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

حضرت امام علی (ع)

                حسین پیلتن 

      نایب رئیس شورای اسالمی شهر   

نحوه  شكل  گیری  شهر ،  تاریخچه  آن،

 روندجمعیتی،ساختارها و زیرساخت های

 مربوط به  آن، آداب و رسوم حاکم بر آن و

 در یك فرهنگ غالب از اجزایی هستند که می توانند سلیقه های 

گوناگون انسانی را به خود جذب کنند. چگونگی گذران اوقات 

 فراغت، تأمین امكانات و تسهیالت گردش و تفرج و ساماندهی 

فضای آن، امروز به محوری اصلی برای برنامه ریزی شهری تبدیل 

شده است. پروژه میدان مهمانسرا که با سرمایه گذاری شرکت 

هماگ برای اولین بار در شهر بجنورد و با مشارکت شهرداری 

در حال اجرا است. معتقدیم سرمایه گذار فوق با توجه به 

توانمندی و تجارب خوبی که دارد می تواند این پروژه را در 

 موعد مقرر به سر منزل مقصود برساند و شورای اسالمی شهر و 

شهرداری بجنورد نیز حمایت همه جانبه خود را جهت تسریع 

در اجرای این پروژه تا زمان بهره برداری از سرمایه گذار 

خواهد داشت.

             سید محمد لنگری 

     رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد: 

 توسعه  و  فراهم  ساختن زیرساخت های مورد

 نیاز  برای جذب سرمایه گذار  مستلزم همكاری

  کلیه نهادهاودستگاه های ذیربط است وتالش ها 

در امور اقتصادی فرصتی است که برکاتی برای شهروندان و همچنین شهر به 

همراه داشته و خواهد داشت که یكی از آنها ایجاد اشتغال و ... در جامعه را 

فراهم خواهد ساخت  که این مهم جز در سایه تعامل و همكاری همه 

 دستگاه ها با ایجاد امنیت و آماده سازی زیرساخت های الزم برای سرمایه 

گذاری، محقق نخواهد شد. مدیریت زمان در سرمایه گذاری حرف اول را 

می زند و معتقدم سرمایه گذاری در پروژه های شهری، سودآورترین نوع 

سرمایه گذاری است. پروژه سرمایه گذاری شرکت هماگ با مشارکت 

شهرداری در محل میدان مهمانسرا به عنوان بزرگترین مجتمع تجاری 

تفریحی مدرن در استان می باشد که  با زیربنای 120 هزار متر مربع، در 

حال اجراست که با توجه به توانمندی و تجربه بسیار خوب این سرمایه 

گذار در سایر استان ها، انتظار می رود این پروژه بر اساس توافقات 

 صورت گرفته با شهرداری و شورای اسالمی شهر در زمان های تعیین 

شده، آماده بهره برداری و در اختیار شهروندان قرار گیرد. امیدواریم با 

اجرای این پروژه ضمن شتاب بخشیدن به روند جذب سرمایه گذار، در سایر 

بخش ها نیز فرصت های اقتصادی دیگر فراهم شود.  

             کیوان دژهوت

             شهردار بجنورد:

با  توجه  به  اهمیت  سرمایه  گذاری  و 

نقش  به  سزای آن  در توسعه و پیشرفت

 همه جانبه شهر،  شهرداری  بجنورد را بر

 آن  داشت  تا اقدام علمی  و  عملی  برای شناسایی  فرصت ها  و 

نیازهای  شهری را در راستای بهینه سازی و ایجاد فضاهای 

تجاری، فرهنگی، ورزشی و ... پیگیری کند. به همین منظور یكی 

از پروژه های بسیار مهم و موثر با سرمایه گذاری شرکت هماگ 

و با مشارکت شهرداری کلید خورد و با توجه به شناختی که از 

توانمندی های شرکت سرمایه گذاری هماگ داشتیم توافقات 

 الزم پس از طی مراحل قانونی انجام و به تصویب شورای 

 اسالمی شهر رسید. امیدواریم همانطور که این پروژه با قوت و 

شتاب خوبی کار را شروع کرد در زمان تعیین شده نیز این مجتمع 

مدرن هوشمند در اختیار شهروندان قرار گیرد. البته شهرداری نیز 

به عنوان مشارکت کننده به صورت گام به گام به روند و پیشرفت 

پروژه نظارت مستمر خواهد داشت.

 مردی از سالله پاك پیامبر، شاهدی از خراسان، زخم 

خورده ای از تیغ جهل نامردان ،محسود حسودان تنگ نظر، 

محبوب عاشقان جان بر کف، شهید زنده ای از نسل حماسه، 

این قطعه های ریزودرشت را که کنار هم بگذاری سیمای 

آفتابی مردی به چشم می آید که در اوج اقتدار مظلوم است 

ودر بلندای رفعت ،متواضع ودر اوج تواضع ،رفیع. دخیل 

ضریح انتظار، تشنه ی چشمه فرج، پناه چلچله ها ، مامن دل 

شكسته ها ، سردار خط علوی، سرباز جبهه ی  مهدوی . 

نشان جانبازی در دستش،چفیه ی بسیج بردوش تعهد بارش، 

عصای توکل در پنجه استوارش . فقیهی وارسته از تعلقات 

دنیوی، چله نشین سجاده وسحر ،معتكف محراب فكه 

وشلمچه ،مرزبان اقلیم فرهنگ وادب، 

شوریده آوای ترتیل وقرائت ،خط شكن 

 عرصه سیاست، خورشید سپهر بیان و بالغت. 

فرزانه ای که افشای شبیخون فرهنگی برگی 

از دفتر بیداری اوست وعبرت های عاشورا 

نقطه ای از الفبای شعورش ، رسالت خواص 

سطری از کتاب تعهدش، رفتار علوی واژه ای 

از قاموس کتابش ، ساده زیستی موجی از 

پارسایی اش .عزت حسینی مرامش، خدمت 

رسانی پیامش، کارآمدی حوزه امیدش، 

بیداری دانشگاه انتظارش، ایمان جوانان تكیه 

گاهش ، وحدت مردم آرمانش. سنگر جمعه 

 تجلی راه خدایی اش ،والیت فقیه تداوم خط 

خمینی اش. این هاست که دل ها را اسیر 

سلسله محبتش ساخته وجان ها رابه کمند 

عشقش انداخته است .اینك در نگارستان 

 والیت این تصویر زیبا بی قاب وبی نقاب در 

تاقچه دلمان نشسته و بی صبرانه در انتظار 

طلوعش در آسمان خراسان شمالی هستیم.

مكان های عمومی

  در  انحصار افراد خصوصی

GIS   و اثر آن بر         

 مدیریت و توسعه شهری 

تأکید بر اجرای پل 

غیر همسطح چهارراه شهدا
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بهترین وسیله دفع دشمنان ، ازدیاد دوستان است .  هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست . 

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: 

 رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد در جلسه ای که 

با دعوت از نمایندگان مردم بجنورد، مانه و سملقان، 

 گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسالمی انجام 

شده بود گفت: بجنورد به عنوان مرکز استان 

 خراسان شمالی با مشكالت و مسائل عدیده روبرو 

است که بایدرسیدگی به آن رامورد توجه قرار گیرد. 

سید محمد لنگری افزود: شهر بجنورد به علت نبود 

زیرساخت های اولیه با محرومیت های بیشتری 

 مواجهه است. وی اظهار داشت: باید مشكالت و 

موانع مدیریت شهری در مرکز استان مورد توجه و 

پیگیری قرار گیرد و برای فراهم سازی 

زیر ساخت های شهری اعتبارات ویژه دولتی درنظر 

 گرفته شود. وی برخی از مشكالت اساسی شهر 

بجنورد را چنین بیان کرد: نبود منابع درآمدی پایدار 

برای اجرای پروژه ها، ترافیك سنگین در شهر، عدم 

راه اندازی کنار گذر شمالی و جنوبی شهر، آلودگی 

هوا با توجه به کارخانه ها و شهرك های صنعتی که 

نمایندگان،  پیگیر مطالبات مردم  

در مسیر بادهای غالب شهر قرار دارند، پایانه 

مسافربری، استقرار ادارات دولتی در بافت مرکزی 

شهر، بدهكاری ادارات دولتی به شهرداری، هزینه 

سنگین بیمه تأمین اجتماعی و نظام مهندسی از همه 

مهم تر محدود کردن اختیارات شوراها.  نمایندگان 

مردم بجنورد در این جلسه به اتفاق نظر تأکید 

کردند:  باید برای پیگیری و به نتیجه رساندن مسائل 

 و مشكالت استان از مجاری قانونی استفاده شود و 

باید مصرانه مسائل را  پیگیری کرد و گام به گام به 

جلو رفت. همچنین اشاره داشتند: قریب به 70 تا 

80 پروژه عمرانی در سطح استان در حال اجرا است 

که دارای بودجه ملی ردیف 215 می باشد. همچنین 

اظهار داشتند: با اجرایی شدن سد بش قارداش و 

اختصاص بودجه ملی ردیف 215، تحولی در بخش 

گردشگری، اشتغال زایی و ... را شاهد باشیم.

