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 صاحب امتیاز : شورای اسالمی شهر بجنورد        

مدیر مسئول : اعظم السادات  افشین فر

 با همكاری روابط عمومی شورای اسالمی 

شهر بجنورد و شورای نویسندگان

نشانی : خیابان رضا امامی شمالی ( امیریه) جنب  ساختمان 

 دارایی قدیم، شورای اسالمی شهر بجنورد. 

دبیرخانه ماهنامه شهروند

تلفكس : 0584-2220475                                      

نفس خود را به غیبت و بدگوئی مردم عادت مده 

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  
زیرا که معتاد به غیبت جرمش بزرگ است.

حضرت امام علی (ع)

تصویب بودجه سال90شهرداری

9 

شهرداری در استقبال از بهار
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 امام حسین (ع): همانا یكی از مكارم اخالق و سیرت های ارزنده، مهمان نوازی است. امام صادق(ع):  عفو و گذشت، زکات پیروزی است.

 سالم، نمی دانم این نامه را باید به کی بنویسم و به 

کجا بفرستم؟ ولی نامه نوشتن که اشكالی نداره. 

مواد اولیه تولید مداد، مغز آن و کاغذی که بر آن این 

نامه را می نویسم از خودم بوده است.

 باغ اردشیرخان را یادتان می آید؟ اصالً یادتان 

می آید تا 40 سال قبل نصف وسعت شهر فعلی 

بجنورد باغ بود. باغ ایلخانی یادتان میاد؟ صدای 

 چهچه بلبالن وتسبیح گنجشگكان در صبحگاه ها؟ 

یادتون میاد باغ های همین کوچه سیدی تا چند 

سال پیش چه صفایی داشت؟

امروز این نامه را در حالی برای شما می نویسم که 

دیگه درخت نیستم به شكل تخته چوب هایی در 

گوشه مغازه نجاری افتاده ام و خدا را شكر می کنم 

که کسی به من نمی گه یك تخته ات کمه.

نمیدونم نامه ام مربوط به کدام مسئول میشه و به 

کدام دایره اداری باید بفرستم ولی میدونم خیلی از 

شماها وقتی از کار اداری خسته شده بودید، روزی 

در زیر سایه یكی از همنوعان من در باغی به 

استراحت مشغول شدید و آرزو کردید که زیر 

درخت طوبی در بهشت هم استراحت کنید.

باور کنید وابسته به جناح چپ و راست نیستم که 

 بخوام سیاسی برخورد کنم و یا اصالً «سیا» سی 

  باشم و بگید دست آمریكا و انگلیس از البالی  

شاخه های تو در اومده. فقط دوست دارم نامه ام را 

تا آخر بخوانید و ... آخرش میگم چكار کنید.

خدائیش، اگر ما درخت های باع اردشیرخان، باغ 

ایلخانی و دیگر باغ ها، اکسیژن تولید نمی کردیم، 

 هوارا لطیف نمی ساختیم و شهر را زیبا نمی کردیم 

مجبور نمی شدید مثل آلودگی هوای تهران، با 

هواپیما، شهر را آبپاشی کنید تازه اگر هواپیما داشته 

باشید. اگر شیلنگ هواپیما به همه جای شهر نرسه 

چه می کنید؟

حضرت عباسی، اگر باغ هایی که در این سی چهل 

سال در بجنورد بود و نابود نمی شد امروز 

نمی توانستیم زیباترین هتل باغ های کشور را 

داشته باشیم؟

چقدر ضرب المثل درباره ما درخت ها ساخته 

شده، چند داستان درموردما درخت ها خوانده اید؟ 

حتی این ضرب المثل هم مربوط به ماست 

«درخت توگرباردانش بگیرد     

                        به زیرآوری چرخ نیلوفری را»

همین آقای گالیله زیر سایه ما نشست که قانون 

جاذبه زمین را کشف کرد ... البته  یك  بچه فضولی 

دارم میگه شاید  تعجب گالیله از این که  سیب به 

زمین افتاده  به  خاطر این  بوده  که  اون  بنده خدا 

 زیر درخت گالبی  نشسته بود. بگذار بگذریم. 

 میدونی  ضرب  المثلی  در  همین استان خودمون 

وجود  داره که میگه«دارکسن وباش  کسن  و داش 

کسن بدبخت  اولر»  چرا که قاتل حسابش معلومه.    

ممكنه  یك  روز ترکش سنگ سنگتراش،او را هم 

دچار آسیب بكنه، از بین برنده درخت ها، هم در 

ردیف قاتل قرار گرفته است پس اونایی که به جای 

درخت، باغ  از بین بردن چه عاقبتی خواهند 

داشت؟ حكم چند بار اعدام براشون باید 

کاغذ و قلم دستتون هم نباشه.بیایید به همین ضرب 

المثل خودتون پای بند باشید: «درخت دوستی 

بنشان که کام دل به بار آرد» و از این مهم تر به این 

 حدیث عمل کنید که امام صادق علیه السالم 

فرمودند: «درخت بكارید، به خدا سوگند، مردم 

 هیچ عملی حالل تر و پاکیزه تر از آن انجام نداده 

اند». روز درخت کاری است. یك نهال بعضی ها 

دستشون می گیرند می کارند عكس می گیرند 

صفحه اول روزنامه می اندازند که «به دست خود 

درختی می نشانم    به پایش جوی آبی می کشانم» 

بعد ... راستی باغ اردشیرخان، باغ ایلخانی، باغ های 

  کوچه سیدی و ملكش چی شد؟! االن رادیو اعالم  

کرد: در روز درخت کاری شهرداری بجنورد با 

همیاری مردم ... اصله درخت می کارد.... ببخشید 

صدای یك کامیون داره میاد ... انگار جنازه 

همنوعان من را از یك باغ دارن میارن ... ببخشید 

نامه ام را بد تموم کردم خدا صبر بده غم آخرمان 

باشد. البته اول نامه گفتم که آخر نامه میگم چیكار 

 کنید. الاقل امسال چند درخت به تعداد و نام افراد 

خانواده تان بكارید همین.

گیرندگان رونوشت:

خداوند باری تعالی که ما گفتیم آنچه را که باید 

می گفتیم.

حضرت عزرائیل که عرض ارادتی به کسانی که 

باغ ها را نابود می کنند داشته باشند.

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ببخشید اونا 

وقت این کارها را ندارند که پیگیر باشند.

شهردار محترم، مردم عزیز و ... بذارید مثل قدیما 

بنویسم: 

ای نامه که می روی به سویش

                            از جانب من ببوس رویش

صادر بشه؟واژه شجره ی طیبه شنیده اید؟ به همون 

شجره طیبه ها، قسم که نگذارید ریشه ما را 

بخشكانند و به جای ما، دایناسورهای جدید به نام 

آپارتمان،آوارتمان فرهنگمان شوند.

اعتقاد به درخت به عنوان نشانه یی از حیات  

جاویدان از تمدن سومریان به بعد رایج شد. 

یونانیان معتقد بودندوقتی خدایان می خواهند به 

کسی محبت کنند، یا خود را به صورت درخت 

ظاهر کنند یا او رابه شكل درخت تغییر می دهند. 

حتماً تاریخ هم خوانیده اید و می دانید که تا قبل از 

 میالد مسیح قربانی کردن و نذر کردن به درختان 

منسوب به خدایان و یا سایر درختان مقدس بسیار 

مرسوم بوده است، چرا که انسان های اولیه بر این 

باور بودند که مرگ خود تولد زندگی ست. اگر 

امروز هم سری به گورستان پارك بزنید می بینید 

که هنوز هم بر این باور روی آرامگاه عزیزانشان 

درخت کاشته اند. سرو چمان من، چرا میل چمن 

نمی کند؟ قصد ترانه خوانی ندارم چند هزار بیت 

در مورد درخت، شعرای شما شعر سروده اند، 

 اصالً چرا عرفا، قامت زیبای یار را به سرو تشبیه 

کرده اند جز این است که سرو نامیر است و همیشه 

سبز است و نماد بقای یار در عرفان می باشد؟ ما 

ریشه در خاك داریم و دست دعا و تمنا به سوی 

خدا دراز کرده ایم و به سوی نور قدمی می کشیم 

نگذارید عده ای بی ریشه به جان ما بیفتند و دل مان  

را الوار الوار و خاك اره بكنند (شما بخوانید ریش 

ریش کنند). هیچ شده در برخی از این جلسات 

خسته کننده اداری با مداد دستت روی کاغذ 

جلوت، یك جزیره بكشی؟ امكان داره جزیره 

بكشی درخت نداشته باشه؟ همه جا هستیم حتی 

در نقاشی های شما، نگذارید روزی همون 

بهترین عكس نوروزی خود را برای ما ارسال کنید( عكس مربوط به بجنورد باشد)
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               دوستان جدید پیدا کنید اما دوستان قدیمی را هم حفظ کنید. اینها نقره و آنها طال هستند. 
امام علی (ع): آنكه راز خود را پنهان کند کلید موفقیت در دست دارد.

