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بجنورد یخ زد
آسمان استان همچنان میزبان برف و باران

شمارش معکوس برای نصب »کورت« 
نخستین »کورت« اسکواش استان برای عالقه مندان به این رشته ورزشی به زودی به همت 
اداره  بدنی  تربیت  شود.مسئول  می  افتتاح  شمالی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
آموزش و پرورش بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: با تغییر کاربری، فضایی را برای 

نصب این کورت به منظور راه اندازی این رشته ورزشی ...

همگانی  هــای  ورزش  فدراسیون  رئیس  نایب   
کشور به فعالیت ورزشی فقط 20 درصد از مردم 
جمعیت  درصد   ۸0 یعنی  این  کند؛  می  اشاره 

روحی«  پردازند.»میترا  نمی  ورزش  به  کشور 
هیئت  همایش  حاشیه  در  گذشته  روز 

ورزش های ...
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رئیس مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفان کشور:

 باید تکلیف مان
 با انقالبی گری معلوم شود
صفحه ۲

افزایش خودسرانه قیمت نان در برخی خبازی های بجنورد

صفحه 2برخی نانوایان ترمز بریدند

صفحه 2 بهمنیار

8
گزارش

سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی پایان یافت

اعالم قهرمانی ایران از بجنورد

 ورزش 

نسخه مجمل اما مهم از ورزشی های کشور، برای بانوان 

 خانم ها؛ 
۱۵۰ دقیقه ورزش

از رنگ کردن مردم تا فروش مواد 

سقوط بالن طمع 



IIهاIخیابانIریزیIشن
خیابان  فقط  شــهــرداری  ــرف،  ب ــارش  ب هنگام  در 
حالی  در  کند  می  پاشی  شن  را  شهر  اصلی  های 
که برخی خیابان های فرعی هم به شن پاشی نیاز 
زیادی  تعداد  ها  خیابان  این  از  بعضی  در  دارنــد. 
به  و  است  زیــاد  بسیار  تــردد  و  دارنــد  قــرار  مدرسه 
رخ  امکان  لحظه  هر  خیابان  بــودن  لغزنده  دلیل 

دادن حادثه ای وجود دارد.

IIگذاریIجدول
های  زمین  ــذاری  گ جــدول  تکلیف  مسکن  بنیاد 
واگذار شده در شهرک جدید ایور را پس از دو سال 

مشخص کند.

IIدولتیIغیرIمدارس
برخی مدارس غیر دولتی ساختمان های استاندارد و 
حتی سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسبی ندارند. 
به زیر صفر درجــه رسیده  این روزهــا که دمــای هوا 
است، برخی کالس ها در این مدارس اصاًل گرم نمی 

شود و دانش آموزان مرتب سرما می خورند.
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دستاوردهایی که باید دیده 
شود

ورزش  جهانی  مسابقات  که  گذشته  ــای  روزه در 
بجنورد  در  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخــانــه  هــای 
مجازی  کانال های  و  ها  گــروه  برخی  شد  برگزار 
برخی  پرداختند.  مسابقات  این  برگزاری  به  نقد 
سطح فنی ورزشکاران کشورهای شرکت کننده را 
پایین می دانستند اما آن چه الزم است به آن توجه 
است. مسابقات  این  برگزاری  مکان  و  زمان   شود 
اکنون  کــه  مسابقات  ــن  ای کنیم  فــرامــوش  نباید 
دارد  هــم  بین المللی  ــازتــاب  ب کــشــور،  بــر  عـــالوه 
خواهد  کشور  و  استان  برای  زیادی  دستاوردهای 
اســت. اجــحــاف  آن  نتایج  از  غفلت  کــه   داشـــت 
است  ضعیف  شمالی  خراسان  در  امکانات  هرچند 
اما جرئت میزبانی این مسابقات در این سطح برد 

بزرگی برای استان محسوب می شود.
کمتر  فاصله  به  بین المللی  مسابقه  دو  برگزاری 
خراسان  و  بجنورد  نــام  شــد  مطرح  و  مــاه  یــک  از 
است. دستاورد  ترین  بزرگ   ها  رسانه   در   شمالی 
خراسان  نام  به  مسئوالن  نگاه  جذب  از  نمی شود 

شمالی بی  توجه عبور کرد.
مسابقات  این  برگزاری  زمان  اهمیت تر  با  موضوع 
دشمنان  از  بسیاری  متأسفانه  که  اکنون   اســت. 
عالقه دارند کشورمان را ناامن نشان دهند و حتی 
 AFC به تازگی موضوع تیم  های فوتبال کشورمان و
چنین  بــرگــزاری  اســت  رسیده  همه  گــوش  به  نیز 
مسابقاتی با حضور تیم هایی از کشورهای مختلف 
ورزش  برای  مثبت  ای  رسانه   جریان  ایجاد  سبب 

کشور عزیزمان می شود.
مسابقات  ــن  ای در  کشورها  کـــدام  ــدارد  نـ فــرقــی 
حضورداشته اند و مانور دادن روی این موضوع کم  
لطفی به خودمان و کافی است کمی کلی  تر به این 
موضوع نگاه کنیم و اجازه ندهیم نگاه  های کوچک 

سبب شود بزرگی این اتفاق را نبینیم.

بجنورد یخ زد
آسمان استان همچنان میزبان برف و باران

سوم  رده  در  شمالی  خــراســان  مرکز  صدیقی- 
سردترین شهرهای کشور قرار گرفت. بر اساس اعالم 
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بجنورد طی 
24 ساعت منتهی به صبح چهارشنبه با کمینه دمای 
استان  مرکز  سومین  گراد  سانتی  درجه   10 منفی 
سرد کشور بود و به نوعی یخ زد. به گزارش خبرنگار 
ما، بارش برف در روزهای گذشته به ویژه بعدازظهر 
سه شنبه موجب خوشحالی مردم و کشاورزان استان 
شد و عالوه بر آن یخ زدگی معابر، لغزندگی برخی 
محورهای سردسیر استان و کندی تردد خودروها در 

این محورها را به همراه داشت. 

پیام کوتاه: 2000999
            تلفن: 32247222 -058 
            نمابر: 058-32247223

BOJNORD@khorasannews.com :ایمیل          
090 33 33         تلگرام: 7010

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

تقاضا برای برق رسانی

 24 که   7442 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1353 بهمن 
تقاضای  از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون 
رسانی  برق  برای  شیروان  اهالی  از  تعدادی 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  اســت.  داده  خبر 
»}اهالی{ غرب شیروان مدتیست تقاضای آب و 
برق مینمایند که در مورد آب رسانی آن منطقه 
اقداماتی بعمل آمده ولی از برق خبری نیست. 
میگویند قرار بوده که در دیماه 53 توسعه برق 
شیروان عملی گردد و شایع است این قسمت 
از برق استفاده  تا  از شهر نیز جزو برنامه بوده 
موضوع  این  به  را  امر  مسئولین  توجه  نمایند. 
جلب مینماید.« در مطلبی دیگر در این ستون 
دختر  با  تراکتور  دستگاه{  »}یک  است:  آمده 
دانش آموز کالس دوم راهنمائی }در شیروان{ 
به  معالجه  جهت  بالفاصله  که  کــرد  تصادف 
شد.  بازداشت  تراکتور  راننده  و  اعزام  مشهد 
میگویند وضع بیمار رو به بهبود است. خوبست 
دانش  آمد  و  رفت  و  مدارس  تعطیلی  موقع  در 
سرعت  بــا  نقلیه  وســایــط  رانــنــدگــان  آمـــوزان 
کمتری حرکت نمایند و بیشتر مراقب عابرین 

