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پیش بینی بارش ها در 3 ماه آینده

آتش زیر خاکستر حساب های اجاره ای

بی مهری به مسکن مهر جاجرم
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 طرح »۱0 شب ۱0 مسجد« 
در استان اجرا می شود
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سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خبر داد:

دریافت اعتراض 55 نامزد

در حالی که خراسان شمالی میزبان مسابقات جهانی است

 پهلوانان استان درحسرت حضور
تالش ها در حد دیدارهای چند جانبه ادامه دارد
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یک مسئول:تونل های غیرمجاز آلبالغ هنوز مسدود نشده است

تونل های مرگ
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حوادث

 ورزش 

تالش بوکسورها برای ناک اوت نشدن

 گام بی توجهی 
مسئوالن استان روی بوکس

۵

برنز کشتی گیر ناشنوا در کشور 

شهید  ورزشــی  مجموعه  متری   ۵0 سالن  در  ها  سال  استان  بوکسورهای   
علیدخت بجنورد به کمبودها مشت زدند و تک رینگ سالن که فضا را پر کرده 

بود با تک »میت« های رنگ و رو رفته از زخم مشت ها رمق ...

 با وجود سفت و سخت گرفتن قوانین مالیاتی و بررسی اطالعات حساب های دارای گردش 
مالی باالی ۵ میلیارد تومان هنوز هم فرارهای مالیاتی وجود دارد و برخی افراد فعال در 

عرصه اقتصادی با داشتن تراکنش های باالی بانکی از دادن مالیات ...

مجازی های داغ  

واکنش ها به یک جلسه انتخاباتی

شکارچی به دام مجازی افتاد!

سوال درباره نرخ بیکاری



های  تونل  کــردن  مسدود  بــرای  هنوز  صدیقی- 
نماینده  سوی  از  آلبالغ  در  شده  حفاری  غیرمجاز 
را  مطلب  این  اســت.  نشده  انجام  کــاری  ایمیدرو 
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شمالی اعالم کرد و افزود: حفاظت از معدن آلبالغ 
اسفراین بر عهده این اداره کل نیست و طبق قانون 
حفظ ذخایر معدنی بر عهده سازمان صنعت، معدن 
مجوز  داد:  ادامــه  پور«  است.»اله  استان  تجارت  و 
حفاظت  سازمان  سوی  از  اکتشاف  عملیات  انجام 
محیط زیست در معدن آلبالغ صادر شده است که 
پیگیر  باید  و تجارت استان  سازمان صنعت، معدن 

اکتشاف  گــروه  استقرار  و  اکتشاف  پروانه  صــدور 
آلومینای جاجرم به نمایندگی از ایمیدرو در منطقه 
حوادث  آبستن  معدن  این  کرد:  اعالم  وی  باشد. 
زیادی طی امسال بوده است که باید هر چه زودتر 
از سوی سازمان صمت استان تعیین تکلیف شود.
سقوط  و  ریزش  حادثه   7 ما،  خبرنگار  گــزارش  به 
برداشت  و  حفاری  برای  آلبالغ  در  که  هایی  تونل 
های غیرمجاز ایجاد شده 6 قربانی و 2 مصدوم به 

جا گذاشته است.

IIاستانIدرIآالیندهIصنعتیIواحدI15
استان  در  آالینده  صنعتی  واحد   15 وجود  به  وی 

باعث  که  عواملی  از  خیلی  کــرد:  اظهار  و  اشــاره 
مدیریت  با  شوند  می  زیست  محیط  آالیندگی 
هــوای  قــانــون  طبق  و  هستند  حــل  قابل  ــردن  ک
سیستم  بهبود  و  رفع  برای  آالینده  صنایع  به  پاک 
صــورت  در  و  ــود  ش مــی  داده  مهلت  آالیــنــدگــی 
انتقال  محقق نشدن این امر صنایع آالینده برای 
این  گفته  شوند.به  می  معرفی  قضایی  مراجع  به 
آالیندگی  بیشترین  معرض  در  بجنورد  مسئول 

صنعتی قرار دارد.

IIبجنوردIناسالمIهوایIمقصرIهاIشکنIسنگ
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شمالی، کانون تولید ریزگردها را بیش از 15 هزار 
هکتار در استان ذکر و اعالم کرد: بیشترین کانون 

ریزگردها در شهرستان جاجرم قرار دارد. 
»اله پور« مهم ترین عامل ایجاد گرد و خاک را نبود 
بیشترین  افــزود:  و  کرد  اعــالم  خاک  بافت  در  آب 
عامل هوای ناسالم بجنورد فعالیت سنگ شکن ها 

در اطراف آن است که طبق قانون هوای پاک باید 
برای انتقال و کاهش آالیندگی اولویت بندی شود. 
فعالیت  و  کشاورزی  خشکسالی،  اقلیم،  تغییر  وی 
های عمرانی را از عوامل دیگر ایجاد گرد و غبار در 

استان ذکر کرد.
با گرد و غبار  وی اضافه کرد: تاکنون ستاد مقابله 

در استان تشکیل نشده است.
را  استان  وسعت  درصــد   7 مسئول  ایــن  گفته  به   
شده  حفاظت  مناطق  و  مدیریت  تحت  مناطق 
منطقه  پـــور«  »الـــه  گفته  بــه  دهــنــد.  مــی  تشکیل 
ملی  پارک  حفاظتی  سپر  »قرخود«  شده  حفاظت 
گلستان محسوب می شود و مدیریت این پارک بر 
وی  اســت.  گلستان  زیست  محیط  حفاظت  عهده 
استان  وحش  حیات  جمعیت  کاهش  علل  دربــاره 
اظهارکرد:  نقاط   برخی  در  پاییزه  سرشماری  طی 
غیر  شکار  و  جوی   شرایط  خشکسالی،  مهاجرت، 

مجاز از دالیل این اتفاق در استان است.

IIهاIبازنشستهIبیمه
گویند  می  بجنورد  حسن)ع(  امام  بیمارستان  در 
دهد  می  را  ما  پول  دیر  حافظ  تکمیلی  بیمه  چون 
قراردادها را فسخ کردیم. اول بیمار به شکل نقدی 
می  حساب  صورت  ما  و  بدهد  را  بیمارستان  پول 
دهیم و بعدًا بیمار خودش پولش را از بیمه بگیرد. 
در بیمارستان امام رضا)ع( بجنورد هم می گویند 
بیمار را پذیرش می کنیم و پول را می گیریم و بیمار 
برود نامه بیاورد که بیمه است و ما قبض پرداخت 
بگیرد.  را  پولش  و  ببرد  بیمه  دفتر  به  و  دهیم  می 
لطفًا بیمه حافظ پیگیری کند و بگوید ما بازنشسته 

ها چه کار کنیم؟

IIچشمهIکردنIخشک
در ابتدای خیابان وداد بجنورد چشمه ای وجود دارد 
که آب زالل و شفافی نیز دارد اما مدت هاست برای 
کور کردن آن داخل چشمه آهک می ریزند، سوال 
من این است چرا از این منبع آب برای آبیاری فضای 
سبز و دیگر اقدامات شهری نیازمند به آب استفاده 

نمی شود و این چشمه خشکانده می شود.
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55 نفر از داوطلبان رد صالحیت شده یا احراز صالحیت 
نشده برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی با حضور در محل استقرار دفتر شورای 
نظارت در فرمانداری بجنورد نامه اعتراضی خود را به 
این دفتر تحویل دادند. به گزارش خبرنگار ما و بر اساس 

انتخابات  بازرسی  و  نظارت  دفتر  سرپرست  اظهارات 
استان 55 نفر از 88 داوطلبی که صالحیت آنان برای 
حضور در بهارستان از 3 حوزه انتخابیه بجنورد، شیروان 
و اسفراین احراز نشد یا رد شد با حضور در محل دفتر 
را  خود  اعتراضی  نامه  بجنورد  فرمانداری  در  نظارت 

تحویل دادند تا اعتراض آنان در شورای نگهبان بررسی 
شود. به گفته »عابدینی مقدم« این تعداد بدون احتساب 
تهران  در  نگهبان  شورای  دفتر  در  که  هستند  افــرادی 
دفتر  اعالم  اساس  بر  اند.  کرده  اعالم  را  خود  اعتراض 
نظارت و بازرسی انتخابات استان از میان 140 داوطلب 

مجلس  انتخابات  از  دوره  این  بــرای  شده  نویسی  نام 
شورای اسالمی صالحیت 36 نفر احراز شد، صالحیت 
88 نفر رد شد یا احراز نشد و 16 نفر نیز انصراف دادند 
که 4 نفر از این تعداد بعد از رد شدن صالحیت شان در 

هیئت های اجرایی از ادامه رسیدگی انصراف دادند.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خبر داد:

دریافت اعتراض 55 نامزد
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پیش بینی بارش ها در ۳ ماه 
آینده

صدیقی- پیش بینی بارش ها طی 3 ماه آینده در 
استان اعالم شد. 

جمع  در  شمالی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
ــای فصلی  بــیــنــی هـ پــیــش  ــت:  ــف ــاران گ ــگ ــرن ــب خ
که  دهد  می  نشان  شمالی  خراسان  هواشناسی 
بارش ها در بهمن امسال نرمال و برای اسفند نیز 
بیش از حد نرمال خواهد بود. به گفته »بیجندی« 
مناطق  اکثر  در   99 سال  فروردین  در  ها  بــارش 
نرمال و در غرب و جنوب غرب کمتر از حد نرمال 
اکثر  امسال  پاییز  در   کرد:  اعالم  وی  بود.  خواهد 
وضعیت  در  خشکسالی  نظر  از  اســتــان  مناطق 
خفیف و متوسط قرار داشت. به گفته این مسئول، 
در  شنبه  روز  تا  مهر  ابتدای  از  ها  بارش  میانگین 
استان 47 میلی متر بود که نسبت به مدت مشابه 
مدت  بلند  دوره  به  نسبت  و  درصد   57 قبل  سال 
در  همچنین  ــت.  داش کاهش  ــد  درص  39 ــاری  آم
سانتی  درجه   9 استان  دمای  میانگین  مدت  این 
 6 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  بود  گــراد 
یک  آماری  مدت  بلند  دوره  به  نسبت  و  درجه  دهم 
دهم درجه کاهش داشت. بر اساس اعالم مدیرکل 
های  مــاه  طی  دمــا  شمالی  خراسان  هواشناسی 
بهمن، اسفند و فروردین سال آینده نرمال خواهد 

بود. 

