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پیش بینی بارش های پراکنده

3 روستای استان درنیمه 
نهایی جشنواره ملی دوستدارکتاب
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در کارگروه های تخصصی ستاد دهه فجر خراسان شمالی اعالم شد:

بازارچه دایمی محصوالت خانگی بانوان 
در 4 نقطه استان فعال می شود
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گزارشی از عملیات جهادی شهرداری در ناظرآباد که با تأخیر مواجه شده است

اولین وعده شهرداربجنورد به وقت اضافه کشید
صفحه۲
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خداحافظی لژیونرها از استان با بی تفاوتی مسئوالن
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  اما و اگرهای اعمال محدودیت
 ثبت طالق دراستان

 فاطمیون درسوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(

استان سیاه پوش شهادت بانوی دوعالم
صفحه ۲



اولین عملیات جهادی شهرداری بجنورد در موعد 
در  بجنورد  شهردار  وعده  و  نرسید  مقصد  به  مقرر 
محقق  شده،  اعالم  تاریخ  خصوص »ناظرآباد« در 
جهادی  عملیات  ــروع  ش کــه  ایــن  ــود  وج بــا  نشد. 
و  گرفت  انجام  شهردار  و  شهر  ــورای  ش حضور  با 
مهندس »زارعی« اعالم کرد که عملیات شهری در 
ناظرآباد تا 30روز دیگر به اتمام می رسد، اما این 
نرسید.  مقصد  به  متاسفانه  و  نشد  عملی  وعــده 
عملیات  اســت  حاکی  ما  خبرنگار  ــزارش  گ البته 
خود  تالشند  در  کارگران  و  دارد  ادامه  اکنون  هم 
های  ــده  وع تا  برسانند  عملیات  ایــن  پایان  به  را 
از  یکی  گفته  به  بنا  حتی  شود.  عملی  شده،  داده 

دیگر  گروه  از چند روز قبل یک  پروژه،  این  عوامل 
تا عملیات شهری در  به عوامل قبلی اضافه شدند 
دامن  اگرچه  بگیرد،  بیشتری  سرعت  محله  این 
به  ــارک،  پ ــداث  اح و  اســت  گسترده  عملیات  ایــن 
ای  ــاده  س امــر  ها  کوچه  آسفالت  و  معابر  ــازی  س
تعطیلی  امــروز،  تا  عملیات  شــروع  روز  نیست و از 
شده  داده  وعــده  امــا  اســت،  نبوده  آن  ــرای  اج در 
البته مسئول  دارد.  تاخیر  و  نشده  عملی  شهردار 
هماهنگی پروژه در پاسخ به خبرنگار ما که پرسید 
دلیل تاخیر عملیات جهادی در ناظرآباد چیست؟ 
بوده  تاخیر  عامل  زدگــی  یخ  و  هوا  بــرودت  گفت: 
که  ما  خبرنگار  به  پاسخ  در  نیز  شــهــردار  ــت.   اس

ناظرآباد  جهادی در  تاخیر عملیات  دلیل  پرسید 
عملیات  ــوا،  ه ــرودت  ب بر  ــالوه  ع گفت:  چیست؟ 
نصب انشعاب آب و اجرای اگو از مواردی است که 
از سوی آبفا در حال اجراست و ابتدا باید این قبیل 
و  آسفالت  اقدامات  بعد  و  برسد  پایان  به  اقدامات 
و  کاری  کنده  با  زیرا  گیرد  صورت  گذاری  جدول 
زخمی شدن آسفالت و... مواجه می شود. به گفته 
مهندس »زارعی« عملیات به خوبی پیش رفته ولی 
دستگاه  با  هماهنگی  قبیل  از  اندازهایی  دست 
دیگر و... باعث تاخیر شده است. البته مردم محله 
می  هم  تشکر  حتی  و  هستند  راضی  شهرداری  از 
فکر  شهرداری،  فعال  حضور  به  توجه  با  اما  کنند 
نمی کردند با تاخیر وعده شهردار مواجه شوند. باز 
زارعی  شهردار  وعده  بنویسد  نتوانست  ام  قلم  هم 
بگوید  خود  مخاطبان  به  است  مجبور  و  شد  عملی 
بــرداری از  بهره  خصوص  در  شهردار  وعده  اولین 
با  امــا  نشد  محقق  ناظرآباد  شــهــری در  عملیات 

شهردار  های  صحبت  شهرداری،  عوامل  حضور 
است،  پیوسته  اجرایی  عوامل  به  که  کمکی  تیم  و 
بهره  ــراغ  چ زودی  به  که  وزد  می  امیدی  نسیم 
برداری روشن خواهد شد و شهردار بجنورد برای 
حرکت  یک  جهادی، طعم  اقدامی  در  بار  اولین 
چشاند.  خواهد  شهروندان  و  مردم  به  را  جهادی 
خداحافظی  ناظرآباد  محله  خوب  مردم  با  باالخره 
می کنم و در قلم ام جوهر می ریزم تا برای گزارش 
بعدی از همین محله حاضر شود تا روزی که بتواند 
خبر دهد عملیات جهادی شهرداری در ناظرآباد به 

ثمر نشست.
اضافه  وقــت  در  جهادی  شهردار! عملیات  آقــای 
وقت  روزهــای  تعداد  کنید  اعالم  دارد؛ لطفًا  قرار 
اضافه چند روز است؟ چه روزی زمان بهره برداری 
اضافه  وقــت  پایان  منتظر  همه  رســد؟  می  ها فرا 
ناظرآبادی  هستند.  در ناظرآباد  عملیات جهادی 

ها تا دیداری دیگر، بدرود.

IIبهارهIنمایشگاه
کمتر از 2 ماه تا پایان سال باقی مانده، بهتر است 
میراث فرهنگی کمی زودتر به فکر معرفی صنایع 
دستی استان بیفتد و نمایشگاه های بهاره فروش 
ما  تا  کند  برگزار  بهتر  و  تر  بزرگ  را  دستی  صنایع 
را  خود  دسترنج  حاصل  بتوانیم  کنندگان  تولید 

بفروشیم. 
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پیش بینی بارش های 
پراکنده 

اداره  یابی  پیش  هــای  نقشه  بررسی  صدیقی- 
موج  عبور  بیانگر  شمالی  خراسان  هواشناسی  کل 
ناپایدار از پنج شنبه )امروز(  و بارش های پراکنده 

در منطقه است. 
به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
پنج  از  ناپایدار  موج  عبور  با  اساس  این  بر  استان، 
جنوبی  نــواحــی  در  ــر  اب افــزایــش  ــروز(،  ــ )ام شنبه 
جمعه  ــرای  ب و  پراکنده  ــارش  ب و  استان  شرقی  و 
به  نیز  آینده  شنبه  بــرای  و  باد  وزش  ابــر،  افزایش 
تدریج افزایش ابر، بارش باران و برف در ارتفاعات 
زاده«  »هادی  شود.  می  بینی  پیش  گرفتگی  مه  و 
استان  در  آینده  شنبه  تا  دما  افزایش  روند  افــزود 

ادامه خواهد داشت. 

در کارگروه های تخصصی ستاد دهه 
فجر خراسان شمالی اعالم شد: 

بازارچه دایمی محصوالت 
خانگی بانوان در 4 نقطه 

استان فعال می شود 

مرتضوی-   نماینده کارگروه هیئت های مذهبی 
و تشکل های دینی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی 
در نشست با خبرنگاران به اجرای 2 هزار و 800 
همایش  برگزاری  و  فعالیت  عنوان   70 و  برنامه 

تجلیل از موذنان اشاره کرد. 
حضور  از  ایــزانــلــو«  »بابامحمد  ــالم  االسـ حجت 
و  داد  خبر  فجر  دهه  مراسم  در  غیرایرانی  طالب 
و  نیجریه  از  عبدا...«  »الیاس  حضور  کرد:  تصریح 
است.  شده  نهایی  هند  از  شجاعی«  »محمدصادق 
ستاد  مساجد  کارگروه  مسئول  شیرازیان«  »هاشم 
دهه فجر به اجرای برنامه »10 شب 41 مسجد« در 
حضور  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  های  شهرستان 
محوریت  با  سخنرانی  و  مساجد  در  پزشکی  اکیپ 
این  های  برنامه  جمله  از  انقالب  دوم  گام  تبیین 
مهرپویان«  »مهدی  االسالم  حجت  است.   مساجد 
اعــزام  به  هم  روحانیت  و  ــوزه  ح کــارگــروه  رئیس 
گروه های جهادی به مناطق سیل زده سیستان و 
انقالبی  جهادگران  همایش  برگزاری  بلوچستان، 
و کارگاه آموزشی تبیین گام دوم انقالب به عنوان 
برنامه های مناسبتی دهه فجر اشاره کرد. »ملیحه 
به  هم  خانواده  و  بانوان  کارگروه  رئیس  یغمایی« 
حمایت از بانوان کارآفرین اشاره کرد و راه اندازی 
ایام  در  بانوان  خانگی  محصوالت  فروش  بازارچه 
دهه فجر را در 4 نقطه استان در زمره برنامه های 

این کارگروه برشمرد .

