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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

را  اسالمی(  )انقالب  الهی  بزرگ  نعمت  این 
ارزان از دست ندهید . 

امام خمینی )ره(

جذب سرمایه گذاران در گروی 
ارتقای شهر

پیش بینی بودجه 1200 میلیارد 
ریال برای شهرداری بجنورد 

در سال 93

احداث پارکینگ طبقاتی در 
هسته مرکزی شهر از سال 93  

آغاز می شود

خاطرات اعضای شورای 
اسالمی شهر بجنــورد از 

انقالب اسالمی 

آلودگی هوای بجنورد خطری 
که شهروندان را تهدید می کند

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 5

 داوران سومین جشنواره 
شهروند برگزیده مشخص شدند

صفحه 3

صفحه 4

جمهوري اسالمي متكي به يك ملت مؤمن، سرافراز، اصيل و ريشه دار است.       حضرت خامنه ای )مد ظله العالی( »کار خوب« اندوخته ای ماندنی و میوه ای پاکیزه و خوشگوار است.   امام علی )ع(
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عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.                دیزرائیلی علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.         امام علی )ع(

اسالمی  بودجه شورای  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
تورم  وضعیت  به  توجه  با  گفت:  بجنورد  شهر 
کشور و افزایش هزینه ها، درآمدزایی و هزینه کرد 
شهرداری بجنورد در بودجه سال آینده یک هزار و 

200 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
سال  بودجه  افزود:  حسینی  عباس  سید  بجنورد، 
آینده شهرداری در هر سال می بایست تا پایان آذر 
ماه مصوب و به شهرداری ابالغ شود که با توجه 
به مدت زمانی که برای انتخاب و انتصاب شهردار 
جدید شهر بجنورد صرف شد، هنوز بودجه بندی 
شهرداری بجنورد برای سال 93 در حال بررسی 

است.
اکنون  هم  جدید،  شهردار  انتصاب  با  افزود:  وی 
زیر  های  سازمان  سهم  جاری،  های  هزینه  سهم 
های  هزینه  سهم  بجنورد،  شهرداری  مجموعه 
اساس  بر  پرسنلی  های  هزینه  سهم  و  عمرانی 
ضوابط تعریف شده در بخشنامه بودجه در حال 

آماده سازی است.
وی در ادامه با یادآوری این مطلب که در بودجه 
سال 92 درآمدزایی و هزینه کرد شهرداری بجنورد 
مبلغ 700 میلیارد ریال پیش بینی شد که شهرداری 
میلیارد  ماه سال جاری 350  آذر  پایان  تا  بجنورد 
ریال درآمد داشته است، گفت: با توجه به وضعیت 
تورم در کشور و افزایش هزینه ها، مبلغ یک هزار 

را  کرد  هزینه  و  درآمدزایی  ریال  میلیارد   200 و 
برای سال 93 پیش بینی کرده ایم.

وی اذعان داشت: با این مبلغ پیش بینی شده تنها 
اجرای  جاری،  سال  عملکرد  میزان  به  توان  می 

برنامه داشته باشیم.
معوق  های  بدهی  پرداخت  گفت:  مسئول  این 
شهرداری به پیمانکاران و پرسنل خدماتی، تکمیل 
غیر هم سطح  تقاطع  از جمله  تمام  نا  پروژه های 
جمله  از  روبنایی  های  پروژه  اجرای  و  خوشی 
مبلمان  به  رسیدگی  معابر،  آسفالت  و  شن ریزی 
از  را  پیاده رو سازی  و  جدول گذاری  شهری، 
سال  در  بجنورد  شهرداری  اجرایی  های  اولویت 

93 می باشد.
وی افزود: در صورتی که در سال 93 مازاد بودجه 
جدیدی  های  پروژه  اجرای  به  باید  باشیم  داشته 
طرح  انجام  ترافیک،  جامع  طرح  انجام  جمله  از 
احداث  ها،  خیابان  بازگشایی  شهر،  تفصیلی 
پارک محله ها، توسعه فضای سبز و ساماندهی و 
زیباسازی مبادی ورودی و خروجی شهر همچنین 
ها  پارک  در  مناسب  ورزشی  فضاهای  احداث 

ورود پیدا کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اجرای پروژه های عمرانی 
که  نیست  امکان پذیر  شهرداری  محدود  درآمد  با 
اجرای  دوره  دو  بایست طی  می  راستا  همین  در 
کار  در دستور  را  بلند مدت  و  کوتاه  برنامه های 

قرار دهیم.
مدت  کوتاه  های  برنامه  اجرای  گفت:  حسینی 
باید از طریق افزایش تعرفه ها، اخذ وام، فاینانس 
جذب  با  نیز  مدت  بلند  در  و  شود  عملیاتی 
سرمایه  جذب  اقتصادی،  کالن  های  مشارکت 
گذاران و اجرای پروژه های مشارکتی با مردم به 
اجرای  و  پایدار  درآمدهای  و  ثروت  تولید  سوی 

پروژه های جدید عمرانی معطوف شویم.
وی تصریح کرد: ضروری است شهرداری بجنورد 
شده،  کارشناسی  های  برنامه ریزی  تدوین  با 
سازمان های زیر مجموعه خود را نیز خود کفا کند 
تا مازاد بودجه شهرداری برای اجرای پروژه های 

جدید عمرانی صرف شود.
به  شهرداری  معوق  های  بدهی  به  همچنین  وی 
برخی از نهادهای اجرایی از جمله تامین اجتماعی 
این  که  در تالش هستیم  و گفت:  کرد  اشاره  نیز 

بدهی ها را به صورت تهاتری حل و فصل کنیم.
اسالمی  بودجه شورای  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
تاکید کرد: پرداخت عوارض معوق  شهر بجنورد 
شهروندان و بدهی شماری از نهادهای اجرایی به 
شهرداری بجنورد می تواند کمک مؤثری به توان 

مالی شهرداری بکند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 10 نهاد 
اجرایی استان به شهرداری بجنورد بدهکار هستند 
که مبلغ این بدهی های معوق آن ها به 300 میلیارد 

ریال رسیده است و در صورتی که شهروندان و 
به پرداخت عوارض  نهادهای اجرایی نسبت  این 
تعهد  احساس  شهرداری  به  خود  های  بدهی  و 
نکنند، اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر 
پیشرفتی نخواهند داشت و شهر بجنورد همچنان 

در محاصره عقب ماندگی ها باقی خواهد ماند.
حسینی در خاتمه یادآور شد: تمامی تالش اعضای 
شورای اسالمی شهر بجنورد و شهردار جدید در 
سطح  افزایش  و  شهری  مدیریت  اجرای  راستای 
و  بجنورد  توسعه  شهروندان،  به  رسانی  خدمت 
سال  سه  طی  شهرداری  های  بدهی  شدن  صفر 

آینده معطوف شده است.

پیش بینی بودجه 1200 میلیارد ریال برای شهرداری بجنورد در سال 93

بجنورد  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل 
با بیان اینکه شهر بجنورد از سال 85 تا کنون از 
و  مدیریت  گفت:  برد،  می  رنج  ترافیک  مشکل 
کاهش حجم ترافیک این شهر مستلزم اختصاص 

اعتبارات است.
شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  بجنورد  شهر  افزود:  حمیدی  مهدی  بجنورد، 
سال 85 تا کنون با مشکل حجم باالی ترافیک و 
تاخیر در تردد و عبور و مرورها در هسته مرکزی 
مناطق  در  ترددها  ایمنی  فقدان  همچنین  شهر 

حواشی شهر روبرو بوده است.
وی در ادامه با تصریح بر این مطلب که حل این 
نیازمند پیروی از روش های سیستماتیک  مشکل 
معاونت  این  اساس  همین  بر  کرد:  عنوان  است، 
موجود  وضعیت  ارزیابی  به  نسبت   ،85 سال  از 
کارهای  راه  تعریف  و  مطالعه  انجام  همچنین 

مناسب اقدام کرده است.
از  معاونت  این  اساس  بر همین  بیان داشت:  وی 
ترافیک  مطالعات طرح ساماندهی  انجام  سال 85 
همچنین مطالعات مرکز کنترل ترافیک و مطالعات 
طرح ترافیکی برای شهر بجنورد را در دستور کار 

قرار داد.

