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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                                      

کلمه تقوی را شعار خود قرار بده و با هوای نفس

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

طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

دراین شماره می خوانید        

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

پیامبر اکرم (ص):                             هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب می شود.

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  
مخالفت کن در اینصورت بر شیطان چیره می شوی.

حضرت امام علی (ع)

بازگشایی خیابان های منتهی 

به پادگان ارتش

2 

راه اندازی ایستگاه های دوچرخه

در شهرداری منطقه یك

3

سد معبر

تضییع حقوق شهروندی

12

شهرك فرهنگیان 

را دریابید

جلسه ستاد نوروزی

12

9 

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

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
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صدور پروانه رایگان در بافت فرسوده شهر بجنورد

 رئیس شورای اسالمی شهر گفت: پس از دوسال 

 پیگیری مكرر شورای اسالمی شهر درخصوص 

 حل مشكالت بافت فرسوده شهر بجنورد و 

مكاتبات و جلسات متعدد با وزارت مسكن و 

شهرسازی و همچنین تصمیم کمیسیون ماده 5 

استان و رآی صادره محدودیت اعمال شده در بافت 

فرسوده شهر بجنورد را لغو کرد. سید محمد لنگری 

 افزود: براساس این تصمیم از تاریخ ابالغ شده هیچ 

گونه محدودیتی در جهت ساخت و ساز در بافت 

 فرسوده توسط مالكین امالك فوق اعمال نخواهد 

 شد. وی همچنین اضافه کرد: شورای اسالمی شهر 

بجنورد در همین راستا جهت تسهیل و تشویق 

شهروندان در ساخت و ساز در بافت فرسوده در 

محدوده تعریف شده شامل حد فاصل چهارراه 

باسكول تا میدان فردوسی، میدان فردوسی تا 

چهارراه استادیوم تختی، چهارراه استادیوم تختی تا 

17 شهریور شمالی، 17 شهریور شمالی تا چهارراه 

باسكول و برابر صورتجلسه شماره 415 مورخه 

90/10/18 صدور پروانه رایگان را در بلوك فوق 

تصویب کرد.وی با بیان این که در این مصوبه برای 

 کلیه پالك های مسكونی ، تراکم پایه براساس 

 مساحت پالك قبل از عقب نشینی محاسبه شده و تا سقف تراکم پایه قبل از عقب نشینی تخفیف 100 درصدی 

 در عوارض ساختمانی مسكونی اعطا خواهد شد و همچنین بناهای جدیداالحداث، استفاده کننده از این طرح 

در محدوده فوق الذکر تا سه سال از عوارض نوسازی معاف خواهند بود. رئیس کمیسیون فنی عمران شورای 

 اسالمی شهر همچنین افزود: مالكینی که از این طرح استفاده کنند حداکثر تا 3 ماه بعد از صدور پروانه رایگان 

 می بایست عقب نشینی را راعایت نمایند. رئیس شورای اسالمی شهر تأکید کرد زمان استفاده شهروندان از 

این طرح تشویقی از تاریخ 90/11/16 به مدت 6 ماه بوده و قابل تمدید نخواهد بود.

 در اولین جلسه ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی 

که  با حضور شهردار ، مدیران مناطق و معاونین 

شهرداری بجنورد تشكیل شده بود ، برضرورت 

آماده سازی ، پاکیزگی و بازپیرایی شهری تاکید شد. 

سرپرست شهرداری بجنورد گفت : درآستانه نوروز 

باید شهری غرق در گل و نور و پاکیزه داشته باشیم . 

مهندس کیوان دژهوت افزود : شهرداری بجنورد 

طی برنامه ریزی استانی که معاونت های متعددی 

 در زمینه تسهیالت سفرهای نوروزی تدوین شده 

است،در 5 معاونت امداد و نجات ، خدمات شهری، 

حمل ونقل وعمرانی،ارتباطات و فرهنگی اجتماعی 

ارتباط مستقیم دارد و بخش عمده ازانجام امور در 

این حوزه ها را در شهر بجنورد عهده دار است.

وی تاکیدکرد : انجام امور مرتبط با حوزه های  

مختلف خدماتی مستلزم همكاری ، هماهنگی بین 

واحدها و برنامه ریزی قوی در این زمینه است .

وی بر توقف حفاری ها از 15 اسفند و ترمیم و 

 لكه گیری معابر بویژه در محور مواصالتی و 

ترانزیت شهربا مساعد شدن شرایط جوی تاکید 

ورزید.این مقام مسئول گفت : برای آماده سازی 

شهر 300 میلیون ریال تامین اعتبار شده است و در  

صورت نیاز مشكلی در تامین هزینه ها نداریم . 

وی خاطر نشان کرد: در پارك های باباامان ، بش 

قارداش و پارك دانشجو باید فضای مطلوب اسكان 

مسافر فراهم باشد و بر راه اندازی نمازخانه های 

موقت در پارك ها تاکید ورزید.

 وی افزود : نصب تابلوهای خوش آمدگویی با 

تصاویری در معرفی شهر، المان های حجمی مزین 

به مفاهیم فرهنگی ، مذهبی و ساماندهی مبادی 

ورودی شهر نیز باید به نحو مطلوب به انجام برسد . 

دژهوت گفت : چندین فضای آماده برای اسكان 

مسافران نوروزی در موارد بروز بحران (سردی هوا   

بارش باران و ... ) نیز آماده سازی و مجهز به سیستم 

گرمایش و تهویه و خواب آماده خواهیم داشت . 

شهردار بجنورد بر برگزاری جلسه بعدی به منظور 

بررسی روند انجام امور طی 15 روز آینده خبر داد و 

گفت : عزم تمامی پرسنل باید برای تامین نیازهای 

 ضروری تسهیالت نوروزی شهر جزم باشد. دراین 

جلسه هریك از مسئولین به ارائه گزارش از 

برنامه های حوزه مربوطه پرداختند و نسبت به رفع 

 مشكالت بحث و تبادل نظر شد . 

جلسه ستاد نوروزی شهرداری بجنورد تشكیل شد

استقرار افراد تحت عنوان کسب، سكنی و غیره و قرارگیری هرگونه 

اشیا منقول و غیر منقول به هر شكلی در معابر عمومی، پیاده روها، 

میادین، پارك هاو ... به صورت غیرمجاز سد معبر محسوب شده و 

ممنوع می باشد.

مسئول واحد اجرائیات شهرداری بجنورد  در ارتباط با استناد قانونی 

سد معبر گفت:در  تبصره  یك  از  بند  2 ماده 55 قانون شهرداری ها  

آمده  است  که  سد  معبر عمومی، اشغال پیاده رو و استفاده غیرمجاز 

از آنها و میدان و پارك ها برای کسب یا سكنی و یا هر عنوان دیگری 

ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع 

موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور از طریق مامورین خود اقدام 

کند.

 سید محسن احمدی اضافه کرد: عالوه بر موارد مندرج در آئین نامه 

پیش آمدگی ساختمان در گذرها، تأکید بر ممنوعیت انواع سدمعبر 

سد معبر تضییع حقوق شهروندی
 شده است.

وی همچنین بیان کرد: تبصره 6 از ماده 96 قانون شهرداری ها، معابر 

را ملك عمومی و مالكیت آن را شهرداری دانسته است لذا با توجه 

به موارد فوق هرگونه سد معبر غیرمجاز به لحاظ شرعی و قانونی و 

عرفی ممنوع می باشد. وی فعالیت های واحد اجرائیات را در یك 

 ماهه گذشته به شرح ذیل اعال م کرد: 

1- رفع سد معبر دست فروش ها ازمعابر عمومی سطح شهر.

2- جمع آوری خودروهای اسقاطی از سطح شهر.

3- جمع آوری تعداد کثیری  از سه چرخ ها و خودروهای  میوه فروش 

سطح شهر و هدایت  به محل های مشخص شده توسط شهرداری.

4- ساماندهی دست فروش های خیابان صفای شرقی (پای توپ) به 

خصوص در روز جمعه.

5- برخورد جدی با میوه فروش های خیابان ها، ابزارفروش ها و

جوشكاری سطح شهر و هدایت به داخل مغازه درخصوص آزادسازی 

معابر عمومی جهت شهروندان.

6- پیگیری جدی درخصوص دوره گردهای سطح شهر و جمع آوری 

آنها.

7- هدایت وانت بارها از خیابان شهید بهشتی شمالی و 17 شهریور 

شمالی به محل های مشخص شده توسط شهرداری.

 8- طرح های مستمر درخصوص جلوگیری و ساماندهی تخلیه 

نخاله ها در ورودی های اطراف شهر.

9- جمع آوری واجرای طرح های مستمردرخصوص جمع آوری 

متكدیان سطح  شهر که در ایام زمستان به تعداد آنها  افزوده می شود.

