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۸۶۰۰ مزاحم تلفنی برای اورژانس

پاسخ به یک گزارش 

مصوبه بی سابقه مخابرات

 قهرمانان استان
 بیرون از تشک قهرمانی جهان

و  ای  زورخانه  های  ورزش  جهانی  های  رقابت  دوره  ومین  س
بجنورد  میزبانی  به  بهمن   28 از  حالی  در  پهلوانی  شتی  ک

برگزار می شود که جای خالی استعدادهای ...

والیبال در به در زمین تمرین

اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان شمالی پیرو 
انتشار گزارشی با عنوان »آنتن فقط باالی کوه« در 17 دی 

سال 98، به این مطلب واکنش نشان داد...
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 ثانیه شمارچهار راه ها 
منتظر کفن!

صفحه ۲

حال و روز مناطق سیل زده در دی ماه سوزان

هوا در راز و جرگالن سرد نیست!!!

جزئیات جدید از پرونده مرگ یک کودک در جاجرم

استخر مرگ، دامن گیر مسئوالن بیمارستان
صفحه 2

بهمنیار

صفحه 8

حمایت دستگاه ها از فعالیت های 
فرهنگی و هنری استان؛ الال! 

 حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری و اهالی هنر، سال ها به عنوان یک 
مطالبه جدی مطرح بوده است. آن ها همیشه از پای کار آمدن ...
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صفحه ۲

وعده های انتخاباتی

 تکریم و معارفه به دور 
از چشم خبرنگاران

 ورزش 

آن سوی سکه وعده ورزشی مسئوالن

اترک روی تیغ



مرتضوی- نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته 
در جمع خبرنگاران، کانون های فرهنگی و هنری 
را قلب تپنده مساجد برشمرد و بر تقویت و ارتقای 
فعالیت های این مراکز تأکید کرد و خواستار تبیین 
»یعقوبی«  ا...  شد.آیت  جامعه  در  »فهما«  تفهیم  و 
یکی  را  جامعه  به  آن  تزریق  و  دینی  فرهنگ  رویج  ت
هنری  و  فرهنگی  ــای  ه کــانــون  ــای  ه رســالــت  ز  ا

مساجد بیان و تصریح کرد: فعاالن کانون ها باید در 
شورای  کنند.رئیس  تالش  مساجد  معنوی  مران  ع
مساجد  هنری  و  فرهنگی  های  کانون  ماهنگی  ه
و  فرهنگی  های  کانون  شمالی، رسالت  راسان  خ
هنری مساجد را بسیار سنگین بیان  کرد و  افزود: 
امروز مستکبران تنها به نفت ما چشم ندارند بلکه 
اند  افکار و اندیشه های جامعه را هم نشانه گرفته 

فرهنگ  دهند  اجــازه  نباید  ها  کانون  رو  این  از  و 
ببرد.امام  غــارت  به  را  ما  دینی  فرهنگ  هاجم،  م
در  انقالب  دوم  گام  بیانیه  تبیین  بر  بجنورد  معه  ج
زمینه ها  همه  در  باید  افزود:  و  کرد  تأکید  ساجد  م
رکورددار باشیم و رکود در فرهنگ معنا ندارد.وی 
های  کانون  اعضای  فعاالنه  حضور  بر  تاکید  من  ض
کردن  تبدیل  مجازی،  فضای  در  هنری  و  رهنگی  ف
رسالت  دیگر  فرصت را  به  مجازی  فضای  هدیدات  ت
کانون  هماهنگی  برشمرد.مدیرستاد  ها  انون  ک
های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی هم 
به تبیین طرح ملی »فهما« )فرهنگ و هنر مساجد 

به  که  گانه  هشت  شاخص های  قالب  در  یـــران(  ا
فرهنگی  های  کانون  رتبه بندی  و  ارزیابی  نظور  م
از  و  پرداخت  است  شده  اجرایی  مساجد  هنری  و 
فرهنگی  های  کانون  سوی  از  فعالیت   982 بت  ث
مسجد  ــای  ه بچه  ســامــانــه  در  مساجد  هــنــری  و 
درصــدی   80 مشارکت  به  ــبــرداد.»شــیــرازیــان«  خ
خراسان  مساجد  هنری  و  فرهنگی  هــای  ون  ن ا ک
شمالی در ثبت اطالعات خود در سامانه بچه های 
مسجد اشاره و اظهارکرد: تاکنون بیش از 22 هزار 
نفر از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد 

استان در این سامانه ثبت نام کرده اند.

IIپزشکIدهیIنوبت
در یکی از درمانگاه های بجنورد، همزمان به 300 
می  جمع  ــادی  زی جمعیت  و  دهند  می  نوبت  فر  ن
شوند، با این که زمان ویزیت مشخص می شود اما 
عماًل 5 تا 6 ساعت با زمان اعالم شده فاصله دارد. 

چرا به این مورد رسیدگی نمی شود؟
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دادستان عمومی و انقالب جاجرم روز گذشته جزئیات 
از پرونده استخر مرگ در بیمارستان جاجرم  جدیدی 
را اعالم کرد. »فیروزجایی« به خبرنگار ما گفت: برای 
مسئوالن این بیمارستان اعالم جرم شده و به صورت 
حادثه  این  در  دخیل  دولتی  مدیران  پرونده  انونی  ق

تشکیل و در دادسرای مرکز استان پیگیری می شود.
در  ساله    9 کودک  شدن  غرق  پرونده  به  اشاره  با  ی  و
استخر بیمارستان جاجرم، ادامه داد: این استخر برای 
صورت  به  و  احــداث  سبز  فضای  آبیاری  و  آب  خیره  ذ
غیراصولی با فنس غیراستاندارد حصار کشی شده  و 

در داخل استخر دستگیره یا پله ای برای خروج تعبیه 
از  توانست  می  سختی  به  هم  بالغ  انسان  و  بود   شده  ن
آن خارج شود.به گفته وی، مادر کودک 9 ساله برای 
گرفتن نتایج آزمایش های خود به بیمارستان مراجعه 
و خودروی خود را در کنار استخر پارک  و فرزند خود 

و  کنجکاوی  با  کــودک   و  کند  می  رهــا  ــودرو  خ در  ا  ر
بازیگوشی از خودرو خارج می شود و برای دیدن ماهی 
ها به سمت استخر می رود که به علت وجود جلبک در 
که  افتد  می  استخر  در  و  خورد  می  سر  او  پای  ستخر  ا

متاسفانه موجب غرق شدنش می شود.

جزئیات جدید از پرونده مرگ یک کودک در جاجرم

استخر مرگ، دامن گیر مسئوالن بیمارستان

 نماینده ولی فقیه:

کانون های مساجد باید تقویت شوند

وعده های انتخاباتی
در هفته های گذشته برخی افراد که در سودای میز 
بودند  بسته  قــرارداد  کاندیداها  برخی  با  دیریت  م
کاندیداها  ایــن  از  بعضی  صالحیت  رد  با  کنون  ا
حال  در  و  انــد  مانده  صندلی  و  میز  ــده  وع ــدون  ب
هستند.  انتخاباتی  دیگر  چهره های  با  ــزنــی  ی ا ر
وعده  کاندیداها  برخی  سوی  از  حتی  ه شده  د ی ن ش
چندین  به  پرطرفدار  دستگاه های  برخی  ت  ی ر ی د م

نفر داده شده بود! 
به  نامزدها  که  شرایطی  در  بانفوذ  افــراد  به  ه  د ع و
هزینه  کمترین  اکنون  دارند  نیاز  چهره ها  ت  ی ا م ح
را برای آن ها دارد! برخی افراد پنهان در ستادها 
از  حمایت  ازای  در  را  ــول  ق بیشترین  اًل  و ـ ـ م ـ ـ ع ـ ـ م

کاندیداها گرفته اند.
برخی،  و  نمی شود  ختم  همین جا  به  ر  ا ــ ک ه  ت ب ل ا
سرمایه گذاری های متفاوتی نیز داشتند که با رد 
نیز  آن هــا  هم اکنون  کاندیداها  ی  خ ر ب ت  ی ح ال ص

منتظر نتایج نهایی بررسی صالحیت ها هستند.
شــوراهــای  انتخابات  در  شــرکــت  ی  ا ر ـــ ب ت  ی ا م ح
برخی  که  است  قول هایی  از  گر  ی د ی  ک ی ز  ی ن ر  ه ش
کاندیداها به روسا و برخی اعضای ستاد خود داده 
و اعالم کرده اند اگر شما در جهت حمایت ما قدم 
بردارید، ما نیز در جهت عضو شورای شهر شدن 

شما قدم برمی داریم.
هرچند قول های زیادی از سوی  برخی کاندیداها 
و افراد بانفوذ ردوبدل شده است اما با اعالم نتیجه 
کاندیداهای  که  بسیاری  ها،  ت  ی ح ال ص ی  س ر ر ب
سنگ  بــه  تیرشان  شــده انــد،  حیت  ال ص د  ر ا  ــ ه ن  آ

خورده است.

آرزوی دست نیافتنی عروس 
و داماد

روز گذشته خبر افزایش تسهیالت ازدواج به 100 
میلیون تومان به زوجین در بسیاری از شبکه های 
مجازی قرار گرفت؛ خبری که بسیاری از شنیدن 
آن خوشحال شدند و البته این خبر نتوانست برخی 
در  جوانان  از  یکی  کند.  خوشحال  نیز  را  ن  ا ن ا و ج
میزان  هرچقدر  نوشت:  خود  نستاگرام  ی ا ه  ح ف ص
همین  به  نیز  بانکی  تضامین  یابد  افزایش  ا  ــ ه م  ا و
ــش مــی یــابــد و بـــرای مــن کــه جــوان  ــزای ــزان اف ــی م
تسهیالت  ایــن  برداشت  کان  م ا م  ت س ه ی  ی ا ت س و ر

ناممکن می شود.
سختگیری بانک ها در پرداخت تسهیالت ازدواج 
طی چند سال گذشته موجب گالیه فراوانی شده 
است اما همچنان بانک ها شرایط خود را تسهیل 
نیز  را گاهی سخت تر  اند که هیچ، شرایط  نکرده 
کرده اند به طوری که از بین افراد در نوبت دریافت 
مشکل  بــدون  مــعــدودی  تــعــداد  اًل  م ع ت  ال ی ه س ت

می توانند از شیرینی این تسهیالت لذت ببرند.
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و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

نمایش فیلم های آموزشی در روستاها
که 22  شماره 7415  در  خراسان  ه  ــ م ا ــ ن ز و ر
ــاپ رســیــد، در مطلبی در  ه چ ــ ب  1353 دی 
در  آمــوزشــی  هــای  فیلم  یش  ا م ن ز  ا  2 ه  ح ف ص
مطلب  ایــن  در  اســـت.  اده  د ر  ب خ ا  ــ ه ا ــ ت ــ س و ر
ـزارش سخنگوی اداره کل  می خوانیم: »گـ
کشاورزی خراسان حاکیست که از اول دیماه 
جاری تاکنون بوسیله دو واحد سینما سیار 
مهای آموزشی و نیز  ل ی ه ف ق ل ود ح آن اداره ن
جنورد، شیروان،  ای ب اه ت ی در روس ت داش ه ب
شده  گذاشته  ش  ی ا م ن ب ن  ا م ی ر ف و  س  خ ر س
که از این فیلمها  18750 نفر از کشاورزان 
}روستائیان{ دیدن کردند.« در مطلبی دیگر در 
این صفحه آمده است: »عملیات توسعه شبکه 
ها با ایجاد 124 کیلومتر از خط 63 کیلوولتی 
مشهد- قوچان بپایان رسیده است... ایجاد این 
خط یکصد و ده میلیون ریال هزینه داشته که 
بدین ترتیب برق مورد نیاز مشترکین کشاورزی 
مسیر راه و نیز مشترکین قوچان و شیروان تامین 

میشود.«

حرف مردم   

اخبار

ثانیه شمار )معکوس شمار(  شیری- وقتی قرار شد 
در چهارراه ها نصب و باعث ایمنی در ترافیک شود، 
کردند  استقبال  طرح  این  از  قد  تمام  امر  ان  ی ل و ت م
بجنورد  شهر  هــای  تقاطع  از  بسیاری  در  یبًا  ر ق ت و 
و  شهروندان  و  شد  نصب  شمار  ثانیه  ابلوهای  ت ن  ی ا
اکنون  اما  کردند  عادت  آن  به  کم  کم  نیز  گان  د ن ن ا ر
است،  شده  بیشتر  ترافیک  و  تر  پرجمعیت  ر  ه ش ه  ک
از  پس  یکی  ها  چــهــارراه  در  شمار  ثانیه  های  و ل ب ا ت
از چند  به غیر  به طوری که  دیگری حذف می شوند 
تابلوی ثانیه شمار در هسته مرکزی شهر، دیگر  ثانیه 
شمارها از چهارراه ها جمع شده اند و همین مسئله 
از نظر عابران پیاده و رانندگان، ایمنی در ترافیک را 