تا 91  از سال 88  افزود: در مرحله نخست،  وی 
اجرای برنامه های مطالعات شده طرح ساماندهی 
و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  شهر  این  ترافیکی 

اجرایی شد.
ترافیک  ساماندهی  طرح  انجام  با  گفت:  حمیدی 
در سطح شهر بجنورد، مسیرهای جایگزین برای 
و خودروهای  عمومی  نقل  و  ناوگان حمل  تردد 
همچنین  تعریف  شهر  مرکزی  هسته  در  شخصی 
نیز چراغ های راهنمایی و رانندگی  در تقاطعات 
و  شد  اصالح  آنان  هندسی  مشکالت  نصب، 

تعدادی میدان ها نیز به تقاطع تبدیل شدند.
وی خاطر نشان کرد: طی همین مدت نیز مطالعات 
طرح مرکز کنترل ترافیک شهری به منظور اجرای 
مدیریت یکپارچه و حذف راه کارهای جزیره ای 

از سال 88 تا 90 انجام شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری بجنورد در 

ادامه با یادآوری این مطلب که برنامه های مطالعه 
شده این طرح می بایست از سال 91 در دستور 
کار قرار می گرفت، افزود: این در حالی است که 
به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات، اجرای آن هنوز 

در دستور کار قرار نگرفته است.
برنامه  اجرای  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
های مطالعه شده این طرح نیازمند اختصاص 30 
اعتبار در بودجه سال 93 شهرداری  میلیارد ریال 
توان  می  آن  تخصیص  صورت  در  گفت:  است، 
یک مرکز مانیتورینگ برای اعمال جریمه هوشمند 
و  هوشمند  های  چراغ  همچنین  راه اندازی  را 
و  نصب  را  تقاطع  هر  در  دیجیتال  های  دوربین 
تابلوهای پیام متغییر در مبادی ورودی های شهر 

به منظور هدایت ترددها را جانمایی کرد.
حمیدی در خصوص انجام مطالعات طرح جامع 
شده  آغاز   91 سال  از  که  بجنورد  شهر  ترافیکی 

است و تا اوایل سال 93 نیز ادامه خواهد داشت، 
انداز  با چشم  نیز  این طرح  عنوان کرد: مطالعات 
20 سال آینده انجام شده است که در این مطالعه 
تمامی سفرهای درون شهری با استفاده از ناوگان 
شخصی  خودروهای  و  عمومی  نقل  و  حمل 
قرار  ارزیابی  مورد  آنها  ترددهای  مسیر  همچنین 
گرفته و سهم آن ها در مدیریت تقاضاهای سفر 

مشخص شده است.
اجرایی  ضمانت  تنها  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
تمامی مطالعات انجام شده برای مدیریت ترافیک 
شهر بجنورد، اختصاص بودجه و اعمال مدیریت 
که  صورتی  در  کرد:  نشان  خاطر  است،  ها  آن 
می  نرسد،  اجرا  مرحله  به  شده  انجام  مطالعات 
بازنگری  مورد  را  مطالعات  این  دیگر  بار  بایست 

قرار داد.
در ادامه، یک کارشناس ترافیک نیز در خصوص 
بجنورد  شهر  سطح  در  ترافیکی  مدیریت  اجرای 
گفت: وقتی منابع مالی تحت اختیار برای اجرای 
سایر  از  باید  است  محدود  ترافیکی  مدیریت 

ابزارهای مدیریت ترافیکی بهره گرفت.
مرکز  اندازی  راه  و  احداث  افزود  ریاحی  احمد 
بان  پارک  سوار،  پارک  احداث  ترافیکی،  کنترل 
به  شخصی  خودروهای  ورود  محدودیت  ها، 
ناوگان حمل و  افزایش سهم  هسته مرکز شهر و 
در  درمانی  و  تجاری  مراکز  توزیع  عمومی،  نقل 
نقاط مختلف شهر، احداث پارکینگ طبقاتی را از 
مهمترین روش های مدیریت ترافیکی برای شهر 

بجنورد عنوان کرد.

بهینه سازی مدیریت ترافیک بجنورد مستلزم تخصیص اعتبارات است

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:
تا  گفت:  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نیابد،  زمانی که این شهر در تمامی زمینه ها ارتقا 
رغبتی  شهر  این  در  حضور  برای  سرمایه گذاران 

نخواهند داشت.
مهدی محمدی با اشاره بر اینکه توسعه و ارتقای 
اندک  درآمد  و  دولتی  اندک  اعتبارات  با  شهر 
جذب  گفت:  شد،  نخواهد  محقق  شهرداری 
سرمایه گذار به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهایی 
مسئوالن  برنامه های  اولویت  در  بایستی  که  است 

شهری قرار گیرد.  

وی افزود: بهترین معرف هر شهر، توانمندی های 
آن شهر است که راه های دسترسی، نیروی انسانی، 
تولید کم  جاذبه های گردشگری، صنایع مختلف، 
هزینه و دسترسی کم هزینه به بازار مصرف، سیما 
و منظر شهری و ... مواردی هستند که شهرها را 
را  سرمایه گذار  نتیجه  در  و  کرده  معرفی  توانمند 
تشویق می کنند که با امنیت خاطر بیشتر، سرمایه 

خود را به این شهرها تزریق کند.
محمدی گفت: شاید فراهم آوردن این امکانات و 
زیرساخت ها، در کوتاه مدت میسر نباشد، اما باید 
انسانی،  نیروی  همچون  را  موجود  ظرفیت های 
 ... و  دسترسی  راه های  گردشگری،  جاذبه های 
تا  گرفت  به کار  درست  مسیر  در  و  کرد  تقویت 
در کمترین زمان ممکن شاهد تحوالت اساسی در 

روند توسعه شهر بجنورد باشیم.  
کرد:  تأکید  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
نخست  گام  در  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی 
شهری  منظر  زیباسازی  پرداخت،  آن  به  می توان 
مرکز  یک  شایسته  که  طوری  به  است  بجنورد 

استان باشد.
تأسیسات شهری، حاشیه نشینی،  بیان داشت:  وی 
بافت های فرسوده، صنایع آالینده، مبلمان شهری، 

که  هستند  مسائلی   ... و  ساختمان ها  معماری 
شده اند  موجب  را  بجنورد  شهر  بصری  آلودگی 
تمامی  که  زمانی  تا  وضعیت  این  ساماندهی  و 
دستگاه های ذیربط در سایه همکاری، همفکری و 
تعامل، وارد عمل نشوند، امکان پذیر نخواهد بود.

و  شهر  سیمای  که  زمانی  افزود:  محمدی 
ورودی های آن با همیاری مسئوالن و شهروندان، 
به آن درجه از مطلوبیت رسید که رضایت خاطر 
ادعا  موقع می توان  آن  آورد،  فراهم  را  شهروندان 
شناساندن  برای  را  الزم  شرایط  حداقل  که  کرد 

به  بجنورد  شهر  ظرفیت های 
غیر  و  بومی  سرمایه گذاران 

بومی برآورده شده است.
هر  کرد:  تأکید  وی 
درون  در  مؤفق  سرمایه گذاری 
موجب  تنها  نه  شهر،  این 
به روز  زیرساخت ها،  تقویت 
در  و  اشتغال  تکنولوژی،  شدن 
می شود،  شهر  آبادانی  نهایت 
سایر  ورود  زمینه ساز  بلکه 
شهر  این  به  سرمایه گذاران 
خواهد شد و چرخه توسعه و 

ترقی به گردش در خواهد آمد.
به  اشاره  با  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اهداف  تحقق  در  شهروندان  مشارکت  ضرورت 
مدیریت شهری و در نتیجه توسعه پایدار، گفت: 
بایستی برای رسیدن به آرمان مطلوب جامعه که 
و  منسجم  برنامه  است،  آرامش  و  آسایش  همانا 
نقاط  به  توجه  با  آن  در  که  شود  تدوین  جامعی 
ضعف و قوت شهر، راهکارهای عملی متناسب با 

اولویت موضوع ارائه شود.

