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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در خصوص احداث راه آهن بجنورد -گرگان پیش آمده است؛

ادعایی جدید از چشم بادامی ها

لطفا پیامهای
خود را كوتاه
و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● چند روز پیش ،کوچه انــرژی واقــع در خیابان
ابوریحان بجنورد دچار نوسانات و قطع و وصل پی
در پی برق شد .اگر در این شرایط گرانی ،وسایل
برقی اهالی این محله در اثر این جریان بسوزد چه
کسی پاسخگو خواهد بود؟
● بــرخــی فــروشــگــاه هــا اجــنــاس شــان را بــه قول
خــودشــان زیــر قیمت خرید یا به قیمت فاکتور
عرضه می کنند و زمانی که قیمت های قبل از
حراج و بعد از آن را مقایسه می کنیم این سوال
پیش می آید که مگر چقدر گران فروشی می کنند
که تا این اندازه اختالف قیمت وجود دارد؟
● اداره برق بجنورد لطف ًا به روشنایی اول خیابان
مین باشی واقع در شرق سپاه توجه کند .از زمانی
که شــهــرداری میدان احــداث کــرده ایــن مکان
بسیار تاریک شده است و تاکنون چندین تصادف
در آن جا رخ داده است.
● پنج شنبه گذشته خبری از قول دبیر ستاد تنظیم
بــازار منتشر شد مبنی بر این که فروش گوشت
مرغ گرم از  11500تومان به باال تخلف است.
این در حالی است که در بجنورد قیمت مرغ از
15هزار تومان هم گذشت .نکند بجنورد از این
قیمت گذاری مستثنی است؟
●قب ً
ال در بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد دو
کارمند پذیرش بیماران را انجام می دادنــد اما
از زمانی که دو دستگاه گذاشته اند تا مراجعه
کنندگان خودشان نوبت بگیرند اوضــاع بسیار
نا به سامان و شلوغ شده است و افراد باید مدت
زیــادی منتظر بمانند تا از طریق سیستم نوبت
بگیرند.

بدون تیتر
ﺍ ﺍکشتی گیران از بهار آینده می توانند در میدان
جدید چوخه نبرد کنند .معاون فنی و عمران
شهرداری بجنورد با بیان این مطلب افــزود :گود
کشتی بجنورد در ضلع شمال شرقی پارک دوبرار
در حال احداث است و در بهار آینده برای مسابقات
کشتی آماده خواهد بود« .پارساپور» مساحت این
گود را  2هزار مترمربع دانست و اعالم کرد :این
گود ظرفیت  4هزار نفر را دارد .وی با بیان این
که محیط داخلی گود  157متر طول و  50متر
قطر دارد ،یــادآور شــد :هم اکنون ردیــف جلوی
گود مالون کاری شده است و بقیه ردیف ها نیز
با سکوهای خاکی آماده سازی و برای بهار آینده
آماده می شود.
وی افــزود :بــرای عملیات خاکی و مالون کاری
حدود  200میلیون تومان هزینه شد.

اسعدی -پرونده راه آهن مشهد -بجنورد -گرگان
که تاکنون پیچ و خم های زیادی را طی کرده حاال
منتظر تعیین تکلیف در خصوص حذف یا ماندگاری
فرمول تسعیر در قرارداد و تعیین تکلیف خط اعتباری
ایـــران -چین اســت.مــدیــر پ ــروژه راه آهــن مشهد-
بجنورد -گرگان در این بــاره به خبرنگار ما گفت:
مبلغ قرارداد پروژه  18.2میلیارد یوان بود که پس از
نوسانات نرخ ارز و به خواست ایران و با موافقت کشور
چین به  10.7میلیارد یوان کاهش یافت.
«محمدرضا قهرمانی» افزود :کشور چین پس از این
موضوع ،خواستار حذف فرمول تسعیر از قــرارداد
است و می گوید با توجه به این که یک مرتبه مجبور

به کاهش نرخ قرارداد شده است ،دیگر نمی خواهد
ضرر کند و به این منظور خواستار حذف این فرمول
و تثبیت نرخ قــرارداد است و می گوید با همین نرخ
 10.7میلیارد یوان پروژه را اجرا می کند و به اتمام
می رساند.وی اظهارکرد :اما برای پیمانکار و کشور
ایــران بهتر اســت که ایــن فرمول در ق ــرارداد وجود
داشته باشد از این رو شرکت ساخت و پیمانکار در
جلسات مختلف ،در حال رایزنی با طرف چینی پروژه
هستند تا بتوانند فرمول تسعیر را در قرارداد ماندگار
کنند زیرا رقم قرارداد هر چقدر باال رود ،می تواند با
توجه به این فرمول ،رقم را باالنس کند و حذف فرمول
از ق ــرارداد ،ریسک اجــرای پــروژه را بــرای پیمانکار

استاندار اعالم کرد:

