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چاپخانه آزادی         طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

حضرت علی (ع)

منتخب الغرر

تشكیل شوراها به عنوان یكی از برنامه های اصلی 

  انقالب اسالمی در دوران مبارزه از سوی امام  

  خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی (ره) مطرح بود  

که  فرمودند: « در جهت استقرار حكومت مردمی 

در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که 

 از ضرورت های نظام جمهوری اسالمی است 

 الزم  می دانم بی درنگ به تهیه آئین نامه اجرایی 

شورا برای اداره امور محل شهر و روستا در 

سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت 

 اابالغ نمایید تا دولت بالفاصله به مرحله اجرا 

درآورد.» 

ایشان در تاریخ 58/7/2 تأکید فرمودند: « شوراها 

باید در همه جا باشد و هر جایی خودش ، منطقه 

خود را اداره کند.»

این موضوع به یكی از خواست های مردم در 

طول دوران مبازره تبدیل شد که با تشكیل اولین 

مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با 

   تالش پیگیر و مجدانه حضرت آیت اهللا         

طالقانی اصول ششم، هفتم و یكصد و ششم 

 قانون اساسی موضوع شوراهای اسالمی ایران که 

 ایجاد شوراهای اسالمی و از مظاهر دموکراسی و 

حاکمیت مردم به شمار می رود تصویب شد.

هدف از تشكیل این شوراها شرکت دادن مردم در 

 اداره امور از پایین ترین سطح جامعه تا باالترین 

سطح آن (ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و 

کار در (موسسات، کارخانجات، سازمان های 

دولتی و مراکز آموزشی بود) هدف آن بود که 

مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی 

می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند 

 عالقه مند شوند و احساس مسئولیت کنند. 

با تشكیل شوراها زمینه بحث و گفتگو در سطح 

محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروه ها 

 فراهم شد تا مسائل و مشكالت اجتماعی به 

روشنی، با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح و 

برای آنها راه حل های مناسب و سازنده پیدا شود 

 و باالخره روابط سالم ومردمی جایگزین روابط 

 

شخصی و بروکراسی پیچیده شود.

مقام معظم رهبری نیز فرمودند: 

 شوراها برای تسهیل در حل مشكالت بوجود 

آمدند و امید آن داریم نیز با درك این مهم که 

 شوراهای اسالمی شهر و روستا می توانند حرکت 

سازندگی و محرومیت زدایی را باهماهنگی سایر 

سازمانها و مشارکت حداکثری مردم سرعت دهند 

تا از ظرفیت های بالقوه این نهاد مردمی در همه 

زمینه های فرهنگی ، عمرانی، اجتماعی و 

اقتصادی استفاده شود.

 شورا مظهر تالش    

برای سازندگی و محرومیت زدایی

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

اهل بوقیم ؟؟؟

 حضرت علی (ع) :               از جای خود برای پدر و آموزگارت برخیز، اگرچه فرمانروا باشی.تعیین هدف، پایه همه موفقیت های زندگی در اولین قدم برای تبدیل ذهنیت به عینیت است.

 30007650001786 سامانه پیام کوتاه شورای اسالمی:      

برگزاری نمازجماعت به امامت 

  آیت اهللا مهمان نواز در شهرداری          

چالش های فرا روی شوراها                        

برخورد جدی با ساخت و  

    سازهای  غیر مجاز

بررسی راهكارهای 

   ترافیكی شهر

  انتصاب معاونت 

مالی-اداری شهرداری
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برنده شماره قبل

آقای رمضان ایزانلو

توجه کردید این روزها چقدر برخی رانندگان از  

بوق ماشین هایشان استفاده میكنند؟ این آلودگی 

صوتی چیزی کمتر از آلودگی هوا ندارداما انگار 

به همان اندازه که به دومی بی توجهی می شود 

اولی را هم بی خیالش شده ایم!

در طول روز اگر بخواهیم قدری توجه کنیم که 

چقدر بوق های بی مورد زده می شود سرسام 

میگیریم.

 خدانكند خانمی به هر قصدی  مثال ردشدن از 

خیابان یا به انتظار تاکسی یا فردی کنار خیابان 

ایستاده باشد آن جاست که رانندگان محترم با 

فرهنگ ها، سن ها و تیپ های مختلف که تنها 

وجه اشتراکشان جنسیتشان است، پشت انواع و 

اقسام ماشینهاشون بوق و چراغ نثار خانم میكنند!

خدا نكند ماشینی وسط خیابان خاموش کند یا 

خراب شود یا راننده اش ذره ای برای فشار دادن 

پدال گاز مكث کند، آن وقت بیا و ببین که راننده 

های ماشین های پشتی چه سمفونی بوقی راه می 

 اندازند. حاال اگر این اتفاق هم زمان با سبز شدن 

چراغ راهنمایی باشد که مصیبت است.

از همه بدتر بوق های خداحافظی است به 

خصوص وقتی که بعد از شام مهان های همسایه 

بغلی دارند زحمت را کم میكنند. آخر بعد از این 

 همه حرف، روبوسی و سفارشات برای سالم 

رسوندن ها توی پیاده رو و به جا آوردن مراسم 

خداحافظی از همه نظر کامل ، این بوق زدن موقع 

گاز دادن و دورشدن دیگر چیست ؟ یعنی این که 

خیلی ارادت داریم ؟؟؟!!

چرا بوق میزنیم؟

چرا بوق میزنیم؟ چرا صدای بوق همه را پریشان 

و عصبی میكند؟ چه اتفاقی رخ داده که ناخواسته 

و غیرارادی با شنیدن بوق های ممتد اطرافمان، 

واکنش های غیرارادی نشان میدهیم؟

نظر به این موضوع مهم که عرصه خیابان ها بیشتر 

 جوالنگاه وسایل نقلیه عمومی است و بدون 

فراموش کردن حق آنها، در استفاده مكرر از این 

وسیله، به سراغ رانندگان تاکسی رفتیم.

- برای سوار کردن مسافر بوق میزنم.

زمانی که ظرفیت ماشین تكمیل می شود و

 می خواهم از ایستگاه خارج شوم برای 

 خداحافظی یا موقع وارد شدن به خط برای سالم 

دادن به همكاران.

- وقتی مسافری می خواهد از ماشین پیاده شود به 

 بوق زدن به ماشین کناری عالمت می دهم. 

- هنگام دیدن یك آشنا یا سبقت گرفتن از ماشین 

جلوی.

- هروقت عجله دارم، پشت چراغ قرمز.

یكی از رانندگان تاکسی هم که کمی شوخ طبع 

بود گفت : ما راننده ها که بیشتر وقتمان در خیابان 

ها می گذرد از بوق به عنوان وسیله بازی استفاده 

میكنیم. شغل های دیگر این همه سروصدا دارد، 

ما هم از این طریق انرژی میگیریم.بعضی وقت ها 

 هم به عابران بی مالحظه که بدون توجه به چراغ 

قرمز و ماشین و حتی نگاه کردن  به خیابان ، 

گوشی به دست در حال عبورند با زدن بوق ممتد 

ناسزا می گوییم.

به طور کلی نمادها و سمبل های مختلفی را می 

توان از کاربردهای این وسیله ارتباطی به شمار 

آورد که با میزان ضرب آهنگ بوق نسبت مستقیم 

دارد. اما آنچه در برخوردهای اجتماعی باعث 

ایجاد حساسیت و برهم ریختن اعصاب مخاطب 

 می شود بوق های ممتد و طوالنی است که 

خواسته یا نا خواسته اطرافیان را نیز درگیر میكند، 

استفاده از بوق به عنوان ناسزا، هرچند دراین 

گفت و گو به عنوان یك شوخی مطرح شد، اما 

حقیقت دارد. غافل از این به گفته ی برخی ، 

استفاده از بوق به عنوان جزئئ از رانندگی نشان 

دهنده شخصیت راننده است و در واقع این نحوه 

ی استفاده برای هرنوع شخصیت به یك عادت 

مبدل شده است.

اما از شنیدن بوق ممتد چه احساسی به عابران 

پیاده دست میدهد؟

- بعضی وقتها فشار عصبی شدیدی را متحمل 

می شوم که شاید تا ساعت ها بر روانم تاثیر 

بگذارد.

- از بوق و بوق زدن متنفرم.

- احساس ناامنی، ترس و سلب آرامش و آسایش 

می کنم.

- فكر میكنم راننده دیوانه یا بی نزاکت است.

- خیلی عصبانی می شوم.

- بعضی ها برای آزار و اذیت مردم بوق میزنند یا 

می خواهند مدل های جدید بوق را به رخ دیگران 

بكشند. شاهد آن  هم صدای حیوانات است که از 

بعضی ماشین ها به گوش می رسد.

- علت بوق زدن زیاد، داشتن سرعت زیاد است .

- صدای بوق مرا به یاد تصادف می اندازد. چون 

بعد از هرتصادفی ترافیك سنگینی ایجاد می شود 

و رانندگان فكر میكنند با بوق زدن می توانند 

 کارشان را زودتر راه بیندازند و مشكل را الاقل 

برای خودشان حل کنند.

حال چه مقدار از این اظهارات می تواند مصداق 

واقعی بوق زدن باشد؟ ولی مسلم است که اگر 

 وجود وسیله ای در ماشین به منظور اطالع رسانی 

 ، جلوگیری از خطر یا دادن عالمتی تعبیه شده چرا 

آن را از فرهنگ خود جدا کرده و برای رسیدن به 

منظور شخصی، کاربری اش را زیر سوال ببریم؟ 

بعضی عقیده داشتند که صدای بوق را کوتاه 

بسازند یا در معاینات فنی خودرو از داشتن بوق با 

صدای حیوانات یا بوق های بسیار بلند جلوگیری 

شود.

این شاید به نوعی پاك کردن صورت مساله باشد 

که به حل آن کمكی نخواهد کرد.به عبارتی باید 

برای تصحیح یك عینیت، به واقعیت مربوطه 

رجوع کنیم و آن را درست انعكاس دهیم. 

انجام یه عمل تاحد زیادی به تعهد عامل آن بر می 

گردد. چراباید برای مساله یی به این سادگی که 

می تواند عواقب بسیار ناخوشایندی دربرداشته 

باشد 

فقط خواهان اعمال قانون باشیم و اگر قانون 

حدی را برای آن مشخص نكرد حتماً پا را از 

حیطه اجرایی فراتر گذاریم؟ به عبارت ساده تر 

 چرا باید زور باالی سر ما باشد و قانونی برای 

برخورد با بوق زدن های ممتد وجود نداشته باشد 

تا خطاکار را به مجازات برساند؟ مگر نه قانون 

برای مواقعی است که عقل به درستی به وظیفه 

خود عمل نمیكند و مجری قانون وقتی به صحنه 

می آید که عامل اجرا از اجرای نقش خود ناتوان 

است؟ چرا حتی یك ثانیه تحمل پشت چراغ قرمز 

برای ما طاقت فرسا باشد که نتوانیم خود را لحظه 

ای به جای راننده خودروی جلویی قرار دهیم که 

شاید با مشكلی روبرو شده است ؟

نكته ی دیگری که در گفت و گو با رانندگان به آن 

اشاره نشد « حق گیری» و « سبقت گیری» است 

که علت وجودی بسیاری از بوق های ممتد است.

