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مدیرکل هواشناسی اعالم کرد:

پیش بینی ها از میزان بارش های پاییزی

کاش راکت بی توجهی مسئوالن بشکند

بازی با راکت کمبودها

سواالت بی جواب شهروندان درباره دلیل واریز نشدن یارانه شهریور

ابهام یارانه ای
شهریور امسال، یارانه نقدی برخی  خانوارها قطع و موجب گالیه شهروندانی شد 

که جزو خانواده های پردرآمد نبودند و برای برقراری یارانه شان ...
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صفحه 7

چشم های بسته مسئوالن بر گنج های خدادادی استان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان خبر داد:

برنامه احداث مخازن جدید آب
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 گام های عاشقانه تا سرزمین خورشید

 قدم به قدم تا امام مهربانی ها

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی
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سکته مرد جوان در پی شوخی 

بی جای دوستان

آور و تلخی  با دوست شان شب دلهره  صدیقی- شوخی بی جای چند نفر 

را برای او رقم زد. 

به  خودرو  صندوق  در  وحشی  سگ  یک  دادن  قرار  و  قبلی  نقشه  با  نفر  چند 

جای سوغاتی از دوست شان می خواهند که سوغاتی خود را از صندوق عقب 

بردارد که همین اتفاق شب ترسناکی را برای او رقم می زند. 

مرد جوان که با این شوخی خطرناک از شدت ترس لکنت زبان گرفته بود در 

این باره گفت: یک شب، چند نفر از دوستانم با خودرو مقابل خانه ام آمدند 

داخل  از  سوغاتی  برداشتن  زحمت  که  خواستند  من  از  شدن  پیاده  بدون  و 

صندوق ماشین را بکشم. 

من خوش خیال که فکر می کردم ماجرای سوغاتی حقیقت دارد در تاریکی 

شب  صندوق ماشین را کمی باز کردم اما از شانس بدم چراغ آن خراب بود 

و به ناچار دستم را داخل آن بردم. زمانی که دستم را در داخل صندوق برای 

پیدا کردن سوغاتی می چرخاندم در یک لحظه با یک جسم پشمی برخورد 

کرد. برای بررسی آن را به سمت خودم کشیدم که ناگهان با یک سگ سیاه  

رو به رو شدم  و بعد آن  حیوان محکم دستم را گاز گرفت. 

به شدت وحشت کردم و با ایجاد سر و صدا دستم را عقب کشیدم و از ترس 

کمی  خواستند  می  خطرناک  شوخی  این  با  نابابم  دوستان  شد.  قفل  زبانم 

تفریح کنند اما اصاًل فکر نمی کردند که با شوخی بی جای شان سکته می 

سکته  دچار  شدم  متوجه  شدم  بیدار  خواب  از  وقتی  حادثه  شب  صبح  کنم. 

مغزی خفیف شده ام.

دستگیری ۳ شکارچی متخلف

صدیقی- 3 شکارچی متخلف دستگیر شدند. به گفته رئیس اداره حفاظت 

به  آزاد  مناطق  در  که  متخلف  شکارچی   3 سملقان،  و  مانه  زیست  محیط 

محیط  توسط  بودند  کرده  اقــدام  کوکر  قطعه  یک  و  کبک  قطعه   18 شکار 

دستگاه  یک  بر  عالوه  متخلفان  از  افــزود:  »فرجی«  شدند.  دستگیر  بانان 

موتورسیکلت، یک قبضه اسلحه غیرمجاز و یک قبضه سالح مجوزدار شکاری 

به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. به گفته این مسئول، طبق قانون 

شکار و صید بهای شکار غیرمجاز هر قطعه کبک 2 میلیون و هر قطعه کوکر 

یک میلیون ریال است و همچنین متخلفان باید 37 میلیون ریال برای  ضرر 

و زیان وارد شده به دولت پرداخت کنند.

جان باختن نوزاد 6 ماهه در پی واژگونی 
خودرو

آگاهی- در پی واژگونی خودروی پراید در محور چمن بید به جنگل گلستان، 

ظهر  ما،  خبرنگار  گــزارش  به  باخت.  جان  خــودرو  سرنشین  ماهه   6 نــوزاد 

محدوده  در  گلستان  به  بید  چمن  مسیر  در  پراید  خودروی  یک  گذشته  روز 

نوزاد  حادثه  این  اثر  بر  شد.  واژگون  و  خارج  خود  مسیر  از  اسپاخو  روستای 

6 ماهه زوج سرنشین این خودرو به بیرون از خودرو پرت شد و جانش را از 

دست داد. پدر و مادر این کودک دچار مصدومیت جدی نشدند. به گزارش 

پلیس راه خراسان شمالی، این حادثه در پی ناتوانی راننده در کنترل خودرو 

به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه رخ داد.

عبرت 

خبر 
صدیقی

 به دنبال هوس رفتن او را با سر به زمین کوبید. 

شیطانی  لبخند  به  پاسخ  البته  و  جا  بی  اعتماد 

تا حد مرگ او را پیش برد و اعتبار و عزت خود 

را از دست داد. مرد جوان که با پیروی از هوس 

در تله چند شیاد گرفتار شده بود ناگهان خود را 

در چاه غفلت دید و بعد از آن زندگی اش در  بن 

بست قرار گرفت.

 بنا بر اظهارات مرد در تله هوس افتاده، ماجرا 

از این قرار است که او برای امرارمعاش به جا به 

آورد و چرخ زندگی اش  جایی مسافر روی می 

را از این طریق می چرخاند. مدتی با این دست 

فرمان پیش می رود تا این که روزی به پیشنهاد 

یک مسافر برای رساندن او به مقصد، راهی یک 

شهر غریب و پول خوبی نیز نصیب اش می شود. 

زادگاهش  به  بازگشت  زمان  در  جوان  راننده 

می  آشنا  زن  یک  با  خیابان  حاشیه  در  ناگهان 

شود.

می  راننده  از  زیرکانه  ترفندهای  با  غریبه  زن   

به  را  او  خــوب  کرایه  گرفتن  قبال  در  خواهد 

مقصد مورد نظرش برساند. مرد جوان که فریب 

لبخندهای شیطانی زن حیله گر را می خورد با 

خوشحالی پیشنهادش را قبول می کند و هر دو 

به سمت مقصد در یک مکان دور افتاده  به راه 

می افتند. 

را  راننده  حسابی  مسیر،  طــول  در   غریبه  زن 

مجذوب الفاظ قشنگ و نیرنگ خویش می کند 

و  افسار مرد جوان را در دستانش می گیرد و با 

را  او  راننده،  شخصی  زندگی  اطالعات  تخلیه 

به سمت تله ای که از قبل برایش تدارک دیده 

است راهنمایی می کند. 

راننده بی خبر از همه جا بعد از پیمایش مسافت 

زیادی وارد حاشیه شهر و با راهنمایی های زن 

حیله گر قدم به قدم به مقصد نزدیک می شود تا 

این که جلوی یک اتاق نگهبانی توقف می کند 

را در رکاب هوس خوش  تا در خیالش ساعتی 

بگذراند.

طعمه  زیرکانه  ترفند  و  لبخند  بــا  غریبه  زن   

او  از  تا  کند  می  دعوت  شیطانی  النه  به  را  اش 

پذیرایی کند. راننده خوش خیال و هوس ران با 

خوشحالی وارد خانه رمزآلود می شود. 

را  جــوان  ــرد  م دقیقه  چند  ای  بهانه  بــه  زن 

آماده  را  پذیرایی  مقدمات  تا  گــذارد  می  تنها 

قوی  مــرد  چند  زن  شــدن  خــارج  از  بعد  کند. 

قبلی  نقشه  با  و  شوند  می  خانه  وارد  هیکل 

خطاب  و  گیرند  می  خــود  به  متعجب  حالت 

خانه  داخل  در  او  که  گویند  می  غریبه  مرد  به 

خواهرشان چه کار می کند؟

ــرد خشن دچــار  م دیـــدن چند  بــا  ــرد جـــوان  م  

خشن  مــردان  شود.  می  زبان  لکنت  و  وحشت 

ارتباط  برقراری  بهانه  به  را  جوان  مرد  سارق، 

نامشروع با خواهرشان  حسابی به باد کتک می 

گیرند تا او به گناه خود اعتراف کند.

می  خطر  در  را  جانش  وقتی  ــوان  ج رانــنــده   

را  او  که  خواهد  می  مهاجمان  از  ناچار  به  بیند 

موجودی  همچنین  و  خــودرو  گرفتن  قبال  در 

در  ابتدا  سارقان  کنند.  رها  اش  بانکی  حساب 

ظاهر قبول نمی کنند و مرد جوان را همچنان 

تا این که زن  مدتی زیر مشت و لگد می گیرند 

گری  میانجی  با  تا  شــود  می  گــود  وارد  غریبه 

برادران خیالی اش را از کشتن راننده هوس باز 

منصرف کند.

 راننده که از شدت ترس  دچار لکنت زبان شده 

است پیشنهاد آن ها را قبول می کند و خودروی 

زیر پایش و همچنین تمام پس انداز بانکی اش 

را در ازای بخشیدن جانش به سارقان می دهد 

به  کــردن  نگاه  زده  بــدون  وحشت  آن  از  بعد  و 

پشت سرش پا به فرار می گذارد. راننده جوان 

می  کلنجار  خودش  با  مدتی  ماجرا  این  از  بعد 

رود که چه تصمیمی بگیرد، چون آبرویش را در 

خطر می بیند. 

او باالخره راه درست را انتخاب می کند و پلیس 

کشد  نمی  طول  زیاد  و  گذارد  می  جریان  در  را 

که پی می برد همه آن ماجرا یک نقشه از قبل 

طراحی شده بوده است و سارقان با تشکیل یک 

تیم قبل از او نیز با قرار دادن  زن چرب زبان بر 

سرکیسه  را  ها  آن  ران،  هوس  مــردان  راه  سر 

کرده اند. 

جوان  مرد  خانواده  و  نیست  ماجرا  پایان  این 

اصل  به  پی  که  زمانی  همسرش  خصوص  به 

داستان و بیراهه رفتن شوهرش می برد راهی 

دادگاه خانواده می شود و ساز جدایی سر می 

با شوهر هوس رانش  را  تا تکلیف خودش  دهد 

روشن کند.

 مرد جوان که ندامت از چشمانش می بارد، می 

و  غریبه  زن  شیطانی  لبخند  فریب  کاش  گوید: 

نمی  هوس  دنبال  به  و  خوردم  نمی  را  باز  حقه 

رفتم تا االن با از دست دادن اعتبار و سرمایه ام 

و از همه مهم تر آبروریزی نزد همسرم این گونه 

ماجرای  این  البته  نشوم.  سرافکنده  و  شرمسار 

تلخ و دردناک برایم گران تمام شد و باید تاوان 

سنگینی را برایش پرداخت کنم.

وقتی کاسه صبر زن لبریز می شود

شوهر متوهم
صدیقی

چرا  پس  است  شب  نیمه  هستی،  تنها  اتاق  داخل  چرا  ای،  نشسته  مبل  روی  »چرا   

هنوز نخوابیده ای، اصاًل گوشی دستت چه کار می کند، نکند ماجرایی هست؟« و 

چراهای دیگر روز و شبم را تیره کرد. این ها بخشی از صحبت های زن جوانی است 

که در راهروی دادگاه خانواده پرده از اسرار زندگی پرتالطمش برمی دارد.

هنوز دوران نوجوانی اش را می گذراند که با سماجت خانواده اش پای سفره عقد 

کرده  روشن  را  اش  سربازی  خدمت  تکلیف  نه  و  دارد  کار  نه  که  نشیند  می  مردی 

تنها در  از ازدواج، شوهرش راهی خدمت سربازی می شود و زن جوان  است. بعد 

خانه پدر همسر خود روزها را به انتظار آمدن همسرش سپری می کند. زن جوان با 

سختگیری های خانواده شوهرش روزگار می گذراند. در زمان خاصی باید بخوابد 

و بیدار شود و از همه مهم تر اختیار گرفتن یک تصمیم مستقل را هم ندارد. بعد از 

گذشت مدتی خدمت سربازی همسرش به اتمام می رسد اما این پایان دوری زوج 

جوان از یکدیگر نیست بلکه سرآغاز دوری به مراتب طوالنی تر از قبل است. شوهر 

زن جوان به خاطر حرفه اش راهی شهر غریبی می شود و زن جوان مثل قبل مدت 

ها به انتظار می نشیند تا شوهرش را مالقات کند. باالخره کاسه صبر زن جوان لبریز 

می شود تا این که با تهدیدهای او شوهرش با رها کردن شغل اش از دیار غربت برمی 

گردد و بعد از آن مشکالت تازه ای بین زوج جوان ایجاد می شود. مرد جوان به خاطر 

فرار از  فکر و خیال و بیکاری دست دوستی به سوی مواد دراز می کند و این ماجرا 

باعث می شود زندگی اش وارد بحران جدیدی شود. بعد از مدتی که مرد جوان در 

تله افیون گرفتار می شود خلق و خوی او نیز عوض و از یک فرد عادی و گوشه گیر به 

یک مرد تندخو و شکاک تبدیل می شود.

 به موازات شدت گرفتن اعتیاد مرد جوان گیر دادن و توهمات ناشی از مصرف مواد 

صنعتی او نیز شدت می گیرد. مرد جوان هر روز به زنش سخت می گیرد و هر بار 

تهمتی را به او روا می دارد که چرا طی روز با زن همسایه صحبت کرده است و شاید 

برای او دسیسه می چیند. 

زن جوان هر چقدر سعی می کند شوهرش را آرام و او را از توهماتش خارج کند بی 

فایده است و برعکس شوهرش هر بار او را زیر مشت و لگد می گیرد تا در خیالش 

مرد  های  دادن  گیر  است.  ارتباط  در  کسانی  یا  کسی  چه  با  که  کند  اعتراف  زنش 

جوان اکثر شب ها ادامه می یابد و مدام سر زنش غر می زند که چرا داخل اتاق تنها 

از شب نخوابیده است. زن   تا آن موقع  و اصاًل چرا  نشسته، چرا روی مبل لم داده 

وقتی می بیند پاسخ اعتراضات او فقط مشت و لگد است و حتی تذکر و تهدیدهای 

او و خانواده همسر و خودش نیز بی اثر است و فایده ای ندارد به ناچار پا در دادگاه 

خانواده می گذارد تا شاید با کمک مشاوران بتواند راه حلی برای زندگی توفان زده 

اش بیابد و  تصمیم درستی برای ادامه زندگی یا جدایی از همسر متوهمش بگیرد.

