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باران در راه استان

از کارمندی تا حکمرانی در جاده ها با دست فرمان خالف

خیال بافی از پشت میز تا میله های زندان

از سوی معاون وزارت صمت صورت گرفت؛

صدور مجوز اکتشاف در آلبالغ

از سوی معاون  آلبالغ  از صدور مجوز ماده ۳۲ مطالعه و اکتشاف برای  فرماندار اسفراین 
امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خبر داد؛ مجوزی که اجازه می دهد بدون پروانه 

اکتشاف، مطالعات آن در دستور کار قرار گیرد...

نرخ پایین خرید تضمینی، عاملی برای قاچاق گندم

خوشه های انتظار
با این که امسال پیش بینی تولید حدود ۳10 هزار تن گندم را در استان داشتیم 
که  حالی  در  شد.  داده  تحویل  سیلوها  به  تن  هــزار   161 تنها  مجموع  در  اما 
سیاست دولت تداوم خرید تضمینی گندم از کشاورزان است اما آمارهای موجود 

نشان می دهد هنوز هم این هدف به طور صد درصد محقق...
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نماینده ولی فقیه تبیین کرد:

تمدن سازی اربعینی

شهید وحدت
صفحه 2

صفحه 2

گزارش »عزیزی« از سفر هیئت ایرانی به ترکمنستان

پرونده های اقتصادی ایران و ترکمنستان در خراسان شمالی

یک مسئول درخصوص دریافت مالیات از اراضی رها شده گفت:

قانونی که اجرایی نمی شود

بهمنیار

صفحه ۲ عزاداری جاماندگان اربعین

صفحه ۳

صفحه ۲



 1340 تیر  دوم  در  محمدزاده«  »رجبعلی  شهید 
در روستای نوده از توابع شهرستان بجنورد متولد 
یک،  کربالی  همچون  هایی  عملیات  در  او  شد. 
فرماندهان  از  نصر   5 لشکر  در  آن  امثال  و   5 و   4

استقامت  دارای  بسیار  و  شکن  خط  شجاع،  بسیار 
به وی محول می شد، سعی می  بود. وقتی کاری 
دهد  انجام  احسن  نحو  به  را  آن  وجود  تمام  با  کرد 
و همین طور بود که توانست در لشکر پیروز 5 نصر 
واقعًا  عملکرد  بود،  خراسان  استان  به  متعلق  که 
داشتن  بــگــذارد.  یادگار  به  خــود  از  را  درخشانی 
شد  باعث  خصوصیاتی  چنین  با  شخصیتی  چنین 
معرفی  لشکر  این  در  تیپ  فرمانده  عنوان  به  وی 

شود. شهید »محمدزاده« هم نیاز زمانه و هم دشمن 
را خوب می شناخت و هم به موقع اقدام می کرد؛ 
که  هم  روزی  و  توسعه  در  روزی  ــاع،  دف در  روزی 
راه  اسالمی  جمهوری  علیه  را  نرم  جنگ  دشمنان 
اندازی کردند به موضوع وحدت بین شیعه و سنی، 
توسعه در شرق کشور و ایجاد انس و الفت در بین 
فرماندهی  وی  مسئولیت  آخرین  پرداخت.  مردم 
سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان بود که به 

همراه سردار »نور علی شوشتری« جانشین فرمانده 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی 
شماری دیگر از فرماندهان سپاه هنگام شرکت در 
همایش وحدت در منطقه پیشین شهرستان سرباز 
در پی یک اقدام تروریستی، به شهادت رسید و به 
دیدار معبود شتافت. یاد این شهید وحدت گرامی 

و راهش پررهرو باد.

تکالیف سخت
بر  را  مختلفی  و  سخت  تکالیف  معلمان  از  بعضی 
از  که  حالی  در  گذارند  می  ــوزان  آم دانــش  عهده 

عهده آن ها خارج است.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی یک شنبه  ۲۸ مهر ۱۳9۸     ۲۱ صفر ۱44۱      شماره ۳۱۱۸            2

در  گذشته  روز  صبح  بجنورد  در  اربعین  جاماندگان 
مرقد  به  رسیدن  ــزاداری  بــرای  ع های  دسته  قالب 
امامزاده سید عباس)ع( از خیابان های شهر گذشتند 
تا برای عزاداری در صحن این امامزاده حاضر شوند 
و یک بار دیگر عشق و عالقه خود را به سرور و ساالر 
چند  هر  مسئوالن  آمار  طبق  دهند.  نشان  شهیدان 
کربالی  در  استان  از  کننده  شرکت  افــراد  تعداد 
دیروز  اما  است  شده  گذشته  سال  برابر   2.5 معلی 
پیر، جوان، زن، مرد و کودک  به شکل پرشور مانند 
امامزاده  این   جوار  در  حسینی  اربعین  در  سال  هر 

هم  کربال  در  ــر  اگ حتی  بگویند  تــا  یافتند  حضور 
و  عشق  بیرق  خاکی،  کره  این  جای  جای  در  نباشند 
او  راه  و در  را در دست می گیرند  عزای موالی شان 
است،  حاکی  ما  خبرنگار  گزارش  می دارند.  بر  گام 
عالوه بر توزیع گسترده آش نذری در جوار امامزاده 
شخصی  منازل  و  تکایا  مساجد،  در  عباس)ع(،  سید 
برپا  حسینی  عاشقان  برای  نذری  های  ایستگاه  نیز 
از  گذشته  های  سال  همچون  دیار  این  مردم  تا  شد 
این طریق ارادت خود را به یاران دشت کربال نشان 
دهند.  این گزارش حاکی است، هیئت های مذهبی 

پس از عزاداری در خیابان ها در جوار مرقد امامزاده 
نماینده  حضور  در  و  کردند  اجتماع  عباس)ع(  سید 
شد.  برگزار  سوگواری  مراسم  مسئوالن   و  فقیه  ولی 

نیز  شمالی  خراسان  احمر  هالل  جمعیت  همچنین 
خوانی  تعزیه  مراسم  امامزاده  این  جوار  در  امسال 

برگزار کرد.