پیاده باشند.«

مجازی های داغ   

خبر   

حرف مردم   

اخبار

احــزاب  و  جریان  گــری،  انقالبی  با  باید  مــان  تکلیف 
سیاسی و اجتماعی معلوم شود.رئیس مرکز راهبردی 
مجمع  سومین  در  کشور  مستضعفان  بسیج  سازمان 
عالی بسیجیان استان، اصل و اساس حرکت در چله 
دوم را بیانیه گام دوم بیان کرد و با اشاره به این که برای 
برداشتن گام دوم طبق منویات مقام معظم رهبری باید 
صحنه  در  امیدوارانه  جهت،  و  صحنه  شناخت  نیاز   4
و  ریزی  طرح  شناسی،  آسیب  و  کردن  حرکت  و  بودن 
را مورد توجه قرار داد، اظهار کرد: طرح  برنامه ریزی 
های  حلقه  کار  شناسی  آسیب  و  ریزی  برنامه  ریــزی، 
میانی و مجموعه های فکری است.»گودرزی« با اشاره 
به اتفاق های چند هفته گذشته و سخنان مقام معظم 
رهبری گفت: مردم میان سازش و مقاومت، مقاومت را 

انتخاب کردند و به طور قطع هزینه های سازش بیشتر 
از مقاومت است و مردم هوشمندانه انتخاب می کنند.

 وی با بیان این که امروز اخالق، حلقه گم شده  فعاالن 
را  مان  تکلیف  باید  افزود:  است،  اجتماعی  و  سیاسی 
با انقالبی گری، جریان و احزاب سیاسی و اجتماعی 
در  مباحث  همه  که  این  از  انتقاد  با  کنیم. وی  معلوم 
به  اســت،  گرفته  خود  به  سیاسی  بوی  و  رنگ  کشور 
اقتصادی  علمی،  های  نخبه  و  ها  چهره  خالی  جای 
کشور  این  در  چرا  گفت:  و  پرداخت  کشور  فرهنگی  و 
سیاست  چیز  همه  و  زنند  می  حرف  سیاسیون  فقط 
زده است، در حالی که در برخی مسائل نیازمند حرف 
علمی و کارشناسی هستیم. وی خاطرنشان کرد: باید 
اشتباهات  ندهیم  اجــازه  مسائل  این  کردن  شفاف  با 

مقام  بین  کــه  ایــن  بیان  بــا  ــود. وی  شـ تــکــرار  گذشته 
شهروندی، اندیشه ورزی و مسئولیت داشتن در کشور 
باید مرز قائل شویم، تصریح کرد: کسانی که در جایگاه 
مسئول قرار می گیرند، حق ندارند اندیشه های خود 
را بیان کنند، بلکه باید حرف انقالب را بزنند و منشور، 

باید قانون اساسی باشد.
مدیران  مسئله  که  ایــن  بر  تاکید  ضمن  »گـــودرزی« 
خواستار  اســت،  جدی  اسالمی،  جمهوری  نظام  در 
دوم  گام  برداشتن  برای  کشور  در  ساختارها  اصالح 
شد و گفت: این که نتوانستیم به اهداف خود برسیم به 
واسطه وجود مدیران میانه است که به درستی انتخاب 
االئمه)ع(  جــواد  سپاه  اند. فرمانده  نشده  منصوب  و 
خراسان شمالی در این جلسه یکی از اهداف اساسی 
حل  برای  رویه  و وحدت  همدلی  ایجاد  را  مجمع  این 
مشکالت آینده انقالب بیان کرد و  گفت: اگر هر کدام 
به این جمله که هر یک از ما یک حاج قاسم سلیمانی 
هستیم، اعتقاد داریم و بر این اساس در برابر دشمن و 

استکبار جهانی قد علم کرده ایم و خواهیم کرد، باید 
تکلیف و وظیفه مان را که همان داشتن بصیرت و عمل 

به موقع و به اندازه است، انجام دهیم.
ــروز را  ــ ــط ام ــرای ــن« الزمـــه عــبــور از ش ــم ــردار »چ ــ س
معاندان،  این  افزود:  و  دانست  بصیرت  از  برخورداری 
نظام  و  پیاده  داخلی  خوردگان  فریب  و  بصیرتان  بی 
می  زخم  اسالم  پیکر  بر  که  هستند  نشین  خارج  های 
زنند نه کافران.رئیس کل دادگستری خراسان شمالی 
را  بسیجی  تفکر  بسیج،  خواندن  مقدس  ضمن  نیز 
تفکری انقالبی دانست و افزود: با وجود همه شیطنت 
ها، نقشه ها و توطئه ها، تفکر بسیجی با قدرت به مسیر 
خود ادامه می دهد و تردید نداریم آینده از آن متقین و 

مستضعفان است.
از  را  بسیجی  تفکر  پیروزی  »جعفری«  االسالم  حجت 
برکات شهادت سردار سلیمانی، بیان کرد و راه آن را 
قوی بودن در این مسیر دانست به گونه ای که دشمن 
حتی تصور حمله و هجمه به ما و ارزش های ما را نکند.

ورزش  جهانی  های  رقابت  دوره  سومین  قهرمان  ایران 
گذشته  شب  شد.  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های 
پایان  زنگ  مرشد  و  شد  برگزار  ها  رقابت  این  اختتامیه 
رقابت ها را به صدا درآورد تا ایران با کسب 146 امتیاز 
در صدر این رقابت ها قرار گیرد و قهرمان شود.رئیس 
فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی 
رویــداد  دوره  سومین  گفت:  مراسم  ایــن  در  پهلوانی 
کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش  جهانی  و  ارزشمند 
سراسر  از  ورزشکار   ۹5 و  کشور   21 حضور  با  پهلوانی 

این  داد:  ادامه  »مهرعلیزاده«  شد.دکتر  برگزار  جهان 
و  است  ارزشمند  باسابقه،  ایران  ورزش  برای  مسابقات 
ورزشکاران این رشته با تاسی از ادب و فرهنگ پهلوانی 
مشغول  رشته  ایــن  در  جهان  سراسر  در  ایــران  ملت 
ثمره  مسابقات،  این  کرد:  اضافه  وی  هستند.  فعالیت 
های  ورزش  جهانی  فدراسیون  ساله   15 های  تالش 
دنیا  در  توانسته  و  است  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه 
گزارش  دهد.به  نشان  را  رشته  این  درونی  های  ارزش 
مختلف  اوزان  گیران  کشتی  های  مدال  ما،  خبرنگار 

