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سیما وحدانی

از  اتومبیلرانی و موتورسواری همواره  مسابقات 

عالقه  و  است  بوده  برخوردار  خاصی  جذابیت 

بودن  پرهزینه  وجــود  با  ورزش،  این  به  مندان 

اگر  حتی  نکشیدند،  خود  عالیق  از  دست  آن 

بستر مناسبی برای تمرین وجود نداشت و سال 

خورد  خاک  شان  موتورهای  مسابقه  بدون  ها 

عالقه  بــرای  رویــا  حد  در  تنها  که  هایی  رالــی  و 

دوره  در  ماند.البته  باقی  اتومبیلرانی  به  مندان 

ای رالی های خانوادگی در شهرستان بجنورد 

و اسفراین توانست این ورزش را پویا و زمینه را 

برای توسعه زیر ساختی آن مهیا کند اما روسای 

را  ورزش  ایــن  ها  مهری  بی  حــدی  تا  و  هیئت 

و  موتورسواری  داشتند.هیئت  نگه  حاشیه  در 

اتومبیلرانی خراسان شمالی بعد از تغییرات پی 

سرپرست  با  دارد  نظر  در  هیئت  روسای  پی  در 

بحث  در  را  بسیاری  های  ریــزی  برنامه  جدید 

ورزش  ایــن  هــای  زیرساخت  تقویت  و  ــوزش  آم

داشته باشد.

I 
پیگیری برای ترمیم پیست اتومبیلرانی

ــت هــیــئــت اتــومــبــیــلــرانــی و  ــرس ــرپ س

ــواری خـــراســـان  ــ ــورسـ ــ ــوتـ ــ مـ

برای  پیگیری  از  شمالی 

ــم پــیــســت  ــیـ ــرمـ تـ

می  خبر  بجنورد  شهرستان  در  اتومبیلرانی 

طی  کند:  اظهارمی  احــمــدی«  دهــد.»فــرزاد 

های  زیرساخت  از  فدراسیون  سرپرست  بازدید 

مدیرکل  و  استاندار  های  حمایت  استان و  این 

این  ــرای  ب بهتری  روزهـــای  جــوانــان،  و  ورزش 

که  این  بیان  با  خــورد.وی  خواهد  رقم  ورزش 

احداث پیست موتور کراس از مهم ترین برنامه 

خاطرنشان  رود،  می  شمار  به  هیئت  این  های 

کراس  موتور  پیست  ساخت  زمین  کند:  می 

تحویل گرفته و کلنگ زنی شده است و به زودی 

شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

این  اتومبیلرانی  پیست  ترمیم  به  اشــاره  با  وی 

و  پیست  ایــن  ترمیم  با  افــزایــد:  می  شهرستان 

مسابقات  و  ها  برنامه  کرونایی  شرایط  از  عبور 

متعددی در دستور کار قرار می گیرد.

I تقویت آموزش

می  بیان  اهمیتی  قابل  نکات  از  را  آموزش  وی 

ارتقای  و  داوران  مربیان،  خصوص  در  که  کند 

قرار  توجه  مــورد  باید  رانندگی  فرهنگ  سطح 

ارائه  و  اتومبیلرانی  همگانی  توسعه  گیرد.وی 

تقویت  مــنــظــور  ــه  ب بــرنــامــه 
ــی  ــانـ ــگـ ــمـ هـ

برمی  اهــمــیــت  ــز  ــائ ح بــســیــار  را  ورزش  ایـــن 

شمرد.»احمدی« بعد از راه اندازی پیست موتور 

منظور  به  ورزش  ایــن  بستر  تقویت  به  ــراس  ک

بانوان اشاره می کند.به گفته وی،  حضور موثر 

داور اتومبیلرانی و موتور کراس و مربی درجه 3 

در  این  از  پیش  فدراسیون  اما  داریم،  استان  در 

طی  و  نداشت  فعالیتی  چندان  آمــوزش  بخش 

برنامه های اخیر توانسته به شکل اصولی به این 

مقوله بپردازد.

وی به باال بودن هزینه های ترمیم پیست اشاره 

پیست  اعتبار  تامین  با  افزاید:  می  و  کند  می 

استارت  ورزش  این  در  توانیم  می  اتومبیلرانی 

مجاز  موتورهای  افزاید:  می  بزنیم.وی  دوبــاره 

مسابقات  در  حضور  و  تردد  اجازه  شده  پالک  و 

موتور  پیست  افتتاح  با  خوشبختانه  و  دارنــد  را 

کراس می توان این ورزش را با بستری مناسب 

برنامه های پیش  ترین  از مهم  ادامه داد.وی  تر 

و  کــراس  موتور  پیست  ــداث  اح به  هیئت  روی 

مسابقات اساللوم که از جذابیت و هیجان قابل 

زیــادی  طــرفــداران  و  اســت  بــرخــوردار  توجهی 

های  رالی  وی،  گفته  کند.به  می  اشــاره  دارد، 

خانوادگی و ارتقای سطح قوانین 

توجه  مورد  همواره  رانندگی 

هیئت است.

رویدادهای ورزشی   

 حضور »خسرویار«
 در کنگره جهانی

روز  را  شهریور  ــوراش،16  ــ ک جهانی  فــدراســیــون 

با  همزمان  کــه  کــرد  گـــذاری  ــام  ن کـــوراش  جهانی 

روســای  حضور  بــا  رشته  ایــن  جهانی   کنگره  آن، 

فدراسیون های ملی برگزار می شود.کنگره جهانی 

این رشته ورزشی با حضور روسای فدراسیون های 

ویدئو  صورت  به  عضو  کشورهای  نمایندگان  و  ملی 

کنفرانس برگزار خواهد شد.

مسئوالن فنی کشورهای عضو با فدراسیون جهانی 

دبیر  خسرویار  ــوروش  ک حضور  با  روز  همان  در 

و  ــار   آم کمیته  مسئول  و  مسابقات  فنی  کمیته 

جلسه  جــهــانــی کــوراش  فــدراســیــون  ــات   ــالع اط

خواهند داشت.گفتنی است: با حضور چهره های 

مستعد و مطرح، خراسان شمالی مهد کوراش نام 

گرفته است.

چهارمی هیئت ورزش های 

بیماران خاص و پیوند اعضا

در  اعضا  پیوند  و  خاص  بیماران  های  ورزش  هیئت 

های  ورزش  هیئت  شد.دبیر  چهارم  کشور  رنکینگ 

بیماران خاص و پیوند اعضای استان در گفت و گو 

با خبرنگار ما اظهارکرد: هیئت ورزش های بیماران 

خاص و پیوند اعضای خراسان شمالی در مسابقات 

به کسب 2 مدال طال ،3 مدال  کشوری 98 موفق 

نقره و 3 مدال برنز توسط ورزشکاران دارای بیماری 

های تاالسمی، دیابت و ام اس شد.»زهرا صابری« به 

نایب قهرمانی ورزشکاران مبتال به ام اس آقا اشاره 

کرد که به میزبانی اصفهان برگزار شد.

 

درخشش تنیسور جاجرمی 
 

در تور بزرگ

بــزرگ  ــور  ت در  جاجرمی  یزدانی« تنیسور  »علی 

اصفهان خوش درخشید و به فینال این رقابت ها راه 

یافت.حریف وی کاوه ادیبی ملی پوش اسبق تنیس 

کشور بود که یزدانی در ست نهایی با امتیاز 6 بر 3 

بر وی چیره شد.

فدراسیون  تقویم رسمی  در  اصفهان  ــزرگ  ب تــور 

و  کشور  تنیس  پوشان  ملی  حضور  ولی  نشده  ثبت 

بازیکنان سایر کشورها این رقابت ها را بسیار جذاب  

کرده است.

