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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی صورت گرفت؛

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

● ● مالیاتی را در سال  94پرداخت کردم و بعد از
رسیدگی به پرونده ام معاف شدم ،قرار بود پول را
پس بدهند که پس از گذشت بیش از  6ماه هنوز
اقــدام نشده است و اداره کل مالیات می گوید
سیستم قبول نمی کند.
● ● درمانگاه تامین اجتماعی شیروان چندین ماه
است که پزشک اطفال و ماما نــدارد؛ مسئوالن
مربوطه لطف ًا رسیدگی کنند.
● ● گفته می شود برخی مدیران شهرستان راز و
جرگالن همه روزه با خــودروی اداری و راننده
مسافت طوالنی راز به بجنورد را طی می کنند و
در این شهرستان بیتوته نکرده اند؛ آقای استاندار
لطف ًا به این موضوع رسیدگی کنید.

بدون تیتر
ﺍ ﺍبــه مناسبت ســالــروز والدت حــضــرت زینب
(س) و روز پرستار ،امیر سرتیپ دوم «گل گلی»
فــرمــانــده تیپ  130متحرک هجومی شهید
دلجویان ارتش و حجت االسالم «حیدری» رئیس
عقیدتی ،سیاسی ایــن تیپ با حضور در منزل
جانبازان «حسین سقایی»« ،محمدرضا مهنانی»
و «محمدعلی پروانه» با خانواده آنــان دیــدار و از
همسران این جانبازان تقدیر کردند.
ﺍ ﺍبه مناسبت روز پرستار ،مدیران مدارس علمیه
مرکز استان با خانواده جانباز «صفایی» و همسر
جانباز «شاکری» دیدار کردند.

خراسان شمالی  48سال پیش
در روزنامه

انتخابات انجمن همکاری
خانه و مدرسه
روزنــامــه خــراســان در شماره  6251که 5
بهمن  1349به چاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش
میدهند» از بــرگــزاری انــتــخــابــات انجمن
همکاری خانه و مــدرســه در جــاجــرم خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :طبق
دعــوت نماینده آمــوزش و پــرورش {جاجرم}
عده ای از اولیای دانش آمــوزان دبیرستان
بمنظور تعیین اعضاء انجمن همکاری خانه و
مدرسه در محل دبیرستان حضور یافته و {7
نفر} بسمت اعضاء انجمن همکاری خانه و
مدرسه انتخاب و معرفی شدند».

کمان استاندار به سمت بانکهای خصوصی
اکــرم اســعــدی -بیتفاوتی بــه مصوبات جلسات
شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی و اجرا
نشدن این مصوبات ،دلخوری و انتقاد شدید مقام
عالی دولت را به همراه داشت .لزوم انسجامبخشی
دولـــــت و بــخــش خــصــوصــی ،تــســهــیــل در امـــور
سرمایهگذاران ،لزوم اجرای مصوبات جلسات و ارائه
گزارش منابع و مصارف بانکهای خصوصی فعال
در خراسان شمالی و در صورت عدم تمکین از این
موضوع ،تعطیل کردن این بانکها در استان و رفع
مسائل اصناف از مسیر درست و نه در خیابان و میدان
مهمترین دســتــورات و خواسته هــای «شجاعی» از
متولیان امر در جلسه روز گذشته شورای گفتوگوی
دولــت بــا بخش خصوصی بود.بیتوجهی برخی
دستگاههای اجرایی به مصوبات شورای گفتوگوی
دول ــت و بخش خصوصی ،بــرخــی گیرها در امــور
مالیاتی ،بانکی ،بیمهها و شرکتهای خدمات رسان
و طوالنی بودن زمان ثبت شرکتها از جمله موانع
سر راه اجرای مصوبات این شورا از سوی دبیرخانه
اعــام شد .البته «شجاعی» برخی از مــوارد مطرح
شده را توجیه خواند و برای برخی دیگر راهکارهای
قانونی و دســتــورات الزم را صــادر و بــرای پیگیری
و اجــرای مصوبات ،زمــان تعیین کــرد.وی با اظهار
دلخوری و گالیه درباره اجرا نشدن مصوبات این شورا
اظهارکرد :انسجامی که بین بخش خصوصی و دولت
مد نظر بود ،ایجاد نشده و این شورا برخی مصوبات را

