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آیا سقوط آسانسور امکان پذیر است؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده است که در حین جابجایی با آسانسور، 

داخل کابین گیر افتاده و ترس و اضطراب بر شما غلبه کرده باشد.
مسئول آموزش سازمان آتش نشانی بجنورد، با اعالم هفتاد مورد حادثه 
آسانسور از ابتدای سال 93، گفت: سقوط آسانسور به ندرت اتفاق می 
افتد، زیرا با  افزایش سرعت غیر معمول آسانسور، بالفاصله سیستم ترمز 

اضطراری وارد مدار می شود.
مهدی جعفری افزود: در چند سال اخیر تنها یک مورد گزارش سقوط 
افراد به شماره 125 آتش نشانی گزارش شده که علت آن معیوب بودن 

قفل در طبقات بوده است.
با اشاره به سقوط یک کارگر شرکت خصوصی در آبان ماه سال  وی 
گذشته یادآورشد: باز شدن در طبقه بدون کابین آسانسور در طبقه مورد 

نظر باعث سقوط مرد 35 ساله از طبقه سوم ساختمان شد.
باید مجهز به 2 در مجزا، نصب روی  تأکیدکرد: تمام آسانسورها  وی 
کابین و نصب در طبقات، جهت جلوگیری از سقوط افراد و جلوگیری 

از گیر کردن اعضای بدن در حین حرکت آسانسور باشد.
اعالم  صریحًا  ساختمان«  ملی  مقررات  پانزدهم  »مبحث  رابطه  این  در 

می کند: »تمامی آسانسورها باید مجهز به 2 در کابین و طبقات باشند«
قطع برق و استفاده نادرست علت اصلی حوادث آسانسور 

در بجنورد!
برق  قطع  به  توان  می  که  افتد  می  کار  از  عمده  دلیل   3 به  آسانسور 
ساختمان، استفاده نادرست افراد یا بار بیش از ظرفیت و نقص فنی اشاره 
کرد؛ فرمانده عملیات آتش نشانی بجنورد، با بیان این نکته در گفتگو با 
پایگاه خبری آتش نشانی گفت: امدادگران از ابتدای سال 94 نزدیک به 

30 شهروند گرفتار در آسانسور را نجات داده اند.
عباس جفاکش افزود: والدین باید نحوه استفاده صحیح از آسانسور را 

به عنوان یک وسیله  از آسانسور  تا کودکان  بیاموزند  به فرزندان خود 
بازی استفاده نکنند.

وی با اشاره به اهمیت وجود برق ی در سیستم آسانسور، بیان می کند: 
با پیش بینی برق اضطرار یا ذخیره، در صورت قطع برق در ساختمان، 
کابین آسانسور تا نزدیک ترین محل خروجی هدایت و افراد از کابین 

خارج می شوند.
تنها  ساختمان  در  وقتی  شود:  می  یادآور  نشانی  آتش  کارشناس  این 
هستید، سعی کنید از آسانسور استفاده نکنید، زیرا در صورت گیر افتادن 

ساعت ها باید منتظر شوید تا کسی به کمک شما بیاید.
دیگر  از  نظر،  مورد  طبقه  در  کابین  نبود  هنگام  طبقات  در  بودن  بسته 
توصیه های  مورد تأکید فرمانده عملیات آتش نشانی بجنورد در گفتگو 

با پایگاه خبری آتش نشانی بود.
وی یادآورشد: اتفاق افتاده که افراد با باز کردن در آسانسور بالفاصله به 
درون چاهک سقوط کرده اند که باید با سرویس های منظم دوره ای از 

سالمت آسانسور مطمئن شد.
شدن  خارج  حال  در  ای  طبقه  در  افراد  وقتی  که  است  حالی  در  این 
از کابین آسانسور هستند، تمام در های موجود در طبقات مختلف به 
صورت اتومات قفل بوده تا از  سقوط افراد جلوگیری شود؛ لذا در نظر 

گرفتن نکات ایمنی برای کلیه افراد ضروری است.
ضوابط  از  خارج  پلکان،  دوربند  در  آسانسور  بینی  پیش 

مقررات ملی ساختمان است!
آسانسور تنها وسیله جابجایی بوده که مورد استفاده تمامی گروه های 
سنی قرار می گیرد و پیش بینی آن از طراحی تا نصب مستلزم رعایت 

موارد ایمنی و قانونی می باشد.
کارشناس آتش نشانی با بیان این نکته که طراحی آسانسور در دوربند 
پلکان خالف مقررات ملی ساختمان است،گفت: از صدور تأییدیه ایمنی 

برای مالکین ساختمانی که آسانسور را در دوربند پلکان پیش بینی کرده 
کلیه  ابتدای سال 92  از  افزود:  منفردی  اند، خودداری می شود. جواد 
نقشه های ساختمانی قبل از اجراء مورد بازبینی قرار گرفته تا تمام موارد 

ایمنی که مورد تأکید مقررات ملی ساختمان است، اجراشود.
وی تأکیدکرد: افزایش ساخت و ساز و مشکالت امدادرسانی در ارتفاع، 
به  نشانی  آتش  های  سازمان  کشور،  مختلف  شهرهای  در  شده  باعث 
عنوان یک ناظر ایمنی، به کلیه ساخت و سازها نظارت داشته تا موارد 

ایمنی در ساخت و سازها اعمال شود.
منفردی بیان داشت: از نکاتی که حین بازدید کارشناس پیشگیری قبل 
از صدور پایان کار توسط شهرداری منطقه مدنظر قرار می گیرد، اجرای 
کننده  خاموش  وجود  ساختمان،  ملی  مقررات  طبق  آسانسور  صحیح 
مناسب در موتور خانه و پوشش یا حفاظ مناسب روی قسمت های در 
حال چرخش از قبیل سیم بکسل و نصب سیستم اعالم حریق در بناهای 
بیش از 5 سقف می باشد که رعایت  نکردن این موارد باعث جلوگیری 

از صدور پایان کار خواهد شد.
افراد  از ورود کودکان و  با قفل کردن در موتور خانه  تأکید کرد:  وی 
غیر متخصص جلوگیری کرده و هنگام آتش سوزی و حادثه هرگز از 

آسانسور استفاده نکنید.

