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طی ماه گذشته در بجنورد اتفاق افتاد؛

فقط 16روز هوای پاک

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

● ما جمعی از اهالی روستای فجرآباد حسینی
از مسئوالن ستاد بحران شهرستان شیروان
و بخشدار مــرکــزی کــه در لحظات اولــیــه سیل
نیروهای امدادی و کمک رسان را به روستا اعزام
کردند نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
● چرا شهرداری بجنورد به مشکالت کوچه های
مرکز شهر رسیدگی نمی کند؟ وضعیت کوچه ها
خیلی بد است.
● چرا قیمت همه چیز در بــازار به ویــژه کاالهای
اساسی این همه گران شده است؟
● آسفالت کوچه های بین شریعتی جنوبی و شهید
بهشتی بجنورد خیلی داغــان است .شهرداری
دستی به سر و روی این کوچه ها بکشد.
● جاده ایزمان را تا چه زمانی می خواهند نیمه
کاره رها کنند؟
● چرا بــرای این همه زباله گــردی که این روزها
درهر گوشه بجنورد می بینیم تدبیری اندیشیده
نمی شود.

پاسخ به پیام مردمی
بــه دنــبــال درج پــیــام شــهــرونــدی در مــورخــه
 97.02.26بــا عــنــوان درخــواســت جلوگیری
از تجمع مــعــتــادان در زمــیــن هــای رهــا شــده از
جمله کوچه های صادق وحید واقع در چهارراه
شهرداری به اطالع شهروندان عزیز می رساند:
حــوزه وظیفه شهرداری در امــور خدمات شهری
معطوف به پاک سازی ،نظافت و جمع آوری زباله
در محالت می شود و سامان بخشی و ممانعت
از تجمع معتادان در حوزه وظایف نیروی محترم
انتظامی است.
در پاسخ بــه پیام شهروندی بــا عــنــوان اعتراض
به رهــاســازی پساب هــای خانگی شهروندان در
کوچههای تابش و آرام واقع در طالقانی غربی ،به
اطالع شهروندان می رسانیم:
متاسفانه خروج رواناب ها و پساب های شهری به
معابر و خیابان ها هر سال خسارت های زیادی به
آسفالت وارد می کند که موجب می شود بخشی
از بودجه عمرانی صرف ترمیم آسفالت در خیابان
ها و کوچه های شهری شود اما خروج پساب ها به
طور مستقیم بهداشت و سالمت ساکنان محل را
تهدید می کند و شهرداری در این خصوص می
تواند تذکر دهد و برای تشویق شهروندان عزیز
به منظور ممانعت از این اقدام اطالع رسانی کند
اما اصل موضوع در حیطه وظایف مرکز بهداشت
است.
روابط عمومی شهرداری بجنورد

صدیقی -بــجــنــورد طــی اردیبهشت مــاه امسال
فقط 16روز هوای پاک را تجربه کرد .مسئول ایستگاه
سنجش آلــودگــی اداره کل حفاظت محیط زیست
خراسان شمالی با بیان این خبر افــزود :هوای مرکز
استان در این مدت  15روز سالم بود« .عمارلو» گفت:
در اردیبهشت ماه سال گذشته 12روز هوای پاک17،

روز هوای سالم و  2روز هوای ناسالم برای گروه های
حساس داشتیم که تعداد روزهای هوای پاک نسبت به
مدت مشابه سال گذشته 4روز بیشتر بود.
به گزارش خبرنگار ما ،بر اساس اعالم ایستگاه سنجش
آلودگی اداره کل هواشناسی استان در  3ماه بهار سال
گذشته در مجموع 30روز هوا پــاک53،روز سالم و

جلسه پر مصوبه شورای شهر
علی نیا -جلسه علنی روز گذشته شورای اسالمی
شهر بجنورد پر مصوبه بود به طوری که  13مصوبه
در آن بــه تصویب اعــضــای شـــورای اســامــی شهر
بجنورد رسید تا به نظر کمیته تطبیق در فرمانداری
برای تصویب نهایی و اجرایی شدن برسد.به گزارش
خبرنگار ما در این جلسه« ،امانی» ،عضو شورای شهر
بجنورد گفت :چند ماه است در شهر بجنورد فرماندار

بجنورد مسئولیت و سرپرستی معاونت سیاسی،
امنیتی استانداری را برعهده دارد ،با این فرض که
شخص مــورد نظر انسان باتجربه ای باشد ،سوال
اصولی من از استاندار و دیگر تصمیم گیرندگان این
است که چگونه در یک زمان  2جایگاه مهم ،اساسی
و اثرگذار مانند یک شهرستان را می توان مدیریت
کرد؟وی خطاب به استاندار خراسان شمالی افزود:

ششمین روز از تجمع کامیون داران گرمه
محمودیان -کامیون داران گرمه روز گذشته باز هم
مقابل ساختمان اعالم بار و نوبت دهی گرمه تجمع
کردند.یکی از رانندگان گرمه ای گفت :ما بارگیری