در سطح ملی و استانی داشته که متأسفانه هیچکدام
اجــرا نشده است«.شجاعی» با بیان ایــن که چرخ
اصلی اقتصاد استان باید از ساختمان اتاق بازرگانی
بچرخد ،تصریح کرد :اهمیت بخش خصوصی بر هیچ
فرد عاقلی پوشیده نیست و هیچ جای دنیا را دولتها
آباد نکردهاند و اگر دولت وعدهای برای ایجاد اشتغال
و اقتصاد مقاومتی میدهد و ایــن وعدهها محقق
میشود ،به دلیل این است که بخش خصوصی کار
کرده است و دولت فقط زیرساختها را برای کمک
به بخش خصوصی فراهم میکند.وی با بیان این که
همه ما دولتیها هستیم تا بخش خصوصی کار کند،
افزود :اگر این نگاه وجود نداشته باشد ،خطاست و
تاکنون این نگاه در خراسان شمالی وجود نداشته
اســت.وی بیان کــرد :بخش خصوصی سرمایهاش
را به جاهای پر دغدغه نمیبرد و اگر زمینه را برای
ورود بخش خصوصی به استان فراهم نکنیم حتی
یک قدم هم نمیتوانیم جلو برویم«.شجاعی» ادامه
داد :رسم بدی در کشور داریم که مصوبهها را فقط
مینویسیم و انجام نمیدهیم یا زمــان انجام آنها
را مشخص نمیکنیم .مصوبه بــرای نوشتن نیست
بلکه برای اجرا شدن است و اجرای مصوبات ،برای
متولیان شأن دارد و نه تعداد آنها.وی خاطرنشان
کرد :قبل از مصوب شدن مصوبات استانی باید روی
آن ها کار کارشناسی انجام شود تا بتوان اجرا کرد
و باید دغدغهمان را روی مصوبات ملی بگذاریم و از

نماینده ولیفقیه:

همسران جانبازان ،پرستاران گمنا م هستند
همسران جانبازان پرستاران گمنامی هستند که
عاشقانه و بیمنت از یادگاران انقالب و دوران دفاع
مقدس پرستاری میکنند .نماینده ولیفقیه در
خراسان شمالی ،صبح دیروز با بیان این مطلب در
بازدید از بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) بجنورد
به مناسبت میالد با سعادت حضرت زینب (س)
و روز پرستار ،ضمن تبریک این روز به پرستاران
اظهارکرد :اگر حرکت حضرت زینب کبری(س)
بعد از صحنه عاشورا نبود و اگر بعد از آن بانوی

بزرگوار اهلبیت (ع) روشنگری نمیکردند ،حادثه
عاشورا در تاریخ به ثبت نمیرسید.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه
در خراسان شمالی ،آیتا« ...ابوالقاسم یعقوبی»
افـــزود :حضرت زیــنــب(س) در روز عــاشــورا تنها
پناهگاه اهلبیت امام حسین(ع) و ایشان مرهم
زخمهای بیماران و کودکان در آن حادثه تاریخی
بودند.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی

در جلسه ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب مطرح شد:

شاخصه های برگزاری جشن های استاندارد تدوین می شود
مــرتــضــوی -شاخصه هــا و مــعــیــارهــای بــرگــزاری
جشنهای استاندارد تدوین می شود .رئیس شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان شمالی با بیان

این مطلب در جلسه ستاد چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی استان با اشــاره به تقارن ایام دهه
فجر با ایــام فاطمیه به تاکیدات استاندار خراسان

ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری و اجرای
مصوبات ملی استفاده کنیم.از طرفی وقتی چیزی
مصوب میشود که باید در سطح ملی پیگیری شود،
تمام دستگاهها درباره آن با وزیر خود مکاتبه کنند
تا وقتی موضوع در دولــت طــرح شــد ،همه وزیــران
در جریان باشند و کسی به دلیل عدم اطالع با آن
مخالفت نکند .قطع ًا در قالب کار تیمی میتوانیم
بــه نتیجه بــرســیــم.وی از مدیرکل حــوزه استاندار
خواست با هماهنگی اتاق اصناف ،نشستی با حضور
تمام صادرکنندگان ،واردکنندگان و اعضای اتاق
بازرگانی برگزار کند تا مسائل پیشروی آنها بررسی
و برای رفع آنها برنامهریزی شود.استاندار در بخش
دیگری از اظــهــارات خــود ،بانکها را رکــن اصلی
سرمایهگذاری در کشور خواند و از دبیر هماهنگی
کمیسیون بانکهای اســتــان خواست بانکهای
دولتی را درخصوص تسهیل قوانین و مقررات با توجه
به سقف اختیاراتشان برای کمک به سرمایهگذاران
توجیه کند به گونهای که در ایــن بــاره ،بانکهای
خراسان شمالی عملکرد ضعیفتری نسبت به دیگر
استانهای کشور نداشته باشند.بانکهای خصوصی
هم از خطاب استاندار در امان نماندند و «شجاعی»
با انتقاد از روشن نبودن منابع و مصارف این بانکها
در استان گفت :بانکهای خصوصی ،بانک انصار را
به عنوان دبیر خودشان انتخاب کردهاند ولی حتی
به ایــن بانک دربــاره منابع و مصارفشان گــزارش

خاطرنشان کرد :پرستاران مانند فرشتههای نجات
و رحمت برای بیماراناند و زمانی که بیمار دستش
از همهجا و همه افراد کوتاه است و در ساعاتی که
همسر ،فرزندان و پدر و مادر بیمار باالی سرش
نیستند ،چشم امید او بعد از خدا به دستان پرستار
و این پرستار است که همچون فرشتهای دلسوز به
دردهــا ،مشکالت و نیازهای جسمی و عاطفی او
پاسخ میدهد .امامجمعه بجنورد ضمن تقدیر از
زحمات پرستاران در اماکن بهداشتی و درمانی
تصریح کرد :لبخند پرستار به بیمار دل افسرده،
جان دوباره میدهد و اوست که در ایام نقاهت و
ِ
بیماری همدم و همراز و موجب تسکین دردهای
بیمار میشود و ممکن است این اعمال پرستار

شمالی نسبت به تدوین شاخصه ها و معیارهای
برگزاری جشن ها و الگوسازی به منظور بهره مندی
کل کشور پرداخت و بر بهره گیری از ظرفیت بانوان
و تبیین جایگاهی برای این قشر تاکید کرد.حجت
االسالم «ساالری» ضمن تبیین نقش بانوان در شکل
گیری انقالب ،خواستار نگاه ویژه دستگاه ها برای
استفاده از ظرفیت آن ها شد تا این قشر تاثیرگذار

ندادهاند.وی افزود :با این بانکها جلسه گذاشتم و
خیلی صریح موضع خود را اعالم کردم و گفتم دلیل
ندارد در استان ما باشید و منابع داشته باشید و میزان
منابع و مصارف را به ما نگویید و چنان چه بانکهای
خصوصی منابع و مصارفشان را به استان اعالم
نکنند ،آنها را تعطیل میکنم و در این باره خیلی
جــدی هستم.وی همچنین خطاب به رئیس اتاق
اصناف بجنورد تأکید کرد :تمام مسائل مربوط به اتاق
اصناف ،از مسیر قانونی و پشت میز رفع شود و هیچ
مشکلی به خیابان و میدان کشیده نشود که اجازه
نخواهم داد مدیری پاسخگو باشد اما اگر موضوع،
مسیر قانونی خــود را طــی کند ،در شهرستانها
فرمانداران و در استان مدیران دستگاهها برای رفع
مشکل ،در اختیار اصناف خواهند بود.
رئیس کل دادگستری استان نیز با اشاره به همکاری
و همراهی دستگاه قضا برای کمک به سرمایهگذاران
گفت :اجــرا نشدن مصوبات نشان دهنده وجــود 2
اشکال عمده اســت که یکی عــدم همکاری و توجه
ادارات و بخشهای دولتی به وظیفهشان است که
باید کــارهــا پیگیری و مطالبه شــود و دستگاههای
اجرایی دولتی به موقع و به درستی وظایفشان را
انجام دهند.حجتاالسالم «جعفری» افــزود :دیگر
این که بانکها باید همکاری خوبی داشته باشند،
هر چند بانکهای استان مشارکت خوبی داشتهاند
اما گاهی بیمهریهایی هم مشاهده میشود.وی
از دستگاههای اجرایی خواست مسائل و مشکالتی
مانند فرار مالیاتی ،روند طوالنی ثبت شرکتها و هر
مسئلهای را که برای رفع آن میتوان از ظرفیت دستگاه
قضا استفاده کرد ،در جلسات مختلف به اطالع دستگاه
قضای استان برسانند تا بتوان آنها را رفع کرد.