آسانسور وسیله ای مطمئن اگر ...
روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری بجنورد: 

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در پاسخ به مطلبی تحت 
عنوان »کمپی متروکه در دل پارک توریستی تفریحی بش قارداش« 
که در پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه شهروند، به چاپ رسیده بود، 
توضیحاتی را در خصوص این که چرا کانکس های بش قارداش 

مورد بهره برداری قرار نمی گیرند، ارائه کرد.
طبق توضیحات این سازمان، قبل از جابه جایی کانکس ها به 
محل جدیدی در پارک بش قارداش، در سال 91 فراخوانی 
برای واگذاری کانکس ها برگزار شد که هیچ شرکت کننده 
ای نداشت. در نتیجه در همان سال و در حالی که قرار بود با 
شروع عملیات احداث سد بش قارداش، کمپ جابه جا شود، 
فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیره  هیأت  مصوبه  به  استناد  با 
سبز، برای واگذاری کانکس ها از طریق برگزاری مزایده اقدام 

شد که این بار هم متقاضی نداشت. 
پس از ترک تشریفات مزایده، پیمانکارانی که پیشنهادات خود 
را به کمیسیون ماده 14 ارائه کرده بودند، بعد از طی مراحلی 

از راهبری کمپ بش قارداش انصراف دادند.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز اظهار 
می کند که کانکس ها را تحویل شهرداری داده و طی توافق 
نامه ای، حفظ و نگهداری و بهره برداری از کمپ، بر عهده 

شهرداری بجنورد است. 
الزم به ذکر است که برای اجاره هر شب این کانکس ها، در 

سال 90، مبلغ 25 هزار تومان تعیین شده بود.
در توضیحات سازمان پارک ها و فضای سبز، صورتجلسه جانمایی 
کانکس ها نیز به ضمیمه آمده است. در این صورتجلسه که در تاریخ 
19 بهمن ماه سال 91، تنظیم شده، محل جدید کمپ، در نزدیکی 

ایستگاه برداشت آب در نظر گرفته شده است.
در ادامه ذکر شده که هزینه های ناشی از جابه جایی و استقرار کمپ 
آسفالت  و  زیرسازی  شامل  ها  هزینه  این  است.  پیمانکار  عهده  بر 
ها، جابه جایی و حمل  کانکس  برای  فونداسیون  احداث  محوطه، 
اجرای  کمپ،  محوطه  کشی  حصار  جدید،  محل  به  ها  کانکس 

پارکینگ و اجرای سپتیک )مخزن فاضالب( و انشعابات مورد نیاز 
آن برای کانکس ها می باشد.

در نهایت، سازمان پارک ها و فضای سبز ، علت عدم بهره برداری 
پیمانکار  به  راهبری کمپ  ناموفق واگذاری  را روند  کانکس ها  از 

می داند. 

اما باید توجه داشت زمانی که در محل قبلی کمپ، زیرسازی انجام 
شده بود و امکانات الزم برای بهره برداری فراهم بود، برای راهبری 
کمپ متقاضی وجود نداشت. حال چه طور می توان انتظار داشت 
پس از جابه جایی کانکس ها، پیمانکاری حاضر باشد هزینه تمامی 

اقدامات الزم برای نصب مجدد کانکس ها را عهده دار شود؟
هزینه های آماده سازی که در صورتجلسه جابه جایی کمپ بر عهده 

پیمانکار گذاشته شده، به چه میزان است؟
اگر بر فرض محال، همه ده عدد کانکس در تمام طول سال، یعنی 
365 روز، پذیرای مهمانان باشند، با احتساب میزان اجاره برای هر 

این  از  میلیون تومان می رسیم.  به مبلغ 90  شب، 25 هزار تومان، 
مبلغ باید هزینه های تعمیر و نگهداری، دستمزد نیروی انسانی، بهای 
خدمات مختلف و ... را کم کرد. باید به این نکته توجه کرد که آیا 
درآمد حاصل از یکسال اجاره کانکس ها می تواند تمام هزینه های 

انتقال و نصب و راه اندازی کمپ را جبران کند؟ سود که بماند ...
اگر مزایده های دیگری برگزار شود، آیا پیمانکاری پیدا می 

شود که این شرایط را بپذیرد؟ 
است  پیمانکار  شدن  پیدا  منتظر  قارداش  بش  کمپ  احداث 

و راهبری کمپ هم برای پیمانکاران صرفه اقتصادی ندارد. 
بش  پارک  در  گردشگری  احداث کمپ  پایان طرح  این  آیا 
قارداش است؟ و آیا مسئولیت شهرداری بجنورد در قبال این 

کانکس ها در همین جا به پایان می رسد؟
از  امکانات رفاهی  به  باید پذیرفت که کانکس هایی که  آیا 
جمله اجاق گاز، تلویزیون، سرویس بهداشتی، حمام، تخت 
رها  استفاده  بدون  نامعلومی،  زمان  تا  مجهزند،   ... و  خواب 

شوند؟
برای  هزینه  اتالف  نتیجه  در  و  کمپ  نادرست  جانمایی 
ها،  کمپ  فرسودگی  قبلی،  مکان  در  ها  کانکس  زیرسازی 
اشتغالی که می توانست ایجاد شود، فرصتی که می توانست 
برای ماندگاری و اسکان توریست در پارک به وجود آید و 
در یک کالم، از بین رفتن بیت المال، نکاتی هستند که هیچ 

کس نباید از کنار آن ها به راحتی بگذرد. 
بنابراین آیا می توان امید داشت که با توجه به آغاز زمان سفرهای 
مسئوالن  مناسب،  اقامت  محل  به  گردشگران  نیاز  و  تابستانی 
شهرداری بجنورد برای راه اندازی و بهره برداری کمپ اقدام کنند؟ 
یا این که باید منتظر بود تا در سال یا سال های آتی چه تصمیم و 

اقدامی در این خصوص اتخاذ می شود؟
به امید آن روز که احداث کمپ بش قارداش که جزئی از سرمایه 
های ملی است، مدیریت شده و در این کمپ چند صد میلیونی به 

روی مسافران گشوده شود.  

آیا سرانجام کمپ بش قارداش به روی گردشگران گشوده می شود؟
کمپی متروکه در دل پارک توریستی تفریحی بش قارداش
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انسان همچون رودخانه است؛ هر چه عميق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.      منتسکيو   )نويسنده و فيلسوف( محبوبترین بـرادرانم نزد من، كسى است كه عیبهایم را به من اهدا كند.       امام صادق )ع(   )تحف العقول(

استنشاق گازهای سمی در 
کاری که ساعت معین ندارد

نیروهای  از  قشالقی،  رسول 
زحمتکش شهرداری است که از 
سال 75 وارد این مجموعه شده 
و به عنوان مقنی مشغول به کار  

است.
گوید:  می  شغلش  درباره  او 
شاخ  ساختمانی،  مصالح  »زباله، 
و برگ درختان و گیاهان، گل و 
الی و هرچه که در جوی های 
باعث  تواند  می  افتد،  می  آب 
گرفتگی جوی شود. این وظیفه 
به  جوی،  مسیر  که  است  مقنی 
خصوص زیر پل ها را الیروبی 

کند تا معابر را آب نگیرد«.
در خصوص خطرات شغلش می گوید: »لجن های جمع شده در زیر 
پل ها، گاز سمی تولید می کنند و از آن جا که فضا محصور است، 

تجمع گاز ها باعث مسمویت مقنی ها می شود.
گاهی نیز پیش می آید که لجن های زیر پل ها ریزش کرده و مقنی ها 

