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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

در  مؤمنان  دل  در  آتشی  حسین  شدن  کشته 
انداخته است که هرگز سرد نخواهد شد.

پیامبر اکرم )ص(  

بدون تحقق مدیریت یکپارچه 
شهری، نمی توان برای شهر 

برنامه ریزی کرد

اجاره نامه 99 ساله
 بش قارداش امضاء شد

دیدار اعضای شورای اسالمی 
شهر با خانواده های شهدا و 

 جانبازان به مناسبت 
هفته دفاع مقدس

مشارکت مردم، شهری زیبا و 
شاداب را به ارمغان می آورد

عملکرد شورای اسالمی شهر 
بجنورد در سال 92-93
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سبزه میدان آن روزها
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کسی که خدا خیر خواه او باشد محّبت حسین و شوق زیارتش را در دل او می اندازد.    امام صادق )ع( هیچ قومی مشورت نکرد مگر این که به ترقی و تکامل راه یافت.         امام حسن )ع( 

* جلسه با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و بحث و تبادل نظر 
پیرامون مشکالت و موانع توسعه ای شهر بجنورد، مسائل اجرائي و تاخیر در 
پروژه های عمراني و فرهنگي در شهر بجنورد و اختصاص بودجه های ملی.
شهر  مشکالت  و  مسائل  درخصوص  شمالی  استاندارخراسان  با  جلسه   *

بجنورد با توجه به منابع محدود شهرداری ها.
* جلسه با فرماندار پیرامون مشکالت  شهر و شهرداری ومنابع مالی الزم 
جهت تامین هزینه اجرای پروژه های شهری و مصوبات مورد اختالف و 

حل و فصل آن در  شورای حل اختالف.  
* جلسه با امام جمعه شهر و بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکالت 

شهری.
روند  درخصوص  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  با  جلسه   *

اجرایی پروژه های عمرانی شهر. 
* جلسه با اعضای شورای اسالمی و شهردار اسفراین به جهت هم اندیشی 

و استفاده از نظرات و تجربیات.
در   تسریع  در خصوص  بجنورد  ارمغان  نمایندگان  شرکت  با   * جلسه  

پروژه و مشکالت پیش رو برای مالکین  بافت فرسوده شهر.
*  جلسه  با فرماندهان  ارتش  درخصوص انتقال پادگان ها به خارج از 

شهر.
* بررسی و بازنگری آئین نامه داخلی شوراها.

* آغاز به کار مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر جهت هم اندیشی با 
اساتید و فرهیختگان علمی درخصوص پروژه های قابل اجرا در شهرداری.

* برگزاری جلسات متعدد با کاندیداهای شهرداری و انتخاب شهردار.
* بازدید اعضای شورای اسالمی شهر و استاندار از محالت و حواشی شهر 

و بررسی و رفع مشکالت حاشیه نشینی.
سازی  الگو  هدف  با  برگزیده  شهروند  جشنواره  برگزاری  تصویب   *

شهروندی با معیارهای دینی و اسالمی در جامعه شهری.
های  برنامه  هماهنگی  و  ریزی  برنامه  جهت  متعدد  جلسات  برگزاری   *

سالروز ورود مقام معظم رهبری به شهر بجنورد.
*تصویب اختصاص استخر شهروند به بانوان.

* تصویب اجرای طرح معنوی بخشش جهت توانمندسازی خانواده های 
نیازمند.

* جلسه با بازرسی استان درخصوص مسائل مدیریت شهری.
* تصویب برگزاری مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی گلستان شهر.

* تصویب مناقصه مطالعات تقاطع غیر همسطح امام علی )ع( .
گاز(  برق،  )آب،  انشعابات  به  نیاز  مورد  استعالمات  به  پاسخ   * تصویب 

امالک مسکونی مناطق سکونتگاههای غیر رسمی بجنورد.
* تصویب واگذاری 2457/83 متر مربع زمین شهرداری به کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان جهت احداث مجتمع پرورشی .
شورای  اعضای  با  دانشجویی   اندیشی  هم  های   نشست   برگزاری     *

اسالمی شهر و ارائه نظرات و پیشنهادات درخصوص مسائل شهری.
* بازدید اعضای شورای اسالمی شهراز مدارس  سطح  شهر  به مناسبت  

گرامیداشت هفته معلم.
شوراها   روز   مناسبت  به  استان   شهرهای  شوراهای  همایش  برگزاری   *
اندیشی و بررسی تخصصی  و تشکیل کارگروه های تخصصی جهت هم 

مشکالت شهرها.
* برگزاری همایشی جهت  تجلیل از خبرنگاران.

* نشست اعضای شورای اسالمی شهر با اهالی محله ولیعصر  درخصوص 
مسائل و مشکالت محله.

ورودی  اصالح  درخصوص  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  با  جلسه   *
های شهر.

* شرکت در جلسه احداث زائرسراهای ارزان قیمت در مشهد درخصوص 
واگذاری زمین و پروانه رایگان به استان ها جهت احداث زائرسراهای ارزان 

قیمت.
* شرکت در جلسه مجمع مشورتی روسای شوراهای مراکز استان با حضور 
وزیر راه و شهرسازی و انتخاب رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد بعنوان 

رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران شهری.
* شرکت در جلسه کمیسیون تخصصی عمران، توسعه و امور شهری مجمع 

مشورتی کالن شهرها و مراکز استان.
توجه  درخصوص  کشوری  زیست  محیط  سازمان  با  جلسه  در  شرکت   *

بیشتر به مسائل زیست شهری.
* شرکت اعضای شورای اسالمی شهر در کنگره تخخصی مدیریت شهری.
ثامن  شهرداری  فرسوده  بافت  از  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  بازدید   *

مشهد.
* بازدید اعضای شورای اسالمی شهر از بافت فرسوده شهر اصفهان.

* تصویب حمایت مالی جشنواره کاریکاتور.
* تصویـب حمایـت مالـی از دانشـجویان دانشـگاه اشـراق جهـت اجـاره 

مهـره هـای دومینو.
* تصویـب معافیـت روسـای اتحادیه های صنفـی از پرداخت هزینه پیشـه 

شهرداری. وری 
* تصویـب حمایـت مالـی از تیـم والیبال نشسـته بانوان جهت شـرکت در 

مسابقات.
* تصویب ساخت سالن ورزشی اختصاصی بانوان در پارک آفرینش.

* واگـذاری7605 متـر مربـع زمیـن بـه سـازمان تبلیغات اسـالمی خراسـان 
شـمالی و اتـاق اصناف خراسـان شـمالی.

92-93 در سال  اسـالمی شهر بجنـــــورد  عملکــــرد شورای 

تعداد نام کمیسیونردیف
جلسات

تعداد 
مصوبات

عمران و 1
2499ترافیک

1877برنامه و بودجه2

خدمات و 3
1663زیست شهری

نظارت و 4
1951پیگیری

5
فرهنگی و 
اجتماعی، 

ورزشی
3059

415کمیته بانوان6

شورای 7
117نامگذاری

112381جمع کل

تعداد مصوبهعنوان

33بخش خصوصی

75برنامه و بودجه

30خدمات شهری

17فرهنگی

31تحوالت اداری

25لوایح پیشنهادی

24مساعدتها

188توافقات

تعداد مصوباتتعداد جلسات

64465

جلسات و مصوبات شورای 
اسالمی شهر بجنورد

مجموع سهم اعتبارات خدمات شهری و اداری مجموع سهم اعتبارات عمرانی شهری درصد رشد کل بودجه 

337 میلیارد و 71 میلیون ريال 422 میلیارد و يک میلیون ريال18.45 759 میلیارد و 72 میلیون ريال سال 92

388 میلیارد و 970 میلیون ريال807 میلیارد و776 میلیون ريال 57.42يک هزار و 196 میلیارد ريال سال 93

شهردار بجنورد گفت: طی 4 ماه گذشته 195 هزار متر مربع از معابر 
در خیابان های حاشیه  آن  که 70 درصد  است  آسفالت شده  شهر 

شهر انجام شده است.
روح ا... براتیان اظهار داشت: از این حجم کار 182 هزار متر امانی 

و 12 هزار متر با قرار پیمان انجام شده است.
وی یادآورشد: برای این حجم از آسفالت معابر 25 هزار تن آسفالت 
استفاده شده است.که طی 10 روز گذشته خیابان های وداد، گرمه 
پامچال، ضلع  جنوب  گل   ،14 و   13 نبوت  پژوهش،  کارگر،  ای، 
قیام   ،10 وحدت   ،16 اقبال  حر،  قربانی،  شهید  شاهد4،  فرودگاه، 

فردوسی  خیابان   های  کوچه  و  بو  شب  گل  کوچه 
آسفالت شده است.

