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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: 058-32220475

سامانه پیام کوتاه شورای اسالمی شهر: 30007650001786

هر کس به شناخت حقیقی فاطمه علیها السالم 
دست یابد، بی گمان شب قدر را درک کرده 
است.                             امام صادق )ع(  

پيام تبريك نوروزي اعضاي 
شوراي اسالمي شهر بجنورد

بازدید اعضای شورای اسالمی 
شهر از پروژه های شهرستان 

مشهد و حضور در جلسه شورای 
اسالمی شهر مشهد

چراغ های روشنایی
 تعویض می شوند

بيكاري، واقعيتي ...

نگاهي به آئين نوروز 
در بجنورد
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انشای دیروزی ها برای 
نسل امروز

صفحه 11

صفحه 8

بی شک خداوند با خشم فاطمه عليها السالم به خشم می آید و با خشنودی او خشنود می شود.     پيامبر اكرم )ص( بهترین آمادگی برای فردا، انجام دادن کارهای امروز به طور عالی است.       سر ویلیام اوسلر

معاونت فرهنگی شهرداری بجنورد برگزار کرد

المپیــاد ورزشــی محــالت

عبدالرشید صمدی
مدت فعالیت: 16 سال

علی اکبر کالته
مدت فعالیت: 12 سال

موسی روان بخش
مدت فعالیت: 10 سال

محمدتقی نبوی
مدت فعالیت: 9 سال

رانندگان تاکسی نمونه شهر بجنورد
رانندگان نمونه تاکسی شهر بجنورد که در بهمن ماه به اتحادیه تاکسیرانی کشور معرفی شده اند: 

سازمان تاکسیرانی شهرداری بجنورد، از مسافران و شهروندان محترم تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را 
با شماره های 09157191375 و 09388151350 واحد گشت و نظارت سازمان، اعالم تا پیگیری الزم انجام پذیرد.

به اطالع می رساند برای رانندگان تاکسی های تلفنی، تاکسی های عمومی و سرویس های مدارس، کدهایی تعریف شده که بر 
روی خودروها، قابل مشاهده است.

بنابراین از شهروندان گرامی تقاضا می شود که این کدهای شناسایی را به خاطر سپرده تا در صورت نیاز، موضوع به راحتی 
قابل پیگیری باشد.

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنوردنصب برچسب کد شناسایی بر روی تاکسی ها

با کاشتن 150 هزار گل به 
استقبال بهار می رویم

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضا سبز در خصوص برنامه های استقبال از بهار 
گفت: سازمان اقدام به تولید 100 هزار گل شب بو، 30 هزار گل مینای چمنی و 

20 هزار گل بنفشه جهت کاشت در فضای سبز شهری کرده است.
اجرای  از:  عبارتند  سازمان  این  ها  برنامه  دیگر  افزود:  مهماندوست  عباسعلی 
هرس و بازپیرایی درختان شهر و پرچین های معابر، اصالح تشتک و آبخور 
پای درختان و پاک سازی آیلند های فضای سبز در سطح شهر، تجهیز نمازخانه 
و مساجد سطح پارک ها، رنگ آمیزی مبلمان پارکی، وسایل بازی، ست های 
ورزشی، تیر های روشنایی، بهسازی سرویس های بهداشتی و رفع معایب آن 

ها، نظافت و شستشوی پارک ها و ... 
وی تاکید کرد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد با تکیه بر تالش 
واالی کارشناسان این سازمان، تمام همت خود را در راستای ایجاد شهری زیبا 

برای همشهریان و مسافران گرامی در ایام نوروز به کار خواهد بست.
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كسی كه به تو گمان نیكی برد، گمانش را )عماًل( تصدیق كن.     امام علي )ع( از نشانه های عالم، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است.      امام حسين )ع(

اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد در جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد شرکت کردند
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد ضمن حضور در جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر مشهد، به همراه مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی )سید 

مجتبی علوی مقدم( از پروژه های در حال احداث دیدن کردند.
فیروزه افزود: مجموعه آبی سرپوشیده موج های خروشان، مجموعه تفریحی و گردشگری چالیدره و 

مجتمع تفریحی تجاری پارسه از جمله پروژهایی بود که مورد بازدید قرار گرفت. 
وی بیان داشت:عالوه بر بازدیدها، نحوه مشارکت شهرداری با سرمایه گذاران مورد بررسی و تحلیل 

قرار گرفت.
وی تصریح کرد: جذب و حمایت از سرمایه گذاران برای توسعه شهرها ضروری است، زیرا قسمت 

عمده ای از منابع درآمدی شهرداری ها وابسته به ساخت و ساز است.
وی تأکید کرد: آن چه مسلم است توسعه زیرساخت ها، زمینه ساز رغبت بخش خصوصی برای سرمایه 
گذاری است  و سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه و تقویت هر چه بیشتر زیرساخت ها را سبب 
خواهد شد.این گردش بین زیرساخت ها و سرمایه ها، ارتقای حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و ... را به دنبال دارد.
فیروزه با یادآوری لزوم اتخاذ تدابیری برای  حمایت از سرمایه گذاران، بیان داشت: هر سرمایه گذاری 
مؤفق می تواند به عنوان یک الگو و نمونه از توانمندی های هر شهر، معرفی شده و ظرفیت های جدیدی 

را نیز ایجاد کند.

وی گفت: شورا بر مشورت استوار است و بر همین اساس، اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد در 
جلسه علني شورای اسالمی شهر مشهد حضور یافته تا از نزدیک با نحوه برگزاری جلسات شوراي این 

کالن شهر آشنا شوند.
شورای  اعضای  گفت:  اسالمی  شوراهای  سایر  ارزشمند  تجربیات  از  استفاده  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اسالمی شهر بجنورد همواره بر اصل به کارگیری خرد جمعی و بهره مندی از آراء و نظریات مختلف 

تأکید دارند.

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر از پروژه های شهرستان مشهد 
و حضور در جلسه شورای اسالمی شهر مشهد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی بجنورد

هشتاد آتش نشان، ایمنی چهارشنبه پایان 
سال را پوشش خواهند داد

فرمانده  با  نشست  در  بجنورد  نشانی  آتش  عامل  مدیر 
تبیین  به  شیفت،  افسران  سایر  و  نشانی  آتش  عملیات 
و مشخص کردن اولویت های سازمان آتش نشانی در 

چهارشنبه پایان سال پرداخت.
باش  آماده  اعالم  ضمن  جلسه  این  در  گودرزی  علی 
80 نیروی آتش نشان در قالب اکیپ های سیار و ثابت 
و  ها  ورودی  در  نشانی  آتش  سیار  های  اکیپ  گفت: 
خروجی های شهر، تفرجگاه ها و پارک ها، با استقرار 
ایمنی، به پوشش حوادث احتمالی چهارشنبه پایان سال 

می پردازند.
ی افزود: سایر نیروهای آماده که با فراخوان انجام شده 
حوادث  پوشش  به  باشند،  می  مستقر  ها   ایستگاه  در 

داخل شهر و حوزه استحفاظی خود خواهند پرداخت.
وی گفت: نیروهای آماده آتش نشانی در روز بیست و 
ششم اسفند ماه )سه شنبه(، از ساعت 17 در سطح شهر 

مستقر خواهند شد.
وی تاکید کرد: والدین باید کودکان خود را در رفتارهای 
از  تا  کرده  همراهی  سال  پایان  چهارشنبه  در  بی خطر 

آسیب های جدی جلوگیری شود.
دانستن  در  زندگی  نجات یک  »گاهی  یادآور شد:  وی 
یک نکته است«؛ اگر مسئوالن آموزشی از طریق رسانه 
هاي مختلف که وظیفه هدایت افکار عمومی را بر عهده 
اختیار  در  را  هشداری  و  آموزشی  های  برنامه  دارند، 
عموم شهروندان قرار دهند، قطعًا آسیب های چهارشنبه 

پایان سال به حداقل خواهد رسید.
دانستنی  دیگر  از  شادی«  از  صحیح  »درک  گفت:  وی 
پایان  نیاز نوجوانان و  جوانان در روزهای  های مورد 
سال است، که باعث می شود، تا با خاطری آسوده به 
استقبال سال نو رفته و عالوه بر آن آرامش شهروندان را 

