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را  او  دهد  پند  را  خود  برادر  نهان،  در  که  هر 
او  دهد  پند  را  برادرش  آشکارا  که  هر  و  آراسته، 

را کاسته.                           
حضرت امام حسن عسگری )ع(

جلسه شورای فرهنگ عمومی 
شهرستان در شورای
 اسالمی شهر بجنورد

آلودگی هوا، خطری که
 روز به روز تشدید می شود

نفرات برتر سوگواره
 عکس کودک درقاب عاشورا 

معرفي شدند
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طرح جمع آوری زباله خشک
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هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.   پیامبر اکرم )ص( تردیدها به ما خیانت می کنند، ما را از کوشش بر حذر می دارند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند.   شکسپیر

توسعه شهر در گروی مشارکت بخش خصوصی:
توسعه شهري از طريق اتخاذ يك مديريت يكپارچه و مشاركتي شهري محقق مي شود زيرا كه همواره بخش دولتي در 
اكثر جوامع با محدوديت هاي اعتباري مواجه است. تسريع در روند توسعه شهري در گروی مشاركت بخش خصوصي 
است. يكی از مهمترين راه های شتاب روند توسعه زير بنايی هر شهر تداوم سرمايه گذاری بخش خصوصی در پروژه 

های شهری می باشد.
انجام طرحهاي توسعه اقتصادي بدون جذب سرمايه گذار ممكن نيست. مديريت خالق و داشتن طرحهاي فني و 
اقتصادي را مي توان از جمله مباني مهم جذب سرمايه گذار بخش خصوصي دانست. بايد تعامل و همكاري همه جانبه 
مجموعه هايي كه  به عنوان عامل هستند در مسير جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي فراهم و نقش فرهنگ سازي 
و بسترسازي مناسب براي مشاركت مردمي در ساخت محيط زندگي يكي از مهمترين مسائل توسعه شهري محسوب 
شود. به گونه اي كه شهروندان نبايد تصور كنند كه توسعه امكانات شهري صرفًا از طريق شهرداري ها انجام مي شود، 
بلكه بايد بدانند كه تمام اقشار جامعه مي توانند در روند توسعه شهرنشيني دخيل باشند. ايجاد فرهنگ مشاركت عمومي 

در حقيقت نقطه آغازين توسعه پايدار در حوزه شهرنشيني است.

جلسه شورای 
فرهنگ عمومی 

شهرستان در 
شورای اسالمی 

شهر بجنورد
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان، در محل شورای اسالمی 
شهر برگزار شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بجنورد، ضمن گرامیداشت 
ایام هفته، با نقل از پیامبر اعظم )ص(، »ائمه، نمایندگان شما در نزد 

پروردگار هستند«، جلسه را شروع کردند.
حجت االسالم عابدینی هدف از تشکیل این جلسات را چنین بیان 
خصوص  در  والیت  عظمای  مقام  گوهربار  بیانات  اساس  بر  کرد: 
سبک زندگی و اهمیت تحکیم خانواده، جلسات را تشکیل و بر پایه 

همین اصل، برنامه ریزی و تصمیم گیری انجام می گیرد.
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: شورای فرهنگ عمومی

شهرستان باید به مسائل کلی پرداخته و از جزئی نگری پرهیز کند 
و مسائل جامعه شهری را به صورت تخصصی پژوهش و پیگیری 
کرده و در جلسات فرهنگ عمومی شهرستان مورد کنکاش و ارزیابی 

قرار دهند.
سید محمد لنگری افزود: حوزه فعالیت های فرهنگی، شعاع بسیار 
به آن پرداخته شود، شاید  اگر  گسترده ای دارد که به صورت ریز 

نتیجه حاصله راضی کننده نباشد.
 وی تاکید کرد: باید مسائل را به صورت تفکیکی و مصداقی پیگیری 
کنیم تا بتوان خروجی جلسات را منطقی تر کرد و تبادل نظر در این 

جلسات را عملی تر کنیم. 
ادامه در صفحه 2
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در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد .     لویی پاستورهمانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دار که در راه خدا جهاد می کند بیشتر است.    امام علی )ع(

یکه خوردن، ترسیدن، تعجب کردن و ...
این ها واکنش هایی است که بعد از دیدن سگ های ولگرد در افراد مختلف به صورت های 

گوناگون دیده می شود. 
همه ساله با سرد شدن هوا، سگ های ولگرد به دنبال یافتن غذا، به شهرها هجوم می آورند که 

اغلب ناقل بیماری هستند.
سگ های ولگرد عالوه بر سر و صدا در نیمه های شب و سلب آرامش و آسایش مردم و حمله به 
شهروندان و خطر گازگرفتگی و ایجاد جو روانی، عامل سرایت بیش از هفت نوع بیماری مشترک 

انسان و حیوان هستند که از مهم ترین آنها می توان به بیماری هاری و سالک اشاره کرد.
بنابراین، رفع این معضل، یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها می باشد. اما متاسفانه به هر دلیلی، 
سگ های ولگرد در حواشی شهر بجنورد و حتی مراکز شهر، مشاهده شده و مشکالت بهداشتی 

فراوانی را برای شهروندان، به وجود می آورند.

سگ های ولگرد: هاری، سالک و ...

همین 50سال قبل بود.صبح زود به سفارش مرحوم پدر، برای خرید یک بسته نمک به 
مغازه بقالی سر کوچه رفتم تا یک بسته نمک بخرم. سالم دادم و گفتم: »حاج قاسم یک 
بسته نمک بدید« با دست به مغازه روبرویی اشاره کرد و گفت: »برو از اون مغازه 
بخر«. رفتم و از مغازه روبرویی نمک را خریدم و به منزل برگشتم. در راه به این فکر 
می کردم که چرا »حاج قاسم« با این که بسته های نمک را در مغازه روی هم چیده بود به 
من نمک نفروخت. به خانه رسیدم و جریان را به پدر گفتم. گفت: »حتما نمک نداشته، 
یا بی ادبی کردی ،سالم ندادی و ...« گفتم: »نه، اول سالم دادم به سفارش شما، پول 
را دو دستی بهشون تعارف کردم«. گفت: »علتش را از حاج قاسم می پرسم«. بعد 
از مدتی گفت: »بلندشو، همین االن بریم، علت این کارش را بپرسیم«. رفتیم وقتی 
به  انسانیت حاج قاسم پی بردیم وقتی گفت  به بزرگواری و  علت را جویا شدیم 
امروز صبح دستالف کرده بودم ولی اون  نفروختم. »من  به پسرت نمک  این علت 
کاسب دستالف نکرده بود برای همین پسرت را فرستادم از اون نمک بگیره«. اون 
روز فهمیدم »کاسب حبیب خدا،یعنی این«. شما، اون کاسب های قدیم یادتون میاد؟
                                                                           سید احسان سیدی زاده

شما یادتون میاد؟

در ساعات پایانی روز، وقتی ازدحام جمعیت در پیاده روهای باریک و تاریک شهرمان غوغا می کند، 
اگر آشنا به موقعیت چاله ها، موزائیک های شکسته و سایر ناهمواری های سطح پیاده رو نباشید، حداقل 

اتفاقی که برایتان رخ می دهد، سکندری خوردن است.
نگران نباشید، آنقدر همه جا تاریک است که کسی متوجه هویت شما نمی شود و اگر خوش شانس باشید 
آسیبی هم نمی بینید؛ اما همیشه مختصات جغرافیایی محل حادثه را به یاد خواهید داشت و به آشنایان هم 

