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  هرچه انقالب اسالمی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.   امام خمینی(ره)      دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است. مقام معظم رهبری 

منتخب الغُرر

تقریباً تمام روزهای پاییز و زمستان 57 کارمان شده بود شرکت 

در تظاهرات علیه رژیم، اگر هم برنامه تظاهرات نبود با سایر 

خواهران که اغلب دانش آموز، دانشجو و یا معلم بودند در 

فاطمیه جمع می شدیم و در مورد کارهایی که می توانستیم برای 

ضربه زدن به رژیم انجام دهیم بحث و گفتگو می کردیم.

 معموالً هر سال روز « 17 دی ماه» به مناسبت اجرای فرمان 

کشف حجاب در ایران جشن برگزار می شد.

خیلی از خانواده های مذهبی واقعاً از این قانون کشف حجاب 

دل پرخونی داشتند، خصوصاً وقتی برای آن جشن هم گرفته 

می شد  ناراحتی آنها را چند برابر می کرد.آن سال هم از چند روز 

قبل یكی از بحث های بین بچه ها همین قضیه بود که روز 

هفدهم چه کار کنیم تا عقده از این خشم فرو خورده بگشاییم؟

روز شانزدهم آخرین تصمیم گیری ها را انجام دادیم و قرار فردا را 

گذاشتیم.

صبح روز هفدهم از اوایل وقت بچه ها تك تك می آمدند. انگار آن 

روز چهره ها مصمم تر شده بود . دلشوره خاصی هم در دل بچه 

ها بود چون قرار بود تظاهرات آن روز را خودمان به تنهایی انجام 

 دهیم و برادرها در این تظاهرات نباشند. باالخره تقریباً ساعت 

 9 بود که حرکت از فاطمیه ( بزرگ خیابان قیام) را آغاز کردیم . 

شعارها را از همان ابتدای حرکت شروع کردیم انگار آن روز مجبور 

بودیم بلندتر و کوبنده تر از هر روز فریاد بزنیم چون روز، روز ما بود

وقتی به فلكه شهربانی رسیدیم(چهارراه 15 خرداد فعلی) 

ماموران شهربانی جلویمان را گرفتند و اجازه  ندادند از جلوی 

شهربانی عبور کنیم مسیرمان را به سمت خیابان شاه  

(شریعتی فعلی) تغییر دادیم. هرچه بیشتر جلو می رفتیم بر 

جمعیتمان افزوده می شد و فریادهایمان بلندتر.

همه مردان و زنانی که در خیابان بودند به ما نگاه می کردند و کم 

کم جمعیت انبوهی در پیاده روها جمع شده بودند . به میدان 

ششم بهمن ( میدان شهید فعلی) که رسیدیم نیروهای شهربانی 

متوقفمان کردند. با بلندگو خطاب به خواهران می گفتند

 « متفرق شوید ، هرکس بماند جانش را از دست خواهد داد ».

دقایق اول کسی حرکت نمی کرد، اما تهدیدها ادامه داشت، کم کم 

به خاطر اوضاعی که به وجود آمده بود خواهران تك تك از 

جمعیت جدا می شدند، بعد از گذشت ساعتی از آن جمعیت فقط 

25 نفر باقی مانده بودیم. شرایط سختی را پشت سر 

می گذاشتیم هر لحظه ممكن بود به ما حمله کنند، نیروهای 

 انقالبی هم که در پیاده روها بودند با اشاره می گفتند مقاومت 

 کنید. حدود چهار ساعت در همان محل نشستیم، باالخره 

ماموران خسته شدند و رفتند، ما هم  به سمت مسجد امامی

  ( مسجد انقالب فعلی ) حرکت کردیم.   

وقتی به سبزه میدان رسیدیم مردم برایمان گاو قربانی کردند و با 

شعار ما را حمایت کردند. این قدردانی مردم از مقاومت خواهران 

 انقالبی در آن روز خیلی برایمان خوش آیند بود. 
راوی : ط.س

 تصاویر انقالب در بجنورد در این شماره یادگاری بود از شهید عبدالحسین نوریان( معلم شهید و 

 تصویربردار انقالبی) که توسط برادرشان به ما ارائه شد.  

دی ماه17
در بجنورد1357

برنده شماره قبل ماهنامه  درخصوص ارسال عكس 

شماره 8200......0915
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  خون شهیدان ، انقالب و اسالم را بیمه کرده است.           امام خمینی(ره)            پشتیبان  والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملكت نرسد.           امام خمینی(ره) 

درعصر یكی از روزهای دی ماه برای انجام کار 

شخصی عازم بازار شدم. به میدان کارگر که 

رسیدم مشاهده کردم مغازه های خیابان شهید 

بهشتی جنوبی بسته و شیشه های ویترین و در 

بسیاری از مغازه ها را شكسته اند .

به میدان شهید که در آن زمان به ششم 

بهمن معروف بود رسیدم. صدای شعار جاوید 

 شاه به گوشم رسید. به مسجد انقالب که رسیدم 

مشاهده کردم چند دستگاه خودروی ارتشی در 

جلو و جمعیتی مزدور با حمایت ساواك به 

منظور ایجاد رعب و وحشت بین مردم به دنبال 

خودروها با شعار جاوید شاه از خیابان 

منصورحصاری فعلی به سوی خیابان شهید 

بهشتی شمالی در حرکت هستند. 

در محل تقاطع دو خیابان چند نفر از افراد چماق 

دار مانع از حرکت خودروها به سمت پای توپ 

شدند. در این هنگام یك دستگاه اتومبیل آخرین 

مدل تویوتا کرونای قهوه ای رنگ پس از ترمز 

کمی جلوتر از ردیف بقیه خودروها توقف کرد.

ناگهان یكی از چماق دارها با چماق خود چنان 

ضربه ای به وسط کاپوت جلوی  ماشین  وارد 

کرد که در اثر فرورفتگی وسط آن دو لبه مجاور 

 حاال اون جمله اینجا فاروج نیست را کنار این  

خوراکی های در معرض گرد و خاك قرار گرفته 

بگذارید ببینید چی میشه ؟ یا چی نمیشه ؟

* « یواش ببند، مگه با در دعوا داری یا می 

خوای کشتی بگیری » ؟

« محكم ببند مگه نون نخوردی» ؟

« بادر پدر کشتگی  داری اینجوری به هم 

میزنی»؟

« شل ممد این چه جور درو بستنه»؟ و ....

 گالب به رویتان این جمله ها از یك هزارم 

راننده های تاکسی به گوش مسافران می رسد. 

در را محكم می بندید یك جور لیچار بارتان می 

شود، در را آهسته می بندید یك جور دیگه .

 نمیشه حاال که هرجا میرید در و دیوار با آدم 

حرف میزنه :« در را فشار دهید» ، « در کشویی 

است » ، « جلوی در پارك نكنید» و ...