نمیکنیم تا به حقوق مــان رسیدگی شود.راننده
دیگری اظهارکرد :به ما گفته اند ۱۶تــا ۲۰درصد
به کرایه ها افــزوده شده اما این مبلغ کفاف مخارج

مدیر کل کمیته امداد خبر داد:

 362مددجو نیازمند حامی

علی نیا 362 -مددجوی باالی  18سال تحت پوشش
طرح محسنین کمیته امــداد ،نیازمند حامی اند که

از این تعداد  181نفر دختر و 181نفر پسر هستند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به این

گونه های جانوری در معرض انقراض استان

لیست قرمز گونه های جانوری
صدیقی -فهرست گونه های جانوری در معرض خطر
و انقراض استان اعــام شــد .رئیس اداره نظارت بر
حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان
شمالی به خبرنگار ما گفت :هر سال یک فهرست از
پستانداران و گونه های جانوری و گیاهی که در معرض
تهدید هستند از سوی سازمان جهانی حفاظت از منابع

طبیعی منتشر می شود که به « لیست قرمز» معروف
است« .جعفری» گفت :بر اساس فهرست یا همان لیست
قرمز گونه های در وضعیت بحران استان شامل یوزپلنگ
ایرانی و گونه های در معرض خطر انقراض شامل پلنگ،
باالبان و کرکس مصری و همچنین گونه های در معرض
آسیب شامل قوچ ،میش ،کل ،بز ،آهو ،عقاب شاهی،

 10روز ناسالم برای گروه های حساس بود« .عمارلو»
عمده علت افزایش هوای پاک در فروردین ماه امسال
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته بارندگی مناسب
باران ذکر کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،بر اساس اعالم کارشناس پایش
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هوای

به نظرمی رسد بعد از چندین ماه وقت آن رسیده است
این فرصت را بدهند تا فرماندار در جایگاه خودش به
صورت مستمر و مداوم بتواند فرمانداری مرکز استان
را به نحو شایسته مدیریت کند«.موسوی» ،یکی دیگر
از اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد ضمن تقدیر
از اقدام شایسته شورای شهر برای دعوت از مدیران
استانی در جلسه شورای شهر با اشاره به وعده هایی
که از سوی مدیران در این جلسه ها داده می شود
گفت :وعده هایی که داده می شود باید دید به تحقق
رسیده است یا نه.کاهش تعرفه های بهای خدمات

بجنورد طی شنبه شب برای چند ساعت در وضعیت
ناسالم قرار گرفت.
«عمارلو» علت این وضعیت را وزش باد شدید ذکر کرد
و گفت :با ایجاد گرد و غبار ناشی از وزش باد برای چند
ساعت هوای بجنورد در وضعیت ناسالم برای گروه
های حساس قرار گرفت.

رشته هــای ورزشــی در ســال 97بــرای حمایت از
ورزشکاران و مربیان ورزشی ،اعتبار خرید اتوبوس،
واگذاری نیروهای شرکتی سازمان حمل و نقل و بار
مسافر به صورت حجمی و تهاتر  4هزار و  915متر
مربع زمین واقع در انتهای قیام موسوم به زمین های
اردشیر خان با تامین اجتماعی در قبال اصل بدهی
سال های گذشته به مبلغ  102میلیارد و 236
میلیون و 368هــزار ریال از جمله مصوبات مطرح
شده در جلسه علنی روز گذشته شــورای اسالمی
شهر بجنورد بود.

سنگین کامیون های ما را نمیدهد.یک راننده دیگر
نیز تصریح کرد :بر چه مبنایی شرکت های حمل و
نقل حق دارنــد بخشی از هزینه حمل باری را که از
صاحب کاال دریافت می کنند به عنوان کمیسیون
بردارند.سرپرست فرمانداری گرمه در این باره گفت:
پیرو پیگیری هــای انجام شــده در ایــن شهرستان و

استان به بیشتر مطالبات کامیون داران رسیدگی شده
است«.مکرمی» افزود :افزایش کرایه ها و کاهش مبلغ
حق بیمه تأمین اجتماعی بخشی از مشکالت کامیون
داران بود که انجام شد و از کامیون داران خواستاریم
برای رفاه حال سایر شهروندان اقدام به جابه جایی بار
کنند و به اعتراضات صنفی خود پایان دهند.

که  25هزار و 352حامی از  6هزار و  751یتیم طرح
اکرام ایتام و محسنین حمایت می کنند ،گفت 3 :هزار
و  560یتیم در طرح اکرام ایتام و در طرح محسنین 3
هزار و  191مددجوی نیازمند تحت پوشش حامیان
هستند«.اهرابی» افزود :از مددجویان طرح محسنین
 139نفر به بیماری های صعب العالج مبتال و نیازمند

حامی هستند.وی با اشــاره به این که حامیان برای
حمایت از دخــتــران بــاالی  18ســال طــرح محسنین
خانواده های نیازمند رغبتی ندارند ،اظهارکرد89 :
دختر باالی  18سال در آستانه ازدواج بدون حامی
هستند و این یکی از مشکالت دختران نیازمند تحت
پوشش کمیته امداد است.

