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

   با توجه به تصویر صفحه 6 ماهنامه محل دقیق سقاخانه را روی عكس بش قارداش تعیین کرده و برای ما ارسال نمایید
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درماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد
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 دماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد 

 صاحب امتیار : شورای اسالمی شهر بجنورد        

مدیر مسئول : اعظم السادات  افشین فر

 با همكاری روابط عمومی شورای اسالمی 

شهر بجنورد و شورای نویسندگان

نشانی : خیابان رضا امامی شمالی ( امیریه) جنب  ساختمان 

 دارایی قدیم، شورای اسالمی شهر بجنورد. 

دبیرخانه ماهنامه شهروند

تلفكس : 0584-2220475                                      

کسی که طرف مشورت برادر خود واقع شود و صادقانه رای و اندیشه ی خالص را به 

برادر خود نگوید ، خداوند بلند مرتبه رای و اندیشه صائب را از او می گیرد.

       

                                                                                               

www.bojnourdshora.ir ..................................................................................

چاپخانه آزادی         طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

حضرت امام صادق (ع)

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

آمادگی برای مرگ در پرتوی دوری از مال حرام و سخاوتمندی در راه خیر به دست می آید.

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

صدقه دفع گداست

اعتیاد را جدی بگیریم !

منتظر چه کسی هستیم؟

میدان 15 خرداد به تقاطع تبدیل شد

در شهرداری چه کسی ارباب رجوع است ؟
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خداوند به هرکس راستگویی و نیكخویی و پاکدامنی و پاك خوری روزی کند خیر دنیا و آخرت را ویژه او ساخته است.
امام حسین (ع)

« علیلم ، مریضم، به من عاجز کمك کنید » 

« من گدا نیستم، بچه ام مریض است در 

بیمارستان خوابیده و برای مرخص کردنش نیاز به 

کمك دارم» 

« چهارتا بچه یتیم دارم ، نان شب ندارم ، یك 

کمكی بكنید » 

« من فقیر نیستم کرایه رفتن به شهرم را ندارم »

« به من عاجز کمك کنید ، خدا عوضتان بده می 

خوام داروهای بچه ام را بخرم پول ندارم» و ..... 

عبارت های آشنایی است که در گوشه و کنار 

شهر از گداهای مختلف می شنویم. متكدیانی که 

گاه در جایی ثابت نشسته و یا به صورت سیار در 

مقابل شما سبز می شوند و برخی مواقع با 

سماجت طلب کمك می کنند.

 وتمارض به بیماری العالج ، اظهار بی پناهی و 

عیالوار بودن، فالگیری، رمالی و ... راه هایی است 

که برخی از آن ها برای کسب درآمد در پیش 

گرفته اند. گداها را در مقابل مساجد، بانك ها، 

پمپ بنزین ها، پایانه های مسافربری و مكان های 

مختلف می توان دید.

برخی از آن ها به اصول روانشناسی نیز آشنا 

هستند که در مقابل داروخانه ها، رستوران ها، 

دادگاه ها و ... به گدایی می پردازند . برخی به امید 

شفای بیماران، عده ای چون سیرشده اند گرسنه 

ای را می بینند و گروهی هم برای حل مشكلی که 

در پرونده جریان یافته در دادگستری ، در این 

مكان ها دست به جیب شده و مبلغی را می 

پردازند. در گورستان ها نیز می توان از صف 

گدایان ایستاده و یا نشسته سان دیده که با تكرار 

 جمالتی چون « خدا امواتتان را بیامرزد» ، « شب   

جمعه است به من عاجز کمك کنید» و ... دل هر 

عابری را به رحم می آورند.

برخی از کسبه از دست گداهای سمج به داد 

آمده اند و گاه صدقه ای را برای رد گدا، نه رد 

 بال، پرداخت می کنند و دردل می گویند 

« صدقه دفع گداست».

 گرایش به تكدی گری، دالیل متعددی دارد که   

اعتیاد یكی از عواملی است که در افزایش آمار این 

گونه افراد نقش موثری دارد.

عدم تحقق عدالت و بیكاری از علل اقتصادی 

گرایش به این کار است و از سویی سست شدن پایه 

 ارزشی اخالق افراد، آن ها را به این کار وا میدارد و 

کرامت انسانی دیگر برایشان مطرح نیست . چند 

سال قبل در یكی از شهرهای خراسان شمالی مردم 

شاهد پیرمردی بودند که با بچه ی خردسالی که 

لباس های مندرسی پوشیده بودندو گدایی می 

کردند، دل هر عابری را به درد می آورد به خصوص 

در روزهای سرد زمستان ، سرخی دست ها و 

صورت کودك حس ترحم بیشتری را بر می 

انگیخت که بعدها متوجه شدند این کودك متعلق به 

پیرمرد نیست بلكه از خانواده ای مستمند به مبلغ 

ناچیزی خریداری کرده بود تا وسیله ای باشد برای 

برانگیختن حس ترحم مردم و دردناك تر آنجا بود 

که برای این که کودك بتواند سرمای هوا را تحمل 

کند و در گدایی به او کمك کند، با خوراندن تریاك 

او را نیز معتاد کرده بود.

 هیچ کس در یك کشور اسالمی، تحمل دیدن گدا 

را در گوشه و کنار شهر ندارد و گاهگاهی ، برای 

جمع آوری آنها اقدام می شود و زمانی مردم 

احساس آرامش می کنند ولی دوباره پس از 

مدتی سروکله ی آن ها پیدا می شود.

هرگز فراموش نمی کنم چند سال قبل ، یكی از 

خیرین بجنوردی که خدماتش بر هیچ کس پوشیده 

نیست می گفت : با گدای سمجی در شهر خواستیم 

برخورد جدی داشته باشیم، با او صحبت کردیم و 

گفتیم: یك کارگر ساده و معمولی در ماه حدود 

200 هزارتومن حقوق میگیرد  ما به تو 300 هزار 

تومن می دهیم تمام ارزاق کوپنی تو را هم رایگان  

در اختیارت قرار می دهیم به شرط این که 

دیگرگدایی نكنید. انتظار داشتیم که بپذیرد ولی در 

کمال تعجب ابراز داشت 3 برابر این را هم بدهید 

صرف نمی کند.   پس از  مدتی  وی  به   جرمی  

درسال 1378 به پیشنهاد مشترك معاونت حقوق 

و امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان امور 

اداری و استخدامی سازمان برنامه و بودجه، در 

شورای عالی اداری تهران برای کمك به

 « متكدیان » ، «در راه ماندگان»، «افراد بی 

سرپرست » ، « افراد گمشده و متواری» 

تصمیماتی گرفته شد که سیاست گذاری، برنامه 

ریزی ، ایجاد هماهنگی ، پیگیری و نظارت بر 

اجرای مصوبه های شورا در سطح استان، طرح 

شناسایی، جمع آوری و سازماندهی متكدیان با 

حضور دستگاه های ذیربط انجام وظایف هر نهاد 

و ارگانی مشخص شد :

تحویل افراد بی سرپرست ، ناتوان و معلول و 

سالمندان نیازمند به نگهداری به بهزیستی محول 

شد. کمیته ی امداد امام خمینی (ره) موظف به 

 پوشش حمایتی و هدایتی الزم برای افراد نیازمند، 

گمشده، متواری، درمانده و ... شد.

در این راستا و در ادامه ی جلسات بعدی وظایفی 

نیز برای شهرداری ها تعریف شد که عبارت 

بودند از : ایجاد و تجهیز و راه اندازی مجتمع های 

 نگهداری موقت متكدیان در شهرهای باالی 50 

هزارنفر جمعیت و شهرهای واجد شرایط به 

تشخیص استاندار، شناسایی، جمع آوری و 

تحویل افراد متكدی و ... با همكاری و هماهنگی 

نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی که این 

تصمیمات در تمامی شهرهای کشور نیز کاربردی 

است.باتوجه به این که طبق ماده 713 و 712 

 قانون مجازات اسالمی، تكدی گری جرم 

محسوب می شود و آمار متكدیان استان را هم در 

بهزیستی استان می توان مشاهده کرد و هم در 

کوچه و خیابان، آیا زمان برخورد قاطع با این 

معضل هنوز فرا نرسیده است ؟

شاید هم برای توجیه بتوان گفت : این هم نوعی 

شغل می باشد و از بیكاری بهتر است به قول آن 

گدا که می گفت : « گدایی می کنم تا محتاج خلق 

نباشم ؟؟؟؟» 

                       شهروند آرزو به دل مانده 

صدقه ، دفع گداست
 دستگیر شد . خوشحال شدیم الاقل مدتی او را در 

شهر مردم مشاهده نمی کنند که بعد شنیدیم ایشان 

در شب  اول در زندان مبلغ زیادی را، از زندانیان  

گدایی کرده است.  