10- جلوگیری مستمرازشستشوی خودروهادرمعابرعمومی سطح شهر

 وی در ادامه از کسبه محترم خواست تا با رفع سد معبر عالوه بر 

احترام به قانون و شرع، نسبت به احقاق حقوق سایر شهروندان نیز با 

شهرداری همكاری و همراهی کنند.

ادامه صفحه 2
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امام حسن مجتبی (ع):                             هیچ مردمی با هم مشورت نكند مگر اینكه به درستی هدایت شوند . امام حسن مجتبی (ع):                ننگ کشیدن آسانتر از دوزخ رفتن است .

اخبار 

 

شورا
 

و
شهرداری
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انسان موجودی است اجتماعی که به دلیل نیازهای بی شمارش هرگز 

نمی تواند به تنهایی همه ی آن ها را فراهم کند. افراد نمی توانند بدون 

تعاون، مشورت، یادگیری و هم فكری با دیگران یك تنه همه 

 نیازهای مادی و معنوی شان را برآورده سازند و بر همه مشكالت 

زندگی غالب آیند. همین نیازها ایجاب می کند که انسان به منظور 

ادامه زندگی خود از کمك و هم فكری و مشورت و یاوری دیگران 

برخوردار  باشد  و  خود  نیز در  همین  راستا  نسبت  به  

معاونت و یاوری کردن به  دیگران در  خویشتن  احساس

 وظیفه کند .  اهمیت شورا  به حدی  است  که  سوره ای  

مكی  به  این  اسم  مزین  شده   است  و سخنان  گهربار

فراوانی از امامان  و معصومین (ع)  در  این  زمینه،  نشان

  از اهمیت واالی این موضوع دارد. شورایاران محالت باید منشور  

 اخالقی، حرفه ای که در اساسنامه شورایاران تعریف شده مبنا قرار 

داده و اصول وحدت، همدلی، همگرایی، گفتگو، تفاهم و همكاری با 

سایر اعضای شورایاران را مدنظر قرار دهند. به مبانی و فرآیند جمعی 

و مشترك و تكیه بر خرد جمعی در تصمیم گیری ها اعتقاد داشته 

باشند و از مسائل تفرقه انگیز پرهیز کنند. با ساکنین محله ارتباط 

مستمر و موثر و تعامل و همكاری با تشكل ها و خیریه ها و گروه 

های فعال و متعهد محلی داشته باشند. شورایاران خود باید الگوی 

کامل و تمام برای شهروندان و ساکنین محله خود باشند و با قبول 

مسئولیت به انجام وظایف عشق بورزند. باید تقسیم کار متوازن داشته 

و از نظم فردی و اجتماعی برخوردار باشند. برای آبادانی، پویایی و 

 تعالی امور مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی محله خود تالش 

کنند. درقبال رأی مردم و اعتماد سازی در نزد شهروندان باید 

 احساس تعهد و مسئولیت کنند. در محالت ضرورت تقدم منافع 

محلی برمنافع شخصی را مدنظر بگیرند. در برابر شهروندان و ساکنان 

 محله خود صادقانه پاسخگوی سئواالت آنان باشند. باید بر این باور 

باشیم که موفقیت های شورایاران یك محله، موفقیت کل شهر است 

و ضعف ها و شكست های آنان به همه شورایاران شهر برمی گردد.

 در حكومت اسالمی شورا پایه و 

اساس قرآنی و مكتبی دارد که ما

 را به مبانی ارزش های واقعی دین

  اسالم و قرآن هدایت می کند. 

اهمیت شورا در آیات قرآن کریم

 و احادیث ائمه معصومین(ع):

دنباله آیه 159 سوره آل عمران می فرماید: «در کارها مشورت کن 

و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن و همانا خداوند توکل 

کنندگان را دوست دارد.»

رسول اکرم (ص) می فرمایند: «جماعت مایه رحمت و تفرقه 

موجب عذاب است.» (نهج الفصاحه 1323)

حضرت علی (ع) فرمودند: «کسی که به راه های اندیشه 

روآورد(از خردمندان کمك فكری بگیرد) جاهای خطا و اشتباه 

   کاری را می شناسد. (نهج البالغه فیض االسالم ، ص 1169،   

شماره 164)   

این حدیث شریف نیز بیان می دارد که مشورت با خردمندان خطا 

 را کم می کند و لذا منابع اسالمی سرشار از این حدیث های 

 گهربار است که راهنمای امت اسالمی است و مسئله شورا را پر 

 اهمیت دانسته تا از فكر جمعی برای حل مسائل و مشكالت 

اجتماعی استفاده شود. 

فرمایشات بزرگان دین و حدیث های فراوانی که در فقه شیعه 

موجود  است می تواند راه گشای بسیاری از امور مسلمین باشد. 

 قرآن و احادیث اسالمی همانند اقیانوس بیكرانی است که هر چه 

ازآن بردارند کم و کاست ندارد و برای همه زمان هاست.لذا 

 پژوهشگران و کارشناسان با هماهنگی علمای اسالمی 

می توانند برای حل مسائل، بهتر نتیجه گیری کنند.

 شورایاران پل ارتباطی بین شورای اسالمی شهر و شهرداری ها می 

 باشند. از این رو شورای محالت بازوان قوی برای این دو نهاد مردمی 

محسوب می شوند. شورایاران چون از انتخابات مردمی برخوردارند 

و به صورت افتخاری و داوطلبانه به انگیزه خدمت رسانی به منطقه 

خودشان کاندیدا شده اند از این نظر نیروهایی دلسوز، خودجوش، 

 باذوق، مبتكر و خالق هستند که کمبودها، نقص ها، پیشنهادها و 

انتقادات مردم را به مسئولین منعكس کرده و تا حصول نتیجه مطلوب 

موضوع را پیگیری خواهند کرد. به قول امام خمینی (ره)

   رهبر  کبیر  انقالب اسالمی که فرمودند: «دست خدا  با  

جماعت است».  از  طرفی   چون  شورایاران نسبت به

منطقه  خود  و خواسته های مردم  احساس  مسئولیت

 می کنند  باسرعت  بخشیدن به فعالیت های خود در به

 ثمر رساندن مقاصد تعیین شده و کسب رضایت مردمی با حالت 

رقابتی پیش خواهند رفت و برای نیل به اهدافشان از هیچ کوششی 

فرو گذار نخواهند کرد.

سه پیشنهاد به شورایاران:

1- جلسه ای با حضور شورایاران منطقه خود برگزار کنند و 

 مشكالت و پیشنهادات را صورتجلسه کرده و برای مسئولین ارسال 

دارند.

2- جلسه ای با حضور شورایاران مناطق شهری برگزار و از نظرات 

 آنها استفاده کرده و با همفكری و همكاری شورایاران مشكالت و 

پیشنهادات این مجموعه را پس از صورتجلسه به استحضار مسئولین 

برسانند.

 3- در جلسه ای با حضور اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار و 

شهرداری های مناطق جلسه ای برگزار کنند تا خواسته های مردمی 

عنوان و جواب مناسب از مسئولین دریافت کنند.

 اما الزمه این همبستگی و فعالیت شورایاران و پویش و پیگیری آن ها 

در راه رسیدن به اهداف عالیه جامعه شهری به جد در گرو همكاری و 

 معاضدت همه جانبه همكاران شورای اسالمی شهر، شهردار و 

 شهرداری های مناطق خواهد بود.اسالم دینی است که کار کردن به 

نیت خدایی عبادت است بنابراین خدمت هر چه صادقانه و انگیزه هر 

چه خالص و خدایی باشد، انسان از ثواب عبادت و بندگی و از حظ 

وافر معنوی مستفیض خواهد شد. 

حكمرانی شهری ایده جدیدی است که جایگزین مفهوم حكومت شهری شده است. طبق مفهوم فوق 

 تصمیم گیری های مربوط به شهر و کالن شهرها با اجماع کل صاحبان منافع دخیل، یعنی مردم در شهر 

  مسائل و مشكالت  شهر و صورت می گیرد. بر این اساس مدیریت شهری مطلوب با هدف کاهش 

 افزایش رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی در شهرها نیازمند باال بردن مشارکت شهروندان است. در 

این میان محله ها به عنوان کوچكترین واحد، مهم ترین تجلی گاه تحقق ساختار و عملكرد حاکمیت محلی 

بوده است.

