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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

اندیشه، تفرجگاه پرهیزکاران است.
امام علی )ع(

رئيس شوراي اسالمي شهر 
بجنورد:

بهسازي آسفالت معابر شهر 
بجنورد تا شهريور ماه سال 93

عضو کمیسیون نظارت و پیگیری 
)حقوقی( شورای اسالمی شهر 

بجنورد:
سکونت گاه های غیر رسمی

 با ضوابط خاص

چشم انداز برنامه هاي اجرايي 
در دوره مديريت شهري 

شهردار جديد

رئیس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی:

 جشنواره شهروند برگزیده در 
اردیبهشت ماه برگزارمی شود

معاون فنی و عمرانی شهرداری 
بجنورد: 

 تخریب اموال و خدمات عمومی 
شهری پیگیری قضایی می شود

صفحه 2
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صفحه 3

صفحه 4

نحوه پاسخ  به استعالمات مورد 
نیاز برای انشعابات )آب، برق، 

گاز( حواشی بجنورد

صفحه 11

صفحه 9

کربال پاک ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ ترین بقعه ها است و الحق که کربال از بساط های بهشت است.       پیامبر اکرم )ص( در آبادانی دنیای خود بکوش چنان که گویی می خواهی تا ابد در آن زندگی کنی.           پیامبر اکرم )ص(
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خدایا مر آن اندازه نیکی بخش که دیگر تقاضا نکنم؛ مرا از پلیدی دور نگاه دار، حتی اگر آن را تقاضا کنم.      افالطون دانش چراغ درخشان خرد است.                  امام علی )ع(

اين  اعالم  با  بجنورد  اسالمي شهر  رئيس شوراي 
كه مرمت و بهسازي آسفالت معابر شهر بجنورد 
رسد،  مي  پايان  به   93 سال  شهريورماه  پايان  تا 
با كمبود قير روبرو بود  گفت: شهرداري بجنورد 
پايان  به  را  معابر  آسفالت  بهسازي  نتوانست  كه 

برساند.
مهدي محمدي اظهار داشت: حجم اجراي پرو ژه 
هاي عمراني در حوزه شهرداري به حجم بودجه 
تحت اختيار بستگي دارد و اين در حالي است كه 
شهرداري بجنورد در سال جاري در تحقق بودجه 

پيش بيني شده با مشكل روبرو شد.
وي با تاكيد بر اين نكته كه شهرهاي هم تراز شهر 
بجنورد در ساير استان ها ساالنه از دو برابر بودجه 
اي كه شهرداري بجنورد در اختيار دارد، برخوردار 
نيمه  طي  بجنورد  شهرداري  كرد:  عنوان  هستند، 
نخست سال جاري تنها از 40 درصد بودجه پيش 
بيني شده سال جاري خود )يعني مبلغ 120 ميليارد 

ريال( بهره مند شد.
وي تصريح كرد: با توجه به كمبود بودجه اي كه 
شهرداري بجنورد در سال جاري با آن روبرو شده 
آسفالت  بهسازي  و  مرمت  پروژه  اجراي  است، 
روز   70 طي  قير  نبود  دليل  به  نيز  بجنورد  معابر 

گذشته انجام نشد.
و  مرمت  تكميل  كرد:  اعالم  وي  حال،  عين  در 
بهسازي آسفالت معابر سطح شهر بجنورد تا پايان 

شهريور سال 93 به پايان مي رسد.

بودجه  افزايش  تحقق  ادامه  در  مسئول  اين 
شهرداري را از مهمترين اهداف برنامه ريزي شده 
اين هدف  به  نيل  گفت:  و  كرد  عنوان  شورا  اين 
به  يابي  دست  های  زمينه  سازي  آماده  مستلزم 

درآمدهاي پايدار براي شهرداري است.
وي افزايش جذب مشاركت هاي مردمي، فروش 
اوراق مشاركت، بهره مندي از ال سي هاي بانكي، 
تملك  تحت  اراضي  فروشي  خام  از  جلوگيري 
براي  جديد  هاي  كاربري  تعريف  و  شهرداري 
بخش  گذاران  سرمايه  مشاركت  جذب  ها،  آن 
خصوصي به ويژه براي اجراي پروژه هاي بزرگ 
در سطح شهر را از مهمترين ابزار دست يابي به 

درآمدهاي پايدار براي شهرداري برشمرد.
افزون بر اين، وي به معضل حاشيه نشيني در شهر 
بجنورد نيز اشاره داشت و در اين خصوص گفت: 
در حال حاضر يك سوم از جمعيت اين شهر در 
كه  كنند  مي  زندگي  بجنورد  شهر  حاشيه  مناطق 

متاسفانه اين مناطق در حال توسعه هستند.
مناطق،  اين  در  تفصيلي  طرح  اجراي  محمدي 
مالكان  براي  رايگان  هاي  پروانه  همچنين صدور 
ساختمان  نوسازي  به  اقدام  منظور  به  مناطق  اين 
دستور  در  هاي  برنامه  مهمترين  از  را  خود  هاي 
كار شهرداري بجنورد براي رفع مشكالت حاشيه 

نشيني عنوان كرد.
وي در خصوص مشكل كارخانه كمپوست و ايراد 
اداره كل حفاظت و محيط  از سوي  به آن  وارده 

زيست استان همچنين اعتراض هاي مردمي نسبت 
اين  محيط  بهداشت  براي  كارخانه  اين  تهديد  به 
منطقه بيان داشت: براي احداث اين كارخانه بيش 
از 70 ميليارد ريال هزينه صرف شد، اين در حالي 
است كه با توجه به اعتراضات وارد شده در حال 

حاضر اين كارخانه غير فعال است.
وي با اعالم اين كه تا دو ماه آينده وضعيت اين 
هم  افزود:  شد،  خواهد  تكليف  تعيين  كارخانه 
و  نظارت  كميسيون  در  پروژه  اين  پرونده  اكنون 

پيگيري در حال بررسي و آسيب شناسي است.
براي  اشتباه  تصميم  در  اگرعمدی  افزود:  وي 

مشخص  نهايي  مقصر  باشد  بوده  پروژه  اجراي 
شده تا پاسخگوي اذهان عمومي باشد و خسارت 

وارده را نيز جبران كند.
انجام  به  بجنورد  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس 
نيز  بجنورد  شهر  ترافيك  جامع  طرح  مطالعات 
اشاره اي كرد و گفت: در صورتي كه در اين طرح 
مقرر شود كه پل هاي عابر پياده با پله هاي برقي 
اين  شوند،  احداث  بجنورد  شهر  معابر  سطح  در 
اجرايي  خصوصي  بخش  همكاري  با  بايد  پروژه 

شود.

رئيس شوراي اسالمي شهر بجنورد:

بهسازي آسفالت معابر شهر بجنورد تا شهريور ماه سال 93

از اجراي طرح مميزي  سرپرست شهرداري بجنورد 
امالك و معابر شهر بجنورد در آينده نزديك خبر داد 
و گفت: اين طرح در راستاي كسب اطالعات جامع 
از مساحت ها و سرانه هاي مختلف امالك و معابر 

در سطح شهر است.
و  مميزي  قانون  اساس  بر  افزود:  نقيب  عباس  سيد 
هر  هستند  موظف  ها  شهرداري  امالك،  نوسازي 
پنج سال يكبار به منظور كسب اطالعات صحيح از 
وضعيت مساحت ها و سرانه هاي سطح شهر، امالك 

و معابر را مميزي كنند.
اسالمي  شوراي  گذشته  هفته  طي  اينكه  بيان  با  وي 
اين طرح در سطح شهر  شهر بجنورد مجوز اجراي 
با  شهرداري  فرصت  اولين  در  گفت:  كرد،  را صادر 
مشاور منتخب قراردادي را منعقد خواهد كرد كه در 
به  نسبت  نزديك  آينده  در  مشاور  اين  راستا  همين 

مميزي امالك و معابر سطح شهر اقدام خواهد كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه اطالعات مميزي در قالب 
نقشه هاي ) جي آي اس ( تهيه و در اختيار شهرداري 
بجنورد قرار خواهد گرفت، تاكيد كرد: ضرورت دارد 
در اين خصوص مالكان نيز همكاري الزم را با مشاور 
اطالعات  و  باشند  داشته  بجنورد  شهرداري  منتخب 

صحيح را به مميزان ارائه دهند.
ماه  در مدت هفت  اين طرح  كرد:  نشان  وي خاطر 

اجرا خواهد شد.
اين سرپرست در ادامه با ابالغ و تخصيص اعتبارات 
از محل مصوبات سفر رهبري به شهرداري بجنورد 
براي اجراي پروژه هاي عمراني اشاره داشت و گفت: 
در سال جاري 37 ميليارد و 200 ميليون ريال به اين 
شهرداري اختصاص يافت كه 18 ميليارد ريال براي 

و  ميليارد   9 و  شهدا  چهارراه  سطح  هم  غير  تقاطع 
200 ميليون ريال براي احداث كانال ها و جمع آوري 
آب هاي سطحي همچنين 10 ميليارد ريال براي ادامه 
پروژه كمربند جنوبي شهر بجنورد هزينه شده است 

و هزينه مي شود.
وي بيان داشت: در سال جاري بايد از محل اعتبارات 
و 500  ميليارد   12 مبلغ  اي  و سرمايه  داراي  تملك 
از  عمراني  هاي  پروژه  اجراي  براي  ريال  ميليون 
جمله احداث ايستگاه هاي آتش نشاني گلستان شهر، 
ساماندهي كال ملكش به شهرداري بجنورد اختصاص 
مي يافت كه تا كنون اين مبلغ اعطا نشده و اعالم شده 
است كه تنها 12 درصد از اين مبلغ اعطا خواهد شد.

