
2

2

6

4

قوی ترین مردان در راه آشخانه

روایت این روزهای خوشنویسی استان 

گنجینه ای بدون ویترین

 کم کاری دستگاه ها 
برای تدارک اربعینی شهر

ماجرای دردناک دخترک ۱۳ ساله 

 مرگ زندگی
 با یک نیشخند

اما  گذشت  می  بود  برداشته  جسمی  و  روحی  زخم  که  روزهایی  آن  از  ها  سال   
گویا نیش و زخم زبان های خانواده و اطرافیانش تمامی نداشت. مدام بر طبل 
رسوایی اش می کوبیدند و آن را در بوق و کرنا می کردند تا به قول خودشان دل 

شان کمی خنک شود. دختر جوان به خاطر کمبود ...
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 مسابقات کشتی پهلوانی 
در بجنورد برگزار می شود
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اخبار جدید معاون سیاسی استاندار از اقدامات انتخاباتی

انتخابات نیامده ۳ مدیرکل به استانداری احضار شدند

 یک چهارم شهر در قرق زمین های میکروب زای بایر

توپ در زمین جهاد، شهرسازی و شهرداری
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برگزاری  با  بجنورد  بازرگانی  اتــاق  جدید  رئیس 
انتخابات میان دوره، انتخاب شد.

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
دوره  میان  انتخابات  بجنورد،  کشاورزی  و  معادن 
»محمد  گیری  کــنــاره  دلیل  بــه  ــاق  ات ایــن  چــهــارم 
و  بــرگــزار  گذشته  روز  اتــاق،  ریاست  از  صمدی« 

»سعید پورآبادی« با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق 
بازرگانی بجنورد انتخاب شد.

بر پایه این گزارش، این دوره از انتخابات با حضور 
15 نفر از اعضای هیئت نمایندگان و تنها کاندیدا 
عنوان  به  وی  و  برگزار  پورآبادی،  سعید  منتخب،  و 

رئیس اتاق بازرگانی بجنورد انتخاب شد.

 11 دریافت  با  پــورآبــادی«  »سعید  مراسم  این  در 
رأی از 15 رأی اعضای هیئت نمایندگان به عنوان 
دوره  دوم  نیمه  در  بجنورد  بازرگانی  اتــاق  رئیس 
انتخاب  بجنورد  بازرگانی  اتاق  انتخابات  چهارم 
به  بــراری«  »ابــاذر  انتخابات  این  در  همچنین  شد، 

عنوان نماینده اتاق ایران حضور داشت.

در این دوره از انتخابات »سعید پورآبادی« به عنوان 
رئیس  نایب  عنوان  به  مرادیان«  »حسنعلی  رئیس، 
رئیس  نایب  عنوان  به  شریعت«  »سیدعلی  اول، 
دار  خزانه  عنوان  به  جاجرمی«  محمد  »علی  دوم، 
رئیسه  هیئت  منشی  عنوان  به  کاویانی«  »اشکان  و 

اتاق بازرگانی بجنورد انتخاب شدند.

 قطع شدن بیمه
در  شده  قطع  است  سال  چند  بافان  قالی  ما  بیمه 

حالی که قرار بود از خدمات بیمه بهره مند شویم.
فضای کم کالس های درس

بسیار  فضاهای  در  درس  هــای  کــاس  از  بعضی 
کوچکی دایر می شود و تراکم دانش آموزی در آن 
شروع  از  قبل  پرورش  و  آموزش  کاش  باالست.  ها 
فضای  در  ها  کاس  شدن  دایر  از  تحصیلی  سال 

کوچک با جمعیت باال جلوگیری می کرد.
تسهیالت کشاورزی

به  شود  می  پرداخت  کشاورزان  به  که  تسهیاتی 
هزینه  که  حالی  در  است  قبل  سال   3  ،2 میزان 
ما  جوابگوی  و  شــده  بیشتر  ــاورزان  ــش ک ما  هــای 

نیست.
حفاری معابر

ــت و شــهــرداری  ــرا رســیــده اس ف بــارنــدگــی  فصل 
بجنورد بهتر است جای حفاری های معابر را زودتر 

مرمت کند تا مردم دچار مشکل نشوند.
جلسات زیاد

مسئوالن به جای برگزاری جلسات مختلف و زیاد کار 
مردم را راه بیندازند و به دنبال راهکار برای برطرف 
درهای  پشت  باید  روز  هر  باشند.  مشکات  کردن 
بسته معطل بمانیم تا جلسه مدیر و معاونانش تمام 

شود و در عین حال دست از پا درازتر برگردیم.
نبود فرصت های شغلی

بجنورد از نظر فرصت های شغلی و تعداد کارخانه  
از  کاالها  قیمت  که  حالی  در  است  ضعیف  بسیار 
جمله مواد غذایی حتی از تهران هم گران تر است.

تردد خودرو های فرسوده
زمینه  مناسب  تسهیات  پرداخت  با  باید  دولــت 
فراهم  را  عمومی  نقل  و  حمل  نــاوگــان  نــوســازی 
از تردد خودروهای فرسوده  و آلودگی هوا  تا  کند 

جلوگیری شود.
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انگار نه انگار که تنها دو روز مانده به اربعین. ردپایی 
از دستگاه ها نه دیده می شود و نه خبری درباره آن 
ها  دل  که  این  با  است،  رسیده  مان  گوش  به  یا  آمده 
اربعینی است و مردم عزادار اربعین حسینی هستند 
های  دل  با  همگام  مسئوالن  اقــدامــات  انگار  ولــی  
مردم نیست. درست است که مراسم اربعین همیشه 
مردمی بوده و مردمی برگزار شده ولی چه خوب است 
که با ورود دستگاه ها این مراسم سامان دهی شود و 
با  بگیرد.  خود  به  اربعین  رنگ  و  دیگر  ای  جلوه  شهر 
خود  گذشته  همچون  تکایا  و  ها  حسینیه  وجود  این 
شهیدان  ساالر  و  سرور  اربعین  در  عــزاداری  برای  را 
راهی  گذشته  روز  عصر  ما  خبرنگار  کنند.  می  آماده 
اربعین  آستانه  در  تا  شد  بجنورد  شهر  مرکزی  هسته 
اما  کند  تهیه  شهر  هوای  و  حال  از  گزارشی  حسینی 
با روزهای دیگر نداشت و نشانه  فضای شهر، تفاوتی 

ای از رفتن دستگاه های متولی به استقبال اربعین و 
فضاسازی شهر مشاهده نمی شد.

زیباسازی  ستاد  مسئول  با  مــا،  خبرنگار  رو  ایــن  از 
چون  و  چند  از  و  گرفت  تماس  بجنورد  شــهــرداری 

فضاسازی شهر پرسید.
»دانیال امینی« با اشاره به این که طبق هر سال و با 
فرا رسیدن ماه محرم،  شهر با لمپوست بنرها،  کتیبه 
و ... سیاه پوش می شود،  تصریح  کرد: برنامه خاص 
اربعین  برای  است،  مدنظرتان  که  گونه  آن  ای  ویژه  و 
نشده  اعام  ما  به  وقت  هیچ  کرد:  تاکید  نداریم.وی 
است فعالیت ویژه و خاصی برای این روز انجام شود، 
محرم،  ماه  رسیدن  فرا  با  را  شهر  سال  هر  مطابق  اما 

سیاه پوش کردیم.
وی خاطرنشان کرد: همیشه بار سنگین مسائل روی 
گونه  این  نباید  که  حالی  در  است  شهرداری  دوش 

باشد.اما معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراسان شمالی از این که امسال نیز  طبق سال های 
گذشته در شب اربعین در امامزادگان و بقاع شاخص 
برنامه ویژه ای برگزار می شود، سخن گفت و افزود: 
در روز اربعین نیز دسته ها در امامزادگان حضور پیدا 
اربعین  عــزاداری  مراسم  اربعین  ظهر  در  و  کنند  می 
اربعین  زیارت  قرائت  کنار  در  شهیدان  ساالر  و  سرور 

برگزار خواهد شد.
 حجت االسام »صفری« همچنین به برگزاری مراسم 
ویژه جاماندگان اربعین در امامزاده سید احمد و سید 
حسین صادق آباد جاجرم با حضور مردم روستاهای 
استان های سمنان، خراسان رضوی و شمالی اشاره 
رضوی  در  حرم  پیاده  های  کاروان  میزبانی  از  و  کرد 
در  شاخص  بقاع  و  امــامــزادگــان  در  صفر  آخــر  دهــه 

شهرهای شیروان، بجنورد و مانه و سملقان خبر داد.

ظرفیت  از  تا  اســت  شــده  هماهنگ  داد:  ــه  ادام  وی 
بهره  نیز  صفر  آخر  دهه  در  اعزامی  و  بومی  مبلغان 

بگیریم.
با  هم  شمالی  خراسان  اسامی  تبلیغات  مدیرکل 
مبلغان  ظرفیت  از  صفر  ماه  آخر  دهه  در  که  این  بیان 
در مناطق مورد نیاز استفاده می کنیم، افزود: عاوه 
بر این در سال های اخیر که اربعین اوج گرفته است، 
تعداد زیادی از مبلغان استان همراه با زائران اربعین 

به خدمات رسانی می پردازند.
روز  و  شب  در  داد:  ادامــه  »خادمی«  االســام   حجت 
عـــزاداری  و  ــواری  ــوگ س بــه  تکایا  و  مساجد  اربعین 
نیز  اربعین  روز  در  و  پــردازنــد  می  سید الشهدا)ع( 
اربعین  از  جاماندگان  قالب  در  عــزاداری  های  دسته 
از حسینیه ها و تکایای استان  به سمت امامزادگان و 

مساجد جامع  حرکت و عزاداری می کنند.

کم کاری دستگاه ها برای تدارک اربعینی شهر

رئیس جدید اتاق بازرگانی بجنورد انتخاب شد

قرآنی  ا مسابقات  در  استان  موذنان  و  قاریان 
»مدهامتان« روستاییان و عشایر کشور، ویژه فعاالن 
مساجد  هنری  فرهنگی،  هــای  کانون  اعضای  و 
های  کانون  دبیرخانه  یابند.مسئول  می  حضور 
بیان  شمالی با  خراسان  مساجد  هنری  فرهنگی، 
این که این دوره از مسابقات ویژه برادران ساکن در 
)تحقیق(،  قرائت  های  رشته  در  عشایر  و  روستاها 
اذان و ترتیل برگزار می شود، افزود: عاقه مندان 
تا سی ام این ماه فرصت دارند در این دوره شرکت 
جشنواره  این  کرد:  خاطرنشان  کنند. »شیرازیان« 
از 10 تا 12 آبان امسال در اهواز برگزار می شود.

ــدار  ا ــت ــواره اســتــانــی »هــنــرمــنــدان دوس ــن ــش ج
ارکــان  روســتــای  مسجد  فعاالن  همت  کتاب« به 
و  مجری  امانی«  »جلیل  شود.  می  برگزار  بجنورد 
طراح جشنواره استانی هنرمندان دوستدار کتاب 
روی  نقاشی  بافی،  قالی  بافی،  گلیم  کرد:  تصریح  
عروسک  چوبی،  های  سازه  و  سفال  با  کار  پارچه، 
بافی و گلدوزی موضوعات و رشته های مدنظر در 
می  مندان  عاقه  گفت:  اســت.وی  جشنواره  این 
هماهنگی  ستاد  به  را  خود  آثار  آبان   15 تا  توانند 
و  استان  مساجد  هنری  فرهنگی،  هــای  کانون 
روستای  مسجد  میثاق  هنری  فرهنگی،  کانون 

ارکان ارسال کنند.

ماندن  روشن  مضمون  با  مردمی  پیام  انتشار   پیرو 
چراغ های خیابان امیریه بجنورد در روز و اسراف 
در   1398 شهریور   30 مــورخــه  در  الــمــال  بیت 
از  پس  رســانــد:  می  اطــاع  به  ــن،  وزی روزنــامــه  آن 
و  نجومی  ســاعــت  شــد  مشخص  بــررســی مــجــدد 
مذکور  مسیر  روشنایی  های  چــراغ  تمام  فتوسل 
سالم بوده و به نظر می رسد روشنایی تزیینی پیاده 
محترم  شــهــرداری  حــوزه  به  مربوط  که  روهاست 

بجنورد است.
مهران قوامی، مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی
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و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

ماجرای یک آتش سوزی 
در بجنورد

 13 که   7065 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1352 آبــان 
ستون »گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها« 
بجنورد  در  ــوزی  سـ آتــش  یــک  ــرای  ــاج م ــه  ب
خوانیم:  می  مطلب  این  در  اســت.  پرداخته 
نسبتا  سوزی  آتش  رسیده  گزارش  اساس  »بر 
داد  رخ  بجنورد  ناهید  دبستان  در  مهیبی 
شهر  نشانی  آتش  ماشین  تنها  بافاصله  که 
آتش  مامورین  و  حاضر  سوزی  آتش  محل  در 
نشانی و شهربانی و سربازان با همکاری مردم 
فرماندار  آقای  شدند.  حریق  اطفای  مشغول 
حریق  کردن  مهار  بر  ناظر  و  حاضر  محل  در 
کادر  ولی  شد  خاموش  حریق  اینکه  با  بــود. 
آتش نشانی بجنورد به همین یک ماشین نگاه 
دولتی  مامورین  و  مــردم  کمک  اگر  و  میکند 
آتش  ماشین  وقتی  تــا  داشــت  امــکــان  نبود 
پر کردن منبع آب  نشانی بمحل معین جهت 
موجب  و  زیادتر  حریق  دامنه  برگردد  و  رفته 
امر  مسئولین  توجه  گردد.  بیشتری  خسارات 

را باین موضوع حیاتی جلب میکنیم«.

