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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                       
  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                                      

هر که برای سرای جاودانی اقامتش کوشش کند عملش خالص

و ترسش از خداوند بیشتر می شود.              

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

منتخب الغرر

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاك است امام حسین (ع):              

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

استعفای شهردار بجنورد

جشنواره ماندگاران 

اصناف و بازار

سهم ما از زیبایی

 شهر چقدر است؟

چگونه زباله هایتان

 را کاهش دهید

شهرها و جوامع دوستدار سالمندان
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جز به یكى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار ،یا صاحب مروت ، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشدامام حسین (ع):       
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پیشنهاد شما برای بهتر برگزار شدن اعیاد ملی و مذهبی در شهر چیست؟
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واژه هایی «چون  شایعه شده ...»،  «می گویند...»، «شنیدی که...»، «بازم ...» ،  «این خبروشنیدی ؟»  و... کلماتی از این 

 قبیل را زیاد شنیدید و ادامه آن ها، جمالتی است که خیلی از  مسائل را مطرح می کند. من  شهروند «آرزوبه دل»  

 شنیدم که سئواالت کنكورشهروندی،  «لو»  رفته است ولی به قول همشهری های خودمان  «خدائیش»  یا 

 ه« حضرت عباسی»  اگر این سئواالت  «لو»  نرفته چرا همه شهروندان جواب این سئواالت را می دانند؟ با توجه به 

 ،این که ممكن است شما  خواننده برخی از این سئواالت لو رفته ،کالس کنكورهای  خودکارچی ،  کاج ،  سرو ، 

  بلوط  و  چنار  و.. را پشت  سرنگذاشته باشید بتوانید سئواالت را کامل با نمره عالی جواب دهید دلیل بر لو رفتن 

 سئواالت نیست؟  

 نمونه سئواالت لورفته 

1- شهردار بجنورد به چه دلیلی استعفاداد؟

  الف- مشكالت خانوادگی                  ب- بیماری شخصی      

ج-وعده پست جدید                     د- نون توکاندیدای مجلس شدن است 

2-درکدام شهر، یكی یكی میدان ها، میدان راخالی می کنند و محومی شوند؟

 الف- بروجرد     ب- بجنورد     ج-بیرجند        د-چغندرآباد 

3-کدام پارك دربجنوردیوارهایش بیش از30 سال است درانتظار نرده کشی است؟

الف-  پارك مطلقا ممنوع      ب- پارك شهر        ج - پارك ترافیك          د-پارك ممنوع 

4-درختان کدام شهرك در بجنورد در25 سال اخیر هرس نشده اند؟

 الف- شهرك فرهنگیان           ب- شهرك گلستان

ج-شهرك شاهد                   د-جان خودم موردالف درست است 

 5- با وعده مسئوالن ، یادکدام ضرب المثل می افتید؟ 

الف- بزك نمیر بهار میاد خربزه با خیارمیاد             ب- وقت گل نی 

ج- هزاروعده خوبان یكی وفا نكند                        د-همه موارد 

6-کدام استان در ایران سینما ندارد؟

  الف- خراسان شمالی        ب-خراسان جنوبی              ج- سیستان وبلوچستان          د-ایالم 

7-کدام شهرقبرستان غیرانتفاعی و دولتی دارد؟ 

الف- بجنورد            ب- ناکجاآباد     ج- ابرقو       د- دسترسی به این گزینه امكان پذیرنمی باشد 

8- پیشنهاد می کنید شورای نام گذاری معابر و اماکن، نام کوچه هایی که بعد از بارندگی تبدیل به دریاچه 

می شود را چه بگذارد؟

 الف- کوچه ی چاله اسكندرون      ب- کوچه چغورپر     ج- کوچه ی چاله چغوریان       -همه موارد 

 9-نبود کدام یك،درشهربجنورد، ممكن است مشكالت فیزیكی و شیمیایی برای برخی از شهروندان 

درست کند؟ 

 الف- عابربانك        ب-تلفن عمومی             ج- پارکینگ عمومی            د-توالت عمومی 

10-درکدام شهر ، با اختصاص دادن زمین های زیادی به عنوان  سایت ادارات  برخی از نهادها و 

ارگان ها باز هم در داخل شهر، ساختمان های جدید می سازند؟

 الف- شهرهرت           ب- شهرهرات           ج- بجنورد           د-الف وج درست است 

11-بعضی ازکسبه با گذاشتن چه چیزهایی می توانند مقابل مغازه خود،پارکینگ اختصاصی بسازند؟

الف- نردبان            ب- جعبه میوه وشیر              ج-کارتن خالی          د- همه موارد 

12-در این شهرسالیان سال است وعده می دهندکه پمپ بنزین و پادگان از شهرخارج می شوند و مردم 

منتظرگل نی هستندکه وعده ها عملی شود؟

 الف-آشخانه              ب- شیروان                ج-فاروج               د-بجنورد 

13-در مرکزکدام استان، فروش بوگیرخودرو، ماساژور،گل مصنوعی را به جای نمایشگاه سوغات استان 

هابه مردم عرضه می کنند؟

   الف-خراسان شمالی          ب-آذربایجان شرقی        ج- گیالن         د-سمنان 

14- کدام پروژه ها در بجنورد بر روی کاغذ مانده است و دیگرخبری ازآن ها نیست ؟

الف- مجتمع گردشگری اسفیدان          ب- کارخانه تولیداتوبوس گازسوز

 ج- کارخانه تولیدالستیك هواپیما          د- هرسه مورد 

15-چرا تاج منبع آب بجنوردتخریب شد و نمای زشتی به این قسمت از شهر داده شده است ؟

 الف- باداشتن تاج ، یاد سالطین ظالم می افتادیم           ب- جزوطرح های آبكی بود 

 ج-به ماچه که درسطح باالفكرکنیم؟                         د-دلشان خواسته است 

 16-با باالرفتن قیمت نان و تغییرنكردن کیفیت آن یاد چه ضرب المثلی می افتید؟ 

 الف- یك لقمه نون بربری من بخورم یااکبری؟            ب-نون خوب ندیدیم دست بعضی ها که دیدیم

ج- نونت نبود، آبت نبود، یارانه گرفتنت چی بود؟           د- نون به نرخ روزخوردن 

 17-کدام سئوال به سئواالت شب خواستگاری اضافه شده است ؟        

 الف- دخترخانم شما، اهل مسافرت هست؟ 

ب- دخترخانم شما،اوقات فراغت راچگونه می گذراند؟

ج-دخترخانم شما، درست کردن تخم مرغ آب پزرایاددارند؟

د- دخترخانم شما، روزی چندتانون می خوره؟ 

18- در این شهر، نام میدان  نادر  با نصب مجسمه  مادر ، به میدان مادر  تغییر یافت و مجسمه ایستاده فردوسی 

نشست.

الف- درگز           ب- قوچان       ج- بجنورد         د- گزینه موردنظردرپاسخ نامه موجودنمی باشد 

19-کانكس های اهدا شده از طرف میراث فرهنگی به شهرداری در کدام پارك نصب شده و درب آنها 

هنوز برای مسافران باز نشده است ؟ 

 الف-بش قارداش           ب-باباامان           ج-شهربازی         د-گزینه الف صحیح می باشد 

شهروندآرزوبه دل

برنده شماره 23 ماهنامه:    جناب آقای محمد باغچقی

برنده ارسال تصویر شماره قبل ماهنامه: جناب آقای اخوان



211 شیعیان ما در یك اندوه دائم به سر می برند تا فرزندم که پیامبر اکرم (ص) نوید ظهورش را داده ظاهر شود. امام حسن عسگری (ع):              
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حق آنكه بزرگتر است این است که او را به خاطر سنش احتـــرام کنی و او را به خاطر اینكه بر تو در مسلمانی پیشی داشته است،بزرگ شماری      

   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 شماره5

تعرفه شماره 6

                          نوع عوارض                                          مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سال 90                                                                                توضیحات

                          نوع عوارض                                                            مأخذ و نحوه محاسبه عوارض سال 90                                                                                توضیحات

            عوارض انجام معامالت امالك  

 در صورت انتقال سر قفلی ملك                                                      3% ارزش سرقفلی مبلغ مورد معامله                          این ردیف به هنگام صدور پاسخ استعالم نقل و انتقال اخذ می گردد و در صورت انتقال صلح مشروط شامل 

در صورت هرگونه نقل و انتقال ملكی                                               15% قیمت دارائی در نقل و انتقال                                       شامل عوارض این تعرفه نمی گردد.                                                                                             

:به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد:

شهردار بجنورد پس از 21 ماه فعالیت خود در شهر بجنورد با ارائه سه نوبت 

استعفاء به دلیل گرفتاری از جمله بیماری و بعد به عنوان کاندیدا شدن در 

انتخابات مجلس استعفا کرد.

