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هنوز چشم هایت را خوب باز نکرده اي که یکي 
چنان کنار گوشت فریاد مي زند و از خرید تمام 
اقالم زندگي ات مي گوید که دیوانه وار به هوا 
و  این طرف  به  مدتي  واج  و  هاج  و  مي پري 
آن طرف نگاه مي کني تا خودت را پیدا کني...

فرش؛  کولر،  یخچال،  موتور  کابینت،  »آهن، 
در  صدا  شدت  همه  این  نمي داني  مي خریم« 
براي چیست  کهنه خر  گرد  دوره  بلندگوهاي 
و چند دقیقه بعد »گوجه، پیاز، خشک انباري، 
مي رسد،  راه  از  و...«  قلمي  سبز  خیار  طالبي، 
زمان  نه  نیست،  آنها  جلودار  چیز  هیچ  انگار 

و نه مکان.
اول  حالت  به  هنوز  و  مي کشد  سوت  مغزت 
ماشین  ضبط  دوپ«  »دوپ  که  برنگشته اي 
همسایه مانند مته اي روحت را سوراخ مي کند 
کرده  نصب  آن  روي  خفني  سیستم  بداني  تا 
است  جمعه  نمي کند  فرق  دیگر  حاال  است. 
ما  هرروز  بازي  این  چون  هفته  وسط  یا 
خارج  یا  خانه  داخل  البته  است  شهرنشینان 
»اعصاب  جنگ  زیرا  ندارد  تفاوتي  هم  آن  از 
این  جدانشدني  بخش  یکدیگر  با  اصوات«  و 

زندگي سرشار از آلودگي هاست.
صوتي  آلودگي  که  بپذیریم  باید  بد  یا  خوب 
از  را  خود  اهمیت  آلودگي ها  سایر  به  نسبت 
دست داده، چراکه خطرات بهداشتي ناشي از 
عین  در  اما  نیست  رؤیت  قابل  به سرعت  آن 
حال نباید از این موضوع غافل شد که در قرن 
اخیر، بسیاري از شهرهاي بزرگ با این مسئله و 
عوارض ناشي از آن به عنوان یکي از معضالت 
زیست محیطي مواجهند بنابراین کنترل آن باید 
در اولویت تصمیم گیران و برنامه ریزان شهري 

قرار گیرد. 
متفق القول  بیني  و  حلق  و  گوش  متخصصان 
علت  شایع ترین  صوتي  آلودگي  مي گویند 
کاهش شنوایي به شمار مي رود و متأسفانه این

رساند،  آسیب  گوش  به  که  هنگامي  بیماري 
دیگر قابل درمان نیست. به همین دلیل است 
که در سال هاي اخیر شاهد تبلیغ انواع متفاوت 
به همین  بازي  اما  پیشرفته سمعک هستیم،  و 
زیاد  صداي  و  سر  زیرا  نمي یابد  خاتمه  جا 
استرس زاي  عامل  نوعي  صوتي  آلودگي  و 
بیولوژیک است که نه تنها بر سیستم شنوایي 

بلکه بر کل بدن انسان اثر مي گذارد. 
صورت  به  صدایي  انتشار  یا  بلند  صداهاي 
مرکزي  اعصاب  سیستم  تحریک  باعث  مکرر 
و سیستم غده هیپوفیز و آدرنال شده و موجب 
اختالالت هورموني و به خطر افتادن سالمت 
فرد مي شوند. در این صورت شخص عالوه بر 
عصبي شدن به خاطر سختي در ارتباط برقرار 
کردن با دیگر افراد جامعه در کنترل رفتارهایش 
نیز دچار مشکل مي شود بنابراین دلیل بسیاري 
را  جامعه  افراد  درگیري هاي  و  حوادث  از 
مي توان در تأثیرات مخرب اصوات بر روح و 

روان آنان جستجو کرد.
همه کساني که در معرض آلودگي صوتي قرار 
دارند به نوعي دچار مشکالت روحي و رواني 
هستند اما زماني متوجه بیماري خود مي شوند 
دیگر  که  رسیده  مرحله اي  به  آنها  بیماري  که 
قابل برگشت نیست. صداها سطح تحمل افراد 
قدرت تصمیم گیري درست  و  داده  کاهش  را 
را از افراد مي گیرند. بي حوصلگي، زود عصبي 
از  بهم ریختن فکر و ذهن  به یکباره  شدن و 

نشانه هاي تأثیر صداها روي افراد بیمار است.
 8 طی  مداوم،  بطور  فردی  چنانچه  همچنین 
 70 باالی  صدای  و  سر  معرض  در  ساعت، 
دسی بل قرار گیرد، فشار خون وی تا 10-5 
فشار  افزایش  یابد.  می  افزایش  مترجیوه  میل 
و  استرس  علت  )به  عروق  انقباض  خون، 
خطر  افزایش  خون(،  آدرنالین  سطح  افزایش 

ابتال به امراض قلبی-عروقی از دیگرعوارض

سر و صدا می باشند.
شنیدن  قابل  اصوات  به  تنها  صوتي  آلودگي 
پاره اي  بلکه  نمي شود  محدود  انسان  توسط 
ماوراي  که  دارند  وجود  این گونه  امواج  از 
صوت بوده و قادرند به مایع سلولي راه یابند 
و ضایعاتي را در آن ایجاد کنند. این اصوات 
به  سلول ها  از  تعدادي  راحتي  به  مي توانند 
ویژه گلبول هاي قرمز خون را بترکانند و براي 
جانوران،  سایر  و  انسان ها  بدن  فیزیولوژیک 

مشکالت جدي به وجود بیاورند.
نمونه ای از قوانین کاهش آلودگی صوتی:

رابطه  در   ،Oshawa شهر  شورای  مصوبات 
با ممنوعیت ایجاد مزاحمت های صوتی برای 

شهروندان:
• به صدا در آوردن زنگ ها، بوق ها، صدای 
موتور ماشین آالت کارخانجات که در محدوده 

استاندارد تعیین شده نباشد.
منازل  های صوتی  سیستم  از  ناشی  صدای   •
افراد  آرامش  و  راحتی  آسایش،  مخل  نباید 

ساکن در مناطق مسکونی مجاور شود.
• سر و صدای ناشی خرابی موتور اتومبیل ها 

و موتور سیکلت ها.

• به صدا در آوردن هر نوع سوت دیگ بخار 
اطالع  برای  تنها  مگر  دیگر،  دستگاه  هر  یا  و 
یا  و  کار  ساعت  پایان  و  شروع  زمان  رسانی 

هشدار به کارگران.
• صدای ناشی از اگزوز وسایل نقلیه.

• و هر صدایی که فراتر از آستانه تحمل افراد 
باشد.

مواردی که در این قانون منع نشده است:
• سر و صدای مکانهای عمومی که از ضوابط 

پیروی می کنند.
• نیروهای نظامی و پلیس

ماشین  پلیس،  های  ماشین  ها،  آمبوالنس   •
های آتشنشانی و یا هر وسیله خدمات رسانی 

عمومی.
• راه آهن

• صدای ناقوس و ملودی های کلیسا
• سر وصدایی که از فاصله بیش از 7/5 متری 
ایجاد  سایرین  برای  مزاحمتی  و  نشود  شنیده 

نکند.
ساز  و  ساخت  از  ناشی  صدای  و  سر   •
ساختمانی که بین ساعت ساعت 7 صبح تا 7 

عصر باشد. )به غیر از روزهای تعطیل(
مزاحمت  که  متخلف  افراد  قانون  این  طبق 
مجرم  کنند،  می  ایجاد  سایرین  برای  صوتی 
جریمه  دالر   5000 از  بیش  و  شده  شناخته 

خواهند شد. 
منابع:

http://www.pezeshkan.org
روزنامه هگمتانه

http://www.oshawa.ca
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همایش شوراهای استان خراسان شمالی

معضلی به نام صوت و 
نقض حقوق شهروندی

نشست خبری ریاست شورای اسالمی شهر بجنورد:
تصویب بودجه سال 91 شهرداری

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد، برگزار کرد:
همایش شهروند دانش آموز

همایش  اولین  بجنورد،  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  گزارش  به 
شهروند دانش آموز، برگزار شد.