 وظایف و اختیارات شورایاری

از وظایف شورایاری ها برنامه ریزی برای رشد و بلوغ شورایاری ها و درگیر نشدن با مسائل 

 جاری و روزمره است و برگزاری جلسه و ارائه دستورجلسات به شورای اسالمی شهر، به کارگیری 

نخبگان و گروه های مرجع، فعالیت در راستای شورای شهر و ایجاد جایگاهی که مردم محله شورایاری 

ها را به عنوان پدر معنوی محله و مجموعه ای کارآمد بشناسند.شورایاری ها می بایست در برقراری 

  ارتباط با دستگاه های اجرایی عالوه بر صراحت و انتقاد با نگاه مثبت مشكالت را حل کنند. همچنین با تأکید  

شورایاری ها بر رویكرد فرهنگی و اجتماعی شورایاری ها رکود و تورم اقتصادی و محدودیت منابع را 

مورد توجه قرار دهند تا فاصله ای میان انتظارات و توانمندی ها ایجاد نشود و اعتماد بین شهرداری و 

مردم با کند شدن خدمات شهرداری از بین نرود.

انجمن شورای  محل (شورایاران) انجمن داوطلبانه، غیرسیاسی و غیرحكومتی 

بوده و بدنه  اصلی آن  را ساکنان محل تشكیل  می دهند  این افراد  دارای  

 توانمندی هایی  می باشند که  برای  فعلیت بخشیدن  به آن  شورای اسالمی 

شهر، وارد عمل شد و اقدام به سازماندهی انجمن شورایاران در مناطق یك ، دو و 

منطقه مهر شهرداری بجنورد کرد. برای درك ضرورت تشكیل شورای محل با 

الهام از طبیعت اطراف خودتان مثالی ذکر می کنم : اگر در سرانگشتان دست شما 

شبكه ای از رشته های عصبی برای انتقال درد به مغز وجود نداشت، احساس درد 

ناشی از سوختن را نمی فهمیدید و چون این شبكه درسراسر بدن ما وجود دارد 

 پس اطالعات اطراف را پس از لمس به مغز منتقل و برای آن چاره جویی 

 می کنیم. این همان حلقه مفقوده در شورای اسالمی شهر است برای جمع آوری 

 راطالعات صحیح و نیازهای افراد در محالت ، که قابل استناد باشد و بتوان بر 

اساس آن بودجه ریزی و مصوبات شوراها را پیگیری کرد. 

وظایف شورایاران: 

  1-اطالع یابی از قوانین شهر و شهرداری و مصوبات شورای اسالمی  شهر برای  

 پیگیری مطالبات محله با توجه به قوانین اعالم کنند. 

 2-شورایاران می بایست به صورت بانك اطالعات محلی اقدام کنند. امكانات 

 محل و جمعیت ساکن منطقه را بشناسند و همچنین به توانایی ها و مشكالت 

آگاه باشند. 

 3-به عنوان شورایار محل در جهت فرهنگ سازی تالش کرده تا با 

فرهنگ سازی مشارکت را توسعه ،هزینه ها را کاهش داده و از 

 مشكالت اجرای پروژه های شهری بكاهند. 

  4-در تعامل شورایاران محالت،مسائل و مشكالت بین محلی  

شناسایی و در جهت آن اقدام کنند مثل اعتیاد و سایر مسائل مرتبط با 

اعتیاد 

محمدرضا نظری
دبیر شورایاری محله شرق دانشگاه

  سید حبیب اهللا سجادپور  
 شورایار محله برق

مهدی مهرآبادی

دبیر شورایاری محله باقرخان یك

نقش شورایاری ها در مدیریت شهری

بازگشایی خیابان های منتهی به

 رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: 

براساس پی گیری های مكرر و مكاتبات و 

 جلسات متعدد شورای اسالمی شهر درخصوص 

الزام خروج پادگان ها از شهر و پیرو توافق انجام 

گرفته و صورتجلسه مورخه 90/10/15 شورای 

 اسالمی شهر و شهرداری با معاونت وزارت دفاع 

کلیات طرح بازگشایی خیابان های منتهی به 

عرصه های مربوط به پادگان های ارتش ( پادگان 

نادر و  خیابان فردوسی) را خریداری کند.

وی اظهار امیدواری کرد تا با اجرایی شدن این 

توافق گره ایجاد شده در خیابان های منتهی به 

پادگان های ارتش در داخل شهر بخش اعظمی از 

 مشكالت شهروندان در روان سازی ترافیك، 

بازگشایی معابر عمومی و ... مرتفع شود.

قه) وس ( ف ان ای خی انت ر) و ا ادگا ارتش 

منط ی رد اب  ه د  (ن ن پ
پادگان ارتش واقع در ادامه خیابان نادر و انتهای 

خیابان فردوسی (منطقه 42 متری و 62 متری 

حصار) مورد توافق و تصویب قرار گرفت.

سید محمد لنگری در این باره گفت: برابر توافق 

حاصل شده مقرر شد نقشه تفكیكی و مقدار عقب 

نشینی مسیرهای مورد نظر توسط شهرداری تهیه 

 و به فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی گزارش 

تا برابر توافقات انجام شده این توافق اجرایی 

شود. 

جمهوری اسالمی برابر قوانین   

خروج پادگان های نظامی از داخل شهر، شورای 

 اسالمی شهر و شهرداری بجنورد آمادگی دارد تا 

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای 

 اسالمی شهر افزود: در یكی از بندهای این 

صورتجلسه آمده است در صورت موافقت 

فرماندهی ارتش 

1- محدوده پیشنهادی کل بافت فرسوده به استثنا 

طرح ارمغان می باشد.

 2- برای کلیه پالك های مسكونی، تراکم پایه 

 براساس مساحت پالك قبل از عقب نشینی 

محاسبه می شود.

 3- به کلیه پالك های مسكونی تا سقف تراکم 

پایه قبل از عقب نشینی تخفیف 100 درصد در 

عوارض ساختمانی مسكونی اعطا می شود (طبق 

ضوابط بافت فرسوده سقف تراکم پایه جهت 

 پالك های با مساحت کمتر از 200 مترمربع 120 

درصد و بیشتر از 200 متر مربع 180 درصد 

می باشد.)

 4- به پالك هایی که کمتر از 20% مساحت آن در 

مسیر عقب نشینی قرار داشته باشد صرفاً 

 تسهیالت موضوع بندهای 2 و 3 اعطا می شود. 

 5- برای پالك هایی که 20 تا 40 درصد مساحت 

آن در مسیر عقب نشینی قرار داشته باشد، تراکم 

پایه به میزان 30 درصد بیشتر از تراکم پایه مصوبه 

بافت فرسوده (120 درصد به 150 درصد و 180 

درصد به 210 درصد) محاسبه می شود و 

عوارض آن طبق بند 3 محاسبه می شود.

 6- پالك هایی که بیشتر از 40 درصد مساحت آن 

در مسیر عقب نشینی قرار داشته باشد و همچنین 

 پالك های واقع در معابر برق، سعدی و سلطانی 

به صورت موردی با انجام کارشناسی در 

کمیسیون توافقات مطرح و تصمیم گیری شود. 

ضمناً تا سقف تراکم پایه عوارض ساختمانی 

مسكونی رایگان بوده و در صورت طلبكاری، 

  خسارت وارده به امالك در قالب تسهیالت و یا  

به صورت ملك معوض اعطا می شود.

7- تخفیفات اعطایی جهت زیربنای مازاد بر 

تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز، چنانچه نیاز به 

مكاتبه با مسكن دارد (از کمیسیون ماده 5 اخذ 

شود.) به میزان 50 درصد (سهم مسكن و 

شهرسازی) خواهد بود.

  8- در صورت تجمیع دو یا چند پالك عالوه بر  

 تسهیالت و تخفیفات موضوع بندهای فوق 

جدول ضوابط تراکم ساختمانی تجمیع و 

نوسازی بافت فرسوده (مطالعات بهسازی و 

نوسازی بافت فرسوده -ضوابط و مقررات- 

 صفحه 10) مالك عمل قرار می گیرد. 

9- در صورت تمایل مالكین و رعایت عقب 

 نشینی دربازده زمانی مشخص تسهیالت فوق 

ارائه شده و ضمن عقد توافق در پرونده مالك 

ثبت می شود.

10- بایستی عقب نشینی ظرف مدت 3 ماه انجام 

گیرد.

صدور پروانه رایگان در بافت فرسوده شهر بجنورد

ابراهیم اسدی 

  شورایار محله اسالم آباد شمالی  

* افتتاح خانه فرهنگ غدیر.

* کمك و مساعدت مالی به هیأت فوتبال استان خراسان شمالی به مبلغ 200 میلیون ریال  .

* کمك و مساعدت مالی به تیم والیبال.

* تخفیف عوارض ساختمانی دانشكده علوم قرآنی.

* بخشودگی عوارض پروانه ساختمانی کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان.

  * فعالیت های معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد در سی و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی:  

1- جشن شهروند (فجر پیروزی).       2- همایش غنچه های انقالب (ویژه برنامه های مهدهای کودك).                    

