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صاحب امتیاز: شورای اسالمی شهر بجنوردماهنامه آموزشی، فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد

مدیر مسئول: اعظم السادات افشین فر
با همکاری روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد 

و شورای نویسندگان
طراحی و گرافیک: روابط عمومی شورای اسالمی شهر

نشانی: خیابان شهید رضا امامی شمالی )امیریه شمالی(،
جنب معاونت عمرانی شهرداری، شورای اسالمی شهر بجنورد

دبیرخانه ماهنامه شهروند
تلفکس: 0584-2220475

سامانه پیام کوتاه شورای اسالمی شهر: 30007650001786

آنها  از  باالتر  و  بهتر  که  است  خصلت  دو 
به  رساندن  و سود  به خدا  ایمان  نیست:  چیزی 

برادران.                  
حضرت امام حسن عسگری )ع(

نبود ساختار تشکیالتی مناسب 
در مدیریت شهری ...

عملکرد درآمدی شهرداری 
بجنورد در 9 ماهه اول سال 91

بررسی مشکالت
 آژانس های بانوان

فرهنگ آپارتمان نشینی

معضل حاشیه نشینی
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برنامه های هفته درختکاری 
سازمان پارک ها و

 فضای سبز شهرداری بجنورد

صفحه 8

صفحه 5

علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.     امام علی )ع( کارهای بزرگ را به کسانی می دهند که توانایی شان را در انجام کارهای کوچک به اثبات رسانده اند.          امرسون

مزایای سرمایه گذاری در کاهش ترافیک:

اقتصاد شهری  در حوزه  که  اصلی  مسائل  از  یکی 
بسیار حائز اهمیت می باشد، بحث ترافیک موجود 
در شهر است که باید بدان پرداخته شده و در جهت 
رفع آن برنامه ریزی مناسب انجام گیرد، چرا که از 
حدود 50 سال قبل در کشورهای پیشرفته به این 
اقدام  آن،  حل  در جهت  و  شده  پرداخته  موضوع 
گردیده است. بنابراین در کشورمان و به خصوص 
در شهر بجنورد، مثاًل می توانیم با احداث بازارها یا 
فروشگاه های بزرگ که دارای پارکینگ نیز باشند، 
مثال  عنوان  به  نمود.  این مشکل چاره جویی  برای 
احداث پروژه هماگ که در شرق شهر و در مسیر 
جاده آسیایی نیز قرار گرفته از جمله این پروژه های 
تاثیرگذار است که با احداث چنین مراکزی می توان 
شهروندان  تردد  و  ترافیک  حجم  زیادی  میزان  به 
را مدیریت کرد و سهولت  در بخش مرکزی شهر 
در خرید را برای شهروندان فراهم نمود.  البته این 
موضوع یکی از سیاست گذاری های شورای اسالمی 
تمرکززدایی  بحث  در  بجنورد  شهرداری  و  شهر 
است که سرمایه گذاری های کالن را در بخش های 

مختلف می طلبد که در حال پیگیری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد:
در جلسه علنی روز چهارشنبه، رئیس شورای اسالمی شهر، چگونگی 
تنظیم دفترچه عوارض محلی شهرداری در سال 92 را تشریح و جهت 

تصویب نهایی به جلسه رسمی شورای اسالمی شهر ارائه کرد. 
سید محمد لنگری ضمن اشاره به اهم خصوصیات دفترچه عوارض 
در سال 92، افزود: در طی سال جاری، با برگزاری جلسات متعددی 
با کارشناسان مرتبط و خبرگان محلی با موضوع بررسی ردیف های 
عوارضی تعریف شده در سایر مراکز استان ها، اقدام به تهیه و تدوین 
دفترچه عوارض برای بجنورد شده است؛ با این رویکرد که حداالمکان 

عدالت و رعایت حقوق شهروندی محقق شود.
ارزش  عوارض،  تمامی  محاسبه  مبنای  جاری  سال  در  افزود:  وی 
نظریه  به  شهرداری  در  امور  ارجاع  از  و  است  دارایی  معامالتی 

کارشناسی جلوگیری می شود.
لنگری اظهار داشت: قطعًا این مسئله می تواند تا حد زیادی ضمن 
صرفه جویی در زمان پاسخگوئی به شهروندان و کاهش هزینه های 
غیر ضروری کارشناسی، عدالت را جهت پرداخت عوارض موجب 

شود.
تراکم، حذف  نظیر  عوارض  از  بسیاری  گذشته  در  شد:  یادآور  وی 
پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از طرح ها و ... دارای رقم ثابت برای 
کل شهر بود که در دفترچه سال جاری با رویکردی متفاوت به این 
صورت که مبنای تعیین قیمت در هر منطقه براساس ارزش معامالتی 
دارایی بوده و بسته به برخوردار یا غیر برخوردار بودن منطقه، مبلغ 

عوارض تغییر می کند.

وی خاطر نشان کرد: ابالغ دفترچه عوارض محلی در سال 92 تا حد 
زیادی روان سازی فرآیند صدور پروانه  ساختمانی و سایر امور مرتبط 
در شهرداری را باعث و پاسخگویی به شهروندان را تسریع خواهد کرد.
در  تغییر  مزایای  از  یکی  گفت:  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
نرخی  تک  دیگر  صد  ماده  کمیسیون  جرایم  که  است  این  عوارض 
نخواهد بود. زیرا مطابق با سه منطقه A: برخوردار )مرکزی(، B: نیمه 
برخوردار )میانی( و C: ضعیف )حاشیه( شهر، این جرایم به سه بخش 

تقسیم شده است.
در  امالک  معامالتی  ارزش  کردن  منطقی  برای  داشت:  بیان  لنگری 
مناطق مختلف شهر، جلسات متعددی با حضور کارشناسان و خبره 
های محلی برگزار شد که هم اکنون دفترچه ارزش معامالتی در دست 
بررسی است که پس از تایید نهایی، از طریق پورتال شورای اسالمی 

شهر و شهرداری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
با تغییراتی که در نحوه محاسبات و سایر بخش ها  تاکید کرد:  وی 
ایجاد شده می توان گفت تحولی در بحث عوارض شهرداری بجنورد 
محسوب می شود که بسیار ارزشمند است و این جداول و فرمول 
های محاسبه عوارض تا سال ها ماندگار خواهد بود و این موضوع 

باعث شفاف سازی محاسبات در عوارض شهرداری خواهد شد.
شاخصه های  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بودجه سال 92 در مقایسه با سال جاری این خواهد بود که در بودجه 
سال آتی، تعریف پروژه های عمرانی از حالت کلی خارج و به صورت 
محله ای تعریف شده تا شورایاران بتوانند بر روند اجرای پروژه های 

عمرانی در محالت نظارت داشته باشند.

عوارض محلی شهرداری با رویکردی جدید در سال 92
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برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید.      ُارد بزرگدلهای مردم صندوقچه  های حاکم است، پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد دید.    امام علی )ع(

چرا  که  بود  سئوال  برایم  همیشه 
محل  کاسب  از  وقتی  بودم  کودک  که  زمانی 
یا  »زردچوبه«  »الجورد«،  کمی  خواستم  می 
را  کاغذی  اکو«  »اسد  بخرم،   ... و  »سریش« 
دریک کفه ترازو می گذاشت و رویش یک سنگ 
.او  »ری  کهنه  باتری  یک  گاه  کوچک،  ترازوی 
.واک« می گذاشت و در کفه دیگر، ورقی کاغذ 
خواستم       می  که  را  جنسی  رویش  و  گذاشته 
می ریخت و چشمانش به دو نوک شاهین ترازو 
حاصل  اطمینان  میزانش  از  وقتی  دوخت،  می 
می کرد، کاغذ را لوله می کرد و با جمله »بابا 
را هم سالم برسون« بدرقه ام می کرد. یک روز 
سنگ  زیر  را  کاغذ  گذاشتن  علت  اکو«  »اسد  از 
اندازه کاغذی که  ترازو سئوال کردم، گفت: »به 
اندازه  کاغذی  »پنگش«  باید  میذارم  زیرجنس 

همون بذارم که مبادا، کم فروشی کنم«. 
شما،اون کاسب های قدیم یادتون میاد؟

شما یادتون میاد؟

این روزها سراغ خنده را از چه کسی می توان گرفت؟ به نظر می 
رسد که مردم خندیدن را از یاد برده اند. متاسفانه در این زندگی 
ماشینی و پر از استرس کمتر چیزی گل های خنده را بر لب های 
به اخم کردن، غم  را  ما  نشاند. در حالی که هزاران چیز  ما می 
و اندوه وا می دارد. مردم سخت گیر و جدی همه جای دنیا را 
اشغال کرده اند. در کودکی پدر و مادرها پیوسته به تو سرکوفت 
می زنند که کی می خواهی کمی جدی عمل کنی؟ در بزرگسالی 
از  به تو می گویند: دست  بازیگوشی کنی  هرگاه بخواهی کمی 
کارهای بچه گانه ات بردار؛ زندگی جدی است. بیمارستان ها و 
انباشته است. در محل کار هیچ  از مردم جدی  اماکن  از  بعضی 
با  را  ما  همواره  تلویزیون  و  ها  روزنامه  نیست.  خنده  از  اثری 
باف  منفی  دوستان  همچنین  کنند.  می  بمباران  ناگوار  خبرهای 