این همایش در پی برگزاری آئین های نوروزی در اسفند ماه 1390 و در محل 
سالن حافظ شهرداری، برگزار گردید.

در این مراسم، دختران دانش آموز، 200 کارت پستال را طراحی نمودند که 
به 20 اثر برگزیده، هدایایی اهدا شد.

تکنیک، خالقیت، نگاه نو، هویت بخشی و زیبایی از سرفصل های مورد توجه 
هیات داوران برای انتخاب آثار برتر بود.

تمامی این کارت پستال ها در نمایشگاه برپا شده در خانه فرهنگ شهرداری 
بجنورد، در معرض دید عموم قرار گرفت و به نفع کودکان بی سرپرست به 

فروش گذاشته شد.
اجرای تئاتر، مسابقه و پخش نماهنگ از دیگر برنامه های این همایش بود که 

با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه گردید. 
الزم به ذکر است که این همایش با همکاری آموزش و پرورش و شهرداری 

بجنورد، برگزار شد.   

روز  صبح   10 ساعت  شمالی  خراسان  استان  شهرهای  اسالمی  شوراهای  گردهمایی  اولین 
چهارشنبه مورخه 91/2/13 در محل سالن شورای اسالمی شهر بجنورد برگزار شد. در ابتدا 
ریاست شورای اسالمی شهر بجنورد، لنگری، ضمن گرامیداشت هفته شوراها، هفته معلم و روز 
کارگر، این چنین نشست هایی را فرصتی مغتنم دانسته و برگزاری مستمرگردهمایی شوراهای 

شهرهای استان خراسان شمالی را خواهان شدند.
در ادامه، روسای شوراهای شهرهای استان نیز هر کدام به صورت جداگانه دیدگاه های خود 
را پیرامون مشکالت و مسائل فراروی شوراها مطرح نمودند که با توجه به بحث های مطرح 
شده، مقرر گردید جلسات هر دو ماه یکبار و با حضور رئیس و نائب رئیس شوراهای شهرهای 
استان خراسان شمالی، به صورت دوره ای در شهرهای مختلف استان تشکیل گردد که زمان و 

محل جلسات توسط دبیرخانه شوراهای اسالمی شهرها، هماهنگی خواهد شد. 
بهره گیری  و  زمینه های گوناگون  در  بیشتر  تعامل هر چه  منظور  به  لنگری همچنین گفت: 
از توانمندی ها و تجربیات، کمیسیون های تخصصی نیز هر دو ماه یکبار با حضور روسای 
کمیسیون ها و یا نماینده تام االختیار که توسط شورا تعیین و معرفی خواهد شد، برگزار می 

گردد.
و  اجرایی  مسئولین  به  نظرات  نقطه  انعکاس  و  شهر  شوراهای  نگرش  و  تقویت  جهت  در 
نمایندگان مجلس، مجمعی از روسای شوراهای شهرها به نام مجمع شوراهای شهرهای استان 
خراسان شمالی، تشکیل شد که محل برگزاری جلسات مجمع فوق در مرکز استان خواهد بود.
در پایان، مقرر شد، کمیسیون ها، موارد پیشنهادی و اصالحی خود در خصوص قوانین شورا 
را بررسی و پس از جمع بندی، جهت تهیه طرح و ارائه به شورای عالی استانها آماده و ارائه 

نمایند.

 14 تاریخ  در  شهر  اسالمی  شورای  ریاست  خبری  نشست 
اردیبهشت ماه، در محل شورای اسالمی شهر بجنورد، برگزار شد.
از ردیف  بعضی  از کاهش چشمگیر در  این نشست  لنگری در 
شهرداری  عوارض  گفت:  و  داد  خبر  شهرداری  عوارض  های 
بجنورد، نسبت به برخی شهرهای بزرگ، باالتر بود که با اصالح  

مواردی از این عوارض، این کاهش صورت گرفت.
وی افزود: مبنای وصول عوارض، ارزش معامالتی دارائی خواهد 
بود که محاسبه یکسان عوارض را برای تمامی شهروندان، باعث 
نظربه صورت سلیقه ای جلوگیری می  اعمال  از  خواهد شد و 

شود.
توسط  که  پیشنهادی شهرداری  بودجه  اینکه  به  اشاره  با  لنگری 
ریال  میلیون   410 و  میلیارد   588 شده،  تصویب  شهر  شورای 
است، اضافه کرد که سهم اعتبارات عمرانی، 372 میلیارد و 510 
میلیون ریال و سهم اعتبارات جاری  215 میلیارد و 330 میلیون 

ریال می باشد.
ریاست شورای اسالمی شهر با بیان اینکه تعداد نیروهای شهرداری، 
حقوق  شد  متذکر  باشد،  می  نفر   350 و  هزار  حاضر،  حال  در 
دریافتی این افراد، سهم عمده ای از بودجه شهرداری بجنورد را 
به خود اختصاص می دهد. وی با تاکید بر لزوم ساماندهی نیرو 
در شهرداری، گفت: دریافت عوارض از شهروندان بایستی صرف 
آبادانی و خدمات شهری به شهروندان شود و نه پرداخت حقوق.
وی میزان بدهکاری ادارات دولتی به شهرداری را که بدون پروانه 
ساختمانی، اقدام به ساخت و ساز نموده اند، بالغ بر 300 میلیارد 

ریال اعالم کرد. 
اسالمی  شورای  های  پژوهش  مرکز  افتتاح  از  لنگری  پایان،  در 
شهر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با برگزاری علنی جلسات 
شورای اسالمی شهر در سالن همایش های این مرکز، شهروندان 

مستقیما در جریان امور قرار می گیرند.

امام علی )ع(: ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد.امام علی )ع(: جوینده چیزی، یا به آن یا به برخی از آن، خواهد رسید.
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 اختصاص خط تلفن چهار رقمی 1530 به سازمان آرامستان:
 به گزارش روابط عمومی سازمان آرامستان، خط تلفن چهار رقمی 1530، با هماهنگی با سازمان شهرداری ها، مخابرات ایران و دیگر ارگان های 
و نهادهای ذیربط، در راستای سهولت ارتباط بستگان متوفی و شهروندان با سازمان آرامستان به زودی راه اندازی خواهد شد که شهروندان در هر 

شهری با گرفتن این شماره به سازمان آرامستان شهرستان متصل شده و می توانند از خدمات مورد نیاز همچون اعزام آمبوالنس استفاده کنند.
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مطرح  پرداز  نظریه  جاکوبس،  جین  گفته  به 
پارک  یک  موقعیت  و  طراحی  اگر  شهری، 
تبدیل  وسیعی  راکد  فضای  به  نباشد،  مناسب 
می شود که افراد شرور می توانند در آن تجمع 
کرده و موجبات سلب آسایش و آزار و اذیت 
پارک  دلیل  به همین  آورند.  فراهم  را  دیگران 
های کوچک تر و خلوت تر، به واسطه ارتباط 
نزدیک با جوامع، بیشتر مورد استقبال قرار می 

گیرند.
یک  از  معموال  خیابانی،  کوچک  های  پارک 
ابعاد 6×2 متر، تشکیل شده  سکوی چوبی به 
و فضایی معادل دو تا سه پارکینگ کنار جدول 
با  همسطح  ها  پارک  این  کنند.  می  اشغال  را 
نیمکت، گلدان،  پیاده رو و اغلب دارای چند 
فروشی،  اغذیه  میزهای  نرده،  کوچک،  باغچه 
سکوهای برجسته، جای پارک دوچرخه و میله 

مهار زینتی می باشند. 