زیر آواری از لجن مانده اند«.
وی که تا کنون چندین مرتبه کارش به بیمارستان کشیده است. بیان 
می کند: »ارتفاع جوی ها از 40 سانتی متر تا 3 متر متغیر است که برای 
تمیز کردن جوی های کم عمق مجبوریم نشسته و حتی درازکش کار 
کنیم. به همین خاطر اکثر اوقات لباس های مان خیس و کثیف است. 
به طور میانگین روزی 5 تا 6 ساعت در آب هستیم و به همین علت، 

چند سالی است که دست و پایم درد می کند.«
کاری،  سخت  شرایط  این  وجود  با  متأسفانه  گوید:  می  قشالقی 
شهرداری لباس مناسب و به تعداد الزم، به مقنی ها نمی دهد این در 
حالی است که مقنی هایی که جوی های آب را الیروبی می کنند، تنها 
از مناطق سه گانه شهرداری  نفر هستند. یعنی هر کدام در یکی  سه 

کار می کنند.
وی خاطرنشان می کند: »به علت این که لباس مناسب ندارم، موقع 
کار لباس های معمولی خودم را می پوشم و با این که ریه هایم آزرده 
شده، از ماسک هم نمی توانم استفاده کنم. چون ماسک خیس و کثیف 
این شرایط در زمستان که هوا سرد است و  شده و فایده ای ندارد. 
تابستان که لجن ها گازهای سمی بیشتری تولید می کنند، سخت تر 
می شود. ولی با این وجود از این که می تواند با این شرایط سخت، 

به مردم خدمت کنم، راضی هستم«
روز  شبانه  از  موقع  هر  های آب  »گرفتگی جوی  کند:  می  اضافه  او 
ممکن است اتفاق بیفتد و بنابراین ساعت کاریم مشخص نیست و هر 

موقع که تماس بگیرند باید سر کار حاضر شوم.«
اومی گوید: »مقنی ها معموالً تنها کار می کنند اما هرزمانی که به کمک 
احتیاج داشته باشند، یک نفر نیروی خدماتی در اختیار آن ها قرار می 
دهند. وقتی زیر آوار گیر می کنیم، آتش نشانی به کمک مان می آید.«

او درباره خاطراتش می گوید: »روزی خانمی آمد و گفت: تازه وام 
گرفته ام و کیفم که حدود 5 میلیون تومان پول درونش بود، به داخل 
جوی افتاده است. رفتم و برایش کیفش را آوردم. یک بار دیگر هم 
طالی دزدیده شده ای که درون جوی انداخته بودند را بیرون آوردم«.

یادمان باشد زمانی که زباله های مان را در جوی آب پرت می کنیم، 
چه مشکلی را برای شهرمان به وجود می آوریم و چه زحمت مضاعفی 

را بر دوش افرادی چون آقای قشالقی می گذاریم.
چه خوب است زمانی که از کنار این زحمتکشان می گذریم، با یک 

خسته نباشید، از تالش های شان تشکر کنیم.

رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد: 

استان ما از ظرفیت هم مرز بودن با کشور ترکمنستان استفاده مفید نکرده است
در دیدار اعضای شورای اسالمی شهر با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رئیس شورای اسالمی 
شهر بجنورد، ضمن تبریک روز صنعت و معدن، گفت: نمود فعالیت ها و همکاری های این سازمان 

با شورا و شهرداری، در بازار شهر بجنورد، قابل مشاهده است.
رضا فیروزه افزود: حیطه گسترده وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و شهرداری به گونه ای است که اگر این مجموعه ها در کنار یکدیگر قرار 

گیرند، می توانند در راستای رونق شهر بجنورد 
و استان خراسان شمالی، بسیار مؤثر واقع شوند.
وی یادآورشد: استان ما از ظرفیت هم مرز بودن 
با کشور ترکمنستان نتوانسته استفاده کرده و از 

نظر اقتصادی بهره مند شود.
به  نسبت  بازاریان  گالیه  به  اشاره  ضمن  وی 
احداث کنارگذر شمالی و وارد نشدن مسافران 
کنارگذر  برای  باید  کرد:  تأکید  شهر،  داخل  به 
شود  اندیشیده  تدابیری  بجنورد  شهر  شمالی 
و  رفاهی  خدمات،  های  کاربری  تعریف  با  تا 
تجاری در حوالی کنارگذر، ضمن ارائه خدمات 
به مسافران، از لطمه خوردن به بازار بجنورد نیز 

جلوگیری شود.
عضو دیگر شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: 
توان  می  گذاران،  سرمایه  جذب  خصوص  در 
با فعال کردن هیأت سرمایه گذاری، از ظرفیت 
استان  توسعه  برای  خصوصی  بخش  های 

استفاده کرد.
شادمهر افزود: با توجه به مرز مشترک شهرستان 

بجنورد با کشور ترکمنستان، چنانچه بتوان بجنورد را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعریف کرد، 
منابع درآمدی خوبی برای شهر به وجود می آید.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد بیان داشت: اجاره واحدهای تجاری در شهر بجنورد، بسیار 
باالست و به نظر می رسد این امر بر افزایش و تفاوت قیمت ها در یک کاالی واحد، تأثیر گذاشته 

و نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد.
اعظم السادات افشین فر با بیان این که آب نبات بجنورد، سوغاتی مشهور و منحصر به فرد است، 
افزود: ایجاد محل های عرضه این محصول در ورودی های شهر بجنورد، ضروری به نظر می رسد.
شهردار بجنورد در این دیدار خاطر نشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد سنگ شکن 

ها و صدور مجوز معدن، با شهرداری تعامالت بسیار خوبی داشته که جای تقدیر دارد.
روح اله براتیان افزود: در خصوص سد معبر واحد های صنفی، امیدواریم با همکاری این سازمان، 

ضمن بهبود منظر شهری، حقوق شهروندی نیز رعایت شود.
مدیرکل صنعت، معدت و تجارت ضمن تشکر از حضور اعضای شورای اسالمی شهر، بیان داشت: 
در حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی، با توجه به رکود، وضعیت خوبی نداریم و تنها 68 درصد 
فلزی، 54 درصد صنایع غیر  ظرفیت صنایع 
فلزی و 72 درصد صنایع معدنی فعال هستند.

یحیی نیکدل افزود: در سال های اخیر حدود 
رقم  که  است  شده  باطل  کسب  پروانه   900

بسیار باالیی است.
وی با اشاره به انسجام درون بازار و ارتباط 
برنامه ریزی  با  باید  تأکیدکرد:  با مردم،  بازار 
توانمندی  این  از  مشترک،  و  هدفمند  های 

استفاده کرد.
قیمت  و  بها  اجاره  گرانی  در خصوص  وی 
زمانی  تا  کرد:  نشان  خاطر  تجاری،  امالک 
متمرکز  شهر  مرکز  در  تجاری  واحدهای  که 
تعداد  این  داشت  انتظار  توان  نمی  اند،  شده 
بازار  تقاضای  جوابگوی  محدود،  واحدهای 
باشند. این یعنی عرضه از تقاضا کمتر بوده و 
خود به خود باعث افزایش اجاره بها و قیمت 

امالک تجاری می شود.
شمالی،  خراسان  استان  یادآورشد:  نیکدل 
قیمت  بنابراین  نیست،  کننده  تولید  استانی 
کاالها در استان های دیگر  تعیین می شود. همچنین تولیدکنندگان ناچارند برای جلوگیری از ضرر 

و زیان، سود زیادی برای توزیع کنندگان قائل شده که این باعث تفاوت قیمت یک کاال می شود.
معبر،  سد  مورد  در  شهرداری  و  شورا  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  مشترک  اقدام  نحوه 
ساماندهی شرکت های پخش و توزیع کاال، ساماندهی کشتارگاه، بازارچه های سوغات و ... از دیگر 

مواردی بود که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت به آن ها اشاره کرد.
شورای  حمایت  با  که  شهری  منظر  زیباسازی  در خصوص  بجنورد  شهرداری  اقدامات  از  نیکدل 

اسالمی شهر بجنورد، انجام شده، تقدیر و تشکر کرد.

