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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شهردار بجنورد در دیدار سردبیر روزنامه های استانی «خراسان» خبر داد:

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

 I Iقیمتگیالس

گیالس در شهر نرخ های مختلفی دارد ،این میوه
در بجنورد از  10تا  20هزار تومان فروخته می
شود و انگار ناظران هم این موضوع را ندیده اند.

 I Iدرددل های یک مستاجر

مستاجرم و در حاشیه شهر بجنورد در خانه ای با
سقف چوبی با یک میلیون تومان رهن و ماهانه
 300هزار تومان اجاره زندگی می کنم ،اکنون
باید خانه را خالی کنم و پول پیش کافی ندارم.
کسی هم به ما خانه نمی دهد ،حتی سهام عدالت
هم ندارم که بفروشم و یک زن مریض و  3فرزند
دارم ،خدا به داد ما برسد.

 I Iشهردار فاروج بخواند

از شــهــرداری فــاروج خواهشمندیم بــرای مرمت
تابلوی خیابان ها اقدام کند.

 I Iسطل های زباله

از مرکز بهداشت فــاروج تقاضا داریــم بر نظافت
اطــراف سطل های زباله داخــل شهر با توجه به
شیوع بیماری کرونا و آغــاز فصل گرما نظارت
بیشتری داشته باشد.

 I Iشکیبایناشکیبا

لطفا ســری بــه  ۱۶مــتــری شکیبا ،رو بــه روی
شهرداری بزنید .تمام جوی ها پر از آشغال و نخاله
ساختمانی است ،دلیل اش هم زمین بزرگی است
که سال ها رها شده و به محل ریختن مصالح و
زباله های ساختمانی تبدیل شده است.

 I Iچراغ چشمک زن

شهرداری بجنورد قرار بود در اول خیابان شهید
مین باشی در شرق سپاه چراغ چشمک زن نصب
کند .تاکنون ده ها تصادف اتفاق افتاده و هر بار
قول می دهند ولی عمل نمی کنند.

 I Iافزایش قیمت خوراکی ها

هفته گذشته یک بسته بیسکویت را به قیمت ۸
هزار تومان خریدم .روز گذشته برای خرید همین
بسته بیسکویت  ۱۱هزار تومان پرداخت کردم .آیا
نظارتی بر افزایش قیمت ها نیست؟

اخبار

هشدار به شیروانی ها
حشمتی -رعايت نکردن فاصل ه اجتماعی و بی
توجهی به توصيههای خودمراقبتی میتواند موج
دوم شيوع ويروس کرونا را در شهرستان شیروان
با شدتی بيشتر و مرگبارتر از ماه های گذشته رقم
بزند .سرپرست شبکه بهداشت و درمان شیروان
با بیان این مطلب اظهارکرد 45 :درصد مبتالیان
به کرونا در شهرستان شیروان را مــردان و 55
درصد مبتالیان را زنان تشکیل می دهند .دکتر
«هاشمی» اضافه کرد :بیشتر موارد عفونت های
حاد و شدید تنفسی در  2گروه سنی 30تا  40و
باالی  60سال دیده شده است .وی اظهار کرد:
میانگین سنی افراد فوت شده در گروه سنی 70
سال است و  73درصد موارد ابتال به کووید 19
در شهر و  27درصد در روستاهای این شهرستان
مشاهده شده است.

پلمب تجهیزات بازی
غیراستاندارد شهربازی

صدیقی -تجهیزات بازی غیراستاندارد شهربازی
بجنورد پلمب شد .به گفته مدیرکل استاندارد
خــراســان شــمــالــی ،در بــازرســی کــارشــنــاســان
استاندارد به منظور حفظ سالمت و ایمنی استفاده
کنندگان از تجهیزات تفریحی یک دستگاه سرسره
بـــادی ،ترامپولین و یوریانجی غیراستاندارد
در شهربازی بجنورد پلمب شــد« .مهمان نــواز»
اعالم کرد :رعایت نکات ایمنی در وسایل بازی
و تجهیزات پ ــارک هــا و شــهــربــازی هــا مشمول
اســتــانــدارد اجــبــاری اســت و استفاده کنندگان
هنگام استفاده از این وسایل از استاندارد بودن
آنهــا اطمینان حاصل کنند .گفتنی اســت ،این
دومین تجهیزات بازی و تفریحی غیراستاندارد
است که در هفته اخیر در بجنورد پلمب شد.

