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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

او است،  هر كه خدا را، آن گونه كه سزاوار 
بندگى كند، خداوند بيش از آرزوها و كفايتش 

به او عطا كند.
امام حسين )ع(

رئیس شورای اسالمی شهر 
بجنورد، در همایش 

مجمع مشورتی رؤسای 
شوراهای اسالمی مراکز 

استان ها

همایش شوراهای اسالمی 
شهرهای استان خراسان شمالی

بجنورد باید به جایگاه 
شایسته مرکز استــان 

ارتقاء یابد

شماره تلفن 137 تحقق ... 
شهروندمداری است

لطفًا در این مکان زباله نریزید

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 8

قنات صدرآباد

صفحه 5

صفحه 9

شما عزیزان پاسدار، حقًا فرزندان معنوی حسین بن علی )ع( هستید.      مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( هیچ چیز ارزشمندی، آسان بدست نمی آید، تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تالش مستمر است.        هامیلتون هولت
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راز اندوختن خرد، یکرنگی است و بخشش.          ُارد بزرگ به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.        امام رضا )ع(

نیسان ها،  وانت بارها،  توسط  جدید  شیوه  به  معبر  سد  امروز، 
می  چشم  به  بجنورد،  شهر  در  فروش ها  میوه  و  کامیونت ها 

خورد.
فعالیت   به  تره بار،  و  میوه  صنف  در  شاغل  کسبه  زمانی  اگر 
شهر،  کنار  و  گوشه  در  میوه  فروش  نیسان های  و  وانت بارها 
که  می کنیم  مشاهده  است  زمانی  مدت  اما  بودند،  معترض 
درست در مقابل مغازه های میوه فروشی، این خودروها پارک 

شده و با قیمت کمتر اجناس خود را ارائه می کنند.
فضای  می شود  باعث  مسالمت آمیز  و  جدید  هم زیستی  این 
عرضه اجناس این کسبه دو برابر شده، و با پرداخت هزینه های 

استفاده  شهر  عمومی  معبر  از  مغازه،  باب  یک  برای  متعارف 
کرده و با ایجاد سد معبر، سود کسب خود را افزایش دهند.

میوه  فروش  خودروهای  با  درخور  برخوردنکردن   شاید 
باعث چنین تخلفی از سوی این کسبه شده است. اما این به 
معنای مجوز برای سوء استفاده از عرصه های عمومی و ایجاد 

مزاحمت برای شهروندان نیست.
و  نظم  برهم زدن  موجب  این که  بر  عالوه  تخلفات  این گونه 
چهره شهر می شود، بلکه اطمینان مردم را به این کسبه که با 
اشغال فضای شهری، اجناس خود را با دو نرخ عرضه می کنند، 

از بین می برد.

میوه فروشی دوبلـــــــه!؟

رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد، در همایش مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسالمی مراکز استان ها 
که در تهران برگزار شد، گفت: موضوع مدیریت یکپارچه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است، اما 

اجرایی شدن آن مستلزم فراهم آوردن مقدمات است.
محمدی افزود: با توجه به اقدامات مثبت و مذاکراتی که از سوی وزیر کشور صورت گرفته، پیشنهاد 
می شود فعاًل در قالب ابالغی از سوی وزارت کشور به استانداری و فرمانداری ها، ترتیبی اتخاذ شود 

که رؤسای شوراهای اسالمی شهرها به عنوان دبیر شورای اداری شهر، مسائل کلی را مدیریت کنند.

با اشاره به بار مالی وارد آمده از سوی دولت به شهرداری ها، یادآور شد: شهرداری ها از بودجه  وی 
دولتی استفاده نمی کنند اما حقوق کارمندان رسمی وزارت کشور که در شهرداری مشغول به کار هستند، 
از محل بودجه شهرداری ها پرداخت می شود که با پیگیری شورای عالی استان ها این موضوع را می توان 

بررسی و حل کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: مصوبات شورا بایستی به تأیید استانداری و فرمانداری برسد 
و اخیراً کمیته تطبیق نیز به این روند اضافه شده است. بنابراین مصوبات شورا به عنوان نهاد مردمی 
باید توسط نهادهای دولتی تأیید شود، در صورتی که مجری این مصوبات همان نهادهای دولتی هستند.
محمدی تأکید کرد: این مورد را می توان در کمیسیون تخصصی حقوقی و نظارت مجمع مطرح کرد تا 

از طریق شورای عالی استان ها پیگیری شود.
امیدواری کرد: جایگاه شوراها به عنوان نهادی مردمی، در  رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد اظهار 

سلسله مراتب اداری شناسانده و تقویت شود.

رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد، 
در همایش مجمع مشورتی رؤسای 

شوراهای اسالمی مراکز استان ها

همایش شوراهای اسالمی شهرهای استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومي شوراي اسالمي شهر بجنورد، قائم 
مقام نماینده ولی فقیه در استان، در اولین همایش شوراها و 
شهرداران شهرهای استان خراسان شمالی، گفت: خداوند بعد 
از دستور به اقامه نماز به شور و مشورت توصیه کرده و این 

بیان گر جایگاه مشورت در اسالم است.
برای  بودن،  اسالمی  پسوند  افزود:  یعقوبی،  االسالم  حجت 
و  ها  طرح  در  باید  بنابراین  و  است  آور  مسئولیت  شوراها، 
نظر  مد  اسالمی  و  فرهنگی  مسائل  و  نگری  آینده  ها،  پروژه 

قرار گرفته شود. 
رئیس شوراي اسالمي شهر بجنورد بزرگترین افتخار و اعتبار 
از  مردم  انتظار  دانست و گفت:  مردم  اعتماد  را رأي  شوراها 
شوراها به عنوان یک نهاد مردمي، داشتن ارتباط موثر با دیگر 
شهروندان  و  شهري  مشکالت  رفع  جهت  فرادستي  ادارات 

است.
مهدي محمدي افزود: یکي از مشکالت پیش روي مدیریت 
مدیران  از  و  است  شهري  واحد  مدیریت  نداشتن  را  شهري 
باالدستي انتظار می رود به اجراي مدیریت واحد شهري توجه 
در  توان  مي  کرد:  پیشنهاد  همچنین  وي  باشند.  داشته  ویژه 
صورت موافقت این طرح را به صورت پایلوت در خراسان 

شمالي اجرا کرد. 
دیگر  شهري  واحد  مدیریت  اجراي  با  داشت:  بیان  محمدی 
اضافي  هاي  هزینه  و  زمان  اتالف  ها،  کاري  موازي  شاهد 

نخواهیم بود.
وي خاطرنشان کرد: اگر ادارات و نهادها با یکدیگر همدلي و 
همسویي داشته باشند بسیاري از مشکالت شهر و شهروندان 

رفع خواهد شد.
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد با تأکید بر ارتباط دو سویه 
شوراها و شهرداران افزود: تقویت اعتماد دو جانبه بین شوراها 
مندي  توسعه شهري و رضایت  زمینه  تواند  و شهرداران مي 

شهروندان را بدنبال داشته باشد. 
وي در پایان سخنان خود از استاندار درخواست کرد تا پیگیر 