پایین آورده است.
را  ها  تقاطع  در  شمار  ثانیه  نصب  شهروندان  ز  ا ی  ک ی

وجود  گفت:  و  دانست  ترافیک  دهی  سامان  ل  م ا ع
دغدغه  بدون  پیاده  عابر  شود  می  باعث  شمار  ه  ی ن ا ث
با  اما  کند  عبور  چهارراه  از  مناسب  بندی  زمان  ا  ب و 
چراغ  شدن  سبز  نگران  لحظه  هر  شمار،  ثانیه  د  و ب ن

راهنمایی است و احتمال بروز خطر وجود دارد.
یکی دیگر از شهروندان هم گفت: با وجود ثانیه شمار 
در تقاطع ها عابران پیاده و رانندگان زمان حرکت و 
توقف خود را تنظیم می کنند اما در نبود ثانیه شمار 
نیش  و  آهسته  های  حرکت  با  پیاده  عابران  ی  خ ر ب
از  استرس  با  قرمز  چراغ  پشت  خودروهای  ای  ه ز م ر ت
سبز  چــراغ  کنند  می  تصور  لحظه  هر  و  عبور  ع  ط ا ق ت
آیند.یکی  به حرکت درمــی  و خــودروهــا  ــده اســت  ش
و  نامناسب  های  ریزی  برنامه  نیز  رانندگان  ز  ا ر  گ ی د
لحظه ای را عامل کاهش ایمنی در ترافیک ذکر کرد 

و گفت: یک روز طرح یا برنامه ای با نظر کارشناسی 
بدون  بعد  چندی  و  اجرا  رانندگی  و  هنمایی  ا ر ی  ا ر ب
نظر کارشناسی حذف می شود که این مسئله نشان 

دهنده کاهش ایمنی در ترافیک است.
شمارها  ثانیه  برخی  پیش  مــاه  چند  کــرد:  ر  ا ه ظ ا و  ا
اعتراض  و  پیگیری  با  و  بودند  خاموش  ها  ع  ط ا ق ت ر  د
دیگر  اما  شدند  باز  اصــالح  بــرای  باالخره  ن  ا گ د ن ن ا ر
نصب نشدند و هم اینک بیشتر تقاطع ها بدون ثانیه 
شمار هستند.در این میان معاون فنی و امور زیربنایی 
ثانیه  از  تعدادی  گفت:  بجنورد  شهرداری  ک  ی ف ا ر ت و 
مشکل  رانندگی  و  راهنمایی  های  چراغ  ی  ا ه ر ا م ش
داشتند و آن ها را برای تعمیر و اصالح باز کردیم و آن 
هایی که سالم تر بودند در تقاطع های هسته مرکزی 

شهر که ترافیک سنگین تر است، نصب شدند.
»حمیدی« با اشاره به نظرات متفاوت در مورد کاهش 
افزود:  ها  تقاطع  در  شمارها  ثانیه  ایمنی  یش  ا ز ف ا ا  ی
ثانیه  ترافیک،  بیشتر  ایمنی  منظور  به  که  ی  ل ا ح ر  د

شمارها نصب شدند، اما عده ای معتقدند ثانیه شمار 
باعث کاهش ایمنی و عده ای معتقدند باعث افزایش 
ایمنی می شود به همین دلیل برای نصب ثانیه شمار 

در تمام تقاطع ها اقدام نشده است.
وی بودن یا نبودن ثانیه شمار را موضوع مطرح شده 
در  شمار  ثانیه  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  ر  و ش ک ر  د
چراغ قرمز، مشکلی ندارد اما برای چراغ سبز، برخی 
آخر  های  ثانیه  در  رانندگان  معتقدند  ان  س ا ن ش ر ا ک
تا عبور کنند  پای شان را روی پدال گاز می گذارند 
ها  تقاطع  در  ایمنی  کاهش  باعث  حرکت  ن  ی م ه ه  ک
افــزود: در مقابل این نظرات، عده ای  ــود.وی  می ش
لحظه  هر  رانندگان  شمار،  ثانیه  نبود  ر  د د  ن د ق ت ع م
را  شان  پای  و  است  آخر  های  ثانیه  نند  ک ی  م ر  و ص ت
روی پدال گاز می گذارند.وی اضافه کرد: در هسته 
مرکزی شهر که ترافیک بیشتر است و رانندگان پشت 
چراغ قرمز حوصله شان سر می رود، ثانیه شمارها را 

نصب کرده ایم.

تلفنی مزاحمان  8 هزار و 639 تماس  گروه خبر- 
به ثبت  ــس در استان در 3 ماه سوم امسال  اورژان با 
رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 449 تماس 
افزایش یافت. رئیس سازمان اورژانس دانشگاه علوم 

افــزود:  مطلب  این  بیان  با  ن شمالی  ا س ا ر خ ی  ک ش ز پ
ــس در 3 ماه سوم سال  اورژان ماموریت های شهری 
98، 3 هزار و 826 مورد بود که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 894 ماموریت افزایش یافت.دکتر »تقی 

دولت آبادی« از مردم خواست فقط در موارد اضطراری  
برای نجات جان بیمار با اورژانس تماس بگیرند تا این 
مرکز در کمک به هموطنانی که به خدمات فوری نیاز 
دارند، دچار اختالل نشود.وی تعداد ماموریت های 
جاده ای اورژانس در این مدت را 2 هزار و 306 مورد 
خواند که نسبت به سال قبل 749 ماموریت افزایش 
در  غیرتصادفی  فوتی های  تعداد  وی،  ه  ت ف گ ه  ب . ت ف ا ی

نفر  3 ماه سوم امسال در ماموریت های شهری 62 
آمار در سال قبل  این  بود که  نفر  و در جاده ای 53 
در ماموریت های شهری 49 نفر و در جاده ای 36 
نفر بود.این مسئول تعداد تماس های منجر به اعزام 
آمبوالنس در مدت ذکر شده را 7 هزار و 610 مورد 
بیان کرد و یادآور شد: این آمار در مدت مشابه سال 

گذشته 5 هزار و 964 تماس بود.

 ثانیه شمارچهار راه ها منتظر  کفن!

۸۶۰۰ مزاحم تلفنی برای اورژانس

جواد آگاهیمجازی های داغ 

 تکریم و معارفه به دور
 از چشم خبرنگاران

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و 
دور  به  دیروز  عصر  شمالی  خراسان  ای  جاده  ل  ق ن
از  مراسم  این  در  شد.  برگزار  خبرنگاران  چشم  ز  ا
»جعفر  و  تقدیر  مقدم«  بدیعی  اصغر  »علی  مات  ح ز
و  ــداری  راهـ جدید  مدیرکل  عنوان  به  امت«  ه ش
حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی معرفی شد. 
این  در  ها  رسانه  نداشتن  حضور  دلیل  ما  رنگار  ب خ
کل  اداره  این  عمومی  روابط  مسئول  از  را  اسم  ر م
رسانه  از  یک  هیچ  گفت:  »نودهی«  که  کرد  ال  و س

ها برای حضور در این مراسم دعوت نشده بودند.

خبر 



 آیین نامه های حفاظت ایمنی 
کار باید به روز شود

درخصوص ایمنی در کار، بحث قوانین نظارتی، حاکمیتی 
حاکمیتی،  قوانین  زمینه  در  که  دارد  وجــود  فرهنگی  و 
بخشنامه ها و آیین نامه ها باید گفت مربوط به زمانی است 
های  بحث  کار  انجام  از  بعد  و  افتد  می  اتفاق  حوادث  که 
نظارتی است اما باید بیشتر به سمت فرهنگ سازی پیش 
رفت. اگر این فرهنگ برای انبوه سازان یا افراد حقیقی و 
حقوقی که می خواهند به کار ورود کنند ایجاد شود و  اول 
ایمنی و بعد کار را در نظر بگیرند بسیاری از مشکالت در 

این زمینه برطرف خواهد شد. 
و  کــارگــران  جــان  حفظ  دغدغه  بدانند  اگــر  کارفرماها 
حفاظت از منابع انسانی بزرگ ترین برگشت سرمایه برای 
می  مجاب  کار  ایمنی  رعایت  به  بیشتر  بود  خواهد  ها  آن 
شوند بنابراین باید موارد انگیزشی و جاذبه ای که بتواند 
کارفرماها را به سمتی ببرد که برای کارگران بسترسازی 
در  را  ایمنی  وسایل  و  ادوات  تمام  و  کنند  سازی  زمینه  و 
آینده،  که  شود  توجیه  کارگر  و  دهند  قرار  ها  آن  اختیار 
از  جانش  امنیت  حفظ  اش،  خانواده  نیاز  تامین  زندگی و 
نظر روحی، روانی و جسمی مستلزم این است که این آیین 
و قوانین را رعایت کند بحث ایمنی در کار بیشتر می تواند 

پیشبرد داشته باشد.
ایمنی در کار یک هنجار اجتماعی و ارزشی است که باید 
در تمام زیرساخت های جامعه رعایت شود و دستگاه های 
کنند.  سازی  فرهنگ  و  بروند  سمت  این  به  باید  ربط  ذی 
دستگاه،  یک  بگوییم  که  نیست  موضوعی  کار  در  ایمنی 
کار  که  طور  همان  و  است  آن  فرهنگی  گسترش  متولی 
در تمام سطوح و زوایای جامعه در جریان است برای این 
ایمنی  کمربند  مثل  باشد  گیر  همه  تواند  می  هم  فرهنگ 
که تا همت جمعی به وجود نیامد کسی به سمت اش نرفت 
هر چند گریزهایی هنوز در این خصوص وجود دارد. باید 
در  را  آن  و  باشد  دغدغه  یک  افــراد  همه  برای  کار  ایمنی 
اذهان روشن کنیم که خود فرد انتفاع می برد و بعد جامعه 

از این قضیه منتفع خواهد شد.  
آیین نامه های حفاظت ایمنی ما باید به روز شوند زیرا با 
می  ایجاد  جدیدی  پرخطر  های  محیط  فناوری،  پیشرفت 
بیماری  شکل  کار  های  محل  در  جدید  خطرات  با  و  شود 
های شیمیایی و فیزیکی ناشی از کار فرق و گسترش پیدا 

می کند و آیین نامه ها باید مرتبط با آن ها باشد.
ادوات  بلکه  نیست  کافی  ایمنی  ادوات  از  اســتــفــاده 
کار  در  ایمنی  کننده  تامین  کــار  محیط  در  استاندارد 
ادوات  و  کــاال  ساخت  بر  بیشتری  نظارت  باید  و  اســت 
که  زمانی  تا  رسد  می  نظر  به  دیگر  سوی  از  باشد.  ایمنی 
برخی افراد از نظر قانونی تحت فشار نباشند و می توانند 
مجوزها و پایان کار بگیرند به رعایت ایمنی در کار توجه 

چندانی نمی کنند.

3 گزارش روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         پنج شنبه  ۲۶ دی ۱۳۹۸     ۲۰ جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۸۹

یادداشت شفاهی  

»هادی کاهانی مقدم« 
 رئیس اداره توسعه کارآفرینی

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 غزل خداحافظی
 با بی توجهی به ایمنی کار

هنوز هم 
داربست های 

غیراستاندارد 
در ساختمان 

سازی 
استفاده 

می شود و 
اجباری برای 
به کارگیری 

تجهیزات 
ایمنی در این 

کارگاه ها 
نیست

به  منجر  باشد  استاندارد  غیر  اگر  و  است  موثر 
بیماری می شود و البته حداکثر بعد از 15 سال 
خود را نشان می دهد زیرا بیماری های ناشی از 
کار، مزمن است و کارگر باید سال های زیادی 
حالی  در  باشد  آور  زیان  عوامل  این  معرض  در 
که می توانیم آن ها را پیش بینی و از بروزشان 

جلوگیری کنیم.
فیزیکی،  عوامل  رعایت  کند:  اظهارمی  وی 
کار  محیط  مکانیکی  و  بیولوژیکی  شیمیایی، 
شورای  را  مــوارد  این  تمام  و  کارفرما  عهده  بر 
عالی حفاظت  فنی و وزارت بهداشت و درمان 
که  است  کرده  صادر  هایی  نامه  آیین  قالب  در 
اساس  این  بر  و  مراجعه  ها  آن  به  باید  کارفرما 
و  حق  از  امر  این  زیــرا  کند  ایمن  را  کار  محیط 
می  که  مــزدی  بر  عــالوه  و  اســت  کارگر  حقوق 

گیرد باید محیط کارش امن باشد.
باید  پیمانکاران  کند:  می  اضافه   »نباتیان« 
صالحیت  تا ما  کنند  مراجعه  کل  اداره  این  به 
ایمنی محیط کارشان را احراز کنیم و تا زمانی 
که ایمنی کار برای مان محرز نشود به شخصی 

اجازه نمی دهیم در مناقصه شرکت کند.
کار  ایمنی  نظر  از  استان  صنایع  او،  گفته  به 
 )H.S.E( مشکل ندارند و دارای واحد اچ اس ای
هستند و بیشترین مشکل ما در صنوف و کارگاه 

های ساختمانی است.  