خراسان شمالی  ۴۲سال پیش
در روزنامه

غلتک آسفالت متوقف پشت دیوار  ۳واحد مسکونی
کلید زد؛ او از آسفالت شهرک ولی عصر(عج) خبر
داد و گفت :عملیات آسفالت این شهرک و به سازی
صادقیه شروع شده و به زودی کوچه ها و خیابان های
این  2شهرک با خاک خداحافظی می کنند و دیگر
شرمنده مردم آن ها نخواهیم بود .البته قدرشناسی
مردم این  2محله ،شهردار را شدید ًا تحت تاثیر قرار
داده است و از مردم آن مناطق خیلی تشکر می کرد
از ایــن که خادمان جهادی خــود را شرمنده کرده
انــد« .زارعـــی» به داســتــان کلنگ عملیات جهادی
اش در ناظرآباد پرداخت و در جواب سوال خبرنگار
ما که پرسید باالخره کلنگ اولین عملیات جهادی
شهرداری در ناظرآباد به زمین خورد ولی گویا هنوز از
زمین بیرون نیامده ،آیا بنا ندارید روبان پایان عملیات
و بهره برداری را ببندید؟ گفت :کلنگ شهرداری به
دیوار  3خانه مسکونی برخورد کرده و مارش تعطیلی
عملیات را این  3واحد مسکونی به صدا درآورده اند و

عملیات زیباسازی و آسفالت یک محله معطل 3
منزل مسکونی است« .زارعــی» شهردار بجنورد در
دیدار اهالی روزنامه «خراسان شمالی» ضمن چاق
سالمتی و تعارف در جلسات خداقوتی ،سعی داشت
به نقش رسانه ها در تنویر افکار عمومی بپردازد ولی
به طور ناخواسته به انتقادات و زخم های وارد شده
از سوی رسانه منتقد استان پرداخت ،در حالی که
سعی داشت وارد گالیه نشود .گویا برخی گزارش
های روزنامه با وجود گذشت چند ماه ،از خاطرش
پاک نشده بود و خدا را شکر گزارش های یاد شده
بر تعجیل شهردار افزوده است و او نیز به تاثیر آن ها
پرداخت .خدا را شکر از این که مردم بهره مند شدند
و جوهر آن گــزارش ها ثمر داد و بیهوده پاک نشد،
البته انتقاد پذیری او هم تحسین داشت به خصوص
وقتی که گفت «حــرف حق جــواب ن ــدارد» .اگــر چه
جلسه خبری نبود ولی «زارعی»  2پروژه خبری را هم

روزنامه خراسان در شماره  8514که 16
مهر  1357به چــاپ رسید ،در مطلبی در
ستون «خبرهای شهرستان ها» به برنامه تهیه
آزمایشگاه های سیار برای مدارس روستایی
شــیــروان اشــاره کــرده اســت .در ایــن مطلب
می خوانیم« :در نظر اســت بمنظور کمک
بامر آموزش دانش آموزان [شیروان] در امور
دروس عملی آزمایشگاههای سیار از مرکز
استان تهیه و به اکثر روستاهائی که مدارس
راهنمائی دارنــد فرستاده شــود .این اقدام
چنانچه جامه عمل بپوشد خود یک نوع ابتکار
بحساب می آید که از سوی رئیس آموزش و
پرورش این شهرستان بعمل خواهد آمد».