دو شکارچی متخلف در تور  قانون

دو شکارچی متخلف پرندگان در تور قانون گرفتار 
شدند. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
مانه و سملقان، دو شکارچی متخلف که در مناطق 
سوی  از  کردند  می  پرندگان  شکار  به  اقــدام  آزاد 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شناسایی و 
دستگیر شدند. »فرجی« اعالم کرد: از متخلفان دو 
قبضه سالح تک لول به همراه تعداد زیادی فشنگ 
کشف و پرونده آن ها نیز برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

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

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

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

پیشنهاد توقف قطار سریع 
السیر در اسفراین

اسفند   4 که   7450 شماره  در  خراسان  روزنامه 
ستون  در  مطلبی  در  ــد،  ــی رس چـــاپ  ــه  ب  1353
»خبرهای شهرستانها« از پیشنهاد توقف قطار سریع 
مطلب  این  در  است.  داده  خبر  اسفراین  در  السیر 
می خوانیم: »نود و دومین جلسه انجمن شهرستان 
رئیس  و  تعاون  اداره  رئیس  حضور  با  }اسفراین{ 
این  در  گردید.  تشکیل  اعضاء  و  پــرورش  و  آمــوزش 
جلسه عضو انجمن شهرستان و نماینده کشاورزان 
شیمیائی  کود  و  پنبه  بذر  بیشتر  سهمیه  پیشنهاد 
توقف  آن  از  پس  و  نمود  عضو  غیر  کشاورزان  برای 
قطار سریع السیر در ایستگاه اسفراین پیشنهاد شد 
و اظهار شد با تحقیقی که انجمن شهرستان بعمل 
آورده در حال حاضر درآمد ایستگاه اسفراین بیشتر از 
ایستگاه سبزوار است و فاصله شهر سبزوار تا ایستگاه 
سبزوار و اسفراین یکسان است و چنانچه توقف قطار 
سریع السیر در ایستگاه اسفراین تثبیت شود عالوه بر 
شهرستان سبزوار یکصد هزار نفر اهالی اسفراین نیز 
از آن بهره مند میشوند. امید است این پیشنهاد مورد 

توجه مقامات مسئول واقع شود.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار
فاطمیون در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(

استان سیاه پوش شهادت بانوی دو عالم
بانوی  شهادت  سالروز  با  همزمان  آگاهی-  محمد 
خراسان  مــردم  ــرا)س(  زه فاطمه  حضرت  عالم  دو 
شمالی طی مراسم مختلفی در سوگ  شهادت آن 
به  فاطمی  بوی  و  رنگ  استان  و  نشستند  حضرت 
ما، روز گذشته در  به گزارش خبرنگار  خود گرفت. 
مرکز استان اجتماع بزرگ فاطمیون در مرکز شهر 
برگزار شد و پس از آن سیاه پوشان عزادار شهادت 
عــزاداری  جات  دسته  با  همراه  ــرا)س(  زه حضرت 

حرکت  به  سیدعباس)ع(  امامزاده  مرقد  سمت  به 
سینه  دسته های  و  عــزاداری  های  هیئت  درآمدند. 
به  شهر  هــای  خیابان   از  عبور  با  زنجیرزنی  و  زنــی 
امامزاده سید عباس)ع( حرکت کردند  سمت حرم 
حضور  با  مقدس،  مکان  ایــن  به  رسیدن  از  پس  و 
زنی،  سینه  مراسم  فاطمی،  عــزاداران  از  نفر  صدها 
نبی  دخت  شهادت  سالگرد  سوگواری  و  زنجیرزنی 
پس  شــد.  برگزار  مکان  ایــن  در  اســـالم)ص(  مکرم 

مردم  امــامــزاده،  ایــن  صحن   در  عـــزاداری  پایان  از 
ــدارک دیــده شــده در  ــه در مراسم ت ــزادار در ادام ع
با  همزمان  همچنین  کردند.  شرکت  امامزاده  جوار 
اقدامی  شب شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در 
خودجوش عاشقان اهل بیت)ع( در هیئت منتظران 
مهدی)عج( بجنورد  به پخت و توزیع آش نذری اقدام 
سالروز  مراسم  در   قم  علمیه  حــوزه  استاد  کردند. 
ــزاده  ــام در ام )س(  ــرا  زه فاطمه  حضرت  شهادت 

شخصیتی  های  ویژگی  به  بجنورد  سیدعباس)ع( 
نبوی  ــه دادن ســیــره  ــ ادامـ ــرا)س(  در  ــ حــضــرت زه
بیان  همچنین  »دهقانی«  االسالم  حجت  پرداخت. 
کشورهای  برخی  بزدالنه  های  گیری  موضع  کرد: 
اسالمی منطقه در خصوص معامله قرن واقعًا تاسف 

بار است.
های  دسیسه  با  مقابله  راه  تنها  کــرد:  اضافه  وی   

استکبار، تقویت جبهه مقاومت است. 

دومین گام هوشمند سازی شهری بجنورد

دهه فجر؛ رونمایی از اپلیکیشن خدمات جامع شهروندی

و  ساختمانی  های  پروانه  الکترونیکی  صدور  از  پس 
که  بجنورد  شهری  هوشمندسازی  در  نخست  گام 
معاون  زاده«  »رجب  مهندس  حضور  با  پیش  چندی 
خراسان  استاندار  عمرانی  امــور  کننده  هماهنگ 

و  شهر  اسالمی  ــورای  ش اعضای  و  رئیس  شمالی، 
شهردار بجنورد انجام شد، به گفته شهردار بجنورد 
قرار است، دهه فجر امسال نیز گام دوم برداشته و از 

اپلیکیشن خدمات جامع شهروندی رونمایی شود. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بجنورد، به گفته 
سازی  هوشمند  ــرای  ب ها  تــالش  زارعـــی«،  ــادی  »ه
قرار  گــام  دومین  در  و  دارد  ــه  ادام بجنورد  شهری 
این  از  بجنورد  شهرداری  در  بار  اولین  بــرای  است 
اپلیکیشن رونمایی شود. وی تصریح کرد: در نسخه 
اولیه اپلیکیشن خدمات جامع شهروندی امکاناتی از 
قبیل کنترل ظرفیت پارکینگ های شهر، مسیریابی 

به سمت پارکینگ ها، شارژ و پرداخت حق پارکینگ، 
پرداخت کرایه تاکسی ها از طریق QR، موقعیت یابی 
اتوبوس ها به صورت لحظه ای و ایستگاه ها، خدمات 
خدمات   ،137 سامانه  ها،  اتوبوس  کرایه  پرداخت 
آینده  پستی و فنی و حرفه ای دیده شده است و در 
عملیات  همه  اصناف،  خدمات  ارائه  نیز  نزدیک  ای 

شهرسازی و... به این اپلیکیشن افزوده خواهد شد.

۳ روستای استان در نیمه نهایی جشنواره ملی دوستدار کتاب

همت  به  شمالی  خراسان  روستای   3 مرتضوی- 
روستایی  مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون 
جشنواره  دوره  ششمین  نهایی  نیمه  مرحله  به 
کتاب  ــدار  ــت دوس عشایر  و  روســتــاهــا  ــری  ــراس س

کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر  یافتند.  راه  ایــران 
افــزود:  مطلب  این  اعــالم  با  استان  مساجد  های 
زمره  روستاهای  در  گرمه  دشت  و  شیروان  زوارم 
برگزیده بخش نیمه نهایی ششمین دوره جشنواره 
می  شمار  کتاب  به  دوستدار  عشایر  و  روستاها 

از  دوره  این  در  که  این  بیان  با  روند. »شیرازیان« 
عشایری  منطقه  و  روستا  و  41۹  هزار  ها  رقابت 
جشنواره  این  داوران  که  هیئت  کردند  شرکت 
عشایری  منطقه  و  روستا   12۶ اول  مرحله  در 
دوم  نیز  مرحله  در  افـــزود:  کــردنــد،  انتخاب  را 
 ۶0 مرحله  ایــن  بــه  راه یــافــتــه  اثــر   12۶ میان  از 
عنوان  به  استان   23 از  عشایری  منطقه  و  روستا 

دبیرخانه  به  و  انتخاب  جشنواره  این  برگزیدگان 
معرفی شدند. وی از انتخاب آثار در مرحله نهایی 
این دوره از جشنواره خبرداد و گفت: از میان ۶0 
روستای راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره ۶ 
روستا و منطقه عشایری نامزد مرحله نهایی بخش 
در  بجنورد  ــان  ارک روســتــای  که  شدند  استمرار 

ردیف 5برگزیده کشوری قرار گرفت.



