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تداوم بارش برف و باران تا شنبه 
ارتفاع بارش برف در آشخانه به 5 سانتی متر رسید 

تعهدنامه های کارگری؛ از قرار تا فرار!
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با حضور نمایندگان اقتصادی کشورهای پاکستان، ترکیه و قزاقستان انجام شد؛

 رایزنی برای مراودات تجاری 
با ۳ کشور

معاون بنیاد مسکن خبر داد:

 پیشرفت ۳0 درصدی 
پروژه های عمرانی ۶5 روستای سیل زده

صفحه ۲ صفحه ۲

شهروندان مناطق محروم منتظر قضاوت مدیران ارشد

داوری طناب کشی شورا و هیئت تطبیق به مدیران ارشد کشیده شد

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خبر داد:

تأیید صالحیت 5 داوطلب برای انتخابات خبرگان رهبری
صفحه ۲

صفحه ۲

صفحه ۷

کال شور؛ سرمایه خدادادی استان که رها شده است و استفاده بهینه نمی شود

دست بی نمک

مجازی های داغ  

دعوت نامه های برخی کاندیداها

فعالیت دوباره مجازی برخی نامزدها

واگذاری یک بیمارستان 

۸

زنگ عشق و پهلوانی 
رد  در بجنو
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مدیران  و  اســتــانــدار  گذشته،  روز  ــدرزاده-  ــی ح
نمایندگان  میزبان  و دولتی  خصوصی  های  بخش 
قزاقستان  و  ترکیه  پاکستان،  کشورهای  اقتصادی 
بــرای  اســتــان  ــی  ــادگ آم جلسه،  ــن  ای در  و  بــودنــد 
گسترش مراودات تجاری با این 3 کشور اعالم شد.

استاندار خراسان شمالی با بیان این که در ارتباط 
با  رابطه  آن  که  نداریم  بیشتر  راه  یک  المللی  بین 
فکر  مسیر  این  به  اگر  ــزود:  اف کشورهاست،  سایر 
»شجاعی« با  نیست.دکتر  توسعه  مان  نگاه  نکنیم 
و دولتی  خصوصی  بخش  مدیران  حضور  به  اشاره 

در بــخــش هـــای درمـــانـــی، انــــرژی، کــشــاورزی، 
افزود:  جلسه  این  در  معدن  و  صنعت  و  گردشگری 
در  سفیر   6 با  مسیر  ایــن  در  استان  توسعه  بــرای 
داریم  اعتقاد  آن  به  چون  داشتیم  نشست  تهران 
تا  کنیم  می  پیدا  را  ــی  راه ــرد.  ک نخواهیم  رهــا  و 
ارتباط مان را با کشور مد نظر قوی کنیم. استاندار 
اعــزام  بــرای  استان  آمادگی  از  شمالی  خراسان 
نیروی کار متخصص و ماهر در هر سطحی در رشته 
های صنعت ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی و 
دام پزشکی به این 3 کشور خبر داد و اضافه کرد: 

بر  ایران  بر  المللی  بین  های  تحریم  اعمال  شرایط 
این  از  ایــران  البته  نیست،  پوشیده  کشوری  هیچ 
برهه زمانی نیز خواهد گذشت، با این وجود، هیچ 
را  دوست  کشورهای  همراهی  شرایط  این  در  گاه 
یاد نخواهد برد.»مهرعلیزاده« رئیس فدراسیون  از 
پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش  جهانی 
در این جلسه با بیان این که خراسان شمالی دارای 
صنعتی،  کشاورزی،  مانند  مختلف  ظرفیت های 
گردشگری، دامداری و آب و هواست و  در مجاورت 
شمالی  خراسان  افزود:  دارد،  قرار  کشورها  برخی 
خساست  تجاری  های  هیئت  پذیرش  و  اعــزام  در 
اعزام  برای  استان  بازرگانی  اتاق  و  ندهد  خرج  به 
جیب  از  حتی  باید  تجاری  های  هیئت  پذیرش  و 
دولت هزینه کند. »پور آبادی« رئیس اتاق بازرگانی 
خراسان شمالی هم در این جلسه با بیان این که در 

سال های گذشته از این استان به کشور قزاقستان 
های  بتن  فرنگی،  گوجه  رب  سیمان،  محصوالت 
پاکستان محصوالت رب گوجه فرنگی،  به  و  سبک 
می  ــادر  ص ای  شیشه  ــروف  ظ و  شیشه  آمونیاک، 
کردیم، افزود: نمایندگان اقتصادی این کشورها در 
این دیدار 2 روزه از گسترش تبادالت تجاری به ویژه 
در زمینه برخی محصوالت صنعتی که در  خراسان 
کردند.»قمزت«  استقبال  شود،  می  تولید  شمالی 
ایران  در  اقتصادی قزاقستان  رایزن  و  سفیر  معاون 
نیز از وجود فرصت مناسب برای گسترش روابط دو 

جانبه خبر داد. 
ترکیه  کشور  المللی  بین  شرکت  عضو  یک  »فاتح« 
با  تجارت  بــرای  شرکت  این  آمادگی  اعــالم  از  نیز 
پول  واحد  بر  مبتنی  کشور  این  و  شمالی  خراسان 

لیر و ریال خبر داد .

IIعمومیIنقلIوIحملIسرویس
با این که در خیابان قیام جنوبی در بجنورد تا شهر 
ناوک، عالوه بر واحدهای مسکونی، تعداد زیادی 
داشتن  از  اما  دارد  قــرار  بــزرگ  فروشگاه  و  اداره 
معیار  است.  محروم  عمومی  نقل  و  حمل  سرویس 
شهری  های  تاکسی  و  اتوبوس  سرویس  داشتن 

برای یک منطقه چیست؟

IIسپاهIشرقIآسفالت
در  واقــع   3 یاسین  کوچه  به  شهری  مدیران  چرا 
بدون  کوچه  این  و  کنند  نمی  توجهی  سپاه  شرق 
محدوده  در  کوچه  این  مگر  است؟  مانده  آسفالت 
شهری قرار ندارد که با وجود قول و وعده همچنان 

خاکی است؟
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اسدی- بسته تشویقی مناطق حاشیه شهر بجنورد، 
هیئت  مخالفت  از  پس  بجنورد  شهر  شورای  مصوبه 
استان  اختالف  حل  هیئت  به  شورا  اصرار  و  تطبیق 

ارسال شده است.
اعضای  از  یکی  و  بجنورد  فرماندار  عمرانی  معاون 
افــزود:  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  تطبیق  هیئت 
هیئت تطبیق به دالیل قانونی با این مصوبه مخالفت 

بجنورد  شهرداری  و  اسالمی  شورای  اما  است  کرده 
به تصویب این بسته حمایتی و تشویقی اصرار دارند 
به  را  شورا  مصوبه  هیئت  این  شــورا،  اصــرار  از  پس  و 

شورای حل اختالف استان ارجاع داده است.
»خودنیا« با گالیه از این که مخالفت هیئت تطبیق به 
پای فرمانداری بجنورد نوشته شده است، ادامه داد: 
قضاییه  قوه  فرمانداری،  نمایندگان  از  تطبیق  هیئت 

این  در  فرمانداری  و  است  شده  تشکیل  مقننه  قوه  و 
هیئت  مخالفت  بنابراین  دارد  رأی  یک  تنها  هیئت 
بجنورد  فرمانداری  به  ارتباطی  مصوبه  این  با  تطبیق 

ندارد.
وی اظهارکرد: شورای حل اختالف استان متشکل از 
استاندار، 2 نماینده و رئیس کل دادگستری استان 
مخالفت  از  پس  گفت:  مطلع  منبع  یک  امــا  اســت. 

شورا  مصوبه  دارد  فرصت  فرمانداری  تطبیق،  هیئت 
را به شورای حل اختالف استان ارسال کند و پس از 
پاسخ  موضوع  به  دارد  فرصت  روز   20 شورا  این  آن، 

دهد.
ما  خبرنگار  به  نیز  تطبیق  هیئت  دبیر  »دستجردی«   
حل  شورای  به  شهرداری  تشویقی  بسته  کرد:  اعالم 

اختالف استان ارسال شده است.

شهروندان مناطق محروم منتظر قضاوت مدیران ارشد

داوری طناب کشی شورا و هیئت تطبیق به مدیران ارشد کشیده شد

با حضور نمایندگان اقتصادی کشورهای پاکستان، ترکیه و قزاقستان انجام شد؛

رایزنی برای مراودات تجاری با ۳ کشور 

 تداوم بارش برف و باران
 تا شنبه 

ارتفاع بارش برف در آشخانه به 5 سانتی 
متر رسید 

هواشناسی  کــل  اداره  بینی  پیش  صدیقی- 
از  بـــاران  و  ــرف  ب بــارش  تـــداوم  شمالی  خــراســان 
گفته  به  است.  منطقه  در  آینده  هفته  اوایل  تا  فردا 
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
)فردا(  شنبه  پنج  از  جدید  بارشی  سامانه  ورود  با 
و  ابر  افزایش  تدریج  به  غالب  پدیده  آینده  شنبه  تا 
بارش  نقاط  از  پاره ای  و در  باد گاهی شدید  وزش 
اعالم  زاده«  »هادی  بود.  خواهد  مه  و  باران  و  برف 
ادامه  آینده  شنبه  صبح  تا  دما  افزایش  روند  کرد: 
صبحگاهی  لحظات  در  کماکان  اما  داشت  خواهد 
دما زیر صفر درجه خواهد بود. به گزارش خبرنگار 
ما، با آغاز بارش برف از بعدازظهر دوشنبه در اکثر 
داشت،  ادامــه  شنبه  سه  صبح  تا  که  استان  نقاط 
راز  جمله  از  محورها  برخی  در  ها  کشنده  تــردد 
این  در  و  شــد  ممنوع  ساعاتی  ــرای  ب جــرگــالن  و 
چرخ  زنجیر  بدون  خودروهای  سایر  تردد  محورها 
ممکن نبود و به کندی پیش می رفت. بارش برف 
عالوه بر مختل کردن تردد خودروها در گردنه ها 
شدن  تعطیل  باعث  استان  محورهای مواصالتی  و 
جرگالن  و  راز  و  شــیــروان  شهرستان   2 ــدارس  م
درصبح سه شنبه شد. بر اساس اعالم هواشناسی 
استان بیشترین ارتفاع بارش برف طی 24 ساعت 
آشخانه  های  ایستگاه  از  شنبه  سه  صبح  به  منتهی 
با 5 سانتی متر، بجنورد با 2 سانتی متر و شیروان 
با یک سانتی متر گزارش شد. همچنین بیشترین 
ایستگاه  به  مربوط  مدت  این  در  بارندگی  میزان 
میلی   3.2 با  راز  متر،  میلی   4.1 با  سیساب  های 
این  در  بود.  متر  میلی   2.7 با  ترکمن  تنگه  و  متر 
با کمینه دمای منفی 9 درجه سانتی  مدت کوسه 
دمای  بیشینه  با  آباد  اسماعیل  و  سردترین  گراد 
نقطه  ترین  گرم  صفر  باالی  گراد  سانتی  درجه   7

استان بود.

