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دار و با آنكه از تو بریده پیوند کن و بر کسی که 

تورا محروم نموده بخشنده باش.

 حضرت علی علیه السالم  

منتخب الغرر

علیرغم خدمات گسترده شهرداری چرا مردم از عملكرد آن رضایت کافی ندارند؟

 سال اصالح الگوی مصرف           

www.bojnourdshora.ir

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

جایزه بگیریدپیشنهاد دهید

فكس:2237373 

حمایت از 

سرمایه گذار

حرف یا عمل؟

کارت شناسایی 

و تاکسیمتر

الزامیست!
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به بهترین پاسخ هدیه ای مناسب از طرف شورای شهر اهدا خواهد شد.

شهردار محترم بجنورد 

 سالم علیكم 

احتراماً؛به استحضار می رساند با توجه به  

نقش و اهمیت مردم درنظام جمهوری 

 اسالمی  بخصوص نقش ویژه ای که در 

تصمیم سازی برای شهر و شهرداری دارند 

 چونكه شهرداری ها عمالً نهادهایی مردمی 

هستند که با حمایت های مالی مردم به 

صورت مستقیم اداره می شوند مقتضی 

است موارد ذیل را به مناطق سه گانه 

شهرداری ،سازمان های وابسته و واحدهای 

 تابعه ابالغ تا در پاسخگویی به مردم مد  

توجه قرار گیرد.

همه ما بخصوص اعضای شورای شهر 

اعتقاد راسخ داریم که مردم ولی نعمت ما 

هستند و این مسئله را بایستی در عمل به 

مردم اثبات نماییم .مهمترین مسئله دراین 

مورد سرگردانی ارباب رجوع در مراجعه به 

شهرداری و عدم پاسخگویی سریع و صحیح 

توسط برخی کارکنان به مردم است ، گاهی 

 این پاسخگویی آنقدر طوالنی می شود که 

مراجعه کننده حاضر است هر هزینه ای را  

از او مطالبه کنند بپردازد ولی سریعاً پاسخ 

خود را دریافت کند و گاهی نیز به دلیل 

 طوالنی شدن پاسخگویی  خسته شده ، قید 

مراجعه به شهرداری را زده  و بعضاً به همین 

دلیل اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده و 

یا اینكه به طور کامل ادامه روند پیگیری را 

رها می کنند.لذا امید است با پیگیری 

جنابعالی در تسهیل پاسخگویی به مردم 

.اقدام الزم صورت گیرد.

 تمام ایرانیان  بخصوص مردم شریف 

بجنورد مردمانی  قانون مدار هستند و اگر 

از هرگاهی کسانی را می بینید که قانون 
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متن نامه هفت ماده ای رییس شورا ی شهر به شهردار 

درستكار و زحمت کشی هستند؛ لذا شهرداری 

موظف است درچارچوب قوانین و یا  رایزنی 

های قانونی به دنبال احقاق حق کارکنان محترم 

شهرداری در تمام زمینه ها باشد .بدیهی است 

در راستای قانون عدم پرداخت کامل و به 

موقع کارکنان حقوق شهرداری باعث ضمانت 

مسئولین ذیربط در شهرداری بخصوص شخص 

شهردار می باشد. 

 در راستای فرهنگ سازی و فراهم ساختن 

بسترهای مناسب درجهت ارائه خدمات 

شایسته به شهروندان ، شهرداری موظف به 

 پیش بینی کالس های آموزشی ضمن خدمت 

به جهت تكریم ارباب رجوع و  ارائه گواهینامه 

با تاثیر آن در حقوق کارمندان می باشد تا 

 انگیزه الزم  برای پرسنل جهت آموزش ضمن 

خدمت ایجاد گردد.بدیهی است که شورای 

 شهر اعتبار الزم دراین خصوص را در بودجه 

شهرداری پیش بینی نموده است.

امید است بارعایت موارد فوق در جهت خدمت 

رسانی صادقانه و بی منت به مردم در تكریم 

به حق و شایسته  شهروندان پیش از پیش 

موفق باشید .

سیدمحمد لنگری

 رییس شورای اسالمی شهر بجنورد                    
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گریزی میكنند ، این را نباید به تمام مردم  

تعمیم بدهیم. و گاهی نیز مردم واقعاً از حق و 

حقوقات   خود   آگاه   نیستند  بدیهی   است   

کارکنان محترم شهرداری باید حقوق شهروندان 

 را به آنها یادآوری و اطالع رسانی نمایند و از 

تمامی امكانات در جهت کمك به مردم استفاده و 

مبنا را عمل به قانون دانسته و درجایی که قانون 

شفاف نیست آن را به نفع مردم تفسیر کنند  نه 

به ضرر آنان.

3- شهرداری موظف است دریافت عوارضات را 

 بر اساس مستندات قانونی به اطالع شهروندان 

رساند ه و اخذ هرگونه  مبلغ خارج از عوارضات 

قانونی مصوب از نظر شرعی حرام و از نظر 

 قانونی  خالف است و شورای شهر نه تنها حاضر 

نیست چنین مبالغی توسط شهرداری از مردم 

دریافت شود بلكه درصورت شكایت شهروندان 

به جد پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان 

صورت خواهد داد.

 تمامی مردم شهر باید از حقوق یكسانی 

برخوردار باشند و بصورت  یكسان نیز از 

امكانات و دارایی های شهرداری استفاده 

نمایند؛ لذا شهرداری ها موظفند در تقسیم 

 عادالنه طرح ها و پروژه ها در تمامی مناطق شهر 

اقدام نمایند.

 شهرداری موظف است در جذب و استخدام 

نیرو حتی به صورت موقت در شهرداری مبنا را 

 شایسته ساالری قرار دهد و از هرگونه رابطه و 

قانون گریزی ، پارتی بازی و قوم گرایی درجذب  

نیرو پرهیز نماید ، در غیر این صورت شورای 

 شهر اقدامات  الزم را درجهت جلوگیری از 

تضییع حقوق و مطالبات مردم به عمل خواهد 

آورد.

 ما می دانیم که سرمایه های اصلی هر 

سازمان نیروهای انسانی آن سازمان است، و 

اکثریت   کارکنان  شهرداری  انسانهایی   شریف    
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مهندس دژهوت شهردار منطقه دو  با بیان اینكه پروژه ایجاد پارك ادامه آفرینش تا پل انتهای خیابان قیام در حال اجراست ، گفت : این طرح با مشارکت اداره آب منطقه ای و شهرداری 

در حال احداث است و اعتبار اولیه آن بالغ بر 8 میلیارد ریال می باشد.وی اظهار امیدواری کرد با همكاری و همیاری شهروندان و مسئولین استان بتوانیم این پروژه را تا پایان سال به 

حد قابل قبولی برسانیم تا شهروندان  ما بتوانند از فضای  ایجاد شده آن استفاده نمایند.

e

در خدمت مادر باش، زیرا بهشت زیر پای 

مادران است. حضرت محمد(ص)

1 تیر ماه ، روز اصناف  گرامی باد.