مطالبات شهرداري از دیگر ادارات باشد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان شمالي با اشاره 
به جایگاه شوراها گفت: شوراها نخستین حلقه ارتباطي مردم 
با ادارات و سازمان هاي دولتي هستند که باید در جهت تحقق 

مطالبات شهروندان گام بردارند. 
و شهرداران  تعامل شوراها  به  اشاره  با  نیا  علي  محمدحسین 
گفت: تعامل هر چه بیشتر شوراها و شهرداران زمینه توسعه 

شهري را فراهم خواهد ساخت.
نیز  شمالي  خراسان  استاندار  بودجه  و  ریزي  برنامه  معاون 
شوراها  مصوبات  گفت:  شوراها  مردمي  جایگاه  برشمردن  با 
بایستي با سند توسعه شهري منطبق باشد و براساس آن تصمیم 

گیري و سیاستگذاري شود. 
مجید پور عیسي افزود: شوراها بایستي براي سرعت دادن به 
روند توسعه شهري به عنوان مشاور و ناظر بر کار شهرداران 

همسو و همگام با یکدیگر حرکت کنند.
امور،  در  کردن  مشورت  گفت:  بجنورد،  شهرستان  فرماندار 
بسیار ضروري است و پیامبر اکرم )ص( در عین معصومیت، 

در جنگ ها  از مشورت کردن، بهره مي بردند.
میان  از  و  شناخت  با  باید  را  مشاوران  داشت:  بیان  ثمیني 
متخصصان و اندیشمندان انتخاب کرد تا عالوه بر سود بردن از 
نظرات و تجربیات آنان، جایگاه مشاوران در ادارات و سازمان 

ها تقویت شود.   
شهر  اسالمي  شوراي  اعضاي  از  یکي  همایش  این  پایان  در 
نیز با تشریح مسائل و مشکالت پیش روي شوراها خواستار 
هماهنگي و همدلي بیشتر شوراي شهرهاي استان با یکدیگر و 

مسئوالن باالدستي شد.

شهریه به نام کالس
ریال

تعداد 
جلسات

12جلسه170/000نقا شي كودكان

12جلسه280/000رنگ وروغن
12جلسه230/000طراحي بزرگساالن

12جلسه170/000خوشنويسي وخط تحريري
12جلسه120/000قرآن كودكان

12جلسه160/000نقاشي خالق)كودكان(
12جلسه160/000كاردستي خالق

12جلسه200/000قصه گويي وتصوير گري  كتاب قصه
12جلسه160/000 سفالگري كودكان

12جلسه180/000پتينه
12جلسه160/000طراحي سنتي ـ نقاشي روشيشه وسفال

12جلسه180/000معرق
12جلسه170/000طراحي روي پارچه

16جلسه250/000زبان ترم 1، 2، 3 و 4

20 جلسه200/000زبان كودكان )زير 7سال(

شهریه به نام کالس
ریال

تعداد 
جلسات

12جلسه160/000كامپيوتر كودكان

98ساعت  icdl درجه 1
32ساعت  icdl درجه 2

40ساعت   فتوشاب
   اتوكد

  نرم افزار ميکس صدا

سه ماهه 700/000خياطى
16جلسه180/000گلسازي بلندر ـ روپايي ـ چرم

10جلسه180/000هويه كاري

10جلسه220/000شمع سازي
10جلسه 250/000گلهای كريستالى 

12جلسه220/000گلسازي گلهاي اليافي
12جلسه130/000منبت

12جلسه140/000تذهيب

12جلسه140/000گليم بافي

شهریه به نام کالس
ریال

تعداد 
جلسات

12جلسه170/000مجسمه سازی

12جلسه300/000رباتيک خواهران
12جلسه300/000رباتيک برادران

12جلسه170/000كالژ كاشي
12جلسه140/000داستان نويسي

10جلسه200/000مينياتور
12جلسه170/000گلهاي پاچه اي وگريت پارچه

15جلسه220/000كيف دوزچرم وپارچه اي
12جلسه300/000سفره آرايى 

12جلسه170/000معرق كاشي شيشه سنگ
12جلسه170/000اركامي كاردستي ماكت 

12جلسه170/000دوخت شال كاله
30 جلسه450/000الگوي لباسهاي كشي

12 جلسه160/000تابلو فرش

20 جلسه200/000كاريکاتور ری
ردا

ی شه
هنگ

ت فر
عاون

ت م
راغ

ت ف
اوقا
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کالس های رشته های ورزشی ژیمناستیک، ایروبیک، ایروبیک کودکان، کاراته، تکواندو و آمادگی جسمانی در محل سالن ورزشی مهربانو، واقع در ضلع 
شمالی پارک شهربازی برگزار می شود. عالقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر و ثبت نام در این کالس ها با شماره تلفن 2253524 تماس حاصل فرمایند.
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کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد. حضرت زهرا )س( مهمترین چیز بعد از حل کردن یک مسئله یافتن اندکی طنز در آن است.         فرنک آکالرک

مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت: آتش نشانان مرکز استان، طی سال 
92 در یک هزار و 162 مأموریت به یاری شهروندان شتافتند. 

علی گودرزی افزود: انتقال حرارت، اتصال در سیم کشی، بی احتیاطی و 
نشت گاز، 101 مورد آتش سوزی منازل مسکونی و61 مورد آتش سوزی 

اماکن تجاری را در سال گذشته رقم زد. 
ادامه داد:  نقلیه  با اشاره به 78 مورد آتش سوزی خودرو و وسائط  وی 
مهمترین علت در آتش سوزی خودرو در سال 92 اتصال در سیم کشی 

خودرو و نشت بنزین از اتصاالت سوخت رسانی بود. 
وی همچنین تصریح کرد: سال گذشته 125 مورد حبس شدگی به شماره 
نشانان  آتش  موقع  به  با حضور  که  داده شد،  انعکاس  نشانی  آتش   125

عملیات نجات از اماکن مختلف صورت گرفت. 
این مقام مسئول با اشاره به 473 مورد امداد و نجات و 689 مورد آتش 
سوزی گفت:60 درصد حوادث سال گذشته، آتش سوزی و 40 درصد آن 

مربوط به امداد و نجات بوده است.
گودرزی یادآورشد: حوادث در سال گذشته، 29 درصد نسبت به سال 91 

افزایش داشته است.

مدیر عامل آتش نشانی بجنورد خبر داد: 

بیش از یک هزار و 100  مأموریت 
برای آتش نشانان در سال 92

در جلسه مشورتی شوراهای اسالمی کالن شهرها و مراکز استان ها 
که به میزبانی شورای اسالمی شهر تهران برگزار شد، رئیس شورای 
و  عمران  توسعه،  کمیسیون  رئیس  عنوان  به  بجنورد  شهر  اسالمی 

مدیریت شورای عالی استان ها انتخاب شد.
مهدی محمدی گفت: این نشست با موضوع های تبیین سیاست های 
کلی شوراهای اسالمی در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری 
در نامگذاری سال 1393 به عنوان سال »اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی 
و مدیریت جهادی«، برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و تشکیل کمیته 

های سه گانه این شورا برگزار شد.
مشورتی  مجمع  جلسه  این  در  افزود:  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شوراهای اسالمی کالن شهرها و مراکز استان ها، رؤسای سه کمیسیون 
توسعه، عمران و مدیریت، کمیسیون اقتصادی و حقوقی و کمیسیون 

فرهنگی و اجتماعی انتخاب شدند.

