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برگی از خاطرات روز جانسوز رحلت امام خمینی)ره(

روز یتیمی

Kسه شنبه       1۳ خرداد 1۳99    10 شوال 1441   ۲ ژوئن ۲0۲0      ۸ صفحه     شماره ۳۲۸۶     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I

گالیه فاروجی ها از اجرای طرح برون سپاری خدمات گازی به بخش خصوصی

 از طال گشتن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید

صفحه 7

 عزای امام شهیدان 
جزئیات برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام )ره(
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قارچ 6 عدد، پیازچه و 

گشنیز مقداری، تخم 

مرغ 4 عدد، 

آرد نصف قاشق 

تا یک قاشق سر 

صاف غذاخوری، 

نمک، فلفل سیاه 

و زعفران به مقدار 

الزم، کره و زرشک 

یک قاشق غذاخوری.

سالمت روان

گروه اجتماعی- سالمندی، مرحله ای از چرخه زندگی است که باید 

به خوبی سپری شود. بسیاری از افراد سالمند توانایی های شناختی و 

جسمانی خود را تا حد قابل توجهی حفظ می کنند. پیر شدن به معنای 

پیرشدن سلول هاست. هرسلول عمر مشخصی دارد که عوامل ژنتیک 

و عوامل محیطی در آن موثر است. با افزایش سن تغییرات ساختمانی 

در  الزم  های  مراقبت  انجام  با  سالمندان  دهد.  می  رخ  ها  سلول  در 

است  بگذارند.بهتر  سر  پشت  را  شادی  روزهای  توانند  می  دوران  این 

استراحت  و  باشند.خواب  آگاه  اضطراب  و  افسردگی  عالیم  از  ها  آن 

کافی به سالمندان کمک می کند ذهنی آرام داشته باشند. بهتر است 

سالمندان در شبانه روز7 تا 8 ساعت بخوابند. عالوه بر خواب شبانه، 

افزایش  اعصاب و  تمدد  برای  30تا40دقیقه  مدت  به  نیمروزی  خواب 

جسمی،  کارکردهای  بر  مختلفی  تاثیرات  است.استرس  موثر  انرژی 

 افزایش فشار خون کارکرد سیستم عصبی، تفکر ،  ُخلق، تمرکز و حافظه 

باعث  کند  می  تولید  استرس  هنگام  در  بدن  که  شیمیایی  مواد  دارد. 

اثرات منفی در مغز می شود در نتیجه تمرکز،  یادگیری و عملکرد حافظه 

را در سنین باال دچار مشکل می کند. برای مقابله با استرس باید منابع 

ایجاد کننده آن را پیدا و با تنظیم زمان رفت و آمدها یا تغییر مسیر می 

توان با آن مقابله کرد.سالمندانی که در زندگی خود استانداردی برای 

از بهداشت روان مطلوب تری بهره مند هستند.اگر  لذت بردن دارند، 

مسائل معنوی و روحانی باعث ایجاد احساس خوبی در سالمندان می 

شود بهتر است  ارتباط خود را با این موضوع حفظ کنند. این ها ممکن 

است به تخفیف افسردگی در سالمندی کمک کنند یا عامل دفاعی در 

برابر آلزایمر باشند. افرادی که اعتقادات مذهبی و معنوی قوی دارند 

معمواًل به تبع آن احساس حمایت و راحتی بیشتری دارند.

املت قارچ و پیازچه

طرز تهیه  قارچ را خرد می کنیم و با کره تفت می دهیم بعد از این که 

آب آن کشیده شد پیازچه خرد شده، زرشک و گشنیز را اضافه می کنیم 

و کمی که تفت دادیم شعله را خاموش می کنیم تا کمی سرد شوند.در 

کاسه ای تخم مرغ ها را می شکنیم و نمک، فلفل سیاه، آرد و زعفران را 

اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم و مواد دیگر را به تخم مرغ اضافه و 

شد  داغ  وقتی  ریزیم  می  روغن  مقداری  ماهیتابه  در  کنیم.  می  مخلوط 

مواد را می ریزیم و هم می زنیم. 

ضد پیری

عسل خواص بسیار زیادی برای سالمتی، به ویژه برای درمان  علوی- 

آن  منبع  ترین  مهم  دارد.  بدن  ایمنی  سیستم  افزایش  یا  سرماخوردگی 

غذا  هضم  در  که  آن  بر  عالوه  و  است  قند  نوع   15 داراي  و  قندي  مواد 

نقش به سزایي دارد، برای سالمت پوست بسیار مفید است و خاصیت 

از  مختلف  ویتامین هاي  از  کمي  مقادیر  داراي  عسل  دارد.  پیری  ضد 

جمله A، E، K ،B2 ،B5 ،B6 و C است و استفاده از آن به طور خوراکی 

حاوي  عسل  است.  مفید  پوست  برای  دارد،  که  بسیاری  فواید  بر  عالوه 

آنتي بیوتیک و آنتي اکسیدان است كه مصرف آن برای سالمتي قلب و 

عروق مؤثر است.مصرف عسل برای بهبود جریان خون و رشد عضالت 

مفید است. این ماده غذایي نقش بسیار مهمي در التیام و بهبود زخم ها 

دارد و در ترکیب انواع کرم هاي ویژه پوست به کار مي رود.

  با سالمندان 

 آشپزی 

 سالمت نامه 

علوی

های  اخــتــالل  و  هــا  بیماری  از  بسیاری 

روانی ریشه در کودکی افراد دارد و نشانه 

می  ظهور  بروز  کودکی  زمان  در  آن  های 

یابد که گاهی به دلیل ناآگاهی والدین یا 

نادیده انگاشتن آن ها و انکار کردن همراه 

سنین  در  و  تر  ــزرگ  ب و  ــزرگ  ب ــودک  ک با 

مشکالت  بــروز  باعث  جوانی  و  نوجوانی 

حادتری می شود.

های  نشانه  و  عالیم  والــدیــن  از   برخی 

بیماری روانی را در کودکان نمی شناسند 

یا اگر نشانه های بیماری به آن ها گوشزد 

شود، آن را انکار می کنند و در پی درمان 

بر نمی آیند. 

روان  از  بسیاری  عقیده  به  دیگر  سوی  از 

روان  های  اختالل  های  نشانه  شناسان 

کودکان  بیشتر  در  تــوانــد  مــی  شناسی 

دیده شود اما بررسی وجود آن اختالل به 

همکاری والدین و کودک بستگی دارد.

ــات زیــاد  در خــانــه مــانــدن و داشــتــن اوقـ

نادیده  و  والدین  نکردن  توجه  تنهایی، 

وجود  به  یا  بــروز  باعث  کــودک  انگاشتن 

این  که  شود  می  فروخورده  خشم  آمــدن 

یابد  می  بروز  کودکی  دوران  در  یا  خشم 

که  این  یا  سازد  می  پرخاشگر  را  کودک  و 

دیگر  شکلی  به  سالی  ــزرگ  ب دوران  در 

خانواده  برخی  روزها  این  یابد.  می  نمود 

شان  فــرزنــدان  و  هستند  فــرزنــد  تــک  هــا 

شیوع  با  دیگر  سوی  از  و  ندارند  بازی  هم 

نشین  خانه  کــودکــان  جــهــان،  در  کــرونــا 

خود  های  بازی  هم  و  دوستان  و  اند  شده 

را نمی توانند ببینند و ممکن است میزان 

چاردیواری  در  افسردگی  یا  پرخاشگری 

های آپارتمانی کنونی افزایش یابد.

I 
دردسرهای ماندن در چاردیواری 

ها

اظهارمی  باره  این  در  شهروندان  از  یکی 

تاکنون  قرنطینه  ــروع  ش ــان  زم از  کند: 

ــت و مـــدام با  بـــوده اس کــودکــم در خــانــه 

وسایل الکترونیکی مانند تبلت و تلویزیون 

کوچک  اگــر  و  کند  مــی  ســرگــرم  را  خــود 

داد  شدت  به  کنم،  وی  به  اعتراضی  ترین 

به  تمایلی  که  وی  اندازد.  می  راه  بیداد  و 

ذکر نام خود ندارد، ادامه می دهد: بارها 

خواستم او را از تماشای تلویزیون یا انجام 

رفتار  تا  کنم  محروم  ای  رایانه  های  بازی 

اما آن قدر سر و صدا  خود را اصالح کند 

ترس  از  همسرم  که  اســت  انداخته  راه 

مزاحمتی  ها  همسایه  برای  مبادا  که  این 

می  و  است  شده  کــارم  مانع  ایجادشود، 

گوید فرزندم را به حال خودش بگذاریم تا 

به مرور رفتارش اصالح شود.

فرزندش  که  شهروندانی  از  دیگر  یکی 

می  تصور  او  و  دارد  زیادی  های  شیطنت 

می  بیان  بــاشــد،  فعال  بیش  شاید  کند 

شیطنت  کــودکــی  زمــان  از  پسرم  کند: 

فعالیت  بسیار  و  ــت  داشـ زیـــادی  هــای 

نداشت  قــرار  و  آرام   گاه  هیچ  و  کرد  می 

در  اکنون  و  کــرد  می  استراحت  کمتر  و 

زمان قرنطینه رفتارش به شدت بد و غیر 

گوید:  می  وی  اســت.  شده  کنترل  قابل 

بازی  هم  نداشتن  و  خانه  در  ماندن  تنها 

رفتاری  های  خشونت  برخی  بروز  باعث 

جایی  آن  از  امــا  اســت  شــده  فــرزنــدم  در 

است  کرده  پیدا  شیوع  کرونا  بیماری  که 

ببرم  مشاور  نزد  حضوری  را  او  نتوانستم 

اجتماعی  اورژانــس  با  بار   2 یکی،  فقط  و 

از  و  گرفتم  تماس 

راهــنــمــایــی هــای 

استفاده  هــا  آن 

شتن  ا ند . م د کر

روابط اجتماعی 

بـــــرقـــــراری  و 

دوستی  و  ارتباط 

ــاالن در  ــ بـــا هـــم س

کرونایی  ــای  روزه این 

یک  وجودآمدن  به  باعث 

خشم درونی و اضطراب در کودکان شده 

است. یکی از مادرانی که از این وضعیت 

کند:  اظهارمی  اســت،  فرزندخودنگران 

نداشتن  نرفتن،  بیرون  ماندن،  خانه  در 

بی  را  ها  بچه  سالم  سرگرمی  و  بازی  هم 

حوصله و پرخاشگر کرده است. وی ادامه 

می دهد: از سوی دیگر چون نمی توانیم 

فراغت  اوقــات  های  کالس  در  را  ها  بچه 

در  هستند  ناچار  هم  باز  و  کنیم  نام  ثبت 

ها  آن  نفی  رفتارهای  روی  بمانند  خانه 

تاثیر مضاعف می گذارد. وی می افزاید: 

خود  ساالن  هم  با  کردن  بازی  به  ها  بچه 

می  ترها  بــزرگ  ما  از  مــدام  و  ــد  دارن نیاز 

این  که  از  و  کنیم  بازی  ها  آن  با  خواهند 

نمی توانیم وقت کافی برای شان بگذاریم 

ناراحت هستند.

I  زمانی برای بازی

شناسی  روان  ارشـــد  ــاس  ــن ــارش ک ــک  ی

قرنطینه  ــام  ای در  دارد:  عقیده  عمومی 

کرونا بهتر است والدین بازی های فکری 

و  ببیند  تــدارک  ها  بچه  بــرای  را  گروهی 

برای  هم  کنار  در  را  روز  شبانه  از  زمانی 

تا  دهند  اختصاص  ها  ــازی  ب ایــن  انجام 

کودکان بتوانند هم لذت بازی گروهی را 

در ایام قرنطینه تجربه کنند هم از این که 

والدین به آن ها اهمیت می دهند و برای 

رضایت  احساس  گذارند  می  وقت  شان 

ادامه  »علیزاده«  باشند.  داشته  ــی  درون

والدین  اســت  بهتر  همچنین  دهــد:  می 

نیست  ترافیک  پیک  که  را  هایی  ــان  زم

دارند  حضور  جامعه  در  کمتری  افــراد  و 

برای بیرون بردن بچه ها به دامن طبیعت 

اختصاص دهند تا بتوانند از دلتنگی های 

خود بکاهند و با بازی کردن در فضای باز 

هیجان  طبیعت  دامـــن  در  و 

های خود را تخلیه کنند.

که  ایـــن  بــیــان  ــا  ب وی 

ــد  ــای والــــدیــــن ب

مـــراقـــب 

تغییر 

باشند،  خـــود  کـــودکـــان  خـــوی  و  خــلــق 

که  غمگینی  احــســاس  کند:  اظهارمی 

خلق  یــا  بکشد  طــول  هفته   2 از  بیشتر 

باعث  کــه  ــادل  ــع ــت ــام ن بــســیــار  ــوی  خـ و 

یا  خانوادگی  ــط  رواب در  مشکالت  ــروز  ب

اجتماعی شود باید بررسی می شود.

وی می افزاید: تغییر کردن رفتار کودک و 

داشتن شخصیتی خارج از شکل متعادل 

مانند صدمه زدن به دیگران، دعوا کردن، 

پرخاشگری و داد و بیداد راه انداختن می 

تواند از نشانه های اختالل روان شناسی 

خشم  پرخاشگری،  بروز  وی  باشد.البته 

آن  کودکان  در  حدی  تا  را  افسردگی  یا 

می  طبیعی  قرنطینه  روزهای  این  در  هم 

احساسات  این  باید  دارد  عقیده  اما  داند 

نباید در  و  در مسیر درست هدایت شوند 

دوران قرنطینه از بسیاری از رفتارهای بد 

با در نظر  کودکان چشم پوشی کرد بلکه 

های  هیجان  محرومیت  یا  تشویق  گرفتن 

آن ها را به درستی هدایت کرد.

نشانه هایی که باید جدی گرفته شود 

نسخه ای برای تربیت کودکان عصبی

مواد الزم

نقرس

برخی  که  است  مشکالتی  از  یکی  حاد  نقرس  اجتماعی-  گــروه 

برای  سنتی  طب  پزشک  یک  هستند.  درگیر  آن  با  جامعه  افراد  از 

درمان این عارضه دستورات غذایی خاص خود را دارد و می گوید: 

احساس  صورت  در  باید  هستند  مبتال  حاد  نقرس  به  که  افــرادی 

روغن  چکاندن  و  انار  آب  سرد،  ماءالشعیر  از  بدن  داغی  و  حرارت 

نثار«  جان  »سیمین  دکتر  کنند.  استفاده  درد  محل  روی  بنفشه 

انگبین  بهتر است روی محل درد سرکه  همچنین  می دهد:  ادامه 

از  باید  افزاید: در صورت داشتن نقرس سرد  مالیده شود. وی می 

مربای زنجبیل استفاده کرد. وی تاکید می کند: بهتر است بیماران 

مبتال به نقرس از سیر و کلم استفاده کنند. به گفته وی، تشخیص 

نوع نقرس باید توسط پزشک طب سنتی انجام شود.  

۵ الو پزشک 
اجتماعی

جان باختن یک کارگر بر اثر برق گرفتگی 

کارگر  ۲7 ساله اهل مانه و سملقان هنگام کار در ساختمان سازی با دستگاه میکسر 
دچار برق گرفتگی شد و جان باخت. فرمانده انتظامی مانه و سملقان...

غرق شدن ۲ نوجوان در مانه و سملقان

مرگ مشکوک یک نوجوان

 اخبار 

 حوادث 

47 مبتالی دیگر در یک روز

تیغ مسموم کرونا همچنان 
بر گرده استان

با اعالم نتایج قطعی آزمایش های منتهی به ۲4 ساعت گذشته، نتایج آزمایش 47 
بیمار مشکوک به کرونا در روز گذشته مثبت اعالم شد و متاسفانه ۲ نفر نیز در اثر ابتال 

به این بیماری فوت کردند تا تیغ مسموم کرونا همچنان ...

  گزارش خبری   اخبار 

در پی تخلف مالی در یکی از شهرداری های استان اتفاق افتاد؛

بازداشت شهردار

استقبال از فعالیت های فرهنگی مجازی

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

توزیع ۳0 هزار و ۲70 بسته معیشتی در بین نیازمندان

کمربند شمالی اسفراین نیازمند روشنایی

محمد آگاهی- در ادامه تکمیل پرونده تخلف مالی 
کوچک  های  شهرداری  از  یکی  در  گرفته  صــورت 

استان، شهردار این شهر بازداشت شد.

از  اطــالع  اســاس  بــر  و  مــا  خبرنگار  گـــزارش  بــه   
انقالب  و  عمومی  دادسرای  حکم  با  موثق،  منابع 
شــهــرداران  از  یکی  ــاری  ج هفته  طی  بجنورد، 

بــازداشــت  پــرونــده  تکمیل  راســتــای  در  اســتــان 
نیز  شهردار  این  مالی  معاون  پیش  چندی  شد. 

بازداشت شده بود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  میم پرور- 
این  نوجوانان  و  کــودکــان  خــوب  استقبال  از  فــاروج 
شهرستان از فعالیت های فرهنگی مجازی خبر داد. 
»حسن رضوانی« گفت: با همین رویکرد مسابقه نقاشی 
با  تیتکانلو  شهر  در  نوجوانان  و  کودکان  بین  مجازی 
آیات  موضوع  با  و  شهر  این  القرآن  جامعة  همکاری 

قرآنی در راستای نظافت و پاکیزگی و مسابقه نقاشی 
در شهر فاروج هم با موضوع نماز با مشارکت باشگاه 
کتاب خوانی، یکی از مؤسسات قرآنی و 30 نفر اجرا 
شد. وی افزود: مسابقه خوشنویسی هم با موضوع نماز 
ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد. وی با اشاره به این 
با  شهر  این  در  خوانی  کتاب  باشگاه  گذشته  سال  که 

برگزاری کالس های قصه گویی، نقاشی، بازی - قصه، 
کودکان،  حوزه  در  نقاشی   - داستان  و  خوانی  کتاب 
داشــت،  فرهنگی  هــای  فعالیت  در  پررنگی  حضور 
شرکت  میان  از  خوانی  خیام  پویش  در  کــرد:  اظهار 
 8 شمار  در  فاروجی  آمــوزان  دانش  از  یکی  کنندگان 

برگزیده رقابت کشوری قرار گرفت.

بین  در  معیشتی  بسته   ۲70 و  هــزار   30 علوی- 
خانواده های نیازمند غیر تحت پوشش کمیته امداد 

در ماه رمضان امسال توزیع شد. 
این  بیان  با  شمالی  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: در رزمایش 
از  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  که  همدل  ایران 
ابتدای ماه مبارک رمضان برای کمک به نیازمندان 

بسته  شــد،  اجــرا  کرونا  شیوع  از  دیدگان  آسیب  و 
به ارزش 6.5 میلیارد تومان در بین  های معیشتی 
خانواده هایی که تحت پوشش کمیته امداد نبودند 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا نیازمند شده بودند، 

توزیع شد.
اساس  بر  همچنین  داد:  ادامــه  راد«  الهی  »مجید   
 44 ــران،   ای اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  منویات 

برای  و  کردند  همکاری  امــداد  کمیته  با  آشپزخانه 
مددجویان غذای گرم پختند. وی خاطرنشان کرد: 
از کل مبالغ هزینه شده 500 میلیون تومان کمک 
کمک  تومان  میلیون   300 و  میلیارد   ۲ و  نقدی 
کاالیی خیران بوده و بقیه آن از محل منابع امداد، 
علوی  بنیاد  و  مستضعفان  بنیاد  مواسات،  رزمایش 

تامین شده است.