.والدت حضرت امام محمد باقر(ع) مبارك باد.

اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه استان با همكاری سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری درحالی 

آغاز به کار کرد که علی رغم بعد مسافت، مورد استقبال کم نظیر شهروندان قرار گرفت .مهندس 

رستمی  مدیرعامل سازمان  هدف از شرکت در این نمایشگاه را کمك به  افزایش سطح آگاهی 

  شهروندان در زمینه آشنایی با گونه های کاربری در فضای سبز و حفظ و گسترش آن اعالم نمود. 

 در ادامه ایشان افزودند : این سازمان دارای هفت غرفه شامل ادوات و ماشین آالت باغبانی، 

فضای سبز، کو د و سم، فروش، نقاشی با موضوع اهمیت فضای سبز ، مدیریت ، آموزشی و ایجاد 

پارك مصنوعی در مقیاس کوچك می باشد.

دگرگونی و انعطاف پذیری یكی از 

عوامل مهمی است  که 

یك فضای عمومی را به یك مكان 

فوق العاده تبدیل می کند.
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2-  کمك و حمایت مالی به دانشگاه جدید التاسیس علوم قرآنی                                        

یندا دمی ؟ا   آا میدانید ؟ آی یی اآ یم؟   نادید

شورای شهر در تعامل با ادارات و سازمانها چه اقداماتی را انجام داده ؟

5- پرداخت اجاره ساختمان مرکز نابینایان استان

4- کمك و حمایت مالی با پرداخت اجاره بهای ساختمان به مدت یكسال جهت صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی

1 - کمك و مساعدت مالی به انجمن            خراسان شمالی و پرداخت اجاره بهای ساختمان به مدت یكسال

5- همكاری و واگذاری زمین رایگان به اداره محیط زیست  استان  در باباامان
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 3- واگذاری زمین به شورای حل اختالف استان                 

درنشستی که روز سه شنبه درمحل 

شورای شهر باحضور رییس سازمان 

آموزش و پرورش ومدیر کل مسكن و 

شهرسازی برگزار شد، رییس شورای 

شهر درخصوص زمینهای کوچك 

باکاربری آموزشی بیان نمود تعدادی از 

شهروندان با این مشكل مواجه 

هستند ، شورای شهر و شهرداری نیز 

به دلیل محدودیت های قانونی که 

دارند به تنهایی نمی توانند حل مشكل  

نمایند و از طرفی زمین های آنان نیز با 

مساحت  کمتری در  بافت  مرکزی  شهر 

قرار داشته و پاسخگوی ایجاد فضای 

 آموزشی نمی باشد و به نوعی مشكالتی 

را هم برای شهروندان و شهر به وجود 

آورده است. در ادامه این جلسه آقای 

باقرزاده مدیرکل آموزش و پرورش با 

اشاره به اهمیت توسعه فضاهای 

 آموزشی و چگونگی رفع مشكالت فعلی 

زمین های با کاربری آموزشی و با 

قرائت تفاهم نامه ای ارائه راهكار 

نمودند که پس از بحث و تبادل نظر با   

کلیات آن موافقت و در نهایت مقرر  شد 

مجدداً  تفاهم  نامه ای  فی  ما بین 

شهرداری، سازمان آموزش و پرورش، 

مسكن  و  شهرسازی و  شورای شهر با 

درنظر گرفتن نظرات کارشناسی سازمان 

های مرتبط تنظیم گردد تا با نهایی شدن 

آن اجرایی نمودن آن قابل استناد باشد. 

در ادامه این نشست مهندس نقدی پور 

مدیر کل مسكن و شهرسازی نیز با 

 تشریح مشكالت و موانع زمین های با 

 کاربری آموزشی اعالم آمادگی کردند که 

با تنظیم تفاهم نامه فوق با در نظرگرفتن

قوانین و مقررات شهرسازی راه حل های 

 علمی و عملی را در جهت حل مشكالت 

شهروندان اقدام شود.            

مادر.....

به راستی که چه زیبایی، به راستی که 

در سراسر پهنه گیتی  موجودی چون تو 

آفریده نشده و نخواهد شد، از اعماق 

وجودم تو را فریاد می زنم.

فریاد میزنم که با من باشی ، بمانی تا 

بمانم. به راستی که زیستن در کنار تو 

معنا می  یابد .با نَفَسِ گرمت در من بِدم 

تا جان بگیرم.چگونه می توانم این 

واژه ی عظیم و با شكوه را وصف کنم ؟ 

واژه ای که خداوند ، بهشت را برایش 

برگزید.

مادرم درخشش نگاهت زندگی را به 

من آموخت ، نگاهی که با سكوتش 

جهان زیر و رو می کند.

مادرم سكوت نكن که در برابر سكوتت 

خجالت می کشم.

به راستی چگونه می توانی اینطور 

بخشنده و با گذشت باشی. به راستی 

هیچ کسی جز تو نمی تواند از این همه 

خطا و گناهم بگذرد.آسمان باید 

بخشندگی را باید از تو بیاموزد.

تو معیار عشقی...

زهرا هاشمی

این مطلب را خانم دوست زاده 

مدیر خانه فرهنگ شهرداری 

عنوان نمود و بیان کرد با توجه 

به شروع فصل تابستان و 

تعطیلی مدارس و دانشگاه  ها با 

هدف پر نمودن اوقات فراغت 

به خصوص قشر جوان و نوجوان 

در خانه فرهنگ شهرداری با 

ایجاد فضای امن فرهنگی، 

 اقدام به برگزاری کالس های 

آموزشی و ثبت نام در بیش از 

50 رشته هنری، آموزشی، 

ورزشی  و فرهنگی نموده است.

این رشته ها در سه بخش 

ورزشــی   (  جــودو ،  کــاراته  ، 

شامل تخفیف می گردد که در 

زمان ثبت نام اعمال خواهد شد. 

وی با اشاره به اینكه کتابخانه 

دانشوران نیز آمادکی دارد تا 

همانند سال های گذشته با 

8120 عنوان کتاب با موضوعات 

متنوع در خدمت شهروندان به 

ویژه جوانان و نوجوانان باشد 

گفت : تعداد کل اعضای فعال 

کتابخانه دانشوران 626 نفر 

است که 424 نفر از آنان 

خواهران و 202 نفر را برادران 

تشكیل می دهند که به صورت 

صبح و بعداز ظهر از کتابخانه 

بهره مند می گردند.

ژیمناستیك) و بخش هنری 

(هنرهای دستی، سفالگری، قالی 

بافی، رودوزی، گلدوزی، خیاطی، 

گلیم بافی، معرق، ....) و در 

بخش آموزشی (روخوانی و 

تجوید قرآن، عكاسی، خبرنگاری 

رایانه کار و آموزش زبان و..) می 

 باشد . هزینه کالس ها از 50 

هزار ریال تا 45 هزارریال است 

که نسبت به رشته آموزشی 

متغیر خواهد بود. همچنین مبالغ 

یاد شده برای خانواده معظم 

شهدا،ایثارگران و افراد تحت 

پوشش کمیته امداد  و 

بهزیستی   و   شاگردان  ممتــاز 
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ثبت نام  در بیش از 50 رشته  در خانه فرهنگ شهرداری
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مسئول واحد حمل و نقل ترافیك شهرداری از آغاز طرح 

ساماندهی ترافیك در هسته مرکزی شهر خبر داد.حمیدی 

گفت : اجرای طرح ساماندهی ترافیكی در مراحل مختلفی 

طراحی شده و قریب به 5 میلیارد ریال اعتبار صرف اجرای 

آن خواهد شد.

