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در بجنورد ثبت شد؛ 

11 روز هوای پاک طی یک ماه

»تالو« فرزند ناتنی »ووشو«

 ۷۶ برنامه برای دهه فجر
 در راز و جرگالن

مدیرکل گمرک اعالم کرد:

راه اندازی گمرک های 
تخصصی

Kدوشنبه       ۷ بهمن 1۳۹۸    اول جمادی الثانی1441   ۲۷ ژانویه ۲0۲0      ۸ صفحه     شماره ۳1۹۸     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

شوک تعطیلی احتمالی قدیمی ترین بیمارستان شیروان

شام تبلیغاتی روی سفره عروسی
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استخدام

امالک

گروه مشاورین 
امالک رحمانی 

_ عبدی واقع 
درشهرک 

امام خمینی 
حاشیه خیابان 

۲۴متری ابن 
سیناخریدوفروش 

زمین وآپارتمان 
_ رهن واجاره 

امالک خودرابه 
مابسپارید  همراه 

   ۰۹۱۵۳۸۴۸۸۶۱

    ۰۹۱۵۵۸۴۱۲۷۷

     ۰۵۸۳۲۳۱۳۹۲۷

                     ۰۵۸۳۲۳۱۲۷۱۷

به یک 
کارگرماهربلوک 

زن نیازمندیم  

۰۹۳۵۱۲۲۰۵۱۳

گروه مشاورین امالک 

ایران، در راستای 

اهداف کاری و ارائه 

خدمات به همشهریان 

عزیز، به شرح ذیل نیرو 

می پذیرد:

۱-به ۲ نفر همکار 

آقا جهت مشاور و 

کارشناس امالک ۲-به 

۲ نفر همکار خانم جهت 

انجام کارهای دفتری 

و منشی ۳-یک نفر 

همکار خانم یا آقا جهت 

انجام کارهای نظافتی 

دفتر با حقوق ثابت 

۷۰۰ هزار تومان

متقاضیان محترم جهت 

هماهنگی های الزم با 

شماره ذیل هماهنگی 

بفرمایید: تلفن تماس: 

مهندس شیرزاد 

۰۹۱۵۱۸۴۰۸۹۸

     ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲

آدرس:نبش چهارراه 

۱۵ خرداد، جنب بانک 

توسعه تعاون، گروه 

مشاورین امالک ایران  

به یک تعمیر کار 

لوازم خانگی اعم 

از بخاری کولر 

جارو برقی لباس 

شویی وغیره 

نیازمندیم تماس 

 ۰۹۱۵۷۸۶۷۷۸۴

ملکش نبش 

سیدالشهدای ۱۰ 

تعمیرات یادگاری 

شرکت پخش 

موادغذایی نیاز به 

تعدادی بازاریاب 

باتجربه دارد 

 ۰۹۱۵۱۸۷۴۷۹۴

مشاورین امالک 

دانیال با داشتن 

کادری مجرب 

شامل کارشناسان 

حقوق و مهندس 

عمران دارای پروانه 

نظارت پایه سازمان 

نظام مهندسی 

ساختمان آماده 

ارایه خدمات در 

زمینه  خرید.

فروش .رهن و 

اجاره ومشارکت 

در ساخت 

میباشد . قویدل   

 ۰۹۱۵۹۸۴۹۹۰۱

قلی زاده  

  ۰۹۱۵۳۸۴۷۹۸۷

آدرس  خیابان  

شریعتی شمالی 

خیابان  وداد  نبش 

وداد  ۱ 

باغ فروشی، موقعیت 

عالی جاده شهرک 

گلستان، حاشیه 

جاده گاز شامل دو 

قسمت به شرح ذیل 

میباشد: الف:۱۰۰۰ 

متر حاشیه جاده گاز 

با دهنه حدود ۲۵ که 

جداگانه نیز به مبلغ 

۳۵۰ م به فروش 

می رسد. ب:۱۰۰۰ 

متر پشت قطعه 

مذکور در باال که 

جداگانه به ۱۵۰ م به 

فروش می رسد. باغ 

شامل انواع مختلف 

درختان، خانه باغ، 

دور دیوار بتنی، 

استخر،تمام امتیازات 

آب، برق، گاز،  متراژ 

کل باغ شامل ۲ قطعه 

است که ۲۰۰۰ 

متر می باشدو 

مجموعا به مبلغ 

۵۰۰ م به فروش 

می رسد. شیرزاد 

     ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲

باغ ۲۴۰۰ متری 

گیالس وگردو  

در اله وردیخان  

متری ۱۰۰ هزار 

شماره تماس 

  ۰۹۱۵۷۷۳۰۸۳۸

منزل مسکونی 

مساحت دردوطبقه 

دوبلکس ۶۰متر 

سرویس کامل ۵۰۰ 

اجاره۳ م  رهن 

مجردی یا خانواده 

تعداد ۳نفر آدرس 

ملکش نبش سید 

الشهدای۱۰تماس 

 ۰۹۱۵۷۸۶۷۷۸۴

قابل توجه کسانی 

که به دنبال خرید 

خودرو و یا ملک 

ارزان هستند 

مشخصات خود 

را به این شماره 

پیامک کنید 

 ۰۹۱۵۰۸۵۱۱۸۱

)مشخصات و قیمت 

خودرو و یا ملک 

مورد نظر را هم 

ارسال کنید( هدف 

ما کمک به شما 

برای پیدا کردن 

راحتتر خودرو 

دلخواهتان  

به یک نفر جوان 

یا نوجوان جهت 

کار دائمی در لوازم 

یدکی ویک منشی  

نیازمندیم .  تماس 

فقط ساعت ۵ الی ۷      

 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

فروش پایان کار 

نیست آغاز یک تعهد 

جدید است. گروه 

مشاورین امالک 

ایران، متفاوت ترین 

دفتر مشاور امالک 

خراسان شمالی با 

جمعی از کارشناسان 

و متخصصان امور 

ملکی، در تمام 

ساعات شبانه روز، 

آماده ارائه خدمات 

به هم استانی ها و 

همشهریان عزیز و 

گرامی، می باشد. 

اعتماد شما، اعتبار 

و افتخار ماست. 

آدرس: مابین میدان 

فردوسی و میدان 

کارگر، نبش چهارراه 

۱۵ خرداد)چهارراه 

قیام(، پشت سه 

عروسک زرد، جنب 

بانک توسعه تعاون  

 ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲

مهندس شیرزاد به تعدادی نیروی 

جوان جهت کار 

درقالیشویی 

نیازمندیم 

۰۹۳۰۵۸۴۷۷۴۷

به یک منشی  

دارای روابط 

عمومی قوی جهت 

شرکت پخش 

نیازمندیم .  ابتدای 

بلوار مدرس پالک 

۱۷ .  به دلیل 

کثرت تماسها 

لطفا فقط و فقط 

رزومه خودتون رو 

از طریق واتساپ 

ارسال بفرمایید .  

 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

به دو نفر  در 

رشته روان 

شناسی و یک 

نفر  در رشته 

مددکاری 

جهت همکاری 

نیازمندیم. 

شماره تماس 

 ۳۲۲۲۹۸۲۶

ساعت تماس 

۹الی ۱۲ 

به یک شاگرد نیمه 

وارد به کار ام دی 

اف با روابط عمومی 

باال  نیازمندیم  

 ۰۹۳۵۵۶۱۵۷۵۲

به یک منشی خانم 

دارای انگیزه کاری 

و روابط عمومی 

قوی نیازمندیم . 

ابتدای کمربندی 

مدرس پالک ۱۷۰     

 ۰۹۰۳۲۷۶۲۷۱۰

به یک نفر نیروی 

جوان یا نوجوان 

دارای موتور سیکلت 

و گواهینامه موتور 

سیکلت جهت کار در 

فروشگاه  نیازمندیم .  

 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

به یک همکار با 

روابط عمومی باال 

و فعال نیازمندیم 

امالک مهرشاد 

 ۰۹۱۵۳۸۶۹۸۹۶

شجاعی 

 به یک بازاریاب یا 

فروشنده جهت 

کار در نمایندگی 

تجهیزات آشپزخانه 

نیازمندیم 

 ۰۹۱۵۶۲۵۴۴۲۱

ــاغ  یــــک قـــطـــعـــه بـ

متری  ــزار  ه تقریبا 

سالمت  ــاده  جـ در 

م    ۱۵۰ قـــیـــمـــت 

  ۰۹۹۲۱۰۶۵۸۹۱

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

۴
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فیله مرغ4 عدد، فلفل دلمه ای 2عدد، پیاز یک عدد، قارچ 400 

گرم، پنیر پیتزا، نمک و فلفل سیاه به میزان الزم، نان تست 12 

عدد.

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

انجام نخستین عمل جراحی نوزاد
 

 در بیمارستان بنت الهدی

نخستین عمل جراحی نوزاد 5 روزه توسط پزشک فوق تخصص جراحی 

دانشگاه در بیمارستان بنت الهدی با موفقیت انجام شد.

باره  این  در  شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ــان  درم معاون 

با ناهنجاری های متعدد آمفالوسل )نوعی  اظهارکرد: این نوزاد دختر 

نافی  طناب  وارد  مختلف  مقادیر  با  شکم  احشای  که  مادرزادی  مشکل 

بستری   NICUدر و  متولد  قلبی  مشکالت  و  کام  شکاف  شــود(،  می 

عمل  انجام  ــرای  ب نــوزاد  ایــن  داد:  ادامــه  بیانی«  »قاسم  دکتر  شــد. 

عفونی  مرده،  بافت  از  بخش  یک  حذف  یا  برداشت  دبریدمان)برش، 

شده یا صدمه دیده از بدن بیمار(، نسوج جدار شکمی برای تسریع در 

روند جایگزینی یا ترمیم طبیعی در بافت سالم اطراف آن و بهبود در آن 

ناحیه، به طور اورژانسی به اتاق عمل منتقل شد.

دیده  ــوزش  آم و  ماهر  جراحی  تیم  یک  توسط  ــوزاد  ن ایــن  افــزود:  وی 

بخش  به  عمل  از  پس  و  گرفت  قرار  آمیز  موفقیت  جراحی  عمل  تحت 

NICU منتقل شد.

اسنک مرغ

طرز تهیه  ابتدا سینه مرغ را به صورت نوارهای نازک برش می زنیم 

و کنار می گذاریم. پیاز، فلفل دلمه ای نگینی خرد شده و مرغ را تفت 

کنیم  می  اضافه  را  زردچوبه  و  فلفل  نمک،  قارچ،  آن  از  بعد  دهیم.  می 

و اجازه می دهیم آب آن ها کشیده شود. در قابلمه را می گذاریم تا به 

آرامی بپزد. نان های تست را آماده می کنیم و روی آن ها مقداری مواد 

مرغ و پنیر می ریزیم و یک نان تست روی آن قرار می دهیم و در اسنک 

پز می گذاریم. 

 زایمان زودرس

گروه اجتماعی- گاهی تولد نوزاد زودتر از موعد به جای این که باعث 

خوشحالی پدر و مادر شود، آن ها را نگران می کند.نوزادانی که پیش از 

کامل شدن 37 هفته بارداری به دنیا می آیند، در گروه نارس قرار می 

های  مراقبت  به  دلیل  همین  به  شوند،  می  مواجه  مشکالتی  با  و  گیرند 

بیشتری نیاز دارند.یکی از مهم ترین مسائلی که می تواند برای نوزادان 

هنوز  ها  بچه  این  ریه  چون  است  تنفسی  مشکالت  بیاید،  پیش  نارس 

از این نوزادان به دستگاه تنفس مصنوعی  کامل نشده است و بسیاری 

یا تزریق ماده ای به نام سورفکتانت نیاز دارند تا ریه شان را باز نگه دارد.

سیستم های مختلف بدن این نوزادان از جمله گوارش با مشکل روبه رو 

و حرکات روده شان ضعیف است. آنتی بادی هایی که در برابر عفونت ها 

از بدن محافظت می کند، در اواخر دوره بارداری از جفت رد می شود و 

نوزادان نارس، این آنتی بادی ها را از مادر دریافت نمی کنند، در نتیجه 

سیستم ایمنی بدن شان ضعیف خواهد شد.

  خبر 

 آشپزی 

 بیشتر بدانیم 

علوی

شروع  هایش  زدن  غر  خانه  به  ورود  با   

باید تکلیف  امروز هم  می شود. می گوید 

زیادی را انجام دهد. هر روز بعد از آمدن 

به خانه و اندکی استراحت مشغول انجام 

گوید  مــی  مـــادرش  شـــود.  اش  تکالیف 

و  درس  درگیر  هم  را  ما  هیچ،  که  خودش 

مشق هایش کرده است.

تاکید  و  مطرح  است  سالی  چند  اگرچه 

خانه  در  آمــوزان  دانش  که  تکالیفی  شده 

انجام می دهند باید کم باشد اما همچنان 

ها  آن  دارنـــد  عقیده  ــاران  ــوزگ آم برخی 

کردن  تمرین  با  خانه  در  شان  وقت  باید 

خوبی  به  را  ها  درس  مفهوم  تا  شــود  پر 

متوجه شوند.این در حالی است که برخی 

عقیده  اجتماعی  و  آموزشی  کارشناسان 

تنها  نه  فرسا  طاقت  و  زیاد  تکالیف  دارند: 

به باال بردن نمرات و معدل دانش آموزان 

مورد  در  نگرش  به  بلکه  کند  نمی  کمکی 

مدرسه، نمرات، اعتماد به نفس و مهارت 

می  وارد  لطمه  هــا  آن  اجتماعی  ــای  ه

پیشرفته،  کشورهای  از  بسیاری  در  کند. 

ندارند  عقیده  خانه  در  تکلیف  انجام  به 

شود.  می  اجرا  ای«  دقیقه   ۱۰ و »قانون 

 ۱۰ دبستان  اول  پایه  در  که  معنا  این  به 

دبستان  دوم  پایه  در  شب،  تکلیف  دقیقه 

۲۰ دقیقه و در نهایت سال آخر دبیرستان 

تکالیف  انجام  بــرای  زمــان  دقیقه   ۱۲۰

مناسب است.

I  تکالیف طاقت فرسا

آمـــوزان  دانـــش  بــر  عـــالوه  زیـــاد  »تکالیف 

و  کند  می  درگیر  را  ها  آن  های  خانواده 

خواندن  درس  اضــطــراب  در  باید  مــدام 

فرزندان شان باشند.« بانوی جوان با گفتن 

این جمالت ادامه می دهد: خیلی کم پیش 

داشته  کمی  تکالیف  فرزندم  که  آید  می 

باشد، در کنار هر درسی که یاد می گیرد 

گاهی اوقات باید کاردستی بسازد که این 

از آن جایی  کار وقت زیادی را می گیرد و 

که هنوز کالس چهارم است و توانایی تهیه 

کاردستی را ندارد، این کار را به من یا برادر 

بزرگ ترش محول می کند و گاهی اوقات 

می بینم تمام وقت بعد از ظهرم برای تهیه 

دخترم  تکالیف  دادن  انجام  یا  کاردستی 

گرفته شده است.یکی دیگر از والدین هم 

مدرسه  در  که  زیــادی  تکالیف  از  انتقاد  با 

کند:  می  بیان  شــود،  می  داده  دخترش 

می  درس  ابتدایی  ســوم  پایه  در  دخترم 

خواند و هر روز ناچار است تکالیف زیادی 

را انجام دهد و بخشی ازآن ها باید به کمک 

بزرگ تر انجام شود. به عنوان مثال ما باید 

برای دخترم سوال طرح کنیم و او پاسخ آن 

را بنویسد، به او دیکته بگوییم و کاردستی 

کنیم.  درســت  را  اش  معلم  نظر  مد  هــای 

مدتی  دخترم  مدرسه  دهد:  می  ادامه  وی 

به  گرفته،  پیش  در  را  دیگری  روش  است 

زیاد  ها  بچه  تکالیف  چون  که  صورت  این 

است، معلم از مادران برخی دانش آموزانی 

در  خواهد  می  دارنــد  بیشتری  فرصت  که 

کالس درس حضور یابند و به او در دیدن 

تکالیف بچه ها کمک کنند و هر روز ۲ نفر 

حضور  دخترم  درس  کالس  در  مــادران  از 

ــادی  ــای بحث زی ــود ج ــن خ ــد کــه ای دارنـ

دانش  از  دیگر  یکی  پدر  دارد.»ملکشی« 

آموزان است که پسرش را در ابتدای سال 

منتقل  دیگری  مدرسه  به  مدرسه  یک  از 

و  کالس  شلوغی  را  کار  این  علت  او  کرد، 

دادن تکالیف زیاد ذکر می کند  و می گوید: 

تکالیف  شب  هر  پسرم  معلم  بودم  شنیده 

ترم  بــزرگ  فرزند  چون  و  دهد  می  زیــادی 

بود،  شده  دلــزده  موضوع  همین  دلیل  به 

به ناچار مدرسه پسرم را عوض کردم. وی 

تکالیف  ها  بچه  به  وقتی  کند:  می  بیان 

است  ممکن  چون  شود  می  داده  ــادی  زی

جواب همه را ندانند از خانواده کمک می 

گیرند که شیوه آن ها با نحوه تدریس معلم 

فرق دارد و دچار اختالف نظر می شوند. 

