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 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی

  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  

حضرت امام علی (ع)

       لطفاً یك شهروند برگزیده را از نظر خودتان با ذکر دالیل به ما معرفی کنید

ی
رد

نو
ج

ج ب
گی

یو
ما

نی

 قمپز درآوردن همان کالس گذاشتن است  
داستان آن ارباب را شنیده اید که در جمع دوستان 

 خود از غالمش تعریف می کرد؟ اگر شنیده اید 

مستقیم بروید قسمت دوم را بخوانید اگر نخوانده 

و یا نشنیده اید اول قسمت اول را بخوانید بعد 

قسمت دوم مثل کسانی نباشید که دوست دارند 

دوم هم یك بار اول باشد.

 1- اربابی در جمع دوستان: غالمی دارم منظم و 

حرف گوش کن. آن قدر دقیق رفتار می کند که 

هر لحظه می دانم در کجاست. 

یكی از ارباب ها: او را می توانی امتحان کنی؟

  ارباب : غالم بیا داخل! ( غالم داخل می شود )         

 غالم : در خدمتم.        

ارباب: این چند دینار را بگیر به بازار برو و برای 

ما اطعمه و اشربه فراهم کن و برگرد.

 غالم : اطاعت می شود ( خارج می شود )             

  ارباب : او االن کفش هایش را می پوشد، حاال از  

حیات خارج شد. او در کوچه با قدم های تند راه 

می رود. به ابتدای بازار رسید. به طرف بازار 

بزرگ رفت. میوه، مرغ بریان، اشربه و ... خرید. 

دارد برمی گردد. بازار کوچك و بزرگ  را طی 

کرد چون وسایل سنگین است قدری کند راه

 می رود. کوچه را درنوردید وارد حیاط شد از 

   پله ها باال آمد االن پشت در است. غالم!     

 غالم پاسخ داد: بله ارباب ( همه دوستان ارباب 

1- چه کسی یا نهاد و ارگانی اشتباه کرده است؟

2- این اتفاق شما را به یاد کدام ضرب المثل می اندازد؟

3- نقش مردم در این میانه چه بوده است:

4- کدام فرد حقیقی یا حقوقی قمپز در آورده است:

5- چه زمانی این مشكل حل خواهد شد؟

الف: شهرداری                                            ب: اداره راهنمایی و رانندگی  

ج: سازمان حمل و نقل و پایانه ها                        د: هر سه مورد صحیح است

الف:آشپزکه دو تا شدآش یا شور می شودیا بی نمك          ب:آشپزکه 3 تاشدگرسنه هاخوشحال ترمی شوند

ج: دسترسی به این گزینه امكان پذیر نمی باشد                 د: همه موارد

الف: نظارت          ب: حسادت           ج: خجالت             د: پاسخ مورد نظر در شبكه موجود نمی باشد

الف: شهرداری       ب: اداره راهنمایی و رانندگی     ج: سازمان حمل و نقل و پایانه ها    د:ارباب

الف: وقت گل نی                ب: بعداً میگم               ج: در صد سال اول               د: شاید وقتی دیگر

تعجب کردند ).

ارباب: آن چه را خریده ای از اطعمه و اشربه 

بیاور داخل.

 غالم : ارباب من نرفته ام هنوز دنبال لنگ کفشم 

می گردم.

2- در خیابان سید جمال الدین ( چهارراه 

دبیرستان همت) بجنورد پارك زیبایی به نام پارك 

ترافیك  وجود داشت که حدود 2 سال قبل به 

تقاضای سازمان حمل و نقل پایانه ها و اداره 

راهنمایی و رانندگی به آن ها واگذار شد تا طرح 

 پارك ترافیك در آن اجرا شود، عالئم و تابلوهای 

راهنمایی رانندگی، ایستگاه اتوبوس خط واحد، 

خط کشی تقاطع ها، محل عبور عابر پیاده و ... 

نوید ساخت پارك آموزشی زیبا را می داد. 

 شهرداری همچون ارباب آن غالم مرحله به 

مرحله حضور و بروز پارك ترافیك را پیش بینی 

می کرد ولی پس از گذشت حدود 2 سال نه تنها 

از پارك آموزشی ترافیك خبری نیست بلكه مردم 

نیز در این مدت با در قفل خورده پارك روبرو 

شدند.

  با توجه به اطالعات فوق به سئواالت زیر پاسخ  

دهید:

 شورای اسالمی شهر بجنورد در دویست و نود و یكمین جلسه خود طرح تخفیف 20 درصدی را به مناسبت عید سعید فطر به جهت رفاه حال شهروندان تصویب کرد. 

شورای شهر تاریخ اجرای این مصوبه را از تاریخ 1389/6/22 لغایت 1389/7/30 و غیر قابل تمدید و در 5 بند به شرح ذیل تصویب کرد:

1- شهروندانی که در مدت زمان معین جهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمایند و عوارضات متعلقه خویش را نقدا به شهرداری پرداخت 

کنند از 20 درصد تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برخوردار خواهند شد.

 2- شهروندانی که دارای اسناد 147 می باشند در مدت زمان معین جهت تعیین تكلیف ملك خود به شهرداری مراجعه کند و عوارض متعلقه خویش را از 

 بابت اسناد 147 نقدا پرداخت نمایند از 25 درصد تخفیف عوارض محاسبه شده بر اساس مصوبه شماره 190 مورخه 13884/6 شورای اسالمی شهر 

برخوردار می گردند.

3- سقف مبلغ تخفیف در هر صورت نباید از 30 میلیون تومان تجاوز کند.

4- این تخفیف صرفا شامل اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و عمومی و اقتصادی می باشد.

5- جرائم کمیسیون ماده صد و ماده هفتاد و هفت و عوارض نوسازی از این مصوبه مستثنی می باشد.

 رئیس شورای اسالمی شهر گفت: با توجه به 

اتمام انعقاد قرار، عملیات اجرایی پروژه چند 

منظوره فرهنگی، تجاری و گردشگری با 

شرکت هماگ، سرمایه گذار این پروژه، 

شروع شد.

 این پروژه به مساحت 61 هزار و 500 متر 

مربع زیر بنا داشته که به شكل چند منظوره ، 

شامل هتل پنج ستاره، شهربازی مسقف و 

فضاهای ورزشی، تجاری ، گردشگری و ... 

بوده که سرمایه گذار موظف شده برابر قرار 

در مدت چهار سال کل پروژه را به

عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی، گردشگری و تجاری 
 در محل مهمانسرای بجنورد آغاز شد

 بهره برداری  برساند. وی بیان داشت: محل 

اجرای این پروژه در محل مهمانسرای فعلی 

شهر خواهد بود که سرمایه اجرای این پروژه 

بالغ بر 800 میلیارد ریال می باشد که توسط 

سرمایه گذار تأمین و اجرا خواهد شد.

لنگری تأکید کرد: برابر توافق انجام شد. 

