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مناقصه  برگزاری  از  اسفراین  فرماندار  نجفیان- 
داد.  خبر  اسفراین  آهن  راه  ایستگاه  احداث  برای 
شــورای  نشست  در  گذشته  روز  رستمی«  »طاهر 
دستور  بــه  ــاره  اشـ بــا  همچنین  اســفــرایــن  اداری 
ــرای  ــوی ب ــان قـــدس رضـ ــت مــســاعــدت تــولــیــت آس
از  جوین،   - اسفراین  آهــن  راه  مسیر  بازگشایی 
شتاب و سرعت بیش از پیش تحقق اتصال استان به 
راه آهن سراسری سخن گفت و آن را مقدمه توسعه 
کتابخانه  از  برداری  بهره  و  تکمیل  از  وی  دانست. 
تخصصی  تــک  بیمارستان  اســفــرایــن،  مــرکــزی 
مجتمع  تکمیلی  طــرح  و  زایمانی(  )بلوک  ــان  زن
اسالمی  انقالب  فجر  دهــه  در  اسفراین  صنعتی 
از  داد.وی  خبر  مانعی  نبود  شرط  به  البته  امسال،  

مجلس  روی  پیش  انتخابات  احتمالی  نامزدهای 
و  عــرف  از  خــارج  وعــده  خواست  اسالمی  ــورای  ش

نمایندگان  وظایف  که  چرا  ندهند  قاعده 
مشخص و معین است و تصریح کرد: 
بپاش  و  بریز  از  احتمالی  نامزدهای 
بپرهیزند. تبلیغاتی  کار  فرایند  در 
وی با اشاره به این که به دنبال ایجاد 
هستیم،  اجتماعی  و  سیاسی  نشاط 

نقد  از  کــــرد:  ــح  ــری ــص ت
اما  کنیم  می  استقبال 
برای  تخریب  و  توهین 
و  نیست  پذیرفته  مــا 
فضای  رصــد  کمیته 

خالف  که  کسانی  با  و  است  گرفته  شکل  مجازی 
قانونی  برخورد  قطعًا  کنند،  عمل  قانون  و  عرف 
از  پیشگیری  کمیته  تشکیل  از  ــد.وی  ش خواهد 
دادگستری  و  دادستانی  توسط  انتخاباتی  جرایم 
این شهرستان هم خبر داد. معاون توسعه مدیریت 
این  در  نیز  شمالی  خــراســان  اســتــانــدار  منابع  و 
نشست با اشاره به این که وظیفه داریم با بی طرفی 
انتخابات  در  را  حداکثری  مشارکت  زمینه  کامل 
حق  دولتی  مدیر  هیچ  افــزود:  آوریــم،  فراهم 
کند.دکتر  ورود  انتخاباتی  تبلیغات  به  نــدارد 
»بیگ زاده« یکی از مالک های ارزیابی مدیران 
بانوان اعالم و اظهار کرد:  را توجه به انتصاب 
استخدامی  سهمیه  اختصاص  برای 
ــردن پــســت هــای  ــ ــدف پــر ک بــا هـ
از   استانی  مدیران  باید  بالتصدی 
های  سازمان  و  ها  خانه  وزارت 
شان در سطح ملی پیگیری و با 

آن ها چانه زنی کنند. »قوپرانلو« مدیرکل سیاسی 
با  هم  شمالی  خــراســان  اســتــانــداری  انتخابات  و 
تاکید بر قانون مداری و بی طرفی که باید در تمام 
ارکان انتخابات عملیاتی شود، افزود: نباید فضای 
به بی اخالقی دچار شود و شک نداریم  انتخاباتی 
هستند. انتخابات  نتیجه  کننده  تعیین  مردم  که 

حجت االسالم »محمدیان« امام جمعه اسفراین هم 
از دستگاه های اجرایی خواست در انتخابات پیش 
روی مجلس ستاد انتخاباتی نامزد خاصی نشوند و 
سوی  از  خدمتگزاری  بسترسازی  و  گذاری  ریل  بر 

دولت هم تاکید کرد.
از  تقدیر  بــا  اداری،  شـــورای  نشست  بــا  همزمان 
تاجی«  »محمدعلی  ــدری«،  ــ ب »محمد  خــدمــات 
امور  هماهنگی  و  ریــزی  برنامه  معاون  عنوان  به 
»هادی  از  تقدیر  با  و  اسفراین  فرماندار  عمرانی 
لعل مصرزاده«، »وحید علیزاده« به عنوان بخشدار 

مرکزی اسفراین معرفی شدند.

نبود بخش تزریقات در بیمارستان تامین 
اجتماعی

ندارد.  تزریقات  بجنورد  اجتماعی  تامین  درمانگاه 
مردم این همه وقت می گذارند و به این درمانگاه 
جای  به  باید  تزریق  بــرای  امــا  کنند  می  مراجعه 

دیگری بروند.
جمع آوری معتادان

 لطفًا مسئوالن معتادان را از سطح شهر جمع آوری 
و  ها  خیابان  در  خیلی  روزها  این  افراد  این  کنند. 

کوچه های مرکزی شهر دیده می شوند.
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سراسر  مانند  استان  های  خیابان  دیروز  حیدرزاده- 
تردد  جــای  به  و  ــت  داش دیگری  ــوای  ه و  حــال  کشور 
مختلف  قشرهای  از  که  بودند  مــردم  ایــن  خــودروهــا، 
دوشــادوش دانش آمــوزان برای ثبت حماسه ای دیگر 
و آفرینش تصاویری در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان که 
گویای همدلی و والیت پذیری شان است روانه خیابان 
ها شده بودند. به گزارش خبرنگار ما، راهپیمایی 13 
دادن  سر  شد.  آغــاز  شهید  میدان  از  بجنورد  در  آبــان 
و  اسرائیل«  بر  »مــرگ  و  آمریکا«  بر  »مــرگ  شعارهای 
محکومیت استکبار جهانی هر لحظه پررنگ تر و بیشتر 
می شد و خیل جمعیتی که پالکاردها، پارچه نوشته ها 
و پرچم کشور عزیزمان را در دست داشتند مانند موجی 
از دریای خروشان بود، دریایی که بی انتها بود و هر کس 
چشم طمع به آن داشته باشد در آن غرق خواهد شد. 
راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بجنورد 
»یعقوبی«  ا...  آیــت  یافت.  ــه  ادام قائم)عج(  تا میدان 
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی که سخنران این 

مراسم باشکوه بود ضمن این که از حضور مردم در این 
با  آبان   13 در  جمعیت  شکوه  کرد،  تشکر  راهپیمایی 
وجود گذشت 40 سال از پیروزی انقالب اسالمی و این 
همه فراز و فرود را نشان دهنده راست قامت بودن ملت 
و حضورشان در صحنه دانست به طوری که به تعبیر وی، 
تحریم ها و تهدیدها مانع حرکت بالنده ملت ما نبوده 

است و نخواهد بود.
در  ای  عده  گفت:  کریم  قرآن  از  ای  آیه  به  اشــاره  با  او 
و  کردند  مقاومت  و  ایستادگی  الهی  انبیای  مقابل 
حق  بار  زیر  داشتند  که  استکباری  روحیه  به  توجه  با 
نقشه  و  کردند  قلدری  و  گری  توطئه  همواره  نرفتند، 
های بدی علیه ملت های مظلوم کشیدند. به گفته او، 
استکبار با همه پیشرفت های مادی و تمدنی اش و همه 
ساز و برگ نظامی اش نتیجه نمی گیرد. هر نقشه بدی 
رها  که  تیری  و  کشند  می  مظلومان  علیه  ظالمان  که 
می کنند و توطئه های شان به خودشان بر می گردد.
او با بیان این که خدا در قرآن بیان کرده است هر چه 

و  رسید  نخواهد  جایی  به  کند  ریــزی  برنامه  استکبار 
کارهایش، آب در هاون کوبیدن است،  به بیانات مقام 
و  مذاکره  از  ما  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  رهبری  معظم 
ارتباط با آمریکا سودی نخواهیم برد، به مذاکرات دل 
اروپا  و  فرانسه،  آمریکا،  ببندید.  دل  مردم  به  و  نبندید 
می  کشی  وقت  و  هستند  گر  حیله  و  فریبکار  دیگران 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  بجنورد  جمعه  کنند.امام 
انقالب  این  به  دنیا  های  ملت  که  این  به  اشاره  با  خود 
چشم دوخته اند، اظهارکرد: امروز جغرافیای مقاومت 
در دنیا ایجاد شده است و مستکبران از بس مستاصل 
ترقه  و  بازی  توانند بکنند و شلوغ  اند کاری نمی  شده 
می  راه  دیگر  جاهای  و  لبنان  ــراق،  ع در  هایی  بــازی 
اندازند تا مردم را سرگرم کنند ولی بدانند راه به جایی 
نمی برند؛ مردم بیدار شده و بصیرت پیدا کرده اند.آیت 
ا... »یعقوبی« ادامه داد: از اول، سه جبهه در مقابل ما 
بوده و هست؛ جبهه زر، زور و تزویر که این سه مورد در 
طول تاریخ در مقابل حرکت انبیا بوده است. زرداران، 
زورداران و تزویرداران بی دین همواره در مقابل حرکت 
توفنده ملت ها سنگ اندازی کرده اند و می خواستند 
سرعت گیر درست کنند ولی بدانند زورداران، زرداران 
و  اند  صحنه  در  ها  ملت  ولی  رفتند  عالم  تزویرداران  و 
خواهند بود.رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که وقتی  ما 

به  رو  شرق  و  غرب  قطب  دو  جهان  در  کردیم،  انقالب 
و  آمــد  اسالمی  انقالب  کــرد:  اضافه  بودند،  هم  روی 
قطب سوم تولید و بعد از چند سال شوروی از گردونه 
خارج شد.  امروز سخن از شرق نیست، سخن از اسالم 
یک  استکباری  دنیای  تمام  و  طرف  یک  اسالم  است؛ 
طرف است و این را بدانیم و بدانند که خدا جبهه حق 
را یاری می کند، به پیروان قانون الهی یاری می رساند 
و مستکبران روز به روز رو به افول و در حال احتضارند.

زیبای  مدیریت  با  ملت  این  است  سال   40 گفت:  وی 
در  دشمن  و  آمــده  فایق  مشکالت  همه  بر  فقیه،  ولی 
و جبهه های سیاسی،  همه صحنه ها شکست خورده 
ماندگار  ملت  و  ریخته  فرو  دشمن  و  نظامی  اقتصادی 
شده است.آیت ا... »یعقوبی« خطاب به جوانان گفت: 
در دهه های آینده شما باید مدیریت کنید، درس تان 
آماده شوید برای مدیریت.  و  را بخوانید، تحقیق کنید 
مدیریت کالن و میانی کشور به دست شماست. مواظب 
باشید که دشمن در فضای مجازی فکر شما را مدیریت 
دروغ  مجازی  فضاهای  دربــاره  و  نشوید  منفعل  نکند، 
او، جوانان  گستر و دروغ پرداز محکم بمانید. به گفته 
در اوایل انقالب با اراده خود، النه جاسوسی را تسخیر 
کردند و امروز هم جوانان ما آماده اند؛ مدافعان  حرم و 
حریم  و مدافعان خون شهدا همه آماده و گوش به فرمان 

مقام معظم رهبری هستند.

