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 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                                      

بهترین چیزی که پدران به پسران ارث می دهند  « ادب » است.

       

                                                   

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

فكر خوب معمار و آفریننده است

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

افكار افراد متفكر خود بخود  می اندیشد

عقل خود را به وسیله ی ادب تیز و فروزان کن همچنانكه آتش را به وسیله هیزم تیز  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  

و شعله ور می کنی.

       

                                                   

حضرت امام علی (ع)

چگونه می توان مشارکت های مردمی را در مدیریت شهری افزایش داد؟

بازدید اعضای شورای شهر 

از پروژه کمپوست
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گزارش  عملكرد کمیسیون 

        برنامه و بودجه
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ورود اتوبوس های

جدید به شهر
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انتصاب های جدید

در شهرداری
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طرح تفضیلی شهر بجنورد

بازنگری خواهد شد
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  ساخت و ساز در محدوده بافت فرسوده توسط مالكان و ارائه تسهیالت بالمانع است!  
به گزارش روابط عمومی شورای شهر بجنورد:

با پیگیری های کمیسیون فنی و عمرانی شورای 

شهر هرگونه ممناعت از ساخت و ساز در کل بافت 

فرسوده برداشته شد .

 در پاسخ به درخواست شورای اسالمی شهر و 

پیگیری های ثروتی ، نماینده مردم بجنورد، مانه 

سملقان،گرمه و جاجرم در مجلس شورای 

  اسالمی، ارائه تسهیالت مسكن و ساخت و ساز در  

محدوده بافت فرسوده توسط مالكان آن آزاد 

 شد.این درخواست شورای شهر با توجه به طوالنی 

شدن بهسازی در بافت فرسوده و ضرورت مشارکت 

مالكان و سرعت بخشیدن به بهسازی و نوسازی 

 این محدوده با استفاده از تسهیالت مسكن انجام 

گرفت.در جلسه ای که به همین منظور با حضور 

 رییس شورای اسالمی شهر، شهردار بجنورد و 

 نماینده مجلس شورای اسالمی در تهران برگزار 

شدآقای مهندس صادقی معاونت وزیر مسكن و 

شهرسازی ضمن تایید درخواست شورای شهر 

طی نامه ای به سازمان مسكن و شهرسازی و 

مدیرعامل شرکت عمران و مسكن سازان خراسان 

 شمالی اعالم کرد : نباید هیچگونه ممانعتی در 

نوسازی واحد های مسكونی در بافت فرسوده 

برای مردم ایجاد شود. در قسمتی از این نامه آمده 

است در صورتی که  محدوده  طرح  بافت فـرسوده 

 تهیه شده(پالك ها) و قطعات کمتر از 150 مترمربع 

 نباشد می توانند تسهیالت گرفته و ملك را نوسازی 

 کنند، اما در پالك و یا قطعاتی که کمتر از 150 

 مترمربع باشد به شرط تجمیع پالك در رسیدن به 

 حداقل 150 مترمربع می توانند از تسهیالت 

ساخت و ساز مسكن استفاده کنند. 

رییس شورای شهر در جلسه ای مطبوعاتی گفت :

شهروندان بجنوردی در اجرای قانون از بعضی ادارات دولتی 

که متولی اجرای قانونند پیشگام ترند. سید محمد لنگری 

افزود: در جلسه ای که با استاندار خراسان شمالی داشتم با 

 گالیه از ساخت و سازبدون مجوز بعضی از سازمان ها و 

ادارات دولتی به نماینده عالی دولت در استان گفتم :

 وقتی بعضی از اداراتی که خود مجری قانون در شهر 

هستند بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به ساخت و ساز 

 خالف می کنند چگونه می توان از شهروندان انتظار داشت 

 مرتكب خالف نشوند در صورتی که این ادارات خود باید 

از اقدامات غیرقانونی دیگران جلوگیری کنند؟

وی با نقل قول از استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: مهندس 

چه کسانی در اجرای قانون جلوترند 

شهروندان به سكوت واداشته و این توجیه پذیر نیست و 

این گونه اقدامات مردم را نسبت به مسئولین بدبین می کند.

لنگری با اشاره به اینكه ما زمانی می توانیم به مردم توصیه 

رعایت قوانین کنیم که در وهله اول خودمان پایبند به 

اجرای قانون باشیم و در هر شرایط و در هر زمانی برای 

اجرای قانون پیش قدم باشیم که اگر غیر از این باشد در 

کارهایمان توفیقی نخواهیم داشت.

 رییس شورای شهر اظهار داشت امیدوارم مسئوالن نهادها و 

ارگان ها، شهرداری را در جهت ارتقا توسعه و مدیریت 

 کالن شهری با پرداخت حقوق شهرداری و رعایت قانون 

در ساخت و سازها یاری رسانند.

 رییس شورای اسالمی شهر با بیان این مطلب 

گفت: با توجه به مرکزیت استان و نرخ رشد 

 باالی جمعیت و توسعه روزافزون شهر بجنورد 

طرح تفضیلی فعلی شهر پاسخگوی بسیاری از 

نیازهای شهر نیست.

 سید محمد لنگری افزود: به دلیل مشكالتی که در 

طرح تفضیلی فعلی از قبیل عرض معابر، تراکم 

ساختمانی ، کاربری ها و حریم شهر و ... وجود 

دارد موانع جدی را در امور شهرسازی و توسعه 

شهر ایجاد کرده است.

وی   با   اشاره  به  مذاکره  خود  با  معاون وزیر  

مسكن و  شهرسازی در  تهران  گفت:  موارد  و 

 مشكالت موجود در جلسه حضوری با ایشان 

مطرح شد که فرمودند: شهرداری بجنورد اقدام به 

تهیه طرح تفضیلی جدید بر اساس نیازمندی های 

مرکز استان و برای تصویب به وزارت مسكن و 

 شهرسازی ارسال کنند تا پس از بررسی های الزم 

به تصویب برسد.

سخنگوی شورای شهر تأکید کرد: در صورت 

بازنگری و تهیه و تدوین طرح تفضیلی جدید 

 بسیاری از مشكالت فعلی در امور شهرسازی و 

خدمات شهری در بجنورد حل خواهد شد.

 شفقت ضمن پذیرش این گالیه تاکید کرد طی نامه ای که به 

 تمام ادارات و سازمان های دولتی اعالم خواهد شد در 

صورت ساخت و ساز بدون مجوز و پروانه ساختمانی از 

سوی هر نهاد یا ارگانی برابر مقررات و ضوابط شهرسازی 

و اجرای رای تخریب توسط کمیسیون ماده 100 در 

شهرداری اقدام خواهد شد که هزینه انجام شده  ناشی از 

اقدام غیرقانونی متوجه مسئول مربوط خواهد بود و قابل 

پی گیری است. 

رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر در ادامه گفت 

:اقدامات بعضی ادارات دولتی در احداث بنا بدون مجوز 

پروانه ساختمانی، عملكرد مدیریت شهری را به چالش  

کشیده  و  مـا  را  در  مقابل  انتقاد  و خواسته ی  به  حق 

1 

از سوی شهرداری بجنورد باز نگری خواهد شد

 ؟ ؟

در آینده نزدیك طرح تفصیلی جدید شهر  

برندگان سوال شماره های قبل ماهنامه 3416...0915 و 9677...0915

عید  سعید قربان ، عید بندگی و تقوا بر تمامی مسلمانان گرامی باد
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بر بوم سبز طبیعت، هزاران قلم رنگ بِرنگ ، رنگ بر 

بوم نهادند و هر سو که می نگری فستیوال رنگ 

است و زیبایی.

