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  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                                      

شما درباره سخنانتان مواخذه می شوید

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

نظر کردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روى عالقه و محبت عبادت است.  امام سجاد(ع):                

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  
پس جز خیر و نیكی سخن نگوئید.

حضرت امام علی (ع)

34 میلیارد ریال

برای پروژه  کمپوست

2 

نصب سرویس های جدید

بهداشتی مكانیزه در سطح بجنورد

2

شهر و شهروند الكترونیك

9

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه رانندگان

به مناسبت روز حمل و نقل

حسینیه جاجرمی ها

12

10 

همانا خداوند مهربان دوست دارد هر قلب حزین و غمگینى را ; و نیز هر بنده شكرگذارى را دوست دارد. امام سجاد(ع):               

جایزه بگیریدپیشنهاد دهید

به بهترین عكس از بناهای قدیمی بجنورد که در حال حاضر وجود دارند هدیه ای 

ارزنده تقدیم می شود.
e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

ساعتی از شب نگذشته بود که از هیاهوی شهر 

خسته و از صدای بوق وگره ترافیك شهر بجنورد 

لحظه ای، رهایی را آرزو می کردم. وارد کوچه 

جاجرمی شدم تا میانبر زده و به کوچه های آرامی 

در دل شهر، پناه ببرم. 

هنوز چند قدمی پیش نرفته بودم که نورپردازی 

زیبای نمای بیرونی « حسینیه جاجرمی»  توجهم را 

جلب کرد. به مصداق  «تو پای به ره نه و هیچ 

مپرس  خود راه بگویدت چه سان باید رفت»  پاها 

از اراده خارج وتن و روان خسته را به داخل حسینیه 

می کشانند.

از زیرهشتی ورودی بنا، می گذرم یك لحظه تمامی 

خانه های قدیمی که در شهرهای مختلف ایران 

دیده بودم مانند خانه قوام الملك و زینت الملوك 

 شیراز،  خانه الری ها در یزد، خانه ی  بروجردی ها، 

خانه قزوینی ها، خانه سرتیپی اصفهان، خانه 

طباطبایی های کاشان و... در ذهنم مرور شدند. 

خانه هایی که هرگاه به دیدن آن ها رفتم آرزو 

می کردم کاش در بجنورد هم روزی چنین مكانی 

وجود داشت. مكانی که بتواند لحظاتی زیبا و 

ماندگار را در ذهن، جاودان سازد. جایی که اگر 

گردشگری به شهرمان آمد او را به دیدن مكانی زیبا 

 ببریم .

در این هوای ابری که دل آسمان گرفته، هنوز باور 

نمی کنم که می توان این همه زیبایی را در یك مكان 

و در بجنورد دید.

نورپردازی زیبا، درهای چوبی دوطبقه ساختمان که 

با پرده های سرخ منظم ویك دست از پشت پنجره 

سرك می کشند هر یك در رقابتی باشكوه 

می خواهند توجه مرا جلب کنند.

مشك تلم زنی، گاری دستی، چرخ نخریسی، چرخ 

چاه وسط حیاط، نگاهم را متوجه خود می کنند و 

مرا به سال های دهه 40 می برند. صداهای تلم، 

چرخ های زنگ زده گاری که روی سنگ فرش 

خیابان های آن سال ها کشیده می شوند، صدای 

 ریختن آب سرریز شده از چاه هنگام باال کشیدن 

 و... در هم می پیچند، زیباترین 

 سمفونی هستند که بعد رهایی 

از ترافیك شهر در گوشم 

می پیچند.

 باغچه ای مصفا، با یكی دو 

 درخت وشمعدانی های زیبا 

 وحوض وسط حیاط نمی 

 گذارد توجه ات به اطراف 

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

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

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

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

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

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

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

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

کشیده شود. دل کندن از زیبایی آن ها مشكل است 

ولی می شود « چشم»  کند و « دل»  همچنان در گرو 

آنان باشد.

سرگردان وهیجان زده دورخود می چرخم. سكوها، 

درهای ورودی، ایوان ها، بهارخواب و... همه وهمه 

بانورپردازی های زیبا از جلوی چشم هایم رژه 

می روند و هر کدام قصد دارند مرا به دیدن خود 

دعوت کنند.

تصمیم گیری برای دیدن هریك از قسمت های 

مختلف  «حسینیه جاجرمی»  که درسال قبل چیزی 

شبیه  مخروبه بود، سخت و دشوار است ولی باید 

یكی را برگزید.

از سمت چپ در ورودی با این که نمی توانم دل از 

دیدن زیبایی های محوطه بكنم وارد غرفه های 

پایینی می شوم .

چارق های چیده شده وآویزان 

دراین غرفه انگارمی خواهند، 

کفش هایی را در برابر پاهایت 

جفت  کنند و تو را در دیدن 

غرفه ها، مصمم تر سازند.

غرفه دست بافت های کردی، 

معرق، نقاشی روی شیشه،

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

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

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

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

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

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

آئینه کاری، لباس های محلی، کافه سنتی، سفال 

گری و... دنیایی از زیبایی اند. غرفه ها، دنیایی از 

 « اندیشه هایی واال»  را که با دستان « هنرمندانی با 

احساس»  خواسته اند گوشه ای از  جمال الهی  را در 

معرض نگاه تو قرار دهند به نمایش گذاشته اند.

دوباره به «حیاط» برمی گردم  حیاطی  که نبض 

 «حیات»  در آن می تپد و همه چیز مرا از دنیای دود 

و دم، ترافیك وسر وصدای زندگی ماشینی دور

کرده اند.

 نگاهی به غرفه های باال می اندازم و مصمم برای 

 دیدن طبقه باال، پله ها را یكی بعد دیگری طی 

می کنم. حیاط  حسینیه جاجرمی ها، از این جا، 

باشكوه تر، زیباتر و چشم نوازتر است. با عبور از 

کنار اتاق ها با پنجره های تمیز، پشت دری های نو، 

گلدان هایی که مرتب چیده شده اند، ستون های 

 سفید و نظری به کتیبه ای که باالی اتاق ها نوشته 

شده به بهارخواب می رسم. نم نم بارانی که لحظاتی 

قبل آغاز شده، شدت گرفته و انگار می خواهند 

تصویر تمام خانه هایی را که در شهرهای مختلف 

دیده ام از ذهنم پاك کرده و ترنمی چنین درگوشم 

آغازکند که « آنچه خوبان همه دارند ما تنهاداریم»  .

سیداحسان سیدی زاده

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد: 

 شورای اسالمی شهر خرید ساختمان استانداری که در دست 

احداث است را تصویب کرد.

 رئیس شورای اسالمی شهر گفت: 3 سال قبل براساس توافق 

شهرداری و استانداری خراسان شمالی،زمین ترمینال مسافربری 

برای احداث ساختمان استانداری، واگذار شد.

سید محمد لنگری افزود: در توافق فوق مقرر شده بود ساختمان 

استانداری جدید و احداث ترمینال مسافربری جدید به صورت 

 همزمان افتتاح شود که این اقدام به دالیل مختلفی محقق نشد و 

براساس تصمیم استانداری مقرر شد تمام هزینه های انجام شده 

در ساختمان در حال احداث برابر صورتحساب ها و فاکتورها 

 ارائه شده و شهرداری برابر مصوبه شورای اسالمی شهر اقدام به 

پرداخت هزینه های انجام شده، کند.وی همچنین اضافه کرد: با 

توجه به قرار گرفتن پایانه مسافربری در داخل شهر، شهرداری 

در حال پیگیری مكانی مناسب برای احداث پایانه مسافربری 

مرکز استان است.

شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی  3 منطقه شهری و

200 هزار نفر جمعیت دارد.
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 با مصوبه شورای اسالمی شهر ساختمان در حال احداث استانداری به شهرداری واگذار می شود 
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کسى که بینش و عقل خود را به کمال نرساند ـ و در رکود فكرى و فرهنگى بسر برد ـ به سادگى در هالکت و گمراهى و سقوط قرار خواهد گرفت. امام سجاد(ع):        
هم نشینى با صالحان انسان را به سوى صالح و خیر مى کشاند; و امام سجاد(ع):                

معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورد طی 

گفتگو با ماهنامه شهروند گفت: تعداد 12 عدد 

سرویس بهداشتی مكانیزه در بافت مرکزی شهر و 

در محل های پر رفت و آمد نصب می کنیم که این 

سرویس های بهداشتی به طور کامل مكانیزه بوده و 

با باز شدن درب آن برق، آب، سیستم گرمایشی و 

تهویه هوای سرویس به طور خودکار فعال می شود.

