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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                                      

به تقوا پناه برید زیرا که آن سپر  بلندی  است که هر که بدان پناه برد پناهش دهد

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

امین به تو خیانت نمی کند؛ تویی که به خائن امانت سپرده ای.              امام رضا(ع)

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

انسان خوشبخت نمی شود اگر برای خوشبختی دیگران نكوشد.

  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  
و هرکه بدان چنگ زند نگاهش دارد

حضرت امام علی (ع)

به نظر شما فعالیت شهرداری بجنورد«فصل تابستان » در کدام زمینه قوی تر و گسترده تر بوده است؟

آسفالت معابر اصلی شهر
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توانمندی زنان 

هنرمند خودسرپرست
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پروژه های نیمه تمام شهرداری

4

آلودگی هوا خطری که 

روز به روز تشدید می شود
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پیام روح سفید
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جناب سفید عصر پنج شنبه که میشه بازماندگان ما 

سری به گورستان پارك جاوید می زنند و فاتحه ای 

می خوانند و گاه غرولندی می کنند و می روند. پس 

از غروب آفتاب ، ما ارواح شاهد گل ها ، شیشه های 

خالی آب، جعبه های خرما، شمع های نیم سوخته و 

... هستیم که با وزش باد از این سوی گورستان به آن 

  سو می روند.در البالی این زباله ها صفحه ای از  

نشریه شهروند خرداد 88 را دیدم که نمایی از مكانی 

بود که جسم های ما را در برگرفته بود و عكس 

زیبای شما که تیتر هم خورده بود:« از آخر دنیا چه 

 خبر؟» اول فكر کردم سئواالت شب اول قبر را برای 

بازماندگان ما انتشار داده ای و یا از وضعیت ما در 

عالم برزخ نوشته ای ولی هیچ خبری از این ها نبود. 

وعده هایی داده بودی که یادآوری می کنم شاید 

فرجی شود. البته در آن سال که وعده داده بودی 247 

نفر در این جا دفن شدیم و 285 نفر در گورستان 

غیرانتفاعی شهر و همه آن سال گفتیم: این نیز 

بگذرد. در آن نشریه گفته بودی «برنامه ریزی کردیم 

تا ایجاد و انجام بسترهای مناسبت به فعالیت های 

فرهنگی در سازمان» چون فعل نداشت نفهمیدیم 

یعنی چی؟ چون «بسترسازی» برای جذب سرمایه 

دار، برای ایجاد کار، برای فرهنگ سازی، برای 

 ازدواج انجام می شود حاال اگر در سازمان بستر برای 

فرهنگ کردید چه ربطی به ما ارواح داشت که ما را 

در قبر لرزاندی و خبری نشد. 

گفته بودی« اجرای پروژه های عمرانی سایت 

بهشت جاوید درجهت زیباسازی فضاها» این سایت 

هم از همان سایت های اینترنتی است ؟ با آدرس

www.kibodkibod.man nabodam

چون ما که چیزی ندیدیم که زیباساز شود جز علم 

کردن چند پرچم و آبیاری درختان.

گفته بودی می خواهم آرامستان را به یك نهاد 

فرهنگی خودکفا تبدیل کنم. من که روح باشم دهنم 

«کف» کرد از بس این جمله ات را خواندم و زودتر 

به خود «کف» آیی رسیدم. نهاد فرهنگی خودکفا 

یعنی چه؟ نكنه می خوای سینما راه بندازی با فیلم 

های «ارواح سرگردان» ، «شبح یك روح» ، «روحی با 

کفش های کتانی» ، «من روح سپید 4 ساله اینجام». 

البته شب های جمعه گداهای قرآن خوان«شبی با 

قرآن » راه می اندازند و خودکفایند چرا که با خواندن 

قرآن، گدایی می کنند که محتاج خلق نشوند. 

منظورت سفیدجان، نهاد فرهنگی خودکفا همینه؟

گفته بودی: پیگیری طرح راه دسترسی آسان بهشت

جاوید به شهر را خواهی داشت. ما ارواح که نیازی 

به راه نداریم سعی کن راه دسترسی آسان شهر را به 

این جا پیگیر باشی.

پیام روح سفید 

قارداش، از وعده مسجد آرامستان، تكمیل 

غسالخانه، تكمیل سرویس های بهداشتی ات هم که 

خبری نشده و هنوز هم شاهد فحش و لعن، ناله و 

نفرین مردم هم هستیم البته این که نثار ما می کنند یا 

شما چیزی نمی گویم تو خود حدس بزن. جالب بود 

از قول تو نوشته بودند « مطالعه اجرای خط انتقال 

 آب و فاضالب و گازرسانی هم انجام می شود. 

من قبل از این که بمیرم روزی 16 صفحه یك 

روزنامه، 20 صفحه تله تكس و ده ها پیامك را 

مطالعه می کردم شما و دوستان تو در سازمان 

آرامستان چند سال وقت می خواهید برای مطالعه و 

چند سال برای اجرا؟ سفیدجان گفته بودی: 

«کتابخانه، محل تكثیر نوار و محل آموزش مداحان» 

راه می اندازی. 

 قارداش، باالم جان، کتابخانه برای ما یا برای کسانی 

که می آیند فاتحه می خوانند و می روند؟ در شهر جا 

قحطی است که در این جا مرکز آموزش مداحی می 

خوای راه بیندازی؟ این جا شب های جمعه مسابقه 

مداحی است تو تازه می خواهی آموزش بدهی؟ 

وقتی چند روح دیگر آمدند و این وعده تو را 

خواندم خندیدند که گفته بودی: «ساخت اماکن و 

مجتمع های فرهنگی در گورستان پارك ». چون 

وقتی استان به این بزرگی فقط یك سینما دارد، 

کتابخانه ای که قراره ساخته بشه فقط اسكلت هاش 

مثل استخوان های ما دیده میشه، هنوز یك نگارخانه 

در استان نداریم در گورستان این وعده ها، نوشتن 

روی یخ خواهد بود و بس. تیتر زده بودند « از آخر 

 دنیا چه خبر؟ » حاال من میگم : « از وعده هات چه 

خبر؟ »

شهروند آرزو به دل

گیرندگان رونوشت:

1- شهرداری بجنورد جهت پیگیری ، پیگیری های 

آقای سفید.

 2- حضرت عزرائیل جهت کسب اطالع که جان ما 

و اختیار ما در دست اوست.

3- بازماندگان که وعده های برخی را جدی نگیرند.