پاییز همیشه با « مهر» می آید و « مهر» همیشه 

یادآور « مهربانی»، «محبت»، «عطوفت» و ... است.

زیباترین خاطره زندگی را بسیاری از ما در بایگانی 

خاطره از روزهای اول و دوم مهر داریم.

روزی که برای اولین بار لباس فرم دبستان را 

پوشیدیم. مداد های تراشیده، دفترهای نو، کیف و 

کفشی که می خواستند مارا آماده گام نهادن در راه 

علم و دانش همراهی کنند.

نگاه روزهای اول مهرماه به دوستان جدید و 

معلمان و مدرسه، هرگز فراموش شدنی نیست.

مهر بهار تحصیل را به ارمغان می آوردو خروج از 

ظلمات به سوی نور، اهدایی آن روزها بود.

وقتی پاییز می آید نم نم باران گرد و خاكِ نشسته 

بر روی پنجره ها را می شوید و لطافت باران، رنگ 

غم و کدورت را از دل آنان می شوید که پاییز را 

بهاری دیگر می دانند.

مرگ اندیشان، آنان که مرگ باورند و می دانند دنیا 

را پایانی است و باید آخرت را دریابند عارفانی 

هستند که بهار ِپاییز را دوست دارند . اگر بهار و 

 جلوه هایش نوید« آمدن»می دهد شكوه و جالل 

خزان، ابهت و غم نهفته در آن سرود« رفتن» را 

زمزمه می کند و براین باور بمانیم که خزان ماتم 

نیست غفلت از آن عزا و مصیبت است.

 خزان  روح دارد  و  هر برگ  طالیی اش صفحه ای 

زرین در اندیشه می گشاید که آیا « روحانی» 

شده ایم دیگر اسیر تن و جسم، مادیات و دنیا 

نیستیم؟

مرگ یعنی برگ؟

اگر چنین باشد اشتباه رفته ایم چرا که ریزش برگ 

تواضع آن را نشان میدهد در برابر آن که به وجودش 

آورده. خش خش برگ های پاییزی همیشه زیبا 

بودند جز آن پاییز های دردناك که صدای خش 

خش برگ ها، غرّش هواپیماها و تانك ها را در 

سرزمین اهورایی ما طنین انداز ساخت.

پاییز فصل زکات است و جمع کردن برکات، پاییز 

فصل بیرون درآوردن لباس های زمستانی و سری 

به بخاری زدن و...نه بگذارید بگذریم پاییز جشن 

عاطفه ها را هم همیشه همراه داشته  جشن 

عاطفه هایی که می تواند هرروز در دلمان بگرییم 

برای کودکانی که :

کودك: ببخشید این دفترها جلدی چنده؟

فروشنده: 500تومن،400تومن

کودك: اون ها چندند؟

فروشنده:300 تومن

کودك: فرقشون چیه؟

فروشنده:جلد بعضی ها محكم تره،کاغذ بعضی 

 ها بهتره، بعضی خط کشی شده اند.حاال چرا هی 

قیمت میكنی؟

کودك: می خواستم به بابام بگم برام دفتر بخره 

خواستم قیمت ارزون هاشو بپرسم چون بابام زیاد 

پول نداره خجالت نكشه !

آیا می دانید حجاب و رعایت آن در معماری هم 

زمانی نه چندان دور اصل مهمی بوده ؟

حتماً واژه ی اندرونی و بیرونی را شنیده اید؟

زمانی در معماری ایران چنان ساختمان هایی 

ساخته شدند که از بیرون جز در و دیوار و بسیار 

کم پنجره هایی دیده نمی شدند.

روزگاری که برق وجود نداشت و از زنگ ها 

مختلف و در باز کن های تصویری اثری نبود، 

کوبه وسیله ای بود برای به صدا در آوردن آن و 

اجازه ورود گرفتن.

کوبه ها نیز دو شكل متفاوت داشتند و با صدای

 «تاق تاق» و « تق تق» خبر از مرد یا زن کوبنده 

کوبه می داد که اگر صدای تاق تاق کوبه ی 

سنگین بلند میشد صاحب خانه متوجه مهمان 

مرد می شد و پسر یا مردی برای گشودن در می 

آمد و اگر کوبه صدای « تق تق» می داد دختر یا 

زنی برای بازکردن در حاضر می شد. اگر مردی 

می آمد کوبه اش را به صدا در می آورد و مردی در 

خانه نبود زنی با تغییر صدایش که شبیه صدای 

.مرد باشد می گفت: که مثالً اکبرآقا نیست.

چه روزگاری داشتیم...

                                         علی اکبر رحمانی

کوبه در

مهرِ پــاییز

به گزارش روابط عمومی شورای شهر: با توجه به 

پیشرفت پروژه کمپوست شهر بجنورد که 

سهامداران این پروژه چهار شهرداری (اسفراین، 

بجنورد، شیروان ، مانه و سملقان) می باشد ، خرید 

.و نصب ماشین آالت آن در حال انجام است .

با درخواست مدیرعامل سازمان کمپوست  اعضای 

شورای شهر و شهردار بجنورد از پروژه فوق بازدید 

کردند. در این بازدید عید محمد ارجمند گزارشی 

را از چگونگی پیشرفت فیزیكی پروژه و هزینه 

های انجام شده از شروع پروژه تاکنون برای 

اعضای شورای شهر و شهردار ارائه کرد.

وی با بیان اینكه عملیات اجرایی پروژه در سال 87 

شروع به کار کرد و در حال حاضر عملیات  سیویل 

ورك آن در آذر ماه 88 به پایان رسید و متعاقب آن 

 فاز خرید، نصب و راه اندازی ماشین آالت در حال 

 انجام است. ارجمند افزود خرید ماشین آالت با 

ماشین سازی تبریز عقد قرارداد شده و عملیات 

اجرای فنداسیون، استراکچر و سوله آن در حال 

اجرا است. وی تأکید در صورت تحقق بودجه 

تعریف شده برای پروژه کمپوست  و حمایت مالی 

توسط سهامداران پروژه تا پایان سال جاری پروژه 

به بهره برداری خواهد رسید. درادامه این بازدید 

اعضای  شورا ضمن تقدیر از  اقدامات انجام  شده 

بازدید اعضای شورای شهر و شهردار بجنورد از پروژه کمپوست بجنورد 
توسط سازمان کمپوست هر کدام به طور جداگانه 

به نقطه نظرات خود در ارتباط با پروژه پرداخته و 

 حمایت همه جانبه شورای اسالمی شهر از پروژه را 

 اعالم داشتند و درتسریع بهره برداری از این پروژه 

بسیار مهم تأکید کردند. 

در این بازدید شهردار بجنورد نیز با بیان این که 

شهرداری حمایت همه جانبه ای را در پیشرفت 

فیزیكی این پروژه داشته و در حال حاضر سهم 

پرداختی شهرداری به این پروژه را انجام داده و 

درپرداخت مابقی آن نیز مشكلی وجود نداشته و در 

اسرع وقت نسبت به پرداخت آن به سازمان 

کمپوست اقدام خواهد کرد.