اطالع خواهید داد تا از تعداد کسانی که با کفش پاره و لنگان لنگان گام بر می دارند، کاسته شود.
البته همه ساله با شروع بارش برف و یخبندان، ناهمواری های سطح پیاده روها دردسر سازتر می شوند و 

تردد عابران را با مشکل مواجه می کنند.
همچنین، بعضی از شهروندان با موزائیک فرش کردن مقابل در واحد تجاری و یا مسکونی خود که معموالً 

سطحی لغزنده و شیبدار را ایجاد می کند، بر این مشکالت می افزایند.
اینجاست که از شهرداری انتظار می رود با همسطح سازی پیاده رو ها و استفاده از مصالح مرغوب، آسایش 

شهروندان را فراهم آورده و عمر مفید، کارآمدی و زیبایی سطح پیاده روها را افزایش دهد.
تبدیل  با  که  شهروندانی  برد.  یاد  از  نباید  را  روها  پیاده  از  مناسب  نگهداری  در  شهروندان  نقش  البته 
پیاده رو به کارگاه ساختمانی، تعمیراتومبیل وخودرو ،کارگاه جوشکاری و ... حقوق سایر شهروندان را 

دربرخورداری از معبری زیبا و ایمن، ازبین می برند.

موزائیک فرش پیاده روها، 

پازلی حل نشده

شورای اسالمی شهر، از شما شهروندان گرامی تقاضا دارد تا با ارسال 
عبارت »ماهنامه شهروند« از طریق پیام کوتاه به شماره

 30007650001786 
و یا ایمیل به آدرس

 info@nkh-bojnourdshora.ir 
اعالم  شهروند،  ماهنامه  انتشار  زمان  از  اطالع  جهت  را  خود  تمایل 

نمایید.
بدین ترتیب، هر ماهه به محض انتشار ماهنامه شهروند، پیامی برای 
اطالع شما، ارسال خواهد شد و در صورت ذکر نام و نام خانوادگی 

و آدرس، ماهنامه رایگان برای شما پست می شود.
همچنین شهروندان عالقمند، می توانند با مراجعه به پورتال ماهنامه 

شهروند به آدرس
http://shahrvand.shora-n-khorasan-bojnourd.ir 

 نسخه های pdf آرشیو این نشریه را دریافت نمایند. 

در ادامه صفحه اول:
سخنگوی شورای اسالمی شهر، بیان داشت: 
مداری،  قانون  فرهنگ  تشویق  و  ترویج 
وجدان  فرهنگ  شهروندی،  حقوق  رعایت 

کاری و ... 
و  دارند  ما  های  آیین  و  دین  در  ریشه  که 
خیلی از مسائل اجتماعی را در درون آن می 
مورد  باید  نتیجه  در  که  کرد  مشاهده  توان 

توجه و تاکید قرار گیرد.
شورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
توسعه  اساس  و  پایه  گفت:  شهر  اسالمی 
در  است.  فرهنگ  ای  جامعه  هر  در  پایدار 
فرهنگ  که  است  آمده  اساسی  قانون  متن 
هدف است و دیگر عوامل از جمله اقتصاد، 

ابزارهایی برای ارتقای این هدف می باشند.
اجرای  مرحله  در  ما  افزود:  امانی  ابراهیم 
سیاست های فرهنگی دچار مشکالتی شده 
ایم، از جمله: برداشت های متفاوت از اسناد 

باالدستی، سلیقه ای عمل کردن، انجام فعالیت های موازی و مشخص نبودن مرزهای همکاری میان 
دستگاه ها با وظایف تخصصی آنها. در همین راستا مدیریت یکپارچه سازی فعالیت های فرهنگی 

در شهرستان ها ضروری به نظر می رسد.
وی  تاکید کرد: ما باید از منتقد صرف فرهنگی خارج شده و به تولید کننده فرهنگی تبدیل شویم 

مسائل فرهنگی و ارتقای فرهنگی بیش از سخنرانی و صحبت به عمل و اقدام عملی نیاز دارد.

ادامه،  در  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
جلسه  به  را  خانواده  بنیان  از  حمایت  طرح 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان ارائه کرد.

شورای  اینکه  بیان  با  بجنورد  شهر  فرماندار 
فرهنگ عمومی شهرستان با توجه به جایگاه 
فرهنگی خود، اساسًا ماهیت مشورت داشته، 
گفت: مسائل مطرح شده در این شورا بسیار 
محمد  سید  می شود.  مهم شمرده  و  محترم 
پاکمهر افزود: مسائل فرهنگی باید به صورت 
قرار  توجه  مورد  شده  کارشناسی  و  دقیق 
گیرند تا بتوان آثار تصمیم گیری ها و برنامه 
ریزی در این شورا را در جامعه شاهد باشیم.
عمومی  فرهنگ  شورای  اظهارداشت:  وی 
پایگاه فرهنگی است که می  شهرستان، یک 
بررسی  مورد  را  مسائل جامعه شهری  تواند 
ها  بحث  واسطه  به  تا  دهد  قرار  ارزیابی  و 
شورای  برای  شورا  این  در  نظرها  تبادل  و 
فرهنگ عمومی استان و حتی کشور، با ارائه 

بسته های فرهنگی، تصمیم گیری کنند.
در پایان این جلسه که با حضور نمایندگان ادارات و نهادهای فرهنگی برگزار شد، پس از بحث 
و بررسی و ارائه نقطه نظرات حاضرین، مقرر شد چگونگی تخصیص بودجه فرهنگی به نهادها و 

ادارات فرهنگی در جلسه آتی شورای فرهنگی عمومی شهرستان، مورد توجه قرار گیرد.

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در شورای اسالمی شهر بجنورد

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:
همانطور که اطالع دارید کتابخانه ها به عنوان یک بانک اطالعات علمی در مجامع 
شهری بسیار موثر و مفید می باشند.  باایجاد کتابخانه ها، محیط های بسیار امن 
و آرامش بخشی هم به لحاظ مطالعه و هم به لحاظ استفاده از منابع بسیار غنی و 

علمی از آن می توان به عنوان یک پایگاه داده نام برد.
در این راستا، اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد، با توجه به اهمیت موضوع 
بر  مبنی   ، شمالی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  های  درخواست 
در  ها  کتابخانه  جمله  از  فرهنگی  اماکن  احداث  ،برای  رایگان  زمین  واگذاری 
نهایت  در  نیز  شهرداری  و  کرده  ابالغ  شهرداری  به  تصویب،  زمان  کوتاهترین 
همکاری و مساعدت در اسرع وقت زمین های مورد نظر را در اختیار اداره کل 

فرهنگ قرار داد.
پس از تحویل زمین، مقرر شد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان براساس 
اعتبارات دولتی که به زمین های فوق اختصاص پیدا کرده بود نسبت به احداث 
و بهره برداری از آن در مدت زمان تعیین شده، اقدام کند. اما متاسفانه با گذشت 
)کتابخانه  فرهنگی  های  پروژه  بودن  تمام  نا  شاهد  همچنان  مردم  سال،  چندین 
ها( در شهر هستند، این در حالی است که جانمایی عرصه های فوق در یکی از 
مهمترین موقعیت های شهری قرار گرفته است. امروز شهروندان حق دارند که 
در موارد زیر به دنبال پاسخ سئواالت خود در اجرای کندی آن ها از مسئوالن 

فرهنگی و همچنین نمایندگان خود باشند.
1- کتابخانه مرکزی در ادامه خیابان نادر 

2- حاشیه 62 متری جنوب شهر پارک دوبرار 
3- و ...

