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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

قسم به آنکه جانم به دست اوست، دوست داشتم 
که در راه خدا نه یکبار و دوبار، که چندین بار 

زنده گشته و بار دیگر کشته گردم.
پیامبر اکرم )ص(

رئیس شورای اسالمی 
شهربجنـــورد:

نیروهاي نظامي و انتظامي
 برخاسته از متن مردم هستند 

نمایشگاه عکس مستوره

اعضای کمیسیون های تخصصی 
شورا و نماینــدگان شورا در 
شهرداری، سازمان ها و ادارات

جدول هفتگی حضور اعضای 
شورای اسالمی شهر جهت 

مالقات مردمی

باز هم بش قارداش
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جشنی برای آتش نشانان
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هر کس نّیتش صادق باشد، اّولین قطره از خون قربانى اش، کّفاره همه گناهان او است.       پیامبر اکرم )ص( آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم، به روشی بهتر  برای رسیدن به آن اندیشید.        ارد بزرگ
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برترین ایمان اینست که بدانی خداوند همه جا با توست.       رسول اکرم )ص( تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است.            انگلس

باز هم بش قارداش بش قارداش چندین صد ساله که اینک چند صباحی ست به نام 
از سوی سازمان میراث  قارداش شناسانده می شود،  بوستان بش 

گردشگری  نمونه ی  منطقه ی  عنوان  به  فرهنگی، 
بسیاری  سود  به  باید  ظاهر  در  که  شده  انتخاب 
از  مثال،  برای  باشد.  بجنوردی  شهروندان  از 
و  داشته  آتش  بر  دستی  دور  از  که  دیدکسانی 
گوناگون  تصوراتی  شنیده،  را  محل  این  آوازه ی 
ازین  جا دارند که حتمًا و باید محوطه ای بسیار 
زیبا و تمیز و دارای امکانات تفریحی و از جمله 
سرویس های بهداشتی فراوان باشد که مانند دیگر 
انتظار  صف  به  دم  سپیده  از  کشور  های  پارک 

نپیوندند! 
اما با ورود مسافران و یا همان گردشگران سازمان 
که  می شوند  روبرو  بوستانی  با  فرهنگی،  میراث 
جز یکی دو نفر نیروی خدماتی مربوط به سازمان 
پارک ها، هیچ کس پاسخگوی سواالت بی شمار 
آن ها نیست. این که تابلوی کوچکی که در کنار 
تاریخی است و در  بیانگر چه  پنهان شده،  مقبره 

چه دوره ای بنای امروزین برپاشده و . . .
سازی  آماده  از  پس  که  این  توجه  جالب  نکته ی 
مقبره و رواق های آن در سال جاری، فردی که 
در آن جا به عنوان راهنما مشغول فعالیت بود، در 
بیانی  اش،  خانواده  و  مفخم  سردار  معرفی  حین 
چنان اغراق آمیز را به کار می برد که به راحتی 

می شد از چهره ی متبسم برخی بازدیدکنندگان صحت و قبولی آن 
همه ادعا را دریافت کرد. در حالی که جز داخل مقبره، هیچ نشانی 
برای معرفی سردار مفخم وجود ندارد. ضمن این که در سال های 
اخیر، بنای بش قارداش و استخر و مرد ماهیگیر آن، به عنوان نماد 
استان خراسان شمالی به همه ی جهانیان معرفی می شود که قابل 

انکار هم نیست. 

نمونه ی  منطقه ی  همین  در  ماه،  شهریور  روزهای  اولین  از  اما 
از 12  نمایشگاهی کردند که  برپایی سوله ی  به  اقدام  گردشگری، 
تا 16 شهریور برپا بود و به همین سبب، عماًل پارکینگ پایین بش 
قارداش به مدت بیشتر از سه هفته به این امر تجاری اختصاص 
داده شده و مسافرانی که مبلغ سه هزار تومان ورودی می پرداختند، 
برای پارک اتومبیل خود با مشکل مواجه شدند. و این مسئله در 
استان  این  که چند سالی ست  است  تبدیل شده  معضلی  به  حالی 

دارای محل دائمی نمایشگاه های بین المللی است. که بعید است 
اندیشیده  تدبیری  بجنوردی چنین  آسان شهروندان  برای دستیابی 
باشند و به نظر می رسد با نگاهی سود جویانه به 
جیب مسافران و دیگران است وگرنه وقتی محل 
دائمی و یا همان به قول ششمین استاندار محترم 
بیغش،  احمدی  آقای  ساله مان   9 استان  سابق 
لزومی  چه  دارد،  وجود  روستایی!  بین  نمایشگاه 
به اشغال محوطه ی بزرگ بش قارداش است که 
باعث آزار و اذیت همه بشویم. زیرا در ورودی 
بش قارداش، هیچ تدبیری برای تعداد اتومبیل ها 
و محل و حتی شیوه ی پارک شدن اندیشیده نشده 
بود و فقط بهای وارد شدن به پارک را اخذ می 
نمایشگاه  این  برپایی  که  این  امید  بس.  و  کردند 
توجیهی  قارداش،  بش  بوستان  به  شده  تحمیل 
برای مقایسه با برگزاری چند سال پیش اجالس 
که  چرا  نباشد.  بجنورد  در  اکو  سازمان  فرهنگی 
بدون واکاوی در ماهیت دو نمایشگاه، تفاوت از 
زمین تا آسمان است. کالم آخر و سه نکته: هوای 
و سیستم  نبود هواکش  دلیل  به  نمایشگاه،  داخل 
بازدید  عموم  و  بود  گرم  شدت  به  کننده،  خنک 
در  آن جا  انتظار  از حد  بیش  گرمای  از  کنندگان، 

رنج بودند.
می شد،  سیاه چادرها عرضه  در  که  غذایی  مواد 
همگی به شکلی غیر بهداشتی درحال پخته شدن 
و فروش به بازدیدکنندگان بود که ظاهراً از سوی اداره ی نظارت 
بر فروش مواد غذایی، هیچ کاری انجام نگرفته بود که جای گالیه 

هم دارد. 
 

