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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                                      

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

  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  

شهریور ماه 1391- سال چهارم-شماره 36- صفحه 41-12 

آغاز هفته دولت بر دولتمردان گرامی باد.از سقوط و شكست دیگران شادی مكن زیرا نمی دانی که روزگار بر سر تو چه خواهد آورد.

ه زجای

 بگیرید

 دیدار اعضای شورای اسالمی شهر 

با امام جمعه شهرستان بجنورد

صفحه 2

بازدید  از پروژه های عمرانی

سطح شهر

صفحه 3

تعیین اعضای کمیسیون های

 تخصصی شورای اسالمی شهر  

صفحه 3

 شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد 

از خبرنگاران تجلیل کردند

صفحه 4

به نام شهرداری به کام 

بیمه تأمین اجتماعی و نظام مهندسی

صفحه 8

اهدای خون توسط پرسنل شهرداری

به زلزله زدگان آذربایجان

صفحه 9

به کسانی که بیشترین افراد تصویر صفحه  وسط ماهنامه را معرفی کنند هدیه ای 

.به رسم یادبود از طرف شورای اسالمی شهر اهدا خواهد شد.

شهردار بجنورد گفت: عملیات اجرایی تقاطع غیر هم سطح  

چهارراه شهدا به عنوان یكی از پروژه های عمرانی بسیار مهم و 

موثر شهرداری بجنورد آغاز شد. کیوان دژهوت مدت زمان 

اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح  چهارراه شهدا را 14 ماه و 

همچنین بودجه و اعتبار اجرایی این پروژه را 85 میلیارد ریال 

 اعالم کرد . وی افزود: تخصیص اعتبارات این پروژه بخشی از 

محل منابع درآمدی شهرداری بوده و بخشی نیز از محل اعتبارات 

استانداری تأمین خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت: به جهت 

تسریع در شروع این پروژه مبلغ 9 میلیارد ریال به پیمانكار 

پروژه پرداخت شده است.

این مسئول با اشاره به بار ترافیكی سنگین این مسیر، هدف از 

  اجرای این پروژه را عالوه بر روان سازی ترافیك شهری، اصالح  

هندسی مسیر، کاهش تصادفات، سهولت در تردد حمل و نقل 

درون شهری و افزایش سرعت و امنیت در تردد شهری و 

همچنین صرفه جویی مصرف سوخت عنوان کرد. شهردار 

 بجنورد اعالم داشت: مسیرهای مورد نظر اجرای پروژه فوق با 

نصب تابلوهای راهنمایی هدایت مسیر به شهروندان و همچنین 

 رانندگان و مسافران اطالع رسانی شده است. 

اتمام پروژه تقاطع غیرهمسطح چهارراه شهدا طی 14 ماه

آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می دانستید 

آیامی دانستید

آیا می دانستید

آیا می دانستید 

آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می دانستید

  که زرافه تار صوتی ندارد و الل است 

 و نمی تواند هیچ صدایی از خود در آورد؟

 که موشهای صحرایی چنان

 سریع تكثیر پیدا میكنند ،که در عرض هجده

 ماه دو موش صحرایی قادرند یك میلیون فرزند

 داشته باشند.

که زرافه ایستاده وضع حمل می کند

 ونوزادش ازفاصله 180سانتی متری به زمین میافتد؟

خرگوش و طوطی تنهاحیواناتی هستند

 که می توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند؟

 هر عنكبوت تار ویژه خود را دارد و هیچگاه تارهای 

آنها به هم شبیه نیستند؟

که رودی در کامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و 

شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد؟

 که همه نوزادان میگو نر متولد می شوند و بعد از چند 

هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل می شوند؟

 کشور بلغارستان از نصف استان کرمان هم کوچكتر 

است؟

 که پیشانی انسان مرکز دمای انسان است یعنی اگر شما 

دمای پیشانیتان را تغییر دهید دمای بدنتان هم به همان انداره تغییر 

 می کند این یكی از دالیلی است که وقتی ما می خواهیم ببینیم که آیا 

تب داریم یا نه دستمان را روی آن می گذاریم؟

 آیانمی دانستید؟(شهروندان)            آیانمی دانستند؟(مسئوالن) 

ازحدود35سال قبل تاکنون تغییر اساسی درباباامان بجنورد 

داده نشده است؟

بسیاری ازخانه های مسكونی بدون 

تغییرکاربری،ساختمان اداری شده اند؟

پیاده روهای بجنورد،از لحاظ تنوع پوشش 

می تواندبه عنوان یك  (موزائیك،آسفالت،گودال)

موزه مطرح شود؟

رنگ ورورفته ترین تابلوی خیابان ها در بجنورد دیده می شود؟

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

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

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

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

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

نام برخی ازکوچه های بجنوردآن قدرازروی بی سلیقگی وبی 

ذوقی انتخاب شده که حدنداره مثل کوچه ی«ذوق»؟

کانكس هایی ازطرف سازمان میراث  دربش قارداش 

دستی وگردشگری در اختیار  فرهنگی وصنایع

شهرداری قرار گرفته که به مسافران اجاره داده 

گذشت سالیان سال بهره برداری  شود. هنوز با 

نشده؟

می توان نام برخی از کوچه های بجنورد را پس از بارندگی به  چاله 

چغوران ،  هزار جزیره و...تغییرداد؟                  شهروندآرزوبه دل 

.........

........... 

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

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

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

..................................
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در سایه خواب ناظران، بسیاری از رانندگان تاکسی به 

صورت خودسر نرخ کرایه خود را بیش تر از نرخ 

مصوب افزایش می دهند. این درحالی است که 

مدیران تاکسیرانی در برابر نرخ های افزایشی 

خودسرکرایه توسط رانندگان سكوت اختیارکرده اند.

هر روز با نشاط و انرژی مضاعف عازم محل کار 

می شویم، امااین نشاط دوام چندانی ندارد، چرا که 

پرداخت کرایه بیش تر از روزهای قبل، کرایه ای که 

 بدون اطالع رسانی قبلی و به صورت یك باره توسط 

رانندگان افزایش یافته است، باعث ایجاد نارضایتی در 

بین شهروندان شده است وگاهی منجر به درگیری های 

لفظی و به کاربردن الفاظ زشت بین رانندگان تاکسی و 

شهروندان می شود.  شاید شما هم تجربه پرداخت 

بیش از اندازه کرایه تاکسی را داشته باشید آن هم به 

  دالیلی که رانندگان محترم تاکسی اعالم می کنند مثل  

نداشتن پول خرد که این روزها ابزاری برای حق کشی 

و بی احترامی به حقوق دیگران و در نهایت پایمال 

شدن حقوق شهروندی شده است.

عدم استفاده تاکسیمتر روشی برای اخذ کرایه بیشتر

در شهر و در روابط بین رانندگان مسافران مشاهده 

می شود که در بیش تر موارد چنان چه مسافر پیگیر 

نباشد، راننده به بهانه نداشتن پول خرد، از برگرداندن 

مابقی کرایه خودداری می کند یا با جا به جا شدن و 

جست وجو برای پول خرد به دنبال انصراف 

شهروندان از دریافت مابقی کرایه است. شهروندی در 

این رابطه می گوید: متاسفانه برخی از رانندگان تاکسی 

زرد هنگام بعدازظهر، نرخ کرایه های تاکسی خود را 

افزایش می دهند و علت این افزایش را که جویا 

می شویم ترافیك شهر در این ساعت از روز عنوان می 

کنند در صورتی که تمامی آژانس های تلفنی و تاکسی 

های عمومی ملزم به استفاده از تاکسیمتر هستند ولی به 

خاطر افزایش کرایه خودسر از آن استفاده نمی کنند.

