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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

عطر نرگس، رقص باد. نغمه شوق پرستوهای شاد.خلوت گرم کبوتران مست.نرم نرمك میرسد اینك بهار.

 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)

بجنورد آماده پذیرایی از

مسافران نوروزی

2 

چهارشنبه سوری را به 

چهارشنبه سوزی تبدیل نكنیم

4

فعالیت های حوزه معاونت

فرهنگی شهرداری در ایام نوروز

4

افزایش 3/1 درصدی سرانه

فضای سبز در سال 90

رسوم نوروزی

12

10 

استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .

یزها به بهترین عكس نوروزی شما هدیه ای به رسم یادبود ج

تقدیم می شود.

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com
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چهچه وور             بلبل عاشق که  سوا بهار گلر 

چه چه بزن  بلبل عاشق       که فردا بهار میاید

سنبل و یاس وصنوبر      گنه باغه  باش  وورر

سنبل و یاس و صنوبر       دوباره به باغ سر می زنه

گل همیشه بهار      چشمك ورر      بنفشه یه

گل همیشه بهار یك چشمك می زنه به      بنفشه

یوخه دن تورکه بگین     گرماقمه    نگار گلر

از خواب  بلند شو که به دیدنم                 نگار  میاد

گلر  و شقایقنگ  گوم لرنه       سرخاب چكر

میاد و  لپ های شقایق رو                 سرخاب می ماله

 الله نه ارا بیرر  گزلرنه          سرمه  وورر 

 الله رو آرایش   کنه چشماش رو           سورمه بزنه 

بو بهارنگ  نفسه قره لره         جوان    ایدر

این نفس بهاره که        پیر  هارو          جوان می کنه 

جه خه  ده شكوفه نه نسیمه       هی ترپت ده رر

 روی شاخه  شكوفه هارو نسیم  بهاری        هی تكونش میده

غنچه  یم مطرب اولر  چرتمی وور      اوینین گلر 

غنچه ها مطرب میشن   بشكن زنان        در حال رقصیدن میاد

ساره گل    سوا  که گین نقابه نه            قراق وورر    

 گل زرد         فردا   روز    نقابش رو       کنار می زنه       

بلبلم گزه دیشر      عاشق اولر              فغان ایدر

بلبلم   چشمش میفته به  گل عاشقش می شه      فریاد می کنه

بهارنگ گلماقه نه  دیرم مبارك چمنه

آمدن   بهار رو    تبریك می گم    به چمن و سبزه

چمن ـم ـ ذوق ایدر و  ترپاقنه گزه چكر

سبزه  هم شاد می شه    و خاك بهار رو به چشماش می کشه

احمدشاملو در کتاب کوچه   اشاره ای به اجرای این 

 مراسم در بجنورد داشته است که نقل قول عالمه 

محمد قزوینی    به سال 1302 بر می گردد.

 دکتر روح االمینی در کتاب خود نقل قول جالبی از 

 عالمه محمد قزوینی می آورد که نشان می دهد تا اوایل 

دوران پهلوی مراسم میرنوروزی در ایران برگزار 

 می شد. عالمه قزوینی در مجله یادگار سال اول شماره 

سوم چنین نوشته است: در استفسار از یكی از دوستانم 

اهل مشهد است درباره برگزاری جشن که  

 به معنای بازگشت امیر از جنگی فاتحانه بود و 

امیر همچنین از جمجمه ها سرهای دشمنان امیر بودند. 

مردم درخواست صد هزار تومان پول می کرد که کم یا 

زیاد مردم به او چیزی می دادند . در افواه از مردم شنیدم 

که پس از سیزدهم نوروز او را از حاکمیت خلع 

می کنند و در آن روز به جشن و پایكوبی می پردازند. . .

-----------

1.کتاب کوچه / جلد 1 / انتشارات مازیار / چاپ دوم / 1377

2. مجله یادگار/ سال اول / شماره سوم

 منبع: وبالگ بجنوردان 

1- خانه تكانی (تكان خوردن خانه): نوعی 

زلزله بدون خسارت جانی که  البته برخی موارد 

همراه با خسارت های شدید مالی (از جمله 

تعویض مبلمان، پرده ها، تلویزیون و ) می باشد، 

نام یك نوع ورزش که در آن مردان  کوزت وار 

اقدام به شست و شوی شیشه منازل و تمیز کردن 

خانه می کنند.

توضیح مرتبط: ای کاش به جای این همه خانه 

تكانی کمی هم به خانه دلمان تكانی می دادیم .

2- خرید نوروزی: روزهای کشیدن چك، 

روزهای حسرت کشیدن پشت ویترین مغازه ها، 

روز  بابا من اینو می خوام  ، بابا من اونو می خوام ، 

روز درك معنی فاصله طبقاتی به کمك تك تك 

سلول های بدن.

3 - جلو کشیدن ساعت: سنتی قدیمی که  با 

توجه به تحقیقات به عمل آمده جدید،کنار 

گذاشته شد. عملی که با هدف صرفه جویی در 

مصرف برق انجام می گرفت اما امروزه برخی 

محققان، دریافته اند که این عمل هیچ تأثیری  

میرنوروزی، برایم تعریف کرد که وقتی برای مداوای 

بیماری

استخوان جمجمه اش _ بر باالی آن بود. این   

 در بهار 1302 به بجنورد رفته بودم، با مراسم 

جالبی رو به رو شدم، در روز ده فروردین فردی با 

لباسی فاخر بر اسب رشیدی سوار شده جماعتی 

سواره در جلو و عقب وی حرکت می کردند. عده ای 

نیز پیاده در عقب وی بودند. که نوکرها و فراش هایش 

بودند.  کسانی که در رکاب او بودند چوب های بلندی 

در دست داشتند که سر حیواناتی همچون گاو و 

گوسفند   

برق ندارد .درکاهش مصرف 

   7- رژیم غذایی: احتماالً در طول تعطیالت  

 نوروز  کالً بی خیال این مورد شده اید، موردی که 

 4- مسافرت نوروزی: ترفندی برای جیم شدن از 

 دست مهمانان نوروزی. فرصتی طالیی برای 

مأموران راهنمایی و رانندگی  البته نه برای جریمه 

کردن بلكه برای ارشاد رانندگان خطاکار!

5- روبوسی: سخت ترین جای دید و بازدید. 

.معموالً بعد از دست دادن انجام می گیرد.

 یك خواهش مرتبط: لطفاً در طول تعطیالت 

نوروزی از خوردن پیاز و سیر جداً خودداری 

کنید.

6- عیدی: انگیزه اصلی برای رفتن به خانه اقوام. 

 دادنش برخالف گرفتنش بسیار سخت است. 

معیاری مناسب برای سنجش این که هر فرد چقدر 

دوستتان دارد.

گرفتنش در طول تعطیالت باعث پشیمانی هم   

است و هم نگرفتنش!

8- سیزده به در: روزی که جماعت از خانه 

هایشان به مقصد کوه، دشت و بیابان خارج 

 می شوند. روز طالیی دزدان. روزی که به جنگل 

می رویم و در آنجا آشغال می ریزیم، شاخه های 

درختان را می شكنیم و طبیعت را از بین می بریم. 

شاید به همین علت در تقویم، نام سیزده به در را 

 روز طبیعت  گذاشته اند.

9- چهارده فروردین: یكی از روزهای سخت 

سال. روزی که پس از    15روز خوردن و خوابیدن 

مجبوری دوباره صبح زود از خواب بیدارشوی. 

 10- روزهای بعد از تعطیالت: زمان پاس کردن 

چك ها(برای کارمندان محترم)، نشستن پای لرز 

 بعد از خوردن آجیل (این روزها عالوه بر خوردن 

خربزه خوردن خیلی چیزها باعث لرزش پا 

می شود!) روزهای سختی که باید ناخواسته 

خوردن شیرینی و میوه را ترك کنید. روزهایی که 

قبض تلفن و موبایل (مخصوصاً     آن) منجر به بلند 

شدن دود از سر شما خواهند شد.

http:\\radsms.comمنبع:
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نیكی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه.  برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری . 

اخبار 

 

شورا
 

و
شهرداری

 1-  شورای اسالمی  شهر 

  نسبت به تهیه سواالتی در 

زمینه   بهبود  و  پیشرفت 

شهری   تهیه  و  از طریق 

شورایاران ، بین  افراد  با

 ذوق  و  با   سلیقه  و 

 صاحب نظر محالت توزیع و پس از  دریافت جواب آنها 

را جمع آوری تا از بهترین پیشنهادات و نظریات استفاده 

مطلوب را برده و آنها را برای بهبود امور شهری به کار 

گیرد.

 2- شورای اسالمی شهر و شهرداری ها و سایر عزیزان 

 مسئول در تقسیم بودجه بین محالت مواردی از قبیل 

قدمت خیابان، زمان تأسیس و امكانات موجود در محله را 

 در نظر بگیرند و برای محالتی که تازه تأسیس هستند 

همت مضاعفی به کار گرفته شود.