جذب سرمایه گذاران در گروی ارتقای شهر
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محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من، کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد.       امام صادق )ع( سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید اگر چه او خود بدان عمل نکند.           امام محمد باقر )ع(

شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
سومین  اینکه  اعالم  با  بجنورد  شهر  اسالمی 
آینده برگزار می  جشنواره شهروند برگزیده سال 
شود، گفت: داوران این جشنوراه از سوی اعضای 
اسالمی  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون 

شهر بجنورد انتخاب شدند.
اسالمی شهر  عمومی شورای  روابط  گزارش  به   
بجنورد، سید احمد وکیلی با اعالم این خبرافزود: 
بر اساس پیشنهادات اعضای کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر، تصمیم گرفته شد 
که داوران این دوره از جشنواره 13 تا 15 نفر از 
صاحب نظران آشنا به مسائل فرهنگی و اجتماعی 
کمیسیون  عضو  هفت  همچنین  بجنورد  شهر 

فرهنگی و اجتماعی این شورا باشند.
از  عبارتند  جشنواره  این  داوران  گفت  وی   
دکتر  مود،  انصاری  دکتر  ها:  خانم  و  آقایان 
االسالم  دکتر سامانیان، حجت  محسن شهریاری، 
قوپرانلو  دکتر  جاجرمی،  موسوی  المسلمین  و 
مشاور استاندار خراسان شمالی، حجت االسالم و 
المسلمین باقر پور، یاران معاون دادگستری، بهنام 
خراسان  سیمای  و  صدا  مرکز  خبرنگار  یزدانی 

شمالی، ساسان ابراهیمی، اباصلت رضوانی، حبیبه 
بدخشان، حمید کشمیری و احسان سیدی زاده که 
از صاحبنظران آشنا به مسائل فرهنگی و اجتماعی 

شهر بجنورد می باشند.
وی بیان داشت : در صورت امکان تعداد آنها به 

15 نفر نیز افزایش خواهد یافت.
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر بجنورد عنوان کرد: فراخوان شرکت 
می  اعالم  زودی  به  جشنواره  این  در  شهروندان 
شود که در همین راستا شهروندان به صورت خود 
معرف و یا از سوی دوستان و آشنایان خود می 

توانند در این جشنواره ثبت نام کنند.
از  این جشنوراه  این مسئول تصریح کرد: داوران 
میان تمامی شرکت کنندگان، 20 شهروند برگزیده 
برگزیدگان  این  که  کرد  خواهند  گزینش  را  شهر 
باید در زمینه ارزش های اخالقی، اقدامات انسانی 

و عمل به اصول شهروندی سرآمد باشند.
شهروند  کتاب  چاپ  کرد:  نشان  خاطر  وکیلی 
که  است  گرفته  قرار  کار  دستور  در  نیز  برگزیده 
در این کتاب عکس شهروندان برگزیده سه دوره 
می  درج  آنها  انتخاب  دالیل  همچنین  جشنوراه 

میان مدعوین  برگزاری جشنوراه  در روز  شود و 
توزیع خواهد شد.

این  جشنواره،  برگزاری  از  بعد  افزود:  وی 
استان  سیمای  و  صدا  مرکز  سوی  از  برگزیدگان 
معرفی  شهروندان  عموم  به  هایی  مصاحبه  طی 

خواهند شد.

وکیلی در خاتمه با اشاره به استقرار دفتر دبیرخانه 
شهر  اسالمی  شورای  محل  در  برگزیده  شهروند 
بجنورد، خاطر نشان کرد:دبیرخانه دائمی جشنواره 
شهروندبرگزیده فعال شده و به فعالیت خود ادامه 

می دهد.

 داوران سومین جشنواره شهروند برگزیده مشخص شدند

پیام پور فالح

شهرداری ابتکار جالبی به کار برد و از پیرمردان و پیرزنان شهر خواست سرمایه های 
معنوی شهر را دوباره سازی کنند. برای این منظور قرار شد شهروندان قدیمی درباره 
نگذشت که جوانان  دیری  کنند.  با جوانان صحبت  مراسم و سنّت های خود  انواع 
احساس کردند به اندازه گذشتگان از لذت می برند. در حالی که فردای امیدبخشی 
در انتظار آن هاست و این فردای امیدبخش کشف کردنی نبود بلکه خلق کردنی بود 

آن ها تصمیم گرفتند زندگی را از این زاویه ببینند:

فکر بزرگی داشته باشند، در سطح کوچک اقدام کنند و هم اکنون عمل نمایند.

کتاب شهر خوب، شهروند خوب

سرمایه های معنوی

کنند  احساس  اگر  جهان  سراسر  زیست  محیط  مسئوالن 
قاره  به  ای  قاره  از  است  انقراض  به  رو  حیوانی  یک  که 
انتقال می دهند تا زنجیره  اقیانوس ها آن را  دیگر برفراز 
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 
از واژه  انتقال دهیم و حال شمه ای  به فرزندانمان  نیز  و 
هایی که دارد به تاریخ می پیوندد و در قالب یک شاخه 

گل تقدیم حضورتان می گردد.
)آبنبات(،    فیت  َقن  )ِگل(،  پالِچق  پُر(،  )تو  ُدوله  ِچه  ای 

و  )کم  ول  تَِل  )کاه(،  َسمان 
)نداشتن(،  یووقسز  بیش(، 
اررِیالن  گرد(،  )دوره  ِگَزگی 
جان  باالم  تعجب(،  )باعث 
)برو  چخ  فرزند(،  )ستایش 
بیرون(، بالش ترماق )به هم 

تِِرشَمه  قهار(،  )دزد  تمان  َقل  اُقِره  )باد(،  مال  َشه  زدن(، 
)لچکی(، یَمان درده دیشنگ )درد بی درمان(، پیش پاق قه 
)الک پشت(، َرف )طاقچه(، قِن جیر )کِز کزدن(، ُقره قاتق 
)ماست خشک(، دوزِسز)کم نمک(، لُوم َمه )چاق(، بِیرَقران 

یارم )یک و نیم ریال(

پیروز وسربلند باشید
مرتضی محمدی

واژه های غبار گرفته زبان ترکی بجنوردی

یادمان باشد...
پیوسته به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذاریم تا 

شهری محترم از نظر نظم داشته باشیم.
هنگام بارش باران و برف وقتی پشت فرمان قرار داریم، 
لحظه ای خود را به جای عابر پیاده بگذاریم و ایمن تر 
و آرام تر از کنارشان بگذریم تا با آب های انباشته شده 

عابران را به یک حمام رایگان دعوت نکنیم.
محیط  در  عابر  عنوان  به  وقتی  یا  و  رانندگی  هنگام 

خیابان ها قرار داریم، حق تقدم را رعایت نماییم.
اتومبیل  به تمیزی  یافتم کمی  باشد وقتی فرصتی  یادم 
خود برسم. آخر به خاطر چند روز بارندگی و گل و 

برف حسابی ظاهرش کثیف شده است.
در وسیله های نقلیه عمومی از تخمه شکستن، خوردن 

چیپس، پفک و سیگار کشیدن دوری کنیم.
اگر در ایستگاه تاکسی منتظر هستم و قبل از من دو نفر دیگر 
زودتر در ایستگاه حضور دارند هنگام رسیدن تاکسی خالی از 
اصل غافلگیری استفاده نکرده و فوراً خود را به تاکسی نرسانم. 

)دور از حق و انصاف است.(
برای سوار شدن به خط واحد و یا پیاده شدن از برخورد و فشار 

آوردن به دیگران بپرهیزیم.
واقعًا  نکنم.  پارک  کسی  منزل  درب  مقابل  در  که  کنم  توجه 
صاحب خانه چه حالی پیدا می کند وقتی با ماشین بدون صاحب 
آن هم ساعت ها معطلی مواجه می شود و نمی تواند اتومیبل خود 

را از پارکینگ خارج کند.
وقتی از تاکسی، خط واحد، قطار شهری و ... پیاده می شوم و 
از او تشکر کنم و خدا  باشم،  ارتباط داشته  با راننده  می توانم 

قوت بگویم.
اگر شرکت های ماشین سازی یا مخترع بوق می دانستند که بوق 
افزایش  را  ماشین ها  شده  تمام  قیمت  دارد،  بیشتری  مصارف 
می دادند. )استفاده از بوق برای سالم، خداحافظی، دربازکن، در 
را ببند، زودباش عجله کن، برای شادی و عروسی، نشان دادن 

عصبانیت، به جای زنگ در خونه و ...(
کتاب شهروند مطلوب

احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی

تقاطع  غیرهمسطح  پروژه  نیاز  مورد  اعتبار  تامین 
شهدا در حال پیگیری است

شهردار بجنورد با اعالم این که احداث پارکینگ از 
مهمترین تقاضاهای شهروندان شهر بجنورد بوده 
است، اعالم کرد: احداث پارکینگ طبقاتی تقاطع 

مخابرات از سال 93 آغاز می شود.
شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
بجنورد، روح اهلل براتیان در جمع خبرنگاران افزود: 
بجنورد در حاشیه جاده  این که شهر  به  با توجه 
امر موجب شده  این  ترانزیتی شهر قرار گرفته و 
که شهر در مسیر غرب به شرق رشد کند همچنین 
خیابان های ارتباط دهنده آن نیز در محور جنوب 
اند،  یافته  توسعه  به صورت کم عرض  به شمال 