یك جمله هم روی دستگیره در اون راننده های 

تاکسی که یك هزارم هستند نوشته بشه که 

 باالخره در را چه جوری ببندیم ؟؟ 

* بر تابلویی در یكی از خیابان های شهرمان 

نوشته شده: « دراین محل از شستشوی اتومبیل 

خود داری کنید» حال آنكه نه آبی در آن جا 

جریان دارد و نه استخر و شیر آبی و .. حال 

داستان این تابلو چیست؟

اگر خواستید سری به خیابان منبع آب بزنید این 

تابلو را میبینید. داستان چیست ؟

روزگاری نه چندان دور در این جا جوی آبی 

بود که این تابلو به خاطر کارواش نشدن این 

مكان زده شده بود. امروز هم که جوی آب 

پوشیده شده است تابلو همچنان پابرجاست و 

شاید خواستند بگویند « تابلوها ایستاده

 می میرند» .

* گربه نور، وزنامه، ستوران و ... اگر این کلمه 

ها را بر تابلویی ببینید مطمئن هستم که تعجب 

نمی کنید بلكه اگر کمی به اطراف تابلو نگاه 

کنید می فهمید که برخی حروف این تابلو ها 

افتاده است. « گرمابه نور» ، شده « گربه نور »، 

« روزنامه» شده « وزنامه» و « رستوران»، « 

ستوران» گشته.

این ها به خاطر چیست؟برای اینكه « شهروند 

آرزو به دل» در آرزوی یك حرف یا یك نقطه 

باشد یا دلیل بر بی توجهی است ؟

* وارد نهاد یا ارگانی می شوید، دستگیره در 

اتاقی  یا دستـگیره  در  ورودی  خـراب  است

یك تكه آجر، یك کش زیرشلوار، یك نخ جعبه 

شیرینی و .. در را یا ثابت نگه داشته یا اگر باز 

کنید می بندد.

خدا کند که این شهروند آرزو به دل در آن 

لحظه، یادش نباشد که در مرکز استان زندگی 

می کند و مشت مقدمه دعواست یا مشت 

نمونه خروار است واقعاً تعویض قفل خراب ، 

دستگیره داغون چقدر هزینه می برد ؟

* به سیستم گویای نانوایی شاطرکاظم خوش 

 آمدید .جهت اطالع از قیمت نان عدد یك، 

ثبت نام خرید نان عدد دو، شرکت در قرعه 

کشی سه نان رایگان در هفته عدد سه و ...

خُب نیازی هست بقیه اش را بگم که چرا این را 

نوشتم. اگر نیازی نیست زنگ بزنید به یك اداره 

تا بشنوید برای ارتباط با آبدارخانه عدد یك، 

 برای ارتباط با دستشویی عدد سه، برای مالقات 

با منشی عدد ... راستی عدد روابط عمومی چند 

بود؟ دوباره مجبور می شید شماره را بگیرید.

* به طنز میگن مردم شهری تقاضا کرده بودند 

که دولت برایشان نوشابه را به خانه شان لوله 

کشی کند، طرح مسقف کردن شهر را اجرا کند 

.برج میالد را به آن شهر منتقل کند و ...

 حاال این شهروند آرزو به دل یك تقاضای 

عاجزانه، خالصانه، صادقانه، عامدانه دا رد و 

اون هم این که چه اشكالی داره بعد از بیست 

سال شهرداری دور دیوار یك متری پارك 

شهر را نرده ای زیبا نصب کند ؟

* استاد: اسم شما چیه ؟

دانشجوی دختر: بارانه؟

استاد : چرا این اسم را روی شما گذاشتند؟

دختر دانشجو: چون وقتی دنیا اومدم بارون 

اومده بود.

یك دانشجوی بی تربیت: خوب بود آفتاب نبود 

اگر نه اسم شما را می ذاشتند آفتابه !!

خوب شد اسم من را شهروند آرزو به دل 

گذاشتند. اگر « شهروند آرزو به دل» می 

گذاشتند  ببین چی میشد؟

خب به نظر شما تا کِی این « شهروند آرزو به 

 دل» ، « آرزو به دل» خواهد ماند که مسئوالن و 

شهروندانمان به وظایف شهروندی و شهروند 

داری پای بند باشند ؟

نوشته هدفمند نبود ؟

                 شهروند آرزو به دل

 عملكرد او راضی نبودند چرا که باعث اذیت و آزار 

 و به خاك و خون کشیدن جوانان مبارز و انقالبی 

در مواقع تظاهرات و راهپیمایی می شد. 

در اواخر حكومت شاه زمانی که معلوم شد شاه 

رفتنی است چند نفر از همكارانش به او می گویند 

 به صالح شماست که خود را از اینجا به شهر 

دیگر منتقل کنید (بومی نبود)اما او با بیان یك 

کلمه بر علیه مردم بجنورد که از بیان آن معذورم 

جواب همكارانش را می دهد.

 در روز 22بهمن ، روز انفجار نور که انقالب به 

پیروزی رسید مردم ، این نیروهای مبارز و 

 انقالبی طی راهپیمایی به شهربانی حمله و 

ضمن آزاد کردن زندانی ها ، درجه دار نجفی را 

با ضربات چاقو به سزای اعمالش رساندند و از 

پنجره طبقه دوم ساختمان به حاشیه خیابان 

انداختند. می خواستند جسد او را با وصل کردن 

به دنبال نیسان در خیابان های سطح شهر با 

کشیدن بر روی زمین در معرض دید مردم به 

 نمایش بگذارند اما رأفت اسالمی مانع از این کار 

شد. « ستوان بیداریان» که در آن زمان در 

شهربانی شاغل بود موضوع را با حاج آقا 

 مهماننواز در میان گذاشته بالفاصله ایشان  نیز 

به شهربانی مراجعه و مانع این حرکت شد.

رییس شهربانی وقت در آن روز به پادگان 

رفته بود، در برگشت به طرف شهربانی با 

 نیروهای انقالبی روبرو و از ترس فرار را بر قرار 

ترجیح داده و برای همیشه از این شهر فرار 

کرد. شهربانی به مدت سه روز تعطیل شد. در 

مسجد اما حسن (ع) که نزدیك شهربانی بود با 

حضور حاج آقا مهماننواز  و مردم همراه با 

 نیروهای انقالبی مراسمی برگزار شد و در آنجا 

ستوان بیداریان این مرد وظیفه شناس را به 

عنوان مسئول شهربانی تعیین کردند و ایشان 

را مردم قدرشناس در فاصله بین مسجد تا 

شهربانی همراه با گل باران روی شانه های خود 

حمل کردند. مردم این مسئولیت خطیر را ضمن 

آرزوی موفقیت به او تبریك گفتند.

ستوان جوان آن زمان ، این مرد شریف ، مومن، 

متعهد و وظیفه شناس پس از سال ها خدمت 

 صادقانه در نظام مقدس جمهوری اسالمی با 

درجه سرهنگی به افتخار بازنشستگی نائل شد.

