2

اخبار

چهارشنبه  ۲۱شهریور  ۲ 1397محرم  14۴۰شماره 2۸۰۷

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

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

استاندار در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:

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

● ● ما ساکنان اطــراف بیمارستان امــام رضــا(ع)
درخواست می کنیم حاال که بیمارستان جدیدی
در بجنورد ساخته شده است این بیمارستان را
تخلیه کنند تا کمی آرامش پیدا کنیم.

خبر

راهیابی نمایش «غرب غمزده»
به فستیوال تئاتر روسیه
مرتضوی -اثر نمایشی «غرب غمزده» به سومین
فستیوال تئاتر دوساالنه بین المللی «مک دونا» در
روسیه راه یافت.به گزارش خبرنگار ما ،اثر نمایشی
«غرب غمزده» به کارگردانی «آرش فیروزه» تنها
نماینده ایران است که به این فستیوال راه یافته
است .سومین جشنواره بین المللی مارتین مک
دونــا از یکم تا هفتم اکتبر در شهر «پــرم» روسیه
برگزار و این نمایش در این شهر اجرا می شود .این
گزارش حاکی است ،این اثر نمایشی تولید سال
 95توسط گروه تئاتر تجربی هنر بجنورد است که
در سال گذشته در پالتوی شمس اجرا و با استقبال
مواجه شد.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

آغاز ساخت استادیوم در
شیروان

روزنامه خراسان در شماره  5853که 24
شهریور ماه  1348به چاپ رسید ،در مطلبی
در ســتــون «خــبــرنــگــاران مــا از شهرستانها
گــزارش میدهند» از آغــاز ساخت استادیوم
در شیروان خبر داده اســت .در این مطلب
مــی خــوانــیــم« :همانطوریکه خوانندگان
ارجمند اطالع دارند کلنگ استادیوم ورزشی
{شــیــروان} طــی مراسمی تــوســط نماینده
مردم شیروان در مجلس شورای ملی بزمین
زده شد .با اقدامات سریع فرماندار و نایب
رئیس سازمان و اعضای کمیسیون صدی
سه ،پیمانکار از روز گذشته شروع بکار نموده
و قرار است تا اواخر آبانماه استادیوم ورزشی
تحویل سازمان تربیت بدنی گــردد .ضمنا
زمین استادیوم ورزشی که  7هکتار میباشد
مجانا از طرف شهرداری با تصویب انجمن
شهر به تربیت بدنی داده شده است».

بی تفاوتی دستگاه های دولتی استان را باید در کتاب «گینس» ثبت كرد
اسعدی -بی تفاوتی دستگاه های دولتی استان را باید در کتاب گینس
ثبت كنیم .استاندار خراسان شمالی عصر دیروز با بیان این مطلب در
جلسه شــورای گفت و گوی دولــت و بخش خصوصی اظهار کرد :این
خیلی بد است و جای تاسف دارد كه  ٣دستگاه دولتی در كشوری كه
در معضل جنگ اقتصادی قرار دارد ،در مدت یك ماه نتوانستند و فرصت
نكردند كه دو ساعت برای انجام یك كار مهم دور هم جمع شوند .دکتر
«خباز» با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات شــورای گفت و گوی دولت و
پس ذهن همه ما دولتی
بخش خصوصی ،گفت :مشكل این است كه در ِ
ها اقتصاد دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی را قبول نداریم .بعضی
ها هنوز نمی دانند اتاق بازرگانی چیست در صورتی كه این اتاق ،محل
تجمع نخبگان بخش خصوصی است .تا این تفكر عوض نشود ،فایده ای
ندارد .وی ادامه داد :خود اتاق بازرگانی استان هم باید فعال تر شود؛
اتاق بازرگانی باید سنگ كم در تــرازوی خود نگذارد .وی تأکید کرد:
باید قبول كنیم كه با اقتصاد دولتی ،كشور قابل اداره شدن نیست.
وی خاطرنشان کرد :من در استان قبلی بیش از  ٧هزار میلیارد تومان
با بخش خصوصی قرارداد منعقد كردم ولی در این جا هرچقدر زور می
زنم ،نمی توانم .نمی دانم مشكل و گیر كجاست و آیا طلسم شده است؟
این در حالی است كه وضعیت خراسان شمالی به لحاظ سرمایه گذاری
از استان قبلی كه بودم ،بهتر است.
استاندار همچنین گفت :جلسه شــورای گفت و گوی دولــت و بخش
خصوصی در اســتــان بــا ایــن هــدف تشكیل مــی شــود كــه قــوانــیــن و

