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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

به وضع  از وضعی  دنیا  تغییر  با  که  آن کس 
دیگر آگاه نشود، از غافلترین مردمان است.

پیامبر اکرم )ص(

پیام نوروزی اعضای شورای 
اسالمی شهر و شهردار بجنورد

بجنورد باید از مسیر گردشگری 
به مقصد گردشگری تبدیل شود

انجام مطالعات پژوهشی با 
انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی 

از سال 93 آغاز می شود
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جشن درختکاری
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سومین جشنواره شهروند 
برگزیده
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در عید زینت کنید و به قدر توان دعا کنید. مبادا چنان کنید که چهره ظاهری شما زیبا و کردارتان ناپسند باشد.      امام سجاد )ع( هیچ چیز ارزشمندی، آسان بدست نمی ایدف تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تالش مستمر است.        هامیلتون هولت
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برای هدایت مردم پشت سرشان حرکت کن.            الئوسته  روز نوروز غسل کن و پاکيزه ترين جامه هايت را بپوش و بهترين عطرها را استعمال کن و خود را با آن خوشبو نما و روزه بگير...    امام صادق)ع(

سوگند  به  روز  وقتی  نور می گیرد  و به شب  وقتی آرام  می گیرد که من نه تو را رها  
کرد ه ام و نه با  تو دشمنی کرده ام.   )ضحی 2-1(

افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت 
بگذارم او را به سخره گرفتی.   )یس 30( 

و هیچ پیامی از پیام هایم به تو نرسید مگر از آن روی گردانیدی.   )انعام 4( 
و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو  قدرتی نداشته ام   )انبیا 87( 

و  مرا به مبارزه طلبیدی و چنان متوهم  شدی که گمان بردی  خودت بر همه چیز  قدرت 
داری.  )یونس 24( 

و این در حالی  بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی و اگر مگسی 
از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری     )حج 73( 

تمام  و  فرورفتند  از وحشت  آمدند و چشمهایت  پایین  و  باال  از   پس چون مشکالت 
وجودت لرزید چه لرزشی، گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم 

میکنی اما به من گمان بردی چه گمان هایی.    ) احزاب 10(
تا زمین با  آن فراخی بر تو تنگ آمد  پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین 
کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به  سوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من 

بازگردی ، که من مهربانترینم در بازگشتن.    )توبه 118(
وقتی در تاریکی ها  مرا  به زاری خواندی که اگر تو را برهانم  با من می مانی، تو را از 

اندوه رهانیدم اما  باز مرا  با دیگری در عشقت شریک کردی.     )انعام 64-63( 
این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم از من روی گردانیدی و  

رویت را آن طرفی کردی و هروقت سختی به تو رسید از من ناامید شده ای.    )اسرا 83( 
آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت؟   )سوره شرح 3-2(

غیر از من  خدایی که برایت خدایی کرده است؟     )اعراف 59(
پس کجا می روی؟    )تکویر26( 

پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری؟    
)مرسالت 50(

چه چیز جز بخشندگی ام  باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری؟     )انفطار 6( 
مرا  به یاد می آوری ؟ من همانم که بادها را می فرستم تا ابرها را  در  آسمان پهن کنندو 
ابرها را پاره پاره  به هم فشرده می کنم تا  قطره ای باران از  خالل آن ها بیرون آید و به 
خواست من  به تو اصابت کند تا  تو فقط  لبخند بزنی، و این در حالی بود که پیش از 

فرو افتادن آن قطره باران، ناامیدی تو را پوشانده بود.     )روم 48( 
من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی برمی دارد ، و در شب روحت را  
در خواب به تمامی بازمی ستانم  تا به آن آرامش دهم و روز بعد دوباره آن را به زندگی 
برمی انگیزانم و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار   ادامه می دهم.     )انعام  60(

من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیت می دهم.     )قریش 3(
برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگر با هم باشیم.   )فجر 29-28( 
تا یک بار دیگه دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم.   )مائده 54(

منبع: اینترنت

نامه ای از سوی پروردگار به همه انسان ها 

رئیس مرکز پژوهش و تحقیقات شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: رفع 
مطالعات  انجام  و  دارد  مطالعه  به  نیاز  شهری  مدیریت  حوزه  مشکالت 
پژوهشی در این زمینه در قالب انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی در برنامه 

ریزی سال آینده در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد: مهستی آدینه زاده 
اسالمی  شورای  تحقیقات  و  پژوهش  مرکز  شدن  فعال  ضرورت  افزود: 
شهر بجنورد از دوره سوم شورای اسالمی شهر بجنورد در قالب تدوین 

اساسنامه مورد اهمیت قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با فعال شدن این مرکز در دوره چهارم شورای اسالمی 
شهر بجنورد تصمیم بر این گرفته شد که نیاز های شهر و مشکالت پیش 
روی شهرداری بجنورد شناسایی و در قالب موضوعات پژوهشی فهرست 
بندی شوند تا رفع آنها بر اساس مطالعات دقیق کارشناسی و اتخاذ راه 

کارهای مناسب در دستور کار قرار گیرد.
برنامه  تدوین  ترافیک،  جمله  از  موضوعاتی  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
های فرهنگی،مبلمان شهری، المان شهری، سرمایه گذاری ها، گردشگری 
شهری، پارکینگ ها و پروژه های عمرانی از قبیل آسفالت و ترمیم معابر 
از مهمترین موضوعات در دستور کار شهرداری بجنورد هستند که باید در 

قالب انجام مطالعات کارشناسی شده، اجرایی شوند.

