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برنده سوال شماره قبل ماهنامه 9677...0915

 روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد: 

 شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد به 

مناسبت هفته بسیج و روز جهانی معلولین روز 

جمعه 12 آذرماه اقدام به برگزاری پیاده روی 

خانوادگی از میدان دفاع مقدس از مسیر جاده 

 سالمت به طرف پارك ملی بش قارداش کرد.هدف 

از برگزاری این پیاده روی ضمن ایجاد نشاط و 

 سالمتی، همدلی و همبستگی اجتماعی بین 

 شهروندان و معرفی جاده سالمت برای پیاده روی 

 بود.رئیس شورای اسالمی شهر در این گردهمایی 

گفت: از این به بعد این پیاده روی ها با مسیرهای  

وزارت مسكن شهرسازی برای توسعه این فضا 

شده است. وی همچنین قول مساعد برای پیگیری 

 تاتكمیل پروژه طرح جاده سالمت به مبلغ پنج 

میلیارد ریال را دادند.در ادامه این گردهمایی رئیس 

 شورای اسالمی شهر به مناسبت روز مجلس و 

تقدیر از زحمات بی دریغ مهندس ثروتی در تمام 

زمینه ها به ایشان لوح سپاس اهدا کردند.در پایان 

 این پیاده روی از سوی شورای اسالمی شهر و 

شهرداری ، سازمان تربیت بدنی و نماینده مردم در 

 مجلس شورای اسالمی هدایایی با قید قرعه به 

شهروندان تقدیم شد.

پیاده روی به مناسبت هفته بسیج و روز جهانی معلولین
 خواهد شد. در ادامه این پیاده روی نماینده مردم 

بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم در مجلس 

 شورای اسالمی که در این پیاده روی شرکت کرده 

بود با اظهار خرسندی از استقبال شهروندان از این 

پیاده روی گفت: با رایزنی هایی که با 

وزارت خانه های مختلف برای توسعه پارك ملی 

بش قارداش داشته ایم اعتباراتی برای این پارك زیبا 

در نظر گرفته شده است. 

مهندس ثروتی افزود: تأمین اعتبار احداث سد بش 

قارداش از محل اعتبارات وزارت نیرو برای تأمین 

آب بش قارداش و همچنین  واگذاری زمین توسط 

 مختلف ادامه داده خواهد شد. سید محمد لنگری 

 افزود: برای مناسب سازی جاده سالمت اعتبار قابل 

توجهی در نظر گرفته شده که بخشی از این 

هزینه ها از محل اعتبارات شهرداری تأمین می شود 

و مابقی آن از محل اعتباراتی که از سوی استانداری 

در نظر گرفته شده تأمین می شود. وی گفت: 

اختصاص 700 هكتار زمین از سوی نماینده محترم 

مجلس جناب آقای ثروتی و همكاری مسكن 

شهرسازی در حال انجام است که برای توسعه 

فضای سبز بش قارداش اختصاص داده شده که در 

آینده نزدیك اسناد آن به نام شهرداری انتقال داده

تحف العقول، ص 251

امام حسین(ع):               آن که در کاری که نافرمانی خداست بكوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانی ها به او رو می آورد.

 بحاراالنوار، ج3، ص397  
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از مجموع کافه های اطراف دروازه قبله یا میدان 

کارگر فعلی تا سبزه میدان و پای توپ(1) که چای و 

غذا به فروش می رساندند، تعدادی از آنها در طول 

سال و به مناسبت های مختلف، آیین هایی را به اجرا 

در می آوردند که همین عامل باعث می شد تا عده ی 

زیادی از طبقات مختلف اجتماعی به بهانه نوشیدن 

چای و کشیدن قلیان، ساعاتی را در آنجا باشند. 

محیط هایی که آراستگی چندانی هم نداشتند. اما 

روستائیان و مسافرانی که برای انجام کار به شهر آمده 

بودند، برای استفاده از غذاهای ارزانی همچون 

دیزی، مدتی کوتاه را در قهوه خانه ها می گذراندند. 

در بسیاری از کافه ها از میز و نیمكت های چوبی 

برای نشستن استفاده می شد و صندلی هایی با 

سطحی گرد به رنگ قهوه ای از جنس چوب که 

محیط کافه ها را زیباتر می نمود. گوشه ای از کافه که 

دستگاه نام داشت، سكویی بود برای گذاشتن چراغ 

فارسونكه (2) در زیر آن، که آب را روی آن 

می جوشاندند و در کنارش سماور روسی برنجی که 

عموما قوری های چینی وصله دار را برای دم کشیدن 

چای روی آن می گذاشتند. در آن روزها که هنوز 

بجنورد از آب لوله کوشی بهره مند نشده بود، آب 

کافه ها از کاریزها و چشمه های اطراف شهر توسط 

گاری اسبی تأمین می شد که برای تصفیه ی آب 

جوش، کیسه ی کوچكی از پارچه ی سفید را به شیر 

سماور می بستند تا آب جوش صاف و روشن را به 

داخل قوری چای بریزند. با آمدن صنعت برق و 

ورود رادیوهای بزرگ قدیمی، بازار نوازندگان محلی 

و آوازه خوان های دوره گرد، رونقی دیگر یافت و 

آنها توانستند با یادگیری تصنیف های جدید و 

آوازهای سنتی، فضای کافه ها را به هنگام نواختن تا 

حدودی تغییر دهند و بخشی از مردم هم با موسیقی 

اصیل از طریق این وسیله مغناطیسی بیشتر آشنا 

شوند. سال ها بعد با آمدن گراموفون و صفحه های 

33 دور که زینت بخش قهوه خانه بودند، مشتریان 

 عالقمند موفق شدند صداهای دلنشینی را از گردش 

صفحه ای نازك که سوزنی ریز آن را به صدا در 

می آو اکثر قهوه خانه ها، برای ایجاد 

طر منظور کاهش صدای مداوم 

پزی، چند بلبل هم داخل قفس  چر

نگه می داشتند که چهچه ی یكریز آنها، گوش 

عابرین را هم نوازش می داد. از ده ها سال 

قبل تا اواخر دهه ی 50، بیشترین رفت و آمد

مشتریان در کافه های میدان کارگر بود و دلیلش هم 

تجمع کارگران ساختمانی و بناها و معمارانی بود که

 

رد، بشنوند.در

اوت و شادابی و به

اغ های خوراك 

 می رفت و با بیان جمالت بریده و کوتاه و بی پایانی 

که پر از خنده و شادمانی بود، کام همه را شیرین 

می کرد. و قبل از خارج شدن، بهای هر استكان چای 

را با کشیدن خطوطی عمودی بر روی تكه مقوایی به 

حساب آنها می گذاشت تا عصر هر پنج شنبه برای 

گرفتن وجه آن، دوباره به سراغشان برود.

آیین دیگری که در طول سال و تقریبا به طور مداوم 

در تعدادی از قهوه خانه ها اجرا می شد، شاهنامه 

خوانی بود که افرادی از سر شوق و دلدادگی به آن 

حكیم فرزانه، سعی می کردند با خواندن ابیاتی از آن 

گنجینه ی ادب فارسی، ذهن مشتریان را در حین 

خوردن ونوشیدن بر بال داستان های اساطیری 

بنشانند و آنان را تا افق های دور پروازشان دهند. 