در حال حاضر این فرآیند وضعیت شهر بجنورد 
را با مشکل تردد و افزایش حجم ترافیک روبرو 

کرده است.
در سطح  ترافیک  برای حل مشکل  گفته وی،  به 
شهر بجنورد، عالوه براین که ضروری است مراکز 
تجاری، خدماتی و درمانی در سطح شهر توزیع 
شوند باید احداث پارکینگ نیز در دستور کار قرار 

گیرد.
وی به احداث پارکینگ طبقاتی در تقاطع مخابرات 
که در هسته مرکزی شهر واقع شده است، اشاره 
کرد و گفت: پیشنهاد انجام مطالعات این پروژه در 
دهه 70 مطرح شد و در سال 88 نیز یک سرمایه 

گذار نسبت به اجرای آن اعالم آمادگی کرد.
وی با بیان اینکه تا کنون به دالیلی اجرای پروژه 
است  حالی  در  این  اظهارداشت:  نشد،  امکانپذیر 
پیش  از  بیش  پارکینگ  این  احداث  ضرورت  که 

احساس می شود.
و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای   : گفت  وی 
شهرداری بجنورد به بازنگری و بررسی این پروژه 
حال  در  گذار  سرمایه  با  و  اند  کرده  پیدا  ورود 
رایزنی هستند که بعد از انجام مطالعات کارشناسی 

ابتدای  از  پارکینگ  این  احداث  اجرای   ، فشرده 
سال 93  کلید زده شود.

زمینه  در  بجنورد  شهرداری  یادآورشد:  براتیان 
شهر  مرکزی  هسته  در  پارکینگ  تعدادی  احداث 
از جمله خیابان چمران و سبزه میدان با مشارکت 

سرمایه گذاران ورود پیدا خواهد کرد.
وی اظهارداشت : احداث تعدادی پارکینگ موقت 
در سطح شهر از جمله پیرامون میدان کارگر برای 
روان سازی ترافیک این منطقه نیز در دستور کار 

قرار گرفته است.
پروژه  اجرای  روند  خصوص  در  ادامه  در  وی 
اعتبار  داشت:  بیان  نیز  تقاطع شهدا  غیر همسطح 
بود  ریال  میلیارد   80 پروژه  اجرای  شده  برآورد 
تورم  کنونی  نرخ  به  توجه  با  حاضر  حال  در  که 
همچنین تحمیل هزینه های جابه جایی تاسیسات 
فاضالب  و  مخابرات  گاز،  برق،  شبکه های آب، 
از این تقاطع به نقطه ای دیگر، قیمت تمام شده 
اجرای پروژه را تا سقف 130 میلیارد ریال افزایش 

داده است.
وی با اعالم اینکه تا کنون 60 میلیارد ریال برای 
این پروژه هزینه شده است، گفت: در حال حاضر 

پیشرفت فیزیکی آن به 83 درصد رسیده است که 
تا پایان اجرای پروژه می بایست 70 میلیارد ریال 

اعتبار دیگر نیز تزریق و هزینه شود.
شهردار بجنورد عنوان کرد: مسئوالن اجرایی استان 
نسبت به تامین اعتبار این پروژه، قول همکاری و 
مساعدت داده اند که در آینده نزدیک در خصوص 

زمان بهره برداری آن اطالع رسانی خواهد شد.

احداث پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر از سال 93  آغاز می شود
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علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.       امام علی )ع(

شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■تصویب■کرد:■بیست■درصد■تخفیف■عوارض■ساختمانی■تا■25■اسفند■ماه■1392■به■مناسبت■دهه■فجر■■

شورای■اسالمی■شهر■تصویب■کرد:■واگذاری■رایگان■چهارهزار■مترمربع■از■اراضی■واقع■در■روبروی■استادیوم■تختی■برای■احداث■■■
کلینیک■تخصصی■بیماران■خاص■

خانم■مهستی■آدینه■زاه،■به■عنوان■رئیس■مرکز■پژوهش■های■شورای■اسالمی■شهر،■منصوب■شد.■■

شهردار■بجنورد■گفت:■دو■پارک■مطهری■و■هجرت■به■مناسبت■آغاز■دهه■مبارکه■فجر■آماده■سازی■می■شود.■■■

توسط■■■ انقالب■ دختران■ بزرگ■ همایش■ ایران■ اسالمی■ انقالب■ پیروزی■شکوهمند■ سالگرد■ پنجمین■ و■ فرارسیدن■سی■ مناسبت■ به■
شهرداری■بجنورد■در■سالروز■■شهادت■حضرت■معصومه■)س(،■برگزار■می■شود.

به■مناسبت■دهه■فجر،■معاونت■فرهنگی■شهرداری■بجنورد■مسابقات■ورزشی■را■در■سطح■محالت■برگزار■کرد.■■

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.                  دوروستان

بجنورد،  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
که  این  اعالم  با  بجنورد  زیباسازی شهرداری  رئیس ستاد 
فراخوان حضور هنرمندان هنرهای تجسمی برای شرکت 
در طراحی المان های نوروز 93  اطالع رسانی شده است، 
گفت: طرح های برگزیده در میادین، ورودی ها و خرجی 

ها شهر همچنین لچکی تقاطع جانمایی می شوند.
محمدعلی خاکشور افزود: بر اساس فراخوان اعالم شده، 
هنرمندان باید طرح های خود را با عنوان استقبال از نوروز 
93 تا 15 بهمن ماه سال جاری به صورت ماکت به دفتر 
زیباسازی شهرداری بجنورد ارائه دهند تا از میان آنان، آثار 

برگزیده انتخاب شوند.
وی یادآور شد: مهلت تحویل و جانمایی آثار برگزیده تا 

26 اسفندماه در نظر گرفته شده است.
 وی تاکید کرد: توجه به هویت و فرهنگ شهرستان بجنورد 

از جمله مهمترین شاخص های انتخاب آثار خواهد بود که 
ضروری است هنرمندان در راستای طراحی آثار خود این 

شاخص را نیز مورد اهمیت قرار دهند.
خاکشور در ادامه بر لزوم ورود به طراحی المانی ماندگار و 
ثابت برای شهر بجنورد نیز تاکید کرد و گفت: خلق چنین 
اثری می تواند نقش مهمی در معرفی هویت و فرهنگ این 

منطقه به بینندگان را ایفا کند.
 وی افزود: برهمین اساس ضروری است موضوع طراحی 
و ساخت المانی دائمی برای شهر بجنورد مورد توجه قرار 
گیرد که بر همین اساس، برای ورود به این موضوع باید 
گروهی از صاحب نظران، کارشناسان و هنرمندان تشکیل 
شود تا آنان در مرحله نخست مطالعاتی در زمینه هویت 
شناسی این شهر انجام دهند و نمادی ماندگار برای شهر 

طراحی کنند.

المان های نوروز93 در میادین و ورودی و خروجی های شهر جانمایی می شوند

شهری  خدمات  معاون 
بجنورد  شهرداری 
قانون،  اساس  بر  گفت: 
و  بهزیستی  شهرداری، 
نسبت  پزشکی  علوم 
متکدیان  ساماندهی  به 
موظف شده اند در حالی 
تا  بجنورد  شهر  در  که 

کنون نهاد شهرداری به تنهایی به این وظیفه عمل می کند.
یوسف  بجنورد،  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
گری  تکدی  پدیده  قانون  اساس  بر  که  این  بیان  با  رستمی  علی 
و  های جسمی  ناتوانایی  اعتیاد،  افزود:  شود،  می  محسوب  جرم 
فقر اقتصادی همچنین فرهنگ دادن صدقه به متکدیان از مهمترین 
عوامل بروز و رشد این پدیده ناهنجار اجتماعی در سطح شهرها 

هستند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر اغلب متکدیان سطح شهر بجنورد 
که در مقایسه با سال های گذشته تعداد آن ها کمتر شده است، 
افراد مسنی هستند که بیشتر آنان از شهرهای همجوار به بجنورد 
در  مسافران،  های حضور  مکان  در  انفرادی  به صورت  آیند  می 
گری  تکدی  پرتردد  مسیرهای  و  ها  بنزین  پمپ  درمانی،  مراکز 

می کنند.
وی در ادامه با تصریح بر این مطلب که بر اساس قانون شهرداری 
هر  فرمانداری  نظر  زیر  پزشکی  علوم  و  بهزیستی  ادارت  ها، 
سطح  از  متکدیان  ساماندهی  و  آوری  جمع  به  نسبت  شهرستان 

