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به دلیل وارد نکردن شماره شبا؛

 10 هزار نفر در استان سود سهام 
عدالت نگرفته اند

10  هزار نفر از مشموالن سهام عدالت خراسان شمالی هنوز شماره شبای 
عدالت  سهام  ــذاری  گ سرمایه  شرکت  اند.مدیرعامل  نکرده  وارد  را  خــود 
خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: در حالی که طی 2 
سال سود سهام عدالت واریز شده است اما هنوز 10 هزار نفر در استان شماره 
اند.»قربانی«  نکرده  دریافت  را  شان  عدالت  سهام  سود  و  وارد  را  خود  شبای 
گفت: اکنون فرصت برای وارد کردن شماره شبای مشموالن فراهم است تا 
از این طریق سود سال های 95 و 96 به حساب شان واریز شود.به گفته او، 

افرادی که با تأخیر به وارد ...

درددل های شالی کاران در فصل برداشت

رنج های برنج کاران

شکست سوم »اترک« در گام چهارم
 »اترک بجنورد« در چهارمین گام خود در رقابت های لیگ دسته 2 فوتبال برای سومین بار 
شکست را پذیرفت تا با کسب یک امتیاز در رده سیزدهم جدول 14 تیمی گروه الف این 
مسابقات قرار بگیرد. نماینده فوتبال استان که عصر دیروز مهمان »شهرداری آستارا« بود 

در یک بازی پر گل با نتیجه 4 بر 3 مغلوب نماینده ...

کشف ۲ جسد در چادر مسافرتی

رئیس خانه صنعت و معدن استان مطرح کرد:

سرمایه گذاری  نیازمند مشوق های جدید
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 خادمان کانون های مساجد
 در خدمت زائران اربعین
صفحه ۲

گزارشی از برنامه جدید جایگاه های سوخت

مشکالت بنزینی

مرگ زودرس

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 3

خواب خوش برنج های وارداتی در گمرک

جریمه یک فروشنده گوشی های تلفن 

همراه قاچاق

صدیقی- یک فروشنده گوشی های تلفن همراه قاچاق محکوم 

حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  گفته  به  شــد.  جریمه  پــرداخــت  به 

و  مانه  شهرستان  آگاهی  پلیس  گزارش  پی  در  شمالی،  خراسان 

سملقان مبنی بر کشف 173 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق 

باره در تعزیرات حکومتی  از یک واحد صنفی، پرونده ای در این 

در  پرونده  بررسی  از  پس  افــزود:  »سیدالموسوی«  شد.  تشکیل 

شعب ویژه و احراز تخلف صورت گرفته، متهم عالوه بر ضبط کاال 

به پرداخت 84 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

300 مورد حیوان گزیدگی در فاروج 
طی 6 ماه

حیوان  مــورد   300 حــدود  امسال  نخست  نیمه  در  پــرور-  میم 

گزیدگی در فاروج رخ داده است.

این  بیان  با  فاروج  بهداشت  مرکز  های  بیماری  واحد   کارشناس 

نقاط  در  سگ  رویه  بی  نگهداری  موضوع  این  علت  افزود:  مطلب 

مختلف شهر و روستاهای منطقه است. »براتی« افزود: در مجموع 

آمار استانی، حیوان گزیدگی وجود  برابر  این شهرستان 1.5  در 

ولگرد  های  سگ  اتالف  ستاد  شدن  فعال  به  اشاره  با  وی  دارد. 

اظهارکرد: در سال جدید تحصیلی برای کاهش حیوان گزیدگی، 

خصوص   در  شهرستان  ایــن  ــدارس  م در  آموزشی  هــای  برنامه 

جلوگیری از حیوان آزاری اجرا خواهد شد.

جرم خیانت در امانت

»هرگاه  است:  داشته  مقرر  اسالمی  مجازات  قانون   674 ماده 

چک،  سفته،  قبیل  از  نوشته هایی  یا  غیرمنقول  یا  منقول  اموال 

وکالت  برای  یا  رهن  یا  امانت  یا  اجاره  عنوان  به  آن  نظایر  و  قبض 

یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شد و بنابر این بوده 

و  برسد  معینی  مصرف  به  یا  شود  مسترد  مذکور  اشیای  که  است 

شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکان یا متصرفان 

آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه 

تا 3 سال محکوم خواهد شد.

باشد  ممکن  دیگر  محل  به  محلی  از  ها  آن  انتقال  که  اشیایی 

وارد  خرابی  ها  آن  استقرار  محل  یا  اشیا  خود  به  که  این  بدون 

از  که  مالی   ... و  کتاب  اتومبیل،  مانند  هستند  منقول  شــود، 

انتقال نباشد، غیرمنقول است  محلی به محل دیگر قابل نقل و 

خواه استقرار آن ذاتی باشد )مانند زمین یا کوه( یا به دلیل عمل 

نقش  یا  خرابی  آن  محل  یا  مال  خود  در  آن،  انتقال  برای  انسان 

ایجاد شود )مثل خانه(«.

معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی
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حوادث

اخبار 

تلنگر 

سراشیبی یک زندگی مشترک
 

 با دخالت های مادرشوهر
مادر  جــای  بی  و  ــه  روی بی  هــای  دخالت  صدیقی- 

قرار  سراشیبی  در  را  جــوان  زوج  یک  زندگی  شوهر 

داد؛ مادری که اجازه کوچک ترین کار و اظهارنظری 

را به پسرش نمی داد و حتی کار را به جایی رساند که 

به  را  انتخاب  حق  دامادی  شلوار  و  کت  خرید  روز  در 

این روند دوران جنگ و جدل  ادامه  با  و  نداد  پسرش 

بین زوج جوان شروع و کارشان به دادگاه کشیده شد.

از  ــادرش  م کودکانه  رفتار  مخمصه  در  افــتــاده  پسر 

در  گوید:  می  اش  نامزدی  دوران  ناخوش  روز  و  حال 

به  مــادرم  و  شدم   بــزرگ  عاطفی  بسیار  خانواده  یک 

من خیلی وابسته  بود و حتی سعی می کرد کارهای 

شخصی مرا انجام دهد. این ماجرا ادامه داشت تا این 

که با یکی از دخترهای فامیل ازدواج کردم.

 فکر می کردم دیگر پدر و مادرم دست از نظارت های 

این  با ازدواجم برعکس  اما  بچگانه شان بر می دارند 

عقد  مراسم  ابتدای  همان  از  مــادرم  کرد.  عود  رفتار 

اجازه انجام کوچک ترین کاری را به من نداد و حتی 

انتخاب  خودش  سلیقه  با  را  ام  دامــادی  شلوار  و  کت 

کرد و جز تحمل این شرایط به امید بهتر شدن اوضاع 

نگاه  از  عقدمان  مراسم  ابتدای  از  نداشتم.  ای  چاره 

نامزدم متوجه شدم که به خاطر دخالت های خانواده 

ام به خصوص مادرم عصبانی است  و من هم با لبخند 

خودم  سمت  به  را  نگاهش  کردم  می  سعی  مصنوعی 

در  مــادرم  حتی  برسد.  اتمام  به  مراسم  تا  کنم  جلب 

و تصمیم گیری  به دخالت  نامزدی مان شروع  دوران 

برای نامزدم کرد و اجازه انجام کوچک ترین کاری را 

به او نمی داد. 