شهروند دیگری می گوید: هنگام استفاده از آژانس 

های تلفنی با توجه به نصب تاکسیمتر، راننده هیچ 

اقدامی برای استفاده از آن نمی کند و زمانی که با

 

اعتراض شهروند نسبت به بكارگیری تاکسیمتر روبرو 

 می شود دالیل غیر قابل توجیهی برای استفاده نكردن 

از آن را بیان می کنند. البته در این بین رانندگانی هم 

وجود دارند که نسبت به برگرداندن حق الناس  بسیار 

حساس هستند و مابقی کرایه شهروندان را با احترام 

متقابل برمی گردانند.تنها دلیل اقدام خودسرانه برخی 

رانندگان تاکسی برای اخذ کرایه بیش تر نبود ساز و کار 

نظارتی در سازمان تاکسیرانی است. سازمان تاکسیرانی 

و شهرداری همواره از نظارت دقیق بر نرخ کرایه ها 

صحبت می کنند، اما هیچ وقت این نظارت به صورت 

کامل اجرایی نشده است.درحال حاضر انتظاراتی که 

شهروندان از سازمان تاکسیرانی دارند این است  که 

درحوزه های چگونگی رفتار یك راننده تاکسی با 

شهروندان، نرخ کرایه تاکسی و فرهنگ سازی حفظ 

حقوق شهروندی توسط رانندگان نظارت بیشتری 

داشته باشند تا با اینگونه رفتارهای ناهنجار در سطح 

شهر رو به رو نشویم.

یك شهروند آرزو به دل دیگر

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر : 

اجرای پروژه هدایت آب های سطحی که یكی از پروژه 

های موثر عمرانی شهرداری محسوب می شود اجرایی 

شد. شهردار بجنورد در این باره گفت: اعتبار این پروژه 

بالغ بر 30 میلیارد ریال می باشد که تخصیص بودجه آن 

از محل منابع درآمدی شهرداری تأمین و اجرا می شود. 

وی همچنین اظهار داشت: اجرای فاز اول این پروژه از 

چهارراه شهدا آغاز شده و در مسیرهای تعیین شده طبق 

طرح تصویبی خواهد بود. شهردار بجنورد اضافه کرد: 

طول اجرای پروژه در فاز اول 350 متر خواهد بود که حد 

فاصل میدان دفاع مقدس تا پارك آفرینش ادامه خواهد 

داشت. این مسئول ادامه داد: هدف از اجرای پروژه 

 هدایت آب های سطحی عالوه بر تأمین زیرساخت های 

شهری،  حفظ ایمنی، مدیریت و هدایت آب های روان 

سطح شهر از سرشاخه های جنوبی شهر و همچنین 

 ارتقاء بهداشت منطقه جنوبی شهر اعالم کرد. 

 وی اضافه کرد: یكی از محسنات دو پروژه تقاطع غیرهمسطح و هدایت آب های 

 سطحی را اجرایی آن به صورت همزمان در یك مسیر پر تردد اعالم کرد. وی افزود : 

مدیریت زمان در اتمام این دو پروژه در زمان مقرر و تأمین بودجه مورد نظر به لحاظ 

 تجهیز کارگاه و استقرار ماشین آالت مورد  تأکید می باشد. شهردار بجنورد اظهار 

امیدواری کرد با همراهی و همكاری شهروندان بتوانیم این دو پروژه بسیار مهم و موثر 

را در زمان تعیین شده به انجام برسانیم.

اجرای پروژه هدایت آب های سطحی با اعتبار 30 میلیارد ریال

هرکه به مردم  حیله و خدعه کند خداوند سبحان مكر او را به 

مكر و خدعه به کسی که تو را امین دانسته کفر است گردن وی برگرداند 

حضرت امام علی (ع)

 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      
info@nkh-bojnourdshora.ir ایمیل شورای اسالمی شهر:  
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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 دوم (2)        

      1           فروشندگان جزء لوازم سیمكشی و الكتریكی             

      2           فروشندگان جزء آجیل و خشكبار                                  

      3           فروشندگان جزء انواع ایرانیت،فارسیت،پولیكاو نظایر آن                                

       4         فروشندگان جزء بلور و چینی آالت                               

       5           فروشندگان حبوبات و غالت                   

      6          فروشندگان گل های طبیعی و درختچه های تزئینی                                                          

      7          فروشندگان گلیم، جاجیم، زیلو       

       8         فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل در و پنجره و آهن آالت               

      9         فروشندگان لوازم بنایی ساختمان مانند زنبه،تراز،کلنگ،بیل،ماله و غیره                                                    

      10        فروشندگان لوازم خیاطی از قبیل: نخ،زیپ،قرقره،الیی مویی و غیره       

    11         فروشندگان مصالح ساختمانی از قبیل:گچ،سیمان،آهك،پودر سنگ                              

    12         فروشندگان مواد پروتئینی و گوشت قرمز و سفید(مرغ،ماهی،تخم مرغ و ...)                                           

     13         فروشندگان مواد شیمیائی        

    14        فروشندگان و تعمیرکنندگان و نصب کنندگان انواع دزدگیر                                      

     15        فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس                      

     16           قنادی، شیرینی پزی و بستنی سازی سنتی        

     17       کارگاه های قالیشویی       

     18         کبابی بریانی،حلیم پزی،آش فروشی ولبوفروشی                                           

     19         کرایه دهندگان ظروف و وسایل پذیرائی                     

     20        کلوپ های بدون رستوران و با رستوران،تریا،سینما، تئاتر و بوفه                                         

    21         گلگیرساز،رادیاتورساز،اگزوزساز،صافكار و نقاش اتومبیل                  

     22          لباسشویی و خشكشویی         

    23         کله پزی و سیرابی فروشی     

    24         کلیدساز و تعمیرکار قفل اعم از منازل و مسكونی                                                 

    25         کمك فنرساز اتومبیل و فروشندگان انواع فنر اتومبیل        

    26         لنت کوبی اتومبیل       

    27          لوله کشی ساختمان اعم از آب ،گاز، برق کشی ساختمان                                                     

 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 دوم (2)    

     28         مسافرخانه ها، درجه دو (به ازا هر اطاق)       

    29          مطب پزشكان عمومی                        

    30         مكانیك اتومبیل                                                 

    31        موسسات خدمات منزل از قبیل ایزوله وعایق کاری پشت بام و نظایر آن و آسفالت کاران                          

    32         موسسات فتوکپی،پرسكاران گواهینامه و کارت شناسایی و نظایر آن                              

      

     1         آزمایشگاه های طبی و رادیولوژی،فیزیوترابی،سونوگرافی،کاردیوگرافی،نظایر آن                                        

     2         آژانس های کرایه اتومبیل سواری                                        

     3         انبارهای عمومی از یك مترمربع تا 1000 مترمربع                                         

     4            بنكداران مواد غذایی و پروتئینی و لبنی      

     5       بوتیك و مزون های پوشاك فروشگاه های لوکس                                   

       6           بنگاه های معامالت و مشاورامالك      

     7         پانسیون های درون غذا درجه سه                      

     8        پانسیون های درون غذا درجه لوکس           

     9          پرده دوز و پرده فروش         

    10       تراشكاران اتومبیل و فلزات        

    11      تعمیرکاران،فروشندگان،کرایه دهندگان رایانه ولوازم یدکی وجانبی  مربوطه وسیم کارت                                            

    12      تعمیرگاه ها و اتو سرویس های انواع خودرو                      

    13        تولیدکنندگان و عمده فروشان آجیل و خشكبار                                       

    14        جرثقیل داران                

    15           خواروبار فروشی          

    16      داروخانه،انواع وسایل بهداشتی،دراگ استور و حق العمل کاران دارو      

    17      درمانگاه ها و کلینیك های درمانی                                                  

    18            رستوران ها         

 ردیف              نام کسب گروه سوم (3)        

گروه 2

ادامه تعرفه ها را در شماره بعد بخوانید

کسی که از هیچ چیز کوچكی خوشحال نمی شود، هیچ گاه خوشبخت نخواهد شد. علمی که تو را اصالح نكند گمراهی است و مالی که تو را سود ندهد وبال است. 

 آنچه باید شهروندان و کسبه محترم اطالع داشته باشند 

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: 

  در این دیدار، رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد 

ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی قبولی طاعات و 

عبادات و توفیق روز افزون برای امام جمعه، 

  حجت االسالم یعقوبی، از خدمات و زحمات  

  چندین ساله حضرت آیت اهللا مهمان نواز، تقدیر  

 کرد و از خداوند متعال صحت و سالمتی را برای 

وی خواستار شد.در این دیدار، سید محمد لنگری 

امام جمعه شهرها را پدر معنوی مردم عنوان کرد. 

وی همچنین ضمن ارائه گزارش مبسوطی از 

فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و ... 