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این جلسه 

 تأکید کردند: در حال حاضر با این همه تالش ها و 

هماهنگی های مسئولین با نمایندگان مردم در 

 مجلس شورای اسالمی، در اکثر شاخص های 

توسعه از استان های دیگر عقب هستیم و جبران 

عقب ماندگی و محدودیت های استان را عدم 

آشنایی مدیران استانی با قوانین بودجه ملی و عدم 

 توانایی در پیگیری و استفاده از بودجه ملی اعالم 

کردند. در ادامه این  نشست هر کدام از اعضای 

 شورای اسالمی شهر به طور جداگانه به نقطه 

نظرات خود در خصوص فراهم ساختن زیرساخت 

ها و ارتقاء شاخصه های توسعه در استان و شهر 

بجنورد تأکید و اظهار امیدواری کردند: با هماهنگی 

 نمایندگان مجلس و پیگیری و تالش مسئولین و 

مدیران مربوطه بتوانیم عقب ماندگی و محدودیت 

ها را از چهره استان به ویژه شهر بجنورد بزداییم.

در پایان مقرر شد ماهانه دو جلسه با حضور 

 نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در 

 شورای اسالمی شهر تشكیل شود. 

 با حضور مسئولین، معاونین ، اعضای شورای اسالمی شهربجنورد و 

 نمایندگان شورایاران محالت ، از پروژه های درحال اجرای شهرداری 

و روند پیشرفت آنها بازدید بعمل آمد.شهردار بجنورد گفت : هم 

اکنون در شهرداری 140 پروژه مختلف در دست انجام است که برخی 

از آنها به مرحله بهره برداری رسیده است .کیوان دژهوت افزود: امروز 

 شهرداری درسایه سالمت نظام اداری ، مدیریت نیروی انسانی 

بازدید شورایاران  از پروژه های عمرانی شهرداری بجنورد
 متخصص ، مدیریت بهینه امور مالی توانسته است عالوه بر کاهش در 

هزینه های جاری با واگذاری امور به بخش خصوصی ، پروژه های 

متعدد و مختلفی را به اجرا درآورد. وی خاطر نشان کرد : اگر چه در 

جذب بودجه 6 ماهه هنوز 12 میلیارد کسر بودجه داریم اما مطمئن 

هستم با درایت پرسنل خوب ، متعهد و مسئولیت پذیرشهرداری که 

انگیزه ای جز خدمت به شهروندان و اندیشه ای جز ارتقای سطح 

 توسعه و آبادانی شهر بجنورد ندارند ، می توانیم بر مشكالت و 

محدودیت های  مالی غلبه کنیم .وی گفت:به شهروندان عزیزمان 

قول می دهیم که انشا ا... در روند اجرای پروژه ها وقفه ای ایجاد نشود 

و در موعد مقرر برای هر پروژه ، آن را به بهره برداری برسانیم. 

شهردار بجنورد تأکید کرد : درمدیریت شهری نقش مشارکت 

شهروندان و مسئولیت پذیریشان نیز نباید نادیده گرفته شود ، زیرا به 

مدد پشتیبانی شهروندان عزیز می توان گام های بزرگی را در جهت 

ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان برداشت . دژهوت گفت: از  

نمایندگان شورایاران می خواهم  در اعتماد سازی عمومی به 

شهرداری واقداماتی که به انجام می رساندو وظایفی که برعهده دارند، 

 تالش کنند تا با پشتوانه ی عظیم مردمی بتوان بر اهداف بلند مدت 

مدیریت شهری جامه عمل پوشاند. 

پرنده کوچكم ....

دختر نازم می خواهم برایت قصه بگویم. ای گل زیبای من در صبحی 

خوشحال از خواب بیدار شدی و اولین گام را در راه مدرسه برداشتی و با 

صورت خندان خودت را به سپردی با هم به راه افتادیم. یك را ه پر 

زحمت و پرپیچ و خم تو با احترام صدای مرا، گفتار مرا، تقلید کردی و 

آموختی الفبای زندگی را، خواندی هر چه نوشتم، تكرار کردی آن چه 

گفتم، با دقت گفتارم را شنیدی.

به تو  آموختم تا  را بخواهی و به هیچ قیمتی نفروشی.

آموختم که صادقانه بگویمت فقط  خدایی نه برده احدی. به تو

به تو آموختم تا  شوی و در جهل نمانی که همه پریشانی ها و 

ناراحتی ها از نادانی است.

«الف»

«ب»

«د»

آزادی

بنده ی

دانا

و محبت را در دلت جای دهی نه کینه و دشمنی  به تو  آموختم تا 

را.

 اکنون راه دراز و طوالنی من و تو به پایان رسید ولی برای تو تازه شروع 

کار است. چند صبح دیگر یك روز در وسط حیاط مدرسه همان طور که 

با هم آشنا شدیم از هم خواهیم جدا شد و من تو را با آرزوهای قشنگ و 

کودکانه ات به خدای بزرگ می سپارم.

به من قول بده که خسته نشوی. من می روم اما اندیشه ام را به جای 

 می گذارم و تو نیز می روی اما هرگز اولین معلم یعنی معلم کالس اول 

خود را فراموش مكن زیرا هیچ کس جای اولین را نمی گیرد.

 اولین نگاه      اولین سالم     اولین حرف      اولین درس و اولین معلم 

 خدا نگهدارت: معلم کالس اول تو 

مهر «م»

مقدمه

 در دهه های اخیر مشكالت خاصی در زندگی شهری انسان به وجود آمده که 

اغلب ناشی از استفاده بیش از حد فناوری نوین می باشند.در نتیجه، روابط 

 اجتماعی و سالمت روانی ساکنان شهرها تحت تأثیر سبك زندگی جدید قرار 

گرفت.معضلی به نام خودروپس ازجنگ جهانی دوم ظهورپیدا کرد.خیابان ها 

 به سرعت مملو از خودرو شدند و مشكالتی نظیر آلودگی صوتی، آلودگی 

هوا و حذف چشم اندازها به وجود آمد.  یكی از راه حل هایی که توسط 

شهرسازان و طراحان شهری غربی اندیشیده شد، بازگشت به ارزش ها و 

هنجارهای اولیه شهرسازی به ویژه در قرن نوزدهم و کاربرد آنها در طراحی 

شهرهای جدید بود که در ادامه به برخی از این اصول طراحی اشاره شده 

است.

عرصه عمومی

بهترین تعریف زندگی در شهر، از ارتباط میان ساکنان آن و گفتگوهایی است 

که در فضاهای عمومی مانند خیابان ها و میادین شكل می گیرد. مكان های 

عمومی درتصرف گروه خاصی نیستند،به اهداف ویژه ای اختصاص نیافته اند 

و هم چنین استفاده از این فضاها تا آنجا که محدودیتی برای دیگران ایجاد 

نكند، معنی ندارد. یك عرصه عمومی کارآمد، کارکردهای مهم و متعددی به 

شرح ذیل دارد:

* ایجاد روابط اجتماعی به واسطه تماس های مكرر میان ساکنان در

عرصه های عمومی، سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که از این فضاها 

حاصل می شود.

* یك عرصه عمومی مطلوب می تواند معلم بی نظیری برای مهارت ها و 

گرایش های اجتماعی باشد. کودکان و جوانان از طریق مشاهده، تقلید و 

مشارکت می توانند با نحوه رفتار و ارتباط با افراد مختلف از جمله پیر و 

جوان، فقیر و غنی و سالم و معلول آشنا شوند.

* عرصه عمومی با دور هم آوردن ساکنان، شیوه زندگی جمعی را ترغیب و 

شهروندان را به تسهیم مشاهدات و دیدگاه ها تشویق می کند.

* شهرهای سنتی به ما می آموزند که طراحی خاص خیابان ها و میادین 

همراه با شكل و ترکیب خیابان ها و ساختمان ها در غنی تر شدن زندگی 

اجتماعی نقش بسیار موثری دارند.

میدان

میادین با کاربری مختلط، مهم ترین نوآوری در برنامه ریزی شهری سنتی به 

حساب می آیند و هنوز هم در اکثر شهرهای اروپایی قلب شهر و مرکز 

زندگی اقتصادی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شوند. مردم در 

 چنین مكان هایی دالیل زیادی برای صحبت کردن با یكدیگر، همكاری، 

برگزاری رویدادهای عمومی و جشن گرفتن دارند. میدان یك فضای 

عمومی، همه جانبه و اساساً یك فضای مردمی است. 

رستوران  و قهوه خانه در فضای باز

رستوران ها و قهوه خانه ها در هوای آزاد، تأثیر عمده ای در تشویق مردم برای 

گذران اوقات در فضاهای عمومی دارند. این مكان ها، دیدارها را آسان تر و 

 گفتگوها را حتی در شب طوالنی تر می کنند. 

بازارهای میوه و تره بار

 یكی از قدرتمندترین مولدهای زندگی اقتصادی و اجتماعی به حساب 

می آیندوبه همین دلیل بایددرمیدان اصلی شهر، فضایی به آنها اختصاص یابد. 

رویدادهای عمومی

جشن های عمومی، موجب برانگیختن حس شادی، نشاط، آرامش، 

یكپارچگی و غرور در مردم می شوند و همچنین نشانه حس جمعی و ساز و 

کاری برای رشد و توسعه می باشند. 

