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

● چرا مسئوالن سازمان اتوبوسرانی بجنورد برای
شهرک امام خمینی(ره) که جمعیت زیادی هم
دارد ،اتوبوس جداگانه ای اختصاص نمی دهند؟
با این هزینه های زندگی که نمی شود همیشه با
تاکسی رفت و آمد کرد یا با بچه کوچک تا کنار
جاده اصلی پیاده رفت.
● در کوچه پس کوچه های بجنورد نخاله می ریزند
به طــوری که مسیر رفــت و آمــد مــردم بسته می
شود .نمونه آن را می توان در کوچه شهید حسن
آبادی دید .
● سهمیه ماهانه آرد نانوایان را در سه مرحله
تحویل می دهند .اگر نانوا سرموقع برای تحویل
آرد نروند سهمیه می سوزد و آن را به نانوا نمی
دهند پس این آردها چه می شود؟ چرا سهمیه آن
هایی را که با تاخیر پول تهیه کرده اند نمی دهند
و می گویند سهمیه ات سوخته است؟
● پارکینگ بش قارداش وضعیت خوبی ندارد ،چرا
آن قسمت را  که خاکی است آسفالت نمی کنند.
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زندگی نامه روزنامه نگار شهید «امامی» تدوین می شود
مرتضوی« -کاغذ خونین یک روزنامه نگار» گزارشی
بــود کــه روز گذشته هــمــزمــان بــا  17مــــرداد ،روز
خبرنگار ،در روزنامه خراسان شمالی منتشر شد و
بازتاب های خوبی در بین فرهنگ دوستان ،مردم و
حتی اهالی رسانه داشت .این گزارش به گفته مردم
و فرهنگ دوستان از بخشی از تاریخ و فرهنگ این
سرزمین پرده برداشت و سبب آشنایی بیشتر مردم با
شخصیت های فرهنگی و تاریخی به خصوص بخشی
از رویدادهای تاریخی این استان شد.
مسئول واحد ادبیات پایداری حوزه هنری خراسان
شمالی در گفت و گو با گزارشگر ما از اعالم آمادگی
این نهاد بــرای پرداختن بیشتر به زوایــای زندگی
شهید «سید رضا امامی» در قالب تاریخی شفاهی و
مستند نگاری از زندگی این شهید خبر داد و گفت:
این گــزارش ما را با زوایــای بیشتری از زندگی این
شهید آشنا کرد و پی بردیم که این شهید واال مقام
درعرصه خبر و رسانه فعالیت می کرده است.
«صدیقی» افزود :تدوین زندگی نامه این شهید از

روزنامه خراسان در شماره  5750که 25
اردیبهشت مــاه  1348به چــاپ رسید ،در
مطلبی در صفحه  9از تأمین اعتبار یک
میلیون ریالی بــرای تربیت بدنی شیروان
خبر داده است .در این مطلب می خوانیم:
«بطوریکه خبرنگار ما می نویسد با مکاتبات
فرماندار مبلغ یک میلیون ریال اعتبار جهت
تربیت بدنی شیروان از مرکز گرفته شده این
خبر باعث خشنودی کلیه اهالی ورزشکاران
گردید ».در مطلبی دیگر در این صفحه آمده
اســت« :بعدازظهر دوشنبه  15اردیبهشت
بخشدار صفی آباد بمحل وارد و از صبح روز
بعد رسما مشغول کار شد .در مالقاتی که در
دفتر کار وی با حضور معلمین بخش برگزار
شد اظهارداشت قابل تاسف است که صفی
آباد دارای  32سال سابقه بخشداری باشد
و هنوز آب شرب و برق نداشته باشد و من
از بدو ورود باین فکر افتاده ام که در درجه
اول نسبت بتهیه آب آشامیدنی و ساختمان
منبع آب اقدام نمایم و سپس در مورد برق و
کارهای عمرانی دیگر بپردازم».