طرح »۱0 شب ۱0 مسجد« 
در استان اجرا می شود

 اجرای طرح »10 شب 10 مسجد« در شهرستان 
از  فجر،  دهه  مناسبت  به  شمالی  خراسان  های 
جمله مصوباتی بود که دیروز در نخستین کارگروه 
خــراســان  فجر  ــه  ده بــزرگــداشــت  ســتــاد  مساجد 

شمالی به تصویب رسید.
رئیس کارگروه مساجد ستاد بزرگداشت دهه فجر 
خراسان شمالی در نخستین نشست این کارگروه 
باید متفاوت با  با بیان این که برنامه های امسال 
دوم  گام  بیانیه  تبیین  بر  شود،  برگزار  قبل  سال 
باید  که  ای  برنامه  ترین  عنوان  مهم  به  انقالب، 
در ایام ا... دهه فجر در مساجد اجرا شود، تاکید 

کرد.
دفاتر  گذشته  سال  اظهارکرد:  شیرازیان«  »هاشم 
تسهیلگری در مناطق حاشیه شهر راه اندازی شد و 
این موضوع به توسعه خدمات اجتماعی و فرهنگی 
ما،  خبرنگار  ــزارش  گ کرد.به  کمک  مناطق  ایــن 
ارائه  و  نظر  به  تبادل  نمایندگان  نشست  این  در 
 10« طرح  اجرای  خصوص  در  خود  پیشنهادهای 
شب 41 مسجد«  پرداختند و مقرر شد برنامه »10 
شب 10 مسجد« در حاشیه شهر بجنورد و  مناطق 

کم برخوردار اجرا شود.
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و فقط به زبان 
فارسی برای ما 

بفرستید

      خراسان شمالی ۴۵ سال پیش 
           در روزنامه

درخواست برای مرمت یک راه
 11 که   7431 شماره  در  خراسان  روزنامه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1353 بهمن 
درخواست  از  شهرستانها«  »خبرهای  ستون 
داده  خبر  اسفراین  راه  در  یک  مرمت  بــرای 
اینکه  »با  خوانیم:  می  مطلب  این  در  اســت. 
فاصله اسفراین تا روستای فرطان بیش از پنج 
کیلومتر نمیباشد ولی بعلت خرابی زیاد عبور 
وسایل نقلیه از این راه با اشکال انجام میشود. 
اینک توجه مسئولین امر را باین موضوع جلب 
اهالی  بخواسته  راه  این  مرمت  با  امیدواریم  و 
که در حدود 2000 نفر میباشند جامه عمل 
ستون  این  در  دیگر  مطلبی  در  بپوشانند.« 
آمده است: »22 نفر از کسانیکه در امتحانات 
و  ــرده  ک شرکت  بجنورد  شــهــرداری  ممیزی 
است  مدتی  بودند  شده  قبول  نفر   52 بین  از 
شروع  شهرداری  ممیزی  مسئول  بسرپرستی 
بکار نموده و این عده کار خود را که عبارت از 
محدوده  اراضی  گذاری  قیمت  کردن-  متراژ 
شهر و ارزیابی میباشد هر روزه ادامه میدهند. 
که  میباشد  شهر  اول  ساله   5 ممیزی  ایــن 
پیدا  برابر توسعه  نسبت بممیزی اول چندین 

کرده است.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

نامه  تفاهم  و  مصوبات  پیگیری  جلسه  محمدی- 
های منعقد شده با گروه توسعه اقتصاد ملل و آخرین 
تامین  و  زمین  اختصاص  تکلیف  تعیین  و  وضعیت 
استان  در  ــذاری  گ سرمایه  ایــن  شــروع  بــرای  ــرژی  ان
تا  »شجاعی«  دکتر  گفته  به  که  موضوعی  شد؛  برگزار 
رفته  پیش  خوبی  به  ها  زمین  واگذاری  کار  جای  این 
است و حضور مدیران هلدینگ سرمایه گذاری ملل در 

استان برای انجام اقدامات نهایی است.
به گفته استاندار خراسان شمالی، 15 تفاهم نامه در 
گردشگری،  صنعتی،  اقتصادی،  مختلف  های  بخش 
شد  داده  پیشنهاد  ملل  موسسه  به   ... و  کشاورزی 
ارزش  با  ــرارداد  ق  7 تهران  در  قبل  روز   20 حدود  و 
امضا  به  تومان  سرمایه گذاری حدود 5 هزار میلیارد 
رسید و 8 طرح هم در دست مطالعه از سوی موسسه 
ــوادی«  »جـ ــالم  االسـ حجت  افـــزود:  اســـت.وی  ملل 
زمینه  در  همکارانش  و  ملل  موسسه  مدیرعامل 
اشتغال و توسعه اقتصادی و سایر زمینه های سرمایه 

گذاری در کل کشور نگاه بلند و بسیار خوبی دارند و 
در  خوبی  به  ظرفیت  این  از  که  هستیم  این  دنبال  به 
استان بهره ببریم.وی به سفر قطعی دکتر »مونسان« 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  به 
استان در دوشنبه پیش رو هم اشاره کرد و گریزی به 
در  ماندگار  ای  مجموعه  ساخت  برای  قرارداد  انعقاد 

سایت آیینه خانه مفخم زد.
به گفته وی،  6.4 هکتار زمین در اطراف اثر ماندگار، 
این  ــرای  ب مفخم  خانه  آیینه  ارزشمند  و  شــده  ثبت 
موضوع در نظر گرفته شده و قرار است میدانی بزرگ 
و  سنتی  معماری  نگاه  با  مجموعه  آن  در  ماندگار  و 
شامل بازار، اماکن پذیرایی، اقامتگاه و ... با مشارکت 

هلدینگ سرمایه گذاری ملل احداث شود.
که  کرد  اشــاره  هم  موضوع  این  به  »شجاعی«  دکتر 
طرح این مجموعه توسط موسسه ملل اجرا می شود 
و تفاهم نامه آن با حضور دکتر »مونسان« وزیر میراث 
امضای  به  دستی   صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 

تعهدات  انجام  بــرای  شمالی  خراسان  استانداری 
استانی و موسسه ملل به عنوان سرمایه گذار خواهد 
رسید و کار شروع می شود. وی بر این موضوع تاکید 
ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  استان،  نگاه  که  کرد 
موسسه ملل و همچنین قرار است بافت فرش دست 
باف استان در متراژ باال انجام شود.وی گریزی هم به 
طرح اشتغال زایی زد و از 500 طرح اشتغال زایی از 
سوی دهیاری ها سخن به میان آورد و به این موضوع 
طرح  موظفند  بهمن   3 تا  ها  دهیاری  که  کرد  اشاره 

اشتغال زایی خود را ارائه کنند.
اشاره  هم  مفخم  طرح  خصوص  در  ها  دغدغه  به  وی 
کرد و افزود: در هیچ گوشه ای از این طرح نمی توانیم 
و  راه  جمله  از  مختلف  هــای  بخش  در  قانونی  مفاد 

شهرسازی، اوقاف و شهرداری را رعایت نکنیم.
که  این  بیان  با  استان  مدیران  به  خطاب  استاندار 
به  را  کارها  و  کنیم  آمــاده  را  چیز  همه  باید  خودمان 
تالش  باید  کرد:  تصریح  نکنیم،  موکول  ملل  موسسه 

به  را  ها  نامه  تفاهم  این  امسال،  فجر  دهه  در  کنیم 
مرحله کلنگ زنی برسانیم.

ملل  اقتصاد  توسعه  گــروه  مدیرعامل  مهر«  »خــرا 
با  که  این  بیان  با  هم  ملل(  گذاری  سرمایه  )هلدینگ 
خراسان  استاندار  کسوت  در  »شجاعی«  دکتر  حضور 
خوبی  کارهای  که  هستیم  خوشبین  بسیار  شمالی، 
دعوت  به  کرد:  ابراز  شود،  انجام  شمالی  خراسان  در 
که  است  این  مان  تالش  و  هستیم  جا  این  استاندار 
در  مختلف  ــای  ه زمینه  در  ملل  موسسه  ظرفیت 
آخرین  جلسه  این  گیرد.در  قرار  استان  این  اختیار 
یا تامین انرژی برای سرمایه  وضعیت واگذاری زمین 
گذاری هلدینگ ملل در طرح هایی همچون ساخت 
گلخانه شیروان، ساخت مجتمع گردشگری روستای 
بیگان شیروان، توسعه صنعت فرش در استان، طرح 
در  صنعت  و  کشت  فــاروج،  در  رأسی  هزار  ــاوداری  گ
ساخت  و  مفخم  عــمــارت  گــردشــگــری  ــرح  ط گــرمــه، 

گلخانه در اسفراین بررسی شد.

آخرین وضعیت تفاهم نامه های سرمایه گذاری موسسه ملل در استان



لزوم تعیین تکلیف 
حساب های بی هویت

تراکنش  بررسی   ،99 بودجه  الیحه  در 
مالی  گردش  دارای  های  حساب  های 
منظور  ــه  ب ــان  ــوم ت مــیــلــیــارد   5 بـــاالی 
و  گرفته  قرار  نظر  مد  مالیات  پرداخت 
بیشتر  و  یابد  تسری  آینده  در  است  قرار 
حساب ها را شامل شود که این موضوع 
شود  می  مالیاتی  شفافیت  ایجاد  باعث 
و  مالیاتی  هــای  سیستم  چه  هر  یعنی 
شوند  لینک  بیشتر  یکدیگر  با  بانکی 
پرداخت مالیات بر اساس گردش مالی 
این  بیشتر  چه  هر  و  شود  می  تر  شفاف 
فــرار  اســـاس،  هــمــان  بــر  بیفتد  اتــفــاق 

مالیاتی کمتر می شود.
تکلیف  تعیین  باید  هویت  بی  های  حساب 
به  شود  جلوگیری  مالیاتی  فرار  از  تا  شود 
کد  مبنای  بر  ها  حساب  همه  ترتیب  این 
ملی و گردش مالی قابل بررسی است و در 
نتیجه با اجرای این برنامه خیلی از حساب 
می  سازی  شفاف  و  برمال  هویت  بی  های 

شود.
تر  شفاف  و  تر  سالم  زمانی بهتر،  مالیات 
باشد  تر  شفاف  اقتصاد  که  شود  می  وصول 
باشد  بیشتر  اقتصاد  شفافیت  چه  هر  یعنی 
شود  می  بیشتر  مالیاتی  درآمدهای  میزان 
می  پیدا  رسمیت  اقتصادی  های  فعالیت  و 
غیررسمی  های  فعالیت  که  این  ضمن  کند 

و زیرپله ای کمتر می شود.
های  فعالیت  چه  هر  داشــت  نظر  در  باید   
رسمی بیشتر باشد مالیات سالم تر و فرایند 
دریافت آن راحت تر و شفاف تر خواهد شد. 
تولید  به  مالیات  نسبت  چه  هر  همچنین 
نشان  باشد  باالتر   )GDP(داخلی ناخالص 
دهنده شفاف تر و سالم تر بودن آن اقتصاد 

است.

3 گزارش روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی         یک شنبه  ۲۹ دی ۱۳۹۸     ۲۳ جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۱

آتش زیر خاکستر حساب های اجاره ای

چاله های 
ساختارهای 

اقتصادی 
کشور که 

بخشی از آن 
ها به علت 
فرارهای 

مالیاتی ایجاد 
شده است باید 
با تدابیر دقیق 
پر شود وگرنه 

عده ای سود 
می کنند و 

جمعیت زیادی 
متضرر می 

شوند

مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و هزار و ۶۸۰ 
میلیارد ریال مالیات بر عملکرد است.

مجموع  از  درصد   ۳۲ افزاید:  می  نژاد«  »یعقوبی 
بر  مالیات  محل  از  استان  مالیاتی  درآمــدهــای 
اشخاص  محل  از  درصــد   ۳۱ ــزوده،  ــ اف ارزش 
مالیات  درصد   ۲۴ غیردولتی،  و  دولتی  حقوقی 
ــد مــالــیــات مــشــاغــل، ۴ درصــد  حــقــوق، 7درصـ
مالیات مستغالت و نقل و انتقاالت و سرقفل و ۲ 

درصد متفرقه بوده است.
بینی  پیش  درآمدهای  درصد   ۸۳ وی،  گفته  به 
شده  محقق  امسال  طی  استان  مالیاتی  شــده 

است.
 ۶7۰ ــدت  م ــن  ای در  کند:  مــی  خاطرنشان  او 
دهیاری  ها،  شهرداری  حساب  به  ریال  میلیارد 
ها و روستاهای بدون دهیاری و مناطق عشایری 

پرداخت شده است.
بانک  هماهنگی  کمیسیون  دبیر  حال،  عین  در 
های خراسان شمالی با اشاره به فعالیت ۶۶هزار 
و ۴99 دستگاه POS در استان و خدمات دهی 
۱۲ شرکت به آن ها می گوید: دارندگان دستگاه  
POS باید مجوز داشته باشند اما برخی تخلف و با 
تهیه کردن مستندات از نام دیگری برای فعالیت 

استفاده می کنند.
های  حساب  درخصوص  هدایتی«  اصغر  »علی 
دقیقی در  اطالعات  ما  که  این  بیان  با  ای  اجاره 
رصد  را  ها  آن  توانیم  زیرا نمی  نداریم  زمینه  این 
کنیم، می افزاید: البته سوء استفاده هایی در این 

خصوص دیده ایم و با آن ها برخورد کرده ایم.
کد  اســاس  بر  ماه  مرکزی هر  او، بانک  گفته  به 
حساب  دارندگان  احوال  ثبت  اطالعات  شهاب، 
های بانکی را رصد می کند و آن دسته از حساب 
هستند  نــاقــص  ــات  ــالعـ دارای اطـ کــه  را  هــایــی 
مشخص و مغایرت ها را به بانک اعالم می کند و 
سری  یا  شناسنامه  شماره  ها  مغایرت  این  بیشتر 

آن است.
وی تصریح می کند: به عنوان نمونه حدود ۱5 تا 
اطالعات  استان  ملی  بانک  در  حساب  هزار   ۱۶
تا یک بهمن اصالح شود و در  باید  و  ناقص دارد 
خواهد  مسدود  ها  حساب  این  صــورت  این  غیر 

شد.
سوء  از  جلوگیری  بـــرای  کــنــد:  مــی  اضــافــه   او 
استفاده های احتمالی از حساب های بانکی باید 
تمام اطالعات دارنده حساب دقیق و همخوانی 

داشته باشد.