را  مادرم  رفتارهای  جلوی  اگر  کرد  تهدید  مرا  نامزدم 

نگیرم خودش جلویش قد علم خواهد کرد و این برای 

همه گران تمام خواهد شد. بعد از آن  هرچه به مادرم 

دخالت  نامزدم  خصوص  به  ما  کارهای  در  دادم  تذکر 

لجبازی  به  شروع  برعکس  و  نداشت  ای  فایده  نکند 

او  از  مرا  خواهد  می  نامزدم  کرد  می  فکر  چون  کرد 

به  که  این  تا  کرد  پیدا  ادامه  مدتی  ماجرا  این  بگیرد. 

جز نامزدم صدای خانواده همسرم هم درآمد و بعد از 

گذشت مدتی از نامزدی مان بین خانواده ها شکراب 

به  را  خودشان  نظر  کردند  می  سعی  کدام  هر  و  شد 

دیگری تحمیل کنند. با شعله ور شدن آتش اختالفات 

عالقه  یکدیگر  به  نامزدم  و  من  که  این  وجــود  با  مان 

داشتیم اما کاسه صبر او لبریز شد و رابطه اش را با من 

قطع کرد و از همه بدتر تقاضای طالق داد. 

ــادرم  ــالش کــردم م ــن اتــفــاق هــر چــه ت بعد از ای

پا  یک  مرغش  امــا  بیاید  کوتاه  موضعش  از 

عروس  که  گفت  می  من  به  مــدام  و  داشــت 

وقتی  باشد.  شوهرش  خانواده  مطیع  باید 

سراشیبی  در  مان  مشترک  زندگی  دیدم 

قرار گرفته است به دادگاه خانواده آمدم تا 

راه حلی برای این معضل بیابم و نامزدم را از 

درخواستش منصرف کنم.

۴
حوادث

گفت و گو با یک 
محکوم به حبس ابد



عدالت  سهام  مشموالن  از  نفر  هزار    10 شیری- 
وارد  را  خود  شبای  شماره  هنوز  شمالی  خراسان 
نکرده اند.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام 
به  مطلب  ایــن  بیان  بــا  شمالی  خــراســان  عــدالــت 
سود  سال   2 طی  که  حالی  در  افــزود:  ما  خبرنگار 
هزار   10 هنوز  اما  است  شده  واریــز  عدالت  سهام 
سود  و  وارد  را  خــود  شبای  شماره  استان  در  نفر 
اند.»قربانی«  نکرده  دریافت  را  شان  عدالت  سهام 

گفت: اکنون فرصت برای وارد کردن شماره شبای 
سال  سود  طریق  این  از  تا  است  فراهم  مشموالن 

های 95 و 96 به حساب شان واریز شود.
کردن  وارد  برای  تأخیر  با  که  افــرادی  او،  گفته  به 
روزرســانــی  به  با  بودند  ــرده  ک اقــدام  شبا  شماره 
سامانه تأیید بانک عامل، سود به حساب شان واریز 
سال   10 از  بیش  از  بعد  افزود:  همچنین  شد.وی 
انتظار  عدالت،  سهام  حوزه  در  فعالیت  و  صبوری 

به  را  عدالت  سهام  مدیریت  و  مالکیت  داشتیم 
دست مردم و نمایندگان آن ها که همان شرکت ها 
الیحه  سازی  خصوصی  سازمان  اما  بدهند  هستند 
عدالت  سهام  اهــداف  گرفتن  نظر  در  بدون  را  ای 
اهداف  شود  تصویب  اگر  که  است  داده  مجلس  به 
سهام عدالت تأمین نمی شود.به گفته او، با تصویب 
دولتی  دوبــاره  ــازی،  س خصوصی  سازمان  الیحه 
عدالت  سهام  بحث  در  سازی  دولتی  شبه  و  سازی 
مشارکت  که  عدالت  سهام  اهداف  و  آید  می  پیش 
دایمی  درآمد  ایجاد  تعاون،  بخش  توسعه  در  مردم 
برای قشرهای ضعیف، ترویج سهام داری و تقسیم 
مطالعات در کشور بود به هیچ وجه اجرا نمی شود.

و  مدیریت  کــردن  ــذار  واگ با  کــرد:  خاطرنشان  وی 
و  تعاونی  هــای  شرکت  به  عدالت  سهام  مالکیت 
اجرا  عدالت  سهام  اهداف  استانی  گذاری  سرمایه 
خواهد شد اما با پیش نویس الیحه ای که به مجلس 

داده شده این اهداف اجرا نمی شود.
»قربانی« تصریح کرد: اکنون الزم است نمایندگان 
از  ها،  آن  اجــرای  و  مصوبات  بر  نظارت  با  مجلس 
کرده  تصویب  گذشته  در  خودشان  که  ای  مصوبه 

بودند، دفاع کنند.
 10 از  پس  سازی  خصوصی  سازمان  او،  گفته  به 
سال دوباره طرح جدیدی داده است که شاید مردم 

هزینه دیگری برای سهام عدالت متحمل شوند.

تأخیر در جمع آوری زباله ها
بجنورد  در  را  ها  زباله  شود  می  گفته  که  حالی  در 
ساعت 21 جمع آوری می کنند اما در کوچه ها و 
خیابان های محدوده میدان شهید تا چهارراه 17 
شهریور ساعت یک بامداد برای این کار اقدام می 
در  زباله  های  کیسه  تأخیر،  این  دلیل  به  که  شود 
بیشتر مواقع توسط زباله گردها به هم می ریزد و 

زباله ها در معابر پخش می شود.
تشویق برای تفکیک زباله ها

ازای  در  شــهــرونــدان  بــه  اگــر  بجنورد  شــهــرداری 
دریافت پسماند به عنوان مثال شارژ بلیت اتوبوس 
خط واحد بدهد موجب تشویق افراد برای تفکیک 
شود،  می  گردها  زباله  فعالیت  کاهش  و  ها  زباله 
ناوگان حمل  از  این که شهروندان بیشتری  ضمن 

و نقل عمومی استفاده می کنند.
تخریب یک ساختمان اداری نیمه کاره

به استادیوم تختی، سمت راست دوشنبه  نرسیده 
بازار سابق، یک ساختمان اداری در حال احداث 
و حتی دو سقف آن ساخته شده بود اما اکنون این 
این  که  کنند  می  تخریب  را  کاره  نیمه  ساختمان 

اقدام یعنی اسراف بیت المال.
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و  سوخت  های  جایگاه  جدید  برنامه  آگاهی-  محمد 
توسط  بنزین  عرضه  و  سوختگیری  نوبت  هر  کاهش 
کارت جایگاه داران از 30 به 20 لیتر با هدف مجاب 
سوخت  هــای  کــارت  از  استفاده  به  رانندگان  کــردن 
همچنان  که  شد  اجرایی  گذشته  روز  حالی  در  خود 
داران  جایگاه  کــارت  از  بجنورد  در  رانندگان  اغلب 
استفاده کردند. به گزارش خبرنگار ما، پس از محدود 
کردن میزان هر نوبت سوختگیری با استفاده از کارت 
روز  از  پیش،  روز   45 حدود  از  داران  جایگاه  سوخت 
تا  یافت  کاهش  لیتر   20 به  محدودیت  ایــن  گذشته 
از  استفاده  برای  رانندگان  برخی  به  جدیدی  شوک 
کارت سوخت خودشان وارد شود. این طرح در حالی 
سعی  رانندگان  اغلب  که  شد  اجرایی  گذشته  روز  در 
و  داشتند  داران  جایگاه  سوخت  کارت  از  استفاده  در 
در  بنزین  های  صف  شدن  طوالنی  باعث  موضوع  این 