تاوان سنگین یک اشتباه

تله هوس

4
حوادث

مجازی های داغ      

مدیران توبیخ شده

ستونی جدید از امروز 

حاتم بخشی یک نامزد احتمالی

دورخیز برخی مدیران به سوی ستادهای انتخاباتی

توقیف خودروی یکی از ادارات کل

رتبه نخست ازدواج با وجود کاهش آمار

۸

یک »جین« خبر از جلسه شورای اداری شیروان 

 هشدار فرماندار درخصوص
 تخریب افکار و منازل



برخی   نقدی  یــارانــه  امــســال،  شیری- شهریور 
که  شد  شهروندانی  گالیه  موجب  و  قطع  خانوارها 
جزو خانواده های پردرآمد نبودند و برای برقراری 
مراجعه  پیشخوان  دفاتر  به  و  دوندگی  شان  یارانه 
کردند تا اعتراض شان را ثبت کنند. در عین حال 
کردند  دریافت  را  مهرشان  یارانه  ها  آن  از  بعضی 
اما واریز یارانه ماه گذشته شان در هاله ای از ابهام 
بود  شده  مقرر  شده،  منتشر  اخبار  اساس  است.بر 
به اشتباه  یارانه شان در شهریور   افرادی که  یارانه 
این  شود،  واریز  مهر  یارانه  همراه  به  بود  شده  قطع 
یارانه مهر آن ها واریز شده  تنها  در حالی است که 
مسئله  همین  و  نیست  شهریور  یارانه  از  خبری  و 
یارانه  که  هایی  خانواده  برای  سؤال  ایجاد  باعث 

شان به اشتباه قطع شده بود، شده است. در همین 
باره یکی از شهروندان بجنوردی با بیان این که به 
اشتباه یارانه شهریورش واریز نشد و قرار بود در مهر 
با این که از جمله خانواده های  واریز شود، افزود: 
با  یارانه مان قطع شد،  متمول نیستیم و به اشتباه 
یارانه  با  همراه  شد  مقرر  داشتم  که  هایی  پیگیری 
مهر، یارانه شهریورمان نیز واریز شود اما در مهر هم 

خبری از یارانه شهریور نشد.
یک  است  زیــادی  های  سال  که  این  با  افــزود:  وی 
و  ایم  کرده  اعالم  یارانه  واریز  برای  بانکی  حساب 
یارانه مان همیشه به همین شماره واریز می شد اما 
اکنون مشکل در حساب های بانکی را عاملی برای 

واریز نشدن یارانه شهریور ذکر می کنند.

یارانه  قطع  دغدغه  که  شهروندان  از  دیگر  یکی 
نقدی اش را دارد، اظهارکرد: با این که جزو دهک 
های پایین جامعه هستیم اما چون در شهریور یارانه 
دهک های پایین هم قطع شد، همچنان دغدغه این 
را دارم که یارانه ام در ماه های آتی قطع شود.وی 
ادامه داد: در حالی که خانواده های زیادی از محل 
همین یارانه ها برای زندگی شان برنامه ریزی می 
کنند با قطع یارانه شهریور، بسیاری از این خانواده 
ها دچار مشکل شده اند.شهروندی دیگر هم نبود 
از  یکی  را  اســتــان  در  پاسخگو  مستقیم  مسئول 
معضالت دانست و افزود: با هر تغییری در واریزها، 
با  کــرد:  اضافه  او  شوند.  می  سرگردان  خانوارها 
متعددی  مشکالت  و  ســؤاالت  شهروندان  که  این 
سامانه  مشکل  بیان  و  اعتراض  راه  تنها  اما  دارند، 
به  توانیم  نمی  آن  طریق  از  متأسفانه  که  است  ای 
اندرکاران  دست  گفت:  برسیم.وی  درستی  جواب 
دهک  برخی  یارانه  حذف  با  مشکل،  رفع  جای  به 
های پایین، مشکالت اقتصادی زیادی را برای این 

یارانه  واریز  وعده  که  این  با  و  اند  کرده  ایجاد  قشر 
کسی  و  نشده  واریز  هم  باز  اما  شده  داده  شهریور 
هایی  پیگیری  طی  کرد:  اظهار  نیست.او  پاسخگو 
وجود  شهریور  یارانه  نشدن  واریز  دلیل  داشتم،  که 
مشکل در حساب های بانکی مطرح شد در حالی 
که از همان ابتدا یارانه به حساب های اعالم شده 
واریز می شود و این پاسخ قانع کننده نیست.در این 
میان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
شمالی با بیان این که مجموع اطالعات مربوط به 
در  تغییری  گونه  هر  افــزود:  است،  ستادی  یارانه، 
ها  یارانه  هدفمندی  ستاد  سوی  از  ها  یارانه  واریز 
به  ها  استان  در  دستگاهی  هیچ  و  شود  می  اعالم 

این اطالعات دسترسی ندارد.
ــؤال  عــمــده س ــم  ــون ه ــن اک ــه داد:  ــ ادام »نــــوری« 
شهروندان در مورد واریز نشدن یارانه شهریور است 
که ما اطالعی در این زمینه نداریم و اگر شهروندان 
اعتراضی دارند، می توانند از طریق سامانه اقدام و 

درخواست شان را وارد کنند.

استفاده نشدن از ظرفیت های گردشگری
در  حتی  شمالی  خراسان  روستاهای  از  بسیاری 
نیمه دوم سال دیدنی و زیباست اما از این ظرفیت 

برای جذب گردشگر استفاده نمی شود.
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و  عاشقی  هــای  جــاده  به  انــد  بسته  دل  مرتضوی- 
هوای  شان  دل  که  هایی  همان  با  اند  شده  قدم  هم 
سرزمین  مهمان  تا  روند  می  و  است  کرده  خورشید 
خورشید شوند و نماز عشق را در کنار ضریحش اقامه 
کنند؛ عاشقانش را می گویم؛ همان هایی که با کوله 
باری از عشق، دل به جاده زده اند و برای بوییدن عطر 
بیت ها  این  لب  زیر  و  شناسند  نمی  پا  از  سر  حرمش، 
سیب  بــوی  حرمت،  از  همیشه  کنند؛  می  زمزمه  را 
می آید، صدای بال مالئک، عجیب می آید! / سالم 
نگاهت،  بوس  پای  به  من،  شکسته  دِل  آهو،  ضامن 

غریب می آید...«. 

دل  از  است  شده  پر  الرضا  باب  های  جاده  روزها  این 
به  حرمت  کبوتران  مانند  خواهند  می  که  باختگانی 
مطهرت  و  پاک  گنبد  و  طالیی  های  گلدسته  سوی 
سوگ  به  تو  شهادت  غم  در  دیگر  بار  و  درآیند  پرواز  به 
بنشینند. از این جا، همه جاده ها به تو ختم می شود 
بار دیگر، دلدادگانت، در آخرین روزهای ماه صفر،  و 
آیینه  ات  مهربانی  رواق  در  را  شان  دل  تا  رونــد  می 
قالب  در  نفر    915 و  هزار   14 امسال  کنند.  کاری 
حرم  راهی  الرضا  باب  سرزمین  از  پیاده  کــاروان   91
مطهرت شده اند تا همنوا با کبوتران حرمت، دل شان 
را به پنجره فوالد بسپارند و در سوگ شهادت امام شان 

اشک بریزند. این روزها در آستانه سالروز شهادت امام 
رضا)ع(، راه های منتهی به بارگاه ملکوتی امام هشتم 
راهی  پیاده  پای  با  که  عاشقانی  از  است  پر  شیعیان 
رئیس  خصوص،  همین  ــد.در  ان شده  مقدس  مشهد 
بیان  با  شمالی  خراسان  مذهبی  های  هیئت  شورای 
این که از 14 هزار و 915 نفر، 7 هزار و 680 نفر مرد 
کاروان  قالب  در  که  هستند  زن  نفر   235 و  هزار  و7 
های پیاده به مشهد الرضا سفر کرده اند، تصریح کرد: 
بر این اساس اقدامات الزم برای سامان دهی و اسکان 
هیئت جواداالئمه)ع(  همکاری  با  مشهد  در  زائــران 
سفر  به  همچنین  اســت.»مــهــرآبــادی«  گرفته  انجام 

هیئت های مذهبی در ایام پایانی ماه صفر اشاره کرد 
پیش  و  ایم  کرده  ثبت  را  هیئت   50 تاکنون  افــزود:  و 
از  بیش  به  استان  در  ها  هیئت  تعداد  شود  می  بینی 
200 مورد برسد.»اکبرزاده« مسئول دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در خراسان شمالی هم به ایجاد 
6 موکب در استان در حد فاصل دشت تا فاروج اشاره 
کرد و افزود: در این موکب ها به زائران امام رضا)ع(، 
خدمات مختلف فرهنگی، بهداشتی و درمانی و مکانی 
برای اسکان داده می شود.وی ادامه داد: زائرانی که 
در موکب پارک تفریحی باباامان توقف کردند 2 هزار 

و 500 نفر و در فاروج  5 هزار نفر هستند.

 گام های عاشقانه تا سرزمین خورشید

 قدم به قدم تا امام مهربانی ها

سواالت بی جواب شهروندان درباره دلیل واریز نشدن یارانه شهریور

ابهام یارانه ای 

مدیرکل هواشناسی اعالم کرد:

پیش بینی ها از میزان 
بارش های پاییزی

کل  اداره  هـــای  بینی  پــیــش  طــبــق  صــدیــقــی- 
ها  بــارش  میانگین  شمالی  خراسان  هواشناسی 
طی  البته  بود.  خواهد  نرمال  استان  در  پاییز  طی 
 10 تا   5 بارندگی  میزان  بینی،  پیش  بر  بنا  آبان 
بارش  نیز  آذر  از حد نرمال و طی  میلی متر بیشتر 

ها در حد نرمال خواهد بود. 
این  بیان  با  شمالی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
ها  بارندگی  میزان  به  خبرنگاران  جمع  در  مطلب 
طی 7 ماه امسال اشاره کرد و افزود: بارش ها در 
 70 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  مدت  این 
درصد و نسبت به دوره آماری بلند مدت 50 درصد 

افزایش داشته است. 
در  بارندگی   ــدت،  م ایــن  در  »بیجندی«  گفته  به 
 22 و  قبل  ســال  به  نسبت  درصــد   126 آشخانه 
درصد نسبت به دوره آماری بلند مدت رشد داشته 
است. بارندگی  در اسفراین و فاروج نیز  80 درصد 

نسبت به دوره آماری بلند مدت رشد داشته است.
استان  ــای  دم میانگین  مــدت  ایــن  در  همچنین   
نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درجه کاهش 
تغییری  مدت  بلند  آماری  دوره  به  نسبت  و  داشت 

نداشت.
بارندگی در استان طی 27  او اعالم کرد: میزان   
به  نسبت  مهر(  )ابتدای  زراعــی  سال  آغــاز  از  روز 
مدت مشابه سال قبل 90 درصد کاهش داشت. به 
گفته »بیجندی« دمای استان طی آغاز سال زراعی 
مشابه  مدت  به  نسبت  گذشته(  روز   27( امسال 
دوره  به  نسبت  و  گراد  سانتی  درجه   3 قبل  سال 

آماری بلند مدت یک درجه افزایش داشت.  
که  این  وجود  با  امسال  شهریور  در  داد:  ادامه  وی 
بسیار  خشکسالی  محدوده  در  کشور  نقاط  اکثر 
نرمال  محدوده  در  شمالی  خراسان  اما  بود  شدید 
قرار گرفت. به گفته مدیرکل هواشناسی استان، 
با وجود بارش های  طی مقایسه مدت 10 ساله 
مناسبی  که در ماه های اخیر در کشور و استان 
انباشته  های  خشکسالی  خاطر  به  بودیم  شاهد 
و  کشور  نقاط  بیشتر  اخیر  هــای  ســال  در  شــده 
استان  همچنان دچار خشکسالی بود. مدیرکل 
هواشناسی خراسان شمالی کاهش خسارت در 
بخش کشاورزی و عشایر و کاهش هزینه برق را از 
)تهک(  کاربردی  هواشناسی  از  استفاده  مزایای 

در استان ذکر کرد. 
پایان  تا  سیالب  همایش  برگزاری  از  »بیجندی« 
سال در استان خبر داد و اظهارکرد: با رایزنی های 
انجام گرفته اداره کل هواشناسی استان مجوز به 
از سازمان هواشناسی استان  را  نیرو  کارگیری دو 
دریافت کرده است که به زودی در مجموعه به کار 

گرفته می شوند.

احتمال بارش پراکنده باران
صدیقی- بررسی نقشه های هواشناسی خراسان 
بارش  احتمال  و  پایدار  نسبتًا  جوی  بیانگر  شمالی 
به  اســت.  هفته  پایان  تا  منطقه  در  بــاران  پراکنده 
استان،  هواشناسی  بینی  پیش  کارشناس  گفته 
برای روزهای آتی به تدریج افزایش ابر و در پاره ای 
از نقاط احتمال بارش پراکنده باران پیش بینی می 
شود. البته »عظیم زاده« اعالم کرد: تغییرات دمایی 
ما،  خبرنگار  گزارش  به  است.  جزئی  هفته  پایان  تا 
بارش پراکنده باران در ظهر دوشنبه برای لحظاتی 
لطافت خاصی به هوای بجنورد بخشید و همین امر 
نیز باعث کاهش دما شد. عصر دیروز  بارش باران 

شدیدتر و موجب آب گرفتگی برخی معابر شد.
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      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

مسابقات فوتبال 
دبیرستان های بجنورد

 30 که   7080 شماره  در  خراسان  روزنــامــه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1352 ــان  آب
شهرستانها«  از  ما  خبرنگاران  »گــزارش  ستون 
دبیرستان  بین  فوتبال  مسابقات  برگزاری  از 
مطلب  این  در  اســت.  داده  خبر  بجنورد  های 
بین  فوتبال  مسابقه  ــکــدوره  »ی خوانیم:  مــی 
بدنی  تربیت  نظر  زیــر  بجنورد  دبیرستانهای 
برگزار گردید. در اولین دیدار که بین تیم همت و 
دهقان برگزار گردید هر دو تیم با یک گل بنتیجه 
مساوی رسیدند. مسابقات تا نتیجه نهایی ادامه 
دارد«. در مطلبی دیگر در این ستون آمده است: 
»یکرشته مسابقه دوچرخه سواری بین جوانان 
بجنورد زیر نظر تربیت بدنی و با حضور معاون 
از  زیــادی  عده  و  ادارات  روســای  و  فرمانداری 
مسابقه  این  در  گردید.  برگزار  بجنورد  اهالی 
وفائی  و  صدری  پرویز  سجادی-  مهیار  آقایان 
موفق  و  نموده  احــراز  را  سوم  تا  اول  های  مقام 
بدریافت کاپهای اهدائی گردیدند. کاپها بوسیله 

معاون فرمانداری بقهرمانان داده شد«.    