دستورالعمل های دست و پا گیری را كه مانع رونق كسب و كار می شود،
احصا كند و به شورای اصلی بفرستد تا اگر مصوبه است ،دولت و اگر
قانون است ،قانون گذار آن را لغو كند« .خباز» اضافه کرد :ما دولتی ها
شرع ًا و قانون ًا وظیفه داریم شرایطی را فراهم كنیم كه بخش خصوصی نه
تنها از پیشنهادش پشیمان نشود بلكه انگیزه ای برای انجام كار شود .با
نماینده های مجلس هماهنگ كنید تا در جلسه ها حضور داشته باشند.
مقام عالی دولت در خراسان شمالی اظهارکرد 40 :سال است داریم
کشور را این گونه اداره می کنیم و در حالی که هنوز تحریم ها شروع
نشده است به این جا رسیده ایم و این نشان می دهد که ایرادی در کار

در مراسم معارفه سرپرست اداره کل آموزش و پرورش مطرح شد:

توصیه های نماینده ولی فقیه به معلمان و مدیران
علوی -مراسم تکریم «براتعلی حاتمی» و معرفی
«عــبــاس سعیدی» به عــنــوان سرپرست اداره کل
آموزش و پرورش خراسان شمالی برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم گفت:
اگر مدیران ما متدین ،متخصص و دلسوز باشند می
توانند کارساز و تاریخ ساز باشند و فضای جامعه را
تلطیف و دوست داشتنی کنند .آیت ا« ...یعقوبی»
بیان کــرد :فــردی که سکان دار چنین مسئولیتی

مـیشــود مسئولیت سنگینی را بــر عهده خواهد
داشــت .وی گفت :افــرادی که در چنین پست های
کلیدی مسئولیت می پذیرند بدانند در جایگاهی
هستند که آینده ه ــزاران نفر در گــرو مدیریت آن
هاست .وی بیان کرد :امــروزه شبکه های شیطانی
زیادی در اطراف مان وجود دارند و اگر معلمان دلسوز
و متعهد در برابر شیطنت های آن ها موضع نگیرند
فرزندان مان در معرض آسیب های بزرگی قرار می

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خبر داد:

۳هزار و  ۶۲۰موقوفه استان ،بدون درآمد

مرتضوی -از  5هزار و  560موقوفه و  11هزار و
 238رقبه در خراسان شمالی  ۳هزار و  ۶۲۰موقوفه
بدون درآمد هستند و بقیه گردش مالی دارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در جمع
خبرنگاران با بیان این مطلب به ثبت  26وقف جدید
از ابتدای سال تاکنون به ارزش  4میلیارد تومان اشاره
کرد و افزود :با توجه به این که  65درصد موقوفات

اســتــان وقــف عــــزاداری ســیــدالــشــهــدا(ع) مــی شود
خراسان شمالی بعد از خراسان رضوی ،دومین استان
در نیات واقفان در خصوص عزاداری سیدالشهدا(ع)
اســت.حــجــت االســـام «عظیم آســـوده» بــه مطالبه
هــزار میلیارد ریالی این اداره کل از دستگاه های
دولتی اشــاره و تصریح کرد :برای جذب این میزان
مطالبه با دستگاه های قضایی ،نظارتی و استانداری