گزارش ویژه       

سوژه ویژه       

روزنامه »خراسان شمالی« 
 
بازوان هیئت های ورزشی

           

 دیروز هم تعدادی دیگر از ورزشی های استان برای خداقوت گویی و تبریک روز خبرنگار مهمان 

روزنامه »خراسان شمالی« شدند. »محسن ابراهیمی« رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان که به 

همراه »علی محمدنیا« دبیر این هیئت در این روزنامه حضور یافتند، روزنامه »خراسان شمالی« 

را بازوان هیئت های ورزشی معرفی کرد.رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان کمک رسانه ها 

را برای ترویج ورزش هایی که مهجور مانده اند، تاثیر گذار دانست و ابراز امیدواری کرد: با ریشه 

کن شدن کرونا مربیان و ورزشکاران بتوانند شروع دوباره ای داشته باشند و ورزش پویا شود.»قلی 

زاده« رئیس هیئت والیبال خراسان شمالی به همراه »رحیمی« دبیر و »کمالیان« مسئول کمیته 

آموزش این هیئت و »طاهره اکرمی« از مربیان شاخص استان برای تبریک روز خبرنگار به دفتر 

استان  مکتوب  رسانه  ترین  تاثیرگذار  را  شمالی«  »خراسان  روزنامه  زاده«  آمدند.»قلی  روزنامه 

دانست که سال هاست جایگاه خود را تثبیت کرده و توانسته با مردم در ارتباط باشد.وی تداوم 

پیگیری ها و مطالبه گری را از ویژگی های برجسته این رسانه بیان کرد.

  اتومبیلرانی روی 
خط استارت دوباره

ظرفیت خراسان شمالی برای میزبانی
 

 از رقابت های بین المللی

کاراته  فدراسیون  رئیس  وحــدانــی-  سیما 

بــرای  شمالی  خــراســان  میزبانی  ظرفیت  از 

خبرمی  المللی  بین  ــای  ــداده روی ــرگــزاری  ب

با خبرنگار ما  دهد.»طباطبایی« در گفت و گو 

و  توانمندی  شمالی  خراسان  کند:  اظهارمی 

ظرفیت برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی 

از  خصوص  این  در  حمایتی  هرگونه  و  دارد  را 

باشد، دریغ نمی کنیم. سوی فدراسیون الزم 

و  آموزشی  های  دوره  برگزاری  وی،  گفته  به 

تواند  می  استان  میزبانی  به  متعدد  ــای  اردوه

باعث رونق این ورزش شود و می توانیم شاهد 

حرکت های رو به جلوی این رشته در خراسان 

قد  تمام  هــای  حمایت  از  باشیم.وی  شمالی 

فدراسیون از هیئت کاراته خراسان شمالی خبر 

این  رکود  کند:  می  امیدواری  ابراز  و  دهد  می 

هیئت بعد از ریشه کن شدن ویروس منحوس 

عوض  ورزش  این  پویایی  با  را  خود  کرونا جای 

عادالنه  نگاه  به  کند.»طباطبایی« همچنین 

فدراسیون به هر 2 بخش آقایان و بانوان اشاره 

می کند و می افزاید: فدراسیون حتی در کسب 

تاکنون  و  کرده  رفتار  عادالنه  المپیک  سهمیه 

از  کا  کاراته  آقایان  از  نفر   2 و  بانوان   از  نفر   2

کشورمان سهمیه حضور در المپیک را کسب 

کرده اند.وی با بیان این که تاکنون 4 سهمیه 

می  امیدواری  ابراز  داریــم،  المپیک  در  قطعی 

سهمیه  تعداد  افزایش  به  نسبت  بتوان  کند: 

دهیم. تاثیرگذارانجام  اقدامی  المپیک  های 

وی از مهم ترین اقدامات فدراسیون تالش برای 

ماندن در این رشته ورزشی بیان می کند و می 

این  افزاید: تشویق خانواده ها برای ماندن در 

رشته ورزشــی این روزهــا بیش از همیشه باید 

بر  کاراته  فدراسیون  باشد.رئیس  اولویت  در 

لزوم تقویم ورزشی و برنامه های فصلی 

به منظور برگزاری اردوهای متعدد 

خصوص  این  در  ویــژه  ومسابقات 

ــی دهــد.»طــبــاطــبــایــی«  خــبــر م

فعالیت در رده سنی پایه نوجوانان 

می  اقدامی  بهترین  را  جوانان  و 

به  توانند  می  ها  هیئت  که  دانــد 

ــای  اردوهـ ــزاری  ــرگ ب منظور 

متعدد و مسابقات سطح باال 

در پیش گیرند.

۳
ورزش

گدایی از سر خساست

ماجرای مردی که پایش در ورطه دریافت رشوه ُسر خورد

سقوط در چاه طمع
و  طمع  خاطر  به  را  ها  آن  همه  اما  داشت  احترامی  و  عزت  خود  برای  روزگاری   
دریافت رشوه از دست داد. در یک بزنگاه فریب الفاظ پوچ دوستانش را خورد و 
با سوء استفاده از موقعیت شغلی اش خواست برای خودش مال نامشروع جمع 
کند اما با سر داخل چاه وسوسه افتاد. عاقبت سوء استفاده از عنوان شغلی اش، 

اخراج از محل کار، زندان و آوارگی  و از دست دادن ...

 گزارش خبری 

 حوادث 

 صف کرونایی
 احراز هویت

را مقابل دفاتر  به فروش سهام عدالت دوباره برخی مردم  پیامک های  مربوط   
پیشخوان کشاند. مراجعانی که به علت اطالع رسانی ناقص از ترس هدر رفتن 
سهام عدالت خود وخانواده های شان ازصبح خروس خوان تا پایان ساعت کاری 
سهام  فروش  برای  بتوانند  هویت  احراز  با  تا  ایستادند  صف  در  دفاتر  این  مقابل 
شان اقدام کنند. روز گذشته صف های طوالنی مقابل دفاترپیشخوان در اغلب 

نقاط شهر نظر هر رهگذری را به خود جلب و این سوال را ایجاد ...

#ماسک_بزنیم

 »سهراب« 
 با دوتار فراق

۲



    شیری- مدیر کل راه 
خراسان  شهرسازی  و 
همراه  به  که  شمالی 
»دانـــشـــمـــنـــد« مــدیــر 
روز  تبریک  و  گویی  خداقوت  برای  عمومی  روابــط 
شمالی« شدند،  »خراسان  روزنامه  مهمان  خبرنگار 
شهرسازی  و  راه  ــر  وزی با  ــژه  وی جلسه  بــرگــزاری  از 
به  موسوم  گلستان  بجنورد-  محور  ــروژه  پ ــاره  درب

جاده مرگ طی هفته آینده خبر داد. 
ضمن  دیدار  این  نژادصفوی« در  عبدالمجید  »سید 
تبریک روز خبرنگار، هر روز را روز خبرنگار خواند و 
گفت: خبرنگاران در تمام صحنه ها حضور دارند و 
هر آن چه را که از طریق  تلویزیون و رادیو می بینیم 

و می شنویم محصول تالش آنان است.
خبرنگاران روزنامه  ــرای  ب توفیق  آرزوی  با  وی 
در  هــا  پیگیری  آخــریــن  بــه  شمالی«  ــان  ــراس »خ
گلستان  جنگل  بجنورد-  محور  ــروژه  پ خصوص 
مدیرکل  سمت  در  که  روزی  از  گفت:  و  پرداخت 
مرگ«  »جــاده  با  آمدم  استان  به  شهرسازی  و  راه 
شمالی  خراسان  روزنامه  در  را  آن  اطالعات  که 
پیگیری  اساس  همین  بر  و  شدم  مواجه  خواندم، 
انجام  وزارتخانه  با  زیادی  تلفنی  و  حضوری  های 
دادم که نتیجه آن تخصیص اعتبار بود و خبر خوش 

در این زمینه این است که به زودی تخصیص 200 
خواهیم  را  پروژه  این  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 

داشت.
مکلف  را  هایش  پیگیری  »نژادصفوی« حاصل 
کردن یکی از کارکنان وزارت خانه از سوی وزیر، 
برای ورود به جزئیات این محور ذکر و خاطرنشان 
خراسان  روزنامه  با  که  ای  مصاحبه  از  پس  کرد: 
شمالی داشتیم، 2 ماه پیش طی نامه ای با وزیر، 
با  تلفنی  تماس  طی  که  کردیم  مطرح  را  بحثی 
معاونش، پایان سال مالی را برای این پروژه اعالم 
کرد و از آن زمان یکی از همکاران شان را مکلف 
ویدئو  یا  حضوری  ــورت  ص به  هفته  هر  که  کــرد 
وارد  اکنون  و  کند  پیگیری  را  موضوع  کنفرانس 