وي در ادامه به مطالبات شهرداري بجنورد از دستگاه 
اين  گفت:  و  داشت  اشاره  نيز  استان  اجرايي  هاي 
شهرداري در تالش است تا بتواند 200 ميليارد ريال 
مطالبه خود را از اين دستگاه ها اخذ كند كه در همين 
داشته  همكاري  درخواست  نيز  استانداري  از  راستا 

ايم.
نقيب يادآور شد: سه نهاد شهرداري بجنورد، دانشگاه 
از  استان  اجتماعي  تامين  سازمان  و  پزشكي  علوم 
يكديگر مطالباتي داشتند كه طي جلسات برگزار شده 
تصميم گرفته شد مطالبات اين سه نهاد به يكديگر به 

صورت تهاتري پرداخت شود.
از  نوسازي  هاي  عوارض  اخذ  به  همچنين  وي 
و  كرد  اشاره  نيز  جاري  سال  در  بجنورد  شهروندان 
افزود: پيش بيني شده است امسال شهرداري بجنورد 
15 ميليارد ريال عوارض نوسازي از شهروندان اخذ 
كند كه در همين راستا تا كنون 600 ميليون تومان از 

عوارض ها دريافت شده است.

بجنورد  شهرداري  حاضر  حال  در  داشت:  بيان  وي 
دستور  در  را  مستقالت  و  امالك  از  بخشي  فروش 
كار قرار داده است كه البته انجام اين فروش به اخذ 

مصوبه شوراي اسالمي شهر نياز دارد.
سرپرست شهرداري بجنورد گفت: درآمدهاي حاصل 
از فروش اين امالك و مستقالت براي اجراي پروژه 

هاي عمراني شهر صرف خواهد شد.
وي به هدفگذاري شهرداري بجنورد براي دست يابي 
كرد:  عنوان  و  داشت  اشاره  پايدار  درآمدي  منابع  به 
ظرفيت  هدفگذاري  اين  به  نيل  براي  دارد  ضرورت 
ها و پتانسيل هاي درآمدي شهر مطالعه و شناسايي 

شوند.
وي همچنين تصريح كرد: عالوه براين كه بسته هاي 
سرمايه گذاري بايد توسط مشاور تهيه شود، ضروري 
است تا سرمايه گذاران بخش خصوصي نيز در اين 

زمينه شهرداري بجنورد را ياري كنند.
در  عمراني  هاي  پروژه  اجراي  خصوص  در  نقيب 
سطح در سال جاري از جمله جمع آوري آب هاي 
سطحي اعالم كرد: اين پروژه در مسير خيابان دفاع 
مقدس به سوي ميدان دولت در حال اجرا است كه 
به  پايان سال جاري  تا  پروژه  اين  هستيم  در تالش 
اين پروژه در ساير مسيرها طي  ادامه  پايان برسد و 

سال هاي آتي اجرايي خواهد شد.
تقاطع غير  پروژه  وي همچنين در خصوص اجراي 
شهرداري  كرد:  عنوان  نيز  شهدا  چهارراه  سطح  هم 
بجنورد با همكاري پيمانكار در تالش است تا دو ماه 

آينده اين پروژه را به بهره برداري برساندد.
هاي  ايستگاه  اندازي  راه  در خصوص  ادامه  در  وي 
آتش نشاني در گلستان شهر و شهرك فرهنگيان نيز 

نشاني  آتش  ايستگاه  احداث  اكنون  هم  كرد:  اعالم 
اين  احداث  و  است  اجرا  حال  در  شهر  گلستان 
آغاز  آينده  از سال  نيز  فرهنگيان  ايستگاه در شهرك 

خواهد شد.
با اين وجود، اين سرپرست تامين تجهيزات براي اين 
بجنورد  شهرداري  مشكالت  ديگر  از  را  ها  ايستگاه 
بسيار  تجهيزات  اين  خريد  قيمت  گفت:  و  برشمرد 
باال است كه در اين زمينه شهرداري به حمايت هاي 

مالي دولت نياز دارد.
دارد  تصميم  بجنورد  شهرداري  گفت:  همچنين  وي 
مسجد،  تكميل  به  نسبت  جاويد  آرامستان  محل  در 

احداث پارك و آرامستان هاي خانوادگي اقدام كند.
به  نسبت  بجنورد  شهرداري  اقدام  به  اشاره  با  نقيب 
پياده  سطح  در  ها  كسبه  توسط   معبرها  سد  مقابله 
با  تنها  مشكل  اين  رفع  كرد:  تصريح  شهر،  روهاي 
برخورد و مقابله از سوي شهرداري مرتفع نمي شود، 
بلكه ضرورت دارد اصناف نيز به حقوق شهروندان 
احترام بگذارند و از قرار دادن اجناس خود در معابر 

اجتناب كنند.

سرپرست شهرداري بجنورد اعالم كرد:

امالك و معابر شهر بجنورد مميزي مي شوند
اختصاص 30 ميليارد ريال اعتبار از محل مصوبات سفر رهبري به شهرداري بجنورد

مراسم شب چله )یلدا( در بجنورد قدیم
مراسم جشن شب چله از آئین های قدیم ایرانیان است که در شهر 
اعضای خانواده و گاهی همسایه  ها  با گردهم آیی  نیز همه ساله  ما 
و دوستان و آشنایان همراه با جشن و سرور آغازمی شود. در این 
شب با پهن کردن سفره روی کرسی و گذاشتن انواع و اقسام میوه 
خواندن  و  افسانه ها  و  قصه ها  گفتن  و  آن ها  خوردن  تنقالتو  و  ها 
 )... از شاهنامه )رستم و سهراب، ضحاک مار دوش و  بخش هایی 
پایان  به  را  به یادماندنی  این شب   ... و  نامدار  امیرارسالن  کتاب  و 

می رساندند.
یکی از رسوم شب چله فرستادن انواع میوه ها و هدایا از طرف خانواده 
داماد برای عروس که معموالً آن ها را در طبق می چیدند و طبق کش ها 
همراه اَلَدفی  زن )دف زن( به خانه عروس می بردند )البته کسانی  که 
توانایی مالی داشتند عالوه بر هدایا گوسفندی را که پیشانیش را با آینه 
و دیگر زیورآالت تزئین کرده بودند همراه طبق کش ها می فرستادند(. 

خانواده عروس هم هدایایی جایگزین می کرد.
بجنوردی ها فصل زمستان را تا آغاز فصل بهار )عید نوروز( به چند 

بخش تقسیم می کردند:
-بِهِی چله )چله بزرگ(: از اول دی ماه تا 10 بهمن ماه، 40 روز 

- َکیچی چله )چله بزرگ(: از 10 بهمن ماه تا اول اسفند ماه، 20 روز
- اََمن َدَمن: 10 روز

- ُحوت و لُود: 10 روز
ه َخله: 10 روز ه، َقرَّ - قوش َگلِده، قوش ِگدِّ

خوراکی های شب چله: قاولی )قابلی( قورمه گوسفندی پرواری و 
حلوا  کدو،  لبو،  کنجد(،  روغن  )با  ُچزَمه  َمسُدِوه،  آن،  روغنی  نان 

کنجدی، حلوای ارده
 )... سفیدبریان،  کشمشی،  )کالداری،  شده  َهَونگ  انگور  میوه ها: 

هندوانه، خربزه، انار، سیب، گالبی و ...

کشته،  توت  زردآلو،  کشته  ِچید،  )َقَره  آفتاب گردان  تخمه  تنقالت: 
ُقرَقه )گندوم تفت داده شده(، کشمش و ...

شب یلدای خوبی داشته باشید.
عبداله مدحت بجنورد

راني  بوس  ميني  و  اتوبوس  سازمان  مديرعامل 
شهرستان بجنورد گفت: 28 درصد از مديريت سفر 
ناوگان  با  حاضر  حال  در  بجنورد  شهر  درون  هاي 
اتوبوس و ميني بوس راني شهرداري بجنورد در حال 

اجرا است.
ناوگان 80  اين  افزود: در حال حاضر  رياحي  احمد 
نقل  و  حمل  براي  شهري  درون  اتوبوس  دستگاه 
مسافران در اختيار دارد كه 70 دستگاه آن در سطح 
به  نياز  نيز  ديگر  دستگاه   10 و  هستند  فعال  شهر 

بازسازي و بهسازي دارند.
وي گفت: از اين 70 دستگاه اتوبوس فعال 10 دستگاه 
متعلق به بخش خصوصي هستندو در حال حاضر 60 
هاي  اتوبوس  با  بجنورد  شهر  در سطح  مسافر  هزار 

تحت مديريت اين ناوگان جابه جا مي شوند.
اين مسئول همچنين خاطر نشان كرد: در حال حاضر 
ناوگان 70 دستگاه ميني بوس براي جابه جايي  اين 
مسافران در اين شهر نيز تحت مديريت دارد كه 60 
دستگاه آن براي جابه جايي دانش آموزان و مسافران 
مناطق حاشيه شهر بجنورد فعال هستند و 10 دستگاه 

ديگر نيز ذخيره مي باشند.
وي يادآورشد: از تعداد 60 دستگاه ميني بوس فعال 
خصوصي  بخش  به  دستگاه   10 شهر  اين  سطح  در 

فعاليت  ناوگان  اين  مديريت  تحت  كه  است  متعلق 
مي كنند.

