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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                                      

دین مانند درختی است که ریشه اش یقین به وجود خداوند

و میوه اش دوستی در راه و دشمنی د راه خداست.

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

منتخب الغرر

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

هنرمندان یك شهر را جدی بگیرید و به آن ها ارزش بدهید چون آنها باعث شادی یك شهر می شوند.

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی 

کشورهای  عضو اکو فرصت مناسبی

 برای جذب سرمایه گذاری

تسریع در بازگشایی 

بافت فرسوره

62 متری جنوب شهر 

پروژه ای که ...

زنجیره گورستان ها

تخریب بی صدا
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امام علی(ع):             آن کسانی که می خواهند همواره بی نیاز مانند، باید پیوسته از آرزوها چشم بپوشند.

2

 ما را در انتخاب کاسب نمونه ( جشنواره ماندگاران اصناف و بازار) یاری کنید. گزینه مورد نظر خوتان را با توضیحات حداقل سه سطر به شورای اسالمی شهر بجنورد 

 معرفی کنید.             آدرس: خیابان امیریه شمالی- جنب دارایی قدیم- شورای اسالمی شهر بجنورد           تلفن تماس: 2220475 -  2240082 
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شهر ما بجنورد همچون کارخانه ی  پر سر و صدایی می ماند که 

فقط در و دیوار ندارد. آمار نشان می دهد که روزی 80 دستگاه 

خودرو فقط از طریق نمایندگی ها تزریق خیابان هایی می شوند که 

قدمت آن به صد سال قبل باز می گردد. ظرفیت یك لیوان آب 200 

سی سی است بیشتر از آن لبریز می شود. شهر ما با این خیابان های 

کم عرض گنجایش پذیرش این همه خودرو را ندارد. جای تأسف 

است بسیاری از شرکت های بزرگ جایزه تبلیغات خود را به 

اتومبیل اختصاص داده اند. بانك ها با وام های5 ساله به راحتی 

مشتری خود را صاحب ماشین می کنند و از طرفی تولید و ورود 

بی رویه خودروها سیل عظیمی از این تكه پاره آهن های تزئین 

شده در خیابان ها جاری شده است در نتیجه فضای شهر را مسموم 

و سم هایی به نام دی اکسید کربن، منواکسید کربن و سرب در هوا 

منتشر می شود و به همین علت افرادی که در مسیر این سم ها قرار 

 می گیرند دچار بیماری های قلبی و تنفسی شده که مسئوالن 

بیمارستان ها شاهد این صحنه ها هستند. شعار مطرحی است؛ که 

«شهر ما خانه ما» چرا خانه خود را پر از دود غبار کرده ایم؟ یادش 

 بخیر قدیم ها خانه ها ویالیی بوده و هر کدام چند دستگاه تصفیه 

 هوا به نام درخت داشتند. اما متأسفانه حاال قفس هایی زیبا به نام 

آپارتمان جایگزین آنها شده که در آن اثری از درخت نیست و این 

خود معضلی است.

ترافیك شهر
آقای محترمی که برای خرید یك قوطی کبریت خودروی یك تنی 

خود را از منزل خارج می کنی مطمئن باش در این خیابان های 

شلوغ جایی برای پارك کردن پیدا نمی کنی و اگر پیدا می شد 

مطمئن باش زودتر از شما خودروسازها برای همان فضای خالی 

اتومبیل تولید می کردند. اتومبیل وسیله خوبی برای مواقع 

ضروری، نه برای پز دادن و چشم و هم چشمی است.

شما راننده محترم قبل از این که سوار خودروی خود شوید فشار 

خون خود را گرفته و بعد از پایان رانندگی این عمل تكرار شود. 

وقتی با هم مقایسه کنید متوجه می شوید که چقدر فشار خونتان 

  باال رفته و هشداری برای به خطر افتادن سالمتی شماست باید  

گفت بعضی از رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه 

نمی کنند و با بوق زدن های ناهنجار و بی جا مردم عزیز را آزرده 

خاطر می کنند. فردی می گفت: «با صدای دزدگیر خودروها به 

خواب می رویم و با صدای بوق تاکسی سرویس ها از خواب بیدار 

می شویم». اینگونه افراد به جای این که در منزل را بزنند از بوق 

استفاده می کنند. مشاهده شده اشخاصی بلندگوهایی برای جلب 

توجه در خودروی خود نصب کرده اند باید به آنان گفت: «این 

سلب توجه است نه جلب توجه». این افراد  مطمئن باشند مردم 

رنجیده شده و آنان را مورد نفرین و سرزنش قرار می دهند. فردی 

که صداهای ناهنجار برای محیط ایجاد کند یك نوع سادیسم دارد 

که باید خود را به یك روانشناس معرفی کند. ما باید این را بدانیم 

که صدای بوق یك خودرو 105 دسی بل است و در 120 دسی بل 

انسان کر می شود و همه آنها نتیجه ترافیك سنگین است. حال 

بیائیم برای خنثی کردن آن، تا جایی که امكان دارد از وسیله 

فراموش شده به نام دوچرخه استفاده کنیم که از هر لحاظ به نفع ما 

 و جامعه می باشد. چقدر خوب می شد مسئوالن محترم شهر در  

 اقدامی شایسته الاقل هفته ای یك یا دوبار به شكل نمادین با 

دوچرخه در سطح شهر تردد کنند و موقعیت ترافیك را از نزدیك 

لمس کنند. ای کاش در سر چهارراه ها جایگاه دوچرخه ایجاد تا 

هر فرد تا چهار راه بعدی به طور رایگان از آن استفاده کند و یا این 

که فضای کمی در خیابان ها را برای تردد دوچرخه سوارها 

اختصاص دهند تا این که آنان برای حفظ جانشان از پیاده روها 

عبور نكنند.

حل مسئله ترافیك به تك تك شهروندان بستگی دارد. در اینجا 

 صدا و سیما،  مطبوعات و مسئوالن محترم باید نقش اصلی را ایفا 

کنند و این مسئله حیاتی باید دغدغه همه باشد و همیشه برای رفع 

ترافیك جلسات تشكیل و راهكارها ارائه شود تا از این معضل 

 بزرگ رهایی یابیم و شعار ما هر روز، «روز هوای پاك اعالم شود 

نه سالی یك بار ».

مرتضی محمدی

سرپرست شهرداری بجنورد گفت:

براساس بودجه تخصیصی شهرداری بجنورد در شش ماهه اول 

سال جاری مبلغی بالغ بر 10 میلیارد ریال در پارك تفریحی بش 

قارداش هزینه شد که بخشی از این مبلغ از محل اعتبارات 

شهرداری تأمین و بخش دیگری از آن از محل منابع دولتی تأمین 

خواهد شد. کیوان دژهوت افزود: هزینه انجام شده براساس 

زمانبندی و بودجه، برنامه ریزی شده از قبل بوده و مبلغ فوق در 

راستای تأمین و احداث زیرساخت ها، عمران، فضای سبز، 

زیباسازی و ... بوده که زمینه ای را برای برگزاری نمایشگاه 

صنایع دستی کشورهای عضو اکو فراهم کرد.

وی با اشاره به مساحت 170 هكتاری پارك بش قارداش بیان 

داشت: ما به دنبال آن هستیم تا با توجه به ظرفیت و موقعیت 

تفریحی و گردشگری پارك بش قارداش زمینه مشارکت و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف اعم از 

ایجاد فضاهای تفریحی پذیرائی و ورزشی و ... در این پارك 

فراهم آوریم.

وی یادآور شد: با عنایت به اینكه در حال حاضر توافقنامه ای نیز 

با شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی منعقد کرده ایم در آن 

احداث سد خاکی به صورت مشارکتی با شهرداری اجرا خواهد 

شد. مطالعات اولیه آن توسط طرف قرارداد تكمیل و به زودی 

عملیات اجرائی کردن آن آغاز خواهد شد..

دژهوت اظهار امیدواری کرد: با توجه به فراهم شدن زمینه های 

 الزم برای سرمایه گذاری، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 

کشورهای عضو اکو را در این پارك بزرگ فرصتی استثنائی 

دانست و بایداز آن به نحو احسن در توسعه بخش های اقتصادی، 

عمرانی، فرهنگی،اجتماعی و ... و در کل ارتقاء کمی و کیفی 

منطقه  شود.

