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دما 9 درجه کاهش می یابد 
تداوم بارش ها تا اواخر شنبه 

مناقصه بخشی از محور راز- شیرین دره

با راه اندازی سامانه جامع روابط کار

کارگران هویت دار می شوند

همواره از صبح تا عصر کار می کند تا هزینه زندگی خانواده اش را تأمین کند و اگر روزی 
هم بنا به هر دلیلی نتواند کار کند از حقوق و دستمزد خبری نیست. این داستان بسیاری از 

کارگران این شهر است؛ روایتی از وضعیت اشتغال کارگران سرگذر.»مردانی«...
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حجت االسالم »نوری«:

 خون شهید سلیمانی 
کلید خروج آمریکا از منطقه است

فعالیت بیش از ۲ هزار واحد تجاری 
بدون پروانه در بجنورد

صفحه 7

صفحه ۳

یک عضو شورا خبر داد:

بدهی ۳۰ میلیاردی دولت به شهرداری بجنورد

گزارشی از درد دل شهروندان، رانندگان و پلیس در خصوص بلبشوی خیابان »حسینی معصوم«

 دادخواهی خیابان قدیمی 
از تازه به دوران رسیده ها

صفحه ۲

صفحه ۴

 سینما و تلویزیون 

گفت و گو با »نیلوفر«

داستان »شکوفه« 
شدن »نیلوفر«

۵



کار ائمه جمعه وحدت بوده است و خواهد بود، از این 
رو برای انتخابات پیش رو ابالغ کرده ایم که نه تریبونی 
در اختیار کاندیداها قرار گیرد و نه جانبداری شود. 
این مطلب را معاون جذب و گزینش شورای سیاست 
گذاری ائمه جمعه کشور گفت و با اعالم این مطلب 
جریان  از  حمایت  ــزود:  اف اداری  ــورای  ش جلسه  در 
های انقالبی از رسالت های مهم ائمه جمعه است و 

میزهای خدمتی که در نمازهای جمعه راه اندازی می 
شود خود نویدبخش جایگاه خدمت رسانی نماز جمعه 
است.حجت االسالم »عباس رضوانی نسب« با اشاره 
به رشادت های شهید سپهبد سلیمانی گفت: اگر می 
صحبت  سلیمانی  سپهبد  های  رشــادت  از  خواهیم 
کنیم باید جنایت های داعش را بیان کنیم تا ببینیم 
گرفت. را  بدی  اتفاقات  چه  جلوی  سلیمانی  شهید 

مجموعه  گفت:  جلسه  این  در  نیز  شیروان  فرماندار 
جانبداری،  از  دور  شهرستان  اجرایی  های  دستگاه 
تمام ظرفیت خود را برای برگزاری انتخاباتی باشکوه 
های  فعالیت  از  تقدیر  با  اند.»مرآتی«  گرفته  کار  به 
تاکید  خدمتش  دوران  در  »کوثری«  االســالم  حجت 
شهرستان  مدیران  بین  خوب  همدلی  و  تعامل  کرد: 
و  داشته  ــود  وج جمعه  ــام  ام محوریت  با  گذشته  از 
همین امر منشأ خیر و برکات زیادی شده است.وی 
در  زودی  گفت: به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
شیروان اقدامات خوب اقتصادی کلید خواهد خورد 
تولید  و  تواند در زمینه های مختلف اشتغال  که می 

منشأ خیر و برکت باشد.امام جمعه جدید شیروان در 
این جلسه با بیان  این که کشور در شرایط خاصی در 
دنیا قرار گرفته است، اظهار کرد: کمک و همراهی 
مردم قطعًا باعث خواهد شد از بسیاری از مشکالت 
پیش رو بگذریم و کشورمان را از گزند آسیب ها دور 
خط  »تکمیلی«،  االســالم  حجت  گفته  داریم.به  نگه 
و  سیاسی  و  فکری  مختلف  های  جریان  و  خطوط  و 
همراهی و همدلی در جهت پیشبرد برنامه ها و امور 
باید در جای خود باشد.به گزارش خبرنگار ما، در این 
جلسه حجت االسالم »تکمیلی« به عنوان امام جمعه 

جدید شیروان معرفی شد.

IIتزریقات
زمینه  در  درمانی  کادر  جاجرم  بیمارستان  در  چرا 
تزریقات و خون گیری از بیماران ضعیف هستند؟ 
ایجاد  پوستم  زیر  ای  توده  غضالنی  تزریق  از  پس 
شده و پس از یک هفته خون گیری از فرزندم محل 

آن همچنان کبود است؟

IIبانکیIخدمات
بازنشسته  حقوق  که  بجنورد  های  بانک  از  یکی 
های فرهنگی را پرداخت می کند به بهانه این که 
ما  دهد.  نمی  چک  دسته  هستید،  بازنشسته  شما 
وسایل  مان  های  بچه  برای  که  داریم  نیاز  چک  به 
زندگی بگیریم و به هر مغازه ای مراجعه می کنیم 

چک می خواهند، مانده ایم چه کار کنیم.

IIفروشگاهIتعطیلی
چرا فروشگاه رفاه مرکز بجنورد آخر هر ماه تعطیل 

می شود؟

IIپهلوانانIخداقوت
آفرین ، درود  و خداقوت  به  باستانی  کاران  و کشتی 
 گیران   کشورمان  که  در بجنورد در 2 رشته  ورزش 
های  باستانی  و کشتی  پهلوانی  خوش  درخشیدند 

و قهرمان  جهان  شدند.
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میلیارد   30 حدود  دولت  از  بجنورد  شهرداری  طلب 
بودجه  کمیسیون  رئیس  را  مطلب  این  است.  تومان 
شنبه  پنج  جلسه  در  بجنورد  شهر  اسالمی  شــورای 
دولت  کنم  می  پیشنهاد  گفت:  و  کــرد  اعــالم  شــورا 
طلب شهرداری را به موقع پرداخت کند تا شهرداری 
نیز بتواند طلب تامین اجتماعی را به موقع بپردازد و 
دولت  از  داد:  ادامه  »جباری«  نشود.  جریمه  مشمول 
حدود 25 تا 30 میلیارد تومان طلب داریم ولی هیچ 
جریمه ای از  آن نمی گیریم، چطور تامین اجتماعی 
می تواند جریمه بگیرد ما نمی توانیم؟ وی افزود: این 
شیوه نوعی اجحاف در حق مردم است زیرا ما از خود 

چیزی نداریم و هر چه داریم از محل پرداخت عوارض 
مردم است. وی تقاضا کرد: بهتر است بحث جرایم که 
در قانون اعمال 2 درصد در ماه را داریم اما در خیلی 
ها  دستگاه  و  دولت  بدهی  بحث  در  ویژه  به  جاها  از 
عمل نکردیم، احیا و به آن عمل کنیم. وی با اشاره به 
پرداخت حدود 5 ماه حقوق شهرداری معادل حدود 
35 میلیارد تومان بیان کرد: با توجه به شرایط خاص 
کنونی، شهردار نمی تواند معجزه کند، پیشنهاد می 
کشور  وزارت  عمرانی  معاون  یا  وزیر  از  فرصتی  کنم 
بتوانیم روی بحث مطالبات کار کنیم. تا  گرفته شود 
العاده پنج شنبه شورای شهر برای تغییر  جلسه فوق 

کاربری یک قطعه زمین با هدف ایجاد ارزش افزوده 
و جلوگیری از خام فروشی اراضی و امالک شهرداری 

برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی برگزار شد.
توضیح  ملک  این  ــاره  درب بجنورد  شهردار  ــی«  »زارع
دارد  اداری  کاربری  قیام  خیابان  انتهای  ملک  داد: 
شود،  بندی  قطعه  و  داده  تغییر  مسکونی  به  اگر  که 
آن  میلیاردی   8 قیمت  کارشناسان  نظر  اعالم  طبق 
به 19 میلیارد تومان افزایش می یابد. رئیس شورای 
اسالمی شهر بجنورد نیز در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود: در خصوص طلب تامین اجتماعی از شهرداری 
تغییر  مسکونی  به  اداری  از  مذکور  زمین  شد  مصوب 

و  یابد  افزایش  آن  افزوده  ارزش  تا  شود  داده  کاربری 
ضمن تفکیک و بارگذاری ضوابط شهرسازی روی آن 
با تامین اجتماعی تهاتر شود. به گزارش خبرنگار ما، 
پردازش  سایت  احــداث  شهرداری  دیگر  درخواست 
اراضی  در  آن  احــداث  که  بود  کمپوست  کارخانه  و 
 21 ماده   2 تبصره  طریق  از  آباد«  »عبدل  به  موسوم 
زمین  واگذاری  ضوابط  اصالحی  های  العمل  دستور 
المنفعه  عام  و  دولتی  غیر  عمومی  موسسات  بــرای 
امکان پذیر است و باالترین مقام آن دستگاه بودجه و 
کند  بینی  پیش  اراضی  تامین  برای  را  الزم  اعتبارات 

که در جلسه شورای شهر مطرح شد و رأی آورد.

یک عضو شورا خبر داد:

بدهی ۳۰ میلیاردی دولت به شهرداری بجنورد

در جلسه شورای اداری شیروان اعالم شد:

تریبونی در اختیار کاندیداها قرار نگیرد

دما ۹ درجه کاهش می یابد 
تداوم بارش ها تا اواخر شنبه 

شمالی  خراسان  هواشناسی  کل  اداره  صدیقی- 
با پیش بینی تداوم بارش ها تا اواخر شنبه )امروز( 
شنبه  یک  تا  دما  ای  درجه   9 محسوس  کاهش  از 
)فردا( در منطقه خبر داد. به گفته کارشناس پیش 
غالب  پدیده  استان  هواشناسی  کل  اداره  بینی 
برای شنبه )امروز( بارش برف به ویژه در شهرهای 
شمالی و شرقی و در ارتفاعات کوالک برف و مه و 
برای یک شنبه و دوشنبه جوی نسبتا پایدار خواهد 
یک  تا  )امــروز(  شنبه  از  افــزود:  زاده«  »هادی  بود. 
شنبه )فردا( دما 9 درجه کاهش می یابد. بر اساس 
اعالم هواشناسی استان بیشترین میزان بارندگی 
ها طی 24 ساعت منتهی به صبح جمعه مربوط به 
با  درق  متر،  میلی   5.5 با  قوشخانه  های  ایستگاه 
3.4 میلی متر، شوقان با 3.2 میلی متر، سیساب 
بود.  متر  میلی   1.5 با  بجنورد  و  متر  میلی   2.7 با 
همچنین در این مدت کوسه با کمینه دمای منفی 
ترکمن  تنگه  و  سردترین  ــراد  گ سانتی  ــه  درج  7
باالی  ــراد  گ سانتی  ــه  درج  11 ــای  دم بیشینه  با 

صفرگرم ترین نقطه استان بود.

کشف 7۹۲0 نخ سیگار 
قاچاق

توسط  شده  انجام  های  بازرسی  در  پــرور-  میم 
واحدهای  از  تعدادی  از  آگاهی،  پلیس  مأموران 
صنفی شهرستان فاروج 7 هزار و 920 نخ سیگار 
قاچاق، به همراه تعداد زیادی قرص و اقالم ممنوعه 
کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی فاروج با اعالم 
این خبر به خبرنگار ما اظهارکرد: در این عملیات 
کاالی  واردکنندگان  با  جدی  برخورد  هدف  با  که 
متهم  یک  شــد،  انجام  شهرستان  ایــن  به  قاچاق 
متهم  ــوروزی«،  »ن سرهنگ  گفته  به  شد.  دستگیر 
قانونی  مراحل  انجام  برای  پرونده  تشکیل  از  پس 
بیان  به  وی  شد.  داده  تحویل  قضایی  مراجع  به 
همچنین  و  حوزه  این  در  گرفته  صورت  اقدامات 
برنامه های در دست اقدام پلیس در برخورد جدی 
با هنجارشکنان پرداخت و اظهار کرد: اجرای طرح 
با قاچاق کاال در این شهرستان ادامه  های مبارزه 

دارد.