معماری در مقیاس انسانی

برای ایجاد محیط هایی در مقیاس انسانی، ساختمان های مشرف به خیابان یا 

 میدان نباید بیش از پنج طبقه باشند؛ بطوریكه در باالترین طبقه آنها امكان 

تشخیص چهره فرد از خیابان و یا صدا زدن وی وجود داشته باشد.

خانه ها و فروشگاه ها با کاربری مختلط

 در شهری که بر مبنای «اصول درست شهرسازی» ساخته شده، واحدهای 

ساختمانی اولیه به صورت «خانه/مغازه» هستند. بدین ترتیب که مغازه، 

 کارگاه یا رستوران در طبقه همكف و واحدهای مسكونی در طبقات باالتر 

واقع می شوند. نزدیكی محل کار و زندگی در عرصه های عمومی و 

خصوصی، جذابیت بیشتری به این مكان ها می بخشد و دسترسی ساکنان را 

راحت تر می سازد. 

بافت شهری فشرده

مهم ترین بافت اکولوژیكی شهری، بافت فشرده اما با مقیاس انسانی است که 

ساختمان ها در امتداد خیابان متصل به هم و با کاربری مختلط باشند. این 

ساختمان های به هم پیوسته، دیوار ممتدی را در امتداد خیابان ایجاد کرده و 

فضای عمومی را در بر می گیرند.  کوچه ها و محوطه های بین ساختمان ها، 

آنها را از حالت یكپارچه و ممتد خارج کرده و شبكه های پیاده روی و نیز 

راهی برای ورود نور و هوای تازه به فضای داخلی ساختمان فراهم می آورند. 

این کوچه ها برای برخورداری از امنیت باید به صورت متوالی باشند. 

منبع:  مرکز پژوهش های شهر

کتاب اول دبستان 70 سال پیش کتاب اول دبستان دوران ما کتاب اول دبستان بچه های امروز

معلم آموخت
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روز آتش نشانی و ایمنی پیاده روی خانوادگی به مناسبت 7 مهر، 
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری بجنورد، سازمان آتش نشانی با برگزاری پیاده روی خانوادگی به مقصد 

بش قارداش، برگزاری جشن با حضور پرسنل و خانواده های آنان در سالن حافظ شهرداری، مانورهای عملیاتی در سطح شهر، افتتاح 

ایستگاه شماره پنج آتش نشانی، تقدیر از بازنشستگان، اعطای درجه به پرسنل، معرفی آتش نشان نمونه، حضور در شبكه های رادیویی و 

تلویزیونی و ... هفتم مهر ماه، روز آتش نشانی و ایمنی را در شهر بجنورد گرامی داشت.

در این مراسم ها، مدیر عامل سازمان آتش نشانی با ارائه گزارش عملكرد سازمان، اظهار امیدواری کرد: با حمایت مسئولین و دست 

اندر کاران ذیربط،  با تكمیل ایستگاه های آتش نشانی به تجهیزات مدرن آتش نشانی، بتوانند خدماتی شایسته و درخور شان شهروندان 

خوب بجنوردی، ارائه کنند. 
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اگر به خطا رفتی، از برگشتن واهمه نداشته باش.  طوفان های حوادث، اخالقیات و روحیات انسان را تقویت می کند. 

 همانطور که شهروندان اطالع دارید و یا اگر در صف های 

 طوالنی جایگاه گاز، منتظر نوبت خود برای سوخت گیری  

خودرویتان باشید مشاهده می کنید که همیشه در همه 

جایگاه های       یك پمپ گاز بدون استفاده می باشد.  

برای تأسیس این ایستگاه خدماتی در زمان طراحی، احداث 

 و خرید تجهیزات، اعتبار الزم در نظر گرفته شده است اما در 

زمان استفاده و ارائه خدمات به شهروندان در عمل این اتفاق 

نیفتاده است. این اقدام نه تنها موجب هدر دادن سرمایه ملی 

و وقت مردم شده بلكه خسارتی به بودجه بیت المال وارد 

می کند که نه از لحاظ اقتصادی و نه اجتماعی قابل توجیه 

است.

هرگاه از راهبران جایگاه ها، سوال شده پاسخ درست و 

پمپ های همیشه خراب  
 منطقی داده نمی شود و تنها به گفتن «پمپ خراب است و 

  انشاءاهللا درست می شود» اکتفا می کنند. اما شهروندان  

محترم همه به این موضوع واقفند که در بسیاری از مواقع 

این پمپ ها خراب نبوده یا در تعمیر آن کوتاهی کرده اند 

بلكه فقط و فقط راهبران این جایگاه ها برای سهولت و 

راحتی خود اقدام به نصب برچسبی مبنی بر خراب بودن 

 پمپ می کنند. در پایان الزم می دانیم این نكته را متذکر 

شویم که مسئولین امر باید برای وقت مردم ارزش قائل 

شوند نه اینكه هزینه انجام شده برای خدمات رسانی بهتر به 

مردم را به این صورت هدر بدهند. 

شهروندی آرزو به دل

کلنگ احداث نوانخانه علی ابن ابی طالب(ع)، با حضور 

فرماندار، شهردار، جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی، تعدادی 

 از اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد و با حضور کسبه و 

اهالی منطقه جوادیه  بر زمین  خورد. به گزارش روابط عمومی 

شهرداری بجنورد، فرماندار شهرستان بجنورد در این مراسم  

گفت:   این نوانخانه با هدف اسكان و غربال گری متكدیان شهر 

احداث می شود .  وی افزود : طی دیدار وبازدید استاندار از 

سطح شهر ، نبود متكدی را در شهر بجنورد یك امتیاز محسوب 

کردند . وی گفت : این یك امتیاز خوب برای شهر است که 

نشان از عملكرد شایسته ی همه ی دستگاه های متولی درشهر 

دارد . فرماندار بجنورد با تقدیر از عملكرد شورا و شهرداری   

 

 احداث نوانخانه علی ابن ابی طالب (ع) در شهر بجنورد

بجنورد گفت: امیداوریم با احداث مكان جدید نوانخانه بتوانیم 

در بحث توانمندی افراد برای جلوگیری از رواج پدیده ی 

اقدامات الزم را به انجام برسانیم .  کیوان دژهوت تكدی گری   

تكدی گری و اعتیاد را دو پدیده ی آزاردهنده اجتماعی 

 توصیف کرد و گفت : اراده ی الزم در مسئولین ما برای کنترل 

این دو معضل اجتماعی وجود دارد و امیدواریم در کنار هم در 

راستای توانمند سازی این افراد به ویژه افراد کم توان و بسط 

 عدالت اجتماعی تالش کنیم . شهردار بیان داشت : توجه به 

 اشتغال ، ورزش ، سالمت و بازپروری از جمله اقداماتی است 

که قرار است در نوانخانه جدید به متكدیان ارائه شود تا بتوانند 

فرصت دوباره ای برای زندگی خود داشته باشند.

 

  الزم به یادآوری است این نوانخانه در زمینی به مساحت 

2700 متر مربع، با زیربنای 1275 متر مربع و با اعتباری به 

یك میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری و بخشی میزان 

نیز از اعتبارات دولتی تامین خواهد شد و در  منطقه جوادیه 

بجنورد احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

دبیر اولین جشنواره ماندگاران اصناف و بازار گزارشی از عملكرد دبیرخانه جشنواره 

 ارائه کرد. ابراهیم امانی با بیان این که طی اطالع رسانی جامع و فراگیر که به صورت 

نصب بنر، پوستر، تریبون نماز جمعه، برنامه رادیویی و تلویزیونی به شهروندان داده 

شد تعداد 190 کاسب واجد شرایط را به دبیرخانه جشنواره معرفی شد. وی همچنین با 

بیان این که هیئت داوران در جلسات متعدد نفرات واجد شرایط را انتخاب و پس از 

مراحل تعریف شده در اساسنامه جشنواره، در 14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی با 

حضور اصناف و بازاریان بجنورد، مسئولین کشوری، استانی و شهرستانی معرفی و 

اختتامیه جشنواره برگزار خواهد شد.

جلسه هیئت داوران جشنواره

 ماندگاران اصناف و بازار برگزار شد
  درمكان های عمومی

گاهی مشاهده می کنیم که شهروندان عزیزمان با حقوق 

شهروندی ناآشنایند و یا به آن بی توجهی می کنند. از 

اینرو خواستیم به نوشتن به این مطالب که البته کم هم در 

 نشریات و مجالت به آنان پرداخته نشده با توجه به اول 

مهر ماه و بازگشایی مدارس و لزوم استفاده به ویژه دانش 

آموزان از پیاده روها مورد توجه و تأکید قرار گیرد. هر 

روزه شهروندان در انجام کارهای روزمره خود در شهر که 

تردد می کنند به کرات ناچارند از پیاده رو وارد خیابان 

اصلی شوندولی متأسفانه بعضی ازشهروندان بابی توجهی 

به حقوق دیگران، پیاده روی عمومی را اختصاصی کرده و 

برای تكمیل ساختمان خود از ریختن مصالح ساختمانی 

در پیاده روها ابایی ندارند. بسیار اتفاق افتاده که به تذکر 

شهروندان بی توجه بوده و انگار حق قانونی آنها است که 

معابر عمومی رابرای نفع شخصی خود اختصاصی  کنند. 

