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 صاحب امتیاز : شورای اسالمی شهر بجنورد          ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی 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                                      

آن را مالك شودبهای بهشت پیكار با نفس است پس هر کس با نفس بجنگد 

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      طراحی و گرافیك : روابط عمومی شورای شهر        

  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  

 و آن گرامی ترین ثواب خدا است برای کسی که آن را بشناسد.

حضرت امام علی (ع)
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چرا بعضی بانك ها عابربانك های خود را که خراب می شود، تا چند روز 

تعمیر نمی کنند؟

چون اسمشان «عابربانك» است نه «توقف بانك» فقط باید از کنارش ردشید.

بوستان شهرك فرهنگیان از روشنایی مناسب برخوردار نیست .

در عوض از جدول های خراب وشكسته، تابلوهای رنگ و رو رفته و... 

برخورداراست. ناسپاس نباشید «امكانات» نیست «کمبود» که فراوان است.

در محله باقرخان بجنورد بعضی ساکنان مرغ و خروس و حیوانات دیگر 

نگهداری می کنند و مزاحم اهالی هستند.

موش دل را که به صدخون جگر پروردم       

                                          ناگهان گربه عشق آمد و دندان زد و برد.

شما هم حیواناتی مثل روباه وگرگ و... نگهداری کنیدکه آن ها را از بین ببرند.

در بجنورد برخی فروشندگان شیر را به قیمت دلخواه خود می فروشند. 

مگر نظارتی نیست؟

به این میگن اوضاع شیر تو شیر. «نظارت» هست ولی از «اقدامات» خبری 

نیست. 

 به مسئوالن شهری بجنورد به خصوص شهرداری یادآوری کنید که 

شهرك فرهنگیان هم جزو بجنورد است. 

گرچه هرگز نشود مشكل ماحل به شعار           

                                              لیك از«وعده» زیبا خوشمان می آید

  مسئوالن شهرداری الاقل وعده بدهند دل خوش باشند.  

 خواهشمندیم درصورت امكان یكی از مسئوالن شهرداری منطقه 2 

 بجنورد گذری به ویالشهر داشته باشد تا ببیند که ما اهالی این منطقه چه 

 مشكالتی داریم. از جاده خراب بگوییم یا لجن های داخل جوی های آبی 

که از داخل منازل می گذرد و وسط جاده را هم گرفته است؟ از سگ های 

 ولگرد بگوییم یا از نداشتن رفتگر و خیلی مشكالت دیگر؟ 

 درحقیقت جانتان به «سالمت» است وتنتان به «عذاب» ،فال بینی به کسی 

 گفت :ده سال اول زندگیت سخت است.پرسید: بعد چی میشه؟ 

د. ی ن ک ی  م ت  د ا ع  : د ا د فال بین پاسخ 

 قیمت مرغ از اول سال در بجنورد از 5 هزار تومان پایین نیامده 

است. در حالی که در تهران تازه روز گذشته به 5 هزار تومان 

رسید که سر و صدای همه پایتخت نشینان را درآورد. کاش ما 

هم در پایتخت ساکن بودیم .

ایتخت ساکن بودیدمی شدید«بچه تهرونی» تازه اگردرپ

چرا جشنواره انگور را هر سال برگزار نمی کنند؟ البته می شود 

هر سال در یكی از شهرستان های استان برگزار کرد تا به دنبال 

ام خراسان شمالی شناخته  ن ا  ب تبلیغات آن، انگور در کشور 

شود.

ترسیدند بعد تقاضای «جشنواره آب انگور»، «جشنواره کشمش» 

و«...» بكنید.

 از اول سال تا حاال فقط 2 فیلم در سینما گلشن بجنورد اکران 

ه ته دیگ خورده است؟ ب یران  ا شده است. آیا کفگیر سینمای 

هم ظاهرمان دراضطراب است          هم زیربنای مان خراب است

وقتی سالن سخنرانی وتئاتر،تبدیل به سینمامیشه ازاین 

بیشترانتظاری نیست.

 مستمری معلوالن تحت پوشش بهزیستی فقط ماهانه 40 هزار 

تومان است اما از 3 ماه قبل حتی همان مبلغ ناچیز را هم واریز 

د. کن ری  گی ی پ و  ظارت  ن هم  می خوا نكرده اند. از استاندار 

دو تا کار را که با هم نمیشه کرد یا بخواهید «نظارت» کنند یا 

«پیگیری».

تقاطع دبستان پاسداران و خیابان وداد بجنورد به چراغ چشمك 

زن و تابلوی هشدار عبور کودکان نیاز دارد چون هنگام تعطیلی  

مدرسه، خطر تصادف بچه ها با خودروهای عبوری زیاد است.

چراغ چشمك زن که بدآموزی داره برای تابلوی هشدار، هشدارمیدیم.

به کسانی که پول قرض می کنند و نمی دهندچه بگوییم؟

  به جای این که بگوئید سالم عرض می کنم بگید سالم قرض می کنم یاد  

 بدهی شون بیفتند. اگرهم سواراتومبیل بودیدو دیدید یارو براتون به 

  جای سالم چراغ داد شما هم برف پاك بزنید به معنی :«چه سالمی ، چه  

علیكی ،طلبم رو ردکن بیاد».

شیر و گوشت تولیدی دامداران روی دست شان مانده است، آن وقت 

 مسئوالن از افزایش تولید می گویند! 

نوع تولیدرامشخص نكردند؟ تولیدمثل یا تولیدگاو؟

یك سال پیش از وضعیت نامناسب بهداشتی بعضی از آب میوه گیری ها 

شكایت کردم، امسال آن را پیگیری کرده اند! باز هم دست شان درد نكند.

اگرازوضع نامناسب بهداشتی «همه» شكایت می کردی که چند سال طول می 

کشید.

 در یكی از رستوران های بجنورد ساالدی خوردم که تاریخ تولید روی 

بسته بندی آن، روز بعد را نشان می داد!

 تازه خوب دقت نكردید رو بعضی ازکاالها ننوشته اند«قیمت برای مصرف 

کننده» نوشته اند«قیمت مصرف کننده»؟!؟! قیمت شما را هم مشخص 

کرده اند.

آیا بند خاکی بش قارداش به رویا پیوست؟

آن راکه گندم وارداتی به کاراست کشت وزرع به چه کاراست؟

 مشكل آب گرفتگی فقط مختص خیابان شهید و میدان کارگر نیست و در 

بسیاری از نقاط شهر مثل چهارراه قیام و خیابان معلم هم آب گرفتگی 

وجود دارد. 

خوبه یك تابلو بزنند روش بنویسند/ ای که از کوی وخیابان و گذر می گذری

باخبر باش که قورتت ندهد گودالش                   

                                                             شهروندآرزوبه دل

سئوال ازشما ، پاسخ ازما

سیپور نارنجی رخته                    آق ایده قره  بخته

رفتگر لباس نارنجی ش                  سفید کرد بختش را 

تقله ده شهرته                           قینده  او غیرته

صدا کرد شهرتش                         جوشید غیرتش 

خیر ایش اولده وسیله                   احمد    بی شیله پیله

کار خیر وسیله ای شد                   احمد آقا  در کمال سادگی

طیاره یه میننده                          شكر ایده اوترنده

زمانی هواپیما سوار شد                  خداوند را شكر کرد

تهرانه که یتشده                         لیموزینه   که مینده

به تهران که رسید                 سوار لیموزین که شد

خدایه نه یار وارده              بخته چوخ راق آقارده

قربون خدا رفت                   چون که بختش  سفید تر شد

پیغمبر دن یاد    ایده           گز لره هی ایشارده

یادی از پیامبرش کرد             چشمانش برقی زد

بیلده   امین که اولسن          خدای مزدنه بیرسن

فهمید که امانت داریش را       خداوند بی اجرومزد نمی گذارد

 قاسم آبادی

جز به یكى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار ،یا صاحب مروت ، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشدامام حسین (ع):       بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاك است امام حسین (ع):              

مصطفی  محمد نجار  با حضور در سایت بیوکمپوست مرکز 

خراسان شمالی، مجهزترین کارخانه بیوکمپوست شرق کشور را 

بهره برداری کرد.

برای اجرای این واحد که عملیات آن از اوایل تاسیس استان آغاز 

شده 47 میلیارد ریال هزینه شده است. 

25  میلیارد ریال از این مبلغ از محل کمك های استانی و بقیه از 

طریق مشارکت  شهرداری های چهار شهر استان تأمین شده است. 

کارخانه بیوکمپوست بجنورد در 15 هكتار زمین احداث شده 

است که سه هكتار از این فضا به فضای سبز و 5/2 هكتار آن به 

بخش تبخیر اختصاص یافته است. فعالیت آزمایشی کارخانه 

بیوکمپوست بجنورد با موفقیت انجام شده است و این کارخانه 

 دارای یك هزار و 400 متر خط پردازش، سه هزار متر پاالیش 

است. ظرفیت بازیافت زباله در کارخانه کمپوست بجنورد روزانه 

250 تن زباله است که این ظرفیت در قالب تصفیه و تخمیر 500 

تن زباله در شیفت های مختلف قابل افزایش است. پیمانكار 

راهبری کارخانه بیوکمپوست بجنورد نیز مشخص شده و 

افتتاح کارخانه بیوکمپوست با حضور وزیر کشور

فعالیت های خود را به منظور جذب زباله های تفكیك شده 

شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین و آشخانه آغاز کرده است. 

