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 به بهترین پاسخ هدیه ای مناسب از طرف شورای شهر اهدا خواهد شد
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  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  

 صاحب امتیار : شورای اسالمی شهر بجنورد        

مدیر مسئول : اعظم السادات  افشین فر

 با همكاری روابط عمومی شورای اسالمی 

شهر بجنورد و شورای نویسندگان

نشانی : خیابان رضا امامی شمالی ( امیریه) جنب  ساختمان 

 دارایی قدیم، شورای اسالمی شهر بجنورد. 

دبیرخانه ماهنامه شهروند

تلفكس : 0584-2220475                                      

مانند کسی مباش که آخرت را بدون عمل امیدوار است و توبه را به خاطر 

نآرزوی دراز و طوالنی به تأخیر می اندازد و در دنیا همچون زاهدان سخن

می گوید ولی مانند کسانی که به دنیا رغبت و میل دارند عمل می کند.

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

منتخب الغرر

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

امام جواد (ع):              از رفاقت با شرور بپرهیزید که مانند شمشیر ظاهر خوب و اثر بد دارد. 

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

   ساخت شهرك صنوف آالینده به 

شرکت شهرك های صنعتی واگذار شد

 فضای مدارس دخترانه در ایام تعطیالت 

به ورزش بانوان اختصاص می یابد

کارخانه کمپوست بجنورد 85 درصد

 پیشرفت فیزیكی داشته است

آنچه باید شهروندان و کسبه محترم

 اطالع داشته باشند 

اولین مجموعه ورزشی ویژه

بانوان در شهربازی افتتاح شد
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حضرت علی (ع):       هرگاه نعمتی که (خدا به تو داده) تو نیز به دیگران ببخشی حقا شكر آن را به جای آورده ای

2

به نظر شما مهمترین اقدام شهرداری بجنورد در فصل بهار چه بوده است؟

ا
ا

لی ،  ستاندارخراسان شم سمی  با حضور  در مر

ا

ی  شورای  شهر، شهردار و  فرماندار، اعض
ا

مسئولین شهری، کلنگ احداث نمازخانه در 

مین خورد. امان بجنورد به  پارك باب

ز
ا

ر
انه در مساحت 420 مت مربع و  ا ین نماز

خ

ر

محل  اعتبار ی بالغ ب 400 میلیون تومان از

 

اعتبارات دولتی  وشهردار ی  بجنورد ساخته 

خواهد شد .

مهندس علوی  مقدم، شهردار بجنورد 

ث

فعالیت  برضرورت احدا نمازخانه و اتمام

د 
رزید. ید  ولت  تا عمرانی  آن تا هفته 

و ک

جانمایی   45  غرفه  و  همچنین طراحی  و

 
ا

ورت این مكان را اقدام د یگر  تجاری  در مج

ر د.ن شهرداری  عنوا ک

کلنگ احداث نمازخانه در پارك باباامان به زمین خورد 
ب از یج

اباامان  خانه در  اد نم د  علو ی مقدم افزود : ا  ی  ی ز ن

با ن راه می توان خانه ب پبعنوا یك نما ئ  
 

کم  و رسرا مناسب و کاربری  زا دفضاسازی   ا  
. بگیر قرار ستفاده همسافر مورد ر ب ل ش ن

ورت توج  ر ض ی  نیز  ما داستاندارخراسا  ما ر
م

زخانه تاکی  احی  ن عماری  اسالمی  در ط  به 

اد کرد .
ش

نمازخانه اقدام  فقت گفت : ا یج رمهندس  رد ر م ک ت
ی   ا یت شه د ی ه با  س پسند یده ای اس  ی   ر   ر

بهره  اخت تا در  یع وند س امیدوار یم
ش

ب
د . ك رداری  داشته با ا ه  

ب ی چ و

اناتی  از م ب  ر ضرورت توجه ن  ن دی  هم س 
ر پ

اشتی  و  به کینگ ، سرو ی ها ی ا قبیل 
ک رد. د وضوخانه تاکی 

بیرون سالن و ... توسط شهرداری بجنورد به 

بهره برداری رسید. علوی مقدم شهردار 

بجنورد در آئین افتتاح این مجموعه گفت:« 

اعتبار هزینه شده برای این مجموعه حدود یك 

میلیارد ریال می باشد. محوطه این مجموعه 

 برای بانوان کامالً ایمن سازی خواهد شد تا 

 بانوان بتوانند با حفظ شئونات اسالمی به 

ورزش و تفریحات سالم بپردازند.

با حضور مسئولین ارشد استانی  و شهرستانی  ، کلنگ 

ساختمان اداری  شهردار ی ناحیه یك گلستان شهر 

بجنورد به زمین خورد.

مهندس علوی  مقدم شهردار بجنورد گفت: به منظور ارائه 

خدمات به ساکنین شهرك گلستان، ساختمان اداری  

شهرداری  بعنوان  یك ناحیه از شهرداری  منطقه احداث 

کلنگ ساختمان اداری  شهرداری  ناحیه  یك 
خواهد شد .

وی  گفت : پیش بینی  می  کنیم این ساختمان با اعتباری  

بالغ بر  یكصد میلیون تومان تا پایان امسال احداث شود.

وی  افزود : کار استقرار نیروی  انسانی  نیز پس از بررسی  

نها  یی انجام خواهد شد. 

  بانوان در شهربازی افتتاح شد

 گلستان شهر بجنورد به زمین خورد

اولین مجموعه ورزشی ویژه  

اولین مجموعه ورزشی بانوان در زمینی به 

مساحت 6000 مترمربع در ضلع شمالی 

شهربازی بجنورد با حضور استاندار و سایر 

مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد.

 به گزارش خبرنگار شهروند، در آستانه میالد 

امیرالمومنین علی (ع) مجموعه وورزشی 

بانوان شامل سالن چند منظوره ورزشی به 

مساحت300مترمربع،پیست دوچرخه سواری، 

اسكیت، مجموعه ست بدنسازی داخل سالن و 



211 حضرت علی(ع):                      هر که خوش خلق باشد معاشرت او پاکیزه و خوش باشد.
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امام جواد(ع):           دین شناسی، قیمت هر متاع گرانقدر و نردبان ترقی برای وصول به هر مقام بلندی است.

در هر جامعه ای به ترتیب اولویت دو شاخص 

 سالمتی و امنیت از مهمترین شاخص ها هستند. 

 اهمیت ساماندهی مشاغل مزاحم و صنوف آالینده 

بر کسی پوشیده نیست. انتظار شهروندان از 

 مسئوالن ذیربط توجه ویژه به آن است. کنترل 

بهداشت جسمی سهل تر از کنترل بهداشت روحی 

و روانی توسط علوم پزشكی می باشد. مشاهده 

می شود گاهی بیماری های روانی ناشی از 

آلودگی های صوتی با علوم پزشكی به سختی قابل 

کنترل و یا غیر قابل کنترل هستند. به گزارش روابط 

 عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد طی جلسه ای 

بعد از تبادل نظر مسئولین حاضردر جلسه، ساخت 

 شهرك مشاغل مزاحم و صنوف آالینده به شرکت 

صنفی صنعتی واگذار شد.مسئول کمیسیون 

 بهداشت و خدمات شهری شورای اسالمی در این 

جلسه گفت: 44 هكتار زمین جهت ساخت این 

شهرك در غرب بجنورد اختصاص داده شده است 

که 400 میلیون تومان اعتبار جهت راه اندازی 

شهرك تخصیص داده شده بود و تا به حال 302 

میلیون تومان هزینه شده است.سید اسماعیل سیدی 

افزود: در سال جاری نیز 200 میلیون تومان در 

راستای پیشرفت فیزیكی در اعتبارات شهرداری 

 اسالمی شهر از پلمپ 5 انبار علوفه واقع در ابتدای 

خیابان سرداران (ینگه قلعه سابق) نیز خبر داد.

شهردار بجنورد نیز در این جلسه گفت: جهت 

پیشرفت فیزیكی شهرك مشاغل مزاحم و صنوف 

 آالینده و انتقال این صنوف باید از تجربیات سایر 

استان ها استفاده کرد. علوی با اشاره به واگذاری 

 شهرك صنوف آالینده به بخش خصوصی افزود: 

هر مجموعه که به بخش خصوصی واگذار شود 

تبعات آن از شهرداری جدایی ناپذیر است.

 در این جلسه شهردار، اعضای شورای اسالمی 

شهر، نماینده صنوف و نماینده شرکت شهرك های 

صنعتی حضور داشتند.

دیده شده است.وی اظهار داشت: با این اعتبارات 

روند کار کند و کارساز نخواهد شد. اعتبار مورد نیاز 

فقط جهت آماده سازی محل برای ساخت و ساز 

قریب به 4 میلیارد تومان خواهد شد.سیدی زمین 

اختصاص یافته جهت راه اندازی شهرك صنوف 

 آالینده را ناکافی دانست و گفت: در راستای افزایش 

 زمین این شهرك ، مسئوالن 150 هكتار دیگر 

درخواست کردند که در دست اقدام است.

