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خوشبختى تنها در علم نيست، بلکه در طريقه استفاده از آن است.صاحب همت در پيچ و خم هاى زندگى هيچ گاه با درماندگى روبرو نخواهد شد.

اگر سرمایه های موجود در یک سرزمین را سرمایه های اقتصادی، 
سرمایه های انسانی و سرمایه های اجتماعی بدانیم، بی گمان جامعه 
و روشنفکران برای رشد و دست یافتن به اهداف بزرگ ،بیشترین 
نیاز را به سرمایه اجتماعی دارند. بدون سرمایه اجتماعی هیچ جامعه 
ای به هیچ سرمایه ای نخواهد رسید. در بسیاری از جوامع انسانی 
قرار  مرتبه  ترین  پایین  در  اهمیت  درجه  نظر  از  اقتصادی  سرمایه 
دارد. کم نیستند جوامعی که با اندک سرمایه اقتصادی و با تکیه بر 
سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی توانسته اند به موفقیت های چشم 
گیری دست یابند. اما هیچ مجموعه انسانی نمی تواند بدون سرمایه 
اجتماعی اقدامات هدفمند و مفیدی را انجام دهد. باید بپذیریم که 
افتخار یک ملت تنها به منابع خدادادی و زیرزمینی آن نیست، بلکه 

افتخار یک ملت به میزان سرمایه اجتماعی است که تولید می کند.
مولفه های سرمایه اجتماعی عبارتند از:

اعتماد: یعنی تمایل به خطر پذیری در بطن اجتماع براساس اعتماد 
به دیگران است. به این شکل که دیگران براساس انتظار ما پاسخ داده 
و به روش های حمایتی دو جانبه عمل خواهند کرد و یا الاقل این 

که قصد آزار دهی نخواهند داشت.
اعتماد یک پدیده حساس و شکننده است و به وجود آمدن آن زمان 
زیادی می برد. باید بپذیریم که اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد 

می شود. اعتماد دارای ابعاد زیر است:
صداقت، شایستگی، ثبات اعتماد، وفاداری، رو راستی

اعتماد یکی از چالش های اساسی امروز و 
فردای حکومت ها و دولت هاست.

 ، متقابل  روابط  از  منظور  متقابل:  روابط 
گروه،  دو  یا  شخص  دو  میان  ارتباطات 
همچنین ارتباطات خانوادگی، همسایگی و 

محیط کار می باشد.
هر چقدر ارتباطات غیر رسمی افزایش یابد 
مقابل  در  مقاومت  و  شده  بیشتر  همکاری 

تغییر کمتر می شود. 
تغییر  مقابل  در  مردم  که  بپذیریم  البته 
به  بلکه در مقابل اجبار  مقاومت نمی کنند 

تغییر مقاومت می کنند.
درگیری  مشارکت  از  منظور  مشارکت: 
ذهنی و عاطفی اشخاص در موفقیت های 
تا  انگیزد  می  بر  را  آنان  که  است  گروهی 
برای دست یابی به اهداف گروهی یکدیگر 

را یاری کرده و در مسئولیت کار شریک شوند.
آگاهی عمومی: اطالعات ،موثرترین و کارآمدترین ثروت و سرمایه 
هر ملتی است. ثروتی که از بین رفتنی نیست و هر چه مصرف شود 
قوی تر و کامل تر می شود. اطالعات میزان دانشی است که اعضای 
از یکدیگر دارند. چرخش اطالعات و آگاهی  یک شبکه اجتماعی 

مردم از رخدادهای درون یک کشور، حق مردم است.
اخالقیات: بسیاری بر این باورند که اگر کسی قانون را نقض نکند، 
در آن صورت اصول اخالقی را رعایت کرده است. در حالی که دامنه 
اصول اخالقی فراتر از قانون است. قوانین بازتابی ار قضاوت های 
معنوی و اخالقی است ولی تمام نکات اخالقی در قوانین گنجانده 
نشده است. به معنای عام ،هر گاه فردی به هنگام تصمیم گیری و 
اقدام به گونه ای عمل کند که به خیرو صالح جامعه و خودش باشد، 

اخالقی عمل کرده است.
مسئولیت اجتماعی: یعنی مجموعه وظایف و تعهداتی که سازمان 
باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت و 
زندگی می کند، انجام دهد. مانند: آلوده نکردن محیط زیست،تبعیض 
مصرف  کردن  آگاه  کردن،  عمل  اخالقی  استخدام،  در  نشدن  قائل 
کننده از کیفیت محصوالت ، خدمات و مشارکت مثبت در زندگی 

افراد جامعه و ایجاد رفاه و آسایش برای همه شهروندان و ...
های  سرمایه  در  مهمی  خیلی  نقش  دین  و  مذاهب  دینی:  تعهد 
اجتماعی دارند. حضور فعال در امور مساجد، تکایا و اماکن مذهبی

مشارکت  از  ای  نمونه  زیارتی  و 
است.  اجتماعی  امور  در  مردم 
تقویت  بر  زیادی  تاکید  اسالم  دین 
مسلمانان  بین  در  اجتماعی  سرمایه 
صداقت،  و  راستی  بر  اسالم  دارد. 
حقوق  به  احترام  عهد،  به  وفای 
دیگران و موارد مشابه تاکید فراوان 
از  فرهنگی  رهبران  غفلت  دارد. 
ابعاد  به  توجه  و  ها  ظرفیت  این 
محدودی از اسالم می تواند عالوه 
بر هدر دادن این ظرفیت ها، نتایج 
برای  را  باری  زیان  و  معکوس 

جوامع اسالمی به بار آورد.
سازمان های غیر دولتی در ایران تحت پوشش یکی از مراجع رسمی 

دولتی تشکیل، هدایت و توسط اعضاء آن اداره می شوند.
که  دارد  وجود  کشور  سراسر  در  دولتی  غیر  سازمان   6914 تقریبًا 
در زمینه پولی، مالی و قرض الحسنه، امور خیریه و بشر دوستانه ، 
دوستدار طبیعت، حقوق زنان و کودکان ، در حوزه میراث فرهنگی 

و تاریخی فعالیت می کنند.
منظور از سازمان های غیر دولتی یا NGO سازمان های غیر دولتی 
و غیر انتفاعی و عام المنفعه ای هستند که از تجمع افراد داوطلب با 
اهداف انسان دوستانه، تعاونی و غیر انتفاعی با توجه به نیاز جامعه 

تشکیل شده است.
به  چندانی  رغبت  ما  مردم  از  بسیاری  دهدکه  می  نشان  تحقیقات 
عضویت در گروه ها نشان نمی دهند؛ به شرطی عضو گروه می شوند 
که بدانند منافع فردی آن ها تضمین می شود و این یکی از موانع 

اساسی در راه تولید سرمایه اجتماعی است.
دولت ها موظف هستند تا تشکیل نهادهای مدنی و سازمان های غیر 
دولتی را مورد تقویت و تشویق قرار دهند. آموزش های عمومی را 
غنی سازی و تقویت کنند و اعتبارات و بودجه کافی برای آموزش 
شهروندان خود اختصاص دهند و همچنین امنیت روانی و اجتماعی 
شهروندان جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی غیر دولتی 
را تامین و تضمین کنند. دست از تصدی گری برداشته و بسیاری 
از امور را به مردم و سازمان های غیر دولتی واگذارکرده و به این 

باورمعتقد باشند که مردم اقیانوسند و دولت ها قایقند.
دولت ها و سازمان های مردم نهاد در صورت برقراری تعامل درست 
سرمایه  تقویت  و  گیری  شکل  باعث  توانند  می  متقابل  اعتماد  و 
اجتماعی شوند. زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی توسط دولت می 
تواند باعث تقویت سازمان های غیر دولتی و درنهایت ارتقاء سرمایه 

اجتماعی شود.