وی افزود: در مرحله اول یك طرفه کردن برخی مسیرها و 

 و اصالح تقاطع ها با هدف کاهش زمان سفر و در راستای 

کاهش اثرات روانی انتظار، آلودگی محیطی، کاهش 

 استهالك و مصرف سوخت خودرو اجرا خواهد شد. در 

مرحله دوم تبدیل میدان 17 شهریور به تقاطع و نصب 

چراغ راهنمایی زمان دار هوشمند در چهارراه امیریه در 

دستور کار است.

ساماندهی پارك حاشیه معابر و ساماندهی اتوبوسرانی 

هماهنگ با طرح و اجرای طرح هایی برای همپوشانی 

مناسب با سیستم حمل و نقل عمومی ( طراحی خط ویژه 

اتوبوسرانی) از دیگر مراحل اجرای طرح ساماندهی است 

که به گفته وی  در مراحل بعدی اجرا خواهد شد.حمیدی 

از ضرورت اجرای طرح در اوج ترافیك شهری در ایام 

انتخــابات  را  با  هدف  برآورد  امكـان  اجرا   و   شناخت         

حفر یك حلقه  چاه  در بش قارداش  و  

انجام  مطالعات  پروژه آبیاری قطره ای  

و احداث منبع تامین آب شرب از 

اقداماتی است که در پارك بش 

قارداش در دستور کار قرار دارد تا با 

رفع مشكل کمبود  آب شرب از 

اقداماتی است که در پارك ملی ، حیات 

گیاهی پارك به خطر نیفتد. 

 

معاونت خدمات شهری شهرداری 

بجنورد گفت: 

برای معدوم کردن سگهای ولگرد به 

دلیل نبود تجهیزات با مشكل مواجه 

هستیم.

علی کشمیری افزود : روش متداول 

معدوم کردن حیوانات موذی با استفاده 

از اسلحه گرم است که استفاده از آن 

در محدوده شهری به دلیل مسایل 

قانونی، حفاظتی و امنیتی محدودیت 

دارد.وی دلیل وجود سگ های ولگرد 

در شهر بجنورد را به دلیل فاصله اندك 

حومه با شهر و زندگی شبه روستایی در 

حواشی و نگهداری دام ذکر کرد و گفت 

عموماً 98% این سگ ها دارای صاحب 

هستند و معدوم کردن آنها به همكاری 

و مشارکت صاحبان و شهروندان نیاز 

دارد. کشمیری گفت : پیمانكاری برای 

این  امـر  در نظر  گرفتـه  شده  که  در 

محدوده مجاز به شلیك ،  معدوم کردن 

حیوانات موذی را به عهده دارد. وی از 

تشكیل ستاد مبارزه با جانوران موذی 

در وزارت کشور به معاونت رییس  

جمهوری خبر داد و گفت : یكی از 

دستور العمل های این ستاد معدوم 

کردن به وسیله تجهیزات مدرن و 

اسلحه بیهوشی است که امكان تهیه آن 

در بازارهای داخلی میسر نیست؛ لذا 

پیگیری هایی از سوی ستاد در دست 

اقدام است تا پس از تهیه آن از 

بازارهای خارجی به نسبت نیاز ، سهمی 

را به شهرداری ها اختصاص دهند تا 

برای معدوم کردن این حیوانات به 

روش « مرگ با ترحم» در محدوده و 

حریم شهری اقدام گردد.

وی خاطر نشان کرد از ابتدای سال 88 

 تاکنون 241 قالده سگ ولگرد زنده 

گیری و معدوم شده است.

برای جمع آوری سگ های ولگرد تجهیزات نداریم

 ایم  و در سال 88 نیز توجه   ویژه ای   

به   توسعه   و   تكمیل  پارك  دوبرار 

خواهیم داشت.

وی گفت : توجه به تنوع گونه های 

گیاهی سازگار با محیط به منظور ایجاد 

منظر و زیبایی پارك را در دستور کار 

داریم. ریاحی خاطر نشان کرد 

بزرگترین دغدغه در حفظ پارك های 

جنگلی تامین آب است و شهرداری 

بجنورد اهتمام ویژه ای به این مهم 

دارد. ریاحی افزود : احداث مخزن و 

لوله گذاری هدایت آبهای سطحی در 

ارتفاعات پارك جاوید با هزینه ای  بالغ 

بر 225 میلیون ریال انجام گرفته 

است و هم اکنون قابلیت دبی 15 لیتر 

در ثانیه را دارد.

وی گفت : در پارك دوبرار مشكل 

تامین آب نداریم و این یك امتیاز 

بزرگ در توسعه آن محسوب می شود. 

پارك جنگلی جاوید چهره ای دیگر به 

خود می گیرد (کمبود آب تهدیدی جدی 

برای حیات پارك های جنگلی است ). 

شهرداری بجنورد بر ضرورت توسعه و 

تكمیل کمربند سبز در شهر بجنورد 

تاکید ورزید.

 ریاحی   گفت  :   ایجاد  کمربند سبز به

 منظور حفظ محیط زیست  

سبز در حریم شهری، جلوگیری از 

 فرسایش خاك از اهمیت باالیی 

برخوردار است . وی افزود در سال 87 

، دویست هكتار توسعه جنگل کاری در 

پارك جاوید به سمت باباموسی و   بش  

قارداش   به   سمت   حمزانلو  داشته

ایجاد لكه 

سریع نواقص  و  کمبودهای  طرح و اصالح مجدد 

پارك خودروها ،توافقاتی نیز از سوی شهرداری برای تخصیص دو مكان به پارکینگ عمومی در هسته 

مرکزی در حال انجام است. کارگر به شهید بهشتی یك طرفه در محور شمالی، امیریه تا 17 شهریور یك 

طرفه شرقی ، میدان 15 خرداد تا صفا یك طرفه  در محور جنوبی،شریعتی شمالی به جنوبی از مسیرهای 

یك طرفه  است.

آن ذکر کرد و گفت: به منظور تامین فضای مناسب برای   

هر ر هسته ك  تر ده م س د شطر افی ی  ان ا ح 

حل میشود. ی ر آموز های ب کار ش مشكل زمی ی ب ا ن د. ی ل ش  م ر کار نهای  م ك  شوم ح م ی وز ی آ ب با  ی ز ل ش
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 جمعی از بانوان معتمدین محالت 

حاشیه شهر طی دیداری با خانم 

 افشین فر  عضو شورای اسالمی 

 شهر بجنورد به بیان مشكالت     

حواشی  شهر  پرداختند.

