2

اخبار

پنج شنبه  ۱۵آذر ۲۸ 1397ربیع االول  14۴۰شماره 2۸۷۳

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

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در پی پیمان سپاری ارزی رخ داده است؛

قاچاق زیر پوستی کاال

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

● ● از شهردار بجنورد سوال کنید تکلیف بازگشایی
انتهای خیابان شرق سپاه به بولوار امام علی(ع)
که در همه دوره های شوراها مطرح شده چه می
شود و چه برنامه ای برای آبادی این محله که 30
سال از سکونت اهالی در آن می گذرد ،در نظر
گرفته شده است؟ در مقابل محله های تازه ای
هستند که امکانات بیشتری دارند.

خراسان شمالی  48سال پیش
در روزنامه

بررسی نیازمندی های اهالی
راز و جرگالن و بجنورد
روزنامه خراسان در شماره  6137که 16
شهریور  1349به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  2از بررسی نیازمندی های اهالی راز
و جرگالن و بجنورد در جلسه شورای اداری
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«ساعت  8بامداد دیروز جلسه شورای اداری
استان با حضور استاندار خراسان و با شرکت
مدیران کل و مسئوالن سازمانهای اداری
در محل استانداری تشکیل شد .در ابتدای
جلسه آقــای اســتــانــدار طــی بیاناتی اظهار
داشت که مدتی بود مصمم بودم بمنطقه راز
و جرگالن و نواحی شمال خراسان مسافرت
کنم ولــی بواسطه طغیان رودخــانــه اتــرک و
مشکالت نبودن راه این برنامه بتاخیر افتاد
ولی هفته گذشته این مسافرت انجام شد و
باتفاق عده ای از آقایان از این منطقه بازدید
بعمل آمد .آقای استاندار سپس گفت منطقه
راز و جــرگــان و غــامــان و نــواحــی شمالی
خراسان منطقه ایست بسیار مستعد ولی
متاسفانه کــاری تاکنون در ایــن منطقه پر
استعداد انجام نشده ...در سفری که بتهران
در پیش دارم برای تامین اعتبار الزم جهت
تامین روشــنــائــی و سایر نیازمندیهای آن
منطقه که از ضروریات مردم آن سامان است
اقدام خواهد شد .آقای استاندار برای افتتاح
کــاس ششم ریــاضــی دخــتــران شهرستان
بجنورد بمدیر کل آموزش و پرورش یادآور شد
که مردم آن شهرستان در سفر اخیر اینجانب
تقاضای گشایش کالس ششم را داشتند.
مدیرکل آموزش و پرورش باطالع رسانید که
در سال تحصیلی جاری کالس ششم ریاضی
برای دختران در بجنورد افتتاح خواهد شد».

شیری -قاچاق کاال زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد
اســت که از گذشته تبعات آن مشهود بــوده است.
این معضل همچنان برطرف نشده و تولیدکنندگان
کاالهای داخلی با آن دست و پنجه نرم می کنند.
آهنگ افزایش نرخ ارز اواخــر سال گذشته نواخته
و بر همین اســاس به منظور سامان دهی بــازار ارز
و صــادرات ،طرح پیمان سپاری ارزی اجــرا شد که
متأسفانه آن به دلیل ناپخته بودن کارآمد نبود.
اگرچه سال گذشته مشکل ارز وجود نداشت و آمار
قاچاق کاال باال بود اما امسال با اجرای طرح پیمان
سپاری ارزی تصور می شد این آمار به حداقل ممکن
کاهش یابد در حالی که به گفته برخی کارشناسان،
این آمار به جای کاهش ،افزایش یافته و اکنون به

یکی از دغدغه هــای اصلی صادرکنندگان تبدیل
شده است«.عارفی» یکی از صادرکنندگانی است که
به گفته او طرح پیمان سپاری ارزی مانعی بر سر راه
صادرات است .او گفت :با فشاری که پیمان سپاری
ارزی وارد کــرده ،پدیده قاچاق در شرایط فعلی
افزایش یافته است.
وی اضافه کــرد :تا زمانی که طــرح پیمان سپاری
ارزی اصالح نشود ،قاچاق کاال همچنان وجود دارد.
وی اظهار کرد :برخی افــراد برای فرار از مالیات و
تسهیل در امور صادرات ،کارت های بازرگانی زیادی
را خریداری می کنند و هر بار با یکی از کــارت ها
صادرات و البته قاچاق کاال انجام می دهند که این
امر اقتصاد استان را مختل کرده است.