گزارش جلسه  حرف مردم    

خبر 

اخبار

از  نقطه   16 در  مخزن  مترمکعب  هزار   59 شیری-  
استان در حال احداث است که تعداد زیادی از آن ها 

تا دهه فجر به بهره برداری می رسد.
خراسان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
شمالی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران، تقویت 
مخازن آب را از دیگر برنامه های مهم این شرکت ذکر 
تاکنون 32 حلقه  از سال گذشته  و خاطرنشان کرد: 
حلقه   24 اکنون  که  شده  جانمایی  اجــرا  بــرای  چاه 

گفت:  است.»ساقی«  شده  مدار  وارد  و  حفاری  چاه 
جمله  از  بجنورد  حاشیه  روستاهای  از  بعضی  آب 
و  آذرسا«  »کالته  قلعه«،  »ینگه  آباد«،  »علی  »باغچق«، 
یادآور  ندارد.وی  خوبی  کیفیت  پهلوان«  »محمدعلی 
شد: راهکار رفع این مشکل و برخورداری تمام شهر 
از آب سد شیرین دره، تکمیل رینگ شمالی  بجنورد 

پروژه آب رسانی از این سد به بجنورد است. 
از تصفیه خانه  و بهره برداری  با تکمیل  ادامه داد:  او 

عقب  از  بخشی  آشخانه  و  شیروان  اسفراین،  هــای 
شهری  فاضالب  زمینه  در  شمالی  خراسان  ماندگی 
دوم  یک  کاهش  به  همچنین  ــود.وی  ش می  جبران 

تولید، کاهش 6.3 درصدی مصرف غیرخانگی 
و افزایش 2  درصدی مصرف خانگی در 6 ماه 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 

اشاره کرد.
وی با بیان این که یکی از وظایف این شرکت، 

است،  فاضالب  شبکه  نصب  و  ــرا  اج
تکمیل  بـــرای  کـــرد:  خــاطــرنــشــان 

 400 بــجــنــورد  فــاضــالب  شبکه 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ــن کــه 50  ــی« بــا بــیــان ای ــاق »س

محل  از  فرهنگیان  شهرک  فاضالب  شبکه  از  درصد 
اعتبارات سفر رهبری اجرا شده است، افزود: اکنون 
تأمین  با  گلستان  شهرک  فاضالب  شبکه 
11 میلیارد تومان اعتبار تکمیل شده و 

آماده فروش و نصب است.
صنعتی  های  مجتمع  اظهارکرد:  وی 
جای  بــه  باید  اســتــان  هــای  نیروگاه  و 
از  زیرزمینی  هــای  آب  از  استفاده 
کنند  اســتــفــاده  ــا  ه پــســاب 
پتروشیمی  ــوز  ــن ه کـــه 
آب  از  خــــــراســــــان 
می  استفاده  زیرزمینی 

کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان خبر داد:

برنامه احداث مخازن جدید آب



استخراج ارزش افزوده از 
معادن

و  هستند  فعال  غیر  استان  معادن  از  نیمی 
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  ها  آن  از  بخشی 
خود  کنونی  مالک  توسط  شدن  اداره  قابل 
صالحیت  سلب  برای  ها  آن  پرونده  و  نیستند 
ارسال شده است. سلب صالحیت و غیرفعال 
گفته  که  است  حالی  در  معادن  برخی  بودن 
اساسی ترین  و  ترین  مهم  از  یکی  شــود  می 
و  معدنی  منابع  هرکشوری  اقتصاد  پایه های 

ذخایر تحت االرضی آن کشور است. 
مشکل  با  کنندگان  تولید  که  روزگـــاری  در 
تغییر  هستند،  مواجه  خود  محصوالت  فروش 
فروش  در  ناتوانی  دلیل  به  معادن  مالکیت 
بخش  این  برای  مناسبی  راهکار  تواند  نمی 
البته  که  موضوعی  باشد،  کشور  اقتصاد  از 
صحه  آن  بر  نیز  استان  در  مسئوالن  برخی 
کمتر  استان  شمالی  خراسان  گذارند.  می 
توسعه یافته ای است، فعالیت معدن کاران و 
استخراج مواد معدنی و فروش آن ها نه تنها به 
سود معدن کاران است بلکه عواید آن نصیب 
در  آن  مستقیم  تاثیر  و  شــود  می  نیز  استان 

استان ایجاد اشتغال است. 
با این حال همچنان این بخش در اقتصاد در 
استان مغفول مانده است و پای درددل معدن 
قدیمی  داستان  همان  نشینی  می  که  کاران 

تکرار می شود.
که  گویند  می  نظران  صاحب  و   کارشناسان 
هر  اقتصادی  رشد  در  منابع  و  معادن  »نقش 

کشوری انکار ناپذیر است«. 
استان،  معادن  از  بــرداری  بهره  تردید  بدون 
یک عامل کاماًل مثبت و مهم در رشد و توسعه 
اقتصادی این منطقه است. معادن نه تنها نیاز 
بلکه  کنند  می  تامین  را  اولیه  مواد  به  کشور 
بخش معدن در بازار جهانی نقش بسیار عمده 

ای را ایفا می کند. 
المللی برای برخی مواد معدنی  بازار بین  در 
دیگر  سوی  از  دارد.  وجود  تنگاتنگی  رقابت 
کننده  تأمین  معادن،  که  کرد  فراموش  نباید 
مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع هستند 
و در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد 
سرانه  درآمد  و  ملی  ناخالص  تولید  افزایش  و 

استان نقش به سزایی دارند. 
خواب  در  که  معادن  از  نیمی  برای  باید  حال 

هستند نسخه ای درست پیچیده شود.
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 چشم های بسته مسئوالن
 بر گنج های خدادادی استان

244 پروانه 
بهره برداری 

معدنی در 
استان صادر 
شده است که 

از این تعداد 
113 فقره 

فعال، 75 فقره 
غیرفعال و 
9 فقره در 

مرحله تجهیز 
و طبق ماده 20 

قانون معادن 
47 معدن در 
مرحله سلب 

صالحیت 
هستند

شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید 
اندازی  راه  این واحدها  تا  باره تالش کند  این  در 
در  استاندار  انتقادهای  از  بخشی  ها  این  شود«؛ 
راه  نبودن  فراهم  اســت.  استان  معادن  شــورای 
دسترسی به معادن و طوالنی بودن فرایند اجرای 
مسکن  بنیاد  توسط  مسیرها  این  در  هادی  طرح 
این  سوی  از  که  است  دیگری  مشکالت  جمله  از 

مسئول به آن ها اشاره شده است.

IIاشتباهIمحاسبه
و  معدن  صنعت،  سازمان  معادن  اداره  رئیس  اما 
پروانه   244 گوید:  می  شمالی  خراسان  تجارت 
است  شده  صادر  استان  در  معدنی  برداری  بهره 
فقره   75 فــعــال،  فقره   113 تــعــداد  ــن  ای از  کــه 
ماده  طبق  و  تجهیز  مرحله  در  فقره   9 و  غیرفعال 
سلب  مرحله  در  معدن   47 معادن  قانون   20

صالحیت هستند.
معدنی  های  زیرساخت  مشکل  به  »ابراهیمی« 
از  بسیاری  به  کند:  می  ــالم  اع و  اشــاره  استان 
جاده  و  مسیرها  و  است  شده  رسانی  برق  معادن 

های دسترسی نیز احداث می شود.
این مسئول در سازمان صمت به باال بودن تعرفه 
های مالیاتی اشاره می کند. بنا به گفته های او، 
مالیات به جای محاسبه بر اساس سود حاصل از 
که  شود  می  محاسبه  استخراج  اساس  بر  فروش 
بر  معدنی  حقوق  تنها  و  است  اشتباه  شیوه  این 

میزان استخراج محاسبه می شود.
بنگاه  مالیات  محاسبه  جهت  که  این  بیان  با  وی 
های اقتصادی و تولیدی، زیان سال های گذشته 
کسر  از  پس  کند:  می  اضافه  شود،  می  کسر  نیز 
عنوان  به  خالص  سود  از  درصد   25 ها  زیان  این 
در  موضوع  ایــن  امــا  شــود  دریــافــت  باید  مالیات 

معادن مورد بی توجهی قرار گرفته است.
وی البته اعالم می کند که اکتشاف پهنه معدنی 
استان  جنوبی  منطقه  و  انجام  حــال  در  استان 
دارای ذخایر معدنی خوب و سازمان در حال تهیه 
اطالعات است، پروازهای اکتشافی انجام شده و 
منتظر رسیدن اطالعات از سازمان زمین شناسی 
هستیم.این مسئول هم می گوید که رکود حاکم 
ساختمانی  معدنی  مواد  بر  ساختمان،  صنعت  بر 
با  را  سیمان  و  سنگ  گچ،  معادن  و  گذاشته  تاثیر 

رکود مواجه کرده است.

اسدی

گنج های خراسان شمالی گویا پنهان مانده اند، 
با این که دستگاه متولی اعالم می کند اقدامات 
خوبی برای معادن استان انجام شده و می شود، 
اما استاندار گالیه های پررنگی از وضعیت معادن 
جلسه  در  گذشته  مــاه  »شجاعی«  دارد.  استان 
شورای معادن نقد خود را از وضعیت معادن این 
خواب  استان  معدن  »بخش  که  کرد  مطرح  گونه 
استاندار  تنها  استان  نهان  گنج  وضعیت  است«. 
را نگران نکرده است، آیت ا... »یعقوبی« نماینده 
این  در  هایی  دغدغه  نیز  استان  در  فقیه  ولــی 
خصوص دارد؛ دغدغه های مهمی که در آخرین 
را  ها  آن  شمالی  خراسان  روزنامه  مدیران  دیدار 
هم  کاران  معدن  مسئوالن  کنار  در  کرد.  مطرح 
حرف هایی دارند، حرف هایی که می توان گفت 

رنج نامه کاشفان گنج های استان است.

IIمعادنIدرIپولیIبیIکلنگ
او  است؛  استان  فعال  کاران  معدن  از  »جعفری« 
کند  می  فعالیت  مرمر  سنگ  استخراج  زمینه  در 
فروشی  خام  از  جلوگیری  برای  شود  می  گفته  و 
اندازی  راه  به  تصمیم  استخراجی  معدنی  مواد 
اما  است،  گرفته  معدن  کنار  در  فراوری  کارخانه 
رنج  هم  استان  در  فعال  و  موفق  کار  معدن  این 
نامه ای دارد. بنا بر صحبت های این معدن کار، 

مشکل مالی مهم ترین مسئله ای است که معدن 
می  ادامه  »جعفری«  هستند.  مواجه  آن  با  کاران 
دهد: برای ممانعت از خام فروشی به راه اندازی 
اما  ایم  کــرده  ــدام  اق معدن  در  ــراوری  ف کارخانه 
هنوز تجهیزات و ماشین آالت تکمیل نشده است 
بانکی  تسهیالت  نیازمند  آن  انــدازی  راه  برای  و 

ارزان قیمت هستیم.
است  قرار  نیز  تسهیالت  این  که  این  بیان  با  وی 
کند:  اظهارمی  شــود،  پرداخت  بانکی  منابع  از 
ایم  کرده  اعالم  استانداری  به  را  خود  درخواست 
دریافت  تسهیالت  تومان  میلیارد   26 بتوانیم  تا 

کنیم.
وی معتقد است که نحوه دریافت مالیات از معادن 
ناعادالنه است، زیرا مالیات بر استخراج محاسبه 
می شود در حالی که باید مالیات بر فروش و سود 
باشد، این امر موجب شده حتی اگر معادن زیان 
ده باشند نیز مالیات ساالنه برای آن ها محاسبه 

شود.
دهی  ســود  در  مسکن  بــازار  ــود  رک تاثیر  به  وی 
معدنی  مواد  افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  معادن 
ارتباط  هستند  ساختمانی  مصالح  اصلی  پایه  که 
این  ــود  رک و  ــد  دارن مسکن  ــازار  ب با  ناگسستنی 
بازار این گونه مواد معدنی می  بازار موجب نبود 
شود. البته او می گوید که وضعیت بازار آن ها بد 
نیست و همچنان بازار خود را حفظ کرده اند اما 

ماشین  خرید  و  تجهیز  بازار  این  در  ماندن  برای 
های  دستگاه  و  لودر  مکانیکی،  بیل  مانند  آالتی 
تخصصی نیاز است که باید از خارج از کشور وارد 

شوند.
در  ها  آن  آالت  ماشین  درخــواســت  او،  گفته  به 
با  است  قــرار  و  شده  ثبت  کشور  معادن  سازمان 
اما  شود  استان  وارد  تجهیزات  سبز  کارت  صدور 

نیازمند تسهیالت هستند.

IIنیستIدسترسIدرIمعدن
فعال  کاران  معدن  از  دیگر  یکی  نیز  »شادمانی« 
استان است. او مسئله اصلی معادن را در استان 
مسیرهای  ویــژه  به  ها  زیرساخت  نبودن  فراهم 
جاده  وی،  گفته  به  بنا  کند.  می  اعالم  دسترسی 
به  است  نامناسب  بسیار  معادن  به  منتهی  های 
می  سیل  را  ها  جاده  بارندگی  یک  با  که  نحوی 
او  داشــت.  دسترسی  معادن  به  توان  نمی  و  برد 
و معدن  مالک معدن مرمر در »تکمران« شیروان 
وی  است.  اسفراین  چشمه«  »سرخ  در  بوکسیت 
مشکالت  از  دیگری  بخش  را  فــروش  بــازار  نبود 
بــازار  گوید:  می  و  کند  می  اعــالم  ــاران  ک معدن 
و  ــدارد  ن ویــژه مرمر وجــود  به  مــواد معدنی  بــرای 
این مواد معدنی خام فروشی می شود. با این که 
شود  می  صــادر  و  است  ارزشمندی  سنگ  مرمر 
اما به دلیل نبود صنایع فراوری در استان ارزش 
افزوده ای برای معدن کاران ندارد.طبق سخنان 
او مالیات مشکل بعدی آن هاست زیرا در دریافت 
ارائه  اسناد  و  محاسبه  ها  آن  زیان  و  سود  مالیات 
شود.  نمی  پذیرفته  نیز  مالیات  سازمان  به  شده 
و  کاشفان  بعدی  چالش  مستعمل  تجهیزات 

زیــرا  ــت  اس اســتــان  معدنی  ــای  ه گنج  حــفــاران 
معدن  و  باالست  تجهیزات  رسانی  روز  به  هزینه 
باید از همان  کاران توان خرید آن ها را ندارند و 

تجهیزات فرسوده استفاده کنند.
کند:  می  ها اضافه  بانک  از  گالیه  با   »شادمانی« 
با این که به طور قانونی بانک ها باید پروانه بهره 
برداری از معادن را به عنوان تضامین بانکی قبول 
کنند اما آن ها به این قانون توجهی نمی کنند و 

سند ملک شخصی باید برای ضمانت ارائه شود.