کوچک  های  پارک  که  آنجا  از 
محدودی  بسیار  فضای  خیابانی، 
از  استفاده  بر  ریزی  برنامه  دارند، 

هر سانتی متر آن الزم است.
در حال حاضر در سانفرانسیسکو، 
حمایت از این نوع پارک شهری، 
وجود  با  است.  بوده  زیاد  بسیار 
سانفرانسیسکو  شهرداری  اینکه 
کاربری خصوصی فضاهای  برای 
کند،  می  صادر  مجوز  عمومی، 
اما هیچ بودجه عمومی صرف آن 
توسط سرمایه  خیابانی  های  پارک  نمی شود. 
یا  فردی  مشاغل  صاحبان  اغلب  که  گذارانی 
افراد  این  شوند.  می  ساخته  هستند،  جمعی 
معتقدند که پارک های مذکور عرصه عمومی 
می  مشتری  موجب جذب  و  داده  افزایش  را 

شوند. 
که  شهرها،  در  تجاری  های  مکان  و  بازارها 
برند،  می  سود  خیابانی  های  پارک  وجود  از 
گونه  این  از  زیادی  تعداد  برای  الزم  سرمایه 
پارک ها را داوطلبانه، فراهم می کنند. می توان 
اداری   با تسهیل روند کسب جواز که مراحل 
زمان بری دارد، به گسترش پار کهای خیابانی 

در شهرها کمک کرد.
باید  مذکور  های  پارک  که  داشت  توجه  باید 
دهنده  انعکاس  که  شوند  ساخته  ای  گونه  به 
به  و  باشند  محل  افراد  و  محله  های  ویژگی 
حفظ هویت محله کمک کنند. سرمایه گذاران

و پارک های کوچک، هویت هر محله  ها  رستوران  مشاغل،  صاحبان  مصرانه 
پارک های  از  برخورداری  برای  ها،  فروشگاه 
کوچک است. این همبستگی، نگرانی از اشغال 
فضای پارکینگ را کم می کند. این گونه پارک 
زندگی  و  پویایی  همان  دقیقا  توانند  می  ها، 
خیابانی را به وجود آورند که برای دفع اعمال 
ناشایست و فعالیت های نامطلوب در خیابان 
کوچک  های  پارک  حقیقت،  در  است.  الزم 
خیابانی، تبدیل به چشم خیابان می شوند، زیرا 
که سرمایه گذارانی که برای احداث این پارک 
ها هزینه کرده اند، ناخواسته مراقب هستند که 

از این مکان، استفاده نامناسب نشود.

مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر

پارک  احداث  از  را  محل  افراد  حمایت  باید 
در  کنند.  ثابت  شهرداری  به  خیابانی  کوچک 
گزارش  شهرداری  مخالفت،  وجود  صورت 

های دریافتی از مردم را بررسی خواهد کرد.
ارزشمند  فضای  خیابانی،  های  پارک  اگرچه 
پارکینگ  که  مناطق  در  را  شهری  پارکینگ 
اما  کنند،  می  اشغال  است  کم  بسیار  خیابانی 
بر  ها، سرمایه گذاری  پارک  این  هدف عمده 
روی الگوی موجود عبور و مرور عابرین پیاده 
بوده و بنابراین مزاحم و دست و پاگیر نیستند. 

یکی از امتیازهای این برنامه، درخواست 

و  زیست  محیط  بهداشت،  کمیسیون  جلسه 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر بجنورد، 
با حضور  به ریاست سید اسماعیل سیدی و 
سالمت  خیرین  مجمع  مدیره  هیئت  اعضای 
تاریخ  در  شهر،  های  بیمارستان  مسئولین  و 

91/2/5، برگزار شد.
این  های  فعالیت  از  قدردانی  ضمن  سیدی، 
گیری  بهره  و  عمومی  اعتماد  تقویت  مجمع، 
خیرین  معنوی  و  مادی  های  توانمندی  از 
سالمت  ارتقاء  و  حفظ  به  کمک  جهت  در 
مجمع  این  اهداف  از  را  جامعه  بهداشت  و 

برشمرد.
مجمع  محترم  عامل  مدیر  صفاری،  ادامه،  در 
این  فعالیت  داشت:  بیان  سالمت،  خیرین 
مجمع در تاریخ 24 بهمن ماه 1390، با اهداف 

کلی ذیل آغاز گردید:
و  مادی  های  توانمندی  از  گیری  1-بهره 
سالمت  امور  گسترش  در  خیرین  معنوی 
بر  مقدم  پیشگیری  فرهنگ  ایجاد  با  جامعه، 

درمان
خیرین  فرهنگی  کیفی  و  کمی  2-گسترش 
آموزش  پیشگیری،  امر  تقدم  )با  سالمت 
جامعه و توانمندسازی آحاد جامعه برای حفظ 

سالمتشان(
منظور  به  ریزی  برنامه  و  گذاری  3-سیاست 
و  ها  کمک  ساماندهی  و  اصولی  هدایت 
های  کمک  جذب  و  مردمی  های  مشارکت 
خیرین و کیفی تر کردن مراکز خیریه مرتبط 

با سالمت و دیگر کانون های خیریه استان.
4-احداث، تکمیل و ترمیم و همیاری در امور 
توسعه  و  درمانی  بهداشتی  مراکز  به  مربوط 
سالمت  ارتقای  جهت  پیشگیری،  خدمات 

جامعه و کاهش بیماری ها.
مجدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، توسعه 
خیرین  های  کمک  مرهون  را  کشور  کنونی 
دانست و بیان داشت: مجمع خیرین سالمت 
در جهت ساماندهی اقدامات خیرین تشکیل 

گردیده است.

برگزاری همایش ها و  با  بایستی  افزود:  وی 
کشور،  از  خارج  و  داخل  خیرین  از  دعوت 
در رفع محرومیت ها و نیازهایی چون، پایگاه 
خانه   ،115 اورژانس  شهری،  بهداشت  های 

های بهداشت روستایی و ... کوشید.
در ادامه جلسه، روسای بیمارستان های شهر، 
پرداختند  موجود  و مشکالت  مسائل  بیان  به 
که در ابتدا، ازغدی، رئیس بیمارستان ارتش با 
بیان اینکه بر خالف تصور عموم، بیمارستان 
ارتش مختص بیماران نظامی نیست و در حال 
نظامی  غیر  بیماران  درصد   75 تا   70 حاضر 
این  از  خیرین  حمایت  خواستار  هستند، 

بیمارستان شد.
تجهیزات  فرسوده،  فیزیکی  فضای  ازغدی، 
مبلمان  بازسازی  اتاق بستری و  اتاق عمل و 
مشکالت  مهمترین  عنوان  به  را  درمانی 

بیمارستان ارتش ذکر کرد.
)ع(،  رضا  امام  بیمارستان  ریاست  جعفری، 
تعداد  به  توجه  با  را  فیزیکی  فضای  کمبود 
مراجعات زیاد به این بیمارستان را که باعث 
این  مصوب،  تخت   225 رغم  علی  شده 
تخت    260 با  متوسط  طور  به  بیمارستان 
این  مشکل  مهمترین  دهد،  ارائه  خدمات 
می  اداره  امنایی  هیئت  که  دولتی  بیمارستان 

شود، دانست. 
بیمارستان  این  اینکه  به  توجه  با  جعفری، 
ساخت  و  شده  اعالم  فرهنگی  میراث  جزء 
و ساز در فضای موجود، امکان پذیر نیست، 
واگذاری موقت زمین ها و امالک شهرداری 
شد  خواستار  را  بیمارستان  اطراف  در  واقع 
موقت  واگذاری  با  شهر  اسالمی  شورای  که 
زمین مجاور بیمارستان که متعلق به شهرداری 
در  شهرسازی  و  مسکن  با  تعامل  یا  و  است 
ارتباط با زمینی که می تواند به عنوان پارکینگ 

بیمارستان استفاده شود، موافقت نمود.
)ع(،  علی  امام  بیمارستان  مدیریت  فر،  ایزد 
گودبرداری کنار بیمارستان به ابعاد 20 متر در 

20 متر که در بارندگی ها، می تواند 

بیمارستان  مشکل  اولین  را  باشد،  خطرآفرین 
برشمرد که شورای اسالمی شهر موافقت نمود 
که بتن الزم برای احداث بنا تا سطح زمین را 

تامین نماید.
)ع(  علی  امام  بیمارستان  کرد:  اضافه  فر  ایزد 
بیشترین تعداد مسافرین مراجعه کننده را در 
با  مقایسه  در  که  دارد  تابستان  و  نوروز  ایام 
مورد  موجود،  رفاهی  امکانات  شهرها،  سایر 
اسالمی  شورای  که  است  مسافرین  اعتراض 
شهر به دانشگاه علوم پزشکی، مبلغ 50 میلیون 
ریال را برای خرید تلویزیون و سایر تجهیزات 

مورد نیاز، اختصاص داد.    
واقع  های  مجتمع  از  شد  پیشنهاد  همچنین 
اسکان  جهت  بیمارستان،  این  نزدیکی  در 

همراهان بیماران استفاده گردد.
بیمارستان امام علی )ع(، مرکز تروما است که 
ایزد فر حمایت و همکاری بیشتر شرکت های 

بیمه و سایر سازمان ها را خواستار شد.