  شورای اسالمی شهر با بررسی دالیل استعفای  شهردار و ناکافی دانستن آن با  

درخواست فوق مخالفت کرد. اما سید مجتبی علوی مقدم به دلیل تأکید شورا 

به مخالفت خود، این بار کاندیداتوری خود  در انتخابات مجلس شورای    

 و استعفای شهردار 
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امام سجاد(ع):   

               عوارض حذف و کسر پارکینگ برای                                 

             واحدهای مسكونی و تجاری و تك واحد                                    
   20%  نرخ روز زمین

                                                                                                                                                      تبصره(1): در صورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یك ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف 

                                                                                                                                                     پارکینگ را ندارد بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی در نظر گرفته نشود، صدور پروانه                                   

                                                                                                                                                     ساختمانی ممنوع می باشد و می بایست از تعداد واحدها کاسته شود.

                   مجتمع تجاری اداری و غیره                                            40% نرخ روز زمین                                  تبصره(2):الزم به ذکر می باشدباتوجه به نامه شماره 72350/61-84/6/13 دفترمحترم حقوقی وزارت کشورراجع به اخذو وصول عوارض 

                                                                                                                                                       قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه برجرائم کمیسیون ماده صد عوارض حذف پارکینگ به نرخ روز زمین و سایر عوارضات متعلقه         

                                                                                                                                                      طبق تعرفه وصول می گردد.

                                                                                                                                                      تبصره(3): عوارض حذف پارکینگ برابر شرایط ضوابط طرح تفضیلی وصول خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 

بجنورد:

 کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر به 

ریاست ابراهیم امانی تشكیل شد. در این جلسه چند 

طرح به شرح ذیل مطرح و به تصویب رسید:

طرح برگزاری جشنواره ماندگاران اصناف و بازار 

بجنورد با هدف ارتقای فرهنگ وجدان کاری، امانت 

 داری و کسب درآمد و رزق حالل با تأکید بر نقش 

ترتیبی فردی و اجتماعی بازاریان و صیانت از صفات 

ویژه ای همچون مردمداری، صداقت، امانتداری، 

مروت، گذشت، دستگیری فقرا و درماندگان، 

خیرخواهی، وقف و کارهای عام المنفعه و قرض 

الحسنه و پرهیز از هرگونه تزویر و ... در دستور کار 

کمیسیون قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به 

  شورای اسالمی شهر ارائه تا تمهیدات الزم جهت  

برگزاری جشنواره با همكاری دیگر سازمان ها و 

نهادهای ذی ربط صورت گیرد.

همچنین طرح ارتقاء فرهنگ مطالعه و ساماندهی و 

 رهاسالمی را مطرح کرد. شورای اسالمی شهر نیز ادامه این روند را به صالح شهر 

و شهرداری ندانست و ناچاراً با پذیرش این درخواست موافقت کرد. لذا 

 اعضای شورای اسالمی شهر در سیصد و شصت و هشتمین جلسه خود 

مورخه 90/4/8 ضمن پذیرش استعفای شهردار بجنورد با اکثریت آرا مهندس 

کیوان دژهوت مدیر منطقه 2 شهرداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست 

شهرداری انتخاب کرد.

انتخاب سرپرست شهرداری

 توسعه کتابخانه ها در شهر بجنورد با عنایت به تأثیر 

مطالعه در تكامل فردی و اجتماعی انسان و ضرورت 

ترویج فرهنگ مطالعه مفید و افزایش سرانه مطالعه 

براساس سند چشم انداز بخش فرهنگ عمومی و 

همكاری در جهت افزایش زیرساخت های فیزیكی، 

مجازی و انسانی در زمینه کتابخانه ها مورد تصویب 

قرار گرفت.

همچنین طرح الزام شهرداری به مناسب سازی و بهینه 

سازی فضاهای شهری برای جانبازان ومعلولین 

جسمی حرکتی و سالمندان با هدف حضور مشارکت 

همه جانبه این شهروندان در فعالیت های اجتماعی و 

 بهره گیری آنان از امكانات موجود و تأمین تسهیالت و 

شرایط مناسب برای آنان در شهر و محیط های 

فرهنگی، ورزشی، اداری، مسكونی، حمل و نقل، 

خدمات اجتماعی و بهداشتی و تفریحی در دستور کار 

کمیسیون قرار گرفت و به تصویب رسید و جهت اجرا 

 به شهرداری ابالغ گردید. 

همچنین طرح همكاری شهرداری به گسترش فعالیت 

ها و برنامه های قرآنی با عنایت به اینكه سعادت 

زندگی حقیقی و حیات طیبه در پرتو علم و عمل به 

دستورها و رهنمودهای قرآن کریم و انسان به میزانی 

که آموزه ها و دستورهای قرآن را در زندگی به کار 

بندد موفقیت کسب خواهد نمود و هر اندازه از قرآن 

فاصله بگیرید دچار گمراهی و خسارت و زیان خواهد 

شد و با توجه به نقش تأثیرگذار و فرهنگ آفرین قرآن 

در جامعه و توسعه تعالیم این کتاب نورانی در 

شهروندان و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و امكانات 

موجود در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و به 

 تصویب رسید تا در سال جاری اهتمام الزم از طرف 

شهرداری در این خصوص صورت گیرد.

طرح جشنواره ماندگاران اصناف و بازار در کمیسیون فرهنگی

برگزاری مسابقه بین المللی کارتون کتاب 
مسئول روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: مسابقه 

هنری کارتون کتاب با موضوع کتاب و کتابخوانی برگزار می شود.

حمید یزدان پناه افزود: این مسابقه در سطح بین المللی، توسط اداره کل امور فرهنگی 

نهاد کتابخانه های عمومی کشور با همكاری خانه کاریكاتور ایران برگزار می شود. 

وی بیان داشت: هدف  کتاب و کتابخوانی است و موضوعات این مسابقه کتاب، 

کتاب و کتابخانه، من کتاب می خوانم، همه کتاب بخوانیم، کتاب خوب بخوانیم، 

با کتاب بزرگ شویم، آینده از آن کتاب خوان ها است و کتاب زرد می باشد. یزدان 

 پناه شرایط شرکت در مسابقه کارتون کتاب را به شرح ذیل اعالم کرد: 

- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر ارسال نماید.

- ارسال (نام، نام خانوادگی، آدرس پستی، آدرس ایمیل و تلفن تماس) توسط 

هنرمندان فقط به صورت فایل          الزامی است.

- به تمامی هنرمندانی که آثارشان به کاتالوگ راه پیدا کند، یك نسخه از آن اهدا 

خواهد شد.

- آثار ارسالی     200 با طول یا عرض        1500 و با فرمت     باشد.

 - آثار ارسالی نباید قبالً در مسابقات دیگر برنده جایزه شده باشند. 

- در عنوان ایمیل ارسالی باید جمله «مربوط به مسابقه کتاب» درج گردد.