 این موضوع نیز به لحاظ بی توجهی مسئوالن مربوط نیز 

که برخورد قانونی نمی کنند و یا اگر  هم اقدامی صورت 

گرفته باشد به صورت مقطعی و گذرا بوده ودربرخی 

موارد باعث خسارت های جبران ناپذیری می شود که دل 

هر بیننده ای را به درد می آورد. به عنوان مثال سال گذشته 

دانش آموزی به علت مسدود شدن پیاده رو، مجبور به 

تردد از خیابان شده و در همان حین موتورسواری به دلیل 

 سرعت باال با دانش آموز برخورد کرده و باعث صدمات و 

لطمات جبران ناپذیری شد که می بایست سئوال شود 

باعث و بانی این گونه اقدامات و خسارت ها به واقع چه 

کسانی هستند؟ نقش قانون و مجریان آن چیست و چرا ما 

به حقوق قانونی خود آشنا نیستیم و به راحتی حقوق 

شهروندی و حقوق عامه مردم را زیر پا می گذاریم؟

چرا که هیچ کس از فردای خود خبر ندارد و معلوم نیست 

شاید یكی از این حوادث به علت سهل انگاری یك 

شهروند برای خود ما یا فرزندانمان اتفاق بیفتد.

شهروند 

افراد خصوصی انحصار 
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تأکید بر اجرای پل غیرهمسطح چهارراه شهدا

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد: 

 جلسه استاندار با اعضای شورای اسالمی شهر و نمایندگان 

 مجلس شورای اسالمی، فرماندار، فرمانده تیپ 1 ارتش در دفتر 

استاندار تشكیل شد.

در این جلسه استاندار با اشاره به اهمیت و ضرورت حاکمیت 

فضای تعامل و همدلی بین دستگاه های اجرایی گفت: باید از 

پیشنهادات و راهكارهای علمی و عملی مدیران استفاده کرد. 

 احمدی بیغش در  این جلسه گفت: به جهت رفع مشكالت 

مردم باید فضای همكاری و تعامل بیش از پیش بین ادارات 

 فراهم شود. در ادامه این جلسه رئیس و اعضای شورای اسالمی 

شهر به طور جداگانه هر کدام به نقطه نظرات خود درخصوص 

 مشكالت و مسائل پیش رو اشاره و خواستار توجه بیشتر از 

سوی مسئولین استانی و شهرستانی را خواستار شدند. در این 

جلسه سید محمد لنگری ضمن گزارشی از عملكرد مدیریت 

 شهری، مشكالت شهری را خروج پادگان های نظامی از 

محدوده شهر و انتقال آن به خارج از حوزه استحفاظی شهر، 

محدوده شهر و انتقال آن

 بین سازمانی باعث حل مشكل مردم خواهد شد و همه باید 

 به خارج از حوزه استحفاظی شهر، 

خروج 13 سنگ شكن در اطراف شهر که باعث آلودگی زیست 

محیطی شده است، تسریع در تكمیل 62 متری کنارگذر شمالی 

و جنوبی شهر، واگذاری بعضی اراضی حوزه استحفاظی شهر 

برای ایجاد پارك های ملی در جهت توسعه فضای سبز، خروج 

ادارات دولتی از بافت مسكونی مرکزی شهر و انتقال آنان به 

سایت اداری، تسریع در واگذاری انتقال سند ساختمان اداره راه 

به شهردای برای اجرای پروژه سرمایه گذار هماگ، اخذ 

مطالبات قانونی شهرداری از ادارات و سازمان ها و پروژه 

تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا (چهارراه خوشی) عنوان و 

به نماینده عالی دولت در استان ارائه کرد و خواستار توجه و 

رسیدگی به موارد فوق شد. 

 استاندار خراسان شمالی نیز ضمن تأیید موارد و مشكالت ذکر 

شده تأکید کرد: قانون باید فصل الخطاب تمام تصمیمات و 

اعمال مسئولین باشد و از اقدامات سلیقه ای پرهیز کرد. وی 

نسبت به رفع موانع و از همه مهم تر رعایت حقوق مردم 

حساس باشند.

در این جلسه که دیگر مسئولین، مدیران استانی و شهرستانی نیز 

حضور داشتند با بررسی و تبادل نظرصورتجلسه ای تصویب 

کردند  

 مصوبات این جلسه به شرح ذیل مورد 

تأیید و تصویب قرار گرفت: بازگشایی خیابان سیدجمال الدین 

جنب پروژه کتابخانه مرکزی توسط ارتش، بازگشایی ادامه 

خیابان نادر به طور کامل، تغییر کاربری زمین های پادگان ارتش 

توسط اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری، بازگشایی مسیر 

62 متری کنارگذر شمالی (پادگان ارتش منطقه) توسط ارتش و 

ادامه عملیات آسفالت توسط اداره کل راه و شهرسازی، پیگیری 

انتقال سندزمین اداره کل راه و شهرسازی به شهرداری جهت 

اجرای هتل در پروژه هماگ و تأکید بر تسریع اجرای پروژه 

تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا توسط شهرداری. 

و مقرر شد هر اداره و سازمان نسبت به اجرای آن 

احساس مسئولیت کنند.
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کسی که به کسی حسد می ورزد، دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فكر می کنیم ، درحالیكه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . 

سیگار و مضرات آن در سیگار 4 هزار نوع ماده سمی و حدود 40 عنصر 

سرطان زا وجود دارد که خطرناك ترین آنها نیكوتین 

است. مابقی اثراتشان کم است ولی بی ضرر نیستند. 

 احتمال ابتالی سیگاری ها به سرطان ریه در حدود 22 

برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری است. خطری که 

سیگار برای انسان ها دارد فقط به همین جمعیت 

محدود نمی شود بلكه میلیون ها کودك و نوجوان در 

معرض استنشاق تحمیلی دود سیگار والدینشان 

هستند و به موازات آن سن شروع مصرف دخانیات رو 

به کاهش  است. به استناد آمارهای سازمان بهداشت 

جهانی سن شروع استعمال دخانیات در دنیا به 13 تا 

15 سالگی رسیده است. طبق آخرین تحقیقات همین 

سازمان از هر 8 نفر در جهان یك نفر جان خود را به 

علت استعمال دخانیات از دست می دهد. یعنی 

 سیگار، ساالنه، باعث مرگ نزدیك به 5 میلیون انسان 

می شود. دود سیگار موجب پوکی   استخوان هم 

می شود. وقتی که نیكوتین وارد بدن  می شود   باعث  

ترشح   آدرنالین  می شود که توسط 

غدد  فوق کلیوی  ترشح  می شود و

  باعث تنگ  شدن عروق  و باال رفتن 

 فشار  خون  شده  و ضربان  قلب را  

   باال می برد و در هر دقیقه 20 بار باال  می رود و در  

سال 10 میلیون بارتلمبه  قلب  اضافه  کار می کند.  

آدرنالین  قدرت انعقاد و چسبندگی خون را افزایش 

می دهد و به راحتی در خون ایجاد لخته می کند. اگر 

لخته در جا ایجاد شود و بماند «ترومبوس» گویند ولی 

اگر لخته با خون حرکت کرده و در جایی دیگر و یا 

 مویرگ را ببندد اصطالحاً به آن «آمبولی یا آمبولوس» 

می گویند. افرادی که سابقه ناراحتی یا انفاکتوس قلبی 

دارند نبایستی سیگار بكشند چرا که همچون نقش  

ترکش خمپاره را بر قلب آنها ایفا خواهد کرد. افرادی 

......... که سابقه ناراحتی قلبی دارند آمبولوس 

...........برآمدگی یا   اتصاء قسمتی از سرخرگ یعنی 

.......... دیواره نازك می شود که آمادگی پاره شدن را 

.......... دارد حتی بر اثر یك سرفه. چنانچه اگر ضربان 

.......... قلب زیاد شود در نهایت قلب به حالت

خودکار یا فیبریالسیو ن در خواهد آمد. سیگار   

................................................موجب تنگی نفس نیز  

.............................................. می شود. در انتهای 

................................................ کیسه  های  هوائی 

.......................................... دستگاه تنفس  مژه هایی

 

...........

 به نام سیلیا وجود دارد که در ثانیه 12 بار می 

جنبند.سیگار باعث از بین رفتن آنها خواهد شد به 

همین دلیل است که افراد سیگاری تك سرفه می کنند. 