هفته آینده کلید می خورد .یکی از شهروندان طی
تماس با دفتر روزنامه خراسان شمالی گفت :با این
که سال هاست در خیابان رضا امامی زندگی می
کنم اما تاکنون از این که نام خیابان برگرفته از نام
شهیدی است که  65سال پیش در کوچه پس کوچه
هــای ایــن شهر با استعمار مبارزه می کــرد و حتی
خبرنگار بود ،اطالعی نداشتم و چه خوب که روزنامه
خراسان شمالی همزمان با روز خبرنگار ،به معرفی
این شخصیت پرداخت.
اما بازتاب این گزارش ،برای اهالی رسانه هم در نوع
خود جالب و شنیدنی بود و حتی برای اهالی رسانه
جای سوال بود که مگر «امامی» هم خبرنگار بود؟!!
در ایــن میان تعدادی از بجنوردی هایی که سال
هاست در پایتخت زندگی می کنند و به واسطه
تعصبی کــه بــه تــاریــخ و فرهنگ ایــن خطه دارنــد،
روزنــامــه خــراســان شمالی را رصــد می کنند ،طی
پیام هایی از این حرکت ارزشمند روزنامه خراسان
شمالی تقدیر کردند.

آن ها بر ایــن بــاور بودند که تاکنون به ایــن بخش
از تاریخ خراسان شمالی پرداخته و مستندی از آن
تهیه نشده بود و این حرکت روزنامه خراسان شمالی،
بسیار ستودنی است و می تواند آغازی باشد برای
پرداختن بیشتر به تاریخ شفاهی این خطه ،از زبان
اهالی قلم.
آن ها بر تداوم این حرکت و پرداختن به زوایای دیگر
این شخصیت و صحبت با دیگر افرادی که می توانند
با معرفی بیشتر این شخصیت و دیگر شخصیت های
تاریخی و فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی ،بیش از
گذشته ،مــردم را با تاریخ و فرهنگ این خطه آشنا
کنند ،تاکید کردند.
یکی از کسبه که از مخاطبان پر و پا قرص این رسانه
است هم با بیان این که روزنامه خراسان شمالی،
در این سال ها نشان داده که مردمی است و سعی
دارد با انعکاس مسائل و مشکالت و پرداختن به
بخشی از تاریخ ،به شناساندن تاریخ و فرهنگ این
سرزمین کمک کند ،اظهار می کند :این حرکت در

نوع خود بی نظیر بود زیرا تا پیش از این ذهنیت من
و بسیاری از کسبه ،این بود که شهید رضا امامی در
زمره شهدای  8سال دفاع مقدس است و در جریان
جنگ ایران و عراق به شهادت رسیده است ،در حالی
که انتشار این مطلب ،سبب شد به درستی با این
شهید آشنا شویم«.صادقی» پرداختن سلسه وار به
چنین سوژه هایی که امروز را به گذشته پیوند می
زند در پرمخاطب تر کردن این رسانه مردمی اثرگذار
دانست و تصریح کرد :امروز نام بسیاری از کوچه ها و
خیابان های این شهر ،هویتی برای مردم عادی ندارد
و کاش می شد متولیان برای کوچهها و خیابان های
این شهر شناسنامه ای تدوین کنند.
امــا بــایــد گفت کــه بــازتــاب ایــن گـــزارش فــراتــر از
مرزهای جغرافیایی ایــران رفــت و تعدادی ایرانی
مقیم کشورهای اروپایی هم که هنوز ،تشنه تاریخ و
فرهنگ خود هستند ،از این حرکت روزنامه خراسان
شمالی که به روایت بخشی از تاریخ  65سال پیش در
بجنورد پرداخته تقدیر کردند.

از قلم شما
برای سالروز تاسیس استان؛

این جا ،مرکز استان خراسان شمالی است!