دقت کردید بعضی از مردم وقتی به بعضی افراد می رسند میگن یا چی می پرسند؟

به یك نماینده مجلس: سه تا پسر دارم لیسانس و فوق لیسانس دارند بیكارند نمیشه کاری براشون جور کنید؟

به یك پزشك: آقای دکتر مدتی است هر چی می خورم ترش می کنم چكار کنم؟

به یك مهندس کامپیوتر: سیستمم ویروسی شده ویندوز عوض کنم درست میشه؟

به یك بنگاهی: این ماشین ما دیگه عمرشو کرده یك مشتری پیدا کن ردش کنیم.

به یك خبرنگار نشریه فكر می کنید مردم «چی میگن؟» یا درست ترش 

این که «چی نمی گن؟» چندتایی را بخونید:

آقای خبرنگار، خانم خبرنگار

- بنویسید مدتی است آب منطقه ای در بش قارداش کاری کرده 

کارستان، آب را به روی مردم بسته، منتظرن از مردم پول بگیرن تا یك 

لیوان آب شرب به دست مردم بده خدا خیرشون بده در کنار آب، آب 

 خریدن صفایی دارد. بابا ای وال. 

- از غرفه های میدان بار بجنورد بنویسید که خودش جزء بناهای 

تاریخی محسوب می شه، کی قراره سامان دهی بشه؟ کی قراره غرفه 

داران و مردم از این وضعیت نابسامان رها شوند؟

 - گالب به رویتان، چرا در شهر یك سرویس بهداشتی عمومی وجود 

ندارد؟ حداقل با مساجد هماهنگی شود.

- چرا تابلوهای ایستگاه های خط واحد شهرداری در شهرك فرهنگیان 

را که از لحاظ قدمت و رنگ و رو رفتگی، ارزشمند شده اند به موزه 

منتقل نمی کنند؟

- چرا بدهی دولت به بازنشستگان را مطالبات می نامند و چرا همین 

مطالبات بازنشستگان را هم نمی دهند؟

- چرا بازنشستگان آموزش و پرورش بجنورد ساختمان مناسبی ندارند 

که در شأن این فرهیختگان باشد؟ 

- چرا تابلوهایی که در مراکز گردشگری بجنورد مانند بش قارداش، 

باباامان و ... نصب شده رنگ و رو رفته اند؟

- چرا موقع بارندگی، از بس چاله چوله های خیابان ها و کوچه های 

شهر پر آب است که شهر، شهر هزار جزیره میشه؟

- در قسمتی از همین اداره که مشرف به خیابان می باشد غرفه هایی

زده اند که هم نمای ساختمان را زشت کرده و هم یك سالی است هیچ

- دردناك نیست که در مرکز استان، کتابخانه عمومی مثل حموم های 

قدیم، زنانه مردانه باشه؟ یك روز خانم ها باید کتاب بگیرند یك روز 

آقایان؟

- باغ های مسیر جاده بش قارداش و اطراف شهر و چغورباغ، منطقه 

ملكش و بسیاری از باغ ها، در حال نابودی است.

 فعالیت فرهنگی در آن جا وجود ندارد.

- چرا کانكس های پیش ساخته که بیشتر شبیه به کانكس های استتار 

شده اردوگاه های جنگی بوده (پلنگی) و رنگ ظاهری آن هیچ شباهتی 

به مجتمع توریستی ندارد را که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری، در بش قارداش در اختیار شهرداری گذاشته چند سالی

  است بال استفاده مانده ؟ 

* انتصاب شهردار بجنورد به سمت رئیس هیات عامل بانك شهر استان خراسان شمالی.

* احداث دریاچه چند منظوره 4000 مترمربعی در بش قارداش برای تأمین آب فضای سبز آن.

* احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو با مشارکت بخش خصوصی.

* اجرای طرح های تجسمی در سطح شهر به مناسبت ایام نوروز.

* فروش اوراق مشارکت در پروژه های بش قارداش، باباامان، پارکینگ مخابرات.

* تحویل رایگان موزائیك و ماسه و گراویه با مشارکت شهروندان در مرمت معابر عمومی.

* اجرای اتوماسیون اداری در شهرداری.

* کمك و مساعدت مالی به کانون بازنشستگان آموزش و پرورش برای خرید سیستم های کامپیوتری و تصویری.

* قول مساعد فرماندار مبنی بر پرداخت اعتبارات تخصیص یافته به پروژه های عمرانی شهرداری.

 رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: شورای 

 اسالمی شهر برای همراهی با طرح هدفمند کردن 

رایانه ها بهای خدمات شهرداری در سال 90 نه تنها 

افزایش نمی دهد بلكه در صدد است در بعضی از 

ردیف ها کاهش نیز داشته باشد. سید محمد لنگری 

افزود: افزایش نیافتن عوارض بهای خدمات هزینه 

زیادی را به دوش شهرداری تحمیل خواهد کرد اما 

با توجه به قول مساعدت  و کمك مالی به 

 شهرداری ها از سوی دولت، شورای اسالمی شهر 

این اقدام را انجام خواهد داد. وی بیان داشت: 

حمایت همه جانبه از حقوق شهروندان یكی از 

 وظایف شورای  اسالمی شهر است و بر این اساس 

این اقدامات شدنی است.وی گفت: شورای 

 اسالمی شهر در بودجه سال آتی شهرداری به دنبال 

راهكارهای علمی و عملی است تا بتواند در مورد 

کاهش سایر عوارض های ساختمانی نیز تجدید 

 نظر کند. سخنگوی شورای اسالمی شهر اظهار 

امیدواری کرد دولت محترم نیز با توجه به این که 

شهرداری ها خودگران و با هزینه مستقیم مردم 

اداره می شوند مساعدت اعتبارات ویژه ای را 

داشته باشد تا مدیریت شهری نیز در خدمات دهی 

هر چه بهتر به شهروندان دچار مشكل نشود.

شهردار بجنورد گفت: در آستانه نوروز و استقبال از 

بهار، شهرداری بجنورد با تشكیل ستاد نوروزی در 

قالب کارگروه های عملیاتی متشكل از گروه های 

خدماتی، عمرانی، زیباسازی، فرهنگی اجتماعی 

جهت آماده سازی محیط شهری برای شهروندان و 

مسافران نوروزی فعالیت خود را آغاز کردند.

سید مجتبی علوی مقدم افزود: برای هر یك از 

کارگروه ها وظایفی تعریف شده که براساس آن 

فعالیت و پی گیری های خود را در شهر شروع 

 کرده اند. وی اظهار داشت: دستورالعمل ابالغ شده 

به کارگروه ها شامل امور خدماتی، زیباسازی منظر 

شهری، نصب المان حجمی و دیوارنگاری، بهبود 

آسفالت معابر و مرمت کانال ها است. وی گفت: 

مبلمان شهری، پاکسازی مبادی ورودی شهر، رنگ 

آمیزی جداول، نصب تابلوها، رفع سد معبر و تهیه 

بسته های فرهنگی مواردی است که به طور 

گسترده در حوزه معاونت ها در شهر در حال 

فعالیت هستند.علوی مقدم بیان داشت: سازمان 

پارك ها نیز در ایام نوروز با تعبیه گلدان های گل 

مبادی ورودی و بلوارها، تزیین میادین شهر با 

طراحی های نو با هدف ایجاد روحیه نشاط برای 

شهروندان و مسافرین نوروزی را در دستور کار 

خود دارد. وی تأکید کرد معاونت عمرانی نیز در 

 این کار گروه برابر دستورالعمل ابالغ شده 

شهرداری با توقف صدور مجوز حفاری برای 

شرکت های حفار، بهبود معابر جداول، مرمت 

 کانال های حفاری شده، نصب عالئم ترافیكی، 

احداث سرویس های بهداشتی عمومی پی گیر آن 

 بوده و اقدامات الزم را انجام می دهند.علوی مقدم 

گفت: پیش بینی توزیع 5 هزار بروشور و بسته 

فرهنگی حاوی سوغات شهر و معرفی اماکن 

تاریخی و باستانی و مكان های دیدنی شهر شده 

است. وی بیان داشت: ایجاد جایگاه راهنمایی 

مسافرین در مبادی ورودی شهر، احداث 5 کمپ 

ویژه با ظرفیت 5 هزار نفر به جهت رفاه حال 

گردشگران ومسافران نوروزی ازدیگر فعالیت های 

شهرداری خواهد بود.

بهای خدمات شهرداری در سال 90 افزایش نیافت
- چرا ساختمان کتابخانه مرکزی، در حد اسكلت بندی باقی مانده و 

ساخته نمی شود؟

خدائیش، حضرت عباسی شما چند تا سئوال دارید که اگر با یك 

خبرنگار روبرو بشوید می خواهید بپرسید؟

B.B.Sبی بی صغری 

- چرا کسی نمی پرسد که محیط زیست درتوافق با شهرداری به 

تعهدات خود عمل نمی نماید؟

 

- چرا کسی نمی پرسد که مساحت دو هكتاری تخریب شده جهت 

احداث منبع چه زمانی تكمیل می شود؟ امروز، فردا و یا چند سال دیگر
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پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. رسول اکرم (ص):           همنشینی با اهل دین، شرف دنیا و آخرت است.

