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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

هر كس ماه رمضان یك آیه از كتاب خدا را 
دیگر  ماه هاى  در  اینست كه  مثل  كند  قرائت 

تمام قرآن را بخواند.
امام رضا )ع(

نشست مشترک اعضای شورای 
اسالمی شهر و شهردار بجنورد

 با اعضای شورای اسالمی شهر 
و شهردار اسفراین

نقش دوچرخه در
 ترافیک شهری

تمامی نقشه های ساختمانی از 
حیث ایمنی کنترل و نظارت

 می شوند!

شهرداری بجنورد
 یکصد ساله شد

گسترش پیاده راه ها، نماد 
توسعه یافتگی شهرها        
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چهار چیز یارى  دهنده  انسان  در كار است : سالمت، بى نیازى، دانش  و توفیق .           امام جواد )ع( علم را با نوشتن مهار کنید.              امام حسن )ع(

گرمابه سراب در قطعه زميني به مساحت 
تقريبي 1500 متر در ضلع شمالي دروازه 
قبله )ميدان كارگر( بين كوچه سعدي و 
تاتاري، جنب مسجد قديمي حاج شيخ 
يا  احمد  شيخ  حاج  بعدها  و  رجب علي 
ملک  اين  بود.   شده  واقع  خميني  امام 
كه موقوفه و واقف آن، انسان نيکوكاری 
رضا  »حاج  نام  به  قوچان،  ازاهالی 
قوچاني« بوده كه در گذشته هاي دور در 
محله اي  در  و  مي كرده  زندگي  بجنورد 
به  و  است  زيسته  مي  حمام  غرب  در 
سال 1309 هجري قمري برابر با 1250 
آن  توليت  وقف نامه اي  طي  خورشيدي 
سيد جعفر  »كرباليی  نام  به  فردی  به  را 

هاشمی نژاد« واگذار نموده است.
بوده  بدين دليل  آن،  براي  انتخابي  عنوان 
كه آب ورودي به شهراز طريق نهر، ابتدا 
وارد محوطه حمام سراب شده و سپس 
به سمت پايين جاري مي شده كه عموما 
سرآب ناميده شده و به مرور سراب نام 

گرفته است.
 از جمله آداب ماه رمضان كه حمام سراب با پذيرايي شبانه روزي از 
مشتريان آن را به كار مي بست، نواختن طبل توسط فردی بود كه قبل 
از اذان صبح براي بيداري مردم و صرف سحري، در پشت بام نواخته 
مي شد. شکل طبل، از ساج چدني بود كه پوست گوسفند بر روي آن 
كشيده شده بود. آخرين فردي كه سال ها آن رامي نواخت، پير مردي 

بود كوتاه قد به نام حسين كه بيشتر با نام 
نياي مادري اش شناخته مي شد. »حسين 
خاور« نيمه شبان با تمام قدرت، طبلش 
در  تا  كوفت  مي  آهنگين  نوايي  با  را 
خلوت صبحگاهان آن روزگار كه سراسر 
فرو  عميق  درسکوتی  بجنورد،  شهرمان 
سحري  صرف  براي  مؤمنين  بود،  رفته 

بيدار شوند.
در فصل زمستان كه امکان بردن طبل به 
پشت بام حمام وجود نداشت، آن را بر 
روي چارپايه اي چوبي در وسط خيابان 
شب هاي  در  آن  از  قبل  كه  مي گذاشتند 
زدن  آتش  و  بنزين  ريختن  با  يخ بندان، 
را  يخ  و  برف  از  مقداري  خيابان،  كف 
كنار مي زدند تا نواختن را شروع كنند. 
با كمي فاصله، تلي از هيزم را هم آتش 
مي زدند تا به محض سرد شدن پوست، 
مجموع  در  كه  كنند  گرم  دوباره  را  آن 
شش بار طبل گرم مي شد. زمان نواختن 
2 بار قبل از اذان صبح بود. بار اول دو و 
نيم ساعت مانده به اذان و بار دوم يک 
و نيم ساعت، تا مؤمنين براي صرف سحري فرصت داشته باشند. 
نواخت طبل، با 2 عدد چوب نازك اجرا مي شد كه مضمون آهنگ 
در طبل اول پيامي فارسي را بازگو مي كرد »پيرزن پيرزن پاشو پلو دم 
كن« و در طبل دوم با گويش تركي با لهجه بجنوردی بدين مضمون 
 to polo bisher ghazane disher »بيِشر غازانِه ديِشر كه »تو پلو 

)پاشو پلو بپز، ديگ را پايين بگذار(.
 در فاصله گرم كردن طبل به وسيله آتش، شيپوري را هم مي نواختند 
تا صداي موسيقي قطع نشود. اين كار با راه رفتن از مقابل گرمابه تا 
دروازه قبله )محل فعلی ميدان كارگر( انجام مي شد. روز عيد فطر 
و گه گاه يکی دو روز مانده به آن، نوازنده طبل با گرفتن سيني گرد 
كوچکي در دست و گذاشتن شيپور در داخل آن، از مقابل مغازه هاي 
محل مي گذشت تا هزينه تعويض پوست هاي پاره شده و زحمتي 
اما هنگامی كه  باز ستاند.  كه در ماه رمضان براي آن ها كشيده را 
صاحب مغازه، حضورش را متوجه نمي شد با دميدن لحظه اي كوتاه 
در شيپور، خنده و شادمانی را به همه ارزانی می داشت و دوباره به 
راه مي افتاد. اواخر دهه چهل و اولين سال هاي دهه پنجاه، آخرين 
روزهاي عمر حسين خاور بود كه با مرگ او، نواختن طبل  و شيپور 
در ماه رمضان در پشت بام حمام سراب هيچ گاه تکرار نشد و افسانه 

اين نوازنده تهی دست هم به بايگاني تاريخ پيوست.

توضيح اين كه حمام سراب در تاريخ دوازدهم بهمن نود و يک، تخريب و 
به پاركينگ اتومبيل تبديل شد.

احسان حصاری مقدم

حمام سراب و نکوداشت آیین ماه رمضان

مراسم اختتامیه جشن یکصد سالگی شهرداری بجنورد با حضور دادستان استان، قائم 
مقام دادگستری، فرماندار بجنورد، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای 

اسالمی شهر و سایر مسئوالن در محل باغ ایرانی  بوستان بش قارداش برگزار شد.
یادبود  تمبر  از  بجنوردی چشمگیربود  شهروندان  پرشور  که  حضور  مراسم  دراین 

یکصد سالگی شهرداری نیز رونمایی شد.
شهردار بجنورد گفت: در این جشن که از یکم تیرماه به مدت پنج شب به مناسبت 
ساله  صد  زحمات  و  ها  تالش  از  شد،  برگزار  بجنورد  شهرداری  سالگی  یکصد 

شهرداران گذشته تقدیر شد.
روح اله براتیان افزود: در این شب ها برنامه های بسیار متنوعی از جمله برگزاری 
قدیمی  و صنوف  دستی  نمایشگاه صنایع  برگزاری  بجنورد،  قدیمی  اسناد  نمایشگاه 

بجنورد اجراشد.
وی گفت: اجرای بازی های بومی و محلی، پرواز بادبادک ها، خاطره گویی و تصنیف 
خوانی با زبان ها و گویش های محلی نیز از برنامه های این جشن بود که یادآور 

فرهنگ و تاریخ  گذشته شهر بجنورد بود.
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد در مراسم اختتامیه جشن یکصد سالگی شهرداری 
بجنورد گفت: امشب در این بوستان گرد هم آمده ایم تا خاطره جشن یک صد سالگی 

شهرداری بجنورد را به یادگار بگذاریم. 
مهدی محمدی  افزود: این جشن بیانگر یک صد سال تالش و کوشش بی منت و 

تجربه شهرداران سابق و فعلی است و قدردان این تالش ها هستیم.
 

شهرداری بجنـــورد
 یکصـــــد ساله شد

عکاس: سید احسان سیدى زادهعکاس: سید احسان سیدى زاده عکاس: سید احسان سیدى زاده

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد:
شهرو  اسالمی  شورای  اعضای  بین  مشترک  جلسه  اولین 
شهردار بجنورد و اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار 
اسفراین، به دعوت شورای اسالمی شهر اسفراین و در محل 

سالن جلسات شهرداری این شهر برگزار شد.
بلقیس اسفراین صورت  تاریخی  از شهر  بازدیدی  ابتدا  در 
گرفت و اعضای شورا و شهردار شهرهای بجنورد و اسفراین 

از روند تعمیر و کاوش این مجموعه تاریخی مطلع شدند.
بعد از حضور در سالن جلسه، ابتدا رئیس شورای اسالمی 
شهر اسفراین ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات، بر لزوم تعامل بیشتر بین اعضای 

شورای دو شهر، تأکید کرد.
سریعتر  پیشبرد  الزمه  تجربیات  تبادل  افزود:  غالمی  مسلم 
شهر  اسالمی  شورای  تجربیات  از  استفاده  و  است  امور 

بجنورد فرصت مغتنمی است.
ضمن  اسفراین،  شهر  اسالمی  شورای  عضو  دیگر  رگبار،  طلعت 
تشکر از زحمات مهندس حسینی در زمان تصدی پست شهرداری 
اسفراین، گفت: زحمات بی شائبه ایشان در آن زمان، رضایت مندی 