 احسان حصاری مقدم

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: اعضای شورای 
اسالمی شهر بجنورد، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
با فرماندهی سپاه جواداالئمه و فرماندهی نیروی انتظامی خراسان 

شمالی دیدار کردند.
این دیدارها، رئیس شورای اسالمی شهر ضمن تبریک هفته  در 
دفاع مقدس، گفت: امنیت و آرامش جامعه امروزي مرهون خون 
شهدا، فداکاري ها و از جان گذشتگي دالور مرداني است که با 
انقالب  آرمان هاي  از  دفاع  آهنین خود در  اراده  ایثارگري ها و 
شكوهمند و همچنین کیان این مرز و بوم از هیچ تالشي فروگذار 

نكردند.
مهدي محمدي افزود: نیروهاي نظامي و انتظامي برخاسته از متن 
مردم هستند و مظهر اقتدار نظام و امنیت کشور به شمار مي آیند.
راه  در  کشور  پیشرفت  و  رشد  تردید  بدون  داشت:  اظهار  وي   
آرام را مي طلبد که در  امن و  پایدار، فضایي  به توسعه  رسیدن 
سایه این آرامش است که مي توان فعالیت هاي عمراني، فرهنگي 

و اجتماعي را با قدرت و سرعت بیشتري دنبال کرد.
پاسداران  سپاه  داشت:  بیان  بجنورد  شهر  اسالمي  شوراي  رئیس 
با  تعامل  با  توانند  مي  اسالمی شهر  انتظامی و شورای  نیروی  و 

یكدیگر باعث ارتقاء سطح فرهنگي اجتماعي شهر شوند.
فرمانده سپاه پاسداران جواداالئمه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس 
از منتخبین مردم در چهارمین دوره شوراي اسالمي شهر بجنورد 

تقدیر کرد.
و  اجتماعي  عمراني،  فعالیت  هرگونه  گفت:  زاده  یوسفعلي 
اگر  افزود:  وي  است.  جامعه  در  امنیت  وجود  مستلزم  فرهنگي 
امروز جامعه پر شور و نشاط داریم و تمام فعالیت هاي سیاسي، 
است،  فعال در جریان  به صورت  فرهنگي و عمراني  اجتماعي، 

این را تنها مدیون خون شهدا، جانبازان گرانقدر، آزادگان سرفراز، 
ایثارگران، رزمندگان و بسیجیاني هستیم که هشت سال مقتدرانه و 
پیروزمندانه از خاك مقدس، ارزش ها و آرمان هاي نظام مقدس 

جمهوري اسالمي ایران دفاع کردند .
انتظامي خراسان شمالي نیز ضمن گرامیداشت  فرماندهي نیروي 
شهر  اسالمي  شوراي  در  مردم  منتخبین  به  مقدس،  دفاع  هفته 
شوراي  اعضاي  تعداد  افزایش  با  وگفت:امیدواریم  گفته  تبریک 
اسالمي شهر در مرکز استان، ارتقاء مدیریت کالن شهري را شاهد 

باشیم.
جانبه  همه  همكاري  براي  آمادگي  اعالم  ضمن  محمدي  سردار 
با نمایندگان مردم در شوراي اسالمي شهر و همچنین شهرداري 
بجنورد افزود: مي توان بسیاری از مسائل فرهنگي اجتماعي شهر 
را با همفكري و همكاري یكدیگر حل کرد که نتیجه این تعامل به 

نفع شهر و شهروندان خواهد بود.
این دیدارها،  پایان  در 
تبریكی  های  لوح 
رئیس  طرف  از 
شهر  اسالمي  شوراي 
فرماندهي  به  بجنورد 
جواداالئمه)ع(  سپاه 
و  شمالي  خراسان 
نیروی  فرماندهی 
خراسان  انتظامی 

شمالی، اهدا شد.

رئیس شورای اسالمی شهربجنورد:

نیروهاي نظامي و انتظامي
 برخاستــــه از متن مردم هستند 

استان  به  مقام معظم رهبري  مناسبت 19 مهر سالروز سفر  به 
فرهنگ  خانه  در  »مستوره«  عکس  نمايشگاه  شمالي؛  خراسان 

آفرينش برگزار شد.
اولين  گفت:  بجنورد  شهرداري  اجتماعي  و  فرهنگي  معاون 
نمايشگاه عکس با عنوان »مستوره« به مناسبت 19 مهر، سالروز 
استان خراسان شمالي در  به  تاريخي مقام معظم رهبري  سفر 

خانه فرهنگ آفرينش برگزار شد.
وي در ادامه افزود: در اولين نمايشگاه عکس »مستوره« و در 

احسان  شمالي  خراسان  برتر  عکاسان   آثار  ای،  حرفه  بخش 
کمالی، اميد شکری، داريوش اورانوس بخت، اميد حسن نيا و 

احمد قارداش پور برای عموم به نمايش گذاشته شد.
محمد رضا موفق اظهار داشت:  در بخش آماتور نيز از ميان 
178 عکس ارسالی به دبيرخانه نمايشگاه، 100 اثر برتر برای 

حضور در نمايشگاه انتخاب شد.
وی تصريح کرد: اولين نمايشگاه »مستوره« از 17 مهرماه تا 25 
مهر ماه در محل خانه فرهنگ آفرينش همه روزه از ساعت 8 

صبح تا 20 برای بازديد عالقمندان داير بود. 
آيين  اجتماعي شهرداري بجنورد گفت: در  معاون فرهنگي و 
گشايش اين نمايشگاه، فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه )ع( 
بجنورد،  فرماندار  اجتماعی  سياسی  معاون  شمالی،  خراسان 
از  جمعی  و  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئيس 

مسئوالن فرهنگی شرکت داشتند.

نمایشگاه عکس 
»مستـــــوره«

جدول هفتگی حضور اعضای شورای اسالمی شهر جهت مالقات مردمی
ساعت  8 تا 10ساعت 10 تا 12ساعت 12 تا 14

آقای علی اکبر هاتفیآقای رضا فیروزه و آقای جمشید گریوانیآقای رضا فیروزهشنبه

آقای سید احمد وکیلی، آقای سید عباس حسینی و آقای سید احمد وکیلی یکشنبه
خانم صغری سیدی

آقای سید عباس حسینی و  
آقای سید حسین نقیب

آقای سید حسین نقیب و آقای سید جلیل کشمیری و آقای علیرضا باغچقیآقای سید جلیل کشمیریدوشنبه
خانم مهستی آدینه زاده

آقای سید محمد لنگری و آقای جمشید گریوانی و خانم صغری سیدیآقای رضا فیروزهسه شنبه
آقای علی اکبر هاتفی