پشت  بنزین  جایگاه  متصدی  شد.  ترافیک  پر  ساعات 
کاهش  با  گفت:  بــاره  این  در  بجنورد  آفرینش  پــارک 
از  داران  جایگاه  کارت  با  سوختگیری  نوبت  هر  میزان 
30 به 20 لیتر همچنان رانندگان سعی در استفاده از 
کارت های جایگاه داران دارند. به گفته این متصدی، 
80 درصد رانندگان طی روز نخست اجرای این طرح، 
از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کردند و با توجه 
به این که به سوخت بیشتری نیاز داشتند دو و گاهی 
کردند.  استفاده  جایگاه  سوخت  کــارت  از  مرتبه  سه 
روند  موضوع  این  نتیجه  در  وی،  اظهارات  اســاس  بر 
صف  ایجاد  باعث  و  تر  طوالنی  خودروها  سوختگیری 
برخی  های  غرولند  از  او  شد.  ها  جایگاه  در  خودروها 
موضوع  این  در  ما  گفت:  و  کرد  گالیه  نیز  رانندگان 
دهیم. می  انجام  را  مان  وظیفه  فقط  و  نداریم  نقشی 
جایگاه پمپ بنزین حد فاصل میدان خرمشهر تا چهار 

داشت.به  مشابهی  شرایط  بجنورد نیز  استقالل  راه 
همچنان  افراد  درصد   90 جایگاه،  این  متصدی  گفته 
این  و  کردند  استفاده  داران  جایگاه  سوخت  کارت  از 
باعث طوالنی شدن روند سوختگیری و ایجاد صف در 
ساعات پر ترافیک شد. در گفت و گو با رانندگان، آنان 
برای نداشتن کارت سوخت خودروی  دالیل مختلفی 
بر  مبنی  رانندگان  از  یکی  اظهارات  اما  داشتند  شان 
این که اسفند سال گذشته برای دریافت کارت سوخت 
اقدام کرده بود اما هنوز به دستش نرسیده است قابل 
در  که  داشتند  وجود  نیز  بسیاری  رانندگان  بود.  تأمل 
را  سوخت  کــارت  دوم  دســت  خــودروی  خرید  هنگام 
تحویل نگرفته بودند و چون سند خودرو را به نام شان 
سوخت  کارت  دریافت  برای  اند  نتوانسته  بودند  نزده 
صورت  در  که  اند  شده  مضطرب  حاال  و  کنند  اقــدام 
داران  جایگاه  سوخت  کــارت  از  استفاده  ممنوعیت 
سند  تنظیم  بدون  شان  خودروی  چون  کنند  چه  باید 
رسیده  آنان  دست  به  و  چرخیده  دست  چند  محضری 
است. در این بین افرادی نیز بودند که می گفتند نمی 
چون  و  اند  گذاشته  کجا  را  شان  سوخت  کارت  دانند 
جایگاه  سوخت  کــارت  از  اند  نداشته  گشتن  حوصله 
را  شان  کــارت  رمز  نیز  برخی  انــد.  کــرده  استفاده  ها 
در  آیا  دید  و  ماند  منتظر  باید  شرایط  این  با  نداشتند. 

مجاب  را  رانندگان  تواند  می  طرح  این  آینده  روزهای 
کند که برای پیشگیری از قاچاق سوخت، کارت های 
سوخت شان را به همراه داشته باشند و برای دریافت 
آن ها پیگیری کنند؟ مدیر روابط عمومی شرکت نفت و 
فراورده های نفتی خراسان شمالی در این باره گفت: 
شرکت نفت به صورت پلکانی محدودیت های استفاده 
از کارت سوخت جایگاه داران را کاهش می دهد تا در 
استفاده  خود  سوخت  کارت  از  فقط  رانندگان  نهایت 
کنند. »برومند« با بیان این که ممکن است تا ماه های 
ممنوع  داران  جایگاه  سوخت  کارت  از  استفاده  آتی 
شود، افزود: متولیان امر در شرکت نفت به صورت دو 
سوخت  کارت  مهر  پایان  تا  هستند  کار  مشغول  نوبته 
ادعــای  خصوص  در  وی  شــود.  صــادر  خــودروهــا  تمام 
از 7 ماه  او پس  بود کارت سوخت  راننده ای که گفته 
افراد  یا  فرد  این  کرد:  اظهار  است،  نشده  صادر  هنوز 
مشابه باید به دفاتر پلیس + 10 یا دفاتر پست مراجعه 
کنند تا متوجه شوند کارت شان کجا مانده است چون 
صدور کارت های سوخت این قدر زمان نمی برد. وی 
اساس  بر  سوخت  کارت  صدور  خصوص  در  همچنین 
بر  نفت  شرکت  گفت:  و  کرد  رد  را  آن  محضری،  سند 
سوی  از  شده  صــادر  سند  و  خــودرو  سبز  برگ  اســاس 

نیروی انتظامی کارت سوخت صادر می کند.

گزارشی از برنامه جدید جایگاه های سوخت

مشکالت بنزینی

به دلیل وارد نکردن شماره شبا؛

 ۱۰ هزار نفر در استان سود سهام عدالت نگرفته اند

۱2 میلیارد ریال خرید از 
یازدهمین نمایشگاه کتاب 

خراسان شمالی

یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی در حالی 
که  داد  پایان  خود  کار  به  بجنورد  در  شب  دوشنبه 
مردم فرهنگ دوست استان 12 میلیارد ریال کتاب 
خریداری کردند.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان شمالی در این باره گفت: در این نمایشگاه 
ریال  میلیارد  نیم  و    5 استان  دوست  فرهنگ  مردم 
کتاب از طریق بن و حدود 6 و نیم میلیارد ریال هم 
گزارش  کردند.به  کتاب  خرید  به  مبادرت  بن  بدون 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط 
استان، »حسین فرخنده« افزود: خراسان شمالی به 
لحاظ استقبال مردم، پر رونق ترین نمایشگاه کتاب 
را تجربه کرد.وی اظهار کرد: حدود 65 هزار نفر از 
این نمایشگاه بازدید کردند که  این استقبال خوب 
همچون گذشته باعث استقبال ناشران از نمایشگاه 
تقاضای  از  شــد.»فــرخــنــده«،  خواهد  استان  هــای 
افزایش صددرصدی سهمیه بن کتاب در نمایشگاه 
سال بعد خبر داد و افزود: طی مکاتبه انجام شده با 
موضوع  این  ایران  فرهنگی  های  نمایشگاه  موسسه 
ولی  نماینده  از  است.وی  پیگیری  و  اقدام  دست  در 
فقیه در استان، استاندار خراسان شمالی، همکاری 
و همراهی سایر مسئوالن استان، معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، موسسه نمایشگاه 
های فرهنگی ایران، مردم فرهنگ دوست خراسان 
کتاب  نمایشگاه  اجرایی  ستاد  اعضای  و  شمالی 
قدردانی کرد.وی گفت: در این نمایشگاه 251 ناشر 
از سراسر کشور 55 هزار عنوان کتاب عرضه کردند.
در این نمایشگاه از 23 عنوان کتاب رونمایی و 13 
نشست تخصصی در حوزه کتاب و کتابخوانی برگزار 
شمالی  خراسان  کتاب  نمایشگاه  شد.یازدهمین 
خمینی)ره(  امــام  مصالی  محل  در  مهرماه   10 از 

بجنورد آغاز شد و 15 مهرماه به کار خود پایان داد.