خاکشور افزود: با توجه به این که در بافت مرکزی 

شهر هیچ گونه سرویس بهداشتی عمومی برای 

استفاده شهروندان وجود ندارد، بر آن شدیم تا این 

سرویس های بهداشتی را برای استفاده همشهریان 

در مرکز شهر قرار دهیم تا کمی از معضل نبود 

سرویس های بهداشتی را بكاهیم.

وی بیان داشت: ابعاد این سرویس های بهداشتی 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری بجنورد کارخانه 

کمپوست را با مساحت 15 هكتار در 20 کیلومتری 

جاده اوزون بیجه احداث کرده است که شهرداری 

های بجنورد، شیروان، اسفراین و آشخانه در این 

طرح مشارکت دارند.

مدیرعامل سازمان پسماند در این خصوص گفت: با 

پیشرفت دنیای ماشینی، تولید پسماند با رشد 

چشمگیری روبرو بوده که چندین دهه است زنگ 

 خطر را برای محیط زیست و سالمت به صدا 

درآورده است. علی اصغر بابایی در ارتباط با مزایای 

احداث کارخانه کمپوست از نظر بهداشتی افزود: 

 اعتبار برای پروژه کمپوست34 میلیارد ریال

طبق قانون مدیریت پسماند  تمامی شهرداری ها 

مكلفند تا پایان سال 93 درخصوص بی خطر کردن 

پسماندها و تولید کمپوست و انرژی از زباله اقدام و 

از دفع زباله پرهیز کنند که تحقق این امر مهم، هم 

برگشت سرمایه قابل بازیافت، خواهد بود و هم 

محیط زیست و زمین های کشاورزی مرغوب از 

خطر نابودی رها خواهد شد. وی گفت: ظرفیت 

بازیافت این کارخانه روزانه در یك شیفت کاری 

2500 تن زباله و تولید کود آلی زباله با ظرفیت 

 15000 تن در سال می باشد و ساالنه 50 تن شیره 

زباله، قابل بازیافت از زباله های تولیدی است.

بابایی اظهار داشت: اعتبار تخصیص داده شده برای 

 خرید ماشین آالت و راه اندازی تأسیسات 

کمپوست در استان 34 میلیارد ریال می باشد که 

تاکنون 29 میلیارد ریال اعتبار جذب شده که 5 

میلیارد ریال آن از محل کمك و درآمدهای 

شهرداری می باشد.

وی همچنین اعتبارات هزینه شده برای این کارخانه 

  را به شرح ذیل اعالم کرد: خرید ماشین آالت از  

تراکتورسازی تبریز 15 میلیارد ریال - تسطیح و 

زیرسازی سایت 7 میلیارد ریال - ساخت دو عدد 

سوله 4 میلیارد ریال - آسفالت سایت 4 میلیارد 

ریال - کانال کشی و جدول گذاری 2/5 میلیارد 

ریال - ایجاد فضای سبز و انتقال آب های سطحی 

1 میلیارد ریال - خرید امتیازات برق سه فاز و لوله 

کشی آب و چاه 1/2 میلیارد ریال - ساخت استخر 

ذخیره آب 5 میلیارد ریال - ساخت تصفیه 

بیولوژیكی شیرابه 2/5 میلیارد ریال و برای تكمیل و 

راه اندازی نیاز مبرم به 15 میلیارد ریال برابر برنامه 

پیش بینی شامل خرید ویندرو، کودفاین، اتاق 

کنترل و ... است.

وی گفت: با راه اندازی این کارخانه، برای 154 نفر 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی می 

شود که 139 نفر در واحد تولیدی (4نفر تكنسین، 5 

نفر متخصص و 130 نفر کارگر) و 15 نفر هم در 

واحد پشتیبانی مشغول به کار خواهند شد.

2/20* 1/20 است و هر یك از این سرویس های 

بهداشتی دارای دو چشمه است که در مرکز این 

سرویس ها دستگاه واکسی برای شهروندان تعبیه 

شده است. 

وی اظهار داشت: برای هر یك از سرویس ها، 

فردی را به عنوان مسئول قرار می دهیم که وظیفه 

رسیدگی و نظافت این سرویس ها را بر عهده دارد 

و با دریافت هزینه ای از مراجعه کنندگان بابت 

سرویس بهداشتی و خدمات دهی واکس ، هزینه 

های سرویس بهداشتی تأمین خواهد شد. خاکشور 

گفت: می توان از بدنه خارجی این سرویس ها به 

عنوان محلی برای تبلیغات نیز استفاده کرد و محل 

نصب و قرارگیری این سرویس ها در معابر عمومی 

و فضای سبز خیابان ها چنان خواهد بود که هیچ 

گونه مزاحمتی برای کسبه و سایرین به وجود 

نخواهد آورد. اعتبار در نظر گرفته شده برای این 

سرویس ها که راهبری آن ها توسط بخش 

خصوصی اجرا می شود 600 میلیون ریال است و 

در صورت استقبال شهروندان از این طرح در بافت 

مرکزی شهر، در نواحی دیگر شهر که نیاز به 

سرویس های بهداشتی احساس می شود در برنامه 

های بعدی خود خواهیم داشت.

نصب سرویس های جدید بهداشتی مکانیزه در سطح شهر

 همانطور که اطالع دارید اگر درختی ریشه فرسوده ای داشته باشد به 

طور حتم برگ های سبز و با طراوتش در اندك زمانی خواهد ریخت، 

پس به یاد داشته باشیم ریشه و فرهنگ یك شهر، معرف افراد آن است.

فرهنگ یك جامعه، به شاخه های مختلف تقسیم می شود که مهمترینش 

گویش و لهجه آن هاست که آن را با مناطق دیگر متمایز می سازد. در این 

راستا به لهجه شیرین بجنوردی که بیان گر فرهنگ اصیل این شهر 

است،می توان  اشاره کرد. متأسفانه باید گفت فقط اسمی از بجنورد باقی 

مانده با توجه به این که بیشتر لهجه ها به جز لهجه ترکی بجنوردی رایج 

و تلفظ می شود .

به جرأت می توان گفت 10 الی 20% این شهر بومی هستند که به زبان 

مادری صحبت کرده و جای تعجب است که آن درصد کم هم با فرزندان 

خود فارسی صحبت می کنند. پس باید نتیجه گرفت در نسل آینده نه 

چندان دور، زبان ترکی بجنوردی در تاریخ محو می شود. ترکی صحبت 

کردن ننگ نیست، بلكه افتخار، معرفت و بیان کردن اصالت است. پس 

بیایید دست به دست هم دهیم میهن خود کنیم آباد.

بیاییم از هم اکنون با فرزندان خود به لهجه مادریمان، بجنوردی صحبت 

کنیم. یادمان باشد این لهجه زیبا از نسل گذشته امانت به ما رسیده و ما بنا 

به وظیفه ملی موظفیم این زبان و لهجه را به نسل آینده منتقل کنیم. و 

حال از شما همشهریان عزیز تقاضا می کنم به شمه ای از ضرب المثل 

های اصیل بجنورد به زبان ترکی توجه کنید.

- سفره نن آچ مسن بیر عیبه بارده وقتی آچن هزار عیبه بارده.

(تاسفره را پهن نكردی یك عیب به آن می گیرند ولی وقتی باز شد هزار 

عیب به آن می گیرند.)

- منه که نه اویندی سن که نه یدی.

(در نوبت من بازی کردیم در نوبت تو خوردیم.)

- اونه که سنه بیریم ایزم اولسن ازم یرم زورم اولسن.

(آن را که به تو بدهم جرأت بگیریم خودم می خورم که نیرو بگیرم.)

- دیلم، دیلم باشمه گه ترن ظلم.

(هر بدبختی و ظلمی که می کشم از زبانم است.(زبان سرخ سر سبز دهد 

بر باد) )

- آته می نن آته سه نه تانمیه.

(اسب سوار پدرش را نمی شناسد.)

- قل قمچیه قوت ده.

(هر تار موئی قدرتی دارد.)

(دنیا همچون کاروانسرایی است.)