عزاداری جاماندگان اربعین

شهید وحدت

از سوی معاون وزارت صمت صورت گرفت؛

 صدور مجوز اکتشاف 
در آلبالغ

ماده  مجوز  صدور  از  اسفراین  فرماندار  نجفیان- 
معاون  سوی  از  آلبالغ  برای  اکتشاف  و  مطالعه   32
امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خبر داد؛ 
اکتشاف،  پروانه  بدون  دهد  می  اجازه  که  مجوزی 
گیرد.»طاهر  قــرار  ــار  ک دســتــور  در  آن  مطالعات 
رستمی« افزود: با صدور این مجوز ایمیدرو 10 روز 
صمت  وزارت  به  را  اش  اجرایی  برنامه  دارد   زمان 
تسلیم و پس از آن کار مطالعه و اکتشافات مقدماتی 
مرحله یک و 2 را عملیاتی کند.به گفته وی، ایمیدرو 
کل  اداره  بــا  آلــبــالغ  از  محافظت  فرایند  در  باید 

حفاظت محیط زیست همکاری داشته باشد.

گرافیست  ا هنرمندان  از  ــی«  ــوان رض  »سعید 
استان، مدیر امور هنری بیست و دومین جشنواره 

ملی تئاتر فتح خرمشهر شد.

باران در راه استان
شمالی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  صدیقی- 
تا  از ورود سامانه بارشی جدید و کاهش نسبی دما 
اواسط هفته در منطقه خبر داد. به گفته کارشناس 
عبور  با  استان،  هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش 
روز  تا  ــروز(  )ام شنبه  یک  اواخــر  از  ناپایدار  جریانات 
ابر،  افزایش  استان  مناطق  از  ای  پــاره  در  دوشنبه 
می  بینی  پیش  بــاران  پراکنده  ــارش  ب و  بــاد  وزش 
شود.»شیرازی« اعالم کرد: با نفوذ هوای سرد، دما تا 

اواسط هفته به طور نسبی 4 درجه کاهش می یابد. 
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      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

تصویب صورت حساب درآمد 
و هزینه شهرداری اسفراین

 18 که   7070 شماره  در  خراسان  روزنــامــه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1352 ــان  آب
ستون »گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها« از 
تصویب صورت حساب درآمد و هزینه شهرداری 
می  مطلب  این  در  اســت.  داده  خبر  اسفراین 
انجمن  جلسه  هشتمین  و  »بیست  خوانیم: 
شهر }اسفراین{ در سالن انجمن شهر تشکیل 
گردید. ابتدا صورتحساب درآمد و هزینه شهریور 
ماه 52 }شهرداری{ پس از بررسی و رسیدگی 
مورد تائید قرار گرفت و تصویب شد شهرداری 
را  ــد  درآم و  هزینه  ششماهه  بیالن  بالفاصله 
و  منتشر  شده  تصویب  صورتحساب  اساس  بر 
اظهار  شهر  انجمن  رئیس  سپس  نماید.  اعالم 
خانه  همکاری  انجمن  رئیس  طرف  از  داشــت 
طی  }دخترانه{  تحصیلی  راهنمائی  مدرسه  و 
شرحی تقاضای آسفالت کوچه کوشکی شده در 
اینمورد شهردار توضیح داد چون کوچه مزبور 
هنوز  و  شد  خواهد  نوسازی  عمرانی  برنامه  در 
تکلیف آن روشن نیست در حال حاضر نمیتوان 
اقدامی کرد ولی بمجرد اینکه وضع آن روشن 
شود اقدام مقتضی معمول خواهد گردید و قرار 
شد شهرداری چگونگی آن را بانجمن همکاری 

خانه و مدرسه اعالم نماید«.

خبر 

بدون تیتر 

حرف مردم   

خبر 

اخبار

در  ترکمنستان  و  ــران  ــ ای مـــرزی  بــازگــشــایــی هــای 
پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی این 2 کشور  مورد بحث و تفاهم قرار گرفت.

به گفته دکتر »عزیزی« نماینده مردم شیروان، بازارچه 
بازار  ایجاد  و  گلیل  در  صلح  پارک  احــداث  سو،  پرسه 
که  بود  مــواردی  جمله  از  بجنورد  سیمان  برای  جدید 
در این اجالس روی آن تاکید شد که در صورت عملی 
در  استان  از  را  اقتصادی  جدید  چهره  تواند  می  شدن 
راه  وزیر  محوریت  با  ایرانی  هیئت  کند.  ایجاد  آینده 
استاندار  »شجاعی«  دکتر  حضور  با  و  شهرسازی  و 
مردم  نماینده  زاده«  »قاضی  دکتر  شمالی،  خراسان 
مشهد و دکتر عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس 

شورای اسالمی به ترکمنستان سفر کرد تا یخ مراودات 
اقتصادی بین 2 کشور را باز کند.

به گفته دکتر »عزیزی« در این کمیسیون مشترک که پس 
از 4 سال برگزار شد موضوع ارتباط مرزی بین خراسان 
و  شد  مطرح  دیگر  بار  یک  ترکمنستان  کشور  با  شمالی 
پس از انجام گفت و گوهای الزم، مقرر شد برای چگونگی 
برقراری این ارتباط از طریق بازارچه مرزی، منطقه ویژه 
کارشناسی  کارهای  صنعتی  شهرک  یک  یا  اقتصادی 
کمیسیون  رئیس  ــود.   ش انجام  طــرف  دو  ســوی  از  الزم 
مجلس  در  شیروان  مــردم  نماینده  و  مجلس  اجتماعی 
شورای اسالمی که با استاندار خراسان شمالی در سفر به 
ترکمنستان وزیر راه و شهرسازی را  همراهی می کردند 

در تشریح دیگر دستاوردهای این سفر گفت: ترکمنستانی 
ها در نظر دارند که یک شهر 80 هزار نفری در نزدیکی 
بر  و  کنند  ایجاد  شیروان  مرزهای  سوی  آن  و  آباد  عشق 
این اساس پیشنهاد کردم ما بتوانیم در این زمینه به آنان 
کمک کنیم و مصالح ساختمانی از جمله سیمان بجنورد 
از کشور و استان ما وارد کنند که طرف ترکمنستانی  را 
از این موضوع استقبال کرد و تفاهم هایی در این زمینه 
قند  چغندر  ویژه  به  فراسرزمینی  های  کشت  شد.  انجام 
طرف  به  سفر  این  در  شده   مطرح  پیشنهادهای  دیگر  از 
ترکمنستانی بود که »عزیزی« در این باره اظهار کرد: هم 
اردبیل  همدان،  از  شیروان  کارخانه  چغندرقند  اکنون  
و ارومیه با طی مسافت بیش از هزار کیلومتر تأمین می 