جزئیات شده است.
بود  ــده  ش ــزار  ــرگ ب کــه  ای  جلسه  طــی  گــفــت:  وی 
همین  بر  که  شدم  مردم  به  واقعیت  اعالم  خواستار 
اساس مقرر شد به همراه استاندار طی هفته آینده  
که  باشیم  داشته  دیــداری  شهرسازی  و  راه  وزیر  با 
احتماال در این دیدار وزیر تصمیمات خوبی را برای 

این پروژه خواهد گرفت.
حضور  که  ای  جلسه  آخرین  در  ــرد:  ک اضافه  وی 
متر  هزار   150 و  خاکریز  متر  هزار   850 به  داشتم 
خاک برداری که در این پروژه الزم است انجام شود 

اشاره و بر تسریع در اتمام پروژه تأکید کردم.
»نژادصفوی« که به گفته خود طی روزهای گذشته 
بجنورد-  محور  وضعیت  آخرین  بررسی  منظور  به 
استان  و  شمالی  خراسان  مسیر  گلستان،  جنگل 
گلستان را با دید کارشناسی پیموده و بررسی کرده 
است، افزود: اکنون با این که در این محور نسبت به 
قبل تعهد ایجاد شده است و فعالیت در آن جا انجام 
می شود اما متناسب با خواست مردم و اتمام پروژه 

نیست.
  6 آیــنــده  مــاه   2 یکی،  طــی  گفت:  »نــژادصــفــوی« 
کیلومتر از این محور زیربار ترافیک خواهد رفت که 
شود. می  محور  این  خطه   4 قطعه  دو  اتصال  باعث 
به  جدید  پیمانکار  یک  شدن  اضافه  به  همچنین  او 
و  کرد  اشاره  است  آسفالت  تولید  کارش  که  پروژه 
ادامه داد: با استفاده از ظرفیت پیمانکار جدید روند 

این پروژه تسریع می شود.

IIراهداریIاولویتI3
مدیرکل  »شهامت«      
و  حمل  و  راهـــداری 
ای  جــــــــاده  ــل  ــ ــق ــ ن
هم  شمالی  خراسان 
به همراه »نودهی« مدیر روابط عمومی این اداره کل 
بودند.  شمالی«  »خراسان  روزنامه  دیگر  مهمانان 
و  خبرنگار  روز  تبریک  ضمن  شهامت«  »جعفر 
خداقوت گویی به اهالی روزنامه »خراسان شمالی« 
گفت: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن 
هستند و همواره با انتشار اخبار شفاف و صحیح ما 

را برای ادامه فعالیت های مان یاری می کنند.
راه  آوری  ــاب  ت افــزایــش  روســتــایــی،  ــای  ه راه  وی 
این  اولویت   3 را  ســازی  ایمن  و  سیل  برابر  در  ها 
ها  زمینه  این  در  همواره  که  کرد  قلمداد  کل  اداره 

فعالیت هایی انجام می شود.

IIوحشتIانبارهای
بافت  وسط  در  درست  بجنورد  در  نفت  انبارهای 
است،  خطرناک  که  شــده  واقــع  شهر  مسکونی 
انبارها  این  بــرای  فکری  باید  انــدرکــاران  دست 

بکنند.

IIکروناییIروزهایIدرIکالسIبرگزاری
وضعیت  در  شمالی  خــراســان  کــه  ــن  ای وجــود  بــا 
های  کــالس  ولــی  دارد  قــرار  کرونا  بیماری  قرمز 
و  راهنمایی  نامه  آیین  های  آزمون  و  آموزشگاه ها 

رانندگی در این شرایط بد هنوز برگزار می شود.
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به  شمالی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  مرتضوی- 
علمیه،  حــوزه  مدیر  »ســاالری«  االســالم  حجت  همراه 
حجت  و  مساجد  امور  مسئول  »معلم«  االســالم  حجت 
ائمه  گذاری  سیاست  شورای   رئیس  »آزموده«  االسالم 
خدا  و  تبریک  عرض  بــرای  دیــروز  صبح  استان،  جمعه 
شدند.  شمالی«  »خراسان  روزنامه  مهمان  گویی  قوت 
این  در  استان  در  فقیه  ولی  »یعقوبی« نماینده  ا...  آیت 
دیدار به تبیین جایگاه خبر، خبرنگاری و ابعاد فعالیت 
خبر،  جایگاه  اهمیت  به  توجه  با  و  پرداخت  عرصه  این 
انبیا را خبرنگار وحی الهی و پیشتاز این عرصه برشمرد 
که از عالم معنا خبر می گیرند و به دیگران می رسانند. 
ناعادالنه  تخصیص  از  دیدار  این  در  بجنورد  جمعه  امام 
انتقاد کرد  برای مراکز فرهنگی  به خصوص  بودجه ها 
و با مظلوم نامیدن مراکز فرهنگی، رسانه ها را هم جزو 
توجه  مورد  باید  که  برشمرد  مظلومی  فرهنگی  مراکز 
بیشتر مسئوالن قرار گیرند. به تعبیر نماینده ولی فقیه 
فرهنگی  های  مجموعه  اثرگذاری  وجود  با  استان،  در 
و  عمومی  فرهنگ  شــورای  جمعه،  نماز  ستاد  همچون 

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اما هنوز غبار 
مظلومیت و محرومیت از اعتبارات کالن از چهره آن ها 
برداشته نشده است.آیت ا... »یعقوبی« با  اشاره به این 
که در خطبه غدیر بر خبرنگارانی که قرار است پیام غدیر 
را به نسل آینده برسانند تاکید شده و این نشان از اهمیت 
و جایگاه ویژه خبرنگاری است، تصریح کرد: در حقیقت 
رساندن پیام، شغل شریف و جایگاه ویژه ای است زیرا 
انسان واسطه می شود تا خبرهای مهم، سرنوشت ساز 
انسان  زندگی  سبک  در  مهمی  نقش  که  را  تاریخی  و 
دیگران  گوش  به  دارد،  معنوی  او  و  مادی  پیشرفت  و 
برساند. وی انعکاس واقعیت های اجتماعی را از دیگر 
ابعاد حرفه خبرنگاری برشمرد و با اشاره به این که یک 
خبرنگار باید بر اساس واقعیت های اجتماعی پیرامون 
به  توجه  کند، بر  اقدام  گزارش  و  خبر  انعکاس  به  خود 
و نقاط قوت و ضعف موجود برای  نکات مثبت و منفی 
تبیین درست واقعیت ها از سوی جامعه خبری تاکید و 
خاطرنشان کرد: حرف اول در این عرصه، رعایت انصاف 
است. امام جمعه بجنورد، رشد جامعه را در گرو انعکاس 

افــزود: در  و  دانست  خبرنگاران  ســوی  از  ها  واقعیت 
به  ها  واقعیت  بازتاب  و  انعکاس  خبر،  کار  جوهره  واقع 
شیوه انصاف گونه است. آیت ا... »یعقوبی« با اشاره به 
بر این که اگر فردی  از پیامبر اکرم)ص( مبنی  حدیثی 
قیامت  روز  برساند،  مسئول  به  را  نیازمند  واقعی  نیاز 
خداوند در پل صراط پاداش او را می دهد، خبرنگاران 
های  نیازمندی  و  نواقص  مشکالت،  انتقال  واسطه  را 
جامعه به مسئوالن دانست و تصریح کرد: روزنامه نگار 
بدی  و  ها  خوبی  کننده  منعکس  آینه  مانند  خبرنگار  و 
همان  ها  واقعیت  به  باید  که  مسئله  این  بر  هاست. وی 
گونه که هست پرداخته شود، تاکید کرد و در این مسیر 
نوع تیتر، چینش و جایگاه خبر را بسیار مهم دانست و 
بدون  صفحات  چینش  هنگام  خواست  رسانه  اهالی  از 
و  اجتماعی  روانـــی،  تاثیر  و  کنند  ــدام  اق بغض  و  حب 
ولی  دهند.نماینده  قــرار  نظر  مد  را  اقتصادی تیترها 
رسانه  را  شمالی«  »خراسان  روزنامه  استان،  در  فقیه 
جامعه  بالندگی  و  رشــد  راستای  در  که  کــرد  ذکــر  ای 
قدم بر می دارد و از فعالیت های دست اندرکاران این 
و  »یعقوبی« خبرنگاران  ا...  کرد. آیت  تقدیر  روزنامه 
روزنامه نگاران را قشری امنیت آفرین در جامعه خواند 
افزود: الزمه اقتصادی شکوفا و قرار گرفتن سیاست  و 
با وجود امنیت  در ریل خود، تامین ریل امنیت  است و 
جایگاه  و  سیاست مسیر  و  اقتصاد  جامعه،  در  آرامش  و 
خود را پیدا می کند. وی به بی مهری هایی که از سوی 
مسئوالن به قشر خبرنگار می شود، اشاره کرد و با اظهار 
تاسف از این که هنوز خبرنگار و روزنامه نگار در استان و 
کشور به معنای واقعی جایگاه خود را پیدا نکرده است، 
این قشر را فرهنگ ساز و بازوان نظام برشمرد و برنامه 
ریزی از سوی نظام برای تامین بیمه، حقوق و امکانات 
این طیف را خواستار شد و گفت: اگر بتوانیم این قشر 
را مورد حمایت قرار دهیم به آرامش، امنیت، پیشرفت 
»یعقوبی«  ا...  کرد. آیت  خواهیم  کمک  کشور  توسعه  و 
فرهنگ  مظلومیت  از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
مجلس  نمایندگان  عملکرد  از  و  گفت  سخن  کشور  در 
مراکز  به  بودجه  اختصاص  حوزه  در  اسالمی  شــورای 
فرهنگی انتقاد کرد و افزود: بودجه عادالنه توزیع نمی 

