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

شهروند : لزوم نظارت کامل دستگاه های اجرایی بر                     میالد با سعادت حضرت علی ع و حضرت امام حسین ع ، حضرت ابوالفضل العباس ع و حضرت علی اکبر ع  تبریك و تهنیت باد.

چگونگی انجام حفاری ها از سوی پیمانكاران و 

دستگاه های حفار باید با برنامه ریزی از پیش تعیین 

 شده و مدون صورت گیرد و به اطالع شهرداری برسد 

تا مسئولین امر نیز بتوانند براساس حفاری های 

 اعالم شده برنامه ریزی آسفالت داشته باشد. مردم 

هر روز شاهد آسفالت خیابان ها توسط شهرداری 

هستند و حفاری سازمان های خدمات رسان   بعد از 

آسفالت خیابانها به صورت سوژه ای تكراری برای 

رسانه ها و مطبوعات تبدیل شده است.«سازمان های 

حفار منتظر اتمام آسفالت هستند که بعد از آن 

حفاری را شروع نمایند.» مردم نیز این  پروسه  غیر 

فنی را نمیپذیرند و سازمان های خدماتی نباید به 

گونه ای عمل نمایند که اجرای کارهای زیربنایی 

زمینه نارضایتی و اسباب زحمت شهروندان را 

به صورت  تكـراری   فراهم نــمایند  کـه  اگــر   وضع 

موجود

کند ما هر روز و هرسال شاهد این حفاری های نا 

هماهنگ در سطح شهر خواهیم بود که این مسئله 

 مغایر با اصالح الگوی مصرف و به نوعی حیف و میل 

اموال عمومی است و چهره ی شهرمان را نیز نازیبا 

میكند. شایسته است شرکت های حفار و یا 

پیمانكاران این بخش با توجه به نقاط حفاری شده در 

بافت های مختلف شهر و ترافیك های سنگین در 

کوچه و خیابان ها با حداقل زمان نسبت به مرمت 

 کانال های حفر شده اقدام نمایند تا شاهد معضالتی 

مانند آلودگی هوا، ترافیك و .. نباشیم . شهرداری نیز 

باید توجه ویژه ای درخصوص صدور مجوزهای 

حفاری با درنظر گرفتن موقعیت های آن و تعیین 

زمان و با نظارت دقیق مورد پیگیری قرار بدهد تا در 

 سال اصالح الگوی مصرف حرکت رو به رشدی را 

داشته باشیم.

 بدون برنامه ریزی به همین شكل ادامه پیدا 

زلزله حفاری در خیابانهای شهر

؟؟

 شهری اعتقاد دارند  چون سرویس های بهداشتی را 

( شرمگاه شهری) میدانند ضروری است مكان یابی  

آن  به  صورتی  باشد  که از شرم و  حیای معماری 

ایرانی نیز برخوردار باشند . باتوجه به الگوهای 

مناسب در توسعه فضاهای شهری بهتر است 

ورودی این سرویس ها قسمت جنوبی آن باشد. 

(باتوجه به قرار گرفتن این سرویس در خیابان های 

اصلی شهر می باشد بیشتر افراد از خیر رفع نیاز خود 

می گذرند.یكی از نیازهای اساسی  درهر جامعه 

شهری طراحی و  تعبیه سرویس های بهداشتی در 

سطح شهر می باشد که شهر بجنورد نیز نباید از این 

مقوله بهداشتی - خدماتی عقب بماند. کارشناس 

بهداشت محیط افزود با توجه به اینكه بیشترین 

عامل انتقال بیماری های عفونی و میكربی از طریق 

سرویس  های بهداشتی عمومی ناسالم صورت 

میگیرد  تاکید کرد بهداشت سرویس های عمومی به 

ویژه در پارك ها و مراکز عمومی باید مورد توجه  

جدی قرار گیرد. طراحی  و  احداث  آن  باید  متناسب

 با فضای  ایجاد  شده  در پارکها  و مراکز  عمومی  

باشد بطوری که موقعیت و ساختمان آن ، دیوارها، 

درب ها، سرویس های داخلی و نمای ظاهری و حتی 

فضای اطراف آن باید به گونه ای باشد که   قابل   

شستشو  و  ضد عفونی کردن باشد که خوشبختانه 

این اتفاق بهداشتی در اکثر مراکز استان ها و دیگر 

شهرهای کشور اتفاق افتاده. سیدی گفت : باعنایت 

 به اهمیت این موضوع شورای اسالمی شهر نیز در 

بودجه سال جاری شهرداری برای این امر مهم 

ردیف بودجه ای تعریف کرده و اظهار امیدواری کرد 

تا شهرداری نیز دراین بخش بسیار مهم خدماتی و 

بهداشتی به شهروندان اقدامات عملی را به مرحله 

اجرا درآورد و در ساماندهی و نماسازی سرویس های 

بهداشتی موجود در پارکهای عمومی که درحال 

حاضر از آنها استفاده می شود با توجه به فصل 

تابستان و مسافرت و همچنین شهروندان گرانقدر به 

لحاظ بهداشتی و محیطی اقدامات موثری را انجام 

دهند.

امروزه سرویس های بهداشتی در مراکز عمومی و 

پارکها از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که 

در طراحی و احداث آن مواردی همچون سیما،نما، 

تیپولوژی بنا در جهت پیشگیری از آلودگی های 

محیطی مورد توجه قرار گیرد و همچنین اکثر 

کارشناسان  و  برنامه  ریزان  شهری در  مورد بناهای  

خبر آمد خبری در راه است

سرخوش آن دل که از آن آگاه است

شاید این جمعه بیاید شاید!

پرده از چهره گشاید شاید!

دست افشان پای کوبان می روم 

بر در سلطان خوبان می روم

می روم با دگر مستم کند

بی سر و بی پا و بی دستم کند

می روم کز خویشتن بیرون شوم

در پی لیلی رخی مجنون شوم

هرکه نشناسد امام خویش را

بر که بسپارد زمان خویش را؟

ای دو سه تا کوچه ز ما دور تر !

نغمه ی تو از همه پرشورتر!

کاش که این فاصله را کم کنی!

محنت این قافله را کم کنی!

کاش که همسایه ما می شدی!

مایه آسایه ما می  شدی !

هرکه به دیدار تو نایل شود

 یك شبه حالل مسایل شود                       

دوش مرا حال خوشی دست داد

سینه ی ما را عطشی دست داد

نام تو بردم لبم آتش  گرفت

شعله به دامان سیاوش گرفت

نام تو آرامه ی جان من است

نامه ی تو خط امان من است

ای نگهت خواستگه آفتاب

بر من ظلمت زده یك شب بتاب

پرده برانداز ز چشم ترم

تا بتوانم به رخت بنگرم

خبرآمد خبری در راه است

سرخوش آن دل که از آن آگاه است

شاید این جمعه بیاید شاید!

پرده از چهره گشاید شاید!

           

           
چه راهكار موثری جهت جلوگیری از سد معبر برخی شهروندان در شهر پیشنهاد می دهید؟ 

از کِی؟

تا کِی؟

برنده شماره قبل آقای منوچهر خرمی

سید علی محمدیضمناً از آقای  نیز جهت ارائه طرح پیشنهادی ترافیك نیز تشكر می شود.
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امروزه بعضی از شهروندان در مراجعه به شورا و 

شهرداری این سوال را مطرح میكنند که سازمان  

نظام مهندسی در قبال هزینه هایی که برای تهیه 

نقشه و نظارت ساختمان دریافت میكنند آنطور که 

باید و شاید نتوانسته اند به تعهدهای خود که در 

دفترچه شرح خدمات مهندسین ناظر آمده عمل 

نمایند. این موضوع باعث شده تا حدودی هم برای 

شهروندان و هم برای مدیریت شهری ایجاد مشكل 

نماید در صورتی که اگر مهندسین محترم ناظر برابر 

دفترچه شرح خدمات مهندسین ناظر عمل نمایند  

 بسیاری از مشكالت مردم و شهرداری را حل خواهد 

نمود. اگر سازمان نظام مهندسی در زمان تحویل 

نقشه ساختمان به کارفرما یك  نسخه از دفترچه 

شرح وظایف مهندسین ناظر در اختیار آنان قرار دهند 

 تا شهروندان اطالع داشته باشند چه حقوق و وظایف 

متقابلی نسبت به یكدیگر دارند که اگر چنین شود 

 مشكالت زیادی در مدیریت شهری و همچنین 

شهرسازی مرتفع خواهد شد.

