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 به بهترین پاسخ هدیه ای مناسب از طرف شورای شهر اهدا خواهد شد

به نظر شما سرمایه واقعی یك شهر چیست ؟
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چاپخانه آزادی        

 صاحب امتیار : شورای اسالمی شهر بجنورد        

مدیر مسئول : اعظم السادات  افشین فر

 با همكاری روابط عمومی شورای اسالمی 

شهر بجنورد و شورای نویسندگان

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

مكان یابی مناسب کاشت درختان در معابر و فضاهای 

عمومی تأثیر بسزایی در بهبود محیط زیست شهری دارد. 

پیش از کاشت درخت در معابر سطح شهر باید به نكات 

زیر توجه نمود: 

عرض پیاده رو و باغچه، فاصله ساختمان های مجاور و 

کاربری آنها، مسیر کابل های هوایی و فواصل آنها از 

سطح زمین، گونه غالب درختان موجود در محل ، تراکم 

جمعیت و خودرو، دسترسی به آب و نحوه تأمین آب 

برای آبیاری درختان، فرهنگ عمومی منطقه، مدارس 

 موجود در محل، طرح های اصالحی معابر و غیره. مزایای 

یك فضای سبز شهری سالم عبارتند از : افزایش ارزش 

 امالك، بهبود کیفیت هوا، بهبود زیستگاه حیات وحش، 

بهبود آرامش روحی و روانی، بهبود زیباشناختی محیط 

زیست و کاهش سر و صدا.

فواصل استاندارد برای کاشت درختان در 

محدوده های مختلف:

          در فاصله 7/5 متری عالئم ترافیكی. 

         در فاصله 7/5 متری امالك در نزدیكی تقاطع ها و 3 

 متری امالك در خارج از تقاطع ها.       

        در فاصله 2/5 ، 4/5 و 6/5 متری چراغ های روشنایی 

به ترتیب برای درختان کوچك، متوسط و بزرگ.

        در فاصله 3/5 متری تیرهای چراغ برق.

       در فاصله یك متری خطوط گاز، آب، برق و مبلمان 

خیابانی.

         در فاصله 1/5 متری خطوط فاضالب.  

           در فاصله 3/5 متری شیرهای آتش نشانی. 

          در فاصله 3 متری پلكان اضطراری .

          در فاصله 3/5  تا 4/5 متری درختان موجود.

          در فاصله 1/5 متری پارکومترها.

           در فاصله یك متری تسهیالت زیرزمینی.     

 صاحب ملك باید محل مورد نظر را برای کاشت درخت 

از نظر  وجود  امكانات  زیرزمینی  کنترل کند و  در برابر  

 آسیب زدن به خطوط برق، تلفن، فاضالب و دیگر 

 تسهیالت همگانی پاسخگوست. 

 کاشت درختان در مجاورت امالك: 

          در فاصله 3 تا 4/5 متری امالك، فقط باید گونه 

های کوچك کاشته شوند.

        در نزدیكی تقاطع ها، درختان باید در فاصله 7/5 

.متری امالك کاشته شوند.

         درختان معابر به گونه ای کاشته شوند که هیچگاه 

 مانع دید عالیم ترافیكی و خیابانی نشوند. 

          ارتفاع شاخ و برگ درختان باید به گونه ای باشد 

که رفت و آمد عابران را با مشكل مواجه نكند.

          تشتك های اطراف درختان نباید زیاد برآمده باشد 

زیرا ممكن است پای افراد به آن گیر کند.

کاشت درختان در نزدیكی ایستگاه های 

اتوبوس:

          درصورتی که پیاده رو دارای عرض 4/5 متر یا 

کمتر باشد، نباید هیچگونه درختی نزدیك به ایستگاه 

های اتوبوس آن منطقه کاشته شود.

         درصورتی که عرض پیاده رو بیشتر از 4/5 متر باشد، 

محل باید توسط کارشناسان اداره خدمات عمومی  

بررسی شود.

شرایط ساخت تشتك های پیرامون درخت :

         حداقل قطر تشتك بسته به عرض پیاده رو باید 

حدود 90×75 سانتی متر و حداکثر 2× 1/5 متر باشد.

            درختان باید در مرکز تشتك ها کاشته شوند.

         شیب تشتك ها باید با شیب پیاده رو و سنگفرش 

های ااطراف متناسب باشد.

          فاصله تشتك از بن درخت نباید بیشتر از 15 اینچ 

باشد.

 روش های حفظ و نگهداری درختان در معابر 

عمومی :

        در فاصله شش متری از طرفین پیاده روها، شاخه 

های   طول بیش از 4 متر باید هرس شود.

       ارتفاع شاخ و برگ درختان تازه کاشته شده از 

تشتك نباید بیش از 2/5 متر باشد.

      در صورت کاشت درخت در پارکینگ ویژه 

  معلوالن، این درختان باید در پشت عالیم پارکینگی قرار        

بگیرند.

            در فاصله 7/5 متری از مسیر تردد خودروها، عالیم 

  ترافیكی( عالیم جهت نما و ... ) و عالیم راهنمایی    

(حداقل سرعت، چرخش به چپ ممنوع، محدوده ی 

مدرسه و ... ) نباید درختی کاشته شود.

اصول کاشت درخت در معابر عمومیاصول کاشت درخت در معابر عمومی
نشست صمیمی اعضای سه 

دوره شورای شهر

کمك 85میلیارد ریالی شورا به 

صداوسیمای استان

اختصاص 80 میلیون ریال به 

مسافرین نوروزی

هفته درختكاری

اخبار  کوتاه

فروتنی در راس عقل و تكبر در راس جهل و نادانی قرار گرفته است.

در تابلوی خیابان شهری نوشته شده است : کسانی که تند راه می روند همیشه زودتر به مقصد نمی رسند.        

جلیل القدر ترین مردم کسی است که شكسته نفسی کند.

امام علی (ع)   -  منتخب الغرر

برنده شماره قبل

جناب آقای رضا هوشمند

ایرانیان سرفراز، آغاز بهار 1389 بر شما مبارك باد. 
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 وجود این محدودیت ها توانستند عنوان های 

بین المللی کسب کنند که نمونه آن ساخت 

فیلم « برگان» بود. این فیلم موفق به کسب رتبه 

اول بین 120 کشور شد که حاصل زحمت 

جوانان هنرمند این استان است که جای تقدیر 

 دارد. نایب رییس شورای اسالمی شهر بجنورد 

 ضمن قدردانی از تالش دست اندرکاران صدا و 

سیمای مرکز خراسان شمالی گفت: سرمایه 

گذاری در فرهنگ، اساس توسعه یك منطقه 

 است. امانی افزود : تعامل شورای اسالمی شهر 

با صدا و سیما  در این  خصوص ضروری است 

و اقتضای کار در صدا و سیمای محلی ، 

پرداختن به مسایل بومی و منطقه ای و ایجاد 

فرصت برای حضور فعالیت همه سلیقه ها و 

دیدگاه های منطقه ای می باشد.

دیگر عضو شورای شهر با تقدیر از عملكرد 

صدا و سیما با توجه به محدودیت های فراوانی 

که استان به لحاظ نوپا بودن دارد گفت : فعالیت  

 های این مرکز چشمگیر بوده وشورای اسالمی 

شهر  به  عنوان  پارلمان   محلی  می تواند  با 

همــكاری  ایـن  رسـانه  در خصوص  مسـایل  

مختلف شهری به ویژه بهداشت محیط و 

.سالمت شهروندان بسیار موثر اقدام کند.

سیدی افزود : این همكاری موجب ارتقای 

سطح آگاهی مردم خواهد شد که نتیجه   آن  

یكی دیگر از بسیار موثر و ارزشمند می باشد. 

اعضای شورای شهر گفت : عملكرد شورا و 

شهرداری درخصوص مواجهه با مردم و 

 ضرورت اطالع رسانی ، آموزش ، مشارکت، 

شفاف سازی مسایل مدیریت شهری، فراهم 

کردن زمینه مناسب با همكاری صدا و سیما 

موثر است.

فیروزه گفت : نتیجه این همكاری می تواند 

 موجب اطالع رسانی و آموزش حقوق 

شهروندی و سایر مسایل شهری شده و 

.مشكالت امروزی را برطرف کند.

در پایان این نشست اعضای شورای شهر 

مدیرکل و معاونین از استدیو  و پروژه های در 

دست احداث این مرکز بازدید کردند.

به صدا و سیمای استانکمك 85 میلیاردی شورای شهر 

روابط عمومی شورای شهر :

نشست مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان 

 شمالی با اعضای شورای اسالمی شهر 

بجنورد برگزار شد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی گفت 

:امروز رسانه وظیفه بسیار خطیری به عهده 

 دارد که اطالع رسانی شفاف و بی واسطه و 

پیگیری مطالبات آنهاست.

 مهدوی زاده افزود:شورای اسالمی شهر به 

عنوان نمایندگان مردم و پارلمان محلی که بر 

خاسته از متن مردم است بسیار مهم بوده و می 

تواند همكاری های بسیار تنگاتنگی با این 

رسانه ملی داشته باشد که حاصل این همكاری 

به نفع مردم خواهد بود که حق مردم است که از 

تصمیمات و سیاستگذاری نمایندگان خود در 

 شورای شهر اطالع داشته باشند. وی تاکید کرد 

با توجه به محدودیت بسیار مالی، مسئولین و 

پرسنل سخت کوش این مرکز با کمترین و 

حداقل  امكانات  در  حال  فعالیت  هستند  و با 

 مسئول کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر گفت : در جلسه ای 

که با حضور فرمانده پلیس راه استان، رییس اداره راهنمایی و رانندگی 

استان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و نماینده بیمه ایران تشكیل شد، 

مقرر گشت آژانس های تلفنی برابر مصوبه شورا که نرخ مصوب برای 

خدمات رسانی دارند، در مسیرهای شهرك صنعتی، شهرك نیروی 

انتظامی، باباامان، بش قارداش، نمایشگاه بین المللی و دانشگاه دولتی 

تردد کنند.

