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استـــانـــ ها 2

به جای سخن مدیر مسئول
آقای روحانی
مهربان صبوری که همه صداها را می شنود
اسماعیل حسین پور

مردم مهربان و نجیب خراسان شمالی،
سرزمین نغمه ها و ملودی ها و تنوع
رنگ و آهنگ ها ،دیار «گنجینه ی
فرهنگ ها و باب الرضا(ع)» سرزمین
سرداران شهید و مرزبانان همواره بیدار،
مشتاقانه حضور کاروانی را انتظار می
کشد که چندی است قافله ساالر این
کاروان بذر امید در دل ایرانیان افشانده
است و دریایی دل با او همراه شده اند و
با امید موج از پی موج می آفرینند.
دیری است مردم خراسان شمالی دروازه دل شان را به سمت گام های روشن
آن رهنوردان صبور گشوده اند و با انبوه داشته ها و نداشته های بزرگ شان ،
لبخند را ارزانی میهمان عزیز خویش می کنند و بر عهدشان با دولت برخاسته
از اراده و رأی خویش ،بی هراس نامهری ها و نامهربانی های رایج ،استوار
ایستاده اند.مردم خوب خراسان شمالی که تاکنون در عرصه های مختلف
باالبلندی ایران عزیز ،خوش درخشیده اند هرچند روزگاری پر مرارت دارند
ولی صبورانه تنگناهای زندگی را تاب آورده اند .این استان هر چند در سال
 83با همت دولتمردان اصالحات پای در جغرافیای ایران نهاد ولی دولت
قبل ،با تعویض پیاپی استانداران بزرگترین آسیب را به روند توسعه استان وارد
کرد و اگر امروز در بسیاری از شاخص های توسعه پایین ترین رتبه ها را داریم
ثمره ی آن بی تدبیری های بزرگ است.
امروز به همت واالی استاندار صادق و پرتالش و همه دلسوزان استان،
روند توسعه و عمران و شتاب بخشی به پروژه ها و جذب اعتبارات ،موجی
از امید در دل مشتاقان بالندگی این سرزمین ایجاد کرده است ولی باز هم
نرخ باالی بی کاری،درد روح آزاری است که زیبنده این دیار و این مردم
نیست .ما از یک عقب ماندگی تاریخی رنج می بریم و انتظار نداریم
دولت یکباره این همه آوار و بار را از دوش این مردم بردارد ولی می تواند
این استان را ،این مردم را ،این جوانان جویای کار را ویژه ببیند.
دولت می تواند کشاورزان و دامدارن استان که خشکسالی های پیاپی بی
رمقشان کرده است و سرمایه گذرانی که در دولت گذشته با بی مهری های
فراوان به خاموشی و فراموشی سپرده شدند و هنوز سایه ی سنگین آن بی
تدبیرها را بر دل و دیده ی خویش لمس می کنند و را در این سفر ویژه ببیند
و اگر این دردها را برای میهمان عزیز خویش صادقانه بر لب می آوریم به
این خاطر است که این دولت را نیک می شناسیم و می دانیم که دولت دکتر
روحانی برخالف برخی دلواپسان پاپیش نهاده از بزرگان نظام ،تمام دغدغه
اش رفع تحریم ها ،رونق بازار کار و تولید و بهره وری بیشتر است.نیک می
دانیم که این دولت صداها را صبورانه شنیده است و می شنود.
حال مردم خوب خراسان شمالی ،حال همه ی خوبان این خطه از جغرافیای عزت
و آزادگی ،با قلبی لبریز مهر و امید و با چشمانی که در پس شان هزار دماوند غیرت
قد کشیده است در سال «دولت و ملت ،همدلی و همزبانی» حضور کاروان
تدبیر و امید را ارج می نهند و شوق آفرینی جوانان پر شور و دل آ گاهش که برای
استقبال از رئیس جمهور محبوب شان « باز دریا می شویم »...را بر لب دارند
تماشایی ترین تصویر این سالیان را در کتیبه روزگار به زیبایی حک خواهد کرد.