در این قسمت به بخشی از خدمات مهندسین ناظر 

به کارفرما اشاره می شود : 

1- مهندس ناظر متعهد است در زمان تهیه نقشه از 

محل اجرای نقشه بازدید و از موقعیت  محوطه 

(زمین) از لحاظ : محدوده، همسایگی ،  وسعت ، 

شیب عمـومی ،  عوارض  طبیعی  مشـهود  و  آثــار 

  ، زمین و نظایر 

آن.

2- انطباق نقشه  با مقررات و ضوابط عمومی ناظر 

برای احداث ساختمان در منطقه شهرداری ذیربط . 

مهندس ناظر نقشه های مربوط را همراه با گزارش 

توجیهی - فنی توسط صاحب کار، مهندس ناظر بر 

اساس موارد منعكس شده، مسئولیت تكمیل و رفع 

نواقص نقشه های اجرایی در هر شرایطی به عهده 

مهندسان تهیه کننده نقشه و یا مهندسان دیگر با 

.تخصص و صالحیت مشابه خواهد بود.

3- مهندس ناظر موظف است به محض مشاهده 

 هرگونه خالف ( به لحاظ ضوابط و مقررات ایمنی و 

فنی ) و یا عدم انطباق عملیات اجرا با نقشه های 

مصوب و مندرجات پروانه احداث ساختمان در وهله 

اول موارد را به صاحب کار منعكس و با تعیین فرصت 

مناسب رعایت موارد مربوطه را از وی بخواهد. در 

صورت عدم رعایت موارد مزبور توسط صاحب کار، 

 مهندس ناظر موارد را با ذکر دالیل به شهرداری 

مربوط منعكس و تقاضای جلوگیری  از ادامه 

عملیات ساختمانی را خواهد نمود . شروع مجدد 

 عملیات ساختمانی منوط به رفع خالف توسط 

 صاحب کار و گزارش عدم خالف  توسط مهندس ناظر 

است.

زیست محیطی، تاسیسات موجود

پنج بند  پیشنهادی حل مشكل اسناد 147 

در یكصد و نودمین جلسه شورای شهر  بعد 

از شش جلسه کارشناسی و ارزیابی اعضای 

شورا ،کارشناسان شهرداری، مدیران مناطق، 

نماینده  مسكن و شهرسازی و سایر 

مسئولین مرتبط مورد تصویب  شورای شهر 

و کمیسیون ماده 5  قرار گرفت .  هدف از 

تصویب این طرح حل مشكل اکثر شهروندانی 

 است  که دارای امالك اسناد 147 بودند و 

برای اخذ پروانه ساختمانی باید متحمل 

پرداخت هزینه های زیادی می شدند  بوده 

است،  شورا بر اساس رسالت حمایت از 

شهروندان حل این مشكل  در دستور کار 

شورای شهر قرار گرفت  که شامل 6 بند ذیل 

می باشد :

 1 - امالکی که دارای سند ماده 147 بوده و بر 

اساس نقشه های هوایی سال 59 و یا 

 استعالمات شهرداری یا ارائه قبض آب برق، 

تلفن، و عوارض نوسازی یا هرگونه مدرك 

معتبری که مشخص شود که ملك مسكونی 

و دارای مساحت عرصه و اعیان مشخص 

بوده است و هیچ گونه تفكیكی در آن صورت ن   

  گرفته باشد ، برای این امالك برابر امالك         

دارای سند رسمی اقدام و هیچ گونه 

عوارضاتی بابت سند 147 دریافت نگردد .

 2 - امالکی که دارای سند رسمی بوده و تا 

تاریخ 85/5/11 از طریق ماده 147 اقدام به   

تفكیك ملك نموده اند بایستی معادل 10 % 

ارزش روز زمین ( بعد از تعریض ) و در صورت 

کسری عرصه 10% ارزش روز زمین فقط برای 

میزان کسری عرصه زمین ( قبل از تعریض ) 

تا حد نصاب تفكیك را پرداخت نمایند .

 3 - امالکی که در گذشته دارای سند مالكیت 

رسمی با کاربری مسكونی بوده و نیز بر اساس 

طرح تفصیلی در کاربری مسكونی قرار گرفته 

اند و بعد از مورخ 85/5/11 از طریق ماده 

147 اقدام به تفكیك ملك نموده باشند 

بایستی معادل 20% ارزش روز زمین ( بعد از 

تعریض ) و در صورت کسری عرصه %10 

ارزش روز زمین فقط برای میزان کسری 

عرصه زمین ( قبل از تعریض ) را تا حد نصاب 

تفكیك پرداخت نمایند.

 4 - امالکی که دارای سند رسمی زراعی یا باغ 

می باشند ولی بر اساس طرح تفصیلی در 

کاربری مسكونی قرار گرفته اند و پس از 

مورخه 85/5/11 بدون توافق با شهرداری 

اقدام به تفكیك بدون ضابطه ملك خود کرده 

و بدون پرداخت حق و حقوقات شهرداری 

اقدام به اخذ سند ماده 147 کرده اند در 

صورت پرداخت معادل بخشی از ارزش روز 

زمین که به ترتیب ذیل مشخص شده از تراکم 

مجاز مربوط به قطعات معمولی مشابه خود 

می توانند استفاده نمایند . مبلغ مذکور در 

هنگام اولین  نقل و انتقال ملك یا  اخذ  پروانه 

ساخت صرفاً یك بار توسط شهرداری اخذ 

می گردد. حد نصاب قطعات 100متر مربع و 

پایین تر 50% شامل 35% خدمات شهری 

25%  ارزش روز زمین.                    

100 تا 200 متر مربع 40% شامل %25 

خدماتی شهری و15% کسری عرصه.

 200 متر مربع به باال 25%  خدمات شهری.          

5 - اسناد قولنامه ای صرفا پس از اثبات وقوع 

بیع در مراجع قضایی و داشتن تنفیذ قولنامه 

و مشروط به اخذ تعهد محضری و وقوع ملك 

در محدوده شهری و کاربری مصوب 

مسكونی و رعایت ضوابط مربوط به شبكه 

بندی معابر و پرداخت 25% ارزش روز زمین    

( بعد از تعریض ) از کل مساحت زمین بابت 

تامین خدمات شهری و سهم التفكیك           

( در اجرای ماده 140 قانون زمین شهری ) و 

همچنین پرداخت کسری عرصه نسبت به 

حد نصاب مصوب طرح تفصیلی به متراژ 

حداقل10% ارزش روز زمین مقدارکسری 

مشخص شده نسبت به مساحت قبل از 

تعریض می توانند اقدام به اخذ پروانه 

ساختمانی نمایند . بند فوق در محدوده 

سكونت گاههای غیر رسمی بجنورد با رعایت 

حداقل عرصه 100  متر مربع  در سایر نقاط 

شهری با رعایت حداقل عرصه 160 متر مربع 

قابلیت اجرایی دارد . 

 

به نظر شما  کدام یك از کوچولوهای زیر کار درستی انجام میدهند؟

میتوانی برای تشویق به انجام کار خوب آنها را رنگ کنی..