3- اگر امكانات موجود در بین خیابان های تازه تأسیس و 

حاشیه شهر به درستی به کار گرفته شود ترافیك هسته 

مرکزی شهر و تردد جمعیت کم خواهد شد که این خود 

کمكی شایان در کاستن از ترافیك شهر خواهد داشت.

4- در حال حاضر که فصل درختكاری، گل کار و فضای 

سبز است پیشنهاد می شود شورایاران با همكاری واحد 

فضای سبز شهرداری نسبت به کاشت درخت، انواع گل و 

سایر موارد که به تزئین خیابان کمك می کند به شكل 

یكنواخت اقدام کنند. نیروهای خدماتی هر خیابان نیز در 

این امر دخالت داشته باشند تا خیابان ها از حالت 

یكنواختی بیرون آمده و با مناظری زیبا جلوه گر شوند.

5- شورایاران را در جریان فعالیت هائی که در محله اعم از 

عمرانی، فضای سبز، فرهنگی و غیره انجام می شود، قرار 

دهند تا با پیگیری آنها فعالیت هاناتمام نمانده و با همكاری 

سایر عزیزان به اتمام برسد.

 6- برابر آئین نامه اجرائی شورایاران، شورای اسالمی شهر  

به طور مرتب کارهای شورایاران را پیگیری کنند تا 

.مشكالت مرتبط با محله بهتر و روان تر برطرف شود.

 7- پیشنهاد می شود جلساتی با سایر شورایاران محالت با 

 حضور مسئوالن برگزار تا همه از فعالیت های انجام شده 

 اطالع داشته که این عمل باعث پیشرفت کارها خواهد شد 

و یك رقابت سالم بین شورایاران پیش خواهد آمد تا اگر 

چنانچه فعالیت شورایاری اندك باشد فعالیتش را بیشتر 

کند.

 8- شورای اسالمی شهر به شكل دوره ای مصاحبه هایی را 

 با شورایاران محالت انجام دهد تا در جریان فعالیت های 

 آنها قرار گرفته و سایر شورایاران نیز از عملكرد محالت 

دیگر مطلع باشند.

رجبعلی بیدی - دبیر شورایاری محله بهارستان

با همكاری و تعامل شورایاران و همت 

یمضاعف شورای اسالمی شهر  و شهرداری

 در آینده، شهری سرسبز،  سرزنده و

 آبادی شاهدهستیم.

شورایاران می توانند در بسیاری از عرصه ها حضور داشته و پایان دهنده 

برنامه های ناتمام فراوان و در دست انجام در زمینه های مختلف باشند. ناگفته نماند که 

برای این پیشروی و ارتقا از هر لحاظ باید به شورایاران بها داده و آنها را به رسمیت 

شناخته و بسیاری از کارها را بر عهده آنها نهاد. شورایاران باید واقف باشند که آنها 

 بازوان شورای اسالمی شهر و سایرسازمان ها و نهادهای مربوطه بوده و آشنا به اهداف 

کالس های آموزشی و کارهای خود باشند که می توان با برگزاری نشست و    

شورایاران را واقف به شرح وظایف  و دایره فعالیتشان کرد. شورایاران می توانند با 

شناختی که از  اهالی محله دارند بسیاری از برنامه ها و  طرح هایی را که مسئولین برای 

ارتقای سطح اجتماعی  و تغییر ساختار نامتعارف  آن محله در نظر گرفته اند با کمك 

اهالی در مدت زمان اندکی به انجام رسانند که اگر این طرح ها را نهاد مربوطه پیگیری . 

شورایاران با اعتقاد راسخ جهت عمران

  و آبادانی و حل مشكالت پای به میدان نهاده اند 
کند به دلیل نداشتن شناخت از محیط و گاه همكاری

 نكردن  صمیمانه  اهالی این روند  به کندی صورت 

گرفته  و  هزینه های بسیاری را  برای آنها  به همراه

 خواهد داشت. حال با توجه به مطالب فوق شورایاران

 نیز  می توانند  از عهده مسئولیت ها برآمده و عاملی

 اثرگذار  در  کنار  سایر  عوامل برای  ارتقای  سطح

 کیفی محل سكونت خویش و جامعه باشند. شورایاران می توانند با توجه به ضوابط، 

روابط خوب و پسندیده ای با ادارات و نهادهای گوناگون برای آبادانی شرکت داشته و 

سهمی در سند چشم انداز دولت داشته باشند.

محمد باغچقی - شورایار محله صادقیه

در عصر حاضر بر اثر نفوذ و گسترش وسایل ارتباط 

جمعی که پیام را با موضوعات متنوع ساختارهای 

گوناگون و گسترده جغرافیایی وسیع توزیع می کند نه 

تنها وضعیت های جدید فرهنگی را شكل می دهد بلكه 

حامل دگرگونی در رفتارهای جمیع، گرایش های دید و 

نگرش های تازه در حوزه فرهنگ عمومی می شود. 

فرهنگ عمومی آن بخشی از رفتارهایی است که در افراد 

جامعه عمومیت دارد ودر حوزه های زندگی اجتماعی 

جلوه گر است. رفتار ترافیكی با عنوان بخشی از فرهنگ 

عمومی بیان کننده تبعیت یا تبعیت نكردن بیشترین افراد 

یك جامعه از قوانین ترافیك، هنجارهای ترافیكی و 

معیارهای ضروری برای تردد و جابجایی افراد و وسایل 

نقلیه می باشد که حاکم بر جامعه است. چون استان 

 خراسان شمالی در مسیر محورهای مواصالتی و شاهراه 

های اصلی واقع شده با فرا رسیدن نوروز باستانی و بهار 

طبیعت سالیانه میلیون ها زائر امام رضا(ع) از این محورها 

تردد می کنند و در محل های تفریحی و تفرجگاه ها 

اسكان دارند. ما شورایاران وظیفه داریم آسایش و امنیت 

آنها را تامین کنیم و می توانیم حداقل با نصب یك چادر با 

آرم شورایاری محله در کنار سایر چادرهای امدادی 

ضمن راهنمایی مسافرین ارائه خدمات کرده تا جلوی بی 

هنجاری (آنومی) یا آشفتگی اجتماعی که گاهی اوقات  

در این محل ها اتفاق می افتد و چهره  شهرستان را خدشه 

دار می کند گرفته شود. چون یكی از علل به وجود  

آورنده قانون گریزی، آنومی اجتماعی  است و آن عبارت 

است از وضعیتی که در آن هنجارهای اجتماعی،نظارت 

وکنترل خود را بر روی رفتار فرد از دست می دهد بدون 

 وجود الزام های اخالقی یا ضرورت های اجتماعی 

زندگی تحمل ناپذیر می شود و به آنومی یعنی نوعی 

احساس بی هنجاری می انجامد.  چون بعضی از جوانان 

در طبقات متفاوت جامعه نه از فرهنگ مسلط تبعیت 

می کنند و نه آن را رد می کنند. آنان به علت یك دسته از 

مهندس محمد مهدی خاکشور معاون خدمات شهری در گفتگویی به 

 سواالت خبرنگار شهروند درخصوص خدمات شهرداری در ایام نوروز 

پاسخ داد:

* برنامه های این معاونت برای استقبال از نوروز چیست؟

 حوزه آتش نشانی آمادگی کامل تمامی ماشین آالت  و نیروهای تحت 

پوشش سازمان آتش نشانی در قالب شرح وظایف سازمان و آمادگی 

برای مقابله با حوادث طبیعی و حوادث غیرمترقبه در روز چهارشنبه آخر 

سال و نوروز به شكل شبانه روزی وظایف خود را انجام خواهد داد. 

سازمان پارك ها آماده سازی تمامی پارك ها، سرویس های بهداشتی، 

مراکز اسكان موقت، نمازخانه های سیار، استقرار پارك های بازی بادی و 

سیار، تعویض و تجهیز فواره ها، خرید صندلی های پارکی، بهسازی 

کانكس های تپه بش قارداش برای اسكان موقت زائرین، کاشت و احیای 

فضای سبز شهر، نظافت، نورافشانی در تمامی پارك ها و فضاهای 

ورودی شهر برای استقبال از مهمانان نوروزی و ادامه انجام پروژه های 

مصوب سال 90 را در نظر دارد.

* با توجه به حضور مردم در روزهای آخر سال در آرامستان ها، چه 

برنامه ای تدارك دیده شده است؟

 سازمان آرامستان ها با آمادگی کامل تمامی نیروها و ماشین آالت و 

دارد. استقرار نیروها و ماشین آالت تأسیسات حمل، تغسیل و تدفین را   

در اکیپ های نوروزی و نقاط حادثه خیز  استان و ادامه انجام پروژه های  

مصوب بودجه سال 90 و آمادگی  فرهنگی برای برگزاری هفته آخر سال 

به عنوان هفته آرامستان ها را در دستور کار دارد. 