مسابقات والیبال فرهنگیان 
شیروان

والیبال  مسابقات  دوره  هفتمین  زاده-  عوض 
تیم  قهرمانی  با  سالمت  جام  شیروان،  فرهنگیان 

ایزدی به پایان رسید.
با بیان  »صفرزاده« مسئول برگزاری این رقابت ها 
این مطلب افزود: این دوره از مسابقات با حضور 8 
سالن  در  ای  دوره  صورت  به  گروه   2 قالب  در  تیم 
ایزدی،  تیم  از  پس  و  شد  برگزار  شیروان  آبان   13
جایگاه  در  اسکندری  شهید  و  فریدونی  های  تیم 

های دوم و سوم ایستادند

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

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

لطفا پیام های 
خود را كوتاه 

و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

آموزش تعاونی در 
شهرستان ها

 24 که   7442 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1353 بهمن 
ها  شهرستان  در  تعاونی  آموزش  از   2 صفحه 
خوانیم:  می  مطلب  این  در  است.  داده  خبر 
تعاون  عمومی  آمـــوزش  برنامه  اجـــرای  »در 
ــان خـــراســـان کــارشــنــاســان  ــت اس در ســطــح 
امور  و  تعاون  کل  اداره  شهری  تعاون  اداره 
روستاهای خراسان قسمت دوم این برنامه را 
در شهرستانها اجرا کردند و در نتیجه آموزش 
تعاون برای 4039 نفر از دانش آموزان دختر 
و پسر و همچنین 531 نفر از کارمندان دولت 
در شهرستان های بجنورد، شیروان، قوچان، 
تایباد  و  خواف  و  کاشمر  اسفراین،  نیشابور، 
اجرا شد که به این ترتیب این برنامه در سطح 
کلیه شهرستانهای این استان به پایان رسید. 
به  برنامه  این  نیز  مشهد  شهرستان  در  ضمنا 

تدریج اجرا میشود.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

 آگاهی- 5 داوطلب برای حضور در انتخابات نخستین 
در  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  دوره  میان 
خراسان شمالی تأیید صالحیت شدند. سرپرست دفتر 

نظارت و بازرسی انتخابات استان این خبر را اعالم کرد 
شده  نویسی  نام  داوطلب   36 از  داوطلب   16 گفت:  و 
رهبری  خبرگان  مجلس  ای  دوره  میان  انتخابات  برای 

در استان انصراف دادند و  با برگزاری آزمون تخصصی 
و سنجش علمی، 5 نفر از داوطلبان باقی مانده موفق 
به کسب امتیاز الزم شدند و صالحیت آنان تأیید شد. به 
گفته »عابدینی مقدم« فرمانداری ها به زودی نتایج را به 
داوطلبان اعالم می کنند و  15 داوطلب رد صالحیت 
شده می توانند برای حضور در این عرصه تا پنجم بهمن 
اعتراض خود را به دفتر در نظر گرفته شده در فرمانداری 

یا دفتر تهران اعالم کنند. گزارش خبرنگار ما  بجنورد 
حاکی است، آیت ا... »مهمان نواز« نماینده 4 دوره مردم 
خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری اردیبهشت 
همزمان  امسال  اسفند  و دوم  درگذشت  گذشته  سال 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  برگزاری  با 
در  حضور  برای  را  وی  جایگزین  استان  مردم  اسالمی، 

مجلس خبرگان رهبری انتخاب خواهند کرد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خبر داد:

تأیید صالحیت 5 داوطلب برای انتخابات خبرگان رهبری

معاون بنیاد مسکن خبر داد:

پیشرفت ۳0 درصدی پروژه های عمرانی ۶5 روستای سیل زده

دارد. فیزیکی  پیشرفت  درصد   30 فروردین  سیل  از  دیده  آسیب  روستای   65 عمرانی  های  شیری-پروژه 
معاون عمرانی اداره کل بنیاد مسکن خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: با وقوع  سیل 
در فروردین امسال پروژه های عمرانی 65 روستا آسیب دید که اکنون در دست اجراست و تا پایان سال مالی 
98 به پایان خواهد رسید.»صابری« پایدارسازی دیوارهای ساحلی و روستاهای رانشی، ایجاد سیل برگردان 
و سیل بند در روستاها را از جمله پروژه های عمرانی در حال اجرا ذکر کرد و افزود: اگرچه اعتبارات همیشه 
کم و پایه ای است اما برای اجرای پروژه های عمرانی آسیب دیده به گونه ای اعتبار اختصاص داده شد که 
عملیات اجرایی آن ها شروع شده و در حال انجام است.وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام 
شده این پروژه ها در نیمه دوم سال جمع بندی می شود اما اگر فرایند کار طوالنی شود یا مشکل  فنی وجود 

داشته باشد به طور حتم تا پایان سال مالی به اتمام می رسد.

مدیر انجمن سینمای جوانان خبر داد: 

تصویب تولید 5 فیلم در استان

انجمن سینمای جوانان خراسان  به تصویب رسید.مدیر  فیلم  فیلم در خراسان شمالی در شورای   تولید 5 
شمالی با بیان این که از میان 11 اثر ثبت شده، 6 اثر به این شورا ارائه و با تولید 5 اثر موافقت شد، افزود: 
امانی«، مستند »نگاره  به کارگردانی »نوح  آزادی«  به کارگردانی »ناصر فکور«، »خیابان  فیلم های »جرس« 
های امید« به کارگردانی »رضا غالمی مطلق«، »ولی ا... خان« به کارگردانی »امیر بیاتی« و انیمیشن »جنگ 

جهانی« به کارگردانی »داوود وحیدی« به تصویب رسید.
»محمدرضا علی آبادی« ادامه داد: برای نخستین بار در خراسان شمالی با حضور کارشناسان سینمای ملی، 

فیلم های بومی و استانی بررسی و برای تولید توسط انجمن سینمای جوانان ایران حمایت می شوند.
وی خاطرنشان کرد: این شورا متشکل از محمدتقی علی آبادی، کوروش عطایی، محمد نجاریان، محمدرضا 

علی آبادی و عطا مجابی است.



شیری

نوسان  با  است  مدتی  همراه  تلفن  گوشی   بازار 
ارز، گاه پررونق و گاه بی رونق می شود.  قیمت 
این روزها که قیمت ها به شدت افزایش و قدرت 
می رسد  نظر  به  است،  یافته  کاهش  مردم  خرید 
گوشی تلفن همراه به کاالیی لوکس تبدیل شده 
که این موضوع را می توان از رفتار مردم در خرید 
حکم  بیشتر  که  هایی  همان  شد؛  متوجه  گوشی 
را  ها  فروشگاه  هــای  ویترین  پشت  تماشاچی 
دارند.اگرچه این روزها گرانی گوشی های تلفن 
خرید  سمت  به  بیشتر  مــردم  شده  باعث  همراه 
دست دوم ها بروند اما در ماه های پایانی سال و 
با نزدیک شدن به نوروز تقاضا برای گوشی های 
نو نیز بیشتر می شود و به همین دلیل به نظر می 

رسد این روزها بازار این کاال رونق گرفته است.
خریداران با دیدن قیمت ها چشم های شان گرد 
از  دهند  می  ترجیح  ها  آن  از  بعضی  و  شود  می 
یا گوشی که مدام  همان گوشی صفحه شکسته 
و  کنند  استفاده  تعمیر،  از  پس  کند،  می  هنگ 
پول به گوشی نو ندهند و برخی هم با خرید قاب 
جدید و »گلس« های نو برای همان گوشی های 
قدیمی خود سعی می کنند تب خرید گوشی نو 

را بخوابانند.
خرید  دنبال  به  که  کنندگان  مراجعه  از  یکی 
است،  مناسب  قیمت  با  دوم  دست  گوشی  یک 
مارک  که  ام  گوشی  شدن  دزدیده  با  گوید:  می 
خریداری  را  آن  پیش  ماه  چند  داشــت و  آیفون 
این  با  نو  گوشی  خرید  توان  اکنون  بودم،  کرده 
قیمت ها را ندارم و به دنبال یک گوشی دست 
نیز  ها  گوشی  گونه  این  قیمت  که  هستم  دوم 

خیلی باالست.
وی می افزاید: این روزها با پیشرفت تکنولوژی، 
با  و  است  ضروریات  از  هوشمند  گوشی  داشتن 

وجود قدرت خرید پایین ناگزیر به خرید اقساطی 
هزینه  افزایش  باعث  مسئله  همین  که  هستیم 

های زندگی می شود.
تهیه  دنبال  به  او نیز  که  شهروندان  از  دیگر  یکی 
این  از  دایــم  و  است  مناسب  قیمت  با  نو  گوشی 
مدل  آخرین  قیمت  و  رود  می  مغازه  آن  به  مغازه 
ها را می پرسد و در نهایت یک گوشی دست دوم 
با یک برند مطرح خریداری می کند، می گوید: 
شدم  مجبور  دوم  دست  گوشی  یک  خرید  برای 
7 میلیون تومان هزینه کنم تا حداقل فرزندم به 

قول خودش پیش دوستانش کم نیاورد!