این روزها اهالی شهر بجنورد با یك مشكل اساسی 

به نام تردد شبانه روزی و توقف خودروهای 

سنگین در مناطق مسكونی و معابر شهری روبرو 

 هستند. توقف طوالنی و پارك در جلو منازل 

آسایش مردم رابه هم زده است.صدای گاز دادن ها، 

ترمزهای پر سر و صدا، توقف کامیون ها و مسدود 

شدن راه عبور عابران و خودروهای سواری، 

 صدای نارضایتی ساکنان تعداد زیادی از محالت 

شهر را بلند کرده است اما دریغا فریادرسی نیست.

آلودگی های زیست محیطی، آلودگی صوتی شبانه 

 روزی، راه بندان و مشكالت انتظامی و نبود امنیت 

برای تردد دانش آموزان و بانوان و سالمندان 

 بخشی از این مشكالت است. بارها پیش آمده که 

در اثر عبور کامیون ها تأسیسات شهری و 

خودروهای سواری پارك شده در حاشیه معابر کم 

عرض آسیب دیده اند و قانون «عبور کامیون قبل 

از ساعت 21 ممنوع» هم کاربردی ندار؟!! 

 موضوع در جلسات متعدد شورای اسالمی بارها با 

 فرماندهی پلیس راهور و دیگر مسئولین ذی ربط 

در میان گذاشته شده اما هنوز اقدامی عملی برای 

حل آن انجام نشده یا اقدامات انجام شده موثر 

نبوده است. احساس می شود اعتقادی از طرف 

مسئولین مربوطه برای حل یا کنترل این مشكل 

وجود ندارد زیرا هر روز به ابعاد مشكل اضافه 

می شود و امنیت جانی، روانی و اجتماعی ساکنان 

 محالت مسكونی مدام در خطر است. با توجه به 

 نزدیك شدن ایام تعطیالت و سفرهای نوروزی اگر 

اقدامی عملی و همه جانبه و مستمر و مداوم انجام 

نشود وضع از این هم اسف بارتر خواهد شد.

ابراهیم امانی

رئیس کمیسیون فرهنگی

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

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

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

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

..........

........

......

.....

..

.

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضای سبز 

شهرداری بجنورد از توزیع بیش از 10 هزار 

اصله نهال رایگان همزمان با هفته درختكاری 

در راستای توسعه و احیای فضای سبز میان 

شهروندان خبر داد و تصریح کرد گونه های گیاهی 

سازگار با اقلیم و متناسب با شرایط آب و هوایی 

بجنورد است شامل : کاج، افرا، زبان گنجشك و 

اقاقیای معمولی می باشد که در پایگاه های سطح شهر 

در میدان شهید، کارگر، پارك شهربازی، آفرینش، پارك 

شهر و ... توزیع می شود. 

برگزاری جشن درختكاری در پارك تفریحی-توریستی 

 بش قارداش باحضور مسئوالن شهرستان و دانشگاه 

پیام نور را از مهم ترین برنامه های سازمان در هفته 

هر ساله  یكی از مواردی که در بودجه هر سال یك واژه 

تكراری اما تأکیدی است پروژه های نیمه تمام است که همه ما 

گوشمان با این کلمه و یا واژه آشناست. در مجلس شورای 

 اسالمی نیز کلی در مورد آن در فصل بودجه صحبت می شود 

وبحث های بسیار زیاد و داغ خودش را به دنبال داشته و دارد و 

همه نمایندگان بر آن مهر تأیید زده و قبول دارند.

  این روزها در پارلمان محلی یعنی شورای اسالمی شهر 

بجنورد نیر با توجه به فصل تصویب بودجه سال 90 شهرداری 

 حرف و حدیث زیادی در خصوص اختصاص بودجه برای 

 پروژه های نیمه تمام می شود. اما الزم به توضیح است که 

بدانیم مظلومیت این پروژه ها به حدی است که فقط در پایان 

سال مالی به یاد می آیند و برای تصویب و در نظر گرفتن 

بودجه مثل نامشان یعنی نیمه تمام نیم نگاهی نیز به آن می شود 

که این نیم نگاه برای اجرای آن نیز فراموش می شود و اجرای 

این پروژه در پایان هرسال جامانده از اختصاص بودجه و 

تكمیل آن در سال آینده می باشد.

 از جمله این پروژه ها می توان آماده سازی مكان صنوف 

 آالینده، مسجد غسالخانه پارك جاوید، پارك دوبرار، پارك 

بانوان، کمپوست، احداث ساختمان شهرداری مرکزی، 

 کتابخانه حورا و ... نام برد که امیدواریم شورای اسالمی شهر و 

  شهرداری بجنورد عزم خود را جزم کرده و انشاءاهللا در پایان  

سال 90 شاهد بهره برداری از این پروژه های نیمه تمام بسیار 

مهم که به اتمام رسیده باشند، باشیم.

پروژه های ناتمام

  درختكاری اعالم کرد. 

 وی عنوان کرد: برنامه نهال کاری و پاك سازی کوه 

باباموسی، پیاده روی عمومی به مقصد بش قارداش و 

نهال کاری اراضی اطراف کشتارگاه صنعتی و کمربندی 

شمالی شهر را از سایر برنامه ها است. مدیر عامل 

 سازمان پارك هاوفضای سبزشهرداری بجنوردبرنامه های 

آموزشی این سازمان ویژه هفته درختكاری را گسترده 

دانست و خاطر نشان کرد برگزاری تور سبز ویژه دانش 

آموزان در پارك جنگلی دوبرار، برگزاری مراسم نهال 

کاری ویژه مهدهای کودك در پارك شهربازی، آموزش 

عملی نهال کاری و اهدا نهال در مدارس و توزیع بیش از 

3000 بسته آموزشی بین شهروندان از مهم ترین آنان 

برشمرد.

این مسئول اظهار داشت مشارکت های مردمی با هدف 

ترویج و گسترش فرهنگ نهال کاری و حفظ و حراست 

از فضای سبز شهری و منابع طبیعی را بسیار گسترده و 

پرشور بوده که بیش از 3000 اصله نهال با مشارکت 

شهروندان غرس گردید.

افتتاح پارك بانوان هصنوف آالیندهبازدید پارك دوبرار
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اما علی(ع) :             با مردم زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید.  اگر متواضع باشید کمتر مورد حسد واقع می شوید.

براساس سنت حسنه همه ساله هم وطنان و 

همشهریان عزیز با انجام خانه تكانی به استقبال 

سال نو و نوروز باستانی می روند.

ضمن خسته نباشید و دست مریزاد به شهروندان 

محترم درخواست می شود،ساکنان حواشی شهر 

از هدایت پساب منازل خود ناشی از شستشوی 

فرش، لباس و حیاط به معابر عمومی خودداری 

کنند زیرا آب صابون و پودرهای شوینده یكی از 

قوی ترین حلّال ها هستند و قیر موجود در 

آسفالت را در خود حل می کنند. 

 این کار عالوه بر تأثیر نامطلوب فیزیكی و تخریب 

 آسفالت معابر عمومی معضالت بهداشتی فراوانی 

را نیز به دنبال خواهند داشت. شهرداری همراه و 

همسو با شهروندان گرانقدر در این راستا مشغول 

انجام وظیفه خواهد بود. 

 مسئوالن ذیربط شهرداری طی نشستی در مورخه 

 89/12/4 ستاد تسهیالت نوروزی را تشكیل و آن 

را فعال کردند. مرمت، شستشو و نظافت 

سرویس های بهداشتی مستقر در شهر و پارك ها، 

جمع آوری و پاکسازی حواشی شهر از وجود 

 زباله و پالستیك های  پراکنده و نخاله های 

ساختمانی پیش بینی شده است. برای اسكان 

 شد. 

در اثر تماس انسان با آنها  در پمپ بنزین ها 

موجب آسیب رساندن به سیستم دستگاه تنفسی 

انسان می شود بطوریكه عوارض سوء زیادی را به 

دنبال خواهد داشت که توصیه می شود سعی شود 

در هر بار مراجعه به پمپ بنزین باك بنزین ماشین 

خود را پر کنید تا از تعداد دفعات مراجعه به پمپ 

بنزین برای سوخت گیری کاسته شود. به منظور 

 حفظ سالمتی اعضاء خانواده، دوستان و همراهان 

از بردن آنها به پمپ بنزین ها در مواقع 

سوخت گیری جداً خودداری و امتناع شود.

سید اسماعیل سیدی 

رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری

مسافران در مواقع نیاز از جمله: نا مساعد بودن 

وضعیت جوی، شستشوی جداول، میادین و 

خیابان های شهر برنامه ریزی شده است. 

