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سملقان  و  مــانــه  ــرورش  ــ پ و  ــوزش  ــ آم مــســئــوالن 
را  که  قلعه  پیش  شهر  آموزشی  خوابگاه  سرپرست 
کرده  بیمارستان  راهی  را  او  آموزی  دانش  تنبیه  با 
بود از سمت اش برکنار کردند. به گفته مدیر روابط 
دانش  استان،  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  عمومی 
آموز مورد تنبیه قرار گرفته در بخش مانه شهرستان 

و  است  نشده  آسیبی  هیچ  دچــار  سملقان  و  مانه 
افزود:  »هجرتی«  ندارند.  شکایتی  نیز  او  خانواده 
و  استان  پــرورش  و  آمــوزش  مسئوالن  وجود  این  با 
به  تصمیم  موضوع  بررسی  از  پس  سملقان  و  مانه 
برکناری سرپرست این خوابگاه گرفتند و او از این 
ما،  خبرنگار  ــزارش  گ شد.به  گذاشته  کنار  پست 

سال  مصوب  مــدارس  اجرایی  آیین نامه  براساس 
شرایطی  آمــوزش وپــرورش،  عالی  شــورای   ۱۳۷۹
و  تخلف  نوع  به  توجه  با  دانــش آمــوزان  تنبیه  برای 
فراهم  مدرسه  مدیران  توسط  دانش آموز  وضعیت 
 شده است که به ترتیب شامل تذکر، اخطار شفاهی 
اخطار  ــاس،  ک تغییر  ــوزان،  آمـ ــش   دان حضور  در 
دیگر  ای  مدرسه  به  انتقال  و  موقت  اخراج  کتبی، 
است. در این قانون، تنبیه بدنی در مدارس ممنوع 
اعام  شده و در مورد حکم افرادی که تنبیه بدنی بر 

مدرسه،  مدیر  از  اعم  می دهند  انجام  دانش آموزان 
که  این  به  توجه  با  مدرسه  مسئوالن  و  معلم  ناظم، 
تخلف  و  کرده  اعام  ممنوع  را  موضوع  این  قانون 
هیئت  در  باید  کند  نقض  را  آن  که  کسی  می داند، 
و  تصمیم گیری  او  برای  اداری  تخلفات  و  بررسی 
اخطار،  تذکر،  شامل  حکم  این  شود؛  صادر  حکم 
توبیخ یا هر مورد دیگری که قانون برای آن  تصمیم 

گیرد، می شود.

آنتن دهی نامناسب تلفن همراه
جمله  از  بجنورد  نقاط  برخی  در  همراه  تلفن  چرا 
کوی معلم آنتن دهی خوبی ندارد و بعضی از جاها 

گویی نقطه کور است؟
سامان دهی نشدن ورودی یک شهر

ورودی آشخانه همچنان سامان دهی نشده است و 
هر چقدر در این باره با شهرداری تماس گرفته ایم 
بی فایده است در حالی که این موضوع باید یکی از 

اولویت های شهر باشد.
فعالیت برخی کسبه بدون پروانه کسب

کسب  پــروانــه  ــدون  ب بجنورد  در  کسبه  از  بعضی 
تضییع  موجب  طریق  این  از  و  کنند  می  فعالیت 
را رعایت  تمام قوانین  حق کاسبانی می شوند که 
این  به  دارم  انتظار  مربوط  مسئوالن  از  کنند.  می 

موضوع رسیدگی کنند.
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به  نوبت  حاال  انگور  و  فرنگی  گوجه  از  شیری- پس 
زیرکشت  اراضی  شدن  رها  و  پیاز  قیمت  شدید  افت 
هــزار   2 بــا  شمالی  خــراســان  در  اســت.  رســیــده  آن 
بینی  پیش  و  پیاز  زیرکشت  سطح  هکتار   ۹00 و 
برداشت ۱۳۳ هزار و 800 تن، در مرحله برداشت به 
های  هزینه  از  کمتر  به  حتی  قیمت  شدید  افت  دلیل 
عطایش  پیازکاران  روایتی  به  و  شده  متوقف  کاشت، 
را به لقایش بخشیده اند و محصوالت شان را به دلیل 
هزینه های باالی برداشت روی زمین رها کرده اند و 
جالب این که دست اندرکاران هم تمهیدات مناسبی 
را برای جلوگیری از سقوط آزاد نرخ پیاز نیندیشیده 

اند.
که  اســت  بجنوردی  پــیــازکــاران  از  یکی  »اســعــدی« 
را  پیاز  تولیدکنندگان  بــرای  قیمت  ترین  منصفانه 
2500 تومان دانست و گفت: در حالی که برای تولید 
هر کیلو پیاز هزار و 200 تا هزار و 400 تومان هزینه 
و  هزار  را  محصول  این  فعلی  شرایط  در  اما  شود  می 
200 تا هزار و 500 تومان از کشاورز خریداری می 

کنند.وی افزود: فروش پیاز با این قیمت، زحمت یک 
را  آن  اگر  بنابراین  باد می دهد  به  را  ساله کشاورزان 

جمع آوری نکنیم مقرون به صرفه تر است.
وی با بیان این که اگر وضعیت همین طور باقی بماند 
احتمال دارد سال آینده پیازی در استان کشت نشود، 
خاطرنشان کرد: در حالی که هزینه های کشت، نهاده 
یافته اما  ها، کارگر و حمل و نقل به دو برابر افزایش 
پیاز افزایش که نیافته، نسبت به سال گذشته  قیمت 
کاهش هم یافته است.وی افزود: عمده کشاورزان به 
با استفاده از تسهیات اقدام  دلیل درآمدهای پایین 
افت  با  برداشت  زمان  در  وقتی  و  کنند  می  کشت  به 
قیمت مواجه می شوند دیگر انگیزه ای برای شان به 
نمی  باقی  آینده  سال  در  محصول  این  کشت  منظور 
یک  فقط  را  پیاز  کشت  پیازکاران،  از  دیگر  ماند.یکی 
زحمت مازاد برای کشاورز دانست و گفت: اگر زمین 
را بدون کشت رها می کردیم چیزی را از دست نمی 
دادیم.وی ادامه داد: از آن جایی که قیمت پیاز، افت 
زیادی دارد برخی تصور می کنند سطح زیر کشت آن 

با  فرقی  زیرکشت  سطح  که  حالی  در  یافته  افزایش 
حمایت  نبود  مشکل  فقط  و  ندارد  گذشته  های  سال 

های الزم از سوی مسئوالن است.
مازاد  استان  پیاز  تولید  که  جایی  آن  از  او،  گفته  به 
در  محصول  این  صادرات  زمینه  باید  است  برمصرف 
زمان برداشت فراهم شود در حالی که االن صادرات 
ممنوع است و پس از این که محصول از دست کشاورز 
گران  و  ــادرات  ص با  کــشــاورزان  دسترنج  شد  خــارج 

شدن قیمت پیاز به جیب تجار و بازرگانان می رود.
های  هزینه  به  اشــاره  با  نیز  پیازکاران  از  دیگر  یکی 
چندین  ها  هزینه  که  این  با  اظهارکرد:  تولید  باالی 
همان  با  تسهیات  هم  هنوز  اما  یافته  افزایش  برابر 
میزان سابق پرداخت می شود که دردی را از کشاورز 

دوا نمی کند.
او ادامه داد: به دلیل پایین بودن قیمت پیاز، تعداد 
آوری  جمع  را  شان  محصوالت  کشاورزان  از  زیادی 
نکرده و به حال خود رها کرده اند چون برای جمع 
و  نقل  و  حمل  کارگر،  های  هزینه  محصول  آوری 

بار  تره  و  میوه  میدان  در  کمیسیون  حق  و  کارتن 
اکنون  او،  گفته  شود.به  می  تحمیل  کشاورزان  به 
کشاورزان  از  تومان   ۱500 پیاز  نوع  ترین  مرغوب 
خریداری می شود.در همین خصوص، معاون بهبود 
با اشاره به  تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
بینی  پیش  و  زیرکشت  سطح  هکتار   4۳0 و  هزار   ۳
تولید ۱۷0 هزار تن پیاز در استان گفت: میزان سطح 
 ۱6.2 گذشته  سال  به  نسبت  امسال  پیاز  کشت  زیر 
سال  اگرچه  افــزود:  دارد.»تشکری«  افزایش  درصد 
صــادرات  چون  اما  داشتیم  تولید  مــازاد  هم  گذشته 
مشکلی  قیمت  نظر  از  شد  می  انجام  عراق  کشور  به 
از  که  این  وجــود  با  کــرد:  خاطرنشان  نداشتیم.وی 
احتمال  دادیــم  اخطار  کــشــاورزان  به  سامانه  طریق 
حال  این  با  دارد  وجــود  بخش  این  در  مشکل  ایجاد 
چون اقلیم خراسان شمالی برای کشت پیاز مناسب 
وی،  گفته  کشت  کردند.به  را  محصول  ایــن  اســت 
برای رفع این مشکل از طریق وزارتخانه، پیگیر انجام 

صادرات به کشور عراق هستیم.

چشم بی اشک مدیران برای پیازکاران

تنبیه کننده دانش آموز برکنار شد

رئیس هیئت اسکواش 
انتخاب شد

مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش خراسان شمالی 
کسب  با  بیرجندی«  چراغ  »صادق  دکتر  و  برگزار 
هیئت  ایــن  جدید  رئیس  عــنــوان  بــه  آرا  حداکثر 
»مسعود  حضور  با  که  مجمع  این  در  شد.  انتخاب 
بهادری«  »کــوروش  فدراسیون،  رئیس  سلیمانی« 
مدیرکل ورزش و جوانان استان و »بابک فقیر« نایب 
بیرجندی«  »چــراغ  شد  برگزار  فدراسیون  رئیس 
هیئت  جدید  رئیس  عنوان  به  آرا  حداکثر  کسب  با 

اسکواش خراسان شمالی انتخاب شد.

در طرح سنجش میزان رضایتمندی 
مردم از دستگاه ها

اداره کل ارشاد در رتبه 
چهارم قرار گرفت

میزان  سنجش  و  سنجی  افکار  طرح  نتایج  اعام  با 
اجرایی،  دستگاه های  عملکرد  از  مردم  رضایتمندی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان شمالی 
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رتبه 
کسب  استانی  و  ملی  سطوح  در  را  طرح  این  چهارم 
اسامی  ارشــاد  و  فرهنگ  مدیرکل  کرد.»فرخنده« 
سازمان  توسط  ارزیابی  این  که  این  بیان  با  استان 
آمار  مرکز  همکاری  با  و  کشور  استخدامی  و  اداری 
حقوق  نامه  تصویب  تحقق  میزان  خصوص  در  ایران 
حقوق  از  صیانت  مانند  محور هایی  در  شهروندی 
خدمت  میز  استقرار  و  سامت  ارتقای  و  شهروندی 
است،  گرفته  صورت  اداری  الکترونیکی  و  حضوری 
تصریح کرد: بر این اساس، با اعام نتایج طرح افکار 
سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد 
دستگاه های اجرایی، اداره کل ارشاد استان از سوی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رتبه چهارم این 

طرح را در سطوح ملی و استانی کسب کرد. 

دستگیری ۲ شکارچی 
غیرمجاز

دستگیر  شیروانی  متخلف  شکارچی  دو  صدیقی- 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  گفته  به  شدند. 
یک  شکار  به  که  غیرمجاز  شکارچیان  شــیــروان، 
طی  بودند  کرده  اقدام  آزاد  مناطق  در  وحشی  قوچ 
تعقیب و گریز در دامنه کوه از نفس افتادند و توسط 
این  بیان  با  »فخرانی«  شدند.  دستگیر  بانان  محیط 
شدند،  داده  تحویل  قضایی  مراجع  به  متخلفان  که 
قوچ  رأس  یک  الشه  غیرمجاز  شکارچیان  از  افــزود: 
ادوات  سایر  و  شکاری  دوربین  دستگاه  دو  وحشی، 
شکار و صید به همراه یک دستگاه خودرو کشف شد.

و  ا راه  ــل  ــرک ــدی م ــوی  سـ از  حــکــمــی  ــاغ  ــ اب بــا 
»محمدرضا  مهندس  شمالی،  خراسان  شهرسازی 
ستاد  هماهنگی  اداره  سرپرست  عنوان  به  اسدی« 

بازآفرینی شهری این اداره کل منصوب شد.
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بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

افتتاح مرکز بهداشتی و 
درمانی پیش قلعه

 ۱0 که   ۷06۳ شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   ۱۳52 آبــان 
ستون »گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها« 
از افتتاح مرکز بهداشتی و درمانی پیش قلعه 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
 50 قلعه  پیش  درمانی  و  بهداشتی  »مرکز 
آقــای  وسیله  بــه  بجنورد  غربی  کیلومتری 
فرماندار در حضور روسای ادارات و معتمدین 
مربع  متر   2000 بمساحت  زمینی  در  محل 
افتتاح  میباشد  زیربنا  آن  مربع  متر   2۹0 که 
هزینه  ریال   ۷00000 ساختمان  این  شد. 
و  بجنورد  بهداری  وسیله  به  که  دربرداشته 
طبق  اســت.  شده  پرداخت  قلعه  پیش  مــردم 
نفر   8 درمانگاه  این  بهداری  رئیس  اظهارات 
بکار  شروع  بزودی  که  داشت  خواهد  پرسنل 
وسیله  به  درمانگاه  این  زمین  نمود.  خواهند 
شخص نیکوکاری ببهداری اهدا شده است«.

