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IIترافیک
ویژه  به  بجنورد،  شهر  اصلی  های  خیابان  ترافیک 
آرامش  خوردن  هم  به  موجب  واقعًا  ظهرها  از  بعد 
شهروندان می شود. در ایجاد این ترافیک سنگین  

تردد خودروهای تک سرنشین نقش زیادی دارد.

IIهواشناسی
با  استان  هواشناسی  های  بینی  پیش  برخی  چرا 
تجهیزات  و  ها  دستگاه  آیا  دارد؟  مغایرت  واقعیت 

پیش بینی وضعیت هوا در استان به روز نیست؟

IIمعابرIتخریب
را  معابر  ســاز،  و  ساخت  هنگام  در  مالکان  برخی 
تخریب  بارش  پر  فصل  این  در  کنند.  می  تخریب 
را  زیــادی  مشکالت  معابر  و  ها  خیابان  ها،  کوچه 

برای عابران و همسایه ها ایجاد می کند.

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  اول بهمن ۱۳۹۸     ۲۵ جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۳            2

محمدی- زنگ سومین دوره مسابقات جهانی ورزش 
بجنورد  در  دیروز  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های 
بار  دومین  بــرای  شمالی  خراسان  تا  درآمــد  صدا  به 
المللی  بین  ــداد  روی یک  میزبان  اخیر  ماه  یک  طی 
ورزشی باشد و روی آنتن خبرهای ورزشی در سراسر 
در  ها  رقابت  این  نخست  روز  در  گیرد.  قــرار  جهان 
ایران،  تیم  سالن ورزشی دانشگاه دولتی بجنورد، ۶ 
اوگاندا  و  عراق  افغانستان،  بنگالدش،  آذربایجان، 
با  پیکار  به  ای  زورخانه  های  ورزش  تیمی  رشته  در 
قهرمانی  مقام  به  »ایــران«  تیم  که  پرداختند  یکدیگر 
رسید، عراق نایب قهرمان شد و جمهوری آذربایجان 

و افغانستان در رده سوم قرار گرفتند.
در  جهان  قهرمانی  مدعیان  پیکار  با  ها  رقابت  این   
تیز،  چــرخ  سنگ،  شامل  فــردی  هــای  مهارت  رشته 
چرخ چمنی، کباده، میل بازی و میل گیری سنگین، 
نصاب  حد  که  ورزشکارانی  پایان  در  و  شد  پیگیری 
امتیازات الزم را در مهارت های فردی کسب  کردند 
در رشته کشتی پهلوانی با یکدیگر رقابت می کنند. در 
رشته چرخ چمنی زورخانه ای، »عباس مرادی زاده« و 
در رشته سنگ زورخانه ای »سوران ا... مرادی« هر 2 

خراسان  رسیدند.استاندار  قهرمانی  مقام  به  ایران  از 
شمالی در آیین افتتاح سومین دوره مسابقات جهانی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی گفت: این 
امنیت  دارای  کشور  دیگر  های  استان  مانند  استان 

است.»شجاعی«  مسابقات  بــرگــزاری  ــرای  ب کامل 
و  آرامش  و  صلح  آور  پیام  جهان  در  ورزش  داد:  ادامه 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  های  آرمــان  از  یکی 
جهانی  فدراسیون  رئیس  »مهرعلیزاده«  است.  ایران 

ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی هم در این 
آیین بیان کرد: استکبار جهانی پس از دریافت سیلی 
محکم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در پاسخ 
جنایتی که مرتکب شد در فضای تبلیغاتی سعی کرد 
کشور را ناامن جلوه دهد در حالی که امروز امن ترین 
کشور منطقه و میزبان ۱۰۰ ورزشکار هستیم و جای 

افتخار و مباهات دارد.
وی ادامه داد: فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه 
و  شد  تأسیس  ایــران  ابتکار  به  پهلوانی  کشتی  و  ای 
از  امروز بیش  و  آغاز کرد  را  از سال ۸۳ فعالیت خود 
۸۵ کشور با این ورزش و ارزش های فرهنگی کشور 
آشنا هستند و مسابقات منظمی در قاره های مختلف 

برگزار می شود.
برای  آمــوزشــی  هــای  دوره  بــرگــزاری  وی،  گفته  به   
کشورهای مختلف و ایجاد فدراسیون در آن کشورها 
رشته  این  جهانی  فدراسیون  های  فعالیت  جمله  از 
اوکراینی  ورزشکار  به  ما،  خبرنگار  گزارش  به  است. 
در  همدردی  ابــراز  هدف  با  ها  رقابت  این  در  حاضر 
خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی فرش دست باف 

هدیه داده شد.

خراسان شمالی روی آنتن خبرهای ورزشی در سراسر جهان

خدا قوت پهلوانان

پیش بینی بارش برف و 
باران در آخرهفته

اداره کل  یابی  بررسی نقشه های پیش  صدیقی- 
هواشناسی استان بیانگر جوی ناپایدار و بارش برف 
و باران برای دو روز پایانی هفته در منطقه است. به 
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس  گفته 
استان، بر این اساس برای سه شنبه) امروز( در پاره 
ای از نقاط بارش پراکنده و در اواخر وقت کاهش ابر 
و برای چهارشنبه )فردا( جوی آرام و با ورود سامانه 
بارشی جدید از پنج شنبه تا جمعه وزش باد و بارش 
شود.  می  بینی  پیش  گرفتگی  مه  و  برف  و  بــاران 
»هادی زاده« افزود: دما از چهارشنبه )فردا( تا پایان 
هفته در میانه روز به شکل نسبی افزایش می یابد. 

اعالم برنامه های 
گرامی داشت ۱۲ بهمن

تبلیغات  هماهنگی  ــورای  شـ مرتضوی- رئیس 
گرامی  ستاد  جلسه  در  شمالی  خراسان  اسالمی 
های  برنامه  تشریح  بــه  بجنورد  فجر  دهــه  ــت  داش
االسالم  پرداخت.حجت  بهمن   ۱2 داشت  گرامی 
بر  باید  ها  فعالیت  همه  که  این  بیان  با  »ســاالری« 
تصریح  شــود،  ریــزی  برنامه  دوم  گام  بیانیه  اســاس 
کرد: مراسم ۱2 بهمن همانند سال های گذشته  با 
زنگ انقالب آغاز و گلباران تمثال امام)ره( در میدان 
شرایط  به  توجه  با  مناسب  ساعت  در  بجنورد  شهید 
حضور  به  شــود.وی  می  انجام  و  ریزی  برنامه  جوی 
و  آبادی«  »حسن  انقالب،  شهدای  مزار  بر  مسئوالن 
نواز«  »مهمان  ا...  آیت  همچنین  و  »منصورحصاری« 
بعد از مراسم ۱2 بهمن اشاره کرد و گفت: دیدار با 
برنامه های  از دیگر  نماینده ولی فقیه در استان نیز 
دهه  اهمیت  به  بود.وی  خواهد  شده  گرفته  نظر  در 
ها  به  دولــت  و  ها  قــدرت  همه  چشم  که  این  و  فجر 
در  ایران  شرایط  ببینند  تا  است  شده  دوخته  ایران 
در  کــرد:  تصریح  و  ــاره  اش اســت،  چگونه  فجر  دهــه 
شهرستان  فجر  دهه  داشت  گرامی  ستاد  فجر،  دهه 
ــول 4۱  ــای نــظــام در ط ــاورده ــت بــجــنــورد بــایــد دس
این  بر  تاکید  ضمن  دهــد.وی  ارائه  مردم  به  را  سال 
ستاد  های  اولویت  جزو  باید  امیدآفرینی  که  مسئله 
فجر،  دهه  که  حال  عین  در  افزود:  باشد،  فجر  دهه 
یاد  باید  است،  انقالب  جشن های  و  شادمانی  ایام 
همچون  انقالب،  رهــروان  و  ــردان  دالورم شجاعان، 

سردار شهید »سلیمانی« گرامی داشته شود.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

 مسابقه دوچرخه سواری 
در اسفراین

 ۱4 که   74۳۳ شماره  در  خراسان  روزنــامــه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   ۱۳۵۳ بهمن 
صفحه 2 از برگزاری مسابقه دوچرخه سواری 
در اسفراین خبر داده است. در این مطلب می 
ســواری  دوچرخه  مسابقه  »یکرشته  خوانیم: 
بمسافت ۱۰ کیلومتر زیر نظر اداره تربیت بدنی 
با  اسفراین  سبزوار-  جاده  مسیر  در  اسفراین 
نتیجه  در  و  شد  انجام  ورزشــکــار   ۱۸ شرکت 
محمد فریدونی مقام اول این مسابقه را بدست 
بترتیب  سدیدی  احمد  و  روشنی  مهران  آورد. 
رتبه های دوم و سوم را احراز کردند.« در مطلبی 
دوره  »دومین  است:  آمده  صفحه  این  در  دیگر 
مسابقات بوکس قهرمانی استان که با شرکت 
تربت  کاشمر-  شهرستانهای  از  بوکسور   49
حیدریه- سبزوار- بیرجند- شیروان- بجنورد و 
نیشابور زیر نظر هیئت بوکس خراسان در سالن 
جلسه   ۳۸ انجام  از  پس  بود  شده  آغاز  بوکس 
مسابقه طی سه شب متوالی پایان یافت... در 
مجموع امتیازات تیم بیرجند با 2۵ درجه امتیاز 
مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را احراز کرد 
و تیمهای شیروان و بجنورد بترتیب دوم و سوم 

شدند.«

خبر 

حرف مردم   

خبر 

اخبار

در  سازی  راه  عملیات  سنگین  آگاهی-خواب  محمد 
روز  هر  مرگ،  جاده  به  موسوم  گلستان  بجنورد-  محور 
جاده  این  بین  این  در  و  شود  می  دیــروز   از  تر  سنگین 
بازهم  دیروز  است.  خونین  حوادث  شاهد  گاهی  از  هر 
شاهد جان ستانی جاده مرگ بودیم به طوری که در پی 
بجنورد-  محور  در  کامیون  با  نیسان  خودروی  برخورد 
گلستان، سرنشین خودروی نیسان در دم جان باخت. 