شهروندان اسفراینی را فراهم آورده است.
شهردار اسفراین ضمن عرض خیر مقدم و تبریک روز شهرداری 
ها و دهیاری ها به حاضرین در جلسه، تبادل نظر در زمینه های 

مختلف و استفاده از تجربیات شهرداری بجنورد را خواستار شد.
امیدواری جهت  ابراز  رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد، ضمن 
مشکالت  برخی  گفت:  تجربیات  بیشتر  چه  هر  تبادل  و  تعامل 
مشترک موجود در مدیریت شهری با تبادل نظر بین شوراها، بهتر 

رسیدگی شده و باعث جلوگیری از اتالف سرمایه می شود.
این مطلب که پشتوانه شهرداران رأی  بیان  مهدی محمدی ضمن 
اظهار  شود،  می  داده  ها  آن  به  شوراها  طریق  از  که  است  مردم 

داشت: ارتباط بین شورا و شهرداری باید در چارچوب 
باشد و شورا نقش نظارتی خود را در عملکرد  قانون 

شهرداری اعمال کند.
برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر  رئیس کمیسیون 
بجنورد، حمایت از شهردار را الزمه حضور شهرداری 

قدرتمند دانست.
سید عباس حسینی خواستار توازن درآمد و هزینه ها و 
مدیریت در هزینه شهرداری ها شد و بر استفاده بهینه از 
نیروها و امکانات و سرمایه در شهرداری ها تأکید کرد.
شهردار بجنورد نیز ضمن تبریک چهاردهم تیرماه، روز 
شهرداری ها و دهیاری ها، از برگزاری این جلسه تشکر 
کرده و گفت: تداوم برگزاری این جلسات عامل مفیدی 
در تعریف و اجرای پروژه های مشترک بین شهرهای 

استان است.
روح اله براتیان ضمن اعالم نیاز به اصالح ساختار در شرح وظایف 
ادبیات گفتاری شهرداری ها  کارکنان شهرداری ها گفت: اصالح 

بایستی مورد توجه قرار گیرد.
شهر  اسالمی  شورای  سوی  از  لوحی  اهدای  با  جلسه  پایان  در   
عضو  و  اسفراین  سابق  شهردار  حسینی،  عباس  سید  از  اسفراین 

چهارمین دوره شورای اسالمی شهر بجنورد، تقدیر و تشکر شد.

نشست مشترک اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار بجنورد
 با اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار اسفراین

امروزه در مدیریت ترافیک شهری، دوچرخه نقش مهمی دارد. امتیاز 
استفاده از دوچرخه بر همه آشکار است. دوچرخه نسبت به وسایل 
نقلیه دیگر ارزان تر است و نیازی به سوخت ندارد. آلودگی صوتی 
و  تعمیر  و  کند  می  اشغال  کمی  فضای  ندارد.  محیطی  زیست  و 
یابد گامی در  نگهداری آن آسان است و در صورتی که عمومیت 
راه بهبود سالمت جسمی جامعه است. به عالوه اینکه طیف سنی 

وسیعی را شامل می شود و حوادث آن کم خطرتر است.
سابقه تاریخی استفاده از دوچرخه در جهان پس از اختراع دوچرخه 
تفریحی  وسیله  عنوان  به  نقلیه  وسیله  این  نخست   :1867 سال  در 
مورد توجه همگان قرار گرفت ولی با تکامل تدریجی آن، کم کم 
از وسیله ای تفریحی-ورزشی به وسیله نقلیه ای که سرعت جا به 
بود،  رسانده  پیاده  برابر سرعت حرکت  چندین  به  را  فردی  جایی 
برای رفت و آمد در سطح شهرها مبدل شد. با آغاز قرن بیستم و 
دوچرخه  با  تردد  دوچرخه،  برای  رقیبی  عنوان  به  اتومبیل  پیدایش 
با  مطابق  ها،  کاربری  نظام  تغییر  و  شهرها  گسترش  یافت.  کاهش 

نگرش های نوگرایانه، رکورد استفاده از آن را تشدید کرد.
سرانجام در دهه 1970، مسأله بحران سوخت و انرژی در جهان به 
ویژه در اروپا از یک سو و توجه به مسائل زیست محیطی از طرف 
دیگر موجب گرایش مجدد به  استفاده از این وسیله نقلیه در سطح 

شهرها شد.
موضوعاتی از قبیل ایجاد شهر سالم و توسعه پایدار در دهه 1980 به 

تعدیل در استفاده از اتومبیل شخصی منجر شد  و تردد با دوچرخه 
رسمیت  شهری،  درون  نقل  و  سیستم حمل  از  بخشی  منزله  به  را 
عنوان  به  دوچرخه  از شهرهای جهان،  بسیاری  در  امروزه  بخشید. 
اوقات فراغت، گردشگری، خرید، کار،  مفید در گذران  وسیله ای 

ورزش، تحصیل و ... مورد استفاده قرار می گیرد.
به  دوچرخه  ورود  با  ایران  در  دوچرخه  از  استفاده  تاریخی  سابقه 
ایران قبل از جنگ جهانی دوم شروع شد. ولی به لحاظ محدود بودن 
تعداد آن، وسیله گران قیمتی بود که تنها عده ای محدود می توانستند 
دوچرخه  واردات  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  کنند.  استفاده  آن  از 
افزایش و قیمت آن نیز کاهش یافت. حتی در برخی شهرها، مسیر 
بنابراین، در ایران  ویژه دوچرخه هم در خیابان ها احداث گردید. 
دوچرخه به جز مقطعی کوتاه آن هم در بدو ورود، به عنوان وسیله 
ای تجملی و تفریحی مفهومی نداشت. با رشد سریع افزایش تعداد 
اتومبیل در دهه 1350 و نبود ایمنی الزم برای دوچرخه سواران و 
کم توجهی مسئوالن در سطوح مختلف برنامه ریزی، موجب کاهش 
مهم  از شهرهای  بسیاری  در  که  این  رغم  علی  گردید.  آن  اهیمت 
بینی شده است، ولی  پیاده پیش  جهان مسیرهای ویژه دوچرخه و 
ها،  اتومبیل  تعداد  گسترش  ایران،  شهرهای  در  ها  خیابان  اکثر  در 
افزایش سرعت تردد شهری، عدم توجه به نقش فضاهای تعاملی و 
فضاهای انسان گرا موجب کاهش شدید استفاده از این وسیله نقلیه 
پاک شده است. این در حالی است که در سال های اخیر با افزایش 
قیمت سوخت و رشد فزاینده آلودگی های زیست محیطی، فعالیت 

های پراکنده ای در این زمینه در برخی از شهرها انجام شده است.
ساختار  و  معتدل  هوای  و  آب  مناسب،  توپوگرافی  وضعیت 
فرهنگ  گسترش  جهت  مستعد  عوامل  از  بجنورد  شهر  فرهنگی 
نشان می دهد که  آماری  بررسی های  باشد.  دوچرخه سواری می 
بجنورد  شهر  شهروندان  امروز  شهری  سفرهای  در  دوچرخه  سهم 
بسیار ناچیز می باشد. در راستای ارتقای جایگاه فرهنگ شهروندی 
برای  هایی  پاسخ  بایست  می  شهری  فضاهای  کردن  تر  انسانی  و 

سؤاالت زیر اندیشید.
-مهمترین تنگناهای استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل 

پاک در شهر بجنورد چیست؟
شهروندان،  دسترسی  نحوه  نظر  از  دوچرخه  های  ایستگاه  -آیا 

مکانیابی شده تا نیاز شهروندان را برآورده سازد؟

شهر  منفی  و  مثبت  های  -پتانسیل 
از دوچرخه چه  استفاده  در  بجنورد 

مواردی است؟
و  دولتی  های  دستگاه  -نقش 
مسئولین در ترویج فرهنگ دوچرخه 

سواری چه میزان می باشد؟
پیشنهادات:

-مناسب سازی کالبد فیزیکی شهرها 
و معابر و خیابان های شهری

مناسب  پارکینگ  ویژه  -طراحی 
دوچرخه

را نشان  پارکینگ های مدرن ویژه دوچرخه  از  نمایی  -شکل ذیل 
برداری در شهر  بهره  الگویی مناسب جهت  تواند  می دهد که می 

محسوب شود.
-مشارکت جدی همه سازمان های شهری در تشویق کارمندان به 

استفاده از دوچرخه در شهر و معرفی شهروندان برتر به جامعه
-برگزاری مسابقات دوچرخه سواری از سوی شهرداری و تشویق 

شهروندان به استفاده از آن 
-بهره برداری از الگوهای صحیح کشورهای پیشتاز در زمینه استفاده 

از دوچرخه
-پررنگ تر شدن نقش سیستم های رسانه ای و تبلیغی در استفاده 

از این وسیله پاک
-با توجه به اینکه بجنورد اولین شهر بزرگ دانشگاهی استان است، 
ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه به خصوص در میان 

اقشار دانشگاهی باید مورد توجه اساسی قرار گیرد
-تشویق دانش آموزان به استفاده از دوچرخه به جای موتورسیکلت
امید است مسئوالن محترم با فراهم نمودن زیرساخت های فرهنگی 
در  امن  فضای  ایجاد  و  دوچرخه  از  استفاده  جهت  شهر  در  الزم 
خیابان ها و معابر شهری و همچنین مشارکت جدی سایر سازمان 
های شهری در زمینه فرهنگ سازی و تبلیغات صحیح گامی مؤثر 
در جهت ارتقای سالمت و نشاط اجتماعی و کاهش ترافیک شهر 
داشته و محیطی آرام و عاری از آلودگی های صوتی و صنعتی به 

شهروندان هدیه دهند.

