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امام خمينی زنده است تا اميد زنده است و تا حركت و نشاط هست و تا جهاد و مبارزه هست.       مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( پیران جهان دیده برای گفتگو مانع تراشی نمی کنند.               ُارد بزرگ

مسیرهای طوالنی تر 
بدون افـزایش

 بهــای بلیــط
به  گفت:  بجنورد  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  رئیس 
پیشنهاد مشاور طرح ترافیک شهر بجنورد، برخی مسیرهای 

خطوط اتوبوسرانی تغییر کرد.
احمد ریاحی افزود: با توجه به بررسی های انجام گرفته، 
مسافت  و  شده  ادغام  مسیرها  برخی  تا  است  شده  سعی 
بیشتری را با یک خط بتوان طی کرد که این افزایش مسافت 

تأثیری در بهای بلیط اتوبوس ها نداشته است.
وی تأکید کرد: این طرح که از اول بهمن ماه اجرایی شده، 
به همراه داشته،  را  منفی شهروندان  مثبت و  بازخوردهای 
اما این تغییرات مطابق با مطالعه و بررسی های کارشناسی 

انجام شده است.
رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری بجنورد، با بیان اینکه 
با همکاری بخش خصوصی، در حال حاضر  این سازمان 
با 70 دستگاه اتوبوس به شهروندان خدمات ارائه می دهد، 
یادآورشد: طبق استانداردها، باید به ازای هر 1200 تا 1400 
نفر جمعیت شهر، یک دستگاه اتوبوس خدمات رسانی کند 
که این شاخص در شهر بجنورد به ازای هر 3000 نفر یک 

دستگاه اتوبوس می باشد.
ریاحی گفت: در صورت فراهم شدن اعتبارات مورد نیاز، 
آینده،  سال  در  را  بیشتری  مسیرهای  اتوبوسرانی،  شبکه 

پوشش خواهد داد.
 

تغییر مسیرها:
 1- مسیر الغدیر تا هفده شهریور

تغییرات: افزایش مسافت مسیر، از الغدیر تا چهارراه جوادیه
 

2- مسیر ملکش تا شهید و مسیر استادیوم تا شهید
تغییرات: ادغام دو مسیر، ملکش تا استادیوم

 
3- خط میدان کارگر تا پلیس راه

میدان  تا  راه  پلیس  از  مسیر،  مسافت  افزایش  تغییرات: 
خرمشهر و در ادامه تا میدان امام رضا )ع(

 
4- خط شهرک گلستان و کالته شهید آذرسا:  

شهید  کالته  و  گلستان  شهرک  از  مسیر،  کاهش  تغییرات: 

به  آذرسا 
چهارراه جوادیه 

بلیط  بهای  به )کاهش  ریال   5000 از 
2500 ریال(

 
5- خط شرق سپاه به میدان شهید

تغییرات: کاهش مسیر، حذف مسیر از میدان دفاع مقدس 
تا میدان خرمشهر 

با  است.  امری ضروری  استعدادها،  و کشف  محوری  مکان  اطالعات  اقتصادی،  رونق  در 
داشتن اطالعات مکان محوری، استعدادهای دسترسی را می توان هدایت کرد تا بالقوه 

ها به فعلیت درآیند و بازدهی اقتصادی شکل گیرد.
توانمندی های  این منطقه، وجود  بالقوه  استعدادهای  از  یک نمونه 

ارزشمند و منحصر به فرد گیاهان داروئی است.
فضاهای سبز شهر، از فرصت و پتانسیل مناسبی برای کاشت و 
پرورش گیاهان داروئی برخوردارند که مزایای بسیاری از جمله 

نامرغوب،  خاک  در  رشد  امکان  آبی،  کم  با  سازگاری  زیبایی، 
برداری  بهره  خورشید،  شدید  تابش  مقابل  در  مقاومت 

اقتصادی و ... را به دنبال دارد.
قابل ذکر است در این خصوص مکان یابی در حد علمی 
و کارشناسانه و تا حدودی استعدادهای الزم انجام شده 
است. لذا باز هم از افرادی که می توانند پژوهشی داشته 

به  باشند  فکری، کمک حال  لحاظ  از  که  این  یا  و  باشند 
ویژه جامعه دانشگاهی که بی شک ارزشمند خواهد بود تقاضای 

همیاری می شود.
نیز  کشاورزی  جهاد  سازمان  ویژه  به  مرتبط  های  سازمان  از 

تقاضامندیم همانند جشنواره ملی انگور آن گونه که به پیشنهاد 
استانداری برگزار شد و خروجی بسیار مفید از لحاظ اقتصادی برای 

استان داشت، به طوری که انگور خراسان شمالی را که به نام شاهرودی به غلط معرفی 

می کردند در جهان معرفی کرد و یا این که تاکداران زحمتکش را با مشتقات این محصول 
با ارزش که از لحاظ کیفیت و ماندگاری منحصر به فرد می باشد از لحاظ کمیت بالغ 
بر 183 هزار تُن محصول در سال است و از این مقدار حدود 70 هزار 
تُن آن از نوع کالهداری می باشد که می بایست امکانات نگهداری 
آن که وجود انبارهای فنی در مجاورت باغات است را به وجود 
آورد تا بتوان دست واسطه های بی رحم را که حاصل دسترنج 
این قشر را با حداقل قیمت می خرند و سود کالن را به جیب 

می زنند کوتاه کرد.
قابل ذکر است تا قبل از برگزاری جشنواره ملی انگور در 
خراسان شمالی حتی یک کیلوگرم از این محصول به 
و خروجی جشنواره  نداشتیم  کشور صادرات  خارج 
انگور موجب شد تا سال قبل مستقیمًا حدود 2600 
تُن و سال جاری نیز تا کنون 1400 تُن انگور از این 

استان صادرات انجام شود.
و  جشنواره  و  همایش  چندین  ساله  همه  تا  شود  می  پیشنهاد 
استان  در  و...  زراعی  باغی،  محصوالت  در خصوص  تبلیغات 

برگزارشود.

محمدرضا معظمی

اقتدار ما به اقتصاد ما و اقتصاد ما به فن آوری می باشد
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بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی.              كنفوسیوس آنچه بيش از مرگ آدمي را مي كشد نوميدي است.         امام علی )ع(

فصل زمستان با توجه به تغييرات بسيار زياد جوي اش در مقايسه با فصول ديگر سال شرايط ويژه ای را دارا ست. 
بنابراين مواجهه با اين شرايط نيز نيازمند رعايت نکاتي است که به اين ترتيب از مشکالت حاصل از سرماي هوا 
و مسائل متعاقب آن کاسته شود. اين مسئله تنها خاص خود انسان ها نيست، بلکه نحوه نگهداري شان از لوازم و 
وسايلي که مورد استفاده هر روزه آن ها است نيز از اهميت خاصي برخوردار است. يکي از مهم ترين اين وسايل 
اتومبيل شخصي است که با آغاز فصل سرما و بارندگي و کاهش دما اين وسيله نقليه نيز نيازمند مراقبت هاي ويژه 

اي است که در زير به برخي از آن ها اشاره خواهد شد:
1- پيش از آغاز فصل سرما از سالم بودن باتري اتومبيل تان اطمينان حاصل کنيد. باتري هاي قديمي در سرماي 

زياد دچار مشکل شده و خوب شارژ نمي شوند.
2- يکي از مهم ترين و اولين توصيه هاي همه تعميرکاران در آغاز فصل سرما، ريختن ضد يخ در آب رادياتور 

ماشين است. اين کار مقاومت آب را در برابر سرما افزايش داده و مانع يخ زدگي آن مي شود.
3- اگر شما مجبور هستيد ماشين خود را در حياط ساختمان بدون پوشش و يا در کوچه و خيابان پارک کنيد، 
ممکن است در فصل زمستان و شب ها و روزهاي سرد برفي با مشکالت متعددي همچون يخ زدگي شيشه ها، 
قفل در، روشن نشدن ماشين و امثال اين ها مواجه شويد، لذا براي رفع پيشگيري از آن ها رعايت نکات ويژه 
اي الزامي است. اگر صبح روز بعد از برف سنگين زمستاني امکان چرخاندن سوئيچ ماشين در قفل در آن وجود 
نداشت، بدانيد که قفل يخ زده است و بيش از اين با فشار کليد بر باز کردن آن اصرار نورزيد. براي اين منظور 
شما مي توانيد تکه کاغذي را به نازکي کبريت لوله کرده و سر آن را آتش زده و سپس در کنار کليد بر روي قفل 
حرارت دهيد يا آنکه از فندک هايي با شعله تيز و مستقيم استفاده کنيد، ولي از آن جا که در هر يک از اين روش 
ها احتمال صدمه رسيدن رنگ ماشين وجود دارد، مطمئن ترين راه حرارت دادن نوک خود سوئيچ است. البته 
توجه داشته باشيد به هنگام حرارت دادن، حتما دستکش به دست کنيد تا با داغ شدن کليد دست تان نسوزد. در 
ضمن در قسمت باالي برخي از سوئيچ ها قالب پالستيکي وجود دارد که ممکن است در اثر بي دقتي در حرارت 