 4- دیدار از خانواده های شهدا و ایثارگران شهرداری.                5- جشنواره نقاشی و شعار نویسی دیواری انقالب 

6- حضور در مراسم گلباران مزار شهدا .           7- مسابقه دوچرخه سواری در خیابان های بجنورد.                       

3- مسابقه دارت بانوان .     

8- پیاده روی خانوادگی.



103 امام رضا (ع):               آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است. پیامبر اکرم (ص):                     طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جو?ندگان علم را دوست دارد.

وضعیت جوامع انسانی درهزاره سوم با توجه به پیشرفت های 

 گسترده فناوری و نیز علوم انسانی و اجتماعی بطور قابل مالحظه ای 

با دوران گذشته متفاوت است و بر اساس آن برخورد جوامع یا 

شهروندان خود نیز به کلی دچار تغییرات اساسی شده است. دولت ها 

در جوامع امروزی، باید خود نیز زمینه سازو تامین کننده امكانات و بر 

طرف کننده نیازهای مردمشان برای دستیابی به یك زندگی با کیفیت 

و حرکت در مسیر توسعه انسانی باشند. از این رو حكومت ها باید به 

تمامی شهروندان خود نگاهی یكسان داشته باشند و تفاوتی بین آن ها 

قائل نشوند، چه رسد به این که از گروهی غافل شوند و آنها را نادیده 

انگارند. اگر شهر را برای استفاده انسان ها می سازیم و اگر قبول 

داشته باشیم انسان محور توسعه است و اگر قبول داشته باشیم که 

هزینه های هر شهری را شهروندان آن شهر و احیاناً دولت می پردازد 

پس باید شهری داشته  باشیم که همه ساکنین آن شهر بتوانند  

زندگی راحت و به دور از  نگرانی داشته باشند و هیچ مانعی در 

محیط های شهری ، معابر ، اماکن عمومی ، محیط های آموزشی از 

قبیل مدارس و دانشگاه ها و…..  سد راه عبور  شهروندان به ویژه 

. و جانبازان نشود .معلوالن 

شهر بدون مانع یكی از آن مفاهیمی است که به تنهایی می تواند به 

 معلوالن زندگی جدیدی ببخشد بلكه برای تمامی اقشار جامعه نیز 

پیام آور محیط سالمی برای زندگی است. در نگاه مفهومی به « شهر 

بدون مانع»، مشخص است که واضعان آن، تنها نظر به موقعیت 

فیزیكی شهر نداشته و آنچه در ادبیات موضوع مطالعه کنید، زیربنای  

مانع» هم امكانات «مساوی سازی فرصت ها» و نگاه «حقوق انسانی» 

به تساوی و عدالت در اختیار همه افراد قرار خواهد گرفت و فرد با 

گروهی از اقشار جامعه به تناسب نوع عملكرد، رفتار با ظاهر خود به 

عدم امكان استفاده محكوم نخواهند شد. در طراحی ها و مدیریت 

شهری این دسترسی از سوی همه برنامه ریزان و دست اندر کاران 

اجرایی پذیرفته شده است.

نگاه انسانی به شهر، شرایطی را فراهم می سازد که دیگر کسی به دنبال 

مناسب سازی نباشد، همان گونه که وقتی از آموزش فراگیر صحبت 

می شود دیگر به آموزش ویژه و حتی آموزش تلفیقی نیازی نیست.

وقتی از «یك جامعه برای همه سنین» سخن به میان می آید از 

«رسیدگی ویژه و خاص به سالمندان» حرفی در میان نیست.

این روزها مفهوم شهر بدون مانع،  مورد توجه خاص جوامع است و 

یكی از نمونه های در دسترس آن، دهكده المپیك آتن بود که به 

مناسبت المپیك 2004 مطرح و آماده شد.

میگن از یكی پرسیدند: « وضع مالیت خوب شده 

سرمایه ای به دستت رسیده، با این پول چیكار 

می کنی؟»  گفت: « سرمایه ام را در کار تولید گذاشته 

ام .»پرسیدند:« تولیدچی؟» گفت:« تولید درد سر برای 

مردم. » یك وقتی که هواپیماها به خصوص از نوع 

چاقالوف (توپولف) زیاد سقوط می کردند و تا یكی 

به ترکی داد می زد « بیابان دِه » خیال می کردمیگن 

 «بیا، بانده»  وسقوط می کرد.یكی توصیه می کرد:  

«برای عبورازخیابان اول به سمت چپ، بعدسمت 

راست بعد به آسمان نگاه بكنید که هواپیمایی 

درحال عبورنباشد، بعد با احتیاط واجب عبورکنید» 

  ولی حاال به جز چپ و راست (نه ازنوع سیاسی 

 و« سیا » سی اش)وباالی سر، به چاله های خیابان هم 

نكنباور تومیگم   منطنز ماه
وعبورکنید.نمونه اش همین چند روزپیش نگاه کنید 

خودرویی در پشت چراغ راهنما، مثل آن حیوان 

نجیب بارکش درگودالی(یكی ازصدهاگودال شهر) 

که از نشست خیابان حادث شده بود فرو رفت. 

 حاالجرثقیل بیار و خودرو بارکن .هنوزهم آثارچاله، 

جلوی اداره کل پست که پست تر از هر گودالی 

است موجوداست .پس فراموش نكنید پند بزرگان 

راکه :  به علی گفت مادرش روزی / زخیابان 

بترس وهیچ مرو/رفت وناگه درون چاله فتاد/بچه 

جان حرف مادرت بشنو

یك پیشنهاداساسی وبی منطق:

هرجا چاله چوله و چغورکنده شد توسط هرکس و 

ناکس هر اداره ی با اراده ،خاکش را دورش بریزند 

که کسی درچاله نیفتد. راویان شكرشكن (مال زمان 

 شكرکیلویی 70ریال است ودالر70تومان)روایت 

کرده اند:  ساربانی یك قطار شتر گم کرده، خونسرد 

در چادرش نشسته بود.گفتند:« چراسراغ شترهایت 

را نمی گیری تاپیداکنی؟»  گفت:« خیالم راحت است 

چون دربیابان گم شده است پیداخواهم کرد ولی 

اگر در یكی از خیابون های شلوغ بجنورد در 

ترافیك گم می شد هرگز پیدا نمی کردم  .»

 یك توصیه کامالاساسی وبی منطق: 

نرم افزار به روز نقشه ی خیابان ها وکوچه های 

 بجنورد را که عالمت های راهنمایی رانندگی 

رویش باشد را روی موبایل نصب کنیدصبح به 

صبح قبل ازخروج ازخانه ،مسیری راکه می روید 

چك کنید.چون ممكن است همین مسیرهرروزی 

شما، (شایدیك ساعت قبل هم رفتید) بانصب یك 

تابلوی« ورودممنوع»  دیگه بعله ... « ورودممنون» 

 (ازاین که پولی به حسابی ریخته می شود ممنون) 

شده باشه. رفتن همان وقبض خداتومنی جریمه 

(چیزی شبیه قبض روح،)همان .

باتوجه به  « درمصرف آب صرفه جویی کنید»  چون 

شعاریكی ازادارات آبكی است. ماهم مثل سه ریال 

های ایرانی که آن قدرآب می بندندکه سی ریالی 

 میشه تومطلب آب نمی ریزیم وهمین جاختم کالم 

 را اعالم می کنیم که ختم روزگارنباشیم فقط 

برگردید پاراگراف اول رادوباره بخوانید.

نیمایوگیج بجنوردی 

 رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: بعد از 

یكسال برنامه ریزی و جلسات مكرر شورای 

 اسالمی شهر در خصوص تهیه و تدوین 

اساسنامه، آیین نامه، دستورالعمل های اجرایی 

 شورایاری ها در شورای اسالمی شهر، نهایتا 

انتخابات شورایاری 60 محله شهر بجنورد در 

مهر ماه آغاز و در دی ماه پایان پذیرفت.

سید محمد لنگری افزود: کل شهر بجنورد بر 

اساس تقسیمات انجام شده به 60 محله و پس از 

 انجام انتخابات، 420 نفر شورایار در محالت 

انتخاب شدند که ازاین به بعددر مدیریت شهری 

 بانمایندگان خوددرشورای اسالمی شهرمشارکت 

خواهند داشت، در تصمیم گیری ها صاحب نظر 

خواهد بود و نظرات آنان اعمال خواهد شد.

 شورایاران بازوان پرتوان برای شورای اسالمی شهر بجنورد  

وی همچنین تاکید کرد در راستای تقویت جایگاه 

 شورایاران در محالت، نظرات و پیشنهادات آنان 

در بودجه سال 91 شهرداری مورد توجه قرار 

خواهد گرفت و اعمال خواهد شدو در چگونگی 

پروژه ها توسط شهرداری در سطحاجرای  

 شهر را نظارت خواهندکرد.