« تو نیا تا من برم» یا « چرا جلوی من و گرفتی؟» 

اگر مدت کوتاهی را به فكر کردن درباره نتیجه ی 

عمل خود بگذرانیم می توانیم فرهنگ شهرنشینی 

و باهم نشینی را خیلی بهتر به مرحله اجرا در 

آوریم و هرچند در مواردی قانون نیز به مامور 

خود اجازه جلب و جریمه صادر کرده باشد اما ما 

خود پلیس خود باشیم.

همه قبول داریم که رانندگی های بسیاری از ما 

از لحاظ رعایت نكردن قوانینش افتضاح است 

و تقریباً همه گیر شده و حتی اگر مخالفش هم 

 باشیم، علی رغم تالشمان برای این ساختار 

شكنی رانندگی بی قانون و اندکی قانون مند 

بودن، همه گاهی جو گیر می شوند و انگار 

ناخودآگاه مثل راننده ی 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 می رسند اما آزاردهنده اند 

خیلی خوب است. مثل همین بوق زدن های بی 

مورد.
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دبیر جشنواره شهروند گفت: 

  شورای اسالمی شهر به جهت ارتقا، ترویج و گسترش فرهنگ شهروندی مبنی بر 

 مبانی غنی اسالمی و ملی در میان اقشار مختلف اجتماعی و ارج نهادن به خدمات 

شایسته و ارزنده شهروندان نمونه ای که در سطح ملی و بین المللی افتخارآفرینی 

کرده اند اقدام به برگزاری دومین جشنواره شهروند برگزیده می کند.

ابراهیم امانی افزود:هدف از اجرای این جشنواره ایجاد انگیزه در افراد و یا گروه های 

 مستعد و توانمند در راستای به کاربردن خالقیت ، ابتكار و تشویق شهروندان الگو 

 برخورداری از ارزش ها و هنجارهای پذیر است که ضمن ساز و مسئولیت  

دومین جشنواره شهروند برگزیده برگزار می شود

و سازنده، خدمات شایسته و برجسته ای به جامعه شهرنشینی ارائه کرده اند.  

 وی تاریخ برگزاری جشنواره را مرداد ماه اعالم کرد و نحوه 

 اطالع رسانی دقیق آن را از طریق وب سایت شورای شهر ، جراید ، نصب بنر و صدا 

 و سیما اعالم کرد. 

وی اظهار امیدواری کرد شهروندان محترم در این جشنواره مشارکت داشته باشند و 

افراد خیر و عامل به  وظایف شهروندی را به دبیرخانه جشنواره مستقر درساختمان 

 شورای اسالمی واحد روابط عمومی  معرفی کنند. 

مثبت 

به مناسبت روز زمین پاك مراسمی از سوی شهرداری با حضور 

کودکان مهدهای کودك بجنورد برگزار شد.

در این مراسم که بیش از یكصد تن از کودکان مقطع پیش 

دبستانی حضور داشتند آموزش مسائل شهروندی با محوریت 

حفظ نظافت و شادابی محیط، آشنایی با نحوه نگهداری 

فضاهای سبز، گیاهان و درختان با محوریت  شهر و شهروند به 

کودکان ارائه شد.

اجرای سرود، بازدید از شهرداری، برپایی مسابقه نقاشی، 

استفاده رایگان از وسایل بازی شهربازی و اهدای هدیه از دیگر 

بخش های این مراسم بود.

       خبری که با عنوان کمك 85 میلیاردی شورای شهر به صدا و 

 سیمای استان در شماره قبل درج شده بود بدین شكل اصالح می شود 

که مبلغ صحیح 85 میلیون ریال است که امید است این اشتباه تایپی را 

 شهروندان محترم و مسئوالن صدا و سیمای استان بر ما ببخشند. 

        در ضمن مبلغ 80 میلیارد ریال برای استقبال از مسافران نوروزی 

 به 80 میلیون ریال اصالح می شود. 

 اصالحیه و پوزش : 
گرامیداشت روز زمین پاك

سال 89، سال « همت مضاعف، کار مضاعف» نام 

گرفت سالی که باید برای جبران عقب ماندگی 

ها، کمر همت بست . به راستی چه کسانی باید 

 برای « همت مضاعف، کار مضاعف» تالش 

کنند؟

دو واژه «شرکت» و «مشارکت» از لغاتی هستند که 

به ظاهر معنایی یكسان دارند ولی با کمی دقت 

بیشتر، تفاوت ظریف این دو واژه را می شود 

درك کردوبارها در تیترهای خبری نشریات و 

خبرگزاری ها، در برنامه های صدا و سیما، از 

«شرکت» مردم در انتخابات و یا از «مشارکت» 

آنها سخن به میان می آید ولی کمتر رسانه ای 

است که به معنی متفاوت آن ها توجه داشته باشد.

مردم اگر در انتخابات، راهپیمایی ها، برنامه های 

سیاسی، اجتماعی و ... «شرکت» می کنند انتظار 

«مشارکت» دارند چرا که مشارکت یعنی همراهی 

  و همگامی مسئوالن با شرکت کنندگان که تالش  

و همتی دو سویه است.

بارها و بارها «شرکت» و حضور مردم در تمامی 

 صحنه های سیاسی و اجتماعی موجب تقدیر و 

 تشكر مسئوالن نظام شده است و «مشارکت» 

  مسئوالن موجب دلگرمی مردم بوده و ملت بر 

 این باور پایدار می مانند که تالششان را ارج 

 نهاده اند.

با توجه به این که مدیران در رده های مختلف

 می توانند موجبات این «مشارکت» را فراهم کنند 

امیدواریم چند عبارت کوتاه در قالب 

کاریكلماتور بتواند تلنگری بر برخی مدیران باشد 

تا همت کنند و کار مضاعف را سرلوحه اقدامات 

خود قرار دهند.

* مدیری «بزرگ» است که در برابر حق، 

«کوچك» باشد.

* مدیری که «فكربكر» دارد «فكر مكر» ندارد.

 * مدیر خوب «دست» کارمندان «خالق و نوآور» 

را می گیرد و مدیر بد «پا»ی آن ها را.

* مدیری که خودش را به «کوچه علی چپ»

 می زند سر از خانه «ابوجهل» در می آورد.

 * مدیرانی که دنبال «سر» می گردند که کاله 

 «سرش» بگذارند، یا کاله بردارند را ، نباید 

«سرسری» گرفت.

دارد نه * مدیر خوب مدیری است که «درك»  

«مدرك».

* مدیری که «خود» را فریب دهد می تواند 

«دیگران» را بفریبد.

* مدیر خوب در فكر «کاراضافه» است نه «اضافه 

کار».

* مدیری که نمی گوید من «مأمورم و مسئول» ، 

«مأمور است و مزدور» و به عبارتی «مأمور است و 

معذور».

* مدیری که «سكوت» را نشانه «رضایت»

داند باید باور کند که گاه «سكوت» مقدمه   

«طوفان» است.

*مدیر بد وقتی هست «زبان دهان» و وقتی نیست 

«زبان دل» کارمندانش باز می شود.

* مدیری که نداند حق «دادنی» است یا «گرفتنی»  

باور می کند که حق «خوردنی» است.

* مدیر توانا در سختی ها «کمرش»، «خم» 

می شود ولی «خم» به «ابرو» نمی آورد.

شهروند آرزو به دل

می 

همه هدف ها معقول هستند به شرط آنكه برای آنها مهلت معقولی در نظر بگیریمکارگران بازوان توانمند تولید و توسعه کشور هستند. روز جهانی کارگر گرامی باد.

مدیری که ...
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نیاز به داشتن موزه در مرکز هر استان ضرورتی 

است که سالیان سال است احساس می شود. از 

موزه هایی که وجودش در استان کاربردهای 

گوناگونی می تواند داشته باشد موزه تاریخ 

طبیعی است.

موزه های تاریخ طبیعی، مكانی برای بازگویی 

تاریخ طبیعت و یا جهان آفرینش است. در این 

گونه موزه ها، نمونه های جالب و ارزشمندی از 

تمامی آثار خلقت در حد توان از نوع جاندار و 

بی جان به روش های علمی نگهداری می شود و 

در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

  این موزه ها در باالبردن سطح دانش و اطالعات  

عمومی درباره عالم حیات و پی بردن به عظمت 

خالق جهان آفرینش نقش به سزایی دارد و 

عملكرد آن ها همچون یك دانشگاه علوم الهی و 

طبیعی بر کسی پوشیده نیست.

میراث ارزنده طبیعی کشور می تواند با نگهداری 

علمی و دقیق در این موزه از گزند غارت و یا 

تخریب در امان بمانند.

با توجه به این که در بسیاری از مراکز آموزشی با 

                موزه تاریخ طبیعی نیاز انكارناپذیر استان خراسان شمالی

 کمبود وسایل کمك آموزشی و آزمایشگاهی 

روبرو هستیم راه اندازی موزه طبیعی مكانی است 

تا کمبود وسایل آموزشی و آزمایشگاهی تا 

حدودی جبران شود.

موزه های طبیعی، محیط سالم و تفریحی هستند 

 که عالوه بر آشنایی مردم با میراث ارزشمند 

طبیعی، از طریق فراهم سازی محیطی سالم و 

  علمی می تواند نقش بنیادی در سالمت اخالقی و  

سیاسی جامعه بازی کند.

موزه های طبیعی در شهرهای بزرگی چون تهران، 

 اصفهان، شیراز و ... تاکنون توانسته اند مكانی 

مناسب برای فراهم کردن اسباب و زمینه های 

 الزم تحقیق در علوم زیستی ، زمین شناسی، 

جغرافیای طبیعی و فن  آوری آموزشی باشند که 

کمبود آن در استان احساس می شود.

در موزه های طبیعی، تفكیك سالن هایی به نام 

جانوران مهره دار و بی مهره، گیاه شناسی، زمین 

شناسی، جغرافیای طبیعی و نقشه ها، ابزار کمك 

آموزشی و دیدنی های خلقت می تواند به منزله 

تفكیك این دانشگاه به دانشكده های کوچك 

باشد تا از هریك به عنوان مكانی جدا برای 

مطالعه و تحقیق بهره برد.