بدون تیرت   

حرف مردم   

پاسخ به پیام مردمی 

اخبار

مسابقات کشتی پهلوانی در بجنورد برگزار می شود

 شیرازی - مسابقات کشتی پهلوانی استان دوم آبان به میزبانی بجنورد برگزار می شود تا این شهر خود را 
برای میزبانی مسابقات قهرمانی کشور آماده کند.دبیر هیئت ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان 
شمالی از برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی استان با شرکت ورزشکاران شهرستان های مختلف خبر داد.
عباس طیبی افزود: این مسابقات در 6 وزن برگزار خواهد شد که ورزشکاران تا 28 مهر فرصت دارند برای 
حضور در این رقابت ها ثبت نام کنند.وی بیان کرد: نفرات برتر این رقابت ها در مسابقات کشوری که به 

میزبانی بجنورد برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

قوی ترین مردان در راه آشخانه
گروه خبر- یک دوره مسابقه قوی ترین مردان شرق کشور به میزبانی آشخانه در وزن آزاد، 23 و 24 آبان 

برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار ما، آیتم های مقدماتی این مسابقات چمدان 140 کیلو در هر دست به متراژ 20 متر 
طی 60 ثانیه، آپلوی 100 کیلویی تکرار در 75 ثانیه و کشیدن سورتمه 400 کیلویی به متراژ 20 متر در 

75 ثانیه است.
 همچنین آیتم های فینال 5 مورد شامل غلتاندن الستیک 400 کیلویی 8 بار طی 60 ثانیه، الوار 340 
کیلویی به متراژ 20 متر در 75 ثانیه، کنده فلزی با وزن 120 کیلوگرم تکرار در 60 ثانیه، اسکات تعادلی 

380 کیلویی به متراژ 20 متر و قرار دادن گوی روی سکوست.

پلمب آسانسورهای دو مجتمع

گفته  به  شد.  پلمب  ایمنی  تاییدیه  نداشتن  دلیل  به  بجنورد  در  الدن  و  ارم  تجاری  مجتمع  دو  آسانسورهای 
مدیرکل استاندارد خراسان شمالی، به منظور حفظ، سامت و ایمنی استفاده کنندگان، آسانسورهای این دو 
مجتمع به دلیل نداشتن تاییدیه ایمنی پلمب شد. »مهمان نواز« اعام کرد: اعتبار تاییدیه آسانسورها یک ساله 
است و در صورت دریافت نکردن تاییدیه ایمنی از سوی شرکت های مجاز و مالکان ساختمان ها و همچنین 
بازرسی نکردن ادواری از سوی بازرسان سازمان ملی استاندارد، مسئولیت هر گونه حادثه احتمالی بر عهده 

مالکان و مدیران ساختمان هاست و باید هر چه زودتر برای گرفتن تاییدیه ایمنی اقدام کنند.

رقابت تنیسورها

مسابقات تنیس جایزه بزرگ آلومینا به مناسبت هفته تربیت بدنی به میزبانی مجموعه تنیس شهرک آلومینا 
تنیس  هیئت  رئیس  نایب  شد.  برگزار  جاجرم  و  استان  تنیس  هیئت  آلومینا،  بدنی  تربیت  واحد  مشارکت  با 
استان گفت: این دوره از مسابقات با شرکت 42 بازیکن از شهرهای سبزوار، نیشابور، شاهرود، گنبد، بجنورد 
و جاجرم با مدیریت مهدی زارعی و مرتضی اخوان برگزار شد. اسدی افزود: فرهان اهرزاد از گنبد و صابر 
هاشمی از سبزوار مقام های اول و دوم این مسابقات را به دست آوردند و مهدی شفاعتی و صادق بیرجندی 
هر دو از بجنورد به طور مشترک مقام سوم را از آن خود کردند. وی اظهار کرد: همچنین رقابت آدینه بانوان 
با حضور 16 تنیسور از بجنورد در زمین ساحلی شهربازی این شهر برگزار و سمانه عالمی پور قهرمان و سحر 

رجب نیا نایب قهرمان شد. وی تصریح کرد: سحر احمدزاده و آزاده وهاب زاده به طور مشترک سوم شدند.
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 یک چهارم شهر در قرق زمین های میکروب زای بایر

توپ در زمین جهاد، شهرسازی و شهرداری

بر اساس 
آخرین آمار 
موجود 700 

هکتار از 
مساحت شهر 

بجنورد را 
زمین های 

بایر، منازل 
مسکونی 

مخروبه و رها 
شده تشکیل 

می دهد

و وجود آن ها در شهرها مغایرتی با اهداف شهری 
ندارد، به عنوان نمونه می توان اسفراین را مثال 
این شهر قرار  باغ ها در داخل  از  زد که بسیاری 

دارند.
شهرسازی  و  راه  معماری  و  شهرسازی   مدیر 
خراسان شمالی می گوید: زمین های زیر 2 هزار 
متر جزو این اراضی محسوب نمی شوند و اراضی 
دارای  که  دارند  وجود  نیز  ای  شده  رها  دانه  ریز 
بحث  اســاس  بر  اما  هستند،  خصوصی  مالکان 
های قانونی موجود نمی توان مالکان را ملزم به 

احداث بنا کرد.
در  نیز  قوانینی  که  این  بیان  با  ــو«  دادج ــه  »روزب
و  خطرناک  امالک  به  که  دارد  وجود  شهرداری 
بهداشت عمومی می پردازد، می افزاید: امالک 
قدیمی که خطر ریزش دارند و تهدید جانی برای 
از  مجوز  دریافت  با  شوند  می  محسوب  عابران 
دادستانی توسط شهرداری ها تخریب می شوند، 
زیرا به طور عمده مالکان این اراضی رها شده نیز 

به درستی مشخص نیستند.
البته به گفته این مسئول، بخشی از اراضی بایر 
اگر  ها  زمین  این  هستند.  باز  های  زمین  شهر 
و  معتاد  افراد  و  ها  نخاله  و  ها  زباله  تجمع  محل 
انجام  با  توانند  می  شهری  مدیران  باشند  ولگرد 
دیوارکشی از این امر جلوگیری کنند اما این کار 
نیز مستلزم تقاضا و صرف هزینه است. اما قوانین 
مجهول  اراضــی  در  تصرف  و  دخل  اجــازه  جاری 
برای  قانونی  متاسفانه  و  است  نداده  را  المالک 

دخل و تصرف در این مورد وجود ندارد.
بر اساس گفته های او  2۳ درصد مساحت استان 
شده  تخریب  مسکونی  های  خانه  و  بایر  اراضــی 
است اما این آمار از میانگین کشوری کمتر است، 
با این حال به شکل موردی به مواردی که به راه و 

شهرسازی گزارش می شود رسیدگی می شود.
امالک  به  رسیدگی  مسئول  کشاورزی  جهاد  اما 
ایــن ها اراضــی  ــت،  ــارج از شهر اس رهــا شــده خ
اقدام  کشت  به  باید  مالک  و  هستند  کشاورزی 
کند، با این که قوانین مشخصی در این دستگاه 

وجود دارد اما خیلی اجرا نمی شود.
به  عمدی  طور  به  مالکی  اگر  قانون  اســاس  بر   
از آن نگهداری  یا  اقدام کند  باغی  خشک کردن 
نکند جهاد کشاورزی می تواند با او برخورد کند، 

اما این کار عماًل انجام نمی شود.

اسدی

زمین های بایر داخل شهر اضافه بر این که خرمن 
انواع میکروب ها شده است و این میکروب ها هر 
متاسفانه  آورنــد،  می  شهروندان  سر  بالیی  روز 
از  متعدد  های  ناهنجاری  برای  هم  پناهگاهی 
قبیل اعتیاد و... شده و جالب است هیچ کدام از 
دستگاه های متولی اقدامی عملی در جهت رفع 
این معضل انجام نمی دهند و اکنون یک چهارم 

شهر در قرق زمین های بایر است. 
معلوم است وقتی یک چهارم شهر چنین مشکلی 
تهدید  را  شهروندان  هایی  ناهنجاری  چه  دارد 

می کند.
از  هکتار   700 موجود  ــار  آم آخرین  ــاس  اس بر 
منازل  بایر،  های  زمین  را  بجنورد  شهر  مساحت 
و  دهد  می  تشکیل  شده  رها  و  مخروبه  مسکونی 
این امر باعث شده است بسیاری از ظرفیت های 
خدماتی، مسکونی و تجاری شهر مغفول بماند؛ 
بخش هایی از این اراضی، کاربری های مختلف 
دارند ولی اراضی که کاربری مسکونی و تجاری 

برای  ها  آن  از  توان  می  و  نیستند  کم  دارند،  نیز 
ساخت مجموعه های مسکونی و هدایت مردم به 
استفاده  شهر  قانونی  محدوده  در  ساز  و  ساخت 
کارشناسان  نگرانی  موجب  چــه  آن  امــا  ــرد.  ک
شهری و مردم شده، تبعات اجتماعی و اقتصادی 

تعیین تکلیف نشدن این اراضی است.
متحمل  را  تغییراتی  چه  زمــان  گذر  در  بجنورد 

شده است؟ 
وسط  در  سرسبز  های  باغ  و  کهن  های  درخــت 
اسم  به  فضاهایی  به  را  خود  جای  شهر  حاشیه  و 
خانه های رها شده و زمین های بایر داده اند. با 
گذر زمان چیزی از این شهر کم شد و پدیده ای 
نازیبا شهر و اطراف آن را دربر گرفت؛ پدیده ای 
رها  مخروبه  های  خانه  و  بایر  های  زمین  نام  به 
شده که امروز حتی در خیابان های مرکزی شهر 

هم دیده می شود.
هایی  زمین  شاهد  آن  پیرامون  و  بجنورد  اینک   
است که تکلیف مشخصی ندارند و سال هاست 
مانند لکه ای سیاه در گوشه گوشه شهر دیده می 
شوند. بر اساس اعالم اداره کل راه و شهرسازی 

هکتاری   750 و  هزار   2 مساحت  از  درصد   2۳
شهر بجنورد را زمین های بایر تشکیل می دهد؛ 
شهری  مرزهای  مساحت  شامل  تنها  آمــار  این 
بجنورد است و زمین های کشاورزی رها شده در 

اطراف آن در این آمار محاسبه نشده است.
رها  های  زمین  بر  ناظر  هاست  مدت  »ناظرآباد« 
شده است که بعضی از این زمین ها پاتوق افراد 
که  محله  این  کوچه  اولین  به  است.  شده  معتاد 
آزارد.  می  را  مشامت  عجیبی  بوی  رســی،  می 
پساب های رها شده خانه ها به سمت اراضی رها 
به  تیره  و  انتهای کوچه ها می روند و سیاه  شده 

حرکت خود ادامه می دهند.
»علی آبادی« یکی از این شهروندان است که به 
زمین  مشکالت  و  ساکن  ناظرآباد  در  خود  گفته 
کرده  لمس  خوبی  به  را  شــده  رهــا  و  بایر  هــای 
است. این شهروند می گوید: انتهای کوچه های 
ناظرآباد به زمین های بایر ختم می شود؛ زمین 
این  و  بــوده  کشاورزی  اراضــی  زمانی  که  هایی 

روزها بالتکلیف رها شده اند.
از  ناظرآباد  همچون  مناطقی  که  این  بیان  با  وی 
این  و  هستند  محروم  شهری  فاضالب  داشتن 
در  خانگی  هــای  پساب  رهــاســازی  موجب  امــر 
سطح  دهد:  می  ادامه  است،  شده  ها  زمین  این 
این محل و محله های  این دلیل در  به  بهداشت 
مجاور به شدت کاهش پیدا کرده است، به نحوی 
موذی  حشرات  و  بد  بوی  با  ها  تابستان  در  که 
با سگ های  نیز  و در زمستان ها  مواجه هستیم 
به  گاه  هیچ  اما  آن  از  ناشی  الی  و  گل  و  ولگرد 