* ستاد زیباسازی چه کارهائی انجام داده است؟

برنامه هایی که در نظر گرفته شده عبارتند از: بازسازی المان نام مقدس 

امام موسی الكاظم (ع) در بلوار امامت، انتقال و نصب المان مشك آب در 

میدان امام حسین (ع)،انجام مراحل طراحی و ساخت هفت سین نوروزی 

در میادین ورودی، تعویض پرچم های قدیمی و نصب کتیبه های جدید، 

انجام فراخوان استقبال از بهار در کل استان و کشور و ساخت المان های 

عملكرد حوزه معاونت خدمات شهری در دو قسمت مجزا قابل اجرا 

است: 

الف- وظایف محوله قانونی که در تمام طول سال بر عهده این حوزه 

می باشد که شامل وظایف آتش نشانی، آرامستان ها، سازمان پارك ها، 

ستاد زیباسازی، ستاد متكدیان، ستاد ساماندهی ضایعات ساختمانی، امور 

 شهر، کمیسیون بند 20 مشاغل مزاحم، اداره اجرائیات و ابالغ احكام و 

 اداره ماشین آالت به صورت ممتد ادامه خواهد داشت. 

ب- وظایف استقبال از بهار که در قالب ستاد نوروزی و آمادگی تمامی 

نیروهای متخصص خدماتی و اجرایی با شرح وظایفی که از دبیرخانه 

 ستاد نوروزی ابالغ کند انجام وظیفه می کنند. 

* آیا برنامه ای برای پارك دوبرار در فصل مسافر دارید؟

از آنجائی که پارك دوبرار در حاشیه کنارگذر شهر بجنورد در حال حاضر 

چون جاده آسفالت ندارد ادامه انجام پروژه مصوب بودجه 90، متمم 

بودجه 90 و انجام پروژه های سال 91 در حد بودجه مصوب شهرداری 

انجام خواهد شد در خدمت مسافران نخواهد بود.

* حوزه خدمات شهری در رابطه با میادین میوه و تره بار چه تدبیری 

اندیشیده اید؟ 

در رابطه با صدور مجوز خرید و فروش و اختصاص محل مراتب باید از 

 حوزه مدیریت درآمدهای شهرداری استعالم شود و وظایف برای 

 نیروهای شهرداری تعریف شده است و نظم و انضباط الزم در معابر برای 

رفع سد معبر انجام خواهد شد.

 * به نظر شما چگونه می توان از توانمندی های شورایاران در محالت 

استفاده کرد؟

بدیهی است مشارکت شورایاران که در تمامی امور شهرداری به 

خصوص وظایف حوزه خدمات شهری و همكاری با نیروهای تحت امر 

این حوزه به روان سازی ارائه خدمات به شهروندان کمك خواهد کرد 

می تواند بسیار مفید و موثر باشد.

معاون خدمات شهری:

بجنورد آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است
شورایاران همگام با امدادگران نوروزی

 رویدادهایی که تحت تأثیر آن، پایین آمدن شئونات آنان 

 را ممكن می سازد تقلید اخالقی به نظم قانون را خنثی 

می سازند و یك نوع ساخته های زبانی را می آموزند که 

آن ساخته ها آنها را قادر می سازد که رفتار بزهكارانه را 

توجیه کنند. جوانی که یك خودرو را می دزدد برای 

فروش نیست بلكه برای از بین بردن آن و یا رانندگی 

بدون رعایت قوانین است تا با این عمل پایگاه اجتماعی 

خود را در بین گروه تثبیت کند از این موارد است.

گسترش روز افزون شهرها درتمامی کشورهای جهان و از جمله 

ایران، از پیامدهای غیرقابل اجتناب عصر دانش و فناوری به شمار 

می رود. امروزه گسترش شهرها به ویژه شهرهای بزرگ در جهان 

سوم، موجب تشدید عوارض منفی توسعه شهری است که تشدید 

آلودگی های محیط از مهم ترین آنها به شمار می رود. توسعه بی 

رویه و ناپایدار شهری، باعث افزایش حاشیه نشینی، تخریب 

 نواحی سبز شهری و باال رفتن فضاهای سبز درون شهری و تغییر 

کاربری این گونه اراضی است. فضای سبز، که بخشی از سیمای 

شهر را تشكیل می دهد، به عنوان یكی از پدیده های واقعی از 

نخستین مسایلی است که انسان همواره با آن در تماس بوده و 

خواهد بود. این مقوله دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی و کالبدی می باشد. اهمیت فضاهای سبز در 

محیط شهری تا آن حد است که به عنوان یكی از شاخص های 

توسعه یافتگی جوامع مطرح می باشد. 

مهم ترین کارکردهای فضای سبز درون و برون شهرها:

- جذب دی اکسید کربن و سایر گازهای سمی و تولید اکسیژن.

- تعدیل و بهبود شرایط آب و هوایی شهرها.

فضای سبز شاخص توسعه یافتگی
- جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاك.

- کاهش خطرات ناشی از جاری شدن سیل.

- زیباسازی منظر و جلوگیری از رشد و توسعه بی رویه شهری و 

حاشیه نشینی.

نكته بسیار مهم در مكان یابی فضاهای سبز عمومی ضرورت های

 اجتماعی ایجاد پارك است. پارك ها باید در جایی باشند که زندگی 

در آن موج می زند، جایی که در آن کار، فرهنگ و فعالیت های بازرگانی و مسكونی به فراوانی قابل مشاهده 

است. تعدادی از بخش های شهری دارای چنین نقاط کانونی ارزشمندی از زندگی هستند که برای ایجاد 

پارك های محلی یا میادین عمومی، مناسب به نظر می رسند.

امروزه با آگاهی بیشتر از اهمیت کارکردهای مثبت فضای سبز و اثرات زیانبار توسعه ناهمگون و بی رویه 

شهرها، برنامه های مدیریتی مناسبی در بسیاری از کشورها به منظور مقابله با این نوع تهدید، طراحی و اجرا 

می شود. فضاهای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی دربرگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع 

پوشش های گیاهی تشكیل شده است و به عنوان یك عامل زنده و حیاتی در کنار کالبد بی جان شهر، تعیین 

کننده ساخت مورفولوژیك شهر است. فضاهای باز شهری از یك سو، دربرگیرنده فضای سبز موجود و از 

سوی دیگر، به صورت فضاهایی بالقوه جهت توسعه فضاهای سبز شهری مطرح می شوند.

محمدعلی حصاری مطلق-شورایارمحله حصارشیرعلی

 برگزیده و نصب در میادین شهر، نورافشانی با پرچم های      ، بازسازی 

و رنگ آمیزی جداول، تكمیل و نصب لمپست بنرها، استندهای دیواری، 

 الیت باکس های تزئینی،تلویزیون      ، بهره برداری از سرویس های 

بهداشتی سیار، تكمیل روشنایی معابر و پارك ها، نظافت و ساماندهی 

ورودی شهرها، جمع آوری مشاغل مزاحم و لوازم مستعمل حاشیه جاده 

ها، نظافت محوطه شهر به صورت شبانه روزی، آماده سازی تعدادی از 

بیلبوردها و تابلوها جهت انعكاس شعار سال نو.

* برای جلوگیری از حضور متكدیان در شهر چه اقدامی انجام خواهد 

شد؟

پارك ها و  در روزهای انتهای سال نسبت  به جمع آوری متكدیان از 

مسافرین نوروزی اقدام و ازآزادسازی متكدیان تا  معابر و محل اسكان 

 آخر تعطیالت سال نو ممانعت خواهد شد. 

از دیگر برنامه های حوزه معاونت خدمات شهری، هماهنگی و برنامه 

 ریزی با اداره اجرائیات وابالغ احكام درخصوص مدیریت سد معبر در 

زمان خریدهای نوروزی، ساماندهی ماهی فروشان و فروشندگان سیار، 

همكاری بین بخشی با ستاد ساماندهی ضایعات ساختمانی و مدیریت 

پسماند دارد.در حوزه ساماندهی ضایعات ساختمانی نیز برای جلوگیری 

از تخلیه نخاله های ساختمانی در معابر، جاده های ورودی و خروجی و 

 معادن غیرمجاز اقدام الزم به عمل آمده است. 

* چه اقدامات و تمهیداتی در خدمت رسانی بهتر به شهروندان و 

 مسافرین نوروزی در ایام نوروز دارید؟

 

 

LED

LED

*بررسی طرح پروژه تقاطع غیرهمسطح در چهارراه شهدا.

.* کمك و مساعدت مالی شورای اسالمی شهر به شورای استان به مبلغ 5 میلیون ریال.

.* کمك و مساعدت مالی به آموزشگاه علوم و معارف اسالمی صدرا.

* طرح تعویض قرآن های خانگی از نیمه اسفندماه تا پایان سال در معاونت فرهنگی 

اجتماعی شهرداری بجنود.