نازلی حیدرزاده

فاصله  زمین  از  ساختمان  فیزیکی  پیشرفت  با   
ارتفاع  از  که  این  بــدون  و  گیرند  می  بیشتری 
تردد  ها  داربست  روی  باشند،  داشته  هراسی 
بــرای  را  آور  وحشت  ای  صحنه  و  کنند  مــی 
شان  پای  است  کافی  آفرینند،  می  رهگذران 
بارها  بخوانند.  را  خداحافظی  غــزل  و  بلغزد 
دیده  را  برهایی  سنگ  یا  جوشکاران  کارگران، 
ایم که بدون رعایت ایمنی و استفاده از ماسک 
که  این  از  غافل  کنند  می  کار  مخصوص  های 
قرار  مختلف  های  بیماری  معرض  در  را  خود 
ختم  مشاغل  این  به  فقط  ماجرا  اما  دهند  می 
پشت  و  کــارمــنــدان  اســت  ممکن  و  شــود  نمی 
ایمنی  نکردن  رعایت  دلیل  به  هم  میزنشینان 
روحی  و  جسمی  مختلف  مشکالت  دچــار  کار 
و  کارفرمایان  سوی  از  اگر  که  موضوعی  شوند؛ 
البته کارگران مورد توجه قرار گیرد از بیماری 

های ناشی از کار می کاهد.  
گفته می شود: ساالنه بیش از 2 میلیون کارگر 
از  ناشی  حوادث  و  ها  بیماری  اثر  بر  جهان  در 
سوی  از  و  دهند  می  دست  از  را  خود  جان  کار 
دیگر حوادث و بیماری های ناشی از کار باعث 
ناخالص  تولید  درصد   4 حدود  رفتن  دست  از 
رعایت  وجود  این  با  شود  می  کشورها  داخلی 
موارد ایمنی در کار و آیین نامه های مربوط به 

آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

I اول ایمنی، بعد کار
بهداشت  کارشناس  یک  خصوص،  همین  در 
به  توجهی  بی  چــوب  اســت:  معتقد  ای  حرفه 
از  خورند،  می  کارگران  برخی  را  کار  ایمنی 
کار افتاده می شوند و بعضی از آن ها فوت می 
کنند در حالی که اگر »اول ایمنی، بعد کار« را 
سرلوحه شان قرار می دادند با حادثه ناشی از 

کار مواجه نمی شدند.
از کار در  »رحمانی« مرگ و میر حوادث ناشی 
کشور را 12 نفر در هر 1۰۰ هزار کارگر برمی 
های  کارگاه  به  است  کافی  گوید:  می  و  شمرد 
فعال  شهرها  در  سال  تمام  در  که  ساختمانی 
هستند مراجعه کنید تا متوجه شوید بیشتر آن 

ممکن  آن  هر  که  هستند  ناامنی  کار  محیط  ها 
است کارگری را به کام مرگ بکشاند.

او با گالیه از جای خالی نظارت ها و بازرسی ها 
برای جلوگیری از حوادث کار می افزاید: هنوز 
ساختمان  در  غیراستاندارد  های  داربست  هم 
به  برای  اجباری  و  شود  می  استفاده  ها  سازی 
ها  کارگاه  ایــن  در  ایمن  تجهیزات  کارگیری 

نیست.

I  الزام کارفرمایان
معاونت  ای  حرفه  بهداشت  مسئول  کارشناس 
خــراســان  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  بهداشت 
شمالی هم در این باره با اشاره به قوانین تامین 
کارفرمایان  کند:  می  تصریح  کار  و  اجتماعی 
نظر  از  را  شاغالن  بار  یک  سالی  هستند  ملزم 
را  مستندات  و  معاینه  مختلف  هــای  بیماری 
ارائه  را  نیاز آن ها  تا در صورت  نگهداری کنند 
کارفرمایان  الزام  به  اشاره  با  »اصغری«  دهند. 
در  فردی  حفاظت  وسایل  دادن  قرار  بر  مبنی 
اختیار کارگران می افزاید: در تمام شهرستان 
است  فعال  فردی  بهداشت  واحد  استان  های 
این که در مراکز خدمات جامع سالمت  ضمن 
و در روستاها بهورزان بر کارگاه ها نظارت می 

کنند.
او می گوید: اگر کارگاهی سالمت کارگران را 
کنند  می  اعالم  را  نواقص  بازرسان  کند  تهدید 
نکند  رفع  را  نواقص  که  صورتی  در  کارفرما  و 
به  هم  باز  اگر  نهایت  در  و  گیرد  می  اخطاریه 
کارگاه  پلمب  برای  کرد  توجهی  بی  اخطاریه 

اقدام می کنیم.

I 32 حادثه کار در 9 ماه
به گفته معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار 
بیشترین  شمالی،  خراسان  اجتماعی  رفــاه  و 
به  مــربــوط  ــار در اســتــان  از ک نــاشــی  ــوادث  حـ
است  این  آن  علت  و  ساختمانی  های  کارگاه 
که کارگران این کارگاه ها ثابت نیستند و نمی 
امر  همین  و  داد  ــوزش  آم ها  آن  تمام  به  تــوان 

موجب بروز حوادث کار می شود.
این  کارگران  که  این  بیان  با  نباتیان«   »قربان 
کند:  اظهارمی  هستند،  روزمزد  و  متغیر  بخش 
اشاره   موضوع  این  به  هم  کار  قانون   91 ماده 

می کند که ایمنی کار بر عهده کارفرما و مکلف 
زمینه  این  در  را  الزم  امکانات  و  وسایل  است 
آموزش  بگذارد،  کارگر  اختیار  در  کند،  تهیه 
بدهد و بر استفاده از این امکانات نظارت کند.   
نفر   58۰ و  ــزار  ه  19 ــدود  ح بــرگــزاری  از  او 
امسال  ماه   9 در  ایمنی  آموزش  کارگاه  ساعت 
افزاید: این اداره کل برای  خبر می دهد و می 
هر فردی در هر جا این کارگاه ها را بخواهد به 
ها  آموزش  این  اما  کند  می  برگزار  رایگان  طور 
به تنهایی از حوادث کار پیشگیری نمی کند و 

خود شخص باید رعایت کند.
را  این موضوع  ایمنی  فرهنگ  به  اشــاره  با   او 
آن  به  کارگران  که  دهد   می  قــرار  توجه  مــورد 

توجهی نمی کنند.

البته از نظر او در چند سال اخیر در کارگاه های 
ساختمانی خوب کار و در تمام پرتگاه ها حفاظ 
های  ابالغیه  که  این  است ضمن  شده  گذاری 

رفع نقص به کارفرماها ارائه می شود.
حادثه   32 امسال  ماه   9 در  که  این  بیان  با  او 
به  منجر  و  افتاد  اتفاق  استان  در  کار  از  ناشی 
فوت 4 نفر شد، ادامه می دهد: در محیط کار 2 
مخاطره داریم؛ یکی  حوادث ناشی از کار است 
بیماری  نیست  دید  قابل  که  دیگر  موضوع  اما 
های ناشی از کار است. حادثه ناشی از کار به 
هر میزان که تلفات بدهد بیماری های ناشی از 

آن 6 برابر است.
شیمیایی،  فــیــزیــکــی،  عــوامــل  او  گــفــتــه  بــه 
بیولوژیکی و مکانیکی محیط در بیماری کارگر 

حیدرزاده-  کارگاه های ساختمان سازی 
مواجه  داربست  کمبود  با  شمالی  خراسان 
زمان  پیمانکاران  که  این  به  توجه  با  و  است 
برخی  ندارند  ها  پروژه  اجرای  برای  کافی 
سامانه  ایجاد  را بــدون  کار  شوند  می  ناچار 
های کار انجام دهند و این عوامل باعث بروز 

حوادث در صنعت ساختمان می شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  بازرسی  رئیس 
این  بــیــان  بــا  شمالی  خــراســان  اجتماعی 
افــزود:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  مطلب 
در خراسان شمالی بیشترین حوادث ناشی 
و  افتد  اتفاق می  از کار در ساختمان سازی 
عامل بیش از 55 درصد از حوادث سقوط از 
اصلی  عوامل  گفت:  پور«  است.»قلی  ارتفاع 
بروز این حوادث در کارگاه های ساختمانی، 
استفاده  ها،  پرتگاه  در  گذاری  حفاظ  نبود 
مثل  ارتفاع  در  کار  های  سامانه  از  نکردن 
پوشش  و  مناسب  کــار  جایگاه  و  داربــســت 

آسانسورها  چاله  در  جمله  از  باز  های  دهانه 
دسترسی  داد:  ادامه  هاست.او  پله  پرتگاه  و 
آدرس  به  کل  اداره  این  بازرسان  نداشتن 
از  دیگر  یکی  ساختمانی  های  پــروژه  دقیق 
مشکالت ماست به طوری که ناگهان اعالم 
می کنند حادثه ای اتفاق افتاده است و برای 
که  حالی  در  کنیم  می  مراجعه  آن  بررسی  
توانیم  می  باشیم  داشته  دقیق  آدرس  اگر 
بهتر نظارت کنیم.او حوادث ناشی از کار را 
صنایع  به  مربوط  ساختمان  صنعت  از  پس 
و  دانــد  می  باغداری  و  کشاورزی  تولیدی، 
پرتگاه، درگیری  از  از سقوط  بعد  او  به گفته 
کارگر با ماشین آالت و برق گرفتگی در رتبه 

های بعدی قرار می گیرد.  
هر  داریــــم  ــه  ــام ــرن ب در  اظـــهـــارکـــرد:   وی 
آموزش  بگیرد  ساخت  پروانه  که  کارفرمایی 
تا  فرابگیرد  ــار  ک شــروع  از  قبل  را  ایمنی 

حوادث ناشی از کار را کم کنیم.

گفت و گو 

 کمبود داربست 
در کارگاه های ساختمان سازی استان  
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چند وقت و به چه جرمی در حبس هستی؟
دو سال است که به خاطر سرقت  و درگیری در زندان هستم.

شغل ات چه بود و متاهل هستی؟
کابینت ساز بودم. از زمانی که ترک تحصیل کردم وارد این کار 
شدم. به خاطر رفیق بازی دل به کار نمی دادم و برای همین 
باز دامادش  و رفیق  نبود یک معتاد  معتاد شدم. کسی حاضر 
مانع  را  آن  چون  نبودم  ازدواج  به  مایل  هم  خودم  البته  و  شود 

رسیدن به آرزوهای دور و درازم می دانستم.
چرا به سمت سرقت رفتی؟

زمانی که به ناچار ترک تحصیل کردم کابینت سازی را شروع 
کردم چون پدرم هم در همین کار مشغول بود. وقتی پدرم را 
می دیدم که بعد از یک عمر کار آبرومندانه هنوز به نوعی هشت 
سیر  را  اش  خانواده  شکم  توانست  نمی  و  بود  اش  نه  گرو  اش 
آرزوهایم  به  زود  خیلی  خواستم  می  شــدم.  می  دلسرد  کند 
برسم  و مثل پدرم آرزو به دل نمانم برای همین کابینت سازی 

را رها کردم و وارد منجالب خالف شدم.
سابقه کیفری و اعتیاد داری؟

بار دستگیر  بله سابقه دارم. قباًل به جرم نزاع و درگیری چند 
شدم. 