شهرها موظف شده اند، گفت: بر همین اساس شهرداری بجنورد 
هر هفته با هماهنگی دادستان شهر بجنورد نسبت به جمع آوری 

آنان اقدام می کند و آنها را به گرم خانه انتقال می دهد.
این مسئول گفت: با این وجود، دو نهاد بهزیستی و علوم پزشکی 
که باید در این زمینه با شهرداری همکاری داشته باشند، تا کنون در 

این زمینه اقدامی جدی نداشته اند.
وی خاطر نشان کرد: اغلب متکدیانی که از سطح شهر جمع آوری 
می شوند یا معتاد هستند و یا بیماری روانی دارند که در این راستا 
علوم پزشکی نسبت به معاینه و مداوای آنها نقش دارد و بهزیستی 
نسبت به نگهداری آنان در مراکز روان درمانی و بازپروری وظیفه 
دارند، این در حالی است که تا کنون هیچ یک از این دو نهاد برای 

ساماندهی متکدیان، شهرداری بجنورد را یاری نکرده اند.
وی همچنین یادآور شد: شهرداری بجنورد نیز تنها می تواند طی 
مدت 48 ساعت و در نهایت طی مدت یک ماه هر متکدی را در 
گرم خانه نگهداری کند و بعد از گذشت این مدت زمان، این افراد 

دوباره به خیابان ها باز می گردند.
رستمی ابراز امیدواری کرد: فرماندار جدید شهر بجنورد در جلسه 
کمیته ساماندهی متکدیان شهر بجنورد برای انجام هماهنگی میان 
تا بهزیستی و علوم  با جدیت وارد عمل شود  نهاد یاد شده،  سه 

پزشکی نسبت به وظایف خود در این زمینه توجه کنند.
وی تأکید کرد: شهروندان نذورات و صدقات خود را به نیازمندان 
پدیده  به  تا  کنند  اعطا  صدقات  صندوق  به  و  شرایط  واجد 

تکدی گری بیش از این دامن زده نشود.

ساماندهی متکدیان همکاری بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی را می طلبد

شهردار بجنورد با بیان اینکه همراه کردن سرمایه گذاران در 
اشتباه در  ای  بسته های سرمایه گذاری رویه  فرآیند تدوین 
های  بسته  سازی  آماده  گفت:  است،  گذاران  سرمایه  جذب 
و خطا  آزمون  های  جایگزین روش  نام  بی  گذاری  سرمایه 

می شود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد، روح 
اهلل براتیان افزود: نهاد شهرداری از گذشته سرمایه گذاران را 
طرح  اجرای  برای  سازی  زمینه  و  تعریف  فرآیند  تمامی  در 
های سرمایه گذاری دخالت می داد که این رویه به سرمایه 

مالی و برنامه ریزی سرمایه گذاران ضرر وارد می کرد.
از دست دادن سرمایه گذاران  تأکید کرد: شیوه موجب  وی 

می شود و باید آماده سازی بسته های سرمایه گذاری بی نام 
در دستور کار قرار گیرد.

شهردار بجنورد خاطر نشان کرد: بر همین اساس، شهرداری 
گذاری  سرمایه  های  لکه  نخست  مرحله  در  باید  بجنورد 
شهری را در سطح شهر شناسایی کند و در مرحله ای دیگر 
نسبت به طراحی پروژه، تعریف منابع مالی، منابع تسهیالتی، 
شیوه های اجرایی آن اقدام کند و طی اعالم فراخوان عمومی 
بسته سرمایه گذاری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد تا 

سرمایه گذار واجد شرایط انتخاب شود.

آماده سازی بسته های سرمایه گذاری بی نام
 در دستور کار قرار می گیرد

آلودگی  خبر  که  صباحیست  چند 
اخبار  ثابت  بخش  کالنشهرها،  هوای 
تصویری، نوشتاری و ... شده  و نگرانی 
در سطح  و  دولتی  در سطوح  را  هایی 
مردمی پدید آورده است. رویدادی که 
تقریبًا هر ساله در اواخر فصل پاییز و 
اوایل فصل زمستان سالمت اکثر مردم 
شهرنشین را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است. از نظر علمی عوامل 
بسیاری در آن دخیل هستند که یکی از این عوامل، پدیده اینورژن و یا 
همان وارونگی جوی است. در این پدیده که در برخی شرایط جغرافیایی 
خاص، مانند احاطه شدن یک شهر به وسیله کوه ها پدید می آید، یک 
الیه هوای گرم همچون سقفی شیشه ای که باالی سطح شهر را پوشانده 
باشد، هوای سرد پایین را محبوس کرده و مانع از باالرفتن و دور شدن 
آلودگی از سطح شهر می گردد. در این حالت جریان هوا برعکس شده و 
باعث پایداری بیشتر هوا و تراکم گازهای آالینده تا حد بسیار خطرناک 

می شود.
از دیگر عواملی که منجر به تشدید آلودگی هوا در روزهای سرد سال 
می گردد اثر گلخانه ای را می توان نام برد. شاید از این جهت است که 
همه ساله در این برهه زمانی، طرح مسائل مرتبط با آلودگی هوا از سوی 
مسئوالن اهمیت بیشتری یافته و رسانه ها نیز در سطح وسیع تری بدان 

پرداخته اند.
وارونگی هوا، هشداری  پدیده  نظیر  اثراتی  که  است  ین  برا  بنده  اعتقاد 
جوی و تلنگری قابل تأمل بر ما انسان های شهرنشین است تا با تأثیرات 
عینی به جا مانده از این پدیده به این باور برسیم که آلودگی های حاصله 
پیرامون خود ما را  از فعالیت های ما، محیط زیست جهان و 

مورد خطر جدی قرار داده است و چنانچه روند ایجاد آلودگی به همین 
شکل ادامه یابد در سال های پیش رو با افزایش حوادث طبیعی حاصله از 
این فعالیت های مخرب، انسان با معضلی روبرو خواهد شد که دگر جای 
بازگشتی ندارد و از این منظر این پدیده ها که ما را در مقیاس کوچکتر از 
جهان مورد تهدید مستقیم قرار می دهد لطفیست خداوندی تا بیندیشیم 

که چه راهکارهایی می توان یافت برای نجات از بحران فعلی و آتی.
مقدمه ای طوالنی ذکر شد تا یادآور شویم چند صباحی است که در شهر 
زیبای ما نیز، کم کم چهره معضلی به نام آلودگی هوا هویدا شده است. 
آلودگی هوا در شهر ما بیشتر از آن که نشأت گرفته از صنایع باشد ناشی 
از تردد خودروهایی است که روزانه بر تعداد آن افزوده شده و اکثراً نیز 
بین  استانداردهای  با معیارها و  تولید و چه در مصرف سوخت  چه در 
المللی فاصله بسیار دارند. افزایش با ترافیکی علی رغم افزایش طول در 
سطح معابر و افزایش آالینده هوا در سطح شهر امری است که با افزایش 

حضور خودروها در معابر، خاطر شهروندان بجنوردی را می آزارد.
های  و سنگ شکن  شهر، صنایع  در سطح  افزایش خودروها  بر  عالوه 
مستقر شده در مرز محدوده شهر و همچنین اثر سوخت های فسیلی مورد 
استفاده در سیستم های گرم کننده منابع خانگی و تجاری و نهایتًا آتش 
سوزی ها و زباله سوزها نیز از سایر عوامل آلودگی هوای شهری باشند.

