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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سایه سنگین تکلیف شهرداری بر شورا

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

● ● تعدادی از کارکنان شرکتی که در سد گلمندره
شهر بجنورد مشغول به کار هستند  15ماه تاخیر
در پرداخت حقوق و مزایا دارنــد .به طور اسمی
تا پایان بهمن  97پرداخت شده ولی چون از هر
سال چندین ماه پرداخت نشده یا این که فقط
پایه حقوق پرداخت شده ،مانده مطالبات معادل
 15ماه شده است .از اسفند  97نیز تاکنون هیچ
حقوقی پرداخت نشده و زندگی ما در این شرایط
جامعه دچار مشکل شده است.
● ● قیمت کالس های اوقــات فراغت مانند زبان و
شنا نسبت به تابستان سال قبل ،چند برابر شده
است ،کدام دستگاه و نهادی باید پاسخگوی این
گرانی باشد؟
● ● خواهشمند اســت نهادهای نظارتی بازرسی
و برخورد قانونی بیشتری با اصناف متخلف و
سودجو داشته باشند .در حوزه لوازم الکتریکی
و برق در شهر بجنورد شاهد تخلفات صنفی و
افزایش نارضایتی عمومی هستیم.

پاسخ به پیام مردمی
پیرو درج مطلبی در صفحه  ٢روزنامه خراسان
شمالی در ستون حرف مردم مورخ  98.3.27با
عنوان «بعضی از خشكه پزی های بجنورد به هیچ
وجه بهداشت را رعایت نمی كنند و ،»...سرپرست
مركز بهداشت بجنورد گفت :واحــد بهداشت
محیط و حرفه ای بر تمام مراكز تهیه و توزیع مواد
غذایی نظارت می كند.
دكتر علی بازخانه ای با بیان این كه نظارت بر
مراكز بنا بر حساسیت آن ها انجام می شود ،افزود:
بیشتر نظارت ها و بازدیدها از مراكز تهیه و توزیع
مواد غذایی به طور دوره ای و ماهانه انجام می
شود.
وی تصریح كــرد :با ارائــه گــزارش ها و شكایات
مردم ،همكاران واحد بهداشت محیط و حرفه ای،
بازدیدهای موردی را با حساسیت بیشتری انجام و
تا زمان رفع مشكل نظارت خود را ادامه می دهند.
وی اظهارکرد  :تمام افــرادی كه در مراكز تهیه و
توزیع موادغذایی مشغول به كار هستند ،دارای
تأییدیه آموزش و كارت سالمت بهداشت هستند و
تنها با داشتن شرایط و معیارهای مورد نیاز ،كارت
سالمت برای آن ها صادر می شود.
وی تأكید كرد :با مشاهده تخلفات و رعایت نكردن
اصــول بهداشتی در ایــن مراكز با شماره ١٩٠
تماس حاصل كنید.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی

کوتاه خبر جدید درباره شهردار بجنورد

سایه سنگین ماندن یا رفتن شهردار «براتیان» در جلسه دیروز
شــورای شهر بجنورد محسوس بــود .در حالی که جلسه با
موضوع ورزشی برای درخواست استانداری جهت قرض الحسنه
 2میلیارد تومانی بابت خرید امتیاز تیم لیگ دسته اول تشکیل

شهردار هست و خواهد بود

به گــزارش خبرنگار مــا ،نایب رئیس شــورای شهر
بجنورد روز گذشته در جلسه فوق العاده شورا خطاب
به خبرنگاران اعالم کرد :شهردار ،هست و خواهد
بود .بازنشستگی شهردار شهریور است ،اما با توجه
به مدارکی که دارد ،قطع ًا پس از دوران بازنشستگی
طبق قانون می تواند به مدت  35سال به خدمت خود
در این سمت ادامه دهد .به گفته این عضو شورا ،این
امر نه مصوبه شوراست و نه مصوبه استانداری را نیاز
دارد .وی البته حمایت شورا را از براتیان اعالم کرد
و گفت :ما با تمام قاطعیت به شهروندانی که نگران
هستند اعالم می کنیم که براتیان هست .این شهر
به تازگی در مسیر عمران قرار گرفته است و رضایت
مــردم نشان دهنده عالقه خاص آن ها به عملکرد