موفقیتی جدید برای 
اشاره شورای اسالمی شهر بجنورد با  شهر  اسالمی  شورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 

تدوین  با  بایستی  گفت:  بجنورد  شهر  مشکالت  و  معضالت  به 
برنامه های کوتاه مدت و میان مدت، طی ده سال آینده، برای این 

مشکالت و معضالت چاره اندیشی کرد.
حسینی افزود: باید با استفاده از خرد جمعی از تمام ظرفیت های 
موجود بهره گرفت تا این شهر به عنوان مرکز استان به جایگاهی 

شایسته، ارتقاء یابد.  
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر بجنورد، با 
برشمردن موارد ذیل به عنوان راهکارها و پیشنهاداتی که حاصل 
نشان  خاطر  است،  گوناگون  های  حوزه  در  مطالعه  و  تجربه  از 
ساخت: می توان با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان، 
این راهکارها را بررسی کرده و به بهترین شکل ممکن اجرا کرد.

گذرد  می  فرودگاه  مقابل  از  که  شهر  معروف  یا خندق  کال   -1
ابتدا در قسمت هایی  باید  وضعیت بسیار زننده ای پیدا کرده که 
بازگشایی، سپس دیواره سازی شود تا انتهای شهر که به رودخانه 
منتهی به باباامان ختم می شود. این کال از مناطق بسیار فقیر و کم 
برخوردار عبور می کند و مشکالت بهداشتی فراوانی ایجاد کرده 
و خواهد کرد. اما انجام این کار از توان شهرداری به تنهایی خارج 
است و کمک های ملی و استانی و ستاد حوادث غیر مترقبه را 

طلب می کند.     
2- موقعیت جغرافیایی بجنورد طوری است که مرکز شهر حوزه 
آبریز دامنه کوه های اطراف شهر است و به محض رگبار شدید 
مرکز شهر و مغازه ها و منازل دچار آبرفتگی و مشکل می شود 
لذا  شود.  می  لجن  و  آب  از  مملو  ها  مغازه  و  ها  زمین  زیر  و 
مطالعه و هدایت آب های سطحی و انتقال آن ها به خارج شهر 
امری ضروری است. در دراز مدت ادامه این روند می تواند برای 
ساخت و سازهای موجود و آتی به علت باال آمدن آبهای سطحی 
و باتالقی شدن شهر مخصوصًا در مناطق مرکزی خطر ساز شده 
و مشکالت حادتر شود که شاید به آسانی قابل جبران نباشد این 
پروژه هم از پروژه های مهم و اساسی شهر و استان است که باید 

از اعتبارات ملی و استانی به شهرداری کمک شود.
3- موضوع بافت فرسوده شهر چندین سال است در انحصار یک 
یا دو شرکت قرار گرفته و 8 سالی می شود که قسمتی از محدوده 
را گرفته و هیچ کار مثبتی انجام نمی دهند باید به تمام کسانی که 
آمادگی دارند فرصت داده شود بافت فرسوده را با احتساب ارزش 
افزوده باال احیاء و بازسازی کنند افراد زیادی هستند که در شهر 
های کالن و نیمه کالن این پروژه ها را دارند اجرا می کنند فقط 

باید اعتماد و اطمینان آنها جلب و کار به آنها واگذار شود.
داده  4- حواشی شهر که نصف جمعیت شهر را در خود جای 
اند از ضعیف ترین اصول شهر سازی کشور بی بهره اند و اگر 
مانند خانواده های مرفه هر خانواده یک یا دو اتومبیل داشته باشد 
خدا می داند با چه مشکالت حادی هم اکنون دچار می بودیم به 
طور یقین در سالهای آتی وضعیت معیشت این افراد بهبود خواهد 
اتومبیل  و  جمعیت  از  انبوهی  جوابگوی  موجود  معابر  و  یافت 
نخواهد بود باید شهرداری هر چه سریع تر از هم اکنون به فکر 
بماند  نقشه تفصیلی  باشد  مناطق  این  نقشه جامع  اجرای حداقل 
و اینکار هزینه زیادی را طلب می کند و باید شهرداری به فکر 
ایجاد منابع مالی برای این مناطق باشد و اگر از اعتبارات ملی به 

شهرداری کمک شود صواب زیادی در پی خواهد داشت .
باید  پس  ندارد  و خدماتی  کشاورزی  موقعیت  بجنورد  5- شهر 

برای باال بردن توان اقتصادی مردم و افزایش درآمد سرانه شهر 
بخش صنعت و توریسم تقویت شود بخش صنعت کار خودش را 
می کند و حتمًا استانداری محترم و مسئوالن به فکر تقویت این 
بخش هستند اما بخش توریسم که به شهرداری مربوط می شود 
و شهر بجنورد قابلیت آن را دارد خیلی مهم است. پیشنهاد می 
کنم ضلع شمال شرقی تا جنوب شرقی شهر فاصله بین بابا امان 
و بش قارداش محدوده ای به وسعت حدود 1000هکتار محدوده 
گردشگری تعریف شود و اراضی آن که اغلب ملی است توسط 
به بخش خصوصی  شهرداری تملک و قسمت هایی که مربوط 
می شود با توافق با مالکین در اختیار شهرداری قرار گیرد و کل 
و  شود  واگذار  کشور  قدرتمند  و  قوی  مشاور  یک  به  مجموعه 
خراسان  و  شود  هزینه  شهرداری  و  استانی  و  ملی  اعتبارات  از 
شمالی از مسیر زیارتی به مقصد گردشگری تبدیل گردد این کار 
به اقتصاد شهر که اشتغال فراوانی هم خواهد داشت کمک شایانی 
خواهد کرد در این طرح احداث دریاچه و هتل ها و اقامتگاه ها 
و مراکز متعدد تجاری در اطراف دریاچه قطعًا دیده خواهد شد .

6- بازنگری در نقشه جامع شهر موضوع مهم دیگری است که 
شهرداری و کمیسیون محترم ماده پنج باید فورا وارد عمل شوند. 
مشاوری در قبل از انقالب اسالمی نقشه ای تهیه کرده و از آن 
زمان به بعد حدود 50 سال فقط بازنگری کرده اند بدون این که 
باشند پول شهرداری و زمان را  یک کار اساسی و اصولی کرده 
به هدر داده و مشکالت مردم را زیاد کرده اند و اگر توجه نشود 
از این بدتر هم خواهد شد ما هم اکنون با مشکل ترافیک مواجه 
خیابان  داریم  جمعیت  نفر  هزار   200 فقط  که  حالی  در  هستیم 
های موجود در طرح جامع و تفصیلی جواب نمی دهد ما خیابان 
شمالی، جنوبی کم داریم و اگر خیابان های موجود در طرح هم 
بازگشایی شوند چاره ساز نخواهد بود باید مشاور فعلی در همین 
مرحله خلع ید و شهرداری با اعتبارات خودش مشاور قوی بگیرد 
اینکه چند  نه  باشند  به طوری که در محل استقرار دائمی داشته 
نفر فوق دیپلم بگذارند اطالعات جمع آوری کنند و برای آنها در 
تهران بفرستند و آن ها هم عرض معابر موجود را پس و پیش کنند 
باید چند خیابان 35 متری به باال شمالی جنوبی یا شرقی غربی 
جدید دیده شود و شهرداری هم ظرف پنج تا ده سال آن ها را 

اجرا کند تا مشکل ترافیک بطور اساسی حل شود.
ادامه این پیشنهادات و راهکارها در شماره های بعدی نشریه 

چاپ خواهد شد.