لنگری اضافه کرد:  در بودجه سال 91 شهرداری 

اعتبارات خاص برای احداث دفاتر شورایاری ها 

محالت در نظر گرفته شده است و همچنین در   

بودجه شخصی برای فعالیت های فرهنگی

 اجتماعی و ... شورایاری ها در محالت پیش بینی 

خواهد شد.

وی همچنین افزود: هدف از برگزاری انتخابات 

 شورایاری در محالت را هویت بخشی به 
 محالت، مشارکت مردم، نظارت بر فعالیت های 

 شهری، محله محوری و ایجاد بانك اطالعاتی در 

 محالت و ...  می باشد. 

 رئیس شورای اسالمی شهر، اظهار امیدواری کرد 

 با برگزاری انتخابات شورایاران در محالت 

بتوانیم حلقه مفقوده مشارکت فعال شهروندان در 

اداره امور شهر را پیدا کرده و با همیاری و 

همفكری در جهت ارتقاء کمی و کیفی محله، 

ناحیه، منطقه و در نهایت شهر را بهبود بخشیم.

در راستای اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری در 

بین اقشار مختلف جامعه طرح آزمایشی ایستگاه 

های دوچرخه در خیابان های طالقانی و شهید 

بهشتی و با تعداد 7-6 ایستگاه راه اندازی خواهد 

شد. به موجب این طرح ایستگاه های دوچرخه 

سواری افتتاح و با در اختیار گذاشتن دوچرخه 

های خود به شهروندان اجازه می دهند برای 

مدت 3 ساعت به طور رایگان و یا باهزینه 

مختصر برای عبور و مرور استفاده کنند.در آینده 

ایستگاه های بیشتری برای استفاده شهروندان در 

سایر نقاط شهر ایجاد خواهد شد. دوچرخه 

وسیله ای که در بسیاری از نقاط جهان بسیار 

مورد استفاده قرار می گیرد، چه برای تفریح و 

ورزش و چه برای حمل و نقل. در کشوری مثل 

ژاپن ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و ایجاد 

دوچرخه رایگانمكان هایی برای تحویل  

 به شهروندان و یا پارکینگ های دوچرخه از 

سال 1973 آغاز شد. در بسیاری از کشورهای 

جهان دید مردم نسبت به دوچرخه و

 

 دوچرخه سوار، مثبت و دارای ارزش بیشتر 

نسبت به سایر وسایل نقلیه می باشد. در ایران نیز 

 با وجود بسیاری مشكالت پیش روی دوچرخه 

سواران و نبود زمینه های مناسب برای ترویج و 

روی آوردن مردم نسبت به آن، باز هم عده  

 زیادی به این وسیله مفید عالقه داشته وشاهدیم 

 از آن بیش از پیش که هر روز فرهنگ  استفاده

گسترش می یابد. اصفهان به عنوان اولین شهر 

پیشگام در اجرای طرح و شهرهای تهران و 

مشهد نیز در رده های دوم و سوم اجرای طرح 

می باشند. بجنورد نیز با اجرای طرح فوق به 

عنوان چهارمین شهر مرکز استان می باشد که 

طرح دوچرخه سواری در آن با اعتباری به 

مبلغ1میلیارد و 200 میلیون ریال اجرا می شود. 

از مزایای عمده استفاده از دوچرخه به عنوان 

یك وسیله حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی 

صوتی، آلودگی هوا و ترافیك است. ضمن آن که 

 سواری و پیدا کردن سایر افراد عالقه مند به 

دوچرخه سواری دارد که با دیدن این برنامه ها به 

آن ها می پیوندند. بسیاری از افراد هستند که 

 عالقه به دوچرخه سواری دارند یا حتی 

دوچرخه خوب نیز تهیه کرده اند ولی گروه و یا 

مكانی را برای همراهی و دوچرخه سواری 

اصولی نمی شناسند. اجرای چنین برنامه هایی 

می تواند برای جذب حامیان مالی، تشویق و 

تبلیغ آن ها موثر باشد. باید جاذبه های دوچرخه 

سواری بیشتر معرفی شود تا منجر به رشد و 

توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه شود.

افرادی که از دوچرخه 

برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در جامعه 

توصیه می شود تا گروه ها و باشگاه های 

دوچرخه در سراسر کشور در روزهای تعطیل 

حداقل یك بار در ماه برنامه حرکت در  سطح 

شهر  داشته  باشند.  البته حرکت منظم و مرتب 

و به صورت یك خطی یا دو به دو در کنار یك 

دیگر فوایدی همچون  تشویق مردم به دوچرخه 

برای عبور و مرور در 

سطح شهر استفاده می کنند نگران معطلی در 

ایستگاه های اتوبوس و تاکسی یا گیر افتادن در 

 ترافیك نیستند. عالوه بر این که صرفه اقتصادی 

نیز برای استفاده کننده دربردارد.براساس 

مطالعات صورت گرفته هزینه استفاده از 

خودرو، 140 برابر دوچرخه است. به لحاظ 

 مصرف انرژی و آالیندگی نسبت دوچرخه به 

خودرو یك شانزدهم و یك بیستم می باشد. 

ضمن آن که ریسك تصادفات باخودرو 60 برابر 

بیشتر از دوچرخه است.

 

راه اندازی ایستگاه های دوچرخه در شهرداری منطقه یك 
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49 امام حسن مجتبی (ع):                             پناهنده به خدا آسوده و محفوظ است ، و دشمنش ترسان و بی یاور . پیامبر اکرم (ص):                          بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندك باشد و سازگاریش بسیار

در برخوردها و روابط اجتماعی حرف خوب 

بزنیم و خوب حرف بزنیم!

در صحبت ها و گفتگوها  نه تنها از کلمات و 

عبارات زیبا استفاده کنیم، بلكه همان ها را نیز 

محترمانه بیان کنیم: مانند همان 3 لغت معروف: 

بفرمایید، بنشینید و ...

که هر سه یك معنی می دهند، اما مسلماً اولی بهتر 

است !یا در بیان لغات مانند: رفتگران به جای ... یا 

ماشین نظافت به جای آشغالی یكدیگر را محترمانه 

خطاب قرار دهیم !

حقوق شهروندی را چگونه رعایت کنیم؟!
استفاده از پیشوندهایی چون :جناب آقای،سرکارخانم و... وحتی برای فرزندانمان : به کارگیری «آقا» 

و «خانم» قبل و بعد از نام هایشان . این حرکت به فرزندانمان شخصیت و اعتماد به نفس خواهد داد. 

این احترام به فرزندان شاید حرکتی کوچك باشد، اما تاثیری فوق العاده به همراه دارد. امتحان کنید !

در هر جایی به حقوق یكدیگر احترام بگذاریم !

همه رنجیده ایم و خواهیم رنجید، از پایمال شدن حقوقمان در :  صف های نان، شیر، خرید از 

فروشگاه ها در سوار شدن به اتوبوس، تاکسی، وسایل نقلیه عمومی در خارج شدن و وارد شدن به 

سینما، مدرسه، ورزشگاه ها

بیاییم دیگر یكدیگر را نرنجانیم !!! به یكدیگر کمك کنیم !!!

به کودك یا پیرزنی برای عبور از عرض خیابان به مادری برای حمل سبد خرید او به معلولی برای 

عبور از یك مانع به راننده ای برای هل دادن خودروی خرابش به نابینایی برای عبور از مسیری به ...

این کار بیش از هر کس خدا را خشنود خواهد کرد. مطمئن باشید !!!

1- متولدفروردین: اگر در15روز اول به دنیا آمدی باید پرسید آخراین 

چه موقع به دنیا اومدنه؟ تصورکن مهمان ها آمده اند برای عید دیدنی، 

چون جنابعالی تشریف آوردید مامان توی بسترخوابیده است وبا کلی 

مشكل باید مهمان ها راتحمل کند و درگوشه وکنارحیاط هم پوشك 

های تو، توی کیسه های زباله تو ذوق مهمان هامیزنه. سیزده به درهم که 

به اهل خونه حروم کردی چون اگربیرون ببرندامكان داره سرمابخوری. 

اگرهم درنیمه دوم فروردین به دنیاآمده باشی باخودت حساب کن ببین 

بااون همه خرج که درایام عیدروی دست بابامونده اومدن توهم شده 

 قوز باال قوز. خرج زایشگاه، خرج پوشك های بسته بسته خریداری 

شده ،شیرخشك و...   