روز چهارشنبه 11 اسفندماه که به عنوان روز 

بهداشت محیط تعیین شده که با هماهنگی مرکز    

بهداشت در روز یاد شده موارد ذکر شده به مرحله 

اجرا درآمد که در روزهای پایان سال نیز این کار 

همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.امیدواریم با شهری

تمیز و با آغوشی باز پذیرای مسافران ایام نوروزی 

 وزائران محترم ثامن االئمه(ع)به باب الرضا، 

گنجینه فرهنگ ها و قومیت های مختلف باشیم. 

هشدار بهداشتی: در بنزین سرب و ترکیبات 

حلقوی آروماتیك و فرّار وجود دارد و در محوطه 

پمپ بنزین هااین ترکیبات بسیار است که کاشت 

درخت چنار در شهر موجب جذب سرب ناشی 

از سوخت بنزین در خودروها و کاهش آن خواهد

صغری- میگن پیامك مثل فاتحه می مونه، برای 

هر کس می فرستی روحش شاد میشه.

کبری- میگن یك آدم روزه خور ریاکاری

می خواست به همسایه اش بفهمونه که اهل روزه 

گرفتنه برای همین به همسایه اش گفت: سحر که 

بیدار شدی من را هم بیدار کن.

شب اول موقع سحر رفت دید چراغ آشپزخونه 

شون روشنه بیدار نكرد. با خودش گفت حتماً 

بیداره نیازی به در زدن نداره. شب دوم رفت دید 

چراغ خاموشه. در زد یارو خواب آلود بیدار شد و 

گفت: ممنون شبایی که چراغ روشنه بیدارم شبایی 

هم که چراغ خاموشه شما، زحمت نكشید من 

بی سحری روزه می گیرم؟!؟!؟

نتیجه- بذارید نتیجه را بعد چند خط توضیح 

 بنویسم.شاید شیراز رفته باشید. اگر رفته باشید که 

هیچ اگر نرفتید و قسمت شد و رفتید یك دیدنی 

شیراز را آدرس می دم ببینید. نرسیده به حرم 

حضرت شاه چراغ (ع) یك ژیان از نوع وانتی اش  

را با قدری خرج دادن سلیقه، تبدیل کرده اند به 

یك دکه فروش وسایل که فوق العاده زیباست.

 کمتر گردشگری است که از کنار این دکه زیبا

 بش قارداشدر دکه کلكسیون

 بگذرد عكسی نگیرد.

شاید فریدون کنار هم رفته باشید باز هم اگر نرفته 

دعا می کنم بروید و اگر رفتید نگاهی به دکه های 

ساحلی بیندازید. بعضی از بس رنگ و رو رفته اند 

که کسی رغبت نمی کند به آن ها نگاه کند.در 

همان ساحل هم دکه ای هست که از نوع زیبایی و 

ترکیب  رنگ ها، هر گردشگری را به سویش 

جلب می کند.

اگر به مالزی رفته اید که هیچ اگر نرفته اید 

امیدوارم که سفری به آن جا داشته باشید. در 

منطقه ای به ارتفاع 3 هزار متری شهربازی سر 

پوشیده ای است که دکه های مختلف فروش 

 انواع تنقالت وجود دارد. لباس زیبا و خوش فورم 

فروشنده، رنگ و زیبایی دکه ها دیدنی است.

وقتش شده بعد اون صغری، کبری چیدن ها، 

نتیجه گیری کنیم.

 دکه زیبا، مثل پیامك خنده دار، روح آدم را شاد 

نمی کنه؟ خب، داستان اون روزه خواره چیه؟ چه 

جوری نتیجه بگیریم؟ 

نتیجه اش اینه که اگر یك روزی دکه زیبایی در 

بش قارداش با این همه گردشگری که به خود 

جذب می کند دیدیم، شاید یك لحظه فكر کنید 

در شیراز، فریدون کنار یا مالزی هستید اگر هم 

ندیدید حتماً خواستند بدون بیدار شدن روزه 

بگیرند و قراره یك روزی، یك ماهی، یك سالی، 

یك قرنی دیگر دستی به روی این دکه ها کشیده 

بشه، نظم و ترتیبی داده شود تا در این پارك 

توریستی زیبا شاهد نازیبایی و وضع آشفته ظاهر 

و چیدمان دکه های بش قارداش نباشیم. 

امیدواریم شهرداری محترم با توجه به فصل بهار 

و نوروز و مسافرت های نوروزی به صاحبان این 

دکه ها پیام خانه تكانی را بدهد تا  سر و روی این 

دکه ها را دستی کشیده تا در شأن این پارك زیبا 

باشند.

باشد که چنین شود

یك همشهری

  سخنگوی شورای اسالمی شهر گفت: با تالش ها و  

هماهنگی های شده تا پایان اسفندماه 210 هكتار 

توسعه فضای سبز در پیرامون شهر خواهیم داشت.

سید محمد لنگری افزود: طی بازدید اعضای 

شورای شهر از اراضی که قرار است توسعه فضای 

سبز در آن مناطق انجام شود در حال حاضر 

شهرداری در حال آماده سازی آن می باشد و 

پیشرفت های خوبی داشته است.

وی بیان داشت: با پی گیری های انجام شده در 

زمینه تملك اراضی مورد نظر از جمله بش قارداش 

که با سازمان مسكن و شهرسازی درخصوص 

واگذاری اراضی توافقاتی داشتیم که گام موثری را 

در جهت کاهش آلودگی هوا برداشته خواهد شد و 

باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت درمرکزاستان

و به تبع آن افزایش خودروها و سایر صنایع 

مختلف در پیرامون شهر می طلبد تا توجه بیشتری

توسعه 210 هكتار فضای سبز در اسفند ماه
 را به توسعه فضای سبز داشته باشیم.

لنگری گفت: شورای شهر با رویكرد، ارتقاء 

مدیریت شهری، توسعه فضای سبز و ایجاد پارك 

های شهری را در اولویت کاری خود قرار داده 

است. لنگری تصریح کرد: 210 هكتار در مناطق 

مختلف از جمله تخته حمزانلو، بش قارداش، 

اطراف کشتارگاه صنعتی، ارتفاعات باباموسی و 

دیگر نقاط پیرامون شهر شاهد حضور شهروندان و 

مسئولین برای درختكاری خواهیم بود.

 سخنگوی شورای اسالمی شهر گفت: امیدواریم با 

مشارکت فعال و همكاری همه شهروندان عزیز 

بتوانیم در همه زمینه های مدیریت شهری به ویژه 

در جهت حفظ و ارتقای فضای سبز با هدف 

دانستن محیط زیست سالم که عاری از هرگونه  

 آلودگی باشد تالش کنیم. 

 پس از جلسات متعدد بودجه پیشنهادی شهرداری سال 90 شهرداری 

 بجنورد با اعمال تغییرات مورد نظر شورای اسالمی شهر سرانجام 

43% رشد نسبت به بودجه سال گذشته شهرداری در مجموع به مبلغ 

563 میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت که از مبلغ فوق 496 

میلیارد ریال بودجه شهرداری به طور خاص و 67 میلیارد ریال سهم 

سازمان های تابعه می باشد.

  شورای اسالمی شهر پس از دریافت الیحه پیشنهادی بودجه سال 90     

شهرداری و سازمان های تابعه را با برگزاری 12 جلسه کارشناسی و 

بررسی ردیف های بودجه تعریف شده در آن پرداخته و براساس 

 قانون بودجه و اعمال نمودن نقطه نظرات اعضای شورای اسالمی 

شهر و کارشناسان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، فنی و عمرانی و 

مدیریت شهری و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت

سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری بجنورد با مشارکت اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی به مناسبت هفته درختكاری اقدام به برگزاری پیاده روی عمومی به مقصد 

پارك تفریحی توریستی بش قارداش کرد. از برنامه های حاشیه ای این مراسم برگزاری قرعه کشی و اهداء جوایزی به شهروندان عزیز و گرانقدر بود.

بهداشت شهری

برگزاری پیاده روی عمومی به مناسبت هفته منابع طبیعی به مقصد بش قارداش
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(هدف من از آمدن به جبهه) برای رضای خدا.

همسرم، ای همسرم با موشكی بر دوش با پیامی 

در جیب دور از آن هیاهوی بیهوده در هوای سرد، 

نزدیك دشمن همیشه بیدارم، به گفته خمینی 

می دهم گوش هر لحظه ای که آوای قرآن را 

می شنوم، رگ های تنم به خودی خود باد می کند 

و می لرزد، تو گویی من مجری آنم. آری با پیامم، 

 با سالمم بشنو ای همسر در این راه که می روم 

پیروزم. من یك چریكم، چریك مسلمانم، چریك 

گمنامم، یا با موشك قهر یا با کینه خصم  به یاری 

  اهللا، سینه سنگ دشمن را مردانه چاك خواهم داد  

 و یا در راه اسالم جان خواهم باخت با دو چشمی 

باز عاشقانه عاشقانه، من برای زنده بودن اینگونه 

خواهم ماند. شهید زنده خواهد ماند.

