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 صاحب امتیار : شورای اسالمی شهر بجنورد        

مدیر مسئول : اعظم السادات  افشین فر

 با همكاری روابط عمومی شورای اسالمی 

شهر بجنورد و شورای نویسندگان

نشانی : خیابان رضا امامی شمالی ( امیریه) جنب  ساختمان 

 دارایی قدیم، شورای اسالمی شهر بجنورد. 

دبیرخانه ماهنامه شهروند

تلفكس : 0584-2220475                                      

 هر که با دوست خود نرمی و مالطفت کند با او موافق باشد و هر که با دوست   

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

به دیدن یكدیگر روید تا یكدیگر را دوست داشته باشید و دست یكدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.امام رضا(ع):              

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

و مصاحب خود درشتی نماید او را در تنگی قرار دهد و سپس از وی مفارقت کند.  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  

حضرت امام علی (ع)

تشكیل معاونت حمل و نقل 

و ترافیك در شهرداری

10 

عملكرد شش ماهه

سازمان آتش نشانی

4

پارك سرداران شهید

افتتاح شد

10

تخفیف %20 

عوارض ساختمانی

 انتخابات شورایاری محالت 

3

2 

هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد ، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود .امام رضا(ع):               

گدای رونده (مسافر):

 معموال از شهرهای دور اومدن و پول برای بازگشت ندارن. 
پدرجان عیبی نداره!بیا بریم خودم بلیط بگیرم       

 راهیت کنم بری. حاال اهل کدوم شهرستانی؟                 

گدای دمنده (همراه با دود و دم):

 معموال در مراکز تجاری و سر چهارراه ها دیده می شن. 

اونا به ما یادآوری می کنن که هوای پاك چه نعمت بزرگیه.

گدای جهنده (چسبنده):

 معموال از سنین پایین تر این روش آموزش داده می شه! 

تخفیف %20 
 عوارض ساختمانی برای شهروندان

از 16 مهر ماه تا 20 آبان ماه
شرح در صفحه 2

نخواهی رسید، قطار آینده فقط در ایستگاه فرداها می ایستد و 

فرداهای گذشته، دیروزند.

کاش اینگونه می شدیم!کاش آنگونه بشویم! یكی حسرت و 

بخوانیم و عمل کنیم
گوش شنیدن نداریم و حرفی برای گفتن، گذشته را خوب 

نخواندیم و آینده را هم خوب ننوشتیم. دیروز را ویران کردیم و 

فردایی هم نساختیم. آینده سوز شدیم و آینده ساز خیر! مدرنیته 

تحقق نیافته ایم و مدنیت دهاتی وار، نه به غربت غرب دچاریم و نه 

به اشراف شرق ره یافتیم. شكارچیان دریا بودیم، شكار رویای 

دیگران شدیم، نه واقعاً خوابیدیم و نه حقیقتاً بیدار شدیم ... ولی 

حال می خواهیم با عبور از کلمه به درون کلمات سری بزنیم و در 

جستجوی معنا دربدر شدیم.

حرف زدن درباره حروف سخت است چرا که گذشته کلمات حالی 

دارد و آینده شان شأن دیگر!وقتی به فردا می اندیشی خود را به 

آینده نزدیك می کنی و از گذشته دور می شوی اینجاست 

 دیگری غبطه، فاصله بین هست و باید بودن و شدن، همین جاست. 

هر دوره ای از تاریخ انسان زیرنفوذ مجموعه مشخص از ایده ها یا 

 اندیشه ها بوده و پذیرش آنها نیازمند انقالبی در ذهنیت است. باید 

پرسید منشأ ایده های غالب عصر آینده کدام است؟ چه کسانی 

جامعه فردا را شكل می دهند؟ و از کجا باید آغاز کرد؟ مسئولیت 

ایجاد تحول بر دوش کیست؟

نه، نه اینكه گذشته را دور بیندازیم، نه فراموش کنیم، با ازدیاد 

بمیریم نه، هویت فراموش شدنی نیست.

گذشته ما را گذشتگان ساختند و امروز هم می شود آینده را 

ساخت.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر مهندس شفقت استاندار 

خراسان شمالی همراه با معاون سیاسی استانداری، فرماندار بجنورد ، 

 اعضای شورای اسالمی شهر، سرپرست سازمان مسكن و شهرسازی، 

شهردار بجنورد و مدیرکل امور بانوان از پروژه پارك بانوان بازدید 

 کردند.طی این بازدید افشین فر مسئول کمیته بانوان شورای اسالمی شهر 

 ضمن توضیح دالیل  انتخاب منطقه ی دوبرار برای اجرای این پروژه به 

تأسیسات و امكانات ورزشی پیش بینی شده برای این پارك تشریح کرد. 

استاندار خراسان شمالی به تأکید برضرورت اجرای پارك بانوان در مرکز 

استان تصریح کرد و مقرر شد تا از محل اعتبارات استانداری 1 میلیارد ریال 

و از محل اعتبارات سال 90 فرمانداری بجنورد 500 میلیون ریال به اجرای 

این پارك اختصاص یابد. پارك بانوان با مساحتی بالغ بر 20 هكتار در پارك 

دوبرار قرار گرفته که توپوگرافی آن بسیار مناسب بوده و به لحاظ جغرافیایی 

نیز در ارتفاعات  جنوب شهر و در مسیر بادهای قالب غرب به شرق قرار 

داشته که درختان آن همانند فیلتر برای هوای شهر محسوب می شود. این 

پارك به مساحت 20 هكتار طراحی شده که در حال حاضر اطراف پارك 

فنس کشی  شده و طراحی فاز یك آن در حال انجام است. معاون عمرانی 

کمك 1 میلیارد و 500 میلیون ریالی استاندار به پارك بانوان
شهرداری و سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری بجنورد در حال اجرای 

طرح در این پارك هستند تا بتوانند فضاهای ورزشی روباز این مجموعه را تا 

 آخر سال 1390 آماده بهره برداری برای شهروندان کنند.الزم به توضیح است 

در بودجه سال 90 شهرداری اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال به پروژه فوق 

اختصاص داده است.

ها
دا

ع گ
وا

ان

شامل مغازه های تجاری - راهروها و پارکینگ طبقاتی.

طبقه سوم: این طبقه به متراژ 14629 مترمربع می باشد که 

شامل 3484 مترمربع شهربازی - 1946 مترمربع سینما 

(3 سینما) - 1567 مترمربع فود کورت - 117 مترمربع 

367 مترمربع کافی نت -  365  دفاتر مدیریت -

مترمربع کافی شاپ -4756مترمربع پارکینگ 

طبقاتی و2027مترمربع راهروها می باشد.

طبقه چهارم: این طبقه (پشت بام) به متراژ کل

دو قسمت تقسیم  14629 مترمربع می باشد که به

بندی می گردد:

1)متراژ4832مترمربع که شامل1686 مترمربع سالن 

481 مترمربع آماده سازی وسرو غذا- پذیرایی -

239 مترمربع اطاق مراسم -110مترمربع رختكن-

2186 مترمربع پارکینگ طبقاتی و 130 مترمربع 

  

  

 

 

 .

الف) شرح طبقات

 طبقه منهای دو: این طبقه کالً پارکینگ می باشد. کل 

 پارکینگ های منهای 2 به عالوه پارکینگ طبقاتی به متراژ 

32745 مترمربع می باشد که در آن 836 پارکینگ 

جانمائی شده است.

طبقه منهای یك: این طبقه به صورت فروشگاه بزرگ 

شهر جانمائی شده که دارای 2 درب ورودی می باشد. کل 

فضای مفید فروشگاه بزرگ شهر به متراژ تقریبی 9000 

مترمربع می باشد.

طبقه همكف: این طبقه به متراژ 11569 مترمربع می باشد 

که شامل مغازه های تجاری - راهروها و پارکینگ 

طبقاتی.

طبقه اول: این طبقه به متراژ 14602 مترمربع می باشد که 

شامل مغازه های تجاری - راهروها و پارکینگ طبقاتی.

طبقه دوم: این طبقه به متراژ 14602 مترمربع می باشد که 

سایر فضاها می باشد.

2) متراژ 9797 مترمربع که شامل باغ شهر مصنوعی و 

تأسیسات می باشد.

