگو  در  گذشته  روز  آلمان  امورخارجه  وزیر 
آم زونتاگ« به انتقاد از سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران پرداخت.

بیانیه نمایندگان مجلس برای کاهش روابط با 3 کشور 
اروپایی برجامی

بیانیه ای  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  جمعی  تسنیم: 

خواستار کاهش روابط با 3 کشور انگلیس، فرانسه و آلمان شده اند.

از گوشه و کنار 

توزیع ۵۰ تن گوشت قرمز در مناطق سیل زده
جهاد  وزارت  دامی  تولیدات  امور  معاون  عباسی«  »حسن  ایسنا: 

از توزیع ۵۰ تن گوشت قرمز منجمد برای تهیه غذای  کشاورزی 
سیل زدگان خبر داد.

طال ارزان شد

تسنیم: قیمت طالی ۱۸عیار در بازار تهران دیروز به ۴۹۲ هزار و ۴۰۰ 

تومان، قیمت طالی ۲۴عیار به ۶۵۶ هزار و ۶۰۰ تومان و هر مثقال 
طال به ۲ میلیون و ۱3۴ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام  بهار 

آزادی در بازار تهران دیروز ۴ میلیون و ۸3۰ هزار تومان معامله شد.

دالر ۵۰ تومان ارزان شد

 مهر: قیمت هر دالر آمریکا)اسکناس(، روز گذشته 

)۲۹ دی ۹۸( با ۵۰ تومان کاهش نسبت به روز قبل 
از آن، به ۱3,۰۰۰ تومان برای فروش و ۱۲,۹۵۰ 
تومان برای خرید رسید. هر یورو)اسکناس( نیز برای 

خرید ۱۴,۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۴,۵۰۰ تومان است.

استاندارد عسل باید اجباری شود

مدیرعامل  باستانی«  »حسین  مهر:  خــبــرگــزاری   

اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان این که سازمان 
استاندارد  ۶مــاه  طی  شده  مکلف  استاندارد  ملی 
اجباری را برای عسل لحاظ کند، افزود: هم اکنون 
عمده عسل های توزیعی در بازار کم کیفیت هستند.وی با اشاره به 
عرضه عسل  های کم کیفیت و بی کیفیت در بازار اظهارکرد: در سال 
های گذشته تغییری در قوانین تولید و عرضه عسل ایجاد نشده است 

و همچنان استاندارد تشویقی به جای اجباری لحاظ می شود.

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

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

در  گــفــت:  اســالمــی  ــورای  شـ مجلس  رئــیــس 
از  استفاده  در  اروپا  غیرعادالنه  رفتار  صورت 
جدی  تصمیم  ایران  برجام،  در  ماشه  مکانیزم 
ــرژی  ان بین المللی  آژانـــس  بــا  همکاری  در 
صدا  خبرگزاری  گــزارش  به  می گیرد.  اتمی 
علنی  نشست  ابتدای  در  الریجانی  سیما،  و 
نطق  در  اسالمی  شورای  مجلس  دیروز  صبح 
اروپایی  کشور   3 اقدامات  به  دستور  از  پیش 
برای  آن هــا  تــالش  و  هسته ای  توافق  ــاره  درب
راه انداختن سازوکار ماده 3۶ توافق اشاره و 
از وزیران  تاسفبار است که یکی  تصریح کرد: 
کشور های اروپایی به صراحت گفته آمریکا ما 
را تهدید کرده که اگر از مکانیزم ماشه استفاده 
درصد   ۲۵ را  اتومبیل  واردات  تعرفه  نکنیم، 
نشان  اظــهــارات  ایــن  پس  می دهد.  افزایش 
می دهد که مشکل از رفتار ایران نیست و بار ها 
سرزنش  را  برجام  از  آمریکا  خــروج  که خودتان  آمریکاست  تهدید  در  مشکل  ایــد،  کــرده 

رفتار  به  را  اروپا  اقتصاد  قدرتمند  کشور  یک 
است.  کرده  وادار  غیرعادالنه  و  آمیز  حقارت 
ایران  افــزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
رفتار  از  سال  یک  از  بیش  نیست،  تهدید  اهل 
می گذرد  هسته ای  مسئله  در  آمریکا  خصمانه 
و اروپا در این باره صرفًا بیانیه سیاسی داده و 

