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جوی نسبتًا ناپایدار تا فردا 

ماجرای زنی که زندگی مشترکش با اعتماد بی جا در آستانه نابودی قرار گرفت 

خنجر نا رفیق

از »تخیه« و »تپاوه« تا جوراب های پشمین

 دود خاطرات 
از لباس های قدیمی

 همچنان که آلبوم عکس هایش را ورق می زند، به یاد روزهای قدیمی اش می 
افتد؛ روزگاری که از مغازه های رنگارنگ و کانال های مختلف مجازی خرید و 

فروش لباس خبری نبود و آن چه را که می خواستند ...
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امروز معارفه مدیرکل جدید راهداری 

خراسان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهــداری  جدید  مدیرکل  عنوان  به  شهامت«  »جعفر 
شمالی منصوب و جایگزین »بدیعی مقدم« شد.  »نودهی« مسئول روابط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به خبرنگار ما گفت: مراسم معارفه 
مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی، ساعت 16 
چهارشنبه)امروز( برگزار می شود. »شهامت« پیش از این مدیرکل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی بود.



حوزه  انتخابیه   3 در  صالحیت ها  تأیید  اعالم  باوجود 
بجنورد، اسفراین و شیروان و گمانه زنی های صورت 
انتخابیه  حــوزه  در  که  ــرادی  اف از  نفر   9 هنوز  گرفته 
هستند.  ناشناس  شده اند،  صالحیت  تأیید  بجنورد 
کاندیدای  به  صرفًا  را  اسامی  فرمانداری ها  چند  هر 
اسامی  اولیه  ساعات  در  اما  می کنند  اعالم  نظر  مورد 
اسفراین  و  شیروان  انتخابیه  حــوزه  دو  کاندیداهای 
انتخابیه  حوزه  در  ولی  شد  منتشر  مجازی  فضای  در 

بجنورد نامی از 9 کاندیدا منتشر نشد و بسیاری 
نمی دانند  مجازی  فضای  فعاالن  و  مردم  از 

چند  هر  هستند.  کسانی  چه  ــراد  اف ایــن 
در  خود  معرفی  به  کاندیدا   9 این  ظاهرًا 
با  اما  ندارند  ای  عالقه  مجازی  فضای 
گمانه زنی هایی که اکنون از سوی برخی 

انجام  مــجــازی  فــضــای  فــعــاالن 
ــود شـــایـــد طی  ــی شـ مـ

نام  آیــنــده  روزهـــای 
کاندیداهای  سایر 

بــرای  تأییدشده 

گفته  که  حالی  در  بین  این  ــود.در  ش مشخص  مــردم 
می شد صالحیت یکی از نمایندگان سابق مجلس در 
حوزه انتخابیه بجنورد احراز نشده است اما به نقل از 
وی اعالم شده تأیید صالحیت شده است.عضوگیری 
وقت و بی وقت در کانال های مجازی برخی نامزدهای 
انتخاباتی همچنان داغ و همین موضوع موجب تکدر 
گروه  از  خروج  وجود  با  که  است  شده  افــرادی  خاطر 
حامیان برخی نامزدها دوباره توسط ادمین و اعضا به 

عضویت آن ها درمی آیند. 

IIانتخاباتیIهایIنبایدIوIبایدها
انتخابات  ستاد  رئیس  حــال،  همین  در 
صالحیت  رد  علت  شمالی،  خــراســان 
اعالم  را  انتخاباتی  نامزدهای  برخی 
کرد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
در  شمالی  خراسان  استاندار 
هیئت  تعاملی  نشست 
ــی،  ــ ــرایـ ــ هــــــای اجـ
بازرسی  و  نظارت 
انــــتــــخــــابــــات 

اخالقی،  مالی،  مسائل  گفت:  اسفراین  شهرستان 
مبادرت  و  انتخاباتی  های  بداخالقی  گریزی،  قانون 
یا  رد  دالیل  از  انتخابات  به  کثیف  های  پول  ورود  به 
»ولی  دکتر  کاندیداهاست.  صالحیت  نشدن  احراز 
را  مسئولیت  کردیم  اقدامی  اگر  افزود:  حیاتی«  ا... 
می پذیریم و باید بگوییم بررسی صالحیت ها به هیچ 

وجه سیاسی نبوده است.
این است که  به این که دشمن به دنبال  با اشاره  وی 
دهد،  جلوه  رنگ  کم  را  انتخابات  در  مردم  مشارکت 
حساس،  های  بزنگاه  در  اند  داده  نشان  مردم  افزود: 
با  ــد.وی  ان بــوده  پیشتازتر  و  تر  پیشگام  مسئوالن  از 
ضوابط  به  انتخاباتی  های  نباید  و  بایدها  بازخوانی 
بر  و  اشاره  نامزدها  انتخاباتی  ستادهای  اندازی  راه 
حرکت در مسیر مدار قانون از سوی انتخاب کنندگان 
و انتخاب شوندگان تاکید کرد. رئیس ستاد انتخابات 
عمومی  ــان  اذه تشویش  و  تخریب  توهین،  استان، 
اتحاد،  و  دانست  مجازی  فضای  قرمزهای  خط  را 
برشمرد. جامعه  امــروز  نیاز  را  ملی  وفــاق  و  انسجام 
خراسان  انتخابات  بازرسی  و  نظارت  دفتر  سرپرست 

داوطلب،   ۵۰ صالحیت  رد  به  جلسه  این  در  شمالی 
 ۱۲ انــصــراف  و  نامزد   3۸ صالحیت  نشدن  احــراز 
در  شان  صالحیت  رد  به  نفر   ۴ نکردن  شکایت  و  نفر 
هیئت های اجرایی اشاره و خاطر نشان کرد: از میان 
۱۴۰ داوطلبی که برای تصاحب کرسی های مجلس 
صالحیت  نهایت  در  کردند  نام  ثبت  اسالمی  شورای 
3۶ نفر تایید شد.»عابدی مقدم« به اختالف نظر 3۰ 
درصدی هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی نظارت 
کرد.»طاهر  اشـــاره  هــا  صالحیت  بــررســی  ــد  رون در 
از تدارک  رستمی« فرماندار اسفراین در این نشست 
انتخابات  ــزاری  ــرگ ب بـــرای  رای  ــذ  اخ شعبه   ۱۱9
ای  دوره  میان  و  اسالمی  شورای  مجلس  روی  پیش 
خبر  انتخابیه  حوزه  این  در  رهبری  خبرگان  مجلس 
نظارت  هیئت  رئیس  دلــخــواه«  داد.»عبدالرحمن 
اعضای  از  نشست  ایــن  در  هم  اسفراین  انتخابات 
در  خواست  بازرسی  و  نظارت  اجرایی،  های  هیئت 
نشدن  احراز  یا  رد  درباره  عمومی  افکار  تنویر  مسئله 
را  توپ  و  کنند  کمک  نظارت  هیئت  به  ها  صالحیت 

فقط در زمین هیئت نظارت نیندازند.

پرمصرف  کــاالهــای  از  یکی  ــرغ  م شیری- تخم 
تقاضا  و  عرضه  به  توجه  با  آن  قیمت  و  محسوب 
سال،  سرد  فصول  در  همواره  شــود.  می  نوسانی 
پیش  در  را  صــعــودی  رونــد  محصول  ــن  ای قیمت 
ثابت  از  شهروندان  برخی  که  طــوری  به  می گیرد 

نبودن نرخ آن گالیه مند می شوند.
روز گذشته شهروندی که یک شانه تخم مرغ را ۲۲ 
دلیل  به  گفت:  بــود،  کــرده  خریداری  تومان  هــزار 
خریداری  مــرغ  تخم  شانه  دو  ماهانه  بــاال  مصرف 
می کنم که متأسفانه هیچ زمانی قیمت ها یکسان 
تخم  نرخ  که  این  با  پیش  ماه   ۲ افــزود:  نیست.وی 

مرغ کیلویی ۸ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم شده بود 
 7۰۰ و  هزار   ۱۸ را  کیلویی   ۲ مرغ  تخم  شانه  یک 
تومان خریداری کردم و اعتراضم به قیمت آن نتیجه 
ای نداشت.یکی دیگر از شهروندان که نوسان زیاد 
قیمت تخم مرغ را عامل نبود برنامه ریزی مناسب 
می دانست، گفت: اگر برنامه ریزی مناسبی وجود 
داشته باشد نباید قیمت یک محصول پرمصرف که 
باشد.او  نوسان  در  دایم  است  دسترس  در  همواره 
اضافه کرد: این محصول نوسان دارد و قیمت ثابتی 
برای آن در نظر گرفته نشده و متأسفانه این شرایط 
باعث سودجویی برخی فرصت طلبان شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که دوشنبه قیمت هر 

کیلو تخم مرغ ۸ هزار و ۸۰۰ تومان بود سه شنبه 
یک باره قیمت آن به 9۲۰۰ تومان رسید البته این 
هنگام  در  گاهی  شود  می  اعالم  که  است  قیمتی 

فروش، بیشتر گفته می شود.
تخم  قیمت  گفت:  باره  این  در  فروشندگان  از  یکی 
مرغ روزانه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود 
بنابراین هر روزی که تقاضا باال باشد قیمت افزایش 

می یابد.
این  قیمت  کــه  ــن  ای ــرای  ب ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
وارد  بــازار  تنظیم  ستاد  باید  شود  تثبیت  محصول 
صعودی  ــد  رون ها  قیمت  که  زمانی  و  شــود  عمل 
آن  حد  از  بیش  گرانی  از  مرغ  تخم  واردات  با  دارد 
جلوگیری کند چون در غیر این صورت کسبه فقط 
روز  های  قیمت  با  فروش  به  قانونی  سود  اعمال  با 
مرغ  اتحادیه  رئیس  میان  این  کنند.در  می  اقدام 

بجنورد  فروشان  مرغ  تخم  و  ها  قصابی  فروشان، 
و  عرضه  اساس  بر  مرغ  تخم  قیمت  که  این  بیان  با 
روند  که  فصولی  در  افزود:  شود،  می  تعیین  تقاضا 
باال  آن  قیمت  اســت  افزایشی  مــرغ  تخم  تقاضای 
برای  می رود و سه شنبه قیمت هر کیلو تخم مرغ 

مصرف کننده ۴۰۰ تومان افزایش داشت.
این که قیمت مصوبی  بیان  با  »حسین قاسم زاده« 
شرایط  با  کرد:  خاطرنشان  نداریم،  مرغ  تخم  برای 
روزهای  در  را  مرغ  تخم  قیمت  توان  نمی  موجود 
نرخ روز  براساس  بینی کرد و همچنان  آینده پیش 
بازار عرضه خواهد شد.وی افزود: میزان تولید  در 
تخم مرغ در استان بسیار اندک است و نیاز استان 
بنابراین  شود  می  تأمین  همجوار  های  استان  از 
عالوه بر عرضه و تقاضا، هزینه های حمل و نقل بر 

قیمت آن تأثیرگذار است.  