سئوال این جاست که چرا باید پروژه ای که از اعتبارات دولتی استفاده می کند، 
تا این اندازه با تاخیر انجام می شود؟ در این میان  چه کسی مقصر است؟ شورای 
اسالمی شهر که مصوب کرده، شهرداری که زمین را رایگان واگذار کرده است؟ 
امور کتابخانه هاست که  اداره کل  یا  اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی 
پروژه را به بهره برداری نرسانده، یا مقصر دولت است که اعتبارات را تخصیص 

نداده؟
کاش می شد به همان سرعت که زمین واگذار شد به همان سرعت نیز پروژه به بهره 

برداری می رسید و در اختیار شهروندان قرار می گرفت.

تصویب شورای اسالمی شهر، واگذاری زمین رایگان توسط شهرداری، اما ...
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هر مؤمنی به بالئی گرفتار شود و صبر کند، اجر هزار شهید برای اوست.      امام جعفر صادق)ع( مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود .   سقراط

فرض کنید شما در حال رانندگی هستید و ناگهان یک ماشین از پشت به ماشین شما مي کوبد، خدا را شکر هیچ گونه مصدومیت 
جانی رخ نمي دهد و فقط هر دو ماشین کمي خسارت مي بینند، شما در این لحظه چه اقدامي انجام مي دهید؟!

گزینه اول:
برای آنکه وقتی پلیس راهنمایی و رانندگی به محل حادثه رسید کمتر وقتش گرفته شود، با یک عدد شیء نوک تیز کروکی تصادف 

را بر روی صورت راننده خطاکار حک مي کنم.
گزینه دوم:

اصوال تصادف رانندگی بدون وجود یک مصدوم، کالس چندانی ندارد، اگر بچه محل ها بفهمند من تصادف کردم اما هیچ کسي 
طوری اش نشده چی؟!  مسخره ام نمي کنند؟!  به همین علت با مشت به دماغ راننده خطاکار مي کوبم!

گزینه سوم:
از آنجا که شاید کسی پس از دیدن صحنه تصادف با اورژانس تماس گرفته باشد، برای آنکه آمبوالنس دست خالی برنگردد سریعا 

یک عدد مصدوم تهیه مي کنم و چه کسی بهتر از راننده خطاکار برای مصدوم شدن؟!
گزینه چهارم:

اصوال کتک کاری کار انسان های بی فرهنگ است، من اصال هیچ وقت پس از تصادف چنین عملی را مرتکب نمي شوم و صرفا 
با دادن چند عدد ناسزا کار را فیصله مي دهم!

گزینه پنجم:
جواب قاطعی برای این سئوال نمي شود داد، کال بستگی به جثه طرف دارد!

 گزینه ششم:
گوشی همراهم را بر مي دارم و با شوهرم تماس مي گیرم!

گزینه هفتم:
پس از اینکه از سالمت راننده خاطی 

مطمئن شدم، خدا را شکر کرده 
و ماشین را در کنار خیابان 

باعث  تا  کنم  مي  پارک 
و  نشود  بندان  راه 
 110 پلیس  با  سپس 

تماس مي گیرم.
اگر خدایی ناکرده شما 

قرار  موقعیتی  چنین  در 
هفتم،  گزینه  بجز  بگیرید، 

کنید،  نمی  انتخاب  عمرا  که 
کدام گزینه را انتخاب مي کنید؟!

کدام گزینه را انتخـــاب می کنید؟!

شهری بود که شهروندانش وقتی می خواستند خانه ای بسازند این سوال را از 
خودشان می کردند:

چگونه خانه ای بسازیم که در آن احساس راحتی کنیم.
شهر دیگری بود که شهروندان ان وقتی می خواستند خانه ای بسازند این سوال 

را از خودشان می پرسیدند:
چگونه خانه ای بسازیم که دیگران از آن خوششان بیاید؟

اهالی شهر اول، مردمی آرام، قانع و با صفا بودند.
اهالی شهر دوم توانسته بودند رضایت خاطر دیگران را جلب و به مردمی عصبانی، 

افسرده و پرخاشگر تبدیل شده بودند.
منبع: کتاب شهر خوب و شهروند خوب

آرامش درون
صحنه ای که همه روزه شاهد آن هستیم، ساخت و ساز در گوشه و کنار شهر است. ساخت و سازهایی 

که با پروانه ساختمانی، نقشه نظام مهندسی و نظارت مهندسین، انجام می شود. 
اما آیا این تنها ساختمان است که در روند احداث، باید تمامی قوانین و مقررات را در مورد آن به اجرا 

گذاشت؟
پیشرفت  متاسفانه  است.  توجه  مورد  بسیار  ساختمانی  مصالح  جدیدترین  و  بهترین  از  استفاده  امروزه 

فناوری را می توان جزء در رعایت ایمنی و حفاظت کارگران ساختمانی! ...  در هر جا مشاهده کرد. 
در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا(، تمامی مواردی که به 
حفظ و ایمنی کارگران و عابرین مجاور منجر می شود، به تفصیل ذکر شده است و استفاده از »وسایل 

حفاظت فردی« در این مبحث به این شرح، الزامی است:
»وسایل حفاظت فردی، وسایلی است از قبیل کاله ایمنی، ماسک تنفسی، نقاب و عینک حفاظتی، کمربند 
ایمنی، طناب مهار، طناب نجات، دستکش ایمنی، ساعدبند، کفش و  پوتین ایمنی،  چکمه و نیم چکمه 
الستیکی و لباس ایمنی که کارگران، افراد خویش فرما و سایر کسانی که در کارگاه ساختمانی فعالیت 
و یا به دلیلی وارد کارگاه می شوند، باید متناسب با نوع کار خود، آنها را مورد استفاده قرار دهند. این 

وسایل توسط کارفرما تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد.«
جای بسی تاسف است که مقرراتی چنین واضح، چنین ضعیف اجرا می شوند. کارگرانی که بر روی 
داربست ها، بدون کمترین وسایل حفاظتی، مشغول کارند و به عنوان سرپرست خانواده هر لحظه خطر 

سقوط، جان آن ها را تهدید می کند.
چرا تیترهایی مانند »سقوط از بلندی جان کارگری را در خراسان شمالی گرفت« )سایت روزنامه نسیم 
خراسان شمالی، 91/10/17(، تنها برای لحظاتی تامل برانگیزند و به سرعت به فراموشی سپرده می شوند؟
چرا سازمان های مرتبط با ساخت بنا، این تخلفات را نادیده گرفته و  استفاده از تجهیزات ایمنی را مقدم 

بر کار نمی شمارند؟

اول کار، بعد، شاید، ...، ایمنی

اگر بر این باور باشید که »وب گردی« بهتر از »بیهوده گردی«
 است می توانید با نگاهی به این وبالگ ها، اطالعاتی درمورد بجنورد

 به دست آورید.
• خبرهای فرهنگی و ادبی را در این دو وبالگ جستجو کنید:

http://mmdg1389.blogfa.com
خبرنگار بجنوردی
http://bojnord1400.blogfa.com
بجنورد 1400

• اگردرجستجوی شعر و شاعری در بجنورد هستید نگاهی به این وبالگ بیندازید:
http://aref1400.blogfa.com
انجمن ادبی عارف بجنوردی
• اگر با خواندن اشعار ترکی بجنوردی به حال و هوای روزهای بجنورد در سال ها قبل بروید 