حمیدی،  الهدی،  بنت  بیمارستان  مدیریت 
بیان داشت: فضای موجود در این بیمارستان 
فرسوده است و همچنین کمبود فضای فیزیکی 
هم باعث شده تا قادر به نصب دستگاه زباله 

سوز موجود نباشیم.
وی افزود: برای ایجاد سه پایگاه شهری، نیاز 
به زمین هایی داریم تا با پوشش کامل شهر، 
کاهش  دقیقه   8 به  را  رسانی  خدمات  زمان 
و  معرفی  با  شهر  اسالمی  شورای  که  دهیم 
نظر  از  که  نیاز  مورد  های  زمین  واگذاری 
موقعیت  و  اصلی  های  خیابان  به  دسترسی 

جغرافیایی، مناسب باشند، موافقت کرد.
اعضای  از  نمایندگی  به  سیدی  پایان،  در 
خیرانه  های  تالش  از  شهر،  اسالمی  شورای 
و داوطلبانه این مجمع قدردانی نمود و اظهار 
با جذب خیرین در حوزه  امیدواری کرد که 
و  سالمت  سطح  ارتقای  و  بهبود  سالمت، 

بهداشت را در جامعه شاهد باشیم.

برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت با حضور اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت استان

نارنجی پوش بجنوردی، جهانی شد

انجام الیحه تشویقی بافت فرسوده تا پایان مرداد ماه 91 جامع،  های  طرح  این  وجودی  فلسفه  گردد،  می  بر 
به   ... و  )فیزیکی(  کالبدی  اجتماعی،  اقتصادی،  مطالعات 
)خیابان  آن  کالبدی  بعد  عمال  اما  باشد،  می  همزمان  صورت 
مدیران  عمل  مالک  و  شده  انجام   )... و  اشغال  سطح  کشی، 
شهری قرار می گیرد. همچنین بایستی ایده تهیه و اجرای یک 
و  تئوریک خارج شده  از حالت صرفا  درآمدی،  طرح جامع 

اجرایی گردد.
تعداد کل پروانه های صادره در سال 1390:

806 مورد پروانه ساختمانی، به متراژ 568504 متر مربع
تعداد پایانکارهای صادره در سال 1390:

580 مورد صدور پایانکار، به متراژ 404190 متر مربع 
 

اسماعیل گلدادی
معاون شهرسازی و معماری

بر عهده  از طریق مشاورین ذیصالح شهرساز و معمار  را   ...
بر روند  نظارت  اجرا و  ها، وظیفه  تهیه طرح  از  دارد و پس 
اجرای آن توسط واحد های مختلف شهرداری نیز، بر عهده 
کمبود  علت  به  است  ذکر  به  )الزم  باشد.  می  معاونت  این 

اعتبارات، این اداره هنوز تشکیل نشده است.(
اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها:

هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده قانونی و 
حریم شهر بجنورد که توسط پلیس ساختمان از طریق مناطق 
از ساخت و ساز های  تا  داشته  بر عهده  را  کنترل می شود، 

بدون مجوز، جلوگیری گردد.
دبیرخانه کمیسیون ماده صد:

و  مناطق  از  ارسالی  پرونده  تکمیل  و  آوری  هماهنگی، جمع 
از  مناطق  به  صادره  رای  ابالغ  و  کمیسیون  جلسه  در  طرح 

وظایف دبیرخانه است.
بافت فرسوده:

در خصوص بافت فرسوده، این معاونت اقدام به تهیه الیحه 
ای تشویقی نمود که پس از تصویب در شورای اسالمی شهر، 
از 16 بهمن ماه و به مدت شش ماه، قابل اجراست و طبق آن 
برای ساخت و سازهایی که در بافت فرسوده انجام می گیرد، 

پروانه ساختمانی رایگان صادر می گردد.
طرح های تفصیلی:

تهیه طرح های تفصیلی و جامع به دهه 30 و 40 شمسی

معاونت شهرسازی و معماری:
گذاری،  سیاست  مسئولیت  معماری،  و  شهرسازی  معاونت 
مختلف  ضوابط  و  مباحث  زمینه  در  نظارت  و  ریزی  برنامه 
شهرسازی و معماری را بر عهده دارد که طبق چارت تفصیلی 
شورای اسالمی شهر بجنورد، این معاونت از سه اداره تشکیل 

شده است:
اداره طرح های توسعه شهری:

این اداره، پیگیری تهیه طرح های مختلف شهرسازی، از جمله 
طرح های جامع تفصیلی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و

احمد ربانی، رفتگر امین بجنوردی، کیف مفقودی به ارزش یک میلیارد تومان را به صاحبش 
بازگرداند و جهانی شد.

این اتفاق زمانی رخ داد که دارنده کیف، به دلیل سهل انگاری، موقع حمل وسایل خود تا منزل، 
کیف حاوی طال، کارت های اعتباری و ... خود را روی سقف خودرو قرار داده و پس از حرکت 

خودرو، کیف حاوی مدارک از روی سقف خودرو به زمین می افتد.
رفتگر شهرداری منطقه یک، ساعت 5:30 دقیقه صبح، پس از یافتن کیف، با اعالم گزارش آن را 
به حراست تحویل داده و متعاقب بررسی محتویات کیف، برای یافتن شماره تماس با دارنده آن، 

کیف به مالک آن تحویل شد.
از  را  داری  امانت  و  درستکاری  است،  گرفته  قرار  همگان  تجلیل  و  توجه  مورد  امروز  که  او 
بر طرف سازد،  را  نگرانی شهروندی  توانسته  اینکه  از  و  دانست  انسانی  نیکوی  های  خصلت 
خشنود است و تنها خواسته او از مسئولین اینست که قرارداد 89 روزه اش به قرارداد یکساله 
تبدیل شود که در این خصوص شورای اسالمی شهر، عالوه بر قدردانی از این اقدام شایسته، 
قول مساعد داده اند. این اقدام متعهدانه احمد ربانی که با واکنش های گسترده ای در جامعه 
مواجه شده، شایسته تقدیر است و یادآور می شود انسان های واالیی هستند که تنها دغدغه آنها 

جلب رضای خداوند است.

بزرگمهر: دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر. فردوسی: کسي که بر جایگاه خویش منم، زد بخت از وي روي بر خواهد تافت.
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شورایاران محله صادقیه: برگزاری مسابقات فوتبال به مناسبت عید نوروز
شورایاران محله صادقیه، چهاردهمین دوره مسابقات نوروزی را به نام زنده یاد »سلطانعلی باغچقی« 

)سرپرست سابق تیم فوتبال محله صادقیه(،  و با حضور پرشور تماشاگران برگزار کردند.
این دوره از مسابقات از تاریخ 91/1/2 آغاز و با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی محله و شورایاران 
رقابت  به  هفته  یک  مدت  به  تیم،   8 قالب  در  ورزشکار   150 از  بیش  و  انجام شد  محله صادقیه، 

پرداختند.
اجتماعی  فرهنگی  محترم  معاونت  شهر،  اسالمی  شورای  محترم  اعضای  با حضور  نیز  فینال  بازی 
شهرداری بجنورد، ریاست محترم هیأت فوتبال استان خراسان شمالی، معاونت یگان 110 بجنورد و 

پیشکسوتان ورزشی فوتبال برگزار شد. 
در پایان ضمن قدردانی از حضور مدعوین محترم، به تیم های منتخب، عالوه بر وجه نقد، کاپ و 

حکم قهرمانی اهدا گردید.
الزم به ذکر است، شورای اسالمی شهر جهت حمایت از فعالیت های فرهنگی در محالت، مبلغ 5 

میلیون ریال را برای برگزاری این مسابقات به شورایاران محله صادقیه، اختصاص داد.