شود و مشخص نیست نمایندگان در کمیسیون ها چه 
می کنند و با این که این همه چانه زنی صورت می گیرد 
اما در خصوص مسائل فرهنگی بحث جدی نمی شود.
وی از این که عدالت در تولید، توزیع و مصرف باید مورد 
توجه قرار گیرد، سخن گفت و ادامه داد: اگر این 3 محور 
عدالت در جامعه پر رنگ شود، می توانیم بگوییم جامعه 
عادلی داریم.رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، به 
هزینه های هنگفتی که در کشور خرج می شود، اشاره 
کرد و از این که این هزینه ها در مباحث فرهنگی افت 
از خبرنگاران خواست در فصل  و  انتقاد کرد  می کند، 
بودجه، نیازهای فرهنگی را منعکس کنند.نماینده ولی 
فرهنگی  و  مذهبی  های  زیرساخت  به  استان  در  فقیه 
ندادن اعتبار  تخصیص  از  انتقاد  با  و  اشــاره  استان  در 
مسئوالن  ضعیف  عملکرد  ارزیابی  بر  امــور،  این  بــرای 
انقالب اسالمی که  این که در  بیان  با  تاکید کرد.   وی 
این  از  و  مظلوم  فرهنگ  اســت،  فرهنگی  انقالب  یک 
که اهتمام به مسائل فرهنگی و تخصیص بودجه ها به 
مسائل کالن فرهنگی بسیار ضعیف است، اظهار تاسف 
و تصریح کرد: با شعار دادن، فرهنگ درست نمی شود و 

این مقوله نیازمند اعتبار است.
وی خواستار برجسته سازی مسائل فرهنگی در استان 
جمعه،  نماز  ستادهای  به  بودجه  تخصیص  در  ویژه  به 
»یعقوبی«  ا...  شد.آیت  علمیه  هــای  حــوزه  و  مساجد 
نهادهای فرهنگی در جمهوری اسالمی را جزو مظلوم 
نمایندگان  و  امر  مسئوالن  از  و  برشمرد  نهادها  ترین 
استان در مجلس خواست مدافع حقوق کسانی باشند 
را  بزرگی  کارهای  فرهنگی  مسائل  در  خواهند  می  که 
انجام دهند اما پشتوانه ای ندارند و حمایت نمی شوند.
می  هزینه  استان  در  چه  آن  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
شود عادالنه توزیع شود و بودجه ها به یک عده  خاصی 
داده نشود تا همه بتوانند در نظام جمهوری خدمتگزار 
»ساالری«  االسالم  باشند. حجت  بینانه  واقع  و  صادق 
مدیر حوزه علمیه خراسان شمالی هم در این دیدار بر 
و خواستار  کرد  تاکید  اخبار  انعکاس  در  سازی  شفاف 
تخصیص  و  فرهنگی  مسائل  به  امر  مسئوالن  ویژه  نگاه 

بودجه به این بخش شد.

مهمانی پر خبر

انتقاد به نظام بودجه ریزی

سرنوشت جاده مرگ در نشست ویژه وزیر
۲00 میلیارد تومان برای پروژه محور بجنورد- گلستان به زودی تخصیص می یابد 

صف کرونایی احراز هویت
سهام  فــروش  به  مربوط  هــای   پیامک  صدیقی- 
عدالت دوباره برخی مردم را مقابل دفاتر پیشخوان 
کشاند. مراجعانی که به علت اطالع رسانی ناقص 
از ترس هدر رفتن سهام عدالت خود وخانواده های 
کاری  ساعت  پایان  تا  خوان  خروس  ازصبح  شان 
مقابل این دفاتر در صف ایستادند تا با احراز هویت 
روز  کنند.  اقدام  شان  سهام  فروش  برای  بتوانند 
دفاترپیشخوان  مقابل  طوالنی  های  صف  گذشته 
خود  به  را  رهگذری  هر  نظر  شهر  نقاط  اغلب  در 
جلب و این سوال را ایجاد می کرد که ماجرا از چه 
قرار است؟ از یک سو مدام مسئوالن ستاد مدیریت 
بیماری کرونا مردم را از هر گونه تجمع برحذر می 
دعوت  و  پیامک  ارســال  با  دیگر  سوی  از  و  دارنــد 
مردم برای برای  احراز هویت به نوعی رشته های 

آن ها پنبه می شود.
دفاتر  بــه  کنندگان  مراجعه  تــعــداد  گذشته  روز 
به  مــردم  از  برخی  که  بود  زیــاد  قدر  آن  پیشخوان 
بدون  یکدیگر  شانه  به  شانه  دفاتر  از  بیرون  اجبار 
ایستاده  صف  در  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت 
بودند تا نوبت شان فرا برسد. با وجود این که اغلب 
مردم در صف ماسک داشتند اما به خاطر ازدحام و 
فضای ناکافی پیاده رو مجبور بودند در کنار یکدیگر 
بایستند که این امر خود خطر شیوع کرونا ویروس 
را در پی داشت. صاحب یک دفتر پیشخوان برای 
خودش  اگرچه  داخل  به  افراد  هجوم  از  جلوگیری 
می  اقدام  دهی  نوبت  به  و  بود  ایستاده  در  جلوی 
به  ورود  برای  همچنان  کنندگان  مراجعه  اما  کرد 
قافله  از  مبادا  تا  کردند  می  پافشاری  دفتر  داخل  

عقب بمانند و کسی نوبت شان را بگیرد.
شدت  به  وضعیت  این  از  کنندگان  مراجعه  اغلب   
کرونایی  سخت  روزهای  این  در  که  بودند  ناراضی 
برای  خانواده  با  باید  کشاورزی  کار  فشرده  البته  و 
که  کارشان  انجام  زمــان  تا  صبح  از  هویت  احــراز 
بایستند.  صف  در  انجامد،  می  طول  به  ها  ساعت 
روستاها  از  یکی  از  که  کنندگان  مراجعه  از  یکی 
آمده بود، گفت: بعد از این که پیامک انجام احراز 
سهام  فروش  درباره  گیری  تصمیم  برای  را  هویت 
همراه  به  زود  صبح  از  کردیم  دریافت  مان  عدالت 
ایستاده  و دو فرزندم مقابل دفتر پیشخوان  همسر 
ایم تا این کار را انجام دهیم. وی ادامه داد: به من 
گفتند برای فروش سهام عدالت باید ابتدا در دفاتر 
شنیده  ما  که  حالی  در  کنیم  نام  ثبت  پیشخوان 
سهام  فــروش  کار  نــام،  ثبت  بــدون  ها  بانک  بودیم 
دهند.  می  انجام  شان  مشتریان  برای  را  عدالت 
یکی دیگر از مراجعه کنندگان که سر یک اشتباه با 
مسئول پیشخوان بگو مگو می کرد، گفت: از صبح 
آن  هستم  معطل  جا  این  در  هویت  احراز  برای  من 
وقت کارمند باجه اشتباهی برایم سیم کارت ثبت 
نام کرده است و االن می گوید خوب اشتباه شده و 

کاری از دستش بر نمی آید. 