در گذشته پسر بزرگم برای انجام تکالیف 

اش درگیری زیادی با ما داشت و با اعصاب 

خسته  و  دلــزده  خواندکه  می  درس  خرد 

می شد. وی می افزاید: با توجه به این که 

دانش آموزان حدود ساعت ۱3 تا ۱3:3۰ 

تعطیل می شوند، فرصت کمی برای صرف 

زمان  همان  از  و  دارنــد  استراحت  و  ناهار 

پسرم شروع به انجام تکالیف اش می کرد 

به  بود  تا ۲۲ درگیر درس  تا ساعت ۲۱  و 

بخورد  شــام  کــرد  نمی  فرصت  که  طــوری 

آماده  بعد  روز  بــرای  تا  خوابید  می  زود  و 

باشد. وی خاطرنشان می کند: در چنین 

های  کالس  به  توانست  نمی  او  شرایطی 

ورزشی مورد عالقه اش برود و مدام ناچار 

انجام  را  اش  تکالیف  و  باشد  خانه  در  بود 

هشتم  کالس  آموز  دانش  یک  دهد.مادر 

هم عالوه بر انتقاد از تکلیف زیاد، از انجام 

فرزندش  علمی  تحقیقات  و  کاردستی 

گالیه و ذکر می کند: سال گذشته دخترم 

و دوستانش در جشنواره خوارزمی شرکت 

کردند که صفر تا ۱۰۰ این کار را من برای 

زیــادی  هزینه  و  وقــت  و  دادم  انجام  شــان 

گذاشتم در حالی که این گونه کارها باید 

مشارکت  ها  بچه  تا  شود  انجام  مدرسه  در 

را یاد بگیرند.

 یک کارشناس آموزشی هم دادن تکلیف 

یادگیری  ــرای  ب مناسب  ــی  روش را  ــاد  زی

دانش  کند:  اظهارمی  و  داند  نمی  دروس 

مقاطع  در  که  هایی  آن  ویــژه  به  آمــوزان 

پایین تر قرار دارند، اگر استراحت نداشته 

را  شــان  هــای  درس  توانند  نمی  باشند، 

مطالب  حجم  از  بگیرند،  یــاد  خوبی  بــه 

وحشت می کنند، غر می زنند و به اجبار 

در  که  دهند  می  انجام  را  شــان  تکالیف 

چنین شرایطی پدر، مادر، خواهر یا برادر 

پور«  »حسن  شوند.  می  درگیر  تر  بــزرگ 

می  باعث  زیــاد  تکالیف  دهــد:  می  ادامــه 

شود دانش آموزان دچار اضطراب شوند. 

نداشته  را  نوشتن  درســت  توانایی  وقتی 

باشند بین  آن ها و والدین شان درگیری 

والدین  گاهی  و  شــود  می  ایجاد  تنش  و 

برای جلوگیری از ناراحتی فرزندان شان 

هستند،  فرزند  تک  که  هایی  آن  ویــژه  به 

که  دهند  می  انجام  خودشان  را  تکالیف 

دانش  به  را  ــادی  زی هــای  آسیب  کــار  ایــن 

کارشناس  ــن  ای کند.  مــی  وارد  ــوزان  آمـ

تکلیف  دادن  انجام  کند:  می  خاطرنشان 

ضعف  نقاط  به  معلم  که  معناست  این  به 

را  ها  آن  و  ببرد  پی  آمــوزان  دانش  قوت  و 

یاری کند. مسئله ای که اهمیت دارد این 

را  کــردن  اشتباه  آمــوزان  دانــش  که  است 

برای  و  کنند  تجربه  را  شکست  بیاموزند، 

کسب موفقیت انگیزه داشته باشند.

مقطع  آموزشی  های  گــروه  اداره  رئیس 

پــرورش  و  آمـــوزش  کــل  اداره  ابــتــدایــی 

تکالیف  کند:  اظهارمی  شمالی  خراسان 

در  ــت.  اس محور  مهارت  ــورت  ص به  شب 

از  شد  می  گفته  آموزان  دانش  به  گذشته 

روی یک درس یک یا چند مرتبه بنویسند 

است.  کرده  تغییر  تکالیف  این  اکنون  اما 

ــه مــی دهـــد: اکــنــون این  ــری« ادامـ ــاق »ب

دانش  و  است  شده  محور  مهارت  تکالیف 

آموزان باید برخی فعالیت ها را در همان 

راستا انجام دهند.

گالیه ها از تکالیف زیاد دانش آموزان 

مشق 
پرمشقت 

مواد الزم

ضد سرطان

برای  مفید  و  محبوب  دارویی  گیاه  یک  اجتماعی-  رزماری  گروه 

سالمتی انسان است. این گیاه حاوی کارنوزول و رزمارینیک است؛ 

سالمت  بهبود  در  کلیدی  نقش  که  قدرتمندی  اکسیدان  آنتی   ۲

ضد  کننده،  عفونی  ضد  رزمــاری  همچنین،  کنند.  می  ایفا  انسان 

سرطان و ضد التهاب است. 

یکی از فواید جالب توجه رزماری عملکرد آن به عنوان یک محرک 

تمرکز  و  حافظه  بهبود  به  اساس،  همین  بر  و  است  موثر  شناختی 

ذهنی کمک می کند. رزماری با استرس مبارزه می کند، اضطراب 

را کاهش و سردرد را تسکین می دهد، رشد مو را تحریک و با درد 

مفاصل مقابله می کند، التهاب را کاهش می دهد، گوارش را بهبود 

و پشتیبان سالمت قلب  از سرطان پیشگیری می کند  می بخشد، 

و عروق است.

رزماری از عطر و طعم قوی بهره می برد و در سوپ، ساندویچ، ساالد 

یا  تازه  های  برگ  از  توان  می  همچنین،  است.  استفاده  قابل   ... و 

خشک شده این گیاه چای درست کرد.

 باید این را مد نظر داشت که در دوران بارداری یا اگر به صرع، فشار 

رزماری  مصرف  از  هستید  مبتال  ریزی  خون  اختالالت  یا  باال  خون 

پرهیز کنید.

۴ گیاهان دارویی 
اجتماعی

صفحه 6

یک دهه با سیمرغ های نگاه نو

تازه نفس های سینما

 اقتصاد 

 وقتی مشتریان چای
 رنگ می شوند!

مواجه  خود  موردنیاز  کاالی  تأمین  مشکل  با  بجنورد  در  برخی خواربارفروشان 
هستند و از قیمت های باالی اجناس گالیه دارند.یکی از کسبه که سابقه ...
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 آجر رسی - استاندارد ملی شماره  7
در هنگام خرید آجر رسی استاندارد )مطابق استاندارد ملی شماره 7(، به نکات زیر دقت شود:

   آجر رسی به سه دسته اصلی طبقه بندی می شود: آجر با مقاومت باال )توپر و سوراخ دار(، آجر نما )نازک و غیر نازک(، آجر بنایی )توپر و سوراخ دار(     سطوح آجرهای مقاومت باال و نما هنگامی که از فاصله 
یک متری تحت زاویه 45 درجه در زیر نور مشاهده می شود باید عاری از ترک، لب پریدگی، حفره، پوسته شدگی، دانه های سنگی کوچک و هرگونه ناهمواری سطحی باشد.    تولید کننده موظف است بر روی 
بسته بندی انواع آجر و در صورت عرضه فله و بدون بسته بندی انواع آجر، بر روی بارنامه و اسناد فروش نام، نوع و درجه آجر، ابعاد اسمی، نام تجاری یا نام واحد تولیدی، نشان استاندارد )در صورت اخذ مجوز( 
را درج نماید.     تولید کننده استفاده از کلماتی نظیر نسوز، دیرگداز برای آجرهای نازک تزیینی مشابه آجرهای شومینه در معرفی نام و نوع آجر مجاز نمی باشد.    برای اخذ نشان استاندارد آجر رسی باید 
نتیجه آزمون های ویژگی های هندسی، مقاومت فشاری، جذب آب، نمک های محلول در آب، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن، مدول گسیختگی، مواد منبسط شونده، ویژگی های ظاهری، نشانه گذاری و 

...، مطابق با استاندارد ملی باشد. 

صدیقی- بجنورد ماه گذشته 11 روز هوای پاک را 
تجربه کرد. با مقایسه وضعیت کیفی هوا نسبت به 
سال قبل اگرچه تعداد روزهای هوای پاک افزایش 
یافته اما در شاخصه های دیگر از جمله هوای سالم 
و ناسالم به خاطر آغاز فصل سرما، پدیده وارونگی 
هوا و پایدار بودن جو در وضعیت نرمال قرار نگرفته 

است. 
اداره  آلودگی  سنجش  ایستگاه  مسئول  گفته  به 

کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، هوای 
مرکز استان در دی 11 روز پاک، 13روز سالم  و 6 

روز ناسالم برای گروه های حساس بود.
پاییز  بارندگی  شرایط  مــا،  خبرنگار  ــزارش  گ به   
امسال نسبت به فصل بهار در وضعیت بهتری قرار 
به  را  فصل  بارندگی  میزان  کمترین  با  و  نداشت 
پاییز  3ماه  کرد: طی  اعالم  »عمارلو«  رساند.  پایان 
روز   3 و  سالم  روز   44 پــاک،  هوا  روز   43 امسال  

گزارش  به  بــود.  حساس  های  گــروه  بــرای  ناسالم 
اداره  پایش  کارشناس  اعالم  براساس  ما،  خبرنگار 
فقط  شمالی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  کل 
بجنورد  در  هــوا  آالیندگی  سنجش  ایستگاه  یک 
محیطی  زیست  استاندارد  طبق  که  شــده  نصب 
دیگر  ــوای  ه کیفی  پایش  ایستگاه   3 به  حداقل 
نیاز و به علت کمبود اعتبار تاکنون این امر محقق 
است،  حاکی  ما  خبرنگار  گــزارش  ــت.  اس نشده 

آالیندگی هوای سایر شهرهای استان به علت نبود 
ایستگاه پایش کیفی هوا از طریق کاهش دید افقی 
باید  استان  شهر  هر  حداقل  که  شود  می  سنجیده 
باشد.  داشته  هوا  آالیندگی  سنجش  ایستگاه  یک 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اعــالم اداره  اساس  بر 
که  جاجرم  غبار  و  گرد  سنجش  ایستگاه  استان، 
فجر  ــه  در ده است  قــرار  شده  نصب  آن  تجهیزات 

امسال به بهره برداری برسد.

IIمدارسIدرIکتاب
کتاب  نمایشگاه  بار  یک  سالی  مدارس  برخی  در 
کتاب  سنی  رده  به  متاسفانه  اما  شود  می  برگزار 
به  شود،  نمی  توجهی  شود  می  فروخته  که  هایی 
خریده  نمایشگاه  از  را  کتابی  دخترم  نمونه  عنوان 

که برایش نامناسب است.

IIجاجرمIدرIبرف
پس از مدت ها پنج شنبه در جاجرم برف بارید اما 

رسانه ای در این مورد ننوشت.
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بسته  با  تطبیق  هیئت  مخالفت  از  انتقاد  علوی- 
مصوبه  چند  و  شهر  حاشیه  برای  تشویقی  پیشنهادی 
اصالح بودجه از جمله موارد مطرح شده در جلسه روز 
کمیسیون  رئیس  بود.  بجنورد  شهر  شــورای  گذشته 
ورزش و جوانان شورای اسالمی شهر بجنورد در این 
به  شهردار  و  شهر  شــورای  اظهارکرد: اعضای  جلسه 
ناظرآباد رفتند و به طور میدانی از آن جا بازدید کردند. 
»دلیریان« افزود: وقتی به ناظرآباد رفتیم واقعًا باتالق 
بود، اگر دوستان می خواهند بیایند میدانی ببینند اما 
بنشینیم  میزها  پشت  که  این  کنند،  پا  به  پوتین  حتمًا 
کرد:  تأکید  وی  شــود.  نمی  بگیریم  تصمیم  راحــت  و 
مردم این منطقه هم عوارض پرداخت می کنند و حق 
و حقوقی دارند. وی افزود: آیا حاضر هستیم فرزندان 

بروند؟  مدرسه  به  و  کنند  زندگی  محیط  آن  در  مان 
صادقیه،  نیست،  ناظرآباد  فقط  البته  شد:  یــادآور  وی 
نایب  »گریوانی«  هست.  و...  ــاد   آب صندل  جــوادیــه، 
از  جلسه  این  در  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تشویقی  پیشنهادی  بسته  با  تطبیق  هیئت  مخالفت 
برای ناظرآباد انتقاد کرد.به گزارش خبرنگار ما، یکی 
و  میلیارد  یک  بودجه  اصــالح  جلسه  این  مصوبات  از 
480 میلیون تومانی برای استقبال از بهار و دیگری جا 
به جایی 25 میلیون تومان از سرفصل بودجه آرامستان 
ها در راستای اصالح بودجه این سازمان بود.البته این 
جا به جایی های بودجه مورد انتقاد رئیس کمیسیون 
بر  »امانی«  که  طوری  به  گرفت،  قرار  شورا  فرهنگی 
این عقیده بود: با تغییرات اعمال شده بودجه به چیز 

و  نیست  مصوب  بودجه  آن  دیگر  و  شد  تبدیل  دیگری 
اغلب پروژه های کوچک و بزرگ به بحث خرید کردن 
اختصاص یافته است.در این جلسه »باغچقی« در نطق 
باستانی  حریم  طرح  به  اشــاره  با  خود  دستور  از  پیش 
که امالک آن باید توسط میراث فرهنگی خریداری و 
فضای  ها،  طرح  این  کنار  در  شود، اظهارکرد:  تملک 
سبز را داریم، بنابراین پیشنهاد می کنم حریم این طرح 
را در قالب کاربری فضای سبز لکه گذاری کنیم. این 
طرح  برخی  برای  امالک  واگذاری  شهر  شورای  عضو 
ها را غیرکارشناسی خواند و با اشاره به تجمع برخی 
شهروندان در اعتراض به اجرای یکی از این طرح ها در 
را  محوطه شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: ملکی 
از فضای سبز یک پارک خطی برای اجرای طرح پمپ 

بنزین به یک شخص داده ایم و این طرح چهارمین بار 
نوعی  به  بار  هر  افتد.  می  برایش  اتفاق  این  که  است 
مشکالت  و  مردمی  مانع  به  اجــرا  بــرای  و  شد  مصوب 
این چنینی برخورد کرد و طرح لغو شد.رئیس شورای 
اسالمی شهر بجنورد درباره تغییر کاربری زمین های 
های  زمین  شد  مقرر  گفت:  مفخم  خانه  آینه  اطــراف 
میراث  اختیار  در  و  شــود  تملک  مفخم  آینه  ــراف  اط
فرهنگی قرار گیرد. »محمدی« درباره مصوبه شورای 
های  ایستگاه  یا  خطی  بنزین  پمپ  درخصوص  شهر 
تک نازل هم اظهارکرد: مصوبه شورا در این باره دارای 
رئیس  است.  نشده  لحاظ  شروط  آن  که  بود  شرایطی 
اجرا  چرایی  پیگیری  دستور  باره  این  در  شهر  شورای 

نشدن شروط شورای شهر را داد.

ضمن انتقاد از مخالفت هیئت تطبیق با بسته تشویقی برای حاشیه شهر اعالم شد:

مدیران برای رفتن به ناظرآباد پوتین بپوشند

در بجنورد ثبت شد؛ 

۱۱ روز هوای پاک طی یک ماه 

معاون اداره کل میراث فرهنگی:

طرح بازارچه سنتی به 
شورای فنی می رود 

مرتضوی- طرح بازارچه سنتی سرای سبزه میدان 
بجنورد فردا به شورای فنی می رود.معاون میراث 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی 
صنایع دستی استان در گفت و گو با خبرنگار ما با 
بیان این که مرمت گرمابه عسکری در دل مجموعه 
سبزه میدان آغاز شده است، اظهارکرد: این مکان 
به رستوران سنتی تبدیل می شود.»مستوفیان« با 
بازارچه  به  گرمابه  مجاور  زمین  تبدیل  به  اشــاره 
این  طراحی  از  دستی،  صنایع  و  سوغات  سنتی 
با الگوی معماری سنتی خبر داد و گفت:  بازارچه 
تاریخی  بافت  در  داشتن  قرار  واسطه  به  طرح  این 
و  ارائــه  فنی  شــورای  در  ــردا(  )ف شنبه  سه  استان، 
الزامات میراث فرهنگی در آن بررسی و در صورت 
تایید اولیه برای تایید نهایی به شورای فنی تهران 

ارسال می شود.
با  وی همچنین درخصوص تفاهم نامه استانداری 
آینه  گروه اقتصادی ملل به منظور تبدیل مجموعه 
که به  شهری  باز  فضای  به  مفخم  عمارت  و  خانه 
و  رویدادها  برگزاری  و  اجتماعی  تعامالت  مرکز 
فروش  مــوزه،  شامل  گردشگری  مختلف  خدمات 
اقامت  روباز،  تئاتر  آمفی  سوغات،  و  دستی  صنایع 
 45 طی  است  قــرار  گفت:  و  پرداخت  شــود،  و... 
شود  آمــاده  توجیهی  طرح  و  انجام  ها  بررسی  روز 
بازه  نهایت  در  و  تخریب  ســاز،  و  ساخت  میزان  تا 
زمانی برای تبدیل این فضا به مجموعه باز شهری 

مشخص شود. 
ملل به  اقتصادی  گــروه  مــشــاوران  بازدید  به  وی 
و افزود:  منظور تملک امالک مسکونی اشاره کرد 
به هیچ عنوان این طرح مخل فضای درمانی نیست 
و بیمارستان آخرین اولویت و تامین فضای درمانی 

فعلی جزئی از طرح است.