IIهاIقیمتIروزانهIتغییر
را  ها  قیمت  برچسب  گذشته  در  که  حالی  در 
کمتر  روزها  این  اما  زدند  می  ها  گوشی  کنار  در 
این  شاهد برچسب قیمت هستیم و عمده دلیل 

قضیه، تغییر روزانه قیمت هاست.
در  که  همراه  تلفن  گوشی  فروشندگان  از  یکی 
را  ارز  نرخ  افزایش  اش  صحبت  ابتدای  همان 

همراه  تلفن  گوشی  قیمت  نوسان  اصلی  عامل 
خرید  ــدرت  ق روزهــا  ایــن  گوید:  می  دانــد،  می 
کاالی  این  بازار  که  یافته  کاهش  قدری  به  مردم 
از  و  نــدارد  رونق  گذشته  مانند  دیگر  دیجیتالی 
هر 10 مشتری که وارد مغازه می شوند یک نفر 
خریدار است که آن هم با توجه به توان خریدش 
از خرید  یا  ارزان قیمت است  یا به دنبال گوشی 

منصرف می شود.
ایام  به  شدن  نزدیک  با  سال  هر  افزاید:  می  او 
نوروز بازار گوشی مقداری رونق می گیرد و در دو 
افزایش  تقاضا  رسد  می  نظر  به  سال،  پایانی  ماه 
می یابد و از آن جایی که قیمت ها به روز و گران 
و  گیری  قیمت  حــال  در  خــریــداران  هنوز  اســت 

برنامه ریزی هستند.
توجه  با  گوید:  می  نیز  فروشندگان  از  دیگر  یکی 
به شرایط موجود به نظر می رسد امسال هم بازار 
گوشی تلفن همراه رونق می گیرد به همین دلیل 
دارای   های  گوشی  تأمین  پی  در  فروشندگان 

هستند. ســال  پایان  ایــام  بــرای  مناسب  قیمت 
وی اظهار می کند: این روزها بازار گوشی های 
دست دوم و تعمیر گوشی رونق بیشتری دارد اما 
به تازگی تقاضا در بازار گوشی نو هم بیشتر شده 

و پیش بینی می شود بیشتر هم شود.
او از تخلفات شرکت ها نیز گالیه می کند و می 
قاچاق،  از  جلوگیری  بــرای  امر  متولیان  گوید: 
قوانینی را وضع می کنند اما نظارت بر شرکت ها 
با گران شدن  اند به طوری که  را فراموش کرده 
دالر شرکت ها با عرضه کمتر گوشی به بازار، تب 

گرانی را بیشتر می کنند.
تلفن  گوشی  و  الکتریکی  لــوازم  اتحادیه  رئیس 
مدتی  گوید:  می  باره  این  در  نیز  بجنورد  همراه 
با  متعاقب  همراه  تلفن  گوشی  قیمت  که  است 
تا   50 حدود  ها  قیمت  نوسان  و  ثابت  ارز،  نرخ 

100 هزار تومان است.
عید  شب  برای  سال  هر  افزاید:  می  زاده«  »فتح 
گیرد  می  رونق  همراه  تلفن  گوشی  فروش  بازار 
روانه  گیری  قیمت  برای  مشتریان  اکنون  هم  و 
بازار شده اند تا بعدًا برای خرید اقدام کنند.وی 
خاطرنشان می کند: در شرایط فعلی عده ای که 
مشکل مالی ندارند خرید می کنند و عده ای هم 
گیری  قیمت  از  پس  هستند  خرید  به  مجبور  که 
یا  قیمت  ارزان  گوشی  یک  باالخره  فراوان  های 
عده  دهد:  می  ادامــه  خرند.وی  می  دوم  دست 
ای به عنوان هدیه شب عید برای نزدیکان و عده 
ای هم به منظور نو کردن گوشی در سال نو، در 

اواخر سال برای خرید گوشی اقدام می کنند.
وی گوشی های سامسونگ و هواوی را پرفروش 
گوشی  برای  تقاضا  کند:  می  خاطرنشان  و  ذکر 
خاص  مشتریان  فقط  و  شده  کمتر  آیفون  های 
خودش را دارد چون بیشتر آن ها در کشور دبی 
با  ها  آن  تعمیر  برای  مشتریان  و  اند  شده  روز  به 

مشکل مواجه می شوند.

3 اقتصاد روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         چهارشنبه  ۲ بهمن ۱۳۹۸     ۲۶ جمادی االول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۹۴

پشت ویترین بازار گوشی تلفن همراه

هر سال برای 
شب عید بازار 
فروش گوشی 

تلفن همراه 
رونق می گیرد 

و هم اینک 
مشتریان برای 

قیمت گیری 
روانه بازار 

شده اند تا بعداً 
برای خرید 

اقدام کنند

گزارش خبری 

تعهدنامه های کارگری؛ از قرار تا فرار!

نگران  کــارگــران  همواره  که  حالی  شیری- در 
هستند  شان  شدن  بیکار  و  اخراج  شغلی،  امنیت 
اما در این میان شرکت هایی خواستار ماندگاری 
کارگرانی هستند که پس از مدت کوتاهی با هدف 
جذب در دیگر شرکت ها و کارخانه ها، کار را ترک 

می کنند.
ها  میلیون  ســاالنــه  گفت:  کــارفــرمــایــان  از  یکی 
تومان برای آموزش کارگران خود هزینه می کنم 
های  دوره  گذراندن  از  پس  کارگران  برخی  اما 
جذب  منظور  به  کــار،  فنون  یادگیری  و  آموزشی 
در شرکت های دیگر کار را ترک می کنند که این 

موضوع باعث خسارت به کارگاه می شود.
در  کارگران  برای  قوانینی  باید  کرد:  اظهار  وی 
صنایع پایین دستی وضع شود که کارگاه ها را با 

هدف جذب در کارخانه های بزرگ ترک نکنند.
برای  شغلی  امنیت  که  شرایطی  در  ــزود:  اف وی 
دادن  ــت  دس از  نــگــران  و  ــت  اس پایین  ــران  ــارگ ک
تعداد  پایین دستی  شغل خود هستند، در صنایع 

کارگران همواره در حال ریزش است.
در  دستی  پایین  صنایع  کارفرمایان  از  دیگر  یکی 
گونه  این  در  کار  که  جایی  آن  از  گفت:  نیز  استان 
فنی  کارگر  و  اســت  فنی  و  تخصصی  ها  کــارگــاه 
آموزش  به  ناگزیر  نــدارد  وجــود  نیاز  تعداد  به  هم 
پس  کارگران  برخی  متأسفانه  هستیم،  کارگران 
شدن  فراهم  با  کار،  فنون  یادگیری  و  آمــوزش  از 
موقعیت در شرکت های بزرگ، کارگاه را ترک می 
کنند که این اقدام باعث ضرر صنایع پایین دستی 

می شود.
به گفته خودش  از کارگران که  این میان یکی  در 
کار  به  مشغول  فنی  کارگاه  یک  در  است  سال   3
هستم  شرکت  فنی  کارگر  که  این  با  افزود:  شده، 
اکنون  و  ام  شده  بیمه  ساده  کارگر  عنوان  به  اما 
هم کارفرما تعهدنامه یک طرفه ای را تنظیم کرده 

است که به نظر می رسد قانونی نیست.
یا  ــرارداد  ــ ق ــزود: در حــالــی کــه هــر گــونــه  ــ اف وی 
کارفرما  و  کارگر  توافق  مــورد  باید  ای  تعهدنامه 
باشد اما کارفرما تعهدنامه ای را تنظیم کرده است 
حق  و  بماند  کارگاه  در  سال   10 باید  کارگر  که 

این  طی  تواند  می  کارفرما  اما  ندارد  را  کار  ترک 
مدت کارگر را اخراج کند.

به  اگــر  تعهدنامه  ایــن  ــاس  اس بــر  ــرد:  ک اظــهــار  او 
بررسی  از  پس  شــود  وارد  خسارتی  دستگاهی 
را  خسارت  کامل  طور  به  باید  کارگر  مدیر،  توسط 

پرداخت کند.
گفت:  ــاره  ب ایــن  در  نیز  کــارگــران  از  دیگر  یکی 
اما  از دست دادن شغل مان بودیم  تاکنون نگران 
با تعهدنامه، کارفرما بر کارگران سلطه می یابد و 
سال   10 شرایطی  هر  در  تعهدنامه  براساس  باید 

در کارگاه کار کنیم و حق اعتراض هم نداریم.
وی معتقد است: قوانین کار به نفع کارفرماست و 
کارگران همواره منتظر اصالح قانون کار و گرفتن 

حق و حقوق خود هستند.
در این میان، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: ارائه سفته 
و ضمانت بین کارگر و کارفرما توافقی است و در 
موضوع  داریم  تأکید  اما  نشده  اشاره  آن  به  قانون 
ای  سوءاستفاده  تا  شود  ذکر  همیشه  سفته  ارائه 

صورت نگیرد.
تخصصی  ها  کارگاه  از  بعضی  ــزود:  اف »نباتیان« 
می  هزینه  خود  کارگران  آموزش  برای  و  هستند 
همان  در  کارگران  دارنــد  انتظار  نتیجه  در  کنند 
برخی  اما  باشند  داشته  فعالیت  شرکت  و  مجتمع 
محض  به  اند  آموخته  را  کار  فنون  چون  کارگران 
استخدام و جذب در یک مجتمع، کارگاه را ترک 
دوش  بــر  آمـــوزش  هــای  هزینه  فقط  و  کنند  مــی 

کارفرما می ماند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از کارفرمایان در استان 
همین موضوع را در جلسه استانداری مطرح کرد 
اکنون  و  شد  اندرکاران  دست  حمایت  خواستار  و 
برای این که کارگران ملزم شوند در همان کارگاه 

کار کنند تعهدنامه ای را تنظیم کرده است.
تعهدنامه  امضای  بــرای  کارگری  افــزود: اگــر  وی 
تمایل ندارد اجباری برای ماندن در کارگاه نیست 
آموزش  نیروی  که  است  نگران  هم  کارفرما  چون 
دیده اش کار را ترک کند و برای تامین نیروی کار 

با مشکل مواجه شود.

دپوی تولیدات 
بافندگان فرش

شیری- صنعت فرش بافی و قالی بافی عالوه بر ارزآوری، 
این  با  و  دارد  هم  زایــی  اشتغال  در  مهمی  بسیار  نقش 
همواره  و  پررونق  صنعت  این  بازار  رود  می  انتظار  شرایط 
در حال توسعه باشد در حالی که تولیدکنندگان فرش در 
استان همچنان با مشکل فروش مواجه هستند به طوری 
که هم اینک هزار تا 2 هزار متر فرش در استان دپو شده 

است و بازار فروش ندارد.
در همین باره رئیس اتحادیه فرش دست باف مرکز استان 
ها  سختی  تمام  بافندگان  که  این  با  گفت:  ما  خبرنگار  به 

می  قالی  دار  پای  را  خود  اوقــات  و  شوند  می  متحمل  را 
کسب  همان  که  خــود  حق  ترین  بدیهی  از  امــا  گذرانند 
مدتی  ــزود:  اف هستند.»محمدی«  محروم  اســت،  ــد  درآم
شهریور  از  و  مواجه  مشکل  با  فرش  فروش  بازار  که  است 
به طور کامل راکد شده است.او با اشاره به این که نوسان 
ارز در قیمت فرش تأثیر دارد، خاطرنشان کرد: در حالی 
که مدتی است نوسان های مختلف در بازار ارز داریم اما 
می  تجار  تنها  و  برند  نمی  سودی  محل  این  از  بافندگان 
توانند از اندکی سود بهره مند شوند.او اظهار کرد: از آن 

جایی که حدود 80 درصد تولیدات فرش صادراتی است و 
تنها 20 درصد آن مصرف داخلی دارد، باید برای حمایت 
از بافندگان و تولیدکنندگان بخش صادرات تقویت شود.
وی اضافه کرد: با شرایط موجود اگر برای صادرات فرش 
طور  به  باف  دست  فرش  صنعت  شود،  اعمال  مالیات  هم 

کلی منسوخ خواهد شد.
اینک  هم  فرش  بازار  بودن  راکد  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
حدود هزار تا 2 هزار متر فرش در استان دپو و این مسئله 

باعث دلسردی بافندگان شده است.