IIکارIکودکان
را  کودکانی  زمستان،  سوز  استخوان  سرمای  در 
می بینم که بدون لباس و پوشش مناسب کار می 
کنند. لطفًا دستگاه های حمایتی ورود و از آن ها 

حمایت کنند.

IIلولهIترکیدگی
در  آب  توزیع  های  لوله  از  یکی  پیش  ماه   ۴ حدود 
روستای گریوان در زیرزمین ام نشت کرد و موجب 
بودن  ناهموار  علت  به  آب  رفتن  هدر  بر  عالوه  شد 
کوچه، از زیر ساختمانم به شکل چشمه خارج شود 
و  جدی  آسیب  شدن  وارد  باعث  موضوع  این  که 
ریزش بخشی از آن شده است. با وجود پیگیری از 

آبفار اما اقدامی انجام نشده است.
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نامزدهای ناشناخته 
برخی از دالیل رد صالحیت نامزدها

تخم مرغ روی ترازوی نوسان قیمت

پیام سردار »سالمی« به 
مناسبت سالروز شهادت 

شهید »امانی«
سردار »سالمی« فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با ارسال پیامی سالروز شهادت تنها خبرنگار 
شهید استان، شهید »محمدرضا امانی« را تبریک و 
تسلیت گفت. در پیامی که از سوی سرلشکر پاسدار 
ارسال  امانی  شهید  بــرادر  بــرای  سالمی«  »حسین 
سالروز  دانم  می  فرض  خود  »بر  است:  آمده  شده، 
خدمت  را  امانی  محمد  واالمــقــام  شهید  شهادت 
خانواده معظم ایشان تبریک و تسلیت عرض نمایم. 
ساالر  و  سرور  با  را  شهید  این  پرفتوح  روح  خداوند 
شهیدان ابا عبدا... الحسین محشور فرماید.«شهید 
روزنامه  شهید  خبرنگار  امانی،  )میثم(  محمدرضا 
خراسان ۲۶ دی ۱3۶۵ در عملیات کربالی ۵ در 

منطقه شلمچه به شهادت رسید.

جوی نسبتًا ناپایدار تا فردا 

صدیقی- بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل 
نسبتًا  جوی  بیانگر  شمالی  خراسان  هواشناسی 

ناپایدار تا فردا در منطقه است.
 به گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان، پدیده غالب برای چهارشنبه )امروز( وزش 
باد و به تدریج افزایش ابر و برای پنج شنبه )فردا( 
مه  ارتفاعات  در  و  برف  بارش  نقاط  از  ای  پاره  در 
در  دما  کماکان  افزود:  زاده«  »هادی  بود.  خواهد 
درجه  صفر  زیر  هفته  اواخر  تا  صبحگاهی  لحظات 

خواهد بود. 

پیام کوتاه: 2000999
            تلفن: 32247222 -058 
            نمابر: 058-32247223

BOJNORD@khorasannews.com :ایمیل          
090 33 33         تلگرام: 7010

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

درخواست برای تسهیالت 
خانه سازی در اسفراین

که   7۴۱3 ــاره  ــم ش در  ــان  ــراس خ روزنــامــه 
مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   ۱3۵3 دی   ۱9
ارائــه  از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون  در 
در  ســازی  خانه  تسهیالت  بــرای  درخــواســت 

اسفراین خبر داده است. 
در این مطلب می خوانیم: »هشتاد و پنجمین 
جلسه انجمن شهرستان }اسفراین{ با حضور 

اعضاء تشکیل شد.
ابتداء  در  انجمن{  }رئــیــس  جلسه  ــن  ای در   
از  شهرستان  انجمن  سهمیه  اظهارداشت: 
جاری  سال  در  حجاج  گذرنامه  عوارض  بابت 

هنوز نرسیده است.
شدند:  ــادآور  ی انجمن  اعضای{  از  }تعدادی 
دولت  کارمندان  و  اصناف  و  کشاورز  طبقه 
مسکن  جهت  بانکها  وامهائیکه  از  نمیتوانند 
خوبست  نمایند  استفاده  میدهند  باشخاص 
قسمت  رئیس  و  استان  انجمن  و  استانداری 
پیشنهاد  باین  استان  شهرستان  و  انجمنهای 
معمول  که  اقداماتی  با  نموده  توجه  عطف 
که  تسهیالتی  از  بتوانند  اهــالــی  مــیــدارنــد 
بانکهای مزبور جهت خانه سازی قائلند بهره 

مند شوند.«

گزارش خبری   

حرف مردم   

اخبار 

اخبار

پویش برای کمک

این روزها و پس از وقوع سیل ویرانگر در سیستان 
مجازی  فضای  در  مختلف  گروه های  بلوچستان،  و 
با جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی  استان 
امدادرسانی  سیل زدگان  از  بخشی  به  توانسته اند 

کنند.
مختلف  شهرهای  در  شمالی  خــراســان  جــوانــان 
به  با اطالع رسانی در فضای مجازی نقش  استان 
سزایی در امداد رسانی داشتند و فضای مجازی را 

به حقیقتی از جنس کمک تبدیل کردند.

یک احتمال انتخاباتی
یکی از کانال های فضای مجازی، مطلبی را انتشار 
داد که در آن آمده است: با اعالم تأیید صالحیت ها 
روند  اگر  شیروان  و  اسفراین  بجنورد،  حوزه   3 در 
مــی رود  احتمال  نکند  تغییر  صالحیت ها  تأیید 
شورای اصالح طلبان در بجنورد تک کاندیدا باشد 
و در حوزه های دیگر گزینه ای را معرفی نکند. این 
کانال در ادامه آورده است که با این شرایط، دامنه 

انتخاب اصالح طلبان وسیع نخواهد بود.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

شمالی  خراسان  معماری  گفتمان  خانه  مراسمی،  طی 
افتتاح شد؛ مکانی که به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان، اولین خانه گفتمان معماری در کشور 

است.به گفته »رمضانی« رئیس این سازمان، خانه گفتمان 
معماری از اولویت های این نهاد  در سال 9۸ و با هدف 
کیفیت بخشیدن به زندگی مردم راه اندازی شده است.

وی بر این نکته هم تاکید کرد که معمار باید ذهن اجتماعی 
و خالقی داشته باشد و اگر می خواهد به شخصی، منطقه 
نظر  در  را  کار  جوانب  همه  باید  کند  فکر  فرهنگی  یا  ای 

را خلق کند.در  اثری  با نگاه معمارانه خود  بگیرد سپس 
مسئول  عنوان  به  باباپور«  »راحله  همچنین  مراسم  این 
شد. منصوب  شمالی  خراسان  معماری  گفتمان  خانه 

افتتاح خانه گفتمان معماری استان 
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گوش فیل

طرز تهیه  ابتدا زرده تخم مرغ، عسل و روغن را با هم مخلوط و بعد 
شیر را به آن اضافه می کنیم. یک پیمانه آرد را با بکینگ پودر مخلوط 
می کنیم و به آن می افزاییم. هر بار یک قاشق آرد به آن اضافه و مخلوط 
می کنیم، وقتی که خمیر شکل گرفت روی میز آرد می پاشیم و خمیر را 
ورز می دهیم. تا زمانی زیر آن آرد می پاشیم و خمیر را ورز می دهیم 
نایلون می گذاریم و 2  که خمیر به دست و میز نچسبد.خمیر را در 
گردو  اندازه  کوچک  ای  گلوله  خمیر  دهیم.از  می  استراحت  ساعت 
برمی داریم و با وردنه صاف می کنیم. تا جایی که الزم است آن را نازک می کنیم، وسط آن را جمع 
می کنیم و فشار می دهیم و با چاقو به دو قسمت برش می زنیم و در روغن داغ سرخ می کنیم. 
گوش فیل باید در روغن داغ شناور باشد.آن را برای چند ثانیه در شربت ولرم قرار می دهیم و در 

صافی می گذاریم تا شربت اضافی از آن خارج شود.

مواد الزم  زرده تخم مرغ2 عدد، شیر نصف لیوان دسته دار فرانسوی یا نصف 

پیمانه، بکینگ پودر یک قاشق مرباخوری کامالً سر صاف، عسل یک قاشق 
غذاخوری، روغن مایع سه چهارم پیمانه، آرد سفید به میزان الزم.
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منبع آنتی اکسیدان
روغن های  پلی ساکاریدها،  قبیل  از  زیادی  ترکیبات  شامل  چای  برگ های  اجتماعی-  گروه 
و  ها  )کتچین  پلی فنول ها  و  )کافئین(  آلکالوئیدها  پورین ها،  معدنی،  مواد  ویتامین ها،  فــرار، 
فالونوئیدها( است. اگر چه چای فعالیت ضد باکتریایی و جذب کننده رادیکال های 
چای  برگ های  رنگ  شدن  تیره تر  با  قابلیت  این  اما  دارد،  )آنتی اکسیدان(  آزاد 
تولیدی از سبز تا سیاه، کاهش پیدا می کند. این به علت مقدار کمتر 
پلی فنول های اکسید کننده ای است که در برگ های چای باقی می 
ماند.تانن ها مشتقات گیاهی هستند که خواص دارویی فوق العاده ای 
ایجاد می کنند. گذشته از خصوصیات ضدعفونی و آنتی اکسیدانی، 
به  و  دهند  تشکیل  کمپلکس  مولکول ها،  دیگر  با  قادرند  ها  تانن 
شامل  نیز  کتچین ها  باشند.  داشته  سم  زدایــی  خاصیت  ترتیب  این 
و  ــاالت  گ کتچین  اپــی  گالوکتچین،  اپــی  کتچین،  اپــی  گالوکتچین، 
خشک  سبز  برگ  وزن  چهارم  یک  تقریبًا  که  است  گاالت  اپی گالوکتچین 
چای را تشکیل می دهد. این باور وجود دارد که اثرات آنتی اکسیدانی هردو نوع 
چای سبز و سیاه بعد از افزودن شیر به علت ترکیب فالونوئیدها با پروتئین شیر کاهش 
می یابد.تحقیقات اخیر نشان داده است چای سیاه، سبز و اولونگ منابع بسیار خوبی از ویتامین 
تا دو فنجان چای در روز معادل مصرف 3 لیوان آب پرتقال  C هستند به طوری  که مصرف یک 
است.چای یک داروی قدیمی خانگی برای سیستم های گوارشی مشکل دار است. هر سه نوع 
چای خصوصیات آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی، ضد عفونی و سم زدایی دارند که آن ها را در 

درمان اسهال عفونی و التهاب های روده ای موثر می کنند.
چای یک داروی قدیمی خانگی برای سوختگی ها، زخم ها و ورم ها بوده است. ضماد چای سبز، 
خارش و ورم ایجاد شده از گزش حشرات را بهبود می بخشد و کمپرسی برای توقف خون ریزی 
محسوب می  شود.چای سبز منبع غنی فلوراید شناخته شده است. آزمایش ها نشان داده است که 
با حضور کتچین ها از هر دو نوع چای سبز و سیاه، چسبیدن باکتری ها به دندان متوقف می شود. 
کتچین چای مانع فعالیت آنزیم آمیالز بزاق انسان و باکتری می شود و از فعالیت آنزیم گلیکوزیل 
ترانسفراز نیز ممانعت می کند، بنابراین از بیوسنتز گلوکان چسبناک جلوگیری می کند. نوشیدن 
منظم چای شروع و گسترش پوسیدگی دندان را کاهش می دهد. در واقع این خاصیت موجب 

شده چای نقش اقتصادی مهمی در سالمت انسان ایفا  کند.