حماسه ضدآمریکایی

دریای بی انتهای حضور
باشکوه مثل ۱۳ آبان

فرماندار خبر داد: 

برگزاری مناقصه احداث ایستگاه راه آهن اسفراین

صدور حکم شهردار از سوی وزیر کشور

صندلی مدیریت شهری 
بجنورد جوان شد

کشور  وزیر  سوی  از  بجنورد  جدید  شهردار  حکم 
صادر شد تا صندلی مدیریت شهری مرکز استان، 
ــــی« ســی و  ــادی زارع جـــوان شـــود. مهندس »هـ
اعضای  کامل  و  قاطع  رأی  کسب  با  شهریور  یکم 
بجنورد  جدید  کلیددار  عنوان  به  شهر  ــورای  ش
تمام  آن  طی  که  سابقه  کم  اتفاقی  شد؛  انتخاب 
شهرداری  کاندیدای  به  شهری  پارلمان  اعضای 
رسمی  جلسه  از  پس  روز  ــد.43  دادن مثبت  رأی 
عمران  معاون  جمالی نژاد«  »مهدی  شهر،  شورای 
از  کشور  وزیــر  روستایی  و  شهری  امــور  توسعه  و 
شهردار  ــی«  زارع »هــادی  انتصاب  حکم  امضای 
فضلی«  »رحمانی  دکتر  سوی  از  بجنورد  جدید 
وزیر کشور خبر داد.حاال شهردار جوان بجنورد که  
البته در کارنامه مدیریتی او شهرداری اسفراین و 
مسکن   بنیاد  و  ساختمان  مهندسی  نظام  ریاست 
دنبال  به  خــورد  می  چشم  به  نیز  شهرستان  آن 
 9 اعتماد  بتواند  تا  اســت  بهتر  شهری  ساختن 
عضو شورا را به خوبی پاسخ بدهد. او در نخستین 
ساعات انتخابش به عنوان شهردار جدید بجنورد 
پنجم  دوره  رویکرد  به  توجه  با  بــود:  گفته  ما  به 
و  اتحاد  بر  مبنی  بجنورد  شهر  اسالمی  شــورای 
همدلی برای خدمات رسانی، برای من نیز اتحاد 
به  بجنورد  شهرداری  مجموعه  تمام  در  همدلی  و 
امور  تمام  اولویت  در  بهتر  شهری  ساختن  منظور 
موجود  شرایط  به  اشــاره  با  ــی«  »زارع دارد.  قــرار 
تصریح  بجنورد  شــهــرداری  و  جامعه  اقتصادی 
کرده بود که برای رفع مشکالت موجود و توسعه 
انسانی  نیروی  از  مناسب  وری  بهره  شهری،  امور 
و حداکثر استفاده از تمام توانمندی های موجود 
در  فعالیت  آغاز  در  هدفش  نخستین  شهرداری، 

این مجموعه است.

جوی نسبتًا پایدار تا اواخر 
هفته

هواشناسـی  کل  اداره  بینـی  پیـش  صدیقـی- 
اواخـر  تـا  پایـدار  نسـبتًا  جـوی  شـمالی  خراسـان 
هفتـه اسـت. بـه گفتـه رئیـس پیـش بینـی اداره کل 
روزهـای  بـرای  غالـب  پدیـده  اسـتان،  هواشناسـی 
پایـان هفتـه در پـاره ای از نقـاط افزایـش بـاد و ابـر 

بـود.  خواهـد 
»هاشـمی دویـن« افـزود: دمـا همچنـان در لحظـات 
صبحگاهـی نزدیـک بـه صفـر مـی شـود و در برخـی 

نقـاط نیـز بـه زیـر صفـر خواهد رسـید.  
ارتفاعات استان سفیدپوش شد

 نخسـتین بـرف پاییـزی یـک شـنبه شـب ارتفاعـات 
موجـب  و  کـرد  سـفیدپوش  را  شـمالی  خراسـان 

شـد.  اسـدلی  گردنـه  در  تـردد  کنـدی 
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بفرستید

      خراسان شمالی 4۶ سال پیش 
           در روزنامه

خریداری 4 خودرو برای 
شهرداری بجنورد

 23 که   7099 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چــاپ  به   1352 آذر 
ستون »گزارش خبرنگاران ما از شهرستانها« 
از خریداری 4 خودرو برای شهرداری بجنورد 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
بجنورد  شــهــرداری  مکرر  هــای  گیری  »پــی 
و  نشانی  آتــش  ــادر  ک نــمــودن  تکمیل  جهت 
نظافت شهر ادامه داشت تا اینکه در مسافرت 
اخیر شهردار بتهران موفق گردید 2 دستگاه 
ماشین  دستگاه   2 و  نشانی  ــش  آت ماشین 
و  ــداری  ــری خ شهر  نظافت  جهت  کمپرسی 
این  تهیه  با  است  امید  نماید.  حمل  ببجنورد 
بطرز  شهر  نظافت  وضع  کمپرسی  ماشینهای 

بهتری صورت گیرد.«  

اخبار  حرف مردم    

اخبار

روزنــامــه  بــه  مطلبی  ارســـال  بجنورد با  ــرداری  ــه ش
سنگ  حلقه  پل  »نشست  مطلب  به  شمالی  خراسان 
آمده  آن  در  که  داد  نشان  واکنش  مــاه«  سه  از  پس 
است:به دنبال چاپ گزارش خبری با عنوان »نشست 
پیش  حواشی  پیرو  و  ماه«  سه  از  پس  سنگ  حلقه  پل 
مدعی  شهروندان  برخی  که  اخیر  روز  چند  در  آمده 
شده بودند به دنبال جاری شدن رواناب های ناشی 

از بارندگی های اخیر، پل ورودی حلقه سنگ تخریب 
شده است، طی مصاحبه ای با مهندس »نقیب« مدیر 
توضیحات  ارتباطات،  واحد  با  شهرداری   2 منطقه 
اهالی  ویژه  به  محترم  شهروندان  اطالع  به  را  ذیل 
محترم حلقه سنگ  می رسانیم:در محله حلقه سنگ 
به دنبال بارندگی های اوایل سال 98 و جاری شدن 
سیالب که تردد را در این مسیر مختل کرده بود، پل 

بتنی ساخته شد که جهت نیاز به ایجاد ارتفاع با شن 
محصور  پل  اطراف  که  این  دلیل  به  اما  شد  پوشیده 
نبود در تردد خودروها، بخشی ازاین شن به اطراف 
پل می ریخت و سطح را ناهموار کرده بود  که ناگزیر 
این بخش از شن ها را برداشت کردیم. با وجود این 
که در ابتدای ایجاد پل هم اعالم شد شهرداری این 
اعتبار  تخصیص  از  بعد  تا  کــرده  ایجاد  موقت  را  پل 
مدیریت  اعتبارات  محل  )از  دولتی  مالی  منابع  از 
میلیون   700 حدود  اعتباری  که  اصلی  پل  بحران( 
تاکنون  امر  این  اما  شود  ساخته  دارد،  نیاز  تومان 

محقق نشده است.
کلیه  اکنون  هم  و  ندارد  واقعیت  پل  نشست  بنابراین 
است،  شــده  ساخته  بتن  از  که  پل  روی  از  تــرددهــا 
انجام می گیرد و در واقع عملیات شهرداری اصالح 

روسازی پل بوده که انجام گرفته است.
پاسخ  از  تشکر  ضمن  شمالی:  خــراســان  پاسخ 
پل  روی  در  نابرابری  است  مسلم  چه  آن  شهرداری 
انجام گرفته که حتی در صحن جلسه شورا هم به آن 
بوده  چه  نابرابری  این  دلیل  که  این  اما  شد،  تصریح 

نظر شهرداری با مردم متفاوت است.

واکنش شهرداری بجنورد به یک مطلب

خبر   

تساوی »اترک« در گام هفتم
اترک بجنورد در هفته هفتم لیگ دسته 2 فوتبال 
رضایت  تساوی  به  خود  مهمان  مقابل  در  کشور 

داد. 
اترک، عصر دیروز در ورزشگاه 19 مهر در برابر تیم 
مس نوین کرمان به نتیجه ای بهتر از 2 بر 2 دست 
نیافت تا در مجموع با کسب 6 امتیاز در جدول 14 
دوازدهــم  رتبه  در   2 دسته  لیگ  الف  گروه  تیمی 
قرار بگیرد و البته این در حالی است که تیم های 
سیزدهم و چهاردهم جدول، یک بازی کمتر انجام 

داده اند.



تخلف پشت درهای باز

کلینیک های ترک اعتیاد، بیشتر، امید خانواده 
که  حالی  در  و  بیمار  خــود  تا  هستند  معتادان 
بسیاری از معتادان تیر آخر را به سوی این مراکز 
رها می کنند و منتظر نتیجه نویدبخش و بهبود 
بیماری شان می شوند، به نظر می رسد با تخلف 
به  کنندگان  مراجعه  تیر  مراکز،  این  از  بعضی 
نیز  دیگری  های  راه  بسا  چه  و  خورد  می  سنگ 
ایجاد  اعتیاد  دادن  ادامــه  منظور  به  شان  برای 

می شود.
خیابان  برخی  در  را  اعتیاد  ترک  های  کلینیک 
که  دید  توان  می  بجنورد  های  کوچه  حتی  و  ها 
می  انتظار  را  بیماران  ورود  گشوده  درهایی  با 
برای  پناهگاه  آخرین  و  تنها  که  مراکزی  کشند؛ 
خود  خواهند  می  که  شوند  می  محسوب  افرادی 
زندگی  به  و  کنند  آزاد  اعتیاد  دیو  چنگال  از  را 

عادی بازگردند.
شمالی،  خراسان  بهزیستی  کل  اداره  آمار   طبق 
مرکز   18 و  سرپایی   اعتیاد  ترک  کلینیک   70
که  هستند  فعال  استان  در  مدت  میان  اقامتی 
در  بیمار   211 و  هــزار  امسال،  نخست  نیمه  در 
کلینیک های ترک اعتیاد و 2 هزار و 247 بیمار 

در مراکز اقامتی میان مدت پذیرش شدند.
مخدر،  مواد  با  مبارزه  قانون   1۵ ماده  اساس  بر 
مجاز  مراکز  به  مراجعه  با  مکلف اند  »معتادان 
سازمان های  و  خصوصی  یا  غیردولتی  دولتی، 
ترک  به  اقدام  آسیب،  کاهش  و  درمان  مردم نهاد 
مــاده،  ایــن  طبق  حــال  عین  در  نمایند«.  اعتیاد 
معتادانی که با مراجعه به این مراکز، برای درمان 
از  باشند،  نیز  متجاهر  اگر  کنند،  می  اقدام  خود 

تعقیب کیفری در امان خواهند ماند. 
و  است  چگونه  مراکز  این  فعالیت  نحوه  که  این 
که  معتادانی  شمار  بی  مشکالت  به  اندازه  چه  تا 
تحت پوشش این مراکز قرار می گیرند رسیدگی 
ذی  مسئوالن  باید  و  است  بحث  مورد  کنند  می 

ربط به آن توجه کنند.
هایی  تخلف  اما  است  باز  مراکز  این  در  چه  اگر   
آن  از جمله  افتد که  اتفاق می  پشت همین درها 
ها می توان به خرید و فروش متادون و نشت آن 
مواد  با  مبارزه  ستاد  البته  کــرد.  اشــاره  بــازار  در 
این  پی  در  بهداشت  وزارت  پیشنهاد  به  مخدر 
اختیار  در  داروخانه ها  طریق  متادون از  که  است 
مخدر  داروی  این  نشت  از  تا  گیرد  قرار  معتادان 
به بازار قاچاق جلوگیری شود. حال باید دید این 
و  از خرید  آیا  و  اقدام چه زمانی اجرایی می شود 
اعتیاد  مهار  برای  جایگزینی  که  دارو  این  فروش 
به هروئین و تریاک است جلوگیری می کند یا نه.

3 گزارش روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         سه شنبه  ۱4 آبان ۱۳۹۸     ۷ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۲۹

گفت و گو با یک دالل دارو در حاشیه خیابان

سهمیه متادون معتادان پشت موتور خالف
لب تر کن در خدمتم داداش!