مشارکت شهرداری در این پروژه به صورت 

واگذاری زمین و صدور پروانه ساختمانی 

بوده که پس از اتمام طرح سهم شهرداری از 

این پروژه برابر توافق انجام شده کل 

مشاعات ساختمان به شهرداری واگذار 

خواهد شد.

حفاری در شهر امان 

مردم را بریده است

مسجدی ها بخوانند

افطار ده هزار نفر در

     حاشیه شهر

شروع عملیات اجرایی مجتمع 

  فرهنگی، گردشگری و تجاری

     گزارش سازمان

 پارك ها و فضای سبز
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سخاوت و بخشش قرار گرفته است



211 آنكه کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی در این جهان نیك بخت است.خوشبختی شكل ظاهری ایمان است، تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد، هیچ کاری را نمی توان انجام داد.
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تهیه  کتابچه فرصت های سرمایه گذاری در شهرداری بجنورد

 کمك به جمعیت هالل احمر برای توزیع سبدهای غذایی در بین نیازمندان در لیالی قدر 

 شناسنامه فرصت های سرمایه گذاری مشتمل بر امالك و مراکز گردشگری بجنورد متعلق به شهرداری با کاربری های تعریف شده جهت مزایده. 
هر روزه شاهد حفاری هایی توسط 

شرکت های خدمات رسان در شهر هستیم. 

هرچند حفاری ها با هدف ارائه خدمات 

شهری بهتر بر شهروندان شكل می گیرد اما 

نباید از آسیب های آن به سایر خدمات 

شهری به شهروندان نیز غافل شد.

گاهی این حفاری ها بدون هیچ گونه 

  عالمت، نشان و یا محافظی به مدت طوالنی  

از سوی شرکت های حفار با نصب پرده ای 

مبنی بر اینكه به علت حفاری در این مسیر 

 محدودیت ترافیكی از تاریخ فالن تا هروقتی 

 صالح بدانیم خواهیم بود در جای جای این 

شهر در حال فعالیت هستند 

 که عالوه بر خطرساز بودن آن، گرد و غبار 

ناشی از این حفاری ها، بار ترافیكی بسیار   

 سنگینی را به شهر تحمیل می کند و طوالنی 

شدن مدت زمان حفاری ها  و یا درباره 

حفاری ها در شهر امان مردم را بریده 

کارهای قبلی از صدور مجوز حفاری جدید 

خودداری می شود.

شهروند: در سال گذشته چه میزان صدور 

مجوز حفاری داشته اید و در مقایسه با سال 

گذشته در چهار ماهه اول سال جاری 

چقدر بوده است؟

  شرکت آب و فاضالب :   46808 متر                          

شرکت گاز :    13870 متر

شرکت برق :   9654 متر

شرکت مخابرات :   12554 متر

 شرکت آب و فاضالب : 41584 متر    

شرکت گاز: 3392 متر

شرکت برق : 1574 متر

شرکت مخابرات : 6944 متر

       میزان حفاری های انجام شده

                        در سال 88

میزان حفاری های انجام شده چهار 

ماهه اول سال 89:

 

جمع کل حفاری های سطح شهر در 

سال 88:          82886  متر

جمع کا حفاری های سطح شهر در 

چهار ماهه اول سال 89:       53494 

متر

کاری آنها امان شهروندان را بریده و 

اعتراضات آنها را به دنبال داشته و دارد و اینها 

 مشكالتی بود که هر روز در هر محله و یا 

خیابان مردم با آن دست به گریبانند. 

با توجه به موارد فوق به سراغ رئیس 

کمیسیون حفاری در شهرداری رفتیم تا از کم 

و کیف صدور مجوزهای حفاری و نحوه 

فعالیت های شرکت حفار در شهر بیشتر آشنا 

شویم.

شهروند : نحوه  صدور مجوز حفاری 

توسط شهرداری به چه شكل است؟

مجوزها از طریق شهرداری های مناطق انجام 

می پذیرد و در شهرداری مرکزی «کمیسیون

هماهنگی حفاری شهرداری بجنورد» تشكیل 

و باهدف ایجاد وحدت رویه هر هفته جلسه 

ای با حضور نمایندگان شهرداری مناطق 

تشكیل و سیاست های کلی شهرداری  

بجنورد تعیین و برای جلوگیری از اعمال 

 تصمیم های سلیقه ای در مناطق به آنها ابالغ 

شود.

شهروند: نحوه نظارت و تحویل پروژه 

برای مرمت مسیر حفاری شده توسط 

شهرداری چگونه است؟

دستورالعمل فنی پرکاری توسط کمیسیون 

هماهنگی حفاری شهرداری بجنورد تهیه و 

به کمیسیون هماهنگی حفاری فرمانداری 

 اعالم  می شود. در کمیته نظارت دفتر فنی 

استانداری طی دو جلسه مورد بررسی و 

تصویب کلی قرار گرفته و در اجرا توسط 

نمایندگان شهرداری های مناطق نظارت 

می شوند.

شهروند: شهرداری چه تضمینی از 

پیمانكاران حفار برای حسن انجام کار آنان 

در زمان صدور مجوز دریافت می کند؟

قراردادهای حفاری فی مابین شهرداری و 

ادارات خدمات رسان (آب، برق، گاز و 

مخابرات) منعقد می شود ادارات متعهد و 

ضمانت دو ساله می دهند. شهرداری مستقیم 

با پیمانكاران طرف قرارداد نبوده و چون 

طرف متعهد یك سازمان یا اداره می باشد 

جای نگرانی نیست.

  الزم به یادآوری است بزرگترین ضمانت 

برای حسن انجام کار، تقاضای مداوم برای 

ادارات خدمات رسان صدور مجوز حفاری 

می باشد که در صورت کارکرد نامناسب در 

یكی از اتفاقات بسیار جالبی که در ماه مبارك رمضان در 

 بیشتر شهرهای اسالمی شاهد آن هستیم گستراندن سفره 

های افطار بی تكلف و ساده و صمیمی است که مومنین به 

اشكال مختلف سعی می کنند سهمی در آن داشته باشند. 

شاید شما هم در مسجد محله تان سفره افطار نان ، پنیر و 

خرمای نیكوکاران نیك اندیش را دیده باشید، یا اطعام با 

حلیم و آبگوشت که با صفای دل بانیان و روح رمضانی 

میهمانان، زیباترین سفره های دنیا را در دیدگان هر بیننده 

ای متجلی می کند. ماه رمضان امسال نیز یكی از جلوه های 

دل نواز ماه خدا در حاشیه های شهر بجنورد درخشید. 