تفكیك زباله برای این کارخانه از مبدأ نیز انجام شده و مردم منتظر 

باشند که همه روزه زباله های تفكیكی را تحویل شهرداری بدهند.

با راه اندازی این کارخانه مشكل زباله به ویژه دفن غیربهداشتی در 

 باالدست روستای علی آباد برطرف می شود.همچنین با بازیافت 

 زباله در این واحد ساالنه از تخریب سه هكتار زمین برای دفن 

 زباله جلوگیری می شود . جلوگیری از ورود ساالنه 33 میلیون لیتر 

شیرآبه زباله ها از دیگر مزیت های راه اندازی این کارخانه در 

بجنورد است که این واحد در واقع بزرگ ترین کارخانه کمپوست 

شمال شرق کشور بوده که به روش ویندرو فعالیت می کند.

آموزش های تفكیك زباله به شهروندان شهرهای آشخانه، 

اسفراین، شیروان و بجنورد در سنوات گذشته از سوی سازمان 

مدیریت پسماند استان ارائه شده است. 

کارخانه بیوکمپوست بجنورد در 25 کیلومتری شرق این شهر قرار 

دارد.

ه زجای

 بگیرید

تخصیص اعتبار 4 میلیارد ریالی به

 ارائه خدمات شهری در گلستان شهر

صفحه 5

آنچه باید شهروندان

و کسبه بدانند

صفحه 11

مردم و مدیریت شهری

صفحه 2

دانستنی هایی 

پیرامون آلودگی هوا

صفحه 3

بازگشایی خیابان نادر

امسال نهایی می شود

صفحه 4

پارك کامیون ها کجا؟؟؟

صفحه 9
 به بهترین پاسخ هدیه ای مناسب از طرف شورای شهر اهدا خواهد شد

 حضور شورایاران تا چه میزان درعمران و آبادانی محالت موثر بوده است؟ 
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 حل مشكالت شهر نیازمند همكاری همه شهروندان است و بدون 

  همكاری آنان هر قدر نیز که شهرداری تالش کند، مشكالت قابل حل  

نیست. شهرداری یك نهاد عمومی و غیردولتی است که اجرای تمام 

پروژه هایش با هزینه و از جیب مردم پرداخت می شود بنابراین 

مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری و در نهایت واگذاری 

 امور شهری به مردم از سیاست های شورای اسالمی شهر است. وقتی 

مردم در تصمیم گیری مشارکت می کنند و کارها به دست آنان سپرده 

 می شود به نفع آنها و مدیریت شهری است زیرا هزینه ها و معضالت 

شهری کاهش می یابد.

محله محوری و توجه به شورایاران و استفاده از خرد جمعی از 

 اولویت های شورای اسالمی شهر در اداره شهر بجنورد است. با این 

مردم و 

دیدگاه خوشبختانه اکنون در مسیری حرکت می کنیم که شورایاران 

برای رضای خدا، خدمت به مردم و بدون چشم داشت به منفعتی، 

  مسائل و مشكالت محالت را پی گیری می کنند. هر چند در این راه  

 گالیه ها و انتظارات برآورده نشده بسیار است اما امیدواریم این 

حرکت چراغ روشن برای پیمودن راهی باشد که مقصد آن داشتن 

شهری سالم و زیبا خواهد بود.

بجنورد دارای حدود 60 محله است که هر محله تعداد هفت نفر 

شورایار و در مجموع 420 مشاور ، مدیر امین، پیگیر و مسئولیت پذیر 

  با شورای اسالمی شهر و شهرداری در حال همكاری هستند که عالوه  

 بر مالقات ها و بازدیدهای حضوری و فردی هر ماهه جلسات دبیران 

 شورایاری محالت به تفكیك شهرداری مهر، شهرداری منطقه 1 و 

شهرداری منطقه 2 است تبادل نظر و شنیدن نظرات و پیشنهادات 

شورایاران و پاسخگویی شهرداران و معاونین و مدیران سازما های 

  وابسته به شهرداری و بررسی مشكالت محالت و مسائل شهری در  

زمینه های عمرانی،  نظافت شهری، فضای سبز، تردد شهری، ترافیك 

و مسائل اجتماعی و فرهنگی برگزار می شود که آینده خوبی را برای 

شهر ترسیم می کند.

ابراهیم امانی

 رئیس ستاد اجرائی وهماهنگی شورایاران وعضوشورای اسالمی شهر 

معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری تابستان   91 

راباسه پایگاه خانه فرهنگ آفرینش ، مجتمع فرهنگی 

وهنری غدیر و سالن ورزشی مهربانو درخدمت 

شهروندان می باشد. 

 خانه فرهنگ آفرینش بابیش از 60کالس آموزشی 

درزمینه های هنری، علمی، ادبی، تجسمی و... در دو 

نوبت صبح وعصر باهدف غنی سازی اوقات فراغت 

 کودکان ، نوجوانان ،جوانان ، بزرگساالن درخدمت 

شهروندان می باشد. 

مجتمع فرهنگی وهنری غدیر با برگزاری 25عنوان 

دوره های آموزشی مختلف (هنری، علمی، ادبی، 

هنرهای تجسمی ) در دو نوبت صبح وعصر در رده 

 سنی کودکان، نوجوانان، بزرگساالن مشغول فعالیت 

می باشد.

 سالن ورزشی مهربانو بابیش از10کالس ورزشی 

شامل آمادگی جسمانی،ژیمناستیك،کاراته، تكواندو، 

 شطرنج ، ..... دررده سنی 5سال به باال ویژه خواهران 

مكان مناسبی برای ورزش است.

برنامه های طرح اوقات و فراغت معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری 

این معاونت با دو کتابخانه در خدمت همشهریان 

می باشد: 

1- کتابخانه دانشوران :بابیش از10000جلد کتاب 

باعناوین (تاریخی، ادبی، پزشكی، هنری، کلیات، 

فلسفه، روان شناسی، دینی، علوم اجتماعی، علوم 

خالص، جغرافیا)که در حال حاضر 300 نفر عضو 

این کتابخانه می باشند.

2- کتابخانه غدیر : که درطبقه فوقانی مجتمع 

فرهنگی وهنری غدیر قرار دارد که دارای 1500جلد 

کتاب باعناوین تاریخی ، ادبی ، هنری ، روان شناسی 

وکودك ، جهت ارائه خدمت به شهروندان مشغول به 

فعالیت می باشد . 

دیگر برنامه های معاونت فرهنگی در راستای 

بهره گیری خانواده ها از اوقات فراغت عبارتند از:

ـ برگزاری کارگاه های آموزشی (مهارت زندگی ، 

طرح رحمت، پیشگیری ازاعتیاد ، آموزش خانواده ، 

تربیت کودك و...).

ـ برگزاری مسابقات ورزشی وایستگاهی ، ورزش 

صبحگاهی دربوستان های شهر.

ـ مشارکت با ارگان های فرهنگی برای اجرای 

برنامه های هنری وعلمی ازقبیل خانه نجوم ، خانه 

 ریاضی وبرنامه های هنری که درمحل تاالر حافظ 

برگزار می شود. 

ـ اجرای برنامه های فرهنگی وهنری به مناسبت 

گرامیداشت اعیاد معصومین وایام شعبانیه درمحل 

پارك شهربازی .

ـ برگزاری پیاده روی های عمومی برای شهروندان.

ـ چاپ بروشوروکتابچه بامحتوای مسائل شهروندی، 

پرسمان (پاسخ به شبهات دینی) وتوزیع آن درسطح 

شهرباهدف ارتقای آگاهی شهروندان.

 ـ پی گیری برای راه اندازی خانه فرهنگ محالت 

وهماهنگی بادبیران شورایاران مناطق نسبت به 

معرفی یك نفرازهرمحله به عنوان رابط فرهنگی تا با 

 برقراری تعامالت فرهنگی ونیاز سنجی ازمناطق 

درزمینه مسائل آموزشی ـ بهداشتی واجتماعی ....   

این معاونت را یاری کنند.                                 

منطقه 1

منطقه 2

منطقه مهر

   به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:  گاهی در مراجعات شهروندان محترم به شورای اسالمی شهر و شهرداری مطرح می شود که ما بی اطالع از نحوه محاسبه و مبالغ تصویب شده عوارض و یا تمدید پروانه   

  ساختمانی هستیم که اینگونه اظهار نظرهای به  حق شهروندان باعث شد تا شورای اسالمی شهر به جهت اطالع رسانی شفاف و بی واسطه، تعرفه های مصوب عوارض محلی در خصوص صدور یا تمدید پروانه و  

 نحوه محاسبه را به شرح ذیل ارائه کند تا شهروندان  به طور مستند اطالع داشته باشند. 