آقای علیرضا باغچقیخانم مهستی آدینه زادهچهارشنبه

آقای سید محمد لنگری، خانم اعظم السادات افشین فر پنجشنبه
و خانم مهستی آدینه زاده

آقای سید محمد لنگری، خانم اعظم السادات افشین فر 
------و خانم مهستی آدینه زاده

مهدی محمدی، رئیس شورای اسالمی شهر همه روزه در محل شورا حضور خواهند داشت.
آدرس شورای اسالمی شهر بجنورد: خیابان شهید رضا امامی شمالی )امیریه شمالی(- شماره تلفن: 2220475 و 2227171-0584 - شماره پیامک: 30007650001786

info@nkh-bojnourdshora.ir :پست الکترونیکی شورا              http://nkh-bojnourdshora.ir :پورتال شورای اسالمی شهر بجنورد

به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه الزهرا )س( 
و روز ازدواج، جشنواره فرهنگی و ورزشی »آب و آینه« ویژه همسران، در 

تارخ بیست و دوم مهرماه برگزار شد.
در این جشنواره که از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد 
در رده های سنی 25 تا 35 سال و 45 تا 55 سال برگزار شد، 45 زوج جوان 

شرکت داشتند.
در پایان این جشنواره که در قالب مسابقات ورزشی و در آیتم های گوناگون 

برنامه ریزی شده بود، به زوج های اول تا سوم، جوایزی اهدا گردید.

آب و آینه
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تنها آرامش و سکوت سرچشمه  نیروی الیزال است.         داستایوفسکی هر که خشونت و درشتخویی قسمتش شود، از ایمان محروم ماند.     امام باقر )ع(

بار شاهد  هر  کردم.  می  مسافرت  این شهر  به  که  بود  بار  برای چهارمین 
تفاوت های بسیاری در مبلمان شهری خیابان ها، مقررات حمل و نقل و در 

نهایت زندگی مردم می شدم.
کنجکاو شدم و روزی که در جشن بزرگی به همراه شهردار آن شهر شرکت 

کرده بودم از ایشان دلیل این همه تحول را پرسیدم.
او خندید و گفت: خیلی ساده است؛ ما یک شهری را به عنوان الگو برای 
خود پذیرفتیم و با شهروندان هم عهد شدیم به مدل شهر مورد نظر درآییم.
وقتی  گفت  کردید؟  همکاری  به  راضی  را  شهروندان  چگونه  پرسیدم 
شهروندان مزایای زندگی در یک شهر خوب را برای خود و خانواده شان 
درک کنند، پیوسته تالش خواهند کرد به آن دست یابند. ما فقط مزایا را 

برشمردیم. 
کتاب شهر خوب، شهروند خوب

مـــدل

پست الکترونیکی اعضای
 شورای اسالمی شهر بجنورد

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:
در دومین جلسه شورای اسالمی شهر که با حضور تمامی اعضاء در محل شورای اسالمی 
شهر برگزار شد، اعضای کمیسیون های تخصصی شورا، نمایندگان شورا در کمیسیون های 

مختلف شهرداری، سازمان ها و ادارات به شرح ذیل تعیین شدند:

اعضای کمیسیون های تخصصی شورا:
آقایان سید حسین نقیب )رئیس کمیسیون(، سید  کمیسیون عمران و ترافیک:  - اعضای 
عباس حسینی )نایب رئیس کمیسیون(، مهدی محمدی، سید محمد لنگری، رضا فیروزه، 
علیرضا باغچقی، سید جلیل کشمیری و خانم ها اعظم السادات افشین فر، مهستی آدینه زاده 
آقایان سید عباس حسینی )رئیس کمیسیون(، سید  برنامه و بودجه:  کمیسیون  - اعضای 
مهدی  کشمیری،  جلیل  سید  لنگری،  محمد  سید  کمیسیون(،  رئیس  )نایب  نقیب  حسین 

محمدی، علی اکبر هاتفی، رضا فیروزه، سید احمد وکیلی و خانم صغری سیدی 
- اعضای کمیسیون خدمات و زیست شهری: آقای علیرضا باغچقی )رئیس کمیسیون(، 
خانم مهستی آدینه زاده )نایب رئیس کمیسیون(، آقایان جمشید گریوانی، سید احمد وکیلی، 

علی اکبر هاتفی، رضا فیروزه، سید حسین نقیب
)رئیس  وکیلی  احمد  سید  آقایان  )ورزشی(:  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  اعضای   -
کمیسیون(، جمشید گریوانی )نایب رئیس کمیسیون(، سید جلیل کشمیری، علی اکبر هاتفی 
و علیرضا باغچقی، مهدی محمدی و خانم ها اعظم السادات افشین فر، مهستی آدینه زاده، 

صغری سیدی 
خانم  کمیسیون(،  )رئیس  هاتفی  اکبر  علی  آقای  پیگیری:  و  نظارت  کمیسیون  اعضای   -
نقیب، سید جلیل کشمیری،  آقایان سید حسین  صغری سیدی )نایب رئیس کمیسیون( و 

سید عباس حسینی، سید محمد لنگری، جمشید گریوانی 

نمایندگان شورا در کمیسیون های مختلف شهرداری و ادارات:
- کمیسیون توافقات شهرداری: آقایان سید عباس حسینی، سید محمد لنگری و سید حسین 

نقیب 
- کمیسیون ماده صد اول: خانم اعظم السادات افشین فر، کمیسیون ماده صد دوم: خانم 

صغری سیدی و کمیسیون ماده صد سوم: آقای سید جلیل کشمیری 
- کمیسیون معامالت شهرداری: آقای علی اکبر هاتفی 

- کمیسیون نظارت بازرگانی: آقای رضا فیروزه 
- کمیسیون ماده 77 شهرداری: آقای علیرضا باغچقی 

- کمیته فنی اداره کل راه و شهرسازی: آقای مهدی محمدی 
- صندوق رفاه شهرداری: آقای سید جلیل کشمیری 

- سازمان پارک ها و کمیسیون قطع اشجار: آقای سید محمد لنگری 
- کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری: آقای علیرضا باغچقی 

- هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری: آقایان علی اکبر هاتفی و سید جلیل کشمیری 
- ستاد ساماندهی متکدیان شهرداری: آقای جمشید گریوانی 

- ستاد ساماندهی نیروی شهرداری: آقای سید عباس حسینی و آقای سید احمد وکیلی 
- نماینده شورا در سازمان اتوبوسرانی: خانم صغری سیدی 

- نماینده شورا در سازمان تاکسیرانی: خانم اعظم السادات افشین فر
- نماینده شورا در سازمان پارک ها و فضای سبز: آقای علیرضا باغچقی 
- نماینده شورا در سازمان آتش نشانی شهرداری: آقای جمشید گریوانی