رضا فیروزه افزود : تعیین حوزه خدمات رسانی آژانس های تلفنی برابر 

خدمات رسانی بخشنامه های ابالغی وزارت کشور بوده و هدف از این اقدام   
لف ها نیسی ی ت تاک 

نی ات  خد ن رسا تع م یی حوزه 

 یكسال است که درب پارك ترافیك به روی مردم بسته است .

  پیرو موافقت اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد مبنی بر ایجاد یك پارك آموزش 

ترافیك برای کودکان و نوجوانان توافقی بین شهرداری و سازمان پایانه های خراسان 

شمالی انجام شد که به موجب آن مقرر شد شهرداری پارك محله واقع در چهارراه 

دبیرستان همت را رایگان در اختیار سازمان پایانه ها گذاشته تا نسبت به تجهیز پارك 

همراه با آموزش به شهروندان اقدام کند.

اما بعد از گذشت یك سال و اندی همچنان پارك محله که در حال حاضر پارك «ترافیك» 

نام گرفته  ،  به روی مردم بسته است.

امیدواریم مسئولین امر نسبت به پی گیری و راه اندازی آن در اسرع وقت اقدام کنند تا 

.کودکان و نوجوانان از آموزش های الزم ترافیكی بهره مند شوند.

همكاری افراد همدل حول یك ایده نو به طور کامل برای ایجاد تغییرات ساختاری در محله ها و زندگی ساکنین آنها کافی است. 

آفرین به تو که دست به گل ها نمیزنی .

؟
کمك شود. بخش  عمده   بودجه  را  برای 

آموزش  نیروی  انسانی تخصیص دهید.

 محمدی با ذکر این مطلب ، باال رفتن سطح 

 اطالعات نیروهای شهرداری را یكی از عوامل 

این جلسه با رفع مشكالت برشمرد.   

گرامیداشت یاد و خاطره ی دو عضو ادوار 

گذشته مرحوم حاج سیداحمد یاهوییان و 

مرحوم حیدر علی ایزانلو به پایان رسید.

شنبه 15 اسفند ماه 1388 یكی از جلسات 

خاطره انگیز و البته مهم سومین دوره ی 

.شورای اسالمی شهر بجنورد بود.

مهندس سیدعباس ابوالحسنی، مهندس مهدی 

محمدی،دکتر رضا وحدانی و دکتر سیدمحمد 

 پاکمهر اعضای سه دوره شورای اسالمی شهر 

بجنورد آمده بودند تا با ارائه تجربیات خود 

درخصوص تدوین بودجه ، همراه شورای سوم   

باشند.  بحث  اصلی جلسه  ارائه  پیشنهادات 

شهرداری

حاضرین نسبت به بودجه شهرداری در سال 

89 بود که البته میهمانان غیر از موضوع 

بودجه به مسایل دیگری هم اشاره نمودند.

باید باور کنیم که شهرداری بی پول است و 

ثروت را با جذب سرمایه گذاران از جای دیگر به 

این شهر بیاوریم.

ابوالحسنی با بیان این مطلب گفت :

 در شرایط بحرانی است و شرایط بحرانی به 

انسان جرات کارهای مهم را  می دهد.  دکتر 

وحدانی عملكرد شورا در این دوره را موفق 

ارزیابی نمود.  دکتر پاکمهر عضو دوره دوم 

شورا نیز گفت: سعی کنید مسئولین استانی 

مجاب شوند بخشی از هزینه های شهرداری را 

بپردازند. حداقل سالی 15 میلیارد تومان از 

بودجــه های استــــانی بـــــه شهــــرداری 

بیشتر به شهروندان در حوزه استحفاظی خدماتی شهر است. 

 وی یادآور شد : تاکسی های عمومی پالك قرمز برای استفاده 

ی شخصی می توانند فقط در روزهای تعطیل در مسیرهای 

باباامان و بش قارداش تردد داشته باشند.

رضا فیروزه گفت : درخصوص بیمه خودروهای مسافربر 

عمومی که شامل تاکسی های تلفنی و عمومی می شود، مقرر 

شد از طریق سازمان تاکسیرانی با همكاری بیمه آسیا 

 رانندگانی مشمول طرح بیمه شوند که عالوه بر داشتن 

گواهینامه باید مجوز فعالیت از سازمان را نیز داشته باشند.

شهرداری خطاب به همشهریان گفت :

شهر ما شبیه یك درخت است و شهردار مثل 

باغبان، عوارض شما غذای این درخت است.

ساختمان های شما شاخه های این درخت، 

خیابان های شما آوندهای این درخت و خانه 

های شهر برگ های این درخت هستند.

شما خوب می دانید که غذای هر درختی در 

برگ ها ساخته می شود. اگر برگ هاخوب به  

وظایف خود عمل کنند این درخت میوه خواهد 

داد و میوه ی این درخت تولد شهروندی کارآمد 

خواهد بود.

                             شهرخوب- شهروند خوب

کوچولو : این نقاشی و تو رنگ بزن ....

.شورای اسالمی شهر پیرو این نشست  و تقاضای مدیرکل صدا و سیما، مبلغ 85 میلیارد ریال را برای تجهیز سالن جلسات صداوسیما اختصاص داد.
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توجه کردید این روزها چقدر ملت از 

بوق ماشینشون استفاده می کنند ؟؟؟!!

این آلودگی صوتی چیزی کمتر از آلودگی 

هوا نداره، اما انگار به همون اندازه که به 

دومی بی توجهی میشه، اولی رو هم بی 

خیال شدیم !

در طول روز اگه بخوایم یه خرده توجه 

کنیم که چقدر بوق های بی مورد زده 

میشه سرسام میگیریم.

 مثالً خدانكنه خانمی به هر قصدی( رد 

شدن از خیابون، به انتظار تاکسی و ...) 

کنار خیابون ایستاده باشه، اونجاست که 

رانندگان محترم با فرهنگ ها، سن ها، تیپ 

های مختلف که تنها وجه مشترکشون 

جنسیتشونه ، پشت انواع و اقسام ماشین 

هاشون بوق و چراغ نثار خانوم می کنند.

خدانكنه یه ماشینی وسط خیابون خاموش  

کنه یا خراب بشه یا راننده اش ذره ای برای 

فشار دادن پدال گاز مكث کنه، اونوقت بیا 

و ببین که راننده های ماشین های پشتی 

حاال چه سمفونی بوقی راه میندازن!!    

اگه این اتفاق همزمان با سبز شدن چراغ 

راهنمایی بیفته که مصیبته.

(من هیچ وقت نفهمیدم مردم ما که 

همیشه این همه عجله دارن که انگار 

همه شون دیرشون شده تا به کار 

مهمی که دارند برسند، پس چرا این 

قدر همیشه عقب اند!)

از همه بدتر بوق های خداحافظیه، خصوصاً 

وقتی بعد از شام مهمون های همسایه 

بغلی دارند زحمت و کم میكنند. آخه بعد از 

این همه حرف و روبوسی و سفارشات برای 

 سالم رسوندن توی پیاده رو و به جا آوردن 

یه مراسم خداحافظی از همه نظر کامل،  

این بوق زدن موقع گاز دادن و 

دورشدن دیگه چیه ؟؟؟

یعنی اینكه خیلی ارادت داریم؟!!؟؟

همه قبول داریم رانندگی هامون از لحاظ 

رعایت نكردن قوانینش افتضاحه و این 

همه تقریباً همه گیره و حتی اگه مخالفش 

 هم باشیم، علی رغم تالشمون برای ساختار 

شكنی رانندگی بی قانون و اندکی قانون 

مند بودن، همه مون گاهی جو گیر میشیم و 

انگار ناخودآگاه مثل راننده ماشین بغلی که 

بهش کلی نقد و اعتراض داریم رفتار میكنیم

اما به نظرم شروع کردن از بعضی مواردی 

که خیلی بزرگ و مهم به نظر نمیرسند اما 

آزاردهنده اند خیلی خوبه.مثل همین 

بوق زدن های بی مورد.

برای تهیه بلیط به یكی از کیوسك های ایستگاه خط واحد 

مراجعه کردم ، با تعجب دو آقایی که به شختی خود را در داخل 

کیوسك جاسازی کرده بود چهاربرگ بلیط داد و به جای 25 

.تومان باقی مانده پولم، یك شكالت میوه ای داد.

!گفتم : من شكالت نمی خواهم. گفت : خورد نداریم!

از خود سوال کردم این هم نوعی اشتغال زایی است ؟

 چون یك نفر بلیط فروشی می کرد و دیگری فروش شكالت را به 

عهده داشت که هماهنگی آنان در این کار جالب و تعجب آور بود.
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                 بلیط های شكالتی

در آستانه نوروز قرار داریم، فصلی که تكاپو را با 

خود به ارمغان می آورد.

فصلی پر ازدغدغه های جورواجور از تدارك 

برای استقبال از بهاران.شور و حال دیگری بر 

 ساکنان هر محله جاری است. تالشی برای 

نظافت ، بازنگری مجدد به آنچه طی یك سال 

   البه الی اثاثیه منزل جا خوش کرده است و حاال        

محتوم به نابودی است. و در این اثنا انبوهی از 

وسایل غیر ضروری دورریختنی و زباله را می 

شود درب منازل بسیاری دید.