سازمان های غیــر دولتی و سرمایه اجتمــاعی

بار  از  اندکی  معابر جدید بازگشایی شده و یا معابر قدیمی تعریض می شوند تا شاید 
ترافیکی شهر بکاهند و تصادفات رانندگی را نیز کاهش دهند. اما متأسفانه معابر جدید 
تاسیسات  و  رانندگی  و  راهنمایی  عالئم  بدون   ، اسالمی  آزاد  دانشگاه  مسیر  همچون 

روشنایی بهره برداری شده و زیر بار ترافیک می رود.
سوال اینجاست که آیا معبر تنها مسیری آسفالته است که نقاطی را به یکدیگر متصل می 
کند و استانداردهای دیگر از جمله عالئم راهنمایی و رانندگی، تاسیسات روشنایی و پیاده 
رو جزء امکانات اختیاری معابر شهری است که در یک فرصت مناسب که احتماال خیلی 

دیر شده، بایستی اقدام به نصب و راه اندازی آن ها کرد؟
شاید به موقع تحویل دادن پروژه های شهری در اولویت قرار داشته باشد، اما پروژه های 
ناقص نه تنها مشکالت را نمی کاهند بلکه بر آن می افزایند که در مورد اینگونه پروژه ها، 

نواقص به جا مانده، امنیت و سالمت شهروندان را به خطر می اندازد. 
مگر توانایی یک راننده در محاسبه فاصله از دیگر خودروها، عابرین و موانع موجود و 
تشخیص به موقع تقاطع ها، پیچ ها و محل عبور عابرین پیاده در مسیری بدون هرگونه 
عالئم هشدار دهنده که فقط با چراغ های اتومبیل خودش روشن شده، به چه میزان است؟ 
مسئولین محترم در اداره برق و راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند در شرایطی که به 
دلیل احداث تقاطع غیر همسطح و مسدود شدن مسیر چهارراه خوشی به سمت میدان 
دفاع مقدس، بار ترافیکی مضاعفی بخصوص در روزهای پنجشنبه، به مسیر دانشگاه آزاد 
اسالمی انتقال داده شده است، همه روزه جان تعداد زیادی از همشهریان در این مسیر 

به خطر خواهد افتاد.
آیا عدم روشنایی معابر پر تردد شهر بجنورد به عنوان مرکز استان خراسان شمالی، قابل 

توجیه است؟ فقدان ها و زیان های متعاقب را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

وقتی که سرعت نور از سرعت 
آسفالت کمتر می شود! شهردار منطقه دو، با دعوت از دبیران شورایاری جلسه ای را پیرامون 

مدیریت  حوزه  گانه   18 محالت  مشکالت  به  رسیدگی  و  بررسی 
شهرداری منطقه دو، برگزار کرد.

در این جلسه حمید محمدی با بیان اینکه شورایاران به عنوان نمایندگان 
محالت، رابطان بی واسطه مدیریت شهری با شهروندان محسوب می 
شوند، خاطر نشان کرد با برگزاری اینچنین جلساتی زمینه همفکری و 

همکاری متقابل، فراهم آید تا خدمات رسانی را همسو با خواست شهروندان در محالت، ارتقاء دهیم. 
در ادامه این جلسه، شورایاران که قریب به یکسال از آغاز فعالیتشان می گذرد و در این زمان با مسائل فراوانی       
روبرو بودند، هر یک جداگانه با گزارش عملکرد، به بیان دیدگاه ها، مشکالت و موانع موجود بر سر راه شورایاران 
و پیگیری مطالبات شهروندان در محالت پرداختند. شورایاران همچنین عمده مشکالت محالت را آسفالت، لکه 
گیری، جدول گذاری، موزائیک فرش، آبریز منازل، نصب عالئم راهنمایی و رانندگی، سرعت گیر، پل عابرین پیاده، 
خط عابر پیاده، بازگشایی و عقب نشینی معابر، جمع آوری به موقع زباله، کمبود جعبه زباله، تسطیح زمین های 
رها شده، ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی در محالت توسعه یافته شهر، تکمیل جایگاه های ایستگاه اتوبوس، 
اصالح مسیرها، نبود روشنایی معابر، توسعه شبکه فاضالب شهری، امنیت محالت و رفع سد معبرها عنوان کردند. 
در ادامه، محمدی، شهردار منطقه دو، با بیان اینکه شورایاران بایستی با شهرداری تعامل داشته باشند، توضیحات 
و راهکارهایی در خصوص مسائل مطرح شده توسط شورایاران، ارائه نمود و افزود: با توجه به بانک اطالعات 
گردآوری شده توسط شورایاران، بودجه سال 92 منطبق با درخواست های شهروندان تهیه و تدوین خواهد شد و 
اظهار امیدواری کرد: با توجه به فرصت های ایجاد شده توسط مدیریت شهری با تشکیل انجمن شورایاری ها در 

محالت، ارتقاء و آبادانی شهر و در نهایت رضایتمندی شهروندان محقق گردد.

نشست مدیر منطقه دو
 با دبیران شورایاری ها

به لحاظ درآمدی و  به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر عملکرد بودجه شهرداری 
نحوه تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی، در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مورد بحث و 

بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این جلسه گفت: هدف از بررسی عملکرد بودجه سال 91  
شهرداری، نحوه تخصیص اعتبار و پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها و چگونگی پیش برد پروژه 

های عمرانی بر اساس ردیف های تعریف شده می باشد.

سید محمد لنگری افزود: با توجه به بررسی ها و کارشناسی های انجام گرفته می توان برنامه 
ریزی دقیق تری را در جهت تهیه و تدوین بودجه شهرداری به ویژه در بخش عوارضات و بهای 

خدمات سال 92 لحاظ نمود. 
نقاط قوت و ضعف  از بررسی کامل بودجه،  تاکید کرد: پس  برنامه و بودجه  رئیس کمیسیون 
بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته و در تهیه بودجه سال آتی، مورد توجه و گزارش کاملی از بودجه 

جهت استحضار مردم شریف و فهیم شهر بجنورد، ارائه خواهد شد.

بررسی عملکرد بودجه 91 شهرداری در 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر بجنورد



103

§ شهروند خوب،  شهر زیبا می خواهد و شهر زیبا، شهروند خوب.
§ شهر نمایشگاه افکار و فروشگاه رفتار شهروندان است.

§ اجرای قوانین مهمتر از وضع آنها است.
§ برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده قانون باشیم.