مهم ترین وظیفه میراث فرهنگی شناساندن آثار تاریخی
استان به مردم است

استاندار خراسان شمالی گفت:مهم ترین وظیفه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
شناساندن آثار تاریخی استان به خود مردم همین استان باید باشد.
سید علی اکبر پرویزی در جمع مدیرکل میراث فرهنگی و معاونان این مجموعه به مناسبت
روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی اظهار داشت :باتوجه به اینکه میراث فرهنگی و
گردشگری موضوع دوم توسعه این استان است باید زمینه آشنایی مردم با آثار و اماکن را

جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان خراسان شمالی با حضور معاون اجرایی رییس جمهور برگزار شد
در این نشست که استاندار و
مدیران استان ،نمایندگان خراسان
شمالی در مجلس شورای اسالمی،
تعدادی از مدیران بانک ها و
مسئولین دستگاه های توسعه ای
کشور حضور داشتند ،معاون
اجرایی رییس جمهور بر مصوبه
محور نبودن سفرهای کاروان تدبیر
و امید تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی
حوزه معاونت اجرایی ،در آستانه
سفر کاروان تدبیر و امید به استان
خراسان شمالی نشست توسعه و

سرمایه گذاران خراسان شمالی،
در محل نهاد ریاست جمهوری و با حضور محمد شریعتمداری معاون
اجرایی رییس جمهور ،استاندار و مدیران استان ،مجمع نمایندگان ،مدیران
بانک ها و مسئولین دستگاه های اقتصادی و توسعه ای کشور برگزار شد.
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور در این نشست گفت:
دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود ،به توانمندی های داخلی و تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی باور داشته و تالش کرده است تا با فعال کردن
بخش خصوصی از یکسو و کاستن از اتکاء بودجه عمومی به درآمدهای
نفتی از سوی دیگر ،چرخهای توسعه کشور را شتابانتر کند.
معاون اجرایی رییس جمهوری با اشاره به اهداف تشکیل این جلسات
پیش ازآغاز سفرکاروان دولت تدبیر و امید به استان های مختلف کشور
اظهارداشت  :هدف این جلسات آشنایی بنگاه ها و سرمایه گذاران با فرصت
های سرمایه گذاری استان ها است.
دکتر شریعتمداری ،تشویق و ترغیب مسئوالن استانها و سرمایه گذاران
داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی و ملی برای توسعه استان ها با
استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای بومی را از ضرورت های تشکیل این
جلسه دانست و گفت :ایجاد ارتباط مؤثر و تنگاتنگ در جهت همراه و
همسو کردن فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی برای توسعه متوازن
کشور ،از دیگر اهداف این جلسات است.
معاون اجرایی رییس جمهوری با اشاره به تالش دولت برای توسعه متوازن
وهمه جانبه کشور اظهارداشت :دولت تدبیر و امید در جهت کاهش اتکاء

معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت :همزمان
با سالگرد حماسه باشکوه مردم در انتخابات
ریاست جمهوری شاهد سفر دکتر روحانی به
خراسان شمالی خواهیم بود که باتوجه به اهمیت
موضوع؛ جهانیان خراسان شمالی را کانون توجه
خود قرار خواهند داد.
محمد رحیم نوروزیان اظهار داشت :از این
رو استقبال با شکوه مردم نشانگر این خواهد بود
که بین مسوالن نظام اسالمی و مردم پیوند قلبی
وعاطفی صرف نظر از برخی اختالف سالیق و
نظرها برقرار است.