بخشدار سنخواست معارفه 
شد

حکمی  صدور  با  ما،  خبرنگار  گزارش  به  معینی- 
»جاوید رحیمی مزرعه« بخشدار سنخواست معارفه 

و از زحمات »سلیمان غضنفری« تقدیر شد.
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و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

 آغار حفر ۲ چاه عمیق 
در شیروان

 28 که   7445 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1353 بهمن 
 2 حفر  آغار  از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون 
چاه عمیق در شیروان خبر داده است. در این 
شهردار  پیگیری  اثر  »در  خوانیم:  می  مطلب 
عمیق  چاه  حلقه  دو  حفاری  عملیات  شیروان 
انجمن  اعضاء  حضور  با  شهر  آب  تامین  برای 
چاه  طرفی  از  و  آغاز  پیمانکار  وسیله  به  شهر 
شماره 3 شهری بشکه متصل گردید. با انجام 
اقدامات فوق در سال آینده شهر از نظر آب در 
مضیقه نخواهد بود.« در مطلبی دیگر در این 
جلسه  دومین  و  »شصت  اســت:  آمــده  ستون 
انجمن شهر شیروان با حضور شهردار در تاالر 
گردید.  اتخاذ  تصمیماتی  و  تشکیل  انجمن 
برق  و  آب  تامین  مورد  در  شهر  انجمن  عضو 
که  کرد  ایــراد  سخنانی  آبــاد  جنگل  ساکنین 
در مورد تامین آب و برق از طریق استانداری 
خراسان اقدامات الزم معمول گردیده است.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

سال  پنجمین  بـــرای  شمالی  ضیغمی-خراسان 
متوالی میزبان جشنواره فیلم فجر خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی از 
اکران برخی فیلم های سی و هشتمین جشنواره فیلم 

فجر در 2 سینمای گلشن و عمیق بجنورد خبر داد.
»حسین فرخنده« با بیان این که از میان فیلم های راه 
یافته به بخش مسابقه سی  و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر، بیش از 10 فیلم قرار است در سینماهای گلشن 

قطعی  تعداد  هنوز  کرد:  اضافه  شود،  اکران  عمیق  و 
این  وی،  گفته  است.به  نشده  اعــالم  ما  به  ها  فیلم 
جشنواره از 15 تا 22 بهمن همزمان با سراسر کشور 
در2 سینمای بجنورد برگزار می شود و همچنین قرار 
و  کودکان  بخش  در  ها  پروانه  سیمرغ  امسال  است 
با  زمــان  هم  ــزود:  اف درآیـــد.وی  نمایش  به  نوجوانان 
این جشنواره صبح ها فیلم های کودکان و نوجوانان 

های  فیلم  ــران  اک ظهرها  از  بعد  و  شــود  می  ــران  اک
قطعی  هنوز  البته  داشت  خواهیم  را  فجر  جشنواره 
هستیم. ریزی  برنامه  و  رایزنی  حال  در  و  است  نشده 
های  سئانس  ها،  فیلم  اسامی  کرد:  تصریح  فرخنده 
اکران و سایت فروش بلیت به زودی اعالم خواهد شد 
تا عالقه مندان برای تهیه بلیت و تماشای فیلم های 

این رویداد مهم سینمایی اقدام کنند.

قطار جشنواره سی و هشتم در خراسان شمالی راه می افتد 

مناقصه بخشی از محور راز- شیرین دره

جلسه  در  جرگالن  و  راز  فرمانداری  سرپرست  است.  شده  گذاشته  مناقصه  به  دره  شیرین  راز-  محور  از  کیلومتر   5 رحمانی- 
شورای اداری این شهرستان با اعالم این خبر افزود: این محدوده به زودی به پیمانکار واگذار می شود.»روح ا... حسین پور« 
ادامه داد: راه بستر توسعه است و اگر راه مناسب نباشد کارهای اقتصادی به کندی انجام می شود. وی با بیان این که از نظر راه 
وضعیت مناسبی نداریم، ادامه داد: از اداره راه و شهرسازی می خواهیم  به راه های این شهرستان توجه بیشتری داشته باشد.
را  انتخابات  در  مردم  حداکثری  حضور  امکانات  کنیم  تالش  باید  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  انتخابات  کرد:  اضافه  وی 
فراهم کنیم.وی با بیان این که تخلفات ساخت و ساز در شهرستان زیاد است، افزود: مسئوالن دقت کنند تا جلوی تخلفات در 
ساخت و سازهای غیرمجاز گرفته شود.وی از مسئوالن خواست با توجه به محدودیت اعتباری که شهرستان دارد اجازه ندهند 

اعتبارات برگشت بخورد.

راهیابی ۱4 اثر به مرحله نهایی جشنواره صنایع 
دستی فجر

14 اثر از صنعت گران استان به چهارمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر 
راه یافت. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان شمالی با بیان این که 30 اثر هنرمندان استان بررسی و داوری شد، اظهارکرد: 
آثار  شد.»عابدی«  ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  نهایی  داوری  برای  اثر   14 نهایت  در 
رسیده را شامل دست بافته های داری، سفال و سرامیک، صنایع دستی ترکمن، صنایع  
چوبی و چرم اعالم و خاطرنشان کرد: آثار برگزیده سیزدهم ماه جاری به نمایش در می 

آید  و برگزیدگان بیست و یکم بهمن معرفی می شوند.

 بدین وسیله انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی
 را به عنوان امام جمعه شیروان تبریک و تهنیت عرض نموده 

 و  از زحمات و خدمات ۱۴ ساله 
 حجت االسالم و المسلمین »حسین کوثری«

 در سنگر عبادی و سیاسی نماز جمعه تقدیر و تشکر می 
نماییم.امیدواریم همواره تحـت توجهات حضرت ولی 
عصر )عج( و زعامت مقام معظم رهبری مدظله العالی در 

پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  
موفق و پایدار باشید.
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با این که ناظران 
و بازرسان 

همواره در بازار 
حضور و بر 

فعالیت واحدها 
نظارت دارند 
اما تعدادی از 
واحدهایی که 
پروانه کسب 

ندارند در 
هنگام حضور 

بازرسان مغازه 
را تعطیل 

می کنند که 
امکان اخطار 

به آن ها وجود 
نداشته باشد

فعالیت بیش از ۲ هزار کاسب 
بدون پروانه کسب در بازار

شیری
 فعالیت بدون پروانه کسب، در مرکز استان، 
حکایت تازه ای نیست و همواره مورد انتقاد و 
گالیه اصناف و بازاریان بوده است؛ اصنافی 
به  ناگزیر  کسب  پروانه  داشتن  وجود  با  که 
پرداخت مالیات، عوارض و دیگر هزینه های 
داشتن  بدون  هم  ای  عده  و  هستند  جانبی 
یک  در  مغازه  اجــاره  با  تنها  و  کسب  پروانه 
بیشترین  هزینه،  کمترین  با  تجاری  مجتمع 
مسئله  ایــن  و  کنند  می  کسب  را  درآمــدهــا 
بالی جان فضای کسب و کار در مرکز استان 

شده است.
مسئوالن  که  این  با  بــازار،  فعاالن  اعتقاد  به 
دارند  را  مجوز  بدون  واحدهای  آمار  مرتبط 
فعالیت  از  جلوگیری  برای  اقدامی  هیچ  اما 

آن ها انجام نمی شود.
تجاری  مجتمع  یــک  در  کــه  کسبه  از  یکی 

این  با  گوید:  می  بــاره  این  در  دارد  فعالیت 
و  دارد  قــرار  ــازار  ب مرکز  در  مجتمع  این  که 
بازرسان به طور دایم بر بازار نظارت دارند اما 
هنوز هم تعدادی از واحدهای صنفی در این 
حتی  و  هستند  کسب  پروانه  بدون  مجتمع 
از  بیش  به  شکل  این  به  ها  آن  فعالیت  زمان 

یک سال هم می رسد.  
کسب  پــروانــه  گرفتن  اگــر  افــزایــد:  می  وی 
اجرا  همه  برای  باید  قانون  این  است  قانونی 
الزامی باشد و  شود نه این که برای عده ای 
به  دخالتی  و  الزام  گونه  هیچ  بدون  ای  عده 

راحتی فعالیت کنند.
کسب  پروانه  دارندگان  کند:  می  اظهار  او 
گونه  هر  اســت،  قانونی  شان  فعالیت  چون 
اجرا  ها  آن  بــرای  دستورالعملی  و  مالیات 
می شود اما آن هایی که بدون پروانه کسب 
و به شکل غیرقانونی فعالیت می کنند هیچ 

گونه فشار مالیاتی و دیگر هزینه ها روی آن 
ها نیست.

یکی دیگر از کسبه نیز می گوید: وقتی کار 
ما قانونی باشد تمام اطالعات مان نیز ثبت 
می شود در نتیجه با ابالغ هر گونه قانون یا 
دستورالعملی ملزم به اجرای آن می شویم 
بدون  و  قانون  چشم  از  دور  به  ای  عده  اما 
می  فعالیت  ای،  هزینه  و  فشار  گونه  هیچ 

کنند.
طبق  که  هستیم  شرکتی  ما  افزاید:  می  وی 
افــزوده،  ارزش  شده  تعیین  استانداردهای 
کار  قانون  طبق  و  بیمه  عــوارض،  مالیات، 
حقوق و دستمزد کارگر را پرداخت می کنیم 
هیچ  کسب  پروانه  گرفتن  بدون  ای  عده  اما 
پرداخت نمی کنند  و عوارضی  گونه مالیات 

در نتیجه سود بیشتری نسبت به ما دارند.
های  پیگیری  متأسفانه  کند:  می  اضافه  وی 
ما برای جلوگیری از فعالیت این گونه افراد 
ها  آن  و  اســت  نداشته  ای  نتیجه  تاکنون 

همچنان در بازار جوالن می دهند. 
ــن که  ــازار نیز بــا بــیــان ای یــک کــارشــنــاس بـ
فعالیت های زیر پله ای و بدون پروانه کسب 
افزاید:  می  شــود،  می  محسوب  غیررسمی 
به  اول  نگاه  در  شاید  ها  فعالیت  گونه  این 
دلیل پایین آمدن هزینه ها برای کسبه بهتر 

باشد، اما در واقع به ضرر اقتصاد است.
را  شفاف  و  جامع  نظام  داشتن  »حــیــدری« 
راهکار مقابله با اقتصاد زیرپله ای می داند و 
می افزاید: وقتی کسبه پروانه کسب نداشته 
از  ها  هزینه  از  بسیاری  پرداخت  از  باشند 
در  شوند  می  معاف  مالیات  و  عوارض  جمله 
نصیب  را  بیشتری  ســود  توانند  می  نتیجه 
خود کنند که این شرایط باعث ایجاد رقابت 

ناسالم در بازار می شود.
فروشی  خواربار  تعداد  که  این  به  اشاره  با  او 
ها رو به افزایش است، خاطرنشان می کند: 
بیکار  افــراد  و  جوانان  شده  موجب  بیکاری 
روی  فروشی  پوشاک  یا  فروشی  خواربار  به 
بین  رقابت  ایجاد  باعث  موضوع  این  و  آورند 
گونه  این  فراوانی  و  است  شده  واحدها  این 
واحدهای  درآمــد  کاهش  موجب  واحــدهــا 

ــود.وی  ش می  کسب  پــروانــه  دارای  صنفی 
عامل  را  ها  مغازه  بــاالی  هــای  ــاره  اج حتی 
می  ادامــه  و  داند  می  کسب  پروانه  نداشتن 
دهد: بعضی از کسبه که تازه شروع به کار می 
کنند برای این که مطمئن شوند درآمدشان 
نه  یا  بهاست  اجــاره  و  ها  هزینه  پاسخگوی 
مدتی بدون پروانه کسب فعالیت می کنند و 
وقتی می بینند مزاحمتی برای فعالیت شان 
وجود ندارد ترغیب می شوند به همین شکل 

به فعالیت خود ادامه دهند.
با  نیز  استان  مرکز  اصناف  اتــاق  رئیس 
کسبه  از  زیادی  تعداد  هنوز  که  این  بیان 
کنند،  می  فعالیت  کسب  پــروانــه  ــدون  ب
هزار   3 از  بیش  گذشته  سال  افزاید:  می 
داشتیم  کسب  پروانه  بدون  صنفی  واحد 
پروانه  دریافت  به  مجبور  را  مورد  هزار  که 

کسب کردیم.
ــن که  ــد: بــا ای ــزای ــدوار« مــی اف ــی »مــهــدی ام
ناظران و بازرسان همواره در بازار حضور و بر 
از  فعالیت واحدها نظارت دارند اما تعدادی 
واحدهایی که پروانه کسب ندارند در هنگام 
حضور بازرسان مغازه را تعطیل می کنند که 

امکان اخطار به آن ها وجود نداشته باشد.
های  اکیپ  زودی  به  کند:  می  تصریح  وی 
فعالیت  مانع  و  کنند  می  مراجعه  مختلفی 
که  شوند  می  کسب  پــروانــه  ــدون  ب اصناف 
با  کار  و  کسب  بازار  طریق  این  از  امیدواریم 

ایجاد رقابت سالم رونق بگیرد.
وی یکی از دالیل فرار کسبه از گرفتن پروانه 
می  ذکر  ها  مغازه  اجاره  بودن  باال  را  کسب 
کسبه  و  ندارد  رونق  بازار  افزاید:  می  و  کند 
بهای  اجاره  بر  پروانه کسب عالوه  با داشتن 
عوارض  و  مالیات  پرداخت  به  ناگزیر  مغازه، 
به  تمایلی  دلیل  همین  بــه  شوند  مــی  هــم 

گرفتن پروانه کسب ندارند.
کار  تــازه  کسبه  برخی  کند:  می  اظهار  وی 
برای این که مطمئن شوند می توانند درآمد 
مناسبی در بازار داشته باشند 6 تا 7 ماه هم 
کنند  نمی  اقدام  کسب  پروانه  دریافت  برای 
 3 طی  حداکثر  قانون  براساس  که  حالی  در 

ماه باید پروانه کسب بگیرند.