با صدای مهیب ترقه ها از بین نبرند.
وی ضمن هشدار به شهروندان اظهارداشت: هر ساله با 
نزدیک شدن به روزهای پایان سال، صدای انفجارهای 
کوچک و بزرگ، گوش هر شهروندی را آزار می دهد، 
از  از شهروندان  بعضی  بودن  غافل  ذکر،  قابل  نکته  اما 
خطرات مواد محترقه می باشد که هر لحظه احتمال دارد 
با انفجار ناگهانی خانواده ای را در آستانه سال نو و بهار 

طبیعت داغدار کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: برای ارتقای فرهنگ ایمنی 
چهارشنبه  مالی  و  جانی  کاهش خسارت  و  جامعه  در 
شود  می  انجام  شهر  در  مختلفی  اقدامات  سال  آخر 
که می  توان به ارائه آموزش ها و هشدارهای الزم در 
هزار   4 چاپ  و  تهیه  دانش  آموزان،  به  درس  کالس 
و  بنر  نصب  طریق  از  عمومی  های  آموزش  بروشور، 
پخش تیزرهای شهری با موضوع کاهش اثرات حوادث 
و سوانح مرتبط با چهارشنبه پایان سال و اتخاذ تدابیر 

ایمنی مناسب اشاره کرد.
گودرزی در پایان از تمام شهروندان درخواست کرد تا 
با رعایت نکات ایمنی سال نو را با شادی آغاز کنند و 

توصیه های ایمنی را جدی بگیرند که عبارتند از:

مواد  خطرات  به  نسبت  را  خود  فرزندان  والدین   -1
محترقه آگاه سازند.

2- از نگهداری مواد محترقه در داخل منزل خودداری 
نمائید زیرا 250 گرم مواد محترقه در صورت انفجار می 

تواند کاشانه 70 متری را تخریب کند.
زا  آتش  مواد محترقه و  از  کنار شما  در  اگر کسي   -3
مقابل  در  باز  به شکل  را  دستان خود  کند  مي  استفاده 

صورتتان بگیرید تا دچار سوختگي نشوید.
4- از برافروختن آتش در کنار خودروها، پمپ بنزین، 
معابر خودداري  برق، واحدهاي مسکوني و  سیم هاي 

کنید.
5- از ریختن مواد سریع االشتعال مانند بنزین بر روی 
آتش پرهیز کرده، زیرا بخار بنزین تا چندین متر دورتر 

و در فضاي باز هم قابلیت اشتعال و انفجار دارد.
که  هستند  بسیار حساس  انفجاري  و  محترقه  مواد   -6
وارد شدن  یا  و  نقل  و  و حمل  جابجایي  اثر  در  حتي 

ضربه منفجر مي شوند.
از نگهداری مواد محترقه حتی به مقدار خیلی کم   -7
در داخل جیب، کیف و در داخل دست جداً خودداری 

کنید.
و  تعریق  باعث  دست  در  محترقه  مواد  نگهداری   -8

افزایش حرارت و انفجار مواد محترقه می شود.
9- همان گونه که دوست ندارید تا کسی مواد محترقه 
را به سمت شما و افراد خانواده پرتاب کند شما هم از 

پرتاب مواد منفجره به سمت افراد خودداری کنید.
خطر  در  معموال  گناه(  بی  )ناظرین  تماشاچیان   -10
اصابت ترکش های ترقه ها و مواد منفجره هستند. سعی 

کنید در تیر رس ترکش ها نباشید.
11- بقایای مواد آتش بازی را سریعًا جمع آوری نکنید 
حتمًا 15 تا 20 دقیقه صبر کنید  و بعد آن را در سطل 

آب بریزید.
12- در صورت بروز حادثه و آتش سوزی ضمن حفظ 
خونسردی مراتب را با شماره 125 آتش نشانی در میان 

بگذارید.
13- هنگام آتش سوزی، کپسول آتش نشانی را سر و ته 
کرده، ضامن را کشیده و پشت به باد با فشار دادن اهرم 

شعله های آتش را خاموش کنید.

امروز پای صحبت جوانان ديروز نشستن و سخنان شان را شنیدن عالمی دارد که چیزی 
جز صفا، صمیمیت، صداقت و يکرنگی از آن ها شنیده نمی شود. فرصتی شد به مناسبت 
اين روزهای پايانی سال و آغاز سالی جديد در خدمت دو بازنشسته آموزش و پرورش 
بنشینیم و دل بسپاريم به سخنان شیرين و شنیدنی آن ها که همراهی شما، دل را به آن 

سال های مهربانی و صفا می برد.

ماشین زباله برداري شهرداري و ایاب و ذهاب دانش آموزان
شیرزاد رزازان که از سال 1343 تا 1375 در آموزش و پرورش به عنوان دبیر حرفه و 
فن و معاون دبیرستان، خدمت کرده است، مي گويد: زماني که دانش آموز بودم، مربی با 
شخصیت و مؤدبی به نام  آقاي سلخي داشتیم. نزديك چهارشنبه سوري که شد، با استفاده 
از آشنايي که با شهردار بجنورد داشت، اجازه استفاده از ماشین زباله برداري شهرداري را 

براي اياب و ذهاب دانش آموزان گرفت.
آن زمان وسیله نقلیه به راحتي پیدا نمي شد و اين خودرو که روز چهارشنبه سوري، مقابل 

شهرداري، با فشار زياد آب شسته شده بود، ارزشمند بود.
لباس پیشاهنگي پوشیده بوديم، سوار کمپرسي شديم و با شوق فراوان، چهارشنبه آخر 

سال را در پايین روستاي علي آباد، با آتش زدن چند کنده درخت، جشن گرفتیم.
آن زمان وسايل آتش بازي از جمله تخته فشنگ و گلوله هاي آتشي که از پارچه و نفت 
بود، را خود مردم مي ساختند. سالي هم دو بار براي بچه ها لباس مي خريدند که شب 

عید لباس هاي مان را بغل مي کرديم و از خوشحالي تا صبح خوابمان نمي برد.
  

قناعت ما به دو لباس نو در طول سال
زهرا قهرمان شادلو، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش از خاطرات خود مي گويد: سالی 
براي تکلیف عید نوروز و انشاء، قرار بود از مراسم مختلفي که به مناسبت عید نوروز، از 
قبل از عید آغاز مي شد، انشايي بنويسیم. من چهار تا پنج صفحه طبق )کاغذ قديمي خط 

دار، در ابعاد تقريبي A4( نوشتم که از مراسم شب چله در اول زمستان، آغاز مي شد. 
اَمن دَمن در اول بهمن ماه، هوت و پوت در اسفند ماه که هوا به گرمي مي رفت )شايد 
به معنی هارت و پورت(، قش گلده، قش گده در ده روز پاياني اسفند ماه، بازي شاه و 
وزير در شب هاي طوالني زمستان، قاشق زني، فال گوش وايستادن، خان گذاشتن در سه 
چهار روز اول عید و ... از جمله روزها و مراسمي بود که در اين انشاء توضیح داده بودم.
آموزگارم آن قدر خوشش آمده بود که انشايم را به کالس هاي مختلف مي برد و براي 

دانش آموزان مي خواند.
قهرمان شادلو برخي از اين رسوم را توضیح داد:

فال گوش وايستادن: دخترها و پسرها براي نیتي که داشتند، مخفیانه پشت در خانه ها مي 
ايستادند و به صحبت هاي اهالي خانه گوش مي دادند. اگر صحبت ها مثبت بود، به فال 

نیك مي گرفتند و اگر منفي بود، به فال بد.
بازي شاه و وزير: به وسیله بجول که آن را مي انداختند و به هر طرف که مي افتاد، شاه، 
وزير، جالد و دزد مشخص مي شد. شاه به وزير دستور مي داد تا چه باليي به سر دزد 
بیاورد. مثاًل وزير بايد دزد را 5 ضربه شالق )با بافتن دستمال هاي ابريشمي ساخته مي 

شد( مي زد.
خان گذاشتن در محله: در سه چهار روز اول عید، فردي از اهالي محله را به عنوان خان 
انتخاب مي کردند. اين خان لباس خاصي مي پوشید و سر گذر روي صندلي مي نشست 
و مقابلش میزي بود که اهالي بر روي آن شکالت، آبنبات و ... مي گذاشتند و هر کسي 
رد مي شد، دهانش را شیرين مي کرد. عاشق ها )نوازندگان دهل و سرنا( هم مي آمدند و 

مردم را سرگرم مي کردند. عده اي هم کشتي مي گرفتند و ...
او در ادامه گفت: آن موقع براي عید سعي مي کردند که از پارچه هاي زرق و برق دار 
)َمکس فاکتور( براي مان لباس بدوزند. بار ديگري که لباس مي خريديم براي مدرسه 

بود که فرم داشتیم.