بسترسازی برای فیبرنوری 
در شهرک های صنعتی 

فیبرنوری  کیلومتر   34 از  بیش  برای  بسترسازی 
انجام  شمالی  خراسان  صنعتی  های  شهرک  در 
خــراســان  منطقه  ــرات  ــاب ــخ م شبکه  ــر  ــدی ــد.م ش
اجرای  و  مخابراتی  مناسب  بستر  ایجاد  از  شمالی 
زیرساخت های فیبرنوری در شهرک های صنعتی 
مزیت   به  اشاره  با  ایزانلو«  »هادی  داد.  خبر  استان 
شبکه  به  صنعتی  نواحی  و  شهرک  ها  اتصال  های 
تکنولوژی  توسعه  راستای  در  ــزود:  اف فیبرنوری 
منطقه،  مخابرات  مناسب،  بسترسازی  و  ارتباطی 
بیش از 34 کیلومتر فیبرنوری را ویژه شهرک های 

صنعتی فراهم کرده است.

شکارچی قوچ در دام قانون
قانون  دام  وحشی در  قوچ  متخلف  شکارچی  یک 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  گفته  به  افتاد. 
جاجرم، در پی گزارش های مردمی مبنی بر شکار 
کوه  ارتفاعات  در  شکارچی  یک  سوی  از  غیرمجاز 
متخلف،  منزل  از  بازرسی  از  بعد  ماموران  بهار، 
کشف  را  وحشی  قوچ  به  متعلق  شده  فریز  گوشت 

کردند.
مراحل  سیر  برای  متهم  که  این  بیان  با  »موسوی«   
از  ــزود:  اف شد،  معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی 
قوچ  شده  فریز  گوشت  مقداری  بر  عالوه  متخلف 
وحشی، یک قبضه سالح شکاری به همراه تعدادی 

فشنگ چهارپاره کشف و ضبط شد.
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انعقاد قرارداد احداث سیل 
برگردان در شیروان

 29 که   7446 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  رســیــد،  ــاپ  چ بــه   1353 بهمن 
سیل  احــداث  قــرارداد  انعقاد  از   2 صفحه  در 
این  در  است.  داده  خبر  شیروان  در  برگردان 
آسفالت  اجرای  »قرارداد  خوانیم:  می  مطلب 
خیابانهای خواف، فیض آباد، رشتخوار، گرمه 
و همچنین ساختمان سیل برگردان شیروان 
و رشتخوار بین اداره کل مسکن و شهرسازی 
و  منعقد  مــربــوطــه  پیمانکاران  و  ــان  ــراس خ
که  مــذکــور  هــای  طــرح  اجـــرای  شــد.  مبادله 
طی مدت 7 ماه خاتمه خواهد پذیرفت مبلغ 
محل  از  که  دارد  هزینه  ریال   10500000

اعتبارات مربوطه تامین و پرداخت میشود.« 

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار



 
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اســفراین تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا 
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز در دو نشــریه 

آگهــی هــای ثبتی)کثیــر االنتشــار و محلــی( بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی شــود. 
بخش5:پالک 1    - اصلی روئین 

1.کالســه 1397114407116000236 آقــای حســن حاتمــی فرزنــد علــی اکبــر شــش 
دانــگ  منــزل بــه مســاحت 84 /396 متــر  از پــالک 2017 فرعــی  از محــل مالکیــت 

محمــد علــی مــکاری برابــر رای3418 /98
2.کالســه 1398114407116000262 آقــای حســن رســولی نیــا فرزنــد عبــد االحیــاء 
شــش دانــگ  منــزل بــه مســاحت 67 /266 متــر  از پــالک 97 فرعــی  از محــل مالکیــت 

زیــن العابدیــن اردبیلــی برابــر رای3512 /98
پالک 11 - اصلی ایرج 

3.کالســه 1398114407116000203 آقــای ســید محمــد میــری ایــرج فرزنــد ســید 
اســماعیل شــش دانــگ  منــزل بــه مســاحت 53 /479 متــر  از پــالک 149 فرعــی  از 

محــل مالکیــت ابوالفضــل حســینی برابــر رای3150 /98
پالک 60 - اصلی پشت جوی 

ــا  ــد رض ــد احم ــودی فرزن ــواد محم ــای ج ــه 1398114407116000340 آق 4.کالس
شــش دانــگ  منــزل بــه مســاحت 94 /243 متــر  از پــالک 0 فرعــی  از محــل مالکیــت 

ســلیمان روشــنی  برابــر رای3442 /98
پالک 63 - اصلی قلعه کریم 

5.کالســه 1397114407116000500 آقــای رجبعلــی راضــی اردغــان فرزنــد محمــد 
شــش دانــگ  منــزل بــه مســاحت 19 /159 متــر  از پــالک 0 فرعــی  از محــل مالکیــت 
ــر  ــور براب ــم محمدپ ــور -گل خان ــا محمــد محمدپ ــدار نوروزی -محمــد محمدپور -باب نام

رای3448 /98
ــا  ــد محمدرض ــد فرزن ــه موح ــرج ال ــای ف ــه 1398114407116000243 آق 6.کالس
ــل  ــی  از مح ــالک 157 فرع ــر  از پ ــاحت 26 /112 مت ــه مس ــزل ب ــگ  من ــش دان ش

ــر رای3363 /98 ــور  براب ــد ولیپ ــان محم ــت قرب مالکی
7.کالســه 1398114407116000343 آقــای حمــزه رضائــی فرزنــد علــی اکبــر شــش 
ــت  ــل مالکی ــی  از مح ــالک 0 فرع ــر  از پ ــاحت 1 /191 مت ــه مس ــزل ب ــگ  من دان
ورثــه محمــد حقانــی پــور )علیرضا،جعفر،عباس،محمود،علی،معصومه،فاطمه،زهرا،طیبــه، 

ــر رای3466 /98 ــدان و مهــر نســا عباســی همســر ( براب مریــم ، حیــات فرزن
پالک 64 - اصلی خرینان 

8.کالســه 1397114407116000311 آقــای رضــا بــرات پــور فرزنــد رجبعلــی شــش 
ــر  از پــالک 346 فرعــی  از محــل مالکیــت  ــه مســاحت 57 /174 مت ــگ  منــزل ب دان

ورثــه علــی اکبــر لعــل قربانی)حســن( برابــر رای3313 /98
9.کالســه 1397114407116000384 آقــای جعفــر احمــدی فرزنــد شــیخ عزیــز الــه 
شــش دانــگ  منــزل بــه مســاحت 243 متــر  از پــالک 292 فرعــی  از محــل مالکیــت 

غالمرضــا لعــل عارفــی برابــر رای3439 /98
ــدی  ــد مه ــدی زاده فرزن ــد مه ــای امی ــه 1397114407116000497 آق 10.کالس
ــل  ــی  از مح ــالک 60 فرع ــر  از پ ــاحت 67 /309 مت ــه مس ــزل ب ــگ  من ــش دان ش

ــر رای3451 /98 ــد براب ــد خانمحم ــادی فرزن ــت آب ــل دول ــت خلی مالکی
ــد  ــوری فرزن ــل صب ــای محمدحســین لع 11.کالســه 1398114407116000284 آق
ــر  از  ــاحت 31 مت ــه مس ــزل ب ــه من ــل ب ــاختمان متص ــگ  س ــش دان ــه ش ــب ال حبی
ــر رای3357 /98 پــالک 0 فرعــی  از محــل مالکیــت پیــر حســین لعــل بهرامپــور براب

ــش  ــان ش ــد قرب ــاد فرزن ــواد دلش ــای ج ــه 1398114407116000288 آق 12.کالس
دانــگ  منــزل بــه مســاحت 37 /107 متــر  از پــالک 3989 فرعــی  از محــل مالکیــت 

ــر رای3523 /98 ــان دلشــاد براب قرب
13.کالســه 1398114407116000299 آقــای هــادی غالمــی فرزنــد غالمعلــی شــش 
دانــگ  منــزل بــه مســاحت 26 /106 متــر  از پــالک 0 فرعــی  از محــل مالکیــت محمــد 

محمــد زاده مقــدم  برابــر رای3344 /98
ــاس  ــد عب ــود زاده فرزن ــی محم ــای عل ــه 1398114407116000346 آق 14.کالس
ــل  ــی  از مح ــالک 260 فرع ــر  از پ ــاحت 38 /192 مت ــه مس ــزل ب ــگ  من ــش دان ش

ــر رای3507 /98 ــوروزی براب ــمعیل ن ــد اس ــت محم مالکی
پالک 65 - اصلی حسن آباد قصبه 

ــد  ــا محم ــد باب ــدی فرزن ــرا محم ــم زه ــه 1398114407116000292 خان 15.کالس
ــی  از محــل  ــالک 1360 فرع ــر  از پ ــه مســاحت 67 /199 مت ــزل ب ــگ  من شــش دان

ــر رای3436 /98 ــت  براب ــی ایراندوس ــت  عیس مالکی
پالک 67 - اصلی قریه قصبه 

ــرات  ــد ب ــه مشــایخی نســب فرزن ــم آمن 16.کالســه 1398114407116000297 خان

ــی  از  ــالک 631 فرع ــر  از پ ــاحت 98 /171 مت ــه مس ــزل ب ــگ  من ــش دان ــد ش محم
ــر رای3501 /98 ــی براب ــزاده رضائ ــود قلی ــت محم محــل مالکی

ــرات  ــد ب ــم آمنــه مشــایخی نســب فرزن 17.کالســه 1398114407116000300 خان
ــی  از  ــالک 631 فرع ــر  از پ ــاحت 27 /316 مت ــه مس ــزل ب ــگ  من ــش دان ــد ش محم

ــر رای3504 /98 ــی براب ــزاده رضائ ــود قلی ــت محم محــل مالکی
18.کالســه 1398114407116000323 خانــم مینــا عاشــوری فرزنــد محمــد شــش 
ــت  ــل مالکی ــی  از مح ــالک 23 فرع ــر  از پ ــاحت 95 /169 مت ــه مس ــزل ب ــگ  من دان

ــر رای3354 /98 ــو براب حاجــی محمــد روشــنی زعفرانل
پالک 69 - اصلی قریه کشتان 

ــد  ــد محم ــو فرزن ــان ل ــواد مهرب ــای ج ــه 1398114407116000287 آق 19.کالس
ــالک 3577 فرعــی  از  ــر  از پ ــه مســاحت 07 /149 مت ــزل ب ــگ  من ــم شــش دان رحی

ــر رای3498 /98 ــی براب ــا حاتم ــت غالمرض ــل مالکی مح
20.کالســه 1398114407116000383 آقــای جــواد زراعتــی فرزنــد مســیب شــش 
ــالک 506 فرعــی  از محــل مالکیــت  ــر  از پ ــه مســاحت 91 /165 مت ــزل ب ــگ  من دان

ــر رای3461 /98 ــد محمــد براب صغــری اســماعیلی کشــتان فرزن
پالک 71 - اصلی میان آباد 

ــد محمدجعفــر  ــی فرزن ــای محمــد ابوتراب 21.کالســه 1398114407116000067 آق
ــل  ــی  از مح ــالک 306 فرع ــر  از پ ــاحت 18 /174 مت ــه مس ــزل ب ــگ  من ــش دان ش

ــر رای3348 /98 ــه قدوســی براب ــید عبدال ــی و س ــاس حاتم ــد و عب ــت وحی مالکی
پالک 72 - اصلی کالته کاهی 

22.کالســه 1397114407116000389 آقــای حســنعلی زرقانــی فرزنــد حبیــب الــه 
ــالک 0  ــر  از پ ــه مســاحت 46 /89 مت ــزل ب ــه من ــاختمان متصــل ب ــگ  س شــش دان

ــر رای3351 /98 فرعــی  از محــل مالکیــت علــی اصغــر علــی محمــدی  براب
23.کالســه 1398114407116000329 آقــای علــی برومنــد فرزنــد حیدرعلــی شــش 
دانــگ  زمیــن متصــل بــه منــزل بــه مســاحت 2 /141 متــر  از پــالک 0 فرعــی  از محــل 

مالکیت غالمحســن اولــی برابــر رای3458 /98
پالک 73 - اصلی قریه حسین 

ــه  ــفراین ب ــا اس ــل پوی ــل و نق ــرکت حم ــه 1397114407116000322 ش 24.کالس
نمایندگــی آقــای رجبعلــی میــن باشــی شــش دانــگ  ســاختمان اداری بــه مســاحت 
ــر  ــی براب ــی خان ــه حســین صف ــت ورث ــی  از محــل مالکی ــالک 0 فرع ــر  از پ 959 مت

رای3360 /98
25.کالســه 1398114407116000372 آقــای جــواد زراعتــی فرزنــد مســیب شــش 
دانــگ  منــزل بــه مســاحت 22 /136 متــر  از پــالک 0 فرعــی  از محــل مالکیــت رعنــا 

وصدیقــه ســعادتی  برابــر رای3421 /98
پالک 74 - اصلی قریه خواجه ها 

ــش  ــراه ش ــد هم ــزاده فرزن ــواد بگ ــای ج ــه 1398114407116000282 آق 26.کالس
ــت  ــل مالکی ــی  از مح ــالک 28 فرع ــر  از پ ــاحت 75 /176 مت ــه مس ــزل ب ــگ  من دان

ــر رای3445 /98 ــو براب ــه ن ــی قلع ــین رحیم حس
پالک 174 - اصلی کالته پیاله 

27.کالســه 1398114407116000337 آقــای قربــان حســن زاده فرزنــد امیــر شــش 
دانــگ  دامــداری بــه مســاحت 46 /2044 متــر  از پــالک 0 فرعــی  از محــل مالکیــت 

گل حســن ولــد محمــد رحیــم )راســت قــد( برابــر رای3574 /98
لــذا بــه ایــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در آرای 
اعــالم شــده ابــالغ میگــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــاراولین اگهــی 
ــت  ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــا 2 م ــخ الحــاق درمحــل ت ــتاها از تاری و در روس
محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یکمــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در صورتــی 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومــی محــل ارایــه ننمایــد اداره ثبــت محــل  برابــر مقــررات مبــادرت بــه 
صــدور ســند خواهــد نمــود .ضمــن اینکــه صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .     
تاریخ انتشار نوبت اول:  دو شنبه 07                    /11                    /98 

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 23                    /11                    /98
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توقف واردات برنج 
پشت سد تخصیص ارز

اگر زمان 
تخصیص 

ارز طوالنی 
تر شود ممکن 

است همین 
میزان برنج 

وارد شده 
هم برگشت 

بخورد چون 
هنوز پولی 
داده نشده 

است

شیری

شدن  بــرداشــتــه  ــا  ب کــه  پاکستانی  بــرنــج   نــرخ 
به  تومان  هزار   180 کیسه  هر  از  ها،  ممنوعیت 
ماه   2 طی  بود،  یافته  کاهش  تومان  هزار   110
اخیر با تخصیص نیافتن ارز برای واردات، دوباره 
سیر صعودی به خود گرفت و هم اینک به 130 
گفته برخی  به  است.  یافته  افزایش  تومان  هزار 
کارشناسان بازار، اگر این شرایط ادامه یابد و ارز 
تخصیص داده نشود قیمت هر کیسه برنج تا ایام 

نوروز باز هم افزایش خواهد یافت.
و  گفت  در  برنج  واردکننده  یک  بــاره  همین  در 
هر  قیمت  گفت:  ما  خبرنگار  با  اختصاصی  گوی 
می  اجرا  ممنوعیت  قانون  که  زمانی  برنج  کیسه 
برداشته  با  که  رسید  تومان  هــزار   180 به  شد 
تن   500 ترخیص  بر  عالوه  ها،  ممنوعیت  شدن 
برنج از گمرک خراسان شمالی، 400 تن دیگر 
قیمت  شرایط  این  در  که  شد  تزریق  بازار  در  نیز 

بسیار کاهش یافت.
کیسه  هر  قیمت  کاهش  به  اشــاره  با  »صالحی« 

آزاد در  تا 110 هزار تومان به شکل توزیع  برنج 
بازار، افزود: طی دو ماهی که ثبت سفارش برای 
برنج انجام شده هنوز ارز برای واردات تخصیص 
قیمت  افزایش  باعث  مسئله  همین  و  نشده  داده 

برنج در بازار شده است.
تــمــام  ــوع  ــم ــج م در  کــــرد:  ــان  ــش ــرن ــاط خ وی 
تن  هــزار   9 بــرای  امسال  آذر   در  واردکنندگان 
زمان  آن  از  اما  دادنــد  انجام  سفارش  ثبت  برنج 
تخصیص  کسی  برای  ارز  مرکزی  بانک  تاکنون 

نداده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیسه برنج 
افزایش  تومان  هزار   130 به  بازار  در  پاکستانی 
به  باشد  داشته  ادامه  روند  این  اگر  و  است  یافته 
به  برنج  کیسه  هر  قیمت  عید  شب  تا  طورحتم 

170 هزار تومان خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: 565 تن برنج خام فراوری 
اعتباری  به صورت  اولیه  به عنوان ماده  را  نشده 
تخصیص  کردیم  نمی  فکر  چون  و  کردیم   وارد 
ارز صورت نگیرد ثبت سفارش را در همان زمان 
ترخیص  را  آن  توانیم  نمی  اکنون  و  دادیم  انجام 

کنیم.
بانک  ارز،  تخصیص  بــرای  »صالحی«  گفته  به 
واردکنندگان  انجمن  مکاتبه  به  حتی  مرکزی 
هم هیچ جوابی نمی دهد تا حداقل با ارز نیمایی 

واردات انجام شود.
ارز  تومانی   8900 مصوب  نرخ  به  اشــاره  با  وی 
نیمایی گفت: هم اکنون نرخ ارز نیمایی به 13 تا 
14 هزار تومان رسیده است و در چنین شرایطی 
احتمااًل دولت نمی خواهد شوکی به مردم وارد 

شود.
وی ادامه داد: ثبت سفارش از دو ماه قبل انجام 
شده و اکنون کاالهای بسیاری از واردکنندگان، 

در گمرک مانده است.