- نماینده شورا در سازمان آرامستان شهرداری: آقای جمشید گریوانی 
- نماینده شورا در ثبت احوال: خانم صغری سیدی 

- نماینده شورا در نظام وظیفه: آقای علی اکبر هاتفی 
- نماینده شورا در تجدید نظر نظام وظیفه: آقای سید جلیل کشمیری 

- نماینده شورا در کمیسیون حل اختالف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی: 
آقای جمشید گریوانی و خانم صغری سیدی 

- نماینده شورا در کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی: آقای مهدی محمدی 
- نماینده شورا در شورای ترافیک: آقای سید حسین نقیب 

- نماینده شورا در شورای شهرستان: آقای سید جلیل کشمیری

 - مدیر مسئول ماهنامه شهروند شورای اسالمی شهر: خانم اعظم السادات افشین فر 
- رئیس ستاد اجرائی و هماهنگی شورایاری های شورای اسالمی شهر: آقای سید احمد 
وکیلی و اعضای آن آقایان سید حسین نقیب، سید عباس حسینی، علی اکبر هاتفی و علیرضا 

باغچقی 
- رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر بجنورد: آقای سید محمد لنگری 

اعضای کمیسیون های تخصصی 
شورا و نماینــدگان شورا در 
شهرداری، سازمان ها و ادارات

شما فرد ثروتمندی نیستید مگر این که مالک چیزی باشید که 
با پول نمی توان آن را خرید. »گرت بروکس«

دوستی■حقیقی■■
آرامش■خاطر■■
لذت■تعریف■کردن■یک■ماجرای■جالب■و■واقعی■■
شادی■■
موفقیت■■
خنده■یک■نوزاد■■
مالقات■ناگهانی■دوستی■که■مدت■ها■از■او■بی■خبر■بوده■اید■■
احساس■رضایت■از■موفقیت■خویشتن■■
صدای■قطره■های■باران■■
یک■گفت■و■گوی■خوب■و■خالصانه■■
تحسین■و■تمجید■غیر■منتظره■■
احساس■این■که■ایده■های■شما■مفید■و■به■درد■بخور■بوده■اند■■
شنیدن■اتفاقی■آهنگ■مورد■عالقه■تان■■
یادآوری■خاطرات■خوب■دوران■کودکی■■
یادکردن■از■گذشته■ها■با■یک■دوست■صمیمی■■
محبت■■
اشیایی■که■بار■احساسی■و■شور■فراوانی■در■آنها■نهفته■است■■
استشمام■یک■بوی■خوش■و■آشنا■■
پی■بردن■به■طنز■نهفته■در■یک■لطیفه■بامزه■■
استعدادهای■شگفت■انگیزی■که■از■بدو■تولد■با■شما■بوده■اند■■
هیجان■خنداندن■دیگران■■
اعضای■■■ و■ دوستان■ با■ حسابی■ و■ درست■ خنده■ یک■ تقسیم■

خانواده
گرما■و■راحتی■رختخواب■خودتان■■
تماشای■حیوانات■وحشی■در■طبیعت■■
بیدارشدن■با■عطر■غذای■خانگی■■

آرامش■سکوت■کامل■■
صدای■وزیدن■نسیم■ال■به■الی■درختان■■
شنیدن■صدای■امواج■اقیانوس■و■تماشای■آن■■
تپش■قلب■بعد■از■انجام■یک■ورزش■سنگین.■■
لذت■خیالبافی■■
وقتی■یک■نفر■بی■خبر■روز■تولدتان■را■به■شما■تبریک■می■■■

گوید
پیداکردن■چیزی■که■فکر■می■کردید■برای■همیشه■آن■را■گم■■■

کرده■و■از■دست■داده■اید
فکر■بکر■پنهان■در■یک■اثر■هنری■خالقانه■■
خواندن■یک■آواز■شاد■از■ته■دل■■
تماشای■نفس■خودتان■در■یک■هوای■سرد■■
احساس■پذیرش■■
ای■■■ بامزه■ و■ غریب■ و■ عجیب■ اشکال■ که■ ابرهایی■ تماشای■

دارند
بغل■کردن■یک■نوزاد■تازه■متولد■شده■■
وقتی■می■دانید■که■می■توانید■به■کسی■اعتماد■کنید■■
نشستن■دور■آتش■با■دوستان■■
تماشای■یک■زوج■سالمند■■
زیبایی■آسمان■مهتابی■■
قدرت■پریدن■از■روی■سنگ■های■درون■رودخانه■■
تماشای■روشنایی■شهر■در■دور■دست■■
وقتی■می■دانید■همسرتان■در■منزل■منتظر■شماست■■
رنگ■پاییز■■
کسانی■که■تنها■با■فکر■کردن■به■آنها■لبخند■می■زنید■■
وقتی■می■دانید■که■مردم■دست■نوشته■های■شما■را■می■خوانند■■
ثبت■■■ به■ شما■ وبالگ■ در■ که■ جدیدی■ نظر■ خواندن■ هیجان■

رسیده■است

آنچه با پول نـــمی توان خرید

محسن جعفری

پارک در پارکینگ خط کشی شده
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این منطقه که امروز به نام خراسان شمالی شناخته می شود یکی از مناطق مهم خراسان است؛ هم از جهت موقعیت جغرافیایی و 
طبیعی و هم از جهت خصوصیات مردمی و انسانی و فرهنگ ها و خلقیات و رفتار.        مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( 

براي هر كسي در مال او دو شريك است: وارث و حوادث.        حضرت علی)ع(

شهرداری■بجنورد،■شش■ایستگاه■دوچرخه■سواری■را■در■شش■پارک■شهر■بجنورد،■با■اعتباری■بالغ■بر■یک■میلیارد■و■دویست■میلیون■■■
ریال،■راه■اندازی■کرد.

■به■مناسبت■فرارسیدن■15■مهر،■سالروز■ازدواج■حضرت■علي■)ع(■و■حضرت■فاطمه■)س(■اولین■جشنواره■فرهنگي■ورزشي■ویژه■■■
زوج■ها■ي■بجنوردي■به■همت■معاونت■فرهنگی■شهرداری■برگزار■شد.