مرکزی  هسته  معابر  آغازآسفالت  از  همچنین  شهردار 
شهر در قالب اکیپ های شبانه خبرداد و گفت: اکیپ 
انجام  را  آسفالت  عملیات  شبانه  صورت   به  عمرانی 
می دهند که نمونه آن حد فاصل میدان کارگر تا میدان 
شهید بود تا عالوه بر سرعت بخشیدن به کار، کمترین 
مشکل در تردد درون شهری و ترافیک را داشته باشیم.

براتیان با بیان این که بودجه آسفالت معابر 170 میلیارد ریال است 

افزود: این بودجه تا پایان فصل عمرانی در ترمیم، لکه گیری، روکش 
آسفالت معابر هزینه خواهد شد.

شهردار بجنورد خبرداد؛

195هزار متر مربع از معابر و خیابان های شهر 
طی چهار ماه گذشته آسفالت شد
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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(

ناماولین شغل / مکان
همتمدرسه
حاج آخوند دانشمعلم
حسن حسن آبادیشهید

نظم االطباء / زمان قاجار/ دکتر اسماعیل سامی رادپزشک اروپا رفته ایرانی
دکتر حسین سامی راد تحصیل کرده فرانسهاولین پزشک متخصص کودک

ایران دخت دبیرستان دخترانه 
شهرزادسینما سرپوشیده
پهلوان محسن محمدیمدال جهانی 

امیر حسین محمدی بازو بند پهلوانی جوانان 
 قاسم مهرنیا

http://bojnord1400.blogfa.com :منبع

شهروندان گرامی می توانند اسامی اولین های بجنورد را برای  ماهنامه شهروند ارسال کنند تا
 در ادامه این لیست درج شود. 

اولین های بجنــــورد

     دکتر حسین سامی راد          شهید حسن حسن آبادی           امیر حسین محمدی

اعضای شوراي اسالمي شهر بجنورد به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت ياد و خاطره 
شهدا با خانواده شهيد جانباز محمدرضا حاج طالبي و شهيد مفقود االثر، دولت نظر بافکر، آزاده جانباز 

علي صفاري و جانباز  سرافراز رضا عصمتی ديدار کردند.

دیدار اعضای شورای اسالمی شهر با خانواده های 
شهدا و جانبازان به مناسبت هفته دفاع مقدس

به بهـانه آغاز سال تحصیلی جدید
رئيس سازمان تاکسيراني شهرداري بجنورد گفت: 
با  را  تاکسي«  نامه  »فرهنگ  کتابچه  سازمان  اين 
و  شهروندان  به  رساني  اطالع  و  آموزش  هدف 

رانندگان تاکسي تدوين و چاپ کرده است.
 وي افزود: اين کتابچه به تعداد 1000 نسخه چاپ 
قرار  عمومي  تاکسي  رانندگان  تمامي  اختيار  در  و 

گرفته است.
برای  توانند  مي  شهروندان  شد:  يادآور  قرباني 
تقدير، تشکر و يا گزارش تخلف رانندگان با شماره 
و  گشت  واحد   2246936 يا  و   09157191375

نظارت سازمان تماس بگيرند.
بخشی از کتابچه فرهنگ تاکسي:

 وظايف تاکسيرانان از لحاظ مسئوليت اجتماعي:
 تاکسيران عنصري مهم و فعال در جامعه است که 
در قبال جامعه و کشور خود مسئوليت هايي دارد، 

از جمله:
- نگهداري صحيح اسکناس

- پاکيزه نگهداشتن شهرو خيابان
- حفظ اسرار 

- توجه به محل توقف تاکسي
- احترام به حقوق مردم و جامعه

وظيفه مسافر در برابر تاکسيران:
- به محض ورود در سالم گفتن پيشي بگيرد

- خود را جاي راننده تصور کند و از توقعات بيش 
از حد بکاهد

- هنگام سوار شدن حق تقدم مسافران را رعايت 
کند

تا  کند  عمل  پياده شدن، طوري  و  سوار  هنگام   -
آسيبي به در وارد نشود

- براي ايجاد نظم به جاي تجمع در چهارراه ها در 
ايستگاه تاکسي سواره رو پياده شود

- کرايه خود را از قبل آماده کند
- براي کرايه خود از پول خرد استفاده کند و براي 

پول  ناچيز  باقيمانده 
نباشد  گير  زياد سخت 

و با رضايت ببخشد
- در حالت توافق برای 
استفاده دربست، قبل از 
سوار شدن بر سر کرايه 

به تفاهم برسد
- اگر چيزي در تاکسي پيدا کرد به راننده دهد تا از 

طريق سازمان به صاحبش برگردانند
- در صورت تخلف توسط راننده آن را محترمانه 

و محرمانه به وي تذکر دهد
- پسمانده خوراکي را در تاکسي و به بيرون پرتاپ 

نکند
- در صورتي که فرد خردسالي باالي چهار سال با 
اوست کرايه مناسب و خصوصي براي او در نظر 
مي گيرد تا ضمن احترام به خردسال، حق راننده 

محترم نيز تضييع نشود
راننده خوب کيست؟

راننده خوب کسي است که با وجود عواملي چون، 
ترافيک،  و  ها  خيابان  بد  شرايط  مشوش،  افکار 
مشاهده رانندگان متخلف ديگر، عابران و مسافران 
و  جوي  نامناسب  شرايط  مقررات،  از  اطالع  بي 
و  گذشت  متانت،  خونسردي،  باشد  قادر  محيطي 
صبر و بردباري مسافران خود را 
مقصد  به  سالم 

برساند.

چاپ کتابچه »فرهنگ نامه تاکسي«

مديريت  اجالس  نخستين  در  بجنورد  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس 
همکاري  با  که  اجالس  اين  در  گفت:  شوراها  و  شهري  يکپارچه 
برگزار  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  و  ها  استان  عالي  شوراي 
شده بود، به تقويت جايگاه شوراها و اهميت آن در قانون اساسي، 

تأکيد شد.
رضا فيروزه افزود: کاهش اختيارات شوراها به عنوان يک پارلمان 
محلي و به تبع آن کاهش انتظارات مردم از اين نهاد مردمي از نکاتي 

بود که در اين اجالس مطرح شد.
وي با اشاره به برگزاري پنج پانل معماري و شهرسازي، اقتصادي، 
راستاي  در  گفت:  زيست،  محيط  و  فرهنگي  و  اجتماعي  حقوقي، 
تحقق مديريت يکپارچه شهري، نتايج حاصل از اين پانل ها در بيانيه 
اي تنظيم و به صورت خواسته هايي از سياست هاي کلي نظام و 

برنامه پنج ساله ششم، منتشر شد.
گفت:  داشت،  حضور  اجالس،  اين  حقوقي  پانل  در  که  فيروزه 
ناکارآمدي  شناسايي  براي  تخصصي  کارگروه  يک  تشکيل  پيشنهاد 
هاي موجود در زمينه بي توجهي دستگاه ها به جايگاه شوراها ارائه 

شد.
توسعه  و  تقويت  شد:  يادآور  بجنورد  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس 
جايگاه شوراها و مديريت محلي با شکل گيري مديريت يکپارچه 
شهري و واگذاري مديريت اجرايي به استثناي امور قضايي، سياسي 

و  قوانين  اصالح  با  تمرکززدايي  راستاي  در  حرکت  امنيتي،  و 
اختيارات شوراها و مديريت محلي، صيانت از جايگاه شوراها در 
اداره امور با ارتقاء سطح نظارت بر آن ها، شکل دهي پارلمان شهري 
با مجلس  نزديک  ارتباط  ايجاد  و  بودن  به جاي شوراي شهرداري 
نهادهاي  فعاليت  برنامه ريزي و  شوراي اسالمي و رفع تداخل در 
شهري با فعاليت شوراها و مديريت شهري در جهت توسعه فعاليت 
شوراها به حکمراني محلي از موارد مطروحه در اين پانل، به عنوان 

»خواسته ها از سياست هاي کلي نظام« بود.
وي افزود: رفع کاستي هاي قانون مصوب سال 75 براي استفاده از 
حدود و اختيارات مطرح در قانون اساسي، رفع تعارض در امکان 
ورود در همه امور حوزه انتخابيه توسط شوراها وليکن امکان لغو 
آن ها توسط دولت، احصاء تعارض هاي قانوني در شوراها و برنامه 
ريزي بر رفع آن ها و ايجاد ارتباط مستقيم، ارتقاء و تقويت نقش 
شوراها در تدوين برنامه هاي توسعه و بودجه هاي عمومي و توسعه 
نقش نظارتي آن ها، خروجي اين پانل به عنوان »خواسته ها از برنامه 