 این نشست که به دعوت  

شهرداری  بجنورد در خانه 

فرهنگ شهرداری انجام شد با 

هدف آشنایی بیشتر معتمدین 

 محالت با وظایف شهرداری و در 

راستای فراهم آوردن زمینه 

مشارکت شهروندی برگزار 

گردید.

دراین گردهمایی نمایندگانی از 

 معتمدین محالت ملكش، حلقه 

سنگ، خیابان 17 شهریور و ... 

حضور داشتند. نبود فضاهای 

تفریحی - ورزشی، عدم ارائه 

خدمات عمرانی، ضعف بهداشت 

محیطی و نبود کیفیت و راههای 

دسترسی معابر از عمده 

 مشكالتی بود که از سوی بانوان 

مطرح شد.افشین فر با ابراز 

خرسندی از حضور در جمع 

 معتمدین محالت، این اتفاق  را 

گام مثبتی توصیف کرد که زمینه

حضور بانوان را فراهم آورده و 

در توسعه شهری تاثیر گذار 

است. وی گفت بانوان به دلیل 

 حضور حداکثری در محالت با 

 مشكالت به طرز ملموس تری                        

آشنا هستند و می توانند نقش 

موثری در انعكاس آن به 

 مسئولین و رفع مشكالت داشته 

باشند وی خواستار تداوم این 

دیدارها شد.

افشین فر گفت : عدم رعایت 

قوانین شهروندی و ناآشنایی با 

قوانین باعث شده جمعی از 

اهالی  و ساکنین با نگهداری دام 

در مجاورت مناطق مسكونی، 

خروج پسابهای خانگی به معابر 

عمومی و ... بهداشت محیطی را 

 در محالت به مخاطره می اندازد. 

وی تقویت کمیسیون بند 20 را 

در رفع مشكل موثر دانست و 

گفت پیگیری هایی در این 

خصوص  را  به  انجام   خوا هند 

رساند. ایشان تاکید کردند 

 هدف از انتخاب معتمدین محالت 

شناخت توانایی ها و استعداد 

های  فردی  و    گروهی     است 

حضور بانوان زمینه ساز توسعه شهری است....

 تا فرهنگ  سازی   و  ارتقای  

سطح فرهنگ شهروندی ، تعاملی 

شایسته با شهرداری و ارگانهای 

خدماتی برقرار شود و زمینه 

برای توسعه همگون شهری 

فراهم گردد.

وی ابراز امیدواری کرد که 

 معتمدین محالت نیز بتوانند در 

انتقال مفاهیم فرهنگ 

شهروندی  و قوانین شهرداری 

 ها از برخی معضالت جلوگیری  

کنند. 

حسین پیلتن گفت شورای شهر مصمم است تمام پروژه 

های عمرانی که دارای ردیف های تعریف شده در بودجه 

سال 88 شهرداری است و بر اساس اولویت برای آنها 

بودجه درنظر گرفته شده است را پیگیری نماید، به همین 

منظور برای نظارت مستمر بر اجرای دقیق ، شورا پیشنهاد  

تشكیل کمیسیون تلفیق و نظارت بر بودجه سال 88 را 

داد تا 60% بودجه عمرانی  به صورت کامل برابر ردیف 

های بودجه اختصاص یافته عملیاتی شود.

کمیسیون تلفیق و نظارت بر 

اجرای بودجه تصویبی 

شهرداری در شورای شهر 

تشكیل گردید

پیگیری ساماندهی گلزار شهدای گمنام

تسریع در رفع مشكل شرکت تعاونی مسكن 

 استانداری و تعاونی مسكن فارغ التحصیالن 

پیگیری رفع مشكل اسناد 147

پیگیری رفع کاربری زمین های آموزشی

تصویب بودجه آتش نشانی، اتوبوسرانی و ....

توافقات با بخش های خصوصی 

بازدید  از تاسیسات شن و ماسه و کارخانه آسفالت

خبرهایی از شورا 

اولین و مهمترین مشكل سرمایه گذار، سرگردانی  در سیستم بروکراسی اداری است

این مطلب را مهندس علی پور سرمایه 

گذار بخش مسكن  و مدیرعامل شرکت 

کیش اوریناك در گفتگو با خبرنگار 

شهروند عنوان کرد. در این گفتگو از 

مهندس علی پور سوال شد به نظر شما 

حمایت از سرمایه گذار حرف است یا 

عمل ؟ وی گفت : مدیران و مسئولین 

استان حقیقتاً به دنبال جذب سرمایه 

گذار هستند و در آن تردیدی نیست اما 

به نظر میرسد اول باید راهكارهای جذب 

سرمایه گذاری مشخص و تدوین شود تا 

بتوان بر اساس آن عمل کرد زیرا 

سرمایه گذار باید بر احساس امنیت و 

حمایت مسئولین را داشته باشد زیرا 

باتوجه به شرایط اقلیمی استان که از نظر 

آب و هوا و موقعیت جغرافیایی و 

 توریستی دارای پتانسیل بسیار باالیی 

نسبت به استان های دیگر کشور را دارد 

و از این بستر بسیار مهم باید استفاده 

نمود .علی پور گفت : در جاهایی دیگر 

مثل کیش سرمایه گذار فقط با معاونت 

اقتصادی یا واحد سرمایه گذاری سر و 

کار دارد و بر مبنای دستورات آن واحد 

های زیر مجموعه اقدام به همكاری در 

جهت عقد قرارداد و صدور مجوز های 

مربوطه طی یك هفته به اتمام می رسد.

 ولی در این استان چنین نیست و این کار 

به ضرر پیشرفت استان است. در 

صورتی که سرمایه گذار باید با توجه  به 

تجربه و هنری که دارد هیچ دلیلی نمی 

بیند که ماه ها در صف پشت درب اتاق 

مدیران ساعت ها منتظر بماند و این امر 

به هیچ وجه قابل درك نیست؛ لذا 

سرمایه گذار با هدف ساخت و ساز، 

خدمت، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با 

بكارگیری تجربه و سرمایه خود با ایجاد 

منافع بدون دغدغه تقاضا دارد مسئولین 

ذیربط با مشخص نمودن یك پروسه کوتاه 

مدت هموارسازی کلیه  موانع توسط 

واحد سرمایه گذاری و ارج نهادن به 

شخصیت و همكاری بی دریغ با سرمایه 

 گذار فضای الزم برای مشارکت بخش 

خصوصی را فراهم آورند.

