
139 نفر نامزد بهارستان

3

3

2

3

معرفی مدیرکل جدید راه و شهرسازی 

با حضور قائم مقام وزیر علوم در اسفراین صورت گرفت؛

کلنگ زنی ۲ پروژه آموزشی

روز دانشجو و سوالی 
خیلی پررنگ
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 ۳ داوطلب از استان 
برای  خبرگان
صفحه ۲

 ورود دادستان به پرونده 
صفحه ۳استخر مرگ

صفحه ۲سرنوشت ۲۰ ضرب االجل استاندار

صفحه ۲

بهمنیار

صفحه 3

بوق بالتکلیفی 
حکایت یک چهار راه

توقع از استاندار
یک سال از حضور استاندار در خراسان شمالی گذشت، آذر 97 بود که حکم استاندار شدن 
»شجاعی« صادر و سکانداری این خطه به وی محول شد.اکنون افکار عمومی منتظر است 
نماینده  و بگوید که طی 1۲ ماه گذشته،  را اعالم کند  نتیجه رسیده  به  اقدامات  شجاعی 
عالی دولت چه قدم هایی برای استان برداشته و چقدر از این قدم ها به نتیجه رسیده است 

و در کارنامه استاندار قرار می گیرد.سفر شخصیت های تاثیر ...

یادداشت سردبیر

ولی زاده



در دومین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات میان 
خراسان  در  رهــبــری  خبرگان  مجلس  ای  دوره 
به گزارش خبرنگار  نام کردند.  نفر ثبت  شمالی 3 
ــوروزی«  ن »حسن  ــام  االس حجت  گذشته  روز  ما، 
ــورای  ش مجلس  در  کــریــم  ربـــاط  مـــردم  نماینده 
در  است  بوده  نیز  شهر  این  جمعه  امام  که  اسامی 

تهران ثبت نامش را برای نمایندگی مردم خراسان 
شمالی در مجلس خبرگان رهبری انجام داد. او که 
قضایی  کمیسیون  در  اکنون  هم  است  مشهد  زاده 
دارد.  فعالیت  اسامی  شــورای  مجلس  حقوقی  و 
عاوه بر این داوطلب، حجت االسام »سید محمود 
مجلس  انتخابات  در  حضور  بــرای  نیز  ــری«  وزیـ

خبرگان رهبری از حوزه خراسان شمالی در محل 
ثبت  و  شد  حاضر  کشور  وزارت  انتخابات  ستاد 
 1344 سال  در  یزد  زاده  وی  داد.  انجام  را  نامش 
محسوب  یزد  بنام  علمای  از  وی  خاندان  و  است 
می شوند. وی در رشته فقه و مبانی حقوق، موفق 
به دریافت مدرک فوق لیسانس از دانشگاه بیروت 

مبارزه  مقدم  خط  در  لبنان  جنوب  در  و  است  شده 
با رژیم اشغالگر قدس حضور داشته است. عاوه بر 
این دو نفر، حجت االسام »کریم زمانی« از اهالی 
انتخابات میان دوره ای مجلس  برای  نیز  اسفراین 

خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

IIآموزشیIکمکIهایIکتاب
آموزشی  کمک  های  کتاب  از  استفاده  که  این  با 
برخی  همچنان  اما  دارد  قانونی  منع  مــدارس  در 
معلمان از کتاب های کمک آموزشی استفاده می 
کنند. من تاکنون 3 کتاب کمک آموزشی به مبلغ 

240 هزار تومان برای فرزندم خریده ام.

IIموبایلIبازار
مکان  در  بجنورد  شهر  موبایل  بــازار  داران   مغازه 
های دیگر مشغول به کار شده اند و دیگر مجتمعی 
با این نام در شهر وجود ندارد. ای کاش مسئوالن 

اقدامی در این خصوص انجام می دادند.

IIروIپیاده
برخی مسیرهای شهری در بجنورد پیاده رو ندارد و 
عمًا در مهندسی شهری حق و حقوقی برای عابران 
پیاده قائل نشده اند. شهرداری و شورای شهر خیابان 

های بدون پیاده رو را هم ببینند.
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یازدهمین  داوطلبان  از  نــام  ثبت  آگاهی-  محمد 
حالی   در  اسامی  ــورای  ش مجلس  انتخابات  دوره 
 3 در  شدگان  نام  ثبت  تعداد  که  یافت  پایان  دیــروز 
گزارش  به  رسید.  نفر   139 به  استان  انتخابیه  حوزه 
بهارستان   داوطلبان   از  نام  ثبت  حوزه  از  ما  خبرنگار 
داوطلبان  از  نــام  ثبت  روز  آخرین  در  بجنورد،  در 
وجود  نیز  ها  آن  نام  ثبت  انتظار  که  ها  چهره  برخی 
نام  ثبت  مراحل  تا  شدند  فــرمــانــداری  وارد  ــت  داش
خود را انجام دهند. در نخستین ساعات روز گذشته 
جزو  همواره  که  مجلس  گذشته  دوره   3 کاندیدای 
نفرات نخست پس از پایان رأی گیری بوده اما باز هم 
چهارمین  برای  است  مانده  ناکام  مجلس  به  ورود  در 
معرض  در  را  خود  دیگر  بار  یک  تا  کرد  نام  ثبت  دوره 
در  عضویت  سابقه  وی  دهــد.  قــرار  مــردم  انتخاب 
سابق  عمرانی  معاون  دارد.  را  بجنورد  شهر  شورای 