 با توجه به مزایای ذکر شده بسیاری از مسئوالن 

نهادها و ارگان ها باید همت کنند تا این موزه 

 در استان تأسیس شود چرا که این مكان عالوه بر 

جذب گردشگر می تواند پاسخ گوی نیاز 

محققان، دانشجویان، دانش آموزان و دوستداران 

علم و طبیعت باشد.

احسان سیدی زاده

شهردار بجنورد گفت: ساخت و سازهای غیر 

مجاز ضایع کننده حقوق شهروندان  است و 

برخورد جدی با آنها خواهیم داشت.

مهندس سید مجتبی علوی مقدم با بیان این که 

طرح جامع و تفصیلی با افق دورنمای توسعه 

شهری تدوین شده است، افزود : عده قلیلی 

متأسفانه با گریز از ضوابط در جهت حفظ منافع 

شخصی بدون رعایت ضوابط شهرسازی و 

مقررات فنی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز 

می کنند.

وی بیان داشت : بی توجهی به ضوابط ساخت و 

ساز تهدیدی برای شهرو شهروندان خواهد بود 

که نتیجه آن توسعه مدرن شهری را تحت الشعاع 

قرار می دهد.

شهردار موارد تضییع حقوق شهروندی را چنین 

عنوان کرد:

 تغییر کاربری، عدم رعایت گذربندی معابر، 

ایجاد مشرفیت غیرمجاز نسبت به همسایگان، 

عدم رعایت استحكام بنا، آسیب رساندن به 

سیمای منظر شهری و ساختمان  و در نتیجه ایجاد 

خطرات جانی و مالی برای همسایگان، افراد 

رهگذر در حاشیه این ساخت و سازهاست.

علوی تأکید کرد: در  مدیریت و نظارت برساخت 

و سازهای 

 

غیر مجاز تسامح نخواهیم داشت و 

رویكرد شهرداری بر مبنای بهره گیری حداکثر از 

قوانین و اصول فنی مهندسی خواهد بود. وی از 

افزایش سطح تعامل شهرداری با سازمان نظام 

مهندسی ساختمان خبر داد و گفت: قصد داریم بر 

ساخت و سازهای سطح شهر با حساسیت 

بیشتری نظارت داشته باشیم و به منظور 

قانونمداری بیشتر از توان و تخصص فردی با 

 تحصیالت مهندسی عمران در اداره مهندسی 

نظارت و رفع تخلفات شهری بهره خواهیم برد تا 

در همه امور، تصمیم گیری  ها منطبق بر قانون 

باشد.

در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز مصمم هستیم

 در هر بخشی از زندگی به عالی بودن فكر کنید و هرگز برای دستیابی به آن از هیچ تالشی کوتاهی نكنید.    ضربان قلب ماما ترنم آهنگ زیبایی است. روز جهانی ماما گرامی باد.

شهردار :

در نماز جماعت این هفته شهرداری بجنورد که 

میان جمع کثیری از پرسنل شهرداری، تنی چند از 

 مسئوالن ارشد استانی و شهرستانی حضور 

داشتند نماز ظهر و عصر چهارشنبه به امامت آیت 

  اهللا مهمان نواز برگزار شد.  

امام جمعه شهرستان بجنورد با عرض تسلیت ایام 

عزاداری، حضرت فاطمه زهرا را از آموزه های 

دینی توصیف کرد که تأمل در زندگی، منش و 

 اخالق آن بانو می تواند الگوی زن و مرد مسلمان 

و راهگشای زندگی با بهره از تفكر و اندیشه های 

 پاك اسالمی و اعتقادات دینی باشد. 

  آیت اهللا مهمان نواز سپس با ابراز خشنودی از       

عملكرد مطلوب شهرداری در امور شهر افزود: 

درخشندگی، زیبایی و پویایی شهر در توفیق 

اموری است که شما خدمتگزاران عزیز در 

مجموعه شهرداری به انجام می رسانید.

وی همچنین با تقدیر از فعالیت های این نهاد بیان 

داشت : حضور اثرگذار شما در برپایی مراسم 

مذهبی بسیار ارزشمند است و خدمت در 

 مجموعه شورا و شهرداری ها اگر با اخالص و 

توکل به خدا همراه باشد موجب قرب الهی است.

 نماینده مجلس خبرگان رهبری حضور شوراها 

 را در اصالح و بهبود نیازهای شهری و شهروندان 

  موفق خواند و گفت اختالف سلیقه ها نباید در 

اصول شهروندی و خدمت رسانی انسجام و 

وحدت بین نهادها با شوراها را تحت الشعاع قرار 

دهد و باید همه در هر پست و مسئولیتی که 

هستند  برای توسعه شهر دلسوزی کنیم.

مشاور استاندار و رئیس ستاد اقامه نماز استان 

خراسان شمالی نیز طی سخنانی با عرض تسلیت 

ایام عزاداری فاطمه الزهرا و تبریك روز شوراها و  

هفته کارگر، برگزاری سنت حسنه برپایی نماز

جماعت در ادارات را یك کار پرثمر فرهنگی 

توصیف کرد و گفت طرح برپایی نماز جماعت 

در ادارات با همكاری ستاد اقامه نماز و ستاد احیا 

نماز اولین بار در شهرستان بجنورد مطرح شد و 

اکنون به شكل الگو در سایر استان ها نیز اجرا 

  می شود. حجت االسالم باقرپور افزود: شهرداری  

بجنورد به لحاظ قدمت همواره در همایش و 

گردهمایی ها در امور فرهنگی و مذهبی 

حضوری محسوس داشته و در بررسی و 

 بازدیدهای انجام شده نیز نماز جماعت در این 

نهاد از گذشته تاکنون همواره منظم، مرتب و 

باشكوه برگزار می شود.رئیس کمیسیون فرهنگی 

 شورای اسالمی شهر  با تشریح فعالیت های شورا 

و شهرداری گفت : شوراها و شهرداری ها طیف 

وسیعی از وظایف و خدمات را بر عهده دارند و 

به منظور انجام بهتر امور ستادهایی تشكیل شده 

است تا تصمیمات گرفته شده را مصوب و 

اجرایی کنیم.

امانی افزود در حوزه فرهنگ یك میلیارد و 400 

میلیون تومان اعتبار در بودجه شهرداری مصوب 

شده است که در سر فصل های متعددی هزینه 

خواهد شد. کمك به تشكل ها، معرفی مشاهیر، 

احداث فرهنگسرا، تجهیز کتابخانه ها و خرید 

کتاب، پاسداشت ایام مناسبت های مذهبی، 

آموزش شهروندی ، کمك به طرح های پژوهشی 

در امور فرهنگی و ... از جمله سرفصل هایی بود 

که در امور فرهنگی سال 89 در دستور کار 

شهرداری قرار گرفته است.

سپس نماز ظهر و عصر چهارشنبه به امامت آیت 

  اهللا مهمان نواز در میان صفوف منسجم کارکنان              

شهرداری بجنورد برگزار شد.

نماز جماعت  شهرداری بجنورد به امامت امام جمعه شهر

                    حضرت آیت اهللا مهمان نواز برگزار شد  

 آن می توان به سلب عضویت با حق رأی شوراها 

در کمیسیون ماده 5، عدم عضویت شوراها در 

شوراهای ترافیك، عدم عضویت شوراها در 

کمیته برنامه ریزی شهرستان و استان و ... را 

می توان نام برد.

امیدواریم که شاهد چالش های بیشتری در تعامل 

بین دولت و شوراها نباشیم و مسئولین دولتی در 

کنار شوراها به توسعه و آبادانی بیش از پیش 

شهرها بپردازند.

                            سید محمد لنگری

 رئیس شورای اسالمی شهر 

 چالش های فرا روی شوراهای  اسالمی شهر در حال حاضر                            

آنچه مسلم است شوراها بر اساس اصول قانون 

اساسی در 9 اردیبهشت 1378 شكل گرفتند و این 

اصول برگرفته از آیاتی از قرآن مجید بود که 

مشارکت مردمی را در تمامی امور اجتماعی به 

 پیامبر اسالم تأکید می کرد. بر اساس این تفكر که 

 می توان با مشارکت مردم بار عظیمی از مشكالت 

اجتماعی درون شهرها و روستاها را با حضور 

شوراها حل کرد شوراها شكل گرفت و از زمان 

تشكیل، وظایف بسیاری برای شوراها تعیین شد. 

در مدت بسیار کوتاهی شوراها در شهرهای 

بزرگ به عنوان یك قطب سیاسی مطرح تا آنجا 

که توانستند نقش تعیین کننده بر تشكیل دولت 

های آینده داشته باشند اما آیا این نگرش مثبت در 

خصوص شوراها ادامه یافت؟

آنچه مسلم است وظایفی که اکنون برای شوراها 

مطرح است با آنچه در اصول قانون اساسی آمده 

است فاصله زیادی دارد. به نظر می رسد دولت و 

 مجلس امروز در تالش برای کاهش قدرت 

شوراها هستند تا افزایش آن که در طی سال های 

اخیربه طور مشهود بوده که به برخی از این 

اقدامات اشاره می شود.

1- پیشنهاد طرحی در مجلس جهت انتخاب 

مستقیم شهردار توسط مردم و نه شوراها.

هر چند این طرح در مجلس مسكوت باقی ماند 

ولی بیانگر دیدگاه طیف غالب نمایندگان مجلس 

را در خصوص شوراها بیان می کند. انتخاب 

شهرداران مبنای نظارت دقیق مالی شوراها بر 

امور شهرداری است که با حذف آن  نظارتی نیز 

بر عملكرد شهرداری نخواهد بود.

2- دولتی کردن شوراها.

  در طی سال های اخیر و تشكیل شوراها، تالش 

دولت ها بر این بوده است که به جای واگذاری 

امور به شوراها، شوراها را دولتی کنند. امروزه در 

عمل، تمامی شوراهای روستاها و حتی شهرهای 

کوچك به عنوان نماینده دولت در حوزه خود 

عمل می کنند نه نماینده مردم، این مطلب را به 

راحتی می توان از امر و نهی های وزارت خانه 

های دولتی و بخشنامه های ارسالی دریافت.

3- در طی سال های اخیر بسیاری از اختیارات 

شوراها توسط دولت و مجلس سلب شده 

است.

