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بادمجان ۴ عدد، تخم مرغ ۲ عدد، سیر چند حبه، قارچ، ماست، 

نمک، فلفل و ادویه به مقدار الزم.

کابوس های شبانه

رایج  مشکالت  از  خواب  در  گریه  و  شبانه  های  کابوس  دیدن  علوی- 

که  اســت  آمــده  پیش  والدین  از  بسیاری  اســت. بــرای  کودکان  میان 

گریه  بلند  صدای  با  و  خیزد  برمی  خواب  از  شب  های  نیمه  فرزندشان 

می کند. کابوس ها بیشتر در مرحله حرکت سریع چشم رخ می دهند 

معمول  طور  به  شوند.  می  کودکان  ترس  باعث  که  هستند  رویاهایی  و 

کابوسی  چه  که  ــد  دارن یــاد  به  خــواب  از  شــدن  بیدار  از  پس  کودکان 

اند و علت آن بیشتر استرس های طول روز مانند رفتار نادرست  دیده 

والدین، ترساندن کودکان، دعوا با همساالن و تماشای فیلم یا کارتون 

با  اطرافیان  رفتارهای  از  ناشی  ها  کابوس  بیشتر  است.  وحشتناک 

کودکان یا ترس های محیطی هستند که والدین با بررسی های بیشتر 

دعوای  بیابند.  ها  آن  رفع  برای  حلی  راه  توانند  می  مشاور  کمک  به 

کودکان با هم، ترساندن آن ها توسط کودکان بزرگ تر، دعوای والدین، 

ترین  مهم  از  دیگر  موارد  و  کودکان  دزدی  درباره  هایی  حرف  شنیدن 

کابوس های شبانه است.

کوکوی بادمجان مخصوص

طرز تهیه  بادمجان ها را بعد از ورقه ورقه یا حلقه ای خرد کردن، یک 

ربع  داخل یک ظرف ماست قرار می دهیم سپس تمیز و در روغن سرخ 

می کنیم، با این شیوه به روغن کمتری برای سرخ کردن نیاز خواهد بود.

سیر را داخل ظرفی کاماًل می کوبیم و بادمجان های سرخ شده را به آن 

می افزاییم و با هم می کوبیم. تخم مرغ ها را داخل ظرفی هم می زنیم و 

به بادمجان و سیر اضافه می کنیم. قارچ های ورقه شده را داخل ماهیتابه 

می چینیم سپس مواد کوکو را آرام روی آن ها می ریزیم و کاماًل صاف می 

کنیم، در ماهیتابه را می گذاریم تا سرخ شود سپس برمی گردانیم تا طرف 

دیگر آن هم سرخ شود.

خطرات بارداری در سن باال

گروه اجتماعی- با افزایش سن ازدواج بسیاری از خانم ها از بارداری 

و عواقب آن هراس دارند. در این باره یک کارشناس مامایی می گوید: 

مادرانی که در سن باال باردار می شوند بیشتر از بقیه به فشارخون باال و 

دیابت بارداری مبتال خواهند شد. 

»فروزان علوی مقدم« ادامه می دهد: خطر بروز عوارض بارداری در 

خانم های باالی 35 سال بیشتر است. 

مادران  در  را  کروموزومی  های  ناهنجاری  بروز  خطر  افزایش  وی 

از  بعد  که  هایی  خانم  کند:  می  بیان  و  ذکر  بیشتر  باال  سن  دارای 

ژنتیکی  های  آزمایش  برخی  است  الزم  شوند  می  باردار  سالگی   35

مربوط به بررسی ناهنجاری های کروموزومی را انجام دهند. وی ادامه 

وجود  جنین  سقط  احتمال  بعد  به  سالگی   35 از  همچنین  دهد:  می 

دارد البته سقط جنین در هر سنی اتفاق می افتد، اما خطر بروز آن در 

  7 سال اول 

 آشپزی 

 گفت و گو 

علوی

اگرچه  ماندن  خانه  در  و  قرنطینه   ــام  ای

مشاغل  برخی  تعطیلی  و  کسادی  باعث 

واگـــذاری   بــه  را  هــا  آن  صاحبان  و  شــد 

را  بسیاری  و  واداشت  خود  حرفه  صنف و 

اما برای عده ای فرصت  خانه نشین کرد 

ماهی  آلود  گل  آب  این  از  که  شد  خوبی 

گاهی  و  کذایی  نشان  و  نام  با  و  بگیرند 

بزنند.  جیب  به  زیــادی  پول  مــردم  فریب 

چنان که برخی مشاغل مانند آن هایی که 

ادعا می کردند با انواع دمنوش ها و شیوه 

های خود الغری را به افراد چاق هدیه می 

دهند یا با چاقی موضعی می توانند افراد 

الغر را زیبا کنند، کم نبودند و نیستند. تا 

تلگرام خود را باز می کنیم می بینیم این 

های  گروه  در  یا  شخصی  صفحه  در  افراد 

کرده  مبادرت  گسترده  تبلیغات  به  خود 

افراد  این  از  یکی  صحبت  پای  وقتی  اند. 

کــرده  تحصیل  و  متخصص  را  ــود  خ کــه 

و  گفت  با  و  نشینم  می  کند،  می  معرفی 

شیوه  و  چگونگی  از  تلگرام  فضای  در  گو 

دانش  کند:  می  ابــراز  پرسم،  می  کارش 

ادعایی  طبق  است.  پوست  رشته  آموخته 

که دارد، می افزاید: اگرچه اکنون مراجعه 

کننده حضوری ندارد اما هر فرد متقاضی 

می تواند فرم پر کند و به سواالت وی در 

خصوص وزن، قد و بیماری هایی که به آن 

مبتالست، پاسخ دهد و در پایان با ارسال 

توضیحاتش  تکمیل  به  خــود  از  عکسی 

رژیم  ترین  دقیق  بتواند  وی  تا  کند  کمک 

غذایی و برنامه ماساژ درمانی را بدهد.

چند روز می گذرد و وقتی خانم متخصص 

و  دفتر  کند  می  ادعــا  که  ماساژدرمانی 

بیند  می  است،  پایتخت  در  وی  کلینیک 

خودش  نشد،  ارسال  من  سوی  از  پیامی 

خبر می گیرد و می گوید که کارش را به 

اثبات  و  شروع  برای  حتی  و  انجام  خوبی 

حسن نیت خود پیشنهاد انجام یک دوره 

برنامه ماساژ درمانی رایگان را می دهد. 

کار  ایــن  چگونه  پرسم  می  او  از  وقتی 

پاسخ  است؟  علمی  آیا  و  ممکن 

آموزش  برنامه  من  دهد:  می 

متقاضی  فــرد  به  را  ماساژ 

ایام  در  خودش  و  دهم  می 

قرنطینه می تواند این کار 

دهد.  انجام  راحتی  به  را 

می  سوال  تعجب  با  وقتی 

اشتباه  حرکتی  اگر  کنم 

انجام شود، آیا آسیبی برای فرد به دنبال 

سختی  کار  خیر  دهد:  می  ادامه  نــدارد؟ 

نیست و هر فردی به راحتی می تواند آن 

را انجام دهد.  

بتواند  که  آن  بــرای  کند:  می  تاکید  وی 

برنامه دقیقی ارائه دهد باید به طور حتم 

باشد.  داشــتــه  متقاضی  فــرد  از  عکسی 

بانو  متقاضی  اگر  که  دهد  می  اطمینان 

باشد هیچ گونه سوء استفاده ای از عکس 

نمی شود.

I رژیم اینترنتی

دارد.  ــری  الغ ســودای  که  هاست  مــدت 

بار  اما هر  بارها نزد متخصص تغذیه رفته 

به دالیلی رژیم را کنار گذاشته است. این 

بار از پزشک حاذقی در یکی از شهرهای 

ویروس  شیوع  با  که  گرفت  نوبت  مجاور 

کرونا از مراجعه به مطب وی منصرف شد 

از  به پیشنهاد دوستانش تصمیم گرفت  و 

اینترنت  در  وفور  به  که  الغری  های  رژیم 

زمان  مــدت  در  تا  ببرد  بهره  دارد  وجــود 

کمی الغر شود.

کند:  می  بیان  هم  بانوان  از  دیگر  یکی 

افراد  که  امراضی  از  پیشگیری  منظور  به 

تصمیم  شوند،  می  مبتال  ها  آن  به  چاق 

وزن  کاهش  برای  تر  سریع  هرچه  گرفتم 

اقدام کنم بدون آن که با پزشک متخصص 

مشورت کنم.

افـــزایـــد:  مـــی  وی 

ــن که  بــا وجـــود ای

بـــارهـــا شــنــیــده 

ــد  ــایـ بـــــــــودم بـ

ــک  ــ ــزش ــ پ از 

برای  متخصص 

ایــن کــار کمک 

ــرم، امـــا  ــیـ ــگـ بـ

توجه  ــدون  ــ ب

بــــــه ایــــن 

گیاهی  ــای  داروه از  خودسرانه  موضوع 

استفاده کردم و بعد از گذشت چند ماه تا 

حدودی وزنم کاهش یافت.

مصرف  از  بــعــد  کــنــد:  ــی  م تــصــریــح  وی 

خودسرانه داروهای گیاهی برای کاهش 

مشکالت  دچــار  گــوارشــم  سیستم  وزن، 

زیادی شد.

I 
رژیم های زود بازده و بیماری 

بجنورد  بهداشت  مرکز  تغذیه  کارشناس 

شدید  کاهش  اســت:  معتقد  بــاره  این  در 

دارد.  بــدن  ــرای  ب زیــادی  مضرات  وزن، 

»جودت« بیان می کند: چنان چه کاهش 

وزن به سرعت انجام شود، دوباره شخص 

باعث  و  گــردد  می  باز  اش  قبلی  وزن  به 

آن  بر  عالوه  شود  می  او  یأس  و  دلسردی 

می تواند بروز برخی مشکالت جسمی را 

در پی داشته باشد.

برای کاهش سریع  افزاید: وقتی  وی می 

کم  و  سخت  بسیار  ــای  ه رژیـــم  از  وزن 

وجه  هیچ  به  بدن  شود،  استفاده  کالری 

قادر به تأمین نیازهای تغذیه ای نخواهد 

مبتال  سوءتغذیه  به  مدتی  از  بعد  و  بــود 

خواهد شد.

سالمتی  برای  را  وزن  سریع  کاهش  وی 

مهم  از  کند:  می  تاکید  و  دانــد  می  مضر 

سریع،  وزن  کــاهــش  ــای  ه نشانه  تــریــن 

ــی  ــ ــگ ــ ــت ــ ــس ــ خ

شـــــــدیـــــــد، 

کــــــاهــــــش 

در  ــی  ــای ــوان ت

انجام  هنگام 

های  فعالیت 

ورزشــــــــــــی، 

سستی،  حالت 

همچنین  ــت،  اس میلی  بــی  و  حالی  بــی 

ناپذیر  پوست چروک می شود که جبران 

ــن ســـوال که  ای بــه  پــاســخ  اســـت. وی در 

استفاده از این روش ها چه مضراتی برای 

ممکن  افــراد  این  گوید:  می  دارد؟  بدن 

ــدان،  دن اخــتــالالت  خونی،  کم  است به 

نرمی  و  نــاخــن  شکنندگی  ــو،  م ریـــزش 

اظهارمی  وی  مبتال  شــونــد.  استخوان 

دریافتی  انــرژی  وزن  کاهش  زمان  کند: 

کاهش  بدن  ایمنی  قدرت  و  شود  می  کم 

انواع  از  میزبانی  برای  نتیجه  در  یابد  می 

عفونت ها آماده می شود.

 2 وزن  کاهش  که  ایــن  به  اشــاره  با  وی 

کیلوگرم در ماه مناسب است، می گوید: 

از  که  بود  خواهد  ماندگار  وزنــی  کاهش 

باشد  رژیم غذایی مناسبی استفاده شده 

در غیر این صورت اگر بدون برنامه اقدام 

مشکالتی  با  آینده  در  کنید،  کار  این  به 

روبه رو خواهید شد.

و  دارویــی  مــوادغــذایــی،  بر  نظارت  مدیر 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان 

کند:  می  بیان  بــاره  ایــن  در  هم  شمالی 

به  الغــری  داروهـــای  خودسرانه  مصرف 

اعضای بدن آسیب های غیرقابل جبرانی 

را وارد خواهد کرد.

دکتر »براتی زاده« ادامه می دهد: برخی 

و  کننده  اغــوا  تبلیغات  با  سودجو  ــراد  اف

جذب  در  سعی  ــری  الغ ــرای  ب مجاز  غیر 

مردم  باید  که  حالی  در  ــد،  دارن مشتری 

نیفتند  افراد  این  و در دام  باشند  هوشیار 

از  بانوان  استقبال  برخی  متاسفانه  اما 

گیاهان دارویی به منظور الغری بیشتر از 

گذشته شده است.

نگرانی ها از نسخه های مجازی الغری

مواد الزم

ضعف پای کودکان

دلیل  همین  به  و  هستند  پا  ضعف  دچار  کودکان  برخی  علوی- 

راه  که  این  از  والدین  باشد.  تاخیر  با  ها  آن  رفتن  راه  است  ممکن 

ابراز نگرانی می  با تاخیر انجام شود،  یا  رفتن فرزندشان به کندی 

برای  دهد:  می  توضیح  باره  این  در  سنتی  طب  پزشک  یک   کنند. 

کودکانی که دچار ضعف پا هستند و راه رفتن آن ها با تاخیر انجام 

می شود، بهتر است بادمجان را با کالهش در آفتاب خشک و آن را 

این  دهد:  می  ادامه  نثار«  جان  »سیمین  دکتر  کرد.  تبدیل  پودر  به 

ماده هر روز باید یک و نیم گرم به مدت 2 هفته به کودک داده شود. 

گردوی  با  و  بجوشانید  را  کلم  است  بهتر  همچنین  افزاید:  می  وی 

تا  بدهید  کودک  به  و  کنید  مخلوط  سیر  و  زیتون  روغن  شده،  پودر 

ضعف پاهایش از بین برود و بتواند به موقع راه برود.

4 الو پزشک 
اجتماعی

همکالم با سرپرست تیم نویسندگان سریال »بچه مهندس«

فرمول جذب مخاطب

 ورزش 

قهرمان کشور مطرح کرد:

مظلومیت کونگ فوی استان

بانوان در حاشیه جودو و کوراش

دوومیدانی کاران دوباره در خط تمرین

  گزارش خبری 

تیغ کرونا بدجور برخی مشاغل را نابود و آن ها را 
کامال قطع کرده است. 

اتاق  برنامه ریزی  و  اقتصادی  معاون  گفته  به  بنا 
شیوع  دلیل  به  کشور  در  اصناف  ایــران،  اصناف 
خسارت  تومان  میلیارد  هزار   ۲6 کرونا  ویــروس 
دیده اند که حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در 
بخش های غیرمشمول بوده اند و هنوز تسهیالت 

حمایتی برای آن ها در نظر گرفته نشده است. 
نــدارد و  ــود  ایــن خصوص وج آمــاری در  اگــر چه 
می  دوش  به  را  آمــار  نبود  درد  همچنان  استان 
جای  بگردید  شهر  های  خیابان  در  اگر  اما  کشد، 
از  قبل  که  بینید  می  را  اصنافی  و  ها  مغازه  خالی 
شیوع ویروس کج دار و مریز به فعالیت خود ادامه 
با آمدن  باقی مانده  نیمه جان  می دادند و همان 
همیشه  برای  تعطیلی  قفل  و  شد  گرفته  ویــروس 

روی در این مغازه ها و اصناف خورد. 
می  فکر  و  داشتند  امید  واحدها  ایــن  که  ایــن  با 
کردند دولت دست آن ها را می گیرد اما با اعالم 
نیز  امید  بارقه  همان  تسهیالت،  پرداخت  شرایط 
این  از  خبری  دیگر  شهر  در  امروز  و  شد  رنگ  کم 
شهروندان  را  ها  آن  خالی  جای  و  نیست  اصناف 
پــرداخــت  شــرایــط  اعـــالم  ــان  زمـ در  بینند.  مــی 
این  از  دیدگان  خسارت  به  کرونا  ویژه  تسهیالت 
از  یکی  زیرا  نشدند  آن  مشمول  بسیاری  ویروس، 
شرایط بیمه بودن کسانی بود که در این واحدها 
این شرایط  به  از مالکان  کار می کردند. بسیاری 
اعتراض دارند و نمی دانند برای گرفتن تسهیالت 

حمایتی به کجا مراجعه کنند.
کامال  که  شهر  هــای  پــارک  مینی  از  یکی  مالک 
تعطیل شده و مکان اجاره ای را تخلیه کرده است، 
می گوید: چند ماه قبل از شیوع ویروس، این کار 
را به راه انداختیم، تا شاید بتوانیم اوضاع زندگی 

مان را سرو سامان بدهیم.
تا  برداشتم  زیــادی  های  وام  که  این  بیان  با  وی 
اول  های  ماه  اجــاره  و  بخرم  بازی  وسایل  بتوانم 
مکان  اجاره  برای  باید  کند:  می  اضافه  بدهم،  را 
بانک  اقساط  زمان  هم  و  تومان  میلیون   ۳ ماهانه 
ها را پرداخت می کردم بنابراین توانایی استخدام 
مینی  همسرم  دلیل  همین  به  نداشتم  را  نیرو  
حقوقی  کار  این  بــرای  کــرد و  می  اداره  را  پــارک 

دریافت نمی کرد.
وی با بیان این که کم کم اوضاع بهتر می شد ولی 
ها  پــارک  مینی  کرونا،  ویــروس  شیوع  با  ناگهان 
تعطیل شدند، ادامه می دهد: در همان ماه های 
نخست تعطیلی، صاحب ملک مدام اجاره زودتر از 
تاریخ مقرر را طلب می کرد و بانک ها اقساط شان 
از  را می خواستند، در حالی که ما هیچ درآمدی 

این مکان نداشتیم.
تسهیالت  ــه  ب امــیــدمــان  کــنــد:  مــی  اعـــالم  وی 
حتی  و  نگرفت  تعلق  مــا  بــه  کــه  ــود  ب حمایتی 
خانه  گونه  این  و  نشد  استمهال  مان  تسهیالت 

خراب شدیم. االن مینی پارک کامال تعطیل شده 
است و تجهیزات بازی را در جایی امانت گذاشته 
ام و توان پرداخت معوقات بانک را ندارم و کسی 

به داد ما نمی رسد.
مالک یکی از گیم نت ها هم حرف های مشابهی 
شدت  به  تسهیالت  پرداخت  شیوه  از  و  زند  می 

گالیه می کند.
استمهال  و  تسهیالت  پرداخت  بــودن  مشروط   
از  بیش  شاید  که  است  حالی  در  بانکی  اقساط 
نیمی از اصناف، مالک واحد صنفی خود نیستند 
و حتی قبل از شیوع کرونا به سختی کرایه مغازه 
کارگر  و  کارفرما  خود  و  کردند  می  پرداخت  را 

بودند.
معیشت  نامناسب  وضعیت  با  شمالی  خراسان 
در  محروم  های  استان  از  کار  و  کسب  فضای  و 
کشور است که باید مورد حمایت و توجه بیشتری 
تسهیالت  این  پرداخت  درهنگام  اما  گیرد  قرار 
بلکه  گیرد  نمی  قرار  توجه  مورد  تنها  نه  حمایتی 
استان   اقتصاد  و  بازار  در  که  مشکالتی  دلیل  به 
وجود دارد، سهم کمتری از تسهیالت نصیب اش 

می شود.
شدن  بسته  شاهد  کافی  انـــدازه  به  گذشته  در 
استان  شهرهای  و  استان  در  صنفی  واحدهای 
بازار  به  خسارت  میزان  این  اکنون  اما  ایم  بــوده 
کمای  معنای  به  اســت  شهری  اقتصاد  قلب  که 

اقتصادی در این بخش است.
اصناف به ویژه مشاغل آسیب دیده به شدت گالیه 
در  نیست،  ها  آن  روی  پیش  راهی  و  هستند  مند 
از  بسیاری  اقتصادی  نامناسب  وضعیت  خصوص 
و  حمل  راننده  یک  های  صحبت  به  باید  مشاغل 

نقل درون شهری توجه کرد.
این  در  خــود  نــام  ذکــر  به  تمایلی  که  راننده  ایــن   
ــزارش نـــدارد، مــی گــویــد: بــه محض شــیــوع و  گـ
بیماری  که  این  دلیل  به  کرونا  ویروس  فراگیری 
زمینه ای داشتم، کار کردن را متوقف کردم و خانه 
به  اکنون  اما  ماندم  خانه  در  ماه   ۳ شدم،  نشین 
دلیل این که نمی توانم اجاره خانه ام را پرداخت 

کنم دوباره به کار بازگشته ام.
وی اضافه می کند: با این که در هفته های گذشته 
خسارت  رانندگان  که  شد  ارســال  برایم  پیامکی 
نام  ثبت  تسهیالت  دریافت  برای  ویروس  از  دیده 
این تسهیالت و مشخص  از  اما هنوز خبری  کنند 
پاسخ  کسی  نه؟  یا  شود  می  پرداخت  آیا  نیست 

گوی سوال های ما نیست.
از گالیه ها و دردهای مطرح  این سخنان بخشی 
بحران  هاست،  استانی  هم  و  شهروندان  شــده 
اقتصادی دامن بسیاری از مشاغل را گرفته است 
شود  می  چه  ها  آن  سرنوشت  نیست،  مشخص  و 
زمان  و  اســت  مشروط  دولــت  هــای  حمایت  زیــرا 
و  اصناف  امــروز  نیست،  مشخص  ها  آن  پرداخت 

مشاغل استان نیازمند نوش دارو هستند.

