
12

26 مرداد ماه 1390- سال سوم-شماره 26- صفحه 1-12

  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                                      

 برترین ذکر (تالوت) قرآن است که سینه ها به وسیله          

 آن باز شوند و درون ها روشن و تابناك گردند.

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

منتخب الغرر

E_mail: council_bojnourd@yahoo.com

رسول خدا (ص) :              درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد. 

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

تزریق کود و سم به تنه درختان

تفاهم نامه ساخت 

سد بش قارداش

اطعام حواشی شهر

در ماه مبارك رمضان

اخبار شورا 

  کمك شورای اسالمی شهر                  

به مردم قحطی زده سومالی
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در دنیای کنونی نمی توان روزی را یافت که در آن 

از دستیابی محققان و دانشمندان به تكنولوژی های 

 جدید خبری نباشد. هدف عمده این تالش ها 

کمك به انسان ها برای داشتن زندگی هر چه بهتر، 

می باشد. ساختمان های هوشمند یكی از این 

تكنولوژی هاست.  ساختمانی را تصور کنید که 

تمامی تجهیزات آن به دلخواه شما قابل کنترل و 

برنامه ریزی باشند.زندگی کردن دراین ساختمان ها 

 عالوه بر راحتی، آسایش و امنیت، صرفه جویی در 

مصرف سوخت و انرژی را نیز به همراه خواهد 

داشت. تكنولوژی به کار برده شده در این ساختمان 

ها را  سیستم مدیریت ساختمان  می نامند که در 

 سال1970میالدی معرفی شده  است. سیستم 

مدیریت ساختمان شامل حسگرها (سنسورها)، 

کنترلر و لوازم قابل کنترل می باشد. بدین صورت 

که حسگرهای مختلف نور،دما، صوت،حرکت و ... 

در نقاط مناسب ساختمان نصب می شوندو 

تغییرات محیطی را تشخیص داده وثبت می 

 کنند.اطالعات حاصله  از حسگرها به کنترلر 

مرکزی گزارش داده  می شود و پس از پردازش این 

ساختمان های هوشمند
 اطالعات، دستوراتی  برای لوازم کنترل شونده 

درون منزل ارسال می شود. برای روشن شدن طرز 

کار این سیستم، فرض کنید کسی در ساختمان 

حضور ندارد، در نتیجه حسگرهای حرکتی غیر 

فعال خواهند شد. بنابراین کنترلر مرکزی بر اساس 

برنامه ای که از پیش به آن داده شده است به طور 

خودکار برای صرفه جویی در مصرف انرژی، به 

سیستم های روشنایی، گرمایشی و یا سرمایشی 

فرمان خاموشی ارسال می کند و در صورت مجهز 

بودن ساختمان به سیستم امنیتی (دوربین مدار بسته 

و دزدگیر)، آنها را فعال می کند. این نمونه ای ساده 

از کارایی گسترده و موثر این تكنولوژی می باشد. 

چنانچه کنترل تجهیزات ساختمان از طریق شبكه 

اینترنت انجام گیرد، از هرجایی که بتوانید به شبكه 

اینترنت متصل شوید، می توانید به راحتی لوازم 

منزلتان را کنترل کنید. به عنوان مثال ماشین 

لباسشویی را روشن کنید، فیلم دوربین مدار بسته را 

تماشا کنید، از ورود افراد غریبه به منزلتان آگاهی 

یابید  باید توجه داشت که ارتقای قابلیت های این 

سیستم در گرو ارتقای تكنولوژی حسگرهای آن 

است. هر چه ویژگی های  بیشتری را بتوان به 

وسیله سنسورها تشخیص داد، میزان کنترل پذیری 

تجهیزات و کارایی این سیستم نیز افزایش می یابد. 

 تاعالم و اطفای حریق، اعالم  نشت گاز، رطوبت 

سنج، سیستم مراقبت از گیاهان آپارتمانی، مدیریت 

انرژی برق حاصل از صفحات خورشیدی و ... از 

جمله امكاناتی است که امروزه با گسترش حوزه 

عملكرد حسگرها قابل اضافه کردن به این سیستم 

می باشد. این تكنولوژی در کارخانه ها، مزارع، 

بیمارستان ها و سیستم های انتقال نیرو   نیزبه 

کارگرفته می شود که مبنای آن ایجاد شبكه ای از 

حسگرهای مختلف می باشد. 

اما مزیتی که شاید به دلیل شرایط جدید، صاحبان 

منازل ( و البته مدیران ادارات و سازمان ها و ...) را 

به استفاده از این سیستم ترقیب می کند، صرفه 

جویی های قابل توجه صورت گرفته در هزینه های 

انرژی ساختمان است که  سبب می شود به کار 

گیری این سیستم توجیه اقتصادی داشته باشد.   

رسول خدا (ص) :                  رمضان ماهى است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم. 

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری بجنورد 

گفت: به جهت ارتقاء خدمات رسانی بهینه به

خدماترسانی الكترونیكی را  شهروندان گرامی، سیستم

کردیم. درسازمان. اتوبوسرانی راه اندازی

سلیمانی افزود: هدف از اجرای این اقدام تسهیل در 

رائه خدمات هرچه بهتربه شهروندان و همچنین کنترل 

و نظارت دقیق به عملكرد اتوبوس ها در جهت ارائه 

خدمات مطلوب به شهروندان عنوان کرد. وی 

همچنین اضافه کرد: سیستم الكترونیكی نصب شده بر 

روی اتوبوس ها شامل سه بخش می شود که عبارت از 

: 1- سیستم کارت بلیط  2- سیستم نظارت 

الكترونیكی3- سیستم آمار الكترونیكی می باشد وهر

  

.

  

 یك ازاین سیستم ها خدمات جداگانه ای را به سازمان 

و شهروندان ارائه خواهند کرد. سلیمانی افزود:  در هر 

اتوبوس دستگاه های مورد نظر در ورودی های درب 

اتوبوس نصب شده و   عملكرد آن به گونه ای است 

که مسافر قبل از سوار شدن کارت خود را به مدت 

چند ثانیه مقابل دستگاه قرار داده و دستگاه با صدای 

بوق دریافت هزینه  را  تأیید می نماید. وی همچنین 

 یادآور شد عالوه بر کارت خوان،سیستم دیگری نیز در 

مقابل راننده نصب شده که به عملكرد سیستم های 

طراحی  شده و اجرای درست آن نظارت دقیق می 

شود. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همچنین عنوان 

کرد تمام اتوبوس های فعال در سازمان مجهز به 

سیستم       می باشد که توسط این سیستم فعالیت 

روزانه اتوبوس ها ثبت  می شود. وی همچنین یكی 

دیگر از مزایای نصب این سیستم  نظم دهی به ساعت 

حرکت، توقف و تنظیم فاصله بین  اتوبوس ها در

نصب سیستم خدمات الكترونیكی در اتوبوس های شهری

                                                           خیرین نیك اندیش شهر بجنورد

برای ساخت مسجد آل شیخ (واقع در حاشیه چهارراه 17 شهریور) منتظر کمك های خالصانه شما هستیم.

شماره حساب بانك ملی  سیبا             0107789711001          بانك صادرات حساب سپهر             0103404830003

 طول خطوط را نام برد. سازمان اتوبوسرانی شهر 

بجنورد در حال حاضر با داشتن 50 دستگاه اتوبوس 

فعال در شهر به شهروندان محترم خدمات رسانی

 می کنند.

مجید سلیمانی

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی

تصویر وسط ماهنامه توسط آقای مجید تاتاری ارسال شده است.

GPS
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امام على (ع) :                          روزه پرهیز از حرام ها است همچنان که شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مى کند. 

   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 7
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 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 

بجنورد:

براساس صورتجلسه شماره 373 ، شورای 

 اسالمی شهر بجنورد، توافقنامه ای فی ما بین 

شهرداری و شرکت سهامی آب منطقه ای 

خراسان شمالی مبنی بر احداث سد بش قارداش 

به صورت مشارکتی تصویب شد.

احداث سد خاکی بش قارداش براساس طرح 

مصوب شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی 

خواهد بود که با میزان تخصیصی آب توسط 

وزارت نیرو به مساحت یك میلیون متر مكعب 

در سال و حجم مخزن 1/8 میلیون متر مكعب که 

میزان 0/8 میلیون متر مكعب به طور ثابت در 

مخزن خواهد ماند و الباقی یك میلیون متر 

ادامه تعرفه ها را در شماره بعد بخوانید

با توجه به اینكه ساماندهی مناسبی توسط مجامع امور صنفی 

درخصوص اصناف و مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی صورت 

 نگرفته و تقسیم بندی مناسبی درخصوص اصناف با درآمد باال و 

همچنین اصناف که درآمد پایینی دارند صورت نگرفته، به منظور احقاق 

 حق و دریافت عوارض به صورت عادالنه، شهرداری بجنورد جهت 

 وصول عوارض ساالنه مشاغل در 1390 پیشنهاد گروه بندی مشاغل بر 

پایه و اساس میزان درآمد صنف نموده است.

به طور مثال در حال حاضر فردی که دارای شغل سوپر مارکت در مرکز 

 شهر (چهار راه شریعتی) می باشد همان عوارض را پرداخت می نماید 

که در کوی آروین فردی که همان شغل را دارد پرداخت می نماید، 

لیكن درآمد روزانه اولی تقریبا ده میلیون ریال در روز است و نفر دوم 

روزانه حداکثر یك میلیون ریال کسب درآمد دارند که این فاصله درآمد 

متأسفانه در اخذ عوارض تاکنون در نحوه وصول عوارض محاسبه 

لحاظ نشده است (به همین شكل در تمام صنوف این مشكل دیده 

می شود).

