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 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  
مكر و خدعه به کسی که تو را امین دانسته کفر است 

حضرت امام علی (ع)

به شهروندانی که برای ماهنامه عكس های قدیمی و تاریخی ارسال کنند جایزه اهدا می شود   .

 شهروندان در انجام معامالت ملكی 

 استعالم از شهرداری را جدی بگیرند 

12 

بودجه سال 90 شهرداری

ساماندهی مشاغل مزاحم و 

 صنوف آالینده    

10

 بررسی مشكالت     

اراضی با کاربری آموزشی

 اجالس کمیسیون های فرهنگی 

 کالن شهرها   

برنده سوال شماره قبل ماهنامه: 3911... 0915

امام کاظم(ع): بهترین چیزی که به وسیله آن بنده به خدا تقرب می جوید، بعد از شناختن او، نماز و نیكی به پدر و مادر، امام کاظم(ع):  همانا عاقل دروغ نمی گوید گرچه طبق میل و خواسته او باشد.

ترك حسد و خودبینی و به خود بالیدن است. 

معاون شهرسازی شهرداری بجنورد با بیان اینكه 

  معامالت قولنامه ای عمده مشكالت پیش روی  

اجرای طرح توسعه شهری است گفت : خرید و 

 فروش زمین با قولنامه ی عادی مشكالت 

متعددی را متوجه خریدار می کند.

اسماعیل گلدادی گفت:  آگاهی از طرح 

گذربندی و نوع کاربری زمین از جمله 

  اطالعات الزمی است که خریداران ملك  

بایستی مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: زمین های با مساحت کمتر از ضوابط 

تعیین شده شهرسازی در عمل صدور مجوز 

احداث بنا در عرصه زمین را غیر ممكن

 می سازد  زیرا بر اساس طرح تفضیلی شهر، 

زمین مجاز برای احداث بنا باید حداقل 160 متر 

 باشد درحالی عمده امالك مورد معامله در حومه 

شهر در قطعات 80 تا 120 متری می باشد.

وی همچنین طرح تفضیلی شهر را زیر بنای 

توسعه همگون شهر خواند و اضافه کرد: نظارت 

عالیه و اجرا برابر طرح به شهرداری ها واگذار 

شده است و شهرداری به جهت ارائه ی خدمات 

 مطلوب به شهروندان طی اعالم کتبی به 

 مشاورین امالك شهر تاکید کرده که از معامله ی 

 امالکی که در حوزه ی استحفاظی شهر قرار 

 دارند قبل از اخذ استعالم از شهرداری 

خودداری کنند.

گلدادی گفت : شهروندان می توانند با مراجعه 

به شهرداری های مناطق قبل از انجام هرگونه 

معامله ملك،از نوع کاربری، میزان عقب 

نشینی، گذربندی و صدور مجوز پروانه ی 

احداث بنا آگاه شوند تا در مراجعات بعدی به 

شهرداری دچار مشكل یا ضرر و زیان نشوند.

وی نیز اشاره کرد اکثر پرونده هایی که به 

صورت مسكوت در شهرداری باقی مانده به 

علت مغایرت با ضوابط و مقررات شهرسازی  و 

 درخواستها جهت احداث بنا برای امالك ا 

باعرصه ی کم و تغییر کاربری می باشد.

شهروندان  در انجام    
   

 معامالت ملكی 
   

 استعالم از شهرداری 
    

 را جدی بگیرند.

منتخب الغرر

                 از راست به چپ : میرزا حبیب اله قاضی  - مالمحمد پیش نماز- سیدرضا مجتهد - حاج مالعلی نقی فاضل- مال علی اکبر منجم

  حاج  سیدآقاجان سلطان ذاکرین - آقا سید عباس نقیب االشرف 

- -

جایزه بگیریدپیشنهاد دهید
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امام حسین(ع):               وقتی آزمایش شدند، دینداران اندکند. اندیشه و تفكر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفكر به ماده ای بی روح می ماند.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 

بجنورد طی جلسه ای که با مدیرکل آموزش و 

پرورش خراسان شمالی، مدیر کل تجهیز و 

نوسازی مدارس خراسان شمالی، رییس آموزش 

و پرورش شهرستان و شهرداری بجنورد با 

 اعضای شورای شهر برگزار شد مشكالت 

اراضی که کاربری آموزشی با مساحت کم دارند 

بررسی شد.

 رییس شورای شهر با تشریح مسایل و مشكالت 

عرصه هایی که دارای کاربری آموزشی هستند 

گفت : شورای شهر و شهرداری بجنورد با دید 

ارتقا سطح آموزش در شهر همكاری همه جانبه 

دراین خصوص با آموزش و پرورش داشته و 

خواهد داشت.

سیدمحمد لنگری در این جلسه با اشاره به 

مواردی از این قبیل افزود : استفاده بهینه از 

عرصه هایی  که دارای کاربری آموزشی بوده 

و در حال تجدید بنا می باشند، عدم صدور 

مجوز  برای تاسیس  مدارس غیرانتفاعی  در   

مشكل اراضی که دارای کاربری آموزشی هستند بررسی شد
کوچه های  کم عرض و بن بست قرار دارند  در 

دستورکار قرار داد. 

وی خواستار  همكاری و تعامل در   رعایت عقب 

نشینی مراکز آموزشی در بازگشایی معابر عمومی، 

استفاده چند منظوره از مراکز آموزشی به نفع 

شهروندان، اخذ پروانه ساختمانی برای مدارس، 

اقتصادی کردن مراکز آموزشی با هدف ایجاد منابع 

 درآمدی پایدار برای باالبردن سطح آموزش در 

شهر شد. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 

شمالی گفت : با توجه به تراکم جمعیتی در شهر و 

محدودیت منابع مالی، فرسودگی مدارس، کمبود 

فضاهای آموزشی در استان و شهرمی شود با 

 همكاری و همیاری مدیریت کالن شهری بسیاری 

 از مشكالت ، موانع و کمبود های فضاهای 

آموزشی را حل کرد.

محمد وحیدی با تاکید بر نیازسنجی مراکز 

آموزشی در شهر افزود : امیدواریم با درنظر گرفتن 

تراکم جمعیتی در هر محله، با تعامل و همكاری 

شورای شهر و شهرداری در تامین وایجاد فضاهای

 آموزشی در  شهر کارهای مفید و موثری انجام 

شود. وی تاکید کرد : این آمادگی وجود دارد که 

فضاهای آموزشی که در شهر در بافت مرکزی

موجود است در زمانی که استفاده نمی شود به 

صورت چند منظوره جهت آموزش شهروندان و 

ارتقای سطح فرهنگ شهرنشینی یا به عنوان کانون 

برگزاری همایش های محله ای و غیره استفاده 

شود.