توانیم  از ترکمنستان می  با واردات چغندر قند  اما  شود 
در مسافت 100 تا 120 کیلومتری، چغندر قند کارخانه 
با  بیشتر  تجاری  تبادل  زمینه  تا  کنیم  تأمین  را  شیروان 
ترکمنستانی ها از این طریق فراهم شود. وی همچنین 
را  شیروان  گلیل  منطقه  در  دوستی  و  صلح  پارک  ایجاد 
مشترک  کمیسیون  ایــن  در  تفاهم  مــورد  موضوع  دیگر 
و  شده  مطرح  موضوعات  از  دیگر  یکی  گفت:  و  برشمرد 
و  ترانزیتی  و  ریلی  خطوط  ایجاد  کمیسیون  این  در  مهم 
تقویت آن میان کشورهای ترکمنستان، ایران، پاکستان و 
هند و اتصال این خط ریلی به جنوب کشور و بندر عباس 
طریق  این  از  تا  بود  فارس  خلیج  دریــای  به  اتصال  برای 
دیگر  با  آزاد  دریای  از  میانه  آسیای  بیشتر  مبادله  امکان 
نماینده  این  اظهارات  براساس  شود.  فراهم  جهان  نقاط 
به  تهران  از  پرواز  برقراری  همچنین  سفر  این  در  مجلس 
آباد  عشق  به  مشهد  و  آباد  عشق  به  بجنورد  آبــاد،  عشق 
پیشنهاد داده و بررسی شد. وی خاطرنشان کرد: در پی 

اختالفات کشورمان با ترکمنستانی ها در موضوع واردات 
گاز تبادل تجاری ما از 7 میلیارد دالر به زیر 100 میلیون 
دالر رسید که در این جلسه گفت و گوهای الزم برای رفع 
چالش ها و مشکالت موجود میان دو کشور در این زمینه 
و پرداخت طلب طرف ترکمنستانی انجام شد و در صورت 
رفع مشکالت می توانیم به انجام تفاهم نامه های منعقد 
رئیس  گفته  به  باشیم.  امیدوار  کمیسیون  این  در  شده 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، حضور در 
دولت  کابینه  با  دیــدار  و  ترکمنستان  صنعتی  نمایشگاه 
جلسه  نمایشگاه،  این  در  ترکمنستان  مجلس  رئیس  و 
ترکمنستان،  خارجه  امور  وزیر  با  نشست  در  ساعته  دو 
جلسه با رئیس کابینه وزیران در امور صنعت، ارتباطات و 
حمل و نقل و همایش اقتصادی بین ایران و ترکمنستان 
دو  تولیدی  هــای  شرکت  و  خصوصی  بخش  حضور  با 
ترکمنستان  تــجــارت  ــر  وزی بــا  دیـــدار  همچنین  و  طــرف 
شدند.  انــجــام  سفر  ایــن  در  کــه  بــودنــد  هــایــی  بــرنــامــه 

تاکید  اربعین،  راهپیمایی  بودن  ساز  مرتضوی- تمدن 
به  سپاه  از  و تقدیر  فرزندان  موقع  به  و  درســت  تربیت  بر 
دلیل دستگیری »روح ا... زم« از جمله محورهای خطبه 
به آن  های نماز جمعه بجنورد بود که نماینده ولی فقیه 
های  ویژگی  تبیین  به  »یعقوبی«  ا...  پرداخت. آیت  ها 
خواندن  مهم  با  و  پرداخت  حسین)ع(  امــام  شخصیتی 

اربعین در مکتب اسالم و زیارت اربعین، آن را نماد تشیع و 
عالمت پیوند با اهل بیت)ع( دانست.نماینده ولی فقیه در 
استان، راهپیمایی اربعین را تمدن ساز و مقدمه ظهور امام 
زمان)عج( دانست و گفت: این حرکت میلیونی در واقع 
رژه جهان اسالم و به رخ کشیدن اقتدار مسلمانان است.
وی اربعین را قوت و اقتدار جهان اسالم دانست و تصریح 

مبارک  پدیده  یک  به  و  درنوردیده  را  مرزها  اربعین  کرد: 
تبدیل شده و مغناطیسی بزرگ در عالم ایجاد کرده است 
و حضور میلیون ها عاشق که از سراسر دنیا در مسیر نجف 
دهند،  می  نشان  بیت)ع(  اهل  به  را  خود  عشق  کربال،  و 
را  اربعین  بجنورد،  جمعه  است.امام  اسالم  قوت  همان 
یک مکتب خواند و آن را نه یک رویداد و یک روز، بلکه یک 
امام حسین)ع(  روزگار دانست و گفت: پرچم مظلومیت 
باید به اهتزاز درآید تا خط ظالمان از خط مظلومان تاریخ 
جدا شود.وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تقدیر 
از سپاه به دلیل دستگیری »روح ا... زم« سرشبکه کانال 

را  مایه  فساد  منبع  این  آمدنیوز،  استکباری  و  انحرافی 
امید دشمن  دانست  که دستگیری آن شوک به استکبار 
جهانی و بیانگر قدرت نیروهای امنیتی بود.رئیس شورای 
فرهنگ عمومی استان همچنین به اهمیت و جایگاه تربیت 
فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی پرداخت و افزود: هر 
بذری که در قلب کودکان مان بپاشیم همان را برداشت 
می کنیم، از این رو بر تربیت به موقع و مدیریت فرزندان در 
سنین کودکی و نوجوانی تاکید می کنم.آیت ا... »یعقوبی« 
با اشاره به این که امروز فضای مجازی کد و آدرس غلط 
زیادی به فرزندان مان می دهد، تصریح کرد: اگر فضای 

مجازی را به درستی مدیریت نکنیم، این فضا جهنمی را  
برای خانواده هایی که فرزندان شان را مدیریت نمی کنند، 
درست می کند. وی همچنین به ظرفیت ها و استعدادهای 
نابینایان اشاره کرد و از مدیران و مسئوالن استان خواست 
نابینایان تحصیل کرده بیکار را  که می توانند منشأ خدمت 
باشند، اما نادیده گرفته می شوند، دریابند.وی با اشاره به 
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار دانشمندان و نخبگان 
کشور خاطرنشان کرد: جوانان نخبه کشور، مبدأ تحوالت 
و اتفاقات بزرگی بوده اند و از آن ها باید به عنوان سرمایه و 

دارایی های کشور یاد کرد.