شده  شناخته  چهره  دیگر  شمالی  خراسان  استاندار 
اصاح  های  گزینه  به  تا  بود  گذشته  روز  داوطلبان  از 
معروف  پزشک  شود.  افزوده  دیگر  گزینه  یک  طلبان 
جرگانی و همچنین از افراد شناخته شده استان در 
زمینه پرورش اسب اصیل ترکمن نیز دیگر داوطلبی 
بود که توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد و حضور 
او در صورت تأیید برای کاندیداتوری بدون شک می 
منطقه  در  رأی  کسب  برای  را  داوطلبان  برخی  تواند 
رئیس  گذشته  روز  همچنین  کند.  ناامید  جرگان 
فرمانداری  در  نیز  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
سازمان  رئیس  یافت.  حضور  نام  ثبت  برای  بجنورد 
لیگ برترکشتی کشور نیز از دیگر چهره های ثبت نام 
جهانی  شبکه  مدیر  البته  بود.  گذشته  روز  در  کننده 
نیز  اصولگرا  شده  شناخته  نیروهای  از  یکی  جم  جام 
شیروان  انتخابیه  حــوزه  بــرای  تهران  از  گذشته  روز 

حوزه  در  داوطلبان  از  نام  ثبت  کرد.عوامل  نام  ثبت 
انتخابیه بجنورد روز گذشته همچنین شاهد خداقوت 
گویی استاندار بودند. »شجاعی« پس از عرض خسته 
به عوامل اجرایی در جمع خبرنگاران حاضر  نباشید 
ثبت  تــعــداد  وی  بــاشــد.  ســـواالت  پاسخگوی  تــا  شــد 
کرد  اعــام  نفر   139 را  گذشته  روز  در  شدگان  نام 
در  نفر   26 بجنورد،  حوزه انتخابیه  در  نفر   88 که 
انتخابیه  نفر در  حوزه  انتخابیه اسفراین و 25  حوزه  
شیروان ثبت نام کردند. استاندار همچنین در پاسخ 
به احتمال تغییر و تحول در حوزه سیاسی استانداری 
گفت:  آن  بــرای  غیربومی  یا  بومی  گزینه  انتخاب  و 
ارجحیت من از یک تا 10 گزینه بومی است اما منافع 
مردم بر این ارجحیت می چربد و گاه به دلیل برخی 
مسائل ناگفتنی ممکن است مجبور شوم از گزینه ای 
شائبه  حضور  کنم.  استفاده  راستا  این  در  غیربومی 

برخی  و  داوطلبان  کنار  در  مدیران  برخی  برانگیز 
دیگر از تخلفات انتخاباتی از جمله راه اندازی کاروان 
که  بود  »شجاعی«  از  خبرنگاران  سوال  دیگر  همراه، 
وی پاسخ داد: تاکنون 20 نفر از سوی ستاد انتخابات 
احضار  جمله  از  مختلف  ــای  ه صـــورت  بــه  اســتــان 
حضوری تذکر گرفته اند و در این راستا ما با هیچ کس 
برخوردهای  برخی  کرد:  تصریح  وی  نداریم.  تعارف 
قانونی با تخلفات ممکن است هم اکنون نمود نداشته 
وی  گــذاشــت.  خواهد  را  ــرش  اث آینده  در  امــا  باشد 
دوره  این  در  زنان  مشارکت  که  این  بیان  با  همچنین 
تاکنون با شامل شدن 14 درصد از ثبت نام شدگان 
انتخابات  در  کرد:  اظهار  است،  شده  برابر   3 از  بیش 
سال  انتخابات  در  و  داوطلبان  درصد  سه   ،90 سال 
را  داوطلبان  درصد   5 اسامی  شــورای  مجلس   94

زنان تشکیل می دادند.
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۳ داوطلب از استان برای خبرگان

توقع از استاندار

ولی زاده- یک سال از حضور استاندار در خراسان 
استاندار  حکم  که  بود   97 آذر  گذشت،  شمالی 
به  خطه  این  سکانداری  و  صادر  »شجاعی«  شدن 

وی محول شد.
اکنون افکار عمومی منتظر است شجاعی اقدامات 
به نتیجه رسیده را اعام کند و بگوید که طی 12 
هایی  قدم  چه  دولــت  عالی  نماینده  گذشته،  ماه 
برای استان برداشته و چقدر از این قدم ها به نتیجه 

رسیده است و در کارنامه استاندار قرار می گیرد.
رئیس  قبیل  از  گــذاری  تاثیر  های  شخصیت  سفر 
این  در  استان  به  وزیران  و  مجلس  رئیس  جمهور، 
که  این  ولی  بوده   شجاعی  اقدامات  از  یکی  مدت 
این شجره چه میوه ای داشته، هنوز چندان خبری 
انتظار دارند طعم میوه  نشده است؛ باالخره مردم 

این اقدامات را بچشند.
مــورد  را  اســتــان  توسعه  بــارهــا  و  بــارهــا  اســتــانــدار 
توقع  عمومی  افکار  اکنون  و  است  داده  قرار  تاکید 
البته  شود.  دیده  تاکیدات  این  عملی  نشان  دارد 
محور  یا  گرگان  بجنورد-  آهــن  راه  خصوص  در 
توسعه  در  کارگشایی  نقش  که  گلستان  بجنورد- 
خصوص  به  است  نداشته  توفیقی  اما  دارد  استان 
محور بجنورد- گلستان که به شدت گلوی استان 
به صورت الک پشتی  را می فشارد و سال هاست 
که  این  وجود  با  دارد  ادامه  آن  سازی  راه  عملیات 
از مهم ترین مصوبات سفرهای اول و دوم روحانی 
بوده اما موفقیتی نداشته است و فقط آمار حوادث 
این محور جلب توجه می کند، به خصوص این که 
امسال حتی یک کیلومتر از این پروژه بهره برداری 
نشده  و چراغ کارگاه های راه سازی در این محور، 
خاموش یا کم سوست، حال بگذریم که مهم ترین 
باالخره  کشد؛  می  یدک  همچنان  را  سفر  مصوبه 
چه  نبود  سفر  مصوبه  ترین  مهم  اگر  پرسید  باید 