متاسفانه  بسیاری  از  این  متكدیان  دست   به  

کارهای نامشروع دیگری از قبیل دزدی و فروش 

مواد مخدر نیز دست می زنند و ظاهر گدایی 

 کردن آن ها نیز سرپوشی بر کارهای خالفشان 

است . در صورتی که خود تكدی  گری جرم 

است.

بسیار اتفاق افتاده است که گدایی در خانه ای را 

میزند، مادر مشغول کار است به کودك خردسالش 

که خبر می دهد گدا آمده است مبلغی را می دهد که 

به او بدهد. گدای شیاد، زمانی که   کودك را در 

مقابل خود در کوچه تنها میبیند با محبت به کودك، 

و گاه با دادن گردن بندی بدلی  ولی زیبا، النگو و یا  

گوشواره ی کودك را می دزدد و زمانی مادر متوجه 

می شود که ردپایی از گدا در کوچه نیست!

خانم خانه داری که دلِ پری از گدایان سمج داشت 

تعریف می کرد : « چند روز قبل کودك بیمار شش 

ماهه ام را با سختی خوابانده بودم که ناگهان صدای 

زنگ در منزل را شنیدم با صدای  زنگ، فرزندم  از 

خواب هراسان بیدار شد و گریه اش فضای خانه را 

پر کرد، چادر سر کرده و با عجله خود را به جلوی 

در خونه رساندم و دیدم گداست. به زمین و زمان 

فحش دادم جز خود گدا !  شاید که واقعا از سر 

اجبار و نیاز در خونه ام را زده است .» 

یاد مرحوم کیومرث صابری«گل آقا» به خیر که از او 

پرسیده بودند: « چكار کنیم با این گداهایی که 

وقت و بی وقت زنگ خانه را می زنند و یا یدر 

منزل را با مشت و عصا و سنگ می کوبند؟» 

گفته بود: «  برایشان  کلید  درست کنید که زنگ 

نزنند». 

صدقه ، دفع گداست
صدقه ، دفع گداست
صدقه ، دفع گداست

،  بجنورد به مجتمع   مهمانسرایسرمایه گذاربا جذب 

 رییس شورای اسالمی شهر گفت : توافق اولیه 

برای سرمایه گذاری در مكان فعلی مهمانسرای 

بجنورد برای ساخت یك مجتمع تجاری - 

فرهنگی و گردشگری انجام شد.

سیدمحمد لنگری افزود: شورای شهر در جلسه 

275 خود توافق با سرمایه گذاررا نهایی کرد.

دبیر کمیسیون فنی و عمرانی شورا با اشاره به 

اینكه این پروژه به صورت چند منظوره اجرا 

خواهد شد بیان داشت: این پروژه شامل هتل پنج 

 ستاره ، تاالر، پارکینگ، رستوران های مختلف، 

شهربازی مسقف ، مرکز خرید و سایر خدمات 

جانبی درمدت سه سال اجرا خواهد شد.

 مساحت کل این پروژه 60 هزار مترمربع خواهد 

بود که سهم شهرداری آورده زمین و هزینه ی 

پروانه ی ساخت می باشد.

امام سجاد (ع)

گردشگری تجاری - فرهنگی  - تبدیل می شود

برندگان شماره 13 : شماره تلفن های  8703***0937  و 6744***0915 
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امام سجاد درمورد حضرت ابوالفضل (ع) فرمودند : 

بچه ها با حفظ و نگهداری از پارك ها و فضاهای سبز شهرمان محیطی زیبا و دوست داشتنی برای خود و دیگر موجودات زنده فراهم کنیم.

شهروند :

کارخانه آسفالت شماره 20 شهرداری بجنورد 

نزدیك به 4 سال قبل با تأکید شهردار وقت با 

توجه به شرایط و نیاز مبرم شهر، برابر مصوبه 

 شورای اسالمی شهر خریداری شد که مقدر شد 

این تأسیسات در حداقل زمان به بهره برداری 

برسد.

امروز بعد از گذشت حدود 4 سال هنوز راه 

اندازی آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. 

این کارخانه آسفالت سابقه و قول 3  شهرداری را 

برای راه اندازی در پرونده کاری خود دارد، اما 

 همچنان بالتكلیف و منتظر تصمیمات عملی 

مسئولین اجرایی شهرداری است.  نقطه قابل توجه 

این جا است که تمام قطعات این تأسیسات در محل 

نصب و تمام دستگاه های جانبی آن آماده شده ولی 

راه اندازی آن به تعویق افتاده در صورتی  که  راه  

اندازی این تأسیسات هم  به  لحاظ  مالی و هم به 

لحاظ خدمات شهری برای شهرداری و شهروندان 

بسیار مفید و موثر خواهد بود. 

مبلغی بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال برای این 

پروژه   در  4  سال  قبل هزینه شده که هیچ  

توجیه  اقتصادی منطقی ندارد که در مدت فوق به 

.صورت راکد و بالاستفاده رها شده باشد.

  الزم به توضیح است که شهرداری بجنورد دارای 

یك تأسیسات کارخانه آسفالت و یك تأسیسات 

شن و ماسه در ابتدای ورودی پارك جاوید واقع 

در شمال شهر و دو تأسیسات شن و ماسه و یك 

 کارخانه جدیداالحداث در جاده بش قارداش 

(جاد ه مطرانلو) می باشد.

امید است مسئولین امر در آینده نزدیك نسبت به 

راه اندازی این تأسیسات اقدام عامل انجام داده تا 

شهروندان از خدمات این کارخانه بهره مند شوند.

روابط عمومی شهرداری:

 به مناسبت میالد حضرت علی (ع) و روز پدر و به 

همت واحد تربیت بدنی معاونت فرهنگی اجتماعی 

شهرداری بجنورد اولین همایش عمومی دوچرخه 

سواری برگزار شد. 

دوچرخه سواران طول مسیر خیابان طالقانی را به 

مقصد پارك شهربازی رکاب زندند. عضو شورای 

 ااسالمی شهر طی سخنانی توجه به امنیت و سالمت را 

دو مبحث کلیدی و مهم در زندگی شهروندی 

 برشمرد که لزوم توجه مسئوالن را در راستای ارتقای 

آن مطرح می کند.

سیدی افزود: آلودگی هوای بجنورد به دلیل تردد 

 باالی خودروها و موقعیت جغرافیایی شهر نگران 

کننده است و بیش از گذشته نیاز به انجام حرکت 

هایی این چنینی برای ایجاد فرهنگ شهروندی در 

 سالم سازی محیط زیست، ارتقای بهداشت وسالمت 

اولین همایش دوچرخه سواری عمومیشهرداری بجنورد برگزار کرد:

 فردی و اجتماعی داریم. 

 وی از حمایت شورای اسالمی شهر در زمینه امور 

 ورزشی و فرهنگی در راستای ارتقای سالمت 

روان شهروندان خبر داد و اظهار داشت : مطمئناً 

حرکت های جمعی باید مداوم و مستمر برگزار

شود تا باعث تغییر نگرش عموم به استفاده از 

وسائط نقلیه شده و تمایل شهروندان به دوچرخه 

 سواری و پیاده روی برای حفظ سالمت شان 

ایجاد شود.

