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

● از یــک طــرف گفته مــی شــود کــارت هــای ملی
قدیمی اعــتــبــار نـــدارد و از ســوی دیــگــر بــرای
متقاضیانی که برای دریافت کارت ملی هوشمند
اقدام کرده اما هنوز آن را دریافت نکرده اند هیچ
برنامه ای ندارند .بارها با مراجعه به بانک به
همین علت دچار مشکل شده ام.
● جای تأسف دارد برخی رانندگان خیابان های
بجنورد را با پیست اتومبیلرانی اشتباه می گیرند
و با حرکت های نمایشی جان خود و دیگران را به
خطر می اندازند.
● چرا بــرای پارکینگ در مرکز بجنورد چــاره ای
اندیشیده نمی شــود؟ آن قدر باید دور بزنیم تا
بتوانیم خودروی مان را در جایی پارک کنیم ،در
نهایت مجبور می شویم در کوچه پس کوچه هایی
که خیلی از مقصدمان دورتر است ،پارک کنیم.
● بهداشت برخی درمانگاه ها و مراکز بهداشتی در
بجنورد نامناسب است و تهویه خوبی ندارند .چرا
به این اماکن که به طور مستقیم با سالمت مراجعه
کنندگان سر و کار دارند کم توجهی می شود؟

خراسان شمالی  47سال پیش
در روزنامه

نصب موتورهای جدید برق
در بجنورد

روزنامه خراسان در شماره  6712که 30
مرداد  1351به چاپ رسید ،در مطلبی در
صفحه  6از نصب موتورهای جدید برق در
بجنورد خبر داده اســت .در این مطلب می
خوانیم« :بــرق منطقه ای ناحیه بجنورد از
بــدو تحویل تا ســال پیش اقــدامــات مفیدی
جهت برق رسانی به کلیه نقاط شهر انجام
داده و هم چنین در سال جاری طبق موافقت
مقامات بــرق منطقه ای خــراســان و بــر اثر
اقدامات و فعالیت های رئیس برق منطقه
ای بجنورد حدود  5000متر خطوط اصلی
فشار قوی و  20000ولت جهت برق رسانی
به چندین حلقه چاه کشاورزی کابل کشی
شد که باعث خشنودی کشاورزان شد .هم
چنین ساختمان نیروگاه جدید باتمام رسیده
و مشغول نصب مــوتــورهــای جدید بقدرت
 3000کیلو وات میباشند که در چند ماه
آینده بهره بــرداری خواهد شد .از اقدامات
دیگر برق منطقه ای بجنورد تشکیل فروشگاه
تعاونی مصرف کارکنان میباشد که مورد
رضایت کارکنان واقع شده است».

دوشنبه  ۳تیر  ۲۰ 139۸شوال  14۴۰شماره ۳۰۲۳

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

انتخاب شهردار جدید بجنورد هفته آینده کلید می خورد
علوی -خبرهای داغ چند روز گذشته درباره انتخاب
شهردار بجنورد هنوز همان تب و تاب خود را دارد و
هر روز گمانه زنی های مختلفی از سوی طرفداران،
حامیان و همچنین مخالفان شهردار می شود ،این
که شهردار می ماند یا می رود یا چه فردی پس از
«براتیان» می تواند تصدی گر این پست باشد و کلید
شهر به او برسد ،م ــواردی اســت که در جلسه روز
گذشته شورای شهر به بحثی داغ مبدل شد؛ بحثی
که گاهی باال می گرفت و برخی اعضا صدای شان را
باال می بردند و تذکر رئیس شورا را می گرفتند.
برخی ها هنوز در چند و چون این بودند که شاید
شهردار ماندنی باشد و بتوان با پیگیری های الزم او
را نگه داشت و بعضی دیگر با استناد به گفته خود
«براتیان» در یکی از جلسه های شورای شهر ،اذعان
کردند :شهردار اظهار کرده است که امکان ادامه
خدمت را ندارد.
در نهایت «محمدی» رئیس شــورای اسالمی شهر
بجنورد چگونگی انتخاب شــهــردار آینده را برای
اعضا تبیین کرد و  3گزینه پیش روی آن ها قرار داد
که انتخاب بر اساس فراخوان عمومی ،گزینه های
انتخابی اعضای شورای شهر و گزینه های انتخابی از
کارکنان شهرداری مواردی بود که مطرح شد .البته
وی تاکید کرد :فراخوان ،مستلزم صرف زمان است و
به اطاله می کشد و  2گزینه دیگر ممکن است قوت
بیشتری داشته باشد .البته قبل از ورود به این موضوع
و رای گیری برای انتخاب یکی از گزینه های پیش رو،
نایب رئیس شورای شهر اظهار کرد :با شرایطی که
برای بازنشستگی شهردار پیش می آید ،از آن جایی
که طبق قانون می تواند تا  35سال به خدمتش ادامه