ب) هتل

هتل در 15 طبقه به متراژ 13904 مترمربع زیربنا جانمائی 

شده است که شامل 220 اطاق - رستوران های چند 

منظوره - مغازه ها و پارکینگ می باشد.

ج) پارك آبی

مجموعه پارك آبی به متراژ 5379 مترمربع زیربنا

جانمائی شده است که شامل قسمت های اداری - 

تأسیسات تفریحی و خدمات و پشتیبانی می باشد.

کل زیربنای مجتمع تجاری و تفریحی - سیاحتی - 

فرهنگی بجنورد 106000 مترمربع می باشد که یكی از 

بزرگترین پروژه ها در نوع خود می باشد که هزینه 

ساخت این پروژه بالغ بر 1200 میلیارد ریال می باشد.

 ویژگی های پروژه بزرگ   مجتمع  تجاری - تفریحی- -سیاحتی - فرهنگی شرکت هماگ

%20
تخ

فیف

                                                           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
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ادب نتیجه تحمل سختی است، هر که سختی  را تحمل کند به ادب دست یابد.امام رضا(ع):                قناعت همنشین کرامت و سربلندی است .امام رضا(ع):              

1- عوارض ساختمانی شهروندان تا مبلغ پانصد میلیون ریال، 20% (بیست درصد) تخفیف را شامل می شود.

2- عوارض ساختمانی شهروندان مازاد بر پانصد میلیون ریال تا هزار میلیون ریال 15% (پانزده درصد) تخفیف را شامل می شود.

3- عوارض ساختمانی مازاد بر هزار میلیون ریال 10% (ده درصد) تخفیف را شامل می شود.

تخفیفات متعلقه مشروط به شرایط ذیل می باشد:

 عوارض ساختمان ها در صورتی شامل تخفیف می شود که شهروندان عوارض خود را نقدا به حساب شهرداری پرداخت کنند.*

  در هر صورت میزان تخفیف عوارضات نباید از مبلغ سیصد میلیون ریال بیشتر شود.*

  تخفیفات مذکور شامل عوارض نوسازی و جرائم کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 نمی باشد.*

 تخفیفات شامل بدهی اشخاص که در سنوات گذشته بدهكار شهرداری می باشند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام *

نكرده اند، نمی شود.

 تخفیفات مذکور صرفا شامل اشخاص حقیقی می شود.*

 تخفیفات مذکور از 90/6/16 لغایت 90/8/20 می باشد، پس از اتمام مهلت مذکور قابل تمدید نخواهد بود.*

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: 

 رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار 

بجنورد با استاندار خراسان شمالی دیدار کردند.

 در این دیدار رئیس شورای اسالمی شهر و شهردار 

ضمن تقدیر و تشكر از زحمات بی شائبه استاندار 

خراسان شمالی به جهت فراهم کردن برگزاری هر 

چه بهتر اولین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی 

کشورهای عضو اکو در مرکز استان گفت: برگزاری 

این گونه نمایشگاه ها فرصتی استثنایی است تا 

امكانات و توانمندی های استان به ویژه شهر بجنورد 

به مخاطبان و همچنین دیگر استان ها معرفی شود. 

لنگری با اشاره به محدودیت های موجود در استان 

به لحاظ امكانات زیرساختی برای برگزاری اینگونه 

 نمایشگاه افزود: می شود با همدلی، تعامل، تالش 

 مضاعف و مساعدت مسئوالن ارشد استانی به جذب 

استاندار خراسان شمالی با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو

   تالش مسئوالن و استقبال مردم ستودنی است   

و اختصاص اعتبارات ویژه در آینده امیدوار بود.

در ادامه این دیدار استاندار خراسان شمالی گفت: 

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دستی 

کشورهای عضو اکو برای اولین درخراسان شمالی 

زمینه ای برای ایجاد منطقه نمونه گردشگری در 

منطقه خراسان ایجاد کرد. مهندس شفقت افزود: 

 تالش شبانه روزی تمامی سازمان ها و نهادها زمینه 

برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه را فراهم کرد که 

ضمن تقدیر از آنها از مردم شریف استان به ویژه شهر 

بجنورد نیز باید تقدیر کرد که با استقبال بسیار 

خوبشان از این نمایشگاه باعث دلگرمی مخاطبان و 

شرکت کنندگان در این نمایشگاه شدند. وی در این 

دیدار ضمن اظهار امیدواری بیان کرد: با پشتكاری که 

در مدیران استان مشاهده می شود می توان امیدوار 

بود امكان برگزاری نمایشگاه های مشابه و حتی 

بزرگتر در این منطقه فراهم است.

شفقت تأکید کرد: باید برنامه بلند مدت 20 ساله برای 

استان و بجنورد تهیه و تدوین شود که زمینه سرمایه 

گذاری خارجی و داخلی در آن فراهم آید. در پایان 

 این دیدار رئیس شورای اسالمی شهر تابلوی تقدیر 

از استاندار را به پاس زحمات بی دریغ ایشان در 

جهت فراهم کردن زمینه برگزاری نمایشگاه بین 

المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو، حسن 

تدبیر و مدیریت منسجم به ایشان تقدیم کرد.

تابلوهای سردرب و ارتفاعات

تعریف

* تابلوی سر درب

به کلیه تابلوها و نشانه هایی گفته می شود که بر روی 

سر درب یا پیشانی واحدهای صنفی، تجاری، 

فرهنگی، ورزشی، اداری و یا ... نصب شده و به 

معرفی آن واحد می پردازد. این تابلوها را می توان به 

دو دسته کلی تقسیم نمود:

1- تابلوهای معرفی:

 این تابلوها صرفاً جنبه اطالع رسانی داشته و به 

معرفی واحد یا اداره می پردازد. اکثر تابلوها و نشانه 

های منصوبه بر روی پیشانی و یا بام ادارات، 

فروشگاه ها، دفاتر تجاری و خدماتی و ... از این 

 دسته اند. کاربری این تابلوها صرفاً جنبه اطالع 

رسانی دارد. هر واحد صنفی مجاز به نصب یك تابلو 

برابر طول واحد خود و با ارتفاع تعیین شده توسط 

شهرداری می باشد.

2- تابلوهای تبلیغاتی ارتفاعات:

این تابلوها نیز در همان مكان ها نصب می شوند اما 

به دلیل گستردگی و پراکندگی در سطح شهر فرصت 

های تبلیغاتی ارزان قیمت مناسبی را برای شرکت 

های تولیدی و خدماتی فراهم می آورند. شرکت 

های با عقد قرارداد با مغازه ها و واحدهای تجاری و 

درج نام برند خود به این تبلیغ اقدام می کنند. این 

تابلوها از دو جهت برای شهرداری حائز اهمیت اند.

قوانین تجاری:

1- تابلوهای سردرب فروشگا ها و واحدهای صنفی

هر واحد تنها مجاز به نصب یك تابلو به ارتفاع 

1/60 و به اندازه دهانه مغازه و به موازات خیابان و 

صرفاً جهت معرفی صنف و یا نام فروشگاه به 

صورت رایگان می باشد. تابلوی دوم بر روی بام و 

 یا ارتفاعات باالتر مشمول پرداخت هزینه می باشد. 

کلیه تابلوهای سردرب و یا منصوبه بر روی بام که به 

 هر نوعی اقدام به درج نام کاال، برند و یا شرکت 

خاصی کنند برابر تعاریف ارائه شده جزء تابلوهای 

تجاری معرفی شده و ملزم به پرداخت اجاره سالیانه 

می باشند.

شرکت هایی که اقدام به نصب تابلو بر روی سردرب 

واحدهای صنفی در شهر می کنند مسئول اخذ مجوز 

و سپردن تعهدات مربوطه به شهرداری می باشند.

چگونگی محاسبه فرمول تعیین عوارض بر روی 

تابلوهای ارتفاعات و سر درب به مدت یكسال

 ارزش معامالت ملكی منطقه*ضریب متغیر*ابعاد 

تابلو.

توضیح فرمول:

 ارزش معامالت ملكی منطقه: 

 منظور قیمت پایه امالك در مناطق مختلف شهر است 

 که در کتابچه های مخصوص و توسط اداره دارایی 

هر شهر تهیه و تدوین و منتشر می نماید. در صورت 

وجود محل نصب تابلو در دو خیابان و یا دو روش 

 محاسباتی ارزش باالتر مبنای محاسبات خواهد بود. 