شکست سوم »اترک« در 
گام چهارم

خود  گام  چهارمین  در  بجنورد«  »اترک  خسروی- 
سومین  برای  فوتبال   2 دسته  لیگ  های  رقابت  در 
بار شکست را پذیرفت تا با کسب یک امتیاز در رده 
سیزدهم جدول 14 تیمی گروه الف این مسابقات 
دیروز  عصر  که  استان  فوتبال  نماینده  بگیرد.  قرار 
پر  ــازی  ب یک  در  بــود  آســتــارا«  »شــهــرداری  مهمان 
استان  فوتبال  نماینده  مغلوب   3 بر   4 نتیجه  با  گل 
گیالن شد. اترک در پایان هفته چهارم لیگ دسته 
2 فقط یک امتیاز کسب کرده است. در گروهی که 
با 9 امتیاز  اترک قرار دارد تیم »استقالل مالثانی« 

صدرنشین است.   
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بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

کالس آموزش کشاورزی 
در آشخانه

 26 که   7052 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1352 مهر 
صفحه 2 از برگزاری کالس آموزش کشاورزی 
در آشخانه خبر داده است. در این مطلب می 
کــشــاورزی  کــل  اداره  »سخنگوی  خوانیم: 
آشنائی  بمنظور  که  داشــت  اعــالم  خراسان 
محصوالت  انواع  صحیح  کشت  با  کشاورزان 
کشاورزی  آمــوزش  مرکز  طرف  از  کشاورزی 
طرق دو کالس کوتاه مدت آموزشی با شرکت 
باغداران  و  کــشــاورزان  از  تن   250 از  بیش 
مناطق گلمکان و آشخانه با همکاری مروجان 

کشاورزی تشکیل شد. 
های  زمینه  در  الزم  اطالعات  کالسها  این  در 
ردیفی  مکانیزه  کشت  و  زراعـــت  مختلف 
نحوه  همچنین  و  آبــیــاری  نوین  روشــهــای  و 
مبارزه از طرف کارشناسان در اختیار شرکت 

کنندگان در کالس گذاشته شد.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

استراحت کشتی گیران در هفته اول لیگ برتر
تا در هفته  برتر استراحت می کنند  آوران خراسان شمالی در هفته اول لیگ  نام  اترک  تیم  کشتی گیران 
دوم کار خود را با قدرت آغاز کنند.به گزارش خبرنگار ما، برنامه مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر اعالم شد 
که تیم اترک خراسان شمالی در هفته اول این رقابت ها که 22 و 23 مهر آغاز می شود به استراحت خورد.

همچنین در هفته دوم این مسابقات نماینده استان مان 30 مهر، میزبان تیم بازار بزرگ ایران )ایران مال( 
خواهد بود.در هفته سوم این مسابقات تیم اترک خراسان شمالی میزبان تیم آسانسور پله برقی بهران و پاس 

تهران خواهد بود که 6 و 7 آبان برگزار خواهد شد.

 نشست منشور گفت و گوی سیاسی در اسفراین
نجفیان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست منشور گفت و گوی سیاسی با فعاالن سیاسی 
در اسفراین بر ضرورت اتحاد و وفاق ملی برای جلب مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید کرد. دکتر »حیاتی« 
افزود: همه باید در کنار هم قرار بگیریم و زمان با هم بودن است.»قوپرانلو« مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 

کشوری استانداری نیز اظهار کرد: باید از دوقطبی کردن جامعه در آستانه انتخابات پرهیز کرد.

برگزاری مسابقات گورش 
 مسابقات گورش)کشتی با کمربند( در حصارچه جرگالن برگزار شد.»رازقی« رئیس اداره ورزش و جوانان 
راز و جرگالن گفت: در این دوره از مسابقات در وزن 63 کیلوگرم موسی پرویزی و هادی وحیدی، در وزن 
 90 وزن  در  پوریان،  و  دهدار  هاشم  کیلوگرم   81 وزن  در  وحیدی،  مصطفی  و  مرادی  طالب  کیلوگرم   74
کیلوگرم محمد پاینده و عظیم پاینده و در وزن90+ کیلوگرم موالم کوشا و کمالی به ترتیب اول و دوم شدند.

خادمان کانون های مساجد در خدمت زائران اربعین
خادمان کانون های مساجد )اعضا و فعاالن( خراسان شمالی در قالب موکب های خدمات رسانی، پذیرای 
زائران پیاده حرم امام حسین )ع( در نجف و کربالی معلی می شوند.»هاشم شیرازیان« مدیر ستاد هماهنگی 
موکب  برپایی  هادر  کانون  اعضای  مشارکت  گفت:  شمالی  خراسان  مساجد  هنری  فرهنگی،  های  کانون 
های خدمات رسانی به زائران پیاده حرم اباعبدا...الحسین)ع(،  اجرای طرح ختم قرآن کریم در 6دقیقه 
در مصلی های استان و طرح تالوت نور، برگزاری یادواره شهدا و آغاز اجرای طرح آموزشی و فرهنگی پیوند 

مسجد، مدرسه و منزل )سه میم( از برنامه های ویژه اربعین حسینی است.
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رئیس خانه صنعت و معدن استان مطرح کرد:

سرمایه گذاری  نیازمند مشوق های جدید

استانی  شــمــالــی،  ــان  ــراس خ شــیــری- 
دلیل  همین  به  است  یافته  توسعه  کمتر 
های  مشوق  از  غیر  به  هایی  مشوق  باید 
سرمایه  تا  شود  گرفته  نظر  در  کشوری 
گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری کند.

خراسان  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
و  گفت  در  مطلب  ایــن  بیان  با  شمالی 
گذاری  سرمایه  افزود:  ما  خبرنگار  با  گو 
به  استان  در  اشتغال  ایجاد  منظور  به 
تا  دارد  نیاز  هایی  تخفیف  و  ها  مشوق 
گــذاری  سرمایه  ــرای  ب گـــذاران  سرمایه 
ایجاد  توسعه  استان  در  و  شوند  ترغیب 
شود.»حیدریان« خواستار برطرف کردن 
مشکالت زیرساخت های سرمایه گذاری 
در استان شد و خاطرنشان کرد: ارزان تر 
بودن زمین صنعتی اگرچه نوعی مشوق 
به  حــال  عین  در  امــا  شــود  می  محسوب 
دلیل نبود زیرساخت های مناسب حمل 

و نقل، سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه 
است  الزم  و  نــدارنــد  استان  در  ــذاری  گ
مشوق های بهتری در این زمینه در نظر 
مشوق  ــرد:  ک تصریح  وی  ــود.  ش گرفته 
های صنعتی، راهی برای توسعه یافتگی 
بر  عــالوه  کــرد:  اظهار  ــت.وی  اس استان 
گــذاری  سرمایه  قوانین  باید  ها  مشوق 
هم در استان های محروم متفاوت باشد 
در  زیــادی  مشکالت  با  هم  هنوز  چــون 
هستند.وی  مواجه  بیمه  و  مالیات  بخش 
مناطق  در  ها  مشوق  وقتی  داد:  ــه  ادام
و  بیشتر  یافته  توسعه  کمتر  و  مــحــروم 
باشد،  سختگیرانه  قوانین  و  نباشد  بهتر 
در  محدودیتی  و  مشکل  ترین  کوچک  با 
حین اجرا، سرمایه گذار ترجیح می دهد 
برخوردار  های  استان  به  را  اش  سرمایه 
فراهم  شــان  هــای  زیرساخت  تمام  کــه 

است، انتقال دهد.