حیدرزاده

مالیاتی  قوانین  گرفتن  سخت  و  سفت  وجود  با   
گردش  دارای  حساب های  اطالعات  بررسی  و 
فرارهای  هم  هنوز  تومان  میلیارد   5 باالی  مالی 
در  فعال  افـــراد  برخی  و  دارد  وجــود  مالیاتی 
باالی  های  تراکنش  داشتن  با  اقتصادی  عرصه 
عرصه  و  روند  می  طفره  مالیات  دادن  از  بانکی 
را برای فعالیت های اقتصادی طبق قانون تنگ 
کارشناسان  گفته  به  که  حالی  در  کنند،  می 
پــردرآمــد  قشر  از  مالیات  دریــافــت  اقــتــصــادی، 
می تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران 

کند.
می  رو  آن  به  افراد  برخی  که  ترفندهایی  از  یکی 
اجــاره ای  بانکی  حساب های  از  استفاده  آورنــد 
به  پنهانی  طــور  به  طریق  ایــن  از  ها  آن  ــت،  اس
مالیات  که  این  بــدون  پردازند  می  کار  و  کسب 

واقعی شان را پرداخت کنند. البته سامان دهی 
شده  آغاز  قبل  سال  یک  از  بانکی  های  حساب 
است تا نظام بانکی از این طریق به طور کامل راه 
سوءاستفاده از حساب های بی هویت را ببندد و 

باید دید نتیجه این سامان دهی چه خواهد شد.
گوید:  می  باره  این  در  اقتصاد  کارشناس  یک 
طبق برآوردهای انجام شده مبتنی بر شاخص 
در  مالیاتی  فرارهای  حجم   ،GDP به  مالیات 
است  تومان  میلیارد  هزار   ۳۰۰ حدود  کشور 
با  اقتصادی  فعاالن  برخی  دهد  می  نشان  که 
از ترفندهایی همچون اجاره حساب  استفاده 
توانسته  بازرگانی  های  کارت  یا  بانکی  های 
را  خود  بانکی  های  تراکنش  از  قسمتی  اند 
مالیات  واقعی  پرداخت  از  نهایت  در  و  پنهان 

فرار کنند.
ضربه  ترین  بزرگ  را  مالیاتی  فرار  که  »وحیدی« 
باید  است:  معتقد  شمرد،  برمی  اقتصاد  بدنه  به 

که  شود  تدوین  ای  گونه  به  مالیاتی  های  برنامه 
هیچ یک از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی از 
تیررس آن دور نمانند و بدانند درآمدهای آن ها 

همیشه در دسترس متولیان امر است.
می  ادامــه  درآمدها  سازی  شفاف  بر  تاکید  با  او 
دهد: چاله های ساختارهای اقتصادی کشور که 
ایجاد  به علت فرارهای مالیاتی  آن ها  از  بخشی 
شده است باید با تدابیر دقیق پر شود وگرنه عده 
می  متضرر  زیادی  جمعیت  و  کنند  می  سود  ای 

شوند.  
 ۳۰۰ دهد  می  نشان  آمارها  کند:  اظهارمی  او 
که  دارد  وجود  کشور  در  بانکی  حساب  میلیون 
برخی  در  و  ندارد  مشخصی  هویت  آن  از  بخشی 
ثبت  به  هویت  بی  بانکی  های  حساب  ها  بانک 
رسیده و امید است هر چه زودتر تعیین تکلیف و 

راه های گریز مالیاتی مسدود شود.
نیازمند  بیشتر  مالیات  دریافت  می افزاید:  وی 
بدون  است.  حقوقی  و  حقیقی  افراد  شناسایی 
شک در شرایط فعلی که طبقه متوسط جامعه و 
اخیر  سال  چند  تورم  تحت فشار  تولیدکنندگان 
طبقه  باید  مالیاتی  نظام های  هــدف  هستند، 

ثروتمند جامعه باشد.
آگاهی  که  افــرادی  میان  ایــن  در  وی،  گفته  به 
این  دام  در  هستند  درآمد  منبع  پی  در  و  ندارند 
افراد می افتند و با اجاره دادن حساب های خود 
که  حالی  در  شد  خواهند  مشکل  دچار  آینده  در 
سامان  کشور،  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  برای 
جلوی  تا  است  الزامی  بانکی  حساب های  دهی 
پایین  های  دهک  از  گریزان  مالیات  بردن  بهره 

جامعه گرفته شود.
به  نا  از  بی هویت  حساب های  وجــود  او  نظر  از 
حکایت  کشور  در  بانکی  حساب های  سامانی 
فسادهای  که موجب  تلخ  حکایتی  کند؛  مــی 

اقتصادی می شود.
مالیاتی  ــور  امـ مــدیــرکــل  خــصــوص  همین  در 
خراسان شمالی از  تشکیل ۳۰ پرونده تراکنش 
اداره  این  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  بانکی 
 5 بــاالی  ها  آن  تراکنش  که  دهــد  می  خبر  کل 
مالیات  ها  آن  از  برخی  و  است  تومان  میلیارد 
بانکی  تراکنش  از  کمتر  اما  اند  کرده  پرداخت 

شان بوده است.
برخی  مالی  گردش  افزاید:  می  نژاد«  »یعقوبی 
از آن ها با توجه به فروشی که ما در نظر گرفتیم 
و  بزنیم  متمم  شان  برای  باید  ما  و  است  بیشتر 

 ۲ یکی،  و  است  خودشان  های  حساب  بعضی 
بوده  فرزندشان  یا  پدر  حساب  که  داریــم  مــورد 

است.
مالیاتی  فــرار  به  توجه  با  کند:  می  تصریح  او 
یافته  شدت  دیگران  حساب  از  استفاده  با  که 
ــت، از ســـال گــذشــتــه حــســاب هــایــی که  اسـ
سازمان  سوی  از  دارد  توجهی  قابل  تراکنش 
های  اداره  به  و  و تحلیل  پاالیش  مالیاتی  امور 
ارسال  مربوطه  های  استان  مالیاتی  امور  کل 

می شود.
این  در  ما  که  هایی  پرونده  کند:  می  اضافه  وی 
فرد  اگــر  ایــم  داده  تشکیل  استان  در  خصوص 
باشد  داشته  پرونده  دعوتنامه  حقوقی  یا  حقیقی 
نداشته  اگر  و  کنیم  می  اعمال  اش  پرونده  روی 
را  پول  منبع  که  خواهیم  می  توضیح  او  از  باشد 

برای ما مشخص و آن را تعیین تکلیف کند.
است  ممکن  برخی  البته  نژاد«  »یعقوبی  گفته  به 
و  را نداشته باشند  از پرداخت مالیات  قصد فرار 

بدون آگاهی به این کار اقدام کنند.
بانکی  های  تراکنش  بررسی  که  این  بیان  با  او 
شود،  شفاف  مالیات  پرداخت  شود  می  موجب 
آزاد  های  شغل  در  مالیات  پرداخت  افزاید:  می 
مشخص  دولتی  مشاغل  مانند  و  بود  بــرآوردی 
نبود که هر ماه در حقوق لحاظ می شود و اکنون 
با بررسی حساب های بانکی و اطالعات خرید و 
فروش شرکت ها که در سامانه به ثبت می رسد 
بهتر می توان میزان مالیات را مشخص و از فرار 

مالیاتی جلوگیری کرد.
طی  ــت  اس قــرار  مــرکــزی  بانک  ــد:  ــزای اف مــی  او 
ــی هــویــت و  ــک ســـال حــســاب هـــای بــانــکــی ب ی
که  را  هویتی  بی   POS های  دستگاه  همچنین 
کنند،  استفاده می  ها  آن  از  ها  فروشگاه  برخی 

شناسایی کند.
برای  ها  بانک  گذشته،  در  دهــد:  می  ــه  ادام او 
کردند  می  عرضه   POS دستگاه مشتری  جذب 
این  سال  یک  طی  شده  مکلف  مرکزی  بانک  اما 
صنفی  واحدهای  و  کند  دهی  سامان  را  موضوع 

به نام خودشان دستگاه POS تهیه کنند.
درصد   ۴۰ حــدود   POS دستگاه گوید:  می  او  
مالیاتی  کل  اداره  سامانه  به  استان  پزشکان  از 

متصل است.
 او به وصول ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال مالیات 
از  گوید:  می  و  کند  می  اشــاره  امسال  ماه   9 در 
ریال  میلیارد   ۸۰۰ وصولی  مالیات  مجموع 

یادداشت شفاهی 

مجید درخشانی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 

خراسان شمالی

تزیینی
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گروه حوادث

نفس هایم به شماره افتاده بود. بدنم سست و 
بی حال شده بود و دیگر قدرتی را در وجودم 
را  وجــودم  تمام  ــواد  م کــردم.  نمی  احساس 
مصرف  مواد  شب  یک  اگر  و  بود  کرده  درگیر 

نمی کردم خوابم نمی برد. 
بدون مصرف مواد، توان صحبت کردن و غذا 
کننده  مصرف  یک  من  نداشتم.  هم  خــوردن 
خانواده  که  ای  کننده  مصرف  بــودم؛  شــده 
در  ــت.  داش فرزند  حتی  و  بــود  داده  تشکیل 
حالی درگیر این مسئله شده بودم که زندگی 

خوبی داشتم. 
با  فقط  و  داشتم  بدنم  در  که  دردی  دلیل  به 
مصرف  به  شــد،  می  آرام  مسکن  هــای  قــرص 
بار  چندین  ــردم.  ک پیدا  گرایش  مخدر  مــواد 
به  ــردم  ک آرام  تــریــاک  مصرف  بــا  را  درد  ایــن 
طوری که ترجیح دادم به جای خوردن دارو و 
تزریق آمپول، مواقعی که درد دارم کمی از آن 

مصرف کنم تا آرام بگیرم.
 این دردها ادامه داشت تا این که زمانی هم که 

کنم  مصرف  مواد  داشتم  دوست  نداشتم  درد 
که  این  از  غافل  برسم،  ای  لحظه  آرامش  به  تا 
از چاله درآمده و به چاه افتاده ام. در مسیری 
ناکجاآباد  به  آن  انتهای  که  بودم  گرفته  قرار 
و  شناختم  نمی  را  مــواد  اصــًا  شد.  می  ختم 
چه  کنم  می  مصرف  که  وقتی  دانستم  نمی 

آسیبی به من می زند. 
بودم که خودم هم نمی  گرفتار جادویی شده 
دانستم چه عواقبی دارد. این مسیری بود که 
با جهالت خودم انتخاب کرده بودم؛ راهی که 

مرا از همه عزیزانم دور کرد. 
هیچ وقت فکر نمی کردم روزی من هم معتاد 
شوم. فکر می کردم من با دیگران فرق دارم یا 
تافته جدا بافته ام و این مشکل برایم به وجود 

نمی آید.
مصرف  مواد  همچنان  من  و  گذشت  ها  سال   
می کردم. افکارم ضایع و دردهایم بیشتر شده 

بود.
چیز  به  یا  کنم  فکر  خوب  توانستم  نمی  دیگر   
درستی بیندیشم تا مرا به جایی برساند. حاال 
مواد  ــود.  ب شــده  برابر   10 من  مصرف  دیگر 

دیگر حالت مسکن و آرام بخش برایم نداشت. 
ارزشی می کردم. نفس  و بی  احساس پوچی 
دیگر  عقل  حــرف  و  کــرد  می  طلب  ــواد  م من 

خریداری نداشت. 
ها  آن  دیـــدم،  مــی  خــودم  مقابل  در  را  همه 
می  خــودم  بدبختی  مسئول  و  گناهکار  را 
دانستم و از همه توقع داشتم و طلبکار بودم. 
ــه داشــت و  ایــن شرایط حــدود 10 ســال ادام
مشکات و ناهنجاری های اعتیاد را که بسیار 

سنگین بود با خود می کشیدم. 
با خیلی ها قطع رابطه کرده و تنها شده بودم. 
اگر کسی زنگ خانه مان را می زد به شدت می 

ترسیدم. 
شد می  می  شنیده  که  منزل  آیفون  صــدای 

لرزیدم که مبادا کسی وارد خانه شود. 
فرق  همه  با  چــون  نداشتم  ــت  دوس را  کسی 
من  که  دانست  نمی  کسی  تقریبًا  کــردم.  می 
مصرف کننده مواد هستم چون در خفا مصرف 

می کردم.
بایی  چه  این  پرسیدم  می  خودم  از  روز  هر   
است که من درگیر آن شده ام و این چه راهی 

این  تا  ام  افتاده  آن  در  ندانسته  من  که  است 
و تصمیم گرفتم ترک کنم.  آمدم  به خودم  که 
اکنون 2 ماه است در مرکز ترک اعتیاد هستم 

و کمی به رنگ و رو آمده ام. 
می دانم که راه بسیار دشواری را در پیش دارم 
و باید خیلی مقاوم باشم تا شاید بتوانم گوشه 

ای از زیان های گذشته را جبران کنم.