سقف های دوتکه

در  وصــال  شوق  ــدازه  ان به  جدایی  شوق  روزهــا  این 
زیرا  بین برخی زوج ها، جالب توجه و عجیب است 
تا چندی پیش، طالق شوم ترین سرنوشتی بود که 
گفتن  از  حتی  و  خــورد  می  رقم  ای  خانواده  بــرای 
آن شرم داشتند و آن را پنهان می کردند اما جشن 
طالقی که بعضی از زوج ها برگزار می کنند روایتگر 
وقوع  از  خوشحالی  و  پدیده  این  قبح  رفتن  بین  از 

چنین اتفاق تلخی است.
از خــانــواده  زیـــادی  تــعــداد  اگــرچــه گفته مــی شــود 
زندگی  سختی  به  و  گیرند  می  عاطفی  طــالق  ها 
اما سقف هایی که  مشترک شان را حفظ می کنند 
به دو قسمت تقسیم می شود قطعا نمی تواند محلی 
برای آرامش خاطر باشد و عمر طالق عاطفی خیلی 

طوالنی نیست.
آمارها نشان دهنده باال رفتن سن ازدواج و از سوی 
دیگر افزایش طالق در کشور است و این موضوع در 
خراسان شمالی نیز صدق می کند به طوری که در 
9 ماه امسال آمار  طالق نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 5درصد افزایش یافته است. 
اما وقتی زن و  راه حل نیست  بهترین  اگرچه  طالق 
زندگی  دیگر  کنند  می  کوک  را  جدایی  ساز  شوهر 
موارد  برخی  در  و  نیست  مرادشان  وفق  بر  مشترک 
ساز  چاره  مشاوران  و  شناسان  روان  های  مداخله 

نخواهد بود.
در  را  بدی  عواقب  نادرست  ازدواج  که  قدر  همان 
تواند  می  هم  نادرست  و  نسنجیده  طالق  دارد  پی 
بقیه زندگی  و  باشد  به دنبال داشته  را  عواقب بدی 
زن و مرد را دچار اختالل کند و از همه بدتر اگر این 
زوج ها، فرزند داشته باشند با سرنوشت او نیز بازی 

می کنند.
ازدواج های عجوالنه از یک سو و پایین بودن آستانه 
زندگی  هــای  پایه  تواند  می  دیگر  ســوی  از  تحمل 
مشترک را سست کند و با بروز مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی بلرزد و ناگهان فروبریزد. بنابراین باید در 
شروع تشکیل خانواده آگاهانه تر عمل و شرایط دوام 

و ثبات آن را بیشتر کرد.
به  و  ما  عصر  اجتماعی  مسائل  از  یکی  طالق  پدیده 
شنیدن  که  است  شده  طبیعی  جامعه  بین  ای  گونه 
نیست  عجیب  چندان  یکدیگر  از  ها  زوج  شدن  جدا 
و مردم نسبت به آن بی تفاوت شده اند. در این میان 
طالق توافقی را بیشتر از طالق های دیگر باید مورد 
توجه قرار داد زیرا در این نوع طالق زوج ها به هیچ 
وجه تمایل ندارند برای حفظ زندگی مشترک شان 
تالش کنند و با گذشتن از حق و حقوق خود ترجیح 
می دهند هر چه زودتر از یکدیگر جدا شوند و پرونده 

ازدواج شان را به سرعت ببندند.
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اما و اگرهای اعمال محدودیت 
ثبت طالق در استان

اعمال 
محدودیت 

ثبت طالق در 
دفاتر، پاک 

کردن صورت 
مسئله  است 

و چیزی به 
جز  سرگردانی 

زوج هایی 
که به انتهای 

زندگی 
مشترک 

رسیده اند، 
در بر نخواهد 

داشت

دفاتر برمی شمرد و می گوید: این موضوع به نفع 
به تعداد  از دفاتری است که در ماه حتی  خیلی 
انگشتان دست هم پرونده طالق نداشتند و حاال 
داشته  پرونده  شده  تعیین  سقف  تا  توانند  می 

باشند.
پیشگیری  و  توسعه  معاون  پاکدین«،  »هاجر 
با  نیز  شمالی  خــراســان  بهزیستی  کــل  اداره 
اشاره به فعالیت 45 مرکز مشاوره این اداره کل 
می گوید: از این تعداد 13 مرکز در حیطه طالق 

فعالیت می کنند.
از سوی  ــالق  ــای ط پــرونــده ه ــد:  ــزای اف وی مــی 
دادگستری به این مراکز ارجاع داده و با مداخله 
امر  این  از  ها  زوج  شود  می  تالش  کارشناسان 

منصرف شوند.
ــوال  اح ثبت  مدیرکل  نیا«  »زاهـــدی  گفته  بــه 
خراسان شمالی، هزار و 640 واقعه طالق در 9 
ماه امسال در استان به ثبت رسید که این تعداد 
در مدت مشابه سال قبل هزار و 560 مورد بود 
در  طــالق  ــدی  درص  5 افزایش  دهنده  نشان  و 

استان است.
رتبه  استان  مــدت،  ایــن  در  که  ایــن  بیان  با  او 
افزاید:  می  داراست،  کشور  در  را  طالق  هشتم 
گروه های سنی در طالق های ثبت شده در این 
 403 با  سال   34 تا   30 مــردان  بین  در  مدت 
 353 با  سال   29 تا   25 زنــان  بین  در  و  مــورد 

مورد است.
او البته از رتبه اول استان در کشور در خصوص 
می  خبر  گذشته  ماه   9 طی  ازدواج  واقعه  ثبت 
در  طالق  سنی  میانگین  کند:  اظهارمی  و  دهد 
بین مردان در 9 ماه امسال 35 سال و 3 ماه و 
در بین زنان 30 سال و 5 ماه است که این میزان 
در سال گذشته به ترتیب 34 سال و 7 ماه و 29 

سال و 7 ماه بود.
خراسان  اســنــاد  ثبت  مدیرکل  پــور«  »حــاجــی 
دفتر   35 کند:  مــی  خاطرنشان  نیز  شمالی 
ازدواج در استان فعال است که از این تعداد 16 

مورد دفتر طالق نیز دارند.
محدودیت  اعمال  شدن  اجرایی  از  روز   5 هنوز 
باید  و  ــذرد  گ مــی  کشور  دفــاتــر  در  طــالق  ثبت 
اندازه در  تا چه  این طرح  آینده  دید در ماه های 
کاهش  البته  و  دفاتر  این  صاحبان  رضایتمندی 

طالق تاثیر گذاشته است.  

حیدرزاده

کانون  رئیس  اعالم  اساس  بر  جاری  ماه  پنجم   
محدودیت  اعمال  طالق،  و  ازدواج  سردفتران 
ثبت  شد.  اجرایی  کشور  دفاتر  در  طالق  ثبت 
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بود که بر این اساس اعالم شد.
سهمیه  عــنــوان  بــه  مــحــدودیــت  ــن  ای از  بــرخــی 
بیم  موضوع  این  و  کردند  یاد  طالق  ثبت  بندی 
و  دفترداران  ها،  زوج  برخی  بین  را  امیدهایی  و 
کرده  ایجاد  اجتماعی  مسائل  کارشناسان  البته 
هفته  از  که  بجنوردی  شهروندان  از  یکی  است. 
گذشته در حال طی کردن مراحل قانونی طالق 
با در نظر گرفتن سهمیه برای  است، می گوید: 
به دفتری که مراجعه  دفاتر طالق، ممکن است 
می کنیم ظرفیت اش تکمیل شده باشد و ناچار 

شویم به دفاتر دیگر برویم.
طالق  ــرای  ب بــار  چندین  قبل  ســال   3 از  که  او 
به  خانواده  بزرگان  وساطت  با  کرده  اما  اقــدام 

زندگی مشترک بازگشته بود، می افزاید: اعمال 
کردن  پــاک  دفــاتــر،  در  طــالق  ثبت  محدودیت 
سرگردانی  جز  به  چیزی  و  است  مسئله   صورت 
زوج هایی که به انتهای زندگی مشترک رسیده 

اند، در بر نخواهد داشت.   
و  دارد  دیگری  نظر  اما  دادگستری  وکیل  یک 
معتقد است: سهمیه بندی ثبت طالق در  دفاتر 
ــای پشت پـــرده ای  ــت ه ــود دس مــوجــب مــی ش
زندگی  به  ها  زوج  بازگشت  و  ســازش  مانع  که 
آمار  نتیجه  در  و  شود  قطع  شوند،  می  مشترک 

طالق کاهش یابد.
جامعه  ــرای  ــتـ دکـ یـــک  ــوص  ــص خ هــمــیــن  در 
شناسی با تاکید بر این که باید در حیطه طالق 
ــت،   اس ــالم  اس ــن  دی در  ــالل  ح منفورترین  کــه 
این  از  پیشگیری  ــرای  ب اســاســی  راهــکــارهــای 
باید  البته  گوید:  می  شود،  گرفته  درنظر  اتفاق 
از دیدگاه اجتماعی و روانی موارد را مدنظر قرار 
دهیم که طالق در خیلی جاها به عنوان آخرین 
گزینه راه حل مناسبی است.او که سال هاست  

خانواده  حوزه  در  استان  حمایتی  نهادهای  در 
فعالیت می کند و به ذکر نام خود در این گزارش 
تمایلی ندارد،  ادامه می دهد: در سال های قبل 
با  شده  طوری  هر  ها  زوج  که  بود  این  بر  تاکید 
جدا  یکدیگر  از  وجه  هیچ  به  و  کنند  زندگی  هم 
گاهی  را  تلخی  و  ناگوار  های  اتفاق  که  نشوند 

رقم می زد.
او معتقد است: مشکالت اجتماعی در هم تنیده 
می شوند و تک علتی نیستند و در موضوع طالق 
هم باید گفت چندین علت در کنار هم قرار می 