حالی داشت؟! 
آقای استاندار؛ ضرب االجل های شما به خصوص 
در ماه های اول خیلی امیدوار کننده بود و اکنون 
آن ها  نتایج  از  دارند  انتظار  مردم  سال  یک  از  پس 
می  تداوم  را  امیدواری  قطعًا  زیرا  شوند،  مطلع  نیز 
از  مدت  این  در  قطعًا  گذشت،  حق  از  بخشد.نباید 
گرفته  صورت  کارگشایی  اقدامات  استاندار  سوی 
است  ــده  ش اعــام  هــم  متفرقه  شکل  بــه  شاید  و 
سالگرد  در  رسیده،  ثمر  به  اقدامات  گزارش  ولی 
انتصاب، نکته مورد توقع افکار عمومی است. جان 
به  بداند  دارد  توقع  عمومی  افکار  که  این  سخن 
طور مشخص گره های باز شده در خصوص توسعه 
و  اعتماد  در  یقینًا  آگاهی،  ایــن  و  اســت  بــوده  چه 
امیدواری مردم نقش پر رنگی دارد، اگرچه دوربین 
انجام شده ها  با هوشیاری،  افکار عمومی همیشه 
را ضبط می کند و برای همین است که بدخواهان 
نمی توانند چراغ بصیرت مردم را کم فروغ کنند و 

افکار عمومی را گول بزنند.
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      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

مسابقه بسکتبال بین شیروان 
و بجنورد

 11 که   7205 شماره  در  خراسان  روزنامه 
اردیبهشت 1353 به چاپ رسید، در مطلبی 
برگزاری  از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون  در 
ورزشکاران  بین  بسکتبال  دوستانه  مسابقه 
این  در  اســت.  داده  خبر  بجنورد  و  شیروان 
دوستانه  مسابقه  »در  خوانیم:  می  مطلب 
بجنورد  و  شیروان  تیمهای  بین  که  بسکتبال 
بر   37 نتیجه  با  بجنورد  تیم  گردید  برگزار 
آقایان  مسابقه  داوران  رسید.  پیروزی  به   20
اعضای  بودند.  ریحانی  و  مقیمی  مغمومی، 
زاده،  نقی  گریوانی،  از:  عبارتند  پیروز  تیم 
امــیــری،  حــســن،  بنی  صــمــدی،  مــجــبــوری، 
ــرآور و  ــی ــی، پ ــورالک ــلــو، ضــرغــامــی، پ زردکــان
سرپرستی تیم مزبور را آقای خراسانی برعهده 
آمده  ستون  این  در  دیگر  مطلبی  در  داشت.« 
است: »تیم اعزامی فوتبال شیروان  به بجنورد 
از  پس  شهرستان  باین  خود  یکروزه  سفر  در 
ورزش  میدان  در  شهر  دیدنی  نقاط  از  بازدید 
مطلبی  در  نمود.«  برگزار  ای  مسابقه  بجنورد 
وسیله  »به  خوانیم:  می  ستون  این  در  دیگر 
بازرسان بهداشت محیط }اسفراین{ تعدادی 
فروشی  میوه  مغازه  در  فاسد  کمپوت  شیشه 

کشف و معدوم گردید.«

یادداشت سردبیر  حرف مردم    

اخبار

زهره اسدی- »محمد علی شجاعی« استاندار خراسان 
شمالی طی یک سال خدمت حدود 20 ضرب االجل 
رسانی  اطــاع  پایگاه  در  که  اســت  داشته  شــده  اعــام 
است،  شــده  منتشر  نیز  شمالی  خراسان  استانداری 
از  و  این ضرب االجل ها اجرایی شده است  از  تعدادی 
متفاوتی  نیست.جلسات  خبری  هنوز  بقیه  سرنوشت 
ها  آن  بــرای  ها  سال  این  طی  استاندار  که  دارد  وجــود 
ضرب االجل و مهلت تعیین کرد و پایگاه اطاع رسانی 
و  کرده  منعکس  را  ها  آن  شمالی  خراسان  استانداری 
طبق گفته یکی از مسئوالن مرتبط بعضی از این ضرب 

االجل ها هم رسانه ای نشده است؛ با این حال، حدود 
20 ضرب االجل رسانه ای شده و مهم استاندار طی یک 
سال گذشته را مرور کرده ایم.مهلت 10 روزه استاندار به 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تدوین کلیات 
سند توسعه خراسان شمالی، یکی از ضرب االجل های 
برنامه  تدوین  برای  ای  هفته  یک  مهلت  بود.  شجاعی 
خراسان  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  و  پیشگیری  عملیاتی 
های  بخاری  برچیدن  برای  ماهه  یک  فرصت  شمالی، 
نفتی مدارس، ثبت یک رویداد ملی و بین المللی در هر 
ماه، فرصت دو هفته ای برای تک رقمی شدن رتبه استان 

مهلت  و   روستایی  زایی  اشتغال  تسهیات  پرداخت  در 
15 روزه به فرمانداران برای شناسایی 8  هزار طرح به 
االجل  ضرب  دیگر  از  بانکی  تسهیات  دریافت  منظور 
ای  هفته  دو  مهلت  رفــت.  می  شمار  به  استاندار  های 
استاندار به مدیران عضو کارگروه اشتغال برای ارتقای 
رتبه خراسان شمالی در طرح های کــارورزی، اشتغال 
منظور  به  روزه   10 مهلت  خانگی،  مشاغل  و  روستایی 
تعیین تکلیف پرداخت خسارات زلزله در گلستان شهر 
بجنورد و  مهلت 5 روزه برای ارائه طرح های ویژه حوزه 
جوانان و صفر کردن پرونده های متقاضیان تسهیات 
ضرب  بود.  »شجاعی«  دیگر  های  االجل  ضرب  ازدواج، 
شدن  فرهنگیان، برچیده  دانشگاه  توسعه  برای  االجل 
بساط صف های اقام یارانه ای در استان،  حل مشکات 