شهروند : آیا می شود 62 متری ، این کابوس را به رویا تبدیل کرد؟ عملیات 

اجرایی شصت و دو متری جنوب شهر که در سال 87 پیرو سفر ریاست 

جمهوری قرارداد آن با شرکت مربوطه منعقد شده اما این پروژه بسیار مهم 

همچنان گوشه گیر جنوب شهر شده. این پروژه که از پشتوانه اعتبارات دولتی 

نیز برخوردار است ولی همچنان در پیشرفت فیزیك اندرخم یك کوچه مانده 

است و آن طور که باید و شاید حرکت رو به جلویی نداشته است.امیدواریم 

مسئولین امر توجه ویژه ای را به این پروژه حیاتی بسیار موثر در زیرساخت 

های شهر که روان سازی ترافیك جنوب شهر به ویژه خودروهای سنگین دارد 

توجه ویژه نمایند.

به گزارش روابط عمومی شورا شورای شهر در جهت حفظ آثار تاریخی و 

فرهنگی شهر و حمایت همه جانبه  در حفظ و نگهداری آثار باستانی و تعمیم 

مقوله میراث فرهنگی به ویژه دو بنای با ارزش مهم و تاریخی آیینه خانه و 

عمارت مفخم و آزادسازی حریم این دو اثر بر اساس درخواست سازمان میراث 

فرهنگی ، شورای شهر با مشروط نمودن عدم ساخت و ساز مجدد با هدف 

آزادسازی حریم فوق و تبدیل آن  به فضای سبز با بخشودگی عوارض مشمول 

 بند 147 قانون ثبت اعالم موافقت کرد.                  

این روزها بحث خیلی داغ در شورای شهر و شهرداری 

بجنورد موضوع تعدیل نیروی انسانی است . شورای 

شهر در تبصره بودجه سال 1388 شهردراری بجنورد 

مقرر نمود برای جلوگیری از افزایش بودجه جاری 

نسبت به بودجه عمرانی ، کلیه نیروهایی که از ابتدای 

سال 1386 بدون مجوز شورا و وزارت کشور و عدم 

رعایت ضوابط استخدام نیرو جذب شهرداری و سازمان 

های وابسته شده اند، تسویه حساب گردند. این سیاست 

 عالوه بر لحاظ کردن بحث های مالی در بطن خود 

رویكرد تقویت بدنه کارشناسی و قانونمند کردن روند 

بكارگیری نیرو در شهرداری را هم همراه دارد. 

شورای شهر مصمم است با تصویب چارت جدید برای 

شهرداری بجنورد به وضعیت نیروی انسانی سامان دهد 

تا تمام شهروندان واجد شرایط بتوانند در صورت نیاز 

شهرداری، مشغول بكار شوند.

یكی از موضوعاتی که اخیراً در جلسات شورای شهر 

مطرح گردید تقاضای صدور مجوز برای ساخت یك 

اداره کل در بافت مسكونی شهر بود. اکثر اعضای 

 شورای شهر با این استدالل که از ابتدای تشكیل 

استان محل سایت ادارات کل مطالعه شده و بودجه 

ای نیز برای طراحی های مربوطه صرف شده است ، 

 الزم است با توجه به تمام مزایای احداث سایت 

اداری خارج از بافت مسكونی و در محل تعیین شده 

اقدام گردد. این نكته قابل توجه است که آیا ادارات 

دولتی با استقرارشان در بافت مسكونی شهر می 

توانند آرامش شهروندان را برهم بزنند  و حقوق 

شهروندان را ضایع کنند ؟؟؟ 

 مسلماً مسئولین شهر و استان از مشكالتی که 

ادارات کل با تبدیل کردن بناهای مسكونی به اداری 

 ایجاد کرده اند ، بی خبر نیستند، که شاید باالرفتن 

اجاره منازل و تبدیل بعضی از کوچه ها و خیابان ها 

به پارکینگ ارباب رجوع این ادارات و .... از بارزترین 

آنها باشد. پس بهتر است مسئولین برای احداث 

ساختمان ادارات به سایت مربوطه مراجعه نمایند.

ساماندهی نیروی 

انسانی در 

شهرداری بجنورد

همسایه های 

نا خوانده
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     هرشخص بالغ 23 کیلوگرم هوا در شبانه روز مصرف 

میكند در حالیكه آب و غذای مصرفی او در این مدت  2/5-

1/5 کیلوگرم است.

      آلودگی هوا 11 برابر آلودگی آب و 16 برابر آلودگی غذا 

برای انسان خطرناك است.

      بر اساس آمارهای جهانی مرگ و میر ناشی از هوای 

آلوده بیش از حوادث رانندگی است.

      یك خودروی فرسوده  برای طی کردن هر کیلومترمربع 

اکسیژن مورد نیاز 200 نفر را در یك شبانه روز مصرف 

میكند.

پسماند به مواد (جامد، مایع،گاز) ، (غیراز 

 فاضالب) می گویند که به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم توسط انسان تولید می شود.

تولید پسماند های جامد همزاد دیرین بشر 

بوده است و از روزگاران گذشته انسان تدریجاً 

به یكجا نشینی و تمرکز در مكان های مختلف 

برای دفع پسماندهای خود راه های متعددی 

را آزموده است. امروزه با رشد سریع 

شهرنشینی ، افزایش  سطح درآمد و رفاه 

جامعه و رشد سریع اقتصادی و اجتماعی در 

کشور هر روزه بر کمیت پسماندهای تولیدی 

 افزوده شده و بعالوه تغییر الگوی مصرف باعث 

تغییر در کیفیت پسماند تولیدی شده است.با 

پیشرفت علم و تكنولوژی ، مدیریت پسماند 

نیز تحت بررسی های دقیق علمی و پژوهشی 

قرار گرفته است. امروزه در راستای توجه 

بیشتر به مسایل مرتبط با حفظ محیط زیست 

و حراست از منابع تجدیدناپذیر، یكی از 

مهمترین مباحث مورد عنایت در مدیریت 

پسماند، بازیافت یا پردازش مواد است که با 

مدیریت بهینه و صرفه جویی های اقتصادی و 

فواید زیست محیطی قابل توجهی را برای 

.فعاالن این عرصه به همراه داشته است.

اند م پس

بازیافت پسماندها در کشورهای توسعه یافته 

قدمت بیشتری داشته و قسمت عمده ای از 

اجزای پسماندهای عادی ، در بسیاری از این 

کشورها بازیافت  می شود. وضعیت موجود 

دفن گاههای  شهری در کشور ایران بدون 

رعایت اصول زیست محیطی  و بهداشتی ، نه 

فقط باعث انتشار آلودگی های میكروبی از 

طریق باد، زباله گردان و جوندگان موذی می 

شود بلكه شیرابه های حاصل از تلنبار 

پسماندها که بخشی از آن به صورت جاری  و 

بر اثر گرمای محیط تبخیر و بخشی به آبهای 

زیرزمینی نفوذ کرده و موجب آلودگی شدید 

آبها و محیط زیست می گردد. 

که در صورت عدم توجه و مدیریت  موجب 

 آلودگی هوا، آسیب دیدن الیه ازون و پیامد های 

زیست محیطی می شود و تولید بیش از 

 2500 تن مواد پالستیكی تجزیه ناپذیر که 

 رموجب اختالل  در طبیعت می گردد.ساالنه در 

کشور ایران 18 میلیون تن زباله خانگی تولید 

می شود که متاسفانه سه برابر کشور چین می 

باشد. (یعنی کشور چین با جمعیتی بالغ بر 

 دومیلیارد نفر ساالنه 100 میلیون تن زباله 

تولید میكند که به نحو شایسته این میزان را 

نیز مدیریت می کند).

اسدزاده مدیرعامل سازمان تاکسیرانی : طی نامه ای به روسای آژانس های 

 تلفنی ، اعالم نمود رانندگانی که بدون مجوز فعالیت می کنند یا مهلت 

مجوزشان به پایان رسیده ، هرچه سریعتر برای تمدید مجوز به این سازمان 

مراجعه نمایند ،  در غیر این صورت ضمن ابطال کارت سوخت  و کد تاکسیرانی 

از فعالیت آنان توسط سازمان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

اولتیماتوم به رانندگان تاکسی تلفنی

د  شود 
یمد

ت

        ساالنه 3 میلیون نفر از مردم جهان به  دلیل آلودگی هوا 

جان خود را از دست میدهند.