مشاغل زیان دیده در انتظار نوش دارو
دستگیری 4 شکارچی متخلف

به  ــدام  اق از  قبل  متخلف  شکارچی   4 صدیقی- 
اداره  رئیس  گفته  به  افتادند.  قانون  تور  در  شکار 
حفاظت محیط زیست فاروج 4 شکارچی غیرمجاز 
که قصد شکار قوچ و میش را در ارتفاعات روستای 
به  ــدام  اق از  قبل  داشتند  آقاجی  ــود  آرم و  گل  قره 
حفاظت  یگان  ســوی  از  گریز  و  تعقیب  شکار طی 
شدند.  دستگیر  شهرستان  ــن  ای زیــســت  محیط 
»زحمتی« با بیان این که متخلفان برای سیر مراحل 
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند، افزود: 
از شکارچیان متخلف یک قبضه اسلحه گلوله زنی 
مجاز،  زنی  ساچمه  اسلحه  قبضه  یک  مجاز،  برنوی 
۳ دستگاه دوربین چشمی، ۲4 فشنگ گلوله زنی 
و ساچمه ای و دیگر ادوات شکار کشف و ضبط شد.
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IIپشتیIالکIنت
به  خانگی  اینترنت  سرعت  گذشته  روز  چند  در 
شدت کاهش پیدا کرده و الک پشتی شده است، 
افزایش  برای  کسی  چرا  چیست؟  اتفاق  این  علت 
خدمات  هــای  شرکت  کند؟  نمی  ــاری  ک سرعت 

اینترنتی هم پاسخ گو نیستند.

IIرانندگیIفرهنگ
و  راهنمایی  چــراغ  کتاب  چــهــارراه  در  که  ایــن  با 
رانندگی نصب شده است، اما بسیاری از رانندگان 
که قوانین برای آن ها معنایی ندارد، از چراغ قرمز 
گذشته  روزهـــای  در  اتفاق  ایــن  کنند،  می  عبور 
است.  شــده  تکرار  رانندگان  توسط  بــار  چندین 

برخی افراد فرهنگ رانندگی ندارند.

IIفرسودهIبافت
باشند.  فرسوده  بافت  متقاضیان  فکر  به  مسئوالن 
با این وام های سنگین و بهره های زیاد هر جا می 
توانیم  نمی  ما  نیست،  جوابگو  فــردی  هیچ  رویــم 

برای ساخت اقدام کنیم.

IIروستاییIراه
راه  در  شمالی  خراسان  که  گویند  می  مسئوالن 
دانند،  می  همه  که  را  این  دارد.  کمبود  روستایی 

بگویند برای برطرف کردن آن چه باید کرد؟
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 در سالروز رحلت جانگداز معمار کبیر انقالب حضرت 
امام خمینی)ره(، مردم استان  با حضور در مصلی ها 
و مساجد در سوگ امام عارفان نشستند و در ماتم آن 

عزیز سفرکرده به عزاداری و مرثیه سرایی پرداختند.
دلدادگان و عاشقان امام خمینی)ره( در مرکز استان  
همپای امت سوگوار اسالمی با حضور در مصالی این 

کبیر  بنیان گذار  شامخ  مقام  پاسداشت  ضمن  شهر 
امر  ولی  گهربار  سخنان  استماع  به  اسالمی  انقالب 
های  شبکه  از  مستقیم  صورت  به  که  جهان  مسلمین 

ملی پخش شد،  نشستند.
شمالی،  خراسان  استان  والیتمدار  و  مومن  مــردم 
ویروس  شیوع  واسطه  به  را  متفاوتی  مراسم  امسال 

گرامی  مراسم  ــد. در  زدن رقم  و  کردند  تجربه  کرونا 
داشت ارتحال معمار کبیر انقالب در  مرکز استان  که 
با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده معظم شهدا، 
جانبازان و ایثارگران در مصالی بجنورد برگزار شد، 
های  العمل  دستور  حفظ  با  دلــدادگــان  و  عاشقان  
وزارت بهداشت بار دیگر با آرمان های معنوی آن یار 

خبرنگار  گــزارش  کردند. به  عهد  تجدید  سفرکرده 
و  مجید  ا...  کالم  تــالوت  از  پس  مراسم  این  در  ما، 
ارزشمند  بیانات  نوجوانان  توسط  سرود  گروه  اجرای 
و راهبردی رهبر معظم انقالب به طور مستقیم پخش 
امام  فرامین  استماع  پــای  کنندگان  شرکت  و  شد 

خامنه ای نشستند.

احتمال سیالبی شدن مسیل ها تجدید عهد با معمار کبیر انقالب 

دما 14 درجه کاهش 
می یابد 

شمالی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  صدیقی- 
 14 محسوس  کاهش  و  باران  بارش  بینی  پیش  با 
بارش  بــودن  رگباری  به  توجه  وبــا  دمــا  ای  درجــه 
احتمال  و  ــاب  روان وقــوع  احتمال  خصوص  در  ها 
سیالبی شدن مسیل ها در منطقه هشدار داد. به 
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس  گفته 
استان با ورود سامانه بارشی جدید از شنبه )امروز( 
مستعد  نقاط  ودر  وبــرق  رعــد  و  رگبار  دوشنبه  تا 
باد  وزش  بعدازظهر  ساعات  ودر  تگرگ  احتمال 

شدید و احتمال غبار محلی پیش بینی می شود. 
سامانه  فعالیت  شدت  کــرد:  اعــالم  زاده«  »هــادی 
بارشی از بعدازظهر شنبه )امروز( تا یک شنبه شب 
خواهد  استان  شرقی  و  شمالی  نواحی  در  )فــردا( 
احتمال  ها  بارش  بودن  رگباری  به  توجه  وبا  بود 
این  در  ها  مسیل  شــدن  سیالبی  و  روانــاب  وقــوع 

مناطق دور از انتظار نیست. 
به فعالیت سامانه  با توجه  این کارشناس،  به گفته 
می  کاهش  درجه  استان  14  هوای  دمای  بارشی 

یابد.

شناسایی 1۵ مبتالی دیگر 
به کرونا

ساعت   ۲4 هــای  آزمــایــش  قطعی  نتایج  اعــالم  با 
 1۵ آزمایش  نتایج  گذشته،  روز  ظهر  به  منتهی 
بیمار مشکوک به کرونا مثبت اعالم شد و متاسفانه 

۲ نفربر اثر ابتال به این بیماری فوت کردند.
 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
با اعالم این خبر افزود: تا ظهر 1۶ خرداد، ۲ هزار 
و 30۹ نفر در خراسان شمالی به کووید 1۹ مبتال 
نفر   13۶3 و  بستری  نفر   ۹4۶ شامل  که  شدند 
افزایش  نفر  به 13۷  آمار فوتی ها  و  سرپایی است 

یافت.
دکتر سید احمد هاشمی ادامه داد: در شهرستان 
نفر،   ۲۶0 شــیــروان  نفر،   1۲3۸ بجنورد  هــای 
فاروج 141 نفر، مانه و سملقان ۲۲4 نفر، جاجرم 
نفر و  ۶۸ نفر، گرمه 4۸ نفر، راز و جرگالن 14۸ 
اسفراین 1۸۲ نفر به طور قطعی به بیماری کووید 

1۹ دچار شده اند.
شست  و  بهداشتی  مسائل  رعایت  کرد:  تاکید  وی 
های  ــردد  تـ از  پرهیز  هــا،  دســت  مــکــرر  شــوی  و 
اجتماعی،  گــذاری  فاصله  رعایت  غــیــرضــروری، 
تماس نداشتن با بیماران و پرهیز از دست زدن به 
سر و صورت ضروری است. وی یادآور شد: تاکنون 
۷۹۶ بیمار بهبود یافته اند، آزمایش 3۵۸1 نفر از 
موارد مشکوک منفی شد و هم اکنون 11۸ بیمار 

مشکوک به کرونا بستری هستند.
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           در روزنامه

رقابت ورزشکاران بجنورد و 
شیروان در قوچان

 ۲۵ که   ۸۲۹۸ شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی  در  در  رسید،  چــاپ  به   13۵۶ دی 
ســتــون »گــزارشــهــائــی از خــبــرنــگــاران مــا در 
شهرستانها« از ۲ رقابت ورزشی بجنوردی ها 
در  است.  داده  خبر  قوچان  در  ها  شیروانی  و 
این مطلب می خوانیم: »بدعوت اداره تربیت 
بجنورد  شهرستان  تنیس  تیم  قوچان  بدنی 
شیروان  شهرستان  تنیس  و  فوتبال  تیم  دو  و 
زیر  بشرح  مسابقاتی  و  شدند  وارد  بقوچان 
در  میز  روی  تنیس  رشته  در  شــد.1-  انجام 
قسمت انفرادی اکبریان از بجنورد اول، فانی 
از شیروان دوم ]شد[ و خوش بین از بجنورد 
مقام سوم را کسب نمود. در رشته فوتبال تیم 
شیروان با تیم برق قوچان مسابقه داد که تیم 
داوری  شد.  برنده  صفر  بر  چهار  قوچان  برق 
زاده،  حسین  محمد  آقایان  بعهده  مسابقات 

رضا خوش باطن و رجب دالل مقدم بود.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

خطبه  در  استان  در  فقیه  ولی  نماینده   مرتضوی- 
های مجازی در ادامه سلسله مباحث خود درخصوص 
و  پذیری  اســوه  شناسی،  اســوه  به  دینی  هــای  اســوه 
نگاه  از  راحــل  امــام  هــای  ویژگی  و  شخصیت  تبیین 
رهبری  و  ــام)ره(  امـ و  پرداخت  رهبری  معظم  مقام 
آیت  برشمرد.  آفرین  تمدن  و  آفرین  تحول  را  دینی 
گیری  بهره  را  تربیت  های  راه  از  »یعقوبی« یکی  ا... 
از الگوهای مورد تایید خداوند متعال و سرمشق قرار 
باید  بیان و تصریح کرد:  دادن آن ها در زندگی خود 
از این الگوها تبعیت کنیم و در این مسیر نه تقدم و نه 

تاخر داشته باشیم. وی به جلوه های تبعیتی که قرآن 
مشخص کرده است، پرداخت و پایمردی نسبت به آن 
میدان  از  یکی  کردند،  نهی  و  امر  بدان  پیامبران  چه 
هایی دانست که قرآن برای هدایت انسان ها و جامعه 
انسانی مطرح و تاکید کرده است. وی امر به معروف و 
نهی از منکر را همان بایدها و نبایدها برای حرکت در 
فریضه  فردی  اگر  کرد:  تصریح  و  برشمرد  رشد  مسیر 
بسیاری  کند  رعایت  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
تجلی  جامعه  و  خود  در  را  الگوپذیری  های  نشانه  از 
بخشیده است. امام جمعه بجنورد یکی از معروف ها 

مان  سخنان  باید  افزود:  و  دانست  قولی  و  گفتاری  را 
را مدیریت کنیم و حساب شده حرف بزنیم، در واقع 
زبان ما باید چشمه جوشان معروف ها باشد زیرا منکر 
بر  کند.وی  می  مسموم  را  جامعه  و  آلــوده  را  ما  زبان 
معروف شناسی و معروف گستری تاکید کرد. وی به 
خرداد   1۵ قیام  و  امام  رحلت  داشت  گرامی  سالروز 
به همین  به سخنان مقام معظم رهبری  و  اشاره کرد 
ایشان  منظر  از  )ره(  خمینی  امام  معرفی  و  مناسب 
ایشان  نگاه  از  کــرد:  تصریح  و  پرداخت  روز  ایــن  در 
جامعه  و  ایجاد  جامعه  در  را  تحولی  خمینی)ره(  امام 
دینی را متحول کرد. رئیس شورای فرهنگ عمومی 
گام  در  راحل  امام  که  این  بیان  با  شمالی   خراسان 
نخست خود را متحول و به نوعی خودسازی و در گام 
دوم  مردم را متحول کرد، افزود: بنیان گذار انقالب 

سیاسی  و  اجتماعی  نظام  که  آن  از  پیش  اسالمی  
متحول  را  مردم  روحی  و  فکری  نظام  شود،  دگرگون 
امام  دوم  قدم  در  داد:  ادامه  »یعقوبی«   ا...  آیت  کرد. 
را  مردم  ذهن  خود  نصایح  و  سخنان  با  خمینی)ره(  
پندارهای   به  باطل  و  تاریک  پندارهای  از  و  دگرگون 
نورانی تبدیل و رژیم شاه را به مردم معرفی و جنایت 
توانمند  جامعه  اداره  برای  را  اسالم  و  بیان   را  هایش 

مطرح کرد.
بخش  در  اســتــان  عمومی  فرهنگ  شـــورای  رئیس 
خمینی)ره(  امام  که  این  از سخنانش درباره  دیگری 
دینی   جامعه  ساختار  در  بعد  و  بیدار  را  جامعه  جان 
تحول ایجاد کرد، سخن گفت و ادامه داد: بنیان گذار 
به  آفرین  ظلمت  رژیمی  از  را   جامعه  واقع  در  انقالب  

رژیمی قدرت آفرین و عزت آفرین رساند.

نماینده ولی فقیه در استان:

معروف شناسی و معروف گستری کنیم

شیروان  پسران  فنی  آموزشکده  رئیس  محمدی- 
رشته  در  پذیرش  مجوز  اخذ  از  حسابی(  )پروفسور 

تربیت بدنی در مقطع کاردانی برای اولین بار در 
پسران  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزشکده  بین 
»علیرضا  مهندس  گفته  ــه  داد.ب خبر  استان 
کاردانی  مقطع  در  نام  ثبت  خورشید«،  دامن 
از 11 خرداد ماه  و شبانه  نوبت روزانه  در دو 
ادامه  نیز  ماه  خرداد   1۸ تا  و  است  شده  آغاز 

برای  توانند  می  مندان  عالقه  و  دارد 
سایت  بــه  بیشتر  اطــالعــات  کسب 

Www. سازمان سنجش به آدرس
sanjesh.org مراجعه کنند. وی 

تصریح کرد: در هر یک از رشته 

الکترونیک،  خودرو،  مکانیک  الکتروتکنیک،  های 
کاردانی  مقطع  در  حسابداری  کامپیوتر،  افزار  نرم 
برای  و  متقاضی   ۷0 پذیرش  ظرفیت 
در  بدنی  تربیت  کــاردانــی  رشته 
 100 پــذیــرش  ظرفیت  مجموع 
متقاضی برای مهر ماه و بهمن ماه 
است. شده  ریزی  برنامه  امسال 
رشته   3 در  پــذیــرش  ــان  زمـ وی 
مــقــطــع کــارشــنــاســی 
نــاپــیــوســتــه ایـــن 
را  ــده  ــ ــک ــ ــوزش ــ آم
تا   ۲۵ از  ــز  ــی ن
خـــــرداد   31

پسران  ای  حرفه  و  فنی  آموزشکده  کرد.  اعالم  ماه 
به  اقدام   ۸1 سال  از  حسابی(  )پروفسور  شیروان 
پذیرش متقاضی کرده است و در حال حاضر ۲1۶ 

کاردانی  رشته   ۶ در  آموزشکده  ایــن  دانشجوی 
شامل الکتروتکنیک، مکانیک خودرو، الکترونیک، 
دانشجو   1۸۵ و  حسابداری  کامپیوتر،  افــزار  نرم 
در 3 رشته کارشناسی شامل مهندسی تکنولوژی 
خودرو  مکانیک  تکنولوژی  مهندسی  قدرت،  برق 
مشغول  حسابداری  کاربردی  علمی  کارشناسی  و 
ظرفیت  با  دانشجویی  خوابگاه  هستند.  تحصیل 
متر   1100 مساحت  به  ورزشی  سالن  نفر،   1۸0
جمله  از  کتاب  عنوان   ۷00 با  کتابخانه  مربع، 

پتانسیل های و ظرفیت های این آموزشگاه است. 