 بنای زندگی 
بر دروغ دوام نیاورد

صدیقی

 زندگی مشترکش از همان ابتدا با دروغ شروع شد 
دروغ  بدون  پدرش  قول  به  ریخت.  فرو  نهایت  در  و 
روزش شب نمی شد و البته با باال رفتن سن و سالش 

دروغ هایش هم شاخ و برگ می گرفت! 
می  سرزنش  را  او  هایش  دروغ  بابت  اش  خانواده 
فایده  بی  اما  زدنــد  می  کتک  را  او  گاهی  و  کردند 
بود و هنوز رد کتک ها روی بدنش ناپدید نشده بود 
جوان  مرد  کرد.  می  سرهم  دیگر  دروغی  دوباره  که 
می گوید: بعد از گرفتن مدرک سیکل درسم را رها 

کردم و وارد کار آزاد شدم.
هایم  دروغ  با  اما  داشتم  مهارت  کارم  در  که  این  با   
از  کردم و  می  کافه  را  مشتریانم  خصوص  به  همه 
خاطر  به  دوستانم  نداشتم.  ترسی  هم  کارم  عاقبت 
صدا  دروغگو  چوپان  مرا  ناپسندم  رفتارهای  همین 

می کردند.
 البته زمانی که مجرد بودم باکی بابت از دست دادن 
مشتریانم و بیکاری نداشتم اما بعد از ازدواج کم کم 
تا  گذاشت  تاثیر  مشترکم  زندگی  روی  هایم  دروغ 
جایی که از عهده دادن اجاره و مخارج خانه برنمی 

آمدم و طبق معمول از پدرم کمک می گرفتم. 
همسرم اوایل زندگی مشترک مان بابت دروغ گفتن 
عادت  این  کرد  می  فکر  و  گرفت  نمی  سخت  هایم 
خواهد  بیرون  سرم  از  مان  شدن  دار  بچه  با  زشت 
این  امــا  نباشم  فرزندم  بــرای  بــدی  الگوی  تا  رفــت 
مشترک  زندگی  از  که  سال  هر  نبود.  بیش  خیالی 
مان می گذشت همسرم ناامیدتر می شد چون قبًا 
به مردم دروغ می گفتم و حاال نوبت او شده بود و او 
و  با دروغ های جدید روی وعده  بار  و هر  را سر کار 

وعیدهای قبلی ام سرپوش می گذاشتم. 
جوان  مــرد  هــای  دروغ  مشترک  زندگی  ــل  اوای در 
پیش  حنایش  دیگر  رفته  رفته  امــا  داد  می  جــواب 
دست  از  همه  و  نداشت  رنگی  همسرش  و  دوستان 
او  به  هم  کسی  و  بودند  شــده  خسته  هایش  دروغ 

سخت  او  اوایل به  چند  هر  پدرش  نداشت.  اعتماد 
می گرفت تا دست از رفتار زشتش بردارد اما او هم 
بعد از گذشت مدتی از او ناامید و خسته شد و او را به 

حال خودش رها کرد. 
 با قطع کمک های مالی پدرش از یک طرف اجاره 
جوان  مرد  به  زندگی  مخارج  دیگر  طرف  از  و  خانه 
بیشتر  مــداوم  هــای  دروغ  با  چــون  آورد  می  فشار 
مشتری هایش را فراری می دهد و بعد از آن کسی 
دیگر برای کار سراغ او نمی رود. تذکرات همسرش 
می  جوان  زوج  بین  روزانــه  جدل  و  جنگ  باعث  هم 
خسته  بگومگوهای  از  بعد  بار  هر  که  جایی  شود  تا 
تا  کند  می  ترک  را  خانه  جوان  مرد  همسر  کننده، 

شاید او دست از رفتارهای خود بردارد. 
تهدیدهای  و  تذکر  از  بعد  گوید:  می  ــوان  ج مــرد 
همسرم فقط چند صباحی رفتارم درست می شد و 
باالخره  نو.  از  روزی  و  نو  از  روز  دوباره  مدتی  از  بعد 
یک روز همسرم طاقتش طاق شد چون دیگر تحمل 
شنیدن نیش و کنایه افراد فامیل را نداشت و آخرین 
بار تهدیدش را عملی و خانه را ترک کرد و بعد از آن 
هم برای ادب کردنم مهریه اش را درخواست کرد تا 
از این طریق مرا تحت فشار قرار دهد و من به جای 
به  محکم  بــازی  رفیق  و  مشتری  گذاشتن  کــار  سر 
کارم بچسبم. پدرم وقتی متوجه داستان شد بیشتر 
رفیق  و  گفتن  دروغ  مزه  تا  کرد  تشویق  را  همسرم 
بردار  شوخی  زندگی  که  بفهمم  و  بچشم  را  بــازی 
نیست. بعد از این اتفاقات حتی یک نفر حاضر نشد 
کاری  خانه  به  همسرم  بازگشت  برای  و  پادرمیانی 

کند چون به نوعی همه پل ها را خراب کرده بودم. 
توانم  ببینم چطور می  تا  ام  آمده  به دادگاه خانواده 
همسرم را راضی به ادامه زندگی مشترک مان کنم 
و نگذارم زندگی ام از هم بپاشد هر چند مسبب بروز 
توجه  با  دانم  می  بعید  و  بودم  خودم  مشکات  این 
زندگی  به  شود  حاضر  همسرم  ام  گذشته  سابقه  به 
بنا کردن زندگی  مشترک مان برگردد. این عاقبت 

مشترک بر پایه دروغ است.  

افکارم ضایع و دردهایم 
بیشتر شده بود. 

دیگر نمی توانستم خوب 
فکر کنم یا به چیز درستی 

بیندیشم تا مرا به جایی 
برساند. حاال دیگر مصرف من 

10 برابر شده بود

ماجرای مردی که از چاله به چاه افتاد

نفس های به شماره افتاده

در  شرکت  برای  که  ای  خانواده  برای  عجیبی  ماجرای  صدیقی- 
یکی از مجالس عروسی به یک تاالر در روستایی در نزدیکی بجنورد 
رفته بودند، رقم خورد. مرد روستایی که می خواست با شرکت در 
جشن یکی از بستگان خاطره خوبی را برای خانواده اش رقم بزند 

را تجربه کرد. به  آوری  از فرزندانش شب دلهره  بازیگوشی یکی  با 
گفته یکی از افراد مطلع، ماجرا از این قرار است که مرد روستایی 
که دارای یک فرزند معلول جسمی و ذهنی است به اتفاق خانواده 
برای شرکت در جشن عروسی راهی یک تاالر در یکی از روستاهای 

حاشیه بجنورد می شوند. بعد از آغاز مراسم یک لحظه پدر خانواده 
می  تنش  پر  ماجرای  یک  سرآغاز  همین  و  غافل  معلولش  فرزند  از 
شود. پسر نوجوان معلول بعد از خروج از تاالر و دور شدن از محل، 
تاریکی  را برای بازگشت گم می کند  و بی هدف مدتی در  راهش 
شب سرگردان می شود تا این که سر از جاده اصلی محور اسدلی- 

بجنورد در می آورد. 
یکی از رانندگان عبوری با دیدن وضعیت پسر نوجوان به خیال این 
که او گم شده است او را سوار خودرو و در هسته مرکزی بجنورد رها 

می کند. بعد از گذشت مدتی نیروهای گشت با دیدن پسر معلول 
به خیال این که خانواده اش او را رها کرده اند وی را به بهزیستی 

تحویل می دهند. 
خانواده فرد گم شده بعد از ناپدید شدن فرزندشان عاوه بر اطاع 
صبح  تا  جشن  برگزاری  محل  روستای  اهالی  کمک  با  پلیس  به 
به  منتهی  روستای  اطــراف  تمام  شده  گم  فرد  سقوط  احتمال  با 
نمی  پیدا  او  از  اثری  اما  کنند  می  جو  و  جست  را  ها  باغ  و  رودخانه 
و  افزوده می شود  به خانواده پسر گم شده  کنند. دلهره هر لحظه 

جست و جوها تا بعد از ظهر فردای آن شب ادامه پیدا می کند تا این 
که با کمک پلیس پسر معلول گم شده در بهزیستی پیدا می شود.

پدر فرد گم شده می گوید: به خاطر ناپدید شدن پسرم مراسم جشن 
پسر  تا  کشید  طول  آور  ساعت دلهره   24 آن  از  بعد  و  خورد  هم  به 

نوجوان مان را پیدا کنیم.
 او می گوید: این درس عبرت بزرگی برایم شد تا دیگر چشم از پسرم 
شوک  در  نیز  را  فامیل  افراد  خودمان  بر  عاوه  گونه  این  تا  برندارم 

فرو نبریم.

گم شده ای که عروسی را به هم ریخت
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گروه ورزش

متری   50 سالن  در  ها  سال  استان  بوکسورهای   
به  بجنورد  علیدخت  شهید  ورزشـــی  مجموعه 
فضا  که  سالن  رینگ  تک  و  زدند  مشت  کمبودها 
رفته  رو  و  رنگ  های  »میت«  تک  با  بود  کرده  پر  را 
نداشت.  فعالیت  ادامـــه  رمــق  هــا  مشت  زخــم  از 
اسباب  »صفا«  شهید  سالن  به  بوکسورها  امسال 
تجهیزات  امــا  شد  تر  بــزرگ  فضا  و  کردند  کشی 
را  جدید  سالن  چهره  همچنان  رفته  رو  و  رنــگ 
ــاوی«  ن ــا  ــوی اســت.»پ کـــرده  نازیبا 
با کارنامه استان که  بوکسور 
از همان سالن 50 متری 
ورزشی شهید  مجموعه 
به  بــجــنــورد  علیدخت 
در  شــد،  معرفی  کشور 
کشوری  های  رینگ 
رفت،  میدان  به 
خود  حریفان 
ــاک  ــ ن را 
ت  و ا
کـــرد و 

به  روزهــا  این  دارد  کشور  در  را  بسیاری  عناوین 
آموزش  عرصه  به  پا  بوکس   2 درجه  مربی  عنوان 
به  را  ــود  خ تجربیات  بــتــوانــد  تــا  ــت  اس گــذاشــتــه 

ورزشکاران خوش آتیه استان انتقال دهد.