دادن صدمه ببيند، پس مراقب آن قسمت نيز باشيد.
- نکته: هرگز از لوازم نوک تيز براي باز کردن قفل و يا احيانًا شکستن يخ و يا برف يخ زده داخل آن استفاده نکنيد. 
اگر مشکل يخ زدگي قفل همواره براي ماشين شما وجود دارد، کافي ست يکي از آهن رباهاي زينتي روي يخچال 
که قديمي شده و ديگر از آن استفاده نمي کنيد، هر شب بر روي سوراخ محل ورود کليد در ماشين بچسبانيد تا 

مانع ورود برف به داخل قفل شود.
4- هنگامي که در فصل سرما به خصوص صبح زود پس از خاموش بودن طوالني شبانه اتومبيل قصد خروج از 
منزل به وسيله ماشين را نداريد، توجه داشته باشيد براي جلوگيري از فشار به موتور اتومبيل همواره گرم کردن 
آن از سوي تعميرکاران و متخصصان امر توصيه مي شود. پيش از اين بسياري از متخصصان فني به کار کردن در 
جاي موتور توصيه مي کردند ولي امروزه نظر اکثر آن ها به حرکت آرام ماشين در سطوحي بدون شيب به سمت 

باالي خيابان است.
5- اگر در مسير سراشيب و يخ زده اي سوار بر اتومبيل تان گير کرديد و حرکت بر روي يخ با ليزخوردگي چرخ 
ها همراه بود، با ريختن نمک، سنگريزه، خاک و پهن کردن مقوا و ... مسير حرکت را بپوشانيد. اين کار را آن قدر 
تکرار کنيد تا خطر ليزخوردگي در منطقه يخ زده کوچه و معبرتان از بين برود. )البته در چنين شرايطي نياز به 

همراهي فردي ديگر براي کمک وجود دارد.(
- نکته: در همين راستا پادري هاي کهنه و قديمي منزل را دور نريزيد. وجود چند عدد از آن ها در صندوق عقب 
ماشين براي شرايط گير کردن در مسير يخ زده و شيب دار، اطمينان خاطر مضاعفي ايجاد مي کند. البته بازديد 
الستيک هاي اتومبيل در آغاز فصل سرما و مجهز کردن آن به الستيک هاي عاج دار يخ شکن و حتي در شرايط 
الزم زنجير چرخ از جمله ضروريات براي چنين مسيرهاي پرخطر زمستاني هستند. زيرا حرکت با الستيک هاي 
صاف و بدون عاج در خيابان هاي برفي و يخ زده نه تنها براي شما راننده و سرنشينان خطرآفرين است بلکه 

ماشين هاي ديگر و عابران پياده نيز در امان نخواهند بود.
6- از جمله ديگر کارهاي الزم پيش از آغاز فصل بارندگي، بازديد تيغه هاي برف پاک کن است. عالوه بر آن ها 
وجود تيغه هاي مخصوص پاک کردن يخ از شيشه و همچنين پارچه هاي اضافي در اتومبيل به خصوص هنگام 
سفرهاي زمستاني الزامي است. در ضمن براي جلوگيري از يخ زدگي شيشه جلو و عقب، پهن کردن تکه موکتي 
بر روي آن ها و يا چسباندن کيسه هاي ضخيم پالستيکي مخصوص زباله، به وسيله چسب، نيز مي تواند محافظ 
خوبي در برابر سرماي شبانه زمستاني باشد. در صورتي که با مشکل يخ زدگي شيشه ها مواجه شديد، مي توانيد از 
نمک استفاده کنيد. مقداري نمک را بر روي شيشه ها بپاشيد و منتظر آب شدن آن شويد. البته امروزه اسپري هاي 

مخصوصي براي اين منظور به بازار آمده است که يخ بر روي شيشه را به راحتي مي زدايد.
منبع: اینترنت

توصيه هاي داغ، براي روزهاي سرد  

شهر  اسالمی  شورای  مصوبه  با 
بجنورد و موافقت کمیسیون ماده 

5، مجوز ساخت، یک طبقه افزایش می یابد.
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: به علت وجود زمین 
 ،... و  محیطی  زیست  مخاطرات  ارتفاعات،  کشاورزی،  های 
توسعه افقی شهر، با محدودیت هایی مواجه است که مدیریِت 

جهِت گسترش شهر، الزامی است.
رضا فیروزه افزود: رشد شهر در ارتفاع، از مزایایی برخوردار 
است که امروزه شهرسازان در قالب راهبردهایی چون »رشد 
هوشمند« آن را مطرح کرده و با توسعه پراکنده شهر، مقابله 

می کنند.
درونی  توسعه  بر  نیز  دولت  سیاست  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شهرها تأکید کرده تا با رشد متعادل، موزون و پایدار شهرها، 
عالوه بر بهسازی و نوسازی بافت های درونی شهر و متراکم 

شدن شهرها، سالمت و آرامش شهروندان حاصل شود.
وی با بیان اینکه زمین ، کاالیی محدود و بسیار ارزشمند است، 
یادآور شد: استفاده صحیح از اراضی موجود شهر، عالوه بر 
منابع  و  کشاورزی  اراضی  در  شهر  نفوذ  ها،  هزینه  کاهش 
محیطی  زیست  نتیجه مشکالت  در  و  کرده  کنترل  را  طبیعی 

را کاهش داده و منابع ارزشمند طبیعی را محافظت می کند.
فیروزه با اشاره به اهمیت انکار ناپذیر برنامه ریزی برای آینده 
زیرساخت  توسعه  و  ایجاد  به  نیاز  کرد:  نشان  خاطر  شهر، 

محدوده  دلیل گسترش  به  های شهرداری  هزینه  افزایش  ها، 
از   ... و  زیست  محیط  افتادن  مخاطره  به  رسانی،  خدمات 

پیامدهای رشد پراکنده شهرهاست.
یادآور: در همین راستا، شورای اسالمی شهر در سی و  وی 
طرح  شد،  برگزار   ،92 ماه  بهمن  در  که  خود  جلسه  یکمین 
از کمیسیون  بر اخذ مجوز  مبنی  را  از اعضای شورا  تعدادی 
برای شهر  برای یک طبقه مازاد بر وضعیت کنونی  پنج  ماده 
در  متناسبی  متعاقبًا سیاست گذاری  تا  بجنورد، تصویب کرد 

طرح تفصیلی شهر انجام گیرد.
این  نباید  اذعان داشت:  رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد، 
افزایش تراکم در ارتفاع، موجب هرج و مرج و نادیده گرفتن 

ضوابط شهرسازی و ترافیکی شود.
وی گفت: شهرهایی که در ایران و سایر کشورها رشد عمودی 
یافته اند، تأمین پارکینگ در طبقات همکف و منفی و توجه به 

مسائل ترافیکی را در اولویت قرار داده اند .
سایر  کردن  لحاظ  با  شهرها،  عمودی  رشد  در  افزود:  وی 
ضوابط شهرسازی چون تهویه مناسب هوا در میان ساختمان 
های  جنبه  مرتفع،  های  مجتمع  احداث  فنی  مسائل  ها، 
اجتماعی و فرهنگی سکونت در اماکن متراکم و ... رضایت 

خاطر شهروندان را فراهم کرده اند.
تمامی  در  طبقات،  در  تراکم  افزایش  این  یادآور شد:  فیروزه 
نقاط شهر و یا امالک ریزدانه و کم عرض میسر نیست و با 

توجه به عرض معابر، ترافیک عبوری، ابعاد و موقعیت ملک و 
... شامل ضوابط مربوط خواهد بود.