بجنورد باید به جایگاه شایسته مرکز استان ارتقاء یابد

در چه جایی  که  کنیم  فکر  امروزمان  زندگی  به  است  گاهی الزم 
با چه کسی و  پوشیم، چه می خوریم،  کنیم، چه می  زندگی می 

چگونه حرف می زنیم و با دیگران چگونه رفتار می کنیم؟
کجا  ها  ان  کنیم.  فکر  اجدادمان  و  خودمان  گذشته  به  هم  کمی 
چه  با  روابط شان  کردند؟  می  زندگی  چگونه  کردند،  می  زندگی 

کسانی بود و چگونه روزگار می گذراندند؟
بر  نه چندان دور، مردم سعی می کردند روابط شان  در سال های 
حتی  و  انسان  وجود  اصل  برای  باشد،  یکدیگر  به  احترام  اساس 
روش  در  تفکر  طرز  این  بودند.  قائل  ارزش  زنده  موجودات 
زندگی شان، در آنچه که می ساختند و آنچه به یادگار می گذاشتند، 
مشهود بود. شاید همین نوع تفکر، فرهنگ وقف را در بین خانواده 

احترام  به همنوع  برای کمک  بود. چرا که  ایرانی رایج کرده  های 
قائل بودند.

روابط خانوادگی بر پایه دوست داشتن، صفا و صمیمیت بنا نهاده 
می شد. همسران یکدیگر را دوست داشتند چون باورشان بود که تا 
روز مرگ با هم زندگی خواهند کرد. فرزندان پدر و مادر را دوست 

داشتند و برای آن ها از همه چیز خود می گذشتند.
فامیل ها از هر فرصتی برای دور هم جمع شدن استفاده می کردند، 
حتی با سفره ای که در آن نان و ماست بود و مهر و محبت چاشنی 

آن بود.  
عروس ها با یک زیرانداز ساده و یک دست رختخواب و چند تکه 

ظرف مختصر به خانه شوهر می رفتند.

خانه ها ساده و کم هزینه ساخته می شد ولی گرم و با صفا بود. 
طوری که پسرها بعد از ازدواج با همسر و فرزندان شان چندسالی 
در همان خانه پدری، ولو در یک اتاق کوچک، زندگی می کردند.

اما حاال به کجا چنین شتابان می رویم، بدون توجه به پشت سر و 
آینده ای که در راه است؟

امروز چه می کنیم با بی خبری از پدر و مادر، با زندگی تجمالتی، 
با فراهم کردن زندگی مرفه برای فرزندان مان؟

با ترک کردن صله رحم، با دور شدن از فرهنگ کار و تالش، با 
اشاعه فرهنگ بیگانه، با دوری از هم و زیر پا گذاشتن هر آنچه که 

ارزش های دینی و ملی ما بود و هست روزگار نمی گذرانیم؟!

اعظم السادات افشین فر، عضو شورای اسالمی شهر بجنورد

یک داستان کوتاه مدیریتی ...
گروهی از  بچه ها در نزدیکی دو ریل راه آهن، مشغول 
به بازی کردن بودند .یکی از این دو ریل قابل استفاده 
بود ولی آن دیگری غیر قابل استفاده. تنها یکی از بچه 
ها روی ریل خراب شروع به بازی کرد و پس از مدتی 
بچه  برد.  خوابش  استفاده  قابل  غیر  ریل  همان  روی 
دیگر هم پس از کمی بازی روی ریل سالم، همان جا 
تنها  برد. قطار در حال آمدن بود و سوزنبان  خوابشان 
می بایست تصمیم صحیحی بگیرد ... سوزنبان می تواند 
مسیر قطار را تغییر داده و آن را به سمت ریل غیر قابل 
را  فرزند   3 جان  طریق  این  از  و  کند  هدایت  استفاده 
نجات دهد و تنها 1 کودک قربانی این تصمیم گردد و یا 
می تواند مسیر قطار را تغییر نداده و اجازه دهد که قطار 

به راه خود ادامه دهد. 
زمان  این  در  بودید  سوزنبان  جای  به  شما  اگر  سوال: 

کوتاه و حساس چه تصمیمی می گرفتید؟
را  قطار  مسیر  کردن  منحرف  است  ممکن  مردم  بیشتر 
برای نجات 3 کودک انتخاب کنند و 1 کودک را قربانی 
شاید  عاطفی  و  اخالقی  نظر  از  البته  که  بدانند  ماجرا 
مدیریتی  دیدگاه  از  اما  برسد  نظر  به  صحیح  تصمیم 

چطور ...؟
در این تصمیم، آن کودک عاقل به خاطر دوستان نادان 
و  اشتباه  مسیر  آن  در  بودند  گرفته  تصمیم  که  خود 
خطرناک بازی کنند، قربانی می شود. این نوع تصمیم 
گیری معضلی است که هر روز در اطراف ما، در اداره، 
جامعه  یک  در  به خصوص  و  سیاست  در  جامعه،  در 
نادانان  قربانی  دانایان  افتد،  می  اتفاق  غیردموکراتیک 
قدرتمند و احمقان زورمند و تصمیم گیرنده می شوند. 
کودکی که موافق با انتخاب بقیه افراد برای مسیر بازی 

نبود طرد شد و در آخر هم او قربانی این اتفاق گردید 
و هیچ کس برای او اشک نریخت. کودکی که ریل از 
کار افتاده را برای بازی انتخاب کرده بود هرگز فکر نمی 

کرد که روزی مرگش اینگونه رقم بخورد.
اگرچه هر 4 کودک مکان نامناسبی را برای بازی انتخاب 
کرده بودند ولی آن کودک تنها قربانی تصمیم اشتباه آن 
3 کودک دیگر که آگاهانه تصمیم به آن کار اشتباه گرفته 
بودند شد. اما با این تصمیم عجوالنه نه تنها آن کودک 
بی گناه و عاقل جانش را از دست داد بلکه زندگی همه 
مسافران را نیز به خطر انداخت زیرا ریل از کار افتاده 
منجر به واژگون شدن قطار گردید و همه مسافران نیز 
چیزی  تصمیم  این  نتیجه  و  شدند  تصمیم  این  قربانی 
را  قطار  مسافران  نبود.  نادان  ماندن 3 کودک  زنده  جز 
می توان به عنوان تمامی کارمندان سازمان فرض کرد 
و گروه مدیران را همان کودکانی در نظر گرفت که می 
گاهی  کنند.  تعیین  را  )قطار(  سازمان  سرنوشت  توانند 
اشتباه  به  که  مدیران  از  تن  چند  منافع  گرفتن  نظر  در 
منافع کل  از دست رفتن  به  اند، منجر  تصمیمی گرفته 