باعث احساس نا امنی در ما می باشد.
نبود  اینگونه  اگر  نهفته دارد که  نیروی بی کرانی در خود  خنده 
نمی  ارزانی  انسان  آفرینش خود  به گل سر سبد  را  آن  خداوند 

داشت.
همه از نیروی معجزه خنده آگاهند اما کمتر کسی آن را در زندگی 
خود به کار می گیرد. خنده آثار منفی استرس را که امروز قاتل

خنـــــده درمانی
شماره یک جان آدمی شناخته شده است از تن و روان دور می 

راند.
بیش از 70 درصد بیماری ها و نا خوشی های پی در پی، زخم 
معده، بی خوابی، آلرژی، آسم و حتی سرطان به نوعی با استرس 
در ارتباط اند. همچنین ثابت شده خنده بی هیچ شک و تردیدی 
در تقویت دستگاه ایمنی بدن که ضامن سالمتی ما است، نقش 

دارد. 
نام  به  شود  می  ترشح  هورمونی  بدن  در  بودن  شاد  هنگام  در 
ترمفین که حدود 300 عضله را در بدن فعال می سازد. یک دقیقه 

خندیدن برابر است با 10 دقیقه ورزش های سرعتی. 
خنده انواع مختلف دارد: پوزخند، ریش خند، قهقهه، نیش خند 
و زیباترین آن تبسم است که همیشه بر لبان مبارک رسول خدا 
)ص( نقش می بست. خنده را باید ساخت. نباید شرط و شروطی 
تعیین کنیم اگر فالن چیز را بدست بیاورم خواهم خندید امروز 
برای خندیدن وجود دارد. در حالی که  اندکی  بهانه های بسیار 
کودکان  چرا  سازد.  غمگین  را  ما  تواند  می  چیز  هزار  متاسفانه 
روزی 300 الی 400 بار می خندند اما بزرگساالن فقط 15 بار در 
روز می خندند، زیرا کودکان برای خندیدن هیچ شرط و شروطی 
قائل نیستند. آنان به این دلیل می خندند که می خواهند بخندند 

و شادی کنند. 
ما به آنچه که فکر می کنیم به آن تبدیل می شویم. پس همیشه به 
خوبی ها فکر کنیم. یک هنرپیشه با ایفای نقش غمگین احساس 
به  کردن  وانمود  اگر  که  است  آن  بیانگر  این  کند  می  ناخوشی 

غمگین بودن ما را ناخوش می سازد پس وانمود کردن به شاد 
بودن نیز می تواند در ما احساس شادابی خلق کند. 

آقای دیل کارنگی، روان شناس معروف می گوید: بر روی گذشته 
را  ندارد و حال  آهنینی بکشید. چون دیگر وجود  پرده  آینده  و 

بنگرید و به قول خیام: 
      از روزی که گذشت هیچ از او یاد مکن

                                          فردا که نیامده فریاد مکن
باشند.  شاد  اطرافیانمان  که  باشیم  شاد  داریم  اجازه  زمانی  ما  و 
به قول حضرت امام موسی کاظم )ع(: شاد بودن در مقابل یک 

غمگین کمال بی ادبی است.
بیاییم غم هایمان را مخفی و شادی هایمان را تقسیم کنیم.
امید است همیشه دل هایتان شاد و لب هایتان خندان باشد.

مرتضی محمدی

توضیح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در رابطه با مطلب منتشر شده در ماهنامه شهروند:
تصویب شورای اسالمی شهر، واگذاری زمین رایگان توسط شهرداری، اما ...

سید احسان سیدی زاده

در  شمالی  خراسان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  توضیح 
رابطه با مطلب شماره قبل ماهنامه:

عملیات اجرایی پروژه کتابخانه مرکزی بجنورد از سال 86 در دو فاز 
مورخ  از  کاری  نازک  است.  شده  آغاز  کاری،  سفت  و  کاری  نازک 
سال  دو  پیمان  مدت  که  شده  منعقد  قرارداد  پیمانکار  با   91/4/20
پروژه  بندی  زمان  برنامه  مطابق  کاری  نازک  فاز  کنون در  تا  که  است 
این  نیاز  مورد  اعتبار  که  موضوع  این  به  عنایت  با  و  داشته  پیشرفت 
پروژه از مصوبات سفر رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( می باشد، 
در صورت تخصیص اعتبار، مردم استان در مرداد ماه سال 92 از فضای 
این کتابخانه بهره مند می گردند و انشاءاهلل با مساعدت های شهرداری 
تخفیف هزینه  به ویژه  پروژه  این  و شورای محترم  شهر در ساخت 
4،000،000،000 ریالی پروانه ساخت در بهره برداری از آن تسریع و به 

میزان قابل توجهی از نیاز بجنورد به فضای مطالعه مرتفع خواهد شد.

روابط عمومی شورای اسالمی شهر:
نهاد  یک  و شهرداری  اسالمی شهر  که شورای  است  توضیح  به  الزم 
و  ندارد  اختیار  در  دولتی  درآمدی  منابع  و  بوده  و خودگردان  مردمی 
 )... و  عوارض  )وصول  از طریق شهروندان  آن  درآمدی  منابع  تمامی 

تأمین می گردد.
اما شورای اسالمی شهر بنا به وظیفه و به جهت ارتقاء مراکز فرهنگی 
ابالغ  به شهرداری  و  تصویب  مورد  در چند  را  زمین  واگذاری  شهر، 
کرد که شهرداری نیز در نهایت همکاری زمین های فوق را به صورت 

رایگان واگذار نمود.
بنابراین با توجه به ارزش زمین واگذار شده، این اقدام حداکثر مشارکت 
ممکن در هر پروژه می باشد و انتظار می رود اداره کل محترم با توجه 
به اینکه منابع دولتی را در اختیار دارد، با تکمیل کردن کتابخانه مرکزی 

شهر بجنورد، شهروندان را از این فضاهای فرهنگی بهره مند سازد.

و  زیبا  پابرجاست: سنت  قوت  تمام  با  هنوز  ارزشمند  نو، سنتی  آستانه سال  در 
پسندیده خانه تکانی.

اما چرا هنوز هم باید آبریز منازل که ناشی از  شستن اسباب و وسایل منزل به ویژه 
فرش هاست، نمادی نازیبا برای خانه تکانی باشد؟

الزم نیست که در عصر حاضر مشکالت بهداشتی ناشی از این کار را توضیح داد، 
اما شاید کمتر کسی به این نکته توجه دارد که همین آب های کف آلود همان طور 
که آلودگی های اسباب و وسایل منزل شما را از بین می برد، آسفالت کوچه ها را 

تخریب کرده و عمر مفید آسفالت، بسیار کاهش می یابد. 
در شهرمان بجنورد شاید کسی را نتوان یافت که از ناهمواری های سطح معابر 
و گل آلود شدن معابر پس از هر بارش، شکایت نداشته باشد. اما آیا به همین 
تعداد شهروندان را هم می توان یافت که به اهمیت نقش خود در نگهداری معابر 

آگاه باشند. 
درست است که روکش کردن و ترمیم آسفالت یکی از مهمترین وظایف شهرداری 
است اما در قبال ارائه این خدمات، از شهروندان هم انتظار می رود تا در نگهداری 

معابر بکوشند.

آبریز منــــــازل ...

ابتدای  رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسالمی شهر گفت: از 
دور سوم شورای اسالمی عضو کمیسیون فنی و عمرانی شورا بوده 
ام و از مرداد ماه سال جاری ریاست این کمیسیون را عهده دار شده ام.
وی با انتقاد از نبود ساختار تشکیالتی مناسب برای اجرای مصوبات 
شورا چه در شورا و چه در شهرداری، ابراز گالیه مندی کرده، عنوان 
می کند: بعضًا از مصوبات مهم و اثربخش که حاصل نشست چندین 
در  های خصوصی  بخش  با حضور  کارشناسی  و  تخصصی  جلسه 

کمیسیون ها می باشد به آسانی به فراموشی سپرده می شود.
وی بیان داشت: اکنون که از چندی قبل شهرداری با نیازسنجی هایی 
در  را  کرده ای  تحصیل  نیروهای  است  توانسته  و  داده  انجام  که 
رشته های مرتبط جذب کند، وقت آن نرسیده که با آموزش های الزم 
و فراگیری فنون مذاکره در حوزه های مختلف و تشکیل کمیته های 
تخصصی به طور خیلی جدی به مدیریت زمان در کارسرای بزرگ 
شهرداری بپردازد؟ موضوعی که به نظر می رسد بسیار جدی در این 

تشکیالت مغفول مانده است!
کمیسیون  در  شورا  نماینده  سال  سه  حدود  که  افزود:  فیروزه  رضا 
تسهیالت و توافقات بوده که در خصوص فرآیند طوالنی رسیدگی به 
بعضی از پرونده ها و همین طور طوالنی شدن زمان صدور پروانه های 
چیدمان  به  بایست  می  دارد:  می  اظهار  داشته،  گالیه  ساخت 
نیروهای پیشانی کار و مرتبط با مراجعه مستقیم مردم در حوزه های