انشای دیروزی ها برای نسل امروز
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بینش به تنهایی کافی نیست، باید با عمل توأم باشد، همان گونه که فقط نگریستن به پله ها کافی نیست، باید از آن ها باال رفت.   وینس آبنر هیچ چیز عوض نمی شود، شما دیدتان را عوض کنید.     کاستاندا

امام سجاد علیه السالم در »رساله حقوق« حق همسایه را بر ده قسم می شمارند:
-  حافظ منافع همسایه در غیابش باش و حافظ کرامت همسایه در حضورش و در هر دو حال، یار و مددکار 

همسایه ات باش.
-  برای یافتن عیب های همسایه تجسس نکن و اگر ناخودآگاه و بدون قصد متوجه عیبی در او شدی، چون 
دژ محکم و پرده زخیمی باش و عیب او را بپوشان، طوری که هیچ کس به هیچ عنوان متوجه آن عیب از ناحیه 

تو نشود.
- اگر خداوند به او نعمتی عطا کرد، حسد نورز.

- لغزش هایش را ببخش و از خطاهایش درگذر. اگر گاهی از روی نادانی حرکت نادرستی نسبت به تو انجام 
داد با حلم و بردباری برخورد کن.

- همیشه با او در صلح و صفا باش.
- مگذار دیگران از او بد گویند و بدی ها و عیب های او را این جا و آن جا نقل نمایند.

- از خیانت به او ممانعت کن.
- اگر کسی حرف بدی یا سخن زشتی را به او نسبت داد، باور نکن.

- با همسایه ات معاشرت نیکو و انسانی داشته باش.
منبع: چهل خانه، سیر تا پیاز همسایگی

حـق همسـایـه
 اگر امروز با حداقل سالمتی از خواب بیدار شده اید، خوشبخت تر از

.میلیون ها انسانی هستید که تا آخر هفته زنده نخواهند ماند
را یا رنج گرسنگی  اسارت، شکنجه  تنهایی در   اگر هرگز خطر جنگ، 
جهان در  نفر  میلیون  پانصد  از  تر  خوشبخت  شما  اید،  نکرده   تجربه 

.هستید
یا و شکنجه  دستگیر دشمن  آزار،  اذیت  از  ترس  بدون  توانید  می   اگر 
 مرگ، در عبادتگاه دل خواه تان حضور پیدا کنید، شما خوش شانس تر

.از سه میلیارد نفر روی زمین هستید
 اگر غذایی در یخچال، لباسی بر تن، سقفی بر روی سر و جایی برای

.خوابیدن دارید، شما ثروتمند تر از 75 درصد مردم این جهان هستید
 اگر پولی در بانک یا در کیف دارید و می توانید سکه ای در کاسه فقیری

.بیندازید، شما در زمره 8 درصد از ثروتمندترین مردم جهان هستید
زندگی هم  کنار  در  و  هستند  حیات  قید  در  هنوز  شما  والدین    اگر 

.می کنید، شما جزء افراد خوش شانس دنیا هستید

مجله موفقیت، شماره 55

خوشبختــی

منابع:
1- سعید عیسی زاده، اسماعیل باللی، علی محمد قدسی، تحلیل اقتصادی طالق، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

2- دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی، ضرورت های کارکردی توسعه اشتغال در بخش کشاورزی
3- آثار بیکاری بر آسایش و سالمت روانی، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی

4- احمد یارمحمدیان، حمیدرضا عریضی، رابطه بیکاري با سالمت روانی با توجه به نقش تعدیلی تعهد به اشتغال در بین دانش 
آموزان ترك تحصیل کرده، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی

5- سعید گرشاسبي فخر، ارتباط بین بیکاري و سرقت در ایران، فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي

با بروز بحران، رکود و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در کشور می بایست آثار آن را بر 
افزایش طالق به عنوان یکی از آثار مخرب پذیرفت. اثر آن از طریق فشار اقتصادی و 

بروز بحران بر خانواده ها و الجرم جدایی زوج ها خواهد بود. )1(

فرایر و پین از مطالعات خود نتیجه گرفته 
منفی،  های  هیجان  روانی،  فشار  که  اند 
ناشادی، نارضایتی از زندگی و فقدان لذت 
و هیجان های مثبت در میان بیکاران شایع 
اشتغال  کاری  به  که  است  افرادی  از  تر 

دارند. )3(

افراد فقیر با از دست دادن کار نه فقط از نظر 
اقتصادي بلکه به لحاظ روانی نیز دچار آسیب 
افراد  با  مقایسه  در  بیکار  افراد  گردند.  می 
شاغل، سطوح باالتري از اضطراب را تجربه 
اضطراب  افسردگی،  منفی  اثرهاي  کنند.  می 
در  بیکاري  دلیل  به  نفس  عزت  کاهش  و 
افراد پدید می آید. تحقیقات نشان می دهد 
بین هویت شغلی  که همبستگی معنی داري 
جوانان و احساس رضایتمندي از زندگی در 
نشان  همچنین  تحقیقات  دارد.  وجود  آنان 
به  ابتال  خطر  بیکار  افراد  در  که  است  داده 
که  است  افرادي  از  بیشتر  خلقی  اختالالت 

شاغل می باشند. )4(

كاهش  به  مربوط  هاي  هزينه  همچون  مخارجي  بر  عالوه  بيكاري 
مهارت و تخصص نيروي كار و ساير مخارج مستقيم و غير مستقيمي 
نيز  ديگري  هزينه  دربردارنده  گذارد،  مي  جامعه  يك  اقتصاد  بر  كه 
است و آن افزايش جرايم عليه اموال و مالكيت به ويژه سرقت است 
كه به دنبال خود آثار زيان باري را بر جامعه تحميل خواهد كرد. )5(

كشــاورزي، بيكاري، استان خراسان شمالي

بخش کشاورزی از مزیت های نسبی صادراتی بیشتری نسبت به 
بخش صنعت برخوردار است و همین مزیت، توسعه اشتغال در 
این بخش را در شرایط کنونی اگر نه عقالنی تر دست کم مناسبتر 
وزارت  در  شده  انجام  مطالعات  طبق  سازد.  می  تر  عملیاتی  و 
آلو،  شامل  باغی  محصول   15 تولید  در  ایران  جهادکشاورزی، 
بادام، گردو، کشمش،  زردآلو، انگور، خرما، سیب، پسته، فندق، 
پرتقال، لیمو، نارنگی، گریپ فورت و سایر مرکبات در بین 231 
حاضر  حال  در  و  دارا ست  را  دهم  تا  اول  مرتبه  جهان  کشور 
در زمینه صادرات پسته، خرما و زعفران رتبه اول، در صادرات 
در  را  رتبه ششم  انواع سیب  در صادرات  و  رتبه سوم  کشمش 

سطح جهانی دارد. )2(

متوسط هزینه ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی به نحو چشمگیری 
کمتر از بخش صنعت است. در نتیجه با یک مقدار معین سرمایه 
گذاری، تعداد بیشتری شغل های کشاورزی در مقایسه با شغل 
های صنعتی می توان ایجاد کرد. بررسی تطبیقی میزان کاربری و 
سنجش توان اشتغال زایی کشور در بخش های مختلف بازگوی 
آن است که در فعالیت های تولیدی، بیشترین میزان اشتغال زایی 
به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش در تقاضای نهایی، به بخش 
زراعت )844 نفر شغل( اختصاص دارد. عالوه بر این، نیاز کمتر 
اشتغالزایی بخش کشاورزی به سرمایه گذاری ارزی، مزیت نسبی 
ارز  کمبود  شرایط  در  ویژه  به  بخش  این  برای  توجهی  درخور 
فراهم می سازد. مقایسه دو بخش کشاورزی و صنعت نشان می 
دهد که وابستگی صنعت به مواد واسطه ای وارداتی بیش از 5 