»سهراب«  با دوتار فراق

هنرمند  آخرین  محمدی«  »سهراب  مرتضوی- 
کرمانج  خودبند  بخشی های  نسل  از  بازمانده 
وداع  را  فانی  دار  گذشته  روز  خراسان  شمال 

گفت.
»محمدی«، هنرمند موسیقی مقامی و دارای نشان 
از سنین کودکی در کنار  درجه یک هنری بود که 
به ویژه  و  نوازی آشنا  و دوتار  آواز  با فنون  پدر خود 
کرمانجی  منظومه خوانی های  و  حماسه خوانی  در 
سرآمد روزگار شد. از این هنرمند نزدیک به چهل 
به  تحمیلی  جنگ  و  انقالب  زمان  در  انقالبی  ترانه 

یادگار ماند.
در  تاکنون  مقامی  موسیقی  فرهیخته  استاد  این   
مانند  بیشماری  هنری  و  فرهنگی  ــای  ــداده روی
سرنا  نواحی،  موسیقی  فجر،  موسیقی  جشنواره 
ابتدای  از  او  داشت.  حضور  چنگی  پیران  و  نوازان 
سیمای  و  صــدای  با  کرمانجی  ــو  رادی ــدازی  ان راه 

مرکز خراسان  همکاری داشت.
توفان،  آهنگ  جــان،  شــاره  همچون  فاخری  آثــار   
هنرمند  این  فاخر  آثــار  از  ِمن  ُگال  و  لیاره  شهید، 
است.به گزارش خبرنگار ما، سیدمجتبی حسینی، 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  هنری  وزیر  امور  معاون 
تسلیت  را  محمدی«  »سهراب  درگذشت  پیامی  در 

گفت.
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بفرستید

      خراسان شمالی ۴۱ سال پیش 
           در روزنامه

مقابله با گران فروشی 
روغن

روزنامه خراسان در شماره 8694 که 21 تیر 
ستون  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1358
گران  با  مقابله  از  ها«  شهرستان  »خبرهای 
است.  داده  خبر  اسفراین  در  روغن  فروشی 
دعــوت  بــه  »بنا  خوانیم:  مــی  مطلب  ایــن  در 
با  ای  جلسه  اسفراین  شهرستان  فرمانداری 
شرکت فرماندار و اعضای کمیته انقالب این 
شد.  تشکیل  فرمانداری  محل  در  شهرستان 
بطول  یکساعت  ــدود  ح که  ــالس  اج ایــن  در 
مبارزه  و  شهری  مسائل  پیرامون  انجامید 
شد  نظر  تبادل  و  بحث  گرانفروشان  با  شدید 
و مقرر گردید از طرف کمیته افرادی انتخاب 
این  شهرداری  مامورین  همکاری  با  تا  شوند 
ــدام  اق نرخها  کنترل  بــه  نسبت  شهرستان 
نمایند. ضمنا کسانی که در مورد روغن نباتی 
مبادرت به گرانفروشی نمایند عالوه بر اینکه 
آنان  روغن  سهمیه  میشوند  معرفی  بدادگاه 

برای مدت یک سال قطع خواهد شد.«

گزارش خبری  حرف مردم    

خبر 

اخبار

فقیه  ولی  نماینده  که  بود  خبری  فرهنگی،  مراکز  بــرای  خصوص  به  بودجه  توزیع  در  عدالتی  بی 
و  راه  مدیرکل  که  بود  دیگری  خبر  مرگ،  جاده  درخصوص  راه  وزیر  جلسه  و  کرد  اعالم  روزنامه  در 
آن  درشت،  و  ریز  خبرهای  دیروز  آورد.  هدیه  شمالی«  »خراسان  روزنامه  خبرنگاران  برای  شهرسازی 
چنان در روزنامه ُگل کرده بود که خداقوتی و تبریک روز خبرنگار، لباس نشست جدی، پرچالش و 
مملو از خبرهای اعالم نشده پوشیده بود. هم خبرها غوغا بود و هم حضور مهمانان که خبرنگاران را 
شرمنده کرده بودند؛ فقط باید به عیار قدرشناسی مدیران »آفرین« گفت. البته این حضور )در روزهای 
بزرگداشت خبرنگار( با این حجم، کبریت گونه ای بود که خستگی و استرس ساالنه ما را سوزاند.امام 
جمعه، سفره دلش را باز کرد و مستدل از دستگاه های متولی به انتقاد پرداخت. آیت ا... به عدالت 
بودجه ای خدشه وارد کرد و معتقد است: جایگاه دستگاه های فرهنگی در نظام بودجه ریزی به خوبی 
دیده نشده است در حالی که بنیان یک جامعه به فرهنگ بستگی دارد و هر قدر که به فرهنگ بها 
دهیم بر استحکام جامعه افزوده خواهد شد. او اعتقاد دارد: بسیاری از نابه سامانی ها به دلیل نبود 

پیوست فرهنگی پروژه هاست.
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سیما وحدانی

از  اتومبیلرانی و موتورسواری همواره  مسابقات 
عالقه  و  است  بوده  برخوردار  خاصی  جذابیت 
بودن  پرهزینه  وجود  با  ورزش ها،  این  به  مندان 
اگر  حتی  نکشیدند،  خود  عالیق  از  دست  آن 
بستر مناسبی برای تمرین وجود نداشت و سال 
خورد  خاک  شان  موتورهای  مسابقه  بدون  ها 
عالقه  بــرای  رویــا  حد  در  تنها  که  هایی  رالــی  و 
دوره  در  ماند.البته  باقی  اتومبیلرانی  به  مندان 
ای رالی های خانوادگی در شهرستان بجنورد 
و اسفراین توانست این ورزش را پویا و زمینه را 
برای توسعه زیر ساختی آن مهیا کند اما روسای 
را  ورزش  ایــن  ها  مهری  بی  حــدی  تا  و  هیئت 
و  موتورسواری  داشتند.هیئت  نگه  حاشیه  در 
اتومبیلرانی خراسان شمالی بعد از تغییرات پی 
سرپرست  با  دارد  نظر  در  هیئت  روسای  پی  در 
بحث  در  را  بسیاری  های  ریــزی  برنامه  جدید 
ورزش  ایــن  هــای  زیرساخت  تقویت  و  ــوزش  آم

داشته باشد.

I پیگیری برای ترمیم پیست اتومبیلرانی
ــت هــیــئــت اتــومــبــیــلــرانــی و  ــرس ــرپ س

ــواری خـــراســـان  ــ ــورسـ ــ ــوتـ ــ مـ
برای  پیگیری  از  شمالی 

ــم پــیــســت  ــیـ ــرمـ تـ

می  خبر  بجنورد  شهرستان  در  اتومبیلرانی 
طی  کند:  اظهارمی  احــمــدی«  دهــد.»فــرزاد 
های  زیرساخت  از  فدراسیون  سرپرست  بازدید 
مدیرکل  و  استاندار  های  حمایت  استان و  این 
این  ــرای  ب بهتری  روزهـــای  جــوانــان،  و  ورزش 
که  این  بیان  با  خــورد.وی  خواهد  رقم  ورزش 
احداث پیست موتور کراس از مهم ترین برنامه 
خاطرنشان  رود،  می  شمار  به  هیئت  این  های 
کراس  موتور  پیست  ساخت  زمین  کند:  می 
تحویل گرفته و کلنگ زنی شده است و به زودی 

شاهد افتتاح آن خواهیم بود.
این  اتومبیلرانی  پیست  ترمیم  به  اشــاره  با  وی 
و  پیست  ایــن  ترمیم  با  افــزایــد:  می  شهرستان 
مسابقات  و  ها  برنامه  کرونایی  شرایط  از  عبور 

متعددی در دستور کار قرار می گیرد.