سید اسماعیل سیدی

 نایب شورای اسالمی شهر بجنورد 

 کاپوت از حالت استاندارد خارج شد و صاحب 

خودرو جرات کوچكترین حرکتی را از خود نشان 

نداد. اما دیگر دیر و کاسه صبر مردم لبریز شده 

بود. درتاریخ 12 آذر سال 57 در تظاهرات و 

 راهپیمایی که توسط مردم انقالبی بجنورد 

برعلیه حكومت شاه انجام گرفت در آن روز 

اولین شهید بجنورد در میدان ششم 

بهمن(شهید فعلی) بر اثر اصابت گلوله 

نظامیان مزدور به درجه رفیع شهادت نائل 

گردید. تغییر نام میدان یاد شده با مسما و به 

همین دلیل بوده است.( این شهید زنده یاد 

حسن حسن آبادی، نوجوان  16 ساله ای بود 

که در سن 2 سالگی پدرش را از دست داده بود  و 

دوران کودکی را تحت حمایت مادرش که زنی 

مومن و دوستدار اهل بیت (ع) بود سپری و 

پرورش یافت. خون پاك این شهید زنده یاد خون 

 مردم مومن و انقالبی بجنورد را به جوش آورد و 

موجب اتحاد و انسجام بیشتر بین مردم بر علیه 

حكومت وقت گردید) . 

درجه داری به نام نجفی مامور آگاهی در  

 شهربانی شاغل بود که در دوران انقالب مردم  از 

  خاطرات ماندگار دوران انقالب اسالمی                 

 رییس شورای اسالمی شهر گفت : طی جلسه 

ای که با نمایندگان و فرماندهان تیپ یك داشتیم 

مقرر شد با تعامل متقابل با اولویت توسعه شهر 

بتوانیم ادامه خیابان نادر و خیابان های منتهی 

به پادگان  ارتش را بازگشایی نماییم.

سیدمحمد لنگری افزود با توجه به نظر مساعد 

و متقابل مسئولین مرتبط و ضرورت بازگشایی 

خیابان های فوق و ارزش اراضی باقی مانده در 

ملك ارتش با تغییر کاربری و سایر موارد مطرح 

شده و درخواست های این ارگان مورد توجه قرار 

گرفته و در توافق فی مابین لحاظ شده است. 

لنگری افزود : پیرو توافقات اولیه ای که انجام 

شد امیدواریم در آینده نزدیك پس از تایید توافق 

 توسط مقامات ذی صالح ارتش این توافق 

اجرایی شود.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد با اجرایی 

شدن این توافق قسمتی از بار ترافیك شهری در 

خیابان های اصلی موازی با این بازگشایی ها تا 

حد زیادی حل شود.

 

بازگشایی ادامه خیابان نادر در آینده ای نزدیك

روابط عمومی شورای شهر:

شهرداری بجنورد بودجه پیشنهادی 384 

میلیاردی خود را به شورای شهر تقدیم کرد.

بودجه پیشنهادی شهرداری برابر دستورالعمل 

بودجه تدوین شده نسبت به بودجه عمرانی به 

جاری نیز  در آن لحاظ شده است.

شورای شهر برابر قانون پس از کارشناسی های 

 الزم، بودجه پیشنهادی را تصویب و به 

.شهرداری ابالغ می نماید.

رییس شورای شهر دراین باره گفت : دو سال  

 است که تالش میكنیم در تدوین بودجه 

شهرداری به سمت و سوی بودجه عملیاتی 

 پیش برویم تا با ایجاد زمینه الزم بتوانیم به 

بودجه عملیاتی نزدیك شویم.

سید محمد لنگری با بیان اینكه در بودجه 

پیشنهادی شهرداری دیدگاه ها و دغدغه های 

شورای شهر تا حدودی لحاظ شده  گفت : 

 شورای شهر تالش می کند تا بودجه ارائه شده با 

رویكردی ویژه به حمل و نقل عمومی، بافت 

فرسوده ، جذب سرمایه گزار، خصوصی سازی، 

توسعه فن آوری آی تی، کوچك سازی و تمرکز 

زدایی، تكمیل پروژه های نیمه تمام ، توسعه 

فضای سبز و ... مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین اضافه کرد : با توجه به هدفمند 

کردن یارانه ها، تغییر قیمت های انرژی و 

سوخت و تاثیر مستقیم آن در سیستم خدمات 

شهری باید راهكارهایی برای جبران آن در 

بودجه درنظر بگیریم.

بودجه پیشنهادی

 سال 90 

شهرداری

     در

 شورای شهر



داشت. وی خاطرنشان کرد به رغم استان شدن 

به نظر می رسد شهرداری ها با انبوهی از 

درخواست های شهری روبرو شدند درحالی که 

کمترین سهم و بهره را از اعتبارات دولتی برده 

اند. شفقت تاکید کرد: نگاه ما در تامین هزینه ها 

و نیازهای شهرداری مرکز استان، نگاه حمایتی 

است و تمامی ارگان های دولتی ملزم به حمایت 

از شهرداری ها هستند.

نماینده عالی دولت در استان، همچنین ضرورت 

ایجاد تونل تاسیسات در شهرك سازی ها را 

مورد تاکید قرار داد و گفت : حفاری های مكرر، 

هدررفت سرمایه ملی است که به اقتصاد استان 

ضرر میزند و نیز موجب بهم ریختگی منظر 

شهری است .

وی ، در زمینه الزام ایجاد تونل تاسیسات در 

شهرك ها تاکید کرد : شهرداری در صدور مجوز، 

ایجاد تونل  تاسیسات  را  از  شروط  اخذ پروانه
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رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود.         امام خمینی (ره) پیروزی انقالب مرهون فداکاری های ملت، خصوصاً شهیدان است.          امام خمینی(ره) 

اگر خواننده شماره قبل نشریه شهروند بودید 

این پاراگراف را نخوانید و برید سر اصل مطلب:

میگن سلمانی ها وقتی بیكار میشن سر همدیگه 

  رو اصالح می کنند. حاال شاید شما هم با دیدن  

تیتر این صفحه و نام نویسنده در پایین مطلب به 

همین نتیجه برسید ولی شما که آدم صبور و 

خوبی هستید و باور دارید که در این وانفسای 

هدفمند کردن خیلی چیزها، این جا هم هدفمند 

شدن نوشته ها مورد نظر است.

 * خبر مهم از کالغ پِرِس: « مهریه سال جدید 

.هم اعالم شده : 124 نان سنگك طرح قدیم».

کاش این شبكه درون مرزی خبر می آورد که 

مردم شهرك فرهنگیان در برنامه پنج ساله ی 

چندم خواهند دید که درخت های این شهرك 

حرس شده، پیاده روها، آسفالت یا سنگ فرش 

شده، زباله ها و نخاله های اطراف جمع آوری 

شده و خدمات شهری شامل حالشان خواهد 

شد و ... 