 وی درخصوص جوایز این مسابقه اظهار کرد: جایزه نفر اول 2000 دالر، لوح 

 تقدیر و تندیس، جایزه نفر دوم 1500 دالر، لوح تقدیر و تندیس و جایزه نفر سوم 

   1000 دالر، لوح تقدیر و تندیس می باشد. الزم به ذکر است عالقه مندان می توانند   

آثار خود را تا مورخه 15 شهریور 1390 به نشانی             

ارسال کنند.
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وقتی وارد یك شهر می شوید چه چیزهایی نظر 

شما را جلب می کند؟ساختمان های زیبا و 

همگون؟ خیابان های عریض؟ آسفالت خوب 

خیابان ها؟ تمیزی خیابان ها و معابر عمومی؟ 

روشنایی مناسب شهر؟ درختان سبز و برافراشته یا 

چمن کاری های سبز و باطراوت؟ مغازه های منظم 

و شكیل؟ تاکسی های تمیز با رانندگانی که لباس 

های فُرم پوشیده اند؟ اتوبوس های خوش رنگ و 

تمیز؟ چراغ ها و تابلوهای راهنما که در جای خود 

قرار گرفته اند و درست کار می کنند؟ رفتگران 

زحمتكش که جارو به دست هر آشغال و زباله ای را 

از سطح شهر پاك می کنند؟ یا حتی مغازه هایی که 

نیمی از وسایل قابل عرضه خود را در پیاده رو قرار 

نداده اند؟ و یا شهروندانی که نیمی از یك کوچه یا 

قسمتی از یك پیاده رو را برای انجام عملیات 

ساختمانی خود برای چند هفته و یا ماه اشغال 

ادامه تعرفه ها را در شماره بعد بخوانید

 نكرده اند؟ مسلماً پاسخ به این سواالت ما را به این 

واقعیت می رساند که تمام این موارد در قضاوت ما 

برای زیبایی و یا عدم زیبایی یك شهر تأثیرگذار 

 است. حاال وقت آن رسیده تا از ابتدای یكی از 

ورودی های شهر مثل یك  غریبه وارد شویم و به 

چشم یك مسافر تازه وارد به شهر خود امتیاز دهیم. 

 شاید اصالح بعضی از نازیبایی ها هزینه های 

سنگین بخواهد اما بعضی از زشتی ها بدون هزینه 

 محو خواهند شد. مثال اینكه هر کسی به خودش 

اجازه ندهد یك وانت میوه فروشی کنار خیابان 

پارك کند و معبر عمومی را محل کسب و کار خود 

نماید. یا هر کسی که تعمیرات اتومبیل یا موتور 

دارد، تعمیرات را در داخل کارگاه خود انجام دهد و 

یا هر کسی که عملیات ساختمانی دارد، مصالح را 

کنار خیابان و کوچه نریزد. وخیلی از این کارها که 

بدون هزینه ولی با همت همه ما قابل انجام است.
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این که کدام قوم و ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد 

معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتكر بیمه 

می دانند. بدین شكل که دریانوردان از بازرگانان وام 

دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهكار با 

موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که 

اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به 

 بازرگانان طلبكار بپردازد. در طی این مدت کاالی 

دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به 

 دریافت طلب خود نمی شد، می توانست کاال را حراج 

کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می 

 شد و یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کاال به 

غارت می رفت، وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره 

وام نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل 

می کرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گروسالم به 

 مقصد رسیدن کاال بود. این نوع وام ها را در تاریخ 

پیدایش بیمه، بیمه وام های دریایی نامیده اند. با این 

همه به نظر بسیاری از محققان، بیمه به مفهوم واقعی 

 در سده 14 میالدی به وجود آمده است زیرا قبل از آن 

کلیسا با بمه به صورت وام هایی دریایی مخالفت کرده 

بود زیرا طبق قوانین مذهبی، بهره را حرام می دانستند. 

از این رو تجار وام دهنده شكل آن را عوض کردند و 

به جای بهره، وام گیرنده جایزه ای می پرداخت که 

میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شكل آن، طوری 

بود که کلیسا نمی توانست با آن مخالفت کند. در سال 

 1552 میالدی در شهر فلورانس کانونی از بیمه گران با 

سازمانی مجهز تشكیل شد که اعضای کانون، 

 حقوقدانانی از بین خود برای تعیین شرایط عمومی 

بیمه نامه ها و تدوین تعرفه ها و انتخاب نمایندگان 

 کردند.در حدود سال 1691 میالدی، ادوارد لوید در 

قهوه خانه خود در لندن که نزدیك به اداره نیروی 

دریایی بود، شروع بع انتشار نشریه ای به نام اخبار 

لویذکرد و پس از گذشت چندین سال، قهوه خانه وی، 

 تبدیل به مهمترین مرکز معامالت بیمه ای شد. تا سال 

 1760 میالدی، قهوه خانه لویدز مهمترین مرکز برای 

بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران 

لویدز حدود 154 سال در گوشه غربی طبق دوم 

عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از یك قرن و 

نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. در 

سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی در زمینه بیمه در 

ایران با تصویب قانون و نظامنامه ثبت شرکت ها  آغاز 

شد و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه 

خارجی از جمله: گستراخ،آلیانس،رویال  ویكتوریا، 

سویس، ناسیونال، یورکشایر، فینیكس، اتحاد الوطنی و 

... به تأسیس شعبه و یا نمایندگی در ایران پرداختند. 

گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی در کشور، 

 مسئوالن را متوجه ضرورت تأسیس یك شرکت بیمه 

ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریورماه 1314 

شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال 

تأسیس کرد.درسال 1331 خورشیدی، براساس 

مصوبه هیئت دولت تمامی شرکت های بیمه خارجی 

موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 

 250 هزار دالر ودیعه نزد بانك ملی ایران تودیع کنند و 

پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ 

 به 500 هزار دالر برسد، برآن بیفزایند. این تصمیم 

موجب تعطیل شدن تمامی نمایندگی ها و شعب 

شرکت های بیمه خارجی در ایران به استثنای دو 

شرکت بیمه یورکشایر و اینگستراخ شد و شرایط را تاریخچه بیمه

برای گسترش فعالیت شرکت های بیمه ایرانی فراهم 

ساخت. نخستین شرکت بیمه ایرانی، به نام بیمه شرق، 

در سال 1329 خورشیدی تأسیس و تا سال 1343 به 

تدریج 7 شرکت خصوصی دیگر به نام های آریا، 

پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار شكل 

گرفتند. در سال 1350 خورشیدی به منظور نظارت 

بیشتر دولت بر صنعت بیمه و تدوین اصول و ضوابط 

استاندارد، بیمه مرکزی ایران تأسس شد که براساس 

قوانین مستقیما فعالیت بیمه ای نمی کند و در نتیجه 

رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. تا پیش از 

 2پیروزی انقالب اسالمی، یك شرکت دولتی، 12 

شرکت خصوصی و 2 موسسه بیمه خارجی در کشور 

فعالیت می کردند که در چهارم تیرماه 1358، بنابر 

 تصمیم شورای انقالب، 12 شرکت خصوصی ملی 

شده و پروانه فعالیت دو موسسه خارجی نیز لغو شد. 

چهار شرکت بیمه دولتی ایران، آسیا، البرز، دانا و 12 

شرکت بیمه خصوصی سامان، معلم، پارسیان، 

کارآفرین، سینا، توسعه، رازی، دی، نوین، ملت، 

پاسارگاد و میهن در کنار 4 شرکت بیمه مناطق آزاد به 

نام های اتكایی امین، حافظ، امید و ایران معین در 

کشور به ارائه پوشش های بیمه اشتغال داشته که در 

حال حاضر از 4 شرکت دولتی سهام سه شرکت آسیا، 

البرز و دانا وارد بورس شده و مدیریت آنها به بخش 

خصوصی واگذار شده است.
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شاید زباله هایی که روزانه تولید می کنید، یكی از کم 

اهمیت ترین موضوعاتی است که به آن می اندیشید. 

