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مسلمانی كسی شما را به شگفت نياورد تا آن گاه كه حقيقت خردش را در یابيد.        پيامبر اكرم )ص( کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آن چه می ترسد گرفتار می شود.     امام حسین )ع(

دوچرخه هایی که چرخشان نمی چرخد

اصالح خطوط اتوبوسرانی برای نزدیک شدن به اهداف طرح جامع ترافیک
سازمان اتوبوسرانی شهرداری بجنورد به منظور نزديک شدن به اهداف طرح جامع ترافیک، برخی از مسیرهای موجود را اصالح کرده تا با تأمین زيرساخت های مورد نیاز در آينده بتواند طرح جامع ترافیک را 

اجرا کند. در تصاوير زير، مسیرهای اصالح شده کنونی و مسیرهای پیشنهادی در طرح جامع، روی نقشه شهر، مشخص شده است.

مزاياي استفاده از دوچرخه به عنوان يک وسيله نقليه پاک، بر کسي پوشيده 
نيست اما فرهنگ استفاده از اين وسيله به درستي پايه ريزي نشده است.

بايستي  شود،  سازي  فرهنگ  موضوعي،  با  رابطه  در  است  قرار  وقتي 
الزامات آن در تمامي زمينه ها، مورد توجه قرار گيرد.

تا زماني که به دوچرخه به عنوان يک وسيله حمل و نقل عمومي ارزان 
که به علت توان مالي کم، به ناچار مورد استفاده قرار مي گيرد، نگاه شود، 

نمي توان انتظار داشت از مزاياي حمل و نقل با دوچرخه نيز بهره برد.
به  دوچرخه  به  خود  مصوبات  در  نيز  بجنورد  شهر  اسالمي  شوراي 
عنوان وسيله اي که عالوه بر نشاط و سالمتي، شهري پاک و سالم را به 

شهروندان، هديه مي کند، توجه داشته اند.
در اين راستا شهرداري با ايجاد ده ايستگاه دوچرخه در بوستان هاي شهر 
از اين وسيله  و خريد 100 دوچرخه اولين گام را براي توسعه استفاده 

حمل و نقل برداشته است. 
اين ايستگاه ها در بوستان هاي شهربازي، بش قارداش، باباامان، دانشجو 
و پارک آذري و ... احداث شده اند که براي هر يک از اين ايستگاه ها، 
20 دوچرخه براي استفاده شهروندان، خريداري و خط کشي مسيرهاي 
دوچرخه نيز در برخي پارک ها، انجام شده 

است.
از  سال  دو  حدود  که  اين  با  اما 
دوچرخه  هاي  ايستگاه  افتتاح 
مي  شهر  هاي  بوستان  در 
گذرد، تا کنون اين ايستگاه 
ها راه اندازي نشده اند و 
به  که  اينجاست  سؤال 
شهروندان  علتی  چه 
توانند  نمي  هنوز 
ها  دوچرخه  اين  از 
بايد  چرا  کنند؟  استفاده 
استفاده  ها  دوچرخه  از 
کانکس  بعضي  و  نشود 
اتاق  براي  ها(  )ايستگاه  ها 

نگهباني استفاده شوند؟
خوشبختانه  که  طرحي  در  چرا 
تجهيزات و زيرساخت هاي آن تکميل 

شده است، بايد با بي توجهي مسئوالن، روبرو شويم؟
ترويج فرهنگ دوچرخه سواري، پياده روي و ... توجه جامع و دقيق به 
همه ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را مي طلبد که آيا اين طرح هاي 
بهره برداري نشده، قرار است آغازگر اين مسير طوالني باشند؟ يا اين که 
تنها خبر افتتاح اين گونه طرح ها و رسانه اي شدن آن، رضايت خاطر 

مسئوالن را فراهم مي آورد؟
گويا وجود کانکس هايي که عبارت »ايستگاه دوچرخه« روي شان نوشته 
شده و مقابل تابش آفتاب رنگ و روي شان رفته، براي تشويق شهروندان 
براي دوچرخه سواري، کافي است. در اين جا نوع نگاه به کانکس تغيير 
کرده و از آن به عنوان تابلوي تبليغاتي ترويج فرهنگ دوچرخه سواري 
استفاده مي شود. شايد شهروندان نيز بايد نوع نگاه خود را تغيير داده و 
با ديدن اين ايستگاه هاي خالي، از اين که مسئوالن به سالمتي شهروندان 

مي انديشند، خشنود باشند؛ حتي اگر دوچرخه ها، چرخشان نچرخد.
براي ترويج فرهنگ دوچرخه سواري در شهر، اين طرح به عنوان يکي از 
گام هاي اوليه، مي توانست اقدام خوبي باشد زيرا استفاده از اين وسيله 
در بوستان هاي شهر که فضاهاي امن و مطمئني را براي دوچرخه سواران 

فراهم مي کند، معرف خوبي براي مزاياي اين وسيله است.
زماني که شهروندان به دور از خطر برخورد با وسايل نقليه موتوري، در 
فضايي آرام و زيبا، دوچرخه سواري مي کنند، رغبت و تمايل بيشتري پيدا 
کرده تا در صورت ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه در شهر، از اين وسيله 

در سفرهاي روزانه بهره ببرند.
مسئوالن بايستي آن چنان براي تحقق اين مهم، برنامه ريزي همه جانبه را 
در سطوح مختلفي چون آموزش، تبليغات، الگو سازي از طريق استفاده 
مسئوالن و شخصيت هاي سرشناس از دوچرخه، زيرساخت ها و ... مد 
نظر قرار دهند که دوچرخه سواري و يا پياده روي به عنوان يک حرکت 