سید حسین نقیب
رئیس کمیسیون عمران و ترافیک

 شورای اسالمی شهر بجنورد

نقش دوچرخه در ترافیک شهری
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کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست.             ارد بزرگ دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.                اسکات پک

بجنورد باید به جایگاه شایسته مرکز استان ارتقاء یابد آتشى نمى سوزاند »ابراهیم« را
و دریایى غرق نمى کند »موسى« را

کودکى، مادرش او را به دست موج هاى »نیل« مى سپارد
تا برسد به خانه فرعوِن تشنه به خونَش 
دیگرى را برادرانش به چاه مى اندازند 

سر از خانه عزیز مصر در مى آورد
مکر زلیخا زندانیش مى کند

اما عاقبت بر تخت ملک مى نشیند
از این »قَِصص« قرآنى هنوز هم نیاموختیم؟!

که اگر همه عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند
و خدا نخواهد

نمى توانند
او که یگانه تکیه گاه من و توست!

پس
به »تدبیرش« اعتماد کن
به »حکمتش« دل بسپار

به او »توکل« کن
و به سمت او »قدمى بردار«

تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینى ...

دکتر مؤذن

به »حکمتش« 

دل بسپــار 

روزی مادری به یک روانشناس تربیتی مراجعه کرد و گفت: چگون فرزندم 
را تربیت کنم؟

روانشناس گفت: به فکر تربیت فرزند همسایه ات باش.
مادر گفت: تربیت فرزند من چه ربطی به فرزند همسایه دارد؟

روانشناس گفت: چون او فرزند تو را تربیت خواهد کرد.

کتاب شهر خوب، شهروند خوب

چگونه تربیت کنم؟

در ادامه مطلب درج شده در ماهنامه شماره 52:
اسالمی  بودجه شورای  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
قبل  شماره  در  که  همانطور  گفت:  بجنورد،  شهر 
بجنورد  شهر  در  مسائلی  و  مشکالت  شد،  اشاره 
وجود دارد که می توان با برنامه ریزی جامع، در 
برطرف ساخت و  را  کمترین زمان ممکن آن ها 

رضایت خاطر شهروندان را فراهم آورد.
آسایش  در  زندگی  افزود:  حسینی  عباس  سید 
که  است  بجنوردی  شهروند  هر  حق  آرامش  و 
مدیریت شهری با مشارکت مردم می تواند به این 

مهم دست یابد.

ادامه راهکارها و پیشنهادات ذکر شده در شماره 
قبل:

7- تسریع در اتمام دو بانده کردن کمربند شمال 
شهر  جنوبی  کمربندی  اجرای  در  شتاب  و  شهر 
همانند  شود.  می  ترافیکی  بار  کاهش  باعث 
کمربندی 100 متری مشهد که حداکثر در ظرف 
مدت نیم ساعت دور مشهد را می توان چرخید. 
این کمربندی ها اگر با هم هماهنگ شوند چنین 
این کارها پول می  انجام  ایفا خواهند کرد  نقشی 
باشد  قوی  شهرداری  مالی  توان  باید  و  خواهد 
نقش  تواند  نمی  وضعیت  این  در  بجنورد  وگرنه 
جدیدی  درآمدی  منابع  کند.  ایفا  را  استان  مرکز 
برای شهرداری باید تعریف شود در این بحث هم 

مساعدت شهردار می تواند خیلی مهم باشد.
8- بسیاری از شهرهای مهم دنیا از جمله پاریس و 
لندن بافت قدیمی خود را از 200 سال پیش حفظ 
کرده اند و هنوز هم همان کارکرد 200 سال قبل را 
دارا هستند فقط نما سازی، مقاوم سازی یا احیانًا با 
همان نما و منظر و تراکم باز سازی شده اند. اگر 
بافت مرکزی شهر از لحاظ ساختاری حفظ شود و 
فقط بناها مقاوم سازی، بازسازی و نماسازی شود 

با تراکم متوسط حداکثر سه طبقه روی پیلوت از 
آینده خواهیم  تراکم و شلوغی در مرکز شهر در 
کاست اگر از هم اکنون مرکز شهر را انبوه سازی 
و  هویتی  بی  دچار  را  کنیم شهر  ارتفاع سازی  و 
بحرانی خواهیم کرد. این موضوع را مشاور طرح 

تفصیلی حتمًا لحاظ خواهد کرد.
9- اگر قرار باشد مرکز شهر خلوت یا در همین 
سازی  انبوه  و  سازی  ارتفاع  باید  بماند  باقی  حد 
به  و  متوقف  تجاری  های  مجموعه  مخصوصًا  و 
ارتفاعات و نقاط خوش آب و هوا مثل دامنه های 
از  کار  این  برای  اگر  شود.  هدایت  شهر  جنوبی 
نما،  ارتفاع،  و  بگیرد  شکل  مناسب  طراحی  ابتدا 
منظر شهری و پرسپکتیو مناسبی لحاظ شود الگوی 
مناسبی برای سایر شهرها خواهد بود. این حرکت، 
کاری نو و جدید محسوب می شود، منظور این 
بنای هر قطعه  ارتفاع و زیر  است که مساحت و 
انجام و  برای آن طراحی مناسب  قبل معین و  از 
مطابق آن اجرا انجام شود که تجربه بسیار جالبی 

خواهد بود. 
مهم  مباحث  از  عمومی  پارکینگ  موضوع   -10
مدیریت شهری است اگر بخواهیم در کوتاه مدت 
مشکل ترافیک حل شود و عبور و مرور روان شود 
باید از عرض خیابان ها استفاده بهینه تری بشود. 
در حال حاضر به علت نبود پارکینگ عمومی دو 
الین از عرض هر خیابان به عنوان پارکینگ گرفته 
می شود و از کوچه ها و خیابان های کم عرض 
بازگشائی شده برای پارکینگ استفاده می شود لذا 
در  باید  گیرد.  می  کندی صورت  به  آمد  و  رفت 
توسط  متعدد  عمومی  های  پارکینگ  کم،  فواصل 
طبقاتی  شکل  به  خصوصی  بخش  یا  شهرداری 
ساخته شود و بهای آن هم گرفته شود به نحوی 
آن  مبلغ  باشد.  به صرفه  مقرون  سازنده  برای  که 
خیلی مهم نیست مهم این است که ما از خیابان 

ها و معابر استفاده بهتری بکنیم و یک خط ویژه 
راه  کنیم.  ایجاد  توانیم  می  تی(  آر  )بی  اتوبوس 
هوائی  های  پل  اجرای  با  که  است  این  دوم  حل 
چند طبقه در چهارراه ها، چراغ های قرمز، تمامی 
برداشته شود و ما اصاًل پشت چراغ قرمز توقف 
نداشته باشیم. این کار مقادیر هزینه بر ولی صد در 
صد اجرائی است هزینه بر از این لحاظ است که 
ما باید تعدادی واحد تجاری در هر قوس چهارراه 
خریداری و شرایط ایجاد پل را فراهم کنیم. برای 
باید شرایط بسیار مساعد  ایجاد پارکینگ عمومی 
ایجاد  خصوصی  بخش  ترغیب  برای  مناسبی  و 
کنیم به طوری که درآمدی که نصیب سازنده می 
شود بیشتر یا حداقل مساوی ارزش افزوده واحد 
شرایطی  شود  می  کار  این  برای  باشد.  تجاری 
برای  مشارکت  به  مایل  ها  بانک  که  کرد  فراهم 

دادن وام به سازندگان باشند.
11- سازمان های وابسته به شهرداری که همانند 
وزنه های بسیار سنگین به پای شهرداری چسبیده 
صد  باید  اند  شده  شهرداری  تحرک  مانع  و  اند 
درصد خود کفا شوند. سازمان های آتش نشانی، 
آرامستان، تاکسی رانی، فضای سبز، پسماند، را می 
شود در شرایط حاضر صد در صد خود کفا کرد. 
حتی سازمان هایی نظیر فضای سبز که 150 هکتار 
زمین مرغوب کشاورزی و چند حلقه چاه عمیق 
درختان  فضای  در  خالی  زمین  هکتار  صدها  و 
قارداش،  بش  امان،  بابا  ارتفاعات  در  شده  کاشته 
دو برار، بابا موسی و ... دارد و می تواند با کاشت 
مهمی  درآمدی  منابع  درخت  و  گل  پرورش  و 
اتوبوسرانی  نظیر  ها  واحد  بعضی  به  کند.  کسب 
سازمان   . شوند  کفا  خود  هم  آنها  تا  کند  کمک 
باشد هزینه  زا  بسیار درآمد  تواند  پسماند که می 
های خدمات شهری )رفت و روب( را تقبل کند. 
با تشکیل سازمان عمران و سپردن اجرای پروژه 

های کالن عمرانی 
استان  و  شهر  در 
می  سازمان  این 
تواند به عنوان یک 
دهنده  نفع  سازمان 
از آن استفاده شود 

برای  شهر  عمرانی  های  پروژه  اجرای  ضمن  و 
شهرداری کسب درآمد کند.                                  