IIمعادنIخواب
کاران  معدن  زبان  از  شده  مطرح  مسائل  کنار  در 
اشــاره  نیز  استاندار  سخنان  از  بخشی  به  باید 
»سازمان  ــود.  ش مشخص  هست  چه  آن  تا  کــرد 
فعال  زمینه  در  استان،  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اما راه  کردن بخش معدن تالش زیادی می کند 
میسر  اداری،  اقدامات  این  با  بخش،  این  افتادن 
کهنه  گروهی  و  غــیــراداری  بخش  باید  و  نیست 
کار و مسلط، وارد عرصه شوند و چراغ معادن را 
روشن کنند. این که اعضای شورای معدن برای 
کاران  معدن  از  صالحیت  سلب  یا  معادن  پروانه 
تصمیم بگیرند، کاری صرفًا اداری است و معدن 
نمی  دوا  را  آن  از  دردی  یا  بیدار  را  خواب رفته  به 
های  تصمیم  برای  محلی  معادن،  شــورای  کند. 
صالحیت  سلب  نه  و  معادن  خصوص  در  بزرگ تر 
سازمان  که  اســت  کارهایی  ــور،  ام ایــن  هاست، 
تواند  می  خود  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کارهای  دنبال  به  باید  شــورا  ایــن  و  دهــد  انجام 
بزرگ تر باشد. نبود واحدهای فراوری سبب شده 
ارزش افزوده فعالیت های معدنی از استان خارج 

یادداشت 

زهره اسدی
z.asadi@khorasannews.com

با  متناسب  کــاران  معدن  مالیات  ــدی-  اس
»یعقوب  شود.  می  دریافت  ها  آن  زیان  و  سود 
شمالی  خراسان  مالیاتی  امور  مدیرکل  نژاد« 
با اعالم این خبر افزود: مالیات معادن استان 
دفاتر  و  مـــدارک  و  اســنــاد  گرفتن  نظر  در  بــا 

و  دفاتر  اگر  اما  گیرد،  می  قرار  ارزیابی  مورد 
میزان  اســاس  بر  باشد  نداشته  وجــود  اسناد 
استخراجی که سازمان صمت اعالم می کند و 
بازدید ناظران میزان مالیات محاسبه می شود 

که مبلغ بسیار اندکی است.

خبر مرتبط 

محاسبه مالیات معدن کاران بر اساس سود و زیان
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سکته مرد جوان در پی شوخی 
بی جای دوستان

آور و تلخی  با دوست شان شب دلهره  صدیقی- شوخی بی جای چند نفر 
را برای او رقم زد. 

به  خودرو  صندوق  در  وحشی  سگ  یک  دادن  قرار  و  قبلی  نقشه  با  نفر  چند 
جای سوغاتی از دوست شان می خواهند که سوغاتی خود را از صندوق عقب 

بردارد که همین اتفاق شب ترسناکی را برای او رقم می زند. 
مرد جوان که با این شوخی خطرناک از شدت ترس لکنت زبان گرفته بود در 
این باره گفت: یک شب، چند نفر از دوستانم با خودرو مقابل خانه ام آمدند 
و بدون پیاده شدن از من خواستند که زحمت برداشتن سوغاتی را از داخل 

صندوق ماشین بکشم. 
من خوش خیال که فکر می کردم ماجرای سوغاتی حقیقت دارد در تاریکی 
شب  صندوق ماشین را کمی باز کردم اما از شانس بدم چراغ آن خراب بود 
و به ناچار دستم را داخل آن بردم. زمانی که دستم را در داخل صندوق برای 
پیدا کردن سوغاتی می چرخاندم در یک لحظه با یک جسم پشمی برخورد 
کرد. برای بررسی آن را به سمت خودم کشیدم که ناگهان با یک سگ سیاه  

رو به رو شدم  و بعد آن  حیوان محکم دستم را گاز گرفت. 
به شدت وحشت کردم و با ایجاد سر و صدا دستم را عقب کشیدم و از ترس 
کمی  خواستند  می  خطرناک  شوخی  این  با  نابابم  دوستان  شد.  قفل  زبانم 
تفریح کنند اما اصاًل فکر نمی کردند که با شوخی بی جای شان سکته کنم. 
صبح شب حادثه وقتی از خواب بیدار شدم متوجه شدم دچار سکته مغزی 

خفیف شده ام.

دستگیری ۳ شکارچی متخلف

محیط  حفاظت  اداره  رئیس  گفته  به  شدند.  دستگیر  متخلف  شکارچی   3
زیست مانه و سملقان، 3 شکارچی متخلف که در مناطق آزاد به شکار 18 
قطعه کبک و یک قطعه کوکر اقدام کرده بودند توسط محیط بانان دستگیر 
شدند. »فرجی« افزود: از متخلفان عالوه بر یک دستگاه موتورسیکلت، یک 
قبضه اسلحه غیرمجاز و یک قبضه سالح مجوزدار شکاری به همراه تعدادی 
صید  و  شکار  قانون  طبق  مسئول،  این  گفته  به  شد.  ضبط  و  کشف  فشنگ 
بهای شکار غیرمجاز هر قطعه کبک 2 میلیون و هر قطعه کوکر یک میلیون 
ریال است و همچنین متخلفان باید 37 میلیون ریال برای  ضرر و زیان وارد 

شده به دولت پرداخت کنند.

جان باختن نوزاد 6 ماهه در پی واژگونی 
خودرو

آگاهی- در پی واژگونی خودروی پراید در محور چمن بید به جنگل گلستان، 
نوزاد 6 ماهه سرنشین خودرو جان باخت. به گزارش خبرنگار ما، ظهر روز 
گذشته یک خودروی پراید در مسیر چمن بید به جنگل گلستان در محدوده 
نوزاد  حادثه  این  اثر  بر  شد.  واژگون  و  خارج  خود  مسیر  از  اسپاخو  روستای 
6 ماهه زوج سرنشین این خودرو به بیرون از خودرو پرت شد و جانش را از 
دست داد. پدر و مادر این کودک دچار مصدومیت جدی نشدند. به گزارش 
پلیس راه خراسان شمالی، این حادثه در پی ناتوانی راننده در کنترل خودرو 

به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه رخ داد.

عبرت 

اخبار 

صدیقی

 به دنبال هوس رفتن او را با سر به زمین کوبید. 
شیطانی  لبخند  به  پاسخ  البته  و  جا  بی  اعتماد 
تا حد مرگ او را پیش برد و اعتبار و عزت خود 
را از دست داد. مرد جوان که با پیروی از هوس 
در تله چند شیاد گرفتار شده بود ناگهان خود را 
در چاه غفلت دید و بعد از آن زندگی اش در  بن 

بست قرار گرفت.
 بنا بر اظهارات مرد در تله هوس افتاده، ماجرا 
از این قرار است که او برای امرارمعاش به جا به 
آورد و چرخ زندگی اش  جایی مسافر روی می 
را از این طریق می چرخاند. مدتی با این دست 
فرمان پیش می رود تا این که روزی به پیشنهاد 
یک مسافر برای رساندن او به مقصد، راهی یک 
شهر غریب و پول خوبی نیز نصیب اش می شود. 
زادگاهش  به  بازگشت  زمان  در  جوان  راننده 
می  آشنا  زن  یک  با  خیابان  حاشیه  در  ناگهان 

شود.
می  راننده  از  زیرکانه  ترفندهای  با  غریبه  زن   
به  را  او  خوب  کرایه ای  گرفتن  قبال  در  خواهد 

مقصد مورد نظرش برساند. مرد جوان که فریب 
لبخندهای شیطانی زن حیله گر را می خورد با 
خوشحالی پیشنهادش را قبول می کند و هر دو 
به سمت مقصد در یک مکان دور افتاده  به راه 

می افتند. 
را  راننده  حسابی  مسیر،  طــول  در   غریبه  زن 
مجذوب الفاظ قشنگ و نیرنگ خویش می کند 
و  افسار مرد جوان را در دستانش می گیرد و با 
را  او  راننده،  شخصی  زندگی  اطالعات  تخلیه 
به سمت تله ای که از قبل برایش تدارک دیده 

است راهنمایی می کند. 
راننده بی خبر از همه جا بعد از پیمایش مسافت 
زیادی وارد حاشیه شهر و با راهنمایی های زن 
حیله گر قدم به قدم به مقصد نزدیک می شود تا 
این که جلوی یک اتاق نگهبانی توقف می کند 
را در رکاب هوس خوش  تا در خیالش ساعتی 

بگذراند.
طعمه  زیرکانه  ترفند  و  لبخند  بــا  غریبه  زن   
او  از  تا  کند  می  دعوت  شیطانی  النه  به  را  اش 
پذیرایی کند. راننده خوش خیال و هوس ران با 

خوشحالی وارد خانه رمزآلود می شود. 

را  جــوان  ــرد  م دقیقه  چند  ای  بهانه  بــه  زن 
آماده  را  پذیرایی  مقدمات  تا  گــذارد  می  تنها 
قوی  مــرد  چند  زن  شــدن  خــارج  از  بعد  کند. 
قبلی  نقشه  با  و  شوند  می  خانه  وارد  هیکل 
خطاب  و  گیرند  می  خــود  به  متعجب  حالت 
خانه  داخل  در  او  که  گویند  می  غریبه  مرد  به 

خواهرشان چه کار می کند؟
دچــار  خشن  ــرد  م چند  دیـــدن  بــا  جـــوان  ــرد  م  
خشن  مــردان  شود.  می  زبان  لکنت  و  وحشت 
ارتباط  برقراری  بهانه  به  را  جوان  مرد  سارق، 
نامشروع با خواهرشان  حسابی به باد کتک می 

گیرند تا او به گناه خود اعتراف کند.
می  خطر  در  را  جانش  وقتی  ــوان  ج رانــنــده   
را  او  که  خواهد  می  مهاجمان  از  ناچار  به  بیند 
موجودی  همچنین  و  خــودرو  گرفتن  قبال  در 
در  ابتدا  سارقان  کنند.  رها  اش  بانکی  حساب 
ظاهر قبول نمی کنند و مرد جوان را همچنان 
تا این که زن  مدتی زیر مشت و لگد می گیرند 
گری  میانجی  با  تا  شــود  می  گــود  وارد  غریبه 
برادران خیالی اش را از کشتن راننده هوس باز 

منصرف کند.
 راننده که از شدت ترس  دچار لکنت زبان شده 
است پیشنهاد آن ها را قبول می کند و خودروی 
زیر پایش و همچنین تمام پس انداز بانکی اش 
را در ازای بخشیدن جانش به سارقان می دهد 
به  کــردن  نگاه  زده  بــدون  وحشت  آن  از  بعد  و 
پشت سرش پا به فرار می گذارد. راننده جوان 
می  کلنجار  خودش  با  مدتی  ماجرا  این  از  بعد 
رود که چه تصمیمی بگیرد، چون آبرویش را در 

خطر می بیند. 
او باالخره راه درست را انتخاب می کند و پلیس 
کشد  نمی  طول  زیاد  و  گذارد  می  جریان  در  را 
که پی می برد همه آن ماجرا یک نقشه از قبل 
طراحی شده بوده است و سارقان با تشکیل یک 
تیم قبل از او نیز با قرار دادن  زن چرب زبان بر 
سرکیسه  را  ها  آن  ران،  هوس  مــردان  راه  سر 

کرده اند. 
جوان  مرد  خانواده  و  نیست  ماجرا  پایان  این 
اصل  به  پی  که  زمانی  همسرش  خصوص  به 
داستان و بیراهه رفتن شوهرش می برد راهی 
دادگاه خانواده می شود و ساز جدایی سر می 
با شوهر هوس رانش  را  تا تکلیف خودش  دهد 

روشن کند.
 مرد جوان که ندامت از چشمانش می بارد، می 
و  غریبه  زن  شیطانی  لبخند  فریب  کاش  گوید: 
نمی  هوس  دنبال  به  و  خوردم  نمی  را  باز  حقه 
رفتم تا االن با از دست دادن اعتبار و سرمایه ام 
و از همه مهم تر آبروریزی نزد همسرم این گونه 
ماجرای  این  البته  نشوم.  سرافکنده  و  شرمسار 
تلخ و دردناک برایم گران تمام شد و باید تاوان 

سنگینی را برایش پرداخت کنم.

وقتی کاسه صبر زن لبریز می شود

شوهر متوهم
صدیقی

چرا  پس  است  شب  نیمه  هستی،  تنها  اتاق  داخل  چرا  ای،  نشسته  مبل  روی  »چرا   
هنوز نخوابیده ای، اصاًل گوشی دستت چه کار می کند، نکند ماجرایی هست؟« و 
چراهای دیگر روز و شبم را تیره کرد. این ها بخشی از صحبت های زن جوانی است 

که در راهروی دادگاه خانواده پرده از اسرار زندگی پرتالطمش برمی دارد.
هنوز دوران نوجوانی اش را می گذراند که با سماجت خانواده اش پای سفره عقد 
کرده  روشن  را  اش  سربازی  خدمت  تکلیف  نه  و  دارد  کار  نه  که  نشیند  می  مردی 
تنها در  از ازدواج، شوهرش راهی خدمت سربازی می شود و زن جوان  است. بعد 
خانه پدر همسر خود روزها را به انتظار آمدن همسرش سپری می کند. زن جوان با 
سختگیری های خانواده شوهرش روزگار می گذراند. در زمان خاصی باید بخوابد 
و بیدار شود و از همه مهم تر اختیار گرفتن یک تصمیم مستقل را هم ندارد. بعد از 
گذشت مدتی خدمت سربازی همسرش به اتمام می رسد اما این پایان دوری زوج 
جوان از یکدیگر نیست بلکه سرآغاز دوری به مراتب طوالنی تر از قبل است. شوهر 
زن جوان به خاطر حرفه اش راهی شهر غریبی می شود و زن جوان مثل قبل مدت 
ها به انتظار می نشیند تا شوهرش را مالقات کند. باالخره کاسه صبر زن جوان لبریز 
می شود تا این که با تهدیدهای او شوهرش با رها کردن شغل اش از دیار غربت برمی 
گردد و بعد از آن مشکالت تازه ای بین زوج جوان ایجاد می شود. مرد جوان به خاطر 
فرار از  فکر و خیال و بیکاری دست دوستی به سوی مواد دراز می کند و این ماجرا 
باعث می شود زندگی اش وارد بحران جدیدی شود. بعد از مدتی که مرد جوان در 
تله افیون گرفتار می شود خلق و خوی او نیز عوض و از یک فرد عادی و گوشه گیر به 

یک مرد تندخو و شکاک تبدیل می شود.
 به موازات شدت گرفتن اعتیاد مرد جوان گیر دادن و توهمات ناشی از مصرف مواد 
صنعتی او نیز شدت می گیرد. مرد جوان هر روز به زنش سخت می گیرد و هر بار 
تهمتی را به او روا می دارد که چرا طی روز با زن همسایه صحبت کرده است و شاید 

برای او دسیسه می چیند. 
زن جوان هر چقدر سعی می کند شوهرش را آرام و او را از توهماتش خارج کند بی 
فایده است و برعکس شوهرش هر بار او را زیر مشت و لگد می گیرد تا در خیالش 
مرد  های  دادن  گیر  است.  ارتباط  در  کسانی  یا  کسی  چه  با  که  کند  اعتراف  زنش 
جوان اکثر شب ها ادامه می یابد و مدام سر زنش غر می زند که چرا داخل اتاق تنها 
از شب نخوابیده است. زن   تا آن موقع  و اصاًل چرا  نشسته، چرا روی مبل لم داده 
وقتی می بیند پاسخ اعتراضات او فقط مشت و لگد است و حتی تذکر و تهدیدهای 
او و خانواده همسر و خودش نیز بی اثر است و فایده ای ندارد به ناچار پا در دادگاه 
خانواده می گذارد تا شاید با کمک مشاوران بتواند راه حلی برای زندگی توفان زده 

اش بیابد و  تصمیم درستی برای ادامه زندگی یا جدایی از همسر متوهمش بگیرد.