 شورای اسالمی شهر، یكی از مهمترین 

دغدغه های شهر بجنورد را نبود زیر ساخت، 

حاشیه نشینی، مهاجرت بی رویه و ... عنوان کرد و 

همچنین گفت: اعتبارات قطره چكانی ، یكی از 

 دالیل عقب ماندگی در شاخص های توسعه مرکز 

استان می باشد.

وی همچنین اظهار داشت: باوجودقومیت های 

مختلف دراین استان همدلی وهم زیستی مسالمت 

آمیزی بین مردم وجود دارد که این وحدت و 

همبستگی  از افتخارات مردم این منطقه محسوب 

شده و نقش مهمی را در فعالیت های فرهنگی، 

اجتماعی و ... دارد. 

 رئیس شورای اسالمی شهر همچنین خواستار 

حمایت های همه جانبه در راستای مدیریت 

شهری از امام جمعه ی شهر شد .دیگر اعضای 

 شورای اسالمی شهر نیز در این جلسه به صورت 

جداگانه به نقطه نظرات و دیدگاه های خود 

 درخصوص مدیریت کالن شهری پرداختند. 

در ادامه این دیدار، امام جمعه شهرستان بجنورد با 

  قدردانی از زحمات حضرت آیت اهللا مهمان نواز  

در سنگر امام جمعه این شهر، از منتخبین مردم به 

جهت گزارش عملكرد و فعالیت ها و بیان 

 دیدار اعضای شورای اسالمی شهر با امام جمعه شهرستان بجنورد 

دیدگاه ها و دغدغه های خود به عنوان نمایندگان 

مردم  تشكر کرد و گفت: شما منتخبین  مردم به 

واسطه نمایندگی مردم، باید خدمتگذار بی دریغ 

برای شهروندان باشید. چرا که مردم براساس 

 مالك ها و معیارهایی که برای خود داشته اند، شما 

  را برای خدمت انتخاب کرده اند.حجت االسالم  

 یعقوبی افزود: شورای اسالمی شهر بجنورد 

شورایی پویا، فعال و با تحرك است و بیان 

دیدگاه ها و نگرانی ها و دغدغه های اعضای 

 شورای اسالمی شهر، بیان گر احساس مسئولیت 

در برابر مردم است. وی همچنین گفت: اعضای 

 شورای اسالمی شهر هر کدام از زاویه نگاه و 

تخصص خود به مسائل و پیشرفت مدیریت 

 شهری می اندیشند که الزمه به نتیجه رساندن این 

 افكار، شور و مشورت است تا بتوانند با سالیق 

 مختلف، نظرات اصالحی و کارشناسی علمی و 

عملی را در طرح ها و پروژه به کار گیرند.وی 

 فعالیت مهم و اثر گذار شورای اسالمی شهر را در 

سه اصل، قابل توجه و ارزیابی دانست: 

1- توجه به فضاسازی فرهنگی شهر، 

 گونه ای باشد، که فضاهای شهری با مردم حرف 

 بزند و هنر آئینی را به مردم بشناساند و الزم نباشد 

ما برای مردم از زیباسازی حرف بزنیم.

  حجت االسالم یعقوبی با تاکید بر اینكه ما باید در  

کارهای زیربنایی، باقیات و صالحات از خود بجا 

گذاریم گفت: روان سازی کار مردم بایستی یكی 

 از مهمترین کارها و اقدامات شورای اسالمی شهر 

باشد. امام جمعه شهر تاکید کرد: باید هنر شورا 

این باشد که هفت خوان ها را کم کند و سرعت 

گیرها و موانع  را از سر راه مردم بردارد و برای 

مردم گره گشایی کند.

وی افزود: قوانین دست و پاگیر را که درشرایط 

 فعلی کارایی خود را از دست داده، اصالح شود به 

طوری که شورا و در فعالیت های دوره ای خود، 

کارهای شاخص خود را به مردم معرفی کند و 

 مدیریت کالن شهری را به صورت ریلی نه خدای 

نكرده دیمی انجام دهد.

امام جمعه  افزود: کارها باید به گونه ای باشد که 

اگر افرادی بعد از این به شوراها آمدند، ریل 

گذاری خدمت را بتوانند ادامه دهند. وی 

تاکیدکرد: انجام کارها به صورت سلیقه ای یكی از 

آسیب های جدی در مدیریت شهری است که 

 باید اصالح شود.  

 در پایان وی اظهار داشت: وجود سالیق مختلف 

سیاسی نیز در جامعه طبیعی و در جای خود 

 محفوظ است و نباید این سالیق مانع وحدت  و 

 همدلی بین مردم شود، بلكه وجود همین اختالف 

 سالیق در بعضی موارد باعث پویایی جامعه شده 

و آنچه در این میان مهم است شور و مشورت و 

همفكری و استفاده از تمامی نظرات تا رسیدن به 

یك هدف غایی که همانا حفظ و اقتدار نظام است، 

برسیم.

2- توجه به زیباسازی منظر شهری،

 3- توجه به تسهیل در روان سازی کار مردم. 

امام جمعه شهر بجنورد تاکید کرد: اگر این سه 

اصل مورد توجه قرار گیرد، مطمئناً رضایت 

شهروندان حاصل می شود. چرا که وقتی با ایجاد 

فضاسازی فرهنگی در شهر به ویژه در ورودی و 

خروجی های شهر، قطعاً این اقدامات تاثیرات 

بسیار مثبتی در نگاه اول برای هر بیننده و یا 

بازدیدکننده از شهررا القاء می کند. چرا که ایجاد 

این فضاها، با مخاطب ارتباط برقرار کرده و به 

 نوعی معرف ارزش های اسالمی، معماری، 

تاریخی و فرهنگی شهر می باشد.

 امام جمعه بجنورد اظهارداشت : در این فعالیت ها 

باید همه جوانب را در نظر گرفت و با یك ظرافت 

خاص هنری، اقدام کرد تا تاثیرگذار باشد. وی 

همچنین زیباسازی شهر را بسیار مهم خواند و 

گفت:  زیباسازی منظر شهری در مردم نشاط و 

شادابی و پویایی می آفریند و تنبلی را از جامعه 

می زداید. 

وی یادآور شد: زیباسازی منظر شهری باید به 

* جابه جایی مدیران مناطق 1 و 2. ( حمید محمدی مدیر منطقه 2 و قربان محمد ستوده 

مدیر منطقه 1).

* انتصاب احمد ریاحی به سرپرستی سازمان اتوبوسرانی.

* تصویب واگذاری کشتارگاه صنعتی به بخش خصوصی.

.* تصویب خرید یك دستگاه آمبوالنس برای سازمان آرامستان.

* نامگذاری معابر شهرك گلستان توسط شورای نامگذاری.

      33        میوه فروشان و سبزی فروشان جزءواقع دربافت مرکزی شهر                         

      34        تنظیم خودروهای دوگانه سوز     

    22         عمده فروشان فرش ماشینی و نمایندگی های آن   

    23          عمده فروشان آهن و پروفیل و انواع لوله های فلزی                      

    24          عمده فروشان ابزارهای صنعتی              

    25          عمده فروشان اسباب بازی       

     26      عمده فروشان انواع ابزارازقبیل: قفل،لوال،دستگیره و نظایرآن     

    27       عمده فروشان انواع چوب، تراورس و تخته     

    28          عمده فروشان انواع رنگ و لوازم استخر                

    29           عمده فروشان انواع شیشه ساختمانی و سكوریت                                 

    30           عمده فروشان پوشاك                                      

    31           عمده فروشان تهویه مطبوع ساختمان            

      32           عمده فروشان ظروف و لوازم پالستیك و مالمین               

    33          عمده فروشان کارتن مقوایی                         

    34           عمده فروشان کاموا        

    35          عمده فروشان گل های مصنوعی   

    36          عمده فروشان لوازم التحریر            

    37          عمده فروشان لوازم الكترونیكی                    

    38      عمده فروشان موکت وانواع کفپوش،کاغذدیواری،پرده کرکره ولوردراپه ونمایندگی آن  

     39       عمده فروشان وسایل بهداشتی ساختمان مانندکاشی،سرامیك وشیرآالت     

    40       فروشگاه ها و نمایشگاه های لوستر و آئینه شمعدان      

    41        فروشندگان پیتزا و نظایر آن     

    42          فروشندگان اجناس لوکس و کادویی           

    43       فروشندگان انواع یخدان ماشین های سنگین، یخچال های قنادی،قصابی              

    44          فروشندگان سماور و چراغ خوراك پزی      

    45       فروشندگان فرش دستبافت و ماشینی                                                       

    19         سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ مواد غذایی                 

    20         سوهان کاری مصنوعات فلزی و ریخته گری ها                   

     21          طال و جواهر فروشان و صرافان                                   

 ردیف           نام کسب گروه سوم (3)           

گروه 3
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علمی که با تقوا و پرهیزگاری همراه نباشد پشیزی ارزش ندارد.در زندگی هر کس طریق راستی و درستی را بپیماید، زودتر به هدف می رسد.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد: 

 در  457 مین جلسه شورای اسالمی شهر، مورخه 91/5/11، اعضای هر یك از کمیسیون های تخصصی 

 شورای اسالمی شهرو نمایندگان شورا در کمیسیون های مختلف شهرداری و ادارات تعیین شدند. 

 اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر  به شرح ذیل انتخاب شدند : 

- اعضاء کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورا  آقایان: ابراهیم امانی، سید اسماعیل سیدی، حسین پیلتن، 

جمشید گریوانی، رضا فیروزه و خانم اعظم السادات افشین فر و رئیس کمیسیون آقای ابراهیم امانی. 

- اعضاء کمیسیون حمل و نقل و ترافیك آقایان: حسین پیلتن، سید اسماعیل سیدی، سید محمد لنگری 

و خانم اعظم السادات افشین فر و رئیس کمیسیون خانم اعظم السادات افشین فر.

- اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه آقایان :سید محمد لنگری، سید اسماعیل سیدی، رضا فیروزه، ابراهیم 

امانی و رئیس کمیسیون سید محمد لنگری. 

- اعضاء کمیسیون فنی و عمرانی آقایان: سید محمد لنگری، حسین پیلتن، سید اسماعیل سیدی، 

اعضای کمیسیون های تخصصی شورا تعیین شدند

 رضافیروزه و خانم اعظم السادات افشین فر و رئیس کمیسیون رضا فیروزه .

- اعضاء کمیسیون بهداشت و خدمات شهری آقایان :سید محمد لنگری، سید اسماعیل سیدی، حسین 

پیلتن، ابراهیم امانی و رئیس کمیسیون سید اسماعیل سیدی.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: 

 نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی به همراه 

 استاندار، رئیس شورای اسالمی شهر و شهردار از 

پروژه های عمرانی شهر بازدید کردند. در این بازدید 

 رئیس شورای اسالمی شهر گزارشی از فعالیت های 

 مدیریت شهری را به اطالع بازدیدکنندگان و همچنین 

استاندار رساند. سید محمد لنگری در این بازدید اظهار 

 داشت: عمده مشكالت شهر را نبود زیر ساخت ها، 

ترافیك سنگین شهر، حاشیه نشینی، کنارگذرهای 

شمالی و جنوبی، انتقال ادارات کل از بافت مرکزی 

شهر به سایت اداری و از همه مهمتر نبود اعتبارات 

فرامنطقه ای عنوان کرد. در ادامه این بازدید شهردار 

 بجنورد عمده ترین مشكالت و موانع توسعه شهری را 

پروژه های شهرداری، محدود بودن منابع مالی 

شهرداری و همچنین نبود اعتبارات دولتی عنوان 

 کرد. کیوان دژهوت همچنین تأکید کرد: با توجه به باال 

بازدید نماینده مجلس، استاندار،
ی رئیس شورای اسالمی شهر و شهردار بجنورد از پروژه های شهری

بودن نرخ تورم و افزایش قیمت قیر، ارائه خدمات در 

بخش حمل و نقل درون شهری را با مشكل مواجه 

کرده و کیفیت ادامه خدمات را تا حدودی 

 تحت الشعاع قرار داده که می بایست مسئوالن 

 باالدستی با اختصاص اعتبارات دولتی به  بخش های 

مختلف مدیریت شهری حمایت کنند. استاندار نیز در 

 ادامه گزارش ها با اظهار گالیه از  وضعیت چهره شهر 

و عقب ماندگی در بعضی از شاخصه های توسعه، 

فراهم نبودن زیرساخت ها را عنوان کرد.

محمود احمدی بیغش تأکید کرد: می بایست تمامی 

 مدیران دستگاه های اجرایی تالش های خود را ارتقا 

 داده و پیگیری فعاالنه داشته باشند تا کمبودهای 

موجود در استان به ویژه در شهر بجنورد به عنوان 

مرکز استان مرتفع شود. در پایان این بازدید رئیس 

 هشورای اسالمی شهر بجنورد با تقدیر از نگاه مسئوالنه 

استاندار و همچنین آقای ثروتی نماینده مردم بجنورد 

 ندر مجلس شورای اسالمی و همچنین دیگر مسئوالن 

دستگاه های اجرایی که در این بازدید شرکت داشتند، 

حمایت همه جانبه مسئولین امر را در راستای ارتقاء 

خدمات شهری به شهروندان خواستار شدند.
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 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:رئیس کمیسیون فنی عمرانی 

  شورای اسالمی شهر طی جلسه ای از فعاالن عرصه صنعت و ساختمان و  

همچنین مدیران شهرداری مناطق و نظام مهندسی و دیگر کارشناسان مرتبط 

دعوت به عمل آورد. رضا فیروزه هدف از این گردهمایی را بحث و تبادل نظر با 

صاحب نظران و استفاده از نقطه نظرات کاربردی آنان برای تسهیل در امور 

شهری عنوان کرد. وی با اظهار خرسندی از استقبال مدعوین و مسئولین از 

 جلسه برگزار شده، افزود: شورای اسالمی شهر به عنوان پارلمان محلی استفاده 

از تمامی نظرات کارشناسی شده را در دستور کار خود قرار می دهد و در این 

 زمینه از هیچ تالشی مضایقه نخواهد کرد تا زمینه حضور مشارکت تمامی 

عزیزان صاحبنظران در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها برای شهر فراهم آید. 

فیروزه گفت: در این جلسه 21 بند با پیشنهاد اعضای حاضر در جلسه مورد 

 تأکید و بحث و بررسی قرار گرفت که پس از پاالیش و تأیید در جلسه رسمی 

 شورای اسالمی شهر قابلیت اجرایی خواهد داشت.وی همچنین افزود: از جمله 

موارد بحث شده در این جلسه را  می توان به شرح  ذیل عنوان کرد: 

راه اندازی واحد مشاوره در شهرداری و نظام مهندسی، پیشنهاد ایجاد دفاتر 

پیشخوان در سطح شهر جهت تسهیل در صدور پروانه ساختمانی، آسیب 

شناسی درخصوص کاهش زمان پاسخگویی به مراجعین شهرداری، ارتقاء 

سطح کیفی  کارکنان شهرداری و نظام مهندسی در تسهیل خدمات ساختمانی با 

توجه به کارآفرینی و اثرگذاری آنان، نظارت مستمر علمی و عملی مهندسین 

 ناظر بر ساختمان ها، پیگیری مطالبات شهروندان از مسئولین باالدستی  

درخصوص پرداخت هزینه سنگین با سازمان تأمین اجتماعی، تشكیل کارگروه 

تخصصی مسائل فنی عمرانی شهر، بررسی و تجدیدنظر درخصوص ارتقاء 

  سقف پیلوت از 2 متر و 40 سانتی متر به باال، بررسی نحوه ارتقاء تسهیالت ویژه  

به بافت های فرسوده شهر که سرعت ساخت و ساز همچنین بازگشایی معابر 

عمومی را ارتقاء دهد، استفاده از نظرات و مشارکت اساتید و دانشجوهای رشته 

 مرتبط شهرسازی، معماری و ... در مدیریت کالن شهری، هماهنگی با سازمان 

ثبت اسناد درخصوص تسهیل و تسریع در صدور اسناد تفكیكی آپارتمانی.رضا 

 فیروزه تأکید کرد: کمیسیون فنی عمرانی شورای اسالمی شهر آمادگی دارد با 

همفكری و تبادل نظر با صاحبنظران صنعت ساختمان سازی با ارائه راهكار 

علمی و عملی در جهت تسریع و تسهیل خدمات رسانی بهتر به شهروندان گام 

بردارد.مدیران شهرداری مناطق و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی نیز در 

این جلسه هر کدام به طور جداگانه به نقطه نظرات خود پرداختند.در پایان این 

جلسه شهرداران مناطق و رییس نظام مهندسی ضمن تشكر و استقبال از این 

نشست و برشمردن ضوابط و مقررات و محدودیت موجود که باعث کندی کار 

 شده است آمادگی خود در نشست های تخصصی مستمر اعالم داشتند. 