پــروژه  رســمــًا  گذشته  هفته  شنبه  پنج  نجفیان- 
کمربند شمالی شهر اسفراین با حضور امام جمعه، 
و  بهشت  خیابان  تقاطع  در  آن  شهردار  و  فرماندار 
بازگشایی  مروجی  شهید   - اسفراینی  های  خیابان 
با  البته  که  ای  ــروژه  پ رفــت؛  ترافیک  بار  زیر  و  شد 

زیرساخت  حوزه  در  ویژه  به  گوناگون  های  پیوست 
تاکنون  چنان  آن  امــا  ــود.  ب همراه  ترافیکی  هــای 
اسفراین  شمالی  کمربند  پــروژه  شده  مفقود  حلقه 
روشنایی  تامین  به  نکردن  توجه  شود،  می  قلمداد 
می  و  اســت  امــر  مسئوالن  و  متولیان  ســوی  از  آن 

طلبد شرکت توزیع نیروی برق آن به عنوان متولی 
کافی  میزان  به  و  بــردارد  گام  مهم  این  تحقق  برای 
البته  کند.  تامین  را  شهر  شمالی  کمربند  روشنایی 
و  از بن بست  نباید خدمات خادمان شهر در خروج 

شکسته شدن طلسم آن را از یاد برد.

ماکارونی  قیمت  گذشته  روز  چند  شیری- طی 
ناگهان افزایش چشمگیری یافت و این سؤال برای 
بسیاری از مردم ایجاد شده است که دلیل افزایش 

حدود ۲ برابری قیمت این کاال چیست؟ 
از گران  یکی از شهروندان که به گفته خودش پس 
برنج  و  مــرغ  گوشت  قرمز،  گوشت  شــدن  حــذف  و 
اقالم  ایــن  جایگزین  را  ماکارونی  سبدغذایی،  از 
قیمت  برابری   ۲ افزایش  با  افزاید:  می  است،  کرده 
ماکارونی این قلم کاال با توجه به تورم موجود از سبد 
می  شد.وی  خواهد  حذف  خانوارها  برخی  غذایی 
نظارتی  که  است  مشخص  موجود  شرایط  با  افزود: 
بر قیمت ها حتی در سطح کالن نمی شود و برخی 
هم  و  چشم  با  تنها  و  خود  دلخواه  به  تولیدکنندگان 
چشمی به گران فروشی اقدام می کنند.یکی دیگر 
قیمت  افزایش  متأسفانه  گوید:  می  شهروندان  از 
هفته  که  طوری  به  است  متصل  هم  به  زنجیروار  ها 
یافته  افزایش  سبزیجات  ماکارونی  قیمت  گذشته 
بود و اکنون قیمت ماکارونی های ساده و رشته ای 
نیز افزایش یافته است. وی می افزاید: در حالی که 
افزایش  مرحله  چندین  از  پس  ماکارونی  بسته  هر 
قیمت در سال های گذشته به 5 هزار و 500 تومان 
رسیده بود اما به یک باره قیمت آن ۲ برابر افزایش 

یافته است.وی خاطرنشان می کند: وقتی این گونه 
اقالم غذایی بدون دلیل افزایش قیمت دارد و دست 
بعید  دهند  نمی  نشان  العملی  عکس  انــدرکــاران 
نیست دیگر شرکت های اقالم غذایی برای افزایش 

قیمت ها ترغیب شوند.
وی اظهار می کند: همان گونه که دولت ستاد ملی 
مبارزه با ویروس کرونا را تشکیل داده است و طرح 
های فاصله گذاری اجتماعی را اجرا می کند انتظار 
داریم برای حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری 
زیرا  کند،  اقدام  نیز  ها  قیمت  خودسرانه  افزایش  از 
و  است  یافته  کاهش  شدت  به  مــردم  خرید  قــدرت 
را هم  اولیه زندگی شان  تأمین مایحتاج  توان  حتی 
باره  این  در  بجنورد  خواربارفروشان  از  ندارند.یکی 
خوراکی  اقالم  اغلب  اخیر  ماه  چند  طی  گوید:  می 
ماکارونی  قیمت  فقط  و  داشتند  قیمت  افــزایــش 
برابری   ۲ افزایش  باره  یک  به  هم  آن  که  بود  ثابت 
ماکارونی  بسته  هر  قیمت  افــزود:  یافت.»توکل« 
اعالم  طبق  اما  بود  تومان   450 و  هزار   5 تاکنون 
 7 به  ماکارونی  بسته  هر  جدید  قیمت  ها  بازاریاب 
تا 9 هزار و 500 تومان افزایش یافته  هزار و 500 

است.
با قیمت  آینده ماکارونی  از چند روز  ادامه داد:  وی 

توجه  با  که  شد  خواهد  عرضه  بــازار  در  جدید  های 
به کاهش قدرت خرید مردم، از هم اکنون اعتراض 

های زیادی به این قیمت ها شده است.
در  تولیدی  های  شرکت  اکنون  هم  کرد:  اظهار  وی 

حال گرفتن موافقت برای افزایش نرخ ها هستند.
با  گفت:  باره  این  در  خواربارفروشان  از  دیگر  یکی 
توجه به نرخ تورم، قیمت اقالم خوراکی همواره در 
حال افزایش است که با این شرایط عالوه بر مصرف 

کنندگان، کسبه نیز از این محل متضرر می شوند.
از  ماکارونی  برنج،  و  نــان  از  پس  کــرد:  اظهار  وی 
این  قیمت  افزایش  و  خوراکی  اقالم  ترین  پرمصرف 

قلم کاال باعث نگرانی شهروندان شده است.
اشاره  با  بجنورد  خواربارفروشان  اتحادیه  رئیس 
های  پیگیری  با  گفت:  ماکارونی  قیمت  افزایش  به 
طی  ماکارونی  قیمت  شدیم  متوجه  شــده  انجام 
هفته اخیر گران شده است.»محمدرضا معماریانی« 
 700 و  هــزار   5 ماکارونی  بسته  هر  قیمت  ــزود:  اف
و  هزار   7 به  درصدی   36 افزایش  با  که  بود  تومان 
دلیل  کــرد:  اظهار  ــت.وی  اس رسیده  تومان   500
افزایش قیمت ماکارونی مشخص نیست و باید دلیل 
داده  قیمت  افزایش  که  هایی  کارخانه  را  آن  اصلی 

اند، مشخص کنند.

قیمت ماکارونی ۲ برابر افزایش یافت

کمک سمن های جوانان به نیازمندان
سمن های جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان در 3 مرحله هزار و ۲35 بسته معیشتی را در بین افراد نیازمند و کم بضاعت توزیع کردند.»مصیب 
اکبرزاده« معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی با اعالم این خبر افزود: ۲0 هزار پرس غذای گرم نیز در بین افراد نیازمند و آسیب دیده در حاشیه 

شهرهای استان توزیع شد.
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IIدوغیIخبر
رفتم،  فروشگاه  یک  به  دوغ  خرید  برای  شنبه  یک 
فروشنده اعالم کرد: قرار است قیمت لبنیات باال 

برود و فعاًل دوغ برای فروش ندارم.

IIاسفراینIدرIآسفالت
است.  خــراب  اسفراین  در  معابر  برخی  آسفالت 

کاش خرابی های آسفالت این شهر رفع می شد.

IIپیشخوانIدفاتر
پیشخوان  دفاتر  شلوغی  از  جلوگیری  برای  لطفًا 
کار  واقعًا  که  کسانی  بــرای  دهید،  انجام  کــاری 
از  دارند، مشکالتی ایجاد شده و ما به دلیل ترس 
شیوع کرونا نمی توانیم به این دفاتر مراجعه کنیم.

IIIشهردارIازIتشکر
از شهردار بجنورد برای رسیدگی به حواشی شهر 
گاه  هیچ  ما  محله  از  قسمتی  به  کنم.  می  تشکر 
رسیدگی نمی شد اما به تازگی نظافت می شود و 

آسفالت شده است.

IIکروناییIتسهیالت
تسهیالت کرونایی به چه مشاغلی پرداخت شد که 
ما از آن بی بهره ماندیم؟ چه نهادی باید به مشاغل 

آسیب پذیر توجه کند؟
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در استان خراسان شمالی، باب الرضا، گنجینه معرفت 
شهیدان،  امام  جانسوز   سالگرد رحلت  آستانه  ها، در 
امام خمینی)ره(  انقالب اسالمی، حضرت  بنیان گذار 
برای  مختلفی  های  خرداد، برنامه   15 خونین  قیام  و 
شده  گرفته  نظر  در  ایام  این  و بزرگداشت  سوگواری 
ها  برنامه  این  کرونا،  ویــروس  شیوع  به  توجه  با  است. 
رعایت  با  استان  والیتمدار  و  سوگوار  مــردم  حضور  با 
همین  در  شــود.  می  برگزار  بهداشتی  هــای  پروتکل 
سالگرد ارتحال  مــراســم  ــزاری  ــرگ ب حــال، جــزئــیــات 
ــورای  شـ ــس  ــی ــد.رئ ش اســـتـــان اعـــالم  در  امــــــام)ره( 

گفت  در  شمالی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
موجود  شرایط  به  توجه  با  ما گفت:  خبرنگار  با  گو  و 
امــام  ارتــحــال  سالگرد  مــراســم  کــشــور، بــرگــزاری  در 
مبارزه  ملی  ستاد  به  خــرداد   15 قیام  و  خمینی)ره( 
ستاد  این  موافقت  با  که  شد  واگذار  استان  در  کرونا  با 
و  ها  شهرستان  مراکز  و  استان  مرکز  در  مراسم  این 
شود،  می  اقامه  ها  آن  در  جماعت  نماز  که  مساجدی 
برگزار خواهد شد.حجت االسالم »ساالری« افزود: سه 
با قرائت  خرداد،  چهاردهم  با شب  همزمان  شب  شنبه 
را  گرامی می داریم. امام)ره( و شهدا  یاد  و فاتحه  دعا 

ساعت  در  نیز  خرداد  چهاردهم  روز  در  داد:  ادامه  وی 
قرائت  قالب  در  بجنورد  مصالی  در  مراسمی   10:15
پخش  با  همراه  ســرود،  گــروه  اجــرای  و  مداحی  قــرآن، 
زنده سخنرانی حضرت آقا برگزار خواهد شد.وی اظهار 
کرد: زمان و مکان برگزاری مراسم در شهرستان ها تا 
ظهر سه شنبه )امروز( مشخص و اعالم خواهد شد.وی 
امام   امداد  کمیته  هماهنگی  و  همکاری  با  بیان کرد: 
نیازمندان  اطعام  گرم برای  غذای  خمینی)ره(، توزیع 
گروه  اجــرای  داشــت.وی  خواهیم  شهر  حاشیه  در  را 
های  برنامه  دیگر  از  هم  را  استان  در شهرهای  سرود 

در نظر گرفته شده بیان کرد و گفت: گروه های سرود 
با همکاری کمیته امداد و بسیج اجرا خواهند داشت.

IIIارتحالIسالروزIبزرگداشتIمراسمIامروز؛
امامI)ره(IدرIاسفراین

اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  نجفیان- 
اسفراین از برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال 
ملکوتی امام خمینی )ره( و قیام خونین 15 خرداد در 
مراسم  این  »غزلی«  گفته  داد.بــه  خبر   شهرستان  این 
امروز، سه شنبه ساعت 11 در مسجد اعظم امام خمینی 
)ره( با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

 عزای امام شهیدان 
جزئیات برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام )ره(

هوای گرم تا پایان هفته 

کل  اداره  یابی  پیش  های  نقشه  بررسی  صدیقی- 
روند  ــداوم  ت بیانگر  شمالی  خراسان  هواشناسی 
در  هفته  پایان  تا  گرم  هــوای  ماندگاری  و  افزایش 
اداره  بینی  پیش  کارشناس  گفته  به  است.  منطقه 
شنبه  سه  برای  غالب  پدیده  استان  هواشناسی  کل 
)امروز( و چهارشنبه )فردا( در بعدازظهر افزایش ابر 
جمعه  و  شنبه  پنج  برای  پراکنده و  رگبار  احتمال  با 
با  شدید  گاهی  باد  وزش  بعدازظهر،  ساعات  در  نیز 
احتمال گرد و خاک خواهد بود. »هادی زاده« اعالم 
و ماندگاری هوای  افزایش دما  کرد: همچنان روند 

گرم تا اواخر هفته در استان ادامه خواهد داشت.

47 مبتالی دیگر در یک روز

تیغ مسموم کرونا همچنان 
بر گرده استان

 24 به  منتهی  های  آزمایش  قطعی  نتایج  اعالم  با 
ساعت گذشته، نتایج آزمایش 47 بیمار مشکوک به 
کرونا در روز گذشته مثبت اعالم شد و متاسفانه 2 
نفر نیز در اثر ابتال به این بیماری فوت کردند تا تیغ 

مسموم کرونا همچنان بر گرده استان
سرپرست  »هــاشــمــی«  دکتر  بــاشــد.  داشــتــه  قــرار   
 12 ظهر  تا  گفت:  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کووید  به  شمالی  خراسان  در  نفر   2218 خــرداد، 
و  بستری  نفر   940 شامل  کــه  شدند  مبتال    19
ها  فوتی  آمار  تعداد  و  هستند  سرپایی  نفر   1278
در  داد:  ادامــه  یافت.وی  افزایش  نفر   132 به  نیز 
 251 شیروان  در  نفر،   1187 بجنورد  شهرستان 
 214 سملقان  و  مانه  در  نفر،   135 فاروج  در  نفر، 
و  راز  نفر، در  نفر، در گرمه 40  نفر، در جاجرم 68 
طور  به  نفر   180 اسفراین  در  و  نفر   143 جرگالن 
انــد.وی  شــده  دچــار   19 کووید  بیماری  به  قطعی 
اند،  یافته  بهبود  بیمار   770 تاکنون  کرد:  اضافه 
آزمایش3320 نفر از موارد مشکوک منفی گزارش 
شده است و هم اکنون 113 بیمار مشکوک به ابتال 

به کرونا بستری هستند.

دود سیگار در چشم قاچاقچی 

صدیقی- یک قاچاقچی سیگار به پرداخت جزای 
تعزیرات  مدیرکل  گفته  بــه  شــد.  محکوم  نقدی 
حکومتی خراسان شمالی، ماموران انتظامی در پی 
بازرسی از یک واحد صنفی موفق به کشف و ضبط 
 130 و  ناس  توتون،  مقداری  سیگار،  نخ  هزار   2
بسته کاغذ سیگار قاچاق  شدند. »سیدالموسوی« 
گرفته،  صــورت  تخلف  ــراز  اح از  پس  کــرد:  اعــالم 
متخلف عالوه بر ضبط کاال به پرداخت 17 میلیون 

ریال جزای نقدی محکوم شد.

»بهارخانه« برترین های خود 
را شناخت

ــک  ــان ــت ــی داس ــان ــت ــوی- جـــشـــنـــواره اس ــض ــرت م
»بهارخانه« برترین های خود را شناخت.به گزارش 
این  در  کننده  شرکت   55 از  اثر   79 ما،  خبرنگار 
جشنواره شرکت داده شد که در بخش داستانک، 
فاطمه دارابی، ستایش دوست علی و فرزین برات 
فائزه  مخاطب   نگاه  بخش  در  و  شدند  انتخاب  پور 
است،  حاکی  گزارش  شد.این  برگزیده  نوروزیان 
جشنواره  این  در  هم  استان  از  خــارج  از  نفر   10
شرکت کردند.رئیس حوزه هنری خراسان شمالی 
این  در  مــا  نگاه  اظــهــارکــرد:  مطلب  ایــن  بیان  بــا 
تا  بود  مجازی  فضای  در  محیطی  ایجاد  جشنواره 
رواج  بیشتر  را  خانوادگی  های  گفت  و  بتوان گپ 
داد و از آن ها خروجی گرفت.»نمازی« ادامه داد: 
بیش از 80 گپ و گفت برای این جشنواره دریافت 
شده و تالش مان این است در آینده این آثار تبدیل 
خوبی  فرصت  را  اقــدام  این  شــود.وی  محصول  به 
برای شناسایی افراد مستعد دانست و خاطرنشان 
این  در  کننده  شرکت  افراد  شود  تالش  باید  کرد: 
شدگان  شناسایی  تازه  برای  و  نشوند  رها  رویــداد 
صورت  آمــوزش  راستای  در  مدونی  ریــزی  برنامه 

گیرد و روی توانمندی آن ها برنامه ریزی شود.
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کوچ چادرنشینان از 
کوه های اسفراین

 22 که   8296 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1356 دی 
از  دهــنــد«  مــی  خبر  شهرستانها  »از  ستون 
خبر  اسفراین  های  کوه  از  چادرنشینان  کوچ 
این مطلب می خوانیم: »کوچ  داده است. در 
اسفراین  هــای  کــوه  از  چادرنشینان  فصلی 
این  گردید.  آغاز  میدان  قره  بسوی  آالداغ  و 
عبور  آسیائی  شاهراه  از  که  مسافرینی  روزها 
های  ایــل  منظم  حــرکــت  شــاهــد  کنند  مــی 
به  که  هستند  جــاده  حاشیه  در  چادرنشین 
آنــان  کنند.  مــی  ــوچ  ک بجنورد  ــرب  غ ــرف  ط
فرزندان  باضافه  را  خود  زندگی  وسایل  کلیه 
و  سوار  بارکش  اشتران  بر  پیرزنان  و  کوچک 
حرکت  ایل  پیش  پیش  چادرنشینان  بــزرگ 
می کند. عزیزا... کدیور یکی از چادرنشینان 
میگفت همانطوریکه گوسفندان ما جهت چرا 
بایستی بنا به فصول سال تغییر مکان بدهند 
ما خود نیز به این وضع عادت کرده ایم و ما هم 
به این تغییر محل و هوا احتیاج داریم و نمی 

توانیم همیشه در یکجا اسکان بگیریم.«

اخبار  حرف مردم    

از میان خبر ها 

اخبار

انجام  خوبی  اقدامات  کننده  ضدعفونی  مواد  و  الکل  ماسک،  تولید  در 
گرفت و استان به خودکفایی رسید.

این  بیان  با  شمالی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مطلب در جلسه شورای اداری راز و جرگالن اظهارکرد: بیش از 40 هزار 
لیتر الکل ذخیره در استان داریم.»فیروزه« با بیان این که در سند توسعه 
شهرستان راز و جرگالن جای خالی پروژه های صنعتی کاماًل مشخص 
است، ادامه داد: امسال  10 جواز تاسیس با اشتغال 60 نفر صادر شده 
بازارچه مرزی پرسه سو گفت: کشور ترکمنستان  به  با اشاره  است. وی 
رغبتی برای بازگشایی و راه اندازی این بازارچه ندارد و باید بیشتر با آن 
ها  دستگاه  مدیران  گفت:  هم  جرگالن   و  راز  شود.فرماندار  مذاکره  ها 

از بدنه حاکمیت هستند و باید جوابگوی مشکالت مردم باشند و تالش 
کنند سهم اعتبارات خود را از ادارات کل طلب کنند. »حسین پور« افزود: 
شهرستان راز و جرگالن از شهرستان های کمتر برخوردار کشور و استان 
و در بسیاری از شاخص ها از میانگین کشوری و استانی عقب است و به 

توجه بیشتری نیاز دارد.
ادامه  کنند،  پیگیری  را  مصوبات  ها  دستگاه  مدیران  که  این  بیان  با  وی 
فرماندار  و  بخشداران  تایید  به  شهرستان  و  ها  بخش  های  پــروژه  داد: 
برنامه  کمیته  دبیر  پــور«  نشوند.»کاظم  مشکل  دچــار  اجــرا  در  تا  برسد 
ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در این جلسه گفت: کل 
اعتبارات شهرستان در سال گذشته  53 میلیارد و 200 میلیون تومان  

بود که فقط 42 درصد آن تخصیص پیدا کرد بنابراین مدیران باید تالش  
کنند از ادارات کل اعتبارات بیشتری بگیرند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

خودکفایی استان در تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده

مرگ مرد روستایی زیر چرخ تراکتور 

مار قاتل! 
پرش یک مار روی یک تراکتور در حال حرکت باعث وحشت راننده آن شد و با سقوط فرد به  صدیقی- 
پایین و گیر کردن زیر چرخ ها در دم جان سپرد. یک مرد روستایی از توابع شیروان که بعد از شخم زنی 
و  تراکتورش مواجه شد  بلندی روی  از  مار  با پرش یک  ناگهان  بود  از کوه  آمدن  پایین  تراکتور در حال  با 
بعد از ترمز گرفتن مار دور پاهایش حلقه زد و بعد از سقوط زیر چرخ  تراکتور گیر افتاد و در دم فوت کرد. 
بنابر اظهارات یکی از اعضای خانواده متوفی، ماجرا از این قرار است که مرد روستایی با اعضای خانواده 
اش اقدام به شخم زدن زمین اش می کند تا هنگام این کار آن ها از طبیعت لذت ببرند و گیاهان دارویی 
جمع کنند. مرد مو سپید بعد از اتمام کارش مسیر کوه را به سمت پایین در پیش می گیرد. بعد از گذشت 
مدتی ناگهان یک مار از یک نقطه بلند روی تراکتور می پرد که همین امر موجب وحشت راننده می شود. 
او با دیدن مار روی کاپوت تراکتور پایش را روی ترمز می فشارد ولی مار با یک پرش دیگر دور پاهای مرد 
روستایی حلقه می زند. راننده بعد از این حادثه برای خالص شدن از دست مار بدون این که تراکتور را 
کاماًل متوقف کند به پایین می پرد که متاسفانه زیر چرخ تراکتور در حال حرکت گیر و در دم فوت می کند.