این  مطالعات  انجام  تا  است  درصدد  مرکز  این  داشت:  بیان  مسئول  این 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  به  را  پژوهشی  موضوعات 
دانشگاه ها که رشته های تحصیلی آنان با موضوعات پژوهشی فهرست 

شده این مرکز مرتبط هستند، در قالب انجام پایان نامه ها واگذار کند.
وی تاکید کرد: انجام این واگذاری ها نیز مستلزم انعقاد تفاهم نامه با چند 

دانشگاه داخل و خارج استانی است.
وی یادآور شد: این مرکز قبل از هر اقدامی می بایست در گام نخست یک 
هیات امنا متشکل از هفت عضو با ترکیب اعضای شورای اسالمی شهر، 

شهردار و معاونان پژوهشی را تشکیل دهد تا آنان تصمیم گیرنده باشند.
معاون  پژوهشی یک  مطالعات  انجام  برای  باید  مرکز  این  در  وی گفت: 
پژوهشی برای عملیاتی شدن پژوهش ها، انتخاب و یک شورای پژوهشی 
نیز به عنوان هیات داوری تشکیل شود تا آنان نظر دهند آیا مطالعات انجام 

شده اجرایی شود و یا خیر؟
مرکز  این  پژوهشی  و شورای  امنا  هیات  تشکیل  داشت:  بیان  زاده  آدینه 
انجام مطالعات  نیز  آینده  نهایی می شود و در سال  پایان سال جاری  تا 
پژوهشی در قالب انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه ها توسط دانشجویان رشته 
مرتبط با موضوعات فهرست بندی شده، آغاز خواهد شد که از پایان نامه 

هایی در راستا حمایت مالی خواهد شد.

انجام مطالعات پژوهشی با انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی از سال 93 آغاز می شود
همون   BUSنوشته که  بینم  رومی  اتوبوس  ایستگاه  تابلوی  هروقت 
»بیا«»یاا..«»سوارشو«ست.  مخفف  کنم  فکرمی   ،B.U.S حرف  سه 
اینجاست که آدم دچار شک بین یک و دو میشه که سوار بشه یا نه؟ 
خب معلومه اگر قصد رفتن به جایی را داریم باید سوار بشیم ولی 

اگرمسئله موندن و نرفتنه چرا باید سوارشد؟
خب مقصد رفتن از این طرف شهر به اون طرف شهر با امن ترین، 
راحت ترین و ارزان ترین وسیله نقلیه شهری، اتوبوس خط واحد 
این وسیله خوب داستان ها، حکایت ها،  به  اما سوار شدن  است. 

قصه ها و افسانه ها دارد.
هنوز روی صندلی مستقر نشدی اولین چیزی که چشم گداز است 
یادگاری هایی است که با خط های خرچنگ قورباغه ای نوشته شده 
است واحیانًا یکی دو نقاشی هم که شامل قلب تیرخورده و آدمک 

دلقک گونه می باشد بدجوری چشم را آزارمی دهند.
وقتی به زیر پا نگاه می کنی دیدن پاکت های خالی خوراکی هایی 
می  سینماها  سالن  یاد  رو  تو  تخمه  پوست  و  پفک  چیپس،  چون 

اندازد.
یاد یک همشهری آرزو به دل می افتم که می گفت: 7 ساله بودم 
اتوبوس خط واحد شدیم  با خانواده رفته بودیم ترکمنستان. سوار 
همون ردیف دوم پشت سر راننده نشستیم یک خوراکی دستم بود 
که داشتم می خوردم به محض این که اتوبوس حرکت کرد خوراکیم 

تموم شد از پنجره پاکتشو به بیرون پرت کردم .
راننده اتوبوس متوجه شد... دنده عقب ... حدود100 مترعقب اومد 

داشبرد  روی  اتوبوس  تو  آورد  برداشت  پاکتو  شد  پایین  ماشین  از 
گذاشت. به اولین سطل آشغالی که رسید برد پایین، انداخت تو سطل 
آشغال. و چنان درسی به من داد که هنوز که هنوزه با اینکه 20 سال 

از اون روزمی گذره ولی  دیگه آشغالی تو خیابونی نریختم.
الو...سالم ... من دارم میرسم خونه دگه، توهم خودتو لوس می کنی 
وهی زنگ مزنی ... برسم خانه برات مفرستم ... خیال مکنی چقدره؟ 

100 هزار تومن پوله که نخوام بدم؟ و...
مکالمه ادامه داره وهمه با پوزخند و لبخند به نوعی از این مکالمه آن 

هم با صدای بلند رنج می برند. مکالمه تلفنی تمام می شود و طرف 
بازمی  با کناردستیش  این عجله طلبکار  از  سر گالیه و شکایت را 
کند و انگارهنوزهم درعالم صحبت با تلفن همراه است که بلند بلند 
صحبت می کند و باید تحمل کرد چون وسیله »نقلیه« می باشد باید 

این »نقل «ها را به ناچار گوش کرد.
شخصی صندلی ها را یکی یکی پشت سرمیذاره و دربه در به دنبال 
کسی می گردد که برایش کارت بکشه چرا که کارت را در منزل 
کارت  برایش  کند  می  قبول  یکی  باالخره  و  است  کرده  فراموش 
بکشد و تعارف کردن برای پرداخت نقدی کرایه و تاکید که قابلی 

ندارد، خواهش می کنم و... موضوع قابل توجه و تعجب است.
نمی کشد،  پیرمردی سوار می شود، کارت  ایستگاه ها  از  در یکی 
راننده اعتراض می کند می گوید: »کارت منزلت دارم« راننده از او که 
بازنشسته است تقاضا می کند که کارت منزلت را نشان بدهد. جیب 
هایش را می گردد و پیدا نمی کند. می گوید: »درخانه جاگذاشته 
ام« راننده محترمانه می گوید: »پدرجان این که رسمش نیست هر 
کی سوار بشه بگه من کارت منزلت دارم و یادش رفته بیاره«... این 
قسمت سریال »اتوبوس« هم با کشیدن کارت توسط جوانی به نفع 

فرد بازنشسته ختم به خیر می شود.
فردی سوار شده و کیسه گونی بزرگی را به زور می خواهد از پله 
های اتوبوس باال بکشد و به داخل اتوبوس بیاورد. راننده اعتراض 
می کنه که »این اتوبوس خط واحده وانت بار که نیست« صاحب 
بار، میگه: »من هر روز کارم همینه حاال تو امروز آمدی تو این خط 
کارمی کنی برای من قیافه می گیری؟« راننده سکوت را ترجیح می 
دهد و فرد مذکور کیسه را با فشاردادن افرادی در راهروی باریک 

اتوبوس جا می دهد و خودش روی آن ها می نشیند. 
باید  گاهی  که  بدهید  بخوانید وحق  را  موضوع  تیتر  برگردید  حاال 
عبوس و عصبانی شوید از دست این قبیل افراد که فرهنگ استفاده 

ازاتوبوس را هم گاهی باید به آن ها آموزش داد.
 شهروند آرزو به دل

اتوبوس عبوس

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر بجنورد بر ضرورت 
آماده سازی ظرفیت های الزم گردشگری در این شهر به منظور تبدیل 

شدن آن به مقصد گردشگری مسافران تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد، عباس حسینی 
گفت: شهر بجنورد هر ساله در اوج زمان آغاز سفرها در تعطیالت طول 
سال، تنها نقش مکانی استراحتگاهی بین استان های مازندران و خراسان 
رضوی را ایفا می کند و تا کنون نیز شرایط الزم برای تبدیل شدن این 

شهر به مقصد گردشگری فراهم نشده است.
وی افزود: این در حالی است که استان خراسان شمالی از ظرفیت های 
بکر طبیعت گردی برخوردار است که با سرمایه گذاری مسئوالن اجرایی 
برنامه ریزی  انجام مطالعات و  به  توان نسبت  این زمینه، می  استان در 

برای تبدیل شدن شهر بجنورد به مقصد گردشگری نیز اقداماتی را در 
دستور کار قرار داد.