تاوان سنگین یک اشتباه

تله هوس
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تنیسورها در دوره داوری و مربیگری
داوری  و   3 و   2 درجه  مربیگری  آموزشی  دوره  سه 
برگزار  کشور  تنیس  فدراسیون  سوی  از   3 درجــه 
خراسان  تنیس  هیئت  رئیس  را  خبر  این  شود.  می 
شمالی اعالم کرد و گفت: دوره مربیگری درجه 2 
هیئت  همکاری  با  اسفند   18 تا   10 از   )level 1(
مربی  جــاهــدی«  »سحر  و  بــرگــزار  سمنان  تنیس 
»امین  گفته  شود.به  می  اعزام  دوره  این  به  استان 
معماریانی«، دوره داوری درجه 3 نیز از 5 تا 8 آذر 

امسال به میزبانی آمل برگزار می شود و دو نفر از تنیسورهای استان )یک خانم و یک آقا( به این دوره 
اعزام می شوند.وی افزود: شهرستان بجنورد داور تنیس ندارد و تنها در جاجرم دو داور کارت دار وجود 
دارند که آن ها در این رشته فعال نیستند.وی افزود: دوره مربیگری درجه 3 مردان از 14 تا 18 دی به 

میزبانی سیستان و بلوچستان برگزار می شود و عالقه مندان به این دوره اعزام می شوند.

دوره آموزشی خطرات کوهستان

طالبی«  »علی  شود.  می  برگزار  اسفراین  در  کوهستان  خطرات  و  سرپرستی  مدیریت،  آموزشی  دوره 
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی اسفراین این خبر را به خبرنگار ما اعالم کرد و گفت: 111 
کوهنورد از این دوره با حضور استاد »عباس علی نژاد« مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی به میزبانی 

سالن همایش مجتمع فرهنگی امام علی )ع( علوم پزشکی اسفراین استقبال کردند.

رویدادهای ورزشی  خبرهای ورزشی        

کوتاه از ورزش   

اسدی

محرک  عامل  و  انگیزه  ورزش  شوق  و  عشق   
سرلوحه  عشق  ــت.  اس بجنورد  تنیسورهای 
کارشان است و همچنان عاشقانه راکت خود را 
بر می دارند و برای آغاز یک روز تنیسی خوب 
با  که  هست  عشق  شوند،  می  شهربازی  وارد 
وجود کم و کاستی ها و افزایش هزینه ها می 
قلب  کنند.  می  مبارزه  شدن  بهتر  برای  و  آیند 
تنیس بجنورد در شهربازی می تپد؛ جایی که 
تنیس  به  را  زندگی  شهرداری  بار  اولین  برای 
این شهر هدیه داد و عالقه مندان را که تا پیش 
می  توپ  استاندارد  غیر  های  سالن  در  این  از 
این  از عمر  زدند، امیدوار کرد. اکنون 3 سال 
رشته ورزشی در شهر می گذرد. با این که در 
همین 3 سال به پیشرفت هایی دست یافته اند 
اما مشکالت همچون گذشته زیر پوست زمین 
مشترک  درد  دارد.  وجــود  شهر  خاکی  هــای 
در  زمین  کمبود  رشته،  این  ورزشکاران  همه 
مناسب  و  کافی  زمــان  که  است  استان  مرکز 
این  با  اســت.  گرفته  ها  آن  از  را  تمرین  بــرای 
به  نسبت  یافته  سازمان  ورزشکاران  تعداد  که 
گذشته افزایش یافته است اما به نظر می رسد 
موانع سر راه این رشته ورزشی افزایش تعداد 

ورزشکاران را کند کرده است.
هر  ــی  ورزش رشته  این  مربیان  و  ورزشــکــاران 
بم  و  زیــر  با  و  ها  دانسته  از  ای  کتابچه  کــدام 
دغدغه  و  هستند  آشنا  شهر  تنیس  مشکالت 
کمیته  مسئول  شهاب«  »رجا  است.  یکی  شان 
آموزش و استعدادیابی تنیس خراسان شمالی 
مــدرک  دارای  خــانــم  مــربــی  تنها  و  اولــیــن  و 
دغدغه  اســت.  استان  در   2 درجــه  مربیگری 
که  ای  دغدغه  هستند؛  شاگردانش  او  اصلی 
به  که  بگیرد  هایی  تصمیم  گاهی  شده  موجب 

صالح خودش نیست.
این مربی می گوید: متاسفانه تعداد شاگردانم 

زیــرا  داشــتــه  کاهش  گذشته  ســال  بــه  نسبت 
هزینه ها بیشتر شده است و کسانی که اکنون 
کنند  می  استفاده  آمــوزشــی  هــای  کــالس  از 
همان عالقه مندان سابق هستند که به واسطه 

عشق به این رشته ادامه می دهند.
او مسائل مالی و افزایش هزینه ها را بخشی از 
مشکالت این رشته ورزشی اعالم و اظهار می 
تنیسورهای  مشترک  درد  زمین  کمبود  کند: 
دوره  در  که  ورزشکارانی  است؛  استان  مرکز 
زمان  کمتر  و  کنند  می  شرکت  آموزشی  های 
از  استفاده  برای  متقاضی  زیرا  دارنــد  تمرین 
زمین  دو  همان  زمین  و  زیاد  تمرین  های  تایم 
به  یکی  و  آقایان  به  یکی  که  است  شهربازی 

خانم ها اختصاص دارد.
استعدادیابی  دوره  از  گــویــد:  مــی  »شــهــاب« 
هزینه  اما  دارد  نوآموز  دو  امسال  شده  برگزار 
تمهیداتی  باید  و  است  زیاد  نیز  ها  آن  برای  ها 
در  را  استعدادها  بــتــوان  تــا  شــود  اندیشیده 
وضعیت  داشـــت.وی  نگه  ــی  ورزش رشته  ایــن 
و  ارزیابی  مثبت  را  بانوان  مسابقات  برگزاری 
بانوان  مسابقات  مشکل  »تنها  کند:  می  اشاره 
نبود داور و سرداور است که گاهی مسائلی را 

در مسابقات ایجاد می کند.«
اما یکی از ورزشکاران این رشته که تمایلی به 
ذکر نام خود در این گزارش ندارد، می گوید: 
 60 از  باید  و  باالست  تجهیزات  خرید  هزینه 
توپ  خرید  برای  تومان  هزار   100 از  بیش  تا 
هزینه کرد، توپ هایی که فقط چند بار قابلیت 
استفاده دارند و پس از آن دیگر نمی توان از آن 

ها استفاده کرد.
نامناسب  های  کفش  از  اکنون  گوید:  می  او 
با  ــرا  زی کنند  می  استفاده  ورزش  ایــن  ــرای  ب
نرخ  دالر،  قیمت  افزایش  و  ارز  نرخ  نوسانات 
رشته  ایــن  ورزشـــی  هــای  لباس  و  تجهیزات 
چند برابر شده که خرید آن از توان همه افراد 
خارج است.او ادامه می دهد: هزینه خرید زه 

باید  واقعًا  و  باالست  هم  راکت  کشی  زه  و 
عاشق این رشته بود تا از هزینه های باالی 
آن چشم پوشی کرد.این ورزشکار هم می 
بجنورد  در  کافی  تعداد  به  زمین  گوید: 
وجود ندارد و این مسائلی را برای ما ایجاد 
زمین  از  استفاده  برای  بارها  است.  کرده 
درخواست داده ام اما همه زمان ها پر است 
و من باید روزها منتظر بمانم تا یک ساعت 
در  شرکت  باالی  هزینه  به  کنم.وی  تمرین 
می  ادامــه  و  کند  می  اشــاره  نیز  مسابقات 
های  هزینه  فدراسیون  کلی  طور  به  دهد: 
کشوری  و  ای  منطقه  مسابقات  در  شرکت 
باید  ورزشــکــاران  و  است  داده  افزایش  را 
اعزام  های  هزینه  تمام  مبالغ  این  از  جدا 
از  ایــن  کــه  کنند  ــت  ــرداخ پ ــان  ــودش خ را 
البته  ورزشکار  است.این  موجود  مشکالت 
شهرستان  آدینه  مسابقات  هیجانات  به 
ابراز  با  و  کند  می  اشــاره  استان  و  بجنورد 
خرسندی از برگزاری رقابت های یاد شده، 
پیشرفت  بــرای  فرصتی  را  مسابقات  ایــن 
تنیس  هیئت  رئیس  داند.معماریانی  می 
مشکالت  برخی  تایید  با  شمالی  خراسان 
مطرح شده، می گوید: هیئت تنیس و اداره 
کل ورزش و جوانان استان به دنبال تجهیز 
و  استان  مرکز  در  تنیس  زمین  ساخت  و 
ها  رایزنی  و  هستند  ها  شهرستان  دیگر 
هیئت  سوی  از  مستمری  های  پیگیری  و 
برای برطرف شدن مشکالت موجود انجام 
تامین  های  هزینه  گوید:  می  شود.وی  می 
افزایش  ها  زمین  از  نگهداری  و  تجهیزات 
یافته است اما هیئت تالش می کند از تمام 
منابع مالی موجود برای تجهیز و نگهداری 
تور  توپ،  تاکنون  و  کند  استفاده  زمین  از 
هزینه  با  ورزشــی  رشته  این  بــرای  راکــت  و 
های باال تهیه و در مقطعی از سال زمین ها 

تعمیر شده است.

کمبود زمین 
درد مشترک 
تنیسورهای 
مرکز استان 

است؛ 
ورزشکارانی 

که در دوره 
های آموزشی 

شرکت می 
کنند و کمتر 
زمان تمرین 

دارند

انتخابات انجمن های 
ورزشی

انتخابات انجمن های ورزشی مجتمع  نجفیان- 
آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین آبان امسال 
مجتمع  این  رئیس  را  خبر  این  شــود.  می  برگزار 
انتخابات  ایــن  بــرگــزاری  با  افـــزود:  و  ــالم کــرد  اع
خواهند  را  ــود  خ ــای  روسـ ــی  ورزشـ انجمن   12
شناخت.»علی قربانی شیرازی« با اشاره به وضعیت 
مطلوب اماکن ورزشی مجتمع آموزش عالی فنی 
و  سازی  بدن  سالن  وجود  و  اسفراین  مهندسی  و 
ایروبیک، سالن ورزشی چند منظوره، زمین چمن، 
سالن کشتی و ورزش های رزمی افزود: تجهیز اتاق 
خرید  و  آینده  امید  دانشجویی  سرای  تندرستی، 
یک تشک کشتی برای بهره برداری از سالن شهید 
توفیقیان از دیگر برنامه های این مجتمع با هدف 

افزایش سرانه اماکن ورزشی است.

دلیریان رئیس شورای فنی 
و مدیر تیم ملی کوراش شد

طی حکمی از سوی رئیس انجمن کوراش کشور، 
به سمت رئیس شــورای فنی و  مصطفی دلیریان 
مدیر تیم ملی کوراش کشور منصوب شد. به گزارش 
خبرنگار ما، پیش از این مصطفی دلیریان عنوان 
بهترین کوراش کار جهان را در سال های 2009 
و 2016 از آن خود کرده بود و به عنوا ن مدرس 
است. داشته  فعالیت  کوراش  جهانی  فدراسیون 

گرامی  مناسبت  به  چینی  لیوان  مسابقات   *
دانش  ویــژه  ورزش  و  بدنی  تربیت  هفته  داشــت 

آموزان برگزار شد.
در  اســتــان  کــارگــری  انجمن  گــیــران  کشتی   *
مسابقات کشوری رقابت می کنند. این مسابقات 
دو  مدت  به  کشور  سراسر  از  تیم   32 حضور  با 
به  برتر  نفرات  و  شود  می  برگزار  تهران  در  روز 
 5 با  استان  شوند.  می  اعــزام  جهانی  مسابقات 

کشتی گیر در این مسابقات حضور دارد.
کارگر  بانوان  قهرمانی  شنای  انتخابی  *مسابقه 

در استخر مجموعه ورزشی کارگران برگزار شد.

خبر ویژه       

قهرمانی نوجوانان والیبالیست فاروجی 
در مسابقات استانی

رقابت  این  پایان  در  و  شد  برگزار  فاروج  در  نوجوانان  والیبال  استانی  مسابقات  پرور-  میم 
های پرهیجان، والیبالیست های فاروجی قهرمان شدند. مسئول برگزاری مسابقات والیبال 
نوجوانان خراسان شمالی به خبرنگار ما گفت: این رقابت ها به مناسبت هفته تربیت بدنی به 

میزبانی فاروج در سالن شهید حسین پور برگزار شد. 
به گفته »حسن جراره«، در این دوره از مسابقات 6 تیم از شهرهای مختلف خراسان شمالی 
حضور داشتند. وی افزود: در پایان مسابقات، باشگاه تخصصی والیبال ثامن فاروج به مقام 
اول دست یافت و به ترتیب باشگاه های والیبال صادق بجنورد و آینده سازان اسفراین مقام 

های دوم و سوم را کسب کردند.

کاش راکت بی توجهی مسئوالن بشکند

زی با راکت  با
 کمبود ها



علوی- خوانندگان عزیز روزنامه خراسان شمالی می توانند 
سواالت حقوقی خود را طی تماس با دفتر روزنامه مطرح کنند 
تا پاسخ آن ها را از کارشناسان جویا شویم. در این شماره 

»نبی ا... داوری« وکیل پایه یک دادگستری به سوال یکی از 
خوانندگان پاسخ می دهد.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  ۳۰ مهر ۱۳9۸     ۲۳ صفر ۱44۱      شماره ۳۱۲۰            ۶ اجتماعی

آب سرد 2 پیمانه، پودر ژله با طعم دلخواه یک بسته، آب 
جوش یک پیمانه، شکر یک پیمانه، کره یک دوم قاشق غذاخوری، 
گالب 2 قاشق غذا خوری، نشاسته یک دوم پیمانه و پودر نارگیل 

به میزان الزم.