همچنین برای تابلوهای منصوبه در بام و ارتفاع 

ساختمان ها این ارزش براساس خیابان اصلی که 

تابلو در آن دید دارد (نه نصب شده) محاسبه خواهد 

 شد. در این روش نیز مبنا ارزش باالتر می باشد. 

ضریب متغیر: این ضریب براساس نوع کاربری و 

مكان نصب تابلو متفاوت می باشد که به شرح ذیل 

پیشنهاد می گردد.

ضریب 3- موسسات فرهنگی و آموزشی، آموزشگاه 

ها، نصب تابلوی دوم ادارات و نهادها و موارد مشابه 

که به تشخیص مدیران شهرداری مشمول تخفیف 

خواهند شد.

ضریب 8- تابلوهای معرفی صنف در تابلوی دوم 

(به غیر از پیشانی) یا منصوبه بر روی بام ( به غیر از 

تابلوهای تبلیغاتی).

ضریب 12- کلیه تابلوهای تبلیغاتی سر درب و 

پیشانی مغازه ها و واحدهای صنفی (برای توضیحات 

ارائه شده در توضیحات تابلوهای تبلیغاتی 

ارتفاعات).

ضریب 14- کلیه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای 

صنفی و تجاری منصوبه در ارتفاعات و یا بام 

ساختمان ها.

ضریب 16- کلیه تابلوها با کاربری صرفاً تبلیغاتی 

(به غیر از معرفی واحد صنفی) منصوبه بر روی 

ارتفاعات و بام و حریم ملك خصوصی.

تبصره: تابلوهای سر درب کلیه بانك ها و موسسات 

مالی و اعتباری به دلیل جنبه تبلیغاتی تجاری محاسبه 

شده و ضریب 12 به آنها تعلق می گیرد.

مثال: 

الف: عوارض تابلوباعبارت«............»درابعاد 6*1.5

به آدرس خیابان ...... و محل نصب تابلو پیشانی 

فروشگاه.

 ارزش معامالت ملكی براساس دفترچه و آدرس 

متقاضی استخراج می شود. فرض کنیم این رقم برای 

آدرس فوق برابر 50000 ریال باشد.

با توجه به درخواست متقاضی ضریب 12 اعمال 

می شود. ابعاد تابلو 9 متر می باشد.

پس:           5400000ریال=50000ریال*12*9

یعنی متقاضی برای نصب تابلو باید مبلغ  5400000 

ریال را سالیانه به شهرداری بپردازد.

ب- عوارض همین تابلو با فرض نصب بر روی بام 

فروشگاه.

 ارزش معامالت ملكی براساس دفترچه و آدرس 

دقیق متقاضی استخراج می شود فرض کنیم این 

رقم برای آدرس فوق برابر 50000 ریال باشد.

با توجه به درخواست متقاضی ضریب 14 اعمال 

می شود. ابعاد تابلو 9 متر می باشد.

پس:           6300000ریال=50000ریال*14*9

یعنی متقاضی برای نصب این تابلو باید مبلغ 

6300000 ریال را سالیانه به شهرداری بپردازد.

ج: عوارض تابلو با عبارت «فروشگاه لوازم صوتی 

و تصویری ..... » در ابعاد 6*1.5 به آدرس خیابان ... 

و محل نصب تابلو پیشانی فروشگاه.

چون تابلوی فوق صرفاً معرفی صنف است 

عوارضی به آن تعلق نمی گیرد.

د: عوارض تابلو با عبارت «فروشگاه لوازم صوتی و 

تصویری .... » در ابعاد 6*1.5 به آدرس خیابان ...... 

و محل نصب تابلو بام ساختمان.

 ارزش معامالت ملكی براساس دفترچه و آدرس 

دقیق متقاضی استخراج می شود. فرض کنیم این 

رقم برای آدرس فوق 50000 ریال باشد. باتوجه به 

درخواست متقاضی ضریب 8 اعمال می شود. ابعاد 

تابلو 9 مترمربع می باشد.

پس:            3600000ریال=50000ریال*8*9

یعنی متقاضی برای نصب این تابلو باید مبلغ 

3600000 ریال را سالیانه به شهرداری بپردازد.

توضیح: در این مورد تفاوتی نمی کند که فروشگاه 

فوق دارای تابلوی معرفی پیشانی است و یا خیر.

 و: عوارض تابلو با عبارت «محصوالت تصویری 

.....» در ابعاد 4.5*6 به آدرس خیابان .... و محل 

نصب تابلو بام ساختمان و یا حیاط ملك شخصی.

 ارزش معامالت ملكی براساس دفترچه و آدرس 

دقیق متقاضی استخراج می شود فرض کنیم این 

رقم برای آدرس فوق برابر 50000 ریال باشد.

با توجه به درخواست متقاضی ضریب 16 اعمال 

می شود. ابعاد تابلو 24 متر می باشد.

پس:            19200000ریال=50000*16*24

یعنی متقاضی برای نصب این تابلو باید مبلغ 

19200000 ریال را سالیانه به شهرداری بپردازد.

2- تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی

چگونگی محاسبه فرمول تعیین عوارض برای 

تابلوهای تبلیغاتی به مدت یكسال.

365*اجاره بها، روزانه هر مترمربع تابلو*ابعاد تابلو.

توضیح فرمول:

365: تعداد روزهای سال

اجاره بها، روزانه هر مترمربع تابلو توسط 

کارشناسان ستاد زیباسازی در هر سال برای مناطق 

مختلف شهرتعیین می گردد.درحال حاضر می توان 

اعداد زیر را در نظر گرفت.

شهر را می توان به سه منطقه ممتاز، درجه یك و 

درجه دو تقسیم کرد.

ممتاز: شامل خیابان های اصلی شهر و مناطق پر 

تردد و حاشیه میادین و چهارراه ها مبلغ 6000 

ریال.

درجه یك: شامل ورودی های شهر، کمربندی و ... 

مبلغ 40000 ریال.

درجه دو: شامل حاشیه شهر و خیابان های با تردد 

کمتر مبلغ 3000 ریال.

توضیح: خیابان های شهر براساس تغییرات بافت 

اجتماعی و فیزیكی ممكن است در ابتدای هر سال 

 تغییر درجه دهند در نتیجه مالك تقسیم بندی نظر 

کارشناسان ستاد زیباسازی خواهد بود.

مثال:

تابلوی 5*3 تبلیغاتی حاشیه خیابان .....

32850000 ریال=365*6000ریال*15

توضیحات کلی:

کلیه متقاضیان هنگام عقد قرارداد موظف به سپردن 

ضمانت جهت تضمین تعهدات می باشند. کلیه 

شرکت هایی که اقدام  به نصب تابلو در پیشانی 

فروشگاه ها می کنند نیز جهت تضمین تمدید 

قرارداد در سال های آتی موظف به سپردن چك 

ضمانت می باشند.

کلیه تابلوهای منصوبه بر روی بام و تابلوهای بزرگ 

تبلیغاتی بهتر است توسط بهره بردار بیمه شده و 

کپی بیمه نامه ضمیمه قرارداد شود.

نقشه های فنی تابلوها با امضا مهندسین ناظر مجاز 

باید به شهرداری ارائه شود.

  *

*

 *

*

*

 *

*

 *

*

تصویب نرخ حمل و نقل سرویس های مدارس برای سال تحصیلی  91- 90  . (سرویس مینی بوس 230 هزار  ریال و سواری 300 هزار ریال).

  انتصاب مهندس خاکشور به سمت معاونت خدمات شهری توسط شهردار بجنورد.

 کمك و مساعدت مالی به هیأت جودو و کوراش خراسان شمالی.

  تصویب نرخ تاکسی ها و آژانس های تلفنی.

   بازدید اعضای شورای اسالمی شهر از دانشگاه اشراق. 

  طرح تغییر مسیر واریانت 62 متری جنوب شهر در کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر حد فاصل پارك دوبرار و جاده اسفراین. 

    طرح الیحه پیشنهادی تشویقی ویژه در بافت فرسوده در کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر.  

 بخشودگی عوارض ساختمانی حسینیه  به مبلغ 94667500 ریال.

  اهدای ست ورزشی شش کاره و یك عدد میز پینگ پنگ به زندان بجنورد.