آویخته  مسابقات  این  قهرمانان  گردن  بر  پایان  در  نیز 
شد.استاندار خراسان شمالی نیز گفت: از طرف دولت 
ورزشکاران  از  شمالی  خراسان  مــردم  و  ایــران  ملت  و 
و  سلیمانی  شهید  به  که  خارجی  کشور   20 مدیران  و 
همرزمانش و جان باختگان پرواز اوکراین ادای احترام 
کردند، تشکر می کنم.دکتر»شجاعی« ادامه داد: شما 
با ادای احترام خود به استکبار جهانی گفتید که حاج 
و  عالم  خواهان  آزادی  همه  به  متعلق  سلیمانی  قاسم 
ایران  و  کذب  اخبار  خالف  بر  تاییدی  مهر  شما  حضور 

امتیازات  اساس  بر  ما،  خبرنگار  گزارش  است.به  امن 
با  عراق  و  امتیاز   130 با  آذربایجان  تیم  کسب  شده، 
116 امتیاز جایگاه های دوم و سوم را تصاحب کردند. 
نیز قهرمان کشتی پهلوانی  تیم اترک خراسان شمالی 

جام صلح و دوستی شد. 
پیش  طالقانی،  پهلوان  از  مراسم  ایــن  در  همچنین 
کسوت کشتی کشور و مو سپید کرده های رشته ورزش 
با  کشور  و  استان  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های 

اهدای لوح تجلیل شد.

رئیس مرکز راهبردی سازمان بسیج مستضعفان کشور:

باید تکلیف مان با انقالبی گری معلوم شود

های  نــرخ  اعــالم  بــرای  نانوایان  اســت  مدتی  شیری- 
جدید نان پیگیری می کنند اما هنوز مجوز افزایش نرخ 
ها  نانوایی  برخی  به  روزها  این  است.  نشده  صادر  نان 
که مراجعه می کنید با افزایش خودسرانه قیمت نان یا 
حتی کاهش وزن چانه مواجه می شوید که این مسئله 
باعث گالیه بسیاری از شهروندان شده است.شهروندی 
بجنوردی که روز گذشته یک قرص نان بربری را 600 
تومان خریداری کرده بود گفت: با این که نرخ نان باید 

گونه  هیچ  بدون  چهارشنبه  روز  اما  باشد  ثابت  همواره 
نان  قــرص  یک  هــا،  نــرخ  افزایش  بــرای  رسانی  اطــالع 
 600 افزایش،  تومان   100 با  تومان   500 جای  را به 
نیز  شهروندان  از  دیگر  کردم.یکی  خریداری  تومان 
همیشه  نان  باالی  کیفیت  دلیل  به  گفت:  باره  این  در 
اما روز  نانوایی های سنگک خرید می کردم  از  از یکی 
بسیار  و  کیفیت  بی  نان  با  نانوایی  همان  در  چهارشنبه 
کم حجم مواجه شدم که مشخص بود نانوا برای این که 

قیمت را افزایش ندهد، وزن چانه را کم کرده است.وی 
افزود: وقتی هنوز نرخ جدید نان اعالم نشده چرا برخی 
اقدام  چانه  وزن  کردن  کم  یا  فروشی  گران  نانوایان به 
می کنند؟یکی از نانوایان گفت: با این که عمده استان 
ها از 6 ماه قبل نرخ های جدید نان را اعالم کرده اند اما 
در خراسان شمالی با وجود اعتراض های مکرر نانوایان 

هنوز نرخ جدید اعالم نشده است.
اتحادیه  اعــضــای  از  یکی  »قاسمیان«  میان  ــن  ای در 
نانوایان بجنورد نیز گفت: برای تعیین نرخ نان هنوز با 
افزایش  گونه  هیچ  و  ایم  نرسیده  تفاهم  به  استانداری 
نرخ  افزایش  که  نانوایانی  و  است  نگرفته  صورت  نرخی 
شود. می  برخورد  متخلفان  با  و  اند  کرده  تخلف  دارند 
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت خراسان شمالی 
هم گفت: هر نانوایی که بدون مجوز کارگروه آرد و نان 
اقدام به گران فروشی کند یا وزن چانه را کاهش دهد 

فر«  شود.»کرمیان  می  برخورد  او  با  متخلف  عنوان  به 
ابتدای امسال تاکنون پرونده های زیادی در  از  افزود: 
و  است  شده  تشکیل  ها  نانوایی  فروشی  گــران  بخش 
معرفی  هم  حکومتی  تعزیرات  به  متخلفان  برخی  حتی 

شده اند.
آزادپزی  سنگک  های  نانوایی  عمده  با  کرد:  اضافه  وی 
تومان    200 یا   100 را  تومانی  هــزار  نــان  قیمت  که 
تعزیرات  به  شان  پرونده  و  برخورد  اند  داده  افزایش 
از  داد:  ــه  ادام اســـت.وی  شــده  داده  ــاع  ارج حکومتی 
نانوایی  برای  تخلف  پرونده   41۹ تاکنون  سال  ابتدای 
یک  ها  آن  ارزش  که  است  شده  تشکیل  استان  های 
میلیارد و 518 میلیون و 246 هزار و 5۹۹ ریال است.

گران  را  تخلف  های  پرونده  تشکیل  اصلی  دلیل  وی 
فروشی، عرضه آرد و نان خارج از شبکه و رعایت نکردن 

بهداشت اعالم کرد.

افزایش خودسرانه قیمت نان در برخی خبازی های بجنورد

برخی نانوایان ترمز بریدند
گالیه از مردم، وعده پیگیری از مسئوالن

سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی پایان یافت

اعالم قهرمانی ایران از بجنورد
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گروه ورزش

 نایب رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور 
به فعالیت ورزشی فقط 20 درصد از مردم اشاره 
به  کشور  جمعیت  درصد   ۸0 یعنی  این  کند؛  می 

ورزش نمی پردازند.
همایش  حاشیه  در  گذشته  روز  روحی«  »میترا 
هیئت ورزش های همگانی که به منظور تقدیر از 
مربیان ورزش های صبحگاهی خراسان شمالی 
افزود:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شد،  برگزار 
به  آمار 20 درصدی ورزش در بین عموم مردم 
جز پیاده روی است که با توسعه و اهمیت نقش 

ورزش، جمعیت کثیری به آن می پردازند.
در  ورزش  دقیقه   150 و  روز   3 باید  وی،  گفته  به 

هفته جزو برنامه های روزانه بانوان قرار گیرد.

I فاصله تا وضعیت مطلوب
چندان  بــانــوان  تحرک  و  ورزش  وضعیت  از  وی 
مطلوب  وضعیت  تا  داد:  ادامه  و  نداشت  رضایتی 

سوی  و  سمت  به  باید  ها  تــاش  و  ــم  داری فاصله 
به رشد ورزش  از سویی  آمار برود. روحی  افزایش 
داریم  اعتقاد  افزود:  و  کرد  اشاره  بانوان  بخش  در 
و  و روح  تواند سامت جسم  بانوان می  توانمندی 
سالم سازی و نشاط را به خانواده ها هدیه کند. به 
گفته وی، بانوان نقش تاثیرگذاری در خانه دارند 
ورزش،  سمت  به  خانواده  اعضای  دادن  سوق  با  و 
های  هزینه  خــانــواده  نشاط  و  سامت  بر  ــاوه  ع

پزشکی پایین می آید.