شورای■اسالمی■شهر■تصویب■کرد:■تجلیل■از■70■■نفر■پرسنل■شهرداری■که■به■تازگی■بازنشسته■شده■اند.■■

مدیرعامل■سازمان■پارک■ها■و■فضای■سبز■شهرداری■بجنورد:■سرانه■فضاي■سبز■شهر■بجنورد■هم■اکنون■به■10/6■مترمربع■افزایش■■■
یافته■است.

معاونت■فرهنگي■و■اجتماعي■شهرداري■بجنورد:■پالکاردهاي■تبلیغاتي■با■20■موضوع■متفاوت■در■زمینه■هاي■فرهنگي،■اجتماعي،■■■
ورزشي،■قرآني■و■...■در■اتوبوس■خط■واحد■نصب■مي■شوند.

به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش نشانی و ایمنی، هر ساله برنامه های مختلفی در سراسر کشور 
برای آتش نشانان برگزار می شود.

مدیر عامل آتش نشانی بجنورد نیز در همین رابطه از اجرای برنامه های مختلف در همین روز 
خبر داد.

برای  ورزشی  برنامه های  حریق،  اطفاء  مانور   ،125 جشن  برگزاری  گفت:  گودرزی  علی 
بازنشستگان این سازمان، آموزش مدارس و برگزاری جشنواره ایمنی کودک از مهمترین برنامه 

های اجرا شده به مناسبت این روز بوده است.
وی ادامه داد: در برنامه های آموزشی چهار هزار نفر از دانش آموزان توسط کارشناسان آموزش های 
ایمنی را فرا گرفته و در پایان فیلم های آموزشی در قالب کارتون و انیمیشن دریافت کردند. مانور 

اطفاء حریق نیز از دیگر برنامه های اجرا شده بود که با استقبال آتش نشانان روبه رو شد.
گودرزی تصریح کرد: برنامه ای تحت عنوان جشن 125 نیز در مجموعه تاالر  حافظ شهرداری  
با دعوت از اساتید مختلف استانی در بخش های مختلف هنری، در جهت گرامیداشت این روز 

با حضور خانواده بزرگ آتش نشانان برگزار شد، که در این مراسم 
با حضور اعضای محترم شورای اسالمی شهر، سرپرست شهرداری 
بجنورد و معاونت خدمات شهری از آتش نشان نمونه و بازنشستگان 

تقدیر به عمل آمد.
این مقام مسئول برگزاری رژه خودروها و جشنواره ایمنی کودک را 
نیز از دیگر برنامه های هفتم مهرماه عنوان کرد و افزود: با برگزاری 
با  نزدیک  از  شهروندان  شهر،  سطح  در  عملیاتی  خودروهای  رژه 

توانمندی های سازمان آتش نشانی مرکز استان آشنا شدند.
گفتنی ست در این روز آتش نشانان بازنشسته بعد از مسابقه والیبال با 
پرسنل عملیاتی، در نشستی صمیمی با مدیر عامل سازمان آتش نشانی 

بجنورد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

جشنیبرایآتشنشـــانان
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نام: دولت نظر
نام خانوادگی: بافکر

قسمتی از وصیت نامه شهید:
بسمه تعالی   

و  انفسهم  المؤمنین  من  اشترى  اهلل  ان 
اموالهم بان لهم الجنه ... 

خداوند از مؤمنین جان ها و مال هايشان 
را می خرد و در مقابل بهشت می دهد. 

او  يگانگی  بر  شهادت  خدا،  نام  با  و  خدا  ياد  با 
و  )ص(  محمد  او  فرستاده  رسالت  بر  شهادت  و 

شهادت بر واليت علی ابن ابیطالب علیه السالم.
می كنم  عرض  نامه  وصیت  عنوان  به  كالمی  چند 
اگرچه خود را بیشتر از هر كس محتاج وصیت و 

پند و اندرز می دانم. 
سپاس خداوند بزرگی را كه توفیق زندگی كردن 
بريدن  توفیق  ما عطا فرمود و  به  را  راه اسالم  در 
از همه زرق و برق دنیا و از همه چیز و همه كس 
را به ما مرحمت فرمود و يارى نمود تا در جهاد 
بزرگ اسالم علیه كفر شركت ورزيم و در راهش 

به شهادت برسیم.
به  را می دانیم و  برادران، حال كه حق و حقیقت 
پوچ بودن اين دنیا اعتقاد داريم پس چرا خودمان 
را گول بزنیم و غیر راه اهلل را انتخاب كنیم و ذره اى 
به مال دنیا دل نبنديد زيرا كه هر چه بیشتر مال و 
زر و سیم داشته باشید آتش دوزخ هم براى شما 
بیشتر است پس با مال و جان خود دنیاى آخرت را 
براى خود خريدارى كنید، چرا كه قرآن می فرمايد: 
»و كل نفس ذائقة الموت.« و تمام نفوس خواهند 
مرد، شهادت در راه خدا می باشد، شهادت را انسان 
انتخاب می كند و مردن بر اساس انتخاب می باشد 

نه مردنی كه بر انسان تحمیل شود.
امان خدا  به  را  رفتم شما  من  برادران عزيزم،  اى 
دارم.  پیامی  لحظه هاى آخر  اين  اما در  و  گذاشتم 
فدا  را  زندگی  تمام  اسالم  راه  در  كه  بدانید  بايد 

كردن زيباست كه زيبايی آن را شهید می داند.
كه  آن  نه  اما  است  شیرين  زندگی  برادران،  اى 
بنگرى،  به آن  تو  بگیرند و  اشغال  را در  ناموست 
زندگی شیرين است اما نه آن كه به امام حسین و 

حسین زمان جواب لبیك نگفته شده باشد. 
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به یاد داشته باشيد که خوشبختي انسان به مقام یا دارایي او بستگي ندارد، خوشبختي، تنها به اندیشه ي او بستگي دارد.  دیل کارنگی  اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم.               اسکات پک

معموال کشورهای صنعتی دارای باالترین نرخ در 
کاال  مصرف  و  تولید  که  چرا  هستند  زباله  تولید 
از  که  اساسی  نکته  اما  باالست  کشورها  این  در 
بازیافت  در صد  نیز هست  توسعه  های  شاخصه 