اخبار  حرف مردم    

بدون تیتر 

اخبار

صدیقی- بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی 
بیانگر افزایش دما و جوی نسبتًا پایدار تا اواخر هفته در منطقه است. به گفته 
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان پدیده غالب طی روزهای 

آتی تا اواخر هفته در ساعات بعدازظهر آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه 
با وزش باد خواهد بود. »هادی زاده« با بیان این که همچنان دما در لحظات 
)امروز(   شنبه  سه  از  دما  افزایش  روند  افــزود:  بود  خواهد  سرد  صبحگاهی 
شروع می شود و تا اواخر هفته ادامه می یابد. به گزارش خبرنگار ما، بر اساس 
اعام هواشناسی استان با ورود سامانه بارشی و نفوذ هوای سرد طی روزهای 

گذشته دما به طور محسوس کاهش یافت به طوری که در برخی مناطق به زیر 
صفر درجه رسید. همچنین بارش باران طی دوشنبه در برخی مناطق استان 
باعث لغزندگی جاده ها شد. بر اساس اعام اداره کل هواشناسی خراسان 
شمالی بیشترین میزان بارندگی ها طی 24 ساعت منتهی به صبح دوشنبه 
مربوط به ایستگاه های توتلی با ۹ میلی متر و یکه صعود با ۷.4 میلی متر بود. 

هوا گرم می شود

کناره گیری »صمدی« از ریاست اتاق بازرگانی پس از ۱۲ سال
حیدرزاده- »محمد صمدی« پس از ۱2 سال از ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
شمالی کناره گیری کرد.»صمدی« در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: به دلیل ناراحتی قلبی که دارم و قرار 
بازرگانی استان کناره گیری  اتاق  از ریاست  باید استراحت کنم، به همین دلیل  است جراحی کنم مدتی 
کردم. وی البته یادآور شد: همچنان در اتاق بازرگانی استان و ایران حضور خواهم داشت و مسئول پیگیری 
محمد  »علی  وی،  گفته  به  هستم.  اتاق  این  های  کمیسیون  و  صادراتی  های  تشکل  در  و  بود  خواهم  امور 
جاجرمی« تا برگزاری مجدد انتخابات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی به 
عنوان سرپرست این اتاق معرفی شده است. صمدی از سال ۱۳86 تاکنون به عنوان رئیس اتاق بازرگانی 

استان فعالیت می کرد.

پرواز بجنورد به نجف نپرید
شیری- نخستین پرواز از فرودگاه بجنورد به نجف اشرف که قرار بود روز گذشته صورت بگیرد، انجام نشد. 
آن گونه که شنیده شده است مجوز این پرواز برای روز دوشنبه صادر نشد اما گفته می شود احتمااًل تا پایان 
نخستین  بود  گفته  جمعه  روز  شمالی  خراسان  استاندار  »شجاعی«  شد.  خواهد  انجام  شده  یاد  پرواز  هفته 

پرواز از فرودگاه بجنورد به نجف اشرف، از دوشنبه این هفته انجام می شود. 
پرواز  انجام  برای  ای  نامه  گفت:  ما  خبرنگار  به  بجنورد  فرودگاه  عمومی  روابط  مدیر  خصوص،  همین  در 
پرواز  انجام  برای  ها  زیرساخت  که  حالی  در  کرد:  اضافه  »ساکنی«  نشد.  اباغ  فرودگاه  به  نجف  بجنورد- 
طرف  از  شود  برقرار  پرواز  ساعتی  چه  و  روز  چه  که  این  بر  مبنی  ای  نامه  هنوز  است  آماده  نجف  بجنورد- 

ایرالین به فرودگاه بجنورد اباغ نشده است.
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کشوری  مسابقات  برای  همیشه  خود  گفته  به  و 
جای  به  خدا  که  است  معتقد  شــود.او  می  دعوت 
ها  انسان  برخی  به  داشته  ــزاران  ه نداشته  یک 
داده است و نابینایان روشندالنی هستند که عالم 
هستی را با نور خدا می بینند. او ادامه می دهد: 
کشوری  مسابقات  به  بسیاری  دفعات  در  تاکنون 
گلبال دعوت شده و یک بار خاطره ای زیبا برایش 
به  گلبال  کشوری  »مسابقات  است؛  خــورده  رقم 
تیم  همراه  نیز  من  شد،  می  برگزار  اهواز  میزبانی 
استان بودم. روزی با تیم اهواز که قهرمان کشور 
دیدار  داشته،  المللی  بین  بردهای  حتی  و  است 

داشتیم. 
کسوتان  پیش  بیشتر  که  شمالی  خــراســان  تیم 
را گشودند  بازی دروازه حریف  ابتدای  بودند، در 
و گل زدند، این گل برای اهواز که تیم جوانی بود 
تالش  چنان  خورده  گل  دلیل  به  و  شد  تمام  تلخ 
کردند و به دروازه ما هجوم آوردند که تور دروازه 

ما پاره شد و این خاطره را همیشه در یاد دارم«.
او که در تیم جانبازان و معلوالن استان بازی می 
کند و سابقه فعالیت در دو و میدانی را نیز دارد، 
می گوید: دو و میدانی مادر همه رشته هاست اما 
االن که 58 سال دارم بیشتر پیاده روی می کنم 
تا این ورزش را برای خودم زنده نگه داشته باشم.

در  دیگر  نابینای  ورزشکاران  از  یکی  »سلطانی« 
یافتن  ــرای  ب مــا  گزارشگر  تــالش  ــت،  اس اســتــان 
ماند  نتیجه  بــی  ــار  ــک ورزش ــن  ای بــا  ارتباطی  راه 
است.  دســت  در  ورزشــکــار  ایــن  از  اطالعاتی  امــا 
مــدال  دارای  و  اســتــان  ورزشـــی  قهرمانان  از  او 
سال  در  او  اســت.  برنز  و  نقره  طال،  متعدد  های 
مسابقات  سوم  تا  اول  های  مقام  گذشته،  های 
نیز  بار  یک  و  کرده  کسب  را  کشوری  دوومیدانی 
به مسابقات انتخابی گوانگژو رفته اما به مسابقات 

بین المللی راه پیدا نکرده است.
باشد،  بسته  رنگی  دنیای  روی  به  که  چشمانت 
که  هم  رنگ  از  پر  شود،  می  سیاه  نیز  مشکالتت 
می  خاکستری  ات  زندگی  صفحه  گاهی  باشی، 
شود. روشندالن بخشی از جامعه معلوالن استان 
باز  شان  راه  خواهند  می  که  هایی  آن  هستند، 
»سمیه  نشود.  گرفته  شان  دست  اگر  حتی  شود، 
قابل  فعالیت  است،  استان  نابینایان  از  رضایی« 
تقدیری در استان دارد تا شاید گرهی از مشکالت 
مدیریت  لیسانس  فــوق  کند،  بــاز  را  جامعه  ایــن 
دولتی است و مدرک دانشگاهی اش مهر سختی 
های بی شماری دارد. تلفنی با او هم صحبت می 
شوم، او از مشکالت نابینایان می گوید، از هزینه 
می  ادامه  و  کند  می  گالیه  تجهیزات  باالی  های 
دهد: قیمت ها بسیار باال رفته و کیفیت ها بسیار 
است  قلمی  و  لوح  اش  نمونه  اســت؛  آمــده  پایین 
سفت  قدر  آن  ها  لوح  کنیم.  می  استفاده  ما  که 
به  مضاعفی  فشار  باید  نوشتن  بــرای  که  هستند 
آسیب  موجب  خود  امر  این  که  شود  وارد  دست 
این  او،  گفته  به  شــود.  می  نابینایان  به  رسیدن 
حتی  اش  تحصیل  دوران  در  شده  موجب  مشکل 
مسیر  و  نکند  ــرداری  بـ ــت  ــادداش ی هــم  خــط  یــک 

درسی  نکات  برداری  یادداشت  بدون  را  تحصیل 
نوشتن  برای  اسبابی  »پرکینز«  کند.ماشین  طی 
اما سنگین  نابینایان است، وسیله ای قابل حمل 
می  مرگ  ماشین  به  تبدیل  گاهی  خود  گویی  که 
شود زیرا »رضایی« روایت می کند که این ماشین 
روزی موجب مرگ یک نابینا شده است.وی گالیه 
آشنایی دارد، گالیه ای که تمام معلوالن جسمی 
- حرکتی آن را فریاد می زنند اما گویا شنونده ای 
معلوالن  برای  شهر  نشدن  سازی  مناسب  نیست. 
همان گالیه آشناست. راست هم می گوید؛ پیاده 
روها به خوبی برای معلوالن مناسب سازی نشده 
خدمات  از  توانند  نمی  ها  آن  از  بسیاری  و  است 

عمومی همچون حمل و نقل استفاده کنند، انجام 
کار اداری و بانکی هم که شبیه صعود به اورست 
ندارند  رفتن  ــرای  ب پایی  کــه  آنــانــی  ــرای  ب اســت 
از  ــادی  زی تعداد  دیدن.اکنون  بــرای  چشمی  و 
جوانان تحصیل کرده رنج بیکاری را تحمل می 
باید برای معلوالن بیکار  کنند و فکری ویژه هم 
آن  معلوالن،  از  حمایت  قانون  طبق  البته  شود؛ 
ها سهمی از استخدامی های دولتی دارند و این 
سهم هیچ گاه به آن ها نمی رسد چون دستگاه 
ها رغبتی برای اجرای این قانون ندارند. شاید 
رضایی«  »سمیه  شــده  باعث  مشکالت  همین 

بگوید: »اشتغال تعطیل شده است«.

موفقیت ۳ روشندل، مشق امروزم

هم قدم با آن هایی که 
تاریکی ندارند

58 سال دارد 
اما هنوز 
عاشقانه 

ورزش 
می کند، او  
ورزشکار 

رشته »گلبال« 
است و به گفته 

خود همیشه 
برای مسابقات 

کشوری 
دعوت می شود

شرایط 
بینایی ام 

موجب شده 
بود مدام خودم 

را به مربیان 
و اطرافیانم 

اثبات کنم

اسدی

خیابان  فرش  سنگ  بر  عصایش  خــوردن  صدای   
شنیده می شود، خط زرد پیاده رو را گرفته و می 
اندازهای پیاده رو که می رسد،  اما به دست  رود، 
چند لحظه ای بالتکلیف می ماند، عصایش را روی 
تا از بی خطر بودن مسیر مطمئن  زمین می کشد 

شود و در نهایت از دست انداز عبور می کند.
همه  با  و  پیدا  معنا  انگشتانش  زیر  حیات  الفبای 
عصای  راهنمایش  کند،  می  لمس  را  دنیا  جــان 
سفیدی است که سال هاست ابزار حرکتش شده 
ناهماهنگی  در  که  است  پروایی  بی  انسان  است. 
های ساختار شهری با چشمانی بسته پا در خیابان 
عبور  ها  ماشین  و  جمعیت  میان  از  و  مــی گــذارد 
می کند. گاهی در یک روز بارانی صدای خوردن 
به  روهــا  پیاده  فرش  سنگ  به  روشندالن  عصای 
قطرات  با  شان  عصای  صــدای  و  رسد  می  گوش 
باران رنگ می گیرد. با همه بی مهری ها به آن ها 
برخی های شان عزم شان را برای دیده شدن جزم 
عینک  پشت  از  می توانی  را  شان  نگاه  اند؛  کرده 

های تیره شان ببینی. 
کمبودها  و  مشکالت  قوس  و  کش  میان  در  گاهی 
فراموش و برخی های شان خانه نشین می شوند. 
است،  سفید(  )عصای  نابینایان  جهانی  روز  امروز 