برابر وابستگی بخش کشاورزی به این مواد است. )2(

و  مطلوب  گذاری  سرمایه  از  کشاورزی  بخش  که  درصورتی 
بر  مبتنی  کارآفرینی  های  فعالیت  و  شود  برخوردار  بیشتری 
کشاورزی پیشرفته و مکانیزه، در آن گسترش یابد، با توجه به نیاز 
این بخش به فعالیت های صنعتی و خدماتی وابسته به این فعالیت 
ها، رشته ای طوالنی و مفید از مجموعه این قبیل فعالیت های 
وابسته نیز یا پدید می آید و یا در صورت وجود، اشتغال موجود 

در آن ها به نحو درخور توجهی افزایش می یابد. )2(

خبرگزاري مهر )93/12/11(:
رئيس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی خراسان شمالی: ۸۶ درصد از اراضی كشاورزی در 
خراسان شمالی سطح زیر كشت كمتر از 1۰ هكتار دارند كه اگر قطعات اراضی بزرگتر باشد اجرای آبياری 

قطره ای و بارانی بهتر خواهد بود.
بر این اساس یکی از مشکالت اساسی بخش کشاورزی در خراسان شمالی خرد بودن اراضی و خرده 
مالکی است که اجرای طرح های نوین کشاورزی و مکانیزاسیون را دشوار و گاها غیرممکن می کند.

در حال حاضر ۸۵ درصد هزینه اجرای طرح های آبياری نوین در خراسان شمالی به صورت بالعوض از 
سوی دولت پرداخت می شود اما با این وجود به دليل مشكالت ذكر شده، متاسفانه تعداد كمی از كشاورزان 

از این سيستم های آبياری نوین استفاده می كنند.

خبرگزاري مهر )93/12/11(:
مديركل كميته امداد امام خميني )ره( خراسان شمالي با بيان اين كه بيش از 15 درصد جمعيت اين استان 
از خدمات كميته امداد استفاده مي كنند، اظهار داشت: از اين نظر خراسان شمالي جزء پنج استان محروم 

كشور طبقه بندي مي شود.
متأسفانه در سال های اخير عوامل توليد فقر در خراسان شمالی افزايش يافته و به همين دليل نيز شمار افراد 
متقاضی برای قرار گرفتن تحت پوشش كميته امداد بيشتر شده است اما اين نهاد به دليل كمبود اعتبار نمی 

تواند پاسخگوی همه اين نيازمندان باشد.
اداره كل كميته امداد در خراسان شمالی در چند سال اخير با اجرای طرح های اشتغال زايی، شش هزار نفر 
از مددجويان اين نهاد را خودكفا كرده است، با اين وجود در همين مدت بيش از 1۰ هزار نفر كد مستمری 
جديد دريافت كرده و تحت پوشش كميته امداد قرار گرفته اند كه این مسأله نشان دهنده آن است كه 

ورودی مستمندان به كمیته امداد خراسان شمالی از خروجی آن بیشتر بوده است.

خبرگزاري فارس )93/4/3(:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، اساس توسعه خراسان شمالی را بر پایه کشاورزی خواند 
و گفت: تالش داریم تا خواسته رهبری را برای قرار گرفتن خراسان شمالی در ردیف 10 استان برتر 

کشور در حوزه کشاورزی محقق سازیم.
ستاد توسعه سرمایه گذاری در استان با محوریت کشاورزی برای هدایت سرمایه گذاران بزرگ در این بخش 

ایجاد شده تا سرمایه گذاران کالن به این حوزه ورود داشته باشند.

خبرگزاري ايسنا )93/9/7(:
بر اساس آخرين آمار مرکز آمار ايران، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در کل کشور 9.5 درصد به 
دست آمده است، مقايسه اين شاخص در بین استان ها نشان می دهد استان خراسان شمالی با 16.2 درصد، 
باالترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن، استان کهکیلويه و بويراحمد با 16 درصد قرار گرفته است. از 

سوی ديگر پايین ترين نرخ بیکاری با 5.1 درصد مربوط به تهران است. 
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ثمره تفریط و كوتاهی پشیمانی است و ثمره دور اندیشی سالمت.     امام علي )ع(

شوراي■اسالمي■شهر■بجنورد■با■صورتجلسه■هاي■تنظیم■شده■فیمابین■استانداری،■شهرداری،■مدیر■کل■راه■و■شهرسازی■و■اداره■کل■سازمان■تبلیغات■■■
اسالمی،■در■خصوص■واگذاری■زمین■به■اداره■کل■تبلیغات■اسالمی■خراسان■شمالی■برای■احداث■مجتمع■فرهنگی■و■مدارس■معارف■اسالمی■موافقت■کرد.

بودجه■تلفیقي■سازمان■هاي■شهرداري،■پس■از■بررسي■در■جلسات■شورا،■تصویب■شد.■■

اعضاي■شوراي■اسالمي■شهر■به■مناسبت■روز■پرستار،■از■زحمات■پرستاران■بیمارستان■امام■رضا■)ع(■با■اهداي■شاخه■گل■تقدیر■کردند.■■

شهردار■بجنورد:■سبزه■میدان■و■نمای■حجره■های■آن■■به■سبک■معماری■150■سال■گذشته■مرمت■خواهد■شد.■■

معاون■فرهنگی■و■اجتماعی■شهرداری■بجنورد:■اولین■جشنواره■خالقیت■با■دوریزها■در■سالن■ورزشی■مهربانو■■)بوستان■شهربازی(■برگزار■شد.■■

در■بوستان■شهداي■دانشجوي■دانشگاه■بجنورد،■240■اصله■نهال■توسط■شهرداری■بجنورد■کاشته■شد.■■

دانشت را به مردم بیاموز و خود نیزدانش دیگران را فراگیر.       امام حسن )ع(

هنر عمومی، عنصر اساسی در فضاسازی و طراحی شهری به حساب 
به  و  بخشد  ارتقاء  را  مکان  یک  تواند حس  می  هنر  این  آید.  می 
حامی  عمومی  هنر  کلی،  طور  به  کند.  کمک  یابی  راه  و  خوانایی 
اقداماتی برای باال بردن کیفیت طرح های شهری است. پروژه های 
آگاهی  می شود،  آن خلق  طریق  از  که  فرآیندهایی  و  عمومی  هنر 
تر  قوی  را  اجتماعی  های  پیوند  و  برده  باال  را  فرهنگی-اجتماعی 
می سازند. هچنین صدای اجتماعاِت به حاشیه رانده شده و راهی 
بتوان گفت  قلمداد می شوند. شاید  برای مشارکت سازنده شهری 
عبارتی  به  یا  شهری  های  مجسمه  و  بود  یاد  بناهای  تاریخی،  آثار 
المان های شهری، قدیمی ترین و بارز ترین شکل هنر عمومی تأیید 
شده رسمی هستند. هنرهای عمومی از چهار زاویه و نگرش قابل 

بررسی هستند. 
نگرش اول: عنصر اصلی در فضاسازی و طراحی شهری

هنر عمومی می تواند از لحاظ بصری یک محیط شهری دلپذیر و 
خوشایند را به وجود آورد: هنر عمومی اثر عمیقی بر منش بصری 
اجتماع می گذارد. این هنر می تواند موازنه توسعه شهری همگون یا 
برنامه ریزی های نوگرا و تحلیل رفتن حس مکانی را تعادل بخشد.
هنر عمومی می تواند با کشف الیه های پنهان معانی، حس مکان را 
ایجاد نماید: هنر عمومی می تواند آگاهی از سنت و هویت منحصر 
به فرد نسبت به یک مکان را باال ببرد. این هنر می تواند جایگزین 
کیفیتی گردد که از یک مکان محو گشته یا نادیده انگاشته شده است. 
این هنر می تواند ارزش مکان و زمان را در فرهنگی که به اشتراک 

می گذاریم نشان دهد.
هنر عمومی می تواند به جهت یابی کمک کند-کمک به افراد برای 
درک گرایش شان نسبت به مناظر شهری: سالیان بسیاری، طراحان 

گرافیک  طراحان  و  شهری 
که  بودند  باور  این  بر  محیطی 
بصری  خاص  های  ویژگی 
معماری،  های  زیباسازی  مثل 
کارهای هنری و چشم اندازهای 
بیاد ماندنی می توانند درک مردم 
از نمایه یک شهر و توانایی آن 
را  مسیرشان  کردن  پیدا  در  ها 