هر چند ابتدا در تشكیل شوراها بحث مدیریت

واحد شهری مطرح و طرح های واگذاری 

بسیاری از امور شهرها به شوراها مطرح بود ولی 

به نظر می رسد هدف از تمامی این واگذاری ها 

تأمین اعتبارات ریالی از طرف شوراها و یا به 

عبارت دیگر استفاده از شوراها جهت دریافت 

پول از مردم بوده است. نمونه بارز این مسئله را 

می توان در خودگردانی شهرداری ها مشاهده 

کرد که دائم بخشنامه های عریض و طویل از 

طریق وزارت خانه های مختلف برای شهرداری 

ها ارسال تكالیف مختلف برای آن تعیین می شود  

اما نقش اعتبارات دولتی در تأمین نیازهای شهری 

بسیار ناچیز می باشد. امروزه نه تنها به سمت 

مدیریت واحد شهری و واگذاری امور به شوراها 

حرکت نمی کنیم بلكه بسیاری از واگذاری ها را 

نیز از شوراها پس می گیریم که نمونه بارز
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گاهی درد فراموشی درد بدی است که درمان 

ندارد ولی گاهی نوشته ای می تواند نوش داروی 

سهراب باشد.قبل مرگ 

اگر سال قبل به تفریح گاه دلربای بش قارداش 

 سرزده باشید و االن هم گاه گاهی دست اهالی 

خانه را بگیرید و به آن جابروید دیده اید و 

 خواهید دید که باالی تپه جنوبی این مكان 

تعدادی کانكس بسیار زیبا (مادرون را دیده ایم و 

حال را) گذاشته شده است.

این کانكس های زیبا را اداره کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان به شهرداری 

بجنورد تقدیم کرده است تا به عنوان مكانی برای 

کسانی که اهل تفریح هستند و دوست دارند شبی 

در این مكان زیبا استراحت کنند قرار داده شود. 

در این راستا، شهرداری می بایست فضاسازی 

کند و با کاشت چمن و درخت و ... گل و بلبل ها 

 را جمع کند. گویا ( 5مورد باال فراموش نشود) 

همه چیز به امان خدا رها شده است و باشد که 

غذا نسوزد، گازپیك نیك برداشته شود، بچه ها 

سوار شده باشند و عذر اول این نباشد که پول 

نیست و از همه مهمتر پیری که 5 عارضه دارد به 

 سراغ مسئوالن این بخش نیاید. 

لذا یاد کانكس ها را باید شنید که هر کس مسئول 

پیگیری است فكری کند و در پی چاره ای باشد.

نیمایوگیج بجنوردی

از کانكس به هر کس
به گزارش روابط عمومی شورای شهر: اعضای شورای 

شهر از گره های ترافیكی شهر به همراه کارشناسان 

مربوطه شهرداری بازدید کردند. در این بازدید نقاطی 

که مورد بازدید قرار گرفت عبارت بودند از: 

-ادامه 62 متری جنوب شهر، -بازگشایی میدان امام 

حسین(ع) واقع در کوی امام حسین (ع)،- اجرای 

پروژه خندق حد فاصل پل فردوسی تا خیابان قیام،- 

پروژه ادامه بلوار 24 متری سیدی،- شهرك امام 

خمینی(ره) ( پشت ترمینال کامیونداران).

در این بازدید که کارشناسان شهرداری پیلتن، فیروزه، 

افشین فر اعضای شورای شهر را همراهی می کردند به 

اتفاق اعضای شورا تأکید کردند بازگشایی های محل 

های بازدید شده باید در اولویت کاری قرار گیرد، زیرا 

با توجه به موقعیت مكان های فوق تأثیربه سزایی در 

روان سازی ترافیك شهری خواهد داشت.

 در این بازدید از محل اجرای پروژه ترمینال مسافربری 

واقع در گلستان شهر بجنورد نیز بازدید شد که 

کارشناس پروژه با بیان این که یكسال است که انعقاد 

 قرار داده شده به دلیل مشكالت مالی بعد از گذشت 9 

ماه 17 درصد رشد فیزیكی داشته است وی اظهار 

امیدواری کرد در صورت رفع موانع مالی اجرای پروژه 

با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

گفتنی است اجرای این پروژه در حال اجرا است که در 

قبال واگذاری ترمینال مسافربری فعلی برای احداث 

ساختمان استانداری خراسان شمالی از سوی شهرداری 

مقرر شده که ترمینال مسافربری همزمان با ساختمان 

استانداری مورد بهره برداری قرار گیرد.

GPS

گفتگو

علی صفاری مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی بجنورد   برای اطالع مردم عزیز سراغ مدیرعامل سازمان 

 اتوبوس رانی رفتیم تا اطالعات جدیدی از 

وضعیت موجود و برنامه های آینده این سازمان 

کسب کنیم. آنچه می خوانید مصاحبه ما با ایشان 

است.

به عنوان سوال اول بفرمائید:      

سازمان اتوبوس رانی شهرداری بجنورد با چند 

دستگاه اتوبوس در حال خدمت رسانی است؟

      در حال حاضر 47 دستگاه اتوبوس فعال 

داریم و 12 دستگاه اتوبوس متوقف داریم که 21 

دستگاه  عمر مفید آنها به پایان می رسد و طبق 

قانون باید اتوبوس های جدید را جایگزین این 

سی و سه دستگاه کنیم.

اتوبوس های فعلی در چند خط فعال هستند و 

ساعت کار راننده ها چگونه است؟

      در حال حاضر 74 راننده در 14 خط از 

ساعت 6:30 صبح تا ساعت 21 مشغول خدمت 

به مردم هستند.

سازمان اتوبوس رانی در مراسم ملی و مذهبی 

به مردم سرویس می دهد در صورت امكان 

آمار آن را بفرمایید؟

       ما در سال گذشته 772 سرویس رایگان به 

ادارات برای شرکت مردم در مراسم ملی و 

مذهبی ارائه کردیم که ارزش ریالی آن بالغ بر 

109870000 ریال می باشد.

چند مسافر در سال 88 توسط اتوبوس های 

خط واحد جابه جا شده اند؟

       همكاران زحمتكش ما 9 میلیون و 706 

هزار مسافر را در سال 88 جابه جا کرده اند.

با توجه به اینكه تعدادی از اتوبوس های 

 قدیمی را امسال از رده خارج می کنید، آیا 

برنامه ای برای جایگزینی آنها دارید؟

     از سال گذشته برنامه خرید 30 دستگاه 

اتوبوس 457 کولردار را داشتیم که با تخصیص 

 بودجه الزم این خرید در حال انجام است. البته به 

جای ناوگان فرسوده هم اتوبوس های جدید را 

جایگزین خواهیم کرد.

 یكی ازسواالتی که برای شهروندان مطرح 

است میزان هزینه و درآمد سازمان شماست، آیا 

رقم دقیق درآمد و هزینه سازمان در سال 88 را 

می توانید ارائه دهید؟

      برای روشن شدن اذهان شهروندان عزیز 

نسبت به خدمات شهرداری باید عرض کنم که 

درآمد ما از محل فروش بلیط و کرایه اتوبوس ها 

4 میلیارد و 274 میلیون و 113 هزار و 853 ریال 

بود در حالی که هزینه های سازمان بالغ بر 10 

میلیارد و 447 میلیون و 158 هزار و 885 ریال 

بود.

بنابراین هزینه های سازمان خیلی بیشتر از 

درآمدی است که ما از محل فروش بلیط داریم و 

به همین جهت نیاز به همكاری همه مردم عزیز 

داریم که با مراقبت از اتوبوس ها و تمیز نگه 

 داشتن آنها ما را در حفظ اموال عمومی و ارائه 

خدمات بهتر و بیشتر یاری کنند.

طرح جدیدی برای خدمت به مردم در سال 

جاری اجرا خواهد شد؟

         سازمان اتوبوس رانی به دنبال الكترونیكی 

کردن بلیط بصورت پرداخت الكترونیك (کارت 

شهروندی) است که امیدواریم با حمایت های 

اعضای شورای شهر و شهرداری این کار بسیار 

مهم اتفاق بیفتد.

از دیگر اقدامات سازمان تعویض ایستگاه های 

خط واحد است که در چهار ایستگاه مرکزی آن 

اقدام شده و برای 41 سایبان جدید به مرور اقدام 

خواهد شد.

اهداف سازمان در سال 1389 جهت بهبود 

خدمت رسانی در این بخش چه خواهد بود؟

        1- برنامه ریزی در جهت واگذاری ناوگان 

اتوبوس رانی به بخش خصوصی در راستای 

اجرای اصل 44 قانون اساسی.

2- جانمایی اصولی ایستگاه ها در سطح شهر و 

حذف ایستگاه های اضافی در خطوط که کندی 

تردد اتوبوس ها و افزایش زمان سفر و انتظار 

مسافر می شود.

3- بررسی خطوط اتوبوس رانی و در صورت 

 لزوم ایجاد تغییر و اصالح خطوط موجود.             

4- برنامه ریزی در راستای انجام تعمیرو 

نگهداری دوره ای ناوگان و در نتیجه جلوگیری 

از خروج ناوگان فعال از خط به علت نقص فنی.

5- پیگیری جهت نصب سیستم     

6- پیگیری جهت احداث مجموعه تعمیرگاهی 

در محل پارکینیگ سازمان به جهت تسریع در امر 

تعمیرات ناوگان.

در پایان از وقتی که در اختیار نشریه قرار دادید 

کمال تشكر را داریم.
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 شما همواره در جهت تمایالت غالب و باورهای عمیق خود رشد و تكامل پیدا می کنید. هر چیزی که به آن فكر کنید در زندگی شما رشد و نمو پیدا می کند.

ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد

                در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

قصد ترانه خوانی ندارم ولی در زندگی گاهی به 

این مورد برخورد کرده و یا برخورد خواهید کرد:

 1- «عیاالت متحده» غذا را روی چراغ 

 خوراك پزی گذاشته باشد و به یكی از اهالی 

خانه بسپارد که 5 دقیقه ای تا خانه همسایه 

می روم و تو هر نیم ساعت یك بار به دیگ غذا 

سر بزن، مواظب باش ته نگیرد و نسوزد و این 

اهل خانه هم فراموش کرده باشد و ناگهان «بوی 

آشنا»ی سوختگی در خانه بپیچد؟

2- آیا شده همه قوم و قبیله قرار گذاشته باشند، 

یك روز تعطیل برای تفریح، دل به کوه و صحرا 

بزنند؟ همگی در قابلمه های تفلون شیك (خدای 

نكرده برای چشم و هم چشمی نیست) غذا 

درست کرده اند و بعد نیم روزی تفریح، گردش و 

بازی هنگام نهار همه فراموش کرده اند که برای 

این پیك نیك مفرح، گاز پیك نیك آورده باشند و 

هیچ بانویی هم حاضر نیست قابلمه قابلش روی 

آتش هیزم خراب شود.