گزارش »عزیزی« از سفر هیئت ایرانی به ترکمنستان

پرونده های اقتصادی ایران و ترکمنستان در خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه تبیین کرد:

تمدن سازی اربعینی
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مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خبر داد:

نیاز اعتباری پروژه های انتقال آب و سدها
تومان  میلیارد   550 و  ــزار  ه شیری- 
های  پروژه  اجرای  و  تکمیل  برای  اعتبار 

انتقال آب و سدهای استان نیاز است.
ای  منطقه  آب  شــرکــت  عــامــل  ــر  مــدی
به  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
خبرنگار ما افزود: برای تکمیل و اجرای 
حدود  به  سال  سه  طی  استان  سدهای 
900 میلیارد تومان و برای اجرای پروژه 
تومان  میلیارد   650 حدود  آب  انتقال 
اعتبار نیاز است.»سید عقیل مرتضوی« 
گفت: در مجموع برای تکمیل و ساخت 
سدها و پروژه های ناتمام که جزو پروژه 
محسوب  کشور  و  اســتــان  ــزرگ  ب هــای 
نیاز  زیادی  بسیار  اعتبارات  شوند،  می 
است.وی خاطرنشان کرد: با این وجود 
بستر  و  حریم  در  هایی  تصرف  و  دخل 

انجام می شود که در زمان  رودخانه ها 
وقوع سیالب یا در پایین دست و هنگام 
بازگشایی دریچه سدها، اراضی تصرفی 

از بین می رود.

       خبر 

نرخ پایین خرید تضمینی، عاملی برای قاچاق گندم

خوشه های انتظار
برخی 

کشاورزان از 
آن جایی که 
مطلع شده 

بودند قیمت 
گندم در استان 
های غربی به 

دلیل قاچاق 
گران تر است، 

محصوالت 
شان را برای 

فروش به دیگر 
استان ها بردند

یک مسئول درخصوص دریافت مالیات از اراضی رها شده گفت:

قانونی که اجرایی نمی شود

رها  اراضـــی  از  مالیات  دریــافــت  قــانــون 
را  مطلب  این  شــود.  نمی  اجرایی  شده 
اداره کل راه  مدیر معماری و شهرسازی 
و شهرسازی خراسان شمالی اعالم کرد 
اما  دارد  وجود  قانون  که  این  با  افزود:  و 
الزامات اجرایی نمی شود  نبود  به دلیل 
اراضی  نبودن مالکان رسمی  و مشخص 
مشکالت  ــن  ای از  بخش  یــک  ــده  ش ــا  ره
است.»روزبه دادجو« با بیان این که شهر 
نیازمند فضاهای باز برای تنفس و تجمع 
در زمان بحران است و طبق بررسی های 
دارای  بجنورد،  از  بخشی  شــده  انجام 
فضاهای باز شامل مسیل ها، کانال های 
و  ها  باغ  بنا،  بــدون  های  زمین  شهری، 
است،  شــده  تخریب  کــشــاورزی  ــی  اراض
ادامه داد: خانه های مخروبه ای در شهر 
این  از  کوچکی  درصــد  اما  دارنــد  وجــود 

اراضی را شامل می شوند.
ــا شده  ــی ره ــن کــه اراضـ وی بــا بــیــان ای
و مالک مشخصی  مشکل مالکیت دارند 
خالی  زمین  وجود  کرد:  اضافه  ندارند، 
آینده  های  توسعه  برای  فرصتی  شهر  در 
زمین  از  بعضی  شهرها  برخی  در  و  است 

ها برای سمت توسعه در نظر گرفته می 
نیز  قانونی  خألهای  از  البته  شوند.وی 
شده  موجب  که  خألهایی  گفت؛  سخن 
زمین  در  ساز  و  ساخت  به  ملزم  مالکان 
این  گفته  به  زیرا  نباشند  شده  رها  های 
این  ــرای  اجـ ــای  ه زیــرســاخــت  مسئول 

قوانین در استان فراهم نیست.
در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
خصوص  در  ما  خبرنگار  سوال  به  پاسخ 
فرسوده  بافت  در  ساز  و  ساخت  وضعیت 
سال  زلزله  از  پس  کــرد:  اعــالم  بجنورد 
از  ســازی  مقاوم  های  وام  بجنورد،   96
سوی بنیاد مسکن پرداخت و تسهیالتی 
شد  مشخص   5 ماده  کمیسیون  سوی  از 
انجام  فرسوده  بافت  در  ساز  و  ساخت  تا 

شود.
نصاب  حد  آوردن  پایین  وی،  گفته  به 
احداث  با  موافقت  تسهیالت،  تخصیص 
بنا در معابر و تعریف مشوق برای ساخت 
و ساز در بافت فرسوده از جمله تسهیالت 
اســت  ــان  ــت اس در   5 مـــاده  کمیسیون 
بافت  از  ــادی  زی بخش  شــده  موجب  که 

فرسوده شهر بازسازی شود.