که  نیروهایی  از  و  کرد  معطوف  را  مضاعفی  توجه  کاری،  مختلف 
رضایت مندی  سطح  تا  نمود  استفاده  دارند  امور  بر  بیشتری  تسلط 
شهروندان باال رفته و از حجم اعتراضات کاسته شود؛ چرا که اگر 
این مهم جدی گرفته شود ما امروز شاهد این همه مراجعات مردم به 
شورا و یا منتظر ماندن آنان برای مالقات با شخص شهردار نبودیم 
و در واقع سیستم می بایست به گونه ای عمل کند که با بود و نبود 
شخص شهردار در محل کار هیچ درخواستی بی پاسخ نماند و توقف 
که  کردیم  مشاهده  روزی  اگر  و  نیندازد  سایه  مردمی  مراجعات  بر 
برای رتق  ایشان  به  اتاق شهردار معطل مراجعه  کسی جلوی درب 
و فتق امور روزمره شهرداری نیست، آن موقع است که می توانیم 
امیدوار باشیم به اینکه ساختار مدیریتی در تقسیم کار و خدمت به 

مردم، مسیر واقعی خودش را پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر تاکید کرد: از 
قاطع  اکثریت  با  که  را  کمیسیون  این  مانده  معطل  مصوبات  جمله 
به تصویب اعضای شورا هم رسیده: عدم راه اندازی واحد مشاوره 
شهرداری ها  ورودی های  در  شهروندان  راهنمائی  برای  تخصصی 
رسیدگی  برای  مستقل  واحدی  نشدن  تشکیل  نظام مهندسی،  و 
خارج از نوبت به پروژه های خاص و کالن شهری به جهت جذب 
سرمایه گذاران، عدم پیگیری جدی موضوع برون سپاری صدور پروانه
ساختمانی با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی همانند برون سپاری

بسیاری از شرح وظایف شرکت های مخابراتی و ... به جهت کوتاه 
کردن فرآیند طوالنی آن و همین طور اخذ مصوبه ای از کمیسیون ماده 
5 مبنی بر تفویض اختیار به جهت جلوگیری از مکاتبات مشابه و 
تکراری که این موضوع هم می تواند وقت بسیار گران بهای مدیران 
ارشد استانی را به بعضی از کارهای کوچک اختصاص ندهد و هم 
اینکه مردم مدت ها برای مطرح شدن پرونده هایشان در این کمیسیون 

ها منتظر نمانند.
نماینده شورای اسالمی شهر در کمیسیون ماده 100 شهرداری افزود: 
امروزه خیلی از دستگاه ها بیشتر بر روی سرمایه گذاری بر پیشگیری 
از  انتظار می رود شهرداری  لذا  نه مچ گیری؛  دارند  اتفاق  از جرائم 
محل کسب درآمدهای جریمه ای خود به تدارک و تولید برنامه هایی 
در صدا و سیما و جرائد بپردازد تا مردم آگاهانه و مطلع از عواقب 
به  خود،  شده  احداث  بنای  تخریب  یا  و  برابری  چندین  جریمه 

مسیرهای قانونی و کم هزینه هدایت شوند.
را  شهرداری  فعلی  های  مشوق  شهر  شورای  عضو  این  خاتمه  در 
برای ایجاد انگیزه و عقب نشینی بعضی از امالک مالکین و بازگشائی 
خیابان ها و معابر کافی ندانست و تاکید کرد: باید راهکارهای عملی 

و تشویقی برای شهروندان در نظر گرفت.

نبود ساختار تشکیالتی مناسب در مدیریت شهری ...
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انسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد.       رولن تا وقتی که قلب شما نخواهد، مسلمًا مغزتان هرگز به چیزی عقیده پیدا نمی کند.      ویلیام جیمز

شایسته است ...
برای ورود به مجتمع های آپارتمانی از زنگ همسایه ها برای واحدی که شماره اش را نمی دانیم، استفاده نکنیم. 

)زنگ سرایدار؟!!(
سیگار کشیدن در راهروها و آسانسور ممنوع.

با لباس راحتی در مکان های مشترک ظاهر نشویم.
درب ورود و خروج را هنگام وارد یا خارج شدن ببندیم. )جهت امنیت ساکنین(
هنگام بارش باران یا برف، کف کفش ها را پاک کرده، سپس وارد مجتمع شویم.

اگر تراس یا بالکن داریم در نوع تزئین و استفاده از آن با نمای سایر آپارتمان ها هماهنگ باشم. )از آویختن لباس 
های رنگارنگ که از دور دید بدی دارد، خودداری کنیم. از رخت آویزهای فلزی که در گوشه ای از تراس می 

تواند قرار داده شود، استفاده گردد.(
لباس ها را در تراس به گونه ای آویزان نکنیم که مزاحمتی برای همسایگان طبقات پایین ایجاد کند.

هنگام ورود با خودرو به قسمت پارکینگ مجتمع از سر و صدا و بلند بلند سخن گفتن بپرهیزیم.
در ورودی ساختمان مجتمع، با دوستان و آشنایان تجمع نکنیم.

سالم و احوال پرسی و یا خداحافظی بهتر است در درون منزل صورت گیرد.
بچه ها را برای بازی که حق طبیعی آن هاست به پارک یا فضای سبز محوطه مجتمع هدایت کنیم، نه اینکه پیوسته 

با امر و نهی بیش از حد به کودکان، آن ها را کالفه نماییم.
در نظافت راهروها و پاگرد ها طبق قوانین آپارتمان عمل نماییم. 

پارکینگ هر اپارتمان جای مشخصی دارد، به این حق احترام بگذاریم.
از گوش دادن به موسیقی یا تلویزیون با صدای بلند اجتناب کنیم.

برای روشن و خاموش کردن دزدگیر اتومبیل یا منزل، آن را طوری تنظیم کنیم که صدای آن به ویژه در ساعات 
استراحت، مزاحم ساکنین دیگر نشود.

کیسه زباله را به موقع به محل مخصوص انتقال دهید و دقت 
نمائید کیسه زباله توأم با ریختن پسآب زباله و آلودگی محیط 
نباشد. )تمیزترین کلمه پاکیزگی است ... اصاًل سخت نیست.(

در برخورد با همسایگان همواره ادب و احترام را رعایت کنیم. 
آیه همه جا  آیه  است/  ادب  باش که سرمایه خوبان  ادب  )با 

سوره قرآن ادب است(
از تجسس در احوال و زندگی دیگران جداً بپرهیزیم.

ها درگیر  با همسایه  اهمیت  با  یا  اهمیت  بی  بر سر چیزهای 
آن  درست  راه  از  کنیم  سعی  دارد،  راهی  کاری  »هر  نشویم. 

وارد شویم.«
اگر می خواهید موردی را به همسایه تذکر دهید، بهتر است 
وقت  در  شود. سپس  تکرار  دوباره  عمل  آن  که  باشید  منتظر 

مناسب و به صورتی درست و منطقی به او تذکر دهید.
نابودی  جز  جمعی  محیط  در  مشاجره  و  جنگ  اختالف، 
شخصیت طرفین نتیجه ای به بار نخواهد آورد. )به خصوص 
که در این گونه موارد همه کودکان نظاره گر اعمال بزرگترها 

هستند!!!(
)برای  نکنید.  پرتاب  بیرون  به  را  چیزی  آپارتمان  طبقات  از 
پرتاب، ورزشگاه ها مناسب ترند.( حتی تکان دادن روفرشی و 

... که موجب می شود، دیگران از این زباله و گرد و خاک بهره مند شوند و نارضایتی به اوج خود خواهد رسید.
در اوقات استراحت همسایگان، به دیوار میخ نکوبیم و یا به فکر تهیه ادویه جات متعدد آن هم به شیوه سنتی 

)هاونگ و دسته( نباشیم.
هزینه مشترک آپارتمان را حتمًا و به موقع بپردازید. 

)پول شارژ یا نظافت پلکان، پاگرد، آسانسور و ...(
گاز  برق،  آب،  پول  پرداخت  به صرف  است  خوب 
از  استفاده  در  است،  مشترک  صورت  به  که   ... و 
نکنیم. )صرفه جویی  رقابت  با همسایگان  منابع  این 

همیشه خوب است.(
از نگهداری و پرورش حیوانات با توجیه اهلی بودن، 

آپارتمان جداً خودداری نمایید. 
را  آن  و  شود  بسته  صحیح  آسانسور  در  کنیم  دقت 

معطل نگه نداریم.
ابراز احساسات و صدا زدن و صحبت کردن دوستان 

و همسایه ها از پنجره یا بالکن شایسته نیست.
اگر بر ساختمان های اطراف اشراف دارید، در حیاط 

و زندگی دیگران کنجکاوی نکنید.