وی اظهار امیدواری کرد: تا شهریور ماه سال جاری 

این شهرك به مرحله آماده سازی خواهد رسید که 

25 درصد اعتبار از اعضای صنف دریافت و 

باقیمانده هزینه ها به صورت اقساط طی 3 سال 

دریافت خواهد شد. سیدی عنوان کرد: با راه اندازی 

 شهرك صنوف آالینده 4 صنوف فلزی، در و پنجره  

ساز، سنگ تراش و مصالح فروش و آهن فروشان 

در مجموع با 375 عضو به محل مورد نظر انتقال  

 خواهند یافت. عضو شورای اسالمی شهر تصریح 

 کرد: 7 هزار و 609 مورد صنوف آالینده در مرکز 

استان دارای پروانه هستند که از این تعداد هزار 

مورد جز مشاغل  مزاحم هستند. وی همچنین به 9 

 هزار مورد صنوف آالینده در سطح استان که بدون 

پروانه اند اشاره کرد و افزود: از این تعداد 2 هزار 

مورد جز مشاغل مزاحم هستند.سیدی عنوان کرد: 

در اواخر ماه یاد شده دو کارگاه درب و پنجره 

سازی واقع در خیابان سید جمال الدین بر اساس 

شكایت ساکنین محل پس از طی مراحل قانونی 

به مدت 10 روز پلمپ شدند. وی در ادامه گفت: 

 تا آماده سازی شهرك صنوف آالینده پس از اخذ 

تعهد محضری از این موارد مشغول به کار شوند 

 مبنی بر رعایت شرایط الزم از جمله خودداری از 

ایجاد سد معبر، رعایت ساعت کاری در مواقع 

استراحت همسایگان و جلوگیری از ایجاد سر و 

صدا توسط کمیسیون مذکور اقدام شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای 

   به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:  گاهی در مراجعات شهروندان محترم به شورای اسالمی شهر و شهرداری مطرح می شود که ما بی اطالع از نحوه محاسبه و مبالغ تصویب شده عوارض و یا تمدید پروانه   

  ساختمانی هستیم که اینگونه اظهار نظرهای به  حق شهروندان باعث شد تا شورای اسالمی شهر به جهت اطالع رسانی شفاف و بی واسطه، تعرفه های مصوب عوارض محلی در خصوص صدور یا تمدید پروانه و  

 نحوه محاسبه را به شرح ذیل ارائه کند تا شهروندان  به طور مستند اطالع داشته باشند. 

 آنچه باید شهروندان و کسبه محترم اطالع داشته باشند 

تعرفه شماره 1

تعرفه شماره 2

تعرفه شماره 3

                          نوع عوارض                                                                                    مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سال 90                                                               توضیحات

عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت واحدهای آموزشی،  ورزشی، مذهبی،              نحوه محاسبه عوارض اینگونه اماکن و واحدها مطابق با تعرفه                        

 فرهنگی، هنری، بهداشتی  درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی متعلق و وابسته به               عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنا (احداث اعیانی) از نوع                                                                                                  

  دولت که به نحوی از انحاء، با استفاده از بودجه دولت اداره می شود.                             مسكونی به صورت تك واحدی مالك عمل قرار می گیرد.                                                                                                            

تعرفه شماره 4

ادامه تعرفه ها در شماره های بعدی ماهنامه

                          نوع عوارض                                          مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سال 90                                                                                توضیحات

محاسبه عوارض زیربنای از  نوع مسكونی به صورت تك             40%  که حداقل مبلغ 6 هزار ریال کمتر نباشد      زیربنای مسكونی شامل مشاعات و پارکینگ نمی گردد و عوارض  مسكونی از انباری های   مسكونی اخذ می گردد. در 

 واحد تا 120 مترمربع  زیربنای مفید مسكونی                                                                                   مجتمع های مسكونی مبلغ به دست آمده با اعمال 10% تخفیف محاسبه و اخذ می گردد.

 محاسبه عوارض زیربنای از نوع مسكونی به صورت تك                                      4                                                                                               

  واحد و مجتمع های مسكونی  با هر تعداد و مقدار زیربنا           با ضریب 15% افزایش نسبت به سال قبل                   

P
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                          نوع عوارض                                                            مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سال 90                                                                                توضیحات

عوارض پذیره یك مترمربع ازیك واحدتجاری با دهنه و ارتفاع

 مجاز تعریف شده طرح های جامع و تفضیلی برای هر مترمربع

 عوارض پذیره در زیرزمین                                                            3 (3 برابر قیمت منطقه ای)                                       تبصره(1): برای صدور پایان کار ساختمان های تجاری که پروانه ساختمانی آنها قبل از ابالغ  بخشنامه 

عوارض پذیره در همكف                                                            5 (5 برابر قیمت منطقه ای)                                          10871/1/3/34-69/1/19 صادر شده وتخلفی نداردعوارض پذیره وصول نخواهدشد 

 عوارض پذیره در طبقه اول                                                          4 (4 برابر قیمت منطقه ای)                                        تبصره(2): ساختمان های تجاری که دارای تخلف بوده و تا قبل از بخشنامه 10871/1/3/34- 69/1/19

عوارض پذیره در طبقه دوم                                                           3 (3 برابر قیمت منطقه ای)                                        در کمیسیون های ماده صد و یا محاکم قضائی ذیربط منتهی به صدور رأی شده و حكم صادره قطعیت یافته

 عوارض پذیره در طبقه سوم به باال                                                   3 (3 برابر قیمت منطقه ای)                                        باشدبرای صدور پایان کارساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهد بود. 

عوارض پذیره در نیم طبقه (بالكن داخل مغازه)                                                  0,5                                                    تبصره (3): در مورد ساختمان های که قبل از بخشنامه 10871/1/3/34-69/1/19 به بهره برداری رسیده و

 عوارض پذیره انباری تجاری                                                                                                                       تخلفات ساختمانی داشته اندبدون محاسبه عوارض پذیره رأی کمیسیون ماده صدمال ك عمل خواهد بود 

 عوارض پذیره در مورد تعداد دربندهای                                           ضریب                 ((      )+(          )+  +1)                     و چنانچه تخلف بعد از ابالغ بخشنامه فوق بوده است ضمن ارجاع به کمیسیون  ماده صد در صورتی که 

 متغیر با دهانه های متفاوت و یك طبقه تجاری                                                                                                      حكم تخریب نباشد عالوه بر جریمه عوارض متعلقه به نرخ این تعرفه وصول و اخذ می گردد.                                                                                                                                   

n L-3.5 h-h.
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                          نوع عوارض                                                          مأخذ و نحوه محاسبه                                                                                 توضیحات

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی ورزشی فرهنگی،                      عوارض سال 90

هنری،بهداشتی و پزشكی بخش خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی به ازاء هر مترمربع

در زیرزمین                                                                              معادل   4                  تبصره(1): آموزشگاه ها، مراکز آموزشی غیرانتفاعی، جهت اخذ پروانه ساختمانی مشمول پرداخت و تعلق این تعرفه می باشند.

در همكف                                                                               معادل   6                  تبصره(2): شرکت ها و موسسات دولتی که وابسته به دولت و واحدهای وابسته و اقماری آنها که با اصول بازرگانی اداره می شوند، جهت  صدور  پروانه ساختمانی آنها  

در طبقه اول                                                                             معادل   3                   مشمول تعرفه عوارض پذیره یك مترمربع از یك واحد تجاری می باشند.        

.در طبقه دوم                                                                             معادل   2/5               تبصره(3): در محاسبه عوارض این تعرفه در صورتی که زمینی دارای چند بر باشد، باالترین قیمت منطقه ای بر ملك مشرف به معبر ملك  محاسبه خواهد شد.

  درطبقه سوم به باال                                                                      معادل   2                  تبصره (4): چنانچه مالك یا قائم مقام وی متقاضی صدورپروانه ساختمانی تجاری، درخواست صدورپروانه ساختمانی مسكونی درطبقه  اول و  به باال  را نمایدو ضوابط و  

درزیرزمین و یا همكف                                                                معادل   2                   مقررات جاری و مربوط مقرر در طرح مورد عمل انجام این امر را مقدور بداند عوارض منطقه برای تجاری و مسكونی(تك واحدی و مجتمع) هر یك جداگانه و براساس 

در نیم طبقه                                                                             معادل                        تعرفه مربوط قابل محاسبه می باشد.   

                                                                                                                    تبصره(5): در صورتی که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و یا قانون بودجه سال 1390 کل کشور  و یا اینكه به موجب                                                                                                  
                                                                                                                           هر  قانون دیگری که در سال 1390 تصویب شود و برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تخفیفات و یا معافیت هایی رادرباره عوارض آنان در نظرگرفته شود، موارد 

.                                                                                                                          احتمالی مبنی بر اعمال تخفیفات و معافیت الزم الرعایه خواهد بود.