 دقایقی قبل از افطار نیز درِ منازل مردم در این محالت زده 

می شدو غذای گرم همراه با دعای همان روز به شكل

 مكتوب تقدیم می شد که  منظره های شوق انگیزی در 

کوچه پس کوچه های شهر رخ داد. وقتی بچه های کوچك 

 برای گرفتن ظرف غذا با ذوق می دویدند، شاید واالترین 

دقایق و ساعت های خدایی برای خادمین این طرح ثبت 

 می شد.این طرح که با ابتكار شورای اسالمی  شهر و 

شهرداری بجنورد انجام شد نشان داد که با مبلغ بسیار پایین 

هم می شود هر شب هزار خانواده را افطاری داد و گل 

لبخند را بر لبان خانواده ها نشاند. در این طرح هر شب 

نانوایی یك محله به صورت صلواتی به مردم نان ارائه 

می داد و در همان محله به هزار خانواده غذای گرم برای 

افطار توزیع می شد. هزینه کل این طرح 50 میلیون ریال بود 

 که توسط شورای اسالمی شهر انجام گرفت. 

افطاری 10 هزار خانواده
 در حاشیه شهر

مسئول درآمد شهرداری بجنورد گفت: برای رفاه حال 

شهروندان  محترم  سومین  جایگاه  اختصاصی  گاز 

درحاشیه جاده نمایشگاه بین المللی (جاده ارکان) راه 

اندازی شد.

محسن روشن ضمیر افزود:4 جایگاه اختصاصی گاز

در شهر بجنورد راه اندازی شده است که 3 جایگاه آن 

متعلق به شهرداری و یك جایگاه توسط بخش خصوصی 

 اداره می شود.وی بیان داشت: برابر مصوبه شورای اسالمی 

شهراقدامات اولیه واگذاری 3 قطعه زمین  برای احداث 

 3  جایگاه   اختصاصی          دیگر در حال  انجام  است

را راه اندازی کردشهرداری بجنورد سومین جایگاه اختصاصی            CNG

 رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر گفت: اهمیت 

 بهداشت و سالمت شهروندان امری حیاتی است و باید به آن توجه 

 ویژه داشت. سید اسماعیل سیدی افزود: با وجود مشكالتی از قبیل 

رعایت نكردن بهداشت محیط در میدان تره بار، حفاری های سطح 

شهر، کنترل نكردن آبریز منازل در معابر عمومی، نا بسامانی های 

 ترافیك و سایر مواردی که به نوعی با بهداشت و سالمت مردم مرتبط 

است را باید بسیار جدی گرفت. وی گفت: پارك کامیون ها در بعضی 

  از محالت شهر مشكالت فراوانی را برای شهر و شهروندان به وجود  

آورده است. سید اسماعیل سیدی افزود: باید راهكار علمی و عملی در 

این خصوص اندیشیده شود. در این جلسه کارشناس راهنمایی و 

رانندگی شهرستان نیز با اشاره به محدودیت ها و موانع در این 

خصوص اظهار داشت: به علت نبود پایانه مناسب در شهر ،

کامیون ها در  شهر پراکنده و گاه نیز  مالكین آنها مقابل منازل و یا 

معابر عمومی پارك می کنند که باعث نارضایتی و اعتراض شهروندان 

می شود.سرهنگ حسین زاده افزود : راهنمایی و رانندگی ضمن 

برخورد با اینگونه تخلف ها، اقدام به فعال کردن گشت شبانه برای 

نظارت بیشتر و جلوگیری از این نوع تخلف ها درشهرکرده که وظیفه 

 پی گیری و رسیدگی به مشكالت را همچنان عهده دار خواهد بود.وی 

تأکیدکرد:  سازمان های متولی باید نسبت به احداث پایانه اقدامات 

 عملی را انجام دهند تا شهروندان با این گونه مشكالت مواجه نشوند 

وبا اعتراض شهروندان در این خصوص کمتر مواجه شویم. در ادامه 

 سیدی با تأکید بر اهمیت بهداشت و سالمت شهروندان نظارت و 

ساماندهی هر چه سریع تر مشاغل مزاحم را خواستار شد. وی افزود: 

تعامل و همكاری ادارات متولی و مرتبط با مباحث مطرح شده، نظارت 

 که در آینده نزدیك عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. 

روشن ضمیر گفت : شهرداری ارائه خدمات هر چه بهتر به 

شهروندان را وظیفه خود می داند و سه جایگاه(جایگاه 

ترمینال مسافربری، طرح حكمت و جاده نمایشگاه 

بین المللی ) که به بهره برداری رسید، به شكل شبانه روزی 

فعال هستند. وی تأکید کرد شهروندان می توانند در 

صورت داشتن پیشنهاد و انتقاد به واحد درآمد  شهرداری 

مرکزی مراجعه و یا تماس گیرند تا شهرداری بتواند 

خدمات شایسته و بهتری را به شهروندان ارائه کند.

CNG

CNG

CNG

 در کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر مطرح شد:                

 توجه ویژه به بهداشت و سالمت شهروندان امری حیاتی است  

 متحد و هماهنگی آنها می تواند تا حد قابل قبولی مشكالت را برطرف 

سازد. وی گفت: امیدواریم در سال همت مضاعف و کار مضاعف با 

  تالش مضاعف و پی گیری بیشتر در گره گشایی مشكالت مردم  

بتوانیم به وظیفه مان در قبال شهروندان عمل کنیم. 
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بازی های سنتی نماد مقاومت، استواری، محكمی و شكست ناپذیری است. این بازی ها نه تنها برای سرگرمی و تقویت قوای جسمانی است بلكه برخی از آن ها 

 تمرین استقامت و پایداری در برابر حریف، دفاع از دین و وطن و حس نوع دوستی، تعاون، همكاری و ایستادگی در برابر مشكالت روزمره است. بازی، افراد را 

برای زندگی سالم و مفرح آماده می کند.

 متن باال قسمتی از مقدمه کتاب «بازی های بومی، محلی و سنتی استان خراسان شمالی » تألیف اعظم حكمتی و حبیب اله رحمانی است که در شمارگان 3000 

نسخه از سوی انتشارات «ترجمان خرد» مشهد به چاپ رسیده است.بخش های مختلف کتاب عبارتند از: تعاریف و کلیات، بازی های پرتحرك، بازی های کم 

 تحرك، بازی های آرام.به نام های آشنایی که برخی از بازی های قدیمی که در این کتاب شرح داده شده بر می خوریم مانند : از سر نو غزل خانم، باال بلندا، 

توتوله، چلی آقاج، قایم با شك، قره گردم، کبدی، لنگ بازی، هكلو، هفت سنگ، آسیا بچرخ، کش بازی، اسم و فامیل، کباب کباب و ... .

بازی های بومی،محلی وسنتی استان خراسان شمالی

ب
تا

 ک
ی

رف
مع

 شهروند: با سالم لطفاً بفرمایید با عنایت به اینكه مدت کوتاهی به 

عنوان معاونت خدمات شهری منتصب شده اید چه برنامه و 

راهكارهایی برای بهبود وضعیت فعلی و ارتقا خدمات شهری 

دارید؟

    فعال کردن کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری ها برای جلوگیری 

از ادامه فعالیت مشاغل مزاحم شهری و جمع آوری متكدیان از سطح 

شهر، انتقال به مرکز ساماندهی و برگزاری جلسات کارشناسی جهت 

 پاالیش و هدایت افراد به سازمان های حمایتی مربوطه از اقداماتی 

است که انجام آن ضروری است.

