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و فقط به زبان
فارسی برای ما
بفرستید

● خط تلفن روستای فیروزه شیروان هر ماه
بــا وزش بــاد و بــارش بـــاران دســت کــم 20
روز قطع است .این که چرا به طور اساسی
درست نمی شود خود یک معماست.
● سرعت اینترنت پایین آمده است انگار پولی
کــه بــرای آن پــرداخــت مــی کنیم ،دور می
ریزیم.
● خدمات مراکز بهداشتی نسبت به یک دهه
قبل تغییری نکرده و ارتقا نیافته است در
حالی که این مراکز در سالمت جامعه می
توانند نقش پررنگی را ایفا کنند.
● بعد از پیگیری هــای زیــاد و چــاپ موضوع
نامناسب بودن آسفالت کوچه همت بجنورد،
شهرداری قبل از عید فقط چند قسمت آن را
لکه گیری کرد در حالی که این کوچه باید
به طــور کامل زیــرســازی و آسفالت شــود تا
ناهمواری هایش از بین برود.
● چرا جلوی تردد خودروهای فرسوده را که با
دود اگزوزشان موجب آلودگی هوای خیابان
های بجنورد می شوند ،گرفته نمی شود؟
● تعداد سوپر مارکت در حاشیه میدان شهید
بجنورد به عنوان مرکز شهر ،بسیار اندک
است که جای تعجب دارد.

خراسان شمالی  ۴۸سال پیش
در روزنامه

توصیه برای تشکیل انجمن
همکاری خانه و مدرسه در
روستاها
روزنامه خراسان در شماره  6547که 10
بهمن  1350به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  3به توصیه مسئوالن برای تشکیل
انجمن همکاری خانه و مدرسه در روستاهای
بــام و صفی آبــاد اشــاره کــرده اســت .در این
مطلب می خوانیم« :رئیس آموزش و پرورش
شهرستان اســفــرایــن و مسئول بهداشت
اسفراین به صفی آباد و بام عزیمت و ضمن
رفــع نیازمندیهای عمومی از مـــدارس و
کالسهای پیکار با بیسوادی و پیشرفت برنامه
های آموزشی بازدید و اظهار رضایت نمودند
و در مورد تشکیل شورای معلمان و انجمن
همکاری خانه و مدرسه مدارس روستاها به
مسئوالن مربوطه توصیه های الزم نموده و به
اسفراین مراجعت نمودند».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

دوشنبه بازار ،سامان نگرفت
اسعدی -هرچند دوشنبه بازار بجنورد رونق قبل
را نــدارد ولی همچنان با استقبال مــردم به ویژه
خریداران سبزیجات و صیفی جات مواجه است و
بیشتر کسانی که به این بازار محلی مراجعه کرده
اند ،در غرفه های میوه و تره بار گشت و گذار و پس
از بررسی قیمت ها خرید می کنند.
غرفه ها با سازه هایی کام ً
ال غیرمقاوم از هم تفکیک
شــده اســت؛ ســازه هایی که مقابل بــاد ،بــاران و
آفتاب مقاومتی نــدارد .تعداد غرفه های فعال در
دوشنبه بــازار این هفته از هفته های قبل کمتر
است .پوشاک پس از سبزی ،صیفی جات و میوه،
بیشترین غرفه ها را به خود اختصاص داده است اما
خریداری در آن ها به چشم نمی خورد.
هر چند قیمت ها در این روز بــازار تا حــدودی به
هم نزدیک اســت ولــی گویا ایــن بــازار محلی هم

از بــازار مرکز استان تأثیر گرفته و کمبود نظارت
موجب شــده اســت قیمت هــا در کــاالهــا و اقــام
خوراکی همسان متفاوت باشد .پیش از این قرار
بود دوشنبه بازار سر و سامانی بگیرد اما همچنان
همان حکایت ماه های قبل است.در دوشنبه بازار،
سبزی خــوردن در غرفه ای کیلویی  3هــزار و در
غرفه ای دیگر  3هزار و  500تومان است .گوجه
فرنگی ،سیب زمینی ،پیاز و سایر صیفی جات
قیمت هایی با اختالف هزار تا هزار و  500تومان
دارد و قیمت میوه در غرفه های مختلف ،متفاوت
است.دو غرفه عرضه انواع قابلمه در دوشنبه بازار
به چشم می خورد که قیمت قابلمه های مشابه با
اندازه های یکسان هزار تا  3هزار تومان متفاوت
است.قیمت انــواع روفرشی و زیرسفره ای های
مشابه هم در غرفه های مختلف ،متفاوت است