       92 درصد بیماری های تنفسی و ریوی و 20 درصد بیماری 

های قلبی و عروقی ناشی از آلودگی هواست.

      بطور میانگین یك خودرو ساالنه نزدیك به چهاربرابر وزن 

خود دی اکسید کربن تولید میكند .

      آلودگی ناشی از تردد یك خودروی شخصی 14 برابر 

بیشتر از وسایل نقلیه عمومی است.

      از سوختن 40 کیلوگرم زغال  سنگ 100 کیلوگرم دی 

اکسید تولید می شود.

      ایران پس از آمریكا با مصرف 4345 لیتر بنزین برای هر 

خودرو دومین کشور مصرف کننده بنزین در جهان است.

      میزان مصرف بنزین در ایران سه برابر مصرف جهانی است.

      مصرف روزانه بنزین هر خودرو در ایران 11 لیتر است که 

این میزان در کشورهای صنعتی جهان تنها 2 تا 7 لیتر است.

          آلودگی هوا باعث کاهش بارندگی و خشكسالی می شود.

        با تولید هر تن زباله 400 مترمكعب گاز دی اکسید کربن 

تولید می شود.

       هر درخت بالغ ساالنه 6 کیلوگرم گاز کربنیك مصرف می 

کند.       

: ی که د یا میدان ست آ

از هر تن پسماند حدود 600- 400 لیتر 

شیرابه  رها می گردد (شیرابه 60 برابر 

خطرناك تر می باشد).از طرفی از 

پسماندها مقدار قابل توجهی گاز 

گلخانه ای متصاعد می شود. از پسماند 

های تولیدی چهار شهر آشخانه، 

 اسفراین بجنورد، شیروان ) ساالنه 250 

هزار تن گاز گلخانه ای یعنی از هر تن 

پسماند در طول مدت تجزیه قریب به 

400 مترمكعب گاز گلخانه ای متصاعد 

می گردد که 55 درصد  آن متان و 45 

درصد آن گاز خطرناك دی اکسید کربن 

می باشد.

ت
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شهروند : پارك زیبای بلوار که در حد 

فاصل میدان خرمشهر و میدان 

آزادگان(مهمانسرا) قرار دارد فضای 

مناسبی برای اتراق و استراحت 

مسافرین و همچنین همشهریان 

محترم است که این روزها از ازدحام 

بیشتری نیز برخوردار می باشد 

چندی است به نوعی مورد کم توجهی 

و یا بی مهری قرار گرفته از جمله 

استخرهای ایجاد شده که در زمانی 

نه چندان دور با روشن شدن فواره های 

زیبای آن فضای مفرحی را برای این 

پارك زیبا ایجاد می کرد. اما اکنون 

استخرهای آن خالی از آب و فضای 

ناهمگون و به نوعی محل زباله  و 

گاهی  نیز  محل بازی گل کوچك 

تبدیل  شده   بعـضاً   باعـث             

مردم
نیز می گردد که شایسته این پارك زیبا

نیست و از طرفی فضای اطراف 

ظرفشویی ، فنس کشی قصر بادی با 

چادر اختصاصی و از همه مهمتر نمای 

نازیبای اطراف سرویس های 

بهداشتی و عدم نظافت داخل و بیرون 

آن باعث شده تا چهره زیبای این پارك 

برای مسافرین تابستانی و همچنین 

همشهریان تاحدودی نازیبا جلوه گر  

شود. انتظار می رود شهرداری محترم 

و به ویژه سازمان پارك ها توجه ویژه 

ای به این امر  داشته باشند تا با توجه 

به فصل گرما و مسافرت های  

تابستانی، مسافرین و شهروندان 

بتوانند لحظات زیبایی را در این فضا 

سپری نمایند.

 

استخرهای  خالی تر از خالی

روسای کمیسیون های فرهنگی و 

اجتماعی مراکز استان ها در بیست و پنجم 

تیرماه در شهر کرج گرد هم آمدند. یكی از 

مهمترین مطالبی که در این جلسه عنوان 

شد نقش و جایگاه شوراها و انتخاب 

شهرداران به وسیله شوراها بود. ابراهیم 

امانی که از طرف شورای شهر بجنورد در 

این گردهمایی شرکت نموده بود نظرات 

خود را برای بهبود عملكرد و کارکرد 

 شوراها بدین شرح اعالم نمود : 1- انتخاب 

 شهردار همان طور که قبالً به عهده شوراها 

بوده به همان منوال باقی بماند.

2- تمام مدیران محلی اجرایی تا سطح   

استان مطابق با قانون شوراها در ماده  68 و 

اصل یكصدوسوم قانون اساسی، برنامه و 

بودجه خود را به شوراهای هر شهر محل 

خود تحویل داده و شوراها وظیفه 

هماهنگی در اداره امور شهر را بر عهده 

داشته باشند.

 3- حق استیضاح ، عزل و  سوال  از  مدیران

افشین فر: به نظر می رسد مدلهای 

 مختلفی برای افزایش اختیارات و باال 

بردن کارکرد شوراها می توان عنوان 

 نمود. مثالً اینكه انتخاب استانداران هر 

استان به عهده شورای استان و انتخاب 

فرمانداران و بخشداران به شورای 

شهرستان و شورای شهر واگذار گردد و یا 

پس از انتخاب استاندار و فرماندارتوسط 

دولت ، مدیران کل و مدیران شهری، 

توسط آنها به شورای استان و شورای 

شهر معرفی و رای اعتماد برای آنها از 

شورا گرفته شود و البته در هر دو مدل 

پیشنهادی انتخاب شهردار به عهده 

شورای مربوطه می باشد. در این دو مدل 

شورای شهر مانند یك پارلمان محلی بر 

عملكرد نماینده عالی دولت در استان و 

شهرستان و شهر نظارت می کند و 

می تواند افزایش مشارکت مردم در امور 

منطقه ای را در پی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی پیرو درخواست تعدادی از شهروندان 

مبنی بر احداث جایگاه سیار بنزین در سطح شهر، شورای شهر 

به لحاظ مسایل امنیتی و مخدوش شدن مبلمان شهری و 

نازیبایی آن در محیط با این درخواست مخالفت کرد.

شورای شهر به نصب جایگاه های سیار سوخت رای نداد

همشهریان گرانقدر

پیرو پیشنهاد شما عزیزان مبنی بر اختصاص 

ستونی با عنوان حرف مردم در این ماهنامه ما نیز 

اطاعت امر کرده و این فضا را برای شما اختصاص 

داده ایم؛ لذا خواهشمند است با نظرات ، 

پیشنهادات و انتقادات سازنده خود با تلفن 

2240475، فكس 2237373 ، ایمیل شورای 

شهرو یا مراجعه حضوری ما را در افزایش کیفی و 

کمی نشریه شهروند یاری نمایید. ضمناً شما می 

توانید پاسخ خود را در همین قسمت در شماره 

بعد مشاهده نمایید.

1- اجرای فاز اول بهره برداری از پارك بانوان به 

کجا رسیده است؟

2- چرا ترافیك در خیابانهای اصلی شهر با توجه 

به یك طرفه شدن همچنان ادامه دارد؟ چرا 

 مسئوالن پاسخگوی این معضل نیستند؟            

3- چرا واحد پیشگیری از تخلفات ساختمانی به 

وظایف خود به درستی عمل نمی کنند؟

؟ چیستپسماند 

دکتر گوشم درد میكند.

پاسخ پزشك در :

 2005 سال قبل از میالد مسیح: این ریشه گیاه را بخور!         

 1000 سال بعد از میالد مسیح: آن ریشه به دردنخور 

است ، این دعا را بخوان خوب میشوی!

 1850 سال بعد از میالد مسیح : آن دعا خرافه پرستی 

است، این معجون را بنوش!

 1940 سال بعد از میالد مسیح : آن معجون روغن مار          

است، این قرص را بخور!