I تقویت آموزش
می  بیان  اهمیتی  قابل  نکات  از  را  آموزش  وی 
ارتقای  و  داوران  مربیان،  خصوص  در  که  کند 
قرار  توجه  مــورد  باید  رانندگی  فرهنگ  سطح 
ارائه  و  اتومبیلرانی  همگانی  توسعه  گیرد.وی 

تقویت  مــنــظــور  ــه  ب ــی بــرنــامــه  ــانـ ــگـ ــمـ هـ

برمی  اهــمــیــت  ــز  ــائ ح بــســیــار  را  ورزش  ایـــن 
شمرد.»احمدی« بعد از راه اندازی پیست موتور 
منظور  به  ورزش  ایــن  بستر  تقویت  به  ــراس  ک
بانوان اشاره می کند.به گفته وی،  حضور موثر 
داور اتومبیلرانی و موتور کراس و مربی درجه 3 
در  این  از  پیش  فدراسیون  اما  داریم،  استان  در 
طی  و  نداشت  چندانی  فعالیت  آمــوزش  بخش 
برنامه های اخیر توانسته به شکل اصولی به این 

مقوله بپردازد.
وی به باال بودن هزینه های ترمیم پیست اشاره 
پیست  اعتبار  تامین  با  افزاید:  می  و  کند  می 
استارت  ورزش  این  در  توانیم  می  اتومبیلرانی 
مجاز  موتورهای  افزاید:  می  بزنیم.وی  دوبــاره 
مسابقات  در  حضور  و  تردد  اجازه  شده  پالک  و 
موتور  پیست  افتتاح  با  خوشبختانه  و  دارنــد  را 
کراس می توان این ورزش را با بستری مناسب 
برنامه های پیش  ترین  از مهم  ادامه داد.وی  تر 
و  کــراس  موتور  پیست  ــداث  اح به  هیئت  روی 
مسابقات اساللوم که از جذابیت و هیجان قابل 
زیــادی  طــرفــداران  و  اســت  بــرخــوردار  توجهی 
های  رالی  وی،  گفته  کند.به  می  اشــاره  دارد، 
خانوادگی و ارتقای سطح قوانین 
توجه  مورد  همواره  رانندگی 

هیئت است.

رویدادهای ورزشی   

 حضور »خسرویار«
 در کنگره جهانی

روز  را  شهریور  ــوراش،16  ــ ک جهانی  فــدراســیــون 
با  همزمان  کــه  کــرد  گـــذاری  ــام  ن کـــوراش  جهانی 
روســای  حضور  بــا  رشته  ایــن  جهانی   کنگره  آن، 
فدراسیون های ملی برگزار می شود.کنگره جهانی 
این رشته ورزشی با حضور روسای فدراسیون های 
ویدئو  صورت  به  عضو  کشورهای  نمایندگان  و  ملی 

کنفرانس برگزار خواهد شد.
مسئوالن فنی کشورهای عضو با فدراسیون جهانی 
دبیر  خسرویار  ــوروش  ک حضور  با  روز  همان  در 
و  ــار   آم کمیته  مسئول  و  مسابقات  فنی  کمیته 
جلسه  جــهــانــی کــوراش  فــدراســیــون  ــات   ــالع اط
خواهند داشت.گفتنی است: با حضور چهره های 
مستعد و مطرح، خراسان شمالی مهد کوراش نام 

گرفته است.

چهارمی هیئت ورزش های 
بیماران خاص و پیوند اعضا

در  اعضا  پیوند  و  خاص  بیماران  های  ورزش  هیئت 
های  ورزش  هیئت  شد.دبیر  چهارم  کشور  رنکینگ 
بیماران خاص و پیوند اعضای استان در گفت و گو 
با خبرنگار ما اظهارکرد: هیئت ورزش های بیماران 
خاص و پیوند اعضای خراسان شمالی در مسابقات 
به کسب 2 مدال طال ،3 مدال  کشوری 98 موفق 
نقره و 3 مدال برنز توسط ورزشکاران دارای بیماری 
های تاالسمی، دیابت و ام اس شد.»زهرا صابری« به 
نایب قهرمانی ورزشکاران مبتال به ام اس آقا اشاره 

کرد که به میزبانی اصفهان برگزار شد.

 

 درخشش تنیسور جاجرمی 
در تور بزرگ

بــزرگ  ــور  ت در  جاجرمی  یزدانی« تنیسور  »علی 
اصفهان خوش درخشید و به فینال این رقابت ها راه 
یافت.حریف وی کاوه ادیبی ملی پوش اسبق تنیس 
کشور بود که یزدانی در ست نهایی با امتیاز 6 بر 3 

بر وی چیره شد.
فدراسیون  تقویم رسمی  در  اصفهان  ــزرگ  ب تــور 
و  کشور  تنیس  پوشان  ملی  حضور  ولی  نشده  ثبت 
بازیکنان سایر کشورها این رقابت ها را بسیار جذاب  

کرده است.

گزارش ویژه       

سوژه ویژه       

 روزنامه »خراسان شمالی« 
بازوان هیئت های ورزشی

           

 دیروز هم تعدادی دیگر از ورزشی های استان برای خداقوت گویی و تبریک روز خبرنگار مهمان 
روزنامه »خراسان شمالی« شدند. »محسن ابراهیمی« رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان که به 
همراه »علی محمدنیا« دبیر این هیئت در این روزنامه حضور یافتند، روزنامه »خراسان شمالی« 
را بازوان هیئت های ورزشی معرفی کرد.رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان کمک رسانه ها 
را برای ترویج ورزش هایی که مهجور مانده اند، تاثیر گذار دانست و ابراز امیدواری کرد: با ریشه 
کن شدن کرونا مربیان و ورزشکاران بتوانند شروع دوباره ای داشته باشند و ورزش پویا شود.»قلی 
زاده« رئیس هیئت والیبال خراسان شمالی به همراه »رحیمی« دبیر و »کمالیان« مسئول کمیته 
آموزش این هیئت و »طاهره اکرمی« از مربیان شاخص استان برای تبریک روز خبرنگار به دفتر 
استان  مکتوب  رسانه  ترین  تاثیرگذار  را  شمالی«  »خراسان  روزنامه  زاده«  آمدند.»قلی  روزنامه 
دانست که سال هاست جایگاه خود را تثبیت کرده و توانسته با مردم در ارتباط باشد.وی تداوم 

پیگیری ها و مطالبه گری را از ویژگی های برجسته این رسانه بیان کرد.

  اتومبیلرانی روی 
خط استارت دوباره

 ظرفیت خراسان شمالی برای میزبانی
 از رقابت های بین المللی

کاراته  فدراسیون  رئیس  وحــدانــی-  سیما 
بــرای  شمالی  خــراســان  میزبانی  ظرفیت  از 
خبرمی  المللی  بین  ــای  ــداده روی ــرگــزاری  ب
با خبرنگار ما  دهد.»طباطبایی« در گفت و گو 
و  توانمندی  شمالی  خراسان  کند:  اظهارمی 
ظرفیت برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی 
از  خصوص  این  در  حمایتی  هرگونه  و  دارد  را 
باشد، دریغ نمی کنیم. سوی فدراسیون الزم 
و  آموزشی  های  دوره  برگزاری  وی،  گفته  به 
تواند  می  استان  میزبانی  به  متعدد  ــای  اردوه
باعث رونق این ورزش شود و می توانیم شاهد 
حرکت های رو به جلوی این رشته در خراسان 
قد  تمام  هــای  حمایت  از  باشیم.وی  شمالی 
فدراسیون از هیئت کاراته خراسان شمالی خبر 
این  رکود  کند:  می  امیدواری  ابراز  و  دهد  می 
هیئت بعد از ریشه کن شدن ویروس منحوس 
عوض  ورزش  این  پویایی  با  را  خود  کرونا جای 
عادالنه  نگاه  به  کند.»طباطبایی« همچنین 
فدراسیون به هر 2 بخش آقایان و بانوان اشاره 
می کند و می افزاید: فدراسیون حتی در کسب 
تاکنون  و  کرده  رفتار  عادالنه  المپیک  سهمیه 

از  کا  کاراته  آقایان  از  نفر   2 و  بانوان   از  نفر   2
کشورمان سهمیه حضور در المپیک را کسب 
کرده اند.وی با بیان این که تاکنون 4 سهمیه 
می  امیدواری  ابراز  داریــم،  المپیک  در  قطعی 
کند: بتوانیم برای افزایش تعداد سهمیه های 
دهیم.وی  انجام  تاثیرگذاری  اقــدام  المپیک 
برای  تالش  فدراسیون  اقدامات  ترین  مهم  از 
ماندن در این رشته ورزشی بیان می کند و می 
این  افزاید: تشویق خانواده ها برای ماندن در 
رشته ورزشــی این روزهــا بیش از همیشه باید 
بر  کاراته  فدراسیون  باشد.رئیس  اولویت  در 

لزوم تقویم ورزشی و برنامه های فصلی 
به منظور برگزاری اردوهای متعدد 

خصوص  این  در  ویــژه  ومسابقات 
ــی دهــد.»طــبــاطــبــایــی«  خــبــر م
فعالیت در رده سنی پایه نوجوانان 
می  اقدامی  بهترین  را  جوانان  و 
به  توانند  می  ها  هیئت  که  دانــد 

ــای  اردوهـ ــزاری  ــرگ ب منظور 
متعدد و مسابقات سطح باال 

در پیش گیرند.