پنج ساله ششم« بود.
رئيس شوراي اسالمي شهر بجنورد بيان داشت: تا زماني که سازمان 
هاي يک شهر به عنوان عناصر تشکيل دهنده يک سيستم با همديگر 
وجود  به  شهري  مديريت  سيستم  نکنند،  برقرار  مناسبي  ارتباط 
نخواهد آمد و در نتيجه نمي توان براي چنين شهري برنامه ريزي 

کرد و توسعه پايدار شهري نيز محقق نخواهد شد.
وي تأکيد کرد: نبود زيرساخت هاي مناسب در برخي مناطق شهري، 
عمليات  فصل  ناهماهنگي  ها،  پروژه  نامناسب  اجراي  و  تعريف 
عمراني ادارات و نهادهاي خدمات رسان، بي رغبتي سرمايه گذاران 
براي سرمايه گذاري در شهر، جلب نکردن مشارکت شهروندان و 
نخبگان در امور شهري و ... نتيجه نبود ارتباط مناسب بين اجزا و 

عناصر مديريت شهري است.
و  ها  سازمان  تمامي  گفت:  بجنورد  شهر  اسالمي  شوراي  رئيس 
کيفيت  ارتقاي  جز  هدفي  کنند  مي  فعاليت  شهر  در  که  نهادهايي 
زندگي شهري نداشته و در سايه همسو شدن اين ارگان هاست که 

مي توان به اهداف مديريت شهري دست يافت.
شهري،  يکپارچه  مديريت  تحقق  با  کرد:  اميدواري  اظهار  فيروزه، 
قرار  اسالمي  شوراهاي  روي  پيش  اکنون  که  مشکالتي  از  بسياري 
دارد، رفع گشته و اين نهاد مردمي با همکاري ساير دستگاه ها، قادر 

خواهد بود، برنامه ريزي بهتري براي شهرها داشته باشد. 

      دیدار با خانواده شهید مفقود االثر دولت نظر بافکر                  دیدار با خانواده جانباز شهید محمدرضا حاج طالبی   

               دیدار با جانباز 70 درصد، رضا عصمتی                                    دیدار با آزاده جانباز، علی صفاری  

رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد:

بدون تحقق مدیریت یکپارچه شهری، نمی توان 
برای شهر برنامه ریزی کرد

جلسات و بازدیدهای اعضای شورای اسالمی شهر به روایت تصویردر ماهی که گذشت

         دیدار با امام جمعه                                          دیدار با استاندار                                         جلسه با  نمایندگان                                دیدار با مدیرکل سازمان بازرسی

       دیدار با فرماندار                                         دیدار با رئیس کل دادگستری                          دیدار با رئیس دادگستری شهرستان                  دیدار با دادستان شهرستان

دیدار با مدیرکل شرکت نفت                      دیدار با فرمانده نیروی انتظامی          دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری             دیدار با مدیرکل سازمان ورزش و جوانان       

 بازدید از مکان های پیش بینی شده برای جانمایی  دیدار با مدیرکل سازمان راه و شهرسازی        دیدار با مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت    
باغ موزه دفاع مقدس با حضور سرهنگ امیری

بازدید از پادگانبازدید از فرودگاه بجنورد
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نیکی برآیند خرد است، در دل و روان آدمی.              ارد بزرگ هیچ تنگنا و گشایشی نیست مگر آن که مشیت و قضا و امتحان الهی در آن نهفته است.            امام صادق )ع(

شايد تا کنون براي شما پيش آمده باشد که به علت دسترسي 
دشوار به باجه هاي شارژ کارت بليط اتوبوس و يا تعطيل بودن 
نتوانسته  اعتبار کافي در کارت،  نداشتن  نتيجه  باجه ها و در 
بجنورد،  شهرداري  اتوبوسراني  سازمان  خدمات  از  باشيد 

استفاده کنيد.
اولين  براي  بجنورد،  اتوبوسراني شهرداري  بنابراين، سازمان   
بار در کشور، نرم افزاري بر روي سيستم کارت بليط نصب 
کرده است تا مسافران با کارت هايي که اعتبار کافي ندارند، 
استفاده  اين سازمان  از خدمات  ريال  مبلغ 12000  تا  بتوانند 

کرده و پس از شارژ، اين هزينه ها به صورت خودکار از اعتبار 
کارت، کسر مي شود.

مواقعي  در  حتي  ميتوانند  گرامي  شهروندان  ترتيب  اين  به   
که کارت بليط هايشان اعتبار ندارد، از آن ها استفاده کرده تا 
در سيستم ثبت شود و در اولين فرصت با تأمين اعتبار، اين 

کسري اعتبار جبران شود.
 الزم به ذکر است اگر بيش از اين مبلغ )12000 ريال( و يا 
بيش از پنج نوبت از کارت بليط بدون اعتبار، استفاده شود، 

کارت مي سوزد و ديگر قابليت استفاده ندارد.

خدمت جدید سازمان اتوبوس رانی به شهروندان

برای◼داشتن◼شهری◼ایده◼آل◼با◼شهروندانی◼با◼فرهنِگ◼متعالی،◼سخن◼ها◼را◼بشنویم◼و◼به◼بهترینش◼◼◼
عمل◼نماییم...

خویشتن◼را◼معیار◼و◼مقیاس◼قضاوت◼بین◼خود◼و◼دیگران◼بگیر!◼پس◼آنچه◼را◼که◼برای◼خود◼دوست◼◼◼
می◼داری◼برای◼دیگران◼دوست◼دار،◼و◼انچه◼را◼که◼برای◼خود◼نمی◼پسندی◼بر◼دیگران◼نیز◼مپسند.

ستم◼مکن!◼همانگونه◼که◼دوست◼نداری◼به◼تو◼ستم◼شود.◼نیکی◼کن،◼همانطور◼که◼دوست◼داری◼نسبت◼◼◼
به◼تو◼نیکی◼کنند،◼برای◼خویشتن◼چیزی◼را◼زشت◼بدان◼که◼همان◼را◼برای◼دیگری◼زشت◼می◼شماری،◼
به◼همان◼چیز◼برای◼مردم◼راضی◼باش◼که◼برای◼خود◼می◼پسندی.◼◼)بخشی◼از◼نامه◼امام◼علی◼)ع(◼به◼

امام◼حسن◼)ع(◼نامه◼31◼نهج◼البالغه(
نه◼تنها◼با◼فرهنگ◼باشیم،◼بلکه◼فرزندان◼خود◼را◼نیز◼با◼فرهنگ◼تربیت◼کنیم!◼آنگونه◼که◼اگر◼روزی◼◼◼

اشخاصی◼مطرح◼و◼تاثیر◼گذار◼شدند،◼به◼تربیتشان◼افتخار◼کنیم...
اهل◼مطالعه◼باشیم...◼دانش◼و◼آگاهی◼خود◼را◼افزایش◼دهیم◼و◼در◼مکالمات◼روزمره◼با◼دلیل◼و◼منطق◼◼◼

سخن◼بگوییم.
وقتی◼با◼کسی◼مشورت◼می◼کنیم◼و◼یا◼از◼شخصی،◼نظر◼می◼گیریم،◼به◼نظر◼او◼احترام◼بگذاریم◼و◼اگر◼◼◼

نظرش◼را◼قبول◼نداریم،◼حداقل◼او◼را◼به◼خاطر◼نظرش،◼نکوهش◼و◼سرزنش◼نکنیم.
اگر◼آدرسی◼را◼خوب◼بلد◼نیستیم،◼با◼دلسوزی◼بی◼جا،◼فرد◼پرسش◼کننده◼را◼گمراه◼نکنیم.◼◼
در◼رفتار◼و◼گفتارمان◼فقط◼مطابق◼میل◼شخصی◼عمل◼نکنیم،◼به◼اصول◼و◼قواعد◼شناخته◼شده◼در◼جامعه◼◼◼

مان◼و◼ارزش◼های◼انسانی◼مشخص◼شده◼متعهد◼باشیم.
سراغ◼وسایل◼شخصی◼دیگران◼نرویم.◼از◼گوشی◼موبایل◼گرفته◼تا◼کامپیوتر◼و◼دفتر◼خاطرات◼و◼یا◼حتی◼◼◼

دفتر◼تلفن!◼مثاًل◼پیامک◼های◼تلفن◼همراه◼کسی◼را◼بدون◼اجازه◼اش◼نخوانیم...
در◼هنگام◼رانندگی◼از◼بوق◼زدن◼های◼بی◼جا◼در◼نزدیک◼بیمارستان،◼کوچه◼و◼خیابان،◼مناطق◼مسکونی،◼◼◼

کتابخانه◼و◼هر◼جای◼دیگر◼پرهیز◼نماییم.
همچنین،◼از◼بوق◼زدن◼برای◼سالم،◼تشکر،◼اعتراض◼و◼...◼اجتناب◼کنیم.◼◼

یادمان◼باشد:◼صدای◼بوق◼زدن◼ما◼را◼همه◼خواهند◼شنید◼و◼این◼کار◼همه◼شهروندان◼را◼ناراحت◼خواهد◼◼◼
کرد!!!