همه عملیات ،زیباسازی و آسفالت به بن بست رسیده
اســـت.او خیلی مطمئن و قبراق گفت :اعتبارات
آسفالت ،قیر و همه و همه آماده است ولی اکنون 3
واحد مسکونی سد راه هستند!!شهرداری در این
محله اقدامات بسیاری را از قبیل احداث
پــارک شهید «قــاســم سلیمانی» ،صــدور
پــروانــه رایــگــان و بــه ســازی و زیباسازی
انجام داده است و اکنون تمام انشعابات
به خوبی انجام شده ولی واحدهای یاد
شده باعث شده اند که عملیات به پایان
نرسد.سردبیر روزنامه های
استانی خراسان نیز در
این دیدار با تقدیر از
اقــدامــات جهادی
شهرداری بجنورد
در بـــــه ســـــازی

گزارش جلسه

تکریم و معارفه دادستان بجنورد

محمد آگــاهــی -طــی حکمی از ســوی رئیس
قوه قضاییه ،دادستان عمومی و انقالب جدید
بجنورد معرفی و مراسم تکریم و معارفه دادستان
مرکز استان ،عصر روز گذشته برگزار شد .رئیس
کل دادگستری خراسان شمالی در این مراسم،
دادســرا را پیشانی و پیشاهنگ دستگاه قضایی
دانست و گفت :دستگاه قضایی در نظام جمهوری
اسالمی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است به
گونه ای که در کمتر نظامی دستگاه قضایی چنین
جایگاهی و دادستان در پیشاهنگ این دستگاه
قرار دارد .حجت االســام «جعفری» با بیان این
که در بسیاری از کشورها حتی کشورهای مدعی
در دنیا دادســتــان توسط دولــت ها عــزل و نصب
می شود اما در ایران اسالمی از استقالل کامل
برخوردار است ،ادامه داد :یک روی دادستانی در
قوه قضاییه ما شمشیر چرخانی است که با تمام
مفسدان اقتصادی در هر مقام و منصبی که باشند
و تمام کسانی که حقوق عامه و حقوق شهروندی
را نقض می کنند مبارزه می کند .وی خاطرنشان
کــرد :دستگاه قضایی ما امــروز نه تنها منفعل و
سست نیست بلکه در کنار دولت و حتی پیشتر از
دولت در امر اقتصاد مقاومتی فعال است و تالش
دارد اجازه ندهد هیچ واحد تولیدی در کشور و
این استان تعطیل شود تا کارگری بیکار و یک
سنگر عزت حذف و باعث خوشحالی دشمن شود.
وی همدلی موجود در میان اقوام خراسان شمالی
و همدلی میان مسئوالن مختلف در استان را
سرمایه اجتماعی دانست که باید از ظرفیت آن ها

در راستای توسعه استان استفاده شود .دادستان
سابق بجنورد نیز در ایــن مراسم ،پیشگیری از
وقوع جرم را اولویت اصلی خود طی  6سال و 4
ماه از فعالیت در دادسرای مرکز استان بیان کرد
و گفت که در این مدت بیشترین زمان فعالیت اش
را صرف این موضوع از جمله پیشگیری از اعتیاد
کرده است« .مسلم محمد یــاران» برخورد با یقه
سفیدها و مبارزه با فساد اداری را دیگر موضوع
فعالیت خود در این مدت برشمرد و ادامــه داد:
مبارزه با فساد اداری از مطالبات جــدی رهبر
معظم انقالب اسالمی است و در این مدت از کنار
هیچ گونه گزارش مردمی یا دستگاه های نظارتی