    تهیه طرح مكانیزه کردن برداشت نخاله های ساختمانی در سطح 

شهر از بدو شروع عملیات ساختمانی و شناسایی پیمانكار جمع 

آوری نخاله و همچنین تعیین محل تخلیه نخاله های ساختمانی و در 

قسمت شمال غربی کارخانه آسفالت شهرداری در برنامه های پیش 

بینی شده.

    در راستای فعال نمودن سازمان مدیریت پسماندها در بجنورد و 

واگذاری مسئولیت های محوله بر اساس قانون، برداشت زباله های 

سطح شهر طی قراردادی به این سازمان واگذار شده است که این 

مقدمه ای برای انجام سایر امور مدیریت پسماندها از قبیل ادامه 

آموزش شهروندان، بهبود روش های جمع آوری و تفكیك از مبدا و 

... خواهد شد.

    جدیت بیشتردر مقوله نظارت واحد پیشگیری و رفع تخلفات 

شهری برای رفع سد معابر عمومی و فعالیت مشاغل مزاحم و 

همچنین اداره مهندسی نظارت بر ساخت و سازها جهت جلوگیری از 

وقوع تخلفات ساختمانی از برنامه هایی است که باید انجام شود.

    برای ساماندهی میوه فروشان دوره گرد در سطح شهر، چند نقطه 

جهت استقرار این افراد پیش بینی شده است. مواردی نیز در حال 

پیگیری است که عبارتند از :

اجرای طرح آبیاری قطره ای پارك دوبرار و پارك بش قارداش، تأمین 

برق پارك جاوید تا محل پناهگاه، اجرای عملیات بهسازی و تجهیز 

پارك الهیه ( معصوم زاده ) و تأمین روشنایی محوطه پارك، عملیات 

برق رسانی و تأمین روشنایی پارك دوبرار و تجهیز پارك جهت 

استفاده شهروندان و احداث نمازخانه در پارك شهربازی.

شهروند:  سد معبر در شهر بجنورد به مشكلی تبدیل شده و این

علی اصغر بابایی

معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورد

 مسئله به عنوان معضل جدی مطرح است، اقدامات انجام شده 

مقطعی بوده و بعد به فراموشی سپرده می شود.پیاده روهاو معابر 

عمومی در انحصار بعضی از صاحبان مغازه ها و افراد بوده که به 

صورت آشكار حقوق شهروندی را تضییع می کنند حال جنابعالی 

به عنوان متولی ارائه خدمات شهری از جمله سد معبر چه برنامه ای 

در برنامه ی کاری خود دارید؟

برای رفع سد معابر عمومی توسط مغازه داران در ابتدا باید افراد به 

حق و حقوقات خود و همچنین با قانون آشنا شوند و این امر منوط به 

آموزش صنفی این افراد توسط نهادهای ذیربط از جمله مجمع امور 

صنفی می باشد. وظیفه شهرداری برابر قانون، رفع سد معبر می باشد 

 که اخطارهای الزم به تمامی افراد به صورت شفاهی و یا کتبی داده 

شده و همگی می دانند که سد معبر از نظر قانون ممنوع می باشد. در 

این راستا تمامی ادارات و نهادهایی که متولی اصناف، نظم وامنیت 

شهر می باشند باید مشارکت داشته باشند.برای رفع سد معبر به 

 نیروهای زیر مجموعه اعالم شده است که به صورت محترمانه 

 تذکرهای الزم را ارئه داده و در صورتی که رعایت نشد با جدیت 

نسبت به انجام امور محوله اقدام کنند. برای رفع مزاحمت ایجاد شده 

توسط وانت بارهایی که اقدام به فروش میوه در سطح شهر می کنند 

نیز محل های دو راهی میدان میوه و تره بار، میدان امام حسین (ع)  دو 

راهی ینگه قلعه، جنب کارخانه ماکارونی جهت استقرار تعیین شده 

است.

شهروند: با توجه به اینكه حوزه خدمات شهری حوزه گستره ای 

است برای زیبا سازی منظر شهری، فضای سبز، نظافت و بهداشت 

شهر چه برنامه هایی دارید؟

برای تأمین بهداشت شهری و نظافت مطلوب، با توجه به شرایط  

زمانی، ساعات کار رفتگران تغییر داده شده به گونه ای که قبل ازشروع 

فعالیت های عادی شهروندان در ساعت اولیه صبح، کار نظافت و 

رفت و روب انجام شده باشد.ضمن پاکسازی اساسی مسیل های 

  اطراف شهر، اطالع رسانی الزم به ساکنان اطراف آنها از نظر برنامه  

جمع آوری زباله و خودداری از ریختن زباله در داخل مسیل ها انجام 

شده است.

*ساماندهی و تكمیل باند فضای سبز حد فاصل خیابان هجرت و 

 مسیل، احداث پارك خطی در ضلع جنوبی بلوار والیت در برنامه ها 

پیش بینی شده است.

*کاشت آیلند وسط راه شهرك ولیعصر و کاشت آیلند وسط بلوار 

گلستان در دستور کار قرار گرفته است.

از فعالیت های دیگر این واحد می توان به این موارد اشاره کرد:

تسطیح اراضی رها شده در سطح شهر و آماده سازی آنها جهت 

استفاده شهروندان به عنوان پارکینگ، هرس ترون های حاشیه 

خیابان ها با اشكال و طرح های مناسب و متنوع، اقدام جهت خرید 

گاری های زباله گالوانیزه، درب دار و همچنین سطل زباله جهت 

استقرار در نقاط مختلف شهر، ارائه برنامه کاری به واحدهای زیر 

مجموعه جهت ساماندهی ورودی های شهر، تغییر الگوی کشت 

.فضای سبز برای باال بردن راندمان آبیاری.

4- برای بوستان و پارك های که در مسیر مسافرین است و 

همچنین شهروندان اوقات فراغت خود را درآنجا می گذرانند چه 

امكانات و تجهیزاتی در نظر گرفته شده است؟

تكمیل مبلمان شهری، خرید و نصب وسایل و تجهیزات ورزشی 

جهت نصب در پارك آفرینش، پیگیری خرید و نصب کف پوش 

مناسب برای محوطه بازی کودکان جهت پیشگیری از آسیب کودکان 

در محل پارك های سطح شهر و بش قارداش، باباامان و ... نیز از 

برنامه های ماست.نصب تلویزیون تبلیغاتی در پارك های بزرگ برای 

 ارائه برنامه های تفریحی و همچنین بخش آگهی های مناسب و اطالع 

رسانی و تكمیل روشنایی پارك ها جهت تأمین امنیت شهروندان و 

مسافران در شب نیز در برنامه پیش بینی شده است.نظافت مداوم و 

مرتب سرویس های بهداشتی عمومی و تأمین مواد پاك کننده جهت 

استفاده مراجعین نیز اقداماتی است که انجام خواهد گرفت.