* گاهی هوا صاف است و در عالم خیال به 

برنامه « ریزی» برای مصرف یارانه فكر میكنید  

که ناگهان صورتتان خیس از آبی می شود که به 

صورتتان پاشیده می شود. هوا صاف است، 

کسی با شما قصد شوخی نداره، کودکی هم با 

تفنگ اسباب بازیش به روی شما آب نپاشیده، 

پس آب از کجاست ؟ 

حدس نمی توانید بزنید ؟

اگر بیست لیتر بنزین لیتری 100 تومن هم به 

شما بدهند نمی توانید حدس بزنید ؟قبول دارم 

واقعاً مشكل است زیاد فسفر مصرف نكنید 

میگم . این آب، از شیشه شور اتومبیل 

شهروندی است که خوب تنظیم نشده که هم 

شیشه را می شوره و هم صورت شما را. اگر 

متوجه بشید شاید بگید مرده شور بشوره .... بقیه 

اش را نمیگم بد آموزی نشه.

* نمیدانم چه صیغه ای است ( منظور دائم و 

موقت نیست) بله داشتم می گفتم، نمی دانم چه 

صیغه ای است که اگر اسم خیابانی، ابواسحق 

باشه همه مغازه ها، اسمشان اینگونه می شود :

کتابفروشی ابواسحق، سوپر ابواسحق، کله پاچه 

ابواسحق، تعویض روغن ابواسحق و ... از این 

بدتر اسم های بی مسمایی هم گاه چشم گداز 

است ( چشم نواز یك چیز دیگه است) مثل 

داروخانه  اتومبیل ،  موبایل فدك ،  لوازم یدکی  

حسین و ...

* نصف شب، محض احتیاط موبایل را کنار 

بالشت خود گذاشتید که اگر یكی از اقوام کار 

بسیار ضروری داشت  و یا بیماری دارید که 

امكان می دهید نیمه شب به وسیله نقلیه نیاز 

داشته باشد به کمكش بشتابید در خواب نازی 

فرو رفته اید و خواب شاه پریون را می بینید که 

ناگهان با صدای یك پیامك از خواب می پرید. 

متن را می خوانید:« شهروند گرامی از این که 

قبض خود را غیرحضوری پرداخت کرده اید 

از شما تشكر می کنیم». خداییش چه حالی می 

شوید در اون نصف شب که با تن لرزان به سوی 

گوشی همراه می روید چه فحش هایی بر زبان 

می رانید ( نگید که بدآموزی داره).

* در کوچه و محله شما کسانی هستند که 

زباله ها را کنار پنجره خونه شما و یا در 

ساعتی غیر ساعت مقرر جلوی در می گذارند. 

این یك اشتباه است ولی بعضی هم پیدا می 

شوند که برای جلوگیری از این کار زشت ، 

دیوارهای کوچه را با خط معروف خرچنگ 

قورباغه ای خط خطی می کنند  که لعنت بر پدر 

و مادر..... خدا لعنت کند ... کدام بیشتر 

خطاکارند ؟

* جشن خوبه، شادمانی عالی است، شاد بودن 

 هنر است و شاد کردن هنری واالتر ولی وای بر 

شبی که قرار باشد جشنی برپا شود و ایستگاه 

های صلواتی برپا شود. لیوان های یك بار 

مصرف که بی مصرف شدند سطح خیابان را 

تا شعاع 100 متری ایستگاه صلواتی پر می 

کنند و گوشمان کور و چشممان کر شود ( 

گوشمان کر و چشممان کور که عادی است) که 

 نشنویم : النظافه من االیمان! 

* این جمله را داشته باشید: اینجا فاروج نیست 

که « پیاده رو » نداشته باشد و « آجیل رو» داشته 

باشه. ویتامین « خ» شنیدید؟

 اصالً امكان داره چنین ویتامینی باشه؟ 

ویتامین کارش تقویت نیست؟ خب معلومه شما 

هم حرف من را می پذیرید. بنابراین اگر رفتید از 

کسبه ای که نخود کشمش، خرما، حبوبات، 

کشك و لواشك خود را بدون هیچ پوششی 

 در کنار پیاده رو چیده اند یكی از اون کاالها 

را خرید کردید و سینه تون به خرخر کردن 

افتاد، بدونید که کار همون ویتامین « خ » بوده! 

د نو شهر
و زر آ

به 

استاندار خراسان شمالی گفت : با تاسیس استان 

درنبود زیرساخت ها، شهرداری بجنورد برای 

ارائه خدمات و ایجاد توسعه شهر، متحمل 

هزینه های مضاعف شده است که باید حمایت 

شود.

مهندس ابوطالب شفقت در جلسه مردمی 

توسعه استان ، حاشیه نشینی را معضل پیش 

روی توسعه همگون شهری توصیف کرد و 

افزود: سكونت بی برنامه 75 هزار نفر در حاشیه 

شهر که معادل یك سوم جمعیت شهری است، 

رقم تامل برانگیزی است که ضرورت برنامه 

ریزی مدیران شهری را برای کنترل آن مطرح 

می کند.

وی گفت : توجه به توسعه روستاها در راستای 

توسعه یافتگی حواشی شهر، اهرم بازدارنده 

مهاجرت روستایی است که نقش مهمی را در 

کنترل  حومه شهر و جلوگیری از رشد آن خواهد  

 قید کند تا مساله حفر کانال حداقل در شهرك ها 

برای همیشه رفع شود.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از 

سخنان خود، توجه به نشاط و روحیه شهروندان 

را وظیفه ذاتی شهرداری توصیف کرد و بیان 

داشت: توجه مدیران شهری به بهبود سیمای 

شهر با فضاسازی ، اجرای برنامه های متنوع 

فرهنگی و آموزشی برای ارتقای سطح فرهنگ 

 شهروندی و توجه به الگوی اسالمی معماری  

شهر می تواند تاثیر مستقیمی در ایجاد نشاط 

شهری داشته باشد.

شفقت بر تكمیل فرودگاه در راستای بین المللی 

شدن پروازها تاکید کرد و گفت : انتظار داریم 

 سازمان های مجری، همكاری الزم را با پیمانكار 

مزبور داشته باشند.

ایـشان  در  بخـش  دیگری  از  سخـنان  خود، 

ضرورت جذب سرمایه گذاران را پیش نیاز توسعه 

صنعتی استان توصیف و تاکید کرد : ارگان های 

دولتی با حذف بروکراسی های اداری، امكاناتی 

فراهم کنند تا جذب سرمایه تسهیل شود.

وی به سرمایه گذارانی که نسبت به اجرای 

تعهدات خود بی توجه هستند، هشدار داد و 

گفت: درصورت اهمال در اجرای طرح های 

مصوب، زمین های تحت تملك آنها را در شهرك 

های صنعتی خلع ید و به افراد دیگر با ضمانت 

اجرایی واگذار خواهیم کرد.

 الزم به ذکر است ستاد مردمی توسعه استان، 

یك انجمن مردم نهاد با عضویت نخبگان، 

اساتید و فرهیختگان  استان است که با 

گردهمایی اعضا در زمینه توسعه صنعت، حفظ 

هویت فرهنگی و تاریخی استان و ... بحث و 

تبادل نظر می کنند.