شهردار بجنورد با بیان اینكه همه ی ما بر اساس 

وظیفه دینی و شرعی خود موظف به فراهم کردن 

زمینه جهت ارتقای سطح آموزش و پرورش و 

فرهنگ شهروندی در شهر هستیم گفت : دو نهاد 

آموزش و پرورش و شهرداری باید در 

عملكردشان مكمل یكدیگر عمل نمایند. اگر غیر 

از این باشد توفیقی در کارهایمان نخواهیم داشت.

علوی افزود :  اگر این همكاری و تعامل باشد 

پیشرفت سطح آموزش توام با توسعه همه جانبه 

فراهم می آید.

 شهردار ضمن اعالم آمادگی  در بحث  واگذاری 

زمین  برای  ایجاد  مراکز  آموزشی در حوزه  

مدیریت شهرداری مهر مشكلی نداریم و افزود : 

 درصورت اعالم نیاز آموزش و پرورش آماده 

واگذاری زمین برای احداث مدرسه می باشیم.

مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس نیز در این 

جلسه از طرح شناسنامه دار کردن مراکز آموزشی 

خبر داد و گفت : نرم افزار تهیه شده در آینده 

نزدیك تمامی مدارس و مراکز آموزشی را شامل 

 خواهد شد .بابایی افزود : اطالعات فنی ، 

تجهیزات، امكانات و حتی نوع مصالح استفاده 

شده در مجموعه آموزشی در این نرم افزار ثبت می 

شود که بسیار مفید و موثر خواهد بود.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروهی از 

 نمایندگان تام االختیار از اداره کل آموزش و 

پرورش، تجهیز و نوسازی مدارس ، اداره آموزش 

و پرورش شهرستان  ، شهرداری و شورای شهر 

تشكیل تا نسبت به پیگیری و تسهیل در رسیدگی 

به وضعیت اراضی دارای کاربری آموزشی اقدام 

گردد.  

چندی است که در حاشیه میدان دفاع مقدس 

ساختمان چند طبقه ای را شاهد هستیم که در 

حال احداث است. در کنار این ساختمان 

اتوبوس های متعددی نیز دیده می شود که برای 

انتقال مسافرین به اقصی نقاط کشور درحال 

فعالیت هستند.

گاهی شهروندان سوال میكنند آیا این مكان 

پایانه مسافربری است یا استانداری ؟

اگر محل جدید، استانداری است پس پایانه 

مسافربری به کجا انتقال می یابد؟

پیشرفت فیزیكی ساختمان پایانه در چه حدی 

 است و آیا زیرساخت های الزم برای انتقال آن  

آماده است؟

 اینها سواالتی است که شهروندان از مسئولین 

مدیریت شهری و مسئولین ساخت پایانه 

با توجه به اظهار نظهای بعضی از مسئولین مطلع 

شدیم که توافق بین شهرداری و استانداری 

درخصوص واگذاری زمین به استانداری و تعهد 

استانداری در قبال هزینه زمین این گونه بوده 

است :

استانداری متعهد شده درقبال واگذاری زمین 

ترمینال مسافربری فعلی همزمان با شروع 

عملیات ساختمانی استاناری، احداث ساختمان 

ترمینال مسافربری را با افق 20 ساله شروع و 

همزمان با افتتاح ساختمان استانداری افتتاح 

شودبه گفته بعضی مسئولین آگاه ساختمان 

استانـداری  از  60  درصد  پیشـرفت  فیزیكی  

برخوردار شده در حالی که ادامه کار ساختمان 

 پایانه مسافربری به دالیل نامعلومی متوقف شده 

و هیچگونه پیشرفتی در آن دیده نمی شود 

مسافربری دارند.  طبیعی است که بعد از پایان ساختمان استانداری فعالیت پایانه در آن مكان با محدودیت 

مواجه خواهد شد. پایانه  باید از آنجا انتقال یابد که این مستلزم آماده بودن مكان جدید می باشد.

میگن سلمانی ها وقتی بیكار میشن سر همدیگه 

  رو اصالح میكنن. حاال شاید شما با دیدن تیتر  

این صفحه و نام نویسنده در پایین مطلب به 

همین نتیجه برسید ولی شما که آدم صبر و خوبی 

هستید و باور دارید که در این وانفسای هدفمند 

کردن خیلی چیزها، این جا هم هدفمند شدن 

نوشته ها مورد نظر است.

* گاهی بعضی وقتا، خیلی وقتا، دیدید که ده ها 

اتومبیل در کنار تابلوی توقف مطلقاً ممنوع، 

توقف کرده اند و خبری از جناب راننده نیست.

آیا این جا، رانندگان نامحترم تابلو را اینگونه 

 معنی نكرده اند : « می توانید کالً توقف کنید»! 

 پالستیكی میوه یا شیر و دوغ بریزند با فوت 

 کردن سر پالستیك را باز می کنند؟   

 با این کار هم پالستیك باز میشه هم کلی 

 ویروس از دهان خود به داخل پالستیك روانه 

می کنند، خوب مجبورند  دیگه چه کار کنند ؟

* گاهی موقع اسباب کشی مناطل، یكی هم 

 باالی بارها می شینه یا روی سپر عقب وانت بار 

می ایسته ودستهاش را باز میكنه و دو طرف 

اتاقك وانت را میگیره که وسیله ای نیفته، یعنی 

آدم میشه طناب، میشه بست فلزی ! 

بودن یا نبودن، مسئله اینجاست. البته طناب و 

بست بودن یا نبودن، مسئله اینجا نیست ؟! 

* وقتی می خواهید به خانه وارد شوید روی در 

منزل شما ده ها برچسب زده اند : گوسفند زنده 

با قصاب درب منزل، لوله بازکنی، تخلیه چاه و 

... چه احساسی پیدا می کنید وقتی مدام کلمه 

 فاضالب ، تخلیه چاه و ... در ذهنتان رژه 

می روند؟؟

* روزی بارانی از کوچه یا پیاده رویی خیلی 

مودب و سر به زیر می گذرید ناگهان آب سردی 

از ناودان مغازه یا خانه ای روی سرتان ریخته یا 

از پشت گردنتان ستون مهره های شما را منجمد 

می کند. چه حس و حالی به شما دست می دهد 

* شهروندی پیاده روی خیابان را کارواش 

فرض می کند و در کنار تابلوی « در این محل از 

شستن اتومبیل خودداری کنید» به شستن 

خودرویش اقدام می کند. اول هم جمله ی « لطفاً 

مرا بشویید» را که رندی با انگشت روی شیشه 

کثیفش نوشته می شوید. دوست ندارید بجای 

خواندن « لطفاً مرا بشویید » پلیس بیاید و بگید 

لطفاً ایشان را جریمه کنید؟

* بعضی وقتا از بعضی چیزا جای بعضی چیزا 

استفاده می کنیم مثل سر خودکاربه جای گوش 

پاك کن، خودکار به جای قاشق برای شیرین 

کردن چایی و ... بعضی از شهروندان صندلی، 

نردبان، دو کارتن خالی، سطل زباله و خاك 

انداز دکان و ... را در جلوی مغازه خود می 

گذارند به جای « توقف ممنوع» . به این کار « 

 باالتر از قانون» عمل کردن نمی گویند ؟ 

شهروند آرزو به دل «1» 
* سیگار نكشیم یا هوار نكشیم ؟ در داخل 

بانك، اتوبوس، سالن های سخنرانی ، مسجد و 

... عده ای باور دارند که نباید سیگار بكشند ولی 

به این باور نرسیده اند که با تلفن همراه بلند 

بلند حرف نزنند و هوار نكشند. 