                                                                                                                                                             تبصره(6): چنانچه مالكینی که قصد احداث مازاد بر تراکم مجاز داشته باشند طبق تعرفه مازاد بر تراکم مجاز قابل محاسبه خواهد بود.
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 فضای مدارس دخترانه در ایام تعطیالت          
به گزارش خبرنگار شهروند، طی جلسه کمیته  به ورزش بانوان اختصاص می یابد

 بانوان شورای اسالمی شهر بجنورد در تاریخ دهم 

خرداد ماه، اختصاص فضای مدارس دخترانه 

شهر بجنورد، برای ورزش بانوان در ایام 

 تعطیالت به تصویب رسید. 

 مسئول کمیته بانوان در شورای اسالمی شهر 

بجنورد گفت: با توجه به تغییرات در شیوه 

زندگی و کم تحرکی افراد در طی روز، توجه به 

 ورزش یك ضرورت برای حفظ سالمتی جامعه 

است. در این رابطه وضعیت بانوان به دلیل قرار 

گرفتن در معرض بسیاری از بیماری های 

استخوانی و حتی روحی و روانی، بسیار حساس 

تر و قابل توجه تر است.

اعظم السادات افشین فر افزود: خراسان شمالی از 

لحاظ فضاهای اختصاصی برای ورزش بانوان از   

محرومترین استان های کشور است که توجه 

ویژه به ایجاد چنین فضاهایی از وظایف مسئولین

 استانی و شهرستانی است که با رفع موانع موجود 

به ورزش بانوان عنایت بیش از پیش داشته باشند. 

وی گفت: با اجرای این طرح که با همكاری 

آموزش و پرورش، شهرداری بجنورد و اداره کل  

تربیت بدنی انجام خواهد گرفت صبح ها 2

 ساعت و عصرها 2 ساعت مدارسی که در این  

 طرح قرار می گیرند، پذیرای بانوان محالت 

خواهند بود.

در این جلسه که تعدادی از اعضای شورای 

 اسالمی شهر و معاون اداره آموزش و پرورش 

بجنورد و معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری و 

تعدادی از بانوان از اقشار مختلف حضور داشتند، 

مقرر شد شهرداری به نصب ست های بدنسازی 

در این مدارس اقدام کند.

 سید محمد لنگری رئیس شورای اسالمی شهر، 

در این جلسه پیشنهاد کرد تا از هیئت های 

ورزشی نیز دعوت شود تا آموزش رشته های 

خاص ورزشی نیز توسط مربیان ارائه شود.

 حسین پیلتن دیگر عضو شورای اسالمی شهر 

بجنورد گفت: توجه بیشتری باید به ورزش های 

همگانی به خصوص پیاده روی انجام گیرد و 

شهرداری با هماهنگی تربیت بدنی حداقل ماهی 

یك پیاده روی خانوادگی را اجرا کند. وی افزود 

 پیاده روی عمومی همبستگی ملی و باال رفتن 

نشاط را به دنبال خواهد داشت.

P

S مساحت  = H ارتفاع =

   قیمت ارزش معامالتی بوده که برابر دفترچه ارزش معامالتی دارایی می باشد و از پایه 862 ریال شروع و تا سقف  166750 ریال تعیین شده که در محالت مختلف براساس 51 بلوك تعریف شده در مناطق شهری قابل محاسبه است =   
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اپیزوداول :

زمان مظفرالدین شاه 

مظفرالدین شاه در جایگاه قرار می گیرد. سپس حرکت 

کالسكه هایی غرق در گل آغاز می شود. شاه بانوان 

سرنشین را گلباران می کند و ایشان او را. دختر بچه 

کوچكی به سوی مظفرالدین شاه می دود. جلویش را 

می گیرند. شاه امر به رها کردنش می کند و او را در 

آغوش می گیرد. و بدین ترتیب «جشن گل» به عنوان 

اولین فیلمبرداری ایرانی، درتاریخ سینمای ایران ثبت 

می شود. گرچه نخستین فیلمبرداری مستند سینمای 

ایران روی ماسه های کنار دریای مانش جلوی هتل 

 پاالس در شهر«اوستاند» توسط عكاس مخصوص 

شاه، میرزا ابراهیم عكاس باشی، از مظفرالدین شاه 

قاجار و خانم گرون، انجام گرفت، اما این فیلم هنوز 

پیدا نشده ... این مختصر را برای آغاز کار سینما در 

ایران داشته باشید.

اپیزود دوم 

نخستین سینمای این شهرستان درسال 1318 شمسی 

به نام «شهرزاد» با گنجایش حدود پانصد صندلی آغاز 

به کار کرد که درسال 1318شمسی به نام «سرهنگ 

 عرفانی»که سرپرست امالك محمد رضاشاه در منطقه 

بود از 250 نفر از کسبه بازار نفری 2500ریال گرفت و 

سینما «شهرزاد» را به صورت سالن تابستانی تاسیس 

کرد. زمانی که از «ام کلثوم» فیلمی نشان می دادند مردم 

استقبال فراوانی از آن به عمل آوردند. فیلم دوبله به 

فارسی نبود و فقط زیرنویس داشت. افراد بیسواد برای 

باسوادها، بلیت می خریدند تا آنها زیرنویس ها را 

برایشان بخوانند.بعدها سالن تابستانی، تبدیل به  

سرپوشیده شد.«سرهنگ عرفانی»تعدادی بلیت به 

ماموران شهربانی تحویل می داد تا آنها را به اجبار بین 

کسبه شهر تقسیم کنند و هر کاسبی موظف بود حداقل

سه بلیت بخرد. بلندگوی این سینما روی درخت 

چناری که در کنار سینما قرار داشت نصب شده بود. 

برق سینما از یك ژنراتور هندلی تأمین می شد و پس 

 پس از انقالب نیز با پشت سرگذاشتن وقفه ای نه 

چندان کوتاه، در سال 1362با انجام تعمیرات جزئی، 

روی ساختمان و تأسیسات فنی اش در اختیار بنیاد 

مستضعفان قرارگرفت و هم اکنون با نام «سینما 

قدس»، تنها سینمای فعال شهر بجنورد است. 

فیلم هایی که در آن زمان زیاد مورد استقبال مردم قرار 

گرفت عبارت بودند از: بلبل مزرعه، لیلی مجنون، خانه 

 خدا، امیرارسالن. 

هنرپیشگان معروف آن زمان مهوش، فخرالدین

(ترکیه ای)، مهین دیهیم ، ایرن و...بودند.   

شرکای ساخت سینما مولن روژ آقایان: سعادتی، 

  سلیمانی، حبیب اهللا شریفان، صمیمی، سپاسی،  

علیدادیان، سبحان زاده و... بودند.  

سومین سینمای این شهر با نام «سعدی» در سال 1342 

به صورت یك شرکت سهامی با سرمایه حاجی 

  سپاسی، شریفان،سعادتی،مرحوم نصراهللا سلیمی،  

  یداهللا سلیمی،فیروزیان،سلطان زاده،علی اصغر ودادیان  

و ایرج ودادیان تأسیس شد.

طبق گفته سپاسی، اولین فیلمی که در سینما «سعدی»به 

نمایش درآمد «سه مرد شجاع» با شرکت «برت 

لنكستر» بود که با استقبال فوق العاده ای روبرو شد. 

این سینما به دلیل موقعیت مكانی اش همواره مورد 

استقبال مردم قرار می گرفت به طوری که نمایش فیلم 

ایرانی «مادر» و فیلم هندی «مادر هند» ماه ها در این 

 سینما ادامه داشت. سینما سعدی پس از انقالب 

 اسالمی در اختیار سپاه  پاسداران منطقه قرار گرفت و 

بعدها به بنیاد مستضعفان واگذارشد.اکنون ازاین محل 

گاهی برای برپایی نمایشگاه های مختلف استفاده  

می شود.  از فیلمرهای معروف این دوران می شود به 

فیلم های شمشیر و کمان، شمشیر سرنوشت، گنج 

 قارون، چرخ و فلك، قلیچ ارسالن، آراس خان و ... 

اشاره کرد . چهارمین وآخرین سینمایی که در بجنورد 

آغاز به کار کرد «فرحناز» نام داشت که متعلق به 

ارتش بود و در پادگان شهر در سال 1350 تأسیس شد. 

این سینما فقط دارای سالن تابستانی بود و روزی دو 

سیانس، هفت و نه بعدازظهر، اقدام به نمایش فیلم می 

کرد. در شب افتتاح این سینما فیلم «سندباد» به صورت 

رایگان نمایش داده شد. این سینما بعدها به سرپوشیده 

تبدیل و هم اکنون تعطیل و در اختیار ارتش قرار دارد. 

سینما فرحناز فیلم های به نمایش درآمده در سینما 

سعدی را می گذاشت وکمترفیلم جدید نمایش 

میداد.(1)

اپیزودسوم 

اگر مسافری در ایام تابستان به شهرتان سر زد و سراغ 

سینما را گرفت و یا گفت: وضعیت هنر هفتم در 

بجنورد چگونه است؟ این نوشته ها را بدهید بگوئید 

بخواند و حتما یادآوری کنید چون قراره اسم استان ما 

در کتاب ثبت رکوردهای «گینس» با خط نستعلیق به 

 عنوان تنها استانی که درجهان (احتماالً) سینما ندارد 

 نوشته شود از ساخت سینما تا اطالع ثانوی معذوریم. 