شهردار بجنورد ز ی ای دول ن یت ارگ م ر سان شمالی  یاکید استاندار خر ت ا  ا ه ا ب ح ا ت

د ی ک زا  بر رد ن ب ری :شه ن م ر گ و  ج ردا 

ب اس      نق د و ن ش ج المی      ال ی فجر ا ن هر ش  

 شهردار بجنورد اعالم کرد : برگزاری هفت شب 

 ر�جشن شهروندی فجر انقالب اسالمی در تاالر 

حافظ بجنورد از برنامه های شهرداری بجنورد 

بود. مهندس سید مجتبی علوی مقدم  افزود: 

برگزاری مسابقات متنوع ورزشی در محله ها، 

مسابقه آشپزی و نقاشی دیواری و جشن 

بـادبادك  ها  از  دیگر  برنامــه های  شهرداری 

 سال 88 موفق به کسب رتبه اول استانی در 

بخش تزیینات محیطی و فضاسازی شهری در 

دهه فجر شد.

وی افزود : امسال نیز به رغم بوردت هوا، برای 

برگزاری با شكوه برنامه ها و مراسم دهه فجر، 

آذین بندی و اجرای تزیینات مطلوب محیطی 

تمام توان خود را به کار می بندیم.

بجنورد در این ایام است.

وی به اجرای برنامه های مذهبی مانند برگزاری 

دعای زیارت عاشورا، مسابقه فرهنگی وصیت 

نامه حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و بیان 

داشت: پیاده روی عمومی، مسابقه دویكاران، 

اجرای نقاشی دیواری و پخش سرودهای 

 انقالبی از بلندگوی پارك ها از دیگر برنامه های 

شهرداری می باشد.

رییس کمیته تزیینات محیطی شهر، همچنین از 

آذین بندی میادین و معابرشهر خبر داد و گفت:  

آذین معابر با نصب ریسه ، چراغانی، 

نورافشانی، نصب بنر و تراکت در بلوارها، میادین 

و مبادی ورودی شهر از برنامه های این دهه بود.

علوی مقدم بیان داشت : شهرداری بجنورد در 

شهردار بجنورد : 210 هكتار توسعه کمربند 

سبز داریم و در هفته هوای پاك، توسعه جنگل 

کاری را در حفظ محیط زیست و جلوگیری از 

آلودگی فزاینده هوا در محیط شهری مهم و 

ضروری است.

علوی مقدم افزود : با ایجاد فضاهای سبز، 

حفظ تنفس گاه های شهری، تعیین مرز و حریم 

شهر و نظارت بیشتر بر روند توسعه شهری در 

حریم و محدوده شهری انجام خواهد گرفت.

 وی بیان داشت : به دلیل کاهش نزوالت آسمانی 

و افت منابع آب های زیرزمینی، در امر توسعه  

فضاهای سبز با تغییر  الگوی کشت و شناسایی 

گونه های درختی و معرفی گونه های پایدار  

سازگار و مقاوم محیطی با تنوع مرتعی و دارویی 

اقدام شد.

وی گفت : امسال 210 هكتار توسعه کمربند 

سبز و جنگل کاری را برآورد ریالی 2 میلیارد ریال 

در طرح توسعه  داریم  که  عمده جنگل کاری  در 

تخته حمزانلو، ضلع غربی باباموسی به سمت 

روستای علی آباد خواهد بود.

وی از آغاز رایزنی های شورای شهر و شهرداری 

با مسئولین منابع طبیعی در زمینه تملك اراضی 

پیرامون شهر حدفاصل حمزانلو تا بش قارداش، 

ینگه قلعه و پیرآباد به منظور تكمیل کمربند سبز 

خبر داد و گفت : با محقق شدن آن، برای مهار 

شهر از خطر تعرض به اراضی و تغییر کاربری ها 

جنگل  کاری  در  قسمت  جنوبی  و جنوب غربی  

شهر انجام خواهد شد.

علوی مقدم تاکید کرد : وضعیت موجود کمربند 

سبز 1375 هكتار است ولی همیشه حفظ و 

صیانت از فضاهای سبز شهری یك دغدغه مهم 

محسوب می شود.

 الزم به ذکر است  در اولین روز از هفته هوای پاك 

شهردار بجنورد در جمع سایر مدیران شهرستان 

 و اعضای شورای اسالمی شهر به صورت 

نمادین درختكاری کردند. 

سب ک ار ز 1  مربند  هكت توسعه  2 0

م د و سمت ق 



ما در قرنی زندگی می کنیم که ماشین بر جسم و 

روح ما چیره شده است.

ماشین مقصدها را به هم نزدیك اما متاسفانه 

قلب ها را از هم دور کرده و ناراحتی های روحی 

جسمی به ارمغان آورده است.

به جرات می توان گفت بجنورد یكی از پر 

ترافیك ترین شهرهای کشور محسوب 

می شود و روزانه 80 دستگاه خودرو به خیابان 

هایی وارد می شوند که عرض آنها به 100 سال 

قبل باز میگردد.

خودروهایی که در شهر درترددند گازهای سمی 

به نام دی اکسید کربن و منواکسید کربن و سرب 

از اگزوز آنها در فضای شهر پراکنده می شود که 

خود معضلی است.

بوق در هر وسیله نقلیه موتوری وجود دارد که 

فقط در مواقع خطر به صدا در می آید درغیر این 

صورت مخرب روح و روان انسان است.
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یرزنده نگه داشتن یاد شهدای انقالب باعث تداوم حرکت انقالب است.         مقام معظم رهبری دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است .   مقام معظم رهبری

مهمترین علت دور ریز و یا ضایعات نان طبق 

نظر کارشناسان فن ، ارزانی قیمت نان است. به 

دلیل اختصاص یارانه به آن از طرفی درخصوص 

عرضه و فروش نان و بنزین تا کنون عدالت 

اجتماعی نیز رعایت نمی شود.

خوشبختانه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه 

ها ضمن جلوگیری از پرت یا دورریز نان، 

عدالت اجتماعی هم برقرار خواهد شد.

سم تولیدی « اندوتوکسین» در نان های خشك 

کپك زده که در برخی از دامداری ها مصرف 

می شود موجب بیماریهای سرطان در انسان 

می شود. اگر زباله به شكل بهداشتی جمع آوری 

و دفع نشود باعث آلودگی آب، هوا، خاك و 

همچنین موجب زشتی منظره محیط، ایجاد 

تعفن، محل جمع شدن حشرات موذی و انتشار 

طور روزانه استفاده و در پایان روز و ساعت 

کاری ضایعات به انبارهای پیش بینی شده خارج 

از بافت مسكونی انتقال داده شوند.

پ: 3 نفر به عنوان نماینده و روابط بین آنها و 

سازمان پسماند جهت پیگیری امور و کنترل آنها 

انتخاب شدند.

ت: مرکز بهداشت و سازمان پسماند به طور 

مستمر بر روند عملكرد آنها نظارت خواهند 

داشت.بدیهی است درصورت عدم توجه به 

موارد ذکر شده نسبت به پلمپ محل کار فرد 

متخلف و جلوگیری از ادامه فعالیت او اقدام 

خواهد شد.