  خبر 

محمدی- آن طور که رئیس آموزشکده فنی و حرفه 
ای دختران بجنورد )انقالب اسالمی( خبر داد، تنها 
تحصیل  متقاضیان  از  نام  ثبت  زمان  پایان  تا  روز   6
باقیست. فرصت  آموزشکده  این  کاردانی  مقطع  در 
از  نام  ثبت  که  این  بیان  با  شعبانی«  »لیال  مهندس 
مقطع  در  آموزشکده  ایــن  در  تحصیل  متقاضیان 
 18 تا  و  است  شده  آغاز  ماه  خرداد   11 از  کاردانی 
خرداد ماه نیز ادامه دارد، افزود: برای مهر ماه امسال 
عالوه بر رشته های قبلی، مجوز پذیرش دانشجو در 

2 رشته تربیت بدنی و معماری گرایش طراحی 
داخلی در مقطع کاردانی و 3 رشته معماری 

و مهندسی شهرسازی در مقطع کارشناسی 
گرافیک  پیوسته  کارشناسی  و  ناپیوسته 

وی،  گفته  ــه  ب ــت.  اسـ شـــده  ــت  ــاف دری
متقاضیان رشته کارشناسی پیوسته 

بین  از  آمــوزشــکــده  ــن  ای گرافیک 
نظری  دیپلم  دارای  داوطلبان 

ادامه  شد.وی  خواهند  جذب  هنر  کنکور  طریق  از  و 
این  دختر  دانشجوی   1031 حاضر  حال  در  داد: 
رشته   4 و  کــاردانــی  مقطع  رشته   5 در  آموزشکده 
مدعو  استاد   95 آموزش  تحت  و  کارشناسی  مقطع 
و 27 نیروی اداری و آموزشی مشغول فراگیری علم 
دوخت،  طراحی  کرد:  تصریح  وی  هستند.  دانش  و 
رشته  از  معماری  و  حسابداری  کامپیوتر،  گرافیک، 
طراحی  تصویری،  ارتباط  و  کاردانی  مقطع  های 
دوخت، نرم افزار کامپیوتر، حسابداری 
ــای  ه رشـــتـــه  از  ــز  ــی ن ــی  ــانـ ــازرگـ بـ
کارشناسی این آموزشکده است. 
بجنورد  دخــتــران  آمــوزشــکــده 
سال  از  اســالمــی(  )انــقــالب 
 42 مــســاحــت  ــا  ب  1377
مربع  متر   241 و  هــزار 
مندان  عــالقــه  میزبان 
تحصیل در رشته های 

)با  شبانه  و  )رایگان(  روزانــه  کارشناسی  و  کاردانی 
حداقل شهریه( است و هم اکنون با امکانات رفاهی 
غــذاخــوری،  سالن  دانشجویی،  خوابگاه  همچون 
آموزشی  هــای  کارگاه  و  ها  سایت  ورزشــی،  سالن 
سبز  فضای  و  عمومی  نقل  و  حمل  سرویس  مجهز، 
دانشجویان  پذیرش  برای  را  خود  آمادگی  مناسب 
دارد. می  اعــالم   1399-1400 تحصیلی  ســال 

بیشتر  اطالعات  کسب  برای  توانند  می  متقاضیان 
سایت  به  ماه  خــرداد   18 تا   11 از  نام  ثبت  تاریخ  و 
سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org یا 

سایت دانشگاه فنی و حرفه ای استان مراجعه و پس 
فراهم  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از 
نام  ثبت  برای  نیاز،  مورد  اطالعات  و  مدارك  کردن 
از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش اقدام 

کنند.

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد خبر داد: 

۶ روز تا پایان ثبت نام در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد 

پل های ارتباطی برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص رشته محل های آموزشکده های فنی و حرفه ای 
 شیروان سمنگان آشخانهجاجرمانقالب  بجنورددارالفنون بجنورد

05832238602-3

32296795

32297165

32296774

  05832276800

 05832275470

05832276100

05832921437

05832921480

09155855880

09155851291

05836220949

05836234101

05836221250

05836234441

Nkh.tvu.ac.ir       دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی       sanjesh.org      سازمان سنجش

ُ



3 گزارش روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         سه شنبه  1۳ خرداد 1۳99     1۰ شوال 1441      شماره ۳۲۸۶

نسیم  وزش  با  که  سیاه  هــای  پرچم  شــان؛  هــای 
گرم خرداد حرکت می کرد، خبر ناگوار را دوباره 
در  عظیم  تحولی  بــرای  او  کــرد.  می  مــرور  برایت 
سرزمینی که در دست رژیم ستمگر طاغوت بود، 
دنیا  یک  ابدی،  دنیای  به  خود  سفر  با  حاال  و  آمد 
به  گذاشت؛  باقی  خود  دلدادگان  برای  را  غصه 
شهرستان  و  روستاها  در  که  هایی  آن  خصوص 
نمی  تاب  را  دوری  این  بودند  تهران  از  دور  های 
خودشان  داشتند  دوست  بود  طوری  هر  و  آوردند 

را برای وداع با رهبر فقیدشان برسانند.
از  بسیاری  که  بــود  خمینی)ره(  ــام  ام به  عشق 
جا  آن  به  شب  دل  در  را  بجنوردی  شهروندان 
آخرین  برای  بود  طوالنی  چقدر  انتظار  و  رساند 

دیدار.

IIپناهیIبی
در  امــام  رحلت  زمــان  در  که  شهروندی  »ایزانلو« 
این  با شنیدن  بود،  روستای شان مشغول زراعت 
خبر، سراسیمه خود را به شهر می رساند و شهر در 
پرچم  و  ها  پرده  بود.  عزاداری   برای  تدارک  حال 
های سیاه در همه جا دیده می شد. او طاقت نمی 
آورد در شهر بماند و به عزاداری در این جا بسنده 
کند و با پیغام ، خانواده اش را در جریان سفرش به 

تهران می گذارد.
او درباره این سفر خاطره انگیزش می گوید: خوب 
شد رفتم، اگر نمی رفتم آرزویش به دلم می ماند، 

همان طور که آرزوی شهادت در دلم ماند.
از  جبهه  در  را  همرزمش  دوستان  از  نفر   2 او  که 
انقالبی  جوانان  ما  افزاید:  می  است،  داده  دست 
که در پیش از انقالب و بعد از آن، رهنمودهای امام 
خمینی)ره( را آویزه گوش مان کرده بودیم وقتی 
شدیم.  یتیم  گویا  شنیدیم  را  ایشان  رحلت  خبر 
حس و حالم را در آن لحظه که این خبر را شنیدم 
نمی توانم بیان کنم. احساس خأل و بی پناهی می 

کردم و گویا دنیا برایم به پایان رسیده بود.

IIعزاداریIعظمتIاوج
از  دیگر  یکی  ــوروزی«  ن »غالمرضا  حال،  در عین 
خاطره  از  بخشی  بیان  با  بجنوردی  شهروندان 
این  که  زمانی  گوید:  می   68 خرداد   14 در  خود 
مــادر  و  همسر  هــمــراه  شنیدم  انگیز را  خبر غم 
به  را  خــودمــان  و  شدیم  اتــوبــوس  ــوار  س همسرم 
آن  جمعیت  ازدحــام  اما  رساندیم  تهران  مصالی 
قدر باال بود که مراسم به روز بعد موکول شد و ما به 
همراه بقیه عاشقان امام)ره( در همان جا ماندیم.

گر  نظاره  دور  از  زیــاد،  جمعیت  دلیل  به  که  او 
آن  در  امام)ره(  مطهر  پیکر  که  ای  شیشه  محفظه 
که  مسیری  در  دهد:  می  ادامــه  بود  داشــت،  قرار 
حرکت می کردیم تا خودمان را به محل برگزاری 
از پیرزنان و پیرمردانی را  مراسم برسانیم، خیلی 
گریه  و  بودند  نشسته  ای  گوشه  در  که  دیدیم  می 
می کردند. بعضی از شرکت کنندگان گل دست 
حال  جا  امام)ره(. همه  عکس  برخی  و  بود  شان 
با  ناپذیر است و  و هوای عجیبی داشت که وصف 

زبان نمی توان آن ها را بیان کرد.
جمعیت  و  سوزان  آفتاب  حتی  کند:  می  اظهار  او 
های  ــدم  ق جــلــوی  توانست  نمی  هــم  ــان  ــروش خ
عظمت  اوج  در  ــدر  ق و آن  بگیرد  را  عــــزاداران 
عزاداری غرق شده بودیم که اصال متوجه نشدیم 
به  و  کرده  سپری  چگونه  و  کی  را  طوالنی  مسیر 

مقصد رسیده ایم.
تاکنون در تمام مراسم بزرگداشت سالگرد  او که 
ارتحال امام)ره( شرکت کرده است، می افزاید: از 
دور دست هلیکوپتر حامل پیکر امام)ره( را دیدم 
که آمد اما به دلیل جمعیت زیاد نتوانست بنشیند 
بیخود شده  از خود  پرواز کرد. عزاداران  و دوباره 

بودند و طاقت دور شدن از امام شان را نداشتند.
سپهبد  شهید  پیکر  تشییع   مــراســم  در  کــه  او 
می  تصریح  بــود،  کــرده  شرکت  نیز  »سلیمانی« 

مراسم تشییع  ترین  بــزرگ  مراسم   2 ایــن  کند: 
ارادت  دهنده  نشان  و  اسالمی  انقالب  در تاریخ 
این سرزمین به این 2 بزرگواری است که اگر چه 
یادشان  و  آثارشان  اما  نیستند  ما  میان  در  اکنون 

همچنان باقی و جاری است.
شان  های  خانه  که  کسانی  که  این  به  اشاره  با  او 
کرده  باز  را  شان  درهای  بود،  عــزاداران  مسیر  در 
ــردم آب پــخــش مــی کــردنــد، می  بــودنــد و بین م
گوید: مردم همه سنگ تمام گذاشتند و در میان 
با  شان  دل  چه  اگر  که  بودند  افرادی  حتی  ها  آن 
نظام نبود اما از این اتفاق غمگین شده و به خیل 

عزاداران پیوسته بودند.

IIخانهIدرIگریهIهقIهق
کالس  آموز  دانش  زمان  آن  در  که  هم  »شعبانی« 
سوم راهنمایی بود، می گوید: فصل امتحانات بود 
و سخت در حال درس خواندن و آماده کردن خود 
مان  همسایه  دختر  بــودم،  ریاضی  امتحان  برای 
رحلت  خبر  و  کرد  صدایم  بودیم،  همکالسی  که 
مادرم  و  پدر  به  را  موضوع  این  تا  داد.  را  امــام)ره( 
گفتم شوکه شدند اما باور نکردند و وقتی تلویزیون 
را روشن کردند هر 2 با صدای بلند زیر گریه زدند؛ 

گریه های بی امان و اشک های بی پایان.
به خیابان می  از یک ساعت همراه والدینش  بعد 
از شهروندان لباس سیاه  روند و کسبه و بسیاری 

پوشیده و در حال سیاه پوش کردن شهر بودند.

II»...اIروح«I
زمــان  هــمــان  در  کــه  شــهــرونــدان  از  دیــگــر  یکی 
نخستین فرزندش به دنیا آمده بود، می گوید: یک 
ما پسری  به  )ره(، خداوند  امام  از رحلت  روز قبل 
شده  تردید  دچار  اسم  انتخاب  برای  که  کرد  عطا 
امام  جانگداز   رحلت  خبر  شنیدن  با  امــا  بودیم 
بزرگوارمان، به یاد ایشان تصمیم گرفتیم نام »روح 

ا...« را روی فرزندمان بگذاریم.
از  داریم  چه  هر  ما  که  این  بر  تاکید  با  »جعفری« 
امام )ره( داریم، می افزاید: هر سال برای مراسم 
سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( به مرقد ایشان 
کرونایی  شرایط  امسال  متاسفانه  اما  رفتم  می 
اجازه برگزاری این مراسم را نمی دهد بنابراین 
می  نگه  زنــده  را  خاطرش  و  یاد  خــودم  خانه  در 

دارم.
سال  خـــرداد  چــهــاردهــم  در  ایـــران  غمبار   روز 
در  ســال  هر  تا  رسید  ثبت  به  تقویم  در   1368
بت  که  بنشینیم  مردی  بزرگ  عزای  به  روز  این 
با خردمندی و دوراندیشی شکست و  طاغوت را 
برای مان استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی را 
به ارمغان آورد. حاال با وجود گذشت 31 سال از 
رحلت امام خمینی)ره( این ارمغان گران قدرش 
صیانت  آن  از  دل  و  جــان  با  و  نهیم  می  ارج  را 
ایران  فقید  و  کبیر  خاطره رهبر  و  یاد  کنیم.  می 

اسالمی گرامی باد. 

برگی از خاطرات روز جانسوز رحلت امام خمینی)ره(

روز یتیمی

ما جوانان 
انقالبی که در 

پیش از انقالب 
و بعد از آن، 

رهنمودهای 
امام 

خمینی)ره( را 
آویزه گوش 

مان کرده 
بودیم وقتی 

خبر رحلت 
ایشان را 

شنیدیم گویا 
یتیم شدیم

گروهIگزارش
صدای شیون مرد و زن از هر کوی و برزن می آمد؛ 
»ایران« بی پدر شده بود، دردی جانکاه و دلتنگی 
یار، آرام و قرار را از صاحبان عزا گرفته بود. هنگام 
کبیر  بنیانگذار  خمینی)ره(،  امــام  رحلت  اعــالم 
انقالب اسالمی ایران از شبکه اول سیما، همه در 
ماتم فرو رفتند، به سر و صورت خود زدند و برای 
دلداری دادن و عزاداری به کوچه ها و خیابان ها 

آمدند تا با یکدیگر همدردی کنند.
روح  پیوستن  از  صحبت  و  اشک  و  بود  غم  جا  همه 
که  بود  جماران  پیر  با  و خداحافظی  خدا  به  خدا 
جمعیت میلیونی را به پایتخت کشاند تا در مراسم 

تشییع و خاک سپاری پیکر پاکش شرکت کنند.
صاحب عزا، تمام ایران بود؛ کشوری که در انقالب 
مرد  بزرگ  این  های  مجاهدت  و  رهنمودها  با   57
به پیروزی رسید و بعد از انقالب، زیر سایه این پدر 
دوراندیش و فرزانه رشد کرد و امروز بالندگی اش 
او گذاشته و تحت  بنایی است که  را مدیون سنگ 
اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  حکیمانه  رهبری 
حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای، در اوج افتخار 

و بالندگی قرار دارد.
اگرچه  که  روزی  آن  خاطره  با  ایم  مانده  ما  حاال 
عظمت  اوج  تاریخی و  ــا روزی  ام بود  و غمبار  تلخ 
مراسم  در  راهش  رهروان  و  شیفتگان  دلدادگان، 
تاریخ  دفتر  )ره(در  امــام  سپاری  خــاک  و  تشییع 
از  بیش  گذشت  وجود  با  شد.  ثبت  بوم  و  این مرز 
3 دهه، خاطره آن روز تلخ و غمبار در ذهن مردان 

که  جمعیتی  است.  مانده  باقی  کشورمان  زنان  و 
حضور بی شمارشان در قاب دوربین های داخلی 
به  مراجعه  با  توان  می  امــروز  و  نشست  خارجی  و 
آن ها و البته با شنیدن خاطرات آن دوران یک بار 
دیگر عزاداری برای ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب 

اسالمی را مرور کنیم.