3- این هم شنیدنی است که یكی از مأموران 

پلیس راه صحبت می کرد: روزی در 15 کیلومتر 

بعد از بجنورد اتومبیلی با سرعت طرف مشهد در 

حرکت بود . با حرکت تابلوی ایست متوقفش 

کردم پیرمردی جاافتاده و خوش سیما، راننده بود  

و صندلی کناردستی و پایین آن پر از ساك و 

چمدان بود. ازاو پرسیدم حاج آقا، به قیافه شما 

نمی خورد با این سرعت رانندگی کنید. گفت : 

بچه ها، دانشجو هستند. در صندوق عقب و این 

جلو هم وسایل اونارو گذاشتم ، میخوام 

برسونمشون مشهد و تا شب برگردم. گفتم :حاج 

آقا، در صندلی عقب ماشین که کسی ننشسته؟

برگشت با تعجب نگاهی کرد و گفت: ای داد و 

بیداد در باباامان پیاده شدیم دست و صورتی 

بشوریم از بس عجله داشتم سوارشون نكردم 

دارم می گازم برسم مشهد.

4- میگن پیری 5 دردسر داره اول این که 

فراموشی 

5- موذنی را نزد داروغه بردند به جرم آن که اذان 

صبح نگفته بود. داروغه از او پرسید: چرا امروز 

اذان صبح نگفته ای؟ موذن گفت: به 15 دلیل. 

 داروغه گفت: دالیلت را بگو. گفت :اول آن که 

خواب ماندم. داروغه گفت: دیگر نیازی نیست که 

بقیه را بگویی.

اما غرض از این صغری و کبری چیدن ها، برای 

گرفتن خدیجه (شما بخوانید نتیجه) نبود بلكه  

 به انسان دست میده. دوم و سوم، 

چهارم و پنجمش را هم فراموش کردم.

30 دستگاه اتوبوس کولردار جدید در خدمت مردم

                    کسب عنوان مقاله برتر         

   کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد

را کسب کرد شامل شش فصل ( مقدمه - آنالیز 

پسماندهای شهر بجنورد - کلیات اجرای طرح - 

آموزش و اجرای طرح در مراکز اداری، تجاری و 

آموزشی و نحوه واگذاری به بخش خصوصی و 

بخش پایانی) بود.

با اجرای صحیح این طرح از ورود روزانه بیش از 

15 تن پسماند خشك بازیافتی با ارزش شهر 

بجنورد به سایت کمپوست جلوگیری خواهد 

شد.

در اولین نمایشگاه کنفرانس و کارگاه تخصصی 

فناوری های نو، در صنعت بازیافت و صنایع 

مرتبط در تهران مقاله مهندس محمد اکبرزاده 

عنوان مقاله برتر را کسب کرد. این مقاله با 

موضوع « طرح اجرایی مدیریت پسماندهای 

خشك بازیافتی در مرکز استان خراسان 

شمالی، شهر بجنورد» ارائه شد. 

این همایش عملی اواخر سال گذشته از سوی 

اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مرکز منطقه ای 

کنوانسیون بازل سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور برای اولین بار در کشور و در محل 

نمایشگاه های دائمی شهرداری تهران در بوستان 

گفتگو برگزار شد.

این مقاله که عنوان مقاله کاربردی - اجرایی برتر 

پارك تفریحی دوبرار بجنورد چشم انتظار عنایت ریاست جمهوری است.

معاونت عمرانی شهرداری بجنورد گفت: پارك جنگلی دوبرار با توجه به وسعت و موقعیت توپوگرافی 

آن مقرر شده جزء پروژه هایی قرار گیرد که در سفر سوم ریاست جمهوری به استان خراسان شمالی از 

اعتبارات ویژه سفر دکتر احمدی نژاد بهره مند شود.

 علی کشمیری افزود: با توجه به هزینه باالی احداث و تجهیز پارك دوبرار و محدودیت منابع درآمدی 

شهرداری می بایست از محل اعتبارات دولتی استفاده شود وگرنه نمی توان شاهد راه اندازی سریع این 

پارك بزرگ شد.

وی یادآور شد نحوه اجرای این پروژه به شكل فاز به فاز خواهد بود که هزینه احداث آن حدود چهل 

میلیارد ریال می باشد.

کشمیری یادآور شد: برای سال 89 در بودجه شهرداری برای فراهم نمودن زیرساخت ها و تأسیسات 

پارك دوبرار مبلغ پانصد میلیون ریال ردیف بودجه تعریف شده که به دنبال اجرایی کردن آن هستیم.وی 

فاکتورهای مهم این پارك را قرار گرفتن آن در ارتفاعات و چشم انداز زیبای آن بیان کرد و تأکید کرد با 

توجه به قرار گرفتن پارك بانوان نیز در دل این پارك توجه ویژه ای از سوی مسئولین فرادستی را به این 

پارك چندمنظوره می طلبد.  

دوبرار در انتظار سفر ریاست جمهوری

        بازدید اعضای شورای شهر از 
گره های ترافیكی و چند پروژه شهری

با



125 باید بیاموزیم با واکنش های غیر ارادی خود زندگی کنیم، آنها را آگاهانه در اختیار بگیریم.افكار شما آفریننده هستند و آنهایی که در ذهن ماندگار می شوند افكاری مشابه خود را خلق می کنند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهردر بازدید عضو شورای 

شهر از آرامستان بجنورد گفت: پارك جاوید در دامنه کوه 

زیبای باباموسی هر اهل دلی را جهت زیارت اهل قبور، 

حضور در محل ساکنان خاموش این گستره پر رمز و راز 

آرامستان ارواح بلند و موزه استعدادهای نهفته در خاك 

کشانده و هر انسان را به تفكر و اندیشه وا می دارد.

احمد سفیدگر افزود: در فرهنگ های مختلف دنیا احترام 

خاصی برای آرامستان ها قائل هستند به گونه ای که در قرن 

 15 و 16 میالدی اروپا آرامستان ها را به صورت فضای باز 

وسیعی طراحی می کردند که از آن به عنوان پارك های زیبا و 

چندمنظوره مورد استفاده عموم قرار می گرفت. وی تأکید 

کرد با توجه به موقعیت بسیار زیبای گورستان پارك جاوید 

 می طلبد تا مسئوالن فرادستی بودجه قابل توجیهی برای 

توسعه و تجهیز این پارك در نظر بگیرند. وی بیان داشت: از 

مردم خوب بجنورد تقاضا می شود برای اهدای کمك های 

خداپسندانه به عنوان باقیات و صالحات که برای همیشه 

ماندگار باشد با مشارکت خود همكاری گسترده ای با 

شهرداری داشته باشند.

 مسئول انجمن ورزش های همگانی بجنورد گفت: با توجه به فعال شدن ایستگاه های سالمت در پارك 

های شهر، پارك جنگلی دوبرار یكی از بهترین محل های ایستگاه های ورزش همگانی کشور است.

محمد آزادبیگی افزود: استقبال بسیار خوب شهروندان بجنوردی از ورزش های همگانی و موقعیت 

مكانی پارك جنگلی دوبرار هم به لحاظ قرار گرفتن در ارتفاعات شهر و هم به لحاظ طبیعت و 

چشم انداز بسیار زیبای آن مكان بسیار خوبی برای ورزش های همگانی بجنورد خواهد بود.

  وی تأکید کرد اگر شورای اسالمی شهر و شورای اسالمی شهر و شهرداری همكاری متقابلی همانند  

شهربازی و سایر پارك های سطح شهر با ورزش های همگانی داشته باشند بهترین و با نشاط ترین 

ایستگاه ورزش های همگانی را در دوبرار راه اندازی خواهیم کرد.

آزادبیگی یادآور شد با عنایت به فضای بسیار مناسب و زیبای دوبرار می طلبد تا مسئولین شهرداری 

 توجه ویژه ای برای احداث سرویس های بهداشتی، راه های دسترسی، احداث چند آالچیق که از 

نیازهای اولیه این پارك زیبا داشته باشند.

             دوبرار مناسب ترین 

ایستگاه ورزش همگانی در کشور است.

 بهداشت و سالمت اولویت اول کاری است    

بیست  و  چهارم  فروردین  اعضای شورای شهر 

 همراه  با  مهندس  علوی شهردار بجنورد از چند

پروژه نوسازی بافت فرسوده مشهد بازدیدکردند. 

مسئول  پروژه  عظیم  ثامن  گفت : واقعیت های

 محالت اطراف حرم مطهرولزوم انجام یك تحول 

جدی در این منطقه اهمیت این طرح را تبیین کرد. 

مهندس  برزوئی  افزود :  نقش مشارکتی مردم و

 ارگان ها در اجرای این پروژه عظیم بود که اعتماد متقابل مردم و شهرداری به هم موجب شده تاکنون 

بخش بزرگی از بافت فرسوده اطراف حرم مطهر به تملك شهرداری ثامن درآید و چندین سرمایه گذار 

داخلی و ارگان و نهاد دولتی و خصوصی در این طرح سرمایه گذاری و مشارکت کنند. در ادامه این 

جلسه اعضای شورای شهر بجنورد از چند پروژه بزرگ که در این منطقه توسط بخش خصوصی در حال 

اجرا و یا به اتمام رسیده بود بازدید کردند.

در این بازدید طرح هایی که با مدت ها برنامه ریزی و طراحی از سوی مهندسان زبده کشور ترسیم شده 

بود به نمایش گذاشته شد.

مشارکت در نوسازی بافت فرسوده

ورزش دشمن اعتیاد است

طورزش = سالمتی و نشاط

 رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر 

گفت: با عنایت به نامگذاری امسال با عنوان سال 

همت مضاعف و کار مضاعف از سوی رهبر 

  فرزانه انقالب همه ما باید با تالش و کوشش  

مضاعف به این شعار حقیقی جامعه عمل 

سید اسماعیل سیدی با بی ن این که  بپوشانیم.

 بحث بهداشت و سالمت مردم باید در اولویت 

اول کاری قرار گیرد. وی با اشاره به مسائل مطرح 

شده توسط استاندار و دادستان محترم در 

 خصوص بهداشت و سالمت شهروندان و تأکید 

 آنان به رفع مشكالت بهداشتی شهر در اسرع 

 وقت، شورای اسالمی شهر به خصوص کمیسیون 

 بهداشت و سالمت به جد پیگیری مسائل 

بهداشتی را با همكاری ادارات مرتبط به ویژه 

فرمانداری محترم خواهد داشت. وی افزود 

ساماندهی در اولویت بهداشتی شهر، 

کال پسته و ملكش در داخل شهر، محل دفع زباله 

در ارتفاعات باباموسی، جانمایی تخلیه 

فاضالب های شهری، پساب های معابر شهری،  

جانمایی تخلیه نخاله های ساختمانی خواهد بود. 