پارك تفریحی توریستی بش قارداش در 7 کیلومتری جنوب شهر 

بجنورد با آب و هوای معتدل کوهستانی قرار دارد که امكانات 

خدماتی و تفریحی از جمله استخرهای آبنما، شنا و ... برای 

شهروندان و مسافرین فراهم کرده است.  

                       اختصاص10 میلیارد ریال

                           برای پارك تفریحی توریستی بش قارداش از سوی شهرداری بجنورد

شهرداری که به تازگی به این سمت منصوب شده بود از کارشناسان شهر خواست که وضعیت شهر را از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیبایی، تفریحی و ... در 

 اختیار او بگذارند. گزارش ها بسیار ناامیدانه بود و در پوشه های بسیار قطوری به او داده شد. به طوری که شهردار احساس کسی را می کرد که عمالً در یك دامی گیر 

افتاده باشد.شهردار دستور داد مسابقه ای بین شهروندان ترتیب دهند. با این سوال که برای بهبود شهرم چه اقدامی از دست من ساخته است. سرمایه داری گفت: من 

برای آموزش کودکان کمك می کنم. باغبانی گفت: من بهترین بذر گل ها را برای شهرداری شناسایی می کنم. معلمی گفت: من شهروندان خوب تربیت می کنم. 

 مدیرکلی گفت: من کالس وظایف شهروندی را برای کارکنان ترتیب می دهم. معماری گفت: من راه های حفظ بافت قدیمی شهر را جستجو می کنم. خانمی نوشت: 

من راه های اشتغال زنان ودختران را بررسی کنیم. آرشیتكتی گفت: من بهترین فضای مسكونی را طراحی می کنم. کارآفرین گفت: من برای جوانان شغل ایجاد می کنم. 

 روانشناسی گفت: من راه های برخورد با ترس را به شهروندان آموزش می دهم. باالخره همه ی اهالی شهر دست به دست هم دادند و عشق شهر و شهروندان را در شهر 

سرلوحه ی زندگی خود قرار دادند. چندین سال گذشت شهردار باز به کارشناسان خود مراجعه کرد و از آنان خواست تا گزارش وضعیت شهر را بار دیگر در اختیار او 

 بگذارند. گزارش فقط یك ورق بود که باالی آن نوشته شده بود شهروندان در اداره هر معجزه می کنند. 

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

شهروندان عزیز : شهروندان عزیز : 
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علما و دانشمندان یك شهر را جدی بگیرید چون آنها باعث حیات یك شهر هستند
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   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

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
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 ردیف         شرح تعرفه (نوع  شغل)                      تعرفه 90

      1          فروشندگان جزء لوازم سیمكشی و الكتریكی              

      2          فروشندگان جزء آجیل و خشكبار                           

      3         فروشندگان جزء انواع ایرانیت،فارسیت،پولیكاو نظایر آن        

       4         فروشندگان جزء بلور و چینی آالت                           

       5          فروشندگان حبوبات و غالت                                 

      6       فروشندگان گل های طبیعی و درختچه های تزئینی                

      7         فروشندگان گلیم، جاجیم، زیلو                                 

       8       فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل در و پنجره و آهن آالت         

      9       فروشندگان لوازم بنایی ساختمان مانند زنبه،تراز،کلنگ،بیل،ماله و غیره          

      10        فروشندگان لوازم خیاطی از قبیل: نخ،زیپ،قرقره،الیی مویی و غیره              

     11       فروشندگان مصالح ساختمانی از قبیل:گچ،سیمان،آهك،پودر سنگ               

     12      فروشندگان مواد پروتئینی و گوشت قرمز و سفید(مرغ،ماهی،تخم مرغ و ...)      

     13         فروشندگان مواد شیمیائی                                       

     14      فروشندگان و تعمیرکنندگان و نصب کنندگان انواع دزدگیر                                   

     15        فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس                  

     16         قنادی، شیرینی پزی و بستنی سازی سنتی                     

     17       کارگاه های قالیشویی                                              

     18        کبابی بریانی،حلیم پزی،آش فروشی ولبوفروشی         

     19        کرایه دهندگان ظروف و وسایل پذیرائی                              

    20      کلوپ های بدون رستوران و با رستوران،تریا،سینما، تئاتر و بوفه      

    21          کله پزی و سیرابی فروشی                                    

    22       کلیدساز و تعمیرکار قفل اعم از منازل و مسكونی           

    23        کمك فنرساز اتومبیل و فروشندگان انواع فنر اتومبیل     

    24      گلگیرساز،رادیاتورساز،اگزوزساز،صافكار و نقاش اتومبیل      

    25         لباسشویی و خشكشویی                                          

    26         لنت کوبی اتومبیل                                                 

    27       لوله کشی ساختمان اعم از آب ،گاز، برق کشی ساختمان      

 ردیف         شرح تعرفه (نوع  شغل)                      تعرفه 90

     28        مسافرخانه ها، درجه دو (به ازا هر اطاق)                   

     29          مطب پزشكان عمومی                                                   

    30         مكانیك اتومبیل                                                    

    31      موسسات خدمات منزل از قبیل ایزوله وعایق کاری پشت بام و نظایر آن و آسفالت کاران             

    32          موسسات فتوکپی،پرسكاران گواهینامه و کارت شناسایی و نظایر آن       

                                           

 ردیف         شرح تعرفه (نوع  شغل)                      تعرفه 90

    19         سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ مواد غذایی                 

    20         سوهان کاری مصنوعات فلزی و ریخته گری ها                   

     21          طال و جواهر فروشان و صرافان                                   

    22         عمده فروشان فرش ماشینی و نمایندگی های آن   

    23          عمده فروشان آهن و پروفیل و انواع لوله های فلزی                      

    24          عمده فروشان ابزارهای صنعتی              

    25          عمده فروشان اسباب بازی       

     26      عمده فروشان انواع ابزارازقبیل: قفل،لوال،دستگیره و نظایرآن     

    27       عمده فروشان انواع چوب، تراورس و تخته     

    28          عمده فروشان انواع رنگ و لوازم استخر                

    29           عمده فروشان انواع شیشه ساختمانی و سكوریت                                 

    30           عمده فروشان پوشاك                                      

    31           عمده فروشان تهویه مطبوع ساختمان            

      32           عمده فروشان ظروف و لوازم پالستیك و مالمین               

    33          عمده فروشان کارتن مقوایی                         

    34           عمده فروشان کاموا        

    35          عمده فروشان گل های مصنوعی   

    36          عمده فروشان لوازم التحریر            

    37          عمده فروشان لوازم الكترونیكی                    

    38      عمده فروشان موکت وانواع کفپوش،کاغذدیواری،پرده کرکره ولوردراپه ونمایندگی آن  

     39       عمده فروشان وسایل بهداشتی ساختمان مانندکاشی،سرامیك وشیرآالت     

    40       فروشگاه ها و نمایشگاه های لوستر و آئینه شمعدان      

    41        فروشندگان پیتزا و نظایر آن     

    42          فروشندگان اجناس لوکس و کادویی           

    43       فروشندگان انواع یخدان ماشین های سنگین، یخچال های قنادی،قصابی              

    44          فروشندگان سماور و چراغ خوراك پزی      

    45       فروشندگان فرش دستبافت و ماشینی                                                       

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       آزمایشگاه های طبی و رادیولوژی،فیزیوترابی،سونوگرافی،کاردیوگرافی،نظایر آن                                            

     2            آژانس های کرایه اتومبیل سواری      

     3        انبارهای عمومی از یك مترمربع تا 1000 مترمربع                                    

     4         بنكداران مواد غذایی و پروتئینی و لبنی         

       5        بنگاه های معامالت و مشاورامالك                        

     6        بوتیك و مزون های پوشاك فروشگاه های لوکس           

     7         پانسیون های درون غذا درجه سه         

    8       پانسیون های درون غذا درجه لوکس       

    9        پرده دوز و پرده فروش                                            

    10       تراشكاران اتومبیل و فلزات                     

    11      تعمیرکاران،فروشندگان،کرایه دهندگان رایانه ولوازم یدکی وجانبی  مربوطه وسیم کارت                                       

    12       تعمیرگاه ها و اتو سرویس های انواع خودرو                 

    13           تولیدکنندگان و عمده فروشان آجیل و خشكبار          

    14         جرثقیل داران      

    15        خواروبار فروشی                                                 

    16          داروخانه،انواع وسایل بهداشتی،دراگ استور و حق العمل کاران دارو             

    17          درمانگاه ها و کلینیك های درمانی       

    18          رستوران ها                                                       

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: 

 اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد با نماینده 

عالی دولت در خراسان شمالی دیدار کردند.در 

 این نشست رئیس شورای اسالمی شهر ضمن 

تقدیرازحمایت های همه جانبه استاندار از 

 مدیریت کالن شهری، تشكر ویژه ای به لحاظ  

 تالش بی وقفه ایشان برای فراهم کردن زمینه 

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دستی 

کشورهای عضو اکو ابراز کردند. در این جلسه 

سید محمد لنگری گفت: این نمایشگاه فرصت 

خوبی را برای جذب سرمایه گذار و همچنین 

معرفی توانمندی های استان را برای بازدید 

کنندگان از نمایشگاه فراهم خواهد ساخت. در 

ادامه وی گزارش مبسوطی را از مسائل و 

 مشكالت شهر و همچنین از تأخیر در پروژه های 

سایت اداری، انتقال آب سد شیرین دره، پروژه 

کمپوست، پایانه مسافربری، سرمایه گذاری  و... 