مسجدی ها بخوانند
ماه مبارك رمضان زیبایی های زیادی را دربیداری سحر، سفره افطار، 

روح مهربانی و معنویت در روزه داران، کمك به ایتام و مستمندان و... 

به نمایش گذاشت. ولی شاید یكی از بارزترین این جلوه های کم نظیر 

رونق حضور مومنین درمساجد باشد.

شایدبتوان گفت تنهاماهی که درتمام مساجدنمازجماعت ظهروعصر، 

مغرب و عشا وحتی صبح برگزار می شود و 30 شب این ماه پرخیر و 

برکت چراغ مساجد روشن است.  رمضان بهار قرآن و مسجد است و 

مردم این بهارمعنوی را در مكان مقدسی به نام مسجد جشن می 

گیرند. اما وقتی این بهار را بابهار طبیعت مقایسه می کنیم 

عملكرد آدم ها را در مواجه با این دو بهارکمی متفاوت  

 می بینیم. برای استقبال از بهار طبیعت از 

یك ماه قبل شروع به خانه تكانی، شستشو و 

تعویض لوازم کهنه و رنگ و رو رفته می 

کنیم و حتی اگر الزم باشد نقاشی در و دیوار   

منزل را هم انجام می دهیم  اما برای 

آغاز بهار رمضان که بهار قرآن و مسجد 

است آنقدر بی خیال و منفعل برخورد می  گاه

کنیم که متأسفانه حال  و روز مساجدمان  هر سال

بدتر از سال قبل می شود. حتما شما هم در   

مساجد محل خود هنوز پرده های محرم 

چندسال قبل یااطالعیه فوت یكی از اهالی که   

چندین ماه قبل به رحمت ایزدی پیوسته یا 

پوسترهای عید غدیر و دهه فاطمیه را به 

دیوارمساجد شاهد هستیددارید. یا مهتابی نیم 

سوخته ای که کج شده ومدت هاست کسی به 

فكر تعویض آن نیست توجه شما را به خودش 

جلب کرده است.البته فرش های رنگ و  

وارنگ در ابعاد قالیچه 2متری گرفته  

تا قالی دستباف12متری وموکت های  

جورواجورپهن شده است.  مشكل این 

فرش  هافقط ناهماهنگی نیست،کهنگی
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 وکثیفی بیشتراز هر ناهنجاری دیگری

دراین زیراندازهاباعث آزارچشم وشامه

انسان می شود.حتما برای شما هم پیش 

آمده که هر وقت سر به سجده می برید

آنقدربوی تندنامطبوع شمارا ناراحت

 می کند که می خواهید ذکرسجده زودتر 

تمام  شود تا  سر از روی مهر بردارید. 

نارسایی ها در مساجد گاه فقط در

اندرونی خالصه نمی شود بلكه فضای

بیرونی مساجدوسرویس های بهداشتی

هم خود حكایت دیگری دارد.آیا تا به

حال به نمای بیرونی خیلی ازمساجد

توجه کرده اید؟ واقعا چه تفاوتی بین نمای یك مسجد با  سایر 

ساختمان های شهر می بینید. مساجدی که نه گلدسته و گنبدی 

 دارند و نه کاشی کاری اسالمی، چقدرمی توانند در جذب 

رهگذران به این مكان مقدس نقش داشته باشند؟ نوع رفتار ما در 

مساجد هم زمانی باعث شرمندگی است که خود را مسلمان می دانیم 

و این اندازه به مكان مقدس 

مسجد بی اعتنا هستیم. گاهی 

بعد از تمام شدن مراسم وقتی 

مسجدخلوت می شود روی 

فرش ها را نگاه کنیدچقدر 

دستمال کاغذی مچاله شده و 

کاغذ خوراکی ها حتی هسته  

خرما و ... روی فرش مسجد 

می بینید. یاوقتی جلوی در می 

رسید انبوهی از کیسه های 

نایلونی که مردم بعد از 

پوشیدن کفش آنها را روی  
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...........................................................

...........................................................

زمین رهاکرده اند به چشم می خورد. 

اگر این نقل درست باشد واقعا

که « هر جا مسجدی بنا می شود خون 

شده است»، محل ریخته شهیدی درآن

مسئولیت مادرمقابل مساجدوشهدابسیار سنگین تر

خواهد شد؟

چه کسی یا کسانی باید به فكرآبادانی، زیبایی،

وعطرآگین کردن مساجد باشند؟ پاکیزگی

 این مسئولیت بین مردم ومسئولین دولتی تقسیم

مسجد خانه می شود. اگر اعتقاد داریم که

خود باید به فكر آبادانی خانه خداست بیشتر ازخانه

باشیم.  خالق

...................................  

...............................

 .................................   

..................... 

..................... 
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 ..........................  

 ......................  

 



49 امید ، درمانی است که شفا نمی دهد ولی کمك می کند تا درد را تحمل کنیم.وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.

شهریور20  ماه 1389- سال دوم-شماره 15- صفحه 1-12 ماه 1389- سال دوم-شماره 15- صفحه 1-12 شهریور 20 

بیش از 12 هزار و 700 متر مربع فضای سبز جدید از سوی سازمان پارك ها و فضای سبز ایجاد شد. سرپرست سازمان پارك ها و فضای سبز گفت: از ابتدای خرداد ماه تاکنون 

بیش از 12703 متر مربع فضای جدید ایجاد و به بهره برداری کامل رسیده که می تواند مورد استفاده شهروندان عزیز قرار گیرد که این پروژه ها شامل میادین، بلوارها، پارك ها و 

  سایر فضاهای سبز می باشد.مهندس مهماندوست افزود: احداث پارك سرداران شهید، حكمت، همت، گلستان، پارك خطی بلوار والیت، صادقیه، اسالم آباد، لچكی های  

خیابان نظامیه و جاده فرهنگیان، بلوار ولیعصر و راه اندازی آزمایشگاه گیاه پزشكی را از دیگر پروژه های مهم سازمان در سال جاری است.