روز روشندالن توانا، انسان هایی خاص که دنیا را 
به شیوه ای دیگر تجربه و دریا را با رنگی دیگر معنا 
می کنند. با همه کمبودهایی که برای نابینایان در 
مقابل  سدی  همچون  گاهی  و  دارد  وجود  استان 
آن ها قد علم می کند هستند روشندالنی که قدم 
های بزرگی در زندگی خود برداشته اند.»سیدی« 
هایی  آن  از  است،  استان  ورزشکار  بینایان  کم  از 
که تعریفی از محدودیت ندارد و به عشق موفقیت 
رفته  پیش  آرزوهایش  و  ها  خواسته  به  رسیدن  و 
شده  ورزش  وارد  سالگی   11 از  گوید:  می  است. 
اما  است  کرده  نام  ثبت  ژیمناستیک  در  عشق  با  و 
از سال 87 به طور جدی وارد رشته دو و میدانی 
شده و مقام های درخشانی در کشور کسب کرده 
ماده  در  را  برنز  و  نقره  طال،  های  مدال  او  است، 
به  پرتاب وزنه  و  های 100 متر، هزار و 500 متر 

دست آورده است.
را  هایی  مقام  که  گوید  می  قهرمان  بینای  کم  این 
کرده  کسب  استان  در  نیز  ژیمناستیک  رشته  در 
و  دار  باشگاه  و  ژیمناستیک  مربی  خود  اکنون  و 
با  مشاوره  رشته  در  را  خود  دانشگاهی  تحصیالت 

موفقیت به پایان رسانده است.
او ادامه می دهد: به محدودیت جسمانی ام نه فکر 
محدودیت  به  کردن  فکر  زیرا  کنم  می  توجه  نه  و 
انسان را از اندیشیدن به عالقه اش غافل می کند، 

عالقه داشتم که به خواسته ها و آرزوهایم برسم و 
بدین منظور هیچ گاه فکر نمی کنم که محدودیتی 

نیز دارم.
شرایط  کند:  می  اضافه  استان  موفق  جوان  این 
بینایی ام موجب شده بود مدام خودم را به مربیان 
ثابت  برای  اثبات کنم. در حال جنگ  و اطرافیانم 
کردن خودم بودم، این مشکل من بود؛ توجه بیش 
خاطره  ام.  بینایی  مشکل  به  دیگران  انــدازه  از 
می  بــاز  ــودش  خ ــردن  ک اثبات  همین  به  نیز  اش 
های  کالس  در  کند:  اظهارمی  که  گونه  آن  گردد 
ماه   3 تا  ام  مربی  کردم  نام  ثبت  که  ژیمناستیک 
می  مجبور  مرا  و  بروم  تشک  روی  داد  نمی  اجازه 
کرد در گوشه ای از باشگاه بنشینم و سکوت کنم 
اما من با بینایی اندکی که داشتم آن چه را که می 
دیدم می آموختم و در خانه تمرین می کردم تا این 
مرا  نیز  ام  مربی  و  ایستادم  خودم  پاهای  روی  که 

پذیرفت.
او پیامی دارد و از همه می خواهد محدودیت های 
مقصد  به  رسیدن  بــرای  و  بگیرند  نادیده  را  شان 
تالش،  خم  و  پرپیچ  راه  پایان  ــرا  زی کنند  تــالش 

پیروزی است.
اما »مومنی« نیز از نابینایان و پیش کسوتان ورزش 
عاشقانه  هنوز  امــا  دارد  ســال   58 اســت،  استان 
است  »گلبال«  رشته  ورزشکار  او   کند،  می  ورزش 

اسدی- محیط و اماکن شهری برای نابینایان 
قدیمی  ــده  وع شــود.ایــن  می  ــازی  س مناسب 
بار  این  اما  شده  تکرار  نوبت  چند  در  که  است 
مدیرکل  را  مطلب  این  شود.  می  عملی  قطعًا 
بهزیستی خراسان شمالی به خبرنگار ما اعالم 
سازی  مناسب  ستاد  جلسات  افــزود:  و  کــرد 
بر  و  شــود  می  برگزار  مستمر  طــور  به  استان 
دیگر  و  شهرداری  ستاد،  این  مصوبات  اساس 
محیط  ســازی  مناسب  به  موظف  ها  دستگاه 

شهری برای معلوالن شده اند.

و  هزار   21 نام  که  این  بیان  با  »قربانی«  دکتر 
ادامه  است،  شده  ثبت  استان  در  معلول   80
داد: 2 هزار و 581 نفر از این آمار را نابینایان 
استان تشکیل می دهند که خدمات متعددی 

متناسب با اعتبارات به آن ها ارائه می شود.
محل  از  مستمری  ــت  ــرداخ پ مــســئــول  ایـــن 
تحصیل  هــای  هزینه  و  ها  یارانه  هدفمندی 
بخشی  تـــوان  کمک  خــدمــات  ــه  ارائـ و  هــا  آن 
جمله  از  را  نابینایان  نیاز  مــورد  تجهیزات  و 

اقدامات انجام شده اعالم کرد.

او در  نابینا دارم.  خاطره ای از یک دانشجوی 
بود،  من  دانشگاهی  هم  دانشجویی،  دوران 
دادن  پاسخ  و  ها  کتاب  خواندن  برای  همیشه 
به سواالت امتحانی مشکل داشت، چون هیچ 
نداشت  وجود  او  برای  دانشگاهی  بریل  کتاب 
و این کمبود برای هیچ مسئولی مهم نبود. او 
از  اول  های  ترم  و  خواند  می  درس  سختی  با 
یک  که  این  تا  بود  شده  ناامید  تحصیل  ادامــه 
کتاب  او  آمد.  اش  کمک  به  دانشجویان  از  نفر 
ها و درس ها را برایش می خواند تا بتواند در 
دانشگاه بماند و درس بخواند. در نهایت دختر 
در  تا  کرد  ازدواج  پسر  با  و  شد  او  های  چشم 
بقیه عمر عصای دست همسرش باشد. اما این 
خدمات  دارد.  ادامــه  همچنان  نابینایان  درد 

ندارد  وجود  نابینایان  و  بینایان  کم  برای  نشر 
که  می  زند  تخمین  نابینایان  جهانی  سازمان  و 
از  کمتر  جهان  در  شده  منتشر  مطالب  تمام  از 
10 درصد آن برای افراد نابینا یا کم بینا قابل 

خواندن است.
همه انسان ها صرف نظر از تمام تفاوت ها باید 
از حق آموزش، مشارکت در زندگی اجتماعی و 
فرهنگی و بهره مندی از علوم و فنون برخوردار 
باشند. رعایت این اصل زمانی میسر می شود 
محصوالت  از  استفاده  توانایی  افراد  همه  که 
معلولیت  دارای  افــراد  امــا  باشند  داشته  را 
ابزار  از  دیگران  با  برابر  شرایط  در  توانند  نمی 
است،  بوده  دیــداری  عام  طور  به  که  آموزشی 
شهروندان  تمام  حق  آموزش  کنند.  استفاده 
نابینایان  برای  نشر  ضعیف  خدمات  اما  است 
و کم بینایان آن ها را در آموزش و یادگیری با 

چالش جدی مواجه کرده است.

خبرمرتبط 

یادداشت 

وعده جدید مدیرکل، اما قدیمی 

دختری که عاشق همسر نابینایش شد

درسی از این داستان 

زهره اسدی
z.asadi@khorasannews.com



صدیقی

در چاه تفکرات غلط پدر معتادش گیر افتاد و دنیایش تیره و تار 
خواستگار  سوی  از  موادش  تضمین  قبال  در  ای  شیشه  پدر  شد. 
تن به ازدواج دخترش با مردی  داد که  حتی از خودش بزرگ تر 
بود و این گونه آینده او را پای بساط مواد قمار کرد. به گفته زن 
جوان، او برای همسرش حکم یک برده را داشت. زن پریشان دل 
می گوید: همه چیز زیر سر پدرم بود. او با تفکر غلط اش مرا داخل 
چاه انداخت. پدرم آدم خوشگذران و طماعی بود و از این طریق 
دوستان زیادی مثل خودش به وسیله خالف جمع می کرد  و من 
هم پادوی آن ها بودم. خجالتی بودم و از نگاه های سنگین یکی 
از دوستان خالفکار پدرم وحشت داشتم و حتی فکر نمی کردم 
که روزی او همسر و شریک زندگی ام شود. مدتی به این منوال 
گذشت و آن چیزی که می ترسیدم سرم آمد. پدرم بر سر معامله 
پرسود مواد مرا قربانی و بدون رضایت من موافقت برای ازدواج 
را اعالم کرد آن هم در قبال تامین مواد روزانه اش از سوی داماد 
این  از  بعد  بود.  تر  بزرگ  هم  پدرم  از  سال  چند  حتی  که  مسن 
ماجرا وقتی زندگی ام را تباه شده دیدم به مادرم التماس کردم 
که جلوی پدر افیونی ام را بگیرد و برای یک بار هم که شده تکلیف 
از ترس جانش عقب نشست و  او  اما  خودش و من را روشن کند 
آسوده  مان  مشترک  زندگی  اوایل  شد.  من  شدن  قربانی  شاهد 
از توفان بود.  این آرامش قبل  اما به نوعی  روزها را سپری کردم 
چون  و  کرد  سیاه  را  ــارم  روزگ شوهرم  اول  همسر  مدتی  از  بعد 
جرئت اعتراض و حرف زدن با او را نداشت کینه و دق دلی اش را 
سر من خالی می کرد. وقتی برای  این ماجرا به شوهرم اعتراض 

می کردم با خشونت تمام مرا به باد کتک می گرفت و می گفت 
من در خانه عنوان کلفت را دارم و حق اظهار نظر ندارم. روز به 
به رویم بسته  تر می شدم. وقتی همه درها  و افسرده  روز الغرتر 
شد به ناچار از پدرم کمک خواستم. در کمال تعجب نه تنها پدرم 
او  به همسرم داد چون  را  بلکه برعکس حق  از من حمایت نکرد 
از  از قطع شدن جیره موادش از سوی شوهرم بیمناک بود. بعد 
این ماجرا وقتی شوهرم از موضوع باخبر شد چنان مرا کتک زد 
که چند روز بی رمق گوشه خانه افتادم و حتی نای حرف زدن و 
راه رفتن را هم نداشتم. این ماجرای تلخ ادامه داشت و نه راه پس 
داشتم و نه راه پیش تا این که با کمک یکی از همسایگان خودم 
را از آن خانه جهنمی خالص کردم و به دادگاه خانواده آمدم تا از 
دست شوهر بی رحم خودم شکایت کنم و بعد از آن با درخواست 
طالق از او جدا شوم تا بعد از آن الاقل شب ها بدون ترس و دلهره 

چشمانم را ببندم.
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صدیقی

از  اســت.  گــذرانــده  ها  میله  پشت  را  عمرش  ســوم  یک 
او  باز  عبرت خبری نبود و به گفته خودش خوره طمع، 
را به دام انداخت. یک بار با تاوان از دست دادن عمر و 
درست  راه  تا  یافت  رهایی  بند  از  زندان  در  اش  جوانی 
به  گریزی  قانون  سنگالخ  جاده  از  و  بگیرد  پیش  در  را 
شدن  پولدار  هوس  باز  اما  برگردد  قانون  هموار  جاده 
کار دستش داد و طوق اسارت بر گردنش افتاد. همسر 
را  او  و  به دنبال بخت خود رفتند  و فرزندانش هر کدام 
با  بار  این  تا شاید  تنها گذاشتند  پشت میله های زندان 
سپید شدن موهایش به خودش بیاید و باقی عمرش را 

به دور از خالف و سیاهی سر کند.
کشاورز  واقــع  در  و  داشــت  روستا  در  ای  ســاده  زندگی 
زاده بود. هر چند به گفته خودش در تنگنا و سختی به 
کرد.  می  صبح  آسوده  خیالی  با  را  شب  اما  برد  می  سر 
سر  مدرسه  از  بعد  مواقع  اکثر  گوید:  می  خمیده  مرد 
زمین های  مردم کارگری می کردم تا این که در مقطع 
آوردم،  روی  آزاد  کار  به  و   کردم  تحصیل  ترک  ابتدایی 
البته جز این چاره ای نداشتم. مرد جوان با کارگری پس 
اندازی به دست می آورد و خانواده اش آستین باال می 
می  خواستگاری  او  برای  را  فامیل  از  یکی  دختر  و  زنند 
کنند. بعد از آن هم با ازدواج، زندگی مشترک شان آغاز 

می شود. مرد خانواده بعد از چند سال زندگی در روستا 
به خاطر نبود شغل مجبور می شود به شهر نقل مکان و 
کاری برای خود دست و پا کند که این سرآغاز افتادن او 