با دوستان حقه بازم شیشه مصرف می کردیم.
موقع سرقت همدست داشتی؟

به سرقت می زدیم.  هر  نفر دیگر دست  اتفاق یک  به  بله، من 
می  سعی  بیشتر  البته  و  سرقت   آمد  می  گیرمان  که  را  چیزی 
کردیم کیف پول یا گوشی سرقت کنیم، چون حجم اش کم  و 

از طرفی قیمت اش باال بود.
چطور با همدستت آشنا شدی؟

صنعتی  مواد  کننده  مصرف  دو  هر  بود.  اتفاقی  مان  آشنایی 
بودیم و یک روز که داخل یکی از پاتوق ها مشغول مصرف مواد 
مقداری  او  بود  کم  موادم  چون  شدم.  آشنا  همدستم  با  بودم 
بعد  شدم!  مرامش  شیفته  ماجرا  همین  سر  و  داد  من  به  مواد 
از این اتفاق او را ندیدم تا این که دوباره روزی به طور اتفاقی 
دوستم را در خیابان با سر و صورت خون آلود دیدم و فهمیدم 

چند نفر او را کتک زده اند. چون خودم را مدیون او می دانستم 
با ضاربان  از طرفی سرم برای دعوا و درگیری درد می کرد  و 
به  واقعی  شکل  ما  بین  دوستی  اتفاق  این  از  بعد  شدم.  درگیر 

خود گرفت و تصمیم گرفتیم با هم شراکت کنیم.
گفتی چند بار به زندان افتادی؛ چرا دست از خالف 

برنداشتی؟
چند بار به خاطر سرقت و درگیری به زندان افتادم. البته چند 
از  قبل  بــودم.  دیگری  استان  در  افتادم  زنــدان  به  که  اول  بار 
ما  بر  ترس  تا   کردیم  می  مصرف  شیشه  ابتدا  سرقت  به  شروع 
غلبه نکند و بعد از آن با همدستی دو نفر دیگر به عنوان مسافر 
خودروهایی را که می دانستیم گوشی و کیف پر پولی دارند به 

عنوان دربست می گرفتیم. 
یا  گوشی  بزنگاه  یک  در  راننده  حواس  کردن  پرت  با  مسیر  در 
شدیم  می  پیاده  آن  از  بعد  و  کردیم  می  سرقت  را  پولش  کیف 
و  متوجه  راننده  اوقات  گاهی  البته  گذاشتیم.  می  فرار  به  پا  و 
کار به درگیری کشیده می شد و به زور گوشی اش را سرقت 
باختگان  مال  های  پیگیری  و  شکایت  با  بار  هر  کردیم.  می 
دستگیر و روانه زندان می شدیم.  بعد از مدتی که از زندان آزاد 
می شدم  سر کار می رفتم و زمانی که صاحب کارم متوجه می 
شد سابقه دار هستم به بهانه ای عذر مرا می خواست و بیکار 
می شدم. البته خودم هم زیاد تمایل نداشتم با نان بازو و عرق 
یک  دنبال  به  همین  برای  بچرخانم  را  ام  زندگی  چرخ  ریختن 
کار ساده با درآمد خوب بودم که غیر از خالف هم چنین کاری 

پیدا نمی شد.
با پول های سرقتی چه کار می کردید؟

کسی  کردیم.  می  خودمان  خوشگذرانی  و  مواد  خرج  را  همه 
به خیر  از طریق دزدی و خالف عاقبت  ام که  تا حاال ندیده  را 
شده باشد؛ شاید شخص چند صباحی خوش بگذراند اما خفت 

و خواری که گربیان گیرش می شود به لذت زودگذرش نمی 
ارزد.

چطور شد دستگیر شدی؟
کشور  بزرگ  های  استان  از  یکی  در  سال  چند  که  این  از  بعد 
دست به سرقت زدم و بابت این کار هم چندین بار روانه زندان 
برگشتم.  زادگاهم  به  شدم  آزاد  زندان  از  که  بار  آخرین  شدم 
روزی که قصد سرقت از یک مسافربر شخصی را داشتیم گویا 
ماموران ما را تحت نظر داشتند و در حین سرقت و قبل از این 
رسیدیم.  خط  پایان  به  و  شدیم  دستگیر  کنیم  فرار  بتوانیم  که 
جوانی  و  عمر  همه  بینم  می  کنم  می  فکر  ام  گذشته  به  وقتی 
درآمد  به  دزدی  و  بازی  رفیق  جای  به  اگر  ام.  کرده  تباه  را  ام 
کابینت سازی قانع بودم حداقل هم اکنون یک زندگی ساده 
و آبرومندانه  داشتم نه این که این چنین  پیش خانواده و فامیل 

سرافکنده و خوار شوم.
خانواده ات با کارهای خالفت چطور برخورد می 

کردند؟
با کارهایم آبرویی برای پدرم پیش دوستانش نگذاشتم. پدرم  
سعی کرد با نان بازو ما را بزرگ و با آبرو زندگی کند اما من همه 
رشته هایش را پنبه کردم. اعضای خانواده ام زیاد دل خوشی 
از من ندارند و اگر چه در ظاهر ابراز نمی کنند که از من بیزار 
نبود من برای شان فرقی  و  بود  اما خوب می دانم که  هستند 
ندارد چون کار مثبتی در زندگی ام برای شان انجام نداده ام. 
بیچاره مادرم که مدام یک چشم اش اشک بود و چشم دیگرش 
شیشه  که  زمانی  چون  آمد  نمی  بر  دستش  از  کاری  اما  خون، 
مصرف می کردم کسی جلودار من نمی شد. می خواهم این 
بار به خاطر اشک های مادرم هم که شده بعد از آزادی از زندان 
همان حرفه کابینت سازی پدرم را ادامه دهم و به جای اشک، 

لبخند را بر لبان مادرم جاری کنم.

ندارد.  سودی  برایش  پشیمانی  اما  است  نادم  صدیقی- 
درست  راه  از  درازش  و  دور  آرزوهـــای  به  رسیدن  بــرای 
خارج شد و میانبر زد اما در پیچ تند طمع و زیاده خواهی 
اما  رفت  سرقت  و  مواد  بازو سراغ  نان  جای  به  کرد.  چپ 
کردن  جاری  جای  به  جوان  زندانی  شد.  گرفتار  سرانجام 
لبخند بر لبان مادرش مدام اشک را بر گونه های او جاری 
حاصلش  و  کرد  می  خالف  و  تباهی  خرج  را  اش  جوانی  و 
بدنامی و همنشینی با میله های سرد زندان شد. در ادامه 
گفت و گوی خبرنگار ما را با یک سارق زندانی می خوانید.

رئیس دادگستری مطرح کرد:

مشکالت اساسی محور جاجرم- امیرآباد
مسائل  و  مشکالت  ترین  مهم  و  امیرآباد   – جاجرم  محور  وضعیت  تشریح  ضمن  جاجرم  دادگستری  رئیس 
مبتالبه آن، بر ضرورت  تصمیم گیری مناسب برای سامان دهی و رفع  نقاط حادثه خیز این محور تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، »اکبری« که در جمع اعضای شورای پیشگیری از 
وقوع جرم این شهرستان سخن می گفت به مشکالت محور جاجرم- امیرآباد به عنوان یکی از موضوعات مهم 
و در دستور کار این جلسه اشاره و  تصریح کرد: با توجه به میزان باالی تردد خودروها در این محور و عرض کم 
آن متأسفانه ماهیت گزارش های متعدد مردمی حکایت از وجود مشکالت اساسی و نقاط حادثه خیز دارد که 

ضرورت تعریض، بازسازی و مرمت  این محور را بیش از پیش  به ذهن متبادر می سازد.
 وی با تبیین اهمیت اهتمام جدی برای رسیدگی به مطالبات مردمی از منظر صیانت از حقوق عامه، یکی از 
اصلی ترین اولویت های دستگاه قضایی در شهرستان جاجرم را پیگیری های جدی برای حل این معضل از 
طریق تکلیف دستگاه های مسئول و  ذی ربط به ایفای وظایف و تعهدات خود دانست و بیان کرد: این اولویت 

به طور جدی تا حصول نتیجه مطلوب و حل مسئله همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
»اکبری« تصمیم گیری برای ایجاد زیرساخت های الزم از جمله مستحدثات و استقرار تجهیزات فنی برای 
پشتیبانی و آماده سازی به منظور تعریض و به سازی بخش های حادثه خیز در محور یادشده و تأمین روشنایی 
کافی در طول مسیر را مصوبات مهم این جلسه برشمرد و خاطرنشان کرد: هر یک از دستگاه های متعهد، بر 

حسب مورد موظف شدند طی 10 روز اقدام الزم را انجام و نتیجه را به مقام قضایی گزارش دهند.

گفت و گو با یک سارق زندانی

قفسه های طمع

دادستان گرمه خبر داد:

دستگیری متهم به سرقت کامیون
مرد متهم به سرقت کامیون و تجهیزات خودروهای سنگین در گرمه دستگیر شد. دادستان عمومی و انقالب 
حال  در  هنوز  شده  دستگیر  متهم  که  این  به  توجه  با  گفت:  آن  جزئیات  درباره  و  کرد  اعالم  را  خبر  این  گرمه 
بازجویی و بررسی در خصوص ابعاد و چگونگی این سرقت در حال انجام است، نتایج بازجویی و بررسی ها در 
روزهای آتی اعالم خواهد شد. به گزارش خبرنگار ما، این فرد در مجموع متهم به سرقت کامیون ها و تجهیزات 

آن ها به میزان 20 میلیارد ریال است.

دزدگیرخودرو به داد مال باخته رسید
سارقی که از طریق پایین دادن شیشه تا کمر داخل خودرو رفته بود به واسطه آژیر دزدگیر در حین سرقت از سوی 
صاحب  خودرو غافلگیر شد. سارق نیمه شب در حاشیه یک محله غربی بجنورد، زمانی که به زور از طریق پایین 
دادن شیشه خودرو قصد سرقت محتویات داخل آن را داشت از سوی صاحب خودرو غافلگیر شد. صاحب خودرو 
در این باره گفت: شبی مهمان دخترم در یکی از محله های غربی شهر بودم و به خاطر نبود پارکینگ خودرویم را 
داخل کوچه پارک کردم. نیمه شب متوجه صدای دزدگیر خودرو شدم که دامادم این حادثه را  ناشی از پرسه زدن 
سگ های ولگرد در اطراف خودرو دانست. با قطع کردن صدای دزدگیر خوابیدم اما دوباره بعد از چند لحظه 
دزدگیر خودرو به صدا درآمد و این بار خودم را داخل کوچه رساندم تا علت را بررسی کنم. در کمال تعجب دیدم 
یک نفر با پایین دادن شیشه خودرو تا کمر داخل آن خم شده و در حال سرقت است. وقتی با ایجاد سر و صدا از 
دامادم کمک خواستم سارق متوجه ماجرا شد و قبل از رسیدن من با برداشتن پخش خودرو پا به فرار گذاشت. 
بعد از این اتفاق طی تعقیب و گریز به خاطر تاریکی شب نتوانستیم سارق را به دام بیندازیم. البته در این اتفاق 

دزدگیر خودرو به دادم رسید وگرنه خودرویم به سرقت می رفت و متحمل خسارت زیادی می شدم.

محکومیت یک مصالح فروش
متصدی یک مصالح فروشی به پرداخت جریمه محکوم شد. به گفته مسئول روابط عمومی اداره کل تعزیرات 
بر تخلفات گران  حکومتی خراسان شمالی، بر حسب گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبنی 
از  پس  کرد:  اعالم  »رستمی«  شد.  تشکیل  تعزیرات  در  باره  این  در  ای  پرونده  قیمت،  نکردن  درج  و  فروشی 
بررسی دقیق پرونده و انجام تحقیقات کامل و احراز تخلف صورت گرفت، متخلف به پرداخت بیش از 8 میلیون 

ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

تزیینی



۵روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی ورزش          پنج شنبه  ۲۶ دی ۱۳۹۸     ۲۰ جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۸۹

گروه ورزش

تیم استقالل نوین بجنورد در آخرین بازی حساس 
یک  دسته  لیگ  در  حضور  سهمیه  توانست  خود 
امیدهای کشور را حفظ کند؛ تیمی که 80 درصد 
ها  آن  هدف  و  شده  تشکیل  بومی  بازیکنان  از  آن 
با  اما  است  سهمیه  این  حفظ  تجربه،  نخستین  در 
وجود وعده و وعیدهای بسیار چندان روی خوش 
با  بازیکنان  و  نشد  تیم  این  حال  شامل  حمایت 
چنگ و دندان برای حفظ سهمیه جنگیدند و اگر 
به  شود  می  گفته  نشود،  پررنگ  ها  حمایت  این 

زودی این سهمیه به فروش می رسد.

I تالش تا آخرین روز
که  بجنورد  نوین  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
مجرب  مربیان  جــزو  و  سابق  مطرح  بازیکنان  از 
تیم  کــنــد:  مــی  اظــهــار  اســـت،  شمالی  ــان  ــراس خ
کشور،  امیدهای  یک  دسته  لیگ  در  استقالل 
نخستین تجربه خود را گذراند و تا آخرین روز برای 

حفظ سهمیه تالش کرد.
های  تیم  در  ــازی  ب سابقه  کــه  ــروری«  سـ »حسن 
و  پاس  تهران،  آهن  راه  اهواز،  استقالل  ابومسلم، 
تیم های لیگ دسته یک مشهد را طی سال های 
گذشته به ثبت رسانده است و تجربه مربیگری در 
تیم های سیاه جامگان و اترک را در کارنامه خود 
بندرانزلی  ملوان  مشهد،  پدیده  گوید:  می  دارد، 
ها  رقابت  این  در  مدعی  تیم   3 ساری،  مقاومت  و 
بودند و برخی بازیکنان آن ها سال ها در تیم های 
لیگ برتری بزرگ ساالن و امیدها حضور داشتند 
استقالل  بازیکنان  کار  سختی  سبب  امر  همین  و 
نوین شد اما با وجود تمام کمبودها و مشکالت تا 

آخرین روز برای حفظ سهمیه پا به توپ شدند. وی 
پایین  نسبتًا  را  تیم  این  بازیکنان  سنی  میانگین 
بازیکنان  اکثر  شــود:  می  ــادآور  ی و  کند  می  بیان 
استقالل نوین از تیم جوانان بودند و این سبب شد 
ها  تیم  سایر  به  نسبت  تری  پایین  سنی  میانگین 
داشته باشیم و تیم برای حفظ سهمیه تالش کند.