فرصتی دست داد تا به بهانه ی نو شدن سال، 

 گپ و گفتی کوتاه از جنس کار و تالش بی وقفه 

قشری به میان آوریم که رابطه ای تنگاتنگ با 

ما و زندگی شهری دارند، اما  به چشم نمی آیند

رفتگران همان قشری هستند که از آغازین 

ساعات روز تا پاسی از شب را در خیابان 

های خلوت شهر حضور دارندتا چهره ای 

مطلوب از شهر را آب و جارو شده و تمیز به 

ما تحویل بدهند و سكوت شبهای شهر، 

آنگاه که هنوز شهروندانش همه در خوابند 

به صدای نرم جاروی آنها اُنسی دیرینه 

یافته است.

اگر چه ما نه میهمانان، نه صاحبان و نه امانت 

 داران خوبی نباشیم که حاصل تالش آنها را 

پاس بداریم، هیچ کدام آن باعث نشده تا دست از 

 تالش بردارند. دلزده  شده اند، خسته شده اند، 

گاهی حتی بریده اند، اما ادامه می دهند زیرا به 

کار خود اعتقاد دارند.این گزارش به سبك و 

 سیاق تالش این عزیزان و از جنس سادگی است.     

به همان زبانی که ما و آنها به آن آشناییم.

چروك دستهایش نشان از گذر عمری پر زحمت 

در پس سال ها دارد. مردی 60 ساله می نماید 

اما خود معتقد است 40 سال دارد. میری نام 

اوست و می گوید به بیدار شدن صبحگاهی 

عادت کرده است. 15 سال است کارش همین 

است و ساعت 2 صبح تا 8 صبح هر روز چندین 

خیابان را جارو میكشد، زباله ها را جمع می کند 

  و البه الی شمشادها و پرچین درختان را از  

زباله و کاغذی که از دست عابران رها شده است 

را تمیز میكند.

می گوید : هیچ چیز به اندازه ی بی توجهی 

عابری که جارو را دست او می بیند ولی 

کاغذی را در خیابان رها میكند آزارش نمی 

دهد.میری میگوید: چه توقعی باید داشته 

باشیم، قدیم ترها همسایه های هر محله وقتی 

 از منزل خارج می شدند سالمی و خسته 

نباشیدی می    گفتند، دل آدم را گرم می کرد. 

اما این روزها حتی مردم نام رفتگر محله شان را 

هم نمی دانند و گرفتارتر از آن هستند که مارا 

ببینند!!!

علی نام دارد. آهی می کشد و به دسته ی 

 جارویش تكیه میزند و می گوید: اگر تحصیالت 

خوبی داشتم هرگز رفتگری نمی کردم.

شغل خسته کننده ای است به خصوص اینكه 

 حاصل تالش تو برای نظافت شهر حتی یك     

روز هم طول نمی کشد. مردم به خیلی مسایل 

بی توجه شده اند. می گوییم شهر ما خانه ی 

ما اما باورش نداریم!!! 

حسین می گوید : 9 سال سابقه کار دارد و در 

قسمت های مختلف شهرداری کار کرده است. 

او معتقد است کار برای شهر لذت بخش است. 

می گوید: شهر خانه بزرگی است که همه ما 

صاحبان آن هستیم و برای زیباشدنش همه 

باید همكاری کنیم.او از نبود امنیت شغلی 

 گالیه می کند و می گوید: وقتی شهرداری 

متولی کار باشد می توان امیدوار بود مشمول 

دریافت حق و  حقوق قانونی خود اعم از بیمه، 

سختی کار، سقف اضافه کار و ... باشیم. اما 

واگذاری به بخش خصوصی و پیمانكاری،  اکثر 

کارگران  را برای آینده شغلی خود نگران کرده 

است.وی از خاطرات کودکی اش وقتی مادرش 

همچون سایر همسایه ها درب حیاط و نیمی از 

کوچه را آب و جارو میكردند با حسرت یاد می 

 کند  و می گوید: حاال مردم ما به متوقعانی بی 

مسئولیت تبدیل شده اند که انجام امور را 

مختص دیگران می دانند و نه خودشان .

وی  از  بر خورد  های  سلیقه ای  بـرخی 

 مسئولین نیز گالیه دارد و می گوید: هر 

مسئولی که می آید بر اساس سلیقه ی 

شخصی، ساعات اضافه کاری کارگران را  

که ماهانه 30 تعیین می کند در حالی 

ساعت حضور فیزیكی داریم.

حسین ادامه می دهد: با دریافتی ماهانه 450 

هزار تومان می شود زندگی ساده ای را برای 

خانواده فراهم آورد و در مجموع رفتگران به 

نسبت سایرمشاغل کارگری وضعیت بهتری 

دارند.

رشیدی که یكی دیگر از همكارانمان در خدمات 

شهری است در این گپ و گفت همراهیمان 

میكند. وی 18 سال سابقه کار دارد و 15 سال 

است بیمه می باشد.رشیدی بدترین فصول 

سال برای کار خدماتی را ماه آخر سال و فصل 

پاییز ذکر میكند و می گوید: درست است که 

زیبایی های فراوانی در این دو فصل انتظار 

شهروندان را میكشد اما برای رفتگران زحمت 

مضاعفی را به همراه دارد.

وی از درصد مشارکت پایین شهروندان و 

کم لطفی برخی از آنها یاد می کند و می 

گوید: در اعتراض به اینكه چرا ساکنین یك 

منزل در محله ساعات دفع زباله را رعایت 

نمی کند یا کسبه ای که زباله ی خود را در 

جوی آب میریزد می شنویم که می گویند : 

وظیفه تان است !! 

این حرف شهروندان دلمان را میشكند.  

درست است که وظیفه داریم نظافت کنیم اما 

 برای دفع زباله در محالت برنامه های زمان 

بندی مشخصی داریم و همچنین دفع زباله 

در جوی آب باعث گرفتگی خیابان در 

بارندگی و آلودگی و بوی نامطبوع در طول 

روز می شود.

 رشیدی می گوید : از 2:30 تا 8 صبح هر روز 

خیابان های اصلی و فرعی که برای هر رفتگر 

مشخص شده است، نظافت میكنیم.

 شیفت دوم از ساعت 9:30 تا 12 یا 13 ظهر و 

در شیفت سوم از ساعت 14 الی 18 عصر کار 

 می کنیم. وی یادآوری می کند قبالً تا 80 

ساعت اضافه کاری را دریافت می کرده اما 

اکنون به 40 ساعت رسیده است.

رشیدی می گوید: کار انسان را خسته نمی 

کند اما بی مهری چرا!

وی اضافه می کند: همیشه باید شكرگزار  

نعمت های خدا بود تا برکت به زندگی انسان 

بخشیده شود و با آبرو زندگی کرد.

رشیدی با افتخار از فرزندانش یاد میكند و می 

گوید: یكی از فرزندانم دانشجوست و شاگرد 

زرنگی است. دوست دارم آنها پیشرفت کنند و 

در شغل مناسبی فعالیت کنند.

وی همچنین بدترین خاطره ی زندگی خود در 

طول فعالیتش را شبی ذکر می کند که پدرش 

 فوت کرد اما به دالیلی نتوانست مرخصی 

بگیرد و سرکار حاضر شده بود. وی می گوید: در 

این شغل باید امانت دار بود زیرا بسیاری مواقع 

پیش می آید که کیف و وسیله ای که شهروندان 

آنرا گم کرده اند را بیابیم و در این موقع آن را به 

اداره تحویل می دهیم.

میری، علی آبادی، ایزانلو و حسن آبادی از 

جمله پرسنلی بودند که در این گزارش همچون 

دیگر عزیزان ما را همراهی کردند.

اگرچه سخن گفتن از انسان های وارسته و بی 

ادعا دلنشین است اما مجال گزارش بیش از این 

اجازه نمی دهدتا باز هم پای سفره ی دل عزیز 

دیگری بنشینیم و از ناگفته هایش سخن برانیم 

اما امیدواریم در این کوتاه سخن توانسته 

 باشیم نمایی از سادگی کالم و گفتار مردمانی 

بی ادعا را به تصویر بكشیم که همین نزدیكی 

ها خانه دارند و ما به دیدن هرروزشان عادت 

کرده ایم و امیدواریم همه متوجه شده باشیم 

که آنها هیچ توقعی ندارند جز خداقوتی که به 

پاس قدرشناسی از زحماتی که برایمان می 

کشند، بشنوند.

با خود بی اندیشیم . اندکی قدرشناسی 

تنها توقعی است که آنها از ما دارند.

                                   مریم ایمانی

آقای

نارنجی

دو شهر در کنار هم قرار داشتند که به طور 

همزمان تصمیم به توسعه ی شهری 

گرفتند. بعد از سه سال یكی از شهرها به 

 سرعت پیشرفت کرد و توانست مشكالت 

مربوط به ترافیك و ساخت و سازها را حل 

کرده، فساد اداری را رفع و معضل بیكاری 

را از بین ببرد.

در شهر دوم که میزان بحث ها و نشست ها 

پنج برابر شهر اولی بود بحث های بسیار 

جال و داغی انجام شد. از نظر اندیشمندان 

شهر، استفاده می شد و بهترین مشاوران 

در اختیار شهرداری بود. ولی با کمال 

تعجب اعضای شورای شهر یكی یكی 

استعفا می دادند.