 به مواد سنتی 
اعتیاد دارم اما 

تمام سهمیه 
دریافتی 

ماهانه ام را 
در بازار آزاد 

به فروش 
می رسانم 
چون سود 

نسبتاً خوبی 
در این کار 

است

چون سود نسبتًا خوبی در این کار است. او البته 
به این نکته هم اشاره می کند که قبل از دریافت 
سهمیه اش ابتدا بازاریابی و مشتری اش را پیدا 
آن به گرفتن سهمیه متادون و  از  بعد  و  می کند 
تا  اقدام می کند  تریاک و شربت متادون  شربت 
این  اما  نکند.  باد  دستش  روی  خودش  گفته  به 
مصرف کننده مواد سنتی به یک معضل دیگر در 
اشاره  اعتیاد  ترک  متخلف  های  کلینیک  برخی 
نشت  چرایی  پاسخ  از  بخشی  شاید  که  کند  می 
روزی  گوید:  می  او  باشد.  آزاد  بازار  در  متادون 
که برای ثبت نام و تشکیل پرونده اعتیاد به یکی 
با پاسخ مسئول آن  از کلینیک ها مراجعه کردم 
جا خشک ام زد. مسئول ثبت نام رو به من گفت 
چرا با وجود این که من در یکی از کلینیک های 
آن  به  پرونده  تشکیل  برای  باز  دارم  پرونده  شهر 
مرکز مراجعه کرده ام؟ با شنیدن سوال او کمی 
گیج شدم و هاج و واج لحظه ای به او نگاه کردم و 
جواب دادم: اولین بار است که در کلینیک ترک 
اعتیاد پا می گذارم اما باز همان سوال را شنیدم. 
مد  کلینیک  راهــی  دست  به  آدرس  ناچار  به  او 
پاسخ  که  رود  می  دارد  آن  در  پرونده  که  نظری 
اعتیادش  پرونده  با  وقتی  گیرد.  می  را  معمایش 
تازه یاد روزی می  در آن مرکز رو به رو می شود 
افتد که یکی از دوستان قدیمی اش کپی مدارک 
هویتی او را از وی گرفته بود. او می گوید: وقتی 
به کلینیک ترک اعتیادی که پرونده ام در آن جا 
در  وقت  هیچ  آن  از  قبل  که  حالی  رفتم در  بود 
متوجه  تعجب  کمال  در  بودم  نگذاشته  پا  جا  آن 
ارائه  با  قبل  ها  مدت  از  ام  قدیمی  دوست  شدم 
کپی مدارک هویتی من که بنا به دالیلی از 
آشنای  کلینیک  در  بود  گرفته  من 
اعتیاد  تـــرک  پــرونــده  خـــود، 
تشکیل می دهد و هر ماه نیز 
مرکز  از  را  داروهــا  سهمیه 
ها  آن  و  کند  می  دریافت 
قیمت  با  آزاد  بــازار  در  را 
ــش بـــه فـــروش  ــواه ــخ دل
به  که  زمانی  رساند.  می 
مسئول کلینیک اعتراض 
برای گفتن  کردم پاسخی 
دلجویی  من  از  و  نداشت 
تخلف  و  اشتباه  به  و  البته 
کلینیک  در  گرفته  صــورت 
اعتراف کرد و از من خواست 
که این ماجرا را نادیده بگیرم 
به  مشکلی  او  ــرای  ب مبادا  تا 

وجود بیاید.  
 با وجود پیگیری های خبرنگار 
ــو و  ــام گــفــت و گ ــج ــرای ان ــا بـ م
شنیدن پاسخ مسئوالن دانشگاه 
همچنین   و  استان  پزشکی  علوم 
چند مسئول کلینیک ترک اعتیاد، 
این  در  گو  و  گفت  به  حاضر  ها  آن 

زمینه نشدند.

یوسف صدیقی

دریافت  مشتری  از  را  سفارش  که  این  محض  به 
دود  از  پر  را  اش  موتورسیکلت  اگــزوز  کند  می 
شود  می  مدنظرش  کلینیک  و  راهــی  کند  می 
از  بعد  بگیرد.  را  اش  ماهانه  داروی  سهمیه  تا 
تریاک«،  »شربت  و  »مــتــادون«  سهمیه  دریافت 
گرفتن  ازای  در  و  رود  می  مشتری اش  ــراغ  س
تحویل  خریدار  به  را  ها  قرص  مدنظرش،  سود 

می دهد. 
بعد از دریافت تراول ها با خوشحالی می گوید: 
چنان  آن،  از  بعد  و  ما!«  امروز  روزی  از  هم  »این 
صدایش  که  کند  می  باران  بوسه  را  ها  اسکانس 
می  نوازش  را  رهگذری  هر  گوش  قدمی  چند  تا 
دالل  و   ــدارد   ن ســواد  بیشتر  کــالس  چند  کند. 

قرص های متادون و روان گردان است. 
ــت کــه بـــرای درمــان هــای  مــتــادون دارویـــی اس
موارد  از  یکی  می کنند؛  استفاده  آن  از  متفاوت 
که  نکته ای  امــا  اعتیاد است  ــرک  آن ت استفاده 
داروی  کــه  اســت  ایــن  ــت  داش توجه  آن  بــه  باید 
متادون کاماًل اعتیادآور است و اثری که در بدن 
وابستگی  و  )خــمــاری(  بــدن  درد  یا  مــی گــذارد 
بسیار  می کند،  ایــجــاد  بیمار  ــرای  ب کــه  روانـــی 
شدیدتر از مواد مخدری است که برخی بیماران 
این است که  استفاده می کنند. روی دیگر سکه 
می  در  سر  آزاد  بازار  از  چگونه  داروهایی  چنین 
به  شهر  های  مغازه  و  ها  دکه  برخی  در  و  آورنــد 

فروش می رسند؟ 
غالبًا  که  اســت  صنعتی  مخدر  داروی  متادون 
اعتیاد  مهار  برای  نگهدارنده  داروی  عنوان  به 
در  اما  مــی رود  کار  به  مخدر  مــواد  و  هروئین  به 
که  اســت  ایــن  افتد  می  اتفاق  چه  آن  میان  ایــن 
معتادان اغلب به جای مصرف و ترک اعتیادشان 
به  و  کنند  می  اقــدام  آزاد  بــازار  در  آن  فروش  به 
شود.  می  عوض  شان  مصرف  نوع  فقط  تعبیری 
افزایش  از  مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی 
مصرف خودسرانه متادون از سوی برخی مصرف 
کنندگان و اغلب معتادان به ویژه  بعضی از جوان 
هاست که خود به یک معضل تبدیل شده است. 
برای  ماهانه  اعتیاد  تــرک  هــای  کلینیک  البته 
بازرسی  آزاد  بازار  به  متادون  نشت  از  جلوگیری 
سامانه  در  هم  دارو  و  غذا  سازمان  و  شوند  می 
دقیقی  های  روش  اما  کند  می  ثبت  را  ــا  داروه

که  کسانی  است.  الزم  کنترل  و  نگهداری  برای 
راحتی  به  بزنند  دور  را  مسیر  این  خواهند  می 
پیدا می کنند که بعضًا  را  میانبرهای نشت دارو 
از  تریاک  شربت  و  متادون  قانونی  غیر  فــروش 
همچنین  معتادان  و  ها  کلینیک  برخی  سوی 
ثبت نامی در بازار آزاد یکی از این راه هاست. اما 
غیرقابل  که اعتیاد  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
سایر  و  مــتــادون  خــودســرانــه  مصرف  و  کنترل 
مشتقات آن از سوی برخی جوانان و نوجوانان به 
این دلیل که هیچ کس نظارتی بر روند تجویز این 

دارو ندارد، بسیار خطرناک است.
مصرف  ــه  ک را  فــروشــنــدگــان  همین  از   یــکــی 
نامند  می  »دارو دار«  را  او  مخدر  مواد  کنندگان 
می دهم.  قرار  مخاطب  خیابان  از  ای  گوشه  در 
بیش از 40 ساله به نظر می رسد، تیپی خاص و  
پیراهنی گل گلی و رنگ پریده بر تن دارد. به من 
نگاهی می اندازد و می پرسد: »چه می خواهی؟« 
کمی  با  است.  تریاک  شربت  و  متادون  پاسخم 
دهــم:  مــی  پاسخ  ــا؟«  ت »چند  گــویــد:  مــی  مکث 
»هر  پرسم:  می  زیاد«.  باشد،  خوب  اش  »قیمت 
می گوید:   بگیرم؟«  توانم  می  بخواهم  تعدادی 
باال می خواهی همراهم  بیا چون تعداد  »دنبالم 
مشکلی  بخواهی  عــدد   20 تــا  اگــر  امــا  ــدارم،  نـ
پاسخم  باشد؟«  تومان،  هزار   ۵ عدد  هر  نیست؛ 

»بله« است.
کرده  ــارک  پ تر  عقب  کمی  که  مــوتــورش  ســراغ 
می رود و تعداد مدنظرم را به من می دهد. بعد 
گوید:  می  من  به  رو  ها  قرص  هزینه  گرفتن  از 
مــتــادون،  شــربــت  بــخــواهــی)  چــه  هــر  »داداش 
هم  اگر  کنی،  تر  لب  است  کافی  غیره(  و  تریاک 
نداشته باشم از همکارانم جور می کنم«. با لحن 
طنزآمیزی مرا مخاطب قرار می دهد و می گوید: 

»غصه نخور، قرص بخور«!
از  چیزی  شاید  روزهــا  این  مجازی  فضای  البته 
نداشته  کم  آن ها  امثال  و  ها  »دارودار«  این  بازار 
و  قــرص  ها  آن  در  که  هستند  باشد. صفحاتی 

شربت متادون به فروش گذاشته می شود.
یــا شربت  بــه مصرف قــرص  ــروع  ــرادی کــه ش افـ
یا  هروئین  به  خود  اعتیاد  بر  غلبه  برای  متادون 
تریاک می کنند بیشتر در معرض خطر وابستگی 
به  وابستگی  سابقه  گذشته  در  زیــرا  هستند 
وابستگی  این  خاطر  به  و  داشتند  را  دیگر  مواد 
تأثیرات  می ماند  بــدن  در  که  طوالنی  مــدت  و 

بدن  مختلف  قسمت های  روی  مخربی  بسیار 
خو  و  خلق  و  عصبی  سیستم های  یا  کبد  مثل 
می دهد. تغییر  را  فرد  زندگی  کاماًل  و   می گذارد 
مصرف  پــزشــک،  روان  یــک  گــفــتــه  بــه  الــبــتــه 
موجب  چون  است  خطرناک  متادون  خودسرانه 
می  تنفسی  مشکالت  و  کبدی  اختالالت  بــروز 
شود، متادون هم اعتیاد آور است و هم احتمال 
نارسایی کبد،  و مرگ در آن وجود دارد.  اوردوز 
باال رفتن آنزیم ها و سرطان کبد از دیگر عوارض 
مصرف خودسرانه متادون است و این مسئله فرد 
را با چالش های جدی در زندگی اش رو به رو می 
اضافه  ندارد  نامش  ذکر  به  تمایلی  که  وی  کند. 
می کند: مسئله این است که بسیاری از معتادان 
آورده  روی  متادون  مصرف  به  اعتیاد  ترک  برای 
چندانی  ــالع  اط آن  مصرف  ــوارض  ع از  امــا  انــد 
خیابانی  سوانح  مانند  حوادثی  به  وی  ندارند. 
که روزمره در گوشه و کنار اتفاق می افتد اشاره 
ها،  پرخاشگری  از  بخشی  گوید:  می  و  کند  می 

خشونت ها یا عدم هوشیاری ها ناشی از مصرف 
خودسرانه متادون است که در بازار به صورت بی 
رویه و بدون نظارت عرضه می شود. فرد مصرف 
با  زندگی  نامالیمات  در  کند  می  سعی  کننده 
بد  روحیه  و  کند  تثبیت  را  خود  متادون  مصرف 
بسیار  روند  این  اما  ببرد  بهبودی  به  رو  را  خود 
خطرناک است و باعث بروز مشکالت زیادی در 