اخبار 

 

شورا

تخفیف %20 
 عوارض ساختمانی برای شهروندان

 

و
شهرداری
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از حرص و حسد بپرهیزید زیرا این دو  امتهای گذشته را نابود کرده است.امام رضا(ع):               دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست.   امام رضا(ع):              

:به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:

 رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار 

بجنورد با مدیرعامل جدید مجتمع پتروشیمی 

خراسان دیدار کردند.

 رئیس شورای اسالمی شهر در این جلسه ضمن 

خیرمقدم و تبریك به مهندس هاشمی زاده گفت: 

انتخاب شما را به سمت مدیرعامل مجتمع 

پتروشیمی خراسان به فال نیك می گیریم. سید 

محمد لنگری افزود: به لحاظ اینكه شما از نزدیك 

 با مدیریت کالن شهری آشنا بوده و در کارنامه 

کاری خود سمت های متعددی از جمله شهردار 

اهواز، معاونت استاندار و همچنین نمایندگی مردم 

اهواز را دارید جای بسی امیدواری است که از 

 در دیدار اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد با مدیرعامل مجتمع پتروشیمی خراسان 

بهره گیری از تجارب در خدمت رسانی به مردم
 تجارب ارزشمندتان در مدیریت کالن شهری به 

 نفع مردم استفاده کرد. سخنگوی شورای اسالمی 

شهر در این دیدار ضمن بیان توانمندی ها و 

پتانسیل ها و محدودیت های استان خراسان 

شمالی به ویژه شهر بجنورد گفت: با توجه به 

موقعیت و توپوگرافی شهر بجنورد، در پروژه های 

 شهری و با نگاه کالن نگری که دارید مشارکت 

شما برای بهره برداری از  امكانات بالقوه ای که 

وجود دارد در حد امكان به نفع شهروندان خواهد 

شد. در ادامه این دیدار دیگر اعضای شورای 

 اسالمی شهر و شهردار بجنورد سخنانی را 

درخصوص مسائل مدیریت شهری و همكاری 

های متقابل ایراد کردند. در ادامه این دیدار 

مدیرعامل پتروشیمی خراسان ضمن گزارش از 

عملكرد و فعالیت های انجام شده در مجتمع 

پتروشیمی خراسان ، برنامه ها و پروژه هایی که در 

 آینده در نظر است انجام شود را به اطالع  

 نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر رساند.        

 مهندس هاشمی زاده اعالم آمادگی کرد بتوانند با 

همكاری و تعامل متقابل شهرداری و مجتمع 

پتروشیمی خراسان قدم های مثبتی را در راستای 

 ارتقای مدیریت کالن شهری بردارند.  

 بی شك مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهری،نقش بسزایی را در افزایش شناخت و آگاهی  مسئوالن 

  از مشكالت و دغدغه های شهروندان ایفا می کند و شورایاران به عنوان نمایندگانی از ساکنین محالت،با  

 نگاهی دقیق و مسئوالنه در پیگیری درخواست ها و مطالبات شهروندان، قادرند مسئولین را در ادامه 

خدمات مطلوب تر یاری کنند.

 در همین راستا شورای اسالمی شهر بجنورد با شروع سال تحصیلی جاری با هدف تقویت جایگاه نظارتی 

مردم در امور شهری، در جهت مشارکت و استفاده از توانایی و ایده های شهروندان، ایجاد حس همدلی، 

اعتماد و تعلق و ... اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری کرد.

  اینك دومین دوره انتخابات شورایاران محالت با همكاری شورای اسالمی شهر و شهرداری های مناطق    

 مهرماه آغاز شد. اطالع رسانی از طریق جراید صورت گرفت و زمان و محل برگزاری انتخابات در هر محله 

  به ساکنین محالت اطالع رسانی شد .  

در مرحله اول، این انتخابات در 23 محله ی منطقه ی مهر انجام می گیرد که از میان کاندیداها، 5 نفر به 

 عنوان عضو اصلی و 2 نفر علی البدل انتخاب می شوند که موظف به رعایت اساسنامه و آیین نامه ی 

انضباطی تدوین شده شورایاران خواهند بود.

اجرای انتخابات که هر هفته یكشنبه و چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد محله برگزار می شود 

 و نمایندگانی از فرمانداری، نیروی انتظامی، مسكن و شهرسازی، شهرداری و شورای اسالمی شهر نیز 

نظارت دارند.

 پس از پایان یافتن انتخابات شورایاران در محالت منطقه ی مهر، در مناطق 1و 2 نیز این انتخابات برگزار 

خواهد شد. به منتخبین هر محله اساسنامه شورایاران، حكم فعالیت و کارت شناسایی داده خواهد شد و 

 کالس های توجیهی نیز برگزار می شود. 

برای دست یافتن به اهداف مورد نظر، شورایاران برخاسته از بطن جامعه، به عنوان اولین حلقه از زنجیره ی 

گسترده ی اداره ی شهر، بسیار توانمند و کارا خواهند بود و برای مشارکت حداکثری گام خواهند برداشت.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از برگزاری یك دوره کالس های آموزشی ویژه تاکسی های درون 

شهری و اتوبوسرانی خبر داد. مجید صابری گفت: به مناسبت هفته ناجا این دوره های آموزشی طی 

 فراخوانی از تمامی رانندگان تاکسی های درون شهری و اتوبوسرانی در مورخه 90/7/15 در تاالر 

حافظ شهرداری برگزار گردید. 

وی افزود: آشنایی با قوانین و مقررات شهری و رانندگی و لزوم رعایت قوانین حمل و نقل از جمله 

 اهداف این  دوره کالس های  آموزشی بوده است. 

 این مسئول بیان داشت: تدریس این دوره کالس های آموزشی توسط  رئیس پلیس راهور شهرستان 

بجنورد سرهنگ حسین زاده انجام شد و در مجموع از سطح رضایت رانندگان برخوردار بود. گفتنی 

است در این دوره آموزشی 200 نفر از رانندگان درون شهری شرکت داشتند که در پایان از 15 نفر از 

رانندگان با اهدای جوایز و لوح تقدیر، تشكر گردید.

رانندگان دوره کالس های آموزشی ویژه   
 انتخابات شورایاری محالت   تاکسی های درون شهری و اتوبوسرانی

به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف ارج نهادن 

 به مقام واالی شهدا و ایثارگران دفاع مقدس، 

پارکی با عنوان «سرداران شهید» توسط شهرداری 

بجنورد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار شهروند، کیوان دژهوت 

شهردار بجنورد در ارتباط با هدف شهرداری از 

ایجاد چنین پارکی گفت: از آنجایی که یكی از 

پارك سرداران شهید افتتاح شد

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر، 

  الیحه معاونت حمل و نقل و ترافیك و الیحه  

ادغام دو سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی که 

توسط شهرداری بجنورد ارائه شده بود به 

 تصویب شورای اسالمی شهر رسید. 

 این الیحه که درجلسات کمیسیون حمل و نقل 

 شورای اسالمی شهر مورد بحث و بررسی 

کارشناسان مختلف قرارگرفته بودو مورد موافقت 

کمیسیون مذکور قرار گرفته بود، در 396 مین 

 جلسه شورای اسالمی شهر با توضیحات کیوان 

تشكیل معاونت حمل و نقل و ترافیك در شهرداری بجنورد
دژهوت شهردار بجنورد و افشین فر رئیس 

 کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر، 

درخصوص ضرورت تشكیل معاونت حمل و 

نقل و ترافیك در شهرداری بجنورد و به دلیل 

نزدیك بودن حوزه ی فعالیت دو سازمان 

تاکسیرانی و اتوبوسرانی و لزوم هماهنگی در 

مدیریت ناوگان نقلیه ی عمومی (تاکسی و 

اتوبوس) و صرفه جویی ناشی از ادغام این دو 

 سازمان، اعضای شورای اسالمی شهر به اتفاق 

 آراء در تاریخ90/7/17 این الیحه را به تصویب 

رساندند. پس از ادغام دو سازمان تاکسیرانی و 

اتوبوسرانی هر دو سازمان در محل فعلی سازمان 

اتوبوسرانی واقع در خیابان امیریه شمالی جنب 

  شورای اسالمی شهر مستقر گردیدند. پس از 

ادغام کامل دو سازمان 16 نفر نیروی انسانی از 

مجموعه این دو سازمان تعدیل خواهند شد.