قبل◼از◼سوار◼شدن◼به◼وسایل◼نقلیه◼عمومی،◼فرصت◼دهیم◼آن◼هایی◼که◼می◼خواهند◼پیاده◼شوند،◼اول◼◼◼
پیاده◼شوند،◼بعد◼ما◼سوار◼شویم.

از◼ترویج◼بدی◼ها◼در◼جامعه◼پرهیز◼کنیم.◼گناه◼شخصی◼که◼گناهان◼را◼نشر◼می◼دهد،◼از◼انجام◼دهندگان◼◼◼
آن◼گناه◼به◼مراتب◼بیشتر◼است.

در◼خانه◼دیگران◼بدون◼اجازه،◼به◼یخچال◼آن◼ها◼سرک◼نکشیم.◼همچنین◼به◼کمدهای◼آشپزخانه،◼کمد◼◼◼
لباس◼و◼...

تا◼احساس◼راحت◼تری◼◼◼ افراد◼مسن◼و◼خانم◼ها◼قرار◼دهیم◼ اختیار◼ تاکسی،◼صندلی◼جلو◼را◼در◼ در◼
داشته◼باشند.

در◼هنگام◼سوار◼شدن◼در◼وسایل◼نقلیه◼عمومی◼مانند◼اتوبوس،◼مترو◼و◼...◼به◼دنبال◼تصاحب◼صندلی◼ها◼◼◼
خالی◼نباشیم.◼بعضی◼وقت◼ها◼هم◼با◼اختیار◼بایستیم◼و◼اجازه◼دهیم◼که◼دیگران◼بنشینند.

از◼ریختن◼زباله◼در◼مکان◼نامناسب◼پرهیز◼نماییم،◼چه◼در◼وسایل◼نقلیه◼عمومی،◼چه◼در◼سطح◼شهر◼◼◼
و◼یا◼هر◼مکان◼عمومی◼دیگر◼حتی◼در◼حد◼یک◼پوسته◼تخمه◼آفتابگردان!!!◼زیرا◼که◼این◼وجه◼مشترک◼
همه◼شهروندان◼است◼که◼دوست◼داشته◼باشند◼شهرشان◼در◼پاکیزگی◼و◼تمیزی◼نمونه◼و◼الگو◼باشد.

منبع: کتاب صد و چند نکته فرهنگ شهروندی به زبان خیلی خیلی ساده

رئيس اداره زيباسازي شهرداري بجنورد با اشاره به لزوم توجه به 
سيما و منظر شهر بجنورد، گفت: مشارکت شهروندان در ايجاد، 
حفظ و نگهداري عناصر شهري مي تواند به ساختن شهري زيبا،  

شاداب و سرزنده بيانجامد.
از  اقداماتي  زيباسازي  ستاد  راستا،  اين  در  افزود:  اميني  دانيال   
ديوارهاي  آميزي  رنگ  برق،  هاي  باکس  روي  بر  نقاشي  جمله 
خيابان طالقاني و ساماندهي تابلوهاي پزشکان را در دستور کار 

خود قرار داده است.
با  که  برق  هاي  باکس  روي  آميزي  رنگ  کرد:  تصريح  وي   
زيباسازي  منظور  به  شده،  انجام  شهرستان  برق  اداره  هماهنگي 
خيابان طالقاني در حال انجام مي باشد که تا کنون 6 باکس کامل 
نقاشي شده و 3 عدد ديگر نيز در حال نقاشي مي باشد و اجراي 
اين طرح بعد از خيابان طالقاني در تمام معابر و خيابان هاي شهر 

ادامه خواهد يافت.
زيباسازي  اداره  گفت:  بجنورد  شهرداري  زيباسازي  اداره  رئيس 
به منظور پاکسازي و زيبايي ديوارهاي شهر اقدام به رنگ آميزي 

ديوارهاي خيابان طالقاني کرده است که بعد از خيابان طالقاني، در 
تمامی خيابان هاي شهر ادامه خواهد يافت و ديوارهاي هر يک 

از خيابان ها با رنگ و طراحي خاصي رنگ آميزي خواهد شد.
 وی يادآورشد: بعد از برگزاري جلسات متعدد شهرداري و نظام 
در  مرحله  سه  در  پزشکان  تابلوهاي  ساماندهي  طرح   ، پزشکي 
حال انجام مي باشد که در مرحله اول بعد از تهيه تصاوير کامل از 
تمامی تابلوهاي پزشکان سطح شهر و ارسال 2 اخطار 72 ساعته 
از ظرفيت  بيش  که  تابلوهايي  از  پزشکان، 60 عدد  اطالع  برای 

استاندارد به بدنه اصلي اضافه شده بودند جمع آوري شد.
جايگزين  وجهي  سه  تابلوهاي  دوم  مرحله  در  کرد:  تأکيد  وی 
تابلوهاي فعلي خواهد شد و پس از نصب، تمامی اسامي پزشکان 
در تابلوهاي متحدالشکل در سطح شهر نصب خواهد شد و در 
مرحله سوم تابلوهاي داخل کوچه ها ساماندهي خواهد شد و به 
جاي حالت عمود بر ديوار، به صورت موازي با ديوارها نصب 

خواهند شد.

مشارکت مردم، شهری زیبا و شاداب 
را به ارمغان می آورد

شهروندان گرامی می توانند تصاویری از اقدامات خود در زمینه زیباسازی منظر شهری )نمای ساختمان ها، فضای سبز و ...( برای ماهنامه شهروند 
      email: info@nkh-bojnourdshora.ir                                                         .ارسال نمایند تا با نام خود آن ها در ماهنامه چاپ شود

اجاره نامه 99 ساله بش قارداش امضاء شد
به  قارداش  بوستان بش  نامه زمین های  اجاره  قرارداد  بجنورد  اسالمی شهر  در جلسه رسمی شورای 

امضاء رسید.
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: پیرامون گفت وگوهایی که با مالک زمین های بوستان بش 

قارداش انجام شد، در نهایت دو طرف در مورد قرارداد اجاره 99 ساله این زمین ها به توافق رسیدند.
رضا فیروزه با اشاره به این که قرارداد اجاره این پارک پیش  تر 50 ساله بوده، افزود: دو دهه از این 
قرارداد گذشته بود که با نگاه خیر اندیش مالک این مجموعه، قرارداد آن از مهر ماه سال 1393 به مدت 

99 سال منعقد شد.
وی تصریح کرد: در قرارداد جدید، عالوه بر 11 هکتار اراضی این بوستان ملی که مورد بهره برداری 
شهرداری بجنورد قرار داشته، 11 هکتار اراضی اطراف این بوستان نیز که تحت مالکیت خانواده شادلو 

می باشد، افزوده شده است.
از  نشان  تنها  و  نداشته  مالک  برای  ارزشی  مادی  نظر  از  قرارداد  این  گفت:  وی 

خیرخواهی و مناعت طبع مالک این اراضی دارد.
این منطقه نمونه گردشگری،  این قرارداد می توان برای توسعه  با  وی تأکید کرد: 
فازهای جدیدی را برنامه ریزی و اجرا کرد تا عالوه بر استفاده شهروندان، صنعت 

گردشگری شهر و استان نیز ارتقاء یابد.
فیروزه با اظهار امیدواری، گفت: با جذب اعتبارات دولتی از طریق سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، از ظرفیت های خوبی که مناطق گردشگری 
باباامان، بش قارداش و دوبرار دارند، در راستای درآمدزایی برای شهر استفاده کرد.

این زمین ها  ا... شادلو، مالک  امان  امضای  به  این قرارداد که  بیان داشت: در  وی 
تا  شد  مکلف  شهرداری  رسید،  براتیان  ا...  روح  نمایندگی  با  بجنورد  شهرداری  و 

محافظت از مقبره خاندان شادلو را در طول مدت اجاره بر عهده بگیرد.

کاش به یاد داشته باشیم ...
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زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقیتی است که باید آن را تجربه کرد.         سورن کی یر کگارد

شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■بند■16■صورتجلسه■شماره■21،■مورخه1392/9/10■را■پیرامون■نحوه■پاسخ■به■استعالمات■مورد■نیاز■به■انشعابات■)آب،■برق،■گاز(■■■
امالک■مسکونی■واقع■در■سکونتگاه■های■غیر■رسمی■بجنورد■را■طبق■بند■یک■صورتجلسه■شماره■72،■مورخه■93/7/7،■تا■پایان■فروردین■ماه■1394■تمدید■کرد.

شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■مساعدت■مالی■به■تیم■پیشکسوتان■بسکتبال■بانوان■برای■شرکت■در■مسابقات■قهرمانی■کشور■و■مساعدت■برای■تهیه■جوایز■دومین■■■
همایش■پیاده■روی■یک■صد■هزار■نفری■خانوادگی■استان■را■تصویب■کرد.

شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■با■واگذاری■زمین■به■انجمن■جامعه■خیرین■حامی■معلولین■استان■و■کانون■ناشنوایان■خراسان■شمالی■به■صورت■اجاره■ده■ساله■■■
که■قابل■تمدید■خواهد■بود،■موافقت■کرد.

اعضای■شورای■اسالمی■شهر■از■پروژه■های■شرکت■آب■منطقه■ای■بازدید■کردند.■■

معاونت■فرهنگی■اجتماعی■شهرداری■بجنورد،■جشنواره■تفریحی■ورزشی■شهر■شاد■را■در■محل■پارک■بش■قارداش■برگزار■کرد.■■

دانشت را به مردم بیاموز، و خود نیز دانش دیگران را فراگیر.         امام حسن )ع(

كنيم،  مي  فراموش  را  ها  آن  كمتر  شايد  كه  خاطراتي  جمله  از 
روزهايي از دوران كودكي است. كودكانه دوستي كردن، قهر و آشتي 
هاي بچگي و دوستي با افرادي كه چهره شان از آن روزها در ذهن 

ما نقش بسته است. هرچند كه ديگر آن ها را نديده ايم.
اما عبور از محله قديمي كوچه سعدي، براي من هميشه يادآورهمه 
آن لحظاتي است كه درآن زاده شديم و شكل گرفتيم. تصاويري كه 
چندان قديمي هم  نيستند و به اواخر دهه چهل بر مي گردد. كوچه 
مرحوم شيخ رجبعلي كه بعدها در ورود به عصر مدرنيسم، به سعدي 
تغيير نام داد. كه بايد به سليقه آدم هاي آن روزگاران درود فرستاد. 
خانواده ها عمومًا پر جمعيت بودند و كمتر خانه اي مانند اين روزها 
3 يا 4 نفره بود. ميانگين جمعيتي افراد بين 6 تا 9 نفر در نوسان بود. 
از جمله خانواده ما. اولين روز عيد براي ما بچه ها شايد خوشترين 
ها  بچه  همه  در چهره  تقريبًا  شادي  برق  درخشش  بود.  سال  روز 
يكسان بود. زيرا دارندگي كمتر خود را نشان مي داد و بزرگترها هم 
بيشتر در حال و هواي آمدن بهار پس از زمستاني سرد و سخت و پر 
برف بودند تا بتوانند با ديدن شكوفه هاي بهاري، تلخي چكه كردن 
سقف اتاق ها را از ياد ببرند زيرا مرغوب ترين پوشش كاهگلي هم 
تاب مقاومت در برابر برف هاي سنگين زمستان را نداشت. جلوه 
هاي عيد براي ما بيشتر در خوردن شيريني و نقل و شكالت فله 
اي بود تا كفش و لباس تازه. هرچند تقريبًا همه نو مي پوشيدند اما 
در دهه چهل، كفش پالستيكي يا همان گالوش هنوز حرف اول را 
مي زد و خياط هاي بد قولي كه با چند بار پوشيدن )پرو( تا قبل از 
آماده شدن كت و شلوار، باز هم آن لباس ها 2 شماره از ما بزرگتر 
بود و كفش هايي كه انگشتان پا به خاطر فضاي بازدر آن جا نغمه 
روز،  آن  هاي  بچه  براي  نوروز  جاذبه  بيشترين  كردند.  مي  خواني 
تعطيلي دبستان ها و گرفتن عيدي و خوردن شيريني هايي بود كه 
مانند امروز تنوع چنداني هم نداشتند. سفره هفت سين در ميهمان 

خانه بر پا مي شد و كودكان را به آن جا راه نبود. زيرا به محض 
ورود، به نسيم مژه بر هم زدني، شيريني ها بر باد مي رفت و كمتر 
چيزي خوردني براي ميهمان باقي مي ماند. اتاقي با فرش هايي تميز 
و پتوهاي مالفه دار سفيد رنگ و بالش ها گردي  كه زينت بخش 

آن شده بود. 
از مبلمان هم خبري نبود. گاه برخي متمولين، يك ميز ارج وچند 
صندلي فلزي داشتند و ديگر هيچ. اما براي دست نيافتن بچه ها به 
اتاق، زلفي در را مي انداختند و به محض شنيدن صداي كوبه در، 
زلفي پايين مي آمد و لت هاي در از هم فاصله مي گرفتند. و شيرين 
تر از خود شيريني، گرفتن عيدي بود كه از دهشاهي و يك ريالي 
شروع و به سكه يك توماني و اسكناس دو توماني ختم مي گشت. 

بست سمت  بن  دومين  در  بازي  بساط  نبودند.  تمام شدني  روزها 
چپ كوچه سعدي بر پا بود. شير يا خط، گردو، توپ و توشله )تيله( 
و بازي جفت يا طاق با فيلم هاي نگاتيو بريده شده سياه و سفيد كه 
رنگي اش پر ارزش تر بود، همچنان ادامه داشت. اما اين شيريني، با 
به ياد آمدن نوشتن تكليف عيد، به تلخي مي گراييد. چرا كه تقريبًا 
همه از اول تا ششم ابتدايي، يك دور كامل از روي كتاب  فارسي 
بايد مي نوشتند و دستورات جانبي ديگر معلمان كه آن هم نوشتن 
بود. وعمومًا چهاردهم فروردين در مدرسه، مصادف بود با چوب 
كمال  و  تمام  را  عيد  تكليف  كه  آموزاني  دانش  از  انبوهي  خوردن 
ننوشته بودند و هيچ بهانه اي هم مورد پذيرش واقع نمي شد. با گرم 
شدن هوا و غروب دير هنگام خورشيد، بن بست ما به كانوني براي 
بازي بچه ها تبديل مي شد. كنار تير برق چوبي نازك، پر مي شد از 
كتاب هايي كه هيچ يك داخل كيف و سامسونت نبودند و عمومًا با 
كِش قيطان گره مي خوردند و يا اولين كيسه پالستيكي نقش كيف 
را بازي مي كرد. بچه هاي نوبت بعدازظهر، در حين عبور از محل 
ما، وارد بازي مي شدند و تا آخرين لحظه هاي تابش نور خورشيد، 

دل از جست وخيز و فرياد كشيدن هاي شادمانه برنمي داشتند.
نيم شبي درِ خانه ما را كوفتند. چون كوچكتر از همه بودم، پس از 
طي كردن داالن كاهگلي، در را باز كردم. پدري خشمگين را ديدم 
گشت  مي  هايي  كتاب  دنبال  به  و  تاباند  مي  را  پسرش  گوش  كه 
كه او به هنگام بازگشتن از مدرسه، نمي دانست كجا آن ها را جا 

گذاشته است. 
گاه اگرعابرغريبه اي از كوچه ما مي گذشت، به راستي از ديدن آن 
متفاوتي  هاي  بازي  به  گروه  زيرا گروه  كرد.  مي  تعجب  بچه  همه 
مشغول بودند. دخترها، تخته و بِش داش و توتولو و كِش بازي مي 

كردند و پسرها هم كه امان بزرگترها را بريده بودند.
سال ها قبل از 1350، بن بست ما اولين تحصيل كرده اش جذب 
دستگاه اداري شده بود. جواني شيك پوش با كت و شلواري مشكي 
و كراوات و پيراهني سفيد، كه به اداره مي رفت. اما هر روز ظهر 
يا بعدازظهر، به محض ورود به بن بست، توشله هايمان را بر مي 
داشت و به پشت بام مي انداخت و براي ما متأسف مي شد و زشتي 
توشله بازي را به رخ ما مي كشيد. اما ما كه چيزي از آن حرف ها 
نمي فهميديم، در دل به او ناسزا مي گفتيم. چرا كه كسي را ياراي 
رفتن به روي شيرواني نبود و بايد دوباره مي خريديم. اما بازي با 
ِخرِخره و طوقه )1(، مخالفتي از سوي كسي به همراه نداشت زيرا 
بود  گروهي  فردي  ورزشي  سرگرمي،  از  جداي  ها،  آن  با  دويدن 
كه  مدت زماني را در كوچه هاي خاكي و سنگفرش آن روزها مي 

گذرانديم.