وی تأکید کرد: این طرح که در معاونت عمرانی استانداری نیز 
ماده 5  از طرح در کمیسیون  قرار گرفت، پس  بررسی  مورد 
به ریاست استاندار، تصویب شده و با تدوین ضوابط فنی و 
اجرایی که در کمیته فنی راه و شهرسازی به زودی مطرح می 

شود، قابلیت اجرایی خواهد داشت.
کرد:  امیدواری  اظهار  بجنورد،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  کرده  استفاده  آمده  وجود  به  فرصت  از  بتوانند  شهروندان 
عمران و سازندگی شهر، رونق دوباره بگیرد و با توجه به اینکه 
سهم صنعت ساختمان در اشتغال کشور، بسیار حائز اهمیت 
است، اشتغال شهروندان در این حوزه نیز تجدید و احیا شود.

با مصوبه شورای اسالمی شهر بجنورد و موافقت کمیسیون ماده 5

مجوز ساخت، یک طبقه افزایش می یابد
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد:

انتصاب  تبریک  ضمن  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
سرهنگ مظاهری به سمت فرماندهی نیروی انتظامی خراسان 
شمالی و تشکر از زحمات فرماندهی پیشین، سردار محمدی، 
برای ایشان و نیروهای انتظامی استان آرزوی موفقیت کردند.

رضا فیروزه افزود: نیروی انتظامی حوزه وظایف و اختیارات 
گسترده ای دارد که مدیریت بر این مجموعه ها، توانمندی، 

درایت و دانش مرتبط را می طلبد.

وی خاطر نشان کرد: ارتباط این 
حوزه با شهرداری بسیار تنگاتنگ 
خوبی  بسیار  تعامالت  که  بوده 
به خصوص  ها  زمینه  تمامی  در 

حمل و نقل وجود دارد.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
لزوم  به  اشاره  ضمن  بجنورد 
همکاری و هماهنگی بین تمامی 
خدمات  نهادهای  و  ها  سازمان 
اعتمادی  بی  گفت:  رسان، 
شهری،  مدیریت  به  شهروندان 
در  و  ها  کاری  دوباره  در  ریشه 
های  سرمایه  رفت  هدر  نتیجه 

مالی شهر دارد.
مدیریت  تا  کرد:  تأکید  فیروزه 
و  نشود  محقق  شهری،  یکپارچه 
خدمات  نهادهای  و  ها  سازمان 
رسان، بدون اطالع از برنامه های عمرانی یکدیگر، پروژه ها 
به  مردم  نارضایتی  شاهد  چنان  هم  کنند،  اجرا  و  تعریف  را 
علت آسفالت تراشی های پی در پی، پروژه های نیمه تمام و 

... خواهیم بود.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب  فر،  افشین  السادات  اعظم 
بجنورد، نیز در این جلسه، بیان داشت: امنیت اجتماعی یکی 

از نیازها و مطالبات اصلی انسان هاست  که تأمین این مهم 
در سایه تالش و زحمات نیروی انتظامی محقق شده است و 

جای تقدیر بسیار دارد.
سید حسین نقیب، رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورا نیز 
همکاری و تعامل بیشتر نیروهای انتظامی را با مجموعه شورا 

و شهرداری خواستار شد.
شورا  حقوقی  و  پیگیری  نظارت،  کمیسیون  رئیس  ادامه،  در 
گفت: کالنتری های موجود، برای شهر بجنورد کافی نیست 
و طوالنی شدن روند رسیدگی به پرونده ها، برای شهروندان 

مشکالت حقوقی را منجر می شود.
شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  افزود:  هاتفی  اکبر  علی 
بجنورد، با توجه به حیطه گسترده و خطیر وظایف نیروهای 

انتظامی، برای همکاری با این نیرو، همواره آمادگی دارند.
زیست شهری  و  کمیسیون خدمات  رئیس  باغچقی،  علیرضا 
خصوص  در  ها  سازمان  تمامی  همکاری  کرد:  تأکید  شورا 
شهر،  حاشیه  در  ساکن  شهروندان  سازی  فرهنگ  و  آموزش 
فرهنگی،  بهداشتی،  مسائل  از  بسیاری  از وقوع  پیشگیری  در 

اجتماعی و امنیتی، ضروری است.
فرمانده نیروی انتظامی استان، گفت: زندگی و فعالیت مردم در 
امنیت و آرامش، باعث خوشحالی و رضایت نیروهای انتظامی 

است.
سرهنگ مظاهری افزود: توقعات از نیروی انتظامی زیاد است، 
دستگاه  مختلف،  مشکالت  و  مسائل  بروز  در  که  حالی  در 
های مختلف، به خصوص فعاالن عرصه فرهنگی، بایستی با 

آموزش، زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فراهم آورند. 
وی تأکید کرد: شهر بجنورد بر مسیری پر تردد قرار گرفته که 
همکاری شهروندان در کاهش بی انضباطی ها، باعث می شود 
وجهه خوبی از این شهر در اذهان هموطنان مان شکل گرفته 

و به یادگار بماند.

در دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی استان مطرح شد:

توقعات از نیروهای انتظامی زیاد است

صفر صفاری امان متولد 1330 از سال 1340 با شاگردی کردن در مغازه اتوشویی، 
وارد بازار کار شده است. او پس از هشت سال شاگردی کردن، توانسته با خرید و 
رونق دادن مغازه ای که هم اکنون نیز در آن فعالیت می کند، کسب و کار خود را 

شروع کند.
صفاری که 53 سال است به این حرفه مشغول است، می گوید: نرخ خشکشویی و 
اتوشویی کت و شلوار 25 قران )ریال( بود و گاهی مجبور می شدم کت و شلواری که 

سه روز زمان می برد، را به خاطر عجله مشتری، دو تا سه ساعته، آماده کنم.
او در رابطه با ابزار کار اولیه این شغل گفت: طرز کار کلی اتوهای قدیم مثل اتوهای 
جدید بود. اما با نفت کار می کرد. بعد از نفت، مشعل گازوئیلی آمد که بوی بدتری 
آن  از  زیادی  مقدار  آمدند  در مخزن می  گازوئیل  تخلیه  برای  که  زمانی هم  داشت. 
روی زمین می ریخت و به راحتی هم پاک نمی شد. مردم هم به این بوی بد عادت 

کرده بودند.
با دست می  را   ... و  پتوها  ها،  لباس  و  از چاه آب می کشیدیم  زمان شاگردی،  در 
لباسشویی خانگی  انداختم، یک ماشین  اینکه مغازه خود را راه  از  شستیم. ولی بعد 
تنها امکانات موجود درآن زمان همین بود. امروزه خوشبختانه ماشین های  خریدم. 

لباسشویی مجهزی داریم که با برق سه فاز کار می کند و ظرفیت باالیی هم دارد.
او که مدت 25 سال است به تنهایی مغازه خود را اداره می کند، در رابطه با سرمایه 
گذاری در این شغل بیان می کند: اگر کسی بخواهد در این حرفه مشغول به کار شود، 
40 تا 50 میلیون تومان سرمایه اولیه تنها برای خرید و نصب تجهیزات باید هزینه کند.

این کاسب نام آشنای بجنوردی خاطره ای از دوران زندگی اش را چنین تعریف کرد: 
قبل از پایان سال 92 باید حدود 300 تا400 تخته پتو را می شستم و تحویل می دادم.
خوشبختانه در تحویل آن ها به مشتری ها، اشتباهی نکردم و همه را به صاحبانشان 
برگرداندم اما در تحویل دو پتویی که برای بعد سال نو باید آماده می شد، اشتباه کردم.
اولین مشتری که اشتباهی پتو را گرفته بود، متوجه عوض شدن پتوها نشد. اما مشتری 
دوم بالفاصله موضوع را فهمید و من راهم متوجه این اشتباهم کرد. قرار شد مدتی به 
من فرصت بدهد تا پتو را پیدا کنم که اگر موفق نشدم، پتویی مشابه بخرم و جبران 

خسارت کنم.
بعد از سه ماه که از پیدا شدن پتو نا امید شدم، تصمیم گرفتم پتویی را برای مشتری 
بخرم که درست روز بعد، مشتری اول برای شستن دو روفرشی آمد و خوشبختانه 
متوجه شد که پتویش را اشتباهی برده بود و پتو را آورد و پس از شستشوی مجدد به 

صاحب اصلی اش تحویل دادم.