علوی مقدم افزود: بهره برداری هر چه سریعتر از 

این پروژه ، شهرداری بجنورد را در جمع آوری و 

دفع بهداشتی زباله های شهری یاری خواهد کرد.

 الزم به ذکر است ظرفیت کارخانه کمپوست در 

حال احداث پس از بهره برداری 250 تن زباله در 

روز بوده و به طور متوسط می تواند سالیانه مقدار 

15 هزار تن کود آلی کمپوست جهت مصارف 

کشاورزی به عنوان کود آلی ارگانیك تولید نماید.

این کارخانه در 22 کیلومتری جاده بجنورد - 

مشهد واقع شده است.

 رییس شورای اسالمی شهر بجنورد در پی بازدید 

اعضای شورای شهر از مناطق حاشیه نشین گفت 

درنظر داریم بخشی از بودجه سال آینده ی 

شهرداری بجنورد را با توجه به افزایش و حضور 

فعالیت های موثر شورایاران و استفاده بیشتر و 

مفیدتر از نظرات شورایاران محلی حواشی تنظیم 

کنیم.

سیدمحمد لنگری افزود: هدف از این تصمیم 

واگذاری کارهای مردم در امور شهری به خودشان 

 است ضمن اینكه شورایاران محالت به نقاط ضعف  

و  قوت  محله  خود  بیشتر  ازسایرین آگاه هستند 

و به همان اندازه عملكرد آنان نیز بسیار مفید خواهد 

بود.

 رییس کمیسیون فنی و عمرانی شورا تاکید کرد : 

باتوجه به هماهنگی که با شورایاران در سكونت 

گاه های غیررسمی انجام شد، اساسنامه، آیین نامه، 

نحوه فعالیت، حكم و کارت شناسایی شورایاران به 

 آنان ابالغ خواهد شد و برابر آن چگونگی فعالیت 

آنان در آیین نامه تنظیم شده است.

لنگری اظهار امیدواری کرد با این روند،شاهد افق 

روشنی در جهت ارتقای سطح فرهنگی - اجتماعی 

 - عمرانی در محالت و حواشی شهر باشیم. 

بخشی از بودجه سال آینده شهرداری بجنورد 

 با نظر مشورتی شورایاران محالت تدوین خواهد شد 

دیروز که پشت چراغ قرمز یكی از چهارراه های 

شهر منتظر سبز شدن چراغ بودم و در حال گوش 

دادن به رادیوی ماشین یك دفعه با صدای ضربه ای 

به شیشه ماشین خورد به خود آمدم، خانم به من 

کمك می کنید ؟

صغیر دارم، مریضم و ...

زنی بود چهل وهفت هشت ساله، با کمال احترام به 

او گفتم: خانم بفرمایید.

چراغ هم سبز شده بود. از چهارراه گذشتم اما هنوز 

در فكر آن زن بودم که آیا واقعاً فرزند یتیمی داشت، 

آیا نیازمند بود یا نه ؟ و چندین سوال دیگر که ذهنم 

را درگیر خودش کرده بود. 

با رسیدن به چهارراه بعدی که ترافیك سنگینی هم 

داشت موج رادیو را عوض کردم تا شاید روحیه ام 

عووض شود. پخش مستقیم جلسات مجلس بود و 

بحث های داغ نماینده ها. 

انگار کسی کنار گوشم صدا زد: خاله خواهش 

میكنم یك آدامس از من بخر! به صورتش نگاه 

کردم.  پسر تقریباً  یازده ساله ای  می نمود با لباس 

های کهنه و سر ووضع آشفته با اصرار سعی داشت 

یك بسته آدامس از او بخرم.

در جوابش گفتم :دستت درد نكنه من آدامس 

نمی خورم . از کنار ماشین من رد شد و سراغ 

ماشین دیگری رفت. هنوز داشتم نگاهش می کردم 

که صدای نخراشیده ی مردی توجه ام را جلب 

کرد. چوب دستی ایی در دست مرد بود و سعی 

داشت پایش را روی زمین بكشد. یك پاچه 

 شلوارش را هم باال زده بود تا زخم پایش نمایان 

باشد. چهره ی تیره آفتاب سوخته اش با دندان های 

به شدت زرد، خیلی حرف های نگفته را فریاد

می زد. این مرد هم آمده بود تا شاید از هر راننده 

مبلغی بگیرد و تا شب اموراتش بگذرد.

با خودم حساب و کتاب سرانگشتی کردم که اگر 

حتی یك سوم راننده هایی که از این چهارراه 

عبور می کنند در هر روز فقط 50تومان به یك 

متكدی بدهند چه رقم قابل توجهی می شود که 

شاید از دستمزد یك کارگر ساده و حتی یك 

. ؟کارمند ساده هم بیشتر باشد!
یا .
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ادامه در صفحه مقابل
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طی حكمی از سوی سیدمجتبی علوی مقدم شهردار بجنورد، اسماعیل گلدادی به سمت معاونت شهرسازی، 

اصغر منجمی به سمت معاونت خدمات شهری، علی اصغر بابایی به سمت مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای 

 سبز، مجید سلیمانی به سمت مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ، قربان عمار لو به سمت مسئول امالك و 

مهدی شیرازی به سمت مسئول کارپردازی شهرداری بجنورد منصوب شدند.

گفتنی است طی جلسه ای از زحمات علی اصغر بابایی در سمت سرپرست معاونت خدمات شهری و عبدالعلی 

مهماندوست در سمت سرپرستی سازمان پارك ها و فضای سبز و علی صفاری در سمت مدیرعامل سازمان 

اتوبوسرانی از محمد شادمان در سمت مسئول کارپردازی شهرداری بجنورد  به عنوان مدیران سابق تقدیر به عمل 

آمد.

تیم کشتی شهرداری بجنورد با پیروزی های پی 

در پی خود در مسابقات لیگ دسته یك کشور 

خود را آماده حضور به لیگ برتر کشور می کند.

برگزاری این مسابقات در سال جاری با حضور 8 

تیم آغاز شد که تیم کشتی خراسان شمالی با 

 حمایت شورای اسالمی شهر و شهرداری 

بجنورد، سازمان تربیت بدنی و نمایندگان مجلس 

در این مسابقات شرکت کردند.

تیم کشتی شهرداری بجنورد توانسته در دور رفت 

و برگشت در بجنورد تیم های با سابقه همچون 

 فوالدگستر همدان هفت بر صفر و تیم عرشیا  

داروی تبریز را شش بر یك شكست دهد و با 

اقتدار صدر نشین گروه خود شود.

در مسابقات دور برگشت نیز تیم شهرداری 

بجنورد در حالی که با تیم دوم خود به مصاف تیم 

کشت و صنعت بروجرد رفت توانست پنج بر دو 

حریف خود را شكست دهد و با توجه به برد در 

مسابقات دیگر و صعود به مرحله حذفی توانست 

تیم خود را یكی از چهار تیم برتر در دسته یك 

کشور قطعی کند.  سرپرست تیم کشتی شهرداری  

 بجنورد گفت: حضور کشتی گیران فنی و با 

استعداد در این تیم و کادر فنی متخصص زمینه را 

برای فعالیت های تخصصی کشتی و پیروزی 

های پی در پی در این مسابقات فراهم کرده است. 