وي خاطر نشان كرد: اين ناوگان در سال گذشته 30 

به  آنها  مفيد  عمر  كه  رده خارج  از  اتوبوس  دستگاه 
سوي  از  اعطايي  هاي  كمك  با  را  بود  رسيده  پايان 
شهرداري بجنورد و يارانه دولتي بازسازي و بهسازي 
كرد و در سال جاري نيز 10 دستگاه ديگر بهسازي 

شدند.
سال  نخست  نيمه  در  كرد:  اعالم  همچنين  رياحي 
جاري دو دستگاه اتوبوس جديد به اين ناوگان افزوده 

شد كه براي خريد آنها 10 ميليارد ريال اعتبار هزينه 
شده است.

وي گفت: تا پايان سال جاري نيز دو دستگاه اتوبوس 
جديد به اين ناوگان افزوده خواهند شد.

تمامي خطوط  در  دارد  :  ضرورت  داشت  بيان  وي 
براي جابه جايي  بجنورد  نقل عمومي شهر  و  حمل 
افزايش  اتوبوس  هاي  دستگاه  تعداد  مسافران، 
اتوبوس جديد  نياز است حداقل 30 دستگاه  يابدكه 

خريداري شود.
شهر  راني  بوس  ميني  و  اتوبوس  سازمان  مديرعامل 
بجنورد گفت: با توجه به اين كه طي سال هاي اخير 
زمان انتظار در برخي از ايستگاه هاي اتوبوس سطح 
شهر به 15 دقيقه  و در برخي ديگر از خطوط به كمتر 
از 10 دقيقه كاهش داده ايم، با اين وجود، اين زمان 
انتظار در ايستگاه هاي اتوبوس بايد بيش از اين زمان 

بندي كاهش يابد.
تعداد  افزايش  كه  اين  به  توجه  با  شد:  يادآور  وي 
كاهش  فرآيند  بر  عمومي  نقل  و  هاي حمل  دستگاه 
حائز  نقش  بجنورد  شهر  سطح  در  ترافيك  حجم 
اهميتي دارد، در عين حال نياز است تا خطوط ويژه 
جديد حمل و نقل عمومي به صورت رفت و برگشت 

تعريف شود.
در  سوار  پارك  مكانيزه  هاي  ايستگاه  افزود:  رياحي 
سطح شهر ديگر ضرورتي است كه بايد به آن توجه 

شود. 

مديرعامل سازمان اتوبوس و ميني بوس راني شهر بجنورد:

28 درصد از مديريت سفرهاي درون شهري بجنورد با ناوگان اتوبوس راني در حال اجراست

به  پاسخ   نحوه  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای 
برق،  )آب،  انشعابات  برای  نیاز  مورد  استعالمات 
نظارت  کمیسیون  در  که  را  بجنورد  حواشی  گاز( 
و  بررسی  مورد  شورا  این  )حقوقی(  پیگیری  و 
رسیدگی قرار گرفته و طی طرحی تهیه شده و به 
شورا ارائه شده بود را پس از  بحث و تبادل نظر به 

شرح ذیل تصویب کرد:
از   قبل  که  رسمی  یا  عادی  سند  دارای  امالک   -1
ورود به محدوده خدماتی ساخته شده اند و برمبنای 
نقشه های هوایی مورد تایید قرار گرفته اند بایستی 
ارائه  جهت  شهرداری  طرف  از  استعالم  جواب 
خدمات داده شود )مبنا بر این است که این امالک 
در  کنند  رعایت  که  نداشتند  زمان ضوابطی  آن  در 
محاسبه  عوارضات  مرحله  این  در  امالک  اینگونه 

نمی گردد(.
2- امالکی که بعد از ورود به محدوده به هر دلیل 
باشد  شده  پاسخگویی  شهرداری  طریق  از  یکبار 
برای  بایستی  باشند(  گرفته  استعالم  )یکبار جواب 
واگذاری خدمات مجدداً پاسخگویی شوند. در این 

مرحله عوارضات اخذ نمی گردد. 
3- امالکی که یکی از خدمات آب یا برق یا گاز 
مجدداً  موجود  وضع  با  شهرداری  باشند  داشته  را 
اینکه  شرط  به  نماید؛  پاسخگویی  آنها  به  بایستی 
هیچگونه تفکیکی در ملک صورت نگرفته باشد و 
یا اضافه بنا در ملک صورت نگرفته باشد. در این 
نیز عوارضات اخذ نمی گردد. در صورتی  مرحله 
که ملک تفکیک شده باشد رعایت حداقل ضوابط 

تفکیک  الزامی است. 
به  ورود  از  پس  ساختمان  که  صورتی  در   -4
محدوده خدماتی بنا شده باشد، عالوه بر عوارض 
ملکی )شامل عوارض تفکیک، کسری عرصه، 147 
و عوارض قولنامه می باشد( عوارض اعیان و  رای 
کمیسیون ماده 100 نیز محاسبه و پاسخگویی شود(.
5- امالکی که پس از ورود به محدوده به هر دلیل 
تفکیک شده باشد اخذ عوارض 147 قولنامه عادی 
عوارضات  دفترچه  در  شده  ذکر  عوارض  دیگر  و 

جهت پاسخگویی الزامی  می باشد. 
در   )5 )4و  بند  در  عوارضات  محاسبه  از  6- پس 

یا  امداد  کمیته  پوشش  تحت  مالک  که  صورتی 
به  یا  و  مربوطه  نهادهای  معرفی  با  باشد  بهزیستی 
را  عوارضات  پرداخت  توانایی  شهردار  تشخیص 
نداشته باشد کل مبلغ عوارضات به اولین استعالم 
بعدی موکول می گردد. برای بقیه افراد با تشخیص 
حداکثر  را  عوارضات  مبلغ  کل  توان  می  شهردار 
بهره  تقسیط  کرد.)بدون اخذ  برای مدت دو سال 

تقسیط(
در  دارد  نشینی  عقب  به  نیاز  که  امالکی  در   -7
صورتی که عقب نشینی فقط از عرصه باشد و به 
از 20 درصد  بیش  میزان عقب نشینی  اینکه  شرط 
کل ملک بنا شده باشد، پاسخگویی در هر صورت 
مشروط به عقب نشینی می باشد ولی در امالکی که 
عقب نشینی باعث تخریب اعیان گردد عقب نشینی 

به زمان تجدید بنا موکول می گردد.
1-7- در صورتی که عقب نشینی در ملک بیش از 
20 درصد کل ملک باشد برآورد خسارت وارده به 
ملک بصورت کارشناسی قبل و بعد از عقب نشینی 

الزامی است. 

2-7-  در امالکی که بخشی از عرصه و بخشی از 
در  نشینی  عقب  گیرد  قرار  نشینی  عقب  در  اعیان 
عرصه الزامی ولی عقب نشینی در اعیان به تجدید 
بنا موکول می گردد. در عقب نشینی در سکونتگاه 
های غیر رسمی مصالح ساختمانی با نظر کارشناسی 
بصورت رایگان از طریق شهرداری در اختیار مالک 

قرار  می گیرد . 
تصویب  تاریخ  از  مصوبه  این  اعتبار   :1 تبصره 

حداکثر 6 ماه می باشد. 
تبصره 2: کلیه عوارضات ملکی و قانون این امالک 

در زمان تجدید بنا و نقل و انتقال محاسبه 
و اخذ می گردد. 

تبصره 3: روستاهایی که دارای طرح هادی بوده و 
وارد محدوده خدماتی شده اند رعایت ضوابط طرح 

هادی از تاریخ ابالغ طرح هادی الزامی می باشد. 
مراجعه  از  است  موظف  شهرداری   :4 تبصره 
بر  مبنی  تعهدی  انشعابات  متقاضیان  و  کنندگان 
اینکه عواقب ایمنی صدور مجوز انشعابات بر عهده 

متقاضیان است اخذ گردد.

نحوه پاسخ  به استعالمات مورد نیاز برای انشعابات )آب، برق، گاز( حواشی بجنورد
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اگر در اولین قدم موفق می شدیم، سعی و عمل معنایی نداشت.            مترلینگ توقع احترام از دیگران نداشته باش، تا احترامی که به تو می گذارند شیرین تر جلوه کند.          جواهر لعل نهرو

اگر قرار است برای شهروندان غذایی بیاوری، حتمًا آن را با لبخندی تقدیم کن.
اگر قرار است برای شهروندی خانه ای بسازی، حتمًا آن را ایمن بساز.

اگر قرار است برای شهروندی بچه ای تربیت کنی حتمًا به او مهارت زندگی کردن بیاموز.
اگر قرار است برای شهروندی کاالیی بفروشی حتمًا از کیفیت آن با خبر باش.

اگر قرار است برای شهروندی درسی بدهی حتمًا به علم خود عمل کن.
اگر قرار است برای شهروندی خدمتی انجام دهی حتمًا آن را در عالی ترین سطح ارائه بده.

اگر قرار است در دل شهروندی ایمان بکاری حتمًا آن را با عشق همراه ساز.

کتاب شهر خوب، شهروند خوب

کار با عشق

محسن ظریفیان

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

نکنیم.
سیگار کشیدن در راهروها و آسانسور ممنوع.

با لباس راحتی در مکان های مشترک ظاهر نشویم.
درب ورود و خروج را هنگام وارد یا خارج شدن ببندیم.

هنگام بارش باران و برف، کف کفش ها را پاک کرده، سپس وارد مجتمع شویم.
اگر تراس یا بالکن داریم در نوع تزئین و استفاده از آن با نمای سایر آپارتمان ها هماهنگ باشیم. )از آویختن 
لباس های رنگارنگ که از دور دید بدی دارد، خودداری کنیم. از آویزهای فلزی که در گوشه ای از تراس 

می تواند قرار داده شود استفاده گردد.(
لباس ها را در تراس به گونه ای آویزان نکنیم که مزاحمتی برای همسایگان طبقات پایین ایجاد کند.
هنگام ورود با خودرو به قسمت پارکینگ مجتمع از سر و صدا و بلند بلند سخن گفتن بپرهیزیم.