پروژه  سنجش  برای  ای  هفته  دو  مهلت  شهر،  گلستان 
اقتصاد  هــای  شاخص  با  اجــرایــی  هــای  دستگاه  هــای 
مقاومتی، فرصت یک هفته ای برای تنظیم سند توسعه 
صادرات استان، مهلت برای باال بردن ضریب نفوذ بیمه 
شدگان روستایی در استان، اجرای هر دهیاری یک طرح 
در یک ماه، فرصت یک هفته ای برای تهیه طرح های 
از دیگر ضرب  تولیدات استان  بیمه روستاییان و خرید 
بین  این  بــود.در  استاندار  شده  ای  رسانه  های  االجل 
طبق آن چه در اخبار آمده است برچیده شدن صف های 
یارانه ای در استان، برق دار شدن تمام  گوشت تنظیم 
روستاهای استان طی دو ماه، حذف بخاری های نفتی 
و برگزاری جشن آن از ضرب االجل های اجرایی شده 

استاندار خراسان شمالی است.

سرنوشت ۲۰ضرب االجل استاندار

قرض  های  وام  از  نیازمند  هــزار   7 از  بیش  علوی- 
امــداد  کمیته  مدیرکل  شــدنــد.  مند  بهره  الحسنه 
ما  خبرنگار  به  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
تسهیات  تومان  میلیارد   32.5 امسال  طی  گفت: 
نیازمند  قشرهای  به  والیــت  امــداد  صندوق  محل  از 

بخش  در  را  تسهیات  این  راد«  »الهی  شد.  پرداخت 
سیل  به  کمک  و  اشتغال  مسکن،  کارگشایی،  های 
هزار   5 از  بیش  داد:  توضیح  وی  کرد.  اعام  زدگان 
تومان،  تا سقف 5 میلیون  فقره تسهیات کارگشایی 
 30 سقف  تــا  ــی  زای اشتغال  تسهیات  فقره   370

میلیون   25 سقف  تا  نیز  مسکن  وام  و  تومان  میلیون 
تومان به نیازمندان پرداخت شد. وی سقف تسهیات 
تومان  نیز 2 میلیون  را  به سیل زدگان  پرداخت شده 
ذکرکرد که نیازمندان این تسهیات را در اقساط 50 

ماهه باید پرداخت کنند.

 مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

بهره مندی ۷ هزار نیازمند از 
وام های قرض الحسنه
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معرفی مدیرکل 
جدید راه و 

شهرسازی
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  از  رسیده  اخبار  طبق 
مدیرکل  زاده«  »مصطفی  امروز  شمالی،  خراسان 
و  تودیع  شمالی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کنونی 
»نژاد صفوی« به عنوان مدیرکل جدید این دستگاه 
این  رسیدن  زمان  تا  شود.  می  معارفه  استان  در 
خبر، هنوز ساعت قطعی برگزاری مراسم تودیع و 

معارفه مشخص نبود.

با حضور قائم مقام وزیر علوم در 
اسفراین صورت گرفت؛

کلنگ زنی ۲ پروژه آموزشی

با  و  دانشجو  روز  با  همزمان  آیینی  طی  نجفیان- 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیــر  مقام  قائم  حضور 
ساختمان  اجــرایــی  عملیات  آغـــاز  کلنگ  کشور 
آموزشی و کمک آموزشی به زمین زده شد و نیروگاه 
۵ کیلوواتی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی 
ساختمان  بناست  رسید؛  برداری  بهره  به  اسفراین 
مساحت  به  مجتمع  این  آموزشی  کمک  و  آموزشی 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۳ با  و  مترمربع   ۵۰۰ و  هزار 

احداث شود.
تحقیقات  علوم،  وزیر  مقام  قائم  باقری«  »عبدالرضا 
هزار   ۳۰ ــدود  ح از  که  ایــن  به  ــاره  اش با  فــنــاوری  و 
می  تحصیل  شمالی  خراسان  در  که  دانشجویی 
ها  دانشگاه  دانشجوی  نفر  هزار   ۱۰ حدود  کنند، 
با  افــزود:  هستند،  دولتی  عالی  ــوزش  آم مراکز  و 
اما  نوپاست  این که خراسان شمالی استانی  وجود 

زیرساخت های خوبی در حوزه آموزش عالی دارد.

سالح شکارچیان در قبضه 
محیط بانان

قانون  دام  در  متخلف  شکارچی  دو  صدیقی- 
افتادند. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
فاروج دو شکارچی که  به شکار غیرمجاز یک رأس 
تخته  ارتفاعات  در  بودند  کرده  اقدام  وحشی  قوچ 
فــاروج  شهرستان  حفاظت  یگان  توسط  ــروان  س

دستگیر شدند. 
یک  الشه  بر  عالوه  متخلفان  از  افــزود:  »زحمتی« 
رأس قوچ وحشی، یک قبضه سالح گلوله زنی، یک 
قبضه سالح ساچمه زنی دو لول و بیش از 2۰ عدد 

فشنگ کشف و ضبط شد. 

 ورود دادستان به پرونده 
استخر مرگ

در  کودک  یک  مرگ  پرونده  به  جاجرم  دادستان 
استخر بیمارستان جاجرم ورود کرد.