I نبود توجه به رشته المپیکی
این مربی بوکس استان که 2 مدال برنز قهرمانی 
کشور، قهرمان مسابقات کمربند طالیی کشوری، 
و  صلح  جــام  المللی  بین  نقره مسابقات  ــدال  م
مسابقات  در  و  دارد  خود  کارنامه  در  را  دوستی 
کسب سهمیه المپیک در سال 95 حضور یافت و 
گوید:  می  بود،   95 و   94 سال  در  ملی  تیم  عضو 
قابل  رشــد  استان  بوکس  اخیر  هــای  ســال  طی 
حرفی  کشور  در  است  توانسته  و  داشته  توجهی 

برای گفتن داشته باشد.
به گفته »ناوی«، مسئوالن دید مثبتی به این رشته 
ندارند و به عنوان رشته المپیکی توجه ویژه ای به 

آن نشده است.

I سخت کوشی بوکسورها
سخت  بوکسورها  شخصیت  که  این  بر  تاکید  با  وی 
شود:  می  یــادآور  است،  کار  در  ممارست  و  کوشی 
با تالش و همت خود  در دوره های قبل بوکسورها 
اما  پرداختند  می  کشوری  های  رینگ  در  جدال  به 
این روزها با معرفی بیشتر این رشته و حمایت رسانه 
ها، بوکسورهای بسیاری در رده های سنی پایین تر 
فعالیت می کنند در حالی که در گذشته تنها 

ــیــت می  ــه فــعــال ــال بـ ــ ــزرگ س ــ بـــوکـــســـورهـــای بـ
در  بوکس  کند:  مــی  تصریح  پــرداخــتــنــد.»نــاوی« 
و  آغاز کرده است  را  سالن بزرگ تری فعالیت خود 
برگزاری  و  سالن  در  تیم  تمرین  برای  خوشبختانه 
بوکس  وی،  گفته  نــداریــم.بــه  مشکلی  مسابقات 
کرده  سپری  را  خود  گذار  دوران  شمالی  خراسان 
سایر  تفریح  زنگ  دیگر  استان  بوکسورهای  و  است 
تیم ها نیستند.وی خاطرنشان می کند: پیش از این 
در رتبه 30  بوکس کشور قرار داشتیم اما تیم جوانان 
پارسال عنوان سوم کشور را کسب کرد و نمایندگان 
که  دارند  حضور  ملی  تیم  اردوی  در  استان  بوکس 
این  مالحظه  قابل  رشد  بتوانیم  است  شده  سبب 

رشته در استان را در کشور با چشم  ببینیم.

تالش بوکسورها برای ناک اوت نشدن

گام بی توجهی مسئوالن 
استان روی بوکس

رویدادهای ورزشی   

دوندگان در زمین هرمز

دوندگان استان در رقابت های قهرمانی کشور که به میزبانی 
جزیره هرمز برگزار شد، حضور یافتند.رئیس هیئت دو و میدانی 
خراسان شمالی با بیان این که تیم استان با حضور 3 ورزشکار 
بانوان،  بخش  در  اظهارکرد:  یافت،  حضور  ها  رقابت  این  در 
»افسانه فریدی« در رقابت های نیمه ماراتن با رکورد یک دقیقه 
و 44 ثانیه و 11 صدم ثانیه در جایگاه هفتم ایستاد و در بخش 
و  دقیقه  با 2  ماراتن  های  رقابت  در  بذری«  اکبر  »علی  مردان 
33 ثانیه و 11 صدم ثانیه به عنوان چهارم رسید.وی همچنین 
از برگزاری دوره مربیگری درجه 2 با گرایش پرتاب ها خبر داد 
که 2 اسفند با حضور مدرس فدراسیون برگزار می شود.به گفته 
وی، مدرسانی در این دوره حضور دارند که دوره مربیگری سطح 

2 بین المللی را گذرانده باشند.
 

قضاوت بانوی شیروانی
)دوی  رانینگ  اسکای  کشوری  مسابقات  شیروانی  کوهنورد 
این  مسابقات  طراحان  از  یکی  و  کرد  قضاوت  را  کوهستان( 
دوره بود.»ملیکا ولی زاده« در مسابقات جام فجر که 26 دی 
عهده  بر  را  دیدارها  قضاوت  بار  نخستین  برای  شد،  برگزار 
داشت.وی از مهم ترین برنامه های خود به برگزاری مسابقه 
این  بیان  با  داد.وی  خبر  بجنورد  میزبانی  به  رانینگ  اسکای 
است،  شده  اندازی  راه  کشور  در  است  سال   7 رشته  این  که 
اظهار کرد: دوی کوهستان رشته نوپایی است و ورزشکاران 
در  رویــداد  این  برگزاری  که  داریــم  عرصه  درایــن  توانمندی 
مسابقات  در  کوهنوردان  تاثیرگذار  حضور  تواند  می  استان 
استانی  های  برنامه  ترین  مهم  از  کند.وی  محقق  را  کشوری 
که  کرد  اشاره  دماوند  و  گاوکشان  های  قله  به  صعود  به  خود 
جزو برنامه های تمرینی هیئت کوهنوردی و صعود زمستانه 
کوهنورد  بانوی  این  روی  پیش  های  برنامه  جزو  آرارات  به 

است.»ولی زاده« پیش از این در برنامه ای 11 روزه به قله 7 
هزار و 134 متری لنین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 
شمالی  خراسان  اهل  بانوی  نخستین  و  بود  کرده  صعود 

است که در صعودهای باالی 7 هزار متر شرکت کرده است.

سوژه ویژه       

در حالی که خراسان شمالی میزبان مسابقات جهانی است

 پهلوانان استان درحسرت حضور
تالش ها در حد دیدارهای چند جانبه ادامه دارد

سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی در حالی از فردا با 
حضور 100 ورزشکار از 23 کشور دنیا در بجنورد آغاز می شود که رایزنی ها برای حضور 
ورزشکاران بومی استان در این رویداد مهم نتیجه خاصی نداشت و عماًل باید گفت با این 
اوصاف کشتی گیران و پهلوانان میزبان، سهمی در این مسابقات نخواهند داشت. مدیر 
کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در پاسخ به این سوال که حضور کشتی گیران بومی 
در سومین دوره رقابت های ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی قطعی شده است یا این 
مهم محقق نمی شود؟به خبرنگار ما اظهار کرد: پیشنهادهای بسیاری به فدراسیون ملی 
و جهانی دادیم تا از ظرفیت های استان استفاده شود و در حال رایزنی هستیم اما هنوز 
به طور قطع دراین باره نظری اعالم نشده است.کوروش بهادری در گفت و گو با خبرنگار 
ما با بیان این که عموم مردم با شوق برای تماشای بازی کشتی گیران بومی به سالن می 
آیند، اظهار کرد: پیگیری های بسیاری در این خصوص داشتیم و پیشنهادهای متنوعی 
را ارائه دادیم و امیدواریم حداقل با برگزاری دیدارهای چند جانبه بین تیم های خارجی 
و ورزشکاران استان بتوانیم نظر عالقه مندان این ورزش در استان را جلب کنیم.به گفته 
انتظار  که  دارد  بسیاری  مندان  عالقه  و  است  پهلوانی  کشتی  مهد  شمالی  خراسان  وی، 
برگزاری  با  امیدواریم  و  نیست  انتظار  از  دور  ملی  تیم  ترکیب  در  بومی  بازیکنان  حضور 

دیدارهای چند جانبه نظر همگان را جلب کنیم.
ورزشکار  اگر  و  آیند  می  سالن  به  بومی  ورزشکاران  عشق  به  تماشاگران  کرد:  تاکید  وی 

بومی نداشته باشیم قطعًا تعداد تماشاگران کاهش می یابد.

برنز کشتی گیر ناشنوا در کشور 
رئیس هیئت ورزش ناشنوایان خراسان شمالی از مدال برنز کشتی گیر خراسان 

کرد:  اظهار  باقرنیا«  داد.»پــوران  خبر  کشور  قهرمانی  های  رقابت  در  شمالی 
»حسین رحیمی« در رده سنی امیدها مدال برنز وزن 55 کیلوگرم این رقابت 

از این در رویدادهای ملی  از آن خود کرد.به گفته وی، رحیمی پیش  را  ها 
عناوین متعددی را کسب کرده بود و جزو کشتی گیران خوش آتیه استان 

است. وی یادآور شد: »اسماعیل رنود« در وزن 75 کیلوگرم در رده سنی 
کشتی  دیگر  بود. نوجوانان  ها  رقابت  این  در  استان  گیر 

که  ــن  ای بیان  بــا  این مسابقات به مدت 3 روز در وی 
تصریح  شـــد،  بـــرگـــزار  ــواز  ــ اه
دیگر  حصاری«  »حمید  کرد: 

سنی  رده  در  اســتــان  نماینده 
های  رقابت  در  ســاالن  بــزرگ 
جهان   قهرمانی  کشتی  

میزبانی  به   96 سال  که 
ــزار شــد،  ــرگـ تـــهـــران بـ

قهرمانی  نایب  عنوان 
اختصاص  خــود  به  را 

داده بود.

این روزها با معرفی 
بیشتر این رشته و 
حمایت رسانه ها، 
بوکسورهای بسیاری در 
رده های سنی پایین تر 
فعالیت می کنند



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی یک شنبه  ۲۹ دی ۱۳۹۸     ۲۳ جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۱            ۶ ادب و هنر

 قفسه خالی اعتبار 
کتابخانه گلستان شهر

های  قوس  و  کش  از  بعد  شهر،  گلستان  کتابخانه 
فراوان و واگذاری به اداره کل کتابخانه های عمومی 
انتظار  چشم  همچنان  ــرداری  ب بهره  بــرای  استان، 
عمومی  هــای  کتابخانه  اداره  است.رئیس  اعتبار 
گلستان  کتابخانه  تکمیل  که  این  بیان  با  بجنورد 
شهر به 200 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد، تصریح 
اما  اســت  ــاده  آم کتابخانه  منابع  و  تجهیزات  کــرد: 
برای محوطه سازی، انشعابات برق و گاز و تعمیرات 
ساختمان به 200 میلیون تومان اعتبار نیاز است که 
باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص 
تامین  محض  به  کــرد:  خاطرنشان  یابد.»امیری« 
کمترین  در  و  شود  می  انجام  الزم  اقدامات  اعتبار، 

زمان این پروژه را به بهره برداری می رسانیم.

نگارستان، میزبان جمعه 
بازار فرهنگ و هنر

هنر  و  فرهنگ  بـــازار  جمعه  میزبان  نگارستان، 
که  این  بیان  با  نگارستان  مجتمع  شود.مدیر  می 
نگارستان بجنورد، جمعه ها به فروش آثار فرهنگی 
و هنری اختصاص پیدا می کند، افزود: آثار هنری 
در عرصه تجسمی یا کتاب هایی که در این زمینه در 
استان منتشر شده است، در کنار هنرهای سنتی 
از  حرکت  این  کرد:  اظهار  شود.»زمانی«  می  ارائه 
به  هنرمندان  آثار  ها  جمعه  هفته  هر  و  آغاز  بهمن 

نمایش گذاشته می شود.