در ورودی ساختمان مجتمع، با دوستان و آشنایان تجمع نکنیم.
سالم و احوال پرسی و یا خداحافظی بهتر است در درون منزل صورت گیرد.

بچه ها را برای بازی که حق طبیعی آن هاست به پارک یا فضای سبز محوطه مجتمع هدایت کنیم، نه اینکه 
پیوسته با امر و نهی بیش از حد به کودکان، آن ها را کالفه نمائیم.
در نظافت راهروها و پاگردها طبق قوانین آپارتمان عمل نمائیم.

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

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

کیسه زباله را به موقع در محل مخصوص انتقال دهید و دقت نمائید کیسه زباله توأم با ریختن پس آب 
زباله و آلودگی محیط نباشد.

در برخورد با همسایگان همواره مراتب ادب و احترام را رعایت کنیم.
از تجسس در احوال و زندگی دیگران جداً بپرهیزیم.

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

اگر می خواهید موردی را به همسایه ای تذکر دهید، بهتر است منتظر باشید که آن عمل دوباره تکرار شود. 
سپس در وقت مناسب و به صورتی درست و منطقی به او تذکر دهید.

اختالف، جنگ و مشاجره در محیط جمعی جز نابودی شخصیت طرفین نتیجه ای به بار نخواهد آورد.
از طبقات آپارتمان چیزی را به بیرون پرتاب نکنید. حتی تکان دادن روفرشی و غیره که موجب می شود 

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

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

خوب است به صرف پرداخت پول آب، برق، گاز و ... که به صورت مشترک است، در استفاده از این 
منابع با همسایگان رقابت نکنیم.

در  بودن،  اهلی  توجیه  با  حیوانات  پرورش  و  نگهداری  آپارتمان جداً خودداری نمایید.از 
معطل  را  آن  و  بسته شود  آسانسور صحیح  در  کنیم  نگه نداریم.دقت 

کردن  صحبت  و  زدن  صدا  و  احساسات  ن ابراز  ستا و و د
همسایه ها از پنجره یا بالکن شایسته نیست.

اشراف  اطراف  ساختمان های  بر  اگر 
زندگی  و  خانه  حیاط  در  دارید، 

دیگران کنجکاوی نکنید. 

منبع: کتاب شهروند 
مطلوب

زندگی در آپارتمان

برنامه هاي  انداز  بجنورد چشم  منتخب شهر  شهردار 
اجرايي خود در حوزه مديريت شهري را تشريح كرد 
بخش  پنج  در  ام  شده  تعريف  هاي  برنامه  گفت:  و 
و اجراي هر بخش در مدت چهار سال تدوين شده 
است كه اولويت نخست اقدامات اجرايي در شهرداري 

،اصالح ساختار است.
روح اهلل براتيان در تشريح برنامه هاي اجرايي خود در 
حوزه مديريت شهري بجنورد افزود: در حال حاضر 
بجنورد  شهرداري  حوزه  در  شهري  مديريت  ساختار 
قديمي است كه اين ساختار كنوني پاسخگوي نيازها، 
تقاضاها و رفتارهاي تغيير يافته حال حاضر شهروندان 

نيست.
كرد:حاشيه  بيان  شهربجنوردراچنين  معضالت   وي 
منظرهاي  و  المان  فقدان  معابر،  در  ترافيك  نشيني، 
خالء  معابر،  در  شده  تخريب  هاي  آسفالت  شهري، 
رفتارهاي متناسب شهروندي مطابق با رعايت حقوق 
مناسب  هاي  زيرساخت  از  برخوردارنبودن  جمعي، 
عمراني، استمرار حفاري ها و تخريب معابر در شهر 

اجراي  كه  مطلب  اين  بر  تصريح  با  ادامه  در  وي 
الزامات  تامين  نيازمند  بجنورد  در  شهري  مديريت 
هاي  برنامه  دراستا  همين  در  گفت:  است،  جديدي 
اجرايي ام را با چشم انداز 20 ساله در قالب پنج بخش 
و اجراي هر بخش در مدت چهار سال تدوين كرده ام.
براتيان اظهارداشت : اصالح ساختار و فرآيند در حوزه 
مديريت شهرداري اولويت نخست اجراي برنامه هايم 
خواهد بود كه ضرورت دارد اين اصالح در كمتر از 

دو ماه در حوزه شهرداري انجام پذيرد.
در حوزه  توسعه  و  ريزي  برنامه  معاونت  ايجاد   وي 
مديريت شهرداري را از جمله الزامات اصالح ساختار 
و فرآينده سازي در اين زمينه اعالم كرد و گفت: در 
حال حاضرشهرداري بجنورد فاقد اين معاونت است.

بيني  پيش  معاونت،  اين  اندازي  راه  با  كرد:  بيان  وي 
جايگاه نيروهاي انساني متناسب با وظايفشان همچنين 
برنامه ريزي و زمينه سازي براي چگونگي نحوه ارائه 
خدمات و اجراي پروژه هاي عمراني مديريت خواهد 

شد.
ضرورت  معاونت  اين  اندازي  راه  با  تاكيدكرد:  وي 
نيروهاي  با حضور  آموزش  و  بودجه  واحد  دو  دارد 

متخصص اين نهاد فعال شوند.
در حوزه  عمران  سازمان  اندازي  راه  بجنورد  شهردار 
اجراي  نظارت،  منظور  به  بجنورد  مديريت شهرداري 
عمراني  هاي  پروژه  اجراي  براي  پيمانكار  انتخاب  و 
اين  در  فرآيند  و  ساختار  اصالح  الزامات  ديگر  از  را 

بخش عنوان كرد.
تهيه  بيان داشت: توسعه شهر بجنورد مستلزم  براتيان 
و  گذاران  سرمايه  جذب  گذاري،  سرمايه  هاي  بسته 
پايدار در حوزه شهرداري است كه  ايجاد درآمدهاي 
در همين راستا با فعال سازي واحد سرمايه گذاري مي 
توان ظرفيت هاي و فرصت هاي سرمايه گذاري در 
شهر بجنورد را شناسايي و نسبت به پيگري برنامه هاي 

سرمايه گذاري تدوين شده، اقدام كرد.
وي خاطر نشان كرد: ايجاد يگان انتظامي براي مقابله 
با مقاومت هاي غير قانوني، فعال سازي كارگروه هاي 
شهرداري  متخصص  نيروهاي  حضور  با  تخصصي 
در  انساني  نيروهاي  جايي  جابه  مشاوره،  اخذ  براي 

شهرداري  حوزه 
بر اساس تخصص 
ها همچنين صدور 
هاي  گواهينامه 
راستاي  در  ايزو 
به  دهي  رتبه 
كاركنان  عملكرد 
مجموعه  اين 
برنامه  ديگر  از 
در  كه  است  هايي 
اصالح  راستاي 
فرآينده  و  ساختار 

انجام خواهدشد.
شهردار  اين 

منتخب همچنين افزود: با توجه به اين كه شعارم در 
مديريت پيش رو »شهرداري شهروند مدار و شهردار 
 137 سامانه  اساس  همين  بر  بود،  «خواهد  پاسخگو 
طريق  از  شهروندان  تا  كرد  فعال خواهم  را   1888 و 
را  خود  شهري  روزمره  هاي  نيازمندي   137 سامانه 
به شهرداري اعالم كنند و از طريق سامانه 1888 نيز 
تقاضاهاي خود را در ارتباط مستقيم با شهردار پيگير 

شوند.
در  خود  شده  تدوين  هاي  برنامه  خصوص  در  وي 
حوزه اجراي پروژه هاي عمراني در شهر بجنورد اعالم 
شهر،  در سطح  ترافيك  كاهش حجم  منظور  به  كرد: 
ممنوعيت  اراضي،  تملك  طريق  از  معابر  بازگشايي 
شهر،  مركزي  هسته  در  اداري  واحدهاي  احداث 
اصالح خطوط  عمومي،  نقل  و  ناوگان حمل  اصالح 
سازي،  رو  پياده  ناوگان،  اين  براي  آمد  و  رفت  ويژه 
و  شهر  سطح  در  سوار  پارك  هاي  ايستگاه  احداث 
و  شخصي  خودروي  از  استفاده  عدم  فرهنگ  ايجاد 
استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي در دستور كار 

قرار مي گيرد.
گاه  و سكونت  در شهر  سازها  و  گفت: ساخت  وي 
اجرايي  تفصيلي  طرح  اساس  بر  رسمي  غير  هاي 
نيز  مزاحم  و  آالينده  صنوف  اماكن  و  شد  خواهند 

ساماندهي مي شوند.
براتيان خاطر نشان كرد: احداث بوستان هاي محله اي 
مشاركت بخش خصوصي،  با  مناطق حاشيه شهر  در 
ايجاد  برار،  دو  بوستان  مسافران  اقامتي  فضاي  ايجاد 
مدت  كوتاه  در  جديد  ورزشي  و  تفريحي  فضاهاي 
سرمايه  با حضور  منظوره  چند  هاي  مجتمع  ايجاد  و 
گذاران و مشاركت سازمان هاي متولي در بلند مدت 
بش  و  باباامان  بوستان  دو  در  فاز  به  فاز  صورت  به 

قارداش نيز اجرايي خواهند شد.
گفتني است؛ روح اله براتيان شهردار منتخب شهرداري 
وزارت  كل  مدير  گذشته  هاي  سال  طي  بجنورد، 
مدير  بنادر كشور،  مدير تشكيالت سازمان  بازرگاني، 
و  بازرگاني  رياست  كشور،  بنادر  جامع  توسعه  طرح 
رئيس كميسيون ماده 32 در سه شهرستان را در كارنامه 
اداره  معاون  نيز  در حال حاضر  و  دارد  فعاليتي خود 
ملي و برنامه ريزي سازمان حمل و نقل و پايانه هاي 

خراسان شمالي است.