وظایف شهرداری انجام فعالیت های فرهنگی 

است و از سوی دیگر توسعه ی فضاهای سبز و 

پارك ها از برنامه های میان مدت شهرداری می 

باشد، پارك سرداران شهید با هدف بزرگداشت 

یاد و خاطره ی سرداران شهید بجنورد و حفظ یاد 

و خاطره ی این شهدای بزرگ، احداث گردیده 

است. مهماندوست سرپرست سازمان پارك ها و 

 فضای سبز درخصوص این پارك اشاره کرد: 

پارك سرداران شهید در فضایی به مساحت  15 

هزار متر مربع در انتهای خیابان قیام و در کنار 

مجتمع بزرگ کیش اوریناك بنا گردیده است. در 

این پارك تعداد 8  تندیس سرداران شهید بجنورد 

نصب گردیده و سایر امكانات از قبیل وسایل 

بازی کودکان و ... وجود دارد. وی همچنین به 

احداث پارك نیایش که از سال 89 عملیات 

اجرایی آن آغاز شده است اشاره کرد و اظهار 

امیدواری کرد: این پارك که در حد فاصل انتهای 

خیابان قیام و پل خیابان فردوسی قرار گرفته 

بتواند با زیباسازی مسیل خندق قدیمی شهر 

گامی در جهت رضایت همشهریان عزیز بردارد.
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خسیس را آسایشی و حسود را لذتی نیست.امام رضا(ع):               آن کسى که نفسش را محاسـبه کند، سـود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند ، زیان دیده است. امام رضا(ع):            

 *

 *

 *

*

 *

 *

*

سالم من یك ارباب رجوع هستم االن برای یك     

بازدید کارمند موردنظر در مرخصی می باشد به مدت 

3روز من هم همانند کارمند شما شاغل هستم.

0915.... 520   

سدمعبرکردن کاسبان کیف وکفش فروش که 

سبدهای رابه آهن های اندازه نردبان بزرگ جوش 

داده اندپرکیف وکفش نموده اندودرمكان پیاده 

روقرارداده اند. ولی نمیدونم چرابااین کاسبان 

برخورد نمی شود.                      223.... 0937   

باسالم و خسته نباشید  عمل کرد شهرداری  در   

مورد جمع آوری (آشغال ) در محله پردس(معلم 

3)ضعیف است و ازشما درخواست رسیدگی راه 

دارم .                                    593  .... 0919

از مسئولین محترم شهردارى ممنونم در رابطه با 

سنگ فرش کردن نیمه تموم پیاده رو خ شریعتى 

شمالى : هنوز سنگ فرش خشك نشده بود از کاسب 

ها وصول کرد : در ضمن از طرح جدید وصول درآمد 

از تابلو ها کاسب ها تشكر می کنم : در ضمن به 

پیشنهاد بنده دستگاهى به عابرین نصب بكنید بابت 

رفت وآمد از خیابان و کوچه ها درآمد خوبى داره 

باسپاس از همكارى شما : جمعى از بازاریان                               

0915 .... 746                                            

وضعیت خیابان باقرخان 2 اصال مناسب نیست   

ساعت 2 که از سرکار برمیگردیم قبول نمی کند که 

مسافر ببرد تكلیف ما چیست خط واحد که ندارد 

تاکسی خطی هم ساعت 2 نیست کلی تو خیابون باید 

منتظر بمونیم اخرش هم تاکسی بدون تابلو سوارشیم 

و بعدش میگن مواظب باشین اتفاق نیوفته با این 

 مشكالت مگه میشه مواظب بود ؟؟   810  .... 0915                    

لطفا برای خانه های بنیاد مسكن شهرك ولیعصر   

ایستگاه خط واحد در نظر بگیرید.   600 ....  0936

 مامورین شهرداری به مدت یك هفته می باشد که 

زباله های حاشیه خیابان ارتش (تقاطع پارك شهر) را 

جمع آوری نكرده است و تماس ها و پیگیری های ما 

نتیجه ای نداده است.

نظرات و انتقادات خود را از  

   شهرداری و سازمان های      

وابسته به شماره پیامك

ارسال نمایید
30007650001786 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 

 اسالمی شهر بجنورد گفت: اولین جشنواره 

ماندگاران اصناف و بازار بجنورد با هدف ارتقاء 

فرهنگ وجدان کاری، امانت داری و کسب درآمد و 

 رزق حالل و با تأکید بر نقش تربیتی فردی و 

اجتماعی اصناف و بازاریان در دستور کار کمیسیون 

 فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر قرار گرفت. 

امانی افزود: در شرایط کنونی احیاء ارزش ها، 

اصالت های فرهنگی و اجتماعی بازار با هدف 

الگوسازی برای جامعه، تجار و کسبه از اهمیت 

ویژه ای برخوردار می باشد که این امر در ارتقاء 

فرهنگ شهر و در مدیریت شهری نقش قابل 

توجهی دارد. وی در رابطه با اهمیت بازار بجنورد 

بیان کرد: بازار بجنورد نمایانگر یك هویت فرهنگی 

 و انقالبی ریشه دار و اصیل است و وجود حوزه 

های مختلف فرهنگی-اجتماعی در بافت بازار 

نشان از تدین، تعهد و فداکاری برای تعمیق دینی و 

 ارزش های انسانی و همچنین مشارکت باالی 

 بازاریان در عرصه های مختلف انقالب به ویژه 

دوران دفاع مقدس تاکنون بر هیچكس پوشیده 

نیست.امانی در رابطه با شرایط شرکت در این   

  جشنواره گفت: تدین به اسالم و پیروی از والیت  

 فقیه، انصاف، نوع دوستی، تكریم مشتری و مشكل 

 گشایی از مردم، اخالق گرایی، ورود به کارهای 

خیر و عام المنفعه و دستگیری از نیازمندان، 

صداقت از شرایط شرکت کنندگان در این جشنواره 

 است. وی امانتداری و عمل به سنت اسالمی وقف، 

ترویج فرهنگ نماز و امر به معروف، پایبندی به 

  اهداف انقالب اسالمی، پایبندی به ضوابط و  

مقررات صنفی، مشارکت در امر مدیریت شهری، 

حضور موثر در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی و علمی از شرایط دیگر شرکت 

کنندگان در این جشنواره معرفی کرد. این عضو 

 شورای اسالمی شهر در رابطه با ترکیب هیئت 

 داوران جشنواره گفت: تالش شده تا نماینده نهادها 

و سازمان هایی که با بازار در ارتباط هستند، 

همچنین تعدادی از صاحب نظران بازاری در 

ترکیب داوران حضور داشته باشند. که نمایندگان 

 شورای اسالمی شهر، شهرداران مناطق، نماینده 

مجامع امور صنفی، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده 

سازمان تبلیغات، نماینده بسیج اصناف، تعداد چهار 

نفر از پیشكسوتان و صاحب نظران بازاری به 

انتخاب روسای مجامع صنفی بازار و ... در ترکیب 

هیئت داوران حضور دارند. امانی در رابطه با 

اقدامات انجام شده نیز گفت: طرح برگزاری 

جشنواره ماندگاران اصناف و بازار تهیه، برای 

 تصویب نهایی و تأمین اعتبار به شورای اسالمی 

شهر ارائه شد که چهار جلسه در کمیسیون 

 فرهنگی-اجتماعی شورای اسالمی شهر به اتفاق 

اعضا در رابطه با جشنواره بحث و تبادل نظر و با 

مسئولین و مدیران کل ذی ربط جلساتی تشكیل 

شده است وی اظهار داشت: تعداد دو جلسه با 

روسای 45 گانه مجامع صنفی در محل ساختمان 

شورا برگزار شد و از نظرات ایشان برای بهتر 

برگزاری جشنواره بهره گرفته شد که دبیرخانه 

تجهیز و در محل ساختمان شورا دایر گردیده 

است.امانی گفت: طی مكاتباتی، از روسای مجامع 

صنفی درخواست شد تا از هر صنفی با توجه به 

 شرایط اعالم شده 5 نفر را معرفی کنند تا در 

 جلسات هیئت داوران بررسی های الزم برای 

انتخاب افراد انجام شود. امانی تأکید کرد: ما از همه 

شهروندان درخواست می کنیم تا ضمن معرفی افراد 

واجد شرایط به دبیرخانه، ما را در هر چه بهتر 

برگزار کردن این جشنواره یاری کنند. وی گفت: 

زمان برگزاری این جشنواره درصورت پیشرفت 

امورمطابق زمانبندی،آذرماه سال جاری خواهد بود.