      با سرمایه گذاران 

شیری

محدودی  مناطق  در  برنج  برداشت  فصل 
از استان که این محصول کشت شده، آغاز 
استان  تولیدی  برنج  قیمت  اســت.  شده 
آن  کم  میزان  و  خوب  کیفیت  به  توجه  با 
را  خــودش  خاص  طرفداران  اما  باالست 
روزهــای  که  استان  ــاران  ک شالی  دارد. 
پشت  محصول  این  تهیه  برای  را  سختی 
سر گذاشته اند حمایت نشده اند چرا که 
مدتی است موضوع ممنوعیت کشت برنج 
به منظور مدیریت مصرف آب مطرح است. 
هیئت  مصوبه  براساس  شد  مقرر  امسال 
آن  از  پس  و  محدودیت  سال   3 تا  دولــت 
به طور کامل ممنوعیت کشت برنج انجام 
فروردین  فــراوان  های  بارندگی  که  شود 
در  بیشتری  آب  شد  باعث  اردیبهشت  و 
دسترس کشاورزان قرار گیرد و  به کشت 
برنج ترغیب شوند، این در حالی است که 
 2 به  شده  ابالغ  های  نامه  شیوه  براساس 
وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی، باید سم 
و کود یارانه ای به برنج کاران داده نشود 
یابد.  افزایش  درصد   50 هم  آب  تعرفه  و 
افزایش  باعث  ها  محدودیت  همین  وجود 
هزینه های برنج کاران شده به طوری که 
بخشی از مشتریان خود را به دلیل گرانی 

قیمت برنج از دست داده اند.
محمدآباد  منطقه  کـــاران  برنج  از  یکی 
است  زیادی  سالیان  خودش  گفته  به  که 
کشت برنج دارد و در گذشته برای فروش 
مشکلی نداشت، می گوید: در سال های 
برنج  فراوانی  و  ها  قیمت  افزایش  با  اخیر 
کمتری  قیمت  نسبتًا  که  وارداتـــی  هــای 
مواجه  مشکل  با  فروش  برای  دارنــد،  هم 
کشت  داریم  نظر  در  که  طوری  به  هستیم 

برنج را در سطوح کمتری انجام دهیم.
منطقه  برنج  گذشته  در  افزاید:  می  وی 
داشت  را  خود  ثابت  مشتریان  محمدآباد، 
نمی  هم  بــازار  به  برنج  این  که  طــوری  به 
خرید  بــرای  خودشان  مشتریان  و  رسید 
افزایش  با  اکنون  امــا  کردند  می  ــدام  اق
قیمت ها تعداد مشتریان و میزان تقاضای 

شان کاهش یافته است.
های  ســال  طی  اگرچه  افــزایــد:  می  وی 

برنج  کشت  ممنوعیت  و  محدودیت  اخیر 
بارندگی  به دلیل  اما امسال  مطرح است 
به  برنج  کشت  داشتیم  که  ــادی  زی هــای 
زمــان  کــه  اکــنــون  و  شــد  انــجــام  سهولت 
حد  در  تقاضا  میزان  هنوز  است  برداشت 

انتظار نیست.
بـــودن طرح  ــا مــطــرح  ب افــزایــد:  وی مــی 
مشکلی  گونه  هر  برنج،  کشت  ممنوعیت 
هم که باشد جهادکشاورزی حمایت نمی 
سم  و  کود  هم  امسال  که  این  ضمن  کند 

یارانه دار در بین برنج کاران توزیع  نشد.
یکی دیگر از برنج کاران خراسان شمالی 
به  کشور  در  برنج  کشت  محدودیت  هم 
برای  عاملی  را  شمالی  استان   2 از  غیر 
گوید:  می  و  دانــد  می  ها  هزینه  افزایش 
هنوز طرح ممنوعیت کشت به طور کامل 
دلیل  به  کشت  های  هزینه  و  نشده  اجرا 
دریافت هزینه آب و حذف کود و سم یارانه 
ای افزایش یافته است در نتیجه ناگزیر به 
افزایش قیمت برنج می شویم که در چنین 
شرایطی همان تعداد اندک مشتریان را از 

دست خواهیم داد.
گوید:  می  نیز  کــاران  برنج  از  دیگر  یکی 
انجام  نباید  برنج  کشت  شد  اعالم  امسال 
هایی  محدودیت  دلیل  همین  بــه  شــود 
ایجاد کردند با این وجود به دلیل بارندگی 

های فراوان، کشت برنج انجام شد.
مدیریت  برای  کند:  می  خاطرنشان  وی 
آب باید برنامه ریزی درستی داشته باشند 

کشت،  های  هزینه  افزایش  با  که  این  نه 
برای کشاورزان محدودیت ایجاد کنند.

گوید:  می  نیز  کــاران  برنج  از  دیگر  یکی 
کشت برنج در این منطقه به شکل گسترده 
های  گذشته  همان  از  و  شود  نمی  انجام 
سال  هر  و  داشتیم  کشت  محدودیت  دور 
فقط در یک منطقه کشت انجام می شود.

از  محمدآباد  کند:  می  خاطرنشان  وی 
همان زمان های قدیم، سهمیه آب داشت 
و به همین دلیل در آن کشت برنج انجام 
را  آب  میزان  همان  اکنون  امــا  شد  می 
از  آن  بابت  و  اند  کرده  بندی  سهمیه  هم 
عاملی  که  گیرند  می  هزینه  کــشــاورزان 
دادن  دست  از  و  ها  قیمت  افزایش  برای 

بازار فروش شده است.
کشت  برنج  عمده  گذشته  در  او،  گفته  به 
از برداشت به فروش می رسید  شده قبل 

اما اکنون مشتریان بسیار اندکی داریم.
وی معتقد است: مطالعات الزم برای این 
بــه جــای حل  انــجــام نشده اســت و  طــرح 
می  ــرا  اج را  هایی  طــرح  چنین  مسئله، 

کنند.
در این میان یک وارد کننده برنج  در این 
باره می گوید: برنج های منطقه محمدآباد 
اما  دارد  باالیی  کیفیت  اگرچه  باباامان  و 
قیمت  کشت،  باالی  های  هزینه  دلیل  به 
عاملی  موضوع  همین  که  دارد  هم  باالیی 