و فرهنگ مدیریت زباله است.
سوئیس 

سوئیس تجهیزات بازیافت زباله خود را به درستی 
مورد تمجید قرار می دهد. شیشه و کاغذ نمونه ای 
از زباله هایی هستند که به طور متوسط در سوئیس 
سوپرمارکت ها  اکثر  در  شوند.  نمی  انداخته  دور 
شیشه  با  بطری هایی  برای  مجزایی  سطل های 
کشور  این  شهر  هر  دارد.  وجود  قهوه ای  و  سبز 
زباله های  رایگان  آوری  جمع  به  ماهانه  طور  به 
روزنامه های  شامل  تنها  که  می پردازد  کاغذی 
ساخته  اشیاء  همه  مردم  اکثر  و  نمی شود  قدیمی 
غالت  پاکت  از  را  کاغذ  یا  نازک  مقوای  از  شد 
قرار  بازیافت  مورد  را  قدیمی  تلفن  قبض های  تا 
هفته  دو  هر  سبز  زباله های  مورد  در  می دهند. 
به  مربوط  روییدنی های  گیاهان و  بار همه ی  یک 
بیرون  نبوده  استفاده  مورد  دیگر  که  باغ  یا  باغچه 
و  آلومینیوم  می شود.  آوری  و جمع  گذاشته شده 
به  باطری ها  شده  منتقل  محلی  مخازن  به  حلبی 
روغن های  و  می شوند  بازگردانده  سوپرمارکت ها 
ویژه ای  نقاط  در  شیمیایی  مواد  سایر  یا  قدیمی 
نگهداری می شود. بطری های پالستیکی رایج ترین 
 80 که  هستند  سوئیس  در  نوشیدنی ها  محفظه 
از  بیشتر  بسیار  که  می شوند  بازیافت  آنها  درصد 
میانگین اروپا با 20 تا 40 درصد است. اما حفظ 
محیط زیست تنها عامل ایجاد چرخه بازیافت در 
سوئیس نیست و برای این کار انگیزه مالی زیادی 
نیز وجود دارد. بازیافت رایگان است اما در اکثر 
نقاط سوئیس دور انداختن زباله هزینه دارد و هر 
برچسب  است که هر  برچسبی  داری  زباله  کیسه 

دست کم یک یورو هزینه دارد.
آمریکا 

در آمریکا تالش ها برای کاهش زباله های خانگی 
محیط  از  محافظت  آژانس  نظر  تحت  تجاری  و 
امروزه  می شود.   انجام   )EPA( آمریکا  زیست 
بازیافت  را  خود  زباله های  درصد   28 آمریکا 
تقریبًا  گذشته  سال   15 در  میزان  این  که  می کند 
از  خاصی  انواع  بازیافت  است.   شده  برابر   2
داشته  بیشتری  افزایش  کشور  این  در  زباله ها 
بطری های  40درصد  کاغذها،  درصد   42 است: 

درصد   55 غیرالکلی،  نوشابه های  پالستیکی 
درصد   57 نوشیدنی ها،  آلومینیومی  قوطی های 
بسته بندی های استیل و 52 درصد سایر اشیا هم 
بازیافت می شوند. در سال 1999 بازیافت و تغییر 
محل  به  زباله  تن   64 ورود  مانع  زباله ها  کاربری 
دفن یا مراکز سوزاندن زباله ها شد. میزان بازیافت 
است.  متفاوت  آمریکا  مختلف  ایاالت  در  زباله ها 
از 9 درصد  در آالسکا، وایومینگ و مونتانا کمتر 
زباله ها بازیافت می شود در حالی که در نیویورک، 
ویرجینیا و 5 ایاالت دیگر میزان بازیافت بیش از 

40 درصد است.
دانمارک 

از  یکی  فلسفه  تأثیر  تحت  امر  این  دانمارک  در 
سبزترین کشورهای دنیا قرار دارد. هم اکنون چند 
دهه است سیاست زیست محیطی دانمارک به زباله 
به عنوان یک منبع می نگرد. در سال 2003 به طور 
داشته  زباله  کیلوگرم   559 دانمارکی  هر  میانگین 
باطری  بطری و  تا  کاغذ  از پالستیک و  است که 
متفاوت بوده است. حدود 10   هزار دانمارکی در 
تجارت جمع آوری زباله فعالیت می کنند که حدود 
تشکیل  را  کشور  این  جمعیت  کل  درصد   0/1
می دهد. تالش سخت برای دستیابی به دانمارکی 
سبزتر باعث شده که این کشور به رکوردی جالب 
سال  در  می دهد  نشان  دولتی  آمار  یابد.  دست 
2003، 31 درصد زباله های خانگی بازیافت شده و 
62 درصد سوزانده شده است. 6 درصد باقیمانده 
کل  میزان  اگرچه  است.  شده  دفن  زمین  در  نیز 
زباله های دانمارک به اندازه ای نیست تا این کشور 
ویژه  به  اما  بپردازد  زباله  بازیافت  مراکز  ایجاد  به 
زباله های پالستیکی، زباله محصوالت الکترونیکی 
این  خارج  به  بازیافت  برای  فلزات  و  باطری ها 
در  همچنین  دولت  می شوند.   فرستاده  کشور 
حال ترغیب صنایع به تولید محصوالتی است که 
زباله های کمتری را از خود به جای می گذارند تا 

میزان تولید زباله کشورش را محدود کند.
آلمان 

جهان  زیست  محیط  قهرمان  را  خود  آلمان ها 
می دانند. البته شکی نیست که این بحث برای آنها 
بسیار مهم است. جداسازی زباله های خانگی امری 
بسیار مهم برای مردم آلمان است. در هر آپارتمان 
معموالً 5 سطل برای 5 نوع زباله وجود دارد که 
برای  با رنگ های جداگانه مشخص شده اند. زرد 
بسته بندی ها )مانند کارتون های قدیمی شیر(، آبی 

برای کاغذ و مقوای نازک، سطل های ویژه شیشه 
در سه قسمت شیشه های روشن، قهوه ای و سبز 
و یک سطل برای مواد غذایی و گیاهی و سرانجام 
یک سطل سیاه برای سایر زباله ها که مناسب برای 
زباله ها  جداسازی  حوصله  که  هست  هم  افرادی 
را ندارند. از لحاظ تئوری و قانونی همه آلمانی ها 
و  باطری  مانند  زباله های خاص  رساندن  به  ملزم 
مواد شیمیایی به مراکز بازیافت هستند واگر کسی 
این کار را نکند مرتکب جرمی اداری شده که البته 
در عمل به ندرت در این مورد پیگیرد قانونی رخ 
90درصد  حدود  نظرسنجی ها  اساس  بر  می دهد. 
زباله ها  جداسازی  به  شخصی  عالقه  با  آلمانی ها 

