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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

بهای هر چیز گرانبها و  به خداوند،  اعتماد 
نردبان هر امر بلند مرتبه است.                  

حضرت امام جواد )ع(

بازدید اعضای شورای اسالمی 
شهر از کانون اصالح

 و تربیت بجنورد

رعایت حقوق شهروندی یک 
وظیفه همگانی است

فعاليت هاي ستاد تسهيالت 
نوروزي شهرداري بجنورد

توانمندسازی و ارتقای
 نگاه علمی شورایاران

نتایج قرعه کشی تفکیک
 زباله های خشک از مبدأ 

سازمان پسماند

صفحه 2

صفحه 9

صفحه 11

صفحه 4

سرمایه گذاری های مشارکتی 
شهرداری با بخش خصوصی

صفحه 8

صفحه 5

هر که پدر و مادر را اندوهگین کند آنان را ناسپاسی کرده.       امام موسی کاظم )ع( »کار خوب« اندوخته اي ماندني و میوه اي پاکیزه و خوشگوار است.          امام علی )ع(

جذب سرمایه گذار، مهمترین 
راهکار توسعه پایدار شهری 

با  دولتی  بخش های  دنیا،  کشورهای  تمام  در 
آن ها  سرمایه  میزان  هستند.  مواجه  محدودیت هایی 
برای توسعه و نوسازی فضاهای شهری نسبتًا محدود 
مطلوب  اهداف  به  دست یابی  از  را  آن ها  و  است 
جذب  جهت  مناسب  فضایی  ایجاد  لذا  می دارد.  باز 
سرمایه های مردمی، بخش خصوصی و سرمایه گذاران 
مختلف داخلی و خارجی که می تواند از طریق انتشار 
اوراق مشارکت، حضور در بازارهای بورس، تدوین 
خارجی،  و  داخلی  سرمایه های  جذب  سازوکارهای 
ایجاد مناطق ویژه و ... باشد، از مهمترین راهکارهای 

توسعه پایدار شهری محسوب می شود.
صحیح  قالبی  در  خصوصی  بخش  به  امور  واگذاری 
باعث افزایش بهره وری و کاهش اتالف منابع ملی و 

منطقه ای می گردد.
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انسان نمی تواند به همه نیكی کند، ولی می تواند نیكی را به همه نشان دهد.              رولن گرفتاری این دنیا در اینست که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.          برتراند راسل

هزینه انجام شده )ریال(عنوان فعالیت
290/000/000فرهنگی
7/693/485/000عمرانی

969/350/000زیبا سازی
3/777/420/000فضای سبز

2/266/294/000منطقه یک شهرداری
3/362/900/000منطقه دو شهرداری
1/140/480/000منطقه مهر شهرداری
100/000/000سازمان آرامستان ها
516/000/000سازمان اتوبوسرانی
49/945/500اداره ماشین آالت

20/165/874/500جمع کل

- تشکيل چهار جلسه در شهرداري مرکزي با حضور شهردار، کليه معاونين و مديران 
عامل و رؤساي ادارات ذيربط و تشکيل جلسات فرعي در حوزه معاونت ها و سازمان ها 

جهت اجرايي نمودن مصوبات 
- شرکت در جلسات ستاد تسهيالت دائمی سفر استان و اجرای مصوبات

- شرکت در جلسات ستاد تسهيالت دائمی سفر شهرستان و اجرای مصوبات
- شرکت در بازديدهای گروهی ستاد دائمی شهرستان

- آماده سازی مراکز استقرار نيروی انتظامی در پارک های باباامان، بش قارداش و بلوار 
آزادی

- همکاری در استقرار و ارائه خدمات امداد خودرو در پارک باباامان
- همکاری در استقرار و ارائه خدمات توسط مرکز فوريت های پزشکی اورژانس 115 

در پارک باباامان
- همکاری در استقرار آنتن بی تی اس و ارائه خدمت برای تقويت شبکه پشتيبانی تلفن 

همراه اول در پارک باباامان
- همکاری در استقرار و ارائه خدمات توسط پایگاه امداد و نجات هالل احمر در پارک 

باباامان
- همکاری در استقرار و ارائه خدمات پایگاه راهنمایی مسافرین هالل احمر در سطح 

شهر و پارک باباامان
- همکاری در برپایی نمایشگاه صنایع دستی استان در پارک باباامان

فرهنگی در  برپایی شب های  در  فرهنگی و گردشگری  میراث  اداره کل  با  - همکاری 
پارک باباامان

- همکاری در برپایی غرفه های فروش اقالم فرهنگی در پارک های بش قارداش و باباامان
- مشارکت با ادارات و نهادها در انجام تبلیغات محیطی به صورت مشارکتی )دانشگاه 
میراث  اداره کل  بنیاد شهید،  انقالب اسالمی،  پاسداران  ایران، سپاه  بیمه  علوم پزشکی، 

فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و ...(

فعاليت هاي ستاد تسهيالت نوروزي شهرداري بجنورد به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:

 به درخواست مدیر کانون اصالح و تربیت بجنورد اعضای شورای اسالمی شهر از 
این کانون دیدن کردند.

در این بازدید که با حضور مدیرکل زندان ها و اعضای شورای اسالمی شهر برگزار 
شد، مدیرکل ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این کانون در رابطه با نحوه مدیریت 

مطالبی ارائه کرد.
و  مکانی  موقعیت  مورد  در  مطالبی  تربیت  اصالح  مرکز  مدیر   بازدید  این  در 
محدودیت های موجود توضیحاتی ارائه کرد. سجادی افزود: امیدواریم با مساعدت و 
همکاری اعضای شورای اسالمی شهر اقداماتی در رابطه با مسائل رفاهی انجام شود.
در  خود  نظرهای  نکته  جداگانه  به طور  کدام  هر  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای 
نهایت  در  همچنین  و  داشتند  بیان  را  مطالبی  و  پرداخته  مراکز  این گونه  خصوص 
ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های انجام شده در این کانون تأکید کردند شورای 
اسالمی شهر به عنوان یک نهاد مردمی  ازآنچه در حد امکان و مقررات باشد برای 

ارتقاء، تکمیل و مسائل رفاهی دریغ نخواهند کرد.