گزارش خبری 

خبر 

با راه اندازی سامانه جامع روابط کار

کارگران هویت دار می شوند
هزینه  تا  کند  می  کار  عصر  تا  صبح  از  شیری- همواره 
زندگی خانواده اش را تأمین کند و اگر روزی هم بنا به هر 
دلیلی نتواند کار کند از حقوق و دستمزد خبری نیست. 
روایتی  است؛  شهر  این  کارگران  از  بسیاری  داستان  این 
از وضعیت اشتغال کارگران سرگذر.»مردانی« یک کارگر 
ساختمانی است که به گفته خود با وجود 12 سال سابقه 
کار بیمه ندارد و همواره از هر گونه خدماتی محروم است.

کارفرمایان  و  دارم  طوالنی  سابقه  که  ایــن  با  گفت:  او 
اما  کنند  می  کار  به  دعوت  فعال  کارگر  عنوان  به  من  از 
بیمه ندارم و هیچ گونه خدماتی به من تعلق نمی گیرد.

با این که شغل من کارگری است و همه این را  او افزود: 
ناشناخته  انــدرکــاران  دست  بــرای  هویتم  اما  دانند  می 
است چون نامم به طور رسمی به عنوان کارگر در فهرست 
گفت:  باره  این  در  نیز  کارگران  از  دیگر  ندارد.یکی  قرار 
فعالیت  بزرگ  فروشگاه  یک  در  است  سال   2 که  این  با 
و  ورزد  می  امتناع  کارگر  کردن  بیمه  از  کارفرما  اما  دارم 
تأمین  بازرسان  حضور  زمان  در  کند  می  توصیه  همیشه 
کنید  خریداری  را  کاالیی  مشتری  عنوان  به  اجتماعی 
می  مجبور  صورت  این  غیر  در  شوید  خارج  فروشگاه  از  و 
شوید برای همیشه از این جا بروید.او افزود: برای این که 
مدتی بیکار بودم ناگزیر قرارداد بدون بیمه را پذیرفتم و با 
وجود سختی کار و حقوق کم، مجبور به ادامه آن به همین 
شکل هستم.وی ادامه داد: اکنون هر گونه خدماتی که به 
قشر کارگر ارائه  شود چون به عنوان کارگر نامی از من در 
جایی نیست، چیزی به من تعلق نمی گیرد و این اجحاف 
در حق من است.یکی از کارفرمایان نیز در این باره گفت: 
به  ناگزیر  بیمه،  و  مالیات  فشار  و  پایین  درآمــد  دلیل  به 
البته  و  هستیم  کارگران  به  دستمزد  حداقل  پرداخت 
مدیر  میان  این  نویسیم.در  می  قرارداد  توافقی  شکل  به 
روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
با اشاره به جمعیت 80 هزار نفری کارگران  شمالی هم 
در استان گفت: برای ارائه خدمات، سامانه جامع روابط 

کارفرمایان  و  کارگران  تمام  و  است  شده  اندازی  راه  کار 
می توانند در این سامانه ثبت نام کنند و هویت شان احراز 
شود.»نباتیان« افزود: با راه اندازی این سامانه کارگرانی 
و  نام  ثبت  سامانه  این  در  توانند  می  هم  ندارند  بیمه  که 
سامانه  این  کرد:  خاطرنشان  کنند.وی  دریافت  خدمات 
هم  کارگر  یک  که  کارفرمایانی  و  دارد  زیرسامانه   50
بخواهند باید در سامانه ثبت نام کنند که در این صورت 
هویت کارگران و کارفرمایان شفاف سازی می شود.وی 
مقررات  و  قوانین  براساس  نیز  کارفرمایان  کرد:  اظهار 
شوند  می  قرارداد  انعقاد  به  ملزم  سامانه  در  شده  تعیین 
اضافه  شود.وی  نمی  ضایع  کارگران  حق  طریق  این  از  و 
کرد: از 14 دی ثبت نام در این سامانه آغاز شده است و 
متأسفانه تاکنون از 80 هزار کارگر خراسان شمالی تنها 

هزار و 600 نفر ثبت نام کرده اند.

محکومیت ۸۲ میلیون ریالی قاچاقچی لوازم آرایشی

به  بهداشتی  و  آرایشی  لــوازم  قاچاقچی  صدیقی-یک 
محکوم  نقدی  جزای  ریال  میلیون   82 از  بیش  پرداخت 

شد.
 به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، یک 
فرد متخلف که قصد جا به جایی 492 قلم لوازم آرایشی و 
بهداشتی قاچاق را از طریق یک باربری در بجنورد داشت 

توسط پلیس آگاهی استان شناسایی شد.
از  ارجاعی  تخلف  گزارش  کرد:  اعالم  »سیدالموسوی«   
و  بررسی  تعزیرات  ویژه  شعب  در  انتظامی  مراجع  سوی 
پس از انجام تحقیقات و احراز تخلف انجام شده، متخلف 

به پرداخت بیش از 82 میلیون ریال جزای نقدی در حق 
قاچاق  با  مبارزه  طی  است،  گفتنی  شد.  محکوم  دولت 
کاال از سوی مراجع نظارتی و انتظامی به موازات آن نیز 
های  باربری  از  اخیر  های  ماه  طی  کاال  قاچاق  کشفیات 
بجنورد و استان افزایش یافته است که این امر می طلبد 
قانون  برابر  قاچاقچیان  با  شدت  به  متولی  های  دستگاه 
برخورد کنند تا جلوی ضرر و زیان وارد شده احتمالی به 
اخیر  هفته  طی  افزود:  وی  شود.  گرفته  داخلی  تولیدات 
قاچاق  آب  موتور  تعدادی  بجنورد  در  باربری  یک  از  نیز 

کشف و ضبط شد. 

تزیینی
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 شکالت تخته ای ۲۰۰ گرم، فندق و پودر نارگیل
 به میزان الزم.

مدیر کل کمیته امداد استان:

 مردم 54 میلیارد تومان
 به نیازمندان کمک کردند

 ۵۴ از  بیش  امسال  شمالی  خراسان  نیکوکار  مردم  اجتماعی-  گروه 
کل  مدیر  کردند.  کمک  محرومان  به  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد 
کمیته امداد خراسان شمالی بیان کرد: این کمک ها در سرفصل  های 
مهمی همچون صدقات، زکات و اکرام ایتام پرداخت  شده است.»مجید 
الهی راد« با بیان این که در حوزه صدقات، مردم سخاوتمند استان 3 
داد:  ادامه  کردند،  کمک  محرومان  به  تومان  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد 
داشته  رشد  درصد   ۲۲ امسال  طی  صدقه  پرداخت  در  مردم  مشارکت 

است.
وی بیان کرد: در حوزه زکات تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان کمک 
میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۱۴ به  سال  پایان  تا  امیدواریم  که  است   شده 

تومان افزایش یابد.
وی بر گسترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری تأکید کرد و گفت: در حوزه 
اکرام بیش از ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در سرفصل مبتنی بر 

نیاز ۲3 میلیارد تومان جمع آوری شده است.

مینی شکالت های فندقی
طرز تهیه  شکالت تخته ای را به روش بن ماری آب می کنیم و اجازه 
در  یکی  یکی،  را  ها  فندق  سپس  شود.  کاسته  آن  گرمای  از  دهیم  می 
می  خارج  دقیقه  چند  گذشت  از  پس  و  بریم  می  فرو  شده  آب  شکالت 
کنیم.فندق های آغشته به شکالت را درون قالب نچسب می گذاریم و به 
مدت ۵ دقیقه در یخچال قرار می دهیم تا کمی خودش را بگیرد. سپس 
از یخچال خارج می کنیم و آن ها را به پودر نارگیل آغشته می کنیم. پودر 
نارگیل رنگ، عطر و طعمی دلچسب و دوست داشتنی به شکالت های 
فندقی می بخشد و لذتی به یاد ماندنی را هنگام سرو به ارمغان می آورد.

حرف زدن با کودکان
علوی- بسیاری از والدین همه تالش شان را می کنند تا رفتار مناسبی 
با کودک خود داشته باشند. همچنین گفتار والدین و صدا زدن کودک 
و  تواند باعث رشد  از توهین می  آمیز و دور  با واژه های درست، محبت 
حرف  کودکان  با  ارتباط  برقراری  های  روش  از  شود.یکی  او  بالندگی 
یاد  را  کودکان  با  زدن  حرف  صحیح  های  روش  بتوانید  اگر  است.  زدن 

بگیرید، به طور غیرمستقیم درست حرف زدن را به آن ها می آموزید.
این  به  دهی«  انجام  باید  گویم  می  من  که  را  چیزی  »هر  عبارت  گفتن 
در  او  و  نیستید  قائل  خود  فرزند  برای  احترامی  هیچ  که  است  مفهوم 
مقابل به شما احترام نخواهد گذاشت. برای تربیت صحیح فرزندان تان 
و پاسخ به سواالت آن ها زمان بگذارید و صبورانه به آن ها جواب بدهید.
کودکان مانند بزرگ ساالن داری حقوق انسانی هستند و باید برای آن 

ها احترام قائل شویم.

 آشپزی   خبر 

اسدی 7 سال اول 

قانونی  ــی  ب از  شــهــر  قــدیــمــی  خــیــابــان 
اعمال  به  پلیس  توجهی  بی  و  شهروندان 
خیابان  اهالی  است؛  شده  خسته  قانون 
رسیده  دوران  به  تازه  از  معصوم  حسینی 
وضعیت  از  مــدام  و  اند  آمــده  ستوه  به  ها 
گالیه  خیابان  این  بلبشوی  و  سامان  نابه 

می کنند.
صدای بوق ممتد خودروها و فریاد یکی از 
همسایه ها در هم گره خورده و بر شلوغی 
این  از  که  بــار  هر  اســت.  افــزوده  خیابان 
مختلفی  سواالت  کنم،  می  عبور  خیابان 
همچون  سواالتی  رود؛  می  رژه  ذهنم  در 
چرا بسیاری از رانندگان، مقابل تابلوهای 
این  چرا  و  اند  کــرده  پــارک  ممنوع  پــارک 
و  سر  پر  و  آالینده  صنایع  از  مملو  خیابان 

صداست؟
از  بسیاری  دغدغه  ســـواالت،  ایــن  انگار 
که  هایی  آن  است؛  خیابان  این  ساکنان 
از  و  رسد  نمی  جایی  به  شان  صدای  گویا 
تنها  شده،  داده  ها  آن  به  که  هایی  وعده 
خانه  به  ورود  برای  مسیر  نبود  و  شلوغی 

نصیب شان شده است.
از  مــعــصــوم«  »حسینی  شهید  خــیــابــان 
خیابان های پر سن و سال بجنورد است. 
روزگاری که این خیابان هنوز وسط شهر 

داشــت،  قــرار  بجنورد  حاشیه  در  و  نبود 
صدا  و  سر  پر  صنایع  استقرار  برای  محلی 
خانه  همسایگی  و  شهر  توسعه  با  اما  بود 
به  شد  قرار  صنایع  این  با  مسکونی  های 
سوهان  هــا  آن  ــدای  ص کــه  بــرونــد  جایی 
اما  نشود  رهگذران  و  همسایگان  اعصاب 
ها  آن  از  برخی  ها  ســال  گذشت  از  پس 
هنوز در محل قدیمی خود کار می کنند و 
به روح و روان ساکنان محله مته می زنند.
ــدای ایــن خــیــابــان اگــرچــه درد  ســرو صـ
نیست،  درد  تــمــام  امـــا  اســـت  ســاکــنــان 
مشکل بزرگ تر پارک خودروها در مقابل 
جرئت  به  است.  ممنوع   پارک  تابلوهای 
این  در  قــدم   ۱۰ هــر  در  گفت  ــوان  ت مــی 
ممنوع  توقف  تابلوی  متری   ۸ خیابان 
ها  آن  ها  راننده  یا  امــا  اســت  شــده  نصب 
نمی  ها  آن  به  توجهی  یا  بینند  نمی  را 
سر  پشت  را  خودروها  گونه  این  که  کنند 
به  را  ها  برخی  ورود  راه  حتی  و  پارک  هم 