مردانی بی ادعا که به مدد حافظه و هر آن چه از 

کودکی در مكتب خانه شنیده و در نوجوانی آموخته 

بودند، به شیوه ای رسا و بیانی روشن از 

سهراب کشی بگویند.یكی از این استادان نقال که در 

دهه ی 20 و پیش از آن به نقل شاهنامه در 

 قهوه خانه ای در سبزه میدان می پرداخت، «غالم» 

(3) نام  داشت که با مهارت تمام، چشم ها را به خود 

خیره می کرد و پس از اجرای نمایش یك نفره اش به 

کنار بساطش که فروش کهنه لباس ها بود می رفت 

که بر لب جوی آب در حال گذر به سمت پای توپ 

پهن کرده بود. و در انتظار رهگذرانی می نشست تا با 

فروش تكه لباسی، قطعه نانی را برای فرزندان چشم 

براهش به خانه ببرد. وسال ها بعد از او افراد دیگری 

راهش را ادامه دادند که آخرین آنان مرحومان «اسد و 

حسن»(4) نقال نام داشتند و در ضلع غربی سبزه 

میدان قهوه خانه ی داخل کوچه، نقالی می کردند که 

اینك با درگذشت آنها، هیچ اثری جز خاطره ای 

ضعیف در ذهن مردان و زنان کهنسال بجنوردی 

نمانده است.

یاد و خاطره ی همه دلسوختگان عرصه ی ادبیات 

ایران زمین گرامی باد.

----------------

1- تعداد قهوه خانه ها از ابتدای کوچه ی شترخان در 

خیابان بش قارداش(چمران) تا انتهای پای توپ در 

حدود 40 عدد بود که پس از دهه ی 50 اکثرا تغییر 

شغل دادند و اینك انگشت شمارند.

2- فورسانكای، چراغ نفتی تلمبه ای که در حال 

حاضر هم در جاهایی به کار گرفته می شود.

3-4 - نقل شفاهی از آقایان حاج نصرت 

دانش(1299)  و حاج رجبعلی کیوان پور (1319).

احسان حصاری مقدم

 با طلوع سپیده دمان در آنجا جمع می شدند و بخشی 

از آنان، صبحانه ی خود را در کافه می خوردندو در 

آن سال ها (دهه 50) بهای هر استكان بزرگ چای 

یك ریال بود. اما کسانی که همراه خود قند یا آبنات 

می آوردند، ده شاهی که نصف یك ریال بود 

می پرداختند. صبحانه هم ترکیبی بود از نان تازه ی 

داغ و پنیر و کره ی محلی و سرشیر و مربای خانگی 

که عموما داخل نعلبكی می ریختند و از مشتریان 

پذیرایی می کردند. یكی دو ساعت مانده به ظهر و 

پس از دادن آب و دانه به قناری ها، آماده سازی 

قلیان ها شروع می شد و شستشو و تمیز کردن جای 

زغال و گداختن آن، نویدی برای کسانی که پس از 

نوشیدن چای در انتظار کشیدن قلیان بودند. فصل

سرما، شلوغ ترین روزهایی بود که کافه ها به خود 

می دیدند. شیشه های بخار گرفته، دود قلیان، صدای 

شستن استكان ها در داخل پا سماوری برنجی، 

آوازخوانی قناری ها،ضرباهنگ به هم زدن نعلبكی ها 

با استكان خالی که برای جلب توجه عابران در 

پیاده رو و داخل کافه توسط کافه چی و شاگردانش 

انجام می شد. با شروع ماه رمضان، فعالیت روزانه 

تعطیل می شد و لحظاتی قبل از اذان، عده ای در کافه 

می نشستند تا با حلیم که از ماه محرم طعم آن را 

نچشیده بودند، روزه ی خود را افطار کنند. زیرا 

تعدادی از کافه ها با ساختن اجاقی موقت از آجر و 

کاهگل، دیگ بزرگی را داخل آن می گذاشتند و با 

شروع  افطار ، حلیم آماده شده را به  فروش می 

رساندند.اما نیم ساعتی قبل از اذان مغرب، فردی با 

صدای بلند در پیاده رو برای جلب توجه رهگذران، 

آنها را برای خریدن حلیم این گونه تشویق می کردند: 

حلیم و حلیم، حلیم «ساره یاغ» (روغن زرد) که البته 

هنوز در سال های اخیر هم گاه چنین صداهایی را در 

میدان کارگر و حوالی پای توپ می شود شنید. اما در 

بعضی کافه ها، از جمله در اطراف میدان کارگر 

وکوچه ی دروازه قبله و سبزه میدان، مراسمی سنتی 

و کهن انجام می شد که بازی پادشاه وزیر نام داشت. 

ساعتی پس از افطار ، عده ای در این کافه ها جمع 

می شدند و با اشتیاق به تماشای بازی می نشستند که 

عموما تا شنیدن صدای طبل اول که قبل از اذان 

صبح نواخته می شد ادامه داشت. رمضان سال های

55 و 56 آخرین شب هایی بود که این بازی تمام و 

کمال در کافه ها به نمایش درآمد که سهم قهوه چی 

از این مراسم، فروش بسیار زیاد چای بود که افراد 

بازنده، بهای آن را به عنوان جریمه می پرداختند.یك 

روز مانده به عید فطر، میز و نیمكت و صندلی ها را به 

پیاده رو می بردند و فضای داخلی و دیوار و شیشه ها 

و بقیه وسایل را با دقت می شستند تا کافه جانی  

دوباره به خود بگیرد و کار روزانه آغاز می شد و 

فروشندگان دوره گرد برای رفع خستگی و رد و بدل 

کردن خبرهای عامیانه از سطح شهر و اطراف، 

لحظاتی را با نوشیدن چای در آنجا می گذراندند. اما 

در کنار آنها کسانی هم بودند که با فروختن 

انگشترهای عقیق و فیروزه و تسبیح، زندگی خانواده 

خود را تأمین می کردند و چرخیدن در کافه ها 

بهترین محل برای فروش و تعویض انگشتری 

بود.بخش دیگری از درآمد قهوه خانه ها، 

فروش چای و دیزی به بازار بود. زیرا صاحبان 

مغازه هایی که مشتریانی از روستاها داشتند، نهار 

خود را همان جا می خوردند. در خیابان طالقانی 

غربی پاساژ توسلیان، در طبقه زیرین آن قهوه خانه 

نسبتا بزرگی وجود داشت که کسبه ی میدان شهید تا 

 باالتر از چهار راه مخابرات هم از نوشیدن چای 

آن بهره مند می شدند. بدین ترتیب که پس از اتمام 

صبحانه ، کارگر جوانی که صدایش هیبت خاصی به 

او بخشیده بود، با سینی پر از چای به مغازه ها 

شهرستان بجنورد یكی از قطب های دامپروری و 

کشاورزی است که توسعه این امر مستلزم حمایت 

می باشد. ساماندهی و پیگیری در مورد بعضی از 

 مسائل ، مشكالت خاص خود را خواهد داشت اما 

 هر چه زمان بگذرد مشكالت نیز بیشتر خواهد شد. 

در سال 1358 در شهر بجنورد 5 مرغداری و 9 

گاوداری وجود داشت. با تصمیم شورای بهداشت 

اکیپی متشكل از نماینده بهداشت محیط، محیط 

زیست، شهرداری، نماینده فرمانداری و نماینده 

دادگستری به منظور انتقال مرغداری ها و دامداری 

ها به خارج از محدوده شهر مشغول به کار شدند. 