در جلسه شورای شهر بجنورد مطرح شد:

پاس کاری خانواده های سیل زده بین ادارات
آمار باالی عابران کشته شده در تصادفات درون شهری بجنورد
علوی -در هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر
بجنورد ،موضوعات آمار باالی عابران کشته شده
در تصادفات درون شهری ،سرگردانی خانواده
های سیل زده و پاس کاری آن ها از این اداره به
آن اداره مورد اشاره قرار گرفت.
نایب رئیس شورای شهر بجنورد در این جلسه با
اظهار تاسف از آمار باالی عابران کشته شده در
تصادفات درون شهری بجنورد بیان کرد56 :
عابر پیاده کشته شده در تصادفات ترافیکی مرکز
استان طی  8سال به ثبت رسید که آمار باال و

وحشتناکی است« .گریوانی» خواستار پیگیری
مجدانه بــرای جلوگیری از ایــن حــوادث شد و
از رئیس کمیسیون عمران شــورای شهر بابت
واکاوی نشدن این موضوع گالیه کرد .وی افزود:
بحث ترافیک معضلی در مرکز استان است که
امیدواریم به آن توجه و رفع شود .وی درباره خانه
هایی که در سیل آسیب دیدند ،اظهارکرد :در
دور اول شورا بحث موریانه منازل حاشیه شهر در
رسانه ها مطرح شد که در آن زمان تعداد آن ها
 5هزار واحد مسکونی اعالم شد اما هیچ اقدامی

و فروشندگان خرید جدید و افزایش قیمت ها را
دلیل این تفاوت اعالم می کنند.خلوت بودن غرفه
های پوشاک ،فروشندگان را عاصی کرده است ،از
نبود مشتری در عین مناسب بودن قیمت ها نسبت
به بازار می نالند و می گویند که فروش شان اص ً
ال
با میزان اجاره ای که پرداخت می کنند ،برابری
نمی کند و رقم اجــاره غرفه ها باالست.هر چند
بساط فروشندگان لباس در غرفه های مسقف پهن
شده است ولی متأثر بودن لباس ها از باد و باران،
صاحبان این غرفه ها را به صدا درآورده است و می
گویند :با توجه به این که اطراف غرفه ها باز است،
به محض بارش باران ،لباس ها خیس می شود و تا
بخواهیم این همه لباس را جمع کنیم ،حجم زیادی
از آن ها خیس می شــود و ایــن موضوع همیشه
خسارت هایی را در پی داشته اســت.بــاال بودن

از سوی هیچ دستگاه متولی صورت نگرفت .وی
افزود :اکنون بارندگی ها شرایط زندگی را برای
مالکان منازلی که سقف شان چوبی است ،بسیار
سخت کرده و ممکن است هر لحظه شاهد ریزش
آن ها باشیم.
وی با گالیه از عملکرد برخی دستگاه ها بیان
کرد :خانواده های صدمه دیده از سیل که سقف
منازل شان ریــزش کــرده است به بنیاد مسکن
مراجعه می کنند ،به آن ها گفته می شــود به
ستاد حوادث بروید ،آن جا می روند می گویند به
فرمانداری مراجعه کنید ،تکلیف مردم مصیبت
زده چیست؟ وی افــزود :برخی از این دستگاه
ها مردم را به سمت شهرداری سوق می دهند.
رئیس شــورای شهر بجنورد در ایــن بــاره بیان
کرد :بحث منازل موریانه زده در جلسه آینده با
استاندار مطرح خواهد شد« .محمدی» افزود :در