زمین های رها شده رسیدگی نمی شود.
به  مبتال  نیز  آباد  صندل  و  جوادیه  محله  انتهای 
رد  که  را  خانه  آخرین  دیوار  است.  بایر  ها  زمین 
می کنی، کم کم زشتی زمین های بایر به چشم 
می آید. زباله ها و نخاله های رها شده بیداد می 
شده  رها  های  سرنگ  با  ها  زمین  برخی  کند. 
می  روایت  عجیب  شب  یک  از  را  غریبی  حکایت 

کند. 
محله  ــن  ای قدیمی  ساکنان  از  زاده«  »فــرجــی 
حریم  به  آبــاد  صندل  هنوز  که  زمــان  آن  اســت؛ 
شهر بجنورد اضافه نشده بود در این محله بوده 
به  مان  خانه  دیوارهای  روزی  گوید  می  اینک  و 
کوچه باغ و باغ های سرسبز همسایه وصل بود، 
باد در ال به الی شاخه های درختان می پیچید و 

بهار و زمستان نمود بیشتری برای ما داشت اما 
زمین های  را  زیبایی  همه  آن  خالی  جای  اکنون 
ها  آن  بــرای  فکری  کسی  و  ــت  اس گرفته  بایر 

نمی کند.
در قلب شهر هم لکه هایی سیاه دیده می شوند، 
در  باد  صــدای  و  اند  مــرده  انگار  که  هایی  خانه 
اما  نشود  باورتان  شاید  پیچد.  می  ها  اتاق  میان 
وجود  نیز  شهر  قلب  در  حتی  متروکه  های  خانه 
دارند. دو خانه متروکه و دو همسایه پیر و فرتوت 
در کنار هم قرار دارند که محلی برای گربه ها و 

کبوترها شده اند. 
تر  متمایل  خیابان  سمت  به  روز  هر  ها  آن  دیوار 
پاسخ  کسی  را  ها  آن  انتظار  صدای  و  شود  می 
بجنوردی  شهروندان   از  دیگر  یکی  دهد.  نمی 
نیز می گوید: خانه های متروکه و مخروبه زیادی 
این  از  در برخی خیابان ها دیده می شود؛ یکی 
از  خالی  هاست  سال  ما  همسایگی  در  ها  خانه 
سکنه است اما چون مالک خصوصی دارد به آن 

رسیدگی نمی شود.
بایر  ــی  اراض خصوص  در  کارشناسان  نظر  امــا 
اراضــی  که  معتقدند  ها  آن  از  برخی  چیست؟ 
توانند جرم  از نظر اجتماعی می  بایر و رها شده 
شهری  بدنه  نظر  از  شده  رها  اراضی  شوند.  خیز 
ها  زباله  انباشت  محل  و  ندارند  خوبی  منظر  نیز 
البته  شوند.  می  شهری  نامناسب  پارکینگ  یا 
ناگفته نماند که برطرف کردن این مشکل همت 
برطرف  را  آن  حقوقی  بدنه  یک  باید  و  طلبد  می 
کند زیرا بیشتر اراضی رها شده مشکل حقوقی 

مالکیتی دارند.
مترمربع   ۳6.5 مــوجــود  اطــالعــات  اســاس  بــر 
بجنورد  در  نفر  هر  ازای  به  مخروبه  و  بایر  فضای 
داخل  در  بایر  فضاهای  پراکندگی  و  دارد  وجود 
آمدن  پایین  موجب  زیــادی  حد  تا  شهری  بافت 
شهری  خدمات  و  ها  کاربری  سطح  استاندارد 

شده است.
رها  های  زمین  بخش  در  شود  می  گفته  البته 
وجود  شهرها  داخل  در  کشاورزی  اراضی  شده، 
و  یکپارچه  های  لکه  شکل  به  عمدتًا  که  دارنــد 
که  هایی  محل  در  هستند،  متر  هــزار   2 بــاالی 
ها  آن  وجود  هستند  بافت  شکل  به  اراضــی  این 
اشکالی برای شهر ندارد و حتی به عنوان تنفس 
گاه های شهری به شادابی شهر کمک می کنند 

یادداشت 

هزینه های سنگین 
خدمات رسانی

بــایــر رهـــا شــده  ــی  ــ اراض ــود،  ــی شـ گفته م
و  شهر  یــک  بـــرای  را  مــتــعــددی  مشکالت 

مدیریت شهری ایجاد می کند. 
رواج آسیب های اجتماعی یکی از معضالت 
تبعات  کــه  اســت  اراضـــی  ایــن  مشکالت  و 
خاص  فرهنگی  و  اقــتــصــادی  اجتماعی، 
که  مسائلی  از  دیگر  یکی  اما  دارد،  را  خود 
به واسطه وجود زمین های بایر برای شهر و 
بار سنگین  مدیران شهری ایجاد می شود، 
ــی اســـت که  ــان ــات رس ــدم هــزیــنــه هـــای خ

ناخواسته به شهر تحمیل می شود. 
برخی  ماندن  استفاده  بــدون  و  شدن  رها 
و  می شود  شهر  گسترش  موجب  اراضــی 
از  را  بیشتری  خدمات  شهر،  گستردگی 
مانند  خدماتی  هــای  شرکت  و  شــهــرداری 
آب، برق و گاز طلب می کند و این موضوع از 
نظر اقتصادی، هزینه سنگینی را به دولت و 

مردم تحمیل خواهد کرد. 
این در حالی است که تعیین تکلیف اراضی 
رها شده موجب می شود کاربری هایی که 
شده  دیده  تفصیلی  و  جامع  های  طرح  در 
شود  می  موجب  امر  این  و  شوند  آزاد  اند، 
باز  شهری  توسعه  ــذاران  گ سیاست  دست 

شود.
 همچنین مالکان می توانند در بهره برداری 
و ساخت این کاربری ها نقش آفرینی کنند. 
مدیریت این اراضی در گرو عوامل مختلفی 
و  اجــرایــی  ــرم  اه ها  آن  از  برخی  که  اســت 
که  اســت  ایــن  واقعیت  امــا  نــدارنــد  قانونی 
سامان دهی این اراضی به نفع مردم و شهر 
قانونی  های  ظرفیت  تمام  از  باید  و  است 

برای سامان دهی آن ها استفاده کرد.

زهره اسدی
z.asadi@khorasannews.com



صدیقی

 سال ها از آن روزهایی که زخم روحی و جسمی 
زخم  و  نیش  گویا  اما  گذشت  می  بود  برداشته 
زبان های خانواده و اطرافیانش تمامی نداشت. 
را  آن  و  کوبیدند  می  اش  رسوایی  طبل  بر  مدام 
در بوق و کرنا می کردند تا به قول خودشان دل 

شان کمی خنک شود.
 دختر جوان به خاطر کمبود محبت دچار خطای 
شیطانی  تور  در  بزنگاه  یک  در  و  شد  ویرانگری 

پسر حیله گر افتاد. 
سوی  از  تنها  ــه  ن تــرســنــاک  واقــعــه  آن  از  بعد 
مدام  برعکس  بلکه  نشد  حمایت  خــانــواده اش 
نظر  از  همچنان  تا  پاشیدند  زخمش  بر  نمک 

روحی و روانی دچار آشفتگی باشد.
و  شد  شــروع  شیطانی  لبخند  یک  از  چیز  همه 
زندگی و آینده اش را به تباهی کشاند.13 سال 
بیشتر نداشت که به دلیل کمبود محبت از سوی 
خانواده در راه مدرسه در تله دوستی با یک پسر 
تا  ارتباط بودند  با پیامک در  افتاد. مدتی  غریبه 
این که در یک غفلت دختر کم سن و سال فریب 
حرف های دوست به اصطالح اجتماعی اش را 
می خورد و قدم به قدم در تله ای که برایش پهن 
شده بود سر می خورد.  می گوید: روزی با وعده 
چرب  فریب  عاشقانه  های  حرف  و  ازدواج  پوچ 
زبانی پسر غریبه را خوردم و پا در النه شیطانی 
اش گذاشتم. من خوش خیال با او همراه شدم و 
یک راست بعد از مدرسه  به خانه او رفتم. زمانی 

که وارد خانه پسر شیطان صفت شدم او با زبان 
می  شوهر  و  زن  نزدیک  ای  آینده  در  که  بــازی 
ارتباط نامشروع ما  اولین  و  شویم مرا فریب داد 

رقم خورد. 
به  برگشتن  بــرای  و  شد  تاریک  هــوا  آن  از  بعد 
کار  عواقب  از  ترس  دلیل  به  و  شدم  دودل  خانه 
غریبه  پسر  پیش  را  شب  برادرم  و  پدر  برخورد  و 
صبح کردم  و با این کارم به نوعی تیشه به ریشه 

زندگی خودم زدم.
اسیر  شیطانی  پسر  دام  در  کــه  ــوان  ج دختر   
برنگشتن  برای  ویرانگر  تصمیم  یک  با  بود  شده 
کند  می  دود  را  خودش  آینده  مدرسه  و  خانه  به 
گر  حیله  پسر  راه  شــود  می  باعث  طرفی  از  و 
هموارتر  او  از  بیشتر  های  بــرای  سوءاستفاده 
شود. او تعریف می کند: بعد از گذشت یک شب 
شیطانی  النه  به  هم  را  دوستانش  باز  حقه  پسر 
اش دعوت کرد و در یک هفته که در آن جا بودم 
بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفتم اما راه گریزی 

هم نداشتم. 
سوءاستفاده  هفته  یک  از  بعد  خانه  صاحب  پسر 
از من  به خاطر برگشتن خانواده اش از مسافرت 
از من خواست به جای بازگشتن نزد خانواده ام 
معرفی  دولتی  و  حمایتی  مرکز  یک  به  را  خودم 
کنم تا بعد از این که آب ها از آسیاب افتاد چاره 

ای بیندیشم. 
کرده  خراب  را  خانه  به  بازگشت  های  پل  چون 
از  بعد  کردم.  قبول  را  او  پیشنهاد  ناچار  به  بودم 
این که تحت حمایت قرار گرفتم با کمک آن نهاد 

حمایتی از دست آن پسر حیله گر شکایت کردم و 
خانواده ام نیز در جریان اتفاقاتی که رخ داده بود 
قرار گرفتند. خانواده دختر در چاه افتاده اصاًل 
توجهی به او نمی کنند و حتی حاضر نمی شوند 

او را ببینند یا از او حمایت کنند.
که  مدتی  در  و  یابد  می  ادامه  مدتی  ماجرا  این   
ترش  کوچک  خــواهــر  فقط  اســت  خوابگاه  در 
احوال  و  اوضاع  و  گیرد  می  او  از  خبری  پنهانی 
بعد  باالخره  دهــد.  می  اطــالع  او  به  را  خانواده 
برای  خــانــواده  اصــرار  و  کشمکش  ســال  دو  از 
مشاوران  کمک  با  ها  آن  دخترشان،  نپذیرفتن 
را  دخترشان  که  کنند  می  قبول  حمایتی  نهاد 
زیر چتر حمایتی خود ببرند اما این پایان ماجرا 
نیست و آغازگر داستان هایی جدید با مشکالت 

بیشتر برای این دختر می شود. 
نمی  روحیه  دخترشان  به  تنها  نه  اش  خانواده 
و  روانی  فشارهای  تحت  بیشتر  را  او  بلکه  دهند 
این که دوباره  تا  انواع توهین ها قرار می دهند 
دل  دختر  شود.  می  خانه  ترک  به  مجبور  دختر 
شکسته می گوید: وقتی بعد از دو سال زندگی 
در خوابگاه پایم به خانه پدرم باز شد سرزنش ها 
و توهین ها شروع شد و حتی مادرم اجازه خروج 
از خانه  را به من نمی داد و در یک اتاق زندانی 
قبل  از  بیشتر  و  ببرد  بویی  کسی  مبادا  تا  بودم 

آبروریزی شود. 
تغییر  به  امیدی  اما  گذشت  روال  این  با  مدتی 
با  و  نداشتم  به خصوص مادرم  ام  رفتار خانواده 
ادامه شرایط سخت و طاقت فرسا دوباره تصمیم 
گرفتم به همان مرکز حمایتی که قباًل در آن جا 
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اخبار 

روزگار می گذراندم برگردم تا حداقل مدتی از 
توهین ها دور باشم. بعد از گذشت یک سال در 
بردند  خودشان  پیش  مرا  خوابگاه، خانواده ام 
اما نه برای گذشت از خطاهایم بلکه برعکس به 
منظور تصمیم یک طرفه ای که برای من گرفته 

شده بود و آن هم ازدواج با اعمال شاقه بود. 
عقد  به  مرا  فامیل  چشم  از  دور  به  ام  خانواده 
داشت  را  پــدرم  سن  و  بود  وار  عیال  که  مــردی 
ــد تــا از شــر مــن خــالص شــونــد. بــدون  ــ درآوردن
تشریفات خاصی به عقد یک مرد مسن درآمدم 