IIامتحانIهایIبرگهIرویIهایIاشک
که  بجنوردی است  از شهروندان  یکی  »محمدی« 
در سال 68 در حال خدمت در کسوت معلمی بود. 
یکی  را  امام)ره(  رحلت  خبر  که  این  به  اشاره  با  او 
از همکارانش از طریق تلفن به وی داد، می گوید: 

در حال تصحیح برگه های امتحانی دانش آموزانم 
که  کردم  گریه  قدر  آن  خبر  این  شنیدن  وبا  بودم 
جای اشک هایم روی برگه های امتحان مانده بود 
و تا ساعت های زیادی بغض امان نمی داد تمرکزم 

را بازیابم و بتوانم کارهایم را انجام دهم.
او فردای همان روز با 2 نفر از همکارانش به گفته 
شخصی  خــودروی  در  را  خودشان  زور  به  خودش 
ناظم مدرسه جا می دهند و 6 نفری با پیکان راهی 
تهران می شوند تا در مراسم تشییع پیکر امام )ره( 

شرکت کنند.
لباس  مثل  بــود،  شــده  سیاه  شــان  بــرای  هم  دنیا 

ابعاد  دارای  خــمــیــنــی)ره(  امـــام  شخصیت 
و  است  شاخص  و  شخیص  بسیار  و  گوناگون 

نمی توان از یک زاویه به آن نگاه کرد.
با  شمالی  خــراســان  در  فقیه  ــی  ول نماینده 
اختصاصی  گوی  و  گفت  در  مطلب  این  بیان 
فردسازی  نظر  از  اگــر  افـــزود:  ما  خبرنگار  با 
ساخته  خــود  انسانی  او  ببینیم،  را  امـــام)ره( 
انسان  مصلح.  بعد  و  شد  صالح  اول  که  بــود 
کنند  می  پاک  و  تربیت  را  خودشان  که  هایی 
کنند،  امامت  و  جلوداری  خواهند  می  بعد  و 
یکی  گفت:  ا...»یعقوبی«  آیت  هستند.  موفق 
این  از  پیش  که  بود  این  ایشان  های  ویژگی  از 
رسیده  چه  آن  به  خودش  بگوید،  مردم  به  که 
بود باور و عمل کرده و به معنای واقعی کلمه، 
می  دلیل  همین  به  بود،  شده  خدا  صالح  عبد 
به  را  آن  و  کند  دین  متوجه  را  مــردم  خواست 
صدای  که  این  به  اشــاره  با  بــیــاورد. او  صحنه 
مردم  برای  صدا  آشناترین  خمینی)ره(،  امام 
همان  داد:  ادامــه  بــود،  شان  فطرت  صــدای  و 
در  الــهــی)ع(  اولــیــای  و  انبیا  که  بــود  صدایی 
خواندند  می  فرا  آن  به  را  بشریت  تاریخ،  طول 
و دعوت می کردند؛ آزادگی، انسانیت، عزت، 
به  توکل  کرامت،  نفس،  به  اعتماد  سربلندی، 
کرد:  تصریح  دیگران. وی  خیرخواهی  و  خدا 
که  بــود  ایــن  ــام)ره(  امـ شخصیتی  پایه  اولین 
انسانی خود ساخته، سالم و صالح و همین پایه 
شخصیت او بود که توانست یک امت بسازد و 
به  و  کند  اسالم  متوجه  را  جهانی  جامعه  یک 

مستضعفان امید ببخشد و نجات دهد.
که  بود  این  امــام)ره(  ویژگی  دومین  افزود:  او 
را  خدا  همیشه  او  ندید،  وقت  هیچ  را  خودش 
می دید. آن هایی که خدابین هستند کارشان 
گرفتار  کــه  هایی  آن  و  رود  مــی  جلو  روشــن 

گره  کارشان  همیشه  هستند  خودبین  و  خود 
پای  جلوی  از  موانع  همه  که  این  خــورد.  می 
به  که  بود  دلیل  این  به  شد  برداشته  امــام)ره( 
جز خدا به چیز دیگری نمی اندیشید زیرا او از 

خودش عبور کرده بود. 
با صداقت  امام)ره(  افزود:  امام جمعه بجنورد 
با مردم برخورد کرد، تلون نداشت بلکه تدین 
نداشت؛  بیشتر  رنــگ  یک  )ره(  داشــت.امــام 
میانه  هم  متلون  های  انسان  با  دیانت.  رنگ 
آغاز  که  را  مسیری  توانست  لذا  و  نداشت  ای 
از  سالمتی   به  و  برساند  پایان  به  بــود  کــرده 
این  در  و  بدهد  عبور  موانع  و  ها  سنگالخ  همه 
او ایجاد  مسیر کسی نتوانست سرعتگیر برای 
کند چون راه را با خداباوری و خود سازی اش 

هموار کرده بود.
و یکدست  را صادق   امــام)ره(  او  ویژگی دیگر 
و  ظاهر  داد:  ادامـــه  و  دانــســت  ایــشــان  ــودن  ب
باطن او یکی بود، خود را خدمتگزار مردم می 
دانست و همین امر موجب شد از اقصی نقاط 
نکته  کرد:  خاطرنشان  بگیرد. او  سرباز  عالم 
بعدی این است که امام)ره( شخصیت کلیدی 
او راه های خیر را روی امت باز کرد و  داشت، 
راه های شر را بست.آیت ا... یعقوبی که کتاب 
»خیمه خمینی )ره( « را در دست چاپ دارد و 
در آن به شخصیت و سیره امام راحل پرداخته 
است، اضافه کرد: امام)ره( در مقابل مصیبت 
ها صبور بود به طوری که وقتی فرزندش شهید 
خداوند  لطف  را  آن  و  نیاورد  ابــرو  به  خم  شد 
ــن صــبــوری بــه او درجــاتــی  ــود ای ــت. خ ــس دان
بیاورد.او  در  پرواز  به  را  امت  توانست  که  داد 
اظهارکرد: امام)ره( با سالمتی و تعالی زندگی 
راست  زورگویان،  و  مستکبران  برابر  در  و  کرد 

قامت ایستادگی کرد.  

گفت و گو 

نماینده ولی فقیه بیان کرد:

ویژگی های شخصیتی امام)ره(

  اخبار 

برترین های جشنواره »حدیث فرزندان« معرفی شد
معرفی  را  خــود  هــای  برترین  ــال،  س  15 زیــر  آمـــوزان  ــش  دان ــژه  وی فــرزنــدان«  »حدیث  جشنواره  نخستین 
کرد.   سرهنگ »اسماعیل نامنی«، فرمانده  تیپ 130 شهید دلجویان بجنورد در آیین پایانی این جشنواره 
شد،   برگزار  احادیث  آموزش  محوریت  با  و  الهدی«   »مصباح  هنری  فرهنگی،  کانون  فعاالن  همت  که به 
بهترین الگو و سرمشق برای فرزندان را بهره گیری از بیانات نبی مکرم اسالم )ص( و روایات و احادیث اهل 
بیت)ع(  بیان و تصریح کرد: با بهره گیری از  احادیث و روایات، آینده خوبی را برای آنان ترسیم خواهیم 
کرد.حجت االسالم حسین حیدری، رئیس عقیدتی، سیاسی کارکنان تیپ 130 شهید دلجویان بجنورد نیز 
توسل به قرآن و تمسک به احادیث ائمه اطهار)ع( و عمل به آن ها را  راه سعادت انسان ها بیان کرد و افزود: 
برگزاری جشنواره حدیث، نوجوانان را  بیشتر ترغیب به حفظ و نشر احادیث ائمه اطهار)ع( خواهد کرد.طبق 
اعالم ستاد ارتباطات رسانه ای فهما،   92 تن از کودکان و نوجوانان در این مسابقه شرکت کردند که  در این 

آیین از 19 نفر برتر تقدیر به عمل آمد.

۶ اثر در مرحله نهایی پویش ملی »با کتاب در خانه«
دانش  از  اثر   6 راهیابی  از  شمالی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  ای  رسانه  و  فرهنگی  معاون 
آموزان این استان به مرحله نهایی پویش ملی »با کتاب در خانه« خبر داد.»رضا رضایی« گفت: هیئت داوران 
ارائه  اجرا،  در  خالقیت  حاوی  که  را  اثر   200 دبیرخانه،  به  رسیده  اثر   38 و  هزار  بررسی  از  پس  پویش  این 
الگوی مناسب ترویج کتاب خوانی، جذابیت شنیداری و دیداری، حفظ زمان بندی مناسب و توجه به گسترش 
پویش  نهایی  نیمه  مرحله  داوری  که  این  بیان  با  کرد.وی  معرفی  و  انتخاب  بود،  اجتماعی  و  فردی  بهداشت 
ملی »با کتاب در خانه« در 4 بخش قبل از دبستان، دبستان، متوسطه اول و دوم در ابتدای خرداد انجام شد، 
اظهارکرد: داوری مرحله نهایی این طرح در حال برگزاری است و اسامی برگزیدگان این جشنواره نیمه دوم 
خرداد اعالم خواهد شد.وی برگزیدگان استانی در پویش ملی »با کتاب در خانه« را میعاد ضیغمی و آرتین 
وقار موسوی از بجنورد، ثمین نوری دلدار، آسنا جعفرزاده، ساینا ابراهیم زاده و ریحانه اکبرپورسکه از شیروان 

در بخش دبستان بیان کرد.

توزیع بسته های معیشتی
از توزیع 4 مرحله بسته معیشتی در بین خانواده های  امام رضا)ع( اسفراین   مدیر کانون فرهنگی و هنری 
نیازمند و آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا خبر داد. »بهزاد داورپناه« با بیان این که از ابتدای شروع قرنطینه 
و مبارزه با شیوع ویروس کرونا فعالیت های کانون و اهالی مسجد به طور خودجوش آغاز شد، افزود: جوانان 
و  کرونایی  بیماران  درمان  ویژه  بیمارستان  ضدعفونی  ابتدا  کانون  این  فعاالن  و  مسجد  عضو  نوجوانان  و 
انجام دادند.وی، در  را در 2 مرحله  امام رضا)ع( اسفراین  به ویژه خیابان  و معابر شهری  ضدعفونی مسجد 
بخشی دیگر به تشریح اقدامات خیرخواهانه و خودجوش این کانون و تالش همدالنه اعضای کانون و فعاالن 
بسیج در این مسجد برای جذب خیران و کمک به خانواده های آسیب دیده از شیوع  کرونا اشاره کرد و گفت: 
با مشارکت افراد خیرخواه در 4 مرحله توزیع بسته های غذایی در بین خانواده های نیازمند صورت گرفت.
وی ادامه داد: بر این اساس 128 بسته غذایی به ارزش 100 هزار تومان شامل برنج، روغن مایع، رب گوجه 

فرنگی، ماکارونی، پنیر، گوشت مرغ و گوشت قرمز در میان آسیب دیدگان توزیع شد.



  از میان حوادث 

  اخبار 

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  1۳ خرداد 1۳99     1۰ شوال 1441      شماره ۳۲۸۶            ۴ حوادث

ماجرای دختری که در دره های ناکجاآباد سقوط کرد 

گرفتار در حادثه ها 
صدیقی

پیچ های تند زیادی را در زندگی اش طی و در 
اکثر آن ها در دره های نا کجا آباد و ندانم کاری 
در  پا  اش  همکالسی  به پیشنهاد  کرد.  سقوط 
گرفتار  و  دوش   به  خانه  و  گذاشت  ای  بیراهه 
و زندان  اعتیاد  خانمانی،  بی  شد.  بالها  انواع 
او  هیجانی  و  پشتوانه  بی  های  دوستی  حاصل 

با دیگران بود.
دست  همان  با  و  معتاد  بازی  رفیق  سر  پدرش 
افیونی گم و کارتن خواب می  فرمان در جاده 
شود. مادر زن جوان وقتی می بیند که زندگی 
زندگی  قــطــار  از  ــت  اس ســقــوط  ــال  ح در  اش 
مشترک با همسرش پیاده  می شود و راهش را 

از او جدا می کند.
زن جوان می گوید: دبیرستانی بودم که روزی 
از  با یک پسر غریبه بود، بعد  دوستم که همراه 
مدرسه از من خواست به تفریح برویم. دوستم 
من  بــه  پسرش  دوســت  جلوی  گــردش  موقع 
سیگار تعارف کرد و من هم در عمل انجام شده 
قرار گرفتم و نتوانستم دستش را رد کنم. البته 
بعد از سیگار نوبت مصرف نوشیدنی غیرمجاز و 
همین اتفاق باعث شد آن روز حالم به شدت بد 
شود و با تقلید کورکورانه از دوستم و پسر غریبه 

داخل منجالب افتادم. 
دورهمی  در  مدام  روز  آن  از  بعد  جوان  دختر 
دوستش با پسر غریبه شرکت می کند و مادرش 
یک  آوردن  دست  به  برای  شب  تا  صبح  از  هم 
لقمه نان در حال کار در خانه های مردم است. 
مصرف  مانع  تنها  نه  جــوان  دختر  همکالسی 
مواد از سوی دوستش نمی شود بلکه برعکس 
که  زمــانــی  الکلی،  نوشیدنی  مصرف  موقع 
حالش بد می شود به بهانه سرخوشی دوستش 
با  کند  و  می  سنتی  مواد  به  مصرف  تشویق  را 
همین لذت زود گذر آینده دختر جوان در دود 

و غبار گم می شود. 
بیشتر  ــوادم  م مصرف  چقدر  گوید: هر  می  او 
از  بعد  بــردم.  می  لذت  کمتر  برعکس  شد  می 
بکشم اما  خط  را  مــواد  دور  گرفتم  تصمیم  آن 
شب دست و پایم شروع به تیر کشیدن کرد و از 

طرفی حالت عصبی به من دست داد.
 دختر جوان روز بعد سراغ دوستش می رود تا 

همان راه غلط را که مصرف نوشیدنی غیرمجاز 
بود، از سر بگیرد. بعد از زیاده روی در مصرف 
شود  می  بد  حالش  چنان  غیرمجاز  نوشیدنی 
آدامــس  با  را  ــادرش  م اعصاب  هــای  قــرص  که 
از  سر  ها  آن  مصرف  از  بعد  و  گیرد  می  اشتباه 
بیمارستان درمی آورد. دختر دبیرستانی برای 
رد گم کنی در خانه با برخی ترفندها و اسپری 
های خوشبو کننده سعی می کند بوی دود را 
بــازی دوام  این  زیاد  اما  کند  پنهان  مــادرش  از 
خودش  خیال  در  جوان  دختر  مادر  آورد.  نمی 
رنگ  و  افسرده  تنهایی  خاطر  به  فرزندش  که 
شوهر  را  او  گیرد  می  تصمیم  است  شده  پریده 
بدهد تا شاید دوباره شادابی گذشته به رخسار 
دخترش برگردد. دختر به پیشنهاد مادر به عقد 
یکی از خواستگارهایش که صاحب کار مادرش 

است، درمی آید. 
زن جوان می گوید: بعد از این که نامزد کردیم 
را  مـــوادم  مصرف  اعتیادم  شــدن  رو  تــرس  از 
نوشیدنی  مصرف  به  آن  جــای  به  و  کــردم  کم 
غیرمجاز روی آوردم و این ماجرا ادامه داشت تا 
خانواده  که  این  خاطر  به  نامزدم  روزی  که  این 
طبیعی  غیر  رفتارهای  از  داشتند  اعتیاد  اش 
ام متوجه ماجرا شد اما  به روی من نیاورد و به 
بهانه مریضی مقداری مواد به من داد تا مصرف 

کنم.
از آن دیگر پرده حیا بین مان کنار رفت و   بعد 
چند  گذشت  از  بعد  شد  باعث  مسئله  همین 
زن  شویم.  جدا  یکدیگر  از  مان  نامزدی  از  ماه 
جوان بعد از جدایی از نامزدش دیگر هیچ کس 
بهانه  به  غریبه  پسر  یک  با  و  نیست  جلودارش 
خانه  یک  در  و  دوست  ازدواج  و  بیشتر  آشنایی 

مجردی ساکن می شود.
عقب  ای  بهانه  به  را  ازدواج  بار  هر  غریبه  پسر   
به  همچنان  لوح  ساده  جوان  زن  و  انــدازد  می 
طمع  اسیر  گرفتن  سامان  و  سر  و  ازدواج  امید 
ورزی او می شود. دوستی غیرشرعی زن جوان 
با پسر حیله گر مدتی ادامه پیدا می کند تا این 
که یک شب مرد به ظاهر تکیه گاهش به بهانه 
آشنایی شان ترتیب یک مهمانی را می دهد و 
می  دعوت  را  اش  صفت  شیطان  دوست  چند 

کند.
پسر  دانــد  نمی  جا  همه  از  خبر  بی  جــوان  زن   

دارد  ســر  در  ای  نقشه  چــه  اش  عالقه  مــورد 
که  این  تا  شود  می  ها  آن  از  پذیرایی  و مشغول 
نوشیدنی  مصرف  واسطه  به  ران  هوس  پسران 
او  و  افتند  می  جــوان  زن  جان  به  الکلی  های 
واقعه  این  از  بعد  جوان  زن  دهند.  می  آزار  را 
رویاهایش  مرد  اصطالح  به  واقعی  نیت  متوجه 
می شود و در یک بزنگاه از خانه شیطانی فرار 

می کند تا به یک مکان امن پناه ببرد.
زن جوان تعریف می کند: بعد از این اتفاق تلخ 
مدتی پیش خواهرم که ازدواج کرده بود، رفتم. 
یک  به  خرید  برای  خواهرم  همراه  به  که  روزی 
وسوسه  های  نگاه  دام  در  دوبــاره  رفتیم  مغازه 
به  روز  چند  از  بعد  افتادم.  مغازه  صاحب  انگیز 
مغازه  وقتی  صاحب  و  برگشتم  مغازه  همان 
فهمید من تشنه محبت و  تنها و بیکار هستم به 
بهانه ازدواج به من پیشنهاد دوستی موقت داد 

تا مقدمات ازدواج فراهم شود.
خواهرم  چشم  از  دور  به  که  زمانی  آن  از  بعد   
گر  استفاده  سوء  پسر  با  را  غیرشرعی  رابطه 
به  معتاد  او  که  شدم  متوجه  تازه  کردم  شروع 
شیشه است و به خاطر همین نتوانسته ازدواج 

کند.
مواد  گیرایی  که  این  بهانه  به  گر  حیله  پسر   
در  را  من  است  سنتی  مواد  برابر  چند  صنعتی 
چاه شیشه انداخت تا از این طریق به خواسته 
پیشنهاد  این  از  بعد  برسد.  اش  شیطانی  های 
و هزینه  ــردم  ک پیدا  اعتیاد  شیشه  بــه  ــوم،  ش
مصرفم باال رفت و در این موقع پسر هوس ران 
پیشنهاد داد تا از طریق ارتباط با مردان هوس 
ران هزینه زندگی خودم و او را فراهم کنم.  زن 
جوان بعد از آن دوباره به خودش می آید و در 
مرد  شیطانی  خانه  از  مناسب  فرصت  یــک 
رویاهایش فرار می کند تا گرفتار بالی گذشته 

خود نشود.
بعد از فرار، مجددًا خانه به دوش می شود و در 
یک مکان عمومی این بار با یک قاچاقچی مواد 
آشنا می شود که از همسرش جدا شده است. 
مرد قاچاقچی از زن جوان می خواهد به جای 

شیشه هروئین مصرف کند تا لذت جدیدی 
به لذت های قبلی اش اضافه شود.

در  رویــه  بی  مصرف  خاطر  به  جــوان  زن   
و   کشد  می  درمانگاه  به  کارش  هروئین 

بعد از مرخص شدن به خاطر مصرف انواع مواد 
قاچاقچی  مرد  دام  در  و  توهم  دچــار  صنعتی 

گرفتار می شود.
 مرد قاچاقچی هنگامی که زن جوان به خاطر 
مصرف شیشه توهم می زند او را می ترساند تا 

تن به خواسته های کثیف وی بدهد. 
ها  حادثه  اسیر  جوان  زن  از  طریق  این  از  مرد 
به جایی مواد  به جا  وادار  را  او  و  سوء استفاده 
نقشه  این  ادامه  با  کند.  می  مشتریانش  برای 
های شیطانی، روزی  زن جوان در حین حمل 
مواد صنعتی دستگیر و راهی زندان می شود. 
زن جوان می گوید: بعد از آزاد شدن از زندان 
تا این  به زادگاهم  برگشتم و مدتی پاک شدم 
همکالسی  دیدن  با  ها  مدت  از  بعد  دوباره  که 
بود  آمده  از شدت غصه  و بالهایی که سرم  ام 
به مسیر بی انتهای اعتیاد برگشتم. این ماجرا 

مادرم  که  این  تا  کرد  پیدا  ادامه  مدتی 
بود سراغم  کرده  مجدد  ازدواج  که 

راه  ــه  ب ــت  ــواس خ ــن  م و  از  آمـــد 
درست برگردم. 

ــای  ه اشـــک  دیــــدن  از  ــد  ــع ب
دوباره  گرفتم  مادرم تصمیم 
خاکسترنشینی  بستر  از 
جوانه  یک  مثل  و  شوم  بلند 
سایه  ازدواج  با  و  بکشم  قد 
فرزندان  بــرای  خوبی  بــان 

احتمالی آینده ام باشم.

جان باختن یک کارگر بر اثر برق گرفتگی 
کارگر  27 ساله اهل مانه و سملقان هنگام کار در ساختمان سازی با دستگاه میکسر دچار برق گرفتگی شد و جان 
به مرکز  انتظامی مانه و سملقان گفت: در پی اعالم یک فقره مرگ مشکوک در روستای استاد   باخت. فرمانده 
فوریت های پلیسی 110 مراتب بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. سرهنگ »رختیانی« 
افزود: با اعالم این خبر بالفاصله تیمی از مأموران بخش انتظامی مانه به همراه عوامل امدادی به محل اعزام 
شدند.در بررسی های به عمل آمده در محل مشخص شد مردی جوان در حال کار کردن با دستگاه میکسر 
برقی بوده که به علت نامعلومی دچار برق گرفتگی می شود و تعدادی از اهالی شخص مصدوم را با خودروی 

شخصی به بیمارستان منتقل می کنند اما قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می کند.

غرق شدن ۲ نوجوان در مانه و سملقان

2 نوجوان مانه و سملقانی بر اثر غرق شدن در استخر کشاورزی جان باختند. بر اساس اعالم منابع 
و  مانه  در  آوا  شهر  کشاورزی  استخر  در  ساله   1۴ و   1۳ نوجوان   2 گذشته  روز  ظهر  محلی، 

سملقان غرق شدند.