خانه شان مسدود کرده اند.
او  است،  خیابان  این  ساکنان  از  »فروتن« 
این  به  توجهی  بی  از  زیــادی  های  گالیه 
مشکل دارد و می گوید: از تقاطع مجموعه 
کوچه  ــا  ت »عــلــیــدخــت«  شهید  ــی  ــ ورزش
»صدقی« در یک طرف خیابان و از کوچه 
شهید »صدقی« تا تقاطع امام خمینی)ره( 
این  و  ممنوع  پــارک  خیابان  سوی  دو  در 

ممنوعیت با نصب تعداد زیادی تابلو اعالم 
به  رانندگان  از  بسیاری  امــا   اســت  شــده 
حاشیه  در  و  هستند  توجه  بی  تابلوها  این 

خیابان کم عرض پارک می کنند.
در  قانون  هاست  سال  دهد:  می  ادامه  او 
این خیابان زیر پا گذاشته می شود و باید 
رانندگان  رانندگی  و  راهنمایی  ماموران 

خاطی را جریمه کنند.
خودتان  گوید:  می  ساکنان   از  دیگر  یکی 
بیایید و ببینید، یک ساعت است که نمی 
زیرا  کنم  خارج  خانه  از  را  خودرویم  توانم 
یک راننده درست مقابل در خانه ام پارک 

کرده است.
در  درست  که  جاست  این  تر  جالب  نکته   
نصب  ممنوع  توقف  تابلوی  خانه  این  کنار 

شده است. 
شهروندان و ساکنان این خیابان خواستار 
زیــرا  هستند  قــانــون  ــوران  ــام م پیگیری 
معتقدند حق شهروندی آن هاست که در 

آرامش زندگی کنند. 
شهید  خیابان   در  که  ساعتی  یک  طی 
های  اعــتــراض  بـــودم،  معصوم  حسینی 
بسیاری را شنیدم، مقابل اداره ثبت اسناد 
شهرستان بجنورد که در این خیابان است 
و  ــت  اس ــده  ش ایــجــاد  سنگینی  تــرافــیــک 
را  ترافیک دست خود  رانندگان مانده در 

از روی بوق بر نمی دارند.

ساکنان خیابانی در وسط بجنورد، از یک 
گویا  امــا  دارنـــد،  گالیه  شــدت  به  مشکل 

صدای آن ها را نشنیده اند.
و  راهنمایی  پلیس  رئیس  »پرویزیان«  اما 
درددل  تایید  وجود  با  بجنورد،  رانندگی 
های اهالی، سخنان دیگری را مطرح می 

کند.
و  ترافیک  مشکل  مسئول،  این  گفته  به   
آغاز  زمانی  از  خیابان  این  در  قانونی  بی 
شده که برای جانمایی برخی مکان های 
پلیس  از  استعالمی  اداری  و  تفریحی 

راهنمایی و رانندگی گرفته نشده است.
اداره  خیابان  این  در  که  این  بیان  با  وی 
با روزی صدها مراجعه کننده  ثبت اسناد 
شده  جانمایی  فرهنگی  مجموعه  یک  و 
ترافیکی  بـــار  ــد:  دهـ ــی  م ــه  ــ ادام ــت،  اسـ
مراجعه کنندگان به این ۲ مکان بر دوش 
در  اســت  افــتــاده  رانندگی  و  راهنمایی 
پارکینگ  ها  آن  از  کــدام  هیچ  که  حالی 
ندارند.این مسئول ادامه می دهد: با این 
حال با فرمانداری مکاتباتی کرده ایم ولی 

هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
ثابتی  مــامــوران  افــزایــد:  می  »پرویزیان« 
شکل  به  و  ندارند  وجــود  خیابان  این  در 
به  امــا  شوند  می  خیابان  وارد  رنــدومــی 
دلیل موارد مطرح شده تمرکز بیشتری بر 

این خیابان خواهیم داشت.

گزارشی از درد دل شهروندان، رانندگان و پلیس در خصوص بلبشوی خیابان »حسینی معصوم«

من هم روزگاری حرمت داشتم

مواد الزم

دندان پزشکی کودکان
علوی- کودکان به دلیل حساسیت باال باید فقط توسط متخصص 
دندان پزشکی اطفال درمان شوند. یک دندان پزشک در این باره 
می  را  الزم  ــا ی  دوره ه متخصصان  کــار،  این  بــرای  کند:  می  بیان 
گذرانند و کیفیت دستگاه  ها ، نظافت و ضد عفونی کردن وسایلی 
دکتر  دارد.  زیــادی  اهمیت  می شود،  استفاده  بیهوشی  برای  که 
کودک،  کــردن  بیهوش  از  قبل  اظهارکرد:  آقــا«  علیزاده  »فاطمه 
مشاوره با متخصص بیهوشی ضرورت دارد و در حین مشاوره باید 
از رفع  بیان می کند: قبل  بیان کرد. وی  را  همه مشکالت کودک 
کودک  حساسیت  و  آلرژی  موارد  به  بیهوشی  تحت  دندان  مشکل 
خود توجه داشته باشید. عالوه بر این نباید قبل از بیهوشی عالیم 

سرماخوردگی در کودک دیده شود.
ای  مرحله   به  هنوز  باشد  سال  زیر3  کودک  سن  اگر  وی،  گفته  به 
شاید  باشد،  پزشک  دنــدان  با  همکاری  به  قادر  که  است  نرسیده 
او  برای  مطب  در  ساده  های  ترمیم   یا  فلورایدتراپی  مانند  کارهایی 
عصب   قبیل  از  تر  پیچیده   درمانی  کارهای  ولی  باشد  پذیر  امکان  
تر  وسیع   های  ترمیم   یا  شیری  دنــدان  روکــش  دادن  قــرار  کشی، 
او  و  نیست  پذیر  امکان   کم  سن  و  کودک  نکردن  همکاری  دلیل  به 

نیازمند درمان تحت بیهوشی است.

 گفت و گو 
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»موچین« در راه شبکه نمایش خانگی
است.مشاور  خانگی  نمایش  شبکه  راه  در  »موچین«  کمدی  مجموعه  ضیغمی- 

فیلم  گفت:  ما  خبرنگار  به  تبریزی  حسین  کارگردانی  به  سریال  این  رسانه ای 
تدوین  برداری،  فیلم  با  همزمان  و  رسیده  درصد   ۵۰ مرز  به  سریال  این  برداری 
و  غضنفری  حسین  توسط  ترتیب  به  مانده  باقی  قسمت های  صــداگــذاری  و 

رضا  نیز  را  آن  موسیقی  ساخت  و  است  انجام  حال  در  موسوی نژاد  سیدمحمود 
این  توزیع  زمــان  زودی  به  ــزود:  اف مجد«  اعتمادی  دارد.»امــیــن  برعهده  خسروی 

مجموعه اعالم می شود. به گفته وی، در سریال موچین بهنوش بختیاری، رضا 
توکلی، رامین ناصرنصیر، ساعد هدایتی، افشین سنگ چاپ، رز رضوی، مرجانه 

گلچین، حمید لوالیی، علی صادقی و امیر نوری بازی می کنند. 

پوست
فیلم  با ساخت  بهرام ارک ۲ کارگردان جوان که  و  بهمن 
کوتاه »حیوان« موفقیت های بسیاری در داخل و خارج 
کارگردانی  بار  اولین  برای  کردند،  کسب  کشور  از 

فیلم بلند سینمایی با نام »پوست« را تجربه کردند. 
ساختار  و  داســتــان  ــاره  دربـ توجه  قابل  نکات  از 
»پوست« تعلق آن به ژانر وحشت است. موضوع فیلم 
درباره  و  خرافه پرستی  و  جادو  عشق،  »پوست« 
که  است  پسر  و  مــادر  یک  شامل  خــانــواده ای 

زندگی آن ها دچار مشکل می شود.

هفته  در  تلویزیون  و  سینما  مهم  های  قول  نقل  و  اخبار  شماره،  این  در 
گذشته را در اختیارتان قرار می دهیم.

سینمایی  تجربه  اولین  عنوان  به  را  هرتز«   ۵۲« فیلم  غفارمنش  *امیر 
با بازی شقایق فراهانی، علیرضا استادی و علیرضا  کارگردانی خود 

مهران ساخت.
جوان  یک  مشکالت  درباره  ماجرایی  با  بارون«  »مندیر  فیلم  *تله 

به کارگردانی »علی اوسیوند« در تهران آماده پخش شده است.
*محمد مسلمی بازیگر مجموعه »دوقلوها« که از شبکه ۲ سیما 
پخش می شود، گفت: تصویربرداری این مجموعه برای سومین 

بار به دلیل مشکالت مالی متوقف شد.

 کافه سینما    همگام با سیمرغ سی و هشتم  میز مصاحبه  

نقش شکوفه »وارش« چه ویژگی داشت که   �
پذیرفتید در این سریال بازی کنید؟

از  بازیگران  همه  و  پیوستم  کار  به  فوری  خیلی  من 
قبل انتخاب شده بودند. قرار بود خانمی که نقش 
نوجوانی شکوفه را بازی کرده بود نقش جوانی او 
را هم بازی کند اما  تست گریم جواب نداد و به 
شبیه  چهره  لحاظ  به  که  بودند  بازیگری  دنبال 
بازیگر نوجوان باشد و من به دلیل تشابه چهره 
انتخاب شدم و حتی قراردادم را تلفنی بستم. 
تست  برای  الهیجان  سمت  به  روز  آن  فردای 
گریم، لباس و بازی رفتم. به یاد دارم قبل 
تا  شب  یک  ببندم  ــرارداد  قـ که  ایــن  از 
صبح فیلم نامه را از قسمت 11تا ۲3 

خواندم.

 این شخصیت چه ویژگی در   �
فیلم نامه داشت؟

خیلی  شکوفه  شخصیت  و  قصه 
از  یکی  و  داشــت  جذابیت  برایم 
بزرگ ترین جذابیت هایش این 
بود که شکوفه پدری مثل تراب 
و بــرادرش هم دنباله  داشت 
شکوفه  بــود.  پــدرش  روی 
داشت  شخصی  باورهای 
دوست  را  ویژگی  ایــن  و 

داشتم که در چنین خانواده ای بچه ای با این عقاید باشد.

 از طرف خانواده به خصوص همسرتان چقدر نقد   �
می شوید؟

جایی  اگر  و  زنیم  می  حرف  ها  سکانس  برخی  درباره  پدرم  با 
صورت  ایــن  غیر  در  کند،  می  تعریف  باشد  مثبت  ام  ــازی  ب
تذکر می دهد. اکنون همسرم هم اضافه شده است و در این 

خصوص اظهار نظر می کند.

شما از آن دست بازیگرانی هستید که اکثر مواقع   �
در نقش های مثبت بازی می کنید. دوست دارید نقش 

های متفاوت را تجربه کنید؟
لب  های  چهره  جزو  ام  چهره  اتفاقًا  و  دارم  دوست  درصد  صد 
مرز است؛ یعنی  هم می تواند خیلی منفی و هم خیلی مثبت 
می  بازی  را  نقشی  ایران  در  ما  بازیگران  وقتی  معتقدم  باشد. 
کنند متاسفانه در همان قالب می مانند. برخی کارگردان ها 
مثبت  نقشی  در  که  بازیگری  به  که  کنند  نمی  را  ریسک  این 
بازی کرده، نقش متفاوتی بدهند و او را به چالش بکشند. نه 
مختلف  های  قالب  در  دارد  دوست  بازیگری  هر  بلکه  من  تنها 
ظاهر شود و خودش را بسنجد. نقش زن معتاد کارتن خواب 
و  بود  متفاوت  که  کردم  بازی  نیستم«  بازیگر  »من  فیلم  در  را 
را  زن  مکمل  نقش  بهترین  جایزه  المللی  بین  جشنواره  دو  در 
نقش  در  بازی  توانایی  که  دهد  می  نشان  این  کردم.  دریافت 

های متفاوت را دارم.

به طور حتم برای رسیدن به این جایگاه   �
سختی هایی کشیدید. در این خصوص توضیح دهید.

همین طور است. چون درگیر کار هستم کمتر اخبار را پیگیری 
می کنم. پدرم یک روز با من تماس گرفت و گفت اسمم را  در 
IMDB دیده است و جایزه هایم ثبت شده و تالش و پیشرفت 

من تاثیرگذار بوده است. 
سختگیری و ممانعت پدرم برای ورود من به این حرفه به این 
می  بازیگران  که  هایی  زحمت  و  ها  سختی  با  که  بود  دلیل 
کشند، آشنا بود چرا که یک بازیگر شب و روز ندارد و دوست 

نداشت عزیزانش این سختی و درد را تحمل کنند. 
اما  دارد  را  خودش  های  جذابیت  و  زیباست  ما  شغل  ظاهر  به 
در  کاماًل  هستیم  کار  سر  وقتی  ما  که  است  این  اش  واقعیت 
اختیار پروژه و متعلق به یک گروه هستیم و شب و روز نداریم. 
من از 6 ماه بازی در سریال »وارش« ۵ ماه در الهیجان بودم و 
به دنبال عالیق  انسان  اگر  البته  آدم مختل می شود.  زندگی 

خود برود مسیر خودش را پیدا می کند.