 آه تو ای همسرم، اگر چه ذره ای بیش نیستم، ولی 

انگار مهری که تو داری بر قلبم، مرا قلبی است 

مثل آسمان صاف ... .

خدایا بار الها کمكم کن، مگر غرش خمسه 

خمسه دشمن به خواست تو ای عادل تو ای برتر، 

باعث نابودی جان است. ولی نمی دانم چرا من 

خودم می خواهم، نمی خواهم.

خدایا در دل همسرم نمی دانم چه می گذرد، چرا 

راضی نیستی که من رفته باشم ، بله همسر، راه من 

    اهللا است راه تو هم اهللا است. دل دشمن بدر تا    

آخر.

خدایا دلم می خواهد چون حمزه، به گفته محمد 

(ص) بدنم سالم نباشد، دلم می خواهد بیهوده 

نمیرم.

سنگر من را خالی نگذارید و اسلحه من را از 

زمین بردارید و امام را تنها نگذارید، که آن شعار 

ماست. خدا قبول کند، من مدت 5 سال است که 

اسلحه را برداشته ام و راه شهدا را ادامه داده ام.

   و السالم علیكم و رحمته اهللا و برکاته   

سعادتمند کسی است که از هر خطائی که از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.  اگر معنویت را فراموش کنیم، انقالب خودمان را از یك عامل پیش از یك عامل پیش برنده محروم کرده ایم. 

فرسودگی برخی محله ها مسئله ای نیست که 

یك شبه پیش آمده باشد؛ بلكه در روندی نسبتاً 

 طوالنی توسط صاحب خانه ای که نمی تواند 

یا نمی خواهد هزینه ای صرف تعمیر 

ساختمان خود کند آغاز می شود.

زیباسازی محله ها

 زیبا ساختن محله اگرچه به تالش زیادی نیاز 

دارد، اما غیر ممكن نیست. یك رویكرد بسیار 

ساده این است که بخشی از محله خود را که 

متروك مانده یا استفاده درستی از آن نمی 

شود، در صورتی که پتانسیل تبدیل به یك 

محل فوق العاده را دارد پیدا کنید و سپس با 

همكاری افراد محله و با روش های بسیار 

ساده به زیباسازی آنها اقدام کنید. در ادامه 

برخی از این اقدامات پیشنهاد می گردند.

کاشت گیاهان

 گیاهان سبز و جاندار بر سالمت و خلق و 

خوی افراد تأثیر عمیقی می گذارند. این ایده 

تاکنون در تحقیقات بسیاری نیز تأیید شده 

 است.درختان و گل ها عالوه بر اینكه شادی 

آفرین هستند، موجبات ارتباط افراد محله را با 

یكدیگر فراهم می آورند. برای کاشت درختان 

می توان از سازمان پارك ها و یا موسسات 

شهری که درخت رایگان در اختیار شهروندان 

می گذارندوفضاهای مناسب برای درختكاری 

را به آنان پیشنهاد می دهند کمك گرفت.

انتخاب یك خیابان

برای پاکیزگی خیابان های محله تان با 

شهرداری کمال همكاری را داشته باشید. یكی 

از این اقدامات، برنامه «انتخاب یك خیابان» 

است. این برنامه یك همكاری داوطلبانه بین 

شهروندان و شهرداری به منظور مشارکت و 

رسیدگی بهتر به خیابان های شهر برای ایجاد 

فضاهای زندگی بهتر می باشد. هم شهرداری 

و هم گروه های مختلف داوطلب که در این 

برنامه مشارکت می ورزند متعهد می شوند که 

برای تمیز و ایمن نگه داشتن خیابان ها و محله 

های شهرشان برخی اقدامات را انجام دهند.

مشارکت کنندگان در این برنامه متعهد 

می شوند که: 1- طی دوره زمانی مشخص 

 (معموالً دو ساله) حداقل سالی چهار مرتبه 

زباله هایی را که در محدوده یك و نیم 

کیلومتری منطقه فعالیت شان قرار دارد جمع 

آوری کنند.

2- تمام شرکت کنندگان باید از دستكش و 

جلیقه ایمنی که توسط شهرداری تهیه شده 

استفاده کنند و همچنین باید قبل از فعالیت 

پاکیزه سازی، ثبت نام، کرده باشند.

شهرداری توافق می کند که:

1- لوازم و تجهیزات مورد نیاز مثل کیسه 

زباله، دستكش و جلیقه های ایمنی و همین 

 طور تمهیدات الزم را برای حمل رایگان زباله 

از محل پروژه فراهم آورد.

2- افراد شرکت کننده را بیمه کند تا در 

صورت بروز صدمات یا خسارت به اموال، 

هزینه مالی بر شرکت کننده تحمیل نشود.

 مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد 

منابع

*http://www.grist.org/article/2010-12-24-seven-
new-years-resolution-to-make-your-
neighbrohood-a-better-plase
* en.wikinoticia.com/.../69779-disguising-trash
* www.surrey.ca>plans&strategies

جمع آوری زباله

اگر زیاد رانندگی می کنید، یك کیسه زباله در عقب 

ماشین خود داشته باشید. این آسان ترین روشی 

است که همه جا قابل اجرا می باشد. شاید افراد 

دیگری که شمارامی بینند،این کارراازشما بیاموزند.

موارد زیادی هستند که در آنها می توان زباله ها را 

به اشیایی زیبا تبدیل کرد. اوکلند در نیوزیلند با 

هدف تمیز و زیبا نگاه داشتند شهر، کیسه زباله های 

سیاه قدیمی را به کیسه هایی سبز و براق تبدیل 

کرده که مانند بوته های کوچك به نظر می رسند. 

بنابراین، هنگام شب که مردم کیسه های زباله را در 

خیابان می گذارند، خیابان پر از کیسه های سیاه و 

کدر نمی شود؛ بلكه رنگی سبز و جذاب می گیرد.

گزارش موارد مشكل ساز در محله

اغلب مردم نمی دانند که با یك تلفن می توان 

 مشكالتی نظیر یك ساختمان خطرناك، چراغ 

شكسته، ماشین های مستعمل رها شده در 

خیابان، انباشته کردن زباله ها سگ های ولگرد 

و علف های هرز بلند را حل کرد. بنابراین 

گوشی را بردارید، با تلفن گویای شهرداری 

 تماس بگیرید و مشكالت را گزارش دهید. 

نقاشی های دیواری

نقاشی دیواری راه مناسبی برای بهسازی 

دیوارهای بلند و بدمنظر و همچنین سایر 

اماکنی است که اغلب پر از دیوار نوشته، 

پوستر و آسیب های دیگر هستند.

امروزها، بسیاری از هموطنان و شما شهروندان 

عازم سفرهایی کوتاه و یا بلند مدت هستید. رهرو 

هر جاده ای هستید یادتان باشد زندگی نیز یك 

 جاده بلند و طوالنی است. می توان از این جاده ها، 

درس گرفت.

بخش هایی از جاده های زندگی، فراز و 

نشیب های زیادی دارد. یادمان باشد که در پس 

هر فرازی، فرودی هست و در ادامه هر فرودی یك 

فراز، خود را آماده نگهداریم.

بخش هایی از جاده زندگی، جذابیت و زیبایی 

خاصی دارند. یادمان باشد جاده ها، برای رفتن 

 همراه، برای سفر زندگی مناسب است.

بخش هایی از جاده زندگی، پر پیچ و خم است. 

 یادمان باشد پیچ و خم الزمه راه است بدون آن 

زندگی یكنواخت و کسل کننده خواهد بود.

بخش هایی از جاده زندگی، حاشیه های جالبی 

دارد. یادمان باشد برای لحظاتی ایستادن، لذت 

بردن و نفس تازه کردن خوب است اما باید 

نگاهمان را دوباره به جاده بدوزیم.

 گاهی جاده طوالنی به نظر می رسد. یادمان باشد 

ره توشه ای از صبر، اندکی امید و به مقدار کافی 

 ایمان الزم داریم. 

بعضی جاده ها وجود دارند که به جایی 

مشخص، ختم نمی شوند. یادمان باشد گرفتار 

وسوسه نشویم و مقصد اصلی را فراموش نكنیم و 

اگراشتباه رفتیم راه بازگشت همیشه باز است.

برخی جاده ها، تاریكند. یادمان باشد که گاهی به 

آسمان نگاه کنیم جایی که ستاره ها، هدایتمان 

می کنند و فراموش نكنیم مهربان ترین عالم، 

هدایت گرانی را برایمان فرستاده تا بی کس و نشان 

نمانیم و یادمان باشد هر گامی که به سوی او بر

می داریم او پیشاپیش ده گام برداشته است. او 

مشتاق دیدار ماست.

 ساخته شده اند نه ماندن، جاده ها برای گذارند نه 

قرار.