با توجه به این مسائل، چه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش آلودگی 
وارده به محیط وجود خواهد داشت؟

از جمله راهکارهای مؤثر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-  تولیدکنندگان و مسئولین امر بایستی به فکر افزایش کیفیت خودروها 
و سوق دادن تکنولوژی های تولید به سمت تولید خودروهایی با مصرف 

سوخت کمتر و مطابق با استانداردهای زیست محیطی باشند.
2- توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت کمی و کیفی توسط 

شهرداری
3- توسعه فرهنگ عدم استفاده از ماشین های شخصی علی الخصوص 
به صورت تک سرنشین در معابر پرازدحام و استفاده از وسایل حمل و 

نقل عمومی
4- توسعه همگن واحدهای خدماتی، تجاری و ... در سطح شهر به منظور 

کاهش و هدفمندسازی عبور و مرور
5- تعریض خیابان ها به منظور کاهش آلودگی تولید شده خودروها در 

گره های ترافیکی
تجهیزات  از  استفاده  و  صنعتی  تولید  راهکارهای  نمودن  تر  علمی   -6

کاهش آلودگی هوا شامل فیلترها و ... توسط صاحبان صنایع
7- خروج سنگ شکن ها، صنوف و صنایع آالینده های فعلی از محدوده 

شهر وعدم صدور مجوز فعالیت 

و  اصولی  برنامه  اجرای  پسماندهای 8-  مدیریت  نظام مند 
کاهش  مرحله  از  و شهری  بهداشتی  دفن  تا  تولید 

بازیافت  امر  بر  از تأکید  مجدد  استفاده  و 
پسماندها

و 9- افزایش ایمنی  ها  محیط  در 
جهت  آمار تأسیات  کاهش 

ت  ا طر ناشی از عدم مخا
یت  عا ت ر نکا

یمنی  نظیر ا

آتش سوزی ها و ...
10- استفاده از تولیدات استاندارد در تأسیسات و احداث بناها و به تبع 

آن بهینه سازی مصرف انرژی 
11- توسعه فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی

محیط  حفاظت  )سازمان  حاکمیتی  های  دستگاه  تر  نظارت جدی   -12
زیست( بر روند فوق و به کارگیری اهرم های قانونی با ضمانت اجرایی 

الزم
و اما نکته نهایی و قابل تأمل آن است که این راهکارها زمانی مؤثر واقع 
خواهند شد که تک تک افراد جامعه چه در مقام مسئول امر و چه در 
محیط  در  که  فردی  عنوان  به  خود  وظایف  به  عادی،  شهروند  جایگاه 
و  نموده  عمل  کند  می  استفاده  محیط  این  نعمات  از  و  زندگی  زیست 
همانگونه که در شعار امسال روز جهانی هوای پاک عنوان شده است: 
مسئولیت  پذیرفتن  با  آبی«  آسمان  اجتماعی،  مسئولیت  پاک،  »انرژی 
کاهش  و  کنترل  و  پاک  های  انرژی  از  استفاده  قبال  در  خود  اجتماعی 
آلودگی های وارده به محیط، اجرای وظیفه خود را منوط به اجرای سایر 
عوامل ندانسته و در حفظ محیطی پاک، امن و آرام برای خود و سایر 

شهروندان فعاالنه مشارکت نمایند.
و  امروز  نسل  برای  آبی  آسمان  با  زیبا  و  مدرن  داشتن شهری  امید  »به 

نسل های آتی«
علیرضا باغچقی

رئیس کمیسیون خدمات و زیست شهری
 شورای اسالمی شهر بجنورد

تصاویر توسط آقای علیرضا باغچقی گرفته شده است.

آلودگی هوای بجنورد خطری که شهروندان را تهدید می کند
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نام: سید جلیل
نام خانوادگی: حامتی

قسمتی از وصیت نامه شهید:
   

بسم رب الشهداء و الصديقین
»و ال تحسبن الذين قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل 

احیاء عند ربهم يرزقون«
انقالب  كبیر  رهبر  به  فراوان  درود  و  سالم  با 
و  رزمندگان  به  سالم  و  درود  با  و  اسالمی 
بر  فراوان  درود  و  سالم  با  و  اهلل  راه  پويندگان 

شما اى امت حزب اهلل.
»شهادت كمال انسان است.« امام خمینی )ره(. 

برسم  شهادت  به  كه  آنم  از  ناچیزتر  من  گرچه 
قلمداد  آنم كه يك رزمنده اسالم  از  ناچیزتر  و 
شوم زيرا جبهه همچون دانشگاه است كه انسان 
با امدادهاى غیبی اش آموزش می بیند و هر كسی 
را  حقیقت  می خواهم  برود.  آنجا  به  نمی تواند 

بگويم آنچه را كه از جنگ آموختم بگويم.
ايران چون صحنه  و  دانشگاه است  كربال چون 
سفید كاغذى، خون درون رگم همچون جوهر، 
آموزگارم حسین است و شهادت فارغ التحصیلم.
اكنون بايد در كربال آموزش ببینم و آن وقت با 
خونم روى اين سرزمین پهناور را شعار استقالل، 
 ... و  بهشتی ها  چون  اسالمی  جمهورى  آزادى، 
از  به هنگامی كه آخرين قطره خونم  بنويسم و 
بدنم بیرون آمد »اهلل اكبر خمینی رهبر« گويان به 

سوى معبودم پرواز می كنم.
و اما »و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا« ، 
اتحاد را فراموش نكنید. همان كلمه اى است كه 
در انقالب بود هم اكنون هم بايد باشد با اتحاد 
بسیج  و  اسالمی  هاى  انجمن  مدارس،  در  هم 
تشكیل دهید، پیوسته به جبهه هاى نبرد حق علیه 
او  و  نكنید  فراموش  را  امام  كنید،  كمك  باطل 
جمهورى  آزادى،  استقالل،  شعار  كنید.  دعا  را 

اسالمی از يادتان نرود.
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کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.     امام حسین )ع( در جستجوی نور باش، نور را می یابی.                         آرنت

شهردار محترم شاید در سطح شهر چند تا خونه است که باعث 
هم  تا  باشید  ها  آن  بازگشایی  با  لطفًا  شده  خیابان  شدن  بسته 
ناوک،   انتهای  مانند  باشه  اهالی  رضایت  باعث  هم  و  ترافیک 
و  نبی  مسجد  و  استقالل  خیابان  عدالت،   کوچه  خیام،  خیابان 

قلعه عزیز و ... 
09330000176

سالم.لطفًا فکری به حال خط های واحد کنید!  نیم ساعت عالف 
امیریه!  بریم  ملی(  بانک  جلوی  )ایستگاه  طالقانی  از  تا  میشیم 

بجنورد یعنی مرکز استانه ...
09130000434

چرا در شهرداری برای اتوبوس واحد محله باقرخان یک و دو 
کاری انجام نمی دهند؟ هر بار هم که با پیگیری خطی را در مسیر 

می گذارند، مسیرش تا چهارراه شهرداری است.
ارتباط با ما )پورتال شورا(

گیری  شیب  علت  به  رساند  می  عرض  به  ادب؛  و  سالم  با 
ها  بارندگی  آب  تمامی   ،10 گلستان  کوچه  آسفالت  نامناسب 
جلوی درب ساختمان جمع می شود و وضعیت بسیار نامطلوب 
و غیر بهداشتی ر ابرای برخی ساختمان ها به وجود آورده است. 
خواهشمند است جهت رفع این مشکل و در نتیجه آسایش بهتر، 

بررسی و اقدام نمایید.  
ارتباط با ما )پورتال شورا(

های  میدان  از  یکی  در  شده  نصب  کوپتر  هلی  المان  سالم. 
و  ارزشمند  نماد  این  و  است  نشده  پردازی  نور  هنوز  بجنورد، 
زیبا، شب ها در تاریکی و غربت به سر می برد. لطفًا اقدام عاجل 

مبذول فرمایید. 
ایمیل

با سالم؛ چرا به نظافت وسایل حمل و نقل عمومی توجه نمی 
شود؟  کرامت انسانی و حقوق شهروندی ایجاب می کند که اگر 
باشد. تمیزی و  بهترین نحو ممکن  به  خدمتی فراهم می شود، 
نظافت تاکسی ها و خط های واحد بایستی در اولویت سازمان 

تاکسیرانی و اتوبوسرانی قرار گیرد.
تماس تلفنی

لطفًا؛ به فضای سبز خیابان های اصلی شهر به ویژه میدان شهید 
تا میدان کارگر توجه بیشتری شود.

تماس تلفنی

توجه  زیباسازی شهر  به  برای سال جدید  امیدواریم شهرداری 
بیشتری داشته باشد. 