 البته این اطالع ثانوی ممكن است به محض این که نام 

 استان در کتاب ثبت شد به اطالع اولیه تبدیل و 

مطالعات اولیه برای ساخت سینما شروع خواهد شد. 

این را هم یادآور شویدکه ممكن است مطالعات آن ده 

سالی طول بكشد.

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

1-مجله فیلم شماره 55، ص68-69 - سید باقر 

مجتهد سیستانی.

2- اپیزود را می توانید معنی کنید که به زودی این 

اپیدمی ممكن است سراغ دیگراستان ها یا استان ما 

بیاید. یعنی ممكن است در بقیه استان ها، هم سالن 

های  سینما وضعیتی مثل استان ما پیدا کنند و یا از آن 

 استان ها به استان ما سرایت کند الاقل مهمان که وارد 

شهر شد شرمنده هوس سینما رفتنش نشویم. 

شهروندآرزوبه دل

همیشه و در همه دوره ها یكی از کارهای 

دشمن، جدا کردن و بی اعتماد کردن 

مردم به مدیران و کارگزاران بوده ... لذا 

بود که در آن زمان، امام بزرگوار با 

وجود اعتراض هائی که به بعضی از 

عملكردهای مسئولین و کارگزاران کشور 

داشتند، همیشه در موضع مدافع آنها قرار 

می گرفتند. این معنایش این نبود که امام 

از جزئیات کارها دفاع می کند؛ نه. اما 

امام سینه سپرمی کرد،درمقابل کارگزاران 

و مسئولین  نظام اگر کسی سنگ اندازی 

می کرد، موجب بی اعتمادی مردم به اینها 

می شد، امام می ایستادند ... نباید به 

خاطر یك عملكردی در یك گوشه ای، 

مسئولین نظام اعم از قوه مجریه یا قوه 

مقننه یا قوه قضائیه، در چشم مردم بی 

اعتبار کرد. چون مردم اگر احساس 

کردند که این دستگاه های عظیم نمی 

توانند مورد اعتماد قرار بگیرند، امید مردم 

از بین خواهد رفت. فكر این را باید 

بكنند.

منبع:

برگرفته از کتاب راه نما سیره و خط امام 

  خمینی (ره) در کالم رهبر معظم انقالب  

 اسالمی 

امید مردم 

از مدتی به برق شهر که آن هم با یك ژنراتور نسبتا 

بزرگ تولید می شد وصل شد. به علت این که دستگاه 

آپارات چندان پیشرفته نبود از بوبین های کوچكی 

استفاده می شد که هر فیلمی 12پرده و12 آنتراکت 

داشت . پس از مدتی شخصی به نام «ادراکی» که 

صاحب کارخانه برق شهر نیز بود، بابت طلبی که از 

صاحب سینما داشت سینما را خرید اما به علت خرابی 

دستگاه نمایش و ساختمان آن درآمد سینما، جوابگوی 

مخارج آن نبود بنابراین پس از مدتی در اختیار 

شهرداری قرار گرفت. سینما مدتی دچار تعطیلی شد تا 

این که زن و شوهری آمدند سینما را از شهرداری 

اجاره کردند. آنها پس از انجام تعمیرات جزئی، سینما 

را راه اندازی کردند. اماپس از یك سال به علت  آنكه 

هیچ سودی عایدشان نمی شد، آن را دوباره واگذار 

کردند و سنیما باز برای مدتی تعطیل شد. در سال 

1334 شمسی، شخصی به نام «علی کارآمد» کارمند 

جنگلبانی بجنورد، به اتفاق دو نفر شریك به نام های 

  «حبیب اهللا  رستگار» و«فریبرزخان شادلو»  سینما  

شهرزاد را از شهرداری تحویل گرفتند و بار دیگر 

سینما آغاز به کار کرد. در این دوره نیز بیش از6 سال 

نتوانست به کارخود ادامه دهد. سپس تا مدتی محل 

اجرای برنامه های شعبده بازی و کنسرت خوانندگانی 

بود که گاهی به شهر بجنورد می آمدند. سینما شهرزاد 

بعدها به کلی ویران شد و هم اکنون محل آزمایشگاه 

مرکزی آموزش و پرورش بجنورد و پژوهشگاه معلم 

است.براساس روایت سالخوردگان شهر، سینما 

 شهرزاد عالوه بر دو ردیف لژوعادی، دور تا دورش 

چند غرفه نیز داشت که محل نشستن رجال شهر بود. 

درهمین سال ها،دوسینمای دیگربه نام های«سعدی» و 

«مولن روژ» در بجنورد تأسیس و آغاز به کار کرد.

 ابتدا سینما «مولن روژ» در سال 1340 تأسیس شد. این 

سینما در آغاز دارای سالن تابستانی بود که بعدها همان  

سالن به شكل سرپوشیده درآمد. سینما «مولن روژ» تا 

 پیش از انقالب تقریبا بدون وقفه مشغول فعالیت بود و 

از بین نرود

می گویند دهلیزی های تاریخ تاریكند و مورخان باید 

روشنگر این دهلیزها باشند و نگارش و تألیف کتاب 

 های تاریخی، تالشی مداوم و سخت را می طلبد. 

زمانی که کتاب قصد دارد مستنداتی را ارائه کند کار 

پژوهشگر، مضاعف شده، دقت و بررسی بیشتری را 

در پی دارد.

 «بیژن پروان»، با تألیف «کتاب روز شمار انقالب 

  اسالمی درخراسان شمالی» عالوه بر انتشار اثری  

ارزشمند و در خور تحسین، سخت کوشی و روحیه 

پژوهشگری خود را نیز به اثبات رسانده است.

 وی در تألیف این کتاب عالوه بر منابع شفاهی، به 

  بررسی آثار موجود در «مرکز اسناد انقالب اسالمی»  

و«سازمان اسناد وکتابخانه ملی»، «آرشیو نشریات 

آستان قدس رضوی»پرداخته تا اثری ماندگارخلق 

معرفی کتاب

 کند.

این کتاب که حاصل کار کتابخانه ای، میدانی و 

  پرسشگری است روز شمارحوادث انقالب اسالمی  

در خراسان شمالی را از فروردین 56 تا اسفند 75 بیان 

می کند.

چندموردازاین کتاب :

1- 26/2/1356 گزارش ساواك بجنورد درخصوص 

  عدم حضورحجه االسالم حبیب  ا...مهمان نواز و شیخ  

 عبدا... بالغی در مراسم جشن های ملی وخودداری 

حسین خوشنویس از دعا و نیایش برای خاندان 

پهلوی.

2-   24/5/57 گزارش ساواك بجنورد راجع به 

سخنرانی شیخ ولی.ح در مخالفت با اسرائیل. 

 این کتاب عالوه بر شرح حال شهدای استان در 

 

  روزهای انقالب، شامل 44 قطعه عكس از آن روزها  

  می باشد. کتاب «روزشمارحوادث انقالب اسالمی  

درخراسان شمالی»در شمارگان 1000 نسخه از سوی 

انتشارات «سخن گستر» منتشر شده است. 

س .الف .س

روزی یك مردبا خداوند مكالمه ای

داشت:« خداوندا! دوست دارم بدانم

 بهشت و جهنم چه شكلی هستند؟»

خداونداو را به سمت دو در هدایت

کرد و یكی از آنها را باز کرد، مرد

نگاهی به داخل انداخت، درست در

وسط اتاق یك میزگردبزرگ وجود

خورش داشت که روی آن یك ظرف

بود که آنقدر بوی خوبی داشت که  

دهانش آب افتاد، افرادی که دور میز نشسته بودند 

 بسیار الغر مردنی و مریض حال بودند، به نظر قحطی 

زده می آمدند، آنها در دست خود قاشق هایی با دسته 

 بسیار بلند داشتند که این دسته ها به باالی بازوهایشان 

وصل شده بود و هر کدام از آنها به راحتی می توانستند 

دست خود را داخل ظرف خورش ببرند تا قاشق خود 

را پر کنند، اما از آن جایی که این دسته ها از 

بازوهایشان بلند تر بود، نمی توانستند دستشان را 

برگردانند و قاشق  را در دهان خود فرو ببرند. مرد با  

 .........

.......

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

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

 .................وسط 

 ...............داشت 

................... بود،   

...............دهانش

هیچ کس به تنهایی وارد بهشت نمی شود

دیدن صحنه بدبختی وعذاب آنها غمگین شد. خداوند 

گفت: «تو جهنم را دیدی، حال نوبت بهشت است.»

 آنها به سمت اتاق بعدی رفتند و خدا در را باز کرد، 

آنجا هم دقیقا مثل اتاق قبلی بود. 