وی تأکید کرد: برای تحقق گردشگری شهری در بجنورد در گام نخست 
باید نازیبایی های شهر از جمله وضعیت نابسامان ورودی ها و خروجی 
فراهم  نیز  برای جذب گردشگر  مناسب  و ظرفیت  رفع شوند  آن  های 
شود تا مسافران رغبت پیدا کنند به منظور سفر به مقصد بجنورد برنامه 

ریزی داشته باشند.
به  نسبت  استان  اجرایی  مسئوالن  کرد:  نشان  خاطر  همچنین  حسینی   
جذب بودجه های الزم برای افزایش شاخص های گردشگری در سطح 

استان و مرکز استان نیز بیش از گذشته توجه داشته باشند.

بجنورد باید از مسیر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری بجنورد گفت: اصالح هندسی تقاطع ها به منظور روان سازی در 
تردد خودروها و احداث پارک سوارها برای ساماندهی سیستم حمل و نقل مسافربری در بجنورد در سال 

جاری انجام شد و همچنان نیز در حال اجرا است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد، مهدی حمیدی افزود: واحد معاونت حمل و نقل 
ترافیک شهرداری بجنورد در سال جاری انجام اصالح هندسی تقاطع ها را به منظور روان سازی در تردد 

خودروها و اعمال مدیرت ترافیکی در سطح شهر را در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان این که انجام این اصالحات در دو مرحله اجرایی شدند، گفت: در مرحله نخست به منظور روان 
سازی ترددها در خیابان طالقانی دو تقاطع دهخدا و میالن بانک مسکن اصالح هندسی شدند که باید در 

نقاط این خیابان هنوز اصالحات هندسی صورت گیرد که انجام آن همچنان ادامه دارد.
وی بیان داشت: با پایان این اقدامات در خیابان طالقانی، این برنامه ها در دیگر خیابان های اصلی شهر 

بجنورد نیز آغاز خواهد شد.
این مسئول خاطر نشان کرد: در مرحله دوم نیز در برخی از نقاط دیگر شهر انجام این اصالحات بسیار 

ضروری بود که در برنامه های اجرایی این واحد مدیریتی قرار گرفت که بر همین اساس اصالح هندسی 
در تقاطع های سه راه امام علی و منطقه شرق خیابان دانشگاه آزاد اجرایی شد.

نیز اشاره کرد و گفت: احداث پارک سوارها به  وی همچنین به احداث سه پارک سوار در سطح شهر 
منظور ساماندهی وضعیت نابسامان مسافربران شخصی و سیستم حمل و نقل مسافربری در خروجی شهر 

انجام شد.
وی یادآور شد: استقرار کانکس برای استفاده مسافران، رانندگان و نیروی شرکتی پایانه ها برای صدور 
اقالم  فروش  برای  مکانی  و  بهداشتی  های  احداث سرویس  سازی،  محوطه  همچنین  صورت وضعیت، 
خوراکی در مسیر جاده های اسفراین، تهران و مشهد با عناوین پارک سوارهای خلیج فارس، گلستان و امام 

رضا ) ع ( با تخصیص مبلغ 300 میلیون ریال اجرایی شدند.
حمیدی همچنین خاطر نشان کرد: 200 میلیون ریال نیز برای بهسازی محوطه، سرویس های بهداشتی و 

نمازخانه پایانه مسافربری بجنورد نیز هزینه شد.

اجرای اصالح هندسی تقاطع ها و احداث پارک سوارها با هدف مدیریت ترافیکی
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بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند.            امیل زوال  آنکه می دزدد، جز حق خویش چیزی نمی ستاند. اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد.        ُارد بزرگ

اتوبوس  ناوگان  با  عمومی  نقل  و  حمل  خدمت 
اعمال  راستای  در  پیشرفته  کشورهای  در  رانی 
این  در  که  شود  می  انجام  ترافیکی  مدیریت 
کشورها قانون اخذ عوارض بر ورود خودروهای 
ها  راه  بزرگ  و  شهر  مرکزی  هسته  به  شخصی 
اعمال می شود. عواید حاصل از این کار بر ارتقای 
می  هزینه  رانی  اتوبوس  ناوگان  بخشی   کیفیت 
شود و مردم بر استفاده از اتوبوس ها برای رفت و 

آمد هایشان تشویق شوند.
در کشور ایران همچنان قیمت بنزین با نرخ هزینه 
تولیدش به فروش نمی رسد و اغلب شهروندان 
آمدهایشان  و  برای رفت  از خودروهای شخصی 
به دلیل  اتوبوس رانی  ناوگان  استفاده می کنند و 
پایین  کیفیت  و  مناسب  های  زیرساخت  فقدان 
را  خودروهای شخصی  با  رقابت  توان  خدماتش 
روبرو  ترافیک  معضل  با  روز  هر  مردم  و  ندارد 

هستند.
استان  مرکز  که  بجنورد  شهر  در  شرایط  این 
شهرهای  سایر  همانند  نیز  است  شمالی  خراسان 
ایران از کیفیت مطلوب برخوردار نیست و در حال 
اتوبوس در  حاضر در شهر بجنورد 112 دستگاه 
که 50  به شهروندان هستند  رسانی  حال خدمت 