در دیدار با رئیس کل دادگستری مطرح شد:

مردم در زندگی روزمره، هر لحظه به خدمات شهرداری نیاز دارند
با رئیس کل دادگستری که به مناسبت هفته قوه  در دیدار اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد 
قضائیه برگزار شد، رئیس شورای اسالمی شهر، ضمن تبریک این هفته گفت: کوتاهی ها و غفلت 
های مدیران اجرایی به دستگاه قضائی ارجاع داده می شود که باید از زحمات این دستگاه برای 

رسیدگی به این موارد قدردانی کرد.
رضا فیروزه افزود: اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد، هر کدام به نوعی از تجربه و تخصص 
این تخصص های مختلف و اخذ تصمیمات  الزم برخوردارند که در کنار یکدیگر قرار گرفتن 
بدون توجه به گرایشات سیاسی اعضاء، فرصت خوبی را برای پیگیری اهداف شورای دوره چهارم 

به وجود آورده است.
وی یادآور شد: همواره به خاطر تغییر شهرداران، به شوراها ایراد گرفته می شود. اما طبق آمار مرکز 

مطالعات شورای شهر تهران، تغییر شهرداران قبل از تشکیل شوراها در کشور، بیشتر بوده است.
رئیس کل دادگستری نیز ضمن تشکر از اعضای شورا گفت: شورا و شهرداری وظایف گسترده ای 

داشته و مردم در زندگی روزمره، هر لحظه به خدمات شهرداری نیاز دارند.
زیرا  باشد،  داشته  نظارت  شهرداری  بر  بایستی  شورا  افزود:  قدرتی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
به خاطر هر اتفاقی که در حیطه اختیارات و وظایف شهرداری رخ دهد، تک تک اعضای شورا 

پاسخگو خواهند بود.
وی تصریح کرد: حضور من در این استان فرصتی است که امیدوارم با همکاری همکاران و تعامل 

سازنده با سایر ادارات و نهادها، بتوانیم رضایت مردم را فراهم آوریم.
وی با اشاره به این که تنها دو سال از مدت زمان دوره چهارم شوراها باقی مانده است، تأکید کرد: 

همه باید متعهدانه از جایگاهی که در آن هستیم برای خدمت به خلق استفاده کنیم.

سال 63 بود که مرحوم عالمه جعفری به منزل ما آمده 
زیبای  لهجه  با  و  دادند  من  به  هشداری  ایشان  بود. 
من  ای!  نشناخته  را  پدرت  هنوز  »تو  گفتند:  همیشگی 
عالم را گشتم و همین یک نفر باقی مانده. تا وقتی زنده 
است نه می شناسی اش و نه می گذارد که بشناسی اش. 
وقتی او را از تو گرفتند تازه متوجه می شوی چه کسی 
دیگر  تا چند صد سال  که  نیست  معلوم  اصاًل هم  بود. 
را صرف خدمت  ات  زندگی  همه  پس  بیاید.  همتایش 

به این پیرمردکن.«
ایشان  بود.  مهم  برایم  خیلی  که  گفتند  حتی یک جمله 
گفتند: »بیا و برای نسل آینده امانت دار باش. هر چیزی 
یادداشت کن. حتی اگر حرفی زد که متوجه  می گوید 

نشدی آن را هم یادداشت کن.«

سیره خوبان
جدیدالورود از عالم باال  )آیت ا... بهجت از نگاه پسر(

خیریه آبشار عاطفه ها

مؤسسات خیریه مردم نهاد از جمله مراکزی هستند که با هدف 
دستگیری از اقشار ضعیف جامعه ایجاد می شوند. مؤسسه خیریه 
آبشار عاطفه ها، یکی از این مراکز فعال می باشد که برای آشنایی 

شهروندان با حیطه کاری آنان، معرفی می شود.
نهاد خیریه  مردم  مؤسسه  ها گفت:  عاطفه  آبشار  مسئول خیریه 
آبشار عاطفه ها نمایندگی شهرستان بجنورد در راستای اعتالی 
سیره امیرالمؤمنین حضرت علی )ع( و با دریافت مجوز رسمی 
از وزارت کشور و استانداری از سال 1389 فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
طیبه امیری با اشاره به واحدهای مختلف فعال در مؤسسه خیریه 
آبشار عاطفه ها عنوان کرد: واحدهای مددکاری و مشاوره یکی از 
واحدهایی است که عملیات شناسایی تحقیق و تشکیل پرونده را 
به عهده دارد و فرد نیازمند پس از مراجعه به این واحد و بررسی 
تمامی مدارک مربوطه، اقدام به تشکیل پرونده و رسیدگی های 

اولیه می کند.
وی افزود: سادات، ایتام، از کار افتاده، بی سرپرست، بدسرپرست 
و مسائل درمانی و ... از جمله مواردی هستند که شرایط تحت 
پوشش شدن و برخورداری از خدمات این مؤسسه را دارند که 
این  پوشش  تحت  نفر   780 معادل  خانوار   300 تعداد  کنون  تا 

مؤسسه می باشند.
وی واحد حسابداری را دیگر واحد این مؤسسه معرفی کرد و 
گفت: این واحد جزء حساس ترین و مهم ترین واحدهای این 
مؤسسه می باشد که تمامی مسائل اقتصادی، مالی و امور بانکی 

بر عهده آن است.
وی با اشاره به واحد جلب مشارکت مردمی این مؤسسه تصریح 
کرد: این واحد تشکیل شده از چندتن از خواهران خادم که طبق 
موازین شرعی اقدام به جذب کمک نقدی و غیرنقدی می کنند 
و  تمام خیرین  از  و  کنم  استفاده  موقعیت  این  از  است  که الزم 
نیکوکاران عزیز که تا کنون ما را در این امر خیر یاری کرده اند، 

تقدیر و تشکر کنم.
وی با بیان این که واحد درمان این مؤسسه به مسائل درمانی از 
قبیل اعزام مهرجو به پزشک، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی، 
سونوگرافی، بیمارستان و ... به صورت رایگان می پردازد، گفت: 
پزشک   100 از  بیش  ایم  توانسته  الهی  قوه  و  حول  به  کنون  تا 
متخصص و عمومی و سایر مراکز درمانی قرارداد رایگان ببندیم 

