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یک مسئول خبر داد:

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

● رهن برخی خانه ها برای اجاره در بجنورد به 70
تا  80میلیون تومان رسیده است و این رقم در
مقابل خانه هایی که هیچ امکاناتی ندارند زیاد
است و مردم چاره ای ندارند جز این که آن ها را
اجاره کنند.
● قیمت همه اقالم در بازار بجنورد چند برابر بیشتر
از شهرهای دیگر است؛ از پوشاک گرفته تا مواد
غذایی و میوه و تره بار.
● میزان بارش های این روزهای استان خوب بود
اما ای کاش امکانات ذخیره آب باران هم فراهم
بود تا این همه بارش به سیالب تبدیل نشود و
مردم متضرر نشوند .همچنین امیدواریم با بارش
های روزهای اخیر کم آبی روستاها جبران شود.
● باید در مورد برگزاری مراسم عروسی به شکل
ساده فرهنگ سازی شود.
● بــرخــی مــراکــزی کــه بــه پــر ک ــردن سیلندر گاز
اختصاص یافته اند ،بوی بدی می دهند.
● خیابان نــواب صفوی بجنورد به نصب سرعت
گیر نیاز دارد .خــودروهــا با سرعت بــاال در این
خیابان  16متری تردد و مشکالت زیادی را برای
ساکنان به ویژه دانش آمــوزان ایجاد می کنند.
لطف ًا مسئوالن اقدام کنند.
● در فصل زیبای بهار ،برخی جاده های روستایی
با زباله و نخاله پر شده است در حالی که ریختن
زباله در طبیعت اقدام بسیار زشتی است که باید
در مورد آن فرهنگ سازی شود.
● با این که در بجنورد خیابان ها خط کشی شده
است اما برخی رانندگان به جای ایستادن در
پشت خــط ،روی خــط توقف مــی کنند و عبور
عابران مشکل می شود.
● کنارگذر جنوبی بجنورد چه زمانی بازگشایی
می شود؟ شهرداری تکلیف افرادی را که در این
منطقه زمین دارند ،روشن کند.
● مسئوالن بهداشت استان برای برخورد با افرادی
که با حیوانات خانگی شان در شهر تردد می کنند
و سالمت مردم را به خطر می اندازند ،برخورد
کنند.
● بعد از کوچه سعادت در کالته آروین بجنورد ،تیر
چراغ برق و روشنایی مناسبی وجود نــدارد .از
شرکت برق درخواست می کنیم برای رفع این
معضل اقدام کند.
● آسفالت خیابان شهید چمران  12بجنورد به
اندازه ای بد است که تاکسی های تلفنی هم به
این آدرس نمی آیند و تردد مشکل شده است.
● چرا نظارت کافی بر مراکزی که غذای آماده می
فروشند نمی شــود؟ ایــن روزهــا که مــاه رمضان
است این نظارت ها باید بیشتر شود.

برنامه واگذاری پارک پردیسان به بخش خصوصی
صدیقی -بــه دنــبــال راهــکــاری بــرای واگ ــذاری
پـــارک پــردیــســان بــابــاامــان بــه بخش خصوصی
هستیم که قدم هایی نیز در این زمینه برداشته
شده است .رئیس اداره نظارت بر حیات وحش
اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان
ایــن مطلب اف ــزود :به دلیل مشکالتی از جمله
نبود اعتبار کافی بــرای تامین نیازهای وحوش
و همچنین تکمیل نشدن مجموعه مــوزه تاریخ
طبیعی درصدد واگذاری پارک پردیسان باباامان
به بخش خصوصی هستیم« .جعفری» گفت :در

حال حاضر 43رأس از گونه های جانوری (قوچ،
میش ،کل ،بز ،مــرال و آهــو)در پــارک پردیسان
نگهداری می شوند که با توجه به فصل زاد آوری
حیات وحش جمعیت آن ها افزایش پیدا خواهد
کرد .وی اظهارکرد :با توجه به این که محیط پارک
پردیسان بسته است و چشمه آب طبیعی در آن
وجود ندارد به اجبار وحوش عالوه بر تغذیه طبیعی
به شکل دستی هم تغذیه می شوند .وی هدف از
ایجاد پارک پردیسان را آشنایی مردم از نزدیک با
گونه های جانوری دانست و بیان کرد :یکی دیگر

مدیرکل نوسازی مدارس خبر داد:

بازسازی  114کالس درس خشتی و گلی
علی نیا 40 -مدرسه خشتی و گلی با 114
کــاس درس طــی  3ســال اخــیــر تخریب و

بــازســازی شد.مدیرکل نــوســازی ،توسعه و
تجهیز مدارس خراسان شمالی با اشاره به این