تماس تلفنی

اتوبوس های خط واحد شهرک فرهنگیان به جایی که در مقابل 
جایگاه بایستند، برای راحتی خود در محلی نامناسب توقف می 

کنند که باعث نارضایتی مسافران می شود.
تماس تلفنی

سفر  سهم  نپرداختن  گفت:  بجنورد  شهر  اتوبوس راني  سازمان  مديرعامل 
به ناوگان اتوبوس رانی درون شهری از سوی دولت و شهرداری موجب 

افزايش سهم سفر با خودروهای شخصی در سطح شهر می شود.
با  احمد رياحی  بجنورد،  به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
تأکید بر اين نکته که بهسازی و توسعه ناوگان اتوبوس رانی عمومی درون 
شهری برای تمامی شهروندان نفع اجتماعی و حفظ بهداشت محیط را به 
همراه دارد، افزود: بر همین اساس، سه بخش دولت، شهرداری و مسافران 
هر کدام ملزم به پرداخت يک سوم سهم هزينه های سفر به اين ناوگان 

هستند.
به گفته وی، نهاد دولت تا سال گذشته از طريق اعطای يارانه، يک سوم 
به  را  شهری  درون  های  اتوبوس  با  سفر  توسعه  برای  خود  سهم  هزينه 
برای  بجنورد  در شهرستان  يارانه  اين  که  کرد  می  پرداخت  ها  شهرداری 
خريد لوازم يدکی اتوبوس های اين سازمان و تعمیرات آن ها هزينه می 

شد.
به  از سوی دولت  يارانه  اين  اعطای  اين که در سال جاری  اعالم  با  وی 
شهرداری ها قطع شد، خاطر نشان کرد: در صورتی که اين رويه از سوی 
دولت ادامه داشته باشد نتیجه آن افزايش سهم سفر با خودروهای شخصی 

در درون شهر خواهد بود.
اين مسئول گفت: برنامه خصوصی سازی ناوگان اتوبوس رانی درون شهری 

و فرآيند اجرای آن در شهر بجنورد کند است.
وی اظهار داشت: قیمت بسیار باالی خريد دستگاه های اتوبوس همچنین 
کمبود تعداد دستگاه های اتوبوس درون شهری در شهر بجنورد و ناتوانی 
واگذاری  منظور  به  جديد  های  اتوبوس  خريد  برای  سازمان  اين  مالی 
علل  مهمترين  از  بلیط  بهای  پايین  قیمت  همچنین  خصوصی  بخش  به 

ناتوانی در توسعه ناوگان اتوبوس رانی درون شهری بجنورد توسط بخش 
خصوصی است.

وی در ادامه به قیمت بهای بلیط اتوبوس های درون شهری بجنورد نیز 
اتوبوس رانی  ناوگان  بلیط  اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ بهای 
بجنورد يک هزار و 500 ريال است که در مقايسه با بسیاری از شهرهای 

کشور پايین ترين نرخ به شمار می رود.
توسط  منزلت  کارت  از  استفاده  فرآيند  خصوص  در  همچنین  رياحی 
بسیار  ناوگان  اين  برای  ها  کارت  اين  کنترل  کرد:  عنوان  نیز  بازنشستگان 
سخت است و اجرای اين رويه تا کنون برای اين ناوگان ضرررسان بوده 

است.
به  بلیط  بهای  پرداخت  که  کند  می  ايجاب  اجتماعی  عدالت  افزود:  وی 
صورت يکسان توسط تمامی مسافرانی که از ناوگان اتوبوس درون شهری 
استفاده می کنند، پرداخت تا عوايد آن برای بهبود کیفیت خدمت رسانی 

هزينه شود.

نپرداختن هزینه های سهم ناوگان عمومی عامل
 افزایش سفر با خودروهای شخصی است

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
بجنورد برای نخستین بار، طی هفته گذشته تعدادی درخت کهنسال سطح شهر را با جرثقیل به خیابان 
24 متری حکمت که در خیابان امام خمینی غربی شهر بجنورد واقع است، انتقال داده و کشت کرد 

تا فضای سبز جدیدی برای عموم شهروندان در این نقطه از شهر احداث شود.
 همچنین طی هفته گذشته در ابتدای ورودی بوستان بش قارداش نیز در مساحت 10 هزار متر مربع 
شماری از درختان کهنسال شهر که عمری بیش از 20 سال داشته اند با استفاده از جرثقیل کاشت 

شدند که این فضا به عنوان پارک جنگلی مورد استفاده عموم شهروندان قرار گیرد.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: پروژه کاشت درختان روتبال در 
معابر و بوستان های سطح شهر در راستای ساماندهی و همگون سازی درختان و فضای سبز شهری 

توسط سازمان در حال انجام می باشد.
عباسعلی مهماندوست افزود: این پروژه در خیابان برنجی، بوستان جدید تاسیس مطهری و بوستان 
بش قارداش اجرا شده است  که تا کنون عملیات کاشت بیش از 550 اصله از درختان روتبال انجام 

گرفته است.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز تصریح کرد: روتبال شیوه ای نوین در کاشت درختان است 
که در آن درختان بزرگ با خاک اطراف ریشه به صورت توپی و گونی پیچی توسط جرثقیل و ماشین 
آالت سنگین از نقطه ای به نقطه  دیگر با حداقل آسیب به منظور استفاده بهینه از درختان می باشد. 

برای نخستین بار در شهر بجنورد اجرایی شد

 احداث فضاهای سبز جدید با کاشت درختان کهنسال

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بجنورد گفت: این سازمان کالس های آموزشی 
»شهرشناسی، آشنایی با قوانین رانندگی و آن چه تاکسیران باید بداند« را با حضور 60 نفر 

از رانندگان تاکسی برگزار کرد.
وی افزود: در پایان این کالس ها که ایشان و آقای سرگرد قادری، تدریس آن را بر عهده 

داشتند، بیشتر شرکت کنندگان موفق به اخذ پروانه کار دو ساله شدند.
هادی قربانی یادآور شد: براساس تعداد شرکت کنندگان، برگزاری ماهانه این کالس ها ادامه 

خواهد داشت.

کالس های آموزشی ویژه 
تاکسیرانان برگزار شد

سید احمد وکیلی:
بجنورد

یادش بخیر، چه روزایی بود
اول دبیرستان بودم، دبیرستان دانش. اون زمان مثل اآلن دبیرستان خوب و 
بد، ضعیف و قوی نداشتیم. در یک نگا، همه دبیرستان ها، همه دانش آموزا 

و همه دبیران مثل هم بودن.
وارد مسایل  اگه  میکردن  فکر  داشتن،  وقتا همه شور و شوق خاصی  اون 
انقالب نشن، یک کمبودی دارن و امکان داره اونا رو با انگشت نشون بدن.
بزرگترا که بیشتر می فهمیدن، برنامه ریزی، سیاستگذاری و رهبری میکردن و 
ما کوچکترا دنباله رو اونا بودیم. اگه می گفتن بگو مرگ بر شاه، همه از ته دل 
میگفتن و اگه شعار میدادن »وای اگه خمینی حکم جهادم دهد، ارتش دنیا 

نتواند جوابم دهد«، بخدا همه جدی میگفتن.
نداشت  اثر  واقعًا  ندارد«،  اثر  تانک، مسلسل دیگر  میزدن »توپ،  فریاد  اگه 
چرا که دانش آموزا، معّلما، بازاریا، نظامیا، روحانیا و ... همه با هم متحد و 

یکصدا بودن. 
داشتم میگفتم کالس اول دبیرستان بودم.

وارد  همه  زمستان  اول  از  علنًا  و  تحصیلی  سال  با شروع  تقریبًا  سال  اون 
صحنه شده بودن.

یکی از روزا که همه بچه ها سر صف بودن، یکی از بچه ها از تو باغچه یک 
تیکه سنگ برداشت و به طرف قاب عکس شاه و فرح که در ورودی سالن 
نصب شده بود، پرتاپ کرد و با صدای شکستن شیشه، نظم بهم خورد و 
دانش آموزا همه ریختن توی کوچه و  کنه.  کنترل  را  نتانست بچه ها  کسی 

بعدشم خیابان.
چندتا از دانش آموزا که بزرگتر، نترستر و با شهامت تر بودن، پیش قراول و 

بقیه بچه ها هم بدنبال اونا.
از  خیلی  همراه  به  شاددل  شیخ  و  محمدی  آقا  حاج  مهمان نواز،  آقا  حاج 

مریدان امام پیشاپیش مردم در صف های تظاهرات بودن.
چندسال بود که در مسابقات طراحی و روزنامه نگاری در سطح شهرستان و 
استان مقام داشتم. با سه تا از دانش آموزا که دو سه سال از من بزرگتر بودن 
یک گروه شده بودیم، اونا کلید دبیرستان و اتاق دفتردار را گیر آورده بودن.
انقالبی  کاریکاتور  و  نقاشی  می نوشتم،  مومی  روی  استنثیل  قلم  با  من 
می کشیدم، اونا هم میرفتن در دفتر چاپ میکردن و صبح زود قبل از آمدن 

بچه ها در کالس ها پخش میکردن.
بودن و  نفت مواجه  با کمبود  بود، مردم  در همین حالیکه زمستان سردی 
در همه خانه ها بخاری نفتی، هیزمی و یا کرسی روشن میکردن، گرمترین 

زمستان تاریخ را رقم زدن.
اون وقتا همه با هم آشنا بودن، قوم و خویش بودن، همسایه بودن، خواهر 
و  محبت، صفا  و  مهر  نبود.  غریبه  هیچکس  در یک جمله  بودن،  برادر  و 
صمیمیت موج میزد. همه به هم کمک میکردن. با یک چوبدستی تا صبح در 

کوچه ها و محله شان نگهبانی میدادن.
میزدن،  می آمدن،  وحشت،  و  رعب  ایجاد  برای  بدستا  چماق  روزا  بعضی 
می شکستن و در می رفتن.بعضی روزا صدای تیر و تفنگ میآمد که همه این 
سر و صداها باعث میشد تا مردم، مخصوصًا جوانا برای حمایت از هم به 

خیابانا بریزند.
اونایی که یادشون میاد و خاطراتی شیرین و بیادماندنی دارن، مطمئن باشید 
همه شان از وحدت و همدلی به هبترین شکل یاد خواهند کرد، چرا که اون 

وقتا واقعًا همه برای هم و با هم زندگی میکردن.