بی خیالی های کرونایی در دوشنبه بازار
یک هفته از بازگشایی دوشنبه و پنج شنبه بازار
بجنورد می گذرد ،با این که مردم باید به بی توجهی
به کرونا خاتمه دهند و برای مراجعه به این مکان
که محل توزیع و عرضه میوه و تره بار است و تجمع
باالیی نیز دارد ،ماسک بزنند اما نه تنها بسیاری
از آن ها بلکه تعداد زیادی از فروشندگان دوشنبه
بازار هم روز گذشته دستورالعمل های بهداشتی را
رعایت نمی کردند و با خیالی آسوده مانند گذشته
کاسبی می کردند.مشاهدات خبرنگار ما از این
بــازار حکایت از این دارد که برخی شهروندان و
غرفه داران نگرانی از شیوع ویــروس ندارند و به
دغدغه دیگران نیز توجه نمی کنند .ساعت  10و
یکی از غرفه داران در حال چیدن کاالها بود؛ او
به خبرنگار ما گفت :متاسفانه بسیاری از مردم و
فروشندگان الزامات مقابله با کرونا را رعایت نمی
کنند .او که خود ماسک و دستکشی نداشت ،ادامه
داد :غرفه من با دیگر غرفه ها فاصله دارد و هنگام
چیدن کاالها از ماسک استفاده نمی کنم و هنگام
مراجعه مشتریان ماسک می زنم.وی افزود :با این
که پس از شیوع ویروس کرونا کسب و کار ما عم ً
ال

فلج شد و درآمدی نداشتیم اما قیمت غرفه ها بدون
توجه به وضعیت درآمد و معیشت ما افزایش یافته
است.
وضعیت در غرفه توزیع میوه و تره بار خوشایند هیچ
بیننده ای نبود ،بسیاری از فروشندگان در حال
چیدن میوه ها در سینی ها و روی زمین بودند و
مشتری ها هم بدون دستکش میوه ها را ورانداز
می کردند تا بهترین آن ها را در سبد خریدشان
قــرار دهند.صاحبان برخی غرفه ها روی زمین
نشسته بودند و صبحانه می خوردند ،نان و پنیر
خود را روی خاک گذاشته بودند و لقمه لقمه در
دهان می گذاشتند .یکی از این غرفه داران که
پسر نوجوانی را نیز با خود به همراه داشت ،گفت:
گرفتار کسب درآمد و تامین معیشت هستیم و به
کرونا حتی فکر هم نمی کنیم.پسر نوجوان که هم
لقمه می گرفت و هم درخواست مشتری را انجام
می داد ،با همان دستی که غذا می خورد ،میوه ها
را درون پالستیک ها می ریخت و مدام این کار را
تکرار می کرد .او در پاسخ به سوال خبرنگار ما که
چرا ماسک نزده ای؟ گفت :ماسک ندارم و کسی

از میان خبرها

درخشش  ۵داستان نویس اسفراینی در جشنواره ملی

آزمایشگاه های سیار برای
مدارس روستایی

مناطق حاشیه نشین گفت :اقــدامــات شهرداری
در گستره وسیعی انجام می شود و به همین دلیل
انتظارات مردم از بدنه شهرداری باالست .به همین
خاطر نقاط قوت کمتر و نقاط ضعف شهرداری بیشتر
دیده می شود .حجت االسالم «ولی زاده» از
آمادگی روزنامه «خراسان شمالی» برای
بازتاب اقــدامــات جهادی شهرداری
سخن گفت و ادامـــه داد :روزنــامــه
«خــراســان شــمــالــی» در کــنــار بیان
انتقادات ،خواسته ها و مطالبات بحق
مردم اقدامات شایسته مسئوالن
و متولیان را نیز مطابق
رسالت خود انعکاس
خواهد داد.

نجفیان -دبیر کارگاه داستان سوم شخص اسفراین از درخشش  ۵داستان نویس اسفراینی در
دومین جشنواره ملی داستان کوتاه «آب» در اصفهان خبر داد.به گفته «شیرازی» ،در بخش داستان
نوجوان« ،ماهور هژبری» و «مهنا ولی پور» هردو از اسفراین با داستان های «اجداد ستاره ای» و «یک
قطره آب صبور» به بخش نهایی راه یافتند.
آن طور که او گفت :در بخش داستان بزرگ سال ،مجتبی هژبری ،معصومه قــدردان و ناهید
سدیدی با داستان های مادمازل ماهی ،چرخ ریسک و مــادرم آب داد ،نام شان در فهرست
نویسندگان برگزیده و راه یافتگان به بخش نهایی قرار گرفت.به گفته وی ،جشنواره داستان کوتاه
«آب» هرسال به صورت ملی و با پرداختن به موضوع آب در اصفهان برگزار می شود.