بخش هایی از جاده زندگی، خشن و ترسناك 

است. یادمان باشد ترس به خود راه ندهیم و با 

شهامت پیش برویم چرا که خدای ما نگران و 

نگهبان ماست.

بخش هایی از جاده زندگی، ازجایی که 

ایستاده ایم تا انتهایش نامعلوم است. یادمان باشد 

تردید نكنیم و به پیش رویم.

بخش هایی از جاده زندگی ممكن است سرد و 

برفی باشد.یادمان باشد گرمای دوستان خوب و

میگن با جوونا، صحبت کردن راه و روش خاصی 

 داره. امروزه که سن ازدواج داره مثل ماهواره باال 

میره، تنهایی جوون ها، بیكاری اونا ممكنه کار 

دست خودشون و دیگرون بده.

شنیدید میگن: «اگر دیدی جوانی بر درختی تكیه 

کرده بدان عاشق شده و گریه کرده» البته ممكن 

است مصرع دوم را، به شكل های گوناگون خوانده 

باشید.

جوون وقتی به سن ازدواج رسید دیگه نمی شه 

حواس اونو پرت کرد که دنبال ازدواج نباشه و 

بچسبه به کار و درس و ... باور نمی کنید ادامه را 

بخونید ...

 همین جوان، حاال برای این که مسئله ای پیش نیاد 

میگیم این آقا پسر جوون. بله ایشون میرن تو پارك، 

ساعتی استراحت کنند تا چشمشون به سبزه و گل 

های پارك میفته هوایی میشه که :«ای گل زندگی 

من، ای یار من تو در کدام بوستان در حال 

پرورشی؟ کی نصیب من میشی؟».

یك روزهمین آقاپسر با دوستانش میرن کوهنوردی 

 باالی کوه که می رسه چشمش به تك درختی زیبا 

می افته که زیر نوازش نسیم دم دمای عید تكون 

تكون می خوره می افته (منظور حرکات موزون 

نیست)بادیدن قامت درخت یاد «قامت یار» می افته       

 و میگه کاش االن سرو قامتی اندر کنارم بودی.    

  جوون ما الحمداهللا سالم و درسته اهل دود و دم هم   

نیست ولی گاهی با دوستانش میره یك کافه سنتی 

تا یك استكان چایی بخوره. وقتی صاحب کافه

قشنگ می بینم که سال هاست رها شده قرار بوده 

که این ساختمان بشه «کتابخانه حورا» که خبری 

نیست که نیست که نیست.

 حاال، وقتی روی تابلویی کلمه «کباب» می بینم یاد 

این کتاب خونه می افتم. تا در مسابقه ای ورزشی 

بچه ها، هورا می کشند من یاد کتاب خونه «حورا» 

می افتم.

با این ضرب المثل هم، یاد این کتابخونه می افتم:

بزك نمیر بهار میاد، آناناس با خیار میاد.

البته شنیدم که قول دادند راه اندازی بشه ولی کی؟ 

خدائیش نگفتند این کلمه قول هم منو یاد یك 

چیزی انداخت :« میگن قولشو، زیر پاش انداخت 

که رو قولش واسته».

شاید هم خالی بندی کردند. راستی میدونید عبارت 

«خالی بندی» از کجا شروع شده؟ میگن زمان 

رضاخان، برای پاسبان ها، اسلحه زیادی وجود 

نداشت که شب ها تو خیابون، راه برن، برای همین 

نصف پاسبان ها، اسلحه داشتند و نصف اونا، جای 

خالی اسلحه را به کمر می بستند و دستشونو، 

طوری روش می ذاشتند که خالی بودن جای 

اسلحه دیده نشه و به عبارتی «خالی بندی» 

  می کردند. حاال این که گفتند فالن تاریخ این  

کتابخونه قبل از ازدواج اون جوون افتتاح بشه چون 

می ترسم داستان «آنتی بیوتیك بعد از مرگ 

سهراب بشه»

عحصان

 چایی میاره میگه :« اینم چند تا چایی تو استكان 

کمر باریك برای شما جوونای گل». فوری با این 

کلمه «کمر باریك» اگر ترانه «کمر باریك من بشین 

نزدیك من با من وفا کن ...» نیفته، استكان کمر 

باریك هم اونو یاد ازدواج خواهد انداخت.

همین جوون ما میره بازار خرید. شكر خدا همه ما 

هم که شاعریم سبزی فروش، دستفروش، نون 

 خشكی همه کاالشونو با شعر داد می زدنند تا 

سبزی فروشه میگه :« گل به سر دارم خیار  کاکل به 

 سر دارم خیار» یاد کاکل، کكلیش (شما بخونید 

کبك خرامان) می افته و چنان شود که تو دانی دل

عاشق او.

 خب غرض و مرض از این نوشته، اوالً این بود که 

فكری به حال جوونای دم بخت بكنید (یاد دمپخت 

نیفتید) ثانیاً بعضی وقتا، با دیدن بعضی چیزها، یاد 

چه چیزهایی می افتید؟

من وقتی از روبروی ترمینال مسافربری بجنورد 

اون سراشیبی را میام پایین بغل پارك،یك ساختمان
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افكارت را عوض کن تا دنیایت عوض شود.

دور نمای باغ دلگشای بجنورد متعلق به سهام الدوله، این باغ در جنوب شرقی شهر واقع بوده که  در حال حاضر پادگان

 ارتش در این محل قرار دارد (انتهای خیابان فردوسی)عكس در سال 1311 هجری قمری، 121سال قبل گرفته شده است.

رسول اکرم (ص) : آشتی دادن بین مومنان، برتر از یك سال نماز و روزه است.



هم وطن عزیز :   موقع ورود به این شهر لبخندتان را هم با خود بیاورید
.از همه هم وطنان عزیز دعوت می شود تا بهترین عكس نوروزیشان را تا 20 فروردین 1390 به آدرس ایمیل شورای اسالمی شهر بجنورد ارسال نمایند.

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

 صاحب امتیار : شورای اسالمی شهر بجنورد        

مدیر مسئول : اعظم السادات  افشین فر

 با همكاری روابط عمومی شورای اسالمی 

شهر بجنورد و شورای نویسندگان

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

نشانی : خیابان رضا امامی شمالی ( امیریه) جنب  ساختمان 

 دارایی قدیم، شورای اسالمی شهر بجنورد. 

دبیرخانه ماهنامه شهروند

تلفكس : 0584-2220475                                      
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عمارت دارالحكومه

بنایی که امروزه آیینه خانه مفخم نامیده 

می شود، ساختمانی است رفیع و باشكوه که در 

شمال شهر بجنورد واقع شده است. این بنا از آثار 

منحصر به فرد عصر ناصری در خراسان شمالی 

است که در گذشته داخل باغ بزرگی قرار داشته و 

همراه با ابنیه دیگر از جمله عمارت مفخم، دروازه 

 ورودی حوض خانه، باغ فواره و کاله فرنگی 

تشكیل دارالحكومه مفخم را می داده که عمارت 

 کاله فرنگی بر اثر زلزله شدیدی که در بجنورد رخ 

داده تخریب شده و هم اکنون تنها آیینه خانه و 

عمارت مفخم به جای مانده است.

بانی این اثر یارمحمدخان سهام الدوله بجنوردی 

(سردار مفخم) و معمار آن ممتحن الملك شقاقی 

می باشد.

 تاالر آیینه 

این بنا در شمال بجنورد و در فاصله کمی از بنای 

 مفخم قرار دارد. اما آنچه اطالق نام آیینه خانه را بر 

 این بنا موجب شده، وجود تاالری با تزئینات آیینه 

کاری در طبقه فوقانی است که به عنوان فضای 

 اداری و دیوانی جهت مالقات های رسمی سردار 

مفخم (حاکم بجنورد) و برپایی مراسم تشریفات 

نظامی و رایزنی در باب مسائل سیاسی و اجتماعی 

با سران ایل شادلو و دیگر رجال مطرح قاجار مورد 

استفاده قرار می گرفته است. از نكات قابل توجه 

 این تاالر، وجود تصاویر 134 تن از شخصیت های 

برجسته عصر صفوی تا دوره قاجار و همچنین 

 وجود دارد که شعار پندار نیك گفتار نیك و کردار 

نیك بر روی کوه توسط مرحوم اسماعیل جزمی 

حك شده است. در سمت چپ کوه و چشمه 

بش قارداش یك بنای تاریخی که به دستور 

ناصرالدین شاه در زمان سردار مفخم مرمت شده 

است وجود دارد که محل دفن سردار مفخم و اقوام 

اوست.

فضای سبز زیبا، استخرهای متعدد و دروازه ای 

متعلق به 200 سال قبل، از دیدنی های  این 

تفریحگاه  زیباست. آب چشمه بش قارداش در 

آبشناسی پزشكی، برای درمان بیماری های تغذیه 

 ای، اشكاالت کبدی، صفرایی و ناراحتی های 

دستگاه ادراری دارای اهمیت خاصی می باشد.