مدت ها جمهوری اسالمی مدارا کرده است.
می کنیم  اعالم  صراحت  با  گفت:  الریجانی   
در  غیرعادالنه  رفتار  دلیلی  هر  به  اروپــا  اگر 
هسته ای  نامه  توافق   3۷ ــاده  م از  استفاده 
داشته باشد، آن گاه جمهوری اسالمی تصمیم 
جدی در همکاری با آژانس بین المللی انرژی 
مجلس  در  آن  طرح  و  گرفت  خواهد  هسته ای 

آماده است. 
ولی  بــود  نخواهیم  امــر  ایــن  کننده  شــروع  ما 
از  اقدام خواهیم کرد،  اقدام شما  با  متاسفانه 

این رو بهتر است عادالنه رفتار کنید.

الریجانی اعالم کرد:

 تصمیم جدی ایران 
در صورت رفتار غیرعادالنه اروپا

ادعا در مورد چهره های پوششی

چشم  به  کاندیداها  نام  بین  در  شده  مطرح  کمتر  یا  ناشناس  چهره های  برخی  حضور  بحث  روزهــا  این 
می خورد. با وجود این که چندین روز از اعالم صالحیت ها می گذرد اما هنوز نام برخی افراد ناشناس مانده 

است. 
البته قوانین فعالیت نامزدهای انتخاباتی مشخص است از جمله ممنوعیت فعالیت در اماکن عمومی، چاپ 
بنر و کارت های معرفی با عنوان کاندیدای انتخابات اما گاهی دیده شده برخی افراد از این موضوع عبور و 

به چاپ و توزیع آن ها در برخی جلسه ها و مکان های عمومی اقدام کرده اند.
روز گذشته صحبت های رئیس کل دادگستری مبنی بر تعهد از ۶ نامزد انتخاباتی و یک مدیر متخلف اعالم و 

رسانه ای شد که در فضای مجازی گمانه زنی هایی را برای نام افراد و کاندیداها در پی داشت.
اما آن چه یکی از کانال ها مدعی شد، حضور برخی چهره های پوششی به جای افراد یا کاندیداهای اصلی 
است. در بخشی از این مطلب آمده است: در هر انتخابات افراد و گزینه های پوششی پا به عرصه می گذارند 

و اعالم موجودیت و صحبت  می کنند و در نهایت در نقطه حساس انصراف می دهند.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گوناگون 

مصرف گاز خانگی رکورد زد

 ایرنا: سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: مصرف گاز خانگی با توجه به بارش سراسری 

برف در کشور و برودت هوا به ۵۹۲ میلیون متر مکعب در روز رسید و رکورد جدیدی را ثبت 
کرد.»محمد عسکری« روز گذشته با بیان این که سرد شدن هوا موجب افزایش مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری شده است، ادامه داد:  با توجه به این شرایط مصرف بخش خانگی 
و تجاری به عدد بی سابقه ۵۹۲ میلیون متر مکعب رسیده است.وی افزود:  اگر روند فعلی 

مصرف ادامه پیدا کند، مصرف گاز بخش خانگی به باالی ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

تحویل پیکر1۵۰ شهید سقوط هواپیمای اوکراینی به خانواده  ها

به  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  شهید   ۱۵۰ پیکر  تحویل  از  قانونی  پزشکی  سازمان  فارس:   

خانواده  های شان خبر داد. 
بر اساس این خبر، از قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین تاکنون ۱۶۹ پیکر در مرکز 

تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران شناسایی شد.