4- برخی از بانك ها که با نصب عابر بانك کاری 

بكنند که مردم پول می اندازند قرآن پخش کند یا 

مداحی کند و اگر شد خرما هم توزیع کند.

5- برخی از مردم که روزنامه ها و مجله هایی که در 

آن ها وعده و وعید نوشته شده در گورستان نیندازند 

و ما را مجبور به خندیدن به وعده ها نكنند.

 اولین همایش شورایاران 25 محله شهر بجنورد در تاالر حافظ برگزار شد. 

 رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد در این همایش که با موضوع نقش موثر 

شورایاران در برنامه ریزی شهری با حضور مسئولین استانی و شهرداری 

 برگزار شد گفت:با روند توسعه شهر، مشكالت شهر نیز افزایش یافته در 

سال های گذشته تصور بر این بود که کارشناسان خبره به تنهایی، توانایی 

 یافتن راه حل مشكالت شهر ها را دارند، بر این باور بودن که کلیه حل 

 مشكالت شهری در دست آنهاست که بعدها به اشتباه خود پی بردند. 

سید محمد لنگری افزود: تجربیات کشورهای پیشرفته نیز نشان می دهد که 

 فقط با توصیه کارشناسان نمی توان به جنگ مشكالت شهری رفت زیرا در 

جهانی که به سرعت به سمت شهر نشینی مدرن در حال پیشرفت است به 

مشارکت فعال مردمی نیازمندیم.  

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهربیان داشت : یكی از عمده ترین 

مسائلی که در خصوص شهر باید به آن توجه شود بحث توسعه و رشد 

متوازن شهر است یعنی رشد جمعیتی باید با نیازمندی های جمعیتی مانند 

مسائل آموزشی، کار ، بهداشت و ... هم زمان رشد کند .لنگری افزود :

 1/3 مردم شهر ما در حواشی شهر زندگی می کنند و 25 سكونتگاه های غیر 

رسمی نیز در این خصوص شناسایی شد، یعنی تقریبا تمام اطراف شهر ما 

 سكونتگاه های غیر رسمی است که باید برای ارتقاء این محالت فكری 

اساسی شود و شهرداری و شورای شهر نیز به تنهایی نمی توانند  در حل آن 

توفیقی چشمگیر داشته باشند. وی تأکید کرد : با حضور همیاری شهروندان 

هر محله به شكل فعال و همكاری سایر نهادهای دولتی با شورای شهر و 

 شهرداری همراه شود می توان امیدوار بود تا شاهد تحوالت اساسی در 

 ارتقاء 25 گانه محالت بود.رئیس شورای شهر در بخش دیگر از سخنرانی 

خود در این همایش اهمیت انتخابات شورایاران را هم ردیف انتخابات 

سیاسی و ملی دانست و 5 محور را در جهت ارتقاء 25 محله پیشنهاد داد که 

عبارتند بودند از:

تسهیل در قوانین در سكونتگاه های غیر رسمی.

  مشارکت فعال شهروندان در طرح های محالت و سكونتگاه ها با مسئولین 

به صورت ارتباط دو سویه. 

مشارکت فعال شورایاران در فعالیت های شهرداری و شورای شهر. 

.هویت بخشی به محالت ازطریق شورایاران و انتخاب شهردار محله .

 استفاده از توانمندی های محالت به نفع محله. 

تعیین دفتر کار در بودجه شهرداری جهت فعالیت شورایاران برای تشكیل 

 جلسات و دعوت مسئولین اجرایی استان و شهر در محالت. 

در ادامه این همایش مدیر کل دفتر امور شهری، شهردار بجنورد، مدیر 

شهرداری مهر و مدیریت سكونتگاه های غیر رسمی و دو نفر از نمایندگان 

شورایاران نقطه نظرات خود را در جهت ارتقاء سكونتگاه های غیر رسمی 

و همچنین توانمندی های شورایاران بیان داشتند.

 اولین همایش شورای اسالمی  با شورایاران 25 محله شهر 

 30007650001786
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جای دوچرخه در چرخه زندگی سالم

امروزه اهمیت کنترل و حفظ بهداشت محیط زیست 

 انسانی در جوامع شهری از یك سو و ضرورت باال 

بردن سطح بهره وری سیستماتیك در تمامی مراحل 

مدیریت پسماند ، از سوی دیگر  موجب شده تا در 

 مدیریت کالن شهرهای دنیا استفاده از سیستم های 

نوین مدیریت اجرایی پسماندهای جامد  یك وظیفه 

محلی و ملی، در دستور کار قرار داده شود. در این 

چارچوب با توجه به سیاست ها و راهبردهای علمی 

و عملی در نظر گرفته شده، برنامه ها و راهكارهای 

موثری را در زمینه سیاست های جمع آوری، حمل و 

نقل ، پردازش ورفع پسماندها تدوین شود. امید 

است با اجرای این طرح ارتقاء سطح بهداشت محیط 

زیست جامعه، سطح تكنولوژی ارائه خدمات و 

سطح کیفی ارائه خدمات را شاهد بود و با رشد و 

توسعه همگام شكوفایی این فن آوری راهمراه باشد.

 برای اطالع ازکم کیف فعالیت های سازمان بازیافت 

شهرداری مصاحبه ای با مدیر سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری بجنورد عید محمد ارجمند انجام 

دادیم که می خوانید. 

* سرلوحه کار شما در این سازمان چیست؟

مدیریت سازمان پسماند شهرداری گفت: در اجرای 

مفاد ماده 3 اساسنامه و برابر وظایف  و با شعار

« شهروندان محترم زباله هایتان را به ما بسپارید » 

کار جمع آوری و دفع زباله های خانگی شهری را از 

مورخه 1389/5/1 با تعداد 120 نفر نیروی معرفی 

شده شهردار محترم بجنورد بر عهده گرفت .

* نحوه جمع آوری زباله ها چگونه است؟

 ماشین آالت تخصیصی روزانه 150 تا 170 تن زباله  

هر شب از منازل و روزی دو بار خیابان های  اصلی 

شهر جمع آوری و به ایستگاه زباله در نهایت به

دفن گاه منتقل می شود.

* هزینه جمع آوری در ماه چه مبلغی می باشد؟

ماهانه 110 تا 120میلیون تومان هزینه های جنبی 

 پروژه منهای اجاره ماشین آالت می شود که پیش 

بینی می شودجمع آوری و دفع و دفن هر کیلوگرم 

زباله برای شهرداری بجنورد قریب به 350 تا 400 

ریال شود. 