تفریح گاه باباامان

چشمه باباامان در کیلومتر7 جاده بجنورد-مشهد 

واقع شده است. آب این چشمه، جزء دسته ی آب 

های سولفاته کلسیك و سدیك است و مصرف آن 

صفرا آور و ملین و تسهیل کننده اعمال گوارشی و 

دافع سموم می باشد. این پارك دارای استخرهای 

متعدد و پارك جنگلی است و حدود 40 هكتار 

وسعت دارد. در این تفرجگاه، بنای امام زاده ای 

وجود دارد که به باباامان مشهور است. این 

تفرجگاه به دلیل قرار داشتن در کنار جاده اصلی در 

فصول مسافرتی یكی از محل های اصلی اتراق 

مسافرین و زائران است.

مجموعه تفریحی باباامان در منطقه جنگلی حاشیه 

جاده ارتباطی بجنورد به مشهد با هشت استخر و

 آبشار و بیش از 200 هكتار جنگل، توقفگاهی 

جذاب برای مسافران و زایران در این خطه است. 

بیش از 400 هزار اصله درخت از قبیل چنار بعضاً 

400 ساله به همراه درختان زبان گنجشك، اقاقیا، 

زالزالك، زردآلو و بید در این مجموعه وجود دارد.

مقبره کشته شدگان لهاك خان

در داخل باغی و بر فراز تلی خاك، در شمال شهر، 

بنای آجری قرار گرفته که به «قبر شهدا» معروف 

می باشد. نمای بیرونی آن به وسیله آجرهای نقش 

برجسته با دو طرح در داخل قابچه هایی در چهار 

ضلع بنا، کار شده است. این بنا، دارای یك گنبد 

فیروزه است که در فضای زیرین آن تعدادی از 

 کشته شدگان واقعه لهاك خان (ساالر جنگ) در 

زمان رضاخان دفن شده اند.

بقعه امام زاده سلطان سید عباس (معصوم زاده)

 مقبره امام زاده سلطان سید عباس (ع) از اوالد و 

 ذریه ی امام جعفر صادق (ع) در باالی تپه ای در 

جنوب شهر واقع شده است. بنای اولیه بقعه در 

دوره سامانیان پی ریزی شد ولی در یورش مغول 

روی به ویرانی نهاد و تنها لوح سنگ قبر آن باقی 

ماند. وضعیت فعلی بقعه حكایت از مرمت های 

مكرر بنا در دوره قاجار دارد اما گنبد فعلی و 

تعمیرات تكمیلی در سال 1347 شمسی انجام یافته 

است. در گذشته مزار، دارای صندوقی چوبی بوده 

ولی در سال های اخیر، ضریح زیبای قلمزنی شده 

با مضامین قرآنی جایگزین آن شده است.

سران حكومتی کشورهای همجوار است، که 

شاخص ترین آنها شاه طهماسب، شاه عباس، آغا 

محمدخان، فتحعلی شاه و کریم خان زند می باشد 

که در قسمت گیلویی (زیر سقف) نصب شده و 

خود مروری است بر تاریخچه فعالیت های 

 سیاسی انجام شده در این بنا. در تزئین تاالر از 17 

طرح مختلف استفاده شده که شامل نقش چاچراغ، 

مقرنس، نمای بیرون عمارت، نقوش استیلیزه 

گیاهی، هندسی و ... می باشند.ابعادبنا 10/90 * 18 

متر ارتفاع با احتساب مناره ها 14/60 متر و 

مساحتی بالغ بر392/5 متر را شامل می شود. 

 ساختمان دارای سه درب ورودی در اضالع شمالی 

(ورودی اصلی)، غربی و شرقی می باشد که هر سه 

به راهرویی در طبقه اول منتهی می شوند. در یك 

طرف این راهرو حجره های قرار دارد و در سوی 

دیگر چهار اتاق. در دو انتهای راهرو پلكان هایی 

 تعبیه شده که به طبقه فوقانی جایی که تاالر آیینه در 

آن واقع شده است.

بش قارداش

در 5 کیلومتری جنوب بجنورد، تفریحگاهی باصفا 

وجود دارد که به بش قارداش معروف است. آب 

چشمه بش قارداش از کوهی سنگی و از پنج 

شكاف بزرگ و کوچك در پایین کوه بیرون می 

ریزد. که در روزگار دیرین آب چشمه در سمت 

 باال و میانه کوه بیرون می زده و هم اکنون شكاف ها 

و مسیرهای آب نیز بر روی کوه به جای مانده 

است. در پایین کوه یك شعار سنگ تراشیده ای 

دیدنی های بجنورد

اعظم السادات افشین فر

بهار سال 1390 را در شرایطی آغاز می کنیم که خیزش های 

  عدالتخواهی و اسالمگرایی در کشورهای اسالمی آغاز شده است.  

این جوشش های مردمی را بارقه امیدی می دانیم در جهت عدالت 

محوری و ظلم ستیزی در جهان. امید آن داریم تا در این بهار نو شاهد 

از بین رفتن ظلم در سراسر جهان باشیم.

روزهایی زیبا، پربرکت و پر طراوت برای هموطنان عزیز آرزومندیم.

جمشید گریوانی

شمیم یا مقلب القلوب نسیم زیبا و دل انگیز و پر طراوت بهار را به خاطر

 می آورد و آغاز نو شدن را به ارمغان دارد.

آغاز سال جدید و این شروع را با تمام زیبایی ها، شور و نشاط زندگی به 

همه همشهریان عزیز و هم وطنان گرانقدر صمیمانه تبریك عرض 

نموده و از درگاه ایزد یكتا آرزوی تحولی تازه و نو در زندگی و عرضه 

خدمت رسانی را دارم و یك دل و یك صدا با هم می سراییم :

      حول حالنا الی احسن الحال

حسین پیلتن

نوروز باستانی پیوند دهنده قلوب مومنان خدا به یكدیگر و خانه تكانی 

دل از کدورت نسبت به همنوع خواهد بود. طبیعت با زمستان سرد، 

خداحافظی کرده و درختان شكوفه به بار می آورند تا شادی را به 

پرندگان خفته و زمستان بازگردانند. چه نیكوست ما هم، شادی را به 

 خانه ها و شهرمان بازگردانیم و با طبیعت آشتی کنیم. تالش کنیم دعای 

 یا مقلب القلوب و االبصار را تا عمق جان جاری سازیم و زمینه ساز 

استجابت این دعا شویم.

عیدتان نوروز، نوروزتان پیروز، پیروزی تان همراه با سرفرازی، رهبرتان 

سایه اش مستدام، خدا یارتان، شهرتان آباد باد.

سید اسماعیل سیدی

 هر گیاهی که از زمین روید                         وحده ال شریك له گوید 

پیشاپیش فرا رسیدن و حلول سال نو، عید سعید نوروز باستانی این سنت حسنه را 

به عموم هم وطنان عزیز به ویژه همشهریان خونگرم، مهربان، فهیم، بافرهنگ، و 

عزیز تبریك می گویم.جای آن دارد تبریك و خسته نباشید به کسانی بگوییم 

 که به منظور برقراری نظم و امنیت، حفظ سالمتی شهروندان و ارائه خدمات در 

عرصه های مختلف در هنگام تحویل سال نو و ایام نوروز در کانون گرم خانواده 

خود حضور نخواهند داشت و مشغول انجام وظیفه خواهند بود.ضمن آرزوی 

  تندرستی و سالمتی کامل، سالی بر وفق مراد و سرشار از موفقیت در تمام مراحل زندگی برای تمامی 

عزیزان خواستارم و امیدوارم همراه با تغییر و تحول بهاری طبیعت، در ما انسان ها نیز تحولی پویا و 

شگرف به وجود آید.      هر روزتان نوروز  نوروزتان پیروز و مبارك

رضا فیروزه

به نام یگانه خالق زیبائی ها

بهار جشن طبیعت است و چه زیباست شكوفه های جذاب درختان و ازاهیر در 

جشن پویائی و تحرك طبیعت، دیدن بهار هر انسان عاشقی را مسرور و 

مسحور خود می کند و عشق به تأثیر و تأثر آغاز می گردد. ما نیز فرا رسیدن 

لطافت نسیم بهاری و ترنم هزار دستان هزار آواز را که همراه با حلول عید 

سعید باستانی است از صمیم قلب با ادای احترام و ادب به سروران گرانقدر و 

خانواده های ارجمند تبریك و تهنیت عرض می نمایم. امید است که تحول و 

  تجدید شكفتن شكوفه های بهاری با تجدید و استمرار تالش و همت واالی  

خدمتگزاران واقعی مردم برای سربلندی ایرانیان سرافراز توأم باشد.

پاینده و پایدار باشید.

ابراهیم امانی

برآمد باد صبح و بوی نوروز                    

                                                            به کام دوستان و بخت پیروز

مبارك بادت این سال و همه سال         

                                                      همایون بادت این روز و همه روز

سال خوب و پر خیر و برکتی را برای شما و خانواده محترم و همه 

شهروندان آرزومندم.