سیدی اظهار داشت: مرکز بهداشت می تواند به 

عنوان متولی بهداشت شهر با همكاری ادارات 

مرتبط اقدامات موثری را انجام دهد . وی بیان 

داشت شورای شهر جلساتی رانیز با فرماندار و 

مسئولین امر در این خصوص داشته و اعتبارات 

 الزم نیز در این خصو ص از طریق فرمانداری 

 ابالغ شده و شهرداری با ارائه طرح ، اعتبار فوق 

جذب خواهد شد. در این کمیسیون که مسئولین 

و نمایندگان ادارات مرتبط نیز حضور داشتند هر 

کدام به طور جداگانه به نكته نظرات خود 

پرداخته و در خصوص مسائل بهداشتی شهر 

 اعالم آمادگی برای همكاری کردند. امیری 

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط نیز با بیان 

این که با توجه به محدودیت های مرکز بهداشت 

 این اداره به تنهایی نمی تواند به مشكالت مطرح 

شده فائق آید خواستار همكاری  همه جانبه 

ادارات مرتبط در خصوص مسائل بهداشتی را 

 خواستار شد. در پایان این جلسه  مسئوالن و 

 نمایندگان ادارات ازمحل تخلیه فاضالب های 

شهری بازدید کردند. 

نمایشگاه کتاب در خانه فرهنگ شهرداری بجنورد دایر شد

مدیر روابط عمومی شهرداری از جابه جایی مكان میدان دام خبر داد و گفت با توجه به تعطیلی کشتارگاه 

قدیمی و انجام کلیه کشتارهای مورد نیاز شهرستان در کشتارگاه نیمه صنعتی، به دلیل سهولت دسترسی 

شهروندان محترم و حفظ و بهداشت محیطی میدان دام از محل قدیم خود واقع در باقرخان به مجاورت 

کشتارگاه صنعتی در جاده باباامان انتقال یافت.

محمد موفق افزود: پیگیری های به عمل آمده از طریق مدیریت رفع، نظارت و پیشگیری از تخلفات شهری 

کلیه قاپان های موجود و غیر مجاز جمع آوری گردید و به منظور نظارت بیشتر نماینده ای از شهرداری در 

محل مستقر شده است.

وی اظهار داشت: جهت رفع نواقص مكان جدید، نیز اقدامات عمرانی در بهسازی محیطی به انجام خواهد 

رسید. موفق، تخصیص و استقرار خط واحد از سازمان اتوبوس رانی به میدان دام جدید و نیز برگزاری 

جلسات مشارکتی با حضور نمایندگان دامداری ها و معاونت خدمات شهری را از جمله اقدامات آتی 

شهرداری بجنورد ذکر کرد و گفت: انتقال میدان دام با هدف کنترل و حفظ بهداشت محیطی شهر انجام 

گرفته است و درصدد هستیم تا ارائه خدمات با رعایت مراتب و موازین بهداشتی به انجام برسد.

میدان دام شهرداری بجنورد به محل جدید انتقال یافت

سفیدگر در ادامه گفت: با توجه به اینكه سازمان آرامستان به 

لحاظ محدود بودن منابع مالی به تنهایی قادر نیست تا نسبت 

به تجهیزات خدماتی در پارك جاوید اقدام کند. می توان با 

مشارکت های مردمی و بخش خصوصی جایگاه هایی برای 

خدمات رسانی از جمله ساخت سقاخانه، گل فروشی، 

حكاکی سنگ مراز و فروشگاه های مرتبط با فضای آرامستان 

ایجاد کرد.

مدیرعامل سازمان آرامستان بیان داشت: سازمان آرامستان در 

 حال حاضر با هفت دستگاه آمبوالنس مجهز به سیستم خنك 

کننده در شهر و خارج از شهر خدمات رسانی می کنند. وی 

اظهار داشت: با توجه به مصوبه شواری شهر در خصوص 

کاهش 60 درصدی نرخ آرامگاه های خانوادگی شهروندان 

استقبال خوبی را در این خصوص داشته اند و امیدواریم با 

 کمك و مساعدت همه مسئوالن و مشارکت بیشتر شهروندان 

بتوان آرامستانی که در شأن و درخور بازماندگان گرامی باشد 

فراهم آید.

آرامستان مكانی برای زیارت زمانی برای آسودن و تفكر

انتصاب معاونت اداری - مالی در شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری:

همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، 

خانه فرهنگ شهرداری بجنورد با همكاری 

کتابفروشی امید فردا نمایشگاه کتاب برپا می کند.

در این نمایشگاه بیش از 3 هزار عنوان کتاب در 

 موضوعات مذهبی، سالمت، تربیتی، آموزشی و 

... وجود دارد.این نمایشگاه از 8 تا 17 اردیبهشت 

ماه در خانه فرهنگ شهرداری دایراست ودردو 

 

بازدیدکنندگان گرامی است. همچنین 

نمایشگاهی از آثار دانشجویان معماری دانشگاه 

های بجنورد در این مكان به معرض دید عموم 

قرار گرفته است. این نمایشگاه به مناسبت هفته 

معماری و با نمایش تعدادی از آثار برگزیده 

دانشجویان معماری در دو بخش ماکت و طراحی 

برگزار شد. 

شیفت صبح و  عصر پذیرای شهروندان و 

به گزارش روابط عمومی :

طی حكمی از سوی شهردار بجنورد مهدی 

 اخالقی پور به سمت معاونت اداری - مالی 

شهرداری بجنورد منصوب شد.

سمت های   اخالقی پور 

متعددی از جمله 

 را در کارنامه کاری 

خود دارد.

مدیریت ،   فوق لیسانس

فرماندار شهرهای متعدد 

خراسان و معاونت مدیر کل ،
همچنین از خدمات بهمن جباری معاونت 

اداری-مالی سابق تقدیر شد.



611 تنها راه دستیابی به سعادت ابدی آن است که بر اساس بزرگ ترین آرمان های خود زندگی کنیم.باورها می توانند از برخی افراد، قهرمان بیافرینند و برخی دیگر به موجوداتی ناتوان بدل کنند.

مسئله چاله های خیابانی و چگونگی مرمت آنها 

 یكی از مشكالتی است که شهرداری ها همواره با 

آن روبرو هستند. وجود این چاله ها، همه ساله 

زیان های زیادی به وسایل نقلیه وارد می کند و 

ضمن هدر رفتن سرمایه های ملی، موجبات 

نارضایتی شهروندان را نیز فراهم می آورد. به 

همین دلیل مدیران شهری مطالعات زیادی را در 

ارتباط با پیشگیری از ایجاد و همین طور مرمت 

چاله ها انجام داده اند که نتایج مطلوبی نیز در پی 

داشته است.

علل پیدایش

به طور کلی علل عمده ایجاد چاله های خیابانی 

عبارتند از:

* ترافیك: سنگفرش های قدیمی و ازدحام بیش 

از حد خودروها منجر به ایجاد حفره در خیابان 

می شود.

*آب: موقعی که آب از طریق شكاف های 

سطحی به زیر سطح آسفالت نفوذ می کند، 

 موجب سستی الیه زیرین می شود. به مرور زمان، 

مواد زیرسطح به طرفین رانده شده و چیزی برای 

محافظت از سطح فوقانی باقی نمی ماند. تردد 

وسایل نقلیه سنگین نیز باعث می شود تا روکش 

آسفالت ضعیف تر شده و سرانجام در آن چاله 

ایجاد شود.

*زیرسازی نامطلوب: شكاف ها در اثر 

زیرسازی نامطلوب یا بازسازی نامناسب 

برش های خیابان ایجاد می شوند. تأسیسات 

زیربنایی فرسوده و قدیمی یكی دیگر از عوامل از 

ایجاد در خیابان است.

شیوه بسیار متداول است اما از آنجا که به رفع 

امروزه در سراسر جهان از ملبورن استرالیا گرفته 

تا سانتیاگوی شیلی مورد استفاده قرار می گیرد در 

شرایط نامساعد جوی و دماهای مختلف کاربرد 

مشكل اصلی نمی پردازد، وصله ها سریعا شكسته 

شده و ممكن است هر سال نیاز به وصله مجدد 

باشد.

* آسفالت سرد: مرمت چاله های خیابان با نوع 

خاصی از آسفالت سرد با نام 

بسیار آسان است.

                ، نوعی آسفالت سرد پلیمری 

مرغوب است که اولین بار حدود 12 سال پیش 

در ایالت میامی ساخته شد و راه حل بهتری برای 

مرمت خیابان ها ارائه نمود. این محصول که 

دارد و حتی می توان مستقیما آن را درون یك 

چاله پر آب ریخت. هزینه این آسفالت هر چند 

در نگاه اول نسبت به مخلوط داغ یا مخلوط 

آسفالت سرد سنتی بیشتر است اما با در نظر 

گرفتن همه جوانب، در مقایسه با دیگر روش ها 

هزینه آن بسیار کمتر خواهد بود.

* تزریق افشانه ای: آخرین فن آوری پیشرفته 

برای مرمت چاله های خیابان، تزریق افشانه 

 است. در این روش الستیك ها و تایرهای 

می شود و پودر حاصل از فرسوده، بازیافت 

بازیافت با مخلوطی از دوغاب و مصالح

 دانه بندی شده ترکیب می شود. برای مرمت 

چاله ها، ابتدا منطقه آسیب دیده با جارو تمیز 

می شود. سپس امولسیون و مخلوط دانه بندی از 

طریق یك کمپرسور که در جلوی کامیون قرار 

گرفته با فشار به داخل چاله تزریق می شود. 

سرانجام یك پوشش خشك از مصالح دانه بندی 

 بر روی سطح قرار می گیرد و بالفاصله ترافیك 

در آن جریان می یابد. این کار باعث می شود تا 

مرمت تمیزتر و نرم تری که با آسفالت پیرامون 

سازگاری بهتری دارد به وجود آید. 

عمر مفید این تعمیرات 36 تا44 ماه و یا بیشتر 

است. این دوغاب در دماهای زیر صفر نیز کار 

می کند؛ شرایطی که مواد سنتی به این اندازه در 

آن موفق نیستند.

 منبع: مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد 

 در خیابان می شود. برخی اوقات سازمان های 

 دیگر مانند شرکت آب و فاضالب و یا 

شرکت های بهره برداری خصوصی مسئول 

مرمت حفره ها و نقایصی هستند که خودشان 

ایجاد می کنند. برای جلوگیری از تخریب بیشتر 

آسفالت در هنگام مرمت، روش های متفاوتی 

وجود دارد:

* درزگیری شكاف ها: استفاده از دوغاب و 

جلوگیری از نفوذ آب به سطح زیرین آسفالت و 

یا آب بندی شكاف های کوچك یكی از

 روش های مرمت چاله ها است. این روش،سبب  

تقویت ساختار سنگفرش نمی شود اما برای 

محافظت از خیابان های زیرسازی شده مناسب 

است.