حسین جعفرزاده افزود: حمایت های خوب و 

 همه جانبه ی شورای اسالمی شهر و شهرداری 

 بجنورد و دیگر مسئوالن شهر برای رسیدن به این 

موفقیت بسیار موثر بود تا آنجایی که 80 درصد از 

 هزینه های الزم برای این تیم تامین شده و در 

حال حاضر از نظر مالی مشكلی نداشته و این در 

دست یابی به نتایج مطلوب بسیار موثر و مفید 

می باشد.

وی یاد آور شد : تیم کشتی شهرداری بجنورد در 

صورت برد در مسابقه دور برگشت خود با تیم 

 فوالد گستر همدان به عنوان تیم اول گروه خود با 

تیم دوم گروه دیگر به مسابقات لیگ دسته یك 

کشور مسابقه خواهند دادکه پیروزی بعدی آنها 

مجوز راه یابی به مسابقات فینال به مسابقات لیگ 

برتر کشور نیز خواهد بود.

معاون فرهنگی - اجتماعی در تشریح برنامه های هفته کتاب و کتاب خوانی به برپایی نمایشگاه 

کتاب در خانه فرهنگ آفرینش گفت :

آگاهی چراغی است که پرتوش دایره بینش  انسان را گسترش می دهد و عملكردش را با حقیقت 

ارزش های وجودی او به عنوان خلیفه الهی در زمین همگون و همراه می کند .

کریم شجاعی افزود : با این اعتقاد و همین نگاه،  این حوزه به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی 

اقدام به برپایی نمایشگاه کرد.

 وی بیان داشت : نمایشگاه با بیش از 1200 عنوان و بیش از پنج هزارجلد کتاب در دو شیفت 

صبح و عصر از ساعت 9  الی 13 و 16 الی 21  تا آخر آبان ماه دایر می باشد. 

با شروع فصل تابستان، شایعه ای در میان برخی شهروندان 

بجنوردی قوت گرفت که تا پایان ماه مهر به بار نشست.

تخریب قدیمی ترین سازه بتنی در خراسان شمالی که آن را 

با نام منبع آب می شناسیم.

 اطالعات دقیقی از مشخصات شرکت سازنده و دوره ی 

زمانی به پایان رسیدن آن در نزد عموم نیست. اما بیش از 

50 سال است که همه ی مردم با هیبت مرتفع این مخزن 

انس گرفته اند و تا مدتی هم چنان بلند ترین و مستحكم 

ترین بنای شهرمان بود که اینك کارشناسان  اداره ای که 

مالكیت آن مجموعه را به عهده دارند، ظاهراً معتقدند که 

این مخزن هوایی، یارای مقاومت در برابر زلزله های شدید 

زمین را ندارد.

هرچند که این اظهارات رسمی نبوده و برگرفته از افكار 

عمومی همشهریان است اما متاسفانه قضاوت برآمده 

 ازاین اطالع رسانی ضعیف، این است که هدف، فروش 

قطعه زمینی است که سال ها متروك مانده و سست بودن 

 زمین بهانه ای بیش نیست که اگر استدالل نداشتن 

مقاومت سازه در برابر زلزله درست و علمی هم باشد، 

ظاهراً تخریب چاره ی کار نیست زیرا به مدد پیشرفت 

تكنولوژی ، می توان با تقویت پایه های آن، سال های سال 

منبع آب را به عنوان نمادی از معماری دهه ی 30 به نمایش 

 گذاشت. با درنظر گرفتن استدالل متولیان منبع آب، اگر 

چنین مشكلی برای بلندترین سازه ی آجری جهان با

 75 متر ارتفاع در گنبد کاووس که بیش  1000 سال از عمر 

آن می گذرد پیش بیاید، باید آن را تخریب کرد ؟

  روی سخن ابتدا با اعضای شورای اسالمی و مسئولین  

فرهنگی شهر است که از گذشته های نه چندان   دور 

درحافظه ی تاریخی شهروندان بجنوردی، عملكرد قابل 

قبولی از آن ها به ثبت نرسیده است

 از نابودی عمارت کاله فرهنگی که مربوط به یك قرن پیش 

است بگذریم، به برج منظر می رسیمكه جرمش قرارگرفتن 

 در مسیر تعریض و امتداد خیابان بوده و سر در امالك که 

ارزشی برای مسئولین آن روزها نداشته است.

سپس شاهد حذف تدریجی سقاخانه در بش قارداش می 

شویم و یخچال که محل ساخت و فروش یخ طبیعی در 

انتهای خیابان 17 شهریور بود، در چند سال پیش با خاك 

یكسان می شود.

در ادامه ی زیباسازی شهر، چهارطاق تیموری با صدها سال 

سابقه در حوالی معصوم زاده، جنب سازمان انتقال خون فرو 

می ریزد.

در نهایت عمارت قدیمی خسروخان در خیابان امیریه 

شمالی رابه جرم گذاشتن پایه های آجری اش که 

بهارخوابی بر آن سوار بود، آن هم بر لب جوی خیابان، از 

نظرها حذف می کنند و جایش آپارتمان سبز می شود.

 اینك به نوبه ی منبع آب رسیده است و عالقه مندی جز 

افكار عمومی برای ادامه ی حیات آن، در هیچ سازمان و 

اداره ای دیده نمی شود و فقط اشتیاق مردمی است که سال 

ها با تماشا به این سازه، دل به آن بسته اند و اینك هر روز با 

نیم نگاهی از روی نگرانی، از مقابلش می گذرند.

 انتصاب های جدید در شهرداری بجنورد

منبع آب

 انتصاب های جدید در شهرداری بجنورد
به گزارش روابط عمومی شورای شهر مدیر عامل 

سازمان اتوبوسرانی بجنورد گفت : با پی گیری 

هایی که انجام داده ایم 18 دستگاه اتوبوس جدید 

دیگر وارد ناوگان حمل و نقل شهری خواهد شد.

مجید سلیمانی گفت : درحال حاضر 62 دستگاه 

اتوبوس در خطوط درون شهری در حال فعالیت 

هستند که از این تعداد 9 دستگاه در خطوط 

دانشگاه دولتی و دانشگاه اشراق خدمات رسانی 

می کنند و 9 دستگاه دیگر به صورت رزرو در 

پارکینگ می باشد.

وی افزود : پیرو هماهنگی و پیگیری های انجام 

شده تعداد 18 دستگاه اتوبوس جدید نیز به 

ناوگان اضافه خواهد شد که در مجموع تعداد 80 

دستگاه اتوبوس خواهد شد که می تواند تا حدی  

حمل و نقل درون شهری را بهبود بخشد.

سلیمانی با بیان  اینكه تعداد خطوط  فعال درحال 

حاضر14 خط است گفت تعداد مسافر جابه جا 

شده به صورت روزانه 3 هزار 500 الی 4هزار نفر 

وی اضافه کرد به دنبال تجهیز  ناوگان  می باشد.