رئیس آموزشکده فنی پسران شیروان خبر داد:

پذیرش متقاضی در رشته کاردانی تربیت بدنی برای اولین 
بار بین آموزشکده های فنی و حرفه ای استان  

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

0۵۸3۲۲3۸۶0۲-3

3۲۲۹۶۷۹۵

3۲۲۹۷1۶۵

3۲۲۹۶۷۷4

  0۵۸3۲۲۷۶۸00

 0۵۸3۲۲۷۵4۷0

0۵۸3۲۲۷۶100

0۵۸3۲۹۲143۷

0۵۸3۲۹۲14۸0

0۹1۵۵۸۵۵۸۸0

0۹1۵۵۸۵1۲۹1

0۵۸3۶۲۲0۹4۹

0۵۸3۶۲34101

0۵۸3۶۲۲1۲۵0

0۵۸3۶۲34441

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

میز  روی  قاچاق  گــازی  کولرهای  پرونده   - صدیقی 
تعزیرات قرار گرفت. به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراسان شمالی شخصی که قصد جابه جایی 3 دستگاه 

بجنورد  در  باربری  یک  طریق  از  را  قاچاق  کولرگازی 
شد.  شناسایی  استان  آگاهی  پلیس  توسط  ــت،  داش
مکشوفه  کاالی  ارزش  که  این  بیان  با   » »سیدالموسوی 

بیش از 300 میلیون ریال است، افزود: پرونده متخلف 
حال  در  رأی  صــدور  منظور  به  تعزیرات  ویــژه  شعب  در 

انجام تحقیقات و رسیدگی است.

پرونده کولرهای قاچاق 
روی میز تعزیرات 
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سوداگری ها در بازار مسکن

افزایش اجاره 
بها در حواشی 

شهر فشار 
بسیار زیادی 

را به مردم 
وارد کرده 
است چون 

قدرت خرید 
آن ها کاهش 

یافته و انتظار 
دارند بتوانند 

در حواشی 
با قیمت های 
کمتر مسکن 

تهیه کنند که 
متأسفانه در 

شرایط کنونی 
قیمت ها در 

حواشی نسبت 
به مرکز شهر 

زیادتر هم 
شده است

شیری
مسکن  افسارگسیخته  و  سامان  و  سر  بی  قیمت 
ادامه  آغاز شده بود همچنان  از سال ها قبل  که 
»تمدید  تصویب  و  کرونا  ویروس  شیوع  با  و  دارد 
2 ماهه قراردادهای اجاره نشینی بدون افزایش 
اجاره«، مدتی بازار مسکن در رکود به سر برد، اما 
برخی  قراردادهای  مهلت  پایان  بر  عالوه  اکنون 
مستأجران، مهلت 2 ماهه این مصوبه نیز در حال 
پایان و این موضوع این روزها بازار مسکن و اجاره 
را داغ تر و اجاره نشین ها را نگران تر کرده است.

هر چند با شیوع ویروس کرونا و کاهش معامالت 
اما  شود،  نزولی  مسکن  قیمت  رفت  می  انتظار 
جا  آستانه  در  مستأجران  برخی  که  شرایطی  در 
قیمت  افزایش  هستند،  انتقال  و  نقل  و  جایی  به 
بیشتری  نمود  مسکن  ــازار  ب در  بها  ــاره  اج و  ها 
مستأجران  از  یکی  »رحیمی«  که  طوری  به  دارد 
که  را  مسکنی  گوید:  می  باره  این  در  بجنوردی 
سال گذشته با 25 میلیون تومان رهن و پرداخت 
ماهانه 400 هزار تومان اجاره کرده بودم امسال 
باره و بدون هیچ امکانات جدیدی مالک  به یک 
رهن و اجاره را 2 برابر کرده و بهانه اش هم تورم 
و گرانی است.وی می افزاید: این در حالی است 
اقدام  جایی  به  جا  برای  مقرر  موعد  از  زودتر  که 
کردم تا با میزان باالی جا به جایی ها و افزایش 
با  افزاید:  می  نشوم.وی  مواجه  ها  قیمت  بیشتر 
این شرایط می خواستم مسکن دیگری با قیمت 
ها  قیمت  متأسفانه  امــا  کنم  ــاره  اج تر  مناسب 
قیمت  با  هستم  مجبور  و  است  شده  آور  سرسام 
دیگر  سال  یک  را  ــراردادم  ق مالک،  پیشنهادی 

تمدید کنم.
سعی  انــداز  پس  اندکی  با  کند:  می  اظهار  وی 
های  قیمت  متأسفانه  اما  داشتم  خانه  خرید  در 
رهن و اجاره مسکن، آب، برق، گاز و حتی تلفن 
با  که  طــوری  به  است  افزایش  حال  در  همواره 
همین میزان پس انداز حتی توان پرداخت رهن 
و اجاره های نجومی را هم که هر سال بیشتر می 
شود ندارم چه برسد به این که بتوانم خانه بخرم.

وی با بیان این که خانه خریدن برای مستأجران 
به رویا تبدیل شده است، می افزاید: در شرایطی 
استان  اقتصاد  کرونا  ویروس  شیوع  و  تحریم  که 
را تحت تأثیر قرار داده است، امیدواریم با همت 
قیمت  نجومی  افزایش  روند  مسئوالن،  و  مردم 
متوسط  و  ضعیف  قشرهای  تا  شــود  کنترل  ها 
که  شهروندان  از  دیگر  ببینند.یکی  آسیب  کمتر 
مسکن  بهای  اجاره  آور  سرسام  افزایش  از  نیز  او 
ریزی  برنامه  متأسفانه  گوید:  می  دارد،  گالیه 
نــدارد و طی  بــرای اجــاره مسکن وجــود  خاصی 

چندین سالی که مستأجر هستم حتی یک سال 
مالکان  و  است  نداشته  ثبات  مسکن  اجــاره  هم 
براساس تمایل خود قیمتی را برای اجاره تعیین 
داشتن  انگار  روزها  این  که  طوری  به  کنند  می 
صاحب  برای  بزرگ  سرمایه  نوعی  خالی  مسکن 

آن محسوب می شود.

IIمسکنIقیمتIدرIهاIچشمیIهمIوIچشم
وی چشم و هم چشمی ها در تعیین قیمت اجاره 
داند  می  مسکن  بخش  در  بزرگی  معضل  را  بها 
مالکان  برخی  گاهی  کند:  می  خاطرنشان  و 
قیمت  تعیین  را  بها  ــاره  اج ــردن  ک ــران  گ دلیل 
باالتر توسط دیگر مالکان در مناطق و محله های 
هیچ  که  حالی  در  کنند،  می  ذکر  شهر  مختلف 

گونه توجهی به امکانات ندارند.
وی اظهار می کند: 2 سال پیش با اندک سرمایه 
اما  داشتم  را  آپارتمان  واحد  یک  خرید  قصد  ای 
را  ام  بانکی  وام  توانستم  تأخیر  ماه  چند  با  چون 
از  و  برابر شد  دریافت کنم قیمت همان واحد 2 

آن پس موفق به خرید هیچ واحدی نشده ام.
ام  سرمایه  تمام  اکنون  هم  که  این  بیان  با  وی 
است،  شــده  هزینه  مسکن  ــاره  اج و  رهــن  بــرای 
بازار  بر  نظارتی  گونه  هیچ  متأسفانه  افزاید:  می 
مسکن وجود ندارد و قیمت ها هر سال در حال 

افزایش است.

IIمسکنIقیمتIافزایشIعوامل
در این میان یکی از مالکان نظری متفاوت دارد؛ 
او می گوید: دلیل افزایش قیمت مسکن و اجاره 
از  ساختمانی  مصالح  همچون  عواملی  به  بها 
و  شــن  و  آالت  آهــن  سرامیک،  سیمان،  جمله 
خواهد  می  که  مالکی  چون  دارد  بستگی  ماسه 
دلیل  به  کند  گــذاری  سرمایه  مسکن  بخش  در 
زیاد هزینه ها مواجه  افزایش  با  نوسان نرخ دالر 
و ناگزیر به استفاده از تسهیالت بانکی و تا سال 
عمدتًا  که  شود  می  بانک  بدهکار  زیــادی  های 

را  اش  بانکی  اقساط  تواند  می  مسکن  اجاره  با 
پرداخت کند.

مسکن  بخش  در  نظارت  نبود  به  همچنین  او 
سال   4 که  این  با  افزاید:  می  و  کند  می  اشــاره 
قبل تمام سرمایه ام را برای ساخت مسکن هزینه 
تنها  و  هستم  بانک  بدهکار  همچنان  اما  کردم 
منبع درآمدم اجاره بهایی است که از مستأجران 

دریافت می کنم.

IIکنترلIبیIبازار
یکی از مشاوران امالک نیز می گوید: با این که 
دولت تمام اهرم های الزم را در زمینه مسکن در 
دست دارد اما باز هم به درستی از آن ها استفاده 
سال  به  نسبت  ساخت  پروانه  قیمت  و  کند  نمی 

گذشته چند برابر افزایش یافته است.
وی با بیان این که بازار مسکن کنترل نمی شود، 
می افزاید: وقتی میزان مالیات افزایش می یابد 
مطمئنًا روی قیمت مسکن هم تأثیر می گذارد و 
صاحب ملک قیمت های باالیی را برای اجاره یا 
رهن تعیین می کند و مشاوران امالک هم هیچ 

کاری نمی توانند انجام دهند.
به  ــوط  ــرب م را  مسکن  ــی  ــران گ از  بخشی  وی 
شهرداری ها می داند و اضافه می کند: افزایش 
طور  بــه  ــه  پــروان صـــدور  و   100 مـــاده  مــالــیــات، 
مستقیم در قیمت مسکن تأثیر دارد بنابراین باید 
های  قیمت  بهتر،  و  بیشتر  های  نظارت  با  دولت 

سرسام آور مرتبط با شهرداری را کاهش دهد.

IIهاIجاییIبهIجاIکاهش
امالک  مــشــاوران  اتحادیه  رئیس  میان  ایــن  در 
و  کرونا  ستاد  مصوبه  به  اشــاره  با  نیز  بجنورد 
های  ماه  طی  مستأجران  جایی  به  جا  ممنوعیت 
نیمه  از  عمدتًا  گوید:  می  خــرداد  و  اردیبهشت 
به  ها  جایی  به  جا  فروردین،  پایان  تا  اسفند  دوم 
حداقل ممکن کاهش می یابد که امسال با توجه 
به شیوع کرونا تقریبًا جا به جایی ها در این مدت 

می  محمدزاده«  یافت.»جلیل  کاهش  شدت  به 
در  باید  که  ها  جایی  به  جا  از  میزان  این  افزاید: 
است  ممکن  شد  می  انجام  خرداد  و  اردیبهشت 
در تیر و مرداد که میزان دیگری از جا به جایی ها 

را به همراه دارد، مسئله ساز شود.
افزایش  ــد  رون تأثیر  به  اشــاره  با  همچنین  وی 
کند:  می  خاطرنشان  مسکن،  قیمت  در  ارز  نرخ 
افزایش قیمت مسکن باعث ایجاد تورم در حوزه 

مسکن اجاره ای و تجاری خواهد شد.
نیاز  استیجاری  ــالک  ام ــد:  ده مــی  ادامـــه  وی 
ضروری خانواده ها و الزم است متولیان مسکن 
ممنوعیت  مصوبه  ــون  چ بیندیشند  تــدابــیــری 
افزایش اجاره بها و جا به جایی ها، مسّکنی بود 
جا  شــروع  با  اما  شد  ها  قیمت  افزایش  مانع  که 
با افزایش قیمت های زیادی مواجه  به جایی ها 

خواهیم شد.
شهر  حواشی  در  بها  اجاره  افزایش  وی،  گفته  به 
نیز فشار بسیار زیادی را به مردم وارد کرده است 
انتظار  و  یافته  کاهش  ها  آن  خرید  قدرت  چون 
کمتر  های  قیمت  با  حواشی  در  بتوانند  دارنــد 
مسکن تهیه کنند که متأسفانه در شرایط کنونی 
قیمت ها در حواشی نسبت به مرکز شهر زیادتر 
هم شده است. وی دلیل بروز این گونه مشکالت 
فروش  و  خرید  و  بها  ــاره  اج بر  نظارت  نبود  را 
مسکن ذکر و تصریح می کند: اگر نظارت نباشد 
خواهیم  را  امــالک  کــاذب  قیمت  افزایش  رونــد 
این  به  توجه  با  افزاید:  می  »محمدزاده«  داشت. 
که مشاوران امالک اجازه ارزیابی و کارشناسی 
قیمت را ندارند، نمی توانند در افزایش قیمت ها 
با  شهرها  در  سوداگرانی  اما  باشند  داشته  نقش 
توجه به قدرت مانوری که دارند تأثیر مستقیمی 
باید  بنابراین  دارنــد  مسکن  قیمت  افزایش  در 
نظارت  بخش  ــن  ای بــر  مسکن  بخش  متولیان 

داشته باشند.

بازار 

گفت و گو 

زنگ گرانی در بازار گوشی تلفن همراه 

هشدار به کشاورزان درباره استخرهای کشاورزی

ارز  نرخ  نوسان  با  که  بازارهایی  از  یکی  شیری- 
دستخوش تغییر و افزایش قیمت می شود، گوشی 
 50 افزایش  با  پیش  چندی  که  است  همراه  تلفن 
که  این  با  و  شد  مواجه  ها  قیمت  درصــدی   70 تا 
اعالم شده بود روند قیمت ها کاهشی خواهد بود 
صورت  بخش  این  در  قیمتی  کاهش  تاکنون  اما 

نگرفته است.
تلفن  هــای  گوشی  و  الکتریکی  اتحادیه  رئیس 
قیمت  گفت:  ما  خبرنگار  به  بــاره  ایــن  در  همراه 
همراه  تلفن  گوشی  ویــژه  به  دیجیتال  کاالهای 
وابسته به نرخ ارز است و با هر نوسانی در بازار ارز، 

قیمت گوشی تلفن همراه نیز تغییر می کند.
تلفن  گوشی  قیمت  که  این  با  افــزود:  زاده«  »فتح 

همراه در یک مقطع افزایش چشمگیری داشت و 
به نظر می رسید قیمت ها دوباره کاهش می یابد 

اما همین نرخ ها تثبیت شده است.
مرحله  یک  در  که  ایــن  با  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
تومان  هــزار   200 و  میلیون  یک  گوشی  قیمت 
افزایش داشت اما تاکنون فقط 50 تا 100 هزار 

تومان کاهش یافته است.
وی اظهارکرد: اکنون حدود 500 هزار گوشی در 
مرز موجود است که اگر وارد بازار شود به طور حتم 

در کاهش قیمت آن مؤثر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این روزها بازار خرید و فروش 
که  افرادی  فقط  و  است  راکد  همراه  تلفن  گوشی 

نیاز ضروری دارند، خرید می کنند.

را  کار  بهداشت  حفاظت  که  کشاورزانی  شیری- 
نکرده  رعایت  کشاورزی  استخرهای  اطــراف  در 

باشند ملزم به پرداخت دیه هستند.
رفــاه  و  ــار  ک تــعــاون،  کــل  اداره  ــار  ک روابـــط  مدیر 
حوادث  در  دادگستری  کارشناس  که  اجتماعی 
 2 شــدن  غــرق  حادثه  پی  در  اســت  کــار  از  ناشی 
نوجوان در استخر کشاورزی به خبرنگار ما گفت: 
حفاظت  نامه  آیین   54 قانونی  ــاده  م بــراســاس 
ــار، تــمــام کـــشـــاورزان بــایــد اطــراف  بــهــداشــت کـ
با  را  آن  یا  بکشند  فنس  را  کشاورزی  استخرهای 
بپوشانند  کافی  روشنایی  و  حفاظتی  های  نرده 
ای  حادثه  گونه  هر  ــروز  ب با  ــورت  ص ایــن  غیر  در 
ملزم  جریمه،  پرداخت  بر  عالوه  و  شناخته  مقصر 

به پرداخت دیه قربانیان در استخر نیز می شوند.
سازی  ایمن  دلیل  به  ساالنه  افـــزود:  »نباتیان« 
این  از  کشاورزی،  آب  استخرهای  اطراف  نشدن 
قبیل حوادث زیاد داریم و برای جلوگیری از وقوع 

این گونه حوادث الزم است اقدامات ایمن سازی 
انجام شود.

انجام  که  بازدیدهایی  طی  کرد:  خاطرنشان  وی 
سازی  ایمن  بــرای  اقداماتی  که  این  با  شود  می 
قفل  و  ناقص  ها  کشی  فنس  چون  اما  شده  انجام 
ها شکسته است، افرادی ناآگاهانه و به منظور شنا 

وارد این استخرها و دچار حادثه می شوند.
استخرهای  در  نانویی  مـــواد  کـــرد:  اظــهــار  وی 
کشاورزی بسیار لغزنده و فریبنده است به طوری 
زنده  توانند  نمی  هم  ای  حرفه  شناگران  حتی  که 

از آن خارج شوند.
وی اضافه کرد: هر سال با شروع فصل گرما، آمار 
و  یابد  می  افزایش  استان  در  ــوادث  ح گونه  این 
توصیه می شود مالکان استخرها برای جلوگیری 
های  ــان  زی و  ضــرر  و  حـــوادث  گونه  ایــن  ــوع  وق از 
شان  استخرهای  سازی  ایمن  منظور  به  احتمالی 

اقدام کنند.
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بادمجان ۴ عدد، تخم مرغ ۲ عدد، سیر چند حبه، قارچ، ماست، 
نمک، فلفل و ادویه به مقدار الزم.

کابوس های شبانه
رایج  مشکالت  از  خواب  در  گریه  و  شبانه  های  کابوس  دیدن  علوی- 
که  اســت  آمــده  پیش  والدین  از  بسیاری  اســت. بــرای  کودکان  میان 
گریه  بلند  صدای  با  و  خیزد  برمی  خواب  از  شب  های  نیمه  فرزندشان 
می کند. کابوس ها بیشتر در مرحله حرکت سریع چشم رخ می دهند 
معمول  طور  به  شوند.  می  کودکان  ترس  باعث  که  هستند  رویاهایی  و 
کابوسی  چه  که  ــد  دارن یــاد  به  خــواب  از  شــدن  بیدار  از  پس  کودکان 
اند و علت آن بیشتر استرس های طول روز مانند رفتار نادرست  دیده 
والدین، ترساندن کودکان، دعوا با همساالن و تماشای فیلم یا کارتون 
با  اطرافیان  رفتارهای  از  ناشی  ها  کابوس  بیشتر  است.  وحشتناک 
کودکان یا ترس های محیطی هستند که والدین با بررسی های بیشتر 
دعوای  بیابند.  ها  آن  رفع  برای  حلی  راه  توانند  می  مشاور  کمک  به 
کودکان با هم، ترساندن آن ها توسط کودکان بزرگ تر، دعوای والدین، 
ترین  مهم  از  دیگر  موارد  و  کودکان  دزدی  درباره  هایی  حرف  شنیدن 

کابوس های شبانه است.

کوکوی بادمجان مخصوص
طرز تهیه  بادمجان ها را بعد از ورقه ورقه یا حلقه ای خرد کردن، یک 
ربع  داخل یک ظرف ماست قرار می دهیم سپس تمیز و در روغن سرخ 
می کنیم، با این شیوه به روغن کمتری برای سرخ کردن نیاز خواهد بود.
سیر را داخل ظرفی کاماًل می کوبیم و بادمجان های سرخ شده را به آن 
می افزاییم و با هم می کوبیم. تخم مرغ ها را داخل ظرفی هم می زنیم و 
به بادمجان و سیر اضافه می کنیم. قارچ های ورقه شده را داخل ماهیتابه 
می چینیم سپس مواد کوکو را آرام روی آن ها می ریزیم و کاماًل صاف می 
کنیم، در ماهیتابه را می گذاریم تا سرخ شود سپس برمی گردانیم تا طرف 

دیگر آن هم سرخ شود.