1( ِخرِخره، حلقه اي از جنس الستيك اتومبيل سواري به ضخامت 2 سانت 
و به شعاع تقريبي 40 تا 50 سانتي متر كه وسيله راندن آن قطعه چوبي به 
اندازه 30 سانت بود كه با ضربه زدن به آن،  دورمي گرفت وهمراهش مي 

دويديم. 
طوقه دوچرخه هم اغلب به كار گرفته مي شد كه به دليل بزرگي اندازه و سر 

و صدايش در حين راندن، همه از آن استفاده نمي كردند.

احسان حصاری مقدم

گذري بر كوچه هاي كودكي 

قبل از نصب وسایل گرمایشی، با یک رشته طناب، وزنه یا سنگ 
از بازبودن دودکش ها مطمئن شوید.

یکی از دالیل گاز گرفتگی افراد، خارج کردن دودکش از دیوار 
و پنجره است. زیرا با وزش باد، منو اکسید کربن به داخل فضای 

منزل برگشته و افراد دچار گاز گرفتگی خواهند شد.
متر  یک  بام،  سطح  از  دودکش  ارتفاع  بایستی  نکنید  فراموش 

باشد.
داخل  به  اشیاء  دیگر  و  باران  باد،  نفوذ  از   H کالهک  نصب 

دودکش جلوگیری می کند.
از بستن  به اکسیژن دارند،  نیاز  انسان ها  وسایل گرمایشی مثل 

درزهای زیر در و اطراف پنجره ها خودداری کنید.
ها  دودکش  مسیر  بودن  باز  از  منزل  در  کوچک  شعله  یک  با 
دودکش  سمت  به  شعله  شدن  متمایل  نمائید.  حاصل  اطمینان 
نشانه  شعله،  ماندن  حرکت  بی  و  است  مسیر  بودن  باز  نشانه 

مسدود بودن مسیر دودکش است.
به  باد  جریان  نفوذ  نشانه  اتاق،  فضای  سمت  به  شعله  حرکت 

برای  خطر  زنگ  یک  شروع  تواند  می  و  بوده  دودکش  درون 
خانواده باشد. زیرا هنگام نصب وسیله گرمایشی با نفوذ جریان 
در  کربن  اکسید  منو  گاز  و  گرفته  صورت  معکوس  پدیده  باد 

فضای منزل منتشر می شود.
باز بودن درزها در نمای بیرون ساختمان یکی از علت های نفوذ 

باد به دورن مسیر دودکش هاست.
به ازای هر یک متر لوله افقی، 2 الی 3 متر لوله عمودی استفاده 
شود. )با لمس کردن انتهای دودکش و گرمی آن از خروج دود 

و محصوالت حریق مطمئن شوید.(
دودکش ها در وسایل گرمایشی و مخصوصًا آبگرمکن نباید به 
صورت افقی و با شیب رو به پایین باشد. زیرا مکش دود همیشه 

به صورت عمودی بوده، نه به صورت افقی. 
و  خطرناک  دودکش  عنوان  به  آکاردئونی  های  لوله  از  استفاده 

مرگ آور است. 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد:

چند نکته بسیار مهم برای نصب وسایل گرمایشی

رئيس شوراي اسالمي شهر بجنورد در اولين صبحانه  
اعضای  ميزبانی  به  صبح   7:00 ساعت  که  کاري 
شوراي شهر و با حضور اعضای ستاد مردمي توسعه 
خراسان شمالي برگزار شد، گفت: استفاده از نظرات 
هاي  برنامه  پيشبرد  باعث  متخصصان  تجربيات  و 

شهري و آباداني بيشتر شهر مي شود.
رضا فيروزه در ادامه ضمن ارائه گزارشي از عملکرد 
بسياري  ستاد  اين  در   : افزود  در سال گذشته  شورا 
از متخصصان و افراد باتجربه حضور دارند که بايد 
مغتنم  را  افراد  اين  تجربيات  و  نظرات  از  استفاده 

شمرد.
به   و  شد  ستاد  اعضاء  با  بيشتر  تعامل  خواستار  وی 

برگزاري جلسات مشترک در اين زمينه تأکيد کرد.
دبير ستاد مردمي توسعه خراسان شمالي نيز با اشاره به روند برگزاري 
مداوم اينگونه جلسات خواستار تغييرنگاه دولت به شهرداري هاي 

آسيب پذير شد .
دکتر محمدحسين انصاري مود افزود: الزمه پيشرفت و آباداني در 
شهرها ثبات مديريت شهري و برنامه محور بودن آن است  که اين 

امر باعث جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه هاي مردمي مي شود.
وي فرهنگ سازي در زمينه هاي مختلف را خواستار شد و تأکيد 
کرد: رفع مشکل بافت فرسوده هسته مرکزي  شهر و جذب سرمايه 

گذار براي طرح هاي عمراني  در شهر نياز امروز شهرماست.
اندازي  راه  در  تسريع  بر  ستاد  اين  وعضو  استاندار  سابق  معاون 
با  کارخانه  اين  جانمايي  گفت:   و  کرد  تأکيد  کمپوست  کارخانه 
کارشناسي انجام شده است و از نظر زيست محيطي هيچ مشکلي 

ندارد.
مهندس عفتي افزود: تعامل با استانداري برای جذب اعتبارات توسط 

هيأت رئيسه بايد انجام شود.
احمد معظمي ديگرعضو ستاد توسعه خراسان شمالي گفت: تالش 
برای جذب سرمايه ها  در مرکز استان  و لزوم جلوگيري از خروج 

توجه جدی  مورد  بايد  امروزه  استان  هاي  سرمايه 
قرار گيرد.

شوراي  اول  دوره  عضو  ابوالحسني  عباس  سيد 
کارهاي  اجراي  لزوم  بر  بجنورد  شهر  اسالمي 
ماندگار براي شهر تأکيد کرد و به روزمرگي کارها 

در مديريت شهري اشاره کرد.
ارجمند ديگر عضو اين ستاد نيز بر خدمت گزاري 
رفت  هدر  از  جلوگيري  لزوم   و  تأکيد  منت  بي 
زمان در اجراي پرو   ژه ها تأکيد و تعامل سريع تر با 
پيمانکار پروژه تقاطع غير همسطح چهار راه شهدا 

را مطرح کرد. 
توسعه خراسان شمالي  مردمي  ستاد  اعضای  ديگر 
شوراي  و  ستاد  اين  بين  تعامل  و  همکاري  بر  نيز 
اسالمي شهر تأکيد کردند و خواستار تسريع در بازگشايي کارخانه 

کمپوست و رفع مشکل تقاطع غير همسطح  شدند.
در پايان اعضای شوراي اسالمي شهر نيز ضمن ارائه نقطه نظرات 
خود بر تعامل و همکاری بيشتر با اعضای ستاد توسعه استان تأکيد 
رفع  در  تسريع  برای  مشترک  جلسات  برگزاری  خواستار  و  کرده 

موانع و مشکالت پيش روی مسائل مديريتی شهر شدند.

نشست اعضای شورای اسالمی شهر با اعضای ستاد مردمی توسعه خراسان شمالی 

با  شمالی  خراسان  روباز  ورزشی  مجتمع  بزرگترین  و  نخستین 
با مساحت  عنوان »شهروند« در ضلع غربی شهربازی بجنورد و 

15 هزارمترمربع به بهره برداری رسید.
به  اشاره  با  بجنورد  شهردار  مجمومه،  این  افتتاحیه  مراسم  در 
همراهي شوراي اسالمي شهر در راه اندازي این مجموعه گفت:  
هدف  شادابی  و  نشاط  توسعه  و  شهروندی  حقوق  به  توجه 
شهرداری و شورای اسالمي شهر براي ساخت این چنین مجموعه 

هایی است.
اله براتیان افزود: در این مجموعه ورزشی، فضاهایی برای  روح 
والیبال  جسمانی،  آمادگی  شطرنج،  دارت،  والیبال،  های  رشته 
ساحلی، پینگ پنک، بدمینتون، لیوان چینی، فوتبال و بسکتبال در 

نظر گرفته شده است.
سید جلیل کشمیري، رییس کمیسیون فرهنگي،اجتماعي و ورزشي 
شوراي اسالمی شهر نیز با اشاره به فعالیت های انجام گرفته در 

این حوزه، گفت: شوراي اسالمي شهر با همکاري شهرداري به 
دنبال ایجاد روحیه نشاط در بین شهروندان است.