به بهانه روز شوراها

شورایاران: ما را باور کنید

شهرداری بجنورد، طرح برگزاری المپیاد ورزشی محالت را با هدف ارتقای سطح سالمت و نشاط 
شهروندان، در دی ماه سال 90 به شورای اسالمی شهرارائه کرد که پس از دریافت مجوز، اکنون 

اقدام به برگزاری المپیاد محالت نموده است.
در این المپیاد، آقایان در دوازده رشته فوتبال گل کوچک خیابانی نوجوانان، فوتبال گل کوچک 
خیابانی جوانان و بزرگساالن، والیبال چهار نفره، بسکتبال خیابانی، کشتی آزاد، کشتی با چوخه، 
تنیس روی میز، دوچرخه سواری استقامت، کمر کمر، کبدی، طناب کشی و چلی آغاج و بانوان 
نیز در ده رشته فوتسال، والیبال چهار نفره، بسکتبال سه نفره تک حلقه، داژبال، ژیمناستیک، طناب 

زنی، ایستگاهی چهارگانه، تنیس روی میز، ایروبیک و هفت سنگ، مسابقه خواهند داد.
این مسابقات از نیمه دوم اردیبهشت ماه، آغاز و تا دهه اول خرداد ماه ادامه خواهد داشت که در 

مراسم اختتامیه جوایزی نیز به نفرات برتر، اهدا خواهد شد. 

هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  بجنورد،  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
شوراها، همایش شورایاران 60 محله شهر بجنورد در تاالر حافظ شهرداری برگزار شد.

در این همایش، رئیس ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها، ضمن گرامیداشت هفته 
شوراها، شورایاران را بانک اطالعاتی محالت دانست و اضافه کرد: شورایاران با مشارکت 

و پیگیری فعال خود می توانند باعث ارتقاء و آبادانی محالت گردند.
در ادامه همایش، اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار منطقه دو، به صورت پرسش و 

پاسخ به پیشنهادات و راهکارهای اجرایی شورایاران پاسخ دادند. 
یکی از شورایاران در این همایش با بیان اینکه شورایاران حلقه واسط مردم با شهرداری و 
مدیران می باشند، افزود: این حرکت مستلزم پذیرش و تعامل مدیران شهری با شورایاران 
می باشد. وی متذکر شد اگر این تعامل و پاسخگویی صورت نگیرد، هزینه های انجام 

شده، اسراف بوده و حقوق شهروندی محقق نخواهد شد.
اینکه شورایاران به عنوان نمایندگان محالت که با  با تاکید بر  یکی دیگر از شورایاران، 
رأی مستقیم آنان انتخاب شده اند، نیاز به آموزش و اطالع رسانی در خصوص مسائل 
شهری و قوانین شهرداری دارند که می بایست زمینه را شورای اسالمی شهر و شهرداری، 

فراهم نمایند.
دیگر شورایار محله، با بیان اینکه، شورایارن نباید فعالیت هایشان را تنها در حوزه شهرداری 
محدود نمایند، بلکه در تمام مسائل شهری بایستی اظهار نظر نمایند و این مستلزم معرفی 
شورایاران در شورای اداری به دیگر سازمان ها می باشد تا شورایاران بتوانند گام های 

موثر و حرکت های مثبت را در محالت داشته باشند.
اعضای شورای اسالمی شهر ضمن تایید موارد مطرح شده هر کدام جداگانه نقطه نظرات 
خود را بیان داشته و به سواالت شورایاران پاسخ گفتند و به اتفاق نظر، اهداف شورایاری در 
محالت را توانمندسازی مردم و توسعه پایدار جامعه شهری دانسته و به نوعی شورایاران 
را مکمل و بازوان پرتوان شهر و شهرداری در حل مشکالت و موانع موجود عنوان کردند 

که فعالیت ها و پیگیری های آنان بسیار مفید و موثر خواهد بود.

پیامبر اکرم )ص(: هر که امانت ندارد ایمان ندارد و هر که پیمان نگه ندارد، دین ندارد. امام علی )ع(: شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد، گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت به نیکویی می توان داشت.

بدون شرح
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ضمن گرامیداشت دوازدهم اردیبهشت ماه، روز کارگر و مـعلم 
که هر آنچه از عمران و آبادانی گفته می شود پشتوانه   اجرائی 
آن آستین باال زده و دستان پینه بسته و پرتالش کارگران عزیز 
میان  به   ای  زمینه  از تخصص در هر  به هرمیزان صحبت  و 
آید همه توفیقات بدست آمده را مدیون تعلیم و تعلم معلمان 
عزیز، اساتید گرانقدر و واالمقام میدانیم، همینطور باتمام وجود 
ضمن  و  داریم  می  پاس  را  شوراها  روز  ماه  اردیبهشت  نهم 
خجسته  روز  این  اصلی  صاحبان  عالیقدرکه  مردم  به  تبریک 
تقدیم  را  مطالبی  اختصار  به  و  شمرده  غنیمت  را  آن  هستند 

حضور شما خوبان می کنم.
مردم  ذهن  چکیده  و  زائیده  شورا  اعضای  که  دانیم  می  همه 
که از اراده و خرد جمعی، تضارب افکار و بینش آنان در هر 
مقطعی از زمان انتخابات  متولد  می شوند و لذا وقتی اکثریتی 
نیز کاماًل  انتخاب به تصمیمی می رسند و آن تصمیم  در هر 
مطابق قوانین جاری کشور بوده و به صراحت در اصل 100 
و 101 و102 و104 قانون اساسی، هدف از آن  پیشبرد سریع 
فرهنگی  بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادی،  اجتماعی،  های  برنامه 
و  محلی  مقتضیات  به  توجه  با  رفاهی  امور  سایر  و  آموزشی 
تهیه   در  همکاری  جلب  و  تبعیض  از  جلوگیری  طور  همین 
برنامه های فوق و حتی ارسال آن مستقیم و یا از طریق دولت 

به مجلس می باشد. 
قدر مسلم این انتخاب می بایست قابل احترام و مورد توجه 
تأمل و  اندکی  که  باشد  اجرائی  از جمله مدیران محترم  همه 
که  دارد  این  از  حکایت  اساسی  قانون   103 اصل  بر  مروری 
محترم  مقامات  سایر  و  بخشداران  فرمانداران،  استانداران، 
رعایت  به  ملزم  میشوند  تعیین  دولت  ازطرف  که  را  کشوری 
تصمیمات اعضای شوراها درحد اختیارات آنان کرده است و 
تمامًا اصولی از این دست که به نقش و جایگاه بسیار حساس

و ارزشمند شوراها پرداخته است و نکته بسیار حائز اهمیت 
اینکه این موضوع ریشه در کتاب آسمانی ما داشته و توجه به 
چنین توصیه های گران قیمتی تکلیف را بر همگان مشخص 
میکند ، بنده نیز بر آن شدم تا با اندک تجربه اندوخته شده، 

موضوعی را متذکر شوم .
بدون تردید دو ویژگی شاخص و بارز تا کنار هم قرار نگرفته 
و همسو نشوند، هرگز اهداف تعیین شده توسط قانونگذار ، 
خواست و مطالبات مردم  شکل واقعی بخود نخواهد گرفت و 

آن دو ویژگی عبارتست از: 
1- خود باوری خود اعضای شوراها: که نفس عمل، تخصص 
قوانین مرتبط  به  بودن  اشراف داشتن و مسلط  کار،  و تجربه 
ارتباطات  تصمیمات،  در  موقع  به  وظایف، جسارت  با شرح 
اجتماعی قوی و شناخت بخش های خصوصی برای جذب 
سرمایه گذار و از همه مهمتر همدلی و صمیمیت بین اعضاء و 
انتخاب رئیسی توانمند و معتقد به تفکر شورائی و نه سازمانی 
و فردی از جمله مواردی است  که  برخوردار بودن از چنین 
ویژگی هایی  می تواند بستر بلوغ خودباوری را هموار ساخته 