این در حالی است که امروزه کمتر کسی را می توان 

یافت که از زیان های بیشمار تولید زباله های خانگی و 

صنعتی آگاهی نداشته باشد. به خاطر همین زیان ها 

است که محققان بسیاری برروی ابداع وارائه روش 

های جدید بازیافت، امحاء، کمپوست کردن (تبدیل به 

کود) زباله ها، مطالعه می کنند. اما به طور حتم کاهش 

دادن زباله ها، راه حل بهتری است. در ذیل به مواردی 

برای کاستن میزان زباله ها اشاره شده است که شاید در 

نگاه اول ساده وبی اهمیت به نظر برسند ولی می توانند 

گام کوچكی برای داشتن جهانی پاکتر و سبزتر باشند. 

 گاهی انتخاب بهترین آنها می تواند مشكل باشد. در 

این صورت می توانید انواع چند منظوره شوینده ها را 

به کار گیرید که باعث می شود زباله های شیمیایی 

کمتری به محیط زیست وارد شود. در عین حال توجه 

کنید برای انجام خیلی از کارهای روزمره به ضد 

عفونی کننده ها و سفید کننده های قوی، نیازی نیست 

و می توان به جای آنها از آبلیمو، جوش شیرین، سرکه 

و ... استفاده کرد.

کاهش میزان کاغذ مصرفی 

با انتخاب راه های جایگزین مانند پست الكترونیك، 

خدمات اینترنتی بانكی، نشریات اینترنتی و ... 

 می توان کاغذ مصرفی در منازل و ادارات را کاهش 

داد. با این کار کاغذی برای نوشتن نامه، پاکت نامه، 

 فیش های بانكی، قبوض، روزنامه ها، مجالت و ... 

هدر نمی رود. (به خصوص در ادارات و سازمان ها که 

روزانه مكاتبات را درحجم زیاد انجام می دهند.)از 

دیگر مزیت های خدمات اینترنتی و الكترونیكی 

 می توان به سرعت بسیار باال، هزینه کمتر، کاهش 

آلودگی هوا و ترافیك شهری (به علت عدم نیاز به 

سیستم حمل و نقل) و ... اشاره نمود.

منبع:

http://reduce.org

 خریداری محصوالت تجزیه پذیر، قابل استفاده 

مجدد و یا دوباره پر شدنی 

ظروف با قابلیت استفاده مجدد یا پر کردنی را 

جایگزین ظروف یكبار مصرف کنید. شما برای خرید 

 لیوان های کاغذی و پالستیكی و ظروف یكبار مصرف 

هزینه زیادی را صرف می کنید، در حالی که آن ها را 

دور می اندازید. پس استفاده از ظروف غذا خوری با 

قابلیت استفاده مجدد در دراز مدت مقرون به صرفه 

  خواهد بود. به عالوه شما ورود زباله های پالستیكی  

تجزیه ناپذیر به محیط زیست را هم کاهش داده اید. 

یكی از ساده ترین روش ها برای کاستن از میزان زباله 

هایی که با خود به منزل می برید، استفاده از یك کیف 

خرید پارچه ای است. یك کیف پارچه ای باعث می 

شود تا دیگر نیازی نباشد برای حمل هر محصول 

 خریداری شده پاکت یا کیسه های پالستیكی را از 

فروشنده دریافت کنید. در ضمن وقتی کیف را روی 

دوش خودمی گذارید،دست هایتان آزاد است و نگران 

 پاره شدن کیسه های پالستیكی نیستید. 

 انتخاب محصوالت با حداقل میزان بسته بندی 

 بعضی از کاالها (حبوبات، کاغذ، شوینده ها و ...) 

 بدون بسته بندی عرضه می شوند. با خرید آنها زباله 

های ناشی از بسته بندی را کاهش می دهید. 

  محصوالتی که بدین گونه ارائه می شوند معموال   

قیمت کمتری هم دارند. (توجه داشته باشید که در 

 مورد مواد غذایی بایستی از سالمت و بهداشت آنها 

اطمینان یابید.)   

 توجه به ویژگی های کاالی موردنظردر هنگام خرید 

هر محصولی را که خریداری می کنید، سرانجام روزی 

تبدیل به زباله خواهد شد. بنابراین در انتخاب خود به 

مواردی چون کیفیت، مدت ضمانت، ارزش واقعی، 

قابلیت تعمیر یا ارتقاء و مدت زمانی که به آن احتیاج 

دارید، توجه کنید. 

استفاده ازشوینده های کم خطرتر 

امروزه شوینده های فراوانی در دسترس هستند که

را کاهش دهید  زباله هایتان چگونه

در اوایل خرداد ماه سال جاری حدود ساعت 12 ظهر 

با تماس تلفنی یكی از خبرنگاران فعال و پیگیر در 

جریان هجوم هزاران نوزاد قورباغه به روستای 

ملكش قرار گرفتم.

 برای بررسی و بازدید میدانی به روستای ملكش در 

2 کیلومتری شهر رفتم. هزاران نوزاد قورباغه از محل 

 کانال یا به اصطالح عامیانه جوی آب غیربهسازی 

واقع در داخل روستا به معابر عمومی، منازل و اراضی 

اطراف هجوم آورده بودند که هجوم آنها موجب 

 تعجب اهالی و مشكالت متعددی برای ساکنین محل 

شده و زندگی عادی آنها را مختل کرده بودند. این 

هجوم اگرچه مشكل بهداشتی خاصی در پی نداردو 

باعث شیوع بیماری جسمی نمی شوند، اما به لحاظ 

روحی و روانی می تواند تهدیدی علیه بهداشت 

روانی ساکنان منطقه باشد. در کنار رودخانه ها که 

آب به حالت راکد و ساکن است موجودات ریزی 

دیده می شوند که دارای سری پهن به قطر نیم سانت 

و دمی باریك و دراز به طول 1/5 الی 2 سانت به رنگ 

سیاه که عموماً آنها را قاشقك می نامند دیده می شود. 

پس از تغییراتی طی یك دگردیسی به شكل نوزاد 

قورباغه ظاهر می شوند.

 در استخرهای آبی که قورباغه ها در شب شروع  به 

آوازخوانی و سر و صدا می کنند چون مار یكی از 

دشمنان آنهاست و از آن می ترسند با بادکردن قسمتی 

 از روده حیوانات و قرار دادن در داخل استخر می 

توان آنها را ساکت کرد. امادرخصوص هجوم نوزاد

در گودال های کف جوی آب به حالت راکد و 

مساعد بودن شرایط آب و هوایی برای این جانداران 

در روزهای اخیر باعث شده است نوزاد قورباغه ها 

رشد سریع و همزمانی داشته باشند. چون با گذشت 

زمان آب های راکد موجود در گودال های کف 

جوی آب خشك شدند در نتیجه به ناچار نوزاد 

قورباغه ها به اطراف هجوم آوردند.

برای پیشگیری آن چه باید کرد؟

1- کانال و یا جوی آب مورد نظر بایستی بتن ریزی و 

 سیمان کاری شود که عالوه بر پیشگیری از این کار، 

 باعث جلوگیری از 40 الی 45 درصد اتالف آب نیز 

می شود.

2- مسیر جوی هابه موقع با رعایت شیب مناسب 

 الیروبی و علف های هرز اطراف آن ها برچیده 

شوند، تا تخم ریزی قورباغه ها ممكن نباشد که این 

مشكل یا حادثه پیش نخواهد آمد.

سید اسماعیل سیدی

رئیس کمیسیون بهداشت 

 قورباغه ها دو موضوع قابل بررسی است:    علت 

چیست؟     چه باید کرد؟

علت ظهور این پدیده و عوامل موثر در آن عبارتند از: 

1- کانال آبی که از داخل روستا می گذرد و از تجمیع 

روان آب های جاری از روستاهای گریوان  و مهنان 

سرچشمه گرفته وبعد از روستای الهوردیخان  

روبروی کارخانه رب جهت وستاهای ملكش و 

حصار منشعب می شود. در مواقعی که آب در 

 روستاهای باالدست جهت آبیاری مورد نیاز نیست. 