ارزشمند، جايگاه خود را در زندگي شهروندان، بيابد.
آيا اين قبيل پروژه ها با بودجه شهرداري که به طور مستقيم از عوارض 
به  پاسخ  بنابراين  شود؟  نمي  اجرا  شده،  تأمين  شهروندان  پرداختي 
بلکه  است،  مسئوالن  وظايف  از  تنها  نه  آنان  نمودن  آگاه  و  شهروندان 

اعتماد شهروندان را به مجموعه مديريت شهري، افزايش مي دهد.
بدون ترديد تا زماني که طرح ها و برنامه ها، اين گونه رها شوند، نمي 
توان از مردم انتظار داشت که با حس تعلق به جامعه، مشارکت، اعتماد و 
مسئوليت پذيري، ياري گر مديريت شهري در دستيابي به اهداف باشند.
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هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.     امام حسین )ع( نیکی برآیند خرد است، در دل و روان آدمی.         ارد بزرگ

حكايت چاروق هايي كه روزگاري 
به فرانسه صادر مي شد

همراه  به  بجنورد  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  مادر،  مقام  گرامیداشت  ایام  مناسبت  به 
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از خانه سالمندان دیدار کردند.   )94/1/23(

مراسم گرامیداشت سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و تقدیر از مادران شهدا به میزبانی شورای اسالمی شهر بجنورد برگزار شد.
حضور مادران شهدای مرتبط با مجموعه شهرداری، گرمی بخش این مراسم بود که ضمن اهدای لوح و هدایا، قاب عکسی از تصویر شهید در کنار مادرش به آنان، اهدا شد. 

در پایان از بانوان شاغل در مجموعه شهرداری نیز با اهدای لوح و هدایا، تقدیر به عمل آمد.  )94/1/20(

اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد، با کارگران خدمات شهری، حین انجام کار، دیدار کردند.
در این دیدارها، از  تالش های این زحمت کشان، تقدیر شد.     )8، 9 و 10 اردیبهشت ماه(

کارگران زحمتکش  از چند گاهی،  متأسفانه، هر 
آسیب  دچار  وظیفه،  انجام  حین  در  شهرداری، 
به فوت  منجر  این سوانح حتی  دیدگی شده که 

این عزیزان شده است.
به مناسبت روز کارگر و روز پدر، اعضای شورای 
اسالمی شهر، با خانواده این عزیزان دیدار کردند. 

)94/2/8(

در قبال سخاوت طبیعت چه می کنیم؟گرامیداشت مناسبت های اردیبهشت ماه

فصل بهار و موهبت هاي الهي آن، فرصتي است که شهروندان بجنوردي از طبيعت زيباي اطراف شهر، 
بهره مند شوند.

پذيراي جمع  قارداش،  پارک بش  باباامان و  پارک  به خصوص  تفرجگاه هاي بجنورد،  تعطيل،  روزهاي 
کثيري از شهرواندن بجنوردي و مسافران است که براي لحظه اي فراموشي دغدغه هاي روزمره ، به فضاي 

آرامش بخش طبيعت روي آورده اند. 
اما چرا برخي براي اين حضور ارزشمند، احترامي قائل نبوده و با برافروختن آتش، از خود اثري نازيبا و 

متأسفانه ماندگار به جا مي گذارند؟
اين تصوير که از باغ ايلخاني پارک باباامان گرفته شده، محل هاي متعددي را نشان مي دهد که گردشگران 
براي بر پا کردن اجاق از آن ها استفاده کرده اند. اين در حالي است که وقتي در محلي آتش افروخته مي 
شود، تا مدت هاي زيادي در آن جا هيچ گياهي رشد نکرده و حيات موجودات زنده ساکن در عمق خاک 

به خطر مي افتد.
آيا صحيح نيست که از همان محل هاي قبلي براي بر پا کردن اجاق استفاده شود تا صدمات وارده به محيط 

زيست به حداقل برسد؟ به يادگار گذاشتن اين لکه هاي سياه چه سودي دارد؟
شايسته است که در قبال اين سخاوت طبيعت، مکان هايي را براي اتراق کردن انتخاب کنيم که حداقل 
آسيب را به پوشش گياهي و زندگي جانوري آن منطقه وارد کنيم، به طوري که بعد از ترک محل، کمتر 

نشاني از حضورمان باقي بماند.

ساكنان شهرك گلستان، براي رفت و آمد به مركز شهر با مشكالتي چون كمبود تاكسي در مسير شهرك، 
پرداخت كرايه اضافي، برخورد نا مناسب رانندگان، نا مشخص بودن صالحيت برخي رانندگان و ... رو 

به رو هستند.
در اين راستا، سازمان تاكسيراني شهرداري بجنورد، جهت رفاه حال شهروندان و اطمينان خاطر آنان در 

استفاده از تاكسي ها، 15 دستگاه تاكسي عمومي را به اين شهرك اختصاص داده است.
مسافربرهاي  از  نكردن  استفاده  و  عمومي  هاي  تاكسي  از  استقبال  محترم، ضمن  ساكنان  كه  آن  اميد  به 
شخصي، از بروز اتفاقات ناگوار جلوگيري كنند تا شعار سال سازمان تاكسيراني در سال 1394 كه »رفت 

و آمد سريع، مطمئن و ايمن« است، محقق شود.