گدایی از سر خساست
خاطر  به  ها  سال  از  پس  زوج  یک  مشترک  صدیقی- زندگی 

رفتارهای عجیب و خجالت آور مرد خانواده به دادگاه خانواده 
مسافرت  هنگام  حتی  خساستش  خاطر  به  که  مرد  شد.  ختم 
هزینه  تامین  برای  و  داشت  نمی  بر  خود  زشت  رفتار  از  دست 
طاق  را  همسرش  طاقت  زد  می  گــری  تکدی  به  دســت  سفر 
کرد. بنا بر اظهارات زن به ستوه آمده از رفتارهای خجالت آور 
شوهرش، ماجرا از این قرار است که مرد خانواده از نظر مالی 

متمول است اما خساستش بیداد می کند. 
خاطر  به  همسرش  با  شان  مشترک  زندگی  شروع  ابتدای  از 
زنش  با  مــدام  زندگی  کرد  هزینه  در  سختگیری  و  خساست 
درگیر می شود اما همسرش به خیال این که گذشت زمان او 

را عوض خواهد کرد تحمل می کند.
ترین  کوچک  سر  اما  دارد  خوبی  درآمد  چند  هر  خانواده  مرد   
خودش  به  تا  جــوان  زن  دهــد.  می  گیر  او  به  همسرش  خرید 
دوچندان  مشکالتش  و  بیند  می  مادر  مقام  در  را  خود  آید  می 
است.  سال  میان  زوج  بین  کشمکش  آغــاز  این  اما  شود  می 
به  هایش  بچه  برای  پوشک  خرید  خاطر  به  مدام  خسیس  مرد 
تا  کند  نمی  استفاده  پارچه  از  چرا  که  دهد  می  گیر  همسرش 

هزینه زندگی شان کم شود.
 این داستان ادامه پیدا می کند و زن جوان نیز به خاطر برخی 
می  تحمل  را  شوهرش  زننده  رفتارهای  فرزندانش  و  مسائل 
خانواده  مرد  گــذارد.  می  فراتر  را  پا  شوهرش  که  این  تا  کند 
باالخره بعد از گذشت سال ها از زندگی مشترک شان به اصرار 
همسرش تصمیم می گیرد خانواده اش را به مسافرت ببرد. با 
آغاز مسافرت یک روز در یک شهر غریب مرد خانواده به بهانه 
خرید زن و فرزندانش را تنها می گذارد و دست به رفتار عجیبی 
می زند. مرد خسیس به خیال این که کسی در شهر غریب او 
دست  کــردن  بــازی  نقش  با  چهارراه  یک  سر  شناسد  نمی  را 
مستاجر  روزگــار  بد  از  لحظه  همین  در  که  زند  می  گدایی  به 

سابقش او را می بیند. 
کمی  با  ندارد  کار  طمع  مرد  از  خوشی  دل  که  سابق  مستاجر 
گشت زدن در اطراف و داخل پارک همسر و فرزندان او را پیدا 

و ماجرا را برای آن ها تعریف می کند. 
صحت  برای  سابق  مستاجر  اتفاق  به  زده  خجالت  زن  وقتی 
حیرت  کمال  در  زن  رونــد،  می  نظر  مد  محل  به  او  ادعــای 
شوهرش را در حال تکدی گری می بیند و درگیری بین شان 

آغاز می شود. 
را  شوهرم  خساست  و  زننده  رفتارهای  گوید:  می  افسرده  زن 
برای  را  وقاحتش  اما  کردم  تحمل  مان  مشترک  زندگی  طی 
مستاجر  وقتی  کنم.  تحمل  نتوانستم  سفرمان  هزینه  تامین 
سابق مان ماجرا را برایم تعریف کرد ابتدا حرفش را باور نکردم 
و فکر می کردم چون با او مشکل دارد چنین حرف هایی پشت 
سرش می زند اما وقتی با چشمانم شوهرم را در حین گدایی 
تحمل  را  موضوع  این  نتوانستم  دیگر  و  شکست  ام  قلب  دیدم 

کنم.
دادگاه  به  مستقیم  مسافرت  از  بازگشت  از  بعد  همین  برای   
و  خسیس  شوهر  با  را  ام  تکلیف  زودتر  چه  هر  تا  آمدم  خانواده 
پولدارم روشن کنم تا بیش از این مسخره خاص و عام نشوم.     
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حوادث

در راهروی دادگاه خانواده  روی خط حوادث 

صدیقی

ها  آن  همه  اما  داشت  احترامی  و  عزت  خود  برای  روزگاری   
را به خاطر طمع و دریافت رشوه از دست داد. در یک بزنگاه 
از  استفاده  سوء  با  و  خــورد  را  دوستانش  پوچ  الفاظ  فریب 
موقعیت شغلی اش خواست برای خودش مال نامشروع جمع 
کند اما با سر داخل چاه وسوسه افتاد. عاقبت سوء استفاده 
و  آوارگی   و  زندان  کار،  محل  از  اخراج  اش،  شغلی  عنوان  از 
از دست دادن اعتبار و جوانی اش بود. در ادامه گفت و گوی 
خبرنگار ما را با یک زندانی اخراجی و رشوه بگیر می خوانید.

به چه جرمی و چند وقت است در حبس هستی؟
االن حدود 3 سال است که به عناوین مختلف از جمله رشوه، 

قاچاق مواد و سوخت و بدهی مالی در زندان به سر می برم.
شغل ات چه بود و متاهل هستی؟

شوم  اســتــخــدام  دولــتــی  ــان  ــازم س یــک  در  کــه  ــن  ای از  قبل 
جوشکاری می کردم و از این طریق روزگارم را می گذراندم. 
بعد از مدتی که مدرک دانشگاهی ام را گرفتم در یک سازمان 
دولتی استخدام شدم که با طمع ورزی و تبعیت از شیطان به 
و به خاطر قاچاق مواد،  از کارم اخراج  و  خاک سیاه نشستم 
رشوه و غیره راهی زندان شدم. قبل از این که به زندان بیفتم 

ازدواج کردم و صاحب 2 فرزند هستم.
چه شد که به سمت سوء استفاده از عنوان شغلی ات 

رفتی؛ مگر درآمدت کافی نبود؟
آدم بعضی مواقع فریب شیطان را می خورد و من هم با طمع 
یک  در  وقتی  انداختم.  راه  به  سیل  ام  زندگی  در  ام  ورزی 
داشتم  که  پستی  واسطه  به  شدم  استخدام  دولتی  سازمان 
بعد  بود.  کافی  درآمدم  البته  و  داشتم  ارتباط  زیادی  افراد  با 
برای  را  آلی  ایده  از چند سال کار در سازمان دولتی زندگی 
خود و همسر و فرزندانم فراهم کردم اما در یک بزنگاه پایم سر 
خورد و وسوسه شدم که از موقعیت شغلی ام سوء استفاده کنم 
و از مردم رشوه بگیرم. به خاطر رفیق بازی و موقعیت شغلی 
متلک  سر  و  زدند  می  پرسه  اطرافم  در  نااهل  افراد  مدام  ام  
های آن ها که به من می گفتند »تا کی می خواهی با حقوق 
اندک زندگی کنی و چرا از پست و مقامت سوءاستفاده نمی 
قرار  تاثیر  تحت  رفته  رفته  شود«،  رو  و  زیر  ات  زندگی  تا  کنی 
چون  البته  گرفتم.  رشوه  کاری  ماموریت  حین  در  مردم  از  و 
همکار داشتم و محل کارمان در یک شهر مرزی بود با کمک او 
بعضی مواقع دست به قاچاق مواد و سوخت می زدم تا به قول 
دوستانم راه صد ساله را یک شبه طی و زندگی اشرافی برای 
خودم دست و پا کنم. بعد از مدتی کار خالف باالخره دستبند 