12- ساختار مدیریت کالن شهرداری باید اصالح 
از  مرکزی  شهرداری  بدنه  کار  این  برای  شود. 
لحاظ نیروی انسانی بایستی سبک شود و پرسنل 
شوند  منتقل  دیگر  های  واحد  به  متخصص  غیر 
نخبه  با سوادترین،  از  مرکزی شهرداری  هسته  و 
ترین و سالم ترین افراد استان که در تمام بحث 
باشند  داشته  باال  تخصص  شهری  مدیریت  های 
ممکن  شکل  بهترین  به  بتوانند  تا  شوند  انتخاب 
به شهردار کمک فکری بدهند و برای انجام امور 

برنامه ریزی، و نظارت عالیه داشته باشند.
13- بحث اتوبوسرانی بسیار مهم و جدی است ما 
هم اکنون حدود 60 تا 70 دستگاه اتوبوس داریم 
که همگی عمر مفید خود را به پایان رسانده اند و 
طبق استاندارد باید بازنشسته شوند. این در حالی 
ست که ما حداقل 70 دستگاه دیگر کم داریم و 
 500 حاضر  حال  در  اتوبوس  دستگاه  هر  قیمت 
میلیون تومان است. فاجعه وقتی آشکار می شود 
خاطر  به  ها  اتوبوس  این  دیگر  سال   3 یا   2 که 
سازمان  و  شوند  خارج  گردونه  از  فرسودگی 
از هم  باید  نتواند جایگزین کند پس  اتوبوسرانی 
اکنون که )دیر هم هست( فکری اساسی کرده و 
این بخش را از حیث مالی و خرید اتوبوس تقویت 
کنیم چون یکی از کارسازترین عامل رفع ترافیک 

افزایش و تقویت حمل و نقل عمومی است.    

خیابان های بجنورد در سال 1331
 وضعیت خیابان های شهر بجنورد:

 خیابان باره یا همان خیابان رضا امامی فعلی در شمال از اول خیابان 
شهرداری یا محل استقرار حکومت سردار بود و بعد آن دور می زد 
و به پشت بنای سردار که فعال پشت بیمارستان امام رضا )ع( است 
امتداد داشت تا به قبر شهداء و از طرف جنوب به منطقه نظامی محل 
نگهداری اسب های سواره نظام پادگان بجنورد ختم می شد. خیابان 
ثریا از شرق از سه راه بجنورد مشهد به طرف غرب شروع می شد 
و به خییابان باره ختم می شد. در واقع خیابان طالقانی غربی فعلی 

وجود نداشت و بعد از سال 1332 باز شد.
حکومت  مقر  ایچری  ورودی  درب  جلو  از  شمال  از  شاه   خیابان 
سردار شروع می شد و به خیابان پهلوی یا امام خمینی فعلی ختم 
می شد  در شمال شروع  منظر  از جلو  شاهرضا  خیابان  و  می شد 
که  بود  رو  ماشین  قارداش  تا بش  و  ا... وردی خان  تا روستای  و 
در بعضی قسمت ها خیابان بعرض 15  متر بود و در جاهایی هم 
بعرض 25  متر می رسید ولی خیابان های دیگر مانند 17  شهریور 
از خیابان پهلوی در جنوب شرع می شد و تا چهارشنبه بازار بود 
خیابان  اصلی شهر،  های  خیابان  واقع  در  بود.  کوچه  آن  از  بعد  و 
باره  خیابان  و  فعلی(  )طالقانی  ثریا  خیابان  فعلی(،  )شهید  شاهرضا 
 )رضا امامی فعلی( و خیابان شاه   )خیابان شریعتی فعلی( و کوچه 
سنگی )خیابان شریعتی فعلی(، خیابان آخری کوچه بود   که سنگ 
فرش بود و تمام خیابان ها خاکی بود و از آسفالت و سنگ فرش 
خبری نبود و شهرداری مرتب ماسه می ریخت و غلطک میزد ولی با 
یک بارندگی تمامی زحمت ها حدر می رفت و باز ماسه و غلطک. 
جوی های کنار خیابان هر روز یا دو روز در میان آب می آمد، به 

باید  علت خاکی بودن تمامی خیابان ها شهرداری هر روز غروب 
خیابان ها را آب پاشی می کرد یعنی دو نفر رفتگر با دو تا سطل 
که مثل بردست بزرگ بود و دو تا دسته داشت یکی از این طرف و 
یکی از آن طرف روبروی هم آب جوی ها را که با لجن همراه بود به 
خیابان ها می پاشیدند. گاهی هم که زورشان زیاد بود تا جوی طرف 
دیگر می رسید. خانواده ها غروب ها به بازار می آمدند و از اول 
صبح آفتاب زمین ها را خشک کرده بود لذا با یک باد   کوچک گرد 
و خاک عجیبی بر پا می شد و تمام مغازه  ها را پر خاک می کرد  و 
شهرداری مجبور بود   که گرد و خاک را بنشاند و عالجی غیر از آن 
نداشت. اولین خیابانی که آسفالت شد خیابان شاهرضا بود که یک 
سال به طول انجامید. اول کف خیابان را کندند و بعد چند نفر سنگ 
ابتدا کف خیابان را صاف کردند و بعد سنگ های تراشیده  تراش 
را کنار هم می چیدند و بعد رویش را ماسه می ریختند و چند روز 
غلطک می زدند و آب می پاشیدند. فاصله آسفالت تا جوی آب کنار 
خیابان در حدود نیم متر بود. آن زمان شرکتی آمده بود که فک آهنی 
آورده بود که سنگ های بزرگ را خورد می کرد، آن فک را داخل 
باغ  ایچری کار گذاشتن. صدای عجیبی داشت و مردم به تماشای 
آن می رفتند که سنگ های 10 کیلویی را مثل فک آدم می جوئید و 
خورد می کرد و برای کارخانه آسفالت، ماسه درست می کرد. حدود 
یک سال طولی کشید تا خیابان از میدان کارگر فعلی تا اول خیابان 
محمدعلی صفا را آسفالت کردند. آن زمان می گفتند که آسفالت ته 
کفش ها را از بین می برد و کم مانده بود که یک عده با تظاهرات 
جلوی کار شهرداری را بگیرند و نگذارند که شرکت کارش را انجام 
دهد ولی بزرگان شهر مانع این حرکت شدند و غائله را خواباندند 

ولی هنوز خیابان های دیگر خاکی بود. خیابان های دیگر را سال 
های بعد  آسفالت کردند البته نه با این مدت طوالنی، امکانات بیشتر 
پیاده  روها خاکی بود و  اما  انجام می شد.  شده  بود و کار سریعتر 
قرار شده بود که سنگ فرش کنند چون می گفتند آسفالت باعث لیز 
شدن خیابان ها و افتادن مردم می شود و تا سال 1332 فقط همان 

یک خیابان آسفالت بود.
 

محمد شیخ نژاد
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چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل كوچكي انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد.        امام جعفر صادق )ع(

شهردار■بجنورد،■بهمن■جباری■را■به■عنوان■معاون■اداری■مالی■شهرداری،■سید■عباس■نقیب■به■عنوان■معاون■اقتصاد■و■برنامه■ریزی■شهرداری،■محسن■تیمورزاده■■■■
را■به■عنوان■سرپرست■شهرداری■منطقه■یک■و■غالمحسین■عالمت■را■به■عنوان■مدیر■بازرسی■شهرداری■بجنورد■منصوب■کرد.

■شهردار■بجنورد■گفت:■شش■پل■هوایی■عابر■پیاده■طي■سال■جاري■و■در■شش■منطقه■بجنورد■با■مشارکت■بخش■خصوصي■نصب■خواهد■شد.■■

سازمان■آتش■نشانی■در■مهرماه■سال■92،■با■درخواست■سازمان■آموزش■و■پرورش،■آموزش■دانش■آموزان■را■برای■اخذ■دیپلم■آتش■نشانی■آغاز■کرد.■دانش■■■
آموزان■این■رشته■تخصصی،■در■مدت■دو■سال■با■گذراندن■47■واحد■تخصصی■آتش■نشانی■و■22■واحد■عمومی■موفق■به■دریافت■دیپلم■آتش■نشانی■می■شوند.

در■بیست■و■سومین■روز■ماه■مبارک■رمضان،■جشنواره■روزه■داران■کوچک■ویژه■کودکان■و■نوجوانان■توسط■معاونت■فرهنگی■شهرداری■در■خانه■فرهنگ■■■
آفرینش■برگزار■شد.