می پردازند.
یونان 

محیطی  زیست  بازیافت  جامعه  آمار  اساس  بر 
برابر  زباله ای  تولید  با  ساله  هر  کشور  این  یونان 
یک میلیارد بطری پالستیکی آب، 1 میلیارد بطری 
محفظه  میلیارد  یک  و  غیرالکلی  نوشیدنی های 
پالستیکی شوینده ها روبه روست. حدود یک پنجم 
است  پالستیک  کشور  این  شده  تولید  زباله های 
گفته  به  بازیافت می شود.  آن  تنها یک درصد  که 
مقامات این سازمان یونان در بحث بازیافت زباله 
حدود 15 سال عقب تر از سایر کشورهای اتحادیه 
است. سیستم جداسازی زباله برای یونانی ها مهم 
نبوده و دولت سعی دارد خود را به استانداردهای 

اروپایی برساند. 
در نتیجه این روند آتن پایتخت این کشور در حال 
حاضر با بحران مدیریت زباله به دلیل نبود روش 
است  درحالی  این  روست.  روبه  جایگزین  های 
که آتن بزرگترین مرکز بازیافت زباله در اروپا را 
در کنار محل دفن زباله های این شهر داراست که 
ساخت آن 75 میلیون یورو هزینه برده است اما به 

همان شکل رها شده و فعالیتی ندارد.
ایتالیا 

به منطقه دیگر  از منطقه ای  ایتالیا  زباله در  قوانین 
بسیار متفاوت است. در همین ماه قوانین زباله در 
تا  که  افرادی  آن  اساس  بر  و  شده  سخت تر  رم 
فاصله 500 متری خانه خود دارای سطل بازیافت 
 619 تا  نکنند  جدا  را  خود  زباله های  و  هستند 
یورو جریمه خواهند شد.  ساکنان رم معتقدند که 
معموالً یافتن سطل زباله در این شهر سخت بوده 
و در صورت یافتن هم اغلب پر هستند. شورای 
زباله  سطل های  ایجاد  خواستار  اخیراً  رم  شهر 
جدید با رنگ های مختلف برای جداسازی زباله ها 
شده است. سال گذشته کمیسیون اروپا اعالم کرد 
نقض  مورد   28 خاطر  به  ایتالیا  با  دارد  قصد  که 

قواعد زیست محیطی اتحادیه اروپا برخورد کند.

ادامه ...

بازیافت زباله در سایر کشورها

سالم چرا رای آسفالت کوچه های خیابان جانبازان سمت 
دانشگاه آزاد )پژوهش۷( اقدامی صورت نگرفته؟

09150000452

با سالم  مدتیست کوچه ونوس 21 واقع در خیابان فردوسی  
را نظافت نمی کنند؟ 

09150000364

چهارراه  بودن  مسدود  بدلیل  جنوبی  قیام  خیابان  سالم. 
خوشی بسیار پر رفت و آمد شده است. ولی مشکل بزرگ 
سرعت باالی تردد انواع وسایل نقلیه موتوری است که می 
در  گیر  .نصب چند سرعت  باشد  بسیار حادثه ساز  تواند 

طول این خیابان بسیار ضروری است.
09150000066

در  پیشنهادی  سالم؛  با  بهداری:  محله  ساکنان  از  یکی 
خصوص آسفالت خیابان ها داریم و آن اینکه جدولکشی 
و انداختن شیب به دو طرف نه تنها موجب آن می شود که 
آب در سطح آسفالت باقی نماند بلکه موجب طول عمر آن 
می شود شاید به نظر بیاید که هزینه بر است اما در نهایت 
شرایط متفاوتی را حاصل می شود آرزوی ما پیشرفت و 

آبادانی شهرمان است.
ایمیل

با  برخورد  در  بجنورد،  اجرائیات شهرداری  با سالم، چرا 
کسبه عدالت را رعایت نمی کند؟ 

تماس تلفنی

بسیاری از ایستگاه های خط واحد در سطح شهر، پلی برای 
عبور مسافرین به پیاده رو و سواره رو، ندارند.

تماس تلفنی

برخی  در  که  ولگرد  های  سگ  مورد  در  شهرداری  چرا 
آسایش  فرهنگیان،  شهرک  جمله  از  شهر  حاشیه  محالت 

را از اهالی سلب کرده اند، اقدام مناسبی انجام نمی دهد؟
تماس تلفنی

خالقیت در زیباسازی منظــــر شهری

از  نقل  به  بجنورد، خبری  پورتال شهرداری  در  تاریخ 92/6/24،  در 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری بجنورد با عنوان »تقاطع های 
پر تردد شهر بجنورد برای كاهش ترافیک به صورت شطرنجی خط  
كشی می شوند« گذاشته شده بود. در این آخرین سطر این خبر آمده 
اعتبار  با  15 خرداد   و  شهریور   17 راه  چهار  حال حاضر  »در  بود: 

200میلیون ریال  به صورت شطرنجي خط كشي شده است.«
با خواندن این خبر، اولین سؤالی كه به ذهن می رسد این ست كه چرا 
خط كشی این دو چهارراه 200 میلیون ریال و یا 20 میلیون تومان 

هزینه دربرداشته است؟
تومان  ده هزار  ترافیکی حدود  كیلو رنگ  قیمت هر  بدانیم  اگر  البته 
)حال شاید اندكی بیشتر و یا اندكی كمتر( است كه برای اجرای هر 
خط به طول یک متر و عرض دوازده سانتی متر، حدود نیم كیلو رنگ 

استفاده می شود، دیگر این هزینه تعجب آور نخواهد بود.
خاطر  به  ترافیکی  رنگ های  این  باالی  قیمت  است  ذكر  به  الزم 
ویژگی هایی چون مقاومت، انعکاس نور، قابل رؤیت بودن در تمامی 

شرایط، غیر لغزنده بودن، باال بودن عمر مفید و ... است.
و  كنیم  توجه   )92/6/24( خبر  این  درج   تاریخ  به  دوباره  اگر  حال 
فرض كنیم اجرای این خط كشی ها، دو هفته قبل از این تاریخ به اتمام 

رسیده باشد و این تاریخ را با زمان گرفتن عکس های ذیل از چهارراه 
هفده شهریور )92/7/7( مقایسه كنیم، متوجه می شوید تنها 4 هفته یا 