حرفه اتوشویی و خشکشویی 
از دیـروز تا امـروز
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آدم های ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند .      ارد بزرگ رستگـار نمى شود مـردمـى كه خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.        امام حسین )ع(

از◼بلند◼صحبت◼کردن◼با◼یکدیگر◼در◼مکان◼◼◼
مخصوصًا◼ نماییم،◼ پرهیز◼ عمومی◼ های◼
نماییم،◼ پرهیز◼ عمومی◼ نقلیه◼ وسایل◼ در◼
چون◼ عمومی◼ نقلیه◼ وسایل◼ در◼ مخصوصًا◼
مجبور◼ دیگران◼ ◼... و◼ اتوبوس◼ و◼ تاکسی◼

شاید◼ و◼ دهند◼ گوش◼ ما◼ مکالمات◼ به◼ نیستند◼
بخواهند◼از◼این◼فرصت◼برای◼فکر◼کردن◼یا◼مطالعه◼

استفاده◼نمایند!
شهرمان◼◼◼ عمومی◼ نقلیه◼ وسایل◼ نگهداری◼ و◼ حفظ◼ در◼

تک◼ به◼ متعلق◼ وسایل◼ این◼ که◼ زیرا◼ باشیم.◼ تک◼کوشا◼
یا◼ و◼ شکسته◼ های◼ صندلی◼ دیدن◼ مطمئنًا◼ است.◼ خواندن◼شهروندان◼

دست◼نوشته◼های◼روی◼صندلی◼و◼بدنه◼اتوبوس◼شهرمان◼برای◼هیچ◼شهروندی◼دلنشین◼نخواهد◼بود!!!
در◼هنگام◼پارک◼اتومبیل،◼به◼شکلی◼پارک◼نکنیم◼که◼فضای◼پارک◼کردن◼را◼از◼بین◼ببریم◼و◼یا◼محدود◼و◼سخت◼◼◼

کنیم.
در◼همه◼جا،◼به◼خصوص◼در◼مساجد◼و◼زیاتگاه◼ها◼با◼وضو◼و◼پاکیزه◼و◼معطر◼وارد◼شویم.◼حتی◼در◼موارد◼خاص◼◼◼

مانند:◼مسافرت،◼نمازخانه◼ها◼و◼مساجد◼بین◼راه◼خانه◼خدا◼چه◼مسجدالحرام◼در◼شهر◼مکه◼و◼چه◼در◼روستایی◼
کوچک◼و◼چه◼در◼بین◼راه◼دو◼شهر◼و◼چه◼هر◼جای◼دیگر◼خانه◼خداست،◼همچنین◼از◼ورود◼و◼گذاشتن◼کفش◼

هایمان◼بر◼روی◼فرش◼و◼کف◼مساجد◼پرهیز◼نماییم.
در◼هنگام◼نماز◼جماعت◼هماهنگ◼باشیم.◼نه◼جلو◼بزنیم◼و◼نه◼عقب◼بیفتیم.◼ابتدا◼صفوف◼جلو◼را◼پر◼نماییم.◼این◼◼◼

کار،◼نظم◼و◼ترتیب،◼وحدت◼و◼هماهنگی◼ما◼را◼می◼رساند.
از◼صحبت◼کردن◼با◼تلفن◼همراه◼و◼یا◼سوال◼پرسیدن◼و◼صحبت◼کردن◼با◼راننده◼خودروی◼کناری◼در◼حین◼◼◼

رانندگی◼پرهیز◼نماییم!!!◼زیرا◼این◼کار◼موجب◼می◼شود◼آرام◼تر◼رانندگی◼کنیم◼و◼این◼یعنی◼ایجاد◼ترافیک◼برای◼
خودروهای◼پشت◼سر.◼فراموش◼نکنیم◼دیگران◼مجبور◼نیستند◼به◼خاطر◼صحبت◼کردن◼ما◼معطل◼شوند!!!◼پس◼

بهتر◼است◼برای◼این◼کار◼لحظاتی◼در◼مکان◼مناسبی◼پارک◼نماییم.
در◼هنگام◼انجام◼عبادت،◼چه◼نماز،◼چه◼دعا◼و◼چه◼زیارت◼خواندن◼به◼حقوق◼دیگران◼احترام◼بگذاریم،◼حقوق◼◼◼

دیگران◼را◼پایمال◼نکنیم.◼این◼ها◼همه◼گناه◼به◼حساب◼می◼آید!◼مثل◼رعایت◼این◼نکته◼ساده◼که:◼با◼ایجاد◼سر◼
و◼صدای◼بلند◼و◼چه◼با◼پارک◼نمون◼نامناسب◼خودرویمان◼و◼یا◼مسائلی◼از◼این◼دست◼مزاحم◼عبو◼و◼مرور◼و◼

آرامش◼دیگران◼نشویم!◼خدا◼دعای◼ما◼را◼اگر◼در◼دل◼هم◼خوانده◼شود،◼می◼شنود!!!
از◼اسراف◼کردن◼در◼هر◼کاری◼به◼خصوص◼در◼شستشو◼پرهیز◼نماییم،◼زیرا◼که◼خدا◼اسراف◼کاران◼را◼دوست◼◼◼

ندارد!◼حتی◼اگر◼برای◼وضو◼گرفتن◼برای◼نماز◼خواندن◼باشد.
حرف◼خوب◼بزنیم◼و◼خوب◼حرف◼بزنیم!◼در◼صحبت◼ها◼و◼گفتگوها،◼نه◼تنها◼از◼کلمات◼و◼عبارات◼زیبا◼استفاده◼◼◼

نماییم،◼بلکه◼همان◼ها◼را◼نیز◼محترمانه◼بیان◼نماییم:◼مانند:◼بفرمایید،◼بنشینید◼و◼........◼که◼هر◼سه◼یک◼معنی◼می◼
دهند،◼اما◼مسلمًا◼اولی◼بهتر◼است!◼یا◼در◼بیان◼لغات.

◼◼◼◼◼منبع: کتاب صد و چند نکته فرهنگی به زبان خیلی خیلی ساده

کاش 
به یـاد داشتـه   

باشیــــم ...

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

در شهری از شهروندان خواسته شد روزانه یک دقیقه در 
مسیر کار و زندگی به شهر خود توجه کنند و آن چه به 
عنوان نارسایی دیده می شود به همراه پیشنهاد راه حل 
تهیه  مسأله  این  برای  که  مخصوصی  پستی  صندوق  به 
شده بود، ارسال کنند. شهرداری روزانه با هزاران پیشنهاد 
کمی  مدت  در  که  طوری  به  شد.  می  رو  به  رو  جدید 
قیافه شهر عوض شد، مناسبت های اجتماعی تغییر کرد 
و شادابی به شهر برگشت. طرح »یک دقیقه به شهر نگاه 

کن« هم اکنون نیز در این شهر اجرا می شود.

منبع: کتاب شهر خوب، شهروند خوب

یک دقیقه نگـاه کن

بازرسی  با مدیرکل  اعضای شورای اسالمی  در دیدار 
ضمن  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  شمالی،  خراسان 
عرض تبریک انتصاب مسعود صفری به سمت مدیرکل 
بازرسی خراسان شمالی به تشریح فعالیت های شورای 

اسالمی شهر پرداخت. 
تخصص  و  تجربه  به  توجه  با  افزود:  فیروزه  رضا 
سازمان  همکاری  و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
بازرسی می توان مطالبات مردم را بهتر و سریع تر از 
گذشته، پیگیری کرد که در نهایت خرسندی شهروندان 

را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به این که سازمان بازرسی چشمان تیزبین 
است،  شهروندان  حقوق  و  المال  بیت  حافظ  نظام، 

عنوان کرد: برای جلوگیری از تخلفات اداری، لزوم توجه به 
پیشگیری ضرورت داشته و چنانچه به این مهم توجه شود کار 

به مچ گیری نخواهد رسید.

فیروزه درخصوص بحث سرمایه گذاری در شهر بیان داشت: 
در سایه تعامل و حمایت ادارات به خصوص سازمان بازرسی 

می توان سرمایه گذارانی از خارج استان، جذب کرد.

در ادامه مدیرکل سازمان بازرسی خراسان شمالی ضمن 
بر  بازرسی  سازمان  هدف  گفت:  وحدت  هفته  تبریک 
این است که به صورت پیشگیرانه عمل کند و در این 
را  کامل  نظر  دقت  مقررات  و  قانون  اجرای  در  راستا 

دارد.
مسعود صفری با تأکید بر جذب سرمایه گذار در استان 
افزود: سازمان بازرسی تمام تالش خود را برای جذب 
خواهد  شهر  و  استان  این  در  گذار  سرمایه  حمایت  و 
داشت که در این میان نیاز به مشارکت شورای اسالمی 

شهر و شهرداری دارد.
در پایان هر یک از اعضای شورای اسالمی شهر ضمن 
تبریک این انتصاب، نقطه نظرات خود را بیان داشته و 
برای  را  بازرسی  مجموعه  از  مشاورانی  تجربیات  از  استفاده 

پیشبرد اهداف شورای اسالمی شهر خواستار شدند.