وجود سم آفالتوکسین در شیر تولیدی کشور تکذیب شد

شیر  در  آفالتوکسین  سم  وجود  رد  با  ای  اطالعیه  طی  کشور  پزشکی  دام  سازمان  تسنیم:   

تر است.  اروپا سختگیر  اتحادیه  از  این زمینه  ایران در  تولیدی کشور اعالم کرد: استاندارد 
تولیدی  شیر  در  آفالتوکسین  سم  وجود  رد  با  ای  اطالعیه  طی  کشور  پزشکی  دام  سازمان 
کذب  سیما  سه  شبکه  برنامه  در  کارشناس  عنوان  به  شخصی  اظهارات  کرد:  اعالم  کشور 

محض، غیر علمی، غیر مستند و مصداق واقعی تشویش اذهان عمومی است.

مرغ شب عید گران نمی شود

این  قیمت  افزایش  امکان  رد  با  مرغ  گوشت  ای  زنجیره  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  صابری«  »علی  تسنیم: 

گران  سال  پایانی  ایام  در  و  است  فراوان  کشورمان  در  محصول  این  تولید  میزان  گفت:  عید  شب  در  محصول 
نخواهد شد.

مهلت ثبت  نام در سامانه حمایت و درخواست کمک معیشت یارانه، امروز

 فارس: مهلت درخواست کمک معیشت حمایتی و ثبت  نام در سامانه حمایت امروز )3۰دی( 

خواهد بود. همان گونه که از سوی سخنگوی ستاد کمک معیشت یارانه ای اعالم شده است، 
۶۶۶ هزار خانواری که قبال درخواست خود را ثبت کرده اند، می توانند برای کمک هزینه 
 /https://hemayat.mcls.gov.ir معیشتی امروز ) 3۰دی( به سایت حمایت به نشانی

مراجعه و ثبت نام کنند.

بانک مرکزی از این پس بر کنترل تورم تمرکز خواهد کرد

 ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک از این پس، بر کنترل تورم تمرکز خواهد کرد. استفاده از ابزارهای عملیات بازار 

انتشار  با  همتی«  بود.»عبدالناصر  خواهد  مرکزی  بانک  برنامه های  سرلوحه  تورم،  کنترل  و  پولی  سیاست گذاری  تغییر  و  باز 
یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به برنامه  های تقویت اقتصاد افزود: تالش  های بی  وقفه بانک مرکزی به همراه 

سایر بخش  های کشور، نظام ارزی کشور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سامان رسانده است.

نحوه صدور کارت جدید سوخت خودروهای پالک معلوالن و جانبازان

 ایرنا: شرکت ملی پخش فراورده  های نفتی ایران با انتشار اطالعیه  ای نحوه دریافت و صدور کارت جدید سوخت خودروهای 

پالک معلوالن و جانبازان را اعالم کرد.بر اساس این اطالعیه، کارت هوشمند سوخت پیشین غیرقابل استفاده شده است. در 
پیرو اطالعیه شماره ۱۱، به  و  ایران در اطالعیه جدید خود  این اطالعیه آمده است؛ »شرکت ملی پخش فراورده  های نفتی 
اطالع مالکان خودروهای معلوالن و جانبازان می رساند: کارت هوشمند سوخت پیشین از شنبه، ۲۸ دی  ابطال و غیرقابل 
استفاده شده است و کارت سوخت جدید با شارژ سهمیه ویژه معلوالن و جانبازان در اسرع وقت صادر و توسط شرکت پست به 

آدرس مالکان خودروها ارسال و تحویل داده می شود.«

شرایط دریافت کارت سوخت وانت

 مهر: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد: از بهمن امسال سهمیه سوخت وانت بارها بر اساس پیمایش 

تخصیص می یابد و اگر رانندگان یا مالکان کارت هوشمند نگیرند، با مشکل مواجه خواهند شد.»عبدالهاشم حسن نیا« ادامه 
داد: با توجه به این که مقرر شده تخصیص سهمیه سوخت به وانت بارها بر اساس پیمایش ثبت شده در اسناد حمل صورت گیرد 
لذا تمام رانندگان و مالکان وانت بارها برای فعالیت در جاده های برون شهری باید اسناد حمل )کارت هوشمند راننده، کارت 
هوشمند وانت بار، بارنامه و...( دریافت کنند.وی افزود: از بهمن امسال، سوخت ناوگان وانت بار بر اساس پیمایش ثبت شده 

در بارنامه تخصیص خواهد یافت.
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