کشمیري افزود: هم اکنون مجموعه هاي مهربانو و پارک آفرینش 
در حال تجهیز هستند و به زودي براي استفاده بانوان آماده مي 

شوند.
ادامه  بر  شهر  اسالمي  شوراي  دیگر  عضو  وکیلي،  احمد  سید 
ساخت مجموعه هاي ورزشي و برنامه ریزي براي اوقات فراغت 

شهروندان تأکید کرد.
ساخت  گفت:  مراسم  این  در  نیز  بجنورد  شهرستان  فرماندار 
خدمات  بهترین  و  هزینه  کمترین  با  که  ورزشی  مجتمع های 
برای رضایت شهروندان ساخته می شوند بهترین و ارزنده ترین 

خدماتی هستند که می  توان به جامعه ارائه داد.
محمود ثمینی از برنامه ریزي انجام شده برای ساخت این گونه 
اماکن توسط شوراي اسالمي شهر و شهرداري تقدیر و تشکر کرد. 

بزرگترین مجموعه ورزشی روباز خراسان شمالی افتتاح شد
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نام: احیا حممد
نام خانوادگی: خان کالبی

قسمتی از وصیت نامه شهید:

بسم اهلل الرحمن الرحیم   
ان اهلل اشترى من المؤمنین انفسهم 

واموالهم بان لهم الجنه

شهادت می دهم كه جز خداوند كريم رحیم 
اين  بر  معبودى در جهان هستی  و  الهی  هیچ 
بی  خداى  او  و  نیست  فرما  حكم  كائنات 

همتاست.
الها! شهادت مي دهم كه حضرت محمد  بار 
امیر  حضرت  و  توست  رسول  و  بنده  )ص( 
المومنین و يازده فرزند گرامیش جانشینان بر 

حق آن حضرتند.
كه  خورم  می  سوگند  يگانگی ات  به  كريما! 
فقط  اسالم  هاى  جبهه  در  شركت  از  هدف 
بخاطر حفظ اسالم و انقالب اسالمی و پیروى 
امام  حضرت  اسالمی  انقالب  كبیر  رهبر  از 
خمینی نائب بر حق حضرت مهدى )عج( بوده 
و هیچ انگیزه اى جز رضاى تو پروردگار كريم 
نبوده و نیست و از تو می خواهم در اين راه 
مرا ثابت قدم بدارى اين را از تو می خواهم 
اگر به فیض شهادت نائل شدم به پدر و مادر 
را  دومین شهیدشان  داغ  تحمل  ام  و خانواده 

عنايت فرمائی.
شده  بسته  راه  خواهم  می  تو  از  پروردگارا! 
جهت  را  )ع(  الحسین  عبداهلل  ابا  كربالى 
اسراء،  شهداء،  محترم  هاى  خانواده  زيارت 
سپاه  توانمند  دست  به  معلولین،  و  مفقودين 

خودت مفتوح فرمائی.
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هیچ بنده  اى حقیقت ایمانش را كامل نمى  كند مگر این كه در او سه خصلت باشد: دین  شناسى، تدبر نیكو در زندگى، و شكیبایى در مصیبت ها و بالها.        امام رضا )ع( پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد.               غزالی طوسی

لطفًا درخصوص عقب نشینی تک خونه کلنگی وسط 32 
انجام  کاری  چرا  کنید  پیگیری  خیام  خیابان  شهدا،  متری 
نمی شود؟  فکر نمی کنید داره سهل انگاری صورت می 

گیره. 
09150000795

چرا شهرداری فکری به حال 32 متری شهدا، خیابان خیام 
نمی کند؟ 

09330000176

شمالی،  شهریور   17 خیابان  انتهای  های  کوچه  سالم؛  با 
پشت مسجد پنج تن آل عبا از نظر آسفالت و نام کوچه ها 
مشکل دارند به طوری که بعضی از کوچه ها جهت ارسال 

نامه های پستی باید به اداره پست مراجعه نماییم.
09110000372

بسیار  عمومی  های  تاکسی  و  واحد  خط  های  اتوبوس 
کثیف هستند. آیا این درخور شأن شهروندان است؟ نظافت 
کیفیت  به  توجه  دارد؟  هزینه  نقلیه عمومی چقدر  وسایل 
استقبال  عمومی،  نقل  و  حمل  توسط  شده  ارائه  خدمات 
شهروندان را در پی خواهد داشت و می تواند از معضالت 

ترافیکی شهر نیز بکاهد. 
تماس تلفنی

به  لطفًا  ندارد.  مضاعف  روشنایی  به  نیازی  روها  پیاده 
روشنایی  به  کنید.  توجه  ها  بهداشتی  سرویس  روشنایی 

پارک ها.
ایمیل

ساماندهی تابلوها و ویترین مغازه های شهر، تأثیر بسزایی 
در زیبایی سیما و منظر شهری دارد. شاید با فرهنگ سازی 

و طرح های تشویقی بتوان این مشکل را برطرف کرد.
تماس تلفنی

روزي که طرح پارک بان در بجنورد اجرايي شد اميد داشتيم با سر 
و سامان يافتن نحوه پارک شدن خودروها از بار ترافيکي خيابان 

هاي شهر کم شود.
خودروها  پارک  نحوه  در  نشدن  سازي  فرهنگ  متأسفانه  اما 
پارک  هنگام  ها  راننده  سوي  از  مسائل  برخي  نکردن  رعايت  و 
خودروي خود، ترافيک سنگين در شهر به ويژه در هسته مرکزي 

شهر را باعث مي شود.
در برخي مواقع رانندگان با پارک دوبل و رها کردن خودروي خود 
به بهانه پارک چند دقيقه اي باعث به وجود آمدن ترافيک و اتالف 

وقت مردم مي شوند.
گاهی با وجود محل پارک در کنار خيابان برخي اتومبيل ها دوبله 
پارک شده اند که وقتي علت را جويا مي شويم داليل بسيار جالبي 
از جمله »فقط براي چند دقيقه ايستاده ام« و يا »به محض پارک 
را  مبلغي کسر مي شود«  ماشين  پارک  از کارت  کنار خيابان،  در 
ديگر  حقوق  به  احترامی  بی  اين  که  شنويم  مي  راننده  سوي  از 

شهروندان و پايمال کردن حق آنان است.
همين بي توجهي ها مشکالتي با تأثيراتي همه جانبه چون تصادف 
و زيان مالي و جاني، ترويج بي قانوني، آسيب هاي رواني و ... را 

در پي خواهد داشت. 
فکري  ها  ترافيک  نوع  اين  کنترل  براي  بايستي  امر  مسئوالن 
از  بيش  همکاري  و  تعامل  مشکالت  گونه  اين  رفع  و  بينديشند 

پيش مسئوالن راهنمايي و رانندگي و شهرداري را مي طلبد.

طرح پارک بــان و ...

آن چه در این قسمت می خوانید خاطرات یک بازنشسته شهرداری از وضعیت سبزه میدان در دوران 
گذشته می باشد.

اگر از طرف میدان شهید فعلی به طرف شمال به اندازه 6یا7مغازه م برویم به سبزه میدان می رسیم. 
دست راست سبزه میدان در آن زمان تمامًا مسگرها و فروشندگان ظروف مسی بودند. کوچه ای هم 
در وسط بود که هنوز هم هست. در ابتدای میدان کاروانسرای بزرگی بود که فعاًل سه قسمت شده 
یکی در دست مرحوم حاجی بود. قسمت دوم در دست حاجی یزدان پناه است که آهن فروشی دارد. 
شرق یزدان پناه در دست کالهدوزیان بود که پاساژ الدن به جای آن ساخته شده است .تمام هر سه 

قسمت یک کاروانسرا بود و در اجاره فردی به نام غالمحسن حسین زاده بود.
 در راهروی این کاروانسرا دوست من استا عرب )قربانعلی فرزندیان( خیاطی داشت. زمانی که من شاگرد خیاط بودم برای احتیاجاتم به همین 
کاروانسرا می رفتم. کاروانسراها سه قسمت داشتند. قسمت ورودی حالت مسافرخانه را داشت. محوطه سه گانه از هم جدا بودند که با در 
بزرگی به هم راه داشتند و مرتبط می شدند. در قسمت اول ورودی اطاق داشت. اطاق ها، به مسافران اجاره داده می شد. اطاق ها به ابعاد 
3 در 3 متر و بعضی 2 در 3 بودند. جلوی سراسر اطاق ها ایوان بود. امکانات مناسبی هم نداشتند. اگر مسافر غریبه ای می آمد و برای شب 
رختخواب می خواست باید اجاره رختخواب را به اضافه اجاره اطاق می داد. قسمت دوم کاروانسراها، بارانداز بود. یعنی بارها که از بیرون 
با االغ، قاطر یا اسب و شترمی رسید در قسمت دوم پیاده می شد. به محض رسیدن بارها، دالل ها، صاحب بارها را محاصره می کردند که 
بار چه هست؟ اگر معامله نمی شد و بار رو دست صاحبش می ماند، بعد به انبارهایی که در همان قسمت بود برده می شد که این انبارها 
هم اجاره جداگانه ای داشت و قسمت آخر اسطبل ها بود و گوشه ای هم از قسمت سوم، سرویس بهداشتی قرار داشت. )کسبه محل هم 
از این سرویس ها استفاده می کردند( اسطبل در قسمت سوم بود که در جداگانه ای داشت. حیوانات نا آرام را جدا می بستند و رسیدگی به 
حیوانات و دادن علف به عهده صاحبش بود. انباری هم در قسمت دوم بود که در اختیار صاحب کاروانسرا بود که در آن کاه و جو و بیده 

نگهداری می کردند که اگر مسافران برای احشامشان می خواستند به 
آن ها فروخته می شد. 