روزی چند تا از این  هوارها را می شنوندو از 

این هوارکش ها را می بینند !

 * برخی از جوانان موتورسوار، کاله کاسكت 

خود را روی کاسه چراغ موتور می گذارند.

فكر نمی کنید شعارشان این باشد : مغز در کاسه 

چراغ است نه در کله من ؟؟!

* میگن آدم باید مثل زودپز باشه . وقتی جوش 

میاره باید سوت بزنه و بی خیال باشه. روی 

 برخی از کاالها به جای عبارت « قیمت برای 

مصرف کننده 500 تومان» واژه ی 

« برای » حذف شده است.  بعد وقتی می 

 خواهید آن کاال را بخرید می بینید نوشته 

قیمت مصرف کننده ( قیمت من و شما)

 500 تومن، بازم سوت می زنید یا به یاد 

عبارت « رعایت حقوق مشتری» می افتید؟

* هیچ اتفاق افتاده است هوس کنید برای اولین 

 بار به باالی کوه باباموسی که نزدیك ترین کوه 

برای کوه نوردی در بجنورد است صعود کنید؟

 می دانید چگونه می شود به باالی آن از کوتاه 

ترین مسیر بدون تجهیزات کوهنوردی رفت ؟

کافی است یك روز جمعه قصد این کار را 

بكنید.

به پای کوه که رسیدید اولین زباله را که پوست 

 شكالت، آدامس و ... است را نشانه بگیرید و 

به آن که رسیدید دنبال زباله دیگر از همین 

جنس باشید.

 توپای به راه نِه و هیچ مپرس

           خود راه بگویدت چه سان باید رفت

خب به نظر شما تا کِی این « شهروند آرزو به 

دل» «آرزوبه دل» خواهند ماند که 

شهروندانمان به وظایف شهروندی پای بند 

باشند ؟

نوشته هدفمند نبود ؟

                           شهروند آرزو به دل 

شهروند آرزو به دل «1» 

؟پایانه مسافربرییااستانداری 

سوالی که امروزه مطرح است : دراین میان چه کسی مقصر است ؟ 

* گاهی شهروندی را می بینید که برای حمل 

  لوله سه متری آب یا گالب به رویتان فاضالب  

سر  لوله را از شیشه اتومبیل داخل کرده و سر 

دیگر لوله سر به آسمان کشیده. در این زمان به 

جز این که بگید « علَم یزید را هوا کرده » چیز 

دیگری به خاطرتان می رسد ؟

*  مردی می گفت: وسط اقیانوس کوسه حمله 

کرد روی درخت بلندی پریدم. 

گفتند : وسط اقیانوس درخت کجا بود؟ 

گفت : مجبور بودم، می فهمی؟ 

 حاال دیدید بعضی از شهروندان کاسب ، 

بخصوص در فصل زمستان می خوان  داخل 
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اگر خاموش باشی تا دیگران به سخن آورندت بهتر از آن است که درحال سخن گفتن خاموشت کنند. امام حسن مجتبی(ع):              زیرکانه ترین زیرکی پرهیزکاریست.

 رییس شورای اسالمی شهر بجنورد در نشستی با 

 مسئوالن در جلسه شورای شهر گفت: 

اگر جلسات ما نتیجه ای برای مردم نداشته 

باشد وقت تلف کردن است. 

در گذشته توافقات ثبت شده در صورتجلساتی 

بین ادارات و نهادهای دولتی با شهرداری انجام 

 شده است که مسئوالن ادارات و نهادهای 

مربوطه آن را امضا کرده اند، اما امروز بعد از 

گذشت یك تا سه سال حتی یك بند این 

توافقات و یا صورتجلسات اجرایی نشده است.

رییس کمیسیون فنی- عمرانی شورای شهربا 

انتقاد از اینگونه رفتار تاکید کرد : اگر این 

جلسات با این همه گذاشتن وقت نتیجه ای برای 

اجرای تعهدات نداشته باشد، وقت تلف کردن 

است و متاسفیم که بگوییم 80 درصد توافقات 

جلسات بی نتیجه، وقت تلف کردن است

توافقات شهرداری با نهادهای دولتی یك طرفه است ! 

انجام شده با ادارات و نهادها عملی نشده است. 

شهرداری ها به عنوان تنها اداره خدماتی 

هستند که خود گردانند و خدماتی که به مردم 

ارائه می کنند از محل عوارض و هزینه هایی 

است که از شهروندان دریافت می کنند.

لنگری اضافه کرد : متاسفانه گاهی مشاهده 

می شود در بعضی از توافقات ، پرداخت حق و 

حقوقات شهرداری از سوی بعضی ادارات ونهاد 

های دولتی نادیده گرفته می شود. 

وی همچنین نقش ادارات دولتی را در قبال شهر 

و شهروند را بسیار موثر و مهم خواند و تاکید 

کرد آنان در رعایت حق و حقوقات شهرداری 

که همانا حقوق شهروند است باید پیشگام 

باشند و با دقت نظر و حساسیت بیشتری آن را 

مورد توجه قرار دهند.

رییس شورای شهر گفت: با توجه به موارد اشاره 

شده  چندین  توافق  بین شهرداری ، ادارات و  

نهادهای دولتی انجام شده که از زمان توافق آن 2 

الی 3 سال می گذرد.

 اما بندهای مورد توافق این قرارداد به صورت 

یك طرفه توسط شهرداری اجرا شده  در 

صورتی که دیگر بندهایی که مربوط به ادارات 

طرف قرارداد بوده اجرایی نشده است.

در حقیقت حق مردم ادا نشده و شهروندان 

متضرر شده اند.