مرغداری ها در همان زمان به خارج از محدوده 

 شهر انتقال پیدا کردند اما گاوداری ها به دالئلی در 

داخل شهر ماندگارشدند و طرح ابتر ماند. در سال 

1369بر اساس بررسی به عمل آمده توسط واحد 

بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بجنورد 

طبق آمار تعداد دامداری ها از تعداد فوق تجاوز و به 

376 واحد رسید. دوباره توسط اکیپ مذکور جهت  

انتقال آنها به خارج از محدوده شهر پیگیری ولی به 

 دالئلی که جای توضیح آن نیست باز هم طرح 

همچنان ناتمام ماند. چند سال بعد توسط ادارات 

ذیربط محل هائی در قارلق و ینگه قلعه جهت 

دامداری ها جانمائی و مورد تأیید قرار گرفت و

است. تاکنون نزدیك به 100 مورد  مشاغل مزاحم 

جهت کنترل اخطار و بعضا نیز جابجا شده اند.

به تعدادی از دامداری های مستقر در کوی امام 

هادی (ع) که شاکی دارند توسط کمیسیون یاد شده 

تا پایان سال جاری مهلت داده شده است که 

دام های خود را به محل های تعیین شده انتقال 

دهند. بدیهی است در غیر اینصورت نسبت به 

پلمپ دامداری های مورد نظر اقدام خواهد شد. 

شهروندان می توانند نظرات و پیشنهادات خود را با 

دبیرخانه کمیسیون مستقر در معاونت خدمات  

شهری شهرداری با شماره 2221640 در میان 

بگذارند.  به لحاظ اهمیت موضوع، پیشبرد اهداف 

بهداشتی و ساماندهی دامداری ها و استفاده از 

  حمایت های مورد نظر در قالب ارائه تسهیالت الزم  

انتظار می رود تمام دامدارانی که دام های آنها در 

داخل محدوده شهر نگهداری می شوند از ابتدای 

سال آتی آنها را به محل های تعیین شده انتقال دهند 

در غیر اینصورت بنا به رسالت و مسئولیتی که 

کمیسیون بند 20 ماده 55 به عهده دارد موضوع 

پیگیری خواهد شد.

سید اسماعیل سیدی

رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری 

 شورای اسالمی شهر 

ساماندهی دامداری ها

انتقال شروع شد. مساحت زمین اختصاص داده 

شده به دامپروری در قارلق 41 هكتار، تعداد قطعات

120 قطعه، تعداد قطعات واگذار شده 100 قطعه، 

تعداد قطعات بهره برداری شده 9 قطعه، تعداد 

قطعات فعال 7 قطعه بود. متراژ زمین اختصاص داده 

شده به گاوداری در ینگه قلعه 80 هكتار، تعداد 

قطعات پیش بینی شده 300 قطعه که در نهایت 

منتهی به 200 قطعه شده است.تعداد قطعات 

واگذاری 112 قطعه، تعداد قطعات بهره برداری 

شده 16 قطعه، تعداد قطعات فعال 16 قطعه که در 

هر قطعه 50 رأس گاو نگهداری می شود. در جنوب 

شهر جاده حصار حسینی نیز در دو محل به متراژ 

50 و 70 هكتار زمین جهت گاوداری و  دامداری 

جانمائی و در حال آماده سازی است. امروزه حتی 

در روستاهانیز به منظور رعایت مسائل بهداشتی 

بایستی یك فاصله معقول بین محل احداث 

دامداری ها و منازل مسكونی مد نظر باشد. 

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها که 

 وظیفه آن کنترل مشاغل مزاحم و صنوف آالینده 

می باشد قریب به 2 سال است که مجددا فعال شده 

واگذاری پارك ترافیك به بخش خصوصی
 همكاری سازمان حمل و نقل و پایانه ها تجهیز و

 راه اندازی شده است.

 این پارك  با نصب عالیم و چگونگی استفاده از 

تابلوهای راهنمایی و رانندگی، ایستگاه اتوبوس، 

خط کشی، تقاطع ها، چراغ راهنمایی، محل عبور 

عابر پیاده و سایر موارد ترافیكی در آن طراحی شده 

و برای آموزش و ارتقای فرهنگی ترافیك به 

کودکان و نوجوانان را در دستور کار خود 

دارد.امیدواریم با واگذاری به بخش خصوصی این 

 پارك به صورت فعال و پویا آموزش های الزم را به 

مخاطبان خود ارائه کند.

به گزارش روابط عمومی شورای شهر :

 با مصوبه شورای اسالمی شهر راهبری پارك 

ترافیك به بخش خصوصی واگذار شد.این مصوبه 

 به صورت الیحه از سوی چند تن از اعضای شورا 

تنظیم و به جلسه رسمی شورا ارائه شد و پس از 

بحث و بررسی و تبادل نظر ، طرح مورد تصویب 

قرار گرفت.دربخشی ازاین مصوبه آمده است 

مدارس وکودکستان های حاشیه شهر از 50درصد 

تخفیف برخوردار خواهند شد.شهرداری بجنورد 

پارك ترافیك را با هدف ارتقای آموزش فرهنگ 

ترافیك به کودکان و نوجوانان ایجاد کرده و با 

امام حسین(ع):               هرکه خدارا، آن گونه که سزاوار اوست، بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.

 بحاراالنوار،ج 71،ص 183  

امام حسین(ع):               بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

الدره الباهره، ص 24

پرداخت به موقع عوارض صنفی کسبه 

سطح شهر و همچنین تخفیف در 

عوارض نوسازی شهروندان به تصویب 

رسید.

سقف مبلغ تخفیف در هر صورت نباید 

از 300میلیون ریال تجاوز کند. این 

تخفیف صرفاً شامل اشخاص حقیقی و 

حقوقی  غیر دولتی می باشد.

 شورای اسالمی شهر بجنورد در 313 

امین جلسه خود طرح تخفیف %20 

درصدی را جهت رفاه حال شهروندان 

تصویب کرد.

 شورای اسالمی شهر زمان و تاریخ اتمام 

این مصوبه را پایان دهه مبارك فجر 

تعیین و به شرح ذیل ذیل تصویب کرد.

این تخفیف 20% بابت  خوش حسابی 
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اُت دئدِم، دیلِم یان دِ

آتش گفتم زبانم سوخت

ضرب المثل ترکی بجنوردی

اظهار پشیمانی از طرح مطلب و یا سخنی

تا چه اندازه در زندگی با «جاده» در ارتباط بوده اید؟ 

آیا کسی هست که در عمرش جاده ای را طی نكرده 

باشد؟ جاده ابتدا دارد، انتها دارد، همسفر و آذوقه ی 

راه می خواهد. با این دو سه جمله به یاد کدام 

جاده ها افتادید؟جاده های زیبای کنار دریای 

شمال؟ 

جاده ای که یك زمانی به جاده کناره معروف بود و 

 امروز آن قدر بین دریا و جاده ویال ساخته شده که 

«کناره بودن» فراموش شده.شاید هم به یاد جاده 

هایی افتاده اید که از کنار دریای عمان و خلیج 

فارس می گذرد.شاید هم به فكر راه های دریایی و 

هوایی افتادید.امكان داردجاده هایی روستایی 

را،جاده های مالرو را هم به خاطر بیاورید. تمامی 

این جاده ها، در ایران و یا در هر کجای جهان باشند 

تفاوتی نمی کند انسان را به مقصدی که می خواهد 

می رساند. البته رسیدن به سر منزلی که در این جاده 

ها هدف است نیاز به برنامه ریزی و خوب راندن 

 دارد که آرزو داریم همه با موفقیت و سالمت طی 

کنند. اما، نام جاده ای در بسیاری از شهرها، در 

 این سال به نام «جاده سالمت» ورد زبان ها شده 

است.بش قارداش، تفریحگاهی زیباست که کمتر 

بجنوردی سراغ داریم که به آن جا نرفته باشد و از 

هوای لطیف و زیبایی های چشم نوازش بهره نبرده 

باشد. 5 کیلومتر تا بجنورد فاصله ندارد و مسیری در 

شرق جاده بش قارداش و موازی با آن 2 سالی است 

 به نام «جاده سالمت» معروف شده است. گاه گاهی 

روزهای جمعه هنوز آفتاب از افق سر نزده، به 

دعوت نهاد و ارگانی هزاران نفر با پای پیاده رهرو 

این جاده می شوند. امنیت جاده از سوی نیروی 

انتظامی برقرار است، حاشیه های خاکی 

جاده در بسیاری از نقاط آب پاشی شده و آثاری 

از زباله مشاهده نمی شود. چه شادی و شعفی در 

چهره مردم دیده می شود کودك و جوان، مرد و زن، 

افراد مسن و باتجربه در قالب گروه و خانواده ای 

 راهی شده اند.کدام جاده انسان را به سوی سالمت 

 رهسپار می کند؟ جاده ای زیباتر از این؟ سالمت تن 

و روان ارمغان این پیاده روی ارزانیشان باد. وقتی 

خانواده ها با هم می آیند پدر و یا مادر امنیت

 