در یك فضای یكسان افراد سیگاری 5 درصد کمتر از 

افراد غیر سیگاری از اکسیژن موجود استنشاق می 

کنند، زودتر خسته می شوند و روی فعالیت های آنها 

اثر می گذارد. مقدار سم نیكوتینی که در 2 نخ سیگار 

موجود است مساوی ست با مرگ آنی یك انسان چون 

در اثر کشیدن و سوختن سیگار مقداری از آن تبخیر 

شده همچنین انسان که دود سیگار را نمی بلعد به این 

دو دلیل آنی نمی کشد اما به تدریج می کشد.40 تا 45 

درصد  خانم هائی که شوهرانشان سیگاری هستند به 

سرطان بیشتر از خانم هائی که همسرانشان 

 غیر سیگاری  هستند مبتال می شوند. طبق بررسی به 

عمل آمده پول کبریت سیگاری ها همچنین کاغذ به 

کار رفته در سیگار در سال رقم قابل توجهی را به خود 

 اختصاص می دهند. سیگاری ها ساالنه 12 هزار 

میلیارد تومان را دود می کنند. تأکید بر این است که 

سیگار استعمال نشود اما چنانچه اگر افراد معتاد به 

سیگار توجهی به این مسائل ندارند بهترین موقع 

کشیدن سیگار بعد از صرف غذا و با معده پر است 

چون که دود سیگار باعث تحریك آنزیم های معده 

شده که در نهایت در هضم غذا کمك می کند.

سید اسماعیل سیدی

رئیس کمیسیون بهداشت  محیط زیست و خدمات شهری

چند نوع دیوار می شناسید؟ انواع دیوارداریم، بتنی، 

خاکی متراکم،پیش ساخته، آجری،کاهگلی که عصرهای 

اون زمان ها، روش آب می پاشیدند و بوی کاهگل حالی 

به هالی مون می کرد.(ازکیف می رفتیم تا ستاره هالی)

درس تاریخ شماچه طور بود، دوران دبستان،راهنمایی، 

دبیرستان بخصوص اون زمانی که سیكل اول داشتید و 

سیكل دوم. چقدر از دیوارچین، دیوار برلین مطلب 

 توحافظه تون مونده؟جالب این جاست که اطالعاتی 

درمورد دیوارچین و برلین خوندیم ولی در مورد دیوار 

بزرگ گرگان یا دیوار سرخ که در متون قدیمی با نام مار 

سرخ نیز نامیده شده است ونزدیك همین استان خودمونه 

 اطالعاتی ندادند. دیواری که از کنار دریای خزر در ناحیه 

گمیشان آغاز شده و تا کوه های گلی داغ در شمال شرق 

 کالله ادامه می یافته است. دیوار تاریخی گرگان پس از 

دیوار چین با 200کیلومترطول بزرگترین دیوار دفاعی 

  جهان بوده. حاالجای گالیه نیست، اون درس های  

تاریخی هم که خوندیم زیاد یادمون نیست.راستی روزای 

 انقالب یادتونه،دیوارنوشته ها؟چقدردیوارها،پیام داشتند. 

می بینیدچقدردیوار کاربرد داره.حتی درضرب المثل ها، 

 مثالمیگن:«دیوارحاشا،بلنده»، «به درگفتم دیوار خندید»، 

«دیواری کوتاه ترازدیوارمن گیرنیاوردی؟» این ضرب 

المثل هم که از کفر ابلیس معروف تره «خشت اول گر نهد 

معمارکج  تا ثریامی رود دیوار کج» (البته معمارش هم 

  معمار بوده که دیوار کج را تا ثریا باالبرده االن که دیوارکج  

یه دومتری هم نمیرسه؟!؟). دیوار، حتی تو شعر و شاعری 

هم دیوارجا داره مثل: «من از روییدن خار سر دیوار 

دیواری که می خواهد معروف شویم

 دانستم که ناکَس کَس نمی گردد بدین باال نشینی ها» اون 

ورآبی هاهم ترانه ای خوندندکه مرتب تكرارمی کرد 

 «اونجا کیه کیه پشت دیوارکیه سایه شومن می بینم». اصال 

بذارید کمی علمی صحبت کنیم دیوار صوتی وشكستن 

اونو شنیدید؟ واحد سرعت صوت «ماخ» نام دارد که 

معادل      کیلومتر بر ساعت است و هر جسم که بخواهد 

دیوار صوتی را بشكند باید از این سرعت فراتر رود و 

 استحكام کافی برای متالشی نشدن را داشته 

باشد.حتمایادتون اومدکه میگن بعضی ازهواپیماها، 

دیوارصوتی رامی شكنند به طوری که همه زهره ترك 

میشن. ممكنه بگید این که قدیمی است و زیادشنیده 

بودیم یادمون رفته بود. از«دیوارآتش» چی می دونید؟ 

میگن این اهالی کامپیوتر(همون رایانه خودمون، بایارانه 

 اشتباه نشه) برای این که اطالعات ذخیره شده 

درسیستمشون موردحمله قرارنگیره دیوار آتش تدارك 

 می بینند. اگراطالعات بیشتر خواستید می تونید از جوون 

 همسایه ی دیوار به دیوارتون بپرسید.(بازم دیوار، اصال 

اگر سایه همین دیوارتوخونه شما نیفته هم سایه نمی 

 شید).اصالبه خواب وخواب دیدن اعتقاد دارید؟ به 

تعبیرخواب چی؟ ابن سیرین درکتاب معروف 

«تعبیرخوابش» در مورد کسی که درخواب، دیوار، ببیند 

نوشته:«اگردرخواب ببیند که بر دیوارمحكمی نشسته 

دیوار محكم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا 

نیكو و محكم است. اگر بیند که دیوار خراب می کرد و 

دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگرببیندکه ازدیوار 

بیفتاد، دلیل است حالش متغیر شود. اگر بیند که از دیوار 

آویخته است» .درضمن می دانید دیوار چهارم هم داریم؟ 

میگن  «هنگامی که هنرمندان روی صحنه، از خود حرکتی 

 نشان دهند که به منزله درك آنان از " حضور تماشگران " 

 باشد، دراصطالح دیوار چهارم شكسته شده است. 

شكستن دیوار چهارم می تواند بخشی از فیلم نامه هم 

 باشد، مثالً به این شكل که بازیگران در حین نمایش 

متوجه شوند که در یك  "نمایش " یا توطئه اسیر هستند و 

سعی در کمك گرفتن از تماشاگران کنند.» از دیوار 

ترسیدید؟ منظورم «دیوارمرگه» اون دیوار ستونی ازچوب 

یا سیمان که موتورسواری میادباموتوردیواررا دور می زنه 

 و دل همه رو می لرزونه؟ اصال امروزها، دیوار کجاها 

خیلی معروف شده؟ دیوارسفارت خانه های امریكاکه 

 ازش باال میرن یا خرابش می کنند. «روم به دیوار» نمی شه 

بگم که پشت دیوارخیلی ازخرابه ها،تبدیل شده به توالت 

عمومی وگرنه خیلی چیزهامی شه تعریف کرد. درصفحه 

حوادث هم که همیشه خوندید:«کارگری زیر آوار دیوار 

جان باخت».قرض از این دیوارچینی ها، مقابل چشمای 

نازنین شما، این بود که اگر این دیواری که عكسش را در 

همین جا می بینید و از این ها توی شهرهم فراوان است 

اگرروی یكی یا چند همشهری ماخراب بشه کی جوابگو 

خواهد بود؟ شهردار،خانه نشین میشه؟ عضوی یا 

 اعضایی ازشورای اسالمی شهر استعفا خواهند داد؟ 

صاحب خانه مجازات میشه یا اونی که مرده مقصربوده که 

این ضرب المثل یادش نبوده که «از زن ... و دیوار شكسته 

بایدحذرکرد». شاید هم مثل جریان میدان کارگر، 

شهرداری شهرما، معروف تر از دیوارچین ،گرگان و... می 

خواد بشه. ماگفتیم نگیدکه نگفتیم.                            

شهروندآرزوبه دل  

والدین برای فرزندان مهم ترین افراد جهان محسوب می شوند. 

کودکان مقلد هستند، اعمال، گفتار، احساس و حتی طرز فكر آنها 

نسبت به مدرسه بیشتر مشابه احساس والدین آنها نسبت به مدرسه 

است. 

* نسبت به مدرسه برداشت مثبتی داشته باشیم. 

* آماده کمك باشید. 

* مطالعه را در طرح های خانوادگی بگنجانید. 

* کودکان را در بحث های خانوادگی شرکت دهید. 

* فرزندان خود را محترم بشمارید. 

* کمك کنید تا هر کودکی خودش باشد.

* فرزندان خود را در مسیر موفقیت قرار دهید.

موفقیت در یك مورد، موفقیت های بعدی را به همراه دارد و 

شكست،شكست های بعدی را.«پیروزی صدپدر دارد، شكست یتیم 

است». سازمان مدارس به گونه ای ست که کمك می کند تا کودکان 

والدین و پیروزی تحصیلی فرزندان

موفق به کار خود ادامه دهند ولی مسائل مدرسه و وقت معلمان 

کفایت این را ندارد تا  کودکانی که واپس گرایی پیدا کرده و 

کارهایشان از جریان صحیح وعادی به مسیر عدم پیشرفت مشرف 

شده به مسیر موفقیت بازگرداند در نتیجه نقش والدین بسیار مهم 

است. کودکان به موفقیت های روزانه احتیاج دارند. باید به آنها 

فهماند که موفقیت یك رویای دور و غیرقابل دسترس نیست بلكه 

موفقیت در زمان حال هم موجود و ممكن است. والدین باید 

 شنوندگان خوبی باشند زیرا در کالس های بزرگ و شلوغ کنونی 

فرصت کافی برای این فعالیت (گوش دادن فعال) وجود ندارد. 