 وی همچنین گفت : مردم از ادارات دولتی که 

خود مجری قانون اند بیشتر انتظار دارند که به 

حقوقشان احترام گذاشته شود و تعهدشان در  

توافقنامه ها در قبال شهرداری که به صورت 

خود گردان و با هزینه ی مردم اداره می شود  

عمل نمایند چرا که همه در مقابل قانون یكسانند 

به ویژه ادارات دولتی که خود وظیفه ی اجرای 

 تسهیالتی را که ما امروز از آنها برخوردار هستیم 

گذشتگان ما از آنها بی بهره بودند اما آنها از 

آسایش و آرامشی برخوردار بودند که متاسفانه 

ما امروز به علت رشد و توسعه صنعت، ماشینی 

شدن زندگی و ایجاد آلودگی  های صوتی و 

حرارتی ناشی از آن ها بی بهره هستیم.

 فعالیت مشاغل مزاحم و صنوف آالینده در داخل 

محدوده شهر و بافت مسكونی موجب تهدید 

علیه بهداشت عمومی محسوب می شود.

 به لحاظ اهمیت موضوع و حفظ سالمتی 

 شهروندان، پی گیری های الزم توسط دستگاه 

 های مربوطه به منظور رفع تنگناها و مشكالت 

بهداشتی موجود در این خصوص انجام شده تا 

اینكه طرح شهرك مشاغل مزاحم و صنوف 

 آالینده در تاریخ 85/5/11 در هیئت دولت به 

تصویب رسید و در تاریخ 86/10/18 زمینی به 

مساحت 44 هكتار واقع در غرب شهر بجنورد و 

شرق روستای بیدك توسط اداره مسكن و 

شهرسازی به شهرداری تحویل گردید.

شهرداری جهت مطالعات با شرکت مشاور 

قراردادی منعقد کرد.

اولین مرحله پایان مطالعات در فاز اول و دوم در 

بود .به نظر می رسد مسئولیت اجرا به عهده ی 

متصدیان صنوف همراه با نظارت بر عملكرد آنها 

نتیجه اش ارتقای کیفیت کار و رضایت مندی 

 آنها خواهد شد.دراین تالش جای دارد از 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری با زیرمجموعه 

ای که تا کنون در این رابطه زحمات طاقت 

فرسایی را متحمل شدند صمیمانه تشكر و 

قدردانی شود .

کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری  بازوی 

اجرایی کمیسیون بهداشت و خدمات شهری 

 شورای اسالمی شهر است تا آماده سازی 

زیرساخت های شهرك و یا شهرك ها جهت 

 انتقال مشاغل مزاحم و صنوف آالینده  و 

وضعیت موجود مشاغل و صنوف یادشده 

مستقر درداخل شهر را مدیریت و تدبیر می 

کند.

باید یادآور شد در مدت یك سال تا کنون به 

منظور ساماندهی مشاغل و صنوف فوق الذکر 

قریب به 85 مورد اخطار صادر شده و  38 باب 

مغازه و محل کار پلمپ شده است.

سیداسماعیل سیدی

رییس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری

مورخ 22تیرماه 87 به شهرداری تحویل و 

مطالعات به دفتر فنی استانداری ارسال گردید.به 

 دلیل آنكه شهرك صنوف آالینده پاسخگوی 

تعداد کمی از صنوف بود درعمل 44 هكتار 

زمین غیرقابل استفاده و طرح مطالعات بی نتیجه 

باقی ماند .پس از رایزنی های مكرر و برگزاری 

جلسات متعدد در استانداری ودر نهایت در 

جلسه کمیته کارشناسی کارگروه مسكن در 

تاریخ 30فروردین 89 با حضور نمایندگان 

مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی تصمیم 

برآن شد که محل جانمایی شده به صنوف 

 آالینده ساختمانی اختصاص داده شود وجهت 

مابقی صنوف زمین های دیگری در منطقه یا 

مناطق دیگر شهر درنظر گرفته شود. پس از آن 

انجام مطالعات فاز دوم توسط مشاور بر اساس 

توافق شهرداری ، مسكن و شهرسازی، مجمع 

امور صنفی، سازمان بازرگانی و دفتر فنی 

استانداری آغاز شد.

معابر قطعه بندی مورد تایید قرار گرفت و در 

سال 89 مبلغ 400 میلیون تومان با بودجه 

استانی نسبت به ساخت خیابان های شهرك به 

طور اساسی اقدام گردید .

قطعات توسط شهرداری تسطیح  و هم اکنون 

طرح کامل مطالعات به دفتر فنی استانداری 

جهت هزینه کرد تكمیل معابر و تامین 

زیرساخت های تاسیساتی درحال تنظیم در 

بودجه سال 90 می باشد.

شهرداری طی نامه ای ازاداره کل منابع طبیعی 

جهت گسترش شهرك برای انتقال مابقی 

صنوف، واگذاری 150 هكتار زمین را 

در خواست کرده است.

آماده سازی محل جانمایی شده محل هایی که 

 قرار است پس از طی مراحل الزم به این امر 

اختصاص داده شوند با تخصیص اعتبارات 

شهرداری و استانی به تاخیر خواهد افتاد.

با توجه به اهمیت موضوع نیاز مبرم به اعتبار ملی 

می باشد .امید است با پیگیری های مستمر و 

جدی نماینده عالی دولت و استاندار خراسان 

شمالی آقای مهندس شفقت این امر محقق و 

 همچنین با همت مسئوالن ادارات برق، گاز، 

 مخابرات و آب و فاضالب هرچه زودتر 

زیرساخت ها آماده شوند.

تا اینكه پس از زون بندی و تهیه طرح ها و نقشه 

ها امكان واگذاری جهت اجرا به صنوف خواهد 

 ساماندهی مشاغل مزاحم و صنوف آالینده                  

 1) آشنایی با تجهیزات امداد و نجات پیشرفته 

2) آشنایی با حوادث چاه افتادگی و نحوه ی 

امداد رسانی در تصادفات جاده ای 3) حوادث 

چرخ گوشت، آسانسور و تمرین امدادرسانی4) 

نحوه ی آوار برداری در زلزله پرداختند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانیدراین مراسم 

ضمن ارائه ی عملكرد کارگاه تخصصی در چند 

 روز گذشته، هدف از برگزاری این دوره را باال 

بردن ضریب ایمنی و به حداقل رساندن تلفات و 

صدمـات  به  آسیب دیـدگان ،  به روز  شـدن 

 اطالعات با توجه به تكنولوژی روز و حوادث 

مرتبط با تكنولوژی و آشنایی با تجهیزات امداد و   

نجات عنوان کرد.