درصد آنها فرسوده می باشند.
ناوگان تمام توان و ظرفیتی را که برخوردار  این 
به  تر  مناسب  خدمت  ارائه  راستای  در  است 
دارد که  کار گرفته است. ضرورت  به  شهروندان 
دولت در قالب اعطای یارانه و شهرداری در قالب 
ارائه حمایت ها مالی خود همچنین مردم نیز در 
قالب پرداخت بهای بلیط، هر کدام یک سوم سهم 
این  تعامل در  با  بپردازند.  ناوگان  این  به  را  خود 
خدمات  بخشی  کیفیت  ها صرف  سهم  این  کار، 
این ناوگان در حمل و نقل عمومی و حل بخشی 

از معضل ترافیک درون شهری شود.
شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
بجنورد، با این وجود، اقشاری که از ناوگان حمل 
برای  بجنورد  شهری  درون  رانی  اتوبوس  نقل  و 
رفت و آمدهای هر روزه خود استفاده می کنند، با 
ناوگان  از  را  انتظاراتی  وجود کمبودهای موجود، 
حمل و نقل اتوبوس رانی بجنورد مطالبه می کنند.
داریم  توقع  گفت:  ابتدایی  ششم  معلم  یک 
شهرداری بجنورد نسبت به نظم بخشی زمان تردد 
شهر  اصلی  خیابان  های  ایستگاه  در  ها  اتوبوس 
اقدام جدی را انجام دهد. محمدنیا افزود: عالوه بر 

این، خواستار افزایش تعداد اتوبوس ها در مسیر 
مستقر  مسیرها  آن  در  مدارس  که  هایی  خیابان 
هستند، نیز هستیم تا جابه جایی دانش آموزانی که 
از اتوبوس استفاده می کنند با مشکل روبرو نشود.
داخل  در  بروشورهایی  نصب  داشت:  بیان  وی 
حقوق  اخالقی،  مطالب  حاوی  که  ها  اتوبوس 
و  اداری  قوانین  از  برخی  تشریح  و  شهروندی 
اجتماعی هستند بسیار  کار مفیدی است که جای 
شیوه  این  از  استفاده  گفت:  وی  دارد.  قدردانی 
برای فرهنگسازی و اصالح دیدگاه در رفتارهای 
که  است  مفید  بسیار  افراد  اجتماعی  روزمره 
امیدواریم اجرای این برنامه ها برای نهادینه کردن 
ادامه  سبک زندگی مناسب در میان عموم جامعه 

داشته باشد.
یک دانش آموز نیز استفاده از نصب دستگیره های 
تبلیغاتی در درون اتوبوس ها انتقاد کرد و گفت: 
شلوغی  فضای  یک  خود  خودی  به  ها  اتوبوس 
از  استفاده  با  فضا  این  کردن  تر  شلوغ  و  هستند 

ابزارهای تبلیغاتی خیلی جالب نیست.
وی همچنین با بیان اینکه برای رفت و آمد از منزل 
بر  کند  می  استفاده  اتوبوس  از  اغلب  مدرسه  تا 
افزایش تعداد اتوبوس ها برای کاهش زمان انتظار 
برای مسافران در ایستگاه های اتوبوس تاکید کرد.
یک کارمند شرکت خصوصی نیز عنوان کرد: پایان 
ساعات کاری ام در شیفت صبح ساعت 2 بعد از 
عصر   7:30 ساعت  نیز  عصر  شیفیت  در  و  ظهر 
از  آمد  و  رفت  برای  کار  پایان  از  بعد  که  است 
این در حالی است که  کنم،  استفاده می  اتوبوس 
زمان تردد اتوبوس ها در ساعات 2 تا 4 بعدازظهر 
و از 7:30 تا 8:30 عصر بسیار کند می شود و هر 
روز عالوه بر خستگی ناشی از کار باید خستگی 

تحمل انتظار برای اتوبوس را نیز تحمل کنم.
نبود  از  نیز  خمینی  امام  شهرک  منطقه  شورایار 
اصلی  مسیر  در  اتوبوس  های  ایستگاه  و  خطوط 
خدمت  ارائه  خواستار  و  کرد  انتقاد  خیابان  این 
جایی  جابه  برای  رانی  اتوبوس  نقل  و  حمل 

مسفران در این شهرک شد.
نیز  )عج(  عصر  ولی  شهرک  منطقه  شورایار 
خواستار نظم بخشی به زمان تردد اتوبوس ها در 
ایستگاه ه های اتوبوس این شهرک شد و گفت: 
زمان انتظار مسافران در ایستگاه های اتوبوس این 

منطقه بسیار زیاد است.
های  شیشه  از  انتقاد  با  نیز  دار  خانه  بانوی  یک 

همچنین  طالقانی  مسیر  در  اتوبوس  یک  شکسته 
از  برخی  های  شیشه  بر  نشسته  خاک  و  گرد 

اتوبوس ها گالیه کرد و خواستار رفع آنها شد.
حمل  ناوگان  سازمان  رئیس  راستا  همین  در 
خصوص  در  بجنورد  شهر  رانی  اتوبوس  نقل  و 
درون  اتوبوس  از  که  های شهروندان  درخواست 
استفاده  آمدهایشان  و  رفت  برای  بجنورد  شهری 
نقل  و  حمل  ناوگان  داشت:  اظهار  کنند،  می 
مطلوبی  کیفیت  از  بجنورد  شهر  رانی  اتوبوس 
این  توسط  حاضر  حال  در  و  نیست  برخوردار 
مرکزی  هسته  در  اتوبوس  دستگاه   112 ناوگان 
حال  در  ارکان  سایت  دانشگاهی  خطوط  و  شهر 

خدمت رسانی هستند.
احمد ریاحی افزود: این در حالی است که در حال 
حاضر برای خدمت رسانی مطلوب و مناسب در 
سطح شهر به 50 دستگاه اتوبوس جدید نیاز داریم 

تا تمامی نقاط سطح شهر پوشش داده شوند.
وی اظهار داشت: در دوره مدیریت های گذشته 
های  زیرساخت  ارتقای  به  نسبت  سازمان،  این 
سایت  احداث  جمله  از  رانی  اتوبوس  ناوگان 
نشده،  اقدامی  ها  اتوبوس  تعمیرات  و  خدمات 
مالی  شرایط  در  نیز  بجنورد  شهرداری  همچنین 
شرایط  سازی  فراهم  از  حمایت  برای  مناسبی 
وی  برد.  نمی  سر  به  ناوگان  این  برای  مطلوب 
تا کنون  از سال گذشته  گفت: کمک های دولتی 
در قالب اعطای یارانه بسیار ضعیف بود همچنین 
30 درصد از مسافران نیز هزینه های سفر خود را 
در قالب شارژ کارت های اتوبوس نمی پردازند، 
بنابراین این شرایط در کنار یکدیگر موجب شده 
است تا خدمت رسانی این ناوگان در شهر بجنورد 