در فصل پائیز و یك الی دو ماه بعد از عید آب در این 

کانال جهت آبیاری باغ ها و مزارع روستاهای ملكش 

و حصار جاریست. در شرایط عادی مشكلی ایجاد 

نمی کند. از اواسط اردیبهشت ماه لغایت پایان مهرماه 

 به  دلیل نیاز روستاهای باالدست که نام برده شد، 

جریان و یا گذر  آب قطع می شود. بنابراین یكی از

 عوامل تأثیرگذار در این حادثه قطع آب و یا نبود 

جریان آب در کانال مورد اشاره است.

چون اگر آب جریان داشت تخم قورباغه ها را در 

مسیر کانال پراکنده می کردو مشكلی پیش 

نمی آمد.

 2- عدم بهسازی و الیروبی جوی آب مورد نظر 

می باشد. در کف کانال داخل روستا حفره و گودال 

های عمیق وجود داشت و در اطراف آن علف های 

هرز  حتی خشكیده از سال قبل نیز موجود بود که در 

زمان جریان آب و وجود قورباغه ها در اثر تخم 

ریزی آنها زمینه مناسبی برای تجمع تخم قورباغه ها 

فراهم بوده است. چه بسا تخم ها از مسیر آب خارج 

از روستا نیز توسط جریان آب به مكان مورد اشاره 

هدایت و روی هم تلنبار شده اند.

3- با توجه به فصل بارندگی و جمع شدن آب باران

وظایف سامانه نظارت همگانی شهرداری:

1- ایجاد فرصت برابر برای شهروندان جهت 

دسترسی آسان تر به مدیران شهری.

2- ایجاد فضای گفتگو دو جانبه مدیران شهری و 

شهروندان جهت پایش اهداف و برنامه های توسعه 

شهری.

مزایای تماس با این سامانه:

1-ارائه و پیگیری درخواست، بدون مراجعه حضوری 

به شهرداری.

2- کاهش ترددهای درون شهری.

3- صرفه جویی در وقت و هزینه.

4- ارتباط آسان، یكسان و شبانه روزی با شهرداری.

5- رفع نواقص و کاستی های خدمات شهری در 

سریعترین زمان ممكن.

امانی ابراز امیدواری کرد که با استقرار سامانه نظارت 

همگانی هر فرد و یا شهروندی که در محدوده 

جغرافیایی شهر بجنورد زندگی می کند و به تلفن ثابت 

یا همراه دسترسی داشته باشد برای بیان نظرات و 

  پیشنهادات و اعالم مشكالت و مسائلی که در زمینه  

های مختلف شهری و محله ای پیش می آید به 

 صورت شبانه روزی مراتب را به اطالع مسئولین 

شهرداری برساند و در اسرع وقت از طرف شهرداری 

 اقدامات الزم صورت گرفته و رفع مشكل شود و در 

غیر اینصورت موارد طبق تعاریفی که در سامانه شده 

توسط شخص شهردار یا شورای شهر پیگیری و یا 

 کارشناسی که می بایست اقدامات الزم را انجام 

می داده و انجام نگرفته و قصور کرده اند مورد سوال و 

بازخواست قرار می گیرد.

 گزارش اجالس کمیسیون های فرهنگی            

 شوراهای شهر مراکز استان ها

ابراهیم امانی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 

 شورای اسالمی شهر بجنورد که در مجمع مشورتی 

روسای کمیسیون های فرهنگی اجتماعی و زیست 

 شهری شوراهای اسالمی مراکز استان ها در مورخه  

90/2/22 و 90/2/23 در شهر خرم آباد شرکت کرده 

 بود گفت: «در این اجالس کشوری دو طرح با نام های 

«پاسداشت قهرمانان دفاع مقدس» و طرح «ایجاد و 

استقرار سامانه نظارت همگانی در شهر» مطرح و مورد 

تصویب قرار گرفت.

امانی در رابطه با استقرار سامانه نظارت همگانی در 

شهر گفت: «شهرداری ها به دلیل ارتباط نزدیك با 

 شهروندان الزم است در فضای گفت و گو نیازها و 

خواسته های آن ها را سامان دهند. پاسخگویی به این 

نیازها در چارچوب نظارت همگانی قابل درك و اجرا 

است. به عبارت دیگر نظارت همگانی در سازمان 

اجتماعی شهر مبتنی بر دو اصل سرنوشت ساز، 

مسئولیت پذیری شهروندان در مقابل بهسازی شهر و 

پاسخگویی مدیران شهری در قبال عملكرد خود و   

سازمان خود می باشد.
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فواره خیلی روح و صفا دارد این باغ آن باغی نیست که 

سفرسابق منزل کردیم آن باغ نیز به حال خود باقیست 

 تعمیرکرده اند و بسیار هم خوب باغیست وحاال «رکن الدوله» 

آنجا منزل کرده است ولی این باغ دخلی به باغ قدیم ندارد و 

باغ قدیم را «مرحوم حیدرقلی خان سهام الدوله» ساخته بود 

این باغ را «یارمحمدخان سهام الدوله» حالیه ساخته است.

 درخت های سیب کهن خوب بر پای دارد که حاال اول سیب 

اینجا و وقت وفورآن است .سیب خوبی دارد انواع میوه جات 

خوب در بجنورد فراوانست درخت های زردآلوی اینجاچیز 

غریبی است هیچ اینطور درخت زردآلو دیده نشده است بقدر 

درخت های گردو بسیارکهن است حقیقت دیدنیست. این 

آبی که از این فواره ها بیرون می آید از همان آب رودخانه 

«عین اللطیف» است قدری گل آلوداست ... 

ادامه دارد              

1- چون پیچ (سردسته) تنظیم ساعت های بغلی روی عدد 12 

بود ساعت یك را یك ساعت از دسته گذشته  و یازده را یك 

ساعت به دسته مانده  می گفتند .

 2- سهام الدوله یارمحمدخان فرزند یزدانقلی خان در سال 

1298هجری قمری  لقب سهام الدوله به او داده شد در زمان 

حكومتش با تقدیم پیشكشی،  حكومت گرگان را نیز به او 

سپردند. در سال 1312قمری سردار «مفخم» لقب گرفت 

ولقب سهام الدوله به فرزندش واگذار شد وی 22 سال بعد از 

سفر دوم ناصرالدین شاه درگذشت که آرامگاهش دربش 

قارداش است.

3-چادرمحل اقامت 

سیداحسان سیدی زاده

بجنوردازنگاه ناصرالدين شاه قاجار
... صبح یك ساعت ازدسته گذشته (1) ازخواب برخاستم. 

امروز باید برویم به شهر بجنورد راه دو فرسنگست سوار 

اسب شده راندیم از «فیروزه» تا بجنورد دو راه دارد یكی از 

دست چپ و یكی از دست

                                           راست، راه دست چپ، 

کالسكه رو است ولی ما چون اسب سوار بودیم از راه دست 

راست راندیم رو به شمال، در این دو فرسنگ راه الی بجنورد 

تماما، آبادی و دهات وباغاتست و زراعت وآبادی به یكدیگر 

اتصال دارد. تمام باغات معتبرخوب بر اشجار و همه این 

زراعات و آبادی ها از رودخانه «عین اللطیف» که چشمه های 

دیگر هم ضمیمه آن می شود آب می خورد. به اول دهی که 

رسیدیم اسمش «ارگ محمدخان» است بعد، ده بر روی ده، 

وآبادی، فوق آبادی است. الی بجنورد یك فرسنگی که رفتیم 

«سهام الدوله» (2) عرض کرد سمت راست چشمه باصفایی 

است برای صرف نهار آنجا برویم «سهام الدوله» را با امین 

حضرت،  پیش به آنجا فرستادیم. بردند آفتاب گردان(3) بزنند 

و خود ما هم از عقب رانده به سرچشمه رسیدیم.