- بیر لقمه یه زهنه نن یه.

(یك لقمه بخور اما از نوع خوبش.)

- هیچ یر آدمن از اوه ته کن اولمه.

(هیچ مكان مثل خانه خود نمی شود.)

- گه ری آدمن آدم گر لقه اولسن.

(باید هر انسانی صفت آدمیت داشته باشد.)

- آج قارن و اج ایران.

(شكم خالی و توقعات زیاد.)

- قانه قانه نن یوومی یه لنن.

(خون را با خون نمی شویند.)

- قوشنم توخ من توخ.

(همسایه ام سیرمن سیر.(مازمانی خوشحالیم که محیط اطرافمان 

خوشحال باشند))

- قوض بارده که اونه ات نه ین قوش بارده که ات برن.

(پرنده است که باید به او گوشت بدهی و نوعی دیگر از آن است که باید 

گوشتش را بخوری.)

- یاقشه قوون اشه ین نصیبه اولیه.

 (خربزه خوب نصیب االغ می شود.) 

- چاقا اوتله کینی ده گی ین قزلق ادین چخارتن سوخ ین.

(فرزند همچون لباس آتشینی است وقتی می پوشی گرمایت می شود و 

وقتی بیرون می آوری سرما می خوری.)

- چاقا یه ایش به ازن دالسه نن قاچ.

(به بچه کار بده خودت دنبالش برو.)

- آق زدن یقیه ته کلیه.

(ازدهان به یقه می ریزد.(وقتی به نزدیكان کمك کردی به خودت هم 

سودمی رسد.))

- سن ایشه تپله نه ایشن سن تپلسن.

(تو به کار تسلط داشته باش نه کار به تو.)

ضرب المثل های بجنوردی 

برگرفته از کتاب «مادر»نوشته مرتضی محمدی

- یاق یاقه دامیه آشمز بی ایران قالیه.

(روغن در روغن چكه می کند آش ما بی دوغ می ماند.)

- قزم دیم گلنم ایشتسن.

(به دخترم می گویم عروسم بشنود.)

 - گد که اله نه تورپاقه ورین قزله دوالنسن. 

 (برو که دستت را به خاك می زنی به طال تبدیل شود.) 

- گری قاچن ایشین داله سنن قاچن.

(باید دنبال کار ضروری و حیاتی رفت.)

- ایپ ایزیلیه این چه یردن.

(ریسمان پاره می شود از جای باریك.)

- پی شن نن قاچ ماقه تا کادان چن ده.

(دویدن گربه تا دم کاهدان است.)

- آقر آیاق گل گتریه ینگل ایاق ... گتریه.

(قدم سنگین وقار و آرامش می آورد و قدم سبك، ناراحتی همراه دارد.)

- الن ایشلسن آق زن دیشلسن.

(دستت کار کند تا دهانت بجود.)

- دوست دوسته یادلسن بیر کور قوز یادلیه.

(اگر دوست به یاد دوست باشد با یك گردوی پوچ هم یاد می کند. 

(هدیه دل ها را شاد می کند هر چند اندك باشد). )

- هر یه خه لن بیرفن.

(در هر افتادنی یك فن یاد بگیرید.( هر شكست پلی برای پیروزی).)

- دونه سویته قویر قندده.

(شتر را پوست کنده فقط دمش مانده.)

- ایت اول پی شی اول انه اولمه.

(مشقت و سختی مادر را نشان می دهد.)

 - شان سن اولمسن آتن اشیه دوالنیه. 

 (اگر شانس نداشته باشی اسبت به االغ تبدیل می شود.) 

- گزن چخ سن نه آدن چخ سن.

(چشمت درآید بهتر از آن است که اسمت درآید.)

- خدای بگزه اوگزه محتاج ادمسن.

(خدا این چشم را به چشم دیگر محتاج نكند.)

- هر عاشقه بش گین.

(هر قدرتی زودگذر است.)

- دنیا بیر کاروانسرا  تكن ده.

اخبار 

 

شورا

 

و
شهرداری

 معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و بینش مى باشد. 

    برگزاری مراسم تقدیر از رانندگان فعال در ناوگان اتوبوسرانی در روز حمل و نقل.

    برگزاری سومین سوگواره تعزیه خوانی خورشید بر نیزه ها از 19 آذرماه به مدت 15 شب از ساعت 19 در تاالر 

حافظ شهرداری.

*

*

5 دی ماه 1390- سال سوم-شماره 30- صفحه 1-12

ضرب المثل هایی به زبان محلی ترکی

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بجنورد گفت: با توجه به تصویب هیئت وزیران و ابالغ فرمانداری به شهرداری بجنورد 

مبنی بر واگذاری مسئولیت صدور پروانه فعالیت و جواز کسب دفاتر و نظارت به آژانس های تلفنی و اتومبیل کرایه به اتحادیه 

صنفی، این تحویل و تحول انجام شد.

مجید صابری گفت: سازمان تاکسیرانی شهرداری بجنورد بر اساس صورتجلسه مورخه 90/9/2 فی مابین سازمان تاکسیرانی و 

مجمع امور صنفی تنظیم شد تمامی پرونده های آژانس های فعال در سطح شهر را با مشخصات کامل به مجمع امور صنفی 

تحویل شد.وی همچنین تأکید کرد: از تاریخ صورتجلسه فوق سازمان تاکسیرانی شهرداری بجنورد هیچ گونه مسئولیتی در قبال 

نظارت و سایر فعالیت های مربوط به آژانس ها و اتومبیل های کرایه فعال در سطح شهر را نخواهد داشت.

 الزم به ذکر است: سازمان تاکسیرانی شهرداری تا زمان تحویل مدارك به مجمع امور صنفی،تعداد 47 پرونده که شامل حدوداً 

1000 دستگاه آژانس فعال می باشد را تحت نظارت خود داشت.



103 هرکس براى رضا و خوشنودى خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم نماید، خداوند او را در قیامت مفتخر و سربلند مى گرداند.امام سجاد(ع):       هرکس مردم را عیب جوئى کند و عیوب آنان را بازگو نماید و سرزنش کند، دیگران او را متهم به غیر واقعیات مى کنند.   امام سجاد(ع):        

سرپرست سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت : 

عملیات احداث فضای سبز پارك یادگار امام بیش از 95 درصد 

پیشرفت فیزیكی دارد.   عباسعلی مهماندوست افزود : این پارك با 

مساحت 3 هزار و 307 مترمربع در شهرك امام خمینی (ره) واقع 

شده است .  وی بیان داشت : در فضای سبز این پارك بیش از 2 

هزار مترمربع چمن کاری و گونه های گیاهی متنوعی از جمله کاج ، 

کاج توپی ، سدروس ، یاس زرد و انواع گل های فصلی استفاده شده 

است . وی از اجرای طرح های متعدد در توسعه فضای سبز در شهر 

بجنورد خبر داد و گفت : احداث فضای سبز فاز 

یك پارك خطی ساحلی با نام آسایش، با مساحت 4 هزار متر مربع با 

اعتباری بالغ بر یك میلیارد و 700 میلیون ریال از محل بودجه منطقه 

دو شهرداری بجنورد، پارك سرداران شهید ، پارك همت ، 

پارك خطی ساحلی آسایش از جمله طرح های اجراشده  

می باشد .  وی اظهار داشت: احداث فضای سبز فاز 2 

پارك خطی ساحلی آسایش،پارك خطی ساحلی

نیایش ، پارك صادقیه و بلوار 42 متری حصار از 

پروژ ه های دردست اقدام بوده و امیدواریم احداث این 

پروژه ها در صورت محقق شدن بودجه مورد نیاز  تا

پایان سال به اتمام برسد. مهماندوست خاطرنشان کرد :

  در تالشیم با احداث پارك های محلی ، بلوار های خطی وتوسعه 

فضاهای سبز، سرانه فضای سبز شهر بجنورد که ریه های تنفسی 

شهر محسوب می شوند را بهبود بخشیم و امیدواریم شهروندان

 نیز در نگهداری این سرمایه های ملی کوشش کنند. وی در ادامه از 

عملیات هرس و باز پیرایی درختان سطح شهر خبر داد و گفت: در 

ابتدا اقدام به هرس توت های زینتی کرده که هرس سایر گونه ها و 

همچنین شاخه های درختان درگیر با خطوط برق در مراحل بعدی 

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

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

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

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

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

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

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

فعالیت های سازمان  پارك ها و فضای سبز  در سطح شهر
انجام خواهد پذیرفت که این امر مستلزم همكاری شرکت محترم 

برق می باشد . وی همچنین گفت: درختان سطح شهر را در دو 

مرحله یعنی هرس تابستانه و زمستانه توسط سازمان، با هدف فرم 

دهی ، حذف شاخه های خشكیده، آلوده، شكسته ، بیمار ، آفت زده، 

ترك خورده ، پاجوش و شاخه های در هم رفته انجام می گیرد . 