چشم انداز برنامه هاي اجرايي در دوره 
مديريت شهري شهردار جديد

پیگیری  و  نظارت  کمیسیون  عضو 
)حقوقی( شورای اسالمی شهر بجنورد 
رسمی  غیر  های  گاه  سکونت  گفت: 
واقع در محدوده و حریم شهر را نمی 
کرد  مدیریت  رسمی  ضوابط  با  توان 
ضوابطی  با  را  مناطق  این  باید  بلکه 
آن  از  برخوردار  شرایط  با  متناسب 

ضابطه مند کرد.
سید محمد لنگری افزود: مناطق کنونی 
شهر  رسمی  غیر  های  گاه  سکونت 
بوده  روستاهایی  گذشته  در  بجنورد 
شهری  مناطق  گسترش  اثر  بر  که  اند 
و  محدوده  به  نیز  مناطق  این  بجنورد، 
حریم این شهر الحاق شدند که آنها یا 

دارنده و یا فاقد طرح هادی بوده اند.
وی بیان داشت : در سال های اخیر نیز 
مناطق مسکونی در شهر بجنورد ایجاد 
اند  نبوده  روستا  گذشته  در  که  شدند 
حال  در  و  اند  نداشته  هادی  طرح  و 
حاضر جزء مناطقی از محدوده شهری بجنورد قرار گرفته اند که از هیچگونه ضوابط اصولی 

شهرسازی برخوردار نیستند.
 وی با توجه به این نکته که برای هر منطقه از محدوده شهر بجنورد باید تصمیمات متناسب 
ارائه خدمات  بازسازی ساختمان ها، صدور مجوزها و  تاکیدکرد:  اتخاذ شود،  با آن شرایط 
گوناگون به مناطق سکونت گاه های غیر رسمی این شهر باید بر اساس ضوابط تعریف شده 

ای اعمال شود.
لنگری گفت: بر همین اساس شهرداری باید لوایحی برای اتخاذ ضوابط جدید و ارایه خدمات 
به ساکنان سکونت گاه های غیر رسمی بجنورد تنظیم و تدوین کند و آن را به اعضای شورای 

اسالمی شهر بجنورد ارائه دهد تا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

عضو کمیسیون نظارت و پیگیری )حقوقی( شورای اسالمی شهر بجنورد:

سکونت گاه های غیر رسمی
 با ضوابط خاص

یافته است. گردشگری داخلی و  طی چند دهه اخیر، گردشگری شهری به شدت کاهش 
خارجی، هر دو از اجزای مهم اقتصاد شهرهاست تا جایی که فعالیت های بخش صنعت به 
عنوان منبع اشتغال شهری و درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع درآمد شهرها، اهمیت خود را به 
طور نسبی از دست می دهند و در مقابل بخش خدمات در اقتصاد شهری اهمیت بیشتری می 
یابد. گردشگری یکی از اجزای در حال رشد بخش خدمات درون شهرهاست. گردشگری 
شهری را می توان هم از نظر گردشگران و هم از منظر مسائل شهری مورد مالحظه قرار داد. 
گردشگران به دالیل گوناگونی به سوی شهرها جذب می شوند که از آن جمله است: میدان 
های تاریخی، پارک های تفریحی، آب و هوا و نزدیکی به مراکز تفریحی، مانند چشمه های 

آب معدنی یا پیست های اسکی.
مدیران شهری نیز به نوبه خود فعاالنه در جلب گردشگری فعالیت دارند. این فعالیت ها از 
جمله شامل هزینه برای طرح هایی چون به پاداشتن موزه هاست. از دیگر فعالیت ها می 
توان ایجاد مناطق تفریحی و حفظ مناطق دارای بافت تاریخی را نام برد. عالوه بر شهرها، 
برخی صنایع نیز به تشویق گردشگری می پردازند و از گردشگری سود می برند: مکان های 
تفریحی، بنگاه های اجاره اتومبیل، سازندگان هتل ها و مهمانسراها و شرکت های هواپیمایی 

از جمله مهمترین آن ها هستند. 
گرچه کارآفرینان محلی اغلب در توسعه فعالیت های گردشگری نقش اساسی دارند، اما نقش 
سرمایه داران ملی و و بین المللی در این زمینه هر روز اهمیت بیشتری می یابد. حضور فعال 
سرمایه های ملی و بین المللی در صنعت گردشگری و فعالیت مدیریت شهری در جلب 
گردشگر، حاکی از منافعی است که رشد گردشگری به همراه دارد. برخی از منافع حاصل 
از گردشگری شهری عبارتند از: افزایش فرصت های شغلی برای ساکنان شهر، فرصت های 
تازه برای کارآفرینان در زمینه تدارک نیازمندی های گردشگران، افزایش درآمدهای صاحبان 

کسب و کار در فعالیت هایی چون اداره مهمان پذیرها و غذاخوری ها و ...
بنابراین سرزندگی شهر و افزایش درآمد شهرها به واسطه کسب و کارهای تازه و رفت و 

آمد گردشگران می باشد.
محمدعلی حصاری مطلق

گردشگری شهری

مسئوالن محیط زیست سراسر جهان اگر احساس کنند که یک حیوانی رو به انقراض است از قاره ای به 
قاره دیگر برفراز اقیانوس ها آن را انتقال می دهند تا زنجیره حیاتی به خطر نیفتد و حال چطور به خود 
اجازه دهیم زبان مادریمان که نشان از هویت و فرهنگ ماست به فراموشی سپرده شود. بعضی از واژه ها 
به گونه ای غبار گرفته که وقتی تلفظ می کنیم، شنونده به آن می خندد. در صورتی که باید تأسف خورد 
و حال بیاییم دست به دست هم دهیم زبان خود را کنیم آباد. این واژه های قشنگ و پرمحتوا از اجدادمان 
به ما رسیده و ما موظفیم در حفظ آن کوشا باشیم و نیز به فرزندانمان انتقال دهیم و حال شمه ای از واژه 

هایی که دارد به تاریخ می پیوندد و در قالب یک 
شاخه گل تقدیم حضورتان می گردد.

بُوش  گاو(،  )گله  گوَوَره  در(،  )جلوی  بوّساقه 
)خالی(، قاززق )میخ چوبی(، اَکو )برادر(، پِرت 
مان  بات  )کِش(،  باقِه  تَّمان  پارچه(،  )تکه  تِه 
کِرپی  جی  جی  سری(،  )تو  تَپ  وزن(،  )میزان 
)کاسه  ُقردِه  )خوک(،  ُقوز  ُدون  )خارپشت(، 
گرم(،  )دوغ  قوروتو  )ُدَمل(،  وان  چی  بزرگ(، 
َکِشیر )هویج(، بِراخ )رها کن(، قورخاق )ترسو(، 
سان نق )صندوق(، اُقول )پسر(، پل په )بادبزن(، 

َکی نَه َکَچه )زیلوی کهنه( 

عکس از آقای علی نوریان

واژه های غبار گرفته زبان ترکی بجنوردی
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انسان به هیچ زینتی، زیباتر از مرّوت و جوانمردی آراسته نشده است.        حضرت علی)ع(

پایان■■■ شورای■اسالمی■شهر■تصویب■کرد:■تشویق■و■ترغیب■شهروندان■خوش■حساب■که■عوارض■نوسازی■و■صنفی■خود■را■تا■
شهریور■ماه■پرداخت■نموده■اند،■به■قید■قرعه■جوایزی■بالغ■بر■150/000/000■ریال■به■آن■ها■پرداخت■گردد.

شورای■اسالمی■شهر■تصویب■کرد:■مساعدت■به■تیم■والیبال■نشسته■بانوان■جهت■اعزام■به■مسابقات■■■

شورای■اسالمی■شهر■مساعدت■به■مرکز■دختران■بی■سرپرست■ثریا■را■تصویب■کرد.■■

شورای■اسالمی■شهر■با■درخواست■شورای■سازمان■اتوبوسرانی■بجنورد■مبنی■بر■افزایش■مبلغ■بلیط■به■1500■ریال■)یکهزار■و■پانصد■■■
ریال(■موافق■کرد.

فرمانده■عملیات■آتش■نشانی■و■خدمات■ایمني■شهرداري■بجنورد■گفت:■52■مورد■اطفای■حریق■و■35■مورد■عملیات■امداد■و■نجات■■■
طی■یک■ماهه■گذشته■در■بجنورد■رخ■داده■است.

سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری بجنورد گفت: 23 هزار و 200 متر مربع 
فضای سبز جدید طی نیمه نخست سال جاری در 

شهر بجنورد ایجاد شده است.
طی  سازمان  این  افزود:  مهماندوست  عباسعلی   
کشتارگاه  محدوده  در  جاری  سال  نخست  نیمه 
صنعتی شهر بجنورد به مساحت 12 هزار متر مربع 
و در محل پارک نیایش به مساحت چهار هزار و 
500 متر مربع فضای سبز جدید ایجاد کرده است.
به  آسایش  پارک  دو  فاز  در  اظهارداشت:  وی   
سبز  فضای  مربع  متر   500 و  هزار  دو  مساحت 
جدید ایجاد شده و در ضلع شرقی معصوم زاده 
نیز به مساحت چهار هزار و 200 متر مربع دیوار 

سبز احداث شده است.
 وی بیان داشت: سازمان پارک ها و فضای سبز 
نیز  به مساحت دو هزار متر مربع  این مدت  طی 
متری   32 خیابان  سبز  فضای  بازکاشت  و  مرمت 

شهدا را اجرایی کرده است.
این مسئول گفت: طی این مدت 225 هزار گلدان 
شامل گل های شب بو، یوکا، رز، مارگریت و ... 
گلکاری شده و یک میلیون و 30 هزار نشاء گل 
زیبا،  رعنا  چمنی،  مینا  بنفشه،  بهار،  همیشه  های 

انجام شده  نیز  را   ... و  تاج خروس  ناز،  اطلسی، 
است.