فرد می شود.
خود  که  سنتی  مــواد  کنندگان  مصرف  از  یکی 
یکی از ثبت نامی های یک کلینیک ترک اعتیاد 
است نکات قابل توجهی را ابراز می کند. او می 
گوید: حدود ۵ سال است که در یکی از کلینیک 
به  خودم  وقت  هیچ  اما  هستم  آمد  و  رفت  در  ها 
یا سایر داروهای قابل عرضه در  مصرف متادون 
چنین مکان هایی اقدام نکرده ام چون از عواقب 
به  دهــد:  می  ادامــه  او  دارم.  بیم  ها  آن  مصرف 
مواد سنتی اعتیاد دارم اما تمام سهمیه دریافتی 
رسانم  می  فــروش  به  آزاد  بــازار  در  را  ام  ماهانه 

یادداشت 

صدیقی- طی بازرسی های انجام شده از برخی کلینیک های ترک اعتیاد استان، 
طبق  که  شده  مشاهده  صــوری  های  پرونده  یا  بیمار  انگشت  اثر  در  هایی  تناقض 
پیشگیری  است.معاون  شده  قانونی  برخورد  ها  آن  تخلف  با  نظارت،  دستورالعمل 
اداره کل بهزیستی خراسان شمالی با بیان این مطلب به این موضوع  اشاره کرد که 
با کلینیک هایی که به خرید و فروش دارو در بازار آزاد اقدام می کنند طبق قانون 
سوی  از  آزاد  بازار  در  را  دارو  نشت  که  این  با  »پاکدین«  گفته  به  شود.  می  برخورد 
برخی کلینیک ها قبول دارد اما این موارد زیاد نیست و برخی داروهای موجود در 
بازار آزاد متعلق به استان های همجوار است که سودجویان آن ها را وارد بازار می 
کنند. او اظهارکرد: اکثر داروهای موجود در بازار آزاد از قبیل متادون به خصوص 
را  افراد سودجو به خاطر منافع خودشان موادی  تریاک تقلبی هستند که  شربت 
به این داروها اضافه می کنند که می تواند برای مصرف کننده خطرآفرین باشد. 
وی اظهار کرد: وجود داروهای تقلبی در بازار آزاد می تواند برای مصرف کنندگان 
خطرآفرین باشد و نه تنها بیماری شان درمان نشود بلکه برعکس به امراض دیگری 

نیز مبتال شوند. گفتنی است، امسال با یکی از مراکز ترک اعتیاد به خاطر تخلفاتی 
نظیر پرونده سازی و فروش دارو در بازار آزاد برخورد و آن مرکز تعطیل شد.    

خبر مرتبط 

معاون اداره کل بهزیستی اعالم کرد:

 تخلف برخی کلینیک های ترک اعتیاد
 در پرونده بیماران

نازلی حیدرزاده
n.heydarzadeh@khorasannews.com
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صدیقی

بود  خــود  ــای  آرزوهـ شمارش  غــرق  هنوز 
دید.  عقد  سفره  پای  را  خود  ناگاه  به  که 
پیوندش روی خروارها درد و معضل انجام 
کنده  اش  کودکی  دوران  از  هنوز  شــد. 
نقش  در  را  خــود  ناگاه  به  که  بــود  نشده 
همسر دید و بین این دو دوران معلق ماند. 
شوهرش  های  مهری  بی  با  اش  زندگی 
زندگی  گوشه  هــر  از  و  گیرد  مــی  شکل 

مشترکش زخمی برمی دارد.
از  خوبی  خــاطــره  گــویــد:  مــی  جــوان  زن 
هنوز  که  چرا  نــدارم  ام  زناشویی  زندگی 
آرزوهــایــم  چیدن  مشغول  نوجوانی  در 
روی طاقچه اتاقم بودم که پای سفره عقد 
سر  چیزی  همسری  نقش  از  نه  نشستم. 
و  مشترک  زندگی  از  نه  و  آوردم  می  در 

زناشویی. 
شنیدم  می  را  ــادرم  م گوشزدهای  فقط 
که می گفت دختر با رخت سفید به خانه 
می  خــارج  آن  از  کفن  با  و  رود  می  شوهر 
خانواده  و  شوهرم  سوی  از  روز  هر  شود. 
اش در  دیگ زجر آن ها می افتادم اما دم 
نمی زدم چون خانواده ام را دوست داشتم 
و نمی خواستم اشکی بر گونه های مادرم 
ظاهر  پــدرم  پیشانی  بر  چروکی  و  جــاری  

شود.
ــاز زنــدگــی   دخــتــر شــوربــخــت بــعــد از آغـ
زیادی  غبارآلود  و  تار  روزهای  مشترکش 
خودش  گفته  به  گــذارد.  می  سر  پشت  را 
باز  لب  اگر  نداشت.  هم  اعتراض  جرئت 
خشن  العمل  عکس  با  دهانش  کرد  می 
پایش  زیــر  فــرش  و  خــون  از  پــر  همسرش 

قرمزتر می شد. 
حق  نه  و  شناخت  می  قانون  نه  شوهرش 

جنگلی  و  خشک  قانون  فقط  و  حقوقی  و 
بــود.  کـــرده  حــاکــم  خــانــه  در  را  خـــودش 
را  باید فقط کار خانه  او  همسرش در نظر 
پخت  و  شست  می  رخت  داد،  می  انجام 
بساط  پــادوی  نیز  ها  شب  و  کرد  پز می  و 
شد  می  نابابش  دوستان  و  شوهر  دودی 
را  شــان  خــاطــر دودی  کمبودی  مبادا  تا 

بیازارد.
شوهرم  گوید:  می  کبود  چشمانی  با  زن   
یک آدم خوشگذران بود و هزینه دورهمی 
مواد  قاچاق  طریق  از  هم  مداومش  های 

تامین می شد. 
از عمرم  بهار  تازه 15  و  سن کمی داشتم 
آرزوهای دور و درازی برای  و  گذشته بود 
در  ها  آن  همه  که  حیف  اما  داشتم  خودم 
دود  زورگــویــم  و  لیاقت  بی  همسر  رکــاب 
به  اش  عالقه  خاطر  بــه  جــوان  زن  ــد.  ش
خانواده خود چیزی از این معضالت به آن 
ها نمی گوید و در خود فرو می رود تا مبادا 

پدر و مادرش غصه بخورند. 
که  این  تا  کند  می  پیدا  ادامــه  ماجرا  این 
باز  شان  مشترک  زندگی  به  بچه  یک  پای 
کرد  می  گمان  دلسوخته   زن  شــود.  می 
می  نرم  همسرش  سنگ  دل  بچه  آمدن  با 
دارد  برمی  او  اذیت  و  آزار  از  دست  و  شود 
همسرش  آزار  برای  او  رحم  بی  شوهر  اما 
نمی  رحــم  هم  اش  گوشه  جگر  به  حتی 

کند. 
او در اقدام دردناکی به کودک خردسالش 
نوشیدنی غیرمجاز می خوراند تا لحظاتی 
قاه  قاه  همسرش  اشک  شدن  سرازیر  با 
حتی  گوید:  می  او  ببرد.  لــذت  و  بخندد 
گاهی شوهرم عالوه بر نوشیدنی غیرمجاز 
می  سیگار  مان  خردسال  کــودک  دست 
با هر پک زدن پسرمان و زجه زدن  تا  داد 

به  خــودش  خیال  به  و  شود  کیف  سر  من 
مدام  مان  خانه  فضای  بخندد.  دنیا  روی 
مه آلود و ابری از دود مواد خانه را احاطه 
ام  گــوشــه  جگر  همین  ســر  و  ــود  ب کـــرده 

مشکل ریوی پیدا کرد. 
شوهرم حتی از مداوای کودک مان امتناع 
می کرد و از من می خواست با پدرم او را به 
دکتر ببریم تا معالجه شود. بعد از بیماری 
پسر خردسال مان خودم هم مدتی بیمار و 

به ناچار راهی خانه پدرم شدم. 
شوهرم  پدرم بودم  خانه  در  که  مدتی  در 
تلفنی  احوالپرسی  و  تماس  یــک  حتی 
من  که  انگار  و  کرد  دریــغ  من  از  ــاده را  س
که  ترسیدم  مــی  نــداشــتــم.  وجـــود  اصـــاًل 
را  ام  خانه  دردنــاک  اتفاقات  و  ماجراها 
پیش خانواده ام مطرح کنم چون از غصه 

خوردن آن ها واهمه داشتم. 
پیدا  ــه  ادام زن  سیاه  هــای  شب  و  ــا  روزه
بارش  و  بند  بی  شوهر  که  این  تا  کند  می 
بی  و  نحیف  زن  از  و  گذارد  می  فراتر  را  پا 
و  او  دورهمی  در  که  خواهد  می  پناهش 
کند  شرکت  اش  دودی  ناالیق  دوستان 
جوان  زن  باشد.  ها  آن  ساقی  نوعی  به  و 
پیشنهاد بی شرمانه همسرش را با به جان 

خریدن ضرب و شتم رد می کند.
 مرد خانواده وقتی می بیند که همسرش 
او را جلوی دوستانش سکه یک پول کرده 
او  و  افتد  به جان زنش می  با چماق  است 
زندانی  تاریک  و  نمور  اتاق  یک  داخل  را 
می کند. زن جوان  می گوید: چون سن و 
تصمیم  گرفتن  به  قادر  داشتم  کمی  سال 
درستی نبودم و مدام در آشوب و استرس 
جرئت  شوهرم  ترس  از  اما  کردم  می  سر 

اعتراض نزد کسی را هم نداشتم.
این  تــا  ادامـــه داشــت  مــاجــرا مدتی  ــن  ای  

شوهرهایم  خــواهــر  شــوهــرم،  از  بعد  کــه 
و  آمدند  میدان  به  بــرادرشــان  تحریک  با 
به  را  شوهرم  های  خواسته  کردند  سعی  
می  مقاومت  بار  هر  اما  کنند  تحمیل  من 
دیگر  خوردم.  می  کتک  عوض  در  و  کردم 
کاسه صبرم لبریز شده بود و روزی جلوی 
خانواده شوهرم ایستادم و تقاضای طالق 

کردم.
 شوهرم با شنیدن این جمله رو به من کرد 
و گفت اگر حضانت بچه را می خواهم باید 
خارج  او  خانه  از  تنم  های  لباس  همان  با 
خواهد  دلــم  بــر  را  بچه  داغ  وگــرنــه  شــوم 
او را قبول  به ناچار تمام شرایط  گذاشت. 
خانه  آن  از  خواستم  می  فقط  چون  کردم 
ام  بچه  و  خــود  جــان  و  کنم  فــرار  جهنمی 
حمایت  با  آن  از  بعد  زن  دهــم.  نجات  را 
می  خانواده  ــاه  دادگ راهــی  اش  خانواده 
شود تا با شکایت از دست شوهر معتادش 
درخواست  فــرزنــدش  حضانت  گرفتن  و 
طالق بدهد و روزهای باقی مانده عمرش 

را در آرامش سپری کند.   

چیدن آرزوهای نوجوانی در النه دودی

 زجه های زن شوربخت و 
قهقهه های مرد سنگدل

حتی گاهی شوهرم عالوه 
بر نوشیدنی غیرمجاز 

دست کودک خردسال مان 
سیگار می داد تا با هر پک 
زدن پسرمان و زجه زدن 

من سر کیف شود و به 
خیال خودش به روی دنیا 

بخندد

 قاتل خاموش را 
به منزل راه ندهید

با فرا رسیدن فصل سرما استفاده از وسایل گرمازا افزایش پیدا می کند. 
در این حال رعایت چند نکته می تواند  در حفظ جان شما و خانواده تان 

بسیار کارآمد باشد.

قبل از نصب بخاری از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید. استفاده  �
 )ODS( اکسیژن  کمبود  تشخیص  سیستم  به  مجهز  که  هایی  بخاری  از 

هستند بسیار بااهمیت است.

با  � توانید  می  را  کار  این  است؛  مهم  اتصاالت  از  گاز  نشتی  بررسی 
استفاده از کف آب و صابون انجام دهید.