* اختصاص خط تلفن چهار رقمی 1530 به سازمان آرامستان ها.
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103 پیام نوروز این است.دوست داشته باشید و زندگی کنید. گل ها جواب زمین اند به سالم آفتاب، نه زمستانی باش که بلرزانی، نه تابستانی باش که بسوزانی . بهاری باش تا برویانی 

به طور کلی برای برخورداری از یك هوای پاك عوامل 

متعددی دخالت دارند. اهم آنها عبارتند از: موقعیت 

 جغرافیایی شهر، ساماندهی صنوف آالینده و مشاغل 

مزاحم، روان سازی گره ترافیكی، توسعه حمل و نقل 

عمومی، استفاده از سوخت مناسب یا گازسوز کردن 

وسائط نقلیه، جمع آوری و دفع صحیح زباله و 

 فاضالب،توسعه فضای سبز و ... . نظر به این که شهر 

 بجنورد به عنوان مرکز استان از زیر ساخت های الزم 

برخوردار نیست. از طرفی تعریض یا بازگشایی معابر 

 در کوتاه مدت عمالً غیرممكن است چرا که هزینه 

خارج از تصور را می طلبد. درختان و فضای سبز ریه 

های تنفسی شهر هستند. بنابراین مراقبت و نگهداری 

از آنها وظیفه همگانی است. به گفته شاعر دیگران 

کاشتند و ما خوردیم ما بكاریم تا دیگران بخورند. از 

15 الی 21 اسفندماه به عنوان هفته درختكاری 

اسفندماه هر سال اداره نامگذاری شده است. از اول 

منابع طبیعی نهال های غیرمثمر را به طور رایگان به 

منظور کاشتن در محل مورد نظر شهروندان در اختیار 

آنها قرار می دهد زیرا که ترویج فرهنگ مشارکت 

مردم در این راستا امری ضروری است و این روند 

همچنان کمافی السابق ادامه دارد. هر درخت بالغ 

 ساالنه 6 کیلوگرم گاز کربنیك مصرف می کند که در 

جلوگیری از آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین حائز 

اهمیت می باشد. با انتقال آب آشامیدنی از سد شیرین 

دره به بجنورد تا پایان سال 92 ضمن تأمین آب 

آشامیدنی مطلوب  مشكلی را هم به دنبال خواهد 

داشت. با توجه به این

نهایت 

كه 80 درصد آب مصرفی تبدیل 

  به فاضالب می شود تا جمع آوری تمام فاضالب شهر  

 یا اجرا کامل طرح اگوکه به ناچار فاضالب ها در منازل 

به روش سنتی از طریق چاه های جاذب دفع خواهند 

 شد موجب باال آمدن سطح آب های زیرزمینی و در 

آلودگی محیط خواهد شد. چون درختان با 

انجام عمل فتوسنتز گاز کربنیك را جذب و اکسیژن 

متصاعد می کنند که در تصفیه هوا بسیار موثر هستند. 

یكی از روش های مبارزه با آلودگی هوا توسعه فضای 

سبز در راستای تأمین هوای پاك است که در شهر 

بجنورد یكی از کم هزینه ترین و سهل ترین روش می 

باشد. ضروری است پس از اجرای طرح اگو و استفاده 

بهینه از پساب حاصل از طرح مذکور همچنین 

جلوگیری از آلودگی ناشی 

از  آن  و  گامی  موثر  در

 زمینه   تأمین   و   ارتقاء

 هوای    پاك    جنگل 

پارك  جاوید  تا باباامان

 با   آبیاری   پساب  یاد 

شده توسعه یابد. از آن جا که وزش بادهای غالب از 

غرب به سمت شرق است که موجب انتشار گرد و 

غبار و آلودگی در شهر خواهد شد. برای جلوگیری از 

 این امر و تأمین هوای پاك الزم است جنگل دوبرار نیز 

به سمت روستاهای لنگر و باغچق تحت عنوان کمربند 

سبز ادامه و توسعه یابد.

سیداسماعیل سیدی

رئیس کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری

آسمان آبیهوای پاك 

شهر در یكی دو ساعت بارندگی به دریاچه ای مبدل و در مدت زمان 

کوتاهی چاله های خیابان پر از آب می شود. مردم مستأصل چاره و 

  راهی برای عالج می جویند. جوی خیابان ها مملو از آب و سیالب می  

شود به طوری که قابل تشخیص از خیابان نیست وپای شهروندان گاهی 

به دلیل آبگرفتگی شدید در داخل این جوی ها فرو می شود. حتی در 

 قسمت هایی، سیالب راه کج کرده و وارد حریم مغازه های اطراف 

میدان می شود. برخی از شهروندان به شكل مارپیچ راه می روند تا کمتر 

خیس شوند. برخی از رهگذران از روی محل های آب گرفته می پرند. 

برخی هنگام رد شدن از خیابان با فاصله ای بسیار از خودروها حرکت 

می کنند تا از سوی برخی از رانندگان که مفهوم شهر و شهروندی را به 

 درستی نمی دانندو در هنگام رانندگی در سیالب و آبگرفتگی به فكر 

عابرین و رهگذرین نیستند، از حمام آب و گل در امان بمانند. آری این 

چهره یك روز بارانی در شهر ما بجنورد به  خصوص در میدان شهید و 

کارگر است. با توجه به این که این دو میدان هسته مرکزی شهر را 

 باز باران با خیابان های ناالن 
تشكیل می دهند و بیشترین ترافیك نیز در این قسمت وجود دارد، 

 متأسفانه مدت زمان زیادی است که هنگام بارش باران بالفاصله تمام 

آب های سطحی شهر به سمت این دو میدان به خصوص میدان کارگر 

لبریز می شوند و رفت و آمد را مختل می کند و گره های ترافیكی 

سنگینی را در بافت مرکزی شهر به وجود می آورد.

به عقیده کارشناسان علت عمده آبگرفتگی در سطح معابر شهری بحث 

ساختاری و عمرانی شامل طراحی نادرست و نبود طرح مناسب در 

زمان احداث کانال ها و جوی های سطح شهر است که شهر را دچار 

این مشكل کرده است. کنده کاری ها و حفاری هایی که توسط سازمان 

های مختلف و مكرر ایجاد می شوند امان خیابان ها، پیاده روها و کوچه 

های شهرمان را بریده است. پستی و بلندی آسفالت هایی که مجدد 

صورت گرفته باعث  ایجاد حوضچه های عمیق آب در سطح معابر 

شهر می شوند و با کوچكترین بارندگی آبگرفتگی معابر را به دنبال 

 دارد. چاله هایی که مسئوالن بارها و بارها وعده پر شدن آن ها را داده 

اند ولی به جای پر شدن، عمیق تر شده اند و در روزهای بارانی و با پر 

شدن این چاله ها و فرو رفتن چرخ های ماشین در آن پرتاب شدید 

قطرات آب به اطراف به قدری شدت می یابد که عابران پیاده هم از آن 

بی نصیب نیستند. از جمله مسائل دیگر که در بروز آبگرفتكی دخیل 

است عوامل انسانی است که امروزه بارها شاهد آن هستیم. بی توجهی 

به فرهنگ شهروندی و فراموشی مسئله مهمی به نام «شهرما، خانه ما» 

توسط برخی از شهروندان و کسبه در اطراف میادین کارگر و شهید 

باعث تلنبار شدن انواع و اقسام زباله ها در جوی ها می شود که این بی 

توجهی باعث جاری شدن آب در سطح خیابان به جای جوی ها 

می شود. مدت زمان زیادی است که این مشكل هر  سال و به خصوص 

 در فصول بارندگی تكرار می شود،  مردم گالیه می کنند، کارشناسان 

 بررسی می کنند و مسئوالن شهری خصوصاً شهرداری قول می دهند، اما 

ظاهراً این مسئله بزرگتر و پیچیده تر از آن است که بشود به راحتی آن را 

رفع کرد . در طول این سال ها بارها و بارها شاهد چنین صحنه هایی در 

 شهر بجنورد هستیم اما به این مشكل هم مانند مشكالت شهری دیگر 

نگاهی فصلی و مقطعی می شود و پس از گذشت فصول بارندگی به 

راحتی از کنار این معضل می گذرند و تنها چهره ای زشت از شهر در 

روزهای بارانی را در اذهان مردم ترسیم می کنند.

باور کنیم شهرما با باران زیبا می شود اگر ما زیبا رندگی کنیم و رعایت 

کنیم حقوقی را که بر گردن ماست.

 شهر ما با باران زیبا می شود اگر شهرداری نسبت به رفع شیب برخی 

.خیابان ها و اصالح هندسی آنها اقدام کند.

 شهر ما زیبا می شود اگر ...

شهروند آرزو به دل

در زمانی، در پی دعوتی، رفتمی در پی دیداری از 

بهر شادی در عروسی.

دیدمی دوستان بسیار زیادی، هر کدام با رنگ و 

لعابی.

یكی را به رسم ادب گفتما: «چگونه است حالت؟» 

بگفتا: «چه حالی، چه احوالی، گر می خواهی بدانی، 

گرفتاری، بدبختی و روسیاهی».

گفتمش: «همیشه در عروسی باشی». بگفتا: «اگر 

اینجوری، هرگز!» گفتم: «مگر چه پیش آمده؟» 

بگفتا: «مگر نمی دانی؟» بگفتم: «نه»!