و از همه مهمتر افزایش اختصاص اعتبارات 

دولتی به پروژه های عمرانی و خدمات شهری 

شهرداری بجنورداز جمله مواردی بود که 

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو 

 به اطالع استاندار خراسان شمالی رساند. 

در ادامه این نشست استاندار خراسان شمالی 

ضمن تشكر از تعامل و همكاری های اعضای 

  شورای اسالمی شهر گفت:  شوراهای اسالمی  

شهرها می توانند مشاوران خوبی برای استاندار و 

مجموعه مدیریت ها باشند.

مهندس شفقت با تأکید بر این که باید در اجرای 

پروژه ها از نظرات کارشناسی بهره درستی گرفته 

شود و از نظر کارشناسان و صاحبنظران استفاده 

 کرد. با گالیه از برخی پروژه ها که با تأخیر انجام 

می شود افزود: نباید در انجام پروژه تعلل کرد 

چرا که تأخیر و تعلل در اجرای پروژه ها باعث 7 

 الی 25 درصد اتالف هزینه به ازای هر یك سال 

تأخیر می شود که ضررهایی را برای استان و 

کشور به همراه دارد.

وی با توصیه به فرمانداران و مدیرکل دفتر امور 

شهری بر پیگیری های پروژه های عمرانی به 

ویژه شهرداری بجنورد تأکید کرد و اظهار داشت: 

انتقال ادارات به سایت اداری باید با یك برنامه 

 ریزی   درست و کارشناسی الزم در کوتاه ترین 

  زمان انجام شود و فرمانداری، شورای اسالمی 

شهر، معاونت هماهنگی امور عمرانی، دفتر امور 

شهری در این خصوص تصمیم گیری هایی را 

انجام داده و از پراکندگی ادارات در داخل کوچه 

 ها و خیابان های اصلی شهر که مشكالتی را نیز 

برای شهروندان به وجود آورده اند جلوگیری 

خواهند کرد. شفقت تأکید کرد: به جهت کنترل 

ترافیك شهر باید در اسرع وقت کنارگذر جنوبی 

و شمالی شهر که یكی از راهكارهای کاهش و 

تسهیل در ترافیك شهری محسوب می شود راه 

اندازی شود.

وی همچنین درخصوص راه اندازی کمپوست 

 نیز گفت: با توجه به این که اعتبارات الزم به 

 پروژه فوق تخصیص یافته ولی به دلیل مشكالتی 

که در حین انجام پروژه پیش آمده از جمله 

نشست محل دپوی زباله، و عدم پیش بینی باران 

و سیل و برای حفاظت از تأسیسات، تكمیل آن با 

 کمی تأخیر انجام شده که باید با نظارت مسئوالن 

مربوطه این پروژه در آینده نزدیك به بهره برداری 

رسد. شفقت در بخش دیگری از صحبت های 

خود با اشاره به بحش آلودگی شهر به لحاظ 

موقعیت و توپوگرافی شهر که به صورت کاسه 

 قرار داردبیان داشت: خروج صنوف آالینده باید 

با یك زمان بندی مشخص و با آماده سازی 

مناسب برنامه ریزی شود و اصناف نیز به طور 

 حتم همكاری الزم را خواهند داشت چرا که 

آسایش و آرامش شهروندان در اولویت است. 

وی همچنین با تأکید بر توسعه فضای سبز در 

اطراف شهر بجنورد یادآور شد: تعامل و 

همكاری ادارات و نهادهای مسئول می تواند 

بسیار راهگشا باشد با توجه به این که توسعه 

روزافزون شهر و جمعیت بجنورد توسعه فضای 

سبز را در اولویت اول قرار خواهد داد.

 استاندار خراسان شمالی با گالیه از برخی ارگان 

ها و نهادهایی که امكانات مالی و اجرایی خوبی 

در اختیار دارند اما از این امكانات آن طور که باید 

و شاید به نفع مردم خوب استفاده نمی کنند 

گفت: این اعتبارات باید به گونه ای باشد که 

شهرستان بجنورد یك بار به عنوان شهر بجنورد و 

یك بار نیز به عنوان مرکز استان به آن توجه 

خاصی شود .

 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر 

در جدیدترین جلسه این کمیسیون گفت: سرعت 

رشد جمعیت در شهر بجنورد متناسب با سرعت 

توسعه ی امكانات شهری نمی باشد و بدیهی 

 است یكی از مشكالتی که این افزایش جمعیت 

به همراه داشته است ایجاد گره های ترافیكی در 

بافت مرکز شهر می باشد.

اعظم السادات افشین فر افزود: معابر اصلی شهر، 

 سال هاست که بنا به دالیل مختلفی از جمله 

 کمبود اعتبارات، باال بودن قیمت زمین و از همه 

مهمتر مشارکت نكردن شهروندان در این طرح، 

سرعت بازگشایی ها را کند کرده است این در 

تسریع در بازگشایی معابر اصلی در بافت فرسوده
 حالی است که بیشترین ترافیك و تردد در بافت 

مرکزی شهر (بافت فرسوده) در حال انجام است. 

سرپرست شهرداری بجنورد در این جلسه گفت: 

 ارائه تسهیالت به مالكین بافت های فرسوده نه 

تنها باعث کاهش درآمد شهرداری ها نمی شود 

بلكه باعث افزایش درآمد نیز می شود. مهندس 

دژهوت افزود: می توان با شناسایی نقاط اولویت 

دار و تأثیرگذار گره های ترافیكی در بافت 

مرکزی شهر و با تعیین زمان و محدوده، 

راهكارهای تشویقی درنظر گرفت و این اقدام 

می تواند بازگشایی ها را در بافت مرکزی شهر 

سرعت بخشید.

در ادامه این جلسه مدیران مناطق شهرداری و 

دیگر کارشناسان حاضر در جلسه نقطه نظرات و 

پیشنهادات خود را ارائه دادند. افشین فر با تأکید 

بر تسریع در بازگشایی معابر اصلی شهر از 

مدیران مناطق شهرداری و کارشناسان مربوطه 

 خواست تا با تهیه الیحه ای پیشنهادات و 

راهكارهای علمی و عملی خود را به شورای 

 اسالمی شهر ارسال تا پس از بررسی، تصمیمات 

نهایی برای بازگشایی ها و روان سازی ترافیك 

شهری گرفته شود.

 فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری

    33       میوه فروشان و سبزی فروشان جزءواقع دربافت مرکزی شهر                                       

    34        تنظیم خودروهای دوگانه سوز                                     
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شاید به جرات بتوان گفت یكی ازپایگاه های 

مهم ساخت سوژه های طنز، مدارس راهنمایی 

ودبیرستان هاست. دانش آموزان درطنزپردازی 

دست توانایی دارند. دانش آموزی که شلوغی 

می کند دیگری به اواخطارمی دهد شلوغ نكن 

وگرنه چنان می زنمت که «صدای خط ترمز 

 بدی» و اصطالحات جالبی بین خودشان 

دارندمانند:

پیام تكآور - کسی که همیشه نمره تك

 می آورد.

شاپور فتوکپی (شاپور زیراکسی)- دانش 

آموزتنبلی که درامتحان عین ورقه  بغل دستی 

را  روی ورقه خودش کپی می کند.