سیداسماعیل سیدی

رییس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری 

 شورای اسالمی شهر بجنورد 

انواع  بیماری ها خواهد شد. 

 زباله را طالی کثیف نیز می نامند مشروط به 

اینكه به طور اصولی و بهداشتی تفكیك و 

بازیافت شود . جمعی از شهروندان اقدام به 

جمع آوری نان خشك و بازیافت غیراصولی 

زباله و در انبارهای مستقر در بافت مسكونی 

شهر نگهداری می کردند به طوری که این کار 

تهدیدی علیه بهداشت عمومی بود.

پس از برگزاری جلسات آموزشی توجیهی برای 

آنها تاکید شد ضمن رعایت مسایل بهداشتی در 

هنگام بازیافت نسبت به انتقال انبارهای خود از 

بافت مسكونی به خارج از محدوده مسكونی 

اقدام کنند.

پس از دوبار مهلت و در نهایت اخطار کتبی

( طبق مصوبه کمیسیون بند 20 ماده  55 قانون 

شهرداری ها) متاسفانه توجهی نشد تا اینكه 

ناگزیربر اساس مصوبه کمیسیون مذکور

 34 انبار پلمپ شد.

پس از گذشت 20 روز و در خواست آنها مبنی 

 بر فك پلمپ دادن تعهد الزم و قول همكاری 

تصمیم بر این گرفته شد که :

الف : چهار انبار بزرگ متعلق به آنها در خارج از 

بافت مسكونی درنظر گرفته شود. از این انبارها 

یكی برای جمع آوری نان خشك ها و سه انبار 

برای جمع آوری ضایعات زباله تعیین شود.

همچنین موظف شدند از ادارات مرکز بهداشت 

 محیط زیست استعالم و در صورت تایید مورد 

بهره برداری قرار گیرد.  

ب: از انبارهای فعلی مستقر در بافت مسكونی 

فقط جهت خرید ضایعات و جمع آوری آنها به 

ساماندهی           
انبار های ضایعات 

                                 

متاسفانه بعضی از رانندگان بوق را یك وسیله 

 تفریحی می دانند با بوق زدن به هم سالم و 

خداحافظی کرده و با بوق زدن به هم معترض 

می شوند.

گاهی از بوق به جای چراغ راهنما زدن استفاده 

می کنند. نیمه شبان کاروان عروس کشان به 

سبك سرخ پوست ها در خیابان ها راه می افتد و 

با صدای کف زدن، جیغ کشیدن و بوق زدن های 

منقطع و ممتد آسایش مردم را بهم می زنند.

با تولید و ورود بی رویه خودروها و وسایل 

موتوری، شهر ما به یك کارخانه پر سر و صدا 

که فقط در و دیوار ندار ، تبدیل شده است.

آلودگی صوتی یكی از آلودگی های زیست 

 محیطی است که سالمت انسان را به خطر 

 می اندازد .

شدت صوت را با واحدی به نام دسی بل و از 

صفرتا 130 اندازه گیری می شود.

 مثالً حرف زدن 2 الی 5 دسی بل، میزان 

آلودگی صوتی (معمولی) اتومبیل پیكان 

90-75 (متوسط) موتورسیكلت حدود 105 

دسی بل(آلودگی شدید) بوق ماشین 106 

دسی بل(خیلی شدید) می باشد.

قرار گرفتن بیش از دو دقیقه در معرض صدایی 

با شدت 109 دسی بل ممكن است به کَری 

موقت انسان منجر شود.

شنیدن صدایی با شدت 105 دسی بل ( موتور 

سیكلت) به مدت 10 دقیقه نیاز به استراحتی به 

 مدت 20 دقیقه در محیطی کامالً آرام دارد تا 

اثرات آن جبران شود.

نارسایی فرهنگ رانندگی نظیر بوق زدن های 

پی در پی، ترمز دستی کشیدن با تولید 

 صداهای گوشخراش و ... معضالت فراوانی در 

جامعه  پیش آورده است .

 به قول  یك  شهروند برخی از افراد عالقه دارند 

 حساسیت دزدگیرشان را آنقدر باال ببرند که حتی 

عبور گربه از فاصله یك متری صدای آن را 

درآورده و همه همسایه ها را به سمت پنجره 

بكشاند و یا به قول فرد دیگری شب ها با صدای 

دزدگیر خودروها به خواب می رویم و صبح با 

صدای بوق زدن پی در پی بعضی تاکسی 

سرویس ها از خواب بیدار می شویم!

دراین میان باید به این نكته اشاره  کرد عوارضی 

چون از دست دادن تدریجی قدرت شنوایی و 

زوزگوش و سوت کشیدن آن عوارض 

سروصداهای مختلفی است که برای انسان به 

ارمغان آورده است.

عوارض دیگر صوت های ناهنجار عبارتند از 

آلرژی، ضعف سیستم دفاعی بدن، بیماری 

قلبی، فشارخون، ضعف بینایی و ... که 

تمامی آنها نتیجه بی احتیاطی بعضی از ما 

انسان هاست.

متاسفانه با زندگی ماشینی امروز ما دیگر نمی 

توانیم صدای روح انگیز طبیعت ، چهچهه 

پرندگان ، صدای شیهه اسب را جایگزین 

شیپورها و بوق های دلخراش کنیم.

اما می توانیم در بسیاری از مواقع با احتیاط و 

 کنترل الزم آسایش محیط اطراف را فراهم 

سازیم.

این شعار مدنظرمان باشد ما زمانی 

خوشحالیم که محیط اطرافمان خوشحال 

باشند.

به امید روزهای بهتر

مربی ورزش درمانی مرتضی محمدی 

گیآ دلو

  نان خشك                  

مدیرمنطقه یك آقای مهندس تیمورزاده:

از کل بودجه عمرانی تصویب شده در سال 89 

در حوزه شهرداری منطقه یك ، مبلغ

 40 میلیارد و 905 میلیون ریال درنظر گرفته 

شده بود .

محسن تیمورزاده افزود : پروژه های عمرانی 

درحال اجرا 75% پیشرفت فیزیكی  داشته 

است. در بعضی از پروژ ه ها 100% و در برخی 

موارد دیگر بیشتر از 100% پیشرفت  داشته 

است که به لحاظ میانگین جمع 16 ردیف 

پروژه تعریف شده به شرح ذیل در مجموع 

 75% تا به حال محقق شده که به اطالع 

شهروندان می رسد. 

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که طی دو 

ماه باقی مانده آخر سال بتوانند تكمیل پروژه 

ها را به انجام برسانند.

گزارش

عملكرد
10 ماهه

شهرداری منطقه یك

 خالصه ای از فعالیت های شورایاران محله  صادقیه بجنورد : 

1-  تدوین برنامه های سالیانه اعم از فرهنگی، ورزشی و ...

2-  برگزاری پیاده روی هفتگی به مقصد کوه و پارك دوبرار به همراه صبحانه و 

اهدای جایزه.