I مهم ترین عوامل حفظ سهمیه
مدیر عامل باشگاه استقالل نوین بجنورد، تالش، 
عوامل  ترین  مهم  از  را  بازیکنان  همت  و  پشتکار 
با  و  حمایت  بدون  که  داند  می  سهمیه  این  حفظ 
وجود رقبای قدرتمند پا به توپ شدند و از سهمیه 

خود دفاع کردند.

I یک هشدار جدی
می  خاطرنشان  و  دهد  می  جدی  هشدار  یک  وی 
کند: پیش از این طی جلسه ای که با استانداری 
مورد  اعتبار  داشتیم  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و 
نیاز برای صعود به لیگ برتر 250 میلیون تومان 
از  آن  تومان  میلیون   22 تاکنون  که  شد  ــرآورد  ب
اداره کل دریافت شده است و اگر این روند ادامه 
ها  وعید  و  وعده  به  تنها  مسئوالن  و  باشد  داشته 
بسنده کنند قطعًا سهمیه خود را از دست خواهیم 
داد و استان از حضور در لیگ دسته یک امیدهای 

کشور محروم می شود.

I 80 درصد بازیکنان بومی هستند 
ــد  ــه 80 درص ــیــان ایـــن ک ــا ب »ســـــروری« ب

بومی  بجنورد  نوین  استقالل  بازیکنان 
غیر  بازیکن   4 از  تنها  تیم  این  و  هستند 
می  اضافه  اســت،  کــرده  استفاده  بومی 
کند: این تیم متشکل از 23 بازیکن بومی 
ظرفیت  بــرای  مناسب  فرصتی  که  است 

های خراسان شمالی محسوب می شود تا بتوانند 
عالوه بر کسب تجربه حضور در رقابت های لیگ 
دسته یک امیدها، خود را برای حضور در تیم های 

لیگ دسته 2 آماده کنند.
مناطق  لیگ  در  استان  تیم  کند:  می  تصریح  وی 
کشور از بین 60 تیم جزو 4 تیم منتخب است که 
و  کرد  کسب  را  یک  دسته  لیگ  در  حضور  شرایط 
این لیگ  در  حضور  تجربه  نخستین  به  توجه  با 
امیدواریم بتوانیم بازیکنانی را برای لیگ دسته 2 

کشور تربیت کنیم.
 وی ابراز می کند: داشتن سهمیه برای لیگ های 
فوتبالیست  برای  مغتنمی  فرصت   2 و  یک  دسته 
های استان است تا بتوانند به جای رویای بازی در 
لیگ های کشور به 
نام سایر استان 
پیراهن  با  ها 
پا  استان  تیم 
به توپ شوند.

رویدادهای ورزشی   

تعویق مسابقات لیگ برتر کوراش در بجنورد

بالتکلیفی کوراش کاران استان
مسابقات  تعویق  از  شمالی  خراسان  کــوراش  انجمن  رئیس 
کوراش  بالتکلیفی  و  بجنورد  میزبانی  رشته به  این  برتر  لیگ 
در  دلیریان«  دهد.»مصطفی  می  خبر  استان  مدعی  کــاران 
گفت و گو با خبرنگار روزنامه »خراسان شمالی« با بیان این که 
پیش از این، قول تیم داری استان در لیگ برتر کوراش داده 
کاران  کــوراش  حضور  درصد  صد  طور  به  هنوز  اما  بود  شده 
اظهار  است،  نشده  قطعی  ها  رقابت  این  در  شمالی  خراسان 
کوراش4  برتر  لیگ  نخست  هفته  بود  بنا  این  از  پیش  کرد: 
تغییر  به ۱8بهمن  این مسابقات  تاریخ  برگزار شود که  بهمن 
کرده است.مدیر تیم های ملی کوراش بر ضرورت حضور تیم 
استان در لیگ برتر اشاره کرد و افزود: خراسان شمالی مهد 
کوراش ایران است و بخش اعظم ترکیب تیم ملی را کوراش 
کاران این خطه تشکیل می دهند و به طور قطع حضورشان در 
لیگ برتر به نفع این رشته خواهد بود.از سوی دیگر، مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما 
یادآور شد: به طور قطع در لیگ برتر، کوراش کاران استان به 
رقابت با حریفان شان خواهند پرداخت و اعالم آمادگی شده 
ایم  نرسیده  قطعی  توافق  به  مسائل  برخی  خاطر  به  اما  است 
که به زودی این مشکل برطرف خواهد شد.به گفته »کوروش 
بهادری« پیگیری های الزم با استاندار خراسان شمالی مبنی 
بر قرارداد با بازیکنان استان برای حضور در لیگ برتر کوراش 
انجام شده است.وی بیان کرد: با توجه به برگزاری مسابقات 
کوراش قهرمانی کشور در تاریخ ۱0 بهمن در شهر نور، تاریخ 
مسابقات هفته اول لیگ برتر کوراش کشور از 4 به ۱8 بهمن 

به میزبانی بجنورد تغییر کرد.

والیبال در به در زمین تمرین
یک  و  برد   3 از  بجنورد بعد  شهرداری  نشسته  والیبال  تیم 
باخت به مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ دسته یک کشور 

راه یافت، با این حال با مشکل فضای تمرین مواجه است.
این  بیان  با  بجنورد  شهرداری  نشسته  والیبال  تیم  سرپرست 
 6 حضور  با  بهمن  ها اواخر  رقابت  این  نهایی  نیمه  مرحله  که 
استان  تیم  اظهارکرد:  شود،  می  پیگیری  کشور  منتخب  تیم 
از  دور  تیم  این  توسط  عنوان  کسب  و  دارد  باالیی  ظرفیت 
هایی  رایــزنــی  شــد:  یـــادآور  عــابــدی«  »احمد  نیست.  انتظار 
که  شده  انجام  مرحله  این  در  بجنورد  میزبانی  درخصوص 
تحقق آن و حضور تماشاگران می تواند بر جذابیت دیدارهای 
این مرحله بیفزاید و کسب یکی از سکوها قطع به یقین محقق 
و  فرهنگی  معاون  و  شهردار  زحمات  از  شود.»عابدی«  می 
اجتماعی وی برای حمایت از این تیم تقدیر و از سویی از این 
که مسئوالن هیئت تیم منتخب استان را مورد بی مهری قرار 

دادند، گالیه کرد.

سوژه ویژه       

 قهرمانان استان 
بیرون از تشک قهرمانی جهان

از  حالی  در  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش  جهانی  های  رقابت  دوره  سومین 
این  در  استان  استعدادهای  خالی  جای  که  شود  می  برگزار  بجنورد  میزبانی  به  بهمن   28
بیشتر  معرفی  در  تواند  می  رویدادی  چنین  است.برگزاری  مشهود  پیش  از  بیش  ها  رقابت 
تعجب  کمال  در  اما  کند  ایفا  را  توجهی  قابل  نقش  استان  در  ورزش  این  استعدادهای 
ورزشکاران ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان شمالی در مسابقات به این 
مهمی که استان خودشان میزبانی آن را برعهده دارد جایی ندارند و با بی مهری از کنار آن 
ها  عبور کرده اند؛ پهلوانانی که مدال طالی رقابت های کشتی پهلوانی کشور و جهان را در 
کارنامه خود دارند.»حمید الهیان« یکی از کشتی گیران پرافتخار استان است که به تازگی 
خود  کارنامه  در  و  است  کرده  کسب  را  پهلوانی  کشتی  کشوری  های  رقابت  طالی  مدال 
قهرمانی رقابت های کشتی پهلوانی جهان را هم دارد ولی در رقابت های جهانی به میزبانی 
خصوص  در  شمالی  خراسان  جوانان  و  ورزش  داشت.مدیرکل  نخواهد  حضور  استانش 
چرایی حضور نداشتن ورزشکاران استان در سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی به خبرنگار ما می گوید: این که پهلوانان و ورزشکاران کشتی 
پهلوانی این خطه زبانزد هستند بر هیچ کس پوشیده نیست و تاکنون پیگیری های بسیاری 
کرده ام تا نمایندگان ورزش استان که کارنامه پر باری در میادین متعدد دارند بتوانند در 
این رویداد بین المللی به روی تشک بروند اما با وجود پیشنهادهای متعددی که به رئیس 
فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ارائه شد هنوز حضور داشتن 

یاد  های  رقابت  در  شمالی  خراسان  نداشتن  ورزشکاران  یا 
رئیس  کرد:  خاطرنشان  است.»بهادری«  نشده  قطعی  شده 

فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
ب  تیم  که  ب  و  الف  تیم  دو  اعــالم  بر  مبنی  ما  پیشنهاد  با 
استاندار  و  نکرده  موافقت  باشد  استان  پهلوانان  از  متشکل 

بنا  است  فدراسیون  این  دبیرکل  که  شمالی  خراسان 
ادامه  کند.وی  اقدام  خصوص  این  در  شخصًا  دارد 

در  ــم  دادی پیشنهاد  جهانی  فدراسیون  به  داد: 
که  باشند  داشته  حضور  ورزشــکــار   2 وزن  هر 

نکرد.وی  موافقت  موضوع  ایــن  با  متاسفانه 
رقابت  از  پیش  ملی  تیم  اسامی  شد:  یــادآور 

مدال  کسب  با  همراه  که  کشوری  هــای 
شد  اعالم  بود،  الهیان«  »حمید  طالی 

پهلوانان  از  بتوانیم  امیدواریم  و 
شایسته استان در این رقابت ها 

های  پیگیری  و  کنیم  استفاده 
الزم در این مورد در حال انجام 

است.

آن سوی سکه وعده ورزشی مسئوالن

اترک روی تیغ

بومی هادر راه اترک 

پایان  با شکست اترک بجنورد  دیدار هفته چهاردهم لیگ دسته دوی نیم فصل دوم در حالی 
یافت که این تیم با »مهدی غالمیان« از تیم استقالل نوین بجنورد و دو بازیکن از تیم های اروند 
خرمشهر و شهرداری ماهشهر قرارداد بسته است و به زودی چندین بازیکن بومی استان راهی 
آن می شوند.نخستین بازی نیم فصل دوم به میزبانی خرم آباد پیگیری شد و بازیکنان تیم اترک 
مدعی  کریمی«  »فیروز  شاگردان  روند  این  با  که  شدند  خود  میزبان  مغلوب  گل   3 با  بجنورد 
تیم  کردن  نزدیک  برای  کریمی  فیروز  وعده  بین  این  در  بود.  خواهند   3 دسته  لیگ  به  سقوط 
به صدر جدول محقق نشده است. پیش از این برخی فوتبالی های خراسان شمالی از حضور 

نداشتن بازیکنان بومی و مستعد استان در تیم اترک گالیه داشتند.
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هنرمندان به نگارستان 
می روند

فعالیت های اهالی هنر استان در نگارستان رنگ 
می گیرد.

 مسئول مجتمع نگارستان در گفت و گو با خبرنگار 
ما به فعالیت های گسترده اهالی هنر که از این پس 
اشاره  بخورد،  رقم  بجنورد  نگارخانه  در  است  قرار 
کرد و افزود: عالوه بر تمرین تئاتر و موسیقی، برخی 
نمایشگاه های هنری و کالس های آموزشی در این 

فضا برگزار خواهد شد.
آمــوزشــی  ــای  بــرپــایــی دوره ه ــی«  ــان »مــســعــود زم
گرافیک، نقاشی دیجیتال، نقاشیخط و پاتوق هایی 
می  شروع  بهمن  از  که  نقاشی  و  طراحی  حوزه  در 
شود از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای 

رونق این مجموعه بیان کرد.