دلتنگی
تو باشی و غروب

و سردرگمی
خاطره ای دور
که هی می آید

و می رود
می آید

و می رود
می آید

و ...
منیژه درتومیان  

مرتضوی

سرانجامی،  بی  سال   13 بالتکلیفی،  سال   13  
اهالی  بــرای  سرگردانی  و  مهری  بی  ســال   13
از  برخورداری  منظور  به  شهر  یک  هنر  و  فرهنگ 
که  این  با  نیست.  کم  هنری  و  فرهنگی  مجتمع 
بارها زبان گویای اهالی فرهنگ و هنر شدیم و از 
کم توجهی مسئوالنی گفتیم که سبب شدند بعد 
از گذشت سال ها از ساخت یک پروژه، هنرمندان 
و  عرضه  ــرای  ب فضایی  داشــتــن  از  آجیلی  شهر 
نمایش تولیدات هنری و تعامل با یکدیگر محروم 
باشند اما متاسفانه همچنان حکایت بالتکلیفی و 
این  دارد.  ادامه  خود  حال  به  مجتمع  این  رهایی 
در حالی است که چندی پیش استاندار خراسان 
و  شهرداری  از  شهرستان  این  به  سفر  با  شمالی 
برای  بود  خواسته  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
درست کردن مسیر منتهی به این مجتمع و تامین 
اقدام  پــروژه  این  تومانی  میلیارد  نیم  و   4 اعتبار 
دهد  می  نشان  گرفته  انجام  های  پیگیری  کند. 
تعهدات  به  مربوطه  های  دستگاه  از  کدام  هیچ 
که  آید  می  پیش  سوال  این  و  نکردند  عمل  خود 
آیا برای برخی دستگاه ها مهم نیست که سرمایه 
از این رو و بر حسب  های بیت المال هدر برود؟ 
بار دیگر  وظیفه و رسالتی که بر دوش داریم یک 
در  هم  آن  را  فرهنگی  فضای  دار  ادامــه  داستان 
سرانه  لحاظ  به  شمالی  خراسان  که  شرایطی 
برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  فرهنگی  فضای 
نیست، دنبال می کنیم شاید این بار اتفاقی رقم 
بخورد و مسئوالن فکری به حال ساختمان نیمه 
بخش  جــان  بــود  قــرار  روزگـــاری  که  کنند  جانی 

فرهنگ و هنر خطه فرهنگ مدار خراسان شمالی 
باشد.

سال ۸۵ بود که ساخت پروژه مجتمع فرهنگی و 
هنری فاروج در هزار و ۵0 متر مربع زیربنا و هزار 
و4۸0 متر مربع مساحت کلید خورد که به دلیل 
پروژه  این  از  ــرداری  ب بهره  نامناسب،  جانمایی 
واگــذاری  زمزمه  ســال۹0  که  این  تا  ماند  ناتمام 
بهزیستی  به  ــاروج  ف هنری  و  فرهنگی  مجتمع 
بر  مبنی  بودجه  قانون  به  توجه  با  و  شد  شنیده 
واگذاری پروژه های ناتمام به مراکزی که توجیه 
اقتصادی دارند این زمزمه قوت گرفت و سرانجام 
و  وقــت  فــرمــانــدار  بــا  نشستی  در   ،۹3 ســال  در 
مشروط  واگذاری  این  کلیات  با  فاروج  مسئوالن 
بر پرداخت هزینه های انجام شده موافقت شد و 
بنای نیمه کاره مجتمع فرهنگی و هنری  اگرچه 
دلیل  به  بــود،  خــورده  کلید   ۸۵ سال  که  فــاروج 
تبدیل  و  کاربری  تغییر  برای  نامناسب،  جانمایی 
بهزیستی  اداره  به  معلوالن  بخشی  توان  مرکز  به 
گذشت  با  اما  شد  واگذار  پزشکی  علوم  به  سپس 
به  همچنان  پــروژه  این  ساخت  آغاز  از  سال   13

حال خود رها شده و تعیین تکلیف نشده است.
با  فــاروج  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
نکرده  تغییری  هیچ  پــروژه  این  که  این  به  اشــاره 
پروژه محوطه سازی  این  است، تصریح می کند: 
نشده و با 30 درصد پیشرفت فیزیکی چند سالی 
است که به حال خود رها و به مخروبه تبدیل شده 

است.
رسد  می  نظر  به  بعید  کند:  می  اظهار  »نظری« 
این  مگر  بــخــورد،  رقــم  پــروژه  ایــن  ــرای  ب اتفاقی 
یا  ســازی  محوطه  بــرای  اعتبار  اختصاص  با  که 

به  همچنین  وی  ــود.  ش اقـــدام  آن  حصارکشی 
درســت  بــر  مبنی  جلسه  مصوبه  نشدن  محقق 
هنری  و  فرهنگی  نخست  مجتمع  راه  کــردن 
توسط شهرداری فاروج اشاره می کند و خواستار 

پیگیری آن از مسئوالن استانی می شود.
این به مجتمع دوم در  از   این مقام مسئول پیش 
آغاز   ۹3 سال  از  که  شهرستان  این  ساخت  حال 
اشاره  برسد،  اتمام  به  ساله  یک  بود  قــرار  و  شد 
نیافتن  تخصیص  خاطر  به  ــود:  ب گفته  کــرده و 

اعتبار، ساخت پروژه متوقف شده است.
خراسان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
شمالی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی قرار 
و  محقق  پــروژه  این  برای  نیاز  مورد  اعتبار  است 
تامین شود، با طرح این پرسش که چه کسی و چه 
زمانی وعده تخصیص اعتبار را از چه محلی داده 
است؟ اظهار می کند: اطالعی از این پروژه ندارم 

مشخصات  مربوطه مستندات و  دستگاه  باید  و 
اظهار  ضمن  پــور«  دهد. »پارسی  ارائــه  را  پــروژه 
پروژه  این  برای  اعتبار  اختصاص  از  اطالعی  بی 
موجود  اعتباری  شرایط  در  کند:  می  تصریح 
استاندار،  رسد  می  نظر  به  بعید  استان  و  کشور 
این  با  را  ای  ــروژه  پ چنین  بــرای  تخصیص  قــول 
کند:  می  اضافه  بــاشــد.وی  داده  اعتباری  رقــم 
تکمیل  و  تجهیز  بــرای  اعتبار  تومان  میلیارد   3
مجتمع فرهنگی و هنری فاروج از محل مصوبات 

سفر ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.
تومان  میلیارد   3 اعتباری  رقم  که  نماند  ناگفته 
برای دومین مجتمع فرهنگی و هنری فاروج که 
است  شده  گرفته  نظر  در  خورد  کلید   ۹4 سال 
خراسان  اسالمی  ــاد  ارش و  فرهنگ  مدیرکل  و 
روزنامه  با  گو  و  گفت  در  پیش  شمالی چندی 
فرهنگی  مجتمع  وضعیت  به  شمالی«  »خراسان 

از آن  بود:  و اظهار کرده  و هنری فاروج پرداخته 
جایی که مجتمع دوم به اعتبار کمتری نیاز دارد، 
در اولویت ساخت و در زمره مصوبات سفر ریاست 

جمهوری قرار گرفته است.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  فرخنده«  »حسین 
و  فرهنگی  نخست  مجتمع  تکلیف  تعیین  بــه 
سال  اداری  ــورای  شـ جلسه  در  ــاروج  فـ هــنــری 
مجدد  ــذاری  واگـ و  استاندار  حضور  با  گذشته 
واسطه  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  به  آن 
علوم  دستگاه  توسط 2  پروژه  این  نکردن  تکمیل 
پزشکی و بهزیستی اشاره کرده و ادامه داده بود: 
را  پــروژه  دو  هر  توانیم  نمی  همزمان  صــورت  به 
پروژه  ساخت  با  اولویت  بنابراین  کنیم،  مدیریت 
مضیقه  از  هنرمندان  آن  اتمام  با  تا  است  جدید 
فضای فرهنگی و هنری خارج شوند و بعد از آن 

تکلیف پروژه نخست را مشخص می کنیم.

13 سال بالتکلیفی؛ سهم یک پروژه فرهنگی 

این پروژه 
محوطه 

سازی نشده 
و با 30 درصد 

پیشرفت 
فیزیکی چند 
سالی است 
که به حال 

خود رها و به 
مخروبه تبدیل 

شده است

 قاصدک 

 بربال خیال 

  تازه های هنر     امثال الحکم   

 یوَرگ آرسسا بولسا 
دیلَدن سویجی ُسوز چیقار

نجاهی- ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی است که بر 
غنای آن افزوده است، به تبع آن ادبیات عامه نیز آیینه ای از فرهنگ 
قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه ها و تجربیات گذشتگان و 
دانش ها و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند. در این شماره به 
یکی از ضرب المثل های قوم ترکمن از زبان »رحیم صمدی« پژوهشگر 
فرهنگ عامه می پردازیم.وی با بیان این که ضرب المثل »یوَرگ آرسسا 
بولسا دیلَدن سویجی ُسوز چیقار« به معنای این است که اگر قلب پاک 
باشد، کالم نیز درست و پاک می شود، تصریح می کند: معادل فارسی 

این ضرب المثل »از کوزه همان برون تراود که در اوست«.

وقتی  ا چند  کــه  رســتــمــی«  *»خــلــیــل 
های  نشست  سلسله  دار  عهده  است 
خوشنویسی با عنوان ستایش مفاهیم 
است در نظر دارد کتابتی را که از شعر 
شده  انجام  بجنوردی  عــارف  مرحوم 

است، در قالب کتابچه منتشر کند.

عرصه  ا هنرمندان  از  غالمی«  »صادق 
همراه  به  ــا  روزه این  استان،  نمایش 
تمرین  مشغول  بازیگران  از  تعدادی 
به  آیــیــنــه«  ــوی  س »آن  نمایشی  اثــر 
نویسندگی »فلوریان زلر« و قرار است 
این درام اجتماعی را اسفند روی صحنه 

ببرد.

اثر: خوشنویسی

هنرمند: عباسعلی تیمورزاده

ای سر تو ویپسته با جان، ز هک رپسیمیت     
 چو نمی گردی، پنهان ز هک رپسیمیت  پیدا



معینی

دار  خانه  هدف  با  چند  هر  مهر  مسکن  طرح 
شدن مردم اجرا شده است ولی پس از شروع 
از واحــدهــا،  بـــرداری  بــهــره  و  ــاز  ســاخــت و س
متاسفانه شاهد کمبودها و نواقصی در اجرای 
این بین مسکن مهر جاجرم  آن هستیم که در 
زیباسازی  به  توجهی  کم  مبتالست.  آن  به  نیز 
نامناسب،  های  ورودی  مسکونی،  واحدهای 
نبود  میادین،  در  المان  و  سبز  فضای  نداشتن 
بــازی  وســایــل  خــرابــی  و  ــرداز  ــودپ خ دستگاه 
کودکان در پارک از دغدغه های اهالی مسکن 

مهر جاجرم است.
گوید:  می  جاجرم  مهر  مسکن  اهالی  از  یکی 
واحدهای مسکن مهر در خارج از شهر ساخته 
شده است که مشکالتی را برای صاحبان این 
واحدها به همراه داشته از جمله نبود دستگاه 

خودپرداز که بسیار ضروری است.
برخی  ماندن  کاره  نیمه  افزاید:  می  »حبیبی« 
سمت  از  مهر  مسکن  ورودی  در  ــا  ــده واح
اندیشه چهره نامناسبی را به این سایت داده و 
همچنین ورودی آن از سمت فرهنگیان با نور 

ناکافی مواجه است.
یک شهروند دیگر می گوید: میادین این سایت 
شهرداری  و  ندارد  سبزی  فضای  و  المان  هیچ 
و تمیزی کوچه ها و  به وضعیت زباله ها  کمتر 

خیابان ها توجه می کند.
به  ها  زباله  وضعیت  دهد:  می  ادامه  »گرایلو« 
گونه ای است که سگ های ولگرد در کوچه ها 
پرسه می زنند و موجب ترس کودکان و اهالی 
که  این  وجود  با  کند:  می  ابراز  شوند.وی  می 
برخی واحدها به مالکان تحویل داده شده اما 
حال  به  و  خالی  همچنان  واحدها  از  بسیاری 

خود رها شده است.
ساکن  شهروندان  از  دیگر  یکی  »سعیدی« 

این  در  استاندارد  پارک  نبود  مهر،  مسکن  در 
از مشکالت ساکنان مسکن مهر می  را  سایت 
بازی  برای  را  فرزندم  دهد:  می  ادامــه  و  داند 
پارک  زیرا  ببرم  پارک های داخل شهر  به  باید 
آن  بازی  وسایل  و  نیست  مناسب  مهر  مسکن 

تخریب شده است.
جمله  از  امکانات  نبود  از  گالیه  با  »رسولی« 
افزاید:  می  منطقه  این  در  خودپرداز  دستگاه 
برای یک کار بانکی باید به مرکز شهر مراجعه 
مشکل  واحدها  از  برخی  که  این  ضمن  کنیم، 
تحویل  شان  صاحبان  به  هنوز  و  ــد  دارن سند 

داده نشده اند.
می  جاجرم  مسکن  بنیاد  رئیس  بــاره  این  در 
با  گوید: متاسفانه ساختمان های مسکن مهر 
متقاضیان  که  شد  می  ساخته  متقاضی  آورده 

آورده خود را تامین نکردند و کار انجام نشد.
واحدها  برخی  که  این  به  اشــاره  با   »شیردل« 
به  سازها  و  ساخت  افــزایــد:  می  ــدارد،  ن سند 
بود  ســازی  انبوه  و  تعاونی  شرکت  صــورت   2
با  سند  گرفتن  بــرای  ها  آن  صاحبان  باید  که 

مراجعه به اعضا و هیئت مدیره این شرکت ها 
اقدامات و پیگیری های الزم را انجام دهند.