راه اندازی واحد مشاوره با هدف کاهش زمانی صدورپروانه ساختمانی
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بیشتر کسانی موفق شده اند که بیشتر شنیده اند و کمتر گفته اند، ادب آموخته اند و دیگران را نكو داشته اند. جوانان زندگی خردمندانه می خواهند، کهنساالن باید آگاهی بخش اندیشه های آنها نه بازیگران زندگی آنان. 

جرثقیل، باسكول شبانه روزی، گچ کاری 

 ساختمان، مدرسه فوتبال ، کالس های کنكور، 

آژانس شبانه روزی ، بیل مكانیكی ، تخلیه چاه 

و... از جمله موارد تبلیغات تجاری هستند که در 

سیاهی شب از دیوار تا درهای منازل را 

می پوشاند و در روشنایی روز آه از نهاد صاحب 

خانه ها بر می آورد. البته دیوارنویسی همیشه 

محدود به دیوارهای شهر نمی شود بلكه گاهی 

شاهد آن هستیم که روی سطل های زباله 

شهرداری ، بلوك های بزرگ وسط  بلوارها و 

حتی در منازل هم می توان انواعی از نوشته های 

گوناگون را دید که به نوعی موجب زشت شدن 

چهره شهر شده است . با وجود این که در قانون 

شهرداری ها، حتی نوشتن در روی محل های 

 نصب و الصاق اعالنات که توسط شهرداری 

نصب شده اند ممنوع است، جای بسی شگفتی 

است که بسیاری از تبلیغ کنندگان، اقدام به 

نوشتن در روی دیوارهای مدارس، منازل 

شخصی، اموال شهرداری، اموال ادارات دولتی و 

... می کنند. این  افرادبه هیچ عنوان مورد پیگرد

 قانونی قرار نمی گیرند.با آن که مدیران شهر ، به 

دفعات و در طرح های ضربتی ، پیكره شهر را از 

انبوه برچسب های تبلیغاتی و تراکت هایی که بر 

در و دیوار آویزان است، پاك می کنند اما عده ای 

 متخلف، همچنان با نصب خالف گونه تبلیغات 

در شهر، آشفتگی بصری را ایجاد می کنند.

بر اساس ماده 92 قانون شهرداری ها، تبلیغات بر 

روی معابر شهر به جز در اماکنی که شهرداری 

آنها را مجاز شناخته ممنوع بوده و متخلفان از این 

امر خاطی و تعدی کننده به حقوق عمومی و 

قانون محسوب می شوند.سودجویی برخی افراد، 

ضعف آگاهی های شهروندی و از همه مهمتر 

اجرا نشدن این ماده قانونی سبب شده تا تخلفات 

نصب تبلیغات بر پیكره شهر ادامه داشته باشد.اما 

 معضل دیگری که  عالوه بر تبلیغات روی دیوار 

می توان از آن یاد کرد نوشتن اسم افراد به عنوان 

یادگاری و یا به عنوان شعار بر روی دیوار است. 

اکنون در عصرپیشرفت علم و فناوری، دیوارهای 

شهر نیز حوادث و اتفاقات جدید را تجربه 

می کنند و جدیدترین این رویدادها پدیده ی 

نوشتن اسم و یادگاری بر روی دیوارهاست.

بیشتر شعار نویسی ها در شب صورت می گیرد، 

چراکه نوشتن روی دیوارها در روز روشن و در 

 مالء عام می تواند اعتراض دیگران را دربر داشته 

باشد. همچنین خط بسیار بد این نوشته ها دلیلی 

دیگر بر این مدعاست. شعرهای روی دیوارها 

به همراه صدها نوشته ی تبلیغاتی وکاغذ های 

 اعالمیه، فراخوان، دعوت به همكاری و غیره که 

 عالوه بر نصب بر روی دیوارها می توان آثار آن 

را بر روی درختان حاشیه خیابان هم مشاهده 

کرد، باعث آلودگی و آشفتگی دیوارها و منظر 

شهری  شده اند.

به هر روی پدیده دیوار نویسی به عنوان چالشی 

که سال هاست فضای شهری را درگیر کرده و به 

نوعی خود را در میان عناصر تبلیغات شهری قرار 

داده است نیازمند چاره اندیشی در ابعاد مختلف 

است که در این مسیر در کنار برخورد قانونی و 

قضایی ، تقویت نگاه اقشار مختلف به ضرورت 

توجه به زیباسازی محیط شهری و حقوق 

شهروندی انكار نشدنی است.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: با 

توجه به این که بخش اعظمی از فضای سبز شهری به صورت سقلی 

آبیاری می شود و آب آن توسط یك رشته قنات (صدرآباد) و 3 

حلقه چاه (چاه میدان کارگر، چاه چهارراه خوشی و چاه واقع در 

خیابان فردوسی) تأمین می شود احیای قنات اردشیرخان از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. عباسعلی مهماندوست افزود: قنوات به 

عنوان یك منبع آبی پایدار در جهت حفظ ونگهداری فضای سبز 

شهری و همچنین به عنوان میراث کهن و با ارزش از گذشتگان، 

سازمان پارك ها و فضای سبز را بر آن داشت تا احیای قنات 

اردشیرخان که سالیان گذشته در اثر بی توجهی از بین رفته بود در 

دستور کار خود قرار دهد. وی اظهارداشت: در سال جاری با تأمین 

اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال از سوی شهرداری بجنورد و 

 تصویب شورای اسالمی شهر از طریق جذب پیمانكار بازگشایی 

قنات فوق آغاز شد.مهماندوست گفت: در این پروژه بخشی از 

مسیرقنات که تأثیری در دبی خروجی آب ندارد توسط لوله پلی 

 اتیلن لوله گذاری و جهت الیروبی احتمالی به فاصله هر 12 متر یك 

منهول احداث شد تا در صورت لزوم برای رفع انسدادهای احتمالی 

از آن استفاده شود.وی خاطرنشان کرد: این پروژه از اواخر فروردین 

ماه سال جاری آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد و پیش بینی

می شود با اتمام این قنات در مدار آبیاری قرار گیرد. مهماندوست 

درخصوص قنات صدر آباد نیز گفت: این قنات تنها قناتی می باشد 

که جاری بوده و در آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می 

گیرد.وی گفت: حیات و موجودیت این قنات که جزء آثار تاریخی 

شهر ما محسوب می شود به علت قرار گرفتن در بافت مسكونی و 

ساخت و سازهای غیرمجاز و دخل و تصرف افراد سودجو به حریم 

قنات به مخاطره افتاده است. وی بیان داشت: هر ساله این قنات 

 توسط شهرداری در حد محدود و مقدور الیروبی و مرمت می شود 

که در سال جاری نیز با تخصیص اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال 

از محل اعتبارات شهرداری به حفظ این میراث کهن می پردازد. 

مهماندوست تاکیدکرد: فعالیت های خوبی به منظور مرمت قنات 

صدرآباد از جمله بازگشایی، مرمت و گلوگذاری مسیل چاه های 

مسدود شده انجام گرفته است.وی ابراز امیدواری کرد: حفظ قنوات 

 حمایت های مسئولین محترم از جمله اعضای شورای اسالمی شهر 

و شهردار می طلبد که کمافی السابق توجه ویژه ای به قنوات داشته 

باشند و در تخصیص اعتبارات یار و مددکار فضای سبز باشند هم 

چنین از شهروندان عزیز نیز دعوت می شود همكاری و مشارکت 

 الزم در حفظ قنات با سازمان پارك ها و فضای سبز داشته باشند. 

قنات اردشیرخان 
 میراث کهن بجنورد احیا می شود

شهروند: طی مراسمی که در محل خانه فرهنگ شهرداری برگزار شد، از 

 مدیرمسئوالن نشریات و خبرنگاران و رسانه های مختلف تجلیل شد . 