روز  بامداد  حادثه  این  بید،  چمن  راه  پلیس  گزارش  به 
گذشته در محدوده چمن بید به جوزک رخ داد و در پی 
راننده آن  بر فوت سرنشین خودروی نیسان،  آن عالوه 
پلیس  کارشناسان  شد.  بیمارستان  راهی  و  مجروح  نیز 
علت  را  نیسان  خودروی  چپ  به  انحراف  بید  چمن  راه 
گلستان  بجنورد-  محور  دادنــد.  تشخیص  حادثه  این 
حادثه  از  یکی  و  استان  ای  جاده  محور  خیزترین  حادثه 

خیزترین محورهای جاده ای کشور است که ساالنه بیش 
از 2۰ میلیون نفر در آن تردد می کنند. پروژه 4 خطه 
کردن این محور ۱42 کیلومتری در سفر نخست رئیس 
جمهور به استان در صدر مصوبات قرار گرفت تا در پایان 
اتمام  به  با توجه به،  اما  سال 9۶ به بهره برداری برسد 
جمهور  رئیس  دوم  سفر  در  دوبــاره  پروژه  این  نرسیدن 
این  بر  گرفت.  قــرار  سفر  مصوبات  جزو  امسال  تیر  در 

اساس مقرر شد در پایان سال آینده این پروژه به اتمام 
برسد اما همچنان روند اجرای آن کند است. در آخرین 
جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان 
شمالی، استاندار به معاون عمرانی خود و مدیرکل راه و 
شهرسازی استان مأموریت داد با سفر به تهران تخصیص 
مسئوالن  امــا  کنند  پیگیری  را  پـــروژه  ایــن  بــه  اعتبار 
اند. نــداده  ها  رسانه  به  سفر  این  از  گزارشی  هنوز  امر 

خواب سنگین عملیات راه سازی؛ هر روز سنگین تر از دیروز 

باز هم جان ستانی جاده مرگ

40 امامزاده میزبان طرح سوگواره »یاس نبوی«
خراسان   خیریه  امور  و  اوقاف  شوند.مدیرکل  می  نبوی«  »یاس  سوگواره  طرح  میزبان  استان  امامزاده   4۰
شمالی با اشاره به مراسم دهه فاطمیه دوم در قالب اجرای طرح سوگواره »یاس نبوی« گفت: این مراسم در 

4۰ امامزاده  و بقعه متبرکه شاخص استان برگزار می شود.
طرح  این  مجموعه  زیر  برنامه  عنوان  به  نبوی  یاس  رهروان  همایش  به  آسوده«  »عظیم  االسالم  حجت 
افزود: مراسم محوری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و همایش رهروان یاس  و  اشاره کرد 
نبوی نهم ماه جاری در امامزادگان شاخص استان برگزار می شود.وی ادامه داد: برپایی خیمه  های 
و احکام و مشاوره وقف در قالب طرح سوگواره یاس نبوی در  به سواالت شرعی  معرفت، پاسخگویی 

دستور کار قرار دارد.

قطعه اصحاب صالحان در ۲ شهرستان مشخص شد
مرتضوی- قطعه اصحاب صالحان برای خانواده شهدا و ایثارگران در بجنورد و راز و جرگالن مشخص شد.
جلسه  پیرو مصوبه  افزود:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
استاندار  حضور  با  گذشته  ماه  در  که  استان  مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  هماهنگی  شورای 
جرگالن  و  راز  و  بجنورد  در  صالحان  اصحاب  قطعه  هفته  یک  طی  شد  مقرر  شد،  برگزار  شمالی  خراسان 
تعیین تکلیف و جانمایی شود. سرهنگ »امیری« تصریح کرد: در جلساتی که با مدیرکل راه و شهرسازی 
استان و فرمانداران این 2 شهرستان برگزار شد، زمین راز و جرگالن مشخص شد و طی یکی، 2 روز آینده 
کاربری زمین در نظر گرفته شده در بجنورد مشخص و تحویل داده می شود. وی افزود: هر یک از زمین 

های در نظر گرفته شده بین هزار تا هزار و 2۰۰ مترمربع است.
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آید و در حالی که نوزاد را زیر بغل اش زده است، 
زمزمه می کند: بیماری اش کم نیست که با دادن 

این چیزها، اسهال هم بشود.
زیر شرشر باران از حیاط خانه بیرون می رود و به 
ای  خمیده  پیرزن  زیرش  که  سیاهی  چتر  او  جای 

است، وارد می شود.

IIخبیثIارواح
جادوگر  اصطالح  به  این  که  است  من  نوبت  حاال 
خوبی  حس  من  به  گویا  ببینم،  نزدیک  از  را  شهر 
ندارد و با بی حوصلگی نگاهم می کند. او مطمئن 
است ارواح خبیث در خانه ما رفت و آمد می کنند 
و باعث سردردهای مزمن من شده اند. البته یک 
میخ هم به درخت جلوی در منزل مان کوبیده اند 
آن  زود  اگر  و  شود  بیشتر  سردردهایم  روز  هر  تا 
پیش  جنون  مرز  تا  نکنم  جدا  درخت  از  و  پیدا  را 
اصاًل  ما  کوچه  گیرد،  می  ام  خنده  رفت.  خواهم 

درختی ندارد که به آن میخ زده باشند!
ریسمان  کند،  می  صحبت  من  با  که  طور  همان 
آن  تعداد  وقتی  و  زند  می  گره  را  ای  شده  تابیده 
ها ۲۰ تا می شود، می گوید: هر روز یکی از این 
گره ها را روی آب در حال جوش باز کن، این کار 
موجب می شود هر روز یکی از این ارواح خبیث از 
خانه ات فرار کنند. او البته دست نوشته ای را هم 
می دهد که باید آن را در یک بطری آب حل کنم 
نهایت  باید  یعنی  بنوشم  آن  از  ماه  یک  مدت  به  و 
صرفه جویی را داشته باشم و اگر تا یک ماه دیگر 
تا  بیایم  نزدش  دوباره  باید  نشد  بهتر  سردردهایم 

دوره درمان دیگری را شروع کنم.
دست نوشته ای که روی کاغذ زرد و کثیفی حک 
پاهای  که  را  پیرمردی  و  گیرم  می  اســت  شــده 
نحیف اش را روی تشک دراز کرده است، ترک می 

کنم.پیرزن که تازه جا به جا شده و نطق اش ُگل 
کرده است آدرسی را به دختر دانشجویی می دهد 
شان  بخت  خواهند  می  و  اند  آمده  دوستش  که با 
باز شود. پیرزن معتقد است هر یک از این افراد که 
برای کاری ساخته  آن ها دعانویس می گویند  به 
را نشان می دهد،  اند، یکی جای دزدی ها  شده 
هم  ها  بعضی  و  ها  بیماری  درمــان  برای  دیگری 

کارشان در بخت گشایی خوب است.

IIورودیIباالیIمبالغ
کردن  کتاب  و  حساب  حال  در  دانشجو  دختر   ۲
را   ۲ هر  هزینه  توانند  می  آیــا  ببینند  تا  هستند 
اما پیرزن اصرار دارد که آن  یا نه؟  پرداخت کنند 
می  دور  را  شان  پول  فقط  و  اند  آمــده  اشتباه  ها 

ریزند.
آدرس را از پیرزن می گیرم، با کمال تعجب این بار 
مکان در یکی از محله های معروف شهر است. آن 
مراجعه  تعداد  است،  گونه  همین  داستان  هم  جا 
باالست.  ورودی  مبلغ  البته  و  ــاد  زی کنندگان 
باسواد یا بی سواد، پولدار یا بی پول، بومی یا غیر 
شوند  می  دیــده  کننده  مراجعه  نوع  همه  بومی، 
که به امید حل مشکل شان به این مکان مراجعه 
کرده اند. برخی با آب و تاب از مشکل خود حرف 
می زنند و بعضی ترجیح می دهند هر چه دارند در 

صندوقچه دل شان حفظ کنند.
گفته  این  به  و  چرخانم  می  در  قفل  روی  را  کلید 
خانه  در  خبیث  ارواح  که  کنم  می  فکر  پیرمرد 
و  آمد دارند و شاید هنوز هم آن جا باشند  و  رفت 

لبخندی می زنم. 
همان طور که وارد خانه می شوم به پسر جوان فکر 
آیا سرانجام می تواند پر مرغ سیاه را  می کنم که 

پیدا کند و به عشق اش برسد یا نه؟!