 آنهابرای هرچیز در مدرسه اصطالح خاصی 

دارند به خصوص باتكیه برنامه فیلم ها و 

سریال ها:

جلسه امتحان- لیلی بامن است (با اشاره به 

فیلم لیلی بامن است) 

میزآخر- بهشت پنهان 

   کارنامه تجدیدی- سال های دور از خانه.

    رفتن به پای تخته- عملیات کرکوك.

     نمره ده- پرنده کوچك خوشبختی.

   دبیر عربی عزیزی برای دانش آموزانی که  

شب امتحان درس نمی خوانند و می 

خوابند جمله عربی زیبایی ساخته بود که :                                                                                                   

ان الذین یچرتون علی رئوس کتابهم فی 

 لیله االمتحان اولئك اصحاب الشهر المبارك 

......

........

.....

الشهریوروهم فیها خالدون.

دانشجویان وطنز

 دربین دانشجویان، نیزاصطالحاتی شیرین 

وجذاب وجود دارد که نشان از«روحیه طنز» و 

«احساس لطیف» و «روح پاکشان» دارد. آنها نیز 

مانند دانش آموزان دبیرستانی با تكیه برسریال 

 ها و فیلم های سینمایی اصطالحات خاصی 

دارند:

انتظامات ورودی- خشم اژدها.

شب امتحان- امشب اشكی می ریزد.

خانواده دانشجویان- بینوایان.

غذای سلف- آب، باد، خاك.

نمرات پایان ترم- دیدنی ها.

دانشجویان اخراجی - مردی که موش شد.

تنبلی که نمره می آورد- رابطه پنهانی. 

دانشجویی که ازدرسی نمره تك گرفته- ما 

پانزده نفر بودیم.

خوابگاه دانشگاه- جنگجویان کوهستان.

ثبت نام اول ترم- عبور از میدان مین.

تقلب- چشمهایم برای تو.

روزهای آخرترم- خانه دوست کجاست.

 (به خصوص برای غایبین کالس که در به در 

دنبال جزوه دوستان می گردند)

شهروند

درسال های 57 و 58، 3 محل شهرك شاهد، 

خیابان قیام و معصوم زاده موریانه داشت. در چند 

سال گذشته در تمام حواشی شهر، حتی در مرکز 

شهر مانند حوالی میدان شهید نیز موریانه مشاهده 

شد. موریانه ها حشراتی اجتماعی هستند و 

عمدتا در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 

 جهان زندگی می کنند. رفتار و النه سازی پیچیده 

شان نظر محققان مختلف را به خود جلب کرده 

است. موریانه ها سفید رنگ یا سفید متمایل به 

خاکستری هستند. مورچه ها دشمنان طبیعی آنها 

هستند، موریانه ها با توجه به شجره شناسی و 

تكامل به سه گروه تقسیم می شوند:

1- ابتدائی که وضعیت طبقات در آنها ابتدائی 

بوده و فاقد طبقه کارگر حقیقی هستند.

2- حد واسطه که طبقات اجتماعی در آنها شكل 

گرفته و طبقه کارگر حقیقی نیز دارند.

3- عالی که تكامل یافته هستند.

هر کلنی موریانه به طور معمول دارای یك زوج 

جنسی (نر و ماده) می باشد که بیشتر در محفظه 

ویژه ای به نام«حجره سلطنتی» زندگی می کنند و 

 در اصطالح به آنها شاه و ملكه گفته می شود. در 

کلنی موریانه ها، طبقه سرباز وظیفه دفاع را به 

  عهده دارد. طبقه کارگر عالوه بر النه سازی  

وظیفه تهیه غذا برای سایر طبقات و تغذیه آنها را 

به صورت دهان به دهان بر عهده دارند. موریانه 

ها به ساختمان ها و تأسیسات شهری و روستائی 

خسارت های قابل توجه و گاه سنگینی وارد می 

کنند. این خسارت ها از طریق تغذیه از چوب و 

الیاف سلولزی بكار برده شده در ساختمان 

(الوارها، کمدها، درها، دکوراسیون چوبی، کاغذ 

دیواری و کاهگل) لباس ، کتاب و هرگونه لوازم 

و وسایلی که در آنها مواد سلولزی وجود داشته 

باشد، انجام می شود. موریانه ها با از بین بردن 

تیرهای چوبی در سیستم های انتقال برق و شبكه 

 های مخابراتی اختالل ایجاد می کنند و به 

تخریب بی صدا
 انبارهای تسهیالت نظامی، موزه ها، آزمایشگاه 

ها، کتابخانه ها و اطاق های بایگانی خسارت 

های جبران ناپذیری وارد  می آورند. موریانه ها 

با تغذیه از مواد سلولزی به مواد و لوازم خانگی 

مانند فرش، پارچه، موکت، کتاب، تابلوهای 

 نقاشی،مبل ، لوازم چوبی، محصوالت کشاورزی، 

مواد انباری درختان، درختچه های مثمر و غیر 

مثمر و گیاهان زراعی خسارت وارد می آورند. 

موریانه هائی که در ایران هستند همگی از گروه 

زیرزمینی و دروگر هستند. براساس نوع تغذیه 

سه تیپ گوارشی در موریانه ها وجود دارد. 

موریانه های ابتدائی چوب خوار، خاك خوار و 

پرورش دهنده قارچ هستند. موریانه هائی که 

خسارت وارد می کنند در گروه های زیر طبقه 

بندی می شوند: زیرزمینی،تپه ساز، چوب 

خشك، چوب مرطوب و دروگر. از 

سال ها قبل در ساختمان های آلوده به موریانه 

مبارزه شیمیایی از طریق سمپاشی و گاه تعویض 

سقف های چوبی و تبدیل آنها به تیرآهن اقدام 

می شد و در حال حاضر نیز این روند همچنان 

ادامه دارد که این نوع مبارزه اثرات موقتی و 

مقطعی داشته و چندان نتیجه بخش نیست. چون 

موریانه های کارگر برای تهیه غذا به وسیله ایجاد 

 0داالن هائی از محل کلنی یا النه خود تا فاصله 40 

متری به اطراف حرکت می کنند، ممكن است 

موریانه هائی که در یك ساختمان مشاهده شوند 

از این گروه باشند که در اثر سمپاشی از بین هم 

 بروند ولی النه یا کلنی موریانه ها در خارج از 

ساختمان مورد نظر باشد و  دوباره در اثر زاد و 

ولد این روند همچنان تكرار و ادامه خواهد 

داشت. بنابراین همزمان با سمپاشی برای 

جلوگیری از این موضوع بایستی سد شیمیایی نیز 

به روش های زیر ایجاد کرد:

الف: کاربرد سموم شیمیایی در اطراف ساختمان 

با ایجاد گودال در ساختمان هائی که اطراف آنها 

باز است.

ب: تزریق محلول سم در اطراف ساختمان با 

استفاده از مته در ساختمان هائی که اطراف آنها به 

طور کامل باز نیست. که این اقدامات مكمل 

مبارزه شیمیائی می باشند.

مهم ترین و اساسی ترین روش مبارزه با موریانه 

ساخت و ساز و رسیدگی جدی به وضع بافت 

فرسوده در شهرها می باشد. محدوده بافت 

فرسوده قدیم مستطیل ما بین خیابان های شهید 

بهشتی شمالی، 17 شهریور شمالی، منصور 

حصاری و کوچه وثوق بوده که پیشرفت فیزیكی 

 آن به دالئل مختلف بسیار کند می باشد. بافت 

فرسوده افزایش یافته و مربع مابین چهار راه 

باسكول، میدان فردوسی و تقاطع خیابان های 

شهید امامی شمالی و 17 شهریور شمالی با 

خیابان 32 متری در نظر گرفته شده است. از 

 مزایای بافت فرسوده استفاده از تسهیالت بانكی 

بدون سپرده به ازاء هر واحد 20 میلیون تومان با 

بهره کم، 50 % تخفیف توسط شهرداری در هنگام 

صدور پروانه و 50 % باقیمانده را نیز در سال 

 جاری شورای اسالمی شهر مصوب کرده که به 

شكل اقساط در مدت سه سال پرداخت شود. 