صدها  کردن  قربانی  همان  این  و  شد  خواهد  سازمان 
نفر برای نجات این چند نفر است. زندگی کاری همه 
مدیران پر است از تصمیم گیری های دشوار که با عدم 
پایان  به  مدیریتی،  سبک  به  صحیح  تصمیمات  اتخاذ 

زندگی مدیریتی خود خواهید رسید .
به یاد داشته باشید آنچه که درست است همیشه محبوب 
نیست ... و آنچه که محبوب است همیشه درست نیست.
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علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.       امام علی )ع(

مرتضی■رمضانی■به■عنوان■سرپرست■حراست■شهرداری■و■محسن■احمدی■به■عنوان■معاون■اجرایی■شهردار■منطقه■دو■منصوب■شد.■■

شورای■اسالمی■شهر■با■پروژه■توسعه■امام■زاده■سید■اسماعیل■)ع(■باباامان■توسط■اداره■اوقاف■موافقت■کرد.■■

جلسات■داوری■سومین■جشنواره■شهروند■برگزیده■از■تاریخ■93/3/3■آغاز■شد.■■

کارگروه■بانوان■عضو■شوراهای■اسالمی■شهرهای■استان■خراسان■شمالی،■به■مناسبت■هفته■شوراها■به■میزبانی■شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■برگزار■شد■■■
که■اجرای■پارک■بانوان■در■تمام■شهرهای■استان،■توجه■به■گسترش■ورزش■بانوان■در■استان■و■توجه■به■ایجاد■استخر■ویژه■بانوان■از■مصوبات■این■کارگروه■بود.

شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■تصویب■کرد:■نرخ■کرایه■تاکسی■عمومی■)زرد(:■ورودی■تاکسی■عمومی■مبلغ■1500■ریال■)یکصد■و■پنجاه■تومان(،■مسافت■■■
200■متر■اول■رایگان■بعد■از■200■متر■اول■به■ازای■هر■یکصد■متر■بعدی■112■ریال،■شش■ماهه■اول■سال■از■ساعت■23■لغایت■6■صبح■با■20■درصد■افزایش■■
لحاظ■شود،■شش■ماهه■دوم■سال■از■ساعت■22■لغایت■6■صبح■با■20■درصد■افزایش■لحاظ■شود.■آژانس■های■تلفنی■)تاکسی■تلفنی(:■ورودی■تاکسی■تلفنی■
10/000■ریال،■مسافت■1000■متر■اول■رایگان،■بعد■از■1000■متر■اول■به■ازای■هر■یکصد■متر■بعدی■220■ریال،■توقف■در■مسیر■حرکت■هر■دقیقه■370■ریال،■
شش■ماهه■اول■سال■از■ساعت■23■لغایت■6■صبح■با■20■درصد■افزایش■لحاظ■شود،■شش■ماهه■دوم■سال■از■ساعت■22■لغایت■6■صبح■با■20درصد■افزایش■

لحاظ■شود،■نرخ■سرویس■دربستی■هر■ساعت■47500■ریال،■نرخ■انصراف■از■مبداء■5000■ریال■

پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد.             غزالی طوسی

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری بجنورد از  برنامه ریزی برای ایجاد دو پارک شطرنج و ریاضیات 
طی سال جاری خبر داد.

محمد رضا موفق اظهار داشت: در نظر داریم تا چند پارک سطح شهر را با نام پارک شطرنج و ریاضیات 
برای استفاده عموم تجهیز کنیم.

وی افزود: در پارک شطرنج تجهیزات مورد نیاز  قرار خواهد گرفت تا شهروندان و عالقمندان به ورزش 
شطرنج  بتوانند در محیطی آرام  به این ورزش بپردازند. 

 موفق همچنین از ساخت زمین والیبال ساحلی در سه نقطه این شهر خبر داد و افزود: بوستان های ملی 
بابا امان و بش قارداش مناطقی هستند که اجرای طرح والیبال ساحلی در آن ها پیش بینی شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری همچنین تصریح کرد: برنامه ریزی برای شناسایی اراضی رها شده 
شهر به منظور استفاده در  فعالیت های فرهنگی و  ورزشی در حال انجام است. 

موفق با اشاره به شروع فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان، شناسایی و استفاده از این اراضی را 
برای پر کردن اوقات فراغت آنان مثبت ارزیابی کرد. 

ایجاد دو پارک»شطرنج« و »ریاضیات« در شهر بجنورد

با نازیبــــایی های شهر چـــــه کنیم؟
پیشنهادات خود را برای ما بفرستید.

مکان  دراین  زباله  گذاشتن  »از  نریزید«،  زباله  مکان  این  در  »لطفًا 
خودداری فرمائید«، »آشغال این جا آشغال نریز« و ... یادداشت های 
کنیم. چرا  می  مشاهده  نقاط شهر  از  بسیاری  در  که  است  دیواری 
بسیاری از این یادداشت ها می نویسند و چرای بدتر این که چرا 

بسیاری به این تذکرات بی توجه اند؟
جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی داستانی دارد که گفتنی ها 
زیاد دارد ولی آیا در همه جای دنیا جمع آوری زباله به همین شکل 
اندکی  دانید در کشوری چون کره ریختن  آیا می  انجام می شود؟ 
زباله در خیابان برابر با 11 تا 13 درصد پایه حقوق نیروی کار در 

کره می باشد؟
کوچه  سر  یا  و  همسایه  خونه  در  پشت  را  زباله  راحت  چه  ما  و 
درساعت غیر مقرر می گذاریم. آیا می دانید در بعضی کشورها برای 
جمع آوری زباله شهروندان هر فصل صورت حسابی در منزل آن 

ها می آید؟
برای گردآوری  اسکاندیناوی  اروپای شمالی و  تمام کشورهای  در 
زباله شهری تمامی واحدهای مسکونی به شکل بسیار زیبایی و به 
اصطالح با آخرین سیستم جمع آوری زباله جمع می شود. جالب 
است اگر بدانید هر واحد مسکونی سه سطل زباله به رنگ های سیاه، 

آبی و سبز دارد.