مشاهدات ۳ ساعته از اتاق فال و طالع بینی و یک دعای هفت خط

جوانی در جست وجوی پر مرغ سیاه

این بار آمده 
ام از شما 

بخواهم نسخه 
دیگری برایم 
بنویسید. هر 

جا را گشتم پر 
مرغ سیاه پیدا 

نکردم. دیگر 
تحمل ندارم و 
می خواهم هر 
چه زودتر از 
این وضعیت 
خالص شوم

نازلیIحیدرزاده

 خانه به خانه می گردد، در آن ها را می زند و سراغ 
تا  مرغ سیاه را می گیرد، فقط یک پر کافی است 
روشن  روزهای  و  دهد  نجات  مخمصه  این  از  را  او 
خبری  هم  روستا  این  در  اما  شود  باز  رویش  پیش 
نیست و گویا تمام مرغ های سیاه به آسمان پرواز 

کرده و بازنگشته اند.
حاشیه  راهــی  ــاره  دوب و  گیرد  می  بغل  غم  زانــوی 
شهر می شود تا پیرمرد یک بار دیگر برایش نسخه 
بپیچد. او در گوشه اتاق نمورش کز کرده است و 
از الی در به مراجعه کنندگانی که در هوای سرد 
در ایوان خانه نشسته اند، نگاه می کند. چشم اش 
به پسر جوان که می افتد او را فرامی خواند و می 

گوید: »باز هم تو آمدی؟!«
آهی  کشیدن  با  انــدازد  می  پایین  را  سرش  پسر، 
از ناموفق بودن کارش خبر و ادامه می دهد: این 
برایم  دیگری  نسخه  بخواهم  شما  از  ام  آمده  بار 
بنویسید. هر جا را گشتم پر مرغ سیاه پیدا نکردم. 
دیگر تحمل ندارم و می خواهم هر چه زودتر از این 
وضعیت خالص شوم. اگر دیرتر بجنبم او را شوهر 

می دهند.
اما مرغ پیرمرد یک پا دارد و می گوید اگر دستورات 
او را مو به مو انجام ندهد به نتیجه نخواهد رسید. 
باالیی  و مبلغ  از یک سو  از دست دادن عشق  غم 
که به پیرمرد داده است از سوی دیگر خلق اش را 
دیگری  روستای  راهی  بار  این  است،  کرده  تنگ 
برایش حیاتی  را که  پر سیاهی  بتواند  تا  می شود 
با کمی نمک، موی گربه و یک  را  و آن  پیدا  است 

تکه کوچک چوب در قبرستان دفن کند.

IIمستاصلIهایIچهره
می  اخمو  پیرمرد  نزد  و  کنم  می  بهانه  را  سردردم 
در  که  پسرش  به  تومان  هزار   1۰۰ باید  اول  روم. 
دادن  بگیرم.  نوبت  و  بدهم  است،  نشسته  سالن 
ممکن  که  انتظار  و  بعدی  مرحله  تماس  شماره 
بکشد.  طول  ها  ساعت  شلوغی،  دلیل  به  است 
بوی چربی سوخته با خاک نم زده در هم آمیخته 
های  چهره  و  زمستانی  سرد  و  ابری  هوای  و  شده 
را  سنگینی  فضای  کنندگان،  مراجعه  مستاصل 

ایجاد کرده است؛ احساس خفگی می کنم.
بانویی نوزادش را در آغوش کشیده است و بغض 
که  مدتی  در  دارد  استرس  خورد،  می  فرو  را  اش 

بیشتر  را  او  کند.  تشنج  فرزندش  نشسته  جا  این 
درون پتو می پیچد و فقط روزنه کوچکی را برای 
ــوان به  ای ــذارد چــون هــوای  بــاز می گ تنفس اش 

شدت سرد است. 
سرانجام نوبت او و وارد سالن می شود، بقیه مبلغ 
را پرداخت می کند و دوباره به ایوان می آید و  به 
آلونکی که پیرمرد در آن جا نشسته است وارد می 

شود. 
به حرف های این زن جوان فکر می کنم؛ پزشکان 
عالج درد نوزادش را نیافته بودند و آزمایش ها و 
را  او  تشنج  جلوی  بود  نتوانسته  مختلف  داروهای 
بیغوله در پی شفای اوست؟  این  بگیرد و حاال در 
جای  به  تواند  می  ســواد  بی  پیرمرد  یک  چطور 

پزشک نسخه بدهد؟

IIداغIکاسبیIوIکار
زن و شوهری که لهجه خاصی دارند از گرد راه می 
رسند، گویا پرسان پرسان این جا را یافته اند و از 
این موضوع خوشحالند اما چون نوبت ها پر شده 
نشان  موضوع  این  بیایند.  دیگر  روز   ۲ باید  است 
این مکان حسابی داغ  و کاسبی در  می دهد کار 
است.بانویی که متوجه کنجکاوی من شده است، 

سومین  برای  همسرم  اصرار  به  گوید:  می  آهسته 
بار است که به این جا مراجعه می کنم. 1۰ سال 
از زندگی مشترک مان می گذرد اما هنوز بچه دار 

نشده ایم.
او ادامه می دهد: دفعه اول که آمدم پیرمرد گفت 
یکی از اقوام که به زندگی من حسادت می کند، 
من  ناباروری  باعث  و  گذاشته  دعایی  ما  خانه  در 
با  و  هستیم  غریب  شهر  این  در  ما  است ولی  شده 

کسی رفت و آمد نمی کنیم. 
چطور یکی از اقوام به منزل ما آمده و جادو کرده 

است؟!
او با این وجود باز هم آمده و البته به گفته خودش 

هزینه ورود به خانه پیرمرد را قرض کرده است.
می  محکم  خــانــه  شــیــروانــی  سقف  روی  بـــاران 
کوبد، صدای خاصی را ایجاد کرده است و صدای 
که  رسد  می  گوش  به  اتاق  درون  از  پیرمرد  مبهم 
آب  در  را  کاغذ  این  »باید  گوید:  می  عصبانیت  با 
خیس کنی و هر وعده 1۰ قاشق به خورد بچه ات 
نشو،  من  مزاحم  و  نیا  جا  این  دیگر  وگرنه  بدهی 

بذار بچه ات از بین بره!«
می  بیرون  اتاق  از  اشکبار  چشمان  با  جوان  مادر 

پرستی  خرافه  به  مردم  گرایش  حیدرزاده- 
و  دارد  ریشه  وسطایی  قرون  تفکر  در  رماالن  و 
دوری از جهالت می تواند افراد را از این مسیر 

دور کند.
مطلب  این  بیان  با  شناسی  روان  دکترای  یک 
ها  خرافه  افــزود:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
از  و  کنند  می  تقویت  را  افراد  هیجانات  کمی 
هیجانات  با  و   نقل  سینه  به  سینه  دیگر  طرف 

افراد اطراف ما تقویت شده اند.
حدود  وسطی  قــرون  گفت:  »جالیی«  دکتر 
آن  در  اما  بود  فرما  حکم  جهان  بر  قرن   1۰
مثل  بزرگی  دانشمندان  ایــران  در  دوران 
را داشتیم که کتاب هایش در دنیا  ابن سینا 
وسطایی،  قرون  تفکر  در  اما  شد  می  تدریس 
علم جایی نداشت و خرافه جای آن را گرفته 
بیمار روانی فکر می کردند  بود، مثال درباره 

جمجمه   و  اســت  کــرده  غلبه  او  بر  شیاطین 
اش را سوراخ می کردند تا ارواح پلید مغزش 
آمد  رنسانس  و  علم  که  بعد  کنند.  تــرک  را 
باعث  جایی  جابه  با  ها  متابولیسم  داد  نشان 
بروز این بیماری شده است و بیمار باید دارو 

مصرف کند تا درمان شود. 
ــا و  ــه رمـــال ه ــه چــیــزی ک ــیــان ایـــن ک ــا ب او ب
دعانویسان می دهند دعا نیست، اضافه کرد: 
خوب  خیلی  روانی  بهداشت  برای  کردن  دعا 
است اما به شرط این که خود فرد دعا کند نه 
و  بنویسد  کاغذ  روی  را  چیزی  فردی،  که  این 

بیمار آن را در آب خیس کند و بخورد.
تفکر  تواند  او خاطر نشان کرد: چیزی که می 
جهالت  از  دوری  دهد،  تغییر  را  نویسی  خرافه 
است و علم، روشنایی و آگاهی می تواند افراد 

را از این تفکر دور کند.