که نه اخالق داشت و نه مسئولیت پذیر بود.
اذیت  و  آزار  و  زدن  کتک  بود  شده  کارش  تنها   
ــود که  ــن مــوضــوع پــی بــرده ب ــن. او هــم بــه ای م
رفتارهای  خاطر  به  را  او  وقت  هیچ  ام  خانواده 
بلکه  کرد  نخواهند  سرزنش  من  علیه  زشتش 

شاید او را تشویق هم می کردند.
 انگار بدبختی های زندگی من تمام شدنی نبود 
و هر روز من با سختی و توهین جدیدی همراه 

بود و کسی هم از من حمایت نمی کرد. 
و  سنگدلی  اما  بود  بزرگ  خطایم  داشتم  قبول 
مورد  در  را  ام  خانواده  حد  از  بیش  رحمی  بی 

خودم قبول نداشتم. 
و  نمی شد   می گوید: شوهرم مسئولیت سرش 
مدام در حال مصرف مواد بود و اصاًل به خواسته 
های من اهمیت نمی داد و انگار وقتی حوصله 
اش سر می رفت با کتک زدن من، وقتش را پر 
مادرم  توجه  نوعی  به  کارش  این  با  کرد  تا  می 
را جلب کند. خانه برایم جهنم شده بود و انگار 
تنها  نه  من  زدن  ضجه  و  کشیدن  زجر  از  همه 
می  هم  خوشحال  بلکه  شدند  نمی  نــاراحــت 

شدند.
شر  از  بار  این  و  گرفتم  می  تصمیم  باید  دوباره   
داشت  بزن  دست  که   ام  مسئولیت  بی  شوهر 

خالص می شدم. 
خانه را ترک و به همان مرکز حمایتی قبلی که 
در آن جا مدتی زندگی کردم، برگشتم چون غیر 

از آن جا پناهگاهی نداشتم. 
عذاب  دیگ  در  افتاده  جوان  زن  مدتی  از  بعد 
دولتی  و  حمایتی  نهاد  یک  کمک  با  زندگی 
شاید  تا  گیرد  می  مهرش  بی  مرد  از  را  طالقش 
و  دلهره  بــدون  صباحی  چند  بتواند  آن  از  بعد 
بالین  بر  سر  ها  شب  اطرافیان  کنایه  و  نیش 
دولتی  و  حمایتی  مرکز  یک  کمک  با  و  بگذارد 
زندگی مستقلی را در پیش  گیرد و ببیند روزگار 
او  زد.  خواهد  رقــم  او  ــرای  ب را  سرنوشتی  چه 
از  کردن،  گم  راه  با  پیداست  چه  آن  گوید:  می 
خانواده دور مانده ام و هنوز نتوانسته ام از نظر 
روحی و جسمی بعد از هجوم آن همه نامالیمات 

خودم را پیدا کنم. 
با وجود این که خانواده ام از من گریزان هستند 
اما ناامید نیستم و منتظر روزی هستم تا دوباره 

به آغوش گرم آن ها برگردم.

ماجرای دردناک دخترک 13 ساله 

مرگ زندگی با یک نیشخند
تیشه به ریشه زندگی با مشاوره غلط

دوست  پــوچ  و  خــام  هــای  حــرف  دام  در  چنان  صدیقی- 
نمی  هم  آب  او  اجازه  حتی  بدون  که  افتادند  شان  ناخلف 
خوردند. با مشاوره غلط دوست منحرف و مطلقه شان تیشه 
به ریشه زندگی مشترک شان زدند و از درخت اعتبار، حیا 
و عفت  به ذلت و خواری افتادند. زن جوان فریب خورده با 
با دوستانم در  چشمان اشک بار می گوید: دانشجو بودم و 
نامزد  که  خودم  از  غیر  به  کردیم.  می  زندگی  خوابگاه  یک 
دوست  بودند  کرده  ازدواج  که  دیگرم   دوست  دو  و  داشتم 

سومم مطلقه بود.
با  بیشتر  ما  مطلقه  دوست  مان  رابطه  شدن  تر  صمیمی  با   
افکار منحرفش در ما نفوذ کرد و هر بار ما را از ازدواج مان 
که  اش  نسنجیده  های  حرف  با  مثاًل  او  کرد.  می  دلسردتر 
فرا  زندگی  از  و  کند  محدود   را  خودش  باید  عاقل  آدم  چرا 

زناشویی لذت نبرد کم کم ما را تحت تاثیر قرار داد.
ارتباط  از  و  زد  می  مثال  را  خــودش  زننده  کارهای  مــدام   
مانده  را عقب  ما  و  گفت  می  غریبه  افراد  با  اش  بخش  لذت 
با حرف های  افتاده قلمداد می کرد. رفته رفته  و در قفس 
دیگرم  دوســت  دو  و  من  افکار  در  اش  شیطانی  و  هیجانی 
رخنه کرد تا جایی که در زندگی زناشویی و تعهد به خانواده 
مان سست شدیم. من بعد از تحت تاثیر قرار گرفتن، کم کم 
او فاصله می  از  و هر روز  ناسازگاری گذاشتم  نامزدم سر  با 
گرفتم. خودم را یک آدم زندانی فرض می کردم و به دوست 
می  زد حسودی  می  سر  کجا  هر  آزادانه  مدام  که  ام  مطلقه 
کردم. با فاصله گرفتن از نامزدم، خانواده ام متوجه اختالف 
بین ما شدند و هر چه تالش کردند که مرا با نامزدم آشتی 
دهند اما با راهنمایی های غلط دوست مطلقه ام در این کار 

موفق نشدند. 
خانواده ام را سرزنش می کردم که چرا اجازه دادند من در 
لذت  ام  مجردی  و  جوانی   دوران  از  و  کنم  کــم ازدواج  سن 
را  مان  مطلقه  دوست  فریب  متاهلم  دوست  دو  و  من  نبرم. 

طالق  درخواست  گرفتیم  تصمیم  لجبازی  با  و  خوردیم 
چقدر  هر  ما  های  خانواده  ماجرا  این  شدن  رو  با  بدهیم. 
دست و پا زدند که از بیراهه برگردیم، بی فایده بود و بعد 
از مدتی از همسران مان جدا شدیم و در راه غیر شرعی 
غریبه  افراد  با  مان  ارتباط  و  افتادیم  مان  مطلقه  دوست 

شروع شد. 
آزاد  زناشویی  بند  و  قید  از  که  واهی  خیال  به  رفته  رفته 
مدتی  از  بعد  انداختیم.  تباهی  در  را  ایم  خودمان  شده 
متوجه  و  شد  باز  مان  چشمان  انگار  تــازه  خوشگذرانی 
دست  با  و  آورده  خودمان  زندگی  سر  بالیی  چه  شدیم 

خودمان تیشه به ریشه زندگی مان زده ایم.
بود  شده  دیر  دیگر  اما  شدیم  پشیمان  اتفاق  این  از  بعد   
اما  قشنگ  ظاهر  به  هــای  حــرف  مشت  یک  فریب  ما  و 
شیطانی را خوردیم. حاال به مشاوره دادگاه خانواده آمده 
ایم تا شاید با توبه راهی برای بازگشت به زندگی قبلی و 
متاهلی بیابیم و دوباره با همسران قبلی مان با تجربه ای 

جدید زندگی مان را آغاز کنیم.

محکومیت صاحب مزون
گران  علت  به  عروس  مزون  صاحب  ریالی  میلیون   46 محکومیت  از  شمالی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  صدیقی- 
فروشی در بجنورد خبر داد. به گفته »سیدالموسوی« در پی شکایت یک نفر مبنی بر اعالم تخلف گران فروشی یک مزون عروس 
پرونده ای در این باره در تعزیرات تشکیل شد. وی افزود: پس از بررسی پرونده و احراز تخلف صورت گرفته متهم طبق قانون 
صنفی عالوه بر پرداخت 31 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به پرداخت جزای نقدی به میزان 15 میلیون و 500 هزار 

ریال  در حق شاکی نیز محکوم شد.
 

پاتوق معتادان در شیروان تخریب شد
جانشین فرمانده انتظامی شیروان از تخریب پاتوق معتادان در این شهر خبر داد.سرهنگ »رضا قلی قندی« گفت: در پی اعالم 
معتادان  پاتوق  به  که  شیروان  شهرستان  حاشیه  محالت  از  یکی  در  مسکونی  منزل  باب  یک  وجود  بر  مبنی  شکایت  مورد  چند 
این  در  که  این  به  اشاره  با  گرفت.وی  قرار  کار  دستور  در  جدیت  با  موضوع  بالفاصله  بود  شده  اهالی  نارضایتی  باعث  و  تبدیل 
خصوص ماموران انتظامی با هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و با گرفتن مجوز اقدام به تخریب آن کردند، 

گفت: این اقدام باعث خوشحالی و رضایتمندی اهالی آن منطقه و همچنین سایر شهروندان شد.
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ایستاده برای ورزش

این بار تقویم به نام ورزش ورق خورد و به روز شور 
و عشق رسیدیم، مگر نه این که ورزش چیزی جز 
همین  با  ورزش  که  این  نه  مگر  نیست؟  عاشقی 
مسیرش  از  که  بار  هر  و  زیباست  هایش  عاشقانه 
به آن ها نرسیده  اند جز ضرر چیزی  کنار کشیده 
است؟مگر نه این که ورزشکاران، ورزش دوستان 
و اهالی با دانش این علم به روز، با دل و جان پای 
نامی ایستاده اند که ذهن و جسم شان را به چالش 
آموزش  و  آموختن  بــرای  اند  کشد؟ایستاده  می 
دادن، ایستاده اند پای تمام مشکالت برای اقتدار 
و افتخار، برای سر را باال گرفتن در دنیا، دنیایی که 
به هر طریقی حتی در میدان ورزش می خواهد بی 
اعتنایی اش به کشورمان را در یک مستطیل سبز 
بی  این  میان  که  مردمی  برساند.  مردم  گوش  به 
اعتنایی سرشان را باال گرفته اند و سرود ملی شان 
مسئوالن  روزی  شاید  تا  خوانند  می  افتخار  با  را 
نبودن  جای  به  و  ببینند  را  ها  افتخارآفرینی  این 
امید و داشتن ها بگویند.به جای  از  و نداشتن ها 
واژه پرتوقعی برای ورزشکاران، مربیان و داوران از 

حق آن ها بگویند.

از  ورزش  های  عاشقانه  کــردن  سیاسی  جای  به 
جان و دل گذاشتن برای ورزش بگویند.

در  زدن  قــدم  به  محدود  روزهــا  ایــن  که  ورزشــی 
در  تــوپ  یک  و  بــاز  فضای  در  ــدن  دوی هــا،  باشگاه 
در  روزها  این  که  ورزشی  شود،  نمی  ها  مستطیل 
یا  ببرد  شــادی  اوج  تا  را  ملت  یک  تواند  می  دنیا 
روز  یک  از  بیشتر  بسازد  را  روزشان  ترین  غمگین 

سزاوار قدر دانستن است.
روز ورزش و تربیت بدنی بهانه زیبایی است برای 
ورزش  عشق  بــه  کــه  هایی  آن  بــه  گفتن  تبریک 
احترام  به  و  اند  ایستاده  شان  مسئولیت  میز  پای 

ورزشکاران خدمت می کنند.
تربیت  کالس  در  هایی  آن  به  گفتن  تبریک  برای 
بدنی آناتومی می آموزند و با ذره ذره سلول های 
هر  با  بــار  هر  و  شناسند  می  را  وجــودشــان  شــان 
شکر  اش  عجیب  خلقت  این  برای  خدارا  شناخت 
آن  به  گفتن  تبریک  کنند.برای  می  ستایش  و 
هایی که سر پای باال بردن پرچم استان و ایران در 

آوردگاه های بزرگ گذاشته اند.
بد  و  دیدند  بد  که  هایی  آن  به  گفتن  تبریک  برای 
نکردند.برای تبریک گفتن به اهالی دلسوز ورزش 
ورزش  به  عشق  پای  صادقانه  که  بدنی  تربیت  و 

جان شان را گذاشته اند.
روز تربیت بدنی و ورزش مبارک.

یادداشت       

شیرازی

 بیست و ششمین روز از اولین ماه سومین فصل 
سال به نام ورزش قاب گرفته شده است.