همچنین اختصاص اعتبارات مسكن مهر از این 

 پس به بافت فرسوده، پیشنهاد می شود تسهیالت 

فوق به منازل کلنگی و سقف چوبی خارج از 

محدوده بافت فرسوده نیز جهت رفع این مشكل 

تعلق بگیرد.

مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل موریانه ها

* پیشگیری از حمله موریانه های زیرزمینی، 

 تمهیدات الزم قبل از شروع و یا هنگام بر پا کردن 

ساختمان عبارتند از :

 1- پاکسازی زمین از دو نظر :الف: پاکسازی از 

مواد سلولزی    ب: از بین بردن کلنی به روش 

شیمیائی، مكانیكی (یك الی دو متر خاکبرداری)    

2- کارهای حفاظتی ساختمانی:  الف: کاهش  

رطوبت به روش های ذیل،  کم کردن رطوبت در 

زیر و اطراف ساختمان، جلوگیری از نفوذ آب 

های هرز.     ب: استفاده از مصالحی که جاذب 

رطوبت نباشند. مصالح بدون خَلل و فَرج، سنگ 

چینی، بلوکاژ.

ت:  استفاده از عایق های رطوبت (قیر مهم است 

به علت دارابودن روغن فرّار، خاصیت 

دورکنندگی نیز دارد).

 ث) رعایت اصول فنی لوله کشی آب و فاضالب. 

3- ضد عفونی خاك: سمپاشی خاك سطح 

زیرین ساختمان با سموم کلره یا اُرگانوفسفره با 

دوام ضدعفونی شود. باید از نوع سموم مجاز و با 

دوام باشند سموم کلره مانند اِمولُسیون های 

الدِرین و دی الدِرین به نسبت %5.

 4- کاربرد مالت سمی. 

5- حفاظت چوب ها:با استفاده از کِرئوزوت و 

پنتاکلروفُنُل.

کنترل موریانه های زیرزمینی بعد از تكمیل 

ساختمان

الف: بازرسی       

  ب: رعایت بهداشت. از باال رفتن رطوبت در 

داخل ساختمان جلوگیری شود.

سید اسماعیل سیدی

رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری

منافع برخی از کسبه های شهرمان، گویا از آسایش 

سایر شهروندان بسیار مهم تر می باشد. متأسفانه 

افرادی حق انحصاری استفاده از فضای پیاده روها 

را در اختیار خود گرفته اند و با قرار دادن قسمتی از 

اجناس خود، تابلوهای تبلیغاتی، زباله و ... آنها را به 

تنگراه هایی صعب العبور، تبدیل کرده اند. البته عده 

ای هم، پیاده روها را به عنوان بخشی از مكان 

تجاری و کارگاهی خود تلقی کرده، قسمت و یا 

تمامی امور تعمیراتی و خدماتی خود را به این 

فضای عمومی و رایگان منتقل کرده اند. در شرایطی 

که مساوات در عوارضی که شهرداری برای بازاریان 

کسبه تعیین می کند، براساس نوع شغل و مساحت 

محل کسب تعیین می شود. ولی گاهی مشاهده می 

 شود بعضی از کسبه محترم عالوه بر استفاده از محل 

کسب خود، پیاده رو را که یك معبر عمومی است 

نیز اشغال کرده که باعث تضییع حقوق شهروندی 

 شده و مشكالتی را برای عابرین پیاده ایجاد و زمینه 

اعتراض شهروندان را فراهم می کنند.

هر چند توسعه ی کسب و کار، کار مطلوبی است 

شهر و معضل سد معبر
 اما گسترش فضای تجاری و تبلیغاتی نمی تواند به 

معنای استفاده ی غیر مجاز از امكانات عمومی مانند 

پیاده روها باشد و باعث شود تبدیل به معابری 

شوند که رهگذران بایستی پیوسته مراقب جرقه 

های ناشی از جوشكاری، تابلوها و نرده های تازه 

رنگ شده، سایبان های غیر استاندارد و کوتاه، 

برخورد با اجناس آویخته، سرخوردن روی میوه ها 

و سبزی های له شده، تصادم با جعبه ها و قفسه 

های اجناس، لگد کردن بساط دست فروشان و ... 

باشند.

حال تصور کنید تمامی اصناف شهرمان بخواهند از 

این امكانات متناسب با شغل و حرفه ی خود بهره 

مند شوند که البته اگر بخواهیم تبعیض قائل شویم 

امری ناپسند است چرا که به لحاظ قانونی همه در 

مقابل قانون یكسانند و رعایت نكردن این قوانین 

نظم و زیبایی معابر عمومی را از بین می برد. 

متأسفانه این قضیه موجب شده این اقدام در مورد 

بعضی از اصناف به عرف تبدیل شود عرفی که نه 

تنها در خیابان های فرعی شهر بلكه در خیابان های 

اصلی که عبور و مرور در آن با ترافیك پر حجم در 

 ساعات مختلف انجام می گیرد و رفت و آمد را 

بسیار دشوار کرده را شاهدیم. این کار موجب می 

شود که به نحوی که عابرین پیاده به جهت ازدحام 

 جمعیت از خیابان تردد کنند که مشكالتی را به 

لحاظ امنیتی و ترافیكی مضاعف را به شهر و 

شهروندان تحمیل می کند.

 الزم است بدانیم که وضع قوانین سخت گیرانه 

تنها راه حل نیست بلكه این خود شهروندان 

 هستند که می توانند با نگاهی مسئوالنه در رفع 

این معضل نقش اصلی را ایفا کنند. آموزش ها و 

فرهنگ سازی ها نیز می تواند به از میان برداشتن 

 بسیاری از این مشكالت سرعت بخشد. امید آن 

داریم اصناف و بازاریان محترم که به نوعی خود 

متولی نظم و زیباسازی محیط شهر هستند و 

شهروندان نیز به نوعی مشتریان همیشگی آنان 

محسوب می شوند فضای عمومی که همان پیاده 

روها می باشند را برای استفاده همه شهروندان 

فراهم سازند.

شهروند
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نیاز به آرامستان اجتناب ناپذیر و غیرقابل انكار 

است و تا مرگ هست که هست تأمین زمین برای 

دفن اموات باید در برنامه ریزی شهری و روستایی 

قرار گیرد. فضای حاکم بر موضوع دفن از نقطه نظر 

 معنوی بسیار حائز اهمیت است و دین مبین اسالم با 

سفارشات گوناگون خواسته تا اثرگذاری معنوی و 

 تنبه الزم را از محیط قبرستان برای ساختن و تربیت 

روحی انسان ها اعمال کند.  به همین لحاظ موضوع 

قبرستان به عنوان یك فرصت فرهنگی باید همواره 

مد نظر قرار گرفته و در برنامه ریزی ها در جهت 

توسعه اثرات معنوی به آن توجه کرد. دعوت از 

زندگان برای زیارت اهل قبور صرفنظر از منافع 

معنوی که برای اموات از حیث وصول خیرات و 

مبرات دارد باعث می شود تا انسان فارغ از زرق و 

برق و هیاهوی زندگی لحظاتی به یاد مرگ بیفتد و 

در عملكرد خود تجدیدنظر کند. قبرستان نه به 

عنوان محیطی منحصر به مردگان بلكه به عنوان 

محیطی برای حضور زندگان و تعلیم آنان در برنامه 

ریزی های زندگی مدنظر قرار می گیرد. برای 

تشویق مردم جهت حضور در آرامستان ها و زیارت 

 اهل قبور باید با ایجاد جذابیت زمینه الزم را فراهم 

کرد. از جمله راه های ایجاد جذابیت توسعه 

فضاهای سبز، درختكاری و افزایش قابل توجه گل 

و گیاه مشابه پارکی طبیعی و فرح بخش است. 

 نیازهای خدماتی همچون تاالرهای ویژه مجالس 

 ترحیم و تاالرهای غذاخوری ویژه این مجالس، 

پایانه های تاکسیرانی و اتوبوسرانی، اماکن تجاری و 

امثال آن در جهت ایجاد جذابیت و تمثیل در رفع و 

رجوع امور مربوط به اموات بسیار موثر است، 

زیباسازی و همانندسازی قبور، تعریف و رعایت 

مبلمان مناسب نیز از امور موثری است که نباید  از 

آن غفلت کرد. اما نكته حائز اهمیت در رعایت 

هارمونی و زیبائی، توجه به اصل اعتدال و پرهیز از 

هرگونه افراط و تفریط است. شاید برخی گمان 

 کنند زیباسازی قبرستان خالف هدف تنبه و 

زنجیره ی گورستان ها
اثرگذاری و برخی معتقد باشند زیباسازی ضروری 

است و باید الگوی آن را از قبرستان های کشورهای 

غربی که خالی از هرگونه معنویت است کسب کرد. 