گفت و گو 

ریشه خرافه پرستی 

تزیینی
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مواد الزم کادایف 500 گرم، کره 200 گرم، خامه، مغز گردو یا 
پودر پسته به مقدار الزم.

مواد الزم برای تهیه شربت  شکر 4 لیوان، آب 4 لیوان و آب 
لیمو یکی ، 2  قطره.

کوچه های بالتکلیف

در حالی که بسیاری از کشورها سعی می کنند، برای حفظ هویت شهر 
بافت قدیمی شامل کوچه ها و خیابان ها را حفظ کنند اما این کار در 
کشور ما کمتر اتفاق می افتد و معمواًل کوچه ها، خانه ها و معابر قدیمی 
محو  ها  آن  رفتن  با  شهر  خاطرات  و  شوند  می  تخریب  بازگشایی  برای 
می شود. برخی از کوچه ها و خیابان های بجنورد در بالتکلیفی مانده 
تاریخ را پشت سر می گذارند  از زمان هستند و یک  اند، در حال عبور 
تالش  ماندن  برای  ملتمسانه  قدیمی  های  خانه  برخی  که  حالی  در 
در  را  عجیب  ای  چهره  رفتن،  و  ماندن  کشمکش  حاصل  کنند.  می 
برخی کوچه ها ایجاد کرده است، در بزرگراه نو شده و تغییر یافته، تکه 
حال  در  های  کوچه  آن  بارز  مصداق  و  است  مانده  جا  به  گذشته  از  ای 
جا  ها  آن  وسط  در  قدیمی  خانه  چند  که  هستند  تعریض  و  بازگشایی 

مانده اند و کوچه و اهالی را بالتکلیف کرده اند. 
سردرگمی  این  از  اثری  و  رد  گذرید  می  که  بجنورد  شهر  گوشه  هر  از 
بازگشایی شده »وداد« چند مغازه قدیمی  انتهای کوچه  بینید، در  می 
و  خانه  چند  آزادی  خیابان  انتهای  و  ابتدا  در  و  دارند  ماندن  بر  اصرار 
مغازه دیگر. خیابان های این شهر درد دل هایی دارند؛ درد دل هایی 
که باید شنیده شوند. در حالی که با وجود برخی گالیه ها، یک به یک 
برگ های تاریخ شهر کنده می شوند اما مسائلی وجود دارد که نوسازی 

را با مشکل مواجه کرده است.

تب مالت
تب مالت )بروسلوزیس( نوعی باکتری عفونی است که از حیوان به انسان 
و  طریق شیر، پنیر و سایر لبنیات غیر پاستوریزه منتقل می شود. به طور 
نادر باکتری عامل تب مالت می تواند از طریق هوا یا تماس مستقیم با 
حیوانات آلوده منتقل شود.عالیم تب مالت می تواند شامل تب، سردرد، 
درد مفاصل، کمر و عضالت، ضعف و خستگی باشد. معمواًل عفونت می 
تواند با آنتی بیوتیک درمان شود. ممکن است درمان چند هفته تا چند 
ماه طول بکشد با این حال دوره عود شایع است.عالیم تب مالت می تواند 
چند روز تا چند ماه پس از ابتال به عفونت بروز کند. نشانه های بلند مدت 
شامل خستگی، تب، آرتریت و ورم مهره های ستون فقرات است.باکتری 
پنیر  و  کره  بستنی،  شیر،  طریق  از  تواند  می  آلوده  حیوانات  در  بروسال 
غیرپاستوریزه به انسان منتقل شود. همچنین باکتری می تواند از طریق 

گوشت خام یا نیم پز حیوانات آلوده به انسان منتقل شود.

کادایف فنجانی
دهیم  می  اجــازه  و  کنیم  می  مخلوط  هم  با  را  آب  و  طرز تهیه  شکر 

بجوشد سپس آب لیمو را اضافه می کنیم و می گذاریم غلیظ شود.

طرز تهیه کادایف فنجانی کادایف را باز می کنیم و روی آن کره آب 
شده می ریزیم و هم می زنیم. مقداری داخل فنجان فشار می دهیم و 
و فشار می دهیم  و دوباره کادایف می گذاریم  ریزیم  روی آن گردو می 
و بعد آن را بیرون می آوریم.آن ها را داخل ظرف مورد نظر می چینیم 
روی  شد  طالیی  وقتی  دهیم  می  قرار  درجه   180 دمای  با  فر  داخل  و 
آن  شربت  و  گرم  خودش  باید  دسر  این  ریزیم.  می  شده  سرد  شربت  آن 
سرد باشد. اجازه می دهیم شربت به خورد کادایف برود سپس آن را از 
ظرف خارج می کنیم و روی آن یک قاشق خامه می گذاریم و اگر دوست 

داشتیم مغز گردو یا پودر پسته روی آن می ریزیم.

مراقب باش پدربزرگ
گروه اجتماعی- در این روزهای سرد که گاهی بارش های پراکنده را 
درشهرمان داریم سالمندان باید بیش از پیش مراقب باشند تا نیفتند.  با 
توجه به این که بسیاری از سالمندان ممکن است دچار پوکی استخوان 
باشند باید بیش از دیگران به این موضوع توجه و به شیوه های مختلف 
هم  را  نکته  این  نباید  کنند.البته  جلوگیری  خوردن  زمین  و  سقوط  از 
سرگیجه،  تعادل،  نداشتن  علت  به  سالمندان  برخی  که  بگیریم  نادیده 
افتادن  خطر  معرض  در  بیشتر  قبیل  این  از  مشکالتی  و  جسمی  ضعف 
همین  به  کنند  پیشگیری  مشکل  این  از  راحتی  به  نمی توانند  و  هستند 
دلیل متخصصان توصیه می کنند سالمندان عواملی را که باعث سقوط 

می شود و خطر زمین خوردن را افزایش می دهد، کنترل کنند. 
از  پایین می روند،  و  باال  پله ها  از  توصیه می شود سالمندان هنگامی که 
نرده ها بگیرند تا احتمال زمین خوردن شان کاهش یابد. همچنین سعی 
را  ایمنی  نکات  یا  بروند  بیرون  کمتر  لغزنده  و  برفی  روزهــای  در  کنند 

هنگام راه رفتن رعایت کنند.
 احتمال سقوط در بعضی از مسیرها مانند پله ها بیشتر است، به همین 
دلیل توصیه می شود موارد ایمنی را در این قسمت ها بیشتر مورد توجه 
و  خوردن  لیز  احتمال  تا  بپوشند  مناسب  های  کفش  حتمًا  و  دهند  قرار 

افتادن شان کاهش پیدا کند.

  نگاه 

  سالمت نامه 

 آشپزی 

 با سالمندان 

علوی

گیر  همه  نشینی  آپارتمان  که  روزها  این   
شده و از هر کوچه و خیابان بگذری، کمتر 
مشکالت  برخی  بینی،  می  ویالیی  خانه 
رشد  و  کشیده  قــد  انـــدازه  همان  بــه  نیز 
کرده است؛ مشکالتی که خودمان مسبب 
آن ها هستیم و در نهایت دودش به چشم 

خودمان می رود.
نشینی  آپارتمان  قوانین  نکردن  رعایت 
ها  خانواده  از  بسیاری  اذیت  و  آزار  باعث 
گاهی  مشکالت  این  که  چنان  است  شده 
ریختن  هم  به  و  فیزیکی  برخوردهای  به 
می  منجر  ها  آن  آرامش  و  اعصاب  مداوم 
شود. برخی شهروندان می گویند: وقتی 
رعایت  لزوم  درباره  مان  های  همسایه  به 
حقوق دیگران تذکر می دهیم می گویند 
»چهاردیواری، اختیاری« است و به رعایت 

حال همسایگان توجهی نمی کنند.