لذا به جهت رفع این مشكل و در اجرای تبصره یك ماده 5 قانون 

  اصالح موادی از برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) و بند 

 16 ماده 71 و همچنین ماده 77 قانون تشكیالت و انتخابات شوراهای 

 اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تعرفه افزایش و 

 اصالحیه عوارض پیشه وری جهت اجرا در سال 1390 پیشنهاد 

می گردد.

عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابع قانون نظام 

صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوط 

می باشند و از فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

عوارض شغل های لوکس و پردرآمد که در این تعرفه به عنوان شغل های درجه یك محاسبه می شوند.                                                                                                    1/5* تعداد ماه :عوارض ماهیانه

عوارض شغل های متوسط در این تعرفه به عنوان شغل های درجه دو محاسبه می شوند.                                                                                                                       1* تعداد ماه :عوارض ماهیانه

 عوارض شغل های کم درآمد که در این تعرفه به عنوان شغل های درجه سه محاسبه می شوند.                                                                    برابر با باالترین تعرفه اجرایی سال 1389:عوارض ماهیانه گروه (3)    

تبصره: حداقل محاسبات برابر قیمت منطقه ای حاشیه خیابان اصلی می باشد.

(کسبه ای که تأخیری در پرداخت عوارض پیشه وری نداشته باشند شامل ده درصد تخفیف می گردند.) 

P

P

تفاهم نامه سرمایه گذاری در ساخت سد بش قارداش

مكعب به نسبت میزان سهم مشارکت طرفین در 

پروژه تعلق خواهد گرفت. در این توافق 

شهرداری اراضی مورد نیاز محدوده اجرای طرح 

سد بش قارداش را به مساحت 25 هكتار جهت 

مخزن سد در نظر گرفته شده است. تملك   

 امالك مورد نظر براساس قیمت کارشناسی، در 

اختیار طرح مشارکتی قرار خواهد داد و در این 

رابطه میزان زمین واگذار شده توسط شهرداری به 

عنوان سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت سد 

محسوب می شود. در این سرمایه گذاری شرکت 

آب منطقه ای خراسان شمالی می بایست پس از 

 اخذ مجوزهای الزم شامل تخصیص آب از 

وزارت نیرو و انجام مطالعات فازهای یك و دو 

اقدام و ضمن احداث پروژه در نگهداری و اداره 

امور فنی و تخصصی در دوران بهره برداری نیز به 

عهده خواهد داشت. 

در این توافق نامه شرکت آب منطقه ای خراسان 

شمالی متعهد است نسبت به اخذ ماده 215 قانون 

برنامه و بودجه اعتبار مورد نیاز اجرای طرح را به 

طور کامل از وزارت نیرو اخذ نماید.

درآمدهای حاصل از اجرای سد بش قارداش 

شهرداری و شرکت آب منطقه ای به میزان 

سرمایه گذاری در منافع سد و دریاچه سهیم 

خواهد بود.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد: 

 تیم وشوی شورای اسالمی شهر بجنورد به عنوان نماینده 

استان خراسان شمالی در مسابقات وشوی انتخابی استان 

به همراه 15 نفر به سرپرستی ابراهیم گلزار مطلق و مربی 

 گری امین حصاری شرکت نمود که ماحصل این تالش 

 ها و فعالیت ها تیم وشوی شورای اسالمی شهر بجنورد با 

کسب 6 مقام قهرمانی استان و برگزیده شدن به عنوان 

مقام اول تیمی استان خراسان شمالی به مسابقات انتخابی 

تیم ملی وشوی ایران اعزام شد که در مسابقات قهرمانی 

کشور نیز 4 مقام قهرمانی کشور را از آن خود کرد. در این 

مسابقات یك نفر مقام دوم قهرمانی کشور«مدال نقره» و 3 

مقام سوم قهرمانی کشور «مدال برنز» کسب کرد که 

 کسب چهار مقام قهرمانی تیم وشوی شورای اسالمی شهر بجنورد در کشور 
این مقام برای اولین بار طی 15 سال فعالیت وشو در 

استان کسب شد. 

 قهرمانان کشوری تیم وشوی شورای اسالمی شهر 

بجنورد به نام های:

1- حسین مكتب دار در وزن 56 کیلوی نوجوانان به 

عنوان مقام دوم کشوری(مدال نقره).

2- علی دبدبه در وزن 28 کیلوی نوجوانان مقام سوم 

کشوری (مدال برنز).

3- افشین کیماسی در وزن 56 کیلوی جوانان مقام سوم 

کشوری (مدال برنز).

4- یعقوب دلیر در وزن 60 کیلوی جوانان مقام سوم 

کشوری (مدال برنز).
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      3          تزریقات - پانسمان - ختنه                                    برابر تعرفه  89

      4          تعمیرکاران ساعت و فندك                                   برابر تعرفه  89 

      5          تعمیرکاران موتورسیكلت و دوچرخه                       برابر تعرفه  89

      6          جگرکی                                                            برابر تعرفه  89

        7         حكاکی مهر اعم از پالستیكی و غیره و پالك سازی       برابر تعرفه  89  

      8         دکه های فروش روزنامه جراید و مطبوعات                برابر تعرفه  89

      9          سردخانه ها                                                        برابر تعرفه  89

     10        سفیدگرومس سازوفروشندگان انواع ظروف مسی        برابر تعرفه  89 

    11         صحاف و آلبوم ساز و قاب ساز                                 برابر تعرفه  89

    12          عطار و سقط فروشی                                              برابر تعرفه  89

      13         عمده فروشان و فروشندگان جزء انواع نخ کالف و قرقره            برابر تعرفه  89 

     14        فروشندگان انواع شكالت و پفك و نظایر آن                برابر تعرفه   89                           

     15        فروشندگان جزء انواع کاغذ و مقوا                           برابر تعرفه  89

       16          فروشندگان جزء ابزارآالت ازقبیل(لوال،دستگیره،قفل و ...)         برابر تعرفه  89  

      17        فروشندگان جزء انواع واشر پالستیكی و نظایر آن       برابر تعرفه    89 

     18         فروشندگان جزء پنبه                                            برابر تعرفه  89

      19         فروشندگان جزء کاالهای اسفنجی و پشم شیشه                            1 

     20         فروشندگان جزء کاموا                                          برابر تعرفه  89

    21          فروشندگان جزء لوازم صید ماهی و شكار                  برابر تعرفه  89

     22      فروشندگان جزءانواع ترشیجات،مربا،سس،رب گوجه فرنگی و نظایر آن          برابر تعرفه  89 

    23         فروشندگان داروهای دامی و سموم دفع آفات نباتی      برابر تعرفه  89

    24         کتاب فروشی ها                                                   برابر تعرفه  89

    25         کرایه دهندگان وسایل برقی نظیر بلندگو،پنكه و چراغ            برابر تعرفه  89 

    26         کیوسك ها و دکه های قانونی حواشی خیابان های با مجوز       برابر تعرفه  89

    27         گرمابه داران                                                       برابر تعرفه  89

P

 ردیف         شرح تعرفه (نوع  شغل)                      تعرفه 90

     28         مسافرخانه های درجه 3  (به ازای هر اطاق)               برابر تعرفه  89 

    29          نانوائی سنتی و سفیدپزی و خشكه پزی                               1

    30          نقاش ساختمان                                                    برابر تعرفه  89

    31          نمایندگی و پخش شیر بسته بندی شده                              1 

    32          فروشندگان آب تصفیه شده                                   برابر تعرفه  89

  گروه 2                                          

P

P

 ردیف         شرح تعرفه (نوع  شغل)                      تعرفه 90

    21          دفاتر بارکش های شهری                 

    22          دفاتر فروش آجرهای فشاری و ماشینی                    

    23          دفاتر فروش گچ پیش ساخته                                   

    24         دفتر کارشناسان رسمی دادگستری و خبره های محلی   

    25          دفاتر مخابراتی (راه دور و نزدیك)                      

     26          دکورسازان اعم از چوبی و فلزی و پالستیك              

     27          سازندگان تابلوهای نئون و پالستیك چوبی و فلزی       

    28          سازندگان کانال کولر،لوله بخاری و انواع بشكه و لوازم حلبی     

    29       سراجان و فروشندگان جزء کیف،ساك،چمدان ووسائل چرمی     

    30          سری دوز پیراهن و فروشنده پیراهن                

    31           سری دوزی پوشاك                                 

    32           سمساری و امانت فروشی                                      

    33           سنگ فروشی و سنگ تراشی جزئی             

    34           شیشه بر و فروشندگان انواع شیشه و بطری               

    35          طباخان                         

    36           عمده فروشان البسه و وسایل ورزشی        

     37          عمده فروشان انواع دمپایی از قبیل پالستیكی و غیره   

    38          عمده فروشان انواع ظروف روی و آلومینیومی            

    39          عمده فروشان پنبه                     

    40      عمده فروشان ماشین حساب،تحریر،پلی کپی،فتوکپی،زیراکس و غیره  

     41          فروشندگان انواع روغن موتوروضدیخ اتومبیل و ماشین آالت     

    42     فروشندگان انواع فیلم وکرایه دهندگان فیلم،نوارکاست،نوارویدیوئی وسی دی ونظایر آن         

    43          فروشندگان جزء اسباب بازی      

    44          فروشندگان جزء انواع چوب الوار، نئوپان و تخته           

    45          فروشندگان جزء انواع دمپایی             

    46          فروشندگان جزپتو،روتختی وحوله وانواع لحاف پشم شیشه      

    47       فروشندگان جزتهویه مطبوع ساختمان مانند:فن کوئل،شوفاژهای حرارتی وغیره                                                       
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یكی از حرکت های بسیار زیبا که در ایام پرفیض 

خیر و برکت ماه مبارك رمضان در بیشتر شهرها و 

 محالت، شاهد آن هستیم گستراندن سفره های 

افطاری بی تكلف و ساده و صمیمی است که 

مومنین به اشكال مختلف سعی می کنند سهمی در 

آن داشته باشند. شاید هم در مسجد و حسینیه محله 

تان سفره افطار نان، پنیر و خرمای نیكوکاران نیك 

اندیش را دیده باشید، با اطعام با حلیم و آبگوشت 

که با صفای دل بانیان و روح رمضانی میهمانان، 

 زیباترین سفره های دنیا را در دیدگان هر بیننده ای 

متجلی می کند و این سنت حسنه را ترویج می کند

طرح اطعام حواشی شهر در ماه مبارك رمضان
 ماه رمضان امسال نیز یكی از جلوه های دلنواز ماه 

خدا در حاشیه های شهر بجنورد می درخشد.