: چه راه کارهایی برای جذب 

سرمایه گذار پیشنهاد می فرمایید؟

وی گفت: به نظر بنده  که 17 سال سابقه 

کاری در جزیره کیش و سایر نقاط کشور 

در زمینه های مختلف دارم ، راهكارهای 

تشویق سرمایه گذار اول از همه 

هماهنگی تنگاتنگ بین مسئولین استان 

وشهر است که سرمایه گذار را وسوسه 

به   مشارکت  و  سرمایه  گذاری می کند   

شهروند

مورد دوم اینكه فاکتورهای بسیار مهمی وجود دارد تا بخش خصوصی و 

سرمایه گذار تشویق به مشارکت  شود که شامل :

1- ارج نهادن به شخصیت ، هنر و تجربه  و توانایی های سرمایه گذار

2- هموار سازی سیستم اداری

3- ایجاد واحد سرمایه گذاری

4- تضمین امنیت  سرمایه گذاری

 5- ایجاد فضای مناسب خط  اعتباری تسهیالت بانكی برای سرمایه گذار 

6- مشارکت با چشم انداز بلند مدت  و اثر بخش آن  در منطقه و استمرار و 

 حمایت و پیگیری بعد از انعقاد قرارداد در حل مشكالت احتمالی پیش رو            

7- فراخوان و دعوت به همكاری در موضوعات مختلف مورد نیاز استان از 

طریق رسانه ها می باشد.

وردبجنشهرمیاسالایشوریورکشرهنواجش             نلیاو

چشم انداز 1408 بجنورد:

شهری جذاب،خاطره انگیز برای کار،زندگی و تفریح

با موضوع :

 معضالت پیش روی یك شهر در حال توسعه   

         معضالت شهری           

 دبیرخانه اولین جشنواره  کشوری کاریكاتور : بجنورد، خیابان شهید امامی 

 شمالی،جنب دارایی قدیم، ساختمان شورای اسالمی شهر بجنورد                                  
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دوباره دورتادور سنگر را نگاه انداختم تا چیزی 

جا نمانده باشد. در ذهنم مرور کردم که با چه 

کسانی خداحافظی کردم و از چه کسانی هنوز 

 حاللیت طلب نكردم. رضا، حسین، احمد قادری، 

حاج مسلم، مشهدی نوروز در قرارگاه نبودند . 

خدا کند قبل از رفتن آنها نیز ببینم. دوسال 

خدمت سربازی زودتر از چیزی که فكر می 

کردم به آخر رسید. انگار همین دیروز بود که 

صف کشیدیم تا منطقه هرکدام ما مشخص شود 

و اعزام شویم. من  و محمدعلی جزو نیروهای 

 بانه تقسیم بندی شدیم و حاال باید مرخص شویم. 

به چادر محمدعلی رفتم، دور و برش نَه ساکی 

بود و نَه کیسه ای.  گفتم : محمدعلی وسایلت  

کجاست مگر جمعشان نكردی. یكی دوساعت 

دیگر برگه های تسویه حساب حاضر است و 

باید حرکت کنیم .هیچ شوقی در چشمانش نبود. 

گفت : کجا برویم غریب. مگر می شود از اینجا 

دل کند.؟ مگر می شود بچه ها را زیر این همه 

راکت و گلوله تنها گذاشت. برای اینكه آرامش 

کنم گفتم : برمیگردیم محمدعلی. می رویم و 

خبر تمام شدن سربازی را به خانواده می دهیم  

بعد به صورت داوطلب دوباره می آییم. آنقدر 

آنجا ایستادیم تا ساکش را جمع کرد. کفش های 

دامادی اش را که باهم از بازار بانه خریده بودیم 

در ساك گذاشت. محمدعلی 6 ماه پیش ازدواج 

کرده بود. برگه های تسویه حساب را گرفتیم و 

راه افتادیم. محمدعلی در بین راه به من گفت ما 

لیاقت شهادت را نداشتیم و ساکت شد. از لحظه 

سوارشدن به خودرو راکت های دشمن مرتب به 

اطراف ما برخورد می کرد. ما که بارها با آن 

وضعیت مواجه شده بودیم بدون توجه به 

هواپیماهای دشمن راه خود را ادامه میدادیم. 

 محمدعلی در ماشین از همه ما حاللیت طلبید .به 

او نگاه کردم و با شوخ طبعی گفتم مگر می 

 خواهی شهید شوی که حاللیت می 

خواهی؟راست بگو چه نقشه ای در سر 

داری؟لبخندی زد و ساکت ماند.به چهره اش 

دقیق شدم. چهره ای آرام و خدایی به خود گرفته 

بود. صورتش نورانی شده بود. گفتم: چرا اینقدر 

آرام شده ای؟ ولی او گویی چیزی باخود زمزمه 

می کرد که ناگهان صدای شدیدی تعادل ما را بر 

هم زد.راکت های هواپیما ماشین مارا هدف 

قرارداده بودند.به هوش که آمدم محمدعلی را 

در کنارم شهید یافتم.از بین ما فقط محمدعلی 

5کدخدا زاده لیاقت شهادت را داشت. 8

برای برگزاری مناقصه است که باید در 

 پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات با 

آدرس                                               

ثبت گردد و تمام دستگاه های دولتی 

به ویژه شهرداری ها موظف به اجرای 

آن هستندو باید برابر آیین نامه 

 اجرایی نظام مستند سازی و اطالع 

رسانی مناقصات عمل نمایند.

این مطلب را حسین پیلتن ریاست 

کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 

عنوان نمود و گفت : برابر دستور 

العمل دولت از این پس تمام خرید 

 کاالها، خدمات پیمانكاری،مشاوره در 

قالب مناقصه، ترك تشریفات مناقصه 

 با ید از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی 

هدف از                                 وی  انجام گیرد.  مناقصات 

تمام مناقصات شهرداری از این به بعد باید اینترنتی شود

http://iets.mporg.ir

اجرای این طرح را فراهم نمودن 

 بسترهای الزم برای حضور تمام 

 اشخاص عنوان کرد تا بتوانند عادالنه، 

شفاف و به دور از رابطه در یك محیط 

رقابت سالم فعالیت کنند. وجاهت 

 قانونی معامالت عمومی و دولتی منوط 

 به اطالع رسانی به موقع است و ارائه 

 کامل اطالعات مورد نظر برای  انجام  کار                               

 بجنورد آماده پذیرایی از زائرین و مسافرین تابستانی است

خاطرات شهید  محمدعلی کدخدازاده

25 منطقه در حاشیه شهر فاقد امكانات رفاهی و اجتماعی
شهردار مهر گفت : در سال 88 دو 

پارك محله در حواشی شهر احداث  

خواهد شد.وی اعتبار اجرای پروژه  

احداث پارك را دو میلیارد ریال عنوان 

کرد که بخشی از آن در قالب کمك از 

اعتبارات شهرداری مرکزی و بخش 

دیگر از محل درآمدهای منطقه مهر 

خواهد بود. رضوانی گفت : 25 منطقه 

در حاشیه شهر بجنورد فاقد امكانات 

رفاهی و اجتماعی هستند . رویكرد 

شهرداری مهر مدیریت برای 

ساماندهی این مناطق همراه با ارائه 

اجرای کانال هدایت آبهای سطحی، 

 ایجاد بلوار و آیلند، خرید ماشین آالت 

خدمات شهری هزینه خواهد شد. وی 

همچنین یادآور شد سهام مشارکت 

شهرداری مهر در نهضت آسفالت در 

مناطق 25 گانه 5 میلیارد ریال است و 

در برنامه ریزی ها برابر زمان بندی 

انجام شده اقدام خواهد شد. وی نبود 

درآمدهای پایدار برای شهرداری مهر 

را دلیل عمده روند کند اجرای پروژه 

ها و سایر خدمات شهری عنوان کرد. 