مسابقه کتاب خوانی «من زنده ام» برگزار می شود
مسابقه کتاب خوانی «من زنده ام» به همت کانون فرهنگی ،هنری مشکات اسفراین ،ویژه دختران
باالی  14سال و به مناسبت ایام پربرکت دهه کرامت در خراسان شمالی برگزار می شود« .زهرا
براتی» ،مدیر کانون فرهنگی ،هنری مشکات اسفراین با اعالم برگزاری مسابقه کتاب خوانی به
مناسبت دهه کرامت ویژه دختران گفت :سواالت مسابقه از کتاب «من زنده ام» به قلم «معصومه
آباد» طراحی شده است.
وی افزود :با توجه به محدودیت های فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا و لغو همایش ها و برنامه
های جمعی و جشن ها سعی شده فعالیت ها بیشتر در فضای مجازی طراحی و اجرا شود که مسابقه
کتاب خوانی «من زنده ام» ویژه دختران در دست اجرا قرار گرفت.
وی ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی با سبک زندگی جهادی و ارزش های فرهنگ دینی و نیز معرفی
فرهنگ ایثار و مقاومت برای دختران جوان را از اهداف اصلی برگزاری این مسابقه بیان کرد.

بــه ســادگــی عــبــور نــکــردم .وی بــازگــشــت بخش
زیــادی از مبالغ اختالس شــده توسط مفسدان
اقتصادی استان طی این دوران را از افتخارات
خود دانست و ادامه داد :طی این مدت در راستای
کاهش جمعیت کیفری اســتــان نیز دادس ــرای
استان همواره جزو رتبه های برتر در کشور بود.
دادستان جدید مرکز استان نیز پس از معارفه
خــود ،پیشگیری از وقــوع جــرم ،دفــاع از حقوق
عامه ،مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از تولید
در راستای تحقق شعار سال را جزو اولویت های
کاری خود بیان کرد و افزود :در بخش پیشگیری
های غیر قهری تالش خواهم کرد از ظرفیت های

هم برایم ماسک نمی خرد.کمی آن طرف تر مردی
میان سال بساط کرده بود و لباس های مردانه می
فروخت .او هم بدون ماسک نشسته بود .از یکی از
غرفه داران کناری پرسیدم که چرا ماسک ندارد
و چرا فاصله اجتماعی را رعایت نکرده است؟ او
گفت :من و برخی هم روستایی های مان از زمان
شیوع ویــروس کرونا تا االن هیچ گــاه از ماسک
استفاده نکرده و هیچ کدام هم مبتال نشده ایم.
یکی از غرفه داران که شنونده این گفت و گو بود،
گفت :به ما اعالم شده که از  15تیر زدن ماسک
در این بازار الزامی است و غرفه دارانی که ماسک
نداشته باشند و دستورالعمل های بهداشتی را
رعایت نکنند جریمه می شوند .اما دیگر غرفه داران
از این موضوع ابراز بی اطالعی کردند.
ساعت نزدیک  11می شد و مشتری ها کم کم وارد
دوشنبه بازار می شدند .با این که نسبت به ساعت
های مشابه در سال گذشته ورودها کمتر بود و از
ترافیک های سنگین در این ساعت خبری نبود اما
برخی غرفه داران معتقد بودند که با مطلع شدن
مردم از بازگشایی روزبازار دوباره میزان زیادی از
مراجعه کنندگان وارد این بازار می شوند.
مشتریان بخش دیگری از داستان بودند؛ بسیاری
از آن ها هم بدون دستکش به میوه ها دست می

محدودیت های جدید کرونایی
در استان اعمال می شود
محدودیتهای جدید کرونایی در خراسان شمالی از
هفته آینده اعمال میشود« .حیاتی» معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت :با
توجه به کاهش میزان پایبندی به پروتکلهای بهداشتی
و فاصلهگذاری اجتماعی به  ۲۰درصد و رعایت نکردن
آن توسط مردم و صنوف ،محدودیتهای سختگیرانه
جدیدی از هفته آینده اعمال میشود.