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

اعتبار یک میلیون ریالی برای
تربیت بدنی شیروان

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

این جا مرکز استان است! استانی که هر بامداد این
عبارتها از صدای مرکز اترک ،برای شنوندگان
تکرار میشود:
«دیار عشق و ایمان .جلوهای از همدلی و یکرنگی
اقوام ،سرزمین نغمهها و نواها ،گنجینه فرهنگها،
دیار معرفتها».در حالی که دیگر صداها تقریب ًا
شنیده نمیشوند و سالهاست نگاهی یک سویه
به تبیین و معرفی فرهنگ و فولکلور دیگر اقوام هم
همت گماشته است و شاید به همین سبب است که
در دیگر نقاط کشور ،بجنورد و خراسان شمالی را
کمتر از بقیه شهرها میشناسند.
استانی با مردمی امیدوار که از اولین روزهــای
مراسم کلنگ زنی «پاالیشگاه100هزار بشکهای
کالیمانی» چشم انتظار راه اندازی آن بودند تا به
گفت ه کارشناسان پروژه و مدیران استانی در20
بهمن ،94شاهد استخدام  3هزار و500نفر به
طور مستقیم از بین فرزندان بیکارشان باشند.
اما چندی بعد ،با روحی زخم خورده از این فریب،
تنها شنیدند کــه پیمانکاران مربوطه بــا بــه جا
گذاشتن چند صد میلیون تومان بدهی به بازار،
بجنورد را ترک کردند! اما دریغ از یک عذرخواهی
از سوی مدیران مرتبط و ناظر بر پروژه برای توهینی
که به شهروندان استان خراسان شمالی شده بود!
با آماری از سوی استانداری که حکایت از اشتغال

11هزار و  300نفر در خراسان شمالی داشت و
چندی پیش رسانه ای شد ،اما ظاهر ًا تاثیری روی
کاهش درصد بیکاری در استان نگذاشته است!
روزگاری نه چندان دور والی پیشین ،وعد ه به کار
گیری مدیران چابک را داد ،اما دریغ که با حضور
کم رنگ آن ها هم ،هیچ گرهای از طرح چهاربانده
کردن جاده جنگل گلستان و ریلی شدن مسیرهای
اطراف بجنورد گشوده نشد.
این جا ،مرکز استان است!
با انبوهی از چهارراهها با چراغها و دریچههای
معیوب و گذرگاههای بدون چراغ و مامور راهنمایی
که عم ً
ال حضوری جدی حتی در لحظات خاموشی
برق هم ندارند!با ایستگاههایی استثنایی برای
تاکسیهای زرد که بر خالف همه شهرها در آن،
جا خوش کردهاند و هزاران خودرو با نام «آژانس»
از بام تا شام در حال چرخیدن و آلوده کردن هوا در
شهر هستند.فرودگاهی با پروازهایی بدون حذف،
آن هم 7نوبت در هفته که سالها پرواز کردند.
اما اینک بیش از یک سال است به سبب برخی
بی تدبیریها و سوء مدیریتها که کشمکشهای
سیاسی رقبا هم چاشنی آن شده است ،عم ً
ال در
حال تبدیل شدن به فرودگاهی متروکه شده که
بعضی از افراد پس از ناکامی در پروژههای بنزین
یورو 4و ،5اینک به فکر تاسیس و بهره برداری از

فرودگاهی در چند قدمی بجنورد افتادهاند!رقیب
تراشی برای فرودگاهی بی رمق که باالترین قیمت
های نرخ پرواز به تهران در کشور را از آن خود کرده
است.
مجموعهای غیر پاسخگو که درآمــدهــای آنــی و
پرمنفعت ،تنها ایــدهآل برای مالکان شرکتهای
هواپیمایی است و وعدههایی همچون ایجاد مسیر
پروازی به سوی کشورهای آسیای میانه و فراهم
آوردن شرایط پرواز برای حجاج خراسان شمالی
از بجنورد به عربستان که تا این لحظه محقق نشده
اســت! و شاید زشتترین تصویر بــرای فرودگاه
بین المللی بجنورد و شرکتهای پروازی در سوم
مرداد ،نبود هواپیما به مقصد بجنورد از تهران در
روز معرفی استاندار جدید خراسان شمالی بود
که مهمانان ،با حضور معاون سیاسی وزیر کشور،
فاصله مشهد تا بجنورد را با خودرو آمدند.
این جا ،مرکز استان است!
شهری کــه در کارنامهفرهنگیاش ،درخشش
3سینمای فعال را داشــت و سالهاست کــه از
محیط تعریف شدهای به نام «سینما» محروم شده
و ساخت سینما و راهاندازی آن ،همچنان گرفتار در
هزار توی پر پیچ و خم مکاتبات اداری است!
استانی با شهرهایی بــدون سینما ،امــا افــرادی
در تالش هستند تا با نصب بنر بر سر گذرگاهها