اولین جشنواره ماندگاران اصناف و بازار بجنورد برگزار می شود

با پیگیری مستمر مدیرعامل سازمان آرامستان و توجه ویژه شهردار  بجنورد 

به آرامستان، دو دستگاه اتوبوس تحت نظارت مستقیم سازمان آرامستان 

جهت رفت و آمد شهروندان به آرامستان جاوید اختصاص یافت.

هادی قربانی مدیرعامل سازمان آرامستان در این خصوص گفت: سرویس 

دهی این اتوبوس ها همه روزه از میدان شهید و 17 شهریور به سمت 

آرامستان جاوید بوده و پیرو هماهنگی که با مدیرعامل سازمان تاکسی رانی 

تسهیل در رفت و آمد آرامستان جاوید
صورت گرفته درآینده نزدیك 15 الی20

دستگاه تاکسی نیز در روزهای پنجشنبه و

جمعه و ایام خاص جهت تسهیل در رفت

وآمد شهروندان به آرامستان جاوید اختصاص

خواهد یافت.وی تصریح کرد: این امر

باعث می شودکه صاحبان متوفی بتوانند  در هر ساعت از روز جهت زیارت 

اهل قبور  به آرامستان جاوید مراجعت کنند.

وی همچنین برنامه های آتی سازمان آرامستان را  فنس کشی حریم آرامستان 

 برای امنیت بیشتر، افتتاح غسالخانه و سردخانه اعالم کرد. 

قربانی در پایان یادآور شد: تكمیل مسجدآرامستان با اعتباری بالغ بر 150 

 میلیون تومان در حال اجرا است که این امر از اتالف وقت در انجام مراسمات 

جلوگیری خواهد کرد.

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

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

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

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

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

فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنی ها، اعتقادات و هنرها ، 

 اخالقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی دیگری است که به وسیله انسان به 

عنوان عضو جامعه کسب شده است.به عبارت بهتر فرهنگ را باید سبك یا سبك 

های زندگی تعریف کرد. تنوع و گوناگونی در طرز فكرها، سیستم ها و سبك های 

زندگی یك ویژگی اساسی در جوامع انسانی است. به همین دلیل باید معتقد شد که 

وجود تنوعات فرهنگی، میراث زنده قومی و شیوه های زندگی بومی در سرزمین 

 ما زیر چتر هویت ایرانی-اسالمی نه تنها مانع توسعه نیست بلكه می تواند به عنوان 

یك امتیاز و عامل موثر در توسعه محلی و منطقه ای باشد.

خصوصیات فرهنگ

- غنی ترین منبع هویت و روح جمعی جامعه.

- مقوله ای است تفاوت آفرین (تنوع و گوناگونی در طرز فكرها، سلیقه ها و سبك 

های زندگی).

- پویا، جاری و وحدت زا.

ویژگی های جامعه ایرانی

-تنوع فرهنگی.

- برخوردار از گوناگونی های قومی.

- فراوانی زبان ها، گویش ها و لهجه ها.

- وجود شیوه های زندگی بومی.

مزایای هویت های فرهنگی و قومی در ایران

- وحدت آفرین و عنصر اساسی در انسجام ملی.

- مصونیت سازی در برابر فرهنگ جهانی یكسان ساز

(می خواهیم دنیا را آمریكایی کنیم)

- فرصتی برای توسعه فرهنگی در سطوح منطقه ای و ملی.

- ابزاری برای رشد اقتصاد محلی-منطقه ای و ملی.

 کاالها و بازارهای قومی 

 کاالهای قومی یك نوع از هویت خاص و مشخص، یعنی هویت قومی را 

  نمایندگی می کنند. این کاالها می توانندکاالها و اشكال مادی سنتی مورد استفاده  

 در یك قوم باشند و یا اشكال بازسازی شده (نوزایی شده) کاالهایی پیشین و یا 

  حتی اشكال کامال جدید کاالیی باشند که هویت قومی را به نوعی تازه تبلور  

می  بخشند.

 کاالهای قومی، طیف گسترده ای از گونه های مادی (لباس های قومی و 

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

به بهانه نمایشگاه بین المللی صنایع دستی اکو - شهریور 90 بجنورد
 غذاهای قومی) تا گونه های نمادین

می گیرد.   (نامگذاری قومی برانواع کاالها) را دربر

تولید و در این گستره با بازارهای کسب و کار، 

که هدف  عرضه و بازاریابی سر و کار داریم

فراورده ها،خدمات و آن کاالیی شدن صنایع،

فعالیت های فرهنگی و هنری بومی است. در این

راستا شایسته است تا مدیریت شهری و

سازمان های دولتی ذی ربط آگاهی بر ضرورت،

اهمیت حفظ و تقویت تنوعات فرهنگ های قومی(ایجاد و گسترش بازارهای 

هویتی قومی-محلی در شهرها) را هدف سیاست ها و طرح های فرهنگی و 

اجتماعی خود قرار دهند.

راهكارهای ایجاد و گسترش بازارهای هویتی (قومی-محلی)

 - در زمینه گردشگری با تأکید بر گردشگری قومی.

 - در زمینه رسانه ها، چاپ و نشر با تأکید بر رخدادهای 

 بومی-محلی.

. -در زمینه غذا به عنوان کاالیی فرهنگی.

 - در زمینه ورزش های باستانی، بازی های 

بومی و محلی.

. - در زمینه لباس به عنوان یك کاالی فرهنگی.

 - هنر و موسیقی قومی-محلی و ... .

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی اکو می تواند آغاز راهی 

روشن، تأثیرگذار و امیدبخش در توسعه محلی-منطقه ای باشد.

ابراهیم امانی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی

 عضو شورای اسالمی شهر 

منابع:

1-جامعه شناسی آنتونی گیدنز.   

 2- مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی دکتر سید رضا صالحی امیری.

3- نظریه های جامعه شناسی، روزنبرگ     

4- برنامه ریزی برای پیشرفت و عدالت و ...

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مدیر عامل آتش نشانی بجنورد از حضور آتش نشانان در 425 