آموزشی ،فرهنگی و دینی استفاده کنم اما در
بخش پیشگیری های قهری تالش خواهم کرد
کسانی که به حقوق عامه و امنیت مردم تعرض می
کنند برق شمشیر عدالت را ببینند .وی تصریح
کرد :مردم خراسان شمالی فهیم هستند اما در
صورتی که فــردی بخواهد از خطوط قرمز نظام
به ویــژه در فضای مجازی عبور کند با برخورد
سخت دادستانی ،حتی شدیدتر از گذشته ،رو به
رو خواهد شد .وی خاطرنشان کرد 17 :سال از
مدت فعالیت ام در خراسان شمالی می گذرد و
این مردم را فهیم و مدیران را پاکدست می دانم اما
بدون شک با قاطعیت با معدود مدیرانی که به بیت
المال دست درازی کنند به شدت برخورد خواهم
کرد .به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این مراسم از
زحمات «مسلم محمدیاران» تقدیر و «سید جواد
ایاللی» به عنوان دادستان جدید بجنورد معرفی
شد .دادستان جدید بجنورد ،دادستانی جاجرم
و مستشاری دادگاه های تجدید نظر استان را در
کارنامه اش دارد و پیش از این معاون قضایی و
رئیس حفاظت اطالعات دادگستری کل استان
بود.

 I Iتکریم و معارفه دادستان مانه و سملقان

گ ــزارش خبرنگار مــا حاکی اســت ،روز گذشته
همچنین در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید
مانه و سملقان« ،فیروز جایی» دادستان سابق
جاجرم به عنوان دادستان جدید مانه و سملقان
معرفی و از زحمات «ایزانلو» دادستان سابق این
شهرستان تقدیر شد.

زدنــد و حتی یکی از آن ها می خواست هندوانه
ای را به شرط چاقو بخرد ،بدون این که چاقو یا
میوه ضدعفونی شده باشد و توجهی هم به نگرانی
اطرافیان نداشت.
دو بانوی بجنوردی در حال خرید گوجه فرنگی
بودند .یکی از آن ها ماسک داشت و با دستکش
میوه هــا را از داخــل سبد برمی داشــت و درون
پالستیک می گذاشت اما دیگری ماسک نداشت.
یکی از آن ها گفت :اگر همه رعایت کنیم با خیال
آسوده می توانیم از این بازار خرید کنیم اما با زیاد
شدن تعداد خریداران و کمتر شدن افراد ماسک
دار نمی توان به راحتی وارد این بازار شد.
وی با بیان این که بیشتر مردم به دلیل ارزانی میوه
را از روزبازار می خرند ،ادامه داد :اگر برخی مردم و
فروشندگان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت
نکنند ،نمی توان به راحتی وارد این بازار شد و این
نه برای مردم خوب است و نه برای غرفه داران.
برخی غرفه داران گفتند که هنوز دستورالعملی
برای رعایت اصول بهداشتی به آن ها ابالغ نشده
است و برخی هم که اعتقادی به رعایت بهداشت
نداشتند.عقربه های ساعت می گذشت و به تعداد
مشتری ها افزوده می شد .به نظر می رسد بساط
شادی برای کرونا فراهم شده است!