شده بود اما «گریوانی» نایب رئیس شورا که ریاست جلسه را بر
عهده داشت همان ابتدا به مسئله شهردار پرداخت و گفت:
براتیان در سمت شهردار می ماند و حتی نیازی به مصوبه
شورا و استانداری نیست ولی «موسوی» حرف دیگری داشت

شهرداری است.البته در حاشیه برگزاری این جلسه
«گریوانی» سخنان دیگری را نیز مطرح کرد .او که
معتقد است براتیان به دلیل مــدرک کارشناسی و
ایثارگری می تواند پس از شهریور نیز به کار خود
ادام ــه دهــد ،دغــدغــه هایی نیز در خصوص تغییر
شهردار دارد؛ دغدغه هایی که به هزینه های سنگین
این کار ارتباط دارد.نایب رئیس شورای اسالمی شهر
بجنورد گفت :انتخاب شهردار جدید خسارت های
زیادی را به شهر تحمیل خواهد کرد.
او معتقد است که استاندار باید توجه خاصی به این
موضوع داشته باشد و شخص ًا به ماندن براتیان در
سمت شهردار بجنورد ،ورود کند.البته وی به این
نکته مهم نیز اشاره کرد که شهردار بجنورد تمایلی به
ماندن ندارد و اصرار به رفتن دارد که بنا به گفته این

مسئول دلیل آن هنوز برای شورای شهر نیز مشخص
نشده است.

نامه بازنشستگی شهردار  ۲ماه پیش
ارسال شده است

«سید محسن موسوی» عضو دیگر شورا نیز در تکمیل
سخنان روز سه شنبه خود مطالبی را مطرح کرد .به
گفته رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای
اسالمی شهر بجنورد ،رفتن براتیان قطعی است و
شورایی که به دنبال اجرای قانون است باید قانون
پذیری نیز داشته باشد.این عضو شورای شهر گفت
که قانون ادامه کار بازنشستگان در کشور مشخص
است و نگاه های جریانی که در انتخاب سرپرست
شهرداری جدید تعلل دارند در واقع فرصت سوزی
می کنند تا خدمات شایسته ای به شهروندان ارائه

با حضور چهره های ماندگار خوشنویسی رقم خورد؛

 ۸۲اثر در قاب «پیوند مهر»

مرتضوی ۸۲ -اثر از  ۴۲هنرمند کشور و استان با عنوان «پیوند
مهر» در قاب نگارخانه بجنورد نشست.روز گذشته ،خراسان شمالی
میزبان چهره های برتر و استادان مطرح خوشنویسی کشور بود و در
آیینی روبــان نمایشگاه خوشنویسان «پیوند مهر» که پیوندی میان
خوشنویسان استان و کشور بــرقــرار کــرده اســت ،بریده شد.دکتر
«ساکت» ،نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در شورای عالی
انجمن خوشنویسان ایران هم سخنانش را با بیتی در وصف استان که
در بدو ورودش به این خطه سروده بود ،این گونه آغاز کرد که «تَرک
اترک نتوان گفت به این آسانی ،مگر از خطه بجنورد خطی برخوانی».
او خوشنویسی را تنها هنری که میراث دار فرهنگ و تمدن ایرانی است
خواند و به ظرفیت های خوشنویسی این خطه پرداخت و از رئیس

السادات به عنوان بانوی خوشنویس استان که جایگاه خوشنویسی
بانوان را در شمال خراسان ارتقا داد ،نام برد و از استاد خــوران که
توانست در رشته ای که مدعیان فراوانی دارد ،حائز رتبه برتر شود،
سخن گفت.او همچنین پیشنهاد برگزاری همایشی برای خوشنویسی
بانوان استان های خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی را به میزبانی

تعیین تکلیف مکان موزه فرش تا امروز
اسعدی -قرار است مکان موزه فرش خراسان شمالی،
تا امروز(پنج شنبه) نهایی شود .این موضوع را مدیرکل
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری به خبرنگار
ما گفته و اضافه کرده که پس از آخرین سفر رئیس
مرکز ملی فرش به خراسان شمالی در اوایل خرداد و
گالیه از راه اندازی نشدن موزه فرش در استان با وجود