حمل و نقل درون شهری به سیستم الكترونیكی، 

، بازسازی  و کارت بلیط، 

ایستگاه های اتوبوس، واگذاری ناوگان به بخش 

خصوصی ، راه اندازی کتابخانه دراتوبوس ها نیز 

جزء برنامه هایی است که در صدد اجرای آن 

هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد با همكاری شهروندان و 

 همیاری مسئوالن شهری بتوانیم خدمات شایسته 

ای را به همشهریان عزیز ارائه نماییم.

شهروندان گرانقدراز طریق ارتباط با سامانه پیام 

کوتاه سازمان اتوبوسرانی 3000765230 با 

انتقادات و پیشنهادات سازنده ی خود ما را در 

ارائه خدمات هرچه بهتر یاری نمایند.

................ ..............GPSGPRS

  اَل اَله یووییه .اَل دوالنِیه ایزه یووییه 

دست ، دست را می شوید، دست بر میگردد ، صورت را می شوید.

ضرب المثل ترکی بجنوردی

همدلی، همیاری و کمك به دیگران و رفتار متقابل آنها در تمامی زمینه ها 

ه تش میراثی از گذ

از دست مسئولین دلخور بودم که چرا به این 

فكر نیستند تا این پدیده های ناهنجاری را از 

چهارراه ها جمع کنند! 

تصمیم گرفتم به یكی از ارگان های مسئول زنگ 

بزنم. ماشین را پارك کردم.

چشمم به پیاده رو افتاد، زنی که چادرش را روی 

صورتش کشیده بود و کودك خردسالش در 

کنارش لقمه ای نان را به دندان می کشید نظرم را 

جلب کرد.

چند لحظه ای به او و عابرانی که از کنارش 

می گذشتند  نگاه کردم . تقریباً دو سوم افرادی که 

از جلوی او عبور می کردند پولی را روی دستمال 

می گذاشتند واو آنها را دعا می کرد.

با دیدن این متكدیان و رفتار مردم شهر نسبت به 

آنها از تلفن زدن منصرف شدم.

آیا اگر مردم به جای دادن صدقات خود از طرق 

مناسب به این افراد پول ندهند، این ها رقبتی برای 

ایستادن برسر چهارراه ها یا کنار پیاده روها 

خواهند داشت؟

 خیلی وقت ها بیشتر ما به مسئولین انتقاد میكنیم 

که چرا پدیده ی زشت تكدی گری در شهر 

وجود دارد و چرا فكری به حال متكدیان 

نمی شود ؟؟

ولی خوب است سهم خود را هم از این 

ناهنجاری اجتماعی مشخص کنیم تا وقتی 

 دلسوزی و ترحم به جای منطق و استدالل صحیح 

بر رفتار های اجتماعی ما حاکم باشد، هر روز باید 

شاهد کسانی که دستشان به سوی مردم دراز 

است، باشیم. 

                                     شهروند

نزدیك شدن تیم کشتی شهرداری بجنورد به لیگ برتر کشور18 دستگاه اتوبوس دیگر وارد ناوگان حمل و نقل شهری  می شود
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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بجنورد 

گفت: توسعه، تكمیل و نوسازی ناوگان 

 تاکسیرانی با برنامه ریزی الزم و انجام طرح های 

مطالعاتی و کارشناسی برای نیاز سنجی سازمان و 

یكی از اولویت ها و اهداف مدیریت در سازمان 

تاکسیرانی است. سید مهدی اسدزاده افزود : با به 

 کارگیری همه امكانات سازمان تمام تالش خود  

را  بـرای  آسـایش  حمل و  نقل  درون  شهری  

عملكرد شش ماهه اول 

امروزه ایجاد منابع درآمدی در مدیریت پارك ها 

امری حیاتی است چراکه تمام پارك هایی که در 

سطح شهر احداث شده و یا می شوند باید به 

منابع درآمدی آن همانند طراحی و تهیه نقشه 

پارك فكر کرد و نسبت به درآمد پایدار آن توجه 

خاص داشت.

در تمام دنیا پارك هایی که برای گردشگری و یا 

تفریح ساخته می شود اولین هدف آنان ایجاد 

منابع درآمدی است.

وقتی به منابع درآمدی آن فكر شود تفكر ایجاد 

اشتغال، کاهش فقر و همچنین جذب گردشگر و 

از همه مهمتر مدیریت هزینه های انجام شده و در 

حال انجام پارك را به دنبال خواهد داشت. زمانی 

که به درآمدزایی پایدار می اندیشیم نمی توان از 

هر منبعی کسب درآمد کرد و نگاه شهرداری به 

موضوع درآمدزایی بایستی نگاهی بلند مدت و 

زیربنایی باشد. درآمدزایی پایدار بدین معناست 

که درآمد 

از منابعی و به گونه ای کسب شود که حقوق 

آیندگان پایمال نشود، کیفیت زندگی کاهش نیابد 

و منابع حیاتی برای استفاده نسل های آتی از بین 

نرود.

اگر بخواهیم نگاه دقیق تری به درآمدزایی داشته 

باشیم باید بگوییم این موضوع شامل دو بخش 

است: اول کسب درآمد بیشتر. دوم کاستن از بار 

هزینه ها.

کاستن از هزینه ها نیز به کمك حذف موازی 

کاری ها، افزایش پویایی سازمانی و ایجاد هسته 

 های خالق و نوآور انجام می شود. 

تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که 

درآمدزایی پایدار، بیش از آن که به ساخت و ساز، 

فروش زمین یا مواردی از این دست وابسته باشد 

به ارائه خدمات نوین بستگی دارد. تصور کنید که 

با کمك  و  مدیریت  شهــرداری  با  استفاده  از 

فضاهای سبز باز با اجرای موسیقی محلی، ملی و 

 ثبت نام وانت بارها به تعداد 2500 دستگاه و ثبت 

شماره حساب آنها به جهت پرداخت 

یارانه ها.

 راه اندازی سایت اداری سازمان تاکسیرانی.

پیگیری ها یی از قبیل :

1- اختصاص 100 دستگاه تاکسی جدید در

 سال 89 .

2- اختصاص 40 دستگاه ون در سال 89 .

3- نصب  و پرداخت الكترونیك بر روی تمامی 

تاکسی ها.

4-اختصاص یك جایگاه        جهت تاکسیرانی.

دردستور کار داریم که تا پایان سال انجام خواهد شد.

     

حتی بین المللی با حضور هنرمندان سرشناس و با 

ایجاد رستوران ها و کافی شاپ و یا سایر 

واحدهای خدماتی ، رفاهی چشم انداز خوبی را 

نشان می دهد. بش قارداش ، باباامان وپارك 

دوبرار و حتی سایر پارك های محلی ظرفیت 

های خوبی را برای ایجاد درآمد دارند زیرا مردم 

 عالقمند به حرکت های فرهنگی و رفاهی و 

تفریحی هستند و از آن استقبال می کنند. حال اگر 

منصفانه به این موارد توجه شود بعد می بینیم که 

رویكرد مشاورین  شهرداری نیز به بهره برداری 

از قابلیت های فضاهای ایجاد شده( پارك ها، 

 محالت و ... ) همكاری بیشتری می کنند. نمونه 

فوق آن را می توان در ایجاد بازارچه های میوه و 

تره بار شهرداری مشاهده کرد در حقیقت هر جا 

 که اجاره ها چنان باال باشد که افراد از پس اجاره 

بهای مكان بر نیاید این گونه تجارت های کوچك 

پر رونق و با نشاط شكل می گیرد.