گیرند و منجر  به آن می شوند.
طالق  ثبت  بــرای  تــوان  نمی  که  ایــن  بیان  با  او 
توان  نمی  که  طور  همان  کــرد،  تعیین  سهمیه 
برای ازدواج چنین برنامه ای داشت، اظهارمی 
رویــداد  یک  طــالق  اجتماعی  دیدگاه  از  کند: 
است و در این میان طالق های صوری و تفاهمی 
و  قانونی  راهکارهای  باید  بنابراین  دارد،  وجود 
اساسی را در نظر گرفت تا میزان طالق کاهش 

یابد.
طالق  ثبت  بندی  سهمیه  با  کند:  می  اضافه  او 
آمارهای این واقعه، کاذب می شود و نمی توان 
برنامه ریزی های بیشتری برای جلوگیری از این 

اتفاق درنظر گرفت.
در عین حال، دفتریار یک دفتر طالق و ازدواج 

در بجنورد، با بیان این که با سهمیه بندی ثبت 
طالق، روزی 18 واقعه را می توانیم ثبت کنیم، 
محضرها  برخی  اتفاق  این  از  قبل  تا  افزاید:  می 
تعداد  مختلف  ترفندهای  بــا  بــودنــد  توانسته 
بیشتری راثبت کنند در حالی که بعضی از دفاتر 
از جمله دفتر ما در ماه 3 تا 4 مورد طالق را ثبت 

می کرد.
سهمیه  رسد  نمی  نظر  به  که  این  به  اشاره  با  او 
اضافه  ــود،  ش آن  کاهش  موجب  طــالق  بندی  
حتی  طالق  و  ازدواج  دفاتر  از  بعضی  کند:  می 
و  ندارند  را  خود  بهای  اجــاره  پرداخت  توانایی 
در ساختمان های خیلی کوچک دایر هستند و 
امیدواریم با سهمیه بندی ثبت طالق در دفاتر، 

وضعیت آن ها بهبود یابد.
او با بیان این که بسیاری از محضردارها هنوز در 
ندارند،  چندانی  اطالعات  برنامه  این  خصوص 
تا  دفاتر  این  از  برخی  سهمیه  کند:  اظهارمی 
پایان ماه پر شده است و نمی توانند این ماه از آن 
استفاده کنند اما با توجه به این که ما در این ماه 
فقط 7 مورد ثبت طالق داشتیم می توانیم 11 

مورد دیگر را ثبت کنیم.
در  طالق  و  ازدواج  محضر  دفــتــرداران  از  یکی 
طالق  ثبت  بندی  سهمیه  تاثیر  تنها  هم  بجنورد 
در استان ها را تقسیم عادالنه پرونده ها در این 

یادداشت 

در  استان  در  طالق  مورد   274 حیدرزاده- 
اجتماعی  معاون  شــد.  ثبت  تصمیم  سامانه 
بیان  با  شمالی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره 
این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 
استان  در  امسال  مهر  ام  سی  از  سامانه  این 
در  طالق  درخواست  اولین  و  شد  انــدازی  راه 
چهارم آبان در آن به ثبت رسید. »صحرانورد« 
به مراکز  به ارجاع 158 مورد طالق  با اشاره 
درخــواســت  ثبت  ــورد  م  82 گفت:   مــشــاوره 
طالق در این سامانه، عدم سازش و 10 مورد 

بقیه در حال طی فرایند  و  سازش شده است 
در  مدت  این  در  افــزود:  هستند.وی  مربوطه 
مورد   18 نفقه،  بــرای  مــورد   42 سامانه  این 
برای مهریه، 127 مورد برای طالق توافقی، 
32 زوج برای طالق غیرتوافقی و 116 زوجه 
اند.او  کرده  نام  ثبت  غیرتوافقی  طالق  برای 
اظهارکرد: سامانه تصمیم با همکاری سازمان 
و  کند  می  فعالیت  دادگستری  و  بهزیستی 
درخواست های طالق از طریق این سامانه به 

بهزیستی ارجاع داده می شود.

گفت و گو 

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان خبر داد:

ثبت  ۲7۴  مورد طالق در سامانه تصمیم

نازلی حیدرزاده
n.heydarzadeh@khorasannews.com
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ــاران  ــکـ ــت ورزشـ ــاس ــال ه خـــراســـان شــمــالــی سـ
مستعدی پرورش داده که در استان های صاحب 
در  ها  استان  سایر  پیراهن  با  یا  زنند  می  توپ  نام 
در  کنند.  می  بــازی  یک  دسته  و  برتر  های  لیگ 
تیم  بــدون  شمالی  خراسان  مسئوالن  بین،  ایــن 
داری همواره از خداحافظی ورزشکاران با کارنامه 
این  نبود  و  بود  گویا  انــد؛  کــرده  استقبال  استان 
نداشته  تفاوتی  ها  آن  برای  توانمند  ورزشکاران 
و  فعالیت  بــرای  باشگاهی  هــای  تیم  است.نبود 
استقبال نکردن مسئوالن از توان و تجربه، دغدغه 
سال  که  است  مان  استانی  هم  لژیونرهای  های 
اند  کرده  بازی  کشور  نام  صاحب  های  تیم  در  ها 
دل  امــا  مندند  گالیه  مسئوالن  توجهی  بی  از  و 
ــرای اســتــان مــی تپد. »خــســرو فــرهــادی«  شــان ب
مان  استانی  هم  توانمند  و  آشنا  والیبالیست نام 
دسته  لیگ   در  سال   4 و  برتر  لیگ  در  سال   13
داری  باشگاه  اش  عمده  دغدغه  و  کرده  بازی  یک 
از مسئوالنی  در استان محل زندگی اش است.او 
ورزشکاران  های  ظرفیت  از  که  است  مند  گالیه 
تصریح  و   اند  نکرده  استفاده  استانی  هم  مستعد 
را  ناپذیری  جبران  ضربه  داری  تیم  نبود  کند:  می 

به والیبال استان وارد می کند.
سرمای  ــا،  روزه این  به  رسیدن  بــرای  »فرهادی« 
سخت بی توجهی و کمبودها را تحمل کرده است 
اما عالقه وصف ناپذیرش به والیبال سبب شد بار 
سفر ببندد و خیال و رویاهایش را به روزهای اوج 
نزدیک کند و حاال از روزهایی که ناهمواری ها را 

توانست مهار کند، بگوید.

برای  نه  است،  مند  گالیه  بجنوردی  والیبالیست 
این که تاکنون حمایتی از وی نشده بلکه به خاطر 
سال هایی که می توانست با پیراهن تیم استانش 

دست به توپ شود.

IIیکIدستهIتاIبرترIلیگIاز
های  تیم  در  حضور  از  پس  سال   13 »فــرهــادی« 
در  قزوین«  »شهرداری  تیم  در  اکنون  برتر،  لیگ 
مالی  قـــرارداد  کند.  مــی  ــازی  ب یــک  دسته  لیگ 
مناسب مهم ترین عاملی است که سبب شده این 
بازیکن مجرب هم استانی در لیگ دسته یک برای 

صعود تیم اش به لیگ برتر بازی کند.
وی عالقه و استعداد والیبالیست های هم استانی 
را از مهم ترین عواملی بیان می کند که سبب شده 

است با تیم های سایر استان ها قرارداد ببندند.

IIهاIوالیبالیستIمهاجرت
به گفته وی، والیبالیست ها برای پیشرفت مجبور 
به مهاجرت هستند و تاکنون والیبالیست هایی که 
ها  زبان  سر  را  استان  نام  و  بدرخشند  اند  توانسته 
و  اند  کرده  مهاجرت  استان  از  توقع  بی  بیندازند، 

تنها استان به افتخارات آن ها می بالد.
استانی  هم  برای  اش  قلب  گوید:  می  »فرهادی« 
ها می تپد؛ برای والیبالیست هایی که جای خالی 

امثال او و »علی اصغر مجرد«  را حس می کنند.
»شــهــرداری  تیم  صعود  ــرای  ب ــوان  ت تمام  بــا  وی 
قزوین« به لیگ برتر تالش می کند و معتقد است: 
اگرچه پیشنهادهای خوبی برای بازی در تیم های 
لیگ  های  تیم  شرایط مالی  اما  داشتم  برتر  لیگ 

دسته یک مناسب بود.
ها  آن  از  استانی  مسئوالن  تاکنون  وی،  گفته  به 
دعوتی نکردند تا بخواهند تجربه و استعداد خود را 

برای هم استانی ها به منصه ظهور برسانند.
در  تیم  نبود  را  لژیونرها  دغدغه  ترین  بــزرگ  وی 
استان می داند که باعث پراکندگی ظرفیت های 

خراسان شمالی شده است.

IIمغتنمIفرصت
از  استان  تجربه  با  بازیکنان  کند:  می  اظهار  وی 
شان  های  استانی  هم  به  خود  تجربیات  انتقال 
به حضور آن ها نشان  تمایلی  اما  دریغ نمی کنند 
به  تواند  می  مغتنم  فرصت  این  زیــرا  دهند  نمی 
رشد این رشته در استان کمک کند.وی برگزاری 
های  اعـــزام  و  داخــلــی  آمــوزشــگــاهــی،  مسابقات 
والیبالیست  پیشرفت  برای  تنهایی  به  را  کشوری 
خراسان  »فرهادی«  عقیده  داند.به  نمی  کافی  ها 
شمالی باید باشگاه داری کند و تیم ها به طور دایم 
در حال رقابت با یکدیگر باشند و اگر حداقل 7 ماه 
از سال تیم ها به رقابت های باشگاهی بپردازند به 

طور قطع بازیکن سازی می شود.  