 ردیف         نام کسب گروه اول (1)        

      1          باشگاه ها و سالن های بدنسازی و نظایر آن              

      2          تابلونویس و نقاش و خطاط                                 

      3          تزریقات - پانسمان - ختنه                                

      4          تعمیرکاران ساعت و فندك                                 

      5          تعمیرکاران موتورسیكلت و دوچرخه                   

      6          جگرکی                                                          

        7         حكاکی مهر اعم از پالستیكی و غیره و پالك سازی       

      8         دکه های فروش روزنامه جراید و مطبوعات                

      9          سردخانه ها                                                    

     10        سفیدگرومس سازوفروشندگان انواع ظروف مسی       

    11         صحاف و آلبوم ساز و قاب ساز                              

    12          عطار و سقط فروشی                                             

      13         عمده فروشان و فروشندگان جزء انواع نخ کالف و قرقره         

     14        فروشندگان انواع شكالت و پفك و نظایر آن                                       

     15        فروشندگان جزء انواع کاغذ و مقوا                       

       16          فروشندگان جزء ابزارآالت ازقبیل(لوال،دستگیره،قفل و ...)        

      17        فروشندگان جزء انواع واشر پالستیكی و نظایر آن       

     18         فروشندگان جزء پنبه                                           

      19         فروشندگان جزء کاالهای اسفنجی و پشم شیشه                     

     20         فروشندگان جزء کاموا                                         

    21          فروشندگان جزء لوازم صید ماهی و شكار                  

     22          فروشندگان جزءانواع ترشیجات،مربا،سس،رب گوجه فرنگی و نظایر آن        

    23         فروشندگان داروهای دامی و سموم دفع آفات نباتی     

    24         کتاب فروشی ها                                                  

    25         کرایه دهندگان وسایل برقی نظیر بلندگو،پنكه و چراغ          

    26         کیوسك ها و دکه های قانونی حواشی خیابان های با مجوز      

    27         گرمابه داران                                                      

 P=   ،عبارت است از آخرین ارزش معامالتی زمین که مالك عمل اداره امور اقتصادی و دارایی می باشد که در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابالغ می شود. در تعیین قیمت منطقه ای   

 مالك عرض معبر تعریف شده در طرح تفضیلی و آیین نامه گذربندی می باشد. 

 S= مساحت واحد کسبی

ردیف                  نوع گروه مشاغل                    مأخذ و نحوه محاسبه عوارض    حداقل عوارض سالیانه (ریال)      حداکثر عوارض سالیانه (ریال)

1           مشاغل گروه اول (1)                             *    * 0.15                        150/000                              500/000

           2

           3

مشاغل گروه دوم (2)                             *    * 0.3                        300/000                             1/000/000

مشاغل گروه سوم (3)                             *    * 0.45                      450/000                            1/500/000

S

S

SP

P

P

طریقه محاسبه عوارض:

عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی 

و قانون تجرات که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوط و مشاغل و 

حرف خاص می باشند وصول می شود.

تبصره (1): در محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری مانند پاساژ، 

تیمچه، سرای و امثال آن، عمق جبهه اول برابر فرمول مصوب و مازاد بر آن 

 معادل 80 درصد فرمول جبهه اول مالك عمل می باشد. در طبقات نیز به ازای 

 هر طبقه باالتر 5 درصد کسر می شود به شرط آن که از 60 درصد عوارض پایه 

کمتر نباشد.

تبصره (2): حداقل مساحت واحد کسبی (   ) براساس ضوابط طرح تفضیلی 

برابر 17/5 مترمربع است.

تبصره (3): چنانچه در حال حاضر و یا در آینده مشاغلی ایجاد شوند و یا 

شناسایی شوند که در گروه بندی های انجام شده قرار ندارند مراتب با پیشنهاد 

 شهرداری به شورای اسالمی شهر با رعایت دیگر ضوابط قانونی جهت وصول 

عوارض سالیانه از آنها قابل وصول خواهد بود.

تبصره (4): بیمارستان های دولتی به جز واحدهای متعلق به بخش خصوصی 

مشمول پرداخت عوارض محل کسب نخواهند شد.

تبصره (5): مشاغل خاص مثل تعاونی های مصرف، مطب پزشكان، دفاتر 

وکالت، دفاتر نقشه کشی، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های محلی، 

 آموزشگاه های رانندگی، دفاتر بیمه، باشگاه ها و تاالرهای پذیرایی نیز براساس 

جدول مشاغل، مشمول پرداخت عوارض سالیانه می باشد.

 تبصره (6): شهرداری مكلف است تسهیالت پیش بینی شده در قانون 

ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و اجرا کند.

 ردیف           نام کسب گروه اول (1)    

     28         مسافرخانه های درجه 3  (به ازای هر اطاق)        

    29          نانوائی سنتی و سفیدپزی و خشكه پزی                      

    30          نقاش ساختمان                                                

    31          نمایندگی و پخش شیر بسته بندی شده                         

    32          فروشندگان آب تصفیه شده                              

  گروه 2                                          

      

     1         آب نبات پز (جز فروشی)                                        

     2         آبمیوه گیری و آبمیوه فروشی                                  

     3        آرایشگاه مردانه و زنانه                                            

     4             آموزشگاه های ماشین نویسی، حسابداری،رایانه،آرایشگاه،رانندگی و...      

     5          آهنگر اتومبیل و زیربندساز                                     

     6          آهنگران و درب و پنجره سازان آهنی، آلومینیومی و چوبی         

     7         اغذیه فروشی و خوراك سرد و گرم                         

     8        باطری ساز و باطری فروش و سیم کش اتومیبل           

     9         بزازی ها و فروشندگان پارچه         

    10       تشك دوز و تودوزی اتومبیل       

    11        تعاونی های توزیع و مصرف اعم از کارمندان و کارگران                                            

    12     تعمیرکاران لوازم نفت سوز خانگی از قبیل:آبگرمكن،خوراك پزی،بخاری و سماور                     

    13      تعمیرکاران آمپروکیلومترو شماره ودرجه آب خودروونظائرآن                                       

    14       تعمیرکاران الكتروموتور وترانسورماتوروپمپ آب و نظایرآن                 

    15           تعمیرکاران رادیو و تلویزیون و وسایل صوتی          

    16      تعمیرکاران فن کوئل،شوفاژ، هواکش و بادبزن تهویه و نظایر آن      

     17      تعویض روغن،آپاراتی،پنچرگیری، باالنس چرخ و تنظیم فرمان وموتوروپمپ                                                 

    18          خرازی فروشان             

    19          خیاطی مردانه و زنانه       

     20          دفتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طالق                                                       

 ردیف              نام کسب گروه دوم (2)        

 ردیف           نام کسب گروه دوم (2)           

    21          دفاتر بارکش های شهری                 

    22          دفاتر فروش آجرهای فشاری و ماشینی                    

    23          دفاتر فروش گچ پیش ساخته                                   

    24         دفتر کارشناسان رسمی دادگستری و خبره های محلی   

    25          دفاتر مخابراتی (راه دور و نزدیك)                      

     26          دکورسازان اعم از چوبی و فلزی و پالستیك              

     27          سازندگان تابلوهای نئون و پالستیك چوبی و فلزی       

    28          سازندگان کانال کولر،لوله بخاری و انواع بشكه و لوازم حلبی     

    29       سراجان و فروشندگان جزء کیف،ساك،چمدان ووسائل چرمی     

    30          سری دوز پیراهن و فروشنده پیراهن                

    31           سری دوزی پوشاك                                 

    32           سمساری و امانت فروشی                                      

    33           سنگ فروشی و سنگ تراشی جزئی             

    34           شیشه بر و فروشندگان انواع شیشه و بطری               

    35          طباخان                         

    36           عمده فروشان البسه و وسایل ورزشی        

     37          عمده فروشان انواع دمپایی از قبیل پالستیكی و غیره   

    38          عمده فروشان انواع ظروف روی و آلومینیومی            

    39          عمده فروشان پنبه                     

    40      عمده فروشان ماشین حساب،تحریر،پلی کپی،فتوکپی،زیراکس و غیره  

     41          فروشندگان انواع روغن موتوروضدیخ اتومبیل و ماشین آالت     

    42     فروشندگان انواع فیلم وکرایه دهندگان فیلم،نوارکاست،نوارویدیوئی وسی دی ونظایر آن         

    43          فروشندگان جزء اسباب بازی      

    44          فروشندگان جزء انواع چوب الوار، نئوپان و تخته           

    45          فروشندگان جزء انواع دمپایی             

    46          فروشندگان جزپتو،روتختی وحوله وانواع لحاف پشم شیشه      

    47       فروشندگان جزتهویه مطبوع ساختمان مانند:فن کوئل،شوفاژهای حرارتی وغیره                                                       

گروه 1

ادامه تعرفه ها را در شماره بعد بخوانید

تیر ماه 1391- سال  چهارم-شماره 35- صفحه 311-12 

حق آنكه بزرگتر است این است که او را به خاطر سنش احتـــرام کنی و او را به خاطر اینكه بر تو در مسلمانی پیشی داشته است،بزرگ شماری      
عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.  امام حسین (ع):                   

امام سجاد(ع):   

 آنچه باید شهروندان و کسبه محترم اطالع داشته باشند 

 جهت کسب اطالعات بیشتر به دبیرخانه جشنواره واقع در امیریه شمالی جنب ساختمان شهرداری مراجعه و یا با شماره 2220475 تماس حاصل کنید. 