اگر جمعه ها برای بهره بردن از طبیعت به دامنه ها 

و یا اطراف شهر (باباامان، باباموسی و بش 

قارداش) رفته باشید مسلماً با انبوه جمعیتی روبرو 

 خواهید شد که هر یك از افراد عالوه بر پیاده 

روی و یا کوهنوردی مبلغی را برای هزینه رفت و 

 آمد، خرید مایحتاج الزم صرف می کنند. در این 

میان شهرداری فقط به خدمات رسانی جهت 

نظافت محیط و یا کارهایی از این قبیل می پردازد 

که این به معنای سنگینی کفه ترازوی هزینه است.

 دکه های پراکنده که بیشتر آنها در این استان غیر 

بهداشتی هستند را می شود به شكل بازارچه های 

موقت با توجه به فصل ساماندهی کرد که هم 

شهروندان و هم مسافران فصلی از آن استقبال 

کرده و محیطی جذاب فراهم خواهد شود.

ایجاد منابع درآمدی 

پایدار در پارك ها

ضروری است
 رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 

 شهر بجنورد گفت : شورای اسالمی شهر در 

تصویب بودجه سال 89 شهرداری بجنورددر 

جلساتی متعدد با کمیسیون های تخصصی 

چهارگانه، بودجه پیشنهادی شهرداری را مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار داد.

این جلسات با حضور شهردار، معاونین، مدیران 

مناطق و کارشناسان ستادی و مشاورین شورای 

شهر برگزار شد.

حسین پیلتن با اشاره به موارد فوق افزود: اکنون در 

شش ماه اول که فعالیت های شهرداری به ردیف 

های تعریف شده در بودجه سال جاری ارزیابی می 

کنیم، می بینیم بودجه تنظیم شده بر اساس آمارهای 

ارائه شده به شورای شهر بودجه ای واقعی و قابل 

اجرا بوده است. 

وی گفت: هدف تنظیم بودجه  بر اساس واقعیت  

 ها، توزیع عادالنه  امكانات و خدمات در شهر  به 

صورت فراگیر بوده است.

وی یاد آور شد بر این اساس در شش ماه اول  سال 

جاری از کل بودجه سال 89 که به مبلغ 363 

میلیاردو 694 میلیون ریال بوده و تحقق طبیعی آن 

در شش ماه اول به مبلغ 181 میلیارد و 847 میلیون 

پیش بینی شده بود که برابر آمارهای ارائه شده به 

شورای شهر درآمد جذب شده در 6ماه اول به مبلغ 

126 میلیارد ریال بوده است که این نشان دهنده 

تنظیم بودجه با نگاهی واقعی و اجرایی بوده است. 

یعنی درآمد جذب شده حتی بیشتر از مبلغ پیش 

بینی شده بود که این روند روبه رشدی را در جذب 

درآمد نوید می دهد. وی ضمن تقدیر از مدیریت و 

زیرمجموعه شهرداری اظهار امیدواری کرد شش 

ماهه دوم نیز با همت مضاعف کارکنان و دست 

اندر کاران مالی شهرداری کل بودجه ی پیش بینی 

شده محقق شود که در صورت محقق شدن برای 

اولین سال بودجه ی عملیاتی و واقعی تنظیم شده 

است. وی یادآرو شد بودجه تصویبی سال جاری 

60 درصد عمرانی و 40 درصد جاری است.

گزارش عملكرد کمیسیون برنامه و بودجه

شهروند دوستدار پارك

شهروندان به کار بسته ایم تا بتوانیم آنطور که 

شایسته مردم فهیم این شهرمان است خدمات 

رسانی کنیم.

وی بیان داشت: در این راستا اقداماتی نیز به شرح 

ذیل انجام گرفته : 

- تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل  

ها و بخشنامه  داخلی مورد  نیاز.- اجـرا و اعمال

مقررات تصویب شده نسبت به تاکسیرانان و 

تاکسیداران

- برنامه ریزی درامور اجرایی، کنترل، بازرسی 

امور انضباطی و تشویقی و خدماتی 

 -نصب تاکسیمتر بر روی تمامی تاکسی ها.

-صدور کارت شناسایی برای نصب در تاکسی 

برای تمامی تاکسی های عمومی.

- ثبت نام سهام عدالت برای تاکسیداران و 

تاکسیرانان و ارسال آن به مرکز.

 -ثبت نام جهت پرداخت یارانه های رانندگان

-تاکسی عمومی آژانس ها و خط های ویژه 

ساماندهی شده.

 سازمان تاکسیرانی

GPS

CNG

 با سالم و احترام 

مسلماً در طرح هر مسئله ای انتقادی چه به زبان 

طنز و چه به زبان صراحت می بایست هدف 

 روشن گردد و آن رعایت اخالق فرهنگی و 

نوشتاری می باشد.

1- فرهنگ سازی، مشارکت و حفظ فضاهای 

عمومی متعلق به شهروندان وظیفه متولیان فرهنگ 

و تك تك شهروندان است.

2- ما هم همچون تمام متولیان خدمات شهری، 

آرزو به دل ماندیم که شهروندان به موقع عوارض 

و حقوق شهروندی خود را به صندوق مشارکت 

های شهرداری پرداخت کنند و با این امر نه تنها 

شمعی بیفروزند بلكه برای سرمایه های ملی دل 

بسوزانند.

3- ساخت اماکن نظافتی، ایجاد فضای سبز، تكریم 

ارباب رجوع تغسیل،صدور جواز تدفین و تغسیل 

این امور، ارتقای بهداشت محیط آرامستان ها، 

  آمبوالنس ها، تالش جهت تكمیل غسالخانه جدید  

و آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد شبكه 

های آب بهداشتی، تفكیك خطوط آبرسامی، قطره 

ای کردن  آبیاری  اشجار ،  ساخت  سرویس های

 بهداشتی جداگانه شانزده چشمه ای ، نصب 

برجك های نوری و ... و هزاران حرف نگفته و راه 

نرفته یعنی همان ایجاد بستر  فرهنگی که البته در 

 شان شهروندان گرامی نبوده و تالش می شود هر 

روز بهتر شود.

4- در باب تكمیل مسجد، شهروندان محترم 

مستحضر هستند که قسمت زیادی از اعتبارات 

شهرداری که باید خرج تكمیل پروژه ها گردد ابتدا 

از محل دریافت حقوق و عوارض کسب و سپس 

هزینه شود.

5- درباب ایجاد اماکن فرهنگی، مداحی، فروش و 

تكثیر نوارهای مذهبی جانا سخن از زبان ما می 

گویی، لطف بفرمایید شهروند گرامی مسئولین 

فرهنگی را دعوت به مشارکت ها مالی و اجرایی 

نمایید که اگر کاری نكردیم نه اینكه نخواستیم بلكه 

 نتوانستیم ما خدمتگزاران ضمن پذیرش آالم این 

شغل به لطفا خدا از تمام شهروندان آرزومند و 

ارباب جراید دعوت می کنیم سری به کلبه ما زده و 

ضمن ارشاد و انتقاد به انصاف ازما، چراغ راه ما 

شوند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری بجنورد

جوابیه
 در پاسخ به مطالب چاپ شده در شماره 17 ماهنامه شهروند با تیتر«پیام روح سفید» سازمان آرامستان الزم دانست 

  توضیحاتی به شرح ذیل به اطالع شهروندان برساند : 

امیدواریم روزی برسد که سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری در طراحی 

نقشه پارك ها، به منابع درآمدی آنها بیندیشد زیرا تامین منابع درآمدی

  در ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان الزم خواهد بود. 
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بسمه تعالی

  با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران ، امام  

 خمینی و دیگر روحانیون مبارز و سالم به تمامی شهیدانی 

 هکه با خون خود تمام درختان انقالب اسالمی  را آبیاری کرده 

اند وصیت نامه خود را شروع می کنم.