اجــاره ،روبــاز بــودن برخی غرفه ها ،سامان دهی
نشدن غرفه ها طبق وعده های داده شده پیشین و
متأثر شــدن اجناس از سرما ،گرما ،بــاد و بــاران
مهم ترین دغدغه هــای فروشندگان و صاحبان
کــاال و خدمات است.رئیس کمیسیون عمران و
شهرسازی شورای شهر بجنورد سازه های موجود
در دوشنبه بازار را تأیید نکرد و در این باره گفت:
این سازه ها از بعد فنی و ایستایی ،مقابل باد ،باران
و آفتاب مقاوم نیست و به لحاظ بصری منظره بسیار
بدی را ایجاد کرده است«.موسوی» افزود :نگاه به
دوشنبه بازار در شهرداری به این شکل است که
مکانی آماده و چندی بعد به جای بدهی شهرداری
به تأمین اجتماعی ،به این اداره کل واگذار شود و
تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد ،برای بهتر
شدن اوضاع آن کاری انجام نمی شود.

برخی موارد باید ضوابط و قانون را کنار گذاشت
و به نفع مردم عمل کرد .وی ادامه داد :در دور
نخست شورا مصوب شد تعویض سقف این گونه
منازل رایگان انجام شود و در دور دوم شورای
شهر اعطای پروانه رایگان مصوب شد.
وی دربــاره فوتی هــای ناشی از تصادفات هم
خاطرنشان کرد :استاندار در جلسه قبل از عید
در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان ،با
مشاهده گزارش ها 3دستگاه را موظف کرد تا
چرایی این موضوع را در جاده ها و درون شهر
مطالعه و علت آن را در  6گروه مشخص کنند.
وی دربــاره خسارت های وارد شده به منازل از
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شــورای شهر
خواست بررسی شود شهرداری برای بیمه کردن
همه ساختمان های شهر اقدام کند و مبلغ آن در
قبض های نوسازی اعمال شود.

پارک پردیسان در دست انداز واگذاری به بخش خصوصی
صدیقی -واگـــذاری پــارک پردیسان باباامان به
بخش خصوصی همچنان در دســت ان ــداز اعــام
نتیجه کمیسیون اداره کل امور اقتصادی و دارایی
خراسان شمالی و بالتکلیف بر زمین مانده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
با بیان این که نگهداری از حیات وحش در محیط
هــای بسته و بــاغ وحــش گونه در حیطه وظایف
سازمان حفاظت محیط زیست نیست ،اظهار کرد:
حیات وحش پارک پردیسان از نظر زیستگاه شرایط

خوبی ندارند و در سختی به سر می برند« .مطهری»
افزود :حیات وحش پارک پردیسان با بیش از 40
رأس قوچ و میش که شمارشان با زاد و ولد ها در
آینده ای نزدیک افزایش می یابد با حداقل هزینه و
مشکالت زیادی اداره می شود .وی با بیان این که
پارک پردیسان از مناطق تحت مدیریت ما نیست و از
اول نباید این گونه شکل می گرفت ،افزود :مناطقی
تحت مدیریت این سازمان قرار می گیرند که بکر و
طبیعی باشند و توسط محیط بانان حفاظت شوند،

امثال حیات وحش پارک پردیسان که در شرایط
بسته و دامداری گونه نگهداری می شوند از حیطه
وظایف این سازمان خارج هستند و به ناچار تا االن از
آن ها با توجه به افزایش قیمت چند برابری علوفه در
سال گذشته و امسال نگهداری می شود .وی گفت:
پارک پردیسان باید به بخش خصوصی واگذار شود
و در این زمینه چند نفر اعالم آمادگی کرده اند و در
حال رایزنی و انجام کارهای قانونی برای واگذاری
نهایی به بخش خصوصی هستیم اما اداره کل امور

اقتصادی و دارایی استان نتیجه کمیسیون را برای
واگـــذاری به ما اعــام نکرده اســت .وی از اعالم
آمادگی واگذاری تعدادی از گونه های حیات وحش
به شهرداری بجنورد و مراکز سایر شهرداری های
استان خبر داد و افــزود :به شهرداری هایی که در
داخل محدوده شهری شرایط مناسب و استاندارد را
برای نگهداری از گونه های جانوری حفاظت شده
داشته باشند می توانیم تعدادی از این گونه ها را
واگذار کنیم تا مردم از نزدیک با آنها آشنا شوند.