 دقایقی قبل از افطار درب منازل مردم در محالت 

مختلف حواشی شهر به صدا در می آید. غذای گرم، 

خرما همراه با دعای همان روز به اهالی خانه با 

احترام تقدیم می شود که منظره شوق انگیزی در 

 کوچه پس کوچه های این محالت رخ می دهد. 

وقتی بچه های کوچك برای گرفتن ظرف غذا با 

  ذوق می دوند، شاید واالترین دقایق و ساعت های 

خدایی برای خادمین این طرح به ثبت می رسد. این  

 طرح که با پیشنهاد شورای اسالمی شهر وشهرداری 

 بجنورد برای دومین سال در حال اجراست، نشان 

داده که می توان با مبالغ پایین هم  هر شب بعضی از 

خانواده ها را با غذای  گرم و با کیفیت افطاری

 داد و گل لبخند را بر لبان آنها نشاند. هزینه کل این 

طرح 100 میلیون ریال است که توسط شورای 

.اسالمی شهر بجنورد پرداخت می شود.

رسول خدا (ص) :                              روزه گرفتن در گرما، جهاد است. 

P   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 =   

      

     1         آب نبات پز (جز فروشی)                                        

     2         آبمیوه گیری و آبمیوه فروشی                                  

     3        آرایشگاه مردانه و زنانه                                            

     4             آموزشگاه های ماشین نویسی، حسابداری،رایانه،آرایشگاه،رانندگی و...      

     5          آهنگر اتومبیل و زیربندساز                                     

     6          آهنگران و درب و پنجره سازان آهنی، آلومینیومی و چوبی         

     7         اغذیه فروشی و خوراك سرد و گرم                         

     8        باطری ساز و باطری فروش و سیم کش اتومیبل           

     9         بزازی ها و فروشندگان پارچه         

    10       تشك دوز و تودوزی اتومبیل       

    11        تعاونی های توزیع و مصرف اعم از کارمندان و کارگران                                            

    12     تعمیرکاران لوازم نفت سوز خانگی از قبیل:آبگرمكن،خوراك پزی،بخاری و سماور                     

    13      تعمیرکاران آمپروکیلومترو شماره ودرجه آب خودروونظائرآن                                       

    14       تعمیرکاران الكتروموتور وترانسورماتوروپمپ آب و نظایرآن                 

    15           تعمیرکاران رادیو و تلویزیون و وسایل صوتی          

    16      تعمیرکاران فن کوئل،شوفاژ، هواکش و بادبزن تهویه و نظایر آن      

     17      تعویض روغن،آپاراتی،پنچرگیری، باالنس چرخ و تنظیم فرمان وموتوروپمپ                                                 

    18          خرازی فروشان             

    19          خیاطی مردانه و زنانه       

     20          دفتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طالق                                                       

 ردیف              شرح تعرفه (نوع  شغل)                         تعرفه 90
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103 امام على (ع):                روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است. 

26 مرداد ماه 1390- سال سوم-شماره 26- صفحه 12-1 26 مرداد ماه 1390- سال سوم-شماره 26- صفحه 1-12

را با خود و خانواده جواب دهد که زنگ بزنید، مهمان 

دارند یا نه، بچه هایشان امتحان دارند یا نه، اعضای 

خانواده راضی باشند یا نه، وسیله داریم یا نه و هزار و یك 

سوال دیگر . تازه بعد از گذشت هفت خوان ها به فرض 

اینكه رفتیم ادبیات و گفتمان ها و رفتارها زمین تا آسمان 

فرق کرده اند. در آن زمان به یكدیگر که می رسیدند می 

گفتند خیلی دلم برات تنگ شده بود، خیلی از دیدنت 

خوشحالم و مهمان و یا میزبان نیز می گفت: خدا را شكر 

که واقعا در عمل نیز همانطور بود اما امروز گفته می شود 

کجایی دیده نمی شی، مهمان و یا میزبان با یك دنیا گله از 

زمانه می گوید:

- ای گرفتاری و بدبختی ، 

- هر چه می دویم هشتمون گرو نه است همش قرض 

وقسط و غصه و ...

- راستی خبرداری ماشین خریدم، 

- چقدر خریدی؟

- یكی سررسید داشت، یك میلیون زیر قیمت خریدم.

- توام این لكنده رو بفروش بیا از بانك یك وام بردار 

یكی بهترش رو بخر. آبروی ما رو بردی با این ماشین.

- ای برادر تو که شكمت سیره و وضعت خوبه فكر 

می کنی همه مثل خودت هستن.

 - ای بابا تو هم همش ناله می کنی، راستی فالنی را دیدم، 

چِكش برگشت خورده بود دنبال سند می گشت برای 

  ضمانت، فالن چیز اینقدر گران شده، می دونی فالنی با  

خانوادش مشكل دارن، روزنامه نوشته بود استخدام دارن، 

ای بابا ول کن همه پارتی بازیه، امروز دوساعت توصف 

 گاز بودم، چقدر بنزین یارانه ای داری، امروز در فالن جا 

یك تصادف وحشتناکی شد، یه دعوایی شد که نگو و 

 نپرس. خالصه خبرها از جنس ناخوشایند است. 

اما بازی بچه های امروز در مهمانی ها:

امروز همه بچه ها جمع می شن یك اتاق جلو کامپیوتر با 

 یك سی دی خشن بزن بزن دارن به اصطالح بازی می 

 کنن.دیگری با پیام کوتاه مثال بازی می کنه، یكی چت 

 می کنه و ... . خالصه هنوز یك ساعتی از دیدارها نگذشته 

که دل هم دیگر را زده بچه ها با چشمانشان به پدر و مادر 

اشاره می کنند بریم . یكی در گوش پدر می گوید حوصله 

 مان سر رفت بریم و خالصه دیگر خبری از هیاهوی بچه 

گانه و بازی های دیروزی گرگم به هوا،لِی لِی،توتوله، 

قایموشك بازی، فوتبال بازی کردن، خندیدن، قهقه زدن 

بچه گانه خبری نیست. تازه بعد از ترك مهمانی هزار و 

یك ایراد و گله مهمان از میزبان از قبیل :

دیدی چه جور رفتار می کردن ،  پولشان را به رخ ما 

می کشن، کامپیوترشان خیلی قدیمیه، اصال از رفتارشان  

خوشم نیامد، بچش خیلی بی ادبه، وقتی میان خانه ما که، 

 ما آن همه محبت می کنیم حاال امشب غذاشونو دیدی، 

خانمش انگار از دیدن ما زیاد خوشحال نشد و هزاران 

شكایت از نتیجه این مهمانی.

اما دیروز گذشتگان برای کسب روزی صبح زود از منزل 

خارج می شدند با این اعتقاد که خداوند تبارك و تعالی 

روزی را صبح برای ما تعیین می کند و هر کسی با این 

افكار سرکار خود حاضر می شد. اگر مغازه دار بود با نام 

خداوند درب مغازه اش را باز می کرد و جلوی مغازه را 

 آب و جارو می کرد و به انتظار رزق و روزی حالل 

می نشست و اگر اولین کسی که برای خرید وارد مغازه  

می شد اعتقاد خاصی داشتند که اگر از دست یك نفر 

 دستالف می کردیك شعر خاصی را با خود زمزمه می کرد 

و اعتقاد داشتند تا پایان روز کاسبی خوبی خواهند داشت 

و در ادامه این معامله کسی نیز مراجعه می کرد که مغازه 

دار می شناخت و اگرهم پول نقد نداشت، ارزاق را به آن 

تحویل می داد و نداشتن پول نقد را به رخ او 

 نمی کشید. با این تكیه کالم که هر وقت دستت آمد بیار، 

 اما امروز به هر مغازه که وارد می شوی در باالی سر 

متصدی مغازه دار آن نوشته شده«تقاضای نسیه نفرمایید 

حتی شما دوست عزیز!» تازه اگر احیانا خیلی لطف داشته 

باشند با چك کارمندی و یا ضامن معتبر با هزار منت و 

تحقیراین کار انجام می شود.

آدم های دیروز در برخورد با بزرگان در اجتماع اینگونه 

بودند که زنبیل پر از وسایل را از دست پیرزن و یا پیرمرد 

همسایه گرفته و تا در منزل به او کمك می کردند و ادامه 

این کمك نیزپیرزن با دعای پر معنای پسرجان برو که خیر 

ببینی بدرقه می کرد. اما امروزی ها به ناتوانی او پوزخند 

می زنند و نظاره گر حمل زنبیل و کمر خمیده او هستند. 

