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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

با نیکان بدي مکن، چه آنان را از نیکي باز 
مي داري.                  

حضرت امام علی )ع(

دانش آموزان بجنوردی
 رتبه پنجم جشنواره خوارزمی 

را کسب کردند

شهرداری در استقبال از نوروز

جشن درختکاری و اجرای
 100 هکتار جنگل کاری در 

قالب کمربند سبز پیرامون شهر 
در هفته درختکاری

آماده باش 20 اکیپ سیار و 
ثابت سازمان آتش نشانی در 

چهارشنبه پایان سال

بیش از 80 درصد بودجه و 
اعتبارات شهرداری و سازمان   های 

تابعه در راستای حفظ بهداشت شهر 
و شهروندان هزینه می شود

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 8

صفحه 9

خیابان شهید صیاد شیرازی 
)ادامه نادر( در تاریکی

صفحه 11

صفحه 9

بعد از انجام  واجبات، كارى  بهتر از ايجاد خوشحالى  براى  مؤمن، نزدخداوند بزرگ  نيست .     امام رضا )ع( »كار خوب« اندوخته اي ماندني و ميوه اي پاكيزه و خوشگوار است.          امام على )ع(

جذب سرمایه گذار 

جذب سرمایه های بخش خصوصی 
اهمیت  از  جامعه ای  هر  داخلی 
عنوان   به  است؛  برخورادار  خاصی 
نمونه، در پروژه های شهری، استفاده 
باعث  داخلی  سرمایه گذاران  از 
شهرها،  اقتصادی  وضعیت  بهبود 
رفاه  ارتقای  آن  تبع  به  و  کارآفرینی 
در  آنچه  اما  گردد.  می  شهروندان 
جذب این سرمایه ها مهم است، دقت 
شناسایی  منظور  به  شهری  مدیران 
سرمایه گذاران توانمند و پتانسیل های 
از  موقع  به  اطالع رسانی  موجود، 
مختلف  قابلیت های  و  پروژه ها 
ارتباطی به وسیله حمایت های مستمر 
و  سرمایه گذاران  بین  نظر  تبادل  و 

سر در باغ ایرانی در بش قارداشمدیران شهری می باشد.
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به گذشته خود هرگز نمى انديشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتيجه اى بگيرم.      نهروبرآمد باد صبح و بوى نوروز            به كام دوستان و بخت پيروز                           سعدى

در سبزه میدان نانوایی بزرگی بود که با پسردایی ها، اوقات تعطیلی 
بخصوص تابستان را به کمک دایی و پدربزرگ می رفتم. در اولین 
روزهای کار، دختر بچه ای با زنبیلی پالستیکی اومد و گفت: »سه 
تا نون دو آتشه داغ بدین«. به سفارشش عمل کردم ولی موقع پول 
دادن، چوبی به اندازه  30یا 35 سانتی متر را از ته زنبیل درآورد 
به سویم دراز کرد. گفتم: »این چوب چیه؟ 9ریال باید برای سه تا 
نون بدی«. گفت: »پس این چوب خط چیه؟« دایی سر رسید چوب 
به دندانه های  با چاقویی سه دندانه کوچک  از دخترک گرفت،  را 
قبلی اضافه کرد و دخترک خداحافظی کرد و رفت. دایی یاد داد 
که: به چوبی که دست اون دختره بود و ممکنه باز هم دست کسی 
ببینی میگن »چوب خط«. بعد از این هر وقت کسی با این چوب 
ایجاد  خط اومد به تعداد نون هایی که گرفت روی چوب دندونه 
می کنی. باباش آخر برج میاد حساب می کنیم«. گفتم اگر بچه چوب 
خط را گم کرد، چی؟ گفت: »اوالً گم نمی کنند اگر هم گم شد، 
بابای خونه می دونه که تقریبًا چند تا نون در ماه خورده شده، حتی 
برای این که حروم خوری نکرده باشند چند تا هم اضافه حساب 
می کنه«. تازه اگر هم اشتباه کنه، کم حساب بشه، من که می تونم 
گذشت کنم و بگم هرچی خورده نوش جون خودش و خانواده 

اش، حاللشون باشه.«
 شما، اون کاسب های قدیم یادتون میاد؟

شما یادتون میاد؟

سید احسان سیدی زاده

به نام خدای بهار آفرین /  بهار آفرین را هزار آفرین                                          به جمشید و آئین پاکش درود /  که نوروز از او مانده در یادبود
نوروز طلیعه بهار، مظهر رستاخیز طبیعت و شکوه خلقت است و قاصد پیغامی خوش و نویدبخش ایامی سراسر نشاط و سرزندگی. حکایتی است بس تکراری، قصه 
حلول بهار و افول زمستان. بیائید تا سطری دیگر بسرائیم در این بهار و بخوانیم حضرت دوست را، الهی حول حالنا الی احسن الحال. پیشاپیش عید سعید نوروز باستانی، 
این سنت حسنه را از صمیم قلب با دلی سرشار از امید و نشاط به عموم هم میهنان، به ویژه هم استانی ها  و هم شهری ها، همچنین به همه عزیزانی که در هنگام تحویل 
سال به دور از خانواده خود در عرصه های مختلف به منظور پیشرفت و اعتالی میهن عزیزمان مشغول انجام وظیفه و خدمت به همنوعان خود هستند، تبریک گفته، هفت 

سین سالم، سالمتی، سرور، سعادت، سبزینگی و سربلندی را به سفره دل های خالص شما عزیزان هدیه می کنم.
امیدوارم در ما انسان ها نیز همچون طبیعت تحولی انجام پذیرد. هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز، ایام به کام. همیشه شاد و تندرست باشید.

سید اسماعیل سیدی

نوروز ستایش بخشایندگی آفریدگار زیبایی ها، روز رستاخیز طبیعت، روز بازپیرائی روح و جان، روز همدلی و همگرایی و 
انسان دوستی، بر شما عزیِز جان مبارک باد.

ابراهیم امانی

شکرو سپاس، یکتا خالقی را که گردش لیل و نهار و تغییر فصول و تحول قلوب، پرتوی از تجلیل قدرت الیزال اوست.
عید نوروز و فرا رسیدن بهار طبیعت را به تمامی شهروندان گرامی تبریک عرض نموده، امیدوارم که در سایه الطاف الهی و 

همیاری و مشارکت شما شهروندان عزیز، در جهت توسعه و آبادانی هر چه بیشتر شهرمان، گام برداریم.

سید محمد لنگری

نوروز باستانی پیوند دهنده قلوب مومنان خدا به یكدیگر و خانه تكانی دل از کدورت نسبت به همنوع خواهد بود. طبیعت با زمستان، 
خداحافظی کرده و درختان شكوفه به بار می آورند تا شادی را به درختان خفته بازگردانند. چه نیكوست ما هم تالش کنیم دعای یا مقلب 

القلوب و االبصار را تا عمق جان جاری کرده و زمینه ساز استجابت این دعا شویم.
عیدتان نوروز، نوروزتان پیروز، پیروزی تان همراه با سرفرازی.

حسین پیلتن

بهار آمد و یک دنیا سرسبزی، بوی خوش شکوفه ها، دشت شقایق ها، رودهای خروشان، چشمه های جوشان و هزاران هزار زیبایی و 
طراوت با خود آورد. امید است انعکاس این همه تحول و بالندگی حتی به قدر ذره ای قلب های ما را به سوی خالق تمام زیبایی متوجه 

کند. در آرزوی بهار با امام هستیم.

اعظم السادات افشین فر

بهنامیگانهخالقزیبائیها
بهارجشنطبیعتاستوچهزیباستشكوفههایجذابدرختانوازاهیردرجشنپویائیوتحركطبیعت،دیدنبهارهرانسانعاشقیرامسرورو
مسحورخودمیکندوعشقبهتأثیروتأثرآغازمیگردد.مانیزفرارسیدنلطافتنسیمبهاریوترنمهزاردستانهزارآوازراکههمراهباحلولعید
سعیدباستانیاستازصمیمقلبباادایاحتراموادببهسرورانگرانقدروخانوادههایارجمندتبریكوتهنیتعرضمینماییم.امیداستکه
تحولوتجدیدشكفتنشكوفههایبهاریباتجدیدواستمرارتالشوهمتواالیخدمتگزارانواقعیمردمبرایسربلندیایرانیانسرافرازتوأمباشد.