در سطل رنگ سیاه، زباله هایی که 
نمی شود جدا کرد ریخته می شود 
روزنامه  و  کاغذ  ویژه  آبی  سطل 
تمامی  شامل  سبز  سطل  و  است 
زباله هایی که طبیعی محسوب می شوند. این زباله ها ممکن است 
های  استخوان  حتی  و  میوه  پوست  یا  باشد  شده  درو  های  چمن 

جوشیده در غذا و حتی شامل خاک گلدان هم می شود.
های  تراشه  داشتن  زباله  حمل  سیستم  این  قسمت  ترین  جالب 
الکتریکی در هر ظرف است. زمانی که اتومبیل حمل زباله سطلی 
را خالی می کند وزن آن ها محاسبه و مشخص می شود متعلق به 
کدام واحد ساختمانی است. سطل آبی داشتن سعادتی است چرا که 
وزنش هر اندازه باشد رایگان خالی می شود و سطل سیاه گران ترین 

قبض را به ارمغان خواهد آورد.
البته ممکن است بعضی ها بخواهند زرنگی کنند و پالستیک، فلزات 
باید  افراد حتمًا  گونه  این  بریزند  سیاه  داخل سطل  در  را  و شیشه 

منتظر برگ جریمه هم از مرکز کمپوست دریافت خواهند کرد. 
آدم زرنگ این جا به این موضوع فکر می کند که قبض را پرداخت 
نخواهم کرد. اینجاست که قبض وقتی به دست صاحب خانه رسید 
و پرداخت نکرد برگ جریمه ای می رسد که قبض هزینه پرداخت 
حمل زباله که 100 یورو بود به دوهزار یورو هم ممکن است تبدیل 
شده باشد.اصاًل کسی پیدا خواهد شد که هزینه قبض و جریمه را 

بله ممکن  پرداخت نکند؟ 
اصطالح  به  فردی  است 

خودمون قلدربازی دربیاره و نخواهد این مبلغ را پرداخت کند. فکر 
می کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ زباله ها را نخواهند برد؟ برق یا 
آب و گاز قطع خواهد شد؟ نه، هیچکدام از این اتفاق ها نخواهد 

افتاد بلکه ... ادامه مطلب را بخوانید:
شرکت حمل کننده زباله صورت حساب خود را به شر خرهایی می 
فروشد و آنها مجازند بیایند حتی در خانه را  باز کنند و همه چیز 
را حتی به اصطالح فرش زیر پا را هم ببرند و قانون در این باره 
هم تنظیم شده و شر خر مصونیت حقوقی داشته و طلبکار محسوب 
می شود که مجاز است برای وصول طلبش اسباب خانه ای را هم 

مصادره کند! 
در ریختن زباله از داخل اتومبیل هم که متأسفانه هنوز مسابقه ای در 
این مورد برگزار نشده؟!؟!؟ گاهی جریمه هایی اعمال می شود که 

یک نمونه اش را بخوانید:
سیب  که  مردی  زیالند  منطقه  در  هلند  در  پیش  وقت  چند  همین 
به  بود  کرده  پرت  بیرون  به   اتومبیل  از  را  اش  بقیه  و  بود  خورده 
دو هزار و دویست یورو جریمه محکوم شد و کانال های مختلف 
شوخی  هم  کسی  با  دادند  نشان  را  او  تصویر  بار  ها  ده  تلویزیون 

ندارند اگر این قبیل افراد پول هم نداشته باشند زندان می روند!

شهروند آرزو به دل

لطفًا در این مکان زباله نریزید نشست اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد با دانشجویان
بجنورد،  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
با اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد  نشست دانشجویان 

برگزار شد.
تعامل  و  ارتباط  گسترش  هدف  با  که  نشست  این  در 
دانشجویان  ابتدا  برگزار شد،  مدیریت شهری  با  دانشجویان 
مشکالت، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون مسائل 

شهر بیان کردند. 
سپس اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار بجنورد، ضمن 
پاسخ به سواالت مطرح شده، توضیحاتی را پیرامون طرح ها 

و پروژه های شهری ارائه کردند.
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  نشست  است  ذکر  به  الزم 
بجنورد و دانشجویان به صورت ادواری برگزار می شود.   
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نام:  ابوالفضل
نام خانوادگی: خوران

قسمتی از وصیت نامه شهید:
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

بل  امواتا  اهلل  سبیل  فی  قتلوا  الذين  تحسبن  ال  و 
احیاء عند ربهم يرزقون 

مادر  و  پدر  اى  ايرانیان،  اى  جهان،  مسلمانان  اى 
نپنداريد  مرده  را  حق  راه  شدگان  كشته  ايرانی، 
بلكه آنها زنده هستند و در پیش خدايشان روزى 

می خورند.
لحظه  هر  كه  می نويسم  حالی  در  را  نامه  وصیت 
را  وصیتم  دارم.  را  خدا  راه  در  شهادت  آرزوى 

می نويسم، وصیتم فقط پیام است.
پیام من پیام يفردى است كه در راه خدا جانبازى 
زندگیش  در  كه  چیزى  ترين  پرارزش  و  می كند 

دارد اين است. 
كه اى ملت شهید پرور ايران، امام امت را، روح 
خدا را، رهبر مستضعفان را، امید مستضعفان را تنها 
با انقالب باشید كه خداى نكرده  نگذاريد همیشه 
دست پلید آمريكا و مزدورانش اعم از منافقین و 
ديگر گروههاى ضد انقالب، انقالب ما را به عقب 

برگردانند.
در صحنه  همیشه  و  باشید  هوشیار  بجنورد،  مردم 
دورو  و  منافق  هاى  گروهك  نگذاريد  و  باشید 
كارى بكند. شما همچون كه در مقابل شاه خائن 
با مشتهايتان ايستاديد در برابر گروهك هاى منافق 
نمی توانند  ديگر  چون  بايستید  هم  انقالب  ضد  و 
كه  هستند  كسی  مانند  منافقین  االن  بكنند.  كارى 
و  دست  و  است  رفته  فرو  گرداب  در  خرخره  تا 
پا می زند و ترور آخرين فعالیت آنهاست. به گفته 
الحمدهلل  بیدارتر می شود.  را ملت  ما  بكشید  امام 
ملت ما بیدار شده است و با ياد خدا همیشه آنها را 

سركوب خواهند كرد.
در  كه  است  اين  مادرم  و  پدر  به  ديگرم  پیام  و 
در  بلكه  نپوشند  سیاه  لباس  و  نگیرند  عزا  مرگم 
كه  بدهید  شیرينی  حتی  و  باشید  خوشحال  مرگم 
شما  گرفتن  عزا  با  انقالب  و  اسالم  دشمنان  مبادا 

خوشحال شوند.
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هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.     امام رضا )ع( حق سنگین است اما گوارا، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا.          امام علی )ع(

اگر  کنید؟  می  تکمیل  کی  را  غزه  شهدای  پارک  سالم  با 
مشکل آب داشت چرا این همه هزینه رو از دو سال پیش 
اهالی محله  ما  کردند.  رها  کاره  پارک رو نصف  و  انجام 

اسالم آباد همچنان منتظریم جوابیم.
09150000469

نمی  خیابان خیام  بازگشایی 24متری  به حال  فکری  چرا 
کنید؟

09330000176

این همه تبلیغ برای استفاده از حمل و نقل عمومی تبلیغ 
می شود اما با این کثیفی صندلی ها و پرده های اتوبوس 
شهروندان  شأن  ها،  تاکسی  بد  بوی  و  واحد  خط  های 

رعایت نمی شود.
09150000392

چرا شهرداری در آبیاری فضای سبز، رعایت صرفه جویی 
آب را نمی کند؟

ایمیل

عمده معضل شهر بجنورد، آسفالت معابر است. تا کی باید 
کوچه ها و خیابان هایی اینچنین غیر استاندارد داشته باشیم. 
تماس تلفنی

جوی آب 24 متری جانبازان بن بست است. یعنی پس از 
هر بار بارندگی معضالت و مشکالت شدیدی ایجاد می 

شود که االن هم نیاز شدید به الیروبی دارد.
تماس تلفنی

گویا بعضی از چاله ها را )مثل چاله پیاده رو دور میدان 
فردوسی( شهرداری جهت غافلگیری شهروندان رها کرده 

است. 
تماس تلفنی

طالقانی غربی، چهارراه بسیج، پس از هر بار آبیاری به لجن 
زار تبدیل می شود.