I 60 رشته تحت پوشش فدراسیون همگانی
وی با بیان این که فدراسیون ورزش های همگانی 
کرد:  تصریح  دارد،  پوشش  تحت  را  رشته   60
بانوان با مراجعه به هیئت ورزش های همگانی می 
توانند رشته مورد عاقه خود را پیدا و در تمام رده 
های سنی از رشته های این هیئت استفاده کنند.

خراسان  همگانی  هــای  ورزش  هیئت  »روحــی« 
شمالی را از هیئت های فعال و برنامه محوری بیان 
کرد که تاکنون توانسته گام های خوبی برای رونق 

باید  بانوان  کرد:  تاکید  وی  بردارد.  استان  ورزش 
کنند.  استقبال  هیئت  روی  پیش  های  برنامه  از 
وی خاطرنشان کرد: پیگیری های مسئوالن برای 
برنامه  اجرای  برای  هماهنگی  و  اعتبارات  جذب 
نتیجه  افزایی  هم  با  مربیان  تربیت  سویی  از  و  ها 
بخش است و از این طریق می توان ارتقای ورزش 

را شاهد بود.

I برنامه کشوری میالد کوثر
برنامه  به  فدراسیون  های  برنامه  ترین  مهم  از  وی 
کشوری میاد کوثر که 26 بهمن برگزار می شود، 
بانوان  بــرای  جشنواره  ایــن  ــزود:  اف و  کــرد  ــاره  اش
کمیته  بــرای  را  افزایی  دانــش  و  شود  می  برگزار 

هیئت ها خواهیم داشت.

رویدادهای ورزشی   

سوت داوران زیر حلقه بسکتبال
لیگ  دسته  در  بجنوردی  مطرح  داوران  از  غفوریان«  »مهدی 

یک بسکتبال کشور سوت زد.
 دیدار کوچین آمل و پاسارگاد مشهد به میزبانی مشهد برگزار 
شد که داور نام آشنای هم استانی مان قضاوت این دیدار را 

بر عهده داشت.
در  استان  بسکتبال  داور  دیگر  باقری«  »فاطمه  همچنین 
مسابقات سوپر لیگ بانوان کشور و لیگ باشگاه های تهران 
سوت زد. باقری پیش از این برای قضاوت در سوپر لیگ، دوره 

استاژ فنی را گذرانده بود.

 

رقابتی برای اسکیت سواران 
بــرگــزاری  ــان  زم از  شمالی  خــراســان  اسکیت  هیئت  دبیر 
پنجمین دوره رقابت های اسکیت بانوان و آقایان استان، جام 

فجر خبر داد.
11بهمن  را  مسابقات  این  برگزاری  زمان  جهانی«  »محمد   
کارگران  سالن  در  مسابقات  این  وی،  گفته  به  کــرد.  اعــام 

بجنورد برگزار می شود.

دوره دفاع شخصی
خراسان  در  شخصی  ــاع  دف فنی  استاژ  سمینار   نخستین 
شمالی زیر نظر استاد »ناصر رحیمی« نماینده رسمی سازمان 
آسیا  کنفدراسیون  رئیس  و  ایران  در   ISDO شخصی   دفاع 

برگزار می شود.
 ISDO  این دوره  امروز با حضور اعضای هیئت رئیسه سازمان
جباریان«  »عباس  و  افضلی«  داوود  »سید  و  استادان  کشور 
تئوری  بخش   2 در  شخصی  دفاع  شود. آموزش  می  برگزار 
دفاع  های  استایل  بخش  در  داوری  و  عموم  بــرای  عملی  و 

شخصی ارائه می شود. 
در  اسفراین  های  باشگاه  بین  مشترک  تمرین  فردا  همچنین 

سالن کشتی شهید »مرادیان« برگزار می شود.

سوژه ویژه       

 شمارش معکوس
 برای نصب »کورت« 

به  زودی  به  ورزشی  رشته  این  به  مندان  عاقه  برای  استان  اسکواش  »کورت«  نخستین 
بدنی  تربیت  شود.مسئول  می  افتتاح  شمالی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  همت 
اداره آموزش و پرورش بجنورد در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: با تغییر کاربری، فضایی را 
برای نصب این کورت به منظور راه اندازی این رشته ورزشی در مدارس شهرستان بجنورد 
فراهم خواهیم کرد و از اواسط بهمن شاهد فعالیت مجدد اسکواش کاران استان خواهیم 
اظهارکرد:  و  اشاره  اسکواش  استاندارد  کورت  نخستین  اندازی  راه  به  بود.»امیدبخش« 
دارای  امسال  و  است  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  تایید  مورد  های  رشته  جزو  ورزش  این 
انجمن مجزایی مختص ورزشکاران عاقه مند به این رشته ورزشی هستیم.رئیس انجمن 
اسکواش آموزش و پرورش هم که پیش از این مسئولیت هیئت اسکواش استان را برعهده 
توانیم  می  و  رسد  می  سر  به  مندان  عاقه  انتظار  کورت  این  اندازی  راه  با  گفت:  داشت، 
شاهد برگزاری دوره های استعدادیابی و فعالیت ورزشکاران در رده سنی بزرگ ساالن 
با  کورت  در  بازی  عشق  به  بسیاری  ورزشکاران  ها  سال  مقدم«،  »مهدی  گفته  به  باشیم. 
تک دیواره ای در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد تمرین کردند و فضای مناسبی 
برای آن ها در نظر گرفته نشد و با وجود برگزاری دوره های مربیگری این هیئت از ادامه 
فعالیت بازماند. وی افزود: به همت دکتر »بیرجندی« رئیس هیئت اسکواش استان، دوره 
های استعدادیابی برگزار می شود و آقایان و بانوان می توانند در این دوره ها حضور یابند 
و دانش آموزان در قالب انجمن به فعالیت در این رشته بپردازند. وی از راه اندازی 3 کورت 
استاندارد اسکواش خبر داد که می تواند وضعیت این ورزش را در استان متحول کند.به 
گفته وی، با مهیا کردن شرایط و راه اندازی این رشته، روزهای خوبی در انتظار اسکواش 

خواهد بود که سال ها رنگ پویایی را ندیده است.

 3 روز و 150 دقیقه ورزش در 
هفته جزو برنامه های روزانه 

بانوان قرار گیرد

تا وضعیت مطلوب فاصله 
داریم و تالش ها باید به سمت و 

سوی افزایش آمار برود

 

داوری درجه ۳ تیراندازی 
دوره داوری درجه 3 تیراندازی به اهداف ثابت در بجنورد برگزار می شود.نایب رئیس 
هیئت تیراندازی استان اظهار کرد: این دوره  ۹ تا 11 بهمن با حضور عاقه مندان این 

رشته ورزشی برگزار می شود.
شهید  ورزشی  مجموعه  تیراندازی  سالن  را  دوره  این  برگزاری  محل  مرتضوی«  »ریحانه 

علیدخت اعام کرد و گفت: این دوره سه روزه است.