بدهد و ما هم نمی خواهیم متضرر شرایط انتخاب
شهردار جدید شویم ،به این موضوع رسید که اگر
امکان دارد شهردار ادامه خدمت بدهد چرا ما باید
یک دور باطل ایجاد و وقت و هزینه مردم را اتالف و
دوباره شهردار انتخاب کنیم؟
البته رئیس شــورای شهر هم با یــادآوری نخستین
جلسه ای که نامه شهردار بررسی شد ،خاطرنشان
کــرد :در آن جلسه همه متفق القول بر این عقیده
بودیم که ثبات مدیریت مهم است و شهردار را به
جلسه دعــوت کردیم که خــودش اعــام کرد شرایط
ادامــه خدمت تا  35سال را نــدارد اما در کنار ورود
به قضیه انتخاب شــهــردار ،موضوع ادامــه خدمت
«براتیان» هم پیگیری می شود تا زمان را از دست
ندهیم .این بحث داغ مورد انتقاد «باغچقی» عضو
شورای اسالمی شهر قرار گرفت زیرا از نظر او شرایط
بازنشستگی و ادامــه خدمت تا  35سال دیروقتی
است که مصوب شده و اگر شهردار این شرایط را
دارد که طبق اعالم خودش «نــدارد» منتفی است و
ابهام نگه داشتن این موضوع کار را هم برای شورا و
هم برای افرادی که می خواهند کاندیدای شهرداری
شوند ،سخت می کند .وی همچنین ابراز کرد که اگر
بعد از  2ماه به نتیجه دیگری برسیم مضحکه خاص
و عام می شویم .وی شرایط بازنشستگی را چندان
پیچیده ندانست و بر مسجل بودن ،نداشتن شرایط
ادامه خدمت «براتیان» طبق اظهارات خود شهردار
تاکید کرد و تعلل دو هفته ای شــورای شهر را غیر
موجه خواند.
اما رئیس کمیسیون عمران شــورای اسالمی شهر
بجنورد که موافق انتخاب شهردار بر اساس فراخوان

افتتاح اولین پایگاه تخصصی طرح سنجش سالمت
صدیقی -روز گذشته در مرکز آموزشی نسترن بجنورد مراسم افتتاح پایگاه سنجش سالمت جسمانی و
آمادگی تحصیلی نوآموزان بد ورود به دبستان با حضور تعدادی از مسئوالن استانی برگزار شد .به گفته
رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی این پایگاه ،اولین مرکز تخصصی طرح سنجش سالمت
در استان است .دکتر«متقیان» به این موضوع که خراسان شمالی در زمینه اجرای طرح سنجش از نظر
کمیت و کیفیت در کشور در بهترین شرایط قرار دارد ،اشاره کرد و تعداد پایگاه های این طرح در استان
را  12مورد سیار و ثابت برشمرد .وی ابراز امیدواری کرد :در آینده نزدیک سایر شهرستان های استان نیز
صاحب پایگاه تخصصی سنجش شوند .به گفته وی ،طی سال گذشته بیش از  17هزار دانش آموز مورد
سنجش قرار گرفتند که از این تعداد  757نفر بازمانده از تحصیل بودند.در این مدت بیش از  1200نفر که
شامل  7درصد دانش آموزانی می شد که به پایگاه سنجش مراجعه کرده بودند مشکل دیرآموزی داشتند ،از
این تعداد  51درصد را پسران و  49درصد را دختران تشکیل می دادند .ضمن این که سال گذشته حدود
 178نفر از کل دانش آموزان استان وارد مدارس استثنایی شدند .مدیر کل آموزش و پرورش خراسان
شمالی در این مراسم طرح سنجش را به عنوان نقشه راه برای ادامه تحصیل دانست و گفت :پیشگیری
همیشه بهتر از درمان است .به گفته «سعیدی» بیش از  18هزار دانش آموز در استان پذیرش و سنجش می
شوند تا پرونده تحصیلی آن ها به منظور ادامه کسب آموزش و مهارت تکمیل شود.