یك میز گرد با یك ظرف خورش روی آن و افراد دور 

میز، آنها مانند اتاق قبل همان قاشق های دسته بلند را 

داشتند، ولی به اندازه کافی قوی و چاق بوده،

 می گفتند و می خندیدند، مرد گفت: «خداوندا 

نمی فهمم؟! »خداوند پاسخ داد:« ساده  است،فقط

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  احتیاج به یك مهارت دارد، می بینی؟ اینها 

 یاد گرفته اند که به یكدیگر غذا بدهند، در 

حالی که آدم های طمع کار اتاق قبل تنها به 

خودشان فكر می کنند!»

هنگامی که موسی فوت می کرد، به 

شما می اندیشید، هنگامی که عیسی 

مصلوب می شد، به شما فكر می کرد، 

هنگامی که محمد وفات می یافت نیز به 

شما می اندیشید، گواه این امر کلماتی است 

که آنها در دم آخر بر زبان آورده اند، این کلمات از 

اعماق قرون و اعصار به ما یادآوری می کنند که 

یكدیگر را دوست داشته باشید، که به همنوع خود 

مهربانی کنید، که همسایه خود را دوست بدارید، 

زیرا که هیچ کس به تنهایی وارد بهشت خدا 

(ملكوت الهی) نخواهد شد.

برگرفته از سایت:

www.iran-bax.com

گفت: شهر سالم چگونه شهری است؟

گفتم: شهری که زباله آن را پر نكرده باشد.

گفت: شهر شاد چگونه شهری است؟

گفت: شهری که ترافیك، نفس آن را نبریده باشد.

پرسید: شهر سبز چگونه شهری است؟

باشد.

پرسید: شهر زیبا چگونه شهری است؟

گفتم: شهری که حق زندگی شهروندان را نگرفته 

باشد.

پرسید: شهر راضی چگونه شهری است؟

گفت: شهری که تفریح از یاد شهروندان نرفته باشد.

پرسید: شهر خدا چگونهه شهری است؟

گفتم: شهری که خدا در آن شهر فراموش نشده باشد.

پرسید: شهر فعال چگونه شهری است؟

گفتم: شهری که کیفیت زندگی در آن پایین نیامده 

باشد.

گفتم : شهری که صنعت آن را نبلعیده باشد.

پرسید: شهر دوست چه شهری است؟

گفتم: شهری که انسانیت از آن رخت نبسته باشد.

پرسید: شهر عشق چگونه شهری است؟

گفتم: شهری که شوق زندگی از یاد آدم های آن نرفته 

  روز شمار انقالب اسالمی در خراسان شمالی    
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مقدمه اول(صغری):

38سال پیش،  تلفن همراه اختراع شد و به عنوان تحولی بزرگ و پدیده 

ای بی نظیر در جهان مطرح شد. چند سالی است که حضورش را در 

دست پیر و جوان، زن و مرد و... می بینیم.

ارسال پیامك های گوناگون گاهی لبخند بر لب ها می نشاند و گاه چین 

بر پیشانی و ناسزا بر لب روان می سازد.

مقدمه دوم(کبری):

در بعضی مواقع با پخش خبری،  سریالی، فیلمی، جریان سیاسی و ... 

سیل پیامك ها راه می افتد. سریال  «ستایش»  هم بی بهره از این پیامك ها 

نبود که آخرین پیامك به روز شده این بود: « به اندازه نگرانی ستایش 

(بعضی هاچیز دیگری نوشته بودند)، مردانگی طاهر، گیجی صابر، 

تحمل آتی، حسادت انیس، پول حشمت فردوس می خوامت. افتاد؟ 

مقصراین دونفرند!
افتاد؟

مقدمه سوم(چیزی شبیه صغری وکبری)

  اگر از مسئوالن در استان این سئواالت را بپرسید:  

توسعه و تجهیز پارك دوبرار به کجا انجامید؟

سرنوشت کتابخانه حورا چه شد؟

بازارچه صنایع دستی قرار بود راه اندازی شود کی این اقدام انجام 

می شود؟

پارك ویژه بانوان تأسیس و به بهره برداری خواهید رسید در چه مرحله ای 

قراردارد؟

برای استانی که سینمانداردقراربودازبودجه ملی کاری انجام شودچه شد؟

ساخت گالری برای به نمایش درآوردن آثار هنری هنرمندان چند سالی 

است وعده داده شده است کار به کجا انجامید؟

برای ساخت کتابخانه عمومی بجنورد غیر از این که فقط در حد اسكلت 

فلزی باقی مانده کاری انجام شده؟

ساخت راه آهن گرگان مشهد که می گویند تحولی در استان ایجاد 

می کند در چه مرحله ای است؟

سرنوشت ده ها پروژه ناتمام و نیمه تمام و یك کم تمام، درحد 

کلنگ زنی و... به کجاختم شد؟

  فكر می کنید اگر این سئواالت را از مسئوالن بپرسید چه پاسخی                      

خواهند داد؟ پاسخ همه آن ها این است: «در دست بررسی است»یا  «در 

دست اقدام است ».

نتیجه اولیه :

اگر این آقا یا خانم  بررسی  و  اقدام  را پیدا کنید که همه این کارها به گفته 

 مسئوالن در دست آن هاست و از آن ها این همه تأخیر را بپرسید و به 

 محاکمه بكشانیدشان، استان درست می شود و مشكالت مرتفع می 

 شود (البته صحیح آن رفع می شود چون مرتفع بشه میشه برج میالد). 

نتیجه اخرویه:

فهمیدید بزرگترین کارشكنان در استان همین آقا یا خانم  بررسی  و  اقدام 

 هستند که این همه مشكل درست می کنند. باور ندارید برای هر پروژه 

ناتمام، برای هر کار اداری که دارید و مدتی است سرگردانید بروید 

سئوال کنید چه شد میگن: در دست « اقدام»  است یا در دست  بررسی  

است؟افتاد؟

B.B.S                                 (بی بی صغری)

تهیه طرح ایجاد بام های سبز توسط سازمان پارك ها و 

فضای سبز شهرداری بجنورد به منظور داشتن شهری با هوای سالم
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ایجاد فضای سبز است.

علی بابایی در خصوص مزایای ایجاد بام های سبز گفت: ایجاد 

زیبایی منظر در محیط، تصفیه هوا، کاهش       هوا، کمك به 

عایق کردن ساختمان در برابر آلودگی های حرارتی، رطوبتی و 

صوتی، ایجاد زیستگاه طبیعی، کاهش روان آب ناشی از بارندگی، 

 باال بردن طول عمر غشای بام، افزایش ملك و مهمترین آنها مقابله 

با جزایر گرمایی شهر می باشد.

وی عنوان کرد: پدیده جزیره گرمایی شهری در نتیجه تأثیرات 

پیچیده فرایندهای شهری بر روی اقلیم آن می باشد. به عنوان مثال 

گرمای مصنوعی که در نتیجه فعالیت کارخانه ها، تهویه 

ساختمان ها، تردد وسایل نقلیه، گرمای هدر رفته از ساختمان ها 

و گرمای حاصل از متابولیسم جمعیت متراکم و آلودگی هوا و 

کاهش تبخیر و تعرق همچنین فرایند سرمایش و گرمایش 

ساختمان های شهری و تراکم ساختمان های بلند مستعد داشتن 

 درجه حرارت های باال هستند. بنابراین یكی از مهمترین راه های 

مقابله با این پدیده توسعه فضاهای سبز، ایجاد بام های سبز و 

فضای سبز عمودی می باشد.

علی بابایی در خصوص انتخاب گیاهان مناسب گفت: گیاهان 

باید دارای نیاز آبی پایین، سازگار با شرایط اقلیم منطقه، مقاوم در 

برابر نور خورشید و تغییرات جوی مانند سرما و گرما و نداشتن  

سیستم ریشه ای گسترده آن  می باشد. همچنین می توان از 

گیاهانی مانند سبزیجات استفاده کرد که دارای صرفه اقتصادی نیز 

باشد.

وی در خصوص نحوه ایجاد آن نیز بیان داشت: این باغ ها از سر 

Co2

    الیه تشكیل شده اند الیه اول سقف ساختمان است که معموال   

دارای ایزوگام یا هر عایق دیگر می باشد که ممكن است موزائیك 

  نیز شده باشد. الیه دوم یك الیه محافظت کننده است که سقف و  

  عایق رطوبتی را از الیه خاك و گیاهان جدا می کند و الیه سوم  

خاك و کود و سیستم آبیاری باغ می باشد.