بیش  حــامــی،  جــذب  پویش  اجـــرای  بــا  اخیر  مــاه  یــک  طــی  علوی- 
جمع  به  نیازمند  کودکان  و  جدید ایتام  حامی   300 و  ــزار  5  ه از 
نیکوکاران کمیته امداد استان پیوستند که با این جذب تعداد حامیان 

به 29 هزار نفر رسید. 
اکنون  هم  که  این  به  اشاره  شمالی با  خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل 
طرح پویش جذب حامی به صورت یک طرح کشوری در حال اجراست، 
ادامه داد: هدف گذاری استان در این پویش، جذب 15 هزار حامی بود 
که در یک ماه اخیر به همت امدادگران، 5 هزارنفر جذب شدند.»مجید 
الهی راد« با بیان این که اکنون بیش از 6 هزار یتیم و کودک نیازمند 
تحت حمایت این نهاد قرار دارند، ادامه داد: بیش از 3 هزار نفر از این 

کودکان یتیم و حدود 3 هزار نفر نیز کودکان نیازمند 
هستند.به  سالمند  و  زندانی  بیمار،  سرپرست  با 

در  کودکان  این  از  نفر   500 و  هزار  وی،  گفته 
شرایط بحرانی قرار دارند که به شدت نیازمند 
 15 کمک  هستند.وی  از  حامیان  کمک های 
به  حامیان  تومانی  میلیون   200 و  میلیارد 
ایتام تحت حمایت این نهاد طی 9 ماه امسال 

مردم  مشارکت  با  امیدواریم  گفت:  و  داد  خبر 
نیکوکار، تمام ایتام تحت پوشش کمیته امداد از 

حامی مالی و معنوی برخوردار شوند.

ماده  این  که  است  پتاسیم  از  سرشار  ای  میوه  موز  اجتماعی-  گروه 
معدنی نقش مهمی در حفظ سالمت قلب دارد. قلب یک عضله است و 
پتاسیم به تحریک این عضله برای انقباض و پمپاژ خون به سراسر بدن 
دیاستولیک  خون  فشار  و  قلب  ریتم  حفظ  به  پتاسیم  کند.  می  کمک 
سالم )فشاری که قلب برای پمپاژ خون از طریق شریان ها ایجاد می 

کند( کمک می کند.
همچنین پتاسیم به عنوان یک رگ گشا عمل می کند و با ایجاد آرامش 
در رگ های خونی در سراسر بدن، به جریان آزادانه خون، با کاهش 
احتمال شکل گیری لخته های خون و انسدادهایی که به سکته مغزی 

منجر می شود، کمک می کند.شواهد نشان می دهد که 
پتاسیم در پیشگیری از سکته مغزی و حمله قلبی نقش 
می  روز  در  موز  عدد  یک  کند.مصرف  می  ایفا  مهمی 
دردناک  عضالنی  گرفتگی  این  از  پیشگیری  به  تواند 

بیماری  جمله  از  مختلف  هــای  کند.بیماری  کمک 
های کلیوی می توانند موجب افزایش بیش از اندازه 
سطوح پتاسیم در بدن شوند که هایپرکالمی نامیده 
می شود و می تواند موجب دشواری در تنفس و بی 

حسی و حتی حمله قلبی شود.

از »تخیه« و »تپاوه« تا جوراب های پشمین

دود خاطرات از لباس های قدیمی
علوی

ورق  را  هایش  عکس  آلبوم  که  همچنان   
می  اش  قدیمی  ــای  روزه یاد  به  زنــد،  می 
رنگارنگ  های  مغازه  از  که  روزگاری  افتد؛ 
و  خــریــد  مــجــازی  مختلف  ــای  ه کــانــال  و 
فروش لباس خبری نبود و آن چه را که می 
کردند.  می  تهیه  خودشان  باید  خواستند 
قدم  را  او  و  گرفتند  را  دستش  خــاطــرات 
بردند.  دورتر  های  سال  به  خود  با  قدم  به 
یادش آمد که دختربچه ای کوچک بود که 
همیشه دلش می خواست پالتویی صورتی 
داشته باشد. هر بار که پدرش به بازار می 
همان  خواست  می  او  از  التماس  با  رفت 
چند بزازی اندک شهر را با دقت نگاه کند و 
ببیند که آیا پارچه پالتویی رنگ دلخواهش 
روزهــا  چه  ــد  دان می  خــدا  نــه.  یا  دارنــد  را 
در  شب  هر  و  کشید  انتظار  هایی  شب  و 
خواب خودش دختر کوچکی را می دید که 
پالتویی به رنگ گل های بهاری بر تن کرده 
و در باغ می دود اما این آرزوی کودکی اش 

هیچ وقت محقق نشد.
می  و  گذرد  می  روزها  آن  از  ها  سال  حاال 
تواند همان طور که در خانه نشسته است، 
و  دهد  سفارش  را  دلخواهش  های   لباس 

در کمترین زمان به دستش برسد.
عروسی  که  زمانی  دارد  خاطر  به  خــوب 
خانه  به  را  خیاط  بود  ترش  بــزرگ  خواهر 
آورده بودند تا یک به یک اندازه خانم های 
خانه را بگیرد و برای آن ها لباس بدوزد. او 
کند:  می  بیان  است،  ساله   75 اکنون  که 
که  دارم  خاطر  در  دقیق  طور  به  را  روز  آن 
بود؛ یکی  مهمان  از  پر  و  شلوغ   مان  خانه 
و  گفتن  تبریک  بــرای  دیگری  و  رفــت  می 
بعضی  آمــد،  می  مان  خانه  به  باد  مبارک 
روزها نیز مهمان راه دور داشتیم و در این 
گیر و دار باید برای عروسی هم لباس تهیه 
لباس  که  ای  مغازه  موقع  آن  کردیم.  می 
بزازی  به جز چند  و  نبود  حاضری بفروشد 
در بجنورد، پارچه فروشی آن چنانی وجود 
با  مــادرم  روز  یک  دلیل  همین  به  نداشت 
شدند  بازار  راهی  هایم  خاله  و  عموها  زن 
خانه  به  و  خریدند  پارچه  قــواره  چندین  و 
می  قبل  از  که  را  خیاطی  سپس  ــد،  آوردن
مان  خیاطی  کارهای  همیشه  و  شناختند 
را انجام می داد، خبر کردند و او که »زری« 
نام داشت به خانه مان آمد. وی ادامه می 
دخترهای  ما  بود،  شیرینی  روزهای  دهد: 
چوبی  لت  دو  درهــای  الی  از  تر  کوچک 

چگونه  خیاط  که  کردیم  می  نگاه  یواشکی 
از  بعد  گیرد،  می  را  خواهرم  لباس  انــدازه 
به  طور  همین  و  رسید  ــادرم  م به  نوبت  او 
نوبت  و  گرفته  ها  خانم  همه  اندازه  ترتیب 
کوچک ترها شد. نمی دانید چه قندی در 
دل مان آب می شد وقتی قرار بود پیراهن 
با  و  شود  دوخته  مان  برای  گلی  گل  های 
ها  مهمان  همه  جلوی  زیبا  های  لباس  آن 
که  این  برای  افزاید:  می  وی  شویم.  ظاهر 
بدقولی  و  نکشد  طــول  خیلی  خیاط  کــار 
نکند، مادرم او را 3 روز به خانه مان  دعوت 
برای  را  تا تمام وقتش  او پذیرایی کرد  از  و 
زودتــر  و  بــگــذارد  ها  لباس  دوز  و  ــت  دوخ

بتواند سفارش های مان را آماده کند.   
یکی دیگر از آن هایی که مویی سپید کرده 
تنوع  قدیم  زمان  در  کند:  اظهارمی  است، 
ها  پیراهن  بیشتر  و  نبود  االن  مانند  جنس 
از جنس چیت و تترون های خنک دوخته 
می شد و برای نوزادان هم لباس های نرم 
و لطیفی از جنس پنبه و ململ درست می 
موقع  آن  های  خانم  بیشتر  البته  کردند، 
خانه  در  خــودشــان  و  بودند  بلد  خیاطی 
بانو  دادند.  می  انجام  را  خیاطی  کارهای 
سرد  های  شب  دهد:  می  ادامــه  »صفری« 

زمستان فرصت مناسبی برای بافتن لباس 
های مختلف بود چنان که آن زمان به 

چندانی  سرگرمی  که  آن  دلیل 
هم  ها  خانه  همه  نداشتیم و 

ساعتی  نداشتند  تلویزیون 
ــدار مـــی مــانــدیــم و  ــیـ بـ

بافتنی می کردیم و آن 
قدر در این کار مهارت 
که  بــودیــم  ــرده  ک پیدا 
می توانستیم در مدت 
کوتاهی برای بچه ها و 

ببافیم.  لباس  خودمان 
کالف  ــد:  ــزای اف مــی  وی 

کنج  در  پــشــمــی   ــای  ــ ه
انباری ها نگهداری می شد.

مردم  بیشتر  کند:  می  بیان  وی 
های  پارچه  با  هایی  لباس  موقع  آن 

و  کردند  می  شان  تن  باکیفیت  اما  ســاده 
مــوارد  و  جنس  حسب  بر  ها  پارچه  البته 
نسبت  همان  به  و  مختلف  انــواع  استفاده 

ــت هـــای  ــم ــی ق
ــی  ــ ــاوت ــ ــف ــ ــت ــ م

داشت.