مرگ مشکوک یک نوجوان

نجفیان- یک نوجوان بر اثر حلق آویز شدن در کوهی واقع در منطقه بام و صفی 
آباد از توابع اسفراین جان باخت.یک مسئول محلی که مایل نیست نامش برده 
شود در این باره گفت:  در حالی جنازه معلق فردی 1۸ ساله واقع در کوهی 
حوالی بام دیده شد که با طنابی به درخت متصل بود. وی افزود: احتمال 
دیروز مسئوالن  عصر  تا   نیست.  انتظار  از  دور  نوجوان  این  خودکشی 

انتظامی و قضایی در این باره خبری منتشر نکردند.

در دیدار استاندار و رئیس جمعیت هالل احمر  کشور مطرح شد:

لزوم تامین تجهیزات الزم برای امدادرسانی در استان
خراسان شمالی با داشتن شرایط کوهستانی و پراکندگی جمعیت و با توجه به حوادث مختلف طبیعی در طول سال نیازمند تجهیزات 
کافی و مناسب امداد و نجات است.استاندار خراسان شمالی در دیدار رئیس جمعیت هالل احمر کشور،  وجود خودروی ارتباطات، 
ست نجات و آمبوالنس های امدادی را از جمله نیازهای استان دانست. »شجاعی« به نداشتن  تصدی ۵0 درصد پست های سازمانی 
این جمعیت در استان اشاره کرد و افزود: صدور مجوز جذب نیرو، تامین سخت افزارهای الزم برای دیجیتالی شدن ارتباطات و استقرار 
بالگرد میل - 17 برای امدادرسانی و انتقال اقالم امدادی از دیگر ضروریات جمعیت هالل احمر استان برای خدمت رسانی به مردم 
در زمان بروز حوادث و بحران هاست.دکتر همتی، رئیس جمعیت هالل احمر کشور نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تالش های 

استاندار خراسان شمالی در ارائه خدمات جمعیت هالل احمر در استان، بر تامین تجهیزات و نیروی انسانی این جمعیت تاکید کرد.

پزشکی قانونی استان اعالم کرد:

افزایش 41 درصدی پرونده های ادعای قصور پزشکی
پرونده های ادعای قصور پزشکی در استان ۴1 درصد افزایش یافت.مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: تعداد پرونده های 
ادعای قصور پزشکی در استان طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است به گونه ای که طی سال گذشته 
1۴2 پرونده مدعی قصور پزشکی در استان تشکیل شد که این تعداد در سال ۹7، 101 پرونده بوده است .به گفته »محمدزاده« از 
مجموع 1۴2 پرونده قصور پزشکی ۸۶ فقره در بخش مصدومیت و ۵۶ فقره نیز در خصوص فوتی هاست که پس از بررسی در بخش 

قصور پزشکی ۵۶ نفر تبرئه و ۳0 نفر محکوم و در بخش فوتی ها نیز ۴۶ نفر تبرئه و 10 نفر محکوم شده اند.
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قارچ 6 عدد، پیازچه و 
گشنیز مقداری، تخم 

مرغ 4 عدد، 
آرد نصف قاشق 
تا یک قاشق سر 
صاف غذاخوری، 
نمک، فلفل سیاه 
و زعفران به مقدار 
الزم، کره و زرشک 
یک قاشق غذاخوری.

سالمت روان
گروه اجتماعی- سالمندی، مرحله ای از چرخه زندگی است که باید 
به خوبی سپری شود. بسیاری از افراد سالمند توانایی های شناختی و 
جسمانی خود را تا حد قابل توجهی حفظ می کنند. پیر شدن به معنای 
پیرشدن سلول هاست. هرسلول عمر مشخصی دارد که عوامل ژنتیکی 
و محیطی در آن موثر است. با افزایش سن تغییرات ساختمانی در سلول 
ها رخ می دهد. سالمندان با انجام مراقبت های الزم در این دوران می 
عالیم  از  ها  آن  است  بگذارند.بهتر  سر  پشت  را  شادی  روزهای  توانند 
افسردگی و اضطراب آگاه باشند.خواب و استراحت کافی به سالمندان 
کمک می کند ذهنی آرام داشته باشند. بهتر است سالمندان در شبانه 
به  نیمروزی  خواب  شبانه،  خواب  بر  عالوه  بخوابند.  ساعت   8 تا  روز7 
است. موثر  انرژی  افزایش  اعصاب و  تمدد  برای  30تا40دقیقه  مدت 
استرس تاثیرات مختلفی بر کارکردهای جسمی،  افزایش فشار خون، 
مواد  دارد.  حافظه  و  تمرکز  ُخلق،  تفکر،   عصبی،  سیستم  کــارکــرد 
اثرات منفی  شیمیایی که بدن در هنگام استرس تولید می کند باعث 
در مغز می شود در نتیجه تمرکز،  یادگیری و عملکرد حافظه را در سنین 
ایجاد  منابع  باید  استرس  با  مقابله  برای  کند.  می  مشکل  دچار  باال 
با  کننده آن را پیدا و با تنظیم زمان رفت و آمد یا تغییر مسیر می توان 
لذت  برای  استانداردی  خود  زندگی  در  که  کرد.سالمندانی  مقابله  آن 
بردن دارند، از بهداشت روان مطلوب تری بهره مند هستند.اگر مسائل 
شود  می  سالمندان  در  خوبی  احساس  ایجاد  باعث  روحانی  و  معنوی 
بهتر است  ارتباط خود را با این موضوع حفظ کنند. این ها ممکن است 
به تخفیف افسردگی در سالمندی کمک کنند یا عامل دفاعی در برابر 
آلزایمر باشند. افرادی که اعتقادات مذهبی و معنوی قوی دارند معمواًل 

به تبع آن احساس حمایت و راحتی بیشتری دارند.

املت قارچ و پیازچه
طرز تهیه  قارچ را خرد می کنیم و با کره تفت می دهیم بعد از این که 
آب آن کشیده شد پیازچه خرد شده، زرشک و گشنیز را اضافه می کنیم 
و کمی که تفت دادیم شعله را خاموش می کنیم تا سرد شود. در کاسه 
ای تخم مرغ ها را می شکنیم و نمک، فلفل سیاه، آرد و زعفران را اضافه 
می کنیم و خوب هم می زنیم و مواد دیگر را به تخم مرغ اضافه و مخلوط 
می کنیم. در ماهیتابه مقداری روغن می ریزیم وقتی داغ شد مواد را می 

ریزیم و هم می زنیم. 

ضد پیری
عسل خواص بسیار زیادی برای سالمتی، به ویژه برای درمان  علوی- 
آن  منبع  ترین  مهم  دارد.  بدن  ایمنی  سیستم  افزایش  یا  سرماخوردگی 
غذا  هضم  در  که  آن  بر  عالوه  و  است  قند  نوع   15 دارای  و  قندی  مواد 
نقش به سزایی دارد، برای سالمت پوست بسیار مفید است و خاصیت 
از  مختلف  ویتامین های  از  کمی  مقادیر  دارای  عسل  دارد.  پیری  ضد 
جمله A، E، K ،B2 ،B5 ،B6 و C است و استفاده از آن به طور خوراکی 
است  اکسیدان  آنتی  و  بیوتیک  آنتی  حاوی  عسل  دارد.  بسیاری  فواید 
كه مصرف آن برای سالمتی قلب و عروق مؤثر است.مصرف عسل برای 
نقش  غذایی  ماده  این  است.  مفید  عضالت  رشد  و  خون  جریان  بهبود 
بسیار مهمی در التیام و بهبود زخم ها دارد و در تهیه انواع کرم های ویژه 

پوست به کار می رود.

 آشپزی   با سالمندان 

 سالمت نامه 

علوی
های  اخــتــالل  و  هــا  بیماری  از  بسیاری 
روانی ریشه در کودکی افراد دارد و نشانه 
های آن در زمان کودکی بروز می یابد که 
نادیده  یا  والدین  ناآگاهی  دلیل  به  گاهی 
همراه  کـــردن  انــکــار  و  هــا  آن  انگاشتن 
سنین  در  و  تر  ــزرگ  ب و  ــزرگ  ب ــودک  ک با 
مشکالت  بــروز  باعث  جوانی  و  نوجوانی 

حادتری می شود.
های  نشانه  و  عالیم  والــدیــن  از   برخی 
بیماری روانی را در کودکان نمی شناسند 
یا اگر نشانه های بیماری به آن ها گوشزد 
شود، آن را انکار می کنند و در پی درمان 

بر نمی آیند. 
روان  از  بسیاری  عقیده  به  دیگر  سوی  از 
روانی  های  اختالل  های  نشانه  شناسان 
شود  دیــده  کودکان  بیشتر  در  تواند  می 
اما بررسی وجود آن به همکاری والدین و 

کودک بستگی دارد.
ــات زیــاد  در خــانــه مــانــدن و داشــتــن اوقـ
نادیده  و  والدین  نکردن  توجه  تنهایی، 
وجود  به  یا  بــروز  باعث  کــودک  انگاشتن 
این  که  شود  می  فروخورده  خشم  آمــدن 
یابد  می  بروز  کودکی  دوران  در  یا  خشم 
که  این  یا  سازد  می  پرخاشگر  را  کودک  و 
دیگر  شکلی  به  سالی  ــزرگ  ب دوران  در 
خانواده  برخی  روزها  این  یابد.  می  نمود 
شان  فــرزنــدان  و  هستند  فــرزنــد  تــک  هــا 
شیوع  با  دیگر  سوی  از  و  ندارند  بازی  هم 
نشین  خانه  کــودکــان  جــهــان،  در  کــرونــا 
خود  های  بازی  هم  و  دوستان  و  اند  شده 
را نمی توانند ببینند و ممکن است میزان 
چاردیواری  در  افسردگی  یا  پرخاشگری 

های آپارتمانی کنونی افزایش یابد.

I  دردسرهای ماندن در چاردیواری
ها

اظهارمی  باره  این  در  شهروندان  از  یکی 
تاکنون  قرنطینه  ــروع  ش ــان  زم از  کند: 
ــت و مـــدام با  بـــوده اس کــودکــم در خــانــه 
وسایل الکترونیکی مانند تبلت و تلویزیون 
کوچک  اگــر  و  کند  مــی  ســرگــرم  را  خــود 
داد  شدت  به  کنم،  وی  به  اعتراضی  ترین 
به  تمایلی  که  وی  اندازد.  می  راه  بیداد  و 
ذکر نام خود ندارد، ادامه می دهد: بارها 
خواستم او را از تماشای تلویزیون یا انجام 

رفتار  تا  کنم  محروم  ای  رایانه  های  بازی 
اما آن قدر سر و صدا  خود را اصالح کند 
ترس  از  همسرم  که  اســت  انداخته  راه 
مزاحمتی  ها  همسایه  برای  مبادا  که  این 
می  و  است  شده  کــارم  مانع  ایجادشود، 
به  تا  بگذاریم  خودش  حال  به  را  او  گوید 

مرور رفتارش اصالح شود.
فرزندش  که  شهروندانی  از  دیگر  یکی 
می  تصور  او  و  دارد  زیادی  های  شیطنت 
می  بیان  بــاشــد،  فعال  بیش  شاید  کند 
شیطنت  کــودکــی  زمــان  از  پسرم  کند: 
می  فعالیت  بسیار  داشــت،  ــادی  زی های 
کمتر  نداشت،  قرار  و  آرام   گاه  هیچ  کرد، 
ــرد و اکــنــون در زمــان  اســتــراحــت مــی ک
قابل  غیر  و  بد  شدت  به  رفتارش  قرنطینه 
تنها  گوید:  می  وی  اســت.  شــده  کنترل 
ماندن در خانه و نداشتن هم بازی باعث 
بروز برخی خشونت ها در فرزندم شده اما 
پیدا  شیوع  کرونا  بیماری  که  جایی  آن  از 
نزد  حضوری  را  او  نتوانستم  است  کرده 
مشاور ببرم و فقط یکی، 2 بار با اورژانس 
راهنمایی  از  و  گرفتم  تماس  اجتماعی 

های آن ها استفاده 
ــن  ــت ــداش ــردم.ن ک
اجتماعی  روابط 
نکردن  برقرار  و 
بـــا هم  ــاط  ــبـ ارتـ
در  ســــــــــــاالن 

ایـــــن روزهــــــای 
ــی بــاعــث  ــایـ ــرونـ کـ

خشم  وجـــودآمـــدن  بــه 
در  اضــطــراب  و  ــی  ــ درون

که  مادرانی  از  یکی  است.  شده  کودکان 
است،  فرزندخودنگران  وضعیت  این  از 
بیرون  ماندن،  خانه  در  کند:  اظهارمی 
سرگرمی  و  ــازی  ب هــم  نداشتن  نرفتن، 
پرخاشگر  و  حوصله  بی  را  ها  بچه  سالم 
سوی  از  دهد:  می  ادامه  وی  است.  کرده 
دیگر چون نمی توانیم بچه ها را در کالس 
باز  و  کنیم  نام  ثبت  فراغت  ــات  اوق های 
روی  بمانند  خانه  در  هستند  ناچار  هم 
می  مضاعف  تاثیر  ها  آن  منفی  رفتارهای 
بازی  به  ها  بچه  افزاید:  می  وی  ــذارد.  گ
کردن با هم ساالن خود نیاز دارند و مدام 
از ما بزرگ ترها می خواهند با آن ها بازی 

توانیم وقت کافی  این  که نمی  از  و  کنیم 
برای شان بگذاریم ناراحت هستند.

I  زمانی برای بازی
شناسی  روان  ارشـــد  ــاس  ــن ــارش ک ــک  ی
قرنطینه  ــام  ای در  دارد:  عقیده  عمومی 
کرونا بهتر است والدین بازی های فکری 
ببینند  تدارک  ها  بچه  برای  را  گروهی  و  
و زمانی از شبانه روز را در کنار هم برای 
تا  دهند  اختصاص  ها  ــازی  ب ایــن  انجام 
کودکان بتوانند هم لذت بازی گروهی را 
در ایام قرنطینه تجربه کنند هم از این که 
والدین به آن ها اهمیت می دهند و برای 
رضایت  احساس  گذارند  می  وقت  شان 
درونی داشته باشند. »علیزاده« ادامه می 
زمان  والدین  است  بهتر  همچنین  دهد: 
افراد  و  نیست  ترافیک  پیک  که  را  هایی 
کمتری در جامعه حضور دارند برای بردن 
دهند  اختصاص  طبیعت  دامن  به  ها  بچه 
تا بتوانند از دلتنگی های خود بکاهند و با 
بازی کردن در فضای باز و دامن طبیعت 

هیجان های خود را تخلیه کنند.
والدین  کــه  ــن  ای بیان  بــا  وی 

خلق  تغییر  مراقب  باید 
خود  کودکان  خوی  و 

اظهارمی  باشند، 
کــــنــــد: 

هفته   2 از  بیشتر  که  غمگینی  احساس 
بسیار  ــوی  خـ و  خــلــق  یــا  بــکــشــد  ــول  طـ
در  مشکالت  ــروز  ب باعث  کــه  نامتعادل 
باید  شود  اجتماعی  یا  خانوادگی  روابط 

بررسی شود.
وی می افزاید: تغییر کردن رفتار کودک و 
داشتن شخصیتی خارج از شکل متعادل 
مانند صدمه زدن به دیگران، دعوا کردن، 
پرخاشگری و داد و بیداد راه انداختن می 
تواند از نشانه های اختالل روان شناسی 
خشم  پرخاشگری،  بروز  وی  باشد.البته 
آن  کودکان  در  حدی  تا  را  افسردگی  یا 
می  طبیعی  قرنطینه  روزهای  این  در  هم 
داند اما عقیده دارد: باید این احساسات 
در  نباید  و  شود  هدایت  درست  مسیر  در 
دوران قرنطینه از بسیاری از رفتارهای بد 
با در نظر  کودکان چشم پوشی کرد بلکه 
های  هیجان  محرومیت  یا  تشویق  گرفتن 

آن ها را به درستی هدایت کرد.

نشانه هایی که باید جدی گرفته شود 

نسخه ای برای تربیت کودکان عصبی

مواد الزم

نقرس
برخی  که  است  مشکالتی  از  یکی  حاد  نقرس  اجتماعی-  گروه 
برای  سنتی  طب  پزشک  یک  هستند.  درگیر  آن  با  جامعه  افراد  از 
درمان این عارضه دستورات غذایی خاص خود را دارد و می گوید: 
احساس  صورت  در  باید  هستند  مبتال  حاد  نقرس  به  که  افــرادی 
روغن  چکاندن  و  انار  آب  سرد،  ماءالشعیر  از  بدن  داغی  و  حرارت 
نثار«  جان  »سیمین  دکتر  کنند.  استفاده  درد  محل  روی  بنفشه 
انگبین  سرکه  درد  محل  روی  است  بهتر  همچنین  دهد:  می  ادامه 
از  باید  افزاید: در صورت داشتن نقرس سرد  مالیده شود. وی می 
مربای زنجبیل استفاده کرد. وی تاکید می کند: بهتر است بیماران 
مبتال به نقرس از سیر و کلم استفاده کنند. به گفته وی، تشخیص 

نوع نقرس باید توسط پزشک طب سنتی انجام شود.  

 الو پزشک 
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گفت و گو   

 حمایت های آماتوری
 از بدمینتون بازان حرفه ای

سیما وحدانی- بدمینتون خانه به دوش نیست و فضای اختصاصی مطلوب 
با  توانند  می  که  است  بازان  بدمینتون  های  سال  این  دستاورد  ترین  مهم 
از  قیمت  گــران  های  راکــت  شوند.  راکــت  به  دست  دغدغه  بی  و  بال  فــراغ 
با  این ورزش، رشته ای پرهزینه ساخته و بسیاری را به رفتن و خداحافظی 
بدمینتون مجاب کرده است اما تعداد معدودی باقی ماندند تا به شکل حرفه 
مهری  بی  از  ولی  بکشند  رخ  به  رقابت  میدان  در  را  خود  توان  و  ظرفیت  ای 
ها و حمایت های کم رنگ از قهرمانان این ورزش گالیه مند هستند.»محمد 
در   2 و  یک  دسته  های  لیگ  در  و  است  راکت  به  دست  ها  سال  که  عفتی« 
و  از نحوه بستن قرارداد  برداشته،  رو  از پیش  را  میدان رقابت حریفان خود 
پرداخت مبالغ کمتر از میزان تعیین شده و دیرهنگام از سوی هیئت گالیه 
دارد.وی 8 سال است که بدمینتون بازی می کند اما به شکل حرفه ای فقط 
3 سال است که در رقابت های متعدد حضور می یابد.»عفتی« هم اکنون تنها 
به تمرینات در قرنطینه بسنده کرده است و به شنا، دراز نشست و تمرینات 

توپی مناسب این رشته ورزشی می پردازد.

IIشخصیIهزینهIباIحضور
وی هزینه های حضور در بیشتر مسابقات رنکینگ کشوری را عمومًا خودش 
به  را  پیشرفت  امکان  رقابت  میدان  در  ورزشکار  است:  معتقد  و  پردازد  می 

دست می آورد.
وی با نام استان در لیگ دسته یک و 2 حضور می یابد و 2 مقام قهرمانی و 

مقام سومی را در کارنامه خود دارد.