عمومی به لحاظ دارا بودن شفافیت الزم است ،بحث
را به این مسیر برد که چرا از زمــان تنظیم مکاتبه
بازنشستگی شــهــردار در اردیبهشت ایــن فاصله
طوالنی به وجود آمد؟ در حالی که طبق بررسی های
انجام گرفته مسجل شده است امکان خدمت شهردار
وجود ندارد ولی با تاخیر زمانی ،در بررسی این قضیه
فرصت سوزی شده است.
این در حالی است که رئیس شــورای شهر بجنورد
زمان ثبت این نامه را در دبیرخانه شورا در تاریخ 19
خرداد امسال اعالم کرد اما «موسوی» از قطعی بودن
بازنشستگی «براتیان» گفت و از تاکید قانونی برای
بازنشستگی شهردار سخن به میان آورد .وی با نقبی
به گذشته ،انتخاب «براتیان» را در این دور شورای
شهر در شرایطی دانست که محدود به انتخاب افراد
معدودی بوده اند و در کوتاه ترین زمان ممکن و در
نخستین اقدام «براتیان» بدون برنامه انتخاب شد در
صورتی که در کل کشور هیچ شهرداری بدون برنامه و
در کوتاه ترین زمان ممکن شهردار انتخاب نمی کند.
وی با این که تذکرهایی در این خصوص گرفت ،تاکید
کــرد :با فرد محوری و تنها محوری موافق نیستم.
هر چند او معتقد است قبل از تعیین شهردار بحث
تایید و پذیرش بازنشستگی مطرح است و با طرح
سوالی از رئیس شــورای اسالمی شهر اظهار کرد:
چرا زمان بازنشستگی شهرداری که قطعی است و
تاکید قانونی دارد طوالنی شد؟ آیا این فرصت سوزی
نیست چرا در همین جلسه تعیین تکلیف نمی شود
و بازنشستگی وی را نمی پذیرید؟ اگــر قــرار است
شهردار باقی بماند خب باید باشد ولی اگر قرار است
بــرود ،موضوع را قطعی و فرایندی را تعریف کنید.

وی خواست کاندیداها و سوبق آن ها به اطالع مردم
برسد تا بدانند شورای شهر چه فردی را قرار است
انتخاب کند       .
«محمدی» رئیس شــورای شهر که پیش از این طی
مصاحبه هایی با خبرنگاران روزنامه خراسان شمالی
موضوع تعلل شورای شهر برای انتخاب شهردار را رد
کرده بود ،این بار گفت :مهلت یک هفته ای به اعضا
داده شد تا گزینه های خود را انتخاب کنند و زمان آن
چنانی را از دست نداده ایم.
«امانی» رئیس کمیسیون فرهنگی شورا هم درباره
چگونگی انتخاب افراد سخن گفت و بر این موضوع
تاکید کــرد :از «براتیان» خواسته ایــم تا زمانی که
فرصت دارد با توجه به این که در فصل فعالیت های
عمرانی هستیم ،کار کند ،ما پروسه انتخاب شهردار
را پیگیری خواهیم کرد تا زمانی که انتخاب شهردار
نهایی شود سپس با استعفای «براتیان» موافقت می
کنیم تا شهردار جدید بیاید.
«وکیلی» هم که با اولویت انتخاب نیروهای شهرداری
برای تصدی شهردار موافق بود ،به این نکته اشاره
کرد:هیچ تعلل ،تاخیر و فرصت سوزی در این مدت
نشده است.برخی دیگر از اعضای شورای شهر برای
انتخاب شهردار گزینه هایی را مانند انتخاب از بین
کارکنان شهرداری ،افرادی با سابقه اجرایی باال و کار
آشنا که در حد شهردار کنونی یا باالتر از وی باشند،
مطرح کردند .در نهایت اعضا به این نتیجه رسیدند
که در جلسه آینده شورای شهر گزینه های انتخابی
مطرح و بررسی شود و با همه این افت و خیزها هفته
آینده گزینه های انتخابی اعضای شورای شهر روی
میز پارلمان شهری قرار می گیرد .