* مردم چه کمكی می توانند بكنند؟

از شهروندان محترم استدعا می شود رعایت ساعات 

کاری تیم جمع آوری را کرده و زباله های خانگی 

خویش را روزها ساعت 6 عصر(به غیر از روزهای 

جمعه ) کنار درمنازل در مكان مناسبی قرار داده تا به  

موقع جمع آوری شود. در ضمن سازمان مدیریت 

پسماند در ساعات اداری  با تلفن های 2248700 و 

2248900 و به صورت شبانه روزی با مرکز پیام 

2222113 پاسخگوی انتقادات و پیشنهادات 

شهروندان محترم می باشد. 

 شهروندان محترم را فراهم کنیم.در این

 میان می توان به بعضی از افراد اشاره 

کرد که بابوق زدن به هم سالم می کنند،

با بوق زدن خداحافظی، با بوق به هم

معترض می شوند و شب هنگام با بوق  

زدن اهالی منزل راباخبرکرده تا در منزل 

را به روی آنان بگشایند و در خاتمه با صدای گوش خراش دزدگیر، 

خودروی خود را خاموش می کنند. در نیمه های شب معضل کاروان 

عروس کش ها که جای خود دارد. ما باید همیشه این شعار را در نظر 

داشته باشیم : آزادی تا زمانی معنا و مفهوم خود را حفظ می کند که 

لطمه به آسایش دیگران نرساند.

برای نجات از این جهنم ساخته دست خودمان، روزنه هایی هم وجود 

 دارد: برای رفع بخشی از این معضالت آن کارمند محترم با سرویس 

اداره به محل کار رفته تا دیگر نیازی نباشد ساعت ها ماشین خود را در 

مقابل آفتاب و توی کوچه پس کوچه ها پارك کند. آن تك سرنشین 

در خیابان ها به تفریح نپردازد و شرکت های بزرگ اتومبیل را به 

عنوان جایزه مطرح نكنند. اگر دوچرخه ها (که امروز خانه نشین 

شده) جایگزین خودروها شود. آیا می دانید چه بار گران ترافیكی را از 

دوش مردم عزیز بر می دارد. چقدر خوب می شد در این خیابان های 

شلوغ راهی باز می شد که دوچرخه سوارها هم بتوانند 

تردد کنند. در این میان به کشور چین می توان اشاره کرد 

که در تمامی خیابان های آن بخشی اختصاص داده شده 

به تردد دوچرخه ها و یا در بسیاری از کشورهای 

اروپایی در سر چهار راه ها دوچرخه هایی پارك شده 

اند تا هر فرد تا پارکینگ بعد به طور رایگان از آن 

استفاده کند. امید است این معضل بزرگ ترافیك که هر 

روز رو به افزایش است با همكاری مسئوالن  شهر،   

مردم عزیز، صدا و سیما و مطبوعات حل شود. تا این که 

شعار ما هر روز هوای پاك اعالم شود نه سالی یكبار. .

مرتضی محمدی
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کمك، کمك. داریم در میان تكه پاره آهن هایی به نام ماشین غرق

می شیم. مسئولین محترم شهر، بیاید یك تك پا بریم به اولین تپه ای 

آن باال شهر را  مشاهده بفرمایید . متوجه   که مشرف به بجنورد است از

می شوید غباری فضای  شهر  را  فرا گرفته که حاوی مواد سمی مانند 

دی اکسید کربن، منواکسید کربن و سرب می باشد.

همانطور که مستحضرید روزی حدود 80 دستگاه اتومبیل  از  طریق 

خیابان هایی می شوند که کروکی آن به  نمایندگی ها  و  غیره   تزریق

بر می گردد. ازدیاد بیش از حد خودروهای موتوری 100 سال قبل

بجنورد را همچون کارخانه پر سر و صدایی ساخته که فقط درو دیوار 

ندارد. ظرفیت یك لیوان آب    200 است. طبیعی است که بیشتر از 

آن لبریز می شود. شهر ما از اتومبیل اشباع شده و باید فكری بكنیم. 

کلمه خودرو حرف روز شده. کارخانه تولید آدامس ، رب، پفك ، 

چیپس و یا بانك ها جایزه تبلیغات خود را بر اتومبیل تمرکز داده اند. 

در حالی که اتومبیل فقط برای مواقع ضروری و حیاتی است نه برای 

پز دادن و چشم و هم چشمی. این تب داشتن اتومبیل به روستاها هم 

سرایت کرده بطوری که جوانان کشاورز ، زمین پاك خداوند که 

سرچشمه خیر و برکت است رها کرده و به شغل مسافرکشی با تاکسی 

تلفنی روی آورده اند بطوری که اگر کنار خیابان عطسه کنی ده ها 

تاکسی برایت ترمز می زنند. در هر حال به هر سو نگاه می کنید 

مورچه وار ماشین پارك شده. پایان هر مهمانی همه به 

هم تعارف می کنند. اگر وسیله ندارید شما را برسونم.  

با دیدن این ترافیك آدمی یاد روز محشر می افتد. ما با

تولید بی رویه خودروهمچون یك کرم ابریشم تكه پاره 

آهن ها را به دور خود تنیده و در آن مدفون می شویم.

ناگفته نماند کرم ابریشم بصورت فطرت پروانه شده و 

 روزنه ای درغالف ایجادوازآن رهایی می یابداما ماکجا؟ 

متأسفانه هر روزی که می گذردو هوای شهر آلوده تر  

می شود، بیماری های قلبی وتنفسی رو به افزایش 

 است. سال های گذشته خانه ها ویالیی بوده (یادش 

بخیر ) و هر کدام چند دستگاه تصفیه هوا به نام  درخت 

 

 

  

.

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

...................ا با

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

..............آهن 

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

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

...............می

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

 ..بخیر) و هر

داشتند. اما متأسفانه امروز آنها تبدیل شده به زندان های زیبایی به نام 

آپارتمان که در آن آثاری از درخت وجود ندارد.