مورد عملیات آتش سوزی و نجات امداد طی شش ماهه اول سال 

جاری خبر داد.علی گودرزی افزود : وقوع 274 مورد آتش سوزی 

در سطح شهر بجنورد باعث شد تا آتش نشانان از 4 ایستگاه 

عملیاتی درآنها حضور و عملیات مهار و اطفاء را انجام دهند.وی 

ادامه داد: بیشترین آمار آتش سوزی در منازل مسكونی با 61مورد 

22درصد آتش سوزی ها را طی شش ماهه اول سال به خود 

اختصاص داده است.این مقام مسئول به ترتیب بیشترین آمار آتش 

سوزی را منازل مسكونی 61 مورد ، وسائط نقلیه و خودرو 34 

مورد ، اماکن تجاری و متروکه هر کدام 30 مورد،مزارع باغات و 

 محصوالت کشاورزی 29 مورد و مراتع و علفزار ،اماکن تولیدی 

 پارك های جنگلی را در رده های بعدی  اعالم کرد. وی همچنین 

از وقوع 151 حادثه در شش ماهه اول سال جاری در مرکز استان 

خبر داد .مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت : مهمترین حوادث 

اتفاق افتاده که منجر به حضور اکیپ های امداد و نجات شده 

است به ترتیب حبس شدگی 24 درصد،دفع حیوانات مزاحم 23 

درصد،واژگونی وتصادفات 22 درصد گیر کردن اعضای بدن 13 

درصد بوده است. و  تصریح کرد: در مدت یاد شده متاسفانه 31 

نفر از شهروندان و مسافران عبوری مصدوم  که برای ادامه مداوا 

به مراکز درمانی انتقال یافتند . وی همچنین از نجات 83 نفر طی 

شش ماهه سال جاری نیز خبر داد.گودرزی با اشاره به حوادث  

 رخ داده طی شش ماهه نخست  سال  از سقوط 2 کودك 6 ساله 

به درون چاه 10 متری و دیگری در استخر ذخیره آب کشاورزی 

در روستای جمی از این 2 حادثه به عنوان مهمترین حوادث یاد 

کرد و افزود: متاسفانه علیر غم ارائه توصیه های ایمنی در 

خصوص خطرات ذخیره کردن آب در زمین های زراعی باز هم 

شاهد این اقدام پرخطر از جانب بعضی از کشاورزان و افراد ناآگاه 

هستیم که این اقدام خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد 

داشت.که نمونه آن حادثه دوازدهم خرداد ماه سال جاری در 

روستای جمی واقع در 30 کیلومتری بجنورد بود ، که در این 

حادثه کودك 6 ساله در یكی از آبگیر های موجود در مزرعه 

متاسفانه غرق که توسط غواصان سازمان اتش نشانی از آب خارج 

شد.این مقام مسئول از تمامی کشاورزان درخواست کرد: که از 

ذخیره کردن آب در محیط های باز جدا خودداری و در غیر این 

 صورت باید اطراف استخر با حصار های مناسب کامال بسته تا 

دیگر شاهد حوادث این چنین نباشیم.وی همچنین از نجات 

معجزه آسای کودك 6 ساله از درون چاه 10 متری در یكی از 

شهرك های مسكونی اطراف شهر بجنورد نیز به عنوان  یكی از 

رخدادهای مهم اشاره کردو افزود: باز بودن درب چاه در این 

شهرك باعث سقوط این کودك به درون چاه شد ،که خوشبختانه 

با حضور به موقع اکیپ نجات و امداد کودك ازدرون این چاه 

خارج و برای ادامه مداوا به مراکز درمانی انتقال داده شد.

عملكرد شش ماهه سازمان آتش نشانی
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قرآن ریسمان محكم الهی ورشته استوار و مطمئن او در میان بندگان استامام رضا(ع):        هر کس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نماید ، خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.   امام رضا(ع):               

سرپرست سازمان پارك ها وفضای سبز شهرداری 

بجنورد گفت: براساس تأکید شهردار بجنورد مبنی 

بر سرعت گرفتن توسعه فضای سبز در سطح شهر  

در سال جاری برنامه های گسترده ای از سوی 

سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری درجهت 

توسعه فضای سبز در دست اقدام است .

عباسعلی مهماندوست افزود: این برنامه ها با هدف 

افزایش سرانه فضای سبز، زیبایی منظر شهری، 

ساماندهی محیط های نامناسب وتوزیع متناسب 

فضای سبز در سطح شهر صورت می پذیرد.

وی بیان داشت در این راستا حاشیه خندق که به 

منظور کنترل روان آب های سطحی شهر که به 

مكانی نامناسب ونازیبا ومحلی جهت تجمع زباله 

ها وحیوانات موذی تبدیل شده بود سازمان پارك 

ها و فضای سبز با توجه به موقعیت توپوگرافی آن 

توسعه فضای سبز با سرعت بیشتری انجام می شود

پارك اقدام به تهیه طرح و تكمیل و فضاسازی 

نیایش کرد.

وی همچنین گفت: فاز یك پارك خطی ساحلی 

آسایش با مساحتی بالغ بر4هزار متر مربع با 80 

درصد پیشرفت فیزیكی و اعتباری بالغ بر 1میلیارد 

و700میلیون ریال از محل بودجه عمرانی شهرداری 

منطقه در حال انجام است.

مهماندوست اضافه کرد: بوستان ستایش یكی دیگر 

از پروژه های سازمان بوده  که با اعتباری بالغ بر 2 

میلیارد ریال واقع در حدفاصل پل خیابان طالقانی 

وامام خمینی می باشد که در حال حاضر بخش 

عمرانی آن توسط معاونت عمران درحال اجرا است 

که پس از اتمام کارهای عمرانی احداث فضای سبز 

آن آغاز خواهد شد. وی 

 

 همچنین بیان داشت: 

پارك خطی 

توسعه فضای سبز 

در محالت مختلف 

ساحلی آرامش با مساحت 3هزار متر 

مربع که احداث فضای سبز آن به طور 100 درصد 

اجرا شده است و آماده بهره برداری  می باشد.

سرپرست سازمان پارك ها وفضای سبز در ادامه 

 گفت: عالوه بر احداث پارك های یاد شده    

چندین پارك محلی نیز با هدف 

توسط سازمان پارك ها و   

فضای سبز در دست اقدام است که شامل پارك 

همت با مساحت8هزار متر مربع ، پارك سرداران 

شهید وپارك یادگار امام شهرك امام خمینی  و 

بلوار42 متری حصار می باشد و ازجمله پروژه 

هایی  است که در دست اجرا داریم.

ایشان ابراز امیدواری کردند با اجرای کامل این 

پروژه ها وبهره برداری تا پایان سال، محیطی 

مناسب را برای شهروندان فراهم آوریم. 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی بجنورد :

هفتم مهر ماه بهانه ای برای تقدیر از مهرورزانی که 

از جان و آسایش خود می گذرند.

هر ساله با فرا رسیدن هفتم مهر ماه که مصادف 

است با روز آتش نشانی و ایمنی برنامه ریزان و 

دست اندرکاران سعی می نمایند با اجرای برنامه 

های متنوع  از قبیل رژه خودروئی ، برپائی 

نمایشگاه ها ، برنامه های تلویزیونی ، مانور های 

مختلف ، آموزش شهروندان ،ضمن گرامیداشت 

 این روز با اطالع رسانی مناسب مردم را نسبت به 

..........................اهمیت روز آتش نشان و نهادینه 

هفتم مهرماه بهانه ای برای تجلیل از مهرورزان
کردن فرهنگ ایمنی ، آمادگی خود را برای 

 رویارویی با حوادث احتمالی در سطح شهر اعالم 

کنند.

علی گودرزی نیز از اجرای برنامه های متنوع در 

هفتم مهر ماه خبر داد و افزود: 

با رویكردی جدید در هفتم مهرماه این سازمان با 

معرفی شهروندان نمونه که در عملیات های 

حساسی طی شش ماهه اول سال جاری به یاری 

امدادگران 125 شتافتند تقدیر به عمل آمد.

وی افزود: در این مراسم که با حضور شهردار 

......................بجنورد و دیگر مسئولین استانی 

برگزار گردید به تعدادی از  شهروندان .................

جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید.

وی تصریح کرد : در جشن 125 خانواده های 

پرسنل گوشه ای از حوادث شكل گرفته در مرکز 

استان را به تماشا نشستند تا از نزدیك شاهد 

حماسه های همسران و پدران خود در حوادث 

باشند.

این مقام مسئول در ادامه از معرفی آتش نشان 

نمونه خبر داد و افزود : آتش نشان نمونه از میان 

هشتاد نفر پرسنل موجود به جهت عملكرد مثبت 

ایشان در عملیات های شكل گرفته انتخاب و 

تقدیر  مسئولین حاضر در 

همایش قرار گرفت .

مدیر عامل آتش نشانی همچنین از برپائی 

 نمایشگاه عكس در تاالر حافظ نیز خبر داد . 

 در این نمایشگاه که در تاالر حافظ شهرداری 

بجنورد برگزار شد عكس هایی از صحنه های 

مختلف امداد و نجات به نمایش گذاشته شد.

گفتنی است در این همایش از کلیه آتش نشانان 

تقدیر و بازنشستگان نیز به رسم یادبود هدایائی 

دریافت کردند.

شهدا در قهقه مستانه شان عند ربهم یرزقونند.

امام خمینی (ره)

خیل عظیم مردان ز خود رهیده و به خدا رسیده در 

بستر زمان نستوه و استوار در حرکتند. بر عهدی که با 

خدا بسته اند پایدار و بر سختی ها و مصائب صبور و 

 مقاوم؛ به تكلیف می اندیشند، با اخالص، با ایثار، 

آگاهانه، شجاعانه. آری این است پیشه و عمل مردان 

بی ادعا، گمنام در زمین و پرآوازه در آسمان، آنانی که 

به رنگ خدایند و از هر چه غیر اوست برای دوست 

می گذرند. پاداش صدق نیت و ثبات قدم و عمل در 

راه خدا چیزی جز شهادت نیست؛ شهد شیرین 

 شهادت گوارایتان باد ای سبك باالن عاشق. هنگامی 

 که خبر شهادت سرداران سپاه اسالم شوشتری و 

 محمدزاده در فضای جامعه اسالمی به ویژه استان 

های خراسان طنین انداز شد؛ این جمله زمزمه لبان 

ماتم زده هم سنگران، یاران و دوستان گردید که:« 

شهادت حق این بزرگان بود» گرچه غم فراق و 

جدایی از یاران سفر کرده جان و دل همگان را در غم 

و اندوه فرو برد؛ اما به شكرانه شهادت و به میمنت 

پرواز ملكوتی این عزیزان سكنی گزیده در جوار 

رحمت الهی به یكدیگر تهنیت گفتند و بار دیگر 

 قاطعانه این سخن در گفتمان بچه های انقالب و 

جنگ و جهاد جان تازه ای گرفت که «تا دشمن 

هست، ما هستیم و تا ما هستیم دفاع مقدس، همچنان 

باقیست.» 