تست مکش از دودکش ها قبل از نصب لوله دودکش بخاری ضروری  �
است. این کار ساده را می توانید با روشن کردن یک تکه روزنامه و قرار 
دادن آن  در رو به روی لوله دودکش انجام دهید. در صورتی که دودکش 
به  الزم  بکشد.  خود  سمت  به  را  آتش  شعله  باید  کند  کار  درست  بخاری 
ولی  باشد  بوده  درست  گذشته  سال  شما  دودکش  شاید  است  یادآوری 
این مالک نیست زیرا امکان دارد طی این یک سال که از بخاری استفاده 

نکرده اید جسم خارجی درون دودکش قرار گرفته باشد.

تمام شیلنگ ها باید با یک بست استاندارد به شیرها و لوله های گاز  �
نصب شده باشند.

تمام شیرهای مرتبط به وسایل گازسوز باید مجهز به سرشیر باشند تا  �
در صورت  بروز حادثه به سرعت بسته شوند.

گاز  � اصلی  شیر  قطع  بــه  هــا  همسایه  ــالع  اط و  هماهنگی  ــدون  ب
واحدهای دیگر اقدام نکنید زیرا بعضی از خانواده ها از وسایل گاز سوزی 
استفاده می کنند که مجهز به ترموکوپل نیستند مانند سماور و با یک بار 

باز و بسته کردن شیر شعله خاموش و گاز در واحد منتشر می شود.

و  � سنگینی  احساس  و  روشــن  را  گرمایشی  وسایل  که  درصــورتــی 
سردرد کردید آن را جدی بگیرید و به بررسی وسایل گازسوز و سیستم 

گاز منزل اقدام کنید.

تر  � گرم  بهانه  به  پنجره ها  و  در  درز  تمام  پوشاندن  از  سرما  فصل  در 
شدن خانه خودداری کنید.

از  � و  بروید  بام  پشت  باالی  به  سوز  گاز  وسایل  کردن  روشن  از  قبل 
وجود کالهک H مطمئن شوید.

تلفن  � شماره  به  نشانی  آتش  با  توانید  می  مشورت  به  نیاز  صورت  در 
دفاتر  یا  گاز  شرکت  حوادث  امداد  تلفن194  شماره  همچنین  و   125

نظام مهندسی مناطق تماس بگیرید.

از سالم بودن شیلنگ وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کنید؛ شاید در  �
طول یک سال گذشته پوسیده شده و دوام خود را از دست داده باشند.

استفاده از وسیله گاز سوزی که دودکش آن از شیشه و دیوار بیرون  �
مکش  مانع  تواند  می  شدید  بــاد  وزش  چــون  نیست  مجاز  شــده  داده 

دودکش شود.

برای  � را  پاچه  کله  شب  در  که  داریم  عادت  ایرانی  های  خانواده  ما 
صبحانه بار بگذاریم و تا صبح اجاق گاز روشن می ماند. این کار با توجه 
به تغییر ساختار خانه ها از جمله به کار بردن  در و پنجره های دو جداره و 

بدون درز و در نتیجه کمبود اکسیژن و نشر گاز COخطرناک است.

دریچه های کوچکی که 30سانتی متر زیر سقف آپارتمان های شما  �
هرگز  و  هستند  گازسوز  وسایل  هوای  تامین  های  دریچه  اند  شده  تعبیه 

نباید مسدود شوند.

استفاده از لوله بخاری های غیر استاندارد مجاز  نیست. �
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

۸ حادثه جاده ای و ۳۳ 
آسیب دیده

در پی بارش های روز یک شنبه و لغزندگی جاده ها امداد 
رسانان جمعیت هالل احمر استان برای امدادرسانی به 
33 آسیب دیده حوادث جاده ای اعزام شدند. به گزارش 
جمعیت هالل احمر خراسان شمالی، در پی بارش برف 
و لغزندگی جاده ها در روز یک شنبه در مجموع  باران  و 
امدادرسانان این جمعیت برای امدادرسانی به 8 حادثه 
یک  با  وانــت  نیسان  برخورد  که  شدند  اعــزام  ای  جــاده 
دستگاه پژو 405 در کیلومتر 17 بجنورد به اسفراین با 6 
مصدوم از جمله این حوادث بود. دیگر حادثه پر مصدوم 
سواری  با   405 پژو  خــودروی   3 تصادف  شنبه  یک  روز 
های پژو آردی و پیکان در محور فاروج به شیروان بود که 
این حادثه نیز 6 آسیب دیده داشت. از دیگر حوادث این 
است  بوده  گاردریل  با  آن  برخورد  و  خودرو  واژگونی  روز 
شهرستان  محورهای  و  شیروان  به  بجنورد  محور  در  که 
مانه و سملقان رخ داده است. این گزارش حاکی است، از 
33 آسیب دیده این حوادث 5 نفر به دلیل شدت آسیب 

دیدگی به مراکز درمانی منتقل شدند.

بار کج به مقصد نرسید 

همراه  تلفن  جانبی  لـــوازم  زیـــادی  تــعــداد  صدیقی- 
تعزیرات  مدیرکل  گفته  به  شد.  کشف  بجنورد  در  قاچاق 
حکومتی خراسان شمالی، یک قاچاقچی که قصد جا به 
جایی بیش از 3 هزار و 300 عدد لوازم و تجهیزات تلفن 
همراه قاچاق از طریق یک باربری را داشت توسط پلیس 
آگاهی استان شناسایی شد و در پیشبرد اهدافش ناکام 
ماند. »سیدالموسوی« اعالم کرد: ارزش کاالهای کشف 
ویژه  پرونده در شعب  و  ریال  از 921 میلیون  شده بیش 
انجام  و  به منظور صدور رأی در حال رسیدگی  تعزیرات 

تحقیقات است.

راکب موتور سیکلت قربانی 
تصادف با پراید

تجاوز به چپ راننده پراید منجر به فوت راکب  معینی- 
موتورسیکلت در روستای امیرآباد شد. به گفته سرهنگ 
جاجرم،  شهرستان  انتظامی  فرمانده  »اسماعیلیان« 
بنابر اعالم مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر وقوع 
جاجرم  امیرآباد  روستای  در  جرحی  تصادف  فقره  یک 
ماموران بالفاصله در محل حاضر شدند.وی تصریح کرد:  
و بررسی صحنه مشخص شد که  از حضور ماموران  پس 
یک دستگاه پراید  به علت بی مباالتی راننده و تجاوز به 
این  در  که  است  کرده  برخورد  موتورسیکلت  یک  با  چپ 
نیروهای  توسط  و  مصدوم  موتورسیکلت  راکب  سانحه 
شدت  دلیل  به  ولی  شد  منتقل  بیمارستان  به  امــدادی 

جراحات وارد شده در بیمارستان فوت کرد.

اخبار 
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استقالل نوین میزبانش را متوقف کرد

امیدهای  فوتبال  یک  دسته  لیگ  های  بــازی  ادامــه   در 
کشور که به میزبانی قائمشهر برگزار شد، استقالل نوین 
را متوقف کرد.رئیس هیئت فوتبال  بجنورد میزبان خود 
استقالل  تیم  رقابت  این  در  گفت:  ما  خبرنگار  به  استان 
نوین بجنورد با تساوی دو بر دو تیم پرسپولیس قائمشهر 
کند. تــرک  را  قائمشهر  امتیاز  یک  با  تا  کــرد  متوقف  را 

حسین جعفرزاده افزود: در ادامه بازی های لیگ فوتبال 
پیام  تیم  مسابقات  چهارم  هفته  در  و  استان  نوجوانان 

انتظار بجنورد یک بر صفر تیم پدیده ماهان بجنورد را شکست داد و تیم سرخ پوشان اترک بجنورد سه بر یک 
تیم سیاه جامگان شیروان را از پیش رو برداشت.وی بیان کرد: تیم اتحاد بجنورد 4 بر صفر تیم سپاهان شیروان 
با نتیجه پر گل 10 بر یک به سود  را شکست داد و دیدار تیم های استقالل نوین بجنورد و گوهر کویر جاجرم 
تیم استقالل نوین بجنورد به پایان رسید.او تصریح کرد: در هفته سیزدهم لیگ فوتبال بزرگ ساالن استان تیم 
کاوه نوین بجنورد 8 بر 2 تیم آریای بجنورد را شکست داد و تیم نصر جاجرم 2 بر یک تیم گوهر کویر جاجرم را از 
پیش رو برداشت.وی یادآور شد: در ادامه این بازی ها تیم انتظار بجنورد 4 بر صفر تیم استقالل نوین بجنورد را 

شکست داد و تیم سرخ پوشان اترک و نگین پارت بجنورد به تساوی دو بر دو رسیدند.

رویداد ورزشی       

شیرازی

استخر کوثر تعطیل است، این یک خبر نیست، 
چیزی که ماه هاست به همین وضع است  خبر 
اعتبار  تامین  با  که  است  آن  خبر  ندارد،  دادن 
می  بجنوردی  شهروندان  شده  گرفته  نظر  در 
توانند از ابتدای سال 99 از تنها استخر متعلق 

به اداره ورزش و جوانان استفاده کنند.
این  افتتاح  ــرای  ب غریق  ناجیان  و  شناگران 
استخر که نیمی از عمر خودش را در تعطیلی 
با  ایــن کــه  بافتند،  ــود، رویــاهــا  ب ــرده  ب بــه ســر 
تمرین  زمــان  توانند  می  آن  از  بــرداری  بهره 
داشته  اخــتــیــار  در  را  بیشتری  اختصاصی 
به  تبدیل  که  دسترسی  در  روزهــای  باشند، 
منتظر  که  مــوردی  شد.هر  دست  دور  رویــای 
اختصاص اعتبار باشد همان رویای دور دست 

می شود که فقط همه امیدوارند محقق شود.
از  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  مسئوالن  اگرچه 
جمله معاون توسعه منابع انسانی این روزها به 
همین منظور در تهران به سر می برد تا بتواند 
برای پروژه ها از جمله استخر کوثر اعتباری را 
جذب کند ولی ماجرای تخصیص اعتبار گاهی 
مصداق آن ضرب المثل است که حتی بعد از 

تاییدش باید گفت: »کی داده و کی گرفته«!
نبود  از  هــم  ــاز  ب شمالی  خــراســان  شناگران 
شان  دل  غریق  ناجیان  دارنــد،  گالیه  استخر 
بتوانند  ــاره  دوبـ ــدازی  انـ راه  بــا  ــت  اس ــوش  خ
ورزش  و  کنند  تــمــریــن  ــر  ت ــت  راحـ خــیــال  ــا  ب

دوستان...آن ها همیشه بی توقع بوده اند، آن 
قدر بی توقع که یکی از آن ها می گوید: مدت 
می  ترجیح  استخر  از  استفاده  بــرای  هاست 

دهم به همراه دوستانم به مشهد بروم.
بجنورد  استخرهای  کند:  می  بیان  »رمضانی« 
روز  یک  کند،  نمی  راضی  مرا  باید  که  طور  آن 
است  زالل  آب  روز  یک  و  کثیف  روز  یک  تمیز، 
و یک روز از بوی کلر نمی توانید نفس بکشید، 
البته من هنوز از استخرهای بجنورد استفاده 
می کنم ولی باز هم اگر شرایط فراهم شود به 

مشهد می روم.
همان  ــد:  ــوی گ ــی  م کــوثــر  استخر  ــاره  ــ درب او 
قدر  آن  ولی  رفتم  استخر  این  به  افتتاح  اوایل 
تعطیلی داشت که دیگر پیگیر آن نشدم، االن 
مجموعه  به  ام  ورزشی  تمرین  خاطر  به  که  هم 
شهیدعلیدخت می روم، چراغ استخر خاموش 

است و خبری از آن نیست.
یکی دیگر از شهروندان بجنوردی البته از این 
می  فکر  گوید:  می  و  کند  می  گالیه  تعطیلی 
کردم با افتتاح استخری که متعلق به دستگاه 
دولتی و متولی ورزش است می توانم با بلیت 
ارزان تر به آن جا بروم ولی همان اول قیمت ها 

تفاوتی نداشت و بعد از آن تعطیل شد.
که  دردی  زانو  برای  کند:  می  بیان  سعادتمند 
دارم باید از استخر استفاده کنم و امیدوارم به 
تعداد استخرهای بجنورد اضافه شود تا رقابت 
و  فنی  واحد  مسئول  باره  این  شــود.در  ایجاد 
مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان می 

گوید: وقتی اماکن ورزشی مستهلک می شود 
خاطر  به  شاید  و  آید  می  پیش  ها  تعطیلی  این 
نبود نظارت خوب است که این اتفاق می افتد.

