2

اخبار
حرف مردم

پیام کوتاه2000999 :
تلفن058- 32247222 :
نمابر058-32247223 :
ایمیلBOJNORD@khorasannews.com :
تلگرام0903333 7010 :

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

 I Iخریدارانکرونایی

۲هفته پیش از طرف یک بنگاه امالک  ۴نفر برای
خرید وارد خانه ام شدند و هر چه اعتراض کردم
فایده ای نداشت .پس از  ۲هفته  ۲نفر از افراد
خانواده ام مبتال به کرونا شدند ،حال بقیه هم
خوب نیست.

 I Iتاریکی کوچه های برخی خیابان ها

برخی از کوچه های خیابان های صمدیه لباف،
شهید ایزددوست و شهید فرهادی در بجنورد تاریک
است و نورکافی ندارد و با تاریک شدن هوا شهروندان
نمی توانند بدون ترس از این کوچه ها عبور کنند،
لطفا برای تامین نور این کوچه ها اقدام شود.

 I Iمدیریت درخصوص محدودیت ها

در روزنامه خراسان شمالی خواندم که استان
بیشترین شیوع بیماری کرونا را دارد ،مسئوالن
استان با توجه به این که تصمیم گیری در خصوص
اعمال محدودیت ها به استان واگذار شده است،
نمی خواهند تصمیمی جــدی بــرای م ــدارس و
برخی محل های پر ازدحام بگیرند؟

خراسان شمالی  ۴۰سال پیش
در روزنامه

کمک اسفراینی ها به
اهالی مناطق جنگ زده

روزنامه خراسان در شماره  9043که 15
مهر  1359به چــاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  7از کمک اسفراینی ها به اهالی
مناطق جنگ زده خبر داده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :یک کامیون [شامل] ده
تن حامل گندم ،میوه و خشکبار که توسط
روستائیان اسفراین به ستاد پشتیبانی جبهه
های غرب کشور مستقر در جهاد سازندگی
اسفراین رسیده بــود به خــرم آبــاد لرستان
ارسال شد تا ترتیب ارسال آنها به برادران و
خواهران جنگ زده داده شود .تعداد 124
راس گوسفند همراه با یک کامیون ده چرخ به
ستاد پشتیبانی جبهه های غرب کشور مستقر
در جهاد سازندگی خراسان ارسال شد تا بهر
نحوی که ممکن است در اختیار بــرادران و
خواهران جنگ زده در غرب و جنوب کشور
قرار گیرد .در ضمن تاکنون مبلغ پانصد هزار
ریال کمک نقدی از سوی برادران روستائی
اسفراین به ستاد پشتیبانی جبهه های غرب
کشور مستقر در جهاد سازندگی اسفراین
رسیده است».

چهارشنبه  ۹مهر  ۱۲ 1399صفر  14۴2شماره ۳۳۸۲

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تابلوی قرمز بورس و نگرانی سهام داران استان
در ماه های نخست سال با هجوم سهام داران حقیقی
به بازار سرمایه ،حجم بزرگی از نقدینگی وارد آن و
منجر به رشد ناگهانی این بازار شد به نحوی که افراد
زیادی را جذب این بازار کرد اما  2ماه نگذشت که به
دلیل برخی تصمیم ها و ماجراهای صندوق سرمایه
گذاری پاالیشی ها این بازار در سراشیبی قرار گفت؛
سراشیبی که برخی آن را اصالح و برخی ریزش می
دانستند و روزهای قرمز بورس تاکنون ادامه داشته
است.یکی از سرمایه گـــذاران بــازار بــورس که در
ابتدای سال وارد این بازار شده است ،ادامه می دهد:
به دلیل رشد این بازار و اصرار اطرافیانم با پس انداز
اندکی که داشتم وارد این بــازار شدم اما به محض
خرید سهام ،قیمت آن ها کاهش پیدا کرد«.کیانیان»
با بیان این که از این بازار سودی عایدم نشد ،اضافه
می کند :نیمی از اصل سرمایه ام را تاکنون از دست
داده ام.