خطرات بارداری در سن باال
گروه اجتماعی- با افزایش سن ازدواج بسیاری از خانم ها از بارداری 
و عواقب آن هراس دارند. در این باره یک کارشناس مامایی می گوید: 
مادرانی که در سن باال باردار می شوند بیشتر از بقیه به فشارخون باال 
ادامه  مقدم«  علوی  ــروزان  »ف شد.  خواهند  مبتال  ــارداری  ب دیابت  و 
بارداری در خانم های باالی 35 سال  می دهد: خطر بروز عوارض 
بیشتر است. وی افزایش خطر بروز ناهنجاری های کروموزومی را در 
مادران دارای سن باال بیشتر ذکر و بیان می کند: خانم هایی که بعد 
از 35 سالگی باردار می شوند الزم است برخی آزمایش های ژنتیکی 
مربوط به بررسی ناهنجاری های کروموزومی را انجام دهند. وی ادامه 
وجود  جنین  سقط  احتمال  بعد  به  سالگی   35 از  همچنین  دهد:  می 
دارد البته سقط جنین در هر سنی اتفاق می افتد، اما خطر بروز آن در 

بارداری های باالی 35 سال بیشتر است.

 آشپزی   7 سال اول 

 گفت و گو 

علوی

اگرچه  ماندن  خانه  در  و  قرنطینه   ــام  ای
مشاغل  برخی  تعطیلی  و  کسادی  باعث 
واگـــذاری   بــه  را  هــا  آن  صاحبان  و  شــد 
را  بسیاری  و  واداشت  خود  حرفه  صنف و 
اما برای عده ای فرصت  خانه نشین کرد 
ماهی  آلود  گل  آب  این  از  که  شد  خوبی 
گاهی  و  کذایی  نشان  و  نام  با  و  بگیرند 
بزنند.  جیب  به  زیــادی  پول  مــردم  فریب 
چنان که برخی مشاغل مانند آن هایی که 
ادعا می کردند با انواع دمنوش ها و شیوه 
های خود الغری را به افراد چاق هدیه می 
دهند یا با چاقی موضعی می توانند افراد 
الغر را زیبا کنند، کم نبودند و نیستند. تا 
تلگرام خود را باز می کنیم می بینیم این 
های  گروه  در  یا  شخصی  صفحه  در  افراد 
کرده  مبادرت  گسترده  تبلیغات  به  خود 
افراد  این  از  یکی  صحبت  پای  وقتی  اند. 
کــرده  تحصیل  و  متخصص  را  ــود  خ کــه 
و  گفت  با  و  نشینم  می  کند،  می  معرفی 
شیوه  و  چگونگی  از  تلگرام  فضای  در  گو 
دانش  کند:  می  ابــراز  پرسم،  می  کارش 
ادعایی  طبق  است.  پوست  رشته  آموخته 
که دارد، می افزاید: اگرچه اکنون مراجعه 
کننده حضوری ندارد اما هر فرد متقاضی 
می تواند فرم پر کند و به سواالت وی در 
خصوص وزن، قد و بیماری هایی که به آن 
مبتالست، پاسخ دهد و در پایان با ارسال 
توضیحاتش  تکمیل  به  خــود  از  عکسی 
رژیم  ترین  دقیق  بتواند  وی  تا  کند  کمک 

غذایی و برنامه ماساژ درمانی را بدهد.
چند روز می گذرد و وقتی خانم متخصص 
و  دفتر  کند  می  ادعــا  که  ماساژدرمانی 
بیند  می  است،  پایتخت  در  وی  کلینیک 
خودش  نشد،  ارسال  من  سوی  از  پیامی 
خبر می گیرد و می گوید که کارش را به 
اثبات  و  شروع  برای  حتی  و  انجام  خوبی 
حسن نیت خود پیشنهاد انجام یک دوره 
برنامه ماساژ درمانی رایگان را می دهد. 

کار  ایــن  چگونه  پرسم  می  او  از  وقتی 
پاسخ  است؟  علمی  آیا  و  ممکن 

آموزش  برنامه  من  دهد:  می 
متقاضی  فــرد  به  را  ماساژ 
ایام  در  خودش  و  دهم  می 
قرنطینه می تواند این کار 
دهد.  انجام  راحتی  به  را 
می  سوال  تعجب  با  وقتی 
اشتباه  حرکتی  اگر  کنم 

انجام شود، آیا آسیبی برای فرد به دنبال 
سختی  کار  خیر  دهد:  می  ادامه  نــدارد؟ 
نیست و هر فردی به راحتی می تواند آن 

را انجام دهد.  
بتواند  که  آن  بــرای  کند:  می  تاکید  وی 
برنامه دقیقی ارائه دهد باید به طور حتم 
باشد.  داشــتــه  متقاضی  فــرد  از  عکسی 
بانو  متقاضی  اگر  که  دهد  می  اطمینان 
باشد هیچ گونه سوء استفاده ای از عکس 

نمی شود.

I رژیم اینترنتی
دارد.  ــری  الغ ســودای  که  هاست  مــدت 
بار  اما هر  بارها نزد متخصص تغذیه رفته 
به دالیلی رژیم را کنار گذاشته است. این 
بار از پزشک حاذقی در یکی از شهرهای 
ویروس  شیوع  با  که  گرفت  نوبت  مجاور 
کرونا از مراجعه به مطب وی منصرف شد 
از  به پیشنهاد دوستانش تصمیم گرفت  و 
اینترنت  در  وفور  به  که  الغری  های  رژیم 
زمان  مــدت  در  تا  ببرد  بهره  دارد  وجــود 

کمی الغر شود.
کند:  می  بیان  هم  بانوان  از  دیگر  یکی 
افراد  که  امراضی  از  پیشگیری  منظور  به 
تصمیم  شوند،  می  مبتال  ها  آن  به  چاق 
وزن  کاهش  برای  تر  سریع  هرچه  گرفتم 
اقدام کنم بدون آن که با پزشک متخصص 

مشورت کنم.
افـــزایـــد:  مـــی  وی 

ــن که  بــا وجـــود ای
بـــارهـــا شــنــیــده 
ــد  ــایـ بـــــــــودم بـ
ــک  ــ ــزش ــ پ از 
برای  متخصص 
ایــن کــار کمک 
ــرم، امـــا  ــیـ ــگـ بـ

توجه  ــدون  ــ ب
بــــــه ایــــن 

گیاهی  ــای  داروه از  خودسرانه  موضوع 
استفاده کردم و بعد از گذشت چند ماه تا 

حدودی وزنم کاهش یافت.
مصرف  از  بــعــد  کــنــد:  ــی  م تــصــریــح  وی 
خودسرانه داروهای گیاهی برای کاهش 
مشکالت  دچــار  گــوارشــم  سیستم  وزن، 

زیادی شد.

I  رژیم های زود بازده و بیماری
بجنورد  بهداشت  مرکز  تغذیه  کارشناس 
شدید  کاهش  اســت:  معتقد  بــاره  این  در 
دارد.  بــدن  ــرای  ب زیــادی  مضرات  وزن، 
»جودت« بیان می کند: چنان چه کاهش 
وزن به سرعت انجام شود، دوباره شخص 
باعث  و  گــردد  می  باز  اش  قبلی  وزن  به 
آن  بر  عالوه  شود  می  او  یأس  و  دلسردی 
می تواند بروز برخی مشکالت جسمی را 

در پی داشته باشد.
برای کاهش سریع  افزاید: وقتی  وی می 
کم  و  سخت  بسیار  ــای  ه رژیـــم  از  وزن 
وجه  هیچ  به  بدن  شود،  استفاده  کالری 
قادر به تأمین نیازهای تغذیه ای نخواهد 
مبتال  سوءتغذیه  به  مدتی  از  بعد  و  بــود 

خواهد شد.
سالمتی  برای  را  وزن  سریع  کاهش  وی 
مهم  از  کند:  می  تاکید  و  دانــد  می  مضر 
سریع،  وزن  کــاهــش  ــای  ه نشانه  تــریــن 
ــی  ــ ــگ ــ ــت ــ ــس ــ خ
شـــــــدیـــــــد، 
کــــــاهــــــش 
در  ــی  ــای ــوان ت
انجام  هنگام 
های  فعالیت 
ورزشــــــــــــی، 
سستی،  حالت 

همچنین  ــت،  اس میلی  بــی  و  حالی  بــی 
ناپذیر  پوست چروک می شود که جبران 
ــن ســـوال که  ای بــه  پــاســخ  اســـت. وی در 
استفاده از این روش ها چه مضراتی برای 
ممکن  افــراد  این  گوید:  می  دارد؟  بدن 
ــدان،  دن اخــتــالالت  خونی،  کم  است به 
نرمی  و  نــاخــن  شکنندگی  ــو،  م ریـــزش 
اظهارمی  وی  مبتال  شــونــد.  استخوان 
دریافتی  انــرژی  وزن  کاهش  زمان  کند: 
کاهش  بدن  ایمنی  قدرت  و  شود  می  کم 
انواع  از  میزبانی  برای  نتیجه  در  یابد  می 

عفونت ها آماده می شود.
 2 وزن  کاهش  که  ایــن  به  اشــاره  با  وی 
کیلوگرم در ماه مناسب است، می گوید: 
از  که  بود  خواهد  ماندگار  وزنــی  کاهش 
باشد  رژیم غذایی مناسبی استفاده شده 
در غیر این صورت اگر بدون برنامه اقدام 
مشکالتی  با  آینده  در  کنید،  کار  این  به 

روبه رو خواهید شد.
و  دارویــی  مــوادغــذایــی،  بر  نظارت  مدیر 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
کند:  می  بیان  بــاره  ایــن  در  هم  شمالی 
به  الغــری  داروهـــای  خودسرانه  مصرف 
اعضای بدن آسیب های غیرقابل جبرانی 

را وارد خواهد کرد.
دکتر »براتی زاده« ادامه می دهد: برخی 
و  کننده  اغــوا  تبلیغات  با  سودجو  ــراد  اف
جذب  در  سعی  ــری  الغ ــرای  ب مجاز  غیر 
مردم  باید  که  حالی  در  ــد،  دارن مشتری 
نیفتند  افراد  این  و در دام  باشند  هوشیار 
از  بانوان  استقبال  برخی  متاسفانه  اما 
گیاهان دارویی به منظور الغری بیشتر از 

گذشته شده است.

نگرانی ها از نسخه های مجازی الغری

مواد الزم

ضعف پای کودکان
دلیل  همین  به  و  هستند  پا  ضعف  دچار  کودکان  برخی  علوی- 
راه  که  این  از  والدین  باشد.  تاخیر  با  ها  آن  رفتن  راه  است  ممکن 
ابراز نگرانی می  با تاخیر انجام شود،  یا  رفتن فرزندشان به کندی 
برای  دهد:  می  توضیح  باره  این  در  سنتی  طب  پزشک  یک   کنند. 
کودکانی که دچار ضعف پا هستند و راه رفتن آن ها با تاخیر انجام 
می شود، بهتر است بادمجان را با کالهش در آفتاب خشک و آن را 
این  دهد:  می  ادامه  نثار«  جان  »سیمین  دکتر  کرد.  تبدیل  پودر  به 
ماده هر روز باید یک و نیم گرم به مدت 2 هفته به کودک داده شود. 
گردوی  با  و  بجوشانید  را  کلم  است  بهتر  همچنین  افزاید:  می  وی 
تا  بدهید  کودک  به  و  کنید  مخلوط  سیر  و  زیتون  روغن  شده،  پودر 

ضعف پاهایش از بین برود و بتواند به موقع راه برود.

 الو پزشک 
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نجاهی

باریک  و  پــرتــردد  هــای  ــاده  ج در  آمــد  و  رفــت 
های  پیچ  و  عمیق  های  چاله  با  که  جرگالن 
سال  کند،  می  پذیرایی  عابران  از  خطرناک 
شده  تبدیل  عیار  تمام  کابوس  یک   به  هاست 
ساکنان  سهم  غیراستاندارد  های  است.جاده 
این دیار و هر یک از پیچ های تند و بدون عالیم 
راهنمایی اش یادآور تصادف، جان کندن روی 
شدن  بیمارستان  راهــی  و  جــان  بی  آسفالت 
برای  استاندارد  جاده  از  بودن  محروم  است. 
جرگالنی هایی که با نداشتن ها شناخته شده 
کم   های  جــاده  اســت؛  بــزرگ  دغدغه  یک  اند 
عرض و بدون خط کشی و تابلوهای راهنمایی 
ساکنان  هاست  ســال  که  اســت  سنگینی  بــار 
محروم ترین بخش استان به دوش می کشند 

و فریادهای شان شنونده ای ندارد.
مسیر  جرگالن  در  ارتباطی  محور  حادترین 
مسیری  است؛  چندیر  سد  به  »گرکز«  دوراهی 
پرتردد که محل رفت و آمد اهالی بیش از ۲۰ 
روستا در مسیر دهستان جرگالن به حصارچه 
به  را  خودروها  اش  عمیق  های  چاله  و  است 

تعمیرگاه ها هدایت می کند.
محور  که  گوید  می  جرگالن  ساکنان  از  یکی 
وضعیت  چندیر  سد  سمت  به  گرکز  ــی  دوراه

 ۳ مسیر  این  از  گذر  برای  و  دارد  بدی  بسیار 
کیلومتری زمان زیادی تلف می شود.

»محمدی« با بیان این که در هر چند متر از این 
جاده چندین چاله وجود دارد، ادامه می دهد: 
استاندارد  خاکی  شانه  بدون  و  عرض  کم  راه، 
خطرناکی  های  پیچ  نقاط  برخی  در  و  است 

وجود دارد که زمینه ساز وقوع تصادف است.
برخی  در  محور  این  در  آسفالت  او،  گفته  به 
نقاط از دهستان حصارچه از بین رفته و جا به 
جایی عابران در عرض جاده برای فرار از چاله 

حادثه آفرین است.
اشاره  آن  به  ساکنان  از  دیگر  یکی  که  طور  آن 
و  تعریض  باید  جرگالن  هــای  جــاده  کند  می 
خط کشی شود و در پیچ ها و پرتگاه ها نصب 

گاردریل الزامی است.
وی به مدارس حاشیه جاده هم اشاره می کند 
و می گوید: بیش از ۱۰ مدرسه در جرگالن در 
جاده  این  باید  و  دارند  قرار  اصلی  راه  حاشیه 

ایمن سازی شود.
روستاهای  از  تعدادی  در  »وحیدی«  گفته  به 
ــرزی، راه  ــ ــای م ــاه ــت ــژه روس ــه ویـ ــالن ب ــرگ ج
ارتباطی از مسیر سیالب عبور می کند که در 
صورت جاری شدن سیل راه مسدود می شود.
نــبــود آســفــالــت و  از  او مــی گــویــد: ســاکــنــان 
بروز  بستر  خــود  که  آن  بــودن  غیراستاندارد 

اما  دارنــد  گالیه  کند،  می  فراهم  را  سانحه 
غیراستاندارد  گیرهای  سرعت  میان  این  در 
افزوده  اهالی  آمد  و  رفت  دردسرهای  به  هم 
روستای  یک  ساکنان  از  یکی  ــت.»داوری«  اس
اشاره  جاده  نشست  به  هم  جرگالن  در  مرزی 
می کند و می گوید: در حد فاصل روستاهای 
جاده  از  قسمتی  هاست  سال  بهار  و  قوریدره 
بازسازی  جــای  به  مسئوالن  و  کــرده  نشست 
که  اند  کــرده  مسدود  خاکریز  با  را  جــاده  راه، 
آفریده  حادثه  مــورد   ۲ گذشته  های  ماه  طی 

است.آن طور که رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای راز و جرگالن می گوید محور 
سد  ابتدای  به  »گرکز«  دوراهــی  کیلومتری   ۳
چندیر با اختصاص ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار 
به زودی آسفالت می شود و مناقصه نیز برگزار 
تنگه  مسیر  »ضیغمی«  گفته  اســت.بــه  شــده 
کشی  خط  غالمان  و  راز  راهی  سه  به  ترکمن 
خواهد شد و خط کشی مسیر جرگالن پس از 
تعیین تکلیف روکش آسفالت باغلق به آیرقایه 

انجام می شود.

پیچ و خم تردد در جاده های جرگالن

راه، کم عرض 
و بدون 

شانه خاکی 
استاندارد 
است و در 

برخی نقاط 
پیچ های 

خطرناکی 
وجود دارد که 

زمینه ساز 
وقوع تصادف 

است

مرگ کودک 4 ساله در رودخانه
رودخانه  در  ساله   ۴ پسربچه  شدن  غرق  شیروان  از  شهرستان  انتظامی  فرمانده  جانشین  جوادحشمتی- 
خروجی سد بارزو خبر داد.به گفته سرهنگ »روهنا«، خانواده ای  در حاشیه رودخانه خروجی پایین دست 
 سد بارزو جهت تفریح اتراق کرده بودند که کودک آن خانواده به داخل رودخانه افتاد و به علت حجم باالی 
توسط  بارزو  روستای  ورودی  در  ساله    ۴ بچه  پسر  این  نهایت  در  و  نشد  فراهم  محل  در  او  نجات  امکان  آب، 
افزود:  شد.وی  منتقل  شیروان  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  به  اورژانس  توسط  و  گرفته  رودخانه  از  اهالی 

متاسفانه با وجود اقدامات احیا و درمان در بیمارستان شیروان، این پسر بچه فوت کرد.

تاکید بر جلوگیری از ضایعات گندم

میم پرور- باید از ضایع شدن بخش زیادی از دسترنج گندم کاران به دلیل فرسودگی ماشین ها، جلوگیری 
از مزارع  بازدید  پور« مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گندم، در  شود.»اسماعیل اسفندیاری 
بنابراین  از محصول گندم هنگام برداشت دور ریز می شود،  افزود: بخشی  با بیان این مطلب،  گندم فاروج 
باید به این بخش ورود کنند و با هدف استمرار و افزایش  دستگاه های سیاست گذار و تأمین کننده منابع 
تولید، برای خرید کمباین به کشاورزان و به کسانی که توانایی واردات کمباین را دارند، کمک کنند تا آخرین 
فناوری این بخش در مزارع به کار گرفته و از ضایعات این محصول جلوگیری شود. وی اضافه کرد: کشت 
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دارد.رئیس  قرار  ممکن  وضعیت  بهترین  در  شمالی  خراسان  در  گندم 
شمالی نیز گفت: پیش بینی می شود حدود ۲۷۰ هزار تن گندم در استان تولید شود و ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار 
تن نیز خرید تضمینی صورت بگیرد. »عبدا... یوسفی« افزود: شهرستان فاروج ظرفیت خوبی در تأمین بذر 

استان دارد و تاکنون توانسته ۵۰ درصد نیاز بذری خراسان شمالی را تأمین کند.