ضعیف و نارضایتی مسافران بیشتر شود.
توان خود  در حد  سازمان  این  کرد:  تصریح  وی 
تالش کرده است با نظم بخشی به امکانات موجود 
خود، زمان انتظار مسافران در ایستگاه های خیابان 
های اصلی از جمله خیابان طالقانی را به 10 دقیقه 

و در خطوط حومه شهر را به 15 دقیقه برساند.
دولت  آینده  سال  در  اگر  کرد:  تأکید  مسئول  این 
به شهرداری  اتوبوس های جدید را  یارانه خرید 
را  جدید  های  اتوبوس  توانیم  می  بپردازد، 
خریداری و برای خدمت رسانی مناسب تر بهره 

برداری کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اعمال طرح جامع ترافیک با 
شاخص های تعریف شده برای آن در سطح شهر 

ضرورتی است که می تواند بر رشد کیفیت بخشی 
مدیریت  و  نقل عمومی  و  ناوگان حمل  خدمات 
ترافیکی سطح شهر بسیار مفید و چاره ساز باشد.

بروشورهایی  نصب  خصوص  در  همچنین  وی 
و  شهروندی  حقوق  اخالقی،  مطالب  حاوی  که 
تشریح قوانین اداری و اجتماعی در داخل اتوبوس 
این موضوع از سوی  بیان داشت: پیشنهاد  نیز  ها 
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهر بجنورد با هدف 
کار  دستور  در  و  شد  ارائه  عمومی  فرهنگسازی 

قرار گرفت.
ریاحی با بیان اینکه اقشار مختلف مردم از ناوگان 
اتوبوس رانی برای رفت و آمدهای خود استفاده 
می کنند، گفت: مطالعه این مطالب از سوی آنان 
موجب می شود تا پیام ها به سطح جامعه انتقال 
داده شوند که در همین راستا شماری از شهروندان 
در تماس با این سازمان از این اقدام قدردانی کرده 

اند و پیشنهادات جدیدی را نیز ارائه داده اند.
وی در خصوص انجام تبلیغات در بدنه و داخل 
هدف  با  اقدام  این  کرد:  عنوان  نیز  ها  اتوبوس 
قرار  کار  در دستور  این سازمان  برای  درآمدزایی 

گرفت.
وی یادآور شد: با توجه به این که شرایط اقتصادی 
این شهر همانند کالن شهرها بسیار قوی نیست، 
اغلب تبلیغاتی که برای اتوبوس های شهر بجنورد 
اقتصادی  فعاالن  سوی  از  شود  می  داده  سفارش 

خارج استانی است.
اتوبوس رانی  ناوگان حمل و نقل  رئیس سازمان 
شهر بجنورد افزود: تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس 
بود،  نیز کشیده شده  آنها  تا روی شیشه های  که 
جدا شدند و مدت زمان انجام تبلیغات در داخل 
اتوبوس ها بروی دستگیره ها نیز به پایان رسیده 

است که باید جمع آوری شوند.
وی در خصوص نظافت داخل اتوبوس ها نیز با 
اغلب گرد  معابر شهر بجنورد  این که سطح  بیان 
و خاک دارد، گفت: نظافت اتوبوس ها هر شب 
انجام می شود و هفته ای یکبار نیز دورشویی و 

توشویی می شوند.
این تذکر که شیشه های شکسته  بیان  وی ضمن 
تاکید  شوند  می  تعویض  نیز  ها  اتوبوس  شده 
کرد: مسافران نیز باید بر پاکیزگی داخل اتوبوس 
داخل  در  و  باشند  داشته  زیادی  بسیار  توجه  ها 

اتوبوس ها زباله نریزند.

انتظارات مردم خدمات ناوگان حمل و نقل اتوبوس رانی بجنورد

آیا دولت، شهرداری و مردم سهم خود را برای کیفیت بخشی ناوگان اتوبوس رانی پرداخت می کنند؟

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر بجنورد 
روانی  سالمت  شهرها  در  اجتماعی  نشاط  برقراری  با  گفت: 
شهروندان حفظ می شود و آماده سازی زمینه های نشاط اجتماعی 
در بجنورد توسط شورای اسالمی شهر گام مثبتی است که نتایج 

مفیدی خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد، سید احمد 
وکیلی افزود: در حال حاضر بیش از آنکه نشاط و شادابی را در 
روان شهروندان شاهد باشیم متاسفانه شاهد این هستیم که اغلب 

آنان درگیر دغدغه هایشان هستند.
ایجاد  برای  سازی  زمینه  حاضر  حال  در  که  این  بر  تاکید  با  وی 
شادابی و نشاط در سطح جامعه از سوی این کمیسیون در حال 
برنامه ریزی است، گفت: نهادهای اجرایی مرتبط در سطح استان 
بتوانیم  تا  باشند  این شورا  این راستا همراه و همگام  باید در  نیز 

زمینه های تحقق آن را آماده سازی کنیم.

مشارکت  برای  سازی  زمینه  راستا  این  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
بجنورد همچنین  اندازی سینما در  راه  بخش خصوصی در زمینه 
ایجاد پارک های چند منظوره با کاربری های تفریحی و ورزشی 

انجام شده است. 
استفاده  برای  شهروند  سرپوشیده  استخر  سازی  آماده  گفت:  وی 
بانوان و احداث مسیر دوچرخه سواری در پارک شهربازی ویژه 
بانوان، برنامه ریزی برای احداث فرهنگسراها در مناطق مختلف 
آنها  اجرای  حال  در  و  ایم  داده  قرار  کار  دستور  در  نیز  را  شهر 

هستیم.
تئاتر  موسیقی،  های  جشنواره  برگزاری  برای  کرد:  عنوان  وکیلی 
های خیابانی و همایش شهروند برگزیده در مناسبت های مختلف 
با مشارکت هنرمندان و شهروندان و همچنین برگزاری مسابقات 
ورزشی و محالت در نقاط مختلف این شهر به منظور تحقق هدف 

یاد شده نیز برنامه ریزی شده است.