2- متولداردیبهشت:اومدنت مبارك باشه ولی خودمونیم میدونی 

چقدر در ماهی که اسمش آدمو یاد بهشت می اندازه سخته بچه داری 

کردن؟ گریه می کنی زبونم که نداری بگی چكارت شده. همه اهل 

 خونه  بایددرکنكوری شرکت کنندکه یكی از4گزینه راعالم بزنند: 

1- تشنه شدی 2-گشنه شدی 3- ازبس خوردی دل دردگرفتی

 4- خودتوخیس کردی.

 حاالبرای این که زیادبه دلت نیادچون اهالی خونه رابه خصوص پشت 

کنكوری هاراآماده کنكورمی کنی بهت خوش آمد میگیم.

3- متولد خرداد: آخریك ذره انصاف هم چیزخوبیه. ببین چه موقع 

اومدی دنیا؟ صدای گریه هات، امن وامان خونه رابه هم ریخته. بچه 

هاچون موقع امتحاناته درس دارند و ونگ ونگ های وقت وبی وقت 

جنابعالی اعصاب همه رابه هم ریخت. خودت قضاوت کن می شه با 

این وضعیت درس بخونند؟ای مایه افت تحصیلی، مایه اعصاب به هم 

ریزی دوست داری مقدمت راگل باران هم بكنند؟ 

4- متولد تیر:به تولد توی این ماه میگن ضدحال آخه انصافت کو، 

خوش انصاف ؟هرکس توی خونه یك دانش آموزداره یایكی ازوالدین 

معلم هستندمی دونندکه بعدازامتحانات خردادماه مسافرت وسیله ای 

برای استراحت است .توهم درست همین ماه به دنیااومدی نه میشه 

مسافرت رفت نه میشه بعدجنگ اعصاب امتحانات ،باگریه هات که 

اعصاب به هم می ریزند،کناراومد.

5- متولد مرداد:جزجیگرنگیری مرداد هم وقت دنیا اومدنه ؟در و 

پنجره را باز کنند سرما می خوری ببندند اهل خونه از گرماپخته می 

شوند. شیرتوشیشه ترش می شه. پستونك وانگشتات را اون قدرمی 

مكی که یا استفراغ می کنی یا اسهال می شی وبه عبارتی برو بیا پیدا می 

کنی و باید اهل خونه بدوند برای تو به دنبال دکتر، دارو و درمان.

6- متولد شهریور:اگربچه تنبلی توخونه باشه و تجدید شده باشه مثل 

خرداد، وقت امتحانات است و سر و صدای تو اعصاب اونو به هم می 

ریزه. ازطرفی شهریور وقت دنیا اومدنه؟ خرج های روزانه پدر و مادر 

جای خودش، خریدکیف، کفش، روپوش مدرسه وپرداخت شهریه 

ثبت نام و...ازطرف دیگه، خرج زایشگاه، اومدن مهمون های جور 

واجور هم به خاطراومدن جنابعالی ازیك طرف .انصافه که توشهریوربه 

دنیابیای؟

وقتی سرکوچه ها، تابلویی نباشد.عده ای جوان ، شهرداری وشورای 

نامگذاری معابرواماکن راخجالت داده وخودشان باخط های گوناگون 

مانندنستعلیق، نسخ ، تعجیلی ،خرچنگ قورباغه ای و...نام کوچه رامی 

نویسندکه اگرمهمانی خواست واردخانه کسی شود،سردرگم نشودوبه 

نوعی شهرداری وشورای نامگذاری معابرراخجالت داده اند شاید از رو 

بروند. به قول طنزپردازعزیزشهرمان  جناب مهردادصدقی «روکه نیست 

سنگ مثانه است».

ضرب المثل های «همه چیزمان بایدبه همه چیزمان بخورد»یا« بیله 

دیگه ،بیله چغندر » و...را زیاد شنیدید. سی سال قبل که شهرك ساخته 

شد اهالی فرهنگ به این جا آمدند و امروزه بیشتر اهالی بازنشسته یا در 

آستانه بازنشستگی هستند وکم کم شهرك فرهنگیان تبدیل به «پیرانشهر» 

می شود .چشم ها نزدیك بین و گاه نابینا می شوند ودندان ها می ریزند. 

حكایت این جدول های اطراف شهرك هم چنین است چون دندان های 

ریخته شده اند ولی به جای چشم فرهنگیان ، چشم مسئولین نمی بیند.

اگرنصب ووجوداین تابلوضروری است

 که  نباید به این شكل و روز افتاده  باشد

واگرضروری نیست ،چه نیازی می باشد

 که از وجود  درب  و داغونش  خجالت

 بكشد.کی خجالت بكشه ؟

الف:تابلو   ب:شهرداری 

ج :شورای نامگذاری معابر

د:گزینه موردنظردردسترس نمی باشد.

 آهی بس است طول سخن می دهم چرا؟این هم مثالسطل زباله شهرك 

است .

نمایشگاه های مختلفی در شهر بر پا می شود و مردم به دیدنش می روند. 

نمایشگاهی در اطراف شهرك، بدون کمترین هزینه ای ساخته شده که 

 کاش یك روزمسئوالن شهری بخصوص شهرداری سری به این 

نمایشگاه نخاله، زباله، تپاله، تفاله و...بزنند.درست است گاهی مقصرمردم 

هستند ولی کاش زمانی که کسی بنایی می کند و نخاله ها را می خواهد در 

اطراف بریزد رفتگران شهرداری، خبر دهند تا ماموران، جلوی این کار را 

بگیرند.

 زمانی که شهرك فرهنگیان ساخته می شد با اختالف زمان کمی ،آپارتمان 

های مسكونی پتروشیمی هم بسیار زیبا و باشكوه ساخته شدند. یكی از 

همكاران انتقادی ظریف کرده بود که آنها «کود» تربیت می کنند ما 

«کودك» گویا اهمیت «کود» از «کودك» بیشتراست که خانه هایشان چنان 

است .این اتوبوس هایی که خودشان را لوس کردند و مدتی است  در 

شهرك فرهنگیان جاخوش کرده اندمتعلق به همان پتروشیمی هستند.

بع دنمازصبح پیاده روی دور شهرك، بسیاری از اهالی شروع می شود. 

علت لوس شدن این اتوبوس ها در این است که ساعت 5صبح نگهبان 

این 20،30 تا اتوبوس شروع به روشن کردن آن هامی کند،تازمانی که 

آقایان راننده تشریف بیاورند. شما در عكس فقط قسمتی از دود متصاعد 

شده از این اتوبوس ها را می بینید. دود و دم آن قدر زیاد است که امكان 

پیاده روی در فضای سالم از مردم گرفته شده است .نه «کودشان» 

راخواستیم نه «دودشان» را. این هم برنامه ریزی پتروشیمی است یابه 

عبارت درست تر«برنامه» به هم ریزی. البته تا امروز به هر اداره ای که 

مانع جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی می باشد نامه نوشته شده 

است ولی شماسلمان رشدی را دیدید ما هم اقدام مسئولین را. 

شهرك فرهنگیان را دریابید
به طور کلی  محیط زیست زمینه   حیات همه 

موجودات است. به علت  رعایت نكردن مسائل بهداشتی 

از جمله بی توجهی درخصوص جمع آوری و دفع صحیح زباله و 

 فاضالب موجب آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که %70 

آلودگی محیط مربوط به این دو عامل است.  11 درصد محیط به 

شدت، 30 درصد به طور متوسط و 59 درصد به طور خفیف در احاطه 

بشر امروزی ست. اجرای پروژه های کمپوست و همچنین جمع آوری 

 و دفع بهداشتی فاضالب یا طرح اگو اگرچه هزینه زیادی را می طلبند. 

اما مورد توجه و حائز اهمیت هستند. با پیشرفت دنیای ماشینی، تولید 

پسماند با رشد چشمگیری روبرو بوده که چندین دهه است زنگ خطر 

 آن برای محیط زیست و سالمت انسان به صدا درآمده است. از این رو 

طبق قانون مدیریت پسماند کلیه شهرداری ها مكلفند تا سال 1393 

درخصوص بی خطرکردن پسماندها، تولید کمپوست و انرژی از زباله 

اقدام و از دفع زباله  پرهیز کنند. با تحقق این برنامه هم  برگشت 

سرمایه خواهیم  داشت و هم محیط زیست و زمین های کشاورزی 

 یمرغوب از خطر  نابودی رها خواهد شد.  عالوه بر حفظ سالمتی 

شهروندان و محیط زیست به عنوان مواد اولیه کمپوست یا کود آلی، 

بیوگاز، خوراك طیور، مواد اولیه برای صابون سازی، بلوکه برای 

ساخت وسازواحداث جزایرمصنوعی همچنین از تبدیل مواد 

 پالستیكی مشكل آفرین در محیط به مواد  اولیه خود از قبیل بنزین و 

گازوئیل  به دست خواهد آمد. با عنایت به موارد فوق در اواخر  سال 

87 کلنگ احداث کارخانه کمپوست به مساحت 15 هكتار در 20 

کیلومتری شهر بجنورد واقع در محدوده روستای اوزون بیجه زده شد و 

  بالفاصله عملیات اجرائی آن نیز شروع شد. ماشین آالت، دستگاه  

 هاوتجهیزات الزم ساخت داخلی  خریداری شده است. ظرفیت آن در 

یك شیفت کاری 250 تن زباله و تولید کود آلی زباله 15000 تن، 

شیرابه زباله 50 تن درسال است که برای زباله چهار شهر بجنورد، 

آشخانه، اسفراین و شیروان پیش بینی شده است.  اعتبار هزینه شده 

تاکنون برای این پروژه قریب به 5 میلیارد تومان می باشد. با راه اندازی 

این واحد حداقل برای 154 نفربه طور مستقیم وغیرمستقیم اشتغال 

زایی می شود. به امید این که در دهه فجر سال جاری این کارخانه 

کمپوست افتتاح، راه اندازی و شروع به کار کند.