3- برگزاری مسابقات دوچرخه سواری، دو میدانی، فوتبال، طناب کشی  به مناسبت 

های گوناگون.

4- تهیه زمین والیبال و تعدادی توپ والیبال و فوتبال.

5- همكاری با انجمن اولیا و مدرسه محل برای تعامل بیشتر در فعالیت های 

اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و ...

6 - همكاری با اهالی برای تنظیم نامه ها و درخواست های خود برای ارسال به 

نهادها و ارگان ها.

 7- تشویق ورزشكاران محل برای حضور در مسابقات محالت دیگر برای تعامل 

 بیشتر و محك زدن خود که یك بار نیز تیم فوتبال این محل نایب قهرمان محالت شد. 

 شورایاران بازوان شورای اسالمی شهر 
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فرزند : رضا

متولد : 1341/12/1 بجنورد

 تحصیالت و شغل : سوم دبیرستان محصل 

وضعیت تاهل: مجرد

تاریخ و محل شهادت : 1357/9/2 بجنورد

محل دفن : بجنورد 

شهید حسن حسن آبادی در اسفند ماه سال 1341 

در شهرستان بجنورد متولد شد . در سه سالگی از 

نعمت پدر محروم گردید و در دامان پر مهر مادر 

پرورش یافت. پس از گذشت هفت بهار از عمر 

پر برکتش وارد محیط علم و دانش گردید و با 

موفقیت دوران ابتدایی و راهنمایی را پشت سر 

گذشت سپس وارد دبیرستان شد. او از استعدادی 

سرشار برخوردار بود و به امر مذهبی و دینی 

  عالقه وافری داشت. از هشت سالگی در کالس  

های اعتقادی شرکت می کرد و از افراد ممتاز 

محسوب می شد.

برای حضور در مسابقه ای اعتقادی به قم فرستاده 

شد و برنده جایزه مسابقه نیز شد

او همیشه به یاد خدا بود و نماز را همیشه در 

مسجد بجا می آورد. به مطالعه کتب و روزنامه 

 اهمیت زیادی میداد و از این راه به اطالعات خود 

می  افزود. وی در راهپیمایی هایی که علیه رژیم 

و مفاسد اجتماعی آن دوران صورت می گرفت، 

شرکتی فعال داشت. یك روز به همراه دوستانش 

در شكستن تمام شیشه های یك شراب فروشی 

حضور داشت. گرچه مورد شناسایی ساواك قرار 

گرفته بود اما از فعالیت بازنایستاد و سرانجام در 

تاریخ 1375/9/12 هنگام بازگشت از عیادت 

دوستش که به دست دژخیمان پهلوی مجروح 

شده بود، مورد اصابت گلوله مامورین مزدور 

قرار گرفت و به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش گرامی باد

  انقالب اسالمی با اتكا به قدرت مردم، آسیب ناپذیر است  .    مقام معظم رهبری        انقالب و نهضت امام(ره) برای حاکمیت اسالم بود.               مقام معظم رهبری  

چارلز ادوارد ییت در 1849 متولد شد .پدرش 

کشیش بود. وی از کارگزاران هندوستان و 

سیاستمدار انگلیس بود . در ژوئیه سال 1893 

که کفیل کنسولگری مشهد بود بازدیدی از دو 

استان خراسان و سیستان و بلوچستان داشته 

که ره آورد سفرش    "سفرنامه خراسان و 

سیستان"    است.

مسیر او در این منطقه گرمخان، قلعه عزیز، 

 بجنورد، باباامان، قلعه جق قتلیش، غالمان، 

سوخسو، راز، یان چشمه، خرکی، پیش قلعه، 

سملقان، شاه آباد، درکش، چمن بید و رباط قره 

بیل بوده است . سپس به طرف گرگان می رود و 

پس از دیدار از عشق آباد شوروی به قوچان 

برگشته و از طریق چناران، مشهد، نیشابور، 

اسفراین در 1879 دوباره به بجنورد می آید و به 

جاجرم وارد می شود.

کلنل ییت پس از ورود به بجنورد به سراغ « سهام 

الدوله» می رود و از آنجایی که هدف اصلی او در 

این سفر آگاهی یافتن کامل از حمله احتمالی 

روسها به ایران و افغانستان بوده و قصد سفر 

در سرتاسر مرزهای شمالی خراسان و شرق 

 ایران با روسیه را دارد اطالعاتی دقیق از 

سردار که وی را « آزاد فكر و متجدد» می داند 

در مورد « ترکمن ها» کسب می کند که برایش 

 کامالً ناشناخته بودند و دیدار از آن منطقه را 

بسیار نگران کننده (1) می داند که پس از کسب 

 اطالعات، چون مسلماً محرمانه هم بوده و چیزی 

در سفرنامه اش نیاورده می گوید : « راجع به 

خیلی مسایل توانستم صحبت کنم و چیزهای 

جدید و جالبی را نیز شاهد بودم».(2)

یكی از جالب ترین نكاتی که در سفرنامه« ییت» 

قابل توجه است اینكه وی هر اثر تاریخی را که 

دیده ولو با یك خط توضیح، ثبت کرده در مورد 

مزار « سلطان سیدعباس( معصوم زاده)»

 می نویسد: « بر روی تپه ای در جنوب شهر، 

مقبره ای بود که بر آن نوشته ای  به عربی 

وجود داشت(مزار سلطان سیدعباس) و 

 تاریخ آن 319 میالدی را نشان می داد».(3) 

درباره « کهنه کند» آورده است : « در شمال غرب 

این شهر خرابه های یك شهر قدیمی دیگر به 

چشم می خورد که به آن « بیزهان» می گفتند.(4) 

وی در دیدارش از تفریحگاه بش قارداش می 

نویسد: سهام الدوله مشغول ساختن مقبره 

ای در کنار استخر بود . این بنا وقتی تمام 

شود از شكوه خاصی برخوردار می باشد. 

گنبد آن دو جداره و پوشش آن قرار بود از 

سفال های آبی رنگ باشد در زیر این گنبد 

خود قبر که با سنگ مرمر قهوه ای پوشیده 

می شد قرار می گرفت و در طرفین آن نیز اتاق 

هایی برای زندگی درویشان و همچنین مسافران 

قرار داشت. کل این بنا را سایه های درختان بلند 

چنار در بر می گرفت .(5)

همچنان که اشاره شد وی ماموریت داشته از 

مناطق مرزی ایران و روسیه دیدار کند، به خاطر 

همین پس از ترك « سردار سهام الدوله» و گرفتن 

 اطالعات امنیتی، تحت مراقبت شدید، پای در 

.منطقه   « راز و جرگالن»  می گذارد.

 در این منطقه اطالعات جدیدی را ارائه می دهد. 

در مورد مردم روستای « قتلیش» می نویسد: : به 

دهكده محصور قتلیش درآمدیم، در این دهكده 

150 خانوار عرب زندگی می کردند. این مردم را 

 می گفتند که در زمان شاه عباس از حوالی کربال و 

واقع در قلمرو عثمانی به این دیار آورده شده و در 

نزدیكی اترك سكنی داده اند (6) و مردم «راز» را 

700 خانوار که خود را سیستانی می دانستند 

معرفی می کند(6) و مردم روستای « خرکی» را 

اخراج شدگان از روستای « فیروزه» می داند که 

«طبق قرارداد آخال» به روسیه واگذار شد.