یکی دیگر از سرمایه گذاران با بیان این که  4سال
است در این بازار سرمایه گذاری می کند ،می گوید:
در  2ماه گذشته  70درصد سودم را از دست داده
ام و این اتفاق را ناشی از تصمیم های نادرست ،بی
اعتمادی حقیقی ها به بازار و رفتار هیجانی آن ها می
دانــم.وی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش
ندارد ،اعالم می کند :باید زودتر برای مشکل ریزش
بازار سرمایه تصمیم جدی گرفته شود تا بیش از این
سرمایه های مان را از دست ندهیم.
«خانی» مسئول کارگزاری بانک کشاورزی در این
باره با بیان این که دالر و مسکن و خودرو دارای رشد
 50و  20درصد بوده اند ،اعالم می کند :برخی سهام
ها در گذشته ارزندگی نداشتند اما با مشاهده فروش
و صــادرات آن ها و توجه به نرخ دالر می توان گفت
گزارش های خوبی ارائه کرده اند.وی با بیان این که
قیمت در بازار وابسته به عرضه و تقاضاست ،ادامه

ساندا بدون سکو
سیما وحدانی -ووشــوی خراسان شمالی 3 ،2
سالی می شــود که در انتخابی هــای تیم ملی و
رقابت های قهرمانی کشور افتخارآفرینی کرده
اســت و نمایندگان ووشــوی استان به اردوهــای
انتخابی تیم ملی راه می یابند و قهرمان کشوری
داریم اما ورزشکاران مان در سکوی ساندا به رقابت
نمی پردازند؛ رقابت هایی که می تواند ووشوکاران
را به سمت قهرمانی های بیشتر هدایت کند.

با «علیرضا هوشمند» و «سینا عطایی» از قهرمانان
شــیــروانــی ووشــــوی کــشــور گــفــت و گـــوی مــان
حــول نداشتن سکوی ســانــدا شکل مــی گیرد و
کمبودهایی که سبب شده ووشوکاران از تصاحب
سکوی قهرمانی باز بمانند«.هوشمند» که مدال
طالی رقابت های قهرمانی کشور و سومی رقابت
های انتخابی تیم ملی را در کارنامه خود دارد،
تجهیز خــانــه ووشـــوی شــیــروان را یــک ضــرورت

آشفته بازار قیمت زمین و اجاره بها در جاجرم

خبر مرتبط

جزئیات جدید از فروش سهام عدالت
نماد «وسخراش» قابل معامله شد

شرکت سهام عدالت خراسان شمالی با نماد «وسخراش» در بورس ثبت شده و قابل معامله است« .خانی»
مسئول نمایندگی کارگزاری بانک کشاورزی با بیان این مطلب ادامه داد :کسانی که روش غیرمستقیم
سهام عدالت را انتخاب کرده اند می توانند  60درصد سهام عدالت خود را بفروشند.وی افزود :کسانی که
کد بورسی دارند با تغییر کارگزاری ناظر می توانند این نماد را به پرتفوی خود انتقال دهند و سهام شان
را بفروشند و افرادی که کد بورسی ندارند با مراجعه به نمایندگی کارگزاری ها در استان می توانند سهام
عدالت خود را بفروشند.

می دهد :آن چه اکنون مهم است خروج نقدینگی از
بورس است و تا مادامی که این خروج وجود داشته
باشد ،خریداری برای سهام و رشد آن ها وجود ندارد.