منجمی معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد 

نیز که در یكی از تمرینات این کارگاه تخصصی 

که خارج از شهر برگزار می شد حضور داشت 

ضمن تقدیر از نحوه ی عملكرد پرسنل و 

مدیریت سازمان به دلیل برگزاری این کارگاه 

آموزشی ، اهمیت دادن به مباحث ایمنی را در 

حوزه ی خدمات شهری از اهم سیاست ها 

برشمرد وی همچنین اظهار امیدواری کرد  با 

برگزاری اینگونه  کارگاه ها بتوانیم سطح علمی 

و تخصصی خود را در جهت خدمت به 

شهروندان ارتقا دهیم.

دومین کارگاه آموزشی امداد و نجات پس از یك 

هفته با برگزاری آزمون از آتش نشانان استان و با 

حضور مسئولین مدیریت شهری به کار خود 

پایان داد. در این کارگاه آموزشی که به مدت یك 

 هفته در تاالر حافظ شهرداری بجنوردکه با 

شرکت آتش نشانان 7 شهر( بجنورد، اسفراین، 

جاجرم، قاضی، گرمه، حصار) همراه با آموزش 

تئوری و عملی استاد فرجی یكی از اساتید 

برجسته ی امداد و نجات از دانشكده آتش 

نشانی تهران برگزار شد. امدادگران 125 از  

سـراسـر  استان  به صورت  تئوری  و عملی به  

فراگیری  اصول تخصصی امداد و نجات اعم از

اختتامیه دومین کارگاه آموزشی

               امداد و نجات

قانون را دارند. 

 لنگری گفت : به طور مثال اگر شهروندی به 

تعهد خود در قبال یك اداره ی دولتی عمل 

ننماید ، اداره ی مورد نظر به استناد قانون با آن 

شهروند برخورد قانونی و مطالبات اداره فوق 

را پیگیری و احقاق حق می کند که این اقدام 

باید متقابل باشد.

دراین خصوص همه ی ما در مقابل یكدیگر 

مسئولیم و باید به وظیفه قانونی خود در مقابل 

شهر و شهروند عمل کنیم و به آن احترام 

بگذاریم.

امیدواریم شاهد روزهایی باشیم که هر فرد بدون 

اعمال قانون به حقوق خود و دیگران احترام 

بگذارد.

 نگاهی متفاوت با سال های گذشته به بودجه 90 

نگریست.

پیلتن همچنین خاطرنشان کرد: مقرر شد 

شهرداری های مناطق در بودجه سال آینده 

 عالوه بر اجرای پروژه های مختلف شهری، یك 

پروژه زیربنایی نیز در حوزه ی استحفاظی 

هرمنطقه به عنوان ردیف های اعتباری مستقل در 

بودجه درنظر بگیرند . وی گفت : لحاظ کردن 

نارسایی ها و نیازها با اولویت برنامه های 

 شهرداری و رعایت اصول و سیاست های کالن 

مدیریت  شهری منطبق بر مدیریت محله ای و 

فراهم کردن زمینه ی عمران شهری با مشارکت 

شورایاران، حمایت همه جانبه از سرمایه گذار 

باید رعایت شود . پیلتن تاکید کرد :  توسعه ی 

  فن آوری اطالعات و پیش بینی اقدامات الزم در  

جهت رسیدن به شهرداری الكترونیك، توسعه 

ناوگان حمل و نقل عمومی، توجه به افزایش 

درآمد  پایدار  و  فعال  شهرداری، اتـوماسیـون

 فعالیت ها در شهرداری ،توجه ویژه به مشارکت 

فعال شورایاران در فعالیت های عمرانی شهر، 

توسعه و ارتقای خدمات شهری، ساماندهی و 

 زاصالح ساختار تشكیالتی و نیروی  انسانی از 

جمله برنامه هایی است که در تدوین بودجه 

سال 90 شهرداری مورد توجه قرار 

می گیرد.

نظارت در اجرای بودجه نیز طوری مدیریت 

می شود که تا حد توان انحرافی در بودجه 

صورت نگیرد و بودجه ی شهرداری در سال آتی 

همانند سال 89  به تصویب خواهد رسید.

وی یادآور شد با توجه به تدوین بودجه ی سال 

88 شهرداری که به تصویب شورای شهر رسید 

براساس آمار و ارقام ارائه شده نشان دهنده ی 

محقق شدن 90 درصد ردیف های تعریف شده 

در بودجه سال 88 می باشد که نوید خوبی برای 

تدوین بودجه ی عملیاتی در سال آینده می دهد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: 

براساس ماده 67 قانون شهرداری ها، شهرداری 

هر شهر مكلف است در آخرین روز دی ماه 

هرسال بودجه ی سالیانه سال آتی را پس از 

تدوین جهت تصویب به شورای شهر پیشنهاد 

کند تا شورای شهر بر اساس وظیفه ی نظارتی 

 خود پس از بررسی و کارشناسی الزم بودجه 

پیشنهادی را مورد تصویب قرار داده و به 

 شهرداری برای اجرا ابالغ نماید. 

حسین پیلتن افزود: بر این اساس شورای شهر 

جلساتی نیز در این خصوص داشته و دیدگاه و 

 پیشنهادات خود را به شهرداری اعالم کرده تا در 

تهیه و تدوین بودجه سال آتی مورد توجه قرار 

گیرد.

وی با اشاره به هدفمندی یارانه ها و تغییر قیمت 

های انرژی و سوخت و تاثیر آن در سیستم 

خدمات  شهری  تاکید  کرد:  باید  راهكارهای 

علمی و عملی در تدوین بودجه لحاظ شود  و با 

دیارائه  بودجه ی سال 90 شهرداری به شورای شهر تا پایان  ماه
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 بكارگیری مصالح و ریزه کاری های مربوط به 

 خود و همچنین هماهنگی عالیم و اشكال و 

رنگ ها را در بر دارد که با استفاده از چنین 

دیدگاهی می توان با تغییرات و طراحی جدید 

مشارکت کارشناسان و دانشجویان توسعه همه  

جانبه ای در فضای سبز شهری در نواحی 

مختلف شاهد بود. دراین خصوص عملكرد 

سازمان پارك ها و فضای سبز بجنورد قابل توجه 

 است وتوانسته تحوالتی  در سیمای فضای  سبز 

شهر ایجاد کند که این اقدامات به شرح  ذیل 

است :

* باز پیرایی و هرس 15000 اصله درخت 

* خرید و نصب گلدان های جدید

* خرید 15000 مترمربع زمین از اراضی مجاور

اما علی(ع) :             وقتی باران حسد باریدن گیرد درخت فساد بروید.  امام کاظم(ع):      امانتداری  و راستگویی، سبب جلب رزق و روزی اند و خیانت و دروغ گویی سبب جلب فقر و دورویی

محیط زیست طبیعی پدیده ای جدایی ناپذیر از 

زندگی انسان است. عواملی محیطی نظیرآب، 

نور، زمین، هوا و ... از حیاتی ترین عواملی 

هستند که ارتباط انسان و محیط طبیعی را برقرار 

می کند و نیاز حیاتی بشر برای استفاده از محیط 

پیرامون را فراهم می سازد که متاسفانه گاهی به 

آن بی توجهی می شود.