از اهداف ایجاد این پارک ،نگهداری از حیوانات
جدا شده از زیستگاه های طبیعی به دالیلی از
جمله مریضی ،زنده گیری توسط مردم و همچنین
شکارچیان غیرمجاز است که در زیستگاه های
طبیعی شان قــادر به ادامــه حیات نیستند .این
کــارشــنــاس حیات وحــش محیط زیست اظهار
کرد :طبق دستورالعمل سازمان حفاظت محیط
زیست به ازای هر یک رأس گونه جانوری هزار
مترمربع مساحت الزم است که با توجه به مساحت
45هکتاری پــارک پردیسان ،از ایــن لحاظ این

که طی مصوبه هیئت دولت در سفر به استان
در سال  94مقرر شد  80مدرسه خشتی و
گلی با  200کالس درس حذف شود ،اظهار
کرد :از آن زمان تاکنون اقدامات الزم برای
حذف  40مدرسه خشتی و گلی انجام شده
است و حذف  40مدرسه خشتی و گلی دیگر
کــه اغلب آن هــا در مــجــاورت مـــدارس پیش

در انجمن مفاخر استان مصوب شد؛

همایش آیت ا ...سید میرزا حسن موسوی بجنوردی(ره) برگزار می شود
همایش آیــت ا ...سید مــیــرزا حسن موسوی
بــجــنــوردی(ره) نیمه دوم امــســال در خــراســان
شمالی برگزار می شود.استاندار خراسان شمالی
در جلسه انجمن آث ــار و مفاخر بــر راه ان ــدازی
دبیرخانه دایــمــی بــزرگــداشــت مفاخر در محل

دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر استان تاکید کرد و
گفت :این دبیرخانه باید هر سال برای برگزاری
بزرگداشت یکی از مفاخر در استان برنامه ریزی
کند«.صالحی» افــزود :در برگزاری بزرگداشت
مفاخر ،توجه به اقــوام مختلف باید در دستور

کار قرار گیرد.وی برای تبدیل کردن منزل آیت
ا ...سید میرزا حسن موسوی بجنوردی(ره) به
کتابخانه یا مــوزه اعــام آمادگی کرد و از کلنگ
زنی کتابخانه آیت ا ...سید میرزا حسن موسوی
بــجــنــوردی(ره) هــمــزمــان بــا بــرگــزاری همایش

پــارک شرایط مطلوبی دارد« .جعفری» به یکی
دیگر از مشکالت به وجــود آمــده از سوی برخی
اف ــراد اش ــاره کــرد و گفت :برخی اف ــراد از روی
ناآگاهی به پاره کردن فنس و حصار اطراف پارک
اقــدام می کنند که این امر باعث می شود گونه
های جانوری از محوطه حفاظت شده بیرون آیند
و در معرض خطر قرار گیرند .گفتنی است ،سال
گذشته 5رأس از گونه های جانوری مرال پارک
پردیسان باباامان به یکی از سایت های تولید و
تکثیر در یزد منتقل شدند.

ساخته قرار دارند ،نیازمند  90میلیارد ریال
اعتبار است.
«بابایی» ادامــه داد :در مجموع  11میلیارد
تومان از محل اعتبارات سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس ،بنیاد برکت و منابع
ملی بــرای حــذف ایــن م ــدارس هزینه شده
است.

بزرگداشت این عالم ربانی در خراسان شمالی
خبر داد.
«حسین فــرخــنــده» ،دبیر انجمن آثــار و مفاخر
فرهنگی خراسان شمالی هم گفت :مجموعه
کتاب هایی با موضوع معرفی مفاخر خراسان
شمالی در راستای شناساندن مفاخر جمع بندی
شده است و انتشار آنها در دستور کار دبیرخانه
انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی استان با حمایت
استانداری قرار دارد.

کارگاه آموزشی سنجش سالمت

شکارچی متخلف در دام قانون

علی نیا -کارگاه آموزشی سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی برای عوامل اجرایی برگزار
شد.رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی گفت :این کارگاه برای عوامل اجرایی پایگاه
های سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی سال
تحصیلی  97-98برگزار شد« .علی متقیان» افزود :در این کارگاه آموزشی  ،آموزش های تخصصی
الزم توسط کارشناسان اداره استثنایی و مدرسان در کالس های بینایی و شنوایی سنجی و آمادگی
تحصیلی به عوامل اجرایی ارائه شد.