به جرأت می توان گفت تعداد کثیر خودروهایی که در سطح شهر در 

 ترددند تك سرنشینی هستند که بی هدف دور می زنند. فعال به 

جوانانی که صدای گوش خراش بلندگوی آنها با آهنگ های لپ تاپ 

و لیلی و مجنون آلودگی صوتی ایجاد کرده حرفی نداریم. جای 

تعجب است مقصدی چند دقیقه ای که از ابتدا  تا انتهای شهر با 

دوچرخه می توان پیمود چرا با ماشینی دو برابر همان زمان را طی

کنیم که از هر لحاظ به ضرر ما و اجتماع می باشد. وقتی در نقطه ای از 

 شهر اتفاقی می افتد ماشین اورژانس آژیرزنان اما الك پشت وار باید 

حرکت کند چون از هر طرف وسایل نقلیه موتوری آن را احاطه کرده 

و روزنه ای برای عبور نمی یابد.

متأسفانه هنوز دندنه هوایی هم اختراع نشده تا ماشین اورژانس هوایی 

به محل حادثه برسد. با تولید بی رویه  خودرو طبیعت محصور شده، 

اتومبیل شاید مقصد ها را به هم نزدیك اما قلب ها را از هم دور و 

بیماری های روحی و جسمی به جای گذاشته. 

دیروز در کتاب اول دبستان می خواندیم آن مرد با اسب آمد. امروز 

باید بخوانیم آن مرد با خودرو آمد. بیاییم با احترام گذاشتن به قوانین  

راهنمایی و رانندگی و با اجرای صحیح فرهنگ رانندگی آسایش

نفرانسان در 24 ساعت را از بین خواهد برد. یكی از 

دغدغه ها و دل نگرانی ها در سال های آتی موضوع 

گره ترافیكی و آلودگی هوا خواهد بود. زیرساخت 

های شهر خصوصا معابر در حد مرکز استان نیست . 

برای بازگشائی آنها جهت رفع گره ترافیكی و روان 

سازی ترافیك نیاز به اعتبار قابل توجه می باشد اما 

ترویج فرهنگ استفاده صحیح از وسائط نقلیه و 

 همچنین توسعه فضای سبز تا حدی مشكالت پیش 

به طور کلی محل زندگی در باند کره زمین بیوسفر یا 

بایسفر از حدود چند متر زیر زمین تا چند صد متر 

در فضا تجاوز نمی کند. نسبت انسان به هوا مانند 

نسبت ماهی به آب است. از طرفی دستگاه گوارش 

انسان قدرت انتخاب دارد به طوری که مانع جذب 

مواد مضر در بدن شده و آن را دفع می کند اما 

متأسفانه دستگاه تنفس فاقد قدرت انتخاب است. 

هر آنچه در فضا موجود و معلق باشد در اثر تنفس 

جذب و اثرات سوء خود را بر دستگاه تنفس خواهد 

گذاشت. هر انسان در شبانه روز به 22 لیتر گاز 

اکسیژن نیاز دارد که برای تأمین آن بایستی در هر 

ساعت 500 لیتر هوا را استنشاق کند. طبق بررسی و 

تحقیق به عمل آمده عوامل موثر در آلودگی هوای 

شهر تهران را وسائط نقلیه 70 درصد، صنایع 20 

درصد و لوازم خانگی 10 درصد تشكیل می دهند. 

به طوری که این روند عموما در تمام شهرها صدق 

می کند. برای احتراق کامل هر لیتر بنزین حدود 15 

 لیتر هوا الزم است .یك وسیله نقلیه  بنزینی در طول 

پیمایش یك کیلومتر حدود 30 گرم گاز     یا 

منواکسیدکربن تولید می کند. برای این که اثرات 

منفی آن در محیط زیست خنثی یا از بین برود 

احتیاج به 2 میلیون لیتر هوا دارد که این مقدار هوا می 

تواند 200 نفر انسان بالغ را در 24 ساعت سرویس 

دهد.به عبارت ساده تر یك ماشین سواری طی 

مسافتی به طول یك کیلومتر هوای مورد نیاز 200 

CO

 اتالف وقت و تأخیر در انجام کار موجب فشار و 

ایجاد بار روانی و در نهایت آسیب رساندن به جسم 

انسان نیز خواهد شد.به لحاظ اهمیت موضوع، 

پیشبرد اهداف بهداشتی، جلوگیری از آلودگی هوا و 

 همچنین حفظ سالمتی شهروندان پیشنهاد می گردد. 

 الف: به منظور حفظ سالمتی خود در صورت امكان  

مسیر از منزل تا محل کار به طور پیاده روی طی 

گردد.

ب: از دوچرخه استفاده شود.

ج: از وسائط نقلیه عمومی استفاده گردد.

چرا که تنها افزایش حق پارکینگ در حاشیه خیابان 

ها مشكل را حل نخواهد کرد بلكه مساعدت در 

خصوص همكاری و همیاری شهروندان فهیم و 

عزیز در این راستا موثر خواهد بود چون که رعایت 

اصول بهداشت یك وظیفه همگانی است.

سید اسماعیل سیدی

 رئیس کمیسیون بهداشت وخدمات شهری شورای اسالمی شهر  

رو را کاهش خواهد داد. مشاهده می گردد  

شهروندان عزیز در طول روز جهت عزیمت به محل 

کارو انجام سایر امور جاری خود از وسیله شخصی 

استفاده می کنند و در حاشیه خیابان ها پارك 

می نمایند که این امر ضمن آسیب رساندن به رنگ و 

بدنه ماشین ها در اثر گرمای تابستان و سرمای 

زمستان مانع از تردد روان شهروندان جهت انجام 

کارهای خود خواهد شد. گره ترافیكی مصاف بر 

 

آلودگی هوا خطری که روز به روز تشدید می شود

روزانه 170 تن زباله در شهر جمع آوری می شود
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 یكی از رسالت های مطبوعات و نشریات محلی پی گیری مسائل و مشكالت مردم در نظارت بر کار ادارات و سازمان ها 

می باشد. از آنجایی که ماهنامه شهروند از اولین شماره خود برخی نارسایی های موجود در شهر را مورد کنكاش قرار داده 

 است، برای خود وظیفه می داند که پی گیر موضوعاتی باشد که در این ماهنامه قبال به آن اشاره شده است. لذا در این صفحه 

تصاویر تعدادی از پروژه های نیمه تمام شهرداری را قرار دادیم تا مسئولین محترم شهرداری به آن توجه بیشتری نمایند.