عمر   70 دهــه  که  هم  داوری«  ــرا  »زه بانو 
پوشش  برخی  به  کند،  می  سپری  را  خود 
»تپاوه«  و  »تخیه«  مانند  قدیم  زمــان  هــای 
اشاره و اظهارمی کند: در زمان قدیم کاله 
هایی با نخ ابریشم درست می کردند و روی 
آن ها نقش و نگارهای زیبایی می انداختند 
که با توجه به ذوق و سلیقه شان متنوع و از 
هم  آستری  و  بود  برخوردار  خاصی  زیبایی 
زیر آن ها می دوختند تا سرشان از سرمای 
این  به  و  شود  محافظت  روزها  آن  امان  بی 

کاله ها در زمان قدیم »تخیه« می گفتند.
مردم  موقع  آن  البته  دهــد:  می  ادامــه  وی 
که  محصوالتی  به  توجه  با  مختلف  مناطق 
آوردند، کاله هایی  به دست می  و  داشتند 
که  کردند  می  درســت  مختلف  اجناس  از 
جنس برخی از آن ها پوست، نمد، پشم 
می  وی  ــود.  ب گوسفند  پشم  و  شتر 
پای  و  دست  که  آن  بــرای  گوید: 
سرد  های  زمستان  در  نیز  مان 
موقع  آن  برف  پر  و  طوالنی  و 
مچ  شود،  محافظت  سرما  از 
ابریشم  جنس  از  بندهایی 
برخی  کردیم؛  می  درســت 
انتخاب  را  آن  ســـاده  ــوع  ن
می کردند و برخی هم نوع 
سلیقه  بــه  را کـــه  آن  گــلــدار 
و  ــت  داش بستگی  ــردی  ف هر 
پارچه  ابریشم  جنس  همین  از 
و  کردند  می  درســت  بلند  هایی 
دور مچ پای خود نیز می پیچیدند و 

به آن »تپاوه« می گفتند. 
زمستان  سرد  کند:روزهای  می  بیان  وی 
فرصت مناسبی بود که از پشم گوسفندان 
جــوراب  بــود،  شــده  ریسی  نخ  دقــت  به  که 
بسیار  ها  جوراب  این  ببافیم.  پشمی  های 

وی  داشت.  خاصیت  بدن  برای  و  بود  گرم 
به  یک  را  گوسفندان  پشم  کند:  می  بیان 
یک شانه می زدیم تا کرک آن گرفته شود، 
سپس آن را تبدیل به نخ می کردیم و با آن 
دستکش، کاله و جوراب می بافتیم. یکی از 
شهروندان قدیمی هم به شلوارهای مردان 
در زمان قدیم اشاره می کند و می گوید: در 
قدیم از شلوار راحتی به نام »تمان« استفاده 
در  مــدام  که  ها  بچه  ویــژه  به  تا  کردند  می 
شیطنت  و  ــازی  ب مشغول  کوچه  و  حیاط 
رفتند،  می  باال  هم  راست  دیوار  از  و  بودند 

راحت باشند.
زمان  های  لباس  کند:  می  خاطرنشان  وی 
مردم  خــود  دسترنج  حاصل  بیشتر  قدیم 
که  هایی  آن  بــود  رســم  موقع  آن  در  ــود.  ب
سر  دور  سبز  پارچه  از  دستاری  بودند  سید 
اکنون  که  »قربانی«  پیچیدند.  می  خــود 
کند:  اظهارمی  است،  ساله   73 پدربزرگی 
شنیده  بارها  پدربزرگم  از  قدیم  زمــان  در 
اش،  کودکی  دوران  در  گفت  می  که  بودم 
از  مــردان  سر  پوشاندن  و  کــاله  گذاشتن 

اهمیت خاصی برخوردار بود. 
دهد:  می  ادامه  خود  پدربزرگ  قول  از  وی 
ثروت  از  و  متمول  که  فــردی  هر  موقع  آن 
از  کالهی  بود  بهره مند  بیشتری  دارایــی  و 
جنس اعلی بر سر می گذاشت و افرادی که 
تمکن مالی معمولی داشتند کاله معمولی 
در  کــاله  قــدر  آن  و  کردند  می  سرشان  تر 
که  داشت  اهمیت  زمان  آن  مردان  پوشش 
و  داشت  وجود  »کالهدوزی«  نام  به  شغلی 
از جنس های مختلف و در رنگ ها و اندازه 
برای مردان کاله دوخته می  های متفاوت 

شد.

خبر

آشپزی

 بیشتر 
بدانیم

تغذیه سالم

 الو پزشک

  5300 حامی جدید
 برای ایتام و کودکان نیازمند استان

سالمت قلب

آموزش انضباط شخصی به کودک
گروه اجتماعی- انضباط شخصی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که کودک باید بیاموزد و آموزش درست آن به چگونگی رفتار والدین 
بستگی دارد.برای آن که کودکانی منظم داشته باشید الزم است قوانین شفاف و مشخصی را برای خانه وضع کنید و هر بار با قاطعیت 
از کودک بخواهید آن ها را اجرا کند و هر زمان که قانون را زیر پا گذاشت او را از تماشای برنامه ای که دوست دارد یا بازی کردن با یکی 
از اسباب بازی هایش محروم کنید.داشتن یک برنامه روزانه می تواند به کودکان کمک کند تا خود به خود و بی آن که والدین گوشزد 
کنند، کارهای خود را انجام دهند.به کار بردن یک شیوه مقتدرانه همراه با تشویق کارهای خوب می تواند تاثیر زیادی در یادگیری این 
مهارت داشته باشد.گاهی اوقات کودکان نیاز به پیامدهای منطقی دارند؛ بچه ای که خیلی خشن و بی مالحظه با کامپیوتر مادرش بازی 
می کند، شاید بد نباشد که از بازی با آن محروم شود یا بچه ای که صبح به سختی از خواب بیدار می شود باید شب کمی زودتر بخوابد تا 
صبح راحت تر بیدار شود.زمانی که والدین بر انضباط شخصی تمرکز می کنند، ضرورت دارد از جنگ قدرت ها اجتناب کنند. سعی نکنید 
فرزندان تان را وادار به انجام کاری کنید چون این گونه آن ها انضباط را نخواهند آموخت. درعوض، پیامدهای منفی رفتار و کردارشان را 

که با آن ها مواجه خواهند شد متذکر شوید و انتخاب هایی را در اختیارشان بگذارید.

پسوریازیس
باعث  زندگی  سبک  نکردن  اصالح  و  نادرست  تغذیه  سنتی  طب  دیدگاه  از  اجتماعی-  گروه 
تولید اخالط نامناسب و مواد زاید در بدن می شود. یک پزشک طب سنتی با بیان این مطلب 
اظهارمی کند: شدت این بیماری به مقدار و کیفیت خلط تجمع یافته در بدن بستگی دارد. دکتر 
»سیمین جان نثار« ادامه می دهد: پسوریازیس به علت مزاج سرد و خشک و غلبه سودا بروز می 
یابد و باید از مصرف داروهای سودازا پرهیز شود. وی خاطرنشان می کند: یبوست نیز زمینه 
ساز بروز یا تشدید پسوریازیس می شود. وی با اشاره به تدابیر مهم درمانی اظهارمی کند: بهتر 
است رژیم غذایی و سبک زندگی اصالح شود و رعایت رژیم غذایی و پرهیز از مصرف غذاهای 
باید  به گفته وی، غذا  این بیماری دارد.  تاثیر بسیار زیادی در کنترل و درمان  سودازا 
کاماًل جویده و از مصرف مایعات، ماست و دوغ همراه با غذا خودداری شود. وی می 

افزاید: حداقل فاصله بین 2 وعده غذایی باید 2 تا 3 ساعت باشد.

7 سال اول

 دوربین اجتماعی 

تنهایم نگذار
علوی- جبر زمانه او را در میانه 
راه تنها گذاشته و بی یار و یاور 

در خیابانی شلوغ و پر همهمه 
نشسته است تا نفسی تازه کند. در 

بین این همه هیاهوی شهر کمتر 
دست یاری گری پیدا می شود که 

سراغش بیاید و او را تا خانه اش 
همراهی کند. درد پاهای مادر، دیر 
زمانی است که خوب نشدنی است 

و فقط از روزگار تلخ همین عصا 
به او وفادار مانده و پا به پایش 

در همه جا راه می رود تا او بتواند 
همچنان قدمی بردارد.
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معرفی ۲ متخلف برداشت 
غیرمجاز سنگ های معدنی 

به مراجع قضایی
سنگ  غیرمجاز  برداشت  متخلف   2 صدیقی- 
به  شدند.  معرفی  قضایی  مراجع  به  معدنی  های 
اداره حفاظت محیط زیست جاجرم،  گفته رئیس 
وحش  حیات  پناهگاه  جنوبی  مرز  در  که  نفر   2
های  سنگ  مــجــاز  غیر  ــرداشــت  ب بــه  میاندشت 
از  بانان  محیط  دیدن  با  کردند  می  اقدام  معدنی 
ارتفاعات  و به سمت  تاریکی شب استفاده کردند 
پا به فرار گذاشتند. »موسوی« با بیان این که بعد از 
فرار متخلفان  هویت آن ها توسط مراجع انتظامی 
شناسایی و در این باره پرونده تشکیل شد افزود: 
های  سنگ  غیرمجاز  برداشت  جرم  به  متهمان 

معدنی به مراجع قضایی معرفی شدند.

معرفی ۳ مرکز عرضه 
شیرخام به مراجع قضایی

ادارات  کارشناسان  مشترک  گشت  انجام  پی  در 
و نظارت بر اماکن عرضه فراورده های خام دامی 
در اسفراین، یک مرکز عرضه لبنیات سنتی پلمب 
قضایی  مراجع  به  شیرخام  عرضه  مرکز   3 و  شد 
شبکه  عمومی  روابط  اعالم  بر  بنا  شدند.  معرفی 
حقوق  رعایت  منظور  به  اسفراین،  پزشکی  دام 
مشترک  گشت  انجام  پی  در  و  کنندگان  مصرف 
علوم  دانشکده  پزشکی،  دام  شبکه  کارشناسان 
پزشکی، اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات 
حکومتی از اماکن و فروشگاه های عرضه فراورده 
این  در  شیرخام  خــصــوص  بــه  دامـــی  ــام  خ ــای  ه
شهرستان، یک مرکز عرضه لبنیات سنتی توسط 
دانشکده علوم پزشکی پلمب شد و 3 مرکز عرضه 
شیرخام توسط شبکه دام پزشکی به علت رعایت 
نکردن قوانین و دستور العمل های بهداشتی، به 

اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

اخبار 

شوک 

ماجرای زنی که زندگی مشترکش با اعتماد بی جا در آستانه نابودی قرار گرفت 

خنجر نا رفیق 
صدیقی

و  حساب  بی  خانوادگی  دوستی   
کتاب زندگی اش را تباه کرد. زن 
رو دست خورده شیطان را به خانه 
اش راه داد و زندگی مشترکش را 

در تاریکی فرو برد.
را  ــش  ــت دوس دســـت  ــت  ــواس خ او   
دوســت  نــداشــت  خبر  ــا  ام بگیرد 
و  ــورد  خـ ــی  م نــمــک  گـــرش  حیله 

نمکدان را می شکند. 
او می گوید: دوست بی معرفتم از 
سوءاستفاده  ما  خانوادگی  رابطه 
کرد و زندگی ام را به یغما برد. زن 
دوست  به  که  بــاور  خوش  و  ســاده 
داشت  کامل  اعتماد  اش  مطلقه 
رو  او  از  روزی  کرد  نمی  فکر  اصاًل 