در منجالبی بزرگ می شود.
تا این که  او تعریف می کند: مدتی در شهر بیکار بودم   
بودند  مشغول  ساختمانی  کار  در  که  دوستانم  طریق  از 
کار  اتمام  از  بعد  دوستانم  شدم.  کار  به  مشغول  هم  من 
با  هم  من  گاهی  و  کردند  می  هوا  دود  ــه  تفننی  روزان
دود  چند  و  شدم  می  ملحق  شان  جمع  به  ها  آن  تعارف 
روانه ریه هایم می کردم تا خستگی از تنم بیرون برود. 
ساختمانی  کار  که  این  تا  گذشت  منوال  این  به  مدتی 
به  طرف  یک  از  شدم.  بیکار  مدتی  برای  و  شد  رنگ  کم 
مواد آلوده شده بودم و از طرفی کرایه خانه به من فشار 
تا این که روزی در حین خرید چند نخ سیگار  می آورد 
از  یکی  با  ماجرا  این  سر  و  شد  عوض  ام  زندگی  مسیر 
این  از  بعد  قاچاقچی  مرد  شدم.  آشنا  مواد  قاچاقچیان 
ماجرا وقتی می بیند که مرد خسته و بیکار از دست بی 
پولی به تنگ آمده و آماده انجام هر کاری است فرصت 
را مناسب می بیند و پیشنهاد وسوسه انگیزی به او می 
کار  که  فهماند  می  او  به  لفافه  در  قاچاقچی  مرد  دهد. 
مرد  کرد.  خواهد  خارج  بست  بن  از  را  اش  زندگی  او  با 
روستایی که از بیکاری و بی پولی سخت در عذاب است 
همکاری  دست  کار  این  خطرناک  عواقب  به  فکر  بدون 

چاقویی که دسته اش را برید به سوی او دراز می کند. او با نگاه معناداری تعریف می 
کند: چند بار با دوست قاچاقچی ام مواد جا به جا کردم 
با چند فرد غریبه دیگر که در این زمینه  و در این مدت 

فعالیت داشتند آشنا شدم. 
ام  طمع  طرفی  از  و  شدم  آشنا  کار  با  نوعی  به  کم  کم 
زیاد شد و تصمیم گرفتم با سه خالفکار جدید کار کنم 
چند  بگیرم.  یاد  ها  آن  از  هم  جدیدی  چیزهای  شاید  تا 
بار با همکاری یکدیگر از طریق یکی از شهرهای مرزی 
و پول خوبی  به آن طرف مرز مواد قاچاق کردیم  کشور 
کند  می  پیدا  ادامه  مدتی  ماجرا  این  آمد.  گیرمان  هم 
با جاسازی مقدار زیادی  این که روزی مرد طمع کار  تا 
مواد صنعتی در داخل یک ساک این بار مسئولیت حمل 
دوست  سه  عهده  بر  را  خریدار  دست  به  آن  رساندن  و 

قاچاقچی جدیدش می گذارد. 
به  و  اتوبوس می شوند  بر  از آن سه قاچاقچی سوار  بعد 
سوی مقصد که یک شهر مرزی است راه می افتند و او 
افسوس  با  زندانی  مرد  گردد.  بازمی  خانه  به  تنها  هم 
تمام می گوید: صبح روز بعد وقتی خواب بودم  ناگهان 
دیدم پلیس باالی سرم ایستاده است و بعد از آن متوجه 
مقصد  به  رسیدن  از  قبل  ام  قاچاقچی  دوست  سه  شدم 
دلیل  به  انــد.  شــده  دستگیر  بازرسی  و  ایست  یک  در 
اعدام  به  ابتدا  صنعتی  نوع  از  مواد  قاچاق  و  همدستی 
محکوم شدم اما بعد از گذشت 5 سال حکم ام به حبس 
ابد تقلیل یافت. حتی در این مدت خانواده ام به خاطر 
و  نگرفتند  من  از  سراغی  من  مداوم  های  گریزی  قانون 
زندگی مستقلی را برای خودشان در پیش گرفتند. مرد 
خطاکار بعد از تحمل  15 سال حبس با رأفت اسالمی 
از زندان جایی  آزادی  از  بعد  او  آزاد می شود.  از زندان 
به جز خانه پدرش ندارد برای همین مدتی کنار پدرش 
روزگار می گذراند تا تصمیم مناسبی برای زندگی از هم 

پاشیده اش بگیرد.
 در این مدت هر چقدر مرد بزهکار برای دیدن خانواده 
اش اصرار می کند اما  خانواده او حاضر نمی شوند با او 
مرد  دوباره  اجبار  به  و  ببینند  را  او  حتی  و  کنند  زندگی 
برای  کاری  تا  برگردد  شهر  به  شود  می  مجبور  زندانی 

خود دست و پا کند.
ام  خانواده  که  زمانی  گوید:  می  بارانی  چشمانی  با  او   
شهر  به  بپذیرند  خودشان  جمع  در  مرا  نشدند  حاضر 
را  ام  زندگی  چــرخ  کــار  یک  کــردن  پیدا  با  تا  برگشتم 
مورد  کار  نتوانستم  واقع  در  بود.  فایده  بی  بچرخانم اما 
باشد  آن  در  خوبی  پول  هم  و  آسان  هم  که  را  دلخواهم 
پیدا کنم و دوباره شیطان در جلدم فرو رفت و کار قاچاق 

مواد را از سر گرفتم. 
دوباره وارد بازی دو سر باخت قاچاق مواد شدم. هنوز 
دوباره  که  بود  نگذشته  زندان  از  ام  آزادی  از  سال  چند 
زندان  روانه  و  دستگیر  صنعتی  مواد  مقداری  با  روزی 
شدم.  این بار به 12 سال حبس محکوم شدم. این دفعه 
با خود عهد بستم که به خاطر فرزندانم بعد از آزادی از 
زندان در راه درست قدم بردارم چرا که با بیراهه رفتن 

جز تباهی و گمراهی چیزی قسمت ام نشد.

پیتزایی که از  گلوی سارقان پایین نرفت

صدیقی- چند سارق معتاد که بعد از مصرف مواد گرسنه شده 
بودند برای سیر کردن شکم شان نقشه عجیبی کشیدند. سارقان 
شیشه ای با کمک گرفتن از یک زن معتاد برای خود پیتزا سفارش 
دادند. بنا بر اظهارات مال باخته ماجرا از این قرار است که شبی 
سارقان در یکی از پاتوق ها در حاشیه شهر دورهمی برگزار می 
های  نیمه  در  گرسنگی،  احساس  و  مواد  مصرف  از  بعد  و  کنند 
شب نقشه پلیدی می کشند. در میان سارقان شیشه ای یک زن 
معتاد حضور داشت که با کمک صدای او سفارش چند پیتزا می 
را  سفارشی  پیتزاهای  جا  همه  از  خبر  بی  موتوری  پیک  دهند. 
به آدرس مورد نظر در حاشیه شهر می برد. بعد از رسیدن پیک 
موتوری، سارقان پس از ضرب و شتم راکب موتورسیکلت پیتزاها 
را به سرقت می برند. پیک موتوری بعد از سرقت پیتزاها و ضرب 
کمک   پلیس  از  خود   حق  احقاق  برای  سارقان  سوی  از  شتم  و 
می خواهد که خیلی زود سارقان معتاد سابقه دار شناسایی می 
شوند و در حالی که هنوز پیتزا از گلوی شان پایین نرفته بود در 

دام قانون می افتند.

 ترمز دستی را بکشید

زن عابر زیر چرخ خودرو
راننده  یک  انگاری  سهل  و  احتیاطی  بی  قربانی  پیاده  عابر  یک   
از  قبل  راننده  بجنورد،  شهر  حاشیه  های  خیابان  از  یکی  در  شد. 
این که ترمزدستی خودرو را بکشد از ماشین پیاده شد و با حرکت 
معکوس  خودرو یک زن عابر را زیر گرفت. زن مصدوم در این باره 
از  عبور  قصد  سوپرمارکت  یک  از  خرید  از  بعد  حادثه  روز  گفت: 
عرض خیابان را داشتم. در این لحظه یک خودرو در حاشیه خیابان 
برای انجام کاری توقف کرد و راننده آن بدون این که خودرو را در 
شرایط ایمن قرار دهد سریع پیاده شد و به سوی دیگر رفت. من به 
خیال این که خودرو به طور کامل توقف کرده است قصد داشتم از 
پشت ماشین از عرض خیابان عبور کنم که ناگهان خودرو به خاطر 
گیر  الستیک  زیر  پایم  و  درآمد  حرکت  به  عقب  دنده  خیابان  شیب 
حادثه  متوجه  من  صدای  و  سر  با  رهگذران  اتفاق  این  از  بعد  کرد. 
شدند و با کمک آن ها و البته راننده بی احتیاط از زیر خودرو بیرون 
کشیده و به بیمارستان منتقل شدم.  در این حادثه  از ناحیه پا دچار 

شکستگی شدید شدم و باید چند ماهی خانه نشین شوم.

گفت و گو با زندانی حبس ابد

وقتی چراغ پشیمانی 
روشن نشد
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»رحیمی« قاضی لیگ برتر
 »زهرا رحیمی« ابالغ داوری تیم های ستارگان دشت ورامین و هیئت فوتبال خراسان را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار ما، تیم ستارگان دشت ورامین میزبان تیم هیئت فوتبال خراسان خواهد بود و زهرا 
یابد. می  حضور  شد،  خواهد  برگزار  جاری  هفته  شنبه  پنج  که  مسابقه  این  در  داور  عنوان  به  رحیمی 

همچنین نسیم کیانی مقدم به عنوان داور دوم و سمیه یدی و خزایی به عنوان داور سوم و وقت نگهدار با 
نظارت فروزان کاکاوند دیگر داوران این میدان خواهند بود.

یک »اسمش« تا لیگ برتر 

به  شمالی  ــان  ــراس خ بدمینتون  تیم 
کشور  یــک  دسته  لیگ  نهایی  مرحله 
بدمینتون  هیئت  کــرد.رئــیــس  صعود 
از  بعد  گــفــت:  مــا  خبرنگار  بــه  اســتــان 
 4 برگشت  و  رفت  مرحله  دو  برگزاری 
صعود  مسابقات  نهایی  مرحله  به  تیم 
تیم  از  یکی  شمالی  خراسان  که  کردند 

های صعود کننده است.
یک  دسته  لیگ  مسابقات  افزود:  وثوق 
جام  عنوان  با  کشور  مردان  بدمینتون 

خلیج فارس با حضور ده تیم از سراسر کشور در دو گروه الف و ب برگزار شد که تیم بدمینتون خراسان 
شمالی به همراه تیم های گاز فارس، آکادمی شاهرود، نماینده قائمشهر و نیشابور در گروه الف به رقابت 
پرداختند و در نهایت از این گروه دو تیم خراسان شمالی و نماینده قائمشهر به مرحله نهایی صعود کردند.

وی بیان کرد: از گروه ب نیز تیم های اراک و قم به مرحله بعد صعود کردند که بعد از رقابت این 4 تیم دو 
تیم اول جدول به لیگ برتر صعود خواهند کرد و امیدواریم با تمرینات و برنامه هایی که داریم یکی از تیم 

های صعود کننده به لیگ برتر باشیم.

رویدادهای ورزشی  خبرهای ورزشی        

شیرازی

ــا طــرفــداران  ایــن روزه ــی  باشگاه هــای ورزش
زیادی را به خصوص در بخش بانوان به دست 
البته  و  ها  خانم  بیشتر  روزها  این  است.  آورده 
از  خــروج  یا  ورود  حال  در  تــوان  می  را  آقایان 
هایی  باشگاه  تمام  معمواًل  و  دید  ها  باشگاه 
طــرفــداران  انــد  شــده  احــداث  بجنورد  در  که 
آن  مکانش،  خاطر  به  یکی  دارند؛  را  خودشان 
به  دیگری  و  آســان  دسترسی  خاطر  به  یکی 
مشخصه  خاطر  به  کدام  هر  اش،  مربی  خاطر 

های شان متقاضیان خود را دارند.
های  سال  طی  بگوییم  اگر  است  انصافی  بی 
داری  باشگاه  در  مثبتی  اتفاق  هیچ  گذشته 
اســت.  نیفتاده  بجنورد  خصوص  بــه  اســتــان 
تا  طوالنی  راه  ها  شهرستان  در  هنوز  اگرچه 
دارد  وجــود  داری  باشگاه  بــرای  سالم  رقابت 
باعث  رقابت  ایجاد  همین  بجنورد  در  ولــی 
اتفاق  است؛  شده  خوب  های  اتفاق  دادن  رخ 
هایی که اگر همین گونه پیش برود شاهد رشد 
سالمتی  به  مندان  عالقه  برای  درست  ورزش 

جسم و روح خواهیم بود.
سالی  چند  که  ورزش  به  مندان  عالقه  از  یکی 
است در یکی از باشگاه های نام آشنای بجنورد 

ورزش می کند، می گوید: مشکل من تغییر پی 
در پی مربیان بود، برای من که بدن سازی کار 
می کردم این تغییر آزار دهنده بود زیرا به ماه 
نمی رسید که برنامه ای را باید از مربی جدید 
مربیان  گوش  به  را  اعتراضم  البته  گرفتم  می 
جدید رساندم و خدا را شکر مربی آخر به برنامه 