ما بوده و آن این است که جایگاه بخش خصوصی سالم را نشناخته ایم.
وی اضافه کرد :از بخش خصوصی سالم باید حمایت کرد به ویژه در
شرایط فعلی کشور که جنگ اقتصادی است و تنها راه نجات کشور بخش
خصوصی است .دولت مورد تحریم قرار می گیرد ولی بخش خصوصی
مورد تحریم قرار نمی گیرد«.خباز» گفت :باید قبول کنیم که بخش
خصوصی وصله جور کشور است و از آن باید حمایت کرد و البته با تخلف
های احتمالی و افراد متخلف نیز از طریق دستگاه های نظارتی و قضایی
برخورد می شود.وی همچنین گفت :ما برای جلسه مدیر را دعوت می
معاون معاون می آید و
كنیم ،معاون می آید؛ معاون را دعوت می كنیم
ِ
فقط مانده است كه دربان اداره به جلسه بیاید .وی افزود :اجرای هیچ
كدام از مصوبات جلسه قبل دلچسب نبود.وی افزود :دبیرخانه فهرست
افراد غایب را به ما بدهد تا پیگیری کنیم .این طور نمی شود که هر کس
دلش خواست بیاید و هر کس دلش خواست نیاید .قرار است در جلسات
مهم خود مدیران حضور داشته باشند.
وی بر اجــرای مصوبه های جلسه شــورای گفت و گوی دولت با بخش
خصوصی تاکید کــرد و گفت :چنان چه کسی در اجــرای مصوبه ها
کوتاهی کند ،از طریق قانونی قابل تعقیب خواهد بود«.پورعیسی» معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی هم در
این جلسه با انتقاد از عدم حضور برخی اعضا و با اشاره به عدم حضور
نمایندگانی از دستگاه قضا و نمایندگان استان در مجلس ،از دبیرخانه
خواست تا حضور این افراد در جلسه های آتی ،پیگیری شود.

گیرند زیرا آن ها کاه را کوه جلوه می دهند و از یک
نقطه ضعف یک فاجعه و از هیچ چیز همه چیز درست
می کنند بنابراین باید با قدرت مدیریتی که داریم از
اختالالتی که دشمن ایجاد کرده است عبور کنیم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش هم در این مراسم بیان
کرد :طی  ۳،۲دهه گذشته توجهی که باید به آموزش
و پرورش می شد نشده است و باید همه ارکان نظام
به این امر توجه کنند .دکتر «مــجــاوری» از کمبود
منابع در آموزش و پرورش به عنوان یک درد مزمن
یاد کرد و گفت :بودجه آمــوزش و پــرورش طی 50
سال گذشته نسبت به دستگاه های دیگر کمتر بوده
است« .پورعیسی» معاون هماهنگی امور اقتصادی

نشست هایی برگزار و مقرر شد دستگاه ها بخشی از
پرداخت مطالبات را در بودجه سال آینده قرار دهند
و بقیه را نیز به مــرور پرداخت کنند.وی ادامــه داد:
تمامی اعتبارات پس از وصول در این استان سرمایه
گذاری و عالوه بر ایجاد اشتغال سود حاصل نیز برای
نیات واقفان هزینه خواهد شــد.وی به برنامه های
طرح بصیرت عاشورایی ویــژه ماه محرم که در 65
بقعه در شهرستان ها اجرایی می شود ،اشاره کرد و
گفت :تجمع هیئت های عزاداری با عنوان «لبیک یا
حسین(ع)» در روز دوم محرم در  6امامزاده شاخص
شهرستان های بجنورد ،شیروان ،اسفراین ،فاروج،

و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی هم در این
آیین اظهارکرد :در کشور در حوزه آموزش و پرورش
تبعیض هایی وجود دارد که یکی از این تبعیض ها در
حوزه پرداخت حقوق و مزایا به فرهنگیان است که با
پرداختی در دستگاه های دیگر قابل مقایسه نیست.
«سعیدی» سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان
هم در این آیین مبنای کار خود را کار گروهی و تیمی
بیان کرد«.حاتمی» مدیرکل سابق آموزش و پرورش
هم خاطرنشان کــرد :آن چه به عنوان افتخارات
آموزش و پرورش مطرح می شود نتیجه تالش های
تک تک معلمان ما در کالس های درس ،حاشیه
مرزها و چادرهای عشایر است.