دیدار اعضای شورای اسالمی شهر با مدیرکل بازرسی خراسان شمالی

سازمان بازرسی چشمان تیزبین نظام، حافظ بیت المال و حقوق شهروندان

آغاز مجدد اجرای تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد، پروژه تقاطع غیر همسطح چهارراه شهدا که مدتی به علت بروز برخی 

مشکالت، متوقف شده بود، با پیگیری اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد، روند اجرایی خود را دوباره آغاز کرد.
پنجاه درصد تیرباکس های این پل، حد فاصل چهارراه دانش آموز و چهارراه خوشی، نصب شده بود که هم اکنون تمام تیرباکس 
ها از کارخانه ماشین سازی اراک، به شهر بجنورد متنقل شده است. به زودی با نصب چهار تیرباکس باقی مانده، مراحل نصب 

تیرباکس ها در حد فاصل چهارراه خوشی و میدان دفاع مقدس، انجام خواهد شد.
بتن ریزی دیوارهای حائل پل به اتمام رسیده و عملیات راکفیل )خاکریزی و سنگ ریزی( دیوارهای حائل در حال اجراست.

در نهایت، قالب بندی و بتن ریزی عرشه پل، پس از فراهم شدن شرایط مساعد جوی و شروع به کار مجدد کارخانه آسفالت، 
اجرایی می شود.

سرعت روند احداث پل، به علت وجود موانعی چون قرار گرفتن عرشه پل در حریم کابل های فشارقوی، با تأخیر روبرو شد که 
برای برطرف کردن مشکل، می باید هماهنگی های الزم با اداره برق انجام  و کابل ها به زیر زمین منتقل شوند.

برخی از مشخصات پروژه:
ساختمان دو دستگاه پل موازی به طول 210 متر )7 دهانه 30 متری( به صورت سراسری دارای درز انبساط در پایه سوم، هر 

تیر صندوقه  عدد  دو  دارای  )عرشه(  تابلیه 
به  بتنی  ارتفاع 1.5 متر و دال  به  ای فلزی 
فاصله  باشد.  می  متر  سانتی   20 ضخامت 

آزاد دو عرشه یک متر می باشد.
عرض باندهای سواره رو در باال 7.30 می 
باشد و عرض تابلیه 10.30 متر، شامل دو 
نرده و دست انداز به عرض 40 سانتی متر 
و دو پیاده رو به عرض 60 سانتی متر در 

طرفین سواره رو می باشد.
محل  در  مستقیم  طور  به  شاغلین  تعداد 
نفرمی   50 مستقیم  غیر  و  نفر   40 سایت 

باشد.
هزار   130 حدود  ها  تیرباکس  کل  وزن 

کیلوگرم می باشد.
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همه می خواهند بشریت را عوض کنند، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند.       تولستوی

شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■■واگذاری■زمین■به■معاونت■تبلیغ■حوزه■های■علمیه■خراسان■شمالی■را■تصویب■کرد.■■

شورا■با■کلیات■تخصیص■زمین■به■اداره■کل■حفظ■آثار■و■نشر■ارزش■های■دفاع■مقدس■برای■احداث■پارک■موزه■دفاع■مقدس■)مرکز■فرهنگی■دفاع■مقدس■■■
استان(■موافقت■کرد.

معاونت■فرهنگی■شهرداری■جشنواره■شهروند،■»فجر■پیروزی«،■را■به■مناسبت■دهه■فجر■برگزار■کرد.■■

دفترچه■عوارض■شهرداری■بجنورد■از■پورتال■شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■به■آدرس■http://nkh-bojnourdshora.ir■قابل■دریافت■است.■■

غنی شدن روابط نتیجه مجازات ظالمان نیست، بلکه ثمره بخشندگی و رحمت از جانب مظلومان است.         ماکس لوکادو

پناه گیری هنگام وقوع زلزله
پناه گیری در هنگام وقوع زلزله کار ساده ای نیست. باید آن را تمرین کرده 
و بدان مسّلط شد. پناه گرفتن در مکان های امن ما را از صدمات احتمالی 

حفظ کرده و آسیب را به حداقل می رساند.  
نقاط امن را بشناسیم

در هنگام وقوع زلزله، ممکن است افراد در شرایط و حاالت مختلفی باشند. 
در ساختمان)محل کار، سکونت یا...(، اماکن عمومی، فضای باز، در حال 
را  این شرایط  از  هر یک  در  پناه گیری  باید چگونگی  رانندگی،  یا  خواب 

بیاموزیم.
اگر هنگام زلزله در ساختمان بودیم:

برای  کنید.  توجه  میز  بودن  مقاوم  و  به محکم  محکم:  میز  زیر یک  الف( 
مثال میزهای شیشه ای، خود خطرآفرین است. در زمان پناه گیری می توان با 
گرفتن پایه های میز، از حرکت و پرتاب شدن میز و خودتان جلوگیری کنید.

نکته مهم: 
- هرگز فرار نکنید، زیرا در اکثر مواقع فرار ممکن نیست و حتی احتمال 

خطر و آسیب را بسیار افزایش می دهد.
مقاومت  از  که  داخلی  دیوارهای  گوشه  در  داخلی:  دیوارهای  گوشه  ب( 
به  محکم  دست،  دو  کردن  باز  با  و  بگیرید  پناه  برخوردارند  خوبی  نسبتًا 

دیوار بچسبید.
ج( کنار ستون ها، راهروهای کم عرض: اگر امکان پناه گیری زیر میز و یا 
گوشه دیوارهای داخلی نبود، کنار ستون ها و یا در راهروهای کم عرض)نه 

راه پله ها( بنشینید و با دو دست از سر و گردن خود محافظت کنید.
نکته:

- اگر در راه پله بودید، هرگز به سمت باال و پایین حرکت نکنید، بلکه همان 
جا بنشینید و از سر و گردن خود محافظت کنید.

- هرگز از آسانسور استفاده نکنید که خطر را افزایش می دهد؛ حتی اگر 
در آسانسور بودید در اولین زمان ممکن از آن پیاده شوید و خارج آن پناه 

بگیرید.
اگر هنگام زلزله خواب بودیم و با زلزله بیدار شدیم:

در سطحی از هوشیاری نیستید که توان حرکت فوری و رسیدن به نقاط امن 
را داشته باشید، پس همان جا بمانید و با استفاده از بالش، پتو و.. از سر و 

گردن خود محافظت کنید.
نکته:

- توجه کنید که ایمن کردن محل خواب و مقاوم سازی اطراف آن ضروری 
است. 

اگر هنگام زلزله در اماکن عمومی بودیم:
در صورتی که امکان پناه گیری در نقاط امن را داشتید، پناه گیری کنید در غیر 
این صورت از شیشه های ساختمان فاصله بگیرید و به صورت نشسته از سر 

و گردن خود محافظت کنید. 
اگر هنگام زلزله در فضای باز بودیم:

به این نکته توجه کنید که سقفی باالی سر شما نیست تا خطرآفرین باشد، 
برق،  تیرهای  مانند:  دارد  سقوط  امکان  هرآنچه  از  و  بمانید  همان جا  پس 

ساختمان های شیشه ای، تابلوهای تبلیغاتی و... فاصله بگیرید.
اگر هنگام زلزله در حال رانندگی بودیم:

هرگز تالش نکنید به راه خود ادامه دهید، چرا که در این حالت عالوه بر 
کاهش سطح هوشیاری، تسّلط شما بر خودرو نیز کاهش می یابد. در نتیجه 

باید خود را سمت راست خیابان متوقف کنید و برای اّطالع از اخبار، رادیو 
را روشن نگاه دارید و منتظر اخبار دقیق تر بمانید.

نکته:
لزوم  صورت  در  تا  باشد  باز  عبوری  مسیر  چپ  سمت  دهید  اجازه   -

خودروهای امدادی تردد داشته باشند.
اگر زیر آوار محبوس شدیم:

- دهان خود را با لباس بپوشانید، به آرامی نفس بکشید و خود را از گرد 
و غبار حفظ کنید.

- ترجیحًا با زدن آرام و مداوم یک شیء فلزی به لوله یا دیوار نزدیک خود، 
امدادگران را راهنمایی کنید.

- از فریاد زدن بپرهیزید و انرژی خود را هدر ندهید.
- تکان اضافی نخورید و باعث حرکت آوار نشوید.