مهماندوست افزود: هرس هر درخت در فضای سبز شهری بستگی 

به نوع گونه گیاهی ، سن درخت ، موقعیت و استقرار مكانی درخت 

 دارد. وی بیان داشت : میزان سالمت ، زمان هرس ، وضعیت فرم 

دهی اولیه ،شدت میزان هرس در سال های گذشته و ... از جمله 

 مواردی هستند درهرس درختان مدنظرقرارمی گیرد. 

وی اظهار داشت : هرس و بازپیرایی درختان فقط

 توسط سازمان پارك ها و فضای سبز با حضور

 کارشناسان مجرب انجام می پذیرد وهیچ سازمان یا 

 ارگانی بدون کسب مجوز و هماهنگی با سازمان،

اجازه هرس درختان را نداشته در صورت انجام

 چنین اقدامی  با متخلفان برابر ضوابط برخورد

خواهد شد . سرپرست سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری 

بجنورد خاطر نشان کرد: هرس  پرچین ها و ترون های معابر و                   

مداوم به منظور ایجادهارمونی و یكنواختی  بیشتر در سطح فضای  

سبز شهری انجام می گیرد. مهماندوست گفت: هرس درختان 

هرساله با هدف  برقراری توازن بین اندام های  هوایی و زیر زمینی 

درخت،زیبا سازی منظر شهری ، ایجاد رضایتمندی برای شهروندان 

به خصوص کسبه محترم و ایجاد فرهنگ سازی و پیشگیری از 

تخریب فضای سبز و هرس های خودسرانه ، ایجاد دید کافی برای 

رانندگان در تقاطع های اصلی و فرعی به خصوص در

کمربندی صورت می پذیرد . 

وی در ارتباط با عملیات پرچین کاری معابر و خیابان های

سطح شهر گفت: هر ساله بودجه ای تحت عنوان پروژه 

پرچین کاری و نوار سبزشهری پیش بینی می شود که در سال جاری 

 این اعتبار بالغ بر 400 میلیون ریال از محل بودجه مناطق 

 شهرداری تامین شده است. 

 مهماندوست گفت : عملیات پرچین کاری در دو مرحله اجرا    

می شود مرحله اول شامل ترمیم و واکاری معابر و خیابان هایی 

است که در اثر عوامل مختلفی از جمله عبور ومرور شهروندان و  

عدم رعایت کسبه درحفظ و نگهداری تخریب شده و یا در اثر 

عوامل محیطی مختلفی مانندآفات و بیماری ها از بین رفته است 

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

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

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

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

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

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

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

 ........ 

 .......

 ........

.........

........

.......

می 

....

 انجام می گیرد و کاشت خیابان های جدیداالحداث دراولویت های 

بعدی قرار می گیرد . 

وی افزود : تاکنون مسیر های خیابان17 شهریور جنوبی ، شهید 

بهشتی شمالی ، بلوار امام خمینی شرقی و خیابان سرداران پرچین 

کاری آن به اتمام رسیده است و خیابان های حنایی، استادیوم ، بلوار 

امامی فر و ... به ترتیب اولویت انجام خواهد پذیرفت . 

مهماندوست گفت : پیش بینی می شود در اجرای این پروژه بسیار 

عظیم بیش از 100 هزار اصله درختچه شمشاد تولیدی سازمان مورد 

استفاده قرار گیرد . 

وی اظهار داشت: در حال حاضر فضای سبز شهر بجنورد دارای 

بیش از 85 هزار متر مربع پرچین می باشد . 

این مسئول اظهار امیدواری کرد : شهروندان و کسبه محترم در حفظ 

و نگهداری این سرمایه ملی که نقش به سزایی در 

زیبا سازی منظر شهر و 

کاهش آلودگی هوا ، آلودگی های صوتی و جذب گردو غبار و 

 تعدیل آب و هوا دارد مشارکت الزم را با سازمان داشته باشند تا 

همواره شاهد شهری زیبا و سرسبز باشیم . 

ایستگاه اتوبوس = انتظارات برآورده نشده
 با مشاهده برخی معضالت در ایستگاه های 

اتوبوس و ابراز نارضایتی شهروندان از این 

قضیه به سراغ مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی 

شهرداری بجنورد رفتیم. آنچه می خوانید 

مصاحبه شهروند با ایشان است:

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی در گفتگویی با 

خبرنگار شهروند در ارتباط با نگهداری ایستگاه 

های اتوبوس گفت: با توجه به قراردادی که برای 

ساخت، نصب و راه اندازی ایستگاه های اتوبوس 

تنظیم شده است نظافت همه روزه، تعمیر و 

نگهداری آن به عهده پیمانكار است و روشنایی 

ایستگاه ها و گرفتن امتیاز برق به عهده سازمان 

می باشد و استفاده از آن و پرداخت وجه برق 

توسط پیمانكار انجام می گیرد.

 مجید سلیمانی افزود: با توجه به

این که در آینده ای نزدیك

بلیط الكترونیكی جایگزین بلیط

کاغذی می شود قرار بر این بود 

که همزمان بابكاراندازی سیستم

الكترونیكی، باجه های بلیط

فروشی به محل شارژ کارت بلیط تبدیل شوند که 

پیمانكار هنوز حاضر نشده نسبت به  متأسفانه

اجرای آن اقدام کند.

وی بیان داشت: درخصوص جلوگیری از تأخیر 

دهی این سازمان 20 راننده در اختیار  در سرویس

 گرفته است که فعالً مشكل تأخیر و انتظار مسافر 

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

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

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

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

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

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

 

 

به حداقل رسیده مگر در موارد خاص که به علت 

تشدید ترافیك در شهر، اتوبوس ها با تأخیر تردد 

می کنند.سلیمانی با اشاره  به سوال برخی از 

شهروندان که می پرسند چرا ایستگاه های 

اتوبوس بیشتر به عنوان تابلوی تبلیغاتی مورد 

استفاده قرار گرفته تا خدماتی پاسخ داد: طبق 

قراردادی که شهرداری با پیمانكار سایبان های 

ایستگاه های اتوبوس تنظیم کرده است فقط 

پیمانكار نسبت به تبلیغات می تواند اقدام کند که 

امیدواریم در آینده نزدیك بتوانیم با پیام 

شهروندی در قسمتی از سایبان ها که مزاحم 

تبلیغات پیمانكار نمی شود پیام های مناسب را به 

شهروندان ارائه دهیم.

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد 

گفت: به مناسبت 26 آذرماه و روز حمل و نقل، یك کارگاه 

آموزشی ویژه رانندگان حمل و نقل و سایر رانندگان فعال 

در نهادهای شهرداری برگزار شد. محمد موفق افزود: در 

این کارگاه مجموعه ای از قوانین راهنمایی و رانندگی برای 

 آشنایی با مصادیق تخلفات و نرخی ریالی جرایم به اطالع 

شرکت کنندگان رسید. موفق عمده تخلفات رانندگی را 

ناشی از ناآگاهی رانندگان با تخلف و عدم رعایت قوانین 

راهنمایی دانست. 

 مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر بجنورد در 

 سخنانی کوتاه ضمن تبریك روز حمل و نقل به فعاالن این 

عرصه گفت: رانندگان به دلیل ارتباط گسترده با شهروندان 

برای ارائه خدمات، بیشترین نقش و سهم را دارا هستند. 

امانی افزود: اگر چه در طراحی معابر شهری بجنورد افق 

چشم انداز براساس حجم ترافیكی و تردد، در وضعیت 

قوانین تا موجود اعمال نشده است. اما می توان با رعایت 

حد بسیار زیادی از تبعات ناشی از ترافیك شهری 

جلوگیری کرد.وی از رانندگان خواست تا با احترام به 

حقوق پیاده ، امنیت بیشتری را در ترددهای درون شهری 

ایجاد کند.