تا مهرجویان بتوانند از خدمات درمانی بهره مند شوند.
مسئول مؤسسه خیریه آبشار عاطفه ها یادآورشد: واحد فرهنگی 
این مؤسسه با هدف باالبردن سطح فرهنگ خانواده ها اقدام به 
برگزاری مراسم مختلف فرهنگی وکالس های آموزشی، عقیدتی، 

مذهبی و ... می کند.
آبشار  مؤسسه  واحدهای  این  از  یکی  نیز  را  جهیزیه  واحد  وی 
و  خیرین  همت  با  کنون  تا  گفت:  و  کرد  عنوان  ها  عاطفه 
نیکوکاران، تعداد 130 جهیزیه هزینه ای بالغ بر 130 میلیون تومان 
شامل اجاق گاز، فرش، سرویس تفلون، سرویس آشپزخانه، پتو 

و ... به نوعروسان تحت حمایت این مؤسسه اهدا شده است.
امیری از برگزاری مانور جهیزیه همزمان با میالد امام رضا )ع( 
خبر داد و گفت: این طرح همزمان با سراسرکشور و در راستای 

تسهیل و ترویج ازدواج جوانان برگزار می شود.
خراسان  نمایندگی  ها  عاطفه  آبشار  خیریه  نهاد  مردم  مؤسسه 
آماده  جاجرم  و  آشخانه  شیروان،  بجنورد،  شعبه   4 با  شمالی 
دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین و نیکوکاران 

عزیز می باشد.

امام  قیام،  و چهارراه  کارگر  میدان  بین  ما  بجنورد:  آدرس شعبه 
خمینی 18، کوچه شهید طلعتی، پالک51

شماره حساب: بانک صادرات 0332846445008
شماره کارت بانک صادرات: 6037691199501560

شماره تماس 32249694-32241685-32241685 )058(
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هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.       امام رضا )ع(  )اصول كافى( ابرهاي غارتگر دیرزماني پيروز نخواهند ماند، دیر زماني صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در كام خود فرو مي برند. والت ویتمن )شاعر و روزنامه نگار( 

همان گونه رفتار کنید که دوست 
دارید با شما رفتار کنند

مهندس ساختمان به کارگاه ساخت برج سرزدتابرکارهای ساخت برج نظارت کند.
اما  پیداکرد؛  او کار داشت؛  با  انداخت و کارگری را که  پایین  به  از طبقه هشتم نگاهی 
هر چه کارگر را صدا زد به خاطر سر و صدای زیاد کارگاه، افاقه نکرد وکارگر، صدای 

مهندس را نشنید که نشنید.
عاقبت مهندس ناچار شد یک اسکناس پنج دالری از جیبش در بیاورد و از آن باال برای 
کارگر پایین بیندازد؛ به این امید که او با دیدن اسکناسی که از آن باال آمده، نگاهی به 
باالی سرش بیندازد تا صاحب این پول را پیدا کند، اما مهندس در کمال تعجب دید که آن 
شخص خیلی راحت آرام خم شد و اسکناس را برداشت و تا کرد و توی جیبش گذاشت 

بی آن که نگاهی به باالی سرش بیندازد.
مهندس باخودش گفت: »البد حواسش نبوده ... یک بار دیگر یک اسکناس بیندازم، این 

دفعه حتمًا باال را نگاه خواهد کرد.«
این بار هم مهندس همان کار را کرد و کارگر دقیقًا کار قبلی را تکرارکرد!!!!

مهندس چند باری این کار را تکرار کرد، اما دید آن کارگر اصاًل به باالی سرش نگاهی 
نمی اندازد. برای همین خم شد و این بار یک سنگ ریزه برداشت ودقیقًا انداخت روی 

کاله ایمنی کارگر!!!!
کارگر که به خاطر برخورد سنگ ریزه با کالهش کمی ترسیده بود، این بار فوری رو به 

باال نگاه کرد تاببیند چه کسی آن سنگ را انداخته است!!!!

قصه زندگی ما آدم ها هم دقیقًا همین است؛ خیلی وقت ها خدا از آن باال ما را صدا 
می زند و چون ما نمی شنویم، برای مان هدیه هایی می فرستد تا باال را نگاه کنیم، اما 
مثل آن کارگر فرصت طلب هدیه ها را برمی داریم، بی آن که نگاهی به باال بیندازیم.

آن قدر این اتفاق تکرار می شود تا این که خدا این بار یک اتفاق بد کوچک برای 
مان می فرستد تا حواس مان را بیشتر جمع کنیم و نگاهی به باالی سرمان بیندازیم.

منبع: مجله خانه خوبان

هوای هدیه ها را داشته باشید!

کاریکاتوریست: محمدعلی خلجی

نام: حمید
نام خانوادگی: خیر دستجردی طرق

قسمتی از وصیت نامه شهید:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
بل  اموات  اهلل  سبیل  فی  يقتل  لمن  التقولوا  »و 

احیاء ولكن ال تشعرون« 

و  زمان  امام  االعظم  ا...  بقيه  به حضرت  سالم  با 
امام خمينى و با سالم و درود به  نايب بر حقش 
ايران  كربالى  تا  اسالم  صدر  از  شهيدان  تمامى 
مسلمان  و  رزمنده  امت  شما  به  سالم  درود  با  و 
ايران اينجانب حميد رضا دستجردى به شما مردم 
اين حقير  دارم،  اعالم مى  ام  سلحشور و خانواده 
هدفم از آمدن به جبهه فقط در جهت رضاى خدا و 
ادامه راه شهيدان و به ثمر رسانيدن انقالب اسالمى 
بوده است و خواستم خودم اين نونهال انقالب را 
كه از همه طرف مورد هجوم شرق و غرب قرار 
گرفته با خون خود آبيارى و سدى محكم و استوار 
در مقابل تمامى خطرهاى داخلى و خارجى باشم. 
من به عنوان يك شهيد راه حسين )ع( پيام كوچكى 
امروز  كه  اين  آن  و  دارم  سلحشور  مردم  شما  به 
در جامعه اسالمى از همه قشر دانشجو، روحانى، 
ادارى و خالصه همه و  بازارى،  كارگر، كشاورز، 
نكند  انقالب مسئول هستيد و  اين  همه در مقابل 
كه در اين راه كوتاهى كنيد كه فردا در محضر خدا 
انقالب  اين  باشيد.  شهيدان  خون  جوابگوى  بايد 
پيشاپيش  هم  باز  و  است  اسالمى  انقالب  يك 
قد  روحانيت  از  برجسته  هاى  چهره   نهضت  اين 
گرفت  عهده  به  را  امت  اين  رهبرى  و  برافراشت 
شما  و  آمد  بر  عهده  از  نيكو  كه چه  راستى  به  و 
نيز به اطاعت از امام خمينى اين مسئوليت بزرگ 
آنان  نماييد.  يارى  را  امام  و  بگيريد  دوش  به  را 
كه امروز ما را از سالحشان مى ترسانند بر كوير 
انديشه باطل شان چيزى نخواهد روئيد كه ما در 
ايم. در  مكتب حسين )ع( درس شهادت آموخته 
شريعت على )ع( علم جهاد و اين را هم بگويم كه 
شهادت يك تصادف نيست، شهادت يك سعادت 
است. شهادت يك راه آزمايش است كه در صحنه 

پيكار حق و باطل براى رسيدن به لقاء ا... 