شمالی  خراسان  گمرک  مدیرکل  میان  این  در 
به  و  اعتباری  شکل  به  برنج  تن   560 گفت:  نیز 
دلیل خوش حسابی واردکنندگان، وارد گمرک 
استان شده اما چون تخصیص ارز صورت نگرفته 
هنوز برای ترخیص برنج به گمرک مراجعه نشده 

است.
افرادی که واردات  افزود:  دکتر »جواد جعفری« 
ارزشــان  تخصیص  باید  ابتدا  دهند  می  انجام 

انجام تا به کشور مورد نظر تحویل داده شود.
ارز  تخصیص  فرایند  اینک  هم  کرد:  اظهار  وی 
بانک  اگر  که  شود  می  انجام  کندی  با  مقداری 
اولویت  ترتیب  به  دهد  تخصیص  را  ارز  مرکزی 

تخصیص می یابد.
ممکن  آمــده  که  برنجی  کــرد:  خاطرنشان  وی 
داده  تخصیص  آن  برای  ارز  دیگر  ماه  یک  است 
سوی  از  دیگری  های  سیاست  براساس  یا  شود 

بانک مرکزی تخصیص یابد.
به گفته وی، در استان 9 هزار تن ثبت سفارش 
برنج انجام شده است که هنوز به دلیل تخصیص 
همان  و  نــشــده  انــجــام  وارداتــــی  ارز،  نیافتن 
حسابی  خوش  دلیل  به  که  هم  ــی  واردات میزان 

واردکنندگان انجام شده قابل ترخیص نیست.
 وی ادامه داد: اگر زمان تخصیص ارز طوالنی تر 
شده  وارد  برنج  میزان  همین  است  ممکن  شود 
نشده  داده  پولی  هنوز  چون  بخورد  برگشت  هم 

است.
اقتصادی  شرایط  و  ارز  نــرخ  هــای  نوسان  وی 
و  ــر  ذک ارز  نیافتن  تخصیص  اصــلــی  عــامــل  را 
خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی و ارزی کشور 
به  تواند  بانک مرکزی نمی  به گونه ای است که 
یک باره ارز تخصیص دهد در نتیجه با اولویت و 
تدریج  به  ارز  است  ممکن  کشور  نیاز  به  توجه  با 

اختصاص داده شود.

خبر بازار 

به دلیل نبود صنایع فراوری اتفاق افتاد؛

 خروج حدود 4 تن باریجه
 از استان

با  بجنورد  در  برخی خواربارفروشان  شیری- 
مشکل تأمین کاالی موردنیاز خود مواجه هستند 

و از قیمت های باالی اجناس گالیه دارند.
یکی از کسبه که سابقه زیادی در این صنف دارد، 
گفت: در حالی که شرایط برای کاهش قیمت ها 
فراهم است اما برخی شرکت ها و تولیدکنندگان 
و  تخفیف  های  طرح  ها،  قیمت  کاهش  جای  به 
جایزه را برای برخی اقالم و کاالها اجرا می کنند 
که متأسفانه عالوه بر این که این طرح ها در کوتاه 
در  هم  هایی  تقلب  گاهی  شــود،  می  اجــرا  مــدت 

همین طرح ها انجام می شود.
گــزارش  ایــن  در  خــود  نــام  ذکــر  به  تمایلی  که  وی 
نداشت، افزود: یکی از برندهای چای مدت زیادی 
بود که به قیمت 50 هزار تومان در بازار عرضه می 
با  را  چای  برند  همان  توزیع  های  شرکت  اما  شد 
نرخ  28 هزار تومان در بازار توزیع می کردند که 
متوجه  ها  آن  گالیه  و  مشتریان  به  فروش  از  پس 
نامرغوب  چای  بسته،  محتویات  از  نیمی  شدیم 
تومان  هــزار   28 به  آن  نرخ  دلیل  همین  به  دارد 

برای  کــرد:  خاطرنشان  ــت.وی  اس یافته  کاهش 
و  فرنگی  گوجه  رب  روغــن،  جمله  از  اقالم  برخی 
جوایزی  یا  تخفیف  قیمت،  کاهش  جای  به  چای 
متأسفانه  که  گذارند  می  محصوالت  فروش  برای 
کسبه ناگزیر به خرید اقالم غیرضروری می شوند.
اگرچه  گفت:  باره  این  در  نیز  کسبه  از  دیگر  یکی 
رسیده  آرامش  به  فروشان  خواربار  بازار  ظاهر  در 
است اما در واقع نا به سامانی هایی وجود دارد که  
اگر رسیدگی نشود اجحاف در حق مصرف کننده 

خواهد بود.
وی ادامه داد: نرخ روی کاالها به قدری زیاد است 
دهند  تخفیف  توانند  می  راحتی  به  ها  شرکت  که 
با این وجود نرخ را کاهش نمی دهند و سال بعد 
گذاشته  جدید  نرخ  کاالها  روی  همان،  برمبنای 
طرح  ها  شرکت  برخی  کرد:  اظهار  شــود.وی  می 
های تخفیفی برای مشتریان خود می گذارند که 
این  در  کسبه  اگر  و  شود  می  اجرا  هفته  یک  طی 
از آن ناگزیر به  زمان برای خرید اقدام نکنند پس 

خرید با قیمت های روی محصول می شوند.

صنایع  نبود  دلیل  باریجه به  تن   4 شیری- حدود 
بهره  شد.مسئول  خــارج  استان  از  امسال  فــراوری، 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  ــی  داروی گیاهان  ــرداری  ب
به  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  آبخیزداری 
طرح  باریجه  گیاه  برای  که  این  با  افــزود:  ما  خبرنگار 
گیاه  این  هم  هنوز  اما  شده  تهیه  برداری  بهره  و  احیا 
می  ــارج  خ استان  از  فـــراوری  صنایع  نبود  دلیل  به 
شود.»اسکویی« گفت: باریجه با وجود مصرف داخلی، 
از آن در داخل کشور فراوری و مصرف و  تنها بخشی 
می  خارج  کشور  از  خام  شکل  به  آن  از  زیــادی  بخش 
به  توجه  با  گیاه  این  برداشت  کــرد:  اظهار  ــود.وی  ش
قابل  تعداد طرح های  و  و هوایی  اقلیمی، آب  شرایط 
دلیل  همین  به  است  متفاوت  سال  هر  بــرداری  بهره 
برداشت  تن   5 گذشته  ســال  و  تن   4 حــدود  امسال 
استان  از  فــراوری  بدون  سال  هر  اما  داشتیم  باریجه 
کتیرا،  باریجه،  زرشک،  برداشت  شود.وی  می  خارج 
آویشن، آنخ، زیره کوهی، گلپر، گل گاوزبان و بابونه را 
در قالب طرح و با مجوز منابع طبیعی در حد مصرف 

خانگی، مجاز دانست.
های  گونه  از  رویه  بی  های  برداشت  به  اشــاره  با  وی 
مجاز مشروط نیز گفت: برداشت آنخ، زرین گیاه و آق 
شاهد  گاهی  متأسفانه  اما  است   مشروط  مجاز  باش 
است  الزم  که  هستیم  ها  آن  غیرمجاز  ــرداری  ب بهره 
این  برداشت  از  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  شهروندان 
خاطرنشان  کنند.»اسکویی«  خودداری  گیاهان  گونه 
کرد: با توجه به شرایط اقلیمی، تبدیل کاربری اراضی 
دارویی  گیاهان  های  رویشگاه  رویــه،  بی  چراهای  و 
تحت فشار هستند و الزم است مردم برداشت بی رویه 

و غیرمجاز نداشته باشند.

ادعای یک مسئول:

 صنایع استان
 درجا می زنند

شیری- صنایع استان با وجود ورود همه استان ها برای به 
روز رسانی و رونق، درجا می زنند.رئیس خانه صنعت و معدن 
خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما اظهارکرد: 
در حالی که به روزرسانی و به رونق رساندن صنایع از چندی 
پیش در کشور آغاز شده است اما در خراسان شمالی هنوز 
هم صنایع به طور کامل به روزرسانی نشده اند.»حیدریان« 
دارند  تولید  استان  در  صنایع  برخی  که  حالی  در  ــزود:  اف

زیادی  میزان  ساالنه  ندارند  خوبی  فــروش  بــازار  چون  اما 
شود. می  استان  وارد  اصفهان  از  سنگ  جمله  از  محصول 

سازمان  و  مردم  درصد   10 تنها  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
از واحدهای تولیدی در استان خرید کنند، به طورحتم  ها 
توانند  می  خود  اسمی  ظرفیت  با  برابر  تولیدی  واحدهای 
فعالیت داشته باشند.وی با اشاره به تعطیلی تعداد زیادی از 
واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی استان خاطرنشان 

های  شهرک  در  گذار  سرمایه  جذب  برای  که  این  با  کرد: 
صنعتی استان تالش می شود اما طی چند سال اخیر جذب 
است.به  بوده  کم  بسیار  ها  شهرک  برخی  در  گذار  سرمایه 
گفته وی، برای این که صنایع به رونق برسند تنها پرداخت 
مالیاتی  های  معافیت  باید  بلکه  نیست  پاسخگو  تسهیالت 
مناسب به ویژه در شهرک های صنعتی خراسان شمالی که 

استانی محروم است، در نظر گرفته شود.

وقتی مشتریان چای، رنگ می شوند!

  گزارش ویژه 

مدیرکل گمرک اعالم کرد:

 راه اندازی 
گمرک های تخصصی

تخصصی،  هــای  گمرک  انــدازی  شــیــری- راه 
تشویقی  بسته  بــازرگــانــان،  و  تجار  از  حمایت 
ــت  ــاف دری و  ای  نــســیــه  و  درصــــدی  تــرخــیــص 
ــدی  درص  56 ــش  ــزای اف و  بانکی  ضمانتنامه 
واردات از جمله مطالبی بود که مدیرکل گمرک 
خراسان شمالی روز گذشته در بین خبرنگاران 
گمرک  جهانی  روز  تبریک  ضمن  و  کرد  مطرح 
سهولت  برای  شمالی  خراسان  گمرک  گفت: 
واحدهای  در  تخصصی  های  گمرک  کــار،  در 
راه  را  کــشــاورزی  اراضــی  در  حتی  و  تولیدی 
اندازی می کند که در همین زمینه دفتر گمرک 

تخصصی زعفران در فاروج فعال شده است.
های  ظرفیت  بــه  اشـــاره  ــا  ب »جــعــفــری«  دکــتــر 
خراسان  اگــر  گفت:  استان  ــاالی  ب اقتصادی 
تواند  می  برسد  واقعی  شکوفایی  به  شمالی 
برای  بنابراین  کند  تأمین  را  کشور  ارز  نصف 
بسترهای  و  زیرساخت  به  شکوفایی  به  رسیدن 

الزم نیاز است.
پیشرفت در زمینه تجارت

وی اظهار کرد: اگر تربیت و حمایت از بازرگانان 
واحدهای  احداث  بندی،  بسته  زمینه  در  فعال 
گیرد،  قرار  کار  دستور  در  انبار  و  سازی  ذخیره 
خارجی  تــجــارت  زمینه  در  شمالی  خــراســان 

پیشرفت می کند.
خراسان  وقت  استاندار  خوشبختانه  افزود:  وی 
ورود  مــوضــوع  ــن  ای بــه  ــدی  ج ــور  ط بــه  شمالی 
حمایت  راستای  در  داد:  ادامه  است.وی  کرده 
بسته  اســتــان  تــجــار  و  تــولــیــدی  ــای  ــده واح از 
تشویقی ترخیص درصدی و نسیه ای و دریافت 
این  از  تا  شود  می  پذیرفته  بانکی  ضمانتنامه 

طریق تولیدکنندگان بتوانند حقوق گمرکی 
را تسویه کنند.

/ پذیرش ضمانت نامه بانکی
 2 امسال  ماه   10 در  گفت:  »جعفری«  دکتر 

تومان  میلیون   700 و  میلیارد 
ضمانت  ورودی،  حقوق  بابت 
تولیدکنندگان  از  بانکی  نامه 
ــت.وی  ــ ــافـــت شـــده اس دریـ

ــا اشـــــاره به  هــمــچــنــیــن بـ
واردات  و  صـــادرات  آمــار 

مــاه   10 طـــی  اســـتـــان 
امسال  گفت:  امسال 

گمرک  از  کاال  دالر  هــزار   354 و  میلیون   49
استان صادر شد، که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 65 درصد افزایش دارد.
وی اظهار کرد: طی 10 ماه امسال 27 میلیون 
و 550 هزار دالر کاال به وزن 3 هزار و 652 تن 
و  از نظر ارزشی 92 درصد  واردات داشتیم که 
گفته  دارد.بــه  افزایش  درصد   19 وزنی  نظر  از 
وی، دی امسال 48 میلیون و 667 دالر کاال از 

استان به کشورهای هدف صادر شد.
و  میلیون   27 امسال  ماه   10 طی  او  گفته  به 
 670 و  هــزار   3 وزن  به  کــاال  دالر  هــزار   530

تن  وارد استان شده است.
/ افزایش 56 درصدی واردات

وارداتی  کاالهای  ارزش  کرد:  خاطرنشان  وی 
به استان در 10 ماه امسال نیز نسبت به مدت 
وزنی  نظر  از  و  درصد   56 گذشته  سال  مشابه 

19 درصد افزایش داشته است.
اولــیــه  مـــواد  تــولــیــد،  ــط  خ آالت  مــاشــیــن  وی 
کارخانجات و برنج را از عمده کاالهای وارداتی 
طور  به  کاالها  این  افزود:  و  کرد  ذکر  استان  به 
و  ترکیه  پاکستان،  چین،  کشورهای  از  عمده 

روسیه به استان وارد شده اند.
کشاورزی  فوالدی،  پتروشیمی،  محصوالت  وی 
محصوالت  عــمــده  از  را  فرنگی  گــوجــه  رب  و 
خراسان  ــزود:  اف و  کــرد  ذکــر  استان  صــادراتــی 
محصوالت  صــادرات  و  تولید  زمینه  در  شمالی 
دارد  باالیی  بسیار  قابلیت  صنعتی  و  کشاورزی 
جمله  از  باغی  محصوالت  از  بسیاری  هنوز  اما 
دیگر  نام  به  گیالس  و  انگور 
بــازارهــای  به  ها  استان 

هدف صادر می شود.