 مدیریت شهری
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                                       آیا می دانید که:

هرشخصی بالغ بر23 کیلوگرم هوا در شبانه                                       

روز مصرف می کند،درحالی که آب وغذای 

مصرفی او در این مدت 1/5 تا 2/5 کیلوگرم 

است.

آلودگی هوا، 11 برابر آلودگی آب و 16 

برابر آلودگی غذا، برای انسان خطرناك است.

بر اساس آمارهای جهانی، مرگ و میر ناشی از هوای آلوده، بیشتر از حوادث 

رانندگی است.

ساالنه 3 میلیون نفر از مردم جهان به دلیل آلودگی هوا، جان خود را از دست   

می دهند.

12 درصد بیماری های تنفسی و ریوی و 20 درصد بیماری های قلبی و 

عروقی، ناشی از آلودگی است.

به طور میانگین، یك خودرو ساالنه نزدیك به 4 برابر وزن خود دی اکسید   

کربن تولید می کند.

آلودگی ناشی از تردد یك خودروی شخصی، 14 برابر بیشتر از وسایل نقلیه 

*

 *

 *

 *

 *

 *

 *

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

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

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

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

عمومی است.

یك خودروی فرسوده، برای طی کردن هر کیلومتر، اکسیژن مورد نیاز 200 

نفر را در یك شبانه روز مصرف می کند.

ایران پس از آمریكا، دومین کشور مصرف کننده بنزین، قبل از سهمیه بندی   

بنزین، در جهان بود.

میزان مصرف  بنزین  در ایران، سه برابر مصرف جهانی بود.

مصرف روزانه بنزین هر خودرو در ایران، 11 لیتر بود که این میزان در 

کشورهای صنعتی جهان، تنها 2 تا 7 لیتر است.

آلودگی هوا باعث کاهش بارندگی و خشكسالی می شود.

با تولید هر تن زباله، 400 متر مكعب گاز دی اکسید کربن تولید می شود.

هر شخصی با حذف چهار سفر کوتاه درون شهری با خودروی شخصی، در 

یك هفته می تواند از انتشار 100 کیلوگرم دی اکسید کربن در طول سال 

جلوگیری کند.

هر درخت بالغ، ساالنه 6 کیلوگرم، گاز کربنیك مصرف می کند.   

سید اسماعیل سیدی

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

مجتمع فرهنگی غدیر به عنوان یك فضای جدید فرهنگی با 

اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال شامل تملك زمین، احداث بنا و 

تجهیز آن در دی ماه 90 به مساحت 480 متر در دو طبقه به 

بهره برداری رسید. این مجتمع فرهنگی به عنوان کتابخانه و هم 

 خانه فرهنگ پذیرای شهروندان و عالقمندان محترم است. در 

کتابخانه این مجتمع فرهنگی 200 هزار جلد کتاب با عناوین 

مذهبی، آموزشی، روانشناسی و رمان در دو مقطع کودکان و 

 بزرگساالن وجود دارد. خانه فرهنگ غدیر نیز در زمینه 

 برگزاری کارگاه های آموزشی و کالس های هنری با 20 

  کالس شامل طراحی، نقاشی، خوشنویسی، قرآن، نگارگری، 

معرق و ... فعالیت می کند.

مجتمع فرهنگی غدیر هم اکنون 200 عضویت ثابت دارد و 

روزهای زوج پذیرای دختران و روزهای فرد پذیرای پسران 

خواهد بود. ساعت فعالیت خانه فرهنگ غدیر از ساعت 7 الی 

14 و 16/30 الی 20 می باشد.

امیدواریم بتوانیم در زمینه ارتقای فرهنگ شهروندی، پرکردن 

اوقات فراغت شهروندان و ارائه خدمات بیشتر با حداقل 

هزینه ها به شهروندان گام برداریم.

مجتمع فرهنگی غدیر

 مرکزی برای خدمات فرهنگی

با توجه به نزدیك شدن کنكور سراسری، ماهنامه شهروند «پیش کنكور» 

 برگزار می کند. هدف از این کنكور، عالوه برآشنایی داوطلبان بانمونه 

   سئواالت، شناخت بیشترمعضالت ومشكالت می باشد.ازآن جایی که   

هیچ وجهی برای ثبت نام دراین آزمون دریافت نمی شود از کیك و کلوچه 

سرجلسه آزمون هم خبر نیست.موفق باشید.

داوطلبان عزیزاین آزمون 10سئوال داردکه باشنیدن اولین صدای بوق 

اتومبیل می توانید شروع کنید. بوووووووووق 

1- دراین نقطه از شهرحتی در وسط پیاده روهایش درخت روئیده 

است؟(شایددرکتاب رکوردهای گینس نام این نقطه شهرثبت شود)

الف-خیابان طالقانی              ب-خیابان فردوسی 

ج-کوی بهداری                   د-شهرك فرهنگیان

2-درکدام منطقه بجنورد رنگ و رو رفته ترین تابلوهای راهنمایی 

رانندگی نصب شده است؟

الف- ناظرآباد                     ب-چهارشنبه بازار 

ج-کوی جوادیه                   د- شهرك فرهنگیان 

3-درکدام کوی یاشهرك اثری از خط کشی  در خیابان ها دیده 

نمی شود؟

الف- شهرك شاهد                ب-کوی بهداری 

ج-شهرك پردیس                 د-شهرك فرهنگیان 

پیش کنكورشهروندی
4- درکدام شهرك که از قدیمی ترین شهرك های بجنوردمی باشد و 

در بین سه روستای برج، یاور، ینگه قلعه که در اطرافش قرار دارند 

فقط یك نانوایی وجود دارد؟

الف- گلستان شهر                ب-کوی جوادیه 

ج-کوی پردیس                   د-شهرك فرهنگیان 

5- دراین محل ساختمان اداره پست ساخته، افتتاح شد و بیش از5 

سال است که تعطیل است؟

الف- شهرك شاهد               ب- کوی بهداری 

ج-جوادیه                         د-شهرك فرهنگیان 

6- درکجای بجنورد صبح به صبح برای دور بودن ازچشم زخم اهالی 

  زباله ها را می سوزانند(چون درالبالی زباله هابوته های اسپند هم  

وجوددارد)؟

الف-کنكوری عزیزدسترسی به این گزینه امكان پذیرنمی باشد .

ب-گزینه موردنظر، در دسترس نمی باشد.

ج-موردالف وب صحیح است                د-شهرك فرهنگیان  

7- در این محل سه ماه زمستان، دود هم زمان حدود20اتوبوس 

پتروشیمی خراسان نفس مردم را به شماره می انداخت؟

الف-خیابان حر                   ب-کوی بهداری 

ج-شهرك بهارستان               د-شهرك فرهنگیان 

8-درکدامین نقطه شهراطراف آن را می شود به عنوان نمایشگاه  نخاله 

ساختمانی معرفی کرد؟

الف- کوی پردیس                ب-ساربان محله 

ج-کوی معلم                      د-شهرك فرهنگیان 

9- درکجای شهر بجنورد با توجه به 3 روستا که در اطراف آن قرار 

دارند حتی یك بانك شعبه ندارد؟

الف- چنین چیزی وجودندارد           ب- کوی امام هادی(ع)

ج-کوی بهداری                           د-شهرك فرهنگیان 

10- در این نقطه از شهر بجنورد با همه آرامش وسكوت ،سگ های 

ولگرد فراوانی وجود دارد؟ 

الف-روستای ملكش              ب-درهمه مناطق بجنورد 

 ج-کالته باقرخان                   د- شهرك فرهنگیان 

پاسخ نامه در همین صفحه نشریه وجود دارد.

 طراح سئواالت : نیمایوگیج بجنوردی 

پاسخ نامه پیش کنكورشهروندی

 درتمامی سئواالت گزینه «د» صحیح می باشد. اگر در محله شما هم چنین 

مواردی وجود دارد می توانید زیرلب زمزمه کنید «به هرکجا که روی 

آسمان همین رنگ است» ولی چیزی به نمره شما افزوده 

نمی شود. موفق باشید

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: « این سازمان با کاشت بیش از 

20 هزار گلدان گل رز در فضای سبز شهری به زیباسازی شهر کمك کرد ». 