دیروز در خط واحد جوان ها جای خود را به بزرگترها 

می دادند و تا زمانی که بزرگتر ایستاده بود کوچكتر نمی 

نشست. دیروز هیچ فرزندی مقابل پدر دراز نمی کشید و 

درحالی که فرزند،خوددارای همسروفرزند بود. دیروز یاد 

گرفته بودند مقابل پدر و مادر و یا بزرگتر به احترام آنان از 

جای خود برخیزند اما امروز این حرکت بی معنی است. 

دیروز شاگرد، معلمی را هر جا می دید و در هر مقامی که 

بود به احترام معلم قیام می کرد و سر تعظیم فرود می آورد 

اما امروز معلم، راننده تاکسی تلفنی شاگردش است. 

دیروز اگر کسی آشنایی در شهر داشت فرزندش را به آن 

آشنا می سپرد که در منزل او درس بخواند و یا شاگردی 

کند و آن آشنا در حق فرزندش پدری و یا بزرگی کند اما 

امروز این اعتماد وجود ندارد. دیروز مساجد ما کمتر بود 

اما اعتقاد بیشتراما  امروز نمازگذاران به شكر خدا زیاد اما 

 اعتقادواخالص کمتر.دیروز کمتر حرف می زدند بیشتر با 

عملشان خودشان را معرفی می کردند ولی امروز تا دلتان 

بخواهد حرف می زنند اما دریغ از عمل. دیروز اگر 

همسایه ای و یا هم نوعی به لحاظ مالی ضعیف بود کمك 

ها به نوعی بود که کسی متوجه نمی شد و شخصیت و 

حرمت خانواده حفظ می شد اما امروز به خاطر همین 

 کمك ها در مساجد و مراسم های مختلف از آقای فالنی 

 و خانم فالنی به عنوان خیر در پشت تریبون بلند صدا می 

زنند و تشكر می کنند غافل از اینكه این کارها باید مورد 

رضایت خداوند باشد نه مردم و چنان رفتار می شود که 

شخص وبا خانواده مخاطب ازسرخجالت وسرشكستگی 

 نتواند سرشان رادر جامعه باال بگیرند. شعر دیروز «بنی 

آدم اعضای یكدیگرند      که در آفرینش ز یك گوهرند» 

به شعر «بنی آدم غیر یكدیگرند که در جامعه     هر کسی 

به ظاهر زرنگترند» تغییر یافت. دیروز پولدار شدن به هر 

قیمت رسم نبود اما امروز به هر قیمت پولدار شدن افتخار 

است. دیروز اعتقاد بود خداوند روزی رسان است اما 

امروز اینگونه نیست به ویژه در بین جوانان این اعتقاد 

 کمرنگ شده است. خالصه دیروز برای اعتماد و اجرای 

تعهد سبیل گرو می گذاشتند و به آن متعهد بودند اما 

امروز اوراق بهادار (چك امضا شده) نیز اعتباری ندارد. 

 خالصه دیروز تمام تلفن های فامیل و اقوام در هارد 

خدادادی هر شخص ذخیره می شد اما امروزبرای تلفن 

پدر، برادر یا خواهر خود باید به آرشیو تلفن همراه خود 

مراجعه کنیم. دیروز برای تحقیق درباره هر موضوعی باید 

چندین کتاب را مطالعه می کردی تا به مطالب مورد نظر 

دست پیدا می کردی اما امروز نیازی نیست فكر کنی و 

خود را به زحمت بیاندازی با یك دکمه در اینترنت 

جستجو کن تا هرچه دلت می خواهد پیدا کنی.دیروز 

 دانشجویان برای پایان نامه ها تالش زیادی می کردند و 

تحقیق می نمودند اما امروز از پایان نامه های دیگران کپی 

 برداری می شود و یا خریداری می کنند. خالصه اگر 

بخواهیم از دیروز تا امروز بنویسیم باید کتاب ها بنویسیم 

با این مطالب خواستیم تغییرات رفتارها، گفتمان، 

کردارهای دیروز امروز را به خود و شهروندان گفته  

باشیم و یادآوری کنیم که دیروز ما چطور و امروز ما 

چطورشده است. اما به این نیز واقفیم که پیشرفت علم و 

تكنولوژی و خدمات آن بر هیچ کس پوشیده نیست و 

آنچه مهم هست این است که نباید بگذاریم مدرنیته، 

سنت های خوب و پسندیده ما را به دست فراموشی 

بسپارد زیرا که بعضی از این سنت ها ریشه در دین و آیین  

  اسالمی ما دارد که الزم است به آنها توجه خاص شود و  

 آنها را حفظ کرد همانند اعتقادات، صداقت، اخالق، 

امانتداری. امیدواریم روزی علم و تكنولوژی و پیشرفت 

در کنار سایر رفتارها و کردارهای حسنه که در گذشته 

داشته و داریم حفظ شود.            شهروند آرزو به دل

ماه رمضان ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از 

شریف ترین ماه های سال است. در این ماه درهای 

آسمان و بهشت گشوده و درهای جهنم بسته می شود، 

و عبادت در یكی از شب های آن ( شب قدر ) بهتر از 

  عبادت هزار ماه است. رسول خدا صلی اهللا علیه و آله  

و سلم در خطبه شعبانیه خود درباره فضیلت و عظمت 

ماه رمضان فرموده است:  ای بندگان خدا! ماه خدا با 

برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما روی آورده 

است؛ ماهی که نزد خداوند بهترین ماه ها است؛ 

روزهایش بهترین روزها، شب هایش بهترین شب ها و 

ساعاتش بهترین ساعات است. 

بر مهمانی خداوند فرا خوانده شدید و از جمله اهل 

کرامت قرار گرفتید. در این ماه، نفس های شما تسبیح، 

خواب شما عبادت، عمل هایتان مقبول و دعاهایتان 

مستجاب است. پس با نیتی  درست و دلی پاکیزه،  

پروردگارتان را بخوانید تا شما را برای روزه داشتن و 

 تالوت قرآن توفیق دهد. بدبخت کسی است که از 

آمرزش خدا در این ماه عظیم محروم گردد. با 

گرسنگی و تشنگی در این ماه، به یاد گرسنگی و 

تشنگی قیامت باشید.  آن گاه پیامبر اکرم وظیفه 

روزه داران را برشمرد و از صدقه بر فقیران، احترام به 

سالخوردگان، ترحم به کودکان، صله ارحام، حفظ 

درمانی است. برخی تلقین می کنند که روزه موجب 

زخم معده می شود،  نباید اعتنا کرد، اینگونه دروغ ها 

تنها بهانه افراد سست عنصری است که اسیر شكم 

خویشند و از عزم و اراده انسانی در آنان خبری نیست.   

روزه باعث استراحت معده است و در حال روزه اسید 

معده بجای غذا به وسیله صفرا خنثی می شود و زخم 

ایجاد نمی گردد .

 همانطور که گفتیم فواید جسمی و بهداشتی روزه 

اگرچه چشمگیر و غیر قابل انكار است ولی مهمترین 

فواید روزه اثرات بهداشتی آن نیست، متأسفانه برخی 

در بررسی فواید روزه تنها به همین اثرات بهداشتی آن 

بسنده کرده اند، درحالیكه فواید برتر روزه به جنبه 

های معنوی آن مربوط می شود، فواید جسمی روزه با 

اثرات معنوی آن در سازندگی تربیت و تزکیه انسان 

قابل مقایسه نیست، اگر چه همان فواید طبی هم 

 گواهی است بر اصالت اسالم عزیز، چرا که این آیین 

فطری و آسمانی چهارده قرن پیش با ژرف بینی و 

احاطه ای که جز از خدای متعال نمی تواند بود. در 

محیط جاهلیت عرب دستوراتی برای انسان ها وضع 

کرده است که دانش پزشكی انسان متمدن عصر ما با 

پیشرفت خود روز به روز بر گوشه هایی از حكمت آن 

پی می برد.

فضائل ماه مبارك رمضان

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 

بجنورد:

 اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد در 377 جلسه 

خود طرح پیشنهادی کمك مالی به مردم مسلمان 

قحطی زده سومالی را تصویب کرد. در این جلسه 

 هر کدام از اعضای شورای اسالمی شهر به طور 

 جداگانه با اشاره به مسائل و مشكالت مردم 

مسلمان سومالی و نیاز به کمك، با توجه به 

خشكسالی و قحطی در منطقه سومالی را ضروری 

دانسته و بر این اساس مبلغ ده میلیون ریال از محل 

 اعتبارات شورای اسالمی شهر و مبلغ پنج میلیون 

ریال از حساب شخصی خود به این امر خداپسندانه 

اختصاص دادند.

 کمك 15 میلیون ریالی اعضای شورای اسالمی شهر به مردم سومالی  

امروزه پیشرفت علم و تكنولوژی و تأثیر مثبت و منفی آن 

در زندگی تك تك ما بسیار آشكار و محرز است. اگر یك 

نیم نگاهی به گذشته ها داشته باشیم و مسائل علمی و 

اجتماعی و برخوردها و رفتارها اجتماعی را با امروز 

مقایسه نسبی داشته باشیم درخواهیم یافت که پیشرفت 

های علم و تكنولوژی چه تغییرات و تأثیراتی را برای 

جامعه و افراد داشته و خواهد داشت. 

ارتباطات خانوادگی: در گذشته وقتی برای به جا آوردن 

صله رحم و یا سرکشی از فامیل، آشنایان، دوستان و ... 