رئیس اتاق صنعت و معدن خراسان شمالی در این
بــاره گفت :با پیمان سپاری ارزی ،به جــای ایجاد
ممنوعیت ،زمینه رانت برای عده ای سودجو ایجاد
شده و اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
«حـــیـــدریـــان» افــــــزود :اک ــن ــون صــــــادرات تــوســط
صادرکنندگان واقعی به دلیل محدودیت های پیمان
سپاری ارزی متوقف شده است و در عوض عده ای
ناشناخته با خرید کارت های بازرگانی وارد عرصه
صادرات شده اند و اقتصاد داخل را با انجام قاچاق
کاال و فرار مالیاتی تهدید می کنند.
وی اضافه کــرد :به امید بهبود کار برخی راه های
فــرار مالیاتی و حتی قاچاق کــاال فراهم و به افــراد
غیرمتخصص و غیرحرفه ای در ایــن بخش اجــازه

گزارشی از جلسه ستاد گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
مرتضوی -جلسه ستاد گرامی داشــت چهلمین
سالگرد پــیــروزی انــقــاب اســامــی بــرگــزار شد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی در این
جلسه بــا اشـــاره بــه کــارگــروه هــای مختلف ذیل
این ستاد پیشنهادهای در نظرگرفته شده برای
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب را قریب به 650
مورد تخمین زد و تصریح کرد :با توجه به تنوع و
تعدد باید  40سوژه ناب انتخاب شود تا بتوان روی

آن ها سرمایه گــذاری کــرد در غیر این صــورت با
میزان زیادی از پیشنهادها مواجه می شویم بدون
آن که خروجی خوبی داشته باشد« .قربانی جم» از
اعضای کمیته خواست تا کارهای ویژه ای را مد
نظر قرار دهند .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان نیز در این جلسه با مردمی خواندن رویکرد
اصلی کارگروه فرهنگی و هنری گفت :فعالیت
 ۳۶۰کانون فرهنگی و هنری در مساجد یکی از

یک مسئول خبر داد:

تعطیلی نیمی از معادن
اسعدی -بــرای  236معدن در خــراســان شمالی
مجوز صادر شده که حدود  51درصد آنها غیرفعال
و تعطیل هستند.رئیس اداره امور معادن سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی با اعالم این
خبر به خبرنگار ما افــزود :اکنون فقط  120معدن

معادل  49درصد معادن استان فعالند«.رضازاده»
رکود اقتصادی حاکم بر شرایط فعلی کشور را یکی از
دالیل غیرفعال شدن این معادن در استان ذکر کرد
و گفت :با توجه به این که در خراسان شمالی صنایع
معدنی نداریم و بیشتر تولیدات معدنی استان ،خام

شهردار بجنورد:

محدوده پارکینگ چهارراه مخابرات افزایش می یابد
شهردار بجنورد با اشاره به این که یکی از معضالت
تــرافــیــکــی چ ــه ــارراه مــخــابــرات کــمــبــود پارکینگ
اس ــت ،اع ــام ک ــرد :بــا تــوافــق بــا صــاحــبــان امــاک

محدوده پارکینگ فعلی چهارراه مخابرات ،وسعت
ایــن پارکینگ افــزایــش خــواهــد یــافــت .بــه گــزارش
واحد ارتباطات شهرداری بجنورد« ،براتیان» افزود:

ظرفیت های مردمی است و این کانون ها کارهای
مختلفی در حوزه های فرهنگی و هنری انجام می
دهند« .حسین فرخنده» شاخص ترین برنامه های
اجرایی در این ایام را برگزاری همزمان جشنواره
فیلم فجر ،موسیقی فجر ،نمایشگاه آثار هنرهای
تجسمی ،کارناوال شــادی ،شب های فرهنگی و
هنری در شهرستان ها ،شب های شعر و جشنواره
قرآن و عترت بیان کرد .حجت االسالم «قدیمی»

کار داده شده است.رئیس اداره نظارت و بازرسی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی نیز
گفت :طی  8ماه امسال با هزار و  909مورد بازرسی
در استان 63 ،پرونده تخلف قاچاق به ارزش 57
میلیارد و  503میلیون و  274هــزار و  549ریال
تشکیل شد.
«ابراهیمی» افزود 17 :مورد کاالی مظنون به قاچاق
در استان کشف و ضبط شده که عمده آن ها سیگار،
لــوازم آرایشی و بهداشتی و برنج اســت .وی اظهار
کرد :این در حالی است که در  8ماه سال گذشته طی
 2هزار و  604مورد بازدید 105 ،پرونده به ارزش
 3میلیارد و  330میلیون و  227هزار و  435ریال
تشکیل شد.

نماینده رئیس شورای سیاست گذاری و راهبری
ستاد گرامی داشــت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی نیز در این جلسه با بیان این که
دشمن از طریق تهاجم فرهنگی تالش می کند
به انقالب ضربه بزند ،به نقش صدا و سیما برای
نشان دادن دستاوردها و حرکت های شکل گرفته
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اشــاره کرد
و افزود :باید با همکاری یکدیگر و با برنامه ریزی
خوب ،به آن هایی که انقالب را درک کردند و قبل
از آن را ندیدند نشان دهیم که برکات انقالب چه
بوده است.