متنوعی که به ارباب رجوع گفته می شد جلوگیری می شود.
انتظامی با بیان اینکه همه این موارد در نهایت به اعتماد مردم به حاکمیت
منجر می شود به تشریح بحث سرمایه اجتماعی پرداخت و تصریح کرد:
سرمایه اجتماعی دارای  3رکن اعتماد حاکمیت به مردم ،اعتماد مردم به
حاکمیت و اعتماد مردم به مردم است .بنابراین وقتی همه چیز شفاف باشد
اعتماد افراد به سیستم و دولت افزایش پیدا می کند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود ،شفافیت را
یکی دیگر از سیاست های اصلی دولت یازدهم عنوان کرد.
انتظامی با بیان اینکه شفاف سازی در راستای رفتار الکترونیک نمود بیشتری
پیدا می کند ،افزود :شفافیت و رفتار الکترونیک نظارت پذیری در امور را
افزایش می دهند .وقتی اطالعات در انبوهی از پوشه های خاک خورده
حبس شده باشند هیچ دستگاهی نمی تواند نظارت خوبی بر آن داشته باشد
اما در صورتی که کار گزارش گیری از عملکردها با یک کلیک امکان پذیر
باشد رفتارها عیان تر شده و نظارت پذیری امور باالتر می رود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون نوبت درخواست نشریات به صورت شفاف
منتشر می شود ،گفت :بجز در حوزه هایی که در ابتدای هر سال اعالم می
شود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است نظیر فعالیت مطبوعاتی در حوزه
های قرآنی ،فرهنگ ایثار و شهادت ،ترویج زبان و ادبیات فارسی و ترویج
علم و...موارد هفت گانه ای که قبال اعالم شده ،که حتما خارج از نوبت
در دستور کار قرار می گیرند سایر درخواست های صدور مجوز برای رسانه
ها در نوبت خود بررسی می شوند و درخواست کنندگان خود نیز در جریان
نوبت خود قرار می گیرند.
انتظامی همچنین پیگیری قانون دسترسی آزاد به اطالعات را یکی دیگر ازکار
ویژه های معاونت مطبوعاتی عنوان کرد و گفت :همه ما باید در جهت فراهم
کردن زمینه های آن تالش کنند.
معاون وزیر ارشاد تاکید کرد :اجرای مطلوب دسترسی آزاد شهروندان به
اطالعات جز در بستر رفتار الکترونیک محقق نخواهد شد.

بررسی حوزه سرمایه گذاری و اشتغال استان
با حضور معاون اجرایی رییس جمهوری

معاون برنامه ریزی و اشتغال
استانداری گفت :پیش بینی ما
این است که تا سه سال آینده
 ۱۵هزار میلیارد ریال عالوه بر
اعتبارات استانی به این استان
تزریق شود.
مجید پورعیسی معاون برنامه ریزی
و اشتغال استاندار در برنامه رادیویی
خراسان شمالی اظهار داشت :در
حوزه ی سرمایه گذاری و اشتغال بخش خصوصی نشستی با محمد
شریعتمداری معاون رئیس جمهور ،مدیران ارشد کشوری و بیش از صد
سرمایه گذار از شرکت ها بانک ها و موسسات در تهران برگزار شد که
بودجه عمومی به درآمدهای نفتی گامهای مثبتی برداشته و معتقدیم توسعه
متوازن کشور بایستی نه فقط با بودجه عمومی بلکه با استفاده از همه
امکانات موجود انجام گیرد.
وی با بیان اینکه استفاده از توانمندیهای موجود در استان خراسان شمالی
موجب توسعه بیشتر استان خواهد شد ،گفت :استان زیرساخت ها و پتانسیل
های فراوانی برای سرمایه گذاری دارد که بهره گیری از آنها می تواند
موجب شتاب در مسیر توسعه استان شود.
شریعتمداری همچنین ضمن تشریح خصوصیت سفرهای استانی کاروان
تدبیر و امید و تفاوت های آن با آنچه در گذشته انجام شده است بر مصوبه
محور نبودن این سفرها تاکید و تصریح نمود در سفرهای استانی بدنبال این
نیستیم که لیستی از مصوبات را بجا بگذاریم که شرایط کشور چنین اجازه
نمی دهد و بررسی گذشته هم ما را از چنین کاری بر حذر می دارد.
سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست ضمن
بیان مطالبی پیرامون شرایط و پتانسیل های استان همچنین سرمایه گذاری در
زمینه های مختلف استفاده از ظرفیت های مرتبط با سفر مقام معظم رهبری
را مورد تاکید قرار داد.
در این نشست استاندار خراسان شمالی ،پور عیسی معاون برنامه ریزی
استانداری ،سید هاشمی قائم مقام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،
قوامی رییس مجمع نمایندگان استان ،موسی الرضا ثروتی ،عبدالرضاعزیزی
و قاسم جعفری نمایندگان استان خراسان شمالی نکاتی را پیرامون ظرفیت ها
و پتانسیل ها ی استان و زمینه های سرمایه گذاری مطرح نمودند.