 1985 سال بعد از میالد مسیح: آن قرص موثر نیست، 

این آنتی بیوتیك را بخور!

 2005 سال بعد ازمیالد مسیح: آن آنتی بیوتیك 

شیمیایی و مصنوعی است، بیا این ریشه گیاه را بخور!

لطفاً

. خندیدب

  محلی تا سطح استان به شوراها واگذار 

گردد.4- در راستای بند ب ماده 137 

قانون برنامه چهارم و ماده 136 قانون 

برنامه سوم و اصل یكصد و یكم قانون 

اساسی برای تقسیم کار ملی و محلی 

بودجه امور محلی به شوراها واگذار 

گردد.

5- شورای استان وظیفه نظارت بر امور 

اجرایی استان را داشته باشد و به طور 

مستقیم توسط مردم انتخاب شود. 

(اصل هفتم و یكصدم قانون اساسی)

6- شورای عالی استان ها به عنوان عالی  

ترین شوراها به عنوان پارلمان محلی 

درسطح ملی معرفی می گردد و مقررات 

گزاری، نظارت عالی، سیاستگذاری و 

برنامه ریزی برای مدیریت های محلی 

به این شورا واگذارگردد.

در راستای همین موضوع یكی از اعضای 

شورای شهر پیشنهادات خود را ارائه 

نمود.

 رضا فیروزه که از حدود دو ماه قبل است

 که به عنوان نماینده شورا در کمیسیون

 توافقات شهرداری معرفی شده است

 اعتقاد دارد که استراتژی مدیران

 شهرداری با مالكین در تفكیك و

 تعریض و بازگشایی معابر و خیابانها

  می بایست بر مبنای یك معادله برنده

 برنده پیش گرفته شود ، در حالی که

 بعضاً مشاهده می شود که مالكین و

 شهروندان محترم احساس می کنند که

 این معادله بر اساس برنده - برنده

 ترسیم نشده است و به همین دلیل

 حاضر نیستند در توافق با شهرداری

 پیش قدم شوند. وی بیان نمود درحال

 حاضر در کمیسیون توافقات شهرداری

استراتژی برنده - برنده رویكرد توافقات شهرداری

 در جلسه کمیسیون توافقات از مالكین 

 دعوت و با حضور خودشان مذاکرات

 .پیگیری می شود تا منتج به نتیجه گردد

  فیروزه تاکید کرد در ارائه تسهیالت به

 شهروندان در تعریض و عقب نشینی

  امالکشان می بایست بازنگری اساسی

 صورت پذیرد ، اینكه گفته می شود تا

 از ملك در تعریض قرار نگیرد 50%

   تسهیالتی ارائه نمی شود، طبیعی  است

 که  مالكین  نیز  تمایلی  به مذاکره

 نخواهند داشت. وی همچنین پیشنهاد

 نمود تا این موضوع مجدد در کمیسیون

  عمران بازنگری و ارائه تسهیالت پلكانی

 مد نظر قرار گیرد به این معنا که به هر

میزان از حداقل درصد ملك در

 تعریض قرارگرفته تا حداکثر که 

 مورد عقب نشینی قرار میگیرد به

  همان میزان تسهیالت درنظر گرفته

 شود تا این مهم باعث تشویق و

 ترغیب مالكین شده و از این رهگذر

 ضمن ارائه خدمت به شهروندان

 گرامی در بسیاری از معابر و

 خیابانهانیزبازگشایی وعقب نشینی

صورت پذیرد.

حرف
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چند روزی از عملیات فتح المبین می گذشت و 

هنوز نقل مجلس بچه ها در چادر یا سنگر 

فداکاری رزمنده ها در آن چند شب بود.چهار 

 مرحله عملیات پشت سرهم اصالً باعث نشده 

بود انرژی بچه ها گرفته شود. اتفاقاً با آن همه 

فتح و پیشروی که انجام شده بود، روحیه بچه ها 

دو چندان به نظر می رسیدطوریكه بهتر وبیشتر 

زیر فشار آتش دشمن مقاومت می کردند.از بار 

آتش توپخانه دشمن بر سرِ ما کم نمیشد. از 

دست دادن رقابیه برای عراقی ها سنگین بود.به 

همین علت دست از فشارِ بی امان خود بر 

نمیداشتند تا شاید بتوانند آنجا را دوباره پس 

بگیرند.آنها از فشار خود بر محور عین خوش 

کم کردند تا پاتك های سنگینی را متوجه منطقه 

رقابیه بكنند. دو شب بود که نخوابیده بودم. باید 

حواسمان را جمع می کردیم تا پاتك های دشمن 

غافلگیر نشویم.سنگینی پلكهایم فشار زیادی به 

من وارد می کرد.دیگر نمی توانستم آنها را باز 

نگه دارم .کم خوابی از یك طرف و تشنگی از 

طرف دیگر امانم را بریده بود.درهمان حال 

گرمیِ دستی را روی شانه ام احساس کردم... 

حسین بود. گفت : خسته ای؟ دو ساعت که 

بخوابی انرژیت تامین می شود.من به جایت 

مراقب هستم.به چشمهایش نگاه کردم، زیرآنها 

گود افتاده بود که حاکی از این بود که خودش 

هم چند شب است که نخوابیده است.گفتم : نه 

حسین جان،من خوابم نمی آید.فقط تشنه هستم. 

 حسین قمقمه را از کمرم بازکرد و گفت: االن 

برمیگردم.گفتم: ممنون،پس شما امشب سقا 

هستید.ردِ عبورش را گرفتم.از کنار هر سنگری 

که عبور میكرد قمقمه های رزمنده ها را جمع 

می کرد . روی یك دوش آر.پی.جی داشت و 

روی دوش دیگرش قمقمه.حسین پشت خاکریز 

گم شد.بعد از چند دقیقه صدای انفجار مهیبی مرا 

به خود آورد.صدا را پیدا کردم.درست از محل 

عبور حسین بود.حسین ناصری هم پرواز کرد. 

چند روز بعد از بچه های آن سمت شنیدم : 

موقعی که حسین برای تهیه آب رفته بود تانك 

های دشمن را دیده که به سمت بچه ها در حال 

حرکت هستند.چند تا از تانكها را با آر.پی.جی 

خود منهدم کرده بودند.امایكی از عراقی ها به 

صورت غافلگیرانه از پشت سر تیراندازی می 

کند و حسین با اصابت گلوله به سر شهید می 

 شود. حسین ، دشت رقابیه را به دشت کربال 

5پیوند داد  و پرواز کرد. 8

خاطرات شهید  حسین ناصری

امروزه نهادها و سازمان های مدیریت 

شهری به خوبی دریافته اند که بوستان و 

مكان های عمومی جزء جدایی ناپذیر 

زندگی مردم هستند. اما متاسفانه 

شهرنشینان امروزی عادات خوب دیدار در 

مكان های عمومی و دور هم جمع شدن را از 

دست داده اند. بوستان ها دیگر قلب تپنده 

شهر نیستند، نقش خود را در غالب موارد از 

دست داده و به تدریج در سطح شهر محو 

شده اند. درگذشته وضع این گونه نبود. در 

آن زمان بوستان ها آسایشگاهی برای مردم 

به منظور فرار از زندگی پر هیاهوی شهری 

به شمار می رفت. رفتن به آنجا به منزله 

همنشینی با طبیعت بود و فعالیت های 

ضمنی که در آن جریان داشت نیروی 

مضاعفی به مردم شهر می بخشید. به طور 

مثال بسیاری از شهروندان روزهای تعطیل 

خود را در بوستان ها سپری می کردند.این 

بوستان ها با دشتن امكاناتی چون  وسایل 

بازی، چرخ  و  فلــك ، سرگـرمی های 

محــلی، موسیقی  و بازی های متنوع 

نقش موثری  تا مردم، خصوصاً اقشار 

متوسـط و ضعیف  را  به  سوی  بوستان ها 

آشنایی با مدیریت شهری (تجارب جهانی)

جلب  کنند و آنها را به پارك رفتن عادت دهند. 