فروشی میشود ،به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه
نیست زیرا هزینه استخراج و حمل مواد خام به دیگر
ن ها بسیار باالست.وی اظهارکرد :اکنون ارزش
استا 
افزوده معادن خراسان شمالی نصیب دیگر استانها
میشود زیرا مواد به شکل خام از استان خارج و در
دیگر استانها فراوری میشود.وی در توضیح چرایی
بهرهمند نبودن خراسان شمالی از صنایع معدنی
افزود :نرخ باالی تسهیالت بانکی در حوزه معادن و
همکاری نکردن بانکها برای پرداخت تسهیالت و

نبود اعتبار در این زمینه ،موجب شده سرمایهگذاران
به سرمایهگذاری در حــوزه صنایع معدنی رغبتی
نداشته باشند.وی تصریح کرد 42 :معدن به دلیل
رعــایــت نــکــردن قــانــون مــعــادن ،غیر فــعــال و سلب
صالحیت شده اند.رئیس اداره امور معادن سازمان
صمت ،ظرفیت اسمی معادن خراسان شمالی را
حدود یک میلیون و  100هزار تن ذکر کرد و ادامه
داد :اکنون فقط بین  300تا  350هزار تن مواد از
معادن استان برداشت میشود.

همچنین طبق توافقی که با یکی از مالکان در کوچه
عکاسی پارس واقع در چهارراه مخابرات انجام شده
است این محل نیز تا کوچه جواهری ماه به پارکینگ
تبدیل خواهد شد که این امر معضل نبود جای پارک
در مرکز شهر را تا حدودی کاهش می دهد.
وی همچنین از اصالح هندسی در پنج تقاطع شهر
خبر داد و افزود :یکی از معضالت ترافیکی میدانهای

شهر دور زدن خودروهاست که در محدوده میدان
انجام می شود و این امر باعث افزایش ترافیک و خطر
تصادف می شود .وی گفت :اصالح هندسی جدید
میدان قائم(عج) و دفاع مقدس در حال انجام است
و قبل از میدان دوربرگردان ایجاد می شود تا گردش
خــودروهــا در ایــن ناحیه صــورت بگیرد که ایــن امر
ترافیک این محدوده را کاهش می دهد.

اخبار

آیین ترحیم «میر بابا» برگزار
شد
عـــوض زاده -شــب گــذشــتــه مجلس تــرحــیــم و
بزرگداشت عالم ربانی« ،سید میربابا سیدی» در
مسجد جــامــع شــیــروان از طــرف حجت االســام
«کوثری» امام جمعه شیروان و جمعی از روحانیان
برگزار شد .امام جمعه مینودشت در این آیین اظهار
کرد« :میربابا» نماد واقعی عبد صالح خدا ،زاهد به
معنای واقعی و انسانی وارسته و ارزشمند بود .حجت
االسالم «حسینی» با اشاره به ساده زیستی این عالم
ربانی خاطرنشان کرد :نماز شب وی هیچ وقت ترک
نمی شد .وی افزود :این سید جلیل القدر از همراهان
واقعی انقالب بود .به گــزارش خبرنگار ما ،در این
مراسم پورعیسی ،سرپرست استانداری خراسان
شمالی و جمع زیادی از مدیران استانی و شهرستانی
حضور داشتند و فرماندار شیروان پیام تسلیت وزیر
کشور را قرائت کرد .امروز نیز مجلس ختم مرحوم
«سید میربابا سیدی» با سخنرانی آیت ا« ...خراسانی
حسینی» در مصالی شیروان برگزار می شود.

نشست خانواده آسمانی
نشست خانواده آسمانی با حضور خانواد ه طالب
و روحانیان برگزار شد.مدیر حوزه علمیه استان در
این نشست گفت :بــرای تقویت و استحکام بنیان
خانواده باید دو طرف با پذیرش تفاوتها ،برای ارتقای
مشترکات خــود در زمینههای عبادی ،فرهنگی،
اجتماعی و  ...تالش کنند.به گزارش روابط عمومی
حوزه علمیه استان ،حجت االسالم «ساالری» افزود:
برای این که عشق پایدار باشد باید همدلی تقویت
شود و زن و شوهر با درک تفاوتهای موجود برای
ارتقای توأمان خود در زمینههای مختلف تالش کنند.

دمای هوا  8درجه کاهش
می یابد

صدیقی -دمــای هــوا در استان  8درجــه کاهش
می یابد .رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراسان شمالی با بیان این خبر افــزود :بررسی
نقشه هــای پیش یابی هواشناسی بیانگر جوی
ناپایدار از فــردا تا اوایــل هفته در منطقه است.
«هاشمی» گفت :با ورود سامانه بارشی جدید از
اواخــر امــروز تا اوایــل هفته آتــی ،وزش باد شدید،
بارش باران و مه گرفتگی و برای ارتفاعات بارش
برف پیش بینی می شود .وی تصریح کرد :دمای
هوا از فردا تا اواسط هفته آتی کاهش خواهد یافت و
با توجه به پیش بینی بارش برف در مناطق سردسیر
و کوهستانی توصیه می شود رانندگان تجهیزات
زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