فرزندانش و  کنترل آنها را بر عهده دارد و این همان 

چیزی که نیروهای انتظامی بارها و بارها از مردم 

تقاضا می کنند «امنیت و نظارت بر خانواده توسط 

اولیا».بودجه برای تعریض جاده در نظر گرفته شده 

ولی یك برنامه ریزی دقیق می خواهد که این 

 حرکت را به سوی سالمت تن و روان رهبری کند. 

کسانی که متولیان این امرند باید به چند نكته توجه 

کنند:

1- می گویند انسان وقتی در مجلسی می نشیند که

 - در ازدواج به جای «خوش بینی» ، «واقع بین» 

باشیم.

- جهیزیه یعنی تأمین «لوازم ضروری» نه خریدن 

«مایحتاج یك عمر».

- دوست داشتن را دوست داشته باشیم.

- شب با «گل» است و روز شود محو «آفتاب»

بهتر ز زندگانی «شبنم» ، ندیده ام.

3- اهدای هدایایی اگر در پایان قرار است انجام 

شود زیبا خواهد بود که ویژگی های خاصی در نظر 

گرفته شود مانند خردسال ترین، مسن ترین، با 

 حجاب ترین، خالق ترین افراد و ... . 

4- این پیاده روی می تواند گذر بر جغرافیا نباشد 

یعنی از مكانی به مكانی نرود بلكه می توان در 

بش قارداش، تاریخچه آن نیزبیان شود.

یكی از رهاوردهای این پیاده روی در جاده 

 سالمت می تواند برگزاری نمایشگاه عكسی در 

 روزهای بعدی باشد. این کار عالوه بر این که 

فرصتی است تا عكاسان بومی هنر و استعداد خود 

را به نمایش گذارند خود کتابی نفیس و پر فروش 

خواهد بود.

5- در این مراسم می شود 5 دقیقه اصول مهم 

شهروند نمونه بودن، رعایت مسائل بهداشتی، 

 ارزش پیاده روی در سالمت تن و روان توسط 

 سخنرانی که کالمش گیرایی دارد بیان شود. 

6- متولیان این مراسم در پایان می توانند با اهدای 

بسته های فرهنگی به تبلیغ فعالیت های خود، 

آموزش و ... نیز اقدام کنند.

س.الف.س

 سخنان کسی را گوش کند یك ربع اول  «دل» 

می دهد یك ربع دوم «گوش» و یك ربع سوم 

«چشم». بنابراین چه نیكوست سخنرانانی که 

انتخاب می شوند تا در پایان مراسم سخن بگویند

مردم را در 10 دقیقه مستفیض کنند نه آن که با 

سخنان تكراری و خسته کننده آن ها را مستطیل 

سازند.

  2- نوشتن جمالت زیبایی بر پرده، بنر، پالکارت و  

نصب آن ها در مسیر پیاده روی یا مكان استقرار 

می تواند زیباترین پیام ها را به حاضران منتقل کند. 

چند نمونه در رابطه با موضوعات گوناگون:

- فرزند دلبندم اگر اعتیاد تو را نكشد غصه اش 

مادرت را می کشد.

- فرهنگ نماز را از خانواده باید شروع کرد پدر 

پیشنماز شود و بچه ها پشت سرش بایستند.

- چرا اجازه بدهیم از زیر روسری های ژرژت 

شعله های جهنم زبانه بكشد؟

www.shindokht.com/bojnoord/2008/02/post14.html

تاه
کو

ار 
اخب   با مصوبه شورای اسالمی شهر راهبری کارواش ترمینال مسافربری به بخش خصوصی واگذار می شود . *

*

*

*

*

  با مصوبه شورای اسالمی شهر تخفیف 20 درصدی عوارض خوش حسابی برای مودیانی که تا پایان سال جاری و دهه 

مبارك فجر اقدام به پرداخت عوارض نوسازی نمایند شامل می شود.

  موافقت شورای اسالمی شهر با کلیات واگذاری خدمات رسانی حمل و نقل درون شهری اتوبوس های سازمان 

اتوبوسرانی به بخش خصوصی.

  با مصوبه شورای اسالمی شهر کشتارگاه صنعتی بجنورد به بخش خصوصی واگذار شد. 

  موافقت شورای اسالمی شهر با خرید 15 دستگاه مینی بوس به صورت سهمیه ای از وزارت کشور. 

امام حسین(ع):              گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنم است

حیات امام حسین، ج1، ص 183

امام حسین(ع):              کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد

مقتل خوارزمی، ج1، ص 239

 در شهر بجنورد را مورد بحث و بررسی قرار 

 دادند.رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای 

  اسالمی شهر با بیان اینكه بهداشت و سالمت در هر  

جامعه ای اولویت اول است و گفت: خوشبختانه 

اقدامات خوبی انجام گرفته که قابل تقدیر است اما 

 با توجه به مرکزیت استان نیاز هست تا با تالش 

 بیشتر و همت مضاعف در رفع مشكالتی که هر 

روزه شهروندان با آن دست به گریبانند اقدام شود. 

 سیدی افزود: برای حل مشكالت خدمات رسانی 

در بیمارستان ها، نبود خانه های بهداشت در 

حواشی شهر، وجود دامداری ها در حوزه 

 استحفاظی شهر باید تالش شود. وی نظارت بر دفن 

بهداشتی اموات در معصوم زاده، نظارت بر عملكرد 

 کشتارگاه های مرغ و طیور و دفع فاضالب های 

شهری را خواهان شد. سیدی گفت: خروج دام زنده 

از استان، عدم دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی از 

 جمله مشكالت دیگر است که باید برای رفع آن 

اقدام شود. در این جلسه تراکم بیش از حد مطب 

پزشكان در بافت مرکزی شهر از جمله محورهای 

بحث بود که مقرر شد مسائل مطرح شده مورد 

توجه ویژه قرار گیرد و برای تسریع در حل 

 مشكالت چاره اندیشی شود. 

است. دکتر مجدی افزود: با  عنایت به سفر سوم 

ریاست محترم جمهوری و جلسه هیئت دولت در 

مرکز استان و با صدور مصوبه ای مبنی بر احداث 

یك بیمارستان 200 تختخوابی و یك بیمارستان 

یكصد تختخوابی جایگزین زایشگاه بنت الهدی 

خواهد شد که مقدمات شروع کار پروژه در حال 

انجام است.