جاری   سال  نخست  نیمه  طی  اینکه  بیان  با  وی 
تحت  کارگر  نفر   200 میانگین  طور  به  ماهیانه 
خدمت این سازمان در زمینه اجرای اقدامات یاد 
شده فعالیت داشته اند، اعالم کرد: با این اقدامات 
یاد شده، در حال حاضر سرانه فضای سبز در شهر 
بجنورد به ازای هر نفر به 10.6 متر مربع می باشد.

مهماندوست تاکید کرد: حفظ و نگهداری فضای 
سبز شهر بجنورد شامل آبیاری، چمن زنی، هرس 
در  مستمر  طور  به  ها  پارک  نظافت  و  درختان 
ضروری  که  دارد  قرار  سازمان  این  کار  دستور 
است در این راستا شهروندان نیز در زمینه حفظ 
ایجاد شده در شهر،  این فضای سبز  نگهداری  و 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد 

را یاری کنند.
سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداری بجنورد یادآورشد: توسعه کمربند سبز، 
یاس، مطهری، شهدای غزه  بوستان های  احداث 
این  آتی  های  برنامه  دیگر  از  بجنورد  شهر  در 

سازمان خواهد بود.
 وی با یادآوری این مطلب که آبیاری فضای سبز 

بوده  مردمی  های  درخواست  مهمترین  از  شهری 
این سازمان  راستا،  در همین  کرد:  است، تصریح 
نیز طی نیمه نخست سال جاری یک شیفت کاری 
جدید در دستور کار قرار داد که آبیاری درختان 
در سه شیفیت کاری توسط شش دستگاه تانکر و 

این  با  که  شده  اجرایی  خدمت  تحت  راننده   36
اقدام، مدار آبیاری از 50 روز به 25 روز کاهش 

یافته است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد: 

 احداث 23000 متر مربع فضای سبز جدید در شهر بجنورد

اختصاص  بر  تاکید  با  بجنورد   شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
شهری،  عمومی  خدمات  تامین  برای  هرسال  در  بسیار  هزینه های 
گفت: شهرداری بجنورد از سال مالی جاری علیه مخربان خدمات 

شهری پیگیری قضایی خواهد کرد.
جمله  از  معابر  آسفالت  عملیات  انجام  افزود:  کشمیری  محمدعلی 
مهمترین خدماتی است که شهرداری به منظور رفاه حال شهروندان 

در هر سال به عنوان ارائه خدمات عمومی شهری اجرایی می کند. 
وی بیان داشت : عمر مفید آسفالت معابر در کشورهای توسعه یافته 
کیفی  اجرای  نیز  و  قیر  ساخت  در  پیشرفته  های  تکنولوژی  از  که 
اند 25 سال تخمین زده شده  عملیات آسفالت گذاری بهره گرفته 
است، این در حالی است که در بهترین شرایط عمر مفید آسفالت 

معابر در داخل کشور 10 سال تخمین زده می شود. 
وی گفت :اجرای عملیات ساخت و ساز ها در سطح شهر، تفکیک 
معابر  در  شوینده  مواد  حاوی  خانگی  های  پساب  سرریز  اراضی، 
از  مداوم  انرژی و حفاری های  کانال های مشترک  فقدان  همچنین 
سوی شرکت های خدمات رسان در سطح معابر از مهمترین عوامل 

وضعیت نامطلوب آسفالت خیابان ها و معابر شهر بجنورد است. 
وی تاکید کرد: بسیاری از معابر شهر بجنورد نیاز به ترمیم آسفالت 

دارند، این در حالی است که بعد از عملیات حفاری معبر باید دو ماه 
انتظار کشید تا خاک انسجام خود را بازیابد تا آماده ترمیم آسفالت 

شود. 
 این مسئول بیان داشت: سال مالی شرکت های خدمات رسان نیز 
در فصل پاییز است و آن ها عملیات اجرایی پروژه های خود را در 
فصل سرما آغاز و معابر را حفاری می کنند، این در حالی است که 
شهرداری بجنورد با آغاز فصل سرما و بارندگی ها عملیات آسفالت 

گذاری خود را متوقف می کند. 
سوی  از  اعتبارات  جذب  زمینه  در  زمانی  تفاوت  این  افزود:  وی 
شرکت های خدمات رسان و پایان عملیات آسفالت گذاری معابر 
در فصل سرما از سوی شهرداری، موجب شده است تا شهروندان 
شرایط نامطلوب معابر تخریب شده را تحمل کنند و تا آغاز فصل 

بهار برای ترمیم آسفالت معابر انتظار بکشند. 
 وی خاطر نشان کرد: سرریز پساب های خانگی در سطح معابر نیز 
موجب شده است بسیاری از معابر خیابان های شهر بجنورد به ویژه 
کارشناسان  به  عامل  این  که  شوند  تخریب  شهر  حاشیه  نقاط  در 
را تخمین  معابر  آسفالت  واقعی  تا عمر  نمی دهد  اجازه  شهرداری 
به  نسبت  قانون  در  نیز  گذار  قانون  که  است  حالی  در  این  زنند، 

برخورد با جرایم تخریب اموال عمومی شهری تبصره ای را در نظر 
نگرفته است. 

برای  بسیاری  اعتبارات  نکته که هر ساله  این  بر  تاکید  با  کشمیری 
تامین و ارائه خدمات عمومی شهری به منظور رفاه حال شهروندان 
هزینه می شود، اعالم کرد: در همین راستا شهرداری بجنورد تصمیم 
و  اموال  کنندگان  تخریب  علیه  جاری  مالی  سال  از  است  گرفته 
اشخاصی که سرریز پساب های  از جمله  خدمات عمومی شهری 
خانگی خود را در معابر رها می کنند، دادخواست تنظیم کند و برای 

احقاق حق از طریق محاکم قضایی اقدام کند. 
 46 سطح  در  جاری  سال  در  بجنورد  شهرداری  شد:  یادآور  وی   
هزار و 930 متر مربع لکه گیری کانال معابر، در سطح 195 هزار و 
184 متر مربع زیرسازی معابر، در سطح 24 هزار و 985 متر مربع 
روکش آسفالت و در سطح 55 هزار و 436 متر مربع آسفالت کامل 

را اجرایی کرده است. 
حجم  این  برای  افزود:  بجنورد  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون   
و  میلیارد   61 مبلغ  بجنورد  در شهر  گذاری شده  آسفالت  عملیات 

902 هزار و 156 هزار ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری بجنورد: 

 تخریب اموال و خدمات عمومی شهری پیگیری قضایی می شود

آیا به شما بگویم که چرا مؤمن، مؤمن نامیده شده است؟ چون جان و مال مردم از تعرض او در امان است.      پیامبر اکرم )ص(

 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: جشنواره شهروند برگزیده 
در 9 اردیبهشت ماه سال آینده به منظور از تجلیل از شهروندان نمونه بجنورد برگزار خواهد شد.

دبیرخانه  جشنواره شهروند  فعالیت  ماه سال جاری  آذر  نخست  هفته  افزود:  وکیلی   سیداحمد 
برگزیده در محل شورای اسالمی شهر بجنورد آغاز و فراخوان حضور شهروندان در این جشنواره 

اعالم می شود.
 وی عنوان کرد: عمل به وظایف شهروندی، قانون مداری، مجری اصول شهرنشینی، عالقه مندی 
به رفع مشکالت محلی، مشتاق به مشارکت و همیاری با مسئوالن در زمینه انجام امور خدمات 

شهری از جمله معیارهای انتخاب شهروندان نمونه خواهد بود.
 وکیلی با بیان این که 20 داور برای انتخاب شهروندان نمونه، رزومه های ارسالی به این دبیرخانه 
را مطالعه و بررسی خواهند کرد و گفت: 20 شهروند نمونه از میان شرکت کنندگان انتخاب و از 

آن ها در 9 اردیبهشت ماه سال 93 تجلیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:

 جشنواره شهروند برگزیده در اردیبهشت ماه برگزارمی شود

رییس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: 75 درصد از مراجعات مردمی به شورایاران مربوط به اجرای 
پروژه های عمرانی در محالت است.

مهدی محمدی در همایش شورایاران محالت افزود: در حال حاضر 420 شورایار در 60 محله شهر 
بجنورد فعالیت می کند. 

وی با بیان اینکه شورایاران محالت حلقه های ارتباطی بین مردم و نمایندگان شورا اسالمی هستند، 
بیان داشت : اجرای پروژه های عمرانی 75 درصد از مراجعات مردمی به شورایاران را تشکیل می دهد 

که این شورایاران این مطالبات را به اعضای شورای شهر منتقل می کنند.
عالوه بر این، وی شورایاران را ملزم به اجرای قانون کرد و اظهار داشت: این افراد باید مردم را برای 

جلب همکاری بیشتر به منظور انجام پروژه ها و باال رفتن کیفیت آن ها آماده کنند.
شورای  مجموعه  با  شورایاران  همکاری  گفت:  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از  دیگر  یکی 

اسالمی شهر و شهرداری الزمه داشتن شهری زیبا است.
سیداحمد وکیلی افزود: اعضای شورای اسالمی شهربجنورد برای پیشبرد اهداف خود به طور حتم از 

پیشنهادات و نظرات شورایاران استفاده خواهند کرد.