اخبار

تقدیر از کارآفرین جوان
و مدافعان سالمت
نشان خدمت امام هشتم بر سینه
بسیجیان
تقدیر از جوان پیشگام امر تولید ملی و جهادگران
و مدافعان سالمت در کارنامه مهرورزی و کرامت
کاروان «زیر سایه خورشید» در دومین روز حضور
خادمان حرم رضوی در خراسان شمالی ثبت شد.
دومین روز از حضور خــدام آستان قدس رضوی
و اجـــرای طــرح «زیــرســایــه خــورشــیــد» بــا نشست
بسیجیان بجنورد آغــاز شد و مداحی و مولودی
خوانی در رثای امام هشتم را به همراه داشت.
در این مراسم نشان خدمت امــام هشتم توسط
خادمان حرم مطهر رضوی بر سینه بسیجیان فعال
بجنوردی نقش بست.تقدیر از غسال جهادگر
متوفیان کرونایی ،تقدیر از مدافعان سالمت و
پرسنل درمان بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)
و نیز بازدید و حضور در کارگاه تولید ماسک با
حضور سفیران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) نیز
از مهم ترین برنامه های دومین روز حضور خدام
رضوی در مرکز استان بود.به گزارش خبرنگار ما،
از کارآفرین جوان «سینا ایزی» و پیشگام در امر
ارتقای تولید ملی و نیز از اعضای گروه جهادگر
که در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کمک به
آسیب دیدگان از بیماری کووید  19ساعی بودند،
با حضور خدام رضوی قدردانی شد.

مطالبه شهری چند ساله
گرمه ای ها

ن ها
زینب محمودیان -در هــر شــهــری ،مــیــدا 
وضعیت چهره و میزان توسعه شهری را مشخص
میکنند .اگر به گرمه سفر کرده باشید ،پس از
ورود از مسیر جاده چمن بید ،میدان قائم(عج) را
به عنوان اولین میدان این شهر مشاهده می کنید.
در این میدان سازه ای ساخته شده از بتن و فلز،
ولی نیمه کاره خودنمایی می کند؛ المانی که قرار
بود زمانی نماد تاریخی این شهر در ورودی گرمه
باشد اما این روزها چهره ناتمام آن منظره ورودی
این شهر را مخدوش کــرده است.تکمیل نشدن
پروژه میدان ورودی شهر بعد از گذشت سال ها از
افتتاح آن ضرورت توجه بیشتر به این نماد را نشان
میدهد.به گفته «علیزاده» بارها در اخبار و رسانه
ها از زبان مسئوالن شهر شنیده ایم که این میدان
به زودی تکمیل خواهد شد اما سال هاست این
پروژه مورد بی مهری مسئوالن قرار گرفته است.
آن طور که «احمدی» می گوید :میدان ورودی در
هر شهری توسعه یافتگی آن را نشان می دهد و
اولین میدان ورودی گرمه وضعیت مناسبی ندارد
و نیازمند سامان دهی ویژه است.
«قهرمانی» با بیان این که میدان قائم(عج) گرمه
با طرح و ماکت جذاب ،به یک طرح راکد تبدیل
شده است ،ادامه می دهد :پروژه ناتمام میدان
قائم(عج) گرمه چند سال است به حال خود رها
شده و با وجود درخواستهای مکرر برای اصالح
آن هنوز اقدامی در ایــن زمینه صــورت نگرفته
است.
«علی نیا» المان میدان قائم(عج) را نمادی از
باغ مزار بیان می کند و از مسئوالن مربوط برای
تکمیل نشدن المان میدان پس از گذشت چند
سال گالیه مند است.رئیس شورای اسالمی شهر
گرمه می گوید :اصالح هندسی میدان قائم(عج)
کــه مــوجــب ب ــروز مشکالت ترافیکی و حــوادث
رانندگی در سال های قبل شده بود در سال  98به
اتمام رسیده و عالوه بر آن بیش از  700میلیون
ریــال صــرف عملیات عمرانی ایــن میدان شامل
زیرسازی و جدول گذاری آن شده است.
«یــعــقــوبــی» در خــصــوص الــمــان نیمه کـــاره این
میدان می افــزایــد :ایــن المان متناسب با ابعاد
ایــن میدان نیست و قــرار اســت به یکی دیگر از
میدانهای شهر منتقل شود و المانی متناسب با
ابعاد این میدان که نماد بومی ،محلی و فرهنگی
شهر را داشته باشد در این محل نصب شود.
وی اظهار می کند :تکمیل عملیات ساختمانی
میدان قائم(عج) گرمه از پروژه های اولویت دار
شهرداری بوده و اعتبارات الزم برای آن در بودجه
امسال شهرداری در نظر گرفته شده است تا شاهد
تکمیل آن باشیم.