پروژه های نیمه تمام شهرداری

معاونت عمرانی شهرداری بجنورد گفت: در راستای 

ایمنی و سهولت در تردد، عبور و مرور و رفاه حال 

شهروندان، آسفالت معابر شهر را در دستور کار خود 

داریم. علی کشمیری افزود: با شناسایی محل هایی 

که نیاز به ترمیم آسفالت داشته باشند، اقدام نموده و 

بر اساس اولویت عملیات آسفالت تراشی، مرمت و 

روکش آسفالت انجام خواهد شد. وی با بیان این که 

خرابی معابر در خیابان ها و بلوارهای سطح شهر به 

 دو بخش خرابی زیرسازی و یا خرابی الیه روسازی 

با همان آسفالت تقسیم می شود و یكی از عمده 

 خرابی های متداول سطح آسفالت که معموال در 

سطح معابر شهری مشاهده می گردد. قیرزدگی، 

فتیله شدن با ایجاد موج در سطح آسفالت در نقاطی 

که وسایل نقلیه گردش و یا ترمز می کند عنوان کرد.

کشمیری یادآور شد: راه علمی و اصولی ترمیم نقاط 

خراب شده آسفالت، برچیدن و جمع آوری آسفالت 

 قدیمی معیوب تا الیه سالم و  اجرای مجدد آسفالت 

بر روی آن می باشد. وی همچنین گفت: از آنجائی 

که جمع آوری آسفالت باامكانات ابتدائی و  معمولی

بسیار مشكل، پر هزینه و در نهایت ناکارآمد آسفالت معابر اصلی شهر

می باشد، به همین دلیل عموما ترمیم آسفالت معابر 

تاکنون به صورت سنتی صورت می پذیرفت.

معاونت عمران اظهار داشت: با عنایت به موارد فوق 

 در جهت باال بردن راندمان، انجام کار اصولی و 

علمی و در نهایت صرفه جویی در هزینه ها و 

صیانت از اموال عمومی در سال جاری با استفاده از 

 ماشین آالت تخصصی این امر، دستگاه آسفالت 

تراش با معروف ترین برند آن           در سطح 

شهر بجنورد به کارگیری شده است که مزایای 

استفاده از این روش عبارتند از :

 * برداشت کامل الیه آسفالت تخریب شده و در 

 نتیجه جلوگیری از ادامه تخریب در الیه جدید. 

  * اجرای الیه جدید به صورت هم سطح با الیه قدیم  

و جلوگیری از ایجاد سطح ناصاف در معابر.

* جلوگیری از افزایش ضخامت آسفالت و در نتیجه 

پائین ماندن جداول حاشیه معابر.

* استفاده از تراشه های استحصال شده در معابری 

که نیاز به شن ریزی دارند

Writgen

شصت و دو متری جنوب شهر

پارك جنگلی دوبرار

پارك الهیه

پایانه مسافربری بجنورد

 در سال های اخیر مقاالت متعددی در زمینه اصول معماری 

فضای سبز توسط محققان و کارشناسان مختلف به رشته 

 كتحریر در آمد. اغلب این مقاالت با اختالف اندك 

موضوعاتی را در  زمینه تشویق طراحان به ارائه طرح های 

نو و جدید و همچنین حفاظت از انرژی و نیز  ویژگی های 

محلی مكان با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت 

کنند. متخصصان و معماران فضای سبز به فراگیری از 

معماری بومی تأکید زیادی دارند و معماری که در تجربه 

نسل های متمادی ساکن یك منطقه و اقلیم ویژه در آن 

نهفته است تأثیر به سزایی دارد. بر این اساس به سراغ 

سرپرست سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری رفتیم تا 

از کم و کیف پروژه های اجرای شده با طرح های جدید در 

سطح شهر گزارشی همراه با توضیحات  مختصری از 

 اهداف طرح ها را به اطالع شهروندان برسانیم. عبدالعلی 

مهماندوست با بیان این که سازمان پارك ها و فضای سبزاقدام به اجرای طرح های جدید  با 

استفاده از المان های غیر  زنده در برخی از میادین و بلوارهای شهر   این پروژه دانست. وی 

افزود در بعضی از بلوارها حدود 10 سال است که چمن کاری شده مصرف آب ، نگهداری 

آن، غالب شدن علف های هرز ، دوباره کاری چمن و ... هزینه های جانبی را به سازمان 

 تحمیل کرده بود و آن طور که باید از زیبایی الزم برخوردار نبود با این هدف سازمان با 

استفاده از طرح های نو با استفاده از چوب، گراویه رنگی، آبنما و طراحی نو با اشكال 

مختلف با هدف صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از سایر 

هزینه ها، اقدام به اجرای این پروژه نموده است. سرپرست سازمان 

پارك ها و فضای سبز افزود : یكی دیگر از اهداف اجرای این طرح 

ها محدودیت آب در بعضی از میادین و بلوارها ما را بر آن داشت 

طرح های متفاوت تر از گذشته که در نوع خود زیبایی قابل توجهی 

نیز دارد اجرا کنیم و یكی از مزایای ویژه این طرح کم هزینه بودن 

آن و اجرای آن توسط پرسنل و کارگران سازمان پارك ها و فضای 

سبز عنوان کرد.

طرحی نو در میادین و بلوارها
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موقع خواندن این تیتر یاد کدام گزینه زیر افتادید.

الف: زندگی برعكس است «عكس» ها می مانند 

و انسان ها می روند.

ب: زندگی برعكس است و یا درست تر این که 

گهی زین به پشت و بازم زین به پشت.

ج: در زندگی خوبی می کنید بدی می بینید.

د: همه موارد فوق.

اما منظور این تیتر هیچكدام از موارد زیر نیست . 

 اصطالح کشورهای شمال و جنوب را شنیده اید؟ 

کشورهایی راکه نان خالی آن ها « کباب » است را 

کشورهای شمال می گویند و کشورهایی را که 

نان خالی برای آنها حكم «کباب» را دارد 

کشورهای جنوبی می گویند. 

 در اصالح کردن و رسیدن به شهرها هم گاهی 

مردم اعتراض می کنند که هر چه پارك، فضای 

سبز، آسفالت خوب، امكانات ورزشی و نرمشی 

را شهرداری ها به شمال شهری ها می دهند و 

مردم جنوب شهر از این امكانات محروم هستند. 

و بررسی اوضاع مالی خود تصمیم می گیرند در 

گورستان جنوبی شهر دفن کنند ولی وقتی قیمت 

یك قبر عرض 50 در یك و نیم متر را سئوال

 می کنند می شنوند 17 میلیون ریال و یا شاید 

تا آن زمان خیلی بیشتر از این ها ما که روحیم 

سرگردان و سرگیجه می گیریم چه رسد به 

صاحبان عزا که باید در عزای بی پول شدن و شاید 

زیر خط  فقر رفتن هم بنشینند.