شهادت گم شده مومن و هنر مردان خداست و ما 

خاکیان را چه رسد به آن که در باب شهیدان «و عند 

ربهم یرزقون» آنان سخن گوییم. آری؛ علمدار بصیر 

و سردار دلیر و مرد عرصه های سخت آقا رجب را 

می گوییم، سردار شهید رجبعلی محمدزاده فرمانده 

 پر افتخار سپاه سلمان پس از یك عمر تالش و جهاد 

و فداکاری و خستگی ناپذیری در اوج افتخار گوهر 

جان را به جانان سپرد و در میان امواج خروشان مردم 

بیدار دل خراسان برای همیشه یاد و خاطره اش را 

جاودانه کرد و ندای حق را لبیك گفت و در قطعه ای 

از بهشت رضای مشهد مقدس در جوار آستان 

دوست امام رضا(ع) آرام گرفت.

مقدمه

 خیابان ها نقش مهمی در تبادل ایده ها، کاالها و 

خدمات ایفا می کنند، زیرا عمده فعالیت ها و 

برخورد مردم با یكدیگر در این فضاها اتفاق می 

افتد. با این وجود، طی قرن گذشته، خیابان ها بدون 

توجه به تعامل عمومی و بیشتر با هدف سهولت 

جابجایی خودروها طراحی می شدند. با افزایش 

شمار خودروهای شخصی، استفاده از دیگر شیوه 

های حمل و نقل مانند پیاده روی، دوچرخه سواری 

و حمل و نقل عمومی به تدریج کاهش یافت؛ 

  سرعت باالی خودروها موجب نصب عالئم و  

نشانه های بزرگ تری در خیابان ها شد و وجود 

پارکینگ های مناسب برای حجم انبوه خودروها 

الزامی شد. 

در نتیجه گذرگاه های عمومی تبدیل به نوارهای 

باریك و بی نام و نشانی از آسفالت شدند که حس 

بیگانگی و غربت را به شهروندان منتقل می کردند. 

 امروزه برنامه ریزان و مسئوالن شهری از تجربه قرن 

گذشته درس های زیادی آموخته اند و فضاهای 

اجتماعی و پر جنب و جوشی خلق کرده اند که 

مردم به طور غریزی جذب این مكان ها می شوند. 

 در حال حاضر تالش برای باز پس گرفتن خیابان ها 

از چنگال خودروها و مبارزه با انزوای ناشی از آن 

افزایش یافته است. این کار از طریق افزایش شیوه 

های حمل و نقل جایگزین و تغییر شكل خیابان ها 

به گونه ای که رفاه و ارتباط مردم در آنها بیشتر 

تأمین شود، انجام می گیرد. طی سال های اخیر، 

جوامع کوچك و بزرگ، راهبردهای ساده و متنوعی 

در طراحی خیابان به کار برده اند که هدف آنها باز 

پس گرفتن زندگی مدنی و اجتماعی بوده است. در 

ادامه به چند روش موفق در طراحی خیابان اشاره 

شده است.

الف- طراحی شیوه های مختلف حمل و نقل

1- کاربری زمین و فرم شهری مناسب: شبكه ای 

از خیابان های مرتبط و نزدیك به هم، امكان رسیدن 

به مقصد را در کوتاه ترین زمان، میسر می سازد. در 

مقابل، یك شبكه خیابانی با تعداد زیادی کوچه بن 

بست، مردم را از پیاده روی و دوچرخه سواری 

دلسرد کرده و ترافیك های غیر ضروری را به دنبال 

دارد.

2- خیابان های کامل: شهرداری های برخی 

شهرها توانسته اند با حذف مسیر وسایل نقلیه در 

خیابان های چند منظوره، بدون اینكه موجب 

افزایش ترافیك شود، فضای بیشتری برای پیاده 

دوچرخه سواری ایجاد کنند.روی و 

ب- طراحی پیاده روها و حمل و نقل عمومی

پیاده روهای مناسب حداقل از سه بخش مجزا 

تشكیل شده اند:

1. جدول: حائلی بین پیاده رو و مسیر عبور وسایل 

نقلیه محسوب می شود. گاهی اوقات در کناره 

جدول باغچه های کوچكی ایجاد و گلكاری می 

شود و گاهی اوقات این فضا سنگ فرش یا آسفالت 

می شود. درخت ها و مبلمان خیابانی مانند سیستم 

 روشنایی پیاده رو، عالئم تیر برق و تلفن، محل 

پارك دوچرخه و پارکومتر نیز در این منطقه واقع 

می شوند.

2. بخش میانی: باید به اندازه ای باشد که سه نفر در 

کنار هم بتوانند راه بروند.

3. بخش ساختمانی: فضایی است که فروشگاه ها 

 برخی اقالم و یا تابلوهای خود را در آن قرار 

می دهند.

ج- گذرگاه های عابر پیاده: 

مكان یابی گذرگاه عابر پیاده باید مناسب بوده و 

جداول نیز برای عبور افراد مختلف قابل دسترسی 

باشند. چند روش مطلوب برای این کار، عبارتند از:

1. کوتاه کردن فاصله گذرگاه عابر پیاده: در 

مناطقی که جدول تا پیاده رو یا نبش خیابان 

گسترش یافته، غالباً پهنای کامل پارکینگ حاشیه ای 

موجب کوتاه تر شدن زمان عبور عابرین پیاده از 

خیابان شده، هم چنین عابر پیاده به هنگام عبور از 

 خیابان کامالً در معرض دید رانندگان بوده و خود 

نیز تمام وسایل نقلیه ای که به وی نزدیك می شوند 

را به راحتی می بیند.

2. کاهش سرعت وسایل نقلیه هنگام نزدیك 

شدن به گذرگاه عابر پیاده: گسترش جدول، دایره 

های ترافیكی کوچك، جزایر ایمنی و سرعت گیرها 

از سرعت وسایل نقلیه می کاهند.

3. مكان یابی خط عابر پیاده: برای امنیت بیشتر در 

 خیابان های با حجم ترافیك بسیار باال، گذرگاه عابر 

پیاده باید دارای جداول گسترش یافته، جزایر ایمنی 

 میانی و حتی در صورت امكان عالئم مخصوص 

عابر پیاده باشند.

4. قابلیت دسترسی جداول: برای عبور معلولین 

باید سطح شیبداری در امتداد هر خط کشی عابر 

پیاده، از پیاده رو به خیابان وجود داشته باشد. برای 

ایمنی بیشتر باید برجستگی کوچك و قابل 

تخصیصی در انتهای هر سطح شیبدار ایجاد گردد.

منبع:

 مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 

دومین سالگرد
شهیدسردار  رجبعلی محمدزاده
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هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نكند از ما نیست.امام رضا(ع):                هر که در مجلسی بنشیند که در آن معارف ما [اهل بیت] زنده شود ، در روزی که قلب ها می میرد ، قلب او نخواهد مرد. امام رضا(ع):              

ردیف جلو از راست: 1-  حدادی، 2- محمد مسعودیان، 3- حاج آقا افتخارزاده، 4-  محمد هدایت، 5-  سیروس رضانیا، 6-  دنیانورد

ردیف  پشت از راست: 1- ناصر صدارتی، 2- زابلی، 3- احمده ای، 4- دکتر شبری، 5- غیاث الدین جوانشیر             ایستاده انتهای تصویر: کمالی
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41 شورایاری ها، گامی بلند برای حضور مردم در تصمیم گیری ها شورایاران، گوش شنوای اهالی و بازوان پر توان شورای اسالمی شهر و شهرداری 



23 شورایاری ها، فصلی نو برای آبادانی شورایاری ها، تبلور مشارکت همگانی
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