اختصاص 15 دستگاه تاكسي عمومي 
به مسير شهرك گلستان

براي  سالگي   6 در  دارد.  ساله   89 شهر،  آشناي  نام  دوز  چاروق  محمدزاده،  حسينعلي 
از آن پس  به رحمت خدا رفت و  به مکتب رفت. پدرش در سن 32 سالگي  تحصيل 
مادرش تمام مسئوليت او و خواهرانش را به دوش کشيد. تا 12 سالگي درس خواند و 
پس از آن چون چاروق دوزي يکي از کارهاي مهم در آن زمان بود، براي يادگيري اين 

حرفه به بجنورد آمد. 
چاروق يکي از کفش هاي سنتي شهر بجنورد است و در 70 سال گذشته جزء کفش هاي 
رسمي مردم بجنورد محسوب مي شد. )چاروق از يک چرم يک تکه ساخته مي شود که 

چندين مرحله کاري مختلف و مشکل براي توليد آن، بايد طي شود.(
چند سالي براي آموختن حرفه به صورت رايگان شاگردي کرد و پس از مدتي که تقريبًا 
َچم و َخم کار را ياد گرفته، روزي 6 َقران به عنوان مزد دريافت مي کرده است. اولين 
استادش، مرحوم کربال رضا قلي بود. بعد از مدتي براي ادامه کار نزد استاد حاج علي 
قنادزاده رفت. زماني که به طور کامل اين حرفه را آموخت با سختي فراوان مغازه ای 
براي خود باز کرد و به صورت مستقل مشغول به کار شد. در ابتدا روزي ده ها جفت 
چاروق مي دوخت و به تهران مي فرستاد و با هماهنگي صنايع دستي تهران، چاروق ها 

به کشورهاي اروپايي به خصوص فرانسه صادر مي شد.
محمدزاده مي گويد: »به ياد دارم حدود چهل يا 50 سال قبل سرماي شديدی در بجنورد 
شد طوري که کل شهر از ابتداي آذرماه تا دي ماه، يخبندان بود و من مجبور بودم در اين 
برف و سرما روزي چند بار براي نرم کردن َشّقه هاي چرم به صدرآباد بيايم، چرم ها را 
خيس کنم و قالب بزنم که اين سرما تا مدت ها اثر خود را بر روي پاهاي من گذاشت و 
االن هم که به سن کهولت رسيده ام مدت دو سالي است که با واکر و ويلچير حرکت مي 

کنم و پاهايم ديگر قدرت راه رفتن ندارند.«
الزم به توضيح است دکان قبلي او مقابل چهارشنبه بازار ابتداي خيابان شهيد قرباني بود 
که در مسير بازگشايي قرار داشت و 6 سال قبل با رضايت کامل مغازه را به شهرداري 
واگذار کرد. در آن زمان مسئوالن وقت مجوز دادند تا يکي از اطاق هاي منزل مسکوني 
اش را در کوچه خاور به مغازه تبديل کند و قرار شد تا زماني که در اين محل کار مي کند 

از پرداخت هرگونه عوارض معاف باشد. 
او مي گويد: »به لطف خداوند از 6 سال گذشته تاکنون در اين محل مشغول کسب هستم 

و روزگار خود را مي چرخانم.«
او که پيرترين چاروق دوز شهر است مدت 77 سال است که حرفه و شغل اش چاروق 
دوزي است و يکي از فرزندانش نيز در اين حرفه مشغول به کار است. در حال حاضر 
بيش از 100 جفت چاروق در مغازه دارد و اميدوار است روزي موقعيتي پيش آيد تا بتواند 

اين محصوالت را که با سختي زيادي توليد کرده است، بفروشد.
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دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می دهد : تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.        پیامبر اکرم )ص( هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.        پیامبر اکرم )ص(

مراسم گرامیداشت سالروز والدت امیر المؤمنین، امام علی )ع(، روز پدر، روز ملی شوراها و روز جهانی کار و کارگر، به میزبانی شورای اسالمی شهر برگزار شد.
در این مراسم از پدران شهدایی که با مجموعه شهرداری مرتبطند، با اهدای لوح و قاب عکسی از تصویر شهید در کنار تصویر پدر، تجلیل شد.

به مناسبت روز ملی شوراها، خانواده های یاهوئیان و ایزانلو، اعضای فقید شورای اسالمی شهر بجنورد تقدیر شده و از سند هویتی حاج سید احمد یاهوئیان، رونمایی شد.
تقدیر از خانواده های کارگران فوت شده و آسیب دیده در حین انجام کار، نیز از دیگر برنامه های این مراسم بود. 

در پایان این مراسم، جلسه اي با حضور معاون سیاسي امنیتي استاندار، برگزار شد.     )94/2/9(

به مناسبت روز ملی شوراها، همايشي با مشاركت استانداري و شوراي اسالمي شهر بجنورد و 
با حضور اعضاي شوراهاي اسالمي شهرهاي استان خراسان شمالي برگزار شد. 

در اين همايش رئيس شوراي اسالمي شهر بجنورد، ضمن تبريك ميالد امام علي )ع(، روز 
جهاني كار و كارگر، روز معلم و روز ملي شوراها،  به تبيين جايگاه شوراها در قانون اساسي 

پرداخت.
رضا فيروزه گفت: در قانون اساسي به شوراها اين اختيار داده شده تا با توجه به مقتضيات 

محلي، براي پيشبرد برنامه هاي عمراني، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و ... اقدام كنند.
وي تأكيد كرد: شوراها حلقه اتصال مردم با دولت هستند كه هر چه ارتباطات و تعامل بين 

شوراها و مسئوالن باالدستي، بيشتر باشد، مطالبات مردم، بهتر پيگيري مي شود.
فيروزه افزود: توجه به خواسته هاي مردم است كه رضايت و اعتماد و در نتيجه مشاركت آنان 

را در عرصه هاي گوناگون افزايش خواهد داد.     )94/2/10( دیدار اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد با مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی، 
به مناسبت گرامیداشت هفته معلم     )94/2/14(