پایندهوپایدارباشید.
رضا فیروزه

از  یکی  شهر،  عمرانی  طرح های  محل  و  مسیرها  بازگشایی 
دشوارترین مراحل اجرای پروژه های شهری است که ممکن 
بماند.  پنهان  از دید شهروندان عادی  است در بعضی مواقع 
گاهی ممکن است آن ها تصور روشنی از آن نداشته باشند، اما 
در واقع مراحل بازگشایی در معابر عمومی موثر دورن شهری 
از اهمیت به سزایی برخوردار است و فرآیند و اعتبار خاص 

خودش را می طلبد.
از مهم ترین  بازگشایی یکی  از  بعد  معابر شهری  آماده سازی 
اقداماتی است که ادارات خدمات رسان مانند شهرداری، آب 

تسریع  با   ... و  گاز  مخابرات،  برق،  و 
اقدامی  شهروندان  به  خدمات دهی  در 

ضروری است. 
هدف  با  شهری  مدیریت  راستا  این  در 
امکانات  ایجاد  و  شهر  آبادانی  و  توسعه 
الزم و تسهیل در خدمات رسانی بازگشایی   
خیابان نادر را پس از پیگیری و طی فرآیند 
عزیز  مردم  امروز  که  داد  انجام  طوالنی 
شاهد بازگشایی و تردد از آن هستند. در 
این میان نقش ادارات خدمات رسان بسیار 
سرعت می تواند  و  است  اهمیت  حائز 

خیابان شهید صیاد شیرازی )ادامه نادر( در تاریکی
توسعه شهری رابیشتر کند؛ چرا که این مهم بعد از سال ها 
)ارتش  نظامی  نیروهای  مساعدت  و  همکاری  پی گیری، 
مقام  برکت  و  خیر  پر  سفر  برکت  به  اسالمی(  جمهوری 

معظم رهبری به استان خراسان شمالی محقق شد.
از  بعد  دارند  انتظار  مبارک  اقدام  این  واسطه  به  نیز  مردم 
بازگشایی این مسیر، تامین روشنایی، نصب عالئم راهنمایی 
تا  گیرد  بیشتری  سرعت  مسیر،  زیباسازی  و  رانندگی  و 
شهروندان در ایام عید سعید نوروز و همچنین بهار شاهد 

آبادانی بیش از پیش این مسیر از شهر باشند.
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همت آن است كه هيچ حادثه و عارضه اى، مانع آن نگردد.        ابن عطا گرفتارى اين دنيا در اينست كه نادان از كار خود اطمينان دارد و دانا از كار خود مطمئن نيست.          برتراند راسل

تعریف مفــاهیم و کلید واژه ها
ادامه مطلب شماره قبل:

اعتقادات، هنر، اخالقیات،  دانستنی ها،  برگیرنده  پیچیده ای است که در  فرهنگ: مجموعه 
قوانین، عادات و هرگونه توانایی دیگر است که به وسیله انسان به عنوان عضو جامعه 

کسب شده است. به عبارتی فرهنگ را سبک زندگی هم می توان تعریف کرد.
مشارکت: واژه مشارکت به معنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص 

و جوهره اصلی آن درگیری، فعالیت و تاثیرپذیری است. مشارکت 
درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی 

است که آنان را برمی انگیزد تا برای دست یابی به 
هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در 
در  مهم  کار شریک شوند. سه جزء  مسئولیت 
این تعریف: الف( درگیر شدن، ب( یاری دادن، 

ج( مسئولیت پذیری
برای  گروه  یک  اعضای  یا  افراد  توانایی  قدرت: 

دستیابی به هدف ها یا پیشبرد منافع خود می باشد. قدرت 
یک جنبه فراگیر همه روابط انسانی است. بسیاری از ستیزه ها 

در جامعه مبارزه برای قدرت است. زیرا میزان توانایی یک فرد یا گروه 
در دستیابی به قدرت برای این امر که تا چه اندازه می توانند خواست های 

خود را به زبان خواست های دیگران به مرحله اجرا درآوردند، تاثیر می گذارد.
قدرت نرم: توانایی یک کشور را از طریق ایجاد جاذبه در تحصیل خواسته های خود و 

نه از طریق اعمال زور و ترس قدرت نرم گویند. به اعتقاد بعضی از جامعه شناسان جاذبه کلید 
قدرت نرم است.

باز تولید فرهنگی: انتقال ارزش های فرهنگی و هنجارها از نسلی به نسل دیگر می باشد. باز تولید 
فرهنگی به شیوه ای ژرف تر از طریق برنامه پنهان، جنبهه های رفتاری که افراد به شیوه ای در مدرسه 

یاد می گیرند، رخ می دهد. 
ویژگی مسائل اجتماعی: ماهیت اجتماعی و عمومی دارند، پدیده اجتماعی هستند، از دل جامعه بیرون 
می آیند، در یک فرآیند تاریخی مشخص می شوند، واقعی و قابل تجربه هستند، بر حسب زمان و مکان 

تغییر می کنند، قابل کنترل و اصالح هستند، چند بعدی و بین رشته ای هستند و در حوزهای مختلف 
اجتماعی در سطح کالن و خرد ریشه دارند.

باز اجتماعی شدن: در بعضی شرایط افراد باز اجتماعی شدن را تجربه می کنند. به این معنا که الگوهای 
رفتار و ارزش های پذیرفته شده پیشین فرو ریخته و به دنبال آن پذیرش ارزش ها و الگوهای رفتار 

متفاوت با قبل مشخص و بروز می کند.
عمل جمعی: عملی که تقریبًا به گونه ای خود انگیخته توسط عده زیادی از افراد انجام شود که در یک 

جامعه یا یک ناحیه گرد آمده اند.
از مهمترین شکل های عمل جمعی رفتار جماعت است. در جماعت افراد می توانند در صدد 

دستیابی به هدف هایی برآیند که در شرایط عادی برایشان امکان پذیر نیست.
که  اجتماعی  قوانین و عرف های  از  ای  اخالق شهروندی: مجموعه 
بتواند در شهرها به دست اندرکاران و ساکنان برای زندگی 
با محیط  یکدیگر و چه  با  تنش چه  بدون  و  هماهنگ 

زیست و به توسعه پایدار کمک کند.
شهروند نمونه: به شهروندی گفته می شود که از سرمایه 
اجتماعی، فرهنگی و انسانی در سطح مناطق و محالت 
و جامعه شهری محسوب شده، به طوری که از ارزش ها 
و هنجارهایی چون قانون مداری، مشارکت جویی و مسئولیت 
و  خدمات  یا  و  بوده  برخوردار  معناداری  و  توجه  قابل  پذیری 
فعالیت های وی در عرصه شهر و شهرنشینی الگویی سازنده و مثبت 
در گسترش و تحکیم اخالق و فرهنگ شهروندی و بر کنش و رفتارهای 
تعاملی شهرنشینان تاثیر مفید و ثمربخش جهت بهبود و توسعه زندگی شهری 

و شهرنشینی داشته باشد.
می  اجازه  که  است  تجاربی  و  ها  فرصت  ایجاد  معنای  به  شهروندان:  توانمندسازیی 
دهد شهروندان به طور فعال در تصمیم گیری درباره برنامه ها درگیر شوند. توانمندسازی 
فرآیند  بر  مبتنی  فردی  توانمندسازی  است.  مطرح  اجتماعی  و  فردی  دو سطح  در  شهروندان 
توانمندسازی اجتماعی  برای تصمیم گیری و کنترل شخص خودشان است و  توانایی شهروندان 
فرآیند اقدام مشارکتی شهروندان به منظور دستیابی به کنترل و تاثیر بیشتر بر عوامل تعیین کننده سالمت 

و رفاه و کیفیت زندگی در آن جامعه محسوب می شود.
 ابراهیم امانی

 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر

سلطان  ابن  السلطان  شوکت،  قوی  اعلیحضرت  ما  تا  شد  فرصتی 
خاقان ابن خاقان ناصرالدین شاه قاجارکه پس ازصد و اندی سال به 
والیت خراسان شمالی نزول اجالل فرموده بودیم دفتر خاطراتمان را 

مروری بکنیم. درآن جا نگارش فرموده بودیم:
»چون به بلده بجنورد رسیدیم  یک راست به دارالشوری رفته، دلیل 

راهی ما را سوار برکالسکه دود وی کرد.
دوساعت مانده به دسته )1( راهی منطقه ای شدیم به نام »دوبرار«که 
گویند قرار است پارک فرح بخش و روح افزایی در آن جا احداث 
شود. گویا بارها در این مکان کلند )2( زده شده است و مردمان این 
مملکت در انتظار، کارشان از روزشماری گذشته و ماه شماری می 

کنند.
چون بر فراز پارک »دوبرار« رسیدیم که به چشم سر و عقل تخمین 
زدیم که حدود 380 هکتار وسعت داشته باشد، انگار بر بام شهری 
که روزگاری »بزنجرد« نام داشت و کنون »بجنورد« نامیده می شود 

ایستاده ایم. 
ای کاش به صنیع الدوله خطاب می کردیم آفتاب گردان )3( راهم 
می آورد و چند روزی بر این بام زیبا اتراق می کردیم البته اگر عمله 
نمودند،  می  تغنی  و  سراییدند  می  نغمه  داشتند  حضور  هم  طرب 

عیشمان کامل می شد.
وقتی بر فراز دو برار قرار گرفتیم به قدرت خویش بیشتر پی بردیم 

که همه شهر زیبای این منطقه از مملکت ایران زیر پای ماست.
شهر بجنورد آن نبود که ما در سفر ماضی دیده بودیم، بناهای چند 
تا سال  اند آسمان را بخراشند و گویا  دایناسورها رفته  مرتبه چون 
هایی نه چندان دور مردم در آسمان استراحت کنند و بر زمین کار 

کنند.
کنند  می  درختان سرو خودنمایی  اطرافمان روی تخت گاه هایی  در 
اند. این دیار سرو و  و چون انگشتری قبله عالم را در میان گرفته 
چنارهای زیادی داردکه چنارهای قطور بش قارداش را در سفر پیشین 
دیدیم که برخی با گذشت اعصار جوف آن سوخته و مجوف گردیده 

است ولی سروهای این منطقه به غایت جوان و زیبا بودند.