بیمارستان  استخر  در  کــودک  یک  گذشته  روز 
تالش  ما،  خبرنگار  گزارش  به  شد.  غرق  جاجرم 
پزشکان برای احیای کودک بی نتیجه ماند و این 
کودک که در استخر بیمارستان جاجرم افتاده بود 

جان خود را از دست داد. 
این  دادســتــان  که  کــرد  ــالم  اع جاجرم  فرماندار 
شهرستان به عنوان مدعی العموم به پرونده مرگ 
ماجرای  پیگیر  و  ــرده  ک ورود  جاجرمی  ــودک  ک
»آذری«  گفته  به  بنا  است.  شده  کودک  این  مرگ 
حضور  حادثه  وقــوع  محل  در  جاجرم  دادســتــان 
یافته و دستوری مبنی بر تخلیه آب استخر و تامین 
در  نیز  ای  پرونده  متعاقبًا  و  کرده  صادر  آن  ایمنی 
این خصوص تشکیل شده است. این مسئول البته 
امروز)یک  حادثه  این  تکمیلی  اخبار  کرد  اعالم 

شنبه( در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

»پسر ایبسن« به پالتوی 
شمس می رود

پالتوی  در  ایبسن«  »پسر  نمایشی  اثر  مرتضوی- 
شمس به روی صحنه می رود.

»پسر  نمایشی  ــر  اث ــردان  ــارگ ک ــروزه«  ــی ف »آرش 
ایبسن« با بیان این که این اثر اقتباسی از اندیشه 
نمایشنامه  ایبسن«  »هنریک  های  یادداشت  و  ها 
نویس است، اظهار کرد: در این اثر نمایشی که از 
نوزدهم ماه جاری به روی صحنه می رود، »احسان 
کمالی« هنرنمایی می کند.وی خاطرنشان کرد: 
گذاشته  نمایش  به  شب   ۱۰ اســت  قــرار  اثــر  ایــن 

شود.

بیانیه گام دوم انقالب در 
روستای ارکان

همت  به  بجنورد  توابع  از  ارکان  روستای  جوانان 
ارزشی و  با مبانی  روستا  این  در  مسجدی  فعاالن 

اهداف بیانیه گام دوم انقالب آشنا شدند.
»بیانیه  آمــوزشــی  طــرح  مجری  امــانــی«،  »جلیل 
رهبری  معظم  مقام  های  توصیه  گفت:  دوم«  گام 
ارزشی  مبانی  و  انقالب  دوم  گام  بیانیه  قالب  در 
بجنورد  توابع  از  ارکــان  روستای  در  آن  اهــداف  و 
مسجد  میثاق  هنری  و  فرهنگی  کانون  همت  به 
آموزشی  دوره  برگزاری  با  )عج(  الزمان  صاحب 
مسابقه  همراه  به   » اسالمی  »خانواده  روزه  یک 

کتاب خوانی تبیین شد.

اخبار   اخبار      

اسدی

اتصال  نقطه  در  اسالمی  جمهوری  چهارراه 
آزادی  خیابان  به  اسالمی  جمهوری  خیابان 
شهروندان  ــرای  ب جــدی  مشکلی  به  بجنورد 
سال  چند  گذشت  وجود  با  است.  شده  تبدیل 
مغازه  چند  هنوز  خیابان،  این  بازگشایی   از 
و  اند  کرده  خوش  جا  خیابان  وسط  در  درست 
بازگشایی ناتمام این چهارراه، آن را به یکی از 

نقاط پر خطر برای عابران تبدیل کرده است.
بین  از  روهــا  پیاده  بازگشایی  این  واسطه  به 
خیابان  این  از  پیاده  عابران  عبور  و  است  رفته 
از  زاده«  »زارع  خواهد.  می  بسیاری  جرئت 
ساکنان خیابان جمهوری اسالمی است. او با 
بیان این که نمی توان از این خیابان و چهارراه 
به  افزود: عرض خیابان  به سادگی عبور کرد، 
واسطه قرار گرفتن این مغازه ها دو نیم شده و 
عبور یک خودرو نیز به سختی انجام می شود. 
عرض کم دو ورودی به خیابان آزادی و چهارراه 
پیاده  عابران  عبور  برای  مسیری  شده  موجب 
وجود نداشته باشد.وی ادامه داد: در نیمی از 
عرض این خیابان تنها ۵۰ سانتی متر پیاده رو 
باقی مانده که آن هم در اختیار چند مغازه ای 

است که هنوز در این مکان دایر هستند.
یکی از عابران نیز گفت: به دلیل این که هنوز 

مغازه ها  وجود دارند، کودکانی که در پیاده رو 
می دوند متوجه چهارراه بودن این مسیر نمی 
رخ  ای  حادثه  است  ممکن  لحظه  هر  و  شوند 
از  نیز  رانندگان  برخی  که  نماند  دهد.ناگفته 
یکی  »سهرابی«  هستند.  ناراضی  وضعیت  این 
چهارراه  این  گفت:  او  است؛  رانندگان  این  از 
چراغ راهنما دارد، زمانی که چراغ سبز است 
خیابان  وارد  آزادی  خیابان  از  خواهی  می  و 
کم  عــرض  دلیل  به  شــوی  اسالمی  جمهوری 
مشکل  بــا  نشده  بازگشایی  هنوز  کــه  مسیر 
مواجه می شوی، زیرا از سویی مغازه ها بخشی 

از خیابان را گرفته اند و از طرف دیگر عابران 
پیاده نیز در این مسیر تردد دارند و این موضوع 
این  در  ترافیکی  گره  گاهی  شود  می  موجب 
چهارراه ایجاد شود.البته خبرنگار ما نیز سری 
به این چهارراه زد. مغازه هایی به شکل مثلث 
که  این  وجود  با  دارنــد.  قرار  خیابان  وسط  در 
این  بازگشایی  از  سال  چندین  شود  می  گفته 
کامل  طور  به  همچنان  اما  گذرد  می  خیابان 
می  انجام  سختی  به  تردد  و  نشده  بازگشایی 
همین  کنار  در  خــودروهــا  برخی  حتی  شــود. 
عابر  و  اند  کرده  پارک  عرض  کم  های  ورودی 

عبور  مسیر  این  از  تواند  می  سختی  به  پیاده 
در  عابری  که  شود  می  دیده  گاهی  کند.البته 
پشت  خودرویی  ناگهان  اما  است  عبور  حال 
زند  می  بوق  شدت  به  و  گیرد  می  قرار  سرش 
و این عابر بالتکلیف می ماند که باید به کدام 
در  ناتمام  بازگشایی  ایــن  برود.البته  سمت 
شود  می  دیده  نیز  آزادی  خیابان  دیگر  سوی 
به  خیابان  این  اتصال  نقطه  در  که  نحوی  به 
سکنه  از  خالی  که  خانه  چند  تربیت  خیابان 
حریم  تا  اند  نکرده  نشینی  عقب  هنوز  هستند 

خیابان آزادسازی شود.