تقویت کنند.
انگیزه  از  هنر عمومی می تواند 
بردن  باال  برای  جوامع  های 
کیفیت شهری حمایت کند: یکی 
از اهداف هنر عمومی باال بردن 
ریزان  برنامه  طراحان،  توقعات 
شهری  طراحی  برای  جوامع  و 

مناظر خیابانی و  پارک ها،  عالی و بی نقص در فضاهای عمومی، 
دیگر چشم اندازهای شهری می باشد. هنر عمومی همواره پلی را 
و  ریزان  برنامه  شهری،  طراحان  منظر،  طراحان  معماران،  کار  بین 
دیگر افراد حرفه ای که قلمروی عمومی را شکل می دهند به وجود 

می آورد.
نگرش دوم: تقویت هم پیوندی اجتماعی

هنر عمومی می تواند وابستگی های اجتماعی و ارتباطات جوامع را 
تقویت کند. گاهی این منافع از فرآیند سفارش و طراحی یک کار 
هنری به اعضای جامعه و مشارکت آنان به دست می آید. در بعضی 
موارد این منافع از عنوان پروژه و یا رویکرد هنرمند نسبت به آن 

حاصل می شود، به خصوص زمانی که بیانی شیوا و رسا داشته باشد.
دغدغه هنر عمومی، هنر سفارشی است که با مفهوم مکانی که در 
انگاشته  موفق  پروژه های  باشد.  می  مرتبط  است  واقع گردیده  آن 
می شوند که در آن هنرمند بتواند بینشی را نه تنها نسبت به بافت 
طراحی شهری یک مکان نشان دهد بلکه بتواند تاریخچه ای از مکان 
و اهداف، آرمان ها و بینش و نگرش مردمانی که در آنجا زندگی و 

کار کرده اند را نیز به تصویر بکشد.
هنر عمومی با بیان دیدگاه های جوامع به حاشیه رانده شده باعث 
می شود تا آن ها بیشتر دیده شوند: هنری که دیدگاه هایی را برای 
فضای  از  تواند  می  کند  می  مطرح  عمومی  مباحث  در  گنجاندن 
مدنی  مهم  مباحث  برای  که  سرزنده  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

ضروری است حمایت کند.
نگرش سوم:منافع اقتصادی هنر عمومی

طی سالیان اخیر، نگرش دیگری نسبت به ارزش هنر و برنامه های 
فرهنگی پدیدار گشته است. اثر اقتصادی هنر و یا در معنای وسیع 

تر، اقتصاد خالق چیست؟
این سوال به دالیل متعدد مطرح شده است. نهادهای عمومی ارزش 
دقت  به  را  نیستند  آنها  اصلی  خدمات  از  بخشی  که  هایی  هزینه 

سرمایه  دهند.  می  قرار  بررسی  مورد 
نوآوری  دنبال  به  دوست  بشر  گذاران 
تأثیر  مستندسازی  مشتاق  همچمین  و 
برنامه هایی هستند که تحت حمایتشان 
می  تالش  گذاران  سیاست  دارد.  قرار 
کنند تا نقشی که هنر، فرهنگ و فعالیت 
اقتصادی  وسیع  توسعه  در  خالقانه 
درک  را  کند  می  ایفا  شهرها  پویایی  و 
دنبال  به  هنری  های  سازمان  و  نمایند 
بتوانند  طریق  این  از  تا  هستند  فرصتی 
مخاطبان و مبنای سرمایه گذاری شان را 

های  مأموریت  با  راستا  هم 
جدید توسعه بخشند.

هنر  برای  اقتصادی  مباحث 
مقوله  سه  در  توان  می  را 

گنجاند
تواند  می  عمومی  هنر   -1
و  هزینه  به  منجر  و  کند  می  ایجاد  انسانی  ترافیک  که  هایی  حوزه 

عوارض مالیاتی می شود را فعال کند؛
2- هنر عمومی می تواند به رشد و توسعه ارزش پروژه ها یا بخش 

های خاص کمک کند؛
3- هنر عمومی شکلی از بیان خالقانه است که می تواند از کلیت 

اقتصاد خالقانه حمایت کند.
هنر عمومی فضاهای شهری را پویا می سازد

نصب هنر عمومی، به ویژه پروژه های موقتی و رویداد محور، می 
طور  همین  و  گردد  موجب  را  توجهی  قابل  انسانی  ترافیک  تواند 

هزینه ها بازدید کننده و درآمد های تجارتی را افزایش دهد.

هنر عمومی می تواند نواحی شهری و پروژه ها را جذاب، پویا و 
هنر  از جمله  فرهنگی  ریزی  برنامه  و  هنر  اینکه  دهد؛  موفق جلوه 
به  شهری  های  مکان  موفقیت  برای  اساسی  کلید  امروزه  عمومی، 
گذارد.  نمی  باقی  سؤالی  و  شک  گونه  هیچ  جای  رود  می  شمار 
نهادهای مهم توسعه اجتماعی در بسیاری از محله ها بر این باورند 
که سرمایه گذاری آنها در برنامه ریزی فرهنگی و پروژه های هنری، 
بازدید کنندگان، تجار و ساکنین این مناطق را جذب خواهد کرد. 
بین هنر، فرهنگ و موقعیت شادی  رابطه  به  کنندگان  حتی توسعه 
شان پی برده اند. آن ها به این نتیجه رسیداند که پروژه های هنری 

نقش ارزشمندی در بازاریابی امالک شان دارد.
یک اقتصاد خالق باید محیطی را ترویج نماید که در آن فعالیت های 
خالقانه تشویق گردد؛ این استدالل درباره ارتباط بین هنر و توسعه 
اقتصادی بسیار ساده است: سعی کنید این تصور را به وجود آورید 
که خالقیت و نوآوری در جامعه شما آزاد است. در این صورت قادر 
خواهید بود افراد کار آفرین و خالق را جذب نموده که نتیجه آن 

فعالیت های اقتصادی پر رونق و شکوفا خواهد بود.
نگرش چهارم: هنر عمومی راهی بسوی کمال فردی

تر  وسیع  ابعاد  در  افراد  شرکت  هنری،  های  پروژه  در  مشارکت 
را ممکن  مناطق شهری  اجتماعی  زندگی 
که  عمومی  هنر  منافع  بیشتر  سازد.  می 
پیش از این درمورد آن بحث گردید را می 
قلمداد  هایی  شیوه  یا  ابزاری  منافع  توان 
کرد که در آن هنر عمومی به ترویج طرح 
اهداف  و  محیطی  زیست  گسترده  های 
اما  کند.   می  کمک  اقتصادی  اجتماعی، 
برخی از حامیان هنر بر این باورند که یک 
که  دارد  نیز  دیگری  ذاتی  منافع  مجموعه 
از این موضوع اساسی نشأت می گیرد که 
زندگی فردی مردم و توانایی آن ها برای 
طریق  از  تواند  می  جوامع  در  مشارکت 
درگیری شان با هنر عمومی به غنا و کمال 

برسد.
مردم  روی  پیش  شانسی  عمومی  هنر 
در  را  هنر  آن  واسطه  به  تا  دهد  می  قرار 
هنر  کنند:  تجربه  شان  شخصی  زندگی 
موزه  گالری  از  بیرون  مخاطبانی  عمومی 
ها و تئاترها بدست می آورد و به زیبایی 
زندگی هر روزه می افزاید. هنر عمومی برای همه افراد است و این 
هنر به صورت رایگان عرضه می شود. بسیاری از مردم از موزه ها 

بازدید نمی کنند، اما هر کسی می تواند هنر عمومی را تجربه کند.
افراد  به  به جهان  نگریستن  برای  را  نوینی  های  هنر عمومی شیوه 
ارائه می کند که می تواند رشد فردی، همدلی و ارتباطات قوی تر 
اجتماعی را به همراه داشته باشد: مردم می توانند از طریق مواجهه 
شان با هنر عمومی به عنوان افراد، اعضای یک جامعه و شهروندان 
رشد کنند. این امر از طریق تجربه کردن مستقیم هنر و نیز مذاکراتی 
و  ها  شبکه  به  که  مذاکراتی  شود،  می  آن  موجب  عمومی  هنر  که 

ارتباطات گسترده تر اجتماعی کمک می کند، میسر می گردد.    