منبع: کتاب شهروند مطلوب

فرهنگ آپارتمان نشینی

شهـــــروندان بايد
 نسبت به هم خوش بين باشند 

در فولكلور آلمان، قصه اي هست كه این چنین بیان می شود:
مردي صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده. شك كرد كه همسایه اش 

آن را دزدیده باشد، براي همین، تمام روز او را زیر نظر گرفت.
متوجه شد كه همسایه اش در دزدي مهارت دارد، مثل یك دزد راه مي رود، مثل 
دزدي كه مي خواهد چیزي را پنهان كند، پچ پچ مي كند، آن قدر از شكش مطمئن 
شد كه تصمیم گرفت به خانه برگردد، لباسش را عوض كند، نزد قاضي برود و 

شكایت كند.
اما همین كه وارد خانه شد، تبرش را پیدا كرد. زنش آن را جابه جا كرده بود. مرد 
از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و دریافت كه او مثل 

یك آدم شریف راه مي رود، حرف مي زند و رفتار مي كند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری در دهه فجر
1- برگزاری جشن غنچه های انقالب به مدت 6 روز در بین 37 مهد کودک سطح شهر

2- برگزاری جشنواره پدربزرگ ها و مادربزرگ ها )آشپزی(
3- اجرای جشن شهروند فجر پیروزی به مدت 10 شب در محل تاالر حافظ ویژه خانواده های 

کارکنان شهرداری، کارکنان سپاه و بسیج، هنرمندان و ...(
4- برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی
5- تجلیل از هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر، موسیقی و ...

6- برگزاری مسابقات ورزشی ویژه خواهران و برادران در قالب مسابقات هفت سنگ، داژبال، 
طناب کشی، دومیدانی

7- اجرای نمایش ورزشی باستانی در محل گود زورخانه باستانی سالن علیدخت
8- اختتامیه مسابقات ورزشی

9- برگزاری کارگاه آموزشی »انسان سالم چگونه می اندیشد؟«

مهم ترین و عظیم ترین سرمایه هر جامعه ای، منابع انسانی جامعه است که برای بهره برداری 
از آن روش های خاصی وجود دارد.

مشارکت جویی یکی از نیازمندی های روحی-روانی و منشأ احترام به انسان است. مشارکت 
در زندگی جمعی حقی طبیعی قلمداد شده و در 
دهه های اخیر در مدیریت شهری مورد تأکید قرار 
گرفته است. عواملی که در گسترش ایده مشارکت 
در مدیریت شهری نقش شایان توجهی داشته اند، 
و  مردم ساالر  نظام های  پیدایش   -1 از:  عبارتند 
اهمیت یافتن نقش مردم در اداره امور، 2- درس 
دهه های  در  شهری  توسعه  روندهای  از  گرفتن 
و  نیازهای  با  طرح ها  تطابق  عدم   -3 گذشته، 
خواست های مردم، 4- توسعه اجتماعی، فرهنگی، 
مدیریتی و تضمین منافع شهروندان، 5- پیچیدگی 
فزاینده زندگی اجتماعی، نهادی )سارمانی( و 6- 

اخالق اجتماعی برنامه ریزی و مدیریت شهری.
خدمات  امور  در  مشارکت  پیشرفته،  جوامع  در 
حقوق  که  معنا  این  به  است  شده  نهادی  شهری 
تمام  در  شهروندان  و  شهری  مدیران  تکالیف  و 
هر  است.  شده  مشخص  شهری  زندگی  سطوح 
سازمانی برای نهادی شدن به تأیید محیط نیازمند 
کسب  نهادی،  محیط  اصلی  کارکرد  و  است 
مشروعیت است. رفتار مشارکتی شهروندی منوط 
به نهادی شدن و مشروعیت است. در این وضعیت 
مشارکت از مرحله طراحی برنامه ها و الگوها تا 

مرحله تصویب، اجرا و نظارت تداوم می یابد. الگوهای مدیریت مشارکتی، اعتماد شهروندان 
به نتایج حاصله را افزایش می دهد، میزان حساسیت و ابعاد آن را روشن می کند و مشارکت 
واقعی، نهادین، درونی شده و هدفمند را تضمین می کند. در این فرآیند مشارکت نه تنها 
زندگی،  کیفیت  ارتقای  به  بلکه  نیست،  هزینه 
آرامش، آسایش و رفاه شهروندان منجر می شود.

زمانی که از مشارکت سخن گفته می شود، نحوه 
این  و  است  مغفول  امری  مشارکت  چگونگی  و 
مدیران  با  تعامل  چیست؟  مشارکت  مکانیسم  که 
شهری چگونه می تواند باشد؟ در چه اموری می 
توان مشارکت کرد و چگونه؟ این ابهامات ضمن 
میان شهروندان، مدیران شهری  ایجاد سردرگمی 
امری  شهری  امور  در  مشارکت  کند  می  قانع  را 

وقت گیر، پر هزینه و بی فایده است.
و  ظرفیت ها  تواند  می  مردم  شهروندی  احساس 
توانمندی های آنان را در بهبود امور شهری به کار 
و  نهادها  تقویت  سرمایه  این  تقویت  برای  گیرد. 
تشکل های غیر دولتی، شوراها و شورایاری ها و ... 
به ویژه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است.

سازوکارها،  دارای  مشارکت  داشت  اذعان  باید 
ضرورت ها و پیش زمینه هایی است که در صورت 
محقق نشدن آن، امکان مشارکت واقعی و هدفمند 

در جهت بهبود امور شهری پدید نمی آید.

ماهنامه شوراها

مشـــارکت شهروندان در مدیریت شهـری
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کشت کنید و درخت بنشانید ؛ به خدا قسم آدمیان کاري برتر و پاك تر از این نکرده اند.     امام صادق )ع(امید در زندگانی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان.           ویکتور هوگو

•  شورای اسالمی شهر تصویب کرد: در راستای تشویق مالکین جهت تجمیع امالک وجلوگیری از ریزدانگی ، امالکی که کل دهانه ملک آنان  در حاشیه یک گذر باشد در 
صورتی که تجمیع گردند هیچگونه عوارضی از بابت ارزش افزوده از امالک مذکور  دریافت نمی گردد.      

•  در پانصد و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر، در خصوص تعیین تکلیف امالک فاقد سابقه تجاری و دارای پیشینه کسبی، یا دارای سند مالکیت یک باب مغازه، تصمیماتی 
اتخاذ شد که مشروح آن جهت اطالع شهروندان در پورتال شورای اسالمی شهر، قابل مشاهده است.

• اقدامات شهرداری بجنورد برای آماده سازی پارک های توریستی-تفریحی باباامان و بش قارداش جهت استقبال از مسافرین: راه اندازی مسجد جدید پارک باباامان، لکه گیری 
و آسفالت معابر سطح پارک ها، اصالح و بازسازی استخرهای باباامان، زیرسازی و شن ریزی معابر فاز 4 بش قارداش

•  جانمایی کانکس های اقامتی در بش قارداش

•  ثبت نام دوره های آموزشی شهروند الکترونیک آغاز شد.

ادامه مطلب شماره قبل:

گاز سولفورو)SO2( گازی است به شدت تحریک کننده مجاری فوقانی 
دستگاه تنفسی که به سیستم دفاعی بدن یا گلبول های سفید صدمه وارد 

می کند و مانع رشد آن ها می شود. 
گاز منو اکسید کربن )CO( گازی بی رنگ و بی بو  است. به همین 
دلیل مشکل ساز و حادثه آفرین است و باعث خفگی می شود. این مرگ 
به مرگ شیرین معروف است زیرا انسان بدون احساس هیچ دردی و با 

یک چهره متبسم جان می سپارد. 
اکسیدهای ازت )NOX( موجب سختی جدار شش ها شده و خاصیت 
»مت  بیماری  باعث  و  دهند  می  از دست  را  یا کششی خود  ارتجاعی 

هموگلوبینا« می شوند. 
اثرات آلودگی هوا بر گیاهان: سه اثر مهم رنگ پریدگی، کاهش رشد کلی 
نبات و حاد که برگ ها آبشان را از دست می دهند و خشک می شوند 

که اصطالحًا به آن نکروزه می گویند.
اثرات آلودگی هوا بر ابنیه و ساختمان ها: سیاه شدن نمای ساختمان ها، 
آمیزی ساختمان  تاریخی، تحمیل هزینه رنگ  آثار  ابنیه و  بین رفتن  از 

ها و تحمیل هزینه شستن پرده ها و کرکره ها از نظر برآورد اقتصادی
سایر اثرات آلودگی هوا: بد منظره کردن مناظر طبیعی، شستشوی بیش از 

اندازه لباس و دیگر چیزها و ... 
مطرح  را  مرحله  چهار  هوا  کننده  آلوده  مواد  برای  الزم  استانداردهای 

می کند:
1- استاندارد هوای پاک: بیان کننده حدی از مواد آلوده کننده در هوا 

است که در آن حد، اثرات سوء در انسان ایجاد نمی کند.
2- استاندارد مرحله هشدار: بیان کننده حدی از آلودگی در هوا است که 
بیانگر این است که از مرحله استاندارد هوای پاک تجاوز کرده و هوا در 
حال آلوده شدن است و باید اقدامات کنترل اولیه شروع شود که اعالن 

آماده باش می باشد.
3- استاندارد مرحله اخطار: بیان کننده این مسئله است که آالینده های 
باید  شود  می  اضافه  آن  در  و  کرده  تجاوز  قبل  مرحله  دو  از حد  هوا 

اقدامات کنترل اضافی صورت گیرد که اعالن خطر می باشد.
4- استاندارد مرحله اضطرار: بیان کننده این مسئله است که آالینده های 
موجود در هوا از حد سه مرحله قبل تجاوز کرده و به مراتب در حال 
فزونی است باید اقدامات همه جانبه، سریع و با تمام اختیارات به اجراء 

درآید که اعالن حالت فوق العاده می باشد.
اقدامات الزم و ارائه راه حل هایی در مورد آلودگی هوا:

1- ایجاد فضای سبز، کمر بند سبز
2- استفاده از سوخت های مناسب مانند گاز طبیعی

3- کنترل وسائط نقلیه
الف: توقیف وسائط نقلیه ای که نیاز به تعمیر دارد.