و تسریع بخشد .
اینکه  اجرائی:  محترم  مدیران  توسط  شورا  قلبی  باور   -2  
قانون اساسی مطابق اصل 103 بر آنان تکلیف نموده است که 
به این مهم توجه جدی داشته باشند، قطعًا بدان معناست که 
دخیل  کشور  اجرائی  امور  در  مردم  مستقیم  اراده  و  خواست 
که  کرد  استنباط  چنین  توان  می  رهگذر  این  از  لذا  و  باشد 
بواسطه این مشروعیت انتخاباتی مستقیم از مردم چه مشاورانی 
بهتر از اعضای شوراها برای مدیران اجرائی می توانند ایفای 
مسئولین  و  مردم  بین  ارتباطی  پل  که  کسانی  کنند؟  نقش 
هستند؟ و مستقیمًا از وضعیت زندگی مردم شهر و روستای 

خود اطالعات دقیق و به روز دارند؟ 
همه خوب تجربه کرده و دیده ایم که در هر نقطه ای از کشور 
عزیزمان ایران اسالمی؛ در هر مقطع از زمان این دو مهم )شورا  

و مدیران اجرائی( در کنار هم قرار گرفته اند و همسو با

سرعت  یافته،  تحقق  مردم  خواست  اند،  داشته  حرکتی  هم 
پیشرفت پروژه های عمرانی باال بوده  و به طور کلی درخششی 
در سطح آن منطقه برای مردم به ارمغان آمده است و هر زمانی 
که یک طرف ناتوان و ناکارآمد و بی توجه به این ارتباط بوده 
به  از خالقیت و خدمت  از مطالبات معوق و  است، بسیاری 
مردم خبری نبوده است. اّما شکل سوم موضوع که قابل تأمل 
است، هنگامی است که آن دو در مقابل هم ایستاده باشند و 
از مشورت و هم فکری خبری نباشد که در این صورت آن 
چیزی که کاماًل به فراموشی سپرده   می شود خدمت به مردم 
و غفلت از شرح وظایف و غافل شدن از فلسفۀ این انتخاب 
دادن  دست  از  و  همدیگر  تخریب  آن  مخرب  آثار  و  است 
فرصتهای خدمت است، امید آنکه در همه جای ایران پهناور 
همۀ اعضای شوراها و مدیران عزیز و گران مایه در کنار هم و 
با هم در خدمت ولی نعمتان خود که همانا مردمان عالیقدر و 

عالی مقام هستند باشند.       
                                    با احترام، رضا فیروزه

عضو شورای اسالمی شهر بجنورد    

پیرمرزآباد
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 نام پدر :حسین
 تاریخ تولد  :1346/06/09
 تاریخ شهادت: 62/12/08

بخشی از وصیت نامه شهید
بار الها، من نمی خواهم که 

در بستر بمیرم                         
یاریم کن تا به راهت در

 دل سنگر بمیرم 
دوست دارم در میان آتش 

خون گلوله                               
دور از کاشانه و از خواهر 

و مادر بمیرم 
دوست دارم خاك ایران را ز دشمن 

پاك سازم                   
در راه اسالم آزادی این 

کشور بمیرم 
دوست دارم همچون باران بر تنم 

خمپاره بارد                    
پیكرم گردد به مانند گل 

پرپر بمیرم
دوست دارم نیمه شب با نعره 

اهلل اکبر                               
دشمنان را قلع و قمع سازم 

چنان قائم بمیرم
دوست دارم نامه رهبر را با 

خون نویسم                              
وعده ام باشد به نام نامی 

رهبر بمیرم
خط من خط حسینی، رهبرم 

باشد خمینی                       
پس چه بهتر چون حسین از تیغ 

خنجر بمیرم

- شهرداری بجنورد! چرا زباله ها راجمعه ها جمع اوری نمی کنید؟؟؟ 
مناظر خوبی در شهر روزجمعه نیست.... 

- شورایاران در مراجعه به شهرداری و پیگیری مشکالت محله، با بی 
توجهی مسئولین مواجه می شوند.

در  گوسفند  دالالن  معبر  سد  از  مصور  گزارش  یک  میکنم  - خواهش 
چهارشنبه بازار تهیه کنید! از دست این مزاحمین نمیدانیم به کجا شکایت 

کنیم.
- باسالم میشه بگید شهرداري چرا آسفالت خیابان ها رو ول کرده به امان 
خدا؟ تمام شهر پر شده از چاله هاي عمیق. فاتحه ماشین ها خونده شده.
و  نشینی  عقب  برای  منازل،  مالکین  با  توافق  از  پس  شهرداری  چرا   -

بازگشایی کوچه ها و خیابان ها، اقدام نمی کند؟
- لطفا کمی روی لکه گیری آسفالت کوچه ها، نظارت کنید تا نیاز نباشد 

دوباره کاری شود.
باشید.  داشته  نظارت  کارمندان خود  به  .لطفا  نباشید  با عرض خسته   -

کاغذ بازی تعطیل بشه.  
- راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در شهرداری بجنورد، برای مراجعه 
کنندگان مشکالت فراوانی ایجاد کرده است و متاسفانه کارمندان هم به 

درستی پاسخگوی مراجعه کنندگان نیستند.
- آبگرفتگی میدان کارگر، همچنان بعد از بیست سال، باعث خسارت 
به مغازه ها و فروشگاه های اطراف میدان و خیابان های منتهی و بروز 

مشکالت فراوان برای شهروندان، می شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی:همایش تجلیل از کارگران نمونه
 314 عملیات امداد و نجات در سال 90

علی گودرزی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی از انجام 
تعداد  این  که  داد  در سال گذشته خبر  عملیات   314
عملیات نسبت به مدت مشابه در سال 89، 29 درصد 

افزایش داشته است.
و  واژگونی  مورد،   66 با  شدگی  حبس  گودرزی، 
تصادف  خودرو با 63 مورد، دفع حیوانات مزاحم با 
50 مورد را بیشترین و غرق شدگی و ریزش آوار را 
هر کدام با 1 مورد، کمترین حوادث امداد و نجات در 

سال 90، ذکر نمود.
وی اضافه کرد: آتش نشانان در 768 عملیات، یاریگر 
حادثه دیدگان بوده اند و از این تعداد عملیات، 454 
مورد مربوط به اطفاء حریق می باشد که نسبت به سال 

89، آتش سوزی 36 درصد کاهش یافته است.

 ،90 سال  در  افزود:  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی و افزایش توان نیروی 
نفر   10713 عملیات،  حوزه  در  متخصص  انسانی 
کودکها،  مهد  به  آموزش  قالب  در  آموزش  ساعت 

ادارات و آموزش های عمومی، برگزار گردید.
گودرزی، دوره آموزشی علل حریق و حوادث در سال 
90 را یکی از مهمترین دوره های آموزشی برشمرد و 
گفت: این دوره آموزش با هدف ارتقاء سطح علمی، 
چگونگی کانون یابی حریق در منازل مسکونی، اماکن 
نقلیه، تشخیص حریق های عمدی  تجاری و وسائط 
و بررسی انفجارها، در ایستگاه شماره 4 آتش نشانی 

برگزار شد. معلم ما

رئیس و مسئولین آموزش و پرورشمدیرعامل و کارکنان آتش نشانی

مسئولین و دانش آموزان دبستان پروین

به مناسبت گرامیداشت هفته شوراها

 16 تاریخ  در  بجنوری  شهرداری  نمونه  کارگران  از  تجلیل  همایش 
اردیبهشت ماه در محل سالن حافظ برگزار شد.

مرهون  را  جامعه  توسعه  بجنورد،  شهردار  دژهوت،  مراسم،  این  در 
تالش کارگران دانست و افزود: باید برای عمل به فرموده مقام معظم 
گام  اند،  کرده  تاکید  ایرانی  سرمایه  و  کار  از  بر حمایت  که  رهبری 

برداشت.
شهردار بجنورد، بیان داشت: شهر امانت ماست که انسان های وارسته 

ای مانند احمد ربانی از آن محافظت می کنند و افتخار می آفرینند.
این مراسم حضور  نایب رئیس شورای اسالمی شهر که در  سیدی، 
داشت، کارگران را مایه افتخار دانست و گفت: از نظر ما، همه آنها 
یک »احمد ربانی« هستند که برای شهر و کشور خود افتخارآفرینی 

می کنند.