رویدادهای ورزشی   

 مشت زنان برنزی

رئیس هیئت ورزش های کارگری خراسان شمالی از کسب 2 
مدال برنز توسط بوکسور های استان در رقابت های قهرمانی 
با خبرنگار ما  کشور خبر داد.»بــرات سعیدی« در گفت و گو 
کشور  کارگری  بوکس  مسابقات  دوره  نخستین  کرد:  اظهار 
با حضور 140 بوکسور در حالی در رده سنی بزرگ ساالن 
برگزار شد که 2 نماینده بوکس استان موفق به کسب گردن 
وزن  در  پــاداش«  »محمود  کرد:  تصریح  شدند.وی  برنز  آویز 
 86 مثبت  وزن  در  حصاری«  »ســاالر  و  کیلوگرم   56 مثبت 
کیلوگرم موفق به ایستادن در جایگاه سوم مسابقات کشوری 
تیم  اردوی  به  مسابقات  این  های  برترین  افزود:  شدند.وی 

ملی بوکس دعوت می شوند.

 نماینده فوتبال استان
 در لیگ دسته یک 

نایب رئیس هیئت فوتبال بجنورد به عنوان نماینده فدراسیون 
در لیگ دسته یک کشور حضور می یابد.»سمیه وحدانی« از 
9 تا 14 بهمن در مسابقات لیگ دسته یک کشور که در ساری 

برگزار می شود، نماینده فدراسیون فوتبال خواهد بود.

مسابقات اسکیت سرعت

برگزار  فجر  جــام  سرعت  اسکیت  مسابقات  دوره  پنجمین 
ــی  ورزش مجموعه  در  بهمن   11 مسابقات  ــن  ای مــی شــود. 
کارگران ویژه آقایان و بانوان به مناسبت گرامی داشت شهید 

حاج »قاسم سلیمانی« برگزار می شود.

سوژه ویژه       

کالس های کوهپیمایی 

خبر  بجنورد  میزبانی  به  کالس  برگزاری  از  شمالی  خراسان  کوهنوردی  هیئت  رئیس 
داد.»صادق ایزدی« در گفت و گو با خبرنگار ما اظهارکرد: یکی از رویکردهای فدراسیون 
شد  شناخته  برتر  فدراسیون  همگانی  کمیته   96 سال  در  که  است  همگانی  کوهپیمایی 
آموزش،  همگانی  کمیته  هدف  که  این  بیان  با  وی  گرفت.  پیشی  همگانی  ورزش  از  و 
 4 تاکنون  امسال  ابتدای  از  افزود:  است،  ای  حرفه  کوهنوردان  پرورش  و  استعدادیابی 
برگزار  شمالی  خراسان  در  همگانی  کوهپیمایی  دوره   10 و  داشتیم  همگانی  صعود 
شد.وی وعده داد تا سال آینده خراسان شمالی رکوددار برگزاری این دوره های آموزشی 
در کشور خواهد شد.به گفته وی، خراسان شمالی دارای 19 باشگاه کوهنوردی است 
که از این تعداد 17 باشگاه فعال هستند.وی به ورزشکاران مستعد این ورزش در رشته 
کوهنوردی اشاره و اظهار کرد: امسال الیاس و علی رضا ولی پور و نادر مهنانی به اردوی 
تیم ملی راه یافتند و چندین مرتبه در اردو به سر می بردند و سال قبل حسام محمدی 
بحث  در  وی،  گفته  کرد.به  کسب  را  جهانی  طالی  بهمنیار  حسین  و  شد  ملی  تیم  عضو 
صعودهای ورزشی در المپیاد استعدادهای برتر هیئت استان در جایگاه نخست ایستاد 
و تهران و خراسان رضوی دوم و سوم شدند، این در حالی است که زیرساخت های فنی 
همگانی  کمیته  نیستند.رئیس  شمالی  خراسان  با  قیاس  قابل  ها  استان  این  مربیان  و 
هیئت کوهنوردی خراسان شمالی نیز با تاکید بر تداوم کالس های آموزشی اظهارکرد: 
به احتمال فراوان تا 15 اسفند دوره های آموزشی پیگیری می شود و حداقل 20 دوره 
کوهنوردی خواهیم داشت. به گفته »اکبری«، در استان 10 مدرس رسمی فدراسیون 
گواهینامه  و  کنند  شرکت  ها  دوره  در  توانند  می  سال   90 تا   6 سنی  های  رده  و  داریم 
تئوری  شکل  به  ها  دوره  این  شد:  یادآور  شود.وی  می  صادر  فدراسیون  سوی  از  رسمی 
و عملی برگزار می شود که دوره تئوری در خصوص تجهیزات و بستن کوله است و دوره 

عملی در کوه ها، تپه ها و اطراف استان برگزار می شود.

 بزرگ ترین دغدغه لژیونرها 
نبود تیم در استان است که باعث 
پراکندگی ظرفیت های خراسان 
شمالی شده است

گروهIورزش

IمسئوالنIتفاوتیIبیIباIاستانIازIلژیونرهاIخداحافظی

داستان کوچ والیبالیست نام آشنا

چراغ استخر کوثر پس از 22 ماه دوباره روشن می شود
بجنورد  کوثر  استخر  فعالیت 
از  بعد  یعنی  دیگر،  مــاه   2 تا 
آغاز  دوبــاره  تعطیلی  ماه   22
می شود.معاون توسعه ورزش 
جوانان  و  ورزش  کــل  اداره 
خراسان شمالی در گفت و گو 
استخر  افــزود:  ما  خبرنگار  با 
است  ماه   8 و  سال  یک  کوثر 

که به دلیل تعمیرات تعطیل و نبود اعتبار باعث شده است مدت زیادی صرف تعمیر آن 
شود. »محمد بروحی« تصریح کرد: کمتر از 2 ماه دیگر شاهد راه اندازی مجدد این استخر 
و کوثر است  ایثار، کارگران، شهروند  بود.به گفته وی، بجنورد دارای 4 استخر  خواهیم 
که هم اکنون 2 استخر در تعطیلی به سر می برد.وی خاطر نشان کرد: شهرستان های 

شیروان، اسفراین و مانه و سملقان در مجموع دارای 4 استخر فعال هستند.



محمودیان 

 از اوایل بهمن کم کم تکاپو در بازار بیشتر می 
آماده  نوروز  خرید  برای  را  خود  برخی  و  شود 
بزنیم  بــازارهــا  هفته  به  ســری  اگــر  کنند.  می 
خرید  برای  مردم  نشاط  و  شور  که  بینیم  می 
نیاز،  مورد  خرید اقالم  با  کم  کم  و  شده  بیشتر 
خودشان را برای تغییر فصل آماده می کنند.  
اجناس  ها  هفته  این  گرمه  بازار  شنبه  یک  در 
فروشندگان  و  شــود  مــی  مشاهده  بیشتری 
بازار  در  دیگر  های  استان  و  شهرها  از  زیادی 
از  ــردم  م گویا  امــا  انــد  یافته  حضور  شهر  ایــن 
خواستار  و  نیستند  راضی  بازار  فعلی  وضعیت 

امکانات بیشتری هستند.
بازار  حاشیه  در  پارکینگ  نبود  از  نیا«  »علی 
به  دهد:  می  ادامــه  »غالمی«  است.  مند  گله 
ماه های آخر سال و فصل شلوغی بازار رسیده 
در  بولواری  که  است  ماه  یک  حــدود  اما  ایم 
و  شده  ساخته  بــازار  شنبه  یک  خیابان  وسط 
ایجاد  مــردم  تــردد  بــرای  را  ــادی  زی مشکالت 
نظر  در  خواستار  مسئوالن  از  ــت.  اس ــرده  ک
روز  بـــازار  ــرای  ب تــری  مناسب  جــای  گرفتن 

هستیم. یکی از فروشندگان از نبود غرفه های 
اظهار  و  است  مند  گله  این  بــازار  در  مناسب 
است  ــروری  ض ســرد  فصل  ایــن  در  کند:  می 
غرفه های مناسبی برای فروشندگان در نظر 
گرفته شود. چرا شهرداری نسبت به پولی که 
بابت اجاره می گیرد خدمات مناسبی را ارائه 
سرویس  نبود  »قربانی«،  گفته  به  دهد؟  نمی 
با  باید  که  است  مشکلی  بــازار  در  بهداشتی 
رفع  بازار  شلوغی  و  عید  به  نزدیکی  به  توجه 
قیمت  بر  نظارت  نبود  زاده«  »حسین  شــود. 
اجناس را از مشکالت بازار روز بیان می کند و 
از مسئوالن مربوطه خواستار نظارت بیشتر بر 
قیمت کاالهاست. »امانی« از وجود گرد و غبار 
در بخش میوه و تره بار بازار گالیه مند است و 
مکان  این  آسفالت  برای  مسئوالن  گوید:  می 
باید چاره ای بیندیشند زیرا بهداشت عمومی 
باید  خوراکی  اقالم  فروش  و  خرید  محل  در 
تامین شود. یکی دیگر از شهروندان خواسته 
تامین  بـــرای  مــی خــواهــد  و  دارد  مشابهی 
آیند،  می  بازار  این  به  که  شهروندانی  آرامش 
از نبود  از کسبه  پارکینگی احداث شود.یکی 
گله  بازار  این  در  بارانی  روزهای  در  امکانات 