بش قارداش

حقیقتا عجب چشمه و عجب جایی بود تخته سنگی بود شبیه 

به «چشمه علی» تهران، از زیرسنگ و اطرافش آب صاف و 

خوبی بیرون میامد. به قدر سه چهارسنگ، ماهی هم داشت. 

شش هفت چنارکهنه قدیمی سالخورده هم دراطراف چشمه 

سایه انداخته بود.گنبدی هم بود که تمام خراب شده و همان 

گردی زیرش باقی و نمایان بود که آنجا مشهور به «بش 

قارداش» است یعنی «پنج برادر» کردهای شادلو، سكنه این جا 

خیلی اعتقاد به این پنج برادر دارند. به سهام الدوله حكم شد 

گنبد تازه ای سر مقبره آنها از نو بسازد. نهار خوردیم بعد از 

نهار دو پسر سهام الدوله را به حضورآوردند. یكی به سن ده 

  یازده سال بود دیگری هشت نه سال، اسم بزرگ «نصرت اهللا  

خان» پسر کوچك «سلیمان خان». بعد سوار شده باز از همان 

راه دست راست که کالسكه نمی رود با اسب راندیم و همار         

               باغ و آبادی پیوسته به هم بود. نیم فرسنگ به         

              منزل  مانده  از  جلو صف  سواره  «ژنرال 

              کماروف» فسردار روس حاکم «آخال» که با 

                سوارهای خود آمده بود به حضور رسید. 

        مردیست کوتاه قد ریش انبوهی دارد 

          مترجمش «یحیی بیگ» است که ازجانب 

 دولت روس در بجنورد به سمت 

       شهبندری»مقیم است به قدر یك 

            صد سواری هم ازسواره قزاق روسی 

           همراه سردار بودند.

                 راندیم تا رسیدم به نیم فرسخی 

 شهر جلگه بجنورد،  جلگه بسیار خوب و باصفا 

است ولی مثل این راه آبادی و اشجارش متصل به همدیگر 

 نیست. از دور که مالحظه می شود آبادی هاش قطعه قطعه 

است باد گرمی از روبرو می آید گرما وگرد و خاك غریبی 

بود. اهل شهر در سر راه صف کشیده بودند روی هم رفته 

جمعیت شهر به قدر ده هزار نفر به نظر می آمد. همینطور 

رانده از جلو شهر و دروازه بجنورد که گذشتیم قلعه حصار 

شهر همان قلعه ای است که از قدیم داشته از جلو شهر رو به 

مغرب راندیم تا داخل خیابانی که «سهام الدوله» تازه ساخته و 

شباهت به خیابان «سلطنت آباد» وارد شدیم اینجا دیگر راه رو 

به جنوب شد خیابان مستقیم می رود تا باغی که «سهام الدوله» 

تازه ساخته ومنزل امروزماست.خیابان بسیار

خوبیست همه جا از وسط خیابان آمدیم و

سوارها از بیرون، تا رسیدم به «آالقاپو» که 

جلو باغ زده بودند. آنجا پیاده شدیم

داخل باغ شدیم. باغ بسیارخوب است

حوض خوبی داردوضع بسیارخوشی

ساخته اند فواره ای وسط حوض

است که دو فرسنگ و نیم آب به

قدر شش ذرع به هوا می جهد.

 بسیارفواره خوبی است باغ مرتبه

مرتبه است وپله های خوب

می خورد. حوض های کوچك متعدد هم 

  زیر مرتبه اول دارد کاله فرنگی باالی حوض بزرگ ساخته اند  

به شكل پیچازی ، حوضی دارد که چهار ستون می خورد 

سقف حوضخانه تمام تخته و سفید کاریست این حوض و 
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شهر من بجنورد دری از ایران زمین است                           شهر من بجنورد مهدالعارفین است                                                  

مطلع مشرق نشین لهجه های بی صدا                                 شهر من بجنورد ذکرالذاکرین است                    

 شط بحرالعین در پی ناله های کربال                                   شهر من بجنورد فخرالعاشقین است                                                                        

 فتح باب الفیض در مهمانی آالله ها                                     شهر من بجنورد نجم الصالحین است                                                                       

 شرم تحلیف نگاه تا کهكشان عاشقی                                  شهر من بجنورد میزان االمین است                                                                       

فصل مهمان داری سجاده مهر و دعا                                   شهر من بجنورد صدرالعاکفین است                                                                       

از توسل های باران، باد، خاك                                           شهر من بجنورد خیرالماجدین است                                                                       

 مثل مهتاب در زالل چشمه های معرفت                              شهر من بجنورد فخرالناصحین است                                              

عطر گل، تكبر نور، گنجینه فرهنگ ها                                 شهر من بجنورد وصف العالمین است                                                    

در خراسان هشتمین خورشید را باب الرضا (ع)                      شهر من بجنورد دارالمومنین است

محمد کریم شجاعی

شهر من ...

بدون 

 شرح

چند سالی می شود که مسئولین در شورای 

 اسالمی شهر و شهرداری بجنورد وعده پارك 

بانوان را می دهند و بندگان خدا خبرنگارها که 

 سالی چند گزارش و خبر از دالیل عدم اجرای 

این پروژه را در روزنامه و سایت های مختلف 

خبری می نویسند تا شاید تلنگری باشد به آنها 

که باید کاری برای ساختن این پارك بكنند. 

البته در مبعث پیامبر اعظم (ص) بارقه امیدی 

تابیدن گرفت و شهرداری مجموعه ورزشی 

حدوداً هفت هزار متری را ویژه بانوان ساخت 

که یك سالن ورزشی 300 متری با امكانات 

مطلوب و فضای ورزشی برای دوچرخه 

سواری و پیست اسكیت و تجهیزات بدنسازی 

و ... را دارد.

این مجموعه ورزشی که هر روز از ساعت 

5:30 صبح تا غروب آفتاب پذیرای خانم های 

 عالقمند به ورزش است، مورد استقبال بانوان 

همشهری قرار گرفته و هر فردی که وارد این 

 مجموعه می شود بسته به عالقه خود یك رشته 

ورزشی را انتخاب می کند. خدا را شكر تنها 

مجموعه ورزشی هم هست که پای هیچ مردی 

به آن باز نمی شود و در تمام ایام هفته پاتوق 

خانم های نوجوان، جوان و میانسال شده 

است.

شما هم اگر تا امروز به فكر ورزش نبوده اید، 

از فردا ساعت 5:30 صبح در ضلع شمالی 

شهربازی مجموعه ورزشی مهربانو منتظرتان 

هستیم. 

 بفرمایید ورزشخانم ها!

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد، طرح 

مرخصی خانواده در تولد فرزند به تصویب کمیته بانوان شورای 

 اسالمی شهر رسید. با تصویب این طرح در جلسه علنی شورای 

 اسالمی شهر، شهرداری بجنورد به عنوان پایلوت این طرح 

انتخاب می شود.

با اجرای این طرح پرسنل مردی که صاحب فرزند می شوند 

 یك هفته قبل از تولد و دو هفته اول تولد فرزند، از مرخصی 

بهره مند خواهند شد.

هدف از اجرای این طرح ضرورت حضور پدران در کنار همسر 

و فرزند، در روزهای اول تولد که بحران های روحی و ضعف 

جسمی شدید مادر و نوزاد وجود دارد، عنوان گردیده است.