دست بخورد.
آزاد  شغل  شوهرش  و  بود  کارمند 
داشت و بابت این ماجرا در زندگی 
تا  نداشتند  مشکلی  شان  مشترک 
به  اش  مطلقه  دوست  پای  که  این 

زندگی شان باز شد. 
ــه  ــط راب ــویـــد:  گـ مـــی  جــــوان  زن 
خانوادگی مان با دوست مطلقه ام 
رفته  مدتی  از  بعد  ولــی  شد  گــرم 
کرد،  تغییر  شوهرم  اخــالق  رفته 
تندخو شد و به من و تنها فرزندمان 

بی محلی می کرد. 
صبح ها سر کار بودم و بعد از ظهر 
که به خانه برمی گشتم شوهرم تا 
بازگشت  با  و  داد  می  لم  موقع  آن 
بهانه  بــه  را  خانه  ســرکــار،  از  مــن 
ترک  ساختمانی  کارهای  انجام 
غیبت  مواقع  از  بعضی  و  کرد  می 
کشید.  می  درازا  به  روز  چند  اش 
او اعتراض می کردم  به  زمانی که 
بی  ــان  م زنــدگــی  بــه  نسبت  ــرا  چ
کاری  مشغله  اســت  شــده  تفاوت 
سوال  ادامــه  با  و  کرد  می  بهانه  را 
شد  می  عصبانی  شــدت  به  هایم 
یا  خواست  می  من  از  فحاشی  با  و 

کنم.  ترک  را  یا خانه  شوم  ساکت 
ــوال پیش  ــوان ایــن س ــرای زن ج ب
با  شوهرش  رفتار  چرا  که  آید  می 
شده  خشن  و  سرد  فرزندشان  و  او 

است؟
 این ماجرا مدتی ادامه می یابد تا 
شود  می  متوجه  روز  یک  که  ایــن 
پای  زیر  ماشین  و  خانه  شوهرش 
از  هنوز  اســت.  فروخته  را  ــان  ش
که  است  نشده  خــارج  اول  شوک 
و  ناشناس  های  پیامک  دریافت  با 
تهدیدآمیز از یک فرد غریبه شوک 

دوم به او وارد می شود. 
فرد  تهدیدآمیز  پیامک  مضمون 
ناشناس، خارج شدن او از زندگی 
ابتدا  ــوان  ج زن  ــت.  اس شوهرش 
قصد  کسی  شــایــد  کند  مــی  فکر 
اما  دارد  را  او  گذاشتن  سر  به  سر 
ادامه  مدتی  ماجرا  این  که  زمانی 
می یابد و دنبال قضیه را می گیرد 
آن  آور  شوک  صحنه  پشت  متوجه 
می شود. او می گوید: اصاًل باورم 
نمی شد پشت همه این جنجال ها 
ام  خانوادگی  و  صمیمی  دوســت 
باشد. او بعد از جدایی از شوهرش 
با شوهرم رابطه  به صورت پنهانی 
موقت  عقد  به  آن  از  بعد  و  داشــت 
چنان  ماجرا  شدن  رو  با  درآمد.  او 
سرگیجه گرفتم و حالم بد شد که 
بستری  بیمارستان  در  روز  چند 
شدم. بعد از این که از بیمارستان 
اتفاقات  این  دربــاره  شدم  مرخص 
و  ــردم  ک اعــتــراض  شوهرم  به  تلخ 
شده  آشــکــار  حقیقت  ــد  دی وقتی 
عقب  را  من  تمام  خشونت  با  است 
راند و پاسخ های گستاخانه و شرم 
آوری را به زبان آورد. شوهرم رو به 
من گفت من هم مثل او می توانم 
با هر کسی که دوست دارم ارتباط 
مشکلی  هــیــچ  او  و  کــنــم  ــرار  ــرق ب

ندارد.
آور  شوک  جمالت  این  شنیدن  با   

و  شد  کوبیده  سرم  بر  پتکی  انگار 
جوان  زن  رفتم.  هوش  از  ــاره  دوب
خالی  جای  به  اتفاقات  این  از  بعد 
تصمیم  برعکس  صحنه  ــردن  کـ
مشترکش  زندگی  برای  گیرد  می 
گرش  حیله  دوست  پای  و  بجنگد 
قطع  شان  زناشویی  زندگی  از  را 

کند. 
در  نشینی  عقب  جای  به  هوویش 
خانه  جلوی  بار  هر  تعجب  کمال 
او  از  ــزی  ــروری آب بــا  و  آیــد  مــی  اش 
و  کند  خالی  را  میدان  خواهد  می 
دومش  زن  از  حمایت  با  شوهرش 
بیشتر از پشت به او خنجر می زند. 
ــدوه و  انـ پــر از  ــی  بــا دل زن جـــوان 
وقتی  گوید:  می  گریان  چشمانی 
نیست  من  با  دلش  شوهرم  دیــدم 
و  نارو  من  به  ام  صمیمی  دوست  و 

بابت  ها  آن  از  است  زده  رودســت 
متالشی کردن زندگی ام شکایت 

کردم. 
با  که  اســت  ســال   2 از  بیش  االن 
طرفی  از  و  هستم  درگیر  شوهرم 
می  مدام  تمام  گستاخی  با  هوویم 
شوهرم  آخر  اول و  همسر  او  گوید 
شان  زندگی  از  باید  من  و  اســت 
گرفتن  از  بعد  االن  ــروم.  بـ کــنــار 
با  دارم  قصد  فرزندم  تنها  حضانت 
دریافت مهریه ام از شوهر بی مهرم 
نزد  این  از  بیش  دیگر  تا  شوم  جدا 
دوست و آشنا تحقیر و خوار نشوم. 
این اتفاق شوم درس عبرتی برایم 
حد  از  بیش  را  کسی  دیگر  که  شد 
در زندگی خصوصی ام راه ندهم تا 
برایم  انگیزی  غم  سرنوشت  چنین 

رقم نخورد.

دادستان عمومی و انقالب راز و جرگالن خبر داد:

 اجرای طرح 
»هر مسجد، یک حقوقدان«

 سرقت گوسفندان
 با سوراخ کردن دیوار طویله

دادستان عمومی و انقالب راز و جرگالن از اجرای 
طرح »هر مسجد، یک حقوقدان« در این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل خراسان 
شمالی، »بدری« که در مسجد روستای بک پوالد 
یک  مسجد،  »هــر  طــرح  ــرای  اج کــرد  می  صحبت 
افزایش  برای  اساسی  ضرورت  یک  را  حقوقدان« 
و رسیدگی  افراد  و معلومات حقوقی  سطح دانش 
ــداوم  ت بــر  و  برشمرد  آنــان  قضایی  مشکالت  بــه 
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در مساجد برای 

اجرای هر چه بهتر این طرح تأکید کرد.
وی از جهل درخصوص قوانین و مقررات و شناخت 
ماهیت  از  اطالعی افراد  کم  و  ناآگاهی  یا  ناکافی 
زمینه  عــنــوان  بــه  کیفری  و  حقوقی  مــوضــوعــات 
و  اجتماعی  های  آسیب  و  جرایم  بروز  اصلی  ساز 

همچنین مشکالت حقوقی و قضایی یاد کرد.
صدر،  سعه  کافی،  حوصله  صبر،  نداشتن  »بدری« 
را  از مهارت های کنترل خشم  بهره مندی  و عدم 
جمله  از  جرایم  گیری  شکل  مبانی  ترین  مهم  از 
منازعات دسته جمعی، توهین، تهدید، ایراد ضرب 
دعاوی   دیگر  و  ملکی  اختالفات  عمدی،  جرح  و 

دانست و نقش دانستنی های حقوقی و قضایی و 
همچنین سهم علوم اجتماعی و روان شناسی را در 

پیشگیری از وقوع جرم تشریح کرد.
بنیان  و  مبانی  شدن  سست  از  نگرانی  ابراز  با  وی 
بــرای  آن،  تحکیم  ضـــرورت  بــر  تأکید  و  خــانــواده 
این  در  اجتماعی  های  آسیب  بــروز  از  پیشگیری 
حوزه، توجه بیشتر و بهتر به نهاد خانواده و آموزش 
و  مهم  گامی  را  خانواده  اعضای  دیگر  و  ها  زوج 
مطالبه  طــالق،  قضایی   مقام  این  دانست.  مؤثر 
رسمی  نشدن  ثبت  مجدد،  ازدواج  نفقه،  و  مهریه 
ترین  شایع  را  نفقه  ترک  و  طالق  و  ازدواج  واقعه 
دالیل ایجاد اختالف و دعاوی خانوادگی در  حوزه 

قضایی راز و جرگالن نام برد.
خصوص  در  آگاهی  اهمیت  دربــاره  همچنین  وی 
موضوعات و مسائل حقوقی و جزایی تصریح کرد: 
هر چه شناخت افراد در خصوص حقوق یکدیگر از 
بیشتر  قانونی  تکالیف  و  تعهدات  از  ها  زوج  جمله 
در  ویژه  به  حقوقی  آگاهی  میزان  و   باشد  بهتر  و 
پیش از ازدواج افزایش یابد به طور قطع مشکالت 
قابل  نحو  به  اجتماعی  های  آسیب  و  خانوادگی 

توجهی کاهش خواهد یافت.

صدیقی- سارق یا سارقان با سوراخ کردن  دیوار 
سرقت  به  را  گوسفندان  از  تــعــدادی  طویله  یک 
بردند. سارق یا سارقان در یک اقدام عجیب نیمه 
گوسفند   9 طویله  یک  دیوار  کردن  سوراخ  با  شب 

پرواری را به سرقت بردند. 
مال باخته که یک زن سالخورده روستایی است در 
این باره گفت: سال هاست با نگهداری دام سبک 
همه  که  ایــن  خاطر  به  و  گذرانم  می  را  روزگـــارم 
خانه  در  تنها  اند  داده  خانواده  تشکیل  فرزندانم 

زندگی می کنم. 
در  شدم  طویله  وارد  که  زمانی  صبح  معمول  طبق 
سوراخ  کوچه  سمت  از  دیــوار  دیدم  تعجب  کمال 

شده است. با دیدن این وضعیت سریع گوسفندان 
ــرواری  پ گوسفند   9 شــدم  متوجه  که  شمردم  را 
ناپدید شده اند. بعد از این اتفاق سریع پسرم را در 
جریان گذاشتم و با کمک دوربین مداربسته یکی 
از همسایه ها وقتی داخل کوچه را بررسی کردیم 
شب  غریبه  ــواری  س ــودروی  خ یک  شدیم  متوجه 
زیاد  احتمال  به  و  داشــت  حضور  محل  در  حادثه 

سرقت کار آن ها بوده است.
تا  جریان گذاشتیم  در  پلیس  را  ماجرا  این  از  بعد   
با بازبینی دقیق دوربین مدار بسته هویت سارقان 
را شناسایی کند و هر چه زودتر در چنگال قانون 

گرفتار شوند و گوسفندانم را برگردانند.