تکمیل  واحدها  بیشتر  که  این  به  اشاره  با  وی 
مسکن   2 فاز  در  کند:  می  تشریح  انــد،  شده 
تکمیل  مورد   2۷ تنها  واحد   ۸۴ از  بسیجیان 
شده و بقیه هنوز تکمیل نشده است و همچنین 
پیمانکاری  های  شرکت  به  که  از واحدهایی 
تحویل داده شده از ۷2 واحد 2۸مورد تکمیل 

شده است.
دستگاه  نــصــب  بـــرای  کــنــد:  ــی  م ــراز  ــ اب وی 
خودپرداز، شوراها باید به بانک ها درخواست 
شان را ارائه دهند و با نامه نگاری این مشکل 
این  در  هــم  جــاجــرم  شــود.شــهــردار  پیگیری 
بنیاد  مهر  مسکن  متولی  گوید:  می  خصوص 
مسکن است و هنوز به شهرداری تحویل داده 

نشده است.
»پهلوان« می افزاید: معابر مسکن مهر آسفالت 
نداریم  خاکی  معبر  که  طــوری  به  است  شده 
همچنین  و  دارد  الــمــان  ورودی  میادین  و 
هنوز  اما  شده  انجام  ها  ورودی  در  درختکاری 

میادین داخل مسکن مهر به شهرداری تحویل 
داده نشده است.

را  مهر  مسکن  پــارک  که  این  به  اشــاره  با  وی 
ادامه  نیمه سوخته است،  اکنون  و  آتش زدند 
و  راه  مجموعه  توسط  ــارک  پ ایــن  ــد:  ده می 
ترمیم  بــرای  بــود  که  شــده  ایجاد  شهرسازی 
اعــالم  ــا  ام شــد  پیگیری  شرکت  چند  آن از 

کردند در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.
ــی کــنــد: بــســیــاری از  ــوان« تــصــریــح م ــل ــه »پ
و  نیست  ــاده  ــ آم هــنــوز  شــهــرک  واحـــدهـــای 
مسکن  در  ساختمانی  های  نخاله  بیشترین 
آن ها  برداشت  برای  مهر است که شهرداری 
پاک  و  تمیزی  همچنین  و  است  کرده  اقــدام 
می  انجام  مرتب  صورت  به  را  ها  زباله  سازی 

دهد.
و  راه  اداره  ــس  ــی رئ جــانــشــیــن  ــاه«  ــن پ »حـــق 
ــد: راه و  ــوی ــی گ ــم م ــرم ه ــاج ــازی ج ــرس ــه ش
قرار  مسکن  بنیاد  اختیار  در  زمین  شهرسازی 
و  میادین  سبز،  فضای  معابر،  ــارک،  پ و  داده 
المان ها به شهرداری تحویل داده شده است.

بی مهری به مسکن مهر جاجرم

وضعیت 
زباله ها به 

گونه ای است 
که سگ های 

ولگرد در 
کوچه ها 

پرسه می زنند 
و موجب 

ترس کودکان 
و اهالی 

می شوند

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی

فرماندار فاروج:

 یک هنرستان به نام شهید »سلیمانی« نام گذاری می شود
»مسعود  شود.  می  گذاری  نام  سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  نام  به  فاروج  در  »تالش«  هنرستان  پرور-  میم 
ینگه  پرورش که در روستای  و  آموزش  این مطلب در جلسه شورای  بیان  با  فاروج  تیتکانلو« فرماندار  صادق 
با اشاره به  و  یاد سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی«  و  نام  با گرامی داشت  این شهرستان برگزار شد  قلعه 
لزوم جذب دانش آموزان به اردوهای راهیان نور  گفت: در راستای برگزاری مرحله دوم اعزام دانش آموزان 
به اردوی راهیان نور، راهکارهایی ارائه شود تا شاهد حضور بیشتر دانش آموزان در این اردو باشیم.حجت 
االسالم »نوروزی« امام جمعه فاروج با اشاره به ارزش و اهمیت علم و دانش افزود: ریشه اقتدار و توانمندی 
ما علم و فراگیری علم در زندگی فردی و اجتماعی افراد بسیار تأثیر گذار است و باعث ارتقای سطح فکری 
و فرهنگی در بخش های مختلف می شود. وی به بیان اهمیت رعایت عدالت در سطوح مختلف پرداخت و 
اظهار کرد: عدالت در آموزش و پرورش یکی از مقدس ترین و ضروری ترین عدالت هاست. »خلیل ذوقی« 
سرپرست اداره آموزش و پرورش فاروج هم گفت: مرحله دوم اردوی راهیان نور هفته آینده انجام می شود و 

در این مرحله دانش آموزان پایه دهم پسر اعزام می شوند.

 
 از شهرستان ها چه خبر؟ 

محمودیان- گرمه
برنامه های دهه فجر در مدارس باید متفاوت تر از سال های قبل برگزار شود. مدیر آموزش و پرورش گرمه با 
بیان این مطلب در جلسه شورای هماهنگی برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی در مدارس، بصیرت افزایی 
و آگاهی دانش آموزان را مهم بیان کرد و افزود: با شهادت سردار »سلیمانی« بزرگداشت دهه فجر امسال 
مهم تر از سال  های پیش است و به همین دلیل باید متفاوت  تر و گسترده  تر برگزار شود.به گفته »مقصودی«، 
آموزش و پرورش به عنوان یک جامعه بزرگ برگرفته از طیف عظیمی از کودکان، نوجوانان و جوانان است و 

باید برنامه های متنوع و پرثمری برای طیف عظیم مخاطب خود داشته باشد.
حشمتی- شیروان

جلسه مدیران مدارس خاص مقطع ابتدایی شیروان با محوریت تجلیل از بازنشستگان فرهنگی برگزار شد. 
به  فرهنگی  بازنشستگان  تکریم  گفت:  جلسه  این  در  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  ابراهیمیان«  »علی 

عنوان تاثیرگذاران در تعلیم و تربیت از الزامات است. 

۷ شهرستان ها          یک شنبه  ۲۹ دی ۱۳۹۸     ۲۳ جمادی االول ۱44۱      شماره ۳۱۹۱

  خبر 

  هشت بهشت 

تپه پهلوان 

یکی از کهن ترین مناطقی که محل استقرار انسان ها در دشت جاجرم و استان خراسان شمالی است، تپه »پهلوان« 
نام دارد که مربوط به هزاره اول قبل از میالد و متعلق به دوره نوسنگی تا قرون میانه اسالم و با شماره ۱۶۵۸۴ 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در فاصله ۳ تا ۴  کیلومتری جنوب جاجرم قرار گرفته و وسعت آن ۴ هکتار 

است. این منطقه تاریخی مورد کاوش کاوشگران قرار گرفته و دارای سفال هایی با ظاهر خشن و نخودی و نقوش 
 سیاه هندسی ساده و قدیمی ترین آثار استقراری این منطقه متعلق به اواخر دوره نوسنگی است.

همچنین پیش از میالد، تپه »پهلوان« یکی از مراکز صنعتی تولید مهره های سنگی، انواع مته ها، تیغه  هایی که برای 
تولید مته از آن  ها استفاده می شد، بلوک های سنگ خام به رنگ  های مختلف برای تولید مهره، مهره های ناتمام، 

شکسته یا پرداخت شده بوده و همگی نشان  دهنده تولید تخصصی مهره  های سنگی در این محوطه است.

پلمب یک واحد تجاری
حشمتی- پیرو درج گزارشی با موضوع مشکالت مربوط به سد معبر در شیروان در روزنامه خراسان شمالی، 
دادستان شیروان از پلمب یک واحد تجاری در خیابان مرکزی این  شهر که سد معبر ایجاد کرده بود، خبر 
داد. به گفته »هدایتی نیا«، پیرو درج گزارشی در روزنامه و شکایات و گالیه های شهروندان مبنی بر لزوم  
برخورد قاطع با کسبه ای که اقدام به سد معبر می کنند، یکی از واحدهای تجاری این شهر که به اخطارهای 
کتبی و شفاهی ارسالی توجه نکرده و مزاحمت های زیادی را از طریق سدمعبر برای شهروندان ایجاد کرده 
بود، پلمب شد. وی تاکید کرد: برخورد با سد معبر در هر زمینه ای در  شیروان ادامه خواهد داشت و کسبه 

حقوق شهروندان را رعایت کنند.

برگزاری ۲ یادواره شهدا
میم پرور- در راستای گرامی داشت نام و یاد شهدا و سردار سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی«، 2 یادواره 
یادواره  در  فاروج  جمعه  امام  شد.  برگزار  فاروج  شهرستان  در  »مایوان«  و  تقی«  »حاج  روستاهای  در  شهدا 

شهدای روستای حاج تقی گفت: انسان باید هر کاری را که انجام می دهد به آن ایمان داشته باشد. 
حجت االسالم »نوروزی« افزود: سردار شهید »سلیمانی« علمدار زمان خود بود و تمام وجودش را در راه خدا 
گذاشت. وی ادامه داد: همه ما باید مواظب فتنه های دشمنان باشیم زیرا   به فکر ایجاد تفرقه در بین مردم هستند. 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فاروج گفت: این شهرستان دارای ۳2۴ شهید است که تعدادی از آن ها 
 از سرداران بزرگ و بنام انقالب هستند. »موسی درگاهی« افزود: روستای مایوان 2۴ شهید سرافراز دارد.

 



پیام رهبر انقالب به بیستمین کنگره 
سرداران و ۴ هزار شهید منطقه 17 تهران

مهر:پیام مقام معظم رهبری به بیستمین کنگره سرداران و 4 هزار 

شهید منطقه ۱۷ تهران توسط سردار جباری، فرمانده سپاه ولی 
امر قرائت شد.متن پیام بدین شرح است:

بر  خداوند  درود  و  عزیز  شهیدان  این  بر  خداوند  رحمت  و  سالم 
خانواده های صبور و بردبار آنان.

و  است  مؤمنان  جان های  و  دل ها  طراوت  مایه  شهیدان  این  یاد 
و  استقالل  پایه های  روزافزون  استحکام  موجب  آنان  بزرگداشت 
عزت کشور و ملت. امید است خداوند بر علو درجات آنان بیفزاید و 

ما را قدردان آنان قرار دهد و به آنان ملحق فرماید. آمین.
98.۱0.26    سیدعلی حسینی خامنه ای

از گوشه و کنار 

بازدید رئیس جمهور از مناطق سیل زده استان 
سیستان و بلوچستان

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری: حجت االسالم 

جمهور  رئیس  روحانی،  حسن  دکتر  والمسلمین 
پس از بازدید از مناطق سیل زده استان سیستان و 
بلوچستان، با حضور در میان مردم روستای کالنی 
باشید  مطمئن  کرد:  تأکید  چابهار  شهرستان  دشتیاری  بخش  از 
دولت و همه ما در کنار شما هستیم، مشکالت شما را حل خواهیم 

کرد و شما را فراموش نمی کنیم.