سید اسماعیل سیدی

رئیس کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری

سرپرست سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت : 

پروژه مرمت قنات صدر آباد با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال از 

محل بودجه شهرداری آغاز شد.

عباسعلی مهماندوست افزود: این عملیات از طریق جذب 

پیمانكار در حال انجام می باشد که پیش بینی می شود ظرف مدت 

2 ماه به پایان برسد.  وی اضافه کرد: با توجه به این که بخش 

اعظمی از فضای سبز معابر و خیابان ها توسط این قنات آبیاری 

می شود به عنوان یك منبع آبی پایدار در جهت حفظ و نگهداری 

پروژه مرمت قنات صدر آباد آغاز شد 

فضای سبز همچنین میراثی کهن و با ارزش از گذشتگان حفظ و 

نگهداری از قنات امری ضروری می باشد .مهماندوست گفت: با 

توجه به ساخت و سازهای بی رویه وبدون مجوز در حریم قنات ، 

بی توجهی شهروندان در ریختن زباله ها و اشیاء به داخل میل چاه 

ها،حیات قنات را در خطر نابودی قرار داده است لذا حفظ آن 

نیازمند همكاری و مشارکت شهروندان و مسئولین محترم در 

تخصیص اعتبار مورد نیاز می باشد. 
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85 امام رضا (ع):                         هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود. امام حسن مجتبی (ع):                       پستی و ناکسی این است که شكر نعمت نكنی .

 وصیت نامه

شهید رضا نارمی

مبادا فكر کنید که پناه بردن به 

شهادت، فرار از زندگى است، ما 

مى میریم تا به زجر دیدگان جامعه 

فردا بگوئیم که زندگى در رفتن است.              

شهید رضا نارمی

گزیده ای از وصیت نامه شهید رضا نارمى 

اینجانب رضا نارمى، بر حسب احساس 

  مسئولیت دینى و وطنى خود فى سبیل اهللا  

در این راه گام برداشته و امیدوارم که 

بتوانم با قدرت ایمان که خداوند بزرگوار 

نصیب من کرده است از جلوى راه قرآن و 

 اسالم خارى بردارم نه اینكه خارى در راه 

 اسالم باشم. 

خدایا! نا امید نیستم ولى آیا کشته شدن را 

مى توان شهادت نامید. من در خود به هیچ 

وجه لیاقت شهادت نمى بینم ولى مى دانم 

که تو توبه پذیر هستى.

7- متولد مهر: حضرت عالی که مهرماه متولد شدی به 

خصوص از سوم مهر به بعد می دونی چه اشتباه بزرگی را 

مرتكب شدی؟ اگر نمی دونی بذار بگم .تویك سال ازتحصیل 

 عقب موندی. چون وقتی به سن دبستان رسیدی اعالم می 

 کنند که متولدین تا 2 مهر می توانند در کالس اول ثبت نام 

کنند و جنابعالی چون از دوم مهر به بعد دنیا اومدی یك سال 

از تحصیل عقب موندی چرا که متولدین شهریور و ماه های 

قبل از اون وقتی دانشگاه را تموم می کنند تو اگر واحد افتاده 

نداشته باشی هنوز دانشجوی سال سوم خواهی بود برای 

استخدام هم یك سال دیرتر باید تشریف ببری. 

 8- متولد آبان: از فرصت طالیی که به دست آوردی استفاده 

کن. همه تو را دوست دارند از ملچ وملچ های بوسیدن که 

 روی صورتت حس می کنی اینو باورکن. حاال خودتو لوس 

نكن باورت نشه که خیلی دوستت دارند.یك ذره که گریه 

کنی فوری می اندازند زمین یا اگر مهمون تو رو بغل کرده 

باشه تاگریه کنی میگن غریبی می کنه مامانشومی خواد. 

9- متولد آذر:خیلی خوشحال باش که ازمتولدین پاییز،جوان 

تری و یا به عبارتی بچه تری؟ هوا داره روبه سردی میره در و 

پنجره ها را باید ببندند بوی ناخوش آیندی توی اتاق پیچیده 

کارتوکه نیست؟ نه هرگز کارتو نیست. ولی می تونی به این 

سئوال جواب بدی وقتی به عروس کوچك شده میگن 

عروسك، به آدم کوچك شده میگن آدمك چرا به تومیگن 

کودك؟

10- متولد دی: متولد بین دوفصل سالی که سعی کن پا را از 

گلیمت بیشتر یا درست تر بگم پایت را از قنداقت بیشتر 

بیرون نكن چون بابا دو ماه ازخرج اول سال تحصیلی بچه 

 هاخالص نشده باید به فكر پول جمع وجورکردن برای دوماه 

بعد بیفته که خرج خرید عیدکنه. چون اومدن توهم وسط این 

دو دوره کم خرج رودستش نذاشته .

11- متولدبهمن: درباره سرما، میگن، بهمن میگه هرچه نكرد 

آذر و دی من می کنم که بهمنم.آخه توی هوای سردبهمن 

میشه لباس خشك کرد همه اتاق شده بند و روی بندهم لباس 

های خیس تو.اهل خونه از زیر بند رد میشن سرشون می 

خوره به لباس های خیس تو و چندششون می شه .شایدهم 

بهمن اومدی که بگی «به» من تابه توبه به بگن .بابا غرور 

توبشكن.

12- متولداسفند: تو رو جون هرکس که دوست داری این ماه 

هم وقت دنیا اومدنه؟ نزدیك عید، مامان چطورمی تونه تورو 

این ورو اون وربكشه وخونه تكونی کنه؟تازه اگرخونه تكونی 

تموم شده جنابعالی تشریف بیاری تا از زایشگاه تورو بیارن 

خونه باز بچه های کوچك وبزرگ خونه روبه هم ریختن 

وباعث افسردگی مامان میشی تازه اگرنفرینت نكنه . 

شهروندآرزوبه دل

طرح جدید پیاده روسازی 
معاونت اجرایی منطقه یك شهرداری گفت:پیاده روسازی با موزاییك ها و 

جداول ویبره ای در پیاده روهای معابر شهری، به علت پایین بودن مقاومت 

مصالح مذکور در برابر سایش و شرایط جوی و برودت هوا خاصیت 

سطحی خود را به تدریج در کمتر از 2 سال از دست می داد و موجب 

شهرداری منطقه یك در نارضایتی شهروندان می شد.هادی حقانی افزود: 

این خصوص پیش قدم شده و از سال 89 جهت رفع نقایص و معایب 

مصالح  سابق از کف پوش ها و جداول پرسی جدید در بهسازی معابر 

شهر استفاده کرد. وی بیان داشت:  این  تغییرات  باعث  افزایش کیفیت،  

مقاومت، زیبایی  و استفاده   بهینه  شده  و  از  نظر  مالی  تأثیر  به  سزایی  

در  کاهش  هزینه ها   دارد. حقانی  گفت:  اعتبار  پیش بینی شده  برای 

معابر  سطح منطقه  یك  7  میلیارد  و

 200

780 میلیون ریال 

 100 میلیون ریال  می  باشد.  وی   

مترمربع   اضافه  کرد: خیابان های  ماژانی  و دهخدا  با  متراژ 4 هزار و 

و  اعتباری  بالغ بر 1 میلیارد و  400 میلیون ریال به اتمام رسیده و خیابان  

 های طالقانی غربی، نادر، منصور حصاری، 16متری کالنتر، هنر و شریعتی 

جنوبی با متراژ 14 هزار و 600 مترمربع و اعتبار 3 میلیارد و 

 در حال اجرا می باشد.وی بیان کرد: خیابان استقالل و سایر نقاط با متراژ 3 

هزار و 500 مترمربع و اعتبار پیش بینی شده1میلیارد و920 میلیون ریال 

دردست اقدام است که درآینده ای  نزدیك اجرایی می شود.