آتش در یک و نیم هکتار از مراتع چپانلو

اداره منابع  از مراتع چپانلوی شیروان دچار حریق شد. سیامکی، رئیس  نیم هکتار  و  جوادحشمتی- یک 
و  احتیاطی  بی  اثر  در  گذشته  روز  صبح  گفت:  خبر  این  اعالم  با  شیروان  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی 
افروختن آتش در ارتفاعات شرقی چپانلو بخشی از مراتع این روستا دچار حریق شد که با حضور نیروهای 

یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان، اطفا گردید.

 در امامزاده حمزة بن موسی)ع( برگزار شد؛

گردهمایی طالب و روحانیون در بام و صفی آباد
دومین گردهمایی طالب و روحانیون بخش بام و صفی آباد در آستان مبارک امامزاده حمزة بن  نجفیان- 
موسی)ع( روستاهای دهنه شیرین و مقصودآباد برگزار شد.حجت االسالم »هادی هوشمندنژاد« امام جمعه 
بام و صفی آباد و حجت االسالم دکتر »اصغری« رئیس مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت آستان قدس رضوی 
بایسته های فرهنگی و اجتماعی روحانیان از دیدگاه امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و حکومت علوی 

از دیدگاه امام خمینی)ره( را مطرح کردند.

زمان راه اندازی واحد تولید کاغذ

این  در  تولیدی  واحدهای  مشکالت  رفع  هدف  با  فــاروج  در  تولید  موانع  رفع  کارگروه  جلسه  پرور-  میم 
از سنگ  تولید کاغذ  اندازی سومین واحد  راه  برنامه  از  این جلسه  شهرستان برگزار شد.فرماندار فاروج در 
کشور در این شهرستان خبر داد و گفت: سرمایه گذار این طرح، زمان بهره برداری از آن را شهریور سال آینده 

اعالم کرده است. 
»مسعود صادق تیتکانلو« افزود: مجموع اعتبارات این شهرستان ۲۸۰ میلیارد ریال است که اگر ۵۰ درصد 
آن هم تخصیص یابد ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار خواهیم داشت. وی اظهار کرد: برای ایجاد چنین واحدهایی 
نیاز به زیرساخت هایی است که در حوزه برق در تالش برای تأمین آن هستیم. وی خاطرنشان کرد: با راه 

اندازی این واحد حداقل ۲۳۰ نفر در این شهرستان مشغول به کار می شوند.

  اخبار 

، عطر خوش گل های  اردیبهشت  با فرا رسیدن  هر سال  میم پرور- 
محمدی در بیشتر نقاط خراسان شمالی و شهرستان فاروج به مشام 
می رسد. هنوز آفتاب طلوع نکرده عده ای راهی مزارع و گلستان ها 
می شوند و در خنکای صبحگاهی، گل های خوش آب و رنگ محمدی 
و  طــراوت  شان  روح  به  فعالیت  و  کار  انجام  بر  عالوه  و  چینند  می  را 
جان تازه ای می بخشند، ناگفته نماند که کم آب بودن این محصول، 
این  های  فــراورده  از  استفاده  منطقه،  هــوای  و  آب  با  آن  سازگاری 
ترین  از مهم  زایی  و اشتغال  تولید گالب  و  محصول در زمینه دارویی 
کشاورزان  رغبت  باعث  که  است  محمدی  گل  توسعه  و  کشت  مزایای 
به کشت این محصول در نقاط مختلف به ویژه در شهرستان فاروج و 
در این راستا ۷۲ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت این محصول 
اختصاص داده شده است. اما امسال سرما و کرونا ضربات سختی را 
عطر  از  خبری  دیگر  اردیبهشت  در  و  کرد  وارد  ها  گلستان  این  تن  بر 
دل انگیز گل نبود و به کشاورزان و باغداران این حوزه خسارت های 

بسیاری وارد شد.
 عالوه بر این، نبود بازار فروش برای این محصول و فراورده های آن، 
از  کارگران  ترس  همچنین  شهرستان،  در  فراوری  واحدهای  کمبود 

ویروس  شیوع  علت  به  ها  گلستان  و  مزارع  به  رفتن  مسئولیت  قبول 
و  حوزه  این  تولیدکنندگان  و  کشاورزان  مشکالت  ترین  مهم  از  کرونا 
باعث نارضایتی و گالیه آن ها شده است. یکی از کشاورزان فاروجی 
که ۱۸ هکتار از اراضی خود را به کشت گل محمدی اختصاص داده 
است، می گوید: تا سال گذشته در ایام برداشت محصول روزانه بین 
بودند  کار  به  مشغول  های من  باغ  و  مزارع  در  کارگر   ۱۵۰ تا   ۱۰۰
کار  این  انجام  از  افراد  بیشتر  کرونا  ویروس  شیوع  علت  به  امسال  اما 
سرمای  افزاید:  می  چمنی«  »جعفر  داشتند.  ترس  مزارع  در  حضور  و 
امسال سبب شد گل دهی در گلستان های گل محمدی در استان و 
شهرستان به تاخیر بیفتد و به جای اردیبهشت از ابتدای خرداد برای 
برداشت محصول اقدام کنیم. یکی دیگر از تولید کنندگان می گوید: 
محصوالت  بازاریابی  بخش  روی  کرونا  ویــروس  شیوع  کلی  طور  به 
باعث  و  گذاشته  زیادی  خیلی  تأثیر  محمدی  گل  جمله  از  کشاورزی 
کشاورزی  جهاد  است.  مدیر  شده  کشاورزان  به  بسیاری  زیان  و  ضرر 
اردیبهشت،  دوم  نیمه  در  سال  هر  گوید:  می  خصوص  این  در  فاروج 
شهرستان  این  های  گلستان  در  محمدی  های  گل  گل  دهی  شاهد 
باعث  هوا،  سردی  استمرار  و  امسال  فروردین  سرمازدگی  اما  بودیم 

تأخیر در گل دهی شده است. »حبیب ا... مقتدر« می افزاید: سرمای 
 ۵۰ شهرستان  این  های  گلستان  از  هکتار   ۳۲ به  امسال  فروردین 
درصد خسارت وارد کرد، به همین خاطر گل دهی به جای نیمه دوم 
 ۷۲ از  کند:  می  اظهار  وی  افتاد.  اتفاق  خرداد  اوایل  در  اردیبهشت 
به  هکتار   ۳۲ شهرستان  این  در  محمدی  گل  کشت  زیر  سطح  هکتار 
بار نشسته و ۴۰ هکتار هنوز به باردهی نرسیده است. وی با اشاره به 
افزایش ۷ هکتاری سطح زیرکشت گلستان های گل محمدی در این 
شهرستان بیان می کند: از این میزان۴ هکتار در اراضی شیب دار و ۳ 

هکتار در زمین های زراعی کشت شده است. 

  گزارش خبری 

زخم سرما و کرونا بر تن گلستان های فاروج



ضیغمی- سریال شبانه ماه رمضانی »پدر پسری« از 
کتاب »آخرین نشان مردی« به قلم »مهرداد صدقی« 
خوب  نویسنده  صدقی  شد.  آنتن  روانــه  و  اقتباس 
در  او  است.  کشور  مطرح  نویسندگان  از  بجنوردی 
نگارش  از  ما  خبرنگار  با  اختصاصی  گوی  و  گفت 
گفت:  و  داد  خبر  سالگی«  »سی  نام  با  ای  نامه  فیلم 
تابستان گذشته هم فیلم نامه ای نوشتم و با فراهم 

شدن شرایط وارد مرحله پیش تولید خواهیم شد.
وی  بــه  سیما   5 شبکه  کــه   ایــن  بیان  بــا  »صــدقــی« 
داده  را  سریال  نامه  فیلم  به  کتابش  تبدیل  پیشنهاد 
است، اضافه کرد: سریال و کتاب دو رسانه متفاوت 
البته  دارد.  فرق  یکدیگر  با  ها  آن  فضای  و  هستند 
برخی  و  سریال  برخی  و  است  متفاوت  اظهارنظرها 

هم کتاب را بهتر می دانند.
رضایت  کتابش  اقتباس  از  که  موفق  نویسنده  این 
دارد، از احترام به تفاوت سلیقه ها یاد کرد و گفت: 
تواند  می  آمــده  وجــود  به  که  هایی  تفاوت  معتقدم 
نخوانده  را  کتاب  که  را  مخاطبان  از  دیگری  بخش 

شیوه  به  ــردی«  م نشان  »آخرین  کند.  راضــی  انــد، 
این  و  است  شده  نوشته  موقعیت(  )کمدی  سیتکام 
گونه سریال ها موقعیت محور و بر مبنای رخدادهای 
ها  لوکیشن  و  کاراکترها  تعداد  و  هستند  ــره  روزم
محدود  و کم هزینه تر از دیگر سریال هاست اما به 

همان نسبت نوشتن فیلم نامه به دلیل لوکیشن 
و شخصیت های محدود مشکل تر می شود.

ماه  های  سریال  نباید  کرد:  تاکید  »صدقی« 
لحاظ  به  پسری«  »پدر  سریال  با  را  رمضان 
تفاوت  و  بودجه  ها،  ظرفیت  تولید،  شرایط 

ژانرهای شان مقایسه کرد. به عوامل سریال 
می  نباشید  خسته  پــســری«  ــدر  »پ

شرایط  در  که  دانــم  می  و  گویم 
خنداندن  ــرای  ب کــرونــا  سخت 

مردم خیلی تالش کردند.
کرد:  اضافه  حال  عین  در  وی 
و  سینما  مشکل  عمده  بخش 

و  اســت  نامه  فیلم  ما  تلویزیون 

همچنین در بحث قرارداد و نگاهی که به فیلم نامه 
نویس می شود، فیلم نامه نویس ضعیف ترین جایگاه 
را دارد و کمتر به او توجه می شود و جایگاه نویسنده 

را نادیده می گیرند.
ساکن  چــون  اظهارکرد:  بجنوردی  نویسنده  ایــن 
سریال  دورخــوانــی  جلسات  در  هستم   شهرستان 
به »احسان  را  اما پیشنهادهای خود  حضور نداشتم 

ثقفی« سرپرست تیم نویسندگان می دادم.
نمره  سریال  عوامل  به  من  کــرد:  اضافه  »صدقی« 
قابل قبولی می دهم. امیدوارم تبدیل کتاب 
آثار سینمایی و تلویزیونی  به فیلم نامه در 
های  جشنواره  در  حتی  و  شــود  بیشتر 
به  را  بخشی  فجر  فیلم  و  سیما  مختلف 
شکل  به  و  دهند  اختصاص  اقتباسی  آثار 

جداگانه داوری شوند.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی شنبه  17 خرداد 1۳99     14 شوال 1441      شماره ۳۲۸7            ۶ سینما و تلویزیون

نویسنده موفق بجنوردی:

»پدر پسری« را مقایسه نکنید
مهدی سلوکی

در   ۱۳۶۱ ــرداد  ــ خ  ۱۴ در  ســلــوکــی«  ــدی  ــه »م
هنرستان  در  سلوکی  است.  آمده  دنیا  به  اصفهان 
رشته گرافیک را برگزید و در همین مقطع بود که 
جذب تلویزیون شد. او در سال ۱۳۷۹ دیپلم خود 

اشتر  مــالــک  هنرستان  از  را 
با  وی  کرد.  دریافت  تهران 
نیم رخ  تلویزیونی  برنامه 
با  و  ــد  ش تــلــویــزیــون  وارد 
شهرت  بــه  نرگس  ســریــال 
می  وی  آثار  دیگر  از  رسید. 

توان به 5 کیلومتر تا بهشت، 
ستایش  و  خورشید  پنجمین 

اشاره کرد.

اکران آنالین »حکایت دریا« 
از پنج شنبه

کارگردانی  به  دریــا«  »حکایت  آنالین  اکــران 
سال  محصول  فــرمــان آرا  بهمن  نویسندگی  و 
آغــاز  خـــرداد   ۱5 شنبه  پنج  روز  از   ،۱۳۹5

علی  حاتمی،  لیال  آریا،  معتمد  فاطمه  شد. 
صابر  نونهالی،  رویا  مصفا،  علی  نصیریان، 
اسدزاده،  داریوش  ها،  پناهی  آ  پانته  ابر، 
جمله  از  آرا  فرمان  بهمن  و  بوبانی  مریم 
ــا«  دری »حکایت  فیلم  اصلی  بــازیــگــران 
ساخته  نهمین  دریا«  »حکایت  هستند. 
بهمن فرمان آراست که دی و بهمن ۹5 

در شهرستان رامسر فیلم برداری شد.

 سینما آنالین    تولد ماه  گفت و گو  

ابتدا درباره حذف نام »روزبه حصاری« بازیگر 
نقش »جواد جوادی« در چند قسمت اول 

سریال بگویید.
توافقی بین خودمان بود و چون روزبه از قسمت سوم 
تعلیق  در  بیننده  خواستیم  می  شد  می  قصه  وارد 
باشد که جواد جوادی جدید چه کسی است اما چون 
جواد  عنوان  به  را  روزبــه  مجازی  فضای  در  دوستان 
جوادی معرفی کرده بودند مردم اندکی حساس شده 

بودند که چرا نام او در تیتراژ نیست.
 در ابتدای پخش انتقادها و واکنش ها در 

خصوص شخصیت قاسم زیاد بود اما کم کم 
مثبت شد.

های  شخصیت  بهترین  و  زیباترین  از  یکی  نظرم  به 
تمدن  و  محروم  منطقه  یک  از  چون  بود  قاسم  قصه، 
دیرینه آمده بود. اکنون آستانه تحمل مردم کم شده 
است. در همه جای دنیا شخصیت پردازی این است 
که او باید اشتباه کند و شروعش جذاب باشد تا مردم 
سریال را دنبال کنند. 2 قسمت داشتیم که قرار بود 
موقعیت  بینندگان  تا  شود  بــرداری  فیلم  بیرجند  در 
»کرونا  ولی  ببینند  را  منطقه  این  های  محرومیت  و 
این  برداری سبب شد  ویروس« و طوالنی شدن فیلم 
برداری  فیلم  اسفند   28 و  کنیم  حذف  را  قسمت   2
را به پایان رساندیم.زیبایی زندگی به این است و اگر 

مثاًل  شوند.  نمی  متحول  نکنند  اشتباه  ها  شخصیت 
را بسیار  پاک نشان می دادیم که  اگر قاسم  در قصه 
و  کردیم  طراحی  گونه  این  را  ها  شخصیت  شد.  نمی 
را  تماشاگر  است  قرار  سوم  قسمت  در  دانستیم  می 
غافلگیر کنیم و کلی سوال در ذهنش به وجود آوریم 
که چرا جواد و قاسم و ... این گونه شده اند؟ چرا وارد 
آیا آن ها جاسوس هستند؟  فضای امنیتی شده اند؟ 
را  قصه  قالب  تماشاگر  شد  می  باعث  ســواالت  این 

بگیرد و قسمت بعدی را دنبال کند.
می خواهم بدانم چه شد که بعد از نگارش 

سریال های متنوع در ژانرهای مختلف، »بچه 
مهندس« را در ۳ فصل نوشتید؟

وقتی وارد سریال »بچه مهندس« شدم همه من را به 
دلیل نگارش فصل های 2، ۳ و ۴ پایتخت، دودکش و 
دیوار به دیوار به عنوان نویسنده سریال های طنز می 
از  مردم  که  ژانری  سمت  به  رفتن  اندکی  و  شناختند 
من ندیده بودند سوال ایجاد کرد که آیا می توانم در 
این ژانر تاثیر بگذارم؟ خوشبختانه خدا مرا یاری کرد 

و از »بچه مهندس« استقبال شد.
حاال که این ژانر را تجربه کرده اید چه تفاوتی 

با دیگر ژانرها دارد؟
کند  نمی  فرقی  حــاال  دارد،  فرمولی  نویسی  درام 
و  کاراکترها  باید  تو  و  سینمایی  یا  باشد  تلویزیونی 

داستان های جذابی را خلق کنی. باید روان شناسی 
ایرانی را بدانی و این که در کدام لحظات  مخاطبان 
درگیر و کجاها با قصه همراه می شوند؟ چه چیزهایی 
ذهن  توانی  می  چیزهایی  چه  با  و  ندارند  دوست  را 
مخاطب را به چالش بکشی؟ این فرمول را اگر رعایت 
کنی می توانی تماشاگر را با خودت همراه کنی. ما با 
همین فرمول توانستیم تماشاگر را به چالش بکشیم و 

این تکنیک را رعایت کردیم.
در سیر شخصیت جواد جوادی در فصل سوم 

چه نکاتی را لحاظ کردید؟
جواد در فصل سوم با توجه به پختگی و آموخته هایش 

پا در دنیای ناشناخته جوانی گذاشته بود ولی یک 
هدف داشت و آن هم رسیدن به »مژگان« بود. در 
بیا پیش  تو  »یا  سکانسی در فرودگاه مژگان گفت 

ما یا من می آیم پیش تو که بعید است« و تماشاگر 
و  بداند جواد جوادی چه کار می کند  می خواست 
قرار  جواد  و  بود  شده  آمریکا  مقیم  مژگان  سو  آن  از 

بود تالش کند تا خودش را به او برساند. در مقطع 
به  برایش  جوانی  جنس  از  مخاطراتی  جوانی 

فرار  و  اشتغال  آینده،  هویت،  بحث  آمد؛  وجود 
مغزها بود. ما به این فکر می کردیم و تلنگری 
را  مــان  جــوانــان  که  ــم  زدی مــان  مسئوالن  به 

دریابند.

سریال سازی در زمان شیوع »کرونا ویروس« 
چگونه است؟

کار  کرونا  ــروس  وی شیوع  شرایط  در  ســازی  سریال 
در  که  تاختند  ما  به  ها  خیلی  است.  آمیزی  مخاطره 
اگر  نکردید؟  تعطیل  را  کار  چرا  کرونا  شیوع  شرایط 
سیما  و  صــدا  سازمان  کردیم  می  تعطیل  را  کــار  ما 
چه  باید  هستند  تعطیل  ها  پــروژه  که  شرایط  این  در 
سریالی را روانه آنتن می کرد؟ ما در سریال مان بچه 
تا مردم در  زیاد داشتیم اما می خواستیم خطر کنیم 
قرنطینه وقت شان پر شود و چیزی بیاموزند. واقعًا به 
اندکی  تولید  راندمان  و  گذشت  سخت  ما 

فاصله  رعــایــت  بــا 
اجــتــمــاعــی 

زدن  و 

را  ــار  ک شکر  را  ــدا  خ ــی  ول ــد  آم پایین   ... و  ماسک 
آبرومندانه به پایان رساندیم.