ب: تشویق به گاز سوز نمودن ماشین ها
پ: وادار کردن تولید کنندگان به تبعیت از استانداردها و باال بردن کیفیت 

مطلوب در طراحی و ساخت تولیدات گوناگون از جمله خودروها

در شب های سرد و بلند پاییز و زمستان اینورژن یا وارونگی دما )قرار 
حالت  این  که  افتد  می  اتفاق  سرد(  هوای  روی  بر  گرم  هوای  گرفتن 
پایداری و در نتیجه آلودگی هوا را تشدید می کند. بنابراین پیشنهاد می 
حتی  هوا،  آلودگی  از  جلوگیری  و  منظور حفظ سالمتی خود  به  شود 
کار و سایر سفرهای کوتاه درون شهری  تا محل  منزل  فاصله  االمکان 

پیاده طی شود یا از دوچرخه و وسائط نقلیه عمومی استفاده شود.
در شهر بجنورد، بایستی ریه های تنفسی شهر که همان فضای سبز است 
با استفاده از درختان مناسب و مفید توسعه یابد. پارک یا جنگل دوبرار 
یابد زیرا که وزش  پارک جاوید گسترش  تا  تحت عنوان کمربند سبز 
بادهای غالب از غرب به شرق است. احداث پارکینگ طبقاتی به تعداد 
ارائه خدمات  مراکز  ها،  آزمایشگاه  ها،  مطب  زدایی  تمرکز  نیاز،  مورد 
درمانی و ارزاق عمومی از مرکز شهر به نقاط مختلف در حواشی شهر 
جهت  شهرداری  توسط  پروانه  صدور  هنگام  تسهیالت  ارائه  طریق  از 
تشویق و ایجاد انگیزه در افراد و استقبال از طرح یادشده، اولویت بندی 
در بازگشایی معابر، از جمله خیابان های روبروی سالن گلشن، حنائی 
و ادامه آن تا بلوار استقالل، همچنین ادامه خیابان 32 متری از بهارستان 
به شیرآب تا خیابان امام خمینی غربی، دو راهی میدان بار، به عنوان دو 
رینگ اساسی برای رفع گره ترافیکی مرکز شهر به ویژه در مواقع اوج 
راه  برای  راه و شهرسازی  اداره  پیگیری توسط  ترافیک در مرکز شهر. 
اندازی کنارگذر شمالی و جنوبی شهر. انتقال صنوف آالینده و مشاغل 
مزاحم براساس اولویت به خارج از شهر و محل تعیین شده، احداث هر 

چه سریعتر تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا. 
هوا به طور طبیعی به وسیله باد، نزوالت جوی )باران، برف و تگرگ(، 

خاک و گیاهان تصفیه می گردد.
توصیه می شود در هوای آلوده خردساالن و افراد مسن از منازل خود 
خارج نشوند. در هر ساعت انسان به 22 لیتر اکسیژن نیازمند است که 

برای تامین آن بایستی در هر ساعت 500 لیتر هوا را استنشاق کند. 
محیط دستگاه گوارش انسان اسیدی است، کلی از آلودگی ها در محیط 
معده از بین می روند. ضمن اینکه قدرت انتخاب هم دارد. به طور مثال 
آهن دو ظرفیتی را تبدیل به سه ظرفیتی کرده، سپس جذب بدن می شود 
و مواد مضر را دفع می نماید. اما دستگاه تنفس فاقد این قدرت هاست. 

اگر آب آلوده باشد می توان سه کار را انجام داد:
1- از آب آلوده استفاده نکرد.

2- آب آلوده را ضد عفونی، سپس استفاده کرد. 
3- آب سالم را از محلی به محل مورد نیاز به طریق مقتضی با گالن و 

تانکر انتقال و یا لوله کشی نمود.
اما اگر هوا آلوده باشد هیچ کاری نمی توان کرد. هر آنچه در هوا موجود 

است در هنگام تنفس، انسان محکوم به استنشاق آن ها است. 
در شماره قبل، در قسمت الیه ها یا طبقات هوا در مورد اهمیت الیه 
اول هوا به اختصار توضیحاتی ارائه شد. بنابراین نظر به موارد ذکر شده 
نیست.  پوشیده  کسی  بر  آن  اهمیت  و  بوده  مهم  بسیار  الیه  این  قبلی 
لذا خودداری و جلوگیری از آلودگی هوا و حفاظت از آن یک وظیفه 

همگانی است.
 سید اسماعیل سیدی

  رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری

صنایع  و  کارخانجات  احداث  جهت  محل  ترین  مناسب  انتخاب   -4
گوناگون

5- آموزش به مردم جهت آگاهی بیشتر از مضار آلودگی هوا و شناساندن 
راهکارهای کاهش آلودگی به افراد جامعه از طریق نشر کتب و مجالت، 

تهیه و پخش برنامه های رادیو و تلویزیون به طور منسجم و گسترده 
های  کاربری  در  شهرسازی  و  معماری  مقررات  و  رعایت ضوابط   -6
مسکونی و تجاری و ... : به عنوان مثال یک سوم فضای هر ساختمان 
چمن کاری شود تا عالوه بر استفاده ساکنین از این فضای سبز در اوقات 

فراغت، به کاهش آلودگی هوا نیز کمک کند. 
7- گسترش ارتباطات مخابراتی برای جلوگیری از تردد زیاد اتومبیل ها 
و نیز محدودیت جدی در تردد خودروهای شخصی از طریق گسترش 

وسائط نقلیه عمومی )اتوبوس، مترو و ...(
8- برنامه ریزی در جهت تمرکز زدایی از مناطق شهری

9- نصب دستگاه مبدل کاتالیزوری در اگزوز خودروها که می تواند گاز 
CO را به CO2 و گازهای ازت NOX را به گاز ازت )N( و اکسیژن 

)O( تبدیل کند.
و  بجنورد  شهر  توپوگرافی  و  خاص  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با 
قرارگرفتن در یک کاسه، یکی از دل نگرانی های بسیار مهم مسئوالن 
شهروندان  است.  هوا  آلودگی  افزایش  دور،  چندان  نه  های  سال  برای 
در  را  آلودگی  از  ای  هاله  زود،  های  صبح  ورزشکار  و  سحرخیز 
شمال  از  راه  پلیس  تا  کشتارگاه جدید  دوراهی  از  شهر  شمال  قسمت 
شرقی تا شمال غربی شهر در فصل پاییز و زمستان مشاهده کرده اند. 
به طور معمول با باال آمدن خورشید و گرم شدن سطح زمین، آلودگی 
هوا صعود کرده و در اثر جریان هوا از کاسه شهر خارج می شوند. اما

اثرات سوء آلودگی هوا بر روی انسان، گیاهان، اشیاء و ساختمان ها

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: هم زمان با مساعد شدن شرایط جوی، کاشت 10 
هزار اصله نهال در شهر بجنورد به ویژه در معابر، خیابان ها و بلوارهای جدید االحداث آغاز شده است.

عباسعلی مهماندوست درخصوص اعتبار این پروژه افزود: مبلغ 500 میلیون ریال در بودجه شهرداری به این امر 
اختصاص یافته است.

وی گفت: گونه هایی که در طرح نهال کاری مورد استفاده قرار می گیرد شامل توت زینتی، چنار می باشد.
وی اظهار داشت: تمامی نهال های مورد استفاده در طرح نهال کاری درنهالستان سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری بجنورد تولید شده است که این نهال ها سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، مقاوم به آفات و بیماری ها می 

باشند.
وی بیان داشت: این واحد ساالنه قابلیت تولید تقریبا 300 هزار اصله نهال غیر مثمر شامل گونه های زبان گنجشک، 

افرا، اقاقیا، زیتون تلخ، بید، چنار، کاج و سرو خمره ای را دارد. 
مهماندوست درخصوص سایر برنامه های سازمان گفت: بعد از اتمام نهال کاری، پروژه پرچین کاری و نوار سبز 

معابر شهری و توسعه کمربند سبز به مساحت 100 هکتار در محل پارک بش قارداش در دستور کار قرار دارد. 
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز تاکید کرد: افزون بر آن در آموزه های دینی فراوان به نگهداری از درخت 
توصیه شده است، درختان از زیبا ترین نعمت های الهی می باشند و آثار فراوانی در زندگی بشر و سایر موجوادت 
زنده دارند و جزء ثروت ملی هر کشور محسوب می شوند در نتیجه حفظ و صیانت از آنها وظیفه ای ملی و همگانی 

ما می باشد.