 شهر روز به روز وضعیت نابسامان به خود 

می گرفت. یكی از اعضای شورا خواست از 

بعد از راز موفقیت شهر دیگر سر در آورد. 

چند روز متوجه شد که در شهر موفق از 

صورتجلسات شهر ناموفق استفاده کرده 

اند.

در شهر ناموفق حرف زده اند و در شهر 

موفق به این حرف ها عمل کرده اند.

تجربه حرف تا عمل 

عید فقط برای خانه تكانی نیست، برای خانه تكانی دل از کدورت های شهروندی نیز هست.   شهر سالم و زیبا ، ناشی از اقدامات جزئی شهروندان است.  
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کمپوست بجنورد :

شهرداری بجنورد در تحقق داشتن شهر سالم 

با تفكر و اعتقاد اکولوژیستی اقدامات مهم و 

مفید زیست محیطی را به شرح ذیل انجام داده 

است که امید است با همكاری سایر سازمان هاو 

ادارات ذیربط اقدامات موثرتری انجام  گیرد.

1- انتقال تدریجی ایستگاه های تولید شن و 

ماسه از محل روستای باقرخان 3 به منطقه 

سالوك که به زودی باقی مانده ی تاسیسات 

 

 

نیز منتقل می شود. 

 تالش بی وقفه شهرداری برای حفظ محیط زیست 

 داخل شهر ( حدود 18 مترمربع)

5- برنامه ریزی در ایجاد فضای سبز در ضلع 

شمال شرقی شهر (در ارتفاعات باباموسی ) 

اتصال کمربند فضای سبز بجنورد به پارك  

زیبا و جنگلی باباامان.

6- طرح مكانیزاسیون جمع آوری پسماندهای 

خانگی و تفكیك در مبداآن که به مرز %80 

رسیده است.

2 - فیلتراسیون کارخانه تولید آسفالت و 

تبدیل انرژی مصرفی از سوخت های فسیلی 

به گاز که فوق العاده در تلطیف کردن هوای 

شهر موثر است.

3- تصمیم بر مدیریت پسماند تولیدی 

شهروندان بجنورد که یكی از اقدامات مفید و 

ارزنده ی زیست محیطی می باشد که 

شهرداری در اجرای مصوبه شورای شهر 

اقدامات زیر را انجام داد:

الف : مهار و کنترل 33 میلیون  لیتر شیرابه 

 تولیدی سالنه 250000 تن گاز گلخانه ای  

 ب: حذف و مدیریت 2500 تن پالستیك تجزیه 

ناپذیر در طبیعت

ج: جلوگیری از تخریب 5 - 3/5 هكتار زمین 

ممتاز کشاورزی 

د: تولید 15000 تن کود آلی کمپوست

 ه : تالش در رسیدن به کشاورزی پایدار و اشتغال              

زایی مستقیم 300-250 نفر

 4- تالش در توسعه و افزایش فضای سبز در دو  

جهت غربی و شرقی شهر که جهت های باد 

های غالب شهر می باشد، افزایش سرانه 

فضای سبز با هدف رسیدن به حد استاندارد در  

آلودگی هوا خطری که روز به روز تشدید می 

شود. هواییكه اطراف کره زمین را احاطه کرده 

است جو یا اتمسفر نام دارد. بطور کلی محل 

زندگی در باند کره زمین بیوسفر یا بایسفر از 

حدود چند متری زیرزمین و چندصد متر در 

فضا تجاوز نمی کند.نسبت انسان به هوا مانند 

نسبت ماهی به آب است. اگر 3 دقیقه هوا یا 

اکسیژن به انسان نرسد دچار مرگ مغزی 

خواهد شد.

اولین کشوری که در راه مبارزه با آلودگی هوا 

قدم برداشت کشور انگلستان بود. ابتدا هوای 

 الیتناهی را نامحدود می دانستند و برای دودی 

که از کارخانه ها بلند می شد نه تنها نگران 

نبودند بلكه موجب فخر و مباهات آنها نیز می 

شد. هوا یا جو از چهار طبقه به نام های 

مختلف تشكیل شده است.

طبقه اول از سطح زمین تا ارتفاع 10-12 

کیلومتری ادامه دارد. دما با افزایش ارتفاع 

کاهش می یابد و کلیه پدیده های جوی مثل 

ابر، باران،رعد و برق و باد در این طبقه ظهور 

این طبقه شامل سه چهارم هوای میكنند. 

زمین است.

با افزایش ارتفاع غلظت هوا کاهش می یابد که

 تنفس راحت فقط تا ارتفاع 3 کیلومتری از 

سطح زمین مقدور است و در ارتفاع متوسط 6 

کیلومتری تقریباً غیر ممكن است مگر افرادی 

که تطبیق پیدا کرده اند، لذا طبقه اول برای 

انسان اهمیت زیادی دارد.

طبقه دوم تا ارتفاع 80 کیلومتری ادامه دارد . از 

 اختصاصات مهم این طبقه وجود الیه 

اوزونوسفر است که بین 60-40 کیلومتری 

 سطح زمین قرار گرفته است.این الیه قسمت 

مهمی از اشعه ماوراء بنفش خورشید را جذب و 

مانند محافظی موجودات زنده را از اثرات 

مرگبار اشعه حفظ می کند.

طبقه سوم تا ارتفاع 400 کیلومتری ادامه 

دارد. در این طبقه دما با ارتفاع افزایش پیدا می 

کند به طوری که در 400 کیلومتری زمین به 

1500 درجه سانتی گراد می رسد. شدت اشعه 

ماوراء بنفش در این طبقه زیاد است و ذرات هوا 

به صورت ین می باشند.

طبقه چهارم که آخرین طبقه هواست دامنه ی 

 

 آن تا فضای الیتناهی بین ستارگان کشیده می 

 شود. مالحظه می شود که از طبقات هوا فقط 

طبقه اول است که هوای مورد نیاز موجودات 

زنده در آن وجود دارد.

       هوای باالی سرتان را داشته باشید ! 
حتی در این طبقه نیز تا ارتفاع 3 کیلومتری از سطح زمین غلظت هوا 

به اندازه کافی بوده و قابل استفاده برای انسان است.

با ذکر طبقات مختلف جو یا هوا بهتر می توانیم اثرات مخرّب آلودگی 

هوا را درك کنیم و در این حالت است که مشخص می شود منابع آلوده 

کننده هوا که بدون درنظر گرفتن ضوابط و مقررات زیست محیطی مواد 

 آالینده ی خود را وارد جو یا هوا می سازند چه فاجعه ای را به بار 

خواهند آورد...

آیا موتورسیكلت فایده ای برای جامعه 

دارد یا خیر؟

می توان گفت : یكی از اهداف استفاده از موتور 

سیكلت کاستن از بار ترافیكی بوده و هست ، 

ولی در عمل این اتفاق نیفتاده و منجر به 

ناهنجاری های اجتماعی شده است.

زیرا موتور سوار هیچ مكانی را برای خود 

ممنوع الورود نمی داند و خیابان و پیاده رو 

برایش یكی است ودر گذرگاه های عابر پیاده با 

سرعت هرچه تمام تر می رانند. البته کسانی 

هستند که رعایت و احتیاط می کنند ولی در 

اقلیت اند.اکثر موتورسواران هیچ حد و مرزی 

برای تردد خود خصوصاً در قسمت های 

مرکزی شهر نمی شناسند. نه خیابان یك 

طرفه، نه چراغ قرمز به طوری که بی توجهی به 

قانون و تخلفات برای آنان یك امر عادی و 

طبیعی شده است و از هر طرف و هرجا که 

بخواهند تردد میكنند.

امروزه موتورسیكلت سواران برای خود 

هیچ گونه محدودیتی را نمی شناسند و هر 

لحظه کنار گوش عابران دسته گاز موتور 

خود را تا انتها می چرخانن تا آلودگی 

صوتی خود را دوچندان به گوش برسانند. 

سارقان و کیف قاپ های حرفه ای ، در میان 

خیل عظیم موتورسواران شهر پنهان شده و به 

راحتی به کیف قاپی ، موبایل زنی و اخیراً حتی 

سرقت گردنبند زنان و دختران از روی گلوی 

ایشان اقدام میكنند.

پیاده رو  محل  عبور  عابر پیاده است  و حضور 

 ندرت می توان موتورسواری را دید که از کاله 

ایمنی استفاده کند. درقانون تشدید مجازات 

درخصوص نوع مجازات موتورسیكلت سواران 

آمده است : ایجاد صدای ناهنجار از اگزوز، سه 

ماه توقیف موتورسیكلت یا موتور گازی ، 

رانندگی در پیاده رو، سه ماه، رانندگی در جهت 

مخالف مسیر سه ماه و درصورتی که همراه با 

صدای ناهنجار اگزوز باشد شش ماه.

با این حال و با وجود نص صریح قانون در 

برخورد با این افراد ، شهروندان بارها شاهد 

رفت و آمد موتورسواران در پیاده روها، استفاده 

از اگزوزهایی با صدای ناهنجار و حرکت موتور 

.سواران در جهت خالف مسیرِ مجاز هستند.

امید است روزی شاهد استفاده صحیح از 

موتورسیكلت باشیم که این نیازمند 

فرهنگ سازی صحیح است که متولی اش 

نیز رسانه ها و به خصوص صدا و 

 سیماست. البته در این زمینه باید آگاهی الزم را 

به خانواده ها نیز داد چون خانواده ها دلسوز 

فرزندان خود هستند و با به آگاهی رسیدن در 

این مورد محتاطانه عمل خواهند کرد.