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی چهارشنبه  ۲ بهمن ۱۳۹۸     ۲۶ جمادی االول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۹۴            ۴ نخبگان فردا



۵روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی نخبگان فردا          چهارشنبه  ۲ بهمن ۱۳۹۸     ۲۶ جمادی االول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۹۴



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی چهارشنبه  ۲ بهمن ۱۳۹۸     ۲۶ جمادی االول ۱۴۴۱      شماره ۳۱۹۴            ۶ گزارش ویژه

رئیس فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در آیین افتتاحیه سومین دوره 
مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در بجنورد گفت: برگزاری مسابقات 
جهانی این رشته در استان مرزی خراسان شمالی، هجمه تبلیغاتی دشمنان و معاندان را که به 
دنبال ناامن جلوه دادن ایران اسالمی بودند، بی اثر کرد.دکتر »محسن مهرعلیزاده« اظهار کرد: 
استکبار جهانی پس از دریافت سیلی انتقام ملت ایران، یک فضای تبلیغاتی برای ناامن جلوه 
از ۱۰۰  این منطقه مرزی بیش  ما بدون هیچ مشکلی در  امروز  اما  انداخت  راه  به  ایران  دادن 

ورزشکار را به نمایندگی از سراسر جهان، میزبانی می کنیم.
وی با گرامیداشت یاد شهیدان مقاومت و شهدای جانباخته سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی 
این  ملی  فدراسیون  و  ای  زورخانه  ورزش  جهانی،  فدراسیون  اراده  با  که  خوشحالم  گفت: 
با  یکپارچه  ایرانی  از  نشان  که  شود  می  برگزار  امنیت  نهایت  در  شمالی  خراسان  در  مسابقات 

امنیتی مثال زدنی دارد. 

ظرفیت های  سنجش  برای  امکانی  بین المللی،  ورزشی  مسابقات  میزبانی  شمالی،  خراسان  استاندار  گفته  به 
ورزشی، اقامتی و فرهنگی و همچنین فرصتی بزرگ برای توسعه اقتصاد استان است و به همین دلیل هزینه در 
این زمینه، سرمایه گذاری محسوب می شود.دکتر »محمدعلی شجاعی« با بیان این که امروز دیگر نمی توان نگاه 
تفننی و تفریحی به ورزش داشت، ابراز کرد: تمامی ابعاد مختلف توسعه از قبیل اقتصاد و فرهنگ با ورزش متحول 
می شود.وی بر استفاده حداکثری از برگزاری چنین رویدادهایی در استان تاکید کرد.وی با تاکید بر اهمیت در 
نوع خدمات رسانی به مهمانان به ویژه در حوزه اینترنت پرسرعت، اظهار کرد: باید کاری کنیم که خود حاضران 
در مسابقات به عنوان سفیران و رسانه ها کار اطالع رسانی و معرفی استان را بر عهده گیرند.استاندار خراسان 
شمالی از برنامه ریزی برای میزبانی چندین دوره مسابقات بین المللی در بخش ورزش بانوان در استان نیز خبر 
داد و گفت: بر اساس توافق های صورت گرفته با بخش ورزش کشور در آینده نزدیک حتمًا میزبانی مسابقات بین 
المللی در بخش بانوان خواهیم داشت.وی همچنین از زحمات مدیر کل ورزش و جوانان و تمامی مدیران دستگاه 

های اجرایی استان که یکدل و یک صدا در کنار هم در راستای توسعه استان می کوشند قدردانی کرد.

میزبانی خراسان شمالی در سومین دوره مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی در سطح باالیی برگزار شد و تمامی ورزشکاران خارجی حاضر در 
مسابقات، رضایت خود از نوع میزبانی را مطرح کردند. مدیر کل ورزش و جوانان 
گرفته،  صورت  سنجی  نظر  طی  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
خراسان  و  گرفت  قرار  تایید  مورد  مهمانان  و  ورزشکاران  اسکان  و  سالن  محیط 
شمالی میزبانی در خوری از خود نشان داد که بر همدلی و هم صدایی مسئوالن 

دستگاه های اجرایی که تمام دغدغه شان توسعه استان است صحه گذاشت.
ظرفیت  که  شمالی  خراسان  استاندار  شائبه  بی  زحمات  از  بهادری«  »کــوروش 
و  صلح  آرامش،  امنیت،  به  و  تشکر  کرد  مهیا  میزبانی  این  برگزاری  برای  مناسبی 
دوستی حاکم در کشور اشاره کرد که وجود ۲۰ تیم از خارج کشور این مطلب را 

تصدیق کرد.

زنگ عشق و پهلوانی در بجنورد 
محمدی

شهیدان  و  پهلوانان  دیار  شمالی،  خراسان   
روزهــا  ایــن  کشور،  چوخه  با  کشتی  مهد  و 
کشور   ۲۰ پهلوانان  و  ورزشــکــاران  میزبان 
که  پهلوانانی  و  ورزشــکــاران  اســت؛  جهان 
آمده اند تا آموخته های پهلوانی، جوانمردی 
و بزرگ منشی را در دیار پهلوانان و نام آوران 

کشور عزیزمان ایران، مشق کنند.
گنجینه  ــا،  ــرض ال ــاب  ب شــمــالــی،  ــان  ــراس خ
که  موفقی  میزبانی  از  پــس  ــا،  ه فرهنگ 
های  رقابت  در  پیش  مــاه  یک  از  کمتر  در 
کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان 
فدراسیون  مساعد  نظر  با  بار  این  داشــت، 
پهلوانی،  کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش 
رویدادی  جهانی  میزبان  سومین  عنوان  به 
است که ورزشکارانش نه برای کسب مدال 
و افتخار که برای سبقت در تواضع و بزرگ 

منشی ورزش می کنند. 
که  رشــتــه  ایــن  معرفی  از  ســال   ۱5 تنها 
از  فارغ  تکریم  و  دوستی  انسان  آن  محتوای 
نژاد و ملیت و البته فرهنگ ایرانی و پهلوانی 
است می گذرد و در این مدت به گفته رئیس 
زورخانه  هــای  ورزش  جهانی  فدراسیون 
کشور   86 از  بیش  پهلوانی،  کشتی  و  ای 
عضویت  به  خاکی  کره  جای  جای  از  جهان 
این رشته درآمده اند و این روزها این رشته 
گودهای  در  و  درنوردیده  را  کشور  مرزهای 
هم  اروپایی  و  آفریقایی  کشورهای  ورزشی 
می  جوانمردی  و  پهلوانی  مرام  ورزشکاران 

آموزند.   
می  موجب  آنقدری  رشته  این  در  پهلوانی 
از  پس  اوکراینی،  ورزشــکــار  حتی  که  زنــد 

این  مسافربری  هواپیمایی  سقوط  سانحه 
کشور و موج سواری بسیاری از رسانه های 
معاند، فارغ از مسائل سیاسی و بین المللی، 
سالن  در  و  شــود  می  پهلوانان  ــار  دی راهــی 
دانشگاه  سالوک  تماشاگر  از  مملو  ورزشی 
بجنورد، به تمثال سپهبد شهید حاج »قاسم 
سلیمانی« و شهید »ابو مهدی المهندس« و 
همرزمانش که در راه امنیت این کره خاکی 
قدم برداشته اند ادای احترام و شاخه گلی 

نثارشان می کند. 
اگر  که  بس  همین  ورزشکاران  این  مرام  در 
راهی  خاکی  کــره  ایــن  گوشه  گوشه  از  چه 
از سردار دل ها سپهبد  و  اند  این دیار شده 
همرزمانش  و  سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید 
شاید تنها یک نام در ذهن دارند، ولی مقابل 
به  یک  و  زنند  می  ادب  زانوی  شهدا  تمثال 

یک ادای احترام می کنند. 
نخست  روز  در  توجه  قابل  نکات  دیگر  از 
برگزاری این رقابت ها، رژه تیم های حاضر 
ورزش  جهانی  های  رقابت  دوره  سومین  در 
اولین  و  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های 
زورخانه  تیمی  المللی  بین  مسابقات  دوره 
دوستی  و  صلح  جام  پهلوانی  کشتی  و  ای 
ــی، تمثال  ــراق ــی ع ــاروان ورزشـ ــ ــود کــه ک ب
چندی  کــه  المهندس«  »ابــومــهــدی  شهید 
پیش همراه شهید حاج »قاسم سلیمانی« و 
یارانش توسط آمریکایی ها به شهادت رسید 

بر سر داشتند.  
تیم  بعضی  و  بیشتر  نفرات  با  ها  تیم  برخی 
این رقابت  با یک ورزشکار عازم  تنها  ها هم 
کاران  ورزش  حال  این  با  و  بودند  شده  ها 
چمنی،  چرخ  کباده،  مختلف  های  رشته  در 
بازی  میل  و  تیز  چرخ  جهانی،  سنگین  میل 

جهانی، سنگ جهانی به رقابت پرداختند و 
برای این رقابت ها گود ورزش زورخانه ای و 
مجزا  صورت  به  پهلوانی  کشتی  برای  تشک 

تدارک دیده شده بود. 
می  را  پهلوانی  و  عرفانی  ابیاتی  هم  مرشد 
کاران  ورزش  خوب  های  ضرب  با  و  خواند 
نواختن  و  آورد  می  وجد  به  را  تماشاگران  و 

مرشد زنجانی هم شنیدنی است.
رشادت  از  کلیپی  پخش  و  نماهنگ  اجرای 
و  سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  سردار  های 
دیگر  از  مهرنیا«  »قاسم  استاد  خوانی  نقاله 
بود  ها  رقابت  این  نخست  روز  های  برنامه 
سرشناس  هنرمند  صنعتگر«،  »غالمرضا  و 

کشور نیز به اجرای دو قطعه هنری پرداخت 
که یکی از آن ها در وصف سپهبد شهید حاج 
از  که  ها  رقابت  بود.این  سلیمانی«  »قاسم 
دوشنبه آغاز شده است دیروز هم ادامه یافت 

و امشب به پایان می رسد. 