 الزم نبود مثل امروز هماهنگی شود و یا مثل امروزبا تلفن، 

ایمیل، پیام کوتاه هماهنگی قبلی صورت گیرد زیرا برای 

افراد، زیاد مهم نبود که باید چگونه پذیرایی شوند و یا با 

چه وسیله ای می روند چون یكدیگر را قلباً دوست 

داشتند و فقط دیدن یكدیگر مهم بود زیرا مانند امروز 

یكدیگر را به خاطر ثروت، مقام و یاسایر امكانات در 

اختیار، دوست نداشتند زیرا آن زمان در همه خانه ها تلفن 

و سایر امكانات امروزی وجود نداشت و مانند امروز همه 

موبایل، رایانه و ماشین نداشتند. در آن زمان وقتی خانواده 

ها به هم دیگر می رسیدند با اشتیاق تمام و از ته دل 

یكدیگر را به آغوش می کشیدند و به یكدیگر عشق می 

ورزیدند و هر چه که در خانه داشتند در کنار یكدیگر با 

صفا و صمیمت بود وبه هیچ وجه  گران این نبودندکه اگر 

 فالن فامیل بیاید در خانه چیزی نداریم که از آن پذیرایی 

نمائیم زیرا که نبود این امكانات نقطه ضعف خانوادگی 

تلقی نمی شد و دوست داشتن و محبت به یكدیگر 

مشروط به داشتن امكانات و ثروت و ... نمی دانستند و 

یك شعار بسیار زیبا که امروز کمتر از آن استفاده می شود 

و یا اعتنایی به آن نمی شود که «در خانه هر چه باشد 

مهمان هر که باشد» معتقد بودند. به قول گذشته ها هر 

چه بود در کنار یكدیگر بود و می گفتند و می خندیدند. 

در کنار یكدیگر شاد بودند و وقتی از یكدیگر خداحافظی 

می کردند تا دیدار بعدی لحظه شماری می کردند و اگر 

کسی احیاناً مشكلی داشت آنچه را که در توان داشتند 

برای کمك به یكدیگر دریغ نمی کردند.

اما امروز خانواده ها برای دیدن یكدیگر باید سوال هزار و 

یك اما و اگر را از خود بپرسند که اگر نام ببریم خود یك 

کتاب است اما به قسمتی از آن اشاره می کنیم تا بدانیم از 

کجا به کجا رسیده ایم و این گذر زمانه با ما انسان ها و 

جامعه چه کرده است. اگر امروز همان خانواده خواسته 

 باشد به منزل یك فامیل خود برود اوال کمتر از یك ماه 

نخواهد بود وگذشته ازاین باید تست های کنكوری

  فواید روزه:

روزه فواید جسمی و روحی فراوان دارد، شفا بخش 

جسم و توان بخش جان است، پاك کننده آدمی از 

رذایل حیوانی. معده و دستگاه گوارش از اندام پرکار 

بدن آدمی است، با سه وعده غذا که معمول مردم 

است؛ تقریباً در همه ساعات دستگاه گوارش به هضم 

و تحلیل و جذب و دفع مشغول است. روزه باعث می 

شود از یكسو این اعضا استراحت کنند و از فرسودگی 

مصون بمانند و نیروی تازه ای بگیرند و از سوی دیگر 

ذخایر چربی که زیان های مهلكی دارند تحلیل رفته و 

 کاسته شوند.در روایات اسالمی حتی به فواید جسمی 

 روزه نیز تصریح شده است. پیامبر گرامی اسالم در 

همین رابطه فرموده اند: «صوموا تصحوا»روزه بگیرید 

تا سالم بمانید. و نیز در روایات بسیاری پیشوایان 

 گرامی اسالم فرموده اند:« معده آدمی خانه بیماری 

های اوست و پرهیز از غذا درمان آن است» بدیهی 

است آنگاه فواید بهداشتی روزه بهتر به دست می آید 

 که روزه دار امساك روز را با زیاده روی در شب تالفی 

نكند، که پر خوری خود موجب زیان های چشم 

گیری برای دستگاه گوارش است. با پیشرفت دانش 

پزشكی، برخی از پزشكان و متخصصان دریافته اند که 

امساك از خوردن و آشامیدن، عالی ترین  روش 

زبان و چشم و گوش از حرام، مهربانی به یتیمان و نیز 

 عبادت و سجده های طوالنی، نماز، توبه، صلوات، 

 تالوت قرآن و فضیلت اطعام در این ماه سخن گفت. 

ماه رمضان نهمین ماه از ماه های قمری و بهترین ماه 

سال است. واژه رمضان از ریشه  رمض  و به معنی 

شدت تابش خورشید بر سنگریزه است. 

می گویند چون به هنگام نامگذاری ماه های عربی، این 

ماه در فصل گرم تابستان قرار داشت، ماه  رمضان  نامیده 

شد، ولی از سوی دیگر،  رمضان  از اسماء الهی است. 

این ماه، ماه نزول قرآن و ماه خداوند است و شب های 

قدر در آن قرار دارد. فضیلت ماه رمضان بسیار زیاد و 

نامحدود است. به برخی از حوادث و رویدادهای مهم 

این ماه اشاره می شود: وفات حضرت خدیجه در دهم 

 رمضان سال دهم بعثت. والدت امام حسن مجتبی علیه 

 السالم نیمه رمضان سال دوم هجرت. جنگ بدر در 

سال دوم هجرت. فتح مكه در سال هشتم هجرت. 

مراسم عقد اخوت و پیمان برادری میان مسلمانان، و 

 ایجاد اخوت اسالمی بین پیامبر و امام علی علیه 

 هالسالم. بیعت مردم به والیت عهدی امام  رضا علیه 

 ،السالم در سال 201 قمری. (هدیۀ االنام الی  وقیع الیام، 

محدث قمی، ص 21 )

=مهمانی های دیروز           مهمانی های امروز

در سال 1339 هجری شمسی توسط شرکت تضامنی برق تاتاری 

کارخانه برقی در محل کوچه برق فعلی راه اندازی گردید. قدرت 

مولدهای برق این شرکت مجموعا 1708 کیلووات بود که مشترکین 

شهر بجنورد را تغذیه می کرد. نیروگاه فوق در سال 1346 به شرکت 

برق منطقه ای خراسان تحویل گردید و این شرکت ضمن بهره 

برداری از نیروگاه تحویلی، نیروگاه جدیدی را در محل جاده تهران 

احداث کرد.

تاریخچه صنعت برق بجنورد

 حاج حسن تاتاری
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امام حسن مجتبی (ع):           به درستی که خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه خلق خود ساخته تا به وسیله طاعتش به رضای او سبقت گیرند .



49 امام صادق (ع):                     آنگاه که روزه مى گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.امام کاظم (ع) :                          دعاى شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مى شود. 
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به گزارش روابط عمومی سازمان پارك هاو فضای سبز شهرداری 

بجنورد :

در طرحی کارشناسانه اقدام به ترزیق مستقیم عناصر غذایی و مواد 

شیمیایی به تنه درختان در بجنورد نمود. این روش علمی در آمریكا 

50 سال قدمت دارد و در حال حاضر پس از پیگیری های انجام شده 

این اقدام علمی نیز برای فضای سبز شهر بجنورد محقق شد.با توجه 

به تعدد درختان چنار و اقاقیا در شهر بجنورد و بروز عارضه زردی 

 که به آن کلروز اطالق می گردد و ناشی از آهكی بودن خاك بستر و 

 باال بودن آب آبیاری است که جذب عناصر غذایی خصوصاً 

ریزمغذی هایی مثل آهن، روی، منگنز، مس و ... توسط درخت را به 

شدت کاهش می دهد درختان با برگ زرد، به علت کمبود سبزینه یا 

کلروفیل در برگ ها، عمل فتوسنتز را به خوبی انجام نمی دهند 

 بنابراین اکسیژن کمتری تولید می کند و پاالیندگی و جذب گاز 

کربنیك در آنها بسیار پایین است و همچنین از تلطیف هوا و افزایش 

رطوبت در محیط پیرامون خود نیز باز می ماند. از همه مهمتر، رشد 

 در درختان زرد به شدت کاهش می یابد و یا کامال متوقف می شود و 

در یك چرخه معیوب به مرگ درخت می انجامد.

 از طرف شورای اسالمی شهر و کارشناسان سازمان پارك ها و فضای 

سبز، پیگیری های بسیاری برای غلبه بر این وضعیت و نجات و 

سرسبزی درختان انجام گرفت. متأسفانه کاربرد روش های معمول 

تغذیه با استفاده از کودهای ایرانی و خارجی موجود در بازار، به 

علت محدودیت دسترسی به خاك بستر و ازت آهكی، با وجود 

است و درخت از رشدمناسبی برخوردار نمی باشد. وی هدف از 

 اجرای این روش را حل مشكالت تغذیه درختان، به ویژه مشكل زرد 

بودن برگ های درختان چنار بیان کرد: در واقع این مسئله نیز معلول 

  فقر عناصر غذایی در درختان است که با این کار عالوه بر طوالنی تر  

شدن عمر درخت موجب جلوگیری از زرد شدن برگ درختان در 

فصل بهار (خزان  زودرس) می شود.  معاون فنی و اجرایی سازمان 

نیز در خصوص نحوه تزریق عناصر غذایی به درختان گفت: ابتدا 

درختان بیمار مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس حفره های باریكی 

در تنه و در نزدیكی سطح زمین ایجاد می شود و در نهایت مواد 

 شیمیایی الزم به کمك پمپ مخصوص در حجم با غلظت مناسب از 

پیش تعیین شده به داخل آوندهای درخت منتقل می شود.