ماه دومم رسید.
را  سرمایشی  وســایــل  کند:  مــی  بیان  علوی 
گذاشته  باال  درجه  روی  یا  اند  کرده  خاموش 
امیدوارم  و  فرساست  طاقت  من  برای  که  اند 
باید  البته  شــود  گرفته  نظر  در  همه  شرایط 
افرادی که از سالن استفاده می کنند بهداشت 
باشگاه  مسئوالن  تا  کنند  رعایت  را  شخصی 
اسپری  از  مدام  تهویه  وجود  با  نباشند  مجبور 

استفاده کنند.
محلی  ها  باشگاه  بیشتر  دهد:  می  ادامــه  وی 
انتخابم  اول  علت  و  ندارند  خودرو  پارک  برای 

برای این باشگاه محل پارک خوبش بود.
یکی دیگر از افرادی که وارد این رشته ورزشی 
شده است، می گوید: اول این که باشگاه بدن 
هیچ  به  کنم  می  استفاده  آن  از  من  که  سازی 
یک  نیست،  مناسبی  ــی  ورزش فضای  عنوان 
باشگاه  ــرای  ب که  اســت  ــزرگ  ب تجاری  مکان 
الزم  استانداردهای  همین  برای  شده  اجــاره 

سیستم  افزاید:  می  ندارد.»سهرابی«  را 
فضای  یک  برای  و  مناسب  آن  تهویه   های 
ورزشی کافی نیست، تحرک باالیی در این 
باشگاه انجام می شود و میزان تعریق بسیار 
سالم  به  کمکی  ها  تهویه  این  اما  باالست 
سرویس  و  کنند  نمی  باشگاه  هوای  سازی 

بهداشتی آن مناسب نیست.
وی تصریح می کند: از سوی دیگر ورودی 
این مکان برای ورزشکاران مناسب نیست، 
نظرم  به  ورودی  در  زیــاد  های  پله  داشتن 
چون  هــاســت  ــاه  ــگ ورزش بـــرای  نقص  یــک 
موجب آسیب رسیدن به زانوها می شود و 
برای ورود افراد خاص مناسب سازی نشده 

است.
پارکینگ  نداشتن  ــود:  ش می  یـــادآور  وی 
درد بزرگ دیگری برای این باشگاه است، 
قرار  تــرددی  پر  چهارراه  نبش  در  باشگاه 
دارد و نمی توان به راحتی از خودرو پیاده 

شد.
آن  فاضالب  سیستم  کند:  می  اظهار  وی 
از  آب  بارندگی  هنگام  و  دارد  مشکل  نیز 
و  کف  تمام  و  زند  می  بیرون  باشگاه  کف 

تجهیزات را آلوده می کند.
یکی دیگر از افرادی که به باشگاه می رود 
می  و  کند  می  گالیه  آن  پایین  نظافت  از 
گوید: از باشگاهی که من می روم صبح ها 
خانم ها و عصرها آقایان استفاده می کنند 
که به دلیل نزدیکی به منزلم آن را انتخاب 
ولی  هستم  راضـــی  ام  مــربــی  از  و  کـــردم 
مشکل  جا  آن  تهویه  و  تمیزی  با  متاسفانه 
طوالنی  مسیر  شوم  مجبور   شاید  که  دارم 
تمیز  باید  باشگاه  ولی  کنم  انتخاب  را  تری 

باشد.
رستمی می افزاید: تمیزی باشگاه به نظرم 
اولویت مهمی است ولی در این باشگاه به 

آن توجه نمی شود و تهویه ضعیفی دارد.
تحصیالت  که  ورزشــکــاران  از  دیگر  یکی 
به  گوید:  می  است،  بدنی  تربیت  خودش 
نظرم فقط چند باشگاه هستند که مربیان 
چه  و  بــانــوان  بخش  در  چه  دارنـــد،  خوبی 

آقایان.
خوب  اصــال  ایــن  کند:  می  بیان  هدایتی 
نیست که مثال برای رشته هایی مانند بدن 
افراد  فیتنس  و  جسمانی  آمادگی  سازی، 
یک دوره تئوری را بگذرانند، در مربیگری 
درجه سه قبول شوند و بتوانند وارد باشگاه 
افــراد  از  بــارهــا  کنند.  مربیگری  و  شوند 
مختلف راجع به آسیب هایی که در باشگاه 
آگاهی  یــا  مربی  نــکــردن  توجه  خاطر  بــه 
و  ام  شنیده  شده  وارد  ها  آن  به  نداشتن او 
که  ام  بوده  نادرست  آموزش  شاهد  خودم 
آگاهی  بــردن  باال  بــرای  مربیان  امــیــدوارم 
شان تالش بیشتری کنند و این را هنوز یک 

نقص می دانم.

 باشگاه های ورزشی 
در مرز قبولی و مردودی

بارها از افراد 
مختلف راجع 

به آسیب هایی 
که در باشگاه 

به خاطر توجه 
نکردن مربی 

یا آگاهی 
نداشتن او 

به آن ها وارد 
شده شنیده 

ام و خودم 
شاهد آموزش 

نادرست 
بوده ام

توپ در زمین والیبال 
کارگران

لیگ  سومین  رفــت  دور  دوم  هفته  هــای  ــازی  ب
برگزار شد.مسئول  بانوان کارگر استان  والیبال 
برگزاری این مسابقات به خبرنگار ما گفت: تیم 
سفیر شیروان 3 بر صفر تیم کیکانلو را شکست 
داد و تیم کارگران بجنورد 3 بر صفر تیم آشخانه 
ــزود:  اف عــطــاران  برداشت.مریم  رو  پیش  از  را 
را  کیکانلو  تیم  صفر  بر   3 بجنورد  کارگران  تیم 
یک  بر   3 آشخانه  چهارم  بازی  در  و  داد  شکست 
کرد:  بیان  برداشت.وی  رو  پیش  از  را  اسفراین 
و  احــدی  الناز  حسینی،  شهال  ایزانلو،  ــه  دردان
مسابقات  این  ناظران  و  داوران  سپهری  راحله 

بودند.

پهلوان پروری

اواخــر  پهلوانی  کشتی  مربیگری  دوره  یک 
شد.به  خواهد  برگزار  بجنورد  میزبانی  به  مهر 
سراسر  در  کــالس  ایــن  مــا،  خبرنگار  ــزارش  گ
به  مندان  عالقه  که  شــود  می  بــرگــزار  کشور 
مدرسان  نظر  ــر  زی کــه  دوره  ــن  ای در  شرکت 
برای  باید  شود  می  برگزار  فدراسیون  رسمی 

ثبت نام اقدام کنند.

سبقت دختر بجنوردی از 
بانوان کشور

رقابت  در  شمالی  خراسان  موتورسوار   دختر 
های قهرمانی بانوان کشور توانست مقام نخست 

را کسب کند.
در  که  رضایی«  »هستی  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
در  توانست  کند  می  فعالیت  کراس  موتور  رشته 
نخستین دوره رقابت های قهرمانی بانوان کشور 
در ماده 150 سی سی حرفه ای مقام نخست را 

به دست آورد.
این مسابقات با حضور 3۲ بانوی موتورسوار از ۸ 
استان کشور در قالب کالس های مختلف برگزار 
و  رضوی  خراسان  تهران،  تیمی  نتایج  در  و  شد 

اصفهان بر سکوهای اول تا سوم ایستادند.

خبر ویژه       

 خیز »ستایش«
 برای تیم ملی 

»ستایش دلیر صحرایی« ریکروکار 
مسابقات  بــه  اســتــان  نـــوجـــوان 
استعدادهای  ملی  تیم  انتخابی 

برتر کشور دعوت شد.
هیئت  ســرپــرســت  ــردل«  ــ ــی ــ »ش
ــان به  ــت ــا کــمــان اس ــدازی ب ــران ــی ت
خبرنگار ما گفت: با پیگیری هایی 
حضور  به  توجه  با  شد،  انجام  که 
ورزشکار  دو  شایسته  موفقیت  و 
استعدادهای  المپیاد  در  استان 
هم  صحرایی  ستایش دلیر  برتر، 
انتخابی  مسابقات  بــه  دوشــنــبــه 
تا وی و مارال سهرابی  دعوت شد 
هر دو در یک قدمی تیم ملی قرار 

بگیرند.



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  ۲۳ مهر ۱۳9۸     ۱۶ صفر ۱44۱      شماره ۳۱۱۵            ۶ اجتماعی

هویج رنده شده 3 لیوان، شکر یک لیوان، بیسکویت پودر شده یک 
پنجم  لیوان، گردوی پودر شده در غذاساز یک استکان، پودر 

نارگیل و گردوی کامل برای تزیین، بیسکویت سبوسدار یا پتی بور 
که در غذاساز پودر شده.

تسکین دهنده درد مفاصل
و برگ  از جمله سبزی های معروف و خوردنی است که ساقه ندارد  تره 
های آن دراز است و»گندزدا« نامیده می شود.این گیاه ناراحتی طحال 
را برطرف می کند و از نظر خواص غذا و درمان شبیه سیر و پیاز و طعم 
و بوی آن مالیم تر از آن هاست و دهان را خوشبو می کند. مصرف تازه 
آن برای رفع یبوست دایمی، ترش کردن و سوء هاضمه، چاقی و تسکین 
درد مفاصل و نقرس مفید است.مصرف سوپ یا شربت تره برای معالجه 
تمام بیماری های حاد و مزمن دستگاه تنفس موثر است مثاًل برای درمان 
گریپ، گلودرد، گرفتگی صدا و سیاه سرفه استفاده می شود و اثر خلط 
آور دارد. تره از سبزی های مدر)ادرار آور( است لذا خوردن سوپ، شربت 
یا جوشانده 4 گرم تخم تره در یک لیتر آب برای آب آوردن بافت ها، دفع 

سنگ کلیه و تسکین قولنج مفید است.

سنگ کلیه کودکان
مایعات  کم  مصرف  و  متابولیکی  مشکالت  ارث،  اجتماعی-  گــروه 
سنگ  بیماری  به  ابتال  معرض  در  را  فرد  که  هستند  عواملی  جمله  از 
کودکان  در  کلیه  سنگ  کارشناسان،  گفته  می دهند.طبق  قرار  کلیه 
مانند بزرگ ساالن در چند  سال اخیر شیوع بیشتری پیدا کرده است.

درخصوص اختالالت متابولیکی که شایع ترین علت تشکیل سنگ کلیه 
در کودکان است می توان گفت دفع بیش  از حد کلسیم از طریق ادرار 
موجب بروز چنین حالتی می شود.عوامل خطر در سنگ کلیه کودکان 
مصرف  فست فود،  و  نمک  از  زیاد  استفاده  ادرار،  کم  حجم  از  عبارتند 

نوشابه، عفونت های ادراری و....
سنگ ها در کودکان تنوع بیشتری دارد به همین دلیل باید با آزمایش 
در  درشت  سنگ های  تشکیل  کلی  به طور   اما  داد  تشخیص  را  آن  نوع 
کودکان باالی دو سال و ایجاد شن ها یا سنگ های ریز در شیرخواران 
برای  آزمایش  و  سونوگرافی  انجام  راه  بهترین  دارد.  بیشتری  شیوع 

تشخیص نوع سنگ و علت ایجاد آن است.

دسر هویج رولی

طرز تهیه  هویج و شکر را در تابه می ریزیم تا آب آن کشیده و پخته 
خرد  گردوی  و  ها  بیسکویت  شود.  سرد  تا  گذاریم  می  کنار  سپس  شود 
شده را روی هویج ها می ریزیم و با هم مخلوط می کنیم.روی یک سلفون 
پودر نارگیل و با قاشق روی پودر نارگیل از مخلوط هویج می ریزیم. به 
یخچال  در  ساعت  یک  و  کنیم  می  رول  را  هویج  مایه  سلفون  کمک 
استراحت می دهیم و در آخر به طور اریب برش می زنیم. روی آن را با 

پودر نارگیل و گردو تزیین و سرو می کنیم.