طرح «مرخصی خانواده در تولد فرزند» به تصویب رسید
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85 کسی که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل کند از بهترین مردمان است.امام سجاد (ع):            از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . امام حسین (ع):                    

بسم رب الشهدا

     اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریك له و اشهد     

ان محمدا عبده و رسوله

شكر خدای را که توفیق یافتم در راه مبارزه با دشمن 

حق علیه باطل شرکت کنم و شكر خدایی را که به 

من توفیق داد که با چشمان باز و دلی آگاه در راه 

 اسالم و خدمت به خلق خدا قدم بگذارم و راهی را 

انتخاب کنم که انبیاء آن را پیموده اند و هیچ چیز جز 

مرگ در راه خدا که شهادت است نمی تواند گناهان 

مرا پاك کند.

از خانواده ام و برادران حزب اللهی می خواهم که 

 یك لحظه خود را از خط امام و والیت فقیه که همان 

راه انبیاء است جدا نكنند و از خداوند متعال 

می خواهم که عمر امام عزیز را پر برکت بگرداند.

همچنین وصیت من به مردم ایران این است که 

 هوشیار باشند و غیر از اسالم و قرآن به چیز دیگری 

فكر نكنند و امام را تنها نگذارند و تابع فرمان او 

  باشند و برادران حزب اهللا سنگرها را خالی نگذارند  

که دشمن سرزمین های ما را اشغال کند ویا خدای 

 ناکرده این انقالب را از بین ببرند. 

 ... دشمنان اسالم بدانند که ما عاشقان شهادت تا 

 آخرین قطره خون خود از میهن اسالمی و از این 

  انقالب اسالمی دفاع خواهیم کرد و پسرم از اینكه  

شما کوچك هستید و نمی توانم با شما صحبت کنم 

چند نكته ای خدمتتان عرض می نمایم که وقتی 

بزرگ شدی حتما به آن عمل کن:

 1-ازرهبرکبیرانقالب اطاعت کن و پیرو خط او باش 

2- هیچ گاه جهاد در راه خدا را فراموش نكن.

3- به بزرگان ادای احترام  نما.

4- همیشه درنمازجمعه و جماعت حضور داشته 

باش.

5- اگر لزومی داشت که به جبهه بروی و با دشمن 

مبارزه کنی، از این امر مهم سر پیچی مكن.

و اما شما ای همسنگرانم؛ از تفرقه بین خود 

بپرهیزید که ممكن است دشمن از این کانال سوء 

 استفاده نمایید و بر پیكر اسالم عزیز ضربه بزند. 

 والسالم 

وصیت نامه

شهید داوود گریوانی 
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  شنوایی می باشند از اهمیت باالیی برخوردار است  

 درك و دسترسی آسان به اطالعات مربوط به مسائل 

 و خدمات مرتبط با سالمتی و سالمندی برای 

سالمندان و مراقبت کنندگان از آنها نیز الزامی است.

مشارکت مدنی و اشتغال:

جوامع دوستدار سالمندان باید فرصت مشارکت 

سالمندان را افزایش دهند، از فعالیت های آنان 

قدردانی کنند و با پاداش و بازپرداخت هزینه هایی 

چون هزینه جابجایی از آنها حمایت کنند.

حمایت اجتماعی و بهداشت:

از جمله ویژگی های خدمات بهداشتی به خصوص 

در این فهرست، نه تنها دسترسی به پزشكان و 

پرستاران، بلكه تجهیزات ویژه، ویزیت خانگی و 

متخصصین سالمندی برای سالمندان است.

دیگر شرایط اصلی شهر دوستدار سالمندان:

* پیاده روهای مناسب با روشنایی کافی.

* ساختمان های عمومی با امكانات کامل برای 

جابجایی معلولین.

*راننده اتوبوس هایی که تا نشستن کامل سالمندان 

صبرمی کنند و مسافرانی که جای خود را به 

سالمندان می دهند.

* پارکینگ های رزرو شده کافی برای معلولین.

* مسكن به گونه ای با تغییر توانایی و نیاز ساکنانش 

به مرور زمان بتوان آن را مناسب سازی کرد.

 * اطالعات و خدمات دوستانه و شخصی به جای 

روش های پاسخگویی خودکار.

 * ارائه اطالعات و گونه ای قابل فهم و خوانا به 

شكل چاپی.

* فروشگاه ها و خدمات عمومی و تجاری در 

نزدیكی محل زندگی مردم.

فرهنگ شهروندی که به سالمندان احترام گذاشته و 

آنها را جزئی از خود می دادند.

منبع:

http://50plus.com/retirementLiving/Brows
eAllArticles/index.cfm?t_offset=5&docum
entID=23616

باشد یكی از تفاوت های ظاهری مناطق شهری و غیر شهری همین

تابلوهاست، پس به گونه ای عمل کنیم که کسی فكر نكند در منطقه 

ای غیر شهری آمده است.

هیچگاه از چراغ قرمز عبور نكنیم !!! حتی اگر سوار بر موتور و یا 

 دوچرخه ای هستیم ! کامالً مشخص است این کار به معنای پایمال 

کردن حق همه کسانی است که چراغ برایشان سبز است !

 تا حاال بارها با این مسئله روبرو شده اید که چراغ سبزاست ولی 

 خودروهای جلوتر حرکت نمی کنند.  مطمئن باشید یكی از دالیلش 

این است که حداقل یك نفر چراغ قرمز را رد کرده است.

مواظب باشیم هیچگاه ما، آن یك نفر نباشیم !!!!

در پشت چراغ قرمز از توقف روی خط عابر پیاده پرهیز کنیم! این کار 

یعنی تجاوز به حریم عابر پیاده و مانند آن است که ، وقتی چراغ برای 

منِ راننده سبز است،عابر پیاده جلوی خودرو وسط خیابان بایستد. 

 توجه فرمایید که: رعایت این نكته عالوه بر احترام به شهروندان 

پیاده ، ظاهری زیبا به چهار راه های ما خواهد داد. 

 از ایستادن بر سر پیچ ها پشت چهار راه ها پرهیز کنیم!!! کامالً واضح 

است با این کار مسیر خودروهایی که قصد پیچیدن به سمت راست را 

دارند، مسدود خواهیم کرد.

یادمان نرود: این رانندگان مجبور نیستند ، مانند خودروهای پشت 

چراغ قرمز معطل سبز شدن چراغ باشند!!! زیرا که باید مسیرشان باز 

باشد.

منبع:

http://iranika.ir

رسیدن پرهیز کنیم.

 تا حاال فكر کرده ایم، اگر همه می خواستند برای زودتر رسیدن همین 

 کار را انجام دهند، اصالً کسی به مقصد نمی رسید؟! 

پس هیچ گاه در حین رانندگی فكر نكنیم فقط این ما هستیم که عجله 

داریم !

از توقف در وسط خیابان حتی برای چند لحظه هم پرهیزکنیم !!! چه به 

منظور پیاده کردن و سوار کردن و یا پرسیدن سوالی و چه به هر منظور 

دیگری.

دلیلش ساده است، این کار مانع حرکت دیگران می شود حتی برای 

چند لحظه !!! و این طبیعی است که دیگران نیز حتی برای چند لحظه 

خود ارزش قائل هستند !!! پس به جزء شرایط بسیار خاص حتی برای 

چند لحظه .

از توقف در مسیر حرکت و در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی پرهیز 

کنیم! حتی برای چند لحظه  این کار دقیقاً، به معنای پایمال کردن حق 

4 گروه است:

گروه اول: افرادی که در ایستگاه منتظر سوار شدن به اتوبوس هستند.

گروه دوم:افرادی که دراتوبوس هستندومی خواهند پیاده شوند.

گروه سوم: افرادی که در اتوبوس هستند ومی خواهندبه مقصد 

برسند.

گروه چهارم:راننده خودروهایی که پشت سراتوبوس معطل مانده اند.

 به تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی احترام بگذاریم . باور کنیم : 

 ر یك از این تابلوها معنایی دارند و تنها و تنها برای راهنمائی ما در 

رانندگی و رفت وآمددرشهرنصب شده اندنه برای زیبایی شهر یادمان  

وقتی در هنگام رانندگی هستیم ...