حمایت از سرمایه گذاری در فوتبال حرفه ای
با اعالم آمادگی ورزش و جوانان و هیئت فوتبال
استان و کسب موافقت ها و مجوزهای الزم ،تمام
داشته های مان را برای حمایت از سرمایه گذاری
استان در فوتبال حرفه ای به کار می گیریم اما باید
در برابر نفوذ ناپاکی در فوتبال استان هم حساس
و هوشیار بــود ،ضمن این که باید تالش شود از

استعدادهای بومی این استان در تیم ها حداکثر
استفاده شود .استاندار خراسان شمالی با بیان
این مطلب در دیدار مالک باشگاه سیاه جامگان
ابومسلم خراسان افــزود :تیم داری کار دولــت و
ادارات ورزش و جوانان نیست و معتقدم با حمایت
کامل از بخش خصوصی و عالقه مند به سرمایه

ایرانی باال می برد.وی تصریح کرد :ثابت شدن نرخ
پروژه در قرارداد ،امکان چانه زنی را از ایران می گیرد
و با توجه به نرخ تورم در ایران ،ممکن است پروژه به
نقطه ای برسد که قفل شود و به همین دلیل ما اصرار
داریم که فرمول تسعیر از قرارداد حذف نشود.
وی ادامــه داد :در هر حال آستان قدس به عنوان
پیمانکار داخلی پروژه ،منتظر تصمیم شرکت ساخت
در این خصوص است و اگر در نهایت شرکت چینی از
موضع خود کوتاه نیاید و شرکت ساخت حذف فرمول
تسعیر از ق ــرارداد را بپذیرد ،ما نیز آن را خواهیم
پذیرفت و پروژه را با ریسک باال اجرا خواهیم کرد.
«قهرمانی» اظهارکرد :از طرف دیگر با توجه به بسته

گذاری ورزشی باید زمینه ارتقای استان در رشته
های مختلف ورزشی و حضور در لیگ های معتبر
ملی و قهرمان پروری را مهیا کرد .به گزارش اداره
کل روابــط عمومی استانداری خراسان شمالی،
«شجاعی» گفت :طرح های ارائــه شده در زمینه
استعدادیابی و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی
در استان تا سطوح حرفه ای و لیگ ها باید عملیاتی
شود و همراه با برنامه بلند مدت باشد و در آن ها
به استعدادهای منطقه و داشته های موجود تکیه
کرد .وی با اشــاره به اهمیت و جایگاه فوتبال در

بودن خط اعتباری ایران و چین حتی اگر این موضوع
هم برطرف شود ،نمی توان کاری انجام داد و با توجه
به این که قرار است جهانگیری ،معاون اول رئیس
جمهور برای مذاکره در این خصوص به کشور چین
سفر کند ،شرکت ساخت هم می گوید تا زمان انجام
این سفر و روشن شدن تکلیف خط اعتباری ،به چانه
زنی خود با کشور چین برای ماندگاری فرمول تسعیر
در قرارداد ،ادامه خواهد داد و پس از تعیین تکلیف
خط اعتباری ،تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
وی بیان کرد :قرار است مذاکرات تا اواسط اسفند
امسال ادامه داشته باشد و پس از آن به جمع بندی
در این خصوص برسیم.

ورزش کشور و دنیا بیان کرد :می توانیم از ظرفیت
استادیوم خوب و آبرومندانه ای که در بجنورد داریم
به نحو مطلوب برای توسعه این رشته پرطرفدار
استفاده کنیم .وی تصریح کرد :با ارائه سیاست
های تشویقی و معافیت های قانونی و بهره گیری از
داشته های استان تالش می کنیم سرمایه گذاران
عالقه مند را به حضور در عرصه ورزش ،گسترش
مدارس استعدادیابی و نیز باشگاه داری و حضور
در لیگ های مختلف و توسعه ورزش حرفه ای و
قهرمانی ترغیب کنیم.

شاخص اهدای عضو در استان برابر با میانگین کشوری

دختران استان قهرمان َلنگ کشور

شاخص اهدای عضو در خراسان شمالی برابر با میانگین کشوری است .مسئول واحد فراهم آوری اعضای
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود :امسال شاخص اهدای عضو
در خراسان شمالی برابر با میانگین کشوری است و در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
«مهری فرشاد» شاخص کشوری اهدای عضو بیماران مرگ مغزی را به ازای هر یک میلیون نفر 11 ،نفر
دانست و گفت :این رقم در استان از ابتدای سال تاکنون  10نفر است که در شرایط مطلوب و برابر با میانگین
کشوری اســت.وی با اشاره به این که در سال گذشته شاخص استانی اهدای عضو در استان  6نفر بود،
خاطرنشان کرد :اهدای عضو به فرهنگ سازی بیشتر نیاز دارد تا خانواده های افراد دچار مرگ مغزی شده
راحت تر اهدای عضو را قبول کنند و جان افراد نیازمند پیوند عضو را نجات دهند.وی با اشاره به این که مرگ
مغزی غیر قابل برگشت است ،تاکید کرد :بعد از تایید مرگ مغزی بیمار توسط پزشک معالج ،یک تیم  4نفره
متشکل از متخصص اعصاب ،جراح اعصاب ،متخصص بی هوشی و داخلی مراحل تایید را انجام می دهند
و پس از آن توسط نماینده پزشکی قانونی یا نماینده دادستان تایید نهایی انجام می شود.به گفته وی ،طی
امسال  41عضو از  10بیمار مرگ مغزی شده در استان به بیماران نیازمند اهدا شده است.