IIملیIتیمIاعضایIباIتمرین
وی از حضور اعضای تیم ملی بزرگ ساالن در بجنورد و تمریناتی که همراه 
اعضای تیم ملی داشت، خبر می دهد و نقطه قوت این میزبانی ها را تقویت 
بدمینتون و ارتقای سطح بدمینتون بازان استان بیان می کند.وی پیشنهاد 
می دهد: از مربیان سطح باال و مجرب برای بدمینتون بازان استان استفاده 
در  بازیکنان  های  شاخص  ارتقای  به  تواند  می  مربیان  این  سطح  زیرا  شود 
و  باال  استان  مربیان  سطح  وی،  گفته  کند.به  کمک  کشوری  های  رنکینگ 
مربیان  به  باالتر  سطوح  در  و  است  مناسب  پایه  سنی  رده  در  ها  آن  فعالیت 
رده  در  امسال  افزاید:  می  شود.»عفتی«  می  احساس  بیشتری  نیاز  مجرب 
دهد  می  نشان  که  داشتیم  ملی  تیم  اردوی  به  شده  دعوت  نونهاالن  سنی 

سطح مربیان استان در این رده سنی قابل قبول است.

IIبازانIبدمینتونIبندیIسطحIبهIنیاز
یک  را  استان  بــازان  بدمینتون  بندی  سطح  به  نیاز  وی 
نیمه  بازیکنان  زیــرا  دانــد  می  ناپذیر  اجتناب  ــرورت  ض
حرفه ای، حرفه ای و مبتدی به تمرینات و مربی خاصی 

بازان  بدمینتون  های  دغدغه  ترین  مهم  از  دارنــد.وی  نیاز 
استان به حمایت کم رنگ از ورزشکارانی که سال ها دست 

به راکت شده اند، اشاره می کند.به گفته »عفتی«، 
از بدمینتون بازان حرفه ای آن طور که شایسته 

است، حمایت نمی شود و در حالی که سال ها 
باالتر  سطوح  به  رسیدن  برای  زیادی  زحمات 

با  مبتدی  ورزشــکــاران  مانند  اما  کشند  می 
کند:  می  تاکید  شــود.وی  می  رفتار  ها  آن 

بازیکنان مطرح استان به توجه بیشتر 
همه  حمایت  به  آن  از  بیش  و 

جانبه مسئوالن نیاز دارند.

IIامیدIنقطه
ــد  ــی ام ــه  ــط ــق ن ــا  ــه ــن ت وی 

را  استان  بــازان  بدمینتون 
داشتن سالن اختصاصی بیان 

خانه  است  شده  سبب  که  کند  می 
به دوش نباشند.

هیئت  مسئوالن  کند:  می  امــیــدواری  ــراز  اب وی 
بیشتر فعاالن این رشته ورزشی را مورد توجه قرار 

دهند.

IسیماIوحدانی

 بعد از تعطیلی چند ماهه باشگاه ها به خاطر 
استارت  زمان  باالخره  کرونا  ویروس  شیوع 
که  موضوعی  امــا  رسید  فــرا  هــا  آن  ــاره  دوبـ
مندان  عالقه  و  ورزشــکــاران  توسط  برخی 
باشگاه  شهریه  نرخ  شــده،  مطرح  ورزش  به 

هاست.
باشگاه داران توقع دارند بعد از این تعطیلی 
ای  مالحظه  قابل  نــرخ  افزایش  ماهه  چند 
که  ضررهایی  از  ای  گوشه  تا  باشند  داشته 
ناشی از تعطیلی باشگاه بود، جبران شود اما 
برابر  افزایش نرخ سدی در  این  ممکن است 
ورزشکاران و عالقه مندان به ورزش باشد که 
عموما در این فصل به دنبال گذراندن اوقات 

فراغت و ورزش هستند.
ها  باشگاه  شهریه  ــدی  درص  35 افزایش 
و  ورزش  کــل  اداره  اولــیــه  بینی  پیش 
افزایش  مسئوالن  دیدگاه  و  جوانان 
اولویت  اســاس  بــر  هــا  باشگاه  ــرخ  ن
تمامی  مــشــمــول  ــه  ک اســـت  هــایــی 
و  ــود  ش نمی  اســتــان  ــای  ه باشگاه 
باشگاه ها نمی توانند انتظار داشته 
باشند افزایش نرخی مشابه داشته 

باشند.
تجهیزات و امکانات باشگاهی، نوع 
سالن و ظرفیت آن و استفاده از میزان 
تجهیزات بهداشتی از مهم ترین عواملی 
است که سبب شده نرخ ها در باشگاه های 
باعث  امر  همین  و  باشد  متغیر  متفاوت 
از  متعددی  های  شکایت  سال  هر  شده 
باشگاه ها شود، چون افزایش نرخ شهریه 
های  باشگاه  مشابه  هــا  باشگاه  برخی 
مجهز با تجهیزات و امکانات گران قیمت 

است و این امر اصاًل عادالنه نیست.
افزایش نرخ باشگاه ها موضوعی است که 
ابتدای هر سال مورد توجه باشگاه داران و 

مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان قرار می 
گرفت و بازرسی ها و شکایاتی که از افزایش 
بر  شد  می  اعــالم  ها  باشگاه  نرخ  مجاز  غیر 

اهمیت این موضوع صحه می گذارد.

IIIشهریهIنرخIهایIآیتم
به  توجه  با  ها  شهریه  نــرخ  افــزایــش  امسال 
تعطیلی طوالنی مدت باشگاه ها امری است 
غیر قابل اجتناب و همین امر باعث شد اداره 
سازمان  نمایندگان  و   جوانان  و  ورزش  کل 
صنعت، معدن و تجارت جلسه فوق العاده ای 
را برای این مسئله برگزار کنند و نرخ گذاری 
ها بر اساس نوع باشگاه، تجهیزات و امکانات 
مورد استفاده و استفاده از وسایل ضدعفونی 

و ... است.
می  صــورت  قطعی  طــور   به  ها  نرخ  افزایش 
گیرد چون اگر بی توجهی به این مسئله شود 
خود باشگاه ها اقدام به افزایش نرخ می کنند 
داران  باشگاه  از  شکایت  بروز  باعث  همین  و 

خواهد شد.
استان  هــای  باشگاه  امــور  مسئول  گفته  به 
بهتر است برای افزایش نرخ باشگاه ها اقدام 
مجاز  غیر  افزایش  شاهد  ساالنه   چون  کنیم 
این  و  هستیم  داران  باشگاه  سوی  از  ها  نرخ 
قوانین  رعایت  با  است  بهتر  و  طبیعی  مسئله 
و مقررات زمینه را برای ایجاد شکایت فراهم 

نکنیم.
ساالنه  ــن  ای از  پیش  کــه  ــن  ای بیان  بــا  وی 
می  ارائــه  ها  باشگاه  تمام  به  مصوبی  نرخ 
افزایش  به  اقدام  ها  باشگاه  برخی  اما  شد 
کردند،  می  آن  برابری  چند  و  خودسرانه 
اساس  بر  ها  نرخ  افزایش  باید  افزاید:  می 
اولویت های هزینه ای در باشگاه ها صورت 
بروز  سبب  تواند  نمی  مسئله  این  و  گیرد 

مشکل شود.
به  را  ها  باشگاه  نــرخ  افزایش  سویی  از  وی 
می  سبب  چون  داند  می  داران  باشگاه  ضرر 
شان  مالی  شرایط  ورزشــکــاران  برخی  شود 

کنند.وی  استفاده  باشگاه  از  ندهد  ــازه  اج
تاکید می کند: نرخ گذاری ها بر اساس نوع 
لوازم ضدعفونی کننده و بهداشتی و ظرفیت 
باشگاه و فاکتور های تجهیزات و امکانات به 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  نمایندگان 
تحویل داده می شود و بعد یک هفته با تایید 

استانداری نرخ مصوب اعالم خواهد شد.

IIIنرخIدرصدیI35IافزایشIبینیIپیش
شهریهIباشگاهIها

نرخ  درصدی   35 افزایش  بینی  پیش  از  وی 
توجه  با  که  دهد  می  خبر  ها  باشگاه  شهریه 
گذاری  نرخ  طلبد  می  بها  اجــاره  افزایش  به 
داران  باشگاه  تا  باشد  مالحظه  قابل  شهریه 

بتوانند هزینه های خود را پرداخت کنند.
وی تاکید می کند: اگرچه هر سال با افزایش 
نرخ شهریه باشگاه ها برخورد می کردیم اما 
از  مردم  بیشتر  شکایت  موجب  موضوع  این 
باشگاه داران می شد و بهتر است با افزایش 
از  و  شویم  ها  شکایت  نوع  این  مانع  ها  نرخ 
را  بسیاری  هــای  هزینه  که  داران  باشگاه 

متحمل می شوند، حمایت کنیم.
افزایش  آینده  هفته  تا  ــت،  اس ذکــر  به  الزم 
و  شد  خواهد  اعــالم  ها  باشگاه  نــرخ  قطعی 
باشگاه ها با نرخ مصوب می توانند به فعالیت 

بپردازند.

 اما و اگرهای افزایش 
شهریه باشگاه ها

سوژه ویژه       

گفت و گو با قهرمان کشور

نگاه تازه به پومسه 
سیما وحدانی- تکواندوی استان سال هاست که در رشته کیوروگی ورزشکاران توانمندی 
را پرورش می دهد، اما پومسه دیگر رشته تحت پوشش تکواندو سال هاست در حاشیه به 
سر می برد و چندان تکواندو کاران به سمت و سوی این ورزش گرایش ندارند. این روزها 
تمرکز هیئت تکواندوی استان از کیوروگی و فکوس در این رشته ورزشی خارج شده است 
عناوین  کسب  ادعا  این  گواه  دارد،  پومسه  رشته  در  فعالیت  برای  بسیاری  های  برنامه  و 

قهرمانی و مدال برنز نمایندگان تکواندوی استان در رقابت های پومسه کشور است.

IIکارانIپومسهIفعالیتIبرایIترIجدیIنگاه
با »مهدی آریان« قهرمان پومسه رقابت های کشوری در این باره گفت و گو می کنیم. وی از 

نگاه جدی تر هیئت تکواندوی استان برای فعالیت پومسه کاران در استان خبر می دهد.
از زمان  اما  به گفته وی، تاکنون به طور جدی به فعالیت در رشته پومسه توجه نمی شد 
ورود این رشته ورزشی به بازی های آسیایی و تالش فدراسیون برای ورود به المپیک نگاه 
ها به این ورزش تغییر کرده است.وی می افزاید: پس از کسب مدال نقره توسط بانوان و 
این ورزش در کشور بیشتر مورد حمایت مسئوالن قرار گرفته  آقایان پومسه کار در آسیا 

است.

IIIسالهIیکIفعالیت
خراسان  مدت  این  طی  و  افتاده  راه  استان  در  پومسه  گذشته  سال  از  که  این  بیان  با  وی 
شمالی 2 مدال طال و برنز کسب کرده است، اظهار می کند: »محمد جواد عین بیگی« 
از شاگردان پومسه کار خودم در رده سنی 12 تا 14 سال موفق به کسب مدال برنز در 
کشور شد و همین امر نشان دهنده توانمندی و استعداد باالی تکواندو کاران استان است 
»آریان« که رئیس هیئت  که در مدت زمان کوتاهی تمرین در کشور صاحب رتبه شدند. 
به  برای فعالیت پومسه  برنامه های هیئت  ترین  از مهم  تکواندوی خراسان شمالی است 
ارتقای سطح فنی مربیان اشاره می کند و می گوید: با برگزاری دوره های آموزشی برای 
بانوان  و  آقایان  ویژه  ها  دوره  این  که  است  شده  اقدام  پومسه  مربیان  فنی  ارتقای سطح 

برگزار شد و از پومسه کاران مطرح کشوری دعوت به عمل آمد.

IIIکیوروگیIفعالیتIزیادIسابقه
تنها  اما پومسه  این که سابقه فعالیت در رشته کیوروگی بیشتر است  بر  تاکید  وی ضمن 
یک سال برای فعالیت زمان داشته است و می افزاید: باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب 

برنامه ریزی کرد و این امر زمان بیشتری را می طلبد.

IIکارانIپومسهIمجازیIفعالیت
وی با بیان این که فعالیت مجازی پومسه کاران و رفع مشکالت آن ها از مهم ترین عوامل 
رشد فعاالن این رشته ورزشی است، یادآور می شود: فیلم اجرای بازیکنان را ارسال می 
است. شده  تالش  ورزشکاران  مشکالت  رفع  جهت  در  و  شد  می  اعالم  ایــرادات  و  کردیم 
به  پومسه  رشته  در  فعالیت  برای  هیئت  های  برنامه  ترین  مهم  از  وی 
اشاره  آموزشی  جــزوات  توزیع  و  مطالعاتی  و  علمی   مطالب  ارائــه 
کاهش  هدف  با  آموزشی  های  دوره  که  این  بیان  با  کند.وی  می 
کند:  می  تصریح  شود،  می  برگزار  ورزشی  رشته  این  خطاهای 
تا  و  یابد  به حداقل کاهش  پومسه خطاها  فعالیت در  برای  باید 
جای ممکن با برگزاری دوره های آموزشی و ارتقا برای اجرای 
جذابیت  و  ابداعی  پومسه  به  شود.وی  اقدام  ها  تکنیک  صحیح 
جذابیت  بر  تکنیک  طراحی  که  کند  می  اشــاره  رشته  این  های 
این  در  ژیمناستیک  و  تکواندو  مربیان  عموما  و  افزاید  می  هایش 
رشته تخصصی کار می کنند.»آریان« بر تاکید نوع تکنیک 
های پومسه کاران و کیوروگی کاران اشاره می کند 
ها  نشست  و  ها  ایست  پومسه  در  گوید:  می  و 
مورد توجه قرار می گیرد و دانش و علم خاص 

خود را می طلبد.

باید افزایش نرخ ها بر 
اساس اولویت های 
هزینه ای در باشگاه ها 
باشد

از مربیان سطح باال و مجرب 
برای بدمینتون بازان استان 
استفاده شود زیرا سطح این 
مربیان می تواند به ارتقای 
شاخص های بازیکنان استان 
در رنکینگ های کشوری کمک 

کند

بازگشایی سالن های کاراته
ما  با خبرنگار  و گو  بازگشایی سالن های کاراته خبر داد.»مریم اسکندریان« در گفت  از  نایب رئیس هیئت کاراته شهرستان بجنورد 

اظهارکرد: شروع فعالیت باشگاه های کاراته فقط در بخش کاتا و تکنیک های انفرادی با رعایت پروتکل های بهداشتی و هماهنگی 
اداره ورزش و جوانان شهرستان بالمانع است. به گفته وی، به منظورارتقای روحیه و حفظ شادابی و نشاط و تداوم تمرینات ورزشی 
کاراته یک دوره مسابقات کاتا به طور مجازی برگزار می شود. وی افزود: مسابقات در رده سنی نونهاالن )8تا12 سال(، نوجوانان 

)13و14سال( و جوانان )15و1۶سال( در بخش بانوان سبک های آزاد و کنترلی است.



میم پرور

شرکت  های  سیاست  اساس  بر  گذشته  سال 
به  آزمایشی،  صورت  به  فاروج  شهرستان  گاز، 
خدمات  واگذاری  طرح  اجرای  پایلوت  عنوان 
و  خصوصی  بخش  به  شهرستان  گاز  شرکت 
این  اجــرای  زمان  از  که  شد  انتخاب  پیمانکار 
شهروندان،  ــرای  ب مشکالتی  تاکنون  طــرح 
زمینه  در  شرکت  ایــن  کارمندان  و  کــارگــران 
نحوه خدمات دهی و پرداخت حقوق به وجود 

آمده است. 
یک سال از برون سپاری فعالیت های شرکت 
و  کــارگــران  نرسیدن  و  گــذرد  می  ــاروج  ف گــاز 
خود،  حقوق  و  حق  به  مجموعه  این  کارمندان 
کام مردم، کارکنان و نیروهای خدمات رسان 
این دستگاه را تلخ کرده است، به گونه ای که 
اعتراض  بار  چندین  ها  آن  مدت  این  طول  در 
خود را از روند اجرای این طرح  اعالم کرده اند 

ولی تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده اند.
رفتار  از  نارضایتی  اظهار  با  شهروندان  از  یکی 
متأسفانه  گوید:  می  برخی نیروها  نامناسب 
برخی نیروهایی که از سوی پیمانکار این طرح 
اصال  هستند  فعالیت  حال  در  شهرستان  در 
موقع  هر  و  ندارند  مــردم  با  مناسبی  برخورد 

اعتراض کردیم، پاسخی دریافت نکردیم. 
»ریحانی« یکی دیگر از شهروندان می گوید: 2 
ماه قبل از سال جدید، یکی از نیروهای بخش 
کرد  مراجعه  کنتور  نوشتن  بــرای  خصوصی 
موقع  آن  در  و  نوشت  را  مصرف  میزان  فقط  و 

رفت. در  و  نگفت  گاز  کنتور  خرابی  از  چیزی 
سال جدید و در اوج تعطیلی کارها بر اثر کرونا، 
این بار وقتی مراجعه کرد، گاز خانه ما را قطع 
کرد و خودم چون نبودم به همسرم  گفته بود 
کنتور گازتان خراب است و باید آن را تعویض و 
هزینه را پرداخت کنید تا گازتان را وصل کنیم. 
از  نیروهای شرکت گاز می گوید: حق و  یکی 
حقوق خود را با تأخیر و به سختی دریافت می 

کنیم. 
برون  طرح  اجرای  با  البته  کند:  می  ادعا  وی 
شهرستان  باسابقه  نیروهای  حق  در  سپاری، 

ظلم زیادی شده است. 
وی اظهار می کند: ما مثل نیروهای شهرهای 
بین  و  نداریم  کاری  اضافه  و  پــاداش  همجوار 
حقوق دریافتی ما با آن ها تفاوت خیلی زیادی 
وجود دارد که این بی عدالتی ها انگیزه کار را 

از ما گرفته است.
در  گوید:  می  باره  این  در  فاروج  فرماندار  اما 
که  هــایــی  سیاست  اســـاس  بــر  گذشته  ــال  س
سپاری  بــرون  مــوضــوع  داشـــت،  ــاز  گ شرکت 
اقدامات و خدمات این شرکت در کشور مطرح 
انتخاب  را  شهر  چند  پایلوت  صورت  به  شد و 
بر اساس شاخص های مطرح شده  کردند که 
در استان خراسان شمالی تنها شهرستانی که 
فعالیت های شرکت گاز به بخش خصوصی و 

پیمانکار واگذار شد، شهرستان فاروج است.
راستای  در  افــزود:  تیتکانلو«  صادق  »مسعود   
اجرای این طرح، پیمانکاری که به عنوان برنده 
قرار بود این اقدامات و خدمات را انجام بدهد 

متأسفانه کارنامه مناسبی را در این شهرستان 
در  که  محترمی  کارمندان  و  کارگران  و  ندارد 
این مجموعه زحمت می کشند به حق و حقوق 

خود نرسیده اند.
شهروندان،  مــدت  ایــن  طــول  در  افـــزود:  وی 
شهرستان  گاز  شرکت  کارمندان  و  کارگران 
فرمانداری  به  پی  در  پی  ــورت  ص به  و  بارها 
مراجعه و ابراز گالیه مندی کردند که پیمانکار 
به موقع پرداخت  را  طرح، حق و حقوق آن ها 
و  هــا  کـــاری  اضــافــه  ــا،  ه ــاداش  پـ و  کند  نمی 
گاز  شرکت  در  ها  آن  همکاران  که  مزایایی 
ها  آن  کنند،  می  دریافت  همجوار  شهرهای 
تاکنون  فاروج  فرماندار  گفته  به  گیرند.  نمی 
این  مشکالت  و  مسائل  پیگیری  راستای  در 

شرکت  مدیرعامل  با  جلسه  چندین  مجموعه 
این  بــارهــا  نیز  اســتــان  در  و  شهرستان  ــاز  گ
جلسات برگزار و مکاتباتی انجام شده است که 

متأسفانه تاکنون به نتیجه خوبی نرسیده ایم. 
ما  تقاضای  افــزود:  تیتکانلو«  صادق  »مسعود 
ملغی شدن این قرارداد است و این شهرستان 

همانند شهرهای همجوار باشد. 
وی اظهار کرد: شهروندان از واگذاری امور به 
پیمانکار و همچنین از طرز برخورد عواملی که 
پیمانکار این طرح جذب کرده ناراضی و گالیه 

مند هستند.