متاسفانه امروزه بسیاری از این بوستان های 

قدیمی و حتی جدید، کاربری خود را از دست 

داده اند. به دلیل کمبود آشكار بودجه، این 

مكان ها از نبود امكانات فیزیكی و وسایل 

رفاهی نیز رنج می برند.بوستان ها دیگر چون 

آهن ربایی که  مردم شهر را به سوی خود 

جذب کنند نیستند و علت این مسئله را می 

توان در گسستگی مردم از یكدیگر جستجو 

کرد. تا هنگامی که مردم وقت خود را در محل 

کار، در سالن های ورزشی سرپوشیده و یا در 

بازارها بگذرانند، دیگر وقتی برای فعالیت های 

گروهی و اجتماعی در بوستان های محله شان 

نخواهند داشت و بارشد روزافزون سالن های 

ورزشی و بازارهای سرپوشیده بوستان 

هـا  همـچنان  خالـی  و  بـدون  بازدیـد  کننده

 خواهند ماند. یك  بوستان  خوب و با 

طراحی مناسب نمایانگر آن است که فرد یا 

افرادی انرژی و زمان صرف کرده اند تا این 

امكانات را در اختیار ما قرار دهند. با 

استفاده از طراحی های زیبا و نصب 

 تابولهای اطالعات، سرویس های 

بهداشتی  مناسب، مسیر دوچرخه، و 

 تسهیالت دیگر می توان به زیبایی و 

راحتی بوستان کمك کرد 

می توان با فراهم کردن امنیت ، راحتی و 

 زیبایی ، پارك ها را از وجود خالف کاران 

پاك کرد و به محیط های سالم و جذابی 

تبدیل نمود. تنوع  فعالیت ها در یك 

بوستان موجب می شود تا شمار زیادی از 

مردم جذب این مكان ها شوند.در واقع یك 

بوستان خوب همچون آهن ربا عمل کرده و 

مردم  را از نقاط مختلف شهر به سمت 

خود می کشاند. 

و سخن پایانی این که یك بوستان خوب، 

حس شادابی و جوانی را برای 

بازدیدکنندگانش به ارمغان می آورد. افراد 

پس از اینكه از این محیط خارج می شوند 

حس می کنند نیروی تازه ای گرفته اند. 

ویژگی های بوستان های خوب

نمای هر ساختمان در شكل دهی به مجموعه 

شهری که در آن حضور دارد، موثر است و اگر 

به نمای یك ساختمان بدون درنظر گرفتن 

نمای دیگر ساختمان های شهر توجه شود، 

همگونی نمای شهری در مجموع از بین می 

رود.

 به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرسازی و 

معماری ، بررسی آماری نشان دهنده این 

موضوع است که در هر سال 50 میلیون نفر به 

جمعیت شهرنشین کشورهای درحال توسعه 

اضافه می شود. در ایران نیز شهرنشینی طی 

دهه های گذشته با شتاب فزاینده ای گسترش 

 یافته و همچنان این روند ادامه دارد. اصوالً 

یك نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان 

ساختمان در بین عموم است .نما در واقع 

صورت ساختمان و بهترین حالتی است که 

فرد طراح یا مالك از خود در برابر بیرون دارد. 

نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه ی 

خصوصی دارند، لیكن نماهایی که به سمت 

کوچه و بافت شهر باز می شوند جنبه عمومی 

تر دارند.

بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یك 

طرف دارای نمود اجتماعی و از طرف دیگر 

نمود مشخص  ساکنان  خود  است  بنابراین  

فضای   

عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند 

حجم داخلی ساختمان را بیان نماید.نمای هر 

ساختمان موثر در مجموعه شهری است که در 

آن حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابانها یا 

میدان ها که در آن قرار گرفته است می گذارد. اگر 

به نمای ساختمان واحدی، بدون درنظر گرفتن 

نمای دیگر ساختمان ها فكر شود همگونی 

نمای شهری در کلیت از بین می رود. تناقض 

بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتی 

می تواند از بین رود که ساختمان جزیی از شهر 

در نظر گرفته شود و ارتباطات آن با محیط 

اطراف چند جنبه باشد.نمایی می تواند در طرح 

خود موفق باشد که به این سوال ها پاسخ گوید. 

محدوده عمودی جانبی ساختمان کجاست؟ 

خط پایانی افقی ساختمانی چگونه است و مرز 

ساختمان در آسمان به چه شكل است؟ انتهای 

ساختمان چگونه به پایان می رسد؟ گوشه های 

ساختمان چه وضعی دارد؟

اگر ساختمان همسایه ای دارد ارتباط نمای 

ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه به 

پـایـان   می رسـد ؟  گوشــه  های ساختمان 

چه وضعی دارد؟ اگر همسایه دارد ارتباط نمای 

همسایه  چگونه  است  و اگر  در  فضا قطع  می 

شودنمای  هر  ساختمان  باید  هـم   با 

افقی ساختمان عبارتند از نقطه اتصال به 

آسمان (محدوده پایانی ساختمان) نقطه 

اتصال به زمین (محل نشستن ساختمان بر 

زمین) و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی 

. محدوده پایانی ساختمانی باید معنای اتمام 

ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه 

همكف ساختمان را با خود داشته باشد و 

طبقه همكف ساختمان باید مفهوم نشستن 

ساختمان بر زمین را برساند.طبقه همكف باید 

 در محدوده قد افراد کشش الزم را بر عابر پیاده 

و بیننده ایجاد کند. کنج یا گوشه نما در واقع 

محل برخورد دو نمای عمود برهم است. کنج 

می تواند حالت عمود 90 درجه ، نیم دایره یا 

سه وجهی را داشته باشد و هر کدام می تواند 

تاثیرات متفاوتی را در نما بگذارد.

نمای شهری درواقع ترکیبی از اجزای 

متفاوتی است که بر اساس اتفاقاتی که در 

خیابان ها و معابر می افتدشكل میگیرد. این  

اجزا درصورت رعایت مسایل که پیش از این 

نیز به آن پرداخته شد می توانند با یكدیگر  

نقاط اشتراك جالبی داشته باشند که نمی 

توان وجود آنها را نفی کرد.

در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، ضوابط و 

مقررات ویژه ای در ارتباط با سیما و کالبد شهر   این ارتباط چگونه است . محدوده های 

وجود دارد و گروهی از برجسته ترین افراد با 

تخصص های مرتبط هنر زیباسازی و زیبایی 

شناسی به کنترل طرح های بزرگ و کوچك 

معماری و شهری از نقطه نظر هماهنگی 

نمای بیرونی ساختمان ها و محیط شهری 

یعنی از جنبه های رنگ، حجم، مصالح 

مناسب، فضای پر و خالی نما، رعایت اصول 

هماهنگی و تناسبات و ... می پردازد. آنچه 

 برای عالقه مندان به این موضوع نگران کننده 

 است، پاسخگویی با شتاب به نیازی کامالً 

محسوس است. در این ساخت و ساز پر شتاب 

نیاز به بررسی طرح های ارائه شده  توسط 

 جمعی از صاحب نظران و مسئوالن در مراکز 

تایید پروانه های ساختمانی ضروری به نظر 

می رسد.

امید است اعضای سازمان نظام مهندسی 

خراسان شمالی نیز در طراحی نماهای 

 ساختمان به مقوالت فوق توجه بیشتری 

نمایند. 
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داشتن محیط زیست سالم و بهره گیری از 

مواهب فراوان آن در عصری که حاکمیت 

ماشین به عنوان یكی از عناصر اساسی 

توسعه مخاطرات فراوانی را در ایجاد انواع 

آلودگی های زیست محیطی در پی داشته 

یكی از اهداف عالیه در برنامه ریزی های 

بلند مدت و کوتاه مدت توسعه کشورهاست. 