آماده سازی زمینه های نشاط اجتماعی در دستور کار شورای اسالمی شهر بجنورد

با گذراندن روزهایی از سال نو، سیزدهمین روز آن نقطه عطفی ست که بیش از سه دهه است بر سر نام بردن از این روز در قالب های رسمی، بحثهایی شده 
و می شود. سیزده بدر که شاید تنها در ایران در طول چند سده اعتبار یافته است، پایانی ست برای دید و بازدیدها و حضور در دل طبیعت که با سپردن 
سبزه نوروزی به ایزد بانوی آب ها، طلب سبزی و طراوت و بارش باران هایی پی در پی در فصل بهاران را می کردند تا در تابستانی پر از امید و شادمانی، 
به سوی مزارع و کشتزارهایشان برانند و محصولی باران خورده و ناب را درو کنند. تا اوایل دهه چهل در شهرمان بجنورد، این روز را با برگزاری مراسمی 
خاص گرامی می داشتند. زن میان سال و سخت کوشی با نام خّرم که عموم شهروندان می شناختندش، انگیزه ای بود برای گردآوری جمعیت بی شماری از 
اهالی دروازه قبله و سبزه میدان و پای توپ و شاهنده آباد و دیگر محله های بجنورد به ایش َدَرخت )سه درخت( و حوالی  ِشئد قلی خان )شّط قلی خان( 
که از سپیده دم تا پس از غروب آفتاب بهاری، نوازندگان می نواختند و گروه گروه از مردم در کنارهم، به شادمانی و پای کوبی می پرداختند. روزگارانی که 
از هرکوی و برزن، درشکه ای در حال تاختن به سمت پای توپ بود تا دیگ غذای شان را بر سر اجاق هایی از کلوخ و سنگ بار بگذارند و غریق موج 

شادمانه ای شوند که دخترکانی نوجوان، پنهان از دیده ها، سبزه ها را به امید رفتن به خانه بخت، گره می زدند. 

احسان حصاری مقدم

سیـــزده بدر در بجنــورد

اصالح مطلب » واژه های غبار گرفته زبان ترکی بجنوردی«
معنی برخی لغات ترکی در شماره قبلی اشتباه ذکر شده بود که صحیح آن ها بدین شرح اصالح می گردد:

َقن فیت: شکالت مفتولی- تِل َول: به زحمت - یُوِوقِسز: نَُشسته - ِگزگی: آینه 
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علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.       امام علی )ع(

شهردار■بجنورد،■آقای■محمد■علی■خاکشور■را■به■سمت■معاونت■خدمات■شهری■و■آقای■بهمن■جباری■را■به■عنوان■مسئول■معاونت■■■■
اقتصاد■و■برنامه■ریزی■شهرداری،■منصوب■کرد.

شورای■اسالمی■شهر■با■تخفیف■پنجاه■درصد■هزینه■قبور،■آمبوالنس■و■کفن■و■دفن■افراد■تحت■پوشش■کمیته■امداد■امام■خمینی■)ره(■■■
و■اداره■بهزیستی■و■افرادی■که■توان■پرداخت■ندارند،■موافقت■کرد.

به■همت■معاونت■فرهنگی■و■اجتماعی■شهرداری■بجنورد،■همایش■»من■و■دوچرخه■ام«■برگزار■شد.■■■■

مردى از قم مردم را به حق فرا می خواند و گروهی استوار ، چون پاره هاى آهن، پيرامون او گرد می آيند.       امام موسی کاظم )ع(

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز  فضای سبز شهرداری گفت: بیش از 40 هزار مترمربع 
طی سال جاری به فضای سبز شهری افزوده خواهد شد.

عباسعلی مهماندوست گفت: در طی سال جاری بیش از 40 هزار مترمربع به فضای سبز شهری 
افزوده می شود که 16هزار و500 مترمربع آن انجام و مابقی نیز تا پایان سال جاری به اتمام خواهد 

رسید.
وی در خصوص توسعه کمربند سبز  اظهار داشت: در طی سال جاری 100 هکتار توسعه کمربند 
درصد   70 در حال حاضر  که  می شود  انجام  دوبرار  و  ،جاوید  قارداش  بش  پارکهای   در  سبز 

پیشرفت فیزیکی دارد.
با شرایط  از گونه های سازگار  نهال  از 50 هزار اصله  بیش  امسال   مهماندوست  تصریح کرد: 
اقلیمی منطقه شامل توت، کاج، ایالن، افرا، اقاقیا، ارغوان، زیتون تلخ و سرو خمره ای در پارک 

های جنگلی و سطح شهر کاشته خواهد شد.
وی بیان داشت:  10 هزار اصله درخت نیز در طی سال جاری هرس و بازپیرایی خواهد شد.

وی گفت: هدف از  اجرای هرس درختان افزایش تولید شاخه های جوان، فرم دهی گیاهان و 
منظر  زیباسازی  زیرزمینی،  و  هوایی  اندام های  بین  توازن  برقراری  و  های خشک  شاخه  حذف 

شهری، ایجاد دید کافی در تقاطع های اصلی و فرعی و رضایتمندی برای شهروندان است.
مهماندوست گفت: تا کنون احداث فضای سبز پارک های نیایش، پارک خطی آسایش )فاز 2(، 
بلوار لچکی دانشگاه آزاد، بلوار صیاد شیرازی  و تکمیل فضای سبز پارک همت، گلستان و ولیعصر 
پارک خطی  تکمیل  یاس  بوستان   مطهری،  بوستان  فضای سبز  احداث  و  است  رسیده  اتمام  به 

صادقیه، فاز دوم دیوار سبز را از مهم ترین پروژه های در دست اقدام اعالم کرد.
وی بیان داشت: در حال حاضر عملیات پرچین کاری )شمشاد کاری( خیابان های صیاد شیرازی، 
الغدیر و پارک  شهید قربانی، وداد، خیابان هجرت، برنجی، حنایی، 16 متری فرهنگیان، شهرک 

صادقیه به پایان رسیده است.