فرمانده راهنمایی رانندگی بجنورد که به عنوان مدرس در 

کارگاه آموزشی شرکت داشت ، بیان کرد: افزایش رقم 

ریالی جرایم به قصد بازدارندگی تعریف شده است و از 

 زمان ابالغ قوانین جدید ، نرخ تلفات ناشی از تصادفات در 

کل کشوربه طرز محسوسی پایین آمده است، در حالی که تا 

قبل از بازنگری در قوانین رانندگی تصادفات ایران 50 برابر 

بیشتر از استانداردهای جهانی به وقوع می پیوست.سرهنگ 

حسین زاده افزود: در قوانین جرایم و تخلفات رانندگی 

عابرین پیاده نیز سهیم هستند ، در حالی که تا پیش از این در 

برخورد خودرو با عابر،  

منفی گرفته باشد در 

دور اول با صدور حكم قانونی ملزم به پرداخت جریمه تا مبلغ 

40 هزار تومان و 3 ماه تعلیق از رانندگی خواهد شد و در نوبت 

بعد این جرایم و محرومیت ها بیشتر خواهد شد.در پایان 

جلسه ، رانندگان با حضور سرهنگ حسین زاده ، مهندس 

حمیدی معاون حمل و نقل ترافیك شهرداری و مجید سلیمانی 

 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی به سواالت رانندگان پاسخ 

دادند.

مقصر راننده خودرو محسوب 

می شد. حسین زاده خاطر نشان کرد: تعرض به گذرگاه عابر 

پیاده ، اعتیاد و امتیاز منفی ، سه فاکتور اصلی در جرایم 

محسوب می شوند.این مسئول ازتمامی رانندگان درخواست 

 کرد تا با رعایت قوانین راهنمایی ،عالوه بر حفظ جان خود ، 

ترددی ایمن برای عابرین پیاده و سایر خودروها را فراهم 

آورند.وی گفت : نرخ جرایم در شهر بجنورد با فاکتورهای 

مراکز استان محاسبه می شود که رقم ریالی جرایم را تا حد 

 زیادی باال برده است.وی همچنین گفت: تصادفات منجر به 

خسارت تا مبلغ 200 هزار تومان نیاز به حضور افسر و توقف 

خودرو نیست .سرهنگ حسین زاده بیان داشت: 171 عنوان 

تخلف ذکر شده که 18 تای آن ستاره داراست و اگر راننده ای 

طی 6 ماه به دلیل ثبت تخلفات 30 امتیاز 

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه رانندگان  به مناسبت روز حمل و نقل

5 دی ماه 1390- سال سوم-شماره 30- صفحه 12-51 دی ماه 1390- سال سوم-شماره 30- صفحه 1-12



49 در این دنیا سرور مردم، سخاوتمندان هستند; ولى در قیامت سید و سرور مردم، پرهیزکاران خواهند بود.امام سجاد(ع):               شادمانى و راضى بودن به سخت ترین مقدرات الهى از عالى ترین مراتب ایمان و یقین خواهد بود. امام سجاد(ع):            

نظر به توسعه فناوری و پیشرفت علوم در ابعاد 

مختلف از جمله علوم پزشكی بیشتر بیماری های 

جسمی با علوم پزشكی قابل کنترل هستند. امروزه 

مشاهده می شود موفقیتی را که علوم پزشكی 

درخصوص کنترل «بیماری های جسمی» به دست 

آورده است در مورد بیماری های مربوط به «روان 

انسان» کسب نكرده است در حالی که خطرات یا 

آسیب های تهدیدکننده جسم انسان،تابعی ازشرایط 

روحی اوست. بنابراین رعایت اصول بهداشت 

روانی حائز اهمیت است. به طور کلی تعریف 

  سالمت عبارت است از برخورداری از سالمت  

جسمی، روانی و اجتماعی نه صرفاً فقدان بیماری و 

  مزاحمت کالغ ها برای شهروندان 
 ناتوانی با عنایت به این عبارت سالمتی یك معادله 

چند مجهولی است. همانطوری که شهروندان در 

سال های گذشته مشاهده کرده اند از اواسط فصل 

 پائیز و در فصل زمستان کالغ ها به طور گروهی 

شب ها روی شاخه های درختان حاشیه خیابان ها 

به طور گسترده نشسته و استراحت می کنند. ضمن 

این که مدفوع آنها در حواشی خیابان ها باعث 

کثیفی، بدمنظره کردن و آلوده کردن خیابان ها می 

 شود. عالوه بر این ماشین های پارك شده در کنار 

خیابان ها را نیز کثیف می کنند همچنین نظر به 

ترکیبات مدفوع آنها که اسیدی و حالت خورندگی 

دارد باعث تخریب رنگ ماشین ها هم خواهد شد 

مهم تر از این که موارد ذکر شده موجب اذیت و 

آزار روحی و بار روانی سنگینی را برای شهروندان 

شاهد بر این امر وارد خواهد کرد. کنترل آنها امری 

بسیار مشكل است. 

به نظر می رسد تنها راه جلوگیری از این موضوع 

 ایجاد مزاحمت و نا امن کردن محیط برای کالغ 

هاست به وسیله پرتاب طرقه و فش فشه به منظور 

 ایجاد صدا و رعب و وحشت برای کالغ ها و در 

  نهایت پس از هماهنگی الزم با  مقامات ذیصالح و  

کسب مجوز  تیراندازی  با گلوله های مشقی توسط 

شهردای در آخرهای شب زمانی که مردم در 

 منازلشان به سرمی برندوخیابان هاخلوت و کالغ ها 

 بر روی درختان در حال استراحت هستند، 

 می باشد.

                 سید اسماعیل سیدی 

رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری

    تعریف واضح و جامع از شهر و شهروند 

الكترونیك چیست؟

شهروند الكترونیك، شهروندی است که ضمن 

 آشنایی با فناوری اطالعات بتواند از خدمات شهر 

الكترونیكی استفاده کند. شهر الكترونیكی شهری 

است که در آن امكان دسترسی شهروندان به 

خدمات شهری به صورت مستمر و شبانه روزی به 

شیوه ای با ثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه 

امكان پذیر است و اکثر فعالیت های روزمره مردم از 

 طریق امكانات مبتنی بر فناوری اطالعات و 

ارتباطات، اینترنت و سیستم های الكترونیكی انجام 

می شود.

     هدف ازاجرای طرح شهرالكترونیك چیست؟

یكی از مهمترین اهداف و وظایف مدیریت امور 

شهری ارائه خدمات به شهروندان به نحو مطلوب و 

با دسترسی آسان و سریع می باشد و اجرای طرح 

شهر الكترونیك دارای مزایای ذیل است:

 - فراهم آوردن خدمات مربوط به فناوری اطالعات 

با سرعت و کیفیت مطلوب.

- بهبود زندگی مردم از طریق افزایش سطح آگاهی 

آنها از فرایندهای شهری و امكانات شهر و تسهیل 

در انجام فعالیت های شهری.

-دسترسی شبانه روزی مردم به خدمات شهری.

- کاهش ترافیك شهری و در نتیجه آن کاهش 

آلودگی هوادراثر کم شدن رفت و آمدهای وسایل 

نقلیه شهری.

- صرفه جویی در وقت و انرژی.

- گسترش دادن به خدمات شهری از طریق 

اینترنت، کیوسك های الكترونیكی و ... .

- تسهیل و مشارکت در انجام خدمات مالی به 

شهروندان.

- افزایش کارایی مدیریتی و عملیاتی شهر.

- تسهیل و تسریع در ارتباطات سازمان های 

مختلف.