 رئیس شورای اسالمی شهر در جمع خبرنگاران، رسالت  در بیان 

درست خبر و انعكاس آن را دشوار توصیف کرد و افزود : تعهد و التزام 

خبرنگاران در اخباری که منتشر می شود ، نقش مهمی در انعكاس درست 

 اطالعات و اخبار دارد . سید محمد لنگری همچنین اظهار داشت:خبرنگاران 

به نوعی زبان گویای مردم هستند که می بایست مطالبات مردم را به صورت 

فعال پیگیری کنند.  وی همچنین خبرنگاران را به عنوان جراحان رخدادها و 

عرصه های مختلف جامعه بیان داشت. لنگری با تأکید بر این که امانتداری، 

صداقت و  شجاعت  از  فاکتورهای

 بسیار  مهم عرصه خبرنگاری عنوان 

کرد  و  گفت:   خبرنگاران  شایسته 

تحسین و تكریم هستند زیرا 

 این قشر فعال پیگیر مطالبات 

 و  همچنین حلقه ارتباطی   

 شهری با مردم هستند.   

 اضافه  کرد :  ما پذیرای 

 هستیم  نه  مغرضانه  و  

 خبرنگاران   ما  همواره  

  هستند  که  در راه 

 ارتقای شرایط جامعه ، 

   مشكالت ، نارسائی ها و کمبودها را منعكس می کنند . رئیس شورای اسالمی  

شهر افزود : امیدواریم همیشه جو تعامل و همكاری بین تمام ارکان جامعه 

حاکم باشد تاهمه در رشد و تعالی جامعه مان نقش موثر داشته باشیم .   

شهردار بجنورد نیز در این گردهمایی با خبرنگاران افزود : عصر ارتباطات 

 وانتقال مفاهیم خبر توام با سالمت و تعهد یكی از  ویژگی های خبرنگاران در 

عصر حاضر عنوان کرد.  کیوان دژهوت گفت : خبرنگاران می توانند در 

اعتماد سازی بین مردم با مسئولین و در خدمت گرفتن همه ارکان یك جامعه 

زمینه توسعه همه جانبه شهر را فراهم آورند . وی افزود : مشارکت شهروندان 

ماحصل اعتماد آنان به شهرداری و آگاهی بخشی از خدمات شهرداری است 

که از طریق رسانه ها به انجام می رسد . وی خاطر نشان کرد : پذیرای نقد 

منصفانه هستیم ومعتقدیم  پیشنهادهای سازنده خبرنگاران راه گشای مدیران 

 شهری است. دژهوت افزود : می دانیم دغدغه خبرنگاران اصالح جامعه است 

که با انعكاس به موقع و درست اخبار بدور از موضع گیری های شخصی  

خبرنگار

همواره

 مردم

مدیریت

وی همچنین

نقد سازنده

می دانیم که

منتقدینی 

بهبود و منصف

معضالت و   

انجام می شود و امیدواریم رسانه ها خود را از بدنه ی شهرداری ها جدا ندانند 

زیرا دغدغه ی ما بعنوان خادمین مردم ، ارائه خدمات هر چه بهتر است ،

 شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد از خبرنگاران تجلیل کردند 
  گرچه در راه انجام آن با مشكالت و محدودیت هایی مواجه هستیم اما در 

صورت ارتباط تنگاتنگ رسانه ها با مدیریت شهری است که برای مردم 

اعتماد سازی شده و در ایفای نقش مشارکتی خود با اهداف و برنامه های 

مدیریت شهری هم سو می شوند. 

در ادامه جلسه مدیر مسئول روزنامه اتفاقیه به عنوان نماینده رسانه های محلی 

استان گفت : مشكل عمده ی نشریات استان عدم آموزشهای آکادمیك 

خبرنگاران است که برای ارتقای سطح دانش آنها دوره های متعدد آموزش  

خبر برگزار می شود .یزدان پناه افزود : همچنین  عدم آگاهی مدیران از  

رسالت خبرنگاران که گاهی سبب می شود یك مدیر برای چاپ مطلبی که 

 خوشایندش نیست به 

 مجموعه ی یك نشریه 

 اخطار و هشدار قطع 

ارتباط می دهد . وی گفت 

خوشبختانه در مجموعه ی 

 مدیریت شهری این جو 

 اعتماد دوسویه وتعامل 

 قابل تقدیری با اصحاب  

 رسانه برقرار است که جای 

تقدیر دارد ، زیرا به رغم 

انعكاس معضالت و   

 مسائل چالشی همواره این 

مجموعه در رفع مشكل کوشیده است نه اعمال محدودیت برای خبرنگار. 

وی این رویكرد شهرداری را قابل تقدیر دانست . سپس مدیر مسئول نشریه 

 خراسان شمالی طی گفتگوی کوتاهی با تشكر از شهرداری و شورای اسالمی 

شهر در پیش گام شدن بر سایر نهادها در برگزاری مراسم تجلیل از 

خبرنگاران، مجموعه ی مدیریت شهری را یك مجموعه ی با گستره خدمات 

توصیف کرد که در ارائه درست و بموقع اخبار همواره نیازمند خبرنگاران 

است تا جو آشتی و اعتماد مردم با شهرداری بیش از گذشته فراهم باشد .

اسماعیلی اطمینان خاطر داد رسالت ما بعنوان اصحاب رسانه و خبرنگار ، 

کمك به توسعه ، رشد و بالندگی شهر و استان است و از مجموعه مسئولین 

صادق و خدمتگزار جدا نیستیم و با تمام توان در انعكاس درست و بموقع 

 اخبار به شهروندان تالش می کنیم . در پایان مراسم با حضور شهردار و 

 اعضای شورای اسالمی شهر با تقدیم هدایا و لوح سپاس از سردبیران ، 

مدیران مسئول ، خبرنگاران و عكاسان حوزه خبر 

شهرداری تجلیل شد .

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

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

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

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

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

شورای اسالمی شهر و   

شهروند: سرپرست سازمان اتوبوسرانی بجنورد گفت: در حال حاضر 

برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان به 120 دستگاه اتوبوس نیاز 

داریم.احمد ریاحی افزود : هم اکنون 44 دستگاه اتوبوس اتوبوس در 

شهر فعال هستند که تنها 30 درصد از نیاز شهروندان را برآورده می 

سازند. وی با بیان این که درآمد سازمان اتوبوسرانی در طی سال جاری 

دو و نیم میلیارد تومان است اظهار داشت: یك میلیارد تومان هزینه 

توسط خود سازمان اتوبوسرانی تأمین و بقیه آن توسط دولت باید تأمین 

شود.وی مبلغ مذکور را برای 44 دستگاه فعال در سطح شهر را کافی 

دانسته و گفت: اگر تصمیم گرفته شود تعداد اتوبوس ها افزوده شود این 

مبلغ نیز باید افزایش یابد. ریاحی بیان داشت: برای ساماندهی، 

سازمان اتوبوسرانی به 120 دستگاه اتوبوس نیازمند است

برنامه ریزی و خدمات بهتر به شهروندان برنامه هایی را برای ارائه 

کیفیت خدمات به مردم در نظر داریم که عبارتند از: کاهش انتظار مردم 

 در ایستگاه ها، اصالح خطوط و افزایش تعداد اتوبوس ها. 

رئیس اداره اوقاف شهرستان بجنورد گفت: زمین ها و ساختمان های ضلع غربی اطراف 

معصوم زاده بجنورد از مالكان آنها خریداری می شود. رضا مفاخری افزود: در این باره هیئت امناء 

تشكیل شده که به منظور اجرای این طرح جذب اعتبار می کنیم و تمامی زمین ها و ساختمان های 

اطراف معصوم زاده را از مالكان خریداری می کنیم. وی بیان داشت:  اعتبار در نظر گرفته شده برای 

خریداری زمین ها و ساختمان های اطراف معصوم زاده را نامعلوم است وتا اواخر سال 92 بودجه 

برای خرید از مالكان تأمین می شود.