والدین باید مواظب عواملی که مانع یادگیری هستند باشند.

تمرکز حواس: باید به کودکان متذکر شد تا به کاری که می کند توجه 

داشته باشد. اگر کودکان به هنگام عبور از خیابان به این کار توجه 

نكنند احتمال حوادث ناگوار وجود دارد. اگر کودکان هنگام مطالعه و 

 نشستن  در  کالس  و انجام تكالیف 

 به  کار  خود  توجه  نكنند  احتمال 

 پیش آمدن اشكاالت و گرفتاری های 

 زیادی وجود دارد. باید حواس خود

 را روی مطالب متمرکز کنند. یك دقیقه تمرکز روی معما (بی نتیجه) 

و پنج دقیقه تمرکز روی معما (حل معما).

والدین باید کودکان خود را به این  روش تشویق کنند که هنگام کار، 

به  کار و هنگام بازی، به بازی کردن  بپردازند. نباید به کودك اجازه  

داد  هنگام انجام تكالیف وقت  گذرانی کند، سرعت در کار باعث  

تمرکز بیشتر می شود. در هنگام  مطالعه کودك سعی کنید با اجتناب 

از عواملی مانند: تلویزیون، مكالمات و دعوت به بازی حواس کودك 

را متفرق و مغشوش نكنید.  ترس از شكست را کاهش دهید: این 

مستلزم این مطلب است که از کودکی مسئولیت کارهای خود را به 

خودش بسپارید البته نظارت و در صورت درخواست کمك، همیاری 

 الزم است.نیاز به ثبات در رفتار والدین و یك دست شدن تربیت مهم 

است. گاهی انضباط ثابت و یكنواخت وجود ندارد. به طور مثال وقتی 

 یكی از والدین سخت گیری می کند دیگری نرمش و مالطفت نشان 

می دهد، محیط تربیتی باید یكدست باشد.

ابراهیم امانی

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی خانواده- عضو شورای اسالمی شهر 

ادامه دارد

GIS واثر آن بر  
 مدیریت و توسعه شهری 

 اهمیت کاربرد اطالعات در مدیریت شهری و اجرای طرح ها و قوانین 

همچنین در برخورد بابحران های سیاسی، اجتماعی و طبیعی بر کسی پوشیده 

نیست، اما در این میان وجود یك سیستم منطقی، از ملزومات اولیه این کاربرد 

است چرا که باید سیستمی وجود داشته باشد تا بتوان در قالب آن به 

 ساماندهی و تعیین روش های دریافت، پردازش و ارائه اطالعات پرداخت یا 

سیستمی که نگهداری، نحوه پردازش و از همه مهمتر چگونگی ارتباط و

 کاربران با اطالعات و استفاده از آن ها را مشخص کرد.  یكی از اجزای 

 سیستم های اطالعات شهری، سیستم سخت افزار و نرم افزاری آن می باشد و 

در مجموع توانایی رایانه ای این سیستم را می توان به عنوان ابزاری جهت 

  ورود، ذخیره سازی، اصالح، پردازش و ارائه اطالعات مورد استفاده قرار داد.  

سطح بندی کاربرد        ، ایجاد سیستمی است که بتوان در سایه آن به کار 

 تصمیم سازی پرداخت، در این سطح است که سیستم اطالعات جغرافیایی به 

 انجام رسالت اصلی خود می پردازد. اطالعات مناسب بر مبنای مناسبات 

سیستمی جمع آوری شده و منطبق با عملكرد و سیستم در آن مدیریت 

 خواهد شد. در این سطح کارشناسان رشته های مختلف با ارائه اطالعات 

تخصصی به سیستم،ایفای نقش کرده و از تعامل تمامی اجزای سیستم با 

یكدیگر نتیجه ای ارائه می شود که نتایج فوق به عنوان آلترناتیوهای توسعه در 

اختیار تصمیم گیران قرار خواهد گرفت.  

 باالترین سطح کاربردی سیستم، زمانی است که این سیستم خود به عنوان 

 زیرسیستم یك سیستم کالن تر، مطرح شده و نتایج ناشی از آن به عنوان یكی 

 از ورودی های سیستم باالتر مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به سطوح 

مختلف کاربردی این سیستم می توان میزان اهمیت و کاربرد آن ها در ایجاد و 

حفظ امنیت را تعیین کرد.     

        باید از علم برخیزد و بر اساس نیاز کاربر شكل گیرد و این بار از بستر 

علم شهرسازی بر اساس نیاز کاربران آن که همانا برنامه ریزان شهری هستند 

به منظور تهیه طرح های توسعه شهری برخاسته است.            سیستمی است 

 ساده که ارتباط میان نقشه و اطالعات توصیفی را به صورت دوسویه برقرار 

 می کند یعنی هم از نقشه می توان به اطالعات توصیفی رسید و هم از 

  اطالعات توصیفی به نقشه.            می تواند اطالعات وارده را یكپارچه کند.  

 اطالعاتی که پیوستگی  بین  آنها مشكل 

می باشد.  به کمك GIS  می توان  انواع

 مختلف نقشه ها را با هم ترکیب کرد  و

 سپس آنها  را  تجزیه تحلیل کرد.

 بهره وری  موثر از GIS  بستگی  خیلی

 زیادی به عوامل نهادی و سازمانی دارد. 

عوامل   نهادی   عبارتند   از :  رضایت 

  جمع آوری  کنندگان  اطالعات برای تقسیم اطالعات  خود با کاربران بالقوه.  

  در نتیجه، یكی  از مهم ترین مشكالت در 10 الی 20 سال آینده تربیت 

 کاربران بالقوه  برای دسترسی به اطالعات مورد نیازشان است. بدین منظور 

 ایجاد زیرساخت های اطالعات فضایی در سطح محلی، ملی و حتی جهانی 

مورد نیاز خواهد بود. عوامل نهادی در ایران دو دسته اند: الف: مدیرانی که 

 متاسفانه اصال     نمی دانند و ب: متخصصینی که از مدیریت سردرنمی آورند. 

عوامل سازمانی عبارتند از: ایجاد سازمان هایی که قادر هستند خودشان را 

برای بهره برداری از فرصت های بالقوه به وجود آمده به وسیله           با آن 

وفق دهند. این امر همچنین نیازمند نوآوری هایی جدید تكنولوپیك برای 

 برآورده ساختن احتیاجات متعدد و در حال تغییر هر سازمانی است. الزم به 

ذکر است که وزارت مسكن و شهرسازی از پیشگامان عوامل سازمانی حوزه        

      به شمار می رود و در فرآیند تهیه طرح های ملی و منطقه ای از آن 

استفاده می کند.امید واریم هر چه سریعتر در  تمامی  مناطق شهرمان شاهد 

اجرای شدن این موضوع باشیم.

هادی شجاعی- دبیر شورایاری محله دانشسرا

.آینده از همین حاال با ماست کودکان آینده ما و سرزمین ما هستند.
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 آهنگ صدا هرچه مالیم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشین تر خواهد بود. اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلكه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم. 

* چرا شهرداری محترم توجهی به درختكاری و فضای سبز در 

خیابان معراج نمی کند.                               98915977

* چرا کوچه های کوی پزشكان تابلو ندارد مدت 12 سال است 

مرسوله های ما برگشت می خورد.                  98915187                                   

 * با سالم چرا تابلوی پارك جانبازان و معلولین در شهر بجنورد 

کم است. مسئولین فكری بكنند.                   98915869                       

 * از مسئوالن و شهرداری خواهش می کنیم به مكانیك های 

روبروی خیابان حر بگویند سد معبر نكنند هم پیاده رو را گرفتند 

هم نصف خیابان. عبور برای عابران پیاده مشكل و خطرناك است. 

لطفا رسیدگی شود .                               989105126

* پشت پارك کوچه شهید ایزدخواه از ساعت 9 صبح تا بعد از 

ظهر صدای انواع گاری نون خشكی و تعمیرات آرامش اهالی را به 

هم زده است.                                      989157172

* چرا شهرداری فكری به حال کوچه شهید محمدتقی قدرتی که 

برای عبور دو ماشین هم تنگ است، نمی کند.

 989378538                                                    

* چرا خیابان آزادگان که چند سال است چاله های ناجوری دارد 

فكری برای رفع آن نمی کنند.                  989394398

 * چرا مسئوالن اتوبوسرانی برای فرودگاه که اولین ایستگاه برای 

حرکت است جایگاهی برای نشستن مسافران در نظر نمی گیرند؟

989362550                                                    

 * سالم خسته نباشید. منطقه مسكونی کارخانه رب گلی داغ هم 

جزء شهر بجنورده ولی هنوز خط واحد نداره از مسئولین 

شهرداری خواهش می کنیم پیگیری کنند.