سفر به »ماه شعر« 

سفر  شعر«  »ماه  ادبی  محفل  نخستین  به  شاعران 
و نجواهای شاعرانه شان را زمزمه کردند.مسئول 
خراسان  هنری  حوزه  ادبی  های  آفرینش  واحد 
ماهانه  ادبی که  محفل  این  در  کرد:  بیان  شمالی 
و  آیینی  کارگاه   2 در  شاعران  شــود،  می  برگزار 
تازه ترین سروده های  و  جوان حضور پیدا کردند 
شان را که در دل کارگاه ها تولید و چکش کاری 

شده است، خواندند.
»سیدی زاده« افزود: سلسله گفت وگوهایی برای 
این محفل در نظر گرفته شده است و در نخستین 
بر  تاملی  مجرد«  »مجتبی  دکتر  حضور  با  حرکت، 
اشعار  محوریت   با  زمانه  اوضــاع  از  شاعران  تاثیر 

حافظ مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

مرتضوی

هنری و  و  فرهنگی  ــای  ه فعالیت  از  حمایت   
جدی  مطالبه  یک  عنوان  به  ها  سال  هنر،  اهالی 
کار  ــای  پ از  همیشه  هــا  آن  ــت.  اس ــوده  ب مطرح 
آمدن دستگاه های مختلف برای رونق بخشیدن 
بر  و  اند  گفته  سخن  خطه  این  هنر  و  فرهنگ  به 
توسعه  ارکــان  از  یکی  عنوان  به  مقوله  این  نقش 
همه جانبه تاکید کرده اند اما با مقایسه وضعیت 
فعالیت های فرهنگی و هنری و ورود دستگاه ها 
به رویدادهای هنری بین خراسان شمالی و دیگر 
استان ها به خوبی می توان دریافت آن گونه که 
باید استان نتوانسته سهمی در رونق این فعالیت 
ها داشته باشد و بسیاری از رویدادها و تولیدات 
نکردن  همراهی  الشعاع  تحت  هنری  و  فرهنگی 
اثرگذار قرار گرفته است؛  و  دستگاه های متولی 
به  سهم  توانند  می  یک  هر  که  هایی  دستگاه 

سزایی در توسعه هنر داشته باشند.
»مسعود زمانی« از فعاالن عرصه تجسمی، درباره 
حمایت ناچیز و کم رنگ دستگاه های مختلف از 
باور است که  این  بر  تولیدات هنری  و  هنرمندان 
درستی  به  هنر  و  فرهنگ  متولی  های  دستگاه 
کار خود را انجام دهند و بعد اهالی هنر از دیگر 
به  توجه  با  اما  باشند  داشته  انتظار  ها  دستگاه 
این که بخش اعظمی از فعالیت های فرهنگی و 
هنری در هر شهری زیر نظر شهرداری قرار دارد، 
نیاز  بدان  فعلی  شرایط  در  چه  آن  است:  معتقد 

است، همراهی شهرداری با جامعه هنری است.
را دستگاهی مهم در توسعه  »زمانی« استانداری 
فعالیت های فرهنگی و هنری و رونق بخشیدن به 

جریان هنر در خراسان شمالی می داند و اظهار 
می کند: اگر دستگاهی مثل استانداری پای کار 
باشد می تواند دستگاه های مختلف را مکلف به 
انجام  فعالیت های فرهنگی و هنری و حمایت از 

این فعالیت ها کند.
هنرهای  انجمن  مسئولیت  که  فرحی«  »امین 
نمایشی استان را بر عهده دارد، به نقش دولت 
نمایش  هنر  به  بخشیدن  جان  در  مسئوالن  و  ها 
همه  توسعه  ارکان  از  یکی  به  آن  کردن  تبدیل  و 
را  مولفه  ترین  مهم  و  کند  مــی  ــاره  اشـ جانبه 
تاسف  اظهار  و  بیان  تئاتر  حامیان  و  ها  پشتوانه 
عنوان  به  صنایعی  و  بازار  استان  در  که  کند  می 

حامی نداریم.
تزریق  وضعیت  از  انتقاد  ضمن  همچنین  وی 
قطره  شکل  به  تئاتر  بدنه  به  اعتبارات  و  بودجه 
دستگاه  و  نهادها  و  وزارتخانه  سوی  از  چکانی 
های مختلف می گوید: هر بار به نهادها و ادارات 
سخن  ندارند،  اعتباری  که  این  از  کردیم  مراجعه 
یکی  شب  هر  بگذارند،  پیش  پا  اگر  و  اند  گفته 
تئاتر  تماشای  به  خانواده  همراه  به  کارکنان  از 
دارای  های  بلیت  انتظار  نهایت  در  و  نشیند  می 

تخفیف را می کشند.
کالن  در  ها  شــهــرداری  که  ایــن  به  ــاره  اش با  وی 
شهرها پا به پای  وزارت فرهنگ و  ارشاد اسالمی 
سینما  و  نمایش  های  سالن  کنند،  می  حرکت 
و  سازند  می  آهنگ  کنند،  می  تولید  فیلم  دارند، 
کند: در  می  تصریح  کنند،  می  چاپ  کتاب  حتی 
باید  انگار شهرداری ها  انگار نه  خراسان شمالی 
بخش  به  را  خود  کالن  مالی  چرخش  از  بخشی 

فرهنگ و هنر اختصاص دهند.

تمام  بــرای  کرمان  استاندار  که  طرحی  به  وی 
خرید  منظور  به  نهادها  و  ها  سازمان  ادارات، 
30 هزار بلیت تئاتر در سال مصوب کرده است، 
اشاره می کند و آن را اتفاقی خوشایند برای قرار 
گرفتن تئاتر در سبد فرهنگی خانواده ها می داند 
که زمینه تجهیز و ساخت سالن ها و رونق تئاتر را 

فراهم می کند. 
ظرفیت  از  استان،  ادبیات  عرصه  فعاالن  از  یکی 
هنری و ادبی خراسان شمالی سخن به میان می 
این  فعاالن  ادبی  تولیدات  نشر  گوید:  می  و  آورد 
ادبیات  و  تاریخ  سازی  غنی  بر  تواند،  می  عرصه 
عرصه  این  در  که  حالی  در  بیفزاید  منطقه  این 
نمی  نشان  رغبتی  چندان  مختلف  های  دستگاه 

از  بسیاری  است  شده  سبب  مسئله  این  و  دهند 
فعاالن نتوانند داشته های خود را به منصه ظهور 

برسانند.
کار  پای  نیست،  خود  نام  درج  به  حاضر  که   وی 
اعتبار  اختصاص  مختلف،  های  دستگاه  آمــدن 
را  ادبــی  مختلف  های  فعالیت  گرفتن  نظر  در  و 
ضروری می داند و از مورد غفلت واقع شدن این 

مسئله اظهار تاسف می کند.
صمیمی  دیدار  در  استاندار  این  از  پیش  چه  اگر 
مشورتی   شورای  تشکیل  از  استان  هنر  اهالی  با 
یک  را  آن  و  داده  خبر  هنر  و  فرهنگ  اصحاب 
راهکار مهم و اساسی برای برون رفت از ناخوش 
نشست  باید  اما  بود،  دانسته  هنر   اهالی  احوالی 

حال  آینده   های  ماه  در  آیا  دید  و  ماند  منتظر  و 
اهالی فرهنگ و هنر تغییر خواهد کرد؟ 

شهرداری  فرهنگی  »موفق«  معاون  میان  این  در 
مالی  لــحــاظ  از  ــه  چ اگـــر  ــه  ک ایـــن  بــجــنــورد  از 
اهالی  از  را  هایی  حمایت  تواند  نمی  شهرداری 
و  فضا  امکانات،  اما  باشد  داشته  هنر  و  فرهنگ 
داده  قرار  ها  آن  اختیار  در  را  موجود  تجهیزات 
با توجه  است، سخن می گوید و اظهار می کند: 
شهر  شــورای  حاکم،  مالی  و  اعتباری  شرایط  به 
و  است  کرده  اقــدام  تئاتر  بلیت   خرید  زمینه  در 
از  گیری  بهره  با  هنرمندان  موسیقی   عرصه  در 
ها  استان  دیگر  به  اجرا  برای  شهرداری  امکانات 

سفر کرده اند.

حمایت دستگاه ها  از فعالیت های فرهنگی و هنری استان؛ الال! 

در خراسان 
شمالی انگار 

نه انگار 
شهرداری ها 

باید بخشی از 
چرخش مالی 

کالن خود 
را به بخش 

فرهنگ و هنر 
اختصاص 

دهند

 قاصدک 

  تازه های هنر     بر بال خیال     امثال الحکم  

هواِله ُدوری َخه سا 
َخه داِگر

المثل ها ریشه  ضرب  و هنر-   گروه ادب 
به  سینه  که  دارنــد  گذشته  رویدادهای  در 
المثل  ضرب  یک  به  انــد.  شده  نقل  سینه 
قوم کرمانج از زبان »فرامرز نورمحمدزاده« 
می پردازیم. وی با بیان این که مثل »هواِله 
این  معنای  بــه  َخــه داِگــر«  ســا  ــه  َخ ُدوری 
خودت  برای  را  اطراف  »دوستان  که  است 
این  بیانگر  مثل  این  افزاید:  می  نگهدار« 
و نگه  آســان  پیدا کــردن  اســت کــه دوســت 

داشتن آن مشکل است. 

شعر و شبنم
آغشته به شعر و شبنم ات خواهم کرد

با نغمه عشق همدمت خواهم کرد
هر صبح به صرف چای و عطری خوشبو

» هر شب گل من! مجسم ات خواهم کرد«

آفتاب نگاه
بیا که شعر مرا، چشم تو نظر بزند

 و صبح پاک نگاهت به خانه در بزند
»بیا عزیز دلم تا در این شب خسته«

 به لحظه لحظه عمرم، گل سحر بزند
فرشته تشکری  

تهی 

به خاطر مردم است که می گویم
گوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیار

دنیا
دارد از شعرهای عاشقانه تهی می شود

و مردم نمی دانند
چگونه می شود بی هیچ واژه ای

کسی را که این همه دور است
این همه دوست داشت

لیال کردبچه  

نمایشنامه  ا مــعــمــری«  »زهـــرا 
ــا گـــروه هنری  ب ــان  ــت ــویــس اس ن
همکاری  وارد  شرق«  »شانوی 
نمایشنامه  است  قــرار  و  شده 
یک  ــو  تـ ــن  ــک ب رو  ــات  ــ ــ »دوپـ
ــه مــربــوط بــه حــوزه  ــش« ک ــف ک
ــوان اســـت، بــه اثر  ــوج کـــودک و ن

نمایشی تبدیل و اجرا کند.

فعاالن  ا از  رضایی«  »سیدتقی 
نظر  در  استان  گرافیک  عرصه 
دارد کارگاهی را در نگارخانه 
نقاشی  محوریت  با  بجنورد 

دیجیتال برگزار کند.

اثر: پوستر، خاتم سلیمانی
هنرمند: محمد کریمی مقدم

 مرا یاد است سطری بی بدیل از شعر خااقنی:
 »هک سلطانی است ردویشی و ردویشی است سلطانی«

  شاعر: علیرضا قزوه

تزیینی



نجاهی

آبستن  که  هایی  جــاده  کنار  در  ها  جرگالنی 
درمانگاه  داشتن  از  هستند،  مرگ  و  تصادف 
سال  که  بیمارستان  و  روزی  شبانه  و  مجهز 
هاست از طرف مسئوالن در حد قول بوده و به 
یک  فقط  و  محرومند  است،  نرسیده  سرانجام 
جوابگوی  که  پایگاهی  دارند؛  اورژانس  پایگاه 

۴۶ روستا و ۳۲ هزار نفر جمعیت نیست.
دور  زده  حلقه  جمعیت  تــصــادف،  هر  از  بعد 
قربانی  دارد  امکان  لحظه  هر  که  مصدومی 
آمبوالنسی  منتظر  شــود،  محرومیت  و  جــاده 
کرده  حرکت  اطــالع  محض  به  که  شوند  می 
جوانی  مثاًل  و  طی  را  کیلومترها  باید  اما  است 
نیمه جان را ۱۵۰ کیلومتر دیگر جا به جا کند 
که  را  هایی  قول  ها  آن  بماند.  زنــده  شاید  تا 
قلب  و  آورنــد  می  خاطر  به  اند  داده  مسئوالن 

شان از این همه رنج و نداشتن می گیرد.
بنا به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان راز 
آمبوالنس  دستگاه  یک  تازگی  به  جرگالن  و 
جرگالن  ای  جــاده  اورژانـــس  پایگاه  به  دیگر 
فاصله  و  روستاها  اما پراکندگی  شده  اضافه 
ضرورت  بیمارستان  اولین  تا  کیلومتری   ۱۶۰
را  بیشتر  های  آمبوالنس  و  ها  پایگاه  استقرار 

دوچندان کرده است .
به گفته یکی از جرگالنی ها، پس از هر حادثه 
است  بیمار  انتقال  به  نیاز  منطقه  این  در  ای 
و  داریم  روزی  شبانه  و  مجهز  درمانگاه  نه  زیرا 

نه بیمارستانی برای درمان و بستری که به آن 
دلخوش باشیم و حتما گذرمان به بیمارستان 

های مرکز استان می افتد.
مهم  بیمارستان،  نبود  در  گوید:  می  »یزدانی« 
که  است  مصدوم  یا  بیمار  انتقال  مسئله  ترین 
حادثه  برای  آماده  بستر  و  جمعیت  به  توجه  با 
و  هــا  پیچ  برخی  کــه  هایی  ــاده  ج در  ــژه  وی بــه 
مان  عزیزان  مرگ  یادآور  خیزش  حادثه  نقاط 
است، استقرار یک پایگاه اورژانس در جرگالن 