یادداشت

آرامش و امنیت پایدار مرهون
سربازان گمنام امام زمان (عج) است
برخورداری از امنیت را میتوان طبیعیترین و اساسیترین
حق افراد تلقی کرد که مبنای برخورداری از سایر حقوق و
آزادیهــای اساسی بشر است .یکی از مولفه های مهم در
توسعه ،امنیت است .برقراری امنیت در هر منطقه ای باعث
اعتالی جوامع در زمینه های فرهنگی ،اقتصادی ،علمی و
اجتماعی می شود .خاورمیانه از ناامن ترین نقاط دنیا به
شمار می رود ،این در حالی است که کشور ایران به عنوان
نگین قاره آسیا با وجود تمام فشارها و توطئه های دشمن،
با اقتدار در خاورمیانه خودنمایی می کند زیرا شیرمردانی
در دل این سرزمین پرورش یافته اند که همیشه در صحنه و
بیدار و برای دفاع از آب و خاک میهن جان بر کف هستند و
همواره دشمن را مایوس کرده اند.
اکثر کشورها بــرای خنثی کــردن و مقابله با توطئه های
دیگر کشورها سازمانی دارن ــد .در ایــران بــرای مقابله با
دشمن ،وزارت اطالعات در ســال  1364تشکیل شد و
افرادی خداشناس ،آگاه ،شجاع ،جان بر کف و امانتدار در
این نهاد خدمت و به صورت گمنام فعالیت می کنند و در
رأس آن وزیــری مدبر و مجتهد که مورد تایید مقام معظم
رهبری و نظام است ،قرار دارد .الزمه کار اطالعات و کشف
مجهوالت ،دسترسی به ابزارهای ویژه است اما سربازان
گمنام امام زمان(عج) بدون به کارگیری ابــزار تجسسی،
همواره مقتدرانه جلوتر از دشمن حرکت و توطئه ها را
خنثی کرده اند و در راستای ایجاد امنیت گام برداشته اند.
سربازان گمنام امام زمان(عج) با تکیه بر شرع و قانون و بر
اساس منشور تعریف شده ،بر مدار قانون عمل می کنند و
بر همه زمینه های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و اداری
کشور نظارت دارند و با افراد خاطی برخورد می کنند ،آنان
مبارزه با هر گونه فساد را سرلوحه کارشان قرار داده اند.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که سربازان
گمنام امام زمان(عج) برخورد نرم را در کشف مجهوالت
و مقابله با دشمن به کار گرفته اند و با دانش اطالعاتی و
ارائه راهکارهای علمی ،حس اعتماد را در مردم به وجود
آورده و هزینه حاکمیت را به حداقل رسانده اند .وزارت
اطالعات ،مردم را امین خود می داند و نقش آن ها را در
تولید امنیت کلیدی اعالم کرده است.
سربازان گمنام امام زمان(عج) با اقدامات هوشمندانه و به
موقع خود باعث ایجاد امنیت در جامعه شده اند و مردم با
شنیدن اسم وزارت اطالعات و حراست احساس آرامش
می کنند .نیروهای اطالعاتی از ارزش های نظام و انقالب
حراست و بر اســاس رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه
انقالب عمل می کنند.
سربازان گمنام امام زمان(عج) همواره آماده شهادت هستند
و اجازه بر هم خوردن امنیت را نمی دهند .برقراری امنیت
باعث سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی می شود ،سرمایه
گذاران تا احساس امنیت نکنند برای ایجاد شغل گام بر نمی
دارند .خوشبختانه سربازان گمنام امام زمان(عج) امنیت را
به عنوان زیرساخت اصلی توسعه به بهترین نحو در سراسر
کشور مهیا کــرده اند و از جان و مال مــردم و خاک کشور
صیانت می کنند.