استخدام

امالک

گروه مشاورین 
امالک رحمانی 
_ عبدی واقع 

درشهرک 
امام خمینی 

حاشیه خیابان 
۲۴متری ابن 

سیناخریدوفروش 
زمین وآپارتمان 
_ رهن واجاره 

امالک خودرابه 
مابسپارید  همراه 

   ۰۹۱۵۳۸۴۸۸۶۱
    ۰۹۱۵۵۸۴۱۲۷۷
     ۰۵۸۳۲۳۱۳۹۲۷
                     ۰۵۸۳۲۳۱۲۷۱۷

به یک 
کارگرماهربلوک 

زن نیازمندیم  
۰۹۳۵۱۲۲۰۵۱۳

گروه مشاورین امالک 
ایران، در راستای 

اهداف کاری و ارائه 
خدمات به همشهریان 

عزیز، به شرح ذیل نیرو 
می پذیرد:

۱-به ۲ نفر همکار 
آقا جهت مشاور و 

کارشناس امالک ۲-به 
۲ نفر همکار خانم جهت 

انجام کارهای دفتری 
و منشی ۳-یک نفر 

همکار خانم یا آقا جهت 
انجام کارهای نظافتی 

دفتر با حقوق ثابت 
۷۰۰ هزار تومان

متقاضیان محترم جهت 
هماهنگی های الزم با 
شماره ذیل هماهنگی 
بفرمایید: تلفن تماس: 

مهندس شیرزاد 
۰۹۱۵۱۸۴۰۸۹۸

     ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲
آدرس:نبش چهارراه 

۱۵ خرداد، جنب بانک 
توسعه تعاون، گروه 

مشاورین امالک ایران  

به یک تعمیر کار 
لوازم خانگی اعم 

از بخاری کولر 
جارو برقی لباس 

شویی وغیره 
نیازمندیم تماس 

 ۰۹۱۵۷۸۶۷۷۸۴
ملکش نبش 

سیدالشهدای ۱۰ 
تعمیرات یادگاری 

شرکت پخش 

موادغذایی نیاز به 

تعدادی بازاریاب 

باتجربه دارد 

 ۰۹۱۵۱۸۷۴۷۹۴

مشاورین امالک 
دانیال با داشتن 

کادری مجرب 
شامل کارشناسان 
حقوق و مهندس 

عمران دارای پروانه 
نظارت پایه سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان آماده 
ارایه خدمات در 

زمینه  خرید.
فروش .رهن و 

اجاره ومشارکت 
در ساخت 

میباشد . قویدل   
 ۰۹۱۵۹۸۴۹۹۰۱

قلی زاده  
  ۰۹۱۵۳۸۴۷۹۸۷

آدرس  خیابان  
شریعتی شمالی 

خیابان  وداد  نبش 
وداد  ۱ 

باغ فروشی، موقعیت 
عالی جاده شهرک 

گلستان، حاشیه 
جاده گاز شامل دو 

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

۳۵۰ م به فروش 
می رسد. ب:۱۰۰۰ 

متر پشت قطعه 
مذکور در باال که 

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

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

کل باغ شامل ۲ قطعه 
است که ۲۰۰۰ 
متر می باشدو 

مجموعا به مبلغ 
۵۰۰ م به فروش 
می رسد. شیرزاد 

     ۰۹۱۵۱۸۶۲۰۱۲

باغ ۲۴۰۰ متری 
گیالس وگردو  

در اله وردیخان  
متری ۱۰۰ هزار 

شماره تماس 
  ۰۹۱۵۷۷۳۰۸۳۸

منزل مسکونی 
مساحت دردوطبقه 

دوبلکس ۶۰متر 
سرویس کامل ۵۰۰ 

اجاره۳ م  رهن 
مجردی یا خانواده 
تعداد ۳نفر آدرس 
ملکش نبش سید 

الشهدای۱۰تماس 
 ۰۹۱۵۷۸۶۷۷۸۴

قابل توجه کسانی 
که به دنبال خرید 
خودرو و یا ملک 

ارزان هستند 
مشخصات خود 
را به این شماره 

پیامک کنید 
 ۰۹۱۵۰۸۵۱۱۸۱
)مشخصات و قیمت 

خودرو و یا ملک 
مورد نظر را هم 

ارسال کنید( هدف 
ما کمک به شما 
برای پیدا کردن 
راحتتر خودرو 

دلخواهتان  

به یک نفر جوان 

یا نوجوان جهت 

کار دائمی در لوازم 

یدکی ویک منشی  

نیازمندیم .  تماس 

فقط ساعت ۵ الی ۷      

 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

فروش پایان کار 
نیست آغاز یک تعهد 

جدید است. گروه 
مشاورین امالک 

ایران، متفاوت ترین 
دفتر مشاور امالک 
خراسان شمالی با 

جمعی از کارشناسان 
و متخصصان امور 

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

اعتماد شما، اعتبار 
و افتخار ماست. 

آدرس: مابین میدان 
فردوسی و میدان 

کارگر، نبش چهارراه 
۱۵ خرداد)چهارراه 

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

مهندس شیرزاد

به تعدادی نیروی 
جوان جهت کار 

درقالیشویی 
نیازمندیم 

۰۹۳۰۵۸۴۷۷۴۷

به یک منشی  
دارای روابط 

عمومی قوی جهت 
شرکت پخش 

نیازمندیم .  ابتدای 
بلوار مدرس پالک 

۱۷ .  به دلیل 
کثرت تماسها 

لطفا فقط و فقط 
رزومه خودتون رو 
از طریق واتساپ 

ارسال بفرمایید .  
 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

به دو نفر  در 
رشته روان 

شناسی و یک 
نفر  در رشته 

مددکاری 
جهت همکاری 

نیازمندیم. 
شماره تماس 

 ۳۲۲۲۹۸۲۶
ساعت تماس 

۹الی ۱۲ 

به یک شاگرد نیمه 

وارد به کار ام دی 

اف با روابط عمومی 

باال  نیازمندیم  

 ۰۹۳۵۵۶۱۵۷۵۲

به یک منشی خانم 
دارای انگیزه کاری 

و روابط عمومی 
قوی نیازمندیم . 
ابتدای کمربندی 

مدرس پالک ۱۷۰     
 ۰۹۰۳۲۷۶۲۷۱۰

به یک نفر نیروی 
جوان یا نوجوان 

دارای موتور سیکلت 
و گواهینامه موتور 

سیکلت جهت کار در 
فروشگاه  نیازمندیم .  

 ۰۹۳۸۹۰۶۱۸۸۵

به یک همکار با 

روابط عمومی باال 

و فعال نیازمندیم 

امالک مهرشاد 

 ۰۹۱۵۳۸۶۹۸۹۶

شجاعی 

 به یک بازاریاب یا 

فروشنده جهت 

کار در نمایندگی 

تجهیزات آشپزخانه 

نیازمندیم 

 ۰۹۱۵۶۲۵۴۴۲۱

ــاغ  یــــک قـــطـــعـــه بـ
متری  ــزار  ه تقریبا 
سالمت  ــاده  جـ در 
م    ۱۵۰ قـــیـــمـــت 
  ۰۹۹۲۱۰۶۵۸۹۱

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دوشنبه  ۷ بهمن ۱۳۹۸     اول جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۹۸            ۴ اجتماعی

فیله مرغ4 عدد، فلفل دلمه ای 2عدد، پیاز یک عدد، قارچ 400 
گرم، پنیر پیتزا، نمک و فلفل سیاه به میزان الزم، نان تست 12 

عدد.

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

 انجام نخستین عمل جراحی نوزاد
 در بیمارستان بنت الهدی

نخستین عمل جراحی نوزاد 5 روزه توسط پزشک فوق تخصص جراحی 
دانشگاه در بیمارستان بنت الهدی با موفقیت انجام شد.

باره  این  در  شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ــان  درم معاون 
با ناهنجاری های متعدد آمفالوسل )نوعی  اظهارکرد: این نوزاد دختر 
نافی  طناب  وارد  مختلف  مقادیر  با  شکم  احشای  که  مادرزادی  مشکل 
بستری   NICUدر و  متولد  قلبی  مشکالت  و  کام  شکاف  شــود(،  می 
عمل  انجام  ــرای  ب نــوزاد  ایــن  داد:  ادامــه  بیانی«  »قاسم  دکتر  شــد. 
عفونی  مرده،  بافت  از  بخش  یک  حذف  یا  برداشت  دبریدمان)برش، 
شده یا صدمه دیده از بدن بیمار(، نسوج جدار شکمی برای تسریع در 
روند جایگزینی یا ترمیم طبیعی در بافت سالم اطراف آن و بهبود در آن 

ناحیه، به طور اورژانسی به اتاق عمل منتقل شد.
دیده  ــوزش  آم و  ماهر  جراحی  تیم  یک  توسط  ــوزاد  ن ایــن  افــزود:  وی 
بخش  به  عمل  از  پس  و  گرفت  قرار  آمیز  موفقیت  جراحی  عمل  تحت 

NICU منتقل شد.

اسنک مرغ
طرز تهیه  ابتدا سینه مرغ را به صورت نوارهای نازک برش می زنیم و 
با پیاز و فلفل دلمه ای نگینی خرد شده تفت می دهیم. بعد از آن قارچ، 
ها  آن  آب  دهیم  می  اجازه  و  کنیم  می  اضافه  را  زردچوبه  و  فلفل  نمک، 
کشیده شود. در قابلمه را می گذاریم تا به آرامی بپزد. نان های تست را 
آماده می کنیم و روی آن ها مقداری مواد مرغ و پنیر پیتزا می ریزیم و یک 

نان تست روی آن قرار می دهیم و در اسنک پز می گذاریم. 

 زایمان زودرس
گروه اجتماعی- گاهی تولد نوزاد زودتر از موعد به جای این که باعث 
خوشحالی پدر و مادر شود، آن ها را نگران می کند.نوزادانی که پیش از 
کامل شدن 37 هفته بارداری به دنیا می آیند، در گروه نارس قرار می 
های  مراقبت  به  دلیل  همین  به  شوند،  می  مواجه  مشکالتی  با  و  گیرند 
بیشتری نیاز دارند.یکی از مهم ترین مسائلی که می تواند برای نوزادان 
هنوز  ها  بچه  این  ریه  چون  است  تنفسی  مشکالت  بیاید،  پیش  نارس 
از این نوزادان به دستگاه تنفس مصنوعی  کامل نشده است و بسیاری 
یا تزریق ماده ای به نام سورفکتانت نیاز دارند تا ریه شان را باز نگه دارد.
سیستم های مختلف بدن این نوزادان از جمله گوارش با مشکل روبه رو 
و حرکات روده شان ضعیف است. آنتی بادی هایی که در برابر عفونت ها 
از بدن محافظت می کند، در اواخر دوره بارداری از جفت رد می شود و 
نوزادان نارس، این آنتی بادی ها را از مادر دریافت نمی کنند، در نتیجه 

سیستم ایمنی بدن شان ضعیف خواهد شد.

 آشپزی   خبر 

 بیشتر بدانیم 

علوی

شروع  هایش  زدن  غر  خانه  به  ورود  با   
باید تکلیف  امروز هم  می شود، می گوید 
زیادی را انجام دهد. هر روز بعد از آمدن 
به خانه و اندکی استراحت مشغول انجام 
گوید  می  مــادرش  می شود.  اش  تکالیف 
و  درس  درگیر  هم  را  ما  هیچ،  که  خودش 

مشق هایش کرده است.
تاکید  و  مطرح  است  سالی  چند  اگرچه 
خانه  در  آمــوزان  دانش  که  تکالیفی  شده 
انجام می دهند باید کم باشد اما همچنان 
ها  آن  دارنـــد  عقیده  ــاران  ــوزگ آم برخی 
کردن  تمرین  با  خانه  در  شان  وقت  باید 
خوبی  به  را  ها  درس  مفهوم  تا  شــود  پر 
متوجه شوند.این در حالی است که برخی 
عقیده  اجتماعی  و  آموزشی  کارشناسان 
تنها  نه  فرسا  طاقت  و  زیاد  تکالیف  دارند: 
به باال بردن نمرات و معدل دانش آموزان 
مورد  در  نگرش  به  بلکه  کند  نمی  کمکی 
مدرسه، نمرات، اعتماد به نفس و مهارت 
می  وارد  لطمه  هــا  آن  اجتماعی  ــای  ه
پیشرفته،  کشورهای  از  بسیاری  در  کند. 
ندارند  عقیده  خانه  در  تکلیف  انجام  به 
شود.  می  اجرا  ای«  دقیقه   ۱۰ و »قانون 
 ۱۰ دبستان  اول  پایه  در  که  معنا  این  به 
دبستان  دوم  پایه  در  شب،  تکلیف  دقیقه 
۲۰ دقیقه و در نهایت سال آخر دبیرستان 
تکالیف  انجام  بــرای  زمــان  دقیقه   ۱۲۰

مناسب است.

I  تکالیف طاقت فرسا
آمـــوزان  دانـــش  بــر  عـــالوه  زیـــاد  »تکالیف 
و  کند  می  درگیر  را  ها  آن  های  خانواده 
خواندن  درس  اضــطــراب  در  باید  مــدام 
فرزندان شان باشند.« بانوی جوان با گفتن 
کم  خیلی  ــد:  ده می  ادامــه  جمالت  ایــن 
آید فرزندم تکالیف کمی داشته  پیش می 
باشد، در کنار هر درسی که یاد می گیرد 
گاهی اوقات باید کاردستی بسازد که این 
از آن جایی  کار وقت زیادی را می گیرد و 
که هنوز کالس چهارم است و توانایی تهیه 

کاردستی را ندارد، این کار را به من یا برادر 
بزرگ ترش محول می کند و گاهی اوقات 
می بینم تمام وقت بعد از ظهرم برای تهیه 
دخترم  تکالیف  دادن  انجام  یا  کاردستی 
گرفته شده است.یکی دیگر از والدین هم 
مدرسه  در  که  زیــادی  تکالیف  از  انتقاد  با 
کند:  می  بیان  شــود،  می  داده  دخترش 
می  درس  ابتدایی  ســوم  پایه  در  دخترم 
خواند و هر روز ناچار است تکالیف زیادی 
را انجام دهد و بخشی ازآن ها باید به کمک 
بزرگ تر انجام شود. به عنوان مثال ما باید 
برای دخترم سوال طرح کنیم و او پاسخ آن 
را بنویسد، به او دیکته بگوییم و کاردستی 
کنیم.  درســت  را  اش  معلم  نظر  مد  هــای 
مدتی  دخترم  مدرسه  دهد:  می  ادامه  وی 
به  گرفته،  پیش  در  را  دیگری  روش  است 
زیاد  ها  بچه  تکالیف  چون  که  صورت  این 
است، معلم از مادران برخی دانش آموزانی 
در  خواهد  می  دارنــد  بیشتری  فرصت  که 
کالس درس حضور یابند و به او در دیدن 
تکالیف بچه ها کمک کنند و هر روز ۲ نفر 
حضور  دخترم  درس  کالس  در  مــادران  از 
ــادی  ــای بحث زی ــود ج ــن خ ــد کــه ای دارنـ
دانش  از  دیگر  یکی  پدر  دارد.»ملکشی« 
آموزان است که پسرش را در ابتدای سال 
منتقل  دیگری  مدرسه  به  مدرسه  یک  از 
و  کالس  شلوغی  را  کار  این  علت  او  کرد، 
دادن تکالیف زیاد ذکر می کند  و می گوید: 
تکالیف  شب  هر  پسرم  معلم  بودم  شنیده 
ترم  بــزرگ  فرزند  چون  و  دهد  می  زیــادی 
بود،  شده  دلــزده  موضوع  همین  دلیل  به 
به ناچار مدرسه پسرم را عوض کردم. وی 
تکالیف  ها  بچه  به  وقتی  کند:  می  بیان 
است  ممکن  چون  شود  می  داده  ــادی  زی
جواب همه را ندانند از خانواده کمک می 
گیرند که شیوه آن ها با نحوه تدریس معلم 
فرق دارد و دچار اختالف نظر می شوند. 
در گذشته پسر بزرگم برای انجام تکالیف 
اش درگیری زیادی با ما داشت و با اعصاب 
خسته  و  دلــزده  خواندکه  می  درس  خرد 
می شد. وی می افزاید: با توجه به این که 

دانش آموزان حدود ساعت ۱3 تا ۱3:3۰ 
تعطیل می شوند، فرصت کمی برای صرف 
زمان  همان  از  و  دارنــد  استراحت  و  ناهار 
پسرم شروع به انجام تکالیف اش می کرد 
به  بود  تا ۲۲ درگیر درس  تا ساعت ۲۱  و 
بخورد  شــام  کــرد  نمی  فرصت  که  طــوری 
آماده  بعد  روز  بــرای  تا  خوابید  می  زود  و 
باشد. وی خاطرنشان می کند: در چنین 
های  کالس  به  توانست  نمی  او  شرایطی 
ورزشی مورد عالقه اش برود و مدام ناچار 
انجام  را  اش  تکالیف  و  باشد  خانه  در  بود 
هشتم  کالس  آموز  دانش  یک  دهد.مادر 
هم عالوه بر انتقاد از تکلیف زیاد، از انجام 
فرزندش  علمی  تحقیقات  و  کاردستی 
گالیه و ذکر می کند: سال گذشته دخترم 
و دوستانش در جشنواره خوارزمی شرکت 
کردند که صفر تا ۱۰۰ این کار را من برای 
زیــادی  هزینه  و  وقــت  و  دادم  انجام  شــان 
گذاشتم در حالی که این گونه کارها باید 
مشارکت  ها  بچه  تا  شود  انجام  مدرسه  در 

را یاد بگیرند.
 یک کارشناس آموزشی هم دادن تکلیف 
یادگیری  ــرای  ب مناسب  ــی  روش را  ــاد  زی
دانش  کند:  اظهارمی  و  داند  نمی  دروس 
مقاطع  در  که  هایی  آن  ویــژه  به  آمــوزان 
پایین تر قرار دارند، اگر استراحت نداشته 
را  شــان  هــای  درس  توانند  نمی  باشند، 
مطالب  حجم  از  بگیرند،  یــاد  خوبی  بــه 
وحشت می کنند، غر می زنند و به اجبار 
در  که  دهند  می  انجام  را  شــان  تکالیف 

چنین شرایطی پدر، مادر، خواهر یا برادر 
پور«  »حسن  شوند.  می  درگیر  تر  بــزرگ 
می  باعث  زیــاد  تکالیف  دهــد:  می  ادامــه 
شود دانش آموزان دچار اضطراب شوند. 
نداشته  را  نوشتن  درســت  توانایی  وقتی 
باشند بین  آن ها و والدین شان درگیری 
والدین  گاهی  و  شــود  می  ایجاد  تنش  و 
برای جلوگیری از ناراحتی فرزندان شان 
هستند،  فرزند  تک  که  هایی  آن  ویــژه  به 
که  دهند  می  انجام  خودشان  را  تکالیف 
دانش  به  را  ــادی  زی هــای  آسیب  کــار  ایــن 
کارشناس  ــن  ای کند.  مــی  وارد  ــوزان  آمـ
تکلیف  دادن  انجام  کند:  می  خاطرنشان 
ضعف  نقاط  به  معلم  که  معناست  این  به 
را  ها  آن  و  ببرد  پی  آمــوزان  دانش  قوت  و 
یاری کند. مسئله ای که اهمیت دارد این 
را  کــردن  اشتباه  آمــوزان  دانــش  که  است 
برای  و  کنند  تجربه  را  شکست  بیاموزند، 

کسب موفقیت انگیزه داشته باشند.
مقطع  آموزشی  های  گــروه  اداره  رئیس 
پــرورش  و  آمـــوزش  کــل  اداره  ابــتــدایــی 
تکالیف  کند:  اظهارمی  شمالی  خراسان 
در  ــت.  اس محور  مهارت  ــورت  ص به  شب 
از  شد  می  گفته  آموزان  دانش  به  گذشته 
روی یک درس یک یا چند مرتبه بنویسند 
است.  کرده  تغییر  تکالیف  این  اکنون  اما 
ــه مــی دهـــد: اکــنــون این  ــری« ادامـ ــاق »ب
دانش  و  است  شده  محور  مهارت  تکالیف 
آموزان باید برخی فعالیت ها را در همان 

راستا انجام دهند.