IIهاIرقابتIروزIدومینIقهرمانان
ورزش  جهانی  هــای  رقابت  دوره  سومین 
روز  در  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های 
ورزش  فــردی  مهارت  رشته   4 در  نیز  دوم 
سنگین  گیری  میل  جمله  از  ای  زورخــانــه 
بازی  میل  ای،  زورخانه  کباده  ای،  زورخانه 
زورخانه ای و چرخ تیز زورخانه ای پیگیری 
نصیب  عــنــوان   4 از  قهرمانی  عــنــوان   3 و 

ورزشکاران ایرانی شد.در رشته میل گیری 
سنگین زورخانه ای، ایران به مقام قهرمانی 
 59۰ کسب  با  شهریاری«  »امین  و  رسید 
جهان  سنگین  گیری  میل  قهرمان  امتیاز، 
شد و »خیام عروج اف« از آذربایجان با 39۱ 
»ریحا  و  یافت  دست  دومــی  مقام  به  امتیاز 
غالب الگبوری« از عراق و »نوروز عرب اوف« 
از تاجیکستان نیز به ترتیب با ۲8۲ و ۲۱6 
امتیاز در رده های سوم و سوم مشترک قرار 

گرفتند.
عراق  تیم  نیز  ای  زورخانه  کباده  رشته  در 
رسید  نخست  مقام  به  حریفان  بر  غلبه  با 
پوش  ملی  عــبــداالمــیــر«،  صــبــری  »جــابــر  و 

قهرمان  امتیاز   448 کسب  با  کشور  ایــن 
ا...  »ســـوران  شد.همچنین  جهان  کباده 
و  شد  دوم  امتیاز   43۰ با  ایــران  از  مــرادی« 
و  آذربایجان  از  اف«  سالم  »محمدنوراعال 
به  بنگالدش  از  رای«  چنورا  ساروت  »سری 
های  رده  در  امتیاز   336 و   353 با  ترتیب 

سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.
تیم  نیز  ای  زورخــانــه  ــازی  ب میل  رشته  در 
ایران به مقام قهرمانی دست یافت و »پژمان 
کسب  با  کشورمان  پــوش  ملی  سکونتی« 
798 امتیاز، مقام نخست این رشته را از آن 

خود کرد.
در این رشته »عامر ابراهیم حسین البداغی« 
و  شد  قهرمان  نایب  امتیاز   379 با  عراق  از 
»خیام عروج اف« از آذربایجان و »عبدالمنیر 
 ۲53 با  ترتیب  به  افغانستان  از  رئــوفــی« 
سوم  و  ــوم  س ــای  ه رده  در  امتیاز   ۱۰5 و 

مشترک قرار گرفتند.
ایــران  نیز  ای  زورخــانــه  تیز  چــرخ  بخش  در 
»محمدرضا  و  رســیــد  قــهــرمــانــی  مــقــام  ــه  ب
ابوالحسنی« نیز با غلبه بر دیگر حریفان خود 

و با کسب 4۲۲ امتیاز، قهرمان جهان شد.
 369 با  عراق  از  عبداالمیر«  صبری  »جابر 
اف«  خانلر  میرزا  »اورخان  و  شد  دوم  امتیاز 
به  اوگاندا  از  لوبیگا«  »کیزا  و  آذربایجان  از 
های  رده  در  امتیاز   ۱96 و   ۲87 با  ترتیب 

سوم و سوم مشترک قرار گرفتند.
روز  از  کمتر  هرچند  دوم  روز  در  استقبال 
حضور  این  ولی  بود  ها  رقابت  این  نخست 
برای  بسیاری  عالقمندان  و  بود  چشمگیر 
محل  سالن  راهــی  ها  رقابت  این  تماشای 

برگزاری مسابقات شده بودند.
در  حــاضــر  تــمــاشــاگــران  تشویق  طــرفــی  از 

ایرانی  ورزشکاران  به  اختصاص  تنها  سالن 
نداشت و این تشویق برای سایر ورزشکاران 
فدراسیون  قوانین  طبق  بود.  تماشایی  نیز 
پهلوانی،  کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش 
ورزش  انجام  از  پس  توانند  می  افرادی  تنها 
پهلوانی  کشتی  رشته  در  ای،  زورخانه  های 
شرکت کنند که حد نصاب امتیاز الزم را از 
فردی  های  مهارت  در  داوران  کمیته  سوی 
کسب کنند و در این خصوص ورزشکاران در 
روز نخست )دوشنبه( تا ظهر روز گذشته در 
زورخانه  های  ورزش  انفرادی  های  مهارت 
کشتی  ــای  ه رقــابــت  و  کــردنــد  رقــابــت  ای 
همان  در  گذشته  روز  عصر  از  هم  پهلوانی 

سالن دانشگاه بجنورد پیگیری شد. 

IIمسئوالنIوIمدیرانIبهIخداقوتی
میزبانی خوب خراسان شمالی از مسابقات 
یک ماه پیش از کشتی گیران جهان و تالش 
با  تا  شد  باعث  استان  مدیران  روزی  شبانه 
توجه به تجربه خوب استان در این خصوص، 
مسئوالن ارشد ورزشی کشور برای بار دیگر 
و در بازه زمانی حدود یک ماه، میزبانی این 
شمالی  خراسان  به  را  جهانی  های  رقابت 

بدهند.  
در این بین تالش استاندار خراسان شمالی 
با  کشور  ارشد  مسئوالن  اعتماد  جلب  برای 
شانتاژهای  و  منطقه  خاص  شرایط  به  توجه 
خبری رسانه ها در ناامن جلوه دادن میهن 
تمام  به  و  است  تقدیر  قابل  ایران،  عزیزمان 
مدیران ورزشی و غیر ورزشی که این روزها 
زرین  برگی  تا  هستند  مسابقات  این  درگیر 
دیــار  ــن  ای افــتــخــارات  و  تجربیات  دفتر  در 
رخ  به  را  کشور  و  استان  امنیت  و  بیفزایند 

جهانیان بکشند، باید خداقوت گفت.  

فرمانده انتظامی خراسان شمالی مطرح کرد: 

حرکت ورزش خراسان 
شمالی در مسیر توسعه

ورزش هــای  جهانی  مسابقات  دوره  سومین  در  حاضر  خارجی  ــاران  ــک ورزش
مهمترین  عنوان  به  امنیت  از  شمالی،  خراسان  در  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای 

مولفه قابل مشاهده در کشور ایران یاد کردند.
با وجود جوسازی تبلیغاتی برخی رسانه های خارجی و دولت های معاند مبنی 
از  اسالمی  جمهوری  ساختن  محروم  بــرای  تــالش  و  ــران  ای در  امنیت  نبود  بر 
میزبانی رقابت های ورزشی، ورزشکارانی که از ۲۰ کشور خارجی برای شرکت 
در مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی به بجنورد، مرکز 
استان خراسان شمالی سفر کرده اند، از امنیت و آرامشی که بر فضای این استان 

مرزی و کشور ایران حاکم است شگفت زده شده اند.

IIIبودمIمرددIآمدنIازIقبلIتا
یکی از ورزشکاران کشور اوگاندا اظهار کرد: قبل از این که تصمیم به حضور در 

ایران  ناامنی  مورد  در  ای  رسانه  فضای  در  زیادی  شایعات  بگیرم  مسابقات  این 
منتشر شده بود که تصمیم گیری ام را تا حدی سخت کرده بود ولی اکنون که به 
این کشور آمده ام متوجه شدم شایعات موجود در فضای مجازی با قصد و غرض 

بوده و ایران را کشوری بسیار امن یافته ام.
وی که از چند روز پیش در ایران حضور یافته است، افزود: در طول این چند روز 
که در ایران بوده ام احساس امنیت باالیی داشته ام و هر جا هم رفتیم این امنیت 
به خوبی محسوس و قابل لمس بود که نشان می دهد ایران کشوری امن و صلح 
طلب است.وی گفت: با صداقت کامل می گویم که در ایران با من به خوبی رفتار 
شده است و با وجود همه تبلیغات مغرضانه غربی ها، ایران امنیتی کم  نظیر دارد.

IIاستIزدنیIمثالIایرانIامنیت
یک کشتی گیر اهل کره جنوبی نیز که در مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای 

و کشتی پهلوانی بجنورد حضور یافته است، گفت: امنیتی مثال زدنی در ایران 
حاکم است و احساس خوشایندی از آرامش در کشور شما دارم.

یک  سطح  در  آن  امکانات  و  رقابت ها  برگزاری  شیوه  کرد:  اظهار  سو«  »مینگ 
تورنمنت بزرگ جهانی است و باید بابت این کار به مسئوالن ایرانی تبریک گفت.
وی گفت: مراسم افتتاحیه این رقابت ها با بهره گیری از فرهنگ بومی، زیبایی های 
خاصی داشت که نمادهای فرهنگ ایرانی را به نمایش گذاشت و یکی از دالیلی 
که من به رشته کشتی پهلوانی عالقه مند شدم همین زیبایی هاست و امیدوارم 

این رشته در سطح جهان فراگیر شود.
وی با بیان این که ابتدا از کره جنوبی به تهران آمدم و در ادامه راهی بجنورد شدم 
و تاکنون با هیچ مشکل امنیتی یا خطری برخورد نکرده ام و ایران کشوری است 
که در آن می شود احساس آرامش کرد و من این آرامش را حس می کنم افزود: 

نوازی  مهمان  و  خونگرمی  که  طوری  به  دارند  غنی  بسیار  فرهنگی  ایران  مردم 
این  در  را  خوبی  تجربه  و  بود  انگیز  حیرت  و  دلچسب  بسیار  ما  برای  ایران  مردم 

مسابقات به دست آوردیم.