رییس شورای اسالمی شهر بجنورد:

اجرای پروژه های عمرانی 75 درصد از 
مراجعات به شورایاران را تشکیل می دهد



85

نام: رضا
نام خانوادگی: گرمه ای

تاریخ والدت: 1341
تاریخ شهادت: 1364

قسمتی از وصیت نامه شهید:
بسمه تعالی   

را  خدا  راه  در  شدگان  کشته  ایمان؛  اهل  ای 
مرده مپندارید که آن ها زندگان جاویدند و در 

نزد خدا روزی دارند.
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند.

این وصیت نامه را با نام مبارک حق آغاز می 
کنم که به من جان داد تا در راه او نثار کنم.

ائمه  توسط  را  زیستن  راه  که  اوئی  هم  به 
سند  نیز  خود  و  آموخت  بشر  به  طاهرین 
شهادت را مهر کرد که کشته شدگان در راه او 
زندگان جاویدند، پس ما راه ائمه و امامان را 
دنبال می کنیم، باشد که خون ناپاک ما مورد 

قبول حق تعالی قرار گیرد، انشاء اهلل.
مادر عزیزم که در  پدر و  بعد، خدمت  اما  و 
اندازه آن ها، بعد  به  دنیا جز آن ها کسی را 
از حق، دوست نمی دارم، سالم و درود می 
فرستم و به آن ها می گویم که غم از دست 
دادن فرزند را چون سرور آزادگان، حسین و 
از  بعد  که  باشد  کنید.  تحمل  بشریت  الگوی 
من زینب وار ادامه دهنده راه من و دیگر شهدا 

معظم اسالم باشند.
گلچین  جهان  پروردگار  عزیزم؛  مادر  و  پدر 
نبودیم و در  دنیا  بیشتر در  ما خاری  و  است 
این جهان به جز گناه مرتکب نشدیم و در این 
عمر کوتاه به اندازه ای برای خود گناه جمع 
کرده ایم که می ترسم شهادت در راه خدا هم 
نتواند از این بار گران کم کند. پس از شما می 
از همه  اواًل مرا حالل کنید، دومًا  خواهم که 
برایم حاللیت بخواهید تا با آسودگی شهادت 
با روی سفید در  باشم و در آخرت  را پذیرا 

محضر حق حاضر گردم.
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آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد.        ُارد بزرگ وقتی »قدرت عشق« بر »عشق به قدرت« غلبه کند، دنیا طعم صلح را می چشد.           جیمی هندریکس

از  مردمی  های  پیامک  و  ها  خواسته  به  لطفا  شهر  محترم  شورای 
شهرداری های سه گانه که توسط شهرداری پیگیری و پاسخی داده 
پرسنل شهرداری  پویایی  و  تحرک  باعث  تا  کنید  توجه  نمی شود 

شود. 
09350000290

با سالم: از مسئوالن اتوبوسرانی و حمل و نقل شهرداری بپرسید که 
چرا همه خطوط، برای دور زدن هم که شده تا میدان شهید می آیند 
)مثال خط دانشگاه و شهرک گلستان و ...( اما وقتی به خط واحد 
کالته پیاز میرسه میگن در مرکز شهر ترافیکه و ... بعد ابتدای خط 
رو می برند سه راه فردوسی-سید جمال الدین اسد آبادی. بعد از 
مدتی هم میگن خط شما بازدهی نداره خط واحد را میکنن! چرا؟ 

مگه ما مستضعفا آدم نیستیم.
09150000469

فکرکنم شهرداری مهر روابط عمومی نداره. مگه شهرداری مرکزی 
ناظر بر مناطق نیست پس چرا به این همه پیامک که از کم کاری 
های آن ها می نویسند هیچ پاسخ داده نمیشه؟ الاقل شما جواب 

بدین.
09360000162

سالم؛ لطفا در بودجه سال 93 برای تکمیل پارک جنب دبیرستان 
دخترانه شهدای غزه اعتبار در نظر گرفته شود. 

09150000469

اعضای محترم شورای شهر، چرا واحد امالک شهرداری مهر فکری 
پیگیری  لطفا  کند؟  نمی  )جوادیه(  خیام  خیابان  بازگشایی  حال  به 

نمایید.
09330000176

از سازمان تاکسیرانی به خاطر خط کشی ایستگاه تاکسی محمد علی 
پهلوان و ساماندهی سرویس ها تقدیر و تشکر می کنیم  )تاکسی 

های خط ویژه(
09350000290

سالم خسته نباشید. کوچه ما رو بعد 3 سال پیگیری آسفالت کردن 
ولی افتضاح. شیب اصأل ندارد و آب جمع می شود. )تختی4 شهدا 

4/33( با تشکر از شورای محترم. یاعلی
0915000864

شهریور   17 خیابان  ساکنین  شکایت  نامه  طی  بارها  سالم؛  با 
ولی  شده  انجام  محل  این  های  جوشکاری  مورد  در  شمالی 
هیچگونه رسیدگی نشده. آیا اینجا آن هم داخل پیاده رو جای 

جوشکاریه؟
09390000548

سالم چرا شهرداری به وضعیت آسفالت خیابان شهرک حکمت 
توجه نکرده و کوچه های فاز دو آن را آسفالت نمی کند؟

همچنین لطفا پیگیری فرمایید تا شهرداری نسبت به نام گذاری 
کوچه های شهرک حکمت و پالک گذاری ساختمانهای نوساز 

اقدام نماید.
09150000129

زمین های  از  استفاده  حداکثر  و  شهر ها  جمعیت  افزون  روز  افزایش 
شهری جهت ساختمان سازی باعث تبدیل نمای شهر ها به مجموعه ای 
از سنگ و بتن شده است که توأم با ایجاد آلودگی های مختلف از قبیل 
آلودگی هوا، آب، خاک و صوتی، هزینه زندگی شهروندان شهر نیز 
با ابتالء به بیماری های مختلف قلبی، تنفسی و روحی و روانی و ... 
افزایش یافته است. هزینه ای که در قبال دور شدن انسان از طبیعت 
پرداخته می شود. برای کاهش این هزینه ها معموالً در معماری شهر ها، 
گرفته  نظر  در  راه گشا  عاملی  عنوان  به  شهر  سبز  فضای  و  پارک ها 
می شود، نکته ای که در دین مبین اسالم نیز به دالیل متعدد و در آیات 
بسیاری از قرآن مجید به آن سفارش شده است. از جمله دالیل قرآن 
از  انسان  در طبیعت، درک  مطالعه  تحقیق و  به  انسان  جهت دعوت 
ماوراء طبیعت و پدیده های خلقت به عنوان آیات معرفت الهی است؛ 
آیاتی که انسان را از غرور و عجب و خودخواهی باز می دارد و به آن 
وسیله نور ایمان در دل ها متجلی می شود. نباید از سایر فواید انسان 
از گردش در طبیعت از قبیل سالمت جسم و روان و ... نیز غافل بود.
هدف از آنچه گفته شد رسیدن به این نکته است که آیا فضای سبز 
و پارک های مصنوعی )از نظر مصالح کاربردی( احداث شده در شهر 
می تواند این نیاز فطری را برآورده سازد و آیا فضاهای احداث شده 
می تواند خالء طبیعت تخریب شده اطراف شهر را جبران نماید؟ که 

جواب آن نیز واضح است.
هرگز!

لذا باید پرسید  راهکار آن چیست؟
برای پاسخ آن اندک تأملی در بیانات مقام معظم رهبری در این مبحث 
می تواند راه گشا باشد. آنجا که ایشان می فرمایند: »پارک به سبکی که 
اسالم  است.  اسالمی  غیر  پدیده ای  است  رایج  کشورمان  در  امروزه 
مدل  نه  طبیعت  خود  شود  دقت  دارد.  طبیعت گردی  به  ویژه  تاکید 

مصنوعی آن. لذا بهتر است به جای 
تأسیس پارک ها و هزینه های گزاف 
احیاء  را  شهر ها  اطراف  طبیعت  آن 
حداقل  شهر ها  داخل  حتی  و  کنند 
را  طبیعت  تاسیس  تازه  شهرهای 

داخل کند.« 
این  در  راهکارهایی  اجرای  لذا   
خصوص بایستی مد نظر قرار گیرد 
نمود  پیشنهاد  می توان  جمله  از  که 
ضمن کاهش مصالح ناهمگون بهره 

برده شده در احداث پارک های داخل شهر باید در اسرع وقت به فکر 
این  اجرای  که  باشیم  شهرمان  اطراف  در  طبیعت  پارک های  احداث 

طرح نیازمند تعامل چند دستگاه دولتی با شهرداری است.
طی این طرح با کاشت درختان و گونه های گیاهی بومی در زیستگاه 
مصالح  با  رفاهی  امکانات  و  اقامتگاه  ساخت  جهت  دخل  اندک  و 
همگون با طبیعت آن ضمن بهره برداری از طبیعت بسیار زیبای شهر 
به نیاز اولیه شهروندان در خصوص گردش در اماکن تفریحی مناسب 
با معیارهای طبیعی و فطری انسان از تصرفات و تخریبات روز افزون 

طبیعت زیبای شهر نیز ممانعت به عمل می آید.
ندهیم  دست  از  را  باقیمانده  فرصت  اندک  و  نمائیم  اندیشه  اگر 
ارتفاعات آخرداغ، آالداغ، باباموسی و دره های زیبایی از قبیل »پلنگ 
دره« می تواند اولین پارک های طبیعی شهرمان باشد که می تواند کمک 
شایانی نیز در ماندگاری هرچه بیشتر مسافران و گسترش اکوتوریسم 

و رونق اقتصادی شهر نماید.
علیرضا باغچقی

 رئیس کمسیون خدمات و زیست شهری 
شورای اسالمی شهر بجنورد

تصاویر زیر توسط آقای علیرضا باغچقی گرفه شده است.