وثوق می افزاید: استخرها به بخش خصوصی 
گرفتن  ــرای  ب بخش  ایــن  و  شــود  مــی  ــذار  واگـ
استخر که درآمد خوبی دارد رقم های نجومی 
در مزایده می دهد و وقتی برنده می شود بیش 
همین  که  کشد  می  کــار  تجهیزات  از  حد  از 

موضوع فرایند استهالک را بیشتر می کند.
وی بیان می کند: هر سال باید هزینه جداگانه 
و اعتبار برای سرویس تجهیزات در نظر گرفته 
شود ولی چون نتوانستیم این موضوع را مهیا 

این  که  است  رسیده  آسیب  تجهیزات  به  کنیم 
ورزشــی  فضاهای  تمام  درخــصــوص  موضوع 

صدق می کند.
سرویس  و  بــازســازی  کــنــد:  مــی  اظــهــار  وی 
و  شده  انجام  مرحله  دو  طی  استخر  تجهیزات 
و  است  رسیده  سرانجام  به  درصد   70 حدود 
پیش بینی می کنم با این روند تا عید و ابتدای 

سال 99 این استخر راه اندازی شود.
زودتــر  اعتبار  امــیــدوارم  ــود:  ش می  یـــادآور  او 
ــروان،  ــی ش اســتــخــر   4 در  ــا  ت یــابــد  تخصیص 
اسفراین، آشخانه و بجنورد تجهیزات سرویس 

شود.

 زیرآبی 
در استخر کوثر

بازسازی 
و سرویس 

تجهیزات 
استخر طی دو 

مرحله انجام 
شده و حدود 

70 درصد 
به سرانجام 
رسیده است 
و پیش بینی 
می کنم با این 
روند تا عید و 

ابتدای سال 99 
این استخر راه 

اندازی شود

دو کالس برای بسکتبالی ها
ها  خانم  برای  را  داوری  و  مربیگری  تئوری  دوره  دو  ها   بسکتبالی 
تئوری  کالس  گفت:  استان  بسکتبال  هیئت  کنند.رئیس  می  برگزار 
عالقه  که  شــود  می  برگزار  آینده  هفته   ،2 به  سه  درجــه  مربیگری 
شرکت  آن  در  توانند  می  تخصصی  های  دوره  در  حضور  به  مندان 
کنند.»مهدی غفوریان« افزود: کالس داوری درجه 3 بسکتبال برای 

خانم ها و آقایان برگزار می شود.

»جوانمرد« سرپرست تیم ملی کبدی شد
شد.به  کبدی  رشته  در  جوانان  ملی  تیم  سرپرست  جوانمرد«  »ناصر 
گزارش خبرنگار ما، تیم ملی کبدی ایران در رده سنی جوانان با 14 
بازیکن آخرین اردوی خود را از یک شنبه در کیش آغاز کرده است که 
تا 18 آبان ادامه خواهد داشت و ناصر جوانمرد، رئیس هیئت کبدی 
استان به عنوان سرپرست تیم ملی برای حضور در این اردو و بعد از آن 

حضور در رقابت های جهانی معرفی شده است.

»شریفیان« برنز گرفت
نه  های  سال  قهرمان  و  استان  اسکیت  مربی  شریفیان«   »مسعود 
چندان دور خراسان شمالی در این رشته توانست در مسابقات ماراتن 
قهرمانی کشور در رده سنی 30 تا 40 سال مدال برنز را از آن خود 

کند. 
هم  باز  شریفیان  که  شد  برگزار  کرمانشاه  میزبانی  به  ها  رقابت  این 

توانست مانند گذشته مدال کشوری بگیرد.

خبر ویژه       

رقابت بدمینتونی ها

بجنورد میزبان دو اردوی ملی
شیرازی- سومین مرحله رنکینگ بدمینتون نونهاالن و نوجوانان و مسابقه بدمینتون همگانی شرق 
کشور برگزار شد، این در حالی است که هیئت بدمینتون استان،  میزبانی دو اردوی تیم ملی را اواخر 

آبان در بجنورد بر عهده دارد.
و  نونهاالن  بدمینتون  رنکینگ  مرحله  سومین  گفت:  ما  خبرنگار  به  استان  بدمینتون  هیئت  رئیس 
صورت  به  باز  بدمینتون   24 حضور  با  آموز  دانش  روز  مناسبت  به  شمالی  خراسان  دختر  نوجوانان 
دوره ای و حذفی برگزار شد که در رده سنی نونهاالن، مهدیس حسن زاده و فاطمه یزدانی اول و دوم  

و گیلدا بهمنیار و تارا ایزانلو به طور مشترک سوم شدند.
وثوق افزود: در رده سنی نوجوانان یاسمن برزگران و عسل جوینی اول و دوم شدند و غزل جوینی و 

زینب ایزانلو به طور مشترک در رده سوم جدول قرار گرفتند.
حضور  با  کشور  شرق  سه  منطقه  بانوان  همگانی  بدمینتون  مسابقات  مرحله  دومین  کرد:  بیان  وی 
ورزشکارانی از استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان برگزار 
شد که در پایان مهسا خوانی و سمانه طوسی از خراسان رضوی اول و دوم شدند و نسرین کاظمیان 

از خراسان شمالی مقام سوم را از آن خود کرد.
وی اظهار کرد: اردوی تیم ملی برای دو رده سنی زیر 17 و  15 سال در بجنورد برگزار می شود که 
این اردو قرار است آخر آبان انجام شود البته رئیس فدراسیون بدمینتون برای تشکیل مجمع ساالنه 

به بجنورد می آید که این اتفاق خوبی برای ما خواهد بود.
میزبانی  و  ساالن  بزرگ  سنی  رده  در  کشور  بدمینتون  یک  دسته  لیگ  برگشت  دور  میزبانی  از  وی 

رقابت های منطقه 9 دانشگاه ها خبر می دهد.



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  ۱4 آبان ۱۳۹۸     ۷ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۲۹            ۶ شهرستان ها

مراسم گرامی داشت روز ۱۳ آبان با حضور 
های  شهرستان  مردم  شور  پر  و  حماسی 
خراسان شمالی برگزار شد.خبرنگاران ما 

در جای جای استان چنین گزارش دادند.
IIوالیتمداریIدرس

با  ۱۳آبان  روز  راهپیمایی  مراسم  معینی- 
دانشجویان،  آمــوزان،  دانش  شور  پر  حضور 
برگزار  جاجرم  شهرستان  مسئوالن  و  مردم 
ائمه  ــذاری  گ سیاست  ــورای  ش رئیس  شــد. 
استکبار  روز  ــان  ۱۳آب گفت:  استان  جمعه 
حافظه  در  مهم  واقعه  سه  ــادآور  ی و  ستیزی 

ملت ایران است.
سه  این  »آزمـــوده«،  االســام  حجت  گفته  به 
والیــتــمــداری،  درس  مــا  ــرای  ب مهم  ــداد  رویـ
دشمن  برابر  در  ایستادگی  و  طلبی  شهادت 
نباید  بنابراین  ــت،  اس ستیزی  استکبار  و 
دسیسه های دشمن را نادیده بگیریم زیرا با 
راه انداختن جنگ سیاسی به دنبال فشار بر 

جمهوری اسامی است.

IIکنیمIمیIخنثیIراIاستکبارIهایIفتنه
در  آبـــان   ۱۳ روز  راهــپــیــمــایــی  رحــمــانــی- 
مردم  شــد.  برگزار  جرگان  و  راز  شهرستان 
دیگر  با  همزمان  جرگان  و  راز  ــرور  پ شهید 
مردم ایران با مشت  های گره کرده و شعارهای 
محکوم  را  جهانی  استکبار  جنایات  کوبنده 
این  در  ــان  ــرگـ رازوجـ جمعه  ــام  امـ ــد.  ــردن ک
راهپیمایی گفت:  با روحیه استکبارستیزی می 
جهانی  استکبار  های  فتنه  و  ها  توطئه  توانیم 
»نادعلیزاده«  حجت االسام  کنیم.  خنثی  را 
افزود: این حضور درس بزرگی برای دشمنان 

اسام و انقاب اسامی ایران است.

IIآمریکاIهایIفتنهIبرابرIدرIایستادگی
روز گذشته مراسم یوم ا... ۱۳ آبان  نجاهی- 

جرگان  سنت  اهــل  ــردم  م پــرشــور  حضور  بــا 
مسئول  شــد.  ــزار  ــرگ ب بخش  ایــن  مــرکــز  در 
مقاومت  بسیج  در  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر 
از  مراسم  ایــن  در  جرگان  و  راز  شهرستان 
حضور باشکوه مردم و دانش آموزان قدردانی 
آمریکا  های  فتنه  همه  برابر  در  گفت:  و  کرد 
کنیم.  می  مقاومت  و  ایم  ایستاده  غاصبان  و 
های  نقشه  ــزود:  اف »خــداپــور«  االســام  حجت 
شوم و فتنه های آمریکا علیه ایران بی اثر است 
و مردم با حضور خود این موضوع را ثابت کرده 

اند.

IIIاستکبارIنظامIچهرهIازIبرداشتنIپرده
با  ــارزه  ــب م ملی  روز  نجفیان -راهپیمایی 
استکبار جهانی و یوم ا... ۱۳ آبان در اسفراین 
با حضور اقشار گوناگون به ویژه دانش آموزان، 
میدان  از  حوزویان  و  دانشگاهیان  فرهنگیان، 
امام خمینی )ره( آغاز شد و تا خیابان جانبازان 
)ره(  خمینی  امــام  عمومی  کتابخانه  مقابل 
ادامه یافت. »طاهر رستمی« فرماندار اسفراین 
در این مراسم ۱۳ آبان را برگ زرینی در تاریخ 
افزود:  و  دانست  اسامی  انقاب  شکوهمند 
خاطره  و  یــاد  داشــت  گرامی  تجلی  آبــان   ۱۳
ــادآوری  یـ و  دانشجو  و  آمــوز  دانــش  شــهــدای 
های  فشانی  جان  و  ها  مجاهدت  ها،  رشادت 
توسعه  معاون  زاده«  »بیگ  هاست.دکتر  آن 
شمالی  خراسان  استاندار  منابع  و  مدیریت 
تسخیر  که  این  به  اشاره  با  مراسم  این  در  هم 
النه جاسوسی، انقاب دوم نام گرفت، تصریح 
اساس  بر  اسامی  انقاب  گیری  شکل  کرد: 
چهره  از  برداشتن  پرده  و  محمدی  ناب  اسام 
منافع  انداختن  مخاطره  به  و  استکبار  نظام 
دالیــل  از  خاورمیانه  حساس  منطقه  در  آن 
با  استکبار  مصادیق  دیگر  و  آمریکا  دشمنی 

است.راهپیمایی  اسامی  شکوهمند  نظام 
آباد  صفی  شهر  در  آبان   ۱۳ ا...  یوم  باشکوه 
نیز برگزار شد. حجت االسام »هوشمند نژاد« 
امام جمعه بام و صفی آباد در این آیین ۱۳ آبان 
را جلوه گاه ۳ رویداد موثر در تاریخ شکوهمند 
انقاب اسامی دانست که در همه آن ها روح 

استکبارستیزی جلوه می کند.