گالیه فاروجی ها از اجرای طرح برون سپاری خدمات گازی به بخش خصوصی

از طال گشتن پشیمان گشته ایم،مرحمت فرموده ما را مس کنید

در راستای 
پیگیری مسائل 

و مشکالت 
این مجموعه 

چندین جلسه 
با مدیرعامل 

شرکت گاز 
شهرستان 

و در استان 
نیز بارها این 

جلسات برگزار 
و مکاتباتی 
انجام شده 

است که 
متأسفانه 
تاکنون به 

نتیجه خوبی 
نرسیده ایم

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

تصویب طرح پیاده راه سازی کوچه خانلق
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی از تصویب طرح پیاده راه سازی کوچه خانلق در 

کمیسیون ماده5 شیروان خبر داد.
 21 اظهار کرد:  دادجو  روزبه  شمالی،  خراسان  شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
پرونده در کمیسیون ماده 5 شهر شیروان در استان با حضور اعضای جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهمی که در جلسه کمیسیون ماده 5 شیروان مطرح شد، بررسی طرح 
جاذبه  یک  عنوان  به  که  جایگاهی  بر  عالوه  کوچه  این  بود.  خانلق  کوچه  درخصوص  شهرداری  پیشنهادی 
محصوالت  عرضه  بازار  عنوان  به  که  است  بارز  اقتصادی  نقش  یک  دارای  دارد،  شهروندان  بین  در  تاریخی 

روستاییان، محلی برای پیوند روستا و شهر است.
دادجو تصریح کرد: اقداماتی از این دست به عنوان پیش زمینه برای زنده سازی بافت تاریخی شهر شیروان و 
دیگر شهرهای استان، همواره در دستور کار کمیسیون ماده 5 قرار داشته است.معاون شهرسازی و معماری 
راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود: انتظار می رود طرح پیاده راه سازی کوچه خانلق که در این جلسه 
های  جاذبه  از  یکی  به  آن  تبدیل  و  محدوده  این  بالقوه  های  ارزش  احیای  برای  محرکی  رسید،  تصویب  به 

گردشگری شهر شیروان باشد.

پیشرفت واحدهای مناطق سیل زده در آخرین قدم

میم پرور- رئیس بنیاد مسکن فاروج با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص  واحدهای مناطق سیل 
زده بر اثر بارندگی های سال گذشته در این شهرستان، از پیشرفت فیزیکی 98 درصدی آن ها خبر داد. 

»محمدیار فرهادی« با بیان این مطلب اظهارکرد: در این شهرستان از مجموع 230 واحد خسارت دیده بر 
اثر بارندگی و سیل، ۶9 واحد در کنار پرداخت وام مسکن، مشمول دریافت تسهیالت کمک های بالعوض 
نیز شدند.وی افزود: با توجه به اقدامات و فعالیت های صورت گرفته از مجموع ۶9 واحد، تا کنون ۴2 واحد 

نوسازی شده و به بهره برداری رسیده است. 
وی اعالم کرد: اولویت در برخورداری از تسهیالت بالعوض،  واحدهایی هستند که خسارت بیشتری دیده 
اند و مددجویان نهادهای حمایتی هستند. وی گفت: به جز ۶9 واحد به 1۴ واحد دیگر که بیشترین خسارت 

را دیده اند عالوه بر تسهیالت ارائه شده، کمک های بالعوض نیز پرداخت شده است.

۷ شهرستان ها          سه شنبه  1۳ خرداد 1۳99     1۰ شوال 1441      شماره ۳۲۸۶

  اخبار 

دستگاه قضا با گران فروشی به شدت برخورد می کند و در این زمینه 
با کسی تعارف نداریم و از حقوق مردم دفاع می کنیم. »اکبری« رئیس 
از  دادگستری شهرستان جاجرم در سومین جلسه شورای پیشگیری 
این  بیان  با  شد  برگزار  میوه  فروشی  گران  محوریت  با  که  جرم  وقوع 
در  ها  قیمت  تنظیم  راستای  در  نظارتی  نهادهای  باید  افزود:  مطلب 
فروشان  گران  و  متخلفان  با  و  بازدید  صنوف  از  مداوم  صورت  به  بازار 
بار  تره  و  میوه  بازار  تنظیم  راستای  در  کرد:  تصریح  کنند.وی  برخورد 
و سامان دهی فروشندگان دوره گرد، شهرداری برای ایجاد بازار روز 
مصوب  قیمت  با  روزانه  صورت  به  بار  تره  و  میوه  تا  کرد  خواهد  اقدام 
این  در  نیز  جاجرم  جمعه  گیرد.امام  قرار  مردم  اختیار  در  مناسب  و 
اطهار)ع(  ائمه  و  شده  نکوهیده  فروشی  گران  اسالم  در  گفت:  جلسه 

تا  انــد  داده  نشان  واکنش  فروشی  کم  و  فروشی  ــران  گ به  همیشه 
عدالت برقرار شود.حجت االسالم »موسوی« افزود: با کار فرهنگی و 
و  کنیم  فراهم  حالل  رزق  کسب  جهت  را  فضا  باید  اصناف  به  آموزش 
با قیمت مناسب به مردم هم کسبه از سود برخوردار  ارائه خدمات  با 
شوند و هم مردم دچار خسارت نشوند.رئیس شورای فرهنگ عمومی 
قیمت  اخیر  ماه  چند  در  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  جاجرم  شهرستان 
زمین و مسکن توسط سودجویان به صورت حبابی باال رفته و این امر 
مشکالت  با  مسکن  و  زمین  تهیه  برای  جوانان  از  بسیاری  شده  باعث 
عدیده ای مواجه شوند که از مسئوالن مربوطه می خواهیم با متخلفان 

در این زمینه برخورد کنند.
در  دولتی  مناسب  هــای  زمین  ــود  وج به  توجه  با  ــرد:  ک تصریح  وی 

شهرستان جاجرم از مسئوالن استانی می خواهیم شرایطی را  فراهم 
که  گیرد  قــرار  جــوان  های  زوج  اختیار  در  مناسب  قیمت  با  تا  کنند 

بتوانند نیاز مسکن خود را تامین کنند.

  گزارش جلسه 

هشدار به گران فروشان

  هشت بهشت 

یامان داغی

منطقه نمونه یامان داغی در جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی روستای هدف و منطقه نمونه گردشگری درکش و روستای 
هاور در شرق واقع شده است. این منطقه به لحاظ اقلیمی کوهستانی و با آب و هوای معتدل در تابستان و سرد در زمستان 

بوده و فاقد جمعیت ساکن است.جنگل های هیرکانی که تنها بازمانده این گونه منحصر به فرد در شرق کشور است با پوشش 
غالب بلوط، مازو، بلند مازو، راش، کرکو... و کوهستان مرتفع با قلل متعدد و قله قوالی با ارتفاع 2900 متر، یامان داغی، 

چشمه سارها، دره ها و مناطق ییالقی گولک، نر گزلی، کشگربه و دره های سرسبز و انبوه ناله خونی، خالدار و چشمه 
ها گولک، چشمه بید و رودخانه کندرزو از جمله جاذبه های بالقوه منطقه مانه و سملقان است که در زمینه گردشگری 

کوهستان، صخره نوردی، گردشگری ورزشی و... قابلیت سرمایه گذاری و جذب گردشگران را دارد.



تاکید رؤسای جمهور ایران و افغانستان بر تحکیم همه جانبه مناسبات

 رؤسای جمهور ایران و افغانستان با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه 2 کشور، بر ضرورت 
تالش برای توسعه و تحکیم همه جانبه مناسبات تهران-کابل در راستای تامین منافع 2 ملت 
تاکید کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم و المسلمین 
جمهور  رئیس  غنی«  اشــرف  »محمد  تلفنی  تماس  در  دوشنبه  روز  روحانی  حسن  دکتر 
افغانستان با وی، با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری وی در افغانستان و ابراز خرسندی از 
توافق به وجود آمده در میان گروه های سیاسی در این کشور، ابراز امیدواری کرد: با تالش همه ارکان دولت و 

شورای عالی مصالحه،  شاهد صلح، ثبات و امنیت بیشتر در افغانستان باشیم.

رئیس سازمان حج و زیارت:

منتظر پاسخ عربستان برای حج ۹۹ هستیم

و  مختلف  کشورهای  در  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان   رئیس 
به   ۹۹ حج  زائران  اعزام  برای  عربستان  نهایی  پاسخ  منتظر  امسال،  حج  تعطیلی  احتمال 
ماکت  از  رونمایی  آیین  حاشیه  در  دوشنبه  روز  رشیدیان«  »علیرضا  هستیم.  وحی  سرزمین 
فاخر حرم ائمه بقیع )ع( در گفت وگو با ایرنا افزود: با توجه به برنامه ریزی و زمان بندی های 
الزم، بیش از ۹۰ درصد عملیات اجرایی برای اعزام زائران انجام شده است. وی تصریح کرد: 
تاکنون بسیاری از اقدامات الزم در زمینه اسکان، حمل و نقل و تغذیه زائران اعزامی به حج ۹۹ انجام شده و در 
آمادگی کامل به سر می بریم. رشیدیان اظهارکرد: در صورت اعالم آمادگی دولت عربستان برای ارائه خدمات 
به زائران با رعایت پروتکل های بهداشت جهانی و نیز حفظ امنیت، آرامش و سالمت کامل، زائران ایرانی به حج 
۹۹ اعزام خواهند شد. رئیس سازمان حج و زیارت با بیان این که دولت عربستان قرار بود، برگزاری حج ۹۹ را 
هیچ  تاکنون  زمینه  این  در  پاسخگویی  زمان  جایی  به  جا  مرحله  چندین  به رغم  عربستان  افزود:  کند،  اعالم 
اطالعی در خصوص وضعیت حج امسال اعالم نکرده است. رشیدیان اظهارکرد: با توجه به این که طبق برنامه 
ریزی های انجام شده شروع پروازها باید از ششم ذی القعده باشد، تمام کارهای اعزام بستگی به اعالم وزارت 

حج عربستان دارد.

افزایش قیمت های لوازم خانگی بدون انجام فرایند ها مورد قبول نیست

 رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هر گونه تغییر قیمتی در 
بازار حتمًا باید با اطالع قبلی و انجام فرایند های الزم از جمله ارائه مستندات و مدارک الزم 
و بعد گرفتن مجوز از سازمان حمایت باشد و در غیر این صورت افزایش قیمت ها، تخلف است 
و با آن برخورد می شود.به گزارش تسنیم، عباس تابش در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار 
قبول  مورد  فرایند ها  انجام  بدون  خانگی  لوازم  قیمت   افزایش  افزود:  خبرنگاران  جمع  در 
نیست و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حتمًا ذی نفعان و متصدیان این حوزه باید امروز و فردا با به همراه 
داشتن اسناد و مستندات الزم به این سازمان مراجعه نمایند و اگر تغییر قیمتی تایید شود، حتمًا آن را اعمال 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: تغییر قیمت ماکارونی  خواهیم کرد. رئیس سازمان حمایت 
بررسی و فرایند آن در سامانه 124 درج شده است. تابش در خصوص قیمت شکر نیز گفت: تصمیمات الزم 
گرفته و قیمت گذاری مدیریتی در ستاد تنظیم بازار انجام شد و بر این اساس قیمت 63۰۰ تومانی برای تحویل 
هر کیلو شکر در کارخانه تعیین شد که در هفته آینده این سازمان، قیمت بسته بندی های این کاال را بر اساس 

قیمت مبنای 63۰۰ تومان تنظیم و ابالغ خواهد کرد.

۵۰ درصد ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن ریزش داشته اند

 وزیر راه و شهرسازی با بیان این که فهرست نهایی واجدان شرایط مسکن ملی، خرداد نهایی 
می شود، از ریزش ۵۰ درصدی ثبت نام کنندگان خبر داد و گفت: نیمی از ثبت نام کنندگان 
دارای مسکن شخصی هستند. محمد اسالمی در گفت و گو با مهر، درباره آخرین وضعیت 
پاالیش ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن گفت: تقریبًا در تمام استان ها غربالگری انجام 
غربالگری  و  پاالیش  اما  بود  کرونا  ویروس  شیوع  با  همزمانی  آن  شدن  طوالنی  علت  و  شده 
واجدان شرایط به اتمام رسیده است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که برنامه ریزی اجرای این 
طرح اختصاص 4۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان طرح ملی مسکن بود ولی یک میلیون و 6۰۰ هزار نفر 
ثبت نام کردند، اظهارکرد: علت این که از ابتدای ثبت نام طرح تاکنون یک میلیون و 6۰۰ هزار نفر ثبت نام 

کرده اند این است که همزمان دو روش ثبت نام در سامانه و ارسال پیامک را اجرا کردیم.

نظر شورای نگهبان درباره حذف ۴صفر از پول ملی را تامین می کنیم

 سخنگوی دولت گفت: ایرادی که شورای نگهبان درباره حذف 4 صفر از پول ملی گرفت در 
حذف  را  بند  آن  ما  بررسی ها،  مجموعه  به  توجه  با  است.  پول  المللی  بین  صندوق  مورد 
می کنیم تا نظر شورا تامین شود. به گزارش مهر، علی ربیعی در نشست خبری افزود: بیماری 
کووید 1۹ فقط در 13 رسته ای که محاسبه شد، با 1۰۸ هزار میلیارد تومان کسری درآمد و 
فروردین  در  و  تومان  میلیارد  هزار   6۵ اسفند  در  کرد.  مواجه  را  ما  کارها  و  کسب  به  ضربه 
آخرین  گفت:  دولت  سخنگوی  شد.  آسیب  دچار  ما  کارهای  و  کسب  تومان  میلیارد  هزار   43 حداقل  امسال 
گزارشی که صبح دوشنبه دریافت کردم حاکی از این است که تا 2 هفته دیگر با تزریق 4۸ میلیارد تومان، ۵۰ 
کیلومتر راه آبی به غیزانیه ایجاد می شود. 3۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل برخی روستاهای پراکنده در 
دست اقدام است. وی با عذرخواهی از مردم به علت تامین نشدن نظر آن ها در تامین آب در غیزانیه، گفت: اگر 

سرعت الزم را نداشتیم و مردم به خیابان آمدند متاسفیم و عذرخواهی می کنیم.

زمینه انتقال سهام عدالت متوفیان به صورت کاماًل الکترونیکی فراهم می شود

 سخنگوی سهام عدالت گفت: تالش داریم با ایجاد ارتباط الکترونیکی بین مراجع مربوط، 
عدالت  سهام  انتقال  الکترونیک  خدمت  میز  به  مراجعه  با  تنها  و  فیزیکی  حضور  هیچ  بدون 
متوفیان به وراث انجام شود. حسین فهیمی در گفت و گو با مهر در پاسخ به این سوال که 
وراث متوفیان سهام عدالت چگونه می توانند مالک سهام متوفی شوند، گفت: طبق برنامه 
به  نیازی  دارنــد،  را  خود  متوفیان  عدالت  سهام  مالکیت  انتقال  قصد  که  کسانی  ریزی ها، 
مراجعه به سازمان امور مالیاتی و دادگاه صالحیت دار را نخواهند داشت و با ایجاد ارتباط الکترونیکی بین این 
دو مرجع، به زودی مراجعه کنندگان می توانند تنها به صورت آنالین و از طریق میز خدمت الکترونیک مالک 

سهام متوفی شوند.

انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران

 رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران گفت: 
خرید  چرخه  از  گندم  خروج  و  گذشته  سال  وقایع  تکرار  احتمال  روند  این  ادامه  صورت  در 
تضمینی وجود دارد. عطاا... هاشمی در گفت و گو با مهر وضعیت تولید گندم در سال زراعی 
جاری را بسیار مطلوب توصیف کرد و گفت: امسال نیز کشور در تولید گندم خودکفا خواهد 
شده  خریداری  کشاورزان  از  گندم  تن  میلیون   2,3 حدود  تاکنون  که  این  بیان  با  وی  بود. 
است، اضافه کرد: قباًل مطالبات کشاورزان حداقل ۷2 ساعت و حداکثر یک هفته بعد از تحویل گندم، واریز 

می شد اما اکنون این زمان حداقل به 2 هفته افزایش یافته که نگران کننده است.

گوناگون 

لغو جلسه بررسی دستمزد ۹۹

 تسنیم: رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار گفت: گویا جلسه بررسی 

دستمزد ۹۹ فعاًل به دلیل تقارن با تعطیالت آخر هفته لغو شده است. از قرار معلوم این جلسه 
دستور  هنوز  داد:  ادامه  توفیقی  فرامرز  است.  شده  موکول  آینده  هفته  دوشنبه  یا  شنبه  به 
جلسه مشخص نیست اما اگر دستور جلسه صرفًا افزایش حق مسکن باشد پیش از این هم 
مسئله  ترین  مهم  دستمزد  حداقل  ترمیم  که  کنیم  می  تأکید  بازهم  و  بودیم  کرده  مطرح 

نمایندگان کارگری است.

دعوت نامه ها و کارت های پرس شده سهام عدالت مبنا و مالک نیست

 مهر: عالیی، معاون سازمان خصوصی سازی در مورد این که برخی شهروندان مراجعه کردند 

شرکت  مدیرعامل  امضای  با  ریال  میلیون   1۰ مبلغ  با  شده  پرس  عدالت  سهام  کارت  که 
تعاونی سهام عدالت و رئیس هیئت مدیره و بارکد و کد 24 رقمی دارند، اما وقتی شماره ملی 
مشموالن  جزو  شما  می دهد  پاسخ  سامانه  می کنیم،  عدالت  سهام  سامانه  وارد  را  افراد  این 
سهام عدالت نیستید، گفت: دعوت نامه ها و حتی کارت های پرس شده مبنا و مالک نیست و 
مالک عمل فقط سامانه سهام عدالت است که مشخصات سهامداران عدالت تا سال ۹4 وارد این سامانه شده 

است.

بانک ها نباید بیش از یک قسط از مشموالن طرح امهال دریافت کنند

 ایسنا: بانک مرکزی تاکید کرد که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نباید بیش از یک 

و   13۹۸ اسفند  های  ماه  الحسنه  قرض  های  وام  اقساط  امهال  طرح  مشموالن  از  قسط 
برخی  سپرده  حساب  از  بانک ها  از  بعضی  کنند.  دریافت   13۹۹ اردیبهشت  و  فروردین 
دریافت کنندگان قرض الحسنه که بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار در اواخر سال گذشته و 
و  فروردین   ،13۹۸ اسفند  ماه های  اقساط  امهال  مشمول  کرونا  بیماری  شیوع  واسطه  به 
از یک قسط برداشته کرده اند که این موضوع خالف  اردیبهشت 13۹۹ شده بودند، در خرداد 13۹۹ بیش 

قانون تلقی می شود.

رهبر انقالب، 1۴ خرداد در سخنرانی زنده  
تلویزیونی با ملت ایران سخن خواهند گفت

یکمین  و  سی  مناسبت  به  خرداد   14 خامنه ای،  آیت ا...  حضرت 
زنده   سخنرانی  یک  در  خمینی)ره(،  امام  حضرت  رحلت  سالروز 
پایگاه  گــزارش  گفت.به  خواهند  سخن  ایــران  ملت  با  تلویزیونی 
العظمی  ا...  آیت  حضرت  آثــار  نشر  و  حفظ  دفتر  رسانی  اطــالع 
از  چهارشنبه،  روز   11 ساعت  انقالب  رهبر  بیانات  ای،  خامنه 
صدا  شبکه های  و   KHAMENEI.IR توئیتر  و  اینستاگرام  سایت، 
خواهد  پخش  زنده  صورت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای  و 
که  اسالمی  انقالب  کبیر  بنیان گذار  رحلت  سالگرد  شد.مراسم 
مطهر  حرم  در  خامنه ای  ــت ا...  آی حضرت  سخنرانی  با  هرسال 
دستورالعمل های  به  توجه  با  شد،  می  برگزار  خمینی)ره(  امام 
برگزاری  عــدم  بر  مبنی  کرونا  با  مــبــارزه  ملی  ستاد  بهداشتی 

تجمعات، امسال در حرم مطهر برگزار نمی شود.