- کبریت یا فندک روشن نکنید.
  

کیف نجات 
 در صورت وقوع حوادث، افراد خانواده به مجموعه ای از لوازم و وسایل 
لوازم می توانند  این  نیاز فوری و اساسی خواهند داشت.  اولیه  ضروری و 
درون هر کیف یا کوله ضدآب و قابل حمل قرار گیرند. به این مجموعه، 

اصطالحًا»کیف نجات« می گویند.
برای مسافرت، تا حدامکان تجهیزات مورد نیاز و حتی اضافی و یدکی با 
خود می بریم. چگونه است که برای حفظ جانمان در برابر سوانحی مانند 
زلزله که احتمال وقوع باالیی در شهرمان دارد، هیچ تمهیدی نمی اندیشیم؟

 بهتر است»کیف نجات« در محلی از خانه قرار گیرد که دسترسی و استفاده 
یا  منزل  خروجی  در  نزدیک  باشد)مثاًل  آسان  بحران،  وقوع  از  پس  آن  از 

صندوق عقب ماشین، مشروط بر این که در پارکینگ نباشد(.
»کیف نجات« محتوی چیست؟

 کیف نجات از لوازمی تشکیل شده که در صورت وقوع حادثه در کاهش 
اتالف وقت شما مؤثر خواهد بود. شما می توانید با صرف مبلغ اندکی این 

کیف را برای خود تهیه کنید.
- الزم است همه اعضای خانواده، محل نگهداری کیف نجات را بدانند.

شخصی،  استفاده  برای  می تواند  گوناگون  اندازه های  در  نجات  کیف   -
خانگی و اتومبیل، تهیه و استفاده شود.

این کیف باید حداقل دارای لوازم زیر باشد:
1-کیت کمک های اولیه:

استریل،  پد  استریل،  تنظیف  یا  گاز  قیچی،  حساسیت،  ضد  چسب  باند، 
جنتامایسین  پماد  سه گوش،  باند  استریل،  پنبه  بتادین،  زخم،  پنس، چسب 

و تتراسیکلین، محلول شستشوی چشمی، قطره عفونت چشمی، قرص های 
بی حس  اسپری های  آنتی بیوتیک،  کپسول های  سرماخوردگی،  و  مسکن 
دستکش  سوختگی،  پماد  خوراکی،  سرم  عضالنی،  دردهای  کرم  کننده، 

یک بار مصرف، سوت، نخ و سوزن بخیه.
تاریخ مصرف  با  به روز نگهداری شوند و داروهایی  الزم است داروها   -

جدید جایگزین کنیم.
2-ابزار و لوازم موردنیاز:

- چراغ قوه و باتری اضافی
- یک رادیوی ترانزیستری به همراه باطری

- لباس گرم و لباس زیر برای افراد خانواده 
- بیلچه

- چاقو و دربازکن
- بشقاب و قاشق

- ناخن گیر
- حوله کوچک
- خمیر دندان 

- صابون)ترجیحًا کاغذی(
- دستمال کاغذی

- کیسه فریزر
- پتوی سفری

3-آب و موادغذایی:
-  چند بطری آب معدنی)برای 3 روز و به ازای هر نفر، یک بطری 1.5 

لیتری(
- غذاهای کنسرو شده مانند: ماهی، مرغ و یا غذای خشک مانند: خرما، 

کشمش، بیسکویت)برای 3 روز(
- شکر و نمک

 نکته)1(: تعداد بطری های آب درنظر گرفته شده برای هر خانواده، با توجه 
به تعداد بیشتری  به تعدادشان، متفاوت است و با افزایش نفرات، احتماالً 

کیف نجات نیاز خواهد بود.
مصرف  تاریخ  انقضای  از  قبل  باید  شده  تهیه  موادغذایی  و  آب  نکته)2(: 

استفاده شوند و همیشه با اقالم جدید جایگزین شوند.
4-دیگر لوازم موردنیاز:

- داروهای خاص)مثل داروهای فشارخون، دیابت و ...( 
- کپی اسناد و مدارک

- شماره تلفن های ضروری، تلفن اقوام)ترجیحًا راه دور(
- لوازم بهداشتی مخصوص کودکان و بانوان

اطالعات  خانواده)دفترچه  اعضای  فردی  مشخصات  راهنمای  دفترچه   -
خانواده(

- نقشه شهر محل سکونت
- کمی پول نقد و شماره حساب های بانکی

- ژل ضدعفونی کننده
 نکته: اقالم تشکیل دهنده  کیف نجات، با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگ 

و وضعیت آب و هوایی هر منطقه می تواند متفاوت باشد.

منبع: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

آمادگی در برابر زلـزلـــه همیشـه و همـه جا

رانندگان تاکسی 
نمونه شهر بجنورد

دور  در  که  بجنورد  تاکسی شهر  نمونه  رانندگان 
دوم به اتحادیه تاکسیرانی کشور معرفی شده اند. 

عبدالجلیل افشین
مدت فعالیت: 10 سال

حسین عباسخانیان داوانلو
مدت فعالیت: 6 سال

یغمور دهش
مدت فعالیت: 15 سال

آتش سوزی در کارگاه تولید پی وی سی مهار شد
عملیات اطفاء حریق، در میان برف و مسیر ناهموار  گردنه امین ا... )محور 

بجنورد-آشخانه( با 3 اکیپ اطفاء حریق با موفقیت پایان یافت.
مقارن با ساعت 7:12 صبح روز دوازدهم بهمن ماه، با تماس افراد، مبنی 
بر شروع آتش سوزی در محل کارگاه تولید پی وی سی، آتش نشانان بی 

درنگ به محل آتش سوزی شتافتند.
فرمانده عملیات آتش نشانی بجنورد گفت: پوشش برف سنگین و شیب 
تند محل آتش سوزی، واقع در گردنه مورد نظر باعث شد، تا آتش نشانان 

بیش از 200 متر لوله کشی انتقال آب را انجام دهند.
عباس جفاکش افزود: اولین اکیپ آتش نشانی در مرحله اول با استفاده 
از دستگاه تنفسی و چندین خاموش کننده دستی تا حدودی به مهار آتش 
پرداخته که با حضور گروه های پشتیبان و انجام انتقال آب از طریق لوله 

کشی، آتش بعد از دقایقی مهار شد.
وی ادامه داد:علیرغم فاصله زیاد خودروهای آتش نشانی تا محل حادثه، 
آتش نشانان با سرعت عمل مناسب از خسارات جدی جلوگیری نمودند.

علت حادثه توسط کارشناسان این سازمان در دست بررسی می باشد.

بخاری نفتی آتش نشانان را به محل حادثه کشاند

چهارراه  در  واقع  دولت  پیشخوان  دفتر  در  نفتی  بخاری  شدن  ور  شعله 
شهرداری مهر، باعث شد تا افراد زیادی با شماره 125 آتش نشانی تماس 

و از امدادگران تقاضای کمک نمایند.
آتش نشانان با بستن دستگاه تنفسی و حضور در دفتر پیشخوان که غرق 
در دود بود، موفق شدند، بخاری شعله ور شده را بدون استفاده از مواد 
اطفائی از محل خارج و از سرایت آتش به دیگر نقاط این مکان تجاری 

جلوگیری نمایند.

آموزش 
از  پیشگیری  در  اساسی  نقش  آموزشی،  های  برنامه  اجرای  شک  بدون 
حوادث دارد، که سازمان آتش نشانی از دی ماه سال 92 تا دی ماه 93 
موفق شد تا بیش از پنجاه هزار نفر ساعت آموزشی برگزار نماید، که طی 

سال های گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.
در این میان آموزش مدارس و آموزش های ضمن خدمت پرسنل با چهل 
به خود  شده  ذکر  زمان  مدت  را طی  آموزش  باالترین  ساعت  نفر  هزار 

اختصاص داده اند.
گفتنی است در مدت زمان یاد شده بیش از هشتصد خاموش کننده دستی 

توسط صاحبان مشاغل و منازل مسکونی تهیه و نصب شده است.
 