سید محمد لنگری
رئیس شورای شهر

طلیعه سبز بهاری را که آغاز دمیده شدن روح تازه در کالبد بی جان 

طبیعت و شروع دوباره زندگی به اذن و قدرت الهی است به شما تبریك 

می گوییم. امید است در سالی که همراه با حیات دوباره طبیعت و نور و 

معنویت قلب های مومنان را متحول می سازد، دست در دست یكدیگر 

متعهدتر از گذشته به بهره گیری از فن آوری و دانش روز، برای ارتقای 

جامعه و شهر بجنورد و تأمین فردای بهتر و افق های روشن کوشیده و 

دین خود را نسبت به مردم  و میهن عزیزمان ایران ادا نماییم.

 سالمتی و بهروزی شما و خانواده محترمتان را از درگاه خالق هستی در 

سال جدید مسئلت می نمایم.

پارك تفریحی بش قارداش پارك تفریحی باباامان مقبره کشته شدگان لهاك خان

عمارت مفخمهتاالر آیینه



بجنورد را « گنجینه فرهنگ ها » نامیده اند. گنجینه های ارزشمندی در دل فرهنگ اقوام گوناگون این خطه از ایران نهفته است که غواصان اندیشه و تحقیق باید در دریای

 آن غواصی کنند و با صید آنها ، نگاه زیباپسندان را جذب کنند.
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مراسم تات ها جدای از آداب و رسوم مردم استان نیست در لحظه سال تحویل آنها 

نیز ورود کودکی که سمبل پاکی و صداقت است را در خانه به فال نیك می 

گرفتند.به دیدار اهل قبور رفتن در اولین لحظات سال تحویل جزومراسم جدایی 

ناپذیر از نوروز بود.

اولین دیدار پس از زیارت اهل قبور، در خانه بزرگ خاندان انجام می شد که عیدی 

 آن بزرگ، به طور معمول اسكناسی بود که از الی صفحات قرآن بیرون کشیده می 

شد و کسی که این عیدی را دریافت می کرد آن را 

به عنوان تبریك نگهداری می کرد.

دیدار از خانواده هایی که تازه درگذشته ای داشته اند رسمی بود که همیشه بر پا بود 

و تازه عروس ها نیز فراموش نمی شدند و خانواده داماد با بردن آذوقه، کفش و 

لباس سال نو را به عروس خانم و خانواده اش تبریك می گفت.

سه روز جشن گرفتن همانند عید قربان از آئین 

های قوم ترکمن بود.مردم ترکمن بعد از یك 

خانه تكانی مختصر خود را برای استقبال از 

بهار و نوروز آماده می کردند.ترکمن ها که 

این جشن را جشن ملی و باستانی خود می 

دانند . مراسم چهارشنبه سوری نیز در این 3 

روز انجام می دادند که این آتش باز ریشه در 

 مذهب آنها قبل از اسالم دارد. آنها به دور 

حلقه آتش گرد می آمدند و دست ها را بر 

روی آتش گرفته و اعتقاد داشتند با این کار 

 درد و بالیشان بر روی آتش می ریزد.نوروز 

فرصتی بود تا « بخشی ها » جدیدترین ترانه 

های خود را در توصیف بهار و طبیعت بسرایند 

و ترنم آنها برای مردم وصف نشدنی بود.

پسرها به دور آتش حلقه زده می خواندند:

نوروز گلدی، یار گلدی، قارقار گلدی، غاز 

گلدی، او تیران آدملر آدملر عشق دن آواز 

گلدی

 یعنی : نوروزآمد،بهار آمد،کالغ آمد، غازآمد 

برای انسان هایی که زنده هستند از عشق 

برایشان آواز آمد.

دختران نیز این گونه پاسخ می دهند:

دانگ خوراز، دانگ خوراز، دانگ دان 

قیقیران خوراز،سنینگ سنینگ قربان

یعنی : ای خروس سحری، ای خروس 

سحری، در سحرگاهان به صدا درآمدی

قربان صدایت بشوم، همراه زنده شدن طبیعت 

محبوب، من را بیدار کردی.

خوشبختانه بسیاری از این آئین ها جز خان و خان بازی همچنان پا برجاست.

شهروند آرزو به دل

نوروز در بین ترکمن هانوروز در بین تات ها

نوروز در آئین اقوام مختلف بجنورد

با فرا رسیدن بهار اقوام « کرد » برای 

گرامیداشتش ، شب قبل سال نو را که « شب 

علفه » می نامند به « تكریم اموات » اختصاص 

می دهند. در گذشته آن شب با برافروختن 

آتش مختصری با خار و خس و ذکر فاتحه در 

کنار مزار عزیزان از دست رفته شان این رسم 

را بر پا می دارند.

آنگاه که سفره نوروز گسترده می شد دوست 

دارند اولین کسی که بر سر سفره می نشیند 

پسرك نو رسیده ای باشد. چرا که او نماد 

نشاط، معصومیت و پاکی می دانستند. از 

برای برپایی این رسم، جایگاهی در قسمتی از 

شهر که دسترسی مردم به آن قسمت راحت تر 

 بود برپا می شد فردی به نام « خان » یا « ساالر » 

انتخاب می شد تا به شكل نمادین بر مردم 

حكمرانی و سلطنت کند.

وقتی خان نمادین انتخاب می شد دستورش              

  الزم االجرا بود و حتی گاه خود حاکم یا  

 بزرگ والیت که در این مراسم شرکت 

می کرد موظف به اطاعت از او بود.

نوروز در بین کردها
کودك با دادن دستمال ابریشمی و یا تخم مرغ 

رنگ کرده تشكر می کردند.

گاه اتفاق می افتاد که پسر بچه ای وجود 

نداشت بره سفیدی به نشانه سپیدبختی و نماد 

زایش و برکت را به اتاق آورده و خارج 

می کردند.

یكی از زیباترین آئین های نوروز در بین اقوام 

کرد برای دید و بازدید، رفتن به شكل دسته 

جمعی به خانه افرادی بود که عزیزی را از 

دست داده است. دیدار از علما و روحانیون نیز 

در اولین روز عید از رسم های دیگر اقوام کرد 

بود.شعله افروخته اجاق ها در لحظه تحویل 

سال، نمادی از گرمی ، روشنایی و برکت بود.

پوشیدن لباس نو، عیدی دادن به زوج های تازه 

ازدواج کرده که گاه شتر، گوسفند، گاو، 

لباس ، شیرینی و کله قند بود رسم دیگر نوروز 

بود.شاید بتوان گفت یكی از زیباترین مراسم 

نوروز بین اکراد، آئین « خان و خان بازی » یا 

« میر نوروزی » بود که نماد اعتراض و انتقاد به 

وضع موجود بود. اگرچه این رسم بیش از 

چهل سال می باشد که اجرا نمی شود ولی 

هنوز دراذهان بسیاری ازمردم باقی مانده است.

این قوم یك ماه قبل از فرا رسیدن نوروز با 

خرید لباس نو، به استقبال بهار می رفتند.

 لباسی که شامل جبه، کاله نمدی و شالی بود 

که به کمر می بستند که به مرور زمان تغییرات 

زیادی در پوشش آنها پیدا شده است.

این قوم سعی می کردند قبل از تحویل سال 

هرگونه بدهی خود را بپردازند که مدیون 

کسی نباشند. بازدید از بزرگان، عرفا و علما از 

 بلند شعر فوق را می خواندند تا صاحب خانه، 

مجبور می شد که کیسه آنها را با نقل، شیرینی، 

 شكالت و ... پر کند. 

در دید و بازدیدهای نوروز ترك ها نیز مانند 

سایر اقوام به دیدن بزرگ ترهای فامیل

 می رفتند اگر در بین دوستان و فامیل شخصی 

تازه فوت کرده بود با سبزه و خرما بر سر مزار 

فرد حاضر می شدند.

نوروز در بین ترك ها
 سنت های نیكویی بود که باید در اولین روز 

عید انجام می شد. پس از بازدید از آنها، به 

دیدار فامیل ، آشنایان و دوستان می رفتند.

یكی از آئین های این قوم که در هیچ کجای 

ایران وجود ندارد رسم « خلی خلته » است که 

در شب آخر سال عده ای از جوان های محل 

دور هم جمع می شدند و درب تك تك 

خانه ها را می زدند و یا با رفتن به روی 

 بام ها و آویزان کردن کیسه ای از پشت

روزنه های موجود در آنجا با صدای بلندی 

گفتند : « خلی خلی خلتمه به دیشی دکه کلتمه 

به سوا گلیم یمرتمه به » . ( خاله خاله کیسه منو 

بد ه، آن کیسه داخل روزنه را، فردا می آیم 

تخم مرغ منو بده )

جالب این جا بود که اگر کسی در خانه اش را 

باز نمی کرد آن قدر در می زدند و با صدای 