قانون بر دستانم گره خورد و روانه زندان شدم.
بعد از این که دستگیر شدی چه اتفاقی افتاد؟

ناگهان همه چیز به هم ریخت و زندگی ام به جای صعود به 

ته چاه سقوط کرد و به خاطر کارهای خالفم در حین خدمت 
چه  هر  شد.  سیاه  روزگارم  و  شدم  اخراج  کارم  از  ماموریت  و 
و  خود  حیثیت  و  آبــرو  و  شد  پنبه  ناگهان  بــودم  کــرده  رشته 
خانواده ام را پیش فامیل و همکارانم بردم. هر چیزی را که 
به ناحق به دست آورده بودم از دست دادم و از یک خانواده 
و  زن  بــرای  را  زندگی  و  شدم  رانــده  شهر  حاشیه  به  متمول 

فرزندانم زهر کردم.
غیر از قاچاق مواد و رشوه جرم دیگری نیز داری؟

بله یک جرم دیگر هم که بدهی مالی است در پرونده ام دارم. 
مان  همسایگی  در  که  است  قــرار  این  از  ام  بدهی  ماجرای 
یک دوست داشتم که او به خاطر برخی مسائل دچار بحران 
مالی شد و هر روز طلبکارها جلوی در خانه اش سبز و باعث 

آبروریزی می شدند. 
خانه  در  جلوی  جلب  حکم  با  طلبکارها  که  زمانی  روز  یک 
دوستم حاضر شده بودند خونم به جوش آمد و خواستم کاری 
برای او بکنم که از طلبکارها مهلت خواستم. چون طلبکارها 
هستم  مایل  اگر  خواستند  من  از  نداشتند  اعتماد  دوستم  به 

ضمانت او را بکنم تا آن ها یک مهلت دیگر به او بدهند.
او  جای  و  به  خوردم  را  دوستم  زبانی  چرب  فریب  هم  من   
مقدار زیادی سفته به شاکیان دادم تا دوستم در مهلت مقرر 
از مدتی  بعد  با طلبکارها صاف کند. دوستم  را  بدهی اش 
زیر قول و قرارش زد و ناپدید شد و طلبکارها چون مدرک 
داشتند از من شکایت کردند و برای همین همزمان با اتهام 
از  کدام  هر  برای  و  شدم  زندان  راهی  مواد  قاچاق  و  رشوه 
خالف هایم باید جداگانه حبس بکشم. اشتباه بدی مرتکب 

تر  سنگین  را  ام  پرونده  و  شدم  ام  ناخلف  دوست  ضامن  و 
کردم.

خانواده ات بعد از زندانی شدنت چه کار کردند؟
در به در شدند و اگر کمک خانواده ام و یک نهاد حمایتی نبود 
ام  زندگی  از  هم  االن  چند  هر  بود.  شده  مار  و  تار  ام  زندگی 
فقط یک اسم باقی مانده و به تار مویی بند و هر لحظه ممکن 
همسرم  کند.  سقوط  بدهی  و  مخارج  سنگین  بار  زیر  است 
بارها به حالت قهر خانه را ترک کرد اما با پادرمیانی خانواده 
و همچنین به خاطر فرزندانم دوباره حاضر شد تا زمان آزادی 

ام از زندان صبر کند.
تا کی باید در زندان بمانی؟

عفو  بیشترش  البته  که  بود  سال   13 حدود  ام  حبس  مدت 
خورد. مشکل من جریمه و رد مال است که توان پرداخت آن 
را ندارم. بیش از همه مادرم به دنبال کارهای من است و کار 
زیادی نیز از دستش بر نمی آید. تا زمانی که پول جریمه و رد 

مال را پرداخت نکنم باید در زندان بمانم.
حرف آخر؟

تا این گونه  کاش به داشته هایم قانع بودم و طمع نمی کردم 
زمین بخورم. به خاطر طمع ورزی باید تاوان سختی را بپردازم 
که البته مقداری از آن را پرداخت کرده ام و مقداری نیز باقی 
از سرشکستگی   بیراهه رفتن چیزی غیر  مانده است. عاقبت 
نیست و خالفکار باید بداند دیر یا زود دستبند قانون بر دستانش 
خواهد نشست همان طور که برای من اتفاق افتاد. پس بهترین 
گزینه انتخاب راه درست  است هر چند درآمدش کم و ناچیز 

باشد اما بهتر از قرار گرفتن در پشت میله های زندان است.   

ماجرای مردی که پایش در ورطه دریافت رشوه ُسر خورد

سقوط در چاه طمع سرقت سیم های برق از ساختمان 
نیمه کاره

صدیقی- سارق یا سارقان تمام سیم های برق یک ساختمان چند 

طبقه را به یغما بردند. صاحب ملک که با ته کشیدن پول هایش 
به شکل موقت کار را تعطیل کرده بود خبر نداشت سارقان هزینه 

میلیونی دیگری روی دستش می گذارند.
 بنا بر اظهارات مال باخته وی کار ساختمان چند طبقه خود را تا 
زمان فراهم کردن پول برای مدتی تعطیل می کند و خود راهی 
یک شهر غریب برای کار می شود تا با پس اندازش کار بنایی را به 
پایان برساند. گویا سارق یا سارقان زمانی که می بینند کار برای 
و  شوند  می  کاره  نیمه  ساختمان  وارد  شبانه  شده  تعطیل  مدتی 
تمام سیم های برق کار گذاشته شده در ساختمان را به یغما می 
وارد  برای سرکشی  از روزها پسر صاحب ملک  برند. وقتی یکی 
ساختمان می شود در کمال تعجب با سرقت تمام سیم های برق 
در  ساختمانم  بنایی  کار  گوید:  می  باخته  مال  شود.  می  مواجه 
حال اتمام بود که پول کم آوردم، به همین دلیل برای کار در یک 
معدن راهی یک شهر غریب شدم تا با پولش کار بنایی را به اتمام 
برابر پولی که به دست  اما خبر نداشتم که سارقان چند  برسانم 
می آورم هزینه روی دستم می گذارند و اتمام کار را برایم دشوار 

می کنند.

۲6 زندانی جرایم غیرعمد آزاد 
شدند

بنیاد  کمک  محل  از  استان  غیرعمد  جرایم  زندانیان  از  نفر   26
زندان  از  دیه  ستاد  مشارکت  و  ها  زندان  سازمان  به  مستضعفان 
های استان آزاد شدند. همچنین تنها زن زندانی جرایم غیرعمد 
خراسان  دادگستری  کل  شد.رئیس  آزاد  استان  هــای  ــدان  زن
شمالی در آیین آزادی این زندانیان ضمن تقدیر و تشکر از بنیاد 
مستضعفان برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از دیگر 
بنیادها و سازمان ها نیز درخواست کرد در این راستا به ستاد دیه 
کمک کنند و در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت داشته 
باشند.  حجت االسالم »جعفری« با بیان این که بخشی از حمایت 
نامه  تفاهم  انعقاد   نتیجه  در  مددجویان  به  اعطایی  مالی  های 
کشوری بین سازمان زندان ها و بنیاد مستضعفان حاصل شده، به 
کمک 700 میلیون تومانی بنیاد مستضعفان در پرداخت بدهی 
860 میلیون تومانی زندانیان جرایم مالی استان اشاره کرد و از 
از سوی ستاد دیه استان خبر داد. عالی  التفاوت آن  تأمین مابه 
از  یکی  عنوان  به  شمالی  خراسان  از  استان  قضایی  مقام  ترین 
کاهش  های  سیاست  اجرای  در  کشور  ممتاز  و  برتر  های  استان 
جمعیت کیفری زندان یاد و خاطرنشان کرد: این استان در سال 
1398 و 4 ماه نخست سال 1399 توانسته عالوه بر توفیق قابل 
کیفری  جمعیت  کاهش  های  سیاست  دقیق  اجرای  در  مالحظه 
نیز  قانونی  های  ارفــاق  از  زندانیان  مندسازی  بهره  در  زنــدان، 

موفقیت های ارزنده ای  کسب کند.
مالی  جرایم  زندانیان  به  یادبود  رسم  به  هدایایی  مراسم  این  در 

اعطا شد.
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