IIبودIدروغIایرانIناامنیIبرIمبنیIشایعات
یک ورزشکار زیمباوه ای نیز از تصورات خود در مورد کشور ایران گفت و اظهار 
کرد: پیش از ورود به ایران در روزنامه ها و اخبار رسانه ها شایعات زیادی در مورد 
نبود امنیت در ایران به ویژه در روزهای اخیر دیده بودم اما وقتی وارد ایران شدم 

متوجه شدم این شایعات از اساس بی پایه و دروغ بوده است.
ایران،  کشور  در  حضور  و  مسابقات  این  در  شرکت  از  خوشحالی  ابراز  با  »ماکوا« 
های  انسان  و  دارند  خوبی  بسیار  رفتار  خارجی،  مهمانان  با  ایران  مردم  افزود: 

مذهبی و احترام خاصی برای ما قائل هستند که جای قدردانی دارد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به جهش بلند حوزه 
خوبی  به  استان  ورزش  گفت:  اخیر،  سال  دو  در  استان  ورزش 
اشاره  با  »مظاهری«  دارد.ســـردار  می  بر  گام  توسعه  مسیر  در 
جام  آزاد  و  فرنگی  کشتی  ورزشی  مهم  رویــداد  دو  برگزاری  به 
باشگاه های جهان و سومین دوره مسابقات جهانی ورزش های 
کرد:  اظهار  بجنورد  میزبانی  به  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای 
برگزاری این رویدادها در کمتر از دو ماه، کار کوچکی نیست و 
همت بلند و پشتکار باالیی می خواهد.وی با اشاره به سختی کار 
فراهم سازی زمینه های الزم در این مسابقات افزود: برگزاری 

و  استاندار  بلند  همت  که  خواهد  می  قوی  اراده  مسابقات  این 
تالش بی وقفه مدیر کل ورزش و جوانان استان به عنوان متولیان 
امــر رقــم خــورد.بــه گفته وی، بــرگــزاری ایــن رویــدادهــا موجب 
رشد هر چه بیشتر محیط های ورزشی و باعث فعال تر و پویاتر 
ورزشکاران  حضور  کرد:  ابراز  شود.وی  می  استان  ورزشکاران 
خارجی در کشور و استان ما می تواند در حوزه های مختلف از 
جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به ویژه در حوزه نشان 
دادن امنیت موجود بسیار مفید باشد.سردار »مظاهری« با بیان 
این که اگر کوچکترین ناامنی در کشور ما بود ورزشکاران برای 

شرکت در این مسابقات نمی آمدند، خاطر نشان کرد: برگزاری 
این رویداد در خراسان شمالی نشان می دهد با وجود کمبودها 
در  امنیت  ــوزه  ح در  الزم  بسترهای  مختلف،  حــوزه هــای  در 
کشورمان فراهم است که توانسته خود را در سطح دنیا معرفی 
کند.وی با اشاره به جهش باالی حوزه ورزش استان در دو سال 
این  برگزاری  اندرکاران  دست  تمام  به  کرد:  خاطرنشان  اخیر 
مسابقات اعم از استاندار و مسئوالن ذی ربط و مدیر کل ورزش و 
جوانان و همکاران آن ها خسته نباشید می گویم.وی حال ورزش 

استان را بسیار خوب دانست.

درخشش مدال طالیی امنیت بر سینه جمهوری اسالمی ایران

دکتر »مهرعلیزاده« در بجنورد: 

 تبلیغات معاندان با میزبانی
  مسابقات جهانی ورزش های
  زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
بی اثر شد

استاندار: 

 میزبانی مسابقات ورزشی
  بین المللی فرصتی بزرگ

  برای توسعه اقتصاد
 استان است

مدیر کل ورزش و جوانان خبر داد:

رضایت ورزشکاران 
خارجی از میزبانی سطح 

باالی خراسان شمالی



معینی

می  شمار  به  ای  منطقه  هر  های  گنج  معادن   
شان  ارزش  ــدازه  ان به  معادن  برخی  اما  آیند 

مورد توجه قرار نمی گیرند. 
معادن  همین  از  یکی  جــاجــرم  نمک  معدن 
است که مورد بی توجهی قرار گرفته و سرمایه 
وجود  آن  از  بـــرداری  بهره  ــرای  ب نیز  ــذاری  گ
انتظار  در  معدن  این  که  هاست  سال  نــدارد. 
گذاران  سرمایه  حضور  شیرین  طعم  چشیدن 

است اما دریغ از یک سرمایه گذار. 
نبود سرمایه گذار برای این معدن موجب شده 
انجام  دستی  و  سنتی  شکل  به  آن  از  برداشت 

شود.
می  نمود  بیشتر  زمانی  معدن  ایــن  مشکل 
این  تولید نمک  تنها کارخانه  بدانیم  یابد که 
نمک  معدن  ــت.  اس فعال  نیمه  شهرستان 
در  گذشته  زمان  در  که  جاجرم  شور«  »کال 
از  یکی  به  متعلق  و  خصوصی  بخش  اختیار 
اشتغال  از  یکی  بود،  بومی  گــذاران  سرمایه 
به  جاجرمی  جوانان  برای  ها  مکان  زاترین 
ارسال  و  با استخراج  نمک  شمار می آمد که 
جاجرم  بــرای  مجاور  های  شهرستان  به  آن 
حمایت  اما  شد  می  حاصل  سرشاری  درآمد 
خصوصی  بخش  گــذاران  سرمایه  از  نکردن  
جاجرم  گــردون  نمک  کارخانه  مدیران  کام 
که  آن  حال  کــرده،  شور  است  سال  چند  را 
جاجرم مرغوب ترین نمک کشور را دارد و در 
چند سال گذشته به فکر راه اندازی کارخانه 
ای با این نام افتادند که نمک به صورت بسته 
راستا  همین  در  و  عرضه  بهداشتی  و  بندی  
اشتغال زایی شود اما هم اینک این کارخانه 
و استخراج نمک به صورت  نیمه فعال است 

سنتی انجام می شود و متاسفانه کم توجهی 
مــردم  ــای  ه گالیه   یــکــی از  ظرفیت  ــن  ای بــه 

جاجرم بوده است.
می  جاجرمی  شهروندان  از  یکی  »ســیــدی« 
معدن  عظیم  سرمایه  داشتن  با  جاجرم  گوید: 
برای  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه  تواند  می  نمک 
جوانان، نمک را با کیفیت خوب و بسته بندی 

مناسب به سایر استان ها صادر کند.
جاجرمی  شهروندان  از  دیگر  یکی  »ســاالری« 
خصوصی  بخش  از  حمایتی  که  است  معتقد 
نمی شود و کارخانه نمک در این شهر غیرفعال 

است.
وی ادامه می دهد: در استان همجوار ما یعنی 
مسیر  از  نمک  مجموعه  زیــر  صنایع  سمنان 
زایی  اشتغال  و  یافته  بسیاری  رونق  شور  کال 

فراوانی داشته است.
جاجرمی  شهروندان  از  دیگر  یکی  »رحیمی« 
نیز با گالیه از بی توجهی به این سرمایه ادامه 

مدیران  توجه  جاجرم،  خفته  دهد: معادن  می 
یک  حتی  شهرستان  ایــن  در  و  طلبد  می  را 
بروشور  یک  و  برگزار  گذاری  سرمایه  همایش 

به دست کسی برای معرفی داده نشده است.
و  معرفی  گــذاری  سرمایه  اگر  افزاید:  می  وی 
استخراج  صنعتی  شکل  به  عظیم  سرمایه  این 
و  هــا  شهر  نظر  مـــورد  نمک  تــوانــد  مــی  ــود  ش
استان های مجاور را تامین کند و نقش مهمی 
از  باشد.»سعیدی«  داشته  زایــی  اشتغال  در 
نعمت  این  به  توجهی  کم  به  شهروندان،  دیگر 
خدادادی اشاره می کند و ادامه می دهد: این 
کویر مملو از نمک با کیفیت و در انتظار سرمایه 
صــورت  بــه  محصول  ــن  ای عرضه  بــرای  گــذار 

صنعتی است.
صــورت  بــه  جــاجــرم  نمک  کند:  مــی  ــراز  ابـ او 
ــودآوری و  ــ ــود کــه س سنتی اســتــخــراج مــی ش
اما  است  معدودی  تعداد  برای  تنها  آن  درآمد 
می  ــود  ش استخراج  صنعتی  ــورت  ص بــه  ــر  اگ

توانیم عالوه بر اشتغال زایی آن را به شهرها و 
استان های مجاور نیز صادر کنیم.در این باره 
معاون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
پروانه بهره  این که 2  بیان  با  خراسان شمالی 
جاجرم  شور  کال  نمک  برای  معدنی  بــرداری 
برداشت  دهــد:  می  ــه  ادام اســت،  شده  صــادر 
نمک از کال شور فصلی است، به گونه ای که 
و  آوری  جمع  هایی  حوضچه  در  شور  کال  آب 
استحصال  آن  نمک  و  خشک  آفتاب  وسیله  به 
امکان  این  سرد  فصول  در  بنابراین  شود،  می 
دلیل  که  این  بیان  با  »رضــازاده«  ندارد.  وجود 
اصلی بی رغبتی سرمایه گذار نیز این موضوع 
است، اضافه می کند: البته می توان از طریق 
دستگاه ها و تجهیزات این نمک را استحصال 
توجیه  نیز  مــوضــوع  ــن  ای ــا  ام ــرد  ک فـــراوری  و 
موجب  شده  مطرح  مــوارد  و  نــدارد  اقتصادی 
نیمه فعال بودن این معدن و استقبال نشدن از 

طرف سرمایه گذاران شده است.

کال شور؛ سرمایه خدادادی استان که رها شده است و استفاده بهینه نمی شود

دست بی نمک

حمایتی 
از بخش 

خصوصی 
نمی شود و 

کارخانه نمک 
در این شهر 

غیرفعال است

در  شهرستان 
جاجرم حتی 

یک همایش 
سرمایه گذاری 
برگزار نشده 

است

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

 ۳۴ پروژه عمرانی دهه فجر در جرگالن بهره برداری می شود

نجاهی- به گفته بخشدار جرگالن در دهه فجر امسال از ۳۴ پروژه عمرانی با اعتباری نزدیک به یک میلیارد 
ساختمان  ساحلی،  دیوار  دیجیتال،  گیرنده  های  اتاقک  گوید:  می  شود.»نجاهی«  می  برداری  بهره  تومان 
دهیاری، بازگشایی و خرید تابلوی معابر، پل و کانال هدایت آب های سطحی در جرگالن از مواردی است 

که بهره برداری می شود.