محمودیان

و  بازی  برای  مکان  ها  ترین  مهم   از  پارک  ها   
کودکان  و  می روند  شمار  به  کودکان  گردش 
نشاط  و  شور  پارک  شاد  محیط  در  توانند  می 

داشته باشند. 
بازی با تاب و سرسره که کوچک ترین امکانات 
یک پارک است بخش بزرگی از دنیای کودکانه 

آن ها را پر می کند.
ایــجــاد فــضــای بـــازی ایــمــن بـــرای کــودکــان و 
است؛  شهروندان  بحق  خواسته  نوجوانان 
محروم  آن  از  ــور  ای شهر  کــودکــان  که  چیزی 
هستند. نبود فضای سبز و تجهیزات الزم برای 
بازی کودکان به وضوح در تنها پارک شهر ایور 
شده  موضوع  موجب  این  خورد.  می  چشم  به 
خود  فراغت  اوقــات  شهر  این  کودکان  بیشتر 
سایر  هــای  پــارک  در  حضور  با  یا  منزل  در  را 

شهرهای همجوار بگذرانند.
می  که  است  ــوزان  آم دانــش  از  یکی  »باقری« 
شهر  پارک  تجهیز  منتظر  فصل  این  در  گوید: 
بتوانیم  تابستان  و  بهار  فصل  در  تا  هستیم 

خبری  گویا  اما  ببریم  بهره  شهرمان  پارک  از 
از  ما  های  بچه  گوید:  می  نیست.او  تجهیز  از 
در  هستند  محروم  بازی  برای  فضایی  داشتن 
حالی که داشتن تجهیزات بازی در پارک شهر 

حق آن هاست.
»طالبی« از توجه نکردن مسئوالن به امکانات 
حتی  گوید:  می  و  است  مند  گالیه  ایور  پارک 
نیز  شهر  این  پــارک  در  موجود  سرسره  و  تاب 

ایمنی کافی را ندارد.
نبود  دلیل  به  گوید:  می  دیگر  شهروند  یک 
ما  فــرزنــدان  کــودکــان،  ویــژه  شهری  امکانات 
بیشترین زمان اوقات فراغت خود را در منزل با 
تماشای تلویزیون یا بازی های اینترنتی سپری 
می کنند و از مسئوالن خواستاریم در خصوص 
فراهم ساختن تجهیزات شهری ویژه کودکان 

همچون پارک ایمن تدبیری بیندیشند.
مکانی  هیچ  ایــور  کودکان  »غالمی«  گفته  به 
با  مسئوالن  و  ندارند  سرگرمی  و  تفریح  برای 
کودکان  به  توانند  می  پارک  این  دهی  سامان 

و نوجوانان شور و نشاط ببخشند.
این  بیان  با  از شهروندان  »اصغری« یکی دیگر 

که ایور پارک بازی برای کودکان ندارد، ادامه 
می دهد: در اوقات فراغت برای تفریح فرزندم 
باید به شهر گرمه یا جاجرم سفر کنم تا فرزندم 

از فضای پارک این دو شهر استفاده کند.
ــورای  ش رئــیــس  زاده«  »شــیــخ  راســتــا  ــن  ای در 
ــور مــی گــویــد: شـــورای شهر  اســالمــی شهر ای

ایجاد پارک در جوار بوستان شهدای گمنام را 
را  آن  نیز عملیات اجرایی  مصوب و شهرداری 
آغاز کرده و امیدواریم در تابستان ۹۹فاز اول  
آن بهره برداری شود که همزمان بحث تجهیز 
در  کودک  پارک  کامل  ست  با  آن  از  قسمتی 

دستور کار است.

جای خالی تجهیزات بازی کودکان در ایور

به دلیل نبود 
امکانات شهری 
ویژه کودکان، 

فرزندان ما 
بیشترین 

زمان اوقات 
فراغت خود 
را در منزل 
با تماشای 
تلویزیون 

یا بازی های 
اینترنتی 

سپری می کنند

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان شمالی:

قانون انتخابات باید اصالح شود

در قانون انتخابات ما ضعف وجود دارد  میم پرور- 
میدان  به  افـــرادی  همچنین  ــود،  ش ــالح  اص باید  و 
این  باشند.  داشته  را  کردن  کار  توانایی  که  بیایند 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  را  مطلب 
دهه  ستاد  داشت  گرامی  جلسه  در  شمالی  خراسان 
با  دشمن  امروز  جنگ  افزود:  و  کرد  اعالم  فاروج  فجر 
ما جنگ رسانه ای، فرهنگی و اقتصادی است.حجت 
االسالم »ساالری« به تشریح وظایف کارگروه های 12 

گانه ستاد دهه فجر در شهرستان فاروج پرداخت و ادامه داد: سپاه در طول این 40 سال برای مردم و نظام 
فقط یک یا دو کار خاص نکرده بلکه تمام توان خود را گذاشته و آبروی نظام را حفظ کرده و همواره در کنار 
جلسه  این  در  فاروج  جمعه  است.امام  کرده  خدمت  توان  تمام  با  مردم  و  انقالب  و  نظام  این  به  و  بوده  مردم 
گفت: دشمنان حتی از نام حاج قاسم و شهادت وی ترس دارند زیرا طومار آمریکا با آخرین مأموریت سردار 
که شهادت ایشان بود در هم پیچید. حجت االسالم »نوروزی« با اشاره به نقش ارزشمند مردم در بخش های 
مختلف افزود: حضور مردم در عرصه های مختلف نظام دارای اهمیت است و باید تالش شود امسال بیش 
از گذشته انتخاباتی باشکوه و سالم برگزار شود. »مسعود صادق تیتکانلو« فرماندار فاروج گفت: حضور مردم 
در مراسم راهپیمایی و انتخابات امسال باید پررنگ تر از گذشته باشد و ثابت کنند با وجود همه مشکالت و 

کاستی ها پای نظام و انقالب ایستاده اند.

اهدای کتاب به دبیرستان های اسفراین

نجفیان- مدیر آموزش و پرورش اسفراین از اهدای کتاب از سوی بنیاد علوی  به ۸ دبیرستان متوسطه دوم 
دانش  علمی  سطح  ارتقای  طرح  اجرای  راستای  در  ابراهیمی«،  »حسین  گفته  داد.به  خبر  شهرستان  این 
آموزان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، ۷۳۹ جلد کتاب درسی خاص دانش آموزان پایه دوازدهم دوره 
متوسطه دوم در قالب ۹۹ بسته با اعتباری حدود ۶00 میلیون ریال به دبیرستان های متوسطه دوم هدف 

حمایت بنیاد علوی اختصاص یافت.

اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی در راز و جرگالن

نجاهی- طرح واکسیناسیون تب برفکی 15 هزار رأس دام سبک در راز و جرگالن اجرا شد.رئیس اداره دام 
پزشکی راز و جرگالن با اعالم این خبر افزود: این طرح با داروی داخلی برای دام های سبک آغاز شده است 

و تا آخر سال ادامه دارد.آن طور که »فیروزه« گفت در این طرح 200 هزار گوسفند و بز واکسینه می شوند.

تدارک برای اولین جشنواره خط تحریری و خوشنویسی نستعلیق

خط  جشنواره  اولین  برگزاری  برای  تدارک  از  اسفراین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  نجفیان- 
تحریری و خوشنویسی در رشته نستعلیق در این شهرستان خبر داد.به گفته »رضا ارغیانی«، این جشنواره 
در ۳ رده سنی دوره ابتدایی و متوسطه اول، متوسطه دوم و آزاد برگزار خواهد شد و مهلت ارسال آثار هم تا 
5 بهمن خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه آثار برگزیده در طبقه همکف مجتمع فرهنگی، هنری ایل 

بیگی از بیست و سوم ماه آینده به مدت یک هفته میزبان عالقه مندان خواهد بود.

گرگ ها ۴ رأس گوسفند را تلف کردند

به  ورود  با  گرسنه  های  گرگ  شنبه  سه  روز  سحرگاه  قانلو،  قره  روستای  دهیار  »داوری«  گفته  به  نجاهی- 
دامداری یکی از اهالی این روستا 4 رأس گوسفند را تلف کردند.

۷ شهرستان ها          چهارشنبه  ۲۵ دی ۱۳۹۸     ۱۹ جمادی االول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۸۸

  اخبار 

سند جامع مدیریت بحران شیروان اصالح می شود

عوض زاده- سند جامع مدیریت بحران شهرستان شیروان بازبینی و اصالح خواهد شد.این مطلبی بود که معاون عمرانی فرماندار 
تقویت  نیز  شهرستان  لجستیکی  تجهیزات  است  نیاز  کرد:  تصریح  و  ذکر  شهرستان  این  بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  در  شیروان 
شود.»مهرداد ایزانلو« با اشاره به این که مانور صفر )بحران( در آینده ای نزدیک در این شهرستان اجرا خواهد شد، افزود: آمادگی 

همه دستگاه های شهرستان به خصوص اعضای ستاد مدیریت بحران در این مانور ارزیابی خواهد شد.
وی با اشاره به باران های سیل آسای ابتدای امسال و خسارات وارد شده به منازل مسکونی، مزارع و باغ ها و زیرساخت های آب، 
برق، گاز و راهداری، بر آمادگی کامل و همه جانبه همه دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان برای مقابله با هر نوع 

بحران و حادثه غیر مترقبه ای تاکید کرد.

برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز

نجفیان- مسابقات قرآن، عترت و نماز در اسفراین برگزار شد.معاون پرورشی و 
از  با اعالم این خبر افزود: بیش  تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش اسفراین 
این شهرستان  و نماز در مدارس  آموز در مسابقات قرآن، عترت  12 هزار دانش 
شرکت کردند.به گفته »احمدرضا حسن زاده« اجرای مسابقات دانش آموزی 
این  شهرستانی  مرحله  بناست  و  یافته  پایان  مدارس  در  نماز  و  عترت  قرآن، 
امام  های  دارالقرآن  میزبانی  به  گوناگون  تحصیلی  مقاطع  برای  ها  رقابت 
های  برترین  تا  شود  آغاز  آینده  هفته  از  المهدی)عج(  نور  و  محمدباقر)ع( 

شهرستانی معرفی شوند.