برای  مسئوالن  می کند:  تصریح  و  است  مند 
ای  بازار چاره  این  در  بارانی  و  سرد  روزهــای 
بیندیشند. رئیس شورای اسالمی شهر گرمه 
با تایید برخی مسائل و مشکالت  در این باره 
مطرح شده درخصوص جانمایی بازار هفتگی 
برای  مناسبی  مکان  شهر  این  در  افزاید:  می 
بار  چندین  تاکنون  و  ندارد  وجود  بازار  هفته 
مکان آن تغییر کرده و حتی در فواصل زمانی 
این بازار تعطیل شده است.»یعقوبی« با بیان 
این که در چند ماه گذشته عملیات عمرانی 

در بولوار »فدک«، جایی که بازار دایر است، 
است،  شــده  تعریض  بــولــوار  عــرض  و  انجام  
تصریح می کند: در هفته آینده با بهتر شدن 
این  آسفالت  و  پاشی  قیر  جوی  شرایط  و  هوا 
با  توانند  می  مــردم  و  شود  می  انجام  مکان 
بازار  این  به  خرید  بــرای  تری  آســوده  خیال 
بیایند. وی ادامه می دهد: مکان کنونی روز 
شده  دوبرابر  شد  گفته  که  اقداماتی  با  بازار 
انجام  که  دارد  آسفالت  به  نیاز  تنها  و  است 

می شود.

بلبشو در یک شنبه بازار گرمه

چرا شهرداری 
نسبت به 

پولی که بابت 
اجاره می گیرد 

خدمات 
مناسبی 
را ارائه 

نمی دهد؟

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

امام جمعه شیروان:

برکات انقالب برای نسل جوان تبیین شود
نسل  ــرای  ب انــقــالب  بــرکــات  باید  حشمتی-  ــواد  ج
آن  تا  شود  تبیین  ــوزان  آم دانــش  خصوص  به  ــوان،  ج
به  را  انقالب  برکات  و  ها  آرمان  سفیران،  عنوان  به  ها 
با  شیروان  جمعه  امــام  کنند.  منتقل  بعد  های  نسل 
دهه  داشت  گرامی  ستاد  جلسه  در  مطلب   این  بیان 
یک  بهمن   ۲۲ راهپیمایی  افزود:  شهرستان  این  فجر 
آفرین است. حجت االسالم  رفراندوم عمومی وحدت 
سپهبد  شهادت  روز  چهلمین  کرد:  اظهار  »تکمیلی« 

شهید »سلیمانی« مصادف با راهپیمایی ۲۲ بهمن شده است و قطعًا حضور باشکوه مردم مشت محکمی را بر 
دهان دشمنان خواهد زد.وی تاکید کرد: دشمنان انقالب امروز سعی دارند ناامیدی را در بین مردم ترویج 
دهند و با این کار به خواسته های شوم خود که براندازی انقالب و نظام است، برسند و ما باید از این ایام ا... به 
نحو مطلوب استفاده و برکات مادی و معنوی انقالب را به خوبی منعکس کنیم.»ایزانلو« معاون امور عمرانی 
فرماندار شیروان در این جلسه از آمادگی کامل دستگاه های اجرایی شهرستان برای استقبال از دهه مبارک 
فجر خبر داد و گفت: برنامه های ویژه ای برای گرامی داشت این ایام در نظر گرفته شده که به زودی اطالع 

رسانی خواهد شد.

»ایران مهارت«؛ مقصد ۸ دبیرستان اسفراین 

نجفیان- معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اسفراین از اجرای طرح »ایران مهارت« در ۸ دبیرستان 
متوسطه اول این شهرستان خبر داد.به گفته دکتر »حیدرعلی شکاکی«، این طرح با مشارکت مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای این شهرستان با اولویت مدارس شبانه روزی، نمونه دولتی و هیئت امنایی در ۱۰ درصد از 

دبیرستان های متوسطه اول اجرا خواهد شد.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

محمودیان- گرمه

حجت  ا خبرداد.  گرمه  شهرستان  مساجد  در  عزاداری  مراسم  برگزاری  از  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
منظور  به  سوگواری  و  عــزاداری  ویژه  مراسم  فاطمیه  دوم  دهه  با  همزمان  گفت:  محمدیان«  »شیر  االسالم 
گرامی داشت این ایام با همکاری شورای هیئت های مذهبی و مراکز دینی تا یازدهم بهمن برگزار می شود. 
به گفته وی، مراسم  این ایام با سیاه پوش کردن شهر و ایجاد فضاهایی مناسب، پخش تراکت و نصب پرچم 

های سیاه برگزار خواهد شد.

است  ا ضــروری  دانــش آمــوزان،  دینی  تربیت  و  تعلیم  راستای  در  گفت:  گرمه  پــرورش  و  آمــوزش  مدیر 
جلسه  در  مطلب  این  بیان  با  »مقصودی«  کنند.  نهادینه  ها  آن  بین  در  را  اسالمی  زندگی  سبک  معلمان 
و  هستند  جامعه  در  ادب  و  علم  کرسی  صاحب  معلمان  افــزود:  گرمه  معلمان  و  مدیران  دینی  گفتمان 
نمایندگی  دفتر  مسئول  »اکبرزاده«  االسالم  دارند.حجت  عهده  بر  را  آموزان   دانش  تربیت  خطیر  وظیفه 
الگو  و  اسوه  زهرا)س(  حضرت  ویژگی  مهم ترین  گفت:  فاطمیه  ایام  تسلیت  با  گرمه  سپاه  در  فقیه  ولی 
بودن شان برای زنان جامعه امروز است زیرا وی برای تمام زنان مسلمان مایه مباهات و از هر نظر الگوی 

ایمان هستند. برای اهل  واقعی 
نجفیان-اسفراین

در مراسمی با حضور امام جمعه و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اسفراین، زنگ فاطمی در  ا
دبیرستان هیئت امنایی دوره متوسطه اول کمال تربیت و به طور همزمان در ۱۴ دبیرستان متوسطه اول و 
دوم دیگر این شهرستان نواخته شد. حجت االسالم »محمدیان« امام جمعه اسفراین در این مراسم خواستار 
بهره مندی از سیره و سلوک فاطمی و آموزه های دینی مبتنی بر آن در عرصه زندگی و بندگی به عنوان یک 

اسوه و الگو شد و افزود: عفاف و حجاب ضامن بقا و تحکیم بنیان خانواده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین از تدارک این شهرستان برای گشایش نمایشگاه کتاب در  ا
دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد. به گفته »رضا ارغیانی«، بناست این نمایشگاه از ۱۷ بهمن تا ۹ اسفند در 
نگارخانه سردار شهید »سلیمانی« مجتمع فرهنگی و هنری شهید »ایل بیگی« در ۲ نوبت صبح و عصر میزبان 

دوستداران کتاب و کتاب خوانی باشد.

۷ شهرستان ها        پنج شنبه  ۱۰ بهمن ۱۳۹۸            ۴ جمادی الثانی ۱۴۴۱              شماره  ۳۲۰۰

  اخبار 

همایش دانش آموزی فاطمیون در گرمه

آموزان  دانش  ویژه  فاطمیون  همایش  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  شهادت  مناسبت سالروز  به  محمودیان- 
مدارس دخترانه گرمه در هیئت حضرت رقیه)س( برگزار شد.  امام جمعه گرمه  در این مراسم گفت: ترویج 
حجاب و صیانت از کرامت انسانی از پیام های رفتاری حضرت فاطمه زهرا)س( است که باید زنان مسلمان به 
آن توجه داشته باشند.حجت االسالم »تاتاری« سیره حضرت زهرا)س( را الگویی کامل برای زنان بیان کرد 
و ادامه داد: الگو داشتن، هدف دار بودن زندگی را معنا می کند و حرکت در مسیر حضرت زهرا)س( انسان 
را از بی بصیرتی و بی هدفی نجات می دهد و مایه سعادت دنیا و آخرت می شود.»مقصودی« مدیر آموزش و 
پرورش گرمه هم هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ فاطمی بین دانش آموزان دختر و الگوپذیری 

و بصیرت افزایی دانش آموزان بیان کرد.

جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد دهه فجر فاروج

برگزار  فـــاروج  فجر  دهــه  ستاد  عشایری  و  روستایی  کــارگــروه  هماهنگی  جلسه  اولــیــن  ــرور-  پ میم 
پروژه   ۲ ــدازی  ان راه  از  جلسه،  این  در  فــاروج  فجر  دهه  ستاد  عشایری  و  روستایی  کارگروه  دبیر  شد. 
»مهران  گفته  به  داد.  خبر  نفر   ۱۹ ــی  زای اشتغال  با  دهــه  ایــن  در  کــشــاورزی  جهاد  ــوزه  ح در  شاخص 
همچنین  و  نفر   5۰ ظرفیت  با  خبوشان  بخش  در  پــرواری«  »شتر  پرورش  واحد  از  بــرداری  بهره  حیاتی«، 
نظر  مــورد  ــروژه  پ  ۲ قطعه   ۲۰۰ ظرفیت  با  شهرستان  ایــن  ترنیک  روستای  در  شترمرغ  ــرورش  پ واحــد 
کرد. تاکید  شهرستان  این  در روستا های  ویــژه  صــورت  به  فجر  دهه  برنامه های  برگزاری  بر  وی   اســت. 
به گزارش خبرنگار ما، در پایان این جلسه اعضای کارگروه برنامه های اجرایی در دهه مبارک فجر و طرح 

ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.