 * اندود کردن: در این روش، یك الیه آسفالت 

فشرده شده برای آب بندی سطح و همچنین 

تقویت ساختار آسفالت مورد استفاده قرار 

 می گیرد. اندود کردن مهندسی، معموال پس از 

  تراشیدن باالترین الیه آسیب دیده و به صورت  

مرحله به مرحله انجام می شود. اندود کردن 

حفاظتی مستقیما بر روی سطح موجود اجرا 

می شود.

* بازسازی و حفاری: شامل حفاری و بازسازی 

مجدد سطح تخریب شده می شود.این روش 

نسبت به سایرروش های محافظت آسفالت، 

هزینه بیشتری دارد و ممكن است نیاز به توسعه 

خطوط یا بستن خیابان باشد.

* وصله کردن چاله ها: یك روش حفاظتی 

است که در آن ماده مرمت کننده را درون چاله 

ریخته و سپس با ابزار روی هم می فشارند. این 

انواع شیوه های مرمت چاله ها

مرمت چاله های خیابان بخشی از مسئولیت 

شهرداری است. مرمت شامل لكه گیری چاله ها، 

فرورفتگی ها، برآمدگی ها و دیگر نقایص موجود  

بازسازی و مرمت چاله های خیابانی

EZ STREET

EZ STREET

به گزارش روابط عمومی شورای شهر:

به مناسبت 9 اردیبهشت ماه سالروز تشكیل 

 شوراهای اسالمی شهر و روستا، رئیس و 

نمایندگان شورای دانش آموزی استان با اعضای 

شورای شهر دیدار کردند.در این دیدار رئیس 

شورای دانش آموزی استان با ارائه گزارشی از 

عملكرد شورای دانش آموزی در مدارس شهر و 

استان چگونگی فعالیت های سازمان را تشریح 

کرد. حاجی زاده با اشاره به اهداف سازمان و 

فعالیت های انجام شده از جمله ایجاد حلقه های 

ارتباطی با مجلس شورای دانش آموزی کشور و 

حضور در جلسات آنان گفت : حمایت مسئولین 

استانی و شهرستانی می تواند زمینه خوبی برای 

تربیت مدیران آینده در شهر و استان را فراهم 

آورد.

وی تعداد اعضای شورای دانش آموزی در استان 

 را 3400 نفر اعالم و اضافه کرد بودجه در نظر 

 گرفته شده برای سال 89 ، 310 میلیون ریال اعالم 

و نبود بودجه کافی برای فعالیت های بیشتر در 

زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی و ... را یكی 

 از مشكالت عمده شورای دانش آموزی است. 

در ادامه این جلسه رضا لشكری و رضا اصغری 

دو نفر از نمایندگان شورای دانش آموزی به نكته 

نظرات خود در خصوص اهداف تشكیل شورای 

 دانش آموزی پرداخته و مشكالتی که در مدارس 

با آنها مواجه هستند را مطرح و خواستار توجه 

بیشتر مسئولین و به ویژه اعضای شورای شهر را 

شدند.

 اعضای شورای اسالمی شهر نیز هر کدام جداگانه 

نكته نظرات خود در خصوص تشكل های دانش 

 آموزی را تشریح کردند.رئیس شورای اسالمی 

شهر گفت: هدف اصلی از تشكیل شورای دانش 

آموزی را مشارکت این قشر فعال و پویا در 

تصمیم سازی و تصمیم گیری و کمك و مشاوره 

در مسائل مدیریتی عنوان کرد.

 لنگری افزود اعالم آمادگی می کنیم تا جلساتی را 

در خصوص مسائل دانش آموزان در مدارس و 

حتی مسائل شهری در مدارس و یا شورای شهر 

برگزار تا از این طریق بتوان احساس مسئولیت در 

مدارس در خصوص مسائل فرهنگی، آموزشی، 

عمرانی و آبادانی شهر تقویت کرد.

سید اسماعیل سیدی عضو شورای شهر نیز با 

اشاره به تاریخچه تشكیل شورا و اهداف تشكیل 

نظام شورایی و شورای دانش آموزی در مدارس 

را مشارکت دادن همه اقشار جامعه بویژه دانش 

 آموزان در مدیریت های کالن عنوان کرد و افزود 

شورای دانش آموزی مشاوران توانمند مدارس 

هستند که با همفكری و دخالت آنان نه تنها در  

 مدارس بلكه در سطح مدیریت باالتر بسیار موثر 

و راهگشا خواهد بود.

رضا فیروزه دیگر عضو شورای شهر نیز با بیان 

اینكه امروز جوانان و به ویژه دانش آموزان در 

 مقاطع مختلف از انگیزه باالیی برخوردار و 

بستربسیار خوبی برای تمرین مدیریت در سطوح 

مختلف را در بین این عزیزان می توان انتظار 

 داشت و به نوعی زمینه آموزش مدیران آینده 

 با اعضای شورای شهر بجنورددیدار نمایندگان شورای دانش آموزی استان 

شهر و کشور را فراهم آورد.

اعظم السادات افشین فر عضو دیگر شورای شهر 

گفت : شوراهای دانش آموزی فرصت بسیار 

خوبی را فراهم نموده تا از این طریق بتوان 

مطالبات دانش آموزان را در مدارس و حتی در 

سطح شهر و کشور پیگیری کرد. وی با تأکید بر 

اینكه نگاه شورای دانش آموزی نباید محدود به 

مدارس شود بلكه مسائل فراتر از حوزه مدارس، 

 باید به مسائل مدیریت کالن باشد. 

حسین پیلتن عضو شورای شهر نیز با اشاره به 

 اینكه شورای اسالمی شهر با درك این مهم که 

شوراهای دانش آموزی می توانند مشاوران بسیار 

خوبی هم در سطح مدارس و هم جامعه نقش 

مهمی را ایفا کنند با در نظر گرفتن ردیف بودجه 

برای کمك به ارتقا شوراهای دانش آموزی  

اختصاص داده که اظهار امیدواری کرد با پیگیری 

و ارتباط دو سویه اجرای آن محقق شود. وی 

همچنین تأکید کرد حضور شورای دانش آموزی 

و فعال بودن آن با همفكری و مشاوره، این دو 

 شورا می تواند زمینه حل مشكالت عدیده ای را 

در مدارس و شهر و حتی جامعه فراهم آورد.

 ابراهیم امانی دیگر عضو شورا با بیان اینكه 

شورای دانش آموزی می تواند پل ارتباطی بسیار 

خوبی بین شورای شهر و مدارس به عنوان یك 

مكان علمی و آموزشی و فعال در جامعه 

باشداضافه کرد کمیسیون فرهنگی شورا آمادگی 

دارد تا در این خصوص همكاری متقابلی را با 

شورای دانش آموزی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بجنورد به نقل از 

مدیرعامل سازمان کمپوست خراسان شمالی در سال 88، 

قریب به 4 میلیارد ریال اعتبار صرف تجهیز و آماده سازی 

کارخانه کمپوست شده است.

عید محمد ارجمند گفت: آسفالت سایت کارخانه 

کمپوست 3 میلیارد ریال، برق رسانی سایت 218 میلیون 

ریال، حفر چاه آب رسانی سایت 220 میلیون ریال ، 

احداث فضای سبز سایت 13 میلیون ریال و تأمین سایر 

هزینه ها ( تأمین سوخت- حمل و نقل- خدمات و ... ) 

170 میلیون ریال هزینه داشته است و به صورت 100 

درصد به اتمام رسیده است.

وی بیان داشت گروه های آموزشی این سازمان نیز در 

سال گذشته برای 50 هزار خانوار پوشش آموزایی در  

 

مجموع تأمین هزینه برای ارائه آموزش ها 583 میلیون 

ریال هزینه در بر داشته است. وی گفت : تأمین نیروی 

انسانی و مكان استقرار سازمان طی دو سال گذشته توسط 

شهرداری بجنورد به انجام رسیده است.

ارجمند بهره برداری سازمان کمپوست را مشروط بر 

 تأمین هزینه نصب ماشین آالت به اعتبار 20 میلیارد ریال 

ذکر کرد و گفت در صورت تأمین اعتبار پیش بینی می 

شود تا پایان شهریور ماه 89 این پروژه به بهره برداری 

برسد.

وی بیان داشت: تاکنون 50 درصد تعهدات دولتی در 

تأمین اعتبار این پروژه به مبلغ 13 میلیارد ریال پرداخته 

شده است.

زمینه تفكیك پسماندهای بازیافتی ارائه کرده است و 

در

 3 میلیارد و 626 میلیون ریال اعتبار صرف تجهیز کارخانه کمپوست شد
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رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در 

جلسه هفته گذشته این کمیسیون گفت:

 برای حل مشكل ترافیكی بجنورد ، در کنار 

انتخاب مشاور که هر چه سریع تر طرح مطالعه 

جامع ترافیكی شهر را عهده دار شود و تا حدودی 

برای جذب اعتبار یك میلیارد تومان نیز اقدامات 

 الزم انجام گرفته است. فیروزه افزود : با رعایت  

نكات فنی دیگر، می بایست به راهكار دیگری 

هم بیندیشیم که شهرداری در یك حرکت منسجم 

در هسته مرکزی شهر که  محدوده آن هم تقریبا 

مشخص است به شكل پایلوت با تعیین یك زمان 

 بندی تعریف شده با اعطا تخفیفات و تسهیالت 

 ویژه و قابل توجه که انگیزه الزم را در مالكان 

مسیرها ایجاد کند. وی تأکید کرد : به خصوص در 

مسیرهای موازی خیابان های اصلی که در طرح 

تفصیلی تعریض آنها دیده شده اجرا شود. 

برای تسریع در این کار می بایست اعضای 

شورای شهر و مسئولین شهرداری  تدبیری 

بیندیشند که تشویق و ترغیب مالكان را برای 

عقب نشینی داوطلبانه برانگیزد.

وی اظهار داشت: نظر به این که در جلسات اولیه 

سال جاری این موارد با اعضای شورای شهر در 

میان گذاشته شده است و اتفاق کلی برای حرکتی 

اساسی وجود دارد از شهرداران محترم مناطق 

درخواست می شود تا تمام همت خود را برای 

این مهم بكار گیرند. 