از دلیل راه که به غایت راست گو، راست رو و 
راست کردار است و کثرا… امثاله و محاسنه 
در مورد گودال اسکندرون بدقواره ای که در 
گوشه ای از شهر دیده می شد استنطاق کردیم 
از دولتیان  بیان داشت: چندی پیش برخی  که 
که در عشق به خدمت شعله ورند و مخالف 
اعتیاد، این جا آمده و کلندی زدندکه آن گودال 
قرار  و  است   روز  آن  آثارالباقیه  اسکندرون 
است پارکی برای نسوان در این بخش از پارک 
ساخته شود که نسوان و علیامخدرات به دور 
از چشم اغیار و اجانب همه نوع تفریح کنند 

جز ترقص.
دلیل راه فرمایش کرد: اگر کردار به مدد گفتار 
مسئوالن بیاید و خزانه یاری کند می شود در 
نیز  تله کابین  سرسره،  برف  پیست  منطقه  این 
با  گردشگری  مهتر،  آن  از  و  کرد  راه اندازی 
اسب بسیار فرحبخش خواهد شد و برپاکردن 

خیمه ها برای مسافران کاروان ها می تواند کار صد کاروانسرا و رباط 
تا در حاشیه شهر اطراق  انجام دهد  نیسان و تموز)4(  را در فصل 

نکنند و رنج بکشند.
به حق و در نهایت غایت زیباست اگر جوانان برای برف سرسره که 
فرنگیان آن را اسکی می گویند بر تپه و تل های اطراف چون غزاالن 
والیان  باید عمله جات دولت و  کنند.  بلغزند و شادی  باال روند و 
براین کار همت گمارند که خوش نیکوست و شنیده ایم که جوانان 

این دیار بس خوش بنیه، اهل تفریح و لذت بردن از طبیعت اند.
... به عمله جات تلغراف خانه امر کردیم که تلغرافی به معین الشوری 
انجامید؟  کجا  به  دوبرار«  »پارک  این  کار  که  کنند  استنطاق  و  بزند 
لحظاتی بعد پاسخی عجیب شنیدیم که: »به همت مسئوالن الکتریسیته 
ساخت مرحوم ادیسیون تا کناره پارک آمده است و بی صبرانه در 
بیاید و نوار سه رنگی را پاره  انتظار »ابررجل« یا »ابرنسایی«اند که 

پاره کند، کلید بزند و روشنایی این مکان چشم ها را خیره سازد که
یا  کارند«  »مسئوالن مشغول  یا  نمی شود  پیدا   » »روبان  یا  متاسفانه 

»فرصت« پیش نمی آید.«
و  فراز  از  آهی  دشخوارتر.  آن،  هضم  و  بود  دشخوار  بس  سخن 
دفتر  سوخت.  دیار  این  مردم  بر  دلمان  که  برآوردیم  فرودسینه 
خاطرات بربستیم که اشک در چشمان مان جمع شده، مجال قرائت 

باقی نوشته جات نداد.
شهروند آرزو به دل

1- چون سردست ساعت که برای کوک کردن و تنظیم ساعت های قدیمی 
روی عدد 12 قرار داشت ساعت10 را می گفتند دو ساعت به دسته مانده.

2- کلند= همان کلنگ است.
3- آفتاب گردان= چادر و خیمه 
4- نیسان و تموز= بهار و تابستان

ناصرالدین شاه: برق را روشن کنید

چهچه وور بلبل عاشق که سوا بهار گلر 
چه چه بزن بلبل عاشق که فردا بهار میاید

سنبل و یاس وصنوبر گنه باغه باش وورر
سنبل و یاس و صنوبر دوباره به باغ سر می زنه

گل همیشه بهار چشمک ورر بنفشه یه
گل همیشه بهار یک چشمک میزنه به بنفشه
یوخه دن تورکه بگین گرماقمه نگار گلر
از خواب بلند شو که به دیدنم نگار میاد
گلر و شقایقنگ گوم لرنه سرخاب چکر

میاد و لپ های شقایق رو سرخاب می ماله
الله نه ارا بیرر گزلرنه سرمه وورر

الله رو آرایش کنه چشماش رو سورمه بزنه
بو بهارنگ نفسه قره لره جوان ایدر

این نفس بهاره که پیر هارو جوان می کنه 
جه خه ده شکوفه نه نسیمه هی ترپت ده رر

روی شاخه شکوفه هارو نسیم بهاری هی تکونش میده
غنچه یم مطرب اولر چرتمی وور اوینین گلر 

غنچه ها مطرب میشن بشکن زنان در حال رقصیدن میاد
ساره گل سوا که گین نقابه نه قراق وورر 
گل زرد فردا روز نقابش رو کنار می زنه 
بلبلم گزه دیشر عاشق اولر فغان ایدر

بلبلم چشمش میفته به گل عاشقش میشه فریاد می کنه
بهارنگ گلماقه نه دیرم مبارک چمنه

آمدن بهار رو تبریک میگم به چمن و سبزه
چمن ـم ـ ذوق ایدر و ترپاقنه گزه چکر

سبزه هم شاد میشه و خاک بهار رو به چشماش می کشه

  سوسن قاسم آبادی

بهاریه ترکی

شهرداری خطاب به مردم گفت:
به سالمندان احترام بگذاریم که آنان پدران و مادران 

شهر ما هستند.
به کودکان کمک کنیم که آنان فرزندان شهر ما هستند.
به سالمندان احترام بگذاریم که آنان گذشته شهر ما 

هستند.
به کودکان کمک کنیم که آنان آینده شهر ما هستند.

انان هویت شهر ما  به سالمندان احترام بگذاریم که 
هستند.

به کودکان کمک کنیم که آنان ادامه شهر ما هستند.
از آن تاریخ به بعد به نام کودکان و سالمندان آن شهر، 
روزی نامگذاری شد که مردم عادت کنند به فکر این 

دو قشر باشند.
کتاب شهر خوب، شهروند خوب
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مردان بزرگ همچون كوه اند كه هر چه از آن ها دورتر مى شويم عظمت آن ها بيشتر آشکار مى گردد.        لرد جوىانسان ها مانند خطوط انگشتان هيچ كدام به هم شبيه نيستند.         اديسون

•  رئیس شورای اسالمی بجنورد: بودجه شهرداری بجنورد برای سال 92 به 680 میلیارد ریال افزایش یافت.
  

•  شورای اسالمی شهر تصویب کرد: افزایش 20 درصدی کرایه تاکسی برای سال 92

•  برای پاسداشت خدمات و زحمات دکتر حسن نظافتی، بلوار جدیداالحداث حد فاصل انتهای خیابان قیام به دانشگاه دولتی شهر بجنورد به نام این جراح 
توانمند نامگذاری شد.

•  به مناسبت هفته درختکاری، با حضور بیش از 300 کودک پیش دبستانی در سالن ورزشی مهربانو جشن درختکاری برگزار شد و کودکان حاضر در این مراسم 
اقدام به کاشت نهال نمودند.

اولین سرشماری و آمارگیری جمعیت که در سال 1300 انجام گرفت، 
با  ولی  بوده،  فعلی  مساحت  همین  کشور  وسعت  بود.  نفر  میلیون   10
آن  امروز عکس  اما  کمتر  و جمعیت  بیشتر  و جنگل های  مراتع  منابع، 

است و این دو موضوع در مقابل هم قرار دارند.
جمعیت  براساس  کشور  توسعه  جهت  برنامه ریزی  قبل  سال  چند  تا 
انجام می گرفت. در حال حاضر برنامه ریزی بر مبنای محیط و صنعت 
صورت می گیرد. در یک کالم، براساس بهداشت محیط و حرفه ای که 
آن  اهمیت  و  زیست  محیط  حفظ  به  توجه  نشانگر  خود  موضوع  این 
است. زیرا که محیط محاط بر انسان و تأثیرگذار بر اوست. انسان بایستی 
هوای  یعنی  زندگی  دهد.  ادامه  خود  زندگی  به  تا  باشد  سالم  و  زنده 
و  سازمان  شهرداری   ... و  سالم  محیط  سالم،  غذای  سالم،  آب  سالم، 
توقع  ادارات و  تمام  مقابل  نهاد مردمی و خودگردان است. در  یا یک 
فراوان از آن، سیاست شهرداری در خصوص هزینه کرد بودجه 60 به 40  
است. 60 درصد بودجه عمرانی و 40 درصد بودجه جاری که صرف 
حقوق کارکنان آن می شود. اما خیلی از مواقع عکس آن اتفاق می افتد. 
یک،  منطقه  شهرداری  مرکزی،  شهرداری  شامل  شهرداری  تشکیالت 
معاونت ها و سازمان های  مهر،  منطقه  منطقه دو و شهرداری  شهرداری 
آسفالت  و  زیرسازی  عمرانی،  فنی  معاونت  فعالیت  می باشد.  مختلف 
پل سازی،  خیابان ها،  کانال کشی  پیاده روها،  موزائیک کاری  خیابان ها، 
احداث، ساخت و ساز که بهداشت مسکن مد نظر است. پرکردن چاله ها 
و مرمت خیابان ها که مانع از جمع شدن آب های راکد و تجمع حشرات 
موذی می شود، گراویه ریزی کوچه و خیابان های حواشی شهر که خاکی 
اثر  در  نزوالت جوی  بارش  مواقع  نگیرد در  انجام  این کار  اگر  هستند. 
تردد ماشین آالت از محل های یادشده به سطح شهر موجب انتقال گل و 
الی به خیابان های مرکز شهر نیز می شوند. عالوه بر بد منظره کردن و 
مزاحمت، پس از خشک شدن تبدیل به گرد و خاک شده و در سطح شهر 
پراکنده می شوند. چون در هرگرم خاک، احتمال وجود انواع میکروب و 
باکتری فراوان است که باعث آلودگی مواد غذایی فله ای و روباز جلوی 