پيرمرد تهيدست زندگي را در نهايت فقر و تنگ دستي مي گذراند. او با گدايي 
براي زن و فرزندانش غذايي ناچيز فراهم مي كرد. از قضا روزي كه به آسياب رفته 

بود، دهقان مقداري گندم در دامن لباسش ريخت.
در همان حالي كه به خانه بر مي گشت، با پروردگار از مشكالت خود سخن مي 
گفت و براي گشايش آن ها فرج مي طلبيد. او تكرار مي كرد: »اي گشاينده گره 

هاي ناگشوده عنايتي فرما و گرهي از گره هاي زندگي ما را بگشاي.« 
پيرمرد اين دعا را با خود زمزمه مي كرد و مي رفت. يك باره گرهي از گره هاي 

دامنش گشوده شد و گندم ها به زمين ريخت.
او كه به شدت ناراحت شده بود، رو به خدا كرد و گفت:

من تو را كِي گفتم اي يار عزيز
كاين گره بگشاي و گندم را بريز
آن گره را چون نيارستي گشود
اين گره بگشودنت ديگر چه بود

پيرمرد نشست تا گندم هاي ريخته را جمع كند؛ ولي در كمال ناباوري ديد دانه 
هاي گندم روي كيسه اي از زر ريخته است. پس متوجه فضل و رحمت خداوندي 

شد و متواضعانه به سجده افتاد و از خدا طلب بخشش كرد.

تو مبين اندر درختي يا به چاه
تو مرا بين كه منـم مفتـاح راه

خدا گر ز حكمت ببندد دري ...
معرفي كتاب »ایَرِیِمنگ ِسئزَلِره«

)دل نوشته های من(
کتاب »ایریمنگ سئزلره« دل نوشته های منظوم 
شد.  کتاب  بازار  وارد  آبادی،  قاسم  سوسن 
یادآوری  بر  عالوه  کتاب  این  در  آبادی  قاسم 
خصوص  به  شمالی  خراسان  کهن  های  آئین 
فراموش  کلمات  از  کرده  سعی  بجنورد، 
ترکی  زبان  به  کتاب  کند.  استفاده  ترکی  شده 
با ترجمه فارسی می باشد  بجنوردی و همراه 
منتشرشده  سخن«  »درج  انتشارات  توسط  که 
است. قاسم آبادی در این کتاب به معرفی مکان 
های گردشگری و باصفا نیز اشاره دارد که با 
عباراتی زیبا، جاذبه های بسیاری از روستاهای 

بجنورد را بیان کرده است.

 سید احسان سیدی زاده

چگونه با همسايه ها زندگي كنيم؟

بدون شرح

ميهماني هاي خود را مديريت كنيد تا مزاحمتي براي سايرين ايجاد نشود!براي حل مشكل تان با همسايه، ابتدا نحوه انجام اين كار را به دقت بررسي كنيد!
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مشورت با عاقل خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست.         امام کاظم )ع(

شوراي■اسالمي■شهر■بجنورد،■نرخ■جديد■كرايه■تاكسي■هاي■عمومي■و■تلفني■را■تصويب■كرد.■■

دومین■همايش■علمی■آموزشی■مسئوالن■شهرداری■های■كشور■در■بجنورد■برگزار■شد.■■

شوراي■اسالمي■شهر■با■پیشنهاد■كارگروه■ماده■18■حمل■و■نقل■سرويس■مدارس■مبني■بر■■افزايش■15■درصد■)پانزده■درصد(■نرخ■سرويس■مدارس■برای■■■
سال■تحصیلي■95-94■نسبت■به■سال■گذشته■موافقت■كرد.

به■مناسبت■دوم■ارديبهشت■ماه■روز■ملی■زمین■پاك،■جمعی■از■رفتگران■شهرداری■بجنورد■منطقه■باباموسی■را■پاك■سازي■كردند.■■

بزرکترین عیب آن است که آن چه را که مانند آن در خود توست عیب بشماری.       امام علی )ع(

منابع:
توسعه  در  اقتصاد  مجله  ايران،  در  كشاورزي  بخش  اشتغال  بيني  پيش  عاقل،  و حسن  اثني عشري  هاجر  كرباسي،  عليرضا   -1

كشاورزي )علوم و صنايع كشاورزي(، جلد 22، شماره 2، سال 1387
استان های كشور، مجله  اشتغال بخش كشاورزی  توليد و  بررسی مزيت نسبی  بابايي،  قاسمي و نرگس  پروانه  الهه اليقي،   -2

اقتصادی، دو ماهنامه بررسی مسائل و سياست های اقتصادی، شماره های 11 و 12، بهمن و اسفند 1391 

3- بيژن باصري و اسفنديار جهانگرد، بررسي و تحليل ظرفيت اشتغال زايي بخش كشاورزي ايران، اقتصادكشاورزي و توسعه، 
سال پانزدهم، شماره ۵9 ، پاييز 1386

حميدرضا  و  نعمتی  عادل  زارع،  شجاعت  شيروانيان،  عبدالرسول  پور،  سليمانی  احمد  باقري،  ابوالقاسم  نيکويی،  عليرضا   -4
ابراهيميان، بررسی ميزان اشتغال زايی چغندرقند در ايران

كشــاورزي، بيكاري، استان خراسان شمالي

 بيكــــاري، واقعيتي ...