I کوچ بی هنگام
مسکونی  مجتمع  به  که  بود  گذشته  سال 
مان یک مستاجر تازه آمد و سکونت یافت. 
هنوز یک هفته از آمدنش نگذشته بود که 
صدای بلند ضبط شنیده می شد و تعداد 
این  و  بودند  آمد  و  رفت  در  مهمان  زیادی 
سر و صداها تا پاسی از شب ادامه داشت. 
گوید  می  بجنوردی  بانوی  یک  را  ها  این 
که  طوری  هر  شب  یک  دهد:  می  ادامه  و 
همسایه  به  نخواستیم  و  کردیم  سر  بــود 
بعدند  روزهای  اما  بدهیم  تذکر  وارد  تازه 
صدایی  و  سر  پر  خانواده  با  شدیم  متوجه 
و  مهمانی  شــب  هــر  ایــم.  ــده  ش همسایه 
شان  خــانــه  در  مختلف  ــای  ه ــی  ــم دوره
ادامــه  شب  از  پاسی  تا  و  شد  می  برگزار 

آن  از  که  سگی  صدای  روز  طی  و  داشت 
در خانه نگهداری می کردند، آسایش را از 
مدتی  افزاید:  می  وی  بود.  کرده  سلب  ما 
بعد خانواده دیگری در طبقه پایین آن ها 
ساکن شدند و از آن جایی که ناچار بودند 
صبح زود سر کار بروند نمی توانستند سر 
و صدای این خانواده را تحمل کنند. این 
بانو خاطرنشان می کند: پس از تذکرهای 
به  وارد  تــازه  خانواده  سوی  از  که  زیــادی 
حتی  و  شد  داده  صــدا  و  سر  پر  خــانــواده 
در  داد،  رخ  درگیری  و  دعــوا  ها  آن  بین 
آمده  جا  آن  به  تازه  که  ای  خانواده  نهایت 
بودند، به آپارتمان دیگری نقل مکان و آن 
جا را ترک کردند. شهروندی دیگر که در 
یک مجتمع 3 واحدی سکونت دارد، هم 
ما  همسایگان  متاسفانه  کند:  اظهارمی 
پرداخت  دیر  بسیار  را  آپارتمان  شارژ  حق 
آن  های  مزاحمت  از  همیشه  و  کنند  می 
ادامه می  ها دچار مشکل می شویم. وی 
دهد: شب ها تا دیر وقت صدای تلویزیون 
و  اســت  بلند  مــان  باالیی  طبقه  همسایه 
سالخورده  ــردی  م و  زن  که  جایی  آن  از 
مدام  شان  وقت  گذراندن  برای  هستند، 
تلویزیون تماشا می کنند و بیشتر شب ها 
که خواب شان می برد تلویزیون با صدای 

بلند همچنان تا صبح روشن است.
در  کــه  ــن  ای بیان  بــا  شــهــرونــدان  از  یکی 
گذشته همسایه ها از حال همدیگر بیشتر 
ایجاد  مزاحمت  هم  برای  و  داشتند  خبر 
در  کند:  مــی  خاطرنشان  کــردنــد،  نمی 
کردند  نمی  کاری  همسایگان  قدیم  زمان 
اعتقاد  زیــرا  شوند  هم  اذیــت  و  آزار  باعث 
افتد  به چشم هم می  داشتند چشم شان 
و خوب نیست رفتار ناپسندی با هم داشته 

های  همسایه  بینیم  می  اکنون  اما  باشند 
مداوم  طور  به  مسکونی  واحدهای  برخی 
با هم درگیر هستند و گاهی با این که در 
روز  هر  و  است  هم  مقابل  شان  آپارتمان 
نمی  صحبت  هم  با  بینند  می  را  همدیگر 

کنند.

I خدا کند همسایه بد نداشته باشید
یکی از خانم هایی که به تازگی منزل خود 
را عوض کرده است، بیان می کند: برخی 
آپارتمان نشینی  به مقررات  انگار  افراد  از 
مجتمع  در  دانند  نمی  و  نیستند  مشرف 
کنند.  رفتار  چگونه  باید  مسکونی  های 
مجتمع  در  دهد:  می  ادامــه  زاده«  »کریم 
خوبی  بسیار  همسایگان  ــان   مـ قبلی 
داشتیم و حتی با همدیگر رفت و آمد می 
کردیم اما در مجتمع جدیدی که سکونت 
عالوه  که  دارند  وجود  ای  خانواده  داریم 
هستند،  صدا  و  سر  پر  و  شلوغ  که  آن  بر 
بسیار بی ادبانه رفتار می کنند به طوری 
که وقتی یک بار به دلیل سر و صدای زیاد 
رفتار  با  ــم  دادی تذکر  شب  نیمه  در  شــان 
بسیار بد زن و مرد خانواده مواجه شدیم. 
با  خانواده  این  رفتار  دهد:  می  ادامه  وی 
به  همه  و  نیست  خــوب  ها  همسایه  بقیه 
دارنــد  اعتراض  مجتمع  در  ها  آن  وجــود 
اما از آن جایی که مالک آپارتمان هستند 

کاری از دست مان بر نمی آید. 
شهروندی دیگر هم می گوید: همسایگان 
که  جایی  تا  و  ــد  دارن صــدا  و  سر  کمتر  ما 
می  احترام  همدیگر  حقوق  به  توانند  می 
گذارند، ما نیز برای آن که مزاحمتی برای 
فرزندان  به  متاسفانه  نکنیم  ایجاد  ها  آن 
مان سخت می گیریم که سر و صدا نکنند 
کنند  انتخاب  را  تــری  آرام  هــای  بــازی  و 

مهمان  ها  همسایه  که  ها  وقت  بعضی  اما 
دارند، سر و صدای زیادی ایجاد می شود 
که چاره ای نیست و نمی توان به مهمانی 
که برخی اصول را رعایت نمی کند، تذکر 

داد.
یک جامعه شناس هم با بیان این که محیط 
بــرآورده کننده  باشد،  مناسب  که  مسکونی 
نیازهای مختلف روانی، اجتماعی و زیستی 
انسان است، اظهارمی کند: مهم ترین مسئله 
مناسب  زمینه  ایجاد  مسکونی  محیط  یک 
برای انطباق فرد با اجتماع و پیرامون وی و 
و  است  جامعه  به  او  ورود  برای  سازی  آماده 
می تواند راهی برای تعامالت بهتر و سازنده 

افراد در یک اجتماع کوچک باشد. 
ساکنان  اگر  دهــد:  می  ادامــه  »علیزاده« 
باشند  واقــف  خود  حقوق  به  ها  آپارتمان 
نشینی  آپارتمان  فرهنگ  کنند  تالش  و 
احترام  هم  حقوق  به  و  کنند  رعایت  را 
مسئولیت  و  داوطلبانه  حس  بگذارند، 
پذیری اجتماعی به خوبی ترویج می یابد و 
محیطی مناسب و امن برای برخوردهای 
اجتماعی کودکان و حتی بزرگ ساالن به 

وجود می آید.
ها  ایرانی  ما  بیشتر  شود:  می  یــادآور  وی 
زیــادی  احترام  مــان  هــای  همسایه  بــرای 
بروز  صورت  در  معتقدیم  و  هستیم  قائل 
مشکل، آن ها قبل از فامیل به داد ما می 
کنیم  می  سعی  همیشه  بنابراین  رسند 
سلب  باعث  و  نکنیم  ایجاد  صدایی  و  سر 
آسایش آن ها نشویم اما نیاز است مدیران 
آپارتمان  قوانین  مسکونی  های  مجتمع 
و  کنند  تشریح  ساکنان  بــرای  را  نشینی 
قوانین  این  به  بخواهند  ها  آن  از  دوستانه 

پایبند باشند.

چند روایت از آپارتمان نشینی

چهاردیواری، اختیاری

زهره اسدی
z.asadi@khorasannews.com



 2 سوی  از  محور  این  سازی  به  درخصوص 
استاندار، دکتر »شجاعی« و »خباز« دستور 
از  اســت  هنوز  کــه  هنوز  ولــی  شــده  داده 
عملیات راه سازی خبری نیست و می توان 
همچنان  شــده  داده  دستور  مــورد  گفت 
خاک می خورد و در آرزوی آسفالت به سر 

می برد.

اسدی

مناسب سازی جاده ها شاید یکی از مطالبات 
های  جــاده  برخی  مسیر  در  که  است  مردمی 
مسیرها  ایــن  در  یــا  دارنـــد  سکونت  ناهموار 
با این حال گاهی این مطالبه  تردد می کنند، 
دالیل  به  و  شــود  می  گرفته  نــادیــده  مردمی 

مختلف خواست مردم محقق نمی شود.
بسیاری از جاده های ناهموار استان تابلوی 
بی  مورد  هاست  سال  و  دارند  اعتبار  کمبود 
برخی  امــا  انــد  گرفته  قــرار  اعتباری  مهری 
دیگر به شکل و شیوه ای دیگر درگیر موانع 
را  آن  که  سنخواست  قدیمی  جاده  هستند. 
به جاجرم، اسفراین و جوین متصل می کند 
سال هاست در عطش ذره ای قیر و آسفالت 

مانده است. 
با این که گفته می شود دو استاندار دو مصوبه 
اعتباری  و  اند  داشته  مسیر  این  آسفالت  برای 
برای آن در نظر گرفته شده اما همچنان خاکی 
و تغییری به سمت به سازی و آسفالت نداشته 
است.یکی از ساکنان سنخواست که تمایلی به 
ذکر نام خود در این گزارش ندارد، اعالم می 
با  و  است  خاکی  مسیر  این  هاست  سال  کند: 

این که بارها مردم برای آسفالت آن درخواست 
داده اند اما توجهی نشده است.