§ احترام به قانون احترام به خود است.
§ چنان رفتار کنیم که آزادی، حریت و اخالق وام دار رفتارمان باشد.

§ با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد.
§ اولین شرط رعا یت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است.

§ رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است.
§ احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است.

§ احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است.
§ نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است.

§ پرداخت عوارض مساوی با پویایي شهر است.
§ با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم.

§ اموال عمومي امانت خداوند است در دستان ما.
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بهترين چيزها زمانى رخ مى دهد كه انتظارش را ندارى.

مي گویند چند صد سال پیش، در اصفهان مسجدي مي ساختند. روز قبل 
افتتاح مسجد، کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده  از 

کاري ها را انجام مي دادند. 
پیرزني از آنجا رد مي شد وقتي مسجد را دید به یکي از کارگران گفت: 

»فکر کنم یکي از مناره ها کمي کجه!«
کارگرها خندیدند. اما معمار که این حرف را شنید، سریع گفت: »چوب 

بیاورید! کارگر بیاورید! چوب را به مناره تکیه بدهید. فشار بدهید.«
در حالي که کارگران با چوب به مناره فشار مي آوردند، معمار مدام از 

پیرزن مي پرسید:  »مادر، درست شد؟!«
مدتي طول کشید تا پیرزن گفت: »بله! درست شد! تشکر کرد و دعایي 

کرد و رفت.«
کارگرها حکمت این کار بیهوده و فشار دادن به مناره اي که اصاًل کج 

نبود را پرسیدند.
دیگران  با  مناره  این  بودن  کج  به  راجع  پیرزن،  این  »اگر  گفت:  معمار 
صحبت مي کرد و شایعه پا مي گرفت، این مناره تا ابد کج مي ماند و 
دیگر نمي توانستیم اثرات منفي این شایعه را پاک کنیم. این است که من 

گفتم در همین ابتدا جلوي آن را بگیرم!«

یک راز مدیریتی: 

مناره ای که اصال کج نبود

من مهمتر از گرفتارى هاى خود هستم.

شهروندان محترم، به یاد داشته باشید...

بی شک، شهر به عنوان بزرگترین نماد تمدن بشری، تأثیری دائمی، فراگیر و 
متقابل بر یکایک شهروندان خود دارد که خواه نا خواه توسط حجم عظیمی از 
اطالعات شنیداری و تصویری، در هنگام گذر از کوچه ها و خیابان های شهر، 
بر روی ذهن و فکر شهروندان تاثیر می گذارد. فضای سبز، تابلوهای تجاری و 
اداری، بنر ها، پوسترها و بیلبوردهای تبلیغاتی، سر و صدای وسائط نقلیه، تابلوها و 

عالئم راهنمایی و رانندگی، صدای آژیر، ... و سرانجام خود ما.
در این میان، نوروز بهانه ای برای توجه بیشتر مسئوالن به زیباسازی منظر شهری است 

حوزه  به  توجه  با  اعظم که  قسمت  اختیارات،  و  وظایف 
این مسئولیت بر عهده شهرداری ها 

می باشد.
شهرداری بجنورد نیز در سال های 
راستای  در  را  هایی  تالش  اخیر 
انجام این مهم در دستور کار خود 
این  مهمترین  که  است  داده  قرار 
اقدامات نصب المان های نوروزی 
در میادین شهر می باشد. اما آیا 
اتومبیل  های  المان  از  استفاده 
نه  که  قدیمی  های 
به لحاظ زیبایی

فرهنگی،  و  موضوعی  ارتباط  لحاظ  به  نه  و  هنری  های  شاخصه  و 
باشد؟  توجیه  قابل  تواند  ندارد، می  بجنورد  با شهر  تناسبی  هیچگونه 
پارک کودکان شاید بجاتر  اتومبیل های رنگارنگی که حضورشان در 
بود؛ اما امروز در میادین شهرمان جای هزاران نماد فرهنگی و هویتی که 

استان ما،این گنجینه فرهنگ ها به آن می بالد را گرفته اند.
اگر قرارست اسب ترکمن و سفره هفت سین چشم نواز شهروندان و 

خوش آمدگوی مسافران باشند، این اتومبیل ها چه جایگاهی دارند؟
آیا یکی از کاربردهای مهم این المان ها، شناساندن شهر به مسافرین 
نیست؟ پس باید قبول کنیم که این اتومبیل های کوچک بایستی بار این 
مسئولیت سنگین را بر عهده گیرند که اگر المان »کامیون داف« را هم 

در میادین می گذاشتند، از عهده بر نمی آمد. 
و آیا زمانی که طراح محترم، به فکر افتاده که این اتومبیل های کوچک 
محصوالتش  که  کرده  می  خطور  ذهنش  به  بسازد،  زیاد  تعداد  به  را 
خراسان  استان  مرکز  بجنورد،  شهر  منظر  زیباسازی  جهت  قرارست 
اگر درصدی  کار گرفته شوند؟ شاید  به  ایرانی،  اقوام  اقلیم  و  شمالی 
متالیک،  رنگ  اسپرت،  رینگ  با  را  ها  اتومبیل  این  داد،  می  احتمال 

تودوزی چرم، چراغ های اسپرت و ... طراحی می کرد. 
اما حرف آخر این که چرا با گذشت هشت ماه از سال و بر خالف سایر 
شهرمان  میادین  مهمان  هم  هنوز  بایستی  نوروزی  های  المان  شهرها، 
باشند؟ آیا بهتر نیست این المان ها، به خصوص اتومبیل های کوچک، 
تا  شاید  شوند؟  داده  انتقال  مناسب  های  مکان  سایر  و  ها  پارک  به 

به   92 فراموشی سپرده شده اند؟نوروز 

المان های نوروزی در پائیز

بدخشان،  داراب  حاج  شمالی،  خراسان  غالم  پیر   •
بازار  و  اصناف  ماندگاران  جشنواره  اولین  برگزیده 
پیرغالمان  المللی  بین  اجالس  دهمین  در  بجنورد، 

حسینی در اردبیل، برگزیده کشوری شد.
الزم به ذکر است در این همایش که از 16 آبان ماه آغاز 
شده بود، 800 میهمان داخلی و خارجی از 20 کشور 

جهان حضور داشتند.

برگزیدگان جشنواره 
ماندگاران اصناف و 
بازار بجنــــورد
 باز هم درخشیـدند

• به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر، خانم 
ماندگاران  اولین جشنواره  برگزیده  ذوالفقاری  معصومه 
و  شهر  اسالمی  شورای  همت  به  که  بازار  و  اصناف 
مدیرعامل  عنوان  به  توانست  گردید،  برگزار  شهرداری 
استاندارهای  رعایت  با  را  اصالت  نشان  رژین،  شرکت 
صنایع  محصوالت  برای  یونسکو  سازمان  نظر  مورد 
کند.  دریافت  است  مربوطه  شرکت  تولید  که  دستی 
در  شده  رعایت  استانداردهای  افزود  باره  این  در  وی 

محصوالت تولیدی شامل موارد ذیل می باشد:
- استفاده از رنگ های سنتی و گیاهی در محصول

- استفاده از الیاف بومی و محلی استان
گلیم  اصیل  و  سنتی  نقوش  با  متناسب  زیبا  طراحی   -

شمال خراسان
- درج شناسنامه و مشخصات فنی بر روی محصول

- بسته بندی مناسب و شکیل
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انسان بيش از آنکه بتواند بگويد، بايد ببيند.با گذشت، شما چيزى را از دست نمى دهيد بلکه بدست مى آوريد.