IIنداریمIهراسیIتهدیداتIاز
محمودیان- مردم والیی گرمه همگام با سایر 
راهپیمایی  در  باشکوه  حضور  با  کشور  نقاط 
با  آمریکا  بر  مرگ  شعار  با  دیگر  بار  آبــان   ۱۳
تجدید  اسامی   انقاب  ارزش های  و  آرمان ها 
انقاب در  پیمان کردند و حضور نسل چهارم 
بود.  آن  زیبای  جلوه های  از  راهپیمایی  این 
جمعه  امام  »تاتاری«  االســام  حجت  گفته  به 
گرمه، ملت ایران با بصیرت، هوشیاری و تحت 
فرمان والیت حرکت کرده اند و می کنند و از 
در  ندارند.  هراسی  هیچ  دشمنان  تهدیدات 
ایران با مدیریت رهبری، دشمنان نمی توانند 

ابراز وجود کنند.

IIنشدنیIفراموشIروزی
سراسر  با  همگام  شیروان  مردم  زاده-  عوض 
روز  و  شرکت  آبــان  راهپیمایی۱۳  در  استان 
ثبت  شهرستان  ایــن  تاریخ  در  را  شکوهی  با 
شیروان  بسیج  مقاومت  ناحیه  کردند.فرمانده 
در این آیین با گرامی داشت مناسبت های این 
روز از ۱۳ آبان به عنوان روزی فراموش نشدنی 
به  »امیری«،  یاد کرد.سرهنگ  تاریخ کشور  در 

دانش  و  دانشجویان  بدیل  بی  و  رنگ  پر  نقش 
آموزان در دوران مختلف پیش و پس از انقاب 
یکی  را  مجلس  در  شفافیت  کــرد.وی  ــاره  اش
افزود:  و  دانست  ایران  مردم  های  خواسته  از 
در  شــیــروان  ــردم  م نماینده  از  ما  درخــواســت 
ایران  مجلس و همچنین مطالبه عمومی ملت 
این است که بدانند نمایندگان شان با چه طرح 
هایی موافق و مخالف هستند و در چه تعداد از 
از  تشکر  با  دارند.وی  حضور  یا  غیبت  جلسات 
اقدامات رئیس قوه قضاییه در برخورد با فساد 
روند  این  تکامل  و  تداوم  خواستار  کرد:  اضافه 

هستیم.

IIدشمنانIناامیدی
 ۱۳ ا...  یوم  باشکوه  راهپیمایی  پــرور-  میم 
جمعه  امام  شد.  برگزار  دارالعلما  دیار  در  آبان 
از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  حاشیه  در  فــاروج 
گفت:  مــردم  مختلف  اقشار  حماسی  حضور 
مردم  امیدواری  باعث  راهپیمایی  در  حضور 
دشمنان  نــاامــیــدی  طــرفــی  از  و  مسئوالن  و 
افــزود:  ــوروزی«  »نـ ــام  می شــود. حجت االس
مختلف  ــای  هـ ــه  ــرص ع در  جـــوانـــان  ــور  ــض ح
و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی،  اجتماعی، 
به  شد.  خواهد  کشور  در  نشاط  باعث  علمی 
گزارش خبرنگار ما، مراسم راهپیمایی در این 
در  و  شد  آغاز  یاسین  آل  مسجد  از  شهرستان 
این  همچنین  رسید.  پایان  به  رضوی  چهارراه 
مایوان  خرق،  روستاهای  و  تیتکانلو  در  مراسم 

و چری باشکوه خاصی برگزار شد.

گزارشی از مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان ها

شور حضور

۱۳آبان روز 
استکبار 

ستیزی و 
یادآور سه 

واقعه مهم در 
حافظه ملت 
ایران است

با روحیه 
استکبارستیزی 

می توانیم 
توطئه ها و فتنه 

های استکبار 
جهانی را خنثی 

کنیم

فاخته های جنگلی در دشت
اداره   رئیس  »صفرزاده«  را  خبر  این  شدند.  وارد  دشت  روستای  جنگلی  منطقه  به  مهاجر  پرنده  قطعه  هزار 
محیط زیست گرمه اعام کرد و افزود: این پرندگان از نوع »فاخته جنگلی« هستند و هر سال به این منطقه 
گردشگری  منطقه  به  پرندگان  این  ورود  کرد:  خاطرنشان  مانند. وی  می  ماه   2 حدود  و  کنند  می  مهاجرت 
دشت، زیبایی و جلوه خاصی به آن بخشیده و شکار و صید آن ها ممنوع است. یگان حفاظت محیط زیست 
شبانه روز به صورت محسوس و نا محسوس در حال گشت زنی است و با شکارچیان متخلف برخورد قانونی 

خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای  جاجرم خبر داد:

تنها ۲0 درصد پیشرفت فیزیکی راه آنتنی سنخواست- بجنورد
خرداد  اواخر  در  خراشا  دوراهی  تا  بجنورد   - سنخواست  آنتنی  راه   آسفالت  و  تعریض  زیرسازی،  معینی- 
فیزیکی  پیشرفت  درصــد   2۰ تنها  قیر  نشدن  تامین  و  اعتبار  کمبود  علت  به  تاکنون  که  شد  آغــاز  امسال 
داشته است.  به گفته رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جاجرم، آسفالت 5 کیلومتر از راه آنتنی 
سنخواست- بجنورد تا دوراهی خراشا نیازمند اعتبار است. آن طور که »قره جانلو« به آن اشاره کرد با قرار 
گرفتن در فصل زمستان طرح آسفالت این 5 کیلومتر در سال آینده اجرا خواهد شد و هم اکنون اولویت با 
مسیرهایی است که خرابی بیشتری دارند. به گزارش خبرنگار ما، باریک بودن این مسیر و تردد باالی وسایل 
نقلیه از جمله کامیون ها مشکات فراوانی را برای رانندگان به دنبال دارد و همچنین در این راه تصادفاتی 

اتفاق می افتد.

یک مسئول خبر داد:

۱4 مدرسه ۲ نوبته در اسفراین
فضای   ۷ در  نوبته   2 مدرسه   ۱۴ فعالیت  از  اسفراین  پرورش  و  آموزش  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه   معاون 
آموزشی  های  پروژه  از  برداری  بهره  و  تکمیل  برای  اهتمام  که  ای  مسئله  داد؛  خبر  شهرستان  این  آموزشی 

ناتمام می تواند نسخه عاج بخش آن باشد.
»سلیمان غفاری جوشقان« با اشاره به این که ۱۰ آموزشگاه شهری اسفراین در 5 فضای آموزشی به صورت 
2 نوبته فعالیت می کنند، افزود:  ۴ آموزشگاه روستایی در فرطان و کاته میرزا رحیم در 2 فضای آموزشی 
چشمه  در  فضا   ۳ در  روستایی  آموزشگاه   ۶ همزمان  فعالیت  از  کنند.وی  می  فعالیت  چرخشی  صورت  به 
خالدآباد، گرمه و کسرق و 2 آموزشگاه شهری در یک فضا خبر داد و گریزی هم به فعالیت یک آموزشگاه در 

فضای استیجاری در شهرک سلمان فارسی زد.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

محمودیان-گرمه
»حسین  شهید  آموز  دانش  خانواده   با  گرمه  ادارات  مسئوالن  از  جمعی  ۱۳آبان  داشت  گرامی  مناسبت  به   

طحانی« دیدار کردند.

  اخبار 

حجت  شــیــروان،  جمعه  ــام  امـ جوادحشمتی- 
االسام »حسین کوثری« در جلسه شورای فرهنگ 
تولیدی  واحــدهــای  تعطیلی  از  انتقاد  با  عمومی 
تولید  متاسفانه  کــرد:  اظهار  تولید  رونــق  سال  در 
حتما  باید  که  دارنــد  زیــادی  مشکات  ما  کنندگان 
مسئوالن به آن ها بیشتر رسیدگی کنند هر چند در 

به  ایجاد اشتغال  نام  به  افرادی که  این بین هستند 
باید جلوی  و  و منافع خود هستند  دنبال تسهیات 

آن ها گرفته شود.
واحــدهــای  و  کارخانجات  متاسفانه  وی،  گفته  بــه 
تولیدی شیروان که تعطیل شد واحدی جایگزین آن 
است  الیاف  بــزرگ  کارخانه  آن  بــارز  نمونه  نشد،  ها 

و  بودند  کار  به  مشغول  آن  در  نفر   ۸۰۰ از  بیش  که 
دلسوزی  کرد:  تاکید  نیست.وی   آن  از  خبری  امروز 
اشتغال  ایجاد  ــرای  ب شــیــروان  مسئوالن  پیگیری  و 
هستند  امــا  اســت  تقدیر  قابل  تولیدی  واحــدهــای  و 
می  شهرستان  وارد  گذار  سرمایه  اسم  به  که  افرادی 
شوند و سرمایه را می برند که قطعًا باید بیشتر هوشیار 
باشیم و زمانی که تسهیات و زمین برای ایجاد واحد 
تولیدی به فرد داده می شود متقابًا پیشرفت کار هم 

دنبال شود.

معضات  و  مشکات  از  یکی  معبر  سد  افــزود:  وی 
و  نامتعارف  استفاده  با  افراد  برخی  که  است  شهری 
غیرمجاز از معابر عمومی و اشغال فضاها مانع تحقق و 

صیانت از حقوق شهروندی می شوند.
در  گفت:  جلسه  این  در  شیروان  فرماندار  »مرآتی« 
بحث ایجاد گلخانه با موسسه و نهادهای مختلف وارد 
گفت و گو شدیم و مطالعاتی انجام دادیم و به زودی 
زمین برای ایجاد ۱۰۰ هکتار گلخانه و 5۰ هکتار در 

بیگان واگذار خواهد شد.

 انتقاد امام جمعه شیروان از تعطیلی واحدهای تولیدی



۷روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی آگهی          سه شنبه  ۱4 آبان ۱۳۹۸     ۷ ربیع االول ۱44۱      شماره ۳۱۲۹



روحانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی را ابالغ کرد

حمایت  و  اسیدپاشی  مجازات  تشدید  قانون  جمهور  رئیس  ایرنا:   

به  کرد.  ابالغ  دادگستری  وزارت  به  را  آن  از  ناشی  بزه دیدگان  از 
و  حجت االسالم  جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع   پایگاه  گزارش 
تشدید  »قانون  دوشنبه  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  المسلمین 
مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن« را برای 

اجرا به وزارت دادگستری ابالغ کرد.

شناسایی و بازداشت عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه

اعالم  اطالعیه ای  صدور  با  اطالعات  وزارت   مهر: 

کرد: عوامل اصلی قاچاق تلفن همراه شناسایی و 
پی  در  شدند.  بازداشت  قضایی  مقامات  دستور  با 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام 
عوامل  هوشمند،  سامانه  های  توان  از  بهره گیری  با  زمان)عج(، 
قضایی  مقامات  دستور  با  و  شناسایی  همراه  تلفن  قاچاق  اصلی 

بازداشت شدند. 

سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و 
دانشگاه ها قرار می گیرد

خانه ملت: نمایندگان مجلس با کلیات طرح الزام دولت به تعیین 

موافقت  دانشگاه ها  و  درسی  کتب  در  آمریکا  جنایات  سرفصل 
کردند.

از گوشه و کنار 

سامانه ملی امالک و اسکان راه اندازی می شود
با وجود این که   ایرنا: وزیر راه و شهرسازی گفت: 

و  امــالک  ملی  سامانه  راه انـــدازی  اطالعات  تمام 
اسکان در اختیار این وزارتخانه نیست و کاری فرا 
این  زودی  به  اما  می شود  محسوب  وزارتخانه ای 

سامانه به عنوان تکلیفی برای این وزارتخانه راه اندازی می شود.

رقابت ۱۵ کشور در چهل ونهمین جشنواره فیلم رشد

 ایرنا: دبیرخانه چهل و نهمین جشنواره بین المللی 

 ۱۴ و  ایــران  از  انیمیشن   ۳۲ اسامی  رشــد،  فیلم 
و  علمی  ــداد  رویـ ایــن  بــه  یافته  راه  جهان  کشور 
خبری  ستاد  ــزارش  گ به  کــرد.  اعــالم  را  آموزشی 
جشنواره فیلم رشد، فیلم های راه یافته به مسابقه بخش انیمیشن 
ایرانی  فیلم   ۱۵ و  جهان  کشور   ۱۴ از  خارجی  فیلم   ۱۷ شامل 

است.