اولین روزي که در مهر ماه 1346 پا به حیاط 
دبستاني در کوچه اخوان خیابان شهید بهشتي 
بچه  ي  بقیه  مانند  شلواري  و  کت  گذاشتم، 
ام  از جثه  بود که یکي دو شماره  تنم  ها در 
بیشتر نشان مي داد. زیرا آستین آن تا خورده 
بود و پارچه اي سفید که بر یقه کت دوخته 

شده بود .
کودکاني دیدم که همچون خود من با دفتري 
در  دست  در  پرچمي  مدادي  و  شطرنجي 
گوشه اي، آرام ایستاده بودند و تعقیب و گریز 
دانش آموزان پر جنب و جوش را تماشا مي 
کردند. محیطي کاماًل غریبه که بسیار تازه مي 
از  دوستاني  و  نبودم  تنها  که  چند  هر  نمود. 
کوچه سعدي که همگي بزرگتر از من بودند، 
در آن جا درس مي خواندند. دبستان سنایي 
قباًل  که  بود  شده  پا  بر  قدیمي  حیاطي  در 
خانواده اي در آن زندگي مي کردند و اطراف 
ابتدایي را  اتاق بود که اول تا ششم  آن چند 

شامل مي شد.
چند روزي بیش، آن جا نماندیم و مدرسه به 
مکان  نقل  بهار  کوچه  در  واقع  دیگر  حیاطي 
کرد. ساختماني نوساز با سقفي از شیرواني که 
از شرق، همسایه ي باغي بزرگ وزیبا بود و 

معلمي مهربان که الفباي محبت را صمیمانه

برروي  ما  براي  ناپذي،  با تالشي خستگي  و 
تخته سیاه با گچ دست ساز آموزش مي داد. 
رایج  و  کودکستان  نبود  دلیل  به  روزها  آن 
ها،  خانه  در  تلویزیون  از  ي  استفاده  نبودن 
متفاوت  بسیار  امروز  دنیاي  با  کودکان  ذهن 
و  مادر  ازدامان  بیشتر  هایمان  آموخته  و  بود 
پدر و تاثیر پذیري از ارتباط با همساالن خود 
و دوستان هم محله اي و خویشاوندان بود و 
قطعًا آموزش پایه اول براي خانم هایي که در 
بسیارسخت  کردند،  مي  تدریس  ها  سال  آن 
بود. اما معلم صبورما، با تکرار مداوم صداها 
آموخت  ما  به  را  نوشتن  ها،  آن  نگارش  و 
از  ماندگار  و  شکوه  با  بسیار  تصویري  و 
به جاي  از خود  زني سخت کوش در ذهنم 
گذاشت و با سوالي همیشگي که با چه روشي 
و چگونه توانستیم در آن روزها »س و ص 
»یا » ز و ذ » را از هم تشخیص دهیم و آن 

ها را بیاموزیم.
با  دیدار  آرزوي  در  من  و  گذشت  ها  سال 
نوشتن  مشق  که  هایم  دانسته  آموزگار  اولین 

را از او فرا گرفتم، بودم . 
مي  سال   25 از  بیش  که  روزها  از  روزي 
اي  چهره  با  شدیم.  روبرو  هم  با  گذشت، 

تکیده و دردمند سالمم را پاسخ گفت و من

لحظاتي   . ام  یافته  را  او  که  این  از  شادمان 
و  تحصیلي  روزهاي  اولین  مرورخاطرات  به 
یک  وهر  گذشت  سنایي  دبستان  در  تدریس 
به راه خود رفتیم. اما چندي بعد، دیري نپایید 
که او با تني رنجور، سر بر دامان مادر زمین 
گذاشت و ازین دیار خاکي رخت بر بست .         
      یاد اولین آموزگارم گرامي و روحش شاد 

احسان حصاری مقدم
مسئولین مخابرات

سعدی: مردی نه اینست که حمله آورد ، بلکه مردی آنست که در وقت خشم خود را بر جای بدارد و پای از حد انصاف بیرون ننهد.بزرگمهر: هرکس گوش نصیحت نیوش داشته باشد، و دل به آموختن بسپارد ، بسا سخنان سودمند که از دانایان بشنود.

اقتصاد  شد:  متذکر  بجنورد  فرماندار  پاکمهر،  دکتر 
کشور  به تالش کارگران وابسته است و افزود: احمد 
ربانی نمادی است از تمامی کارگران شهرداری که 
برای کشور و نظام اسالمی باعث افتخار و سربلندی 

هستند.
با  شهرداری،  نمونه  کارگر   35 از  مراسم  پایان  در 
همسرانشان(،  و  کارگران  )به  هدیه  کارت  اهدای 

تجلیل شد.
بر  عالوه  نیز،  بجنوردی  امین  رفتگر  ربانی،  احمد 
از  تقدیر  لوح  و  هدیه  کارت  یک  فوق،  هدایای 
شهرداری منطقه یک و یک سکه تمام بهار آزادی از 

شورای اسالمی شهر، دریافت کرد.
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67 پیامبر اکرم )ص(: اخالق خوب در ده چیز است: راستی گفتار، پای مردی در جنگ، عطای سائل، نیکی در عوض نیکی، حفظ امانت، پیوند خویشان، حمایت همسایه، حمایت دوست، مهمانداری و سرسلسله آن حیا است.

عکس از دورنمای عمارت باغ فواره سهام الدوله مربوط به بیش از صد سال گذشته )واقع شده بود در انتهای خیابان فردوسی کنونی، )پادگان ارتش(( 
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پیگیری و آزاد سازی حریم تعیین شده در بافت فرسوده شهر

تصویب صدور مجوز پروانه رایگان در محدوده بافت فرسوده شهر

توافق با پادگان های ارتش برای بازگشایی ادامه خیابان های منتهی به پادگان ارتش از 
جمله خیابان نادر، صفا و پادگان منطقه 42 متری حصار

برگزاری انتخابات شورایاری در 60 محله شهر بجنورد که مجموعا، 420 نفر شورایار 
در محالت انتخاب شدند که پیگیر مطالبات شهروندان در محالت مختلف هستند.

توافق با بخش خصوصی )شرکت هماگ( در خصوص ساخت مجموعه توریستی تفریحی در 
زمین مهمانسرای شهر و توافق با اداره کل راه و ترابری برای واگذاری زمین جنب پروژه

توافق و مشارکت با اداره کل آب منطقه ای خراسان شمالی در خصوص 
احداث سد چند منظوره در بش قارداش

اقدامات شاخص شورای اسالمی شهر در سال 1390

امام رضا)ع(: با فرزندان خود خوشرفتاری نمائید و به آنها احسان کنید چون آنها گمان می کنند، که شما روزی آنها را می دهید. امام صادق )ع(: سال خوردگان خود را بزرگ بدارید و صله ارحام به جای آرید .

مجتمع هماگ

انتخابات شورایاران

ژه نامه
وی

ژه نامه
وی

قانون اساسی، شوراها را از ارکان تصمیم گیری در امور کشور دانسته است. با شورا، توسعه پایدار و همه جانبه، تحقق پیدا 
می کند، اعتماد مردم به خود، یکدیگر و دولت افزایش می یابد، مردم ساالری دینی تحقق می یابد و مردم در سرنوشت خود 
مشارکت دارند، مسئولیت پذیری تقویت می شود و خرد جمعی حاکمیت می یابد، خالقیت و نوآوری رشد می کند و احساس 

تعلق و همبستگی بین مردم افزایش می یابد.
شورا زمانی موفق است که به جای فکر کردن به دستگاه های دولتی بتواند به بسیج مردم، بپردازد، زیرا دست خداوند با مردم 
است. شاید در ابتدای امر، این فکر خطور کند که مردم قادر نیستند، ولی همیشه این تجربه در جهان وجود دارد که حتی 
فقیرترین گروه های اجتماعی قادرند کارهای بسیار بزرگ و ارزنده ای انجام دهند و در توسعه و عمران و آبادانی مناطق شهری 

و روستایی نقش مهمی داشته باشند.
فراموش نكنیم که مشارکت و باور مردم، کلید توسعه پایدار است.