      با توجه به مسكوت ماندن طرح شهر 

الكترونیك و نیاز مبرم شهر و شهروندان آیا این 

طرح به طور جامع در شهر بجنورد اجرا خواهد 

شد؟

با توجه به این که در کشور ما هنوز موضوع 

مدیریت واحد شهری تحقق پیدا نكرده است لذا 

نهادهای متعددی در سطح شهر باید دست به دست 

هم بدهند تا بتوانند در اجرای این طرح موفقیت 

حاصل کنند. در صورت تحقق مدیریت شهری 

مانند سایر کشورهای جهان نهاد اداره کننده شهربه 

راحتی و با بسیج کلیه امكانات و نیروهای در اختیار 

و با برنامه ریزی همه جانبه و اختصاص بودجه 

متمرکز می توانست اجرای این طرح را با سرعت و 

سهولت بیشتر پیش ببرد ولی در حال حاضر به دلیل 

تعدد نهادهای تصمیم گیرنده و ارائه کننده خدمات، 

اجرای این طرح به طور جامع نیازمند هماهنگی و 

همكاری چندین نهاد مستقل از یكدیگر بوده که 

 روند انجام کار را کند و طوالنی می کند ولی به هر 

صورت شهرداری به عنوان یكی از مهمترین 

نهادهای اداره کننده شهر قطعاً رمز موفقیت خود را 

باید در اجرای این طرح در حوزه خدمات خود 

بداند و این کار شدنی است و با یك برنامه ریزی 

 مدون و تالش مضاعف قابل اجرا می باشد. 

      دیدگاه شمادر مورد استقرار شهر الكترونیك 

به عنوان راهبردی عملیاتی در جهت کاهش 

هزینه ها چیست؟

قطعاً مزایای شهر الكترونیك در کاهش اساسی 

هزینه ها غیرقابل انكار است چرا که دسترسی به 

 اطالعات شهری و بهره مند شدن از خدمات شهری 

در شهر الكترونیك در وقت و زمان قابل صرف در  

رفت و آمدها و ترافیك های شهری، هزینه سوخت 

و انرژی قابل مصرف و سایر هزینه های مستقیم و 

غیرمستقیم ناشی از آن در مقایسه با شهر معمولی به 

مراتب کمتر خواهد بود.

      آیا در بودجه سال آتی شهرداری این طرح 

(شهر و شهروند الكترونیك) ردیف بودجه ای 

خواهد داشت؟

بدون تردید برای توسعه و بهبود کیفیت و سرعت 

ارائه خدمات به شهروندان محترم بایستی همه ساله 

این طرح در بودجه شهرداری ردیف اعتباری داشته 

باشد که برای سال 91 نیز یقیناً این مسأله باید مورد 

توجه قرار گیرد ولی با توجه به بودجه محدود 

 شهرداری و راه طوالنی که در این مسیر پیش رو 

داریم و از طرفی به دلیل وجود سایر نیازهای شهری 

که بخشی از بودجه را معطوف خود خواهد 

ساخت. قاعدتاً باید اقدامات پیش رو در این زمینه 

اولویت بندی شود و بنا به اهمیت پس از خرد 

 جمعی در مجموعه شهرداری و شورای اسالمی 

شهر نهایی شود. برخی از طرح هایی که می توان در 

این زمینه آنها را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد:

- تأمین نیروهای متخصص در این زمینه.

- تهیه امكانات و تجهیزات سخت افزاری.

- فراهم کردن زیرساخت های شبكه ای.

- ارائه خدمات بخش عمومی: اخبار و  وقایع، 

فعالیت ها، معرفی شهر، تاریخچه، فرهنگ و هنر، 

جشنواره ها، موزه ها، تئاترها، سینماها، نمایشگاه 

ها، گورستان ها، تفرجگاه ها، پیش بینی آب و هوا، 

 اعالم ساعات شرعی و ... . 

عباس نقیب

معاونت اداری مالی شهرداری بجنورد
با

امروزه شهرها با مصائب بسیاری روبرو شده اند که 

از آن جمله می توان به مسئله حمل و نقل و ارتباط 

آن با سایر مولفه های دیگر در سیستم شهری اشاره 

کرد. حمل و نقل شهری یكی از بخش های بسیار 

مهم و اثرگذار در کیفیت زندگی در شهرها است که 

تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد. عوامل مربوط 

به ساختار و کارکرد شهرها، از جمله عوامل اساسی 

و اثرگذار در ایجاد شرایط مختلف حمل و نقل 

شهری است. در طول دهه اخیر (1998-2008) 

سفرهای با حمل و نقل عمومی بیش از مسافت طی 

شده با وسایل نقلیه شخصی، رشد داشته است.

بخش زیادی از رفت و آمدها شامل رفت و آمد 

شغلی می باشد که در منطقه شهری به مكان اشتغال 

و سكونت بستگی دارد. گزینش فرد، از میان 

شیوه های مختلف و با توجه به هزینه های زمانی و 

 پولی انجام می گیرد و در این میان احتماالً زمان، 

 اهمیت بیشتری دارد. با این وجود سهم باالیی از 

حمل و نقل می تواند با وسایل نقلیه موتوری انجام 

شود که این وسایل اغلب دارای تأثیراتی جدی بر 

 سالمت انسان ها، کیفیت محیط، الگوهای توسعه 

 شهری، امنیت و سالمت جاده ای می باشد.برای 

تضمین توسعه حمل و نقل شهری، هزینه ها نقش 

محوری در تعیین سیاست حمل و نقل شهری دارند 

که به طور اساسی به دو دسته اصلی هزینه ها تقسیم 

می شوند:

1- هزینه های داخلی: که ریشه در تهیه و استفاده 

از زیرساخت حمل و نقل دارد که این هزینه ها از 

کاربران زیرساخت یا از عموم مجدداً دریافت 

می شود.

2- هزینه های خارجی: به عبارتی این هزینه ها به 

عنوان بخشی از نتایج عرضه یا تقاضا بر روی بازار 

حمل و نقل نیستند بلكه آنها خارج از چنین نتایجی 

می باشند. آن ها ناشی از تأثیرات غالباً منفی پیرامون 

حمل و نقل می باشند مثل تراکم و ترافیك، 

تصادفات،آلودگی ها،سروصداو عوامل زیباشناختی 

که همه آنها تأثیری منفی بر مردم و یا نسل های آتی 

دارند.برای کاهش هزینه ها می توان از برخی 

ابزارها و شیوه های اقتصادی برای کنترل و هدایت 

رفتار انسان در بخش حمل و نقل شهری استفاده 

کرد. این ابزارها و شیوه ها می تواند در قالب 

سیاست ها و برنامه ها و هم چنین مقررات و 

ضوابط به اجرا درآید. با این حال، نوع ابزار 

اقتصادی باید متناسب با اهداف تعیین شده انتخاب 

شود که این موضوع با توجه به شرایط و ساختار هر 

شهری، متفاوت است. اگرچه ابزارها و شیوه های 

 اقتصادی مزیت ها و تأثیراتی اساسی دارند اما نباید 

محدودیت ها و ضعف های آن را نادیده گرفت، 

زیرا هر اقدام و دخالتی در جامعه ممكن است 

همواره با استقبال یا مقاومت عمومی در پذیرش آن 

همراه باشد. بنابراین به طور کلی می توان گفت که 

پایداری در حمل و نقل شهری ناپایدار در سایر 

بخش ها و فضاهای شهری به نظر ناممكن 

می رسد؛ زیرا یك شهر همواره مانند یك سیستم 

ارگانیسم گونه ای که تغییر در هر جزء آن، در کل 

ساختار شهری انعكاس می یابد و دارای اثرات و 

پیامدهای ثانوی و انباشتی بی شماری است که به 

وابستگی به مسیر را شكل می دهد. بنابراین هر 

اقدام توسعه ای در هر شهری، همواره مقوله های 

ذهنی و عینی مضاعفی را به ساختار و عملكرد شهر 

می افزاید که در یك فرایند دیالكتیكی، در یك 

پیچیدگی روزافزون، تاریخ خود را رقم می زند.

هزینه ها و حمل و نقل شهری

ارائه خدمات تحت     : حمل و نقل، کنترل 

ترافیك، نیروی انتظامی، مدیریت شهر، مدیریت 

بحران، ساختمان سازی، آتش نشانی، گورستان ها 

و تأسیسات زیرزمینی.

  - ارائه خدمات بهداشت: اطالع رسانی سالمت  

عمومی، برنامه زندگی سالم، دفع زباله و ... .

- ارائه خدمات حوزه ساخت و ساز: ساختمان 

 سازی، تعیین شناسنامه امالك، سرویس های تعیین 

 حدود امالك، صدور مجوز و کنترل ساخت و ساز، 

 جستجوی امالك، نقشه های الكترونیكی 

شهرداری، صدور مجوزهای انجام فعالیت های 

عمرانی و غیر عمرانی در سطح شهر، نوسازی، 

پروژه های جاری، برنامه های اجرایی.