بوق بالتکلیفی 
حکایت یک چهارراه

عرض خیابان 
به واسطه 

قرار گرفتن 
این مغازه ها 
دو نیم شده 
و عبور یک 

خودرو نیز به 
سختی انجام 

می شود

بعد  بجنورد  در  فروشی  کتاب  یک  مرتضوی-  چراغ 
عرصه  فعاالن  از  شد.»معیری«  خاموش  سال   2۵ از 
نبود  و  اقــتــصــادی  نامناسب  شــرایــط  اســتــان  کتاب 
تعطیلی  دالیــل  ترین  مهم  از  را  قشر  ایــن  از  حمایت 
کتاب فروشی اش بعد از 2۵ سال بیان و تصریح کرد: 
ما  از  حمایتی  گونه  هیچ  زیرا  متاسفم  بجنورد  برای 
نشد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تنها 

بعد  ما  فعالیت  از  کتاب  جلد  یک  و  لوح  یک  اهدای  با 
سال  این  در  داد:  ادامــه  کــرد. وی  تقدیر  سال   2۵ از 
ها برای سرپا نگه داشتن این مجموعه جنگیدم و وام 
ادامه  برای  توان مالی  اما دیگر  های  فراوانی گرفتم، 
مظلوم  عنوان  به  فروشان  کتاب  از  ندارم.وی  فعالیت 
ترین قشر فرهنگی یاد و از روند حمایت های اداره کل 
فرهنگ و ارشاد در قالب طرح های پاییزه و نمایشگاه 

های کتاب انتقاد کرد که در روند فعالیت های کتاب 
اداره  فرهنگی  است.معاون  بــوده  اثرگذار  فروشان 
به  هم  شمالی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
به جامعه کتاب فروشان در قالب طرح  تسهیالتی که 
حمایت  و  کتاب  های  نمایشگاه  بهاره،  و  پاییزه  های 
می  ارائــه  کتاب،  خرید  قالب  در  مولفان  و  ناشران  از 
ما  دغدغه  که  جایی  آن  از  گفت:  و  کرد  اشــاره  شــود، 

توسعه مراکز آگاهی و دانایی است، تعطیلی یک واحد  
ما  وظیفه  زیرا  نیست،  خوشایند  مان  برای  فرهنگی 
حمایت از جریان هایی است که موجب توسعه فرهنگ 
بررسی  و مطالعه می شود. »رضایی« به  کتاب خوانی 
گسترده  بر  و  اشاره  نظر  مورد  فروشی  کتاب  تعطیلی 
راستای  در  کل  اداره  این  های  فعالیت  دامنه  بودن 

رونق بخشیدن به کتاب فروشی ها تاکید کرد.

چراغ یک کتاب فروشی بعد از ۲۵ سال خاموش شد

روز دانشجو و سوالی خیلی پررنگ
دانشگاه  در  دانشجویان  و  استاندار  نشست 
بجنورد به مناسبت روز دانشجو برگزار شد ولی 

صندلی رسانه مکتوب استان خالی بود.
در حالی مراسم دیدار استاندار و دانشجویان 

در دانشگاه بجنورد برگزار شد که از خبرنگار 
رسانه مکتوب استان دعوت نشد؛ حال این که 
گذاشتند  غایب  را  عمومی  افکار  نماینده  چرا 
چه  اگر  قلم  قطعًا  تامل.  قابل  است  ای  نکته 

افکار  و  مردم  برای  را  جلسه  شمایل  و  شکل 
حق  را  دانستن  و  کند  می  ــزارش  گ عمومی 
مخاطبانش می داند ولی نکته مهم تر این که 
برای  و  دهد  می  مراسم  به  را  ماندگاری  عطر 

نسل های بعد نیز این رویداد را به یادگار می 
و  دانشگاه  مراسم  برگزاری  باالخره  گــذارد. 
است  سوالی  خبرنگار،  حضور  بدون  دانشجو 

خیلی خیلی پررنگ.
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گزارش

رها یافته تا آخر عمر با این بیماری درگیر است. از 
این رو بیمار باید مدام رصد شود و در کالس های 

مرتبط با بازیابی روحی و روانی شرکت کند. 
در  موجود  های  کمپ  دهد:  می  ادامه  »فروغیان« 
استان به صورت تجربی اداره می شوند و از لحاظ 
علمی و آموزشی تهی هستند که در این زمینه باید 

فعال تر شوند. 
به گفته این کارشناس درمان، خانواده ها به خاطر 
ندارند  یافته  بهبود  بیمار  به  اعتمادی  مواد،  ذات 
چون فکر می کنند شخص معتاد دیر یا زود دوباره 

پایش می لغزد، برای همین اکثر افراد بیمار پس از 
خروج از کمپ به حال خود رها می شوند. 

کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری را بهتر 
از درمان بیان می کند چون به اعتقاد وی اگر یک 
آموزش  پیشگیری،  به  درمــان  های  هزینه  صدم 
جامعه  پذیر  آسیب  هــای  خــانــواده  از  حمایت  و 
بیشتری  موفقیت  شاید  کرد  می  پیدا  اختصاص 
گفته  به  بنا  کردیم.  می  کسب  زمینه  ایــن  در  را 
مرکز  دو  در  موجود  بیماران  کارشناس،  این  های 

اجباری مستقر در بجنورد حدود 200 نفر هستند 
که به طور میانگین هزینه ماهانه درمان هر فرد 2 
تقسیم  و  ضرب  یک  با  و  است  تومان  میلیون   3 تا 
پی  درمــان  مراحل  زیاد  هزینه  به  توان  می  ساده 
برد و این هدر رفتن منابع است، البته این منهای 
سوی  از  معتاد  افــراد  سایر  که  است  هایی  هزینه 
مراجع مرتبط به کمپ های دیگر در استان معرفی 

می شوند.
 »فروغیان« برای برون رفت از این معضل، سرمایه 
گذاری در پیشگیری را بهتر از درمان ذکر می کند 
و می گوید: ما باید قیف مراحل درمان را در استان 
به  بیماران  ورودی  اکنون  چــون  کنیم  برعکس 
اقامتی میان مدت )کمپ( زیاد و در عوض  مراکز 
هدر  همان  این  و  ناچیز  و  کم  خیلی  آن  خروجی 

دادن وقت و منابع مالی است.

IIمعتادانIبهIنداشتنIاعتماد
دوران  از  ماه  یک  هنوز  که  یافته  بهبود  بیمار  یک 
بازگشته  کمپ  به  دوبـــاره  و  نگذشته  اش  پاکی 
است، می گوید: بیش از 15 بار است که به کمپ 
می آیم چون همه آن ها به اجبار بود و من انگیزه 

ای برای ترک نداشتم. 
وی دالیل ناموفق بودن خود را در ادامه دوران 

که  این  اول  کند:  می  بیان  گونه  این  اش  پاکی 
حاشیه  در  هستند  و  معتاد  ما  بیشتر  خانواده 
نباشند  معتاد  هم  اگر  کنند،  می  زندگی  شهر 
طرز برخورد با بیماران را بلد نیستند و از طرفی 
اعتمادی هم به آن ها ندارند، دوم این که بیشتر 
ای  حرفه  نه  و  دارند  شغلی  نه  من  امثال  افراد 
در مراکز اقامتی یاد گرفته اند و حتی از سوی 
متولیان امر بعد از خروج از کمپ حمایت نمی 

شوند.
بمانند  پاک  داریــد  انتظار  چطور  حال  این  با   
چون در زمان نیاز بیماران بهبود یافته به کمک، 
تنها مددکار و مشاورشان همان دوستان دودی 
همین  برای  متخصص،  افــراد  نه  هستند  شان 
روزی  و  نو  از  »روز  دوبــاره  و  لغزد  می  شان  پای 

از نو«.
می توان این گونه برداشت کرد که تنها بهزیستی 
را  مشکالت  این  توانند  نمی  درمان  و  بهداشت  و 
مهم  معضل  این  با  مقابله  بــرای  چون  کنند  رفع 
اجتماعی عزم جدی بخش های مختلف حاکمیتی 
درمان  مراحل  قیف  نیست  بهتر  پس  اســت،  نیاز 
را  برعکس کنیم تا ورودی کم و در عوض خروجی 

آن بیشتر شود؟

چرخه معیوب درمان اعتیاد
چرخش ترک اعتیاد در دور باطل

بیش از 
90 درصد 

معتادان 
پس از طی 

مراحل 
درمان و 
خروج از 

مراکز ترک 
اعتیاد 
)کمپ( 

بازگشت 
مجدد به این 

چرخه را 
تجربه می 

کنند

صدیقی

 یک پای ثابت کمپ ها و به گفته خودش بیش از 
و  است  آمد  و  رفت  در  آن ها  بین  که  است  بار   20
باشد.  داشته  ادامه  روند  این  کی  تا  نیست  معلوم 
دوام  اش  پاکی  دوران  چرا  پرسم  می  او  از  وقتی 
هر  دارید،  توقعی  »چه  گوید:  پاسخ  می  در  ندارد 
بار که پاک از کمپ بیرون می رفتم آیا کسی کاری 
آیا متولیان امر  برایم کرد و سراغی از من گرفت؟ 
پاکی  دوران  در  چگونه  که  دادنــد  آمــوزش  من  به 
رفتار و عمل کنم؟ معلوم است وقتی نه شغلی و نه 
خانواده  حمایت  تر  مهم  همه  از  و  داشتم  درآمدی 
و  مشاور  ام   هپروتی  دوستان  همان  باز  نداشتم  را 
راهنمایم می شدند و پایم می لغزید و دوباره همان 

آش و همان کاسه بود.«

IIکشورIدرIاعتیادIششمIجایگاهIدرIاستان
معتاد  افــراد  قبیل  این  چرخش  پیداست  چه   آن 
در دور باطل است که با صرف هزینه های گزاف، 
یک  خم  اندر  اعتیاد  از  ها  آن  شدن  پاک  همچنان 

کوچه باقی مانده است. 
به  آمارها  برخی  طبق  استان  در  معتادان  تعداد 
بیش  عبارتی  به  یا  رسد  می  نفر  هزار   63 از  بیش 
از 7 درصد جمعیت خراسان شمالی را شامل می 
شوند که میانگین شروع اعتیادشان از 30 سالگی 
است و همین امر استان را در جایگاه ششم کشور 

قرار داده است. 
به گفته کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی 
خراسان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
شمالی، اگر چه استان از لحاظ  تعداد افراد معتاد 
در باالی جدول کشور قرار دارد اما از طرفی جای 
امیدواری است که در بحث مصرف مواد صنعتی و 

افراد تابلو)تزریقی( در رده پایینی قرار دارد. 
یکی  بیمار  عنوان  به  معتاد  افراد  به  نگرش  تغییر 
رهایی  برای  که  است  اجتماعی  مهم  مشکالت  از 
آن ها از دام اعتیاد مراکز اقامتی میان مدت ترک 
اعتیاد )کمپ( با نظرات متفاوت مسئوالن و مردم 
این مراکز واقعًا  اثر بخشی  ایجاد شده ولی میزان 