داماد ترامپ مجوز بازداشت خاشقجی را به بن سلمان 
داده بود

خاشقجی  جمال  که  آن  از  پیش  شد،  مدعی  افشاگر  یک  ایسنا: 

بازداشت  ترامپ مجوز  نابود شود، »جارد کوشنر«، داماد  و  کشته 
این روزنامه  نگار منتقد سعودی را به محمد بن سلمان داده بود. 
آن  از  اردوغــان  و  ردگیری  را  تماس  این  ترکیه  اطالعات  سازمان 
برای وادار کردن ترامپ به خارج کردن نیروهایش از شمال سوریه 

استفاده کرد.

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

سه شنبه ۱۴ آبان۱39۸
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

این که درباره شروع  بیان  با  سخنگوی دولت 
اعالمی  پیش  برجامی  تعهدات  چهارم  گام 
جزئیات،  کرد:  خاطرنشان  داشت،  نخواهیم 
جمهور  رئیس  توسط  آن  مقرر  ساعت  و  روز 

اعالم خواهد شد.
در  دوشنبه  ربیعی«  ایرنا،  »علی  گــزارش  به 
که  پرسش  ایــن  به  پاسخ  در  خبری  نشست 
فرصت ۶۰ روزه سوم برای تامین منافع ایران 
با  رسد،  می  پایان  به  دیگر  روز   ۲ اروپا  توسط 
توجه به تامین نشدن منافع ایران، گام چهارم 
سطحی  چــه  در  بــرجــامــی  تــعــهــدات  کــاهــش 
همان  دهید  اجازه  گفت:  شود؟  می  عملیاتی 
اعمال  برجامی  تعهدات  کاهش  که  روزی 
می شود خود رئیس جمهور اعالم کند و پیش 
اعالمی نخواهیم داشت، در روز و ساعت مقرر 
خواهد  اعــالم  را  آن  جزئیات  روحانی  آقــای 
که  ــده ای  وعـ بــه  بنا  قطعًا  ــزود:  افـ ــرد. وی  کـ
اروپایی  به  هم  مختلف  های  گام  در  داشتیم 
ها فرصت دادیم و هم افکار عمومی خودمان 
ما  این  داشتیم  که  استراتژیکی  صبر  با  دیدند 
شویم،  خــارج  برجام  از  خواستیم  که  نبودیم 
مقاومت  عــدم  و  آمریکا  زورگــویــانــه  سیاست 

اروپا بوده که ما را به این نتیجه رسانده است. 
رئیس  نامه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ربیعی 
گفت:  بحرین  و  عربستان  پادشاه  به  جمهور 
صلح  دنبال  به  که  کرده  تاکید  همواره  دولت 
جان  رویکرد  همین  و  است  منطقه  در  ثبات  و 
کشور  دو  پادشاهان  بــرای  نامه  نگارش  مایه 

عربستان و بحرین بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت جمهوری 
های  دوجانبه  توان  می  است  معتقد  اسالمی 
مسائل  ــرد.  ک ایجاد  منطقه  در  را  متعددی 
کشورهای  بــا  زیـــادی  گمرکی  و  اقــتــصــادی 
باعث  نباید  آمریکا  فشارهای  و  داریم  منطقه 
با  که  شــود  همسایگانی  میان  فاصله  ایجاد 
سال  دینی  و  فرهنگی  مشترک  های  بنیان 
ما  انــد.  کــرده  زنــدگــی  یکدیگر  کنار  در  هــا 
یک  منطقه  در  صلح  برای  کردیم  اعالم  بارها 

همکاری دسته جمعی نیاز است.
عمیقی  منافع  منطقه  کشورهای  افــزود:  وی 
حتی  منطقه  این  از  خارج  کشورهای  دارنــد. 
خود  منافع  براساس  آمریکا،  مانند  ابرقدرتی 
منافع  اگر  و  کنند  می  فعالیت  منطقه  این  در 
خواهند  تــرک  را  منطقه  نکند،  ایجاب  شــان 
کرد. همان طور که دیدیم حتی به قوم مظلوم 
کرد هم وفا نکردند، زمانی آن ها را در جهت 
منافع خود به کار گرفتند و زمانی هم در برابر 
دشمن رهای شان کردند. ربیعی خاطرنشان 
کشورهای  ــازار  ب حتی  کنیم  می  فکر  ــرد:  ک
منطقه در حدی است که بتواند اقتصاد همین 

کشورها را پویا و فعال کند.

سخنگوی دولت:

جزئیات گام چهارم تعهدات برجامی 
توسط رئیس جمهور اعالم می شود

۱6 شرط برای یک وام ازدواج

تصویری از برگه ای که شرایط پرداخت تسهیالت ازدواج یکی از بانک ها را به نمایش می گذارد، در فضای 
مجازی نشر پیدا کرد که واکنش های بسیاری را به همراه داشت.در این برگه متقاضی تسهیالت باید ۱۶ 
شرط و خواسته بانک را رعایت کند تا بتواند تسهیالت بگیرد.به گفته برخی کاربران فضای مجازی، این 
شروع کار است و برای تشکیل پرونده، چک و سفته به مبلغ ۷۰ میلیون تومان از ضامن دریافت می شود 
که خود هزینه بر است.همچنین مبالغی پس از واریز وام به عنوان بیمه و کارمزد کسر می شود که در مجموع 

برخی جوانان را از دریافت وام ازدواج منصرف می کند.

از خرید و فروش کاال تا رمالی مجازی

می شود  انجام  کاالهایی  انتقاالت  و  نقل  آشنا  نام  سایت  دو  در  خصوص  به  و  مجازی  فضای  در  روزها  این 
که گاهی جنس به خریدار و گاهی پول به فروشنده نمی رسد.شنیده می شود تعداد شکایت ها از افرادی 
که در این سایت ها به کالهبرداری اقدام می کنند در حال افزایش است. گفته می شود دلیل اصلی این 
و  اجناس  سایت ها  این  در  بسیاری  شده  سبب  بیشتر  سود  برای  طمع  است؛  افراد  طمع  کالهبرداری ها، 
کاالهای خود را از دست دهند.آن  سوی دیگر ترویج رمالی در این گونه سایت هاست که آزادانه در بجنورد 
انجام می شود و به بهانه های مختلفی همچون حل مشکالت خانوادگی، شکستن طلسم و گشایش بخت 
انجام  مسئوالن  توسط  که  افراد  این  با  برخورد  و  پیشگیری  بر  عالوه  می کنند.  طلب  افراد  از  را  مبالغی 
می شود، آگاه سازی مردم و جلوگیری از طمع می تواند نقش به سزایی در کاهش این آسیب ها داشته باشد.

جلب نظر مردم برای آرای یک کاندیدا

ادعای  و  نیازمند  افراد  شناسایی  با  و  اند  رفته  روستاها  به  دستگاه  یک  سوی  از  افراد  برخی  شنیده  شده 
کمک های مالی سعی در جلب رضایت مردم برای باال بردن سبد رأی کاندیدای موردنظر دارند.

گفته شده برخی افراد روستایی ویژه تر دیده  و فراخوانده می شوند و کمک های بیشتری به شرط حمایت از 
کاندیدای مورد نظر دریافت می کنند.

آماری از نصب کارت خوان پزشکان

جدولی در فضای مجازی منتشر شد که در آن رتبه استان خراسان شمالی در نصب کارت خوان در مطب 
پزشکان به نمایش گذاشته شده است.خراسان شمالی با آمار ۳۰ درصدی در ردیف هجدهم استان های 
فضای  کاربران  از  کرده اند.یکی  اقدام  کارت خوان  نصب  به  نسبت  آن  پزشکان  که  است  قرارگرفته  کشور 
مجازی نوشت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره »۲« ماده »۱۶۹« قانون مالیات های مستقیم 
از  پایانه فروشگاهی  از  کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی مکلف اند برای نصب، راه اندازی و استفاده 
ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. یکی از کانال های فضای مجازی با انتشار تصویر دست فروشی که دستگاه 

کارت خوان در دست دارد، نوشت: این روزها دست فروش ها نیز با کارت خوان کنار آمده اند اما....

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گزارش جلسه 

 3۵ پروژه آموزشی و پرورشی افتتاح شد
شد.  برگزار  بجنورد  در  گذشته  روز  درس  کالس   ۱۴۵ با  پرورشی  و  آموزشی  پروژه   ۳۵ افتتاح  آیین  علوی- 
»سعیدی« مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم با بیان این که در گلستان شهر ۴ باب مدرسه احداث 
شده است، اظهار کرد: اکنون ۲ هزار دانش آموز در مدارس ابتدایی و متوسطه اول در گلستان شهر مشغول 
به تحصیل هستند ولی با توجه به رشد جمعیت از سال آینده و تا ۵ سال آینده جمعیت دانش آموزان به حدی 
خواهد رسید که ممکن است نتوانیم به خوبی آن ها را پشتیبانی کنیم.وی از نیاز آموزش و پرورش استان به 
احداث ۷ تا ۸ مدرسه دیگر در گلستان شهر خبر داد و افزود: پیش بینی ما این است که تعداد دانش آموزان به 
۴ هزار و ۵۰۰ نفر برسد و از خیران مدرسه ساز و مسئوالن می خواهیم در این زمینه به یاری آموزش و پرورش 
بشتابند.»فالح« مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی هم در این آیین اظهار کرد: عملیات 
اجرایی دبیرستان ۹ کالسه »ایران« که به عنوان نمونه به طور متمرکز افتتاح شد، ۱۰ سال پیش شروع شد اما 
به دلیل کمبود اعتبار مسکوت ماند و اکنون با تامین اعتبار و همت پیمانکار در مدت ۴ ماه توانستیم آن را آماده 

کنیم تا مشکل فضای آموزشی در گلستان شهر رفع شود.

افت سنگین شاخص بورس در بازار دیروز

 ایرنا: شاخص کل در بازار بورس دوشنبه، چهار هزار و ۲۸۴ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۴ هزار و ۶۷۶ 

واحد رسید. براساس معامالت روز گذشته بیش از سه میلیارد و ۵۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۳ هزار و 
۲۰۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۷۸۸ واحد کاهش به ۸۵ هزار و ۳۱۶ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با ۵۲۷ واحد افت به ۵۷ هزار و ۴۷ واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز با ۴ هزار و ۹۵۸ واحد کاهش به رقم ۳۴۸ هزار 
و ۶۱۸ واحد رسید و شاخص بازار اول سه هزار و ۳۸۰ واحد و شاخص بازار دوم هفت هزار و ۵۱۱ واحد کاهش داشتند. عالوه بر این در بین تمام 
نمادها، سرمایه گذاری ساختمان ایران )وساخت( با ۳۸ واحد، سرمایه گذاری البرز )هلدینگ، والبر( با ۳۴ واحد و تولیدی فوالد سپید فراب کویر 

)کویر( با ۳۳ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

رئیس کمیسیون اصل 90:
ذرت آلوده به کشور وارد نشده است

 ایرنا: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد ورود ذرت های آلوده به کشور گفت: مردم خیال شان راحت باشد، یک 

دانه از این ذرت ها به کشور وارد نشده است.داوود محمدی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس درخصوص پرونده ذرت های 
آلوده در کمیسیون اصل ۹۰ در جمع خبرنگاران گفت: گزارشی به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است که ذرت های آلوده در 
گمرکات کشور وجود دارد اماخیال مردم راحت باشد، یک دانه از آن ها به کشور وارد نشده است. تمام این ها در گمرکات است 

و کمیسیون و سایر دستگاه های ذی ربط بر آن نظارت دارند تا به هیچ نحوی وارد کشور نشود.
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