گزارش آتش نشانی بجنورد

عوارض زيربنا )احداث اعياني( از نوع مسکوني به صورت تک واحدي به ازاي هر متر مربع )تا 
زيربناي 100 متر مربع(: 1/5 برابر ارزش معامالتي زمين ضرب در متراژ زيربنا

به  آپارتمان های مسکونی  اعياني( صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و  عوارض زيربنا )احداث 
ازاي هر متر مربع )تا زيربناي 200 متر مربع(: 2/25 برابر ارزش معامالتي زمين ضرب در ضريب 

M )ميانگين سطح واحد/100، حداقل=1( ضرب در متراژ زيربنا

عوارض پذيره تک واحدی با کاربری تجاری )همکف(: 6 برابر ارزش معامالتی زمين ضرب در 
متراژ زيربنا

عوارض کاربری با قابليت تجاری )همکف، تک واحدی(: 36 برابر ارزش معامالتی زمين ضرب 
در متراژ زيربنا

عوارض تفکيک عرصه با کاربری مسکونی: 7/5 برابر ارزش معامالتی زمين ضرب در متراژ زمين

عوارض تفکيک عرصه با کاربری تجاری: 15 برابر ارزش معامالتی زمين ضرب در متراژ زمين

عوارض تفکيک اعيانی با کاربری مسکونی: 2/25 برابر ارزش معامالتی زمين ضرب در متراژ زيربنا

عوارض تفکيک اعيانی با کاربری تجاری: 3 برابر ارزش معامالتی زمين ضرب در متراژ زيربنا

در  ضرب  زمين  معامالتی  ارزش  برابر   0/22 اول(:  گروه  )مشاغل  کسب  محل  ساليانه  عوارض 
مساحت واحد کسبی )حداقل: 228/000 ريال و حداکثر: 756/000  ريال(

در  ضرب  زمين  معامالتی  ارزش  برابر   0/44 دوم(:  گروه  )مشاغل  کسب  محل  ساليانه  عوارض 
مساحت واحد کسبی )حداقل: 456/000 ريال و حداکثر: 1/512/000 ريال(

در  ضرب  زمين  معامالتی  ارزش  برابر   0/66 سوم(:  گروه  )مشاغل  کسب  محل  ساليانه  عوارض 
مساحت واحد کسبی )حداقل: 684/000 ريال و حداکثر: 2/268/000 ريال(

عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظيمی در دفاتر اسناد رسمی: معادل 8 درصد حق الثبت به استناد 
بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362

برای اطالع شهروندان: نحوه محاسبه برخی عوارض شهرداری در سال 94
شهروندان گرامی می توانند با مراحعه به پورتال شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد، دفترچه عوارض محلی، دفترچه بهای خدمات شهرداری بجنورد و دفترچه 

ارزش معامالتی امالک شهر بجنورد را در سال 94، دریافت نمایند. الزم به ذکر است، عوارض اسل 94 نسبت به سال 93، بیست درصد افزایش داشته است.
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خداوند عزوجل فرمود: هرگاه کسی که مرا می شناسد نافرمانی ام کند کسی را که مرا نمی شناسد بر او مسّلط می گردانم.            امام صادق )ع( چنان برای دنیایت تالش کن که گویاهمیشه زنده ای و چنان برای آخرتت تالش کن که گوئی فردا مرگت فرا می رسد.     امام حسن )ع(

دبیرستان  کنار  از  فالحت  خیابان  ادامه  آسفالت  لطفا 
شهدای غزه به باقرخان، از پشت دبستان شهید شیردل، 
پیگیری شود. آسفالت فالحت هم حال خوبی ندارد.
09150000469

آیا بعد از 20 سال، تا اسفند 94 خیابان حجت شهرک 
بجنورد زیر سازی و در سال 95 آسفالت  فرهنگیان 

خواهد شد؟
09150000654

راه،  پلیس  سمت  به  شاهد  شهرک  چهارراه  از  بعد 
بلوار والیت در محل عبور عابران پیاده، جایی برای 
افراد معلول و ویلچر سوار وجود ندارد و این عزیزان 
تشکر  با  کنید.  رسیدگی  لطفًا  دارند.  مشکل  همواره 

اهالی منطقه نیروگاه
09150000095

چرا فکری به حال خانه های بافت قدیمی نمی کنید 
که هم شهر را زشت و هم باعث ترافیک می شوند.

09150000880

از زحمات کارکنان شهرداری بجنورد به خصوص در 
فصل سرما، تقدیر و تشکر می کنیم.

ایمیل

امیدواریم در آستانه سال نو، المان میدان امام رضا )ع( 
ساخته شود.

تماس تلفنی

دليل باقي ماندن سبزه ميدان به قرائن و شواهد موجود چنين نشان مي دهد 
در ابتدا چون چهارشنبه بازار محلي محدود بوده، براي بساط کردن اجناس 
و  ساخته  مغازه  هم  کسبه  نزديک  و  دور  شهرهاي  از  واردين  و  روستائيان 
ساکن شده بودند. امکان وسعت دادن به چهارشنبه بازار نبوده. کاروان شترها 
و قاطرها در ميان با بساط کردن روستائيان مخصوصًا بارهاي زياد و سنگين 
مشکل داشتند. اين امر باعث شده بود که محل ديگري را ايجاد کنند که هم 
وسيع باشد و دور از بازار اصلي باشد. چون چهارشنبه بازار راه اصلي ورودي 
و خروج از شهر به طرف شيروان و قوچان و مشهد بود. با وجود کاروانسراي 
بزرگ سرايدار که در اول چهارشنبه بازار بود و در ورودي بزرگي که داشت 
شهر،  اطراف  تمام  از  چون  نبود.  چهارشنبه  روزهاي  مراجعه  گوي  جواب 
روستائيان اجناس خودشان را مي آوردند و بساط مي کردند و مردم هم براي 
خريد. حاج مهدي سرايدار نقل مي کرد: تراکم جمعيت چنان بود که کارگرها 
نمي توانستند نظافت کنند. تا دو روز نظافتش طول مي کشيد. کاروانسراي 
لذا  ميدان.  بود در حد کاروانسراي سردار وسط سبزه  سرايدار خيلي وسيع 
بساط کردن در کنار بازار به علت تراکم جمعيت و تراکم روستائيان امکان 
درگيري صاحبان  باعث  مراجعه خريداران  و  بارها  تداخل  نبود.  دادن  ادامه 
بارها و مغازه داران مي شد برای همين در اين قسمت، ميدان بار درست کرده 
کاروانسراي  در  درست جلوي  ترازوئي  دارم  به خاطر  به خوبی  من  بودند. 
سردار با نُه تير چوب قطور به قطر 40 يا 50 سانتي متر درست کرده بودند 
که بارها حتي بار هيزم هاي شترداران را در آن وزن مي کردند )کار باسکول 
انسان به سختی جاي مي  فعلي( سنگ هاي بزرگي بود که در آغوش يک 
گرفت. سنگ ها کوچک و بزرگ بود. معلوم بود که در آن زمان قپان نبوده. 
من در زماني آن ترازو را ديدم که قپان بود ولي آن ترازو و سنگ هاي بزرگ 
از نصرت خرازي  در 15 سالگي  بودند. من  باقی  هنوز  ميدان  آن در وسط 

که پيرمردي 70 ساله بود و تمام خياط ها از او دکمه و قرقره مي خريدند 
پرسيدم که چه طوري اين ترازو را از زمين بلند مي کردند؟ گفت: »قديم با 

ديلم )اهرم(، ترازو را باال مي بردند«.
در زماني که من ترازو را ديدم ديلم نبود. ولي يک کفه ترازو باال بود. جنس 
کفه ها از چوب و روي چوب حصير بود. ظاهراً بايد زمانی که کفه اي در 
اجناس  ديگر  کفه  در  و  کفه  داخل  به  دادند  مي  را هل  ها  بود سنگ  زمين 
را قرار مي دادند. به هر حال ميدان جاي بزرگي بود که مي توانست قطار 
شترها و ديگر احشام جاي بگيرد و براي اسکان صاحبان بارها و احشام دو 

کاروانسراي بزرگ ساخته شده بود.
با همان توصيفي که قباًل ياد کردم در ديگر قسمت هاي ميدان تمام مايحتاج 
مسافران موجود بود. مثاًل بازارچه کفاشان در قسمت جنوب غربي که فعاًل 
هم موجوده ولی شغل ها فرق کرده است. چاروق دوزي جايش را به چکمه 
الستيکي داده و اتوري دوزي جايش را به کفش هاي کارخانه اي داده در 
قسمت جنوب غربي نمدمالي بوده که بعدها نمد فروشي مي کردند و فعاًل 
ميدان،  در قسمت شمال غربي  است.  فروشي شده  فروشي و فرش  موکت 
بازارچه خياط ها بوده و حمام نور )که در حال حاضر حمام خراب شده( 
بعضي از خياطي ها هنوز هم داير است. اين دو بازارچه واقعًا فعال بودند. 
بديهي است که آب مصرفي ميدان از چاه هاي دستي چه در کاروانسراها چه 

در ميدان تأمين مي شد.