مغازه ها خواهند شد.
شهروندان  و  شهر  بهداشت  حفظ  راستای  در  شده  ذکر  اقدامات  تمام 
هستند. فعالیت معاونت خدمات شهری جمع آوری زباله، رفت و روب، 

گورستان مد نظر قرار می گیرد، چه بسا افراد زیادی در اثر ابتال به امراض 
گوناگون فوت می کنند؛ ضمن اینکه جسد در اثر تجزیه در صورت عدم 
رعایت مسائل بهداشتی ممکن است موجب آلودگی محیط شود. احداث 
غسالخانه و دفع بهداشتی پساب حاصل از آن، سرویس های بهداشتی، 
بهداشتی  نمودن مسائل  لحاظ  از  آن محیط حاکی  در  فضای سبز الزم 

در آن است. 
سازمان پسماند زباله یا طالی کثیف اگر مدیریت شود، طالست و اگر 
مدیریت نشود بالست؛ زیرا موجب آلودگی هوا، آب و خاک می شود. 
ضمن اینکه باعث بد منظره کردن محیط، تجمع حشرات موذی و انتشار 
انواع بیماری ها هم خواهد شد. کارخانه کمپوست که قریب به 5 میلیارد 
فعال شده  تابستان سال جاری  اوایل  از  است.  دربرداشته  هزینه  تومان 

است، زباله را تبدیل به کود آلی می کند.
حتی بیشتر بودجه یا اعتبار جاری که صرف حقوق کارکنان شهرداری 
و سازمان های تابعه می شود نیز در راستای حفظ بهداشت جسم و روان 

آن ها هزینه و یا به کار گرفته می شود.
کمیسیون  اسالمی شهر،  در شورای  بار  اولین  برای   88 سال  ابتدای  از 
بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری تشکیل شد و از همین تاریخ، 
 55 ماده   20 بند  کمیسیون  می شود. همچنین  به روز جمع آوری  زباله ها 
قانون شهرداری ها هم فعال شد. رأی آن قطعی و الزم االجراست. تجدید 
صنوف  با  رابطه  در  آن  فعالیت  زمینه  ندارد.  هم  عدالت  دیوان  و  نظر 
فعالیت  گردید  بیان  اینکه  به  توجه  با  است.  مزاحم  مشاغل  و  آالینده 
شهرداری ها، معاونت ها و سازمان های تابعه شهرداری به طور عملی در 
راستای بهداشت شهر و شهروندان صورت می گیرد. ولی به ظاهر هنوز 
هنوز  بهداشتی  مسائل  باور  در  که  چون  است.  مانده  مغفول  بهداشت 

مشکل داریم. 
با آرزوی ارتقای آگاهی بهداشتی و باور مسائل بهداشتی تا اینکه شهری 

زیبا و شهروندانی سالم و با نشاط داشته باشیم.

سید اسماعیل سیدی
رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری

از سد معابر، زیباسازی  شستشوی خیابان ها و نظافت شهر، جلوگیری 
شهر، اداره نوانخانه ها، حفظ سالمت گروه آسیب پذیر. به طور کلی تمام 
فعالیت های خدمات شهری ارتقای بهداشت محیط شهر و حفظ سالمت 

شهروندان است. 
فعالیت معاونت فرهنگی پرکردن اوقات فراغت کودکان که سبب آرامش 
متنوع،  اجرای مراسمات  برنامه ریزی و  اولیاء  جسمی، روحی و روانی 
باعث شادی و نشاط شهروندان، واحد تربیت بدنی باعث تقویت جسم 

و فعالیت های متنوع به منظور ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان. 
بنابراین  هستند.  شهر  تنفسی  ریه های  سبز،  فضای  و  پارک ها  سازمان 
اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. توسعه فضای سبز در قالب گل و 
گیاه متناسب با فصل و درختان مفید، حفظ و نگهداری پارک ها و فضای 
سبز که محل استفاده و استراحت شهروندان در اوقات فراغت و همچنین 

مسافرین می باشند. 
در  خدمت  به  آماده  و  آماده باش  سازمان  یک  آتش نشانی  سازمان 
کوتاه ترین زمان ممکن است. کارش نجات جان افراد و اشیاء در حوادث 
و سوانح، آموزش مرتبط با موضوع به افراد و شهروندان است. حضور 
این سازمان باعث امنیت شغلی، آسایش و آرامش افکار عموم است که 

در مسیر ارتقای بهداشت روحی و روانی افراد جامعه تاثیرگذار است.
مردم  اعتماد  مورد  نقلیه  وسائط  از  واحد  خط  اتوبوس  و  زرد  تاکسی 
هستند. اگر سرویس دهی آن ها به موقع و مناسب باشد، مردم با اطمینان 
خاطر و یک آرامش روحی و روانی از آن ها استفاده می کنند. با توجه به 
مشغله کاری و نظر به مدیریت زمان، چنانچه اگر عکس این مورد باشد، 
باعث دلهره و نگرانی و استرس در افراد شده که روی بهداشت روان 

آن ها تاثیر سوء و بار روانی را به دنبال خواهد داشت. 
سازمان اتوبوسرانی برای شهرداری از نظر مالی درآمدزا نیست، بلکه درآمد 
آن برای شهرداری رضایت مندی مردم از سازمان مربوطه است. شهرداری 
بایستی از منابعی دیگر کسب درآمد کرده و در جاهایی از جمله این مورد 
هزینه کند. از طرفی استفاده از وسائط نقلیه عمومی باعث جلوگیری از 
آلودگی هوا می شود. بنابراین سرویس دهی و عملکرد مناسب دو سازمان 
ذکر شده موجب آرامش جسمی، روحی و روانی شهروندان می شود.
محل  تعیین  با  ابتدا  همان  از  بهداشتی  مسائل  که  آرامستان  سازمان 

بیش از 80 درصد بودجه و اعتبارات شهرداری و سازمان   های تابعه در راستای حفظ بهداشت شهر و شهروندان هزینه می شود 

درخشش شهرونـــدان بجنـــوردی در عرصـــه های مختلف

موفقیت دانش آموزان بجنوردی در 
چهاردهمین دوره مسابقات آموزشی نادکاپ

چهاردهمین دوره مسابقات آموزشی نادکاپ )نوآوری، ابتکار دانش 
آموزی( برای همه مقاطع سنی طی روزهای 10 و 11 اسفندماه با 
حضور سه هزار دانش آموز در سه بخش علوم پایه )شیمی، زیست 
شناسی و نجوم(، علوم نوین )هوا فضا، رباتیک و نانو( و خالقیت 
از سراسر کشور در دانشگاه صنعتی شریف  )المپیاد عصر خالق( 
برگزار شد. در این مسابقات از بین 56 تیم شرکت کننده در زمینه 
نانو و80 تیم روباتیک، دانش آموزان بجنوردی حائز رتبه های ذیل 

شدند:
رشته نانوشیمی: 

شهیدبهشتی(، )نمونه  مایوان  بهادر  محمد  سینا:  ابوعلی  تیم 

دانش آموزان بجنوردی رتبه پنجم 
جشنواره خوارزمی را کسب کردند 

در  که 20000 طرح  در چهاردهمین جشنواره خوارزمی 
آن شرکت داشتند، 1087 طرح به مرحله کشور راه یافت 
که از این میان 21 طرح از استان خراسان شمالی در این 

مرحله حضور داشت.
به  یافته  راه  طرح   1087 داوري  از  پس  دوم،  مرحله  در 
به  علمي  گروه   14 در  طرح   95 تعداد  کشوري،  مرحله 
طرح   19 که  یافتند  راه  جشنواره  نهایي  داوري  مرحله 
پنجم  رتبه  مرحله  این  در  شمالی  خراسان  از  منتخب 

چهاردهمین جشنواره خوارزمی را کسب کردند.
نتایج بدست آمده توسط دانش آموزان بجنوردی به شرح 

مقابل می باشد:

واحد همكار عنوان طرح
)پژوهش سرا و...(

استاد/دبير 
زمينه طراحانراهنما

علمي
واحد/مركز 

آموزشي
پايه 

تحصيلي
رشته 

نتيجهتحصيلي

نانو کامپوزیت پایه 
پلیمری

پژوهشسرای دانش 
آموزی بجنورد

دکتر شریفی 
نمونه شیمیانسیه حاتمیراد

ریاضی و دومنرجس
پنجمفیزیک

مجموعه داستان هبوط 
یک دیوانه

پژوهشسرای دانش 
نیلوفر فروتنخانم یزدانیآموزی بجنورد

زبان و 
ادبیات 
فارسی

نمونه 
علوم سومنرجس

پنجمانسانی

پژوهشسرای دانش حذف فلزات سنگین
آموزی بجنورد

دکتر شریفی 
نمونه دولتی شیمیفائقه امانی فردراد

ریاضی و دومنرجس
پنجمفیزیک

مجموعه داستان)آدم ها 
را به باد بسپارید و در 

آغاز یک روز(

پژوهشسرای دانش 
سحر نظم آقای روشانآموزی بجنورد

بجنوردی

زبان و 
ادبیات 
فارسی

نمونه دولتی 
علوم سومنرجس

پنجمتجربی

جواد آقاکاظمی )دانش(، رتبه دوم کشوری 
تیم نمونه بجنورد: شاهین رزار، صادق خارپرور، احسان خدادوست 

)نمونه شهیدبهشتی(، رتبه هفتم کشوری
امیرحسین  و  آزاد  غالمیان  علی  یادگار،  پوریا  دکترحسابی2:  تیم 

کمالی )غیر دولتی دکتر حسابی(، رتبه هشتم کشوری 
رشته نجوم: 

علیرضا رحیمی، تیزهوشان شهید بهشتی، رتبه دوم کشوری                                                           
رشته روباتیک: 

روبات جنگجو مقطع متوسطه: امیررضا ابراهیمی، آموزشگاه جهان 
تربیت، رتبه هشتم کشوری 

روبات جنگجو ابتدایی: امیرحسین شاهوردی، آموزشگاه رستگاران، 
رتبه هشتم کشوری  

روبات جنگجو مقطع متوسطه: آصف آزاد وار و پارسا کمالی، )غیر 
دولتی دکتر حسابی(، رتبه دوازدهم کشوری

کسب عنوان برتر جشنواره بانوان فناور و
 خانواده کارآفرین توسط هنرمند بجنوردی

بانوان  برتر جشنواره  عنوان  بجنوردی  بانوی صنعتگر 
فناور و خانواده كارآفرین كشور را كسب كرد.

برتر  رتبه  بافی  گلیم  رشته  در  ذوالفقاری  معصومه 
كرد  خود  آن  از  را  جشنواره  این  كارآفرین  خانواده 
زنان  امور  مركز  رئیس  مجتهدزاده،  خانم  از سوی  و 
و خانواده ریاست جمهوری مورد تقدیر قرار گرفت.

شده  برگزار  مازندران  استان  در  كه  جشنواره  این  در 
بود، بانوان هنرمند صنایع دستی استان خراسان شمالی 
در رشته های چاروق دوزی، گلیم بافی و منبت چوب 

شركت كرده بودند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی بجنورد، از آماده باش نیروهای این سازمان 
در شب چهارشنبه پایان سال خبر داد.

وی در خصوص اقدامات سازمان آتش نشانی برای شب چهارشنبه آخر سال 
نیست و سازمان  این زمان  به  اظهار داشت: تمهیدات آتش نشانی محدود 
آتش نشانی قبل و حین این مراسم تمهیدات ایمنی خود را پیش بینی کرده 
و 20  اکیپ 4 نفره عملیاتی به همین منظور در نقاط  مختلف شهر بجنورد 

استقرار خواهند داشت.
وی افزود: خوشبختانه با اقداماتی که در چند سال اخیر در بعد فرهنگی و 
اجتماعی توسط این سازمان و دیگر ارگانهای مرتبط صورت گرفته است، 

شاهد کاهش تلفات و مشکالت ناشی در این روز هستیم.
وی گفت: امیدواریم شب چهارشنبه پایان سال امسال نیز نسبت به سال های 
گذشته کم خطرتر باشد که شرایط موجود در جامعه نیز این مسئله را نشان 

می دهد.
علی گودرزی افزود: سازمان آتش نشانی رسالتی در قبال آموزش شهروندان 
مخصوصًا در روزهای پایانی سال دارد که در این راستا بیش از 10 کارشناس 
آموزشی با حضور در بیش از 50 مدرسه و دبستان با ارائه بروشورهای ایمنی 

در قالب تصاویر به آموزش نوجوانان در سطح مدارس می پردازند.
راستای حفظ سالمت  در  نشانی  آتش  سازمان  کارشناسان  های  توصیه 

شهروندان:
1-  والدین فرزندان خود را نسبت به خطرات مواد محترقه آگاه نمایند.

2- از نگهداری مواد محترقه در داخل منزل خودداری نمائید، زیرا 250 گرم 
مواد محترقه در صورت انفجار می تواند کاشانه 70 متری را تخریب نماید.
3-  اگر کسي در کنار شما از مواد محترقه و آتش زا استفاده مي کند دستان 

خود را به شکل باز در مقابل صورتتان بگيريد تا دچار سوختگي نشويد.
برق،  سيم هاي  بنزين،  پمپ  خودروها،  کنار  در  آتش  برافروختن  از   -4

واحدهاي مسکوني و معابر خودداري نماييد. 
5-  از ريختن مواد سريع االشتعال مانند بنزين بر روی آتش پرهيز نماييد، 
زيرا بخار بنزين تا چندين متر دورتر و در فضاي باز هم قابليت اشتعال و 

انفجار دارد.
6-  مواد محترقه و انفجاري بسيار حساس هستند که حتي در اثر جابجايي 

و حمل و نقل و يا وارد شدن ضربه منفجر مي شوند.
7-  از نگهداری مواد محترقه حتی به مقدار خيلی کم در داخل جيب، کيف 

و در داخل دست جداً خودداری کنيد.
8-  نگهداری مواد محترقه در دست باعث تعريق و افزايش حرارت و انفجار 

مواد محترقه می شود.
به سمت شما  را  محترقه  مواد  تا کسی  نداريد  دوست  که  گونه  همان   -9
و افراد خانواده پرتاب کند شما هم از پرتاب مواد منفجره به سمت افراد 

خودداری کنيد.
10-  تماشاچيان )ناظرين بی گناه( معموالً در خطر اصابت ترکش های ترقه ها 

و مواد منفجره هستند. سعی کنيد در تير رس ترکش ها نباشيد.
11- بقايای مواد آتش بازی را سريعًا جمع آوری نکنيد حتمًا 15 تا 20 دقيقه 

صبر کنيد و بعد آن را در سطل آب بريزيد. 
12- در صورت بروز حادثه و آتش سوزی ضمن حفظ خونسردی مراتب را 

با شماره 125 آتش نشانی در ميان بگذاريد.
را  ضامن  کرده،  ته  و  سر  را  آتش نشانی  کپسول  آتش سوزی،  هنگام   -13

کشيده و پشت به باد با فشار دادن اهرم شعله های آتش را خاموش نماييد.

آماده باش 20 اکیپ سیار و 
ثابت سازمان آتش نشانی در 

چهارشنبه پایان سال
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
  » انا هلل و انا اليه راجعون «  
بازگشت همه به سوى اوست. 

الهى هب لى كمال االنقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا 
بضياء نظرها اليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب 
النور فتصل الى معدن العظمه و تصير ارواحنا معلقه 
بعز قدسك ) مناجات شعبانيه (  خدايا! بريدن از همه 
چيز و گرويدن به سوى تو نهايت آرزوى من است 
چنين انقطاعى به من عطا فرماى و ديدگان دلهاى ما 
را به روشنى آن ديدگان ديدگان كه به سوى تو نظر 
كند چندان برافروز كه ديدگان دلها حجابهاى تو را 
بپيوندد و ارواح به عزت  پاره كند و به كان بزرگى 
هر  شعبانيه«   »مناجات  گردد.  درآويخته  تو  قدس 
كرباليى حسينى دارد و حسين امروز ما امام خمينى 

است.
با عرض سالم به رهبرم و ملتم و خانواده ام مى خواهم 

كه مرا حالل كنند.
خدا هر چه بخواهد همان مى شود و زندگى واقعى 
در همين سنگرهاست از همين نمازهايى است كه در 
كه  واقعى  و  پاك  انسانهاى  و  پا مى شود  بر  سنگرها 
لطف  هستند خداوند  اينجا  در  بودم  دنبالشان  مدتها 
نورى  تابانده،  حقير  من  بر  را  رحمتش  نور  و  كرده 
مى كشد  را  آتش  شعله  يك  تاريكى حسرت  در  كه 
پر نور گشته الحمدهلل راستى چه زيباست عشق بين 

انسان با خدا.
را  بارى اى مسلمان و اى كسانى كه پشت جبهه ها 
تقويت مى كنيد، امام را فراموش نكنيد، به رهنمودهاى 
كه  نرنجانيد  را  بزرگوار  اين  قلب  كنيد،  گوش  او 

خداوند سبحان شما را نخواهد بخشيد. 
ناصر  من  »هل  )ع(  حسين  امام  فرموده  به  لبيك 
ينصرنى« وظيفه تمام مسلمين است كه در زمان آنها 
در هر نقطه جهان به هوا بلند باشد، پس اگر گسى به 
اين ندا لبيك گفت و جان فشانى كرد نبايد بر مرگ 

او گريه كرد.
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آنکه مى دزدد، جز حق خويش چيزى نمى ستاند. اما اين ستاندن نفرين و خوارى ابدى در پى دارد.        ُارد بزرگ خداوند درخت را براي انسان آفريد، از اينرو او بايد درخت را بکارد، آن را آبياري كند و در حفظ آن بکوشد.       پيامبر اكرم )ص(

باسالم؛ لطفًا به نظافت کوچه ها وخیابان های استادیوم رسیدگی 
کنید.