بیش از 40 هزار مترمربع طی سال جاری 
به فضای سبز شهری افزوده می شود 

شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد برگزار می کنند:

سومین جشنواره شهروند برگزیده

شهرداری بجنورد در قالب جشن ها، مسابقات ورزشی و ...، ایام دهه فجر انقالب اسالمی را گرامی داشت.
دیدار با خانواده معظم شهدا، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی به مناسبت دهه فجر، برگزاری همایش دختران انقالب همزمان با سالروز شهادت حضرت معصومه )س(، تجلیل از هنرمندان و  ورزشکاران 
پیشکسوت،  برپایی نمایشگاه بیداری اسالمی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن ماه،  تجهیز پارک های سطح شهر،  مسابقات طناب کشی ویژه بانوان،  برگزاری مسابقات دارت، دومیدانی و پینگ پنگ ویژه آقایان،  

جشن غنچه های انقالب،  نصب المان های حجمی، بنر و بیلبورد با موضوع گرامیداشت دهه فجر از جمله برنامه های شهرداری است که در این ایام انجام شد. 

شهرداری بجنورد در دهه فجر سال 92

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:
 شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد، سومین جشنواره شهروند برگزیده را برگزار می کنند. 

شهروندان گرامی که حائز شرایط ذیل هستند می توانند رزومه خود را تا پایان وقت اداری 31 اردیبهشت ماه 1393، به دبیرخانه 
جشنواره واقع در خیابان شهید امامی شمالی )امیریه شمالی(، شورای اسالمی شهر بجنورد، تحویل نمایند.

عامل به وظایف شهروندی، قانون مدار و مجری اصول شهرنشینی، عالقمند به رفع مشکالت محلی و مشتاق به مشارکت و 
همیاری با مسئوالن در امور خدمات شهری

حائز رتبه اول مسابقات بین الملیی حفظ، قرائت، تفسیر قرآن کریم و نهج البالغه
کسب مدال یا حضور در تیم های المپیادهای علمی جهانی

دارندگان رتبه تک رقمی آزمون های ورودی مراکز اموزش عالی و حوزه های علمیه در تمام مقاطع
احراز عنوان استاد، طلبه، معلم، کارگر، کشاورز، کارمند، مدیر، مخترع، مبتکر، محقق، خبرنگار، تولیدکنندده، علم آفرین، کارآفرین، 

صنعتگر، هنرمند، کاسب و سایر عناوین شغلی نمونه در کشور و یا سطح بین الملل
کسب مدال در مسابقات ورزشی المپیک، پاراالمپیک، قهرمانی جهان، بازی های آسیاییف قهرمانی آسیا در ورزش های دارای 

فدراسیون کشوری
ورزشکارانی که دارای عنوان جهانی هستند و در رقابت های المپیک، پاراالمپیک و قهرمانی جهان با ورزشکاران رژیم صهیونیستی 

روبرو نشده باشند
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نام:  امحد
نام خانوادگی: محیدی

قسمتی از وصیت نامه شهید:
   

به نام خداوند بخشنده مهربان
   

هر كس حسین را شناخت جان را چه كند 
فرزند و عیال و خانمان را چه كند 

صدر  شهداى  تمامی  پاك  روح  به  سالم 
اسالم تا شهداى جنگ تحمیلی و درود بر 
امام امت و شما مردم ايثارگر و شهید پرور 

همیشه در صحنه انقالب.
احمد  اسالم،  كوچك  سرباز  اينجانب 
بسیج  عضو  بجنورد،  از  اعزامی  حامدى، 
خاطر  به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
خدا و لبیك گفتن به نداى امام حسین )ع( 
امام  بر حقش  نائب  و  زمان )عج(  امام  و 
خمینی به جبهه رفتم تا بتوانم كوچكترين 
خدمتی به اسالم و میهن اسالمی خودمان 
شهید  راه  اين  در  من  اگر  و  بدهم  انجام 

شدم برايم گريه نكنید.
مادرم، خواهرم، پدرم، در شهید شدن من 
گريه نكنید و لباس سیاه نپوشید و حجاب 
تو  حجاب  زيرا  كنید  حفظ  را  خودتان 
بزرگترين خدمتی است به انقالب و جامعه 

و اين دعا را فراموش نكنید.

خدايا، خدايا، تا انقالب مهدى
 خمینی را نگهدار
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برترين بي نيازي و دارايي، نااميدي است از آنچه در دست مردم است.                حضرت علی)ع( من برانگیخته شدم تا تا مرکز علم، معدن علم و مسکن صبر باشم.          پیامبر اکرم )ص(

شهردارمحترم لطفا فکری به حال ساختمان کلنگی خیابان 
خیام  بکنید که باعث مسدود شدن خیابان شده است.

0915000840

تکلیف اون بنده خدایی که 100متر زمین قولنامه ای داره 
باالخره مشخص نشد؟

09150000427

از معتمدین و دلسوزان  اعضای محترم شورا شما همگی 
را  بجنورد  شهرداری  مسکن  تعاونی  بیایید  هستید  شهر 
دعای  نفر  تا1000  برسانید  انجام  سر  به  خود  درایت  با 
خیرشان پشت سر شما و اعمالتان باشد. به خدا بعد 10 

سال خسته شده ایم. 
09150000322

با سالم؛ چرا برگشت موسسات اتومبیل کرایه ای زیر نظر 
شهرداری راپیگیری نمی کنید؟ 

09360000162

با تشکر از شهردار محترم برای برداشتن حفاظ های اطراف 
پارک شهربازی که باعث شده عابرین نیز از این فضا بهره 

ببرند.
تماس تلفنی

مدت انتظار برای اتوبوس های خط واحد مسیر طالقانی، 
کم شده است. به خصوص صبح ها. با تشکر

تماس تلفنی

در محله قلعه عزیز نزدیک دانشگاه آزاد، اومدین آسفالتش 
کنین دم در ما که رسید آسفالت کم اومد. سه ساله که دیگه 

خبری نشده.
ایمیل

سالم بنده 200 متر زمین در محله پشت باغ نجاتی )انتهای 
16 متری سوم فرهنگیان( دارم که هنوز شهرداری مجوز 
آن  فاصله  که  در صورتی  دهد  نمی  منطقه  آن  به  ساخت 
محله تا انتهای 16 متری سوم فرهنگیان فقط 500 متر می 
باشد. ساکنان این منطقه حدوداً 130 خانوار هستند که در 
منازلی که به طور استاندارد ساخته نشده زندگی می کنند. 
برای مقاوم سازی منازل و گرفتن مجوزهای الزم چگونه 
باید اقدام کنند و نیز چرا پروانه ساخت به این محله نمی 