گالیه ها از تکالیف زیاد دانش آموزان 

مشق 
پرمشقت 

مواد الزم

ضد سرطان
برای  مفید  و  محبوب  دارویی  گیاه  یک  اجتماعی-  رزماری  گروه 
سالمتی انسان است. این گیاه حاوی کارنوزول و رزمارینیک است؛ 
سالمت  بهبود  در  کلیدی  نقش  که  قدرتمندی  اکسیدان  آنتی   ۲
ضد  کننده،  عفونی  ضد  رزمــاری  همچنین،  کنند.  می  ایفا  انسان 

سرطان و ضد التهاب است. 
یکی از فواید جالب توجه رزماری عملکرد آن به عنوان یک محرک 
تمرکز  و  حافظه  بهبود  به  اساس،  همین  بر  و  است  موثر  شناختی 
ذهنی کمک می کند. رزماری با استرس مبارزه می کند، اضطراب 
را کاهش و سردرد را تسکین می دهد، رشد مو را تحریک و با درد 
مفاصل مقابله می کند، التهاب را کاهش می دهد، گوارش را بهبود 
و پشتیبان سالمت قلب  از سرطان پیشگیری می کند  می بخشد، 

و عروق است.
رزماری از عطر و طعم قوی بهره می برد و در سوپ، ساندویچ، ساالد 
یا  تازه  های  برگ  از  توان  می  همچنین،  است.  استفاده  قابل   ... و 

خشک شده این گیاه چای درست کرد.
 باید این را مد نظر داشت که در دوران بارداری یا اگر به صرع، فشار 
رزماری  مصرف  از  هستید  مبتال  ریزی  خون  اختالالت  یا  باال  خون 

پرهیز کنید.

 گیاهان دارویی 



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 .

ــواع  ان نصب  و  فـــروش  ساخته   پیش  گچبری 

ابزار   ، المپی  دور  شامل  ساخته  پیش  گچبری 

سقفی و گلویی ،اپن و ستون در طرحهای متنوع 

ودستی،نقاشی  ساخته  پیش  گچبری  گچکاری  

ــواع  ان و  شومینه  ــواری   ــ دی ساختمان،کاغذ 

پوستر  و  کاغذ  انــواع  فروش  اپوکسی   کفپوش 

مومنی    09153840748 هــمــراه    دیـــواری 

ــورد  ــ ــن ــ ــج ــ ب پــــــاســــــارگــــــاد  گــــچــــبــــری   

آب بندی استخر 

شنا جکوزی پرورش 

ماهی و کشاورزی 

، پشت بام   انبار، 

نمای ساختمان  

با تکنولوژی بر 

پایه نانو 100 

درصدتضمینی با 

ضمانت محصول 

کشور اسپانیا  ضد 

جلبک ،ضد خزه  

ضد قارچ ،آنتی 

باکتریال  مقاومت 

باال وعمر مفید  

مهندس ، یزدانی   

 09919967485

خدمات ساختمانی کوروش . 
رفع نم رطوبت وتعمیرات کف 

سرویس بهداشتی با نسل 
جدید عایق های :رطوبتی 

,حرارتی,صوتی نانو محصول 
کشور اسپانیا. جهت آب 

بندی نمودن انواع استخر شنا 
،کشاورزی و پرورش ماهی، 

ضد آب نمودن بندکشی کف 
سرویسها,تراس,پشت بام 

وسطوح  سرامیک موزاییک، 
نمای ساختمان ،برکه ها ،آب 

نماها وآب انبارها با بهره 
گیری ازموادضدآب گریز 
نانویی ضدجلبک وخزه 
ضد شوره  یک بار برای 

همیشه از شرنم ورطوبت  
راحت شوید   بامدیریت: 

کوروش.   09159845026     

نمایندگی مجاز بوتان  پکیج آبگرمکن 
نصب -تعمیر  همراه 09155841130   
دفتر 09158871130 امیریه شمالی 

خ نامجو جنب حسینیه حاج حجت  
جواد پورعلی  

کناف ایران 

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

شمالی 09152480038

شرکت نرده سازان 

خراسان شمالی 

اجراو طراحی نرده 

ساختمان لوله 

وقوطی حفاظ روی 

دیوار وجوشکاری  

گاز وغیره تماس  

 09157867784

عزیزی 

مونتاژ نرده راه پله ،تعمیربخاری 
وابگرمکن ولوازم خانگی صفر تا صد 
جوشکاری و تعمیرات گازی ملکش 
نبش سیدالشهدای 10 تاسیسات 
یادگاری 09157867784فیروزه خودرو دلخواهتان 

را به این شماره 
پیامک کنید 

  09150851181
ما برایتان آن را پیدا  

میکنیم  

قابل توجه مالکین 
ساختمانهای  در 

دست ساخت هدیه 
ویژه فروشگاه "برق و 

صنعت تابش" تخفیف 
50 درصدی در سود 
فروش کاالهای برقی 

اعم از سیم و کابل، 
کلید و پریز و لوازم 

روشنایی آدرس  
خیابان 17 شهریور 

شمالی، ابتدای 
خیابان شهید صفا 

    09151872080

موتور برق دیزلی کاما درحد نو 
قیمت 6 میلیون تومان شماره تماس 

  09921065891

تعمیر  انواع ظروف تفلون و چدن با یکسال 
گارانتی ، درب قابلمه  و....

09151864539 ) فروشگاه صدیقی( 

سنگ کاری  وکاشی کاری ترکانلو

 09159876028

سبک  بتن  مجری  اتــرک  بتن  فوم 
باپیشرفته  شمالی  درخــراســان 
ــادری  ک بتن  ــوم  ف دستگاه  تــریــن 
سابقه  ســال  ومتعهدباده  مجرب 
09155855044 ــان  ــتـ دراسـ

ــت   ــاس ــن م ــی ــم ــض ــارت ــت ک ــی ــف ــی ک

 سفید کاری ظروف  

مس شما را  رایگان 

انجام می دهیم 

خرید و فروش 

ظروف مسی و روی  

با باالترین قیمت 

09151864539

پخش تبلیغات و تراکت  
09157861753

۵روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی ورزش          دوشنبه  ۷ بهمن ۱۳۹۸     اول جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۹۸

گروه ورزش

 »ووشو« هنر جنگیدن و رزم و مهارت در دو رشته »تالو« 
و »ساندا« به ترتیب شامل اجرای تکنیک و مبارزه است 
اما سال هاست عالقه مندان به این رشته ورزشی در 
استان تنها به فعالیت در رشته ساندا روی آورده و از 
تالو فاصله گرفته اند، در حالی که مربیان در استان با 
وجود داشتن مدرک تالو چندان فعالیتی در این رشته 
ندارند.نگاه های کم رنگ به این رشته سبب شده 
رشته  در  تنها  ورزش  این  به  مندان  عالقه  عمده 

ساندا به میدان بیایند.

I علت استقبال نکردن از تالو
رئیس هیئت ووشوی خراسان شمالی علت 
تالو  رشته  از  ووشوکاران  نکردن  استقبال 
ژنتیک  و  جنگندگی  به  مندی  عالقه  را 

ورزشکاران این خطه اعالم می کند.
ــن که  ــ ــان ای ــی ــروز صـــیـــاد« بـــا ب ــهـ »بـ
های  رقابت  در  استان  ووشــوکــاران 
و  برای گفتن دارند  متعدد حرفی 
همواره صاحب عنوان بوده اند، 
جایگاه ووشوکاران ایران را در 
جهان باال ارزیابی می کند 
ووشوکاران  افزاید:  می  و 
های  رقابت  در  ــران  ای
جهان  قهرمانی 
عنوان  ــواره  ــم ه
را  قــهــرمــانــی 
ــب  ــ ــسـ ــ کـ
ــرده  ــ کـ
انـــد 
و 

از  انتظار  امر  این  که  ایم  بوده  ها  آن  درخشش  شاهد 
ووشوکاران استان را باال می برد.

I افتخارآفرینی ووشوکاران استان
وی با اشاره به موفقیت های ووشوکاران استان یادآور 
المپیاد  در  صمدی«  »امیررضا  برنز  مدال  شود:  می 
ایرانیان در رده سنی نوجوانان، مدال نقره »نوری« در 
رشیدی«  »مهرداد  از  دعوت  ساالن،  بزرگ  سنی  رده 
و  سال 96  در  ملی  تیم  اردوی  به  جعفری«  »محمد  و 
دعوت از »حسین قدرتی« به اردوی تیم ملی در سال 
ووشوکاران  افتخارآفرینی های  از  ای  گوشه  تنها   97
ووشوی  تیم  کند:  می  خاطرنشان  ــت.وی  اس استان 
های  رقابت  به  جاری  ماه  استان  جوانان  و  نوجوانان 
می  برگزار  سنندج  میزبانی  به  که  ملی  تیم  انتخابی 

شود، اعزام خواهند شد.

I دغدغه ووشوکاران
خراسان  ووشــوکــاران  های  دغدغه  ترین  مهم  از  وی 
دفتر  نداشتن  و  بودجه  و  امکانات  کمبود  به  شمالی 
کند.»صیاد«  می  ــاره  اش اختصاصی  سالن  و  هیئت 
سطح تکنیکی ووشوکاران استان را باال ارزیابی و بیان 
می کند: در مسابقات نوجوانان و جوانان امیدواریم 2 
نماینده ووشوی استان به اردوی تیم ملی دعوت شوند.
فنی  سطح  شمالی  خراسان  ــوی  ووش هیئت  رئیس 
مربیان این رشته را در استان باال اعالم می کند و می 
افزاید: عمده مربیان ووشو در استان مدرک مربیگری 
درجه یک و 2 و صد درصد داوران مدرک درجه یک و 

2 دارند.

I تالو متقاضی ندارد
وی می گوید: متأسفانه برای فعالیت ووشوکاران در تالو 
تاکنون متقاضی نداشته ایم اما در برنامه هیئت، اعزام 
ووشوکاران استان به دوره های آموزشی تالو قرار دارد تا 
جدیدترین فرم های مورد نیاز را آموزش ببینند.به گفته 
وی، 3 مربی تالو در استان داریم و امیدواریم بتوانیم در 
این رشته ورزشی فعالیت کنیم.وی تعداد ووشوکاران 
کند. می  بیان  نفر   700 را  استان  یافته  ســازمــان 

»تالو« فرزند 
ناتنی »ووشو«

رویدادهای ورزشی   

استعدادهای جودو به تهران می روند

اردوی پشتوانه سازی
در  استان  جودوکار   7 حضور  از  شمالی  خراسان  جــودوی  هیئت  رئیس 
و  جودو  استعدادهای  کشف  برای  نونهاالن  آمادگی  اردوی  دوره  نخستین 
پشتوانه سازی این ورزش در کشور خبر داد.»کوروش خسرویار« با بیان این 
کرد:50  اظهار  شود،  می  برگزار  تهران  بهمن در   20 تا   18 از  اردو  این  که 
نونهال جودوکار از سراسر کشور در این اردو حضور خواهند داشت.به گفته 
استعدادهای  ورزشی  المپیاد  در  اردو  این  به  شده  دعوت  جودوکار   7 وی، 
سلیمانی،  مانی  قربانی،  محمد  افزود:علی  شدند.وی  مدال  صاحب  برتر 
زاده  ولی  امیرحسین  عفتی،  ابوالفضل  وحدانی،  مجتبی  مهنانی،  حبیب 
هستند.»خسرویار«  اردو  این  در  استان  جودوکاران  مهنانی  محمدامین  و 
اظهارکرد:  جــودو،  فدراسیون  رئیس  نایب  فعالیت  به  اشــاره  با  همچنین 
»منصور عبدی« به تازگی مسئولیت این پست را قبول کرده و دید مثبتی به 

جودوی این استان دارد.

 

پینگ پنگ در شیروان
عوض زاده- یک دوره رقابت پینگ پنگ در بخش آقایان به مناسبت دهه فجر 
و گرامی داشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« در شیروان 
این  بیان  با  شیروان  میز  روی  تنیس  هیئت  رئیس  فر«  شــد.»ارشــادی  برگزار 
مطلب، افزود: در این دوره از مسابقات، مهدی قدیری به مقام اول رسید، بهداد 
غالمزاده دوم شد و علی اکبر اله وردی و محمد رضا ناصری جایگاه سوم را از 
آن خود کردند.به گفته وی، حضور محمد فانی، علی فراگری، مجید ساجدی 
و استاد قاسم زاده به عنوان تعدادی از پیش کسوتان تنیس روی میز شهرستان، 

باعث رونق  و شور و نشاط در مسابقات شده بود.
 

خردساالن بدمینتون باز

سنی  رده  در  هیئت  این  فعالیت  از  شمالی  خراسان  بدمینتون  هیئت  رئیس 
پایه برای تقویت این رشته در استان خبر داد.»بــرات وثوق« در گفت و گو با 
خبرنگار ما با بیان این که نخستین مرحله انتخابی بدمینتون خردساالن در 
بخش پسران، 22 بهمن برگزار می شود، میزبان این مسابقه را بجنورد اعالم 
کرد.وی با اشاره به  برگزاری رقابت ها در 2 رده سنی اظهار کرد: رقابت ها در 
رده سنی زیر 10  و زیر 12 سال انجام می شود و دو بازیکن در رده سنی زیر 
10 سال و یک بازیکن در رده سنی زیر 12 سال به فدراسیون بدمینتون برای 

حضور در دومین مرحله استعدادیابی کشور معرفی خواهند شد.

سوژه ویژه       

کوراش کاران به میدان می روند

7 کوراش کار استان به نهمین دوره مسابقات قهرمانی بزرگ ساالن 
گو  و  گفت  در  استان  کوراش  انجمن  شوند.رئیس  می  اعزام  کشور 

کرد:  تصریح  ها  رقابت  این  برگزاری  زمان  بیان  با  ما  خبرنگار  با 
می  برگزار  نــور  شهر  میزبانی  به  بهمن   10 و   9 مسابقات  ایــن 
رشته  این  در  استان  کــاران  کــوراش  دلیریان«  شود.»مصطفی 
ورزشی را مستعد و خراسان شمالی را مهد کوراش کشور اعالم 
استان  بازیکنان  را  ملی  تیم  اعضای  درصــد   90 ــزود:  اف و  کــرد 
این  در  شمالی  خراسان  داوران  وی،  گفته  اند.به  داده  تشکیل 

از  فرهانی  محمد  و  بخشایی  محسن  و  دارنــد  حضور  ملی  رویــداد 
عهده  بر  را  دیدارها  این  قضاوت  که  هستند  استان  برجسته  داوران 

دارند.وی با بیان این که مسابقات در 7 وزن انجام می شود، تصریح کرد: 
در وزن 60 کیلوگرم محمد خسروی، در 66 کیلوگرم مجید وحید بریمانلو، 
 90 در  قدیمی،  هادی  کیلوگرم   81 در  آذرنــگ،  صادق  کیلوگرم   73 در 
مرادی  جواد  و  قاسمی  سعید  کیلوگرم   100 در  و  ربانی  مجتبی  کیلوگرم 

اعضای تیم استان را تشکیل داده اند.

۸ رشته فعال در انجمن های ورزشی

رشته   8 وجود  از  شمالی  خراسان  ورزشی  های  انجمن  هیئت  رئیس  نایب 
فعال این انجمن در استان خبر داد.»فاطمه باقری« با بیان این که فدراسیون 
انجمن های ورزشی دارای 24 رشته فعال است که خراسان شمالی شرایط 

فعالیت 8 رشته را دارد، اظهار کرد: رشته های 
صاحب  کشور  در  هــمــواره  انجمن  ایــن  فعال 
دارنــد.  گفتن  بــرای  حرفی  و  انــد  شــده  عنوان 
ورزشکاران  دارای  انجمن  این  داد:  ادامه  وی 
است  جهانی  و  ملی  عرصه  در  نوظهور  جوان 
هستند. مستعد  و  دارند  باالیی  استعداد  که 
به گفته »باقری« ورزشکاران موی تای دارای 
رقابت  در  و  هستند  کشور  در  طال  مدال   20
افــزود:  ــد.وی  آورنـ مــدال  نیز  آسیایی  هــای 
مــدال  نیز  واکـــو  ــاران  کـ بوکسینگ  کیک 
پتانگ  رشته  ورزشــکــاران  و  دارنــد  جهانی 
ملی  رویدادهای  در  مدال   22 امسال  نیز 

در  اسپوکس  کــرد:  اظهار  کــردنــد.وی  کسب 
رقابت های انتخابی تیم ملی 6 ماه فعالیت کرده و 2 دوره کارگاه آموزشی 
اسپوکس، گام یک و 2 اسپوکس، برای آشنایی بیشتر با این رشته ورزشی 
و  ها  خانم  دارت  نمایندگان  برتر  لیگ  در  افزود:  است.باقری  شده  برگزار 
آقایان استان همواره در جایگاه های برتر کشور حرفی برای گفتن دارند.