در معماری فضای باز شهری عوامل طبیعی و 

مصنوعی، شكل و فضای خاصی را پدید

 می آورند. ویژگی های مصنوع در معماری 

محیط باز، همواره از اهمیت خاصی برخوردار 

بودند که در آغاز قرن بیستم، پس از آن نگرش به 

آن تغییر یافته است. از این رو به کارگیری عوامل 

 کارایی ویژه ای برخوردار است که در وهله ی مصنوع  به  موازات  عوامل طبیعی از  طراحی و

  اول نیاز به باال بردن آگاهی الزم در این زمینه و  

 پس از آن به خالقیت طراح بستگی پیدا می کند 

 که البته زمینه های متفاوت محیطی این خالقیت 

ها قانون مندی خاص خود را خواهند داشت.

امروزه مناظر  شهری  با انبوه سخت افزار به کار  

رفته در آنها پدیده تا حدودی جدید هستند که 

هویت و شخصیت در منظر شهری را به ارمغان 

خواهند آورد.

در این راستا توسعه به طور معمول مانند یك 

میدان شهری و ساحل آب، شیوه معماری محلی 

و فعالیت ها و نیازهای استفاده کنندگان  می 

بایست درنظر گرفته شود. این فنون به طور 

معمول  بكارگیری  مفاهیم خاص طراحی و نیز 

 جاده آسیایی بابا امان

* توسعه اقامتگاه های توریستی در پارك های 

شهر

* احداث 135 هزار مترمربع بوستان جدید

* بهسازی وتفكیك نمودن ورودی و خروجی 

پارك باباامان(احیای پارك ایلخانی و نصب 

سكوی نشیمن)

* احداث سكوی مخصوص برداشت آب 

آشامیدنی و شستن ظروف 

ا* حداث پارکینگ های جدید

* عریض کردن معابر عمومی پارك ها

* ایجاد امكانات رفاهی جدید

از جمله اقداماتی است که سازمان پارك ها و 

فضای سبز انجام داده. 

سازمان پارك ها  

و فضای سبز

 بیستمین اجالس مجمع مشورتی کمیسیون های 

  فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسالمی کالن  

شهرها و مراکز استان ها و مجمع مشورتی بانوان 

در تاریخ 16 دی ماه 89 لغایت 17 دی ماه 89 در 

شهر تبریز برگزار شد.

ابراهیم امانی ریاست کمیسیون فرهنگی - 

 اجتماعی شورای اسالمی شهر و افشین فر  

 عضواین کمیسیون در این اجالس حضور 

داشتند و گزارش کاملی از مسایل فرهنگی و 

اجتماعی شهر بجنورد و دیگر شهرهای خراسان 

شمالی پیرو گردهمایی استانی برگزار شده در 

بجنورد در تاریخ 20 آذرماه89 به شرح ذیل به 

.این اجالس ارائه دادند.

1) تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه فرهنگی-

اجتماعی در شهر

2) عدم استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان 

های مردم نهاد

3) عدم توجه به فرهنگ بومی و منطقه ای

4)عدم اختصاص بودجه کافی جهت فعالیت ها 

و برنامه های فرهنگی - اجتماعی

5) عدم سرمایه گذاری در فرهنگ وصرفاً هزینه 

در اجرای برنامه های مناسبتی 

6) اجرای برنامه های فرهنگی در محیط های 

بسته با مخاطبان محدود(صرفاً کارمندان دولت)

7) عدم وجود کارشناسان خبره در حوزه 

فرهنگی - اجتماعی در شهرداری ها

8) اکثر متولیان اهم کار فرهنگی را سخنرانی 

تصور کرده اند در حالی که این حوزه نیاز شدید 

به اقدامات عملی دارد.

9) تقلیدی بودن برنامه های فرهنگی - اجتماعی

 بدون توجه به عالیق، سنت ها، آیین ها، نیازها، 

عواطف و احساسات محلی و بومی ؛ چون در 

 کالن شهرها این برنامه های فرهنگی برگزار 

شده حتماً در شهرستان ها و دهستان ها هم باید 

اجرا شود.

 در ادامه اجالس سند راهبردی «تغییر رویكرد و 

ساختار مدیریت شهری(شهرداری) از 

سازمانی صرفاً خدماتی و کالبد محور به 

نهادی خدماتی و اجتماعی محور» مورد 

بررسی قرار گرفت و تصویب شد و این بدان 

معناست که توسعه متوازن و پایدار شهری به 

وسیله مردم و برای خود مردم و با همكاری و 

هماهنگی سازمان های دولتی و خصوصی و 

مدنی و اراده ی شهروندان و مقتضیات خاص  

محیط زندگی  آنان  لحاظ شود  زیرا این نهاد 

دردسترس مردم و مناسب ترین محل مشارکت 

شهروندان و بیانگر اهداف و انتظارات آنان 

خواهد بود و کیفیت عملكرد آن شفاف و در 

معرض دید و قضاوت روزمره شهروندان قرار 

خواهد گرفت و در نهایت توسعه ی شهری در 

همه ی ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری و در 

روندی پایدار گام به گام تحقق خواهد یافت.

همچنین طرح الزام شهرداری به مناسب سازی 

فضاهای شهری برای جانبازان، معلولین جسمی 

- حرکتی و سالمندان مشتمل بر یك ماده واحده 

 و شش تبصره در این اجالس به تصویب رسید 

تا جهت اقدام به شهرداری ها ارسال شود.

باید ها و نباید ها در

اهگنهرفکمیسیون  

به گزارش روابط عمومی شورا :

  نتیجه حضور شورایاران در 24 منطقه حوزه مدیریت شهری نشان از رسیدگی سریع تر و بهتر به معضالت و مشكالت شهری  

 شده است . این نتیجه ی  چشمگیرموجب شده که اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد  در جلسه 316 خود طرح برگزاری 

 انتخابات شورایاران و حضور بیشتر آنان در مناطق دیگر را تصویب کردند. بنابر این طرح انتخابات شورایاران، عالوه بر 24 

منطقه ی حوزه ی مدیریت شهرداری مهر در سایر مناطق  شهرداری نیز انجام خواهد گرفت. هدف از این طرح ارتقای 

 مدیریت محله ای و استفاده از نظرات و دیدگاه های مردم در محالت و اعتماد  و ارتباط متقابل است. 