نسخه مجمل اما مهم از ورزشی های کشور، برای بانوان 

خانم ها؛ ۱۵۰ دقیقه ورزش
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صدیقی

»بالن آرزوهایم قرار بود روزی من را به پول و ثروت 
برساند اما حیف که پر از باد طمع شد و از بلندی 
این  کردم«؛  سقوط  خفت  چاه  داخل  سر  با  رویا  و 
ها بخشی از صحبت های پسر جوان زندانی است 
که به جای جزیره خوشبختی سر از جزیره تنهایی 
درآورد و باید برای جبران خطایش تاوان سنگینی 

را پشت میله های زندان پس بدهد.
قرار  و  آرام  نوجوانی  همان  از  و  است  آخر   فرزند 
نداشت و هیچ کاری را به پایان نمی رساند و مدام 
از این شاخه به آن شاخه می پرید. نصیحت های 
پدر بیمارش راه به جایی نمی برد و او کار خودش 
را می کرد. پسر جوان می گوید: به خاطر شرارت 
شده  خسته  دستم  از  روستا  اهالی  هایم  دزدی  و 
بودند. مدام برای آن ها دردسر درست می کردم 
به  خودم  از  بدتر  دوستان  از  تن  چند  با  گاهی  و 
کار  این  زدم.  می  دستبرد  روستاییان  های  خانه 
ادامه داشت تا این که یک شب پدرم به من تذکر 
یا  شوم  راه  به  سر  یا  که  کرد  تهدید  و  داد  جدی 
دهد  می  تحویل  عصبانی  باختگان  مال  به  را  من 
چون دیگر تحمل آه و نفرین آن ها را ندارد. البته 
بعدها متوجه شدم پدرم جبران مافات کرده و حق 
اوضاع  دیدم  وقتی  است.  داده  را  ها  باخته  مال 
نامناسب است قول دادم یک کار آبرومندانه را در 
و  را ترک می کند  پیش بگیرم. پسر جوان روستا 
در شهر کنار یکی از دوستان پدرش مشغول کار 
پشتکارش  خاطر  به  شود.  می  ساختمان  نقاشی 
استادکار  نقاشی  حرفه  در  مدتی  گذشت  از  بعد 
می شود و مغازه ای برای خود دست و پا می کند 
و رونقی به کسب و کارش می دهد اما این ماجرا 
آورد. نقاش جوان به خاطر مجرد  زیاد دوام نمی 
را  درآمدش  بیشتر  و  نبود  انداز  پس  اهل  بودنش 

خرج رفیق بازی می کرد. او می گوید: هر بار که 
به  ام  ناخلف  دوستان  پای  گرفت  می  رونق  کارم 
محل کارم باز می شد و آن ها با ترفندهای مختلف 
ساختمان  نقاشی  کار  از  را  من  کردند  می  سعی 
دلسرد کنند و مدام در گوشم نجوا می کردند به 
با آن ها به تفریح بروم و از دوران  جای کار کمی 

مجردی ام لذت ببرم. 
دوستانم  کننده  گمراه  و  پوچ  های  حرف  کم  کم 
در من اثر کرد و مثل قبل به کیفیت کارم اهمیت 
نمی دادم و از سرم باز می کردم، این کارم مدتی 
کردن  رنگ  جای  به  که  جایی  تا  کرد  پیدا  ادامــه 
رنگ  را  مشتری  اصطالح  به  خانه،  سقف  و  دیوار 

می کردم چون کم کاری و کم فروشی می کردم.
زدن  نق  با  کارم  در  فروشی  کم  ادامــه  با  باالخره 
های بحق مشتریان از کار نقاشی ساختمان خسته 
دوستان  با  سابق  مثل  و  کردم  رها  را  آن  و  شدم 
خوشگذرانی  کردم.  می  متر  را  ها  خیابان  نابابم 
کشید  ته  انــدازم  چون پس  نیاورد  دوام  زیاد  من 
به خاطر  نو شد. پسر جوان  از  و روزی  نو  از  و روز 
بی پولی نه تنها از تفریح و خوشگذرانی عقب می 
را  جایگاهش  و  دوستانش اعتبار  پیش  بلکه  افتد 
از دست می دهد و این ماجرا بدجور او را بی تاب 
و عصبانی می کند. پسر بی تجربه خطای بزرگ 
تری را مرتکب می شود و تصمیم می گیرد با هر 
در  سرها  در  ســری  شــده  گریزی  قانون  و  ترفند 

بیاورد. 
پسر زندانی می گوید: روزی حین خیابان گردی 
نشان  وضعش  و  سر  که  دیدم  را  دوستانم  از  یکی 
می داد کار نان و آب داری برای خودش دست و 

پا کرده است. 
شدم  متوجه  ما  بین  کالم  چند  شدن  بدل  و  رد  با 
نترسم  اگــر  گفت  من  به  و  اســت  خــالف  کــار  در 
او  و  رسم  درازم می  و  دور  آرزوهای  به  زود  خیلی 

بعد  دارم.  را  کار  این  انجام  توان  من  دارد  یقین 
حرف  خاطر  به  و  کردن  سنگین  و  سبک  کمی  از 
می  تحقیرم  پولی  بی  دلیل  به  که  دوستانم  های 
کردند قبول کردم با او همدست شوم. چند روز از 
به  جا  کار  وارد  رسمًا  که  این  تا  گذشت  دیدارمان 
جایی مواد برای دوستم شدم و هر بار بابت حمل و 

جابه جایی مواد پول خوبی گیرم می آمد. 
البته هر بار با دلگرمی های پوچ دوستم و به نوعی 
تر  حریص  و  جسور  ام  بغل  زیر  گذاشتن  هندوانه 
می شدم برای همین سعی می کردم خودم را باال 
بکشم تا تالفی بی محلی های دوستانم را سرشان 
افتخار پدر و مادر پیرم  از طرفی مایه  و  بیاورم  در 
باطلش  افکار  این  در  مدام  خواه  زیاده  پسر  شوم. 
رویاها  این  با  را  خود  شب  و  روز  و  است  ور  غوطه 
به  جا  سنتی را  مواد  که  بار  چند  کند.  می  سپری 
به  را  او  و  افتد  می  جانش  به  کند وسوسه  می  جا 
سوی باتالق مواد صنعتی سوق می دهد. یک روز 
همه چیز آماده می شود و پسر طمع کار مواد قابل 
جاسازی  ساک  یک  در  صنعتی  نوع  از  را  توجهی 
می کند و خوشحال  به سمت مقصد راه می افتد. 
او با لحنی پشیمان می گوید: روز حادثه وقتی با 
مقدار زیادی مواد صنعتی راه افتادم در مسیر در 

خیال باطلم نقشه های رویایی می کشیدم.
چند  انگیز  خیال  خوشبختی  تا  معروف  قول  به   
تحویل  حین  که  ایــن  تا  بــود  نمانده  بیشتر  قــدم 
قانون  سرد  دستبند  ناگهان  خریدار  به  محموله 
باد  طمع  با  که  آرزوهایم  بالن  نشست و  دستم  بر 
شده بود، سوراخ شد و سقوط کرد و سر از زندان 
در آوردم. تا به خودم آمدم دیدم حکم حبس برایم 
بریده شده است و باید سال های زیادی را پشت 
میله های زندان سپری کنم. االن بیش از 4سال 
است که تاوان بلند پروازی هایم را در زندان می 

پردازم.