    در ادامه مطلب شماره قبل:

و  از خودروهای شخصی  مملو   ، شهر  مرکزی  و  اصلی  خیابانهای 
و  رود  می  هدر  که  است  هایی  وقت  و  ممتد  های  بوق   ، عمومی 

اعصابی که خرد می شود. 
شاید همه ما که با ترافیک درگیریم کم و بیش به این فکر کرده ایم و 
شاید در محفلی مطرح کرده ایم که راه حل چیست؟ گاهی در جراید 
می بینیم که پیشنهادهایی مطرح می گردد که نمی تواند در  کوتاه 
مدت مشکل گشای ترافیک بجنورد باشد و مستلزم هزینه باال و وقت 
بسیار است. احداث پارکینگ های طبقاتی و تقاطع غیر هم سطح و 
پل های عابر پیاده مجهز به پله برقی و احداث کمربندی شمالی و 
جنوبی شهر و انتقال پادگان ها به خارج از شهر و انتقال ادارات به 
سایت های اداری حاشیه شهر از این گونه پیشنهادها است. گرچه 
هر کدام از این پروژه ها باید از لحاظ هزینه فایده بررسی گردد و 
شاید بتواند مشکل شهر را مثال پنج سال دیگر کم کند اما تا آن موقع 

چه باید کرد؟ 
پیشنهاد ها و راهکارهای ذیل که در ادامه موارد ذکر شده در شماره 
قبلی ماهنامه می باشد، شاید تا حدودی بتواند راهگشای مشکالت و 

معضالت ترافیکی شهر بجنورد باشد:
1-تاکسی: تاکسی های شهر به دو قسمت تقسیم شده اند. تاکسی 
های زرد که غیر دربستی می باشند و آژانس ها که فقط نام تاکسی 
تلفنی را یدک می کشند و فقط در معابر شهر دنبال مسافر دربستی 
هستند. با توجه به کمبود شدید تاکسی زرد در سطح شهر و این که 
این تاکسیها فقط در مسیرهای خاص تعریف شده توسط خودشان 
اقدام به مسافر کشی می کنند بسیاری از شهروندان ساکن مناطقی 
مانند بلوار شهدا و کوی بهداری و بلوار مدرس و دولت و گلستان 
شهر و شرق سپاه و ... از خدمات تاکسی غیر دربستی محرومند. یا 
باید از اتوبوس های شرکت واحد، درصورت وجود، استفاده کنند و 
یا متحمل هزینه استفاده از تاکسی دربستی گردند. خودروهای شخصی 
که قصد مسافرکشی دارند تقریبا در تمامی شهرها با مجوز تاکسیرانی 
کمک دست تاکسیهای زرد می باشند اما در بجنورد این مجوز تنها 
به تاکسیهای تلفنی داده می شود که اقدام به مسافرکشی دربستی 
نموده و گاهی تعداد بیش از حد آنان در یک زمان و  یک مکان بیشتر 
باعث ترافیک می گردد و می بینیم اکثر آنها بدون مسافر و یا حداکثر 
یک مسافر در حال تردد هستند در حالی که دفاتر آژانس ها خالی از 
خودرو می باشد. عمال فلسفه تلفنی بودن این تاکسی ها منتفی است.

2-پارکینگ: احداث پارکینگ برای مجتمع های مسکونی و اداری 
در  گیرد  قرار  کار  پایان  اخذ  برای  ضروریات  جزء  باید  تجاری  و 
صورتی که می بینیم برخی از این مجتمع های تجاری و یا مجتمع 
فاقد  ادارات  االحداث  جدید  ساختمانهای  برخی  و  مسکونی  های 
این ساختمان  ساکنان  می شود  باعث  که  بوده  اختصاصی  پارکینگ 
ها از فضای عمومی برای پارک خودرو خود استفاده نمایند که این 
هم مشکلی دیگری است که با اهمال شهرداری در سالهای گذشته 

بوجود آمده است.
غربی  شرقی  مسیر  است  وقتی  چند  صحیح:  رسانی  3-اطالع 
عملیات  و  سطح  هم  غیر  تقاطع  ایجاد  علت  به  شهدا  چهارراه 
بودن  مسدود  باشد.  می  مسدود  سطحی  های  آب  آوری  جمع 
بلوار مدرس باعث انتقال ترافیک آن به سایر معابر شهر مخصوصا 
است.  گردیده  شهدا  و  )ره(  خمینی  امام  حر،  آزادی،  های  خیابان 
تابلوها  علیرغم  که  بینیم  می  شهر  در  را  سرگردانی  مسافران  هنوز 
به سمت  از شهر  راه خروج  دنبال  به  متعدد نصب شده  بنرهای  و 
مقصدشان هستند. گرچه مقصر قسمتی از این سرگردانی بی دقتی 
که  دانند  نمی  مسافران  اکثر  که  این  به  توجه  با  اما  است  رانندگان 
چهارراه شهدا در کجای این شهر قراردارد و آیا برای تردد به تهران 
یا مشهد باید از این چهارراه عبور کرد یا خیر، تغییر متن بنرها مثال 
بلوار  طریق  از  مشهد/شمال/تهران  به  تردد  »مسیر  که  عنوان  این  با 
داشت. می  بیشتری  بخشی  اثر  شاید   »... باشد  می  مسدود  مدرس 
ترافیک  بهبودی  برای  مانده  معطل  های  پروژه  همه  کنار   در  اما 
شهرمان نباید از تالش دست اندرکاران در سال های گذشته در این 
راستا مانند مجهز کردن تقاطع های شهر به چراغ راهنمایی و یک 
ترافیکی و تعریض کوچه ها،  با گره کور  طرفه کردن خیابان های 
حذف میادین پر ترافیک، اقدام به ساخت کمربندی شمالی و جنوبی، 
اجرای طرح پارکبان و تخصیص مناطقی از شهر به  پارکینگ های 
عمومی و ... غافل ماند. به امید حل مشکالت شهر و استان به دست 

شهروندان و مسئوالن.

فرشید تقوی نیا

هشدارها و راهکارهای ترافیکی

• شورای اسالمی شهر، فروش 44 واحد آپارتمانی به نام بلوک آرام را از محل پروژه های مشارکتی شهرداری تصویب کرد.

• شورای اسالمی شهر، تعرفه پارکبان را تصویب کرد: نیم ساعت اول رایگان، نیم ساعت بعدی 5000 ریال )پنج هزار ریال(، بعد از نیم ساعت دوم به ازاء هر یک 
ساعت اضافی 5000 ریال )پنج هزار ریال ( از افرادی که ماشین های خود را در حاشیه خیابان ها پارک می نمایند اخذ شود.