تا بگفتم نه، غیبت، تهمت گفتار آغاز شد. بگفتا این 

مجلس شادی چنین است و چنان، دیپلم ندارد، 

چون چنان شده چنین شده

آشنایی قبلی بوده، تحمیل، تحقیر، عروس راضی 

نبوده، به زور عقدش را بستند، داماد این است آن، 

. تا بگفتم: «بابا،  اما 

بگذریم». بگفتا: «مگر می شود!» بگفتم: « نگاه کن 

عروس را»

بگفتا: «دل خوش می خواهد.» بگفتم: « همین 

امشب را». بگفتا: « دست خودم نیست». بگفتم: « 

پس دست کیست؟». بگفتا: «کی بود کی بود من 

نبودم!» بگفتا: «اینها را گفتی از کجا آوردی؟» بگفتا: 

 «فالنی گفت.» گفتم: «او از کجا داند؟» بگفتا: «رفت 

و آمد دارد».

بگفتم: « که این رسم رفت و آمد نیست بر سر سفره 

نشینی و ریز و درشت گویی». بگفتا: «ای ...». بگفتم: 

«می دانی! هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد 

بی گمان عیب ما را پیش دیگران خواهد برد.»

بگفتا: «تا بوده، چنین بوده». بگفت: «این آداب، از که 

 آموختیم؟» بگفتا: «از باادبان». خالصه تا به خود 

امدیم، دیدیم سفره آوردند. بگفتم: «هم سخن، 

 سفره آوردند!» قاشقی را به رسم کالسی، به چنگال 

زد و گفت:«برنجش پاکستانی، گوشتش یخ زده، 

تازه ماست هم ندارد». بگفتم: «خواهشی دارم». 

بگفتا: «بنال». نالیدم از نالیدنش، خوردن نمك و 

نمكدان شكستنش.» آخر بگفتم: «این چه رسمی 

ست؟» 

» بگفتا: «این رسم جدیده».

گفتما: «صدگمان کنیم، صد فكر و تفسیر و ترجمه، 

یكی اش خوب و نیك نباشد، کجا رویم و کجا بینیم 

غیر از این؟»

با تعجب بگفتا: «عزیزم، چه آدابی؟ چه آرمانی؟ چه 

آرامی؟»

اما من هم از تو دارم سوالی: «قسم به زیبایی 

گفتارت، راستش را گویی؟» بگفتا: «آری به جانت». 

بگفتم: «چقدر از این پندهایی که دادی به آن عمل 

کنی به آنی».

 بگفتا: «سعی می کنم اما سخت است خدایی». 

بگفتم: « حرف و سخنرانی چه سهل است اما عمل 

 به آن مانند فوالد است. بیا تا کمتر حرف زنیم و 

بیشتر عمل کنیم.»

بگفتا: « بیا تا بیاییم».

شهروند آرزو به دل

شهردار بجنورد در آیین درخت کاری از ارتقای سطح سرانه فضای 

سبز شهر بجنورد به میزان 3/1 درصد نسبت به سال گذشته خبر داد.

مهندس کیوان دژهوت گفت : درسال 90 با ایجاد 65 هزار متر مربع 

فضای سبز در سطح شهر و پارکهای محله موفق به ارتقای سطح 

سرانه فضای سبز شهری شدیم و برآنیم تا در سال آتی این سرانه را به 

استانداردهای ملی برسانیم. وی افزود: تجمع در منطقه گلستان شهر 

که پروژه بزرگ مسكن مهر درآن اجرا می شود ، نشان از اهمیت و 

توجه شهرداری به ارائه خدمات به شهروندان ساکن در این مجتمع 

 دارد و امیدواریم به زودی با تالش همكاران شهرداری منطقه و 

سازمان پارکها و فضای سبزمكانی متفاوت در پارك محله گلستان 

 شهر ایجاد شود .رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد نیز طی سخنانی ، 

آلودگی هوای شهر را نگران کننده توصیف کرد وگفت: خروج عوامل 

 آالینده ی هوا درشهر ضرورتی است که باید مسئولین و مدیریت 

شهری به آن اهتمام ویژه ای داشته باشد. مهندس لنگری افزود : 

توسعه کمربند سبز یك اقدام شایسته است که از سوی سازمان پارکها 

 و فضای سبز به انجام رسیده است اما الزم است تا سایر نهادها نیز به 

توسعه فضای سبز و ایجاد آن اقدام نمایند و در حفظ و نگهداری آن با 

سازمان پارکها وفضای سبز همگام شوند. وی اجرای برنامه غرس 

نهال در گلستان شهر را در هفته درختكاری نشان از توجه شهرداری 

وسازمان پارکها و فضای سبز به توسعه و تامین زیرساختهای شهری 

در این شهرك دانست و گفت امیدواریم هرچه زودتر سایر 

زیرساختهای این شهرك برای اسكان شهروندانمان محترم فراهم 

شود .سپس همه مسئولین حاضر دراین مراسم اقدام به غرس نهال در 

اطراف پارك گلستان شهر نمودند.

پارك دوبرار

دامنه های باباموسی
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49 نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست  اگر چه کوتاهترین شبش یلدا باشد. بهار بهترین بهانه برای آغاز، وآغاز بهترین بهانه برای زیستن است

تجربه سالیان اخیر نشان داده است شهرداری ها برای بهبود وضعیت 

مالی خود بر دو عامل کاهش هزینه های موجود و افزایش درآمد از 

منابع موجود درآمدی بسنده کرده اند. فروش تراکم به عنوان عاملی 

برای کسب درآمد، در دهه های گذشته ناشی از این نوع نگاه به بحث 

درآمدزایی بوده است. لیكن آن چه در ایران نادیده گرفته شده، خلق 

منابع جدید و پایدار درآمدی است. پایدار بودن درآمدها نیز نكته 

دیگری است که شهرداری ها چندان به آن توجه نكرده اند. نكته ای 

که باید به دقت به آن اشاره کرد این است که درآمدزایی با «درآمدزایی 

پایدار» متفاوت است. زمانی که به درآمدزایی پایدار می اندیشیم 

نمی توان از هر منبعی درآمد کسب کرد. درآمدزایی پایدار بدین 

معناست که درآمد از منابعی و گونه ای کسب شود که حقوق آیندگان 

پایمال نشود. کیفیت زندگی در شهر کاهش نیابد و منابع حیاتی برای 

استفاده نسل های آتی از بین نرود.

یكی از حوزه های اساسی برای درآمدزایی پایدار بری شهرداری ها 

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. از این رو شهرداری ها نیز 

می توانند به کمك ابزارهای مناسب، از طریق مشارکت در فعالیت 

های اقتصادی از این حوزه کسب درآمد کنند. درآمدزایی پایدار برای

درآمدزایی پایدار برای شهرداری ها با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 شهرداری ها از محل مشارکت در تولید و فرآوری محصوالت 

کشاورزی و دامی برای برخی از شهرداری ها مقرون به صرفه است. 

  از آن جا که معموال حجم محصوالت کشاورزی و دامی زیاد بوده و  

فاسد شدنی هستند، اقتصاد شهری حكم می کند که تنها شهرداری 

شهرهایی به درآمدزایی از طریق مشارکت در بخش کشاورزی 

 مبادرت کنند که دسترسی مستقیم به محصوالت کشاورزی داشته 

باشند.

یكی دیگر از روش هایی که شهرداری ها به کمك آن می توانند کسب 

 درآمد کنند، مشارکت در پرورش محصوالت گلخانه ای است. تولید 

نهال درختان خاص و گران قیمت، گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی 

 و حتی محصوالت کشاورزی خاص می تواند به عنوان گزینه ای برای 

درآمدزایی شهرداری ها کارآمد باشد. شهرداری ها به طور معمول، 

زمین های مناسبی دارند که بخش بزرگی از آن را به فضای سبز تبدیل 

می کنند. این در حالی است که در همین اراضی اغلب امكان کاشت 

گیاهان دارویی وجود دارد. تعدادی از شهرداری          

های  کشور در سال های گذشته، کشت گیاهان      

داروئی در پارك ها  و محوطه های فضای 

سبز را آغاز کرده اند. نمونه های کاشت شده

 عبارتند از: اسطوخودوس، رزماری و افسنطین

 که ارزش تجاری 

 ........       

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

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

  باالیی دارد. با توجه به اینكه سطح فضای سبز در شهرها معموال وسیع  

است، ارزش تجاری کاشت این گیاهان توسط شهرداری ها قابل 

 توجه خواهد بود. به عالوه کشت این نوع از گیاهان باعث صرفه 

جویی های عمده در هزینه های نگهداری، آبیاری کود و سم می شود. 

از طرفی این نوع از گیاهان به آب زیادی احتیاج ندارند و در برابر 

آفات نیز مقاومند.

به طور کلی مزیت های حضور شهرداری ها برای مشارکت در 

تولیدات این بخش اقتصادی عبارتند از:

1- اکثر شهرداری ها از نیروی متخصص در زمینه کشاورزی و 

باغبانی برخوردارند.