این  آسفالت  دهــد:  می  ادامــه  شهروند  این 
برای  حتی  و  مردم  جدی  مطالبات  از  مسیر 
و  است  شده  باز  مردمی  حساب  آن  آسفالت 
دلیل  به  اما  کردند  جمع  آن  برای  را  مبلغی 
انجام  کار  این  دستگاه  یک  نکردن  همکاری 
مخالف  ساز  که  این  بیان  با  ــود.وی  ش نمی 
برخی ادارات در این باره مشکالتی را برای 
شهروندان ایجاد کرده است، اضافه می کند: 
شهرستان  به  رسیدن  راه  جاده  این  از  گذر 
های اطراف را بسیار کوتاه می کند اما برای 
آسفالت و احداث آن به این موضوع توجهی 

نمی شود.

IIهیچIاجراIوIمصوبهI2
قدیمی  مسیر  در  که  هایی  شهرستان  مــردم 
به  متقاضی  ــد،  دارنـ ــرار  ق سنخواست  ــاده  ج
با  امــا  هستند  ــردد  ت جهت  ــاده  ج ایــن  ــازی  س
وجود داشتن مصوبه شورای اداری شهرستان 
برای ساخت آن  جاجرم و دستور 2 استاندار، 

اقدامی انجام نشده است.
شهر  اسالمی  ــورای  ش رئیس  را  موضوع  ایــن 
جاده  افزاید:  می  و  کند  می  اعالم  سنخواست 
و  عمر  سال   35 سنخواست  آهن  راه  ایستگاه 
ایستگاه راه آهن در این مسیر قرار دارد و 14 
 12 جاجرم،  شهرستان  در  مسیر  این  کیلومتر 
آن  کیلومتر   7 و  اسفراین  ایستگاه  در  کیلومتر 

در جوین واقع شده است.
 3 گذشته  دولت  در  که  این  بیان  با  »داوودی« 
روستایی  راه  محل  از  اعتبار  تومان  میلیارد 
برای احداث این جاده در نظر گرفته شد، می 

شورا  و  شد  بسته  موضوع  این  پرونده  افزاید: 
دوباره پیگیرآن شده است.

اســتــانــدار  سفر  در  ــد:  دهـ ــی  م ادامـــه  وی 
کنونی و سابق مصوبه هایی برای این مسیر 
شده،  مقرر  آن  بنابر  که  است  شده  تصویب 
به  سنخواست  دسترسی  راه  خصوص  در 
حوزه  در  که  راه  از  بخشی  آهن  راه  ایستگاه 
دارد  قــرار  جاجرم  شهرستان  استحفاظی 
توسط  جاجرم،  فرماندار  مالی  مساعدت  با 
و  زنی  تیغ  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
در گام دوم پیگیری های الزم انجام شود تا 
در راه های مواصالتی اداره راه و شهرسازی 

قرار گیرد.
مصوبه  این  طبق  دهد:  می  ادامــه  »داوودی« 
حفاظت  کل  های  اداره  جاجرم،  فرمانداری 
و نقل جاده  و راهــداری و حمل  محیط زیست 
گونه  هیچ  اما  هستند  طرح  این  مجریان  ای 

پیگیری و اقدامی انجام نشده است.وی با بیان 
این که یکی از دستگاه هایی که مانع انجام کار 
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  ــود،  ش می 
است، ادامه می دهد: این دستگاه مدعی است 
جاده در جوار منطقه حفاظت شده و زیستگاه 
یوزپلنگ ایرانی قرار و امکان تردد حیوانات در 
این مسیر  نباید  بنابراین  این جاده وجود دارد 

برای تردد خودروها به سازی شود.
مشکالت  ترین  مهم  از  را  امر  این  مسئول  این 
ایــن جــاده اعــالم و بیان می کند: این  ــداث  اح
جاده شوسه است و در نقشه راه و شهرسازی قرار 
دارد، از این رو شورای اسالمی شهر سنخواست 
پیشنهادی را به این دستگاه ارائه کرده است تا 
حریم منطقه حفاظت شده فنس کشی شود اما 
موافقت نشد.این مسئول البته اعالم می کند که 
مردم با هزینه خود بخشی از مسیر را برای تردد 

شن ریزی کرده اند.

داستان به سازی یک محور قدیمی و پر تردد

دستور ۲ استاندار فقط خاک می خورد

فرمانداری 
جاجرم، 

اداره های 
کل حفاظت 

محیط زیست 
و راهداری 

و حمل و 
نقل جاده ای 
مجریان این 

طرح هستند 
اما هیچ گونه 

پیگیری و 
اقدامی انجام 

نشده است

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

فاروج؛ پایلوت اجرای طرح مقابله با خشونت
در  عمدی  جــرح  و  ضــرب  و  خشونت  با  مقابله  طــرح 
فاروج به شکل پایلوت اجرا می شود. معاون اجتماعی 
خراسان  کل  دادگستری  جرم  وقــوع  از  پیشگیری  و 
سالمت  فرهنگی،  اجتماعی،  کــارگــروه  در  شمالی 
این  افــزود:  خبر  این  اعالم  با  فاروج  خانواده  و  بانوان 
بین  همکاری  ایجاد  بــرای  و  متعدد  ــداف  اه با  طــرح 
از  تا  شود  می  اجــرا  ریــزان  برنامه  و  کارگروه  اعضای 

موازی کاری در این حوزه جلوگیری شود.
می  معرفی  شهرستان  فرمانداری  به  آینده  روز   10 طی  عضو  های  دستگاه  کارشناسان  افزود:  »اسپیدکار« 
شوند. مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان شمالی گفت: باید همه دستگاه ها با هم گرایی، هم 

افزایی و هم فکری به این حوزه ورود کنند.
 »آریان« افزود: طرح های معرفی شده در این حوزه اثرات و نتایج خوبی را در بر داشته است و باید برای این 
تا بتوانیم آن ها را حل کنیم. امام جمعه فاروج نیز گفت: در جامعه اسالمی به  مسائل برنامه داشته باشیم 
مباحث دینی، فرهنگی و اجتماعی نباید بی تفاوت باشیم و همه باید دربرابر این موضوع احساس مسئولیت 

کنیم. 
حجت االسالم »نوروزی« افزود: مسائل فرهنگی و اجتماعی باید در اولویت و الگوهای اسالمی در زندگی 
های  دستگاه  مدیران  گفت:  جلسه  این  در  فاروج  تیتکانلو« فرماندار  صادق  »مسعود  بگیرد.  قرار  توجه  مورد 

اجرایی عالوه بر امور عمرانی باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه جدی داشته باشند.

بهمن، مرحله دوم اعزام به اردوی راهیان نور

حشمتی- در دومین مرحله اردوی راهیان نور، پسران سوم بهمن به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند. 
معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شیروان با اعالم این مطلب افزود: در این اردو که به 
منظور آشنایی جوانان و نسل جدید جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود، دانش آموزان در 5 روز 

از مناطق عملیاتی جنوب بازدید خواهند کرد.
 به گفته »اسالمی«، 230 دانش آموز مقطع متوسطه دوم در قالب 5 اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام 

می شوند.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

عوض زاده- شیروان

»ربیعی« معاون منابع انسانی فرمانداری شیروان در همایش روز ملی هوای پاک گفت: گسترش فضای  ا
سبز در اولویت برنامه ها و دستور کار شهرداری شیروان قرار دارد.

»اسکندریان« نایب رئیس شورای اسالمی شهر در حاشیه این مراسم با بیان این که بیش از 300 اثر نقاشی 
به این همایش ارسال شده است، افزود: به نفرات منتخب این مسابقه جوایزی از سوی شهرداری اهدا شد.

»روشن« عضو شورای اسالمی شهر بر لزوم ترویج فرهنگ درختکاری و استفاده نکردن از آالینده ها تا حد 
ممکن تاکید کرد و گفت: شهرداری برای اجرای برنامه های مناسبتی اقدامات خوبی را انجام داده است.به 

گزارش خبرنگار ما، در این روز 100 اصله درخت کاشته شد.