 خیلی ها تصور می کنند به واسطه پدرتان وارد این   �
حرفه شده اید.

درست است، اما من به واسطه این که پدرم در این حرفه بود 
خیلی لطمه خوردم و عقب افتادم. به یاد دارم که بعد از بازی 
ام در سریال »به کجا چنین شتابان« قرارداد می بستم و منتظر 
طریق  از  پدرم  شدم  می  متوجه  اما  بودم  گروه  سوی  از  تماس 
آشنایی مانع شده و با وجود داشتن قرارداد نقش ام را به بازیگر 
دیگری می دادند. این اتفاق مدت طوالنی رخ داد تا این که در 
فیلم »کوچه ملی« بازی کردم و هنوز هم سریال »به کجا چنین 
که  دید  پدرم  بعد  شد.  پخش  بعد  و  بود  نشده  پخش  شتابان« 

بازی کرده و این مسیر را رفته ام، کمک نمی کرد ولی جلوی 
راهم را نیز نمی گرفت.

پرافتخارترین فیلم یا سریالی که بازی کرده اید، چه   �
بوده است؟

را  شخصیتی  خود  بــرای  کنیم  می  بــازی  که  نقشی  هر  در  ما 
خلق می کنیم و هر نقشی جذابیت های خودش را دارد، برای 
همین نمی توانم بگویم کدام نقش برایم ارزشمندتر بوده چون 
را  هایم  نقش  همه  است.  شهیدی  نیلوفر  ها  نقش  همه  خالق 
یاد  به  ام،  دوست دارم و همه دیالوگ های مهمی را که گفته 

دارم.

در پایان بفرمایید پس از متاهل شدن آیا شرایط   �
کاری تان با گذشته فرق کرد؟ همسرتان مخالف بازی 

تان نیست؟
با  که  این  تا  کردم  نمی  فکر  ازدواج  به  وقت  هیچ  گذشته  در 
دنیای  چه  شدم  متوجه  و  کردم  ازدواج  و  شدم  آشنا  همسرم 
زیبایی را از خودم دریغ کرده بودم. به عنوان یک زن در مرحله 
هم  من  با  خیلی  همسرم  دارم.  برمی  قدم  زندگی  از  جدیدی 
مانند  هم  متاهلی  زندگی  کند.  می  کمک  من  به  و  صداست 
نیم  و  ماه  دو  دارد.  را  خودش  های  جذابیت  مجردی  زندگی 
است ازدواج کرده ام اما یک هفته بعد از ازدواجم برای بازی 
تنها  کوتاه  مدت  این  در  و  داشتم  شهرستان ها  به  سفر  چند 
یک ماه همسرم را دیدم. امسال با یک تئاتر در جشنواره فجر 

حضور دارم.

مریم ضیغمی- برخی تصور می کنند »نیلوفر شهیدی« به واسطه پدرش »اسفندیار شهیدی«، از مدیران قدیمی فیلم برداری، با پارتی وارد حرفه بازیگری شده است اما می گوید ماجرا برخالف این است. 
شهیدی مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر دارد. او در آثاری همچون گاندو، مرضیه، بوی باران و به کجا چنین شتابان به نقش ها جان بخشیده است و با سریال »وارش« در نقش »شکوفه« 

مهمان شبکه سوم بود و این موضوع بهانه ای شد تا داستان بازیگر شدنش را بدانیم.

گفت و گو با »نیلوفر«

داستان »شکوفه« شدن »نیلوفر«

 زنانی با 
گوشواره های باروتی

کارگردان: رضا فرهمند
نام  به  روزنامه نگاری  خالصه     فیلم: 
همراه  بــا  ــوار  دشـ مسیری  در  »نـــور« 
عراقی  داعش  ضد  نیروهای  با  شدن 
داعشی ها  همسران  و  زنان  برخی  با 

مصاحبه می کند.

سینما عمیق

 راهنمای اکران 



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی شنبه  ۵ بهمن ۱۳۹۸     ۲۹ جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۶            ۶ گزارش ویژه

مقام امتیاز کشور ورزشکاررشته 

سنگ
اول 291ایرانسوران اهلل مرادی

دوم114آذربایجانرأفت ذاکر
سوم100هندلوو سینگ

کباده 
اول 448عراقجابر صبری عبداالمیر

دوم430ایرانسوران اهلل مرادی

سوم353آذربایجانمحمدنوراعال سالم اف

چرخ چمنی
اول 725ایرانعباس مرادی زاده

دوم316عراقحسین محمدحمید
سوم311آذربایجاناورخان میرزا خانلر

میل بازی
اول798ایرانپژمان سکونتی

دوم379عراقعامرابراهیم حسین البداغی
سوم253آذربایجانخیام عروج اف

چرخ تیز
اول422ایرانمحمدرضا ابوالحسنی  

دوم369عراقجابر صبری عبداالمیر
سوم287آذربایجاناورخان میرزا خانلر اف

میل گیری سنگین
اول590ایرانامین شهریاری
دوم391آذربایجانخیام عروج اف

سوم282عراقریحا غالب الگبوری

مقام  امتیاز  کشور  ردیف

اول 93 آذربایجان  1

دوم 70 ایران 2

سوم 68 بنگالدش 3

مقام  امتیاز  کشور  ردیف

اول 146 ایران 1

دوم 130 آذربایجان  2

سوم 116 عراق 3

چهارم  95 بنگالدش 4

نتایج سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی

ای
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هار

)م

کشتی پهلوانی )نتایج تیمی(

 نتایج رقابت های بین المللی تیمی زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی جام صلح و دوستی

کشتی پهلوانی )نتایج انفرادی(

مقام  امتیاز نام تیم/کشور  ردیف

اول  125 اترک خراسان شمالی  1

دوم  80 بنگالدش  2

سوم  55 افغانستان  3

مقام سوم مقام دوم مقام اول وزن ردیف

رنزو احمد )بنگالدش( محمدایرفان ساپوترا  )اندونزی( محمد پورنادری  )اترک خراسان شمالی( 60 کیلو 1

جاماتا موگونیا )اوگاندا( عبدالمنیر رئوفی )افغانستان( امیر اسماعیل آبادی )اترک خراسان شمالی( 70 کیلو 2

حکیم اهلل بیگ زاد )افغانستان( دیبو رای)بنگالدش( فرید محمدی )اترک خراسان شمالی( 80 کیلو  3

سری ساروت چنورا رای )بنگالدش( قور یا سیزاوا )افغانستان( عباس داودی )اترک خراسان شمالی( 90 کیلو  4

جاناتان بیونکی )زیمباوه( نوروز عرب اف )تاجیکستان( داوود آریازاده )اترک خراسان شمالی( 90+ کیلو  5

»محسن مهرعلیزاده«، رییس فدراسیون جهانی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی:

در چند روز برگزاری مسابقات شاهد هدیه ارزش های 
معنوی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی به جوانان 

جهان بودیم.
 3 سابقه  با  و  دار  ریشه  ای  رشته  ای  زورخانه  ورزش 
اسالمی  ایران  فرهنگ  از  تاثیر  با  که  است  ساله  هزار 
شک  است.بدون  جهان  سراسر  در  گسترش  حال  در 
پاسخی  خارجی،  کشور   20 از  ورزشکار   95 حضور 
ایران  علیه  جهانی  استکبار  منفی  تبلیغات  به  کوبنده 
اسالمی بود.سومین دوره این رقابت  ها در بجنورد در 
نظر  از  قبل  های  دوره  به  نسبت  که  شد  برگزار  حالی 
بسیار  کننده  شرکت  کشورهای  و  ورزشکاران  تعداد 
بهتر بود که آن هم به همت و تالش استاندار خراسان 
شمالی و معاونان برنامه محور ایشان، مدیر کل سخت 
کوش و خستگی ناپذیر ورزش و جوانان و همه دست 
خراسان  خیز  پهلوان  استان  در  ربط  ذی  اندرکاران 

شمالی رقم خورد.

دکتر »احمدی« معاون وزیر ورزش و جوانان:
خراسان شمالی با میزبانی شایسته ای که در برگزاری 
سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های زورخانه 
دنیا  کشور   20 ورزشــکــاران  از  پهلوانی  کشتی  و  ای 
برگزاری  ــرای  ب استان  ایــن  ــوان  ت کــرد  ثابت  ــت،  داش
به  تواند  می  و  است  باال  بسیار  گونه  این  برنامه های 
از  آید.میزبانی  بر  بزرگ  های  برنامه  عهده  از  خوبی 
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان و 
سومین دوره مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی با حضور 100 ورزشکار خارجی آن 
هم در کمتر از یک ماه کاری بزرگ و شایسته قدردانی 
است.بی شک تالش و مدیریت استاندار سخت کوش 
مدیر  محور  برنامه  و  دقیق  اجرای  و  شمالی  خراسان 
کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تمامی عوامل 
این  ــرگــزاری  ب اصلی  ــل  دالی از  اجــرایــی  و  انتظامی 
و  تشکر  جای  که  است  بوده  احسن  نحو  به  مسابقات 

قدردانی دارد.

دکتر »بیگ زاده« رئیس ستاد برگزاری مسابقات:
حمد و سپاس بیکران درگاه خالق منان را که بار دیگر 
توفیق داد تا در سایه تالش های صادقانه و خالصانه 
شجاعی«  علی  »محمد  دکتر  ویژه  به  استان  مدیران 
رویــدادی  از  استانمان  ورزشــی  و  پرتالش  استاندار 
و  جهانی  رویداد  از  میزبانی  کنیم.  میزبانی  جهانی 
به  پیش  از  بیش  را  ما  آن  اجرای  برای  ریزی  برنامه 
این باور رساند که می توانیم با وجود برخی کاستی 
بسیج  و  استان  ظرفیت  تمام  با  زیرساختی،  های 
با  و  کنیم  میزبانی  رویدادها  گونه  این  از  امکانات 
و  مرز  این  امنیت  انتظامی  و  نظامی  نیروی  تالش 
این  تاثیرات  طرفی،  بکشانیم.از  جهان  رخ  به  را  بوم 
پوشیده  کسی  بر  استان  پایدار  توسعه  در  ها  میزبانی 
استان  های  ظرفیت  و  ها  داشته  شد  تالش  و  نیست 
و  مدیران  برای  ورزشی،  مسابقات  برگزاری  کنار  در 
آنان  اقتصادی  های  هیئت  و  کشورها  سایر  مسئوالن 
را  شدها  و  آمد  این  نتیجه  امیدواریم  که  شود  تشریح 
خود  بر  پایان  ببینیم.در  استان  در  نزدیک  آینده  در 

استاندار  »شجاعی«  دکتر  اعتماد  از  دانم  می  وظیفه 
برای  اعتمادشان،  بابت  شمالی،  خراسان  پرتالش 
تشکر  المللی  بین  مسابقات  این  برگزاری  مسئولیت 
به مصداق حدیث شریفه »من لم  و  باشم  ویژه داشته 
توجه  و  عنایات  از  الخالق«،  یشکر  لم  المخلوق  یشکر 
همه مدیران استان و ورزشکاران در میزبانی خوب از 

این رویداد جهانی قدردانی می کنم.