جهانیان خراسان شمالی را کانون توجه خود قرار خواهند داد

شفافیت در اطالع رسانی با رفتار الکترونیک محقق می شود
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی با اشاره به رویکرد دولت
در بحث شفافیت و تقویت رفتار
الکترونیکی ،تاکید کرد :مقوله هایی
چون تکریم واقعی ارباب رجوع ،مبارزه با
فساد ،شفافیت در اطالع رسانی نه با شعار
که با رفتار الکترونیک محقق می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به
نقل از ایرنا ،حسین انتظامی در همایش
کارشناسان مطبوعات و تبلیغات ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
های کشور ،به تشریح و آسیب شناسی فضای کلی حاکم بر تبلیغات به ویژه
در استان های کشور پرداخت و در خصوص سیاست های اصلی این معاونت
نظیر الکترونیکی کردن امور ،شفافیت و روزآمد سازی قوانین و مقررات
سخن گفت.به گفته انتظامی یکی از برنامه های راهبردی که وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و به طور خاص معاونت مطبوعاتی بر آن تاکید دارد بحث
استقرار دولت الکترونیک است.
وی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین پیامدهای الکترونیکی کردن امور،
تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی امور خواهد بود خاطرنشان کرد :مقوله
هایی چون تکریم واقعی ارباب رجوع ،مبارزه با فساد ،شفافیت در اطالع
رسانی موارد مختلف و بسیاری از مقوله های دیگر نه با شعار که با رفتار
الکترونیک محقق می شود.
انتظامی تسریع در انجام امور را به عنوان یکی دیگر از نتایج عملی دولت
الکترونیک عنوان و اضافه کرد :یکی از دالیلی که روند بررسی درخواست
ها و صدور مجوز نشریات هم اکنون از  5سال به چند ماه رسیده این است
که امروز انجام امور در معاونت مطبوعاتی مبتنی بر رفتار الکترونیک است.
به گفته وی ،یکی دیگر از مزیت های رفتار الکترونیک این است که رفتار
استانداردسازی شده و تعداد موارد خاص به حداقل می رسد و از پاسخ های

فراهم کرده و حرفی برای گفتن داشته باشند.
وی ادامه داد:موضوع میراث فرهنگی در برخی دولت ها مورد توجه کمتری قرار گرفت
اما در دولت یازدهم توجه خاصی به دو مقوله میراث فرهنگی و محیط زیست شده بنابراین
مجموعه میراث فرهنگی باید جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و کار تخصصی خود را
انجام دهد.وی ادامه داد:پرویزی خاطرنشان کرد:مدیران میراث فرهنگی و گردشگری باید
موضوعات کالن را مدنظر قرار داده و ما برای حمایت از این مجموعه نیازی به تهیه بولتن
دو هزار صفحه ای نداریم بلکه ارایه چند طرح کلی و مهم در اولویت است.