وی در مورد نحوه آبیاری گفت: می توان از روش آبیاری 

مصنوعی و یا استفاده از آبیاری طبیعی مانند آب بارندگی استفاده 

کرد. علی بابایی در خصوص هزینه های اجرای این طرح اظهار 

داشت: هزینه ها چندان زیاد نیست از 60 هزار تومان تا 170 هزار 

تومان پیش بینی شده است. البته چون هدف اول ایجاد فضای 

سبز است چندان مشكل ساز نیست حتی می توان گیاهانی مانند 

انواع سبزیجات و صیفی جات پرورش داد چون هم دارای 

محصول و هم زیبایی خاص خود هستند. مدیرعامل سازمان 

پارك ها و فضای سبز از مهمترین موانع در اجرای این طرح را 

نداشتن مقاومت سازه های ساختمانی، دشواری تطبیق طراحی 

این بام ها با شرایط اقلیمی منطقه می باشد. این شرایط همكاری 

سایر ارگان ها مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان جهت 

استحكام بنا، شهرداری به عنوان متولی می تواند با اضافه کردن آن 

به عنوان یك بند در پروانه های  ساختمانی و همچنین آموزش 

شهروندان از طریق جراید و رسانه ها ملزم کردن بخش صنعتی و 

 ادارات دولتی با تراکم باال می طلبد. 

وی افزود: در حال حاضر طرح آن توسط کارشناسان سازمان 

پارك ها و فضای سبز در حال تهیه است که امید است مورد 

حمایت مسئولین و استقبال شهروندان قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری بجنورد با بیان 

این خبر گفت: با گسترش شهرنشینی نیاز به افزایش فضاهای 

مسكونی، معابر، ساخت و سازهای غیر اصولی به تدریج موجب 

کاهش فضای سبز و محیط های طبیعی در جوامع شهری شده 

است.

علی اصغر بابایی افزود: با توجه به اهمیت و لزوم وجود فضای 

 سبز در سالمت و روان افراد در چند سال اخیر راهكارهای 

متفاوتی برای جبران کمبود این فضاها در کشورهای مختلف در 

اصول شهرسازی و مهندسی سازه ها اندیشیده شده است. یكی از 

این راهكارها که مدتی است در کشور ما نیز مورد توجه قرار 

گرفته، ایجاد فضای سبزروی بام هایابام سبز               یا 

دیوارهای سبز یا فضاهای سبز عمودی می باشد که البته هنوز تا 

عملی شدن و همه گیری راه زیادی مانده است.

وی گفت: بام های سبز باغ هایی هستند که به جای زمین در پشت 

بام خانه ها ساخته می شوند، امروزه در بیشتر شهرهای پیشرفته و 

پر جمعیت دنیا که به علت افزایش ساخت و سازها و کاهش 

زمین با کمبود فضا مواجه می شوند که جایگزین فضای سبز 

شهری یا همان پارك ها شده اند همچنین فضای سبزی هستند که 

 به واسطه افزودن الیه هایی که قابلیت رشد گیاهان را دارند بر 

فراز پشت بام خانه ها ایجاد شوند.

وی بیان داشت: کمبود فضای سبز شهری و توزیع نامناسب آنها، 

 افزایش سرانه فضای سبز و همچنین به دلیل ارزش افزوده باالی 

زمین در کشور ما و رشد عمودی شهرها و آپارتمان نشینی، 

 فضای سبز شهری کمتر ایجاد می شود را از مهمترین دالیل لزوم 

(Green Roofs)

اگر در سفرنامه هایی متعلق نه به چند قرن قبل بلكه 

متعلق به صد سال قبل بخوانید که نوشته باشند 

وقتی از بجنورد به سمت جاجرم حرکت می کردیم 

  از البالی درختان انبوه، با دست  قرقاول شكار  می  

کردیم یاد این جمله نمی افتید: «جنگل هاقبل از 

انسان هابه وجود آمدند و کویرها، بعد انسان 

ها؟» به بهانه روز جهانی محیط زیست که همین 

چند روز قبل بود فرصتی شد تا نگاهی به فیش 

های تحقیقی درموردطبیعت بجنورد بیندازم.

  خواندنی های زیادی در البالی متون به چشم  

می خورد.  راه دوری نمی خواهم شما را ببرم کافی 

است به سفرنامه های کسانی که در اواخر دوره 

قاجاریه این خطه آمده اند نگاهی بیندازید متوجه 

خواهید شد که چه بودیم و چه شدیم یا درست تر 

بگوئیم چه بر سر طبیعت آورده ایم. به عنوان مشت 

نمونه خروار چند سطری را از سفرنامه کلنل 

 «ییت» انگلیسی که در سال 1894  میالدی 

(117سال قبل) بخوانید و آه بكشید.

«می گفتند در منطقه بجنورد ببر و پلنگ به وفور 

یافت می شود. رئیس (یارمحمدخان شادلو) 

دوپلنگ، یك جفت بز کوهی و یك آهوی نر 

داشت که می گفتند اهلی نیستند و در همین 

 پرتاب نمود. به باالی صخره که رفتیم هر چه خیره 

شدیم اثری از او نیافتیم. اینكه گرازها در این منطقه 

قادرند از ارتفاع های چنین بلند خود را به پایین 

بیفكنند بسیار مایه تعجب وحیرت بود.» 

(صفحه188)

«درناحیه«مانه»به دسته بزرگی از «هوبره» 

برخوردیم و آنهارا دنبال کردیم. اما از آن جا که 

بسیار وحشی بودند نتوانستیم آنها را در تیررس 

خود قراردهیم. تعداد زیادی قرقاول نیز در کنار 

اترك به چشم می خورد. با این همه آنچه در آن 

روز نصیب ما گردیدعبارت بودازیك هوبره 

کوچك، یك قرقاول، یك مرغابی و یك بلدرچین 

در آن روزهمچنین به یك گرگ و گراز 

برخوردیم.»( صفحه 189)

سیداحسان سیدی زاده 

نزدیكی زندگی می کنند.» (صفحه 177)

«درمنطقه قتلیش، چند بار سعی کردیم تا «باز» 

محمدخان را برای شكار کبك به کار بگیریم 

اماکبك ها نمی پریدند و در عوض در بوته ها به 

این طرف و آن طرف می جهیدند. بعضی وقت ها 

قزل که پرنده ای به رنگ قهوه ای خالدار بود بر 

 روی تپه خاکی و باالی سر کبك می نشست در این 

حالت آنها می ترسیدند کمی می پریدند و ما به 

راحتی می توانستیم آنها را بدام اندازیم. کبك های 

این ناحیه به قدری وحشی بودند که اگر 

 می پریدند و از دامنه تپه باال می رفتند بدون باز نمی 

شد به آنها دست یافت.» ( صفحه 185)

«به «قلعه محمد» جزو دهستان گیفان رسیدیم. یك 

 عقاب سفید ازنوع «المرگییر»که ایرانیان به آن  

«همای» می گویند از روی صخره ای بر فراز سر 

خود مشاهده کردیم. از اسب پیاده شدم و از فاصله 

360 متری با تفنگ «کارابین» به سمت او شلیك 

کردم که خوشبختانه به او اصابت کرده و غلت زنان 

به پایین افتاد. بال های او در حالت باز، نوك تا نوك 

بیش از2/5 متر از هم فاصله داشت. تاکنون چنین 

پرنده ای نزده بودم و نمی دانستم که  عقاب این 

قدر می تواند بزرگ باشد. پنجه های بسیار قوی و 

ناخن های تیز داشت و کردها می گفتند که غذای 

اصلیش استخوان است. بعدازظهر یكی دو میل از 

 دره باال رفتم تا به چشمه ای در سایه درختانی 

تنومند رسیدم که به آن «قره قاچ» می گفتند. در 

اینجا توانستم سه قرقاول صید کنم. این نوع قرقاول 

را اولین بار بود که می دیدم. روی بال های آنها 

 همانند قرقاول افغانی اصال لكه  سفید دیده نمی 

شد. بسیار شبیه قرقاول های انگلیسی، با این 

تفاوت که طوقی برگردن نداشتند.» (صفحه186)

«دره به طرف«خرتوت» می رفت. می گفتند که در

علفزارهای این مسیر ببر مشاهده شده است. به 

سمت دره «پشن»سرازیر شدیم. در اینجا به یك 

گراز وحشی برخوردیم. او را دنبال کردیم خیلی 

  آرام از صخره ها باال رفت. احساس می کردیم که  

او را گرفته ایم اما او یكباره خود را به داخل دره 

  ازالبالی نوشته های تاریخی  

یی
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امیدوارم خداوند مرا به آرزویم برساند. می دانی آرزویم 

چیست؟ من می خواهم با ریختن خونم بر جهانیان ثابت 

 کنم که تنها قانون کامل برای بشریت قانون اسالم است و 

      شعار ال اهللا اال اهللا را باید در تمام جهان به مرحله اجراء      

   در آورد انشا اهللا خداوند لشگر اسالم را به کافران پیروز   

گرداند .یا رب ، یا رب،  یا رب ترا شكر که شربت 

شهادت  راه رسیدن انسان ها به خودت را به بنده 

حقیرت و گنهكار خود ارزانی داشتی ، ترا شكر که این 

نعمت خداپسندخودت را برای بنده ذلیل عطا فرمودی. 

