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صدیقی-سارق به هدیه یک خیر که چند صباحی دل یک کودک نیازمند را شاد کرد و لبخند را به
لبانش برگرداند هم رحم نکرد و آن را به سرقت برد .به گزارش خبرنگار ما شادی کودک تحت پوشش
یک نهاد حمایتی در حاشیه شهر بجنورد که با کمک یک خیر صاحب دوچرخه شده بود زیاد دوام نیاورد
و لبخندش به اشک تبدیل شد .پدر کودک در این باره گفت :به دلیل شرایط مالی بدی که داشتیم بعد

اسعدی
«می دونی از کجا میشه خفاش پیدا کرد؟»« ،النه
خفاش جایی سراغ داری؟»« ،اگه خفاش زنده
برام بیاری ،پول خوبی بهت میدم»« ،شنیدی که
میگن هر لونه خفاش صد میلیون تومن قیمت
داره؟» این ها تعدادی از جمالتی است که این
روزهــا بین برخی مــردم خراسان شمالی رد و
بدل می شود و حتی ذهن برخی از کودکان و
نوجوانان را نیز درگیر کــرده است و برخی به
دنبال النه خفاش و خود خفاش هستند تا بتوانند
به زعم خودشان ،با فروش آن ها درآمــد خوبی
کسب کنند.
این صحبت ها در مناطق کوهستانی خراسان
شمالی و جاهایی که غارهای زیادی دارد ،بیشتر
شنیده می شود و البته در مرکز استان ،بجنورد
هم به گوش می رسد.
یکی از اهالی روستای کالغ آشیان که به گفته
خودش این روزها به دنبال شکار و زنده گیری
خفاش است ،می افزاید :برای هر خفاش زنده
بین  2میلیون و  500تا  3میلیون تومان پول می
دهند که چون پول خوبی است ،به دنبال شکار
خفاش هستم تا بتوانم از این راه درآمــد کسب
کنم.
وی می افزاید :این روزها برخی به دنبال شکار
خفاش هستند و هرجا این پرنده را ببینند ،شکار
می کنند.
یکی از ساکنان روستای خوش منظر هم بیان می
کند :فردی خواسته برایش النه خفاش پیدا کنم
و ادعا کرده برای هر النه خفاش ،صد میلیون
تومان پول می دهد.
وی می افزاید :قرار است هر وقت النه خفاش
پیدا کردم عکس بگیرم و برای آن فرد بفرستم
و او عکس را به تهران می فرستد و سپس پول
را از آن ها دریافت می کند و پس از کسر سهم
خودش ،صد میلیون تومان به من پرداخت می
کند.
وی تصریح می کند :می گویند خفاش پرنده

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

از مدت ها پسرم با کمک یک خیر به آرزویش که خرید دوچرخه بود رسید و در پوستش نمی گنجید.
با این که پسرم بیمار بود و لبخند روی لبانش خشک شده بود ولی با آمدن دوچرخه دوباره لبخند
روی لبانش جاری شد اما زیاد دوام نیاورد و دوباره سارق یا سارقان عالوه بر دوچرخه لبخند او را هم
دزدیدند .وی اظهار کرد :روزی پسرم دوچرخه را برای چند دقیقه جلوی در گذاشت و برای تمیز کردن

قاچاقخفاش

اخبار

شوخی نابه جای پسر ،پدر را راهی بیمارستان کرد

هــای ایــن گونه در خــراســان شمالی در معرض
آسیب است چون اکثر جاهایی که خفاش زندگی
می کرده است ،دست خورده و کمتر به آن توجه
شــده اســت ،به دنبال ایــن موضوع هستیم و به
شدت با کسانی که به سمت زیستگاه خفاش بروند
و بخواهند این حیوان را زنده گیری کنند برخورد
می کنیم.

I Iمطالعه ای نشده است

بسیار گرانی است و پول خوبی بابتش می دهند
البته برای النه خفاش پول بیشتری می دهند.