فرش های نفیسی که به این استان منتقل شده است
و در نهایت بر حسب دستور استاندار ،مکان یابی برای
موزه فرش در دستور کار قرار گرفت.به گفته «موفق»
چندین مکان برای ایجاد موزه فرش در مرکز استان
پیشنهاد داده شد ولی از آن جایی که مکان مورد نظر
باید حالت نمایشگاهی داشته باشد و بتوان تمام فرش

که با حرف های نایب رئیس متفاوت بود« .براتیان» نیز کوتاه
خبر جدیدی را به خبرنگار ما داد ولی با عجله خارج شد .طبق
اعالم قبلی ،بناست شورا یک شنبه در خصوص ماندن یا رفتن
شهردار تصمیم بگیرد.
نشود«.موسوی» البته به این موضوع نیز اشاره کرد
که نامه بازنشستگی شهردار بیش از  2ماه است که
ارسال شده اما هنوز به آن پاسخی داده نشده است.

نامه ای در خصوص جانبازی به شورا
ارسال نشده است

شهردار بجنورد نیز که در این جلسه حضور داشت در
پایان جلسه و هنگام خروج از شورا در پاسخ به سوال
خبرنگار ما در خصوص این که آیا پاسخی برای نامه
جانبازی که در روزهای گذشته مطرح شده دریافت
کرده است یا نه ،گفت :چنین نامه ای وجود ندارد و
شرایط بازنشستگی من فراهم شده اســت .در این
خصوص نیز نامه ای به شــورا ارســال شده است تا
تعیین تکلیف شود اما هنوز جوابی از شورا دریافت
نکرده ام.

بجنورد ارائه داد و اظهار امیدواری کرد :به زودی بزرگ ترین نمایشگاه
خوشنویسی ایران در این شهر افتتاح شود .استاد «امیرخانی» رئیس
انجمن خوشنویسان ایران هم در پیامی تصویری ضمن تقدیر از این
حرکت اظهار امیدواری کرد :این اتفاق بستری شود تا مقامات عالی
استان توجه بیشتری به فرهنگ و هنر داشته باشند« .فرخنده» مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هم در این آیین ،نمایشگاه را نه تنها به
اسم بلکه به معنای واقعی پیوند دهنده میان هنرمندان استان و کشور
دانست.استاد «یــدا ...کابلی خوانساری» عضو شورای عالی انجمن
خوشنویسان ایــران هم در این مراسم به اهمیت هنر خوشنویسی و
جایگاه آن پرداخت .گزارش خبرنگار ما حاکی است ،برپایی کارگاه
های آموزشی در روز گذشته با حضور استادان فلسفی ،خــوران و
حیدری در رشته های نستعلیق ،ثلث و شکسته نستعلیق از دیگر برنامه
هایی بود که در دل این نمایشگاه به واسطه حضور چهره های مطرح
خوشنویسی برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما ،در این مراسم  6نفر از
پیش کسوتان عرصه خوشنویسی استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

ها را که مساحت یکی از آن ها به  70مترمربع می
رسد ،در معرض نمایش قرار داد ،در نهایت دو مکان
برای این موضوع نهایی شد.فرهنگ سرای شهروند
و عمارت مفخم ،مکان هایی است که به گفته «موفق»
به ترتیب اولویت برای این موضوع در نظر گرفته شده
است.قرار است گروهی ازکارشناسان تا پایان پنج
شنبه ،بازدید و بررسی های نهایی را در فرهنگ سرای
شهروند که البته هماهنگی های الزم برای این منظور
هم با شهرداری انجام شده است ،انجام دهند و چنان

چه مورد خاصی به وجود نیاید ،موزه فرش خراسان
شمالی در این مکان ایجاد خواهد شد و مقدمات راه
اندازی آن بالفاصله پس از قطعی شدن مکان ،که به
گفته «موفق» ،به احتمال قوی فرهنگ سرا نهایی می
شود ،در دستور کار قرار خواهد گرفت.مدیرکل دفتر
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی
عمارت مفخم را گزینه بعدی اعالم کرد که در صورت
نهایی نشدن فرهنگ سرای شهروند ،موزه فرش در
این مکان راه اندازی خواهد شد.