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر از کانون اصالح و تربیت بجنورد

پیاده روی بزرگ خانوادگی با حضور پرشور شهروندان به مقصد بش قارداش
پیاده روی مردم بجنورد روز ششم اردیبهشت ماه در مسیر شش کیلومتری  در همایش بزرگ 

گلزار شهدای این شهر تا بوستان ملی بش قارداش برگزار شد، رکوردشکن شدند.
این همایش ورزشی که از شبکه سه سیما و شبکه استانی اترک به طور زنده پوشش داده می شد، 
با استقبال بی نظیر شهروندان، چهره ای ورزشی و بانشاط از مردم این شهر را به نمایش گذاشت.
شورای  شد،  انجام  مختلف  نهادهای  و  سازمان ها  همکاری  با  که  همایش  این  برگزاری  در 

برای  را  جوایزی  نیز  شهر  اسالمی 
ترغیب و تشویق بیشتر شهروندان در 
همچون  ورزش هایی  به  روی آوردن 

پیاده روی، اختصاص داد.
تعداد  که  همایش  این  پایان  در 
شرکت کنندگان آن نسبت به جمعیت 
رکورد محسوب  نوع خود  در  شهر، 
از  قرعه  قید  به  جوایزی  می شود، 
سفر  هزینه  کمک  خودرو،  جمله، 
عمره مفرده، دوچرخه، لوازم ورزشی 

و ... به شهروندان اهدا شد.
تصاویر از سایت خبرگزاری ایسنا و وبالگ بجنورد 1400
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همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد.        ابن عطا گذشت در رانندگی اولین قدم در نظم دادن به ترافیک است.

در شهری همیشه دعواهای خیابانی و محله ای مشکالتی را برای شهر 
به وجود می آورد. عده ای از محققان مأموریت یافتند علل این مشکل 
»متأسفم،  کلمات  که  شد  متوجه  محققان  از  یکی  نمایند.  بررسی  را 

ببخشید« در فرهنگ لغات این شهروندان نیامده است.
کتاب شهر خوب، شهروند خوب

علل دعواها
در  را  اینکه وقت خود  از  بگوییم:  

اختیار  من گذاشتید متشکرم.
نگوییم: ببخشید که مزاحمتان شدم.

 
بگوییم: در فرصت مناسب کنار شما 

خواهم بود.
نگوییم: گرفتارم.

 
بگوییم: راست می گی؟ راستی؟

نگوییم: دروغ نگو.
 

بگوییم:  خدا  سالمتی بده.
نگوییم:  خدا بد نده.

اخالق شهروندی در استفاده از اتوبوس

پسندیده است...
در وسایل نقلیه عمومی جوان ترها، جای خود را به افراد مسن و یا به کسانی که فرزند کوچکی در 

بغل دارند، بدهند.

صندلی های وسایل محل مناسبی برای خلق آثار هنری شما نیست.

در وسایل نقلیه عمومی به خوردن و نوشیدن خودمان و کودکمان مشغول نباشیم. )بهداشت، الزمه 
مکان های عمومی است.(

در وسائط نقلیه عمومی با گوشی همراه خود، با صدای بلند مکالمه نکنیم. شاید د یگران تمایلی به 
شنیدن مکالمات ما ندارند.

سعی کنیم با صدای آرام با دیگران صحبت نماییم.

باز یا بستن پنجره اتوبوس را با اجازه دیگر مسافران انجام دهیم.

در اتوبوس به علت شلوغی و ازدحام، نحوه ایستادن و حرکت ما باید سنجیده تر باشد.

در ایستگاه اتوبوس همواره کسانی که پیاده می شوند نسبت به کسانی که می خواهند سوار شوند، 
حق تقدم دارند.

جمع شدن جلوی درهای ورود و خروج اتوبوس، مانع رفت و آمد راحت سایرین است.

کتاب شهروند مطلوب

1- هنگامی که می خواهید زباله ها را در شوتینگ یا مقابل در آپارتمان قرار دهید، 
سوراخی در زیر آن ایجاد کنید تا مسیری که طی کرده اید، توسط آب آشغال 

مشخص شود؛ تا زباله هایتان خدای نکرده گم نشوند.

2- وقتی همسایه دیوار به دیوارتان مریض 190 ساله صرعی دارد، هر روز در 
منزلتان جشن تولد بگیرید.

3- وقتی مهمان های همسایه تان سوار آسانسور می شوند تا به منزل آن ها بروند با 
دوچرخه گلی تان وارد آسانسور شوید و تا مقصد با فرمانش بازی کنید.

4- اگر آدامس جویدن تان تمام شد، آن را روی چشمی در همسایه تان بچسبانید.

به روزنامه داده و  پایین  با قیمت  5- یک آگهی فروش خانه در اسرع وقت را 
شماره تلفن همسایه تان را بدهید.

پایینی تان هم  تا همسایه  بزنید  مرتبه طناب  نیمه شب 800  از  بعد  6- ساعت 3 
سحرخیز شود.

7- برای مراعات وجه تسمیه »ساعات اوج مصرف برق« تمامی چراغ های خانه تان 
را روشن کنید تا واقعًا اوج بگیرد. حتی از چراغ داخل یخچال هم نگذرید.

8- با قراردادن یک عدد دمپایی بین درهای آسانسور، آسانسور را همیشه در طبقه 
خودتان به اختیار بگیرید.

9- با دویدن در پله ها به سمت طبقه آخر و همزمان زدن دکمه آسانسور در هر 
طبقه، از مثبت صد و پنجاه کیلو خود را به مگس وزنی برسانید.

همسایه ها  به  آخر،  طبقه  از  شوتینگ  داخل  شیشه ای  بطری های  انداختن  با   -10
بفهمانید که یک همسایه منضبط و عالقمند به موسیقی جاز هستید.

آپارتمــان نشینی یا
 اول خود بعد همسایه

نیست.  لطف  از  خالی  دارند  را  حیوانات  نقوش 
به عنوان  به حد کمالش  تا رسیدن   بش قارداش 
یک پارک ملی معتبر، فاصله چندانی ندارد و در 
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی کشورهای »اکو« 

توانمندی آن به نمایش گذاشته شد.
ایرانی قدم می زنی درختان تنومند، چون  درباغ 
مادری مهربان ناظر رشد صدها نهالی هستند که 
دیر زمانی نمی گذرد که درختان تنومندی خواهند 

شد.
طرح  اجرای  می فرستی  دورترها  به  را  نگاهت 
از300  بیش  وسعت  به  شهرداری  جنگل کاری 
گنجشک،  زبان  ای،  نقره  سرو  درختان  با  هکتار 
خمره  سرو  ایرانی،  کاج  اقاقیا،  وحشی،  زالزالک 
ای و ... بر فراز تپه ماهورهای اطراف تو را امیدوار 
و  عام  زبانزد  آینده  در  گردشگاه  این  که  می کند 

خاص درکشور خواهد شد.
 

سیداحسان سیدی زاده

تمام  برای  است  تفریحگاهی  زیبا  قارداش  بش   
بروید  تفرجگاه  این  به  که  سال  هروقت  فصول. 
وگذراندن  تفریح  برای  می بینیدکه  را  انسان هایی 
آنجا  به  شهر  همهمه  از  دور  و  باصفا  روز  یک 

آمده اند.
پرچم های سه رنگ بر فراز میله های نصب شده 
این  مالیم  نسیم  در  وقتی  جاده اش  ابتدای  در 
می کنندکه  مشتاق  بیشتر  را  تو  می رقصند  روزها 
کیلومتر   5 شهر  از  شوی.  بش قارداش  وارد 
و  تنها  که  کسانی  بسیارند  و  ندارد  فاصله  بیشتر 
را می پیمایند و کمتر  راه  این  پیاده  با دوستان  یا 
خاطره ای  زیبا  پارک  این  از  که  است  بجنوردی 

نداشته باشد.
»قاجار«  دوره  به  متعلق  »سردر«  و  ایرانی«  »باغ 
نگاهت را به خود جذب می کند و گام هایت را 
که شتاب می بخشی گنبد فیروزه ای رنگ بر فراز 
مناره اش  چهار  و  شادلو«  مفخم  »سردار  آرامگاه 
آسمان  به  را  تو  دارد  او  فتح  چهار  از  نشان  که 
که  اوست  از  ماست  تقدیر  هرچه  که  می خوانند 

خدای ماست.
عبارت  سه  و  زیرگنبد  بزرگ  ایوان«  »سه 
»کردارنیک« حجاری و  »پندارنیک«  »گفتارنیک«، 

شده بر روی تخته سنگ های فراز  5چشمه اش که 
کار مرحوم جزمی درسال 1320خورشیدی است 
انگار دست به یکی کرده اند که ما را وادار کنند 
که همیشه سه چیز را پاس بداریم: »گفتارنیک«، 
»پندارنیک« و »کردارنیک« که از »بشر«یت نجات 
یابیم، »انسان« شویم و در نهایت »آدم« باشیم که 

در بهشت سکنی دهند.
کاشی  با  روزگاری  که  »سقاخانه«ای  جای 
کنار  در  کرد  می  دلربایی  زیبایش،  کاری های 
دل  در  همیشه  یادش  ولی  خالی  چشمه ها 

کهنساالن این دیار باقی ست.
سال  از300  بیش  عمری  با  چنارهایی  کنار  از 
می کنی  طی  را  مرمرین  پله های  و  می گذری 
زیبای  ورودی  در  می رسی.  بزرگ  ایوان  به  و 
مقبره، هوش از سرت می برد، مات و مبهوت به 
این  با  چوب  روی  کنده کاری  هنر  می نگری  آن 
شهرخودت  هنرمندان  دست  به  هم  آن  ظرافت 
زمزمه  را  در  باالی  شعر  است.  برانگیز  تحسین 

می کنی ...
»این بقعه چون جنت و وین قبه پر نور                        

از حضرت سردار مفخم شده معمور«
وارد اتاقی می شوی که چندین مقبره وجود 

كل شيئي هالك اال وجهه
در سنه 1245 از عدم بوجود آمده، بعد از انقضاي 
پانزده سال مشغول خدمت دولت و ملت شدم. 
چه شبانه روزها در زير برف و باران و در روي 
سنگ و گل، محض حفظ بندگان خداوند منان، 
در  كامل  در سنه  1320سياحتي   ... بردم  به سر 
تمام اروپا كردم. كم ماند از اسرار كه مفهوم نشد. 
ديگر هيچ آمال و آرزويي در عالم ندارم منتظرم 

كه نداي ماداي ارجعي الي ربك را بشنوم.
پس عدم كردم عدم چون ارغنون
 گويدم كه انااليـــــه راجعون

يا  انبياء  از  احدي  بقعه  اين  در  كه  نماناد  مخفي 
محض  نيست.  مدفون  معصومين  و  اولياء  ذريه 
مقبره خود تعمير نمودم.   يارمحمد شهر جمادي 

االولي سنه1320
 سنگ مزارهايی از بزرگان ايل شادلو، عکس ها و 
كتيبه های سنگی ديگر مانع نمی شود كه از درون 
استخر  نيندازی.  نگاهی  بيرون  به  مقبره ها  اتاق 
می درخشد  خورشيد  نور  تابش  زير  در  زيبايش 
و تنديس مرد ماهيگير تور را از ماهی های استخر 
شب  درآسمان  كه  ماهی  و  خورشيد  خالق  به 

می درخشد فرا می خواند.
خواص معدنی آبش را می شود بر تابلويی خواند 
ولی كدامين تابلو، كدامين قلم توان آن را دارد كه 
لطافت نسيم ماليم روح نوازش را بر روی كاغذ 
بنويسد؟ استخر را دور می زنی، انعکاس پرچم ها 
و مجسمه وسط استخر در صدای ماليم فواره ها 

انگار جشنی بزرگ بپاشده و پايکوبی می كنند.
برای  زيبايی  استراحتگاه  امروزه  بش قارداش 
شده  علی ابن موسی الرضا)ع(  زائران  و  مسافران 
ماركت  سوپر  چند  نمازخانه،  وجود  است. 
صندلی های  و  ميز  زيبا،  آالچيق هايی  كوچك، 
هر  كه  است  امکاناتی  آن  وكنار  گوشه  زيبای 
چند اندک ولی می تواند برای زمان ماندن كوتاه 

مسافران، خدماتی در حد نياز ارائه دهد.
كه   سنگ فرش هايی  با  ايرانی  باغ  در  زدن  قدم 

بش قارداش تفریحگاهی برای تمام فصول

کاشی کاری جدید آرامگاه سردار مفخم

بزرگ  سنگ  ولی  دارد 
که  اتاق  وسط  مزار 
لوستری  فرازش  بر 
کند  می  نورافشانی 
جلب  را  توجه ات 

می کند.
سردار  زندگی  شرح 
روزگاری  که  را  مفخم 
تا  حکومتش  قلمرو 
جوین،  و  سبزوار 
بود   ... و  استراباد 
روی  بر  می توانی  را 
حجاری  که  سنگی 
بخوانی است  شده 

تصویر قدیمی آرامگاه سردار مفخم

گفت:  صادقیه  محله  شورایار 
گذشته،  روال  طبق  محل  این  اهالی 
فوتبال  مسابقات  دوره  پانزدهمین 
نوروز  تعطیالت  ایام  در  را  محالت 

برگزار کردند.
مسابقات  این  افزود:  باغچقی  حسین 
تماشاگر  هزار  دو  از  بیش  با حضور 
و با همت باشگاه فرهنگی و ورزشی 
محله صادقیه و هماهنگی شورایاران 
داشت:  بیان  وی  شد،  برگزار  محله 
تیم  پانزده  مسابقات،  از  دوره  دراین 
فوتبال از محالت شهر بجنورد، طی 9 روز به 

مصاف یکدیگر رفتند.
و  نهادها  همکاری  از  قدردانی  ضمن  باغچقی 
ارگان هایی که برای بهتر برگزارشدن مسابقات 
جوادیه،  شهدای  تیم های  گفت:  کردند  تالش 
ترتیب  به  نیروگاه،  پیام  و  صادقیه  ابومسلم 
مقام های اول تا سوم را کسب کردند که به این 
تیم ها، کاپ قهرمانی، وجه نقد و هدایایی نیز از 

طرف مدعوین اهدا شد.

شهروندان در ازای تحویل پسماند برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال محالت بجنورد
خشک، ماهی قرمز هدیه گرفتند

مبدأ  از  تفکیک  طرح  موفقیت  که  آنجا  از 
است،  عمومی  همکاری  و  مشارکت  مستلزم 
لذا سازمان مدیریت پسماند در آستانه نوروز، 
جهت تشویق و ترغیب شهروندان و گسترش 
ازای  در  مبدأ،  از  زباله ها  تفکیک  فرهنگ 
ماهی  شهروندان  به  خشک  پسماند  دریافت 

قرمز اهدا کرد. 
در  عزیز،  شهروندان  همکاری  با  است  امید 
حفظ محیط زیست و در نتیجه داشتن شهری 

سالم تر گام های موثری را برداریم.
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اگر هر یک از ما کارهایی را که قابلیت انجام آن را داریم انجام می دادیم جدا شگفت زده می شدیم.        ادیسون نه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حرکت است.              ژیلبر سیسبرون

موجودات  تمام  است.  آفریده شده  مختار  انسان 
روی کره زمین مانند انسان دارای آثار حیاتی نظیر 
و  ولد  و  زاد  آشامیدن،  و  خوردن  نمو،  و  رشد 
بقیه موجودات یک فرق  با  انسان  اما  ... هستند. 
تفکر  قدرت  از  برخورداری  آن  و  دارد  اساسی 
فرموده  عطا  انسان  به  خداوند  که  است  تعقل  و 
و  مخلوقات  اشرف  انسان  دلیل  همین  به  است. 

خلیفة ا... است.
است  موجودی  انسان  کامل  و  جامع  تعریف 
متفکر و برخوردار است از عقل و مسئول. همه 
انسان ها مسئولیت دارند به جز افرادی که مبتال به 
عقب افتادگی ذهنی هستند. به طور کلی انسان سه 
مسئولیت دارد. اول، در برابر خالق خود کسی که 
او را خلق کرده است و هستی او در ید قدرت 
اوست؛ دوم، در برابر اعضای خانواده خود؛ سوم، 
برابر جامعه ای که در آن  اجتماعی در  مسئولیت 

زندگی و مشغول به کار است. 
همه انسان ها در روند زندگی خود در هر جامعه 
بایستی  و  هستند  اجتماعی  و حقوق  دارای حق 
ملزم به رعایت آن باشیم. به طوری که این موضوع 
اعتقادات ما دارد، تحت  ریشه در اعماق دین و 

عنوان امر به معروف و نهی از منکر. 
را  زیبائی  مختلف  ابعاد  در  فطری  به طور  انسان 
یکی  محیط  زیبائی  و  تمیزی  که  دارد  دوست 
معابر،  در  آشغال  و  زباله  ریختن  است.  آن ها  از 
هدایت فاضالب منازل به معابر، سد معابر، بوق 
زدن بی مورد و بی جا و زیاد، توقف روی خطوط 
سرعت  بی جا،  سبقت  چهارراه ها،  در  پیاده  عابر 
به طور  رانندگی  واحد،  خط  الین  از  عبور  باال، 
مارپیچ خارج از الین در خیابان ها، عدم رعایت

رعایت حقوق شهروندی یک وظیفه همگانی است
حق تقدم در چهارراه ها، عدم گذشت در هنگام 
لحظه  یک  برای  حتی  شهر  داخل  در  رانندگی 
که ممکن است موجب ایجاد گره ترافیکی و یا 
از  موتورسیکلت  و  دوچرخه  عبور  شود.  حادثه 
کنار  از  پیاده  خیابان های یک طرفه، عبور عابرین 
محل  نه  خیابان  و عرض  پیاده روها  نه  خیابان ها 
عابر پیاده، ایجاد سر و صدا در هنگام استراحت 
سنگین  نقلیه  وسائط  توقف  و  تردد  شهروندان، 
در حال  آلودگی صوتی  ایجاد  و  داخل شهر  در 
ساماندهی  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  حاضر 

مشاغل مزاحم و صنوف آالینده است.
تعیین محل مناسب برای آن ها و خروج آن ها از 
بافت مسکونی امری ضروری است. سایتی برای 
این موضوع جانمایی شده است. فاز مطالعات و 
تسطیح معابر نیز انجام شده است. تا زمان آماده 
موجود  وضعیت  به ناچار  اولیه  خدمات  شدن 
می شود.  مدیریت  داخل شهر  در  مذکور  مشاغل 
از جمله رعایت ساعت کاری در مواقع استراحت 
همسایگان، خودداری از سد معبر، جلوگیری از 
ایجاد سر و صدا توسط دستگاه ها و ابزار کار. در 
صورت عدم توجه به موارد ذکر شده، تجاوز به 
حقوق شهروندی محسوب خواهد شد و موارد 

زیادی از این قبیل. 
مقررات  و  قوانین  رعایت  عدم  کلی  به طور 
هر  و  فوق الذکر  موارد  و  رانندگی  و  راهنمائی 
آرامش  باعث سلب آسایش جسم و  موردی که 
بی توجهی بارز  مصادیق  از  شود،  انسان ها  روان 

حقوق  تضییع  و  حقوق  به  تجاوز  قانون،  به 
شهروندی است که عالوه بر نارضایتی شهروندان 
موجب تهدید سالمت و بهداشت جسم و روان 

آن ها نیز خواهد شد. 
هنگام  در  ساختمانی  نخاله های  پراکندگی 
نوع  یک  نیز  شهر  سطح  در  ساز  و  ساخت 
اینکه  ضمن  است،  مردم  حقوق  گرفتن  نادیده 
هم  خیابان ها  و  کوچه ها  آسفالت  تخریب  باعث 
با  امر  این  ساماندهی  جهت  شهرداری  می شود. 
یک شرکت خصوصی تحت عنوان شرکت حامد  
تاریخ  از  سرویس دهی  و  نقل  و  حمل  خدمات 
منعقدکرده  قرارداد  سال   2 مدت  به   90/10/18
ساز  و  ساخت  پروانه  صدور  هنگام  در  است. 
توسط شهرداری مالک به طور مکتوب به شرکت 
قرارداد  مالک  با  شرکت  می شود.  معرفی  مذکور 
شهرداری  به  نامه  طی  موضوع  و  نموده  منعقد 
به صدور  اقدام  اعالم می گردد، سپس شهرداری 
پروانه می نماید. به طوری که طرف قرارداد موظف 
در  دفع  و  را جهت جمع آوری  نخاله ها  می شود 
اختیار شرکت قرار دهد. شرکت در حال حاضر 
تعداد 20 باکس نخاله به ظرفیت هرکدام 2/5 متر 
مکعب در احتیار دارد. به محض اعالم مالک به 
شرکت، باکس نخاله ساختمانی در اختیار او قرار 
داده می شود. برای هر 24 ساعت مبلغ 120000 

ریال اجاره بهاء تعلق می گیرد. 
این  با  قرارداد  انعقاد  از  قبل  در سال های گذشته 

شرکت نخاله های 
ساختمانی توسط ماشین

 های کمپرسی اعم از
 کامیون و نیسان وانت

هم  تخلفاتی  بعضًا  می شد.  دفع  و  جمع آوری 
جهت  محل  تعیین  علی رغم  می گرفت.  صورت 
در  مختلف  نقاط  در  متأسفانه  نخاله ها  تخلیه 
به  اقدام  نیز  شهر  داخل  حتی  شهر،  حواشی 
شروع  زمان  از  اما  می نمودند.  نخاله   تخلیه 
است.  یافته  کاهش  تخلفات  شرکت  این  به کار 
باباموسی  کوه  جاده  در  را  محلی  شهرداری  قباًل 
در  ولی  بود،  کرده  تعیین  جاوید  پارک  اطراف 
حال حاضر دره ای وسیع و عمیق واقع در شمال 
شهرک  جنوب  و  قدیم  ولی عصر)عج(  شهرک 
برای  شهرک،  دو  بین  ما  جدید،  ولی عصر)عج( 
است.  شده  جانمایی  ساختمانی  نخاله های  تخلیه 
محل  مزایای  از  ذیل  موارد  که  است  ذکر  شایان 

مذکور نسبت به محل قبلی است:
1- جاده منتهی به آن مسطح و آسفالت است.

به  نسبت  نخاله ها  تخلیه  محل  تا  آن  فاصله   -2
محل قبلی کمتر می باشد.

3- پس از پر شدن دره و تسطیح آن یک فضای 
پارک و  دایر  وسیع  فضای  یک  به  تبدیل  بایر 

مناسب خواهد شد.
اجرائی و  به ضمانت  نیازمند  امر  این  ساماندهی 
و  شهرداری  اجرائیات  واحد  از  قوی  پشتیبانی 
با توجه به مزایای  همکاری شهروندان می باشد. 
برای  تسهیالت الزم  فراهم شدن  و  محل جدید 
رانندگان ماشین های کمپرسی و نیسان وانت در

از  تمرد  و  بی توجهی  صورت 
پذیرش  قابل  عذری  هیچ  آن، 
مشاهده  صورت  در  و  نبوده 
موضوع  مورد،  این  در  تخلف 
به  ماشین  شماره  با  همراه  را 
مستقر  شهری  خدمات  معاونت 
واقع  سابق،  دارائی  در ساختمان 
در خیابان شهید امامی شمالی به 
شماره تلفن 2221640 اطالع تا 

پیگیری الزم به عمل آید. 
به امید اینکه با همدلی، همکاری، 
فهیم  شهروندان  قانون مداری 
و  خدوم  پرسنل  تالش  و 
شاهد  شهرداری  زحمت کش 
شهری زیبا و برازنده مردم خوب 
شهرمان باشیم، چون که شهر ما 

خانه ماست.  
سید اسماعیل سیدی

رئیس کمیسیون بهداشت، 
محیط زیست و خدمات شهری

تخلیه نخاله های ساختمانی برای تسطیح دره واقع در شمال شهرک ولی عصر)عج( قدیم و جنوب شهرک ولی عصر)عج( جدید 

بجنورد،  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
هدفی  به  رسیدن  برای  را  خود  توان  تمام 
کار  براین  گرچه  اند.  گرفته  کار  به  مشترک 
آموزشی،  خدمات  ارائه  متاسفانه   آگاهیم 
همچنین رسیدگی و نظارت بر فعالیت های 
از  شهروندان  انتظار  مقابل  در  و  شورایاران 
باید عملیاتی  شورایاران محترم، آن طور که 
نشده و روند اطالع رسانی و فعالیت در این 

زمینه به کندی پیش می رود.
یکی از علل مهم، توانمند نساختن شورایاران 
چگونگی  به  ابتدا  از  که  باشد  می  محالت 
مشارکت شهروندان و قواعد کار شورایاری 
مهم  مسئله  این  و  است  شده  پرداخته  کمتر 
باعث شده که شورایاران برای ادامه کار خود 
مشکالت عدیده ای را پیش رو داشته باشند.
هرگاه مجموعه شهرداری و شورای اسالمی 
شهر توجه جدی تری به شورایاری ها داشته 
در  فعالیت  انگیزه  تقویت  آن،  نتیجه  باشند، 
میان شورایاران و همچنین ایجاد امید بیشتری 

در آن ها به آینده شورایاری شده است.
با توجه به این مقدمه کوتاه به این نتیجه می 
دانش  و  مشارکت  افزایش  اکنون  که  رسیم 
می  شورایاران  برای  نتیجه  مهمترین  شهری 
باشد. مواردی راکه در رسیدن به هدف می 
تواند موثر باشد به شرح ذیل ارائه می شود:

که  محالت  شورایاران  دانش  افزایش   -1
موجبات ارتقای سالمت روانی و آرامش آن 

ها را فراهم می کند.
2- استفاده صحیح از مبلمان شهری، مبحثی 
کیفیت بردن  باال  موجب  آن  فراگیری  که 

توانمنــــدسازی و ارتقای نگـــــاه علمی شورایاران

زندگی، زیبایی چهره محله، شهر و موجب 
ایده  و  ها  برنامه  طراحی  در  افراد  موفقیت 
های نو برای فعالیت های عمرانی می شود. 
با این کار می توان چهره ای زیبا از محله و 

شهر ارائه کرد.
جایگاه  و  سلیقه  ارتقای  برای  تالش   -3
تصمیم گیری شورایاران به عنوان نمایندگان 

مردم در محالت شهر.
به  برانگیختن حس مشارکت شورایاران   -4
صورت علمی و  ارتقاء و انتقال دانش علمی 

آنان به سایر اقشار جامعه.
5-  آشنا ساختن شورایاران با مفاهیم اجتماعی 
از جمله حقوق و وظایف متقابل شهروندی و 
تالش در جهت رشد کیفیت زندگی شهری.
6- شناخت جامعه شناسی شهری، همگرایی

و ایجاد همبستگی اجتماعی میان شهروندان 
ساکن در یک جامعه و درگیر کردن آنان در 
توسعه  نهایت  در  و  مدیریت شهری  مسائل 
به بهره گیری از توانمندی ها و دارایی های 

محله و ساکنان آن.
تجربه  کسب  و  همکاری  مشارکت،   -7
در  شخصیتی  متفاوت  های  تیپ  کارکردن 
خواهدداشت:  چنین  نتایجی  که  هم  کنار 
ارتباط موثر میان  برقراری  کاهش هزینه ها، 
شهروندان و مسئوالن شهری، ارتقاء سالمت 
احتمال  ،کاهش  شهروندان  جسم  و  روان 

بروز آسیب های اجتماعی.
به عبارتی برای پیشرفت و موفقیت بیشتر و 
دستیابی به اهداف تعیین شده باید به نظرات، 
طرح ها، منابع و انرژی افراد ارزش داده و از

آن بهره مند شد.
قالب  در  کار  ندادن  انجام  اینکه  مهم  نکته 
جمعی به معنی بهره نبردن از امکاناتی است 
باشیم  باور  این  بر  باید  داریم.  اختیار  که در 
ما و  قابلیت قرار گرفتن در کنار  کسانی که 
مختلف  های  توانایی  با  دارند  را  گروه  یک 
خود هر یک سرمایه بالقوه ای هستند که بی 

توجهی به آن ها عقالنی نیست.
توان  می  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با  حال 
انتظار داشت تا نمایندگان مردم در محالت 
مناطق سه گانه شهری با تالش های آگاهانه، 
منسجم و هماهنگ برای دستیابی به اهداف 
مشترک در اداره امور محله و شهر خود بیش 

از پیش موفق عمل کنند.
بهتر  به مراتب  امروز  شورایاران در محالت 
و باالتر از دوره های گذشته عمل می کنند 
و مردم زمانی که تالش های بی منت عده 
بینند که برای رفاه آن ها پا پیش  ای را می 
گذاشته اند و از زحمت آن ها، رفاه بیشتری 
آنان  از  هم  حقوقی  و  شود  می  محله  عاید 
می  اطمینان  گروه  این  به  شود،  نمی  ضایع 
می  موجب  شورایاران  به  اطمینان  یابند. 
شود مردم  وجود آن ها را نقطه امنی برای 
مردم  رضایت  و  بپندارند  محله  از  حفاظت 

موجب آرامش شورایاران می شود.
شورایاری ها، چشم ناظر و بازوی توانمند 

مدیران اجرایی شهرداری هستند.

  غالمرضا هدایتی وحید
مسئول امور فرهنگی شورایاری محله فرهنگیان

آغاز ورزش هاي صبحگـــاهي 
از اول اردبيهشــــــت ماه

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد گفت: ورزش صبحگاهي وي  ژه عموم  از 
اول اردبيشهت ماه سال جاري در پارک هاي شهرستان بجنورد آغاز شد.

سال  ماه  اردبيهشت  اول  از  عموم  وي  ژه  ورزش صبحگاهي  افزود:  موفق  محمدرضا 
جاري در پارک شهربازي و آفرينش شهرستان بجنورد آغاز شده است.

وي همچنين از آغاز کالس هاي ورزشي معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري خبر 
داد و بيان داشت: اين کالس ها در رده سني کودک و نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

در محل سالن ورزشي مهربانو واقع در شهربازي بجنورد برگزار مي شود. 
موفق اظهار داشت: کالس آمادگي جسماني، کاراته، تکواندو و کيک بوگسينگ از 
مهمترين کالس هاي ورزشي  اين حوزه  است که کالس ورزشي آمادگي جسماني 
همه روزه و کاراته،  تکواندو، کيک بوگسينگ  به تفکيک روزهاي فرد و زوج برقرار 

است.

     شورای اسالمی شهر تصویب کرد: اعمال 10درصد )ده درصد( تخفیف برای شهروندانی که عوارض ساختمانی را نقداً پرداخت کنند: 1-عوارضات ساختمانی 
شهروندان تا پنجاه میلیون تومان در صورت پرداخت نقدی شامل ده درصد )10درصد( تخفیف و مازاد آن تا سقف یکصد میلیون تومان پنج درصد )5 درصد( 
می باشد. 2- عوارضات ساختمانی شهروندان باالی یکصد میلیون تومان )مبلغ مازاد بر یکصد میلیون تومان( مشمول تخفیف نخواهد شد. 3-تخفیفات مذکور 
شامل عوارض نوسازی و جرائم کمیسیون ماده 100 و 77 نمی باشد. 4-تخفیفات شامل بدهی اشخاص که در سنوات گذشته به شهرداری بدهکار می باشند و 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند، نمی شود. 5-تخفیفات مذکور صرفًا شامل اشخاص حقیقی می گردد.

    شورای اسالمی شهر، مساعدت به تیم فوتبال پیشکسوتان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و مساعدت به کانون اصالح و تربیت خراسان شمالی را 
تصویب کرد.

    شورای اسالمی شهر تصویب کرد: خودداری از برگزاری هر گونه همایش و نشست تا پایان انتخابات سال 92 توسط شورای اسالمی شهر بجنورد جهت 
جلوگیری از هر گونه شائبه تبلیغاتی برای انتخابات

    آغاز ثبت نام کالس های اوقات فراغت خانه فرهنگ آفرینش و مجتمع فرهنگی هنری غدیر.
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نام: حسین                                                                                       
نام خانوادگى: ابراهيمى بزنج 

نام پدر: حسن على
تاريخ  تولد: 1346/3/20

تاريخ شهادت: 1363/12/25

قسمتی از وصیت نامه شهید:

بسم ا... الرحمن الرحیم
» ان ا... يحب الذين يقاتلون فی سبیله 

صفا كانهم بنیان مرصوص.« 
سوره صف آيه4

 
با الهام از وصیت مواليم حسین )ع(. 

يگانگی  و  توحید  به  دهد  می  گواهی  حسین 
خدا  براى  كه  دهد  می  گواهی  و  خداوند 
نیست و شهادت می دهد كه محمد  شريكی 
آئین حق )اسالم(  او است و  بنده و فرستاده 
را از سوى خدا )براى جهانیان( آورده است و 
شهادت می دهد كه بهشت و دوزخ حق است 
و روز جزا بدون شك به وقوع خواهد پیوست 
روزى  چنین  در  را  ها  انسان  همه  خداوند  و 

زنده خواهد نمود.
با درورد به پیامبر الهی سیما افضلهم، حضرت 
به  معصومین  ائمه  بر  درود  با  و  محمد)ص( 
ويژه موالنا بقیه ا... ارواحنا له الفداء و سالم 
علی عبادا... الصالحین و با درود بر امام خمینی 
بت شكن قرن و امید امت و امام حضرت آيت 
و  برادرانم  به  وصیتم  و  منتظرى  العظمی  ا... 
خواهرانم و همچنین امت حزب ا...  بجنورد 
عزيزمان  رهبر  سرخ  خط  پیرو  كه  است  اين 
بزرگوار  آن  فرمان  به  گوش  همیشه  و  باشند 
باشند و ديگر آنكه در نماز جمعه ها شركت 
كنند و ديگر نماز هاى ايام هفته را با شكوه بر 
پا بدارند و وصیتم به امت حزب ا... اينست كه 
جبهه ها را خالی نگذارند و همچون گذشته از 

كمك هاى خود به جبهه ها كوتاهی نكنید.

11 اردیبهشت ماه 1392-سال پنجم-شماره 44- صفحه 12-111 اردیبهشت ماه 1392-سال پنجم-شماره 44- صفحه 1-12

همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد.             ابن عطا خداوند درخت را براي انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بكارد، آن را آبیاري کند و در حفظ آن بكوشد.       پیامبر اکرم )ص(

عنوان  با  ای  مجسمه  میادین شهر  از  یکى  در  لطفًا  با سالم؛ 
است  استان  در  این ورزش  قدمت  نشان  که  بگذارید  کشتى 

وتیم ملى کوروش از بجنورد اعزام مى شود. 
09150000360

سالم، چرا ماهنامه شهروند رو دیگه به مغازه ها نمى دهید؟!
09150000252

با سالم؛ لطفًا چاله بریدگى ورودی خیابان 17 شهریور جنوبى 
از سمت طالقانى را مرمت کنید. واقعًا خطرآفرین است.

09150000517

گذاشتن سرویس های بهداشتى در خیابان های اصلى شهر، 
اقدام خوبى بود. اما چرا بعد از گذشت این همه مدت، هنوز 

راه اندازی نشده اند؟ 
09390000081

اما  بودند.  به سال گذشته، زیباتر  المان های نوروزی نسبت 
عروسک بادی عمو نوروز در میدان شهید، بسیار نا مناسب 
جانمایى شده بود. بهتر بود برای این میدان مرکزی شهر المان 

فاخرتری طراحى و نصب مى شد. 
09150000604

بسنده  اند  کرده  بجنورد گذر  از  که  مسافرانى  آمار  به  سالم؛ 
و  کردند  شب  ما  شهر  توی  مسافرین  چقدر  بگویید  نکنید، 
چقدر عاید شهر شد. باید مکان های تفریحى رو تبلیغ کرد. 
مثال تاثیر یک بیلبورد با کیفیت در فاصله 30 کیلومتری شهر 

که یک مکان تفریحى رو تبلیغ مى کنه بسیار موثر است.
 09150000360

چاله های آبى که پس از کمى بارندگى ایجاد مى شوند، برای 
که  البته خوبست  آورند.  به وجود مى  عابرین خیلى مشکل 
اکثر رانندگان موقع رسیدن به این چاله ها سرعت خود را کم 

مى کنند، در غیر این صورت ...
تماس تلفنى

ظاهر  بود،  گذاشته  باباامان  در  شهرداری  که  هایى  آالچیق 
بهتری به این مکان داده بود. اما کاش شهروندان و مسافران 
به خود اجازه نمى دانند که در هر جایى از این پارک آتش 
روشن کنند. بهتر است شهرداری تعدادی کباب پز در سایر 
نقاط پارک قرار دهد تا از نقاطى که بر اثر حرارت آتش تا 

سال ها امکان رویش گیاه در آن وجود ندارد، کاسته شود.
تماس تلفنى

کنار برخى از ایستگاه های اتوبوس پل  مناسبى وجود ندارد تا 
شهروندان بتوانند به راحتى به ایستگاه ها وارد و یا از ایستگاه 

ها خارج شوند.
تماس تلفنى

فرآورده  فروش  مرکز  و  تجاری  بازارچه  پروژه:  نام 
های دریایی 

موقعیت اجرای طرح:  جاده مشهد
مساحت عرصه جهت اجرای طرح: 11888 مترمربع

پروژه های قابل اجرا در این طرح: 237واحد پارکینگ، 69 
واحد تجاری، 48 واحد اداری، سالن همایش، رستوران، 
تاالر پذیرایی، سالن سینما، سردخانه و کارخانه تن ماهی 

مالکیت عرصه: شهرداری بجنورد
نوع سرمایه گذاری: مشارکتی 
زیربنای کل: 30000 مترمربع

نام پروژه: مجتمع تجاری، اداری طالی سفید
موقعیت اجرای طرح:  خیابان امام خمینی- جنب اداره 

کل پست
مساحت عرصه جهت اجرای طرح: 15300 مترمربع

پروژه های قابل اجرا در این طرح: 
 23000 مساحت  با  طبقه   14 اداری  تجاری،  برج   -

مترمربع
مساحت  با  پذیرایی  تاالر  و  فودکورت  هایپرمارکت،   -

8700 مترمربَع
- فضای فرهنگی، تفریحی با مساحت 4900 مترمربع

- پارکینگ طبقاتی 8 طبقه با مساحت 24000 مترمربع
مالکیت عرصه: شهرداری بجنورد

نوع سرمایه گذاری: مشارکتی 
زیربنای کل: 84000 مترمربع

شرکت طرف قرارداد : شرکت آریا جهش شرق

پنج  هتل  اقامتی،  کاربری  با  هماگ  مجتمع  احداث  پروژه:  نام 
ستاره، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و تجاری و پارکینگ

موقعیت اجرای طرح: حاشیه میدان آزادگان )مهمانسرای سابق(
 5 در  زیربنا  مترمربع  با 50000  تجاری  مجموعه  اجرا:  قابل  های  پروژه 
طبقه شامل مغازه های تجاری حدود 26000 مترمربع، هایپرمارکت حدود 
و  سینما  2سالن  مترمربع،   6000 سرپوشیده  شهربازی  مترمربع،   12000
فضای عمومی 2000 مترمربع، 5 رستوران و تاالرحدود 21000 مترمربع، 
 6000 زیربنای  با  آبی  پارک  مترمربع،   1000 نت  کافی  و  شاپ  کافی 

مترمربع، هتل 5 ستاره با 200 اتاق، تعداد 1000 پارکینگ
مالکیت عرصه: شهرداری بجنورد

شرکت طرف قرارداد: شرکت هماگ
زیربنای کل پروژه:  105949 مترمربع

نتایج قرعه کشی تفکیک زباله های خشک از مبدأ سازمان پسماند

»کوچه لـَــِره 
ـــه ِدم«  ـَ سول

سرمایه گذاری های مشارکتی شهرداری با بخش خصوصی
قرعه کشی تفکیک زباله های خشک از مبدأ در مورخه 1392/01/21 در سازمان مدیریت پسماند با حضور نماینده 

محترم حراست شهرداری بجنورد، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و کارشناس مسئول برگزارگردید. 
ضمن تشکر و قدردانی صمیمانه از مشارکت آگاهانه شما شهروند عزیز در طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای خشک به 

اطالع میرساند با استعانت از خداوند متعال، شماره برندگان به شرح جدول ذیل می باشد.

جوایزشماره کارتردیفجوایزشماره کارتردیف
آبمیوه گیری65988جاروبرقی12415
سبزی خرد کن75997توستر21563
همزن برقی85656پلوپز35875
ساندویچ ساز9878اتوبخار42208
چای ساز10439مینی سرخ کن53565

لذا از کلیه شهروندان محترم که برنده این مرحله از قرعه کشی شده اند تقاضا 
می گردد جهت دریافت جوایز با ارائه کارت قرعه کشی و کپی کارت ملی به 
آدرس بلوار شهیدان امامی فر حد فاصل شهرداری مهر و میدان جوادیه، سازمان 
برندگان، جوایز ذکر  نمایند، درصورت عدم مراجعه  مدیریت پسماند مراجعه 
شده به شماره های رزرو اهدا خواهد شد، جهت اطالعات بیشتردرخصوص 

ارسال مدارک با شماره 05842248700 تماس حاصل نمایید.

شماره کارت های رزورردیفشماره کارت های رزروردیف
1227661773
2496873702
354278205
4460091264
51700102003

یوردم   بگین                 سنن من الدم  خبر
گئرمدم هئچ » جعفردن و             درشکه  سنن« اثر
ده« قوت  یه   قمچه  »قل  که            دئیردلن 
سن بیلمدنگ »قمچه سه نه«      نئرده قویوده  جعفر
»ایشدانه« دروازنگه             من             گئزردم
ائپردم قبلنگه«                « گرگان  و  قوچان 
یده سورمه  تورپاقه           قبله        دروازه 
یده اورده  سه             خاطره  چاغالقم       
»کوچه سعدی«              حمامنگ کوچه سه
هرکم چخرده                  هئله ده کل ه سه
ائرته ائنسررده   لخه چکرده                    
یمرته داغ    نه                  گئنسه  ده  درمانه 
خوان« روضه   قاضی   »عباس  روبروسه       
زمان بیر  ده   رئیسه  ده                   اومله 
اولرده که   اوله                     محرمنگ 
گئزرده اونه   خاتن                  سانه  یرمه 
یادمده لقه  درویش   شاهنگ«           »محبوب 
علی ننگ عکسه               پوشه ده    استنده
قلعه خیبر ه که                   فتح           ائدرده
یرمه سانه                      تخته ایشی    سنرده

ترجمه:
»کوچه ها را آبپاشی کردم«  محله های خاطراتم را

شهرم امروز خبرت  را گرفتم
از جعفر درشکه چی و درشکه هایش اثری نبود !

میگفتن که »موی به قمچی قوت است«)۱(
تو ندیدی که جعفر قمچی خود را کجا نهاده است؟

بدنبال سه دروازه تو شهرم گشتم
قوچانه و گرگان و قبله

و اما دروازه قبله ات را بوسیدم
که خاکش سرمه چشمانم است 

جایگاه خاطرات کودکیم
از کوچه سعدی می نویسم

کوچه ای که حمامی در آن قرار داشت »حمام سراب«
هرکسی که از ان کوچه بیرون میآمد قطعًا که سرش خیس بود...

صبح زود که پشت کفش را خوابانیده  و سرفه می کرد
و اما درمان سرفه هایش تخم مرغ داغی بود که مرهم سینه اش می شد

روبرو کوچه حمام منزل »عباس قاضی«)۲(
رو ضه خوانی که زمانی بزرگ محله بود

به محض فرا رسیدن ماه محرم زن ها بدنبالش می گشتند برای خواندن روضه
و اما محبوب شاه

درویشی که با کشیدن پوشی سفید بروی عکس علی مداحی می کرد
گاه در شبیح خوانی ها با شکستن دری چوبین یادآور شکستن در و فتح قلعه 

خیبر می شد
)۱( قمچی ساخته شده از موی اسب 

شالقی که به اسبان درشکه میکوبیدند و یادی از مرحوم جعفر بهارلو
)۲( آخوند محترم ساکن کوچه سعدی یادی از مرحوم حاج عباس خیاط پور

 ادامه دارد ...
سوسن قاسم آبادی
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11 اردیبهشت ماه 1392-سال پنجم-شماره 44- صفحه 12-111 اردیبهشت ماه 1392-سال پنجم-شماره 44- صفحه 1-12

بهترین چیزهایی را که دوست دارید درباره شما بگویند، درباره مردم بگویید.      امام محمد باقر )ع( کوچ کردن )از دنیا( نزدیک است.       امام علی )ع(

4 12
356

7
89

دبیران مدرسه 15 بهمن )در محل فعلی درمانگاه  فرهنگیان(
آقایان:     1- دارا              2- جهانی                3- رازی               4- آقاجانی                 5-حجازیان )رئیس فرهنگ(                6- رضانیا                   7-بیک زاده                 8- صبحی                   9- معمارزاده                  10- صدارتی

10

با تشکر از سرکار خانم صدارتی که این عکس را در اختیار ماهنامه شهروند قرار دادند و آقای حجتی که افراد این عکس را شناسایی کردند.