                                   ندا محمدزاده 

موتورسواران در پیاده رو باعث نقض حریم 

پیاده روها شده و منظره شهر را شبیه پیست 

موتورسواری کرده است.

 به گفته مسئوالن و طبق آمارهای رسمی که 

خود پلیس منتشر کرده است تخلف 

موتورسواران 60% بیشتر از خودروهاست و  به 

موتور سواری در پیاده روهای شهر
به جهت آماده سازی شهر برای استقبال از 

بهار و زائرین حضرت ثامن الحجج، امام رضا 

(ع) و مسافرین نوروزی و شهروندان محترم، 

شهرداری هشتاد میلیون ریال هزینه می کند.

شهردار بجنورد بابیان این مطلب افزود 

 همچنین به همین منظور ستاد تسهیالت 

نوروزی در شهرداری بجنورد تشكیل شد.

این ستاد در محل شهرداری منطقه یك 

استقرار خواهد داشت و به صورت شبانه روزی 

برای راهنمایی و خدمات رسانی به مسافرین و 

همشهریان آماده می باشد. علوی مقدم  یادآور 

شد : این ستاد با هدف پی گیری امور رفاهی 

شهروندان و مسافرین بر عملكرد امور خدماتی 

شهر در ایام نوروز نظارت خواهد داشت تا 

مهمانان و مسافرین نوروزی بتوانند ایام 

خوشی را در این شهر سپری کنند.

وی دیگر برنامه های تكمیلی ستاد نوروزی را 

 این چنین اعالم نمود: 

1- توزیع 5 هزار بسته فرهنگی ویژه مسافرین

2- خط کشی معابر اصلی شهر توسط واحد 

ترافیك

3- تامین روشنایی بلوارها، میادین و پارك ها

4- رنگ آمیزی جداول و شستشوی خیابان ها

5- رفع  سد معبر  و جمع آوری و پاکسازی  

وسایل ، لوازم خودروهای اسقاطی و فرسوده از 

ورودی های شهر.

6- جمع آوری متكدیان

7- تجهیز امكانات شهرداری برای پذیرایی از 

مهمانان نوروزی

8- رفع نواقص سرویس های بهداشتی پارك 

های سطح شهر، بش قارداش، باباامان و ...

9- آسفالت و لكه گیری معابر حفاری شده

10- نظافت و ساماندهی نمازخانه ها و پارك 

ها

11- پاکسازی تبلیغات و دیوارنوشته ها

12- عدم صدور مجوز حفاری در ایام نوروز

13 - نظارت سازمان اتوبوسرانی بر سرویس 

دهی منظم خطوط واحد شهری در این ایام 

شهردار مهر گفت : طرح توانمند سازی 

سكونتگاه های غیررسمی ( حاشیه نشینی) از 

مهمترین طرح های فعلی شهر برای کاهش این 

معضل است. ستوده افزود: افزایش نگاه 

مدیریت شهری در مناطق حواشی شهر و پر 

 خطر شهر می تواند بسیاری از معضالت فعلی 

را کاهش دهد.

 مدیر منطقه مهربا اعالم اینكه تعمیق فرهنگ 

شهروندی از طریق آموزش، ایجاد حداقل 

خدمات پایه ای و پیش نگری از ایجاد و 

گسترش این گونه سكونتگاه ها در شهر از 

جمله اصول و اهداف این طرح است.

ستوده یادآور شد توجه به اصل تقاضای 

محوری، مشارکت و همكاری بین بخش در 

فعالیت، توانمندسازی و تحقق اهداف مرتبط 

مستلزم تعامل و همكاری نهادهای مسئول و 

اختصاص اعتبارات ویژه و همیاری مدیریت 

محلی و تضمین مشارکت مردم در ارتقای 

محیط خواهد شد. 

وی بیان داشت: با اینكه مدت زمان اندکی از 

تاسیس شهرداری مهر می گذرد، اما کارهای 

بسیار خوب و زیربنایی در 25 منطقه سكونت 

گاه های غیررسمی صورت گرفته که از جمله در 

بحث  بازگشایی  معابر  687706  متر  مربع 

توافق  داشته ایم  ،  وی  به همكاری با دانشگاه 

 علوم پزشكی اشاره کرد و گفت : درخصوص 

ایجاد پایگاه بهداشت با هدف ارتقای بهداشت 

محیط ساکنین انجام گرفت. وی خدمات  و 

برنامه های دیگر این شهرداری را چنین بیان 

کرد : اجرایی کردن 8 پروژه  احداث کانال و دفع 

آب های سطحی، جدول گذاری معابر ، 

زیرسازی و آسفالت 25 منطقه تعریف شده در 

سكونتگاه های غیر رسمی ، احداث پارك محله 

ای، نقشه برداری و بهسازی پارك جنگلی 

معصوم زاده، ایجاد کتابخانه های محله ای، 

واگذاری زمین برای احداث مجتمع فرهنگی، 

ایجاد بازارچه های میوه و صنایع دستی، 

توانمندسازی اجتماعی پلیس محله گشت 

سیاربه عنوان نگهبان محله، ایجاد مراکز 

مشاوره، بهسازی روشنایی معابر ، برگزاری 

مسابقات فوتبال جام مهر مخصوص 

سكونتگاه های غیررسمی ، ایجاد دفاتر 

شورایار، ایجاد خانه های فرهنگ ، ایجاد مراکز 

تجاری و کارگاه های  صنایع دستی و ....

مدیرمنطقه مهر همچنین اضافه کرد: ستاد 

توانمند سازی سكونتگاه های غیررسمی به 

ریاست استاندار است که به صورت منظم درماه 

جلسه آن برگزار می شود که هدف اصلی این 

ستاد در دراز مدت ایجاد تغییرات با تكیه به 

اصول شهر سازی توسط خود مردم باشد.

 بهترین راه فرار از مشكالت شهری ، حل کردن آن ها به دست شهروندان است . شهر مثل کوه است هر آنچه به آن بگویید به شما بازپس خواهد داد اگر به آن بگویی : تو خوبی! خواهی شنید : تو خوبی !

سیداسماعیل سیدی

 رییس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر        
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 آموزش وظایف متقابل شهر و شهروند 

موثر باشد ؟ 

شاید احتیاج به پرسش نباشد! آنچه مدنظر 

شماست از طریق آموزش حاصل می شود.در 

این آموزش رسانه های مختلف هریك نقش 

خاص خودش را داراست.درمورد  نقش  رسانه

4- به نظر شما اجرای پروژه های شهری 

چقدر از پشتوانه علمی قوی برخوردار 

است؟

داشته باشند و دانشگاه ها با توجه به تعهدات 

علمی - اجتماعی خود متعهد شوند در راستای 

نیازهای مدیریتی شورا، پژوهش هایی را به 

 

ها و تخصیص پیام های ویژه به هریك از آن ها 

باید از نظریات متخصصان علوم ارتباطات 

استفاده شود.

متاسفانه دانشگاه ها در این زمینه نقش 

 موثری ندارند.الزمه کار این است که شورای 

شهربا نمایندگان مدیران دانشگاه  ها تعامل 

عهده بگیرند تا شورا از نتایج حاصله در  

مدیریت و برنامه ریزی شهری بهره برد.

همچنین شایسته است یكی از دانشگاه های   

آزاد بجنورد یا دانشگاه بجنورد با توجه به 

رشته ها و  مجموعه اساتیدی که دارند و با 

عنایت به تخصص هایشان رشته مدیریت 

شهری را تاسیس کنند تا مدیران البته به تعداد 

نه چندان زیاد برای کار شهرداری تربیت شوند.

5- چطور می شود مراکز علمی و 

دانشگاهی را در فعالیت ها و پروژه های 

شهری دخالت داد ؟ 

خوب می شد اگر این سوال از جمعی از مدیران و 

اساتید هر دانشگاه سوال می شد و با تحلیل 

توصیفی و استنباطی جواب ها، به پاسخ سوال 

5  می رسیدید. من خود با توجه به ارتباطی که 

با شهرداری داشته ام، پشتوانه علمی پروژه ها 

را قوی نمی بینم.راه چاره هم تعامل با دانشگاه 

ها و پژوهشگران است تا پشتوانه ی علمی 

در تداعی ذهن هر انسان درخصوص اینكه دانشگاه ها و مراکز علمی - آموزشی چگونه می توانند در آموزش شهروندان موثر 

باشند، به سراغ بعضی از دانشگاهیان رفته تا نظر آنان را در این خصوص جویا شویم. 

نقش دانشگاه ها در آموزش شهروندی

سید محمد حجازی

استاد دانشگاه

1- نقش دانشگاه ها در ارتقای سطح 

فرهنگی، شهروندی و اجتماعی چگونه 

است ؟

الف: سطح فرهنگی مجموعه اقدامات دانشگاه 

 آزاد اسالمی در زمینه فرهنگی - اجتماعی و 

تاثیر دانشجویان از این اقدامات فرهنگی زمینه 

را برای ارتقای فرهنگی - اجتماعی این بخش 

شهروندان را موجب می شود.

در مورد حقوق و وظایف شهروندی، کار در 

 دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد به صورت غیر 

مستقیم انجام می شود. ولی انتظار می رود از 

طریق تعامل ، شورای شهر حقوق و وظایف 

شهروندی در بخشی که مربوط به شورا و 

شهرداری می شود و در اختیار قرارگرفتن پیام 

.های شورا ، دانشجویان موارد الزم را فراگیرند.