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی دوشنبه  ۷ بهمن ۱۳۹۸     اول جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۹۸            ۶ سینما و تلویزیون

»جالل« با بازی مهران رجبی دهه فجری شد
مجموعه تلویزیونی »جالل« در ایام دهه فجر از شبکه یک سیما پخش می شود.  ضیغمی- 
سال های  در  اسالمی  انقالب  روز های  و  اجتماعی  رخداد های  بیانگر  تاریخی  مجموعه  این 
هادی  تفتی،  عمار  ریاضی،  حمیرا  که  است  شرقی  آذربایجان  در    ۵۶ بهمن   ۲۹ به  منتهی 
شکری،  فاطمه  شکیبایی،  کامیار  پورسعیدی،  سنا  آبپاک،  رضا  رجبی،  مهران  افتخارزاده، 
حامد منافی و تعدادی از بازیگران بومی آذربایجان شرقی در آن ایفای نقش کرده اند. این 
سریال بیش از۱۰۰ لوکیشن دارد و بیش از۲۰۰ بازیگر در این مجموعه بازیگران اصلی را 

همراهی کرده اند.

خون شد
»مسعود کیمیایی« باسابقه ترین کارگردانی است که با »خون شد«، بیست و نهمین 
فیلم خود، در جشنواره فجر حضور دارد. گویا او تمایل چندانی برای حضور در 
جشنواره نداشته و به اصرار »جواد نوروز بیگی« تهیه کننده فیلم برای رقابت در 
بخش سودای سیمرغ رضایت داده است. سعید آقاخانی، سیامک انصاری، لیال 
زارع، نسرین مقانلو، هومن برق نورد و سیامک صفری بازیگران این فیلم هستند. 
باید منتظر بمانیم و ببینیم برای کار بیست و نهم مسعود کیمیایی و فهرست 

متفاوت بازیگرانش چه اتفاقاتی می افتد و مخاطب با آن چه برخوردی می کند. 

شهاب حسینی
این ستاره سینمای ایران بازیگری را در کالس های استاد سمندریان آموخت. 
»سید شهاب الدین حسینی« فعالیت هنری اش را با تئاتر و بعد گویندگی 
در رادیو آغاز و با مجری گری در برنامه »اکسیژن« پای خود را به تلویزیون 
باز کرد و نام خود را به عنوان یکی از محبوب ترین هنرمندان ایران بر سر 
زبان ها انداخت. وی در سال ۱38۰ با بازی در فیلم »رخساره« وارد سینما 
شد. حسینی در سال ۱37۹ با بازی در سریال »پس از باران« به تلویزیون 
آمد و با بازی در سریال »شهرزاد« در نقش قباد بر محبوبیت اش افزوده شد.  

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

نگاه  بخش  در  نابینا  و  ناشنوا  مخاطبان  برای  حلزون«  »بی صدا   *
نوی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر اکران ویژه می شود.

* »ابراهیم شیبانی« به زودی، فیلم برداری چهارمین اثر بلند خود 
را با عنوان »خورشید همچنان می درخشد« با بازی شهاب حسینی، 

هدیه تهرانی، حامد بهداد و لعیا زنگنه آغاز می کند.
* در هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم داکا، جایزه بهترین فیلم و 

بهترین کارگردان به »قصر شیرین« ساخته رضا میرکریمی اهدا شد.

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

یک دهه با سیمرغ های نگاه نو

تازه نفس های سینما
مریم ضیغمی- سیمرغ بلورین بهترین فیلم نگاه نوی جشنواره فیلم فجر جایزه ای است که به بهترین فیلم اول کارگردان ها 
اهدا می شود. این بخش یکی از جذاب ترین بخش های جشنواره فجر هر سال است که ۱0 فیلم اول با یکدیگر رقابت می کنند 
و همین انتخاب و حضور در این مراسم مهم سینمایی باعث دیده شدن هرچه بیشتر فیلم می شود و توجه مخاطب را در زمان 
اکران جلب می کند. امسال هم ۱0 فیلم  آن شب، بی صدا حلزون، پدران، پوست، دشمنان، روز صفر، تعارض، شنای پروانه، 
کشتارگاه و لباس شخصی در این رویداد مهم سینمایی با یکدیگر در بخش نگاه نو رقابت می کنند. در مطلب پیش روی تان 
به بهانه نزدیکی به سی و هشتمین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر نگاهی گذرا داریم به فیلم هایی که در بخش نگاه نو در 

دهه اخیر با حضور کارگردان های تازه نفس سیمرغ دریافت کرده اند.

 دهلیز  /   31

بازیگران

محمدرضا  تــوســلــی،  هــانــیــه  ــاران،  عـــطـ ــا  رضـ
شیرخانلو، شاهرخ فروتنیان و سعید چنگیزیان.

داستان

ــدان  ــی( پــس از بــه زنـ ــل ــوس ــه ت ــی ــان ــوا )ه ــی ش
امیرعلی  از  عطاران(  )رضــا  شوهرش  افتادن 
مراقبت  سختی  به  شیرخانلو(  )محمدرضا 
با  است  اول  کالس  حاال  که  امیرعلی  می کند. 
تصمیم مادرش و مددکار اجتماعی، پی می برد 

پدرش در زندان محبوس است. 

چند مترمکعب عشق   /  32

بازیگران

فالح،  نادر  ابراهیمی،  حسیبا  سهیلی،  ساعد 
علیرضا استادی و مسعود میرطاهری.

داستان

افغان  مهاجر  یک  که  فالح(  )نادر  عبدالسالم 
در  ابراهیمی(  )حسیبا  مرونا  دخترش  با  است 
یک کارگاه مشغول کار هستند. عشقی در راه 

است؛ عشق صابر )ساعد سهیلی( به مرونا. 

خجالت نکش  /   36

بازیگران

احمد مهران فر، شبنم مقدمی، سام درخشانی، لیندا کیانی، شهره لرستانی و الناز حبیبی

داستان

این فیلم داستان زندگی زن و شوهری را روایت می کند که با داشتن پسر و عروس، در سن 
میان سالی بچه دار می شوند. این اتفاق در روستایی کوچک که هیچ چیز از دید اهالی پنهان 

نمی ماند موجب بروز اتفاقاتی می شود.

 مسخره باز   /   37

بازیگران

علی نصیریان، صابر ابر، بابک حمیدیان، رضا کیانیان، داریوش موفق و هدیه تهرانی.

داستان

مسخره باز داستان جوانی به نام دانش با بازی صابر ابر است. او شیفته بازیگری است و در یک 
سلمانی به همراه شاپور با بازی بابک حمیدیان کار می کند و شب ها بعد از اتمام کار به تمرین 
اصول  به  معتقد  فردی  نصیریان،  علی  بازی  با  خان  کاظم  او  صاحب کار  می پردازد.  بازیگری 
اخالقی است که سر ماجرایی با سرهنگ کیانی با بازی رضا کیانیان از قدیم االیام مشکل دارد.

 چهارشنبه 1۹اردیبهشت    /   33

بازیگران

فروتنیان،  شاهرخ  آقایی،  امیر  کریمی،  نیکی 
برزو ارجمند، آفرین عبیسی و سعید داخ.

داستان

روایت  را  جالل  نام  به  مردی  داستان  فیلم  این 
می کند که آگهی غریبی در یکی از روزنامه های 
می کند  اعــالم  آن  در  و  منتشر  تــهــران  صبح 
مستمند  یــک  بــه  را  زیـــادی  ــول  پ مــی خــواهــد 
مداخله  پلیس  و  می آیند  زیادی  افراد  ببخشد. 

می کند. 

 ابد و یک روز    /   34

بازیگران

پیمان معادی، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، 
شبنم مقدمی و ریما رامین فر.

داستان

این فیلم روایت خانواده ای است که اعضای آن درگیر 
و  تهی دستی  اعتیاد،  همچون  مختلفی  مشکالت 
این مشکالت،  از  به دنبال رهایی  بیکاری هستند. 
عروسی  مــراســم  تـــدارک  حین  در  داستان هایی 
»سمیه« شکل می گیرد که منجر به وقوع اتفاقات و 

تغییراتی در خصوص افراد خانواده می شود.

 ویالیی ها    /   35

بازیگران

شادمان،  علی  ایزدیار،  پریناز  طباطبایی،  طناز 
ثریا قاسمی، آناهیتا افشار و صابر ابر.

داستان

در سال های جنگ، خانواده برخی رزمندگان 
مقدم  خط  حوالی  در  ویالیی  های  مجتمع  در 

ساکن شده اند.



 صفحه ورزش را می توانید 4 روز 
در هفته در روزنامه خراسان شمالی بخوانید.

همچنین می توانید درد دل ها، مطالب علمی، نظرات، انتقادها و 

پیشنهادهای خود را در مورد اوضاع ورزش استان و صفحه ورزش از طریق 

 شماره تلفن های دفتر روزنامه خراسان شمالی

 shomalinews@gmail.com و یا ایمیل  

باعنوان »صفحه ورزش« ارسال کنید.

جواد حشمتی

دربـــاره  هــایــی  زمــزمــه  کــه  ــت  اس هفته  چند   
تعطیلی احتمالی بیمارستان امام خمینی)ره( 
شیروان، نقل محافل و همین امر باعث دغدغه 

شهروندان شده است.
آیت  بیمارستان  افتتاح  از  زیــادی  مدت  هنوز 
ا... »هاشمی رفسنجانی« شیروان نمی گذرد 
احتمالی  تعطیلی  خبر  شنیدن  با  مــردم  که 

بیمارستان قدیمی این شهر شوکه شده اند.
به  اشاره  با  شیروانی  شهروندان  از  »رضایی« 
اصاًل  شهر  مرکز  بیمارستان  تعطیلی  که  این 
کار درستی نیست، بر لزوم بازنگری بخشنامه 
تاکید  ــاره  ایــن  ب در  احتمالی  ارســالــی  هــای 
شیروان  شود  می  مگر  گوید:  می  و  کند  می 
 ۱۶۰ با  استان  بزرگ  شهر  دومین  عنوان  به 
هزار نفر جمعیت فقط یک بیمارستان داشته 
باشد؟وی با اشاره به این که شیروان در مسیر 
اصلی جاده آسیایی قرار دارد و ساالنه بیش از 
۱3 میلیون مسافر از این مسیر عبور می کنند، 
ا...  آیت  بیمارستان  افتتاح  از  بعد  افزاید:  می 
دهی  خدمات  وضعیت  رفسنجانی،  هاشمی 
به بیماران به علت کاهش بار ورودی به هر 2 
در  بیمار  و  است  شده  عالی  بسیار  بیمارستان 

بهترین شرایط پذیرش و درمان می شود.
بیمارستان  وجود  شهروندان،  از  دیگر  یکی 
یک  را  شــهــر  مــرکــز  در  خــمــیــنــی)ره(  امـــام 
ام  و می گوید: شنیده  بیان می کند  ضرورت 

برای  فاروجی  بیماران  اوقات  از  بسیاری  در 
بار  و  کنند  می  مراجعه  شــیــروان  به  ــان  درم
ترافیکی بیمارستان ها باال می رود و تعطیلی 
به  لطمه  کردن  وارد  تاریخی  بیمارستان  این 
می  تاکید  است.»موسوی«  مردم  روان  و  روح 
بیمارستان   ۷ باید در برخی شهرها  کند: چرا 
داشته  درمــانــی وجــود  مرکز  زیــادی  تعداد  و 
روال  ها  مدت  از  بعد  که  شیروان  در  اما  باشد 
کیفیت  با  و  روز  به  بیماران  درمــان  و  پذیرش 
مرکز  بیمارستان  تنها  تعطیلی  شایعه  شــده، 
شهر منتشر شود؟این شهروند ادامه می دهد: 
بیمارستان  مسیر  بــودن  طوالنی  نباید  البته 
را  شهر  مرکز  تا  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 
آمد  و  رفت  بار  هر  که  طوری  به  کرد  فراموش 

به این بیمارستان برای شهروندان هزینه های 
زیادی را در پی دارد، در حالی که قرار داشتن 
بیمارستان در مرکز شهر، هزینه های درمان را 
کاهش می دهد.او خواستار رسیدگی جدی به 
این موضوع می شود و می گوید: اگر موضوع 
واقعیت  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  تعطیلی 
می  متضرر  تصمیم  این  از  مردم  باشد،  داشته 

شوند.
ــام  امـ ــان  ــت ــارس ــم ــی ب ــدان  ــنـ ــارمـ کـ از  ــی  ــک ی
خمینی)ره( مدعی می شود: کارهای مربوط 
تقریبًا  بیمارستان  این  پرسنل  جایی  به  جا  به 
برخی  برای  شغلی  های  پست  حتی  و  انجام 
شنیده  که  طور  آن  و  است  شده  تعیین  افراد 
در  دیالیز  و  اورژانــس  کوچک  بخش  فقط  ایم 

بخش  دیگر  و  ماند  می  فعال  ساختمان  این 
ها به بیمارستان آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
منتقل می شود.وی تاکید می کند: پل مسیر 
هنوز  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  بیمارستان 
تکمیل نشده است و در مواقع بارندگی و سیل 

امکان تردد وجود ندارد. 
ایم  شنیده  که  طــور  آن  ــد:  ده می  ــه  ادام وی 
خمینی)ره(  ــام  امـ بیمارستان  ساختمان 
شیروان متعلق به هالل احمر است و در صورت 
هالل  جمعیت  اختیار  در  ملک  باید  تخلیه 
درمانی  کاربری  از  احتمااًل  و  گیرد  قرار  احمر 
سرپرست  با  ما  خبرنگار  شــد.  خواهد  خــارج 
او  اما  گرفت  تماس  شیروان   بهداشت  شبکه 

از پاسخگویی در این خصوص خودداری کرد.

 شوک تعطیلی احتمالی قدیمی ترین 
بیمارستان شیروان

در بسیاری از 
اوقات بیماران 

فاروجی 
برای درمان 
به شیروان 
مراجعه می 
کنند و بار 

ترافیکی 
بیمارستان ها 
باال می رود و 
تعطیلی این 
بیمارستان 

تاریخی وارد 
کردن لطمه به 

روح و روان 
مردم است

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

مدیر بنیاد مسکن فاروج خبر داد:

اختصاص اعتبار به طرح های روستایی

اختصاص  فــاروج  روستایی  های  طرح  به  حــوادث  اعتبار  تومان  میلیون   2۰۰ و  میلیارد   2 پــرور-   میم 
با اعالم این خبر، افزود: مبلغ  یافت.»محمد یارفرهادی« مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی این شهرستان 
مذکور برای انجام ایمن سازی و ادامه اجرای طرح هادی در روستای جنجال آباد، دیوار ساحلی خرق، پل 
خسرویه ، مایوان و یام و همچنین ادامه اجرای طرح هادی در روستای استاد هزینه خواهد شد. وی افزود: در 
همه روستاها مناقصه برگزار می شود و پیمانکاران  نیز در حال انجام کار هستند. وی اظهار کرد: این پروژه 

ها در صورت مساعد بودن شرایط جوی تا اردیبهشت سال آینده به بهره برداری می رسند.

تهیه نقشه اولیه پروژه محور راز- شیرین دره

تهیه نقشه اولیه و برآورد اعتبار پروژه محور راز- شیرین دره به طول 4 هزار و ۶۰۰ متر توسط اداره کل راه و 
شهرسازی انجام شده است. این مطلب را »حسین پور« سرپرست فرمانداری راز و جرگالن اعالم کرد و افزود: 
نتیجه آن نیز به اداره کل راهداری استان ارسال شده است تا برای برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اقدام شود.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

میم پرور- فاروج

امسال 2۱ هزار و 35۰ هکتار از اراضی کشاورزی فاروج به کشت گندم و جو آبی و دیم اختصاص یافته  ا
است. مدیر جهادکشاورزی فاروج با اعالم این مطلب افزود: فاروج تامین کننده بذر مصرفی بیشتر شهرستان 
های خراسان شمالی است.»مهران حیاتی« با بیان این که این شهرستان با تولید 5 هزار تن بذر غالت رتبه 
اول تولید را دارد، ادامه داد: برای تکمیل زنجیره تولید در این بخش قرار است یک واحد بوجاری بذر توسط 

اتحادیه تعاونی تولید این شهرستان راه اندازی شود.
نجفیان- اسفراین

رئیس اداره تبلیغات اسالمی اسفراین از اعزام ۸۶ مبلغ و مبلغه به مناسبت ایام فاطمیه به مساجد شهری  ا
و روستایی این شهرستان خبر داد.به گفته حجت االسالم »پروین«، تبیین سیره فاطمی همراه با طنین زنگ 
فاطمی در ۱5 دبیرستان دخترانه، دیدار فعاالن قرآنی با امام جمعه، برگزاری شب شعر فاطمی به میزبانی 
ایل بیگی، اجتماع مبلغان در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر)عج( و سوگواران  مجتمع فرهنگی و هنری 

فاطمی در میدان امام خمینی)ره( از دیگر برنامه های ایام فاطمیه در اسفراین است.