نظر کدخدایی درباره فعالیت نمایندگان فعلی مجلس 
که ردصالحیت شده اند

در  نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی،  تسنیم:   

پاسخ به این سوال که افرادی که در مجلس حضور 
به  می توانند  آیا  شده اند،  رد صالحیت  اما  دارنــد، 
فعالیت شان به عنوان نماینده مجلس ادامه دهند یا 
خیر؟ گفت: مشکلی برای ادامه فعالیت آن ها وجود ندارد، چرا که 
با اعالم صالحیتی که  و  صالحیت آن ها 4 سال پیش اعالم شد 
دور  برای  نظرها  اعالم  این  است،  متفاوت  می شود،  اعالم  االن 

بعدی مجلس است.

از گوشه و کنار 

پرداخت وام 100 میلیونی ازدواج از سال آینده
 فارس: سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان با اشاره به 

تومان  میلیون   50 به  ازدواج  وام  افزایش  تصویب 
ابتدای  از  وام  این  گفت:  زوجین  از  یک  هر  بــرای 

سال 99 به زوجین پرداخت می شود.

دریافت 1۹۲۹ ردیف استخدامی جذب هیئت علمی

ارزیابی وزارت  ایسنا: دکتر سعدان زکایی، رئیس مرکز نظارت و 

علمی  هیئت  اعضای  جذب  عالی  هیئت   242 جلسه  در  علوم 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقالب فرهنگی درباره 
کرد:  اظهار  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  از  مجوزها  دریافت 
۱929 ردیف استخدامی برای جذب اعضای هیئت علمی برای 

سال ۱۳99 و ۱400 دریافت شده است.

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

از میان خبرها 

هفته  روز  نخستین  در  سرمایه  بازار  معامالت 
بازار  کل  شاخص  که  رسید  پایان  به  حالی  در 
 962 و  هزار   409 رقم  به  بار  نخستین  برای 
واحد رسید که رکورد جدیدی برای این بازار 
دامنه  ایسنا،  گــزارش  به  می شود.  محسوب 
روند صعودی بازار سرمایه در هفته گذشته به 
روز شنبه هم کشیده شد و این بازار کار خود 
شاخص  که  طوری  به  کرد؛  آغاز  سبزپوش  را 
کل بازار در پایان معامالت دیروز با ۱0 هزار 
و 5۱۷ واحد رشد به رقم 409 هزار و 962 
نیز  با معیار هم وزن  واحد رسید. شاخص کل 
کرد.  ثبت  را  رشد  واحــد   ۳998 روز  این  در 
به  را  معامله   هزار   692 بورس  معامله گران 
میلیارد   855 و  هــزار   ۳9 که  رساندند  ثبت 
به روز چهارشنبه  و نسبت  ارزش داشت  ریال 
بازار  معاون  حــال،  همین  در  بــود.   افزایشی 
برای  باز  بازار  عملیات  آغاز  از  ایران  فرابورس 
روز  از  کشور  سرمایه  ــازار  ب در  بــار  نخستین 
شنبه خبر داد. افسانه اروجی با اشاره به این 
بازار  عملیات  بار  نخستین  برای  شنبه  روز  که 

بازار  درگــاه  از  معامالت  این  که  شد  آغــاز  باز 
رقم  ایــران  فــرابــورس  مالی  نوین  ــزارهــای  اب
 ۱0 تعداد  معامله  شنبه  روز  گفت:  می خورد، 
بازار  این  در  اسالمی  خزانه  اسناد  برگه  هزار 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  بین 

منظور  به  مجوز  دارای  بانک های  از  یکی  و 
شد.  انجام  بانک  این  نقدینگی  کمبود  تامین 
عنوان  به  باز  بازار  عملیات  تسنیم،  گزارش  به 
سیاست  اجرای  غیرمستقیم  ابزار  ترین  مهم 
فروش  و  خرید  نهادی  چارچوب  بیانگر  پولی، 
اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی 
ذخایر  قیمت  و  میزان  بر  تاثیرگذاری  هدف  با 

بانک هاست.
قانونی  ذخایر  تامین  هــدف  دو  با  بانک ها   
ــای بــیــن بــانــکــی، در  ــت ه ــرداخ و تــوانــایــی پ
حساب های خود نزد بانک مرکزی وجوهی را 
نگهداری می کنند که به ذخایر معروف است. 
است  صورت  این  به  باز  بازار  عملیات  فرایند 
که در مواقع افزایش )کاهش( تقاضای ذخایر 
بانک ها که احتمال انحراف نرخ بهره )قیمت 
ذخایر( بازار بین بانکی از میزان هدف گذاری 
خرید  طریق  از  مــرکــزی  بانک  دارد،  ــود  وج
)جمع آوری(  عرضه  و  بهادار  اوراق  )فــروش( 
ذخایر، نرخ بهره بازار را به حول و حوش نرخ 

سیاستی هدایت می کند.

رکوردشکنی بورس
آغاز عملیات بازار باز برای نخستین بار

ابالغ بخشنامه اختصاص 1۴.7 هزار میلیارد ریال برای رتبه بندی معلمان

 رئیس سازمان برنامه و بودجه بخشنامه اختصاص ۱4 هزار و ۷20 میلیارد ریال برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان را ابالغ 
کرد. به گزارش ایرنا، »محمدباقر نوبخت« با انتشار بخشنامه ای، اعالم کرد: بر اساس اجرای قانون بودجه سال 98، تخصیص 
هزینه ای وزارت آموزش و پرورش برای اجرای شیوه نامه نظام رتبه بندی معلمان به مدت چهار ماه )از مهر تا دی 98( از محل 
ردیف تعیین شده، اعالم می شود. بر اساس این بخشنامه، این رتبه بندی شامل ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، آموزش 
ابتدایی، آموزش استثنایی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه نظری، دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و دوره دوم متوسطه 

کاردانش می شود.

بعضی از دستگاه ها در سامانه اعالم قیمت همکاری نمی کنند

زمینه  در  کامل  همکاری  هنوز  دستگاه ها  از  بعضی  کرد:  اعالم  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  رئیس   
سامانه اعالم قیمت ندارند؛ با این حال سامانه انبار در زمینه ۱0 کاال الزام دارد و بازرسان به صورت متمرکز این ۱0 کاال را 
بازرسی می کنند. به گزارش ایرنا، »عباس تابش« در گردهمایی روسای سازمان های صنعت استان ها با اعالم این که تا پایان 
سال سازوکار سامانه رصد کاال ابالغ می شود، گفت:دستورالعمل طرح نظارتی ویژه ایام پایان سال به استان ها ابالغ شده است.

انصراف از لیگ قهرمانان؛ نتیجه جلسه مدیران تیم های  کشورمان درباره سلب میزبانی از ایران

لیگ  در  ایرانی  تیم های  از  میزبانی  سلب  بر  مبنی   AFC پافشاری  صورت  در  گرفتند  تصمیم  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایران  نمایندگان  مدیران   
عنوان  به  شهرخودرو  و  سپاهان  پرسپولیس،  استقالل،  باشگاه های  مدیران  ایسنا،  گزارش  کناره گیری  کنند.به  رقابت ها  این  از  آسیا،  قهرمانان 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا روز شنبه جلسه ای برای تصمیم گیری راجع به اقدام جدید AFC مبنی بر سلب میزبانی از تیم های ایرانی 
در این رقابت ها برگزار کردند. براساس صحبت های مدیران چهار نماینده ایران، این تیم ها تنها در صورتی حاضر به حضور در لیگ قهرمانان آسیا 

می شوند که بتوانند در ایران میزبان رقبای شان باشند، در غیر این صورت از این رقابت ها کناره گیری می کنند. 

واکنش ها به یک جلسه انتخاباتی

برگزاری جلسه یکی از کاندیداها در حسینیه ای در بجنورد سبب شد برخی کاربران فضای مجازی به این نشست 
واکنش نشان دهند. طبق قانون، برگزاری نشست های انتخاباتی در مکان های عمومی پیش از آغاز مهلت قانونی 
تبلیغات تخلف محسوب می شود به همین دلیل برخی کاربران فضای مجازی این عمل کاندیدایی را که تأییدیه 
شورای نگهبان را نیز گرفته، تخلف دانستند و خواستار برخورد قانونی با این کاندیدا شدند. البته این اعتراضات 
مجازی صرفًا از سمت جناح مخالف صورت نگرفت و برخی چهره های رسانه ای و سیاسی در جناح موافق هم این 
رفتار را تخلف انتخاباتی برشمردند. اما یکی از مسئوالن ستاد این کاندیدا اشاره داشته که حسینیه جزو اماکن 

ممنوعه نیست و چون شخصی محسوب می شود حضور در آن منعی ندارد.

شکارچی به دام مجازی افتاد!

یکی از مسئوالن پیشین استان خراسان شمالی که تصویر شکار پرندگان را در حالی که اسلحه در دست دارد 
در صفحه مجازی خود نشر داده بود در دام فعاالن فضای مجازی افتاد و آن ها رفتار این مدیر را که اکنون 
در استانی دیگر مسئولیت دارد نقد کردند.فعاالن محیط  زیست و فعاالن مجازی در پیام هایی این رفتار 
مسئول را نادرست دانسته اند و یکی از فعاالن مجازی دراین باره نوشت: حتی اگر مجوز شکار نیز می داشت 
است. کشور  مسئوالن  از  یکی  چون  می داد  نشر  را  تصویر  نباید  کرد  نیز  شکار  اگر  و  می کرد  شکار  نباید 

سوال درباره نرخ بیکاری

دیروز جدولی از نرخ اشتغال استان های مختلف کشور منتشر شد که در این جدول استان خراسان شمالی 
جزو 5 استانی بود که میزان نرخ بیکاری در آن پایین بود و جدول و آمار شرایط را خوب نشان می داد. انتشار 
برخی  کرد.  ایجاد  سؤال  بسیاری  برای  بلکه  نکرد  خوشحال  را  مردم  نه تنها  مجازی  فضای  در  جدول  این 
جوانان دراین باره نوشته اند: چگونه استان ما در آمار رتبه 5 کشور را دارد اما بیکاری از در و دیوار این شهر 
می بارد؟ فردی دیگر نوشت: آن زمان که تسهیالت اشتغال پرداخت شد برخی یا منزل خود را تعمیر و تعویض 
یا خودروی خود را به روز یا بدهی بانکی خود را پرداخت کردند و باید فکر این روزها را هم می کردیم. مردم 

کشور شاید فکر  کنند ما کبک مان خروس می خواند در حالی که اصاًل کبکی نداریم که برای مان بخواند!

جواد آگاهیمجازی های داغ 

گوناگون 

»ظفر« پیام مردم ایران را به فضا می برد

 ایرنا: طراحی ماهواره ظفر به پایان رسید و به زودی این ماهواره از سوی دانشگاه علم و صنعت 

از  ارتباطات  وزیر  شود.  نهایی  مدار،  در  گرفتن  قرار  برای  الزم  مقدمات  تا  می شود  داده  تحویل 
پیام  بهترین  تا  بگذارند  رأی  به  اجتماعی  شبکه های  در  را  خود  پیشنهادی  پیام  خواست،  مردم 

برای مخابره از سوی ماهواره ظفر انتخاب شود.

ساخت آجری که نفس می کشد

ایرنا: محققان آمریکایی با استفاده از میکروب ها موفق به ساخت آجری شده اند که کربن جذب می کند، این 

آجر زنده است و می تواند نفس بکشد. 

نرخ ارز کاهشی شد

 ایسنا: دیروز نرخ خرید و فروش ارز در بانک ها و صرافی های مجاز مقداری کاهش یافت.روز شنبه بانک ها هر 

دالر آمریکا را ۱2 هزار و 6۷0 تومان می خریدند که کاهش قیمت را نشان می داد.

ساخت سریع ترین شیء چرخان جهان

ایرنا: محققان موفق به ساخت سریع ترین شی ء چرخان جهان شده اند که انرژی آن تنها از نور تامین می شود و 

می تواند ۳00 میلیارد بار در دقیقه بچرخد.

شواهدی از شکل گیری حیات در فضای عمیق

 ایسنا: یک گروه از ستاره شناسان، سفر فسفر را که یک عنصر اصلی در دی .ان .ای است، از مناطق ستاره ساز 

در فضا تا ستاره های دنباله دار ردیابی کرده  و به شواهدی از شکل گیری حیات در فضای عمیق دست یافته اند.
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