سهم  از  اسفراین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس  نجفیان- 
۷۷0 میلیون تومانی این شهرستان از منابع تسهیالت مشاغل خانگی 

برای امسال خبر داد.
های  دستگاه  سوی  از  تسهیالت  میزان  این  عباسی«،  »سعید  گفته  به 
میراث  شامل  خانگی  مشاغل  فعالیت  مجوز  کننده  صــادر  اجرایی 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد 

کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسالمی در قالب تسهیالت 20 میلیون 
تومانی از سوی 2 بانک عامل تا پایان امسال توزیع و پرداخت خواهد 
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۷۷ از  بیش  پرداخت  به  اشــاره  با  شــد.وی 
عشایری،  و  روستایی  پایدار  اشتغال  وام  فقره   42 و  هــزار  قالب  در 
خاطرنشان کرد: با پرداخت این میزان تسهیالت اشتغال پایدار هزار 

و ۸5۸ فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

  گزارش جلسه 

یک مسئول خبر داد:

سهم ۷۷۰ میلیون تومانی اسفراین از تسهیالت مشاغل خانگی
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گزارش 
ویژه

صنعت، بی توجه به احیای آب
مدیر عامل آبفای استان از زمان بهره برداری تصفیه خانه شیروان خبر داد

سعید محمدی- آب کاالی ارزشمندی است و اگر اقلیم خشک و کاهش نزوالت آسمانی را هم در نظر بگیریم، بیش از پیش، ارزشمند بودن 
این کاال و نعمت خدادادی برایمان روشن تر می شود؛ کاالیی که عالوه بر مصارف شرب و معمول، جزء الینفک بخش صنعت و کشاورزی 
است و نیاز است برنامه ریزی صحیحی در استفاده از آن صورت گیرد و اجرای طرح های فاضالب بخشی از همین برنامه ریزی است.طرح 
فاضالب شهری می تواند تعادل در چرخه استفاده از آب را برایمان ترسیم کند و در کنار تاثیر بر کاهش آلودگی های زیست محیطی و 
با استفاده از بازچرخانی آب، آب مورد نیاز بخش های مختلف را نیز تامین کند. در اجرای طرح های فاضالب و ساخت تصفیه خانه ها 
و شبکه جمع آوری و انتقال مناسب، با توجه به اعتبارات محدود دولتی، می توان از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی نیز برای تسریع در 
اجرای این طرح ها استفاده کرد و اگر بخش های مختلف از جمله کشاورزی و به خصوص صنعت هم پای کار باشند می توان امیدوار بود 
که عالوه بر دفع بهداشتی فاضالب شهری و وارد نشدن خدشه ای به کیفیت آب شرب، آب برای آیندگان هم وجود داشته باشد.  ضرورت 
 تحت پوشش قرار گرفتن مردم از خدمات شبکه های فاضالب بر کسی پوشیده نیست و در این شماره از روزنامه »خراسان شمالی«، از 
مهندس»غالمحسین ساقی« مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری خراسان شمالی که چندی پیش در خصوص اجرای پروژه شبکه فاضالب 
بجنورد برایمان گفت، از آخرین وضعیت اجرای پروژه شبکه فاضالب و تصفیه خانه شیروان پرسیده ایم. خرداد 99؛ تاریخی است که وی 
در خصوص زمان بهره برداری از تصفیه خانه شیروان، به عنوان تنها پروژه اجرا شده به روش BOT استان به آن اشاره می کند؛ پروژه ای 
که از سال 95 روند ساخت آن شروع شده است و اکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.به گفته وی، هم اکنون پروژه شبکه فاضالب که 
شامل شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب و تصفیه خانه است در 4 شهر در حال اجراست و اگر بخش کشاورزی و صنایع پای کار باشند روند 

اجرای این پروژه ها سرعت بیشتری می گیرد.

ضرورت اجرای پروژه های 
فاضالب

تمامی  ســاقــی«،  »غالمحسین  مهندس  گفته  بــه 
مطالعات  شود،  می  اجرا  کشور  در  که  هایی  پروژه 
فاز صفر دارند و ضرورت انجام آن پروژه ها از حیث 
بررسی   ... و  محیطی  زیست  اجتماعی،  اقتصادی، 
می شود و عامل زیست محیطی مهم ترین ضرورت 
در خصوص اجرای پروژه های شبکه فاضالب است.  
است  ممکن  که  کند  می  اشاره  موضوع  این  به  وی 
باشد  داشته  توجه  اقتصادی  نظر  از  ها  پروژه  برخی 
وارد  آن  به  محیطی  زیست  یا  و  اجتماعی  ایراد  ولی 
فاضالب،  های  طرح  اجرای  حاضر  حال  در  و  باشد 
اقتصادی  توجیه  محیطی،  زیست  توجیه  بر  عالوه 
هم دارد. »جهانی فکر کردن و محلی عمل کردن« 
های  ــرح  ط خــصــوص  در  وی  کــه  ــت  اس موضوعی 
این  آثــار  که  چرا  کرد  اشــاره  آن  به  محیطی  زیست 
با  »ساقی«  مهندس  هست.  نیز  آیندگان  بر  ها  طرح 
اشاره به اقلیم خشک و کاهش بارش باران، اجرای 
آب  بازچرخانی  به  کمک  برای  فاضالب  های  پروژه 
حدود  استان،  در  داد:  ادامــه  و  دانست  ضــروری  را 
که  داریــم  پذیر  تجدید  آب  مکعب  متر  میلیارد  یک 
صنعت  و  کشاورزی  بخش  در  آن  درصد   90 حدود 
استفاده می شود و مدیریت بهینه آب در این بخش 

ها ضروری است. 

عاملی برای استقبال نکردن صنایع 
استان از پساب 

نکردن  استقبال  در  مهم  عاملی  را  منافع  تضاد  وی 
و  دانست  ها  خانه  تصفیه  خروجی  از  استان  صنایع 
صنایع  نیاز  مورد  آب  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به 
آب  سوی  از  یافته  اختصاص  آب  جای  به  می تواند 
منطقه ای، از طریق خروجی تصفیه خانه ها تامین 
در  موفق  نمونه  به  گریزی  خصوص  این  در  و  شود 

پروژه سنگ آهن خواف زد.
 22 ســال،  در  خــواف  آهن  سنگ  پــروژه  گفت:  وی 
گزینه  از  یکی  و  داشت  الزم  آب  مکعب  متر  میلیون 
های پیش روی آن ها ایجاد سد بود و با این کار تنها 
2 میلیون متر مکعب تامین شد و هنوز 20 میلیون 
متر مکعب آب کم داشتند و گزینه بعدی تامین آب از 
دریای عمان بود و به قیمت آن زمان متر مکعب 16 

هزار تومان برایشان هزینه داشت.
مدیر عامل شرکت آبفای شهری استان  ادامه داد: در 
این خصوص آن ها با مجموعه آبفای شهری خراسان 
رضوی مذاکره کردند و اجازه گرفتند که شبکه اجرای 
فاضالب برخی شهرها را اجرا، تصفیه و منتقل کنند و 
بعد انجام کار، آب مورد نیاز با هزینه بسیار کمتری در 
به  توجه  با  »ساقی«  مهندس  گرفت.  قرار  اختیارشان 
اختصاص آب توسط شرکت آب منطقه ای به برخی 
سد  از  آب  اختصاص  آن،  نمونه  ــرد:  ک ــراز  اب صنایع 
شیروان به نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بود ولی با 
کم شدن سطح آب سد و کاهش باران، نیروگاه اقدام 
به تامین آب از چندین چاه کرد تا به فعالیت خود ادامه 

دهد. 
وی یکی دیگر از زمینه های بهره برداری از خروجی 
تصفیه خانه ها را در بخش کشاورزی دانست و افزود: 
به جای آب چاه، می توان خروجی تصفیه خانه ها را 
در اختیار کشاورزان قرار داد و از طرفی به آن ها گفته 
شود که آب چاه ها را به دامداران بدهند و نمونه موفق 
این موضوع، استفاده کشاورزان مشهدی از پساب بود 

و آن ها تا قبل آن به ویژگی های پساب پی نبرده بودند 
و با این کار نیازشان به کود برطرف شد.

ضرورت تقویت سه ضلع مثلث 
صنعت  آب(،  کننده  )تامین  ای  منطقه  آب  وی 
)استفاده کننده آب و پساب( و آبفای شهری )تامین 
نیاز  که  دانست  مثلثی  ضلع  سه  را  پساب(  کننده 
است بیش از پیش تقویت شود و در حال حاضر، تنها 

صنعت از این سه ضلع منفعت بیشتری می برد. 

وجود 4 تصفیه خانه در استان 
از وجود 4 تصفیه خانه در استان  مهندس »ساقی« 
خبر داد به طوری که در هر یک از شهرهای بجنورد، 
و اسفراین یک تصفیه خانه وجود  آشخانه، شیروان 
دارد. به گفته وی، در تصفیه خانه ها، فرآیند تصفیه 

مبتنی بر فرایندهای هوازی و غیر هوازی است.

نیاز شیروان به 165 کیلومتر 
شبکه جمع آوری فاضالب

شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر  گفته  به 
کیلومتر   165 به  نیاز  مجموع  در  شیروان  استان، 
انتقال فاضالب دارد و در حال  شبکه جمع آوری و 
حاضر حدود 40 کیلومتر آن )یک چهارم کل پروژه 

طرح فاضالب شیروان( انجام شده است. 
به این موضوع هم اشاره  کرد که  مهندس »ساقی« 
بخش  دو  به  طبیعی،  مسیل  یک  وسیله  به  شیروان 

تقریبا مساوی شرقی و غربی تقسیم شده است.

شیروان به ایستگاه پمپاژ نیاز ندارد
مکعبی  متر  ــزار  ه  12 خانه  تصفیه  وی،  گفته  به 
شیروان در سال 91 با توجه به شیب زمین، در ضلع 
فاضالب  طرح  و  جانمایی  شهر  این  غربی  جنوب 
سال  همان  در  نیز  استان  بــزرگ  شهر  دومین  در 
خوشبختانه  زمین،  شیب  به  توجه  با  و  شد  عملیاتی 
شیروان از شهرهایی است که نیاز به ایستگاه پمپاژ 

ندارد.   
با بیان این که اجرای شبکه های  مهندس »ساقی« 
در  که  بــود  کــاری  اولین  فاضالب  انتقال  و  اصلی 
شیروان در اولویت اجرایی قرار گرفت و خط انتقال 
شده  اجرا  حاضر  حال  در  کامل  شیروان  فاضالب 
در  انتقال  شبکه  اجرایی  تمرکز  کرد:  ابــراز  است، 
ضلع غربی شیروان و نزدیک به تصفیه خانه است  و 
انجام  ضلع  این  در  باید  که  کیلومتری   80 حدود  از 

شود حدود 40 کیلومتر اجرا شده است. 