دیدار اعضای شورای اسالمی شهر با مدیرکل سازمان 
بهزیستی و بازدید از مرکز نگهداری معلولین

کوه باباموسی بجنورد پذیرای کوهپیمایان 
در شب های ماه مبارک رمضان

از گروه در پرداخت مخارج وکارها  به عنوان عضوی  - در تفریح دسته جمعی 
همچون دیگر اعضا مشارکت داشته باشید.

- وقتی کسی جلوی شما دارویی می خورد درباره بیماری وی کنجکاوی نکنید.

- هنگام برخورد یا گفت و گو با کسی که لکنت زبان دارد شایسته است صبور 
باشید و با بزرگواری گوش کنید.

- در برخورد با کودکان و سالمندان شرایط و محدودیت های  سنی آن ها را در 
نظر بگیرید. )به آن ها به دیده احترام بنگرید.(

- اگر با کسی قرار می گذارید، سر وقت حاضر شوید. اگر بنا به مشکلی نتوانستید، 
هر چه سریع تر طرف مقابل را مطلع سازید.

- در حفظ موجودات زنده در طبیعت )گل ها، گیاهان، حیوانات یا پرندگان( تالش 
کنید و به این کار خویش افتخار کنید.

- نسبت به شهر و محله خویش احساس تعلق کنید. نظرات و پیشنهادهای خود 
را به مسئولین ارائه کنید. بدون همکاری و مشارکت شما مدیریت مناسب شهر 

امکان ندارد.

- در نگهداری از مبلمان شهری و امکانات موجود در شهر )تابلو های تبلیغاتی و 
اطالع رسانی، کیوسک ها، سطل های زباله و بازیافت، ایستگاه تاکسی و اتوبوس، 
رانندگی، روشویی و آبخوری ها،  نیمکت ها، چراغ های راهنمایی و  صندلی و 
دستشویی ها، گلدان ها، چراغ های روشنایی و تزئینی، نرده و حفاظ ها، سرعت 

گیرها و ...( با شهرداری همکاری کنید.

منبع: کتاب رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی

شور  پر  کوهپیمایی  شاهد  رمضان  مبارک  ماه  های  شب  باباموسی،  کوه 
شهروندان بود. 

کوه  باالی  به  را  خود  افطار  از صرف  پس  هر شب،  نفر   2000 از  بیش 
رسانده تا از آب و هوای مطلوب کوه، بهره مند شوند.

مراسم  در  رمضان،  مبارک  ماه  ایام  در  نیز  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
عمومی  روابط  کوهنوردی،  هیأت  همکاری  با  که  عمومی  کوهپیمایی 
کوهستانی  پارک  محل  در  بجنورد،  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای 

باباموسی برگزار شد، شرکت کردند.
الزم به ذکر است حدود ده هکتار از این پارک جنگل کاری شده است 
سرویس  آب شرب،  رایگان،  چای  توزیع  جمله  از  را  و خدمات خوبی 

بهداشتی و ... به کوهپیمایان ارائه می کند.
نصب چراغ ها در دامنه کوه باباموسی از دیگر اقدامات خوب شهرداری 
وجود  به  ها  خانواده  برای حضور  را  تری  امن  فضای  که  است  بجنورد 

آورده است.

معرفی کتاب

طوفان به روایت پروانه ها

نویسنده: محمدرضا رهنما
سال انتشار: 1392

ماندگاری  اثر  ها،  پروانه  روایت  به  طوفان 
مناطق  به  شهدا  زائرین  پاک  احساسات  از 
عملیاتی دوران دفاع مقدس است که توسط 

نویسنده به رشته تحریر درامده است.
این مجموعه بخشی از 4000 دل نوشته دانش 
و  ویژگی  از  است.   90 سال  در  زائر  آموزان 
جلوه های زیبای آن، کالم صادقانه آن هاست 
و نویسنده با افزودن نکاتی در تأکید گفتار  و 
داده  زیبایی مضاعف  آن  به  عنوان درنگ،  به 

است.
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از دنیای شما سه چیز محبوب من است: تالوت قرآن، نگاه به چهره رسول خدا، انفاق در راه خدا     حضرت زهرا )س( )وقایع االیام خیابانی(

با■تصویب■شورای■اسالمی■شهر■بجنورد،■ده■هکتار■از■اراضی■پارک■دوبرار■برای■احداث■باغ■موزه■دفاع■مقدس■به■اداره■کل■حفظ■آثار■و■ارزش■های■■■
دفاع■مقدس■خراسان■شمالی،■واگذار■شد.

شهردار■بجنورد:■بزرگترین■فرهنگسرای■شرق■کشور■با■نام■فرهنگسرای■شهروند■در■شهر■بجنورد■به■مساحت■چهار■هزار■و■800■متر■زیربنا■به■بهره■■■
برداری■می■رسد.

شهردار■بجنورد:■فرآیندهای■شهرسازی■شهرداری■اصالح■شد■و■به■زودی■برای■اطالع■رسانی■برای■شهروندان■در■بجنورد■نصب■خواهد■شد.■با■این■اقدام■■■
مردم■در■مراجعات■به■شهرداری■سردرگم■نخواهند■شد.■

مجموعه■ورزشی■سالن■مهربانو■با■امکاناتی■چون■نمازخانه،■رختکن،■تجهیزات■جدید■بدن■سازی،■سالن■پینگ■پنگ،■شطرنج،■فوتبال■دستی■و■...■و■سالن■■■
ورزشی■پارک■آفرینش■به■مساحت■450■متر■مربع■برای■ارائه■خدمات■به■بانوان،■به■زودی■آماده■بهره■برداری■خواهند■شد.