عباسعلی مهماندوست افزود: «بلوار ها و میادین سطح شهر با بیش از 20 هزار گلدان رز، گل کاری 

و زیبا سازی شد که هدف از اجرای این طرح، زیبا سازی بیشتر فضای سبز شهری و ایجاد محیط 

زیبا و مفرح برای شهروندان عزیز می باشد» . وی گفت: «استفاده از گیاهان پایا و دائمی به ویژه رز 

به منظور کاهش هزینه های کارگری و افزایش راندمان آبیاری برای صرفه جویی و بهینه سازی 

مصرف آب از دیگر اهداف اجرای طرح بود». مهماندوست افزود: «از ابتدای سال تاکنون گل کاری 

بلوار مصلی ، بلوار امام رضا ، بلوار امام خمینی حدفاصل میدان مادر تا کارگر ، بلوار فرودگاه ، بلوار 

32 متری شهدا حدفاصل بازرگانی تا بهداری انجام گرفته است  که اعتبار صرف شده جهت اجرای 

پروژه های مذکور در حدود 40 میلیون ریال می باشد». 

 20 هزار گلدان گل رز فضای سبز بجنورد را زیباتر کرد

    آیا می دانید

آیا می دانید

آیا می دانید

آیا می دانید

 طبق تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر 

مجاز آنها و میدان ها و پارك ها و باغ های عمومی برای کسب و 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 فوق به وسیله 

مأمورین خود رأساً اقدام کند.

     طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری یكی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام 

 الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع 

در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی   می باشد.

     طبق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، 

 شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود و پس از ابالغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نكردن به آن، 

می تواند رأساً با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام کند و هزینه آن از طرف دریافت کند.

       طبق ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض 

به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم 

کمیسیون مزبور در این رابطه قطعی است.

نقش عابر پیاده در طراحی شهری نقش بسیار مهم و 

اساسی است که متأسفانه در بسیاری نقاط دنیا از جمله 

ایران به فراموشی سپرده شده است. ما در اغلب موارد 

خیابان ها و فضاهایی را طراحی می کنیم که الویت را به 

عبور وسایل نقلیه داده است و بنابراین برای انسان هایی 

که از این فضاها استفاده می کنند شهر یا مكانی را 

خطرناك، بدون احساس امنیت و خودمانی بودن 

درهنگام حضوردرفضای شهری آن  می سازیم. اتومبیل 

ها روز به روز حاکمیت خود را بر شهر بیشتر می کنند و 

به دنبال آن نقش و حضور عابر پیاده در فضاهای شهری 

کمرنگ تر می شود. نتیجه این اقدام، ساختن شهرها با 

خصوصیات انسانی پایین است، فضاها هویت و 

صمیمیت ندارند و انسان به فردی غریبه در فضاهای 

شهری تبدیل شده است. یكی دیگر از پیامدهای منفی آن 

نداشتن حضور افراد ناتوان و کم توان در فضاهای شهری 

است، در واقع با ایجاد فضاهای غیرایمن و مخاطره آمیز 

  سالمندان، معلوالن و خردساالن امكان استفاده از این نوع  

فضاها را نخواهند داشت که این به نوع خود نقص بزرگی 

در عملكرد یك محیط شهری به شمار می رود. طراح 

شهری به عنوان سازمان دهنده به این عوامل باید به 

مناسب سازی محیط شهری برای عابر پیاده
راهكارهایی در این رابطه بیاندیشد تا فضاهای شهری 

خاصیت انسانی تری پیدا کند و در نتیجه محیطی امن تر و 

قابل قبول تر برای زیست انسان ایجاد شود. 

 در مورد اصطالح پیاده گرایی تعابیر مختلفی وجود دارد. 

آسان ترین آن زدودن ترافیك سواره از خیابان های شهر 

است. دپارتمان حمل و نقل هنگ کنگ پیاده گرایی را به 

صورت محدود کردن دسترسی وسایط نقلیه به یك 

خیابان یا منطقه برای استفاده منحصر به فرد عابر پیاده 

تعریف می کند. پیاده گرایی اکنون در کشورهای زیادی 

به خصوص کشورهای پیشرفته اهمیتی روز افزون پیدا 

کرده است. دلیل آن غلبه روزافزون وسایط نقلیه در 

شهرها و متعاقب آن کمرنگ شدن حضور عابر پیاده در 

فضاهای شهری است. پیاده گرایی می تواند دارای اثرات 

محیطی و اقتصادی بسیار مثبتی باشد. اگرچه در مورد 

اثرات اجتماعی نتیجه مثبت کمتر قابل دید است، زیرا در 

حینی که منفعت های اجتماعی برای عابر پیاده وجود 

دارد معایبی نیز از نظر گروه هایی دیگر از قبیل راننده ها و 

کسانی که نزدیك یا داخل این مناطق زندگی می کنند 

وجود دارد. ولی در مجموع با بررسی مزیت هایی که این 

روش ارائه می دهد پیاده گرایی می تواند به عنوان یك 

 روش بسیار موثر در بهبود شرایط محیطی انسان در شهر 

به کار گرفته شود.

به طور کلی سه نوع طرح پیاده گرایی وجود دارد:

1- خیابان های عابر پیاده به صورت تمام وقت: در این 

طرح ممانعت کامل از ورود وسایط نقلیه وجود دارد و 

 معموال خدمات دسترسی سواره از خیابان پشتی انجام 

می شود.

2- خیابان های عابر پیاده به صورت نیمه وقت: ورود 

وسایط نقلیه زمان های خاصی مجاز است و هیچ فضای

پارکینگ در خیابان مجاز نیست ولی فضاهایی به عنوان 

بارانداز وجود دارد.

3- خیابان با ترافیك کند: در این نوع خیابان اولویت به 

عابر پیاده داده می شود ولی هیچ مانعی در مقابل وسیله 

نقلیه وجود ندارد، ولی مسیرهای پیاده عریض هستند و 

فضاهای پارکینگ کاهش یافته است. از روش های کند 

کردن سرعت ترافیك برای کاهش سرعت وسایط نقلیه 

استفاده می شود. بعضی از این روش ها استفاده از 

مسیرهای باریك تر برای سواره، استفاده از بافت ها و 

رنگ های مختلف در کفسازی است برای یادآوری کردن 

به رانندگان که شما در منطقه ترافیك کند قرار دارید.

نسیم ایرانمنش (کارشناس ارشد طراحی شهری و 

کارشناس ارشد معماری)

تیر ماه 1391- سال  چهارم-شماره 35- صفحه 311-12  تیر ماه 1391- سال  چهارم-شماره 35- صفحه 311-12 

؛کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آرزویش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود امام حسین (ع):                   بهترین گشاینده کارها ، راستی و بهترین پایان برنده آن ، وفاداری استامام سجاد (ع):                    
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مدیر منطقه یك شهرداری بجنورد گفت: 

«بازگشایی خیابان نادر بجنورد ظرف چند ماه آینده 

انجام می شود.»

مهندس حمید محمدی افزود: «طی توافقات انجام 

گرفته سال 90 و91 با تیپ 130 شهید دلجویان 

ارتش در سایه تعامل شایسته ای که ارتش با 

شهرداری داشت ، بازگشایی خیابان نادر شمالی و 

اتصال آن به 32 متری شهدا انجام و مراسم افتتاحیه 

پس از تكمیل عملیات عمرانی برگزار خواهد شد.»

وی بیان داشت: «روند توافقات شهرداری با ارتش 

برای همكاری قابل تقدیر تیپ شهید دلجویان و 

فرماندهان عالی قدر ارتش ، طی برگزاری چندین 

 جلسه مشترك با حضور اعضای شورای اسالمی 

شهر نهایی شد و بر اساس توافق نامه تنظیمی ، 

اراضی تحت تصرف پادگان به وسعت 7 هكتار در 

ضلع شمالی خیابان سید جمال الدین تفكیك و 

بازگشایی خیابان نادر امسال نهایی می شود
همچنین  بازگشایی مسیر در امتداد نادر(تا  خیابان  

سید جمال الدین اسد آبادی ) در امتداد خیابان نادر 

جنوبی مورد توافق طرفین مذاکره واقع شد.»

وی خاطر نشان کرد: «براساس این توافق ، تفكیك 

اراضی ، تغییر کاربری به مسكونی و خدماتی از 

جمله وظایفی است که شهرداری بر عهده گرفته 

است و در قبال آن توسعه پارك گلستان شهردرضلع 

غربی خیابان نادرشمالی، ایجاد پارکینگ در ضلع 

جنوب شرقی پادگان در حاشیه خیابان امیریه 

شمالی و شهید نامجویان ، ایجاد پارك محله ، سوله 

ورزشی  در بخشی از اراضی تفكیكی ( با اعتبارات 

 ارتش جمهوری اسالمی ایران ) از جمله اقداماتی 

است که طی امسال با مشارکت ارتش به انجام 

خواهد رسید .»

وی گفت: «طی این توافق ، عمده خدمات مورد نیاز 

شهری از جمله  فضاهای ورزشی ، آموزشی ، 

درمانی،مذهبی، فضای سبز و پارك محله  دربخشی 

از فضاهای تفكیكی این اراضی تامین خواهد شد .»