خواستگاری  به  پدرم  اصرار  با  که  بودم  ساله   19
دختر عمویم رفتم.

طرف  یک  و  بود  مخالف  طرف  یک  معمول  طبق   
دختر  بد  رفتار  و  اخالق  دلیل  به  مــادرم  موافق! 
بــرای  پـــدرم  و  مخالف  اش،  ــواده  ــان خ و  عمویم 
فشار  تحت  باالخره  بــود.  موافق  او،  با  لجبازی 
شروع  عمویم  دختر  با  را  مشترکم  زندگی  پدرم 
کردم. عمویم کلی شرط و شروط برایم گذاشت و 
دریافت 5 میلیون تومان شیربها به شکل نقدی و 
800 سکه طال برای مهریه که تا آن روز در فامیل 
ما سابقه نداشت پیشنهاد شد، اما پدرم کم نیاورد 
و قبول کرد چون می خواست جلوی مادرم قدرت 
نمایی کند و بگوید ارزش برادرزاده اش بیشتر از 

این هاست.
 پدرم 5 میلیون تومان شیربها را خودش پرداخت 
که  ای  مهریه  بود؛  من  عهده  بر  مهریه  ولی  کرد 
همسرم از همان ماه اول، به تحریک خانواده اش 
زندگی  ما  مادرم،  بینی  پیش  طبق  کرد.  مطالبه 
خوبی نداشتیم. اکنون با نظر دادگاه، من ماهانه 
پرداخت  مهریه  عنوان  به  همسرم  به  سکه  نیم 
برای  را  ما  فامیل،  اعضای  از  یکی  اگر  کنم.  می 

عروسی، مهمانی یا حتی مجلس ختم دعوت می 
که  راهی  هر  از  باید  افتاد.  می  راه  به  دعوا  کرد، 
امکان داشت لباس، کیف و کفش جدید متناسب 
نمی  حاضر  همسرم  و  خریدم  می  مجلس  آن  با 
بود،  قباًل در یک مهمانی پوشیده  لباسی که  شد 

دوباره نزد فامیل بپوشد. 
جدید  جــواهــر  و  طــال  نفر  یــک  مجلسی،  در  اگــر 
راه  در  بود،  پوشیده  تری  شیک  لباس  یا  داشت 
فهمیدم  می  همسرم  درهــم  چهره  از  بازگشت، 
فریادش  و  داد  حتی  و  گریه  غرولند،  صبح  تا  باید 

را تحمل کنم! 
به  را  او  ــدم  ش مجبور  شــب  نصف  ــار  ب  2 یــکــی، 
اورژانس ببرم یا با شکایت همسایه ها به دلیل سر 

و صدا و داد و فریادمان به پاسگاه بروم. 
بیشتر وقت ها از خانه بیرون می زدم و تا روشن 
شدن هوا، در پارک می خوابیدم یا قدم می زدم. 
توانستم  کــردن،  کار  شب  تا  صبح  و  بدبختی  با 
ولی  بخرم  بجنورد  حاشیه  در  کوچکی  خانه 
یا  فرستاد  پیغام  و  رفت  پدرش  خانه  به  همسرم 
کلی  از  بعد  طالق!  یا  باشد  من  نام  به  باید  خانه 
جنگ و دعوا، باالخره سندخانه را به نامش زدم 

تا دست از سرم بردارد اما این پایان ماجرا نبود. 
ناسازگاری  سر  من  با  همسرم  اول  روز  همان  از 
در  اش  مهریه  دریافت  با  که  طوری  به  گذاشت 
زمان بی پولی، دلم را خون کرد و زندگی ام هر 

روز تلخ تر می شد. 
اختالفات پدر و مادرم با دعواهای ما شدت گرفته 
بگوید  و  بیاید  کوتاه  خواست  نمی  پدرم  ولی  بود 
خانواده برادرش مقصر هستند اما در خلوت می 
دیدم که با برادرش جر و بحث می کند. عمویم به 
ورتر  شعله  را  دعواها  آتش  دخترش،  از  طرفداری 

می کرد.
 کار به جایی رسید که چند بار عمویم دست رویم 
کتک  را  دخترش  مقابل،  در  هم  من  و  کرد  بلند 
می زدم. با پیشنهاد دوستانم برای تسکین روحم 
که  نگذشت  خیلی  و  رفتم  مواد  مصرف  سمت  به 

معتاد شدم.
که  پذیرفت  پــدرم  آمد  طالق  دادخواست   وقتی 
اشتباه و به دلیل لجاجت با مادرم، زندگی مرا تباه 
کرده است! همسرم وقتی فهمید من معتاد شده 
و  داد  طالق  و تقاضای  آمد  دستش  الزم  بهانه  ام 

من با توجه به این ضعف نمی توانم کاری بکنم.

حضانت  بــرای  مدنی،  قانون   11۶9 مــاده  مطابق 
می  زندگی  جدا  والدینش  که  طفلی  از  نگهداری  و 
آن  از  پس  و  دارد  اولویت  سالگی   7 تا  مــادر  کنند، 
طفل  بین  فرقی  میان  این  در  است.  پدر  با  حضانت 

دختر و پسر وجود ندارد.
تبصره - بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختالف، 
به تشخیص  با رعایت مصلحت کودک  حضانت طفل 

دادگاه است.
شده  وضع  زنان  از  حمایت  راستای  در  که  حکم  این 
است پیش از اصالح به گونه ای دیگر بود اما حمایت 
دارد.  وجود  نیز  ماده  تبصره  در  زنان  از  گذار  قانون 

این  طفل،  مصلحت  اقتضای  ــورت  ص در  بنابراین 
با  امکان وجود دارد که پس از7 سالگی نیز حضانت 
مادر باشد. این در حالی است که حضانت موانعی را 

نیز دارد.
شده  احصا  ذیل  شرح  به  مدنی  قانون  در  موانع  این   

است:
ماده 117۳ – هر گاه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط 
اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، 
معرض  در  طفل  اخالقی  تربیت  یا  جسمانی  صحت 
از  یکی  تقاضای  به  تواند  می  محکمه  باشد،  خطر 
والدین یا قیم او یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را 

که برای حضانت طفل مقتضی بداند، بگیرد.
انحطاط  یــا  مواظبت  عــدم  مصادیق  از  ذیــل  مـــوارد 

اخالقی هر یک از والدین است:
1 - اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2 - اشتهار به فساد اخالقی و فحشا.
پزشکی  تشخیص  با  روانی  های  بیماری  به  ابتال   -  ۳

قانونی.
در  ورود  به  او  اجبار  یا  طفل  از  استفاده  ســوء   -  4
مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری 

و قاچاق.
5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

زخم لجاجت 

موتور آبی که برای قاچاقچی نان نداشت 
تعزیرات حکومتی خراسان  به گفته مدیرکل  به پرداخت حدود ۳9 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.  یک قاچاقچی موتور آب)کف کش(  صدیقی- 

شمالی، فردی که قصد جا به جایی 2 دستگاه موتور آب)کف کش( از طریق یک باربری را داشت توسط پلیس آگاهی استان شناسایی شد. 
»سیدالموسوی« اعالم کرد: پس از بررسی پرونده در تعزیرات و انجام تحقیقات الزم و احراز تخلف صورت گرفته عالوه بر ضبط کاال، متخلف به پرداخت حدود 

۳9 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. 