درحالی که اصل استفاده از طرح های ایرانی و 

ممزوج کردن آنها با عناصر زیبائی ساز روش غربی 

با اصالت نگاه های دینی رافع مشكل بوده و 

اثربخشی معنوی را به همراه خواهد داشت و 

 برخالف برخی استان ها که با هدف ساماندهی قبور 

و زیباسازی از روش های غربی چون یكسان کردن  

رنگ قبور با سنگ های گرانیت سیاه اقدام کرده اند 

که با مشاهده آن روح سردی به انسان منتقل شده و 

بی مقدمه آدمی را به یاد قبرستان مسیحیان می اندازد 

 با ترکیبی از طبیعت گرم، هنرهای ملی و الگوهای 

غربی تأثیرگذاری تحویل معنوی را مضاعف

می کند.

مقدمه ارائه شده به خوبی مشخصه یك آرامستان را 

ترسیم کرده و آن گاه که پا بر عرصه استان خراسان 

شمالی به مرکزیت شهر بجنورد می نهیم شاهد این 

نمی تواند در انتهای شهر جریان و با برخورد با 

بلندی های باباموسی برخورد و در شهر متمرکز 

می شود. در این اثنا گورستان ها احاطه کننده شهر 

نیز براین آلودگی ها خواهند افزود. در کنار 

گورستان جاوید گورستان متعلق به اهالی روستای 

 باقرخان وجود دارد، کمی باالتر در جهت کنار گذر 

 شمالی، گورستان علی آباد کمی باالتر روستای 

لنگر، از طرف غرب شهر، گورستان روستای حصار 

  سپس روستای ملكش بعد از آن میرزاحسنلو، اهللا  

وردیخان، حمزانلو، برج، ینگه قلعه قرار دارند که 

شهر را احاطه کرده و دارای گورستان مجزا هستند.

مسئله این جاست؛ هم اکنون که تعدادی از 

روستاهای فوق جزو حواشی شهر بجنورد هستند و 

 بسیاری از آنها خدمات الزم را از شهر بجنورد 

دریافت می دارند چرا باید گورستانی مجزا داشته 

باشند؟ آیا نمی شود تعدادی از آنها را حذف و به 

گورستان عمومی هدایت کرد؟ آیا محل بیش  از 

سی سال قدمت اموات دفن شده در محل را 

می شود به یك پارك زیبا تبدیل کرد؟ متولی و 

 پاسخ های سواالت شهروندان که با نگاه تیزبین به 

این قضایا می نگرند چه ارگان و نهادی می باشد؟

 براساس اطالعات کسب شده در محدوده شهر، 

متولی گورستان معصوم زاده اداره اوقاف و امور 

خیریه، گورستان عمومی شهر(گورستان جاوید 

شهرداری) ومابقی  در حیطه مسئولیت بخشداری 

مرکزی و به صورت جغرافیایی و یا توسط شورای 

 اسالمی روستا اداره می شوند و حتی بعضی از آنها 

 اعتبارات الزم نیز دریافت می دارند. انتظار این است 

 که مسئوالن کمی در مورد فوق تأمل کرده هنوز که 

گورستان ها در حریم مرکزیت شهر قرار نگرفته اند 

چاره ای بیندیشند تا با یك کاسه کردن و یا تجمیع 

گورستان، محلی زیبا برای زندگان ساخته شود که با 

پا گذاشتن بر آن و نثار فاتحه در محیط به آرامش 

معنوی برسند.

خواهیم بود که نه تنها هیچ شاخصه ای از یك 

آرامستان قابل قبول وجود ندارد بلكه شهر بجنورد 

با گورستان های متعدد احاطه شده که نازیبائی آنها 

روح انسان را آزار می دهد. شاید تاکنون به این 

قضیه پرداخته نشده که گورستان مرکز شهر به نام 

معصوم زاده برای مردم قابل شناسایی است و بقعه 

 سلطان سید عباس در محل قرار دارداز قدیم االیام  

به عنوان گورستان مورد استفاده مردم قرار گرفته و 

طی سال های سال آیا تغییری در وضعیت گورستان 

به وجود آمده، آیا شاخصه های یك گورستان  زیبا 

در آن جا مشهود است؟

 بگذریم از این که از فروش قبور در محل، مسئوالن 

می توانستند باغی زیبا را برای زندگان بسازند تا 

هنگامی که در کنار مردگان قرار گرفتند به آرامش 

معنوی برسند. اما شهر بجنورد به خاطر وضعیت 

جغرافیایی خاص خود که کوه ها اطراف آن را 

احاطه کرده است شاید جزو آلوده ترین شهرهای 

ایران شناخته شود زیرا بادهای غربی شرقی آن 
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پیاده روهای ورودی از سمت اسفراین از 

جاده های دور افتاده روستاها نیز خراب تر 

است. خواهش می کنیم شهرداری به این 

پیاده روها که محل دید مسافران است توجه 

کنید.

سد معبر امان مردم را بریده سبزی 

فروشها و میوه فروشها و سایر مغازه ها مثل 

آب خوردن حقوق شهروندان را زیر پا می 

گذارند، مگر این که برای اشغال پیاده روها 

عوارض پرداخت می کنند.

برخورد بعضی از کارمندان شهرداری با 

 شهروندان اصال خوب نیست واقعا کسی 

نیست به این موضوع رسیدگی کند؟

چرا فضای سبز از گل های رنگارنگ در 

میادین و بلوارها استفاده نمی کند؟

چرا شهرداری برای مردم در زمان صدور 

پروانه پارکینگ را الزامی کرده اما هیچ یك 

از ساختمان های خود پارکینگ ندارد؟

لطفا برای استخدامی شهرداری در سایت 

 شورا و شهرداری اطالع رسانی کنید. 

درخواست شهروندان خیابان چمران:

حد فاصل سه راه بیمارستان امام علی (ع) به 

طرف بیمارستان تأمین اجتماعی پیاده 

روهای آن دارای وضعیت نابسامانی هستند. 

لطفا رسیدگی شود.

نظرات و انتقادات خود را از  

   شهرداری و سازمان های      

وابسته به شماره پیامك

ارسال نمایید
30007650001786 
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حمد و سپاس خداوند را که ما را به راه راست هدایت 

فرمود. حمد و سپاس پروردگارم را که من را در این سنین 

جوانى به خودم شناساند. شكر مى کنم او را که راه رسیدن 

به خودش را به من نشان داد و در این راه همواره یار و یاور 

من بود.خداوندامن از تو مى خواهم که کوتاهى هایى که در 

این دنیا کرده ام و نافرمانى هایى که از فرمان تو و پیغمبرت 

کرده ام مرا ببخشى زیرا تو ارحم الراحمین هستى و همه 

گناهكاران بیدار شده به رحمت و مغفرت تو امیدوارند و تو 

هم وعده داده اى که ما را ببخشى. تو خودت وعده داده اى 

که قیوم بندگان توبه کارت خواهى شد. اى امت حزب ا... 