 2- شهرداری ها زمین، گلخانه و امكانات الزم برای پرورش گل و 

گیاه و درختچه های زینتی را دارا می باشند.

3- از لحاظ حقوقی شهرداری ها امكان سرمایه گذاری، تولید و ارائه 

خدمات در این زمینه را دارند.

در شماره قبل گفتیم اقدامات فیزیكی مثل تعریض، عقب نشینی و 

 تخریب و بازسازی بناهای فرسوده به تنهایی نمی تواند همه مشكالت 

بافت فرسوده شهر بجنورد را حل کند و باید مدیریت شهری یك نگاه کل 

نگر به بافت فرسوده داشته باشد. در زیر دو راهكار عملی برای محقق 

شدن ارائه می شود:

1- نگاه به بافت فرسوده در قالب واحدهای همسایگی (محله):

واحد همسایگی (محله) به طور کلی به محدوده ای گفته می شود که 

مردم در آن زندگی می کنند و یك احساس تعلق خاطر به آن محدوده 

داشته و خاطرات فراوانی از آن محدوده دارند و به طور معمول به وسیله 

شبكه ای از معابر اصلی از محله های اطراف خود جدا می شود. مدیریت 

شهری بایستی در کنار تعریض معابروتخریب و بازسازی بناهای فرسوده، 

 تالش کند  چارچوب  کلی 

 محله را با استقرار  خدمات

  مورد نیازساکنان در 

انجام   

محلی

 به   نام  مرکز  محله  حفظ

 کند.  در  این  مرکز  محله

می توان خدمات مورد نیاز

 محله مانند:  سوپر مارکت،

 نانوائی ،  دبستان  ابتدایی، 

فضای  بازی کودکان و  ... 

را جانمائی کرد.

2- تفكر محله محور:

تجارب مختلف طرح های نوسازی و بهسازی فرسوده در جهان و ایران 

نشان می دهد موفقیت این طرح ها بدون مشارکت شهروندان ساکن بافت 

فرسوده امكان پذیر نمی باشد. کشورهای مختلف ودر سال های اخیر در 

کشورمان شهرهای بزرگی مثل تهران توان خود را بر روی مقوله 

مشارکت شهروندان در روند برنامه ریزی و اجرای طرح ها متمرکز کرده 

اند. تفكر محله محور به جای برنامه ریزی برای مردم، بر برنامه ریزی با 

مردم تأکید دارد و نظرات مردم را در سرنوشت محله خودمد نظر قرار 

می دهد تا بتواند قابلیت اجرایی طرح ها را باال برد. یكی از اقدامات 

بجنورد، راه اندازی شورایاری های محله شده در این خصوص در شهر 

 درمحالت مختلف بجنورد است که خود اقدامی ارزشمنداما کافی نیست. 

 الزمه موفقیت این طرح در جهت جلب مشارکت شهروندان، دخالت 

دادن عملی نظرات شورایاران و شورایاری های محله در روند برنامه 

ریزی و تصمیم گیری های مدیریت شهری است تا در مرحله اجرای 

طرح ها نیز بتوان مشارکت شهروندان را به همراه داشت در غیر این 

 صورت شورایاری ها یك تشكیالت ظاهری بوده که نه تنها نمی تواند در 

  حل مشكالت محالت به مدیران شهری کمك کند بلكه در دراز مدت  

سبب بی اعتمادی مردم به مدیریت شهری می شود.

علیرضا شایسته

باز زنده سازی بافت فرسوده شهر بجنورد

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 

بجنورد گفت: این معاونت در ایام نوروز به اقداماتی 

دست زد که عبارتند از:

- تهیه و توزیع 2000 جلد قرآن کریم.

- بازپیرایی و بهسازی مساجد در مسیر عبوری 

مسافران و زائران.

- طراحی و چاپ 10000 نقشه راهنما شهر و نقاط 

گردشگری با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری.

- طراحی و چاپ بنر خیر مقدم و تبریك سال نو به 

تعداد 12 عدد در ورودی شهر و تفرجگاه ها.

- تهیه و توزیع 5000 عدد بسته های فرهنگی شامل  

(5000 عدد سی دی برنامه رادیویی، 5000 عدد 

سی دی نرم افزاری برای کودکان، 5000 عدد کتاب 

داستان آموزشی ویژه کودکان، 5000 بروشور 

آموزشی)

- تهیه و توزیع 5000 بسته سوغات بجنورد.

محمدرضا موفق افزود: از دیگر برنامه های در نظر 

گرفته شده معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 

بجنورد:

- برگزاری جشنواره کارت پستال بهار برای رده سنی 

کودکان و نوجوانان.

- تهیه 5000 مهر و 50 عدد جامهری دیواری جهت 

نصب در مساجد.

- طراحی و چاپ 150 عدد بنر تبریك سال نو و پیام 

سال نو در لیست بنرها.

فعالیت های حوزه معاونت فرهنگی 

والدین در پیشگیری از حوادث چهارشنبه پایان 

سال تعین کننده هستند

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری بجنورد گفت: همه ساله اخبار حوادث 

چهارشنبه پایان سال ، حاکی از بی احتیاطی و بی 

توجهی نوجوانان نسبت به خطرات مواد محترقه و 

آتش زاست .علی گودرزی افزود : با نزدیك شدن 

به روزهای پایانی سال فكر خرید لباس و کفش نو 

برای اعضای خانواده از مهمترین دغدغه های 

والدین است و تنها چیزی که مورد غفلت یا از 

درجه اهمیت کمتری قرار می گیرد ، ایمنی افراد 

خانواده می باشد.وی درخوا ست خود را از تمامی 

والدین و مسئولین آموزشی آگاه  کردن نوجوانان 

نسبت به خطرات استفاده از مواد محترقه عنوان و 

گفت :نگهداری مواد محترقه در جیب و کیف با 

توجه به خاصیت آتش گیری خود به خود بسیار 

خطرناك و عواقب نگران کننده ای را به همراه 

خواهد داشت .گودرزی از والدین خواست تا 

کودکان و نوجوانان  خود را در شادی های بی خطر 

همراه کنند و نگذارند با رفتارهای پر خطر زندگی 

را برای خود و دیگران تلخ کنند . 

تماشا چیان ناظران بی گناه 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی ازآسیب دیدن چشم 

و گوش در مقابل انفجار موادی مانند فشفشه و ترقه 

خبرداد و گفت : در بسیاری از موارد این گونه 

حوادث باعث نابینایی و ناشنوایی دائم در فرد شده 

است .وی از تماشاچیان به عنوان ناظران بی گناه یاد 

کرد و افزود: متاسفانه استفاده از قوطی های تحت 

فشار از قبیل اسپری ها و حشره کش ها در آتش 

باعث انفجار مهیب و اصابت ترکش های این 

اجسام به اطرافیان می شود. ایشان خطاب به 

 شهروندان اعالم کرد : اگر کسی در کنار شما از مواد 

محترقه و آتش زا استفاده می کند دستان خود را به 

صورت باز در مقابل صورتتان بگیرید تا دچار 

سوختگی نشوید .

خاصیت انفجاری بخارات بنزین 

 وی تأکیدکرد:از برافروختن آتش در کنار خودروها، 

پمپ بنزین ، سیم های برق ، واحد های مسكونی و 

معابر خودداری و از ریختن مواد سریع الشتعال 

مانند بنزین وپرهیز کنید . چون بخارمتصاعد شده از 

بنزین تا چندین متر دورتر و در فضای باز هم 

قابلیت اشتعال و انفجار دارد.

 هشدار به نوجوانان و جوانان 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی بجنورد گفت: 

متاسفانه گاهی اوقات بعضی افراد اقدام به انداختن 

مواد محترقه و فشفشه از پنجره ها به سمت خیابان 

می کنند و چون نمی توانند پیش بینی کنند که در آن 

لحظه شخصی یا اتومبیلی در حال عبور از خیابان 

هست  یا نه ، باعث بروز حوادثی  جبران ناپذیر 

می شوند. گودرزی افزود:گاه با سرایت آتش به 

درختان و فضای سبز خسارت های زیادی به 

سرمایه های همگانی وارد می شود .وی از  خطرات 

مواد محترقه عمل نكرده ابراز نگرانی کرد و ادامه 

داد : در بسیاری از موارد دیده شده که افراد به 

 محض عمل نكردن مواد محترقه و آتشزا بالفاصله 

به سمت این مواد دویده و می خواهند یكبار دیگر 

اینكه هر لحظه  این امكان وجود دارد که مواد 

منفجر و باعث قطع عضو گردند.  وی در اینگونه 

موارد از نوجوانان و جوانان خواست 15 تا 20 

دقیقه صبر کرده و بعد آنها را جمع آوری کرده و در 

 انفجار از بین برود .یك سطل آب بیندازند تا خطر 

فروشندگان مواد محترقه !!!