 وی همچنین اضافه کرد ساختمان بیمارستان امام 

رضا(ع) نیز با توجه به فرسودگی آن بهسازی و 

مرمت آن مقرون به صرفه نیست و برای تخریب آن 

 نیز با سازمان میراث فرهنگی اختالف نظر وجود 

احداث دو بیمارستان 100 و 200 تختخوابی در بجنورد

  دارد که از اعضای شورای اسالمی شهر درخواست 

کرد تمهیداتی در این خصوص داشته باشند تا این 

مشكل نیز برطرف شود.

وی بیان داشت: با توجه به محدودیت هایی که در 

بحث کمبود پزشك متخصص قلب داریم در 

استفاده از دستگاه        و آنژوگرافی مشكل داریم 

که در صدد رفع این هستیم که در آینده نزدیك 

شاهد راه اندازی و استفاده مردم از این دستگاه 

 باشیم. در ادامه این جلسه اعضای شورای اسالمی 

شهر هر کدام به طور جداگانه دیدگاه ها و نظرات 

خود را در خصوص مسائل بهداشت و درمان

MRI

 پیرو دعوت شورای اسالمی شهر از مدیرکل علوم 

پزشكی خراسان شمالی در خصوص فعالیت ها و 

 بررسی وضعیت بهداشت و سالمت شهر و استان 

تشكیل شد.

 این جلسه که در محل شورای اسالمی شهر برگزار 

 شد رئیس شورای اسالمی شهر ضمن قدردانی از 

اقدامات انجام شده توسط اداره کل علوم پزشكی 

خراسان شمالی به تشریح مسائل بهداشتی شهر 

پرداخت.

مهندس لنگری با مقایسه تراکم جمعیتی شهر 

بجنورد با شاخص آماری بهداشتی با سایر مراکز 

 استان ها و نیازها و مشكالت موجود بهداشتی شهر 

بجنورد به عنوان مرکزیت استان خواستار بهبود 

مسائل بهداشتی و درمان شد.

مدیرکل علوم پزشكی خراسان شمالی نیز در این 

جلسه با ارائه گزارش کاملی از چگونگی فعالیت ها 

 و مشكالت موجود در شهر و استان گفت: با توجه 

به نوپا بودن دانشگاه علوم پزشكی در خراسان 

شمالی ولی اقدامات بسیار خوبی از قبیل پذیرش 

دانشجوی پزشكی، اخذ مجوز یك بیمارستان 200 

تختخوابی و یك بیمارستان 100 تختخوابی در 

مرکز استان و خرید و راه اندازی       و خرید 

دستگاه آنژوگرافی، ایجاد مرکز تحقیقات انجام شده 

MRI

عملیات اجرایی نصب کفپوش ایمنی در محل بازی 

کودکان در پارك ها در حال نصب است. 

منجمی افزود: این کفپوش ها از پارك دانشجو به 

مساحت 450 متر مربع آغاز شده و روزهای آینده 

در سایر پارك های سطح شهر نیز انجام خواهد شد.

معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورددر این 

باره گفت: ایجاد زمین های بازی در پارك ها از 

اولویت های رشد اجتماعی کودکان در ارتباط با 

عوامل محیطی محسوب می شودو یقیناً ایجاد 

فضایی مناسب برای تقویت جسم، روح و روان و 

 تقویت قوه خالقیت موثر باشد. 

منجمی با اشاره به تجارب سایر کشورها در 

خصوص ایجاد مكان هایی امن و استاندارد برای 

بازی کودکان به ویژه در پارك های شهر با در نظر 

گرفتن شرایط اقلیمی منطقه، فرهنگ اجتماعی و ... 

ایجاد می شود.

نصب کفپوش در زمین های بازی کودکان در پارك ها

وی همچنین تأکید کرد محوطه سازی و رنگ 

آمیزی شاد در وسایل بازی کودکان نقش عمده ای  

در جذب و تمایل کودکان به پارك ها دارد و با 

هدف تأمین نیازهای عاطفی و روانی کودکان باید 

جنبه های مختلف زمین بازی کودکان در پارك ها 

مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که همه کودکان

 بتوانند از همه وسایل موجود به دلخواه استفاده 

نمایند. 

وی اضافه کرد: در این میان نكات مهمی در طراحی 

زمین بازی کودکان بایستی مد نظر قرار گیرد که به 

مواردی همچون، انتخاب زمین و مكان مناسب، 

محوطه سازی از حیث میزان تابش نور، وزش باد، 

 نوع گیاهان و فضای سبز پیرامون این عرصه ها، 

نوع و کیفیت وسایل بازی بر حسب سنین مختلف 

و ... می توان اشاره کرد.معاون خدمات شهری 

شهرداری بجنورد در پایان این خبر گفت: شهر 

بجنورد دارای 27 پارك شهر با مساحت 40 هكتار 

برخوردار است و با توجه به وجود 22 عرصه بازی 

ویژه کودکان با مساحت حدود ده هزار متر مربع 

انتظار داریم 50 درصد از زمین های بازی کودکان تا 

پایان سال جاری به کفپوش ایمنی آن نصب شوند.
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قسمت اول

 در اداره ای، در شهری، باالی سر کارمندی بر روی 

دیواری نوشته بودند:

ما در خدمت مردم، نه مردم در خدمت ما.

این کارمند یا « کاربند» هرگز به این شعار پای بند 

نبود تا این که روزی «ارباب» رجوعی به او گفت: 

چرا به این شعار «ما، در خدمت مردم، نه مردم در 

خدمت ما» عمل نمی کنی؟کارمند گفت: جمله را 

درست نخواندی من که نباید در خدمت شما باشم 

بلكه شما باید مطیع حرف و دستور ما باشید و اگر 

جمله را درست بخوانی متوجه خواهی شد. اصل 

جمله چنین است:ما در خدمت مردم؟ نه مردم در 

خدمت ما.

قسمت دوم:

صاحب باغی، باغبانی را به خدمت گرفته بود. 

روزی وقتی به باغ سر کشید متوجه شد در کنار 

نهالی تازه کاشته شده، علف هرز ضخیمی روئیده 

است و ممكن است به نهال آسیب برساند. 

 یك اسكناس 1000 ریالی در کنار نهال و الی گیاه 

هرز گذاشت و رفت . روز بعد دوباره برای 

سرکشی به باغ آمد. دید اثری از اسكناس نیست 

ولی گیاه هرز همچنان باقی است. دستور داد 

باغبان را به فلك بستند و در حین فلك شدن او داد 

می زد:

اسكناس را دیدی و علف هرز را ندیدی؟

قسمت سوم:

می گویند: «در ازدواج اگر در انتخاب همسر دقت 

نكنی دو نفر را بدبخت کرده ای».

چقدر به این عبارت یا نصیحت اعتقاد دارید؟ اگر 

آدم خوش بین باشید همین قدر را می پذیرید که 

انتخاب مناسب نكردن برابر است با دو نفر را 

بدبخت کردن. ولی اگر واقع بین باشید متوجه 

می شوید که این ازدواج می تواند زن و شوهر، 

فرزندان و خانواده های وابسته را هم درگیر 

 مشكالتی کند و بدبختی هایی را به دنبال داشته 

باشد.

قسمت چهارم:

می گویند مادری با فرزند چهارساله اش در 

فروشگاه بزرگ و شلوغی در حال قدم زدن بود که 

مایحتاج روزانه منزل را خریداری کند. 

کودك مرتب غرغر می کرد و به قول مادرها نق 

می زد. مادر با خود فكر می کرد که چرا کودکش از 

دیدنی های این فروشگاه عظیم لذت نمی برد 

واعصابش را به هم ریخته است؟ یك لحظه کودك 

داد زد: «مامان بند کفشم باز شد». مادر نشست که 

بند کفش کودکش را ببندد و در حقیقت قدش 

برابر کودك شد.