»عقالنیت باز« آن عقالنیتی است که فراموش نمی کند که »یکی« در »چند« است و »چند« در »یکی«.         ادگارمون  

گرفتن  نظر  در  گفت:  بجنورد  نشانی  آتش  عامل  مدیر 
ایمنی هنگام ساخت و ساز، از دل مشغولی دستگاه های 
متولی ایمنی بوده و همواره سعی بر آن بوده تا با رعایت 

مقررات ملی ساختمان، ایمنی ساکنان تأمین شود.
علی گودرزی افزود: وجود پله های فرار، سیستم های 
رعایت  و  خشک«  و  »تر  صورت  به  نشانی  آتش  آب 
اجتمایی  های  آسیب  از  توانند  می  ایمنی،  موارد  دیگر 
زیادی جلوگیری و از سرمایه های انسانی نیز محافظت 

کند.
صورت  به  ساز  و  ساخت  گسترش  داشت:  بیان  وی 
عمودی، امدادرسانی را برای آتش نشانان با مشکالت 
پیش  با  توان  می  که  است،  ساخته  روبرو  ای  عدیده 
قبیل  از  معماری  های  نقشه  در  ایمنی  تمهیدات  بینی 
پله  و خشک،  تر  به صورت  نشانی  آتش  آب  سیستم 
امدادرسانی  را کاهش و زمان  احتمالی  فرار، خسارات 

در طبقات باالتر را به حداقل رساند.
وی یادآورشد: متأسفانه در مواردی هنگام طراحی نقشه 
و  شود  می  واقع  مغفول  ایمنی  مقوله  ساختمانی  های 
سازها  و  ساخت  اولویت  در  مسائل  دیگر  و  زیبایی 
بعد   92 سال  ابتدای  از  که خوشبختانه  گیرد،  می  قرار 
های  نقشه  کنترل  و  نظارت  مستمر،  های  پیگیری  از 
معماری، تأسیسات مکانیکی و برقی در ساختمان های 
نشانی  آتش  سازمان  کار  دستور  در  سقف،   5 از  بیش 

بجنورد قرار گرفت.
گودرزی تصریح کرد: سال گذشته 100 نقشه ساختمانی 

بازبینی و نظرات  این سازمان مورد  باالی 5 سقف در 
کارشناسی در خصوص رعایت نکات ایمنی به مالکین 

اعالم شد.
هنگام  ایمنی  تمهیدات  و  بینی  پیش  تأکیدکرد:  وی 
ساخت و ساز به خصوص در ساختمان های بلند می 

تواند از حوادث دلخراش جلوگیری کند.
که  تهران،  در  گذشته  سال  حادثه  به  اشاره  با  وی 
اگر  اعالم کرد:  از هموطنان شد،  نفر  به مرگ 2  منجر 
تمهیدات ایمنی به ویژه قرار دادن پله فرار یا اضطراری 

اندیشیده می شد، کارکنان آن تولیدی به محض مشاهده 
خروجی  طریق  از  بالفاصله  )دود(،  حریق  محصوالت 
از  یک  هیچ  و  شدند  می  خارج  حادثه  محل  از  دوم 

هموطنان دچار حاثه نمی شدند.
مبحث  ساختمان،  ملی  مقررات  طبق  اظهارداشت:  وی 
سوم، هر واحد مسکونی باید دست کم به دو راه خروج 
که:  مواردی  در  مگر  باشد،  مجهز  هم  از  دور  و  مجزا 
»یک راه خروج در مقررات ملی ساختمان مبحث سوم 

صریحًا قید شده باشد!«
مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت: از آنجا که ایمنی 
فقط برای ساختمان های بلند نبوده و تمامی ساخت و 
سازها را در شهر بدون در نظر گرفتن تعداد سقف و 
بنا شامل می شود، خوشبختانه از اسفند ماه سال 92 با 
نشانی  آتش  »نظارت  بجنورد،  شهردار  مستقیم  دستور 
روی تمامی نقشه های معماری، تأسیسات مکانیکی و 

برقی آغاز شد.«
نشانی  آتش  پیشگیری سازمان  رابطه مسئول  در همین 
بجنورد نیز گفت: با شروع این فعالیت، 277 مورد نقشه 

ساختمانی مورد بازبینی و کنترل قرار گرفت.
جواد منفردی افزود: در تمامی ساخت و سازها بدون 
کننده  خاموش  وجود  ها،  سقف  تعداد  داشتن  نظر  در 
و رعایت ایمنی در جان پناه، نرده، شرایط پارکینگ و 
بازدید، کنترل  نصب صحیح دودکش ها در ساختمان، 

و بعد از آن توسط سازمان آتش نشانی تایید می شود.
وی اظهارداشت: تمامی نقشه های معماری، تأسیسات 

و  بازبینی  اجرا  از  قبل  ها  ساختمان  برقی  و  مکانیکی 
حالی  در  این  شود،  می  ارائه  الزم  های  توصیه  کنترل 
کار  پایان  اخذ  زمان  در  ایمنی  موارد  تمامی  که  است 
مجدداً کنترل و در صورت صحیح اجرانشدن  مباحث 

ایمنی اجازه بهره برداری صادر نمی شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: اندازه دیوارها در جان پناه 
و ارتفاع نرده در پلکان و تراس حداقل 80 سانتیمتر به 
موتور  برق،  تابلو  کنار هر  در  و  بوده  صورت عمودی 
خانه آسانسور و داخل هر واحد مسکونی، یک خاموش 

کننده گازی )CO2( سه کیلوئی باید وجود داشته باشد 
 6 کننده  خاموش   2 به  مجهز  باید  نیز  ها  پارکینگ  و 

کیلوئی پودری باشند.
جانمایی آسانسور در نقشه های معماری!

گفت:  بجنورد  نشانی  آتش  سازمان  پیشگیری  مسئول 
مورد  که  باشد  می  جایی  جابه  وسیله  تنها  آسانسور 
قرار می گیرد که الزم  تمامی گروه های سنی  استفاده 
است در طراحی آن نکات ایمنی مورد توجه قرار گیرد!
جواد منفردی افزود: طراحی و نصب آسانسور در چشم 
پله یا دوربند پلکان ممنوع و خالف مقررات می باشد، 
پلکان  دوربند  یا  پله  چشم  در  که  آسانسورهایی  در 
تعبیه شده خطر برخورد افرادی که به طور همزمان از 
فضای  و  شده  زیاد  کنند،  می  استفاده  پله  و  آسانسور 
پلکان به فضای تاریک و کم نوی تبدیل خواهد شد و 
ذکر این نکته نیز الزم می باشد که ساکنان هنگام آتش 

سوزی و حادثه از آسانسور استفاده نکنند.
وی تأکید کرد: در ساختمان های زیر 7 سقف اجرای 
سیستم آب آتش نشانی به صورت تر الزامی ست و در 
ساختمان های باالتر از 7 سقف این سیستم ها باید به 

صورت تر و خشک اجرا شوند. 
منفردی تصریح کرد: نصب سیستم آب آتش نشانی به 

نشانان  آتش  تا  شود  می  باعث  رایزر خشک،  صورت 
به محض ورود، شیلنگ های مخصوص انتقال آب را 
به سیستم مورد نظر که در ابتدای ساختمان و در پایین 
بعدی  نفرات  و  کرده  متصل  شده،  نصب  نقطه  ترین 
سریعًا در طبقات مورد نظر که دچار حریق شده حاضر 
و با استفاده از شیلنگ های آماده در داخل جعبه های 

آتش نشانی )فایر باکس( حریق را مهار کنند.
وی گفت: در سیستم آب آتش نشانی به صورت تر نیز 
با پیش بینی مخزن آب در پشت بام یا هر نقطه دیگر 
با  و  هدایت  طبقات  به  ها  پمپ  موتور  وسیله  به  آب 
استفاده از جعبه های آتش نشانی ماده اطفائی آب را می 

توان در خاموش کردن آتش استفاده کرد.
وی اظهارداشت: تفاوت سیستم تر و خشک استفاده از 
آب از مخزن موجود در ساختمان و مخزن خودرو یا 

آتش نشانی می باشد.
آیا نصب سیستم های اعالم و اطفاء حریق الزامیست؟
در  برقی  و  مکانیکی  تأسیسات  بر  نظارت  طرح  در 
ساختمان های بیشتر از 5 سقف نیز پیش بینی سیستم 
وجود  که  باشد  می  الزامی  حریق  اطفاء  و  اعالم  های 
وقوع  یا  و  مشاهده  محض  به  نظر  مورد  های  سیستم 
شماره  با  خودکار  تماس  ضمن  آالرم  دادن  با  حریق 

از مواد  استفاده  با  125 آتش نشانی وارد عمل شده و 
لحظات  در  را  اسپرینکلر حریق  سیستم  در  شده  تعبیه 
اطفاء  حتی  و  مهار  نشانان  آتش  ورود  از  قبل  و  اولیه 
انباری  نماید.»نصب اسپرینکلر در پارکینگ های بسته، 

ها و نقاط کم رفت و آمد و حساس الزامی ست«.
فن فشار مثبت و پارکینگ ها!

فن فشار مثبت نیز از دیگر نکات قابل ذکر در ساختمان 
و  مالکان  که  باشد  می  ارتفاع  متر   23 از  بیش  های 

طراحان ساختمانی باید آن را پیش بینی کنند.
با شروع آتش سوزی در این گونه ساختمان ها با آالرم 
حریق در سیستم، فن فشار مثبت که در مکانی با هوای 
تمیز نصب شده، بالفاصله شروع به کار می کند و از 
وارد شدن محصوالت حریق به داخل پلکان تا حدود 
زیادی جلوگیری و باعث تقلیل آن می شود تا ساکنین 
در طبقات و پلکان دچار دودزدگی و مشکالت تنفسی 
باید در ساختمان های  نیز  نشوند، روشنایی اضطراری 

بیش از 4 سقف اجراء شود.
نبود تجهیزات امدادی در ساختمان های بلند، از جمله 
خودروی نردبان در مرکز استان، می طلبد تا برنامه های 
پیشگیرانه به صورت جدی و با نظارت بیشتر اعمال، تا 

از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت: متأسفانه طی شش 
سال گذشته با وجود مکاتبات گسترده، با استانداران و 
این خودروی  اعتبار  تأمین  به  مؤفق  کشور  وزیر  حتی 
توان شهرداری  از  مبلغ  این  ایم، که  قیمت نشده  گران 

نیز خارج می باشد.
با  کشور  محترم  وزیر  اخیر  دیدار  در  افزود:  گودرزی 
تأمین  خصوص  در  مساعدت  قول  بجنورد،  شهردار 
که  است  شده  داده  نردبان  خودروی  خرید  و  اعتبار 
به  توجه  با  ها  مدت  از  بعد  خودرو  این  امیدواریم 
بلند در داخل شهر، خریداری و ایمنی  ساختمان های 

در طبقات باالتر افزایش یابد.