آشنایی با مدیریت شهری )تجارب جهانی(
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد

هنــر برای همه

معاونت فرهنگی شهرداری بجنورد

تخریب تابلوهای مطالعه یک دقیقه ای
در راستای ارتقاء فرهنگ مطالعه شهروندان و ترغیب عموم به مطالعه و گسترش فرهنگ مطالعه، تابلوهایی در ابعاد 
70 در120 سانتي متري و در قالب شش بسته شامل موضوعات اخالقی، اجتماعی، مذهبی و ... تهیه و در پاکت ها 

جانمایی شد.
این تابلوها که در 16 ایستگاه خط واحد در محل میدان شهید، چهارراه مخابرات، امیریه و میدان بازرگانی، ایستگاه 
های دانشگاه، میدان کارگر، دو ایستگاه در مسیر بلوار نصب شده بود، متاسفانه تنها دو روز پس از نصب، توسط 

برخی از شهروندان ناآگاه تخریب شد.

در این نشست، رئیس شورای اسالمی شهر توضیحاتی درخصوص 
روند بررسی بودجه سال 94 شهرداری بجنورد ارائه کرد و گفت: 
بودجه پیشنهادی شهرداری در جلسات متعدد کمیسیون برنامه و 
به تصویب  است و در جلسه رسمی  بررسی شده  بودجه شورا 

نهایی خواهد رسید.
 رضا فیروزه با اشاره به سایه سنگین رکود اقتصادی در کشور، 
بیان داشت:  ساخت و سازها در شهر بجنورد افت زیادی داشته 
است که به تبع آن درآمدهای ناشی از صدور پروانه نیز کاهش 
یافته که این خود باعث کاهش خدمات رسانی به شهروندان می 

شود.
اظهار  نیز  شهدا  چهارراه  همسطح  غیر  تقاطع  در خصوص  وی 
داشت: به دلیل وجود تیرهای برق در مسیر این تقاطع، در حال 
رایزنی با اداره برق هستیم تا هر چه سریعتر نسبت به جابجایی 
تا اواسط اردیبهشت ماه پروژه بزرگ  اقدام شود و  تیرهای برق 

شهری به بهره برداری برسد.
فیروزه در رابطه با مشکل بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی و 
مسدود کردن حساب مالی شهرداری توسط تأمین اجتماعی نیز 
توضیحاتی ارائه داد و خواستار همکاری نمایندگان مجلس برای 

رفع این مشکل شد.
وی تصریح کرد: یکی از معضالتی که در حال حاضر با آن مواجه 
هستیم، مسئله اشتغال است و با وجود اینکه شورای اسالمی شهر 
هیچ گونه دخالتی در استخدامی ها ندارد ولی روزانه پاسخگوی 

تعداد زیادی از شهروندان جویای کار است.
در ادامه نماینده مجلس شورای اسالمی ضمن ارائه گزارشی از 
روند بررسی بودجه سال 94 کشور گفت: در بودجه سال جاری 
کشور مبلغ 4 هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده 

است.
موسی الرضا ثروتی با اشاره به اینکه خراسان شمالی باالترین نرخ 
بیکاری کشور را داراست، گفت: تخصیص بودجه اشتغال برای 
هر استان براساس تعداد افراد ثبت نامی در مراکز کاریابی و اداره 
کار است و از حدود 150 هزار نفر بیکاری که در استان وجود 
دارد تعداد 37 هزار نفر آن ها در مراکز کاریابی و اداره کار نام 

نویسی کرده اند .
وی به احداث بیمارستان تخصصی زنان اشاره کرد و بیان داشت: 
علیرغم اینکه برخی از مسئولین موافق احداث این مرکز نیستند 

ولی با همکاری و تعامل شورای اسالمی شهر و تخصیص زمین 
برای احداث این بیمارستان می توان گام بزرگی در بحث بهداشت 

و درمان استان برداشت.
در  درآمد  میزان  کمترین  شمالی  خراسان  داشت:  عنوان  ثروتی 
مالیات  پرداخت  باالترین درصد  که  داراست در حالی  را  کشور 

را دارد.
شهردار بجنورد نیز در این نشست با گالیه از عدم تخصیص منابع 
بودجه  ردیف  اختصاص  خواستار  بجنورد،  شهرداری  به  دولتی 

توسعه شهری در اعتبارات بودجه سال آینده شد.
به  اگر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  دیگر  ادامه  در 
شوراهای اسالمی شهر به عنوان دولت محلی نگاه شود و حدود 
حال  در  که  مشکالتی  از  بسیاری  یابد  افزایش  شان  اختیارات 

حاضر با آن ها روبرو هستیم، رفع خواهد شد.
قاسم جعفری با اشاره به سبک زندگی و تقویت فرهنگ ، افزود: 
شورای اسالمی شهر و شهرداری نقش مؤثری در فرهنگ و ارائه 

سبک زندگی درست به شهروندان را دارند.
وی از راه اندازی مرکز فنی و حرفه ای سیار خبر داد و گفت: با 
استقرار این مرکز در دهستان ها و آموزش به جوانان، می توان تا 

حدودی مشکل بیکاری جوانان را حل کرد.
تشکر  شهر ضمن  اسالمی  شورای  اعضای  از  یک  هر  پایان  در 
با  شهر  اسالمی  شورای  جلسه  در  مجلس  نمایندگان  از حضور 
اعالم  زنان  تخصصی  بیمارستان  احداث  جهت  زمین  واگذاری 
و  دولتی  منابع  تخصیص  و  پیگیری  خواستار  و  کردند  موافقت 

فاینانس به شهرداری بجنورد شدند.

نشست اعضای شورای اسالمی شهر
 با نمایندگان مجلس شورای اسالمی

از آغاز اجرای تعویض چراغ های روشنایی بجنورد در  شهردار بجنورد 
نخست  فاز   گفت:  و  داد  خبر  نوروز  فرارسیدن  برای  شهر  سازی  آماده 

اجرای این طرح از میدان فردوسی تا کارگر آغاز شده است.
روح ا... براتیان با اشاره به اینکه برنامه دو ساله برای تعویض پایه چراغ 
های  چراغ  اکنون  هم  اظهارکرد:  شده،  تدوین  شهر  آیلندهای  روشنایی 

روشنایی میدان فردوسی و  تقاطع شهید فهمیده نصب شده است.
وی افزود: برای تعویض تمام چراغ های روشنایی این مسیر 140 میلیون 

ریال هزینه شده که تا پایان اسفند ماه سال جاری انجام می شود.
شهردار بیان داشت: فاز دوم تعویض چراغ های روشنایی شهر در فرودین 
ماه 94 از مسیر حد فاصل میدان آزادگان، امام رضا )ع( و فاز چهارم آن 
نیز از بهمن ماه سال آینده در حد فاصل میدان قائم و شهید محمد زاده 

اجرا می شود.
براتیان خاطر نشان کرد: چراغ های روشنایی سایر مناطق نیز طی سال 95 

تعویض خواهد شد.
شهردار تاکید کرد: با اجرای این طرح عالوه بر تامین روشنایی شهر درصدد 
هستیم تا با زیبا سازی منظر شهری تمایل شهروندان به پیاده روی و کاهش 

استفاده از اتومبیل را کاهش دهیم که امیدواریم بتوانیم مؤثر واقع شویم.

چراغ های 
روشنایی 
تعویض 
می شوند
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محبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من، كسـى است كه عیبهایـم را به من اهدا كنـد.      امام صادق )ع( علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.      امام علي )ع(

شهید  میدان  به  منتهی  های  خیابان  ترافیک  وضعیت 
مخصوصأ در ساعات 17 الی 23 بسیار اسفبار است. لطفًا 

با نصب چند پل هوایی این مشکل را حل کنید. متشکرم
09350000452

سالم  یک عدد سطل زباله داخل باقرخان چهل و دو پیش 
زمین خالصه الزم هست.