نوروزیان خاطر نشان کرد :سفر کاروان دولت تدبیر و امید فرصتی برای تزریق انرژی به
موتور محرک توسعه و پیشرفت استان است که امیدواریم با برنامه ریزی مناسب انجام گیرد.
وی اضافه کرد :امیدواریم با عنایت ویژه کاروان تدبیر و امید به خراسان شمالی شاهد
ایجاد فرصت های جدید و رفع برخی مشکالت و تنگناهای موجود باشیم تا بخشی از
عقب ماندگی های تاریخی این استان جبران شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری در بخش دیگر سخنان خود به مهمترین اقدامات دولت
یازدهم در حوزه این معاونت اشاره کرد و گفت :ایجاد فضای باز سیاسی برای اظهار نظر
احزاب و جریانات سیاسی مختلف ،خاتمه مناقشات و درگیری بین قوا و مسولین کشور،
حمایت از توسعه و شکل گیری سازمان های مردم نهاد ،امنیتی نکردن مسائل اجتماعی،
فعال شدن ظرفیت های نادیده گرفته شده  ،پیشگیری و مقابله با رانت خواری و مفاسد
اقتصادی و توجه به امنیت پایدار مرزها از مهمترین این اقدامات است.

عضو هیات نظارت بر مطبوعات همچنین در ادامه به اهمیت روزآمدی
قوانین و مقررات اشاره و تصریح کرد :مبنای کار ما قوانین ،آیین نامه ها
و دستورالعمل هاست .اما بسیاری از این قوانین مربوط به سال های گذشته
است و اگرچه ممکن است در زمان خود بسیار کارآمد هم بوده باشند اما
مناسب شرایط امروز نیست لذا باید قوانین مرور شده و در صورت نیاز برای
اصالح اقدام شود.
انتظامی اضافه کرد که در همین راستا قانون تبلیغات که تاکنون وجود
نداشته ،هم اکنون تدوین و به دولت ارائه شده و در آینده نزدیک تقدیم
مجلس می شود.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با اشاره به اینکه وزارت ارشاد در خصوص رسانه
های محلی سیاست های خاص خود را دارد بر جلوگیری از توزیع مجزای
ویژه نامه های روزنامه های سراسری در استان ها تاکید و خاطر نشان کرد:
توزیع مجزای ویژه نامه های سراسری در استان ها ،مغایر آیین نامه اجرایی
قانون مطبوعات است و ما موظف به جلوگیری از آن هستیم.
وی با تاکید براینکه ظرفیت آ گهی ها باید به سمت نشریات محلی هدایت
شود و ویژه نامه های روزنامه های سراسری نباید بیش از  30درصد صفحات
خود را به انتشار آ گهی نامه اختصاص دهند ،گفت :حذف اعطای آ گهی
های دولتی استانی به روزنامه های سراسری یکی از اقداماتی است که می
تواند در جهت حمایت از نشریات محلی انجام شود.
انتظامی در بخش دیگری از سخنانش صیانت از زبان و ادبیات فارسی به
عنوان یک عنصر هویت بخش و امنیت آفرین را مورد تاکید قرار داد و
افزود :قانون ممنوعیت بکارگیری اصطالحات و عناوین بیگانه که سال های
گذشته به تصویب رسیده باید به نحو مطلوب تری اجرا شود که این نیازمند
همکاری بیشتر مجموعه نهادهای متولی از جمله وزارت ارشاد ،شهرداری ها
و دیگر مراکز مرتبط است.
همایش کارشناسان مطبوعات و تبلیغات ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان های کشور بر اساس رویکردهای جدید معاونت امور مطبوعاتی و
اطالع رسانی برای استفاده کارشناسان استانی از فناوری های نوین و کاربرد
آن در حوزه های تخصصی خود برپا شده است.

در آن وضعیت موجود و قابلیت های خراسان شمالی به آن ها معرفی شد.
وی ادامه داد :در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی نشست توسعه
و سرمایه گذاری با حضور همین سرمایه گذاران برگزار خواهد شد.
پورعیسی خاطر نشان کرد :طبق توافقات صورت گرفته با سرمایه
گذران موسسات  ،بانک ها  ،بنیاد برکت ،شستا تعهداتی به استان در
حوزه اشتغال و سرمایه گذاری انجام می شود که امیدواریم موثر باشد.
وی بیان کرد :یکی دیگر از برنامه های اولویت دار ما تکمیل بیمارستان
های استان تا اوایل سال آینده و تخصیص اعتبارات مطلوب به مدارس
خشتی و گلی استان است.وی تصریح کرد :تالش می کنیم سفر
رئیس جمهور به گونه ای مدیریت شود که بازتاب بحث اعتباری و
سرمایه گذاری هم در این استان داشته باشیم.