پاسخگوی نیاز اهالی نیست.
در  مقوله  ترین  مهم  زمان  که  این  بیان  با  وی 
بحث نجات جان انسان ها در شرایط بحرانی 
ــه می دهــد: در صــورت اطــالع به  اســت، ادام
برای  ها  آن  سریع  عملکرد  و  اورژانــس  پایگاه 
درمانی  مراکز  یا  درمانگاه  به  بیمار  رساندن 
تا  جــرگــالن  بین  ــاد  زی فاصله  هــم  بــاز  اســتــان 
بجنورد و پایگاه اورژانس تا محل حادثه یا محل 
می  زمان  رفتن  دست  از  باعث  اهالی  سکونت 

شود و جان افراد به خطر می افتد.
دیگر ساکن شهرستان راز و جرگالن می گوید: 
ــس  اورژان پایگاه  فاصله  و  آمبوالنس  کمبود 
جاده ای در جرگالن عوامل اصلی دیر رسیدن 
به  مصدوم  یا  بیمار  انتقال  ــرای  ب آمبوالنس 

خصوص در بعضی از تصادفات است.
مــواقــع  بیشتر  دهـــد:  ــی  م ــه  ــ ادام مــحــمــدی 
بیمار  انتقال  حال  در  پایگاه  های  آمبوالنس 
هستند و بعضی از مواقع در نبود آمبوالنس در 
دیگر  از  آمبوالنس  اعزام  منتظر  باید  جرگالن 

نقاط شهرستان از فاصله ۶۰ تا ۷۰ کیلومتری 
باشیم که اصاًل قابل قبول نیست و دولت باید 

چاره اندیشی کند.
جاده  اورژانــس  پایگاه   ۲ حداقل  استقرار  او 
و  دانــد  می  ضــروری  جرگالن  بخش  در  را  ای 
را  منطقه  این  در  شده  ارائــه  درمانی  خدمات 

متناسب با جمعیت اش نمی داند.
شــورای  رئیس  که  طــور  آن  خصوص  ایــن  در 
جرگالن به آن اشاره می کند استقرار حداقل 
احداث  کنار  در  ای  جاده  اورژانس  پایگاه  یک 
بخش  در  روزی  شبانه  و  مجهز  درمانگاه  یک 

جرگالن بسیار ضروری است.
تنها  زیــاد  فاصله  به  اشــاره  با  خالدی«  »واحــد 

پــایــگــاه اورژانــــس جــرگــالن در حــصــارچــه تا 
شدن  مستقر  گــویــد:  مــی  دیــگــر  روســتــاهــای 
باید  از جرگالن که  آمبوالنس در نقاطی دیگر 
مصدوم یا بیمار را به مراکز درمانی منتقل کند 

ضرورت دارد.
خدمات  دادن  ــرار  ق اولــویــت  در  خواستار  او 
درمانی در بخش جرگالن که روزانه تعدادی از 
می  بجنورد  های  بیمارستان  راهی  ساکنانش 
تعداد  افزایش  کند:  می  اضافه  و  است  شوند، 
را  جرگالن  در  ای  جاده  اورژانــس  های  پایگاه 
و  رنج  از  امیدواریم  و  ایم  کرده  پیگیری  بارها 
مشقت اهالی در خصوص استفاده از خدمات 

بهداشتی و درمانی کاسته شود.

 ۴۶ روستا و یک پایگاه اورژانس جاده ای

کمبود 
آمبوالنس و 

فاصله پایگاه 
اورژانس 

جاده ای 
در جرگالن 

عامل اصلی 
دیر رسیدن 
آمبوالنس 

برای انتقال 
بیمار یا 

مصدوم به 
خصوص 

در بعضی 
از تصادفات 

است

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

10 هزار اسفراینی محروم از بیمه اجتماعی روستایی
نجفیان- ۱۰ هزار نفر از روستاییان اسفراین از بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان محروم هستند.

فرماندار اسفراین با اعالم این مطلب افزود: ایجاد بازارچه های محلی و پروژه های دهیاری ها باید پیگیری 
شود زیرا این اقدام مقدمه ای برای توسعه روستاها، ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید است.»طاهر رستمی« 
با اشاره به این که یکی از راهکارهای اساسی توسعه روستایی، راه اندازی بازارچه های محلی است، ادامه 
اشتغال  ایجاد  و  گردشگری  صنعت  رونق  موجب  هم  و  روستایی  توسعه  به  منجر  هم  بازارچه  تشکیل  داد: 
مراکز  و  اسفراین  در  بازارچه  این  جانمایی  خواستار  االجلی  ضرب  تعیین  با  شد.وی  خواهد  روستایی  پایدار 
نخواهد  اتفاقی  میز  پشت  با نشستن  و  کرد  ورود  و میدانی  باید عملیاتی  کرد:  تاکید  و  شد  پرتردد  روستایی 
افتاد. به گفته وی، از جمعیت ۱۸ هزار نفری جامعه روستایی و عشایری فقط ۸ هزار نفر تحت پوشش بیمه 
اجتماعی روستاییان و کشاورزان هستند که باید ۱۰ هزار نفر باقی مانده برای تحت پوشش قرار گرفتن این 
بیمه ترغیب و تشویق شوند.وی با اشاره به پروژه های اشتغال زایی دهیاری های این شهرستان تصریح کرد: 

دهیاران باید توسعه اشتغال در روستاها و درآمدزایی برای روستاییان را فراهم کنند.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

نجفیان-اسفراین

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسفراین از برگزاری آیین شب شعر سردار دل ها به میزبانی مجتمع  ا
این  هنرمندان  بسیج  کانون  و  عمومی  های  کتابخانه  اداره  مشارکت  با  بیگی  ایل  شهید  هنری  و  فرهنگی 
شهرستان خبر داد.به گفته »رضا ارغیانی«، در این مراسم ۸ تن از شاعران جوان و پیش کسوت سروده های 
از  همچنین  وی  کردند.  قرائت  سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  سپهبد  اسالم  پرافتخار  سردار  درباره  را  خود 

تدارک شب شعر فاطمی برای هفتم بهمن خبر داد.
محمودیان- گرمه

»نوروزی« دبیر شورای هیئت های مذهبی خراسان شمالی در جلسه هیئت امنای مساجد گرمه گفت:  ا
و  نوجوانان  به  توجه  بیشتر،  چه  هر  اجتماعی  انسجام  و  همگرایی  اخالق،  و  معنویت  سمت  به  دهی  جهت 
در  مهم  های  برنامه  از  امنا  هیئت  کادر  تکمیل  و  دهی  سامان  و  مذهبی  های  هیئت  رسانی  روز  به  جوانان، 

مساجد شهرستان است.
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  خبر 

انتشار  پیرو  شمالی  خراسان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره 
به   ،9۸ سال  دی   ۱۷ در  کوه«  باالی  فقط  »آنتن  عنوان  با  گزارشی 
این مطلب واکنش نشان داد و پاسخی را به تحریریه روزنامه خراسان 
شمالی ارسال کرد که در آن آمده است؛ سید علی مرتضوی مدیر کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات خراسان شمالی با اشاره به مطلب چاپ 
پایش  طرح  اجــرای  با  کرد:  اعالم  شمالی  خراسان  روزنامه  در  شده 
مرداد  طی  استان  در  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای  ارتباطی  وضعیت 
اطالعات  سامانه  اطالعات  مبنای  پایش  این  از  حاصل  نتایج  امسال، 
روستایی است، بر همین اساس تعداد ۴۳ روستای باالی ۲۰ خانوار 
شهرستان  این  روستاهای  از  درصد   ۶۲ حدود  یعنی  جرگالن  و  راز 

تحت پوشش تلفن همراه است.
با رایزنی ها و پیگیری های استاندار محترم و نمایندگان   وی افزود: 

و  ارتباطات  محترم  وزیــر  جهرمی  مهندس  با  ها  شهرستان  محترم 
فناوری اطالعات مصوبات خوبی برای استان در نظر گرفته شد که در 

سال های گذشته در استان کم سابقه بود.
جدید  سایت   ۵۰ ایجاد  مصوبات  این  جمله  از  داد:  ادامه  »مرتضوی« 

روستایی، ارتقای تکنولوژی ۸ ایستگاه نسل دوم به سوم و چهارم 
کم  و  روستایی  نقاط  در  نــوری  فیبر  کیلومتر   ۲۲۵ از  بیش  و 

برخوردار استان است.
در  روستایی  همراه  تلفن  سایت   ۱۰ تعداد  کرد:  اعالم  وی 
خدمات  شرکت  پیمانکاری  با  جرگالن  و  راز  شهرستان 

ارتباطی ایرانسل طراحی و وارد فاز اجرایی شده است.
 سایت های تلفن همراه »آیرقایه«، »قره آقاج محمد 

برداری  خاک  مرحله  در  قانلو«  »قره  و  نفس« 
روستای  ها  سایت  ایــن  ــداث  اح با  که  اســت 

هم  ــور«  آش »حــاج  کالته  و  پایین«  »اشتوت 
های  گیرند.سایت  می  قرار  پوشش  تحت 

»بهار«، »کالته بهار«، »بویاخلی« و »قوری 
سایت  و  فونداسیون  مرحله  در  دره« 

قلی«،  »آدینه  های  سایت  و  رادیویی  تجهیزات  نصب  حال  در  »قاولقا« 
راه  و  نصب  مــرادخــان«  »سوخسو  و  انقالب«  »سوخسو  »گنبدلی«، 
اندازی شده است. وی گفت: بعد از اجرایی شدن این مصوبات )پروژه 
های طرح uso ( پوشش تلفن همراه روستاهای باالی ۲۰ 
ارتقا می  این شهرستان به حدود 9۰ درصد  خانوار 

یابد.
اول  همراه  تلفن  سایت   ۲ تعداد  افزود:   مرتضوی 
این شهرستان از 2G، به 3G و 4G در آبادی های 
یابند. مــی  ارتــقــا  »سوخسوهاشم«  و  »پــشــنــده« 
اقدامات،  این  اجرای  از  هدف  کرد:  بیان  مرتضوی 
ــه ملی  ــک ــب ــه ش بـ ــه  ــم دســـتـــرســـی ه
اطالعات، ایران هوشمند،   افزایش 
اشتغال، کاهش شکاف دیجیتالی 
بر  مبتنی  ــات  ــدم خ تــوســعــه  و 
ــرای  ــات بـ ــ ــالع ــ ــاوری اط ــ ــن ــ ف
روستاییان  ــاه  رفـ ــش  ــزای اف

است.

پاسخ به یک گزارش 

مصوبه بی سابقه مخابرات

  هشت بهشت 

کیسمار
کیسمار یکی از کوه های واقع در دهستان سیوکانلوی شهرستان شیروان است.قله کیسمار در حوزه استحفاظی شهرستان 
شیروان و در شمال شرقی آن است. البته انتهای دامنه  های شرقی آن تا حوزه شهرستان فاروج کشیده شده  است. این کوه 

از شمال به روستای اوغاز کهنه، از شمال شرقی به کوه کل داغ، از شمال غربی به روستای اوغاز تازه و از غرب به روستای 
چپانلو منتهی می شود.وجه تسمیه کیسمار به این علت است که دارای الک پشت های زیادی است )الک پشت به زبان 

محلی یعنی کیسه مار(. نام دیگر این کوه کیومار است.این کوه با ۲ هزار و ۸۵۵ متر ارتفاع در ۳۵ کیلومتری شیروان قرار 
دارد.  کوه کیسمار بعد از شاه جهان در شهرستان اسفراین با ۳۰۳۲ متر ارتفاع، رتبه دوم مرتفع ترین قله استان خراسان 

شمالی را داراست. همچنین این کوه از کوه هایی همچون کبیرکوه در استان ایالم )با ۲۷9۰ متر ارتفاع( و کوه خورموج در 
استان بوشهر)با ۱9۵۰ متر ارتفاع( مرتفع تر است.