از چشم مــدیــران ،مــردم و خــانــواده بیمار مغفول
بماند اما نزد خداوند متعال فراموش نمیشود.
وی بــا اشـــاره بــه زحــمــات و خــدمــات دلــســوزانــه
همسران جانبازان که بــدون منت و عاشقانه از
جانبازان عزیزی که بــرای عــزت و استقالل این
کشور جانشان را ایثار کردند ،افــزود :باید روز
پرستار را به همسران جانبازان هم تبریک گفت
زیرا پرستاران گمنامی هستند که همچون شمع
در کنار این عزیزان میسوزند و از آنها با شرایط
بسیار دشوار و طوالنی پرستاری میکنند.
گفتنی اســت در ایــن دیــدار آیــتا« ...یعقوبی» با
اهــدای شاخه گل از خدمات شایسته پرستاران
تقدیر کرد.

جامعه مورد غفلت قرار نگیرد«.سعیدی» سرپرست
اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به ظرفیت
عظیمی که در این عرصه وجود دارد به فعالیت های
گسترده آموزش و پرورش به منظور اتصال نسل امروز
به گذشته پرداخت و گفت :این قشر باید بداند انقالب
اسالمی به سادگی به دست نیامده است و نباید آن را
ساده از دست داد.

اخبار

کشتی گیران نوجوان روی
تشک قهرمانی استان
شــیــرازی -کشتی گیران نــوجــوان استان برای
رقابت در مسابقات قهرمانی استان روی تشک
سالن پــوررضــای شیروان رفتند.مسئول روابــط
عمومی هیئت کشتی اســتــان گفت :در بخش
تیمی و در رشته کشتی فرنگی بجنورد ،اسفراین
و فــاروج و در رشته کشتی آزاد شیروان ،بجنورد
و گرمه مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.
یوسف ولــی زاده افـــزود :در بخش انــفــرادی در
کشتی فرنگی ،محمد امین روشنی مقدم ،مهدی
صحرایی ،محمد مهدی شکوری ،معین محمدی،
وحید شادکام ،رضا دهقان ،میالد مهاجر ،حسین
مرادی ،رسول ایزانلو و مسعود زهرایی مقام های
اول را از آن خود کردند.وی بیان کرد :در کشتی
آزاد جواد آقا خانی ،امیر حسین گلشنی ،سجاد
هدایتی ،رضا نیکدل ،علیرضا حیدری ،مسعود
نیستانی ،علی داوودی ،مجتبی فالح ،امیر محمد
امیری مقدم و امیرحسین علی پور مقام اول هر
وزن را کسب کردند.

 5سنگ نورد استان در اردوی
منتخبان سنگ نوردی کشور
شیرازی 5 -سنگ نورد نونهال و نوجوان استان
در اردوی منتخبان سنگ نــوردی کشور حضور
دارند.به گزارش خبرنگار ما ،در رده سنی  7تا 10
سال آنیتا ادیب فر ،نگین نیستانی ،تبسم شیردل
و در رده سنی  12تا  13سال یاسمین رضا پور و
امین توکلی نسب به اردوی منتخبان کشور دعوت
شدند.
رسول مکتبیان نیز به عنوان مربی و سرپرست تیم
اعزامی در این اردو حضور دارد .ایــن اردو از 21
دی به میزبانی زاهــدان آغــاز شده است و تا 27
ماه جاری ادامه دارد.

نشان طالیی در دستان
هنرمندبجنوردی

ضیغمی« -احسان کمالی» هنرمند بجنوردی با
فیلم کوتاه «قــارالواج» موفق شد در سیزدهمین
جشنواره عکس خبری ،مطبوعاتی «دوربین.نت»
در بخش فیلم مستند ،نشان طالیی را از آن خود
کند.
احــســان کــمــالــی ،نویسندگی و کــارگــردانــی و
داریوش سرمدی تهیه کنندگی این فیلم مستند
کوتاه را بر عهده داشتند.گفتنی است؛ این مستند
در مــورد مثلث عشقی بین پیرمرد ،همسر وی و
اسب او به نام «قارالواج» است.