 انسان موجودی است متفكر که سالمتی 

مهمترین و با ارزشترین هستی و سرمایه 

اوست . امروز دیگر تنها میكربها، باکتری ها، 

ویروس ها ، قارچ ها و انگلها نیستند که 

 سالمتی انسانها را تهدید می کنند. متاسفانه 

 آنچه که امروز بیشتر سالمتی افراد را تهدید 

و به مخاطره می اندازد عواملی از قبیل 

 بیماری ایدز، انفوالنزای طیور، آلودگی 

حرارتی بخصوص  آلودگی صوتی هستند. 

گستره و دامنه فعالیت کمیسیون بند 20 

ماده 55 وسیع و بسیار حائز اهمیت و یكی از 

مهمترین کمیسیون های شهرداری و 

بهترین ضمانت اجرایی تخلفات است که بر 

اساس آن مشاغل مزاحمی که در مناطق 

مسكونی وجود دارند(از قبیل مرغداری ها، 

دامداریها ، کارگاه های چوب بری، صافكاری 

سنگ بری، کابینت سازی، در و پنجره 

سازی، بخاری سازی، نقاشی اتومبیل ، 

گاراژ های عمومی، کارخانه ها و ... که برای 

شهروندان به نحوی از انحا موجب بروز و 

ایجاد  مزاحمت  و  سر  و  صدا می کنند  که 

بایستی به خارج از شهر انتقال یابند. به 

صاحبان مشاغل مزاحم دو ماه مهلت داده 

می شود تا از مناطق مسكونی به خارج از 

شهر نقل مكان کنند در غیراین صورت پس از 

انقضای مهلت مقرر آن مكان پلمپ می 

شود.امروزه سر و صدا به عنوان یكی از 

خطرناك ترین آلودگی های محیط زیست 

بشر قلمداد می شود که به دلیل توسعه 

وسایل نقلیه موتوری و صنایع و پیشرفت 

فناوری های مربوط به لوازم صوتی و 

افزایش و تراکم جمعیت در شهرها به بخش 

تفكیك ناپذیری از زندگی شهری شده است. 

این در حالی است که سر و صدا بر اعضا ، 

جوارح، فكر و روح بشر صدمات جبران 

ناپذیری وارد می کند.برای پیشگیری از 

 آلودگی صوتی می بایست تمهیدات الزم از 

 طریق  مدیریت  شهری و  شــورای اسالمی 

در این دیدار که به دعوت ریاست اتحادیه 

غرفه داران میدان بار انجام شد وحدانی 

ریاست این اتحادیه  گفت : با توجه به اینكه 

از تمامی کشور  به میدان ، بار فرستاده می 

شود و با توجه به مرکز استان بودن، انتظار 

داریم این محیط از همه لحاظ و تا حد ممكن 

از نظر بهداشتی، فضای سبز ،نمازخانه ، 

سرویس های بهداشتی ، آسفالت محیط و  

فضاسازی مناسب در خور شان همشهریان 

و همكاران میدان  و همچنین کسانی که با 

این فضا در ارتباط هستند مورد توجه قرار 

گیرد.

سیدی عضو شورای شهر نیز با اشاره به 

موارد ذکر شده توسط رییس اتحادیه غرفه 

 داران درخصوص موضوعات و مشكالت 

مطرح شده محیط میدان بار توضیحاتی را 

ارائه نمودند و تاکید کردند رعایت مسایل 

بهداشتی در هر مكان باید از اولویت های اول 

باشد که این مهم باید با مشارکت اهالی هر 

منطقه صورت گیرد. وی افزود میدان بار نیز 

از این قضیه مستثنی نیست و موارد 

بهداشتی آن باید بیشتر از مكان های دیگر 

مورد توجه قرار گیرد زیرا عدم رعایت موارد 

بهداشتی  به خصوص  در میدان بار سبب به 

کمیسیون بند 20 فعال شد

شهر اعمال شود. بنابراین باید منابع آلوده 

کندده صوتی همچون موارد فوق الذکر 

هرچه سریعتر به خارج از محیط های 

مسكونی و شهری انتقال یابند. سه نفر 

عضو این کمیسیون را شورای شهر معرفی 

می کند که امین بین مردم و دولت هستند 

صرفاً کار آنها جلوگیری از مشاغل مزاحم 

نیست بلكه در کنار آن نیز بایستی 

راهكارهای مناسب ارائه طریق گردد. رای 

  کمیسیون قطعی و الزم االجراست. از دوره               

اول لغایت اواسط دوره دوم شورای شهر 

کمیسیون مذکور فعال بوده است اما بعد از 

اینكه شهر بجنورد به عنوان مرکز استان 

شناخته شده محل های تعیین شده جهت 

مشاغل مزاحم با عنایت به مراتب فوق 

 پاسخگویی نیاز الزم نبود.  وقفه در کار یا 

غیر فعال  بودن  کمیسیون  یاد شده تا  کنون 

نیز به این علت بوده است. در نیمه دوم 

اردیبهشت ماه سال جاری در محل کار اتاق 

نماینده عالی دولت و استاندار محترم 

خراسان شمالی جناب مهندس جهانبخش با 

حضور مسئولین ادارات ذیربط جلسه ای 

در این خصوص تشكیل و پس از بحث و 

تبادل نظر دراین رابطه و تاکید استاندار 

 محترم مبنی بر تشكیل جلسات الزم توسط 

ادارات متولی به منظور ارائه خدمات اولیه و 

آماده سازی محل تعیین شده، متعاقباً 

جلساتی در محل اتاق کار ریاست محترم 

مجامع امور صنفی شهرستان بجنورد و 

همچنین در محل اتاق کار مدیرکل محترم 

سازمان بازرگانی استان تشكیل گردید. به 

لحاظ اهمیت موضوع پیش برد اهداف 

 بهداشتی و در نهایت حفظ سالمتی 

شهروندان عزیز ضمن پیگیری برای آماده 

سازی محل جانمایی شده طبق طرح جامع 

شهر واقع در جنوب غربی شهر بجنورد 

محدوده پشت کوه های دوبرار و ارائه 

خدمات اولیه توسط ادارات ذیربط و جلب 

مشارکت مردمی و واگذاری مستقیم امور 

ساخت و ساز طبق نقشه و زون بندی مناسب 

 به متصدیان و اماکن صنوف آالینده توسط 

شورای شهر نیز طی نامه ای به شهرداری 

 اعالم و مكلف گردید تا هرچه سریعتر نسبت 

 به فعال نمودن کمیسیون مزبور اقدام الزم 

مبذول دارد.

  خطر افتادن سالمت شهروندان شده و این 

میسر نخواهد شد مگر با همیاری و همكاری 

غرفه داران واهالی میدان و شهرداری نیز در 

این امر بسیار مهم همچنان مثل گذشته 

 برای رفع مشكالت حمایت همه جانبه ای 

خواهد داشت .

مهندس دژهوت نیز با اشاره به گستردگی 

خدمات شهرداری در تمام زمینه ها و توسعه 

روزافزون ، اضافه کرد شهر می طلبد تا غرفه 

داران نیز مشارکت و همكاری متقابل را 

داشته باشند تا سریع تر به اهداف مورد نظر 

برسیم با توجه به گستردگی خدمات شهری 

و محدود بودن امكانات شهرداری و توسعه 

روزافزون شهر، خدمات رسانی به صورت 

مطلوب بدون مشارکت شهروندان در هیچ 

نهاد یا سازمانی اتفاق نیفتاده و نخواهد 

افتاد، لذا می طلبد تا غرفه داران و اهالی 

محترم میدان مشارکت و همكاری متقابلی 

را داشته باشند تا سریعتر به اهداف مورد 

 نظر برسیم . وی همچنین اعالم آمادگی کرد  

تا در قالب تفاهم نامه ای بین شهرداری و 

رییس اتحادیه غرفه داران نسبت به 

بهسازی، آسفالت  و فضاسازی محیط 

 داخلی  میدان  در  اسرع  وقت  اقدامات  الزم 

 صورت گیرد که اعضای هیئت مدیره با 

استقبال از پیشنهاد فوق خواستار اقدام 

عملی در میدان بار شدند.