ای خدا ما شهید می شویم تا به رنجدیدگان جامعه فردا 

بگوییم که زندگی در رفتن است نه به مقصد رسیدن که 

مقصد پایان زندگی انسانی است و همه یكسان به مرگ 

می رسند ولی همه یكسان زندگی نكرده اند زندگی 

مرحله آزمایش و شهادت است و مقصد بایددر راه 

پیروزی باشد. پروردگارا اینك تو را شاهد می گیرم که 

آگاهانه به مشهد خویش می روم برای جهاد در راه تو و 

 در راه به تحقق رساندن جمهوری اسالمی در سراسر 

دنیا، اینك که ما با دنیای تجاوزگر طرف شده ایم ، تنها 

تو را داریم، پروردگارا تو خود شاهدی که برادران ما در 

 جبهه برای شهادت صف می بندند و با شوق و عالقه ای 

 که به اسالم و به قوانین تو دارند حاضرند بمیرند و شهید 

 بشوند ولی حاضر نیستند که به اسالم کوچكترین ضربه 

ای وارد شود ، خدایا خودت به ما کمك کن ؛ این هدیه 

ناقابل ما را به پیشگاه مقدست تقدیم مینمائیم؛ از ما پذیرا 

 باش ؛ پروردگارا عمر امام عزیزمان را هر چه طوالنی تر 

 بگردان تا بتوانیم زیر سایه رهبری ایشان این انقال ب 

 اسالمی را به تمام جهان صادر کنیم .پروردگارا از گناهان 

ما بگذر که اگر نگذری ما با چه روی در آن دنیا در مقابل 

پیامبر اکرم و امامان معصوم (ع) بایستیم .امام تو خود 

 ناظر جانفشانی ما در راه اسالم هستی ما از تو تقاضا 

داریم که به پیشگاه خداوند دعا کنی تا شهادت را 

نصیبمان بگرداند .خدایا تو خود می دانی که من بیش از 

یك بار امام خمینی را از نزدیك ندیده ام و میان من و او 

از لحاظ مكانی فاصله زیادی وجود دارد ، ولی به خدا 

قسم که امام در قلب من جا دارد و سعی کرده ام تا 

آنجایی که قدرت دارم فرامینش را در زندگی روز مره ام 

پیاده کنم.خدایا از این نعمتی که به ما ارزانی داشته ای از 

تو سپاسگذارم ، ای امام امیدوارم که از ما راضی باشی که 

برای احیای دین و دفاع از حسین زمان تمامی اعضا و 

 دل و جانمان را هدیه می دهیم تا اسالم و قوانین حیات 

بخش آن در سراسر جهان گسترش یابد با شناخت و 

آگاهی می روم به سوی جبهه ها و به جهاد به سوی خدا 

و بسوی شهادت که سعادت است .

وصیت نامه

شهید حسن ببوئی 

28 خرداد ماه 1390- سال سوم-شماره 24- صفحه 1-12 28 خرداد ماه 1390- سال سوم-شماره 24- صفحه 1-12

در آن سال های دهه 60 که آقایان همین 

طور به سمت روز به روز غلیظ تر کردن 

اقتصاد دولتی می رفتند، من مثال می زدم 

و می گفتم فرض کنید یك موتوری است 

که می تواند این بار سنگین را برساند و 

شما هم در کنار موتور راه می روید، یا 

خودتان پشت فرمان می نشینید و 

هدایتش می کنید. شما این موتور را کنار 

گذاشتید و همه باری را که توی این 

وانت است، خودتان به دوش گرفتید، هِن 

و هِن دارید جلو می روید؛ هم نمی 

رسید، هم خسته می شوید، هم همه بار 

حمل نمی شود، هم این موتور اینجا 

بیكار می ماند. این موتور، بخش 

خصوصی است. این را آن زمان به آنها 

می گفتیم، اثر هم نمی کرد. امام هم هر 

چه می گفتند به مردم بدهید، اینها می 

گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی 

نیست-مرادنظرامام را توجیه می کردند!- 

مردم یعنی توده مردم. به توده مردم چه 

جوری می شود کمك کرد؟ دولت 

اقتصاد را در دست بگیرد، به توده مردم 

کمك کند. فرمایش امام را این جوری 

معنا می کردند! خوب، این توجیه، غلط 

بود.

منبع:

برگرفته از کتاب راه نما سیره و خط امام 

  خمینی (ره) در کالم رهبر معظم انقالب  

 اسالمی 

مرتب می گفت:

اقتصاد را بدهید

 دست مردم

سرپرست سازمان پسماند خراسان شمالی گفت:

کارخانه کمپوست بجنورد 85 درصد پیشرفت 

فیزیكی داشته و طی دو ماه آینده افتتاح و به بهره 

برداری خواهد رسید.علی اصغر بابایی ظرفیت 

کارخانه کمپوست را روزانه بیش از 250 تن زباله 

و افزود:با راه اندازی این کارخانه دیگر عنوان کرد

 مشكالت آلودگی محیطی ناشی از زباله را درسطح 

استان نخواهیم داشت. وی  محل تأمین  اعتبارات  

  4 کمپوست رااستانداری وشهرداری های  کارخانه

شهر استان  دانست  و بیان داشت:

  

  

های شهر را از جمله فواید این کارخانه عنوان کرد. 

وی بیان کرد: با راه اندازی کارخانه کمپوست 

بجنورد در مرحله اول 70 نفر نیروی انسانی مشغول 

به کار خواهند شد. بابایی تصریح کرد: مراحل کار 

کارخانه کمپوست طی دو مرحله جداسازی زباله ها 

انجام می شود و بعد مراحل جداسازی زباله ها به 

 کود تبدیل خواهند شد. الزم به ذکر است که 20 

هكتار زمین برای ساخت کارخانه کمپوست استان 

خراسان  شمالی اختصاص یافته که 5 هكتار از این 

زمین جهت دفن زباله ها در نظرگرفته شده است.

کارخانه کمپوست بجنورد 85 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است

راه اندازی نشدن به موقع این کارخانه،کمبود 

اعتبارات بوده است.بابایی برطرف شدن آلودگی 

های شهر، از بین بردن زباله ها و جمع آوری انباری 

ك  ش تر ی در ک ا هن ر ه اغ چ افینق اه ی م ا ای  ر  ش 
( ت ی جارب جهانیی ) آشنای با مدیریت شهر

مقدمه

آیا تاکنون هنگام توقف پشت چراغ قرمز به این فكر 

کرده اید که چراغ های راهنمایی به درستی عمل 

نمی کنند؟ حق با شماست. چراغ های راهنمایی 

براساس یك الگوی ترافیك ثابت برای زمان و 

مكان برنامه ریزی شده اند و از آنچه در هر مكان یا 

 زمان اتفاق می افتد بی اطالع اند. توقف و منتظر 

ماندن پشت چراغ قرمز، منجر به ایجاد صف های 

 طوالنی ترافیك می شود و نه تنها برای افراد بسیار 

آزاردهنده است بلكه سبب هدر رفتن منابع عظیم 

انرژی و همچنین آلودگی محیط زیست می شود.

در سال های اخیر پژوهشگران به راه حل منحصر 

بفردی دست یافته اند که تا حد زیادی مدت زمان 

انتظار رانندگان را پشت چراغ قرمز کاهش می دهد: 

سامانه ای که به چراغ های راهنمایی این امكان را 

می دهد تا به طور زنده ترافیك را مشاهده کنند و 

 عالئم خود را براساس آن هماهنگ سازند. در زیر 

به برخی از این راه حل ها اشاره شده است:

چراغ های راهنمایی با تنظیم خودکار

2 استاد دانشگاه زوریخ آلمان یك مدل کامپیوتری 

از خیابان های درسدن ساختند، که در آن جریان 

های ترافیكی به هم می پیوندند و جریان می یابند. 

سپس آنها در این خیابان ها، تعدادی از چراغ های 

راهنمای مجازی را به سنسورهایی مجهز کردند که 

بر جریان ترافیك محلی نظارت داشت. با این 

ورودی، هر چراغ راهنمایی تعداد خودروهایی را 

که در آن لحظه به سمت این چراغ ها در حرکتند 

 تخمین زده و زمان الزم برای سبز ماندن چراغ و 

عبور آنها را محاسبه می کند.

همچنین چراغ ها، زمان بندی خود را با عملكرد 

چراغ های قبل و بعد از خود در خیابان هماهنگ می 

کنند. اگر غیر از این باشد، خودروها از یك چراغ 

عبور کرده اما پشت چراغ بعدی خواهد ماند که این 

امر برنامه ریزی را بی معنی خواهد کرد.

چراغ های راهنمایی هوشمند

یك طراح خوش ذوق اهل شیلی، یك چراغ 

هوشمند کنترل ایمنی ترافیك طراحی کرده که 

جایگزین مناسبی برای چراغ های راهنمایی دستی 

به شمار می رود.

آنچه که این سامانه را هوشمند می سازد، توانایی آن 

 برای کشف وسایل نقلیه اضطراری مثل آمبوالنس، 

خودروی پلیس و کامیون های آتش نشانی است. به 

لطف سنسورهای هوشمند تعبیه شده در این 

چراغ ها، به محض نزدیك شدن وسایل نقلیه 

اورژانسی، رنگ چراغ ها تغییر می کند و از قرمز به 

سبز تبدیل می شود تا این خودروها بدون تأخیر به 

مقصد برسند.