»بهادری« مدیر کل ورزش و جوانان استان:
خداوند متعال را شاکریم که توفیق داد برای دومین بار 
پهلوان  و  زیبا  استان  در  ماه،  یک  حدود  زمانی  بازه  در 
اقصی  از  ورزشکارانی  میزبان  شمالی  خراسان  پرور 
باشیم.  آسیا  و  ــا  اروپ تا  گرفته  آفریقا  از  جهان  نقاط 
کشتی  های  رقابت  میزبان  استانمان  پیش،  چندی 
اذعان  به  و  بود  جهان  های  باشگاه  جام  فرنگی  و  آزاد 
ورزشکاران و مسئوالن این رقابت ها، میزبانی شایسته 
ای از آنان صورت گرفت و برگی زرین بر دفتر افتخارات 
استان افزوده شد. در سومین دوره رقابت های جهانی 

توجه  با  نیز  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش 
به شرایط خاص منطقه و شانتاژ رسانه های بیگانه در 
حضور  شاهد  ایران،  عزیزمان  میهن  دادن  جلوه  ناامن 
میزبانی  ایــن  و  بودیم  جهان  کشور   20 ورزشــکــاران 
های  تالش  تمام  شمالی،  خراسان  شان  در  و  خوب 
کرد.طبق  آب  بر  نقش  خصوص  این  در  را  مستکبران 
نظرسنجی که در این خصوص از ورزشکاران خارجی 
میزبانی  از  خوبی  رضایت  خوشبختانه  گرفت،  صورت 
مدت  این  خستگی  تمام  رضایت  این  و  داشتند  استان 
روزی  شبانه  تالش  و  همت  نبود  گرفت.اگر  ما  از  را 
کردن  متقاعد  در  شمالی  خراسان  ورزشی  استاندار 
مدیران ارشد ورزشی و غیر ورزشی کشور برای اعتماد 
شاهد  امــروز  ها،  رقابت  این  از  میزبانی  در  استان  به 
برگزاری این رقابت ها و آن هم در سطح خوب نبودیم 
»شجاعی«  دکتر  از  کنیم  تشکر  و  تقدیر  است  الزم  و 
محترم  معاونان  تمامی  و  شمالی  خراسان  استاندار 
عالیقدر  جانباز  ویژه  به  استاندار  ساعی  و  پرتالش  و 
دکتر »بیگ زاده« معاون محترم برنامه ریزی استاندار 
نقص  بی  و  محور  برنامه  صبورانه،  هدایت  واسطه  به 
عوامل اجرایی و برنامه ریزی دقیق برای برگزاری این 
»عبدی«  آقای  جناب  نیز  و  عالی  سطح  در  مسابقات 
نظم  تامین  جهت  به  استانداری  حراست  محترم  مدیر 
و امنیت باالی این مسابقات که می توان گفت یکی از 
که  بود  مسابقات  برگزاری  در  عوامل  ترین  اهمیت  با 
گرفت  قرار  خارجی  ورزشکاران  توجه  مورد  نیز  بسیار 
خود  کشورهای  و  دنیا  تمام  به  را  ایران  امنیت  پیام  تا 

رییس  »محقر«  دکتر  آقای  از  کنند.همچنین  مخابره 
ایشان،  عزیز  همکاران  و  بجنورد  دانشگاه  محترم 
آقای  آقای »اعیان فرد« مشاور سخت کوش استاندار، 
»ابراهیمی« مدیر کل  پرتالش برنامه ریزی استانداری، 
استان،  اجرایی  های  دستگاه  همکار  مدیران  تمامی 
»امیر گواهی« دبیر زحمت کش ستاد اجرایی، »الیاس 
های  ورزش  هیئت  پرانرژی  و  جوان  ریس  امیرآبادی« 
مرشدان  هیئت،  ایــن  اعضای  و  دبیر  ای،  زورخــانــه 
گران  کسوتان  کهن  هیئت،  این  ریــای  بی  و  محبوب 
نیروهای  تیم،  اعضای  ورزشکاران،  و  مربیان  سنگ، 
خبرنگاران  و  عکاسان  شهرستان،  انتظامی  و  نظامی 
دلسوز، صدا و سیمای استان و همه دست اندرکاران 
عزیزم  همکاران  همچنین  و  مسابقات  برگزاری  ستاد 
ستاد  اعضای  دیگر  و  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  در 
توفیق  االنصاف  و  الحق  که  ها  رقابت  این  برگزاری 
آن  منت  بی  و  روزی  شبانه  تــالش  با  میزبانی  خــوب 
و  ــاران  ــک دارم.ورزش را  قدردانی  کمال  شد  میسر  ها 
این مسیر همراهمان  پهلوانان استان عزیزمان هم در 
بودند و قدردان آنها هستیم و تشکر ویژه هم می کنیم 
که  بیدار  همیشه  بسیج  و  سپاه  نیروهای  همکاری  از 
امنیت بدون نقص مسابقات مشارکت فعال  تامین  در 
داشتند.قهرمانی تیم اترک خراسان شمالی در اولین 
و  ای  زورخــانــه  تیمی  المللی  بین  هــای  رقابت  دوره 
بود  افتخاری  هم  دوستی  و  صلح  جام  پهلوانی  کشتی 
این  و  آمد  دست  به  استانی  ورزشــکــاران  تالش  با  که 

موهبت را به آنان تبریک عرض می کنم.

آفرین پهلوانان جهانی به میزبانی پایتخت کشتی ایران

ثبت دومین رویداد جهانی برای ایران در خراسان شمالی
اترکی ها همه را رو سفید کردند

جهانی  های  رقابت  دوره  سومین  محمدی-  سعید 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و همچنین 
زورخانه  تیمی  المللی  بین  مسابقات  دوره  اولین 
حضور  با  دوستی  و  صلح  جام  پهلوانی  کشتی  و  ای 
100 ورزشکار از 20 کشور جهان، از 28 دی ماه به 
میزبانی بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی شروع 
برتر  نفرات  و  ها  تیم  معرفی  با  ماه  بهمن  دوم  و  شد 
های  رقابت  دوره  سومین  در  داد.  پایان  خود  کار  به 
به  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه  های  ورزش  جهانی 
مدعیان  بجنورد،  دانشگاه  سالوک  سالن  میزبانی 
های  رشــتــه  در  قهرمانی 
تیمی و مهارت های 
ورزش  فــــردی 
ای  زورخـــانـــه 
ــی  ــت ــش ک و 
پـــهـــلـــوانـــی 
ــار  ــک ــی بــــه پ
ــر  ــ ــگ ــ ــدی ــ ــک ــ ی
رفــتــنــد و 

کسب  با  ایران  ای  زورخانه  های  ورزش  تیم  پایان  در 
146 امتیاز قهرمان جهان شد و تیم های آذربایجان 
سکوی  در  امتیاز   116 و   130 با  ترتیب  به  عراق  و 
دوم و سوم قرار گرفتند. در اولین دوره مسابقات بین 
المللی تیمی زورخانه ای و کشتی پهلوانی جام صلح 
»اترک  تیم  پهلوانی،  کشتی  بخش  در  نیز  دوستی  و 
خراسان شمالی« به عنوان نماینده کشورمان، خوش 
وزن  چهار  هر  در  طال  مــدال   5 صاحب  و  درخشید 
این  نخست  سکوی  بر  افتخار  با  و  شد  ها  رقابت  این 
افغانستان  و  بنگالدش  های  تیم  ایستاد.  ها  رقابت 
نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم ملی ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی جمهوری اسالمی ایران 
کسب  با  و  یافت  حضور  ها  رقابت  از  دوره  این  در  نیز 
701 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و تیم های عراق 
و آذربایجان به ترتیب با 484 و 470 امتیاز به ترتیب 

دوم و سوم شدند.
مهمان نوازی خراسان شمالی ها:

حضور  شاهد  هــا،  رقابت  ایــن  میزبانی  روزه  چند  در 
مهمانان بی شماری در استان بودیم؛ از ورزشکاران و 
تا مهمانان  مربیان و مسئوالن ورزشی خارجی گرفته 
داخلی. در این رقابت ها از پیش کسوتان و پهلوانان 

استان  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخــانــه  هــای  ورزش 
خراسان شمالی و کشوری نیز یاد شد و از آنان با اهدای 
لوحی تجلیل به عمل آمد و از آن ها قاب عکسی روی 
تشک کشتی در بجنورد به یادگار ماند. ورزشکاران برتر 

هر رشته و هر وزن برای دریافت مدال، یک به یک پس 
از ادای احترام به تمثال سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« و 
شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، روی تشک 
کشوری  و  استانی  مدیران  از  بسیاری  و  گرفتند  قــرار  

اهدای  برای  نیز  کشور  خارج  ورزشی  مدیران  حتی  و 
مدال های نفرات برتر رقابت ها حاضر شدند.همزمان 
ــی، شاهد بــرگــزاری  بــا بــرگــزاری رقــابــت هــای ورزشـ
نشست های اقتصادی در استان نیز بودیم که از جمله 
آن ها می توان به نشست مقامات کشورهای قزاقستان و 
پاکستان با مسئوالن ارشد خراسان  شمالی اشاره کرد. 

رضایت ورزشکاران از میزبانی خوب:
ورزشکاران حاضر در این رقابت ها، رضایت خود را از 
نظر شرایط میزبانی و مکان اسکان اعالم کردند. به 
تیم ملی کشتی  ابراهیم« ورزشکار عضو  گفته »عمار 
گذشته  دوره  دو  در  حضور  تجربه  که  عراق  پهلوانی 
ورزش هـــای  و  پهلوانی  کشتی  جهانی  مسابقات 
زورخانه ای را دارد، میزبانی جمهوری اسالمی ایران 
سینک«  بود.»سامراد  بی نظیر  شمالی  خراسان  و 
ورزش هــای  جهانی  فدراسیون  الملل  بین  مسئول 
و  پذیرایی  شرایط  هم  پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای 
نقل  و  حمل  امکانات،  از  اعم  بجنورد  شهر  میزبانی 
کرد.»مینگ  ارزیابی  عالی  بسیار  را  ها  هماهنگی  و 
سوشین«، ورزشکار کره جنوبی نیز محیط تمیز شهر 
بجنورد را بسیار جالب توجه دانست و گفت: امنیت 

موجود در این شهر بسیار خوب بود.

خداقوتی »طالقانی« به استاندار:
زورخانه  های  ورزش  پیشکسوت  »طالقانی«  پهلوان 
و  بجنورد  مــردم  به  نیز  کشور  پهلوانی  کشتی  و  ای 
به  و  تبریک  ورزشی  استانداری  داشتن  برای  استان 
دکتر »شجاعی« خداقوت گفت. وی مدیر کل ورزش 
و جوانان استان را فردی پرکار توصیف کرد و گفت: 
به احترام مردم خراسان شمالی و عالقه ام به کشتی 

پهلوانی اینجا آمده ام. 
کالم آخر:

بی شک برگزاری چنین مسابقاتی که ریشه در فرهنگ 
ترویج  برای  تواند قدمی مثبت  ایرانی ها دارد، می  ما 
دکتر  به  است  الزم  و  باشد  کشور  در  پهلوانی  فرهنگ 
»شجاعی« استاندار خراسان شمالی، دکتر »بیگ زاده« 
رئیس ستاد برگزاری این دوره از رقابت ها، »بهادری« 
انتظامات،  تیم  اســتــان،  جــوانــان  و  ورزش  کل  مدیر 
اعضای ستاد برگزاری این   رقابت ها، مدیران دستگاه 
ها و سازمان ها و نهادهای استان، مجموعه دانشگاه 
ورزش  هیئت  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  بجنورد، 
مدت  این  در  که  استان  پهلوانی  کشتی  و  ای  زورخانه 
تالش شبانه روزی داشتند تا این میزبانی به نحو احسن 

و بدون مشکل خاصی برگزار شود خداقوت بگوییم.

دکتر »شجاعی« استاندار خراسان شمالی:
میزبانی شایسته از سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و اولین دوره رقابت های بین المللی تیمی زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی جام صلح و دوستی بسی مایه مباهات است که با مشارکت مدیران دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای استان و با حسن اعتماد 

مدیران ارشد ورزش کشور در سپردن این مسئولیت مهم به استان خراسان شمالی میسر شد.
این بار نه فقط میزبان یک رویداد جهانی ورزشی بودیم، بلکه با توجه به اتفاقات اخیر، دشمن سعی داشت تا با نهایت بهره برداری از این موضوع، 
ایران عزیز اسالمی را ناامن جلوه دهد که حضور و مشارکت 100 ورزشکار از 20 کشور جهان در این رقابت ها مهر باطلی بر تمامی اخبار کذب رسانه 
های معاند بود.ورزشکاران رشته زورخانه ای و کشتی پهلوانی از قاره های اروپا، آسیا و آفریقا در این رقابت ها حاضر شدند تا درس عشق و پهلوانی را 
در دیار پهلوانان و نام آوران ایران که پهلوان و پیام آور امنیتی همچون سردار رشید اسالم سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« را به جامعه جهانی تقدیم 

کرده است بیاموزند.
ما در استان به این موضوع اعتقاد داریم که تنها راه توسعه خراسان شمالی ارتباط با دیگر کشورهاست و اگر کسی به این مسیر و راه فکر نکند قطعًا تفکر آن 
مسیر توسعه نیست و یکی از راه های ارتباط با دیگر کشورها، میزبانی از رویدادهای مختلف است تا به نوعی در استان شاهد حضور مدیران و مسئوالن 
ارشد سایر کشورها باشیم.برای میزبانی از این رقابت ها تالش شبانه روزی انجام شد و الزم است از دکتر »مهرعلیزاده« رئیس فدراسیون جهانی ورزش 
های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و وزارت ورزش و جوانان بابت قرار گرفتن استان خراسان شمالی به عنوان میزبان مسابقات بین المللی تشکر ویژه 
داشته باشم.در استان نیز از مجموعه مدیران دستگاه ها و نهادها و سازمان ها و همکارانم در استانداری و دیگر ادارات کل تشکر می کنم که در کنار 

اداره کل ورزش و جوانان استان تالش کردند تا این میزبانی به خوبی برگزار شود.
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فاروج امام جمعه؛ حجت االسالم»نوروزی«
میم پرور- امام جمعه فاروج ضمن تسلیت فرا رسیدن دهه دوم فاطمیه گفت: حضرت زهرا)س( 

این مکتب هم خوشبختی و سعادت  نتیجه  و  بلکه یک مکتب است  و فرد نیست  یک شخص 
ظله  )دام  رهبری  معظم  مقام  سخنان  به  اشــاره  با  ــوروزی«  »ن االســام  هاست.حجت  انسان 

العالی( در خطبه های نمازجمعه هفته گذشته تهران، شهادت حاج قاسم سلیمانی را یک 
یوم ا... قلمداد کرد. 