برای کاهش مشتریان آن  شده است.
برنج  حال  هر  به  افزاید:  می  »صالحی« 

با استان های شمالی  استان قابل رقابت 
نیست چون به شکل سنتی کشت می شود 

و قیمتی باالتر از برنج شمال دارد.
به گفته او، محدودیت کشت برنج به دلیل 
گذشته  سال  از  آب  بحران  از  جلوگیری 
شود  کار  انحصاری  وقتی  اما  شده  ابالغ 
نمی  ایجاد  کیفیت  بهبود  بــرای  رقابتی 

شود.
استان  کــشــاورزان  کند:  می  اظهار  وی 
ــا  حتی بــه شکل  ت قـــدرت مــالــی نــدارنــد 
اتحادیه ای برنج های کشت شده را به یک 
مرجع بفروشند در نتیجه هر کسی با یک 
قیمت محصول خود را به مشتریان عرضه 

می کند.
سهامی  شرکت  مدیرعامل  حال،  عین  در 
بیان  با  شمالی  خراسان  ای  منطقه  آب 
از  غیر  به  برنج  کشت  ممنوعیت  که  این 
می  است،  دولت  هیئت  مصوبه  استان   2
وزارتخانه  به  مصوبه  این  براساس  افزاید: 
های نیرو و جهادکشاورزی شیوه نامه ای 
ابالغ شده که باید طی 3 سال جایگزینی 
برای برنج انجام شود که سال شروع طبق 

این شیوه نامه امسال است.
که  جایی  آن  از  افــزایــد:  می  »مرتضوی« 
آب  به  دسترسی  و  زیاد  بارندگی  امسال 
درستی  به  نامه  شیوه  این  بود،   تر  راحت 
سال  مانند  برنج  کشت  و  نشد  عملیاتی 

های گذشته انجام شد.
وی اظهار می کند: در حالی که قرار بود 

 50 هــم  بعد  ســال  و  ــد  درص  50 امــســال 
درصد میزان کشت کاهش یابد و در سال 
طی  اما  شود  جایگزین  جدید  کشت  سوم 
در  برنج  کشت  جهادکشاورزی،  گــزارش 
به دلیل فراوانی  نیافته  استان کاهش که 

آب چند درصدی هم افزایش یافته است.
های  بــارش  کند:  مــی  خاطرنشان  وی 
را  مــردم  افتاد  اتفاق  امسال  که  فراوانی 
این  با  و  به کشت بیشتر برنج تشویق کرد 
شرایط این شیوه نامه امسال نتیجه خوبی 

نداشت.
شیوه  این  براساس  دهــد:  می  ادامــه  وی 
شده  مکلف  جهادکشاورزی  وزارت  نامه 
وزارت  و  ندهد  کــاران  برنج  به  سم  و  بذر 
نیرو هم تعرفه های آب را افزایش دهد که 
طبق برنامه ریزی های انجام شده امسال 
درصد   50 هم  آینده  سال  و  درصــد   50
عامل  که  شود  اضافه  آب  های  تعرفه  به 

بازدارنده کشت برنج خواهد شد.
های  تعرفه  افزایش  کند:  می  تصریح  وی 
مهر  اول  از  که  جدید  آبی  سال  در  را  آب 
شروع می شود اعمال و به تشکل های آب 

بران هم ابالغ کردیم.
سد  آب  رهاسازی  با  »مرتضوی«  گفته  به 
و فراوانی آب، اهرم مدیریتی  شیرین دره 
برای جلوگیری از کشت برنج نبود اما در 
سال های بعد اگر باز هم برنج کشت کنند 

با تعرفه باالتر آب مواجه می شوند.
مصوبه  ــاس  اسـ ــر  ب کــنــد:  ــی  م ــار  ــه اظ او 
ممنوعیت کشت برنج تا 3 سال محدودیت 
استان   2 از  غیر  بــه  آن  از  پــس  و  کشت 

ممنوعیت به طور کامل اعمال می شود.
یک منبع آگاه در سازمان جهادکشاورزی 
کشت  محدودیت  هم  شمالی  خــراســان 
مدتی  گوید:  می  و  کند  می  تأیید  را  برنج 
است محدودیت کشت برنج مطرح است و 
به غیر از 2 استان گیالن و مازندران نباید 
در استان های دیگر کشت شود اما امسال 
خودجوش  شکل  به  کشاورزان  برخی  هم 
به  جهادکشاورزی   های  حمایت  بدون  و 

کشت این محصول اقدام کرده اند.
ایجاد  با  داریــم  نظر  در  افــزایــد:  می  وی 
محدودیت های بیشتر طی 3 سال کشت 

برنج به طور کامل در استان ممنوع شود.

درددل های شالی کاران در فصل برداشت

رنج های برنج کاران

در حالی که 
قرار بود 

امسال 50 
درصد و سال 

بعد هم 50 
درصد میزان 
کشت کاهش 

یابد و در سال 
سوم کشت 

جدید جایگزین 
شود اما طی 

گزارش جهاد 
کشاورزی، 

کشت برنج در 
استان کاهش 
که نیافته به 

دلیل فراوانی 
آب چند 

درصدی هم  
افزایش یافته 

است

خواب خوش برنج های وارداتی در گمرک 

ممنوعیت  ــا  ب قــبــل  ــدی  ــن چ ــری-  ــی ش
ایرانی،  برنج  برداشت  واردات در آستانه 
اجازه  وارداتــی  های  برنج  از  بخشی  به 
نتیجه  در  نشد  داده  گمرک  از  ترخیص 
گمرک  در  پاکستانی  برنج  تــن   500
مدتی  امــا  ماند  باقی  شمالی  خراسان 
انبارداری  های  هزینه  که  این  برای  بعد 
ــازه  اج نیابد،  افــزایــش  واردکــنــنــدگــان 
توزیع  بــر  مــشــروط  گــمــرک  از  ترخیص 
هنوز  وجود  این  با  شد  داده  برنج  نشدن 
هم برنج های وارداتی در انبار گمرک به 

سر می برند.
به  بــاره  ــن  ای در  برنج  کننده  وارد  یــک 
خبرنگار ما گفت: با این که مدت زیادی 
است برنج های وارداتی در گمرک است 
اما هنوز اجازه ترخیص بار را نداده اند و 
فقط بخشنامه ای مبنی بر ترخیص برنج 
به شرط توزیع نشدن در بازار ارسال شد 
که در آن آمده است؛ باید کلید انبار برنج 
داده  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  به 
شود که نه تنها در خراسان شمالی بلکه 
تمایلی  واردکنندگان  ها  استان  دیگر  در 

به ترخیص برنج از گمرک نداشتند.
تمایل  واردکنندگان  افــزود:  »صالحی« 

انبار را به دولت بدهند.وی  ندارند کلید 
از این بخشنامه تاکنون  اظهار کرد: پس 
های  برنج  همچنان  و  نشده  خبری  هیچ 

وارداتی در گمرک مانده است.
سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت 
بر  گفت:  بــاره  این  در  شمالی  خراسان 
ــازار  ب تنظیم  ســتــاد  تصمیمات  اســـاس 
هزینه  از  جلوگیری  منظور  بــه  کــشــور، 
انبارداری، طی بخشنامه ای مجوز  های 
ترخیص برنج مشروط بر توزیع نشدن در 
خراسان  واردکننده  اما  شد  داده  بازارها 
شمالی تمایلی به ترخیص نداشت و هنوز 

500 تن برنج در انبار گمرک است.
باالی  قیمت  دلیل  به  ــزود:  اف »قربانی« 
پاکستانی  برنج  تقاضای  و  داخلی  برنج 
گمرک  انبار  از  ترخیص  تا  کردیم  مکاتبه 
شد  مقرر  اساس  همین  بر  و  شود  انجام 
هماهنگی  با  و  شــود  ترخیص  ها  برنج 
سازمان صمت، تا پایان برداشت برنج در 
بازار توزیع نشود.او با اظهار بی اطالعی 
گفت:  صمت  اداره  به  کلید  تحویل  از 
توزیع  زمان  هنوز  و  هستیم  پیگیر  اکنون 

این برنج ها مشخص نشده است.