می دانــد اما گویا از همه مهم تر داشتن سکوی
ووشوست که نبود آن سبب شده ورزشکاران در
مسابقات با مشکل مواجه شوند.
ایــن قهرمان شیروانی به تمرینات ووشــوکــاران
که مــدت هاست رنــگ تعطیلی به خــود گرفته و
سبب شده ورزشکاران در کوه و خیابان به تمرین
بپردازند ،اشاره می کند«.عطایی» دیگر ووشوکار
شیروانی که با  8سال سابقه تمرین در این ورزش
تاکنون مقام قهرمانی کشور و سومی را در کارنامه
خــود دارد ،مهم ترین ض ــرورت و نیاز اســتــان را
داشتن سکوی ساندا می دانــد که متاسفانه در

وی پیش بینی می کند :بــازار به روزهــای خوب باز
گردد اما رشد بی سابقه ای مانند ماه های اول امسال
نخواهد داشت و در بلند مدت سودده خواهد بود.

استان نداریم و ووشوکاران برای مسابقات استانی
با مشکل مواجه می شوند.
در ایــن بین ،رئیس هیئت ووشــوی استان ابــراز
امــیــدواری مــی کند :بــا ساخت و تکمیل سالن
شــیــروان ،سکوی ووشــو در ایــن شهرستان برای
رقابت های دوستانه نصب شــود« .بهروز صیاد»
نبود سکوی ساندا و سالن ووشو در بجنورد را مهم
ترین مشکالت هیئت در مرکز استان می داند.
وی اظهارمی کند :شهرستان فاروج سکو و سالن
ووشو دارد و اسفراین تنها به داشتن سالن بسنده
کرده است.

سیدرسول حسینی -افزایش ناگهانی قیمت زمین
و اجاره در جاجرم در یک سال گذشته قدرت برنامه
ریزی برای خرید مسکن را از مستأجرانی که هر سال
تالش می کنند ،برای خرید مسکن اقدام کنند ،سلب
کرده است.مستأجران به ناچار باید به شرایط ایجاد
شده توسط مالکان و مشاوران امــاک تن دهند تا
سرپناهی برای خود فراهم کنند ،هر چند این راهکار
موقتی است.نبود نظارت کافی و دقیق از یک سو و
سودجویی برخی بنگاه داران از سوی دیگر باعث

شده قیمت های اجاره و زمین در جاجرم به صورت
سرسام آوری رشد کند.
«مــحــمــدی» یکی از شــهــرونــدان جاجرمی در این
خصوص می گوید :متاسفانه برخی مشاوران امالک
با اطالع از غیرواقعی بودن قیمت های رهن و اجاره
به منظور سود بیشتر برای عقد قرارداد بین موجران
و مستأجران اقدام می کنند که گاهی باعث می شود
قیمت امالک در کمتر از یک هفته چند برابر شود.
«کاویانی» یکی از مشاوران امالک جاجرم با تاکید بر

این که مالکان زیر بار افزایش  ۲۵درصدی اجاره بها
و رهن نمی روند ،تصریح کرد :وقتی از مالکان می
خواهیم قولنامه سال گذشته را برای محاسبه ۲۵
درصد افزایش در اختیار مشاور امالک قرار دهند ،از
این کار سر باز می زنند و بنگاه را ترک می کنند و پس
از توافق با مستأجر قولنامه دستی می نویسند.وی
افزود :حضور دالالن در اطراف بنگاه های معامالتی
باعث آشفتگی بازار می شود و این سودجویی ها به
کسب و کار مشاوران امالک آسیب می زند«.طالبی»
مدیرعامل تعاونی مسکن کارگران آلومینا در این
خصوص می گوید :بیش از هــزار نفر از کارکنان
شرکت آلومینا در تعاونی مسکن عضو و متقاضی

زمین هستند و بیش از یک سال است که هیئت مدیره
در حال رایزنی برای گرفتن زمین است ولی متاسفانه
هنوز به نتیجه الزم نرسیده ایم و امیدواریم با توجه به
نیاز مردم ،زمین های دولتی به تعاونی مسکن واگذار
شود.
«پــهــلــوان» شــهــردار جــاجــرم بــا بیان ایــن کــه کاهش
محدوده شهر در تورم زمین تاثیرگذار است ،اظهارکرد:
محدوده تقریبی جاجرم  ۱۱۱۵هکتار بود که در سال
 ۱۳۹۴به  ۴۹۴هکتار کاهش پیدا کرد و درخواست
های بسیاری را برای افزایش محدوده شهر به استان
داده ایم که امیدواریم با موافقت آن ها شاهد تعادل در
قیمت زمین و مسکن باشیم.