حضانت فرزند طالق

از رنگ کردن مردم تا فروش مواد 

سقوط بالن طمع 
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گزارش

هم  تومان  میلیون    70 به  مان  خــودروی  قیمت 
نمی رسد این بسته به ما تعلق نگرفته است و حاال 
چگونه محاسبه کرده  اند که ما جزو افراد با درآمد 

باال هستیم، واقعًا نمی دانم.
وی خاطرنشان می کند: با شرایط موجود حقوق 
ما حتی برای تأمین حداقل  های زندگی  مان هم 
کافی نیست چه برسد به این که در رفاه باشیم در 
حالی که طبق محاسبه صورت گرفته جزو دهک 

های باال محسوب می شویم.
من  گــویــد:  مــی  هــم  شــهــرونــدان  از  دیــگــر  یکی 
تومان  میلیون   2 ماهانه  حقوق  با  ای  بازنشسته 
هستم و فقط یک خانه دارم که ارزش آن به 600  
میلیون تومان هم نمی رسد و خودرو هم ندارم و 
حاال نمی دانم چگونه محاسبه کرده اند که بسته 

حمایت معیشتی به من تعلق نمی گیرد.
وی می افزاید: یکی از دالیلی که بسته به ما تعلق 
تأمین  برای  که  است  فرزندم  دو  حقوق  نگرفته، 
و  نیست  کافی  هم  خودشان  زندگی  های  هزینه 
فرزندان  است  شده  اعالم  اعتراضم  به  پاسخ  در 
این  در  که  حالی  در  می کنند  کمک  شما  به  تان 
شرایط اقتصادی نمی توان از آن ها انتظار داشت 
ضمن این که باید تشکیل خانواده بدهند و نیاز به 

کسب درآمد دارند.
وی  ادامه می دهد: سال ها پیش به دلیل این که 
به حج عمره مشرف شدم، یارانه ام قطع و اعالم 

شد که شما سفر خارج از کشور داشته اید.
گوید:  می  شهروندان  از  دیگر  یکی  میان  این  در 
گردش  که  است  آمده  گونه  این  اعتراضم  پاسخ 
مالی سال 97 شما یک میلیارد تومان و گردش 
5 ماه امسال شما 700 میلیون تومان بوده است 
باشم  داشته  مبالغی  چنین  اگر  من  که  حالی  در 
نمی  هم  فکر  معیشتی  حمایت  بسته  به  حتی 
با وجود  و  این که زمان بگذارم  به  کنم چه برسد 

ترافیک باالی سامانه، اعتراضم را ثبت کنم.
وی نحوه محاسبه گردش مالی اش را صد درصد 
حال  دهد:  می  ادامــه  و  کند  می  قلمداد  اشتباه 
و  درآمد  چنین  و  داده  رخ  اشتباهی  دانم  می  که 
ثابت  را  آن  توانم  می  چگونه  ندارم  مالی  گردش 
باقی  اعــتــراض  ــرای  ب ــی  راه کــه  حالی  در  کنم 

نمانده است؟
ما  از  باالتر  درآمــدی  که  افــرادی  افزاید:  می  وی 
و  اند  شده  حمایتی  بسته  دریافت  مشمول  دارند 
ما که درآمدمان ناچیز است باید از این بسته بی 

بهره باشیم.
 2 ماهانه  درآمــد  با  هم  دولت  کارمندان  از  یکی 
همسرم  گوید:  می  تومان  هزار   400 و  میلیون 
همین  به  است  من  از  بیشتر  درآمــدش  و  شاغل 
حالی  در  نگرفته  تعلق  من  به  بسته  ایــن  دلیل 
همسرم  از  و  است  من  با  زندگی  مخارج  تمام  که 

کمک مالی نمی گیرم.
وی می افزاید: الزم است در این زمینه بازنگری 

اجتماعی  معاون  میان  ایــن  باشند.در  داشته 
خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره 
می  شــهــرونــدان  تمام  کــه  ــن  ای بیان  بــا  شمالی 
بهمن  در20  را  شان  های  اعتراض  نتیجه  توانند 
  www.hemayat.mcls.gov.ir ــانـــه ســـامـ در 
مشاهده کنند، می افزاید: حساب های جاماندگان 
از یارانه نیز تا 6 ماه بررسی می شود و کسانی که 
اعتراض کرده باشند با ورود به سامانه می توانند 

نتیجه آن را مشاهده کنند.
»علیرضا ذوقی« می افزاید: از مجموع 284 هزار 
هزار   225 استان  در  بگیر  یارانه  خانوار   221 و 
بگیران  یارانه  درصــد   79.3 یعنی  نفر   114 و 

مشمول دریافت بسته حمایتی شده اند.
اعتراض  مــورد   128 و  هــزار   31 وی،  گفته  به 
انجام شده و 59 هزار و 107 نفر یارانه بگیرانی 
هستند که بسته حمایت معیشتی به آن ها تعلق 

نگرفته است.
وی با بیان این که اطالعات موجود مربوط به آذر 
ادامه  نشده،  اعــالم  هنوز  دی  اطالعات  و  است 
خانواده  اگر  وســع،  آزمــون  اســاس  بر  دهــد:  می 
های یک نفره 4 میلیون تومان، 2 نفره 5 میلیون 
تومان، 3 نفره 6 میلیون تومان، 4 نفره 7 میلیون 
تومان درآمد  میلیون   8 بیشتر  و  نفره   5 تومان، 
بسته  باشند  داشته  ــودرو  خ و  ملک  همزمان  و 

حمایت معیشتی به آن ها تعلق نمی گیرد.
طور  به  که  افـــرادی  کند:  می  خاطرنشان  وی 
سفر   3 اخیر  ســال   4 طی  یا  ملک  دو  همزمان 
از  بیش  شان  خــودروی  و  باشند  داشته  خارجی 

این  دریافت  مشمول  باشد  تومان  میلیون   300
بسته نمی شوند.