این وبالگ خالی از لطف نیست: 
http://sosansosan.blogfa.com
ادبیات ترکی خراسان شمالی
• برای جستجو در کوچه پس کوچه های قدیم بجنورد و خاطرات گذشته به این وبالگ 

نگاهی بیندازید:
http://www.bojnourdan.blogfa.com
بجنوردان

• مقاالت اقتصادی با محوریت بجنورد را هم در این وبالگ مطالعه کنید:
http://ynikdel.blogfa.com
مشاور اقتصادی
• خاطرات آزادگان این خطه از ایران را در دوران اسارت می توانید در این وبالگ بخوانید:
http://tahha.blogfa.com 
کمپ 9 عراق

سید احسان سیدی زاده

معرفی وبالگ
1- مدیریت شهری: 

های  ارتقای شاخص  منظور  به  امور شهر  اداره  از  است  عبارت  مدیریت شهری 
به  توجه  با  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  شهری  زندگی 

نقش و حضور کلیه اجزای رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی موثر و 
ذی ربط با هدف دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار شهری.

2- سازمان مردم نهاد )جامعه محور(:
گونه ای آرمانی از سازمانی است که ویژگی های 

ساختاریبخش بنیادین یا ذاتی )فرهنگی و 
بازنمایی  را  بشر  حیات  اجتماعی( 

می کند و دارای ویژگی های 
ذیل می باشد:

محور،  ارزش 
انعطاف  خودجوش، 
به  توجه  پویا،  و  پذیر 
مقبولیت  و  رضایت 

غیر  دموکراتیک،  مردم، 
مشارکت  داوطلبانه،  انتفاعی، 

جمعی، شفافیت در عملکرد، فرصت ساز، 
حکمروایی خوب، سرشار از همزیستی و همدلی 

و در خدمت مردم.
3- توسعه پایدار و متوازن: 

به معنای تلفیق اهداف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی 
برای حداکثر سازی رفاه انسان بدون آسیب به توانایی نسل های آتی برای 

برآوردن نیازهایشان می باشد.
4- حکمرانی یا حکمروایی خوب: 

منظور از حکمرانی خوب توانایی دولت ها برای انجام سیاست ها مد نظر است. البته سیاست 
هایی که وضع جامعه را از هر نظر بهتر سازد. در حکمرانی خوب مفهومی به عنوان »جامعه عالی 
تر« وجود دارد که منظور از آن حرکت به سمت دولت های رفاهی می باشد. دولت هایی که بتوانند 

خدمات عمومی به شهروندان را افزایش دهند و با مشارکت شهروندان،

تعریف مفاهیم و کلید واژه ها
  ابراهیم امانی

  دانشجوی دکتری جامعه شناسی خانواده، عضو شورای اسالمی شهر

 رضایت آن ها را از این خدمات به ارمغان آورند.
حکمرانی فقط شامل نهادهای دولتی نیست بلکه شامل حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی 
می شود. دولت، محیط سیاسی و حقوقی مناسب را فراهم می آورد، بخش خصوصی اشتغال و 
درآمد ایجاد می کند و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی را تسهیل می کند. وظیفه حکمرانی خوب 

همکاری ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان می باشد. حکمرانی خوب، هشت مشخصه دارد:
مشارکتی، اجتماع محور، مسئولیت پذیر، شفافیت، پاسخگوئی، اثربخش و کارایی، منصفانه و همه 

گیر و قانون مدار.
5- مدیریت واحد )یکپارچه( شهری:

 ایجاد هماهنگی ما بین مدیریت شهری )شورا و شهرداری( با سایر سازمان و نهادهای اجرایی 
در جهت جلوگیری از اقدامات موازی، دوباره کاری، اسرافی و  سردرگمی است و جلوگیری از 
تحمیل بودجه و هزینه های اضافی بر مردم و شهر، گام های علمی و عملی برای به سامان 

رساندن فعالیت های حیاتی شهر می باشد.
6- کیفیت زندگی:

رشته  فرا  و  ای  رشته  میان  وجهی،  چند  است  مفهومی   
که ضمن  نسبی  و  مکان  و  زمان  از  متاثر  ای 
دارا بودن ابعاد و شرایط عینی و بیرونی 
امری ذهنی و درونی نیز هست. مفهوم 
مانند  عناوینی  بر  زندگی«  »کیفیت 
»داشتن شغل و درآمد مناسب«، »تغذیه 
راحت«،  و  مناسب  »مسکن  مناسب«، 
»سالمتی«،  سالم«،  »آب  سالم«،  »هوای 
»زندگی  کیفیت«،  با  خدمات  به  »دسترسی 
خانوادگی سالم«، »امنیت اقتصادی و اجتماعی« و 
همچنین »احساس خوشبختی«، »احساس رضایت از 
زندگی«، »احساس شادی«، »احساس دانایی و توانایی«، 
و  رفاه  »احساس  اتکایی و خود شکوفایی«،  »احساس خود 

احساس امنیت« و »احساس پیوستگی اجتماعی« می باشد.
7- سرمایه اجتماعی:

سرمایه اجتماعی بسان نوعی روغن اجتماعی است که در مناسبات بین 
تسهیل  عین  در  و  کند  می  ایفا  نقش  اجتماعی،  نهادهای  و  ها  گروه  افراد، 
کنندگی مناسبات، چسبندگی اجتماعی نیز ایجاد می نماید و شامل مواردی مثل 
اعتماد،  دلسوزی،  دوستی،  همدردی،  نفس،  سالمتی  تفاهم،  حسن  راستی،  صداقت، 

همبستگی، وفاداری، امانت داری و وجدان کاری می باشد.

ادامه دارد ....
منابع و مآخذ: کتب جامعه شناسی و علوم اجتماعی
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خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است .     فردوسی خردمندانسان فرزند کار و زحمت خویش است.      داروین

• رئیس شورای اسالمی شهر اعالم کرد: بررسی عوارض محلی برای سال 92 طی جلسات فشرده شورای شهر به زودی اتمام خواهد یافت.       

•  مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد اعالم کرد: 715 عملیات آتش نشانی طی 9 ماه گذشته، انجام شده است که منازل مسکونی با 75 مورد، 
زمین خالصه و اماکن متروکه، وسائط نقلیه و خودرو هر کدام با 54 مورد و همچنین اماکن تجاری با 42 مورد، بیشترین موارد آتش سوزی اتفاق افتاده در مرکز استان هستند.

• جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری، با موضوع بحث و بررسی پیرامون مشکالت مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، کم توانان ذهنی، سالمندان و ...  در 
محل شورای اسالمی شهر برگزار شد.

• در طرح ساماندهی تابلوهای پزشکان که توسط ستاد زیباسازی شهرداری اجرا می شود، کلیه تابلوهایی که عمود بر کوچه ها نصب شده باشند غیر قانونی محسوب شده و به 
مالک آن اخطار داده تا نسبت به رفع اشکال اقدام نمایند.

• ضرب االجل شهرداری برای جمع آوری نخاله و رفع سد معبر: پس از صدور اخطار به مالکین و تعیین فرصت یک هفته در برداشت نخاله، در صورت عدم رفع نخاله ها شهرداری 
اقدام به جمع آوری نموده و آن را به ایستگاه دفع نخاله واقع در شهرک فرهنگیان منتقل می کند.