وی تأکید کرد: با خریداری زمین ها و ساختمان های اطراف معصوم زاده تمامی ساختمان ها 

تخریب و برای توسعه و نوسازی اطراف حرم معصوم زاده اقدام خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری بجنورد: 

جمعی از پرسنل شهرداری بجنورد با حضور در پایگاه انتقال خون اقدام به اهدای خون به زلزله زدگان 

 آذربایجان کردند. مسئول روابط عمومی شهرداری در بخش دیگری از این گزارش آورده است: عالوه 

بر اجرای طرح اهداء خون به هم وطنان حادثه دیده، اقدام به پریایی چادر جهت جذب کمك های 

نقدی و غیرنقدی از پرسنل و خانواده شهرداری و همچنین شهروندان کردند که پس از جمع آوری به 

مناطق آسیب دیده ارسال می شوند. این گزارش حاکی است که شهرداری بجنورد با مشارکت 

شورایاران در هر محله برای جذب کمك ها برای آسیب دیدگان زلزله زده با استقبال شهروندان در 

 محالت روبرو بوده است. شهردار بجنورد بخش عمده ای از وظایف شهرداری را فعالیت در امور 

اجتماعی ذکر کرد و افزود: مشارکت در طرح های انسان دوستانه یكی از وظایف شهرداری می باشد. 

کیوان دژهوت گفت: شهرداری همیشه در اینگونه اقدامات پیش گام بوده و از احساس همدردی و 

مشارکت فعال کارکنان شهرداری در کمك به هموطنان حادثه دیده آذربایجان تقدیر و تشكر کرد.

اداره اوقاف بجنورد ساختمان های اطراف

 معصوم زاده را از مالكان خریداری می کند

شهریور ماه 1391- سال  چهارم-شماره 36- صفحه 41-12  شهریور ماه 1391- سال  چهارم-شماره 36- صفحه 41-12 

اهدای خون توسط پرسنل شهرداری 
 به زلزله زدگان آذربایجان
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  غالم علی ولی پور شهید

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را پایان می دهم.بر روی زمین چیزی بزرگ تر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگ تر از فكر او.

مبادا فكر کنید که پناه بردن به شهادت فرار 

از مرگ است، ما مى رویم تا به رنج دیدگان 

جامعه هاى فردا بگوئیم که زندگى در رفتن 

است نه به مقصد رسیدن. پدر، مادر، برادر، 

خواهر، دوست، آشنا،  

 «شهید عزادارى نمى خواهد، شهید 

پیرو مى خواهد. »

اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف های 

دلتنگ و در پس این پنجره های کوچك که 

به کوچه هایی بن بست باز می شود نمی 

توان جست؛

پس اگر مقصد  است، قفس ویران بهتر

پرستویی که مقصد را در  می بیند، از 

 ویرانی النه اش نمی هراسد. 

 شهید سید مرتضی آوینی

مقصد

کوچ

 بهتر آنكه پرنده روح، دل در قفس نبندد.

پرواز

یادش به خیراون روزهایی که می پرسیدند یا موضوع انشا می دادند که: 

«علم بهتر است یاثروت؟» و یا سئوال می شد: «اول مرغ به وجود آمد یا 

تخم مرغ؟» به نظر شما کدام اول گران شد؟ چه فرقی می کند که کدام اول 

گران شده باشدچرا؟عرض می کنم. امروزها پیامك های مرغی فراوان به 

 گوشی شما نزول اجالل می فرماید: 

* خطاب به تخم مرغ: شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم.

 * سه تا مرغ خریدم مجبور شدم گاو صندوقو بچپونم تو فریزر !!!

* یكی از جوجه هام مرد ...  تمام نقشه هام واسه پولدار شدن از بین 

رفت.

*آقا دوماد چیكارن ؟بنگاه دارند، اتومبیل وخونه هم دارند. پاشین گم 

شین بیرون ، ما فقط دختر به مرغ فروش میدیم . 

*آگهی روزنامه :یه مرغ دارم روزی دو تا تخم میذاره ! معاوضه با زمین 

یا مغازه !

*مرغ  جانشین سكه برای مهریه شد.

*جوری شده که ازین به بعد مردم مرغ و گوشت رو مثل چای 

کیسه ای میندازن تو خورشت و در میارن دوباره تو خورشت بعدی 

مصرف میكنن  .

 *مردم دو دسته اند : زیر خط مرغ و باالی خط مرغ ! 

*شنیدیم تویخچال شمامرغ پیداشده .بیایید شادی هایمان را تقسیم 

کنیم.

 *دیگه بازی «یه مرغ دارم روزی فُالن تا تخم میزاره» هم بازی اشرافی 

محسوب میشه !

بیمه تأمین اجتماعی + نظام مهندسی+ شهرداری                           پروانه ساختمانی

 اصال می دونید همه این ها، حتی تیتر این مطلب هم برای اینه که شما 

گاهی خیلی چیزا رو به حساب چیز دیگه ای می زارید. می گید مثل چی؟ 

می دونید در بجنورد اگر بخواهید خانه ای با300 متر زیر بنا (دوسقف 

روی پیلوت در حد تراکم) بسازید باید به نظام مهندسی که فقط نظارت 

می کند (خدا کند دقیق هم باشد) باید2 میلیون و 700 هزار تومان پول 

بپردازید. برای همین 300 متر به بیمه تأمین اجتماعی باید2 میلیون 900 

هزار تومان پرداخت کنید (بعد ساخت هم با شما کاری نداره وتعهدی 

نداره). برای همین 300 متر زیر بنا باید به شهرداری 200 هزار تومان 

پرداخت کنید یعنی از بیمه و نظام مهندسی هم کمتر ولی شهرداری باید 

 سالیان سال  سرویس دهی کند. الزم به ذکر است بعد از ساختمان هر دو 

سازمانی که پول بیشتری گرفته اند هیچ ارتباطی با این بنای ساخته شده 

ندارند و از آن طرف شهرداری با کمترین هزینه تازه خدمات آن شروع 

و تا زمانی که ساختمان پا برجا است و با آن مبلغ ناچیز (200 هزار 

تومان) خدماتی مانند جمع آوری هر روز زباله، زیرسازی آسفالت، 

ایجاد فضای سبز، پیاده رو سازی و ....

یعنی می توانیم بگوییم شهرداری به نوعی بازاریاب دو سازمان بیمه تأمین 

اجتماعی و نظام مهندسی می باشد که بدون هزینه برای آنها بازاریابی 

می کند. حال قضاوت کنید :آیا دیواری کوتاه تر از مردم یعنی همان 

شهرداری که خودگردان و با هزینه مردم اداره می شود وجود دارد؟؟؟

می بینید بعضی وقت ها، شهرداری هم مظلوم واقع میشه ؟پس اگر 

امروزها به مرغ فكر می کنید گاهی هم به شهرداری و زحمت کشان 

B.B.Sشهرداری هم فكرکنید.                          (بی بی صغری)

پوشش گیاهی

ارتفاع گیاهان و درختان کاشته شده در اطراف سرویس های بهداشتی نباید 

بیش از 70 سانتی متر باشد. نوع پوشش گیاهی برای این مناطق نیازمند آب و 

نگهداری کم باشد.

آب

برای صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از سیستم سیفون دوگانه، توالت های 

خودکار و شیرهای تنظیم کننده جریان آب توصیه می شود. بهتر است برای 

  فالش تانك ها از آب خاکستری (آب استفاده شده ای که بر خالف آب سیاه-  

 فاضالب توالت- به راحتی قابل بازیافت و استفاده مجدد است، مثل آب سینك، 

حمام، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و آب باران) استفاده شود.  یكی از الزامات 

شهرداری برای ساخت سرویس های بهداشتی عمومی وجود آب گرم در 

سرویس های بهداشتی می باشد. 

مصالح

در انتخاب مصالح برای سرویس های بهداشتی باید توجه داشت که این مواد به 

اندازه کافی مقاوم، با دوام، قابل بازیافت، تجدیدپذیر، غیرقابل اشتعال و به 

لحاظ انرژی کم مصرف باشند. بهتر است دیوارها با مواد مقاوم در برابر دیوار 

نوشته مانند کاشی های سرامیكی که پاك کردن آنها آسان است پوشانده شوند. 

استفاده از سرامیك هایی که سر نمی خورند و یا کفپوش های دیگر که تمیز 

کردن آنها آسان و در برابر خرابكاری مقاوم است برای کف سرویس های 

بهداشتی بسیار مناسب است. شیب کف باید به گونه ای باشد که مانع از تجمع 

آب شود.