رئیس استانداردسازی ،آموزش و ترویج اداره کل استاندارد مطرح کرد:

سهل انگاری بخش خصوصی برای گرفتن استاندارد
صدیقی -روز گذشته رئیس استانداردسازی ،آموزش و ترویج اداره کل استاندارد خراسان شمالی به
همراه مسئول روابط عمومی این اداره کل برای عرض خدا قوتی و تبریک  71سالگی روزنامه خراسان
به تحریریه روزنامه خراسان شمالی آمدند و از دغدغه های استاندارد گفتند و بابت اطالع رسانی و ترویج
استاندارد از دست اندرکاران این روزنامه تقدیر کردند .رئیس استانداردسازی ،آموزش و ترویج اداره کل
استاندارد استان به زمان دریافت مجوز از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود :سهل انگاری و دیر
اقدام کردن بخش خصوصی برای گرفتن استاندارد به یک معضل تبدیل شده است زیرا طبق قانون قبل از
این که کاری شروع شود پیمانکار باید به گرفتن تاییدیه استاندارد مبادرت کند اما برعکس بعد از اتمام کار
دنبال آن می افتد که این خود زمان بر است«.فرجی» یکی از مشکالت را پایش ادواری آسانسورها در بخش
خصوصی دانست که مدیران ساختمان ها باید توجه داشته باشند در صورت بروز هر گونه اتفاقی مسئول
آن هستند .صحبت دیگر او دریافت مجوز تاییدیه استاندارد برای وسایل پارک های تفریحی و آسانسورها
از اداره کل استاندارد بود که به گفته وی ،برای تمام نهادهای خصوصی و دولتی این امر الزامی است.به
گفته وی ،برای ترویج فرهنگ استاندارد باید کار از پایه در سطوح مختلف ،مدارس و مهدهای کودک شروع
و آموزش داده شود.

اخبار

استان میزبان جشن های
«زیر سایه خورشید»
مرتضوی -خــراســان شمالی همزمان بــا دهه
کــرامــت میزبان جشن هــای مــردمــی «زیــر سایه
خورشید» می شود.
در جلسه ش ــورای هماهنگی بــزرگــداشــت دهه
کرامت اســتــان ،مسئول دبیرخانه کانون های
فرهنگی و هنری مساجد خــراســان شمالی به
تشریح اهداف و سیاست های این شورا پرداخت و
به برگزاری جشن های مردمی دهه کرامت تحت
عنوان «زیر سایه خورشید» و حضور خادمان حرم
رضوی در شهرستان ها اشاره کرد که از هفدهم
ماه جاری کلید می خورد و برنامه های مختلفی
در 7شهرستان استان تا بیست و هفتم ماه جاری
اجرا می شود.به گفته «شیرازیان» ،از آن جایی که
خراسان شمالی در زمره استان های همجوار با
آستان مقدس امام رضا (ع) است باید برنامه های
پربارتر و پویاتری نسبت به استان های دیگر برگزار
شود .او برای این ایام پیشنهاد برگزاری برنامه 10
شب 10 ،مسجد در مرکز استان و تــداوم آن در
شهرستان ها را مطرح کرد.

در بجنورد رخ داد؛

 18روز هوای پاک در یک ماه

صدیقی -بجنورد در خرداد امسال  18روز هوای
پاک را تجربه کرد .مقایسه این وضعیت مطلوب
کیفی هوا نسبت به چند سال گذشته در استان
نشان می دهــد خــرداد امسال در زمینه تعداد
روزهــای پاک رکــورددار بــوده اســت .بهار امسال
با بیم و امید هایی در کشور به ویــژه در استان
با بــاران های سیل آسا آغــاز شد و برخی مناطق
استان را تحت تاثیر قرار داد و مردم را با مشکالتی
مواجه کرد .اگر چه در ابتدا باران های بهاری با
خسارت همراه بود اما باعث شد هوای استان که
هر سال با مشکل آلودگی و گرد و غبار رو به رو بود
امسال وضعیت اش متحول شود تا جایی که تعداد
روزهای هوای پاک در خراسان شمالی به ویژه در
بجنورد افزایش چشمگیری پیدا کرد.
به گفته مسئول ایستگاه سنجش آلودگی اداره
کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ،هوای
مرکز استان در خرداد امسال 18روز پاک و13روز
سالم بود.
«عمارلو» خاطرنشان کرد :امسال هوا در سه ماه
فصل بهار  56روز پاک و 37روز سالم بود که به
لطف بارندگی هــای مطلوب خبری از روزهــای
ناسالم در بجنورد نبود .مقایسه هــوای خــرداد
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از
افزایش  8روز پاکی هــوا و نبود روزهــای هوای
ناسالم دارد.