 

2- به نظر شما چطور می شود حقوق 

شهروندی را در شهر ارتقا داد ؟ 

3- به نظر شما دانشگاه چقدر توانسته در

1- دانشگاه دارای نقش مهمی در پرورش 

اندیشه ها در یك جامعه و متولی گسترش 

اندیشه های علمی و فرهنگی در شهرها 

هستند و بدیهی است که اساتید به عنوان یكی 

از اعضای برجسته ی جامعه در جهت آشنایی 

مردم به وظایفشان به این موضوع می پردازند. 

روسا و متولیان دانشگاه ها در چارچوب برنامه 

ای مدون و در قالب های مختلف از جمله 

سمینارها و در جهت سوق دادن جامعه به 

سوی جامعه شهری و ایده آل ها موثر باشند.

2- در دانشگاه های جامع به صورت علمی و 

 خاص عمالً پایان نامه و تحقیقی صورت 

نگرفته است ولی اساتید دانشگاه ها می 

مسایل شهری را در تحقیقات توانند

دانشجویی که برای رفع مسایل شهری موثر 

باشد بگنجانند.  

3-  زمینه اصلی آن در دانشگاه ها با پروراندن 

دانشجویانی که به حقوق شخصی خود آگاه 

هستندو آداب معاشرت شهری که می خواهند 

یاد بگیرند در فضای شهری وجود داشته باشد 

وظایف شهروندی گوشزد شود.

ما با جامعه ایده آل که در آن همه به حقوق  

یكدیگر احترام بگذارند فاصله داریم. 

 با اطالع رسانی در قالب همایش ها و برگزاری 

کنفرانس ها و سخنرانی افرادی که به مسایل 

شهری آگاه و ایجاد فضای رقابتی و ارائه مقاله 

از طرف دانشجویان درخصوص حقوق 

شهروندی و وظایفی که شهروندان نسبت به 

دولت و دولت نسبت به شهروندان و شهروندان 

نسبت به یكدیگر دارند این امكان ایجاد شود تا 

 

ما چه در بحث ترافیكی و چه در برخورد 

اجتماعی، به راحتی حقوق یكدیگر را زیرپا می 

گذاریم .

امید است در حوزه فرهنگی در کنار دانشگا ها و 

نهادهای آموزشی دیگر هم با پرداختن به این 

مسایل شهروندان را به سوی حقوق خودشان 

سوق دهند.

4- دانشگاه ها در هر دو حوزه عام مخاطبین و 

حوزه خاص مسئولین اجرایی شهرمی توانند 

دخالت کنند و مسیر مدیریت شهری را بهبود 

مشكالت شهروندی مشارکت داشته   

باشند. 

5- در خیلی موارد مانند طرح های ترافیكی و 

معماری شهرها، از پشتوانه علمی برخوردار 

ببخشند و در تغییر نگرش آنها در مدیریت و 

رفع

یوسف گل پرور

 معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علمی - کاربردی  

سرپرست معاونت عمران استانداری 

 خراسان شمالی با اعالم این مطلب 

افزود : باید تمام مسئولین و شهروندان 

نسبت به حفظ و نگهداری از ذخایر 

منابع طبیعی بكوشند.

مهندس عفتی در مراسم درختكاری که 

از سوی سازمان پارك های شهرداری 

بجنورد برگزار شده بود گفت : 

به منظور حفظ فضاهای سبز موجود 

با هرگونه تغییر کاربری اراضی باغات و 

کشاورزی به شدت مخالفیم.

وی خاطرنشان کرد طی مصوبه ی 

اخیر سازمان شهرداری ها با مشارکت 

جهاد کشاورزی 700 هكتار در استان و 

250 هكتار در شهرستان بجنورد برای 

غرس نهال زیتون و بادام تامین اعتبار 

خواهد شد.

قوی تری برای پروژه ها فراهم شود. موضوع 

ضرورت تعامل را در این سوال هم تكرار میكنم. 

6- به نظر شما دانشگاه ها چقدر توانسته 

اند در آموزش و ایجاد رشته های مرتبط 

به ویژه برنامه ریزی و مدیریت شهری 

موثر باشند ؟

خود کلمه ی تعامل گویای آن است که باید 

ارتباط دوطرفه باشد. به نظر من دانشگاه آزاد 

 اسالمی بجنورد و پیام نور با توجه به رشته ها و 

متخصصین خود(اساتید) این زمینه را بیشتر 

از 33 دانشگاه و مرگز آموزش عالی دیگر 

خراسان شمالی دارند ولی از طرف دیگر نیز 

شورای شهر باید این تعامل را سازماندهی کند 

در حالی که 27 طرح پژوهشی خاتمه یافته در 

دانشگاه آزاد مربوط به مسایل فرهنگی - 

اجتماعی بجنورد است.

نیست. 

6- این دانشگاه پیشنهاداتی به شكل شفاهی 

به شهرداری، برای ایجاد رشته مدیریت 

شهری، برای آماده کردن و ارتقای سطح علمی 

پرسنل آن حوزه، داشته است و تا کنون پاسخی 

در این رابطه دریافت نكرده است.

1- تمدید تخفیف ویژه 25% تا پایان اسفندماه سال جاری برای دریافت پروانه ساختمانی برای شهروندان.

2- تصویب برگزاری جشنواره شهروند برگزیده در سال 1389

3- نشست با سرمایه گذار احداث بیمارستان فوق تخصصی در بجنورد

4- صدور مجوز دیوارکشی رایگان برای جامعه نابینایان طلیعه نور که به صورت اهدایی توسط خیرین انجام شد.

5- موافقت با کمك به مرکز توانبخشی کم توانان ذهنی 12 آذر برای تهیه پوشاك به مبلغ پنجاه میلیون ریال

به دست خود درختی می فشانم ....

 6- موافقت با فروش تعدادی از امالك تفكیكی شهرداری از طریق مزایده جهت بازگشایی میدان جوادیه و ادامه کمربندی  

و
ر

تاه
 ک

خبا
ا

به دست خود درختی می فشانم ....

درخت نامرغوب و یا درختی که در محل نامناسبی کاشته شده باشد، در واقع از ارزش و اعتبار فضای سبز می کاهد.درختان عناصر اصلی در طراحی منظر و پایدارترین و با دوام ترین گیاهانی هستند که پرورش می دهیم. 
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پروانه صادره برای شهروند بجنوردی

 در 53 سال پیش ! 

برای جوانان امروز که گوشت کیلوییبه مقررات تعیین شده در این پروانه توجه کنید.

 18 هزار تومان می خورند، قیمت گوش

 در 44 سال پیش باید جالب باشد، جوانان

 امروزی شاید سكه 50 ریالی را ندیده 

 باشند چون حتی یك شكالت هم  با آن 

نمی توانند بخرند!

با این سند معلوم می شود که در سال 1331 

یعنی 57 سال پیش شهرداری 5 درصد از 

درآمد خود را به اداره فرهنگ آن زمان

 

بازم بگید شهرداری  چیكار میكنه ؟!

می پرداخته.

پرسیدم: از میان شهروند و شهر کدام یك مهمتر است؟ گفت : یك شهر بدون شهروند در مدتی کمتر به علفزار تبدیل می شود در حالی که یك شهروند بدون شهر می تواند یك شهر را بسازد.



با فرا رسیدن بهار اقوام « کرد » برای 

گرامیداشتش ، شب قبل سال نو را که « شب 

علفه » می نامند به « تكریم اموات » اختصاص 

می دهند. در گذشته آن شب با برافروختن 

آتش مختصری با خار و خس و ذکر فاتحه در 

کنار مزار عزیزان از دست رفته شان این رسم 

را بر پا می دارند.

آنگاه که سفره نوروز گسترده می شد دوست 

دارند اولین کسی که بر سر سفره می نشیند 

پسرك نو رسیده ای باشد. چرا که او نماد 

نشاط، معصومیت و پاکی می دانستند. از 

کودك با دادن دستمال ابریشمی و یا تخم مرغ 

رنگ کرده تشكر می کردند.

گاه اتفاق می افتاد که پسر بچه ای وجود 

نداشت بره سفیدی به نشانه سپیدبختی و نماد 

زایش و برکت را به اتاق آورده و خارج 

می کردند.

یكی از زیباترین آئین های نوروز در بین اقوام 

کرد برای دید و بازدید، رفتن به شكل دسته 

جمعی به خانه افرادی بود که عزیزی را از 

دست داده است. دیدار از علما و روحانیون نیز 

در اولین روز عید از رسم های دیگر اقوام کرد 

بود.

شعله افروخته اجاق ها در لحظه تحویل سال، 

نمادی از گرمی ، روشنایی و برکت بود.

پوشیدن لباس نو، عیدی دادن به زوج های تازه 

ازدواج کرده که گاه شتر، گوسفند، گاو، 

لباس ، شیرینی و کله قند بود رسم دیگر نوروز 

بود.

شاید بتوان گفت یكی از زیباترین مراسم 

نوروز بین اکراد، آئین « خان و خان بازی » یا 

« میر نوروزی » بود که نماد اعتراض و انتقاد به 

وضع موجود بود. اگرچه این رسم بیش از 

چهل سال می باشد که اجرا نمی شود ولی 

هنوز دراذهان بسیاری ازمردم باقی مانده است.

برای برپایی این رسم، جایگاهی در قسمتی از 

شهر که دسترسی مردم به آن قسمت راحت تر 

 بود برپا می شد فردی به نام « خان » یا « ساالر » 

انتخاب می شد تا به شكل نمادین بر مردم 

حكمرانی و سلطنت کند.