این سامانه همچنین این امكان را به رانندگان 

می دهد تا از حداکثر سرعت مجاز، شرایط خیابان و 

وضعیت آب و هوایی آگاه باشند.

چراغ راهنمایی قطره ای

چراغ راهنمایی قطره ای شبیه چراغ های استاندارد 

به نظر می رسد، با این تفاوت که زمانی که رنگ 

سبز برای عبور عابرین پیاده فعال است، از رنگ 

 قرمز برای نمایش خالصه اخبار و از رنگ زرد برای 

نشان دادن وضعیت آب و هوا استفاده می شود. البته 

برخی برنامه ریزان شهری با نصب این چراغ های 

راهنمایی در سطح شهر موافق نیستند؛ زیرا معتقدند 

افرادی که پشت چراغ قرمز ایستاده اند باید به جای 

خواندن اخبار، متوجه تغییر رنگ چراغ ها باشند و 

در برخی موارد نیز ممكن است اخبار ناخوشایند از 

 لحاظ ایمنی مشكالتی را به وجود آورد. با این 

وجود، برای کاهش رنج ماندن پشت ترافیك، ایده 

چندان بدی نیست.

چراغ های راهنمایی

بنا به گفته یك طراح چراغ های راهنمایی، با 

خاموش کردن موتور خودروهایی که برای مدتی 

 طوالنی پشت چراغ قرمز ایستاده اند می توان تا 

حدودی به حفظ محیط زیست و کره زمین کمك 

کرد.

 این سامانه قادر است اطالعات مكانی همه وسایل 

نقلیه ایستاده پشت چراغ راهنمایی را دریافت کند. 

سپس یك اخطار به اولین خودروی ایستاده در 

صف می فرستد تا آماده حرکت شود؛ همچنین 

زمان بهینه شروع به حرکت را برای موتور 

خودروی دوم محاسبه کرده و در زمان مناسب 

اخطاری را برای «روشن کردن موتور» به خودروی 

دوم در صف ارسال می کند.

چراغ های خورشیدی چهار مسیره

عابرین پیاده اغلب موقع عبور از خیابان در مناطق 

شهری شلوغ درمعرض خطر قرار می گیرند. اخیراً 

نوعی چراغ راهنمایی خورشیدی طراحی شده که 

عابرین پیاده و خودروها را از یكدیگر دور نگه می 

 دارد. این سامانه متشكل از چهار عالمت به شكل 

مربع در هر تقاطع می باشد. در هر جهتی که باید 

 توقف یا ایستی صورت گیرد، یك عالمت لیزری 

باریكی راه رامسدودمی کند که شاید کمی سخت تر

نادیده گرفتن چراغ های قرمز استاندارد باشد.

منبع:

 مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد 

(90/2/18)   

EKO

 نهج البالغه: 

 التجعلوا بطونكم مقابرالحیوانات (معده خود را 

گورستان حیوانات نسازید).

شماری از دانشمندان و متفكران دنیا معتقدند که 

 خوراك تأثیر انكارناپذیری در اخالق و شیوه زندگی 

 انسان دارد. مثالً افراط در خوردن گوشت بر 

هیجانات انسانی موثر بوده بطوری که می تواند باعث 

 پرخاشگری و خشونت شود چنان که افالطون در 

کتاب جمهوری خود بیان می کند: «مصرف گوشت 

سبب وقوع جنگ و خونریزی بین مردم است». در 

این میان می توان اشاره کرد به جنگ جهانی دوم که 

هیتلر روزی سه بار برای سربازان خود گوشت را 

تجویز می کرد تا جنگجو شوند. ابوعلی سینا در 

کتاب قانون به ضررهای خوردن گوشت اشاره کرده 

و نیز پرفسور بوشاد در رابطه با گوشتخواری اظهار 

داشته گوشتخواران زبان چرك و تنفس بد دارند. 

همچنین ناخوشی های معده، زخم های جلدی، 

 روماتیسم ، چاقی یا الغری زیاد، در آنها دیده می 

شود. همانطور که مستحضرید معده انسان بسیار 

نازك و ضعیف تر از حیوانات گوشتخوار می باشد. 

معده انسان مازاد ذرات گوشت را نمی تواند مانند 

گوشتخواران به آمونیاك تبدیل کند. بزاق ترشحات 

معده و لوزالمعده او را هضم نمی کند.همچنین در 

این مورد کبد ضعیف عمل می کند به همین سبب 

 موجب ابتال به امراضی چون نقرص، روماتیسم و 

ناراحتی اعصاب و غیره می شود. این مطالب برای ما 

ثابت شده کسانی که زیاد گوشت می خورند پیش 

سایر مردم تندخو می باشند و دارای قیافه های 

خشك و چشم های گود رفته هستند. برعكس 

مردمانی که افراط در خوردن گوشت نمی کنند و 

نباتات بیشتر مصرف دارند دارای تناسب اندام، 

خوش سیما و مهربان می باشند. مقایسه بفرمائید یك 

مغاره میوه فروشی که زینت داده شده از سیب، 

هلو، انار، خربزه و رنگ های شاد و نارنج، گیالس،   

سبزیجات دیگر را با مغازه قصابی دل و روده آویزان 

شده، اجساد سر بریده، شكم های شكافته شده، 

پاهای شكسته شده که آویزان است و قطره قطره از 

آن خون می چكد و بوی آن در هوا پراکنده شده 

است. یكی از عللی که ما دیوارها را بلند کرده و 

راهكارهایی را برای افزایش امنیت ارائه می کنیم و 

بیمارستان ها را افزایش می دهیم افراط در خوردن 

گوشت است. حیواناتی مانند شیر و پلنگ،گرگ باید 

 دائماً در جنگ و جدال باشند تا گوشت الزم را به 

دست بیاورند، نبات خوارها مانند گوسفند، میمون، 

اسب و ... با آرامش کامل غذای طبیعی خود را در 

همه جا پیدا می کنند و به مصرف می رسانند. برای 

امتحان یك تكه گوشت را جلوی چند گرگ گرسنه 

بیندازید می بینید که این گرگ های خونخوار با چه 

هاری به جان یكدیگر می افتند تا آن تكه گوشت را 

از چنگ یكدیگر بربایند و ببلعند. حتماً خواننده 

گرامی منظره هولناك را خوب مجسم می سازد. حال 

بیایید جلوی چند گوسفند یك دسته علف بگذارید و 

مشاهده می کنید با چه آرامی و آسودگی شروع به 

خوردن می کنند. انسان گوشتخوار ممكن است از 

گرگ هم خونخوارتر شود، گرگ همنوعان خود را 

نمی کشد ولی انسان، گاهی دست به قتل عام های 

هولناك میلیونی می زند. گرگ از ناچاری برای پر 

کردن معده خود گوسفند را زنده زنده می خورد، 

ولی انسان همین گوسفند را می کشد با آتش دو 

مرتبه می کشد و صدها نوع کالباس، کنسرو و سایر 

مواد عجیب و غریب تهیه می کند و یا با افزودن 

بسیاری از مواد دیگر آنها را می خورد. برای روشن 

شدن این که انسان، گوشتخوار خلق نشده می توان 

حیوانی از روی خاك نرم و یا برف مثالی زد: اگر 

عبور کند پنجه هایش بر روی آن اثر می گذارد پس 

نتیجه می گیریم که از روی آثار نقش بسته می توان 

تشخیص داد اثرپای چه حیوانی است که دراین مسیر 

حرکت کرده است. در این رابطه استادان فیزیولوژی 

بر روی بدن انسان تحقیقاتی در مورد تغذیه نموده اند 

و به این نتیجه رسیده اند که دندان انسان طوری 

ساخته شده که برای پاره کردن میوه و آسیاب کردن 

دانه های آن است و طول روده آن حداقل 10 الی 12 

برابر قد اوست. در صورتی که روده های حیوان 

درنده 3 الی 6 برابر قدش است. در گوشتخواران 

عصاره معده فوق العاده قوی است و به سرعت 

گوشتی را که وارد معده می شود هضم می کند. ولی 

در انسان و سایر حیوانات دیگر فرق می کند و نیروی 

اسیدی ضعیف تر است. انسان آب را قورت می دهد 

زیرا میوه خوار و نبات خوار است ولی حیوانات 

 گوشتخوار آن را با زبان می آشامند. خداوند چاالکی 

بدن و انگشتان قوی و ناخن های تیز به انسان نداده تا 

روی حیوانی بپرد و آن را از هم بدرد. اما این عمل 

برای حیوانات گوشتخوار به راحتی میسر است و 

حال فكر می کنم شما سروران عزیز به مضرات 

اسراف در خوردن گوشت پی برده باشید و حال 

بیایید با هم از طبیعت درس گرفته و با تغذیه سالم و 

پاك از مریضی ها و نگرانی ها دور باشیم.

مربی ورزش درمان-مرتضی محمدی 

مضرات گوشتخواری
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