      گفت و گو 

شیری

تن  هزار   310 حدود  امسال  که  این  با   
استان  در  را  گندم  تولید  بینی  پیش 
هزار   161 تنها  مجموع  در  اما  داشتیم 

تن به سیلوها تحویل داده شد.
 در حالی که سیاست دولت تداوم خرید 
اما  است  کشاورزان  از  گندم  تضمینی 
هنوز  دهد:  می  نشان  موجود  آمارهای 
هم این هدف به طور صد درصد محقق 
نشده است و حدود یک دوم محصول به 

سیلوها تحویل داده نمی شود.
میزان  اندرکاران  دست  گفته  به  اگرچه 
نسبت  امسال  سیلوها  به  گندم  تحویل 
به سال گذشته 77 درصد افزایش دارد 
اما میزان افزایش تولید به دلیل شرایط 
نباید  را  ها  بارندگی  و  مناسب  اقلیمی 

نادیده گرفت.
کارشناسان اقتصادی و کشاورزی بر این 
باورند: تا زمانی که کشاورز برای تحویل 
آرامــش  احــســاس  سیلوها  بــه  محصول 
معرض  در  را  خود  سرمایه  و  نکند  خاطر 

خــودداری  آن  تحویل  از  ببیند  نابودی 
می کند. همان طور که به گفته بسیاری 
دلیل  به  ها  آن  از  ای  عده  کشاورزان  از 
گندم،  تضمینی  خرید  نرخ  بودن  پایین 
فروشند  می  دالالن  به  را  شان  تولیدات 
یا حتی به دلیل گران بودن جو، آن را به 

مصارف دام های شان می رسانند.
از  نیمی  ــاورزان  ــش ک کــه  شرایطی  در 
تحویل  سیلوها  به  را  شــان  محصوالت 
گندم  قاچاق  هــای  زمزمه  و  انــد  ــداده  ن
رسد  می  نظر  به  است،  مطرح  مرزها  از 
باید  بخش  ــن  ای در  ــذاران  ــ گ سیاست 
بازنگری  را  تضمینی  خرید  های  برنامه 

کنند.
عمده  که  ایــن  با  کــاران  گندم  از  یکی 
است،  داده  تحویل  سیلو  به  را  تولیدش 
زمزمه  برداشت  آغاز  زمان  در  گوید:  می 
باال  هــای  قیمت  با  گندم  ــروش  ف هــای 
فـــروش به  بـــرای  را  ــی کــه آن  بــه دالالنـ
می  خـــریـــداری  همسایه  ــای  ــوره ــش ک
در  افزاید:  می  او  داشت.  کردند،وجود 
دارم  نگه  را  تولیدم  شدم  وسوسه  ابتدا 

سود  حــداقــل  تــا  بفروشم  دالالن  بــه  و 
که  را  انــدکــی  بخش  و  کنم  بیشتری 
فروختم  دالالن  به  بودم  کرده  برداشت 
اما پس از مدتی با رسانه ای شدن بحث 
را  کشور  که  مشکالتی  و  گندم  قاچاق 
تهدید می کند، از فروش بقیه محصولم 

به آن ها خودداری کردم.
برخی  وجود  این  با  کند:  می  اظهار  وی 
نرخ  ــودن  ب پایین  دلیل  بــه  ــاورزان  ــش ک
به  را  شان  محصوالت  تضمینی،  خرید 

دالالن فروختند.
آن  از  کشاورزان  برخی  افزاید:  می  وی 
جایی که مطلع شده بودند قیمت گندم 
قاچاق  دلیل  به  غربی  های  استان  در 
برای  را  شان  محصوالت  است،  تر  گران 

فروش به دیگر استان ها بردند.
خرید  قیمت  تفاوت  به  ــاره  اش با  وی 
اعالم  نــرخ  و  امسال  گندم  تضمینی 
هر  گوید:  می  آینده  سال  بــرای  شده 
تضمینی  خرید  ــرخ  ن ظاهر  در  چند 
متناسب  میزان  این  اما  یافته  افزایش 
با  یعنی  نیست  ــورم  ت نــرخ  افــزایــش  با 

در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه های 
تولید، نرخ واقعی خرید تضمینی برای 
تعیین  تومان   2700 باید  آینده  سال 
ها  هزینه  فقط  قیمت  این  با  که  شود 
جبران می شود و سودی برای کشاورز 

ندارد.
گفته  به  که  کــشــاورزان  از  دیگر  یکی 
گندمی  ــن  ت  40 ــر  ب ــالوه  عـ ــودش  خـ
 400 داشته،  نگه  بــذر  عنوان  به  که 
سیلو  به  را  اش  تولیدی  محصول  تن 
افزاید: امسال  تحویل داده است، می 
سال  به  نسبت  کاران  گندم  مطالبات 
اگر  و  شد  پــرداخــت  ــر  زودت قبل  هــای 
مطالبات  دیرهنگام  پــرداخــت  نقص 
حتم  طــور  به  شــود  برطرف  تدریج  به 
محصول  ایـــن  تــولــیــد  در  مــشــکــلــی 

استراتژیک نخواهیم داشت.
جایی  آن  از  افــزایــد:  می  »رحمانیان« 
پایین  گــنــدم  تضمینی  خــریــد  ــرخ  ن کــه 
همکاران  برخی  اول  روزهــای  در  است 
ــودداری  خ سیلوها  به  گندم  تحویل  از 
شان  تولیدات  شدند  وسوسه  و  کردند 
را به دالالن استان های غربی که بحث 
های  نرخ  با  و  بود  مطرح  گندم  قاچاق 
بفروشند  کردند،  می  خریداری  باالتری 
روزهای  همان  در  دولت،  مدیریت  با  اما 
اول معضل قاچاق گندم کم رنگ تر شد و 
کشاورزان محصوالت شان را به سیلوها 

تحویل دادند.
تعداد  ــر  اگ کند:  مــی  خاطرنشان  وی 
بحث  برای  مستقیم  کنندگان  مراجعه 
شد  می  بیشتر  استان  در  گندم  قاچاق 
به  استان  تولیدات  عمده  حتم  طور  به 

سیلوها تحویل داده نمی شد.
گندم  قیمت  برای  کند:  می  اضافه  وی 
صورت  ها  هزینه  با  بخشی  تعادل  باید 
ماشین  یدکی  لــوازم  قیمت  چون  گیرد 
های  هزینه  دیــگــر  و  ــاورزی  ــش ک آالت 
چند  ــش  ــزای اف بــخــش  ایـــن  در  جــانــبــی 
اندکی  فقط  گندم  نرخ  اما  دارد  برابری 
کشت  حتی  که  طوری  به  دارد  افزایش 
به  مقرون  کشاورزان  برای  محصول  این 