بیش از 12 هزار و 700 متر مربع فضای سبز جدید احداث شد

پروژه احداث فضای سبز جنب اداره ثبت اسناد

مكان: میدان بازرگانی پشت اداره ثبت اسناد

پیشرفت فیزیكی : 100 %

احداث فضای سبز پارك خطی حاشیه خندق

مكان: خیابان طالقانی غربی ابتدای خیابان هجرت

پیشرفت فیزیكی : 100 %

احداث فضای سبز حاشیه فرودگاه ضلع شمالی       

مكان: خیابان طالقانی غربی بلوار فرودگاه

 پیشرفت فیزیكی : 100 %

احداث فضای سبز حاشیه فرودگاه ضلع جنوبی  

مكان: خیابان طالقانی بلوار فرودگاه

پیشرفت فیزیكی : 100 %

احداث فضای سبز بلوار علی آباد  

مكان: میدان گلستان جاده علی آباد

پیشرفت فیزیكی : 100 %

احداث فضای سبز میدان علی آباد  

مكان: میدان گلستان بلوار علی آباد

پیشرفت فیزیكی : 100 %

احداث فضای سبز پارك آروین 

مكان: میدان بهداری-خیابان کشاورز-خیابان بوستان

پیشرفت فیزیكی : 100 %

احداث فضای سبز لچكی خیابان امیرالمومنین

مكان: طالقانی غربی - تقاطع بلوار فرودگاه و بلوار امیرالمونین

پیشرفت فیزیكی : 100 %

وقتی تغییر شغل و تغییر مكان مطرح شود 

کلمه تغییر هم اینگونه عوض می شود

وقتی زولبیا با « ذ » نوشته شود

                    شیرین تر می شود؟

پسوند جدید نام خیابان

شما دیگه چرا؟

بدون شرح ! ! ! !

وقتی اتحادیه با « ذ » می نویسد

         از دیگران انتظاری نیست

چه کسی باید نظارت کند



85 هرکس آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود.

  بسم اهللا الرحمن الرحیم        

 پدر و مادر عزیزم سالم. 

 درود بیكران به رهبر کبیر خمینی بت شكن، سالم 

  بر شهیدان صدر اسالم از هابیل و قابیل تا کربالی  

 حسین و تا کربالی ایران زمین، درود به 

رزمندگان عزیزی که از جان خودشان گذشته و 

 خدمت به میهن اسالم خود می کنند و با خون 

خودشان نهال آزادی را در سرزمین ایران کاشته 

 اند و از رهبر خود محافظت می کنند و سالم به تو 

ای پدر عزیز و مهربان. درست است که تو پیر 

هستی و تو را ترك کرده ام به جبهه آمده ام و تو از 

 جان و دل راضی بودی از تو سپاسگذارم و سالم 

به تو ای مادر عزیزم که با شیر پاکت مرا بزرگ 

 کردی به جامعه اسالم تحویل دادی و مرا به جبهه 

رفتن تشویق کردی از شما هر دو سپاسگذارم پدر 

 و مادر عزیزم و سالم به تو ای برادر عزیزم. 

اگر من شهید شدم تو، مادر و پدر باید راه مرا 

  ادامه بدهید و از این انقالب اسالمی به رهبری  

امام خمینی بت شكن طرفداری کنید و به حال 

امام و رزمندگانش دعا کنید که هر چه زودتر 

    پیروز شوند و پرچم ال اله اال اهللا را بر روی گنبد                 

امام حسین (ع) برافراشته کنند.

و ای مردمی که در تشییع جنازه شرکت کرده اید 

از آمدن بچه هایتان به جبهه خودداری نكنید 

چون راه امام، راه امام حسین است، راه پیغمبر 

خداست.

 هر کسی که از این عمل خودداری کند خیانت به 

وطن خود کرده است. پس ای عزیزان، ای مادران 

و ای پدران، اگر خدا را دوست دارید از این عمل 

خودداری نكنید.

   والسالم علیكم و رحمه اهللا و برکاته.   

 وصیت نامه

شهید مرتضی زیبایی

ماه 1389- سال دوم-شماره 15- صفحه 1-12 شهریور 20  ماه 1389- سال دوم-شماره 15- صفحه 1-12 شهریور 20 

تحقیقات نشان می دهند طراحی ساختمان ها 

و فضاهای پیرامون آنها بر میزان وقوع جرم 

تأثیرگذار است. عوامل عمده ای که باید در 

این طراحی مد نظر قرار بگیرند عبارتند از :

* فضاهای نیمه عمومی یا نیمه خصوصی.

* پنجره ها.

* حس جمعی.

.* حفظ امالك.

* انتخاب محل

فضای نیمه عمومی یا نیمه خصوصی

بنا به تحقیقات انجام گرفته در سال 1971، 

توسط اسكار نیومن آرشیتكت و طراح 

سرشناس شهری، میزان جرم در ساختمان 

های بلند مرتبه که فضای باز آن را احاطه 

کرده اند در مقایسه با ساختمان های کم 

ارتفاعی که به یك محوطه مرکزی ختم 

می شوند بسیار بیشتر است.

 کم ارتفاع در نظر گرفته شود، ساکنین بهتر 

هم دیگر را خواهند شناخت و در نتیجه برای 

جلوگیری از تسلط مزاحم و دفاع از محیط 

زندگی شان تمایل بیشتری نشان خواهند داد. 

همچنین مزاحمین نیز کمتر تمایل دارند وارد 

فضاهایی شوند که به عنوان غریبه شناسایی 

می شوند و اعمال و کردارشان تحت کنترل 

است.

مكان یابی پنجره ها

وقتی پنجره ها فضایی را احاطه می کنند، 

افراد ناشناسی که به این فضاها وارد

 می شوند احساس ناخوشایندی دارند و فكر 

می کنند که زیر نظر قرار دارند. حتی اگر 

کسی هم پشت پنجره ها نباشد، این ترس 

وجود دارد که کسی هست.

 بر روی برخی از محالت که  بیشتر ساکنین 

آنهاثروتمند بودند نشان داد که در این مناطق 

حس جمعی ضعیفی حكمفرما و در نتیجه 

 میزان وقوع جرم باالست؛ در حالیكه برخی 

از محله های فقیرنشین حس جمعی قوی و 

نرخ جرم پایین تری داشتند.

وجود درختان و فضای سبز نیز با کاهش 

جرم در ارتباط است. دلیل این امر این است 

که در مناظر با طراحی مطلوب، ساکنین زمان 

بیشتری را در محوطه سپری می کنند و در 

نتیجه فرصت بیشتری دارند تا همدیگر را 

بشناسند و یك حس جمعی بین آنها به وجود 

آید.

اتمام بهسازی پارك ترافیك ، ینگه قلعه، آفرینش و پارك خطی خیابان هجرت

بهسازی پارك باباامان                                                                                        پیشرفت فیزیكی : 80 %  

این عملیات شامل دوطرفه نمودن ورودی پارك، عریض نمودن معابر و ورودی های پارك، احداث آبخوری های جدید در پارکینگ و احداث پلكان های جدید

 احداث پارك خطی بلوار والیت 

 مكان:بلوار والیت از دو راهی میدان بار تا شهرك امام خمینی 

پیشرفت فیزیكی : 80 %  

ایجاد تشك درختان چنار کهنسال در 

                             پارك باباامان و شهربازی

 - اجرای طرح های تحقیقاتی                 - اجرای تقویت درختان چنار و اقاقیا مبتال به کلروز یا زردی توسط کود آهن 

- مشاهده و مبارزه با آفت کنه در ترون های سطح شهر                  -  برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با

- اجرای مبارزه با علف های هرز با راه اندازی دستگاه شعله افكن

GPS

 زمین برای ایجاد 

 محله های ایمن

برنامه ریزی کاربری 

ایجاد حس جمعی

محققان دانشگاه هاروارد دریافتند که میزان 

 جرایم در محالتی که ساکنین یكدیگر را 

 می شناسند 40 درصد کمتر از محالتی است 

که حس جمعی در آن وجود ندارد. مطالعات   

طراحی خیابان ها

تحقیقات نشان می دهد که در یك خیابان 

باریك با ترافیك کم، همسایه ها تمایل 

 بیشتری به مالقات با یكدیگر نشان می دهند. 