تان، در نزدیك بیمار د های بی ج و از 
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دیگران مجبور نیستند به خاطر صحبت کردن ما معطل شوند 

پشت چراغ قرمز از توقف روی خط عابر پیاده پرهیز کنیم!                     

این کار یعنی تجاوز به حریم عابر پیاده                                                    

رانندگی ما نمونه و ایده آل خواهد بود اگر و تنها اگر ...

همه ما شهروندان در هنگام رانندگی به حقوق دیگر شهروندان  

احترام بگذاریم.

از بوق زدن های بی جا در نزدیك بیمارستان، در کوچه و خیابان ، در 

مناطق مسكونی، کتابخانه و هر جای دیگر پرهیز کنیم. همچنین، از 

 بوق زدن برای سالم، تشكر، اعتراض و... . 

یادمان باشد: صدای بوق زدن ما را همه خواهند شنید واین کار 

همه شهروندان را ناراحت خواهد کرد !!!

از توقف های بی جا در مناطق پارك ممنوع، جلوی خانه دیگران، 

جلوی پل ها، در حاشیه خیابان ها جلوی تقاطع خیابان ها، جلوی 

 تابلوهای اطالع رسانی، درمكان هایی که احتمال ایجاد ترافیك 

خواهد بود ، قبل از پیچ ها و ورودی ها و هر جای دیگری که عبور و 

مرور دیگران را دچار مشكل می کند، پرهیزکنیم!

یادمان باشد: این توقف های بی جا هر روز همه ما را ناراحت 

می کند!!!

سرعتی متعادل و متناسب با هر مكان داشته باشیم. نه سرعتی بیشتر از 

سرعت استاندارد و نه سرعتی پایین تراز سرعت استاندارد !!! این آرام 

 آرام رفتن ها عالوه بر ایجاد ترافیك، دیگر رانندگان را آزار می دهد و 

عامل انحراف های ماشین های عقبی از خط مستقیم می شود، که این 

هم بوق زدن های خودرو های مسیر های کناری را در برخواهد 

داشت و به دنبال آن آلودگی صوتی ! پس سرعتی معادل سرعت 

استاندارد درهمان مكان داشته باشیم. از صحبت کردن با تلفن همراه و 

یا سوال پرسیدن و صحبت کردن با راننده ی خودروی کناری در حین 

رانندگی پرهیز کنیم !!! زیرا برای این کار نیاز است آرام تر رانندگی 

کنیم و این یعنی ایجاد ترافیك برای خودروهای پشت سر .

فراموش نكنید: دیگران مجبور نیستند به خاطر صحبت کردن ما معطل 

شوند !!! پس بهتر است برای این کار لحظاتی در مكان مناسبی پارك 

کنیم.

از تغییر جهت دادن های سریع و ناگهانی، با هدف پارك کردن، دور 

زدن، از حالت توقف خارج شدن و ... پرهیز نماییم.

بد نیست بدانیم :

هدف ازساخت،چراغ راهنما یا همان چراغ چشمك زن، دقیقاً برای 

چنین زمان هایی بوده است! که حداقل 100 متر قبل از هر انحرافی در 

مسیر حرکت به منظور ایستادن، دور زدن و ... چراغ راهنما را بزنیم تا 

دیگران متوجه شوند و از برخورد و تصادف احتمالی جلوگیری شود ! 

از جابه جا شدن های مكرر، از این خط به آن خط رفتن با هدف 

زودتر رسیدن پرهیز کنیم.

 تا حاال فكر کرده ایم، اگر همه می خواستند برای زودتر رسیدن همین 

 کار را انجام دهند، اصالً کسی به مقصد نمی رسید؟! 

پس هیچ گاه در حین رانندگی فكر نكنیم فقط این ما هستیم که عجله 

داریم !به منظور ایستادن، دور زدن و ... چراغ راهنما را بزنیم تا دیگران 

متوجه شوند و از برخورد و تصادف احتمالی جلوگیری شود ! از 

جابه جا شدن های مكرر، از این خط به آن خط رفتن با هدف زودتر 

وشهرها
جوامع

دوستدار
سالمندان

 سالمندان به معنی شهر دوستدار معلوالن، کودکان و 

خانواده ها و در واقع شهر دوستدار مردم است.

هشت ویژگی شهر دوستدار سالمندان

فضاهای باز و ساختمان ها:

خیابان ها، پیاده روهاو گذرگاه ها، به خصوص در 

فصل زمستان و شرایط برفی، مرتبا کنترل شوند و 

تمیز نگاه داشته شوند. همچنین شیب راهه هایی 

برای صندلی های چرخ دار، مكان هایی برای 

نشستن و امكانات سرویس بهداشتی برای استفاده 

عمومی به وفور در دسترس باشد.

حمل و نقل:

جوامع دوستدار سالمندان جریان ترافیك را کنترل 

 کرده، عالئم کنار خیابان را تمیز و خوانا نگه داشته، 

روشنایی مناسب خیابان ها را تأمین کرده و مسیر 

دوچرخه سواری را دور از خیابان و پیاده رو و با 

روشنایی مناسب قرار می دهند.

ایستگاه های سامانه اتوبوسرانی در مكان های 

مناسب نظیر مكان های عبادی و مطب پزشكان 

تعبیه شده اند.

مسكن:

سالمندان نیازمند خدمات مراقبتی با هزینه کم و 

مساعدت های مالی، نظیر تخفیف و کمك هزینه، 

 برای ایجاد تغییرات الزم در مسكن خود می باشند. 

طبیعتاً، خدمات و پشتیبانی کافی برای تأمین 

آسایش و رفاه سالمندان در منزل، همانند دسترسی 

 به مراقبت طوالنی مدت و کمك به زندگی، با 

اهمیت هستند.

احترام اجتماعی:

از کمك سالمندان به جامعه تقدیر می شود و حتی 

در رسانه ها نیز ارج نهاده می شود.انتقادات و 

پیشنهادات و نظرات آنها در مورد مسائل مهم 

پرسیده و در شوراها و دیگر فعالیت ها شرکت داده 

شوند.

مشارکت اجتماعی:

برای افزایش مشارکت اجتماعی سالمندان می توان 

برنامه هایی چون مسابقات محلی، دوره ها و کارگاه 

 های آموزشی متناسب با نیازها و عالئق آنها (در 

مكان و زمان مناسب) ارائه داد.

 اطالعات و ارتباطات: 

   اطالع رسانی به افرادی که دارای مشكالت بینایی و      
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مقدمه

سالمندی جمعیت و شهرنشینی، دو روند جهانی 

شكل دهنده قرن 21 هستند. شهرهای ما در حال 

 رشد هستند و میزان جمعیت باالی 60 سال به 

سرعت در حال افزایش است. این موضوع 

پیامدهای جدی برای برنامه ریزی های شهری و 

اقتصادی دارد.

اهمیت شهرهای دوستدار سالمندان

یك شهر دوستدار سالمندان با بهینه سازی 

بهداشت، مشارکت و امنیت به منظور ارتقای کیفیت 

زندگی سالمندان، سالمندی فعال را ترغیب می کند. 

شهر دوستدار سالمندان ساختار و خدمات خود را 

به گونه ای ساماندهی می کند که تمامی سالمندان، 

با نیازمندی ها و توانایی های متفاوت، قابل استفاده 

و در دسترس باشد. در حقیقت، شهر دوستدار 



67 امام باقر (ع) :                   خوشا به حال کسی که محضر مهدی (عج) را درك کند و در خدمت او باشد

25 تیر ماه 1390- سال سوم-شماره 25- صفحه 1-12 25 تیر ماه 1390- سال سوم-شماره 25- صفحه 1-12

امام سجاد (ع) :                   کسی که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل کند از بهترین مردمان است. 

 قبر شهدای بجنورد (چهارراه جواداالئمه فعلی) 

عكس متعلق به سال 1337 می باشد

از راست به چپ: نقی زاده، شادلو، اخوان، حقیقی