مهماندوست افزود: انتقال  مواد شیمیایی و عناصر غذایی را می توان 

از طریق این روش به درختان بیمار تزریق کردکه ترکیبات با توجه به 

نوع کمبود درخت متفاوت است که اگر مشكل درخت کمبود عناصر 

غذایی باشد، عناصری مانند روی، آهن و منگنز به درخت تزریق 

می شود. 

وی اظهار داشت: در صورت پوسیدگی ریشه از قارچ کش ها 

استفاده می کنیم و در صورت مشاهده بیماری های آوندی یا 

باکتریایی می توان آنتی بیوتیك به درخت تزریق کرد . وی تأکید 

کرد: در بیشتر موارد ریزمغذی های آهن و روی به درختان تزریق 

می شود. همچنین با این روش می توان آفت زدایی کرد.

 تالش کارشناسان، در رفع کلروز موثر واقع نشد. با بررسی ها و 

مطالعات انجام شده، مشخص شد برای رفع این عارضه، روش 

 نوینی با دوام نسبتا طوالنی به مدت حداقل 3 سال به منظور سبز 

کردن درختان چنار در کشور قابل دسترسی است.این روش، تزریق 

 عناصر غذایی به تنه درختان است که با فرموالسیون خاص و 

ترکیبات سازگار با طبیعت درخت موجب بازگشت درخت به 

 چرخه حیات می شود و سرسبزی کامل و تداوم رشد و عمر طوالنی 

را به درختان باز می گرداند. لذا بر آن شدیم که به صورت آزمایشی 

 از این تكنولوژی روز دنیا در مورد چند درخت چنار کامال زرد در 

پارك و حاشیه ی خیابان استفاده کنیم که نتیجه ی کار بعد از 20 روز 

 کامال رضایتبخش بود. در مورد درختان اقاقیای زرد نیز تحقیقات و 

 بررسی های الزم در دست اجرا است تا به یاری خداوند از بهار سال 

91 دیگر شاهد وجود درخت زرد در بجنورد نباشیم. مدیرعامل 

سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری بجنورد نیز روش تزریق را 

موجب تقویت درخت می داند و گقت: برخی درختان کهنسال از 

ناحیه ریشه دچار مشكل شده است که تزریق عناصر غذایی، به آن  

کمك می کند.علی اصغر علی بابایی اضافه کرد: در برخی از خیابان 

های شهر وجود جدول های سیمانی کنار خیابان باعث شده است 

بستر ریشه درخت گرفته شود از این رو درخت نمی تواند تغذیه 

مناسبی داشته باشد. برای این که بتوانیم تغذیه را از طریق آوند به 

درخت برسانیم باید از روش تزریق استفاده کنیم. وی بیان داشت: 

محیط رشد برخی درختان به گونه ای است که ریشه را محدود کرده 

تزریق عناصر غذایی به تنه درختان

بوستان خطی آسایش با  50 درصد پیشرفت فیزیكی

موافقت شورا با درخواست اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مبنی بر ایجاد باجه های فروش صنایع دستی در مناطق نمونه ملی 

گردشگری باباامان و بش قارداش.

تصویب تفاهم نامه فی مابین شهرداری و شرکت محترم آب منطقه ای خراسان شمالی جهت احداث سد بش قارداش.

تحویل ایستگاه آب شرب بش قارداش ساخته شده توسط شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی به شهرداری.

موافقت با مرخصی با حقوق برای پدران کارمند رسمی و قراردادی شهرداری، بعد از تولد نوزاد، به مدت دو هفته.

تصویب کمك به هیات ووشوی شهرستان بجنورد .

تصویب کلیات طرح کمك به پایان نامه های دانشجویی در ارتباط با موضوعات مدیریت شهری، شهرسازی و شهرداری. 

تصویب کمك به انجمن MS خراسان شمالی به ارزش پنجاه میلیون ریال.

تصویب کمك به مرکز معلولین ذهنی و حرکتی 12 آذر بجنورد ماهانه به ارزش هفت میلیون ریال.

تصویب شرایط مرخصی کارکنان رسمی و قراردادی شهرداری برای تشرف به عتبات عالیات. 

موافقت برای اجاره داربست به منظور ایجاد سایبان برای رفاه نمازگزاران در روزهای جمعه طی ماه مبارك رمضان در مصلی شهر بجنورد.

تصویب مواردی در خصوص خدمات رسانی به حواشی شهر و جبران خسارت عرصه های واقع در مسیر بازگشایی و تعریض معابر.

.براساس مصوبه شورای اسالمی شهر و فرمانداری بجنورد، نرخ بلیط اتوبوس از 350 ریال به 500 ، افزایش یافت.

اخبار 

 مدیر عامل سازمان پارك ها وفضای سبز شهرداری 

بجنورد گفت :احداث بوستان خطی ساحلی آسایش 

تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است وی 

بیان داشت این پارك با مساحت تقریبی 4 هزار متر 

مربع واقع در حد فاصل قیام و پل منطقه می 

باشد.مهندس بابایی افزود :طرح اولیه آن توسط آب 

 منطقه ای با هدف کنترل سیالب های شهری وبهبود 

وساماندهی مسیل ها وجریانات سطحی اطراف شهر 

تهیه گردید که بخش احداث پارك وفضای سبز آن 

توسط شهرداری در حال انجام می باشد .ایشان در 

 خصوص اعتبار پروژه عنوان کرد :برای احداث این 

پارك رقمی بالغ بر یك میلیارد و700 میلیون ریال از 

محل بودجه شهرداری منطقه دو پیش بینی شده 

است .بابایی ابراز امیدواری کرد با اتمام این پروژه ها 

بتوانیم گامی مثبت وموثر در جهت ارتقا کیفیت 

محیط شهری،افزایش سرانه فضای سبز وتوزیع 

مناسب پارك های محلی در سطح شهر بر داریم. 

گفتنی است در حال حاضر مساحت فضای سبز 

شهری درحدود 119هكتار و سرانه فضای سبز 

شهری 5,68 متر مربع می باشد . 

 

شورا

امروزه درك و به کارگیری «روش های توانمندسازی 

شهروندان و محله های شهری» یكی از راهكارهای 

اصلی توسعه محله ها و شهرهای عاری از 

سوءمصرف مواد می باشد. در ترویج زندگی عاری از 

سوءمصرف مواد، «توانمندسازی» فرایندی است که 

هر شهروند از طریق آن، کنترل بیشتری ر تصمیم 

گیری ها و فعالیت های موثر بر زندگی عاری از 

سوءمصرف مواد خود، خانواده و محله ای که در آن 

زندگی می کند، خواهد داشت. فرایند توانمندسازی، 

اقدامی اجتماعی است که مشارکت شهروندان، 

سازمان ها و محله های شهر را به منظور افزایش 

کنترل فردی، گروهی و جمعی برای برخورداری از 

یك زندگی عاری از سوءمصرف مواد افزایش می 

دهد. وجه تمایز توانمندسازی «فردی» و «جمعی» 

شهروندان به شرح زیر است: «توانمندسازی فردی 

مبتنی بر توانایی هر یك از شهروندان برای تصمیم 

گیری و کنترل زندگی عاری از سوءمصرف مواد 

خودمی باشد اما توانمندسازی جمعی (توانمندسازی 

محله های شهر)، نیازمند اقدام مشارکتی همه 

شهروندان یك محله به منظور دستیابی به کنترل و 

تأثیر بیشتر بر عوامل تعیین کننده سوءمصرف مواد در 

یك محله است که یكی از اهداف مهم در توسعه 

اقدام جامعه برای تحقق زندگی عاری از سوءمصرف 

مواد محسوب می گردد.»

توانمندسازی فردی، جمعی و روانشناختی

می توان توانمندسازی فردی را مترادف با توانایی هر 

شهروند در زندگی عاری از سوءمصرف مواد 

دانست. یكی از اهداف نهایی ترویج زندگی عاری از 

سوءمصرف مواد، تغییر رفتارهای شخصی 

شهروندان است اما این نوع توانمندسازی بر 

«دستیابی واقعی به قدرت برای تغییر شرایط و محیط 

زندگی» به عنوان یك عامل تعیین کننده مهم 

 سوءمصرف مواد داللت ندارد. نمی توان مفهوم 

توانمندسازی را تنها معادل با توانمندسازی فردی 

شهروندان گرفت چون بهترین و ماندگارترین 

تغییرات فردی، تغییری است که محصول فعالیت و 

مشارکت جمعی آنها باشد.

تغییر فردی منتج از مشارکت شهروندان در فرایندها 

و اقدامات اجتماعی، چیزی است که زیمرمن آن را 

توانمندسازی«روان شناختی» می نامد. 

توانمندسازی روانشناختی ترکیبی از باورها و 

رفتارهای زندگی عاری از سوءمصرف مواد است که 

شهروندان می توانند در محیط زندگی خویش بر آنها 

اثر گذارند. توانمندسازی فردی و جمعی شهروندان 

با یكدیگر در ارتباط هستند و نمی توان به یكی از 

آنها بدون دیگری دست یافت.

عده ای بر این باورند که مهمترین کاربرد مفهوم 

توانمندسازی شهروندان در ترویج زندگی عاری از 

سوءمصرف مواد، تأکید بر تغییر رفتار فردی 

شهروندان به منظور تضمین زندگی عاری از 

سوءمصرف مواد است. با این تفكر، توانمندسازی 

فردی شهروندان بر تغییر و تبدیل رفتار آنها به منظور 

اتخاذ یك سبك زندگی عاری از سوءمصرف مواد 

تأکید دارد. برخی از محققان، از نوعی تفكر که بر 

کاهش عوامل خطر سوءمصرف مواد تأکید بیشتری 

دارد، به طور همه جانبه حمایت می کنند و برای 

ترویج زندگی عاری از سوءمصرف مواد،«تغییر و 

تبدیل شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه» را 

تجویز می کنند اما برخی از محققان عقیده دارند که 

 برای ایجاد هرگونه تغییر در جامعه الزم است ابتدا 

رفتار هر یك از شهروندان را تغییر دهیم.