با هم فرق می کرد. قسمت اول 40 متر  طول و عرض هر قسمت 
در 30 متر و قسمت دوم 30 متر در 30 متر و قسمت سوم 30 متر 
در 60 متر بود.   البته این یک قاعده استاندارد نبود و کاروانسرای 
سردار همه این سه قسمت را داشت به اضافه اطاق های تجاری و 
تا جائی  با هم فرق داشت  این سه قسمت ها در کاروانسراها  همه 
که من یادم می آید کاروانسرای سردار در طرف غرب سبزه میدان 
که هنوز موجود است هر سه قسمت آن خیلی بزرگتر بود. طولش تا 
کوچه جواهری ماه می رسید. بعدها دست به دست گشته و هر یک 
از مالکان قسمتی را جدا کرده و فروخته شده ولی آثار آن اآلن هم 
مشهود است و به علت بزرگی زمین های شان و فوت صاحبان اولیه، 
از صاحبان به سهم هایی تقسیم شده  در حال حاضر ارث هر یک 
وهر سهم باز به چند ورثه رسیده است. )من این اطالعات در قسمت 
نوسازی شهرداری که مسئول وصول عوارض نوسازی بودم بدست 
آوردم. تمام این اطالعات را صاحبان آن ها نمی دانندحتی بعضی ها، 
از سهم خود خبرندارند. من که ناچار بودم عوارض یک کاروانسرا را 

وصول کنم به این اطالعات دست یافتم.(
محمد شیخ نژاد

سبزه میـــدان آن روزها

چهارم   دوره   93/5/18 مورخه   64 شماره  17صورتجلسه  بند  با  مطابق 
شورای اسالمی شهر بجنورد، پیرامون تعیین تکلیف امالک دارای قولنامه 
عادی که در طرح بازگشایی معابر قرار دارند، مواردی به شرح ذیل، پس 
از بررسی در کمیسیون نظارت، پیگیری و حقوقی شورای اسالمی شهر و 

طرح در جلسه شورا، مورد تصویب قرار گرفت:
1- امالک دارای قولنامه عادی  محصور یا دارای بنای قدیمی که مالک آن 
متقاضی پروانه ساختمانی می باشد با ارائه  تنفیذ مبایعه نامه و اخذ تعهد 
محضری امکان  پاسخگویی به آن وجود دارد لکن در متن تعهد محضری 
قید شود که متقاضی پروانه ساختمانی باید جوابگوی ادعای غیر بوده و 

ضامن درک عین یا قیمت ملک در قبال مدعی و شهرداری خواهد بود.
بنای  یا  فاقد حصارکشی  عادی  قولنامه  دارای  امالک   -2
باشد  می  ساختمانی  پروانه  متقاضی  آن  مالک  که  قدیمی 
تعهد  اخذ  و  قضایی  مراجع  از  نامه  مبایعه  تنفیذ  ارائه  با 
محضری امکان پاسخگوئی به آن وجود دارد لکن در هر  
مرحله ای از کار هرگاه معارضی در دادگاه اقامه دعوا نماید 
صدور  پروانه یا ادامه کار آن متوقف خواهد شد تا رفع 

معارض از طریق مراجع قضایی صادر گردد.
بنای  یا  فاقد حصارکشی  عادی  قولنامه  دارای  امالک   -3
شهر  سطح  معابر  بازگشایی  تملک  طرح  در  که  قدیمی 
بیع(  نامه )وقوع  مبایعه  اثبات  دارد  قرار  توسط شهرداری 
الزامی است؛ ضمنًا به اینگونه امالک صرفًا زمین معوض به 
شرط عدم امکان انتقال به غیر به مدت 5 یا 10 سال )پنج یا 
ده سال( اعطا گردد. در این خصوص از مالکین قبلی اقرار 
نامه محضری اخذ گردد و واگذاری زمین به طرف توافق 
در قالب عقد صلح صورت گیرد و شرط عدم انتقال به غیر 
در عقد صلح قید شود، این بند صرفًا در توافقات جدید 

بازگشایی  استفاده قرار می گیرد و در خصوص اجرای طرح ها و  مورد 
های گذشته قابل استناد نمی باشد و اینگونه مالکین باید از طریق مراجع 

قضایی اقدام نمایند.
4-امالک دارای قولنامه عادی فاقد حصار کشی یا بنای قدیمی که در طرح 
از  بعد  و  دارد  قرار  شهرداری  توسط  شهر  سطح  معابر  بازگشایی  تملک 
اجرای طرح دارای باقیمانده می باشد با ارائه اثبات مبایعه نامه عادی و اخذ 

تعهد محضری پاسخگویی گردد.
تبصره : در تمامی تعهدات محضری ضمان درک عین و تضمین خسارت 

توسط مالک قید شود.

تعیین تکلیف امالک دارای قولنامه عادی که در 
طرح بازگشایی معابر قرار دارند

خاطر  به  را  ذیل  رانندگان  بجنورد،  شهرداری  تاکسیرانی  سازمان 
با  مناسب  برخورد  داری،  امانت  چون  معیارهایی  از  برخورداری 
خود،  خودروی  داشتن  نگه  تمیز  و  مرتب  شهروندان،  و  مسافرین 
شرکت در مراسم راهپیمایی و نماز جمعه، شرکت در کالس های 
آموزشی و ... به عنوان رانندگان نمونه به اتحادیه کشوری معرفی کرد.

رانندگان نمونه تاکسی 
معرفــی شدند

قاسم شیرازیان مقدم
مدت فعالیت: 9 سال

هادی فتاحی صدر
مدت فعالیت: 12 سال

روح اله ناصری مقدم
مدت فعالیت: 36 سال

آتش نشانان بجنورد، تجلیل شدند
به گزارش روابط عمومی شورا:

در همایشی که به مناسبت گرامیداشت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی 
توسط سازمان اتش نشانی شهرداری بجنورد برگزار شد، اعضای شورای 
اسالمی شهر با اهدای لوح تقدیر و یک شاخه گل از زحمات و تالش 

های فداکارانه آتش نشانان تجلیل کردند.
لوح  بر  عالوه  مقدم،  جفاکش  عباسعلی  نمونه،  نشان  آتش  به  همچنین 

تقدیر، از طرف شورای اسالمی شهر هدیه ای اهدا شد.
متن لوح تقدیر به این شرح است:

آتش نشان محترم:
در آن لحظه که آتش نهیب می زند، حضور پر صالبت و بی مهابای آتش 

نشان، همانند نسیمی آرامش و اطمینان را به همگان ارزانی می دارد و به 
راستی این ایثار و فداکاری در ظرفیت یک شغل و یا یک وظیفه نمی گنجد.
بدین وسیله، فرا رسیدن هفتم مهر ماه، روز شکوهمند آتش نشانی و خدمات 
ایمنی را به جنابعالی و همکاران پرتالش تان که ایثارگرانه جان خود را در 

طبق اخالص گذاشته تا به دیگران زندگی دوباره ببخشید، تبریک عرض 
مسئلت  باری تعالی  از  را  آسمانی  ناجیان  شما  سالمتی  و  سعادت  نموده، 

داریم. منصور و محفوظ باشید.
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پروردگارا اعضاء و اندام مرا در طریق خدمت به خودت نیرومند گردان و اعصاب و افکارم را بر عزم و استواری محکم فرما.            پیامبر اکرم )ص(

ورزشکاران زورخانه 
بجنــورد

 سال 1324
نشسته از راست به چپ: 

عسگر  دلشاد،  شیریان،  علی  کربالیی 
صبحی، حاتم پاشازاده، ...

ایستاده از راست به چپ:
امان اله خیاط، حسن کالبی، برات بهنیا، 
ارتش(،  )افسر    ... مستغنی،  مهندس 
کالهدوزیان،  عباسعلی  اعتصام،  حسن 
میرعلی میرسلیمانی، علی جمال زاده، 

اسماعیل نقی زاده، حسام

با تشکر از آقای کالهدوزیان که این تصویر و اطالعات 
آن را در اختیار ماهنامه شهروند قرار دادند.