صرفه نیست.
خبرگان  انجمن  رئیس  میان  ایــن  در 
اشاره  با  هم  شمالی  خراسان  کشاورزی 
به پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، 
تحویل ندادن این محصول به سیلوها از 
برای  عاملی  را  کشاورزان  برخی  سوی 
افت کیفیت گندم می داند و می گوید: 
بود  بیشتر  گندم  از  جو  قیمت  امسال 
مصرف  به  را  شــان  تولیدات  ای  عــده  و 
دام شان رساندند و عده ای هم که می 
باالتر  گندم  جهانی  قیمت  دانستند 

است، تولیدات شان را نگه داشتند تا به 
محض گران شدن آن ها را بفروشند.به 
گفته »کاظمی«، اکنون ایران ارزان ترین 
همجوار  کشورهای  به  نسبت  را  گندم 
خود دارد بنابراین وقتی اختالف قیمت 
انجام  نیز  قاچاق  آن  متعاقب  باشد  زیاد 

می شود.
او با برآورد هزینه ها و قیمت پایین گندم 
سال  هر  که  فعلی  شرایط  با  افزاید:  می 
هزینه های تولید نسبت به نرخ محصول 
سرمایه  دارد،  ــری  ــراب ب چند  ــش  ــزای اف
کشت  میزان  و  شود  می  کمتر  کشاورز 

کاهش می یابد.
چاره  کــشــاورز  کند:  می  اظهار  وی 
کند  می  کشت  سال  هر  و  نــدارد  ای 
به  نتیجه  در  نــدارد  تولید  انگیزه  اما 
تدریج میزان تولید و تحویل گندم به 
سیلوها کاهش می یابد که در چنین 
پیدا  انجام واردات ضرورت  شرایطی 

می کند.
وی خاطرنشان می کند: وقتی با حمایت  
به  گندم  تولید  در  توانیم  می  کشاورز  از 
خودکفایی برسیم چرا شرایطی را ایجاد 
کنیم که به انجام واردات و خروج ارز از 

کشور ناگزیر شویم؟
می  مؤثر  را  تولید  به  یارانه  پرداخت  وی 
تولید  به  باید  یارانه  افزاید:  می  و  دانــد 
متضرر  واقــعــی  کــشــاورز  تــا  ــود  ش داده 

نشود. 
وی ادامه می دهد: نرخ خرید تضمینی 
تومان   2200 آینده  سال  بــرای  گندم 
اعالم شده و جوابگوی هزینه ها نیست، 
به همین دلیل نظام صنفی کشور به این 

قیمت اعتراض کرده است.
و  غله  مدیرکل  که  اســت  حالی  در  ایــن 
به  شمالی  خراسان  بازرگانی  خدمات 
افزایش 77 درصدی خرید گندم اشاره 
کرده اما به میزان افزایش تولید به دلیل 
نپرداخته  امــســال  طــی  ــوی  ج شــرایــط 

است.
 91 گذشته  سال  بود:  گفته  »موسوی« 
گندم  تن  هزار   161 امسال  و  تن  هزار 
از  نشان  که  شد  داده  تحویل  سیلوها  به 

افزایش 77 درصدی دارد.
بینی  ــش  ــی پ ــه  بـ ــر  ــ اگ مــیــان  ــن  ــ ای در 
سوی  از  گندم  تنی  ــزار  ه تــولــیــد310 
کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعــت  مدیر 
شویم،  می  متوجه  باشیم  داشته  نگاهی 
تولید فقط حدود یک دوم  این میزان  از 
به سیلوها تحویل داده شده و از یک دوم 
آن که بخش اندکی به عنوان بذر دست 
دالالن  به  بقیه  مانده  باقی  کــشــاورزان 

فروخته شده است.



پسری که به موقع از تله فرار کرد

مواد  منجالب  لبه  به  را  او  آرام  هایش  کردن  مزه  مزه  صدیقی- 
مزه  که  نداشت  سالی  و  سن  هنوز  خــودش  گفته  به  داد.  سوق 
مواد را چشید؛ مزه ای که ابتدا شیرین و برایش خوشایند بود اما 
آخرین  در  که  آوردم  شانس  گوید  می  نبود.  بیش  ای  واقع  تله  در 
قدم و در حال سقوط به داخل منجالب افیون هوشیار شدم. پسر 
جوان می افزاید:  قبل از رفتن به سربازی اصاًل با دود و دم میانه 
ای نداشتم اما هر بار که از خدمت سربازی به مرخصی می آمدم 
دوستان دودی ام من را احاطه می کردند تا به خیال خودشان با 

پذیرایی با چند پک دود مرا سرحال کنند. 
هوایم  و  حال  تا  شدم  می  رو  روبه  دوست  تفننی  پیشنهاد  با  مدام 
بی  دلیل  به  هم  من  و  شود  عوض  کمی  دود  پک  چند  مصرف  با 

تجربگی دست شان را رد نمی کردم.
انگار دنبال دوست جدید  بودند   آن ها چون مصرف کننده دایم 
می گشتند تا او را به جمع دورهمی دودی شان اضافه کنند. بعد 
از خدمت سربازی کم کم بدنم داشت به مواد عادت می کرد که 
خانواده ام از رفتارهای من متوجه ماجرا شدند و مجبورم کردند 
دست از این کار بردارم. بعد از آن وقتی اوضاع دوستان نابابم را 
دیدم به فکر افتادم. در لبه پرتگاه و مرز سقوط بودم و تا افتادن در 
منجالب اعتیاد چند متر بیشتر فاصله نداشتم که پایم را از بساط 

مواد بیرون کشیدم تا آینده ام تباه نشود. 
کمک  با  که  کند  خاک  کامل  را  ام  پشت  بود  نتوانسته  مواد  هنوز 
خانواده ام به کمپ آمدم تا با اراده خودم و یاری آن ها با هیوالی 
نزد  بلند  سر  و  آبرو  با  شدن  پاک  از  بعد  و  شوم  جنگ  وارد  افیونی 

خانواده ام برگردم و مایه افتخارشان باشم.  