اتمسفر  یا  جو  است،  کرده  احاطه  را  زمین  کره  اطراف  که  هوایی 
یا  بیوسفر  زمین،  کره  باند  در  زندگی  محل  کلی  طور  به  دارد.  نام 
بایسفر از حدود چند متر زیر زمین و چند صد متر در فضا تجاوز 
ازت،  گازهای  شامل  ثابت  قسمت  دو  از  هوا  ترکیبات  کند.  نمی 
و  گرد  آب،  نظیر  متغیر  ترکیبات  و  آرگون  و  گازکربنیک  اکسیژن، 
غبار، اکسیدهای ازت، گوگرد، میکرو ارگانیزم ها، باکتری، ویروس و 
قارچ تشکیل شده است. تعریف آلودگی هوا چنانچه نسبت هر یک 
از اجزای تشکیل دهنده هوا، تغییر کند و یا ترکیبات و موادی غیر از 
آن وارد هوا گردد، آلودگی هوا نامیده می شود که باعث وارد آمدن 
ضرر و زیان به انسان، حیوانات، گیاهان، اشیاء و ساختمان ها خواهد 
شد. رشد جمعیت، توسعه و بهبود وضع اقتصادی، توسعه و پیشرفت 

تکنولوژی سه عامل مهم در ایجاد آلودگی هوا هستند.
هوا از چهار الیه به نام های مختلف تشکیل شده است. الیه اول تا 
ارتفاع 12 کیلومتری ادامه دارد. کلیه پدیده های جوی مثل ابر، باران، 

رعد و برق و باد در این الیه ظهور می کنند.
این الیه شامل سه چهارم هوای زمینی است و یک چهارم بقیه مربوط 
به سایر الیه هاست. با افزایش ارتفاع، غلظت هوا کاهش می یابد. 
به نحوی که تنفس راحت فقط تا ارتفاع 3 کیلومتری از سطح زمین 
مقدور است و در ارتفاع متوسط شش کیلومتری تقریبًا غیر ممکن 
است مگر افرادی که تطبیق پیدا کرده اند مانند افرادی که در مناطق 
اهمیت  انسان  برای  آن  پایین  الیه  لذا  کنند  می  زندگی  کوهستانی 
کمربند  دارد.  ادامه  کیلومتری   80 ارتفاع  تا  دوم  الیه  دارد.  زیادی 
حفاظتی کلیه موجودات روی کره زمین یعنی الیه ازن در این طبقه 
الیه  این  دارد.  ادامه  کیلومتری   400 ارتفاع  تا  سوم  الیه  دارد.  قرار 
بسیار گرم است به طوری که در 400 کیلومتری زمین به 1500 درجه 
سانتی گراد می رسد. الیه چهارم که دامنه آن تا فضای الیتناهی بین 
ستارگان کشیده می شود. مالحظه می شود که از الیه های جو فقط 
طبقه اول است که هوای مورد نیاز موجودات زنده در آن وجود دارد 
و حتی در این طبقه نیز تا فاصله 3 کیلومتری از سطح زمین غلظت 
هوا به اندازه کافی بوده و قابل استفاده برای انسان است با ذکر الیه

یا طبقات جو بهتر می توانیم اثرات مخرب آلودگی هوا را درک کنیم 
و در این حالت است که مشخص می شود منابع آلوده کننده هوا که 
بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات زیست محیطی مواد آالینده 
خود را به جو وارد می سازند، چه فاجعه ای را به بار خواهند آورد. 
بهترین  زمانی  ماهی.  به  است  آب  نسبت  مثل  انسان  به  هوا  نسبت 
آن  جایگزین  ماشین  امروز  متاسفانه  ولی  بود،  کتاب  انسان  دوست 
شده است. طبق بررسی های به عمل آمده در تهران مشخص شده 
است که 70 درصد آلودگی هوا مربوط به ماشین است، 20 درصد

صنایع و 10 درصد مربوط به سوخت منازل است و این روند در 
همه شهرهای بزرگ عمومیت دارد.

روغن  کارتل  کاربراتور،  بنزین،  باک  محل  چهار  از  نقلیه  وسائط 
در  و  کم  سرعت  در  ها  اتومبیل  کنند.  می  آلوده  را  هوا  اگزوز  و 
کنند.  می  تولید   NOx گاز  باال  در سرعت  و   CO گاز  توقف  حال 
می  تولید   NOx بیشتر  گازوئیلی  و   CO بیشتر  بنزینی  های  ماشین 
کنند. CO گازی است پر خطر، بی رنگ، بی بو که در ارتفاع تنفس 
باشد  ماندگار  پنج سال  الی  به مدت یک  انسان، حتی ممکن است 
اکسیژن  از  بیشتر  بار   230 خون  هموگلوبین  با  آن  ترکیبی  میل  و 
است که در نهایت موجب تشکیل کربوکسی هموگلوبین و خفگی 
انسان می شود. ترکیبات مهم آلوده کننده هوا عبارتند از: اکسیدهای 
گوگرد، اکسیدهای ازت، هیدروکربورها، منو اکسید کربن، بنزوپیرن، 
اکسیدهای فتو شیمیایی، گرد و غبار و ذرات آلدئید فرمیک و آلدئید 
استیک که به سه صورت گاز، مایع، جامد و ترکیبی از آن ها در هوا 

وجود دارند. 
منابع آلوده کننده هوا عبارتند از:

1- طبیعی مانند گرد و غبار، طوفان، آتش فشان، آتش سوزی جنگل 
ها

2- مصنوعی نظیر صنایع سبک، صنایع سنگین، وسائط نقلیه، لوازم 
خانگی و تجاری، زباله

3- بیولوژیکی مثل گرده نباتات
کیلومتر یک  پیمایش  طول  در  بنزینی  نقلیه  وسیله  یک 

حدوداً 30 گرم گاز منواکسید کربن CO تولید می کند. برای اینکه 
اثرات منفی آن در محیط زیست از بین برود، احتیاج به 2 میلیون لیتر 
هوا دارد که این 2 میلیون لیتر هوا می تواند هوای مورد نیاز 200 
نفر انسان را در 24 تامین کند. به عبارت ساده تر وقتی یک ماشین 
بنزینی در داخل شهر یک کیلومتر حرکت کند هوای مورد نیاز 200 

نفر انسان را در 24 ساعت از بین خواهد برد. 
آلودگی هوا بعد جهانی پیدا کرده و مرز هم نمی شناسد و در این 
خصوص باید جهانی فکر کرد و جهانی برنامه ریزی نمود و گذشته 
از کشورها بایستی سازمان های بین المللی در این مورد وارد عمل 

شوند. اثرات مهم جهانی آلودگی هوا عبارتند از:
1- کاهش الیه ازن و ایجاد حفره در آن

2- تشدید اثر گلخانه ای توسط گاز CO2 گرم شدن کره زمین
3- ریزش باران های اسیدی و تخریب مراتع و جنگل ها

آلودگی هوا می تواند عامل ایجاد و تشدید:
1- بیماری های مزمن دستگاه تنفسی، 2- برنشیت مزمن، 3- بیماری 
مزمن منقبض کننده برنش، 4- آمفیزم ریوی، 5- آسم، 6- سرطان 

ریه، قلب و اعصاب شود.
نا متعادلی در اکوسیستم های طبیعی:  ایجاد  از  آلودگی هوا گذشته 
1- ضریب هوشی انسان ها را کاهش می دهد. 2- در دید و دستگاه 
را  گوارش  دستگاه  و  اعصاب   -3 گذارد.  می  سوء  تاثیر  شنوایی 
شود.  می  متوسط  عمر  کاهش  موجب   -4 کند.  می  اختالل  دچار 
5- نارسایی گردش خون، تنگی رگ ها، بعضًا خون ریزی داخلی، 
و  روحی  خستگی  سرگیجه،  مزمن،  سردردهای  عضالت،  انقباض 

عصبانیت می گردد.       
 ادامه دارد...