09150000469

باتشکر از اعضای شورای شهر، مي خواستم بدونم برای 
لچکي ورودی غربی شهرک شاهد چه تمهیداتی در نظر 

گرفته شده؟
09150000387

مرکز  در  تنها  و  مستقیمند  ها،  اتوبوس  جدید  مسیرهای 
شهر و جوادیه تالقی دارند و دسترسی برخی نقاط شهر به 
ایستگاه های اتوبوس سخت است، پیشنهاد مي شود یک 
کمربندی  طول  در  مذکور،  مسیرهای  اتصال  مسیر جهت 

مدرس و 32 متری ایجاد شود.
09150000974

روها  پیاده  استقالل،  و  دهخدا  بین  شرقی  ارتش  خیابان 
این  کنیم  می  بجنورد خواهش  از شهرداری  است.  خاکی 

مسیر را موزاییک یا آسفالت نماید.
09300000841

و  محله  به  لطفًا  محترم،  شورای  نباشید.  وخسته  سالم  با 
الدین  بافت فرسوده سمت خیابان سید جمال  خانه های 
رسیدگي  امکان  درصورت  آبادی  فیض  کوچه  اسدآبادی، 

کنید.
09150000871

سالم لطفًا پیگیری کنید که چرا همه مسیرای بجنورد خط 
واحد داره جز باقرخان که تا چهارراه شهرداری بود ولی 2 
تا خط داشت که زمان حرکتش یک ساعت طول می کشید.
09390000738

چرا شهرداري بجنورد براي رفع مشکل سگ هاي ولگرد 
که روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شود، اقدامي انجام 

نمي دهد؟
تماس تلفني

در آستانه سال نو و عبور مسافران، میدان امام رضا )ع(، در 
ورودي شهر بجنورد، وضعیت نا مناسبي دارد.

تماس تلفني

سبزه میدان آن روزها     )قسمت آخر(
گوشه  در  نان؛  و  غذا  مسأله  اما 
یا  کافه  میدان،  شرقی  شمال 
به  آن  که صاحب  بود  مهمانسرایی 
بود.  آشپز)بهنیا(  امان  کربالئی  نام 
متر  در40  25متر  ابعاد  در  ای  کافه 
را  کافه  این  من  که  زمانی  داشت. 
دیدم هنوز کربالئی امان زنده بود. 

در داخل سالن، تخت هایی بود که 
رویش فرش انداخته بودند و دیزی خوب و خوش مزه ای داشت. اکثر 
کسبه ظهر غذایشان را از همان جا تأمین می کرده و دستگاه عریض 
و طویلی داشت. مردم از خانه ظرف می آوردند و غذای حاضری از 
آن جا می بردند. بغل دست این کافه، نانوائی کربالئی عبدا... بود که 
فعاًل روبروی مسجد انقالب نانوائی دارد. یکی دیگر از مکان هایی 
که برای رفاه مسافران وجودداشت. درست در گوشه میدان مابین کافه 
کربالئی امان و نانوائی کربالئی عبدا... حمام جاجرمی قرار گرفته بود. 
دواخانه یا داروخانه وثوق در داخل کوچه ای به فاصله 20 متر بعد 
از بزازان بودند که از زمان  از سبزه میدان قرار داشت. فقط دو نفر 
قدیم مانده بودند که من در مغازه اوستا محمدحسن بودم دیدم بقیه 
بزازها به شکل امروزی که میز صندلی دارند اداره می شد اما این دو 
نفر یکی دلشاد بود که نوه های او معلم بودند که بازنشسته شده اند 
و یکی حاج مهدی قزوینی بود که پیرمردی حدود 70 یا 75 ساله بود 
بسیار خنده رو و شوخ طبع بود. با همه از کوچک و بزرگ وقتی به در 
مغازه او می رسیدند سالم می دادند. حاج مهدی با چهره خندان پس 
از جواب سالم می گفت: »باالم جان نََمه استین؟« )چی الزم داری 
عزیز؟( حال رهگذر فارس، ترکمن، ترک ویا کرد بود برای او فرقی 
نمی کرد، او همین جمله را می گفت. حاال او می فهمید یا نه برای او 
فرقی نمی کرد. او کرباس )1( فروش بود که کرباس های رنگ شده 
و سفید وکستور و جیم و پنبه، گاهی هم پارچه های چوخه در مغازه 
اش بود که روستائیان می آوردند و به او می فروختند فقط این دو نفر 

به سبک قدیم کاسبی می کردند. 
مشتریان  و  بود  زمین  ها روی  پارچه  نبود.  مغازه شان  در  ای  قفسه 

روبروی او روی زمین می نشستند. همه اجناس در دسترس بود. اگر 
کسی کارشان نداشت روی همان  پارچه ها دراز می کشید. انبارش 
آخر مغازه اش بود که با پرده ای از جلو مغازه جدا می شد و همه 
پول هائی که معامله کرده بودند زیر پوست تختی که رویش نشسته 

بودند می گذاشتند. 
باز  مغازه  در  طرف  دو  هر  همیشه  گذاشتند  می  کرسی  ها  زمستان 
بود فقط روزهای برف و باران یک طرف در مغازه را می کشیدند. 
این دو نفر از زمان قدیم در میدان مانده بودند. بقیه کسبه حتی در 
داخل میدان هم تقریبا تغییر رویه داده بودند مانند حاج قلی گوهری 
و نصرت خرازی یعنی قفسه داشتند و میز و صندلی یا نیمکت در 

مغازه داشتند.
 محمد شیخ نژاد

بازنشسته شهرداری

1- کرباس پارچه پنبه ای که زن ها در خانه می بافته بعد رنگ می کردند. 
پارچه کستو و جیم پارچه های یزدی بود یا اصفهان و پارچه چوخه از پشم 
میش یا قوچ بود که در منطقه خراسان بزرگ مثل سرخس، قوچان، شیروان، 
روی  معموالً  نداشت  دستگاه الزم  می شد.  بافته  آنها  روستاهای  و  بجنورد 
لباس  بودو  پشم  یک  از  پودش  و  تار  می شد  بافته  تا چوب  چند  با  زمین 

زمستانی زمان قدیم بود.

نام: اسماعیل
نام خانوادگی: حسین پور

قسمتی از وصیت نامه شهید:

بسم اهلل الرحمن الرحيم  
»و التقولوا لمن يقتل فى سبيل اهلل اموات بل احياء 

ولكن ال تشعرون« 

حمد و سپاس خداوند ايزد متعال را كه به ما نعمت 
هستى بخشيد و ما را از نعمت عظماى جمهورى 
اسالمى و رهبرى با واليت و فقيه با كفايت، امام 

امت، خمينى كبير بهره مند ساخت. 
درگاه  مقربان  و  اسالم  گرامى  اولياء  بر  سالم 
احديت پيامبران و امامان معصوم عليهم السالم كه 
راه عروج انسان به كمال و طريقه الهى شدن ر به 
ما  به  را  انسان  همچون  الخلقه اى  موجود ضعيف 
نشان داد و شكر خداوند را كه به رزمندگان منت 
نهاد تا از دلبستگي هاى دنيوى و تجمالت ظاهرى 
و  بكنيم  دل  پر مصيبت  دار  اين  و  دنيا  فريبنده  و 
اسالمى  و جمهورى  قرآن  و  اسالم  از  دفاع  براى 
و امامت حقه الهى به جبهه بشتابيم تا در اين ديار 
عشق، جان به كف بگذاريم و بى ريا تقديم حضور 

حق نمائيم.
خداوند اين هديه هاى نا قابل را مورد قبول درگاه 

ملكوتيش قرار دهد )انشاءاهلل(. 
خداوندا تو شاهد باش كه تنها و تنها براى حفظ 
دين تو و حراست بندگان مؤمن تو و براى دفاع 
از مرز و بوم اسالم در جهان به اين مكان مقدس 
آمدم و آمدم تا با خون خودم درخت تازه پاگرفته 
اسالم و جبهه هاى اسالمى را آبيارى كنم و شجره 
ايمان و جهادم  با  را  نفاق جهانى  و  كفر  و خبيثه 
و آتش اسالمم بخشكانم و اينك آماده باش نبرد 
مقدس و جهادى سرنوشت ساز بر عليه صداميان 

زبون مي شويم.
جان  مادر  و  جان  پدر  مادرم  و  پدر  به  وصيت 
نتوانستم آن حقى كه  اميدوارم مرا عفو نمائيد كه 
شما به كردن ما داريد اداء نمايم. پدر جان و مادر 
جان خوشحال باشيد از اينكه فرزندى قربانى اسالم 
و جمهورى اسالمى كرده ايد خوش به حالتان و 

براى رزمندگان دعا كنيد.