• شورای اسالمی شهر در رابطه با نرخ سرویس مدارس تصویب کرد: از ساکنین شهرک های اقماری برای سواری مبلغ 50/000 ریال )پنجاه هزار ریال( و برای مینی 
بوس و ون مبلغ 20/000 ریال )بیست هزار ریال( اضافه بر نرخ مصوب اخذ شود و تعطیالت عید نوروز به عنوان عیدی، حق سرویس به طور کامل اخذ گردد.

• معاونت فرهنگی شهرداری بجنورد، مسابقه عکاسی را  با موضوعیت کودک در عاشورا و عزاداری برگزار می کند. عالقمندان می توانند با ارسال آثار خود تا تاریخ 
91/9/20، به دفتر معاونت فرهنگی واقع در خیابان امیریه جنوبی، در نمایشگاه شرکت نمایند.

• مراسم اختتامیه اولین جشنواره ماندگاران اصناف و بازار بجنورد، در روز فرهنگ عمومی )یکشنبه، چهاردهم آبان ماه( با حضور مسئولین استان و شهرستان برگزار گردید.

به طور کلی محیط زیست ،زمینه  حیات همه موجودات زنده است. بنابراین حفظ آن یک وظیفه همگانی 
است. .جمع آوری نکردن و دفع صحیح زباله و فاضالب، موجب آلودگی محیط زیست می شود، به 
طوری که 70 درصد آلودگی محیط زیست مربوط به این دو عامل است. زباله یا طالی کثیف به هشت 
روش جمع آوری و دفع می شود. اما سه روش معمول در کشور ما کمپوست، دفن بهداشتی زباله و 

سوزاندن آن می باشد.
نگاه شهرداری در خصوص جمع آوری و دفع زباله شهر، باید نگاه اقتصادی نبوده بلکه یک نگاه بهداشتی 

باشد چون که حفظ سالمتی شهروندان، مهمترین سرمایه آن است. 
تا اوایل سال 88 زباله شهر در فصول گرما، سه بار در هفته و در فصول سرما، دو بار در هفته جمع آوری 
و دفع می شد. اما خوشبختانه از ابتدای سال 88، جمع آوری زباله به طور روزانه از شهرداری منطقه دو 
آغازو بعد از گذشت چند ماه، در مناطق دیگر شهر نیز اجراشد. باتوجه به این که جمع آوری زباله موضوعی 

امروزه  است  اهمیت  حائز 
در دست بررسی می باشد 
زباله ها در روز جمعه  که 

نیز جمع آوری شود. 
اصول  رعایت  منظور  به 
محیط  حفظ   ، بهداشت 
سالمتی  و  زیست 
می  پیشنهاد  شهروندان، 
زباله  فهیم  شود شهروندان 
اساس  بر  را  خود  های 
شهرداری  رسانی  اطالع 
در زمان تعیین شده، بیرون 
از منزل خود  جهت جمع 

آوری قرار دهند)نه خیلی زودتر از وقت تعیین شده و نه خیلی دیرتر از آن(. در تفکیک و بازیافت زباله 
در مبدأ نیز سازمان پسماند را یاری کنند. 

کارخانه کمپوست به فاصله 22 کیلومتر بعد از روستای» ازون بیجه «که در سال 87 کلنگ زنی شده بود 
با اعتباری قریب به 5 میلیارد تومان تکمیل و در اوایل تابستان سال جاری با حضور وزیر کشور افتتاح

و راه اندازی شد. امید به این که در ماه های آینده ، باعث اشتغال زایی 
قریب به 125 نفر نیروی انسانی متخصص و کارگر بشود. 

قبل از فعال شدن کارخانه کمپوست، قسمتی از زباله شهر که توسط 
منظور  به  اقتصادی  نگاه  با  شد،  می  آوری  جمع  سبک  نقلیه  وسائط 
صرفه جویی به ایستگاه موقت زباله واقع در حاشیه جاده گلستان شهر 
انتقال داده، تلنبار و یا دپو می شد. این کار، نارضایتی اهالی و ساکنین 
گلستان شهر و روستاهای مجاور  در هنگام تردد به شهر را به وجود 
آورده بود. با توجه به این که انتقال غیر مستقیم زباله به محل دفع یعنی 
انتقال به محل ایستگاه موقت زباله سپس به محل دفع، عالوه بر ایجاد 
آلودگی، هزینه زیادی را نیز در بر د اشت. خوشبختانه پس از شروع 
انتقال تمامی زباله های دپو شده در  به کار کارخانه کمپوست، ضمن 
ایستگاه وقت  تعطیل شدن  و  زباله  دفع  به محل  موقت  ایستگاه  محل 
برای همیشه، در حال حاضر  زباله شهر به طور مستقیم از محل تولید 

به محل دفع، یعنی کارخانه کمپوست انتقال داده می شود که این امر مضاف بر رعایت اصول بهداشت 
و حفظ سالمتی شهروندان از نظر مسائل اقتصادی 
اهمیت  لحاظ  به  باشد.  می  صرفه  به  مقرون  نیز 
پیشبرد  و  شهروندان  سالمتی  حفظ  موضوع، 
ارائه  کردن  مکانیزه  راستای  در  بهداشتی  اهداف 
خدمات شهری، باید سعی و تالش کرد. در این 
معاونت  توسط  ذیل  شرح  به  اقداماتی  خصوص 

خدمات شهری شهرداری صورت گرفته است: 
زباله  آوری  جمع  خودروی  دستگاه   8 خرید    •
)ایسوز 8 تن پرس دار( به مبلغ 500 میلیون ریال

•  خرید دو دستگاه جاروی مکانیزه اشمیتز به مبلغ 
6 میلیارد و 600 میلیون ریال برای مکانیزه کردن 

رفت و روب
از  خرید ماشین مخزن شور جهت جلوگیری    •

آلودگی محیط زیست شهروندان و تمیز بودن مداوم و مرتب مخازن زباله به مبلغ 950 میلیون ریال
به امید این که در سال های آتی در رابطه با ارائه خدمات بهتر به شهروندان توسط شهرداری، گامهای 

مثبتی برداشته شود.  

رعایت مسائل بهداشتی یک وظیفه همگانی است

علنی شورا،  ابتدای جلسه  در  اسالمی شهر  رئیس شورای 
ضمن انتقاد شدید از تخریب منابع طبیعی اطراف شهر به 
بهانه های برداشت شن و ماسه و مصالح ساختمانی توسط 
سنگ شکن ها گفت: با وجود تأکید قانون بر منع برداشت 
از شن و ماسه بستر رودخانه ها، متأسفانه بیشتر دره هایی 
که به حوزه دشت بجنورد منتهی شده اند، توسط شرکت 
های مختلف و سنگ شکن ها، برداشت می شود. به طوری 
که به دلیل برداشت زیاد بستر رودخانه، بحث تهدید سیل 
برای بجنورد، جدی است. همچنان که در سیل اخیر گلستان 

شهر، این مسئله نمود پیدا کرد.
رودخانه  مصالح  یافتن  پایان  با  افزود:  لنگری  محمد  سید 
ها، این شرکت ها به مصالح کوه ها روی آورده و و منظر 
بسیار نا مناسبی را در بسیاری از مناطق که می توانستند به 
عنوان تفرجگاه برای مردم شهر مورد استفاده قرار گیرند، به 
دلیل کم توجهی مسئولین مربوطه و تخریب منابع طبیعی، 

ایجاد کرده اند.