درخت برای انسان آفریده شد پس او مکلف گردید به: کاشتن درخت، آب دادن درخت، مواظبت نمودن درخت.     امام صادق )ع(  )الحیاة(

برگزاری کالس آموزشی با حضور قاری مصری در امامزاده سید اسماعیل )ع( پارک باباامان

تفريغ به معناي فارغ ساختن است؛ در عمل نيز تفريغ بودجه، نتيجه 
نهايی نظارت بعد از خرج مي باشد. به عبارت ديگر در تفريغ بودجه 
شده  انجام  کار  يا  عمليات  و  هزينه  تطبيق  عدم  يا  تطبيق  دنبال  به 
ازسوي  بيني شده  پيش  بودجه  و  برنامه  براساس  توسط شهرداري 
شهرداري و مصوب شده در شورا هستيم که اين نظارت از سوي 

شورا يك نوع حسابرسي کلي مالي محسوب مي شود. 
از مواردي که شهردار برای مديريت  طبق فرآيند مديريت شهري، 
حوزه هاي مربوط به شهرداري بايد انجام دهد پيش بيني حجم کار 
و بودجه عملياتي مورد نياز در سال  پيش روي خود است. شهردار 
بر اساس روند گذشته )سنوات چند سال قبل( يا بر اساس استراتژي 
اي که دارد و مي تواند به درآمدهايي دست يابد يا هزينه هايي را 

انجام دهد، برنامه پيش بيني خود را به شورا تقديم می کند.
شهردار در جلسات مورد لزوم در شورا از موارد مورد نظر دفاع مي 
مي  مالي-عملياتي  برنامه  عنوان  به  شورا،  تصويب  از  پس  که  کند 

بايست اجرا کند؛ که البته معموالً در ماه هاي پاياني فصل پاييز نيز 
متمم بودجه اي مجدداً تقديم شورا مي شود تا موارد احتمالي مورد 

نياز در زمينه هزينه و درآمدها تكميل شود.
بديهي است نقش شهردار به عنوان مجري، اجراي درست مصوبات 

مقابل  در  و  است  بودجه  و  برنامه 
نقش شورا، نظارت بر کسب درآمد 
شهردار  سوي  از  ها  آن  مصرف  و 
ممكن  معموالً  چون  ولي  است؛ 
هاي  برنامه  بيني  پيش  موارد  است 
با خطا شكل  عملياتي و بودجه اي 
گرفته باشد يا مديريت تأمين منابع و 

کنترل هزينه با دقت صورت نگيرد، در نتيجه اختالفاتي بين برنامه 
توسط  گرفته  هزينه صورت  و  عمليات  و  شورا  مصوب  بودجه  و 

شهردار پيش مي آيد.

محمدحسن شادمهر
عضو شورای اسالمی شهر بجنورد

تفريغ بودجه و وظايف شورا

در  المللی  بین  قاری  با حضور  قرآنی،  کارشناسان  و  قاریان  آموزشی  کارگاه  رمضان،  مبارک  ماه  در 
امامزاده سید اسماعیل )ع( پارک باباامان برگزار شد. 

در این مراسم که حدود 200 نفر از قاریان برتر استانی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه، مدیرکل سازمان 
تبلیغات اسالمی و اعضای شورای اسالمی شهر شرکت داشتند، استاد فتحی عبدالرحمن، قاری بین 

المللی مصری، به تالوت قرآن پرداخت.
این کارگاه آموزشی، با همکاری و هماهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه، بسیج، سازمان تبلیغات 

اسالمی، شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد، در تاریخ 16 تیرماه برگزار شد.
الزم به ذکر است که استاد فتحی عبدالرحمن از قاریان اعزامی کشور مصر در روزهای 15 الی 17 تیر 

در خراسان شمالی حضور داشت و در 10 امام زاده و مسجد استان به تالوت قرآن پرداخت.

اما درختان پارک ها و درختان کنار خیابان ها که ریه های 
تنفسی شهرمان هستند نیز اوضاع مناسبی ندارند. آیا برای 

آبیاری آن ها شهرداری با کمبود منابع آبی روبرو است؟
عنوان  تحت  مطلبی  در   ،58 شماره  شهروند  ماهنامه  در 
»برقی که در ساعات پرباری مصرف می شود و مخازنی 
که به جای آب آفتاب می خورند«، که با این موضوع نیز 
به  توجه  با  که  اشاره شد  آبی  به سه مخزن  است،  مرتبط 
صرف هزینه باالی 15 میلیارد ریالی، در آبیاری فضای سبز، 

هیچ استفاده ای از آن ها نمی شود.
این  به  پاسخ  در  شهری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان 
به  شهری  سبز  فضای  »آبیاری  که  داشته  اذعان  مطلب، 
الی  در سه شیفت 5 صبح  ها،  از چاه  آب  پمپاژ  صورت 
 5 الی   22 ساعت  و   23 الی   13 ساعت  ظهر،  از  بعد   15
صبح، انجام شده که این شیفت ها در برخی ساعات تداخل 
وجود  نیز  آب  کمبود  ساعات  این  در  نتیجه  در  و  داشته 
دارد. بنابراین نمی توان این مخازن را پر کرده و از آن ها 

استفاده کرد.«
سؤال این جاست که اگر از این مخازن نمی توان استفاده 
به  و  شده  ساخته  ملی،  اعتبارات  هزینه  با  چرا  پس  کرد، 

سیستم آبیاری فضای سبز شهری متصل شده اند؟
توسط  طرح  این  مطالعات  که  کرد  ذکر  باید  توضیح  در 
مشاوران انجام شده و در هنگام جانمایی این مخازن، عالوه 
بر توجه به موقعیت سوق الجیشی این مخازن و در نتیجه 
تأمین فشار مورد نیاز سیستم، به منابع تأمین کننده آب این 
مخازن، نیز توجه شده است. به طوری که با وجود نزدیک 
میسر  مخازن  این  کردن  پر  عمیق،  آب  چاه  حلقه   30 به 
است. تمهیدات الزم برای اتصال این مخازن به این منابع 

آبی اندیشیده و مسیرهای اتصال نیز برقرار شده است. 
چرا پرکردن این مخازن در ساعات کم باری و با کمترین 
به  را  آب  ارتفاع محل نصب،  از  ناشی  فشار  با  که  هزینه 
سیستم تزریق می کند و در مواقع لزوم )مثل خرابی پمپ 
ها(، به عنوان منابعی مطمئن، همواره در دسترس است، این 
چنین مورد بی توجهی قرار گرفته است؟ آیا منافعی چون 
کاهش ساعات روشن بودن پمپ های آب، کاهش فشار 
در لوله های آبیاری، فراهم کردن امکان استفاده از روش 
های نوین آبیاری و کاهش نیاز به سیستم ناکارآمد و هزینه 
های  هزینه  کاهش  آیا  نیست؟  کافی  تانکری،  آبیاری  بر 
برق، هزینه های حمل و نقل، افزایش عمر مفید تأسیسات 
مجموعه  اهداف  جزء  آب،  مصرف  در  جویی  صرفه  و 

مدیریتی شهرداری بجنورد، نیست؟
باید اضافه کرد: سیستم های آبیاری سنتی )شلنگی، کرتی 
و تشتکی( عالوه بر راندمان پایین و هدر دادن آب، نمی 
تواند آب را به عمق مناسبی از ریشه های گیاه منتقل کرده 
و  گیاهان  خشکی  و  بیماری  موجب  آب،  کمبود  این  و 

درختان می شود. 
و  عمرانی  عملیات  جریان  در  درختان  های  ریشه  قطع 
محصور شدن درختان با موزائیک و آسفالت، بر مشکل کم 
آبی درختان دامن زده که در نتیجه، خشک شدن سرشاخه 
با  درخت  تطبیق  خاطر  به  که  است  عوارضی  از  یکی  ها 
شرایط کم آبی، امروز در درختان شهر، قابل مشاهده است.
اتفاق ناگوار دیگری که به ظاهر پنهان از دید شهروندان در 
حال رخ دادن است، قطع درختان شهر است. روز به روز 
به تعداد تنه های قطع شده درختان شهر اضافه می شود و 