دهند خواهشمند است راهنمایی بفرمایید.
ایمیل

رئیس کمیسیون زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر 
بجنورد گفت: المان های ثابت؛ ابزارهای ماندگار برای معرفی 
هر منطقه هستند که با استفاده از این ابزار می توان شهر بجنورد 

را به گردشگران معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد، علیرضا 
بصری  های  جلوه  متغییر  و  ثابت  های  المان  افزود:  باغچقی 
هستند که بر بهداشت روان جامعه، زیباسازی شهرها همچنین 
بسیار  نقش  منطقه  هر  های  ظرفیت  و  تاریخ  فرهنگ،  معرفی 

مهمی دارند.
وی با تصریح بر این نکته که اغلب، المان ها در مبادی ورودی 
داشت:  بیان  شوند،  می  جانمایی  میادین  و  شهرها  و خروجی 
شهر بجنورد در مسیر گردشگری استان مازندران به شهر مشهد واقع شده است که می توان 
با استفاده از این فرصت و طراحی یک المان ثابت، شهر بجنورد را به گردشگران معرفی کرد.

تناسب  به  متغییر  های  المان  طراحی  برای  کنون  تا  که  نکته  این  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
موضوعات انتخابی و یا برای طراحی المان های ثابت به منظور معرفی شهر به گردشگران ورود 
نیافته ایم، خاطر نشان کرد: بعد از استانی شدن خراسان شمالی، تنها اقدامی که صورت گرفته، 

اعالم فراخوان برای طراحی المان های نوروزی بوده است.
وی عنوان کرد: این کمیسیون در این دوره از فعالیت اعضای شورای شهر نسبت به تدوین 
برنامه ای برای برخورداری شهر بجنورد از نمادهای اصولی، زیبا و ضابطه مند در مبادی های 
ورودی و خروجی شهر همچنین در میادین ورود پیدا کرده است تا در این راستا با تشکیل یک 

کمیته برای تدوین برنامه ای کارشناسی شده اقدام شود.
تولیدی  و  طبیعی  قومی،  فرهنگی،  قوی  های  ظرفیت  از  بجنورد  شهر  کرد:  تاکید  باغچقی 
برخوردار است که در قالب طراحی یک المان ثابت می توان این شهر را به مسافران معرفی کرد 

و بایستی نام میدان با المانی که در آن جانمایی می شود همخوانی داشته باشد.
وی همچنین بر شیوه نامگذاری میادین شهر بجنورد انتقاد کرد و گفت: اعتقاد دارم که نامگذاری 

میادین شهر باید با حساسیت و دقت نظر بیشتری انجام شود.

المان ثابت؛ ابزاری ماندگار برای معرفی بجنورد به گردشگران

جشن درختکاری

جشن درختکاری در روز 14 اسفند ماه در محل پارک بابا امان برگزار شد. 
فرماندار، مدیر  استاندار،  بجنورد،  امام جمعه شهرستان  که  مراسم  این  در 
کل دادگستری استان خراسان شمالی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان، اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار، مدیران و معاونین شهرداری 
و سایر مسئوالن شهرستان و استان، حضور داشتند، نهال های کاج، اقاقیا، 

سرو خمره ای، افرا، زبان گنجشک و عرعر، کاشته شد. 
 در این مراسم امام جمعه شهرستان بجنورد، گفت: کمک به ایجاد فضای 
سبز، کمک و خدمت به شهروندان و زندگی مادی و معنوی همه انسان 

ها است.
وی اظهار داشت: ایجاد فضای سبز باعث ایجاد آرامش و نشاط و از بین 

بردن حزن و اندوه خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین ابوالقاسم یعقوبی افزود: شهروندان بجنوردی 
دارای بلوغ فکری و فرهنگی هستند  و در حفظ از محیط زیست خود به 

مانند یک باغبان عمل می کنند. 

مدیرکل دادگستری استان گفت: محیط زیست میراث جامعه بشری است 
که همه ما باید در حفظ نگهداری از این میراث کوشا باشیم.

و  حفظ  برای  پرورش،  و  آموزش  و  ها  رسانه  باید  داشت:  اظهار  وی 
نگهداری از محیط زیست فرهنگ سازی کنند. 

حجت االسالم قدرتی به اهمیت حفظ محیط زیست اشاره کرد و افزود:  
به محیط زیست آسیب برسانند برخورد  یا سهواً  با همه کسانی که عمداً 

قانونی خواهد شد.
شهردار بجنورد در این مراسم گفت: وسعت پارک  بابا امان 95 هکتار است 

که 90 درصد از زیر ساخت های این پارک فرسوده است.
روح اهلل براتیان افزود: بالغ بر 20 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی  و آماده 

سازی این پارک در ایام نوروز  اختصاص یافته است.
در حال  ایلخانی  باغ  از  هکتار   12 در حال حاضر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توسعه است، گفت: در طی سال آینده 360 هکتار از پارک باباامان توسعه 

خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر، در دومین جلسه کمیته بانوان شورای اسالمی شهر که با حضور اعضای کمیته و جمعی از بانوان 
خیر بجنوردی در محل شورای اسالمی شهر تشکیل شد، طرح جمع آوری لوازم مازاد شهروندان در ایام نوروز و توانمندسازی خانواده های 

نیازمند مورد تصویب قرار گرفت.

طرح معنــــــوی بخشش

شهردار بجنورد از تشکیل و فعال سازی هیأت ماده 38 برای رسیدگی به اختالفات 
پیمانکاران با شهرداری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد، روح اله براتیان اظهار داشت: 
در گذشته اختالفاتی که فیمابین شهرداری و پیمانکاران رخ می داد می بایست از 
طریق مراجع قضایی و در یک فرآیند طوالنی و زمان بر، بررسی و حل می شد و 

این امر روند اجرای پروژه ها را به تأخیر می انداخت.
وی گفت: براساس آیین نامه ماده 38، شهرداری ها می توانند دفتر هیأت ماده 38 
را تشکیل دهند و به موضوع های مورد اختالف رسیدگی کرده و حکم صادر کنند.
دادگستری،  قاضی  دادگستری،  نماینده  از  متشکل  هیأت  این  کرد:  عنوان  براتیان 
نماینده شورای شهر، نماینده وزارت کشور، نماینده شهرداری در شهرداری بجنورد 

فعال شده است. 

تشکیل هیأت ماده 38 برای رسیدگی به 
اختالفات پیمانکاران با شهرداری
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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(
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