موضوع اشتغال و دستيابي افراد به شغل مورد نظر از اساسي 
ترين نيازهاي يك جامعه محسوب مي شود. بيكاري به عنوان 
اقتصادي، فرهنگي مطرح بوده و  يك پديد مخرب اجتماعي، 
رفع آن همواره از جمله دغدغه هاي اساسي برنامه ريزان بوده 
است. روند توسعه اقتصادي-اجتماعي كشور را در نهايت منابع 
انساني آن تعيين مي كند. در همين راستا، بهره برداري كامل و 
مناسب از منابع انساني هر كشور بايد به عنوان يكي از هدف 

هاي راهبردي توسعه در نظر گرفته شود. )1(
اقتصاد  در  ای  ويژه  اهميت  از  كشاورزی  بخش  ميان  اين  در 
ايران برخوردار است و يكی از بخش های كليدی در اقتصاد 
كشور محسوب می شود. اين بخش به مثابه بخش محوری در 
نيازهای  تأمين  اقتصادی و بخش راهبردی در  رشد و توسعه 
غذايی جمعيت رو به رشد است. بخش كشاورزی از اهميت 
بسياری در برنامه های توسعه برخوردار بوده و از اين بخش در 
برنامه های دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده 
شده است. در برنامه چهارم توسعه برای اين بخش رشد ساالنه 

6 درصد و طی سال های برنامه پنجم توسعه به طور متوسط 
رشدی برابر 7 درصد در سال برای آن در نظر گرفته شده است. 
بخش كشاورزی بزرگترين بخش اقتصادی كشور پس از بخش 
خدمات است و به طور متوسط 12 درصد از تو ليد ناخالص 
ملی را به خود اختصاص داده و محل اشتغال بخش وسيعی از 
جمعيت كشور است. بر اين اساس، بررسی عملكرد اين بخش 
برای رشد و توسعه ساير بخش های اقتصاد كشور و كل اقتصاد 

بسيار مورد توجه است. )2(
نظريه پردازان توسعه اعتقاد دارند بخش كشاورزي در ابتداي 
ايجاد كننده اشتغال و فراهم  روند توسعه، تأمين كننده مازاد، 

كننده محصوالت و مواد غذايي مورد نياز است. )3(
بخش كشاورزي از جمله بخش هايی است كه داراي روابط 
به  اقتصادي،  با ساير بخش هاي  بااليی  نسبتًا  پيشين  و  پسين 
اوليه  مراحل  در  كه  طوري  به  بوده،  صنعت  بخش  خصوص 
تكوين، نقش مهم و به سزايی در راه اندازي چرخ هاي توسعه 
و ايجاد اشتغال به عهده داشته است. براساس مطالعه اي انجام 

 0/43 با ضريب   1370 سال  در  ايران  كشاورزي  بخش  شده، 
در  غيرمستقيم  و  مستقيم  اشتغال  پسين  روابط  باالترين  داراي 
بين 32 بخش و زير بخش مورد مطالعه در كشور بوده است. 

نتايج بررسی ديگر حاكی از اين است كه اكثر استان هاي كشور 
از بعد اشتغال در بخش كشاورزي داراي مزيت می باشند كه 
مهاجرت  از  جلوگيري  ضمن  توان  می  مهم  اين  به  توجه  با 
روستائيان، با افزايش توليد محصوالت كشاورزي و صدور آن 

به خارج كشور، درآمد سرانه را افزايش داد. )4(
در سال هاي 1379 تا 1388 استان خراسان شمالی با متوسط 
درصد   15 رشد  متوسط  با  قزوين  استان  و  درصد   37 رشد 
به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان رشد ارزش افزوده بخش 

كشاورزی را در اين سال ها داشته اند.

... 
ل

أم
ی ت

دک
ان

تبليغات  سازمان  مديرکل  خادمی  االسالم  با حجت  بجنورد  اسالمی  شورای  اعضای  از  جمعی 
اسالمي ديدارکردند. در اين ديدار رئيس شوراي اسالمي شهر، ضمن گراميداشت مناسبت هاي 

ارديبهشت ماه، انتصاب حجت االسالم خادمي را تبريک گفت.
رئيس شورای اسالمی شهر بجنورد با اشاره به اينکه بسياري از برنامه هاي شورا رويکرد فرهنگي 
دارد، گفت: با تعامل و همکاري دو سويه مي توان فعاليت هاي فرهنگي بسياري براي شهروندان 

داشته باشيم.
رضا فيروزه افزود: مهمترين مشکلی که جوانان با آن روبه رو هستند معضل بيکاري است که 

اميدواريم با تعامل و همفکري دستگاه هاي مرتبط اين مشکل هرچه سريع تر برطرف شود.
سيد جليل کشميري، رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شورا، ضمن ارائه گزارشي 
از فعاليت هاي شورا، گفت: اولويت هاي فرهنگي سال 94 شهرداري تهيه شده و به تصويب 
شوراي اسالمي شهر رسيده است که اميدواريم با توجه به بودجه محدود شهرداري، بتوانيم آن 

را اجرايي کنيم.
اعظم السادات افشين فر، نايب رئيس شوراي اسالمي شهر با اشاره به توانمندی موجود در ائمه 
جماعات شهر بيان داشت: مي توان از اين ظرفيت در راستاي ترويج فرهنگ شهروندي نهايت 

بهره را برد.
مديرکل سازمان تبليغات اسالمي نيز ضمن عرض خير مقدم، روز شوراها را به اعضاي شوراي 
اسالمي شهر تبريک گفت و بيان داشت: با توجه به اينکه برنامه هاي فرهنگي شورا در راستاي 
برنامه هاي سازمان است مي توان با همکاري متقابل به نحو احسن اين برنامه ها را اجرايي کرد.
حجت االسالم خادمي با اشاره به ظرفيت مساجد در شهرها افزود: مي توان زمينه مناسبي را براي 
حضور فعال جوانان در مساجد فراهم کرد و بسياري از فعاليت هاي فرهنگي از جمله کالس هاي 

اوقات فراغت را در اين مکان مقدس برگزار کرد.
در پايان هريک از اعضاي شوراي اسالمي شهر به بيان نظرات خود پيرامون فعاليت هاي فرهنگي 

در سطح شهر پرداختند و خواستار تعامل و همکاري متقابل شدند.