طرح ملی «احسان قرآن»
اجرا شد

فعاالن کانون فرهنگی و هنری مسجد امام رضا(ع)
بجنورد با اجــرای طرح ملی «احسان قــرآن» مهیای
اربعین حسینی می شوند.مدیر ستاد هماهنگی
کــانــون هــای فرهنگی و هــنــری مساجد خــراســان

شمالی با بیان این که این طرح یکی از برنامه های
قرآنی ویژه اربعین حسینی است و به صورت ملی با
عنوان «الحسین سفینة النجاة» از هفتم تا هفدهم
مهر اجرا می شود ،افزود :این مراسم در قالب محفل

انس با قرآن کریم و با دعوت از قاریان مطرح استانی
در مسجد امام رضا(ع) برگزار شد«.هاشم شیرازیان»
افزود :ثواب قرائت قرآن در طرح «احسان قرآن» به
سرداران مقاومت و شهدا پیشکش می شود.

اخبار

معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار خراسان
شمالی منصوب شد
«غالمرضا هوایی» به عنوان معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار خراسان شمالی منصوب شد.
بــه گــــزارش روابــــط عــمــومــی و امــوربــیــن الملل
استانداری خــراســان شمالی ،غالمرضا هوایی
دارای مــدرک دکترای مهندسی عمران است و
از سوابق اجرایی وی می توان به ریاست انجمن
مهندسی س ــازه هــای ایـــران و مــشــاور عمرانی
مجلس ،مــشــاور وزی ــر و مدیرکل مــقــررات ملی
ساختمان در وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و
راه و شهرسازی اشاره کرد.

مدیرکل گمرک خبر داد:

کاهش  18درصدی
صادرات استان

شیری -صادرات استان در  6ماه نخست امسال
به دلیل بسته بودن مرزها  18درصد کاهش یافت.
مدیرکل گمرک خراسان شمالی با بیان این مطلب
افــزود :طی  6ماه امسال  73هزار و  354تن کاال
را به ارزش 20میلیون و  558هزار و  537دالر به
کشورهای افغانستان ،عراق ،آذربایجان ،گرجستان
و ایتالیا صادر کردیم.دکتر «جواد جعفری» افزود :با
شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزها در  3 ،2ماه
اول سال ،صادرات استان از نظر وزنی  18درصد و از
نظر ارزشی 20درصد کاهش داشت.وی خاطرنشان
کرد :طی مدت یاد شده  2هزار و  681تن کاال به
ارزش  22میلیون و  285هزار دالر از کشورهای
چین ،ترکیه و آلمان وارد شده است که از نظر ارزشی
 58درصد و از نظر وزنی  10درصد افزایش داشت.

نوجوانان «پیروان والیت»
برتر شدند

گــروه ســرود «پــیــروان والیــت» در مرحله نخست
لیگ ســرود کشور ،در میان  10گــروه برتر قرار
گرفت«.علی نامور» ،مدیرکانون فرهنگی و هنری
صاحب الزمان (عج) بجنورد با بیان این که گروه
سرود «پیروان والیت» متشکل از نوجوانان مسجد
و اعضای این کانون در رقابت با هنرمندان نوجوان
سراسر کشور توانست در بین  10گروه برتر قرار
گیرد ،تصریح کــرد :ایــن دوره با محوریت سید
الشهدا(ع) آغاز شد و گروه ها با سرودهای «سرباز
حسین ام» و «دریای آرامش» در فصل جدید با هم
به رقابت پرداختند.