درمان کننده دندان درد
های  برگ  و  شکل  مخروطی  و  کوچک  مفید،  گیاهی  میخک  علوی- 
آن در طول سال سبز است و روغن آن خواص فوق العاده چشمگیری 
دارد به طوری که به بهبود گردش خون، کاهش التهاب بدن و افزایش 
از  ناشی  دردهــای  کاهش  برای  گیاه  کند.این  می  کمک  لثه  سالمت 

مشکالت دندان موثر است.
روغن  از  رایج  های  استفاده  از  یکی  التهابی،  ضد  خاصیت  بر  عالوه 
در  بدن  مقاومت  افزایش  به  که  است  میکروب  ضد  عنوان  به  میخک 
برابر عفونت ها کمک می کند.تحقیقات علمی نشان می دهند: روغن 
میخک به طور موثر می تواند به عنوان یک درمان طبیعی به از بین رفتن 

آکنه کمک کند.
برای  اعتماد  قابل  حل  راه  یک  عنوان  به  گیاه  این  از  استفاده  امــروزه   
دندان  مختلف  اختالالت  با  مرتبط  های  ناراحتی  و  درد  بردن  بین  از 
درمان  میخک،  روغن  سنتی  کاربردهای  از  یکی  است.  شده  پذیرفته 
هاضمه،  سوء  جمله  از  گوارش  دستگاه  به  مربوط  شایع  بیماری  های 

بیماری های حرکتی و نفخ است.
به درمان زخم  از آن است که روغن میخک  همچنین تحقیقات حاکی 
است.  التهابی  ضد  خواص  دارای  زیرا  کند  می  کمک  گوارش  دستگاه 
معده  مایع  تولید  افزایش  باعث  توجهی  قابل  طور  به  میخک  روغــن 
از  و  محافظت  گوارش  دستگاه  مجرای  پوشش  از  امر  این  که  شود  می 

فرسایش ناشی از تشکیل زخم جلوگیری می کند.

باسلوق ژله ای و ساده
گروه اجتماعی- باسلوق یک شیرینی سنتی و مقوی است که در 

مدل های مختلف تهیه می شود.

طرز تهیه  نشاسته را در ظرف می ریزیم و 2 پیمانه آب سرد به آن اضافه 
و خوب حل می کنیم.

را  آن  و  ریزیم  می  ظرفی  در  جوش  آب  لیوان  یک  همراه  به  را  ژله  پودر   
روی کتری می گذاریم تا پودر ژله کامال در آب حل شود سپس کنار می 
با نشاسته در قابلمه می ریزیم. قابلمه را  گذاریم. وقتی خنک شد آن را 
روی حرارت می گذاریم و مواد را هم می زنیم تا مخلوط شوند. زمانی که 
رنگ نشاسته براق شد کره، گالب و شکر را اضافه می کنیم. پس از آن که 
باسلوق سفت شد از روی حرارت برمی داریم. در کف ظرف مقداری پودر 
نارگیل می پاشیم و نصف باسلوق را در آن می ریزیم. روی باسلوق مقداری 
پودر نارگیل یا انواع مغزها را  می ریزیم سپس بقیه باسلوق را در ظرف می 
ریزیم. آن را در یخچال می گذاریم تا خودش را بگیرد. در صورت تمایل می 

توان از رنگ های مجاز خوراکی استفاده کرد.

  گیاهان دارویی 

  مشاوره حقوقی 

 آشپزی 

علوی

گمان  و  ــا  روی از  آکنده  کــودکــان  دنیای   
است؛ دنیایی که بسیاری از بزرگ ساالن 
کرده  فراموش  را  آن  خاص  های  ویژگی 
به  دقیقه  چند  بــرای  آنــان  اگر  شاید  انــد. 
زمانی  به  و  برگردند  خود  کودکی  دوران 
درختان  هــای  بــرگ  سایه  که  بیندیشند 
دریابند  تــرســانــد،  مــی  را  آنـــان  شــب  در 
که  ترسند  می  چیزهایی  از  کودکان  چرا 
از  بسیاری  نیستند.  ترسناک  چــنــدان 
به  هستند  اضطراب  تاثیر  تحت  کودکان 
از  یا  تــرس  تجربه  که  هایی  آن  خصوص 
که  والدینی  انــد.  داشته  را  دادن  دســت 
نیاز  کمک  به  ــد،  دارن مضطرب  کودکان 
سردرگمی  دچار  گاهی  و  کنند  می  پیدا 

می شوند.
کارشناسان  برخی  اظهارات  بر  بنا  امروزه 
مــیــزان مــراجــعــه والــدیــنــی کــه کــودکــان 
باره  این  در  است.  زیاد  دارنــد،  مضطرب 
و  روان  و  اعصاب  متخصص  پزشک  یک 
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بسیاری  دارد:  عقیده  شمالی  خراسان 
دلیل  به  کودکی  دوران  های  اضطراب  از 
احساس  و  والدین  برخی  باالی  انتظارات 
گناه کودکان از برآورده نشدن آن هاست.
یک  به  کنندگان  مراجعه  از  یکی  گفته  به 
دچار  کودکش  که  شناسی  روان  کلینیک 
چشم  اســـت،  ــده  ش اضــطــراب  مشکالت 
در  ها  خانواده  از  بسیاری  چشمی  هم  و 
به  باعث  ــان  ش ــای  ــ آرزوه و  آمــال  تحقق 
دردسر افتادن فرزندان شان می شود، به 
با  ماه  چندین  همسرش  و  خود  که  طوری 
شان  کودک  رفتاری  گوناگون  مشکالت 
اند  شده  راضی  نهایت  در  و  بوده  رو  به  رو 
او را به یک مرکز مشاوره بیاورند و اکنون 
پس از چندین جلسه متوجه مشکل فرزند 

خود شده اند. 
وی که تمایلی به ذکر نام خود ندارد، می 

کودک  که  ابتدا  از  همسرم  و  من  گوید: 
مان به دنیا آمد برنامه ریزی های مختلفی 
برایش  کردیم و او را از 2 سالگی به کالس 
از  پس  فرستادیم.   آموزشی  مختلف  های 
او را در کالس های مختلف آموزشی،  آن 
ورزشی و هنری ثبت نام کردیم و تا زمان 
مدرسه و حتی حین مدرسه این کالس ها 
می  که  را  مطلوبی  نتایج  اما  داشت  ادامه 

خواستیم نگرفتیم. 
فرزندمان  که  زمانی  دهد:  می  ادامه  وی 
کالس سوم ابتدایی شد، آن طور که مورد 
نبود  موفق  هایش  درس  در  بود  ما  انتظار 
و همین باعث عصبانیت من و پدرش شد 
زیرا ما سرمایه گذاری زیادی برایش کرده 
بودیم. پس از مدتی که به او برای خواندن 
درس فشار آوردیم کم کم متوجه کم حرف 
تا این که در درس  شدن دخترمان شدیم 
توصیه  به  و  کرد  پیدا  شدیدی  افت  هایش 

یکی از دوستانم او را نزد مشاور بردیم.
می  بیان  بــاره  این  در  هم  دیگر  مــادر  یک 
فرزند  تک  ها  خانواده  بیشتر  امروزه  کند: 
کمبودها  همه  خواهند  مــی  و  هستند 
دادن  ــرورش  پـ بــا  را  ــود  خ ــای  ه نقص  و 
کنند  جبران  فرزندشان  استعدادهای 
چند  هــای  خــانــواده  در  ــورد  م ایــن  البته 
به  والدین  که  شود  می  دیده  هم  فرزندی 
آن چه خواسته اند، نرسیده اند و اکنون به 
هر جبری که هست می خواهند فرزندان 
خود را به جایگاه مورد نظرشان برسانند. 
»بدیعی« ادامه می دهد: این گونه والدین 
خود  ــای  آرزوه به  رسیدن  بــرای  واقــع  در 
فرزندشان  جسم  و  روان  از  هستند  حاضر 
رسیدن  آسیب  به  توجهی  و  بگذارند  مایه 
ندارند  خود  کودک  روان  به  حد  از  بیش 
و نمی دانند با جبری که دارند تا چه حد 
نفس  عزت  و  ارزشمندی  استقالل،  حس 

فرزندشان را از بین می برند.
بارها  ادامــه می دهــد:  مــادر 65 ساله  این 
دیده ام کودکان برای رفتن به یک کالس 

و  پدر  و  دهند  نمی  نشان  ای  عالقه  خاص 
مادر آن ها را وادار می کنند در این کالس 
از  بهتر  و عقیده دارنــد آن ها  شرکت کنند 
فرزندان، خیر و صالح شان را می خواهند 
شوند  می  متوجه  شوند  بزرگ  که  زمانی  و 
چه لطفی در حق شان شده است، در حالی 
و  فرزندان  دادن  عذاب  فقط  کارها  این  که 
نادیده انگاشتن حق انتخاب آن ها به عنوان 

یک انسان مستقل است. 
باره  ایــن  در  درمانگر  روان  و  مشاور  یک 
والدین  ویژگی  مهم ترین  کند:  اظهارمی 
کودک  به  دادن  امنیت  احساس  ــوب،  خ
و  فیزیکی  ــی،  روانـ در  امنیت  ایــن  ــت.  اس
عاطفی تعریف می شود. توجه بیش از حد، 
می شود  توجهی،  کــم  و  کنترل  مــی شــود 

سهل گیری و بی خیالی. 
که  افــرادی  دهد:  می  ادامه  جعفری«  »زیبا 
زندگی)کودکی  ابتدایی  هــای  ســال  در 
با  صمیمانه  و  گــرم  رابــطــه  نــوجــوانــی(  و 
پاسخگوی  والــدیــن  و  دارنــد  والــدیــن شــان 
سالمت  بوده اند،  ها  آن  متفاوت  نیازهای 
زندگی  از  رضایت  و  ــد  دارن بیشتری  روان 
بیشتری را در اوایل، اواسط و اواخر بزرگ 
سالی تجربه می کنند و برعکس کودکانی 
که والدین سخت گیری داشته اند از همان 

دوران کودکی مضطرب بوده اند.
است  مهم  والدین  بــرای  افزاید:  می  وی 
داشته  خود  از  بینانه  واقــع  انتظارات  که 
یک  عنوان  به  شما  که  نکته  این  باشند. 
والد تمام سعی خود را بکنید خوب است 
اما یک پدر و مادر کامل و بی نقص بودن 
کفایتی  بی  و  ناکامی  احساس  به  فقط 

منجر می شود.
می  اول  فرزند  برای  والدین  وی،  گفته  به 
خواهند تمام آرزوهای شان را پیاده کنند 
روی  بچه  بهترین  و  ترین  خوشتیپ  که 
او را به کالس های آموزشی  زمین باشد. 
مــورد  در  ولــی  فرستند  برنامه می  فــوق 
ها  حساسیت  آن  والدین  دیگر  آخر،  بچه  

همیشه  برای  او  خواهند  می  و  ندارند  را 
کوچک بماند.

ــود:  ش ــی  م مــتــذکــر  ــاس  ــن ش روان  ــن   ایـ
زنــدگــی،  اول  ــال  س ســه  در  سختگیری 
دستور و خجالت دادن و دعوا کردن تنها 
می  که  خوبی  چیزهای  شــود  می  باعث 

تواند در کودک رشد کند، از بین برود.
روان  و  اعــصــاب  متخصص  پزشک  یــک 
علوم  دانــشــگــاه  علمی  هیئت  عضو  و 
پزشکی خراسان شمالی در این باره می 
دوران  های  اضطراب  از  بسیاری  گوید: 
کودکی به دلیل انتظارات باالی والدین 
و احساس گناه کودکان از برآورده نشدن 

آن هاست.
که  ایــن  به  ــاره  اش حجت« با  ــاوه  »ک دکتر 
سالمت روان کودکان و نوجوانان عالوه بر 
سالمت جسم از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بر  باید  والــدیــن  کند:  اظــهــارمــی  اســت، 
انتظار  ها  آن  از  کودکان،  ظرفیت  اساس 

داشته باشند.
به  نوجوانان  از  بسیاری  وی،  گفته  به 
والدین  منطقی  غیر  انتظار  سطح  دلیل 
اضطراب  به  تحصیل،  به  نسبت  ویــژه  به 
شوند.  می  دچار  مفرط  ذهنی  اشتغال  و 
ظرفیت  و  استعدادها  که  این  بیان  با  وی 
های کودکان و نوجوانان یکسان نیست، 
انتظار  سطح  تــعــادل  کــنــد:  مــی  اظــهــار 
کودکان  های  ظرفیت  به  نسبت  والدین 
بسیار حائز اهمیت است و مقایسه کردن 
هیچ  به  یکدیگر  با  نوجوانان  و  کودکان 

عنوان توصیه نمی شود. 
تــوجــه به  ــن کــه  ای از  تــاســف  ــراز  ابـ بــا  وی 
های  زمینه  در  کــودکــان  استعدادهای 
است،  گرفته  قرار  غفلت  مورد  درسی  غیر 
خانواده  از  بسیاری  کند:  می  خاطرنشان 
فرزندان  تحصیلی  موفقیت  روی  تنها  ها 
موجب  امر  این  که  کنند  می  تمرکز  شان 
هنری،  اســتــعــدادهــای  شــدن  ــوب  ــرک س

ورزشی و خالقیت های آن ها می شود.

مواد الزم

منزلی  آینده  در  که  است  کــرده  شرط  نکاح  ضمن عقد  مــردی   
در شهرکرد یا اصفهان خریداری و به نام همسرش کند. آیا زن 
می تواند الزام مرد به انجام تعهد را بخواهد یا این دعوا قابلیت 

استماع ندارد؟ اگر جداگانه چنین تعهدی کند، چگونه است؟

یا  شهرکرد  در  همسرش  بــرای  کند  شرط  نکاح  ضمن عقد  شوهری  اگر 
اصفهان منزلی تهیه کند و بعد از عقد نکاح به تعهد خود وفا نکند مطابق 
مقررات ماده 238 قانون مدنی چون الزام ملتزم به انجام شرط امکان پذیر 
شرط  ایفای  به  مجبور  را  ملتزم  ذی نفع  تقاضای  برحسب  حاکم  اســت 

می کند. 
مطابق  است،  نشده  مشخص  تعهد  مورد  منزل  چگونگی  و  اوصاف  چون 
ماده 279 قانون مدنی ملتزم یا متعهد می تواند منزلی مطابق سلیقه خود 
خریداری کند به شرط آن که عرفًا منزل ابتیاعی قابل سکونت باشد و زوجه 
نمی تواند منزل را مطابق خواسته خود مطالبه کند. البته فرقی نمی کند 

شرط ضمن عقد باشد یا تعهد جداگانه.