 خدمات و ایجاد بسترهای الزم برای 

رشد همگون شهر در این مناطق 

است.وی درآمد شهرداری مهر را در 

سال جاری 14 میلیارد ریال پیش بینی 

کرد و گفت : 85 درصد آن در بخش 

های مختلف از جمله بازگشایی 32 

متری  شمال شهر ، 17 شهریورشمالی

مدیرعامل سازمان بازیافت عنوان کرد 

سازمان بازیافت پس از مطالعه و عقد 

قرارداد و بكارگیری 35 نفر کادر 

آموزشی و آمارگیری های خانوار را 

همزمان در سه شهر آشخانه ، اسفراین 

بجنورد آغاز نمود که به صورت فراگیر 

از طریق رسانه ملی و جراید سراسری و 

 محلی اطالع رسانی گردید. ارجمند 

 گفت : با وجود تمام مشكالت مالی و 

اعتباری به نتایج مطلوب و قابل قبولی 

رسیده ایم که تفكیك زباله هر شهر از 

جمله بجنورد با تكمیل فرم پرسشنامه 

42000 خانوار یعنی 96% از 

شهروندان دریافت و توزیع کیسه زرد 

جهت تفكیك زباله از مبدا را بین 

1400 خانوار به  همراه آموزش  چهره 

96% شهروندان بجنوردی فرم پرسشنامه تفكیك زباله را پر کردند

به چهره 

انجام گردید. در شهر آشخانه به 

صورت 100% طرح آموزش خانه به 

خانه با تحویل بروشور و کیسه بین 

4900 خانوار به انجام رسید. در شهر 

اسفراین نیز این آموزش ها با توزیع 

کیسه زرد در حال انجام است.ارجمند 

گفت: عملیات اجرایی پروژه سایت 

بیوکمپوست در زمینی به مساحت  10 

هكتار و در کیلومتر 25 جاده بجنورد- 

مشهد در سال جاری شروع شده و 

اظهار امیدواری کرد با حمایت مسئولین 

امر به ویژه استاندار محترم در صورت 

تحقق اعتبارات پیش بینی شده خرید 

 ماشین آالت و نصب تجهیزات تا پایان 

سال به بهره برداری  برسد.

با تحویل بروشورهای آموزشی 
تلفن دریافت پیشنهادات و انتقادات سازمان بازیافت:

2248700 2248900فكس : 

. a ma _ hn@ a o. oE m il: Pas nd k y ho c m

ابراهیم امانی ، رییس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی گفت :  تمامی نهادهای 

فرهنگی و اجتماعی وسیاحتی شهربه ویژه شهرداران محترم مناطق و 

 مسئولین پارك ها و مجموعه های تفریحی - توریستی باید آمادکی الزم را 

برای استقبال از زائرین حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) ، گردشگران و 

مسافران تابستانی را داشته باشند و درخصوص معرفی آثار تاریخی - 

 فرهنگی و مذهبی اقدامات الزم را تهیه و تدارك نمایند.شهر ما بجنورد 

 دارای ظرفیت های باالی  گردشگری و توریستی و همچنین دارای مردمانی 

باصفا، صمیمی و مهمان نواز می باشد. 

ما امیدواریم هم وطنانی که قصد اقامت در بجنورد و یا قصد عبور از مسیر 

بجنورد برای زیارت بارگاه ملكوتی حضرت امام رضا(ع) را دارند خاطراتی به 

یاد ماندنی ، زیبا و دوست داشتنی از سفر به شهر بجنورد داشته باشند.

اصول حاکم بر ایجاد  فضاهای عمومی مطلوب

امروزه  طراحیِ شهری مطلوب نقش مهمی در اقتصاد 

 شهرها از نظر جذب و حفظ ساکنان و شاغالن جدید ایفا 

می کند. براین اساس می توان بعد اقتصادی حیات 

شهری و فضاهای عمومی شهر رابطه ای گسترده یافت

 فضاهای عمومیِ دارای ارزش و کیفیت باال می توانند 

تاثیر چشمگیری بر رونق اقتصادی مراکز شهری بزرگ 

یا کوچك داشته باشند و ارزش و اعتبار مناطق اطراف 

خود را افزایش دهند.از اینرو توجه به تقویت و 

گسترش فضاهای عمومی یكی از بخش های اساسی و 

 الینفك راهبردهای موفق رونق بخشی به شهرها در 

سراسر جهان به شمار می رود.البته باید توجه داشت 

 که احداث مكان های عمومی مطلوب به دلیل مشكالتی 

که در ساخت آنها وجود دارد چندان آسان نیست.

 یازده  اصل برای ایجاد  فضاهای عمومی مطلوب:

1- استفاده از تخصص افراد محلی

2- ارتقا مكان های موجود

3- استفاده از شراکت

4- مشاهده دقیق به جهت موفقیت 

 5- خالقیت و رویاپردازی                                         

6- آزمون و خطا و تجربه اندوزی

7- مدیریت فضا و رعایت تناسب و هماهنگی اجزا

8- عدم توجه به انتقادها و مخالفت های بی اساس

9- شكل و ساختار در خدمت معنا و عملكرد

10- پول همه چیز نیست

11- هیچگاه تصور نكنید که این پروژه به اتمام 

رسیده

آشنایی با مدیریت شهری(تجارب جهانی)

اولین گام در هویت بخشی به یك 

فضای عمومی، استفاده از توانایی 

های مردم محلی است. ور
ن
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احمدی مسئول نظارت و پیشگیری از تخلفات شهری  گفت: 

 در بعضی نقاط  از شهر الشه ماشین های اسقاطی که رها 

شده دیده می شود و این باعث نازیبایی چهره شهر، سد 

 معبر و سایر معضالت شهری شده و اعتراض شهروندان 

رابدنبال داشته . شهرداری نیز با هدف پاکسازی  و 

ساماندهی  ،   اقدام   به   جـمع  آوری  کـلیه  اتومبیل 

های  اسقاطی رها شده و سایر موارد مشابهی که باعث 

مزاحمت، سد معبر و عدم زیبایی شهر شود ، می نماید.

تمام اتومبیل های اسقاطی از سطح شهر جمع آوری می شود.

به گزارش روابط عمومی ، اعضای 

شورای شهر طی دیداری از همكاری و 

تعامل مسئولین استان به ویژه 

مدیرکل و دادستان بجنورد با شورا و 

شهرداری بجنورد تقدیر نمودند. 

کیخسروی مدیرکل دادگستری استان 

با تشریح فعالیت های قوه قضاییه 

درخصوص راه اندازی سیستم 

یكپارچه سازی قضایی با هدف تسریع 

در  رسیدگی  به  پرونده ها  و   شفاف

 سازی عملكرد این قوه توضیحاتی را 

ارائه نمودند . وی ضمن ارائه گزارش  

از توسعه فضاهای فیزیكی این اداره 

کل ،همكاری بیش از پیش شورای شهر 

در این زمینه را خواستار شدند . 