در حال حاضر شواهد کافی وجود دارد که تصریح 

می کند رفتار جمعی شهروندان، برابر با حاصل جمع 

 رفتارهای فردی آنها نبوده و رفتار فردی شهروندان 

به وسیله نیروهای اجتماعی شكل می گیرد و لذا 

برای تغییر رفتار فردی، باید شرایط اجتماعی تغییر 

 یابد اما طرفداران متعصب تحوالت سبك زندگی 

فردی همیشه سخن خود را با «سرزنش فرد» به پایان 

می رسانند. برخی از محققان معتقدند که رسیدن 

شهروندان یك محله به «درك جمعی» که آثار مهمی 

بر توسعه «ظرفیت محله» دارد، مترادف است با 

توانمندسازی محله.

توانمندسازی محله های شهر از طریق شرکت 

شهروندان در اقدام های گروهی و برنامه های 

مشارکتی تقویت شده و از طریق راهكارهای موثری 

نظیر آموزش های همگانی، پژوهش های مشارکتی و 

سایر راهكارهای مبتنی بر مشارکت شهروندان که به 

منظور افزایش دانش و آگاهی شهروندان از حقوق و 

وظایف شهروندی اجرا می شوند و نیز با ترویج 

خودمراقبتی و شیوه زندگی عاری از سوءمصرف 

مواد در بین شهروندان تقویت می گردد.

 توانمندسازی شهروندان و محالت شهری برای زندگی عاری از 



85 حضرت زهرا (س):              روزه دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد. رسول خدا (ص):                                 براى بهشت درى است بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد مى شوند. 

 «من از شما می خواهم که این انقالب را حفظ کنید 

 و پشتیبان والیت فقیه باشید.» 

 شهید حسن میر قراچورلو  

بسم رب الشهداء و الصدیقین 

 الهى ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما هیچ 

کاره ایم و تنها تو کاره اى.

الهى در ذات خود متحیرم تا چه رسد به ذات تو. 

الهى اگر ستارالعیوب نبودى ما از رسوایى چه مى 

کردیم؟ الهى اگر بخواهم شرمسارم و اگر نخواهم 

گرفتارم. 

الهى فرزانه تر از دیوانه تو کیست؟ الهى در بسته 

نیست، ما دست و پا بسته ایم.

 با سالم به آقا امام زمان (عج) و به نائب بر حقش 

 رهبر کبیر انقالب و امت شهید پرور و تمام خانواده 

هاى شهداء، مفقودین، اسرا و با آرزوى شفاى 

عاجل مجروحین و معلولین، حال که عازم جبهه 

هستم واجب دانستم که چند کلمه با امت شهید 

پرور و خانواده ام سخن بگویم.

 پیامم به امت شهید پرور: به یاد داشته باشید که 

پیامبر اکرم(ص) درباره شهادت چه مى گوید. 

مى فرماید: براستى که من دوست داشتم که در راه 

خدا مى جنگیدم و کشته مى شدم و سپس زنده 

مى گردیدم و دوباره کشته مى شدم و دگر بار 

مى جنگیدم و به شهادت مى رسیدم.

پس بدانید که شهیدان چه اجر عظیمى نزد خدا 

 دارند و چه شهیدانى براى این انقالب تقدیم کردیم 

تا به اینجا رسیدیم. من از شما مى خواهم که این 

  انقالب را حفظ کنید و پشتیبان والیت فقیه باشید و  

 امام را تنها نگذاریدکه اگر از امام جدا شویم از اسالم 

 جدا شده ایم و اگر از اسالم جدا شویم به اسفل 

السافلین سقوط خواهیم کرد. 

به منافقان و ملحدان بگوئید که تمامى کسانى که 

عاشق دیدار معشوق خود هستند اگر بدنشان صد 

پاره شود و وجودشان مشتى خاکستر گردد ذره ذره 

      وجودشان ال اله اال اهللا و محمدا رسول اهللا و على          

      ولى اهللا و حسین ثار اهللا و مهدى بقیۀ اهللا و خمینى           

  روح اهللا خواهد گفت.  

وصیت نامه

شهید حسن میرقراچورلو
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زیبایی، نیرویی است که همه ی انسان ها رابه سوی خود جلب    

می کند.

  زیبایی، نیرویی است که موجب می شود شما بتوانید روی اطرافیان خود 

تاثیر بگذارید.

زیبایی، امتیازی است که به عده ی کمی از افراد بشر، داده شده است.

زیبایی، امری است که آدمی از دوران کودکی آن را به خوبی درك می 

کند و به سوی آن جذب می گردد.

پروردگار متعال، زیبا است و زیبایی را دوست دارد.

پیامبران الهی و امامان معصوم(ع)،اززیباترین افرادزمان خود بوده اند.

 پیامبر و امام، به عنوان مسئوالن هدایت مردم، باید کاملترین فرد زمان 

خود باشند و کوچكترین نقص و کاستی در آنان دیده نشود تا دشمنان 

نتوانند حتی یك ایراد جزئی از آنان بگیرند.

به همین دلیل، امامان جمعه ی شهرها، امامان جماعت مساجد، سخنرانان، 

اساتید و مبلغان دینی نیز باید از میان افراد خوش قیافه و شیك پوش 

انتخاب شوند تا سخنرانی ها و مواعظ آنان روی شنوندگانش، اثر بیشتر و 

سریعتری داشته باشد.

تاثیر زیبایی چهره ، اندام و لباس ، به مراتب بیشتر از زیبایی سخن گفتن 

است. زیرا در برخورد با دیگران ، قبل از آغاز صحبت و ارتباط شفاهی، 

ابتدا چهره و لباس طرف مقابل، توسط چشم شما مورد بررسی و دقت 

قرار می گیرد. حال اگر ظاهر او مورد پسند واقع شد، آنگاه سخنانی که رد 

و بدل می شود، از گرمی ، صفا و صمیمت بیشتری برخوردار می گردد.

ـ  ـ که خانه پروردگار متعال بر روی زمین است ـ بر این اساس ، مسجد ـ

باید زیباترین، آراسته ترین و باصفاترین مكان در یك محله یا خیابان 

باشد. عبادت کردن در مسجد زیبا و تمیز، حال معنوی خوشی را در 

نمازگزار پدید می آورد و او را از مشغولیات فكری و شغلی روزانه، به 

میزان زیادی ، رها ساخته و آزاد می کند. اقامه نماز در یك مسجد مرتب 

و منظم، روحیات سازنده را در وجود شخص نمازگزار افزایش داده و 

انرژی مثبت خاصی، به او القاء می نماید.

متاسفانه در سال های گذشته ، به مسئله نظافت و آراستگی مساجد، 

سرویس های بهداشتی و فضاسازی اطراف مساجد، توجه زیادی نشده 

است تا جایی که آدمی به هنگام ورود به برخی از این مكان ها، از 

مشاهده فضای به هم ریخته و نامطبوع و نبود بهداشت آنجا، دلش می 

گیرد ورغبت نمی کند که دو رکعت نماز در مكان یاد شده، به جا آورد.

از آنجایی که طبع جوانان پاك، زیبا دوست و پر نشاط می باشد ، لذا 

زیبایی پروردگار متعال

تاثیر زیبایی در برخوردها

زیباترین نقطه زمین

بی توجهی به آراستگی مسجد

به مكان های پاکیزه ، زیبا، جذاب و دلپذیر بیشتر گرایش پیدا می کند . 

بنابراین برای جذب آنان به مساجد باید این مكان ها را آراسته و پاکیزه 

ساخت ، فرش های مسجد تمیز و پاکیزه بوده، روشنایی در حد مطلوب و 

مسجد همواره معطر و خوشبو باشد  و نماز گزاران با لباس پاکیزه و بوی 

خوش وارد مسجد شوند.طبق توضیح المسائل همه ی مراجع مستحب 

است کسی که به مسجد می رود لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد و خود را 

خوش بو کند. در ارتباط باپاکیزگی ، نظافت و خوشبویی نماز گزار 

هنگام حضورش در مسجد آیات و روایات و سیره زیادی داریم که به 

چند مورد اشاره می شود: * در آیه ی 31 سوره اعراف قرآن می فرماید : 

هنگام حضور در مساجد زینت هایتان را به خود بگیرید.  * حضرت امام 

حسن مجتبی(ع) رادیدند ، وقتی که برای نمازبرمی خیزد، بهترین لباس 

هایش را می پوشد،علتش راسوال کردند، فرمود: همانا خداوندمتعال 

زیبایی را دوست دارد،پس خودرا به پروردگارم می آرایم . * پیامبراکرم 

(ص ) فرمودند: خداوند خوشبوست وبوی خوش رادوست دارد.   * از 

حضرت امام رضا(ع)  نقل شده است که جای حضرت امام صادق(ع) 

در مسجد ازبوی عطر و اثر سجده حضرت شناخته می شد. حضرت امام 

صادق(ع) می فرمایند: دو رکعت نماز با عطر بهتراست از هفتاد رکعت از 

کسی که عطر نزده باشد. * روایت داریم نماز بامسواك برابر هفتاد 

رکعت نمازی است که فرد مسواك نزند.     