وقتی خان نمادین انتخاب می شد دستورش              

  الزم االجرا بود و حتی گاه خود حاکم یا  

 بزرگ والیت که در این مراسم شرکت 

می کرد موظف به اطاعت از او بود.

بجنورد را « گنجینه فرهنگ ها » نامیده اند. گنجینه های ارزشمندی در دل فرهنگ اقوام گوناگون این خطه از ایران نهفته است که غواصان اندیشه و تحقیق باید در دریای

 آن غواصی کنند و با صید آنها ، نگاه زیباپسندان را جذب کنند.

نوروز در بین تات ها
به عنوان تبریك نگهداری می کرد.

دیدار از خانواده هایی که تازه درگذشته ای 

داشته اند رسمی بود که همیشه بر پا بود و تازه 

عروس ها نیز فراموش نمی شدند و خانواده 

داماد با بردن آذوقه، کفش و لباس سال نو را به 

عروس خانم و خانواده اش تبریك می گفت.

مراسم تات ها جدای از آداب و رسوم مردم 

استان نیست در لحظه سال تحویل آنها نیز 

ورود کودکی که سمبل پاکی و صداقت است 

را در خانه به فال نیك می گرفتند.

به دیدار اهل قبور رفتن در اولین لحظات سال 

تحویل جزومراسم جدایی ناپذیر از نوروز بود.

اولین دیدار پس از زیارت اهل قبور، در خانه 

بزرگ خاندان انجام می شد که عیدی آن 

بزرگ، به طور معمول اسكناسی بود که از 

 الی صفحات قرآن بیرون کشیده می شد و 

کسی که این عیدی را دریافت می کرد آن را 

این قوم یك ماه قبل از فرا رسیدن نوروز با نوروز در بین کردها

خرید لباس نو، به استقبال بهار می رفتند.

 لباسی که شامل جبه، کاله نمدی و شالی بود 

که به کمر می بستند که به مرور زمان تغییرات 

زیادی در پوشش آنها پیدا شده است.

این قوم سعی می کردند قبل از تحویل سال 

هرگونه بدهی خود را بپردازند که مدیون 

کسی نباشند. بازدید از بزرگان، عرفا و علما از 

سنت های نیكویی بود که باید در اولین روز 

عید انجام می شد. پس از بازدید از آنها، به 

دیدار فامیل ، آشنایان و دوستان می رفتند.

یكی از آئین های این قوم که در هیچ کجای 

ایران وجود ندارد رسم « خلی خلته » است که 

در شب آخر سال عده ای از جوان های محل 

دور هم جمع می شدند و درب تك تك 

خانه ها را می زدند و یا با رفتن به روی 

 بام ها و آویزان کردن کیسه ای از پشت

روزنه های موجود در آنجا با صدای بلندی 

گفتند : « خلی خلی خلتمه به دیشی دکه کلتمه 

به سوا گلیم یمرتمه به » . ( خاله خاله کیسه منو 

بد ه، آن کیسه داخل روزنه را، فردا می آیم 

تخم مرغ منو بده )

جالب این جا بود که اگر کسی در خانه اش را 

باز نمی کرد آن قدر در می زدند و با صدای 

بلند شعر فوق را می خواندند تا صاحب خانه، 

مجبور می شد که کیسه آنها را با نقل، شیرینی، 

 شكالت و ... پر کند. 

در دید و بازدیدهای نوروز ترك ها نیز مانند 

سایر اقوام به دیدن بزرگ ترهای فامیل

 می رفتند اگر در بین دوستان و فامیل شخصی 

تازه فوت کرده بود با سبزه و خرما بر سر مزار 

فرد حاضر می شدند.

سه روز جشن گرفتن همانند عید قربان از آئین 

های قوم ترکمن بود.

مردم ترکمن بعد از یك خانه تكانی مختصر 

خود را برای استقبال از بهار و نوروز آماده 

می کردند.

ترکمن ها که این جشن را جشن ملی و باستانی 

خود می دانند . مراسم چهارشنبه سوری نیز در 

این 3 روز انجام می دادند که این آتش باز 

 ریشه در مذهب آنها قبل از اسالم دارد. آنها به 

دور حلقه آتش گرد می آمدند و دست ها را 

بر روی آتش گرفته و اعتقاد داشتند با این کار 

.درد و بالیشان بر روی آتش می ریزد.

نوروز فرصتی بود تا « بخشی ها » جدیدترین 

ترانه های خود را در توصیف بهار و طبیعت 

بسرایند و ترنم آنها برای مردم وصف نشدنی 

بود.

نوروز در بین ترك ها

پسرها به دور آتش حلقه زده می خواندند:

نوروز گلدی، یار گلدی، قارقار گلدی، غاز 

گلدی

او تیران آدملر آدملر عشق دن آواز گلدی

 یعنی : نوروزآمد،بهار آمد،کالغ آمد، غازآمد 

برای انسان هایی که زنده هستند از عشق 

برایشان آواز آمد.

دختران نیز این گونه پاسخ می دهند:

دانگ خوراز، دانگ خوراز،

دانگ دان قیقیران خوراز،

سنینگ سنینگ قربان

یعنی : ای خروس سحری، ای خروس 

سحری، در سحرگاهان به صدا درآمدی

قربان صدایت بشوم، همراه زنده شدن طبیعت 

محبوب، من را بیدار کردی.

نوروز در بین ترکمن ها

خوشبختانه بسیاری از این آئین ها جز خان و خان بازی همچنان پا برجاست.

شهروند آرزو به دل

نوروز در آئین اقوام مختلف بجنورد
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همیشه نگاه دیگران به شهر بجنورد برایم سوال برانگیز 

و ارزشمند بود. در سال های اخیر هنرمندان سینما و 

تئاتر که به بجنورد می آمدند این پرسش برایم مطرح 

بود که وقتی از پایتحت خارج می شوند و به شهرم می 

آیند قضاوت و نظرشان راجع به این قسمت از خاك ایران 

چیست؟ در هر فرصتی که پیش می آمد و به سراغ یكی 

از اهالی هنر می رفتم این سوال را می پرسیدم : با توجه 

به اینكه سالیان سال است در مورد تاریخ بجنورد 

تحقیق میكنم و مدتی است در بجنورد تشریف دارید، 

اگر بخواهید بجنورد و مردم بجنورد را در عبارتی کوتاه 

معرفی کنید چه می نویسید؟

پاسخ ها زیبا بود، بخوانید:

جمشید مشایخی:

بجنورد و بجنوردی قلب ایران 

و ملت ایران  می باشد. 

علیرضا خمسه :

من نه نظریه پردازم و نه 

همچون حافظ نظرباز که فرمود 

: درنظربازی ما بی خبران 

حیرانند فقط می توانم آرزویم را 

برای مردم دوست داشتنی

 بجنورد بگویم : با آرزوی 

شادی، تندرستی و موفقیت 

برای بجنوردیانفرهیخته و 

میهمان نواز.87/3/10

فردوس کاویانی :

بجنورد، شهری زیبا با مردمی 

مهربان و کوشا، امیدوارم 

همیشه شاد و پیروز و موفق 

باشید. 81/4/16

پیام نوروزی اعضای شورای شهر

داوود رشیدی: 

مردم بجنورد، مثل همه ی مردم 

ایران زمین ، دوستدار هنر، 

مملكت و نظام هستند. 88/9/12

بجنورد از نگاه هنرمندان

شمیم یا مقلب القلوب نسیم زیبا و دل انگیز و پر طراوت بهار را به خاطر

 می آورد و آغاز نو شدن را به ارمغان دارد.

آغاز سال جدید و این شروع را با تمام زیبایی ها، شور و نشاط زندگی به همه 

همشهریان عزیز و هم وطنان گرانقدر صمیمانه تبریك عرض نموده و از 

درگاه ایزد یكتا آرزوی تحولی تازه و نو در زندگی و عرضه خدمت رسانی 

را دارم و یك دل و یك صدا با هم می سراییم :

      حول حالنا الی احسن الحال

شهروندان ثروت بزرگ و ارزشمند یك شهر هستند و نقش اصلی در توسعه یك 

شهر را ایفا می کنند . بی شك بدون حضور شهروندان هیچ شهری حیات نخواهد 

 داشت. اعضای شوراهای اسالمی  شهر چكیده و برگزیده ی همان شهروندانی 

هستند که قلبشان برای شهرشان می تپد. افتخار شوراها این است که از مهمترین 

ضمانت اجرایی یعنی پشتوانه مردمی برخوردار می باشند.

 بر خود الزم می دانم پیشاپیش فرا رسیدن سال نو، این عید باستانی و سنت حسنه را 

به تمامی شهروندان خوب، فهیم، با فرهنگ و عزیز شهرمان تبریك عرض کنم. 

 ضمن آرزوی تندرستی ، سالمتی کامل و موفقیت در تمام مراحل زندگی برای 

تك تك عزیزان امیدوارم همراه با تغییر و تحول در طبیعت در ما انسان ها نیز 

تحولی ایجاد شود. 

در سایه الطاف خداوندی و به مبارکی قدم نوروز، آرزو می کنیم در فصل 

سبز خاطره ها همراه با رویش جوانه های شادی به استقبال نوروز باستانی

 می رویم و حیات دوباره طبیعت را در بهاری روشن و تازه با شكوفایی و 

طراوت غنچه های امید به نظاره می نشینیم.

آغاز سال جدید را به همشهریان و هم وطنان عزیز تبریك و تهنیت عرض

 نموده و امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) سال جدید 

 منشأ خیر و برکت توام با صحت و سالمتی برای همه عزیزان باشد. 