این مقام مسئول فروشندگان مواد محترقه را مورد 

 سرزنش قرار داد و اعالم کرد : آیا می دانید که تنها 

250 گرم مواد محترقه می تواند کاشانه ای را با 

وسعت 70 متر مربع تخریب کند ، آیا باز هم حاضر 

می شدید  که این مواد را حتی در اختیار 

فرزندان خود قرار دهید . مدیر عامل سازمان آتش 

نشانی بجنورد فروشندگان و واردکنندگان مواد 

محترقه را عامل اصلی به خطر انداختن ایمنی 

نوجوانان خواند و از آنها تقاضا کرد تا از فروش این 

مواد خودداری کنند.

وی در پایان ضمن دعوت از تمامی شهروندان 

نسبت به رعایت نكات و توصیه های ایمنی 

 اعالم کرد بیایید با رعایت مسائل ایمنی همواره 

با خاطره ای خوش به استقبال نوروز برویم 

جشن درختكاری با حضور بیش از 200 کودك پیش دبستانی در سالن ورزشی مهربانو برگزار شد و کودکان حاضر دراین مراسم  شهرداری بجنورد در ایام نوروز

اقدام به کاشت نهال کردند.مدیر عامل سازمان پارك ها ، تربیت و آشنایی کودکان با مدیریت شهری را در حفظ و نگهداری از 

فضاهای سبز شهری یك اقدام زیربنایی فرهنگی توصیف کرد و گفت : کودکان نسل آینده جامعه و میراث داران فردای جامعه 

هستند که نسبت به تامین پیش نیازهای جامعه در تامین فضاهای سبز به عنوان تنفس گاه های شهری جوان کشور تدبیری اندیشیده 

شود.عباسعلی مهماندوست افزود : باید برای تامین فضاهای سبز شهری با دورنمای 20 ساله اقدام و سرمایه گذاری کرد .وی گفت:  

درسال 90 بیش از 60 هزار متر مربع فضای سبزدر پارك های محله و بلوارها احداث شده است و در پارك های ملی نیز 250 هزار 

 متر مربع توسعه عرصه های سبز داشته ایم .در این مراسم مهدهای کودك پس از اجرای برنامه تالوت قرآن و خواندن سرود ، با 

نحوه کاشت نهال آشنا شده و اقدام به کاشت یك اصله نهال به نام خود در پارك شهربازی بجنورد کردند. 

مهدهای کودك در جشن درختكاری شرکت کردند
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85 از نوروز می آموزیم که هیچ وقت کسی را نا امید نكنیم شاید امید تنها دارایی اش باشد. نوروز آیین رفاقت را نگاهبانی می کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند.

 وصیت نامه

شهید براتعلی حیدری

... ای مسلمانان چرا در راه خدا و در راه آن مردمی که 

بیچاره اند از مرد و از بچه، بیچارگانی که گرفتار شده اند 

چرا برای این ها، برای نجات این ها نمی جنگید. 

   به نام اهللا پاسدار، حرمت خون شهیدان و با درود و سالم بر   

یگانه منجی عالم بشریت امام زمان (عج) و نائب بر حقش 

 امام خمینی و با درود و سالم بر رزمندگان دلیر و شجاع 

  اسالم و با درود فراوان بر ارواح طیبه شهدا و با درود و سالم  

بر تمامی پویندگان راه حق و حقیقت. پروردگارا وصیتم را 

با نام نامی تو آغاز می کنم. خداوندا ترا سپاسگزارم که به ما 

نعمت وجود بخشیدی و حیات ما را در این موقعیت 

حساس و تحت رهبری چنین امام عزیز قراردادی. حمد و 

سپاس تو را که ما را در صراط مستقیم قرار دادی و توفیق 

دادی که به انسانیت برسیم و خود را بشناسیم. معبودا حال 

که به این بنده حقیر و گنه کار خودت توفیق خدمت و 

 حضور در جبهه اسالم عنایت کردی از تو عاجزانه تقاضا 

دارم مرا در این راه ثابت قدم بدار و از لغزش و خطا بازم دار 

که به نحو احسن و فقط برای رضای تو و برای تو خدمت 

  کنم. وصیتی دارم با شما عزیزان برای شما امت حزب اهللا و  

همیشه در صحنه البته این حقیر کوچكتر از آنم که برای شما 

عزیزان پیامی داشته باشم اما وظیفه است باید ادا تكلیف 

کنم. عزیزان خانواده های عزیز شهدا همیشه شكرگزار 

نعمات خداوندی باشید که این الطاف خفیه شامل شما 

عزیزان شده و جز خانواده های شهدا و وابستگان شهید 

قرار دارید و در دنیا سرافراز و در آخرت پیش ائمه اطهار رو 

  سفید هستید. صبر پیشه کنید و مقاوم باشید که ان شاءاهللا  

فتح و پیروزی نزدیك است و شما روسفید و اما سخنی 

دارم با کسانی که هنوز در خواب غفلت هستند و مال دنیا و 

دو روزه فانی دنیا آنها را اسیر کرده و نمی خواهند حقایق را 

درك کنند بدانند که همیشه این طور نیست و مرگ 

گریبانگیرتان خواهد شد و باید آن دنیا جواب پس دهید 

چرا نمی خواهید بفهمید مگر نخوانده اید «کل نفسه ذائقه 

الموت» همه روزی خواهند مرد. به خدا قسم اگر از شمشیر 

 دنیافرارکنیدو بهانه جوئی کنید و از کمك به انقالب و جبهه 

سرباز زنید شمشیر آخرت شما را خواهد گرفت و عذاب 

 آخرت منتظر شما خواهد بود و در دنیا و آخرت در خذالن 

و ذلت خواهید بود. چرا به خود نمی آئید و از این امت 

 .حزب اهللا و خانواده های محترم شهدا خجالت نمی کشید. 

شماهستیدکه درزیرسایه این عزیزان زندگی می کنید ...

یكی  از  مهم  ترین  ویژگی  های   شهر

 خوب و زیبا که آن شهر را از سایر شهرها

 متمایز  می کند،  زیباسازی ها،  یكدست

 کردن  آسفالت  و  مناسب  سازی  معابر 

شهری  است  که   از  مهم ترین  و

 ابتدایی ترین اقدامات هر شهرداری

 است .  شهرداری  می بایست  در 

مدیریت و برنامه ریزی خود توجه

 به  این  امور  را  در اولویت اول

 کاری خود قرار دهد چرا که اگر

  به  این مهم  توجه الزم  نشود 

 سایر خدمات شهرداری را نیز به نوعی زیر

سوال  خواهد برد.  امروزه اگر از هر کجای

 شهر چه پیاده و سواره بازدیدی داشته باشید

 ناهمواری ها، چاله های  ایجاد  شده  بر اثر

 بارندگی  و  درست  انجام  نشدن  کار  در

خصوص  لكه گیری  معابر  شهری  به عینه

 دیده و مشاهده می شود.

بیشتر شهروندان با درك این که در فصل بارندگی نمی شود 

 لكه گیری و همسطح سازی معابر عمومی را انجام داد اما گالیه 

به حق شهروندان در این است که در زمان لكه گیری و 

همسطح سازی درزمان بعدازبارندگی وتابستان هم آنطور که 

بایدوشایدرعایت اصول فنی درمرمت و ترمیم معابر انجام نمی 

شود. به عنوان مثال گاهی دیده می شود پیمانكار مربوطه چاله 

های ایجاد شده بر اثر بارندگی و یا حفاری را با وجود رطوبت 

مدتی است قسمت جنوب غربی شهرك فرهنگیان پارکینگ اتوبوس های پتروشیمی 

خراسان شمالی شده است. هر روزصبح با دستورآتش نگهبانی حدود20اتوبوس همزمان 

ایجادآلودگی صوتی وهوایی می کنند.

20 اتوبوس با دودخفه کننده خود، آسمان شهرك را تیر و تار می کنند و برای بسیار از اهالی 

شهرك که اهل پیاده روی می باشند فضا را غیرقابل تنفس می سازند.

نامه نگاری ها، انجام شد، در دو شماره قبل همین نشریه هم با تیتر  شهرك فرهنگیان را 

دریابید  مطلبی چاپ شد ولی انگار نه انگارکه مسئولی گوشش به این کارها بدهكار است. 

البته انتظارمی رفت نشریات محلی به این معضل توجه می کردند و در انعكاس این درد 

 بزرگ که موجب به خطر افتادن سالمت ساکنان این شهرك می شود قدمی برداشته و قلمی 

می زدند که چنین اتفاقی نیفتاد.

ولی اگرروزی نشریات بخواهند در مورد این آلودگی خطرناك، گزارش یامقاله ای می 

نوشتندچه تیتری می زدند؟

روزنامه کیهان: تحریم ها در روشن ماندن وسایل نقلیه ما تاثیری ندارند.

روزنامه اتفاقیه : دود اگر دود تو و ناله اگرناله من. 

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

نسیم خراسان شمالی: مقامات قضایی پیگیرآلودگی هوای شهرك فرهنگیان خواهند شد.

ارمغان: دود اتوبوس های پتروشیمی، ارمغانی برای اهالی شهرك.