خراسان شمالی  47سال پیش
در روزنامه

طرحی برای بهبود کیفیت
کشمش در شیروان

روزنامه خراسان در شماره  6710که 27
م ــرداد  1351بــه چــاپ رســیــد ،در مطلبی
در صفحه  3از اجــرای طرحی بــرای بهبود
کیفیت کشمش در شیروان خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :بمنظور بهبود
کیفی کشمش صادراتی در کلیه روستاهای
انگورخیز قوچان و شیروان طرح وسیعی با
اعتباری به مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار
ریــال از طــرف اســتــانــدار خــراســان بمرحله
اجــرا گذاشته میشود .در اجــرای ایــن طرح
روز گذشته کارشناسان استاندارد خراسان
و فرمانداری کل سمنان بــرای همکاری با
کارشناسان استاندارد شهرستانهای قوچان
و شــیــروان بمناطق مذکور اعــزام شدند تا
مقدمات ایــن طــرح را در روســتــاهــا فراهم
ســازنــد ...در اجــرای ایــن طــرح مبلغ چهار
میلیون ریال وسائل و تجهیزات الزم تهیه شده
که با دریافت معادل یک ششم تا یک سوم
بهای این تجهیزات در اختیار باغداران قرار
خواهد گرفت .بر اســاس این گــزارش طرح
مذکور طی چند سال اخیر بطور آزمایشی در
پاره ای از مناطق استان اجرا شده و نتیجه آن
بسیار مطلوب و رضایت بخش بوده است   ».

خبر

استان؛ میزبان شب شعر
ملی رضوی
مرتضوی -استان ،میزبان شب شعر ملی رضوی
می شود.برنامه های دهه کرامت امسال از نگاه
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان شمالی تفاوتی چشمگیر با ســال های
گذشته دارد چون برنامه های متعددی برای این
ایام در نظر گرفته شده است و شب شعر ملی رضوی
با حضور شاعرانی از استان های مختلف کشور
نوزدهم ماه آینده به میزبانی بجنورد ،برگزار خواهد
شد« .رضایی» این را هم گفت که در نخستین روز
از دهه کرامت ،با حضور در آستان امامزاده سید
عباس(ع) مراسم شکل رسمی به خود می گیرد
که در دل این ایام ،عالوه بر کتابت احادیث رضوی،
اجرای نمایش خیابانی ،برگزاری کارگاه آموزش
تصویرسازی رضوی همراه با برپایی نمایشگاه و
شب های فرهنگی و هنری در تفرجگاه ها را هم
خواهیم داشت.به گفته وی ،در دهستان گیفان که
 14روستا را در دل خود جا داده است ،برنامه های
متنوع فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون مطرح کرد:

هیئت مدیره

کمک به رونق تولید
با بهکارگیری صحیح منابع

بهکارگیری صحیح منابع به رونق تولید کمک
خواهد کرد.
«عباس نجفی» عضو هیئت مدیره بانک توسعه
تعاون صبح دوشنبه به اتفاق «سعید معادی»
مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابــط عمومی و
حــوزه مدیریت« ،کریم میرزاخانی» مدیر امور
شــعــب« ،رســـول ارجــمــنــد» مــدیــر ام ــور سرمایه
انسانی از شعب بانک توسعه تــعــاون استان
خراسان شمالی بازدید کردند.
« نجفی» در بازدید از شعب و دیدار با کارکنان
خراسان شمالی با تأکید بر این که با تأکید بر
این که تجهیز منابع با کیفت ،ارزان و پایدار
بهعنوان گــام اول در فــراهــم کــردن امــکــان و
شرایط انجام عملیات اعتباری است ،افزود:
بهکارگیری صحیح ،دقیق ،هدفمند و موثر
منابع بهمراتب مهمتر از تجهیز منابع است و
اگر در بحث مدیریت بر منابع و مصارف عالوه
بر تالش در ایجاد تعادل و تنظیم عرضه و تقاضا
نتوانیم منابع حاصله را که از بابت تجهیز آن
مشمول هزینههای مستقیم و غیرمستقیم
و قیمت تمامشده میشود بهدرستی به کار
بگیریم ،از کارایی و اثربخشی الزم و تحقق
شاخص هــای عملکردی مناسب که منتج به
اصالح و بهبود ترازنامه شود نمیشویم.
عضو هیئتمدیره بانک توسعه تــعــاون ،نقش
بانک توسعهای تعاون را با توجه به فلسفه ذاتی،
مأموریت و تکالیف محوله در موضوع اشتغال و
مسئولیت اجتماعی خاص دانست و دراینباره
گفت :انعطافپذیری و برنامهریزی منطبق با