واژگونی خودرو جان دو نفر را گرفت

پزشکی  های  فوریت  و  حــوادث  مدیریت  مرکز  مدیر  نجفیان- 
اسفراین  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده 
از واژگونی سواری پژو در محور اسفراین- سبزوار و قربانی شدن 
2 نفر خبر داد.به گفته »امین کشوری«، در این حادثه که حوالی 
جراحات  و  آن  وقــوع  شدت  اثر  بر  داد،  رخ  آبــاد  عباس  روستای 
راهی  مصدوم  یک  و  باختند  جان  نفر   2 سرنشینان  به  شده  وارد 

بیمارستان امام خمینی )ره( اسفراین شد.

راننده نیسان وانت در پی واژگونی 
جان باخت

در پی واژگونی خودروی نیسان وانت در حد فاصل راه روستایی 
کالته قمو به تشی راننده آن در دم جان باخت. به گزارش پلیس 
راه چمن بید، این حادثه به علت ناتوانی راننده در کنترل وسیله 

نقلیه به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه رخ داد.
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حوادث

عبرت 

اخبار 

از کارمندی تا حکمرانی در جاده ها با دست فرمان خالف

 خیال بافی از پشت میز 
تا میله های زندان

صدیقی

چراغ قرمزهای زیادی را در زندگی اش پشت 
است.  نبوده  کار  در  هم  عبرتی  و  گذاشته  سر 
مرد زندانی حتی زمان گذراندن دوران حبس 
مدام  و  نیامد  بیرون  گریزی  قانون  فکر  از  اش 
تا این که  بر طبل بیراهه رفتن اش می کوبید 
زندگی اش را به صخره طمع و حرص کوبید و 

از هم گسست. 
بعد از آن، همسر و فرزندانش از او دل کندند و 
دنبال سرنوشت خودشان رفتند. مرد زندانی 
بر  پیری  غبار  و  نمانده  برایش  رمقی  گویا  که 
چرتکه  ها  میله  پشت  نشسته،  صورتش  و  سر 
پرداخت تاوان خالف هایش را به دست گرفته 
است و به امید آزادی، روزهای محکومیت اش 

را حساب می کند.
 سال هاست که در کنج زندان روزهایش را به 
به گفته خودش،  آزادی سپری می کند.  امید 
خود  با  و  اندیشد  می  کــارش  عاقبت  به  مــدام 
نجوا می کند که آیا بیراهه رفتن هایش ارزش 
و  زندگی  های  سال  بهترین  که  داشت  را  آن 
زندانی  مرد  شود؟  تلف  خالف  راه  در  عمرش 
به  و  بودم  دولتی  نهاد  یک  کارمند  گوید:  می 

قول معروف برای خودم برو و بیایی داشتم.
هر چقدر زندگی ام به سمت آسایش می رفت 
انگار خوشی زیر دلم می زد و هر بار در محل 
کارم دعوایی به راه می انداختم و با همکاران 
را  مقررات  همه  از  بدتر  و  کردم  می  بدرفتاری 

کارهای  از  و  طاقت  بی  گذاشتم.  می  پا  زیــر 
می  دلم  و  بودم  شده  خسته  اداری  یکنواخت 
از یکنواختی  تا  باشم  داشته  آزاد  کار  خواست 
می  ــا  روزهـ آن  بــه  وقتی  االن  شــوم.  ــالص  خ
اندیشم به شدت از خودم تنفر پیدا می کنم که 
به خاطر افکار پوچ و البته دوست ناباب خودم 
با  را داخل گودال تباهی انداختم. مرد جوان 
ادامه بی نظمی ها و بدخلقی هایش در محل 
تا این  کار به نوعی صبر همه را لبریز می کند 
از  را  او  اش  کاری  پرونده  بستن  با  مدیران  که 
اداره اخراج می کنند. اوایل خیلی به ماجرای 
کند  می  چون  گمان  کند  نمی  فکر  اخراجش 
شده  آزاد  قفس  از  که  است  ای  پرنده  همچون 
جامه  رویاهایش  به  که  است  رسیده  زمانش  و 
عمل بپوشاند. او بعد از مدتی بیکاری به سراغ 
یکی از دوستانش که صاحب یک کامیون بود 
را  او  دوستش  کند  می  خیال  ابتدا  و  رود  می 
خواهد  سرزنش  کارش  محل  از  اخــراج  برای 
دوستش  ــون  چ ــود  ش مــی  غافلگیر  ــا  ام ــرد  ک
برعکس از این کارش استقبال و او را تحسین 
این  از  بیش  لیاقتش  که  گوید  می  و  کند  می 

هاست.
کند:  مــی  اظــهــار  افــســوس  از  پــر  لحنی  بــا  او   
پا  و  دست  کاری  برایم  گفتم  دوستم  به  وقتی 
کند سریع حرفم را قطع کرد و رو به من گفت 
راننده  یک  به  خودم  چون  نباش  نگران  اصاًل 
زمانی  مدت  در  تا  کنم  می  کاری  و  دارم  نیاز 
که برایم کار می کنی یک زندگی رویایی برای 

کنی  ثابت  ات  خــانــواده  و بــه  بسازی  خــودت 
کار  برعکس  نبوده،  اشتباه  اداره  از  اخراجت 
درستی بوده است. مدتی گذشت تا این که به 
عنوان کمک راننده شروع به کار کردم و مدام 
برای  و  رفتم  می  دیگر  نقطه  به  نقطه  یک  از 

آینده ام نقشه ها در سرم می پروراندم.
 مرد جوان و رویاپرداز، مدتی از رانندگی اش 
این مدت صاحب  و در  در جاده ها می گذرد 
پیشنهاد  هــم  او  بــه  و  مصرف  ــواد  م کامیون 
و  خانواده  از  دوری  غم  تحمل  برای  کند  می 
مواد  روح،  بی  های  جاده  خستگی  همچنین 
تاثیر  مصرف کند. کم کم مرد طمع کار تحت 
زند  می  مواد  به  صاحبکارش  لب  های  حرف 
او از سر دوستی این پیشنهاد را  و به گمانش 

می دهد. 
این دست فرمان پیش می رود  با  چند ماهی 
تا به اصطالح خودش را با دود سرپا نگه دارد. 
مرد جوان که به قول خودش جاده ها را اسیر 
و مطیع دست فرمان خود کرده است با جلب 
فرمان  پشت  تنهایی  کامیون  صاحب  اعتماد 