من خودم را کوچكتر از آن مى دانم که به شما پیام 

رهنمودى  بدهم زیرا شما مردمى بیدار و هوشیار هستید و 

رهبرى  عالم و حكیم و آگاه و بیدار دارید و دشمن قسم  

خورده خودتان یعنى استكبار شرق و غرب را خوب مى 

 شناسید و از توطئه آنها که (نابودى این اسالم و مسلمین 

است) با خبر هستید و گذشته از همه چیز ایمان و توکل 

شما بر خداوند تبارك و تعالى بسیار قوى است و قرآن را 

روشنگر راه خود قرار داده اید. از آنجا که دشمن شما در 

درون توطئه چینى  کرده و مهره هاى زیادى را پرورانده  لذا 

من هم بعنوان یك فردکوچك از خود ملت متذکر مى شوم 

 که نباید ایمان مان را در برابر مشكالت از دست بدهیم که 

خداوند در قرآن کریم مى فرماید و لنبلونكم بشى ء من 

 الخوف و الجوع و نقص من االموال؛ یعنى شما را به چیزى 

همچون ترس و گرسنگى و فقر مى آزمایم. پس باید خیلى 

مواظب باشید که کمبود ها و سختى ها و کشت و کشتارها 

به ایمان شما صدمه اى وارد نكند. مبادا محاصره اقتصادى 

 دشمن اسالم باعث شود که شما تسلیم آن کافران بشوید 

اگر چنین بكنید از آزمایشات الهى مردود شده اید و خشم و 

غضب خدا شما را فرا خواهد گرفت و یا مبادا جنگیدن زیاد 

و شهید دادن ها و یا حمله دشمنان  به شهرها در دل شما 

ترس ایجاد کند و شما را بترساند ایمان شما را متزلزل کند و 

شمارا تسلیم صلح تحمیلى کند. اگر بخواهید با دشمنان 

دین قرآن صلح کنید این سرپیچى از فرمان خدا است که 

خدا جهاد با دشمنان را بر شما واجب کرده است. و فرموده: 

   و قاتلوهم حتى ال تكون فتنه ویكون الدین  هللا. همچنین از   

شما مى خواهم که امر امام امت را بهتر و خیلى بهتر گوش 

کنید و آن را با جان و دل باور کنید و به آن عمل کنید زیرا او 

نائب بر حق امام  زمان است و فرمان امام زمان را به شما 

 ابالغ مى کند. از همه مى خواهم که وصیت نامه هاى شهدا 

و پیام هاى آنها را بخوانند و به آن عمل کنند چون شهیدان 

حق زیادى به گردن شما مردم دارند و شما باید به خواستار 

ایشان عمل کنید. خدایا تو را به اسم اعظمت  سوگند مى 

دهم که از کوتاهى ما درگذرى و در روز حساب با ما با 

فضل و رحمت رفتار کنى نه با عدلت زیرا هیچ توشه با 

خود نیاورده ایم و در زمره دشمنان تو قرار خواهیم گرفت. 

 شهید غالمعلی یزدی 

به هر شهری که وارد می شوید ابتدا توجه هر بیننده 

ای به صورت خاص به ورودی های شهر جلب می 

شود و قضاوت را براساس منظر و مبلمان ورودی 

شهر، فرهنگ، آداب اجتماعی و ... از مردمان آن 

شهر شكل می گیرد.

در این خصوص کنارگذرهای شمالی و جنوبی شهر 

نیز به عنوان شاهرگ های اصلی این شهر محسوب 

شده و می توانند بسیار موثر در روان سازی ترافیك 

شهری و نظم دهی به ورودی های شهر و همچنین 

تسهیل در عبور کامیون های سنگین از این 

کنارگذرها بسیار مفید و حائز اهمیت باشد. بر این 

 اساس تأکید همه مسئوالن شهر و استان 

درخصوص راه اندازی این دو پروژه مهم که مدت 

5 سال است که شروع شده و هر از چند گاهی یادی 

از این پروژه های مهم فراموش شده می شود و از 

همه مهم تر این که پروژه ها در زمان تدوین بودجه 

های عمرانی، کلی سر و صدابه پا می کنند و گاه نیز 

 در جلسات سخنرانی بعضی از مسئوالن مرتبط، 

بازار این پروژه ها را گرم و داغ می کند.

اما با توصیفی از پیشینیه مصاحبه ما را با معاون  

عمرانی شهرداری بجنورد، مهندس کشمیری 

 درخصوص طوالنی شدن پروژه 62 متری جنوبی 

شهر بخوانید:

 شما به عنوان معاون عمران شهرداری بجنورد 

یكی از متولیان نظارت و پیگیر اجرای پروژه های

شهری از جمله 62 متری جنوب شهر هستید 

62 متری جنوب شهر پروژه ای که ....
بفرمائید علت تأخیر این پروژه چه بوده است؟ 

چرا ادامه این پروژه اجرا نمی شود؟ اعتباری که 

شهرداری به طور خاص برای این پروژه در نظر 

گرفته به چه میزان می باشد و اعتبارات دولتی آن  

چقدر است؟

-  این پروژه (62 متری جنوب شهر) که شریان 

اصلی شهر از ورودی تهران نیز محسوب می شود از 

سال 85 توسط مشاور طرح توسعه محور به طول 

12/5 کیلومتر مورد مطالعه قرار گرفت و پس از 

تصویب طرح از سمت غرب از مقابل سایت نیروی 

انتظامی توسط شهرداری آغاز شد.

 همانطور که شهروندان اطالع دارند پروژه راه سازی 

یكی از پر هزینه ترین کارهای عمرانی محسوب

 می شود که این پروژه نیز مستثنی نبود. امروز 

اجرای هر یك کیلومتر راه در عرض 62 متر حدود 

اگر اعتبارات دولتی اختصاص نیابد؟

 اگر اعتبارات دولتی به صورت مستمر اختصاص 

داده نشود و با توجه به منابع محدود شهرداری این 

پروژه به این زودی به بهره برداری نخواهد رسید. 

 امیدوارم مسئوالن متولی این کار با اختصاص 

اعتبارات دولتی موجب شوند مردم شاهد بهره 

برداری هر چه زودتر از این پروژه باشند چرا که با 

 اتمام این پروژه عالوه بر محور اسفراین، محور 

مشهد هم به محور تهران اتصال خواهد یافت و 

جنوب شهر که از دسترسی مناسب برخوردار نبود و 

بار ترافیكی آن به مرکز شهر منتقل می شد و باعث 

خسارات مالی و جانی می شد و از طرفی کندی 

تردد را نیز به دنبال داشته مشكل ترافیكی آن تا 

حدودی حل خواهد شد.

اگر سالی یك میلیارد تومان اختصاص یابد؟

- اگر در سال حدود 1 میلیارد تومان نیز اختصاص 

داده شود و با توجه به هزینه های انجام شده و طول 

12/5 کیلومتر حدود 10 سال طول می کشد تا این 

مسیر آماده بهره برداری شود.

استفاده مجدد

 بسیاری از اقالم ساختمان های تجاری یا مسكونی 

می توانند مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. لوله، 

 سینك، در و پنجره، کابینت و دیگر اقالم قابل 

استفاده باید پیش از تخریب یا بازسازی از ساختمان 

خارج و به شرکت های بازیافت منتقل گردند.

* کاربرد مواد استفاده شده به جای مواد جدید:

خرید مصالح از فروشگاه های بازیافت و یا دست 

دوم فروشی اغلب در کنار صرفه جویی در هزینه، 

بازاری برای این گونه مواد ایجاد می کند.

* نوآوری در استفاده مجدد از پسماندهای 

ساختمان سازی:

 به عنوان مثال، از ورق های پالستیكی می توان برای 

پوشاندن مواد و حفاظت از آنها در برابر آب و هوا 

استفاده کرد یا از آنها به عنوان کیسه زباله بهره برد.

بازیافت

اغلب مصالح ساختمانی که دفن می شوند قابل 

بازیافت هستند.

* برآورد ضایعات احتمالی: این ارزیابی را می 

توان به یك یا دو روش انجام داد. روش آسان تر، 

مقایسه مصالح و خصوصیات پروژه برای برآورد 

زباله های حاصل می باشد. ارزیابی جامع دیگر، 

تماس با سازمان بازیافت منطقه برای درخواست 

تفكیك زباله در محل است.

* ادغام مواد بازیافتی یا مصالح حاوی مواد 

بازیافتی در پروژه: استفاده از مواد بازیافتی یا 

مصالح حاوی مواد بازیافتی منجر به کاهش میزان 

مواد مواد دست اول مورد نیاز مانند سنگ، بتون، 

آجر و آهن شده و همچنین به ایجاد بازاری برای 

 محصوالت بازیافتی کمك می کند. 

* ایجاد محل های مختلف مخصوص بازیافت: 

محفظه های بازیافت یا مناطق مشخص اختصاص 

یافته به مواد باید در محل ساختمان سازی باشند تا 

در همان جا پیش از انتقال به محل بازیافت، تفكیك 

و انبار شوند.

 مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 

موضوع مهمی که از لحاظ وظایف شهرداری ها در 

آلمان وجود دارد، این است که حكومت مرکزی می 

تواند در تمامی زمینه ها با پدید آوردن تغییرات 

قانونی، آزادی تصمیم گیری اداره های محلی را 

محدود کند. از آن جا که 25% در آمد شهرداری از 

طرف مرکز تأمین می شود، در آلمان هم مانند سایر 

کشورها، بر کارکرد اداره های محلی از بیرون 

تأثیرگذاشته می شود. اهم وظایف شهرداری های 

آلمان به شرح است: 

1- اداره تئاترها، اپراها، ارکسترها و موزه ها: 

2- کمك های اجتماعی.

3- کمك به جوانان: آموزش و نگهداری از 

 معلوالن، ایجاد زمینه تفریحات سالم جوانان در 

اوقات فراغت.

4- اداره بیمارستان ها: تصمیم گیری در چگونه و 

15- وظایف مربوط به امنیت و نظم اجتماعی.

16- خدمات آتش نشانی.

17- مدرسه ها: ساخت، تعمیر و نگهداری مدرسه 

های ابتدائی، راهنمایی، دبیرستان ها، نظافت، تأمین 

وسایل آموزشی و نگهداری این گونه بناها. 

18- کتاب خانه ها.

19- تشویق پیشرفت اقتصادی: تبلیغات 

شناساندن، مشاوره، کم کردن بوروکراسی، فراهم 

آوردن زمین و غیره جهت جذب سرمایه گذار

20- کوشش های اقتصادی شهرداری: در این 

زمینه فرق زیادی از لحاظ اجرایی بین شهرداری ها 

و ایالت های مختلف وجود دارد. برای مثال، 

شهرداری هانوفر از طریق یك شرکت سهامی که 

5% سهام آن را در مالكیت خود دارد، به همراهی 

حكومت ایالتی ، فرودگاه هانوفر را اداره می کند. 

* اجرای برنامه بازرسی زباله: بازرسی زباله یعنی 

تهیه فهرستی از موادی که در محل تخریب، تولید 

می شود. نوع و حجم مواد بستگی به نوع و اندازه 

ساختمان در حال تخریب دارد.

 * جدول زمانی: در هر مرحله ممكن است بتوان 

مواد خاصی را برای بازیافت و استفاده مجدد جدا 

کرد. به عنوان مثال یكی از ابتدایی ترین مراحل، 

زمانی است که وسائلی چون در و پنجره، کابینت و 

غیره از ساختمان خارج می شوند تا به فروش 

برسند یا برای استفاده آینده انبار شوند.

کاهش

برخی از راهكارهایی که به کاهش پسماندهای 

مصالح ساختمانی کمك می کند عبارتند از:

* استفاده از مصالح استاندارد: استفاده از مصالح 

استاندارد موجب کاهش ضایعات ساختمانی، هزینه 

حمل کمتر و در نتیجه باعث کاهش هزینه های 

کارگری و سرعت ساخت و ساز خواهد شد.

 * اصالح روش های ذخیره سازی و بسته بندی 

مواد: هنگام خرید از فروشنده بخواهید از حداقل 

بسته بندی استفاده کند یا مواد بسته بندی شده مثل 

گیره، رنگ، درزگیر و جعبه ها و قوطی های بزرگ 

را در صورت استفاده نشدن پس بگیرد.

پسماندهای ساخت و تخریب، مواد باقی مانده ای 

هستند که طی فرایند ساخت، بازسازی و تخریب 

ساختمان ها، خیابان ها، جاده ها و پل ها تولید می 

شوند. پسماندهای ساخت و تخریب اغلب شامل 

مواد حجیم و سنگین مانند بتون، آجر، چوب، 

فلزات، شیشه و اجزاء ساختمانی بازیافت شده می 

باشد. کاهش و بازیافت پسماندهای ساخت و 

تخریب به مفهوم حفاظت از منابع طبیعی و محل 

های دفن زباله است که موجب به حداقل رساندن 

اثرات مخرب محیطی، کاهش هزینه کلی ساختمان 

سازی و ایجاد اشتغال می شود. در سال های اخیر، 

اقدامات بسیاری برای کاهش اثرات محیطی پروژه 

های ساختمان سازی و تخریب انجام گرفته 

است.چهار عامل در مدیریت صحیح پسماندهای 

ساخت و تخریب نقش ایفا می کنند که از آنها به 

عنوان چهار   یاد می شود.چهار  شامل تجدیدنظر، 

کاهش، استفاده مجدد و بازیافت بوده و بر حداکثر 

بهره وری از منابع تأکید دارند.

تجدیدنظر

در مرحله ساخت: اجرای راهبرد مدیریت موفق 

مصالح با تعهد آغاز می شود. ابتدا باید تصمیم 

بگیرید که مدیریت موفق مواد را در اولویت قرار 

دهید و سپس ادامه کار را در پیش بگیرید. در این 

صورت دو موضوع را باید در نظر داشت:

شروع به موقع: هرچه برنامه ریزی را زودتر آغاز 

کنید و هر چه بیشتر به جزئیات آن بپردازید، نتیجه 

بهتری خواهید گرفت.

بیانیه اهداف: بیانیه اهداف ممكن است به این شرح 

باشد: تأکید بر بازیافت، استفاده مجدد و حداکثری 

از مواد بازیافتی، ایجاد سیستم بازیافت کارآمد برای 

ساکنان ساختمان، انهدام صحیح زباله های خطرناك 

و صرفه جویی در مصرف انرژی.

در مرحله تخریب: در این مرحله نیز باید به دو 

موضوع توجه کرد:

RR

1 میلیارد تومان هزینه دربردارد و با توجه به منابع 

محدود شهرداری به پایان رساندن این پروژه در 

سال آتی میسر نخواهد شد.

تاکنون چقدر هزینه شده است؟

- شهرداری تاکنون حدود 1 میلیارد و 600 میلیون 

تومان شهرداری هزینه کرده است تا مسیر مورد نظر 

به طول 1600 متر در عرض 31 متر از این 62 متری 

را از سمت مقابل نیروی انتظامی استان آماده کرده و 

در اختیار سایت اداری قرار داده است.

امسال نیز شهرداری از منابع خود مبلغ 400 میلیون 

و از اعتبارات دولتی نیز 400 میلیون تومان اعتبار 

پیش بینی کرده که اگر محقق شود و مسیر نیز 

آزادسازی شود این آمادگی وجود دارد تا یك باند به 

عرض 31 مترمربع تا جاده بش قارداش مسیر 

اسفراین راه اندازی شود.

وظایف شهرداری ها در آلمان 

در کجا ساختن بیمارستان شهرداری، توسط 

شهرداری و حكومت ایالتی، اداره بیمارستان توسط 

شهرداری (پرسنل این نوع بیمارستان ها، حتی 

پزشكان آنها کارکنان شهرداری محسوب می شوند) 

.5- خدمات بهداشتی.    6-ورزش.

7- تدوین برنامه عمرانی، نوسازی و نظارت بر 

ساختمان: شهرداری ها موظف هستند که برنامه 

توسعه آینده تمامی زمین های داخل محدوده 

شهری ( به استثنای راه آهن فدرال، دفاع ملی و 

سازمان راه ها) را به وسیله طرح های عمرانی معین 

 کنند. شهرداری ها دارای حق ساخت، اصالح و 

نوسازی نیز می باشند. شهرداری ها و طبق قوانین 

ایالتی و به نام حكومت ایالتی بر امر ساختمان سازی 

نظارت می کنند. 

8- تـأمین مسكن اجتماعی.

9- اداره باغچه ، جنگل ها،پارك هاوگورستان ها.

10- ساخت خیابان پل و کانال. 

 11- سیستم فاضالب: در سال های اخیربه خاطر 

 اجباری شدن تصفیه آب های فاضالب هزینه این 

 کار بسیار باال  رفته است. امروزه شهرداری ها این 

کار را با اخذ هزینه از مشترکان به انجام می رسانند.

12- جمع آوری و دفع زباله و پاکیزگی خیابان. 

13- تأمین آب مصرفی و آشامیدنی ، برق و گاز. 

14- حمل و نقل مسافر در داخل شهر: حمل و 

نقلی که به وسیله اتوبوس، تراموا و مترو صورت 

می گیرد، جزئی از خدمات شهری محسوب می 

شود. اما این کار پرهزینه با همكاری شهرداری ها، 

ایالت ها و حكومت فدرال انجام پذیراست. راه 

 اندازی و استفاده از تأسیسات مربوطه معموالً به 

عهده مدیریت های وابسته به شهرداری می باشد.  

وصیت نامه
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