آغاز کاشت 10 هزار اصله نهــال در شهر بجنــورد 

مراسم تفکیک زباله با همکاری سازمان مدیریت پسماند و مدارس ابتدایی با 
برگزار  ملی  سرمایه  حفظ  زباله،  تفکیک  و  مقاومتی  اقتصاد  ملی،  تولید  شعار 

گردید.
به  و  کردند  تفکیک  را  خود  خشک  های  زباله  آموزان  دانش  مراسم  این  در 
صورت نمایشی با دادن شعارهایی همچون »زباله طالی کثیف است، همشهری 
عزیز کاغذ زباله نیست« از مردم خواستند که برای حفظ محیط زیست در طرح 

تفکیک زباله مشارکت کنند.

برگزاری مراسم تفکیک زباله در 
بجنورد با حضور دانش آموزان

اسالمی- زندگی  سبک  در  شهری  مدیریت  »نقش  طرح  نویس  پیش 
ایرانی« توسط ابراهیم امانی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر در سی امین اجالس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های 
و  شهرها  کالن  اسالمی  شوراهای  شهری  زیست  و  اجتماعی  فرهنگی 

مراکز استان هادر شهر گرگان ارائه شد.
عضو وشرای اسالمی شهر گفت: سبک زندگی موضوعی مهم و مرتبط با 
زندگی فردی و اجتماعی است. الگویی است که افراد در زندگی فردی و 
اجتماعی با توجه به آن می توانند حرکت خود به سوی سعادت و کمال 
الهی و حتی مکتب های فکری  را تحقق بخشند. از این جهت مکاتب 
و سیاسی بشری برای رسیدن به آرمان ها و آرمان شهری که برای خود 
و پیروان خود تعریف کرده اند. الگویی از تعامالت انسان در زمینه های 
»ارتباط انسان با خداوند، ارتباط انسان با طبیعت، ارتباط انسان با همنوع 

و ارتباط انسان با خویشتن« را ترسیم کرده اند.
ابراهیم امانی افزود: از نظر اندیشمندان علوم اجتماعی سبک زندگی را 
تا  به کار می گیرد  را  الگوهای کنش که فرد آن ها  مجموعه رفتارها و 
نه فقط نیازهای جاری خود را برآورده سازد، بلکه نشان دهنده هویت 

شخصی او نیز می باشد، تعریف کرده اند.
وی بیان داشت: سبک زندگی در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی 
و  تربیت  آموزش،  به  نیاز  ما  مراحل  همه  در  که  است  بررسی  قابل 

برنامه ریزی خواهیم داشت.
وی اظهار داشت: انتخاب ها و سلیقه ها برآمده از مجموعه آموخته هایی 
است که فرد در یک جامعه به دست می آورد و سلیقه انسان یعنی آن 
چه که انسان ترجیح می دهد و ان را زیبا فرض می کند و اسالم با سلیقه 

مخالفت ندارد و به هیچ وجه آن را رد نمی کند. 

ارائه طرح »نقش مدیریت شهری در سبک زندگی اسالمی-ایرانی« از سوی شورای اسالمی شهر بجنورد  به

سی امین اجالس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسالمی کالن شهرها
را  انسان  اسالم  گفت:  امانی 
لباس  نوعی  پوشیدن  به  محکوم 
خاص  غذایی  خوردن  یا  خاص 
در  زندگی  یا  خاص  گویشی  یا 
خاص  اشتغالی  و  خاص  مکانی 
نکرده است، بلکه در مورد لباس، 
عنوان  را  بودن  تمیز  بودن،  ساده 

کرده است.
فرهنگ  از  متأثر  زندگی  سبک 
سبک  همچنین  است.  جامعه 

زندگی متأثر از نیازهاست.
و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی 
زندگی  که  هویتی  عناصر  گفت: 
داده اند،  قرار  تأثیر  تحت  را  ما 

تاریخ  طول  در  که  نشیب هایی  و  فراز  و  زمان  جغرافیا،  از:  عبارتند 
باشد. زبان  تأثیرگذار مطرح می  به عنوان یک عنصر  داشته ایم. مذهب 
فارسی که در هویت ایرانی و سبک زندگی ما تأثیر زیادی داشته است. 
نوگرایی در همه جامعه دیده می شود ولی تجدد طلبی در جامعه ما جلوه 

خاصی نسبت به جاهای دیگر داشته است.
عضو شورای اسالمی شهر یادآور شد: اگر ما می خواهیم سبک زندگی 
را تحلیل و فهم و درک کنیم، اول باید این عناصر را بررسی و تجزیه 
و تحلیل کنیم و سوال اصولی این است که آیا افراد تحت میل و نظر 
و خواست خود سبک زندگی را انتخاب می کنند یا این نظام اجتماعی

رسمی و غیر رسمی است که این سبک را به آنان تحمیل می کند؟ باید 
از  باعث خروج جامعه  اجباری  و  تحمیلی  که سیاست های  کنیم  قبول 

روند طبیعی و واقعی آن می شود.
ساده ای  کار  ملت  یک  زندگی  موضوع سبک  به  پرداختن  گفت:  امانی 
نیست. البته طرح مسئله بسیار خوب است اما باید در متن مردم با مردم 
و همراه خود آنان این موضوع بررسی فهم و تجزیه و تحلیل شود. در 
غیر این صورت نه تنها مشکلی حل و نخواهد شد، بلکه ابعاد موضوع 

پیچیده تر و غیر قابل کنترل نیز خواهد بود.
ابراهیم امانی

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر



85

نام: یوسف                                                                                           
نام خانوادگى: ارکانی فرد

نام پدر: حممود
تاريخ تولد: 1337/2/15

تاريخ شهادت: 1361/12/21

قسمتی از وصیت نامه شهید:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم« 

بسم رب الشهداء و الصالحين
»و جاهدوا فى اهلل حق جهاده هو اجتباكم و ما جعل 

عليكم فى الدين من حرج« 
با درود به رهبر كبيرمان امام خمينى و درود به روان 
پاك شهيدان راه حق و حقيقت كه همچون على  وار 
در ميدان نبرد كفر جهانى مقاومت نموده و تا آخرين 
كوشيدند  پيوسته  و  ننشستند  پاى  از  خونشان  قطره 
تا اين كه شربت شهادت را نوشيدند و اميدوارم كه 
خداوند متعال رحمتش را شامل حال ما كرده و ما را 
از شهادت در راه خودش مستفيض فرمايد و من در 
اين برهه از زمان جهاد در راه خدا را وظيفه شرعى 
با  كه  اين  تا  گذاردم  ميدان  به  پاى  و  دانسته  خودم 
آمدنم به ميدان جنگ حق عليه كفر و استكبار جهانى 
شايد بتوانم گام مثبتى به نفع اسالم و به نفع جمهورى 
و  قرآن  به  نسبت  را  خودم  دين  و  برداشته  اسالمى 
ادا نمايم و چيزى ندارم كه در راه  مكتب و مذهبم 
خدا انفاق كنم جز چند قطره خون ناقابل كه آن هم 

اميدوارم خداوند اين خون ناقابل ما را بپذيرد. 
على  نمن  ان  نريد  »و  قرآن:  در  خدا  فرموده  طبق 
الذين استضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم 
الوارثين« خوب حاال كه لطف خدا شامل حال ماها 
اراده  ما  كه  فرموده  قرآن  در  كه  طور  همان  و  شده 
كنيم  حاكم  زمين  روى  بر  را  مستضعفين  كه  كرديم 
نهال  اين  شده  پيروز  ما  اسالمى  انقالب  كه  حاال 
نوخاسته احتياج به آبيارى دارد و احتياج به خون من 
و شما دارد و ما مؤظف هستيم كه از اين نهال نورسته 
كه  ايمانى  و  عقيده  آن  كه  بهتر  چه  و  كنيم  مراقبت 
نسبت به اين نظام جمهورى اسالمى كه واقعا دسترنج 

صد و بيست و چهار هزار پيغمبر است.
پس ما بايد مال و جان خود را در اين راه انفاق كنيم 
تا اين كه اين انقالب اسالمى ما به تمام جهان صادر 
گردد. به اميد چنين روزى كه پرچم سربلند اسالم بر 

تمام گيتى سايه افكند. ان شاء اهلل 
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چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن.          کانت هر کس درختي بکارد و در نگهداري آن بکوشد تا میوه دهد، در برابر هرچه از آن میوه به دست آید، پاداشي نزد خدا خواهد داشت.   پیامبر اکرم )ص(

اجرا  بجنورد  اول و دوم فرهنگیان  طرح جدول گذاری در 16متری 
شد ولی حدفاصل این دو خیابان 14 متری پیمان است که وضعیت 
نامناسبی دارد اصال تغییری حاصل نشده لطفا پیگیری گردد باسپاس 
قابل ذکر است که سال 90 نیز از طرف شهرداری در روزنامه خراسان 

قول مساعد داده شده است.
09150000857

من از اهالی خیابان امیریه جنوبی هستم. ولی از ماشین جمع آوری 
نتیجه  ولی  گرفتم  تماس  هم  قبال  نیست.  خبری  خشک  های  زباله 

نداشت.
09150000692

باسالم؛ از مسئولین محترم شهرداری مهر می خواهیم تا فکری برای 
آسفالت باقرخان 24 کند. 