98937512                                                     

* طرح خط واحدهای فرودگاه به میدان امام رضا(ع) برای رفت و 

آمد اهالی شهربازی مشكل زا و سخت است. همان روال سابق 

باشد.                                             7 98936894

* با اینكه مسیر اتوبوس های شهربازی عوض شده اند تعداد 

 اتوبوس ها کم شده و این مسیر اصال تاکسی خط ندارد. لطفا 

رسیدگی کنید.                                  989399267

  *مسئوالن محترم شهردار و بهداشت چرا فكری برای فضوالت  

دامداری های حاشیه خندق صادقیه نمی کنید. بو همه را اذیت 

می کند.                                         989157721

*از وقتی ایستگاه خط واحد عوض شده مردم محله شهربازی به 

شدت دچار مشكل شده اند.                     9891588

 * برای چندمین بار از شورای اسالمی شهر و مسئولین بهداشت 

خواهشمندیم دامداری های فی مابین شهرك حكمت و ناظرآباد را 

جمع آوری کنند.                               989151870 

شهروندان عالیقدر و مدیران سیاستگذار در امور شهرداری ها به  خوبی  واقفند 

که از زمانی که شهرداری ها در سراسر کشور  خودگردان  شده اند ،  کمك های 

دولتی بسیار ناچیز شده و جذب درآمد به عهده  خود آنان گذارده شده است اگر 

توجه کنیم به خوبی در می یابیم که جز در تعریف پروژه هایی  خاص، تزریق 

کمك های دولتی در بسته شدن بودجه  پیش بینی شده  سالیانه از حدود تقریبی 5 

درصد کل  بودجه  شاید  به  سختی تجاوز  کند . با  لحاظ کردن  چنین  شرایطی،  

برای برقراری رابطه ای دوسویه و اهدافی مشترك  بین  شهرداری ها و  

شهروندان جز  معطوف  کردن نگاهی  مشتری مدارانه درساختارشهرداری ها 

برای جذب حداکثری مشارکت های مردمی آیا راه دیگری  را می توان سراغ 

گرفت ! ؟ 

از این رهگذر شاید بشود چنین عنوان کرد :

چه شهرداری ها ، چه شرکت ها و چه  هر سازمان  یا هر شخص  حقیقی  و  

 حقوقی  که به دنبال  فروش  کاال و عرضه خدمات  و  در  نهایت کسب  درآمد 

باشند ، به ناچار باید تمامی برنامه ریزی  های خود را معطوف به این مهم کنند که 

دوران  صف  کشیدن  مشتریان پایان یافته است، کسب وکار در بستری مشتری 

 مدارانه بوده و خواهد بود.تولید کاال و عرضه خدمات می بایست به سمت سلیقه 

و خواسته مشتریان هم سو شده و چنانچه هر کدام اثر رضایت مندی مشتری را در 

عرضه خدماتشان ارزیابی و انتظارات مشتریان خود را شناسایی نكنند وبه 

شكایات و اعتراضات آنان توجهی نداشته باشند و از عهده مدیریت بر چنین 

 مواردی برنخواهند آمد. مهم تر از همه تكریم اربابان رجوع را منشور اخالقی و 

کاری خود نسازند به خودی خود زمینه عقب ماندگی و شكست خود را مهیا 

 ساخته اند .در همین راستا الزم است توجه کنیم ، از آنجائی که منابع درآمد 

شهرداری ها از محل فروش عوارض، تراکم ارائه خدمات و غیره........ به طور 

مستقیم از جیب شهروندان تامین می شود ، توجه به نكات فوق برای برقراری 

ارتباط دو طرفه بین آنان امری ضروری و بدیهی است. این که آیا قیمت تعیین 

شده برای عرضه خدمات در بخش های مختلف در شهرداری ها متناسب و 

منصفانه با نحوه و کیفیت خدمات به شهروندان و شهر می باشد یا خیر موضوعی 

است اساسی و در خور  توجه که پاسخ آن را به راحتی می شود در رفتار 

شهروندان و در رخسار شهر جستجو کرد ! عقیده و باوراینجانب به عنوان یكی از 

 اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد این است که در کشور پهناور ایران اگر هر 

شهری را سراغ  داریم که شهروندان آن با انگیزه و به موقع نسبت به پرداخت 

عوارض خود اقدام و با ذوق و شوق نسبت به خرید خدمات از شهرداری ها 

درنگ نكرده و زمینه مشارکت های مردمی و جذب بخش های خصوصی و 

حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی به خوبی فراهم شده است. شادابی و 

نشاط در چهره شهر و شهروند جلوه نمایی می کند . پر واضح است که از گذشته 

 دور مدیران برنامه ریز، در حوزه شهرداری ها قانون طالیی مشتری مداری را که 

همیشه حق با مشتری است در ساختار  شهرداری  ها نهادینه کرده اند. ضمن 

سپاس از زحمات همه مدیران قبلی و فعلی زحمت کش در شهرداری و همكاران 

 شهرداری ها باید قانون طالیی 
شهروندمداری را جدی بگیرند

 خودم در شورای اسالمی  شهر به صراحت عرض می کنم که در کنار توفیقات به   

 دست آمده و اقدامات موثری که انجام گرفته است چنانچه   مالحظه می کنیم  که 

ارتباط با بازگشایی های معابر و حل معضل ترافیك و سر و سامان دادن به در

تجدید بناهای حاشیه های اصلی خیابان ها ، حتی با مشوق های در نظر گرفته 

شده در بافت های  فرسوده  به توفیق چندانی دست نیافته ایم ، تردید نكنیم که بی 

درنگ نیازمند بازنگری مشوق های فعلی و توجه مجدد به برنامه ریزی های دقیق 

 و تقویت تعریف پروژه های مشارکتی و استفاده از تجربیات کالن شهرهای موفق 

برای دست یابی به مسیرهای توسعه پایدار هستیم. حاصل تشكیل اولین جلسه 

کمیسیون فنی و عمران در مردادماه امسال به مسئولیت بنده و با حضور بخش های 

خصوصی و چهرهای اثر گذار در صنعت ساختمان، دستیابی به 21 پیشنهاد 

بسیارکاربردی و حائز اهمیت بوده است که تصویب تمام و کمال این پیشنهادات 

 یدر جلسه رسمی شورای اسالمی شهر و ابالغ آن به شهرداری محترم برای بررسی 

و اجرا، نشان از ارزش این عزیزان در چنین جلسه تخصصی دارد که مواردی ذکر 

می شود. را ه اندازی واحد های مشاوره  در شهرداری ها و نظام مهندسی ، بررسی 

ایجاد دفاتر پیش خوان برای تسریع در صدور پروانه ساخت ، توجه مضاعف به 

 تكریم ارباب رجوع ها ، بررسی راهكارهای الزم برای کاهش هزینه های بسیار 

سنگین تامین اجتماعی و مجری ساختمان ، جلوگیری از مكاتبات تكراری 

فی مابین شهرداری ها و مسكن و شهرسازی و کمیسیون ماده پنچ ، استفاده بیشتر 

 از ظرفیت زمین همانند بعضی از کالن شهرها برای شاخص تقسیم اعیان ، استفاده 

30 درصدی عرصه برای فضای آرایش پارکینگ و دعوت از حضور اساتید

رشته های مرتبط دانشگاهی برای حضور در جلسات تخحصصی کمیسیون و 

غیره ... . امید آن که با موافقت و همكاری همكاران خودم و مدیران محترم 

شهرداری قادر به برگزاری همایشی در سطح روسای کمیسیون های فنی و 

 عمرانی شوراها و معاونت های شهرسازی حداقل 10 کالن شهر کشور به جهت 

هم اندیشی و دستیابی به راهكارهای مناسب در ارتباط با موارد فنی شهرسازی و 

عمران باشیم که قدر مسلم دست آورد چنین هم اندیشی هایی تبادل تجربیات 

بوده و به طور حتم، سرمایه برای توسعه شهر می باشد و نه هزینه ! که اگر جز این 

بود شاهد برگزاری همایش های  از این دست در جای جای این کشورو سایر ملل 

نبودیم .

                     رضا فیروزه - رئیس کمیسیون فنی و عمرانی 

شهردار بجنورد تهیه شناسنامه پروژه های عمرانی و شهری الزامی است. کیوان دژهوت 

 افزود: با اجرای این اقدام می توان عالوه بر مستند سازی ، برنامه ریزی بیشتری برای زمان 

بندی اجرای پروژه ، کیفیت کار ، زمان بهره برداری را تعیین کرد.وی تأکید کرد: سمت 

 وسوی مدیریت شهرداری امروز با ایجاد یك فضای سالم نظام اداری عالوه بر انجام امور 

روزمره ، به اجرای پروژه های زیرساختی معطوف شده اولین گام های شهرداری در ایجاد 

توسعه مدرن شهری محسوب می شود.وی تاکیدکرد: این گام ها به پشتوانه مشارکت 

شهروندان و ایجاد فضای اعتماد اثرگذارو مفید خواهدبود.دژهوت خاطر نشان کرد: یكی از 

 مشكالت شهرداری بجنورد باوجودآغاز خوب پروژه ها، سرعت و شتاب انجام آن ،متاسفانه 

به علت محدود بودن منابع مالی پروژه ها متوقف شده که اثر سو بر عملكرد شهرداری

  می گذاردوامیدواریم این روند تغییر کند تا عالوه بر اعتماد سازی بتوان مشارکت فعال 

شهروندان را نیز در توسعه  همه جانبه شهری داشته باشیم. 