محمدی اظهار داشت: «احداث پارکینگ در ضلع 

جنوب شرقی پادگان به مساحت تقریبی 3 هزار متر 

مربع، ایجاد پارك محله در مساحت 4 هزار متر 

مربع، ایجاد فضای ورزشی به متراژ 2 هزار متر 

مربع، احداث مسجد و کتابخانه به وسعت 400 متر 

مربع و پیش بینی تخصیص 6 هزار متر مربع از  

اراضی تفكیكی برای تامین سایرکاربری خدماتی 

شهر از توافقات انجام یافته است .» 

گفتنی است بازگشایی این خیابان ، بار ترافیكی 

شهر را به سبب اتصال خیابان شهید نامجو به خیابان 

سید جمال الدین سبك تر می کندوروان سازی  در 

تردد درون شهری ایجاد خواهد شد.

امروزه تأمین امنیت، رفاه و ایجاد شرایط کاری مناسب برای 

شهروندان یك جامعه، یكی از مهمترین وظایف دستگاه های اجرائی 

است. از جمله مواردی که می تواند شرایط مذکور را فراهم کند، 

تأمین روشنایی و ایجاد منابع نوری دراماکنی مانند بزرگراه ها، 

خیابان ها، فضاهای تفریحی و سیاحتی و بطور کلی، معابر عمومی 

است . روشنایی سبب ایجاد امنیت و آرامش می شود و اگر به درستی 

  از المپ ها استفاده شود، بدون صرف هزینه باال باعث ا یجاد تغییرات  

بسیار زیادی در زیبایی محیط و امنیت می شود.

روشنایی یكی از اساسی ترین اقدامات جامعه به ویژه در جامعه 

شهری است. از مزایای تأمین روشنایی در معابر عمومی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد: سهولت در تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده، 

کاهش احتمال تصادفات وسایل نقلیه و عابرین، ایجاد امنیت و 

جلوگیری از برخی ناهنجاری های اجتماعی.

تاریكی در محل پارك ها، معابر و یا کوچه ها، به ویژه در مناطق جرم 

خیز، سبب ناامنی بیشتر و جرم مضاعف می شود.افزایش آمار جرم و 

جنایت، وقوع تصادفات مرگبار، احساس ناامنی در شهروندان و ... 

همه خطراتی هستند که با فرارسیدن نخستین ساعات شب و خاموش 

شدن بسیاری از چراغ های معابر، خیابان ها، محله ها و کوچه ها و به 

دنبال آن فرو رفتن شهر در تاریكی مطلق، زندگی شبانه شهروندان 

تامین امنیت شهر در تابش نور

 یك شهر را با ناامنی همراه می کند. 

 تجربه  بسیاری از کالن شهرهای دنیا نشان می دهد، استفاده از نور 

برای روشنایی در فضاهای ناامن شهری موجب کاهش بزهكاری و 

افزایش امنیت شهروندان در فضای شهر شده است، همچنین استفاده 

 از نور برای نشان دادن ابتكار، خالقیت ها، دستاوردهای بشری و ایجاد 

حس تعلق خاطر شهروندان در فضای شهر به امری رایج تبدیل شده 

است.

در این رابطه شورایار محله قیام گفت: «روشنایی به عنوان یكی از 

اصلی ترین عوامل تامین امنیت محیط شهری محسوب می شود. در 

جامعه ای که دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه دارد حیات 

شبانه به قسمتی از زندگی شهری تبدیل شده است. بنابراین جهت 

ایجاد زمینه مناسب و امن زندگی شبانه شهری و ارتقاء کیفیت بصری، 

روشنایی مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.» 

صمدی افزود: «نبود روشنایی در بعضی محیط های شهری به 

 خصوص در حواشی شهر، مشكالت بسیاری را برای شهروندان 

ایجاد کرده است». وی گفت: «عواملی که امنیت شهری را از بین می 

برند و موجب تهدید یا کاهش امنیت شهرها می شوند، بسیارند و نبود 

روشنایی در برخی از فضاهای شهری مانند پارك ها و معابر عمومی 

یكی از عوامل اصلی تهدید کننده امنیت شهرها هستند». 

وی تأکید کرد: «ضرورت وجود نور به عنوان یكی از اصلی ترین 

عناصر منظر شهری در تأمین امنیت شهر نقش به سزایی داشته و از 

 وقوع جرم و جنایت جلوگیری می کند». وی در ادامه فواید اصالح 

نظام روشنایی شهر را چنین بیان کرد: 

1- شهر روان، ایمن، سرزنده و پویا در شب.

2- توجه به رونق زندگی شبانه و رویت چشم نواز شهر در شب و 

 تأمین روشنایی مناسب در محالت. 

3- تأمین ایمنی حرکت سواره و پیاده در شب.

4- تأمین امنیت شهر و شهروندان در شب.

5- جلوگیری از آلودگی نوری.

شورایار محله حسینی معصوم در این رابطه گفت: «ضرورت و 

اهمیت روشنایی معابر سطح شهر زمانی مشخص می شود که شب 

هنگام در کوچه ای تاریك قدم گذاریم و نگران از افتادن در چاله و یا 

برخورد با موانعی باشیم که در تاریكی شب به چشم نمی آیند و منجر 

به آسیب رسیدن می شوند». علی اصغر رحیمی اضافه کرد: «آنچه 

یاری مسئولین را می طلبد تهیه امكانات و وسیله روشنایی معابر است 

و آنچه بر عهده مردم است استفاده صحیح، نگهداری و مراقبت از این 

امكانات است.»

معاون حمل و نقل و ترافیك بجنورد گفت: 

«مسئولیت این معاونت شامل مدیریت، برنامه 

ریزی، اجرا و نظارت بر تمام مسایل مربوط به حمل 

 و نقل و ترافیك انسان و کاال در محدوده خدمات 

شهری با زمینه های مرتبط به آن منجمله راه، تقاطع 

و میدان در مدهای مختلف حمل و نقل اتوبوس، 

تاکسی و پیاده می باشد». مهدی حمیدی افزود: 

«همچنین مطالعه و اجرای هرگونه عملیات برای 

ایجاد ایمنی و تسهیل تردد در معابر و تقاطعات از 

جمله انجام مطالعات حمل و نقلی، تغییرات 

ترافیكی در شبكه معابر شهر، کنترل یكپارچه 

 ترافیكی شهر، اصالحات هندسی، نصب چراغ های 

راهنمایی، نصب تابلو و تجهیزات ایمنی، خط کشی 

و ... در حوزه کاری این معاونت می باشد.

وی بیان داشت: « این معاونت ارتباط و تعامل 

تنگاتنگی با پلیس راهور داشته و این ارتباطات بسته 

معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری بجنورد:

ایجاد ایمنی و تسهیل در تردد، نیاز شهری زیباست

 به حساسیت و موضوع به دو صورت مكاتبه ای و 

شفاهی انجام می گیرد». حمیدی در خصوص 

ترافیك سنگین هسته مرکزی شهر گفت: «اقدامات 

انجام شده در این خصوص در دو جبهه کاری در 

حال انجام است که برخی اقدامات زیربنایی و با 

بازه های بلند و میان مدت انجام می شود که در این 

زمینه می توان به انجام مطالعات طرح جامع، مطالعه 

و ایجاد مرکز کنترل ترافیك، ایجاد تقاطع 

غیرهمسطح اشاره داشت. نوع دیگر فعالیت ها به 

شكل سالیانه و کوتاه مدت با برنامه ریزی و اجرا در 

همان سال مربوط انجام می شود و در این زمینه نیز 

 می توان به اصالحات هندسی، نصب چراغ ها و 

 عالئم و خط کشی اشاره کرد». وی اظهار داشت: 

«اقدامات صورت گرفته درخصوص کمبود 

پارکینگ  در شهر، شامل عقد قرارداد و اجرای طرح 

پارکبان در تیرماه، بازگشایی دو پارکینگ 

 (میرزاکوچك خان و شهید کالته) در حال حاضر و 

دو پارکینگ دیگر نیز تا پایان سال در هسته مرکزی 

با همكاری مدیریت های شهرداری مناطق 1 و 2 

می باشد.

حمیدی بیان داشت: «قرارداد اجرای تقاطع 

غیرهمسطح امضا شده است و پیمانكار در حال 

تهیه مقدمات اجرای کار می باشد».

وی گفت: «مرکز کنترل ترافیك که سال گذشته 

مطالعات آن به پایان رسید و اجرای آن در بودجه 

 سال 91 پیش بینی شده بود از سوی شورای اسالمی 

شهر از بودجه حذف شد و بدیهی است که هیچ 

قسمتی را نمی تواند تحت پوشش قرار دهد اما در 

مطالعات پوشش هر دو سازمان اتوبوسرانی و 

تاکسیرانی منظور شده است.