چقدر است؟
آیا  که  آید  می  پیش  زیــادی  بــاره  ســواالت  این  در 
بیشتر  در  که  )کمپ(  بهبود  مراکز  صرفًا احداث 
مناطق شهری و روستایی قارچ گونه رو به افزایش 
است در درمان افراد معتاد تاثیرگذار و این مراکز 
بند  از  معتادان  رهایی  و  بهبود  در  میزان  چه  به 

افیون نقش آفرین است؟

عالوه بر این موارد، تاسیس برخی کمپ های ترک 
می  گفته  که  غیراستاندارد  های  مکان  در  اعتیاد 
برای  قانونی  غیر  های  روش  از  مــواردی  در  شود 
رهایی بیمار از مواد استفاده می کنند آیا بازنگری 

و نظارت بیشتری را نمی طلبد؟

IIاعتیادIبهIبازگشتIدالیل
مواد  ترک  های  شیوه  پزشک،  روان  یک  گفته  به 
کراک  و  شیشه  با  هروئین  و  تریاک  قبیل  از  مخدر 
مدت  میان  مراکز  بازدهی  برای  و  است  متفاوت 
متخصص  نیروی  از  گیری  بهره  )کمپ(،  اقامتی 

امری ضروری است.
برپایی  از  هدف  دهد:  می  ادامه  پزشک  روان  این   
اعتیاد،  تــرک  هــای  کمپ  و  بـــازپـــروری  ــز  ــراک م
زندگی  عــادی  روال  به  معتاد  ــراد  اف برگرداندن 
های  آسیب  کاهش  بــرای  دایــم  صــورت  به  هم  آن 
و  کمپ  در  متخصص  نبود  کــه  اســت  اجتماعی 
حمایت های اجتماعی بعد از خروج بیماران بهبود 
یافته از کمپ های استان  به نوعی چرخش در دور 

باطل است.
به گفته کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی 
خراسان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
معیوب  استان  در  اعتیاد  درمــان  چرخه  شمالی، 
از  پــس  معتادان  ــد  درص  90 از  بیش  ــرا  زی اســت 
اعتیاد  ترک  مراکز  از  خروج  و  درمان  مراحل  طی 
)کمپ( بازگشت مجدد به این چرخه را تجربه می 

کنند. 
بازگشت  و  معیوب  چرخه  این  دلیل  »فروغیان« 
آمــوزی،  حرفه  اشتغال،  نبود  را  بیماران  مجدد 
های  حمایت  و  زنــدگــی  مــهــارت  هــای  آمـــوزش 
اجتماعی و خانواده و همچنین پذیرش جامعه ذکر 
میان  کمپ   16 استان  در  گوید:  می  او  کند.  می 
اجباری  مرکز  دو  ها  آن  بر  عالوه  و  اقامتی  مدت 
و  ها  هزینه  تمام  که  دارد  وجــود  نیز   )16 ــاده  )م

مراحل درمان را دولت پرداخت می کند. 
دستگاه   15 از  بیش  کارشناس  این  گفته  طبق 
هماهنگی  شورای  و  درمان  کمیته  عضو  استان 
باید  عضو  هر  که  هستند  مخدر  مــواد  با  مبارزه 
سهم خود را پرداخت کند تا چرخه درمان کامل 

شود. 
اقامتی  مراکز  در  اکنون  هم  کند:  می  اضافه  وی 
فرد  جسم  از  زدایی  سم  بحث  به  فقط  مدت  میان 
بیمار  نگهداری  صرفًا  که  شود  می  پرداخته  معتاد 
شود  نمی  او  قطعی  درمان  به  منجر  مراکز  این  در 
بلکه باید به روح و روانش نیز توجه شود چون فرد 

ماه   6 در  بیمار   328 و  3هــزار  حــیــدرزاده- 
استان  اعتیاد  ترک  مراکز  در  امسال  نخست 

پذیرش شدند و تحت درمان قرار گرفتند.
 معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان 
با  گو  و  گفت  در  مطلب  ایــن  بیان  با  شمالی 
 184 و  هزار  مدت  این  در  افــزود:  ما  خبرنگار 
و 941 مرد در 70 مرکز  زن  نفر شامل 243 
در  و  شدند  پــذیــرش  اعتیاد  درمـــان  سرپایی 
و  هزار   6 به  مراکز  این  معتادان  آمار  مجموع 

847 نفر رسید.
مرکز   18 فعالیت  به  اشاره  با  پاکدین«  »هاجر 
نیمه  در  گفت:  استان  در  اعتیاد  ترک  اقامتی 
نخست امسال در  گروه سنی 18 تا 29 سال، 

تا   30 سنی  گروه  در  و  مرد   842 و  زن   119
این  در  مرد    28 و  هزار  و  زن   155 سال،   55
افراد  شمار  مجموع  در  و  شدند  پذیرش  مراکز 
 247 و  هزار   2 به  مراکز   این  در  شده  پذیرش 

نفر رسید.
توانمندسازی  مرکز  در  نفر   12 پذیرش  از  او 
 47 شامل  نفر   444 کــرد:  اضافه  و  داد  خبر 
زن و 397 مرد در مرکز گذری کاهش آسیب 
پذیرش  شبانه  سرپناه  مرکز   4 در  نفر   202 و 
نفر   647 و  هــزار   18 وی،  گفته  اند.به  شده 
در 23 محله شهری و 12 هزار و 985 نفر در 
از  14 محله روستایی تحت آموزش پیشگیری 

اعتیاد قرار گرفتند.       

گفت و گو 

طی 6 ماه امسال صورت گرفت؛

پذیرش 3 هزار و 32۸ بیمار در مراکز ترک اعتیاد
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