 فقط پاهای مردم را می دید و خوردن کیف و تنه 

آدم هایی که با عجله راه می رفتند را حس می کرد. 

تازه متوجه شد که کودکش حق داشته نق بزند و 

غرغر کند چرا که او از آن همه زیبایی چیزی را 

نمی توانست ببیند.

مقصود:

غرض از این صغری و کبری چیدن ها این است 

که شما هم به برخی از این ادارات و موسسه های 

مختلفی که در شهرها وجود دارد مراجعه کرده اید 

یا نه؟

کارمند محترمی پشت باجه ای با شیشه سكوریت 

نشسته، سوراخ نیم دایره شكلی به اندازه یك کف 

دست بر روی شیشه تعبیه کرده اند. شما که به 

عنوان ارباب رجوع به آن جا مراجعه می کنید. 

اول متوجه می شوید که در حقیقت «ارباب» شما 

نیستید، بلكه ارباب، آن کارمند است چرا که باید 

در برابر این شیشه که روبروی ناف جناب کارمند 

قرار دارد از کمر خم شوید. 

مصیبت است اگر قدی بلندتر از یك متر و هشتاد 

داشته باشید باید دورخیز کنید از وسط اتاق کمر را 

خم کنید تا بتوانید سرتان را در مقابل آن روزنه 

امید قرار دهید. 

البته مدتی است در مقابل این شیشه های جدا 

کننده، صندلی هم قرار داده اند ولی ارباب همچنان 

در کاخ شیشه ای خود قرار دارد.

  حاال چهار مورد باال را اگر به خاطر دارید که هیچ،  

اگر ندارید یادآور می شوم و چند سوال که 

جوابش با شما.

1- با این شیشه هایی که کارمند را از شما جدا 

کرده و باید در مقابل شیشه خم شوید یاد این 

جمله نمی افتید که : ما در خدمت مردم؟نه. مردم 

در خدمت ما هستند. ما ارباب رجوع هستیم یا 

کارمند؟

 2- آیا بعضی از مسئوالن فكر نمی کنند که 

کارمندانشان، مانند باغبان، اسكناس را می بینند 

ولی علف هرز (این جا بخوانید نارضایتی) را، نه؟

3- کارمندی در آن خانه شیشه ای نشسته و بین 

خود و دیگران حایلی کشیده احترام به ارباب 

رجوع که نمی گذارد هیچ، انتظار دارد او تا کمر 

خم شود تا  صدایش به گوش او برسد. 

این جا، باید چه کسی را مقصر یا ناآگاه دانست؟ 

فكر نمی کنید مسئول اداره در این جا باید این 

مشكل را حل کند؟ اگر این مشكل حل نشود 

مانند همان جمله ای نیست که گفته اند: «در 

ازدواج اگر در انتخاب همسر دقت نكنی دو نفر 

را بدبخت کرده ای (خودت و همسرت را) » .

 در این جا بخوانید کارمند و ارباب رجوع را اگر 

بدبخت نكرده ایم ولی اولی را «مغرور» بار آورده 

ایم و دومی را کسی که «احساس حقارت می 

کند»؟

4- وقتی آن مادر، در جایگاه کودك قرار گرفت که 

کودك جز، پاهای خریداران نمی دید و از 

 حرکت های عجوالنه آنها ضربه می خورد متوجه 

 شد چقدر راه رفتن سخت است. حاال اگر یك 

روز همان کارمند (پشت شیشه سكوریت 

نشسته)، در جایگاه ارباب رجوع قرار گیرد 

متوجه خواهد شد که این کار تكریم ارباب 

رجوع نیست بلكه نوعی اهانت و تحقیر کردن 

است.

شهروند آرزو به دل

«ارباب» رجوع یا ... ؟

امام حسین(ع):              کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر به آرزویش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود.

 بحاراالنوار،ج78،ص120 

امام حسین(ع):             کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.

 بحاراالنوار، ج75، ص128 

«  کلنل مك گریگور» انگلیسی از صاحب منصبان 

مقیم هندوستان بوده است که در آوریل 1875 

 میالدی یك مسافرت 1600 کیلومتری را از 

بوشهر به قصد شهرهای شیراز، طبس، بیرجند، 

خواف و غوریان آغاز می کند. وی تا هشت 

کیلومتری هرات پیش می رود و نقشه صحیح بین 

خلیج فارس و هرات را روی کاغذ می آورد، 

چارلزمك گریگور از حوالی هرات به سرخس 

رفته و پس از عبور از رود تجن تا 20 کیلومتر به 

طرف مرو پیش می رود و بعد به مشهد مراجعت 

 کرده سپس کالت، درگز، قوچان و بجنورد را 

سیاحت می کند. او از آنجا به شاهرود و استرآباد 

 و گرگان و آشوارده و بعد به تهران می رود پس 

از مدتی از راه تبریز و روسیه به لندن مراجعت 

می کند.

مك گریگور در اولین روز دیدارش از بجنورد 

چنان شیفته زیبایی آن می شود که به سبك 

نویسندگان رومانتیك آرزوی خود را مطرح 

می کند:

« دره بجنورد اگر زیباترین دره ای نباشد که در 

ایران دیده ام یكی از زیباترین آنهاست، دشتی 

کوچك و قشنگ که روستاهای سرسبزی آن را 

زینت کرده است، مزارع سبز و خرم آن را 

پوشانده باغ ها و درختان اینجا و آنجا منظره ای 

بدیع به آن داده و کوه ها به ابعاد و اشكال 

گوناگون آن را احاطه کرده اند فقط کمبود آب 

سبب شده است که این دره در حد کمال 

مطلوب نباشد. در واقع بجنورد از آن نوع 

اماکنی است که آرزوی دارم ملك شخصیم می 

 بود و سمت آن در حدی است که بتوان کامال 

 بر آن نظارت کرد. از باالی هر یك از ارتفاعات 

اطراف می توان به راحتی این منطقه را زیر نظر 

گرفت. منظره زیبای دشت مرا در رویاهای 

گوناگون فرو می برد. ای کاش می توانستم 

تصوری را که در ذهن خود ساخته ام ترسیم 

کنم. آنجا، محلی که فرو رفتگی دشت به 

حداکثر می رسد دریاچه ای کوچك و قشنگ 

می ساختم با جزایری در آن و معابدی در این 

 جزایر، این جا و آن جا در سطح دشت با یك 

بی نظمی عمدی، درختان زیادی به صورت دو 

تایی و سه تایی و گاه به صورت انبوه و متراکم 

می کاشتم. آنگاه به روی ارتفاعات که هم 

اکنون اندکی لخت می نمایند در کنار چشمه 

سارهایشان بیشه ای کوچك و سرسبز ایجاد 

می کردم و دامنه ها را با قبود و مساجدی از 

سنگ سفید زینت می دادم ولی رویا چه دردی 

را دوا می کند؟

ای کاش مهارت یك نقاش را داشتم تا آنچه در 

رویا می بینم برای خواننده ترسیم می کردم.»

1- گریگور، کلنل سی ام. شرح سفری به ایالت 

خراسان. ج دوم. انتشارات آستان

 قدس1386، ص 99.

بجنورد از نگاه 
 سفرنامه نویس ها (1)
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  است از جایگاه واالتری برخوردار است و قدرت بیشتری دارد. باید 

بدانید دلیلی وجود دارد که او مدیر شماست و شما مدیر او نیستید.