مدیر عامل آتش نشانی بجنورد:

تمامی نقشه های ساختمانی از حیث 
ایمنی کنترل و نظارت می شوند!

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر:
اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد از بانوان عضو تیم 

مقام سومی  به کسب  موفق  که  پیشکسوتان  بسکتبال 
شدند،  پیشکسوتان  بسکتبال  قهرمانی  مسابقات 

تجلیل کردند.
و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  ورزشی 

در  نشاط  و  شادابی  الزمه  ورزش  گفت: 
جامعه است و شما بانوان که در سطح قهرمانی 

خوبی  بسیار  الگوی  عنوان  به  کنید،  می  فعالیت 
تجربیات  از  توانند  می  که  هستید  امروز  نسل  برای 

ارزنده شما بیشترین بهره را ببرند.
وکیلی افزود: شما برای حضور در این مسابقات با 
خوشبختانه  اما  بوده اید؛  روبرو  فراوانی  مشکالت 
با توجه به این شرایط توانسته  اید موفقیت کسب 

کنید.

ترافیک  و  عمران  کمیسیون  رئیس  نقیب،  حسین  سید 
شورای اسالمی شهر بجنورد ضمن جویا شدن 
از نحوه حمایت ها و هزینه های شرکت این 
را در همه  این مسابقات، ورزش  تیم در 

سنین ارزشمند دانست.
اعظم السادات افشین فر، دیگر عضو شورای 
این  موفقیت  گفت:  بجنورد  شهر  اسالمی 
و  باشد  می  مختلف  اقشار  از  متشکل  که  تیم 
با وجود کمبودها این مقام را کسب کرده، باعث 

خرسندی است.
دوراندیش، مربی تیم بانوان بسکتبالیست پیشکسوت 
بجنورد،  از توجه شورای اسالمی شهر  ضمن تشکر 
و  نیست  تنها  تفریح  پیشکسوتان  ورزش  گفت: 
ورزش بانوان به دلیل تأثیری که بر سالمت خانواده 

دارد، بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.   

اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد از بانوان 
بسکتبالیست پیشکسوت تجلیل کردند

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: 
شش نفر از دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد به مناسبت گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای هسته ای، و با شعار »ما با والیت زنده ایم« مسیر243 کیلومتری بجنورد 

تا حرم ثامن الحجج )ع( را دویدند.
دانشجویان و مسئوالن با حضور در مزار شهدای گمنام و نثار فاتحه با شهدای گمنام هشت 
سال دفاع مقدس تجدید پیمان کرده و با بدرقه مسئوالن این حرکت نمادین را آغاز کردند.
رمضان ریحاني، رضا علي آبادي، عباس برات نیا، احمد جهاني، افشین شادجویان و وحید 
امیني شش دانشجویی بودند که با حمایت دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد، دفتر امام 
جمعه شهرستان بجنورد، قاسم جعفري، نماینده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسالمي، 
شورای اسالمی شهر بجنورد، سازمان نظام مهندسي استان و ... این مسیر را طی چهار روز 

دویدند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بجنورد از مبدأ مزار شهدای گمنام 

بجنورد تا حرم امام رضا )ع( دویدند

دبیر جشنواره بین المللی کاریکاتور گفت: جشنواره بین المللی کاریکاتور با موضوع فرهنگ و پتانسیل های استان خراسان 
شمالی و چهره هنرمند و نوازنده دوتار حسین ولی نژاد , با هدف شناساندن استان به جهان و در نتیجه جذب توریست و 

سرمایه گذار، برگزار شد.
عباس ناصری با بیان اینکه 300 اثر از 37 کشور برای دبیرخانه جشنواره ارسال 
شده بود، اظهار داشت: 12 داور بین المللی از کشورهایی چون لهستان، ترکیه، 

بلغارستان، آرژانتین، داوری آثار را بر عهده داشتند.
وی افزود: اطالع رسانی این جشنواره از طریق سایت »مجله کارتون« که در 
سال 2012 به عنوان بهترین سایت کاریکاتور جهان برگزیده شد، انجام گرفت.
دبیر جشنواره بین المللی کاریکاتور گفت: استانداری، شوراهای اسالمی شهرهای 
بجنورد، اسفراین و شیروان، اداره ارشاد و حوزه هنری استان از جمله ادارات و 

نهادهایی بودند که در برگزاری این جشنواره مشارکت داشته اند.
ناصری تصریح کرد: در بخش کارتون، محمدرضا ثقفی از ایران، جیری سرنا از 
ترکیه و محمدرضا لطفی از ایران و در بخش آثار چهره هم یاسر خان از ایران، 
مایری سیو از کلمبیا و والتر از پرو برگزیده شده و همچنین آثار کاریکاتور 
علیرضا پاکدل، مسعود ضیایی، مصطفی ستاریان همگی از ایران، اشنوکلو از 
ازبکستان، سامان ترابی از ایران، ولنتاین گورجیو از بلغارستان، هادی اسدی، 
آثار  به عنوان  از چین  بهرامی، مریم خلج و هایانگ  شهاب جعفرنژاد، علی 

کاریکاتور قابل تقدیر و شایسته اعالم شدند.

جشنواره بین المللی کاریکاتور، با هدف 
شناساندن فرهنگ استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: 
بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  بانوان  کمیته  رئیس 
پیگیری های شورای اسالمی شهر، سالن  با  گفت: 

استخر شهروند به بانوان اختصاص یافت.
صغری سیدی افزود: ساعت کار این استخر، در فصل 
تابستان، ساعت 9:30 صبح تا ساعت 22 خواهد بود.

و  کرد  اشاره  مهربانو  سالن  تجهیز  به  ادامه  در  وی 
ایجاد  سبز،  فضای  افزایش  نزدیک  آینده  در  گفت: 

ایجاد  تأسیسات،  بهبود  سالن،  کفسازی  آالچیق، 
جمله  از   ... و  نورپرداری  سواری،  دوچرخه  مسیر 
این سالن  بهبود فضای  به  که  بود  اقداماتی خواهد 

می انجامد.
بجنورد  شهردار  کرد:  تصریح  بانوان  کمیته  رئیس 
سالن  ساخت  همچنین  و  فوق  اقدامات  انجام 
ورزشی در پارک آفرینش را با هدف بهره برداری 

در آینده نزدیک پیگیری می کند.  

استخر شهروند به بانوان اختصاص خواهد یافت
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نام:  حممدعلی
نام خانوادگی: حاج طالبی

قسمتی از وصیت نامه شهید:

هستیم  اويم،  براى  اويم،  از  كه  او  نام  به 
براى اوست، رفتنم براى اوست و بازگشتنم 

به سوى اوست.
است،  مزد  بازار  فردا  و  كار  میدان  امروز 
فردا  و  حساب  بدون  است  عمل  امروز 

حساب است بدون عمل.
پدر عزيز، من راه خود را انتخاب كرده و 
اينك به راه خود ادامه می دهم و امیدوارم 
كه شما هم به اين انتخاب من افتخار كنی 
به  تا  كه  است  كسانی  راه  من  راه  چون 
حال جان خود را فداى اسالم كردند و راه 
آن ها هم راهی است كه امام حسین براى 
خويش انتخاب كرد. من از خداوند متعال 
عنايت  شما  به  عظیم  صبر  كه  خواستارم 
كند و شما هم خدا را شكر كنید چون اين 

افتخار بزرگ را نصیب هر كس نمی كند.
امام علی )ع(: »جهاد درى است از درهاى 
بهشت كه بر روى بندگان خاص خدا باز 
كه  بزرگتر  آن  از  هم  شهادت  می شود«. 