09300000955

تعمیرکاران  شوند،  می  بجنورد  شهر  وارد  که  مسافرین  سالم؛ 
مسئوالن  از  گویند.  می  آمد  خوش  آنها  به  مزاحم  مشاغل  و 

خواهشمندیم تا رسیدگی کنند.
09360000879

حال  در  ساختمانهای  مقابل  در  معبر  سد  احترام؛  و  سالم  با 
احداث از حادثه سازترین مسائل شهر هستند، اما رسیدگی به 
باشد. لطفا اگر قابل رسیدگی است جهت  آنها محسوس نمی 

حفظ جان شهروندان  دریغ نفرمایید.
09380000617

با سالم؛ لطفًا فکری برای مغازه های دوقلوی ورودی پارکینگ 
می  روزهای جمعه  بخصوص  معبر  سد  باعث  که  باباامان  باال 

شوند، کنید.
09390000700

پرداخت  توجه  با  اصلی  مسیر  بجز  فرهنگیان  متاسفانه شهرک 
عوارض شهروند نیستیم چون رفت و روب اصاًل صورت نمی 
گیرد، بیاید همه مسیر های فرعی را مشاهده کنید. خسته شدیم.
09150000610

رنگ مورد استفاده برای خط کشی معابر از چه نوعی است که 
بعد از چند روز پاک شده و  فقط هزینه تراشی می کند. 

09150000815

منزلت  کارت  بلیط،  بهای  پرداخت  برای  اتوبوسرانی  سارمان 
که  مناسبی  نا  بسیار  برخورد  با  و  پذیرد  نمی  را  بازنشتگان 
این  دیگر  است  بهتر  دارند،  بازنشستگان  با  اتوبوس  رانندگان 

طرح اجرا نشود.
تماس تلفنی

امیدواریم در سال جدید آن ماشین های رنگ و رو رفته را در 
میادین شهرمان نبینیم و به جای آن المان هایی درخور و شایسته 

شهرمان بجنورد در میادین گذاشته شود.
تماس تلفنی

نصب  را  تابلوها  ها،  کوچه  نامگذاری  از  پس  شهرداری  چرا 
نمی کند؟ اهالی این کوچه ها و حتی خیابان ها نمی توانند از 

خدمات گوناگون )پست، آژانس و ..( استفاده کنند.
تماس تلفنی

اگر پل های عابر پیاده به پله برقی مجهز شود، تمایل مردم )به 
بیشتر شده و  از آن ها  استفاده  به  خصوص سالمندان محترم( 

کمتر شاهد بروز حوادث ناگوار خواهیم بود.
تماس تلفنی

ايرانيان عهد كهن، متناسب با شرايط پيش آمده 
در طول سال هاي پيش رويشان، آيين هايي را 
به واسطه مهر و دوستي با طبيعتي كه در آن، 
روزها را به شب تاريك و ظلماني مي سپردند، 
ستاره  و  ماه  پرستش  از  داشتند.  مي  پا  بر 
وخورشيد، تا آتش كه با آن، به نبرد با اهريمن 
سياهي مي پرداختند. با كشف آتش، انسان ها 
به مهر سخني نگفته و  با آن جز  آموختند كه 
از  سرشار  صميمتي  با  دارند،  دل  در  چه  آن 
صداقت و پاكي با او بگويند. و بدين گونه كه 
قرن هاست آتش از ديد انسان ها،  مظهر پاكي 

شناخته شده است. و باورهايي كه ريشه در آيين هاي تاريخي اين 
مرزو بوم داشته اند، تا امروز و فرداهاي پيش رويمان، با ما همراه 

بوده و خواهند بود. 
داشت  گرامی  بجنورد،  شهرمان  در  كهن  هاي  سنت  اين  جمله  از 
مراسم چهارشنبه سوري است كه در غروب آخرين سه شنبه )شب 
چهارشنبه( هر سال بر پا مي گردد. همراه با غروب آفتاب ، دختران 
و پسران نوجوان، با سر كردن چادر و پوشاندن صورت خود، به در 
خانه ها مي رفتند و با كوبيدن مالقه به آن، اين شعر را به زبان تركي 

تكرار مي كردند:
َخلِي َخلِي َخلتَِمه به )خاله خاله كيسه ام را بده(

لتَِمه بِه )كالهم را كه در سوراخ است بده( ديشي َدكِه َكُ
َسوا َگليَم يِِمرتَِمه بِه )فردا مي آيم تخم مرغم را بده(

ونوجوانان،  كودكان  موزون  نوای  و  دلنشين  صداي  شنيدن  با 
كساني كه در خانه به انتظار آنان نشسته بودند، در را مي گشودند

و براي هر يك از آن ها خوراكي هاي از قبيل 
نخود، كشمش، گردو، سنجد و نقل و نبات و 
توت خشك به داخل مالقه شان مي ريختند. 
بچه  ترين  به كوچك  هم  گاه چند شاهي  كه 
داده مي شد. لحظاتي بعد با تكرار همان شعر، 
و  نشستند  مي  زمين  بر  ديگر  اي  خانه  مقابل 
مالقه را بر در مي كوفتند. با بازگشت كودكان 
به خانه هاي خود، بزرگ خانواده، كوزه آبی را 
كه از سال گذشته استفاده مي كردند، به ميان 
كه  سنتي  باوري  اساس  بر  تا  آورد  مي  جمع 
بدان اعتقاد داشتند، همه اعضای خانواده، آب 
دهان خود را به داخل كوزه انداخته، تا درد و بيماري ها، از آن خانه 
رخت بربندد. و با انداختن سكه اي به داخل آن، به پشت بام رفته و 
كوزه را به پايين رها مي كردند. كسانی هم با شكستن يك دانه تخم 

مرغ و يا يك نعلبكي، با ديگران همراه مي شدند. 
شب هنگام، بزرگ ترها آتشي وسيع مي افروختند و با پريدن از روي 

آتش وگفتن:
ِچّله ِچخِده ، بُهار َگلِده )چله در آمد) رفت ( بهار آمد(

َدنَه َدنَه نار َگلِده )دانه دانه انار آمد(
اين آيين كهن و باستاني را گرامي مي داشتند.

آش  پختن  سال،  چهارشنبه  آخرين  به  مربوط  هاي  آيين  ديگر  از 
َمستوَوه يا همان ماست آبه بود كه تقريبًا  همه خانواده ها شب را با 

خوردن آن سپری می كردند.  
 

   احسان حصاری مقدم

سنت قاشق زنی در چهارشنبه سوری

کاشت بیش از 150 هزار گلدان گل جهت استقبال از بهار
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بجنورد ضمن اعالم این 
پارک های  و  شهر  میادین سطح  بلوارها،  پارک ها،  در  گل ها  این  گفت:  خبر 

باباامان و بش قارداش کشت می گردد.
مهماندوست در خصوص اعتبار اختصاص یافته به این امر عنوان کرد: یک 
میلیارد و500 میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری مناطق و سازمان هزینه 

گردیده است.
وی گفت: گونه هایی که در طرح گل کاری مورد استفاده قرار می گیرد شامل 

بنفشه، شب بو، همیشه بهار، پامچال، مینا چمنی و ... می باشد .
مهماندوست جانمایی گلدان های گل بتنی در سطح شهر، هرس و فرم دهی 
نخاله ها  و خطری، جمع آوری  بیمار  و  شاخه های خشک  و حذف  درختان 
بازی  وسایل  زباله،  سطل های  پارکی،  مبلمان  رنگ آمیزی  پارک ها،  سطح  از 
کودکان، وسایل ورزشی، چراغ های روشنایی و ...، نظافت و شستشویی تمام 
پارک ها، بلوارها و میادین رفع معایب پمپ ها و آبنماها، ایجاد نمازخانه های 
موقت در سطح پارک ها و تجهیز آنها به ویژه در پارک شهربازی، دانشجو، 

آزادی، آفرینش و پارک شهر را از مهمترین اقدامات این سازمان برشمرد.
خصوص  در  بجنورد  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
سایر برنامه های استقبال از بهار گفت: احداث فضای سبز فاز2 پارک آرامش، 
تا  نشاط  چهارراه  )از  شهدا  متری   32 بلوار  سبز  فضای  بهسازی  و  اصالح 
جوادیه( توسط کاشت درختچه و بوته رز و احداث دیوار سبز بلوار 32 متری 

دانشگاه در دستور کار قرار دارد. 
این مسئول خاطر نشان کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد با 
تکیه بر تالش واالی کارشناسان، تمام همت خود را در راستای ایجاد شهری زیبا 

برای رضایت همشهریان و مسافرین گرامی در ایام نوروز به کار خواهد بست.