ساکنان آن را اخراج شدگان از فیروزه تشكیل می 

دادند. در اینجا 300 خانوار از کل 400خانوار 

اخراج شده از فیروزه سكونت داشتند، آنها چهره 

 هایی پریده رنگ داشتند و از تب ماالریا در رنج 

بودند(8). در بخش مانه و سملقان، پس از عبور از 

پیش قلعه و مرکز ناحیه سملقان که در آن زمان شاه 

 آباد ( اسالم آباد فعلی) بوده از کنار « حیدرآباد» می 

گذرد در مورد حمله تكمی سردار رییس مشهور 

ترکمن های تكه و اسیر کردن 60 نفر از مردم آنجا 

را بیان می کند.

                سیداحسان سیدی زاده

بجنورد از نگاه 
 سفرنامه نویس ها (3)

مآخذ:

1- ییت، چارلز ادوارد. سفرنامه خراسان و سیستان، ترجمه قدرت اله روشنی و مهرداد رهبری. انتشارات یزدان.1365.ص 179* 2- همان کتاب. ص 176 * 3 - همان کتاب. ص 179 * 4- همان کتاب . ص 179

5- همان کتاب. ص 180 * 6- همان کتاب.ص 185 * 7- همان کتاب. ص 187 * 8- همان کتاب. ص 189

روابط عمومی شورای شهر :

 شورایاران پس از دوسال فعالیت در محالت 

مختلف ( حواشی شهر) بجنورد نشان دادند که 

 قابلیت و توانمندی بسیار باالیی دارند و ثابت 

شد که می توانند بازوان توانمندی برای مدیریت 

شهری و یكی از مهمترین ناظران برای انجام 

فعالیت ها و پروژه ها برای مدیران شهری در 

شهر باشند.

شورایارها نه تنها حوزه فعالیت آنان به بررسی 

امور شهری ختم نمی شود بلكه با توجه به 

ارتباط مستقیمی که با شهروندان محله خود 

دارند بهترین و مهمترین پل ارتباطی میان مردم 

و مدیران هستند. 

آنها می توانند با تعیین اولویت ها در حوزه های 

 مختلف با مشارکت فعال، مسایل و مشكالت 

محله را تا حد زیادی حل کنند.

شورایاران تا به حال اقدامات قابل توجهی در 

حوزه های مختلف شهری انجام داده اند که قابل 

تقدیر است.

آنان با پیگیری مطالبات مردم باعث توسعه محله 

ها در امور شهری و خدماتی شده اند و توانسته 

 اند با اطالع رسانی از محدودیت ها و تنگناها، 

کمبود  بودجه  و  سایر  موانع مدیریت شهری،  

 بسیاری از مشكالت ساکنان محله را رفع کنند. 

 شورای اسالمی شهر بجنورد با درك این مهم، 

حضور فعال شورایاران را برای ارتقای حقوق 

شهروندی، خدمات شهری و سایر مسایل 

فرهنگی - اجتماعی ضروری دانسته و بر این 

اساس تصمیم به برگزاری انتخابات شورایاران 

.در تمام محالت شهر را خواستار شدند.

 الیحه این طرح به تصویب رسید و طی مصوبه 

 ای به شهرداری ابالغ  و تاکید کردند زمینه 

برگزاری انتخابات شورایاران را در تمام 

.محالت شهر فراهم آورند.

با پیگیری هایی که انجام گرفته شهرداری های 

مناطق با مشخص کردن حوزه استحفاظی هر 

محله طی نقشه تعیین و به شورای شهر ارائه 

کردند تا در سال آینده این اقدام مهم در تمامم 

نقاط اجرایی شود.

 شورای اسالمی شهر برای ارج نهادن به جایگاه 

 شورایارها درمحالت، پیرو قول مساعد ریاست 

 شورای اسالمی شهر مبنی بر لحاظ کردن نظر و 

پیشنهادات شورایاران در تدوین بودجه سال 90 

شهرداری بجنورد اقدام به دیدارهای مردمی در 

 محالت مختلف شهر کرد . در این بازدید ها ، 

 اعضا از نزدیك با مسایل و مشكالت مردم  

 محالت آشنا شدند. 

دراین جلسات شهروندان هر محله با استقبال از 

 این اقدام مثبت شورا با طرح سواالت و 

 درخواست هایی از مسایل و مشكالت محله با 

تعیین اولویت اجرایی خواستار رفع موارد 

مطرح شده شدند.

در این جلسات که در مساجد و حسینیه ها 

برگزار شد بیشترین درخواست ها شامل 

بازگشایی معابر، ایجاد فضاهای ورزشی، 

آموزشی، فرهنگی و همچنین زیرسازی و 

آسفالت و ... بود.

هرکدام از اعضای شورا به طور جداگانه به 

 سواالت مردم، پاسخ گفته و نكته نظرات خود را 

و هدف از تشكیل این جلسات مطرح و با اتفاق 

نظر تاکید کردند شورای شهر بر این عقیده است 

که اداره و مدیریت امور شهری باید به خود 

شهروندان محول شود که این اقدام بسیار 

راهگشا و موثر خواهد بود.

آنان اظهار امیدواری کردند حضور فعال 

شورایاران درهر محله و پیگیری مطالبات آنان و 

همكاری متقابل شهرداری و شورای شهر سبب 

آبادانی و ارتقای حقوق مردم خواهد شد.

حالت                  م دیدارهای مردمی اعضای شورا در 
ارش
ارشگز

گز
عضو هیئت موسس اتاق بازرگانی صنایع و معادن خراسان 

شمالی گفت: پیرو جلسات برگزار شده ، هیئت نظارت ، 

انتخابات هیئت نمایندگان اتاق  بازرگانی در چهارم اسفند 

ماه سال جاری برگزار می شود.

 رضا فیروزه با اعالم این خبر از تمامی کسانی که دارای کارت 

بازرگانی هستند و تاریخ اعتبار آن پایان یافته است خواست 

تا با مراجعه به اتاق بازرگانی نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام 

نمایند تا با مشارکت حداکثری ، انتخاباتی پرشور و نشاط  را 

پیش رو داشته باشیم.

  الزم به ذکر است فیروزه که در سال 1385 به عنوان خادم  

برگزیده صادرات شناخته شده ، سمت نایب رییس کمیسیون 

 صادرات کشور را نیز عهده دار بوده است و اخیراً با ابالغ رییس 

انجمن نظارت بر اتاق های بازرگانی ایران به عضویت هیئت 

نظارت درآمده و هم اکنون نیز به عنوان رییس انجمن نظارت ، 

پیگیر برگزاری انتخابات می باشد.

گ تاق گ ی ن ا ری انیگ ان ا بازر مایند ئت نتخابات ه زا  بر
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