  شورایاران  می توانند  همكاری  خوبی  بـرای مشارکت بیشتر شهروندان به منظور پیگیری مشكالت محالت و تقویت بنیه  

کارشناسی طرح های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی  شهرداری بوده و زمینه را برای صاحبنظران مدیریت شهری فراهم آورد.

 

شورایاران
 بازوان پرتوان شورای اسالمی شهر              

اضافه شدن 18 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل شهر بجنورد

مسئول روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی 

شهرداری بجنورد گفت : 18 دستگاه اتوبوس 

جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شد.

مجید سلیمانی افزود : این کار با حمایت های 

 شورای اسالمی شهر و پیگیری های انجام شده 

توسط شهرداری و سازمان اتوبوسرانی میسر شد

وی همچنین اعتبار خرید این اتوبوس ها را 

 454 میلیون تومان اعالم کرد و بیان داشت : 

درحال حاضر 80 دستگاه اتوبوس فعال 

می باشد.   وی یادآور شد تعویض ایستگاه های 

اتوبوس، نصب قفسه های کتاب، کارت بلیط 

و واگذاری اتوبوس های 

جدید به بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است 

که در حال پیگیری است که امید است

با همكاری و همیاری شهروندان بتوانیم خدماتی 

را که شایسته آنان است ارائه کنیم.

سلیمانی همچنین از شهروندان خواست با 

ارسال پیشنهادات و انتقادات خود به سامانه پیام 

کوتاه سازمان به شماره 3000765230 سازمان 

را در ارائه ی خدمات هرچه بهتر یاری کنند.

................ ...............GPSGPRS
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جنگ ، جنگ است ، شرف دین و میهن ما در گرو همین 

مبارزات است.امام خمینی (ره)

خدایا از تو سپاسگذارم که به من توفیق جهاد خالص را 

عنایت کردی. خدایا نمیدانم چه بگویم چرا که  کسی 

نیستم که با تو سخن بگویم. خدایا هرجا می روم و به هر 

سوی می نگرم عظمت تو را می بینم. خدایا دل را پیراسته 

ساختم و سراپا به سوی تو رو آوردم و از کسی که خود به 

عطای تو محتاج است روی بتافتم چه بسا مردمی را 

دیدم  که از دیگری ثروت خواستند و فقیر شدند و قصد 

بلندی کردند و پست شدند.

خدای من اینها را مشاهده کردم و طاقت نیاوردم که بمانم 

و در این دنیای فانی، زندگی حیوانی داشته باشم. 

خواستم هجرت کنم، خواستم تجارت کنم، خدایا خودت 

فرمودی که آیا می خواهید شما را به یك تجارت سودمند 

بخوانم که از آتش جهنم به دور باشید؟

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

که از خود چیزی ندارم جز جان ناقابلم آن هم اگر قبول 

کنی در راه تو فدا می کنم.

اکنون که جسارت کرده می خواهم وصیتنامه ای بنویسم 

 در خودم اصال لیاقتش را نمی بینم اما از رحمت واسعه 

حضرت حق  عزووجل غافل نبوده و بدان امید فراوان دارم.

خیلی وقت است که دلم می خواهد پرواز کنم و سبك بال 

با روی خونین، معشوقم را زیارت کنم، اما سنگینی 

گناهانم، لنگری است که از پرواز مرغ روحم به سوی لقا 

رب العالمین جلوگیری می کند.

 به هر حال اگر توفیقی نصیب  شد و توانستم از عالیق 

دنیوی و نفسانی و از زندان جسم بریده و به سوی حق 

پرواز نمایم یقیناً به فوز عظیم رسیده ام.

انگیزه من از رفتن به جبهه لبیك به فرمان امام خمینی 

 است و حتی االمكان سعی کرده ام که چیزی جز اطاعت از 

 والیت و انجام تكلیف شرعی نباشد چرا که پیروی از امام 

خمینی همانا پیروی از دین پیغمبر اکرم(ص) و لبیك 

گفتن به ندای :  « هل من ناصرینصرنی» امام حسین (ع) 

است.

به ملت می گویم که با جهاد و کوشش و اطاعت از امام، راه 

شهیدان را ادامه دهند و بدانند که امروز حساسترین 

 مقطع از تاریخ اسالم است لذا باید از شایعه پراکنی و 

  سنگ اندازی نسبت به انقالب و والیت فقیه جلوگیری  

   کنند و ارزش های واالی انقالب اسالمی را ارج نهند و قدر   

بدانند و هرچه زودتر به امام امت بپیوندند و همه دست در 

دست هم به سوی حكومت واحد جهانی حرکت نمایند . 

شما پدر و مادرم در تشییع جنازه من گریه نكنید و ناراحت 

نباشید و از شما می خواهم مرا ببخشید و برایم دعا کنید.

به امید پیروزی

 والسالم 

یاد یاران پر از خاطره خاموش مباد

                                  نامشان از دل ما و تو فراموش مباد

هرکس بر خدا توکل کند مغلوب نمی شود. امام محمدباقر(ع) : زیانكار ترین مردم کسی است که بتواند حق بگوید ولی نگوید.

مقدمه

 درچند سال گذشته، کاهش نزوالت جوی  موجب محدودیت فزاینده آی و کاهش سفره های آب زیرزمینی شده است. ذوب شدن یخچال های طبیعی به 

خاطر گرمای زمین نیز این فاجعه را شدت بخشیده است. پیامدهای این تغییرات در بسیاری از حوزه ها مشهود است. یكی از این حوزه ها که بسیار تحت 

تاثیر قرار میگیرد، زمین های چمن و فضاهای سبز است. کشورهای مختلف برای حل این مشكل، راه کارهای متعددی ارائه داده اند که در زیر به برخی از 

آنها اشاره شده است : 

 استرالیا :

یك طراح استرالیایی به نام کریس بورکنر، یك 

راه حل کاربردی و منحصر به فرد برای جمع 

آوری و ذخیره آب باران ارائه داده که چالش 

های فراروی فضاهای سبز و چگونگی مبارزه با 

تغییرات جوی را مورد بررسی قرار می دهد. این 

سامانه که شبیه یك چتر واژگون به نظر می رسد 

به عنوان محافظی در برابر باران عمل می کند، 

 نام دارد.

سامانه مزبور، دانه های گرانبهای آب را که بر 

روی آن میریزد جمع آوری و آن را به مخازنی 

که در جای دیگری قرار دارد هدایت می کند.

این سامانه می تواند در مناطق بیرون از زمین 

های بازی و یا فضاهای سبز نصب گردد.

درطول تابستان، می توان از طریق یك سری لوله 

های زیرزمینی، آب ذخیره شده را برای آبیاری 

این زمنیها مورد استفاده قرار داد.