و  ها  ــی  ورزش بــرای  ورزش  و  بدنی  تربیت  روز 
به  ویژه  است؛  ای  ویژه  روز  بدنی  تربیت  اهالی 
اندازه ریاضتی که در ورزش به جان خریده اند 
هم  ورزش  برای  افتخار  کنند،  کسب  افتخار  تا 

حرفه ای و هم علمی.
بیشتر  زیرا  است  مهمی  روز  بدنی،  تربیت  روز 
ورزش  روحیه  خاطر  به  شمالی  خراسان  مردم 
ارتباط  روز  این  با  شان  اغلب  دارند  که  دوستی 

مستقیمی دارند.
سالمت  بــرای  روزی  ــادآور  ی بدنی  تربیت  روز 
فکر  ها،  گریه  و  ها  شادی  مرور  روح،  و  جسم 
و  غرورآفرین  های  پیروزی  خاطره  به  کــردن 
خواستن  نشاندن  بار  به  و  تلخ  های  شکست 

توانستن است.
هایی  آن  تمام  روز  بدنی،  تربیت  و  ورزش  روز 
با جان و دل در دست دارند  است که ورزش را 
به دنبال جایگاه و  تا زمین نخورد، آن هایی که 
مقام نیستند، آن هایی که حواس شان به آینده 
مردم  سالمتی  برای  که  هایی  آن  است،  ورزش 
بازیچه  را  ورزش  که  هایی  آن  اند،  قائل  ارزش 
که  هایی  آن  کنند،  نمی  خود  سیاسی  اهــداف 
به  دنیا  در  ایــران  پرچم  باالرفتن  شان  اولویت 

واسطه ورزش است.
 این روز را با بعضی از اهالی ورزش سهیم شدیم 
تا نگاه شان را به ورزش خراسان شمالی از زبان 

خود شان بشنویم و بخوانیم.
داور بین المللی فوتسال استان مان روز تربیت 

بدنی را تبریک می گوید و بیان می کند: شرایط 
االن و سطح پیشرفت ورزش با توجه به مشکالت 
شده  هم  ــاران  ــک ورزش دامنگیر  که  اقتصادی 
متوسط رو به باالست و وجود مسئوالن پرتالش 
و پیگیر در امور ورزشکاران و هیئت ها پیشرفت 

بیشتری را به دنبال دارد.
نگاه  از  شود:  می  یــادآور  البته  رحیمی«  »زهــرا 
گرفتن  نادیده  و  توجهی  کم  ورزش  مشکل  من 
توسط  بانوان  بخش  در  خصوص  به  استعدادها 

مسئوالن است.
می  پنگ  پینگ  اهالی  از  یکی  حری«  »محبوبه 
جایگاه  گذشته  به  نسبت  ورزش  اکنون  گوید: 
شده  کند  رشدش  متاسفانه  ولی  دارد  بهتری 
است و هر چه بیشتر خانواده ها از ورزش حرفه 
کمک  ورزش  پیشرفت  بــه  کنند  حمایت  ای 

بیشتری خواهد شد.
»جعفری« یکی از مربیان والیبال خیلی کوتاه 
به  ورزش  گوید:  می  اش  رشته  ــاره  درب فقط 
خصوص والیبال تا وقتی که مجمع فدراسیون 
نشود  برگزار  استان  در  هیئت  این  مجمع  و 

مشکالتش حل نخواهد شد.
یک کارشناس تربیت بدنی که در یکی از نهادها 
گوید:  می  دارد،  هم  ــی  ورزش مهم  مسئولیت 
خیلی دوست ندارم راجع به ورزش صحبت کنم 
زیرا از نگاه من دیگر مانند سابق نیست و هیئت 
و  گذارند  نمی  مایه  جان  از  نیستند،  فعال  ها 

خالصانه کار نمی کنند.
او که نمی خواهد نامش نوشته شود، می افزاید: 
اسم  یک  که  است  این  برای  فقط  هست  چه  هر 
و رسم داشته باشند و از وقتی که سیاست وارد 

ورزش شد به آن ضربه زد.

ها  هیئت  جلسات  به  وقتی  کند:  می  بیان  وی 
می روم و بحث ها را می بینم که روی به دست 
آوردن مسئولیت بحث می کنند خیلی ناراحت 
می شوم و دلم می سوزد که بچه های با استعداد 
ها  باندبازی  و  ها  درگیری  برخی  خاطر  به  شهر 

حیف می شوند.
رئیس هیئت فوتبال استان می گوید: به نظرم 
پیش  در  را  رشــدی  به  رو  رونــد  استان  ورزش 
گرفته است و موفقیت در بازی های آسیایی و 
کسب اولین مدال طالی استان در این بازی ها 
توسط الیاس علی اکبری، حضور مهردالن در 
بازی ها، کسب مدال  پرتاب دیسک در همین 
محمدی  های  موفقیت  کاران،  کوراش  توسط 
بریمانلو در جودو، علی اصغر مجرد در والیبال 
تیم  اردوهای  به  ورزشکاران  از  خیلی  دعوت  و 
که  هایی  رشته  و  قدیمی  های  رشته  در  ملی 
نمونه  از  بودند،  استان  در  نام  یک  حد  در  فقط 

های آن است.
های  تیم  حضور  افـــزود:  جــعــفــرزاده«  »حسین 
مختلف استان در لیگ های کشوری و بسیاری 
موارد دیگر گواه این ادعای من است که نباید به 
این اتفاق ها که روح تازه ای به ورزش داده است 

بی توجه بود.
باعث  تواند  می  که  عواملی  کند:  می  بیان  او 
ریزی  برنامه  شــود  استان  در  ورزش  پیشرفت 
مناسب تر و مفصل تر است که باید با این برنامه 
جدید  چالش  بــه  را  خــودمــان  مــدام  هــا  ریــزی 
برای  و  تعریف  را  تری  بــزرگ  اهــداف  و  بکشیم 

رسیدن به آن ها تالش کنیم.
وی اظهار می کند: رسیدن به هدف قطعًا تالش 
آن  ترین  مهم  و  طلبد  می  را  بیشتری  پیگیری  و 

ورزشی  رشته  هر  برای  مناسب  زیرساخت  ایجاد 
است که به کار گیری نیروهای توانمند هر رشته 

ورزشی را می طلبد.
وی یادآور می شود: مهم ترین مشکالت ورزش 
نبودن  آن،  بر  حاکم  سیاسی  نگاه  من  نظر  به 
مدیران متخصص در برخی رشته های ورزشی 
کافی  انــدازه  به  ها  ساخت  زیر  نداشتن  البته  و 

است.
های  رشته  برخی  اکنون  کند:  می  تصریح  وی 
مکان  در  یــا  نــدارنــد  مناسبی  مکان  ورزشـــی 
و  محدود  های  زمان  در  و  تخصصی  غیر  های 
دنبال  را  شان  مسابقات  و  تمرینات  نامناسب 
می کنند که امیدوارم اتفاق های بهتری در این 

باره بیفتد.
معاون توسعه اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
ورزش  پیشرفت  بــرای  گوید:  می  نیز  شمالی 
می  هم  این  از  بهتر  حتما  ولی  شود  می  تالش 

تواند باشد.
نرم  بخش  در  کند:  می  اضافه  فرحی«  »محمد 
برای  که  جایگاهی  هر  در  تعهد  داشتن  افــزاری 
افراد تعریف شده است چه از نظر ساختار اداری 
که  است  مهم  خیلی  ــی  ورزش های  هیئت  چه  و 
دارند  را  تعهد  این  ها  آن  از  تعدادی  حتم  طور  به 
بین  و  ملی  سطح  در  افتخاراتی  کسب  باعث  و 

المللی هم شده اند.
ــزاری  اف سخت  بخش  در  کند:  مــی  بیان  وی 
و  تخصصی  خصوص  به  ها  زیرساخت  داشتن 
پیشرفت  به  تواند  می  ها  آن  از  بهینه  استفاده 
ورزش کمک کند و اگر دخالت سیاسیون در امر 
شاید  و  شود  می  کمتر  مشکالت  نباشد  ورزش 

حل شود.
رئیس هیئت والیبال بجنورد می گوید: با حضور 
اداره  رئیس  و  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزش و جوانان بجنورد که هر دو ورزشی هستند 
به جلویی داشته  رو  و استان حرکت  ورزش شهر 
های  رشته  در  مستحضرید  که  گونه  همان  و  اند 
تیم  کشور  مطرح  های  لیگ  در  کشتی  و  فوتبال 
ها  رشته  از  برخی  در  ملی  تیم  اردوهــای  و  داریم 
برای  خیلی  ایــن  که  شد  بــرگــزار  شهرستان  در 
ورزش استان اتفاق خوبی بود و باعث انگیزه بین 

ورزشکاران شد.
های  حمایت  و  زحــمــات  ــد:  ــزای اف مــی  ــی  ــزدان ی
استاندار در امر ورزش هم خیلی ما را برای ادامه 

راه دلگرم کرد.
میان  همدلی  و  ــدت  وح کند:  مــی  تصریح  وی 
انگیزه  ایجاد  باعث  کسوتان  پیش  و  ورزشکاران 
کمک  هم  مسئوالن  حمایت  طرفی  از  و  شود  می 

بزرگی به ورزش خواهد کرد.
مقداری  ما  ورزش  متاسفانه  کند:  می  بیان  او 
پیش  شخصی  هــای  نگرش  و  شــده  ای  سلیقه 
رفته است که این می تواند برای ورزش و جامعه 
ورزشی آسیب بزرگی باشد، فکر می کنم اگر این 
در  خاصی  مشکل  شــود  گذاشته  کنار  ها  بحث 

ورزش نخواهیم داشت.

سال نوی ورزش؛ بهانه ای برای به چالش کشیدن ورزش خراسان شمالی

ورزش در قاب هفته تربیت بدنی
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خرب ویژه       

بسکتبالی ها در لیگ دسته دوی کشور
 بسکتبالی ها در لیگ دسته دوی رده سنی بزرگ ساالن کشور شرکت خواهند کرد.رئیس 
آقایان در  تیم بسکتبال  با گرفتن مجوز، حضور  به خبرنگار ما گفت:  هیئت بسکتبال استان 
لیگ دسته دوی کشور توسط فدراسیون قطعی شد.مهدی غفوریان افزود: کادر فنی تیم طی 
هفته آینده معرفی خواهد شد و ترکیب بومی خراسان شمالی برای حضور در این مسابقات 
البته  کرد:  بیان  شد.وی  خواهند  معرفی  بومی  غیر  بازیکنان  زودی  به  و  است  شده  مشخص 
حضور بازیکنان غیر بومی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که از طرف مسئوالن برای بستن 
تیم  کرد:  اظهار  باشیم.وی  داشته  حضور  مدعیان  جمع  در  بتوانیم  تا  شویم  حمایت  قرارداد 
خراسان شمالی با دو تیم از خراسان رضوی، یک تیم از خراسان جنوبی و یک تیم از رفسنجان 
رقابت خواهد کرد.وی ادامه داد: تیم خراسان شمالی برای حضور در رقابت های بزرگ این 
رشته حدود 5 ماه است که تمرین می کند و تیم آماده و قبراقی را راهی مسابقات که از 12 

آذر برگزار می شود، خواهیم کرد.

نسیم شیرازی
n.shirazi@khorasannews.com
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غفلت از مفاخر

»موسوی  ا...  آیــت  ملی  کنگره  بــرگــزاری  زمزمه   94 ســال  شهریور 
و یکمین  پنجاه  آن در  و تصویب  با طرح  و  به گوش رسید  بجنوردی« 
نشست شورای فرهنگ استان، کمیته های علمی، ارتباطات، اجرایی و 
بین المللی تشکیل و در نهایت پیش نویس فراخوان آن در جلسه انجمن 
آثار و مفاخر تصویب و با تأیید در نشست شورای فرهنگ عمومی استان، 
فراخوان آن منتشر شد. با وجود این مصوبه و اعالم آمادگی بیت آیت  ا... 
موسوی بجنوردی و مرکز دایرة  المعارف برای برگزاری این همایش، به 
علت برخی مسائل، احکام مربوط به این همایش از سوی استاندار وقت 
خراسان شمالی امضا نشد و مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دیداری که با استاندار وقت در سال 95 داشت، توانست وعده همکاری 
مناسب برای برگزاری همایش بین المللی نکوداشت آیت  ا... موسوی 
بجنوردی را بگیرد. اما این داستان باز هم بی نتیجه ماند و با روی کار 
ا...  آیت  با  دیدار  در  شمالی  خراسان  پیشین  استاندار  »خباز«  آمدن 
سید محمد موسوی بجنوردی، درباره برگزاری کنگره ملی نکوداشت 
مرحوم آیت ا... سید حسن موسوی بجنوردی بحث، گفت و گو و در 
نهایت زمان برگزاری این همایش نیمه دوم سال 97 اعالم شد اما طبق 
گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، برگزاری این همایش 

نیازمند اعتبارات ملی و فراهم کردن برخی مقدمات است.
 از این رو به نظر می رسد اما و اگرهای این رویداد همچنان ادامه دارد 
و تالش جدی برای برگزاری این رویداد فرهنگی با توجه به اهمیت و 
نقش کلیدی مفاخر در بعد فرهنگ صورت نمی گیرد و از هزار وعده 
خوبان یکی وفا نمی شود.این در حالی است که از نگاه کارشناسان، 
و  معرفی  که  هستند  تمدن  و  فرهنگ  از  نمادی  مفاخر،  و  بزرگان 
پرداختن به ابعاد شخصیتی آن ها، فرزندان این سرزمین را به برخی 
داشته های مان امیدوار می کند زیرا بسیاری از فرزندان این سرزمین 
از این رو وظیفه  از وجود چنین شخصیت هایی بی اطالع هستند و 
انجمن مفاخر است که چنین شخصیت هایی را که الگوهای جامعه و 
میراث فرهنگی هستند از غربت خارج کند، این در حالی است که حتی 

انجمن مفاخر استان نیز به فراموشی سپرده شده است.