روی خط سیاست 

دنیا صدای مظلومیت مردم آمریکا را شنیده است

نشست  در  خارجه  ــور  ام وزارت  سخنگوی  مهر:   

آمریکا  مــردم  به  خطاب  انگلیسی  زبــان  به  خبری 
کنار  و  شنیده  را  شما  مظلومیت  صدای  دنیا  گفت: 
شما ایستاده است. سیدعباس موسوی تاکید کرد: 
از  خــارج  و  داخــل  در  همزمان  را  قلدری  و  خشونت  آمریکا  رژیــم 
ایاالت متحده دنبال می کند. موسوی در مورد تحریم جدید آمریکا 
ربطی  ما  به  و  بوده  پیش  از  آمریکا  تحریم  کرد:  بیان  ایــران،  علیه 
و  ایم  ادامه داده  از زمان برجام  را  برنامه هسته ای خود  ندارد. ما 
بعد از برداشته شدن گام های کاهشی، برنامه هسته ای خود را با 
قوت ادامه می دهیم. ما در حال ارزیابی آثار این تحریم ها هستیم 
تا پاسخ دهیم. کشورهای دیگر باید به قلدری آمریکا جواب دهند.

بخش کنسولی سفارت ایران در لندن به سامانه 
نوبت دهی آنالین مجهز شد

هدف  با  کرد:  اعالم  انگلیس  در  ایران  سفیر  ایرنا:   

رجــوع،  ــاب  ارب تکریم  و  الکترونیک  دولــت  تقویت 
سامانه  به  لندن،  سفارت  کنسولی  بخش  سایت 
نوبت دهی برخط )آنالین( مجهز شده است.»حمید 
ــزود:  اف توئیتر  در  پیامی  انتشار  بــا  دوشنبه  روز  بعیدی نژاد« 
هم وطنان ضمن کسب اطالعات کنسولی از این سایت دو زبانه به 
آدرس iranconsulate.org.uk، می توانند در مواردی که نیاز به 

حضور متقاضی است، با آرامش، وقت قبلی بگیرند.

نماینده جدید ناتو در افغانستان آغاز به کار کرد

که  کردند  اعــالم  افغانستان  خبری  منابع  ایرنا:   

غیرنظامی  جدید  نماینده  پونتیکورو،  استفانو 
در  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  نظامی  سازمان 

افغانستان به طور رسمی کارش را آغاز کرد.

از گوشه و کنار 

بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شد

ایرنا: بانک مهر اقتصاد در ادامه سامان دهی بانک های نظامی، به 

عنوان دومین بانک نظامی در بانک سپه ادغام شد.

پرداخت یارانه نقدی به متولدان جدید مشروط شد

در  یارانه ها  هدفمندی  مصارف  و  منابع  اجرایی  آیین نامه  تسنیم: 

جدید  موالید  آن،  اساس  بر  که  شد  تصویب  دولت  هیئت  جلسه 
به تشخیص  منابع  وجود  صورت  در  و  تعاون  وزارت  تأیید  با  صرفًا 

سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

پنجمین نفتکش ایرانی هم به ونزوئال رسید

صدا و سیما: نفتکش کالول، پنجمین و آخرین نفتکش ایرانی وارد 

آب های سرزمینی ونزوئال شد.

مهار آتش سوزی جنگل های خاییز پس از ۵ روز

و  کهگیلویه  استاندار  کالنتری،  حسین  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 

بویراحمد گفت: آتش سوزی منطقه حفاظت شده خاییز بعد از ۵ 
روز با تالش همگانی مهار شد.

کرونا جان ۸1 نفر دیگر را در ایران گرفت

وزارت  اطــالع رســانــی  مرکز  رئیس  جهانپور،  کیانوش  ایــرنــا: 

دیروز(  تاکنون)ظهر  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
1۵4 هزار و 44۵ نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده 
اند و با فوت ۸1 نفر در 24 ساعت ]منتهی به ظهر روز[ گذشته، 

تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۷ هزار و ۸۷۸ نفر رسید.

چراغ سبز »آزمون« به ناپولی

در  ــروز  دیـ ــورت«  ــپ اس ــو  دل ــا  ــازت »گ نشریه  ــارس:   فـ

مهاجم  ــون،  آزم ــردار  س زمینه  در  خبر  جدیدترین 
به پیشنهاد  این مهاجم  ایرانی زنیت مدعی شد که 
ناپولی چراغ سبز نشان داده است. این رسانه معتبر 
اخیرًا  که  زنیت  ایرانی  مهاجم  آزمون،  سردار  داد:  خبر  ایتالیایی 
ناپولی  باشگاه  پیشنهاد  به  گرفته  قرار  میالن  باشگاه  توجه  مورد 
این  انجام  اصلی  مشکل  تنها  کنونی  شرایط  در  است.  گفته  »بله« 

انتقال مبلغ 3۰ میلیون یورو درخواستی زنیت است.

کرونا و خیل عظیم بیکاران در چین

به  چینی  مهاجر  کارگران  بر  کرونا  تاثیرات  ایرنا:   

که  باورند  این  بر  بسیاری  که  است  سنگین  حدی 
به  بحران  ایــن  درگیر  بیکاران  عظیم  خیل  وجــود 
حتی  و  مالی  هــای  چالش  و  ها  بحران  از  مراتب 
و  مهاجر  کارگران  شمار  است.   شدیدتر  سارس  مرگبار  بیماری 
فصلی در چین بر اساس آمارهای موجود کشور به 2۹۰ میلیون 
بیشترین  که  هستند  کسانی  جمله  از  افراد  این  اما  رسد  می  نفر 

ضربات اقتصادی را از ناحیه همه گیری کرونا متحمل شده اند. 

فریاد مردم جهان علیه نژادپرستی در آمریکا

گلوی  از  ملتمسانه  صدایی  بکشم«،  نفس  »نمی توانم  ایــرنــا:   

این  پلیس  نژادپرستی  دیگر  بار  که  بود  آمریکا  در  رنگین پوستی 
کشور را آشکار ساخت؛ اما تداوم چنین خشونت هایی علیه سیاه 
پوستان در ایاالت متحده، سبب شد فریاد انتقاد و اعتراض مردم 

جهان در کشورهای مختلف نیز بلند شود.

پلیس قاتل سیاه پوست آمریکایی در زندانی با امنیت باال

ایالت  مینیاپلیس  پیشین  پلیس  افسر  شــوویــن«  »درک  ایــرنــا:   

مینه سوتا که به قتل »جورج فلوید« شهروند سیاه پوست آمریکایی 
متهم است، هم اکنون در زندانی با نهایت تمهیدات امنیتی به سر 

می برد.
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اخبار

از میان خبرها 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
می کنند،  عمل  توصیه ها  به  مردم  از  عــده ای 
موفقیت  می تواند  غفلت  ترین  کوچک  امــا 
 ۹۰ دقیقه  کنیم  غفلت  اگر  و  ببرد  بین  از  را 
گزارش  به  می خوریم.  گل  کرونا  ویــروس  از 
دیروز  نمکی  سعید  وسیما،  صدا  خبرگزاری 
در حاشیه آیین اجرای کشوری طرح »هر خانه 
در  خبرنگاران  جمع  در  سالمت«  پایگاه  یک 
افزود: عادی شدن وضعیت  وزارت بهداشت، 
خطرناک است، حتی در برخی دستگاه های 
خطر  کنند  می  تصور  غلط  به  برخی  دولتی 
وی  است.  شده  عادی  چیز  همه  و  تمام  کرونا 
تاکید کرد: این طور نیست، کرونا تمام نشده و 
هر لحظه ممکن است با یک خطر و اوج جدید 
بهداشت،  ــر  وزی شویم.  مواجه  بیماری  ایــن 
این که  به  اشــاره  با  آمــوزش پزشکی  و  درمــان 
در  را  ما  دستاوردهای  تواند  می  غفلت  یک 
دار  خدشه  المللی  بین  سطح  در  کرونا  مهار 
با  کنند  می  تصور  غلط  به  برخی  گفت:  کند، 
بیماری  این  و  کم  کرونا  خطر  گرما  فصل  آغاز 
جمع شــده اســت امــا اصــاًل ایــن طــور نیست، 
نمکی  اســت.  نشده  ضعیف  کــرونــا  ویـــروس 
خاطر  به  شاید  تصور  ایــن  کــرد:  خاطرنشان 
با اجداد آن مثل  مقایسه ویروس جدید کرونا 
مرس و سارس باشد اما ویروس جدید به هیچ 
بهداشت،  وزیر  نیست.  اجــدادش  شبیه  وجه 
خوزستان  در  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان 

استان  در  و  گــرم  هــای  استان  از  بسیاری  و 
و  سیستان  و  هرمزگان  کرمانشاه،  مثل  هایی 
افزایش  و  بازگشت  شاهد  اکنون  بلوچستان 
در  وضعیت  این  هستیم،  بیماری  این  مــوارد 
در  بدهد.  رخ  تواند  می  هم  ها  استان  بقیه 
تاکید  بارها  که  این  با  خوزستان  مثل  استانی 
باید لباس  کردیم عروسی نگیرید زیرا بعدش 
اما کسی گوش نکرد؛ زنگ خطر  عزا بپوشید 
دکتر  رفــت.  باال  ها  فوتی  آمــار  و  نشنیدند  را 

نمکی با تاکید بر این که همه گیری کرونا تمام 
نشده بلکه این ویروس چموش تر و خطرناک 
افزود: متاسفانه عده ای تصور  تر شده است، 
به  کشور  در  کرونا  مهار  دستاورد  کنند،  می 
سادگی به دست آمده و همه گیری کرونا تمام 

شده است. 
دستور  بــه  کــه  اخــیــری  سفر  در  افـــزود:  وی 
های  صحنه  داشتم  مشهد  به  جمهور  رئیس 
ماسک  مــردم  کــه  ــن  ای از  دیــدم  انگیزی  غــم 
در  را  ماسک  و  شدند  می  خسته  یا  زدند  نمی 
اماکن عمومی مثاًل در هواپیما برمی داشتند 
وزیر  کردند.  نمی  رعایت  را  گــذاری  فاصله  و 
در  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
بسیاری از جاها به خصوص در وسایل حمل و 
نقل عمومی مردم بدون این که آزمایش داده 
بهداشتی  اصول  و  هستند  هم  کنار  در  باشند 
را رعایت نمی کنند. دکتر نمکی هشدار داد: 
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند دستاوردی که 
بعد از 3 ماه خون دل خوردن در مهار کرونا به 
دست آورده ایم از بین می رود. وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: رفتارهایی که 
شالقی  مانند  بینم  می  مــردم  برخی  بین  در 
نه  و روان من وارد می شود،  به روح  است که 
است  ممکن  کرونا  افزایش  که  این  خاطر  به 
به  بلکه  شود  بهداشت  وزارت  مواخذه  باعث 
خاطر این که از بین رفتن جان هر نفر برای ما 

ناراحت کننده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

 غفلت کنیم، دقیقه 
۹۰ از کرونا گل می خوریم

ویروس کرونا خطرناک تر شده است

رئیس قوه قضاییه: برخورد دستگاه قضا با عامل قتل دختر 13 ساله گیالنی عبرت  آموز خواهد بود

 رئیس قوه قضاییه به موضوع قتل دختر 13 ساله گیالنی اشاره کرد و با تأکید بر این که برخورد دستگاه قضا با 
عامل این جنایت عبرت  آموز خواهد بود، از مراکز علمی و دانشگاهی خواست به آسیب  شناسی مسائل اجتماعی 
بپردازند. به گزارش خبرگزاری میزان، آیت  ا... سیدابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه با 
بیان این که اجرای قانون باید عادالنه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویت ها باشد، افزود: اگر در اجرای عدالت 
به جای  و  می شود  برخورد  کولبران  با  سازمان یافته  قاچاق  با  برخورد  به جای  نشود،  گرفته  نظر  در  اولویت ها 
با آلونک  ها  تخریب ساختمان های مجلل و شبه کاخ هایی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته می شوند، 
برخورد می شود که این رویه اصاًل درست نیست. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شهرداری ها و دستگاه هایی 
همچون جهاد کشاورزی باید در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسانی که با پول و ثروت هنگفت، در مناطق 
خوش آب و هوا به صورت غیرمجاز ساخت و ساز می کنند برخورد کنند؛ در برخورد با قاچاق نیز اگر با دانه درشت  ها و قاچاق سازمان یافته برخورد 

قاطع شود، موارد کوچک و جزئی هم تمام می شود.

کاهش 3۰ درصدی قیمت خودرو

 رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه داران گفت: در 2 هفته گذشته رصد قیمت ها نشان می دهد که 
قیمت خودرو در بازار از 2۰ تا 3۰ درصد با کاهش رو به رو بوده است. سعید موتمنی در مصاحبه با خبرگزاری 
صدا و سیما، افزود: برنامه های جدید وزارت صمت و همچنین تشدید نظارت ها و تغییر و تحوالت داخل وزارت 
صمت باعث این کاهش قیمت ها در بازار شده است. وی گفت: به این ترتیب 2۰6 تیپ 2، که قیمت آن 16۰ 
میلیون تومان بود روز دوشنبه به 11۸ میلیون تومان رسید، همچنین سمند که 1۵4 میلیون تومان بود به 114 
میلیون تومان رسیده است، پژو 4۰۵ نیز از 1۵2 میلیون تومان به 112 میلیون تومان کاهش قیمت داشته و 
پراید که روی کاغذ ۹۰ میلیون تومان معامله می شده است روز دوشنبه ۷1 میلیون تومان قیمت خورد. موتمنی 
در خصوص قیمت خودرو های خارجی نیز گفت: اگر بتوانیم بازار داخلی خودرو و قیمت های آن را کنترل کنیم 
خود به خود قیمت خودرو های خارجی هم کنترل می شود و کاهش پیدا خواهد کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه داران افزود: 
نرود  بین  از  بازار  این  در  گری  واسطه  که  زمانی  تا  و  هستند  خودرو ها  واقعی  قیمت های  منتظر  مردم  و  است  شده  کم  خودرو  خرید  برای  تقاضا 
قیمت ها را نمی شود کنترل کرد. وی در خصوص پیش فروش خودرو های شرکت های سایپا و ایران خودرو گفت: این پیش فروش ها در دراز مدت 

اثر خود را بر بازار خواهد گذاشت و به دلیل این که فاصله قیمتی کارخانه تا بازار در شرایط فعلی زیاد است، استقبال از آن زیاد است.

آماری از خسارات جانی و مالی حوادث آبان ۹۸

آبان ۹۸،  و مالی حوادث  از خسارات جانی  آماری  ارائه  با  امنیت ملی در دوره دهم مجلس   رئیس کمیسیون 
جلسه  حاشیه  در  ذوالنور   مجتبی  ایسنا،  گــزارش  .به  کرد  اعالم  نفر   23۰ را  حــوادث  این  های  تعدادکشته 
سال  آبان  در  بنزین  نرخ  افزایش  ماجرای  به  اشاره  با  کشور  وزارت  در  کرونا  با   مقابله  ستاد  انتظامی  اجتماعی 
گذشته گفت: در هر کشوری ممکن است طرح هایی اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر 
شوند و بعضی سود ببرند. وی آن چه  را در آبان۹۸ اتفاق افتاد یک حادثه طبیعی خواند و در توضیح اظهاراتش 
سلطه  نظام  دستور  در  نرم  براندازی  ولی  کنند،  اعالم  را  آن  و  باشند  داشته  اعتراض  است  ممکن  مردم  گفت: 
است. وی ادامه داد: نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع های خیابانی را راه انداخت.کسانی که گوش 
به  فرمان رسانه های خارجی بودند،سعی کردند موج سواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمت 
آمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ می دهد، مردم از حاکمیت استقرار 
امنیت و نظم را مطالبه می کنند. ذوالنور اعالم کرد: 4۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، 422 خودروی مردم  
آسیب  انتظامی  و  امنیتی  نیروهای  موتور  و  خودرو   ۵6۹ به  و  دیدند  آسیب  عمومی  و  دولتی  خــودروی  سوختند،23۰  و  دیدند  جدی  آسیب 
از جان مایه  انتظامی  نیروی  این که  بر  تاکید  با  را آتش زدند، 123 مرکز سوخت و تخریب شد. وی  یا آن ها  یا تخریب شدند  بانک  زدند.۹۹1 
گذاشت تا کسی آسیب نبیند، افزود:2۰۰۰نفر در این تجمعات مجروح شدند و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از۵هزار نفر بود 
و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم. وی اعالم کرد:6 مامور رسمی نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک 
کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، رسانه های بیگانه آمارهای دروغین و تا 1۰ هزار کشته اعالم کردند، 23۰ کشته در مجموع 

داشتیم که 6  نفر از ماموران بودند.

اصناف اصول بهداشتی را رعایت نکنند، پلمب می شوند

و  اصول  شده  بازگشایی  واحدهای  و  اصناف  اگر  که  داد  هشدار  کرونا  مدیریت  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  کمیته  رئیس   
پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، محدودیت های قبلی آن ها به سرعت و بدون کم و کاست باز خواهد گشت و با پلمب و 
تعطیلی مواجه می شوند. به گزارش ایرنا، »حسین ذوالفقاری« افزود: گزارش ها از برخی نقاط کشور حکایت از افزایش شمار 
مبتالیان به ویروس کرونا در یک هفته اخیر دارد و در صورتی که حساسیت مردم به رعایت اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی 

کاهش یابد، قطعًا این آمار بیشتر خواهد شد.

کاهش سرانه مصرف شیر در کشور

 مدیر روابط عمومی انجمن صنایع فراورده های لبنی ضمن اشاره به صادرات شیر و  مشکالت صنعت لبنیات، به کاهش سرانه 
مصرف شیر در کشور اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف شیر در ایران طی 2 دهه اخیر از ۹۵ کیلو به ۸۰ کیلو کاهش یافته است. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا بنی طبا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سرانه مصرف لبنیات در ایران هم اکنون ۸۰ کیلو برای هر 
فرد در سال است که با 1۵۰ کیلوی توصیه شده سازمان بهداشت جهانی و همین طور 12۰ کیلوی هدف گذاری شده در سند 
چشم انداز فاصله زیادی دارد. همچنین سرانه مصرف شیر در ایران طی 2 دهه اخیر از ۹۵ کیلو به ۸۰ کیلو کاهش یافته است. 

از طرفی شیر مدرسه از برنامه های توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است که در 2 دهه گذشته در ایران افت چشمگیری داشته است.

هشدار درباره کالهبرداری اینترنتی با عنوان رجیستری موبایل

 پلیس فتای نیروی انتظامی در خصوص کالهبرداری های اینترنتی تحت عنوان رجیستری موبایل هشدار داد. به گزارش ایرنا، 
در این شیوه از کالهبرداری مجرمان با ارسال پیامی تحت عنوان تلفن شما رجیستری نشده و به زودی شبکه آن قطع می شود، 
کاربر را به یک سایت جعلی با مشخصات ظاهری سامانه همتا هدایت و در یک فرایند مجرمانه ضمن سرقت اطالعات هویتی، 
قربانی را به یک درگاه  جعلی راهنمایی می کنند و اطالعات حساب بانکی وی را به سرقت می برند. بر اساس این گزارش 

سایت همتا با آدرس hamta.ntsw.ir  است و کلیه پیامک های ارسالی از این سامانه با سرشماره hamta ارسال می شود.
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