 رئیس شورای اسالمی بجنورد:

تعامل در برنامه های فرهنگی موجب 
رونق فعالیت های فرهنگی خواهد بود

رئيس شوراي اسالمي شهر بجنورد:

نبود پارکينگ عمومی مشکل اساسی
 در ترافيک شهر است 

در نشستي صميمي که با حضور اعضاي شوراي اسالمي شهر، فرماندهي انتظامي استان و معاونين فرماندهي 
در محل شورا برگزار شد، رئيس شوراي اسالمي شهر ضمن عرض خير مقدم، به بيان مشکالت و معضالت 

شهري پرداخت.
دنبال خود، مشکالت  به  که  پارکينگ عمومي است  نبود  بجنورد،  اساسي شهر  از مشکالت  وی گفت: يکي 

ديگري همچون پارک دوبل خودروها، تخلفات رانندگي و ترافيک سنگين را همراه خواهد داشت.
رضا فيروزه با اشاره به احداث پارکينگ عمومي در هسته مرکزي شهر افزود: طرح احداث پارکينگ طبقاتي 
در چهارراه مخابرات از سوي شوراي اسالمي شهر داده شده ولي در حال حاضر به علت برخي مشکالت در 

شوراي تأمين، هنوز اجرايي نشده است.
فيروزه با تأکيد بر اين موضوع که دغدغه هاي مسائل شهري هر دو حوزه، مشترک است، گفت: با برگزاري 
جلسات متعدد و حضور نمايندگان با تجربه از نيروي انتظامي در کميسيون هاي تخصصي شورا و بحث و 
تبادل نظر در مسائل مختلف شهري مي توان معضالت شهري را سريع تر رفع کرد. در ادامه سرهنگ مظاهری، 
فرمانده نيروي انتظامي استان، ضمن ارائه گزارشي از عملکرد نيروي انتظامي در سال گذشته، گفت: تالش و 
کوشش نيروي انتظامي در سال جديد کاهش تلفات درون شهري است که تحقق اين امر جز در سايه مشارکت 

مردم ميسر نمي شود.
در اين نشست هر يک از معاونان نيروي انتظامي به بيان برنامه ها و مشکالت در حوزه فعاليت خود پرداختندکه 
عبارت بودند از: صدور مجوز گسترش کيوسک نيروي انتظامي در ميدان شهيد با توجه به حساس بودن اين 
منطقه شهري، ساماندهي اماکن متروکه و اراضي خالصه، تأمين روشنايي معابر و پارک ها، جلوگيري از فعاليت 
غير مجاز اماکن خريد ضايعات، احداث پارکينگ عمومي در سطح شهر، خريداري دوربين ثبت تخلفات و 
شناسايي و رفع مشکالت نقاط حادثه خيز، ساماندهي متکديان، ساماندهي تاکسي هاي تلفني و عمومي و ...  

سپس هر يک از اعضاي شوراي اسالمي شهر نظرات خود را پيرامون مسائل مطرح شده بيان داشته و براي رفع 
اين معضالت برگزاري جلسات تخصصي مشترک با نيروهاي خدوم نيروي انتظامي را خواستار شدند.
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پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد.           غزالی طوسی   از خداوند جایگاه شهیدان و زندگی با سعادتمندان و همراهی با پیامبران را طلب می کنم.      امام علي )ع(

سالم و خسته نباشید. چند موضوع برای رسیدگی و 
یک تشکر به خاطر سرویس منظم خط واحد شهرک 
فرهنگیان. اما نظافت خیانان میرداماد و نبود چمن و 
درخت در دو میدان آن و همچنین نبود پیاده رو برای 
ساکنین سخت و زحمات شما را کم رنگ کرده است.
09150000456

خیابان امام خمینی غربی کوچه شهید عباس احمدی، 
فرعی اول، سمت چپ کوچه ای هست که هنوز بعد 
از سی سال و اندی آسفالتی به خودش ندیده. وضع 

کوچه افتضاح افتضاح است.
09300000852

با انتقال پادگان ارتش از خیابان امیریه، دیگر کسی به 
وضعیت درختان آن رسیدگی نمی کند و این درختان 

در حال خشک شدن هستند.
مراجعه حضوری

شد؟  خواهد  ساخته  کی  )ع(  رضا  امام  میدان  المان 
نشد. آماده  که  نوروزی  مسافران  از  استقبال  برای 
حداقل با فرا رسیدن فصل تابستان و شروع سفرهای 
شهر،  ورودی  میدان  این  رود  می  انتظار  تابستانی، 

ساماندهی شود.
09150000392

تا کی باید برچسب های تبلیغاتی بر روی در و دیوار 
شهر، خودنمایی کنند؟ این کار سیما و منظر شهری 

را بر هم می زند.
ایمیل

حمام وکیلی واقع در خیابان شهید حصاری )چهارشنبه 
معتادان و کارتن خواب ها شده  بازار(، محل تجمع 

است. چرا شهرداری رسیدگی نمی کند؟
مراجعه حضوری

 

خونين شهر ديروز، خرم ديار امروز
نوشته بودند بر تاركش كه سروها ايستاده مي ميرند و اين بار نخل ها نيز به اقتداي سروها ايستادند و ريشه در خاك دواندند. تعلق به خاك، آبادي، ميهن، 