مهم ترین سکانسی که نوشتید چه بود؟
رمان  در  همینگوی  ارنست  است.  سخت  آن  گفتن 
پیرمرد  کردم  کاری  هر  که  گوید  می  دریا«  و  »پیرمرد 
این  و  برد  سمت  آن  به  را  من  قصه  و  نتوانستم  نمیرد 
جا تو نیستی که تعیین می کنی. در »بچه مهندس2« 
را  کشور  از  ــارج  خ به  سفر  قصد  فــوالدونــد  اندیشه 
داشت و من کار عجیب و غریبی انجام دادم و قسمت 
فیلم  تا  نوشتم  اول  را  پایانی  های 
پایانی  قسمت  کنیم.  بــرداری 

ــرگ  ــ دربـــــــــــاره م
و  بـــود  گلچهره 

ــعـــی کــه  ــوقـ مـ
مــی  را  آن 

نوشتم حالم بد بود و می دانستم که تماشاگر واکنش 
است  همین  تراژدی  فرمول  اما  دهد  می  نشان  بدی 
رو  دردها  و  مسائل  با  را  ات  قصه  قهرمان  باید  تو  که 
و  با مسائل  را  به رو کنی و من هم مجبور بودم جواد 
مشکالتی رو به رو کنم و اگر فردا خواستم یک جوان 
قهرمان ایرانی را نام ببرم جواد را معرفی کنم. جواد 
یک  تواند  می  که  شده  نخبه  قدر  آن  که  دید  قصه  در 

پرنده درست کند.
 با توجه به استقبال مردم، تصمیمی برای 

نگارش فصل چهارم سریال دارید؟
و  مــردم  استقبال  به  بستگی  سریال  ــه  ادام ساخت 
تقاضای مدیران دارد. می توانم قصه را به روز کنم. 
در پایان از همکارانم در تیم نگارش، امیر شاداب 
ماه   ۱2 در  که  کنم  می  تشکر  خمسه،  رضــا  و 
با  کــردن  کار  کشیدند.  زحمت  خیلی  گذشته 
بود.  بخش  لذت  سعدی  سعید  و  غفاری  علی 
سعدی انسانی کاربلد و شریف است و غفاری 
تعامل  که  است  هایی  کارگردان  معدود  جزو 
خوبی با هم داشتیم و خیلی جاها یکدیگر را 
قانع کردیم. او آدم مذاکره کننده ای است، 
یا تو را متقاعد می کند یا تو او را متقاعد می 
کنی. در بچه مهندس۳ یک تیم شریف دور 

هم جمع شدند و سریال ساخته شد. 

مریم ضیغمی- »حسن وارسته« سرپرست تیم نویسندگان سریال »بچه مهندس« مدرک کارشناسی کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر و کارشناسی ارشد 
ادبیات نمایشی از دانشکده هنرهای زیبا دارد. وارسته را به خاطر نگارش سریال های موفق و پرمخاطبی همچون زندگی به شرط خنده، پایتخت ۲،  ۳ و 4 ، 
دودکش ، علی البدل و دیوار به دیوار می شناسند. او سریال های دودکش و پایتخت 4 را در ماه های رمضان سال های گذشته روی آنتن داشت و »بچه مهندس۳« 
سومین تجربه ماه رمضانی اش محسوب می شود. وارسته با ما درباره چگونگی شکل گیری و دالیل استقبال از این سریال و شرایط تولید آن به گفت و گو نشست.

همکالم با سرپرست تیم نویسندگان سریال »بچه مهندس«

فرمول جذب مخاطب
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سیما وحدانی

هایی  طالیی  شمالی،  خراسان  فوکاران  کونگ   
انگیزه  بی  گاه  ها  حمایت  تیره  رنگ  که  هستند 
شان  خداحافظی  ساز  زمینه  گاه  و  کند  می  شان 
می شود و از مسئوالن انتظار حمایت دارند تا شاید 
سکوهای  همیشه  بتوانند  ها  آن  حمایتی  نگاه  با 
اختصاص  استان  به  را  کشور  قهرمانی  نخست 
استعداد  و  عالقه  که  است  حالی  در  این  دهند، 
ورزشکاران تنها عامل کسب مدال هایی بوده که 
در رقابت های قهرمانی کشور درو کردند و بعد از 
قهرمانی چندان در استان مورد توجه و نگاه مثبت 

مسئوالن قرار نگرفتند.

I نیازمند برگزاری مسابقات بیشتر
توجه  بــه  نیاز  بــر  ــالوه  ع اســتــان  فــوکــاران  کونگ 
مسئوالن، نیازمند برگزاری مسابقات بیشتر برای 

ارتقای سطح خود هستند که انگار این مسابقات 
تدارکاتی سال هاست با استان غریبه است 

و شرایط برگزاری این مسابقات و اعزام 
نمایندگان استان به این رقابت ها را 

در استان های همجوار نداریم.
کونگ  مــنــصــوری«  »امیرحسین 
قهرمان  و  استان  کارنامه  با  فوکار 

رشته  ایــن  ــه  ب اش  عــالقــه  از  کــشــور 
هایش  قهرمانی  او  گــویــد،  مــی  ورزشـــی 
اش  مربی  خیراتی«  »عقیل  مــرهــون  را 
ــال هــا بــی دریــغ دانــش  مــی دانــد کــه س
چه  آن  هر  و  آموخت  وی  به  را  فو  کونگ 
قهرمانی  ــرای  ب ــت  داش ــوان  ت در  کــه  را 

ــراج گـــذاشـــت. ــ ــه حـ ــش بـ ــردانـ ــاگـ  شـ
در  کــــه  شـــــود  مــــی  ســـــال   9 وی 

دایمی  مکان  انــگــار  کــه  زیرزمینی  ــای  ه سالن 
ــردازد. ــاران شـــده، بــه جـــدال مــی پـ ــوک  کــونــگ ف
وی 4 مدال قهرمانی کشور دارد و یک طال و یک 
فوی  کونگ  های   رقابت  در  او  تالش  حاصل  برنز 
کشور و در سبک توآ نیز یک مدال طال و یک مدال 

برنز را به خود اختصاص داده است.

I تالش برای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا
قهرمانی  مسابقات  در  حضور  را  خود  هدف  وی 
می  تالش  مجدانه  اکنون  هم  و  بیان  آسیا  جوانان 
برای  حرفی  نیز  آسیایی  میادین  در  بتواند  تا  کند 
گفتن داشته باشد و نام استان را در کشور و آسیا 

به رخ حریفان بکشد.
فوکاران  کونگ  هــای  دغدغه  ترین  مهم  از  وی 
استان به جای خالی پیگیری مسئوالن 
کاران  فو  کونگ  که  کند  می  اشــاره 
نمی  قــرار  حمایت  مــورد  چندان  را 

دهند.
به گفته وی، برای نخستین 
بار تیم کونگ فوی استان 
مسابقات  در  تــوانــســت 
برنز  مدال  کشور  تیمی 
این  که  کند  کسب  را  
اتفاق در سال 98 افتاد 
می  ــاره  بـ همین  در  و 
حمایت  انتظار  گــویــد: 
متاسفانه  که  داشتیم  را  مسئوالن  از 

این مهم محقق نشد.

I نداشتن مکان اختصاصی 
 برای تمرین 

برای  اختصاصی  مکان  نداشتن  وی 
کونگ  های  دغدغه  دیگر  از  را  تمرین 

مکان  نتوانند  شده  باعث  که  دانــد  می  فوکاران 
در  این  کنند،  مهیا  استان  تیم  بــرای  را  مطلوبی  
بازیکنانی که به اردوی تیم  حالی است که بیشتر 
ملی دعوت شده اند در زیرزمین تمرین می کنند.
به گفته وی، سال های 95 و 98 در رده نوجوانان 
و جوانان دعوت شده به اردوی تیم ملی داشتیم، 
مناسبی  های  سالن  در  ها  آن  اکثر  که  حالی  در 
نامطلوب  فضاهای  در  اکثرًا  و  نداشتند  تمرین 
غیراستاندارد  هــای  زیرزمین  در  و  تهویه  بــدون 

تمرین داشتند.
سالن  اخــتــصــاص  هیئت  از  را  خـــود  تــوقــع  وی 
بزرگی  دغدغه  که  ــد  دان می  فو  کونگ  مناسب 
برای ورزشکاران این رشته ورزشی است و مربیان 
از  دعوت  به  نیاز  و  دارند  باالیی  سطح  نیز  استان 
 مربیان مجرب سایر استان ها احساس نشده است.
ــای تــدارکــاتــی و  ــداره ــزاری دی ــرگ »مــنــصــوری« ب
داند  می  عواملی  ترین  مهم  از  را  بیشتر  مسابقات 

که به ارتقای سطح بازیکنان منجر خواهد شد.
توان  می  تدارکاتی  دیــدارهــای  در  وی،  گفته  به 
تجربیات کونگ فوکاران مستعد دیگر استان ها را 
به کونگ فوکاران استان انتقال داد و دیدن رقابت 
شود،  می  بازیکنان  سطح  ارتقای  موجب  بیشتر 
اجازه  هیئت  مالی  شرایط  که  است  حالی  در  این 

برگزاری چنین رویدادی را نمی دهد.
این  به  مثبتی  نگاه  خواهد  می  مسئوالن  از  وی 
استان  قهرمانان  از  و  باشند  داشته  ورزشی  رشته 
حمایت کنند تا کونگ فوی استان بتواند در کشور 

و میادین آسیایی بدرخشد.

قهرمان کشور مطرح کرد:

مظلومیت کونگ فوی استان
رویدادهای ورزشی   

رایزنی با وزارتخانه برای 
پروژه های ناتمام ورزشی

خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  وحدانی- 
شمالی از سفر خود به وزارت ورزش و جوانان و 
پیگیری هایش مبنی بر جذب اعتبار برای پروژه 
خبر  استان  به  جمهور  رئیس  سفر  ناتمام  های 
داد.»کوروش بهادری« در گفت و گو با خبرنگار ما 
با بیان این که تا هفته آینده بازدید مسئوالن وزارت 
انجام  نفره  هزار   15 استادیوم  از  جوانان  و  ورزش 
بجنورد  نفره  هزار   6 سالن  کرد:  اظهار  شود،  می 
با  اکنون  هم  که  اســت  هایی  ــروژه  پ ترین  مهم  از 
43 درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند جذب اعتبار 
تومان  میلیارد   100 حــدود  وی،  گفته  است.به 
 30 که  است  نیاز  پــروژه  این  تکمیل  برای  اعتبار 
و  شود  می  هزینه  استانداری  سوی  از  آن  درصــد 
و  ورزش  وزارت  اعتبارات  از  باید  آن  درصــد   70
های  پروژه  دیگر  از  شود.»بهادری«  هزینه  جوانان 
ورزشی استان به استادیوم 15 هزار نفره بجنورد 
جذب  نیازمند  که  کرد  اشاره  شیروان  استادیوم  و 
آمادگی  از  همچنین  ــت.وی  اس تکمیل  و  اعتبار 
داد  خبر  امند  روستای  متری  هزار  ورزشی  سالن 
 90 اکنون  هم  سملقان  و  مانه  شهرستان  در  که 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و آماده بهره برداری 
است.وی افزود: این پروژه با خرید و نصب کفپوش 

به اتمام خواهد رسید و بهره برداری می شود.

یک انتصاب

رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی 
رئیس  نایب  عنوان  به  نکویی«  »صفا  انتصاب  از 
شیروان  شهرستان  همگانی  های  ورزش  هیئت 
خبر داد.»مجید جودت« اظهار کرد: نکویی از پیش 
کسوتان آمادگی جسمانی و ایروبیک استان است 
جوانان  و  ورزش  رئیس  برغمدی،  پیشنهاد  به  که 
هیئت  این  در  فعالیت  مجوز  شیروان  شهرستان 

ورزشی در بخش بانوان را کسب کرد.

دوومیدانی کاران دوباره در 
خط تمرین

از  شمالی  خــراســان  دوومــیــدانــی  هیئت  رئیس 
خبر  استان  در  کاران  دوومیدانی  تمرینات  شروع 
تمرینات  کــرد:  اظهار  صابری«  اصغر  داد.»عــلــی 
مستقیم  تماس  نداشتن  دلیل  بــه  دوومــیــدانــی 
های  پروتکل  رعــایــت  بــا  یکدیگر  بــا  ــاران  ــک ورزش
بهداشتی برگزار می شود و دوومیدانی کاران باید 
آمادگی  حفظ  و  خود  مستمر  تمرینات  راستای  در 
بدنی شان تالش کنند.وی تصریح کرد: استادیوم 
دوومیدانی  تمرینات  میزبان  بجنورد  مهر   19
کاران خانم در روزهای زوج و دو و میدانی کاران 
آقا در روزهای فرد از ساعت 18 تا 20 خواهد بود.

برنامه احداث زمین در 
محالت کم برخوردار 

ورزش  کل  اداره  ورزش  توسعه  معاون  وحدانی- 
جلسه  بــرگــزاری  از  شمالی  خــراســان  جــوانــان  و 
منظور  به  بجنورد  شهر  شورای  ورزشی  کمیسیون 
کم  محالت  در  ورزشــی  هــای  زمین  انـــدازی  راه 
نام  صاحب  های  رشته  در  داری  تیم  و  برخوردار 
که  این  بیان  با  بروحی«  داد.»محمد  خبر  استان 
شورای شهر بجنورد بنا دارد اعتباری برای ساخت 
از  باشد،  داشته  بــرخــوردار  کم  محالت  در  زمین 
عدالت اجتماعی و برخورداری محالت بی بهره از 
امکانات ورزشی که می تواند زمینه را برای ورزش 
کرد. خرسندی  ابراز  کند،  مهیا  ورزشی  توسعه  و 

به گفته وی، بناست 30 زمین ورزشی با مساحت 
کم احداث شود که اعتبار 10 زمین مصوب شده 
نظیر  دارنــد  بیشتری  عمومیت  که  هایی  رشته  و 
های  ورزش  و  میز  روی  تنیس  بسکتبال،  والیبال، 
عمومی در اولویت هستند.وی از تیم داری در لیگ 
های مطرح کشور خبر داد که بناست مبلغی به این 
کل  اداره  پیشنهاد  افزود:  و  دهند  اختصاص  مهم 
است  هایی  رشته  در  داری  تیم  جوانان،  و  ورزش 
که در کشور حرفی برای گفتن دارند و ورزشکاران 
بااستعدادی را پرورش داده اند.وی افزود: ورزش 
صاحب  برتر  استعدادهای  المپیاد  در  که  هایی 
نام خراسان شمالی  و رشته هایی که  عنوان شده 
اند نظیر جودو، کوراش،  را در کشور مطرح کرده 
تکواندو و والیبال باید مورد توجه قرار گیرند و قطعًا 
در لیگ حرفی برای گفتن خواهیم داشت. به گفته 
وی، برای 2 ماه آینده برنامه ریزی ها به منظور تیم 
داری و رشته هایی که مورد توجه قرار می گیرد، 

اعالم می شود.

گفت و گو       

سوژه ویژه       

I حمایت های کم رنگ 
رشته  در  را  آسیا  برنز  مدال  که  استانی  باسابقه هم  کار  کوراش  و  جودوکار  باغچقی«  »مهتاب 
کوراش در کارنامه خود به ثبت رسانده و 3 مدال برنز جودو در رقابت های قهرمانی کشور دارد، 
حمایت های کم رنگ از بانوان را دلیل رشد کمتر آن ها نسبت به قهرمانان آقا بیان می کند.به 
گفته وی، جودو از زمان تعلیق افت شدیدی در کشور کرده و عمده جودوکاران در رشته کوراش 

به فعالیت می پردازند.
وی که 7 سال در این رشته فعالیت کرده و 3 سال به شکل حرفه ای به رقابت تن به تن و سخت 
با حریفان خود برای کسب مدال پرداخته است، می گوید: در حق بانوان ورزشکار اجحاف شده 
ولی  بپروراند  ورزشی  رشته  این  در  را  مستعدی  ورزشکاران  تواند  می  شمالی  خراسان  و  است 

متاسفانه استعدادیابی در بخش بانوان ضعیف است.
وی با بیان این که جودو و کوراش تقریبًا تکنیک های مشابه زیادی دارند و همین امر باعث جدایی 
مدال  شاهد  تا  شود  بیشتر  باید  بانوان  بخش  از  ها  حمایت  افزاید:  می  شود،  نمی  رشته  دو  این 
آوری های بیشتر در عرصه های ملی و باالتر باشیم.»باغچقی« تصریح می کند: قطعًا این استان 
گذاری  سرمایه  اندک  با  تا  دارند  نیاز  حمایت  و  توجه  به  که  دارد  زیادی  بااستعداد  ورزشکاران 

مسئوالن بتوانند در میدان رقابت خودی نشان دهند.

I کمبود مربی
وی با بیان این که استان کمبود مربی دارد و در شهرستان ها نیز به این ورزش کمتر توجه می 
باید مربی در شهرستان ها  به شکل مستمر فعالیت کند و دغدغه مالی  شود، تصریح می کند: 
نداشته باشد و از سوی هیئت حمایت شود تا شاهد پرورش ورزشکاران مستعد در استان باشیم، 
پرورش  و  طوالنی  فعالیت  به  ها  شهرستان  در  مربیان  و  شود  نمی  حمایتی  چنین  متاسفانه  اما 
رفتن  بین  از  و  سوزی  فرصت   باعث  امر  همین  و  پردازند  نمی  مستعد  کارآموزان  و  شاگردان 
و  عالقه  اگر  وی،  گفته  ندارند.به  رشد  برای  جایی  متاسفانه  که  شود  می  ورزشکارانی  استعداد 
محقق  بانوان  برای  سنگین  رشته  این  در  فعالیت  امکان  قطعًا  نباشد  ورزشی  رشته  این  به  عشق 
نمی شود و تنها کسانی عالقه مند به کار و فعالیت در این ورزش هستند که عشق و عالقه وصف 

ناپذیری برای تمرین داشته باشند.
بودند،  کار  چوخه  و  جودو  برادرانش  و  پدر  و  هاست  ورزشی  خانواده  از  خود  که  وی 

مهم ترین دلیل فعالیت مستمرش در این  رشته را عالقه خود و تشویق خانواده 
اش  ذکر می کند.»باغچقی« که پیش از این در رقابت های آسیا نیز توانست 

جایگاه خود را تثبیت کند، ارتقا و رشد این ورزش را در گرو حمایت صد 
درصدی مسئوالن می داند که متاسفانه طی سال های اخیر رنگ باخته 

و نمی توان انتظار مدال آوری را از بانوان همچون آقایان داشت.