شهروند : هرروز که از منزل بیرون می آییم ، از بقالی 

محله گرفته تا سبزی فروش سرکوچه تا همسایه 

مان که در حال بنایی است و دوچرخه ساز و گل 

 فروشی و پالستیك فروش، همه و همه یك جوری 

راهمان را سد کرده اند. عجیب است در شهری که 

همه ادعای مسلمانیمان می شود به خودمان اجازه 

می دهیم به هر شكلی به حریم عمومی تجاوز می 

کنیم و بخشی از مسیر رفت و آمد خلق اله را بگیریم. 

گاهی سوال می کنیم آیا در این شهر مسئولی هست 

تا جلوی این سد معبرها را بگیرد یا نه ؟ 

اخبار شورا

          به گزارش روابط عمومی شورا پیرو درخواست هیئت کشتی خراسان شمالی مبنی بر کمك و مساعدت مالی جهت 

تجلیل از پیشكسوتان ورزشكار، شورا با مبلغ درخواستی هیئت با هدف حمایت  همه جانبه از ورزش به ویژه ورزشكاران 

 پیشكسوت اعالم موافقت کرد.                    

         در پی تشكیل جلسه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها اعضای جدید این کمیسیون آقایان ابراهیم 

امانی، سیداسماعیل سیدی و سرکارخانم افشین فر به عنوان نمایندگان شورا در این کمیسیون معرفی شدند.  

         شورای شهر با انعقاد قرارداد شهرداری به نیروی انتظامی جهت انتظامات در پارك ها و سایر مكان ها با %20 

افزایش نسبت به قرارداد قبلی موافقت کرد.

           تعرفه پیشنهادی عوارض و خدمات ورودی پارکها مورد تصویب قرار گرفت.

         تصویب طرح بسترسازی کالبدی، فرهنگی، اجتماعی در شهر و گسترش استفاده از دوچرخه سواری در شورای 

شهر بجنورد.

.           نشست خبری ریاست شورای شهر در خصوص مدیریت کالن شهری.

          حضور مدیر کل محترم سازمان ثبت اسناد در شورای شهر به جهت حل اسناد ماده 147 شهروندان.

          حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) به همراه مدیران مناطق یك و دو کمیته در شورای شهر.

ظاهراً شهرداری بخشی به نام پلیس ساختمان یا 

اجراییات دارند که وظیفه اش جلوگیری از همین سد 

معبرهاست.

ولی چرا این تخلفات کم نمی شوند، چرا هنوز به 

خاطر بنّایی یك ساختمان چند ماه قسمتی از یك 

کوچه یا پیاده روی خیابان به اشتغال مصالح 

ساختمانی یك نفر در می آید و یا بسیاری موارد 

دیگر.
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 برگزاری  جشنواره کشوری کاریكاتور با موضوع معضالت پیش روی یك شهر در حال توسعه           

 بجنورد - تیرماه 1388          

نفر اول : اکبر تراب پور  

ششصدهزار تومان + تندیس و لوح تقدیر جشنواره 

نفرسوم : محسن ظریفیان

سیصد هزار تومان + تندیس و لوح جشنواره

نفرچهارم : مجتبی حیدرپناه 

صد هزار تومان + تندیس و لوح تقدیر جشنواره

امیرعباس تبریزی (تهران)

 لوح تقدیر جشنواره 

نفر دوم : مسعود ضیایی

چهارصد هزار تومان + تندیس و لوح تقدیر 

محمود آزادنیا (مشهد)

جایزه ویژه : تندیس و لوح تقدیر جشنواره 

همایون عبدالرحیمی (تهران)

 لوح تقدیر جشنواره 

مازیار بیژنی (تهران)

جایزه ویژه : تندیس و لوح تقدیر جشنواره 

 جواد تكجو ( الهیجان) 

جایزه ویژه : تندیس و لوح تقدیر جشنواره 

حسن قاسمی ( اراك) 

جایزه ویژه : تندیس و لوح تقدیر جشنواره 

امیرعباس تبریزی ( تهران) 

جایزه ویژه : تندیس و لوح تقدیر جشنواره 

حامد مرتضوی علوی (بجنورد)

 لوح تقدیر جشنواره 

مهدی عزیزی (اراك)

 لوح تقدیر جشنواره 

 مسعود ضیایی ( فوالدشهر) 

لوح تقدیر جشنواره 

کاریكاتور نقد مهربانانه و لطیفی است که از قلم یك 

 هنرمند خوش قریحه بر روی کاغذ جاری می شود و تالش 

می نماید که بیاموزد چگونه می توان بهتر بود و کاریكاتور 

با ظرافت دنیایی از معنی را با چند خط می نگارد و گاه 

تلنگری می زند که با خواندن کتابها ممكن نیست  و به 

.سمت اصالح رهنمون می نماید.

آیینه ای  که موجودات و اشیاء را در فرم هایی غیر متعارف 

ولی آشنا برای مخاطبان به تصویر می کشد . تمام این 

ویژگی ها و خصوصیات بسیار دیگر ، کاریكاتور را به عنوان 

 یكی از موثرترین و نافذترین ابزار اطالع رسانی تبدیل کرده 

است.

 شورای اسالمی شهر بجنورد با علم به تاثیرگذاری کم 

نظیر کاریكاتور و با هدف جلب نظر و نگاه کاریكاتوریست 

های خوش ذوق کشور به مقوله شهر و شهرنشینی و با 

پیشنهاد و همكاری هنرمندان کاریكاتوریست  گروه  

کاریكاتور  تلنگر اقدام  به  برپایی  جشنواره کشوری 

 کاریكاتور با موضوع (معضالت پیش روی یك شهر در حال 

توسعه ) نمود و  فراخوان  آن را در اوایل خرداد ماه امسال 

رونمایی کرد. حاصل این فراخوان  در مهلت 40 روزه  421 

اثر از 113 هنرمند از سراسر کشور بود که به دبیرخانه  

جشنواره ارسال  گردید. این آثار در تاریخ 17 تیرماه توسط 

 اعضای محترم کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر  

بجنورد بازبینی و 18  تیرماه به دست داوران سپرده شد. 

داوری آثار جشنواره را  آقایان ابوالفضل محترمی از تهران ، 

شاهرخ حیدری از اهواز ،  عباس ناصری از بجنورد  و محمود 

نظری از همدان که همگی از کاریكاتوریست های حرفه ای و 

مطرح کشورمی باشند ، به عهده گرفتند . در نهایت 45 اثر از  

33 هنرمند کاریكاتوریست برای نمایشگاه انتخاب و از میان 

آنان نفرات برگزیده مشخص گردیدند.این مراسم با  حضور  

 اعضای  شـورای  اسالمی  شهر  بجـنورد، شهرداری های 

مناطق و جمعی از مسئولین و شهروندان در خانه فرهنگ 

شهرداری  برگزار گردید.

اسامی راه یافتگان به نمایشگاه : 

عابدین محمدی - افشین نظری - علی کاشی - علی 

 شعبانی - بهمن جاللی نوکنده- داریوش رمضانی - 

همایون عبدالرحیمی - جواد طریقی اکبرپور - محمود 

آزادنیا - مسعود ضیایی - محمدامین آقایی - محمد 

کارگر - محمد حبیبی - محسن جعفری - محسن 

ظریفیان - اکبر تراب پور - علیرضا پاکدل - امیرعباس 

تبریزی - آیت اله نادری - حامد مرتضوی  علوی - 

حسن قاسمی - جواد تكجو - مازیار بیژنی - معصومه 

صفایی - مهدی عزیزی -محمدعلی خلجی - مجتبی 

 حیدر پناه - ندا تنهایی مقدم - پیام پور فالح - ریحانه 

کریمیان - رضا عدیلی پور - صادق باقری - سهیل 

محمدی . 