      گفت و گو 



جریمه یک فروشنده گوشی های تلفن 
همراه قاچاق

صدیقی- یک فروشنده گوشی های تلفن همراه قاچاق محکوم 
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  گفته  به  شــد.  جریمه  پــرداخــت  به 
و  مانه  شهرستان  آگاهی  پلیس  گزارش  پی  در  شمالی،  خراسان 
سملقان مبنی بر کشف 173 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق 
باره در تعزیرات حکومتی  از یک واحد صنفی، پرونده ای در این 
در  پرونده  بررسی  از  پس  افــزود:  »سیدالموسوی«  شد.  تشکیل 
شعب ویژه و احراز تخلف صورت گرفته، متهم عالوه بر ضبط کاال 

به پرداخت 84 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

300 مورد حیوان گزیدگی در فاروج 
طی 6 ماه

حیوان  مــورد   300 حــدود  امسال  نخست  نیمه  در  پــرور-  میم 
گزیدگی در فاروج رخ داده است.

این  بیان  با  فاروج  بهداشت  مرکز  های  بیماری  واحد   کارشناس 
نقاط  در  سگ  رویه  بی  نگهداری  موضوع  این  علت  افزود:  مطلب 
مختلف شهر و روستاهای منطقه است. »براتی« افزود: در مجموع 
آمار استانی، حیوان گزیدگی وجود  برابر  این شهرستان 1.5  در 
ولگرد  های  سگ  اتالف  ستاد  شدن  فعال  به  اشاره  با  وی  دارد. 
اظهارکرد: در سال جدید تحصیلی برای کاهش حیوان گزیدگی، 
خصوص   در  شهرستان  ایــن  ــدارس  م در  آموزشی  هــای  برنامه 

جلوگیری از حیوان آزاری اجرا خواهد شد.

 کشف 2 جسد 
در چادر مسافرتی

قاتل خاموش، متهم نخست

پارک  در  مسافرتی  چادر  در  زن  یک  و  مرد  یک  جسد  نجفیان- 
روز  عصر  تا  اولیه  های  بررسی  و  شد  کشف  اسفراین  دانشجوی 
گاز  استنشاق  اثــر  بر  نفر  دو  ایــن  که  اســت  آن  از  حاکی  گذشته 
عنوان  به  آن  از  که  گرمایشی  وسایل  از  حاصل  کربن  مونوکسید 

قاتل خاموش یاد می شود، جان باخته اند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم 
تأیید  را  خبر  این  اسفراین  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
سه   1۶ ساعت  حوالی  حادثه  این  کشوری«،  »امین  گفته  کرد.به 
شنبه )روز گذشته( به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشکده علوم پزشکی اسفراین اطالع داده شد. زن و مرد جان 
باخته در این حادثه 27 و 30 سال داشتند و نتیجه قطعی علت 

فوت آن ها پس از بررسی پزشکی قانونی اعالم می شود.
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حوادث

اخبار 

خبر 

گفت و گو با یک محکوم به حبس ابد

مرگ زودرس
صدیقی

تنهاتر از گذشته روی خاکستر زندگی اش نشسته 
آن  با  و  زند  می  موج  نگاهش  در  ناامیدی  است، 
مرگ  دچار  یافته اما  نجات  دار  باالی  رفتن  از  که 
اسالم  ــان،  ادی همه  بین  ــت. در  اس شده  زودرس 
به  امید  روی  را   تأکید  بیشترین  که  است  دینی 
به  و  دارد  مــرگ  لحظه  تا  حتی  آینده  و  زندگی 
همین دلیل خودکشی در میان مسلمانان بسیار 
کمتر از  پیروان دیگر ادیان است.در تاریخ اسالم 
تمام  آخــر  لحظه  در  که  هستند  بسیاری  افــراد 
فردی  اگر  و  اند  کرده  پاک  را  شان  سیاه  گذشته 
زودرس  مرگ  دچــار  گاه  هیچ  باشد  اســالم  پیرو 
نمی شود و با امید می تواند تولدی دوباره داشته 
مرد  با  را  ما  خبرنگار  گوی  و  گفت  ادامه  باشد.در 

زندانی می خوانید.
به چه جرمی در حبس هستی؟ سابقه 

کیفری هم داشتی؟
8ســال  ــوع  صنعتی  ن از  مـــواد  قــاچــاق  علت  بــه 
است  که پشت میله ها حسرت آزادی را می کشم 

و عمرم را تباه کرده ام.

 چه حکمی برایت صادر شد؟
ابتدا حکم اعدام برایم صادر شد چون مقدار مواد 
قابل توجه بود اما بعد از چند سال حبس کشیدن 

و به خاطر متنبه شدن، حکم ام حبس ابد شد.
هر بار چه مقدار مواد قاچاق می کردی؟ 

همدست داشتی؟
بازی دو سر باخت قاچاق  تازه وارد  بار اول چون 
شده بودم چند کیلو بیشتر مواد قاچاق نمی کردم 
قانون  دام  در  که  نکشید  طول  زیــادی  مدت  اما 
که  کردم  قاچاق  مواد  15کیلو  دوم   بار  افتادم. 
البته بیشتر به خاطر شدت اعتیادم سراغ قاچاق 
می  دستگیر  ــاره  دوب مدتی  از  بعد  بار  هر  و  رفتم 
مقدار  چــون  بــودم  تنها  قاچاق  کــار  ــل  اوای شــدم. 
مواد  مقدار  که  بعدی  های  نوبت  اما  بود  کم  مواد 
شریک  دیگرم  قاچاقچی  دوست  چند  با  رفت  باال 
تا این  شدم و به خرید و فروش مواد اقدام کردیم 
که مثل دفعات قبل روزی در حین خرید و فروش 

مواد دستگیر و روانه زندان شدیم.
شغل ات چه بود؟

کارهای  نداشتم.  ثابتی  و  بخور  درد  بــه  شغل 
دادم.  می  انجام  زیــادی  بیهوده  البته  و  متفرقه 

بعضی مواقع به خاطر خماری و تهیه هزینه مواد 
کارگری می کردم. به خاطر اعتیادم هیچ جا بند 
نمی شدم و با هیچ کس نمی ساختم چون مواد از 
من یک چوب خشک بی اراده ساخته بود و مدام 

از این شاخه به آن شاخه می پریدم.
چرا هر بار از زندان آزاد می شدی دوباره 

سراغ خالف می رفتی؟
از  آزادی  از  بعد  نداشتم.   مشخصی  درآمد  چون  
از  بعد  ناچار  به  و  بودم  پاس  و  آس  و  زندان  بیکار 
و فروش مواد می رفتم  مدتی دوباره سراغ خرید 
چون به  آدم معتاد و  سابقه دار اعتماد نمی کنند. 
البته حق هم دارند و شاید اگر من هم جای آن ها 
دار  سابقه  قاچاقچی  و  خالفکار  آدم  یک  به  بودم 

اعتماد نمی کردم.
چطور مواد قاچاق می کردی؟

هر بار با وسیله نقلیه شخصی به یکی از شهرهای 
شرقی کشور می رفتم و به خاطر دوستانی که در 
آن شهر ها داشتم راحت مواد را تهیه و با جاسازی 
البته  کــردم.  می  قاچاق  را  آن  ماشین  داخــل  در 
زیاد طول نمی کشید که دستگیر می شدم و همه 
از  بودم  آورده  دست  به  راه  این  از  که  را  پولی  آن 

دست  در  گدایی  کاسه  دوبــاره  و  دادم  می  دست 
می گرفتم.