اما با افزایش ترافیك، ارتباط بین همسایه ها 

کاهش می یابد . پروژه های کاهش ترافیك و 

گرد هم آوردن افراد برای برنامه ریزی درباره 

کاهش ترافیك، حس جمعی را به وجود 

 می آورد. در نتیجه، این تالش ها موجب 

کاهش میزان جرم می شود.

منبع:
www.lgc.org/freepub/community_design/factsheets

 فضاهای باز پیرامون ساختمان های بلند 

مرتبه به هیچ کسی تعلق ندارد. راهروهای 

مرکزی مجتمع های آپارتمانی با شمار زیادی 

از ساکنین همین مشكل را دارند. 

طبیعتاً فعالیت های مجرمانه بیشتر در این 

مكان ها رخ می دهد زیرا کسی در قبال آنها 

احساس مسئولیت نمی کند. طبق تحقیقات 

نیومن، اگر یك فضای نیمه عمومی یا  نیمه 

خصوصی و یا یك محوطه در ساختمان های

 

پروژه جنگل کاری تپه سنجر                                     مكان:کیلومتر دو جاده مشهد                                                 پیشرفت فیزیكی : 80 %  

   ( الزم به ذکر می باشد عملیات بانكت زنی ، چاله زنی، نصب منبع ذخیره آب، لوله گذاری و راه اندازی سیستم قطره ای به منظور بهینه سازی مصرف آب به اتمام رسیده است. ) 

خوشبختی لذت مشترکی است که حاصل یاری بی چشمداشت به دیگران است.



67 اگر آرزومندید به سعادت برسید پیش از آنكه خود عبرت دیگران شوید از دیگران پند و عبرت بگیرید.      امام علی (ع)

ماه 1389- سال دوم-شماره 15- صفحه 1-12 شهریور 20  ماه 1389- سال دوم-شماره 15- صفحه 1-12 شهریور 20 

احتیاط اندازه ای دارد که اگر از حد فزون شد ترس خواهد بود.      امام حسن عسگری (ع)

یوم ششم امرداد 1389 هجری خورشیدی 2 

ساعت به دسته مانده ما، السطان بن السلطان بن 

السلطان ابوالمظفر ناصرالدین شاه قاجار، سلطان 

صاحب قران در دارالشورای بلده بجنورد بودیم.

برنامه سفر را از تیمور خان معین الشورا، جویا 

شدیم که بیان داشت: « برنامه سفر به یكی از 

بلوکات شهر به نام « شهرك فرهنگیان» تدارك 

دیده شده است.

تیمورخان که کثر امثالهم، شرح مسبوطی داد که 

راه از مرکز شهر تا بدان جا ، کمتر از نیم فرسخ 

است و این شهرك که بر روی تپه ای واقع گشته 

به مناسبت سكنای فرهنگیان به این نام منسوب 

کرده اند.

به صنیع الدوله فرمان دادیم امر ملوکانه را اجرا و 

کاروان را به سوی این بلده چه که گویا نظیر آن به 

 قدمت، در والیت بجنورد، کمتر یافت می شود 

حرکت دهد. راه در میان مزارع و باغات است 

چون به نزدیكی آن رسیدیم در دو سمت یمین و 

یسار تا چشم کار می کرد خندقی بود که گویا فتنه 

مغول آن را به خرابی کوفته و آن جنس خبیث 

چنگیزخان به قهر و غلبه مخروبه ساخته است.

صنیع الدوله یادآور شد که در بعضی تواریخ و 

شرح حوادث ماضیه مسطور گشته که « مسیو 

بیكاروف، سیاح معروف روس که این جا را 

 حال تطهیر و دیگری دست نماز نیمه تمام رها 

کرده تیمم می کند.دیدنی این جا بود که صاحب 

دکاکین که شمار آن ها به 10 باب هم نمی رسید 

اتاقی از حیاط خود کنده برای ممد حیات و تأمین 

معاش دکانی ایجاد کرده اند که برخی اتاق خواب 

را به محل کسب تبدیل کرده اند و اسباب بی 

خوابی خویش فراهم کرده اند که دم به ساعت 

رعایا، دق الباب کنند و تقاضای ماست و دوغ، 

مایحتاج و ... کنند. ابراهیم خان دارالشورایی ادام 

   اهللا اجالله که روزگاری از اکابراین بلده چه بوده و   

در علوم عقلیه و نقلیه از اجله اساتید عصر خود 

است فرمایش کرد: این بلده چه که به زبان پهلوی 

آن را شهرك پرهنگیان گویند بیش از 700 خانوار 

رعیت در آن منزل گرفته اند. در بدو تأسیس در 

نقشه این شهرك، در محل انبار که حالیه به 

کاروانسرای مخروبه ای شبیه است بازار بزرگ و 

در ضلع غربی تجارتخانه ذوالفقار، پارك بزرگی 

پیش بینی شده بود که به علت بزرگی بیش از حد، 

بزرگان نتوانستند آبادان سازند که آن ها را سنگ 

بزرگ دانسته و نشانه نزدن.

بلدیه ای ها فقط کارشان آب دادن اشجار بوده.

خواب گزار نیز در گوش او نجوا کرد که ما 

نشنیدیم ولی گویا این کلمات بود که : « رعیت 

عوارض می دهند، عارض می شوند، عرض ادب 

می کنند ولی التفاتی به آنان نمی شود. » ما این 

 کلمات نشنیده گرفتیم و خود به االغیت زدیم که 

گاه لذت بخش است.

اشجار گوناگون را گویا رعیت خود کاشته اند و 

از بس هرس نگشته اند همچون موی نسوان 

عزادار در سوگ شوی خویش پریشان گشته اند و 

گاه به اندازه دو زرع وارد شارع اصلی شده اند و 

به سر و چشم رعایا اصابت می کنند اگر دقت 

نكنند.

عجایب غرایبی نیز مشاهده شد که جز در وسط 

این بلده چه، هر چه بود فضای زرد بود نه فضای 

سبز در پای اشجار.

بر پیشانی سر در مكانی عظیم به خط نستعلیق 

خوش نوشته بودند مجتمع فرهنگی هنری ... 

سئوال کردیم در آن چه می کنند تیاتر در می 

آورند یا ترقص می کنند؟ پاسخ شنیدیم :« تبدیل 

به خوابگاه نوسبیل رستگان شده است و در عالم 

به طولوزان حكیم گفتیم :« حال خوشی نداریم، 

 قصد مراجعت داریم ». صنیع الدوله پوزخندی 

زد و گفت :« آن رعیت هم گد ایرَینگ خوش ده 

را هم برای این گفت که زود به قصد دارالشورا 

حرکت کنیم تا مزاج مبارك دگرگون نشود.