مسئول واحد تربیت بدنی معاونت فرهنگی 

اجتماعی شهرداری در این مراسم گفت: هدف از 

برگزاری این همایش حرکتی نمادین در راستای 

تقویت روحیه ورزشی، توجه عموم به سالم 

 سازی و حفظ شادابی محیط و توجه به سالمت 

شهروندان است. جباری افزود: سعی داریم برنامه 

های ورزشی را با همپوشانی تمام سنین و اقشار 

جامعه شهری مدیریت و اجرا کنیم.وی بیان 

داشت: کوهپیمایی، کوه گشت خانوادگی، ورزش 

صبحگاهی، همایش دوچرخه سواری، پیاده روی 

عمومی از جمله برنامه هایی است که به تناسب 

موقعیت زمانی اجرا خواهد شد. در پایان مراسم 

به قید قرعه به 10 نفر از شرکت کنندگان هدایایی 

تقدیم شد.

راه اندازی کارخانه آسفالت شهرداری در هاله ای از ابهام

1- با عنایت به این که قریب یكسال و اندی از 

مصوبه شورای شهر مبنی بر واگذاری صدور 

پروانه ساختمانی به بخش خصوصی می گذرد 

در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته 

است؟

پیرو مصوبه شورای محترم شهر پس از بررسی 

سوابق کاری شرکت های خصوصی مرتبط با 

 توجه به عدم احراز صالحیت نشدن و نداشتن 

توانمندی حرفه ای از سوی این شرکت ها و نیز 

 آماده نبودن زمینه های الزم و نگرانی از بروز 

 مشكالت عدیده برای شهروندان، تیم کارشناسی 

حوزه معاونت شهرسازی عملی شدن این 

موضوع تا ایجاد زمینه مساعد را به مصلحت 

نداسته، ضمنا در اسرع وقت نتیجه بررسی ها به 

صورت کتبی با هماهنگی حوزه معاونت اداری و 

مالی به شورای محترم شهر منعكس خواهد شد.

2- بازگشایی خیابان های موازی حد فاصل 

خیابان امام خمینی و طالقانی به کجا رسیده 

است؟

بازگشایی خیابان های موازی با امام خمینی و 

طالقانی و با عنایت به پیش بینی در بودجه 

مصوب اقدامات قابل توجهی در جهت توافق با 

 مالكین و تملك امالك در تعویض انجام شده و 

هم اکنون پرونده های زیادی در حال بررسی و در 

 دبیرخانه کمیسیون توافقات و تسهیالت 

شهرداری موجود و موارد عدیده ای مختومه شده 

 است، الزم به ذکر است به علت وضعیت خاص 

 ترافیكی شهر و حجم باالی ترافیك محدود 

مذکور، شهرداری تمام مساعی خویش را در این 

 زمینه معمول داشته است. مضافا در تملك امالك 

دارای باقیمانده سعی شده است با در نظر گرفتن 

پارامترهای مثبت در صدور پروانه ساختمانی 

باعث ایجاد رغبت  مالكین در مراجعه و توافق با 

شهرداری گردد نیز با توجه به قائل شدن 

 تسهیالت دولتی در محدوده بافت فرسوده و 

154هكتاری شهروندان محترم استقبال خوبی 

داشته  اند که موجب نوسازی محدوده  و به  تبع

 آن بازگشائی معابر خواهد بود. 

3 - چه مقدار از بودجه امسال شهرداری مربوط 

به بازگشایی معابر شهری است؟

برابر بودجه مصوب شهرداری در سال 89 مبلغ 

48/390/000/000 ریال برای اجرای طرح تملك 

و بازگشائی معابر سطح شهر در مناطق سه گانه 

شهرداری در نظر گرفته شده است.

4- میانگین زمان صدور پروانه ساختمانی در 

شهرداری چقدر است؟

برابر بند 2 مصوبه شورای عالی اداری شهرداری 

مكلف است حداکثر ظرف مدت 14 روز ( هفت 

 روز پس از دریافت مدارك الزم از مالك، پنج 

روز پس از دریافت نقشه های مربوطه با رعایت 

 ضوابط اعالم شده در مفاد ماده 17 نظام مهندسی  

ساختمانی و دو روز پس از پرداخت و تسلیم 

قبوض  عوارض  فوق الذکر  نسبت  به  صدور 

 شناسنامه ساختمان حاوی پروانه ساختمانی اقدام 

نماید) هم اکنون این زمان حتی به کمتر از زمان 

مقرر در قانون تقلیل یافته و علت افزایش مدت 

 زمان پاسخگوئی، گذشت زمان به دالیلی از قبیل 

 پاسخ استعالمات اداری مرتبط، تنفیذ مبایعه نامه 

های عادی، تهیه نقشه های اجرائی در نظام 

مهندسی و ... می باشد.

5- در سال گذشته چه تعداد صدور پروانه 

ساختمانی داشته اید، لطفا به تفكیك مناطق 

ذکر کنید.

در سال گذشته پروانه های صادره از منطقه یك: 

221 ، منطقه دو: 341 ومنطقه مهر: 220 مورد بوده 

است.

قربان عمارلو

معاونت  
گفت و گو با

 شهرسازی و معماری 

  شهرداری بجنورد

خداوند عموی ما عباس را بیامرزد(رحمت کند) که برای او نزد خدا مقامی است که همه شهیدان در روز قیامت بر آن غبطه می خورند.

5- تصویب تمدید قرارداد استخر شنا مشروط به فروش بلیط براساس تعرفه سال 88 .

2- شهرداری با نصب تعدادی وسایل بازی برای کودکان و احداث سكوهایی برای استراحت خانواده ها، پارك جنگلی دوبرار را آماده پذیرایی

 از شهروندان کرد.

3- شورای شهر تخفیف 10% را برای شهروندانی که عوارض خود را نقدی به شهرداری پرداخت نمایند تصویب کرد.

4- با تصویب طرح « ستاد سفرهای تابستانی» توسط شورای شهر، ستادی با این عنوان برای پذیرایی مطلوبتر از زائرین امام رضا (ع) در شهرداری 

بجنورد تشكیل شد.

1-  « محمد کریم شجاعی» با حكم شهردار بجنورد، به عنوان معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری منتصب شد.

اخبار شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا
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بعد از حق حیات، صاحبنظران مسائل حقوقی و 

حقوق بشر، مجموعه ی حقوق انسان ها را در سه 

دسته تقسیم بندی می کنند که نظر دو نفر از 

صاحبنظران را نقل می کنیم : محمد مجتهد 

 شبستری اصول و مواد و اعالمیه حقوق بشر را در 

سه اصل کلی دسته بندی نموده است:

- آزادی فكر، عقیده، بیان واندیشه.

- مساوات همه انسان ها در حقوق و تكالیف.

مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی 

اجتماعی .

دکتر عبدالكریم زیدان فقیه و حقوق دان، حقوق 

 افراد در حكومت اسالمی به دو دسته تقسیم بندی 

می کند:

الف) حقوق سیاسی:

حقوق سیاسی از نظر حقوق دانان عبارتست از: 

حقوقی که شخص به اعتبار اینكه عضوی از یك 

مجموعه سیاسی است بدست می آورد. مانند

- حق انتخاب کردن؛ کاندیدا شدن و بر عهده 

گرفتن وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی.

- حق نظارت؛ حق نظارت از حقوق موکل بر 

وکیل است.

- حق مشورت؛ که در واقع دنباله حق امت در 

انتخاب رئیس حكومت است.

- حق عزل و برکناری رئیس دولت؛ مردم در 

 حقوق شهروندی در اسالم   

جایگاه موکل و رئیس دولت در جایگاه وکیل، 

رابطه بین آنان.

ب) حقوق عمومی:

حقوق عمومی به حقوقی گفته می شود که برای 

انسان به اعتبار اینكه فردی از جامعه است تعلق 

می گیرد، و نمی تواند از آن بی نیاز باشد و برای 

حراست از جان، مال و آزادی انسان وضع شده 

است.

آزادی عقیده:

 شاید یكی از حقوق شهروندان در نظام اسالمی 

بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، موضوع آزادی 

 عقیده است. عقیده در اسالم آزاد است و کسی را 

 به جرم عقیده نباید مورد آزار و اذیت قرار داد و 

 از نظر اسالم اکراهی در پذیرش عقیده نیست، 

 دعوت به سوی اسالم به معنی اجبار به پذیرش 

  اسالم نیست، اصوال فراخوان و دعوت امری             

است طبیعی و هر فكر و اندیشه چنین حقی را 

دارا می باشد.