صدیقی -شکارچی متخلف که اقدام به شکار  23قطعه کبک کرده بود دستگیر شد .رئیس اداره
حفاظت محیط زیست جاجرم با بیان این خبر افزود :به دنبال کسب اخباری مبنی بر شکار غیرمجاز
کبک ،ماموران یگان حفاظت شهرستان با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی طبر در بازرسی از منزل
متخلف  23قطعه الشه کبک کشف و ضبط کردند« .موسوی» گفت :عالوه بر آن از متخلف تعدادی
آالت و ادوات شکار غیرمجاز (داف ) و 15عــدد فشنگ نیز کشف و ضبط شد .وی اظهار کرد :فرد
متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

برداشت یک تن گل
محمدی تر

برومند -مانه و سملقان  ۲۵هکتار بــاغ گل
محمدی دارد که  2هکتار آن بارور است و امسال
از این سطح یک تن گل محمدی تر برداشت شده
است .رئیس اداره جهاد کشاورزی مانه و سملقان
با اعالم این خبر افزود :گل محمدی درختچه ای

است دایمی که با یک بار هزینه عملیات کاشت،
حداقل  20ســال تولید اقتصادی دارد«.نــظــام
دوســت» با اشــاره به اقتصادی بــودن کاشت این
محصول گفت :قیمت اسانس گل محمدی 10
هــزار دالر اســت.وی اظهارکرد :نبود اعتبارات

سرمایه در گردش ،استفاده از ارقام بدون شناسه
که درصد اسانس کمتری دارد و استفاده از قلمه
و پاجوش گل محمدی و احتمال آلــوده بودن به
بیماری از جمله مشکالت کشاورزان در رابطه با
کشت گل محمدی است.

با دعای ابوحمزه در ماه مبارک

اسباب استجابت و پذیرش دعا
در یادداشت دیروز گفتیم که یکی از برنامه های عبادی ما
دعاست .تمام شرایط از طرف خداوند آماده و مساعد است
و پذیرش انجام می شود .امام سجاد(ع) اسباب استجابت و
پذیرش دعا را بیان می فرمایند.
ِب إل ِ
َ -1ا ْل َح ْم ُد ِ
ِیك َم ْش َر َعه؛ تو را
المطال ِ
هلل ا َّلذِ ی َ
أح ُد ُس ُب َل َ
سپاس که راه را برای بندگانت باز گذاشتی که به سوی تو
دست نیاز برآورند.
الرجا ِء إل ِ
تر َعه؛ همه تشنگان(گرفتاران و
َ - 2و َمناهِ َل َّ
ِیك ُم َ
حاجتمندان) به سوی تو امیدوارند و از نهر و جویبار زالل تو
سیراب می شوند.
َ - 3واإلستغاثَهِ بِفَ ْضل َ
باحه؛ راه را برای بندگانت
ِك ل َِم ْن َّأم َل َك َم َ
آزاد گذاشتی تا به سوی تو بیایند و هرکس هر چه می خواهد
از تو طلب کند.
الدعاء إل ِ
وحه؛ برای عرض
ـواب َّ
ِیك ِل ْل ّصا ِر ِخ َ
ین َمفْ ُت َ
َ -4و أبـ ُ
حاجت بندگانت درهای دعا را باز گذاشتی.
ین ب ُِم ِ
أع َل ْم أن َ
َّك ِل ْل ّر ِ
ِجابهِ ؛ و می دانم که تو کمر
اج ْ
و ْوض ِع ا َ
َ 5
همت را برای رسیدگی به خواست و حوائج بندگانت بسته ای
تا امیدواران از درخانه ات ناامید برنگردند.
خواننده عزیز با وجود مشکالت دنیای اسالم و کشور و مردم و
خودمان و نسل جوان می طلبد خاضعانه از فرصت ماه رمضان
استفاده کنیم و فتنه های آخر الزمان را با موج های دعا در هم
بشکنیم و عم ً
ال هم پای کار بیاییم تا فرج حاصل شود .انشاءا. ...
استاد دافعی


خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

ماجرای کمک یک راننده
به مسافران
روزنامه خراسان در شماره  5417که  7فروردین ماه
 1347به چاپ رسید ،در مطلبی در ستون «خبرنگاران
ما از شهرستانها گزارش میدهند» به ماجرای کمک یک
راننده به مسافران پرداخته است.
در این مطلب می خوانیم« :صبح روز یکشنبه  27اسفند
ماه اتوبوس {یــک} شرکت از بجنورد بطرف مشهد در
حرکت بــود .در اثر تصادف  2ماشین بــاری و بارندگی
شدید جاده مسدود شده بود ولی این راننده سرنشینان
اتوبوس را پیاده کرد و خود با مهارت بسیار عجیبی از کنار
جاده عبور نمود و مسافرین را از خــوردن سرما و شدت
باران نجات داد .سرنشینان این اتوبوس از مدیر شرکت
{اتوبوسرانی} تقاضا دارند که موجبات تشویق و تقدیر این
راننده وظیفه شناس را فراهم نماید ».در مطلبی دیگر در
ستون با تیتر «رضایت دارند» آمده است« :چندی است که
امور اداره ثبت احوال را {مسئول جدیدی} بعهده گرفته
نامبرده از بدو خدمت تاکنون اقدامات موثری در راه رفاه
و آسایش ارباب رجوع فراهم نموده .اهالی فاروج از اداره
ثبت احوال تقاضای تقدیر وی را خواستارند».