 فاضالب 

 سرویس های بهداشتی تا حد امكان باید به شبكه فاضالب متصل باشند؛ در غیر 

این صورت از تصفیه ثانویه به جای مخازن تصفیه آب استفاد ه شود. در تصفیه 

ثانویه، آب بازیافتی فیلتر شده و مواد ضدعفونی کننده به آن اضافه می شود. 

 استفاده از دستشویی هایی که فاضالب دستشویی را به کمپوست تبدیل 

 می کنند، گزینه دیگری برای بازیافت فاضالب می باشد. 

روشویی ها

روشویی ها باید حداقل 500 میلی لیتر طول و 400 میلی لیتر عرض داشته 

باشند. ترجیحاً از روشویی های فلزی با سیستم لوله کشی توکار استفاده شود و 

 باالی هر روشویی یك آیینه نصب شود. 

منبع: مرکز پژوهش های شورای شهر

مقدمه

کمبود سرویس های بهداشتی در شهرها،معضلی است که همه شهرنشینان با آن 

درگیرند. دسترسی آسان، سریع و با کیفیت به این مكان ها، کمترین توقع 

شهروندان در بحث حقوق شهروندی است که توجه ویژه مسئولین شهری را 

می طلبد.  دسترسی نداشتن به سرویس های بهداشتی عمومی می تواند عامل 

بازدارنده ای برای انتخاب پیاده روی، حضور یا ماندن بسیاری از افراد 

سالخورده، زنان و کودکان در فضای عمومی باشد. 

مكان یابی

 سرویس های بهداشتی به دالیل امنیتی باید به آسانی برای کاربران و رهگذران 

قابل رویت باشند. با قرار دادن این مكان ها در مناطق پر رفت و آمد، می توان از 

ناامنی جلوگیری کرد.

  عالئم جهت یابی و اطالع رسانی  

   این عالئم باید اطالعات دقیقی از موقعیت مكانی و میزان فاصله تا یك  

 سرویس بهداشتی را به کاربران ارائه دهند. همچنین الزم است زمان باز و بسته 

شدن و نظافت، همراه با شماره تماس مسئول مربوطه برای گزارش دهی 

 مشكالت، بر روی تابلوی بیرون سرویس بهداشتی مشخص شده باشد. 

ورودی و خروجی

مسیرهای منتهی به سرویس های بهداشتی باید هموار و مسطح یا با زاویه اندك 

باشند تا دسترسی به آنها برای همه کاربران، خواه افراد عادی و خواهد افراد 

معلول آسان شود. ورودی های عریض نه تنها موجب بهبود تهویه داخل 

 سرویس بهداشتی می شوند بلكه تماس دست را به دالیل بهداشتی به حداقل 

می رسانند.

نورپردازی

برای روشنایی و نورپردازی محیط داخلی و بیرونی سرویس بهداشتی بهتر 

است تا حدامكان از نور طبیعی و در غیر این صورت از نور مصنوعی با 

 المپ های کم مصرف یا سیستم های روشنایی تایمردار استفاده شود. 

درها و دستگیره ها

 درها باید دارای لوال باشند تا در صورت گیر افتادن افراد پشت در، به آسانی باز 

شوند. در عین حال، برای امنیت بیشتر از داخل مجهز به قفل بوده، در برابر 

خرابكاری مقاوم باشند و به آسانی تمیز شوند.طراحی سرویس های بهداشتی 

 عمومی به گونه ای باشد که به دالیل بهداشتی، تا حد امكان تماس دست با درها 

و دستگیره ها را به حداقل برساند. 

معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد گفت:  روزانه 120 

تن زباله در شهر بجنورد جمع آوری می شود. 

محمدمهدی خاکشور افزود: زباله های جمع آوری شده را 

جهت بازیافت به کارخانه کمپوست می فرستیم و بازیافت آن 

در مصارف کشاورزی، فضای سبز و ... به کار می رود.

وی بیان داشت: طرز تفكیك زباله در 3 ماه نخست امسال آغاز 

شده و تبلیغاتمان نیز به صورت هفته ای در سطح شهر انجام 

می شود.

خاکشور در ادامه از خرید 2 دستگاه ماشین جارو مكانیزه با 

قیمت بالغ بر 800 میلیون تومان خبر داد و افزود: این دو 

دستگاه، جهت رفت و روب شهر از کشور آلمان خریداری 

شده و نیروهای رفت و روب در شهر بجنورد 300 نفر 

می باشند.

وی در رابطه با سرویس های بهداشتی شهر یادآور شد: هم 

روزانه 120 تن زباله از سطح شهر بجنورد جمع آوری می شود

اکنون 3 سرویس بهداشتی در سطح شهر فعال هستند که برای راه اندازی 3 

سرویس بهداشتی دیگر نیز در حال پیگیری هستیم.

خاکشور به طرح تبلیغاتی زیباسازی شهر اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون 

 150 الیت باکس برای تبلیغات زیباسازی شهر و کنار خیابان ها فعالند. 

* چرا شهرداری پول کارگرهای فضای سبز را نمی دهد. اگر اسم 

پول را بیاوریم تعطیل می کنند.                        83 ....0915

* چرا در پارك گلستان شهر هر چه لوازم بازی خراب در سطح 

شهر بوده جمع کرده اید و آورده اید، حداقل رنگ می زدید و تمیز 

می کردید.                                               45....0915

 * با سالم  به شهرداری محترم بجنورد بگویید خواهشمندم فكری 

به حال زباله ای کوچه موسوی واقع در نیروگاه بجنورد بكنین . 

سطل زباله ای در آنجا قرار دهند تا مردم زباله ها را داخل آن 

بریزند.                                                   59....0915

* وضع کوچه های خیابان میدان بار بجنورد خیلی ناجور است 

لطفا برای آسفالت کردن آن رسیدگی کنید.            78....0915

 * سالم اگر به جد جلوی تخریب پارك جنگلی دوبرار بجنورد 

 گرفته نشود به خدا از آلودگی هوا به بیماری های مختلف مبتال 

 می شویم.                                               48....0915

* چرا کوچه پروین اعتصامی 5 واقع در خیابان فردوسی جنوبی 

 خیابان پروین اعتصامی که کالً 50 متر هم نیست علیرغم 

پیگیری های زیاد آسفالت نمی شود.                  60....0915

* برای میدان شهید پل عابر پیاده نصب کنید ترافیك زیاد است.

0915....60                                                           

* چرا شهرداری و راهنمایی رانندگی فكری به حال شلوغی 

خیابان صفا نمی کنند تا کی باید صبر کنیم.            25....0915

 * لطفا مسیر جاده سالمت را با تابلو یا ... تعیین کنید. کسانی که 

عقب می مانند راه را گم می کنند. لطفا حتما پیگیری کنید.

0937....46                                                           

 * سالم لطفا از شهرداری بخواهید فضای سبز شهرك امام خمینی 

را با لوازم بازی مجهز کنند چرا که تمام کودکان در حاشیه پارك 

بازی می کنند که بسیار خطرناك است.               82....0915

* شهردای به نظافت خیابان های انتهای شهرك فرهنگیان به 

سمت ینگه قلعه رسیدگی نمی کنند.                  26....0915

*آسفالت کوچه های سمت فرودگاه خیلی خرابن کسی هم 

رسیدگی نمی کنه. مخصوصا وحدت 4.              16....0915

*تعدادی از اهالی تختی 5 روبروی شهرداری مهر نظافت کوچه را 

 رعایت نمی کنند و آب های فاضالب حیاط را به کوچه می ریزند 

وقتی اعتراض می شود می گویند چاه ندارند و بوی بد و تجمیع 

آب کثیف مشكل ساز شده لطفا رسیدگی شود.      88....0915

* چرا جوشكاری های خیابان معصوم زاده که آلودگی صوتی در 

مرکز شهر ایجاد کرده اند جمع نمی شوند.            38....0915

* چرا شهرداری بجنورد به وضعیت آسفالت خیابان آزادگان واقع 

در پشت شهربازی رسیدگی نمی کند.                16....0915

( 2میلیون و 900 هزار تومان) + ( 2 میلیون و 700 هزار تومان)  +( 200 هزار تومان)

به نام شهرداری به کام بیمه تأمین اجتماعی و نظام مهندسی

نام پدر:   نورعلى
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