هوبره ،دلیجه کوچک ،میش مرغ ،کبوتر خاوری و الک
پشت ایرانی هستند .وی وضعیت حیات وحش استان را
با توجه به بارندگی های اخیر مطلوب دانست و افزود:
با توجه به این که اکنون فصل تولیدمثل حیات وحش
است همکاری مردم را می طلبد تا از نزدیک شدن و ورود
به مناطق و زیستگاه های جانوری خــودداری کنند تا
گونه های حیات وحش با احساس امنیت و در آرامش به
زادآوری خود ادامه دهند و جمعیت حیات وحش استان
پایدار بماند .وی با بیان این که در استان تاالب و آبگیر
طبیعی نداریم و آن هایی که موجود است ساخت دست

انسان است ،اظهارکرد :وضعیت تاالب و آبگیرها با توجه
به بارندگی های اخیر از سال گذشته بهتر شده است.
این کارشناس حیات وحش استان آمار تعداد وحوش
استان را در مناطق چهار گانه حفاظت شده بیش از 7
هزار رأس برشمرد و اظهارکرد :با توجه به سرشماری
انجام شده در گونه های جانوری مثل قوچ ،میش ،کل و
بز نسبت به سال گذشته افزایش  1.3درصدی داشتیم
اما جمعیت گونه آهو به علت شرایط زیستگاهی و بیابانی
و همچنین حضور دام و سگ گله در زیستگاه های آنان
کاهش یافته است.

با دعای ابوحمزه در ماه خدا

اتصال به مبدأ و مرکز
َال ّل ُه َّم َاشغَ ْلنَا بِذِ ك ِر َك؛ هر برگی که از درخت جدا می
شود اسیر تندبادها می شود و پژمرده و در نهایت
شکسته می شود .هر المپی که اتصال آن با مرکز و
ژنراتور قطع شود گرما و نوری نخواهد داشت و کال
هر رشته ای که اتصال آن با مبدأ قطع شود دچار
تزلزل خواهد شد .انسان مرکز و محور هستی اش
خداست و اگر ارتباط او با مرکز خلقت قطع شد دیگر
موجودیت انسان بی معنا می شود .امام سجاد(ع)
می فرمایند :خدایا ما را مشغول به ذکر خودت قرار
بده؛ یعنی ارتباط قطع نشود ،من ،بی خدا و در وادی
نیستی گم نشوم .در دعای کمیل می خوانیم «واجعل
لسانی بذکرک لهجا وقلبی بحبک ُمت ََّی َم ًا»؛ این تالش
خود انسان است که زبان به ذکر خدا وقتی روان باشد
اثرش بر دل و جان می نشیند و اتصال با مبدأ و مرکز
برقرار می ماند؛ وقتی این اتصال برقرار باشد می شود
«االبذکراهلل تطمئن القلوب» .اتصال ،آرامش ،نور و
گرما دارد و دچار توفان ها نمی شود ولی اتصال که
برقرار نباشد می شود «ومن اعرض عن ذکری فان له
معیشة ظنکا» .نتیجه این که سختی ها در رزق و روزی
و زندگی و ...به واسطه عدم اتصال است .ممکن است
بگویید خیلی ها وصل نیستند ولی مشکلی ندارند؛
جواب این است که ما فقط ظاهر زندگی آن ها را می
بینیم؛ َال ّل ُه َّم َاشغَ ْلنَابِذِ ك ِر َك.
استاد دافعی


خراسان شمالی  65سال پیش
در روزنامه

شن ریزی نشدن کوچه های
فاروج

روزنــامــه خــراســان در شــمــاره  5430که
 26فــروردیــن مــاه  1347بــه چــاپ رسید،
در مطلبی در ســتــون «گــزارشــهــا و اخبار
خبرنگاران مــا از شهرستانهای خراسان
استان نهم» به شن ریزی نشدن کوچه های
فاروج اشاره کرده است.
در این مطلب می خوانیم« :در سال گذشته
کوچه های پر جمعیت شهر {فاروج} از طرف
شــهــرداری شن ریــزی میشد ولــی امسال با
اینکه بارندگی چند برابر سالهای قبل بود
معهذا شن ریــزی انجام نگردید در نتیجه
کوچه هــای ایــن {شهر} مملو از گل و الی
شده و اهالی در ناراحتی بسر میبرند .همین
گــزارش حاکی اســت که اهالی چندین بار
مــراتــب را بــشــهــرداری گ ــزارش نــمــوده ولی
تاکنون ترتیب اثری بدرخواست مردم داده
نشده است .توجه مسئولین مربوطه را باین
امر جلب میکنیم».