قراردادهای BOT چیست؟
بخش  مشارکت  بــرای  شده  پذیرفته   روشــی   BOT
و  است  زیربنایی  های  پــروژه   توسعه   در  خصوصی 
بخش  گــذاری  سرمایه  برای  روش  این  از  ها  دولت 

خصوصی و ساخت سریع پروژه ها بهره می گیرند.
 Build واژه   ــه  س اول  ــروف  حـ تــرکــیــب  از   BOT
 Transfer و  )بهره  برداری(   Operate )ساختن(، 
را  قراردادها  این  و  است  شده  تشکیل  ــذاری(  )واگ
»ساخت،  قراردادهای  معادل  می توان  فارسی  در 

بهره برداری و واگذاری« قلمداد کرد. 
شرکت  و  ها  دستگاه  اعتبارات  کاهش  به  توجه  با 
اجرای  زمان  شدن  طوالنی  طرفی  از  و  دولتی  های 
ملی،  حتی  و  استانی  و  شهری  کــالن  هــای  ــروژه  پ
از  مشخص  کــاری  و  ساز  تعریف  با  می تواند  دولــت 
ظرفیت بخش خصوص در تکمیل پروژه های کالن 

که  شود  ای  معامله  وارد  نوعی  به  و  ببرد  بهره  خود 
به  نیاز  طرفی  از  بــود.  خواهد  بــرد  بــرد-  حاصلش 
نبود  دلیل  به  ها  ــروژه  پ از  بسیاری  کــردن  تعطیل 
بخش  طرفی  از  و  بــود  نخواهد  اعتبار  کمبود  یا  و 
خصوصی سرمایه خود را در پروژه های داخل کشور 
کشور  خــارج  راهــی  ها  سرمایه  و  گیرد  می  کــار  به 
رونق  کشور  در  ها  پروژه  اجرای  چرخه  و  شود  نمی 

بیشتری می گیرد. 
در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که سرمایه 
که  مشخصی  ــان  زم در  که  شــود  می  متعهد  ــذار  گ
و  برساند  اتمام  به  را  پروژه  است،  آمده  قــرارداد  در 
بابت  از  نگرانی  کشور،  فعلی  اقتصادی  شرایط  در 
قطره  اعتبارات  تزریق  و  مصالح  قیمت  افــزایــش 
تــوان  مــی  و  داشــت  نخواهد  وجــود  دیگر  چکانی 
به  و  زمــان  کمترین  در  ــروژه  پ که  داشــت  اطمینان 
بهترین شکل به اتمام خواهد رسید چرا که سرمایه 
گذار، خود تا مدت ها به عنوان بهره بردار آن پروژه 
نیز  ــرداری  ب بهره  زمــان  پایان  از  پس  و  بود  خواهد 
پذیر  سرمایه  تحویل  قبولی  قابل  شرایط  با  پــروژه 

خواهد شد.

اجرای پروژه تصفیه خانه شیروان 
BOT به روش

اجرای  تنها  استان  در  »ساقی«،  مهندس  گفته  به 
پروژه شبکه فاضالب شیروان به روش BOT است و 
به سایر شهرها  پروژه در شیروان نسبت  این  تفاوت 

هم همین است. 
در پروژه ساخت تصفیه خانه شیروان نیز هلدینگ 

دارد  حضور  ــذار  گ سرمایه  عــنــوان  بــه  شایگان 

پــروژه  ایــن  در  نیز  استان  شهری  آبفای  شرکت  و 
سرمایه پذیر محسوب می شود. به گفته وی، طبق 
قراردادی که بین هلدینگ شایگان و آبفای شهری 
استان در سال 95 منعقد شد، قرار بود تصفیه خانه 
آن  از  برداری  بهره  و  شود  ساخته  ساله  دو  شیروان 

باشد  شایگان  هلدینگ  عهده  بر  سال   25 مدت  به 
به  نو کردن تجهیزات و دستگاه ها،  با  آن،  از  و پس 
پذیر  سرمایه  عنوان  به  استان  شهری  آبفای  شرکت 

تحویل دهد. 
بــه ایــن مــوضــوع هــم اشـــاره کــرد کــه هلدینگ  وی 
شایگان، کارهای سازه ای مربوط به تصفیه خانه را 
از تسهیالت  و  انجام داده  با کیفیت و سرعت خوب 
هم  استان  های  بانک  از  یکی  تومانی  میلیارد   12
در  هم  نظارتی  آیتم  البته  و  اســت  کــرده  استفاده 

خصوص کیفیت اجرای این پروژه وجود دارد. 
اجــرای  هــای  مزیت  از  یکی  سرعت  وی،  گفته  به 
و به طوری که پروژه  پروژه ها به روش BOT هست 
روش  به   91 سال  از  آشخانه  خانه  تصفیه  ساخت 
معمول شروع شده و هنوز به سرانجام نرسیده است 
روش  به  شیروان  خانه  تصفیه  احــداث  پــروژه  ولی 
BOT از سال 95 شروع شده است و اگر تحریم ها 
توانست سال گذشته نصب  نبود، سرمایه گذار می 

دستگاه ها را انجام دهد و بهره برداری کند.
شرکت  تکلیف  کــه  مــوضــوع  ــن  ای بــه  اشـــاره  بــا  وی 
نسبت  پذیر  سرمایه  عنوان  به  استان  شهری  آبفای 
که  است  این  شایگان(  )هلدینگ  گذار  سرمایه  به 
باید فاضالب خام را از شهر با حجم مشخص جمع 
گذار  سرمایه  تحویل  خانه  تصفیه  ورودی  در  و  کند 
تصفیه  فعالیت  اول  ســال   5 در  داد:  ــه  ادام دهــد، 
شبانه  در  مکعب  متر  ــزار  ه  6 باید  شــیــروان  خانه 
اگر  و  دهیم  گذار  سرمایه  تحویل  خام  فاضالب  روز 
جریمه  مشمول  دهیم  تحویل  را  مقدار  این  نتوانیم 
تالشمان  خصوص  این  در  و  شویم  می  خاص  های 
را توسعه  این باشد که شبکه فاضالب شیروان  باید 

دهیم و روند این کار را تسریع ببخشیم. 

پیشرفت 85 درصدی پروژه 
تصفیه خانه شیروان 

هم اکنون پروژه تصفیه خانه شیروان به گفته مدیر 
درصــد   85 اســتــان،  شهری  آبــفــای  شرکت  عامل 

پیشرفت فیزیکی دارد. 
به گفته وی برآورد مبلغ پیمان ساخت تصفیه خانه 
اگر  و  بود  تومان  میلیارد   30  ،95 سال  در  شیروان 
اکنون تصفیه خانه ای مشابه آن ساخته شود، حدود 

100 میلیارد تومان اعتبار الزم دارد.
کرد  ــاره  اش هم  موضوع  ایــن  به  »ســاقــی«  مهندس 
مکعب  متر  هزار   12 شیروان  خانه  تصفیه  که 
ولی  دارد  تصفیه  قابلیت  روز  شبانه  در 
تاسیسات فیزیکی و مقدماتی این تصفیه 
خانه برای 24 هزار متر مکعب در شبانه 

روز ساخته شده است.

زمان تکمیل تصفیه خانه 
شیروان

شبکه  اجـــرای  متر  ــر  ه وی  گفته  ــه  ب
سایزهای  در  فــاضــالب 
ــور  ط بـــه  و  مــخــتــلــف 
یک  ــدود  ح متوسط 
ــان  ــوم ــون ت ــی ــل ــی م
دارد  نیاز  اعتبار 
تکمیل  برای  و 

40 کیلومتر شبکه فاضالب در غرب شیروان حدود 
40 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. وی گفت: افقی 
که برای بهره برداری پروژه شبکه فاضالب شیروان 
پیش بینی شده این است که تصفیه خانه شیروان تا 
خرداد 99 تکمیل شود و هر چند که نصب انشعاب 
را در این تصفیه خانه شروع و هم اکنون حدود 200 

انشعاب در شیروان نصب شده است. 

همدلی فرماندار، شهردار و اعضای 
شورای شهر شیروان در اجرای 

پروژه شبکه فاضالب
مهندس » ساقی« مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
توجه  قابل  پیشرفت  دالیل  از  یکی  استان،  شهری 
طرح فاضالب شیروان را همدلی و همراهی اعضای 
اعضای  همچنین  و  سابق  شهردار  و  شهر  شــورای 
شورای شهر و شهردار فعلی شهر شیروان دانست و 
به این موضوع تاکید کرد که مدیران شهری شیروان 
اجرای  در  شهرستان  این  محترم  فرماندار  ویژه  به 
این پروژه همراه آبفای شهری بوده اند و حساسیت و 
ضرورت اجرای شبکه فاضالب شیروان را به خوبی 

می دانند. 

افزایش ردیف اعتبار پروژه شبکه 
فاضالب شیروان

فاضالب  شبکه  پـــروژه  اعــتــبــارات  افــزایــش  از  وی 
در  آن  ابالغی  اعتبار  به  نسبت  امسال  طی  شیروان 
اعتبار  افــزود:  و  آورد  میان  به  سخن  هم  اجرا  زمان 
 95 سال  از  شیروان  فاضالب  شبکه  پروژه  ابالغی 
میلیون   350 و  بود  تومان  میلیون   500 مبلغ  به 
تومان آن تخصیص داده است و در حال حاضر این 
اعتبار به عدد 10 میلیارد تومان رسیده و رشد 20 
درصدی را نشان می دهد که الزم است از نماینده 
محترم مردم شهرستان شیروان در مجلس شورای 
اسالمی هم تشکر و قدردانی نماییم. وی دلیل این 
با  نیرو  وزارت  ویژه  توجه  نخست،  را  اعتبار  افزایش 
دانست  پروژه  این  در  گذار  سرمایه  حضور  به  توجه 
باید  تکالیف،  بحث  در  کاری  کم  صورت  در  که  چرا 

جریمه پرداخت شود. 

مجوز ماده 56 برای پروژه های 
شبکه فاضالب شهری استان

در  که  زد   56 مــاده  مجوز  اخــذ  به  هم  گریزی  وی 
شبکه  های  پروژه  برای  استان  شهری  آبفای  آن  پی 
از  را  تومان  میلیارد   75 موافقت  خــود،  فاضالب 

دولت گرفته است. 
که  اند  پذیرفته  نیرو  وزارت  و  دولــت  وی،  گفته  به 
تومان  میلیارد   75 تا  استان  شهری  آبفای  شرکت 
را  آوری فاضالب  بگیرد و شبکه جمع  سرمایه گذار 
اجرا کند و توسعه بدهد و 6 ماه بعد اتمام کار، مبلغ 
بازه  طی  گذار  سرمایه  خود  پیشنهاد  عدد  با  را  آن 
پرداخت  تضمین  دولت  و  دهد  پس  مشخص  زمانی 

این مبلغ را داده است.
این  در  ــوان  ــراخ ف ــزاری  ــرگ ب از  »ســاقــی«  مهندس 
اکنون در مرحله گرفتن  افزود:  و  خصوص خبر داد 
با توجه به این که صنعت همراهی  قیمت هستیم و 
کار  کفاف  هــم  معمول  اعــتــبــارات  و  نـــدارد  خوبی 
نمی دهد، ان شاءا... ماده 56 را عملیاتی می کنیم 
و پروژه شبکه فاضالب شیروان هم سرعت بیشتری 

خواهد گرفت.

پروژه تصفیه خانه شیروان  
85 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد 
و قرار است تا 

خرداد ماه 99 به 
پایان برسد
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