میم پرور- روستاهای سه گنبد و سیاهدشت فاروج با توجه به داشتن 
فاروج  بازارچه محلی در شهرستان  برای احداث  ظرفیت های خاص 
ما  خبرنگار  به  خبر  این  اعــالم  با  فــاروج  فرماندار  انــد.  شده  انتخاب 
اظهارکرد: با توجه به دستور استاندار خراسان شمالی در راستای راه 
به  شهرستان  در  موضوع  این  استان،  در  محلی  های  بازارچه  اندازی 

صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
و  محلی  های  بازارچه  اندازی  راه  تیتکانلو«  صادق  »مسعود  گفته  به   
بخش  در  منطقه  روستاهای  توسعه  بر  عالوه  ها،  دهیاری  های  پروژه 

و  تولید  رونــق  روستایی،  پایدار  اشتغال  ایجاد  باعث  مختلف،  های 
صنعت گردشگری می شود. 

پیوست  دارای  اثربخش  های  ویژگی  بر  عالوه  طرح  این  افــزود:  وی 
این  در  گذار  سرمایه  داد:  ادامه  وی  است.  ورزشی  و  هنری  فرهنگی، 
سیاهدشت  و  گنبد  سه  روستاهای  در  طرح  اجرای  برای  شهرستان 
اعالم آمادگی کرده است و امیدواریم هر چه زودتر این کار انجام شود و 
شاهد نتایج ارزشمند و اثرات خوب این طرح برای اقشار مختلف مردم 

به ویژه روستاییان باشیم.

  خبر 

انتخاب سه گنبد و سیاهدشت برای احداث بازارچه محلی



نخست وزیر جدید قطر تعیین شد
بن  خلیفة  بن  خالد  قطر،  امیر  ثانی،  آل  حمد  بن  تمیم  ایسنا: 
عبدالعزیز آل ثانی را به عنوان جانشین عبدا... بن ناصر بن خلیفه 

آل ثانی، نخست وزیر این کشور تعیین کرد.

پوتین به دنبال تبدیل شدن به فرمانروای عالی 
روسیه نیست

والدیمیر  که  کرد  اعالم  روسیه  جمهور  رئیس  سخنگوی  ایرنا: 
پوتین به تغییر نام رئیس جمهور روسیه فکر نمی کند و به دنبال 
شود.  جهان  کشور  پهناورترین  عالی  فرمانروای  که  نیست  آن 
عین  در  خبرنگاران  جمع  در  چهارشنبه  روز  پسکوف«  »دمیتری 
حال گفت که تغییر عنوان مقام رئیس جمهور ابتکار جدیدی است 

و بحث ها پیرامون آن جریان دارد.

بیش از ۲ میلیون آواره سوری به خانه های خود 
بازگشتند

مهر: بیش از 2 میلیون آواره سوری از داخل و خارج از این کشور 
با بازگشت به خانه های دایمی خود در سوریه، توانسته اند زندگی 

عادی خود را از سر گیرند.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

حضور  با  مراسمی  طی  آمریکا  رئیس جمهور 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به طور رسمی 
به  موسوم  آمریکایی-صهیونیستی  طرح  از 
»معامله قرن« رونمایی کرد. به گزارش تسنیم، 
محلی  وقت  به  سه شنبه  ظهر  ترامپ  دونالد 
نتانیاهو«  »بنیامین  حضور  با  مراسمی  طی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به طور رسمی 
به  موسوم  آمریکایی-صهیونیستی  طرح  از 
»معامله قرن« رونمایی کرد. ترامپ در ابتدای 
گام  ــروز  ام که  شد  مدعی  خــود  صحبت های 
بزرگی به سوی صلح ]در خاورمیانه[ برداشته 
رژیم  که  کرد  ادعا  همچنین  وی  شد.  خواهد 
دونالد  اســت.  صلح  دنبال  به  صهیونیستی 
ترامپ در ادامه تأکید کرد که بر اساس طرح 
تمام  آمریکا  آمریکایی-صهیونیستی،  صلح 
اسرائیل  قلمروی  عنوان  به  را  بیت المقدس 
ادعایی  حاکمیت  و  ــرد  ک خــواهــد  محسوب 
رسمیت  به  نیز  را  اشغالی  جوالن  بر  رژیم  این 
توئیتری  حساب  مهر،  گزارش  می شناسد.به 
ــه ای، رهبر  ــن ــام آیــــت ا... خ ســایــت حــضــرت 
معامله  طرح  به  توئیتی  در  اسالمی  انقالب 
توئیتری  پیام  این  در  داد.  نشان  واکنش  قرن 
آمریکا  دولتمردان  چشم  کوری  است:به  آمده 
مورد  در  آمریکا  خبیث  و  شیطانی  سیاست 
الهی  توفیق  به  قرن  معامله  نام  با  فلسطین 

یهودی  مورد  یافت.در  نخواهد  تحقق  هرگز 
دست  باید  می گویند  که  بیت المقدس  شدن 
یهود باشد، غلط بیخودی می کنند.به گزارش 
توسط  قرن  معامله  طرح  اعالم  پی  در  ایسنا، 
و  احـــزاب  کشورها،  آمریکا،  جمهور  رئیس 
صدور  با  عربی  غیر  و  عربی  سیاستمداران 
و  کــردنــد  محکوم  را  ــرح  ط ــن  ای بیانیه هایی 
همزمان راهپیمایی ها در این خصوص برگزار 
کرانه  مختلف  مناطق  ایرنا،  گــزارش  شد.به 
چهارشنبه  روز  غزه  و  اشغالی  قدس  باختری، 
در  فلسطین  مردم  گسترده  تظاهرات  شاهد 

بود  قــرن«  »معامله  ســازش  طرح  به  اعتراض 
که با یورش و سرکوب گسترده نظامیان رژیم 
صهیونیستی منجر به درگیری و زخمی شدن 
شد.رئیس  فلسطینی  معترضان  از  شماری 
تلفنی  گفت وگوی  در  چهارشنبه  روز  مجلس 
با »نبیه بری« رئیس مجلس لبنان در خصوص 
طرح »معامله قرن« تاکید کرد: در این طرح نه 
با  بلکه  شده،  پایمال  فلسطینی ها  حقوق  تنها 
رژیم  پایتخت  عنوان  به  المقدس  بیت  معرفی 
و  مسلمانان  همه  احساسات  صهیونیستی، 
است.»علی  شده  دار  جریحه  جهان  موحدان 
الریجانی« گفت: طرح معامله قرن به شکست 
سابقه  ــه  ک چـــرا  انــجــامــیــد،  ــد  ــواه خ قطعی 
مراتب  به  فلسطین  مردم  مقاومت  و  مبارزاتی 
طرح های  گونه  ایــن  از  کارآمدتر  و  بــزرگ تر 
است.به  قالبی  و  بینانه  ــع  واق غیر  جعلی، 
گزارش مهر، محمدجواد ظریف سه شنبه شب 
در توئیتی نوشت: این به اصطالح »چشم انداز 
بسازبفروش  یک  خیالی  پــروژه  صرفًا  صلح« 
طرح(  )این  اما  افــزود:  وی  است.  ورشکسته 
است  امید  دنیاست.  و  منطقه  برای  کابوسی 
که این زنگ بیدارباش برای همه مسلمانانی 
گرفته اند.  ــرار  ق اشتباه  مسیر  در  که  باشد 
برای  »بیایید  هشتگ  توئیت  ایــن  در  ظریف 

فلسطینی ها متحد شویم« را درج کرد.

واکنش ها به طرح آمریکایی-صهیونیستی 
»معامله قرن«

استقرار ماهواره بر سیمرغ در سایت برای پرتاب 
ماهواره ظفر به فضا

»سیمرغ«  مــاهــواره بــر  استقرار  از  اطــالعــات  فــنــاوری  و  ارتباطات  ــر  وزی
تا  را  ظفر  سیمرغ،  گفت:  و  داد  خبر  فضا  به  »ظفر«  ماهواره  پرتاپ  برای 
آذری  محمدجواد  ایرنا،  گــزارش  به  برد.  خواهد  زمین  ۵۳۰کیلومتری 
از  تصویری  انتشار  با  خود  توئیتری  حساب  در  چهارشنبه  روز  جهرمی 
استقرار »ماهواره بر سیمرغ« در سایت از زحمات امیر سرتیپ امیر حاتمی، 
وزارتخانه  این  در  وی  همکاران  و  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
ایرانی که در سایت مستقر شد.  از سیمرغ  »این هم  و نوشت:  تشکر کرد 
بیش از ۸۰تن وزنشه، ظفر رو تا ۵۳۰کیلومتری زمین خواهد برد«. وزیر 
طول  ۸دقیقه  عملیاتش،  پایان  تا  شروع  لحظه  »از  کرد:  اضافه  ارتباطات 
حضرت  مدد  به  پایانش  در  امیدوارم  که  گیری  نفس  ۸دقیقه   کشه،  می 
امیرحاتمی  کنیم.  دریافت  رو  ظفر  ارسالی  تصاویر  بتونیم  زهــرا)س( 
وزن  کیلوگرم   ۱۱۳ که  ظفر  مخابراتی  ماهواره  قوت«.  خدا  وهمکاران، 
وزیر  گفته  به  است  سال   ۱.۵ حداقل  مدار  در  آن  عملکردی  عمر  و  دارد 
ارتباطات تا قبل از دهه فجر امسال به فضا ارسال خواهد شد. این ماهواره 

هفته گذشته از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران تحویل سازمان فضایی 
شد و این سازمان نیز آن را برای طی فرایند ارسال به فضا به پایگاه فضایی 
منتقل کرد. بر این اساس تصمیم گیری برای زمان تزریق این ماهواره در 

مدار بر عهده وزارت دفاع و گروه پرتابگر است.