می نشیند تا در جاده ها حکمرانی کند. 
او می گوید: بعد از این که در رانندگی مهارت 
مــواد،  بساط  پــای  روزی  ــردم  ک پیدا  زیــادی 
صاحبکارم با مقدمه چینی و صحبت از درآمد 

در ماشین جاسازی کرد و گفت کسی نمی تواند 
آن را پیدا کند اما این ها خیال واهی بیش نبود. 
بار اول بعد از جاسازی مواد به سمت مقصد راه 
خریدار  دست  به  محموله  رساندن  با  و  افتادیم 
پول خوبی گیرمان آمد. انگار بعد از آن پول باد 
تصمیم  بار  هر  که  کرد  مزه  مان  زبان  زیر  آورده 
می گرفتیم مقدار مواد را زیاد کنیم. این کار دو 
سرباخت ما مدتی ادامه پیدا کرد تا این که روزی 
بعد از جاسازی مقدار زیادی مواد صنعتی مانند 
دفعات قبل با خوشحالی به سمت مقصد به راه 

افتادیم. 
طی مسیر در خیاالتم نقشه می کشیدم که بعد 
کامیون  یک  خــودم  بــرای  مــواد  پــول  گرفتن  از 
پوچ  افکار  همین  با  باشم.  خودم  و آقــای  بخرم 
پشت فرمان بر پدال گاز می فشردم تا زودتر به 
چند  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  برسیم.  مقصد 
شدند  دقیق  مأموران  باالخره  بازرسی  و  ایست 
و دست مان رو شد و من از بلندای آرزوهایم به 
پایین سقوط کردم. تا به خودم آمدم دیدم پشت 
میله های زندان هستم و به جای اسکناس های 
باد آورده باید روزهای حبس ام را بشمارم. من 
محکوم  ابد  حبس  به  صنعتی  مواد  قاچاق  برای 
مرد  زندگی  پود  و  تار  اتفاق،  این  از  بعد  شدم. 
زندانی از هم می پاشد و همسر و فرزندانش بعد 
از گذشت مدتی از او ناامید می شوند و رهایش 
خودشان  سرنوشت  دنبال  کدام  هر  و  کنند  می 

می روند.
 اما این پایان ماجرا نیست، مرد زندانی با سپری 
میله  پشت  عمرش  از  زیــادی  های  سال  کــردن 
برعکس  گیرد  نمی  عبرت  تنها  نه  زنــدان  های 
قانون  بار  هر  زنــدان  از  گرفتن  مرخصی  زمــان 
اقدام  مواد  جایی  به  جا  به  و  گذارد  می  پا  زیر  را 
مجازاتش  بر  کارهایش  ادامه  با  مدام  و  کند  می 
عرق  و  خیس  چشمانی  با  او  شــود.  می  افــزوده 
به  گوید:  می  اش  پیشانی  بر  پشیمانی  ســرد 
خاطر تکرار خطاهایم در زمان مرخصی گرفتن 
تا  شد  می  اضافه  مجازاتم  بر  بار  هر  ــدان،  زن از 
جایی که دیگر شمارش از دستم در رفته است و 
نمی دانم باید چند سال دیگر در زندان بمانم تا 

دوباره رنگ آزادی را ببینم.   

صندلی گرم برای گربه و 
راننده ای که از هوش رفت 

که  ای  گربه  روی  نشستن  با  مردی  صدیقی- 
نیمه شب در صندلی راننده لم داده بود تا حد 
مرگ پیش رفت. راننده بی خبر از همه جا نیمه 
بنشیند  فرمان  پشت  خواست  که  زمانی  شب 
خبر نداشت که قبل از او گربه ای روی صندلی 
لم داده است و او را تا حد مرگ می ترساند. بنا 
این قرار  از  بر اظهارات مرد وحشت زده ماجرا 

وارد  خواهد  می  او  که  زمانی  شب،  یک  است: 
و  شود  کوچه  داخل  اش  شده  پارک  خــودروی 
روی صندلی بنشیند ناگهان با صدای مخوفی 
می  شیشه  به  سر  با  محکم  و  شود  می  رو  به  رو 

خورد.
 راننده جوان به خیال این که با یک مار داخل 
ماشین مواجه شده است با سر و صدا هراسان 

از خودرو بیرون می پرد واز شدت ترس داخل 
کمک  با  ــوان  ج رانــنــده  کند.  می  غش  کوچه 
هوش  به  مدتی  گذشت  از  بعد  اش  خــانــواده 
می آید و متوجه اصل داستان می شود. او می 
خودرو  وارد  شب  تاریکی  در  که  زمانی  گوید: 
صدای  با  ناگهان  نشستم  صندلی  روی  و  شدم 
وحشتناکی از جایم پریدم. ابتدا به علت تشابه 

شده  رو  به  رو  مــار  یک  با  کــردم  فکر  صدایش 
با  شــدن  بلند  حین  تــرس  دلیل شدت  به  و  ام 
شیشه جلوی خودرو برخورد کردم و بعد از آن 
هراسان خارج شدم. از شدت ترس نفس نفس 
به  و زمانی که  بیهوش شدم  این که  تا  می زدم 
خودم آمدم مادرم را باالی سرم دیدم، بعد از آن 

متوجه اصل ماجرا شدم.

میلیونی کم کم من را با کلمات وسوسه کننده 
آماده ورود به کار خطرناک قاچاق کرد. بعد از 
دادن پیشنهاد وقتی دید به فکر فرو رفته ام قول 
داد اگر با او همکاری کنم زندگی هر دوی مان 
زیر و رو شود. دوستم مدام به من می گفت فقط 
تا  او اعتماد کنم و پشت فرمان بنشینم  به  باید 
او نقشه اش را عملی کند، من که نمی توانستم 
قبول  را  پیشنهادش  بزنم  حرف  حرفش  روی 
کردم. بعد از مدتی صاحبکارم با مهارت مواد را 

هر چقدر زندگی ام به 
سمت آسایش می رفت 

انگار خوشی زیر دلم 
می زد و هر بار در محل 
کارم دعوایی به راه می 

انداختم و با همکاران 
بدرفتاری می کردم و بدتر 

از همه مقررات را زیر پا 
می گذاشتم
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