مرتضوی

سال  هزار   3 از  بیش  قدمتی  با  خوشنویسی   
معنوی  عالی،  مضامین  با  هنری  ای  گنجینه 
موجب  که  هنری  اســت؛  زیبایی  از  سرشار  و 
قلم  دلنشین  صــدای  و  شــود  می  روح  صیقل 
روح  به  را  آرامــش  کاغذ  پود  و  تار  میان  در  نی 
آن  وجود  این  با  کند،  می  هدیه  آدمی  روان  و 
گونه که فعاالن این عرصه می گویند، این هنر 
و روز خوبی  از حال  با دیگر هنرها  در مقایسه 
خصوص  این  در  تکاپویی  و  نیست  برخوردار 
به چشم نمی خورد، آن هم در روزهایی که به 
نام خوشنویسی مزین شده است و باید اهالی 
هنر و متولیان آن بیش از هر زمانی در تدارک 
عرضه  مختلف  اشکال  به  را  هنر  این  و  باشند 
را  ایستایی  و  رکود  این  هنر  اهالی  اما  کنند. 
نمی  عرصه  این  مندان  عالقه  به  منوط  تنها 
دانند و نقش آموزش و پرورش را در شکوفایی 
خطی که زبان مشترک همه انسان ها و قومیت 
هاست کم رنگ می بینند و معتقدند، این هنر 

در هاله ای از فراموشی فرو رفته است.
هنر  فـــعـــال  ــدان  ــن ــرم ــن ه از  »عـــبـــاســـیـــان« 
زبان  خط،  که  است  باور  این  بر  خوشنویسی 
در  هــا  قومیت  و  هــا  فرهنگ  همه  مشترک 
برای  جامعه،  فعلی  شرایط  در  و  است  جهان 
پیشرفت در عرصه خوشنویسی باید گام هایی 
در مدارس برداشته شود زیرا پایه خوشنویسی 

و  نشده  گذاشته  درســت  ابتدایی  دوران  در 
این  آمــوزان  دانش  برای  ای  برنامه  گفت  باید 
نبودن  برخوردار  است. او  نشده  تدوین  مقطع 
دبیران از توان و تخصص الزم برای آشنا کردن 
خوشنویسی  و  تحریری  خط  با  دانش آموزان  
داند. می  بخش  این  های  کاستی  دیگر  از  را 
بخش  یک  خوشنویس،  هنرمند  این  نگاه  از 
به  خوشنویسی  عرصه  به  افراد  کم  گرایش  از 
که  حالی  در  گــردد،  می  بر  استان  هنرمندان 
هنرمندان توانمند و قهاری در استان داریم اما 
تالشی در زمینه گسترش این هنر توسط آن ها 

انجام نمی شود.
مهم  عوامل  از  را  اســتــادان  ــار  آث از  تقلید   او 
داند  می  استان  در  هنر  این  نیافتن  گسترش 
به  را  خالقیت  شــدن  رنــگ  کم  مقوله  ایــن  که 
دنبال داشته و می توان گفت نبود خالقیت از 

خأل های بزرگ این عرصه است.
دخیل  خالقیت  ایجاد  در  را  هنرمند  اگرچه  او 
می داند اما از نقش بسترها برای بروز خالقیت 
سخن می گوید و اضافه می کند: در خوشنویسی 
تقلید صرف بدان معناست که تحقیق و مطالعه 
ای در کار نیست و این سبب می شود خالقیتی 
به وجود نیاید و باید گفت متاسفانه این ابتکارها 
ــن  ــت.ای اس ــم  ک بسیار  شمالی  ــان  ــراس خ در 
انجمن  متاسفانه  کند:  می  اظهار  خوشنویس 
خوشنویسی رسالت این هنر را منوط به آموزش 
صرف کرده و در بعد تحلیل محتوا ورود نکرده 

است تا هنرجویان بتوانند درباره خوشنویسی با 
سیر تحول آشنا شوند.  او از این که هنرمندان و 
متولیان در رکود و ایستایی جریان خوشنویسی 
استان دخیل هستند، تصریح می کند: به نظر 
قدم  هنر  این  کردن  کاربردی  بعد  در  رسد  می 
فعاالن  از  است. یکی  نشده  برداشته  چندانی 
خوشنویسی استان بر این باور است که این هنر 
در خراسان شمالی مانند بسیاری از استان ها 
با رکود رو به روست و به نظر می رسد نظارتی 
این  ارشاد اسالمی در  و  اداره فرهنگ  از سوی 

زمینه وجود ندارد.
او از بی مهری ها و بی توجهی ها به هنرمندان 
خوشنویس استان با وجود ظرفیت های خوب 
می  اضافه  و  گوید  می  زمینه  این  در  موجود 
زمینه  نکردن  فراهم  و  مدیریتی  ضعف  کند: 
در  موثر  عوامل  از  یکدیگر  با  هنرمندان  تعامل 

رکود فعالیت های هنری این عرصه است.
وی اظهار می کند: هنرمندان زمانی فعالیت 
برپایی  به  اقــدام  و  بخشند  می  تــداوم  را  خود 
نمایشگاه می کنند که خرید و فروشی صورت 
چیزی  آثـــار  ــرف  ص تــمــاشــای  بــا  زیـــرا  بگیرد 
از  قهرمان«  شــود.»عــبــدا...  نمی  عایدشان 
مقایسه  به  استان  خوشنویسی  هنر  فعاالن 
اسالمی  ارشـــاد  و  فرهنگ  ادارات  فعالیت 
و  آثار  خرید  و  پردازد  می  مختلف  های  استان 
تفاوت  را  خوشنویسی  های  نمایشگاه  برپایی 
شمالی  خراسان  با  ها  استان  میان  در  موجود 

آثار و هر  از این که نسبت به خرید  و  می داند 
اما  کنند  می  اقدام  نمایشگاه  برپایی  گاهی  از 
این اتفاق در خراسان شمالی رقم نمی خورد، 
رکود  دلیل  »قهرمان«  گوید. البته  می  سخن 
مدیریتی  ضعف  به  منوط  تنها  را  خوشنویسی 
این  درآمدزایی  و  هنرمندان  بلکه  داند  نمی 
می  و  ــد  دان می  دخیل  اتفاق  ایــن  در  را  هنر 
زمانی  تا  و  کند  فعالیت  باید  هنرمند  گوید: 
و  رشد  انتظار  تــوان  نمی  نباشد  کار  پای  که 
تعالی داشت و از سوی دیگر می توان با صرف 

های  شخصیت  نمایشگاه  برپایی  برای  هزینه 
انداخت.او  جا  را  خوشنویسی  عرصه  مختلف 
خوشنویسی  عرصه  در  اش  فعالیت  واسطه  به 
بر این باور است که مجموعه داران دنبال کار 
خوب هستند اما برخی هنرمندان استان هیچ 
مختلف  های  عرصه  در  حضور  بــرای  تالشی 
در  نمایشگاه  دیگر باید  سوی  از  و  کنند  نمی 
استان برپا شود تا مردم بدانند خرید و فروش 
آثار هنری وجود دارد، در غیر این صورت هنر 

استان به قهقرا خواهد رفت.

روایت این روزهای خوشنویسی استان 

گنجینه ای بدون ویترین 

انجمن 
خوشنویسی 

رسالت این 
هنر را منوط 

به آموزش 
صرف کرده و 
در بعد تحلیل 
محتوا ورود 
نکرده است

 یادداشت 

  امثال الحکم    قاصدک 

جشنواره تئاتر مردمی بچه های 
مسجد

 12 اثر نمایشی برای حضور در چهاردهمین جشنواره سراسری 
واحد  شد. مسئول  ــال  ارس مسجد  های  بچه  مردمی  تئاتر 
از  گفت:  شمالی  خراسان  هنری  حوزه  نمایشی  هنرهای 
میان 12 اثر نمایشی، 4 اثر مربوط به فاروج، 3 اثر مربوط به 
جاجرم، 3 اثر مربوط به بجنورد و 2 اثر مربوط به گرمه است 
که در نهایت آثار راه یافته به این دوره پس از داوری به رقابت با 
دیگر آثار خواهند پرداخت.»مهدی کشمیری« افزود: چهاردهمین 
به  آبان امسال  مسجد،  بچه های  مردمی  تئاتر  سراسری  جشنواره 

میزبانی قزوین برگزار خواهد شد.
 

 خوشنویسان استان از موزه آستان 
قدس بازدید می کنند 

می  بازدید  قدس  آستان  موزه  از  استان  خوشنویسان  از  نفر   15
کنند.رئیس حوزه هنری خراسان شمالی از این که 15 نفر از 

خوشنویسان خراسان شمالی در موزه تجسمی آستان قدس 
حضور پیدا می کنند، سخن گفت و افزود: از آن جایی که موزه 
آستان قدس، غنی ترین گنجینه خوشنویسی کشور را دارد، 

بازدید از مجموعه آثار استادان خوشنویسی کشور در این موزه 
این  افــزود:  است. »نمازی«  مندان  عالقه  برای  کارگاهی  حکم  در 

حرکت به همت کانون خادم یاران هنر رضوی استان در قالب اردوی 
یک روزه برای فعاالن این عرصه رقم خورده است.

باِر خوار نا گینه ِسَر
و  ها  مثل  از  سرشار  فارسی  ادبیات  هنر-  و  ادب  گــروه 
تبع  به  اســت،  ــزوده  اف آن  غنای  بر  که  است  اصطالحاتی 
از فرهنگ قومیت هاست که  آیینه ای  نیز  ادبیات عامه  آن 
پرداختن به آن اندیشه ها، تجربیات گذشتگان و دانش ها و 
حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند. در این شماره به 
یکی دیگر از ضرب المثل های قوم کرمانج از زبان »فرامرز 

نورمحمدزاده« می پردازیم.
وی با بیان این که مثل »باِر خوار نا گینه ِسَر« به معنای این 
است که »هرگز بار کج به منزل نمی رسد«، می افزاید: در 
واقع این ضرب المثل بیانگر این است که حرکت در مسیر 

اشتباه و نادرست، عاقبتی نخواهد داشت.

اثر: عکس

 هنرمند: حسین معمری

خوب گوش کن!
ی قدم اه صدا

ی سایش کفش اه رب سینه جاده اه صدا
کسی می گوید بیا! 

مرتضوی
f.mortazavi@khorasannews.com



عوض زاده- تاکنون 3 مدیرکل به دلیل ورود به دسته 
جدی  تذکر  و  شدند  احضار  انتخاباتی  هــای  بندی 
گرفتند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان شمالی در نشست با فعاالن سیاسی شیروان 
با اشاره به انتخابات پیش رو این خبر را اعالم کرد و با 
این که فعالیت تمام دستگاه های اجرایی رصد  بیان 
می شود، افزود: هیچ کس حق ندارد از امکانات بیت 
استفاده  خاص  جریانی  یا  کاندیدا  علیه  یا  له  المال 

کند. 
انقالب،  دوم  گام  شعار  با  ما  کــرد:  تصریح  »حیاتی« 
مصمم  ملی  انسجام  و  طرفی  بــی  مـــداری،  قــانــون 
و  امانتدارانه  طرفانه،  بی  کامال  انتخاباتی  هستیم 

این  راستای  در  و  کنیم  اجرا  استان  در  را  مدار  قانون 
قانون  در  انتخابات  برگزاری  برای  که  مترقی  اصول 
اساسی تعریف شده است از هیچ گروه و شخصی که 
مداری  قانون  و  بزند  هم  به  را  انتخابات  نظم  بخواهد 
کــرد.وی  نخواهیم  گذشت  قطعا  ببرد  ســوال  زیــر  را 
انتخابات را ناموس جمهوری اسالمی ایران و امانتی 
کرد:  اظهار  و  دانست  آن  ناظران  و  مجریان  دست  در 
به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان نظارت خواهم 
کرد که بی طرفی در انتخابات به بهترین وجه ممکن 
و  طرفی  بی  که  برسیم  ای  نقطه  به  اگر  و  شود  اجــرا 
قانون مداری زیر سوال برود در هر مرحله ای که باشد 

حتما اقدام می کنیم و گذشت نخواهیم کرد.

خصوص  در  سیاسی  فــعــاالن  دغــدغــه  ــورد  م در  وی 
گونه  به  انتخابات  ساختار  گفت:  انتخابات  مهندسی 

ای است که امکان مهندسی آن وجود ندارد.