حجت االسالم »نوری«:

خون شهید سلیمانی کلید خروج آمریکا از منطقه است
محمد آگاهی

امام جمعه موقت بجنورد در خطبه های این هفته خود 
مشخص شدن چهره واقعی آمریکا و آغاز خروج آمریکا از 
منطقه را از برکات خون شهید سلیمانی دانست. حجت 
االسام »نوری« در خطبه های روز گذشته نماز جمعه 
بجنورد اقدامات نظام جمهوری اسامی ایران در مقابل 
نخست  اقــدام  که  کرد  تقسیم  بخش   3 به  را  استکبار 
مبارزه با استبداد داخلی و بیرون راندن استعمارگران 
ادامه  و  است  اسامی  ایران  از  آمریکا  آن ها  رأس  در  و 
از  شــدن  ــده  ران بیرون  از  پس  مستکبر  آمریکای  داد: 
ایران اسامی، توطئه های منطقه ای خود علیه انقاب 
از  پس  و  آغاز  جنگ  برای  صدام  تحریک  با  را  اسامی 
آن طالبان را در همسایگی ایران ایجاد کرد به گونه ای 
که آنان مدعی شدند تا اصفهان پیش می آیند اما نظام 
قاسم  حاج  فرماندهی  به  قدس  سپاه  ایجاد  با  اسامی 
سلیمانی خنثی سازی توطئه های استکبار را آغاز کرد. 
وی ایجاد گروه های تکفیری در سوریه و عراق را دیگر 
توطئه استکبار برای ناامن کردن منطقه برشمرد به گونه 
ای که داعش تا 40 کیلومتری مرزهای ایران رسید اما 
و  فاطمیون  هــای  گــروه  تشکیل  با  »سلیمانی«  شهید 
یک  عــراق  مقاومت  نیروهای  کــردن  بسیج  و  زینبیون 
که  ایــن  تا  کــرد  خنثی  را  آمریکا  توطئه  ایــن  دیگر  بــار 

ناجوانمردانه به شهادت رسید. حجت االسام »نوری« 
شهادت »حاج قاسم« را کلید اقدام سوم ایران اسامی 
برای مقابله با استکبار دانست و گفت: برای پیشگیری از 
توطئه های آمریکا در منطقه باید نیروهای تروریستی این 
نظام استکباری از منطقه خارج شوند و مصوبه پارلمان 
عراق و راهپیمایی میلیونی مردم عراق سرآغاز این اقدام 
است. وی خاطرنشان کرد: شهادت ناجوانمردانه سردار 
»سلیمانی« چهره واقعی و جادگونه آمریکا را نشان داد 
به گونه ای که آنانی که به این چهره شک داشتند چهره 
واقعی این دولت مستکبر را شناختند و نتیجه آن تشییع 
بی نظیر پیکر مطهر شهید »سلیمانی« بود. وی همچنین 
تشییع باشکوه پیکر شهید سلیمانی را یک همه پرسی 
برای مقاومت در منطقه به جای شعار »نه غزه، نه لبنان« 
دانست. خطیب موقت نماز جمعه بجنورد همچنین در 
انتخابات  به  اشــاره  با  هایش  صحبت  از  دیگری  بخش 
پیش رو، داوطلبان را از رقابت ناسالم بر حذر داشت و 
یک ماه باقی مانده را آزمونی در این راستا دانست. وی 
شهادت  سالروز  به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  همچنین 
حضرت فاطمه زهرا)س( به حدیثی از پیامبر اکرم)ص( 
اشاره کرد و گفت: پیامبر )ص( فرموده است »من شجره 
طیبه هستم وعلی شاخه قوی آن و فاطمه ریشه آن است  
و اوالد و شیعیان اوالد آنان شاخ و برگ های این شجره 

طیبه هستند«.

بام و صفی آباد   امام جمعه؛ حجت االسالم »هوشمندنژاد«
 امام جمعه بام و صفی آباد گفت: نماز جمعه ۲۷ دی یک آیین دشمن شکن بود و در آن نفس حضور 
رهبر و امت اسامی دارای اهمیت است که به شایستگی عظمت قدرت نرم جمهوری اسامی 
ادامه داد: حضرت زهرا)س(  نژاد«   به رخ جهانیان کشید.حجت االسام »هوشمند  را  ایران 

است. مختلف  ابعاد  در  تربیتی  منظومه  یک  و  مکتب  یک  بلکه  نیست  شخص  یک  فقط 

شیروان امام جمعه؛ حجت االسالم »تکمیلی«
حشمتی- حجت االسام »تکمیلی« امام جمعه شیروان به لزوم انجام تقوا و ترک حرام اشاره کرد و افزود: از نشانه 
باید در اجتماع منتشر  های تقوای الهی حضور در مراسم عزاداری است و تقوا نباید منحصر به یک فرد باشد و 
شود.وی گفت: جامعه، سیاست و کارهای ما باید بر مبنای تقوا باشد و وقتی جامعه ای به تقوا برسد برکات زیادی 
از سوی خداوند نازل خواهد شد.وی با محکومیت اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، 
گفت: حضور باشکوه مردم در تشییع پیکر سردار سلیمانی تمام نقشه های دشمنان و آمریکا را خنثی کرد و در 

بسیاری از کشورها اتفاقات خوبی را رقم زد.

جاجرم  امام جمعه؛حجت االسالم »موسوی« 
معینی-امام جمعه جاجرم گفت: در دنیای امروز دشمنان غیر از زبان زور، زبان دیگری را نمی فهمند لذا الزم 
است امت اسامی قوی باشد.حجت االسام »موسوی« افزود: از جمله راه های قوی شدن به ترتیب ایمان، توکل 

ا... ۲۲ بهمن و حضور پرشور در راهپیمایی  به خدا و والیت پذیری است و گرامی داشت یوم 
آن روز موجب قوی شدن امت اسامی خواهد شد. وی تصریح کرد: اطمینان داشته باشیم با 
شرکت نکردن در انتخابات مشکات قابل حل نیست و قطعًا موجب حضور افراد غیراصلح می 

شود و در نتیجه مجلسی ضعیف خواهیم داشت.

قاضی امام جمعه؛ حجت االسالم »شریعتی نژاد«
امام جمعه قاضی گفت: رهبر انقاب در خطبه های نماز جمعه ۲۷ دی به خوبی خط مشی جهان اسام را برای 

یک رویداد تاریخی ترسیم نمودند تا به دست پرتوان جوانان مومن و انقابی ایران شالوده این 
حرکت عظیم ریخته شود.حجت االسام »شریعتی نژاد« افزود: برای رسیدن به آرمان های 
فاطمی، مجاهدت فرزندان مقاومت الزم است و هر یک از جوانان این ملت باید جایگاهش را 

برای تحقق آرمان مقدس پیدا کند.

آشخانه امام جمعه؛ حجت االسالم »احمدزاده«
امام جمعه شهر آشخانه گفت: آن چه اقتدار عمومی را در عمل پدید می آورد درون  زا و اقتدار 

ملی، معنوی، علمی، اقتصادی و نظامی است.
و  گذاری  سرمایه  کارآفرینی،  به  توجه  با  پایدار  اقتصاد  افزود:  »احمدزاده«  االسام  حجت 
ایجاد اشتغال و امنیت اقتصادی به وجود می آید. وی بیان کرد: امنیت اقتصادی در گرو 

مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم »تاتاری«
در  دشمن  نگذاریم  باید  گفت:  رو  پیش  انتخابات  خصوص  در  گرمه  جمعه  امام  محمودیان- 
است.حجت  اسامی  و  عقلی  شرعی،  وظیفه  یک  انتخابات  در  شرکت  و  کند  ورود  انتخابات 

االسام »تاتاری« با تسلیت ایام فاطمیه افزود: هرچقدر از گوهر فاطمی استفاده شود باز 
هم کم است و حدیث غربت  ها باید تداوم داشته باشد.

غالمان امام جمعه؛ حجت االسالم»نوباغی«
 امام جمعه غامان گفت: خداوند دنیا را به نیت آخرت به انسان  ها می دهد و یاد آخرت دارو 

االسام  حجت  کنیم.  تاش  خود  آخرت  آبــادی  برای  باید  ما  و  دردهاست  همه  درمــان  و 
»نوباغی« با اشاره به مسائل داخلی کشور ادامه داد: تقویت کشور و ملت ایران باید در همه 
تقویت  با  نیز  المللی  بین   مباحث  در  و  باشد  مدیریتی  و  علمی  فرهنگی،  اقتصادی،  ابعاد 

ارزش های معنوی و اقتدار فرهنگی مشکل گشایی شود.

عکس: خراسان شمالی آیین عبادی، سیاسی نمازجمعه روز گذشته در شیروان 

راز امام جمعه؛ حجت االسالم »نادعلیزاده«
رحمانی-حجت االسام »نادعلیزاده« امام جمعه راز با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: اصل 
انتخابات دموکراسی به معنای واقعی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم است و با حضور 
همگانی و گسترده در انتخابات باید کسانی انتخاب شوند که خودشان را سپر بای مشکات 

قرار می دهند و در خدمت مصالح و منافع ملی و مردم هستند.

سنخواست امام جمعه؛ حجت االسالم »علیزاده«
شویم  قوی  کنیم  تاش  که  است  این  دشمن  با  مقابله  راه  تنها  گفت:  سنخواست  جمعه  امام 

و تمام توان خود را در استفاده از ظرفیت داخلی به کار ببندیم. حجت االسام »علیزاده« 
را بدانیم و مراقب باشیم در فتنه های  باید دشمن را بشناسیم، نقشه های دشمن  افزود: 

ها  انسان  کرامت  حافظان  مقاومت  جبهه  رزمندگان  گفت:  نشویم.وی  گرفتار  دشمن 
هستند و ما قدردان جان فشانی های آنان هستیم.

درق امام جمعه؛ حجت االسالم »محمدی«
امام جمعه درق گفت: مسئوالن باید ایمان به قوی شدن و نگاه به درون کشور، تاش و روحیه 

 جهادی در خدمت و صبر در مقابله با فتنه ها و دشمنی های دشمن را مورد توجه قرار دهند.
حجت االسام »محمدی« با گرامی داشت سالروز شهادت حضرت زهرا)س(افزود: حضرت 

زهرا)س(، یک شخص نیست بلکه یک مکتب و بهترین الگوست و نتیجه این مکتب هم 
خوشبختی و سعادت انسان هاست.

اسفراین   امام جمعه؛ حجت االسالم »محمدیان«
نجفیان- امام جمعه اسفراین با دعوت از نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر دقت نظر در اصلح گزینی و راهی 
کردن یک فرد راهبردی به مجلس شورای اسامی در قامت نماینده مردم تاکید کرد.حجت االسام »محمدیان« 
با اشاره به شهادت سردار پرافتخار اسام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، بر پاسداشت خون سرخ این شهید 

واالمقام تاکید و خاطرنشان کرد: باید رویکرد این چهره بین المللی مقاومت به عنوان یک مکتب 
ایام فاطمیه دوم را تسلیت  بدیع نگاشته شود.وی سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و 
گفت و فرا رسیدن دهه فجر انقاب اسامی را هم گرامی داشت و با اشاره به آزمون ملت ایران 

در انتخابات پیش رو، تصریح کرد: مشارکت حداکثری یک ضرورت است.

تیتکانلو امام جمعه؛ حجت االسالم»حسن زاده«
امام جمعه تیتکانلو گفت: اقتدار ملت ایران باید در همه عرصه ها به ویژه اقتصادی، فرهنگی و نظامی باشد. حجت 

اقتدار  از  از رزمندگان بدون مرز، نشان  تعبیر مقام معظم رهبری  افزود:  االسام »حسن زاده« 
فرزندان امام خمینی)ره( در سپاه قدس دارد، این که تا دیروز مأموریت آن ها محدود بود و امروز 
مأموریت آن ها جهانی شده است. وی ادامه داد: این در حالی است که دشمن گمان می کرد 
پس از شهادت سردار رشید اسام حاج قاسم سلیمانی، جمهوری اسامی ایران در ضعف به 

سر خواهد برد اما بر عکس قدرت جبهه مقاومت با خون شهیدان چند برابر شده است. 