آلودگی هوا، خطری که روز به روز تشدید می شود
  سید اسماعیل سیدی

  رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری

شهر بجنورد

به همت معاونت فرهنگی شهرداری بجنورد، نمایشگاه »عکس کودک 
در قاب عاشورا« با شرکت 80 هنرمند و شهروند عالقمند بجنوردی 

در محل خانه فرهنگ شهرداری، برگزار شد.
این سوگواره پس از داوری 500 قطعه عکس ارسالی، با معرفی نفرات 
اباعبدا...الحسين،  حضرت  شهيدان،  ساالر  اربعين  روز  در  برگزیده 
خاتمه یافت که آقایان اميد شکری، نفر اول، رامين بهادری، نفر دوم و 

پيمان حميدی پور، نفر سوم، برگزیده شدند. 
همچنين، خانم سحر مبارکي جایزه نگاه ویژه هيات داوران سوگواره 

را به خود اختصاص داد.

نفرات برتر سوگواره عکس کودک 
درقاب عاشورا معرفي شدند

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد با بیان این خبر گفت: احداث بلوار 32 
متری دانشگاه تا کنون بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

الهیه  پارک جنگلی  در حاشیه  مربع  متر  مساحت 4356  با  بلوار  این  افزود:  مهماندوست  مهندس 
)معصوم زاده( قرار دارد که در آنجا بیش از 2500 متر مربع چمن کاری و انواع گیاهان زینتی شامل 

انواع رز، یاس هلندی، یوکا، پامپاسکراس، سرو خمره ای، زرشک و ... کشت شده است.
وی در خصوص اعتبار این پروژه عنوان کرد: برای احداث فضای سبز این بلوار مبلغ 500 میلیون 

ریال از محل اعتبارات سازمان پارک ها و فضای سبز و شهرداری منطقه دو هزینه شده است.
وی یادآورشد : بعد از پایان عملیات احداث فضای سبز بلوار فوق الذکر، احداث دیوار سبز حاشیه 

بلوار نیز در دستور کار قرار دارد.
مهماندوست ابراز امیدواری کرد عملیات احداث دیوار سبز حاشیه بلوار در صورت مساعد بودن 
شرایط جوی تا پایان سال جاری به اتمام برسد تا گامی مثبت و موثر در ارتقاء محیط شهری و فضای 

سبز سطح شهر برداشته شود.

اجرای فضای سبز بلــوار دانشگاه 

امیدوار  شمالی،  خراسان  استان  پسماند  مدیریت  سازمان 
مدیریت  سازمان  قانون  دقیق  اجرای  راستای  در  است 
آموزش  با  همراه  سازمانی  بین  روابط  تقویت  با  پسماندها 
عمومی  آگاهی  افزایش  و  سازی  فرهنگ  موجب  صحیح، 
و  سالمتی  و  محیطی  زیست  مخاطرات  از  تخصصی  و 
افزایش مشارکت مردم در شناسایی و تأمین نیازهای خود 
همواره  سالم   ای  جامعه  و  زیست  محیط  به  دستیابی  در 
موفق و کوشا باشد و بتواند گام های ارزشمندی را جهت 
رفع مشکل پسماندها بردارند و شهری سالم و پاک را برای 

شهروندان محترم به ارمغان بیاورند.
در این راستا، عالوه بر جمع آوری زباله خشک از جلوی 
درب منازل، طرح جمع آوری زباله خشک در سطح شهر 
با قراردادن ویست بانک در میدان بازرگانی، چهارراه قیام و 

چهارراه 17 شهریور، انجام می شود.  
شماره تلفن های سازمان پسماند: 2248900 و 2248700

طرح جمع 
آوری زباله 
خشک در 
سطح شهر
همراه با 
اهدای 

جوایز به 
قید قرعه 

زمان قرعه کشی:
 فروردین ماه 1392
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»بسم اهلل الرحمن الرحيم« 
بسم رب الشهداء و الصديقين

كبيرا«.     جهادا  به  جاهدهم  و  الكافرين  تطع  »فال 
اغلظ  و  المنافقين  و  الكفار  جاهد  النبى  ايها  »يا 
»پس  المصير«.  بئس  و  جهنم  مأواهم  و  عليهم 
به  ايشان  با  كن  جهاد  و  را  كافران  مكن  اطاعت 

قرآن كريم جهادى بزرگ« 
آرى برادران و خواهران، جهادى كه در تمامى دنيا 
نابغه است، جهادى كه پرده سرخ خونين شهادت 
كه سرتاسر جهانيان مستضعفين را فرا گرفته است 
است  فراوان  گفته  است،  زياد  درد  باد،  بشارت 

وصيتم را ادامه خواهم داد. خدا فرمود :
»اى پيغمبر جهاد كن با كافران و منافقان سخت 
دوزخ  منافقان  و  كافران  جايگاه  كه  برايشان  گير 
است و بد جاى بازگشتى است« و هر كه فرمان 
كه  آنان  با  باشند  آنها  پس  را  رسول  و  خدا  برد 
احسان كرد خدا برايشان از پيغمبران و راستگويان 
رحمت  از  آنها  خوبند  و  مردان  نيك  و  شهدا  و 
خدا  از  اطاعت  كه  شخصيت هايى  چنين  رفاقت 
دارند، من از خداوند بزرگ برايشان فضل عظيم 
و پر جنب و جوشى خواستارم كه اينك همه امت 
مسلمان قهرمان و شهيد پرور ايران و بخصوص 
از اهالى روستاى نوده خواستارم كه در راه حفظ 
قرآن و اسالم و دفاع از مرز و بوم كشور عزيزمان 
براى  جهان،  مستضعفين  نجات  براى  بخصوص 
گرفتن  در دست  با  المقدس  بيت  و  لبنان  نجات 
او  »ثبات  فداكارى  و  از خود گذشتگى  و  سالح 
انفروا جميعا. يعنى همه با هم« دست در دست هم 
گذاشته و به سوى دشمن كفار بشتابند كه اينك 
خود من احساس مسئوليت كرده ام و راه برادران 

شهيدم را در پيش گرفته و ادامه خواهم داد. 
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مهمترین نکته در مورد انگیزه، ایجاد هدف است، همواره باید هدفی داشت.      فرانس لوریو اسمیت آنانی که طریق خدا را می شناسند، در تاریکی نیز آن را می یابند.      مک الرن

باسالم: چراشهرداری فکری برای آسفالت خیابان هجرت وخندق آن 
نمی کند؟

09380000664

جنب  جامع  مسجد  به  نرسیده  رو  پیاده  برای  فکری  شهرداری  چرا 
قنادی شیرین نمی کند؟ خراب و  شکسته است. تا به حال تعدادی از 

شهروندان افتاده اند و آسیب دیده اند. 
09150000675

آیا بهتر نیست برای باز سازی و زیبایی میدان شهید که نماد تاریخی 
انقالبی شهر است اقدامی شود؟ 