مشورت اداراک و هشیاری دهد                        عقل ها مر عقل را یاری دهد     
زانک با عقلی چو عقلی جفت شد                     مانع بد فعلی و بد گفت شد
عقل با عقل دگر دو تا شود                             نور افزون گشته ره پیدا شود

مشورت استعدادی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است. با مشارکت فکری، ضریب خطا کاهش و ضریب اطمینان افزایش 
یافته، دانش، احساس و اندیشه انسان ها به یکدیگر پیوند می خورد و شبکه ای از درایت و بینش را فراهم می سازد که بهترین پاسخ ها 
را برای پرسش ها و برای رفع مشکالت به دست می آورند. افراد شرکت کننده در شورا، با اثر گذاری بر یکدیگر، موجب رشد و کمال 
همدیگر می گردند. رسول اکرم )ص(، علیرغم عدم نیاز به مشورت، به لحاظ اهمیت موضوع با اصحاب و یارانش در امور مشورت می 

کرد. 
شوراها از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسالمی و الهام گرفته از دین مبین اسالم است که زمینه حضور و مشارکت مستقیم و موثر 

مردم را در سرنوشت خود و اداره امور کشور، فراهم می سازد.

احداث سد بش قارداش

به نام خداوند جان و خرد                            کزین برتر اندیشه برنگذرد
معتقدم هر مسئولی باید در جهت حل مشکالت مردم، باید به کارش عشق بورزد تا از پس آن برآید. چرا که اکنون برای خدمت کردن، 
بهترین فرصت است. ممکن است فردا دیر باشد یا شاید فردایی نباشد. به قول شاعر معاصر، سهراب سپهری، زندگی آب تنی کردن در 

حوضچه اکنون است.
ولی یادمان نرود که زندگی به اندازه کافی سخت است، نباید آن را برای مردم سخت تر کنیم و این میسر نخواهد شد مگر با استفاده از 
روش های علمی، مشارکت مردمی و مدیریت شایسته و از این طریق است که می توانیم شهر را در افق دراز مدت، به سوی توسعه پایدار 

مدیریت کنیم.
این اشتباه محض است که شورای شهر را در چارچوب امورات شهرداری، محصور کرد. زیرا این نهاد مدنی برخاسته از متن مردم و به 

سفارش کتاب آسمانی بوده و استفاده ابزاری از آن، درست نیست.
امید آن داریم بتوانیم با همکاری دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مشارکت فعال شهروندان فهیم، سیاست های کالن شهری را در همه 

زمینه ها، تحقق بخشیم.
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66 مصوبه11 جلسهسید محمد لنگریکمیسیون عمران

40 مصوبه11 جلسهسید اسماعیل سیدیکمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری

37 مصوبه7 جلسهابراهیم امانیکمیسیون فرهنگی

27 مصوبه5 جلسهحسین پیلتنکمیسیون برنامه و بودجه

23 جلسه8 جلسهاعظم السادات افشین فرکمیسیون حمل و نقل

20 مصوبه4 جلسهاعظم السادات افشین فرکمیته بانوان

16 مصوبه1 جلسهابراهیم امانیشورای نامگذاری

تعداد جلسات رسمی شورای اسالمی شهر بجنورد در سال 1390: 88 جلسه
تعداد کل مصوبات شورای اسالمی شهر بجنورد: 441 مصوبه

شورای اسالمی شهر بجنورد در سال 1390

کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر بجنورد: 47 جلسه، 229 مصوبه

امام حسن)ع(: هیچ قومی با یکدیگر مشورت نکردند مگر آن که به راه پیشرفت خود رهنمون شدند. حضرت مهدی )عج(: هرکس در اجراي اوامر خداوندکوشا باشد، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاري می کند.

ژه نامه
وی

ژه نامه
وی

شوراها، مظهر اقتدار مردمند
یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی، توسعه نظام شورایی در جامعه است که موجب به وجود آمدن شوراهای مختلف در سطح جامعه شده است. 
در کشوهای مدرن دنیا هم بسیاری از امور از طریق شوراها، انجام می شود و این امر موجب رشد مشارکت مردم این کشورها در امور اجتماعی، فرهنگی 
و آموزشی شده است. شوراهای شهر از بدو تاسیس در سال 1378، مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند و نمی شود گفت تمام شوراها وضعیت 
مشابهی را طی کرده اند. اما آنچه که در مجموع می توان نتیجه گرفت، اینست که شورا در سراسر کشور باعث تحریک بیشتر شهرداری ها و افزایش پروژه 
های عمرانی و فرهنگی در شهرها شده اند و از دیگر سو، سیاست های شورا که افزایش مشارکت مردم را در پی داشته، به رشد درآمد شهرداری ها منجر 
شده است. البته در بسیاری از شهرها، شوراها با عدم توجه به تمام جوانب مدیریت شهری، موجب کوتاه شدن عمر مدیریت شهری شده اند و میانگین 
مدیریت شهرداری ها در طی ورود شوراها، به کمتر از یک سال و نیم، منتهی شده است. البته محدود بودن اختیارات شوراها یکی از عواملی است که باعث 

شده از تمام پتانسیل شوراها استفاده نشود.
امید است تمام شوراها در جهت رفع نواقص از سیستم خود فعال تر شوند و وزارت کشور نیز، با ارائه لوایح مناسب به دولت و مجلس، کمکی به افزایش 

اختیارات شوراها نماید.

شوراها، به منزله پارلمان محلی هستند که نمونه ای از مدیریت مردمی و مشارکت در سطح شهرها و روستاها 
می باشند. 

همچنین مردم از طریق شوراها، نظرات و انتظارات خود را به مسئولین منتقل می کنند.
ضمن گرامیداشت هفته شوراها، امیدواریم با اجرای قانون شوراها، مردم ساالری دینی تحقق پیدا کند.

شوار شعور اجتماعی و نماد بارز هم فکری و هم اندیشی برای مدیریت جوامع بوده و ترکیب انتخاب شده،  
کانون  تجلی اقتدار و عظمت و شایستگی مردم است.

 روز مبارک و خجسته شورا را به ولی نعمتان خودم که همانا مردم عزیز و عالیقدر هستند، از صمیم قلب تبریک 
عرض می کنم.

 
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم                    موجیم که آسودگی ما عدم ماست

خدا را شاکریم و سپاسگزاریم که توفیق خدمت خلقی فهیم را به ما عطا کرد تا به جهت آن، قدم هایی هر چند کوچک در جهت خدمت 
صادقانه و بی منت به همشهریان گرامی، برداریم و به واسطه اعتمادشان، بتوانیم به وظایف اسالمی، شرعی و قانونی خود، عمل نماییم.

شورای اسالمی شهر، موثرترین نقش خود را، ایجاد زمینه مشارکت و ارتباط مناسب بین شهروندان و این نهاد مردمی دانسته و در جهت ارتقاء 
مدیریت کالن شهری تالش می کند. چرا که شوراها به عنوان یک پارلمان محلی و برخاسته از متن مردم که از نزدیک با مشکالت و مسائل 
و همچنین توانمندی ها و قابلیت های شهروندان آشناست، می توانند به واسطه این اطالعات مدیران و مسئولین باالدستی را در جهت بالفعل 
درآوردن پتانسیل های موجود، به لحاظ خدمات و رفاه بیشتر شهروندان،¬ باعث شود و آنچه را هدف از تشکیل این جایگاه مردمی توسط 
معمار کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی )ره( بود، محقق شود. اما متاسفانه با دالیل مختلف فاصله زیادی با این اهداف وجود دارد 
و امید آن داریم با تعامل و همکاری و همیاری هم، مسئولین و دلسوزان نظام بتوانیم با جایگاه اصلی که همانا خدمت صادقانه و بی منت به 

مردم شریف است، برسیم.