شرط ضمن عقد

نسخه ناقص والدین برای جبران نداشته های کودکان

کودکان مضطرب



میم پرور- این جا فاروج است؛ پایتخت آجیلی کشور 
از  ای  عده  ساعته   24 فعالیت  دلیل  به  که  شهری  و 
نام  مردم در صنف آجیل فروشی، شهر همیشه بیدار 
گرفته است و اهالی آن مانند مردم دیگر این سرزمین 

اهل دل هستند و تالشگر.
در صبح یکی از روزهای سرد پاییز، همگام با عطر دل 
انگیز هوا که به روح و جان انسان طراوتی دوباره می 
می  قدم  شهر  این  های  کوچه  پس  کوچه  در  بخشد، 

نسیم  انگیز  دل  شمیم  لحظاتی  داریــم  قصد  و   زنیم 
صبحگاهی را استشمام کنیم تا جسم و روح مان جانی 
دوباره بگیرد. قدم زنان، صدای خش خش برگ های 
کنار  در  و  شنویم  می  جان  گوش  با  را  پاییزی  زیبای 
آستان  بر  تعظیم  سر  خلقت،  های  زیبایی  این  تمام 
این  تمام  شکرگزار  و  ــم  آوری می  ــرود  ف حق  حضرت 
نعمت ها هستیم. عطر مطبوع جوشاندن شیره انگور، 
تهیه رب خانگی، خشک کردن انگور و کشمش، تهیه 

سرکه و خیارشور و...  به مشام می رسد. در کنار این 
ها، ذکر یک نکته خالی از لطف نیست و آن بی مهری 
برخی  دیدن  متأسفانه  و  طبیعت  به  مردم  از  ای  عده 
مناظر زشت و استشمام بوی نامطبوع از برخی نقاط 

شهر بر اثر انباشته شدن زباله است. 
برخی جوی ها پر از زباله و بدتر از آن سطل های مملو 
زباله  شهروندان،  برخی  توسط  که  است  ای  زباله  از 
محالت  ها،  خیابان  در  حیوانات  و  متکدیان  گردها، 
اینجاست  است.  شده  پراکنده  ها  کوچه  پس  کوچه  و 
که باید دلیل غفلت و بی توجهی را جویا شد و دنبال 
این  شهروندان  گریبان  مهری  بی  چرا  که  بود  مقصر 

از  کــدام  هر  اگر  کــالم،  یک  در  اســت؟  گرفته  را  دیــار 
دستگاه  و  رعایت  را  بهداشتی  نکات  تمام  شهروندان 
این  در  خود  اولیه  وظایف  به  مربوطه  اجرایی  های 
این مشکالت نخواهیم  بخش عمل کنند دیگر شاهد 

بود. 
فرهنگ  اگر  فاروج  شهر  شورای  رئیس  نایب  گفته  به 
سازی شود و اهالی منطقه زباله های تر و خشک خود 
را جدا و نکات بهداشتی را رعایت کنند دیگر در شهر 
شاهد مناظر زشت و استشمام بوی نامطبوع زباله ها 
البته نکته مهمی که دکتر »علی رجب  نخواهیم بود. 
سوی  از  مشخص  زمان  دادن  کرد،  اشاره  آن  به  پور« 

درخصوص  شهروندان  به  شهر  شــورای  و  شهرداری 
شود  رسانی  اطــالع  باید  که  است  زباله  آوری  جمع 
از  وی  باشند.  داشته  را  الزم  همکاری  شهروندان  و 
شهروندان می خواهد نخاله های ساختمانی خود را 
در شهر رها نکنند و به محل مورد نظر منتقل کنند تا 

شاهد انباشت زباله در شهر نباشیم.
 آری می توانیم به ساده ترین شکل ممکن شهر زیبایی 
تمام  در  بلکه  پاییز  فصل  در  تنها  نه  و  باشیم  داشته 
فصول سال از مناظر و زیبایی های طبیعت لذت ببریم 
و با عطر دل انگیز طبیعت به جان و روح مان آرامش 

ببخشیم.

عوض زاده

متفاوت  دیروز  شیروان،  اداری  شورای  جلسه 
بود؛ هم دوراندیشی داشت و هم دغدغه آسیب 
البته بخشی  به روستاها،  های احتمالی سیل 
از دغدغه های فرماندار، سیاسی بود و بخشی 

اجتماعی.
ــدار درخــصــوص  ــش ــراغ هـــای ه »مـــرآتـــی« چـ
سوی  از  اجتماعی  های  تخریب  و  انتخابات 
های  ــاران  بـ همچنین  و  نــامــزدهــا  از  بعضی 
نیز  را  طبیعی  خسارات  و  ها  سیالب  پاییزی، 
راهکار،  مرتبط  های  دستگاه  به  و  کرد  روشن 
مردم  به  که  کرد  تأکید  و  داد  هشدار  و  دستور 
خبرهای  صــف  البته  نــشــود.  وارد  خــســارت 
طوالنی  اداری  شــورای  جلسه  در  شده  اعالم 
بود و فرماندار، یک »جین« خبر را اعالم کرد؛ 
ای  جلسه  خــود،  ــوع  ن در  گفت  بــتــوان  شاید 
تصرف  بود.رفع  متفاوت  خبرهای  با  متفاوت 
بــارزوی  سد  باالدستی  اراضــی  از  هکتار   33
شیروان نخستین مطلبی بود که فرماندار این 

شهرستان در جلسه شورای اداری بیان کرد.
اخیر  های  سال  طی  اراضی  این  وی  گفته  به   
همراهی  با  و  بود  شده  تصرف  افــرادی  توسط 
رفع  مــردم  و  انتظامی  قضایی،  های  دستگاه 

تصرف شد.
ــه احتمال  ب ــا اشـــاره  ب ــی«  ــرآت م ــن رضــا  ــی »ام
آب  از  پاییز  فصل  در  آسا  سیل  های  بارندگی 
در  را  پذیر  آسیب  نقاط  خواست  ای  منطقه 
روستاها شناسایی و رفع کند تا از ورود سیالب 

و خسارت به روستاها جلوگیری شود.
اجرایی  های  دستگاه  همکاری  خواستار  وی 
و  شــد  گــاز  و  بــرق  آب،  قــبــوض  ــت  ــرداخ پ در 

پرداخت  دهــد  می  نشان  ما  بررسی  افـــزود: 
رسان  خدمات  های  دستگاه  به  ادارات  بدهی 
تواند  می  مسئله  این  که  ندارد  خوبی  وضعیت 
شهروندان  و  شهرستان  به  دهی  خدمات  در 
خلل ایجاد کند.نارضایتی از عملکرد بعضی از 
مدیران شهرستان در بحث حمایت از نشریات 
شورای  رئیس  که  بود  دیگری  موضوع  محلی 
اقدام  خواستار  و  کرد  مطرح  شیروان  اداری 
عملی در این خصوص به عنوان وظیفه و تکلیف 
شهروندی شد.وی با اشاره به این که اقدامات 
به  خانلق  روستای  تبدیل  بــرای  پیگیری ها  و 
شهر در حال انجام است، اظهار کرد: با تبدیل 
مزایای  از  مندی  بهره  و  شهر  به  خانلق  شدن 
شهرهای زیر 50 هزار نفر بسیاری از مشکالت 
این روستا حل خواهد شد و در خصوص کالته 
مجاز  غیر  سازهای  و  ساخت  با  که  میرزابیگ 
رو به رو است مکاتباتی برای تبدیل آن به یک 
تا از خدمات  نقطه جمعیتی  انجام شده است 

دستگاه های خدمات رسان برخوردار شود.
اجرایی  عملیات  ــاز  آغ از  شــیــروان  فرماندار 
این  مکعبی  متر  ــزار  هـ  10 مــخــزن  ســاخــت 
اضافه  و  داد  خبر  آتی  روزهای  طی  شهرستان 
به  توجه  و  مخزن  این  از  بــرداری  بهره  با  کرد: 
چاه هایی که حفر و به شبکه آب شرب شیروان 
وصل شده است تا سال ها نگرانی بابت بحران 

آب شرب وجود نخواهد داشت.
سرمایه  برای  فارسان  شرکت  با  رایزنی  از  وی 
و  داد  خبر  شــیــروان  در  شرکت  ایــن  گـــذاری 
تصریح کرد: رایزنی با این شرکت که از سرمایه 
نام در صنعت آب  گذاران و پیمانکاران خوش 
و فاضالب است، در سه محور انتقال آب های 
مرزی، اجرای شبکه فاضالب شهری شیروان 

و ساخت لوله های GIP در حال پیگیری است.
مسئله انتخابات موضوع دیگری بود که فرماندار 
طبق  وی،  گفته  به  کــرد.  ورود  آن  به  شیروان 
تمام  انــد  مکلف  اجرایی  هــای  دستگاه  قانون 
به  انتخابات  بــرگــزاری  ــرای  ب را  خــود  امکانات 
وظایف  ترین  مهم  و  ترین  بزرگ  از  یکی  عنوان 
فرمانداری  اختیار  در  حاکمیتی  دستگاه های 
ثبت  آغاز  با  که  این  بیان  با  دهند. »مرآتی«  قرار 
شروع  رسمی  طور  به  انتخابات  کاندیداها  نام 
اجرایی  های  دستگاه  کــرد:  تصریح  شــود،  می 
تحت هیچ شرایطی حق دخالت در انتخابات یا 

استفاده از ظرفیت ها را برای کاندیداها ندارند.
است  ممکن  انتخابات  اقتضای  افـــزود:  وی 
بعضی از افراد را برای اهداف خاص به سمت 
از مردم می  بنابراین  ببرد  تخریب کردن پیش 
خواهیم این افراد را همراهی نکنند تا این رویه 

در شهرستان پایه ریزی نشود.
بر  بدنی  تربیت  هفته  ــت  داش گرامی  با  وی 
شهرستان  در  همگانی  ورزش  تــرویــج  ــزوم  ل

در  همگانی  ورزش  کرد:  خاطرنشان  و  تاکید 
موثر  شهروندان  سالمت  و  اجتماعی  نشاط 
خراسان  سیمای  و  صدا  بود.مدیرکل  خواهد 
 93 پوشش  از  عبور  از  جلسه  این  در  شمالی 
درصدی شبکه های دیجیتال در شیروان خبر 
ایستگاه   55 شهرستان  این  در  افــزود:  و  داد 
آنالوگ  ایستگاه   35 که  دارد  وجود  فرستنده 
جم«،  »قربانی  گفته  است.به  دیجیتال  بقیه  و 
شهرستان  این  دیجیتال  پوشش  تکمیل  برای 
به 2 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار نیاز 
است که اگر نصف این اعتبار از منابع استانی 
یا شهرستانی تامین شود، صدا و سیما فردای 
همان روز بقیه را تامین خواهد کرد.وی با بیان 
این که صدا و سیمای استان سعی کرده است 
در تولیدات خود نگاه تحول گرا داشته باشد، 
اضافه کرد: ما ضمن این که زبان گویای مردم 
استان هستیم همراه با مسئوالن خواهیم بود و 
در مقابل تهدیدات دشمن که امروز جنس اش 

رسانه ای است، خواهیم ایستاد.

یک »جین« خبر از جلسه شورای اداری شیروان 

هشدار فرماندار درخصوص تخریب افکار و منازل

»امین رضا 
مرآتی« 

با اشاره 
به احتمال 

بارندگی های 
سیل آسا در 

فصل پاییز از 
آب منطقه ای 

خواست نقاط 
آسیب پذیر را 

در روستاها 
شناسایی و 
رفع کند تا از 

ورود سیالب 
و خسارت 

به روستاها 
جلوگیری 

شود

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

برنامه آموزش رسمی قرآن کالس اولی ها در اسفراین
 مدیر آموزش و پرورش اسفراین از آغاز برنامه آموزش رسمی قرآن کریم به 2 هزار و 100 دانش آموز پایه اول 
برنامه آموزش رسمی  آغاز  آیین های متمرکز  ابراهیمی«،  این شهرستان خبر داد.به گفته »حسین  ابتدایی 
ادامه خواهد  امروز)سه شنبه(  تا  و  آغاز شده است  نیمه مهر  از  و روستا  ابتدایی شهر  قرآن کریم در مدارس 
داشت.وی پیوند با آموزه ها و انس با فرهنگ قرآنی و اهتمام برای تحقق ساحت تربیتی، اعتقادی، عبادی و 
اخالقی ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را از مهم ترین اهداف اجرای برنامه آموزش رسمی قرآن 

کریم به کالس اولی ها دانست.

شهردار اسفراین خبر داد:

آغاز مطالعات ۱۲ تقاطع نیازمند اصالح هندسی
شهردار اسفراین از آغاز مطالعات برای 12 تقاطع پرترافیک و پرتردد شهری که نیازمند اصالح  نجفیان- 
هندسی هستند، خبر داد.به گفته »محسن لعل قادری« در این مطالعات، بازنگری، طراحی و اصالح هندسی 
تقاطع های پرتردد شهری دیده خواهد شد.آن طور که او گفته است مطالعات 12 میدان و تقاطع پرترافیک 
و پرتردد شهری در قراردادی که با مشاور منعقد شده، دیده شده است.به گزارش خبرنگار ما، پیش از این 
شهری  خیز  حادثه  های  تقاطع  از  شماری  وضعیت  واکاوی  به  هایی  گزارش  در  شمالی«  »خراسان  روزنامه 

اسفراین پرداخته بود که اصالح آنان نیازمند بازنگری جدی است.

فوت یک امدادگر در فاروج

امدادگر فاروجی حین خدمت در موکب زوار مرقد مطهر امام رضا)ع( جان باخت. بر اساس اعالم جمعیت 
هالل احمر خراسان شمالی، »رضا رحیم زاده« از نجاتگران  هالل احمر فاروج که بیش از 15 سال سابقه 
امدادی، درمانی  و نجات داشت،  یک شنبه شب حین فعالیت در قرارگاه مرکزی  امداد  فعالیت داوطلبانه 
جمعیت هالل احمر برای خدمت به زوار امام رضا)ع(، دار فانی را وداع گفت. جمعیت هالل احمر استان در 

خصوص علت فوت این امدادگر هنوز توضیحی ارائه نداده است.

بهره برداری از پروژه پخش سیالب جهان

و  مراتع  ها،  جنگل  سازمان  رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  گذشته  روز  سفر  جریان  در  نجفیان- 
»خضری«  گفته  رسید.به  برداری  بهره  به  جهان  حوضه  سیالب  پخش  پروژه  اسفراین  به  کشور  آبخیزداری 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیرداری اسفراین، خلیل آقایی از پروژه های بند خاکی جهان و بین المللی 

ترسیب کربن در روستاهای گراتی و کالته سنجر منطقه میاندشت و دیوار حفاظتی شور هم بازدید کرد.
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یک روز پاییزی در شهر آجیلی



عربستان تسلیحات آمریکا را در اختیار القاعده قرار 
می دهد

را  آمریکا  از  شده  خریداری  تسلیحات  سعودی  عربستان  میزان: 

این  و  می دهد  قرار  یمن  در  مسلح  گروه های  و  القاعده  اختیار  در 
کار  به  یکدیگر  علیه  درگیری ها  در  را  آمریکا  تسلیحات  گروه ها 
خبری  شبکه  سوی  از  شده  انجام  تحقیقات  اســاس  می برند.بر 
سی ان ان، تسلیحات خریداری شده از آمریکا در اختیار گروه های 

وابسته به القاعده و گروه های مسلح قرار می گیرند.