09360000781

بجنوردی  عارف  خیابان  تقاطع  اروند  خیابان  آسفالت  وضعیت 
در حد  هیچ،  که  آسفالت خیابان  در حد  و  است  نامناسب  بسیار 

کوچه هم نیست! لطفا رسیدگی فرمایید.
09350000768

مسئولین محترم: شورای شهر و اداره راهنمایی، با توجه به اینکه هر 
روز در خیابان شریعتی شمالی، چهارراه آتش نشانی سابق چندین 
مورد تصادف مشاهده می شود: جرا با نصب سرعت گیر مشکل 

این چهارراه رو حل نمی کنید؟ 
09150000746

با سالم. با این هزینه های باال و استاندارد نبودن موزاییک فرش 
بخریم. چون  کفش  یکبار  ماهی  باید حداقل  ما  روها،  پیاده  های 

کفش هارو فقط پاره می کنه.
09150000817

توجه  با  اصلی  مسیر  جز  به  فرهنگیان  شهرک  اهالی  ما  متاسفانه 
اصال  روب  و  رفت  چون  نیستیم.  شهروند  عوارض  پرداخت  به 
صورت نمی گیرد. بیایید همه مسیر های فرعی را مشاهده کنید. 
حاصل  نتیجه  و  گرفتیم  تماس  شهرداری  با  بس  از  شدیم  خسته 

نشده.  
09150000610

عمرانی  واحد  به  تلفنی  تماس  بار  چندین  به  توجه  با  سالم.  با 
شمالی  شریعتی  خیابان  رو  بیاده  که  است  سال   5 که  شهرداری 
چهارراه آتش نشانی سابق، ضلع شمالی، بخاطر ترکیدگی انشعاب 
گل،  با  همراه  رو  پیاده  در  آب  تجمع  و  است  شده  تخریب  آب 
وضعیت نامناسبی را برای عابرین محله به وجود آورده است؛ ولی 

متاسفانه کسی رسیدگی نکرده است.  
09360000591

در  را  معابر  و  خیابان  پاشی  شن  و  پاشی  نمک  شهرداری،  کاش 
تردد  برای  تا  شد  می  انجام  اول صبح  یخبندان  و  برفی  روزهای 

شهروندان مشکل کمتری به وجود می آمد. 
تماس تلفنی

مسئوالن به نظافت سرویس های حمل و نقل عمومی، نظارت کنند.
تماس تلفنی

روزهای  سرد و بارانی، تاکسی تلفنی در بجنورد، کیمیا می شود.
تماس تلفنی

کاه از جمله مواد مهمی است که از قرن ها پیش برای ساخت 
خانه از آن استفاده می شده است و جزء مصالح ساختمانی سنتی 
قرن  اوایل  از  البته  که  است  بوده  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در 
بیستم و با رواج مصالح ساختمانی مانند سیمان، بتون، آهن و ... 

به بوته فراموشی سپرده شده است.
کارشناسان، ضمن حمایت قاطع از ایده استفاده کاه در ساخت 
حفظ  برای  حرارتی  عایق  بهترین  عنوان  به  کاه  از  ها،  خانه 
هوای مطبوع در فضای داخلی خانه ها نام می برند و معتقدند 
از  کاه  اندازه  به  تواند  نمی  دیگری  ساختمانی  مصالح  هیچ 

خروج گرما از دیوارها یا سقف ساختمان جلوگیری کند.
عالوه بر این، کاه بسیار ارزان و فراوان است و استفاده از آن می 
تواند به کاهش هزینه ساخت مسکن کمک شایانی کند. به عقیده 
کارشناسان، استفاده از کاه در دیوار و سقف منازل مسکونی می 
تواند به افزایش استحکام و دوام ساختمان کمک کند و این مسئله 
در مناطق زلزله خیز جهان بر اهمیت و مفید بودن ساختمان های 

کاهی می افزاید.
در اوایل سال 2010، یک آزمایش فنی به وسیله آزمایشگاه سازه 
نوادا روی ساختمان های ساخته شده  دانشگاه  بزرگ در  های  
از کاه نشان داد که این ساختمان ها قادرند تا دو برابر بیش از 

ساختمان های دیگر در برابر زلزله مقاومت کنند.
این ساختمان های کاهی مدرن دارای یک فونداسیون و پی شنی 
هستند که در داخل محفظه های پالستیکی قرار گرفته است و به 
وسیله مالطی از خاک پوشانده می شوند. دیوارها از بسته های 
)آجرهای( کاهی فشرده شده ساخته شده اند که با الیافی به هم 
متصل شده اند. در اطراف تمام آجرهای کاهی، شبکه هایی شبیه 
به تور ماهیگیری تعبیه شده است که آن ها را در کنار هم محکم 
می کند. سطح بیرونی این دیوارها با یک نوع گچ ترکیب شده 
با خاک رس و سفال پوشانده می شود که دارای استحکام فوق 
العاده ای بوده و یک عایق حرارتی بی نظیر را به وجود می آورد.

مجموعه این مواد، یک دیواره خشت و گلی گچ اندود را به 
یا  دیواره های آجری، سیمانی  به  نسبت  آورد که  وجود می 
هنگام  بیشتری در  استحکام  و  پذیری  انعطاف  دارای  فوالدی 
مدرن  های  ساختمان  از  تر  ارزان  بسیار  و  است  زلزله  وقوع 
طرفداران  بر  مساله،  این  که  است  زلزله  ضد  قیمت  گران  و 

ساختمان های کاهی ایمن، خواهد افزود.
البته ساختمان های کاهی مدرن، فقط به منازل مسکونی محدود 
و  اداری  های  ساختمان  اخیر،  های  سال  در  بلکه  شوند،  نمی 
آموزشی متعددی در کشورهای جهان با کاه ساخته شده اند که از 
جمله آن ها می توان به اداره پست در حومه آلباکرک و مجتمع 

اداری در حومه لس آنجلس اشاره کرد.
امروزه، برخی کشورهای جهان، ضمن حذف موانع و محدودیت 
ها بر سر راه ساخت خانه های کاهی، مشوق ها و تسهیالتی را نیز 

برای شرکت های ساختمان های کاهی مدرن، فراهم می آورند.

منبع: ماهنامه علمی – فنی دانشمند

بازگشت خانه های کاه گلی

در ادامه موضوع تجدید نظر در سیاست های کنترل جمعیت و تذکر مقام 
معظم رهبری در این خصوص، ادامه مطلب تقدیم می شود.