 - اطالع رسانی و خدمات شهری: لیست آماری 

شهروندان، کمك های اجتماعی، امنیت شهری، 

.کتابخانه، اطالعات آماری.

- خدمات حمل و نقل: حمل و نقل عمومی تاکسی 

و اتوبوس، کنترل وضعیت ترافیك، کارت بلیط 

هوشمند، خدمات پارکینگ، جرایم پارکینگ و 

اتومبیل ها، قوانین شهری، مشاهده برنامه زمان 

بندی سرویس های حمل و نقل، جایگاه و

 ایستگاه های حمل و نقل، عبور و مرور شهری و ... 

پرداخت الكترونیكی: جمع آوری درآمدهای 

شهرداری، پرداخت عوارض و مالیات و قبوض، 

مناقصه و مزایده، سرمایه گذاری ها.

GIS
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85 چنانچه شخصى تو را بدگویى کند، و سپس برگردد و پوزش طلبد، عذرخواهى و پوزش او را پذیرا باش.امام سجاد(ع):        دنیا همچون نیمه خواب (چرت) است و آخرت بیدارى مى باشد و ما در این میان رهگذر، بین خواب و بیدارى به سر مى بریم.   امام سجاد(ع):      

 وصیت نامه

شهید قاسمعلی مقصودی

پروردگارا، توفیق شهادت در راهت و دورى 

از معصیت و نیت راست و پاك به همه ما 

عنایت فرما. 

خدایا، پایان عمرم را به شهادت ختم فرما و 

چنان فرما که خونم روى زمین در راه تو 

ریخته شود.

اگر من شهید شدم، اى منافقین، بدانید 

نمرده ام، بلكه براى همیشه زنده خواهم بود 

و این شما هستید که مرده اید و براى یك 

لحظه زندگى ننگ، دست به هر خیانتى مى 

زنید ( اى زنده هاى بى زندگى) و من راه 

خود را آگاهانه انتخاب کردم خــیلى 

خوشحالم. پس اى خمپاره ها، اى توپ ها و 

بمب ها و راکت هاى روسى و آمریكایى، 

من را در برگیرید و قطعه قطعه کنید و اى 

دشمن بعثى، اگر پاره پاره ام کنید، هر قطره 

خونم ندا مى دهد:  خمینى *** خمینى.

  تنها آرزوى من این است که پرچم ال اله اال              

    اهللا و محمد رسول اهللا به رهبرى حضرت    

مهدى (عج)، بر تمام جهان برافراشته باشد 

  (انشاء اهللا).  

امروز مى بینم حسین زمان تنهاست، امروز 

فرزند فاطمه در برابر لشكر کفر، بى یاور 

  است. امروز کربالى انقالبمان خون  

مى  خواهد و من مى روم تا به یزید زمان 

 بفهمانم که شهادت باالترین آرزوى ماست. 

 مى روم به پروانگان جاوید شمع والیت 

بپیوندم. 

اگر در باب طراحی شهری متصور شویم که عوامل 

ایجاد شده در طراحی ،اجزائی هستند که بتوان آنها را به 

ابیات یك قطعه شعر تشبیه نمود و کل موضوع طراحی 

شهری را نمودی از یك قطعه شعر دانست ، چنانچه 

ابیات این قطعه شعر به لحاظ محتوا و آهنگ با هم 

متناسب باشند ، خواننده افكار و توانمندی شاعر را 

خواهد ستود، اما در صورت آشفتگی در شعر می توان 

حدس زد که شاعر آشنایی با کل موضوع نداشته است 

که این نتیجه گیری در رابطه با موضوع طراحی شهری 

نیز قابل تعمیم است . یعنی هر چه اجزای طراحی شده 

در یك شهر به لحاظ شكل و محتوا با همدیگر 

هماهنگ و متناسب باشند ، بیننده در پایان نه تنها از کل 

سیمای یك شهر لذت خواهد برد بلكه به هماهنگی 

دستگاه های زیربط و آگاهی ایشان در امرطراحی 

شهری پی خواهد برد.

اهمیت موضوع طراحی مجسمه های شهری

«کوین لینچ» در کتاب سیمای شهر پنج عامل را به 

عنوان عوامل سازنده سیمای هر شهر معرفی می کند. 

در این رابطه می توان گفت چندین تصویر کلی از هر 

شهر در ذهن افراد مختلف وجود دارد . این تصاویر 

کلی همان نتیجه عوامل اصلی در تعریف هویت شهری 

می باشد . یكی از این عوامل نشانه های شهری 

 می باشند . معموالً اشیایی که ظاهری مشخص دارند ، 

 مانند ساختمان ها ، عالئم ، مجسمه های شهری و یا 

حتی یك کوه می تواند نشانه ای شهری باشد. مجسمه 

های شهری یكی از مهمترین نشانه های شهری 

می باشد که می تواند معرف سیمای شهری باشد .

ارزش ها در طراحی مجسمه های شهری

برای آنكه بتوان برای معرفی و اشاعه ارزش های 

فرهنگی ،مذهبی مردم از طریق مجسمه های شهری 

اقدام کرد باید روشی در پیش گرفت تا هر آنچه را که 

مردم به آنها اعتقاد دارند و برایشان احترام قائل هستند 

شناسایی و به شكلی کاربردی ارائه کرد. معرفی روش 

هایی از دیدگاه طراحی مجسمه های شهری:

1- آنچه را که مردم می بینند ،یعنی توانایی درك 

واقعی از محیط اطراف به گونه ای که صرفا بعضی از 

مفاهیم عمومی  را درك کند و احساس لذت را از یك 

اثر هنرمندانه داشته باشد .

2- آنچه را که مردم می ستایند که به مفهوم قدرت 

ستایش ،فهم و استفاده از محیط شهری است . این 

عناصر میانی در میدانها از تقدس برخوردار بودند و 

بطور روزمره نیز با آنها در ارتباط بوده اند . 

3-آنچه را که مردم می توانند استفاده کنند . به معنی 

وجود و دسترسی واقعی به فضاهای شهری طی 

فعالیت های روزانه است . در این خصوص طراحی 

فضاهایی می تواند مد نظر قرار گیرد که با کمك 

مجسمه های شهری به شكلی هدفمند ،ارتباطات 

روزمره بین مردم را بهتر و موثرتربرقرار سازد .

4- آنچه را که مردم به خاطر می آورند. به منظور 

یادآوری تجارب خاطرات خوب یا سخت گذشته 

است . 

5 - آنچه که مردم تداعی می کنند . که مربوط به جنبه 

های نمادی ،فرهنگی ،تاریخی و معنوی در فضاهای 

شهری می شود .پس از شناسایی ارزش ها در امر 

طراحی مجسمه های شهری اصلی ترین مسئله نوع 

طراحی از دیدگاه رعایت اصول زیبایی شناسی است 

که قطعاًیك امر تخصصی می باشد و نباید مسئولیت آن 

به افراد بدون تجربه سپرده شود . 

نكات حائز اهمیت در طراحی مجسمه های شهری

وقتی انسان در محیطی قرار می گیرد، با تمام حواس 

خود محیط پیرامون را درك می کند . عوامل ذهنی و 

روانی متفاوتی بر این فرآیند اداراك محیط تاثیر 

می گذارند که موجب درك متفاوت هر شخصی از یك 

محیط ثابت می شوند . همچنین درك یك محیط بر 

اساس تجربیات شخصی و اجتماعی فرد ،معنایی را 

خلق می کند که موجب ارتباط فرد با محیط می شود . 

وقتی صحبت از محیط شهری به میان می آید ،شمار 

 انبوهی از مردم نیز مطرح می شوند که هر یك دارای 

شرایط روحی و ذهنی متفاوتی هستند و به تبع این 

شرایط درك متفاوتی از محیط شهری خود دارند . پس 

باید توجه کرد که عناصر و محیط های شهری به 

گونه ای طراحی شوند که در آ نها تمامی طیف ها و 

شرایط حسی - روانی افراد مختلف مورد سنجش و 

شناخت قرار گرفته باشد . اولین نكته ای که در به 

کارگیری مجسمه در شهر باید مورد توجه قرار گیرد، 

مكان مناسب قرارگیری آن است .مجسمه در مكانی 

مناسب می تواند به عنوان عنصری در زیبایی شهر یا 

خلق معنایی خاص برای شهروندان موفق باشد .