 همه موارد مذکور نشانگر اهمیت نظافت وبهداشت فردی نمازگزار 

است. طوری که هنگام صحبت کردن دهان نمازگزار نباید بوی بد 

بدهد،لباس نمازگزار نباید چرکی وبدبو باشد.پای نمازگزار بوی بد ندهد 

  یعنی دریك کالم عالوه  بر زیبایی درون ،زیبایی بیرونی نیز  مراعات  

شود. مطمئناً همه این موارد درنگرش افراد بویژه جوانان ونوجوانان به 

مسجد ومسجدی ها وجذب آنها به مسجد وجماعات موثر خواهد بود. 

 هکارشناسان امور اسالمی درباره شأن مسجد در اسالم می گویند: با توجه 

 به جایگاه رفیع مسجد در فرهنگ اسالمی و  نقش محوری آن در میان ما 

مسلمانان در ابتدا رعایت حرمت و حفظ  نظافت آن بر همه واجب است، 

امام صادق(ع) می فرمایند:«ازرحمت خدابه دوراست  کسی که حرمت  

مسجدرا پاس ندارد و به مسجد احترام نگذارد»". از این رومسجد این 

است از جمله: وجوب  خانه دوم ما مسلمین دارای احكام مخصوصی

پاکیزگی مستمر و غبارروبی وعطر  تطهیر فوری و رعایت نظافت و

محل تجمع مردم و کانون راز و نیاز ، تكریم،  افشانی آن.چون مسجد

نیایش و  سجوددر برابر خداست.پس باید چنین مكان مقدسی را پاك و 

کنیم.  حتی خود انسان هم باید وقتی وارد مسجد می شود پاك و  تطهیر

مطهر باشد که پیامبر خدا نیز در این باره می فرمایند: داخل مسجد مشو 

مگر آن که پاکیزه و طاهر باشی. پس هم طهارت خود و هم طهارت 

مسجد واجب است و آلوده کردنش حرام و بهداشت آن وظیفه همگانی 

است. در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: به حضور در مسجد 

مواظبت کنید چرا که مسجد خانه خداوند در زمین است کسی که با 

طهارت وارد مسجد شود خداوند او را با گناهش پاك می کند و نام وی را 

درزمره زائران خویش می نویسد پس در مساجد فراوان به نماز و دعا 

بپردازید. روایت است که: باید همواره تمیزی و پاکیزگی مسجد را در 

نظر داشته باشیم و بهتر است در روز جمعه مساجد را معطر کنیم و در 

شب جمعه به نظافت مسجد بپردازیم و به اندازه سرمه ای که در چشم 

کشیده می شود غبار را از مسجد برگیریم که چنین کسی گناهانش 

آمرزیده می شود حال بیاییم مساجدمان را هم به لحاظ ظاهر و هم به لحاظ 

باطن تمیز و معطر نگاه داریم. رسول خدا(ص) هم ثواب تمیز کردن و 

غبارروبی از مسجد را معادل آزاد کردن بنده ای در راه خدا و برخورداری 

از رحمت ویژه پروردگار می دانند. و از امام رضا(ع) نیز روایت است که 

«بهشت و حوریان بهشتی مشتاق کسی هستند که مسجد را تمیز می کنند».

از نظر ساختمانی بهتر است سرویس بهداشتی آن بیرون از مسجد باشد 

چرا که باید نجاسات را از مساجد دور نگه  داریم. و پیامبر ما نیز 

می فرماید محل تطهیر را خارج از مسجد و در محل ورود به مسجد قرار 

دهید. البته باید بدانیم که طهارت و پاکیزگی تنها به رعایت طهارت 

ظاهری لباس و جسم نیست؛ بلكه طهارت باطنی و پاکیزگی در فكر، 

اندیشه، اعتقاد و عمل نیز می باشد و همین دلیل خداوند شرك را پلیدی و 

مشرکین را آلوده و نجس دانسته و ورود آنان را به مسجد حرام کرده 

است. پس بیایم مساجدمان را تمیز و زیبا نگه داریم و به واسطه این 

 زیبایی ها و تمیزی ها مراکز عبادت و مالقات خالق خویش را جذاب 

کنیم تا در این مكان مقدس، صداقت قلبی و طهارت باطنی به وجود آید 

تا دعاهایمان مستجاب و عبادتمان قبول درگاه احدیت قرار گیرد.

 

 

 

 

زیباترین نقطه زمین زیبایی 

مقدمه

امروزه حمل و نقل و پاکیزگی محیط زیست 

شهری به یكی از دغدغه های اصلی همه شهرها 

در سراسر جهان تبدیل شده و ذهن طراحان 

شهری را معطوف خود کرده است. شاید به همین 

دلیل است که طراحان خوش ذوق، دست به 

طراحی و ساخت تاکسی هایی زده اند که سریع و 

مطمئن هستند، منابع سوخت آنها پاك است و 

 هیچ آالیندگی تولید نمی کنند. در زیر به چند 

مورد از این تاکسی ها اشاره شده است.

تاکسی

 خودرویی با آالیندگی صفر است که آمیزه ای از 

فناوری ها را به هم پیوند می دهد. سقف این 

خودرو از صفحات خورشیدی پوشیده شده که 

انرژی مورد نیاز باتری های آن را تأمین می کند. 

همچنین دارای یك لبه برآمده است که آب باران 

را برای سیستم سرمایشی آن جمع آوری 

می نماید.

 با شیشه جلوی کامال عمودی برای حفاظت راننده 

از تابش نور خورشید، موتورهای الكتریكی 

جداگانه روی هر یك از چرخ ها برای افزایش 

کارایی سوخت، کف کوتاه برای سهولت 

دسترسی کودکان و افراد ناتوان، چراغ سبز رنگ 

دور تا دور خودرو که در زمان خالی بودن تاکسی 

روشن می شود، دوربین های دید در عقب 

خودرو، چراغ های         در جلوی خودرو برای 

 کاهش مصرف انرژی، نمایش اطالعات، فناوری 

کامپیوتری و مهم تر از همه کفپوش بامبو برای 

داشتن ظاهری گرم و پایدار.

اکو تاکسی

این تاکسی با هدف بهبود محیط زیست شهری، 

می تواند به عنوان سرویس مدرسه، خودروی 

تحویل و توزیع بار و تاکسی مورد استفاده قرار  

گیرد.

MX-LIBRIS
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تاکسی های خورشیدی

یكی از این خودروها، تاکسی خورشیدی 

لوئیسپالمر بود. این تاکسی، در یك سال مسافتی 

بالغ بر  57 هزار کیلومتر را با سرعت 89 کیلومتر 

در ساعت پیمود.

کاربرد خودروهای خورشیدی نه تنها موجب 

حفاظت از محیط زیست می شود، بلكه صرفه 

 جویی مالی در مسیرهای طوالنی مدت را نیز در 

پی دارد.

تاکسی های مشكی

تمامی انواع برقی تاکسی های مشكی      از سری 

         حداکثر 80 کیلومتر در ساعت سرعت و به 

  ازای هر 160 کیلومتر نیاز به شارژ یك باتری 

خواهند داشت. این خودرو به طور خاص برای 

کار در محیط های شلوغ شهری طراحی شده 

است.

تاکسی روباتیك

این خودروی برقی گنجایش دو نفر را دارد و در  

صندوق عقب آن فضایی برای چمدان مسافران 

نیز وجود دارد.

نقشه خیابان ها بر روی یك دستگاه لمسی که به 

اینترنت متصل است در اختیار مسافر قرار 

TX4E

Tx4

TX4E

می گیرد. حتی ممكن است مسافران در فاصله 

زمانی انتظار برای جابه جایی میان مبدا و مقصد به 

تماشای فیلم های اینترنتی نیز بپردازند. این 

تاکسی می تواند در عصری که نیازی به راننده 

نباشد، به دستورهای مسافر گوش داده و یا حتی 

چند کلمه با او حرف بزند.

تاکسی   

این خودرو گنجایش 7 نفر را دارد. فقط کافیست 

مسافران در آن بنشینند، بر مبلمان راحت آن تكیه 

بزنند و از سواری لذت ببرند. در درون خودرو، 

صندلی ها به صورت دور تا دور قرار گرفته که 

جزئیات سفر و انواع سرگرمی ها نظیر فیلم، بازی 

 و اطالعات شغلی را در اختیار مسافران قرار 

می دهد. این صفحه لمسی از امكانات جستجو در 

اینترنت و انواع ابزارهای ارتباطی بهره مند است.

در این خودرو مسافران حتی برای رفع خستگی 

به انواع محدودی از نوشیدنی ها دسترسی دارند. 

از آنجا که این یك خودروی الكتریكی خودکار 

 است، الزم نیست مسافران زحمت راندن آن را 

متحمل شوند. هیچ فرمان یا پدال ترمزی وجود 

ندارد و قطعا صندلی راننده نیز درون آن تعبیه 

نشده است.

یك پروژه تحقیقاتی ایتالیایی اخیرا سفری 12880 

کیلومتری بدون راننده را از رم در ایتالیا به شانگ 

های در چین آغاز نموده است تا ثابت نماید حمل 

 و نقل خودگردان کاالها در جاده امكان پذیر 

است.

منبع:

 مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 

ATNMBL
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امام صادق (ع):                   هر کس که در روز بسیار گرم براى خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را مى گمارد تا دست به چهره او بكشند و او را بشارت دهند تا هنگامى که افطار کند. 

مراسم سالگرد افتتاح کارخانه برق  (تاتاری) بجنورد با حضور تعدادی

 از موسسین و معتمدین شهر.
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