 در میان گذاشتن مشكالت با مدیر: 

 هیچ گاه مشكالت را از مدیر خود پنهان نكنید. به محض ظاهر شدن 

 اولین عالیم یك مشكل به سراغ مدیر رفته و او را مطلع کنید.پنهان 

  کردن مشكالت معموالً اشتباهی بزرگ است اگر به محض ظاهر شدن  

  اولین عالیم مشكالت، مدیر در جریان امور قرار گیرد ممكن است او  

شناخت مدیران از کارکنان و بالعكس چگونه حاصل می شود؟

هریك از کارکنان می توانند با حفظ آمادگی خود و توجه به بازخورد 

کارهایشان در جهت بهبود همكاری با مدیرشان گام های موثری 

بردارند، اگر بخواهیم با مدیر خود همكاری سازنده و موفقی داشته 

باشیم، توجه به چند نكته کوچك و اجرای آنها ضروری است.

 اگر شما مدیر هستید نیز باید توجه به این نكات را از کارکنان خود 

طلب کنید:

بهره گیری مناسب از زمان:

باید از وقت کمی که مدیر برای کارکنانش، جهت گفتگو و مطرح 

 ساختن مشكالت و موجود اختصاص می دهدنهایت استفاده را کرد. 

مدیران این حق را دارند که از کارکنان خود بخواهندکه وقت کم را 

بیهوده تلف نكنند  و از هر لحظه آن ها نهایت استفاده را برای حل 

 مشكالت ببرند.  

 آنچه الزم و مسلم است، کارکنان آمادگی کامل را جهت ارائه ی 

مطالب، درخود به وجود آورندو قبل از حضور ، تفكرات خود را 

 جمع و جور کنند. برای این کار الزم است منظور و مقصود خود را 

 برای خود مشخص کرده و زمان الزم را برای گفتگو پیش بینی و نوع 

نتیجه ای را که مایل است حاصل شود را در نظر بگیرند.

توجه به نقاط قوت مدیر و استفاده از آن ها:

 هر مدیر احتماالً ضعف و نقاط قوت فراوانی دارد. آنچه مسلم است 

باید روی نقاط قوت مدیر دست گذاشت، چراکه تنها در زمینه هایی 

که مدیر در آن ها از نقطه قوت بیشتری برخوردار است، می توان با او 

همكاری موفقیت آمیزی داشت و موفقیت همان چیزی است که مدیر 

 به آن نیاز دارد.مدیران نیز به توانمندی ها، عالیق و روحیات و از همه 

مهم تر استفاده از آن ها در نقش خود توجه کافی داشته باشند.

توجه به شأن و منزلت مدیر:

باید به این واقعیت توجه داشته باشید، مادامی که مدیر شما مدیرتان

عكس العمل متفاوت از خود نشان دهد یا او از کارمندان مربوطه 

می خواهد که خود همچنان به مسئله رسیدگی کنند  و همواره او را 

در جریان و پیشرفت کارها قرار دهند یا اینكه خود راساً وارد عمل 

شده و رسیدگی به مشكل پیش آمده را شخصاً بر عهده می گیرد.

انتظارات کارکنان از مدیر:

نكته آخر اینكه مدیران باید در سازمان ها، ارتباطات را روز به روز در 

بین کارکنان موثرتر و بهتر برقرار کنند و جوی صمیمی توأم با محبت، 

فضایی آرام و بالنده را توسعه دهند. 

برای توضیح بیشتر این مورد به چند نكته اشاره می شود :

1- با روحیه شاد در محل کار خود حاضر شوند.

2- در تمام مدت وقت اداری سیمای دوستانه و آرام خود را حفظ 

کند.

3- فرصت سخن گفتن با کسانی را که به طور دائم نمی بینند مغتنم 

شمرده و با آن ها شروع به صحبت کنند.

4- فقط با کسانی که از قبل می شناسند صحبت نكنند بلكه با کسانی 

باب صحبت را بگشایند که به ندرت موفق به صحبت کردن با آنان 

می شود.

5- برای تصمیم گیری از پرسیدن دریغ نورزند، هرچه بیشتر 

  اطالعات داشته باشند، معموالً تصمیم بهتری خواهد گرفت . با   

پرسیدن می توان به عمق احساسات و عقاید اشخاص نفوذ کرد و به 

حقایق دست یافت.

6- مسئولیت تصمیم خود را بر عهده گیرد.

7- افراد شایسته را انتخاب کند تصمیمات را نسبتاً سریع اتخاذ نماید، 

از توصیه ها استفاده کند، سپس به پشت سر خود نگاه کند و یا به 

تعبیری در کارها بازنگری کند.

منبع: کتاب مدیریت

مقدمه

امروزه با افزایش اهمیت حمل و نقل سبز و مباحثی 

همچون توسعه پایدار ، استفاده از دوچرخه به 

عنوان وسیله ای مناسب برای جابجایی ساکنان 

شهرها بیش از پیش اهمیت یافته و روز به روز بر آن 

تأکید بیشتری می گردد. علی رغم آن که بیشتر 

دوچرخه سواران ترجیح می دهند به جای استفاده 

از ماشین، دوچرخه سواری کنند، اما برخی مسافت 

 ها به حدی طوالنی اند که نمی توان کل مسیر را با 

دوچرخه طی کرد. در برخی مسیرها نیز ، هوا برای 

دوچرخه سواری چندان مساعد نیست. بنابراین 

  فراهم کردن تسهیالت الزم برای بردن دوچرخه به  

داخل ایستگاه ها و حتی سامانه های حمل و نقل 

عمومی بسیار حیاتی است. این کار باعث می شود 

تا امكان دسترسی به دوچرخه، در مواقعی که 

بیشترین نیاز به آن احساس می شود، فراهم باشد.

راهكارها:

* همسطح سازی: با توجه به افزایش تقاضا برای 

خدمات دوچرخه سواری، در سال 1996، موسسه 

حمل و نقل           در پورتلند، سیاست های خود 

را تغییر داد. این شرکت، طرح همسطح سازی کف 

خیابان با وسایل نقلیه عمومی را با هدف برآورده 

شدن نیاز کاربران خاص، مانند دوچرخه سواران

TriMet

 وجود دارد، فراهم آوردن مكان مشخصی برای 

توقف موقت دوچرخه ها در وسایل حمل و نقل 

عمومی از لحاظ بصری جالب و زیباست.

* الگوهای کاربری زمین: تحقیقات نشان 

می دهند که طراحی عناصر شهری، نقش تعیین 

کننده ای در تشویق افراد به دوچرخه سواری دارند. 

 بطور خالصه، هر چه تراکم و کاربری زمین افزایش 

می یابد، تعداد دوچرخه سواران و امنیت 

دوچرخه سواری هم بیشتر می شود. در واقع، شبكه 

های خیابانی به هم پیوسته و ایستگاه های بیشتر در 

فواصل دوچرخه سواری، مسیرهای امنی را برای آن 

فراهم آورده و به دوچرخه سواری، به عنوان 

کارآمدترین شكل حمل و نقل شهری کمك 

می کند. این موضوع تا حدودی مشخص می کند 

که چرا دوچرخه سواری در شهرها جذاب تر از 

روستاها و حومه شهرها است.

سخن پایانی:

بدون تغییر برخی خط مشی ها در طراحی عناصر 

شهری، تطابق کاملی بین دوچرخه سواری با 

سایر وسایل نقلیه برقرار نخواهد شد.

 مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد 

  با سالم بر مهدی (عج) و با درود و سالم  

بر نایب بر حقش خمینی بت شكن، این 

بنده حقیر در مقابل پروردگارم هیچ از 

خود ندارم و هر چه دارم و خواهم داشت 

از آن خداوند متعال می باشد. 