محمد شيخ نژاد 
بازنشسته شهرداری

سبزه میدان 
آن روزها

)قسمت دوم(

با شروع خرداد ماه و آغاز امتحانات ثلث سوم، شرايط كمي تغيير مي كرد 
و مادران دل نگران، دربه در به دنبال پسران بازيگوشي بودند كه براي 
خيابان شاهرضاي  ابتداي  از  كه  اي  محله  آمدند.  مي  ما  كوچه  به  بازي 
سابق تا اولين چهارراه تنگ وباريكش بيش از 40 پسر را در دامان خود 
مي پروراند. با پايان امتحانات كه چند روز بعد، نتيجه ها را پشت شيشه 
كالس ها مي زدند، اوضاع بچه ها كمي دگرگون مي شد وهمه از پايان 
كار يكديگرمطلع مي شديم. زيرا درس هاي تجديدي را با خودكار قرمز 
يا مشكي مشخص مي  با آبي  بود،  قبولي ها را هم كه تعدادشان كم  و 
كردند. درس نخوان ها هم كم و بيش سرزنش مي شدند ولي ديري نمي 
افتاد و بساط بازي هاي دسته جمعي  گذشت كه آب ها از آسياب مي 
برقرار مي شد. اما تابستان، فصل كار بود و گرفتن روزي 5 تا 10 ريال 
براي هر روز كار، بسياري را در سطح شهر، به سمت مغازه ها مي كشانيد 
و قوي ترها به بازار بنايي و كار در ساختمان ها  و كوچك ترها هم به 
نجاري و آهنگري و بستني فروشي و قهوه خانه و بقيه فروشندگي ها مي 
رفتند. بچه هايي هم بودند كه بدون رفتن به دكاني، انگيزه كسب درآمد 
براي خود داشتند. از جمله فروش كاروان)1( در مقابل خانه ها و جمع 
آوري پوست خربزه و هندوانه از ميوه فروشي هاي خيابان بش قارداش 
)چمران( و دروازه قبله ومحله هاي  پايين تر، براي گاو و گوسفندي كه 
بالل  همان  يا  ذرت جوشيده  هم  تعدادي  داشتند.  مي  نگاه  ها  خانه  در 
را درون ديگي مسي در كوچه ها مي چرخاندند و فرياد زنان به دنبال 
خريدار مي گشتند. باللي بالل، جوشيده بالل، مال ژاپونه بالل !. فروش 
شربِت نه چندان يخ و بهداشتي هم رونقي داشت. مقداري آب و شكر و 
كمي افزودني در شيشه هاي كوچك نوشابه در چند رنگ كه با نام تركي 
»ساري كال« معرفي مي شد و كمي آن طرفتر داخل تغار يا ظرفي بزرگ، 
آلوي خيس شده را به فروش مي رساندند همراه با چند ظرف و قاشقي 

كه همگي از آن استفاده مي كردند. 
با ورود به دهه پنجاه، بچه هاي كار، جدا از فروش زولبياي فالي و بليط 
بخت آزمايي، آالسكا)2( هم مي فروختند و با تكرار مداوم اين عبارت، به 

دنبال خريداران گرما زده مي گشتند. اسكيمو آالسكا كيِم.    
با نزديك شدن ماه مهرو جمع آوري مبلغ ناچيزي كه حاصل تالش بچه 
ها در يك فصل بود، مي شد نقش لبخند كم رنگي را بر چهره بزرگترها 
ديد كه پسرانشان، براي خريد دفتر و قلم يك ريالي و دو ريالي نيازي به 

آنان ندارند. اما در بن بست ما آن هايي كه به هردليل به دنبال كار نمي 
رفتند، بازي در كوچه و ديگر محالت، تنها وسيله گذران روزهاي بلند 
تابستان بود و شيطنت كه بخشي از رفتارهاي كودكانه آن روزها محسوب 
 2 داراي  در سطح شهر،  آب  لوله كشي  از  پس  كوچه سعدي  مي شد. 
شير آب براي استفاده عموم خانواده ها شد كه به اسم فشاري)3( به مردم 
معرفي  و در چهارراه هاي اول و دوم نصب شدند. يكي از سرگرمي هاي 
هميشگي، گرفتن دهانه شير با كف دست بود كه همه رهگذران را خيس 
مي كرد و بزرگترها را ناراحت و دلخوري همسايگاني كه فشاري كنار 

ديوار آن ها بود، تمامي نداشت.

1- كاروان، مجموعه كوچكي بود از خوراكي مانند: كاك، راحت الحلقوم، 
آدامس خروس نشان، شكالتي شبيه به مداد با نام قنفيد يا همان كانفت 
روسي و گز شانسي كه داخل بعضي، يك سكه دهشاهي به عنوان جايزه 
اين خوراكي ها كه روي جعبه اي مقوايي چيده مي شد،  بود. در كنار 
فرفره با كاغذ رنگي هم مي گذاشتند كه به هيبت كاروان جلوه مي بخشيد 

و به فروش هم مي رسيد. 
2- آالسكا كه شباهت زيادي به بستني نداشت در اواخر دهه 40 و اوايل 
50 به بجنورد آمد كه آن را در محفظه اي فلزي چرخدار نگهداري مي 

كردند و با آمدن به كوچه ها وخيابان، برايش مشتري مي طلبيدند. 
3- فشاري، استوانه اي از جنس چدن با كالهي كه متصل به بدنه بود، 
اهرمي  فشاردادن  با  و  داشت  ارتفاع  متر  يك  كه حدود  مي شد  ساخته 
برنجي، آب با فشار از آن خارج مي شد. آخرين بازمانده از نسل فشاري، 

در خيابان ميرزا كوچك خان تقاطع اول هنوز سرپا ايستاده است.  

احسان حصاری مقدم

گذری بر کوچه های کودکی

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: 
این واحد تولیدی دارای توان تولید بیش از 3 میلیون  انواع گل های 
فصلی گلدانی و نشایی را دارد که عالوه بر تامین نیاز شهری می 

تواند نیاز سایر شهر ها را نیز تامین کند.
عباسعلی مهماندوست افزود: گلخانه جدید االحداث با مساحت 2 
هکتار، در راستای انتقال گلخانه از شهربازی به نهالستان و توسعه 
و گسترش واحد تولیدات و ایجاد منابع درآمدی پایدار اجرا شده 

است.
که  بود  عدد   4 تونلی  های  خزانه  تعداد  گذشته  در  کرد:  بیان  وی 
اکنون 20 خزانه تونلی احداث و طبق برنامه به 24 خزانه افزایش 

خواهد یافت.
اینکه فضای  به  با توجه  وی در خصوص ساختمان گلخانه گفت: 
ساختمان گلخانه شهربازی برای تولید انواع گل های فصلی به ویژه 
افزایش  باعث  تواند  می  جدید  گلخانه  احداث  است  پایین  دائمی 
توان تولیدی سازمان در تولید انواع گل های دائمی از جمله شمشاد 
ابلق، شمشاد پرتقالی، شمعدانی، داودی، پیچ امین الدوله و ... شود.

پیش  اعتبار  و  برنامه  طبق  اظهارداشت:  وی 
شورای  مصوبه  و   93 بودجه  در  شده  بینی 
محترم اسالمی شهر  با تکمیل و امضا قرارداد 
اول احداث ساختمان  فاز  پیمانکار مربوطه، 
گلخانه با مساحت 1600 متر مربع و اعتبار 
ی درحدود یک میلیارد و 400 میلیون ریال 

به زودی آغاز خواهد شد.
مهماندوست یادآور شد: یکی دیگر از پروژه 
گلخانه  احداث  راستای  در  شده  اجرا  های 
است  نهالستان  به  رسانی  گاز  پروژه  جدید، 
که به منظور تامین سیستم گرمایشی گلخانه 
برای تولید و پیش رس کردن انواع گل های 

فصلی اجرا شد.
پروژه  این  اجرای    : کرد  بیان  پروژه  این  اعتبار  در خصوص  وی 

حدود 450 میلیون ریال هزینه در برداشته است.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 750 هزار گلدان گل و بیش 

از 2 میلیون انواع گل های نشایی شب بو، بنفشه، همیشه بهار، مینا 
چمنی، کلم زینتی و ... تولید شده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد:

خودکفایی در تولید انواع گل های فصلی 
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