به عبارتی یک ماه از عمر رنگ آمیزی این چهارراه می گذرد.
متأسفانه در تصاویر مشاهده می كنید جز چند خط كم رنگ در كناره 
جداول، در روشنایی روز، هیچ آثاری از رنگ بر روی سطح آسفالت 
به چشم نمی خورد. یعنی عمر مفید رنگ به كاررفته در این چهارراه 
شاخص  ویژگی های  از  یکی  كه  صورتی  در  است!  یک ماه  از  كمتر 
رنگ های ترافیکی، عمر مفید طوالنی آن ها و قابلیت رویت در تمامی 

شرایط است.
نقلیه شهروندان بسیار زبر و خشن  شاید سطح الستیک های وسایل 
كیفیت رنگ و  ... و شاید  دارند،  معابر مشکل  آسفالت  است، شاید 

اجرای خط  كشی ها مناسب نبوده است...
حال با توجه به اینکه شهرداری ها خودگردان بوده و اعتبارات خود را 
با دریافت عوارض و بهای خدمات از شهروندان، تأمین می كنند و با 
مشکالت مادی زیادی روبرو هستند، آیا صحیح است كه شاهد اجرای 

این گونه پروژه های بی كیفیت باشیم؟
كه  است  پروژه هایی  از  كوچک  بسیار  نمونه  یک  تنها  این  متأسفانه 
نادرست،  اجرای  به علت  و  اجرا شده  در سطح شهر  زیاد  هزینه  با 

نمی توانند انتظارات شهروندان را برآورده سازند.
در پایان باید متذكر شد: شاید 20 میلیون تومان مبلغ زیادی به نظر 

نرسد، اما به طور حتم، بی اعتمادی شهروندان را سبب خواهد شد.

قانون ترافیکی خطوط شطرنجی چهارراه ها و تقاطع ها:
این نوع خط كشی شطرنجی با رنگ زرد كه در چهارراه ها یا تقاطع 
های مدتی شاهد آن هستیم، كمک بسیاری به روانی ترافیک می كند 
و معنی آن این است كه اگر حتی چراغ برای شما سبز باشد، بایستی 
بتوانید بدون توقف از روی آن عبور كنید وگرنه حق ورود به تقاطع 
را ندارید و اگر روی آن باشید و چراغ شما قرمز شود انگار كه شما از 
جراغ قرمز عبور كرده اید ومشمول جریمه می شوید.به عبارت دیگر 
در این نوع تقاطع دوعامل بازدارنده دارید: اول چراغ قرمز و دوم باز 

بودن مسیر خروجی شما از تقاطع.

پریدن رنگ و روی رنگ 

ابعاد  در  شهری  امور  توسعه  و  حاضر  عصر  تحوالت  و  تغییرات 
از دغدغه  گوناگون موجب شده که رفــت وآمـــد دانش آمـــوزان 
اولیا و دست اندرکاران تعلیم  و تربیت گردد. لذاآئین نامه اجرايي حمل 
و نقل دانش آموزان مدارس توسط هیئت  محترم دولت تصويب و طی 
نامه شماره 107/2909/22 مورخه 87/6/23  به استان ها ارسال شد. 
همچنین توسط کارگروه  موضوع مادة 19 آيین نامه مزبور، متشکل از 
نمايندگان  وزارتخانه های کشور، راه و ترابری و آموزش و پرورش، 
دستورالعمل مربوطه تهیه و تدوين گرديده که با امضای وزير محترم 
کشور با شماره 88127/1/3/37  مورخه 88/5/14  طی نامه شماره  

107/2295/22 مورخه 88/6/1  جهت اجرا به استان ها ابالغ شد.
سازمان تاکسیرانی بجنورد نیز جهت ساماندهی بهتر سرويس مدارس 
استان،   18 ماده  گروه  کار  همکاری  با   91-92 تحصیلی  سال  از 
همچنین مديريت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، اجرای شیوه 

نامه مذکور را آغاز کرد.
 در ابتدا با فراخوان عمومی مديريت آموزش و پرورش شهرستان، 6 
شرکت واجد شرايط که با مجوز سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی 
تشکیل گرديده اند در اين فراخوان شرکت و پس از تايید حراست 
ولی  کردند.  آغاز  زمینه  اين  در  را  خود  فعالیت  پرورش  و  آموزش 

والدين  آشنايی  و همچنین عدم  نامه  اجرای شیوه  اولین سال  بدلیل 
و مديران مدرسه شیوه نامه به طور کامل اجرائی نشد. ولی در سال 
که  ذيربط مصمم هستند  اجرايی  تمام دستگاه های  تحصیلی جاری 
جاری  سال  خردادماه  از  جهت  همین  به  و  شود  اجرائی  نامه  شیوه 
سازمان تاکسیرانی فعالیت خود را در اين زمینه آغاز کرد و با برگزاری 
آموزش  و  مدارس  سرويس  های  شرکت  مديران  با  متعدد  جلسات 
و  بهتر  ريزی  برنامه  راستای  در  رانندگی  و  راهنمايی  و  پرورش  و 
يک  به  تشويق  را  مذکور  های  شرکت  نامه،  شیوه  تر  دقیق  اجرای 
پارچه نمودن فعالیت و تاسیس دفتر مرکزی سرويس مدارس نمود. 
و  مدارس  سرويس  رانندگان  توجیهی  جلسه  برگزاری  با  همچنین 
کارشناسان  از  دعوت  با  تا  شد  سعی  آموزشی  بروشورهای  توزيع 
راهنمايی و رانندگی و همچنین نماينده آموزش و پرورش شهرستان 
از  پايان  رانندگان بطور کامل توضیح داده شود. در  بجنورد وظايف 
تمام والدين محترم تقاضا می شود تا با مراجعه به دفتر مذکور  نسبت 
به تهیه سرويس دانش آموز خود اقدام و از انتخاب سرويس هايی که 

فاقد مجوز قانونی می باشند جداً خوداری نمايند.
سازمان   09157191375 شماره  با  مشکل  هرگونه  بروز  در صورت 
تاکسیرانی )واحد بازرسی و نظارت( تماس گیرند تا در اسرع وقت 

موضوع بررسی شود.

هادی قربانی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی

ساماندهی سرویس مدارس
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آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.              مترلینگ بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از میان ما رفته باشند.           امرسون

کالس اول ابتدایی دبستان فرخی، سال 1339
از  را  افراد  این  اسامی  این عکس،  افراد  شهروندان گرامی، در صورت شناسایی 
طریق پیامک و پست الکترونیکی به ماهنامه شهروند شورای اسالمی شهر ارسال 

نمائید تا در شماره بعدی ماهنامه، با نام شما چاپ شود.