تزیینی
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گزارش

حال و روز مناطق سیل زده در دی ماه سوزان

هوا در راز و جرگالن سرد نیست!!!
هوا در راز و جرگالن سرد نیست تا آن جا که مردم عرق می ریزند!!! البته دمای هوا خیلی 
پایین است و سوز بسیار خاصی را دارد اما چنان مردم مشغول کارند و کارگاه های خانه سازی 

گرم کار است که سوز سرما مجبور شده کمتر دیده شود.
 3 هزار خانه همزمان قد علم کرده اند و همزمان رکورد می زنند تا خود را آماده کنند برای 
مسقف شدن، زیرا اگر تا پایان امسال به مرحله سقف ریزی نرسند اعتبارات مصوب دولت که 
بالعوض برای مناطق سیل زده تصویب شده، برگشت می خورد و سیل زدگان نمی توانند از 
این اعتبار بالعوض که مبلغ آن 1۰میلیون تومان است، استفاده کنند. این مسئله باعث شده 
مردم منطقه که عیار محرومیت در آن بیش از حد »استاندارد«! است تمام توان خود را به کار 
برند تا بنای مسکونی آن ها به مرحله سقف ریزی برسد و از این اعتبار استفاده کنند، بدین 
جهت شبانه روز، خیلی پرقوت و پرتالش بیل سازندگی را به دست گرفته اند و بی اعتنا به 

عمو»سرما«، سوز سرما را تحمل می کنند و این همت و پشتکار باعث شده است دیوارهای 
منازل و خانه ها هر روز قد بکشند و اسکلت های فلزی و پیچ و مهره ای از دل این روستاها 

سر درآورند.
پشتکاری  و  تالش  از  غوغایی  سرما  سوز  در  و  محرومیت  خط  روی  مرزی،  نقطه  در  درست   
خودنمایی می کند و آهنگ زندگی و ساز سازندگی هر تازه واردی به منطقه را متوجه خودش 
می کند. البته این حرکت سنگین در این فصل سال که تیغ سرما به شدت ُبرنده است و همه 
چیز را در کمترین زمان منجمد می نماید و فعالیت کارگاه های خانه سازی و دایر بودن آن 
خود امری است مهم که مدیریت آن را مهندسان و کارشناسان بنیاد مسکن برعهده دارند 
و  کنند  مدیریت  را  مصالح  زدگی  یخ  و  سرمازدگی  با  مقابله  های  راه  اند  مواظب  شدت  به  و 
مواد الزم را در اختیار اهالی بگذارند. باالخره در نوار مرزی، دی ماه سوزان است اما ساخت 

همزمان بیش از 3 هزار واحد مسکونی دیدنی است و خداقوت دارد هم به اهالی راز و جرگالن 
و هم به کارشناسان بنیاد مسکن که مستاجر چند ماهه این دیارند. این منطقه فعاًل »فتوکپی« 
از جهاد سازندگی در اوایل انقالب است که مردم، دولتی ها و... همه بیل خدمت برداشتند. 
این که آن ها کنار بخاری  بانک ها دل پردردی دارند، مثل  از  البته مردم و حتی پیمانکاران 
های پرحرارت و گرم، هوای جرگالن را به خوبی درک نمی کنند. آن ها مثل این که کمتر توجه 
را  راه  به آن ها 1۰۰کیلومتر  و برای هر مراجعه  این هوای سرد، خانه ندارند  دارند مردم در 

آمده اند. 
جالب است بدانید بانک ها به جای این که طبق قانون که  آن ها را به پاسخ گویی در 4۸ساعت 
موظف کرده، با 4۸ روز تاخیر پاسخ می دهند، حال این که چرا این حالوت اعتبار که دولت 

در این شرایط اختصاص داده با تاخیر بانک ها به تلخی می انجامد، امری است قابل توجه.

محمد آگاهی

پرسه  روستای  دو  سنگسار،  کاریز،  دره،  اشرف  باغلق،  پوالد،  بگ  گوینیک، 
از 36 روستای دو بخش مرکزی و غالمان در  سو و سوخسو هاشم 9 روستا 
شهرستان راز و جرگالن هستند که خبرنگار ما به  آن ها سفر کرد و از نزدیک 

با سیل زدگان گفت و گو کرد.

شهر در روستا
منازل  ردیف  کنیم.  می  سفر  آن  به  که  است  روستایی  نخستین  »گوینیک« 

نوساز از همان ورودی روستا خودنمایی می کند.
 بارش باران سیل آسا 40 منزل مسکونی خشتی و ِگلی این روستای 160 
کار  تعداد  این  از  فقره   37 امروز  اما  کرد  تبدیل  خاک  از  تلی  به  را  خانواری 
تعداد  این  از  واحد   14 که  ای  گونه  به  اند  کرده  آغاز  را  جدید  منزل  ساخت 
به اتمام رسیده است. وقتی وارد یکی از منازل تکمیل شده روستا می رویم 
که  دیدند  نمی  هم  خواب  در  روستا  این  مردم  شاید  گوید   می  آن  پیمانکار 
امسال صاحب چنین خانه های مناسبی شوند اما با کمک وام های داده شده 
و تالش های بنیاد مسکن انقالب اسالمی امروز چهره این روستا عوض شده 

است.
برای  نیز  اطــراف  روستاهای  دیگر  و  روستا  این  مشکالت  برخی  البته  وی   
ساخت و ساز اشاره می کند؛ او تعریف می کند: مردم این منطقه  باید بیش 
از 100 کیلومتر مسافت در یکی از حادثه خیزترین جاده های استان را برای 

انجام امور بانکی طی کنند.

سختی مصالح
شهرستان راز و جرگالن  حتی یک کارخانه سنگ شکن و یا حتی یک ایستگاه 

سوخت گاز ندارد. 
این  وقتی پای درددل های دیگر اهالی می نشینی  متوجه می شوی که در 
یکی  است.  دشــوار  چقدر  ماسه  و  شن  حتی  ساختمانی  مصالح  تهیه  بخش 
دیگر از افراد خسارت دیده این روستا نیز نگران تأثیر سرما در ساخت و ساز 
هاست که رئیس ستاد بازسازی این منطقه اطمینان می دهد اگر به نظرات 

مهندسان و ناظران ستاد توجه کنند مشکلی پیش نمی آید.

کرایه های باال
»کاریز« یکی دیگر از روستاهای این شهرستان است که برای رسیدن به آن  
عالوه بر طی کردن مسیر پر پیچ و خم بجنورد تا راز باید از جاده های خاکی 
و عبور از رودخانه به آن رسید و همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از 
تردد  روستا  این  به  نباشند  حاضر  نیز  باال  کرایه  دریافت  وجود  با  ها  کامیون 

کنند.
 به گفته »کمالی« یکی از پیمانکاران روستای کاریز، یک کامیون برای تردد به 
این روستا و حمل مصالح یک میلیون و 300 هزار تومان مطالبه می کند در 
حالی که این کامیون در مراکز شهری نهایت با 300 هزار تومان بار جا به جا 
می کند با این وجود باز هم با تردید مصالح برای مردم این روستا می آورند. 
حمل مصالح تا اشرف دره سختی بیشتری هم دارد چرا که به دلیل دره ای 
بودن این روستا کامیون تنها می تواند تا ورودی این روستا بیاید و اهالی باید 

خود مصالح را تا کنار منزل و روی مسیر شیب دار ببرند. 
سنگ  هزینه  باید  مصالح  حمل  مضاعف  هزینه  بر  عالوه  روستا  این  اهالی 
گفته  به  بپردازند.  نیز  را  مکانیکی  بیل  با  جدید  منزل  ساخت  محل  تراشی 
»نیکدل« یکی از اهالی کم بضاعت این روستا که البته امروز در منزل مقاومش 
زندگی می کند، هر یک از اهالی برای ترانشه برداری محل ساخت منزلش 
این وجود هم اکنون 61  با  باید هزینه کند.  یک میلیون و 500 هزار تومان 
خانوار از این روستای 327 خانواری ساخت منزل مقاوم را جایگزین ساخت 

منزل چوبی و ِگلی خود کرده اند. 
هم اکنون 61 منزل مسکونی در اشرف دره در حال ساخت است و یا تکمیل 
شده است و در روستای کاریز نیز 69 واحد در دست ساخت است که 8 واحد 

آن تکمیل و 26 واحد در مرحله سقف است.

خودنمایی سرخ ها بر سبزها
مهندسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا اهالی 
را برای استفاده از سازه های پیچ و مهره ای و سقف های شیب دار ترغیب کنند؛ 
سازه هایی که در محیط کارخانه ای و در دمای مناسب جوش خورده اند و ضمن 
افزایش مقاومت بیشتر ساختمان در منطقه زلزله خیز راز و جرگالن نمای زیبایی 
نیز به روستا می بخشد. »پوران« یکی از اهالی »سنگسار« از جمله خسارت دیدگانی 
است که به توصیه مهندسان عمل کرده است و سقف سرخ منزل جدیدش در مقابل 

سقف های سبزپوش روستای مقابلش در کشور ترکمنستان خودنمایی می کند. 
این روستای 79 خانواری 32 واحدش در مرحله بازسازی است.

گالیه از بانک ها
مرزی  صفر  نقطه  در  واقع  روستاهای  از  دیگر  یکی  سو«  »پرسه  روستای  به 
این روستا هر چند جایگزین شدن منازل جدید به جای  می رسیم. ساکنان 
منازل نیمه مخروبه را رویایی تحقق یافته می دانند اما از برخی بانک ها گالیه 
دارند؛ بانک هایی که طبق مصوبه ستاد بحران استان قول داده اند تا ظرف 
48 ساعت پس از هر مرحله از ساخت و سازها قسط مربوط به مرحله جدید 
را واریز کنند اما گاه تا 45 روز هم طول کشیده است و البته در این میان این 
روزهای  این  در  منزل  موقع  به  تحویل  برای  شدت  به  که  هستند  پیمانکاران 
نیز  خانواری   178 روستای  این  در  دارند.  قرار  فشار  تحت  زمستانی  کوتاه 
39 واحد خسارت دیده در حال بازسازی است و البته 12 واحد که در نیمه 

تابستان شروع به کار کرده اند در مراحل پایانی هستند.

لباس جهاد
 در مسیر تردد به این روستاها »احمدی« رئیس ستاد 
بازسازی منازل خسارت دیده از بارش های سیل آسا 
در دو بخش مرکزی و  غالمان امیدوار است با وجود 
و  راز  مــرزی  شهرستان  های  نداشته  و  سختی  همه 
جرگالن بتوانند تا پایان سال تمام اهالی خسارت دیده 

از این تسهیالت بهره مند شوند.
 وقتی پای صحبت های این مسئول در بنیاد مسکن استان می نشینیم بیش از 
گذشته به تالش های جهادگونه انجام گرفته شده در این منطقه پی می بریم. 
عالوه بر محرومیت راز و جرگالن در داشتن زیرساخت های اولیه از جمله نداشتن  
کارخانه تولید شن و ماسه، مدیران بنیاد مسکن راه پر و پیچ خمی را نیز برای رفع  
برخی موضوعات اجتماعی این منطقه طی کرده اند؛ منطقه ای که اهالی آن 
تمایلی برای دریافت تسهیالت نداشته اند و بر اساس اعتقادات، حتی حاضر به 
دریافت تسهیالت بالعوض تحت عنوان خسارت دیده از سیل نداشته اند چرا که 
معتقد بودند خسارت وارده شده به منازل آنان بر اثر بارش باران بوده است نه سیل 

و به ناچار عنوان فرم ها را تغییر داده اند.
 نبود سمت توسعه برای توسعه روستاهای دره ای و نبود منازل اجاره ای برای 

ساکنانی که مجبور بودند برای ساخت منزل جدید منزل قدیمی را تخریب کنند 
از جمله مواردی است که کار را برای اهالی خسارت دیده سخت کرده اما با این 
وجود اعضای ستاد بازسازی با پیگیری هایشان این اهالی را قانع کرده اند که 

برای ساخت منازل جدید گام بردارند.

استرس زدایی
به دیگر روستای های این دو بخش که می رویم. وقتی به روستای »باغلق« می رسیم 
»احمدی« تعداد منازل بازسازی شده در این روستای 534 خانواری را 24 واحد و 
وقتی به روستای »بگ پوالد« دیگر روستای بزرگ منطقه می رسیم تعداد واحدهایی 
را که در این روستا بازسازی آن آغاز شده است 46 واحد اعالم می کند. به »سوخسو 
هاشم« که می رسیم خانواده »صدری« با روی گشاده در خانه نوساز و زیبایشان را به 
روی ما می گشایند. مرد و زن کهنسال ترکمن با زبان ترکمنی خودشان به ما خوش 
آمد می گویند و هر چند فارسی بلد نیستند اما دخترشان از طرف آن ها بابت ساخت 

این منزل مقاوم تشکر می کند.
 البته او که تازه فهمیده باید بابت این خانه جدید ماهی حدود 200 هزار تومان 
بپردازند اندکی نگران شده است اما کارشناس بنیاد مسکن به او اطمینان خاطر 
می دهد که نگران نباشد و ستاد بازسازی تمام حمایت های الزم را از خانواده او 
بازسازی  ستاد  اعضای  حضور  که  هاست  ماه  خانواده  این  اعضای  داشت.  خواهد 
و  کنند  می  احساس  خود  کنار  را  شمالی  خراسان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
منزل  در  آســوده  خیال  با  تا  شوند  می  امیدوار  مربوط  کارشناس  های  صحبت  با 

زیبایشان زندگی کنند. 
است. گرفته  قرار  بازسازی  مرحله  در  واحد   53 خانواری   393 روستای  این  در 
رئیس ستاد بازسازی منازل خسارت دیده از بارش باران های سیل آسا در دو بخش 
مرکزی و غالمان، در پایان این سفر تعداد منازل بازسازی شده شهر راز را نیز 345 

فقره اعالم می کند.

کارشناسان ستاد بازسازی در راز و جرگالن

               

اشرف درهگوی نیک
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