ولی اگر قیمت قبری را در شمال شهر بجنورد، 

همان گورستان پارك جاوید سئوال کنند 

 قیمت را شهرداری اعالم می کند 2میلیون 

ریال یعنی حدود 9 برابر ارزان تر از یك قبر 

در گورستان جنوبی اینجانست که روح ما شاد و 

بازماندگان شادتر می شوند. برای ما که مردیم و 

رفتیم چه فرقی می کند در کجا دفن شویم آنهایند 

که باید اتوبوس های حامل دوستدارانمان را روز 

زندگی برعكس است یا ...
 نگاهی به تحوالت سال های اخیر نشان می دهد که 

در حدود سال های دهه پنجم سده گذشته، بسیاری 

از مردم می پنداشتند که کارشناسان توانایی یافتن راه 

 حل مشكالت شهری را دارند و کارشناسان نیز بر 

 این تصور بودند که کلید راه حل مشكالت در دست 

آنان است.اما تجربیات نشان داد که تنها با 

دستورالعمل ها و توصیه های کارشناسی نمی توان 

 به جنگ مشكالت شهری رفت. در جهانی که به 

طور فزاینده ای به سمت شهری شدن گام بر می 

دارد، ضرورت نگرشی نوین و طرح های نو که 

مشارکت مردمی در آن جایگاه خود را بازیابد، به 

خوبی احساس می شود. سازمان آموزشی، علمی و 

فرهنگی ملل متحد(یونسكو) اکنون دریافته است که 

برای دستیابی به موفقیت، خصوصاً اگر موفقیت 

درازمدت مدنظر باشد، فعالیت ها باید با مشارکت 

مردم محل طرح و اجرا شود و هر سیاست توسعه ای 

که نتواند از دانش و مهارت های مردم محلی استفاده 

کند برنامه ی موفقی نخواهد بود.از این رو دو طرح 

برای بهبود زندگی شهری عرضه کرد.این دو طرح 

عبارتند از:

1- افزایش کیفیت معیارهای عملكرد مدیریت 

شهری.

2- تشویق مشارکت مردم در امور شهری.

 اما این مشارکت مسجد کالنتر با شهرداری بجنورد 

نمی دانیم از کدام نوع این دو طرح است؟

افزایش کیفیت مدیریت شهری یا تشویق مردم به 

مشارکت در امور شهری؟ 

شما قضاوت کنید. 

اگر فرد یا افرادی کار خیری را برای موسسه، نهاد و 

یا ارگانی انجام دادند به آن « شرکت کردن» 

می گویند و از شرکت فرد یا افراد تشكر می کنند.

زمانی فرد یا افراد برای نهاد یا سازمان و ارگانی کار 

خیری را انجام می دهند در مقابل آن ها نیز برای 

مردم گامی در راه برطرف کردن مشكل و یا نیاز آنها 

بر می دارند که به این کار « مشارکت» می گویند و به 

قول باباطاهر عریان: درچه خوش بود مهربانی هردو 

سر بود. حدود پنج سال قبل زمانی که قرار بود 

بازگشایی ادامه ی خیابان صفا به 17 شهریور شمالی 

 انجام شود قسمتی از « مسجد کالنتر» در مسیر 

بازگشایی می باید از بین می رفت.

 اهالی محل برای حل مشكلی از مشكالت شهر با 

 اشتیاق همكاری خود را اعالم کردند و شهرداری نیز 

قول مساعد داد که با مشارکت برای سامان دهی 

مسجد اقدام کند! 

متاسفانه با گذشت حدود 5 سال از این مشارکت 

خبری نشد و همچنان این نامهربانی یك سویه 

 مشكالتی را برای مردم این محل به وجود آورده 

است و فضای بیرونی مسجد، در شان آن ها نیست.

خداکند مردم اگر بار دیگر خواستند در حل مشكلی 

 از مشكالت شهر ما، شهرداری را یاری کنند 

سرنوشت این مسجد درس عبرتی برایشان نباشد که 

بگویند شرکت یا مشارکت؟

شرکت یا مشارکت ؟ مسئله این است
بجنورد ما برعكس بسیاری از شهرهاست . شمال 

آن را بافت فرسوده ای تشكیل داده است که  

اگرزلزله ای  بیاید ... . ساربان محله، چهارشنبه 

 بازار، کالته های وصل شده به شهر در شمال 

بجنورد از محروم ترین نقاط شهر هستند و هر چه 

ساختمان شیك و مدرن می خواهید در جنوب 

شهر ساخته می شود و قد بر آسمان می کشند.

اما هدف از این مقدمه چیز دیگری است. اجازه 

بدهیدبریم سر اصل مطلب ( انگار تا به حال روی 

دم مطلب بودیم) خب اگر با آن مقدمه که عرض 

شد شمال بجنورد در حقیقت جنوب شهر است و 

جنوب شهر بالطبع شمال شهر این سئوال پیش 

می آید چرا در بجنورد هر چیز برعكس است 

حتی گورستان های شهر. 

 باور نمی کنید اگر روزی بعد از 100 سال مالقاتی 

با جناب عزرائیل داشتیم ما که می رویم ولی 

بازماندگان ما، اگر وصیت نكرده باشیم که در کجا 

ما را دفن کنند در اولین جلسه مشورتی خانوادگی 

کتاب یاداولسن که شعر به زبان ترکی، با لهجه 

بجنوردی است سروده علی اکبر سراج اکبری است. 

 این شاعر و نویسنده بجنوردی که مقاالت طنز او در 

نشریات محلی بیانگر نگاه دقیق و موشكافه او به 

  مشكالت و معضالت است در ابتدای کتاب هدفش  

را از چاپ این کتاب چنین بیان کرده است: «تقدیم 

به آنان که به آب، خاك، زبان و موسیقی خود عشق 

می ورزند و به آنانی که در مقابل تهاجم و یورش 

 فرهنگی به سالح هنر، علم و آگاهی مسلح اند». 

این کتاب که در شمارگان 1000 نسخه از سوی 

انتشارات سالوك منتشر شده دارای 4 بخش 

یاداولسن، صحرای محشر، خاتن قیامت و گه گدیی 

می باشد. اشعار همراه ترجمه فارسی، عكس هایی 

ازبجنوردقدیم به همراه سی دی باصدای شاعر 

است.