جلسه هم اندیشی اردوی راهیان نور و نمایشگاه مدرسه انقالب برگزار شد. معاون اتحادیه انجمن های  ا
اسالمی دانش آموزان خراسان شمالی در این جلسه گفت: نمایشگاه مدرسه انقالب با محتوای بیانیه گام 

دوم اجرایی می شود و با توجه به اهمیت آن برای دانش آموزان برکات زیادی دارد.
نمایشگاه  این  در  افزود:  و  دانست  جوانان  به  بخشی  امید  را  نمایشگاه  این  برپایی  هدف  ترین  مهم  »پاک« 

دستاوردها و کارآمدی نظام جمهوری اسالمی تبیین می شود.
»علی ابراهیمیان« مدیر آموزش و پرورش شیروان هم گفت: قطره قطره خون شهید »سلیمانی« باعث جوش و 

خروش و ایجاد موج اتحاد و همدلی در نظام جمهوری اسالمی و فراتر از مرزهای ایران شد.
حشمتی- شیروان

»فخرانی« رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت: در بخش سرحد دو شکارچی  متخلف که با  ا
یک قبضه اسلحه تک لول و دو حلقه تور به شکار غیر مجاز کبک اقدام کرده بودند توسط محیط بانان دستگیر 

و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

۷ شهرستان ها          سه شنبه  اول بهمن ۱۳۹۸     2۵ جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۳

  اخبار 

یکی از راه های توسعه شهرستان جاجرم و ایجاد اشتغال راه اندازی 
شورای  جلسه  در  جاجرم  فرماندار  آلومیناست.  دستی  پایین  صنایع 
داریم  نظر  در  کرد:  اعالم  مطلب  این  بیان  با  شهرستان  این  اداری 
گذاران  سرمایه  از  دعوت  و  شهرستان  در  ویژه  همایشی  برگزاری  با 

سراسر کشور در این راه گام برداریم.
شمش  پروژه  آلومینا  کارکنان  و  مدیران  های  تالش  با  افزود:  »آذری« 

آلومینیوم راه اندازی و در سفر رئیس جمهور فاز دوم این پروژه مصوب 
به  آغاز  شاهد  زودی  به  شده  انجام  های  پیگیری  با  امیدواریم  که  شد 
کار آن باشیم.وی ادامه داد: تمام ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات 
های  دستگاه  ظرفیت  از  و  اســت  شــده  فراهم  شهرستان  در  پرشور 
خواهیم  استفاده  اسفند  انتخابات  برگزاری  برای  اجرایی شهرستان 
کرد.امام جمعه جاجرم در این جلسه گفت: مردم با حضور پرشور در 

مراسم تشییع پیکر سردار شهید »سلیمانی« و نمازجمعه تهران دوباره 
سیلی محکمی به دهان مستکبران و دشمنان انقالب زدند.

حجت االسالم »موسوی« افزود: انتخابات در کشور ما از اهمیت بسیار 
انتخاب افراد اصلح دقت کنند  باید در  باالیی برخوردار است و مردم 
باشد.»هاشمی«  برخوردار  گذاری  قانون  برای  الزم  توان  از  مجلس  تا 
انتخاباتی  شعب  تمام  گفت:  جلسه  ایــن  در  استان  مخابرات  مدیر 
شهرستان جاجرم صد درصد دارای پوشش ارتباطی هستند و آمادگی 
آینده  روز   20 تا  افــزود:  وی  دارنــد.  انتخابات  برگزاری  برای  را  الزم 
زیرساخت های انتقال فیبرنوری به شهرک صنعتی جاجرم آماده بهره 

برداری می شود.

  گزارش جلسه 

فرماندار جاجرم اعالم کرد:

اشتغال با صنایع پایین دستی آلومینا

تزیینی



آیین معارفه فرمانده نیروی قدس سپاه برگزار شد
سردار »حجازی« جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه شد

آیین معارفه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و پاسداشت مجاهدت های 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فقید این نیرو، روز دوشنبه با حضور فرماندهان و 
مسئوالن عالی رتبه نیروهای مسلح در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد. به گزارش سپاه 
نیوز، سردار سرلشکر پاسدار »حسین سالمی« فرمانده کل سپاه انقالب اسالمی در آیین معارفه 
فرمانده نیروی قدس سپاه با تاکید بر این که شهید »سلیمانی« زنده تر از قاسم سلیمانی و برای 

دشمن خطرناک تر از گذشته است، گفت: »حاج قاسم« دشمن را آواره و سرگردان کرده بود و مرد تغییر میدان موازنه در اوج نابرابری بود. سردار 
سرتیپ پاسدار »اسماعیل قاآنی« فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان این که دشمن ناجوانمردانه سردار سلیمانی ما را به شهادت رساند، اظهارکرد: 
دشمنان مرد میدان جنگ نبودند که در میدان با حاج قاسم درگیر شوند؛ در اوج ناجوانمردی سردار عالی مقام ما را به شهادت رساندند اما به 
لطف الهی و به همت همه آزادمردانی که در سرتاسر عالم خونخواه او هستند، جوانمردانه دشمن او را خواهیم زد. همچنین با حکم فرمانده کل 

سپاه، سردار سرتیپ پاسدار »سید محمد حجازی« به عنوان جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب شد.

خروج ازNPT در صورت ارسال پرونده ایران به شورای 
امنیت

 خانه ملت: ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با 

خصوص  در  اروپایی ها  اخیر  تصمیم  به  اشــاره 
تمام  تعهدات  کاهش  گام های  گفت:  برجام 
خود  بالوجه  رفتار  به  اروپایی ها  اگر  اما  شده 
ادامه دهند یا پرونده ایران را به شورای امنیت 

بفرستند، از NPT خارج خواهیم شد. 

»اردوغان«، شام نخورده برلین را ترک کرد!

رجب  دادند،  گزارش  ترکیه  رسانه های  ایسنا:   

غیرمنتظره  طور  به  را  آلمان  اردوغـــان،  طیب 
ترک کرد و به کشورش بازگشت. بنا بر گزارش 
رسانه های ترکیه، به نظر می رسد ترک ناگهانی 
به  واکنشی  لیبی  بحران  درباره  برلین  اجالس 
ترکیه  رئیس جمهور  اردوغـــان،  طیب  رجــب  علنی  کــردن  متهم 
برای  طرابلس  به  کشورش  حامی  سوری  شورشیان  اعزام  درباره 
حمایت از دولت فائز السراج، نخست وزیر وفاق لیبی باشد. در این 
رئیس جمهور  گفت:  نیز  اردوغــان  به  نزدیک  منبع  یک  خصوص 
در  بلکه  نکرد  تــرک  موعد  از  ــر  زودت را  برلین  کنفرانس  ترکیه، 

ضیافت شام بعد از کنفرانس شرکت نکرد.

نمایندگان از پاسخ های »ظریف« قانع شدند

»ظریف«  پاسخ های  از  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  مهر: 

امــور خــارجــه در  ــات وزارت  ــدام اق امــور خــارجــه در مــورد  وزیــر 
آشوب های دی قانع شدند.

از گوشه و کنار 

اضافه کار کارگران در بازنشستگی شان حساب می شود
اجتماعی  تامین  سازمان  مقام  قائم  زدا«  »محمدحسن  تسنیم: 

گفت: اضافه کار کارگران در بازنشستگی شان موثر خواهد بود.

تایید »خطای انسانی« در سقوط هواپیمای اوکراینی

خانه ملت: مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 

نیروهای  کل  ستاد  مسئوالن  گــزارش  و  بررسی ها  طبق  گفت: 
و  اثبات شد  اوکراینی  انسانی در سقوط هواپیمای  مسلح خطای 

علت سقوط بر اثر حمله سایبری منتفی است.

استاندارد سم آفالتوکسین در ایران، ۵ برابر 
سختگیرانه تر از استاندارد جهانی

لوازم  غذایی،  صنایع  استانداردهای  بر  نظارت  مدیرکل  ایرنا: 

ایران گفت:  و بهداشتی و حالل سازمان ملی استاندارد  آرایشی 
از  سختگیرانه تر  برابر   5 ایــران  در  آفالتوکسین  سم  استاندارد 
هر  در  میکروگرم  دهم  یک  میزان  به  و  بــوده  جهانی  استاندارد 
آلودگی  شدن  مطرح  درخصوص  »امینی«  است.  شیر  کیلوگرم 
شیرهای تولیدی به سم آفالتوکسین از رسانه ملی، افزود: مطلبی 
که از رسانه و از زبان یک کارشناس مطرح شد، سراسر اشتباه بود 

و خود آن فرد هم به اشتباهش اذعان کرده است.

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

از میان خبرها 

معظم  رهــبــر  خــامــنــه ای،  ا...  ــت  آی حــضــرت 
در  )دوشنبه(  دیــروز  صبح  اسالمی،  انقالب 
دیدار مسئوالن حج، بهره گیری از فرصت حج 
اسالمی  جمهوری  نوی  سخن  رساندن  برای 
را  دینی  ســاالری  مــردم  الگوی  یعنی  دنیا  به 
ایستادگی  گفتند:  و  دادنــد  قرار  تأکید  مورد 
زیر  و  آمریکا  مقابل  ایــران  اسالمی  جمهوری 
جذاب  حقیقتی  ــران،  ای ملت  نرفتن  زور  بــار 
برای دنیاست که باید از این جاذبه برای نشر 
به  کرد.  استفاده  ایران  ملت  و  اسالم  حقایق 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
این  در  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  رهبری، 
های  دستگاه  هم افزایی  و  هماهنگی  دیــدار، 
حج  فریضه  پرشکوه  اجـــرای  ــرای  ب مختلف 
اهمیت  بر  تأکید  با  و  دانستند  تقدیر  قابل  را 
سیاسی،  حرکت  یک  به عنوان  حج  مسئله 
بسیاری  البته  افزودند:  اجتماعی  و  اعتقادی 
حج  مهم  کارکردهای  و  اهمیت  از  کشورها  از 
که  آموختند  ما  به  بزرگوار  امــام  ولی  غافلند 
و  بین المللی  و  جدی  تحرک  نقطه  یک  حج 
از آن برای امت اسالمی مورد  منافع فراوانی 
انتظار است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
تالش های گوناگون قدرت های جهانی برای 
جلوگیری از شکل گیری امت واحده اسالمی، 
آن،  واقعی  معنای  به  اسالمی  امــت  گفتند: 
هدف  و  اراده  با  که  منسجم  واحد  یک  یعنی 
نگرفته  شکل  هــنــوز  کــنــد،  ــدام  اقـ مشترک 
است و متأسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و 