 و از بیان روش دعوت اسالمی بر می آید که هیچ 

جبر و اکراهی در پذیرش نیست و عدم پذیرش 

هم تهدیدی متوجه فرد دعوت شونده نمی باشد.

آزادی بیان:

« فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه

 ااولئك الذین هداهم اهللا و اولئك هم اولوا 

 االلباب». سوره زمر/18        

« مژده بده به بندگانم، آن کسانی که به همه 

سخنان گوش فرا می دهند و از نیكوترین و 

زیباترین آنها پیروی می کنند. آنان کسانی اند که 

خدا هدایتشان بخشیده است و ایشان واقعا 

خردمندند.»

در این آیه چند نكته اساسی به چشم می خورد:

1) آزادی بیان برای تمام بندگان خدا، چون در آیه 

کلمه « قول» مراد هرگونه سخن و گفتاری است.

2) گفتار و آزادی بیان و اندیشه یك طرفه نیست، 

فرد مسلمان هم اظهارنظر می کند و هم به نظر 

دیگران گوش می دهد؛ و آثار دیگران را مطالعه 

 می کند سپس قول احسن را برمی گزیند اسالم 

تحجر فرهنگی و فكری را برداشته، و انسان را به 

اظهارنظر و پذیرش نظر احسن دیگران تشویق 

می کند.

3) عباد هدایت یافته و فرزانه، کسانی هستند که 

برای آراء و نظرات و اندیشه و قول دیگران گوش 

فرا می دهند. و در صورت برتری قول و نظر او بر 

قول خویش، آن را بپذیرد. این نهایت آزادی بیان 

 و اندیشه در اسالم است، و تمام انسان ها را شامل 

می شود به شرط این که حقوق و حدود دیگران 

را رعایت نمایند.

                           فریده شفیعی ثانی

    کارشناس ارشدالهیات و معارف اسالمی 

حضرت علی(ع) در این باره می فرماید: « استبداد 

برایه هلك و من شاورالرجال شارکها فی عقولها»

هر آن کس به خودسری گراید تباه شود و هر کس 

دیگران را به مشورت گیرد باهوش و خرد آنها 

شرکت جسته است.

حضرت علی (ع) می فرماید:

« انسان با اتكا به مشورت هرگز دچار شقاوت و 

بدبختی نخواهد شد و با استبداد و خودرایی 

هرگز به سعادت و نیك بختی نخواهد رسید.»

 مسأله شور یا مشورت از این جهت در اسالم 

اهمیت می یابد که زمینه استفاده از دیدگاه های 

متفاوت و بررسی زوایای گوناگونی یك موضوع 

را فراهم می سازد. بی توجهی به چنین مسأله با 

اهمیتی سبب می شود تنها زاویه خاصی از یك 

موضوع و ابعاد محدودی از آن مورد توجه قرار 

گیرد. بنابراین تنها مشورت است که کشف وجوه 

مجهول و نقاط مخفی را میسر می سازد و انسان 

 را از ابتال به مطلق نگری و یك بعد اندیشی 

 مصون می دارد.موضوع مشاوره در اسالم از 

اهمیت خاصی برخوردار است و پیامبراکرم ،

(ص) با این که قطع  نظر از وحی آسمانی آنچنان 

فكر نیرومندی داشت که نیازی به مشاوره نداشت 

برای این که از یكسو مسلمانان را به اهمیت 

مشورت متوجه سازد و از سوی دیگر ، نیروی 

فكر و اندیشه را در افراد پرورش دهد، در امور 

عمومی مسلمانان که جنبه اجرای قوانین الهی 

داشت جلسه مشاوره تشكیل می داد و مخصوصا 

برای رأی افراد صاحب نظر ارزش خاصی قائل 

بود، تا آنجا که گاهی از رأی خود برای احترام 

آنها، صرف نظر می نمود و می توان گفت یكی از 

 عوامل موفقیت پیامبر در پیشبرد اهداف اسالمی 

 همین موضوع بود. از پیامبر گرامی اسالم نقل قول 

شده است:

« هنگامی که زمامداران شما، نیكان شما باشند و 

توانگران شما سخاوتمندان و کارهایتان به

مشورت انجام گیرد، در این موقع روی زمین از 

زیر زمین بر ای شما بهتر است -شایسته حیات در 

زندگی هستید- ولی اگر زمامدارانتان، بدان، 

ثروتمندان و افراد بخیل باشند و در کارها 

مشورت نكنید در این صورت زیرزمین از روی     

 آن برای شما بهتر است.پیامبر اسالم مشاور 

بامردم را مطمئن ترین پشتوانه حكومت 

  می شمارند : «ال وحده اوحش من العجب و ال  

مظاهره اوثق من المشاوره » عجب و 

خودپسندی امری وحشتناك است و مشاوره با 

مردم مطمئن ترین پشتوانه حكومت است 

 رسول خدا (ص) روایت کرد که فرمود : هیچ  تنهایی و 

حشت آور از خود خودپسندی نیست ، وهیچ پشتیبان 

گیری قابل اعتماد تر از مشورت نیست .    

خود رآیی،تكبر و غرور نسبت به تفكر خویش، انسان را از 

شناخت ابعاد گوناگون مسایل وخطرات ناشی ازآن غافل 

 خواهد نمود وتباهی وهالك را در پی خواهد داشت. 

به مناسبت سالروز تولد امام علی (ع)، یك دوره 

مسابقه دومیدانی برای کارگران خدمات شهری 

(رفتگران و فضای سبز) شهرداری بجنورد برگزار 

شد و شرکت کنندگان طول مسیر4 کیلومتر را 

دویدند. در این دوره مسابقه 80 تن از پرسنل 

خدمات شهری که با لباس های فرم کار شرکت 

داشتند به رقابت با یكدیگر پرداختند.

 گریوانی عضو شورای اسالمی شهر که به رغم 

مشكل جسمی و ناراحتی از ناحیه پا در این 

 مراسم شرکت داشت گفت: شادابی و سالمت 

 محیطی شهر مدیون تالش بی شائبه پرسنل 

 شهرداری است.عالوه بر اهدای لوح سپاس و 

هدیه به نفرات اول تا نوزدهم از خدمات 

کارگران خدمات شهری شهرداری بجنورد 

جوانشیر درگزینی مسئول واحد خدمات شهری 

شهرداری منطقه یك به خاطر سی سال خدمت 

در امور شهر تقدیر و حكم بازنشستگی ایشان در 

جمع پرسنل خدمات شهری و در میان تشویق 

های بی امان آنان تقدیم شد. در پایان از حسن 

علی آبادی نیز به عنوان کارگر نمونه برای حسن 

 اخالق و عملكرد شایسته تقدیر شد. 

به شرکت کنندگان در این مسابقه دو یك روز 

مرخصی تشویقی و امكان استفاده از تجهیزات 

  استخر شهروند داده شد. سید عبداهللا محمدی  

 معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر نیز از 

اجرای این مراسم استقبال و به 18 تن از برندگان 

هدایایی از سوی این نهاد تقدیم شد.

برای حل قسمتی از مشكل ترافیك بجنورد میدان 

15 خرداد حذف و به تقاطع تبدیل شد.شهردار 

بجنورد گفت: حذف میدان 15 خرداد به دلیل 

 حجم باالی ترافیك ورودی به میدان و حرکت 

های تداخلی ایجاد شده در این محور طی 

مطالعات ساماندهی ترافیكی انجام شده 

شهرداری در کمیته فنی شورای ترافیك استان و 

شورای همتا در استانداری طرح و مصوبه آن اخذ 

شد. مهندس علوی مقدم افزود: عوامل اجرایی 

شهرداری اقدام به حذف این میدان کرده که با 

شكست لوله آب مدتی اجرای آن به تأخیر افتاد. 