09150000286

باسالم؛ چرا شهرداری فکری به حال خیابان های وصله خورده شهر 
داغون  خیابانها  این  با  ولی  میدیم  پراید  پول  میلیون  پانزده  نمیکند؟ 

میشه.
09350000505

باسالم؛ من برای اولین بار ماهنامتونو خوندم. از شما خواهشی داشتم 
آمد  و  رفت  برامون  آخه  باشید.  هم  کوره  کالته  آسفالت  فکر  به  که 

خیلی سخته، با وجود کلی گل و آب توکوچه ها
09150000513

سالم؛ تشکر از اینکه پیامک را در شهروند 41 چاپ نمودید. ای کاش 
همینطور سریع نسبت به رفت و روب اقدام می شد. 

09150000610

کننده  تقدیم  نام  خوبست  چه  درود؛  با  شهروند،  محترم  ماهنامه 
عکسهای قدیمی را هم چاپ کنید تا انگیزه ای برای دیگران شود.  

09150000690

بازرگانی  میدان  به  پیاده روهای چهارراه بسیج  خوشبختانه موزاییک 
هر دوسال عوض می شود با اینکه رفت و آمد پیاده ها در آن ناحیه 
کم است. ولی متاسفانه پیاده روهای هفته شهریور به میدان شهید با 
موزاییک های خراب و چندین سال عوض نشده لطفا رسیدگی کنید.  
09350000865

چرا نمی آیید فکری برای کوچه های پشت میدان بار نمی کشید؟ 
زندگی  اینجا  که  کردیم  گناه  ما  مگه  اقیانوس  شده  هامون  کوچه 

می کنیم؟
09370000762

 17 خیابان  جوشکارهای  آوری  جمع  برای  فکری  مسئوالن  چرا 
ایجاد  آلوده،  دود  صوتی،  )آلودگی  نمیکنن؟  شمالی  شهریور 

مزاحمت و سد معبر( 
09150000611

رود شهرداری  می  انتظار  نو،  سال  آغاز  به  بودن  نزدیک  به  توجه  با 
نسبت به زیباسازی شهر )نقاشی دیوارها، آسفالت معابر و ...( اقدام 

نماید.
تماس تلفنی

برنامه های هفته درختکاری 
سازمان پارک ها و

 فضای سبز شهرداری بجنورد 

پدیده حاشیه نشینی تقریبًا در اکثر شهرهای مهم و بزرگ دنیا فکر مدیران و 
مسئولین شهری را به خود مشغول نموده، به طوریکه در کشورهای توسعه 
یافته نیز این مشکل کم و بیش مشاهده می گردد. در کشور ما نیز بعضی از 
شهرها به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی و یا اداری، این پدیده جلب 
توجه می نماید. به طوریکه مردم از مناطق کمتر توسعه یافته و روستائی جهت 
کسب و کار بهتر و بدست آوردن درآمد بیشتر به شهرهای بزرگتر مهاجرت 
که  دانشگاهی  تحصیل کرده های  و  متخصصان  مهاجرت  طبیعتًا  نمایند.  می 
شرایط کار و تحصیل آنان در مناطق روستائی و شهرهای کوچک مهیا نیست، 
امری اجتناب  ناپذیر می باشد که منظور این نوشتار این گروه و قشر نمی باشد، 
بلکه نوع دوم مهاجرت که شامل کشاورزان و کارگران روستاها می گردد که 
به امید کسب و کار بهتر و درآمد بیشتر محل سکونت، مزرعه و باغ خود را 
ترک و به شهرها و ساکنین اصلی آن ایجاد می نمایند و شهر بجنورد نیز به 

لحاظ موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و 
مهاجرپذیر  شهرهای  زمره  در  اداری 
می باشد. به طوریکه حدود 30درصد 
و  حواشی  در  شهر  این  ساکنین  از 
زندگی  رسمی  غیر  سکونتگاههای 
سال  در  جهت  همین  به  نمایند.  می 
های اخیر شهرداری و شورای اسالمی 
معضل  این  حل  جهت  بجنورد  شهر 
انجام  را  گسترده ای  اقدامات  شهری 
داده اند. یکی از این اقدامات منحصر 
به فرد تاسیس و ایجاد شهرداری مهر 
وظایف  همان  اصل  در  که  باشد  می 
رسمی  غیر  سکونتگاههای  مدیریت 
شهرداری  گرچه  دهد.  می  انجام  را 
مدیریت  از  فراتر  بجنورد  مهر 
سکونتگاههای غیر رسمی به ساکنین 
حاشیه شهر خدمات رسانی می نمایند. 

منطقه  شهرداری  روش  و  سبک  همان  به  نمود  ادعا  توان  می  طوریکه  به 
نمایند،  می  خدمات رسانی  شهر،  خدماتی  و  اصلی  مراکز  در  که  دو  و  یک 
شهرداری منطقه مهر نیز مشغول خدمات دهی به ساکنین حاشیه شهر می باشد 
و این خدمات شامل آسفالت معابر عمومی، ایجاد فضای سبز جهت تامین 
بهداشت روانی ساکنین و هدایت آب های سطحی و جمع آوری زباله های 
شهری و رفت و روب می باشد و به همین لحاظ می توان گفت این اقدام 
ذکر  قابل  باشد.  می  فرد  به  منحصر  اقدامی  نوع خود  در  بجنورد  شهرداری 
اقدامات شهرداری  از  بیالن کار  ارائه گزارش و  این نوشتار  از  است منظور 
حاشیه نشینی  پدیده  عمیق تر  بررسی  بلکه  نیست  شهر  اسالمی  شورای  و 
به  که  سوالی  اولین  و  باشد  می  شهری  معضل  این  اساسی  راهکارهای  و 
ذهن متبادر می گردد این است که آیا اقدامات انجام شده توسط شهرداری 
محله   25 تصویب  و  مطالعه  و  مهر   شهرداری  تشکیل  و  تاسیس  قبیل  از 

غیر رسمی و تعیین 3 محله هدف و اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی، 
ایجاد  قبیل  از  شهری  خدمات  سایر  ارائه  و  ورزشی  لوازم  و  کتاب  توزیع 
فضای سبز، آسفالت معابر عمومی، جدول گذاری و هدایت آب های سطحی 
و رفت و ورب مشکل حاشیه نشینی شهر بجنورد را برای همیشه مرتفع می 

نماید یا خیر؟
یقینًا این اقدامات در نهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده برای اراضی اطراف 
شهر می گردد و رفاه نسبی ساکنین این مناطق نیز تامین می شود و چنانچه به 
موازات اقدامات انجام شده فوق مشکل حاشیه نشینی به طور اساسی و اصولی 
توسط کلیه دستگاههای ذیربط برنامه ریزی و اجرا نگردد نه  تنها این معضل 
تشدید  مشکل  این  دور  چندان  نه  آینده  در  بلکه  گردد  نمی  مرتفع  شهری 
دارای موقعیت  بجنورد که  اطراف شهر  از حاشیه نشینی در  نوار جدیدی  و 
خاص اداری به عنوان مرکز استان می باشد، شکل خواهد گرفت و این دور 

و تسلسل باطل حاشیه نشینی ادامه خواهد یافت.
و  حاشیه نشینی  معضل  حل  اصولی  راه های  از  یکی  رسد  می  نظر  به 
و  و محروم خدمات رسانی  روستائی  مناطق  از  مردم  مهاجرت  از  پیشگیری 
مناسب  زیرساخت های  ایجاد 
ساکنین  برای  شغلی  و  درآمدی 
روستاهای  و  کوچک  شهرهای 
بعد  گرچه  باشد.  می  استان  این 
انقالب  شکوهمند  پیروزی  از 
قبیل  از  زیادی  خدمات  اسالمی 
تامین  راه سازی،  برق رسانی، 
خدمات  و  بهداشتی  شرب  آب 
بهداشتی  مراکز  ایجاد  و  مخابراتی 
و درمانی در روستاهای این استان 
برای  کار  بستر  و  گرفته  صورت 
روستائی  مناطق  اعتالی  و  رشد 
با  رسد  می  نظر  به  گردیده،  مهیا 
علمی  و  دقیق  برنامه ریزی های 
جهت ایجاد مشاغل مناسب، ایجاد 
صنایع تبدیلی و بسته بندی و تامین 
نیازهای جدید زندگی از قبیل گازرسانی به مناطق روستائی و مرزی و استقرار 
ادارات و نمایندگی سازمان ها در شهرهای کوچک که باعث ماندگاری بیشتر 
آنان در محل زادگاه و مزرعه خود خواهد گردید و در نهایت می توان گفت 
رسیدگی  و  ریشه یابی  روستائی(  )مناطق  مبدأ  در  باید  حاشیه نشینی  مشکل 

گردد نه در حاشیه شهرهای بزرگ. 
و  اجتماعی  لحاظ  به  بجنورد  شهر  حواشی  در  انجام  شده  اقدامات  گرچه 
انسانی قابل درک می باشد، اما این اقدامات تمام راه حل موضوع حاشیه نشنی 
و  مکمل  های  برنامه  ذیربط  و  مسئول  دستگاههای  سایر  چنانچه  و  نیست 
اصولی خود را در مناطق روستائی عملی ننمایند نه تنها نتیجه مطلوب حاصل 
نخواهد شد، بلکه شاهد نوار جدیدی از حاشیه نشینی در اطراف شهر بجنورد 