رئیس هیئت جودوی استان مطرح کرد:

افتتاح کمپ بین المللی در بجنورد، نیازمند اعتبار

وحدانی- کمپ بین المللی جودو و کوراش استان مدت هاست که در حال اقدامات زیرساختی 
و تجهیز است اما در میانه راه کج دار و مریز اعتباراتی جذب کرده و هنوز هم برای تکمیل این 
پروژه اعتبار نیاز است.خانه جودوی استان که بعد از جا به جایی با خانه کاراته خراسان شمالی 
قرار است به کمپ بین المللی تبدیل شود الزاماتی نیاز دارد که همگی در گرو جذب اعتبار است 
همین  شود.در  می  محقق  وزارتخانه  از  جوانان  و  ورزش  مسئوالن  های  پیگیری  با  نیز  امر  این  و 
خصوص، مدیرکل ورزش و جوانان نیز طی پیگیری هایش از وزارت ورزش و جوانان قول هایی 
تواند  می  که  باشیم  کمپ  این  افتتاح  شاهد  زودی  به  است  امید  و  گرفته  اعتبار  کسب  بر  مبنی 
استان را در تمام جهان معرفی کند و شاهد برگزاری دوره های تمرینی و اردوهای تیم های ملی 

جودو و کوراش از سراسر جهان به میزبانی بجنورد باشیم.

I راه اندازی کمپ بین المللی، نیازمند الزامات
کمپ  اندازی  راه  گوید:  می  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شمالی  خراسان  جودوی  هیئت  رئیس 
بین المللی نیازمند الزاماتی است که این الزامات نیز تنها با تجهیز سالن و زیرسازی های سالنی 
محقق خواهد شد و اقدامات اولیه در این باره انجام شده است.»کوروش خسرویار« اعتبار مورد 
نیاز و پیش بینی شده برای ساخت این کمپ را 400 میلیون تومان بیان می کند و می افزاید: 
تاکنون اصالح ساختار آن انجام شده اما برای خرید تجهیزات نیازمند اعتبار هستیم.به گفته وی، 
تامین اعتبار این نوع هزینه ها ) تجهیز هیئت ها( از سوی وزارت ورزش و جوانان محقق می شود 
که 10 درصد بودجه ای که هر فدراسیون به استان ها اختصاص می دهد از سوی وزارت ورزش 
به  فدراسیون  سوی  از  استانی  های  هیئت  فهرست  و  شده  پرداخت  که  است  سال   2 جوانان،  و 
وزارتخانه اعالم و اعتبارات به ادارات کل واریز می شود و ادارات کل نیز بر اساس عملکرد هیئت 
ها بودجه مورد نیاز آن ها را لحاظ خواهند کرد.وی افتتاح این کمپ را در استان به فال نیک می 
برای  باشد  زرینی  برگ  تواند  می  جودو  و  کوراش  ملی  تیم  اردوهای  میزبانی  گوید:  می  و  گیرد 
استان که از این ظرفیت ها باید نهایت استفاده را برد و حضور کشورهای مختلف در استان برای 
اردوهای تمرینی و تمرین پیش از اعزام نه تنها به رونق این ورزش کمک می کند بلکه منجر به 
افزایش صنعت گردشگری و ... نیز خواهد شد.به گفته وی، چند کمپ بین المللی جودو در جهان 
داریم که در کشورهای روسیه، فرانسه و ژاپن قرار دارد و کشورهایی که برای تمرین یا برگزاری 
اتفاقات  گونه  این  و  بیایند  استان  به  توانند  می  دارند  آمادگی  کمپ  این  در  مشترک  اردوهــای 
جودوی  فدراسیون  تعلیق  به  اشاره  با  خورد.وی  می  رقم  استان  برای  برانگیزی  تحسین  بسیار 

تعلیق  رفع  با  کند:  می  اظهار  نیز  با ایران  استان  در  اردوها  این  برگزاری  نیز 
صاحب  کشورهای  اردوهـــای حضور  میزبانی  و  جـــودو  ــام  ن

استانی که مهد جودو بــیــن الــمــلــلــی در 
ــت  اس کــــــوراش  و 
روزهــای  تواند  می 
بـــرای  را  خـــوشـــی 
رشته  این  و  استان 
رقم  ورزشــی  های 

بزند.
 

بیشتر کونگ فوکارانی 
که به اردوی تیم ملی 
دعوت شده اند در 
زیرزمین تمرین می کنند

 بانوان در حاشیه
 جودو و کوراش

سیما وحدانی- خراسان شمالی سال هاست که 
به عنوان مهد جودو و کوراش کشور معرفی می 
شود و مدال های پررنگ و لعاب ورزشکاران 
که  است  مطلب  این  گواه  ورزشی  رشته  این 
این استان ورزشکارانی دارد که با حمایت 
های مسئوالن می توانند روی هم استانی 
های شان را سفید کنند و پرچم این مرز 
و بوم را در میادین آسیایی و جهانی 
مقوله  این  اما  ــد،  درآورن اهتزاز  به 
پررنگ  آقایان  بخش  در  فقط  گویا 
است و انگار بانوان در حاشیه جودو 

و کوراش قرار دارند.



دولت با سیاست  های پولی متوازن مانع تولید فقر و 
محرومیت شود

گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  ایرنا:   

مالی  پولی،  سیاست های  گرفتن  نظر  در  با  دولت 
محرومیت  و  فقر  تولید  مانع  حساب شده  و  متوازن 
شود. حجت االسالم »غالمرضا مصباحی مقدم« با اشاره به اهمیت 
و جایگاه مجلس از منظر امام راحل اظهارکرد: امام)ره( یک جمله 
معروف دارند که مجلس در رأس امور است و این سخن را مطلق 
قانون  در  پشتوانه هایی  و  دالیل  سخن  این  البته  کرده اند.  بیان 

اساسی دارد.

تاسف روسیه ازتالش های آمریکا برای گرفتن حق 
بهره برداری از فناوری صلح آمیز فضایی توسط ایران

از  متحد  ملل  سازمان  در  روسیه  نماینده  ایسنا:   

از  بهره برداری  برای گرفتن حق  آمریکا  تالش  های 
تاسف  ابراز  ایران  توسط  فضایی  صلح آمیز  فناوری 
کرد. به نقل از آسوشیتدپرس، واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در 
ایاالت  مــداوم  تالش های  گفت:  شنبه  پنج  متحد  ملل  سازمان 
متحده به منظور محروم کردن ایران از حق خود برای بهره  برداری 
از منافع فناوری صلح آمیز فضایی با توسل به بهانه های نادرست، 

مایه تاسف است.

از گوشه و کنار 

۷۰ هزار سیم کارت مزاحم پیامکی در ۳ ماه 
قطع شد

خبرگزاری مهر: اجرای سیاست قطع خطوط موبایلی که مبادرت 

به ارسال پیامک های تبلیغاتی می کنند سرعت یافته و رگوالتوری 
مزاحم  ــارت  ک سیم  ــزار  ه  ۷۰ از  بیش  گذشته  مــاه   ۳ عــرض  در 
بیشترین  رگوالتوری،  آمار  مطابق  است.  کرده  مسدود  را  پیامکی 
اعتراضات  تبلیغاتی مربوط به پیامک هایی است که از سمت سیم 

کارت های شخصی و به صورت انبوه ارسال می شود.

16.2 میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب 
کرده اند

عدالت  سهام  آزادسازی  طرح  سخنگوی  فهیمی«  »حسین  فارس: 

گفت: تاکنون بیش از ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر روش مستقیم 
را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده اند.

آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان از امروز

 فارس: »خسرو ساکی« رئیس مرکز سنجش و پایش 

امروز  از  کشور  سراسر  در  گفت:  آموزشی  کیفیت 
در  ــم  دوازده پایه  نهایی  امتحانات  ــرداد(،  خ  ۱۷(
۶۷8۰ حوزه امتحانی برگزار می شود. وی ادامه داد: با توجه به 
و لزوم رعایت فاصله گذاری  اهمیت حفظ سالمت دانش آموزان 
در  حوزه  تعداد  این  امتحانات،  برگزاری  های  حوزه  در  هوشمند 
مقایسه با خرداد سال گذشته تقریبا 58.۷ درصد افزایش داشته 

است .

بالتکلیفی مراکز تاالر پذیرایی پس از 
بازگشایی واحد صنفی

از  پذیرایی،  تاالر های  اتحادیه  رئیس  سیما:  و  صدا   

همه  گــشــایــش  ــود  وجـ ــا  ب ــز  ــراک م ایـــن  بالتکلیفی 
با  نیا«  ابراهیم  »خسرو  داد.  خبر  صنفی  رسته های 
اشاره به ابالغ گشایش همه  واحد های صنفی پرخطر، بالتکلیفی 
از  خطر  کم  و  صنفی  واحد  بازگشایی  از  پس  پذیرایی  تاالر  مراکز 
ابتدا  ابالغیه،  این  براساس  گفت:  کرونا  با  مقابله  ستاد  سوی 
مراکز  این  کار  از  مدتی،  از  پس  و  آزاد  پذیرایی  تاالر های  فعالیت 
ممانعت شد. وی با اشاره به شرایط اقتصادی نامناسب این صنف 
پس از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی این صنف گفت: براساس این 
اعالم  آزاد  پذیرایی  مراکز  و  گردشگری  تور های  فعالیت  ابالغیه 

شده است اما هنوز تاالر های پذیرایی بالتکلیف هستند.

غرق شدن شناور ایرانی در آب  های عراق

حفاظت  و  ایمنی  مدیرکل  »پسنده«  جــوان:  خبرنگاران  باشگاه 

شب  »بهبهان«  نام  به  باری  شناور  گفت:  بنادر  سازمان  دریایی 
جمعه در کانال آبی »خورعبدا...«، در محدوده آب های عراق غرق 

شد.

قیمت طال ریخت

انتشار  انتظار  در  بــازارهــا  کــه  حالی  در  تسنیم:   

ترمیم  به  امیدها  و  هستند  آمریکا  کار  بازار  گزارش 
دلیل  به  طال  قیمت  است،  یافته  افزایش  اقتصادی 
افزایش اشتها برای ریسک پذیری روز گذشته کاهش داشت و در 
این  اساس  بر  گرفت.  قرار  متوالی  هفتگی  کاهش  سومین  مسیر 
گزارش، قیمت هر اونس طال روز گذشته با ۰,۱۳ درصد افت به 
۱۷۱۱ دالر و 8۱ سنت رسید. قیمت فلز زرد در معامالت آتی روز 
 ۱۷۱۶ به  افت  درصد   ۰,۶۳ با  اوت  ماه  در  تحویل  برای  گذشته 

دالر و ۶۰ سنت رسید.

بیش از ۹۳ درصد ظرفیت کاروان های حج 
تمتع تکمیل شد

 تسنیم: »اکبر رضایی« سرپرست معاونت حج و عمره 

رونــد  از  گــزارشــی  بیان  بــا  زیـــارت  و  حــج  ســازمــان 
پرشدن  و  تمتع  حج  بــرای  گرفته  صــورت  اقدامات 
حج  های  کــاروان  به  یافته  تخصیص  ظرفیت  درصد   9۳ از  بیش 
آینده گفت: با وجود این که کمتر از یک ماه به آغاز اعزام زائران به 
سرزمین وحی باقی مانده ولی همچنان منتظریم عربستان موضع 
خود را درباره حج پیش رو مشخص و اعالم کند.وی همچنین به 
پیش بینی های صورت گرفته در مورد حج آینده اشاره و تصریح 
کرد: زائران در مناطقی که ظرفیت خالی وجود دارد در حال ثبت 

نام و تکمیل وجه هستند. 
مکاتبات  به  اشاره  با  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  رشیدیان،  رضا 
صورت گرفته با وزارت حج عربستان  برای تعیین تکلیف حج، ابراز 
امیدواری کرد: در روزهای آینده نظر سعودی ها اعالم و وضعیت 

مشتاقان حج روشن شود.

عمدی بودن آتش سوزی های اخیر در تهران 
ثابت نشده است

 فارس: سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: 

آتش  اند  شده  مدعی  که  ــراد  اف از  برخی  برخالف 
بــرای  ــت  اس عمدی  تــهــران  در  اخیر  ــای  ه ســوزی 
کارشناسان سازمان آتش نشانی تاکنون عمدی بودن آتش سوزی 
ها ثابت نشده است. »سید جالل ملکی« افزود: ایجاد آتش سوزی 
نیک،  پیک  از  بعد  نشده  خاموش  آتش  صاعقه،  نظیر  عواملی  ها 

اتصال سیم های برق، گرمای بیش از حد هوا و شعله را دارد.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
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اخبار

روی خط سیاست  اخبار استان 

اخبار استان 

از میان خبرها 

ــــی صــبــح  ــالم ــ ــــالب اس ــق ــ ــم ان ــظ ــع ــر م ــبـ رهـ
به  تلویزیونی  زنده  سخنرانی  در  )چهارشنبه( 
خمینی)ره(  امــام  ارتحال  سالگرد  مناسبت 
»تحول خواهی،  اسالمی،  جمهوری  بنیانگذار 
ترین  مهم  از  را  تحول آفرینی«  و  تحول انگیزی 
خواندند  عظیم الشأن  راحل  امام  خصوصیات 
انقالب  زنــده مــانــدن  ــرای  ب کــردنــد:  تأکید  و 
باید با درس  آموزی از این ویژگی نرم  افزاری 
گرایش  و  تحولی  رویــکــرد  ــام،  ام عملیاتی  و 
را  جهشی«  حرکت  و  شدن  »بهتر  به  پرشتاب 
که  زمینه  هایی  خصوص  به  زمینه  ها  همه  در 
جدیت  با  داشته ایم،  عقب گرد  یا  بی تحرکی 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به  کنیم.  دنبال 
ا...  آیت  حضرت  رهبری،  معظم  مقام  دفتر 
تحول خواهی  روحیه  به  اشــاره  با  خامنه  ای 
روش  به  امام  افزودند:  جوانی  دوران  از  امام 
معنوی  ــز  غــرای و  نهفته  ســرشــت  پــیــامــبــران 
ده  ویژگی  این  که  می کرد  بیدار  را  انسان ها 
 ها سال قبل از آغاز نهضت اسالمی در درس 
علمیه  حوزه  در  ایشان  منقلب کننده  اخالق 
»امام  را  خمینی  امام  بود.ایشان،  مشهود  قم 
دوران  از  ــام  ام افــزودنــد:  و  نامیدند  تحول« 
مبارزات تا پایان حیات مبارک شان در میدان 
روند  بی نظیر،  فرمانده  یک  نقش  در  نیز  عمل 
عظیم  اقیانوس  و  رهبری  را  تحول خواهی 
توفانی  اهداف  تحقق  مسیر  در  را  ایران  ملت 

ومتالطم می کرد.
رهبر انقالب اسالمی در تبیین تحوالت ایجاد 
به  ــام،  ام تحول آفرینی  روحیه  پرتو  در  شــده 
»تبدیل روحیه خمودگی و تسلیم ملت ایران به 
روحیه ای مطالبه گر« اشاره کردند و افزودند: 
ملتی  از  را  ایـــران  ملت  عظیم الشأن،  ــام  ام
شخصی  زندگی  فکر  به  فقط  که  بی تحرک 

خود بود، به ملتی مطالبه گر و حاضر در میدان 
تغییر داد که این ویژگی از آغاز نهضت در سال 
مبارزات  تا   ۴۲ خــرداد   ۱5 آن  از  پس  و   ۴۱
از  بعد  سال های  و  انقالب  پیروزی  به  منتهی 

آن، نمایان و مشهود است.
در  ملت  حقارت پندارانه  نگاه  در  تحول  ایجاد 
مسئوالن  حتی  و  خارجی  »قدرت های  برابر 
اعتماد  دارای  ملتی  به  پهلوی  رژیم  دون پایه 
سرنوشت  در  مؤثر  و  ملی  ــزت  ع و  نفس  بــه 
انقالب  رهبر  که  بود  نکته ای  دومین  کشور« 
امام  تحول خواهی  روحیه  نتایج  تبیین  در 
آیـــت ا...  پرداختند.حضرت  آن  بــه  خمینی 
مردم  اساسی  مطالبات  در  »تحول  خامنه ای 
مطالباتی  به  محدود  بسیار  خواسته های  از 
نگاه  در  »تحول  و  آزادی«  و  استقالل  همچون 
فردی  و  عادی  چارچوب  یک  از  دین  به  مردم 
به یک مکتب نظام ساز وتمدن ساز« را از دیگر 
کبیر  رهبر  تحول خواه  نگاه  تعیین کننده  آثار 
بیان  با  ایشان  برشمردند.  اسالمی  انقالب 
در  افــزودنــد:  زمینه  همین  دیگردر  نکته ای 
در  آینده  از  افقی  هیچ  اسالمی  نهضت  شروع 
ذهن ملت نبود اما امام این نگاه بی افق را به 
اسالمی  امت  تشکیل  یعنی  ملت  کنونی  نگاه 
آینده  افــق  در  اسالمی  نوین  تمدن  ایجاد  و 

متحول کرد.
مبانی  در  ــول  ــح ت »ایـــجـــاد  انــقــالب  ــر  ــب ره
و وارد کردن فقه در عرصه  معرفتی کاربردی 
نظام سازی و اداره کشور« و »پافشاری بر تعبد 
مسائل«  به  نوگرایانه  نگاه  عین  در  معنویت  و 
راحل  امام  تحول انگیز  نگاه  بارز  نتیجه   ۲ را 

برشمردند.
ا... خامنه ای »تحول اساسی در  آیت  حضرت 
آثار  دیگر  از  را  جوان«  نسل  و  جوانان  به  نگاه 

خمینی  امام  تحولی  رویکرد  عمیق  و  مبارک 
بزرگ  کارهای  سپردن  افزودند:  و  خواندند 
ثروت  عنوان  به  آنان  از  استفاده  و  جوانان  به 
آن  البته  بود  امام  روشن  روش  ملی،  ذخیره  و 
به  غیرجوان  افــراد  به  حال  عین  در  بزرگوار 
این  که  می کردند  اعتماد  ملی  ثروت  عنوان 
و  است  مشهود  ایشان  انتصابات  در  واقعیت 
اکنون همچنان که گفته ایم باید همین نگاه و 

روش مد نظر باشد.
مهم  بسیار  نتایج  دیــگــر  تبیین  در  ایــشــان 
تحقیر  و  ایستادگی  ــام،  ام تحول خواه  نگاه 
ابرقدرت ها را مورد توجه قرار دادند و افزودند: 
روی  بشود  نمی کرد  تصور  حتی  کسی  زمانی 
حرف آمریکا حرف زد اما امام خمینی با ایجاد 
تحقیر  را  آن ها  ابرقدرت ها،  به  نگاه  در  تحول 
و ثابت کرد که زورگویان جهانی ضربه پذیرند 
و  سابق  شــوروی  فروپاشی  در  حقیقت  این  و 
اوضاع امروز آمریکا مشهود است.رهبر انقالب 
اسالمی با تأکید بر این که امام، »اماِم تحول« 
که  است  این  نکته  ترین  مهم  افزودند:  بــود، 
امام عامل اصلی این تحوالت بود، به درستی 
نکته  از خدا می دانست.ایشان  را  همه آن ها 
نگاه  را  امام  انگیز  تحول  روحیه  در  دیگر  مهم 
در  اعتقادی  و  روحی  تحول  اهمیت  به  ایشان 
جوانان دانستند و در جمع بندی این بخش از 
سخنان شان افزودند: درسی که ما از روحیه 
و حرکت تحولی امام می گیریم این است که 
ها  بخش  همه  در  آفرین  تحول  حرکت  باید 
ادامه داشته باشد، اگرچه کشور و انقالب در 
۳۰ سال گذشته از رویکرد تحولی امام فاصله 
معظم  رهبر  سخنان  مشروح  اســت.  نگرفته 
انقالب اسالمی در پایگاه اطالع رسانی دفتر 

مقام معظم رهبری منتشر شده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(:

درس امام)ره( برای امروز، استمرار تحول است

وضعیت خوزستان همچنان قرمز است
 مهر: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از بین مبتالیان جدید، 5۲۷ مورد بستری هستند و ۲ هزار و ۳59 مورد 

از افراد معادل حدود 8۲ درصد از موارد جدید، در تماس نزدیک با مبتالیان بودند که شناسایی شدند. »کیانوش 
ارتباط تصویری گفت: از ۲۴ ساعت منتهی به ۱۶ خرداد ۱۳99 و بر اساس  جهانپور«، بعد از ظهر جمعه در 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و 88۶ بیمار جدید مبتال به کووید ۱9 در کشور شناسایی شدند.وی افزود: 
از بین مبتالیان جدید، 5۲۷ مورد بستری هستند و ۲ هزار و ۳59 مورد از افراد معادل حدود 8۲ درصد از موارد 
مجموع  بهداشت  وزارت  سخنگوی  گفته  به  شدند.  شناسایی  که  بودند  مبتالیان  با  نزدیک  تماس  در  جدید، 
بیماران کووید ۱9 در کشور به ۱۶۷ هزار و ۱5۶ نفر رسید و متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۳ بیمار 
کووید ۱9 جان خود را از دست دادند. جهانپور ادامه داد: مجموع جان باختگان این بیماری به 8 هزار و ۱۳۴ 
نفر رسید، البته خوشبختانه تاکنون ۱۲9 هزار و ۷۴۱ نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند و ۲5۷۳ نفر از بیماران 
مبتال به کووید ۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. وی ادامه داد: تا کنون یک میلیون و ۴۰ هزار و ۲89 آزمایش تشخیص 
هرمزگان،  استان های  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزارت  است.سخنگوی  قرمز  همچنان  خوزستان  وضعیت  و  شده  انجام  کشور  در   ۱9 کووید 
کردستان، کرمان، کرمانشاه، بوشهر و آذربایجان های شرقی و غربی در وضعیت هشدار قرار دارند و در ۲۴ ساعت گذشته در ۱۳ استان هیچ 

مورد فوتی ثبت نشد و در 5 استان فقط یک مورد فوتی بر اثر کووید ۱9 گزارش شد.