س.الف.س

معرفی کتاب

یاداولسنیاداولسن

 سوم و چهلم و سال تا گورستان پارك بیاورند یا 

به معصوم زاده حمل کنند. البته چون سالیان سال 

است مدارس غیرانتفاعی راه اندازی شده و برخی 

برای چشم و هم چشمی فرزندانشان را در این 

 مدارس غیرانتفاعی ثبت نام می کنند حاال قبرستان 

جوار بنای امامزاده جنوب شهر را با دریافت 17 

میلیون ریال می شود قبرستان غیرانتفاعی نامید 

 ولی از آن جایی که شهریه دانشگاه آزاد اسالمی 

که در جوار این قبرستان است در هر سال 

تحصیلی کمتر از 17 میلیون ریال نیست ... . اجازه 

بدهید مطلب را همین جا درز بگیریم و یادآوری 

کنیم زمانی دفن اموات در قبرستان غیرانتفاعی 

شهرما، از لحاظ بهداشتی ممنوع بود و ... ببخشید 

 قرار بود مطلب را در دو خط باال درز بگیریم. 

نیما یوگیج بجنوردی
 روابط عمومی شورای اسالمی شهر: در بازدید 

 رئیس شورای اسالمی شهر  و چند تن از اعضای 

 شورای اسالمی شهر از فعالیت های کانون فرهنگی 

بانوان شهر بجنورد به حمایت از صنایع دستی تأکید 

 شد. رئیس شورای اسالمی شهر در این بازدید گفت: 

صنایع دستی یكی از با اعتبارترین صنعت های 

کشور به ویژه در استان ماست، چرا که  با این صنایع 

می توان تاریخ، قدمت، پیشینه و فرهنگ مردمان این 

شهر و دیار را به جهانیان معرفی کرد. سید محمد 

لنگری افزود: تمام مسئولین در مقابل این صنعت 

ارزشمند مسئولند و به نوعی باید از آن حمایت کنند. 

وی با اشاره به اینكه صنایع دستی یكی از شاخص 

ترین راهكارهای جذب گردشگر است. وی یادآور 

شد: شورای شهر آمادگی دارد هرگونه همكاری در 

جهت حمایت همه جانبه از این صنعت را انجام 

دهد. در ادامه این بازدید مهندس  سیدی، فیروزه و 

 خانم افشین فر نیز هر کدام جداگانه در 

حمایت،صنایع دستی رابه عنوان شناسنامه فرهنگی 

هر شهر معرفی و حمایت  خود را  از تولید کنندگان 

ابراز کردند. مسئول کمیسیون فرهنگی بانوان نیزبا 

گزارشی عملكردی از فعالیت های کانون فرهنگی ، 

هنری بانوان ارائه کرد. نجات پور با اشاره به 

 مشكالت بر سر راه صنایع دستی افزود:  یكی از 

 مشكالت صنایع دستی ، حمایت نكردن است که 

درصورت حمایت همه جانبه صنایع دستی این 

استان و شهر  را می شود به دیگر کشورها صادر 

کرد. وی اظهار داشت با در اختیار گذاشتن امكانات 

آمادگی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی 

صنایع دستی وجود دارد  که هنرمندان بتوانند ضمن 

 معرفی محصوالت خود برای  بازاریابی نیز کوشش 

همه جانبه داشته باشند.

توانمندی زنان هنرمند خود سرپرست

رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری 

 شورای اسالمی شهر گفت: هدف از این کار، 

ساماندهی دورگردهایی که به صورت غیر 

بهداشتی در سطح شهر اقدام به جمع آوری 

ضایعات نان خشك و سایر مواد بازیافتی می 

کنندو این ضایعات را در انبارهای خانگی 

نگهداری می نمایند، عنوان کرد. سید اسماعیل 

سیدی با اشاره به مواد قانونی در این خصوص 

افزود کمیسیون بند 20 به عنوان متولی رسیدگی 

به اینگونه فعالیت های غذیر اصولی که به نوعی با 

 سالمت شهروندان نیز مرتبط است  می باشد.      

 وی اضافه کرد : بر اساس هماهنگی های انجام 

 شده و صدور اخطارهای الزم به افراد، به آنان یك 

ماه مهلت داده شده تا در مدت تعیین نسبت به 

رفع و نحوه جمع آوری با مدیریت سازمان 

کمپوست هماهنگ شوند و بعد از مهلت تعیین 

شده در صورت مشاهده عدم رعایت ضوابط و 

مقررات جمع آوری ضایعات توسط افراد 

شعرداری برابر رأی کمیسیون بند 20 نسبت به 

پلمپ انبارهای فوق اقدام خواهد نمود.

سید اسماعیل سیدی 

 رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر  

دوره گردهای جمع آوری ضایعات نان خشك ساماندهی می شوند



85 اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است.چنان باش که به همه بتوانی بگوئی چون من باش.

  بسم اهللا الرحمن الرحیم        

« یا ایها الذین آمنوا هل ادلكم علی تجاره 

  تنجیكم من عذاب الیم (10) تومنون باهللا و  

 »رسوله و تجاهدون فی سبیل اهللا ... » 

« ای کسانی که ایمان آورده اید ، آیا می خواهید 

شما را به تجارت و معامله ای راهنمایی بكنیم که 

شما را از عذاب دردناك نجات بخشد. به خدا و 

رسولش ایمان بیاورید و در راه خدا جهاد کنید »

 با سالم و تهیت به منجی عالم بشریت حضرت 

 مهدی عجل ا... تعالی فرجه شریف و با سالم و 

تهیت بیكران به انبیا و اولیا خاص خداوند که 

بشریت را به سوی کمال هدایت نمودند و نور 

 ایمان را به دل عاشقانشان افكندند و با سالم گرم 

و خالصانه که از اعماق قلبم برون می آید به امام 

امت، این پیر جماران تجلی خداوند در میان 

 مسلمانان جهان و با سالم به تمامی خانواده های 

محترم شهدا، مفقودین، اسرا و جانبازان که با 

عمل خود به ما فهمانده اند و دین خود را نسبت 

 به اسالم و قرآن ادا نمودند و این ما هستیم که بار 

مسئولیت ما سنگین تر می شود.