خواهیم بود.  
محسن تیمورزاده

معضل حاشیه نشینی

پیش بینی شده در ماه های سال
بودجه مصوب سال 91

درآمد یک ماهه شهرداری 
های مناطق و مرکزی

کسری و یا افزایش
 یک ماهه

درصد جذب درآمد نسبت 
به بودجه پیش بینی شده

10/612/058/42758/01- ریال14/659/072/285 ریال25/271/130/172 ریالفروردین

25/834/356/25140/90- ریال17/877/129/699 ریال43/711/485/950 ریالاردیبهشت

2/594/092/35594/018- ریال41/946/602/153 ریال44/540/694/508 ریالخرداد

15/057/131/18765/9- ریال28/072/372/729 ریال43/129/503/916 ریالتیر

13/820/138/50159/37- ریال20/193/209/337 ریال34/013/347/838 ریالمرداد

38/451/514/72436/19- ریال21/804/820/632 ریال60/256/335/356 ریالشهریور

16/278/128/04263/35- ریال28/134/749/744 ریال44/412/877/790 ریالمهر

6/556/114/54583/99- ریال34/404/379/435 ریال40/960/493/980 ریالآبان

10/912/168/24767/53- ریال22/691/576/688 ریال33/603/744/935 ریالآذر

140/115/702/28362/12- ریال229/783/912/702 ریال369/899/614/369 ریالجمع 9 ماهه

عملکرد درآمدی شهرداری بجنورد در 9 ماهه اول سال 91

برنامه های هفته درختکاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد 
اعالم شد 

برپایی  گفت:  بجنورد  شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  عامل  مدیر 
ایستگاه آموزش و اهدای نهال رایگان در شهر، توزیع 10 هزار اصله نهال رایگان، 
)روز درختکاری(، جشن درختکاری  اسفند  برپایی جشن درختکاری ویژه 15 

ویژه مهدهای کودک و ... از برنامه های هفته درختکاری در بجنورد است. 
مهماندوست افزود: بهره برداری از 100 هکتار جنگل کاری در قالب طرح کمربند 
سبز پیرامون شهر در پارک تفریحی توریستی بش قارداش هم زمان با فرا رسیدن 

هفته درختکاری آغاز می شود که جنگل کاری در اطراف شهر نقش مهم و بسزایی 
را در جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش آلودگی و نیز ساخت و سازهای غیر مجاز 

و توسعه بی رویه شهر دارد.
وی گفت: برنامه های دیگر این هفته عبارتند از: پیاده روی عمومی، آموزش نهال کاری در مدارس، برگزاری تور سبز ویژه 

دانش آموزان و انتخاب شهروند سبز و مشارکت شهروندان در نهال کاری. 
مهماندوست تاکید کرد: شرایط آب و هوایی شهر بجنورد امکان استفاده از هر نوع نهالی را در شهر نمی دهد و از این رو نهال 

هایی که میان شهروندان توزیع می شود از ماندگاری مناسبی در شهر برخوردار می باشد.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز تاکید کرد: روز درختکاری بهانه ای است برای این که به طبیعت احترام گذاشته و 

آن را احیا کنیم و یا حداقل آن را با دقت بیشتری نگهداری کنیم و امید است با تالش در این راستا حتی با کاشتن یک 
نهال کوچک، کشوری زیبا و آباد را برای خویش بسازیم که امری پسندیده است.

بررسی مشکالت 
آژانس های بانوان  ارائه  بابت  را  زیادی  مبالغ  سو  یک  از  کشور،  شهرداری های  از  بسیاری 

خدمات و ... از افراد، سازمان ها و نهادهای دیگر طلبکار بوده و از سویی 
مبلغ بدهی آن ها قابل توجه است. افزایش هزینه سوخت و شرایط ناشی 
از هدفمند کردن یارانه ها به خاطر حجم وسیع خدمات رسانی شهرداری ها 
این  از  است.  سازمان شده  این  هزینه های  افزایش  باعث  در سطح شهر، 
رو شهرداری ها در این مقطع زمانی بیش از هر زمان دیگر در جستجوی 
راهبرهایی برای افزایش درآمد خود هستند. دستیابی به درآمدهای باالتر 
تنها با مرور کرن نحوه کنونی مدیریت عملکرد شهرداری ها و فرآیندهایی 
که شهرداری ها در این خصوص مورد توجه قرار می دهند، عملی خواهد 
بهبود  یک پارچه  راهبردهای  باید  شهرداری ها  مسئله،  این  برای حل  بود. 
درآمد را برنامه ریزی کرده و مورد اجرا قرار دهند. بهبود درآمد، فرآیندی 
است که بر بهبود کلی مدل عملکرد شهرداری در حوزه مالیه تمرکز می 

کند.

برای بهبود مدل کنونی درآمد شهرداری ها، آن چه مهم است شناسایی همه 
عناصر تأثیرگذاری است که در حال حاضر بر کسب درآمد شهرداری ها 
برنامه ریزی  برای  محکم  زیربنایی  مروری،  فرآیند  این  گذارند.  می  تأثیر 
یک پارچه  راهکارهای  به  نیاز  کند.  می  فراهم  را  حوزه  این  در  کارآمد 

نبایستی ساده انگاشته شود.
به خدمات  دسترسی  و  بدهی  نظیر  نشانه هایی  بر  که  مجزایی  پروژه های 
متمرکز می شوند و به مسائل پایه ای نمی پردازند خود باعث ایجاد بحران 
مناطق  در  خدمات  سطح  گسترش  مثال  برای  شوند.  می  پیچیده تر  های 
ضعیف شهر از یک سو  باعث افزایش بدهی های ناشی از صورت حساب 
های پرداخت نشده افراد و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه های اجرایی 
مختلف  مناطق  در  شهرداری  های  طلب  جمع آوری  شود.  می  شهرداری 
شهر به خاطر شرایط اقتصادی افراد و مسائل گوناگون که این موضوع در 

پی خواهد داشت، چندان موفق نخواهد بود.

اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهر:

جلسه کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی 
رانندگان  مشکالت  بررسی  موضوع  با  شهر 

خانم آژانس های بی سیم، برگزار شد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل گفت: با توجه 
از آغاز فعالیت  از دو سال  به گذشت بیش 

دیدگاه های  به  توجه  با  و  بجنورد  شهر  در  بانوان  سیم  بی  تاکسی های 
مواجه  ان  با  راننده  بانوان  این  که  مردم و مسئوالن و مشکالتی  مختلف 
تا در  هستند،کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر تصمیم گرفت 

نشستی نقطه نظرات، راهکارها و پیشنهادها را بررسی کند.
نماینده رانندگان خانم خاطرنشان کرد: عمده ترین مسائل و درخواست های 
این حوزه فعالیتی به این شرح می باشد: مساعدت سازمان تاکسیرانی برای 
تامین قطعات یدکی به صورت تعاونی به دلیل باال بودن هزینه ها تعمیرات 
و تعویض قطعات اتومبیل، همکاری راهنمایی و رانندگی با بانوانی که به 
نیستند،  از مدل 85  باالتر  به تهیه خودروهای  علت مشکالت مالی قادر 
با مسافرکش های شخصی که بدون آرم و پالک فعالیت کرده و  برخورد 
مزاحمت های برای رانندگان خانم ایجاد می کنند، فراهم کردن زمینه تبدیل 
کارت سوخت های شخصی به کارت سوخت های ویژه حمل و نقل عمومی،

 رسیدگی به وضعیت بسیار بد آسفالت برخی کوچه ها در حاشیه شهر و 
در اختیار گذاشتن یک سالن ورزشی با شرایط ویژه برای رانندگان خانم.

در خصوص وضعیت آسفالت معابر، معاونت خدمات شهری شهرداری 
با  و  است  شهرداری  اولویت های  از  یکی  معابر  آسفالت  گفت:  بجنورد 
توجه به بودجه اختصاص یافته، نسبت به لکه گیری و آسفالت معابر اقدام 

می شود.
افشین فر بیان داشت: فعالیت بانوان در این حوزه بسیار ارزشمند است و 

خوشبختانه با استقبال خوی از سوی بانوان مواجه شده است.
همچنین وی با اشاره به اهمیت توسعه ورزش بانوان، افزود: با هماهنگی 
که  مهربانو  ورزشی  سالن  از  سیانس  دو  نشاط  بی سیم  تاکسی  مدیریت 

متعلق به شهرداری است، به این قشر اختصاص خواهد یافت.
افشین فر اظهار امیدواری کرد: با فراهم آوردن بسترهای مناسب، گسترش 

اینگونه فعالیت های ارزشمند را شاهد باشیم.
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کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد.       امام علی )ع(برای ماندگاری، رویایی جز پاکی روان نداشته باش.        ُارد بزرگ

انقالب اسالمی در بجنورد

با تشكر از آقای نوریان که تصاویر این صفحه را در اختیار ماهنامه قرار دادند.