نصیب ما می شود.
من  شهادت  از  كه  می خواهم  شما  از  و 
ناراحت نشويد، گريه نكنید و صبر داشته 
باشید چون من در دست شما امانتی بودم 
و اينك خدا امانت را پس گرفت. شما هم 
خودتان در دنیا امانت هستید و همه و همه 
كه  موقع  هر  كشتی  اين  و  هستند  امانت 
باشد به ساحل خواهد رسید پس چرا حال 
كه اين چنین است انسان می میرد، مرگ در 
راه خدا را انتخاب نكند، مرگ در راه آن 

كه هستی به او داده است.
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شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می ارزد.             سقراط  همه خير در خانه اي نهاده شده و كليدش را زهد و بي رغبتي به دنيا قرار داده اند.           امام جعفر صادق )ع(

مخابرات  چهاراه  سبز  فضای  پیش  ماه  یک  از  حدوداًَ 
زار  لجن  به  تبدیل  )ع(  بن جعفر  موسی  روبروی مسجد 
شده است. اما با وجود اینکه با شهرداری تماس گرفته شد، 

مشکل برطرف نشده است.
تماس تلفنی

با سالم؛ چرا شهرداری فکری برای کوچه موسوی نیروگاه 
نمیکند؟ دیگر از جوی به رودخانه تبدیل شده و از چاله به 

چاه. لطفًا پیگیری کنید.
09380000945

با سالم؛ ماهنامه شهروند به اطالع شهردار محترم بجنورد 
برسانید به تقاطع 3۲ متری و کوچه اختر )شیر آب( طالقانی 
که  نشد  بازگشائی  خیابان  کنید؟  می  رسیدگی  کی  غربی 
تبدیل شده  آژانس ها  تاکسی عمومی و  ایستگاه  به  هیچ، 
احتمال  لحظه  اند و هر  اضافه شده  نیز  فروشان  و دست 
حادثه و تصادف وجود دارد و آسایش مردم محل را نیز 

گرفته اند.
091500000۲8

با سالم؛ چرا شهرداری فکری به وضعیت بسیار بد کانال  
مابین خیابان استادیوم و جوادیه نمی کند؟ اگر مرکز شهر 

هم بود اینقدر بی تفاوت بود؟
09150000343

از شهرداری بجنورد به خاطر رنگ آمیزی و نقاشی پست 
های برق تشکر می کنیم.

تماس تلفنی

عدم  خاطر  به  شهر  معابر  های  بازگشایی  از  بسیاری 
همکاری یک و یا چند مالک به سرانجام نرسیده است. این 

تضییع حقوق سایر شهروندان است.
تماس تلفنی

پارک های توریستی  تفریحی شهر بجنورد پتانسیل بسیار 
خوبی برای معرفی شهر و جذب توریست و سرمایه گذار 

دارند.
تماس تلفنی

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد:
شورای  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  کمیسیون  جلسه  در 
اسالمی شهر از آقایان عبدی و میرانلویی، رانندگان اتوبوسی 
که به دانشجویان شرکت کننده در مراسم عذاداری دهه محرم 

و فاطمیه، سرویس ارائه داده بودند، تجلیل شد.
مراسم عذاداری دهه محرم و فاطمیه در محل دانشگاه پیام نور 
برگزار شده بود که این رانندگان ایاب و ذهاب دانشجویان را 

عهده دار بوده اند.
از  قدردانی  ضمن  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
زحمات تمامی رانندگان اتوبوس خط واحد، بهبود و گسترش 
خدمات سازمان اتوبوسرانی را گام مؤثری در کاهش آلودگی 

هوا و ترافیک شهری برشمردند.  

در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر از رانندگان اتوبوس خط واحد تجلیل شد

کی میگه من نمی تونم شهروند برگزیده باشم؟ تازه اسم داورها را 
بزنم و سفارش شخص شخیص  اند می تونم زنگ  هم اعالم کرده 
خودم رابکنم. دور و بر و اون دور دورارم که نگاه می کنم می بینم 
ازهمه بهترم. پس اراده کردن همان و کفش و کاله کردن برای ثبت 
نام همان. مدرک هم که هرچی بخوان دارم از مدرک جرم گرفته تا 
... شاید بتونم از این راه، پله  مدارک پزشکی و مدارک تحصیلی و 
های ترقی را یکی یکی »تی« بکشم و تمیز کنم برای این که دیگران 

راحت باشند.
که  هر جلسه  به  بشم  برگزیده  گرفتم شهروند  تصمیم  که  روزی  از 
دعوت می کنند سعی می کنم با نیم ساعت تاخیر حاضر بشم. چرا؟ 
خب معلومه، شما به هر سمینار و همایش که دعوت باشید مسئوالن 

و بزرگ بزرگا، با نیم ساعت تأخیر میان که همه بدونن ما اینیم.
اما چرا من خودم را الیق شهروند برگزیده شدن میدونم؟

عین  شده  هم  شهر  که  گرفته،  دود  هوای  دراین  که  همین  االف- 
پارکینگ متحرک، می تونم راحت نفس بکشم الیق شهروند برگزیده 
»سرب« هست  در خونم  ببینم  که  رفتم  آزمایش خون  هستم.  شدن 
آزمایش نشان داده که در سربم، خون هم هست. که شاعر در وصف 

حال من سروده:
از بوق و دود و سم خیابان دلم گرفت     

یک رأس اسب و دشت و بیابانم آرزوست
را  این شعار  نبودم. هرگز  بودم ومخلس  مردم  ب- همیشه مخلص 
من ندادم که هر جا سخن از اختالس است نام شهروند آرزو به دل 
می درخشد. من همیشه مخلص مردم بودم ومخلس و اختالس کننده 

نبودم. این هم دلیل دوم که باید انتخاب بشم.
ج- قانونی هست که کسی حق ندارد از دو جا حقوق بگیرد ولی من 
به خاطر روغن کاری چرخ زندگی که قریچ و قریچ صدا می کنه از 
سه جا حقوق می گیرم. پس قانون دو جا حقوق گرفتن درحق من 

صدق نمی کند وگرنه دق می کنم.
د-  با این حقوقی که من می گیرم و هر چی هم روغن به این تورم 
می مالند که ورمش فروکش کند نمی شود، زندگی رامی چرخانم و 

پسرم همیشه برایم می خواند:
عجب صبری بابا دارد
اگر من جای او بودم
همان یک لحظه اول

که قبض برق و گاز و آب را می دیدم
از مأمور خوش انصاف 

خودم را مثل المپ خانه حلق آویز می کردم
حق دارم که به خاطر این صبوری ام، کاندیدای شهروند برگزیده بشم.
زندگی  به سوی  ای همیشه  باریکه  دولتم و آب  کاربند  اگر چه  ه- 
من جاری است و سدهم می بندم نمی تونم یک باغچه زندگی ام را 
خوب سیراب کنم ولی حالل زاده بودم، حالل خوردم و از همه مهم 
ترهیچ وقت »بیت المال« را نگفتم »مال البیت« است. آدم حالل زاده 

و حالل خور نمی تونه شهروند برگزیده بشه؟

و- باتوجه به این که از همه بانک ها، جز بانک خون، وام گرفتم و هر 
روز این شعر را زیر لب زمزمه و در دهان غرغر می کنم که 

بشنو از نی چون شکایت می کند           از بدهکاری حکایت می کند
ولی هیچ قسط وام های من با تأخیر پرداخت نشده. این هم دلیلی که 

باید شهروند برگزیده بشم.
ز- من همیشه از »نرخ« خوشم میومد و دلم می خواست نرخ باشم که 
هر روز ترقی کنم و باال برم و دست مسئوالن اقتصادی به من نرسد. 
همین که آرزوی ترقی کردن دارم خودش می تواند توجیهی باشد به 

این که باید برگزیده باشم.
شهروند  بگوید  تواند  نمی  هیچ کس  خارجی،  سیاست  بعد  در  ح- 
آرزو به دل با »سیا«ست. این لکه ها و وصله ها به من نمی چسبد. 
فرنگی،  هویج  عاشق  وقتی  مهمتر  همه  از  نشم؟  انتخاب  چرا  پس 
گوجه فرنی، نخودفرنگی وعمارت کاله فرنگی هستم با تهاجم فرنگی 

و فرهنگی مخالف خواهم بود باور نمی کنی از 118 بپرس. 
تغییر فصل،  با  گاهی  و  روز  نُه  و  ماه  هرنُه  که  این  به  توجه  با  ط- 
فرماندار، مدیرکل، رئیس و معاون به شکل »میلی«، نه »ریلی« عوض 
می کنند، من لب مرز بازنشستگی نشستم و هنوز همان کاربند ساده 
دولت هستم و من را عوض نکرده اند دلیل بر خوب بودن من است 

)داوران به این قسمت بیشتر توجه کنند(.
به  باید  بدهند  گیر  است  ممکن  من  دیگر  های  به شغل  بعضی  ی- 
برای  که  است  این  هایم  از شغل  یکی  برسانم  داوران  قاطبه  عرض 
شکسته بندهای بیمارستان گچ آماده می کنم، شغل دیگرم این است 
که گاهی که بی کار میشم، چارق می دوزم ولی پاپوش برای کسی 
نمی دوزم. این شغل ها را هم انتخاب کرده ام که زیر خط فقر له نشم 
یک کم بیام باال. البته نا گفته نماند که در دانشگاه مجازی هم، مشغول 
خواندن درس دکترای تعمیر بوق هواپیمای توپولف هستم. )این ها 

را محض ریا، جهت اطالع عرض شد که همه چیز شفاف باشد(.
رانندگی جریمه شدی؟ عوارض  بدهند که در  اگر داوران گیر  ک- 
خانه ات را پرداخت کردی که ادعای شهروند برگزیده شدن داری؟ 
باید عارض شوم: اوضاع زندگی ام از قاراشمیش بدتر است، قاراش 
ماست،  دوم  مدرسه، خانه  وقتی  بیاری(.  بز  تومایه  )چیزی  است  بز 
دنبال  این همه خانه،  با  است  ملت  ما، مجلس، خانه  ما، خانه  شهر 
خانه رفتن با آب باریکه کارمندی، مثل این که آب رادیاتور را به هم 
بزنی تا سفت بشه.عوارض آن خانه ها را هم که صاحبانش می دهند. 
یک اتومبیل اولین سیستم هم دارم همه جاش صدا میده جز بوقش 
)االن هم شده آغال مرغ های همسایه( که اگر از جاش حرکت کرده 

جریمه اش هم کرده اند.
اما خطابم به اونایی که میخوان شهروند برگزیده بشن »آنچه خوبان 
همه دارند، تو تنها نداری داداش ما هم داریم« و پیامم به داوران که 
»بنی آدم ابزار یکدیگرند« یک شل کن سفت کن اساسی میتونه منو 

شهروند برگزیده بکنه هوای من را داشته باشید.