برادران و خواهران مسلمان و شهیدپرور در این ساعت که 

موفق شدم قلم را بر صفحه جاری و وصیت نامه بنویسم در 

زیر رگبار مسلسل ها و آتش توپ و تانك و خمپاره بعثیون 

می باشم و هردم و هر ثانیه منتظرم شهادت را به آغوش کشم 

 که همیشه دستانم باز و قلبم منزه از راه های منحرف اسالم 

بوده و تا زمانی بتوانم به این شهادت نصیب گردم و به 

آرزوی دیرینه خود نایل آیم به خدا قسم هیچ تابی نداشته و 

مرتب از او استقبال می کنم مگر من جوان نوزده ساله 

موظف نیستم از میهن و دین خود دفاع کنم؟ از علی اکبر 

کمتر هستم و یا خون من از خون هزاران جوان دیگر که 

 درخت اسالم را آبیاری کرده اند رنگین تر است؟ خیر ، برادر 

و خواهر بر من و توست که با نهایت کوشش خود از رهبر 

عزیزمان و دیگر روحانیون اصیل پشتیبانی نماییم و از تمام 

شما خواهش میكنم که به هیچ وجه به من ناکام نگویید ، 

چون تنها آرزویم شهادت بود، آری شهادت....

ای مادر عزیز بر تو وصیت می کنم که اگر خواسته باشی که 

روح من شاد باشدابداً لباس سیاه بر تن مكن، همچنین تو ای 

پدر یا مادر بر مزار من اشك نریز چون من یك امانت بودم 

که از سوی خداوند آمدم و باید به سوی او بازگردم، پس 

بهتر است که در سنگرجبهه وبا ترکش خمپاره ، با فشنگ 

گرم دشمن شهید شومو در ردیف بهشتی ها، چمران ها ، 

مطهریها، مفتح ها، مدنی ها و دستغیب ها قرار گیرم.پس 

مادر مهربانم و پدر گرامیم ناراحت نباشید و این تولد 

فرزندتان را جشن بگیرید و شربت و شیرینی بدهید و 

وصیت ام به برادرانم این است که پرچم افتاده از دستم را 

بردارند و راهم را ادامه دهند و خواهرانم حجاب را رعایت 

کنیدکه با این حجاب میتوانی مشت محكمی بر دهان 

امپریالیسم غرب و شرق وارد آورید.

من پیامی که برای ملت ایران و شهید پرور قهرمان جهان 

دارم این است که از خون شهیدان نگهبانی کنند و نگذارند 

 منافقین و دشمنان اسالم خون شهیدان را پایمال کنند و 

هدفمان را نقش بر آب کنند پس بكوشید و هوشیار باشید که 

امام عزیزمان تنها نماند و غصه نخورد و در آخر با قلبی 

صاف و روحی باز می گویم : 

 خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار 

 وصیت نامه

شهید محمد روستاپور
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از آنجا که نام گذاری مناســب مكان ها، برقــراری 

نظم و ارائه ی خدمات اضطراری را تســــــــهیل 

می کند، عنصر بسیار مهمی در خدمات شهری به 

حساب می آید.

نام گذاری خیابــان ها و فضاهای عمومی بــه یاد 

رویدادهای فراموش نشدنی، شیوه ای است برای 

حك کردن تاریخ یك کشور در ذهن مردم آن.

اختصاص نام افرادی که مایه سربـلندی و افتخار 

میهن شان شده اند و برای توسعه و آبادانی کشور 

 و شهر خود از هیچ تالشی دریغ نورزیده اند، به یك 

مكان خاص، شیوه ای مقبول و پسندیده است.

شورای نام گذاری معابر و خیابان ها در شـهرداری 

وجود دارد. فرآیند نام گذاری یا نام گـذاری مجـدد 

فضاهای خصوصی بـــا خیابـــان ها و فضاهای 

عمومی متفاوت است.

هدف از این سیاسـت نظم بـخشیدن و اســتاندارد 

کردن فرایندهای مرتبـط بـا نام گذاری خیابـان ها، 

پارك ها و ساختمان های شهری است. 

این سیاسـت سـه حوزه را تحت پوشـش قـرار می 

دهد : نام گذاری مجدد بخش های نام گذاری شده 

و نام گذاری بخش های تازه ساز در شهر.

اصول نام گذاری خیابـــــــان ها و فضاهای 

عمومی

به هنگام نام گذاری خیابـان ها و فضاهای عمومی 

در شهر باید به اصول زیر توجه کرد :

 - تصمیم گیری در مورد فرایند نام گذاری بــــــه 

عهده ی شورای نام گذاری است.

-  تمام نام ها و اســامی بــاید یادآور یك موضوع 

باشــــند و تنها در موارد اســـــتثنایی از نام افراد 

اسـتفاده می شـود. هر درخواسـت مبـنی بــر نام 

گذاری یك مكان بـه اسـم یك فرد خاص، بـاید بــا 

جزییات کامل همراه بوده و نشـان دهد که چرا فرد 

مورد نظر شایسته ی این افتخار است.

-  گورستان ها با توجه به موقعیت جغرافیایی که 

در آن واقع شده اند نام گذاری شوند.

-  نام گذاری مجدد خیابان یا یك فضای عمومی 

تنها درصورتی باید انجام گیرد که ضرورت آن 

تشخیص داده شود به طوری که از هزینه های 

غیرضروری جلوگیری شود.

- فرایند نام گذاری باید به شیوه ی مشورتی 

انجام گیرد. شورای نام گذاری باید متشكل از 

نمایندگانی از بخش های توسعه اجتماعی- 

میراث فرهنگی و تاریخی- بوستان های شهری و 

مدیریت و برنامه ریزی شهری باشد.

مهم ترین وظیفه ی این شورا بررسی تمام اسامی 

پیشنهادی است.

- فرایند نام گذاری باید به شیوه ی مشورتی 

انجام گیرد. شورای نام گذاری باید متشكل از 

نمایندگانی از بخش های توسعه اجتماعی- 

میراث فرهنگی و تاریخی- بوستان های شهری و 

مدیریت و برنامه ریزی شهری باشد.

مهم ترین وظیفه ی این شورا بررسی تمام اسامی 

پیشنهادی است.

ضوابط انتخاب نام برای فضاهای عمـومی و 

خیابان ها

-  از بكار بردن نام های مشابـه، تكراری، ترکیبی و 

نام هایی که تلفظ یا هجی کردن آنها سخت اسـت 

خودداری شود.

- نام ها بـاید منعكس کننده ی حس تعلق و هویت 

محله باشند.

-  از بـكار بــردن نام هایی که تبــلیغ دربــاره  یك 

 محصول، کاال، خدمات یا شــــغل خاص اســــت  

خودداری شود.