خداوند قرآن مجید را با نام خودش آغاز و با نام مردم 

پایان داده است. در قانون اساسی ما در فصل ششم، 

هفتم، یكصدم تا یكصد و ششم به مسائل مربوط به 

شورا پرداخته شده است . شوراها را از ارکان تصمیم 

گیری در امور کشور قلمداد کرده است. با شورا 

توسعه پایدار و همه جانبه تحقق پیدا می کند، اعتماد 

مردم به خود، یكدیگر، دولت و دست اندرکاران 

افزایش می یابد، مقاومت و ایستادگی در مقابل تغییر 

 کاهش می یابد، مردم ساالری دینی تحقق می یابد و 

مردم در سرنوشت خود مشارکت دارند، مسئولیت 

پذیری انسان ها تقویت می شود، خرد جمعی 

حاکمیت می یابد و رضایت مندی و احساس تعلق و 

همبستگی بین مردم افزایش می یابد.

امتیازات شوراها

- انتقال مدیریت از دولت به مردم.

- سپردن کار مردم به مردم و ارتقاء مشارکت آنان.

- سرعت بخشیدن به جریان کارها و امور مردم.

 به بهانه حضور اعضای شورای دانش آموزی 

و دانش آموزان دبستان دخترانه پروین
-  نظارت اجتماعی در  کلیه

 نقاط کشور.

- کامل کردن کار دستگاه های

 دولتی و کمك به مسئولین

 و مدیران در انجام مأموریت و

 وظایف خود.

- هدایت و رهبری امور محلی

 و منطقه ای توسط مردم.

 - باالبردن ظرفیت و توان عملكرد دولت در انجام 

برنامه ها.

- نیروسازی و رشد استعدادها.

حضور دانش آموزان و نمایندگان شورای دانش 

 آموزی در جلسه شورای اسالمی شهر بجنورد در  

تاریخ 90/10/20 فرصتی برای آگاهی از روند کار و 

 برنامه های انجام شده وبیان مشكالت ومحدودیت 

ها برای مدعوین بود. در این جلسه دانش آموزان با 

نگاه  دقیق وکنجكاوی و صداقت ومسئولیت پذیری 

 نوجوانی  و شهروندی به بیان 

 نظرات و  پیشنهادات پرداختند. 

 از جمله در رابطه با کیفیت 

زیرسازی و آسفالت معابر و 

 کوچه ها و گسترش فضای 

  سبز محالت و پارك های 

 محلی و توسعه خانه های 

فرهنگ ،کتابخانه های محالت   

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

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

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

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

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

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

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

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

 با اعتقاد به اینكه بهترین کتابخانه نزدیكترین کتابخانه 

می باشد همچنین در رابطه با ناامنی که پارك قانونی 

 کامیون ها در معابر شهری ایجاد می کنند و سالمت و 

امنیت کودکان و سالمندان را به خطر نمی اندازند و 

منظر شهری رانازیبامی کنند. ایمن سازی مسیرهای 

تردد دانش آموزان به خصوص خط کشی خیابان 

جلو درب مدارس برای محل عبور دانش آموزان و 

ایمن سازی وسایل بازی کودکان در پارك ها و توجه 

بیشتر به نظافت کوچه ها و خیابان ها و دیگر نكات و 

نظرات خوبی که در جلسه عنوان کردند و در نهایت 

شهری پاك، روان سبز با هویت و شهروندانی با 

نشاط، متعهد، مشارکت جو و فعال منتهای خواست 

و آرزوی شورائیان می باشد.

ابراهیم امانی

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی - عضو شورای اسالمی شهر 

سالن ورزشی مهربانو تجهیز می شود
کیوان دژهوت شهردار بجنورد با بیان این مطلب گفت: مجموعه 

ورزشی مهربانو که از تابستان 90 در ضلع شمالی شهربازی 

افتتاح شد دارای محوطه ورزشی به مساحت 7000 مترمربع با 

پیست اسكیت، پیست دوچرخه سواری، ست بدن سازی در 

فضای باز، زمین والیبال و یك سالن سرپوشیده به مساحت 300 

مترمربع می باشد. دژهوت در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار 

شهروند افزود: این مجموعه اختصاص به تمام گروه های سنی 

بانوان دارد و شهرداری برای استفاده بیشتر بانوان همشهری 

اقدام به خرید 16 دستگاه تجهیزات بدن سازی کرده است که با 

نصب این تجهیزات در سالن ورزشی مهربانو تمام بانوان 

بجنوردی می توانند در ساعات مختلف روزتحت نظارت 

متخصصین تربیت بدنی به ورزش سالم و مفرح بپردازند.  

دژهوت اظهار امیدواری کرد که با استقبال بیش از پیش بانوان 

امكانات ورزشی بیشتری برای این مجموعه تهیه شود.

با آغاز سرماو بارش برف، یخ زدگی معابر و انباشت برف در خیابان ها و کوچه 

 ها باعث بروز مشكالتی در رفت و آمد شهروندان و احتمال خسارت مالی و 

جانی می شود. بدین منظور شهرداری بجنورد برای آمادگی مواجهه با این 

 پدیده، پیش بینی های الزم درخصوص برنامه ریزی و تدارك تجهیزات و 

امكانات مناسب را در دستور کار خود قرار داده است که به طور مختصر به آنها 

اشاره می شود:

1- تشكیل ستاد عملیات زمستانی در شهرداری مرکزی با عضویت معاون 

خدمات شهری، معاون فنی و عمرانی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی، مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز، رئیس اداره ماشین 

 آالت، مسئولین اداره خدمات شهری مناطق و مسئول روابط عمومی شهرداری. 

 2- خرید اقالم مورد نیاز از جمله نمك و تهیه مخلوط ماسه و نمك، لباس کار و 

 وسایل برای کارگران و ... .

 3- تأمین آمادگی کامل ماشین آالت جهت ارائه خدمت در موقع نیاز توسط 

 اداره ماشین آالت. 

4- اولویت بندی اماکن و معابر شهری با توجه به اهمیت آنها برای انجام 

عملیات برف روبی و یخ زدائی.

5- توجیه کل پرسنل درگیر در عملیات زمستانی اعم از مدیران، رانندگان و 

کارگران درخصوص عملیات زمستانی.

 6- انجام عملیات نمك پاشی و برف روبی خیابان ها بالفاصله بعد از بارش 

برف.                           

                                          محمدمهدی خاکشور

                   معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورد

تشكیل  

 شهرداری در
 زمستانی  

 ستاد 

 بجنورد
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سرپرست سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری بجنورد با 

بیان این خبر گفت : سازمان باهدف کاهش هزینه ها و افزایش 

راندمان کاری اقدام به ساخت دستگاه تهیه قلمه نموده است . 

مهندس عباسعلی مهماندوست گفت : این دستگاه تیغ اره 

کابینت سازی است شامل یك دینام و چرخ دنده می باشد که به 

صورت برعكس زیر یك میز نصب شده است .  وی بیان داشت 

: هزینه این دستگاه بسیار ناچیز و در حدود 2 میلیون ریال می 

باشد .  مهندس مهماندوست افزود : این دستگاه امكان تهیه بیش 

از 100 هزار قلمه را بصورت روزانه فراهم می سازد .  سرپرست 

سازمان پارك ها و فضای سبز در ادامه گفت : سال گذشته در 

حدود 450 هزار قلمه در مدت 2 ماه توسط 240 نفر نیروی 

کارگری تهیه شد که هزینه ای بالغ بر 60 میلیون ریال در بر داشته است درحالی که بوسیله این دستگاه ، 

همین مقدار قلمه در مدت کمتر از 5 روز بوسیله یك نفر نیروی کارگری انجام می گیرد .  ایشان در پایان 

خاطر نشان کرد : سازمان تمام عزم خود را در بكارگیری روش های نوین و بااستفاده از کمترین هزینه و 

حداقل امكانات موجود در راستای  کاهش هزینه نیروی کارگری ، افزایش راندمان کاری به کار خواهد 

بست .  

ساخت دستگاه ساخت قلمه گامی در جهت افزایش بهره وری و راندمان کاری 



67 امام رضا (ع):         هر کس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.
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 استقبال از جشن های دهه فجر

مروری  

خاطرات 

 مردم 

  بر

  بجنورد
در سال  

1357 
با تشكر از آقای نوریان که تصاویر  این صفحه را در اختیار ماهنامه قرار دادند.

پیامبر اکرم (ص):                                        صدقه، خشم پروردگار را فرو می نشاند.
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