متاهلی و فرزند هم داری؟
زندانی  و  دستگیری  از  بعد  البته  دارم.  5فرزند 
شدنم همسرم راهش را از من جدا کرد و با گرفتن 
دنبال  به  و  گرفت  را  طالقش  هایم  بچه  حضانت 

زندگی خودش رفت.
خانواده ات بعد از هر بار زندانی شدنت 

چه کار می کردند؟
از زندانی شدن من، آن هم برای  ام بعد  خانواده 
همسرم  شدند.  خسته  من  دست  از  بار  چندمین 
بعد  بار  هر  و  شوم  نمی  راه  به  سر  که  دید  وقتی 
و  کارم  از  که  این  جای  به  زنــدان  از  شدن  آزاد  از 
گذشته ام عبرت بگیرم و توبه کنم دوباره به خاطر 

تن پروری  و طمع ام سراغ دوستان ناخلف ام می 
روم دیگر حاضر نشد پای من بنشیند و طالقش را 

گرفت.
کسی را در بیرون از زندان داری که 

کارهایت را پیگیری کند؟
ام  ــواده  ــان خ اعــضــای  تنها  ــدارم؛  نـ را  کــس  هیچ 
و  شدند  سیر  من  از  هم  ها  آن  که  بودند  ام  پشت 
و  اول  خانه  زندان  نگرفتند.  من  از  سراغی  دیگر 
خاطر  به  رفتن  مرخصی  زمان  است.  شده  آخرم 
یکی  ماشین  داخل  در  ندارم  مکانی  و  جا  که  این 
اصاًل  کنم.  می  صبح  را  ها  شب  دور  آشنایان  از 
بیرون  در  چون  نــدارم  رفتن  مرخصی  به  رغبتی 
خانواده  ام.  مانده  تنها  و  نیست  من  منتظر  کسی 
ام با بیراهه رفتن های پی در پی من از هم پاشید.

سراشیبی یک زندگی مشترک با دخالت های مادرشوهر
شوهر  مــادر  جــای  بی  و  رویــه  بی  هــای  دخالت  صدیقی- 
زندگی یک زوج جوان را در سراشیبی قرار داد؛ مادری که 
اجازه کوچک ترین کار و اظهارنظری را به پسرش نمی داد 
شلوار  و  کت  خرید  روز  در  که  رساند  جایی  به  را  کار  حتی  و 
روند  این  ادامه  با  و  نداد  پسرش  به  را  انتخاب  حق  دامادی 
به  کارشان  و  شــروع  جــوان  زوج  بین  جدل  و  جنگ  دوران 

دادگاه کشیده شد.
پسر افتاده در مخمصه رفتار کودکانه مادرش از حال و روز 
ناخوش دوران نامزدی اش می گوید: در یک خانواده بسیار 
عاطفی بزرگ شدم  و مادرم به من خیلی وابسته  بود و حتی 
ماجرا  این  دهد.  انجام  مرا  شخصی  کارهای  کرد  می  سعی 
ازدواج  فامیل  دخترهای  از  یکی  با  که  این  تا  داشت  ادامه 

کردم.
 فکر می کردم دیگر پدر و مادرم دست از نظارت های بچگانه 
شان بر می دارند اما با ازدواجم برعکس این رفتار عود کرد. 

مراسم  ابــتــدای  همان  از  مـــادرم 
ترین  کوچک  انجام  اجــازه  عقد 
کت  حتی  و  نداد  من  به  را  کاری 
سلیقه  با  را  ام  ــادی  دام شلوار  و 

تحمل  جز  و  کرد  انتخاب  خودش 
شــدن  بهتر  امــیــد  ــه  ب ــط  ــرای ش ایـــن 
ابتدای  از  نداشتم.  ای  چاره  اوضاع 

نامزدم  نگاه  از  عقدمان  مراسم 
ــه خاطر  ب ــه  مــتــوجــه شـــدم ک

ــواده  ــان ــای خ ــت هـ ــال دخ
مـــادرم  خــصــوص  ــه  ب ام 
من  اســـت  و  عصبانی 
مصنوعی  لبخند  با  هم 

نگاهش  کــردم  می  سعی 
کنم  جلب  خودم  سمت  به  را 

تا مراسم به اتمام برسد. حتی مادرم در دوران نامزدی مان 
گیری  تصمیم  و  دخالت  به  شــروع 
انجام  اجازه  و  کرد  نامزدم  برای 
او  بــه  را  کــاری  ترین  کوچک 

نمی داد. 
اگر  کــرد  تهدید  مــرا  نــامــزدم 
را  مادرم  رفتارهای  جلوی 
جلویش  خــودش  نگیرم 
و  کــرد  خواهد  علم  قد 
گــران  همه  ــرای  ب ایــن 
بعد  شد.  خواهد  تمام 
مادرم  به  آن  هرچه  از 
تذکر دادم در کارهای 
نامزدم  خصوص  بــه  مــا 
ای  فایده  نکند  دخالت 

نداشت و برعکس شروع به لجبازی کرد چون فکر می کرد 
ادامه  مدتی  ماجرا  این  بگیرد.  او  از  مرا  خواهد  می  نامزدم 
پیدا کرد تا این که به جز نامزدم صدای خانواده همسرم هم 
درآمد و بعد از گذشت مدتی از نامزدی مان بین خانواده ها 
شکراب شد و هر کدام سعی می کردند نظر خودشان را به 
دیگری تحمیل کنند. با شعله ور شدن آتش اختالفات مان با 
وجود این که من و نامزدم به یکدیگر عالقه داشتیم اما کاسه 
صبر او لبریز شد و رابطه اش را با من قطع کرد و از همه بدتر 

تقاضای طالق داد. 
موضعش  از  ــادرم  م کــردم  تــالش  چه  هر  اتفاق  ایــن  از  بعد 
کوتاه بیاید اما مرغش یک پا داشت و مدام به من می گفت 
دیدم  وقتی  باشد.  شوهرش  خانواده  مطیع  باید  عروس  که 
به  اســت  گرفته  ــرار  ق سراشیبی  در  مــان  مشترک  زندگی 
و  بیابم  معضل  این  برای  حلی  راه  تا  آمدم  خانواده  دادگــاه 

نامزدم را از درخواستش منصرف کنم.
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