سید حسین نقیب:
مشهد

در مهرماه سال 57 در دبیرستان نصیرزاده، در محل صحن دبیرستان تحصن 
کرده بودیم و بغل دستی اینجانب، عکسی زیبا نقاشی کرده با این مضمون 
که شریف امامی نه شریفی نه امامی، بلکه یک خر به تمامی. بعد از آن روز 

کاًل دبیرستان تعطیل شد...
در تظاهرات در میدان شهدای مشهد، با سنگ، شیشه های بانک هایی را که 

دور میدان بودند، می شکستیم و فرار می کردیم.
از راهپیمایی های خیابان دانشگاه مشهد، این شعر را به یاد دارم: »خمینی تو 

نوری از خدایی، فریادی از دل هایی، رهبر مایی« 

سید عباس حسینی:
نیشابور

در آخرین روزهای باقیمانده تا پیروزی انقالب، بعد از ورود امام به کشور، 
از  حتی  است  یادم  بودند.  آمده  انقالب  از  حمایت  برای  انبوه  جمعیتی 

دورترین روستاهای نیشابور هم بودند و می توانم به جرأت بگویم که آن 
آمده  خانوادگی  نفر،  هزار  در حدود سیصد  تمام جمعیت شهرستان،  روز 
بودند که در خیابان های شهر جای سوزن انداختن نبود. این جمعیت انبوه، 
یک دور کامل شهر را راهپیمایی کرد. مردم ساعت 6 صبح جمع شده بودند 
و راهپیمایی که از ساعت 8 شروع شد تا ساعت 12 ادامه داشت. همان روز 
مردم نماز جماعت برگزار کردند، طوری که داخل مسجد جامع نیشابور و 
در خیابان های چهار طرف، تا یک کیلومتر جمعیت به نماز ایستاده بودند و 

آن روز خاطره انگیزترین روز زندگی من بود.

سید جلیل کشمیری:
بجنورد

در  اما  بود،  زیرزمینی  ستم شاهی،  رژیم  علیه  مبارزات  انقالب،  از  پیش 
عرصه   به  رژیم،  ضد  فعالیت های  بعد،  به  مهرماه  از  مخصوصًا   ،57 سال 
رشته  چهارم  سال  دانش آموز   ،57 سال  در  اینجانب  شد.  کشیده  خیابان ها 
دبیرستان  از  همراه،  و  هم فکر  دوستان  با  و  بودم  همت  دبیرستان  ریاضی 
بیرون می زدیم و راهپیمایی می کردیم. عوامل اجرایی دبیرستان دیگر قادر به 

کنترل دانش آموزان نبودند.
دخت  ایران  دخترانه  دبیرستان  مقابل  تظاهر کنندگان،  تعداد  افزایش  برای 

)سمیه فعلی( می رفتیم و دختران دانش  آموز نیز همراه می شدند.
در یکی از این راهپیمایی ها، نیروهای امنیتی شاه که تداوم این حرکت ها 
پاسبان ها،  ژاندارمری،  نیروهای  گرفتند.  سرکوب  به  تصمیم  می دیدند،  را 
آگاهی و ساواکی ها به میدان هفده شهریور آمدند و سعی کردند تظاهرات 
را متفرق کنند. آن ها، عده ای عوامل معلوم الحال طرفدار شاه را در مقابل ما 
با تظاهرات کنندگان، خود  قرار دادند و با تحریک این عده برای درگیری 

در کناری ایستادند.
تظاهر کنندگان سنگ هایی را  که در اطراف پیدا می کردند، به سمت پاسبان ها 
و مأموران پرتاپ کرده و درگیری شدت گرفت، طوری که مأموران پیاده، 
فرار کردند و خودروی پیکان قهوه ای رنگ مأموران که قصد عبور از بین 
با  و  خورد  ترک  شیشه هایش  تمام  و  شد  سنگ باران  داشت،  را  انقالبیون 
سرعت تمام از صحنه دور شد. مردم موتور سیکلت یکی از چماق بدست ها 

را هم در خیابان آتش زدند و هیچ مأموری جرأت مداخله نداشت.
بازاریان،  مثل  مختلف  اقشار  و  شد  گسترده تر  تظاهرات  بعد،  روزهای  در 
روحانیون، طلبه های حوزه علمیه، دانشجویان، کشاورزان، کارگران و ...  به 

جمع تظاهرات کنندگان پیوستند.
در یکی از همین روزها، همراه با عده کثیری به عیادت یکی از مصدومین 
انقالب در بیمارستان امام رضا )ع( رفیتم که بعد از عیادت دوباره به سمت 
خیابان شریعتی و سپس چهارراه مخابرات و میدان شهید حرکت کردیم. 
جمعیت هر لحظه افزایش می یافت. یک خوردوی نیروهای امنیت در جلوی 
مردم و خودروی دیگر در پشت سر مردم، حرکت می کرد تا اینکه در میدان 
شهید، دستور حمله صادر شد. پاسبان ها شروع به تیراندازی کردند. درگیری 
ادامه  نزدیک ظهر  تا  این جنگ و گریز  میدان شروع شد.  در چهار طرف 
داشت تا اینکه منجر به شهادت شهید حسن آبادی در خیابان شهید شمالی 
)سبزه میدان( و شهادت شهید منصور حصاری در ابتدای کوچه برنجی شد.
در این راهپیمایی، فردی روحانی به نام حجت االسالم صالحی نیز در جلوی 
راهپیمایی حرکت می کردند که در میدان شهید مورد ضرب و شتم شدید 
قرار گرفتند، اما حاضر به گریختن نبودند تا در نهایت بر اثر جراحات شدید، 

بر زمین افتاد و تا امروز از سرنوشت ایشان هیچ اطالعی ندارم.

جمشید گریوانی:
بجنورد

قبل از انقالب 14 ساله بودم که توفیق شرکت در اولین راهپیمایی و همراهی 
با دانشجویان انستیتو تکنولوژی بجنورد از محل خیابان شش بهمن سابق که 

هم اکنون خیابان طالقانی نام دارد تا مسجد انقالب را یافتم. 
شعارنویسی  و  امام  اعالمیه های  پخش  رژیم،  علیه  شعار  مثل  فعالیت هایی 
خانواده ام  به  مرتبًا  همسایه ها،  تا  بود  شده  موجب  شهر،  دیوارهای  روی 

اعتراض کنند.
یکی از خاطرات شیرین اینجانب در دبیرستان شهریار و در کالس درس 
زبان آقای باقری بود که یکباره، تخته پاک کن،از دستش افتاد و با چشمان 
اشک آلود فرمود: این تخته پاک کن هم از صدای ظلم و جور رژیم ستم شاهی 
در خصوص فاجعه مسجد کرمان و سینما رکس آبادان به صدا درآمده. در 
بود،  ارتش  اطالعات  حفاظت  پدرش  که  دانش آموزان  از  یکی  هنگام  این 
نهیبی به او زدم که جرأت هرگونه اظهار  اینجانب چنان  اعتراض کرد که 

نظر را از او گرفت...

خاطرات اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد از انقالب اسالمی 
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خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسالمی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.     حضرت زهرا )س(

با تشکر از آقای عبدالعلی داورنیا که این تصاویر را در اختیار ماهنامه شهروند قرار دادند.

دهه فجــــــــــر گرامی باد

خیابان طالقانی  بجنورد، سال 1357