طبق قوانین مدیریت شهری، رفت و آمد وسایل نقلیه 

سنگین مانند کامیون ها، تریلی ها و وسایل راه سازی، بیل 

مكانیكی ها و ... در مسیرها و خیابان های اصلی و فرعی 

 شهر ممنوع است. متأسفانه این گونه ماشین آالت هر 

روزه در معابر عمومی شهر در حال تردد و پارك هستند 

که گاهی باعث سوانح ناگوار و جبران ناپذیری شده و 

 خواهد شد. پارك کردن این گونه ماشین آالت سنگین در  

 معابر عمومی عالوه بر خسارت به زیرساخت های شهر 

مانند قطع شبكه آب، برق و گاز موجب سلب آسایش و 

 آرامش ساکنان در محالت می شود. شورایار محله فرخی 

در این باره گفت: «برخی از رانندگان کامیون که بعضی در 

محله نیز سكونت ندارند و یا یكی از اقوامشان در این 

محله ساکن هستند اقدام به پارك کامیون کرده و زمان 

روشن کردن این وسیله تمام محله را دود فرا می گیرد». 

بنی هاشم افزود: «صدای گوش خراش غرش کامیون 

آرامش واستراحت محله را نیز سلب می کند».  شورایار 

محله امام رضا (ع) گفت: «بعضی از مالكین و رانندگان 

 ماشین آالت سنگین با پارك وسائط نقلیه سنگین در 

 پارك کامیون ها کجا ؟؟؟؟؟
   محالت عمال سكونت در محالت را با مشكل روبرو   

می کنند». ابراهیمی افزود: «بعضی از همسایگان در محله 

با مراجعه به دفتر شورایاری اعتراض شدید خود را نسبت 

 به پارك وسائط نقلیه سنگین در محله اعالم می کنند زیرا 

 این کامیون ها عالوه بر آلودگی صوتی و محیطی، محله را 

تبدیل به یك پارك موتوری کرده و تمام تعمیرات شامل 

  تعویض روغن، تعویض الستیك و کالً سرویس کامیون  

را در محله انجام می دهند».  وی تأکید کرد: «با توجه به 

اینكه در بعضی از منازل مریض، سالمند و بچه کوچك 

وجود دارد که نیازمند فضایی آرام هستند و با تمام اینها، 

 صاحبان این ماشین آالت حقوق شهروندی را نادیده 

 گرفته و باعث ایجاد مشكالت و مزاحمت های فراوان 

 برای ساکنین محالت می شوند». 

شهروند دیگری در این خصوص می گوید: «ما در طبقه 

دوم در کوچه ای زندگی می کنیم وقتی شب ها کامیون ها 

 با بارهای سنگین از کوچه عبور می کنند عالوه بر صدای 

مهیب، لرزه به اندام ساختمان می افتد به طوری که 

ظروف چینی در داخل کابینت را می لرزاند». 

این شهروند افزود: «گاهی نیز پیش آمده این لرزه های 

ناشی از عبور کامیون با زمین لرزه واقعی اشتباه می گیریم 

و دچار اضطراب می شویم و آلودگی صوتی و محیطی 

ناشی از دود کامیون ها نیز معضل دیگری است».

در همین ارتباط معاونت حمل و نقل و ترافیك شهرداری 

گفت: «موضوع پارك کامیون ها در معابر عمومی شهر 

یك بحث بسیار مهم و جدی است که باید سازمان حمل 

و نقل و پایانه های استان به صورت هماهنگ و منسجم با 

دیگر سازمان های مرتبط اقدام کند». حمیدی تأکید کرد: 

«با توجه به این که سازمان حمل و نقل و پایانه های استان 

متولی اصلی، سازمان راه و شهرسازی برای واگذاری 

زمین و راهنمایی و رانندگی به عنوان اجرا و اعمال قانون 

درخصوص پارك کامیون ها درمعابر عمومی باید به 

صورت هماهنگ عمل کنند تا نتیجه مطلوب در این 

خصوص حاصل شود».

 رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیك شورای اسالمی 

 شهر نیز در این خصوص گفت: «شورای اسالمی شهر با 

سازمان حمل و نقل و پایانه های استان، اداره راهنمایی و 

رانندگی و دیگر نهادهای مرتبط جلسات متعددی با 

موضوع حل مشكل پارك کامیون ها در معابر عمومی 

داشته است».افشین فر افزود: «زمینی به مساحت 9 هزار 

متر مربع جهت پارکینگ کامیون ها توسط بخش 

خصوصی در ورودی شهر (از طرف مشهد) احداث شده 

و در آینده نزدیك افتتاح خواهد شد».

وی تأکید کرد: «مدیریت شهری درخصوص پارك 

کامیون ها در داخل شهر برای جلوگیری از حوادث 

احتمالی و خسارت به آسفالت، پل ها، شبكه های آب، 

برق ، گاز و ... پیگیری هایی را انجام داده و خواهد داد». 

افشین فر اظهار داشت: «احداث و ایجاد این گونه 

پارکینگ ها به عهده سازمان حمل و نقل و پایانه های 

استان بوده و صدور مجوز و نظارت آن به عهده این 

سازمان است».

وی اظهار امیدواری کرد و گفت: «سازمان های متولی و 

ادارات مرتبط، این موضوع را جدی و مهم بدانند و با 

همكاری متقابل زمینه احداث و ایجاد پارکینگ برای 

کامیون ها فراهم سازند».
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خدایا ! براستی که هر که عاشق شد یعنى که 

دیوانه شد و این دیوانه خود را به هر درى 

مى زند تا شاید به معشوقش دست یابد.

 خدایا! قلبم را چنان پر از محبت خود کن که 

هیچ چیز را بر تو مقدم ندارم.خدا عاشق و 

منتظر یك لحظه ام، آن لحظه اى که بگویى 

بنده من. و من صداى تو را با گوش و دل 

بشنوم. 

خدایا! مرا از غیر خود نترسان که در این 

صورت از همه چیز خواهم ترسید جز تو.

شهید...

 ای که نام توخالصه ی پاکیست                        

              چقدر پیراهن خاکی توافالکیست 

چقدر قمقمه ی خالی ات ادب دارد                 

             هنوز نام اباالفضل زیر لب دارد...

 مدیر عامل سازمان پارك ها وفضای سبز شهرداری 

بجنورد با بیان این خبرگفت: «احداث بوستان تیز هوشان 

تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است». 

مهماندوست افزود: «این پارك با مساحت تقریبی 4500 

متر مربع واقع درانتهای خیابان شریعتی شمالی جنب 

دبیرستان تیز هوشان  می باشد». وی بیان داشت: «در این 

پارك بیش از  1000  متر مربع چمن کاری و انواع 

گیاهان زینتی شامل رز، پیروکانتا ، یوکا ، به ژاپنی و انواع 

درختان توت و اقاقیا چتری کاشته شده است ». وی 

اظهار داشت: «تجهیزاتی از جمله ست کامل بازی 

کودکان ، وسایل ورزشی ، نیمكت و... در این بوستان

عملیات احداث بوستان تیز هوشان در حال اتمام 

مدیر منطقه یك شهرداری بجنورد گفت: «برای ارائه 

خدمات متعدد شهری در گلستان شهر، اعتباری بالغ بر 4 

میلیارد ریال از محل بودجه شهرداری به آن اختصاص 

یافته است».مهندس حمید محمدی افزود: «به منظور 

توزیع متناسب خدمات به شهروندان در این منطقه ، طی 

برگزاری جلساتی شهرداری منطقه یك، خدمات متنوعی 

را با قابلیت ارائه به ساکنین گلستان شهردر دست اجرا 

دارد». وی اظهار داشت: «ایجاد شهرداری ناحیه به اعتبار 

1 میلیارد ریال، احداث ایستگاه آتش نشانی شماره 5 به 

اعتبار 2 میلیارد ریال ، ایجاد بخشی از پارك گلستان با 

اعتبار اولیه 800 میلیون ریال ازجمله اقدامات زیربنایی 

شهرداری است». 

این مسئول گفت: «با احداث ساختمان شهرداری ناحیه 

در گلستان شهر، خدمات شهری، فنی و عمرانی و فضای 

سبز قابل ارائه به شهروندان خواهد بود». وی خاطر نشان 

کرد: «سایر خدمات تخصصی از قبیل برگزاری 

کمیسیون ها و مسائل شهرسازی از طریق شهرداری 

تخصیص اعتبار 4 میلیارد ریالی به ارائه   

  خدمات شهری در گلستان شهر بجنورد 

  نصب شده  است» . وی در خصوص اعتبار پروژه 

عنوان کرد: «برای احداث این پارك رقمی بالغ بر 1 

میلیارد و500 میلیون ریال از محل بودجه شهرداری 

منطقه یك هزینه  شده است». 

مهماندوست اظهار امیدواری کرد و گفت: «امیدواریم با 

اتمام این پروژه ها بتوانیم گامی مثبت وموثر در جهت 

ارتقا کیفیت محیط شهری،افزایش سرانه فضای سبز 

وتوزیع مناسب پارك های محلی در سطح شهر بر 

داریم».گفتنی است در حال حاضر مساحت فضای سبز 

شهری درحدود 2108033متر مربع و سرانه فضای سبز 

شهری 9/8 متر مربع می باشد . 