ترکیه شهر »رأس العین« را اشغال کرد

تسنیم: با وجود اعالم تعلیق حمالت ترکیه به شمال سوریه، ارتش 

ترکیه شهر رأس العین در حومه شمالی استان الحسکه را اشغال کرد.

روحانی به باکو می رود

کشورمان  رئیس جمهور  روحانی،  حسن  حجت االسالم  تسنیم: 

آخر  عدم تعهد«  کشورهای  سران  »اجــالس  در  شرکت  به منظور 
هفته جاری عازم باکو می شود.

نشانه ای از پاسخ سایبری آمریکا به سرنگونی پهپاد 
نیافتیم

فارس: سردار سرتیپ جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 

گفت: آمریکایی ها ادعا کردند پاسخ سرنگونی پهپاد را به صورت حمله 
سایبری دادند اما یافته های ما چنین چیزی را ثابت نکرد و ما هیچ 

نشانه ای درباره پاسخ سایبری آمریکا کشف نکردیم.

از گوشه و کنار 

زمان اجرای قانون ارتقای سالمت اداری تمدید شود

صدا و سیما: رئیس قوه قضاییه گفت: قانون ارتقای سالمت نظام 

اداری خوب است و از مجلس شورای اسالمی درخواست می کنم 
افزود: قانون  زمان اجرای آن تمدید شود.حجت االسالم رئیسی 
زمینه  در  کارآمدی  و  خوب  قانون  اداری،  تخلفات  به  رسیدگی 
با  برخورد  بــرای  اداری  مدیران  دســت  در  ابــزاری  و  پیشگیری 

تخلفات است و در اختیار دستگاه قضایی نیست.

۸۰۰ هزار ایرانی مبتال به آب سیاه از بیماری خود خبر 
ندارند

بی  به  اشــاره  با  ایــران  گلوکوم  انجمن  رئیس  امینی،  حیدر  مهر: 

عالمت بودن بیماری آب سیاه)گلوکوم( گفت: حدود ۸۰۰ هزار 
نفر در کشور از ابتال به بیماری آب سیاه خود خبر ندارند.

مصوبه ای درباره نرخ تعرفه آزمون های سازمان سنجش

تسنیم: طبق مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار، نرخ تعرفه آزمون های 

وزارت های علوم و بهداشت توسط سازمان سنجش، بر اساس نرخ 
مورد توافق سازمان حمایت تعیین می شود.به دنبال مصوبه اخیر 
کارگروه تنظیم بازار، از این پس نرخ تعرفه آزمون های وزارت های 
علوم و بهداشت، با تعرفه مورد توافق سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان تعیین می شود.

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

روی خط سیاست  مجازی های داغ 

مدیران توبیخ شده

با فعاالن سیاسی شهرستان شیروان اشاره کرد  طی روزهای گذشته معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی در نشست 
این سخن معاون سیاسی  انتخاباتی داده  شده است.  به دسته بندی های  به دلیل ورود  به سه مدیر استان اخطار جدی  که 
استاندار در فضای مجازی نشر یافت و البته گمانه زنی ها نیز شروع شد که کدام مدیران اخطار گرفته اند؟ این که چرا باید 
پیش از گرم شدن تنور انتخابات مدیران اخطار بگیرند دالیل مختلفی می تواند داشته باشد.استان خراسان شمالی شرایط 
مناسبی در شاخص های مختلف توسعه ای ندارد و قطعًا در این شرایط باید مدیران جدی، کارآمد و  دوراز جناح بندی سیاسی 

انتخاب شوند.اما این که چرا برخی مدیران در این شرایط ترجیح می دهند کفش قانون شکنی بپوشند جای سؤال دارد؟

حاتم بخشی یک نامزد احتمالی

شنیده شده بسته هایی به نام یک نامزد احتمالی در روستاها توزیع می شود. بر پایه این شنیده پول این بسته ها از اعتبارات 
دولتی و بیت المال تأمین شده اما به نام این فرد توزیع می شود!

دورخیز برخی مدیران به سوی ستادهای انتخاباتی

برخی مدیران به جای تکیه  بر توان خود و دستگاه اجرایی شان در حال دورخیز به سوی ستادهای انتخاباتی و استحکام صندلی 
خود هستند؛استحکامی که پشتوانه اش نه کار و تالش بلکه روابط انتخاباتی، سیاسی و طی طریق از کوچه نمایندگان است!البته 
گاهی مشکل از پایه شروع شده است آن زمان که گفته می شود برخی مدیران با سفارش منصوب  می شوند یا خود را مدیون 
برخی افراد می دانند که قطعا باید جبران خدمت کنند!این افراد که غالبًا جیب بیت المال را جیب خود می دانند به طرق مختلف 
از جمله تشکیل گروه های مجازی، شرکت در گعده های شبانه و ... بر وعده های داده شده مهر »َچشم« می زنند.برخی حوزه های 
انتخابیه و حتی برخی شهرستان ها به دالیل حساسیت شرایط متفاوتی دارند و تحرک انتخاباتی هر مدیری می تواند بر حساسیت 

مردم بیفزاید.

توقیف خودروی یکی از ادارات کل 

به  مربوطه  دستگاه  بدهکاری  توقیف،  این  علت  گفته شده  شد.  کل  ادارات  از  یکی  خودروی  توقیف  باعث  پیمانکار  طلب 
دستگاه  خودروی  توقیف  به  پلیس  کمک  با  یاد شده  مدیر  دهگردشی  از  اطالع  از  پس  ظاهرًا  پیمانکار  است.  بوده  پیمانکار 

مربوطه اقدام می کند. صحت این شنیده هنوز تایید یا رد نشده است.

رتبه نخست ازدواج با وجود کاهش آمار

یکی از کانال های فضای مجازی، جدولی از میزان طالق و ازدواج استان های کشور منتشر کرد که بر اساس آن وضعیت 
استان ها در ازدواج و طالق در سال 97 بررسی شده است. خبر مذکور در کانال ها و گروه های مختلف فضای مجازی استان 
آمار  این  البته  رسید  کشوری  جدول  صدر  به  شمالی  خراسان  جمعیت،  احتساب  و  ازدواج  آمار  نرخ  اساس  بر  نشد.  بازنشر 
با ثبت هزار و 9۰ واقعه طالق که  با کاهش 5.۸ درصدی روبه روست.همچنین خراسان شمالی  از آن  نسبت به سال قبل 
نسبت به سال قبل از آن افزایش 5.5 درصدی داشته رتبه هشتم را در بین استان های کشور دارد.آن چه قابل مالحظه است 
رتبه نخست خراسان شمالی در ازدواج باوجود کاهش 5.۸ درصدی است! خبری که نمی توان گفت باید از آن خوشحال بود 
یا تأمل بیشتری کرد زیرا باوجود کاهش نزدیک به 6 درصدی  ازدواج در بین سایر استان ها رتبه اول را داریم و از سوی دیگر 
زنگ خطری به نام طالق را نمی توان ندیده گرفت.افزایش 5.5 درصدی واقعه طالق از یک سو و کاهش ازدواج از سوی دیگر 
نشان از آن دارد که آسیب های اجتماعی را دیگر نمی توان با مسّکن های لحظه ای حل کرد و باید عالوه بر فرهنگ سازی به 

اقتصاد و سایر آسیب های اجتماعی که مولد طالق هستند، نیز توجه کرد.

از میان خبرها 

ابـــراز  ــه  ــارج خ امـــور  وزارت  سخنگوی 
امیدواری کرد که ایران شاهد »اقدام ویژه 
ای از سوی کشورهای باقی مانده در برجام 
آماده  صــورت  این  غیر  در  گفت:  و  باشد« 
هستیم.»سیدعباس  چهارم  گام  برداشتن 
موسوی« در نشست خبری خود با اصحاب 
به  مربوط  تحوالت  آخرین  ــاره  درب رسانه 
اجرای گام چهارم تصریح کرد: گام چهارم 
از  که  ــوارد  م برخی  ــت.  اس شــده  طراحی 
ــالم شد،  اع اتمی  انـــرژی  ســوی ســازمــان 
هم  دیگری  مــوارد  و  مسائل  همین  شامل 
امیدواریم  است.  تصمیم گیری  مرحله  در 
قدم  شاهد  و  نکشد  چهارم  مرحله  به  کار 
کشورهای  ــوی  س از  ویـــژه ای  تــحــوالت  و 
ایران  وگرنه  باشیم  برجام  در  باقی مانده 
ــام چــهــارم اســت. وی  ــاده بــرداشــتــن گ آمـ
و  فرانسه  مشترک  طرح  دربــاره  همچنین 
ژاپن به ایران برای اجرای کامل برجام بیان 
کرد: این همان طرح قبلی است که تاکنون 
بی نتیجه مانده است، ما جمع زدن ارقام را 
درک نمی کنیم. طرح مشابهی هم از سوی 
می توانست  که  بــود  شــده  ــه  ارائ ژاپنی ها 
جدید  ــرح  ط از  مــن  بــاشــد،  کمک کننده 
به  اشاره  با  ندارم.موسوی  جدیدی  اطالع 
اقدامات میانجی گرایانه ایران گفت: ایران 
کشور  دو  که  کرده  اعالم  را  خود  آمادگی 

دیدگاه های شان را به یکدیگر نزدیک کنند 
تلفنی  تماس های  شاهد  راستا  این  در  و 
عراقی  و  ترک  سوری،  همتایان  به  ظریف 
خواهد  ــه  ادام تالش ها  ایــن  و  بودیم  و... 
نشست  ــاره  ــ درب همچنین  وی  داشـــت. 
مشترک اقتصادی میان ایران و انگلیس در 
لندن هم یادآور شد: ایران همیشه خواستار 
کشورهای  و  اروپا  اتحادیه  با  خوبی  روابط 
این بوده  دنبال  به  و  برجام  در  اروپــایــی 
تعهدات  به  شوند  ترغیب  ها  آن  که  است 
شان عمل کنند.موسوی خاطرنشان کرد: 
عادی سازی روابط با ایران یکی از تکالیف 
قطعنامه ۲۲۳۱  براساس  کشورها  همین 
سایر  یا  انگلیس  سوی  از  اقــدام  هرگونه  و 
تعهدات  راستای  در  اروپایی  کشورهای 

شان به ایران به ویژه در قالب برجام است.
وی ضمن استقبال از این رویکرد انگلیس 
گفت: ایران بدون اروپا و چه با آن به حیات 
اقتصادی و مراوداتش با کشورهای جهان 
اروپایی ها  امیدواریم  ما  می دهد.  ــه  ادام
آگاه  بــه آن  خودشان  که  صحیح  مسیر  در 
که  این  بیان  با  بــردارنــد.وی  گام  هستند، 
اروپایی ها اعالم یا وانمود کردند می توانند 
و  کنند  جبران  را  برجام  از  آمریکا  خــروج 
خاطرنشان  دادنــد،  را  گانه  یازده  تعهدات 
کرد: تاکنون این تالش ها به نتیجه نرسیده 
است. ما فکر می کردیم اراده الزم را ندارند 
اجرای  برای  الزم  توان  که  می بینیم  ولی 
شان  برای  که  ندارند  هم  را  خود  تعهدات 
خوب نیست ولی امیدواریم در زمان باقی 
وگرنه  برگردند  شــان  تعهدات  به  مانده 
ایران گام های خود را طراحی کرده تا این 
برقرار شــود.وی دربــاره دستگیری  تــوازن 
هم  فرانسه  با  وی  همکاری  و  زم  روح ا... 
بیان کرد: یک اقدام بجا انجام شده است. 
جاسوسی  سازمان های  با  صراحتا  ایشان 
و خرابکار ارتباط داشته و به آن هم اذعان 
وجود  بــاره  ایــن  در  اسنادی  اســت،  کــرده 
دارد. او نه به خاطر مدیر یک کانال بودن 
بلکه به خاطر خرابکاری و تهییج اقدامات 

خرابکارانه دستگیر شده است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ایران  آماده برداشتن گام چهارم است

ربیعی: دستگیری چند نفر در نهاد ریاست جمهوری کذب است

سخنگوی دولت ادعای کریمی قدوسی مبنی بر دستگیری چند نفر در نهاد ریاست جمهوری را کذب دانست و گفت: امیدوارم مقام 
های قضایی در پرونده  »آمدنیوز« به اتهامات بی پایه ای که مایه تشویش اذهان عمومی می شود رسیدگی کنند.به گزارش ایسنا، 
ربیعی دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران افزود: اهالی رسانه می توانند ویژگی ها و مشخصات پدیده ای مثل آمدنیوز را 
بررسی و تحلیل و درباره شیوه ها و شگردهای آن روشنگری کنند تا جامعه درباره همه اشکال اطالعات سازی کاذب واکسینه شود.

ارز 4۲۰۰ تومانی هیچ گاه برای تامین قطعات پراید داده نشده است

فارس: رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که پراید هیچ وقت ارز 4۲۰۰ تومانی برای تامین قطعاتش نگرفته 

است، گفت: االن ساخت داخل را شروع کرده ایم و افزایش تیراژ تولید حتمًا می تواند قیمت را پایین بیاورد.

صادرات پتروشیمی ها مطلوب ارزیابی شد

صدا و سیما: زنگنه، وزیر نفت گفت: بیش از 95 درصد شرکت های پتروشیمی در بازگرداندن ارز به کشور عملکرد بسیار خوبی داشته اند.

مخالف نبودن آلمان با تمدید کوتاه مدت توافق برگزیت

مهر: آلمان اعالم کرده است: با تمدید کوتاه مدت توافق برگزیت مخالفتی ندارد.»هایکو ماس«، وزیر خارجه آلمان با اظهار امیدواری درباره 

تصویب نهایی برگزیت در پارلمان انگلیس، در عین حال امکان تمدید کوتاه مدت زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را رد نکرد.

»جواد آگاهی« از این هفته هر روز روایتگر خبرهای داغ فضای مجازی 
در استان است. او خبرهای مجازی را از تلگرام، اینستاگرام و سروش 
گرفته تا واتساپ و سایت ها و وبالگ ها، شما را نمایندگی می کند و 
روایتی کوتاه و گویا را هر روز تقدیم تان خواهد کرد. شما با مطالعه این 
و  این شما  برای فضای مجازی نخواهید داشت.  دیکته، دیگر عطشی 
این هم مجازی های داغ استان؛ از مدیرانی که کارت زرد گرفته اند تا 
خودروی اداره کلی که ایست پلیس گرفت و نامزدی که چند ماه مانده 
به انتخابات، مشق جذب رأی و جالب این که بنا بر این شنیده ها او از 

کیسه مردم حاتم بخشی می کند.
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