سربازان آمریکایی در حمله ایران دچار جراحات 
مغزی شدند

در  آمریکا  دموکرات های  نامزد  بایدن،  جو  ایسنا:   

انتخابات ۲۰۲۰ ایاالت متحده با اشاره به انتقام سخت 
ایران گفت: حمالت موشکی ایران به پایگاه عین االسد 

منجر به جراحات سربازان آمریکایی از ناحیه سر شده است.

مصلحت کشور و مردم به انتخابات مجلس گره  خورده است

رئیس  کرمانی«  »موحدی  ا...  آیت  مهر:  خبرگزاری   

جامعه روحانیت مبارز با بیان این که مصلحت کشور و 
افزود:  است،  خــورده  گره   مجلس  انتخابات  به  مردم 

می خواهیم مجلسی کارآمد و انقالبی داشته باشیم.

روسیه تهدید آمریکا علیه سردار قاآنی را محکوم کرد

ویژه  نماینده  تهدید  روسیه  خارجه  وزیر  زاخارووا«،  »ماریار  ایسنا: 

آمریکا در امور ایران علیه فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران 
جمهوری اسالمی ایران را غیرقابل قبول خواند.

از گوشه و کنار 

بازگشت دالر به کانال ۱۳ هزار تومانی
 ۵۰ افزایش  با  شنبه(  )پنج  بانکی  صرافی های  در  دالر  هر  ایرنا: 

تومانی نسبت به روز معامالتی قبل از آن به بهای ۱۳ هزار تومان 
فروخته شد. 

قیمت نفت افزایش یافت

 فارس: به نقل از رویترز، به دنبال کاهش ذخایر نفت 

آمریکا، قیمت نفت در معامالت جمعه افزایش یافت 
اما در مسیر ثبت کاهش شدید هفتگی در بحبوحه 

نگرانی ها در مورد ویروس جدید کرونا در چین قرار دارد.

تورم دی مالک تعیین هزینه سبد معیشت کارگران 
برای سال آینده است

عالی  کــانــون  مــزد  کــارگــروه  رئیس  توفیقی«  »فــرامــرز  تسنیم: 

برای  مناسبی  شرایط  که  این  به  اشاره  با  کار  اسالمی  شوراهای 
در  شد  مقرر  گفت:  نیست،  ای  منطقه  و  صنفی  دستمزد  تعیین 
اولین دوشنبه نزدیک به ۱۰بهمن کمیته دستمزد، با توجه به تورم 

دی عدد و رقم سبد معیشت را تعیین کند.

افزایش سهمیه سوخت تاکسی های پایانه ای و 
فرودگاهی

از  تهران  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل  ایسنا:   

در  مستقر  تاکسی های  سوخت  سهمیه  افــزایــش 
به التفاوت  ما  گفت:  و  داد  خبر  ویــژه  ایستگاه های 
واریــز  فــرودگــاهــی  و  ــانــه ای  ــای پ تــاکــســی هــای  ســوخــت  سهمیه 
می شود.»قنادان« ادامه داد: این سهمیه برای تاکسی هایی که در 
بیرون از شهر فعال هستند به شدت کم است به همین دلیل طی 
مصوبه ای مقرر شد سهمیه سوخت تاکسی های بین شهری که در 

ایستگاه  های ویژه مستقر هستند، افزایش پیدا کند.
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اخبار

روی خط سیاست 

از میان خبرها 

اشاره  با  ایران  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
به تظاهرات میلیونی مردم عراق در مخالفت 
با اشغالگری آمریکا بیان کرد: پژواک ناقوس 
با  روز  هــر  واشنگتن  پوشالی  اقــتــدار  ــول  اف
طنین بلندتری به گوش می رسد. به گزارش 
شمخانی«  »علی  دریابان  فارس،  خبرگزاری 
شورای  دبیر  و  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به مرجعیت 
عراق،  سلحشور  ملت  و  مجلس  دولت،  عالی، 
و  میلیونی  تظاهرات  برپایی  پاسداشت  ضمن 
تاریخی مخالفت با اشغالگری آمریکا و حمایت 
اقدام  این  از استقالل و حاکمیت ملی عراق، 
مردم  پرچمداری  و  پیشتازی  نشانه  را  ارزنده 
از  آمریکا  اخـــراج  مسیر  در  ــراق  ع پرافتخار 

منطقه دانست.
شمخانی ترور ناجوانمردانه سرداران پر آوازه 
جبهه مقاومت، شهیدان حاج قاسم سلیمانی 
راهبردی  خطای  را  المهندس  ابومهدی  و 
ترامپ و تیم شرور حاکم بر کاخ سفید برشمرد 
و اظهارکرد: شمارش معکوس اخراج آمریکا از 
منطقه از بامداد جمعه ۱۳ دی آغاز شده است 

و پژواک ناقوس افول اقتدار پوشالی واشنگتن 
هر روز با طنین بلند تری به گوش می رسد.

IIIابزاریIعراقIتحریمIبهIآمریکاIتهدید
پوسیده

میلیونی  تــظــاهــرات  کــرد:  خاطرنشان  وی 
مبنی  آمریکا  تهدید  که  داد  نشان  عراق  مردم 

قانون  اجرای  صورت  در  کشور  این  تحریم  بر 
ای  پوسیده  ابزار  واشنگتن،  نظامیان  اخراج 
ملت  و  ها  ــت  دول اراده  تواند  نمی  که  اســت 
هایی که به دنبال حفظ استقالل و حاکمیت 

ملی خود هستند، تحت تاثیر قرار دهد.
تظاهرات  ملی  امنیت  عالی  شـــورای  دبیر 
میلیونی مردم آزاده و سلطه ستیز عراق را آغاز 
از  خورده  زخم  های  ملت  که  فراگیر  نهضتی 
اعالم  داد،  خواهند  ادامه  را  آن  آمریکا  تجاوز 
منطقه  ــردم  م واقعی  رویــکــرد  افـــزود:  و  کــرد 
پیکر  میلیونی  تشییع  در  آمریکا  به  نسبت 
رهبران مقاومت و مراسم های بزرگداشت کم 
سابقه در کشورهای مختلف بروز کرد و ظهور 
یافت و این واقعیت رو به گسترش را نمی توان 
رسانه  های  فضاسازی  و  تبلیغاتی  شوهای  با 

ای کتمان کرد.
این  از  باید  آمریکا  افــزود:  پایان  در  شمخانی 
از  ای  جلوه  روز  هر  که  کند  آماده  را  خود  پس 
ای  تازیانه  بسان  را  منطقه  مردم  قدرت  تجلی 
و  مشاهده  استکبارش  خــوار  و  زبــون  پیکر  بر 

لمس کند.

آمریکا باید خود را آماده لمس 
تازیانه قدرت مردم منطقه کند

برخی رد صالحیت  ها ناشی از خأل قانونی است

ایسنا: »یحیی کمالی پور« نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برخی نواقص قانون انتخابات گفت: استناد 

به بند مربوط به عدم التزام به اسالم یا نظام در رد صالحیت برخی کاندیداهای انتخابات ناشی از خأل قانونی است.

سود وام افرادی که مسکن مهر خود را تحویل نمی گیرند، به ۱۸ درصد افزایش می یابد

 ایرنا: مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی گفت: سود وام کسانی که واحد 

در  مهر  مسکن  واحدهای  واگذاری  درباره  عربی«  می یابد.»نادر  افزایش  درصد   ۱۸ به  نمی گیرند  تحویل  را  خود  مهر  مسکن 
شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید از کل واحدهای مسکن مهر مورد تعهد وزارت راه و شهرسازی که حدود ۳۵۰ هزار 

واحد است، ابنیه ۳۳۵ هزار واحد کامل و ۲۵۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است.

اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک های صنعتی

به  افزوده  بر ارزش  از مالیات  از اختصاص سهمی  ایران   خبرگزاری صدا و سیما: معاون صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

شهرک  ها و نواحی صنعتی خبر داد.»عزیزا... قربانی« گفت: بر اساس بند »۷« قانون اصالح قانون تاسیس شرکت شهرک  های 
صنعتی ایران، شهرک  های صنعتی در هر حال از حریم قانونی و استحفاظی شهر ها و قانون شهرداری  ها مستثنی هستند و بر 
این اساس شهرداری  ها و دهیاری  ها هیچ گونه خدماتی را به شهرک  ها و نواحی صنعتی ارائه نمی کنند و همه هزینه  های 
مربوط به نگهداری و اداره شهرک  ها و نواحی صنعتی از طریق صنعت گران مستقر در آن ها تامین می شود، این در حالی است 

که بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به واحد های صنعتی است.

حاشیه یک جابه جایی 

 هفته گذشته خبر جابه جایی یک مدیر و واکنش برخی به این جابه جایی در فضای مجازی مورد  توجه قرار 
گرفت.

هر چند این جابه جایی ساده به نظر می رسید اما انتشار اخبار مختلف در فضای مجازی و برخی کانال ها 
چند  در  می توان  کند  صدا  و  سر  حد  این  تا  مدیر  یک  تغییر  باید  چرا  که  را  این  داد.  افزایش  را  حساسیت 
موضوع دید.برخی در فضای مجازی با نشر چند مطلب از جمله ادعای رضایت درصد باالیی از مردم از این 
مدیر تغییر یافته تالش داشتند این جابه جایی را به حب و بغض شخصی ربط دهند و بعضی انتقادهای تند 

مدیر  مربوطه از فرماندار را دلیل این جابه جایی  دانستند.
اشاره   فرماندار  عملکرد  نقد  به  پیشین  مدیر  که  این  و  پرداختند  معارفه  و  تودیع  روز  روایت  به  دیگر  برخی 

کرده است.
طبق نوشته ها در فضای مجازی، فرماندار نیز در پاسخ به این ادعا گفته است: این که مدیر مربوطه بتواند از 

عملکرد فرماندار گالیه کند از برکات نظام است.
 هر چند وقت مدیران مختلفی در کشور جابه جا می شوند و در استان مدیران زیادی تغییر کرده اند که در 

سکوت و بدون حاشیه و این نوع انتشار اخبار در نوع خود جالب توجه بوده است.

باز زمستان؛ باز کنسلی پرواز

خبر کنسل شدن پرواز تهران – بجنورد و برگشت هواپیما از آسمان بجنورد به تهران به طور مجدد موجب 
نشر اخبار در فضای مجازی شد و موضوع فرودگاه بجنورد به میان آمد.

بحث فرودگاه بجنورد به طور مجدد در یکی از گروه های مجازی به میان آمد و برخی کاربران کنسل شدن 
نتیجه  به  پروازهای بجنورد  تا زمانی که موضوع  اشاره کردند  و  تکراری دانستند  را قصه   پروازها  چندباره 

نرسد خراسان شمالی نمی تواند به توسعه برسد.

بر سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به خراسان شمالی مطرح و دلیل  ۳۰ دی  قرار 
کنسلی این سفر احتمال کنسلی پرواز تهران– بجنورد مطرح شد.

هم اکنون گفته می شود: بسیاری از مهمانانی که قصد حضور در خراسان شمالی را دارند به خاطر اطمینان 
از انجام پرواز به جای مسیر تهران – بجنورد، مسیر تهران- مشهد را انتخاب می کنند.

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گوناگون 

صدور بیش از 4۶ میلیون کارت هوشمند ملی

 ایرنا : سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تاکنون ۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه کارت 

هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط )افراد باالی ۱۵ سال تمام( صادر شده است.»سیف 
واجدان  از  نفر  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۵۵ تاکنون  همچنین  افزود:  شنبه  پنج  ترابی«  ابو  ا... 
شرایط دریافت کارت هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام خود را انجام داده اند و حدود ۹ 

میلیون و ۳۰۰هزار نفر در نوبت گرفتن کارت هوشمند ملی قرار دارند.

ویروس ناشناخته؛ هشدار سفارت ایران به هموطنان مقیم چین

هموطنان  به  ای  اطالعیه  صدور  با  جمعه  چین،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  ایرنا:   

به  توجه  ضمن  کرونا،  جدید  ویروس  شیوع  به  توجه  با  داد:  هشدار  کشور  این  مقیم  ایرانی 
هشدارهای پزشکی و بهداشتی تا حد امکان از حضور در اماکن پر تردد اجتناب کنند.در این 
بیانیه آمده است: طبق تمهیدات دولت چین، ورود و خروج غیر ضروری به شهرهای قرنطینه 

شده این کشور امکان پذیر نیست.

پرداخت پاداش به مشترکان خوش مصرف برق و گاز

 تسنیم: سخنگوی صنعت برق از پرداخت پاداش توسط شرکت های برق و گاز به مشترکانی که برای کاهش 

مصرف خود اقدام می کنند، خبر داد. »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: این اقدام توسط وزارتخانه های نفت و 
نیرو برای ترویج مصرف بهینه گاز و برق مشترکان است.
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