عناصر تشكیل دهنده یك خیابان یا پیاده رو از جمله 

آثار هنری، مبلمان، نیمكت ها، نمای فروشگاه ها و 

... به بهبود چشم انداز فضای شهری کمك کرده و 

موجب جذب افراد بیشتر و پویایی این فضاها 

می شود. اما چگونه می توان چنین «فضاهای 

مردمی» را ایجاد کرد؟ طراحان شهری سراسر دنیا بر 

این عقیده اند که نیمكت های شهری، نشانه مناسبی 

برای یك فضای شهری مطلوب به شمار می روند. 

در زیر چند نمونه از این نیمكت ها معرفی شده اند.

نیمكت عمومی جمع شدنی

دو طراح هلندی نوعی نیمكت خیابانی ساخته اند 

که از قطعات انعطاف پذیر و آلومینیومی ساخته 

شده که قابلیت جمع شدن را دارد و می تواند بنا به 

نیاز کاربران تغییر یابد.

این کار به وسیله یك پمپ هیدرولیكی صورت 

می گیرد که ارتفاع نیمكت را متناسب با گروه های 

مختلف مردم تنظیم می کند. تمام کاری که باید 

انجام دهند این است که پمپ هیدرولیكی را فعال 

کنند تا اجزای مختلف نیمكت از زمین بیرون بیاید. 

روند مشابه، این اجزا را به داخل زمین برمی گرداند 

و فضای کافی احیا می شود.

مبلمان خیابانی قابل اتصال

نیمكت شهری قابل اتصال یك صندلی بسیار سبك 

وزن است که به ساختارهای موجود در خیابان از 

جمله میله های مهار و موانع پارکینگی متصل 

می شود. این نوع مبلمان، مفهومی فراتر از از یك 

کارکرد ساده دارد. رنگ زرد و در عین حال چشم 

نواز صندلی، رهگذرانی که با شتاب در جریان 

ترافیك خیابان در حرکتند را به خود جلب می کند 

و باعث می شود تا آهسته تر حرکت کنند و با 

نشستن، نفس تازه کردن و خوردن یك ساندویچ یا 

یك تماس تلفنی از فضای شهری لذت ببرند. 

نیمكت های خورشیدی

این نیمكت درخت مانند با 360 سلول خورشیدی 

و فناوری      ، نور خورشید را در طول روز ذخیره 

کرده و هنگام شب برای روشنایی فضاهای عمومی 

مورد استفاده قرار می دهد. این نیمكت های 

خورشیدی در حال حاضر در فضاهای عمومی 

بارسلونا و برلین به نمایش گذاشته شده اند.

نیمكت موزیكال

این نیمكت را یك معمار آلمانی در سال 2008 در 

نمایشگاه «مبلمان شهری» در آمستردام هلند به 

نمایش گذاشته شد. نیمكت موزیكال که از چوب و 

فوم های پلی یورتان ساخته شده، دارای هشت 

بلندگوی دو محوره 60 وات و دو ساب ووفر است 

 که صدایی با کیفیت باال به میزان 95 دسی بل تولید 

می کند. به لطف قطعات موسیقی ذخیره شده در 

      ها و تلفن های همراه متناسب، این نیمكت 

می تواند با استفاده از کنترل از راه دور و از طریق 

بلوتوث فعال شود.

نیمكت حساس به عملكرد افراد

پروژه «مكان های نورانی» که ماحصل تحقیقات 

شرکت فیلیپس با کالج سلطنتی هنر لندن است یك 

محیط جادویی و جذاب ایجاد می کند.

پروژه های «فضاهای نورانی» متشكل از صندلی 

های شفاف است با نوارهای ال.ای.دی (دیودهای 

ساطع نور) و حسگرهای جاسازی در داخل آن که 

حضور مردم را در طی زمان اندازه گیری می کند. 

نور این نیمكت ها در واکنش به رفتار و حضور 

مردم پرنور و کم نور می شود، در حالت چشمك 

زن قرار می گیرد یا تغییر رنگ می دهد. نشستن 

تعداد افراد بیشتر برای مدت زمان کوتاه بر روی این 

نیمكت، منجر به تولید نور شدیدی شده حال آن 

 که،نشستن یك یا دو نفر برای مدت زمان طوالنی  

 نور مالیم و چشم نوازی را تولید خواهد کرد. 

نیمكت قوسی شكل

 این نیمكت با الهام از تالقی روزمره طبیعت و 

انسان، طراحی شده تا مردم را مستقیماً به طبیعتی 

دعوت کند که سراسر پوشیده از گیاهان سبز است. 

نیمكت مذکور که با پایه ای از سنگ گرانیت و 

روکشی از چوب و چمن طبیعی (به عنوان بالشتك 

آن) ساخته شده، با آوردن زندگی به محیط های 

عمومی شهری، ابعاد جدیدی به ارتباط میان انسان 

و طبیعت بخشیده است. پوشش گیاهی صندلی به 

مرور زمان رشد کرده و یك محیط دنج و راحت را 

برای استراحت ایجاد می کند.

نیمكت محافظ درختان

یكی از مبلمان خیابانی پویا و چندمنظوره، نیمكت 

محافظ درختان است. ترکیب کارکرد اولیه نیمكت 

همراه با نیاز به محافظت از درختان شهری، مكان 

جذابی را برای نشستن فراهم آورده است.

منبع:

مرکز پژوهش های شهر

 منطقه یك پیگیری خواهد شد. وی بیان داشت: «پس از 

رایزنی با سازمان مسكن و شهرسازی در تحویل زمین 

برای احداث ایستگاه آتش نشانی ، هم اکنون این ایستگاه 

با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال در دست احداث است و 

تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید». 

محمدی گفت: «ایجاد پارك گلستان شهر نیز در وسعت 

7 هكتار از جمله دیگر اقداماتی است که  عملیات 

اجرایی آن با اعتبار 800 میلیون ریال در دست اجراست 

و بخشی از پارك برای استفاده از سكنه با وسایل بازی و 

مبلمان پارکی تجهیز شده است».وی اظهار داشت: 

«ایجاد ایستگاه اتوبوسرانی و اختصاص دو دستگاه 

اتوبوس به جهت تسهیل در حمل و نقل عمومی 

شهروندان، آسفالت معابر دسترسی ، جدول گذاری و 

کانال کشی بخشی از معابر شهرك نیز از جمله اقدامات 

انجام شده در سال گذشته است که برای شهروندان 

ساکن در این شهرك به انجام رسیده است».

شهردار منطقه یك شهرداری بجنورد از تغییر در فرآیند کار نحوه وصول عوارض 

صنفی و نوسازی خبرداد و گفت: «به منظورتسهیل در روند مراجعین به شهرداری ها 

 وجلوگیری از اتالف وقت شهروندان در تشكیل پرونده تا صدور پروانه ، شهرداری 

منطقه یك بجنورد اقدامات متعددی به انجام رسانده است».

مهندس حمید محمدی افزود: «کارشناسان شهرداری منطقه با مراجعه به محل کسب و 

 انجام بررسی های الزم در صورتی که فعالیت واحد صنفی مغایرت قانونی نداشته 

 باشد، طی صدور برگه ای عوارض تمدید پروانه یا اخذ پروانه را اعالم می کنند». 

این مسئول درتوضیح بیشتربیان داشت:«دراین روش کاری، اگر پروانه صنفی دارای 

 مغایرت قانونی باشد ، طی صدور اخطاریه و تعیین مهلت مراجعه ، به کاسب اعالم 

می شود برای دریافت پروانه اقدام کند».وی اظهار داشت: «در این روند، کافی است تا 

شهروند یك بار به شهرداری مراجعه و در کوتاهترین زمان ممكن پروانه خود را 

دریافت کند».محمدی خاطر نشان کرد: «در روال قبل ، شهروند با مراجعه به شهرداری 

ناگزیرازطی روندتشكیل پرونده،اخذ یا تمدید پروانه ، حداقل به مدت 4 روز تا یك 

هفته به طول می کشید اما در روش جدید در صورتی که واحد صنفی فاقد تخلفات 

ساختمانی و یا مغایرت قانونی نباشد، طی همان روز موفق به تمدید پروانه خواهند شد 

و در صورت وجود مغایرت قانونی طی زمانی کوتاه ، پرونده بررسی و رفع اشكال 

می شود».وی بیان داشت: «در زمینه عوارض پسماند ، نوسازی ، خودیاری و عوارض 

تابلوهای تبلیغاتی نیز این فرآیند اجرا می شود». وی تأکید کرد: «ثبت و ضبط پرونده ها، 

 کالسه بندی دقیق سوابق ملكی و  صنفی به دقت انجام گرفته و میزان خطا را به حداقل 

می رساند». محمدی گفت: «این اقدام، نقش موثری در کاهش حجم مراجعین و افزایش 

میزان رضایت مندی شهروندان از شهرداری ها خواهد داشت».
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کسی که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل کند از بهترین مردمان است.امام سجاد (ع):            از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . امام حسین (ع):                    
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امام سجاد (ع) :                   کسی که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل کند از بهترین مردمان است.  امام حسین (ع) :                   هر که خدا را ، آن گونه که سزاوار اوست ، بندگی کند ، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند. 
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