شهروند آرزو به دل

شهروند آرزو به دل، کاندیدای شهروند برگزیده

در  انسانی  حضور  جنبه های  مهم ترین  از  یکی 
فضاهای شهری که سبب سرزندگی و پویایی این 
فضا ها و نیز افزایش نقش اجتماعی آن ها می شود، 
حرکت پیاده است. از سویی دیگر، گرچه فضاهای 
شهری موارد گوناگونی چون میدان ها، ورودی ها، 
حاشیه های ساحلی و کناره های آب، پله ها و ... را 
عمومی  عرصه  بارز ترین  شاید  اما  می شوند  شامل 

که می تواند به عنوان بستری برای 
شود،  گرفته  نظر  در  پیادهروی 
مسیر ها و به ویژه خیابان ها باشند.

تراکم،  پر  شهری  محیط های  در 
گوناگونی  کارکردهای  خیابان ها 
شامل امکان حرکت وسایل نقلیه، 
بارگیری  خودرو ها،  پارکینگ 
کاال ها، پیادهروی، برخی فعالیتهای 
اجتماعی، تعامل و استراحت افراد 
را فراهم می کنند. در هر حال، هر 
عملکردی  هر  نمی تواند  خیابانی 
را به خوبی انجام دهد و می تواند 
اصلی  کارکرد  دو  یا  یک  روی  بر 
در  را  آن ها  و  گردیده  متمرکز 
نوع  اصل،  در  دهد.  قرار  اولویت 

اولیه آن را تعریف می کند که در  خیابان، کاربران 
روندی متقابل شکل طراحی را هدایت می کند. به 
که  اولویتی  مبنای  بر  را  انواع خیابان ها  کلی،  طور 
نقلیه  وسایل  و  حرکتی  گونه های  از  هریک  برای 
عبوری،  خیابان  دسته؛  چهار  به  می شوند  قائل 
مسیر  و  پیاده  مخصوص  خیابان  اشتراکی،  خیابان 

ویژه اتوبوس می توان تقسیمبندی کرد.
اجتماعی  نقش  باال ترین حد  با  معابری  پیاده راه ها، 
پیاده  عابر  با  کامل  تسلط  آن ها  در  که  هستند 
منظور  به  تنها  موتوری  نقلیه  وسایل  از  و  بوده 
استفاده  معبر  در  جاری  زندگی  به  سرویس دهی 
جمعی  فعالیت  برای  ابزاری  پیادهراه ها،  می شود. 
کیفیت  شهری،  اقتصاد  با  ارتباط  در  خصوص  به 
خیابان های  اجتماعی اند.  سالمت  و  محیطی 
مخصوص پیاده که در کشورهای مختلف واژگان 
ماشین،  بدون  پهنه  پیاده،  پهنه  همچون  گوناگونی 
بر  بسته  پهنه  سواره،  شد  و  آمد  بدون  محدوده 
و  پیاده  تفرجگاه  پیاده،  محدوده  موتوری،  ترافیک 
پیاده راه نیز برای تعریف آن ها به کار برده می شود 
اولویت  که  هستند  خیابان ها  شکل  متکامل ترین 
می باشد.  پیاده  به صورت  آن ها  در  حرکت  اصلی 
برای پیاده راه ها تعاریف گوناگونی ذکر گردیده که 
در ذیل برخی از مهم ترین این مفاهیم ارائه شده اند:

منطقه مخصوص پیاده، منطقه ای است که به منظور 
سواری  اتومبیل های  ورود  محیط،  به  دادن  برتری 
را به آن ممنوع می کنند و ورود سایر وسایل نقلیه 

موتوری به آن تنظیم می شود. 
راه ها، استخوانبندی شهر را تعریف می کنند. احجام 
راه ها،  و  هستند  مثبت  فضاهای  ساختمان ها  و 
تبادل  و  )ارتباطات  دسترسی ها  که  منفی  فضاهای 

می سازند.  میسر  شهروندان  برای  را  اطالعات( 
هر  از  پیش  زنده،  و  با روح  ایجاد شهرهای  برای 
و حس  فعالیت  از  پیاده سرشار  راه های  باید  چیز 
زندگی ایجاد کرد. این راه های انسانی )در مقیاس 
انسان(، گونه ای از فضاهای عمومی شهری به شمار 
آن ها  امتداد  در  متنوع،  کاربری های  که  می روند 

چیده می شوند. 
بنابراین، آن چنان که از تعاریف ذکر شده مشخص 
است، پیاده راه ها قسمتی از فضاهای شهری هستند 
که به دالیل ویژه عمدتًا به خاطر دارا بودن برخی 
پتانسیل های خاص و در تمام یا بخشی از ساعات 
شبانه روز کاماًل بر روی حرکت سواره بسته شده 
پیاده اختصاص  و به طور کامل به حرکت عابران  

می یابند.
طور  به  صاحب نظران  تمامی  تقریبًا  همچنین، 
جنبه  که  دارند  نظر  اتفاق  نکته  این  بر  مشترک 
مهم  بسیار  پیاده راه ها  توسعه  و  ایجاد  اجتماعی 
وجودی  فلسفه  اصل  می توان  چنان  که  آن   بوده 
صرفًا  نه  را  پیاده مدار  شهری  فضاهای  این 
تقویت  و  تثبیت  ارتباطی،  و  فیزیکی  عملکردهای 
برخی کاربری ها و مسائل اقتصادی، بلکه گسترش 
ایجاد  و  فرهنگی  اجتماعی  تعامالت  و  ارتباطات 

مقیاس انسانی در عرصه عمومی دانست.

خود  خاص  ویژگی های  دلیل  به  پیاده راه ها  ایجاد 
است(  پیاده  حرکت  شاخصه های  از  ناشی  )که 
دارای منافع بی شماری است که بر حسب مقیاس 
عملکردی می تواند در سطح محله، ناحیه، شهر و 
یا حتی بین المللی بسیار تاثیرگذار باشد. برخی از 

مهم ترین مزایای ایجاد پیاده راه ها عبارتند از: 
حفظ کارکردهای مرکز شهری

تسهیل دسترسی برای مغازه داران
و  خیابان ها  در  ترافیک  کاهش 

معابر همجوار
بهبود منظر و ارتقاء سیمای شهری

کاهش سر و صدا و آلودگی هوا
ایجاد پیاده راه ها در شهر ها نشانه ای 
به حرکت  اولویت بخشی  از  بارز 
پیاده ها نسبت به سواره ها و وسایل 
همچنین،  است.  موتوری  نقلیه 
عنوان  به  پیاده را ها  طراحی  در 
باید  شهری  توسعه  پروژه  یک 
وجود  جانبهنگر  همه  رویکردی 
داشته و مجموعه ای از متخصصان 
شهری،  طراحان  از  اعم  مختلف 
معماران منظر، مهندسان ترافیک و 
... با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند. از این 
رو، هرگونه یک بعدی نگری و تقلیل موضوع به 
مساله ای ترافیکی نمی تواند به نتایج کاربردی منتهی 

گردد.
یکی  عنوان  به  پیاده راه ها  کیفیت  و  امروزه، کمیت 
شهرها  یافتگی  توسعه  سنجه های  مهم ترین  از 
مطرح گردیده و به عامل رقابت آن ها برای جذب 
محدوده های  است.  شده  تبدیل  بیشتر  گردشگران 
عنوان  به  را  آن رو که حرکت سواره  از  پیاده هم 
شهر ها  در  انسانی  مقیاس  ایجاد  مانع  اصلی ترین 
و  فعالیت ها  تنوع  دلیل  به  هم  و  می کنند  محدود 
حال  در  روز  به  روز  آن،  بر  مترتب  مزایای  دیگر 
گسترش هستند. پهنه های پیاده، در حقیقت به نوعی 
احیاگر فرهنگ زندگی در شهرهای پیش از انقالب 
صنعتی در درون ساختار شهرهای امروزین هستند. 
این فضاهای شهری، روح  به عبارت دیگر، در  یا 
مهم ترین  که  سنتی  شهرهای  بر  حاکم  پیاده مداری 
عامل سرزندگی آن ها بوده است با کالبد و امکانات 
جدید تلفیق گردیده و عرصه هایی خودمانی و پویا 

پدید می آورند.
خشایار کاشانی جو
www.umic.ir

گسترش پیاده راه ها، نماد توسعه یافتگی شهرها        



67

4 مرداد ماه 1393- سال ششم- شماره 53 - صفحه 12-41 مرداد ماه 1393- سال ششم- شماره 53 - صفحه 1-12

»ای بندگان خدا« بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافریده است، و بحال خود رها ننموده، مدت عمرتان را نوشته، و روزی شما را بینتان قسمت کرده تا هر خردمندی قدر و ارزش خود را بداند و بفهمد جز آنچه مقدر شده هرگز به او نمی رسد.         امام حسن )ع(
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