شرایط که باعث اثربخشی و تأثیرگذاری بیشتر
با استفاده از ظرفیت ،توانمندی و قابلیتهای
بالقوه و بالفعل شود میتواند به رونــق تولید،
ایجاد ،توسعه و حفظ اشتغال کمک شایانی کند.
«نــجــفــی» تخصیص و پـــرداخـــت تسهیالت
اعتباری به متقاضیان که مبتنی بر نیازسنجی،
اعتبار سنجی و برخورداری طرح از توجیهات
اقتصادی ،فنی و مالی و توام با نظارت قبل،
حین و بعد از مصرف اعتبار از یک سو و وصول
بهموقع اقساط و جلوگیری از نکول و ایجاد و
افزایش مطالبات غیر جاری شود باعث مدیریت
صحیح بر منابع و مصارف ،گردش و چرخش
مناسب نقدینگی و اثربخشی عملیات اعتباری
می شود.
وی در همین خصوص افــزود :تجهیز منابع با
قیمت تمامشده نامناسب و باال و متعاقب آن
تخصیص و پرداخت نا مرتبط و غیرمنطقی و عدم
پیگیری بهموقع وصول توأم با رفتار متعهدان که
در قالب ارادی و یا غیرارادی در عدم بازپرداخت

تسهیالت بــروز می کند عارضه های جدی در
فعالیت و عملیات حــرفــهای بانکی محسوب
میشود.نجفی اظهار امیدواری کرد :با همت و
تالش همه همکاران و رویکرد برنامه محوری و
راهبرد های هفتگانه که بخش عمده آن اصالح
و بهبود ترازنامه ،توسعه بازار و افزایش و تجمیع
منابع ارزان و تالش برای وصول بهموقع اقساط
و کاهش  NPlمیتوانیم شاهد توفیق و اثربخشی
بیشتر باشیم.
شایانذکر است که استان خراسان شمالی مانده
تعهدات این بانک در پایان سال گذشته قریب به
 ۱۶۰۰میلیارد بــوده که سهم قابلتوجهی از
آن در قالب عاملیت اجرای طرح اشتغال پایدار
روستایی بوده است.
گفتنی اســت در این سفر از  7واحــد اجرایی
بانک توسعه تعاون در استان خراسان شمالی در
شهرستانهای فاروج ،شیروان ،شعبه مرکزی و
شعبه امام خمینی(ره) بجنورد ،مانه و سملقان و
اسفراین بازدید شد.

دیدار عضو هیئتمدیره و تعدادی از مدیران ستادی
بانک توسعه تعاون با خانواده مرحوم «حسین زاده»
«عباس نجفی» عضو هیئتمدیره بانک توسعه
تعاون پیش از ظهر دوشنبه بهاتفاق «سعید
معادی» مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط
عمومی و حوزه مدیریت« ،کریم میرزا خانی»
مدیر امور شعب« ،رســول ارجمند» مدیر امور
سرمایه انسانی« ،محمد نــدری» مدیر شعب
بانک توسعه تعاون استان خراسان شمالی با

حضور در منزل مرحوم «علیاکبر حسین زاده»
همکار اداره شعب استان خراسان شمالی از
نزدیک با خانواده این مرحوم دیدار کردند و
یاد و خاطره این همکار تازه درگذشته را گرامی
داشتند.شایانذکر است مرحوم «علی اکبر
حسین زاده» اخیر ًا به واسطه حادثه غرق شدن
در دریا دار فانی را وداع گفت.