کاشت 835 نهال به نام شهدای شهر بجنورد در مراسم روز درختکاری

نگاهی به آئين نوروز در بجنورد

نازیبــایی های شهــر ما ... سهـم ما چیست؟

پیدایی نوروز در شهرمان بجنورد از دیرباز، همراه بوده است با بارش برف 
های سنگین و یخبندان هایی گاه طوالنی که سبب رفت و آمد کمتر مردم 
برای دید و بازدید نوروزی هم می شد. اما سال های بسیاری را که در این 
شهر به بدرقه اش نشسته ایم، عمومًا اسفندماه، پیام آور بوی خوش بهار بوده 
و آب شدن تدریجی برف و یخ ها در کوچه و محالت قدیمی شهر. روزهای 
سرد و بخاری های هیزمی یا کنده ای که با عبور از هرکوی و برزنی، بوی 

خوش سوختن چوب درختان خشکیده باغ ها به مشام می رسید.   
آداب خانه تکانی؛ تکان دادن فرش ها و چوب زدن به آن ها را معموال در 
کوچه انجام می دادند و اگر سرمای  اسفند ماه اجازه می داد، به قنات صدر 
آباد و یا بش قارداش می رفتند. اما اگر خانواده هایی که یکی از اعضا و یا 
سرپرست خانواده فوت شده بود، خانه تکانی روزهای پایان سال را انجام 
نمی دادند و به طور معمول، همسایگان و فامیل این زحمت را به عهده می 
گرفتند. پس از جارو زدن وگردگیری از سقف های تیرچوبی و جا به جا 
به آفتاب دادن  کردن تخته مشک و صندوق و برداشتن بخاری کنده ای و 
وسایل زیرزمینی، حوض را تمیز می کردند که معموال با رنگ آمیزی دوباره 

آن همراه بود.
سبزه گذاشتن هم از دیگر کارهایی بود که معموال مادر بزرگ ها و مادرها 
انجام می دادند. آن هم  در ظرف های شیشه ای با نام »بانکه« و کوزه های 
کوچک و بزرگ که عمومًا از ترک خورده های در طول سال استفاده می شد 

که سبز کردن این کوزه ها، نیاز به سلیقه و مهارت داشت. 
تحویل سال؛ با ورود به سال نو، در هر ساعتی از شبانه روز، بسیاری از پدر 
و مادرها، بر این باور بودند که اولین نفری که وارد خانه می شود، باید از 
بزرگان فامیل و خویشاوندان باشد و به همین سبب، سعی می کردند پس از 
تحویل سال، به انتظار بنشینند تا فرد مورد نظر به خانه شان پا بگذارد و به 
طور معمول، پدرها در لحظه تحویل سال، به کوچه می رفتند و چند دقیقه 
افزایش روزی و  کار، سبب  این  که  بودند  باور  براین  و  بر می گشتند  بعد 
برکت خواهد شد. عده ای دیگر از همشهری ها هم بر این باور بودند که 
باید در لحظه تحویل سال در دامن دشت و صحرا بود و معموالً به باغ های 
اطراف شهر می رفتند. اولین روز سال نو، با دید و بازدید از خانه پدر بزرگ 

و مادربزرگ ها شروع می شد. 
آداب پذیرایی در نوروز در شهرمان بجنورد تا چند دهه پیش، به روشی بسیار 
ساده برگزار می شد. خوراکی هایی از قبیل نخود، کشمش، سنجد، گردو و 
میوه هایی که شاید از پاییز برای نوروز، نگهداری شده بود که قبل از عید، 

گردوها را می شکستند و کشمش ها را تمیز می کردند و بعدها نقل و شیرینی 
هم به این مجموعه اضافه شد. 

فتیر  با  از جمله خوراکی ها و نوشیدنی ها، تهیه چای دو رنگ و پذیرایی 
یا  میهمان ها، دادن دس الف )دست الف(  از  پذیرایی  از  بود. پس  شیرین 
بین صفحات قرآن می گذاشتند و پدر  همان عیدی بود که اسکناس ها را 

خانواده، آن را در مقابل میهمان ها می گرفت.
آئین نکوداشت کسانی که چهره در نقاب خاک کشیده اند؛ اولین روز سال نو 
از گذشته های دور، مصادف بوده است با بزرگ داشت یاد کسانی که از میان 
ما رفته اند. در بین ترک زبان های بجنوردی، چهار عید نوروز، فطر، قربان، 
غدیر، انگیزه ای بوده برای یاد کردن و طلب آمرزش برای کسانی که فوت 
شده اند. پس از برگزاری سومین روز درگذشت متوفی، اگر چهارمین روز، 
با هر یک از این چهار عید مصادف شود، به عنوان اولین عید، در خانه به 
انتظار میهمان می نشینند که از صبح تا اذان ظهر از میهمانان پذیرایی می شود. 

بازی های که در همزمانی با نوروز، پدیدار می شدند، عبارت بودند از؛
َره َگلَمه و ...  ِچّلی آغاج/ بازی تخم مرغ / توشله یا همان تیله امروزی/ ُچقُّ
که در روز سیزدهم فروردین با رفتن به دامن صحرا و باغ ها، انجام مي شد و 

بازی گروهی چلی آغاج در صدر همه ورزش ها قرار می گرفت. 
سیزده بدر؛ در ضلع شمالی شهر و منطقه ای وسیع با نام تارمی )طارمی( و در 
بخشی از آن، محلی با نام »ایش َدَرخت )سه درخت(«، سبزه زاری وسیع بود 
که از اولین روزهای سال نو، عموم ساکنین محله ها، پای پیاده و با درشکه، 
به آن جا می رفتند که سایه سار این سه درخت کهن سال، انگیزه ای بود برای 
گردهمایی جمعیتی بی شمار که تا غروب آفتاب و با صدای موسیقی گروه 
با جمع آوری  نو،  از سال  پیش  نوازندگان شادمانی می کردند. درحالی که 
مبلغ ناچیزی از کسبه شهر و درحاشیه نواختن و شادی کردن ها، گروهی به 
شکل داوطلبانه، اقدام به پختن »آش یارَمه« می کردند. مجموعه این تدارک 
دیدن ها و هماهنگی ها به سرپرستی بانویی به نام ّخرم بود، که عموم مردم، 
او را با نام »خرم باجی« می شناختند. این مراسم جشن نوروزی، در همراهی 
با آئینی کهن با نام »خان چخاردماق« در این شهر بود که در کمتر منظقه ای 
از کشورمان شاهدش بوده ایم. از جمله در 3 نقطه از شهرمان که در طول 
سال ها برگزار می شد. دروازه قبله یا میدان کارگر امروزی، مقابل اداره پست 
خیابان شریعتی شمالی و سبزه زار ایش َدَرخت. بخشی از محوطه را با قالی 
و قالیچه و زیلو می آراستند و فردی به عنوان خان که همان پادشاه بود را بر 
تخت می نشاندند و وزیران، گوش به فرمانش می ایستادند و در قالب طنز، 
حکومتی سیزده روزه را برایش رقم می زدند. در حالی که گروه های موسیقی 

از بامدادن تا غروب آفتاب، به نواختن و نغمه خوانی می پرداختند. 
احسان حصاري مقدم

انا هلل و انا الیه راجعون

بدین وسیله، با نهایت تأسف و تأرث ردگذشت مرحوم مغفور،     حاج محمد شیخ نژاد    را هب خانواده محترم شان تسليت رعض نموده و

 از ردگاه ازيد منان رباي آن مرحوم غفران الهي و رباي بازماندگان صبر و شکيبايي مسئلت مي نماميي.

متأسفیم از این که قسمت آخر مطلب سبزه میدان، با درگذشت نویسنده آن همزمان شد. روحش شاد.



67

25 اسفند ماه 1393- سال ششم- شماره 56 - صفحه 12-251 اسفند ماه 1393- سال ششم- شماره 56 - صفحه 1-12

هر وقت عمر جهان به آخر رسیده، هرگاه قیامت بخواهد قیام کند و عالم بخواهد منقرض شود و در دست یکی از شما نهال درختی باشد چنانچه بقدر کاشتن آن فرصت باشد، باید آن را بکارد و از فرصت باقیمانده استفاده نماید.        پیامبر اکرم )ص(
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