ممکن  که  این  بیان  با  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
دهد  رخ  انتخابات  طــول  در  تخلفات  برخی  اســت 
برای  قانون  کرد:  تصریح  باشد،  موثر  تواند  نمی  که 

باید  و  است  کرده  بینی  پیش  مسئله  این  به  رسیدگی 
از  حقی  اگر  و  بدانند  الخطاب  فصل  را  قانون  همه، 
یا  کنندگان  انتخاب  انتخابات،  در  کنندگان  شرکت 
انتخاب شدگان ضایع شد باید به قانون مراجعه کنند 

و حرکت همه بر مدار قانون باشد.
فعاالن  از  ــدادی  ــع ت دغــدغــه  ــوص  ــص درخ »حــیــاتــی« 
به  کثیف  هــای  پــول  ورود  امکان  ــورد  م در  سیاسی 
انتخابات بیان کرد: هر کسی بخواهد پول های کثیف 
را وارد انتخابات کند به شدت با او برخورد خواهد شد 
با  خصوص  این  در  خواهیم  می  سیاسی  فعاالن  از  و 
را در اختیار هیئت  به موقع، اطالعات  اطالع رسانی 

های اجرایی، نظارتی و نهادهای امنیتی قرار دهند.
وی درباره هزینه کرد اعتبارات و اعطای تسهیالت و 
تاثیرگذاری در انتخابات اظهار  شائبه هزینه آن برای 
توسعه  سند  استان  به  ورود  بــدو  استاندار در  کــرد: 
های  پیشران  سند  ایــن  در  و  کــرد  تدوین  را  استان 
توسعه هر شهرستان مشخص شد و امروز اگر بنا باشد 
اولویت ها خواهد  بر اساس  به جایی بدهیم  اعتباری 

این  بیان  با  جلسه  این  در  نیز  شیروان  بود.فرماندار 
که بحث مهندسی انتخابات با توجه به روند برگزاری 
آن بی معنا جلوه می کند، تصریح کرد: نظام به گونه 
که  است  کرده  ریزی  برنامه  و  تدوین  را  انتخابات  ای 
اشاره  با  مرآتی«  رضا  نشود.»امین  وارد  آن  به  خللی 
شویم  می  نزدیک  انتخابات  به  چقدر  هر  که  این  به 
افزود:  شود،  می  پویاتر  کشور  و  شهر  سیاسی  فضای 
همه گروه ها و جریان ها باید طوری حرکت کنند که 
تامین منافع ملی در سطح کالن و شهرستان مدنظر 
قرار گیرد.وی با بیان این که در رقابت های انتخاباتی 
دار  خدشه  را  شهرستان  چهره  ها،  توهین  نگذارید 
های  رقابت  و  ها  مناسبت  در  نباید  کرد:  اضافه  کند، 
سیاسی، منافع اقتصادی و عمومی مردم دچار خدشه 
فعاالن  نشست  این  در  ما،  خبرنگار  گزارش  شود.به 
سیاسی شیروان از جریان های اصالح طلب، اصولگرا 
انتخابات  خصوص  در  را  خود  های  دغدغه  مستقل  و 

آتی مطرح کردند.

فاطمه معینی

روستای   3۵ جاجرم  آمار، شهرستان  طبق   
که  دارد  ــادی  ــ آب  ۴۷ و  خــانــوار   ۲۰ ــاالی  بـ
مقاوم  آن  روستایی  منازل  از  درصد  تنها 3۹ 
حوادث  وقــوع  که  آن  حال  است  شده  ســازی 
سال  ریشتری   ۴٫۹ زلزله  و  کشور  در  طبیعی 
بــرای  را  خــســاراتــی  کــه  گذشته سنخواست 
بحران  تجارب  و  داشت  همراه  به  روستاییان 
سال  در  که  هایی  سیل  جمله  از  گذشته  های 
های اخیر در برخی روستاهای این شهرستان 
مقاوم  به  باید  دهد  می  نشان  است،  داده  رخ 
این شهرستان اهمیت  سازی منازل روستایی 
خراسان  روزنــامــه  گذشته  ســال  ــود.  ش داده 
گزارشی  و  کرد  اشاره  موضوع  این  به  شمالی 
را با عنوان »خطر بیخ گوش ۶۰ درصد منازل 
هنوز  امــا  رساند  چــاپ  به  جاجرم«  روستایی 

پیشرفتی در این خصوص حاصل نشده است.
این  بیان  بــا  روستاییان  از  یکی  »مــوحــدی« 
در  گلی  و  خشتی  هــای  خانه  در  زندگی  که 
بسیاری از روستاهای جاجرم وجود دارد، می 
های  خانه  و  قدیمی  بافت  در  زندگی  افزاید: 
که  اخیر  های  سیل  به  توجه  گلی با  و  خشتی 
در نقاط مختلف استان و کشور رخ داده، بسیار 

خطرناک است.
وی ادامه می دهد: ما روستاییان توان پرداخت 
را  خود  منازل  سازی  مقاوم  تسهیالت  اقساط 
نداریم.یکی دیگر از روستاییان اظهارمی کند: 

منازل  تخریب  بــرای  روستاییان  از  بسیاری 
کافی  مالی  ــوان  ت ها  آن  بــازســازی  و  قدیمی 

ندارند و نیازمند حمایت بیشتر هستند.
شرایط  به  توجه  با  کند:  می  اضافه  »سجادی« 
از  استفاده  روستاییان  اندک  درآمد  و  کنونی 
توان  و  نیست  پذیر  امکان  مسکن  تسهیالت 

بازپرداخت آن را نداریم.
مقاوم  روستاییان  منازل  بیشتر  او،  گفته  به 
حوادث  دیگر  و  زلزله  وقوع  زمان  در  و  نیستند 
از  و  بینند  می  را  خسارت  بیشترین  طبیعی 
اقساط  پرداخت  توان  روستاییان  دیگر  سوی 

تسهیالت را ندارند.

بخش  روستاییان  از  دیگر  یکی  »محمدی« 
سنخواست تصریح می کند: بسیاری از منازل 
روستاییان این بخش مقاوم نیستند و در زلزله 
غیرمقاوم  منازل  به  خسارت  بیشترین  اخیر 

گلی بخش سنخواست وارد شد.
 در این خصوص رئیس بنیاد مسکن شهرستان 
منزل   ۹۲ و  هزار   ۴ جاجرم  می گوید:  جاجرم 
روستایی دارد که هزار و۵۹۸ واحد آن مقاوم 

سازی شده است.
تسهیالت  از  مـــردم  ــد:  ــزای ــی اف م »شــیــردل« 
اداره  بـــه  آن  ــافـــت  دریـ ــرای  ــ ب و  اســتــقــبــال 

مراجعه نمی کنند.

بافت  روســتــاهــا  کند: همه  مــی  تصریح  وی 
برای  تهدیدی  می تواند  که  دارنــد  فــرســوده 
از  طبیعی  بالیای  بــروز  زمــان  در  روستاییان 
روستای  در  اکنون  باشد.  زلزله  و  سیل  جمله 
قلی ۶۰۰ قطعه زمین تحویل داده شده و فاز 
پنجم آن در حال پیگیری و اجراست. همچنین 
شده  برطرف  زمین  مشکل  روستاها  بیشتر  در 
وام  دریافت  مراحل  سختی  دلیل  به  اما  است 
کنند که  نمی  استقبال  تسهیالت  از  ــردم  م
منازل  درصــد   ۶۱ شده   موجب  موضوع  این 
به  ها  آن  درصــد   3۹ تنها  و  باشند  غیرمقاوم 

سازی شده اند.

 مقاوم سازی منازل روستایی جاجرم؛ فقط 39درصد

زندگی در 
بافت قدیمی 
و خانه های 

خشتی و 
گلی با توجه 
به سیل های 

اخیر که در 
نقاط مختلف 

استان و 
کشور رخ 

داده، بسیار 
خطرناک است

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

عضو شورای شهر راز:

اداره حفاظت محیط زیست راز و جرگالن دوباره مستقر می شود
نجاهی- اداره حفاظت محیط زیست راز و جرگالن که اخیرا در این شهرستان تعطیل شده بود بنا به وعده 
مدیرکل حفاظت محیط زیست به شورای شهر راز، دوباره در این بخش مستقر می شود.»امین ساعدی« عضو 
شورای اسالمی شهر راز گفت: این اداره به دلیل نبود اعتبار برای پرداخت اجاره بهای ساختمان حفاظت 
با  و  تامین کرده است  و  تقبل  را  بها  اجاره  راز  اکنون شورای شهر  افزود: هم  محیط زیست تعطیل شد. وی 

پیگیری های انجام شده اداره حفاظت محیط زیست دوباره در راز و جرگالن آغاز به کار خواهد کرد.

یک مقام قضایی در فاروج خبر داد:

 احکام جایگزین حبس برای تعدادی از متهمان
میم پرور- رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ فاروج از صدور حکم جایگزین حبس برای تعدادی از متهمان 
در این شهرستان، به جای رفتن به زندان خبر داد.به گفته »سید رضا علوی مطلق«، دو نفر از متهمان به علت 
سرقت، محکوم به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شالق شدند که احکام صادر شده برای متهم اول، انجام 
آرماتوربندی در یکی از مساجد این شهر بود و فرد دوم محکوم به انجام یک ماه کارگری و بنایی در یک مسجد 
شد. وی افزود: متهم سوم که به علت ضرب و جرح عمدی، حکم وی ۹۱ روز حبس تعزیری بود به تهیه ده 
بسته شیرینی هر کدام به ارزش ۲۰۰ هزار ریال و توزیع آن بین مددجویان یکی از نهادهای حمایتی در این 

شهرستان محکوم شد.

نفت روستاها و کالته های بدون گاز جرگالن تأمین می شود

نجاهی- به گفته بخشدار جرگالن، به ساکنان روستاها و کالته های دهستان حصارچه بخش جرگالن که 
هنوز گازرسانی نشده است و کوپن خود را باطل نکرده اند، نفت رسانی می شود و شرکت نفت، نفت مورد 
نیاز اهالی را تا زمان گازرسانی تامین خواهد کرد.»نجاهی« با اشاره به اجرای پروژه گازرسانی در دهستان 
حصارچه گفت: در همه روستاهای این دهستان شبکه اصلی انتقال گاز اجرا شده است و تا یک ماه آینده ۷۰ 
درصد از ساکنان این دهستان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.به گزارش خبرنگار ما، طی هفته جاری 
گالیه هایی از برخی اهالی جرگالن درخصوص گازرسانی نشدن و نبود نفت برای گرم کردن منازل شان در 

شبکه های اجتماعی منتشر شد و اهالی خواستار گازرسانی قبل از فصل سرما هستند.

۷ شهرستان ها          پنج شنبه  ۲۵ مهر ۱۳9۸     ۱۸ صفر ۱44۱      شماره ۳۱۱۷

  اخبار 

اخبار جدید معاون سیاسی استاندار از اقدامات انتخاباتی

انتخابات نیامده ۳ مدیرکل به استانداری 
احضار شدند



ارتش سوریه وارد رقه شد

برای  سوریه  ارتش  نیروهای  کردند:  اعالم  سوری  منابع  ایسنا: 

پست های  و  شدند  رقــه  واردشــهــر  پیش  ســال  پنج  از  بــار  اولین 
دیده بانی را در آن جا ایجاد کردند.

مهم ترین کار ما دستیابی به توافق هسته ای ایران بود

در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 

سخنانی با اعالم این که مهم ترین اقدام این اتحادیه دستیابی به برجام 
بود، حفظ این توافق را به نفع اتحادیه اروپا دانست.فدریکا موگرینی، 
دانشگاه  در  سخنرانی  در  ــا،  اروپ اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
آکسفورد توافق هسته ای با ایران را دستاورد بزرگ این اتحادیه خواند.

کره شمالی: مذاکره صلح با آمریکا پوچ و بی معناست

ــره شمالی  بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جـــوان: خــبــرگــزاری دولــتــی ک

را  آمریکا  و  جنوبی  کره  برنامه ریزی شده  مشترک  رزمایش های 
»تمرین جنگ« توصیف و اعالم کرد: در چنین شرایطی، مذاکرات 

صلح پوچ و بی معناست.

از گوشه و کنار 

گوشت گوسفند ارزان شد
قیمت  گفت:  گوسفندی  گوشت  اتحادیه  رئیس  ملکی،  میزان: 

به  بــوده  رو  روبــه  کاهش  با  اخیر  هفته  سه  طی  گوسفند  گوشت 
طوری که هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان ارزان تر شده است.