باباامانبشقارداش

شهــرداری در استقبــال از نــوروز

آماده سازی پارک تفریحی و توریستی باباامان و 
بش قارداش بجنورد برای استقبال از مسافران نوروزی

طی  گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  بجنورد  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
جلسه ای مشترک با مسئوالن سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد، 
تصمیماتی درخصوص آماده سازی، بهسازی، مرمت و زیباسازی پارک های 

باباامان و بش قارداش گرفته شد.
کشمیری افزود: راه اندازی مسجد و سرویس بهداشتی جدید پارک باباامان با 
16 چشمه، لکه گیری و آسفالت معابر، پارک ها، اصالح و بازسازی استخرهای 
باباامان، زیرسازی و شن ریزی معابر فاز 4 بش قارداش از مهم ترین برنامه های 

در دست اقدام است. 
وی بیان داشت: این فعالیت ها به شکل مشترک توسط حوزه معاونت فنی و 

عمرانی و سازمان پارک ها و فضای سبز انجام خواهد شد.
پروژه  این  اعتبار  خصوص  در  بجنورد  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
میلیارد و 900  بر 6  بالغ  اعتباری  گفت: در بودجه شهرداری )سال 1391( 
میلیون ریال برای تکمیل، تعمیر و نگهداری پارک های باباامان و بش قارداش 

اختصاص یافته است که تقریبًا تمام آن در طی سال هزینه شده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد نیز درخصوص 
برنامه استقبال از بهار گفت: از جمله کارهای گسترده و به اشکال زیبا در 
پارک باباامان و بش قارداش، هرس درختان و پرچین ها، نظافت و شستشوی 
روشنایی  سیستم های  نواقص  و  بهداشتی  سرویس های  معایب  رفع  معابر، 

پارک ها و ... را در دستور کار این واحد می باشد.
این مسئول خاطر نشان کرد: شهرداری بجنورد تمام همت خود را برای ارتقاء 
کیفیت محیط شهری به کار خواهد بست تا شهری زیبا و پاکیزه درخور شأن 
همشهریان عزیز و مسافرین نوروزی در ایام سال نو مهیا کند که در این راستا 

همکاری همشهریان عزیز را مانند سال های گذشته خواهانیم.

در اولین روز از هفته درختکاری، مسئولین ارشد استانی و شهرستانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در پارک ملی بش قارداش گردهم آمده و هرکدام 
درختی به نام خود غرس کردند.

در این مراسم شهردار بجنورد با اعالم رضایت از روند توسعه فضاهای سبز شهری گفت: امسال طرح توسعه کمربند سبز در مساحت یکصد هکتار به انجام می رسد.
کیوان دژهوت افزود: کمربند سبز موجود 800 هکتار است که امسال به 900 هکتار ارتقا خواهد یافت.

این مسئول افزود: توسعه فضاهای سبز شهری امسال نسبت به سال گذشته 0/4درصد افزایش داشته است.
شهردار بجنورد گفت: هم اکنون 2 میلیون و100 هزار متر مربع فضای سبز شهری داریم و سرانه هر شهروند به 10/5 متر مربع افزایش یافته است.

در این مراسم حجت االسالم والمسلمین یعقوبی، امام جمعه شهرستان بجنورد و نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه 
در آموزه های دینی انسان ها به درختکاری و مراقبت از این 
نعمت سفارش شده اند، تصریح کرد: با کاشت درخت به 
با  سرسبزی طبیعت و سالمت همشهریان کمک کرده و 
دیدن شکوفایی طبیعت به بزرگی خداوند و رازهای نهفته 
در خلقت جهان پی می ببریم.                                                 

حجت االسالم والمسلمین یعقوبی تاکید کرد: باید  همواره به 
زمین احترام گذاشت و نباید آن  را تخریب کرد.

وی با ضروری خواندن ترویج فرهنگ درختکاری در جامعه، 
بر لزوم حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز تاکید کرد.

سید محمد لنگری، رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد در 
این مراسم گفت: توسعه فضای سبز در شهرستان بجنورد از 
سال 1379 مورد توجه شورای اسالمی شهر و شهرداری 
بجنورد بوده و اقدامات قابل توجهی با همت شهرداری و 
یاری شورای شهر در این زمینه انجام گرفته است.                                                                
وی افزود: شهرداری و شورای اسالمی شهر در حال حاضر 
آمادگی افزایش عرصه فضای سبز را دارند.                                                       

جشن درختکاری و اجرای 100 هکتار جنگل کاری در 
قالب کمربند سبز پیرامون شهر در هفته درختکاری

بلند  در ساختمان های  ایمنی  یکروزه  بجنورد گفت: همایش  نشانی  آتش  عامل  مدیر 
مرتبه، روز پنجشنبه هفدهم اسفند ماه با حضور اساتید آتش نشانی تهران و کارشناسان 

شهرسازی استان خراسان شمالی در تاالر حافظ شهرداری بجنورد برگزار شد.
وی ادامه داد: جهت پیشگیری از بروز حوادث در ساختمان های بلند مرتبه و مجتمع های 
از مصالح  استفاده  و ساز ضمن  متولیان ساخت  و  ناظرین  که  مسکونی، ضروریست 
سرلوحه  در  را  ساختمان  ملی  مقررات  گانه   20 مباحث  قوانین،  رعایت  و  استاندارد 
کار قرار داده و دستگاه های امدادی نیز وظیفه نظارت دقیق بر اجرای ضوابط را جدی 
گرفته و آموزش های الزم در برخورد با حوادث در مجتمع های مرتفع را افزایش دهند.

مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت: امروزه در طراحي یك سازه مرتفع  مدرن براي 
حفظ ایمني سازه باید الزامات بسیاري رعایت شود، به ویژه: راه هاي دسترسي خروج 
اضطراري، پوشش ستون هاي فلزي با مصالح مقاوم در برابر آتش، حوزه بندي ساختمان، 

مکان اطاق هاي تأسیسات، تمهیدات شناسایي سریع آتش سوزي و اطفاء آن. 
علی گودرزی ادامه داد: با توجه به توسعه سریع ساختمان هاي بزرگ و بلند، الزم است 
سازمان آتش نشاني خود را به تجهیزات، امکانات و آموزش هاي کافي الزم تجهیز کنند 
و  نجات سریع جان هم وطنان  و  ایمن سازي  امکان  بحران ها  و  هنگام حوادث  در  تا 

جلوگیري از گسترش خسارت فراهم باشد.

همایش ایمنی در ساختمان های بلند مرتبه با حضور 
امدادگران و کارشناسان شهر سازی استان برگزار شد
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در حيرتم كه وجود ناچيز خودم را در مقابل عظمت كائنات و اين دنياى بزرگى كه در آن زندگى ميکنم،به چه تشبيه كنم.     نيوتن آنچه هرقدر دراز باشد كوتاه است، عمر است.       امام على )ع(

سر در امالک 
بجنـــورد

»کارپردازی امالک 
اختصاصی بجنورد«

در  گرامی،  شهروندان 
افراد  شناسایی  صورت 
این  اسامی  عکس،  این 
پیامک  طریق  از  را  افراد 
به  الکترونیکی  پست  و 
شورای  شهروند  ماهنامه 
ارسال  شهر  اسالمی 
نمائید تا در شماره بعدی 

ماهنامه  چاپ شود.
به ارسال کنندگان اسامی 
قرعه  قید  به  تصویر 
خواهد  اهداء  جوایزی 

شد.
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شاد ماندن به هنگاميکه انسان در گيرودار كارهاى مالل آور و پر مسئوليت است، هنر كوچکى نيست.        نيچهسخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است.                    سقراط

بش قارداش: 

بش قارداش، تفریح گاهی برای تمام فصول شناخته شده است. در سردترین روزهای زمستان، در نیمه شب های فصل بهار و 
تابستان هم که گذرتان به این مکان زیبا بیفتد انسان هایی را می بینید که دل به طبیعت زیبایش سپرده اند.

بش قارداش تفریحگاهی است در پنج کیلومتری شهر، جاده ای که دیدنی های اطرافش نمی گذارد متوجه گذشت زمان شوید.
وقتی وارد این مکان زیبا با استخرها، بنای تاریخی ، چنارهای دویست، سیصدساله و ... می شوید نیازی نیست که قدم بزنید 
و همه جا را از نزدیک ببینید. کافی است در کنار بنای تاریخی اش بایستید و ببینید چگونه کوه، استخر، باغ ایرانی ، چنارهای 
عظیم ، فضای سبز زیبایش همه دوست دارند جلوه هایی از جمال الهی را به رخ شما بکشند. این زیبایی ها، شما را غافل از 

کاشی کاری زیبای آرامگاه سردار مفخم شادلو نکند.
یک شب ماندن در این مکان زیبا و خوابیدن در چادر مسافرتی را تجربه کنید تا زیبایی های شبانه این مکان، سحر لطیف و 
نسیم روح نوازش چنان تغییری در روحیه شما بدهد که چون به دیارتان رسیدید به همشهری هایتان توصیه کنید »بجنورد رفتید 

بش قارداش را فراموش نکنید«.

حسینیه جاجرمی ها:

در میدان شهید که تا حدودی میدان مرکزی شهر 
گیرید.  راب  ها  جاجرمی  حسینیه  سراغ  است 
پیاده روی  دقیقه  پنج  از  کمتر  با  میدان  این  از 
باشکوه  و  زیبا  قدیمی،  بنایی  دیدن  به  می توانید 
بروید. غرفه های صنایع دستی در این بنا، می تواند 
فرصت خوبی باشد تا تولید صنایع دستی استان 
سوغاتی های  خرید  برای  و  ببینید  نزدیک  از  را 
نباشید  زمان  گذر  نگران  کنید.  اقدام  ارزشمند 
صنایع  هنرمندان  هنرآفرینی  و  بنشینید  بایستید، 
دستی را از نزدیک ببینید که با چه دقت و ظرافتی، 
عشق و عالقه ای تمام آن چه را آموخته اند به کار 
را  فراوانی  زیبایی های  منظر چشمتان  تا  می برند 

پیش رو داشته باشد.

 روستای مهنان:

به کجا چنین شتابان؟ شما که تا بش قارداش آمده نه کیلومتر بیشتر رانندگی کنید و سری به 
روستای زیبای مهنان بزنید. کنار چنارهای سر به فلک کشیده و استخر زیبایش که انعکاس 
مسجد قدس در آب از هر بیننده ای دل می برد و شنای ماهی های مقدسش شما را وادار می کند 

که زیرلب بگوئید: »چه خوب شد مهنان را دیدیم«.
شاید فرصت زیاد نداشته باشید ولی می شود نیم ساعت وقت گذاشت و بعد استخر، مسیر آب 
را دنبال کرد و از زیبایی های طبیعت این نقطه صدها عکس گرفت. رودخانه ای که باغ های دو 
سوی آن، صدای مالیم نسیمی که از البالی شاخه های تازه رسته درخت ها می گذرد، دودی 
که از آتش برافروخته برای آماده کردن چایی به آسمان می رود و شوق و ذوق پرندگان در 

پرواز، روح را جال می بخشد. روستای اسفیدان:

اگر تصمیم گرفتید چند روزی در بجنورد بمانید، روستای اسفیدان را فراموش نکنید. در شش کیلومتری جاده ای که شما را به مشهد 
می رساند از کنار تابلوی »روستای حمید« جاده ای جدا می شود که شما را به چناران در بیست کیلومتری می رساند. می توانید استراحتی 

کوتاه در کنار چشمه و درخت کهنسالش بکنید و به لهجه شیرین ترکی مردمش گوش دهید و راهی اسفیدان شوید.
اسفیدان ماسوله بجنورد 

با طی فاصله ای به اندازه ای که تا چناران رسیده اید و گذر از جاده ای که رانندگی در آن خطرناک است می توانید به روستای زیبای 
اسفیدان برسید. خطرناک نه از آن رو که پرتگاه، پردست انداز و ... باشد بلکه زیبایی های اطراف دلرباست و باید با سرعت کم حرکت 
کرد تا رقص خوشه های گندم و گل های شقایق را دید و پرواز عقاب ها را در آسمان نظاره کرد و زیبایی کوه ها را که غرق انواع گل 

وگیاه است و ... را دید و بر خالقش آفرین گفت.
در اسفیدان قدم بزنید تا مهمان نوازی مردمش را ببینید. در اسفیدان بمانید تا اوج هنر خوشنویسی و گچ کاری را در بنای مرقد امام 
زاده اش شاهد باشید. در اسفیدان در کنار مردمانش بنشینید تا ترک های شیرین زبانش با شما سخن بگویند از »تنها درخت صندل«، »به 

حق این پیر به قد این تیر«، »قصه برفان«، »برج های نظامی« و ...

باباامان:

به  اهالی بجنورد را  یادتان نرود اول، سالم  اگر راهی مشهد شدید سه چیز 
حضرت امام رضا)ع( برسانید. دوم، وقتی قبل از خروج از بجنورد به باباامان 
که رسیدید این گردشگاه زیبا را با استخرهای بزرگ و متعددش، چنارهای 
کهنسالش،بنای مزار امامزاده اسماعیل )ع( فراموش نکنید. سومین چیزی را 
که هرگز در باباامان نباید دیدنش را از دست بدهید نمایشگاه نوروزی است 
که هرساله به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
برپا می شود. می توانید با خوردن نان داغ تنوری که عشایر غیور می پزند، در 
البالی غرفه ها و چادرها، قدم بزنید و همه زیبایی های استان را یک جا ببینید.

آب گرم ایوب پیامبر)ع(:

بی میل  شده  تمام  خوبی  و  خوشی  به  امروز  تا  اگر  سفرتان  بی شک 
ایوب  به  منسوب  شفابخش  گرم  آب  استخر  در  شنا  تا  بود  نخواهید 
پیامبر)ع( را هم تجربه کنید. فاصله تا شهر نود و پنج کیلومتر است. 
اگر این فاصله برایتان زیاد است از مردم شهر، بپرسید چند روستای با 
صفا را به شما معرفی کنند تا سر از روستاهایی دیدنی چون درصوفیان، 
فیروزه، پاکتل، کچرانلو، بازخانه و ... در فواصلی کمتر از بیست کیلومتر 
در بیاورید و ببینید زیبایی ها و جالل الهی را و باور کنید بجنورد شهر 

هزاران چشمه است. 

آینه خانه و عمارت مفخم:

این دو بنای تاریخی که در شمال شهر قرار دارند و با کمتر از پنج دقیقه 
رانندگی از هر نقطه شهر به آن می توانید برسید دو بنای منحصر به فرد 
دوره قاجار می باشند. هر دوی بناها، امروز تبدیل به موزه ای ارزشمند 
بازدید می توانید تاریخ کهن  با ساعتی وقت گذاشتن و  شده است که 
از  کنید.  مرور  داشته  درخشانی  تمدن  که  را  سرزمین  این  باستانی  و 
کاشی کاری ها و زیبایی معماری این دو بنا، عکس بگیرید تا جلوه های 

زیبا در آلبوم سفرنامه خودتان ثبت کنید.

مرقد مطهر امامزاده سلطان سید عباس بن موسی ابن جعفر)ع(:

در جنوب شهر مرقد این امامزاده همام قراردارد. این بنا که متعلق به دوره قاجار است 
در ایام زیارتی هزاران هزار زائر را پذیراست و مزار شهدای شهر، قهرمانان صحنه های 

هشت سال دفاع مقدس را نیز می توانید در کنارش شاهد باشید.

پارک آفرینش:

سمت  از  بجنورد  شهر  ورودی  در  پارک  این 
شمال کشور و در حاشیه میدان شهید محمدزاده 
و گذرگاه جنوبی شهر قرار دارد و روزانه میزبان 
تعداد کثیری از ورزش دوستان و مسافرین است.

پارک جنگلی دوبرار: 

این پارک واقع در ضلع جنوب غربی شهر می باشد. دوبرار در واقع بام 
بجنورد محسوب می شود و چشم انداز زیبایی دارد. بر اساس طراحی های 
فضای  ورزشی،  سالن های  روی  پیاده  سایت  پارک  این  در  انجام شده، 

سبز، امکانات تفریحی و ... در نظر گرفته شده است.

شهر بازی:

به حساب می  تفریحی و ورزشی  پارک  شهربازی بجنورد یک 
این  در  با ورزش  را  بجنوردی صبح های خود  آید. شهروندان 
پارک آغاز کرده و شب ها نیز در کنار خانواده به تفریح در این 
این  باشند.  داشته  یادگار  به  را  لحظات خوبی  تا  پرداخته  پارک 
مجموعه زیبا در ورودی شهر بجنورد از سمت شرق، قرار دارد.

گارنگ  مسافران زعزی نوروزی، فراموش نکنید دیدنی اهی بجنورد شهر زهاران چشمه را رد ایام خوش بهار، زمانی هک طبیعت نو می شود و شکوهف اه، لباس اهی رن
رب تن ردختان می پوشانند و چشمه اه شروع هب جوشیدن می کنند ...

مقدمتان هب بجنورد مرکز استان خراسان شمالی گرامی باد.
رد فصل نغمه خوانی زهاران زهار رپنده خوش الحان، رد زمانی هک ارباهی سفید رب آسمان آبی و تمیز شهر بجنورد لطافت بهار را هب نمایش رد می آورند دیدنی اهی شهر 

بجنورد، دیدنی رت می شوند.
کان اهی دیدنی و زیارتی این شهر، ایام ره چند کواته و موقت شما رد بجنورد را رپباررت کنیم. دوست داریم با راهنمایی م

گوهش ای از زیبایی اهی شهر زهاران چشمه، بجنورد، گنجینه فرهنگ اه

ویژه نامه
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استعداد در فضا آرام رشد مى كند و شخصيت در جريان كامل زندگى.                گوتهمصمم شويد كه كارى بايد صورت گيرد، سپس راه انجام آن را خواهيد يافت.       آبراهام لينکلن 

ویژه نامه