I Iقاچاق خفاش برای سوپ و سرم

در این باره ،رئیس اداره محیط زیست طبیعی
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
می گوید :موضوع قاچاق النــه خفاش شایعه
عجیبی است که پیچیده و بعضی ها به دنبال
این قضیه هستند ولی خفاش هایی که ما در
ایــن منطقه داریــم اصــا النــه نمی سازند ،بچه
های شان را همان طور که آویزان هستند به دنیا
می آورند ،شیر می دهند و همیشه در بغل شان
هستند تا خودشان بتوانند پرواز کنند.
«گردمردی» می افزاید :از النه یک گروه خفاش
یا در واقع گونه بادخورک در برخی کشورهای
جنوب شرقی آسیا سوپ می پزند و می گویند
قیمت این سوپ باال و یکی از گران ترین غذاهای
جنوب شرقی آسیاست.
وی بیان می کند :در مورد خود خفاش نمی شود
گفت خاصیت دارویــی دارد یا نه چون حیوانی
است که کمتر شناخته شده و اطالعات علمی در
مورد آن به ندرت است ولی تا جایی که ما اطالع

داریم خفاش هایی که در خراسان شمالی وجود
دارند النه درست نمی کنند و ممکن است از بزاق
یا خون آن ها ترکیبات سرمی یا دارویی گرفته
شود و این حیوانات بــرای این موضوع قاچاق
میشوند.
وی تصریح می کند :در حال حاضر دو موضوع
مطرح است ،برخی می گویند النه خفاش خیلی
قیمتی است که در این باره باید گفت گونه های
خفاش استان اصال النه نمی سازند و موضوع
دیگر خود خفاش است که آیا بزاق یا خون آن
ارزش دارد که باید در موردش اطالعاتی وجود
داشته باشد که نیست و ممکن است نوعی داروی
سرمی از این حیوان در خارج از کشور بسازند و
برای همین خفاش را زنده گیری و به خارج از
کشور قاچاق می کنند.
وی با بیان این که آمار دقیقی از تعداد خفاشان
استان در دسترس نیست ،اظهارمی کند :از
سویی مشخص نیست که آیــا ایــن همان گونه
خفاشی است که قاچاقچیان دنبالش هستند یا
خیر؟
«گردمردی» می گوید :با توجه به این که زیستگاه

کفش های گلی اش به خانه آمد اما زمان بازگشت دید خبری از دوچرخه نیست و او را به سرقت برده
اند .بعد از این اتفاق پسرم دوباره گوشه نشین شد چون توان خرید دوچرخه را نداریم ،حتی به نان شب
مان محتاج هستیم و خرید چنین چیزهایی برای مان آرزوی بزرگی است مگر این که با یاری توانمندان
و خیران بتوانیم لبخند را به لب فرزندان مان برگردانیم.

رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط
زیست خراسان شمالی هم می گوید :فکر نمی
کنم چنین گونه ای که بشود از بزاق ،خون یا النه
اش چیزی استخراج کرد در استان داشته باشیم
ضمن این که متاسفانه در این بــاره مطالعه ای
نشده است و خیلی نمی توانم کمک کنم.
«جعفری» می افزاید :شنیدم عده ای دنبال زنده
گیری خفاش برای قاچاق هستند و پرس و جو می
کنند که کجا پیدا می شود اما منابع رسمی در این
باره چیزی اعالم نکرده اند و پیگیری این موارد به
یگان حفاظت اداره کل مربوط می شود.

I Iمردم گزارش کنند

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط
زیست خراسان شمالی هم می گوید :بین عوام جا
افتاده است که بزاق خفاش ارزش پزشکی دارد و
در کل کشور به خصوص در غرب کشور و مناطق
کوهستانی بر اساس این شایعه ،برخی دنبال النه
خفاش هستند در حالی که مستندی مبنی بر این
که خفاش النه داشته باشد ،وجود ندارد.
«علیپور» می افزاید :در استان ما گزارشی درباره
قاچاق خفاش ارائه نشده است که بخواهیم به این
موضوع ورود کنیم و این شایعه از  6ماه قبل در
کشور ایجاد شده است و سازمان حفاظت محیط
زیست کشور در این باره با ما مکاتبه کرده است.
وی ادام ــه مــی دهــد :اگــر در ایــن بــاره سرنخی
وجود داشته باشد و به ما گزارش شود ،موضوع
را پیگیری می کنیم زیرا در حالت عادی من با دو
نیرو نمی توانم کل استان را پوشش دهم و باید
گزارش های مردمی برسد که بتوانیم به موضوع
ورود و آن را پیگیری کنیم.