-  تـغییر نـام اماکـن و فضاهــای عمــومی تنهــا 

درصورتی امكان پذیر اســت که نام های متداول یا 

تاریخی را مخدوش نكنند.

نام گذاری فضاهای عمومی و خیابان ها
به گزارش روابط عمومی شورای شهر: پیرو در خواست 

شورایاران محله معصوم زاده بجنورد دو تن از اعضای 

شورای شهر و شهردار منطقه مهر از محله ی معصوم 

زاده بازدید کردند.

اعضای شورا و شهردار مهر پای صحبت شورایاران 

 نشسته و پس از شنیدن مسایل و مشكالت این محله 

قول مساعدت و پیگیر بودن مسئله جهت بهبود اوضاع 

و شرایط را دادند.

شورایاران در این بازدید با بیان اینكه این محله یكی از 

محله های قدیم بجنورد و در جوار معصوم زاده 

می باشدآنطور که باید و شاید به آن رسیدگی نمی شود 

 و ساکنین محله با مشكالت عدیده ای مواجه و مشقات 

 بسیاری را متحمل شده اند. یكی از این مشكالت عدم 

صدور مجوز ساخت و ساز جهت بهسازی توسط 

اوقاف است. جدول گذاری معابر انجام نشده و به دلیل 

وجود جنگل بدون نگهبان و حصار، پارك الهیه  محل 

 تجمع معتادان می باشد. از دیگر مشكالت عدم 

بازگشایی 20 متری ،عدم نامگذاری معابر، نبود دفتر 

شورایاری،نداشتن حكم و مهر فعالیت شورایار می 

 باشد که شورایاران به تفصیل به اطالع اعضای شورا و 

شهردار مهر رساندند.

در ادامه نایب رییس شورای شهر ضمن تایید این 

  مسـایل  و  مشــكالت  گـفت :  محــله معــصوم زاده 

محله ای است با قدمت زیاد که شهروندان محترم و 

متعهدی در آنجا ساکن هستند و شورای شهر و 

شهرداری باید به لحاظ بهداشتی، بهسازی و دیگر 

مسایل توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشد.

رضا فیروزه دیگر عضو شورای شهر نیز بیان کرد : با 

توجه به اینكه این محله از محله های قدیمی شهر 

است اما تا کنون مورد بی مهری قرار گرفته که این 

باعث تاسف است و قویاً قول مساعدت دادند که با 

 پیگیری فعال شورایاران بتوان تحوالتی در اوضاع این 

محله ایجاد کنند.

 شهردار مهر نیز با تشریح مشكالت بیان شده از جانب 

شورایاران گفت : با توجه به اینكه این محله در جوار 

بارگاه حضرت سید عباس ابن موسی ابن جعفر قرار 

گرفته ، برای بهسازی و نوسازی محله اداره اوقاف 

محدودیت هایی ایجاد کرده که با پیگیری هایی که 

صورت خواهد گرفت این موانع را برطرف خواهیم کرد.

قربان محمد ستوده یادآور شد پیمانكار پارك الهیه نیز 

تعیین و در آینده ی نزدیك  حصارکشی، بهسازی و 

زیباسازی آن  انجام خواهدشد. 

وی اظهار امیدواری کرد شورایاران  با فعالیت های 

فعال و پی گیرانه بتوانند باعث آبادانی محله ها شوند.

 محله معصوم زاده غرق شده در مشكالت 

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) 

 پس از سال ها تالش برای اجرای طرح های 

مختلف و دستیابی به توسعه، اذعان می دارد که 

دلیل شكست بسیاری از طرح های پیشین این 

سازمان به دلیل عدم مشارکت مردم محلی در 

تعیین اهداف و طراحی فعالیت ها بوده است. 

یونسكو اکنون دریافته است که برای دستیابی به 

موفقیت، خصوصا اگر موفقیت دراز مدت باشد، 

فعالیت ها باید با مشارکت مردم طرح و اجرا شود و 

هر سیاست توسعه ای که نتواند از دانش و 

مهارت های مردم محلی استفاده کند برنامه 

موفقی نخواهد بود.از این رو سازمان ملل 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.

همچنین گزارش های ملی کشورهای مختلف 

 دنیا که به این اجالس ارائه شد نشان می دهد که 

تقریبا در تمامی آنها مشارکت شهروندان، سهم و 

نقش اساسی را در برنامه های مدیریت و اداره 

شهرها دارد. 

در واقع نیاز به مشارکت شهروندان در اداره امور 

شهری گستره ای جهانی یافته است. از این رو در 

کشورهای پیشرفته، شهرداری ها، شوراها و 

انجمن های ملی اهمیت بسیاری یافته اند و 

انتخابات محلی برای انتخاب شهردار و شورای 

شهر اهمیتی هم ردیف انتخابات سیاسی و ملی

(رییس جمهور و نمایندگان مجلس) پیدا کرده 

است.

در زمینه مدیریت و تصمیم گیری شهری عمده 

ترین بحث، مربوط به طراحی، تدوین و اجرای 

طرح های توسعه شهری است که گسترش آتی 

مشارکت مردم در امور محلی در سایر کشورها
شهر و اختصاص کاربری های شهری را در 

سال های آینده مشخص می سازد. این مسئله به 

نحو بارزی با زندگی شهرنشینان پیوند خورده و 

مشورت و نظرخواهی از ساکنان شهر و محله در 

مورد این طرح ها اهمیت به سزایی یافته است.

 به عنوان نمونه در جمهوری فدرال آلمان بر اساس 

قوانین ایالتی، در مورد برنامه های ساختمانی 

باید نظر شهروندانی که بر اثر این برنامه ها 

تغییراتی در زندگیشان حاصل می شود، پرسیده 

شود و در واقع طرح های محلی از ابتدا با نظر 

شهروندان تهیه می شود. طبق قانون ، تمامی 

نظرات مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

مشارکت مردم در برنامه ریزی های محلی و 

ناحیه ای در کشور انگلستان نیز یك الزام قانونی 

است. 

چون تصمیمات این گونه طرح ها بر زندگی مردم 

اثرات زیانباری دارد، مردم حق دارند تا در تمامی 

مراحل برنامه ریزی و رسیدگی به طرح های 

عمرانی مشارکت داشته باشند. 

طبق قوانین کشور مالزی نیز که با شتاب گام های 

توسعه را پیموده است، طرح های ساختاری در 

 مرحله پیش نویس، بایستی به اطالع عموم مردم 

برسد و تمامی اعتراضات و نظرات جمع آوری و 

 مورد توجه قرار گیرد.

بنا به گفته رییس انجمن بین المللی طرح ریزی 

شهری اسپانیا: «بدون تردید شهر باید برای 

ساکنان آن ساخته شود و نباید از دیدگاه های این 

ساکنان در این باره غافل بود».

این گوشه ای از اقدامات کشورهای مختلف در 

جذب مشارکت مردم بود و نشان دهنده اهمیت 

این امر در نزد برنامه ریزان جهانی است که البته 

دستاوردهای حاصله قطعاً ناشی از تمرین 

شهروندی و مشارکت جویی تمامی ارکان جامعه 

بوده و با روش های دستوری و در زمان کوتاه 

حاصل نشده است.
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