۷ شهرستان ها          دوشنبه  ۷ بهمن ۱۳۹۸     اول جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۱۹۸

  اخبار 

  قاب دوربین 

نارین قلعه

معینی- نارین قلعه یکی از آثار تاریخی با قدمتی باالست که در فهرست آثار ملی به شماره ۱5۹3 به ثبت رسیده 
و در دوره قاجار مورد استفاده قرار می گرفته است. این بنا در کنار دروازه قدیم جاجرم و جنب حمام قدیمی شهر 

و در ابتدای زیارتگاه خواجه مهزیار قرار دارد و از جمله بنا های با ارزش و از آثار دوران اسالمی است.همچنین این 
قلعه دارای برج هایی مرتفع و مدور است که روزگاری محل سکونت مردم جاجرم بود. تمام این قلعه از خشت و 

گل ساخته شده و شامل شاه نشین، حمام و اصطبل بوده است و در گذشته ساکنان قلعه برای حفاظت در اطراف 
آن خندق ایجاد  کرده بودند و تا سال ها پیش آثار آن باقی مانده بود.هم اکنون بخش کمی از این بنا مرمت شده و 

بیشتر آن نیازمند مرمت و بازسازی است.

نجاهی- امسال ۷۶ برنامه در 23 سرفصل برای گرامی داشت دهه 
فجر در راز و جرگالن برگزار می شود. »قدیمی« جانشین فرمانده سپاه 
راز و جرگالن در جلسه ستاد گرامی داشت ایام ا... دهه فجر در این 
دیدار  امام)ره(،  تمثال  گلباران  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  شهرستان 
با خانواده معظم شهدا، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز، نواختن 
های  نشست  اسالمی،  انقالب  پیروزی  جشن  برگزاری  انقالب،  زنگ 
بصیرتی، سیاسی و انقالبی، پیاده روی خانوادگی، مسابقات ورزشی، 
محلی  و  بومی  مسابقات  اجتماعی،  های  آسیب  از  پیشگیری  کارگاه 

برنامه  از  پروژه های محرومیت زدایی  افتتاح  و  از قبیل جشنواره غذا 
جرگالن  بخشدار  است.»نجاهی«  فجر  دهه  در  پاسداران  سپاه  های 
ویژه  به  شاخصی  های  برنامه  فجر  دهه  ا...  ایام  با  همزمان  گفت:  هم 
برگزار  جرگالن  در  را  ورزشی  و  فرهنگی  محلی،  بومی،  های  برنامه 
برنامه  برگزاری  بر  هم  غالمان  بخشدار  نوش«  کرد.»جوان  خواهیم 
را  ایام  این  در  برنامه  ترین  شاخص  و  کرد  تاکید  داشت  گرامی  های 
و  آمــوزش  مدیر   » برشمرد.»رضایی  غالمان  در  انقالب  بزرگ  جشن 
پرورش راز و جرگالن به برگزاری یادواره الله های روشن برای گرامی 

داشت یاد شهدا در مدارس، برپایی نمایشگاه یاوران انقالب و نواختن 
زنگ انقالب در مدارس این شهرستان اشاره کرد.رئیس اداره ورزش 
و جوانان راز و جرگالن هم برنامه های ویژه بانوان و بازی های بومی، 
محلی و مسابقات ورزشی در  روستاها را از برنامه های این اداره برای 
گرامی داشت دهه فجر اعالم کرد.فرماندار راز و جرگالن هم در این 
باشکوه  همیشه  اسالمی  انقالب  بزرگداشت  مراسم  گفت:  نشست 
مراسم  در  حداکثری  حضور  با  باید  هم  امسال  و  است  شده  برگزار 
را  انقالب  و  عمل  مان  شرعی  وظیفه  به  انتخابات  و  فجر  دهه  ا...  ایام 
های  بخش  در  عمرانی  های  پروژه  افتتاح  به  پور«  کنیم.»حسین  بیمه 
مرکزی، غالمان و جرگالن طی دهه فجر اشاره کرد و اطالع رسانی 

اقدامات انجام شده را خواستار شد.

  گزارش جلسه 

۷۶ برنامه برای دهه فجر در راز و جرگالن



هزینه  های نامزدهای انتخاباتی باید به تایید هیئت 
مرکزی نظارت برسد

 ایرنا: نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس 

فوریتی  دو  طرح  بررسی  ادامه  در  اسالمی  شورای 
شفافیت منابع تامین مالی فعالیت های انتخاباتی و 
با تصویب ماده ۵ این طرح مقرر کردند: حداکثر هزینه هر نامزد 
پراکندگی جمعیت و محدوده  با  انتخاباتی، در هر دوره متناسب 
پیشنهاد  با  انتخابیه  حــوزه  هر  کرسی های  تعداد  و  جغرافیایی 

وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت برسد.

اظهارات ظریف موضع حاکمیت جمهوری اسالمی 
ایران است

 ایرنا: »محمد جواد جمالی نوبندگانی« نایب رئیس 

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
گفت: مذاکره در قالب ۱+۵ و مسائل هسته ای، نه 
ایران  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  موضع  بلکه  ظریف  حرف  فقط 
بوده و ایراد از بی نزاکتی ترامپ است که عرف دیپلماتیک را بلد 

نیست.

از گوشه و کنار 

شاخص بورس به رشد ۱۳۱۰ واحدی قناعت کرد

دیروز  معامالت  جریان  در  بورس  شاخص  تسنیم:   

ارتفاع  به  ۱۳۱۰واحـــد،  رشد  ثبت  با  سرمایه  بــازار 
۴۱۸هزار واحد صعود کرد.

۲۰ هزار تن ذرت آلوده به آفریقا مرجوع شد

 تسنیم: »مهدی میراشرفی« رئیس کل گمرک ایران 

گفت: در سال های 9۱ و 9۵ قرنطینه و دام پزشکی 
 ۱۵ را  آن ها  آفالتوکسین  و  کرده  تست  را  ها  ذرت 
ppm و مجاز به واردات دانسته بود ولی استاندارد ۵ppm را مجاز 
به ورود می داند که سختگیرانه تر عمل می کند و تکلیف قانون با 
سازمان استاندارد بود به همین جهت اجازه ورود داده نشد و به 
و  بارگیری  آفریقایی  کشورهای  از  یکی  به  تن  هــزار   2۰ تازگی 

مرجوع شد.

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در ایران بازخوانی 
می شود

از  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  رجبی«  ا...  ــرج  »ف تسنیم: 

بازخوانی و بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی توسط ایران و 
در داخل کشور خبر داد.

زمان ثبت نام رشته های بدون آزمون سال ۹۹ اعالم شد

ایسنا: دکتر »حسین توکلی« مشاور عالی سازمان سنجش آموزش 

رشته  های  پذیرش  به  مربوط  اطالعیه  که  این  بر  تاکید  با  کشور 
بهمن   ۸ شنبه  سه   99 ســال  سراسری  کنکور  در  ــون  آزم بــدون 
منتشر می شود، گفت: ثبت نام در این رشته ها از 2۰ اسفند آغاز 

خواهد شد.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

از  درصد   ٤2 حذف  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
ثبت  نام کنندگان در دور اول ثبت نام مسکن 
نام  ثبت  دوم  مرحله  گفت:  و  داد  خبر  ملی 

مسکن ملی تا قبل از عید آغاز می شود.
حاشیه  در  گذشته  روز  ــی«  ــالم اس »محمد 
نظام  ســازمــان  جدید  رئیس  معارفه  مراسم 
به  خبرنگاران  جمع  در  ساختمان  مهندسی 
پایان پاالیش اطالعات متقاضیان مسکن ملی 
نام  ثبت  از  درصد   ٤2 داد:  خبر  و  کرد  اشاره 
کنندگان در سامانه مسکن ملی فاقد شرایط 
شناخته شدند و ٥۸ درصد شرایط حضور در 

این طرح را دارند.
اول  دور  در  که  درصدی   ٥۸ برای  گفت:  وی 
هــزار   ۱٤۰ شــدنــد،  شناخته  شــرایــط  ــد  واح
زمین  زیــادی  تعداد  و  شود  می  ساخته  واحد 
در شهرهای بزرگ به گروه های واجد شرایط 
داده می شود که باید سازمان نظام مهندسی 
در تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز حضور 
جدید  مدیریت  از  بــاشــد.وی  داشته  موثری 
اقدام  طرح  خواست  مهندسی  نظام  سازمان 
فاز  داد:  ادامه  و  کند  مدیریت  را  مسکن  ملی 
می  انجام  ســال  پایان  از  قبل  نــام  ثبت  دوم 
مرحله  در  واقعی  متقاضیان  شناسایی  و  شود 
ادامه داد: طرح  بود.وی  تر خواهد  دوم آسان 
را  زیــادی  ساز  و  ساخت  فرصت  ملی  مسکن 
شرایط  ایــن  در  و  کند  می  فراهم  کشور  در 
کشور  مهندسی  نظام  سازمان  آفرینی  نقش 
»احمد  معارفه  بود.مراسم  خواهد  تر  پررنگ 

مهندسی  نظام  سازمان  جدید  رئیس  خــرم« 
رئیس  رجبی«  ا...  »فــرج  تودیع  و  ساختمان 
ساختمان  در  گذشته  روز  ســازمــان،  پیشین 

دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
از  دیــگــری  بخش  در  شهرسازی  و  راه  ــر  وزی
ساختمان  افزایش  به  اشــاره  با  خود  سخنان 
سازی در استان های کم برخوردار، از سازمان 
نظام مهندسی ساختمان خواست تعرفه  ها را 

در استان  های کم برخوردار کاهش دهد.
های  ســازمــان  بین  ــه  روی ــدت  وح ایــجــاد  وی 
را  کشور  کل  در  ساختمان  مهندسی  نظام 
نباید  افزود:  و  کرد  بیان  خود  دوم  درخواست 

به دلیل داشتن هیئت مدیره های مختلف هر 
سازمانی رویه خود را تغییر دهد و ناهماهنگ 
شفافیت  و  سالمت  که  این  ضمن  کند،  عمل 
هشتم  شــورای  از  من  سوم  درخواست  مالی 
در  مالی  شفافیت  نداشتن  است.اسالمی، 
در  ساختمان  مهندسی  نظام  های  سازمان 
گذشته را زیان های جبران ناپذیر برای جامعه 
هزینه ها  گفت:  و  دانست  کشور  مهندسی 
شکل  به  دوره  این  در  منابع  مدیریت  نحوه  و 
لزوم  بر  و  است  انتظار  مــورد  برخط  و  مــداوم 
ساختمان  مهندسی  نظام  در  مالی  شفافیت 

کشور تاکید کرد.
و  رویــه  وحــدت  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیــر 
های  سازمان  ای  جزیره  اداره  از  جلوگیری 
اهمیت  کشور  در  ساختمان  مهندسی  نظام 
در  مهندسی  نظام  که  جایی  تا  دارد  ــادی  زی
و  دستورالعمل  اجرای  به  موظف  استانی  هر 
بخشنامه هاست و استان ها نمی توانند فردی 
ها  آن  با  صورت  این  در  کنند،  گیری  تصمیم 

برخورد خواهد شد.
مهندسی  نظام  سازمان  از  همچنین  اسالمی 
افــزایــش  ــرای  بـ خــواســت  کــشــور  ساختمان 
گفت:  وی  کند.  ریــزی  برنامه  مــردم  رضایت 
شاهد  بـــرخـــوردار  کــم  شــهــرهــای  در  امـــروز 
نیازمند  که  هستیم  هایی  ســازی  ساختمان 
و بهتر است سازمان تعرفه های  ارائه تخفیف 
متعادل تری را برای استان های کم برخوردار 

در نظر بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی:

42 درصد متقاضیان مسکن  ملی 
حذف شدند

شام تبلیغاتی روی سفره عروسی

به  بازار  و  کوچه  بر  عالوه  روزها  این  اسالمی  شورای  مجلس  کاندیداهای  برخی  زودهنگام  تبلیغات  پای 
مراسم عروسی و ترحیم و محافل خصوصی نیز رسیده است.مراسم بزرگ یا کوچک باشد برخی کاندیداها 
از  را  میکروفون  انتخابات  نامزد  دقایقی  می کنند  تقاضا  میزبان  از  شده  شنیده  حتی  و  روند  می  جا  آن  به 
خواننده  مجلس بگیرد و سخنرانی کند.از طرفی تصاویری در فضای مجازی منتشر شده است که کارت 
برخی  روزها  این  می شود.البته  توزیع  هم  ترحیم  و  عروسی  مجالس  سفره  سر  کاندیداها  برخی  ویزیت 
شهرستان ها میزبان رفت  وآمد بعضی از کاندیداهاست و با وعده های مختلف از مردم خواسته اند در این 

نشست ها حضور یابند.

گروه های بی سرپرست

پس از نام نویسی افراد در انتخابات مجلس شورای اسالمی برخی افراد یا حامیان آن ها گروه های مجازی با 
چند هزار نفر تشکیل دادند و اعضای آن ها روزبه روز بیشتر می شوند.

 پاسخ هیئت های اجرایی و نظارت و رد صالحیت برخی از این افراد سبب شد آن ها به  اجبار دل از مجلس 
شورای اسالمی بکنند اما برخی از آن ها از گروه های چند هزار نفری خود غافل نشدند یا دل شان نیامد 
فرصت پیش آمده برای معرفی خود را از دست بدهند.گفته می شود برخی از این گروه ها متأسفانه اکنون 
زمینه تخریب برخی کاندیداها و چهره ها شده است و ازآن جایی که فرد بی انگیزه، نظارتی بر این گروه های 

مجازی ندارد سبب شده زمینه تخریب برخی افراد و چهره ها در این گروه های بی سرپرست فراهم شود.

 ادعاهایی درباره آلبالغ 

صحبت یک کارشناس محیط زیست درخصوص کاهش آمار قوچ و میش در خراسان شمالی واکنش های 
برای  ساریگل  پارک  در  مردم  حضور  دلیل  به  است:  مدعی  کارشناس  داشت.این  همراه  به  را  مجازی 
فضای  فعاالن  از  است.یکی  کاهش یافته  استان  این  میش های  و  قوچ  جمعیت  آلبالغ  معدن  از  برداشت 
مجازی دراین باره نوشت: مگر می شود حضور برخی در یک نقطه سبب کاهش جمعیت قوچ و میش استان 
شود!؟یکی از کانال های مجازی دراین باره نوشت: مهاجرت قوچ و میش به نقاط دیگر به دلیل سر و صدا 
در آلبالغ دلیل کوچکی از کاهش جمعیت آماری آن هاست و دلیل اصلی آن را می توان شکار و مهاجرت 

وحوش به دلیل به کارگیری نیروهای محیط بان در منطقه آلبالغ دانست.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گوناگون 

بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۸ ابالغ شد

 ایرنا: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابالغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 

سازمان  عمومی  روابط  گزارش  داد. به  خبر  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  توسط   9۸
راستای  در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  گفت:  بوم«  زاد  »حمید  ایران،  تجارت  توسعه 
گرایی  برون  پیشبرد  ملی  برنامه  چارچوب  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست  های  اجــرای 
اقتصاد و به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیر نفتی، بسته حمایت از توسعه صادرات 

غیر نفتی سال ۱۳9۸ را ابالغ کرد.

۳ هزار موتورسیکلت برقی می شود

 ایرنا: وزیر نیرو به آغاز طرح برقی کردن موتورسیکلت ها در تهران اشاره کرد و گفت: ۳ هزار 

موتورسیکلت در گام نخست برقی می شود. »رضا اردکانیان« افزود: طرح برقی کردن در گام 
نخست از زیر مجموعه  های وزارت نیرو آغاز شده است. وی به وجود ۱۰ میلیون موتورسیکلت 

فرسوده اشاره کرد و گفت: باید برای جایگزینی آن ها تالش کرد.

عیدی بازنشستگان بهمن پرداخت می شود

بهمن  عیدی  در  که  است  این  ما  تالش  تمام  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ایرنا:   

توسعه  ملی  بنیاد  افتتاح  حاشیه  در  شریعتمداری«  کنیم.»محمد  پرداخت  را  بازنشستگان 
صندوق  باارزش  دارایی  های  از  کردیم  تالش  گذشته  سال  یک  در  گفت:  فرهنگی  فناوری 

بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( درست صیانت کنیم.

قیمت سکه طرح جدید به 4 میلیون و ۹۳5 هزار تومان رسید

 مهر: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یک شنبه به ۴ میلیون و 9۳۵ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه 

تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 92۰ هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و ۵2۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان و سکه یک گرمی 9۳۰ هزار تومان بود. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۵۷2 دالر و 2۰ سنت و هر گرم طالی 

۱۸ عیار نیز ۵۰2 هزار و ۷9۱ تومان بود.

نرخ دالر  ۱۳4۰۰ تومان شد

 مهر: قیمت هر دالر آمریکا )اسکناس( روز گذشته در صرافی های بانکی برای فروش ۱۳,۴۰۰ تومان، خرید هر دالر)اسکناس( ۱۳,۱۵۰ تومان، 

هر یورو )اسکناس( برای خرید ۱۴,۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,9۰۰ تومان بود.


	N01
	N02
	N03
	N04
	N05
	N06
	N07
	N08