شرف، غيرت و اينجاست كه واژه ها در مقابل شان كم مي آورند.
عمليات بيت المقدس و آزادسازی خرمشهر، برگ سبزي خونين در تاريخ مردانگي و رشادت اين سرزمين. آن جايي كه هر ناباوري را به باور نشاندند. از مرز 

خويشتن عبور كردند و به ملكوت پيوستند و هنوز هم تاريخ بدان به حيرت مي نگرد.
بر آن شديم تا در اين شماره، به بهانه اين روز عزيز، برگي از دفتر شهادت اين كهن بوم سرافراز را ورق بزنيم و بگوييم از آن هايي كه در اين فتح نقش 

آفرين بودند.
بر اوج قله هاي اقتدار، پهلو دريده به لقاي معبود شتافتند و نام شان هنوز زينت بخش شهروندان اين ديار شهيد پرور است.

در 1329/8/2 در روستاي شيخ تيمور به دنيا آمد. تا كالس پنجم ابتدايي بيشتر نخواند. وضعيت خانوادگي اش به گونه اي بود كه او ترجيح داد به كار كردن 
بپردازد. به سنگ تراشي مشغول شد. بيست ساله بود كه ازدواج كرد.

در اوج حوادث انقالب در مشهد بود. كلنگي برداشت و مجسمه شاه را خراب كرد. به تربيت بچه ها بسيار اهميت مي داد. دوست داشت كه در حد توانش 
بتواند در بالندگي آن ها بكوشد.

در هفت سال زندگي مشترك صاحب چهار پسر شد. در غيابش به خانواده مي گفت: »نگران اوضاع اقتصادي نباشيد. از گوسفندهايم بفروشيد تا هرگز محتاج 
ديگران نشويد.«

شجاع و بي باك بود. در زمان آتش زدن منزل آيت ا... مهمان نواز هم جزء كساني بود كه پيشگام شد و ايشان را به روستاي اركان منتقل نمود. در جبهه كه 
بودند باد شديدي شروع به وزيدن كرد. به گونه اي كه در مقابل شان تپه اي از شن درست شد و جلوي ديدشان را گرفت.

گفت: »مراقبم باشيد. آن ها را از سر راه بر ي دارم. در زير رگبار شديد دشمن بي محابا به كار مشغول شد تا آن را هموار كرد. هميشه به حرفي كه مي زد عمل 
مي كرد.«

فردا شب قله بايد فتح مي شد. خيلي اميدي به بازگشت نبود. او به همراه شهيد اسدي جزء نخستين داوطلبان بودند. هيچ گاه در تصميمش ترديدي ديده نمي 
شد. بار سومي بود كه در جبهه حضور داشت و سيزدهيمن ماهي بود كه با عشق و عالقه و انگيزه در مقابل دشمن مي ايستاد. 

همسرش نيز بي قرار شده بود. با انقالبي دروني به نماز ايستاد و اشك پهناي صورتش را پوشاند. قلبش فشرده شد و ضربان قلبش باال رفت. به دلش شك 
افتاد كه البد اتفاقي براي محمد افتاده. فردا صبح خبر شهادتش را برايش آوردند. تركش هاي نابكار پهلويش را دريده بودند. در راه آزادي خرمشهر عزيز با 

سربلندي جان به جانان تسليم كرد.

در سال 1339 در روستاي محمدي در خانواده اي كشاورز، ديده به جهان گشود و تا مقطع ديپلم ادامه تحصيل داد.
اهل مطالعه بود و تعمق و تأمل. مي دانست كه روشنگري مي تواند درون بسيارياز جوانان را به بصيرت و شكوفايي برساند. در روستا، كتابخانه 
اي بنا كرد تا آبشخور زالل معرفت شان باشد. خيزش و جنبشش انقالب، تحولي در وجودش آفريد. به توزيع اعالميه مي پرداخت. چندين بار 

مورد تعقيب قرار گرفت ولي پا پس نكشيد.
سال 1360 بود راهي خدمت سربازي شد. به تيپ مستقل 58 تكاور ذوالفقار رفت و در گردان يكم مشغول خدمت شد. بيش از شش ماه نگذشته 

بود در مرخصي فرصتي حاصل شد تا ازدواج كند و نيمه پنهانش را بيابد.
زخمي شد و عشق به زندگي نوين و نوپايش، هيچ كدام نتوانست كه پابندش كند. حتي يك ماه به دليل مجروحيت، بستري شد. تا اينكه در 

خرداد ماه 1361 در عمليات بيت المقدس، در حال آزاد سازي خرمشهر، آسماني شد.
فرازي از آخرين برگ ايامش:

»انسان روزي خواهد رفت؛ چه بهتر كه در راه هدف و آرزويي باشد و شهادت افتخار ماست. به فرموده امام، مسأله بزرگ آمريكاست كه بايد 
نابود شود. پس نگذاريد بيگانگان در كشور رخنه كنند. به همسرم بگوييد تالش كردم حسيني كار كنم، او زينبي كار كند.«

در سال 1337 در ناوه متولد شد. تا پنجم ابتدايي بيشتر نخواند و سپس به كشاورزي و دامداري مشغول 
شد. 21 ساله بود كه ازدواج كرد و براي آسايش خانواده و كسب درآمد، تن به غربت داد. از كاري دريغ 

نداشت. كشاورزي، بنايي و ...
فرصتي براي كسب تحصيالت بيشتر نيافت. اما با اين وجود خود را از فيض قرآن و جلسات قرآني 

محروم نمي ساخت.
خدمت سربازي را سپري كرده بود ولي براي دفاع از ميهن هر زمان و به هرگونه بايد كوشيد. اين بار به 
عنوان بسيجي و داوطلبانه راهي شد. بنا به فرموده امام، جبهه ها از هر كاري و چيزي مقدم تر هستند.