احداث لچكی و نصب چراغ زمان دار نیز در این 

تقاطع اجرا می شود. شهردار بجنورد اظهار 

امیدواری کرد: نصب چراغ راهنمایی در تقاطع 

 32 متری شهدا و بلوار استقالل، تقاطع 32 متری 

در مسابقه دو شرکت کردند

 با 17 شهریور و چهار راه ژاندارمری (نادر) تا 20 

روز آینده انجام شود.علوی بیان داشت: بلوار 

خروجی شهر به سمت شمال شرقی شهر فاقد 

دوربرگردان است و شهرداری در نظر دارد 

قسمتی از این بلوار را جهت تسهیل در تردد 

خودروها در این محور بازگشایی کند.وی از 

 اصالح هندسی میدان دفاع مقدس و 32 متری 

شهدا (در سر راه پاك موتوری) در آینده نزدیك 

خبر داد و مهندس علوی مقدم گفت : به منظور 

 اجرای پروژه اصالح هندسی تقاطع، نصب چراغ 

راهنمایی و خط کشی معابر 400 میلیون تومان 

اعتبار اجرایی در نظر گرفته شده است و تمامی 

اقدامات در این زمینه طی 20 روز آینده آغاز 

خواهد شد.

ذرد می  راه سعادت از مشورت
گ  

شهروند : 

 بر اساس مستندات و گالیه بعضی از شهروندان       

مبنی بر اینكه بعضی از کارکنان شهرداری با ارباب 

رجوع برخورد درست و درحدانتظار را ندارند، با 

حس کنجكاوی بر این قضیه پی گیری کردم که 

ماحصل آن در طول 30 دقیقه که نقش ارباب رجوع 

را بازی کردم چنین بود :

به یكی از مناطق شهرداری وارد شدم، در روی 

صندلی های منتظران متولیان پاسخگویی به 

مراجعین نشستم. اولین مراجعه کننده پرونده به 

دست مراجعه کرد و گفت : « برای امضا و بازدید 

کارشناس مراجعه کردم.» کارمند شهرداری همانطور 

که مشغول بررسی پرونده بود گفت : 

«معلوم نیست». ارباب رجوع گفت « جایگزین 

ندارد؟» کارمند گفت :« نخیر، مشابه هم ندارند !»

ارباب رجوع دوم :

 «سالم، قرار بود کارشناس دیروز برای بازدید 

تشریف بیاورند، هرچه منتظر شدم تشریف 

نیاوردند، امروز آمده ام اگر ممكن است کار ما را را 

بیندازند.»

کارمند شهرداری: « حتماٌ دیروز نرسیده اند ، امروز 

فكر می کنم سرشان شلوغ است شاید نرسند.

ارباب رجوع: «پس من چكار کنم؟»

 کارمند:« االن که نیست، آخر وقت شاید بیایند یا فردا 

یك سر بزن.»

ارباب رجوع سوم :

« برای  نقشه آمدم  ، چهـار روز  است  که  تحویل  

کارشناس مربوطه دادم که اگر مشكلی یا ایرادی دارد 

 اعالم  فرمایند  اما  هروقت  می آیم یا این  نیست یا 

آن نیست، این که نمی شود. کارمند شهرداری با 

ژست طلبكارانه :

همین که هست، وقتی نیست بِرَم از کجا بیارمِش؟

وقتی نیست یعنی نیست، هی سوال میكنی کجا رفته، 

من چه میدانم کجا رفته، کِی رفته، برو از شهردار  

 بپرس کجا رفته، به من چه ؟؟؟ اینجا صدایتان را باال 

 نبرید ! خالصه دیدم اگر این  انتظار ادامه پیدا کند 

ممكن است این ادبیات و رفتار شامل من هم که ناظر 

این گفتگوی مسالمت آمیز اما خشن بودم، بشود. اگر 

این کارمند شهرداری می دانست یا به یاد می آورد که 

حقوق خود را مستقیماً از شهروندان دریافت می کند 

با این ارباب رجوع اینگونه برخورد نمی کرد.

کاش روزی می رسید که جای مسئولین شهرداری  

با ارباب رجوع عوض می شد و این رفتار، ادبیات، 

گفتگو و این پاسخ هایی که به ارباب رجوع های 

فعلی می دهند به خودشان داده و یا رفتارشود، دیدن 

این « روز نشدنی» دیدنی است.

امیدواریم بعضی از کارکنان شهرداری که با اربابان 

رجوع خود این رفتار و کردار را دارند یك لحظه 

خودشان را به جای آنان بگذارند و قاضیِ رفتار، 

گفتار و کردار خود باشند  و فراموش نكنند که به 

حساب خود برسند قبل ار اینكه به حساب آنها 

رسیدگی شود. 

ه  د  خرد ن 5 د م
ب ا  1 ا ی

ت
قاطع تبدیل شد  

در  شهرداری چه کسی « ارباب» رجوع است

؟
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49 گرامی باد روز پاسدار بر آنان که از جنس شهیدان و هم پیمان با حسین (ع) و از نسل فصل سرخ استقامتند.انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت به علت وقوع آن تلقی و قبول نماید.

 عتیاد را جدی بگیریما
  مهم ترین نشانه ها و عالئم هشدار دهنده 

عبارتند از: 

1- تغییر ساعات خواب و بیداری. 

2- تمایل به گوشه گیری و بی تفاوتی نسبت به 

خانواده و ارزش های حاکم بر آن  .  

3  - هم نشینی با افراد جدید و مشكوك .

4 -تغییر ناگهانی در خلق و خوی به صورتی 

که از حالت افسردگی و عصبانیت ناگهان به 

فردی شوخ و سرحال تبدیل می شود.

 5-  قفل کردن در اتاق در مواقعی که در خانه 

نیست .

 6- کاسته شدن از وزن و تغییر چهره  .

7 - بی اعتنایی به ظاهر و آراستگی ونظافت 

فردی.

8- فرارازکارهای بدنی وبی میلی به فعالیت 

های جسمی و  ورزشی .

9 -  کاهش اعتماد به نفس و خویشتن داری 

و ثبات رأی .

10 - خشونت ، پرخاشگری و قانون شكنی و 

.انجام رفتارهای  غیرمسئوالنه.

11- بی میلی به صحبت و مشورت باوالدین و 

نزدیكان.

12- تغییرات شدید درعادات غذاخوردن .

13- مسئولیت نپذیرفتن و ضعف در

تصمیم گیری.

14- نداشتن تمرکز بر مسائل و فراموشی و بی 

توجهی.

 15- قرمزی چشم ها و آبریزش بینی. 

راهكارهای پیشگیری از گرایش جوانان 

به اعتیاد.

1- انجام کارهای فرهنگی. 2- افزایش اعتماد 

به نفس. 3- پرهیز از انتقادات غیرسازنده، 

تمسخر و شرمنده کردن، تنبیه  و دیگر روش 

های منفی. 

امروزه دشمن توان رویارویی و مبارزه از طریق 

به کار گیری تسلیحات نظامی بر علیه کشور ما 

 را ندارد. بنابراین با سرمایه گذاری کالن به 

شیوه های مختلف از جمله جنگ نرم و توزیع 

مواد مخدر و اشاعه اعتیاد بخصوص در بین 

جوانان ما به طور جدی وارد عمل شده است. 

به طوری که قیمت تریاك افزایش یافته و یكی 

از مواد مخدر شیمیایی از مشتقات هروئین 

شیشه از کیلویی120 میلیون تومان به 5  میلیون 

تومان کاهش یافته و به فروش می رسد. 

متأسفانه 90% مواد مخدر جهان در کشور 

همجوار ما افغانستان تولید می شود و از 

طرفی نیز کشور ما برای توزیع این مواد در 

سطح بین الملل به عنوان یك پل ارتباطی 

محسوب  می شود.

 باالترین رقم سنی معتادان در ایران را 

افراد27-21 ساله تشكیل  می دهند.

 افرادی که به انواع مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده 

اند اغلب اولین تجربه شان را به صورت 

تفریحی و در دوران نوجوانی کسب کرده 

بودند. بنا به آمار سازمان های داخلی و بین 

المللی، ایران با مصرف روزانه 4 تن مواد مخدر 

و وجود 3 میلیون و 700 هزار معتاد ، معتادترین 

جامعه در جهان است.