خراسان شمالی نیازمند ارتقاء سطح تشکیالت
اداری استان مانند استانهای مشابه است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
استانداری گفت :امیدواریم با سفر
رییس جمهوری شاهد ارتقا سطح
تشکیالت اداری این استان همانند
استانهای مشابه باشیم.
محمود دلپسند ،معاون توسعه
مدیریتومنابعانسانیاستانداراظهار
داشت:سفررییسجمهوربهخراسان
شمالی که همزمان با سالگرد باشکوه
انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیرد نوید این موضوع را می دهد که
سفر ایشان بتواند عقب ماندگی های استان را به لحاظ تامین زیرساخت های
الزم برای توسعه دولت الکترونیک جبران کند.
وی ادامه داد:همچنین تامین منابع مالی برای احداث ساختمان های
ادارات کل در مرکز استان و ادارات شهرستانهای جدید نیز از دیگر
اولویت های این معاونت است.
دلپسند تصریح کرد:امیدواریم درسفر رییس جمهور مجوزهای جدید
برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با سطح تشکیالت جدید ارایه
دهند تا شرایط خدمتگزاری بیش از گذشته برای مردم استان فراهم شود.
وی یکی از ویژگی های مهم و اثرگذار دولت یازدهم در حوزه مسائل
اداری را ضابطه مند بودن و کارشناسی بودن دستورالعمل ها و بخش
نامه های اداری و ثبات در موضوعات اداری عنوان کرد.
دلپسند خاطرنشان کرد:تعیین حقوق و دستمزد کارکنان اداری در دولت
یازدهم نسبت به دوران قبل توجه بیشتری شده به گونه ای که افزایش حقوق
در سالهای  93و  94در حد تورم موجود در جامعه و حتی بیشتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه استانداری خراسان شمالی تنها دستگاه اجرایی
بود که توانست مجوز استخدام نیروی انسانی را اخذ کند ،ادامه داد:
در دولت یازدهم در مجموع سالهای  93و  ،94مجوز جذب  513نفر
نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی با اولویت شهرستانهای جدید
التاسیس اخذ شده است.

سامانه  ۱۱۱پل ارتباطی مردم خراسان شمالی
با رئیس جمهور است

مدیر کل روابط عمومی استانداری
طی اطالعیه ای سامانه  ۱۱۱را به
عنوان پل ارتباطی مردم خراسان
شمالی با رئیس جمهور در سفر
وی به این استان عنوان کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی
استانداری ،ولی قلیچی طی بیانیه
ای اظهار داشت :هدف از راه
اندازی سامانه  ، 111تمهید شرایط
الزم برای برقراری ارتباطات موثر و کار آمد و نیز پاسخگویی سریع و
صحیح به مسائل و مشکالت مردم در رابطه با دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به اینکه این سامانه از شنبه هفته جاری تا دوشنبه فعال
است از مردم خراسان شمالی خواست تا هر گونه تقاضای خود را
فقط از طریق سیستم  111پیگیری کنند و در این خصوص مراقب افراد
کالهبردار یا سوء استفاده گر احتمالی نیز باشند.
قلیچی در ادامه توضیح داد :همچنین مردم باید در جریان باشند رئیس
جمهور ،نهاد ریاست جمهوری و یا وزراء هیچ فرد یا گروهی را به
عنوان نماینده یا مسول اخذ درخواست ها تعیین نکرده اند بنابراین
چناچه افرادی با این عناوین قصد اخاذی و کالهبرداری داشتند فورا به
مراجع ذی صالح اطالع دهند.