خداوند زیبایی را آفرید تا انسان به لطف آن به زندگی امید و معنا ببخشد و 

این ما هستیم که باید چشمانمان را به دیدن زیبایی ها و گوش هامان را به 

شنیدن موسیقی شورانگیز طبیعت عادت دهیم و زبان و رفتارمان را با وجود 

این همه جلوه های خیره کننده و بی پایان، زیبا کنیم و برای یكدیگر آرزو 

کنیم خیرها و خوبی ها را. 

نوروز باستانی مبارك.

بهار آمد با عطر دل انگیز باران، بهار آمد با سبزی سبزه هایش، بهار آمد با 

 لبخند شكوفه های گیالس، بهار آمد با دشت شقایق هایش و تو هستی و ما 

هستیم.

پس پیشانی شكر بر زمین می ساییم از نعمت بودن، شكر می کنیم که خالق بی 

همتا یك فرصت دوباره بودن در بهار را به ما داد.

از او تمنا داریم تا فرصت دیدار آن عزیز غایب از نظر را در این سال به 

عالمیان عنایت نماید.

ایرانیان عیدتان مبارك.

ای نام تو بهترین سرآغاز              بی نام تو نامه کی کنم باز

 در آستانه شكفتن دگربار شكوفه ها و تجلی اراده الیزال خالق هستی، فرا 

رسیدن سال نو را به مردم خوب و خونگرم شهر بجنورد و همچنین همه 

هموطنان محترم صمیمانه تبریك عرض نموده و امیدوارم به لطف هستی 

 بخش توانا، سالی سرشار از خدمت، تالش، برکت و معنویت همراه سعادت و 

 سالمتی را پیش رو داشته باشید و شاهد روزافزون سربلندی و عزت و افتخار 

برای وطن عزیزمان ایران باشیم.

  انشاءاهللا  

نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد       

                                        عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد  

                                     چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

از آنجائیكه در آستانه فرا رسیدن سال نو که نوید دهنده شكوفا شدن 

شكوفه های بهاری و تكامل و تحول در همه ابعاد و اصول زیبای انسانی است 

 قرار گرفته ایم، این جشن زیبای طبیعت را با همه جالل و شكوه الهی و 

فرهنگ زندگی بخش از صمیم قلبم به حضور همه همشهریان گرانقدر 

تبریك عرض نموده، آرزو دارم به یمن این سرسبزی و شادابی همواره موفق و 

پیروز و همانند سرو سربلند باشید.

مهندس اسماعیل سیدی

حسین پیلتنابراهیم امانی

جمشید گریوانی

اعظم السادات افشین فر
رضا فیروزه

گرچه هر فصلی از فصل ها پرده ای از قدرت شگرف نقاش بی مثال طبیعت 

یزدان یكتا را بر روی دیدگان خیره بشری می گشاید اما بهاران را جلوه ای 

دیگر و شكوهی بی همانند است.

زیرا خداوند بزرگ عزیزش داشته و فصل آغازینش قرار داده تا تداعی بخش 

رستاخیز موعود باشد و انسان را به تأمل در این زمینه وا دارد از همین روی 

آدمیان نیز همواره محو چهره دل انگیز بهار گشته و گرامیش می دارند.

با تبریك فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز امید است در سایه توجهات 

حضرت حق در سال نو بتوانیم با خدمت رسانی مطلوب به شهروندان محترم 

قدرشناس خوبی هایشان بوده و میزبان شایسته ای برای مسافرین گرامی به 

ویژه زائرین عزیز بارگاه ملكوتی امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) باشیم.

سید مجتبی علوی مقدم

شهردار بجنورد

سید محمد لنگری

رئیس شورای شهر

:1- از همین حاال شروع کنید:

خانه تكانی شب عید، از کارهائیست که بر 

 خالف اسمش نباید «شب عید» انجام شود، 

بلكه باید از مدت ها قبل از رسیدن لحظات سال 

 تحویل انجام شده باشد. عالوه بر کار نظافت، 

 کارهای دیگری هم هست که باید از حاال تا آخر 

 تعطیالت نوروزی انجام شوند: تهیه هدیه، 

نوشتن و ارسال کارت تبریك، شیرینی 

پزی/خرید خوراکی ها و در کل « خرید شب 

 عید» و پذیرایی از میهمان ها. خوب حاال چطور 

برای خانه تكانی وقت بگذاریم؟ در حقیقت، 

 داشتن خانه ای نظیف در طی تعطیالت، به 

خصوص اگر از روش صحیحی استفاده کنید، 

ساده تر از چیزیست که تصور می کنید. مرحله 

اول؟ خانه تكانی را قبل از دوران پر تنش آخر 

فصل انجام دهید. به این ترتیب کار را بدون 

عجله و فشار روحی انجام می دهید و به اندازه 

کافی برای پروژه های وقت گیری مانند تغییر 

دکوراسیون یا برق انداختن لوازم فلزی زمان 

خواهید داشت.

2- فهرستی تهیه کنید و آن را دو مرتبه 

مرور کنید.

قبل از اینكه شروع کنید، فهرستی از تمام 

چیزهایی که باید تمیز شوند تهیه کنید. کارها را 

بر اساس هر اتاق تقسیم کنید و زمانی برای هر 

کار در نظربگیرید. به این ترتیب می توانید 

 بسته به زمان الزم برای هر کار، حتی از زمان 

های اضافه بسیار کوتاه-مانند پخش آگهی در 

 تلویزیون- نیز استفاده کنید و مثال چند تكه 

لباس را در ماشین لباسشویی بریزید. هنگامی 

که به تدریج هر مورد موجود در فهرست را 

 عالمت می زنید، حس بسیار خوبی به شما 

دست می دهد و احتمال اینكه کارتان را تمام و 

کمال انجام دهید بسیار بیشتر خواهد بود.

نظافت لزوما معادل با کار سخت نیست، یك موسیقی خوب یا یك برنامه رادیویی خوب و مفید می تواند شما را با اشتیاق بیشتری به تحرك وا دارد. خانه تكانی از رسوم بسیار قدیمی آماده شدن برای عید نوروز 

 است و هر چند که آپارتمانی کوچك و بدون پستو و انباری و زیرزمین امروزی تقریبا در تمام مدت سال نسبتا تمیز هستند، اما تمیزترین خانه ها هم مدتی مانده به نوروز ، برای شگونش هم که شده از باال تا پایین 

روفته و شسته و برق انداخته می شوند.

اما این روزها که کمتر کسی به صورت تمام وقت در خانه است و کار نظافت باید تدریجی انجام شود، هیچ چیز بهتر از یك روش خوب و برنامه ریزی شده به کمك ما نمی آید. روند داشتن خانه ای تمیز، بدون نگرانی 

و تشویش در طی 5 مرحله به انجام می رسد:

3- کمی اینجا و کمی آنجا

برای داشتن خانه ای تمیز و درخشان، نباید 

لزوما زمان زیادی در اختیار داشته باشید. در 

حقیقت، خواهید دید که اختصاص دادن 30 

دقیقه در روز به کار نظافت، نتایج بسیار 

رضایت بخشی خواهد داشت. برای مرتب 

کردن لوازم و خرده ریزها، یك زمان ثابت مانند 

قبل از خواب یا قبل از صبحانه را کنار بگذارید، 

در این فاصله می توانید به نظافت هم بپردازید، 

 مثال بعد از دوش صبحگاهی آیینه حمام را تمیز 

کنید و یا کف وان را با کمی پودر یا مایع 

مخصوص برق بیاندازید.

4- گاهی میانبر زدن اشكالی ندارد

اگر تا اینجا هر توصیه ای را به جز مورد اول 

عملی کرده و یا به هر علت دیگر وقت کم 

آورده اید، نگران نشوید. بخش های اساسی و 

بیرونی خانه مانند پرده ها، فرش و مبلمان را 

تمیز کرده و نظافت داخل کمدها، کابینت ها و 

قسمت های « مخفی » را به مدتی بعد موکول 

کنید، اما فراموشش نكنید.

5- همه کارها را به تنهایی انجام ندهید

این عید، تنها عید شما نیست و دوستان و 

خانواده شما به منزلتان نمی آیند، پس نباید 

تمام نظافت آن را به تنهایی بر عهده بگیرید. در 

هر هفته زمان خاصی را برای نظافت اختصاص 

داده و کارها را با فرزندان و همسر خود تقسیم 

کنید. از بچه ها بخواهید که تخت های خود را 

مرتب کرده، اسباب بازی ها و لوازم دیگر خود را 

جمع کرده و پس از گردگیری قفسه ها، سرجای 

خود بگذارند. این کار نه تنها باری از دوش شما 

بر میدارد، بلكه عادات خوبی به فرزندان شما 

می آموزد.

5 مرحله برای خانه تكانی

هم وطن عزیز :   موقع ورود به این شهر لبخندتان را هم با خود بیاورید
از همه هم وطنان عزیز دعوت می شود تا بهترین عكس نوروزیشان را تا 20 فروردین 1389 به آدرس ایمیل شورای شهر بجنورد ارسال نمایند.

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com.به سه نفر اول جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد

 صاحب امتیار : شورای اسالمی شهر بجنورد        

مدیر مسئول : اعظم السادات  افشین فر

 با همكاری روابط عمومی شورای اسالمی 

شهر بجنورد و شورای نویسندگان

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

نشانی : خیابان رضا امامی شمالی ( امیریه) جنب  ساختمان 

 دارایی قدیم، شورای اسالمی شهر بجنورد. 

دبیرخانه ماهنامه شهروند

تلفكس : 0584-2220475                                      
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