ایمیل

نام باغی که از گذشته های دور، متعلق به صدر بی بی، خواهر سردار 
مفخم بجنوردی بوده است. شهرت این باغ به واسطه  چشمه ای ست 
که از درون آن می جوشید. پس از مرگ مرحومه صدر بی بی، این 
باغ پردرخت با سپیدارهای سربه فلک کشیده؛ هم چنان مورد استفاده 

عموم شهروندان بجنوردی قرار می گرفت.
از جمله برای شستن لباس و فرش که به آن جا می رفتند و مادران 
سخت کوش آن روزگاران، با جوشاندن کمی آب توسط هیزم، از بام 
تا شام  لباس می شستند و کودکان هم در این کار سخت و طاقت 

فرسا، گوشه ای از این مسئولیت را به دوش می گرفتند.
سنگ  پرخروش،  آبی  فوران  مدد  به  چشمه،  این  دست  پایین  در 
آسیابی سنگین می چرخید و کیسه های پر از گندم را به آرد تبدیل 
می کرد و آسیابانی پیر، خسته از کار همه سالیان عمرش، در سایه 
سار چنارانی کهن می آرمید و در خلوت صبح گاهی هر روزه، با 
آهنگ چرخیدن سنگ های آسیاب، همتی دوباره را برای کارکردن 

به پیش می گرفت.
محالت  به  نسبت  گرفتن  قرار  باالتر  لحاظ  به  صدرآباد  چشمه 
مسکونی؛ سالم ترین و زالل ترین آب ها را داشت و اهالی دروازه 
قبله تا میدان شهید و اطراف آن، برای آوردن آب آشامیدنی و دیگر 
مصارف، به آن جا می رفنتند. عصرگاهان دخترکان بی شماری برای 
برداشتن آب از چشمه کناری باغ که پس از طی چند پله خشتی، به 
آب می رسیدند، کوزه را بر دوش گذاشته و راه خانه را در پیش می 
گرفتند و از همین باغ دلگشا بود که بعضی، عروس آینده شان را از 

بین دختران مسئولیت پذیر و خانه دار انتخاب می کردند.

اسب  از  ها  اکثر خانواده  که  دهه چهل  اوایل  و  دهه سی  اواخر  تا 
و االغ برای کارهای روزمره و حمل بار استفاده می کردند، در هر 
غروب، پسران نوجوان با پای پیاده و گاه سواره از کوچه باغ ها و 
از  پس  هم  چارپایان  تا  راندند  می  چشمه  سمت  به  دیگرمحالت 
طی یک روز همراهی با صاحبان خود، در آرامش به نوشیدن آبی 
گوارا بپردازند و ازعلف های پرطراوت کنار باغ صدرآباد و چشمه 
جوشنده آن استفاده کنند. یکی از راه های ورودی به باغ، از کوچه 
سیدی)2( بعد از چهارراه باسکول بود که از میان انبوهی از بوته ها 
و پیچک های وحشی و درختان سر به فلک کشیده می گذشتی و 
پس از عبور از باغ های مقدادیان و جزایری و عطاران)3(؛ به مظهر 
قنات و یا دهانه کاریز می رسیدی که اینک هیچ اثری از آن نمانده 
است. آخرین رد پای چشمه ای هم که همیشه مورد استفاده قرار می 
گرفت، درانتهای خیابان منبع آب بود که به بهانه به سازی آب های 
سطحی و روان؛ رویش را سنگی گذاشتند و رهروان آن حوالی را از 

صدای پای آب چشمه ای گوارا هم محروم کردند.

)1(   محله ای درحد فاصل انتهای کوچه سیدی و خیابان منبع آب.
)2(   کوچه سیدی، اینک به خیابان نواب صفوی تغییرنام یافته است.

)3(   نام مالکین باغ ها که فقط قطعه کوچکی از باغ جزایری به جا مانده و 
بقیه به آپارتمان تبدیل شده است.

احسان حصاری مقدم

قنات صدرآباد )1(
به گزارش روابط عمومی شهرداری:

سامانه  از  بجنوردی  شهروندان  رضایت  میزان 
پاسخگویی 137 شهرداری بیشتر شده است 

شهردار بجنورد با اشاره به راه اندازی سیستماتیک 
سامانه 137 گفت: این سامانه با هدف رسیدگی 
به درخواست های شهروندان و به عنوان رابط 

و پل ارتباطی با شهرداری طراحی شده است.
مهندس براتیان افزود: این سامانه به دو صورت 
 24 طول  در  گویا  تلفن  و  اپراتور  پاسخگوی 
ساعت فعال بوده و تمامی تماس ها به مسئوالن 
شهروند  به  اعالم  و  پاسخ  اخذ  برای  مربوطه 

ارجاع داده می شود.
ارتقای  زمان  از  گذشته  ماه   3 طی  افزود:  وی 
این سامانه تا کنون یک هزار تماس و روزانه به 

طور متوسط 50 تماس ورودی ثبت می شود که 
ها شامل درخواست  تماس  از  ای  بخش عمده 
های شهروندان برای دریافت خدمات شهری و 

عمرانی است.
وی یادآور شد: رسیدگی به تمامی درخواست ها 
باید با تعریف فرآیند الزم در اسرع وقت پیگیری 
و پاسخ دهی شود که هم اکنون این روند به نحو 

مطلوبی اعمال می شود.
ارسال  به صورت  پاسخگویی 137  وی سیستم 
پیامک، ایمیل و پاسخگویی تلفنی توصیف کرد 
با شهروندان و  ارتباط دو سویه  و گفت: حفظ 
طرح  با  شهروندی  آرای  گرفتن  مشارکت  به 
های مدیریت شهری عمده ترین هدف ما از راه 

اندازی و ارتقای این سیستم است. 
 وی اظهار داشت: جلسات دیدارهای مردمی به 
شکل هفته ای با مراجعه متوسط 30 شهروند و 
در حضور مدیران مناطق برگزار می شود تا روند 

رسیدگی به درخواست ها تسریع شود.
دهی  پاسخ  روند  به  رسیدگی  گفت:  شهردار 
مراجعین همچنین گویای رضایتمندی شهروندان 

است.
این مسئول افزود: هم اکنون با تعریف فرآیندهای 
اداری و سازمانی در  تغییر در ساختار  اداری و 
به  رسیدگی  و  شهروندان  به  دهی  پاسخ  بخش 
روند  در  تسهیل  شاهد  آنان  های  درخواست 
مراجعین  کاهش  همچنین  هستیم.  گیری  پاسخ 
به جلسات دیدار مردمی نیز گویای رضایتمندی 
و روند مطلوب پاسخ دهی مناطق به درخواست 

های ساختمانی شهروندان دارد.
وی گفت: در گذشته بخش عمده ای از مراجعات 

به جلسات دیدار مردمی به مشکالت ساختمانی 
که  حالی  در  بود  مربوط  پروانه  روند صدور  و 
هم اکنون این تقاضاها کاهش پیدا کرده است و 
شهروندان در مراجعه به شهرداری مناطق پاسخ 

خود را می گیرند.
فرا  نیز  ها  درخواست  از  بخشی  گفت:  شهردار 
قانونی بوده و شهرداری عماًل منع قانونی برای 
را  شهروندان  صورت  این  در  که  دارد  پاسخ 

راهنمایی و توجیه قانونی می کنیم.
و  پاسخگو  شهرداری  کرد:  تأکید  براتیان 
یک  بلکه  نیست  شعار  یک  شهروندمداری 
یک  عنوان  به  اکنون  هم  که  است  استراتژی 
می  پرداخته  آن  به  مدیریتی  رویکرد  و  اولویت 

شود.