  گیاهان دارویی 

  بیشتر بدانیم 

 آشپزی 

علوی

بازی  باید  هایش،  شیطنت  و  اســت  بچه 
بلند  زمین  از  تا  بخورد  زمین  بدود،  کند، 
شدن را یاد بگیرد، شادی کند و دقیقه ای 

بیکار نباشد. 
قدر  هر  و  گفت  می  مادربزرگ  را  ها  این 
ابرو  به  خم  کردند  می  صدا  و  سر  ها  بچه 
آن  پذیرای  خوش  روی  با  باز  و  آورد  نمی 
ها بود. اصاًل از شیطنت بچه ها لذت می 
یاد  کردن  بازی  با  کودک  گفت  می  و  برد 
های  سال  و  سن  هم  با  چگونه  گیرد  می 
وسیله  اگــر  کند،  برقرار  ارتباط  خــودش 
پس  را  آن  چگونه  گرفتند  را  اش  ــازی  ب
بازی  اش  وسیله  با  بدهد  اجازه  یا  بگیرد 

کنند.
 او همیشه می گفت بچه که بودند از صبح 
تا شب آن قدر بازی می کردند و میان خاک 
باغچه ها زمین می خوردند که مادران آن ها 
را با سر و صورتی عرق کرده به زور به داخل 
اتاق می کشاندند تا دمی استراحت کنند اما 
بسیاری از بچه ها اجازه بازی کردن در میان 
وسایل لوکس زندگی های کنونی را ندارند 
تا مبادا وسیله گران قیمتی به زمین بیفتد و 
بشکند یا دکوراسیون منزل به هم بخورد. 
این روزها مادران کنترل به دست هستند 
و هر وقت احساس کنند کودکان شان نق 

می زنند و از آن ها درخواست می کنند با 
را  تلویزیون  معطلی  بدون  کنند،  بازی  هم 
روشن و با این کار ساعت ها آن ها را سرگرم 
با  بجنوردی  شهروندان  از  یکی  کنند.  می 
قدیم  زمان  در  تربیتی  های  شیوه  به  اشاره 
اظهارمی کند: در زمان قدیم بچه ها مانند 
پدر  توجه  همه  تا  نبودند  فرزند  تک  امــروز 
آن  دلیل  به  والدین  باشد،  ها  آن  به  مادر  و 
فرصت  داشتند،  فرزند  ــادی  زی تعداد  که 
رسیدگی و توجه به همه را نداشتند و همین 
امر سبب می شد بچه ها مستقل بار بیایند. 

زمان  در  ها  بچه  افزاید:  می  پور«  »خادمی 
قدیم با هم بازی کردن، مدرسه رفتن و غذا 
خوردن را یاد می گرفتند و از آن جایی که 
برخی خانه ها در زمان قدیم کوچک بودند 
از  کــدام  هر  بود  زیــاد  خانوار  افــراد  تعداد  و 
بچه ها در خانه گوشه ای مخصوص به خود 
داشتند که گاهی جای شان توسط خواهر 
و برادرهای دیگر اشغال می شد و برای باز 
اقدام  باید  خودشان  شان  حق  گرفتن  پس 
می کردند و شکایت بردن پیش پدر و مادر 

معنایی نداشت.
فرزند  شیوه  این  دیگر،  شهروندی  گفته  به 
باعث می شد  ناخواسته  یا  پروری خواسته 
فرزندان به طور همه جانبه رشد کنند و راه 
های مسالمت آمیز، رفاقت ها، موفقیت ها و 

شکست ها را تجربه کنند.

»موسوی« ادامه می دهد: بچه ها به دلیل 
قدیم  زمــان  در  والدین  کــاری  های  مشغله 
از  دورادور  والــدیــن  چند  هر  بــودنــد،  آزاد 
می  اجــازه  امــا  کردند  می  مراقبت  ها  آن 
از  خودشان  پایین  سنین  همان  از  ــد  دادن
دلیل  همین  به  برآیند  شان  کارهای  عهده 
دختران و پسران خردسال خیلی زود برخی 
تجربیات زندگی را فرا می گرفتند. پسرها 
از سنین کودکی همکار پدر می شدند و به 
و  یاری می رساندند  انجام کارهایش  او در 
خانه  کارهای  به  مادر  کنار  در  نیز  دختران 

می پرداختند.
از  بسیاری  از  انتقاد  با  دیگر  شهروندی 
کند:  می  بیان  کنونی  تربیتی  های  شیوه 
به  ــروزی  امـ ــادران  مـ و  پـــدران  از  بسیاری 
مانند  هایی  موضوع  به  فرزندی  تک  دلیل 
تغذیه، پوشاک و انواع کالس های آموزشی 
و  دهند  می  زیــادی  اهمیت  شان  کودکان  
موارد  این  در  تربیت  همه  کنند  می  گمان 
خالصه می شود در حالی که برخی از آن ها 
به دلیل عالقه بیش از حد به فرزندان شان 
شیوه های تربیتی نادرستی را در پی گرفته 
اند که به جای کمک کردن به فرزندان شان 
آن ها را در مسیر دور کردن و طرد شدن از 
اجتماع قرار می دهند. »کاشانی« می گوید: 
برخی مادران را دیده ام با این که فرزندان 
شان بزرگ هستند اما خودشان به دهان آن 
ها غذا و کارهای شان را انجام می دهند و 
حتی برخی پا را فراتر می گذارند و به جای 
آن ها گاهی مشق هم می نویسند تا مبادا 

روز بعد با جریمه معلم رو به رو شوند.
وی ادامه می دهد: والدین با این کارها باعث 
بزرگ  که  زمانی  شان  کودکان  شوند  می 
می شوند نتوانند روی پای خود بایستند و 
مستقل باشند. وی بیان می کند: کودکان 
امروزی در خانه ها و آپارتمان ها محصور و 
به جای بازی های دسته جمعی، گروهی و 
در دل طبیعت، در اتاق های شیک و مدرن 
خود حبس هستند و والدین با دادن وسایلی 
مانند تبلت، گوشی تلفن همراه و بازی های 
رایانه ای گمان می کنند بهترین امکانات را 

در اختیارشان قرار داده اند.
یکی دیگر از شهروندان هم که فرزندش به 

ها  برخی  کند:  می  بیان  رود،  می  مدرسه 
به خود می گیرند  را  ژست مادران فداکار 
وقت  و  نوین  تربیتی  های  شیوه  از  مدام  و 
می  صحبت  شان  فرزندان  برای  گذاشتن 
شان  کارهای  در  وقتی  که  حالی  در  کنند 
چندانی  وقت  بینیم  می  شویم  می  دقیق 
نمی گذارند و حتی به تغذیه فرزندان شان 
توجه نمی کنند و به آن ها غذاهای آماده و 

فست فود می دهند.
با روش  به گفته یک روان شناس، بچه ها 
های تربیتی درست اصول انسانی و تربیتی 
زمینه  ایــن  در  والدین  و  گیرند  می  یــاد  را 
طور  به  و  هستند  شان  برای  خوبی  الگوی 
می  نظر  زیــر  را  ها  آن  هــای  حرکت  دقیق 

گیرند.
متاسفانه  ــد:  دهـ ــی  م ــه  ــ ادام »کــاظــمــی« 
و  ها  فیلم  تبلت،  تلویزیون،  گاهی  ــروزه  ام
را  والدین  تربیت  جای  خشن  کارتون های 
والدین  بیشتر  که  جایی  آن  از  و  گیرد  می 
ندارند   فرصت  و  هستند  شاغل  امـــروزی 
وقت خود را با کودکان شان بگذرانند، این 
وظیفه مهم را به پرستار کودک می سپارند یا 
سعی می کنند اوقات آن ها را با برنامه های 

تلویزیونی و بازی های رایانه ای پر کنند.
باید  والــدیــن  کند:  مــی  خاطرنشان  وی 
چیزهای  دهند  اجــازه  شــان  فــرزنــدان  به 
شکست  گاهی  کنند،  تجربه  را  مختلفی 
بخورند و حمایت نشوند تا خودشان بتوانند 
راه های درست زندگی کردن را یاد بگیرند. 

بهتر است توقع خود را کم کنید و پیشرفت 
به  وی  بگیرید.  نظر  در  را  کوچک  هــای 

می  پیشنهاد  هم  سختگیر  های  خانواده 
کند: توقع ها و انتظارهای زیادی از کودکان 
به  کــردن  تحسین  از  باشید،  نداشته  تــان 
موقع آن ها غافل نشوید و در مقابل کارهای 
بد به جای تنبیه های بدنی و سخت، رفتار 
اشتباه آن ها را نادیده بگیرید و سعی کنید 
از  امتیاز  یک  اشتباه،  کار  انجام  مقابل  در 
رفتارشان  اصالح  زمان  تا  و  بگیرید  ها  آن 
اجازه ندهید کاری را که دوست دارند انجام 
دهند. وی به هماهنگ بودن پدر و مادر در 
تربیت کودک اشــاره می کند و آن را مهم 

ترین امر در تربیت می داند.

راهکارهای تربیتی از دیدگاه کارشناسی

لوس پروری
مواد الزم

خیار شرط

آیا قرار دادن مبلغی به عنوان حق پشیمانی در قرارداد بدون 
مدت، خیار شرط )اختیاری که دو طرف یا یکی از آن ها می 

گذراند که ظرف مدت معینی معامله فسخ شود( تلقی 
می شود تا مقررات ماده 40۱ قانون مدنی اعمال شود 

یا قصد دو طرف از قرار دادن این بند در قرارداد، اعمال 
خیار شرط نبوده و فقط برای تحکیم قرارداد است؟

روشن  قــرارداد  در  مطلب  این  گنجاندن  از  ها  آن  قصد  باید  ابتدا 
شود، اگر با توجه به اظهارات شهود و مفاد قرارداد مشخص شود قصد 
ماده  مشمول  این صورت  در  است،  بوده  شرط  خیار  اعمال  طرف،  دو 
ماده  طبق  مدت،  نکردن  قید  صورت  در  شود.  می   مدنی  قانون   399
401 قانون مدنی، حکم بر بطالن شرط و بیع صادر می شود. در حالت 
عادی چون معمواًل در قراردادها اسقاط کافه خیارات )ساقط کردن همه 
اختیارات قانونی مصرح در قانون مدنی در بحث اختیارات( قید می شود 
و برای حق پشیمانی مدت تعیین نمی شود، به نظر می رسد قراردادن 
حق پشیمانی به منظور تحکیم قرارداد بوده و خیار شرط تلقی نمی شود 
لذا قید نکردن مدت باعث بطالن معامله نخواهد شد. به عالوه، اصل بر 

لزوم قراردادهاست و در صورت تردید، خیار اعمال نمی شود.

 مشاوره حقوقی 

علوی- خوانندگان روزنامه می توانند سواالت حقوقی خود 
پایه  ا... داوری« وکیل  این شماره »نبی  را مطرح کنند. در 
یک دادگستری به سوال یکی از خوانندگان پاسخ می دهد.

تزیینی



سید مصطفی نجفیان

 اسفراین رتبه نخست تولید عسل استان را به 
کام  وجود  این  با  است،  داده  اختصاص  خود 
فروش  بازار  در  دالالن  پای  رد  از  زنبورداران 
کم  آنــان  نگرانی  دیگر  و  تلخ  عسل،  عرضه  و 
بندی  بسته  و  برندسازی  از  غفلت  و  توجهی 
است که باعث شده بازاریابی و فروش ارمغان 
زنبورداران یعنی عسل با چالش جدی مواجه 
شود که فروش فله ای از مهم ترین آنان است 
و  زنند  می  جیب  به  دالالن  را  اصلی  سود  زیرا 
ارزش افزوده فروش عسل نصیب زنبوردارانی 
این  با  که شبانه روز کار می کنند، نمی شود. 
تفاسیر می طلبد نگاه متولیان امر و مسئوالن 
به برندسازی و بسته بندی عسل و ایجاد ارزش 

افزوده بیشتر معطوف شود.

I انفعال تعاونی های زنبورداری
نام  ذکر  به  که  میالنلو  دهستان  زنبوردار  یک 
گوید:  می  ندارد،  تمایلی  گزارش  این  در  خود 
تعاونی های زنبورداری بسیار منفعل هستند و 

می طلبد بیش از پیش فعال باشند.
نصیب  عسل  فروش  اصلی  پول  وی،  گفته  به 
عسل  تا  اند  کرده  کمین  که  شود  می  دالالنی 

جدید به بازار عرضه شود.
با  هم  اسفراینی  زنبورداران  از  یکی  »مکرمی« 
اشاره به این که فروش فله ای یک چالش جدی 
است، می گوید: سود اصلی فروش عسل عاید 
دالالن می شود.آن طور که او اضافه می کند: 
کمک  تــوانــد  مــی  بــرنــدســازی  و  بندی  بسته 

شایانی به توسعه صنعت زنبورداری کند.