بازگشت به طبیعت

کنیه  باشد،  می  مدینه  شهر  در  هجری  متولد ششم  )س(  زینب  حضرت 
ایشان ام کلثوم صغری والقابشان عارفه، عالمه، محدثه، فاضله، عقیله بنی 
فارسی  سلمان  زینب )س(  تولد حضرت  ز  ا  پس  باشدگویند  می  هاشم 
سنگین  در سکوت  )ع(  علی  دید  آمد،  )س(  زینب  والدت  تهنیت  برای 
و پراندوهی فرو رفته است، امام علی )ع( برای سلمان از کربال گفت و 

سرنوشتی که دخترش در پیش دارد.
این بانوی بزرگ که حسین )ع( به گاه دیدار به احترامش از جای بر می 
خاست، دارای قوت قلب، فصاحت زبان، شجاعت، زهد و ورع، عفاف و 
شهامت فوق العاده بود. عابدی بود که از عبادت سیر نمی شد نماز شبش 
را حتی در شب پس از واقعه عاشورا که آن همه دشواری ها و ناگواری 
ها را به دوش کشیده بود، از یاد نبرد و آن را نشسته خواند از امام سجاد 
)ع( روایت شده است که فرمود: ندیدم عمه ام را که نماز شبش را نشسته 
بخواند، مگر در شب یازدهم محرم و برای همین است که گفته اند حسین 
از خواهرش زینب خواست که او را از دعای خیر در نماز شبش فراموش 

نکند به این عبارت که »یا اختاه ال تنسینی فی نافله اللیل«
و  امیرالمومنین  پدرش  و  )ص(  خدا  رسول  جدش  از  مکرمه  بانوی  آن 
مادرش فاطمه زهرا )س( حدیث روایت می کرد  برخی از تاریخ نویسان 
آورده اند که زینب سالم اهلل علیها، مجلس ویژه ای برای زنان داشت که 

در آن تفسیر قرآن می گفت.
شهادت  به  کربال  واقعه  در  عون  و  محمد  های  نام  به  بانو  آن  فرزند  دو 
رسیدند آن حضرت دختر شهید، خواهر شهید، مادر شهید و عمه شهیدان 

بود. تبلور و تجلی زینب )س( از عصر عاشورا آغاز شد.
پس از عصر عاشورا  زینب)س( هر جا سخن می گفت منجر به رسوایی 
از  پس  بود.  نبوی  مطهر  خاندان  جایگاه  کننده  تبین  و  امویان  حکومت 
شهادت امام حسین )ع( یکی از مسئولیت های خطیر آن حضرت حفاظت 

از جان امام  زمان خویش بود،که به بهترین وجه از عهده آن برآمدند.
اگر خونین دل غم باورم بود            محبت های زینب یاورم بود

میان خیمه آتش گرفته               به رأفت سایه سرم بود
حضرت زینب )س( می داند از جان امام سجاد )ع( حتی به قیمت جانش 
حراست و محافظت نماید. در مجلس ابن زیاد وقتی فرمان قتل امام صادر 
بر نخواهم  او دست  از  به خدا سوگند  می شود زینب )س( می فرماید: 

داشت، اگر قصد کشتن او را داری مرا هم با او بکش.
ابن زیاد که این گونه جان فشانی زینب را مشاهده می کند، می گوید: به 
خدا من این زن را چنان می بینم که دوست دارد من او را با این جوان 

بکشم،او را واگذارید که همان بیماری ای که دارد او را بس است.
توبه  را  خود  که  کوفیان  برخی  شد  کوفه  بازار  وارد  اسراء  کاروان  وقتی 
کار می دیدند برای کم کردن بار گناه با دیدن بازماندگان شهدا شروع به 
گریستن نمودند. زینب)س( شروع به خواندن خطبه قرائی کردند: ای مردم 
کوفه، ای اهل فریب وخیانت، آیا برای ما گریه می کنید؟ هنوز چشمان ما 

گریان است و ناله های ما خاموش نشده. مثل شما مثل زنی است که رشته 
می بافد وآن گاه خود آن را پاره می کند. شما همانند گیاهی هستید که بر 
مزبله بروید، نه قابل خوردن است نه موجب نفع ..... شما مستوجب عذاب 
خدایید، پس از آن که ما را کشتید بر ما گریه می کنید؟ آری به خدا قسم 
که باید بسیار گریه کنید وکم بخندید ...... به هر حال زینب )س( ماجرای 
کربال را بیان کرد، رفتار دشمن را با خاندان پیامبر شرح داد، پیام عاشورا 
را اعالم نمود و پرده از چهره نفاق و تزویر برگرفت. با خطبه ایشان تمام 
فریب خوردگان و تماشاگران و بی خبران بیدار و منقلب شدند و سرانجام 
آه و ناله  وگریه و شیون بی سابقه ای فضای شهر کوفه را فرا گرفت. این 

جا بود که ورق برگشت و شمارش معکوس حاکمیت یزید آغاز گردید.
امیه آن قدر مردم را در فقر فرهنگی قرار داده بودند که حتی وقتی  بنی 
معاویه نماز جمعه را در روز  چهارشنبه خواند هیچ کس چیزی نگفت. 
دشنام علی سنت شده بود،کودکان برآن سنت متولد می شدند و بزرگان 
برآن روش می مردند. تبلیغات گسترده بنی امیه تا حدی بر افکار مردم شام 
اثر گذاشته بود،که آنان هنگام ورود اهل بیت به شهر شام لباس نو پوشیدند 

و شهرها را آذین بستند.
در مجلسی که با حضور یزید وسران حکومت و مردم در مسجد جامع 
دمشق برگزار شد، یزید در حالی که سرها شهدا را در مقابل خود دارد و به 
سر مبارک امام حسین )ع( اسائه ادب می کند ... زینب )س( در این هنگام 
فریاد می زند »تبت یدا ابی لهب« بریده باد هر دو دست ابو الهب ای یزید 
آیا می دانی چه می کنی؟آیا می دانی که چوب بر  لب و دندان حبیب خدا 

پسر مکه و پسر فاطمه زهرا می کوبی؟
زینب ای شیرازه ام الکتاب                          ای به کام تو زبان بوتراب
از  عمومی  انزجار  و  نفرت  مجلس  آن  در  زینب )س(  های  افشاگری  با 
یزید بن معاویه تا آن حد زیاد شد که او قتل امام حسین )ع( را به ابن 

زیاد نسبت داد.
بیت و ماجراهای رخ داده در طول  اهل  اسارت  با سیری کوتاه در سفر 
سفر پاسخ به این سوال تاریخ داده می شود که چرا امام حسین )ع( زنان و 
فرزندان خود را همراه آورد؟ به راستی اگر آنان نبودند حکومت استبدادی 
یزید به آسانی می توانست حادثه عاشورا را تحریف کند و وارونه جلوه 
آن  همیشه  برای  و  سازد  پایمال  را  یارانشان  و  الشهدا  سید  وخون  دهد 

انقالب عظیم را به فراموشی بسپارد. 
سر نی در نینوا می ماند                 اگر زینب نبود
کربال در کربال می ماند                 اگر زینب نبود

اعظم السادات افشین فر 
کارشناسی ارشد تاریخ

عضو شورای اسالمی شهر بجنورد

چرا زینب )س( به کربال آمد؟

عزیمت  نهایی  نقطه  بدانیم  که  است  این  ما  مسئله  مهم ترین  در حال حاضر، 
زیادی  تعداد  در  زنان  باروری  کجاست. سطح  تحوالت جمعیتی  نظر  از  ما 
در مورد  از استان های کشور کم تر از 2/1 فرزند است. مسئله ای که اخیراً 
جمعیت و تغییرات سطح باروی در ایران حساسیت ایجاد کرده است این 
است که زمانی کاهش باروری نهادینه شود،  با هر تالشی که صورت گیرد 
تنها به زحمت می توان آن را، آن هم به مقدار جزئی افزایش داد. با این 
روندی که طی می شود در حوالی سال 2050 در حدود 23 تا 36 درصد 
جمعیت کشور را افراد 60 سال به باال تشکیل خواهند داد. من معتقدم که 

ما سیاست جمعیتی ناهدفمندی را دنبال می کنیم. در سیاست های جمعیتی 
کشور )که سیاست فعالی هم عماًل وجود ندارد( هدف مشخصی 

تعریف  بلندمدتی  هدف ای  باید  نخست  است.  نشده  تعریف 
شود و سپس زمان بندی هایی برای تحقق آن ها تعیین گردد. این 

زمان بندی ها باید قابل ارزیابی و بازنگری هم باشد.

دکتر حبیب اله زنجانی
رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران

نشریه خانه خوبان

خطر پیری در کمین ایرانی ها

بجنورد:
راسته آبچلیک، تیره نوک خنجریان،چوب پا 

روستای هاور: تیغ بل
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مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گوهرشان قلوب نسل های آینده است.           توسیدید خدای عزوجل سه خصلت به مؤمن بخشیده است: عزت در دنیا و دین، رستگاری در آخرت و ابهت و شکوه در دل های جهانیان.   امام باقر )ع(

حاج علی اصغر گرمه ای، 
به هنگام اعطای زمین 

بهزیستی بجنورد به اقبال، 
نخست وزیر وقت

سال 1333
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