زم در فرانسه پناهنده بود

»روح ا...  دستگیری  خبر  به  دیروز  فرانسه  خارجه  وزارت  فارس: 

انقالب  ضد  تلگرامی  کانال  مدیر  و  رسانه ای  باند  سرشاخه  زم« 
نوشته  کــرد.بــه  محکوم  را  آن  و  داد  نشان  واکــنــش  »آمــدنــیــوز« 
که  است  شده  ذکر  وزارتخانه  این  بیانیه  در  »رویترز«،  خبرگزاری 
روح ا... زم در این کشور پناهنده و کارت اقامت دریافت کرده بود 
و هر زمان که می خواست می توانست از این کشور خارج یا به آن 

وارد شود.

پیام تبریک وزیر اطالعات به فرمانده سپاه

در  اطالعات  وزیــر  علوی،  محمود  سید  االســالم  حجت  تسنیم: 

پیامی دستگیری روح ا... زم، مدیر کانال ضد انقالب آمدنیوز را به 
فرمانده کل سپاه تبریک گفت.

دستور جهانگیری برای تسهیل صادرات محصوالت 
کشاورزی

و  اقتصادی  امور  وزارتخانه های  به  جمهور  رئیس  اول  معاون  ایرنا: 

دارایی و صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا مساعدت الزم را برای 
تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی به خارج از کشور انجام دهند.

۴۵ هزار حمله سایبری به دو سامانه  وزارت تعاون

آموختگان«و»یارانه  ــش  دان ــژه  وی ــارورزی  ــ »ک سامانه  دو  مهر: 

بار  ۴۵هــزار  از  بیش  مهر  اول  هفته  طی  تعاون  وزارت  دستمزد« 
مورد حمله هکرها قرار گرفت اما این حمالت ناکام ماند.

روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات 
روزنامه سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی خراسان شمالی
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خربها 

وزیر امور خارجه با بیان این که اروپا نشان داد 
است،  ناتوان  برجام  در  تعهداتش  اجــرای  از 
اجرای  به  توازن  بازنگشتن  صورت  در  افزود:  
تعهدات از سوی طرف ها، سایر اقدامات الزم 

در گام های بعدی محقق خواهد شد.
چهاردهمین  ــف در  ــری ظ ــا،  ــرن ای ــزارش  گـ بــه 
نــشــســت کــمــیــســیــون مــشــتــرک جــمــهــوری 
دو  ــزود:  اف جنوبی  آفریقای  و  ایــران  اسالمی 
و  منطقه ای  موضوعات  از  بسیاری  در  کشور 
بشر،  حقوق  فلسطین،  جمله  از  بین المللی 
و  ملل  سازمان  ساختار  در  بازنگری  ضرورت 
افراط  و  تروریسم  با  مبارزه  امنیت،  شــورای 
هسته ای  انرژی  از  صلح آمیز  استفاده   گرایی، 
همکاری  و  جنوب   - جنوب  همکاری های  و 
تالش های  و  بین المللی  ســازمــان هــای  در 
جهانی  ثبات  و  صلح  برای  کشور  دو  ارزشمند 

دیدگاه های مشترکی دارند.
فعال  حضور  با  ــرد:  ک امــیــدواری  اظهار   وی 
ــط  ــی، روابـ ــوص ــص ــای دولــتــی و خ ــش ه ــخ ب
میان  علمی  و  فنی  ــاری،  ــج ت و  اقــتــصــادی 
خوبی  ــای  ــاورده ــت دس و  تقویت  کــشــور  دو 

درخصوص توسعه روابط محقق شود.
 وزیر امور خارجه با اشاره به مذاکرات پیچیده 
و حساس هسته ای ایران و گروه ۱+۵، خروج 
قطعنامه  صریح  نقض  را  توافق  این  از  آمریکا 
و  خواست  برخالف  و  امنیت  شورای   ۲۲۳۱

اراده تمام اعضای سازمان ملل متحد دانست 
چندجانبه  دیپلماسی  و  اشاعه  عدم  نظام  که 
تشریح  ــا  ب اســت. ظــریــف  کـــرده  تضعیف  را 
تا  برجام  وفق  خود  تعهدات  به  ایران  پایبندی 
فرصت  و  آن  از  آمریکا  خروج  از  پس  سال  یک 
خود  تعهدات  به  عمل  ــرای  ب اروپــا  به  دادن 
متاسفانه  اظهارکرد:  خروج  این  جبران  برای 
داد  نشان  اروپا  و  نبودیم  موثری  اقدام  شاهد 
ایــن رو،  از  اســت.  ناتوان  تعهداتش  اجــرای  از 
صبر راهبردی ایران به پایان رسید و دقیقا بر 
اساس مفاد برجام و با استناد به بندهای ۲۶ 
و ۳۶ آن اجرای بخشی از تعهدات خود را در 

سه گام به صورت کامال قانونی متوقف کرد.
در  کــرد:  تصریح  دیپلماسی  دستگاه   رئیس 

از  صورت بازنگشتن توازن به اجرای تعهدات 
سوی طرف ها، سایر اقدامات الزم در گام های 

بعدی محقق خواهد شد.
وی در این نشست دیدگاه جمهوری اسالمی 
امنیت منطقه خلیج فارس  ایران در خصوص 
به  موسوم  رئیس جمهور  پیشنهادی  طرح  و 
از  رئیس جمهور  دعــوت  و  هرمز  صلح  پویش 
ائتالف  به  پیوستن  بــرای  منطقه  کشورهای 

امید را تشریح کرد.
همکاری های  و  روابــط  وزیر  پاندور«  »نالدی 
یـــادآوری  ــا  ب جنوبی  آفــریــقــای  بین المللی 
ایــران  تقدیر  قابل  و  ارزشمند  حمایت های 
با  مقابله  در  کشور  ــن  ای مــردم  ــارزات  ــب م از 
خصوص  در  کشورش  دیدگاه  آپارتاید،  رژیم 
رسمیت  بــه  جانبه گرایی،  یــک  بــا  مخالفت 
صلح آمیز  استفاده  در  کشورها  حق  شناختن 
از انرژی هسته ای، مخالفت با تحریم های یک 
استمرار  همچنین  و  ایران  علیه  آمریکا  جانبه 
همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف 
را  تجدیدپذیر  انرژی های  و  علمی  اقتصادی، 

مورد تاکید قرار داد.
استمرار  ضرورت  بر  نشست  این  در  طرف  دو 
تعهد،  عدم  جنبش  چارچوب  در  همکاری ها 
ادامه  خشونت گرایی،  و  تروریسم  با  مبارزه 
رایزنی ها و تالش های دیپلماتیک برای ثبات 

و صلح جهانی تاکید کردند.

اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه نرسیدیم باید همه پرسی کنیم

 رئیس جمهور گفت: دانشگاه باید وارد مسائل استراتژیک شود حتی اگر در این مسائل سال 
ها بحث کردیم و به نتیجه نرسیدیم باید برویم همه پرسی کنیم و از مردم بپرسیم،  راهش این 
است. ما که نمی توانیم با هم دعوا کنیم، چهل سال است داریم بحث می کنیم.به گزارش 
کشور  فناوری  و  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم  در  روحانی  ایسنا، 
اظهار کرد: گسترش فضای دانشگاه بدون کیفیت، مطلوب ما نیست. فضای کمی و کیفی 

باید در کنار هم قرار بگیرند. 

پاسخ پشیمان کننده ای به عوامل حمله به کشتی ایرانی در دریای سرخ می دهیم

 به گزارش میزان، الکساندر الورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با علی شمخانی نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و پیرامون آخرین تحوالت منطقه ای و 
عوامل  از  یکی  عنوان  به  را  بین المللی  آبراه های  در  ناامنی  شمخانی  کرد.  گفت وگو  المللی  بین 
خطرناک ایجاد بحران در منطقه نام برد و گفت: پاسخ پشیمان کننده ای به عوامل حمله به کشتی 
ایرانی در دریای سرخ که در صدد ایجاد موج جدیدی از تشنج آفرینی در منطقه هستند، خواهیم داد.

تحت تحریم گفت و گو نمی کنیم

جمع  در  دولت  هیئت  نشست  حاشیه  در  دولت  سخنگوی  ربیعی،  سیما،  و  صدا  گزارش   به 
خبرنگاران در خصوص طرح فرابرجام فرانسه تصریح کرد: اسم این طرح برای ما مهم نیست 
گویی  و  گفت  هیچ  تحریم  تحت  ما  افزود:  داریــم.وی  کردیم،  اعالم  که  را  شرایطی  همان  ما 
نمی کنیم اما اگر هر آن چه که برای ما به دست آمده بود و هر تضمینی که داشتیم در هر قالب 

جدیدی فراهم شود مشکلی حتی با اضافه شدن کشور های دیگر همچون ژاپن نداریم.

اسناد حمله به نفتکش ایرانی به سازمان ملل ارائه می شود

توسط  ایرانی  نفتکش  به  حمله  بررسی  برای  اقداماتی  گفت:  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو   
متخصصان در شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی انجام و به وزارت خارجه ارائه شد 
تا به سازمان ملل ارسال شود.  به گزارش تسنیم، ابوالفضل حسن بیگی در گفت و گو با مهر، 
با اشاره به بررسی برخی اسناد و مدارک در مورد حمله به نفتکش ایرانی افزود: فیلمی که 
آمریکا،  طرف  از  حمله  این  می دهد  نشان  اند،  گرفته  نفتکش  روی  شده  نصب  دوربین های 

رژیم صهیونیستی و آل سعود انجام شده است.

بازار بورس پس از مدت کوتاهی به ثبات می رسد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ریزش شاخص بورس گفت: نوسان ها در بازار بورس باید 
پذیرفته شود، این روند پس از مدت کوتاهی به ثبات خواهد رسید.به گزارش ایرنا، دژپسند 
در حاشیه نشست هیئت دولت درباره ریزش روز گذشته شاخص بورس به خبرنگاران توضیح 
داد: در زمان رشد شاخص بورس برخی صاحب نظران ابراز نگرانی می کردند که روند رشد 

شاخص بورس خیلی سریع، تند و حبابی است اما به نظر ما حباب نبود.

خطا در حذف یارانه بگیران، کمتر از ۷ درصد

 به گزارش صدا و سیما، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدت زمان رسیدگی به شکایت 
افرادی که یارانه آن ها حذف شده است، اشاره کرد و افزود: خطا های صورت گرفته بر اساس 
شده  حــذف  ــا  آن ه یــارانــه  که  بــود  افـــرادی  کل  از  ــد  از ۷ درصـ کمتر  رسیده  شکایت های 
یارانه  حذف  درباره  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه  در  است. شریعتمداری 
به  می کنیم  تالش  گیرد،  صورت  اشتباهی  خصوص  این  در  اگر  افزود:  بگیران  یارانه  برخی 

حداقل ممکن کاهش یابد ضمن این که این اشتباهات قابل جبران است.

محدودیت ۲۵0 لیتری برای کارت های سوخت شخصی

 مدیربرنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران تاکید کرد: سقف ماهانه دریافت 
اعمال  نیز  این  از  پیش  محدودیت  این  که  است  لیتر   ۲۵۰ شخصی  سوخت  کارت  با  بنزین 
می شد.به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران،  »شهرام 
رضایی« با تکذیب سهمیه بندی سوخت گفت:  از جمع ۲۲ میلیون کارتی که سوخت گیری 

می کنند تنها هزار کارت به این اعداد رسیده اند.

ظریف:

  اروپا از اجرای تعهداتش 
در برجام ناتوان است

هزار نظامی آمریکایی از سوریه به کویت، عراق و  اردن منتقل می شوند

مستقر  اردن  احتمااًل  و  کویت  عراق،  در  شوند  خارج  سوریه  شمال  از  است  قرار  که  آمریکایی  نظامی  هزار  کرد:  اعالم  آمریکایی  مقام  یک  فارس: 

خواهند شد.طبق این گزارش، این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، تصریح کرد: نظامیان آمریکایی از »منبج« سوریه، محلی که پایگاه 
های مرزی در سال ۲۰۱۷ در آن جا راه اندازی شده بود، خارج  شده اند. وی ادامه داد: این نظامیان آمریکایی در حال تحکیم مواضع خود هستند 

تا به زودی برای خروج از شمال سوریه آماده شوند.

»حسین فریدون« به زندان اوین منتقل شد
فارس: وکیل فریدون گفت: موکلم حسین فریدون امروز)چهارشنبه( 

به زندان اوین منتقل شد. 
در  موکلم  همراه  به  بنده  امروز)چهارشنبه(  افزود:  سرتیپی  حسین 
دادسرای اجرای حکم حضور پیدا کردیم و تشریفات قانونی اجرای 

حکم به اتمام رسید.

۵ هزار پرستار استخدام می شوند
هزار   ۹ از  گفت:  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون  حضرتی،  ایرنا: 

استخدامی که در وزارت بهداشت انجام می شود، حدود ۵ هزار مورد 
برای  استخدام ها  مجوز  که  این  دلیل  به  اســت.  پرستاران  به  مربوط 
مراکز تازه تاسیس گرفته شده است، از گروه های دیگر مانند بهداشت 

و فوریت ها در آن حضور دارند.
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