القا کنند که «بجنورد سینما هم دارد» !این جا،
مرکز استان است!شهری که در آن رعایت حقوق
شهروندی کمتر به رسمیت شناخته شده است.
با دارا بــودن پزشکانی حــاذق که محکم ه برخی
از آنها ،رنگ نظافت و بهداشت را به خود ندیده
است و مریض خانههایی که شهروندان به خاطر
نداشتن توانایی پــرداخــت هزینه ویــزیــت های
50هزار تومانی در تاریک و روشن صبح ،آن جا پناه
می برند و نام نویسی می کنند تا شاهین اقبال بر
شانهشان بنشیند و طبیبی ،مرهمی بر زخم شان
بگذارد.
مرکز استانی که در آخرین انتخابات سراسری،
اعضای نزدیک به 30تشکل سیاسی اعم از گروه،
سازمان و انجمن اعالم حضور کردند و چندی بعد،
عنوان «شورای سیاست گذاری اصالح طلبان» را
انتخاب کردند اما تا امروز ،در قبال این همه تحول
سیاسی و اجتماعی و تضییع حقوق شهروندان،
تقریب ًا سکوت کــردهانــد.ایــن جا بجنورد ،مرکز
استان خراسان شمالی است با داشتن رتبههایی
در صدر و قعر جدول آسیب ها و توسعه اجتماعی،
از قبیل نزاع خیابانی و ...در ابتدا و توسعه فرهنگی
اقتصادی ،در انتهای جدول.
احسان حصاری مقدم
مرداد97

یادداشت سردبیر
سال گذشته ،روز خبرنگار در استانداری

بازخوانی وعده ها

ولی زاده -یک سال از جلسه شــورای اداری با
محوریت خبرنگاران گذشت .آن جلسه که به نوبه
خــودش کــاری بود کارستان و قابل تقدیر ،عقبه
هایی هم داشــت و از تریبون رسمی آن مــواردی
اعالم شد که خیلی عالی بود و زیبا اما گویا خوابگاه
بسیار مجهز و برخوردار از همه امکانات برای این
موارد ،انتخاب شده به گونه ای که پس از یک سال
هنوز برخی از آن ها از خواب بیدار نشده است و
همچنان در بستر تاریخ در خوابی عمیق فرو رفته
است .البته چون استاندار نیز رفته ما دیگر به آن
چه در آن جلسه اعــام شد و وجــود خارجی پیدا
نکرد نمی پردازیم ولی سالی که گذشت خیلی
برای نشریات محلی سال سخت و دشواری بود.
نشریات محلی سالی به این دشواری را تا به حال
تجربه نکرده بودند ،رشــدی نبود که هیچ ،بلکه
آفت های بسیار بی مانندی به جان نشریات افتاد
که سال ها زمان می برد تا بتوانند دو مرتبه به اول
خط بگردند تا آن جا که برخی به نفس افتادند و
مجبور شدند در برخی شماره ها صفحه کم کنند
یا آب ببندند و بدتر این که مجبور شدند با برخی از
همکاران بسیار خوب خود خداحافظی کنند و ...
که بهتر است از این مقوله بگذریم .
اما به نظر می رسد اکنون ضرورت بازنگری برنامه
های دستگاه های متولی در خصوص رسانه های
محلی دوچندان شده است باالخره توسعه رسانه
ای استان چه زمانی در دستور کار قــرار خواهد
گرفت؟ مگر نه این است که رسانه رکن ضروری
توسعه استان اســت و به هر میزان که ایــن رکن
کم رنگ باشد حرکت به سوی توسعه نیز از رشد
کمتری برخوردار خواهد بود .باالخره سامان دادن
به برنامه های توسعه رسانه ای استان ضرورتی
اســت که اهالی رسانه چشم انتظارند و توسعه
استان نیز معطل آن است .پس عجله کنید .باشد
که چنین باشد.

خبر

سقوط جوشکار در پی
برقگرفتگی

فــردی حین جوشکاری اسکلت یک ساختمان
دچــار بــرق گرفتگی شد و به پایین سقوط کرد.
به گــزارش خبرنگار مــا ،مــرد جوشکار به دالیل
نامعلومی حین جــوشــکــاری یــک ساختمان در
خیابان فردوسی بجنورد دچار برق گرفتگی شد
و از ارتفاع به پایین سقوط کرد .بعد از این حادثه
بالفاصله اورژانس در محل حاضر شد و مصدوم را
برای مداوا به بیمارستان منتقل کرد.