به  وام  افــراد  برخی  گاهی  کند:  می  اظهار  وی 
مبلغ باال دریافت کرده و در حال بازپرداخت آن 
هستند که این بسته به آن ها نیز تعلق نمی گیرد.
باالیی  درآمد  که  این  با  برخی  گاهی  او،  گفته  به 
که  این  دلیل  به  شان  مالی  تراکنش  اما  ندارند 
شود  می  ــز  واری ها  آن  حساب  به  شرکت  ــد  درآم
نیز  ها  آن  به  معیشتی  حمایت  بسته  که  باالست 
ماه   6 طی  کنند  اعتراض  اگر  و  گیرد  نمی  تعلق 

حساب آن ها بررسی می شود.
وی یادآور می شود: گاهی فرزندان یک خانواده 
یارانه  حساب  خانواده،  تشکیل  و  ازدواج  از  پس 
شان را جدا نکرده اند و در مجموع یک خانواده 
بودن  باال  با  است  ممکن  که  شوند  می  محسوب 
توانند  می  و  نگیرد  تعلق  ها  آن  به  بسته  درآمــد، 
تا طی 6  را جدا کنند  یارانه شان  این مدت  طی 
ماه بررسی شود و به آن ها نیز در صورت مشمول 

شدن، تعلق بگیرد.
از  جاماندگان  کند:  می  خاطرنشان  ــی«  »ذوق
سال  از  که  افــرادی  و   93 سال  از  قبل  از  یارانه 
شان  مالی  وضع  و  شده  قطع  شان  یارانه   94
امسال  بهمن  اول  تا  توانستند  می  است  ضعیف 

ثبت نام کنند.
مالی  گــردش  که  افــرادی  کند:  می  اضافه  وی 
مناسب، خانه و خودرو دارند اگر دوباره اعتراض 
کنند عالوه بر تعلق نگرفتن بسته حمایتی، یارانه 

آن ها هم قطع می شود.

سواالت بی پاسخ جاماندگان 
از حمایت معیشتی

بر اساس 
آزمون وسع، 
اگر خانواده 

های یک نفره 
4 میلیون 

تومان، ۲ نفره 
5 میلیون 

تومان، 3 نفره 
6 میلیون 

تومان، 4 نفره 
7 میلیون 

تومان، 5 نفره 
و بیشتر 
8 میلیون 

تومان  درآمد 
و همزمان 

ملک و خودرو 
داشته باشند 
بسته حمایت 
معیشتی به 
آن ها تعلق 

نمی گیرد

شیری

هایی  گالیه  معیشتی،  حمایت  بسته  واریز  آغاز  با 
احتمالی  اشتباهات  و  نشدن  واریـــز  بــر  مبنی 
که  گرفت  صورت  مشمول  افراد  فهرست  دربــاره 
ثبت  ــرای  ب »حمایت«  سامانه  ــاس  اس همین  بر 
مدعی  که  جاماندگانی  و  شد  فعال  ها  اعتراض 
این  در  هستند  یــارانــه  دریــافــت  مشمول  بودند 
نهایی  نتیجه  که  حــاال  کردند.  نــام  ثبت  سامانه 
اعالم و پیام »شما مشمول دریافت بسته حمایت 
از جاماندگان  معیشتی نمی باشید« برای بعضی 
پاسخ  هستند  مدعی  افــراد  برخی  شــده،  ارســال 
های داده شده با واقعیت درآمدی شان همخوانی 
ندارد. در حالی که براساس اعالم هیئت وزیران 
خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو 
به طور همزمان مشمول حمایت نمی شوند برخی 
خانوارهایی که از دریافت یارانه معیشتی محروم 
و  نمی بینند  خود  در  را  شرایطی  چنین  شده اند، 

معتقدند که حق آن ها ضایع شده است.
می  بجنوردی  شهروندان  از  یکی  میان  این  در 
و  آمـــوزش  در  کــار  سابقه  ســال   15 بــا  کــه  گوید 
تومان  میلیون   3.5 به  درآمــدش  پرورش هنوز 
حقوق  از  غیر  به  دهد:  می  ادامه  و  است  نرسیده 
جمله  از  اموالی  پراید،  خــودروی  یک  و  ماهانه 
میزان  همین  بــا  و  نـــدارم  مسکن  یــا  بــاغ  زمــیــن، 

درآمد، خانواده 4 نفره ام را اداره می کنم.
معیشتی  حمایت  بسته  که  زمانی  افزاید:  می  وی 
اشتباهی  که  این  تصور  به  نگرفت  تعلق  بنده  به 
کردم  ثبت  را  اعتراضم  سامانه  در  است  داده  رخ 
چون تعدادی از آشنایان و نزدیکان با وجود درآمد 
ماهانه باالی 10 میلیون تومان و داشتن مسکن و 

خودرو باز هم بسته به آن ها تعلق گرفته بود.
اعتراضم  به  کردم  می  تصور  کند:  می  اضافه  وی 
رسیدگی می شود و به طور حتم مشمول دریافت 

بسته حمایت معیشتی می شوم.
وی اظهار می کند: طی مدتی که اعتراض کرده 
بودم هیچ پاسخی دریافت نکردم و ضمن این که 
در دی هم این بسته واریز نشد، دوباره به سامانه 

مراجعه کردم اما در کمال ناباوری با جمله »شما 
هستید«  معیشتی  بسته  دریــافــت  شرایط  فاقد 
دریافت  پیامی  و  اعتراض  دوبــاره  و  شدم  مواجه 
این  داریــد  اعتراضی  اگر  که  این  بر  مبنی  کــردم 

از  دیگر  شود.یکی  می  قطع  هم  شما  یارانه  بار 
حقوق  همراه  به  خودش  گفته  به  که  شهروندان 
درآمــد  تومان  میلیون   5 تنها  ماهانه  همسرش 
و  هستیم  مستأجر  که  این  با  گوید:  می  ــد،  دارن

سوی  از  اعتراضی  تاکنون  ــزارش-  گ گــروه 
یارانه  خصوص  در  امــداد  کمیته  مددجویان 
حمایت معیشتی دریافت نشده است.  معاون 
کمیته  کل  اداره  خانواده  سالمت  و  حمایت 
در  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  امداد 
دقیقی  آمار  افــزود:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
حمایت  ــه  ــاران ی از  کــه  مــددجــویــانــی  ــاره  ــ درب
معیشتی بهره مند می شوند در دست نداریم 
ها  آن  همه  بــرای  دهد  می  نشان  شواهد  اما 
اشاره  با  شود.»خوجانی«  می  واریز  مبلغ  این 
استان  در  نفر   551 و  هــزار   101 که  این  به 
گفت:  هستند،  مند  بهره  نهاد  این  خدمات  از 
اعتبارات  محل  از   1386 سال  دوم  نیمه  از 

تمام  حساب  به  مبلغی  ها،  یارانه  هدفمندی 
تعداد  اساس  بر  که  شود  می  واریز  مددجویان 
از  108 هزار  و  نفرات خانواده متفاوت است 
شروع  نفره  یک  خانواده  برای  تومان   500 و 
 500 و  هــزار  نفره  416   5 خانواده  بــرای  و 
تومان واریز می شود.او اظهارکرد: 31هزار و 
کمیته  پوشش  تحت  بگیر  معیشت  خانوار   45
امداد هستند که هم معیشت مرحله اول و هم 
مبلغی  ها  یارانه  هدفمندی  اعتبارات  محل  از 
را دریافت می کنند. وی ادامه داد:  16 هزار 
و 270 خانوار تحت حمایت داریم  که در قالب 
اعتبارات هدفمندی  از محل  تبصره 14 فقط 

یارانه ها مستمری دریافت می کنند.

گفت و گو 

معاون حمایت و سالمت خانواده اداره کل کمیته امداد:

 اعتراضی در خصوص حمایت معیشتی 
دریافت نکردیم   
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