رئیس شورای اسالمی شهر:

 تخریب منابع طبیعی و آلودگی های
زیست محیطی، تهدیدی برای شهر

وی با بیان اینکه شهر بجنورد از نظر توپوگرافی در کاسه 
کاماًل  شهر  این  در  آلودگی  کرد:  عنوان  است،  گرفته  قرار 
مشهود است. لذا بایستی تمامی سنگ شکن ها به خارج از 

کاسه این شهر انتقال یابند. 
رئیس شورای اسالمی شهر، یکی از علل آلودگی شهر را 
بحث آسفالت نبودن معابر حاشیه شهر دانست  و اعالم کرد: 
طی دو سال اخیر، هر سال بیش از 40 میلیارد ریال جهت 
آسفالت هزینه می شود ولی این مبلغ پاسخگوی نیاز مردم 
نیست. بنابراین در نظر داریم در پایان سال جاری و در بودجه 

سال آینده هنوز هم بحث بودجه آسفالت را افزایش دهیم.
وی عامل دیگر آلودگی هوا را ترافیک شهر دانست و علت 
این مسئله را عدم توجه ویژه مسئوالن به بحث ترافیک و 

تراکم تردد در داخل شهر ذکر نمود.
لنگری افزود: علیرغم پیش بینی اعتبار جهت طرح مطالعه جامع 
ترافیک شهر بجنورد، طی دو سال گذشته، متاسفانه هیچگونه 

اعتباری از طرف مسئولین ذیربط پرداخت نشده است.
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قسمتی از وصیت نامه شهید:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم« 
اهلل  سبیل  فی  قتلوا  الذین  تحسبن  ال  »و 

امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون« 
»مپندارید آنها که در راه خدا کشته شدند 
مرده اند بلکه زنده اند و در نزد پروردگار 

خود روزی می خورند.«
شهیدان  خون  حرمت  پاسدار  اهلل  نام  به 
عالم  منجی  بر  بیکران  درود و سالم  با  و 
بر  نائب  و  )عج(  قائم  حضرت  بشریت 
حقش حضرت امام خمینی درهم کوبنده 
ایثار  کاخ ستمگران و اسطوره مقاومت و 
و با درود و سالم فراوان نثار ارواح پاک 
و مطهر شهدا از صدر اسالم تا به کربالی 
به  تا  از کربالی ساالر شهیدان  حسینی و 
کربالی خونین و گلرنگ ایران و با سالم 
بر حماسه سازان خطه خون و شهادت و 
سالم فراوان بر شما امت حزب اهلل ایران 
که با پروراندن جوانانی ایثارگر و شهادت 
طلب که حاضرند بهترین هستی خود یعنی 
جانشان را در راه معشوق خود )خدا( نثار 
کنند اسالم را سر افراز و مردم ایران را در 
مقابل پیغمبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و 
ائمه اطهار علیهم السالم رو سفید کردید. 

برای رفت و روب معابر شهرک فرهنگیان چقدر باید تلفن و 
پیگیری کرد؟ شهرداری2 جوابگو باشد

09150000610

باسالم یک فکری به خیابان و کوچه های ممدلی پهلوان بکنید 
تردد عابر پیاده خیلی مشکله کوچه و خیابان پر از لجن شده 

باتشکر 
09350000535

خیابان  نبش  فرسوده  مغازه  و  خانه  چند  حال  به  فکری  لطفا 
جمهوری بکنید که هم باعث ترافیک و هم زشتی خیابان شده 

است. اهالی محل
09150000947

چرا واحد سد معبر برای جمع آوری جوشکاری های 17شهریور 
شمالی هیچ اقدامی نمی کند؟ به علت سد معبر عابرین پیاده!

09350000024

آخرکوچه  نمیکنه؟  آوری  روجمع  انبارضایعات  چراشهرداری 
آرام امانمان رابریده. اهالی محل بایدچکارکنند؟

09150000675

سالم چرا واسه اسفالت کوچه انقالب 2 واقع در کالته اروین 
فکری نمیکنین؟

09300000206

وجود  با  آرام  کوچه  انتهای  غربی  طالقانی  خیابان  سالم.  با 
بنا شده و شهروندان زیادی در آن  ساختمان های بسیاری که 
شهرداری  ماموران  بعالوه  نشده.  اسفالت  هنوز  دارند  سکونت 
درخصوص نظافت و جمع آوری زباله ها از جلوی درب منازل 
و یا جوی آب )بخصوص کوچه آخر( اصال اقدامی نمی کنند. 

مگر این کوچه جزیی از شهر نیست؟
09350000653

را آسفالت  آزادگان شهربازی  بن بست  سالم چرا کوچه های 
نمی کنید؟

09150000496

چرا زباله ها به صورت منظم جمع آوری نمی شوند؟
تماس تلفنی

در مسیر فرعی چهارراه هفده شهریور به سمت چهارراه باسکول 
چاله ای عمیق وجود دارد که ضمن خطرآفرینی، از عمر کمک 

فنرهای خودروها می کاهد.
تماس تلفنی

و  شده  لغزنده  بارندگی،  هنگام  در  روها  پیاده  های  سنگفرش 
برای عابرین خطرآفرین می شوند.

تماس تلفنی
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انسان همچون رودخانه است، هر چه عميق تر باشد آرام تر و متواضع تر است. معاشرت بر دانائى مى افزايد ولى تنهائى مکتب نبوغ است.

نکته مهمی که در مقابل انتقاد کردن است، انتقاد پذیری طرف مقابل 
به سرعت جبهه  است  است ممکن  انتقاد  که شنونده  است. شخصی 
بگیرد و نظرات منتقد را غیر اصولی بداند و یا از انتقاد شما استقبال 

کند.
در سازمان ها و شرکت های موفق دنیا، مدیران سازمان، در بازه های 
انتقادهای خود  فراهم می کنند که کارمندان  ، فضایی  زمانی مختلف 
را در مورد مسائل مختلف سازمان مطرح کنند و افراد منتقد تشویق 

می شوند.
و  نخبه  کارمندان  این  نظرات  تک  تک  به  ها،  سازمان  از  اینگونه  در 
متفکر، بها داده می شود به تمام آنها رسیدگی می شود و برای حل 

مشکالت برنامه ریزی می کنند.
منتقد یک برچسب به کارمندان  اما در سازمان های مدعی موفقیت، 

نقش انتقاد پذیری مدیریت در موفقیت سازمان
انتقادات  و  نظرات  به  و  زنند  می  نما«  »سیاه 
او هیچ بهایی که نمی دهند هیچ، او را تحقیر 
هم می کنند که شما از این چیزها سردر نمی 
آورید و فقط به مسائل کاری خود فکر کنید. 
سازمان یا مدیر انتقاد پذیر باید موارد زیر را 

رعایت کند:
• هرگز کارمندان منتقد را تحقیر نکند.

پیگیری  یادداشت و  را  انتقادهای کارمندان   •
کند.

• نتایج پیگیری انتقادهای کارمندان را به اطالع 
خود آنها برساند.

• راه حل های پیشنهادی کارمند منتقد را جویا 
شوند.