عوامل اجتماعی عبارتنداز :

1- در دسترس بودن مواد مخدر .2- معاشرت 

با دوستان و رفقای معتاد و منحرف و گروه 

 همساالن . 

اعتیاد در جوانان

الف-

عوامل موثر در گرایش جوانان به سوی 

مصرف مواد مخدر.

 یكی از بحث های که از روزهای اول انقالب 

 اسالمی مطرح می شد، موضوع حجاب زنان بود، 

که افرادبا دیدگاه های مختلف نظرات متفاوتی 

ارائه می دادند. اما به نظر می رسید آنچه تقریبا 

همه قبول کرده بودند تغییر در وضعیت حجاب 

زنان بود. امام خمینی (ره) در اسفند 57 نظر 

 خودشان را با یك فرمان اعالم کردند که : « زنان 

باید با حجاب در جامعه حضور پیدا کنند. »

بعد از آن زمان مسئولین، اندیشمندان دینی، 

متخصصان علوم اجتماعی و جامعه شناسی 

نظرات مختلف خود را در ارتباط با ضرورت 

 وجود حجاب برای بانوان مطرح کردند. معموال 

 هدر گذرپس از انقالب اسالمی این مسئله در برهه 

های مختلف با شدت و ضعف مطرح شده ولی 

 هیچ گاه در این 31 سال پس از انقالب کسی از 

وضعیت حجاب بانوان بطور صد در صد اظهار 

رضایت نكرده است. طرح عفاف و حجاب در 

مجلس هفتم، ماه ها مورد بررسی و کنكاش قرار 

گرفت و می شود گفت طرح جامعی در این زمینه 

نوشته شد که به اهمیت حجاب و حفظ آن و هم 

به اُولی بودن گسترش فرهنگ عفاف در مردان و 

زنان اشاره شده بود. لیكن در هفته های اخیر با 

توجه ویژه این طرح و ضرورت اجرای آن توسط  

منتظر چه کسی هستیم؟

علماء،مسئولین دولتی و نمایندگان محترم مجلس 

 شورای اسالمی مطرح و پیگیری می شود. البته 

 دغدغه ها بجا و صحیح است اما باالخره چه 

کسی یا کسانی باید طرح را اجرا کنند؟ این سوالی 

است که شاید در ذهن خیلی ها مطرح شود اما 

.معموال انگشت ها همیشه به سوی دیگری است.

آیا یك رئیس اداره یا مسئول یك شرکت باید 

منتظر باشد که کسی به نمایندگی از دولت بیاید و 

این طرح را برای مجموعه او اجرا کند؟ یا والدین 

یك جوان منتظر باشند تا ضابطین نیروی انتظامی 

در خیابان به فرزند آنها تذکر دهند؟ شاید یكی از 

مصادیق کار مضاعف و همت مضاعف همین 

موضوع باشد. آیا بهتر نیست یك مدیر سیستم 

دولتی یا خصوصی کارمندانش را موظف به 

رعایت پوشش مناسب و رعایت تمام شئونات 

 اسالمی کند؟ یا رؤسای اتحادیه های صنفی تمام 

کسانی را که تحت پوشش اتحادیه آنها هستند و 

در بازار مشغول به کارند، موظف به استفاده از 

 حجاب اسالمی کنند؟     

به هر حال هر کدام از ما وظیفه داریم به عنوان 

 کشوری که ام القرای جهان اسالم است، 

 الگویی مثال زدنی از عفاف و حجاب اسالمی 

باشیم. 

دیروز برای خرید میوه و سبزی به مغازه میوه 

فروشی محله رفتم، گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، 

انگور، زردآلو، کلم، به طور معمول هر کدام از میوه 

 ها را که می خواستم یك پاکت پالستیكی بر می 

داشتم و میوه های انتخاب شده را با کیسه 

 پالستیكی روی ترازو می گذاشتم. فروشنده وقتی 

دید تعداد کیسه های روی ترازو زیاد است یك 

 کیسه بزرگ پالستیكی هم آورد و همه آنها را 

داخل آن گذاشت و تحویلم داد. برای خرید 

مایحتاج دیگر سری به سوپر محله زدم. چند قلم 

جنس از سوپر خریدم و فروشنده بنده خدا با 

احترام همه خرید من را داخل یك کیسه 

 پالستیكی گذاشت و من با تشكر از مغازه خارج 

شدم.وقتی به خانه رسیدم میوه ها را شستم و بعد 

تمام خریدهایی که از مغازه کرده بودم از کیسه 

 پالستیكی خارج کردم. یك دفعه انبوه کیسه های 

 پالستیكی روی میز توجه ام را جلب کرد. من با 

 یك خرید نیم ساعته این همه پالستیك به خانه 

آورده بودم که باید همه شان را جزو زباله های 

 خشك داخل سطل می ریختم. دیدن پالستیك ها 

برای چند لحظه مرا به خاطرات دوران کودکی برد. 

ظروف غذای 

 ؟
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 وقتی با پدر برای خرید میوه به مغازه اصغر آقا 

 می رفتیم پاکت های کاغذی قهوه ای رنگی را به ما

 می داد تا میوه ها را داخل آن بگذاریم. یا وقتی

 برای خرید فلفل و زردچوبه به مغازه عطاری

 می رفتیم ادویه را جدا جدا تو کاغذهای کوچك

 می ریخت و دورش را نخ می پیچید و به ما می داد

 و به یاد کیسه پارچه ای پدربزرگم افتادم که هر

روز صبح با خودش می برد و عصرها که بر

 اتفاقا دیروز عصر یكی از همسایه ها سفره نذری

 ،داشت و من هم دعوت بودم. جای همه خالی

 وقتی رسیدم خوراکی های معطر روی سفره

رنگین هر بیننده ای را به هوس ناخنك زدن

 می انداخت. چند لحظه بعد از نشستن مروری

 برسرتاسر سفره انداختم سبزی ها، حلواها، شله

 زردها، ماست و ... همه درون ظروف یكبار

 مصرف ریخته شده بود حتی کاسه های خالی آش

می گشت خریدهایش را داخل آن گذاشته بود.می گشت خریدهایش را داخل آن گذاشته بود

  که روی هم چیده بودند از ظروف یكبار مصرف

   بود. جالب اینجا بود که حتی خود سفره هم از

  پالستیك یكبار مصرف بود. دیدن این ظروف

 ،دوباره مرا به فكر فرو برد.مگه رادیو، تلویزیون

  روزنامه ها، مجالت و ... شب و روز نمی گویند و

 نمی نویسند که خوردن غذا خصوصا غذاهای گرم

 در این ظروف سرطان زا است و خود این ظروف

  پالستیكی هم صدها  سال طول می کشد که جذب

 طبیعت بشوند؟ پس چرا ما هر روز بیشتر از دیروز

 ،به جای استفاده از ظرف های چینی، بلوری

 سفالی و ... که هم زیباتر و هم با دوام تر هستند و

 اتفاقا برای تهیه آنها هزینه هایی را هم به خانواده

 ها تحمیل کرده ایم، برای راحتی کار و شاید

 نشُِِستن ظرف ها از این ظرف های مضر استفاده

 می کنیم؟ آیا اندیشیده ایم که فرزندانمان در آینده

  به انواع بیماری های خطرناك مبتال خواهند شد که

مسبب اصلی آن ما بزرگترها هستیم؟ مسبب اصلی آن ما بزرگترها هستیم؟

3- طرد شدن از طرف معلمان و دوستان و بستگان به خاطر تخلفات جزئی. 

 4- تقلید از افرادی که شرایط اجتماعی باالیی دارند. 

5- القای  کذب از طرف دوستان و اطرافیان نسبت به لذت  های زودگذر مصرف مواد 

مخدر . 

6-ادراك غلط فرد از مصرف موادی نظیر سیگار ، الكل یا حشیش ... و یا اینكه تریاك برای 

فشار خون  مفید است.

 7- نبود یا کمبود امكانات، تجهیزات کافی و مناسب برای  گذراندن  اوقات فراغت. 

8 - نا آشنایی جوانان به  مضرات سوء مصرف مواد مخدر  که خود ناشی از عدم ارائه 

آموزش های  کافی از آموزش  و پرورش  و سایرنهادهای ذیربط می باشد.