 شناسنامه دار می شوند

پروژه های شهرداری

  کماندوی برجسته ارتش جمهوری اسالمی ایران شهید محمد علی صفا

 شهدای جمهوری اسالمی ایران و از جمله شهدای ارتش در 8 سال دفاع 

مقدس، نقش آفرینی های بسیاری کرده اند.شهید «محمدعلی صفا» از 

جمله شهدای برجسته ای است که خدمات بی نظیری را برای کشور در 

جنگ تحمیلی به منصه ظهور رساند. شهید «محمدعلی صفا» در سال 

1328 در بجنورد متولد شد و پس از گذراندن دوره ابتدایی در دبستان ابن 

سینا، دوره متوسطه را در دبیرستان همت به پایان رساند و سپس وارد 

ارتش شد. با توجه به این که هدف ارتش در آن هنگام تشكیل یك پایگاه 

کماندویی در ایران بود و شهید صفا نیز در رشته های مختلف ورزشی از 

جمله کاراته وکونگ فو تخصص کافی داشت، پس از گذراندن دوره های 

انتخابی در ایران، برای ادامه دوره های تخصصی کماندویی در پایگاه 

کماندویی رویال مارین انگلستان (پایگاه موش های صحرا) انتخاب شد. 

 وی یك سال دوره کماندویی را در انگلستان گذراند و توانست عالوه بر 

دوره های تخصصی تارزان کورس، پریدن از ارتفاع های بلند آبشار و 

کوه و دوره های رزمی، مدرك تخصصی       شكار تانك را از آن پایگاه 

دریافت کند. وی سپس به آمریكا فرستاده شد و توانست در پایگاه 

جان.اف.کندی پس از طی مراحل آموزشی سخت و طاقت فرسا، مدرك 

تخصصی انهدام ناوهای جنگی را دریافت کند.وی از جمله کسانی بود 

که به دلیل انجام عملیات های عالی و بی نظیرش در پایگاه های 

کماندویی، برای دوره های کماندویی در جنگل های آمازون که به زندگی 

در شرایط سخت معروف است، انتخاب شده بود.

فرمانده کماندوها

 در روزهای اول پیروزی انقالب که کشور شرایط خاصی داشت و افراد 

 ضد انقالب در گوشه و کنار آشوب گری می کردند، محمدعلی نیز 

  همگام با مردم انقالبی به دفاع از انقالب پرداخت و هنگامی که در  

 اردیبهشت1358 که خرمشهر توسط نیروهای ضد انقالب و آشوبگران 

جدایی طلب تهدید می شد، شهید صفا به عنوان فرمانده با کماندوهای 

ویژه نیروی دریایی عازم خرمشهر شد و توانست با هدایت و رهبری 

  دیگر نیروها، خرمشهر را از وجود ضد انقالبیون مسلح به سالح های  

 پیشرفته پاك سازی کند. اما او در هنگام درگیری با نیروهای ضد انقالب، 

از راه  دور هدف تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه شكم به شدت مجروح 

شد. پس از مجروح شدن، وی را به بیمارستان انتقال دادند و پس از 3 بار 

S.P.S

عمل جراحی توسط پزشكان آلمانی، قسمتی از روده های آن شهید قطع و 

برداشته شد.

گورستان لشكر تانك

با شروع جنگ تحمیلی، شهید صفا با قبول مسئولیت های مختلف، 

فرماندهی یكی از گردان های کماندویی نیروی دریایی ارتش را برای 

نابودی رژیم عراق و آزادسازی خرمشهر بر عهده گرفت. از آنجا که شهید 

صفا آموزش های تخصصی کماندویی را در کشورهای مختلف گذرانده 

بود، به تاکتیك های جنگی و استراتژیكی اشراف کامل داشت.همزمان با 

تجاوز عراق به خرمشهر، شهید صفا همراه با 150 نفر از کماندوهای ویژه 

 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران عازم خرمشهر شد. در روز 

31 شهریور سال 1359 ارتش بعث عراق وقتی نیمی از خرمشهر را به 

اشغال خود درآورد، شهید صفا همراه با سایر کماندوهای نیروی دریایی 

بوشهر با رشادت و جانفشانی و در حالی که تعداد نفرات آنها کمتر از یك 

دهم لشكر عراق بود، 160 تانك لشكر عراق را منهدم کردند و ارتش 

عراق را به عقب راندند. به علت خسارت سنگینی که کماندوهای نیروی 

 دریایی ارتش جمهوری اسالمی به لشكر تانك صدام وارد آوردند، پس از 

اشغال خرمشهر، صدام متجاوز، خرمشهر را گورستان لشكر تانك خود 

نامید. صفا در جریان همین مجاهدت ها در چهارم آبان ماه 1359 بر اثر 

انفجار خمپاره و اصابت ترکش به ناحیه پیشانی، پا و پهلو به درجه رفیع 

شهادت نایل آمد.

 خصوصیات اخالقی شهید صفا 

 یكی ازخصوصیات اخالقی شهید صفا این بود که او یار و یاور مظلومان و 

کوبنده زورگویان و ستمگران بود. به گفته یكی از دوستان ارتشی شهید 

صفا، در لشكر 30 گرگان در رژیم گذشته به او «رئیس جمهور گرگان» 

لقب داده بودند. در گذشته تكاورانی که شهرت جهانی داشتند برترین 

افسران ارتش قلمداد می شدند شهید صفا کسی بود که از این موقعیت 

 نظامی و اجتماعی و قدرت بدنی و دفاعی بسیار باال به نفع مظلومان و 

بی کسان استفاده می کرد.

شهید صفا یكی از افسران مجرب تكاوران دریایی محسوب می شد به 

همین خاطر چندین بار از سوی پایگاه های کماندوئی انگلستان و آمریكا 

در اسفند ماه 57 به او پیشنهاد شده بودکه به عنوان استاد و مربی آموزش 

کماندوها در این دو شرکت مشغول به کار شود با بهترین امكانات زندگی 

و رفاهی. ولی شهید صفا در پاسخ نامه های این کشورها بیان می داشت: 

من با پول ملت ایران توانسته ام دوره های کماندوئی را به حد کمال 

 برسانم و حاال باید در ایران به تعلیم و تربیت کماندوها کمر همت ببندم و 

عقیده داشت باید افسر تكاور وطن پرست باشم تا بتوانم از مرز و بوم 

 کشور اسالمی دفاع کنم. 

مجله خاکریز - شماره7

تاریخ شهادت : 59/8/4

محل  شهادت: خرمشهر

سمت: فرمانده گردان تكاوران ناجا

آقای دکتر محمدحسین انصاری مود از معدود پزشكانی هستند که کمتر انسانی که در 

 بجنورد باالی بیست سال سن داشته باشد و ایشان را نشناسد. کتاب «در جستجوی هویت 

شهری بجنورد» کتابی است که آقای دکتر انصاری به رشته تحریر درآورده اند. کتاب که 

 عكس های دیدنی آن، مرور خاطرات افراد باالی 50 سال بجنوردی است. نوشته های 

محققانه این پزشك مردمی، نشانی از درایت، نكته سنجی و قلم توانای ایشان دارد. اگرچه 

کتاب آنچنان که دکتر انتظار داشت به خاطر حذف و تعدیل برخی از مطالب نتوانست 

رضایت ایشان را برآورده کند ولی منبع و مأخذ ارزشمندی برای محققان می باشد. با این 

که « درجستجوی هویت شهری بجنورد» 275 صفحه دارد ولی هر بخش این کتاب 

می تواند راهنمای محققان و پژوهشگران برای کارهای گسترده تر در زمینه شناخت 

بجنورد باشد. به عبارتی کتاب «درجستجوی هویت شهری بجنورد» فهرست و سرفصلی 

برای کارهای بزرگتر محققان، جستجوگران و کاوشگران در زمینه معرفی بجنورد   است. 

درباره کتاب آقای دکتر انصاری در پشت جلد کتاب «در جستجوی هویت شهری 

 بجنورد» چنین بیان کرده اند: « ... تحوالت و جریانات خاصی که در شهر بجنورد در طی 

 سیصد سال اخیر رخ داده و به ویژه تسریع تحوالت در نیم قرن گذشته سبب ساز 

دگرگونی چهره قدیمی شهر باشتاب هر چه بیشتر شده است. هدف از گردآوری این 

مجموعه در زمان حال شناسایی و بیان معانی و ادراك فضاهای شهری در قالب جستجوی 

هویت شهری بجنورد و در آینده، بهره برداری از مفاهیم هویت شهری در شكل گیری و 

تصمیم گیری و برنامه ریزی فضاهای جدید شهری و در نهایت، رسیدن به اهداف 

عملیاتی و کاربردی پس از تجزیه و تحلیل و شناخت هویت شهری و بنیان های اساسی 

آن است.» این کتاب به همت دفتر معماری و طراحی شهری مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی 

شهرسازی و معماری اداره کل مسكن و شهرسازی استان چاپ شده، تحقیق و تألیف 

کتاب به همراهی آقای سعید معصومی انجام گرفته است.            

         سیداحسان سیدی زاده

معرفی کتاب

info@nkh-bojnourdshora.ir
www.nkh-bojnourdshora.ir
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