I ظرفیت های صنعت زنبورداری
ــاورزی  ــش ــوص، مــدیــر جــهــاد ک ــص در ایـــن خ
شهرستان  ایــن  که  ایــن  به  ــاره  اش با  اسفراین 
است  عسل  زنبور  کلنی  ــزار  ه  ۱۱۴ دارای 
کلنی  هــزار   ۱۳۰ به  شود  می  بینی  پیش  که 
در  زنــبــوردار   ۸۰۰ گوید:  می  یابد،  افزایش 
درصــد   ۶۴ کــه  کنند  مــی  فعالیت  اسفراین 

زنبورداران استان را شامل می شوند.
به گفته » فائزه تاج آبادی«، در سال ۹۷-۹۸ 
هزار و ۷۱۰ تن عسل در اسفراین تولید شده 
است که پیش بینی می شود در سال ۹۸-۹۹ 
و  گل  رویش  بارندگی،  خوب  شرایط  وجود  با 

گیاه و تکثیر تا ۲ هزار تن افزایش یابد.
عسل  تولید  درصــد   ۷۸ گفته  او  که  طــور  آن 
ــه این  ــه اســفــرایــن اســت ک ــوط ب ــرب ــان م ــت اس
عسل  تولید  در  استان  نخست  رتبه  شهرستان 

را به خود اختصاص داده است.
تولید  بیشترین  روئین  و  میالنلو  وی،  گفته  به 
ــورداران  ــب زن بین  امسال  که  دارنــد  را  عسل 
تکثیر  برای  شکر  تن   ۳۶۰ از  بیش  اسفراینی 
صندوق  حمایت  با  زایی  بچه  تحریک  و  زنبور 
توزیع  ــاورزی  ــش ک بخش  توسعه  از  حمایت 
شد. وی تولید ملکه را از چالش های فراروی 
زنبورداری در اسفراین اعالم و اضافه می کند: 
اکنون ملکه از کوهستان های زاگرس تهیه می 
شود و دیگر نیاز صنعت زنبورداری تهیه ادوات 
مربوط به کندوست که تحقق آن ورود سرمایه 
و  برندسازی  تدارک  از  طلبد.وی  می  را  گذار 

می  خبر  شهرستان  این  در  عسل  بندی  بسته 
دهد و تحقق آن را در گرو حل مشکل برق می 
فروش  و  تن   ۲۰۰ حدود  آن  ظرفیت  که  داند 
زنــبــورداری  فـــراروی  هــای  چالش  از  ای  فله 

است.

I چالش فراروی زنبورداری
با  نیز  اسفراین  فرماندار  رستمی«  »طاهر 
اشاره به این که برندی برای کار بسته بندی 
گرفته شده که این نوید خوبی است، تصریح 
تولید  و  زنبورداری  فراروی  چالش  کند:  می 
به  و ممکن است منجر  فله ای  عسل، فروش 
سوم  یک  به  شهرستان  تولیدی  عسل  فروش 
اسفراین  مردم  نماینده  پیشتر،  شود.  قیمت 
این  بر  تاکید  با  اسالمی  شــورای  مجلس  در 

سمت  به  عسل  تولید  و  زنــبــورداری  باید  که 
بود:  گفته  بــرود،  پیش  ــزوده  اف ارزش  ایجاد 
تولید ژل رویال از زنبور عسل می تواند ارزش 
رونق  و  عسل  تولید  بخش  در  باالیی  افــزوده 
اسفراین  کند.فرماندار  ایجاد  زنــبــورداری 
شهرستان  ایــن  که  ایــن  به  اشــاره  با  پیشتر 
خراسان  در  عسل  کننده  تولید  ترین  بزرگ 
شمالی است، گفته بود: تاکنون از برندسازی 
این محصول بدون  و  عسل غفلت شده است 
فراوری با قیمتی پایین در دیگر مناطق کشور 

به فروش می رسد.
به گفته »طاهر رستمی«، باید با تالش در مسیر 
برندسازی، محصوالت تولیدی این شهرستان 

با ارزش افزوده باالتری عرضه شود.

از غفلت در برندسازی و بسته بندی تا ردپای دالالن در بازار عسل اسفراین

کام تلخ زنبورداران

پول اصلی 
فروش عسل 

نصیب دالالنی 
می شود که 
کمین کرده 
اند تا عسل 

جدید به بازار 
عرضه شود

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

بررسی موانع بازگشایی کنارگذر گرمه با حضور استاندار

3 دستور برای بازگشایی بولوار خلیج فارس

رئیس شورای اسالمی شهر گرمه از بررسی موانع پیش روی بازگشایی کنارگذر این شهر با نام بولوار خلیج 
فارس در حضور استاندار خراسان شمالی و دستورات او برای رفع این موانع خبر داد.

»یعقوبی« ابتدا گریزی به مشکالت بازگشایی این بولوار زد و گفت: در سال ۸۶ با حدود ۹۴نفر از مالکان 
مسیر بازگشایی بولوار خلیج فارس، شهردار وقت توافق نامه ای را امضا کرد که در صورت عبور کنارگذر از 

زمین های آن ها شهرداری خدماتی مثل تغییر کاربری و پروانه ساختمان برای شان صادر کند.
وی ادامه داد:  با توجه به این که طرح تفصیلی شهر در سال ۹۳ از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی 
ابالغ شد، مساحت شهر گرمه از هزار هکتار به ۲۸۰هکتار کاهش پیدا کرد به همین دلیل اکنون کنارگذر در 

محدوده شهر نیست و دست شهرداری برای عمل به توافقات سال۸۶ بسته شده است.
وی اظهار کرد: از طرفی مالکان درخواست گرفتن زمین های شان را داشته اند و شکایت هم دارند.

به گفته »یعقوبی«، هر ده سال یک بار از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی تغییر محدوده شهر انجام 
می شود و  افزایش محدوده آن امکان پذیر نیست.

گرمه  شهر  شورای  رئیس  برد.  استاندار  میز  روی  را  موضوع  این  گرمه  شهر  شورای  مــوارد،  این  به  توجه  با 
دستورات استاندار در این خصوص را این گونه تشریح کرد: استاندار پس از بررسی موضوع با توجه به، نیاز  
به ۱۳هکتار زمین برای بازگشایی این بولوار دستور داد ظرف مدت ده روز این مسئله از سه طریق حل شود.
بر این اساس »شجاعی« به اداره ثبت اسناد ماموریت داد شهرداری گرمه هر جا زمین ثبتی دارد شناسایی 
کند و مطالبات صاحبان زمین ها از این محل تامین شود، همچنین بقیه از محل ده درصدی که شهرداری از 

بنیاد مسکن و راه و شهرسازی طلب دارد، تامین شود.
 وی تصریح کرد: استاندار همچنین دستور داد اگر این دو اقدام پاسخگو نبود مدیر کل راه و شهرسازی استان 
مکلف شود از زمین هایی که زیر مجموعه اش است در اختیار شهرداری قرار دهد تا شهرداری مشکالت مردم 

را در این خصوص حل کند.

یک مسئول در اسفراین اعالم کرد:

رفع تصرف ۱33 هکتار از اراضی ملی
 ۵۶ قالب  در  ملی  اراضی  از  هکتار   ۱۳۳ تصرف  رفع  از  اسفراین  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
فقره پرونده تخریب و تصرف با رسیدگی و صدور حکم در مرجع قضایی طی امسال خبر داد. به گفته »علی 
خضری«، گستره اراضی ملی اسفراین ۴۰۰ هزار هکتار است که کمبود شدید نیروی حفاظتی متناسب با 
وسعت آن احساس می شود.وی با اشاره به این که میانگین کشوری عرصه های تحت حفاظت برای هر نیروی 
قرقبان بین ۱۰ تا ۱۵ هکتار است، اظهار کرد: در این شهرستان هر نیرو وظیفه حفاظت و حراست از ۸۰ 

هزار هکتار را عهده دار است و تامین نیروی انسانی دقت نظر متولیان را می طلبد.

رئیس بنیاد مسکن جاجرم خبر داد:

اجرای طرح هادی در ۶ روستا
معینی- عملیات آسفالت و زیرسازی معابر اصلی  ۶ روستای بخش های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم 
انجام شد.به گفته شیردل، عملیات آسفالت و زیرسازی معابر اصلی در دو روستای کالته شوقان به طول ۳ هزار 
متر مربع  و حصارعیسی ۴هزار مترمربع از بخش شوقان و ۴ روستای بخش سنخواست از جمله قراجه رباط 
۲هزار و ۵۰۰متر مربع، کالته موری ۲هزار و ۷۵۰ مترمربع، جربت ۳هزار و۲۰۰ متر مربع و اندوقان ۳هزار 
و ۲۰۰متر مربع  انجام شده است.وی افزود: اکنون شهرستان جاجرم در  تهیه بازنگری و نقشه طرح هادی 

روستاها از میانگین استانی و کشوری باالتر است و روستایی نداریم که نقشه طرح هادی نداشته باشد.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

میم پرور- فاروج
همزمان با ایام اربعین حسینی و در دهه پایانی ماه صفر، خیل عظیم زائران حرم رضوی با پای پیاده از اقصی 

نقاط کشور عازم مشهد مقدس و بیش از ۱۲ هزار نفر از فاروج اعزام می شوند.
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  اخبار 

  گزارش جلسه 

روز به یاد ماندنی اسفراین
داشت  گرامی  آیین  اسفراین،  مردم  اجتماع  در  رهبری  معظم  مقام  حضور  سالروز  مهر،   ۲۲ مناسبت  به  نجفیان- 
با  اسفراین  فرماندار  رستمی«  شد.»طاهر  برگزار  خمینی)ره(  امام  اعظم  مسجد  در  برکت  و  پرخیر  سفر  این  سالروز 
گرامی داشت سالروز سفر مقام معظم رهبری، سفر معظم له به استان را یک جهش در توسعه استان دانست و افزود: 
به برکت سفر مقام معظم رهبری ۱۰۵ پروژه در حوزه های گوناگون با اعتبار ۹۹ میلیارد تومان در این شهرستان 
عملیاتی شده است.حجت االسالم »ساالری« رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان نیز در این آیین گفت: 
جامعه و امت اسالمی اگر بناست راه به جایی ببرند باید اطاعت محض از والیت را در دستور کار قرار بدهند.وی با 
اشاره به دستاوردها و برکات متعدد سفر مقام معظم رهبری تاکید کرد: والیت، فصل الخطاب است و باید منویات 
رهبر معظم انقالب همواره نصب العین باشد.ذبح شتر به نیت سالمتی مقام معظم رهبری برای توزیع بین نیازمندان 

و مستمندان و برپایی نمایشگاه ۲۲ مهر از دیگر برنامه های این مراسم بود.



عیادت رهبر انقالب اسالمی از حضرت آیت ا... مکارم 
شیرازی

انقالب  معظم  رهبر  رهبری:  معظم  مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه 

ا... مکارم شیرازی در یکی  آیت  از حضرت  اسالمی، صبح دیروز 
از بیمارستان های تهران عیادت کردند.رهبر انقالب اسالمی در 
این عیادت، در جریان روند درمان حضرت آیت ا... مکارم شیرازی 
حوزه های  و  مردم  برای  جنابعالی  وجود  گفتند:  و  گرفتند  قرار 
از خداوند متعال سالمتی و عافیت  و  با برکت است  علمیه بسیار 

کامل شما را مسئلت می کنیم.

روی خط سیاست 

نمایندگان مجلس، حمله نظامی ترکیه به خاک سوریه 
را محکوم کردند

ترکیه  نظامی  حمله  ای،  بیانیه  صدور  با  مجلس  نمایندگان  ایرنا: 

به خاک سوریه و کشتار مردم بی دفاع کرد این کشور را محکوم 
کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: امروز فریاد مظلومیت 
کردهای سوریه بر اثر تجاوز دولت ترکیه بلند است. در دنیایی که 
حاکمان آن دم از برادری، عدالت و حمایت از مظلوم سر می دهند، 
همیشه  مثل  تاریخ  در  المللی  بین  سازمان های  ننگین  سکوت 
ثبت خواهد شد. سکوت سیاسی دولت های مدعی حقوق بشر و 
سازمان ملل در تاریخ خواهد ماند. ریاست محترم مجلس شورای 
اسالمی در اعتراض به حمله نظامی ترکیه به مردم بی دفاع سوریه 

سفر خود به ترکیه را لغو کرد و این قابل تقدیر و تشکر است.

950 بازداشتی اعتراضات اخیر عراق آزاد شدند

ایرنا: علی البیاتی، عضو کمیسیون حقوق بشر عراق گفت: اعتراضات 

در ۱۰ استان این کشور که از روز نخست اکتبر آغاز شد ۱۰۸ کشته 
از جمله ۸ نیروی امنیتی و بیش از۴۲۰۰ زخمی به جا گذاشت و به 
۴۶ ساختمان دولتی و شخصی آسیب زد. وی افزود: در جریان این 
اعتراضات، ۹۶۶ نفر بازداشت و تاکنون ۹۵۰ نفر از آنان آزاد شدند.

از گوشه و کنار 

یارانه ها پنج شنبه واریز می شود
صدا و سیما: صد و چهارمین مرحله پرداخت یارانه ها در ساعت ۲۴ 

پنج شنبه )۲۵مهر( به حساب سرپرستان خانوار ها واریز می شود.