9- عدم امیدواری به آینده.

10- فقر مادی خانواده

 11 - اختالفات خانوادگی. 

 12- فشاردوستان و همساالن.  

 عوامل خانوادگی موثر در گرایش جوانان به سوی مواد مخدر.

1-  مصرف توسط اعضای خانواده.

2- رهاکردن فرزندان به حال خودوعدم نظارت بر رشد و تكوین شخصیت فرزندان . 

 3- تشنج و درگیری در خانواده. 

 4 - بی بند و باری اخالقی درخانواده. 

5- تحقیر فرزندان در خانواده.

6- ارضای عاطفی نشدن فرزندان درمحیط خانواده.

7 - اجازه اظهار نظر و بیان آزادی ندادن  به فرزندان  درخانواده.

 8- گریز از تنش ها و فشارهای  ناشی از محیط زندگی.

ب-
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85 خوشبختی شكل ظاهری ایمان است، تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد، هیچ  کاری را نمنی توان انجام داد.شما ممكن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو سازید.

  بسم اهللا الرحمن الرحیم        

«جنگ،جنگ است و عزت و شرف، دین و میهن ما در 

گرو همین مبارزات است» (امام خمینی)

خدایا از تو سپاسگزارم که به من توفیق جهاد خالص 

را عنایت کردی.خدایا نمی دانم چه بگویم، چرا که 

کسی نیستم که با تو سخن بگویم. خدایا هرجا می روم 

و به هر سو می نگرم عظمت تو را می بینم. خدایا، دل 

را پیراسته ساختم و سراپا به سوی تو، رو آوردم و از 

کسی که خود به عطای تو محتاج است روی بتافتم. 

چه بسا مردمی را دیدم که از دیگری ثروت خواستند و 

فقیر شدندو قصدی بلند کردند و پست گشتند. خدای 

من ، اینها را مشاهده کردم و طاقت نیاوردم که بمانم و 

در این دنیای فانی، زندگی حیوانی داشته باشم. 

خواستم هجرت کنم، خواستم تجارت کنم. خدایا، 

خودت فرمودی که آیا می خواهید شمار به یك 

تجارت سودمند بخوانم، که از آتش جهنم به دور 

باشید. خدایا،ای معبود، من آمدم جهاد کنم با جان و 

مالم. من که از خود چیزی ندارم، جز جان ناقابلم، آن 

هم اگر قبول کنی در راهت فدا می کنم. اکنون که 

جسارت نموده، می خواهم وصیت نامه ای بنویسم، 

 در خودم اصال لیاقت شهادت را نمی بینم، اما از 

رحمت واسعه حضرت حق عزوجل غافل نبوده و 

بدان امید فراوان دارم. خیلی وقت است که دلم می 

خواهد پرواز کنم و سبك بال با روی خونین ،معشوقم 

را زیارت کنم، اما سنیگینی گناهانم، لنگری است که از 

پرواز مرغ روحم به سی لقاء رب العالمین جلوگیری 

می نماید. به هر حال اگر توفیقی نصیب گردید و 

 توانستم از عالیق دنیوی و نفسانی و از زندان جسم 

بریده و به سوی حق پرواز نمایم، یقینا به فوز عظیم 

رسیده ام. هدف از رفتن به جبهه: انگیزه من از رفتن به 

 جبهه، لبیك به فرمان خمینی است و حتی االمكان 

 سعی نموده ام که چیزی جز اطاعت از والیت و انجام 

تكلیف شرعی نباشد، چرا که پیروی از امام خمینی، 

همانا پیروی از دین پیغمبر اکرم (ص) و لبیك گفتن بر 

این ندا، لبیك به ندای «هل من ناصرینصرنی» امام 

حسین (ع) است.

استفاده از چیپس چوب برای زیباسازی محیطقسمتی از وصیت نامه

چیپس چوب یكی از مواد بسیار خوب و مقرون 

به صرفه برای زیباسازی محیط محسوب می 

شود. این ماده قابلیت استفاده در مكان های 

مختلف را دارد و مهم ترین مزیت آن، طبیعی 

بودن این ماده است. در صورت استفاده از چمن 

مصنوعی، می توان برای فرش کردن بخشی از 

فضای سبز از چیپس چوب نیز استفاده نمود که با 

 چمن ها کامال هماهنگ است و جلوه بی نظیری 

 به محیط می دهد. چیپس چوب عالوه بر زیبایی 

کارکردهای متنوعی نیز دارد:

 * این ماده از آنجا که کامال سازگار با محیط 

زیست است، می توان از آن برای فرش کردن 

مسیرهای رفت و آمد بین فضاهای سبز استفاده 

کرد.

* از چیپس چوب می توان به عنوان کود گیاهی 

استفاده کرد. چیپس چوب از رشد علف های هرز 

جلوگیری می کند، خاك را در زمستان گرم و در 

تابستان سرد نگه می دارد و با جلوگیری از تبخیر، 

کنترل سرعت با یك روش منحصر به فرد

کانادا در یك اقدام بی سابقه برای جلوگیری 

از سرعت بیش از حد خودرو در خیابان ها، 

 رویكرد خالقانه ای را ارائه داده است؛ 

استفاده از تصاویر گرافیكی قابل جابجایی 

در خیابان ها که شبیه چاله به نظر می رسد. 

این چاله های قابل جابجایی که قابلیت 

انطباق با موقعیت ها و مكان های مختلف را 

دارند به طرز ماهرانه ای رانندگان خودرو را 

از سرعت گرفتن بیش از حد باز می دارند. 

مزیت این تصاویر گرافیكی این است که 

می توانند بارها مورد استفاده قرار گیرند و 

در مقایسه با سامانه های رادار سرعت ارزان 

ترند.

کانادا با سرمایه گذاری در بكارگیری این 

تصاویر گرافیكی، حجم قابل توجهی از 

سرمایه را برگشت خواهد داد. بازگشت 

سرمایه در این مورد یعنی کاهش تصادفات 

و مرگ و میر ناشی از سرعت.

فرشتگان گردشگری در شهر رم ایتالیا 

شهر رم ایتالیا برای کمك به میلیون ها 

گردشگری که هر ساله به این شهر می 

آیند، ناوگانی از «فرشتگان گردشگری»را 

راه اندازی نموده است. بنا به گفته رئیس 

سازمان گردشگری ومعاون شهردار، 

برای اجرای این طرح، 60 گروه توانمند 

از فرشتگان گردشگری شكل گرفته 

است. در صورتی که برای گردشگران 

مشكلی پیش آید یا راهشان را گم کنند 

این فرشتگان به سرعت به کمك آنها می 

شتابند. با اجرای این طرح، گردشگران 

 دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اطالعات 

ندارند. فرشتگان گردشگری در هر زمان 

و برای هر موضوعی در دسترسند.

گروه ارابه رانان که لباس زرد به تن 

دارند، سوار بر ارابه های برقی «سِگ 

وی» به رنگ قرمز (دو رنگ برگرفته از 

پرچم قرمز و زرد در ورودی شهر که 

نمادی از آفریدگار و عظمت امپراتوری 

روم باستان می باشد) کار خود را از 

نوامبر 2009 آغاز کردند.

رطوبت خاك را حفظ می کند.

 * گذاشتن چیپس چوب در خاك برای سالمتی 

گیاهان بسیار مفید است؛ چرا که باعث نفوذ هر 

چه بیشتر آب و هوا به درون خاك می شود. 

چیپس چوب هنگامی که می پوسد مواد معدنی 

موجود در خاك  و رشد و نمو کرم های خاکی 

مفید برای گیاهان را نیز افزایش می دهد.

 * ریختن چیپس چوب در اطراف درختان، عالوه 

بر اینكه کود درختان را تأمین می کند، موجب می 

شود وقتی که میوه ها می افتند ضربه کمتری به 

آنها وارد شود.چیپس و تراشه های چوب در 

سایزهای مختلف عرضه می شوند. مواد این 

تراشه ها می تواند از درختان کاج، سرو، درخت 

نارگیل و بسیاری دیگر از درختان تهیه شود. 