زنگ انقالب در 1۳5 مدرسه فاروج نواخته می شود

شهری  آموزشگاه   1۳5 در  انقالب  زنگ  پرور-  میم 
اداره  سرپرست  شود.  می  نواخته  فــاروج  روستایی  و 
با بیان این مطلب در نشست  آموزش و پرورش فاروج 
سالگرد پیروزی  یکمین  و  چهل  کارگروه  اندیشی  هم 
در تمام  فجر  ــه  ده ستاد  ــزود:  افـ اســالمــی،  انــقــالب 
آموزشگاه ها تشکیل و در راستای ایجاد شور و نشاط 
نظر  در  متنوعی  های  برنامه  ــوزان،  آم دانش  بین  در 
عــالوه  ذوقـــی«  »خلیل  گفته  بــه  ــت.  اس ــده  ش گرفته 

آموزی  دانش  مختلف  های  گروه  بین  در  نیز  سازی  آدمک  مسابقه  ورزشی،  و  فرهنگی  مختلف  مسابقات  بر 
برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: دیدار با امام جمعه، برگزاری محافل انس با قرآن، یادواره شهدا، مسابقات، 
نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف و حضور در راهپیمایی 22 بهمن از مهم ترین برنامه های ستاد دهه فجر 

این شهرستان است.

دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان 

شهدا  معظم  با خانواده  های  مسئوالن  از  جمعی  و  فاروج  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  پرور- رئیس  میم 
راستای  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  درگاهی«  »موسی   کردند.  دیدار  شهرستان  این  در  ایثارگران  و 
خدمت رسانی به خانواده  های شهدا و ایثارگران گفت: امنیت و قدرت حاکم بر کشورمان، ثمره خون پاک 
شهداست. وی با اشاره به برنامه زمان بندی اجرای طرح سپاس در این شهرستان افزود: خانواده های شهدا 
و ایثارگران الگوی صبر، مقاومت و چشم و چراغ مردم هستند، پس تکریم و خدمت رسانی به آن ها یکی از 

وظایف اصلی ماست.

برف مدارس راز و جرگالن را تعطیل کرد

نجاهی- برف دیروز مدارس راز و جرگالن را تعطیل کرد. »احمدی« مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش 
راز و جرگالن با اعالم این خبر، افزود: بارش برف در روز سه شنبه موجب تعطیلی مدارس در همه مقاطع 
تحصیلی در شیفت صبح و مقطع ابتدایی و متوسطه اول در شیفت بعد از ظهر در این شهرستان شد.به دلیل 

بارش سنگین برف صبح روز گذشته تردد کشنده ها، برای جلوگیری از وقوع راه بندان ممنوع شد. 
اکثر  داد:  ادامه  خبر،  این  اعالم  با  جرگالن  و  راز  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهــداری  اداره  رئیس  »ضیغمی« 
محورهای راز و جرگالن به ویژه محور تخته باغلق و تنگه ترکمن لغزنده و رفت و آمد در آن ها با زنجیر چرخ 

ممکن بود.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

محمودیان-گرمه

آموزان  ا دانش  در  فرهنگی  و  اجتماعی  های  فعالیت  رشد  برای  مناسب  بستری  آموزی  دانش  شوراهای 
هستند.»مقصودی« مدیر آموزش و پرورش گرمه با اعالم این مطلب افزود: محور اصلی در تعلیم و تربیت و 
آموزش و پرورش، خود دانش آموزان هستند و  پیشنهادها و انتقادات دانش آموزان به مدیران و مسئوالن در 

ایجاد مدرسه ای پویا موثر است.

۷ شهرستان ها          چهارشنبه  ۲ بهمن 1۳۹۸     ۲۶ جمادی االول 1۴۴1      شماره ۳1۹۴

  اخبار 

میم پرور- 550 میلیارد ریال اعتبار آبیاری نوین برای کشاورزی فاروج 
پیش بینی شده است. این خبر را مدیر جهاد کشاورزی فاروج به خبرنگار 
ما اعالم کرد و افزود:حدود نیمی از کشتزارهای این شهرستان به سامانه 
 60 مجموع  از  حیاتی«  »مهران  گفته  است.به  شده  مجهز  نوین  آبیاری 
هزار هکتار عرصه کشاورزی در این شهرستان 11 هزار و ۸00 هکتار 
آبی است. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه ادامه داد: 
تاکنون در 6 هزار هکتار ازعرصه های زراعی این شهرستان طرح آبیاری 
نوین اجرا و  با این اقدام 22 میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی 

شده است. وی خاطرنشان کرد: از مجموع این 6 هزار هکتار، این طرح در 
5 هزار هکتار با استفاده از تسهیالت یارانه ای و در هزار هکتار توسط خود 
کشاورزان اجرا شده است. مدیر جهاد کشاورزی فاروج گفت: اعتبار مورد 
نظر برای اجرای این طرح که در استان پیش بینی شده 550 میلیارد 
و به همین منظور ما در معرفی متقاضیان هیچ محدودیتی  ریال است 
نداریم. »حیاتی« افزود: برای اجرای طرح آبیاری قطره ای در هر هکتار 
105 میلیون ریال، برای طرح بارانی 1۷5 میلیون ریال و برای آبیاری کم 

فشار نیز ۷0 میلیون ریال تسهیالت بالعوض پرداخت می شود.

  گزارش جلسه 

پیش بینی 550 میلیارد ریال اعتبار آبیاری نوین برای فاروج



وزیر دفاع: به هر تهدیدی پاسخ می دهیم

کرد:  تأکید  دفــاع  وزیــر  »حاتمی«  سرتیپ  امیر  مهر:  خبرگزاری 

و  قدرت  براساس  که  است  کرده  ثابت  ایــران  اسالمی  جمهوری 
اقتدار درونی به هر تهدیدی در هر سطحی پاسخ خواهد داد و بر 
اساس تدبیر حکیمانه فرمانده معظم کل قوا مبنی بر قوی شدن، 

این راهبرد را به عنوان یک تکلیف بر خود واجب می دانیم.

»یوسف بن علوی« با ظریف دیدار کرد

مهر: وزیر امور خارجه عمان با حضور در مرکز شهید سلیمانی با 

همتای ایرانی خود دیدار کرد.

انتقاد روسیه از  ادعاهای »برایان هوک« درباره ایران

 ایسنا: وزارت خارجه روسیه به شدت از ادعاهای 

ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  هوک«  »برایان 
از  ایران را  درخصوص معیارهای سازمان  ملل که 
فعالیت  های غنی سازی منع می کند، انتقاد و آن 

را اسطوره سازی و تحریف واقعیت توصیف کرد.

از گوشه و کنار 

افت شاخص بورس شتاب گرفت
 3 گذشته  روز  بورس  بــازار  در  کل  شاخص  ایرنا: 

هزار و ۷۹۸ واحد افت داشت که در نهایت به رقم 
۴۰۶ هزار و ۸  واحد رسید. براساس معامالت روز 
گذشته بیش از ۶ میلیارد و ۷۴3 میلیون سهم و 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۴۴۴ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.

اسکان اضطراری ۱۲ هزار سیل  زده سیستان و 
بلوچستان

نجات  و  امــداد  سازمان  عملیات  معاون  سجادی«  »حامد  ایرنا: 

نفر   ۶۰ و  هــزار   ۱۲ اضــطــراری  اسکان  از  احمر  هــالل  جمعیت 
در  گرفتگی  آب  و  سیل  از  متاثر  شهرستان   ۱۴ سیل زدگان  از 

سیستان و بلوچستان خبر داد.

نتایج اعتراض داوطلبان رد صالحیت شده ۱۱ بهمن 
اعالم می شود

 ایرنا: ۱۱ بهمن رسیدگی به اعتراضات نامزدهای رد 

صالحیت شده پایان می یابد و نتیجه به آنان اعالم 
می شود. البته این به معنای پایان اعتراضات نیست 
توانند  باز در یک فرصت 3 روزه می  نامزدها  چون 
اعتراض نهایی خود را ثبت کنند و نتایج نهایی اعتراضات ۲۲ بهمن به 

فرمانداری های سراسر کشور اعالم می شود.

معافیت تراکنش های زیر ۱۰۰ هزار تومان از دریافت 
رمز پویا

های  تراکنش   می توانند  بانک  ها  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک  ایرنا: 

بدون حضور کارت بانکی را تا سقف یک میلیون ریال در هر ۲۴ 
ساعت از الزام استفاده از رمز دوم پویا معاف کنند.

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

چهارشنبه ۲ بهمن ۱39۸
۲۶ جمادی االول ۱۴۴۱. شماره 3۱9۴

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر : علی ولی زاده
دفترمرکزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)سازمان آب(

صندوق پستی: 9۱735-5۱۱
تلفن: ۰5۱-37۶3۴۰۰۰

نمابردبیرخانه:  ۰5۱-37۶۲۴395
پیامك:  ۲۰۰۰999    چاپ :شهرچاپ خراسان

تحریریه:3۲۲۲۲۲۱۱-3۲۲۴7۲۲۲
نمابر: 3۲۲۴7۲۲3

 مسئول تحریریه:3۲۲3۰۰۲۸
تلفن  و نمابرسرپرست: 3۲۲3۰۰۱۴

آدرس: بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان صمدیه لباف، صمدیه لباف ۱۶، کوچه دوم، پالک 9
تلفن اشتراک: 3۲۲3۰۰7۱

صندوق پستی:9۴۱55.۱۴77
دفترمرکزی پذیرش آگهی:3۲۲۴5۰۰5

اذان ظهر 5۲: ۱۱ غروب آفتاب ۱۶:53 اذان مغرب ۱7:۱3 اذان صبح فردا 5:۲۲ طلوع آفتاب فردا ۶:5۱ www.khorasannews.com        email:bojnord@khorasannews.com

اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

شرطی  را  اقتصاد  گفت:   قضاییه  قوه  رئیس 
و  کند  امضا  و  نگاه  او  که  شرطی  به  ــردن،  ک
تعامل  با  اقتصاد  باید  خطاست  بزند  لبخند 
همه کشورها باشد، ما با همه کشورها تعامل 
دشمنی  مــا  بــه  کــه  هــایــی  آن  از  غیر  ــم  داریـ
ــارس،  ــزارش خــبــرگــزاری ف ــه گـ ــد.ب ــی ورزن م
قوه  رئیس  رئیسی«  »سیدابراهیم  ا...  آیــت  
در  امنیت  نقش  همایش  اولین  در  قضاییه 
تولید  رونق  گفت:  تولید  رونق  و  ملی  اقتصاد 
اقتصادی  امنیت  با  همراه  باید  اقتصادی  و 
باشد و تولید کننده و کارآفرین با یک آرامش 
رونق  در  را  خــود  مجاهدانه  نقش  امنیت  و 
تصریح  کنند.وی  ایفا  اقتصاد  عرصه  و  تولید 
های  حــوزه   در  اقتصادی  ــزای  اج همه  کــرد: 
خود  نقش  باید  فعاالن  و  مجریان  و  مختلف 
شود. تأمین  اقتصادی  امنیت  تا  کنند  ایفا  را 