• کارمند منتقد را حتی با یک تشکر خشک و 
خالی، تشویق کنید.

های  قسمت  از  که  کارمندانی  به  هرگز   •
مختلف سازمان انتقاد می کنند، ایراد نگیرید.

محیطی را فراهم آورید که کارمندان بدون   •
ترس و تعارف ، با شما صحبت کنند.

• از فرد منتقد بپرسید که اگر جای شما بود با این مشکل چطور برخورد 
می کرد.

• سعی کنید که فرد منتقد، به صورت شفاف و بدون حاشیه به انتقادها 
بپردازد.

• با کارمندان منتقد طوری رفتار کنید که افکار آنها پرورش یابد و ایده 
های بهتر به ذهنشان خطور کند.

• هرگز از انتقادهایی که می شنوید ناراحت نشوید.
• فرد منتقد را یک کارمند دلسوز به سازمان بدانید.
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد، با عنوان این خبر 
گفت: با توجه به این که بخش اعظمی از فضای سبز شهری به صورت ثقلی 
3 حلقه چاه  و  قنات )صدرآباد(  رشته  توسط یک  آن  آب  و  می شود  آبیاری 
)میدان کارگر، چهارراه خوشی و چاه واقع در خیابان فردوسی( تأمین می گردد، 

احیای قنات اردشیرخان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 عباسعلی مهماندوست افزود: قنوات به عنوان یک منبع آبی پایدار و در جهت 
با  و  کهن  میراث  عنوان  به  همچنین  و  شهری  سبز  فضای  نگهداری  و  حفظ 
ارزش گذشتگان، سازمان پارک ها و فضای سبز را بر آن داشت، احیای قنات 
اردشیرخان که سالیان گذشته در اثر بی توجهی از بین رفته بود را در دستور 

کار خود قرار داد.
وی عنوان کرد: در سال جاری با تأمین اعتباری بالغ بر یک میلیارد و چهارصد 
میلیون ریال از سوی شهرداری بجنورد و تصویب شورای اسالمی شهر از طریق 

جذب پیمانکار احیای قنات فوق آغاز شد.
مهماندوست اظهارداشت: در این پروژه بخشی از مسیر قنات که تأثیری در دبی 
به فاصله 126  لوله گذاری   X اتیلن سایز  پلی  لوله  ندارد توسط  خروجی آب 
متر، یک منهول احداث شد تا در صورت لزوم برای رفع انسدادهای احتمالی 

از آن استفاده شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد خاطر نشان کرد: این 
پروژه از اواخر فروردین ماه سال جاری آغاز شده است که امیدواریم تا پایان 

سال به بهره برداری رسیده و در مدار آبیاری قرار گیرد.
وی گفت: حیات و موجودیت این قنات که جزء آثار تاریخی محسوب می شود، 
به علت قرار گرفتن در بافت مسکونی و ساخت و سازهای غیر مجاز و دخل و 

تصرف افراد سودجو به حریم قنات به مخاطره افتاده است.
مقدور  و  محدود  در حد  توسط شهرداری  قنات  این  ساله  هر  یادآورشد:  وی 
الیروبی و مرمت می شود که در سال جاری نیز با تخصیص اعتباری بالغ بر 
600 میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری، عملیات ریزش برداری، الیروبی، 

مرمت و گلوگذاری میل چاه های مسدود شده، انجام می گیرد.

قنات اردشیـــرخان، میراث کهن بجنــورد

برکات بسیار زیاد مادی و بی  به خراسان شمالی  سفر مقام معظم رهبری 
شمار معنوی برای مردم استان و کشور داشت. یکی از مهمترین توفیقات 
سفر معظم له، مباحث کلیدی و سرنوشت ساز در آینده کشور بود که باید 
برای هر کدام از آن موضوعات مقاالت و کتاب های فراوان نوشته  و ساعت 

ها سخنرانی و جلسات بحث و گفتگو انجام شود.
 البته پر واضح و مبرهن است که شخصیت متفکر و اندیشمندی چون ایشان 
در طرح مباحث کالن و مهم، نظرات علمی کارشناسان فن را مد نظر قرار 
می دهند و از همین روی، رهبری داهیانه ایشان همواره کشتی انقالب را از 

سخت ترین طوفان ها و حوادث به سالمت عبور داده است.
یکی از موضوعات مهمی که از اولین روز سفر ایشان طرح گردید، موضوع 
توجه به اهمیت بازنگری در سیاست های تنظیم جمعیت بود. خوشبختانه 
شجاعت و تواضع ایشان در بیان این بحث بدون در نظر گرفتن اصل مسئله، 

از دو منظر قابل توجه است:
1- در شرایطی که بیش از 25 سال است 
اقشار  سایر  و  کارشناسان  مسئوالن،  تمام 
کردن  کم  ضرورت  شعارهای  تأثیرگذار 
را  خانواده  کردن  کوچک  و  موالید  تعداد 
سر می دادند و از تمام ابزارهای تشویقی و 
حتی تنبیهی برای کاهش جمعیت استفاده 
و  جمعیت  محققان  حتی  و  نمودند  می 
با  اواخر  این  در  اقتصادی  گران  تحلیل 
احتیاط خیلی زیاد و ضعیف به توجه بیشتر 
رهبر  پرداختند،  می  موالید  کاهش  امر  در 
معظم با اقتدار خطرات کاهش نسل و کم 

شدن جمعیت جوان را متذکر شدند.
2- ایشان با طرح این موضوع به مسئوالن 
خود  که  مملکت  کالن  سیاستگزاران  و 
متواضعانه  خواندند  ها  آن  از  یکی  نیز  را 

فرهنگ عذرخواهی از مردم در صورت اتخاذ یک تصمیم اشتباه را آموختند. 
حتمًا ریش سفیدان و مسن تر ها به خاطر دارند که یکی از سیاست های 
و  بود  بهتر  زندگی  کمتر  فرزند  فرهنگ  ترویج  پنجاه  دهه  در  سابق  رژیم 
برنامه  این  پیرو  که  بانوانی  برای  هم  را  تشویقی  ابزارهای  که  البته  صد 
دولت بودند، استفاده می نمودند. قطعًا در توسعه این فکر که خانواده های 
ایرانی باید تعداد فرزند کمتری داشته باشند تا به زندگی بهتر برسند، دست 
سیاستگزاران غربی و غربزدگان مسخ شده در فرهنگ اروپایی-آمریکایی، 
بازیگر اصلی بود. شاید به همین دلیل هم بود که پس از پیروزی انقالب 
رژیم  های  برنامه  از  کدام  هیچ  به  که  انقالبی  و  رژیم  ضد  مردم  اسالمی 
آغاز  با  گرفتند.  پیش  در  را  برنامه  این  مقابل  نقطه  نداشتند،  اعتمادی  شاه 
عزیز  میهن  جوانان  از  نفر  و صدها  ها  ده  روز  هر  که  هم  تحمیلی  جنگ 
این  رسیدند،  می  شهادت  به  شهرها  بمباران  در  یا  و  نبرد  های  جبهه  در 
باید به جای جوانانی که شهید می شوند، نسل جدید جایگزین تفکر که 