رئیس جمهور خبر داد: افتتاح 133 پروژه مهم آب 
و برق در ۲۲ استان طی ماه های اخیر

رئیس جمهور با قدردانی از تالش همه کارگران و مهندسان ایرانی که برای 
ایرانی توسعه یافته و آباد تالش می کنند، تصریح کرد: افتتاح ۱۳۳ پروژه 
مهم آب و برق در 22 استان با ارزش حدود 2۰ هزار میلیارد تومان طی ماه 
های اخیر، بیانگر قدرت مردم و دولت و تالش ارزشمند همه ایرانیان است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر روحانی روز سه شنبه 
در مراسم بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه هفتم آب تهران  و همچنین 
طرح های صنعت آب و برق استان تهران گفت: آرزوها و آرمان های بلندتری 
در این دولت داشتیم اما به رغم فشارهای دشمنان، از امید و آرزوهای مان 
عقب نشینی نمی کنیم و برای رفاه و سعادت مردم و رشد، تولید و گسترش 

عدالت در کشور، بی وقفه به تالش های خود ادامه خواهیم داد.

گوناگون 

نرخ تورم 1۲ ماه منتهی به عدد 3۸.6 درصد رسید
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در دی مربوط به استان هرمزگان )۳2,۳ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
کردستان )2۰.٩ درصد( بوده است. به گزارش تسنیم، نرخ تورم ۱2 ماه منتهی به دی ۱۳٩۸ برای خانوارهای 
کشور به عدد ۳۸.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱2 ماه مربوط به استان ایالم )46.۸درصد( و کمترین آن 

مربوط به استان فارس )۳4.2 درصد( است.

آزادراه تهران- شمال نزدیک نوروز افتتاح می شود

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: قطعه یک آزادراه تهران- شمال نزدیک ایام نوروز افتتاح می شود و از اختصاص 
مبلغ جدیدی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل باقی مانده این قطعه خبر داد. 

به گزارش ایرنا، »محمد اسالمی« در جلسه گزارش بهره برداری از منطقه یک آزادراه تهران-شمال با تاکید بر 
این که همه دستگاه ها و سازمان ها باید طبق جدول زمان بندی به تعهدات خود در پروژه آزادراه تهران-شمال 
و  برنامه  سازمان  رئیس  با  الزم  رایزنی های  نیاز،  مورد  اعتبار  تخصیص  ابالغ  خصوص  در  گفت:  باشند،  پایبند 

بودجه انجام شده است و انتظار می رود اعتبار مورد نیاز در روزهای آینده ابالغ شود.

ضرر 1.5 تریلیون دالری »کرونا« به ارزش بورس های جهانی

بلومبرگ از ضرر ۱.۵ تریلیون دالری ارزش بورس های جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد و بیشترین 
آسیب را متوجه بازار کاالها اعالم کرد. 

به گزارش ایرنا، به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، بازار کاالها بیشترین ضرر را دیدند و ارزش دارایی های 
امنی مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس افزایش یافت. بر اساس گزارش بلومبرگ، ویروس کرونا بازارهای جهانی 
را متزلزل کرده است. این ویروس از تاریخ 2۰ ژانویه )۳۰ دی( تاکنون، ۱.۵ تریلیون دالر از ارزش بورس های 

جهانی را از بین برده است. 

تدارک کافی کاال برای بازار شب عید

پایانی سال بیشتر  به روزهای  با نزدیک شدن  بازار  آرامش  این که  بیان  با  بازار کشور  سخنگوی ستاد تنظیم 
دیده  تدارک  و  کرده  تهیه  کاال  کافی  اندازه  به  سال  پایانی  روزهای  برای  دولت  افزود:  شد،  خواهد  احساس 

است.
 به گزارش تسنیم،  محمدرضا کالمی با بیان این که  دولت برای روزهای پایانی سال به اندازه کافی کاال تهیه 
بازار در شرایط حاضر روند عادی و آرامی را طی می کند که  کرده و تدارک دیده است، افزود: خوشبختانه 
این آرامش با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بیشتر احساس خواهد شد چرا که برگزاری نمایشگاه های 
های  استان  بازار  تنظیم  های  کارگروه  روسای  عنوان  به  استانداران  به  و  مصوب  بازار  تنظیم  ستاد  در  بهاره 
از نمایشگاه های بهاره فروش  بازار کشور گفت: جدا  سراسر کشور ابالغ شده است. سخنگوی ستاد تنظیم 

های فوق العاده هم در آستانه سال نو در کشور انجام خواهد شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتباه خود را اصالح کرد

تارنمای کنفدراسیون فوتبال آسیا )ای اف سی( اشتباه منتشر شده در بیانیه اخیر خود را در خصوص برگزاری 
دیدارهای خانگی نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا، اصالح کرد.

به گزارش ایرنا، ای اف سی روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که دیدارهای هفته های اول، دوم و سوم 
نمایندگان ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در خارج از خانه برگزار و بعد دیدارهای برگشت آنان در 
خاک ایران انجام خواهد شد و دلیل این جا به جایی را استفاده از این فاصله به منظور بررسی شرایط امنیتی 

داخل ایران اعالم کرده بود. 
تارنمای رسمی این نهاد اشتباه خود را تصحیح و بخش مربوط به بررسی و بازنگری شرایط امنیتی ایران را از 
بیانیه خود حذف کرد. به گزارش فارس، کنفدراسیون فوتبال آسیا رسمًا اعالم کرد که ورزشگاه آزادی میزبان 

استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

1۸ میلیون نفر حذف شده به جمع یارانه بگیران برمی گردند

به گزارش ایسنا، در حالی که در گزینش 6۰ میلیون مشمول کمک معیشتی، سه دهک باالی درآمدی جایی 
نداشتند و به نظر می رسید با این روند به تدریج از جمع یارانه بگیران نیز کنار گذاشته می شوند، با مصوبه اخیر 
مجلس برای پرداخت یک یارانه مشترک به حدود ۷۸ میلیون یارانه بگیر، این ۱۸ میلیون نفر حذف شده دوباره 

مشمول یارانه شدند؛ این بار نه 4۵ هزار و ۵۰۰ بلکه ۷2 هزار تومان. 

بازداشت »تتلو« در ترکیه

باشگاه خبرنگاران جوان: سردار احمد نوریان، سخنگوی نیروی 
درخواست  به  )تتلو(  مقصودلو  امیرحسین  بازداشت  از  انتظامی 
پلیس ایران در ترکیه خبر داد. وی گفت: به علت پرونده های قضایی 
که برای »تتلو« در ایران تشکیل شده بود، اعالن قرمز اینترپل برای 

این فرد اعالم و وی در ترکیه بازداشت شد.

معافیت همکاری های هسته ای با ایران تمدید می شود

دولت  که  شده اند  مدعی  چهارشنبه  بامداد  خبری  منابع  فارس: 
آمریکا معافیت همکاری های صلح آمیز هسته ای ایران از تحریم ها را 

برای یک دوره 6۰ روزه دیگر تمدید خواهد کرد.

رشد شاخص کل در بازار بورس روز سه شنبه

ایرنا: شاخص کل در بازار بورس روز سه شنبه 6 هزار و 4۷۱ واحد 
 ۱۳٩ و  هزار   42۷ رقم  به  شاخص  این  نهایت  در  که  داشت  رشد 
و  میلیارد   ۵ از  بیش  شنبه  سه  روز  معامالت  براساس  رسید.  واحد 
و  هزار   ۳٩ ارزش  به  بهادار  اوراق  و  تقدم  حق  سهم،  میلیون   ۸۸۰

۱۷4 میلیارد ریال داد و ستد شد.

جان باختن 13۲ نفر بر اثر ابتال به ویروس »کرونا«

فارس: طبق جدیدترین آمار و ارقام منتشر شده تا صبح چهارشنبه، 
حدود 6 هزار نفر در سراسر جهان به ویروس کشنده »کرونا« مبتال 

شده اند و ۱۳2 نفر نیز در چین جان خود را از دست دادند.

ارتش سوریه آزاد سازی معرةالنعمان را اعالم کرد

شهر  ــازی  س پــاک  عملیات  ــاز  آغ و  آزادســـازی  از  سوریه  ــش  ارت ایسنا: 
معرةالنعمان و 2۸ روستا و شهرک دیگر در حومه جنوبی ادلب خبر داد.
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