شــیــرازی  -دخــتــران دانــش آمــوز اســتــان قهرمان
مسابقات لنگ کشور شدند.رابط خبری معاونت
تربیت بدنی و سالمت آمــوزش و پــرورش استان به
خبرنگار ما گفت :سی امین دوره مسابقات ورزشی
دختران کشور برای دانش آموزان مقطع متوسطه اول
و دوم در رشته های بسکتبال ،لنگ و کبدی در مشهد
برگزار شد که تیم لنگ دختران استان بر سکوی اول
کشور ایستاد.مهدی زاده افزود 6 :تیم در رقابت های
لنگ حضور داشتند که تیم خراسان شمالی با ترکیب زهرا کچرانلو ،پریناز کچرانلو ،فائزه کچرانلو ،فاطمه
کچرانلو و زهرا باغچقی در بخش تیمی حضور داشت و اول شد و زهرا باغچقی و پریناز کچرانلو مقامهای اول
و دوم بخش انفرادی را به دست آوردند.وی اظهار کرد :سیده آمنه نجف زاده به عنوان مربی و فهیمه نقی نژاد
به عنوان سرپرست همراه تیم اعزامی بودند.

انتظار برای شبانه روزی
شدن درمانگاه های  2بخش

اهالی دو بخش جرگالن و غالمان در انتظار شبانه
روزی شدن درمانگاه های این بخش ها هستند.در این
باره رئیس شورای شهرستان راز و جرگالن با اشاره
به محرومیت ساکنان دو بخش غالمان و جرگالن
از درمانگاه شبانه روزی گفت :مدت زیادی است که

موضوع شبانه روزی شدن درمانگاه های مراکز بخش
های غالمان و جرگالن پیگیری می شود و قول هایی
داده شده است«.مجید وحیدی» با بیان این که احداث
بیمارستان از ضروریات است و اهالی راز و جرگالن
از بیمارستان محرومند ،تصریح کرد :اخیر ًا در جلسه

شورای اداری راز و جرگالن با دستور استاندار مقرر
شد نشستی در راستای تعیین تکلیف بیمارستان این
شهرستان و شبانه روزی شدن درمانگاه های مراکز
بخش های غالمان و جرگالن برگزار شود که عملی
شدن آن ها از مشکالت این بخش می کاهد.

خبر

 15جودوکار در اردوی تیم
ملی
شــیــرازی  15 -جــودوکــار خــراســان شمالی در
اردوی تیم ملی تمرین می کنند.رئیس هیئت
جودو و کوراش استان گفت 15 :جودوکار استان
در رده های سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگ ساالن
به اردوهای تیم های ملی دعوت شدند.خسرویار
افزود :اردوی تیم ملی جوانان که چندی پیش آغاز
شده بود فردا به پایان می رسد و  31جودوکار از
سراسر کشور و امیرحسین یزدانی ،علی محمدی
بریمانلو ،مجید وحید بریمانلو ،رضا پارساپور و
قاسم باغچقی از استان در این اردو حضور دارند.
وی بیان کرد :اردوی تیم ملی بزرگ ساالن نیز از
اول اسفند در تهران آغاز می شود که  37جودوکار
از کشور حضور دارنــد و رضا حسن زاده و محمد
محمدی بریمانلو نیز از استان به این اردو دعوت
شده اند.وی ادامه داد 34 :جودوکار نیز از سراسر
کشور در اردوی تیم ملی نوجوانان حضور دارند که
این اردو از  26بهمن شروع شده است و تا  3اسفند
ادامه دارد و مرصاد احمدزاده ،محمد جوادی فر،
امیر محمد طالبی ،محمدرضا قره چولی ،مهران
بریمانلو ،رامین احمدزاده ،پوریا مهنانی و حسن
روحانی ،جودوکاران استان در این اردو هستند.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

تشکیل کمیسیون ثبت نام
انتخابات در شیروان
روزنامهخراساندرشماره 6366که 31خرداد
 1350به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه  5از
تشکیل کمیسیون ثبت نام انتخابات در شیروان
خبر داده اســت .در ایــن مطلب می خوانیم:
«روز گذشته کمیسیون ثبت نام انتخاباتی با
حضور فرماندار و اعضای مربوطه در فرمانداری
{شیروان} تشکیل گردید و در مورد حوزه های
ثبت نــام شهری و روستائی و تهیه مقدمات
کــار تصمیماتی اتــخــاذ گــردیــد ».در مطلبی
دیگر در این صفحه با تیتر «خبازان متخلف
جریمه شدند» آمده است« :شهردار شیروان
باتفاق معاون شهرداری ضمن بازدید از مغازه
خبازان {افــرادی} را که مرتکب گران فروشی
شده بودند به جریمه نقدی محکوم کردند».