ناگهان آتش عظیمی از هیمه ای بلند شد وحشت 

کردیم نكند بمبی در کرده باشند به قصد جان 

مبارکمان ولی چون صدایی نیامد تصور کردیم 

رعیت برای حضور ما سپند بر آتش ریخته اند. 

 یكی از قراوالن رفت که خبر آورد :« اسپند برای 

چشم زخم، آتش کنند چون صرف نمی کند، 

رفتگران هر روز دو سه نوبت علف های خشك 

فضای زرد را جمع کرده آتش می افروزند به نیت 

 رفع بال و چشم زخم .» کار پسندیده ای بود ولی 

 نفهمیدیم برای رفع چشم زخم و بال از مردم بلده 

چه فرهنگیان بوده یا بلدیه چی ها. دستور دادیم 

صنیع الدوله به رئیس معارف بگوید پس از سه 

ماه تعطیلی مدارس که سال هاست 4 ماه تعطیلند 

این سئوال را موضوع انشاء قرار دهند که سپند 

برای رفع چشم زخم از رعایا مفید است یا بلدیه 

چی ها؟

صنیع الدوله سر تعظیم فرود آورد و زیر لب 

حرف آن رعیت را تكرار کرد که ایرینگ خوش 

ده؟ چنان خسته بودیم که تا دارالشورا در کالسكه 

خوابیدیم.

شهروند آرزو به دل

1- چون دسته کوك ساعت روی 12 بود ساعت 

10 را می گفتند 2 ساعت مانده به دسته.

2- آقای تیمور محمدی روابط عمومی شورای 

شهر بجنورد.

3- به اتومبیل در دوره قاجار گفته می شد.

4- پزشك مخصوص ناصرالدین شاه.

 5- آقای ابراهیم امانی عضو شورای اسالمی شهر 

بجنورد.

6- دکترها، پزشكان.    7- خریت.

8- رقصیدن (شما بخوانید حرکات موزون).

9- درمانگاه.      10- اداره پست.

11- برو دلت خوشه.

12- رئیس آموزش و پرورش.

سیاحت کرده نوشته است: « این شهرك برگی از سفرنامه ناصر الدین شاه

روزگاری معدن گچ بوده و امروزه پس از گذر 

زمان، از بس نخاله ساختمانی در اطراف آن تخلیه 

کرده اند که می توان نمایشگاه دائمی نخاله های 

ساختمانی بر پا کرد. » بعد از بیانات صنیع الدوله 

متوجه شدیم که اثر تخریب مغول ها نبوده است.

در کمربندی آن که به خاطر عرض کم و چاله 

های اسكندرون بیشتر به بند تنبان شبیه بود تا 

کمربندی موتور تپ تپه و کالسكه دودی های 

فراوانی در حال تردد بودند که برخی از آن ها از 

 بس طویل القامه و انكراالصوات بودند به 

دایناسورهایی شبیه بودند که می خرامیدند.

از طولوزان حكیم درباره آن ها سئوال کردیم که 

چون مرد جهان دیده ای است بیان داشت:

 این بلده چه به مثابه داالن « ینگه قلعه » است که ما 

بین این مكان کارخانه دون مرغی است. قوافل و 

سیارات و موتور تپ تپه ها باید از این جا عبور 

 کنند که این گونه اتفاق، المحاله اسباب مزید 

آبادانی ملك و ترقی اهالی باید باشد ولی گاه به 

سبب سنگینی این وسایل نقلیه، صدای ترق 

ترکیدن لوله های آب به گوش رعایا می رسد که  

موجب قطع آب می شود. یكی در حمام صابون 

زده بر سر و صورت می ماند یكی در مبال در

ابراهیم خان که طبع شعری نیز دارد این مصرع را  

در اوان جوانی و تأسیس این بلده چه سروده 

است:

« ای خوش آن روز که شهرك بشود آبادان » 

 هر چه تالش کرده دیگر مصرعی در ادامه از خود 

به در نكرده که همچنان آرزو بر دل مانده است. 

وی که خطش نیز از بسیاری از دکاتیر عصر خود 

پیشی گرفته این مصرع را بر کاغذی مكتوب کرده 

و انتظار دارد تا آبادی آن جا ببیند و مصرعی دیگر 

بیفزاید. ما دعا کردیم چنین بادا. 

خواب گزار اعظم نیز دعای مخصوص کرد که : « 

 خدایا اندك ضعفی که در باصره مسئوالن بلدیه 

بجنورد ظاهر گشته شفا عنایت کن » و بیتی از 

خواجه شیراز ورد کرد « آنان که خاك را به نظر 

کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ 

بكنند آن چه که تا به حال نكرده اند از آبادانی و 

مرمت.صنیع الدوله در گوش خواب گزار اعظم 

نجوا می کرد که : « در عكوس قدیمی این بلده 

 چه که در آلبوم دارالخالفه موجود است مناظری 

از این مكان را نظاره کرده ام و چون امروز تطبیق 

کردم تفاوتی جز بزرگ شدن اشجار ندیدم گویا 

 بیداری حرف از فرهنگ و بی فرهنگی زنند و 

چون بخسبند خواب دامادی بینند.» 

بر سر اکثر معابرگرزهای آبی به طول 3 ذرع عمود 

بر زمین بود که تحقیق برآمد در دو دهه ماضی، بر 

سر آن ها، تابلوهایی نصب بوده که نام معابر بر آن 

نگاشته بودند و حالیه به یادگار آن زمان ضبط 

کرده اند. سئوال کردیم رعایای غریبی که بیایند 

چگونه آدرسی را یافت کنند؟ 

صنیع الدوله پاسخ داد:« جوانان با الوان و خطوط 

نستعلیق، نسخ، خرچنگ قورباغه ای و ... شماره 

معابر را بر سر هر سوق نوشته اند » که دقت 

کردیم آن ها را به عینه دیدیم.یكی از رعایا بی 

اعتنا به ما می گذشت خواستیم خواهشی کند تا 

دستور دهیم برآورده سازند. گفت :« سالیان سال 

است تقاضای شعبه ای از دارالشفاء و نظمیه و 

بانك کرده ایم ولی برایمان اداره بریدی ساخته 

اند که افتتاحیه ای عظیم داشت و کنون پس از دو 

سال متروکه شده و صندوق برید درب آن نیز تا 

نیم تنه در خاك فرو رفته است و کس به حرف و 

تقاضای این بلده چه گوش نسپارد گد ایرَینگ 

خوش ده، گد ایرَینگ خوش ده ». جمله آخر را 

 دوبار تكرار کرد و بی اعتنا به جالل کوکبه و دبدبه 

ما رفت.

ناصرالدین شاه در بلدچه فرهنگیان
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