مجله فیلم : فیلم پایگاه جهنمی درشهرك فرهنگیان کلیدخورد .

مجله ماشین: اتوبوس های بدون دود، وارد بازارمی شود.

مجله موفقیت:راه های موفقیت برای عبور از تیرگی و دود در زندگی.

  مجله سالمت: دود اتوبوس برای رفع سالمتی مفید است.  

روزنامه قدس: اخطار، دود اتوبوس های پتروشیمی خراسان به خراسان رضوی رسید.

روزنامه همشهری: همه جا آرام است ما که دودی ندیدیم.

روزنامه خراسان شمالی: میزگردی با دودی های پتروشیمی. 

ماهنامه شهروند: شهرك فرهنگیان رادریابید.

 (بی بی صغری)
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   بسیار باال و حتی وجود آب داخل 

 چاله، بدون رعایت اصول فنی اقدام به 

  آسفالت کرده که این اقدام نه منطقی،  

نه علمی و نه اقتصادی است.

  به پایان سال نزدیك می شویم ولی 

همچنان شاهد حفاری های متعدد در 

شهر توسط سازمان 

های مختلف هستیم که 

این وضعیت به زیبایی 

منظر شهری لطمه وارد 

کرده است و چنین به نظر 

می رسد  تخریب و حفاری 

های خیابان ها توسط 

شرکت های آب و فاضالب، مخابرات   

سایر شرکت هابه مسابقه پایان ناپذیر 

تبدیل شده  است. هر چند شهرداری 

با تمام توان خود مشغول مرمت چاله 

های شهر می باشد اما گاه مشاهده 

می شود هنوز آسفالت تازه مرمت شده خشك نشده است که 

 شرکت های حفار اقدام به حفاری به دالیل مختلف می کنند که 

این اقدام به یك سوژه طنز تبدیل شده و کارگران منتظرند تا 

شهرداری معابر را آسفالت کند و آنها کار حفاری را شروع کنند 

واگر در سال جدید همین یك مشكل حل شود به نظر 

شهروندان 50 درصد مشكل زیباسازی معابر عمومی حل 

خواهد شد.      امیدواریم...

شهروند آرزو به دل

بدون شرح از پارك کردن خودرو هایمان در مكان هایی که برای دیگر شهروندان محل سكونتمان 

ایجاد مشكل خواهد کرد پرهیز کنیم !!! مانند : جلوی درب خانه همسایه ها - روبروی پل 

ها - در پیچ کوچه ها - محل پارك دیگران در آپارتمان ها - در ورودی کوچه ها و ...

این کار یعنی من اهمیت دارم و دیگران نه !!!

از ایجاد هرگونه سر و صدا بیش از محدوه ی قانونی خود پرهیز کنیم! خانه محل آرامش 

افراد است. صداهایی مانند: تلوزیون همسایه - داد و فریادها - بازی کردن در حیاط - 

رفت و آمد های مزاحم گونه و ... آرامش هر شهروند که حق قانونی اوست بر هم خواهد 

زد !

پس به آرامش دیگران در محل زندگی احترام بگذاریم .

به تمیزی و پاکیزگی محل زندگی بها دهیم! کوچه و حتی بخش جلوی خانه ما متعلق به 

همه ساکنان کوچه و محل است !!! می توان با کاشتن درخت و یا پرورش گل هایی زیبا 

جلوی خانه یمان به همه شهروندان محله نشاط بخشید و می توان با سر وقت نگذاشتن 

زباله در بیرون باعث ........... شد!

.پس تالش کنیم دیگران را خشنود کنیم تا ....
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اگر دولت در ایجاد زیرساخت ها کوتاهی کند، 

شهروندان اغلب از وضعیت موجود شكایت می 

کنند. برخی گروه های محلی و شهروندان در مناطق 

مختلف جهان به بررسی و بازنگری الگوی 

مشارکت شهروندی پرداخته اند. آنها سعی می کنند 

با به دست گرفتن کنترل امور شهرها، در انجام 

اموری مشارکت ورزند که دولت از انجام آنها 

سرباز می زند یا پیشرفت بسیار کندی دارد.

گروه مرمت شهری تورنتو را می توان نمونه موفقی 

از مشارکت به شمار آورد. وظیفه این گروه، رنگ 

آمیزی مسیرهای دوچرخه سواری و پارکینگ های 

دوچرخه است. این افراد از وجود راهنمایان و 

مشاورانی در طراحی نقاشی ها بهره می برند. هدف 

آنها شكل دادن به نقاشی ها به گونه ای است که 

الهام بخش دیگر نقاط جهان بوده و همچنین هویت 

و شكل واحدی در سرتاسر جهان داشته باشند.

تیم مرمت شهری تورنتو همچنین با راه اندازی یك 

 پایگاه اطالع رسانی، به جمع آوری عكس های 

مربوط به تعمیرات مردمی در مكان های عمومی 

پرداخته است. مورد اخیر مربوط به مسیرهای 

دوچرخه در خیابان های تورنتو بود.

 گواداالجارا (مكزیك) 

گروهی در مكزیكوسیتی بر زیرساخت های ویژه 

عابرین پیاده تمرکز کردند. آنها در مناطقی که نیاز به 

پیاده ر بود، اما شهرداری اقدامی نكرده بود، مسیر 

پیاده روی ایجاد کرده و در تقاطع های خطرناکی که 

خط کشی عابر پیاده نداشت، خط عابر پیاده 

کشیدند. شهرداری نه تنها اقدامات آن را تأیید، بلكه 

 در صورت لزوم آنها را اصالح کرده است. 

لس آنجلس

در لس آنجلس چند گروه به مشكل کمبود جای 

نشستن در خیابان ها پرداختند. آنها نیمكت ها و 

صندلی های کوچكی را به مبلمان خیابانی موجود 

وصل کردند تا فضایی برای نشستن فراهم آید. هم 

چنین در ایستگاه های اتوبوسی که صندلی وجود 

نداشت، نیمكت های چوبی و گلدان گذاشتند.

استراسبورگ

 انجمن دموکراسی خالق استراسبروگ فرانسه در 

سال 2008 به منظور تشویق هنرمندان خیابانی که 

فرصتی برای نمایش آثارشان در گالری نداشتند 

ایجاد شد.

آنها با استفاده از مبلمان خیابانی، زمین های بازی و 

امكانات تفریحی قابل قبولی ایجاد کرده اند تا 

شهروندان بتوانند در خیابان تفریح و ورزش کنند.

در این پروژه با طراحی های ساده و گاه شگفت 

آور، سطل های زباله به سبد بسكتبال و مسیر تراموا 

به مسیر ورزشی تبدیل شده که این امر موجبات 

شادمانی رهگذران را به دنبال داشته است. انجمن 

مزبور که در حال حاضر تنها چهار عضو ثابت دارد، 

 تالش می کند برای گسترش این مفهوم، شعبه های 

جدیدی را در دیگر شهرهای مهم فرانسه ایجاد کند.

یكی دیگر از مهم ترین اقدامات این انجمن، 

برگزاری رویدادهای هنری در خیابان های شهر با 

مشارکت شهرداری و همكاری معماران منظر، 

طراحان، هنرمندان، نوازندگان و ... است. در این 

پروژه، هر پانزده روز یك بار از گروه های مختلف 

هنرمندان دعوت می شود تا بر روی دیوارهای 

مشخص شده سطح شهر، اثرهای خود را به نمایش 

بگذارند.

نتیجه گیری

 اصالحاتی که شهروندان در شهرها ایجاد می کنند، 

همواره جزو اولویت های شهرداری محسوب 

نمی شوند، اما این تغییرات هر چند جزئی و محدود 

باشند در تغییر احساس افراد نسبت به مكان های 

عمومی شهر و تعامل آنها با این مكان ها موثرند. 

هدف این گروه ها این نیست که جای شهرداری را 

 بگیرند، بلكه تالش آنها اعمال فشار بر شهرداری 

برای ایجاد پایداری در شهرهاست.

منبع: مرکز پژوهش های شهر

با توجه به نامگذاری پنج شنبه آخر سال به نام روز آرامستان ها در کشور، سازمان آرامستان های شهرداری بجنورد 

اقدام به برپایی ایستگاه های صلواتی برای پذیرایی از زائرین و توزیع بسته های فرهنگی میان بازماندگان متوفیان 

کرد.در همین راستا این سازمان برای علو درجات معصومین، شهدا و امام شهیدان و درگذشتگان این شهر طرح 

بزرگ 114 ختم قرآن  کریم نثار و ایثار می کنند.

لذا از کلیه عزیزان متقاضی دعوت به عمل می آید برای ثبت نام و تقبل قرائت یك جزء از قرآن کریم با شماره 

تماس های 2264350 و 2264351 تماس حاصل کنند.
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67 دیرور به تاریخ پیوست، از فردا هم چیزی مشخص نیست، ولی امروز، زمانی است که باید آن را دریافت. 
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 هر کس هر کاری که بكند، در روی زمین اصلی ترین نقش تاریخ جهان را ایفا می کند و معموالً خودش این را نمی داند . 
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