با  مبارزه  امــروز  کرد:  اعالم  رئیسی  ا...  آیت  
قاچاق  مالیاتی،  اقتصادی،  جرایم  پولشویی، 
فساد  عنوان  تحت  که  جرایم  از  نوعی  و  کاال 
دارد  ــرورت  ض می شوند  بــرده  نــام  اقتصادی 
زیرا این ها برای رونق اقتصادی مضر هستند 
که  نادرست  امر  این  به  ما  های  بخش   باید  و 
فضای اقتصادی را آلوده کرده اند، حساسیت 
تولید  از  حمایت  گفت:  وی  باشند.  داشته 
مالی،  قانونی،  حمایت  بلکه  نیست  سخن  با 
در  اگر  اظهارکرد:  ــت.وی  اس بانکی  و  پولی 
کشور، مالی،  پولی و تسهیالتی است، اولویت 
به تولیدکننده تسهیالت  باید  و  تولید است  با 
فضای  کــه  ســوداگــر  و  دالل  نــه  بگیرد  تعلق 

تولید را دچار آسیب کند. اگرچه در جاهایی 
شرایط  در  و  ضــروری  امری  حق العمل کاری 
از  حمایت  امــا  اســت  شــده  تعریف  اقتصادی 
تولیدکننده  به  بانک ها  اعطای  حمایت  تولید 
است.وی اعالم کرد: اقتصاد را شرطی کردن 
به شرطی که او نگاه و امضا کند و لبخند بزند 
خطاست باید اقتصاد با تعامل با همه کشورها 
غیر  به  داریم  تعامل  کشورها  همه  با  ما  باشد، 
از آن هایی که به ما دشمنی می ورزند.رئیس 
نباید  که  مطلب  این  بر  تأکید  با  قضاییه  قوه 
بود،  دیــگــران  اراده  و  ــدام  اق لبخند،  منتظر 
تا  کنیم  شرطی  را  اقتصاد  که  این  داد:  ادامه 
دیگران تصمیم بگیرند درست نیست، نباید به 
پای خودمان  باید روی  اعتماد کنیم،  دیگران 

دشمنان  که  پیچیده  عرصه های  در  بایستیم؛ 
تصور نمی کردند ما وارد و موفق شدیم و مدال 
دیگری  قسمت  در  »رئیسی«  آیت ا...  آوردیم. 
جذابیت  دیگر،  گفت:  مسئله  خود  سخنان  از 
ــای ســوداگــرانــه  ــاره ــذاری در ک ــ ســرمــایــه گ
کارهای  در  سرمایه گذاری  جــای  به  ــت؛  اس
سرمایه  کشور  بــرای  کــه  اقــتــصــادی  و  مولد 
بر  تأکید  با  قضاییه  قوه  رئیس  می کند.  ایجاد 
برنامه ریزی  کارها  این  انجام  که  مطلب  این 
ــرد: اگـــر ســرمــایــه و  ــد، تــصــریــح کـ ــواه ــی خ م
ندارد  نگرانی  برود،  تولید  طرف  به  نقدینگی 
را دچار  ما  و ســوداگــری اســت که  امــا داللــی 
مشکل می کند. می گویند نقدینگی در کشور 
باال و نگران کننده است اما اگر به طرف تولید 
و  بی رویه  واردات  نـــدارد.وی  نگرانی  ــرود،  ب
بی انگیزه  و  نگرانی  موجب  را  کــاال  قاچاق 
و  دانست  کارآفرینان  و  تولیدکنندگان  کردن 
جلسه ای  در  افزود:   و  پرداخت  رشوه  بحث  به 
در تبریز درخصوص مبارزه با فساد گفتم هیچ 
آماده  رشوه  برای  گذاری  سرمایه  و  کارآفرین 
نیست و علت رشوه، بوروکراسی اداری است، 
کارهایی را که ۲ روزه می توانند انجام دهند ۲ 
دریافت  اگر  گفت:  می دهند. وی  انجام  ماهه 
و کاسب تسهیل  بازاری  برای  مجوزهای الزم 

شود، چه علتی دارد که رشوه بدهد. 
روابــط  و  ــوه  رش رانـــت،  از  اقتصادی  فــعــاالن 
و  اگر تسهیل  و  اداری گله مند هستند  ناسالم 
مفاسد  جلوی  شود،  انجام  امور  کردن  شفاف 

اداری را می گیرد. 

رئیس قوه قضاییه

شرطی کردن اقتصاد خطاست دعوت نامه های برخی کاندیداها

در مورد دعوت نامه های برخی کاندیداهای مجلس شورای اسالمی این روزها در فضای مجازی مطالبی 
و  گذاشته اند  حامیان  منازل  از  فراتر  را  پا  کاندیداها  برخی  شود  می  گفته  که  گونه  است.آن  شده  منتشر 
در مکان هایی همچون حسینیه شروع به تبلیغات پیش از موعد و این امر را قانونی و این گونه مکان ها را 
شخصی معرفی کرده اند. برخی در دعوت نامه های خود از اکنون نامزد انتخاباتی خود را نماینده می دانند 
و در دعوت نامه ها نام »نماینده« را به کار می برند که حساسیت برخی چهره ها و فعاالن سیاسی را به همراه 

داشته است.

فعالیت دوباره مجازی برخی نامزدها

نظارت  هیئت  نظر  اعالم  از  پس  که  انتخاباتی  نامزدهای  برخی  مجازی  فعالیت  گذشته  روز  دو  یکی،  طی 
متوقف شده بود، از سر گرفته  شده است و گروه های مجازی شان که چند روزی سوت وکور بودند به طور 
تأیید  برای  چهره ها  برخی  امیدواری  به  می توان  کاندیداها  این  فعالیت  چرایی  اند.در  فعال شده  مجدد 

صالحیت شان اشاره کرد.

واگذاری یک بیمارستان 

بعد از مدت ها به طور مجدد موضوع واگذاری بیمارستان امام رضا)ع( و تملک آن به نام میراث فرهنگی 
مطرح شده است. پیش ازاین در زمان مدیرکل سابق میراث فرهنگی این موضوع مطرح شد و اکنون شنیده 
 شده که پیگیری ها برای تملک بیمارستان امام رضا)ع( به نام میراث فرهنگی افزایش یافته است.یکی از 
تنها  نگاهی  از  و  بجنورد  شهر  شمال  بیمارستان  تنها  رضا)ع(  امام  بیمارستان  نوشت:  دراین باره  کانال ها 
را  مراجعه  بیشترین  استان  بیمارستان های  بین  در  است.ساالنه  آمد  و  رفت  پر  نقطه  این  در  بیمارستان 
بیمارستان امام رضا)ع( دارد و طبق نوشته این کانال چنان چه این بیمارستان که وقف بهداشتی است در 

تملک میراث قرار گیرد بسیاری از مردم مرکز و شمال بجنورد دچار مشکل می شوند.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گوناگون 

سهمیه بنزین بهمن  واریز شد

 خبر آنالین: بامداد روز گذشته سهمیه بنزین بهمن واریز شد. از این ماه، عالوه بر اختصاص 
برای  دوگانه  سوز،  و  سوز  بنزین   شخصی  خودروهای  به  لیتری   3۰ و   ۶۰ معمول  سهمیه 
این  بهمن   ابتدای  از  و  شده  گرفته  نظر  در  لیتری   ۴۰ ویژه  سهمیه  یک  معلوالن  و  جانبازان 
نفتی،  فراورده  های  پخش  ملی  شرکت  اعالم  طبق  همچنین  است.  یافته  تخصیص  سهمیه 
۴۰ لیتر سهمیه ویژه جانبازان و معلوالن، برای دی در کارت  های سوخت لحاظ شده است و 

عالوه بر سهمیه بنزین بهمن ، کارت سوخت این افراد شارژ خواهد شد.

سهم شهرداری  ها و دهیاری  ها از مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد

دهیاری  ها،  شهرداری  ها،  سهم  کردند:  مقرر  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ایرنا:   

به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  حاصل  درآمد  از  عشایری  مناطق  و  دهیاری  فاقد  روستاهای 
حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای توزیع بین شهرداری  ها و دهیاری  ها واریز می شود. 
این درآمد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور )سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور( 
و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای 

توزیع بین شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود.

نقل و انتقال انواع خودرو مشمول مالیات می شود

و  ــودرو  خ ــواع  ان انتقال  و  نقل  کــردنــد:  مقرر  اسالمی  ــورای  ش مجلس  نمایندگان  ایــرنــا:   

مشمول  کشاورزی  و  معدنی  کارگاهی،  سازی،  راه   های  ماشین   استثنای  به  موتورسیکلت 
مالیات نقل و انتقال می شود.بر اساس این ماده خودروی تولید داخل به میزان یک درصد و 
وارداتی ۲ درصد به ماخذ مذکور در تبصره یک ماده 3۰ این قانون برای سال تولید ماخذ 
محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ۶ سال پس از سال تولید ساالنه ۱۰ درصد همان ماخذ 

کاهش می یابد و برای سال های ششم به بعد ۴۰ درصد ماخذ یاد شده است.

رئیس جمهور: ایستادگی ملت  های مقاوم، آمریکا را از توطئه  های خود پشیمان خواهد کرد
 رئیس جمهور گفت: بی تردید ملت  های مستقل در برابر فشارها و توطئه  های آمریکا ایستادگی می کنند و قطعًا پیروزی در 
پایان این مسیر متعلق به ملت  های مقاوم است و آمریکا را پشیمان خواهند کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز گذشته در دیدار »خورخه آرر آسا« وزیر امور خارجه ونزوئال با اشاره به مناسبات 
است. دوست  کشور  عنوان  به  ونزوئال  با  همکاری  و  روابط  گسترش  آماده  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  کشور  دو  دوستانه 

روحانی با اشاره به تحریم  های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران و اعمال فشار و توطئه آن علیه دولت و ملت ونزوئال این اقدامات 
را جنایت علیه بشریت برشمرد.

آغاز بخشودگی جرایم بیمه شخص  ثالث 

ایرنا: طرح بخشودگی صد درصدی جرایم بیمه شخص ثالث از روز گذشته )اول بهمن ( برای همه وسایل نقلیه آغاز شده است و برای خودروها تا 

یک ماه و موتورسیکلت ها تا 3 ماه ادامه دارد.وجود شمار باالی خودروها و موتورسیکلت  های بدون بیمه شخص ثالث که باعث وارد شدن خسارت 
به دارندگان این وسایل نقلیه و دیگران می شود، سبب شده این طرح اجرا شود.
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