موالید  توجه  قابل  افزایش  موجب  شود، 
هر  فرزندان  متوسط  که  طوری  به  شد 
 1365 سال  در  فرزند   7/6 به  ایرانی  زن 
البته سیاست های اقتصادی دولت  رسید. 
مثل کوپن ارزاق و اهدای زمین به خانواده 
از  هم  مشابه  موارد  و  جمعیت  پر  های 

دالیل دیگر افزایش سریع جمعیت بود.
سازندگی  دوران  و  جنگ  پایان  از  پس 

مسئوالن اقتصادی و تأمین کنندگان عمران و آبادانی در کشور به این نتیجه 
ر سیدند که به دلیل افزایش بی رویه جمعیت قادر به تأمین نیازهای اولیه 

بهداشتی، آموزشی، مسکن، خوراک و ... مردم نیستند.
بین  های  کمک  و  ها  دستگاه  سایر  کمک  با  بهداشت  وزارت  بنابراین، 
المللی برنامه های تنظیم خانواده و کاهش 
طوری  به  گرفتند.  پیش  در  را  جمعیت 
تعداد  شد  مقرر  اول  توسعه  برنامه  در  که 
فرزندان خانواده ها در سال 1390 به چهار 
فرزند برسد و رشد جمعیت کاهش یابد. 
ترویج  و  فرهنگی  های  برنامه  گستره  اما 
ابزار کنترل موالید، آنچنان با سرعت پیش 
از  زودتر  سال   20 موالید  رشد  که  رفت 
پیش بینی برنامه توسعه اول به هدف رسید 
و در سال 1371 تعداد فرزندان هر خانواده 

به چهار کاهش یافت.
کاهش  سوی  به  حرکت  در  ما  سرعت 
است  افتاده  اتفاق  سریع  آنجنان  جمعیت 
است  رسیده  درصد   1/7 به  نرخ رشد  که 
و میزان ناخالص تجدید نسل نیز از 3/3 به 
0/78 درصد گزارش شده و در سال 1390 

میزان باروری در ایران به 1/8 فرزند رسیده است.
اگر همچنان سیر نزولی تولید موالید طی شود، پیش بینی می شود اگر در 
سال هزار و چهارصد و هشتاد، رشد جمعیت به 2/5 درصد برسد، در این 
صورت 26 درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و اگر نرخ رشد تا 
سال هزار و چهارصد و هشتاد به 1/48 درصد برسد، پیش بینی می شود 
جمعیت کشور 31 میلیون نفر خواهد شد که نزدیک به 50 درصد جمعیت 

را سالمندان تشکیل خواهند داد.
به  ولی  است  درصد   7 تا   5 حاضر  حال  در  ایران  در  سالنمدی  جمعیت 
سرعت افزایش پیدا می کند. جالب است بدانیم در سال 1365 فقط حدود 
3 درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می دادند. البته باید توجه داشته باشیم 
که چالش های جمعیتی، مواردی از قبیل کاهش تجدید نسل، بحران میزان 
باروری و تجدید نسل، کاهش نیروی سن کار، افزایش مهاجرت بین المللی 

و ... را به دنبال دارد.                                                ادامه دارد ...

مباحث کلیدی و سرنوشت ساز در آینده کشور  در کالم رهبری

گفتیم، نوشتیم، توصیه کردیم، سفارش کردیم، واسطه فرستادیم که در شهرک فرهنگیان: 
1- نخاله های ساختمانی دراطراف آن، منظره نازیبایی راپدیدآورده. 

2- تابلوی ایستگاه های اتوبوس، رنگ و رو رفته و درب و داغون است.
3- پیاده روها، کلکسیونی از آجرفرش، آسفالت، موزائیک، خاک و ... است.

4- ایستگاه اتوبوس های ... با استقرار حدود بیست اتوبوس درسال گذشته، مرکزی برای 
تولید دود و آلودگی هوا شده بود و شاید امسال هم با سرد شدن هوا ادامه داشته باشد. 

5- دراین شهرک قدیمی، درمانگاه، پاسگاه نیروی انتظامی، شعبه بانکی وجود ندارد.
6- درختان این شهرک حدود 20 سال است حرس نشده اند و شاخ و برگ آن ها تمامی 

پیاده رو و قسمتی از خیابان ها را پر کرده اند.
7-در روزهای تعطیل هیچ اتوبوس خط واحدی در مسیر این شهرک تا شهر تردد ندارد.

8- تابلویی بر سر میالن ها که نام آن ها را مشخص کند وجود ندارد.
9- جدول های اطراف شهرک شکسته و فرو ریخته اند.

10- با وجود روستاهایی همجوار، این شهرک فقط یک نانوایی دارد.
11- سگ های ولگرد، آزادانه ول می گردند.

. . .- 12
با این همه مشکالت، فقط یک کار انجام شد. می دانید چه گام مهمی برای حل مشکالت 

مردم شهرک فرهنگیان برداشته شد؟ جدول های شهرک رنگ شد.
شهروند آرزو به دل

هزار وعده خوبان یکی وفا کرده 
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شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او ميدان بروز و رشد هنر را داده است.براى آنکه عمر طوالنى باشد، بايد آهسته زندگى كنيم.
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ردیف اول از پائین )چپ به راست(: اصغر رغیب، دکتر علی رغیب، حاج فرج اله دباغیان، حاج براتعلی عباسپور، آقای مسعودیان، پدر آقای مسعودیان )نشسته پشت آقای مسعودیان(، کربالیی حسینقلی فرداد، احمد فرزاد، علی اصغر نقی پوران )نشسته پشت آقای فرزاد(
ردیف دوم از پائین )چپ به راست(: ... )نشسته پشت آقای احمد اسماعیلی(، احمد اسماعیلی، حاج عباسقلی اسماعیلی،...، کربالیی یوسف فیروزیان، کربالیی حسینقلی، حاج آقامیر هاشمی نژاد، حاج حسن قرائی، محمد ابراهیم ناصری مقدم، براتعلی نقی پوران

ردیف سوم از پائین )چپ به راست(: کربالیی درتومی، سید مرتضی، کربالیی اکبر صمدی، رضا اسماعیلی، حاج غالمرضا معمارزاده، محمود کاملیان، حاج عبدالحسین قرائی، عباس کاملیان، محمد ناصری مقدم، روئینی، عباسقلی فرزاد، علی اصغر ترابی نژاد
ردیف چهارم )از چپ به راست(: محمد شرکت، ... )ایستاده پشت آقای شرکت(، اله قلی رغیب، حاج علی اکبر رحمانی، احمد فیروزیان )ایستاده پشت علی اکبر رحمانی(، اسماعیل درخشان، بابا شرکت، حاج محمد دباغیان، اصغر سلخی، حاج رجبعلی ترابی نژاد )ایستاده پشت آقای سلخی(، نصراله صفاریان 



كاميابى تنها در اين است كه بتوانى زندگى را به شيوه خود سپرى كنى.مقام عالى انسانى در برابر شماست.آن را بدست آوريد.4
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23 لباس قديمى بپوشيد ولى كتاب نو بخريد.آموزش توانسته است جمعيت فراوانى را با سواد كند، اما نتوانسته است به آنها بگويد چه بخوانند.
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