برنامه ریزی  های الزم برای اتمام سریع تر پروژه های نیمه تمام انجام شود

به  و  اتمام  برای  را  جامع  و  الزم  برنامه ریزی های  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  گفت:  جمهور  رئیس  ایرنا:    

نتیجه  حصول  تا  جدیت  با  و  دهد  انجام  تولید  جهش  سال  در  نیمه تمام  طرح های  سریع تر  رسیدن  بهره برداری 
پیگیری کند.به گزارش روز جمعه پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در 
گفت وگو با مهندس حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به دستورات به 
مسئوالن ذی ربط از جمله رئیس بانک مرکزی در خصوص تامین منابع ارزی افزود: وزارت صمت باید تامین ارز 
الزم برای کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها و بنگاه های تولیدی را در راستای تحقق رونق 
و جهش تولید با جدیت پیگیری کند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات ستاد 
ملی و نشست روسای کمیته  های ستاد مقابله با کرونا و تاکید مسئوالن بهداشتی و درمانی کشور، بر ضرورت و 
اهمیت استفاده از ماسک در راستای کنترل شیوع بیماری افزود: تولید کافی و توزیع ماسک را با هدف قرار گرفتن مکفی آن در دسترس عامه 
مردم در صدر توجه خود قرار دهید.دکتر روحانی بار دیگر از همه فعاالن عرصه تولید به ویژه کارگران زحمتکش کشور که در ماه های گذشته با 
در  که  کسانی  همه  از  اظهارکرد:  و  تشکر  شود،  متوقف  کشور  تولید  چرخ  ندادند  اجازه  کرونا  شیوع  از  ناشی  شده  ایجاد  خطیر  وضعیت  وجود 
طراحی، اجرا و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی به ویژه در بخش تولید تالش کردند، قدردانی و بر ضرورت تداوم مراقبت های 

انجام شده تا کنون با دقت و جدیت بیشتر تاکید می کنم.

زیان وارد شده به اصناف از بابت کرونا اعالم شد

خسارت 26 هزار میلیاردی

 ایسنا: معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران با بیان این که حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش 

 های غیرمشمول و حدود ۲ میلیون و 8۰۰ هزار نفر در بخش های مشمول دریافت تسهیالت شاغالن هستند، 
بوده  تومان  میلیارد  هزار   ۲۶ از  بیش  صنفی  واحدهای  برای  کرونا  از  ناشی  تعطیالت  ماهانه  خسارت  گفت: 
است.»هوشیار فقیهی« با بیان این که 5۷ گروه از اصناف برای این که مشمول دریافت تسهیالت و حمایت های 
دریافت  برای  گروه   5۷ این  از  رسته   ۲5 کرد:  اظهار  شدند،  شناسایی  اصناف  اتاق  سوی  از  شوند،  دولتی 
واحدهای  ها،  آرایشگاه   تاالرها،  کافی شاپ  ها،  که  شدند  انتخاب  دولت  سوی  از  درصد   ۱۲ سود  با  تسهیالت 
پوشاک، کیف و کفش از جمله آن ها بودند.به گفته وی، بر اساس برآوردها هزینه ماهانه اداره کردن یا خسارت 
وارد شده به ۳۲ گروه دیگر ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون برای آن  ها تسهیالتی در نظر 
گرفته نشده است.معاون اقتصادی و برنامه  ریزی اتاق اصناف ایران با بیان این که هدف اصلی اتاق اصناف حفظ اشتغال واحدها بوده است، 
تصریح کرد: در این راستا در ماه  های گذشته اتاق اصناف ایران در زمینه معافیت  های مربوط به بیمه و مالیات از دولت درخواست هایی داشته 
ارائه  زمینه  در  هایی  محدودیت  فعلی  شرایط  به  توجه  با  البته  می کنند.  فعالیت  بخش  ها  این  در  کشور  شاغالن  از  توجهی  قابل  رقم  زیرا  است 

کمک های دولتی وجود داشته است و امیدواریم با بازگشایی واحدها اشتغال موجود در این بخش ها حفظ شود.

دانشگاه آزاد اعالم کرد:
برگزاری حضوری امتحانات در شهرهای قرمز مجاز نیست

 ایسنا: براساس دستورالعمل اصالحیه تقویم آموزشی و امتحانات سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسالمی، به منظور جلوگیری از سفرهای 

بین شهری با اجرای طرح تعاون آزمون، دانشجویان فاقد منع آموزشی با ثبت نام در سایت  iau.ac.ir.azmoon99 و کسب موافقت ستاد طرح 
بازه آزمون وضعیت قرمز داشته باشند، اجرای امتحان  اما در شهرهایی که در  تعاون آزمون می توانند در واحد محل زندگی خود آزمون دهند 

حضوری مجاز نیست.

حوزه  ورود  خواستار  استاندار  معاون  مرتضوی- 

درخصوص  استانداری  عملکرد  و  مدیریت  بازرسی، 
گرامی  در  اجرایی  هــای  دستگاه  عملکرد  بررسی 
مقدس  ــاع  دفـ دوران  ســالــگــرد  چهلمین   ــت  داشـ
استاندار  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  شد.معاون 
داشــت  گــرامــی  ستاد  جلسه  در  شمالی  خــراســان 
اشاره  ضمن  استان  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین 
ایران و عراق که تمام معادالت نظامی دنیا  به جنگ 
ایران  تاریخ  در  را  مقدس  دفــاع  دوران  زد،  برهم  را 
اسالمی دورانی درخشان و با ارزش خواند و تصریح 
کرد: باید فرهنگ با ارزش این دوران به نسل جوان 

منتقل شود.
شیوع  زمان  در  و  امروز  داد:  ادامه  زاده«  بیگ   »علی 
بار  همدلی  و  مواسات  طرح  اجرای  با  کرونا  ویروس 
دیگر شاهد  تبلور فرهنگ دوران دفاع مقدس بودیم. 
وی با بیان این که امسال در چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس برنامه های ملی به دستگاه های استان ابالغ 
داده  ارجاع  ستاد  دبیرخانه  به  استانی  های  برنامه  و 
خواهد  اجــرا  ســال  طــول  در  ها  برنامه  و  اســت  شــده 
شد، از حوزه بازرسی، مدیریت و عملکرد استانداری 
گرامی  در  اجرایی  های  دستگاه  عملکرد  خواست 
داشت چهلمین سالگرد دوران دفاع مقدس بررسی 
و از دستگاه های برتر تجلیل شود. وی تاکید کرد: با 
برای  مجازی  فضای  از  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه 
به  ها  برنامه  اجــرای  و  مقدس  دفاع  فرهنگ  انتقال 
صورت ویدئو کنفرانس استفاده شود. بیگ زاده، در 

دفاع  موزه  باغ  که  این  از  سخنانش  از  دیگری  بخش 
سطح  مساعدت  و  استان  هــای  پیگیری  با  مقدس 
دستگاه  اهتمام  بر  شد،  خواهد  افتتاح  امسال  ملی 
های متولی برای رفع نیازهای باغ موزه دفاع مقدس 
تاکید کرد. وی همچنین بر تجلیل از ایثارگران دوران 
دوران  در  ادارات  نقش  مستندسازی  مقدس،  دفاع 
و  شنیداری  ــداری،  دی منابع  قالب  در  مقدس  دفــاع 
کارکنان  به  مقدس  دفاع  فرهنگ  انتقال  نوشتاری، 
کرد.مدیرکل  تاکید  ها  سازمان  و  ادارات  در  جوان 
خراسان  مقدس  دفــاع  ــای  ارزش ه نشر  و  آثــار  حفظ 
شمالی هم در این جلسه به اهمیت و جایگاه دوران 
دفاع مقدس پرداخت و از این که در این دوران عالوه 
بر نیرو های مسلح، پشتیانی ملت نیز باعث پیروزی ما 

در آن دوران شد، سخن گفت.
سرهنگ »احیامحمد امیری« با تشریح دستورالعمل 
تجلیل  مقدس  دفاع  سالگرد  چهلمین  برنامه های  و 
انتقال  و  آنان  معظم  خانواده  و  شهدا  ایثارگران،  از 
فرهنگ دفاع مقدس  به نسل  فعلی و آینده را اهداف 
با  برشمرد.وی  مقدس  دفــاع  هفته  داشــت  گرامی 
اشاره به دستور العمل بومی سازی شده برنامه های 
شروع  خرداد  سوم  از  که  مقدس   دفاع  سالگی  چهل 
می انجامد،  ــول  ط بــه  اسفند  پــایــان  تــا  و  ــود  ش مــی 
کرونا  ــروس  وی شیوع  به  توجه  با  کــرد:  خاطرنشان 
فضای  از  بهره گیری  آمــده،  وجــود  به  که  شرایطی  و 
تمام  لذا  است  برخوردار  ویــژه ای  اهمیت  از  مجازی 

دستگاه ها به این موضوع توجه داشته باشند.

معاون استاندار :

 عملکرد دستگاه ها در 4۰ سالگی 
دفاع مقدس بررسی شود

در پی تعطیالت اخیر اتفاق افتاد

کاهش ۳5 درصدی تردد در محورهای خراسان شمالی
کاهش  درصد   ۳5 گذشته  سال  به  نسبت  اخیر،  تعطیالت  طی  شمالی  خراسان  محورهای  در  تردد  شیری- 

یافت.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما 
افزود: هر سال با شروع تعطیالت چند روزه، تردد در محورهای خراسان شمالی افزایش می یافت اما امسال 
از ۱۳ تا ۱5 خرداد، ترددها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳5 درصد کاهش داشت.»شهامت« افزود: 
در حالی که سال گذشته ۱۱۰ هزار و 5۰۲ خوردرو وارد و ۱۰۰ هزارو 89۳ خودرو از استان خارج شدند 
اما امسال تنها ۷۱ هزار و ۳59 مورد وارد و ۶۴ هزار و 99۳ خودرو از استان خارج شدند.وی اضافه کرد: 
روند تردد در محورهای استان کاهشی است به طوری که تردد در روز ۱5 خرداد نسبت به روز قبل از آن ۱۶ 
و نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۳8 درصد کاهش داشت. وی خاطرنشان کرد: در ۱۴ خرداد امسال ۲۶ 
هزار و ۱95 خودرو وارد و ۲۲ هزارو ۴5۰ خودرو از استان خارج شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۴۲ درصد کاهش دارد.

یک مسئول خبر داد:

تشکیل ۳۸2 پرونده تخلف صنفی در استان

شیری- ۳8۲ پرونده تخلف صنفی طی ۲ ماه امسال به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در استان تشکیل شد.معاون 

هزار   ۱۰ از  کرد:  اعالم  ما  خبرنگار  به  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  صمت  سازمان  بازرسی  و  نظارت 
تشکیل  پرونده   ۳8۲ و  شناسایی  تخلف   ۴۲5 استان،  صنفی  واحدهای  از  شده  انجام  بازرسی   ۱۷۰ و 
شد.»کرمیان فر« بیشترین تخلف های انجام شده را در صنف نانوایی ها، میوه و تره بارفروشان، برنج فروشان، 
با شیوع ویروس کرونا و گشت های  تعمیرکاران خودرو، پوشاک، قنادان و خشکبار ذکر و خاطرنشان کرد: 
 ۴ به  اشاره  با  وی  شد.  تشکیل  تخلف  پرونده  هم  بهداشتی  های  دستورالعمل  نکردن  رعایت  برای  بازرسی، 
مورد احتکار اقالم بهداشتی در بازار گفت: این اقالم برای مصرف عموم مردم به تدریج در بازار توزیع شد. 
وی ادامه داد: بیشترین تخلفات صنفی انجام شده در ۲ ماه امسال، گران فروشی بوده است و شهروندان می 
توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی مراتب امر را از طریق تلفن ۱۲۴ یا کیوسک های نظارتی در 

بازار گزارش دهند. 

۳ مصدوم در برخورد موتورسیکلت با مامور پلیس
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  اداره  رئیس  نجفیان- 

داد؛  خبر  پلیس  امــداد  یگان  مامور  با  موتورسیکلت  دستگاه  یک  برخورد  در  تن   ۳ مصدومیت  از  اسفراین 
حادثه ای که حوالی ساعت ۴5 دقیقه بامداد جمعه در خیابان طالقانی اسفراین اتفاق افتاد.به گفته »امین 
که  اسفراین  انتظامی  فرماندهی  مامور  همراه  به  و  شدند  مجروح  موتورسیکلت  سرنشین  و  راکب  کشوری«، 
پلیس  از آن مامور  بیمارستان منتقل شدند. پس  به  پایگاه های شهری  آمبوالنس  با ۲  بود،  تروما شده  دچار 

برای سیر مراحل تکمیلی درمان راهی بیمارستان مرکز استان شد.

 بارش باران پراکنده در نیمه شمالی کشور

نیمه  در  پراکنده  باران  بارش  شاهد  امروز  کرد:  اعالم  کشور  هواشناسی  سازمان   ایرنا: 

شمالی کشور خواهیم بود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، از شنبه با نفوذ 
جریانات خنک شمالی، کاهش دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد و تا اواسط هفته 
آینده این هوای خنک ماندگار خواهد بود. همچنین این سازمان اعالم کرد: در ساعات بعد 
از ظهر در ارتفاعات زاگرس مرکزی و سواحل دریای خزر  رگبار پراکنده باران دور از انتظار 
نیست. سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرد: طی 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشور، سرعت وزش باد 
قابل مالحظه خواهد بود و در برخی نقاط به ویژه در مناطقی از جنوب شرق، مرکز، جنوب و جنوب غرب کشور 

می تواند موجب گرد و خاک شود.

آغاز ثبت نام قرعه کشی جدید 45 هزار دستگاه خودرو از فردا

 خبرگزاری مهر: یک شرکت خودروساز از آغاز ثبت نام قرعه کشی ۴5 هزار دستگاه در ۱۲ 

مدل خودرو از یک شنبه ۱8 خرداد و با تحویل ۴ ماهه تا یک ساله خبر داد. »بابک رحمانی« 
معاون بازاریابی و فروش یک شرکت خودروساز در این  باره گفت: مراسم قرعه کشی برای 
تخصیص ۱5 هزار دستگاه از ۴ مدل محصوالت این خودروساز در قالب طرح فروش فوق 
العاده شنبه ۱۷ خرداد با حضور نمایندگان وزارت صمت، دادستانی کل کشور، سازمان 

بازرسی، پلیس راهور ناجا و سایر نهادهای ذی ربط برگزار می شود.
 وی افزود: ثبت نام و انتخاب محصول تا ۱۴ خرداد به صورت شبانه روز انجام و پس از اتمام مهلت ثبت  نام، 
سایت برای انطباق اطالعات ارائه شده توسط متقاضیان بسته شد.این مقام مسئول در صنعت خودروسازی 
توزیع عادالنه در  ایجاد نظام  برای  و بررسی محدودیت های اعمال شده  آزمایی اطالعات  ادامه داد: راستی 
روزهای ۱5 و ۱۶ خرداد انجام شد.رحمانی اظهار کرد: اسامی منتخبان این طرح پس از پایان قرعه کشی 
خودروهای  وجه  واریز  برای  دارند  فرصت  ساعت   ۴8 تا  برندگان  و  می شود  منتشر  نظارتی  نهادهای  تأیید  و 
دیگر  دستگاه  هزار   ۴5 عرضه  آغاز  از  خودروساز  یک  فروش  و  بازاریابی  کنند.معاون  اقدام  خود  انتخابی 
از  مدل   ۱۲ فروش،  پیش  طرح  این  در  کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  خرداد   ۱8 از  شرکت  این  محصوالت  از 
خودروهای تولیدی یک خودروساز داخلی قابل عرضه است. وی تصریح کرد: متقاضیانی که در قرعه کشی 
این  تولیدی  محصوالت  از  مدل   ۱۲ فروش  پیش  طرح  در  می توانند  اند  نشده  برنده  العاده  فوق  فروش  طرح 
خودروساز شرکت کنند.وی تاکید کرد: بازه زمانی تحویل خودرو در قالب طرح پیش فروش ۴ تا ۱۲ ماهه 

است که بر اساس قرعه کشی تعیین می شود.

پیش بینی افزایش قیمت میوه 

 باشگاه خبرنگاران جوان: دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار 

با بازگشایی تاالرها و ازدیاد تقاضا برای خرید، قیمت میوه ۱۰  گفت: پیش بینی می شود 
درصد افزایش یابد. وی از ثبات قیمت اغلب اقالم میوه و صیفی نسبت به هفته گذشته خبر 
داد و گفت: بنابر آمار تنها قیمت هندوانه نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته 

است.
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