آنها که به ندای: « هل من ناصر ینصرنی و هل 

من معین یعیننی » حسین زمان لبیك گفتند و 

  عاقبت سرافراز شدن، در نزد اباعبداهللا الحسین  

هستند، کمی به خود بنگریم و به آیات شریفه 

فوق الذکر توجه نمائیم، خطاب خداوند کیست، 

و ما را به چه دعوت می کند، مگر نه اینست که 

معامله ای می کند و در قبال آن ما را از عذاب 

آخرت نجات بدهد برای راه یافتن به درجات، 

ابتدا باید یقین حاصل کنیم و سپس تزکیه نفس 

 الزم است و شیطان را در درون خفه نمائیم و 

همیشه به یاد آخرت باشیم آن هنگامی که ما را از 

پل صراط می گذرانند که از مو باریكتر و از 

شمشیر برنده تر هست، ما را نجات دهد و آن 

چیزی جز تقوا نیست.

گزیده ای از

شهیدفتح علی قندی

22 مهر ماه 1389- سال دوم-شماره 17- صفحه 1-12 22 مهر ماه 1389- سال دوم-شماره 17- صفحه 1-12

تونل تأسیسات مشترك در پوتراجایا (مالزی)

پوتراجایا یك شهر برنامه ریزی شده است که در 25 

  کیلومتری جنوب کوآالالمپور ( پایتخت مالزی) قرار  

دارد.

در سال 1999 پربادانا پوتراجایا، مقام محلی 

پوتراجایا، موافقت نامه ای را با شرکت های 

تأسیسات محلی برای ساخت یك تونل تأسیسات 

مشترك به منظور جای دادن کابل های مخابراتی و 

 لوله های گاز، آب و فاضالب به امضا رسانید. هدف 

از ساخت این تونل، تأمین دسترسی شرکت های 

تأسیساتی به سامانه های خدماتی برای نگهداری و 

ارتقای آنها بدون آسیب رسانی به ترافیك، زیبایی 

مناطق پیرامون و همچنین رضایت شهروندان است.

طول این تونل 11/4 کیلومتر است و نقاط دسترسی 

در فواصل معین و به تعداد زیاد، برای ورود کارکنان 

تأسیسات در نظر گرفته شده است. از آنجا که تونل، 

خروجی های محدودی داشت و میزان اکسیژن 

ناکافی، کارگران را در معرض خطرات احتمالی قرار 

می داد، سامانه هشدار دهنده هوشمند برای کنترل 

میزان اکسیژن، متان و درجه حرارت داخل تونل و 

همین طور محافظت از کارگران ضروری و حیاتی 

بود.

 عالوه بر این ، مقامات محلی درگیر پروژه، نگران 

خرابكاری احتمالی در سامانه های موجود در تونل 

بودند. پوتراجایا با نیازهای امنیتی شدیدی مواجه 

 شد و الزم بود که کارت های دسترسی و دوربین 

های امنیتی در سامانه های برقی خودکار گنجانده 

شوند. در نهایت ، با توجه به محدودیت دسترسی به 

تجهیزات آتش نشانی دراین مكان، موضوع نگران 

کننده دیگر آتش سوزی در تونل بود. پی بردن زود 

هنگام و تشخیص به موقع دود، کربن، مونواکسید، 

گرما و آتش در نجات جان افراد بسیار مهم است. با 

توجه به این امر و با در نظر گرفتن اندازه تونل، 

مقامات پوتراجایا تصمیم گرفتند سامانه های برقی و 

ماشینی موجود در تونل را خودکار کنند. بنابراین، 

نظارت بر سامانه های روشنایی، تهویه و دیگر 

سامانه ها از طریق کامپیوتر انجام خواهد گرفت.

این تونل همچنین دارای مزایایی به شرح زیر است:

* هماهنگی بین سامانه های خدماتی مختلف از 

 جمله برق، نورپردازی، تهویه، گاز و آب و فاضالب. 

* دسترسی شبكه ای با قابلیت های هم زمان.

* معماری قابل اعتماد و منحصر بفرد.

* ایمن کردن محیط کاری با سامانه نظارت پیچیده و 

خودکار.

* صرفه جویی در نیروی کار ( بسیاری از کارها از 

طریق شبكه انجام می شود).

سامانه به محض دریافت هشدار به طور خودکار 

 متصدیان را از مشكل آگاه می سازد و اقدامات الزم 

را برای فعال کردن سامانه های صوتی در مناطق 

مناسب، راه اندازی سیستم تهویه و نمایش تصاویر 

 

تونل تأسیسات مشترك

 ویدیویی از موقعیت آتش سوزی فراهم می آورد.

مزایای تونل تأسیسات

* کاهش ترافیك: خواباندن، تعمیر و نگهداری لوله 

ها و کابل ها در تونل بدون نیاز به حفر خیابان ها و 

متوقف کردن خودروها انجام می شود.

* خدمات رسانی رسانی مطمئن تر: از آنجا که این 

تأسیسات در یك تونل بتونی محافظت می شوند و 

احتمال سرقت لوله ها و کابل های موجود بسیار 

نادر است، عرضه کنندگان خدمات بیش از این 

 نگران اختالل در شبكه خدمات رسانی نیستند. 

همچنین با بازرسی و نگهداری مرتب کابل ها و سیم 

ها در داخل تونل خدمات به نحو موثری ارائه می 

گردند.

* نصب سریع: خواباندن لوله ها و کابل های جدید 

در داخل تونل آسان تر است و در مقایسه با شیوه 

سنتی زمان کوتاه تری می برد.

* افزایش انعطاف پذیری: در صورت تقاضا برای 

 تسهیالت رفاهی در آینده، تغییرات به سادگی انجام 

می گیرد.

* محیط شهری بهتر: به هنگام جاسازی خدمات 

رفاهی مختلف برای ساختمان های جدید، دیگر 

نگرانی درباره آلودگی های صوتی و محیطی و گرد 

و خاك ناشی از حفاری خیابان وجود نخواهد 

داشت.

* زمین بیشتر برای توسعه: با اجرای طرح تونل 

 تأسیسات مشترك، بخشی از حاشیه خیابان که قبال 

 برای خواباندن تسهیالت رفاهی زمینی در نظر گرفته 

می شد می تواند برای توسعه آزاد شود.

منابع :

www.tridium.com/galleries/case-studies-
gallery/CS-Putrajaya.pdf
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مهم بودن خوب است اما خوب بودن مهم تر است.

این تصویر مربوط به تعدادی از معتمدین شهر، اعضای انجمن شهر، شهردار و تعدادی از

پرسنل شهرداری بجنورد در 52 سال گذشته می باشد.