شماره تلفن 137 تحقق ... شهروندمداری است

 پاسداشت زحمات کارگران سخت کوش شهرداری
شهرداری بجنورد، به مناسبت روز جهانی کارگر، جشنی را برای گرامیداشت 

و تجلیل از مقام کارگران برگزار کرد.
در این مراسم که با حضور مسئولین شهری برگزار شد، از 14 کارگر نمونه 

تقدیر شد.
انجام مسابقات ورزشی میان کارگران، قرعه کشی جوایز و اجرای موسیقی 

سنتی از دیگر برنامه هایی بودند که به این مناسبت برگزار شد.

یک انسان عقالنی باید...
۱. در روز حداقل یک بار بگوید »من نمی دانم «. 

فکر،  همت،  به  عمدتا  و  باشد  داشته  تقاضایی  کسی  از  کمتر   .۲
برنامه ریزی و زحمات خود اتکا کند. 

۳. در موضوعاتی که اطالعات کلی دارد، اظهار نظر نکند. 
۴. دغدغه کانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه اش باشد. 

۵. به استقبال کسی برود که با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد. 
۶. بدون اجازه قبلی از کسی، سخن او را به شخص دیگری بازگو 

نکند. 
۷. زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند. 

۸. با رعایت حروف اضافه و با    نهایت دقت، »نقل قول« کند. 
اطرافیان  به طوری که  باشد،  بهتر شدن  تغییر و  ۹. دائما در حال 

تغییر را حس کنند. 
چه  کند،  دعوت  خود  افکار  و  خود  به  را  دیگران  اینکه  از   .۱۰

مستقیم چه غیرمستقیم  پرهیز کند. 
زنده  رنگ های  و  باران  نم  نم  مه،  به  که  محیط جنگل  برای   .۱۱

طبیعت آمیخته شده، وقت بگذارد. 
۱۲. این ظرفیت را در خود ایجاد کند که واکنش به دیگران را حتی 

تا پنج سال به تأخیر اندازد. 
۱۳. حدود ۱۰ درصد از وقت، انرژی و تخصص خود را   رایگان  

صرف جامعه کند. 
۱۴. در حرفه ای که تخصص ندارد، مسئولیت نپذیرد. 

۱۵. خوشبختی را با راحتی و مصرف گرایی مساوی نداند. 
به  خود   رفتارهای  و  کار ها  ارزیابی  با  بار،  یک  سال  دو  هر   .۱۶

اشتباهات گذشته پی برده و خود را اصالح کند.
 ۱۷. با عبارت »من اشتباه کردم« به صلح دائمی برسد.

را رعایت کند: در نظم صفوف، خود پرداز  ۱۸. حریم شهروندان 
بانک، پارک کردن، نزاکت عمومی، عابر پیاده، صحبت آرام.

۱۹. آنقدر بر قوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشدتا نیاز 
به  پنج ساله  را، در یک دوره  تایید و تمجید دیگران در خود  به 

صفر برساند. 
۲۰. از رفتن به تئا تر به عنوان منبعی برای رشد و شکوفایی خود 

توانایی های  نمایش  مند ترین  قدرت  تئا تر  چون  کند،  استفاده 
انسان هاست.

جدی  مسائل  تا  دمپایی  خرید  از  تصمیم گیری  نوع  هر  در   .۲۱
حرفه ای، راه های مختلف را مکتوب کند، مطالعه کند، مشورت کند 

و با دقت ۹۰ درصدی به نتیجه برسد.
۲۲. با عمل خود به دیگران نشان دهد، تفاوت میان هشت و هشت 

و یک دقیقه را می داند.
نزاکت،  خاطر  به  کند:  قدردانی  نفر  پنج  از  حداقل  روز  در   .۲۳

خالقیت  و  دانش  اخالق، 
آن ها.

کردن  قضاوت  از  قبل   .۲۴
ده  حداقل  فردی،  مورد  در 
فکری  تعامل  او  با  ساعت 
با  تا  کند  برقرار  رودررو 

جهان او آشنا شود.
از  شدن«  »ناراحت   .۲۵
و  ظرفیت ها  توانایی ها، 
در  را  دیگران  برتری های 

خود به تعطیلی بکشاند.
۲۶. اجازه دهد افراد، سخن 

خود را تمام کنند.
عنوان  به  موسیقی  به   .۲۷
و  آرامش  تمرکز،  منبع  یک 

خوداکتشافی نگاه کند.
درصد   ۲۰ حداقل   .۲۸
وقت خود را صرف توسعه 
و  اخالقی  فکری،  فردی، 

مدنی نماید.
۲۹. در صحبت کردن، یک 
سوم  دو  و  کند  سؤال  سوم 
سال،  پنج  از  بعد  قضاوت. 
یک  و  سؤال  ششم  پنج 

ششم قضاوت.
۳۰. حداقل یک ساعت در 

روز  مطالعه کند.

سی ویژگی انسان عقالنی
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دو نعمت است که ارزش آن ها را نمی دانند مگر کسانی که آن ها را از دست داده باشند، جوانی و تندرستی.     امام علی )ع(

 با تشکر از آقای حبیب اله شادلو که تصویر اسناد قدیمی چاپ شده در ماهنامه شماره 51 را در اختیار ماهنامه شهروند قرار دادند.

تیم والیبال دبیرستان همت بجنورد سال 1338
ايستاده: نعمت وطنى، بهرام كاظميان، خليل بوتگى، زين العابدين خودكامه

نشسته: محمد كالهدوزيان، ميراسماعيل ميرسليمانى، على قدرتى

مسابقات دبیرستان های بجنورد، سال تحصیلی 1340-1339 دبیرستان امیرکبیر و دبیرستان همت 
میراسماعیل  امینی،  محمود  پرویزیان،  خلیل  وهابزاده،  علی  )داور(  اکبر  آقای  میرسلیمانی،  اله  فتح  چپ:  به  راست  از  ایستاده 

میرسلیمانی، بهمن خرمی، اسماعیل بقائی، فضل اله زنده دل
نشسته: سیاوش شادلو، علی قدرتی، احمد رجائیان، محمد کالهدوزیان، خلیل بوتگی، علی ایراندوست، اکبر سبزخواه

  با تشکر از آقای خلیل بوتگی و آقای میراسماعیل میرسلیمانی که تصاویر و اطالعات آن را در اختیار ماهنامه شهروند قرار دادند.