سیدی نیز بااشاره به مشترکات شورا 

ودادستانی در جلوگیری از تضییع 

حقوق مردم ، خواستار تشكیل جلسات 

مشترك بین این دو نهاد شد.

دیدار اعضای شورای شهر با مسئولین قوه قضاییه 
به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه
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شهردار بجنورد از تصویب و اجرای 51 سرفصل پروژه عمرانی خبر داد و گفت : در 

سال 88 با تخصیص 70% بودجه به امور عمرانی امیدواریم در راستای جلب رضایت 

شهروندان و بهبود کیفیت محیط شهری اقدامات موثری انجام دهیم.ریاحی  بیان 

داشت بودجه سال 88 شهرداری 335 میلیارد ریال است که 99 میلیارد آن سهم 

سازمان های وابسته به شهرداری است.وی گفت : در سال 88 یك میلیارد و 200 

میلیون تومان از سازمان شهرداری ها برای بجنورد و مصرف در آسفالت معابر با 

اولویت حواشی شهر اختصاص یافته و شهرداری مشارکت 50 درصدی برای ارائه 

خدمات عمرانی خواهد داشت. هم اکنون عملیات گسترده آسفالت در معابر شهر و 

حواشی شهر در حال انجام است.

شهرداری مناطق بجنورد مستقل عمل 

می کنند.شهردار بجنورد از تنفیض 

کامل اختیارات مدیریت شهری در 

شهرداری مناطق خبر داد .از این پس 

شهرداری مناطق با اختیارات تام 

مدیریتی بر اساس منشور درآمد و 

هزینه محدوده مدیریتی هر منطقه 

خدمات ارائه شده به شهروندان را بر 

عهده می گیرند. وی بیان داشت بر 

همین اساس بودجه پیش بینی شده 

شهرداری منطقه یك 52 میلیارد ریال، 

منطقه  دو 47 میلیارد ریال و شهرداری 

مهـــر 14 میلیارد  ریال  برآورد  شده 

  

هدف از تفكیك مناطق را ارائه خدمات 

 و کاهش الیه های تصمیم گیری 

دانست که سبب می شود هر مصوبه 

سریع تر و با افزایش سطح خدمات در 

هر منطقه و جلب رضایتمندی به اجرا 

درآید. شهر بجنورد 175 هزارنفر 

جمعیت دارد و مرکز استان خراسان 

شمالی است و دارای دو شهرداری 

منطقه  و یك شهرداری مهر است که 

وظیفه آن مدیریت 25 منطقه حومه 

شهری در راستای توانمند سازی 

حواشی شهر است.

مدیریت مناطق عمل خواهیم نمود.وی 

شهرداری مناطق سه گانه از این پس مستقل عمل می نمایند 

51 سرفصل برای پروژه های عمرانی  در سال 88 تدوین شد

است که در قالب بودجه کل شهرداری تدوین گردیده است. شهرداری بجنورد 

گفت : تاکنون شهرداری مناطق تنها در موارد ثبت و صدور پروانه  های ساختمانی 

فعالیت داشتند اما از این پس بر اساس طرحهای عمرانی منطقه در قالب بودجه به 

کلنگ اولین پارك بانوان خراسان شمالی در 

بجنورد به زمین زده شد. در این مراسم که با 

حضور اعضای شورای شهر،مسئولین 

شهرداری و جمعی از بانوان شهر و همچنین 

مدیرکل تربیت بدنی به مناسبت گرامی 

 داشت میالد حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار 

 شد ،افشین فر عضو شورای اسالمی شهر 

گفت : پارك بانوان در مساحتی قریب به 10 

هكتار در بخشی از پارك دوبرار طراحی و 

اجرا  و امكانات ورزشی، تفریحی، سایت 

دوچرخه، اسكیت ، کتابخانه و ... در آن تامین 

خواهد شد.

وی اعتبار اولیه اجرای احداث پارك را دو 

میلیارد ریال  ذکر کرد که از محل بودجه 

شهرداری تامین خواهد شد. وی هدف 

احداث پارك بانوان را ایجاد فضایی امن و 

زیبا ویژه بانوان توصیف کرد که امكان ایجاد 

یك فضای اختصاصی را برای این قشر مهم 

جامعه فراهم می کند. وی بیان داشت بی 

تردید برای بهره برداری هرچه سریعتر از 

 این پارك اعتبارات کالنی را  می طلبد که  

امیدواریم بخشی از این اعتبارات دولتی 

توسط مسئولین استان به ویژه استاندار 

محترم  به این امر اختصاص یابد. وی اظهار 

امیدواری کرد با پیگیری شورای شهر و 

تسریع  اجرای  طرح  توسط   شهرداری شاهد

کلنگ اولین پارك بانوان به زمین زده شد

انسانها در رانندگی فقط به خود فكر 

میكنند و هیچ توجهی به حقوق دیگران 

ندارند. وقتی به گره های ترافیكی دقت 

کنیم، واقعاً دلیلی جز غرور و خودپسندی 

برای آن نمی یابیم.انسانها فرد محورند و 

منافع خودشان بیشتر از منافع دیگران 

برایشان اهمیت دارد.