خدایی که نعمت های بسیاری به ما عطا 

فرموده که یكی نعمت هدایت است و چه 

ضرر کردند کسانی که قدر این هدایت را 

ندانسته و ثمره خون شهیدانی همچون 

سیدالشهدا و یارانش را زیر پا گذاشتند و 

کسانی که می گفتند « ای کاش در آن 

زمان ما بودیم و به ندای امام خود لبیك 

 می گفتیم و پرچم خونین اسالم را دوباره 

بر می افراشتیم ... ».

وصیت من به شما پدر و مادر گرامیم این 

است که اگر فرزند شما و نور چشمتان از 

دست شما رفت، هیچ وقت ناراحت 

نباشید، زیرا فرزند شما از علی اکبر 

 حسین (ع) از آن تازه داماد، بهتر و باالتر 

نیست و ... . 

نباید در عزایم گریه کنید که دشمنان شاد 

شوند، شما باید آنقدر شاد شوید که 

دشمنان از شما ستوه آیند. 

من کشته شدن در میدان نبرد و در روی 

 خاك های گرم و سوزان کربالی 

کردستان ایران را بر مردن در بستر 

آرامش ترجیح می دهم.

TriMet

 ارائه داد. این شرکت در پیامی گفته است:«وقتی که 

نمی توانی همه مسیر را دوچرخه سواری  کنی، از 

شبكه حمل و نقل             استفاده کن.»

* اختصاص فضا: در سامانه های حمل و نقل 

عمومی که امكان جای دادن دوچرخه ها در آن

 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 

شهر گفت:در کشور ما سخن از فرهنگ و فعالیت 

های فرهنگی بسیار زیاد است، اما عمل به مسائل 

فرهنگی بسیار پایین و به تبع آن سهم اعتبارات 

 بودجه ای در مقوالت فرهنگی و پژوهشی نیز در 

سطح پایینی قرار دارد.ابراهیم امانی افزود: فرهنگ 

اساس هویت، فضای تنفس و روح تمام فعالیت 

های یك جامعه است. وی اضافه کرد: به نظر 

می رسد دغدغه اصلی مدیریت های شهری باید بر 

مبنای فرهنگ باشد، اما آشفتگی موجود این 

ضرورت را نشان نمی دهد.امانی تأکید کرد: برای 

درمان این درد ما نیازمند عمل به فرموده مقام معظم 

رهبری مبنی بر مهندسی فرهنگی هستیم که بتوانیم 

اجزای فرهنگی را در یك نظام موزون و هماهنگ 

ترسیم کنیم.وی با اشاره به سخن استاد شهید 

 مرتضی مطهری « اگر استقالل  سیاسی، اقتصادی یا 

حتی نظامی کشوری دچار مشكل شود این مشكل 

 قابل رفع است، اما اگر استقالل فرهنگی و انسجام 

آن به مخاطره بیفتد به هیچ وجه قابل جبران نیست». 

 .گفت:اصالح جامعه درگرواصالح فرهنگ  است. 

وی  همچنین افزود: شاید زمان آن رسیده باشد که 

این سوال اصولی را از خودمان بپرسیم «آیا 

 مشكالت و ناهنجاری ها و نابسامانی های فرهنگی 

و رفتاری موجود در شهرها و خانواده ها همه از 

جانب بیگانگان ودشمنان ماطراحی و اجرا می 

 شوند؟» یا اینكه خود ما مدیران ، مسئوالن، متولیان 

امور فرهنگی و برنامه ریزان هم به نوبه خود 

مقصریم.  یادمان باشد وقتی انگشت اشاره خود را 

به طرف دیگران می گیریم باید توجه داشت سه 

انگشت دیگر به طرف خودمان است. امانی افزود: 

 فرهنگ ، هویت ما مسلمانان و جامعه اسالمی را 

 تشكیل می دهدودلیل اصلی مبارزه، انقالب،خون 

بهای شهدا، اسارت آزادگان ونثار شهدا باعث تحقق  

 فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی بوده است و این مهم 

 در صورتی تحقق و ادامه پیدا می کند که زمینه 

همفكری و مشارکت همه اقشار جامعه را بویژه در 

عرصه های فرهنگی فراهم کنیم . امانی تأکید کرد: 

باید بپذیریم که کار فرهنگی در اطاق های بسته 

 ممكن نیست بلكه خرد جمعی، عقالنیت و ذوق و 

سلیقه می خواهد و ایجاد هماهنگی در جامعه و 

 تقویت سرمایه های اجتماعی ضروری و الزم است. 

ابراهیم امانی

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 

 شورای اسالمی  شهر بجنورد 

در مدیریت های شهری باید مبنای کار فرهنگ باشد

امام حسین(ع):       هر یك از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع شده و یكی از آن دو رضایت دیگری را بجوید، سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود.

محجه البیضاء، ج4، ص 228

امام حسین(ع):               کسی که برای جلب رضایت و خشنودی مردم، موجب خشم و غضب خداوندشود، خداوند او را به مردم وا می گذارد. 

 بحاراالنوار، ج78،ص 126 

شهرداری بجنورد دفترچه فرصت های سرمایه گذاری را تدوین کرد
جلب سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی 

گامی بلند به سوی تحقق توسعه همه جانبه را 

در شهر بجنورد برداشته و در حال انجام است. 

وی همچنین اضافه کرد کتابچه تدوین شده به 

معرفی فرصت های سرمایه گذاری و شناسنامه 

 امالك به لحاظ موقعیت  و مساحت و نحوه 

مشارکت می پردازد. 

وی معتقد است بهره گیری از عرصه های 

جذاب، طبیعی و مطلوب سرمایه گذاری در 

 شهر بجنورد از توجیه اقتصادی باالیی 

برخوردار است چرا که ظرفیت های طبیعی و 

خدادادی ، اقلیمی و ژئوپلوتیكی و اقتصادی 

این شهر در مسیر استان های شمالی به مشهد 

 مقدس و جنوب کشور بی نظیر است. 

سرمایه گذارهای داخلی و خارجی فرصت 

های معطل مانده توسعه توریسم را به خدمت 

گرفته و با ایجاد فضاهای تفریحی، گردشگری، 

فرهنگی، ورزشی و تجاری موفقیت جدید و 

حرکت رو به جلویی را در فراروی مدیریت 

شهری داشته باشیم.

معاونت مالی اداری شهرداری بجنورد گفت: 

شهرداری بجنورد دفترچه فرصت های سرمایه 

گذاری را تدوین و در اختیار شهروندان و 

متقاضیان سرمایه گذاری گذاشته است. وی 

  هدف از این اقدام را معرفی امالك و مستقالت  

شهرداری  که قابلیت سرمایه گذاری و شارکت 

 را دارد عنوان کرد . مهدی اخالقی پور افزود: 

شهرداری بجنورد با تشكیل ستاد جذب و 

وی همچنین از شهروندان و سرمایه گذارانی 

که توانایی انجام کار دارند خواست و تأکید 

کرد آمادگی کامل داریم تا کلیه افراد حقیقی و 

 حقوقی عالقمند به  سرمایه گذاری در این 

شهر را به همكاری همه جانبه ای در این 

خصوص با   مشارکت کنندگان داشته و نهایت 

همراهی و همكاری را خواهیم داشت. وی 

اظهار امیدواری کرد با مشارکت شهروندان و 
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امام حسین(ع):               از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.

 بحاراالنوار،ج78، ص  119 

امام حسین(ع):               به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاك است

فرهنگ سخنان امام حسین، ص 476

عكس جمعی از علمای شهر بجنورد که توسط رضا اقبال السلطنه معروف به عكاس باشی

                    اولین عكاس حرفه ای ایران در اواخر دوره قاجار گرفته شده است.