و  تهمت زنی  اسالمی،  اتحاد  به  خیرخواهان 
رواج  اسالمی  کشورهای  در  جنگ  و  تعارض 
بر  تأکید  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  دارد. 
جماعت  نمازهای  در  ایرانی  زائــران  »حضور 
مــســجــدالــحــرام و مــســجــدالــنــبــی«، »تـــالوت 
ایرانی  برجسته  قاریان  توسط  مجید  کالم ا... 
نخبگان  فعال  »حــضــور  و  مساجد«  ــن  ای در 
برای  ــران  ای از  خارجی  های  زبــان  به  مسلط 
انعکاس  گفتند:  شبهات«  بــه  پاسخگویی 
و  اســالمــی  جمهوری  نظام  سیاسی  مبانی 
از  دیگر  یکی  دنیا  برای  آن  نوی  سخن  تبیین 
کارهای مهم و الزم در حج است. رهبر انقالب 
اسالمی منظور آمریکایی ها از این حرف را که 
شود،  تبدیل  عــادی  کشور  یک  به  باید  ایــران 
سخن  از  اسالمی  جمهوری  کشیدن  دســت 
مردمی  آرای  »تلفیق  یعنی  دنیا  برای  آن  نوی 

و  تشکیل  در  دینی  مبانی  و  اسالمی  افکار  با 
اداره جامعه« دانستند و افزودند: الگوی مردم 
و در  ناشناخته است  برای دنیا  ساالری دینی 
مقابل میلیون ها وسیله تبلیغاتی که امروز در 
است،  اسالمی  جمهوری  علیه  فعالیت  حال 
الگو  این  تبیین  برای  حج  فرصت  از  می توان 
و مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و منطق 
کرد.  استفاده  ایــران  ملت  نرفتن  زور  بار  زیر 
ایشان مبانی تفکر اسالمی و تشریح مصادیق 
اسالمی  جمهوری  ایستادگی  جمله  از  آن 
علت  گفتند:  و  خواندند  جذاب  دنیا  برای  را 
عصبانیت آمریکایی ها از ملت ایران، جذابیت 
مستقل  نظام  یک  ایستادگی  تصویر  از  ناشی 
در مقابل یک قلدر سر گردنه است که باید از 
اسالم  حقیقت  توسعه  و  نشر  برای  جاذبه  این 
ا...  آیت  حضرت  کرد.  استفاده  ایران  ملت  و 
خامنه ای همچنین خودسازی و تغییر بنیادین 
و اساسی افراد پس از بازگشت از حج را مهم 
دانستند و با تأکید بر مسئوالن حج و تبلیغات 
دینی برای کار و برنامه ریزی در این خصوص، 
مسئوالن سازمان حج را به برخورد گرم، گیرا، 
زائران  با  مواجهه  در  متواضعانه  و  مهربانانه 
دیــدار،  این  کردند.در  توصیه  آنــان  مسائل  و 
نماینده  ــواب،  ن والمسلمین  حجت االسالم 
سرپرست  و  ــارت  زی و  حج  امــور  در  ولی فقیه 
زائران ایرانی و رشیدیان، رئیس سازمان حج 
در  انجام شده  اقدامات  خصوص  در  زیــارت  و 

حج امسال و برنامه های آینده گزارش دادند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن حج:

 ایستادگی ملت ایران آمریکا را 
عصبانی کرده و برای دنیا جذاب است

نامزدها در تهران

این روزها رفت وآمد برخی نامزدهای انتخاباتی به تهران آن  قدر زیاد شده است که در هر سفر و پرواز می توان 
چهره آشنای چند نامزد را دید.برخی کاندیداهایی که رد صالحیت شده اند یا صالحیت شان احراز نشده است 
به تهران می روند و بابت مواردی که در پرونده آن ها به عنوان ایراد نام برده شده، توضیح می دهند و البته به 
خیال خود پیروز از این جلسات بیرون می آیند و بالفاصله پس از خروج از شورای نگهبان به دوستان خود اشاره 
می کنند که گوشه چشمی به دوستان شان در گروه های مجازی نشان دهند که مشکل حل شده و کار را شروع 
کنند.این موارد شاید ایرادی نداشته باشد اما متأسفانه تخلف از جایی شروع می شود که رفت وآمدهای نامزدها با 

وجود این که ردصالحیت شده اند به اتمام نرسیده است و جلسات قانونی و غیرقانونی خود را تعطیل نکرده اند.

وزیر؛ می آید، نمی آید؟!

سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به خراسان شمالی قرار بود باالخره روز گذشته انجام 
شود، سفری که چند بار طی امسال اعالم  و برای آن برنامه ریزی  ولی لغو  شد.شاید لغو یک یا دو سفر یک 
وزیر عادی به نظر برسد اما سفر آقای »مونسان« به خراسان شمالی که بارها اطالع رسانی شده بود همواره 
لغو شده است. یکی از کانال های مجازی با انتقاد از این اتفاق نوشته است: مونسان، وزیر میراث فرهنگی 
بر  تأکید  رهبری  معظم  مقام  استانی  سفر  در  که  استانی  است؛  ندیده  را  شمالی  خراسان  رنگ  تاکنون 
گردشگری آن شد و البته وزیر گردشگری نه یک بار که طی دو سال و نیم گذشته 7 مرتبه به مردم خراسان 
شمالی گفته است می آیم و نیامده است!... آقای وزیر حتمًا شما از هزینه هایی که بابت سفر یک وزیر به یک 
استان می شود آگاهی دارید؟ از هزینه های چاپی، فرصتی، نیروی انسانی و... گرفته تا موارد دیگر که شما 

بهتر می دانید. از شما خواهش داریم اگر نمی توانید یا نمی خواهید به استان ما بیایید الاقل قول ندهید.

بداخالقی های مجازی

برخی شهروندان اسفراینی که در گروه های مختلف مجازی این شهرستان عضو هستند از بداخالقی های 
مجازی برخی افراد در پوشش افراد ناشناس به شدت گالیه مندند و بارها از الفاظ نامناسبی که این افراد 
مدیران  می رود  انتظار  کرده اند.  انتقاد  کنند،  می  استفاده  رقیب  کاندیداهای  حامیان  و  کاندیداها  برای 

گروه های مجازی شهرستان اسفراین افراد ناشناس را از گروه ها حذف کنند.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

اخبار استان 

رئیس اتاق بازرگانی خبر داد:

صدور ۲ ساعته روادید ایران و قزاقستان از فروردین

شیری- رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در جلسه ای با حضور معاون سفیر قزاقستان، از صدور روادید بین 
ایران و قزاقستان از فروردین سال آینده طی دو ساعت خبر داد. »پورآبادی« گفت: در نظر داریم فعالیت های 
اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و قزاقستان را توسعه دهیم. »درخشانی« مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
خراسان شمالی نیز در این جلسه کشت های فراسرزمینی، منطقه ویژه اقتصادی بجنورد و معافیت های مالیاتی 
را از جمله مشوق های اقتصادی در استان دانست و گفت: واحدهایی که در شهرک های صنعتی یا منطقه ویژه 
اقتصادی مستقر می شوند 7 سال و واحدهایی که در شهرک های صنعتی راز، گرمه، جاجرم و آشخانه مستقر 
می شوند تا ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارند. »قمزت« معاون سفیر قزاقستان هم گفت: قزاقستان منابع معدنی 
زیادی همچون باریت، کروم و مس دارد، با این وجود اقتصاد کوچک تری نسبت به ایران دارد. وی گفت: برای 

افرادی که می خواهند در این کشور سرمایه گذاری کنند امتیازات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

تعیین تکلیف نشدن 4401 واحد مسکن مهر

پرداخت تسهیالت در بخش بازسازی واحدهای مسکونی سیل زده، تعیین تکلیف بافت های فرسوده، بخشودگی 
جرایم، تعیین تکلیف نشدن 4 هزار و 40۱  واحد مسکن مهر و پرداخت تسهیالت به حرفه ای سازها از جمله 
مطالبی بود که رئیس شعب بانک مسکن خراسان شمالی، روز گذشته در جمع خبرنگاران مطرح کرد.  »مرتضی 
ناصری« مجموع تسهیالت پرداخت شده در طرح مسکن مهر روستایی را برای ۱0 هزار و 4۳5 فقره پرونده، هزار 
و 5 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: ۱۳5 میلیارد و ۱45 میلیون ریال از این تسهیالت برای 609 واحد در بافت 

فرسوده پرداخت شده است. 

روی خط سیاست 
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