بنابراین زمانی که صحبت از به کارگیری یك تندیس 

برای هویت دادن به یك فضا به میان می آید ،باید به 

مكان مناسب برای آن توجه کرد و در این راه از نظر 

سنجی از شهروندان کمك گرفت تا رضایت خاطر آنها 

فراهم شود . از دیگر ویژگی های مجسمه، می توان به 

هم خوانی آن با محیط پیرامون و نزدیكی با فضای 

فرهنگی ،رعایت اصول هنرهای تجسمی و مبانی حجم 

سازی ،درك صحیح از رابطه بین فضا و حجم وارتباط 

تنگاتنگ آن با مكان و محل نصب ، تاکید بر  آثار هنری 

 و حمایت مسئوالن شهری   ویژگی های فرهنگی و ملی 

و توجه به خواست زیبایی شناسی مجسمه ساز ،ارزش 

دادن از هنرمندان و استفاده از هنر مجسمه سازان بومی 

هر منطقه از ضرورتهای دیگری است که باید مورد 

تاکید قرار گیرد .

نكته دیگر که در طراحی و نصب مجسمه های شهری 

مهم به نظر می رسد ابعاد و مقیاس مجسمه نسبت به 

محل نصب آن است .در برخی موارد دیده می شود که 

مجسمه مشاهیر ملی کشور با ابعادی کوچك در منطقه 

 ای نصب می شود که بدلیل سرعت ناظرین اصال مورد 

توجه قرار نمی گیرد .

بودجه کل شهرداری و سازمان های وابسته در سال 90 :                                  563 میلیارد و 23 میلیون و 427 هزار ریال 

بودجه فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری در سال جاری به دو بخش بودجه جاری فرهنگی و بودجه عمرانی فرهنگی تقسیم شده است:

 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر بجنورد همچنین در رابطه با حمایت از هیئت های 

ورزشی شهرستان، گروه های هنری، گروه های خاص (بیماران خاص) و مراسمات فرهنگی و مذهبی با 

توجه به تقاضای شهروندان و متولیان این گروه ها کمك های موردی در قالب بودجه با طرح در جلسات 

رسمی شورا و موافقت اعضا انجام داده است. همچنین در سال جاری جهت راه اندازی و شروع به کار 

 مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مبلغ 750 میلیون ریال و جهت برگزاری جشنواره ماندگاران بازار 

 و اصناف بجنورد مبلغ 200 میلیون ریال و در آخرین مصوبه شورای اسالمی شهر بجنورد مورخه 90/9/27 

مبلغ 300 میلیون ریال خرید ملزومات اداری جهت 60 محله شورایاری در شهر بجنورد مصوب شد.

 الزم به ذکر است که هم سو با بودجه کل شهرداری و عدم تحقق کامل بودجه در 9 ماه اخیر تقریباً 40 درصد 

بودجه فرهنگی اجتماعی و زیست شهری نیز با تأثیر از عدم تحقق کل بودجه و تخصیص اعتبارات مربوطه

حدوداً 40 درصد عملی شده که امیدواریم تا پایان سال جاری با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی 

و زیست شهری و این که شهرداری ها از یك سازمان صرفاً خدماتی یك نهاد فرهنگی اجتماعی خدماتی در 

حال تغییر هستند و با توجه به این که فرهنگ اساس و محور توسعه در هر شهری می باشد و متأسفانه ما در 

سال های اخیر دچار تأخر فرهنگی شدیم. امیدواریم تخصیص مناسب جهت اجرایی شدن طرح ها در  

برنامه های فرهنگی اجتماعی و زیست شهری جهت شهروندان بجنوردی انجام پذیرد.

 الزم به توضیح است که بخشی از اعتبارات در نظر گرفته شده جهت تعدادی از طرح ها و پروژه های عمرانی 

و فرهنگی از محل کمك های دولتی می باشد.

ابراهیم امانی 

 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسالمی شهر بجنورد 

فعالیت ها  /  برنامه ها

آموزش شهروندی

مطالعه و تحقیق

خرید کتاب

آموزش کارکنان

هزینه های معاونت فرهنگی اجتماعی

جمع کل

مبالغ تخصیصی

890  میلیون ریال

میلیون ریال610  

میلیون ریال70  

میلیون ریال380  

میلیون ریال1 میلیارد و 200 

میلیون 3 میلیارد و 150 

مبالغ تخصیصیفعالیت ها  /  برنامه ها

 جاده سالمت (طرح توسعه ورزش همگانی) 

طرح مناسب سازی فضاهای شهری جهت جانبازان،معلولین وسالمندان 

طرح ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه

طرح پرچم سند هویت ملی

طرح حمایت از فعالیت های قرآنی

ساخت نمازخانه در پارك بش قارداش

ساخت مسجد در پارك باباامان

ساخت پارك ویژه بانوان

بهسازی و نوسازی مساجد

 حمایت وتوسعه امكانات ورزشی محالت وبازی های محلی 

طرح حمایت از بناهای قدیمی و توسعه خانه های فرهنگ

طرح حمایت از اقشار آسیب پذیری و توانمندسازی

 طرح شورایاری و ساخت 3  خانه شورایاری در محالت 

تجهیز کتابخانه های محلی و خانه های 

جمع کل

2میلیارد و 500  میلیون ریال

میلیون ریال200

میلیون ریال500  

میلیون ریال1 میلیارد و 500 

میلیون ریال400 

500 میلیون ریال

میلیارد ریالا1  

میلیون ریال4 میلیارد و 700  

میلیون ریال400  

میلیون ریال 300 

5  میلیارد ریال

میلیارد ریال2  

میلیارد ریال3 

میلیارد ریال1  

23 میلیارد ریال

بودجه عمرانی فرهنگی بودجه جاری

 عملكرد کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر 
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                                                                                                              سال 89                              سال 90                    درصد رشد

بودجه فرهنگی و اجتماعی وزیست شهری شهرداری بجنورد به صورت مقایسه ای 10 میلیارد و 100 میلیون ریال  32 میلیارد و 800 میلیون ریال         %224,7



67    به کسانی که بتوانند اسامی شخصیت های عكس فوق را شناسایی  و برای شورای اسالمی شهر ارسال کنند هدیه ای ارزنده از سوی شورای اسالمی شهر اهدا خواهد شد.   
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هنوز از خاطره ورود اولین اتوبوس به 

بجنورد، سال های زیادی نمی گذرد اما 

شرایط آن روزها به گونه ای است که به 

آسانی ذهن را به گذشته پرواز می دهد از 

جمله این تصویرهای خوش، مشاهده اولین 

اتوبوس آلمانی از سوی همشهریانمان بود 

که در پاییز 1330 پا به عرصه جابجایی 

مسافران و زائران امام رضا (ع) گذاشت. آن 

هنگام که در سفر با چارپایان، رسیدن به 

مشهد، نزدیك به 1 ماه زمان می برد. از 

 قدیمی ترین افرادی که در این میانه، تالش 

چشمگیر داشتند، آقای احمد نقی زاده 

(1313) می باشد که طی گفتگوی کوتاهی 

به بیان خاطرات خود پرداختند:

« آغاز کارم از 17 سالگی بود که در آن روزها 

تنها اتوبوس بجنورد، پس از کامل شدن 

تعداد مسافران و با دریافت حدود 17 ریال، 

با طلوع آفتاب به سمت مشهد حرکت 

می کرد و روز بعد، در شامگاه به بجنورد 

می رسید. برای مسافرینی که قصد رفتن به 

تهران را داشتند از اتوبوس مسیر مشهد به 

تهران، تعداد 6 صندلی رزرو می شد که فقط 

همان 6 نفر می توانستند به تهران بروند و 

بقیه باید به انتظار آمدن اتوبوس دیگر در 

روزهای بعد می شدند. با استقبال شهروندان 

بجنوردی و رفت و آمد با اتوبوس، در کوتاه 

زمانی، افراد دیگری وارد عرصه جابجایی 

همشهریان خود شدند که از جمله می توان 

 به مرحومان حاج یونس میانجی و کربالئی 

موسی الرضا تاتاری نام برد.

«یادشان گرامی»

اولین 

اتوبوس بجنورد

دور میدان شهید - سال  1332 - اتومبیل دوج دوکاربراتور بنزینی

از سمت راست دومین نفر آقای حاج احمد نقی زاده
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