 موقعی که باران می بارد این سامانه کامالً باز شده 

و سطح وسیعی را به وجود می آورد. به طوری 

که آب باران را جمع کرده و مستقیماً به مخزن 

زیرین آن منتقل و به وسیله یك خط لوله به 

مخزن ذخیره مرکزی در زمین هدایت می کند.

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

سنگاپور :

کمبود منابع زیرزمینی و تقاضای فزاینده  برای 

آب در سنگاپور باعث شد تا از منابع جایگزین و 

روش های نوین جمع آوری آب استفاده شود.

تقریباً 86 درصد جمعیت سنگاپور در ساختمان 

 های مرتفع زندگی می کنند. یك الیه سبم بر 

روی بام این ساختمان ها قرار میگیرد و به عنوان 

آبریز عمل می کند. آب جمع آوری شدهكه 

غیرقابل شرب است در مخازن مجزا نگهداری 

می شود. این روش باعث ذخیره سازی 4 درصد 

از آب مصرفی می شود.

آلمان : 

سامانه جمع آوری آب باران در برلین در اکتبر 

1998 راه اندازی شد. هدف از این پروژه، کنترل 

 سیالب های شهری، ذخیره سازی آب شهر و 

ایجاد آب و هوای مطلوب تر بود. آب بارانِ بام 

های 19 ساختمان به مساحت 32 هزار مترمربع 

در تانكری به گنجایش 3500 مترمكعب جمع 

 آوری می شود و برای استفاده از فالش تانك ، 

آبیاری فضای سبز و ایجاد برکه های مصنوعی به 

کار برده می شود.

منابع :

http://www.unep.or.jp/ietc/ws/index.asp

http://www.ecofriend.org/entry/10-
interesting-ways-to-harvest-water-
frome-air

http://www.tuvie.com/the-watree-will-
collect-the-rain-water-and-used-during-
the-summer/

روش های جالب برای ذخیره سازی آب باران

«  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» از طرف روستای گرمخان با 

گذشتن از چناران وارد شده و با عبور از ارکان، 

شقان، چهارده سنخواست، جاجرم، گرمه، ایور، 

درق و نردین این منطقه را ترك می کند.

وی در گذر از برخی روستاها و مناطق سعر دارد 

اگر تشابهی بین منطقه ای که دیده با یكی از شهرها 

و نقاط دیگر جهان ، وجود داشته بیان کند به 

طوری که در بجنورد با دیدن و ناحیه این تشابه را 

بیان می کند.

وقتی از روستای « چناران» می گذرد می نویسد: « 

این آبادی حدود 60 خانوار دارد و در مكانی 

مستحكم در دره ای کوچك، در سمت چپ راه 

قرار گرفته است. دیدن این دهكده مرا به یاد آبی 

سینا(ناحیه ای قدمی در شمال آفریقا و نیز نام 

کنونی کشور اتیوپی) می انداخت  و  یا در گذر از 

دره شقان پس از توصیف آن که آب فراوان 

تاکستان های خیلی وسیع و استحكامات خیلی 

محكمی دارد ، آورده است :

 « دره شقان شباهت زیادی به دره "آتاالر" دارد 

 که در سال 1869 در راه رفتن به "مكداال" 

(دهكده ای در فلسطین در کنار دریاچه تیبریاد، 

در کشور کلمبیا نیز رودخانه ای به این نام 

جاریست) از آن گذشتم».  

او در آستانه ورودش به شهر شكل و سیمای 

بجنورد را که شامل ارك حكومتی، دروازه، برج و 

باروی آن است این گونه به تصویر می کشد :

« در ضلع شمالی تپه ای است که شهر در 

اطراف آن ساخته شده و بر فراز آن اقامتگاه

 ایلخانی که طبق معمول ارك شهر نامیده 

می شود بنا شده است. از چهار طرف دیوار 

های نسبتاً خوب شهر را محصور کرده که 

درمقایسه با بخش مسكونی زمین های  

وسیعی را احاطه کرده است به گونه ای که در 

ضلع جنوبی و غربی ، فضاهای باز و وسیعی 

تقریباً به طور کامل غیرمسكونی باقی مانده 

است.این فضاها با دیوارهای داخلی از بخش 

مسكونی جدا شده اند . در سمت غرب دیوار 

سومی دیده می شود که بی هیچ علتی از باغ 

"خان" به سوی جنوب کشیده شده و بین 

دیوار خارجی و دیوار داخلی فوق الذکر 

واقع است. شهر چهار دروازه دارد، دروازه 

قبله در شمال، قوچان در شرق، مشهد در 

جنوب و گرگان در غرب .

در مورد سربازانِ خان بجنورد و شخص او، که 

قبل از عزیمت یك قالی و یك زره زیبا و یك اسب 

ترکمنی به مك گریگور تقدیم می کند 

می نویسد :

« ایلخان درحدود یك هزار سواره نظام در 

اختیار دارد که همان وضعیت سواره نظام 

 « کالت » است و در درگز و قوچان دارند، نه 

بهتر و نه بدتر ، از این میان یك گروه پنجاه 

نفری به من نشان داد که ملبس به 

اونیفورمی بودند فوق العاده زیبا، شامل یك 

 قبای بلند آبی و کالهی قهوه ای از پوست 

بره. رفتار ایلخان با ادب و مهربانی توام 

است، او عزیزترین و بهترین کسی بود که در 

.ایران مالقات کردم».

بجنورد از نگاه 
 سفرنامه نویس ها (2)

watree

امام علی (ع):

بر اساس بند 4 صورتجلسه شماره 317  مقرر شد کسبه و مالكین فروشگاه ها بتوانند در سردرب مغازه خود تا طول حداکثر 160 سانتی متر جهت 

معرفی نوع کسب و نام فروشگاه خود را به صورت رایگان تابلو نصب نمایند.

کمك و مساعدت مالی به موسسات قرآنی  و حوزه علمیه الزهرا

کمك و مساعدت به بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) به جهت خرید پوشاك و لوازم برای کودکان بی بضاعت که در بیمارستان بستری اند.

تصویب فروش اوراق مشارکت برای پروژه ها و مجموعه تفریحی - گردشگری و توریستی باباامان و بش قارداش شامل احداث مجتمع تجارتی

 تصویب احداث بناهای ویالیی در باباامان 

تصویب  طرح تملك منازل قدیمی شهر بجنورد که قدمت آنها بیش از 60 سال و نمای سنتی و باستانی آن حفظ شده باشد جهت استفاده به صورت 

نگارخانه و خانه ی فرهنگ

اخبار کوتاه
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آدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است. الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فكر نمی توان کشف کرد.