طرح استیضاح وزیر نیرو تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

باشگاه خبرنگاران جوان: رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شورای اسالمی گفت: طرح استیضاح رضا اردکانیان وزیر 
نیرو با ۲۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

انتقال ۱50 نظامی آمریکایی از سوریه به عراق

داد:  ــزارش  گ دوشنبه  )سانا(  سوریه  رسمی  خبرگزاری  ایرنا: 

هواپیمای  با  ها  آن  تجهیزات  و  آمریکایی  نظامی   ۱۵۰ به  نزدیک 
ترابری از حومه المالکیه در سوریه به عراق انتقال یافتند.

نوبل اقتصادی 20۱9 به سه اقتصاددان رسید

هندی،  اقتصاددان  سه  به   ۲۰۱۹ سال  اقتصادی  نوبل  فــارس: 

فرانسوی و آمریکایی رسید.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
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اخبار

از میان خبرها 

هر  در  هستم  ــاده  آمـ گــفــت:  جمهور  رئــیــس 
می کند،  تامین  را  ملت  منافع  که  جلسه ای 
افتخار  باشم،  داشته  ایستادگی  و  یابم  حضور 
در  البته  شوم  قربانی  ام  ملت  بــرای  می کنم 
مایه  کسی  هر  ــرای  ب شــدن  قربانی  راه  ایــن 
االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  است.به  افتخار 
دوشنبه  عصر  روحــانــی  حسن  المسلمین  و 
خود  مطبوعاتی  نشست  سیزدهمین  در 
گفت: بسیار خوشحالم در مقطعی در محضر 
بسیار  شرایط  یک  که  هستم  رسانه  اصحاب 
سخت و تاریخی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
امید در  و  را پشت سر گذاشتیم. دولت تدبیر 
پنجاه و پنج ماه اول یعنی از آغاز دولت یازدهم 
در خرداد ۹۲ تا دی ۹۶ مسیری را طی کرد 
که همه شاخص های سیاسی، امنیتی، منطقه 
درستی  صحیح و  مسیر  اقتصادی  ویژه  به  ای 
وارد   ۹۶ دی  از  افـــزود:  جمهور  بود.رئیس 
شرایط  این  کبریت  شدیم،  جدیدی  شرایط 
ابتدا در داخل و سپس در خارج زده شد و وارد 
مشکل،  و  سخت  شرایط  با  و  شدیم   ۹۷ سال 
ها  خارجی  هم  های  بینی  پیش   ۹۷ سال  در 
و هم برخی تحلیل گران اقتصادی داخل این 
بود که سال بسیار سختی داریم و سال بسیار 
خواهیم  رو  پیش   ۹۸ ســال  در  تــری  سخت 
اقتصادی  گــران  تحلیل  برخی  حتی  داشــت 
را  رقمی  سه  تــورم  بحث  ها  رسانه  برخی  در 
در  خوشبختانه  اما  کردند  مطرح  ایران  برای 
سایر  و  دولت  ایــران،  بزرگ  ملت  ماه   ۱۸ این 
 ارکان نظام توانستند از این توفان عبور کنند.

می  قاطعانه  طور  به  امروز  داد:  ادامه  روحانی 
توانیم اعالم کنیم توطئه های آمریکا، استکبار 
برای  منطقه  ارتجاع  و  صهیونیزم  و  جهانی 
است.  یافته  پایان  نظام  به  زدن  جدی  آسیب 
هوشمندی،  با  کنند  می  اعتراف  ها  آن  همه 
شرایط  این  از  ما  ایستادگی  و  مقاومت  صبر، 

بحرانی یا شبه بحرانی عبور کرده ایم.
از  منطقه ای  مسائل  حــل  بــرای  گفت:  وی 
یمن  موضوع  عربستان،  و  روابط  ایران  جمله 
زمینه  ایــن  در  اگــر  که  اســت  مهمی  موضوع 
جنگ  پایان  به  نهایت  در  و  ایجاد  آتش بس 
جمله  از  منطقه  گره های  از  یکی  شود  منتهی 
شــود. مــی  ــاز  ب عربستان  و  ایـــران  روابـــط  در 
روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون 
سی بی اس آمریکا درباره رقابت های ریاست 
رئیس  با  مذاکره  احتمال  و  آمریکا  جمهوری 

جمهور جدید این کشور گفت: اساسا مشکل 
یا  آمریکا  جمهور  رئیس  با  شــدن  مواجه  ما 
مذاکره کردن نیست بلکه مشکل ما این است 
منافع  مشکالت،  مسائل،  مذاکره   در  آیا  که 
کار  یک  یا  می شود  تامین  ما  مردم  خواست  و 
ظاهری و نمایشی است زیرا ما با کار نمایشی 
و ظاهری مخالف هستیم. رئیس جمهور بیان 
جمهور  رئیس  که  نــدارد  فرقی  ما  برای  کرد: 
ویژگی های  البته  باشد  فــردی  چــه  آمریکا 
سخنی  روز  هر  که  اســت  ای  گونه  به  ترامپ 
می کند  واسطه  را  شخصی  امــروز  می گوید. 
حرفی  می کند  بیان  فردا  و  بگوید  سخن  ما  با 
را  دیگری  شخص  پــس فــردا  و  نگفتم  وی  به 
می فرستد و بعد در توئیت خود می نویسد من 
سخنی به این فرد نگفته بودم.روحانی اعالم 
کار  ترامپ،  شخصیتی  ویژگی های  این  کرد: 
برای  نه  است  کرده  مشکل  و  سخت  بسیار  را 
می خواهد  کسی  هر  دنیا،  همه  برای  بلکه  ما 
پیش بینی  نمی تواند  بزند  حــرف  آمریکا  با 
این  و  شد  خواهد  چگونه  پس فردا  و  فردا  کند 
آن  بیش  و  کم  ما  که  رهبرانی  همه  را  موضوع 
ها را در مکان های مختلف می بینیم و صحبت 
می کنیم دارند، این فقط مشکل ایران نیست.
وی ادامه داد:  بنابراین هر زمان در چارچوبی 
شود  برداشته  تحریم ها  کرده ایم  اعالم  ما  که 
و شرایط برای یک مذاکره ۱+۵ واقعی آماده 
شرکت  اجالس  آن  در  هستیم  آماده  ما  باشد 
باشد  آمریکا  جمهور  رئیس  کسی  هر  و  کنیم 

برای ما فرق نمی کند.

کشف 2 عملیات بمب گذاری در مسیر زائران اربعین قبل از عملیاتی شدن

 وزیر اطالعات گفت: طی روزهای اخیر ۲ عملیات بمب گذاری در مسیر تردد کاروان های 
به گزارش میزان،  از عملیاتی شدن کشف شد.  اربعین حسینی در خوزستان قبل  زائران 
خرابکارانه  عملیات  قصد  که  افــرادی  از  را  سالح  قبضه   ۵۰ گفت:   علوی  حجت االسالم 

داشتند، کشف و ضبط کردند.

رایزنی تیم هسته ای انگلیس در تهران

 سفارت انگلیس در تهران از سفر تیم متخصصان هسته ای این کشور برای رایزنی در خصوص 
سفارت  جوان،   خبرنگاران  باشگاه  گزارش   به  داد.  خبر  ایران  در  اراک  راکتور  بازطراحی 
انگلیس در تهران در بیانیه ای اعالم کرد: یک تیم از متخصصان هسته ای بریتانیا به سرپرستی 
مشاور ارشد علمی دولت این کشور پروفسور رابین گریمز وارد تهران شد تا به همراه یک تیم 

از متخصصان چینی مراحل بعدی پروژه مدرن سازی راکتور اراک را پیش ببرند. 

نرخ ارز کنترل شد 

اقدامات  دلیل  به   گفت:  مقاومتی  تهران  اقتصاد  ستاد  جلسه  در  مرکزی  بانک   رئیس کل 
دولت و پیگیری های بانک مرکزی شاهد ثبات در بازار هستیم و فشار دشمن نتوانسته بر 
این امر تأثیر زیادی داشته باشد بنابراین باید شرایط احیا و بار از دوش مردم برداشته شود. 
به گزارش تسنیم، همتی تصریح کرد: باوجود برخی مشکالت شاخص های توسعه در همه 
زمینه ها مثبت شده است و اکنون شاهد کنترل نرخ ارز و تورم هستیم که در صورت رشد 

نکردن نقدینگی، تورم کنترل و شرایط برای بهبود اشتغال بیش از پیش فراهم می شود.

شاخص بورس ۶3۱9 واحد افت کرد

و  ۲میلیارد  تعداد  سرمایه  ــازار  ب ــروز  دی دادوســتــدهــای  جریان  در  تسنیم،  ــزارش  گ به   
۷۴۱میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۲۶۵میلیارد تومان در 3۰۷هزار نوبت دادوستد 
شد و شاخص بورس با افت ۶3۱۹واحدی در ارتفاع 3۱۹هزار و ۸۷۱واحدی قرار گرفت.
مپنا،  گروه  نمادهای  نام  به  گذشته  روز  در  سهام  بازار  دماسنج  افت  بر  منفی  اثر  بیشترین 
نفت  پاالیش  معامالتی  نمادهای  مقابل  در  و  شد  فلزات  و  معادن  توسعه  و  ایران  مخابرات 
بورس  شاخص  بیشتر  افت  مانع  خود  رشد  با  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  و  تبریز  نفت  پاالیش  اصفهان، 

شدند.

افزایش 33 هزار میلیارد تومانی بودجه حقوق کارمندان دولت در سال آینده

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده حداقل باید 33 هزار میلیارد تومان بیشتر 
افزایش  متوسط  و  بگیریم  نظر  در  بازنشستگان  و  شاغالن  حقوق  افزایش  برای  امسال  از 

حقوق در سال آینده ۱۵ درصد خواهد بود.
 به گزارش تسنیم، نوبخت در حاشیه دوازدهمین جلسه ستاد بودجه سال ۹۹ با اشاره به 
این که در این جلسه بخش مصارف که رو به افزایش است، بررسی شد، افزود: قصد ما این 
است سال آینده سال رونق اقتصادی باشد و مجامع جهانی پیش بینی کردند در سال آینده اقتصاد ایران با 

وجود تحریم های ظالمانه از رکود خارج می شود.

اعضای اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم تسلیحاتی علیه ترکیه ناکام ماندند

 به گزارش فارس، وزیران خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه در نشست خود در لوکزامبورگ در 
اعالم  بیانیه ای  در  صرفا  و  ماندند   ناکام  ترکیه  علیه  تسلیحاتی  تحریم  اعمال  برای  توافق 
کردند: در این باره موضعی محکم را انتخاب می کنند.در بیانیه ای که در وبگاه اطالع رسانی 
اتحادیه اروپا منتشر شده، حمله ترکیه به مناطق تحت کنترل شبه نظامیان کرد در شمال 

سوریه محکوم واعالم شده است که این اقدام می تواند »تبعات قابل توجهی« داشته باشد.

صادرات 70 میلیون تن کاالی غیرنفتی از ایران

 به گزارش ایرنا، رئیس کل گمرک ایران میزان صادرات کاالهای غیرنفتی در ۶ ماه نخست 
امسال را ۷۰ میلیون تن اعالم کرد و گفت: ارزش این کاالها ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
 ۲۲ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  صادرات  میزان  این  افزود:  است.میراشرفی  دالر 

درصد رشد داشته است.

رئیس جمهور: از توفان توطئه ها  
عبورکردیم

»زم« دستگیر شد
سپاه نیوز: سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای از گرفتار شدن »روح ا... زم« سرشبکه سایت معاند و ضدانقالب »آمدنیوز« در یک عملیات 

اطالعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطالعات سپاه و دستگیری وی خبر داد. به گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در 
این بیانیه با اعالم خبر عملیات دستگیری »روح ا... زم« سرشبکه سایت ضد انقالب موسوم به »آمد نیوز« طی عملیات پیچیده و حرفه ای سازمان 

اطالعات سپاه، بر شکست سرویس های اطالعاتی دشمن از قدرت اطالعاتی سپاه تاکید شده است.
در بخشی از اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی آمده است: سازمان اطالعات سپاه، در این عملیات حرفه ای، هوشمندانه و چند وجهی با به 
کارگیری روش های نوین اطالعاتی و شگردهای ابتکاری، سرویس های بیگانه را مدیریت کرد و  فریب داد و توانست »روح ا... زم« سرشبکه سایت 
ضد انقالب و معاند »آمدنیوز« را که در سال های اخیر با هدایت، تامین و پشتیبانی مستقیم آنان و حمایت ضد انقالب خارج نشین و عوامل داخلی 
آن ها، به عنوان یکی از آبشخورهای محوری دشمن، عملیات روانی گسترده ای برای اختالف افکنی در ارکان نظام اسالمی، ایران هراسی، دروغ 
پردازی، القای شبهه در نسل جوان نسبت به عقاید و باورهای دینی و تبلیغ و فراهم سازی زمینه های اقدامات خشونت بار و تروریستی، ایجاد 

آشوب و ناآرامی در کشور را اداره می کرد به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.
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