آر پي جي زن بود و شكارچي تانك. تا نفس داشت جنگيد و ترسي از آهن و فوالد و هيبت و هيمنه 
دشمن به خود راه نداد. تا او نيز سرانجام در عمليات بيت المقدس ميهمان آسماني ها شد.

اجرای  با  مسئوالن  خوب  های  طرح  و  تصمیمات  گاهی 
نادرست، به نتیجه مطلوب نمی رسد.

غرفه های عرضه میوه در شهر ما، نمونه یکی از این تصمیمات 
غرفه  نارضایتی  نامناسب،  جانمایی  علت  به  که  است  درست 

داران را موجب شده است.
مطمئن  و  سریع  دسترسی  مراکزی،  چنین  برپایی  اصلی  دلیل 
شهروندان در برآوردن احتیاجات روزانه زندگی و ایجاد فرصت 
های شغلی است برای آن دسته از شهروندانی که توانایی مالی 

الزم برای اجاره مغازه در شهر را ندارند. 
اند  شده  احداث  هایی  محل  در  بجنورد،  شهر  های  غرفه  اما 
که عدم استقبال شهروندان، به تعطیلی بسیاری از این غرفه ها 

انجامیده است.
مسیر  در  )ع(،  علی  امام  بیمارستان  راه  سه  ابتدای  های  غرفه 
ورودی شهر، ایجاد شده اند که غرفه داران معتقدند مسافران 
هنگام خروج از شهر است که مایحتاج خود را تهیه می کنند و 
اگر مسافران و شهروندان در حال ورود به شهر باشند، فرصت 
دارند تا از محل های گوناگون، میوه را خریداری کنند. بنابراین 
از رونق این غرفه ها کاسته شده است. به طوری که از 15 غرفه، 

اکنون تنها 3 غرفه فعال می باشد.
مشکالتی از جمله وجود جوی عریض و بدون پل در مقابل 
غرفه ها که رفت و آمد مشتریان را با سختی مواجه می کند و 
نبود سرویس بهداشتی برای مسافرانی که به قصد خرید توقف 

می کنند، از دیگر عوامل کم رونقی این غرفه هاست.
از مسیر  به قدری  نیز  نیروگاه  غرفه های دایر شده در خیابان 
بلکه  ندارند،  قرار  دید  در  تنها  نه  که  اند  افتاده  دور  اصلی 
دسترسی به آن ها نیز مشکل است. در این محل نیز تنها یک 

غرفه فعال است.
شهرداری برای احداث این غرفه ها هزینه کرده و عده ای هم 
به امید کسب روزی، سرمایه و وقت خود را صرف نموده اند، 

اما ...
اگر غرفه ها در مکان هایی که مجتمع های  به نظر می رسد 
می  گیرند،  قرار  اند،  مرکز شهر ساخته شده  از  دور  مسکونی 
تواند نیاز ساکنان محل را برطرف کند و برای گروهی اشتغال 

مناسب ایجاد کند.
جانمایی  برای  مطالعه  و  موجود  مراکز  وضعیت  به  رسیدگی 
هدررفت  از  جلوگیری  و  بیشتر  بازدهی  جدید،  های  مکان 
را  است،  مردم  های  سرمایه  همان  که  شهرداری  های  سرمایه 

منجر خواهد شد.

مكان نامناسب، غرفه هاي تعطيل

در  شهر،  اسالمي  شوراي  عمومي  روابط  گزارش  به 
يک عمل خداپسندانه، شهروند خيّری به نام فاطمه قره 
آن  متولي  که  »بخشش«  طرح  در  مشارکت  با  چورلو، 
شش  بود،  بجنورد،  شهرداري  و  شهر  اسالمي  شوراي 
دستگاه لوازم برقي منزل به ارزش تقريبي بيست ميليون 

ريال را به نيازمندان اهدا کرد.
طرح  گفت:  شهر  اسالمي  شوراي  بانوان  کميته  رئيس 
نو  سال  آستانه  در  و  متمادي  سال  دو  بخشش  معنوي 
اجرا و تعدادي لوازم و وسايل منزل از سوي شهروندان 

بجنوردي اهدا شد. 
هاي  خانواده  شناسايي  با  افزود:  سيدی  صبري  سيده 
خانواده  اين  اختيار  در  شده  آوري  جمع  اقالم  نيازمند، 

ها قرار گرفت. 

شرکت بانوی خّير 
در طرح بخشش
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با مرگ هر دوست ... جزیی از وجود من نیز دفن می شود ... ولی سهم آنان در خوشی ها و لذت هایم، مرا وا می دارد تا در این دنیای فانی باقی بمانم.            هلن کلر

دانش آموزان کالس چهارم 
ابتدایی دبستان فرخی

 )منزل استیجاری واقع در ابتدای خیابان هفده شهریور شمالی(

معلم کالس: مرحوم آقای موحد
سال 1347

ردیف اول نشسته از راست به چپ:
سوئی،  حسن  سیدی،  بیانی،  آقازاده، 
یارمحمدی، فیروزه ای، وزین، آذری، طرفه

ردیف دوم نشسته از راست به چپ:
سنخواستیان،  ای،  بازخانه  زاده،  قربان 
سیفی  خنجری،  کشی،  دستپاک،  کشمیری، 

فاروجی، زارع زاده

ردیف سوم ایستاده از راست به چپ:
فاضل  نظیفی،  نیشابوری،  زاده،  حاجی 
بخششی، روحانی، مروج، نادری، ولی پور

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