مانه و سملقان و گرمه در زمره این برنامه هاست.وی
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین
جمعه ماه محرم در امامزادگان  6شهرستان ،همایش
نــوجــوانــان حسینی بــا عــنــوان «احــلــی مــن العسل»
همزمان با روز ششم محرم و تجمع رهروان زینبی در
روز دوازدهم محرم را از دیگر برنامه های این ایام بیان
کرد .حجت االسالم «آسوده» از اعزام  53مبلغ دینی
به امامزادگان و انجام فعالیت های فرهنگی در خیمه
های معرفت ،برگزاری محافل انس با قــرآن کریم،
برپایی ایستگاه های صلواتی و پاسخگویی به شبهات
دینی در ایام محرم خبر داد.

قدیمی ترین سالن ورزشی بجنورد
هموار شد

پتک بر خمره خاطرات
ورزشی بجنوردی ها

شیرازی -شاید عنوان زشت «آوار خاطرات» برای
خراب شدن سالنی که امکان دارد به محوطه ای
درخــور یک دستگاه ورزشــی تبدیل شود عادالنه
نباشد ولی برای بیشتر مردم شهری که از سالن
ملت بجنورد به اندازه تمام عمرشان خاطره ساخته
اند عنوانی است که می تواند تمام آن چه را که بر
این سالن ورزشی گذشت بیان کند.
بجنوردی هــا کــه نــه ،تمام مــردم اســتــان ،حتی
شهرهای مجاور نیز با گوشه گوشه رنگ و رو رفته
سالنی کــه روز بــه روز حالش وخیم تــر مــی شد
خاطره دارنــد و حتی بسته شدن در و نرده های
رنگ پریده اش هم باعث فراموشی اش نشد.
به هر حال این آوار باعث شد یادمان بماند وقتی در
محوطه اداره کل قدم زدیم یا به هر دلیلی گذرمان
به آن جا افتاد فراموش نکنیم که در زمین اش بارها
شاهد برگزاری مسابقات ورزشی بودیم ،فراموش
نکنیم که مو سپیدان ورزش همان جا رشته های
ورزشی را زنده نگه داشتند تا امروز من و تو بتوانیم
آن ها را ادامــه دهیم ،یادمان نــرود خاطرات را
درگوشه ای از قلب مان خوش رنگ حک کنیم و
امیدوار باشیم جای خالی اش بیش از این اذیت
مان نکند ،جای خالی اش کم بودن سالن برای
مرکز استان را بر سرمان آوار نکند.

امروز نیم بها فیلم ببینید
ضیغمی -امروز  21شهریور مصادف با روز ملی
سینما عالقه مندان به هنر هفتم می توانند در
سینما عمیق بجنورد و شهرستان ها نیم بها فیلم
ببینند.سرپرست معاونت امــور هنری اداره کل
فرهنگ و ارشـــاد اســامــی خــراســان شمالی به
خبرنگار ما گفت :با تصمیم شورای صنفی نمایش
کشور بلیت سینماهای استان امــروز  ،همزمان
با روز ملی سینما ،نیم بها می شود.ابوالحسن
حیدری اف ــزود :عالقه مندان به هنر هفتم می
توانند در سینماهای استان از جمله سینما عمیق
بجنورد و سینماهای شهرستان های شیروان ،مانه
و سملقان و اسفراین که به امکانات پخش فیلم
مجهز هستند نیم بها فیلم ببینند.وی خاطرنشان
کــرد :سینما گلشن بجنورد به دلیل پــاره ای از
تعمیرات تعطیل است و در حال حاضر فیلمی در
این سینما اکران نمی شود.
وی اضافه کرد :کمک به انجمن سینمای جوانان
و خرید  400میلیون ریال تجهیزات فنی از دیگر
اقدامات به مناسبت روز ملی سینماست.