این مطلب را مدیرعامل سازمان 

تاکسیرانی بیان کرد و گفت : برابر 

 دستورالعمل ابالغی درخصوص نصب 

کارت شناسایی رانندگان تاکسی با 

هدف نظارت و امنیت بیشتر برای 

شهروندان الزامی خواهد شد و هر 

تاکسی دارای دو راننده  که یكی ثابت 

و دیگری کمكی می باشد و برای هر دو 

راننده  کارت شناسایی به همراه عكس 

صادر خواهد شد که در زمان فعالیت 

هرکدام از آنان باید کارت مربوط به 

خود را در محل دید  شهروندان  نصب  

نـمایــند .  وی   توضیـح   داد  نصــب 

نصب کارت شناسایی و تاکسیمتر در تاکسی های عمومی الزامی می شود

 انسانها با به کار گیری مهارت مورچه ها

 در رفت و آمد، زمان کمتری را در

 ترافیك سپری خواهند کرد. مورچه ها

 هنگامی که در یك خط در حرکتند اگر به

 گروه دیگری از مورچه ها برخورد کنند

 به طور غریزی تغییر مسیر داده و

 بهترین راه را انتخاب می کنند.با مطالعه

 این توانایی مورچه ها می توان سامانه

 خودروهای بدون راننده را پیریزی

 کرد.بر اساس یافته های حشره

 شناسان ، مورچه ها هیچ وقت در

 ترافیك گرفتار نمی شوند.  آنها هنگام

 حرکت به دو گروه حمل کننده بار و

 بدون بار تقسیم می شوند که در راه

 های باز و عریض و در دو مسیر متفاوت

 حرکت کنند. محققان درصدد هستند

 بدانند که این مورچه ها در مسیرهای

  بسیار باریك و به اصطالح یه طرفه

 چگونه حرکت خواهند کرد؟طبق آخرین

 یافته های دانشمندان، مورچه هایی که

  از النه بیرون می آیند همیشه در سمت

 چپ مورچه هایی که به خانه باز می

 گردند حرکت می کنند.مورچه هایی که

  به النه باز می گردند اگربا خود غذا

 حمل نكنند.پشت سر آنهایی که با خود

 غذا دارند و آرام حرکت می کند به راه

 خواهند افتاد.این دو روش دور از

 انتظار در وقت آنها صرفه جویی ایجاد

 می کند.اما آیا ما واقعاً وقتی پشت یك

 کامیون که آهسته حرکت میكند قرار

 بگیریم، راضی می شویم که سرعتمان

را کم کرده و سبقت نگیریم؟

 تردد مورچه ها بسیار شبیه تردد

 ماشین هاست. بارها اتفاق افتاده که

 در خیابان ها پشت یك کامیون قرار

 گرفته ایم، در این مواقع گاهی سبقت

 گرفتن بهترین انتخاب نیست. این

 مسئله نشان می دهد که چگونه رفتار

 فرد می تواند در خدمت مصالح اجتماع

 قرار بگیرد.البته نتیجه مثبت این کار

 نهایتاً به خود شخص به عنوان عضوی از

 اجتماع برخواهد گشت.اگر این نظام

 ترافیكی در شهرها اعمال شود بدون

  شك می توان مشكالت و مصائب

.ترافیك های سنگین را حل نمود

 متخصصین و مسئولین امر بر این

 باورند که ما باید کنترل ماشین ها را به

 یك سیستم هوشمند جمعی بسپاریم

 که توانایی به مقصد رساندن

  سرنشینان را داشته باشد.اگرچه

 شاید مردم از این قضیه زیاد استقبال

  نكنند، اما با این کار عمالً  تصادف ها  را

 به صفر خواهیم رساند.اگر مورچه ها

 نیز همانند بعضی از رانندگان حرکت

 کنند، نه تنها مسیر خود را گم میكنند

 بلكه در نتیجه حرکت های نامنظم و

 جمعی، گره های ترافیكی ایجاد خواهند

 کرد. محاسبات انجام شده حاکی است

 که بردباری و حرکت پشت سر همدیگر

 نه تنها سرعت مورچه ها را کم نخواهد

 کرد بلكه تقریباً زمان رسیدن به مقصد

 .را به نصف کاهش خواهد داد

  یكی از دالیل اصلی ترافیك ،خود

 پسندی انسان هاست . انسانها در

 رانندگی فقط به خود فكر میكنند و هیچ

 توجهی به حقوق دیگران ندارند. وقتی

 به گره های ترافیكی دقت کنیم، واقعاً

 دلیلی جز غرور و خودپسندی برای آن

  نمی یابیم. اما بالعكس مورچه ها اصالً

 خودخواه نیستند. یكی دیگر از تفاوت

 های مسیریابی و حرکت انسان هاو

 مورچه ها نوع نگرش آنها نسبت به خود

 و جامعه است.انسانها فرد محورند و

 منافع خودشان بیشتر از منافع دیگران

 برایشان اهمیت دارد اما مورچه ها

  منافع خود را فدای منافع نظام میكنند

 و اهمیت دادن به دیگران جزئی از

.رفتار اجتماعی  آنها  محسوب  می شود

در تمام تاکسی های عمومی  کنترل ترافیك با درس گرفتن از مورچه ها  

و استفاده از آن الزامی است و این 

سازمان وظیفه دارد که پیگیر اجرایی 

نمودن این دستورالعمل ها  باشد تا 

حقوق متقابل شهر و شهروندی رعایت 

شود.

اسدزاده یادآور شد  آن دسته از 

مالكین محترم که تاکنون موفق به 

نصب تاکسی متر نشده  اند تسریع 

کرد تا با مراجعه به شرکت تعاونی های 

تاکسیرانان نسبت به نصب تاکسیمتر 

اقدام نمایند، در غیر این صورت از 

فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.

تاکسیمتر 

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی گفت: 

 در جهت اصالح الگوی مصرف و صرفه 

جویی در پیشگیری از خسارت های 

عمده به اتوبوسهای شهری سازمان با 

هزینه ای بالغ بر 270 میلیون ریال 

اقدام به راه اندازی اولین آزمایشگاه 

آنالیز روغن خودرو در استان نمود که 

دستگاه قابلیت این را دارد که با 

آزمایش روغن نقص فنی خودرو را 

تشخیص و بتوانیم در جهت رفع به 

موقع آن برآییم. صفاری بیان نمود 

یكــی دیگـر از اقـدامات  سازمان  در  

سیستم  تبلیغاتی   مدیاپلیر با  

مشارکت   بخش خصوصی بر روی ده 

دستگاه از اتوبوسها  در مرحله اول و 

به طور مرحله به مرحله برای تمامی 

ناوگان حمل و نقل داخل شهری، 

افزایش 15 دستگاه اتوبوسهای جدید 

به ناوگان حمل و نقل جابجایی مسافر با 

اعتبارات دولتی، راه اندازی سیستم 

باس واش اتومات را از دیگر اقدامات 

سازمان اتوبوسرانی برشمرد و گفت : 

روزانه در حوزه استحفاظی 

شهرجابجایی 35 تا 40 هزار مسافر را 

راه انــدازی اولــین آزمایــشگاه آنـالیـز روغن خــودرو در اســتان

جهت  رفاه  حال 

ایستگاه های جدید مطابق با 

استانداردهای مبلمان شهری با 

تجهیزات کامل شامل تلوزیون و دیگر 

امكانات رفاهی با هزینه ای بالغ 

 1میلیارد و 680 میلیون ریال با 

همكاری بخش خصوصی آماده نصب و 

جایگزین ایستگاه های فعلی خواهد 

شد.وی راه اندازی سیستم کارت بلیط 

الكترونیكی را تا آخر ماه جاری و تجهیز 

اتوبوسهای واحد شهری   به  سیستم          

جی  پی  اس  و   نصب  و  راه   اندازی 

 شهروندان ساخت 

با 45 دستگاه اتوبوس  خدمات   

رسانی  می   نماییم  ،  امیدواریم   با  

حمایت   های  مسئولین امر بتوانیم 

سیستم حمل و نقل مسافربری را به 

روز و مدرن آنطور که شایسته 

شهروندان ماست تجهیز نماییم.

بهره برداری فاز اول تا پایان سال جاری باشیم.
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مگرنه اینكه شهر ما خانه ماست !

 

آیا شما روا میدارید زباله های 

منزلتان را در کنار دیوار اتاقتان 

تلنبار کنید ؟ 

این دیوارها هم یكی از دیوارهای 

منزل شماست !

مگر نه اینكه شهر ما خانه ماست !!!
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شهروند عزیز

بیایید محیط اطراف 

زندگیمان را پاکیزه 

نگه داریم.

پس 

چرا 

چنین 

است....