خفاش هایی
که در خراسان
شمالی وجود
دارند ،النه
درست نمی
کنند و ممکن
است از بزاق
یا خون آن
ها ترکیبات
سرمی یا
دارویی گرفته
شود و این
حیوانات برای
این موضوع
قاچاق می
شوند

صدیقی -شوخی بی جای پسر لحظات
سختی را برای پدرش ایجاد و او را روانه
بیمارستان کرد .به گــزارش خبرنگار ما
پسر جــوان هنگام تماس پــدرش وانمود
کــرد کــه قلب اش گرفته و حــال پاسخ
دادن ندارد و با این کار شوک بزرگی به
پدرش وارد کرد .مرد بی رمق که در کنج
بیمارستان افتاده بود درباره شوخی بی
جای پسرش گفت :پسرم مدت ها بود که
قلب اش درد می کرد اما مشکلی برایش
پیش نیامده بود.
وی ادامه داد :روزی پسرم از من خواست
او را بــرای رفتن به دکتر که در یکی از
شهرهای استان مجاور است همراهی
کنم و من هم قبول کردم .روز قرارمان با
پسرم تماس گرفتم تا دنبالش بروم اما او
ناله کنان جواب تلفن را داد و قطع کرد.
من چندین بار با او تماس گرفتم ولی او
هربار با آه و ناله تلفن را قطع کرد  .وی

اظهار کرد :من خیلی وحشت و فکر کردم
حتما قلب اش گرفته و گوشه ای افتاده
است که نای حرف زدن ندارد.
هر لحظه به دلهره ام افــزوده می شد و
اشک از چشمانم جاری شد و متاسفانه
جای او را هم نمی دانستم .چند ساعت
دلهره آور را پشت سرگذاشتم تا این که به
خانه پسرم رفتم و زمانی که از همسرش
سراغش را گرفتم به من گفت شوهرش
چند ساعتی است که به همراه دوستانش
برای رفتن به دکتر به استان مجاور رفته
اند.
بعد از شنیدن این خبر کمی آرام شدم اما
به خاطر استرس وارد شده قلب ام گرفت
و زمانی که چشمانم را باز کردم خودم را
روی تخت بیمارستان دیدم  .بعد از این
اتفاق تلخ متوجه شدم پسرم به همراه
دوستانش من را به بازی گرفته بودند و
قصد شان سر به سر گذاشتن بود.

دستگیری سارقان سابقه دار
فرمانده انتظامی اسفراین از دستگیری
 2ســارق سابقه دار بــا  8فقره سرقت
در ایــن شهرستان خبر داد.سرهنگ
«جاوید مهری» گفت :در پی وقوع چند
فــقــره ســرقــت در اســفــرایــن بالفاصله
موضوع با جدیت در دستور کار ماموران
اداره مبارزه با سرقت قــرار گرفت.وی
بــا اش ــاره بــه ایــن کــه مــامــوران بــا انجام
تحقیقات و اقدامات فنی و پلیسی موفق
بــه شناسایی محل اخــتــفــای متهمان

شدند ،افزود :خوشبختانه در یک اقدام
غافلگیرانه هر دو متهم در مخفیگاه شان
دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر
انتظامی انتقال داده شدند.این مقام
انتظامی با اشاره به این که متهمان در
بازجویی های به عمل آمــده به  8فقره
سرقت اعتراف کردند ،خاطرنشان کرد:
سرقت از منزل ،موتورسیکلت و اماکن
خصوصی از جمله ســرقــت هــای این
سارقان حرفه ای بود.

تلنگر

موارد تخلفات اداری ()3
 تکرار تاخیر در ورود به محل خدمت یاتکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
 تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوهدولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی
 -افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری

 ســرپــیــچــی از اجــــرای دســتــورهــایمقامهای باالتر در حدود وظایف اداری
 کم کــاری یا سهل انــگــاری در انجاموظایف محول شده
معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی

