
12

13 خرداد ماه 1392-سال پنجم-شماره 45- صفحه 1-12
ماهنامه آموزشی، فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد

13 خرداد ماه 1392-سال پنجم-شماره 45- صفحه 1-12
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

نابود شد، كسي كه ارزش خود را 
ندانست. 

حضرت علی)ع( 

عملکرد شورای اسالمی
 شهر بجنورد

28 درصد افزایش بودجه 
شهرداری در سال 92

درخشش دانش آموزان 
خراسان شمالی در جشنواره 

فن آوری اطالعات کشور

پروژه دیوار سبز، گامی در راه 
افزایش قابلیت زندگی شهری

برنامه کالس های ورزشی 
سالن مهربانو

صفحه 2

صفحه 9

صفحه 4

صفحه 11

بجنورد، شهری زلزله خیز با 
154 هکتار بافت فرسوده

صفحه 8

صفحه 8

براي اداره تمام جهان كافي است كه انسان، عاقل و مؤمن و متدین باشد. دیانت و عقل، براي اداره كره زمين كفایت مي كند.   آیت اهلل بهجت )ره( ميان گام نخست و آرمان بازه ای نيست، آنچه داریم اندازه نيروی كنونی ماست.       ارد بزرگ

سرمایه گذاری و توسعه شهری:
از مهمترين حوزه هاي توسعه ملي، »توسعه شهري« محسوب مي شود كه  يكي 
از طريق مديريت يكپارچه و مشاركتي شهري محقق مي شود. به هر حال بخش 
دولتي )در تمامي كشورهاي جهان( با محدوديت هاي مختلفي مواجه است كه 
مديران دولتي را از دستيابي به اهداف مطلوب و ايجاد شهرهايي توسعه يافته باز 
مي دارد. به همين جهت سياست گذاران و مديران ارشد شهري بايد بكوشند با 
نگاهي كل نگرانه و توسعه گرا، به جذب و جلب تمامي مشاركت هاي ممكن و 
توسعه  راستاي  )در  جديد  توانايي هاي  خلق  و  موجود  پتانسيل هاي  آزادسازي 

فضاي شهري( بپردازند.
در اين راستا، ايجاد انگيزه مناسب در بخش خصوصی و كاهش مخاطرات و رفع 

نگرانی های اين بخش، از اهميت بااليی برخوردار است.
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بهتر است ثروتمند زندگی كنيم تا اینکه ثروتمند بميریم.              جانسون كارها را به مردم بگویيد تا شياطين نگویند كه كار نشده است.            امام خمينی)ره(

رنـــــگ درمــــانی

توافق■با■استانداری■درخصوص■انتقال■و■احداث■پایانه■مسافربری■و■واگذاری■■ساختمان■های■شماره■2■■■
و■3■استانداری■به■شهرداری.

تصویب■طرح■الحاق■حواشی■و■سکونتگاه■های■غیررسمی■به■شهر■شامل■ملکش،■حلقه■سنگ،■آزاد■ده،■■■
اسالم■آباد،■باقرخان■و■...■■■

تصویب■طرح■ساماندهی■و■یکسان■سازی■دفترچه■عوارض■محلی■و■خدمات■شهری.■■
تصویب■طرح■بازنگری■و■ساماندهی■دفترچه■ارزش■معامالت■دارایی.■■■■■
تصویب■طرح■آزادسازی■و■توافق■با■کارخانه■پنبه■داخل■شهر.■■■■■
تصویب■طرح■ایجاد■سرویس■های■بهداشتی■در■سطح■شهر.■■■■■
تصویب■طرح■صدور■پروانه■رایگان■در■بافت■فرسوده.■■■■■
تصویب■طرح■ایجاد■پارکبان■جهت■کاهش■ترافیک.■■■■■
تصویب■طرح■احداث■مرکز■جمع■آوری■متکدیان.■■■■■
تصویب■طرح■جامع■ترافیک■شهر■بجنورد.■■■■■■■■■■■■■■■■

همشهریان عزیز و گرانقدر بجنورد
با همکاری های همه جانبه شما شهروندان گرامی و تمامی  شورای اسالمی شهر بجنورد )دوره سوم( 
كاركنان شهرداری با توجه به محدودیت های مالی وخودگردان بودن شهرداری ها آنچه را در توان داشته، 
صادقانه انجام داده و امید آن می رود هر آنچه را پیگیری نموده و اقدام به اجرای آن شده، بتواند زیرساخت 
های شهر را در افق طوالنی مدت به سوی توسعه پایدارسوق دهد. اعضای شورای اسالمی شهرضمن 
تقدیر از اعتماد شما شهروندان عزیز جهت سپردن سکان مهم شورای اسالمی شهر به ایشان برآن شدند 
تا بخشی از عملکرد خود را به روال هر سال به اطالع برساند. آنچه در پیش رو دارید، بخشی از اهم 

مصوبات شورای اسالمی شهر است كه جهت اطالع شهروندان گرانقدر ارائه می گردد.

رهبر معظم انقالب
کالت عینی و مشخص مردم رد شهر و روستاست  بنیاد شورااه رب حل عملگرایاهن مش

و هدف آن راحت رت و اخالقی رت کردن زندگی شهروندی است.

 تصویب طرح جامع، تفصیلی، طرح
الحاق حواشی به حریم شهر بجنورد

تصویب طرح اجرای تقاطع غیر تصویب طرح ایجاد سد بش قارداش
همسطح چهارراه شهدا

86878889909192سال
کل بودجه پیشنهادی

176259265364403592759)میلیارد ریال(

47/32/437/110/846/7828/2---درصد رشد

تصویب طرح کانال هدایت و دفع آب 
های سطحی جنوب شهر، حد فاصل 
میدان دفاع مقدس تا پارک آفرینش

تصویب طرح احداث فاز 2 پارک 
توریستی بش قارداش

تصویب طرح تملک و بازسازی قنات 
های صدرآباد و اردشیر خان

تصویب طرح احداث 9 پارک محلی 
)سرداران، والیت، تیزهوشان و ...(

تصویب طرح پروژه های بزرگ سرمایه گذاری هماگ، طالی سفید، کیش اوریناک، بازارچه فرآورده های دریایی و ...

تصویب طرح تملک اراضی جهت 
بازگشایی معابر عمومی شهر اعم از 62 
متری دانشگاه آزاد، 42 متری جوادیه، 62 

متری جنوب شهر، ادامه استقالل و ...
تصویب طرح ایجاد پارکینگ در سطح 

شهر )مخابرات، حمام سراب(

تصویب طرح ایجاد دیوار ساحلی و 
تصویب طرح انتقال پادگان و بازگشایی تصویب طرح تابلوهای باالسریپارک های خطی آفرینش، نیایش و ...

خیابان نادر، بسیج و ادامه شهید قربانی
تصویب طرح چارت سازمانی در افق 

20 ساله شهرداری
تصویب طرح پروژه ساخت مسجد باباامان، 
نمازخانه بش قارداش، مسجد پارک جاوید

تصویب طرح برگزاری جشنواره های 
فرهنگی شهعروند نمونه، ماندگاران 

اصناف و بازار، کاریکاتور
 تصویب طرح انتشار ماهنامه شهروند و
راه اندازی پورتال شورای اسالمی شهر

تصویب طرح ایجاد مرکز مطالعات و 
پژوهش های شورای اسالمی شهر

تصویب طرح تشکیل شورایاری ها 
در محالت

تصویب طرح احداث کتابخانه در 
محالت و واگذاری زمین به فرهنگ و 
ارشاد اسالمی جهت ساخت کتابخانه 
مرکزی و فرهنگ سرای عمومی شهر

تصویب طرح خرید ماشین آالت و تجهیزات 
اعم از اتوبوس شهری، ماشین اتش نشانی، 

ماشین جارو، نمک پاش، کمپرسی و ...

 تعداد 51 دستگاه
اتوبوس اتوبوس شهری

به مبلغ 4 میلیارد ریال  تجهیزات و ماشین
آالت آتش نشانی

 3 ایستگاه، هزینه ای بالغ
بر 49 میلیارد ریال ایستگاه آتش نشانی

 44 دستگاه ماشین
 مکانیزه زباله و جارو
 به مبلغ 45 میلیارد

ریال

 ماشین آالت و
 تجهیزات خدمات

شهری

تصویب طرح احداث کارخانه کمپوست 
و دفع بهداشتی زباله های شهر

تصویب طرح اجرای کمربند سبز شهر 
بجنورد )جاوید-دوبرار(

تصویب واگذاری امور شهرداری به 
بخش خصوصی مانند زباله برداری، 

سنگ شکن، فضای سبز و ...

CNG تصویب طرح ایجاد 3 جایگاه
تصویب طرح ایجاد جاده سالمت به 

مقصد بش قارداش تصویب طرح پروژه ساخت 
ساختمان شهرداری مرکزی و 
ساختمان شماره 2 شهرداری

تصویب طرح پیش بینی ردیف اعتباری 
خاص جهت زیرسازی، آسفالت، پیاده 

رو سازی، جدول گذاری معابر شهر

هزینه کرد )ریال( عنوان

280/000/000/000  آسفالت، لکه گیری،
موج تراشی

22/000/000/000 جدول گذاری

26/000/000/000 پیاده روسازی

26/800/000/000  هدایت و دفع آب
های سطحی

درصد رشد سرانه فضای سبز)مترمربع( مساحت فضای سبز )متر مربع( سال
--- 8/9 1/860/000 86
3/2 9/5 1/920/000 87

0/1 9/6 1/922/222 88

6/2 10/2 2/043/000 89

3/18 10/4 2/108/033 90

0/3 10/5 2/114/689 91

0/1 10/5 2/117/094 92

پیگیری آرای کمیسیون ماده 
100 و 77 در خصوص تخلفات 
ادارات و نهادها، جهت احقاق 
حقوق شهروندان و شهرداری

بدهکاری ادارات و سازمان ها 
به شهرداری:

 311 میلیــارد ریال

بانوی بجنوردی، مربی اسبق
 تیم ملی قایقــــرانی

پروژه دیوار سبز، گامی در راه
 افزایش قابلیت زندگی شهری

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
دیوار  اولین  یک  فاز  گفت:  بجنورد  شهرداری 
سبز شهر بجنورد برای ارتقای کیفیت محیط های 
قابلیت  افزایش  و  سبز  فضای  توسعه  شهری، 

زندگی شهری آغاز شد.
عباسعلی مهماندوست افزود: فاز اول این دیوار 
در حال  که  است  مربع  متر   1000 مساحت  به 
تا  که  دارد  فیزیکی  پیشرفت  حاضر 75 درصد 
میلیارد و  از یک  بیش  پروژه  این  اجرای  کنون 
که  است  دربرداشته  هزینه  ریال  میلیون   400
پیش بینی می شود به بیش از 3 میلیارد ریال برای  

اتمام پروژه اعتبار نیاز باشد.
سبز  فضای  احداث  کنون جهت  تا  گفت:  وی 

دیواره، 2500 گل رز به کار رفته است.
یاس  یوکا،  زرشک،  کرد:  اضافه  مهماندوست 
زرد و به ژاپنی از سایر گونه های مورد استفاده 

در این پروژه است.
حاشیه  در  سبز  دیوار  پروژه  شود،  می   یادآور 
بلوار دانشگاه آزاداسالمی بجنورددرشرق پارک 

جنگلی الهیه واقع شده است.

راه های  ناراحتی های جسم و روح،  معالجه  برای 
متعددی وجود دارد که مفرح ترین آن رنگ درمانی 
است. رنگ  ها در روحیه ها تاثیرگذارند. برای مثال 
اگر شما دقایقی به رنگ قرمز خیره شده و تمرکز 
فشار  و  افتاده  جریان  به  بیشتر  شما  خون  نمائید 
خونتان باال می رود رنگ  ها ماهیت انسان ها را رقم 
استفاده  آشنایانتان  که  رنگی  نوع  از  شما  می زند. 
را  آنان  شخصیت  می توانید  راحتی  به  می کنند 
محک بزنید؛ حال شما را دعوت می کنم به شمه 

ای از خواص رنگ ها: 
یکی  است.  تمیزی  و  پاکی  مظهر  سفید:  رنگ 
)ص(  خداوند  رسول  عالقه  مورد  رنگ  های  از 
می باشد. رنگی است که میکروب ها از آن گریزان 
می باشند. در انسان اعتماد به نفس بوجود می آورد، 
جهت تقویت عضالت مؤثر است، انعکاس دهنده 
نور و گرمای خورشید است و رنگ مناسبی است 

در فصل تابستان. 
سبب  و  است  آرامش  و  صلح  رنگ  آبی:  رنگ 
کند.  تولید  آرامبخش  شیمیایی  مواد  بدن  می شود 
اگر چاق هستید و می خواهید الغر شوید از سفره 
الغر  و  کم  اشتهایتان  تا  نموده  استفاده  تیره  آبی 
را  تب  است،  التهاب  ضد  طب  دیدگاه  از  شوید 
را  باال  فشار خون  کاهش می دهد، مسکن درد و 
تنظیم می کند. برای درمان بی خوابی مؤثر است، 

و  برده  بین  از  را  روانی  و  روحی  ناراحتی های 
انسان را مهربان جلوه می دهد. 

رنگ بنفش: اثر آرام کننده قلب و موجب تصفیه 
خون می شود. برای بهبود بیماریهای مثانه، دردهای 
شدید کمر، سیاتیک، ریزش مو، سرفه های خشک 
و آسم مورد استفاده قرار می گیرد. از نظر روحی 
در کاهش نفرت و خشم و هیجانات بسیار مؤثر 

است. 
رنگ نارنجی: ناراحتی های گوارش به وسیله این 
بیماری های  درمان  در  می رود.  بهبود  به  رو  رنگ 
کلیوی، سنگ صفرا، پرکاری تیروئید مفید است. 
افسردگی شدید را بر طرف نموده این رنگ سمبل 

نشاط و شادی است. 
رنگ سیاه : اکر چشمانتان بر اثر نگاه کردن طوالنی 
دقیقه  فقط یک  کافی است  تلویزیون خسته شد، 
به رنگ سیاه خیره و پلک بزنید مطمئنًا خستگی 
نور  انعکاس  چون   - می شود  برطرف  چشمانتان 
ندارد از این رنگ جهت الغر جلوه دادن استفاده 
می کنند. رنگ مشکی رنگ سلطه و قدرت است. 
بر خالف عقیده بعضی ها رنگ مشکی رنگ عزا 

نیست بلکه نشانه ذوق و ظرافت طبع است. 
به  داد  اختصاص  باید  را  رنگ  این   : زرد  رنگ 
قوه  رنگ  این  چون  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
فکر را تقویت می کند. در معالجه فلج و اگزما بکار 

این  نجائیکه  آ  از  می رود. 
رسوبات  می تواند  رنگ 
مفاصل  در  را  کلسیم 
درمان  برای  بشکند 
مورد  آرتروز  و  رماتیسم 
و  می گیرد  قرار  استفاده 
سوء هاضمه  جهت  نیز 
دارد.  کاربرد  یبوست  و 
بدانید  که  است  جالب 
رنگی  اولین  زرد  رنگ 
بدو  در  نوزادان  گه  است 
تولد قادر به تشخیص آن 

هستند. 
رنگ سبز: امام صادق )ع( می فرماید سه چیز غم 
و قصه را از بین می برد 1- آب، 2- رنگ سبز، 3- 
خوشرویی. برای چشم مالیم ترین رنگ است و 
می تواند قدرت دید را افزایش دهد. )البته نباتات( 
کاهش  باعث  و  است  بخش  آرام  و  آور  نشاط 

استرس می باشد. 
رنگ سبز خاصیت ضد عفونی کننده دارد. فشار 
برای درمان بی خوابی و  خون را کاهش داده و 
توجه  باشد.  مفید  می تواند  کمر  شدید  دردهای 
داشته باشید که رنگ سبز هرگز نباید برای درمان 

سرطان ها و بیماریهای غده ای استفاده کرد. 

خونی  کم  برای  رنگ  ترین  مناسب  قرمز:  رنگ 
و  برده  باال  را  بدن  است. حرارت  آهن  کمبود  و 
انرژی زاست و در درمان ذکام، روماتیسم، یبوست 
بوجود  و  بوده  اشتهاآور  می رود.  بکار  عفونت  و 
آورنده شور و هیجان است. ضمنًا تحریک کننده 
خشم و عصبانیت است بدین جهت افراد عصبی 
و کسانی که فشار خون باال دارند نباید از این رنگ 

زیاد استفاده کنند. 

مرتضی محمدی

مختلف  حوزه های  در  ایرانی  زنان  امروز، 
اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... حضور فعال 
دارند. عصمت باغچقی یکی از بانوانی است 
که در عرصه ورزشی موفقیت های زیادی را 

کسب کرده است. 
 1359 سال  در  بجنورد  شهر  متولد  که  وی 
است، از سال 1385 در رشته قایقرانی فعالیت 
از کسب مقام دوم  خود را آغاز کرده و بعد 
خراسان  استان  در  مربی  عنوان  به  کشوری، 

شمالی ادامه فعالیت داده است.
مربی گری   به  شمالی  خراسان  قایقرانی  تیم 

ایشان در مسابقات انتخابی تیم ملی، رتبه سوم 
در  تیم  حضور  زمان  در  که  کرد   کسب  را 
اردوی ملی، وی به عنوان مربی تیم ملی در 

رشته دراگون  بت، انتخاب شد.
تیم  که  مجارستان  جهانی  مسابقات  در  وی 
ایران توانست چهار مقام سومی را از آن خود 
گوانگجوی  بازی های  مسابقات  در  و  کند 

چین، به عنوان مربی حضور داشت.
به  اکنون  بجنوردی،  ورزشکار  بانوی  این 
و  بت(  )دارگون  قایقرانی  رشته  مربی  عنوان 

نجات غریق در استان فعالیت می کند.
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تمام افکار خود را روی كاری كه دارید انجام می دهيد متمركز كنيد. پرتوهای خورشيد تا متمركز نشوند نمی سوزانند.   گراهام بل خط كشی عابر پياده امن ترین محل برای عبور از عرض خيابان است.

بگوییم: هدیه برای شما.                نگوییم:  قابل ندارد.
 

بگوییم: با تجربه شده.                   نگوییم:  شکست خورده.
 

بگوییم: قشنگ نیست.                   نگوییم: زشت است.
 

بگوییم: خوب هستم.                    نگوییم: بد نیست.

بگوییم: مناسب من نیست.              نگوییم: به درد من نمی خورد.

بگوییم: شاد و پر انرژی باشید.         نگوییم: خسته نباشید.
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باحال تری  چیز  خیابانی  زباله  بگذریم  که  خانگی  زباله  از   -6
است! فکرش را بکنید، با بر و بچ توی خیابان تخمه بخورید 
و پوستش را فوت کنید وسط پیاده رو یا خیابان! قیافه تان شبیه 
شهروندان نمونه می شود! به خصوص اگر آن چیزی که پرتاب 
می کنید یک آدامس چسبناک باشد که تصادفًا لباس یک رهگذر 

را بال استفاده کند!

7- زباله خودرویی هم که معرف حضورتان هست؟! هر چیزی 
باالخره  و  نایلون  کاغذ،  بقایای خوراکی،  از  اعم  نخواستید  که 
هر چیز اضافی را می توانید به راحتی و در سه شماره به خیابان 
پرتاب کنید. چرا زحمت پیاده شدن از خودرو را به خود بدهید؟

8- جوی آب هم مکان مناسبی برای پرتاب زباله است. هرگز 
آن را از قلم نیندازید. به خصوص در جوی های تنگ کوچه ها و 
کانال فاضالب خیابان! با یک بارندگی خفیف تمام خیابان تبدیل 

به رودخانه با آشغال های شناور می شود. 

محترم  میوه فروش  و  سبزی  شما  برای  به ویژه  بند  این  تبصره: 
کاماًل قابل اجرا و حیاتی است!

9- شهر ما خانه ما شعاری بیش نیست، خانه ما تمیز باشد، شهر 
اگر کثیف و آلوده شد مشکلی نیست!

تبصره1: پس کارمند محترم شهرداری برای چه حقوق می گیرد؟ 
)وجدان کیلویی چند؟!(

تبصره 2: البته اگر این حرف ها را گوش کردید و خدای نکرده 
همسایه  عاق  یا  شدید  علیل  و  مریض  شهر  آلودگی  اثر  در 
نیستیم. این مطالب صرفًا جهت روشنگری  شدید)!( ما ضامن 

است!

1- چه کسی گفته که زباله باید راس ساعت جلوی در یا درون 
جایگاه زباله خیابان باشد؟ شما می توانید زباله را هر ساعت و 

در هر جایی که دلتان خواست بگذارید!

آن  روی  که  باشد  دیواری  کنار  کنید  دقت  هم  حتمًا  تبصره: 
نوشته اند: لعنت بر کسی که اینجا آشغال بریزد! 

2- زیاد به خود زحمت ندهید که آشغال را تا سر کوچه ببرید 
پنجره  زیر  بیندازید.  زباله  مکانیزه  جمع آوری  ظروف  در  که 
همسایه هم مکان بدی نیست، به خصوص روزی که خانم خانه 
زحمت پاک کردن بیست کیلو مرغ و ماهی را برای فریز کردن 

کشیده است!

اینکه  برای  باالتر،  طبقات  خصوص  به  و  آپارتمان ها  در   -3
زباله تان را بیرون بریزید مجبور نیستید حتمًا بیرون بروید. کافی 
است زباله را از بالکن رها کنید. اگر در نایلون زباله شکستنی 
بعد از افتادن زباله ها به زمین صدای همسایه را  دارید احتماالً 
اندکی تغییر  با  می شنوید که جمله دیواری تبصره شماره 1 را 
بیان می کند. شما اصاًل خاطرتان را مکدر نکنید. این چیزها در 

آپارتمان نشینی کاماًل طبیعی است! 

تبصره: البته نصفه شب که کسی بیرون نیست ولی نیم نگاهی به 
پایین داشته باشید ضرر ندارد!

4- چه معنی دارد نایلون زباله سالم و ضخیم باشد؟ مگر نایلون 
سوراخ و نازک چه عیبی دارد؟ اوالً که یک خط کشی قشنگ 
در طول خیابان می شود، ثانیًا بوی زباله کل خیابان را می گیرد 

و کلی باعث تفریح می شود!، ثالثًا آشغال هایتان گم نمی شوند!

5- به هیچ عنوان زباله ها را از هم جدا نکنید. تفکیک زباله کار 
بسیار بیهوده ای است. چه کسی گفته زباله طالی کثیف است؟ 

اینها افسانه ای بیش نیست!

شهـــــر ما خانه مــــــا نیست

وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر
اختيارات  و  وظايف  اساسي  قانون  در   
شوراي اسالمي شهر )34 ماده و 9 تبصره( 

به شرح زير مي باشد:  
 1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال 
موظف  شهر  اسالمي  شوراي   -1 تبصره 
يافتن  رسميت  از  پس  بالفاصله  است 
شرايط  واجد  شهردار  انتخاب  به  نسبت 

اقدام نمايد. 
تبصره 2- شهردار نمي تواند همزمان عضو 

شوراي شهر باشد.
شهرها  در  شهرداران  نصب   -3 تبصره 
و  نفر  هزار  دويست  از  بيشتر  جمعيت  با 
شهر  شوراي  پيشنهاد  به  بنا  استان  مراكز 
شهرها  ساير  در  و  كشور  وزير  حكم  و 
استاندار  پيشنهاد شوراي شهر و حكم  به 

صورت می گيرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد 

زير خاتمه مي پذيرد. 
الف: استعفاي كتبي با تصويب شورا 

ب: بركناري توسط شوراي شهر با رعايت 
مقررات قانوني 

ج: تعليق طبق مقررات قانوني 
احراز سمت  از شرايط  يك  هر  فقدان  د: 

شهردار به تشخيص شوراي شهر. 
 2- بررسی و شناخت كمبودها، نيازها و 
نارسايي های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، 
بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه 
و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصالحي و 
زمينه ها  اين  در  كاربردي  حل هاي  راه 
مقامات  به  آن  ارائه  و  برنامه ريزي  جهت 

مسئول ذيربط 
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا 
و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و 
ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه 
امور  اين  عادي  جريان  مخل  نظارت  اين 

نگردد. 
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و 
سازمان هاي مملكتي در زمينه هاي مختلف 
اقتصادي و  آموزشي،  فرهنگي،  اجتماعي، 

عمراني بنا به درخواست آنان. 
مشاركت  خصوص  در  برنامه ريزي   -5
اجتماعي،  خدمات  انجام  در  مردم 
و  آموزشي  فرهنگي،  عمراني،  اقتصادي، 
دستگاه هاي  موافقت  با  رفاهي  امور  ساير 

ذيربط. 
در خصوص  مردم  ترغيب  و  تشويق   -6
و  ورزشي  تفريحي،  مراكز  گسترش 
فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط. 

انجمن ها  تشكيل  خصوص  در  اقدام   -7
ارشادي  امدادي،  اجتماعي،  نهادهاي  و 

و  توزيع  و  توليد  تعاوني هاي  تاسيس  و 
تحقيقات  آمارگيري،  انجام  نيز  مصرف، 
توافق  با  عمومي  ارزاق  توزيع  و  محلي 

دستگاه هاي ذيربط. 
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه 
و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول 
و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت 
بر حساب درآمد و هزينه آن ها به گونه اي 
شهرداري  امور  عادي  جريان  مخل  كه 

نباشد. 
پيشنهادي  آيين نامه هاي  تصويب   -9
با  آنها  به  رسيدگي  از  پس  شهرداري 

رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور. 
هزينه  و  درآمد  جامع  تاييد صورت   -10
توسط  يكبار  ماه  شش  هر  كه  شهرداري 
براي  انتشار آن  تهيه مي شود و  شهرداري 
اطالع عمومي و ارسال نسخه اي از آن به 

وزارت كشور. 
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب 
طرح هاي  رعايت  با  شهر  حدود  طرح 
هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن 
توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و 

وزارت مسكن و شهرسازي. 
متمم  و  اصالح  بودجه،  تصويب   -12
و  موسسات  و  شهرداري  ساالنه  بودجه 
شركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت 
همچنين  و  شهرداري ها  مالي  آيين نامه 

تصويب بودجه شوراي شهر. 
به  شهرداري  درآمدهاي  كليه   - تبصره 
در  شهر  شوراي  تاييد  با  كه  حساب هايي 
بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين 

مربوطه هزينه خواهد شد. 
13-  تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري 
پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت 

و  ميزان كارمزد. 
بر  نظارت  و  معامالت  تصويب    -14
آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره 
شهرداري  و  شهر  نام  به  كه  استيجاره  و 
صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و 
صالح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي 

و معامالت شهرداري. 
تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور 
شهرداري، شورا مي تواند اختيار تصويب و 
انجام معامالت را تا ميزان معيني با رعايت 
شهردار  به  شهرداري  معامالت  آيين نامه 

واگذار نمايد. 
و  موسسات  اساسنامه  تصويب    -15
و  تاييد  با  شهرداري  به  وابسته  شركتهاي 

موافقت وزارت كشور. 
لغو  يا  برقراري  لوايح  تصويب    -16

عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان 
آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت 
كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود. 

دعاوي  جريان  حسن  بر  نظارت    -17
مربوط به شهرداري. 

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. 
تماشاخانه ها،  امور  بر  نظارت    -19
سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط 
بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره 
مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص 
براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين 
قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري 
و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از 

خطر آتش سوزي و مانند آن. 
20-  تصويب مقررات الزم جهت اراضي 
و  بهداشت  نظر  از  شهري  غيرمحصور 

آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر. 
21-  نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه 
و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول 

بهداشت و توسعه شهر. 
حفر  بر  نظارت  و  مقررات  وضع    -22

مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري. 
23-  نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط 
به ايجاد و توسعه معابر، خيابان ها، ميادين 
و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر 

بر طبق مقررات موضوعه. 
ميادين،  معابر،  نامگذاري  تصويب    -24
شهري  حوزه  در  كوي  و  كوچه  خيابانها، 

و همچنين تغيير نام آن ها. 
پيشنهاد  به  الزم  مقررات  تصويب    -25
شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و 
تابلو  و  آگهي  و  نوشته  نوع  هر  الصاق  يا 
بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات 

موضوعه و انتشار آن براي اطالع عموم. 
شده  ارائه  خدمات  نرخ  تصويب    -26
وابسته  سازمان هاي  و  شهرداري  توسط 
به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت 

شهرداري ها. 
نقليه  وسايل  كرايه  نرخ  تصويب    -27

درون شهري. 
و  ايجاد  به  مربوط  مقررات  وضع    -28
شهرداري  توسط  عمومي  ميدان هاي  اداره 
با  مايحتاج عمومي  فروش  و  براي خريد 

رعايت مقررات موضوعه. 
29-  وضع مقررات الزم در مورد تشريك 
بنگاه هاي  و  ادارات  با  شهرداري  مساعي 
نمايشگاه هاي  كردن  داير  براي  ذيربط 

كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره. 
كه  مقرراتي  و  قوانين  كليه  در   -1 تبصره 
است  بوده  وظايفي  عهده دار  شهر  انجمن 

مقررات  رعايت  با  شهر  اسالمي  شوراي 
تاريخ  از  سال  يك  از  بعد  قانون  اين 
تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود. 
موسسات  و  وزارت خانه ها   -2 تبصره 
سازمانهايي  و  دولت  به  وابسته  و  دولتي 
نام  ذكر  مستلزم  آنها  بر  قانون  شمول  كه 
در طول مدت يك سال  است موظف اند 
قوانين  بررسي  با  فوق  تبصره  در  مذكور 
و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از 
انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن 
محول نموده است جهت اصالح اين گونه 
شوراي  مجلس  به  اصالحي  اليحه  موارد 

اسالمي ارائه نمايند. 
مالی  امور  اداره  حسن  بر  نظارت    -30
موسسات،  سازمان ها،  كليه  و  شهرداری 
و  شهرداری  تابعه  و  وابسته  شركت های 
و  عمومی  اموال  دارايي ها،  سرمايه،  حفظ 
نظارت  و همچنين  اختصاصی شهرداری، 
بر حساب درآمد و هزينه آن ها با انتخاب 
و  نقض  موارد  اعالم  و  رسمی  حسابرس 
بر  پيگيري های الزم  و  به شهردار  تخلف 

اساس مقررات قانونی.
شهرداری  پرداخت های  كليه   - تبصره 
مثبته  اسناد  با  مصوب  بودجه  حدود  در 
معامالتی  و  مالی  مقررات  رعايت  با  و 
اسناد  اين  كه  می آيد  عمل  به  شهرداری 
يا  حساب  ذي  و  شهردار  امضای  به  بايد 
قائم مقام آنان كه مورد تائيد شورای  شهر 

باشند، برسد.
هر  پايان  در  است  موظف  شورا    -31
سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را 
جهت اطالع عموم منتشر نمايد و نسخه ای 
از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان 

و استان ارسال كند.
32- واحدهای شهرستانی كليه سازمان ها 
عمومی  موسسات  و  دولتی  موسسات  و 
خدمات  ارائه  زمينه  در  كه  دولتی  غير 
شهری وظايفی را بر عهده دارند، موظفند 
برنامه ساالنه خود را  در خصوص خدمات 
و  اعتبارات  چهارچوب  در  كه  شهری 
شورا  به  شده  تنظيم  خود  ساالنه  بودجه 

ارائه نمايند.
تأمين شهرستان  با شورای  33- همكاری 

در حدود قوانين و مقررات. 
و  هادی  طرح های  تائيد  و  بررسی   -34
و  حريم  و  تفصيلي  و  شهرسازی  جامع 
آن  ارائه  از  پس  شهرها  قانونی  محدوده 
ذی  مراجع  به  ارسال  و  شهرداری  توسط 

ربط قانونی جهت تصويب نهايی.
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هيچ چيز در زیر خورشيد زیباتر از بودن در زیر خورشيد نيست.               باخ من بر روی زمين چيزی بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزی بزرگتر از فکر او.           هميلتون

شورای■اسالمی■شهر■با■تحویل■8230■متر■مربع■■زمین■با■کاربری■بهداشتی■به■صورت■رایگان■در■شهرک■حکمت■به■دانشگاه■علوم■پزشکی■خراسان■شمالی■■■
جهت■احداث■بیمارستان■96■تختخوابی،■موافقت■کرد.

شورای■اسالمی■شهر،■مساعدت■به■پایگاه■مقاومت■شهید■کالته■شهرداری■جهت■اعزام■یکصد■نفر■از■پرسنل■و■بسیجیان■پایگاه■به■مرقد■مطهر■حضرت■امام■■■
)قدس■سره(،■مساعدت■به■تیم■فوتبال■محله■صادقیه■و■مساعدت■برای■برگزاری■مراسم■یادواره■شهدای■فرهنگی■و■همایش■معلمین■نمونه■شهرستان■بجنورد،■

را■تصویب■کرد.

نرخ■کرایه■تاکسی■دربستی■بدین■شرح■توصیب■شد:■چهارره■شهداء■)خوشی(■به■بش■قادارش■30/000■ریال،■چهارراه■شهداء)خوشی(به■دانشگاه■اشراق■■■
30/000■ریال،■چهارراه■شهداء)خوشی(■به■دانشگاه■دولتی■20/000■ریال،■چهارراه■شهرداری■به■گلستان■شهر■30/000■ریال،■کارگر■به■شهرک■صنعتی■جنب■
پلیس■راه■20/000■ریال،■کارگر■به■شهرک■صنعتی■بیدک■30/000■ریال،■چهارراه■17■شهریور■به■گورستان■پارک■جاوید■20/000■ریال،■میدان■آزادگان■)مهمانسرا(■
به■باباامان■30/000■ریال.■ضمنًا■به■نرخ■های■مذکور■برای■شش■ماهه■اول■سال■از■ساعت■23■الی■6■صبح،■و■برای■شش■ماهه■دوم■سال■از■ساعت■22■الی■6■صبح،■

بیست■درصد■اضافه■خواهد■شد.■

کالس■های■اوقات■فراغت■از■نیمه■دوم■خردادماه■سال■جاري■در■محل■خانه■فرهنگ■آفرینش■و■مجتمع■فرهنگی■هنری■غدیر■■بجنورد■آغازمی■شود.■■

مسابقات  در  شمالی،  خراسان  دانش آموزان 
بخش  در  کشوری  اطالعات  فن آوری  جشنواره 

ایروکاپ )هوا و فضا(، درخشیدند.
در مرحله نخست این مسابقات، استان های کشور 
دانش  بین  رقابت  و  شدند  تقسیم  قطب  چهار  به 
آموزان در هر قطب برگزار شد. نفرات اول تا سوم 
به  دیگر  بار  بین المللی  نمایشگاه  در  مرحله،  این 
میان  استان، در  آموزان  پرداختند که دانش  رقابت 
ذیل  رتبه  های  حائز  توانستند  خود،  رقیبان  سایر 

شوند:
بدون  )گالیدر  هوایی  روباتیک  لیگ  بخش  در 

سازه( :
 صادق درتومیان: رتبه سوم کشوری از تیزهوشان 

راهنمایی شهید بهشتی بجنورد  
در بخش لیگ روباتیک هوایی )گالیدر با سازه (:

 محمد مهدی نوبهار و ایمان ارغیانی:  رتبه پنجم 
کشوری از تیزهوشان اسفراین

فضا  و  هوا  کاربردی  پروژه های  لیگ  بخش  در 
)ماشین های شیمیایی(:

زهرا محمدی، انسیه حاتمی، زکیه نظری: رتبه سوم 
کشوری از نمونه نرجس 

فضا  و  هوا  کاربردی  پروژه های  لیگ  بخش  در 
)راکت سوخت جامد(: 

سوم  رتبه  رمضانی:  رضا  محمد  فخرانی،  محمد 
کشوری از گرمه  

در بخش لیگ پروژه های کاربردی هوا و فضا )بالن 
هوای گرم(: 

بهار رمضانی، فاطمه وحیدی، نسرین صابری: رتبه 
پنجم کشوری از روستای زرد آشخانه 

درخشش دانش آموزان خراسان شمالی 
درجشنواره فن آوری اطالعات کشور

ضمن  بجنورد  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
هشدار نسبت به خطر غرق شدن در پشت سدها 
آب  جریان  و  سد  پشت  در  آب  انباشت  گفت: 

زیرین از خطرهای شنا در پشت سد می باشد.
گودرزی افزود: جریان شدید آب در زیر آن و در 
قسمت زیرین برقرار است و روی آب ساکن به 
نظر می رسد، اما بالفاصله پس از ورود فرد، جریان 
زیرین او را می کِشد و فرد قادر به شنا نبوده و به 

زیر آب کشیده می شود.
مرگ آفرین  و  خطرناک  محل های  تاکیدکرد:  وی 
که  است  اعالم شده  ممنوعه  اغلب  اطراف سدها 
را  جدی  خطرهای  موارد  این گونه  گرفتن  نادیده 

به دنبال خواهد داشت که مسئوالن ذیربط باید با 
اتخاذ تدابیر ایمنی و گماشتن گشت های حفاظتی 
برای جلوگیری از ورود غیر مجاز افراد بی اطالع 

اقدامات الزم را انجام دهند.
اطراف  ماسه ای  و  شنی  سواحل  یادآورشد:  وی 
سدها و آبگیرها باعث لغزیدن می شود و برگشت 
فرد به طرف ساحل نیز اغلب مشکل و غیر ممکن 
است و افراد زیادی با فرو رفتن و گرفتار شدن در 

آن، جان باخته اند.
وی تاکید کرد: استقرار ناجیان  غریق و تجهیزات 
مربوطه در حاشیه رودخانه ها و سدها الزامی است 

که باید در این مورد اقدام جدی انجام شود.

شنا در آب های انباشته پشت
 ســـدها، مرگ آفرین است

مرد ساده دل روستایی، می گفت: برای اولین بار می خواستم 
به سفر زیارتی حج بروم، وقتی وارد پایانه مسافرتی مشهد 
شده وسپس به فرودگاه رسیدم در دلم گفتم: »روستای ما را 
ببین و این شهر را! روستای ما کجا و این جا کجا؟« از مشهد 
وقتی وارد فرودگاه جده شدم زیر لب گفتم: »فرودگاه مشهد 
را ببین و فرودگاه جده را، ما کجا و این جا کجا؟ تفاوت از 

زمین تا آسمان بود ...«
نمی کند مسافرت های  تفاوتی  رفته اید؟  به سفر خارجی  آیا 
زیارتی به کشورهایی که مرقد ائمه اطهار در آنجا قرار دارد 
وتفاوتی  باشد  ایران  از  خارج  کشوری  به  گردش  برای  یا 

نمی کند با اتوبوس، قطار یا هواپیما رفته باشید.
لحظه ورود به آن کشور )که 90 درصد پایتختش می باشند( 
منظره پایانه مسافربری، ایستگاه راه آهن و فرودگاهش اولین 

تصویری است که در ذهن شما نقش می بندد.
سفرهای  در  ولی  باشید  نرفته  خارجی  سفرهای  به  شاید 
به  که  اولین چیزی  دیاری می شوید  وارد  که  زمانی  داخلی 
شهر  به  رسیدن  برای  اگر  شهراست.  ورودی  می آید  چشم 
مصداق  به  کنید  عبور  شهرهایی  کمربندی  از  فقط  مقصد 
»مشت نمونه خرواراست« با دیدن منظره هایی از شهر در این 
مدت کمتر از ده دقیقه، حتمًا درباره شهر، قضاوت می کنید.

درهم ریختگی  و  زشتی  دیدیم  آن چه  اگر  هم  قضاوت ها 
دست  در  شهر  »انگار  است:  این گونه  معمول  به طور  باشد 
تعمیراست«، »بیشتر به خرابه شام می ماند تا یک شهر«، »این 
شهری  چه  می کردیم  فکر  فالن جا  فالن جا،  قدرمی گفتند 

باشه«، »انگار این شهر شهرداری نداره«

دیگر  به گونه ای  قضاوت ها  بود،  زیبایی  دیدیم  هرچه  اگر 
خواهد بود: »انگار قطعه ای از بهشت است«، »به این میگن 
شهرداری«، »النظافه من االیمان درباره این مردم و این شهر 
صدق می کند«، »اگر اینجا شهر است به فالن شهر باید گفت 

مخروبه« و ...
بارها ازغرب )جاده تهران( و جنوب بجنورد )جاده اسفراین( 

با اتومبیل وارد شهرشده اید و ورودی های شهر را دیده اید.
یک بار دیگه از سمت اسفراین، آشخانه، حتی فرودگاه وارد 
اطراف  به  نگاهی  مسافر،  یک  نگاه  از  شدید  که  شهرمان 
بکنید، چه می بینید؟ خانه ها و مغازه هایی ویرانه که باقی مانده 

عقب نشینی ها هستند و سخت آزار دهنده است.
گلگیرهای  از  انباری  به  تبدیل  را  پیاده روها  که  مغازه هایی 
شکسته، اتاق های زنگ زده و فرسوده اتومبیل ها و ... کرده اند.

جای  پراکنده  تل های  صورت  به  که  ساختمانی  نخاله های 
از بس  پیاده روهایی که  پر کرده اند و  جای حاشیه جاده را 

تعمیرکاران روغن ریخته اند رنگ عوض کرده اند.
خانه هایی که بدون رعایت ضوابط شهرسازی قارچ گونه رشد 
کرده اند و تصویری بسیار زشت به ورودی شهر بخشیده اند.

حتی در ورودی های جنوبی و غربی شهر، شاهد یک میدان 
زیبا، با تندیسی زیباتر نمی تواند توجه مسافری را جلب کند.
به نظر شما مسافران تازه وارد در مورد شهر ما بجنورد که 
یدک می کشد چگونه  را  استان  مرکز  نام  است  هشت سال 

قضاوت می کنند؟ 

س.ا.سز

اینجا بجنـــــــــــورد است مرکز استان خراسان شمالی ...

28 درصد افزایش بودجه
 شهرداری در سال 92 

اسالمی  شورای  عموی  روابط  گزارش  به 
بجنوردرئیس شورای اسالمی شهر، در نشستی که 
با موضوع گزارش عملکرد شش ساله دوره سوم 
شورای اسالمی شهر بجنورد، برگزار شد، گفت: 
افزایش  درصد   28 با  92 شهرداری،  سال  بودجه 
شهرداری  به  و  تصویب  گذشته،  سال  به  نسبت 

ابالغ شد.
 759 بودجه  کل  از  افزود:  لنگری  محمد  سید 
میلیارد ریال، سهم  میلیارد ریالی شهرداری، 275 
اعتبارات جاری، 421 میلیارد ریال، سهم اعتبارات 
عمرانی و 93 میلیارد ریال نیز بودجه سازمان  های 

وابسته به شهرداری می باشد.
وی با بیان این که یکی از مهم ترین اقدامات دوره 
تصویب  و  بازنگری  شهر،  اسالمی  شورای  سوم 
است،  بوده  شهر  تفصیلی  و  جامع  طرح های 
نیاز  مورد  فضاهای  طرح ها،  این  در  داشت:  بیان 
شده  پیش بینی  سبز  فضای  و  درمانی  آموزشی، 

است.
بودن  کاسه ای  شهر،  اسالمی  شورای  سخنگوی 
توپولوژی شهر بجنورد را یکی از مهم ترین عوامل 
آلودگی شهر بجنورد، ذکر کرد و اظهار داشت: به 
توسعه  و  احداث  آالینده  ها،  سطح  کاهش  منظور 
فضای سبز، امری ضروری و اجتناب پذیر است 
که در همین راستا اقدامات خوبی انجام شده که 
و گسترش  سبز  کمربند  ایجاد  آن جمله طرح  از 

پارک های محلی می باشد. 
با  موجود  جنگلی  سبز  فضای  گفت:  لنگری 
مساحت 8 میلیون و 56 هزار متر مربع، نسبت به 
سال 86، سی و پنج درصد و فضای سبز شهری 

موجود نیز با مساحت 2 میلیون و 115 هزار متر 
مربع، در همین مدت، 13/4 درصد افزایش یافته 
است که در نتیجه سرانه فضای سبز فعلی نسبت 
متر  از 8/9  با رشد هجده درصدی،  به سال 86، 
افزایش  نفر  هر  ازای  به  مربع  متر   10/5 به  مربع 

یافته است.
وی  اظهارداشت : ادامه خیابان نادر، که پس از 13 
سال پیگیری شورای اسالمی شهر به برکت سفر 
مقام معظم رهبری به خراسان شمالی، سرانجام در 
سال گذشته بازگشایی شد، سهم مهمی در کاهش 

ترافیک شهر داشته است.
محله   60 در  شورایاران  انتخابات  برگزاری  وی 
را  انجمن های شورایاری  تشکیل  و  بجنورد  شهر 
شهروندان  مشارکت  جذب  زمینه  در  مثبتی  گام 
به  توجه  با  گفت:  و  دانست  شهری  مدیریت  در 
فعالیت های  روند  بر  شهروندان  نظارت  اهمیت 
شهری، در بودجه سال 92 شهرداری، پروژه های 
عمرانی با اولویت های مورد نظر شورایاران در هر 
محله تخصیص یافته است تا شورایاران از نزدیک 
بر نحوه عملکرد و اجرای پروژه ها نظارت داشته 

باشند.
لنگری بیان داشت : در حوزه خدمات شهری نیز 
اقدامات موثر و خوبی انجام شده که از جمله آن 
می توان به خرید 51 دستگاه اتوبوس شهری، 24 
دستگاه ماشین آالت مکانیزه زباله برداری و جارو، 
احداث  طرح  تصویب  آتش نشانی،  ماشین آالت 
جهت  شهر  نقطه  سه  در  آتش نشانی  ایستگاه 
احداث  طرح  تصویب  رسانی،  خدمات  تسریع 

ایستگاه های شهروندی و ... اشاره داشت.

و  گذاری  جدول  آسفالت،  بخش  در  گفت:  وی 
پیاده روسازی نیز در دوره سوم شورا، حدود 328 

میلیارد ریال هزینه شده است.
جذب  اهمیت  به  توجه  با  شد:  یادآور  وی 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، پنج پروژه هماگ، 
کیش  مخابرات،  چهارراه  پارکینگ  سفید،  طالی 
اوریناک و بازارچه شیالت در حال انجام است که 
به لحاظ اشتغال زایی و ارتقاء ساخت و سازهای 

شهری قابل توجه است.
رئیس شورای اسالمی شهر اقدامات دیگر شورای 
یکسان سازی  کرد:  بیان  چنین  را  بجنورد  شهر 
ساماندهی  و  بازنگری  محلی،  عوارض  دفترچه 
طرح  تصویب  دارایی،  معامالتی  ارزش  دفترچه 
ایجاد  فرسوده،  بافت  در  رایگان  پروانه  صدور 
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر، تصویب 
طرح جامع ترافیک شهر، تصویب طرح تملک و 
بازسازی قنوات صدرآباد و اردشیرخان، تصویب 
تصویب  بش قارداش،  دریاچه  و  سد  ایجاد  طرح 
کانال  طرح  تصویب  همسطح،  غیر  تقاطع  طرح 

شهر،    جنوب  سطحی  آب های  دفع  و  هدایت 
مقصد  به  سالمت  ساده  ایجاد  طرح  تصویب 

بش قارداش و ... 
و  ادارات  بدهکاری  که  این  بیان  با  لنگری 
سازمان ها به شهرداری بیش از 311 میلیارد ریال 
فهیم  شهروندان  که  همانطور  کرد:  تاکید  است، 
بجنورد، مستحضرند شهرداری ها خودگردان بوده 
به شهرداری  یافته   اختصاص  دولتی  اعتبارات  و 
درآمد  شهرداری ها  نتیجه  در  است،  ناچیز  بسیار 
وصول  محل  از  مستقیم  صورت  به  را  خود 
عوارض و بهای خدمات تامین و هزینه می کنند. 
تمام  گرفتن  نظر  در  با  نیز  شهر  اسالمی  شورای 
جوانب و همفکری با شهروندان، تمام توان خود 
را به کار گرفته تا بتواند آن چه را که شایسته مردم 

خوب این خطه است، فراهم کند.
اظهار  پایان  در  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
امیدواری کرد با همکاری و تعامل متقابل با تمام 
نهادها و سازمان های دولتی بتوانیم خدمات بهتری 

به شهروندان ارائه  کنیم.
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قسمتی از وصیت نامه شهید:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

متوجه شدم که  فکر کردم  وقتی  عزیزان، 
تمام آنچه را که می خواهم بگویم از عشق 
تقوای  اسالمی،  ارزش های  حفظ  امام،  به 
اسالمی و ده ها مورد دیگر را می توان در 
که  کنید  سعی  و  کرد  خالصه  کلمه  یک 
آن را بدست آورید و همه این موارد در 
به حضرت  آن عشق  و  است  آن خالصه 
این عشق،  به  حق است. در واقع دعوت 
دعوت به همه آن موارد است. چرا که آن 
موارد همه مقدمه این عشق الهی هستند و 
بسیار  این عشق  آوردن  بدست  که  بدانید 
سخت و مشکل است. من که مدتی تالش 
کردم و نتوانستم مقدار قابلی از این عشق 
را بدست آورم، امیدوارم که شما عزیزان 
با حفظ و نگهداری و خویشتنداری بتوانید 

به این آرزوی من برسید.
طرف  از  که  عزیزانی  تمام  از  آخر  در 
طلب  رسیده  ستمی  و  اذیت  آن ها  به  من 
عفو می کنم. امیدوارم که این گناهکار را 
مرا  درسی  کتاب های  ضمن  در  ببخشید. 
دارند،  احتیاج  این کتب  به  به کسانی که 

بدهید.    والسالم
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به همدیگر نگاه نکنيم، بلکه نگاه به »دفتر شرع« نمایيم و عمل و ترک را مطابق با آن نمایيم.        آیت اهلل بهجت)ره( اي فرزند آدم! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زیرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد، خدا روزي تو را خواهد رساند.      حضرت علی)ع(

سالم به علت کذاشتن زباله ها توسط ساکنین کوچه تفاهم، 
شهرداری  است  خواهشمند  پارک  روبروی  سیدی،  خیابان 
نسبت به قراردادن یک عدد سطل زباله بزرگ در این مکان 

مساعدت نماید.
09120000862

باسالم داخل کوچه امان )پای توپ( خانه فرسوده ای هست 
که خیلی خطرناک بوده و احتمال ریزش وخسارت به اهالی 
مخصوصًا کودکان وجود دارد. خواهشمندیم در این خصوص 

اقدام شود. باتشکر اهالی کوچه
09150000778

مردم  شایسته  و  نیست  زیبا  اصاًل  شهر  میادین  های  المان 
بجنورد نیست.

09330000122

لطفًا  برداشتین؟  رو  نادر  خیابان  های  نیمکت  چرا  سالم،  با 
نیمکت ها رو دوباره نصب کنید. 

09150000675

اثر آب های  بر  پر رفت و آمد حمزانلو  ابتدای جاده  سالم. 
با چاله های زیادی که رو  از کوچه های شرق سپاه  جاری 
دارد  جا  کرده؛  مختل  رو  آمد  و  رفت  شده  ایجاد  آسفالت 
مسئولین ذیربط با ایجاد جوبچه از پخش شدن آب د رسطح 
آسفالت  ترمیم  و  شود  می  تخریب  باعث  که  جاده  آسفالت 

مشکل این تقاطع ها رو  برطرف کنند. با تشکر
09150000858

اگر ساکن بخشی از شهر باشید که صنوف آالینده در آن جا 
فعالیت می کنند، حتمًا پی برده اید که انتقال این صنوف به 
خارج از شهر، به خاطر ایجاد آلودگی محیط و آلودگی صوتی 
و سایر مزاحمت ها، از مشکالتی مثل ترافیک کم اهمیت تر 

نیست.
09150000940

وضعیت آسفالت معابر بجنورد به خصوص در حواشی شهر، 
بودجه  با  و  سال جدید  در  امیدواریم  است.  نامناسب  بسیار 

جدید، وضعیت آسفالت بهتر شود.
09390000026

از شهرداری می خواهیم با توجه به گرم شدن هوا، الیروبی 
جوی خیابان ها را در فواصل کمتر انجام دهد. 

تماس تلفنی

بسیاری از رانندگان، هنگام محاسبه کرایه، اصاًل به تاکسیمتر 
خود توجه نمی کنند.

تماس تلفنی

ـــه ِدم«  ـَ ــِره سول ـَ »کوچه ل
کوچه ها را آبپاشی کردم

باشنده یولمنگ   غصه«            بی  »عبداهلل 
ایرینده لره    چوخده                   غصه 
اوتر رده اولرده             باشه که       گین 
لبو، نخود، میجی             بیشق   ساتر ده
پینه یه ده  بیچاره  رخت لره چرک            
اناره اوخشیرده   قرمز                  گملره 
باشنده ننگ   کوچه  او  دوغی«          »امان 
ده ا یچن  ننگ     دبه  لره ترش          ایران 
ساترده فرنی      بیرنه            راقه  اویان 
بئررده نن            یه  کاسه  نه        مستوه 
سه کوچه  ننگ  تاتاری  »حاجی حسن«        
آته سه دیللن    برقنگ               کارخانه 
یاخرده چراغلره        ساعت            اکه 
وورده نه  خاموشی     سوره            اونن 
گئشدم که  سنن  کوچه  ننگ«      »تاتاری 
یتشدم سنه    حواله  صنم«             »ممی 
قویرده ایاق  دیزده         که         ضیغمی 
اوتررده ده  دوداق    گنم           ماق   گیل 
کئشیده  یاخشه        ممی          لقه  خای 
ده  بهی   هنئز      ممی          ده  اوکوچه 
سه مله  انمنگ     داالن«           »قرنقه 
سه   طلوه   کادان     دارو         لره  داالن   
گلرده  دن        گووره  لره            اینی 
چاغررده   یه      ایرته  خوراز        الری 
ده       داره   که      دیکانه  بغلنگ«       »کم 
ده  باره  سیدنگ          استه  که     هرنمه 
کفلمه و  قنفیت  کیشمیش             و  نخود 
!! همه  نه  پاکت    بهی  قران          اکه 

واما »عبداله بی غصه«، عزیزی که دلش پر ازدرد بود و همچون گلی همیشه خندان
از طلوع خورشید اول صبح در فصل زمستان کارش فروختن لبو و نخود و عدس پخته بود 

بسیار مستضعف بود همیشه لباس هایش مندرس و پر بود از وصله
ولی لپ هایش قرمز و مانند اناری بود

» امان دوغی« پیرمردی که دبه های پر از دوغ جلوی در مغازه اش خودنمایی می کرد
فرنی فروش نزدیک کوچه مان و آن طرفتر بزرگی که با آش ماست یا »مستوه« بجنوردی ها را

با کاسه ای داغ مهمان می کرد 
و اما کوچه تا تاری »کوچه برق سابق«

که بنام تاتاری بنیانگزار کارخانه برق بجنورد نامگذاری شده است
دوساعت برق می داد و باز خاموشی می زد

از کوچه تاتاری که گذشتم
به منزل »ممی صنم« )1( رسیدم 

ضیغمی که بمحض پاگذاشتن به کوچه و خیابان خنده به لب ها  می آورد
و از حق نگذریم بسیار مرد نیکی بود 

وهنوز بعد از فوتش مقام خاصی در آن محل دارد
»قرنقه داالن« )2( محله مادرم

که داالن های تنگی داشت و تقریبا همه خانه ها داری کاه دان و طویله بود
و زمانی که گاوها از چرا برمی گشتند 
و یا خروس الری تا صبح می خواند

مغازه کم بغل در کنار کوچه
مغازه ای تنگ که هرچی میخواستی در آن پیدا می شد

نخود و کشمش و قنفیت و کفلمه »خوراکی های قدیمی«)3(
تقدیم به  شما ...

)1(  آقای ضیغمی »ممی کاکل«، »ممی صنم«، از مردان نیک روزگار یادش بخیر روحش شاد
)2(  قرنقه داالن کوچه  برنجی سابق و شهید عباس کریمی فعلی واقع در خیابان شهید بهشتی

)3( کفلمه مخلوطی از نخود چی و قند نرمه شده و قنفیت شکالتی دراز و رنگی »پرچمی«

سوسن قاسم آبادی

نصب المان بالگرد جهت 
بزرگداشت مقام شهدای خلبان، 

شهید نمکی و شهید صفدری 
و  نمکی  محمدرضا  خلبان،  شهدای  مقام  بزرگداشت  جهت 
نصب  بجنورد  مهر  میدان  در  المان چرخ بال  صفدر صفدری، 

شد.
3 صورتجلسه  بند  طبق   1390 سال  در  شهر  اسالمی  شورای 
یادواره شهدای  المان  90/10/4، ساخت  مورخه   ،412 شماره 
سال  اردیبهشت   25 تاریخ  در  که  کرد  تصویب  را  هوانیروز 

جاری، در میدان تختی بجنورد نصب شد.
چهارم  پایگاه  در  بجنورد  شهرداری  سفارش  به  المان  این 
بالغ  آن  هزینه ساخت  و  است  اصفهان ساخته شده  هوانیروز 

بر90 میلیون ریال می باشد.
تاریخ  در  نمکی  محمدرضا  خلبان  شهید  است،  ذکر  به  الزم 
1367/4/4، در منطقه جنوب و شهید خلبان صفدر صفدری در 
تاریخ 59/8/20، در یک عملیات شناسایی، به شهادت رسیدند.

شهید صفدر صفدریشهید محمدرضا نمکی

برنامه کالس های ورزشی سالن مهربانو

عصر شعر و خاطره

بجنورد، شهری زلزله خیز با 154 هکتار بافت فرسوده
فرسوده  بافت  هکتارمربع   154 بجنورد،  شهر 
و  معماری  عالی  شورای  تعریف  طبق  دارد. 
ویژگي   3 داراي  فرسوده  بافت  شهرسازی، 
باشد.  می  ناپایداري  و  نفوذناپذیري  ریزدانگي، 
اگر این 3 مشخصه در یك بلوك شهري وجود 
آن  درصد،   50 مقياس  در  حتي  باشد،  داشته 
منطقه بافت فرسوده قلمداد مي شود. در واقع  هر 
بخشي از شهر كه بيش از 50 درصد آن ناپایدار 
آن  امالك  و  متر   6 از  كمتر  آن  معابر  و عرض 
بافت  باشد،  داشته  متر   200 از  كمتر  عرصه اي 

فرسوده به شمارمی آید.
مشکالت  وجود  با  افرادی  علتی  هر  به  گاهی، 
فراوان، ناچارند در بافت فرسوده شهرها ساكن 
شوند. مشکالتی كه شاید مهمترین آن ها، معابر 
نامناسب، فرسودگی تأسيسات آب و برق، عدم 

دسترسی به شبکه فاضالب و ... باشد.

اما خطری كه هر لحظه جان ساكنان این بافت ها 
تخریب  و  لرزه  زمين  وقوع  می كند،  تهدید  را 

منازل است.
مناسب  مسکن  از  برخورداری  كه  آن جایی  از 
مسئوالن  است،  انسان  نيازهای  اساسی ترین  از 
را بر آن داشته تا با ارائه طرح ها و راهکارهای 
بافت های  بهسازی  و  نوسازی  روند  گوناگون، 
همين  گاهی  اما  بخشند.  سرعت  را  فرسوده 
برای  پروژه ها،  اجرای  كندی  علت  به  راه كارها 
به  را  مضاعفی  مشکالت  بافت  ها  این  ساكنين 

وجود می آورند.
بافت مركزی و  از  نيز مناطقی  در شهر بجنورد 
حاشيه شهر برای اجرای پروژه ها در نظر گرفته 
شده اند كه در نتيجه مالکان این نقاط سال هاست 
نه  و  بفروشند  را  خود  ملك  دارند  اجازه  نه 
مناطق  این  در  سازی  و  ساخت  دارند  اجازه 

و  خطرات  كه  حالی ست  در  این  دهند؛  انجام 
بافت، هر  این  مشکالت روزافزون سکونت در 

روز گریبان گير آن هاست.
شهر  مركزی  بافت  نوسازی  در  تسریع  اهميت 
بجنورد، شورای اسالمی شهر را بر آن داشت تا 
در حوزه وظایف و اختيارات خود و در برنامه ای 
كوتاه مدت، الیحه ای تشویقی را تصویب كند.    
دراین الیحه مقرر شد: در یك بازده شش ماهه، 
از بهمن ماه 90  تا مرداد ماه 91، برای مالکان 
پروانه  مناطق،  این  در  ساز  و  ساخت  متقاضی 

ساختمانی رایگان صادر شود.
موجود  موانع  باید،  می  مربوطه  سازمان های  اما 
برای نوسازی بافت فرسوده را از ميان برداشته 
تا همه شهروندان از مزایای سکونت در محيطی 

شایسته و درخور، بهره مند شوند.

)ع(  علی  امام  سعادت  با  میالد  مناسبت  به 
آزادسازی  خردادماه،  سوم  بزرگداشت  و 
کوشش  به  خاطره  و  شعر  عصر  خرمشهر، 
معاونت اجتماعی شهرداری بجنورد در محل 

خانه فرهنگ آفرینش برگزار شد.
جمعی  که  خاطره  و  شعر  عصر  این  در 
و  شعرا  مقدس،  دفاع  دوران  رزمندگان  از 
عالقمندان حضور داشتند، شاعران به قرائت 

اشعار خود پرداختند.
از  عرفان نیا  سرهنگ  مراسم،  ادامه  در 
عملیات  در  شرکت کننده  رزمندگان 
را  خود  خاطرات  بیت المقدس،  غرورآفرین 

برای حاضران بازگو کرد.
شاعرانی که در این مراسم جدیدترین سروده 
از:  های خود را قرائت کردند عبارت بودند 
حاج داراب بدخشان، ناصر راهنما، معصومه 
اباصلت  آبادی،  قاسم  سوسن   وحدانی، 
جمشید  مقدم،  ناصری  مارال  رضوانی، 

ناصری، سیدمهدی نژاد هاشمی
دبیر  مقدم،  همدمی  از  مراسم،  حاشیه  در 
بازنشسته  آموزش و پرورش که برای اشاعه 
تالش  شهروندان،  بین  در  ورزش  فرهنگ 
کرده اند و سید احسان سیدی زاده دبیر انجمن 

ادبی عارف بجنوردی تقدیر شد.

بین  در  ورزش  فرهنگ  ترویج  هدف  با  مهربانو  ورزشی  سالن 
كه كالس های ورزشی  ایجاد شد  بجنورد  در شهربازی  بانوان، 
برگزار می شود  این سالن  نیز در محل  فرهنگ شهرداری  خانه 
و سال گذشته، در رشته های آمادگی جسمانی، كاراته، تکواندو، 
كیک بوكسینگ، ژیمناستیک، یوگا، ایروبیک كودكان و اسکیت، 

در مجموع 660 نفر، شركت كردند.
برنامه كالس های ورزشی خانه فرهنگ شهرداری كه در محل سالن مهربانو 

و در 12 جلسه برگزار می شود، به شرح ذیل است:
ژیمناستیک: روزهای فرد، ساعت 9 تا 10

ژیمناستیک: روزهای فرد، ساعت 10 تا 11
آمادگی جسمانی: روزهای فرد، ساعت 8 تا 9

آمادگی جسمانی: روزهای زوج، ساعت 8 تا 9
تکواندو: روزهای فرد، ساعت 16 تا 17:30 و روزهای زوج، 9 تا 10:30

ایروبیک كودكان: روزهای زوج، ساعت 10:30 تا 11:30

كیک بوكسینگ: روزهای فرد، ساعت 18:30 تا 19:30
یوگا: روزهای زوج، ساعت 7 تا 8

كاراته: روزهای زوج، ساعت 17 تا 19:30
آمادگی جسمانی: روزهای فرد، 17:30 تا 18:30

اسکیت: همه روزه، ساعت 17 تا 18
تنیس روی میز: روزهای فرد، ساعت 7 تا 8

شطرنج: روزهای فرد، ساعت 9 تا 10 و روزهای زوج، 17 تا 18:30 و 18تا 
19:30 )محل برگزاری: خانه فرهنگ شهرداری(

ادامه
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هيچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشينيد زیرا در عمل خواهيد دید كه هميشه وقت كم و كوتاه است.       فرانکلين روند رشد، پيچيده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.                اسکات پک

در  چاپ شده  تصویر 
44 شماره  ماهنامه 

از راست به چپ، آقایان:
صــادق جاویــد، محمــود رشــیدی 
ــری،  ــر طاه ــی اکب ــزی، عل تبری
دبیــری، ســرهنگ عرفانــی )رئیــس 
امــاک(، محمــد حســن  اداره 
بهــروز، فضــل الــه اردبیلــی، 

ــاش ــرر تیمورت ــوردی ش اله

با تشکر از آقای حبیب اله شادلو، که این عکس و اطالعات مربوط به آن را در اختیار ماهنامه شهروند قرارد دادند.

در سر در امالک بجنورد چاپ شده  تصویر 
43 شماره  ماهنامه 

دبیرستان امیرکبیر، محل قبلی  دبیرستان همت، سال 1335

آقایان:
1( شرکاء، 2( دکتر دارا، 3( محمد امانی، 

4( رازی، 5( آقاجانی، 6( دنیانورد، 
7( حجازیان)رئیس فرهنگ(، 

8( زینالی)رئیس فرهنگ جدید(، 
9( سیروس رضانیا، 10( بیک زاده، 

11( ربانی، 12( نادری زرنقی، 13( صبحی، 
14( ابراهیم زاده، 15( دکتر محمد ابراهیم 

معمارزاده، 16( فرهنگ دوست،
 17( انصاری، 18( دکتر عبائی،

 19( زارعی، 20( حمیدی، 21( ناصر 
صدارتی، 22( مهدی جاجرمی زاده،

 23( رستمیان، 24( ابوطالب مرتضوی، 
25( برادران، 26( ارشادی فر، 

27( ارغوان، 28( طبری، 29( حسن 
سلطانی، 30( خسراقی، 31( گیفانی، 
32( جانپرور وحدت، 33( ذبیحیان،

 34( یاقوت کار، 35( اسحقی، 36( اخوین، 
37( دکتر عباس نژاد، 38( نعمت امیدوار، 

39( حسین امانی، 40( علی بنی هاشم، 
41( منعمی بیدختی، 42( وحدتی، 

43( رازیان، 44( اسدی، 45( عباسی، 
46( علی اصغر دوراندیش، 47( خلیل 

حسین چی، 48( منعمی، 49( مهدی 
نقی زاده، 50( ........، 51( محمد معصومیان، 

52( نامجو 

با تشکر از آقای حبیب اله شادلو، سرکار 
آقای  و  ور  مهره  آقای  صدارتی،  خانم 
فریدون رازی که این عکس و اطالعات 
قرار  شهروند  ماهنامه  اختیار  در  را  آن 

دادند.  
با تشکر از آقای مدحت که این تصویر خیــــابان دو چنار، پائیز ســـال 1340

را در اختیار ماهنامه شهروند قرار دادند.