در این جلسه گزارشی از بازدید دو هفته قبل رضا 

فیروزه، افشین فر، لنگری و پیلتن که به اتفاق 

 شهرداران مناطق و اعضای کمیسیون توافقات از 

برخی از معابر شهر ارائه شد که عبارت بودند از:  

ادامه 32 متری شمال و اتصال آن به بلوار فرودگاه 

  ادامه استقالل- اصالح راست گرد تقاطع چهارراه  

خوشی در ورودی به داخل شهر - تقاطع خیابان 

 شهید قربانی و بهشتی جنب مسجد انقالب - 

امتداد کوی کمیته و اتصال آن به سه راه میدان 

بار- اتصال 24 متری مجتمع کارگاهی به شهرك 

امام - حد فاصل پل منطقه تا قیام و کوچه ضلع 

جنوبی بیمارستان تأمین اجتماعی - اتصال ضلع 

غربی میدان امام حسین به سمت شهرك شاهد و 

کمربندی جنوب شهر و پایانه ها. پس از بازدید 

این مسیرها تصمیم گرفته شده بود که کارشناسان 

برآورد مبالغ ریالی را محاسبه و برای 

بازگشائی های مسیرها به این جلسه ارائه کنند، 

نتیجه آن یك میلیارد تومان برای منطقه 1- یك 

میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای منطقه 2 و 

چهار میلیارد تومان برای منطقه مهر برآورد شده 

بود که با تأیید جمع حاضر مقرر گردید به جلسه 

شورا منعكس شود.

رضا فیروزه در پایان جلسه ضمن تشكر از 

زحمات کارشناسان گفت: اگر از توافقات پراکنده 

و جزیره ای در سطح شهر به طور جدی 

خودداری کنیم و با ترسیم یك هدف مشخص در 

مسیرهای از پیش تعیین شده حرکت کنیم ، در 

پایان سال با بازگشایی هایی مشخص،         

پاسخی قانع کننده برای مردم خواهیم داشت.              

سید اسماعیل سیدیسید محمد لنگری
 افشین فر

جمشید گریوانیابراهیم امانی
نایب رئیس شورا

رضا فیروزه
خزانه دار شورا

حسین پیلتن
منشی شورا

اعظم السادات

نتایج انتخابات هیئت رئیسه و کمیسیون های مختلف شورا

بر اساس قانون شوراها انتخابات هیئت رئیسه شورا و نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری و خارج از شهرداری هر ساله در نهم اردیبهشت انجام می شود.

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد

 شهریه ثبت نام کالس های آموزشی سال 1389                    

خ                   خانه فرهنگ آفرینش

ردیف                               نام رشته هنری                                    شهریه                             مدت آموزش
   1                                         روخوانی و تجوید قرآن                                                 60/000 ریال                                              12 جلسه
   2                                                   تذهیب                                                           90/000 ریال                                              12 جلسه
   3                                       سفالگری (کودکان) 5-7 سال                                            100/000 ریال                                             12 جلسه

    4                                    سفالگری (بزرگساالن) 7-12 سال                                          120/000 ریال                                             12 جلسه 
   5                                                    مینیاتور                                                         130/000 ریال                                             10 جلسه
   6                                                 طراحی لباس                                                     100/000 ریال                                             16 جلسه
   7                                                    گرافیك                                                         100/000 ریال                                            10 جلسه

   8                                              پرورش گل و گیاه                                                    70/000 ریال                                              
   9                                                   کاریكاتور                                                       100/000 ریال                                             16 جلسه
   10                                         قصه گویی برای کودکان                                                80/000 ریال                                             20 جلسه
   11                       نمایش عروسكی و ساخت عروسك 9 تا 15 سال                                  110/000 ریال                                             12 جلسه
   12                                                گلیم بافی                                                          90/000 ریال                                              12 جلسه
   13                                               هویه کاری                                                        120/000 ریال                                             10 جلسه
   14                                      چهل تكه و روبان دوزی                                                150/000 ریال                                              10 جلسه
   15                                                 معرق                                                              80/000 ریال                                              12 جلسه
   16                                          آموزش عكاسی                                                         90/000 ریال                                              10 جلسه

   17                                           امداد و نجات                                                                رایگان
   18                                              تكواندو                                                              70/000 ریال                                              12 جلسه
   19                                               کاراته                                                               70/000 ریال                                              12 جلسه
   20                                           ژیمناستیك                                                             70/000 ریال                                              12 جلسه
   21                                             شطرنج                                                               70/000 ریال                                              12 جلسه

   22                                         مهارتهای زندگی                                                            رایگان
   23                                         خبرنگاری                                                              110/000 ریال                                              12 جلسه
ه   24                                         طراحی بزرگساالن                                                    120/000 ریال                                              12 جلسه
   25                                    رنگ روغن، آبرنگ، پاستل                                                120/000 ریال                                              12 جلسه
   26                                       خوشنویسی کودکان                                                      90/000 ریال                                              12 جلسه
ه   27                                       خوشنویسی بزرگساالن                                                120/000 ریال                                              12 جلسه
   28                                         نقاشی کودکان                                                         100/000 ریال                                              12 جلسه
   29                                         نقش برجسته                                                          170/000 ریال                                              12 جلسه
   30                                         گلسازی ترم 1                                                        120/000 ریال                                              16 جلسه
   31                                         گلسازی ترم 2                                                        130/000 ریال                                              16 جلسه

   32                                         گلسازی ترم 3                                                        140/000 ریال                                              16 جلسه  
   33                                         خیاطی (متری)                                                        350/000 ریال                                                3 ماه
   34                                         خیاطی (تكمیلی)                                                     750/000 ریال                                                3 ماه
   35                                         خیاطی الگوی                                                         350/000 ریال                                                3 ماه

ه   36                                         قالب بافی                                                               80/000 ریال                                              16 جلسه
   37                                         بافندگی با دست                                                      100/000 ریال                                              12 جلسه  

   38                                         عروسك بافی                                                           80/000 ریال                                              16 جلسه
   39                                         گلدوزی با دست                                                       60/000 ریال                                              16 جلسه
   40                                         گلدوزی با چرخ                                                       90/000 ریال                                              16 جلسه
   41                                         عروسك سازی با خز                                                 90/000 ریال                                              16 جلسه
   42                                         زبان ترم 1                                                            110/000 ریال                                              16 جلسه
   43                                         زبان ترم 2                                                            130/000 ریال                                              16 جلسه
   44                                         مجسمه سازی با خمیر چینی 1                                     90/000 ریال                                              12 جلسه
   45                                         مجسمه سازی با خمیر چینی 2                                   100/000 ریال                                              12 جلسه

   46                                         رایانه کار درجه 1                                                1/000/000 ریال                                             450 ساعت
   47                                         رایانه کار درجه 2                                                1/000/000 ریال                                             450 ساعت

ICDL48                                                  درجه 1                                                     600/000 ریال                                               50 ساعت   
ICDL   49                                                  درجه 2                                                     220/000 ریال                                               24 ساعت

   50                                          فتوشاپ                                                              250/000 ریال                                             40 ساعت
   51                                          تایپ و                                                               130/000 ریال                                              15 جلسه
   52                                                                                                                  130/000 ریال                                              12 جلسه

Word

Windows XP
   53                                          کامپیوتر کودکان                                                      90/000 ریال                                             12 جلسه
   54                                          آموزش اینترنت                                                     120/000 ریال                                             8 جلسه

   55                                          تابلو فرش                                                           100/000 ریال                                             12 جلسه
   56                                          تراشه بافی                                                          100/000 ریال                                             12 جلسه

   57                                           ساخت جعبه های کادوئی                                        100/000 ریال                                             12 جلسه
   58                                           سوزن دوزی                                                        170/000 ریال                                             10 جلسه
   59                                           خط تحریری                                                         90/000 ریال                                             12 جلسه

   60                              زبان انگلیسی برای کودکان (4 تا 6 سال)                                      80/000 ریال                                             12 جلسه

رئیس کمیسیون فنی 

عمرانی شورا.

نماینده شورا در شورای 

سازمان پارك ها و فضای 

سبز شهرداری .

 نماینده در کمیسیون قطع 

اشجار سازمان پارك ها. 

نماینده شورا در کمیته فنی 

و کمیسیون ماده 5 

استانداری.

رئیس کمیسیون بهداشت 

 و سالمت شورا. 

نماینده شورا در 

کمیسیون بند بیست ماده 

55 و کمیسیون ماده 77 

شهرداری.نماینده شورا 

درکمیسیون نظارت 

اصناف بازرگانی  نماینده 

شورا در سازمان 

تاکسیرانی .

رئیس کمیسیون برنامه و 

بودجه شورا.

نماینده شورا در کمیسیون

.معامالت شهرداری.

عضو کمیسیون فرهنگی 

شورا و عضو کمیسیون فنی 

عمرانی شورا.

رئیس کمیسیون خدمات 

شهری و حمل و نقل.

نماینده شورا در کمیسیون 

توافقات . نماینده شورا در 

کمیسیون تجدید نظر 

معافیت نظام وظیفه .

 نماینده شورا در کمیسیون 

 حل اختالف مالیاتی . 

نماینده شورا در سازمان 

اتوبوس رانی.

رئیس کمیسیون فرهنگی

نماینده شورا در کمیسیون 

ماده صد شهرداری، 

نماینده شورا در کمیسیون 

 تجدیدنظر حل اختالف 

مالیاتی.

نماینده شورا در سازمان 

آتش نشانی.

نماینده شورا در کمیسیون 

نامگذاری

نماینده شورا در کمیسیون 

تعیین سن ثبت احوال.

نماینده شورا در کمیسیون 

معافیت نظام وظیفه.

 نماینده شورا در سازمان 

آرامستان ها.

عضو کمیسیون حمل و 

نقل شورا.

نماینده شورا در کمیسیون 

ماده صد شهرداری.

عضو کمیسیون فرهنگی و 

عضو کمیسیون عمران و 

عضو کمیسیون خدمات 

شهری و حمل و نقل شورا.

یبررسی راهكارهای ترافیكی شهر  ف ر مع  یك شهر  ا ت جا ی اعطا-  1

 

ه

و

 

ع طرح         تخفیفات  تسهیالت ویژ در بافت مرکزی شهر                       
ر ه 

طال
 برای م

ر یین مشا
ت -2

ی س
ع

و

ع  

رئیس شورا

وقتی شهری زیبا و سالم شد، تمام شهروندان در میان هستندسرنوشت هر شهری توسط شهروندان آن شهر رقم می خورد.



89

نمایی از بش قارداش در دوره قاجار

 حضرت زهرا (س) فرمود :                از دنیای شما سه چیز محبوب من است :  1- تالوت قرآن     2- نگاه به چهره پیامبر    3- انفاق در راه خدا       

نامه کمك و مساعدت شورای شهر 

   در سال 1332   به شهروند خسارت دیده

(انجمن شهر)

بخشنامه وزیر کشور وقت در خصوص پرداخت 

 اضافه کار در سال  1323به شهرداری بجنورد