تراشه ها و چیپس چوب رنگی نیز در بازار 

موجود است، که با توجه به رنگ گیاهان و باغچه 

می توان از آنها استفاده کرد. تراشه های چوبی ، به 

خصوص تراشه های رنگی، کاربرد بسیار زیادی 

در زیباسازی باغچه های گل و گیاه دارند.

آشنایی بامدیریت شهری جهانی

چند تجربه مفید

4- تهیه وسایل و امكانات تفریحی سالم و 

پرکردن اوقات فراغت آنان.

 5- حمایت در رسیدن به موفقیت ها. 

6- توجه به خواست های منطقی جوانان و 

پاسخ به نیازهای مشروع آنان.

 7- آموزش مهارت های اجتماعی. 

8- تقویت باورهای اعتقادی و مذهبی و اقدام 

به ارزش های اجتماعی. 

9- ایجاد جو آرام در خانواده.

10- دسترسی نداشتن به مواد.

11- تبعیض قائل نشدن بین فرزندان.

 12- کنترل رفت و آمد فرزندان.

1- بایستی معیارهای خوب بودن و بد بودن 

را به فرزندانشان یاد بدهند. 

2- دربرابر اجرای مقررات و قوانین حاکم بر 

خانه، مدرسه و اجتماع جدی مسئول و هشیار 

باشند.

3- اهمیت به نظم و انضباط.

4- سعی کنید الگوی رفتاری خوبی برای 

فرزندان نوجوان خود باشید.

 5 - عزت نفس ، خویشتن داری و اعتماد به  

نفس فرزندانشان را تقویت کنند .

6 -  ارتباط موثر و صمیمانه ای با نوجوان و یا 

جوان برقرار کنند .

 7- فرصت هایی برای او ایجاد کنند تا 

 مسئوالنه درباره کارهای روزانه خودش تصمیم 

گیری کند.

 8- نسبت به احساس افسردگی ، بی 

حوصلگی و انزواطلبی فرزند نوجوانتان 

حساس و هشیار باشید.

 9- واقعیت های اجتماع را به فرزند نوجوان و 

یا جوانتان گوشزد کنید.

نقش خانواده در آگاه سازی جوانان و 

نوجوانان.

 پیامدهای اعتیاد در بین دانشجویان.

اعتیاد به مواد مخدر برای هر انسانی چه زن و 

 چه مرد و چه با سواد و چه بی سواد مشكالت 

فراوانی به همراه دارد. طبق آمار سازمان های 

جهانی بهداشتی بر اثر اعتیاد 50% کارایی فرد 

از بین می رود.

  بسیاری از انحرافات و معضالت اجتماعی از 

قبیل خودکشی و فقر و فحشا و سرقت و ... نیز 

متأثر از اعتیاد است.

فارغ از این مسئله اعتیاد به ظهور و بروز 

بسیاری از بیماری های دیگر از جمله ایدز و 

هپاتیت منجر شده و اثرات مخربی در سیستم 

ایمنی و فیزیكی بدن برجای می گذارد. 

درمیان دانشجویان این اثرات مخرب مضرات 

بیشتری را به همراه دارد. دانشجویی که سرمایه 

مالی و زمانی و فكری خویش را باید معطوف 

به آموختن و دانشجویی کند برای لذت های 

زودگذر وقت و انرژی خویش را هدر می دهد. 

کارآیی علمی خویش را کاهش می دهد. 

از برنامه ریزی برای آینده غافل مانده و عموماً 

نسبت به آینده خویش به یأس و ناامیدی دچار 

می گردد.

مهم تر آنكه بر اثر اعتیاد کمابیش از درس و 

تحصیل غافل مانده و اگر هم بتواند از 

دانشگاه فارغ التحصیل شود توان ایجاد و 

پیگیری شغل مناسب را ندارد.

             سید اسماعیل سیدی

 رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای 

شهر 

یكی از پرفروش ترین کتاب های نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی، کتاب « نام آوران بجنورد» 

تالیف « محسن محمدی» کشتی گیر پیشكسوت بجنوردی بود.

این کتاب که نگاهی مستند و مصور به پیشینه ورزشی شهرستان بجنورد است می تواند مقدمه ای 

باشد تا اهالی ورزش استان برای راه اندازی موزه ورزشی اقدام کنند.

امروزه مطالعه ی تاریخ ورزش، گام برداشتن در راستای علمی شدن ورزش است که خوشبختانه با 

چاپ کتاب هایی از این قبیل در شهرستان های دیگر امید است مردم بیشتر به ورزش به عنوان یك 

علم نیز بنگرند.

مجموعه عكس های این کتاب کم نظیر است که خود می توانست در ابعاد بزرگتر و با کیفیت بهتر در 

مجموعه ای جدا به عنوان آلبوم ورزشی شهرستان بجنورد چاپ شود.

نویسنده کتاب که متولد سال 1339 می باشد در 15 سالگی به عضویت تیم کشتی بجنورد و در سال 

1358 به عنوان صاحب مقام اول کشتی خراسان شناخته شد.

او با پشتكار توانست کسب مقام های متعدد برتر در کشتی آزاد، چوخه، فرنگی و جودوی ایران را در 

 کارنامه ی ورزشی خود ثبت کند. وی 12 مدال طال از مسابقات قهرمانی خراسان کسب کرد که یك 

رکورد بی نظیر است که اوج درخشش او در سال 1373 بود که در مسابقات جام ریاست جمهوری 

کشور ترکمنستان در وزن 82 کیلو به عنوان ستاره مسابقات معرفی شد.

محسن محمدی در سال 1385 در کشور لتونی با شكست حریفانی از آفریقای جنوبی، مجارستان، 

لتونی و روسیه قهرمان وزن 85 کیلوی پیسكشوتان جهان شد.

این کشتی گیر مردم دار و متواضع که در سال 1386 در کشور از بكستان نایب قهرمان کوراش  

پیشكسوتان شد فرزندی تربیت کرده است که جزو افتخار آفرینان تیم ملی جوانان کشور می باشد. 

پیشكسوتان شد فرزندی تربیت کرده است که جزو افتخار آفرینان تیم ملی جوانان کشور می باشد.

کتاب « نام آوران بجنورد » که شاید صحیح تر بگوییم کتاب « نام آوران ورزش بجنورد» که در سال 

جاری از سوی انتشارات سالوك بجنورد در  شمارگان 3000 جلد به قیمت 75 هزارریال منتشر شده 

است را می توان « دایره المعارف ورزش بجنورد» نامید.

مولف در مقدمه به چند نكته درباره چاپ این کتاب اشاره کرده است :

 - این اثر کوششی بوده برای رسیدن به هویتی روشن و اطالع از گذشته ی ورزشی قهرمانان و  

برخی پیشكسوتان گران قدر که شان و قدر آنها آشكار نگردیده و در گمنامی به سر برده اند.

- مطالب مندرج در کتاب، در قالب سال شمار بوده و به خاطر وضعیت خاص ورزشی، هیچ گونه 

فصل بندی در آن دیده نمی شود.

- در سرتاسر کتاب ، سعی شده هیچ مطلبی بدون منابع و ماخذ رها نشود و در برخی موارد، مطالب با 

توجه به پرس و جوها، مصاحبه های شفاهی و حضوری با پیشكسوتان و آگاهان معتمد یا بر اساس 

زندگی نامه های ارسالی ورزشكاران تنظیم شده است.

- کتاب حاضر برگزیده ای از تاریخ ورزش بجنورد می باشد و در برگیرنده ی تمامی رویدادهای 

ورزشی نمی باشد. 

نام آوران 

معرفی کتاب

 بجنورد

شهید اسماعیل رحیمی 
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67 آنقدر شكست می خورم تا راه شكست دادن را بیاموزمکسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

.تصویر این شماره « سقاخانه ی بش قارداش»  است که تا سال ها قبل وجود داشته اما با کمال تاسف به دالیل نامعلوم تخریب و از بین رفته است.

با توجه به اینكه این مكان یكی از ابنیه ی تاریخی بش قارداش می باشد ضرورت دارد تا شهرداری و میراث فرهنگی نسبت به تجدید بنای این سقاخانه اقدام نماید.
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