منظور  آیا  که  مطرح شود  این سوال  قبل  دو شماره  مطالب  بیان  با  شاید 
این بحث ها داشتن 6 یا 7 فرزند برای هر خانواده است؟ نظر کارشناسان 
جمعیت این است که برای جلوگیری از کاهش جمعیت این است که برای 
جلوگیری از کاهش باروری باید تالش کنیم که رشد 1/8 را به رشد 2/1 
باید  اینست که هر خانواده  نکته  این  معنای  برسانیم.  برای هر زن  فرزند 
بیش از دو فرزند به دنیا بیاورد تا از کاهش سریع جمعیت جلوگیری شود.
برای تشویق خانواده ها به افزایش تعداد فرزندان، باید کار فرهنگی کرد. 
شاید خیلی ها تصور کنند افزایش جمعیت با همان سرعت کاهش جمعیت 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی اینطور نیست. برای کاهش جمعیت، باال بردن سطح 
جامعه،  و  زندگی شخصی  در  افراد  توقعات  در  تغییر  جامعه،  افراد  سواد 
ترویج و آسان سازی روش های جلوگیری می توان به نتیجه رسید. لکن 
در اجرای سیاست های افزایش جمعیت نمی شود خیلی سریع و راحت 

به نتایج پیش بینی رسید. 
بله، تاثیر منفی سال ها تبلیغ و اصرار بر اینکه خانواده ها بهتر است بیش 
خانواده  برای  تنبهی  مکانیزمهای  از  استفاده  و  باشند  نداشته  فرزند  دو  از 
های دارای بیش از سه فرزند، به آسانی قابل جبران نیست. به راحتی نمی 
شود نقش فیلم ها و سریال ها، برنامه های کودک، تبلیغات خیابانی و ... 
اندرخم مشکالت  یا  امروز  که  کرد. جوانی  پاک  امروز  از ذهن جوان  را 
ازدواج است یا نوعروس و نودامادی است که پس از گذشتن از هفت خان 
عروسی، نمی تواند جرأت بچه دار شدن را داشته باشد. چرا که فرهنگ 
وارداتی به او آموخته است قبل از آمدن فرزند باید یک اتاق مدرن با تمام 
وسایل و امکانات و سایر رفاهیات برایش فراهم کرد تا پس از به دنیا آمدن 
انسان خوشبختی شود و به راستی چگونه می شود جوانی را که هنوز سال 
مخارج  و  کند  را صاف  عروسیش  های جشن  بدهی  تا  کند  کار  باید  ها 
تعیین  پیش  از  آن مقدمات  با  نماید، راضی کرد  تأمین  را  روزمره زندگی 

شده، بچه دار هم شود؟
منصفانه است اگر بگوییم جند برابر آنچه برای کاهش جمعیت هزینه شد، 
سال ها باید سرمایه گذاری فرهنگی شود تا برای جلوگیری از یک فاجعه 
جمعیتی در 50 سال آینده، خانواده ها بپذیرند که بیش از دو فرزند به دنیا 

بیاورند.

چند پیشنهاد برای رسیدن به رشد جمعیت در ایران:
چند  مثبت  اثرات  تبلیغات  امر  در  مردم،  مذهبی  روحیات  به  توجه  با   -

فرزندی برای هر زوج، مبلغین دینی می توانند نقش مهمی ایفا نمایند.
- با توجه به رشد سواد عمومی و تخصصی در آحاد جامعه، چهره های 
های  برنامه  تبیین  در  نیز  دانشگاهی  فرهنگی،  های  شخصیت  و  علمی 

تشویقی در راستای افزایش جمعیت، بسیار موثر خواهند بود.
تبلیغات  ها،  پویانمایی  ها،  سریال  فیلمها،  قبیل  از  فرهنگی  تولیدات   -
محیطی و ... در کنار انتشار کتب و مجالت علمی در این موضوع، الزمه 

رسیدن به اهداف جلوگیری از کاهش جمعیت در آینده است.
- فراهم شدن امکاناتی از قبیل مسکن و اشتغال برای جوانان به صورت 

غیر مستقیم در تشویق خانواده ها به چند فرزندی، اثر گذار خواهد بود. 
با انجام برنامه های صحیح فرهنگی می توان تغییر نگرش در نوع زندگی 

خوب و تلقی از رفاه نسبی و آسایش ایجاد نمود.
- معرفی خانواده های موفق که با دارا بودن چند فرزند، توانسته اند برای 

کشور موثر و افتخار آفرین باشند. 

 اعظم السادات افشین فر
مسئول کمیته بانوان شورای اسالمی شهر

 مباحث کلیدی و سرنوشت ساز در آینده کشور در کالم رهبری 

پیرایی  باز  و  هرس  عملیات  بجنورد  شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان 
زینتی شد که  به هرس توت های  اقدام  ابتدا  آغازکرد. در  را  درختان سطح شهر 

هرس سایر گونه ها ی موجود نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد با عنوان این خبر گفت: 
در حال حاضر مسیر های بلوار مصلی، نیروگاه، معلم، امامی فر، شهرک فرهنگیان 
و خیابان سید جمال الدین انجام گرفته است و سایر مسیرها در مراحل بعدی انجام 

خواهد گرفت.   
و  تابستانه  هرس  یعنی  مرحله  دو  در  شهر  درختان  افزود:  مهماندوست  مهندس 
خشک،  های  شاخه  حذف  دهی،  فرم  هدف  با  سازمان  نیروهای  توسط  زمستانه 
آلوده، شکسته، بیمار، آفت زده، ترک خورده، پاجوش و شاخه های در هم رفته 

انجام می گیرد. 
وی اظهارداشت هرس هر درخت در فضای سبز شهری بستگی به نوع گونه گیاهی، 
سن درخت، موقعیت و استقرار مکانی درخت دارد که میزان سالمت، زمان هرس، 
از جمله   ... و  میزان هرس در سال های گذشته  اولیه، شدت  فرم دهی  وضعیت 

مواردی هستند که در هرس درختان مد نظر قرار می گیرد. 
مهماندوست بیان داشت: هرس و بازپیرایی درختان تنها توسط سازمان پارک ها و 
فضای سبز با حضور کارشناسان مجرب انجام می پذیرد و هیچ سازمان یا ارگانی 
بدون کسب مجوز و هماهنگی با سازمان اجازه هرس درختان را نداشته در صورت 

انجام چنین اقدامی با متخلفان برابر ضوابط برخورد خواهد شد. 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد خاطر نشان کرد: هرس 
پرچین ها و ترون های معابر و رفیوژهای شهر به صورت مستمر و مداوم به منظور 

ایجاد منظری زیبا و یکنواختی بیشتر در سطح فضای سبز شهری انجام می گیرد.
گفتنی است هرس درختان هرساله با اهداف زیرانجام می شود:

برقراری توازن بین اندام های هوایی و زیر زمینی درخت، زیبا سازی منظر شهری، 
ایجاد رضایتمندی برای شهروندان به خصوص کسبه محترم، ایجاد فرهنگ سازی 
و پیشگیری از تخریب فضای سبز و هرس های خودسرانه و ایجاد دید کافی برای 

رانندگان در تقاطع های اصلی و فرعی به خصوص در کمربندی. 

 آغاز عملیات هرس و
 باز پیرایی درختان

یکی از موضوعات مهمی که از اولین روز سفر مقام معظم رهبری، طرح گردید، موضوع توجه به اهمیت بازنگری در سیاست های تنظیم جمعیت بود 
زیرا که یکی از مخاطرات کارشناسان جمعیت شناسی در موضوع کاهش موالید در کشور، پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت جوان در کشور است.



67

2 بهمن ماه 1391-سال چهارم-شماره 41- صفحه 12-21 بهمن ماه 1391-سال چهارم-شماره 41- صفحه 1-12

با علما معاشرت کن تا علمت زیاد، ادبت نیکو و جانت پاك شود.    امام علی )ع(خیر دنیا و آخرت با دانش است و شّر دنیا و آخرت با نادانی.        پیامبر اکرم )ص(

آموزگاران دبستان فرخی، سال 1333: از سمت راست به چپ: آقای عباسی، آقای جاجرمی زاده، آقای حجازی، آقای وطنیان، آقای صدارتی، آقای سخی )مدیر دبستان( 
دبستان 6 کالسه فرخی: این بنا در محل فعلی مدرسه راهنمایی 13 آبان )17 شهریور جنوبی(، واقع شده بود.