این یعنی روز به روز از تعداد درختان شهر کم می شود. 
های  پارک  و  شهری  سبز  فضای  سوزی  آتش  مورد   12
جنگلی از ابتدای سال جاری تا کنون  )اواسط تیرماه( را نیز 

باید به این شرایط تأسف برانگیز، اضافه کرد. 
در این رابطه، کارشناسان فضای سبز معتقدند گیاهان کوتاه 
قد زیر درختان، در هنگام کم آبی به سرعت خشک شده و 
زمینه را برای حریق و گسترش آن، مساعد می کنند که به 
نظر می رسد باید ریشه کن کردن این علف های خشک، 
برای جلوگیری از آتش گرفتن درختان مورد توجه جدی 

قرار گیرد. 
شهر،  کهنسال  درختان  شدن  خشک  شاهد  چرا  امروز 
آتش  درختان،  کردن  قطع  درختان،  بیمار شدن  و  ضعیف 

سوزی های پی در پی درختان و ... هستیم؟
این وقایع ناگوار چه آینده ای را برای فضای سبز شهری، 

متصور خواهد شد؟
در این شرایط، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری، 
سرانه فضای سبز )متر مربع به ازای هر نفر( شهر بجنورد 
را افزایش خواهد داد یا کاهش؟ )سرانه فضای سبز شهر 
بجنورد حدود 11 متر مربع اعالم شده که از سرانه میانگین 
بوستان  مترمربع  ایجاد 40 هزار  با  و  باالتر است  کشوری 
به  بجنوردی  شهروندان  سبز  فضای  سرانه  سبز  فضای  و 
استاندارد جهانی )12 متر مربع برای هر نفر( می رسد.)1((
این روند سازمان فضای سبز شهرداری می خواهد  با  آیا 
چشم انداز صادرکننده گل و گیاه در شرق کشور را محقق 

کند؟ )2(

در پایـان
بودجه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد 
در سال 94، دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان، تصویب 
شده است. این سازمان به طور میانگین، حدود 300 نیروی 
شرکتی در اختیار دارد که مبلغ حدود 7 میلیارد و پانصد 
میلیون تومان، صرف پرداخت حقوق به آن ها می شود. 

در نتیجه بودجه این سازمان در حدود 10 میلیارد تومان 
 140 حدود  شامل  نیز  سازمان  ثابت  های  سرمایه  است. 
تعداد  اجاره داده می شود.  بعضًا  هکتار زمین مستعد که 
قابل توجهی ماشین آالت و ادوات کشاورزی، 30 حلقه 
چاه و تأسیسات آبرسانی و ... از دیگر امکانات در اختیار 

این سازمان می باشد.
اختیار  در  مادی،  های  سرمایه  و  انسانی  نیروی  بنابراین 
این سازمان قرار دارد. حال باید برای نجات فضای سبز 
مناسبی  ارتباط  »مدیریت«  عنوان  به  عنصری  شهرمان، 
پارک های  این دو سرمایه سازمان فضای سبز و  بین  را 

شهرداری بجنورد، برقرار کند.
آیا هدف و فعالیت های سازمان پارک ها و فضای سبز 
بر  سازمان،  این  اساسنامه  به  توجه  با  بجنورد،  شهرداری 
مبنایی جز حفظ، نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهری، 

استوار شده است؟
حال باید پرسید در این راستا، چه اقدامات مؤثری انجام 

شده است؟ 
کارگیری  به  و  به تخصیص  بستگی  مؤفقیت هر سازمان 
در  انسانی،  منابع  و  اعتبارات  تجهیزات،  ابزار،  مناسب 
برنامه ریزی ها برای دستیابی به اهداف آن سازمان دارد. 

بایستی با شناخت درست از توانمندی ها و خصوصیات 
فردی و جمعی کارمندان، فضایی را فراهم آورد که ضمن 
بهره مندی از ظرفیت های نیروی انسانی، از مزایای غیر 
قابل انکار مشارکت یکایک کارمندان نیز حداکثر استفاده 

را برد.
در مدیریت مشارکتی که امروزه به سبب اثربخشی فراوان، 
مورد تأکید صاحبنظران است، حس تعلق و در نتیجه حس 
مسئولیت کارکنان افزایش یافته و امور مختلف به خوبی 

ساماندهی و انجام می شود. 
خوشبختانه شهرداری بجنورد از وجود کارشناسان مرتبط 
مثل  شهری  در  و  نیست  بهره  بی  شهری،  سبز  فضای  با 
بجنورد که به علت وجود منابع آبی مناسب و دارا بودن 
)2( چشم  زمین مستعد  24 واحد گلخانه و 140 هکتار 
در  گیاه  و  گل  تولید  قطب  به  شدن  »تبدیل  مثل  اندازی 
قابل  پارک ها و فضای سبز،  برای سازمان  شرق کشور« 
حال  در  گونه  این  شهر  درختان  باید  چرا  است،  تصور 

نابودی باشند؟
امید آن می رود تا با تغییر در شیوه مدیریت منابع موجود 
بجنورد،  شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  در 
فضای سبز شهری که الزمه سالمت شهر است، همچنان 

موجب سرزندگی و شادابی شهروندان باشد. 

1( 11 اسفند 1393- خبرگزاری ایرنا
2( 11 اسفندماه 1393- خبرگزاری فارس

بودجه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد: حدود 10 میلیارد تومان
بودجه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

2 میلیارد و 800 میلیون توماندر سال 94

هزینه به کارگیری به طور میانگین حدود 300 نفر 
7 میلیارد و 500 میلیون توماننیروی شرکتی

سرمایه های ثابت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد
140 هکتارزمین های مستعد

تراکتور، تانکر آب، بیل مکانیکی، مینی لودر، کامیون و ...ماشین آالت و ادوات کشاورزی
حدود 30 حلقهچاه های آب

حدود 10 عددمخازن آب
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با دارایی خود نمی توانيد دل مردم را به دست بياورید، پس دلشان را با اخالق )نيک( به دست آورید.     پيامبر اكرم )ص(   )نثر الدر( هرکه درختی بکارد، هر بار انسانی یا یکی از مخلوق خدا از آن بخورد برای وی صدقه ای محسوب شود.         پیامبر اکرم )ص(   )نهج الفصاحه(

موزاییک  کوچه  ویژه  به  نیروگاه  های  کوچه  وضعیت  سالم. 
سازی پیمان بسیار خراب است. به بهانه فاضالب شهری سه 

چهار سالی است که به این محله توجهی نمی شود.
09150000307

بیاندیشید.  عزیز  باغ  محله  برای  ای  چاره  لطفًا  سالم.   با 
علی الخصوص مابین کوچه ذکاوت و حمایت که محوطه ای 
بزرگ و خاکی است. تمام محله از گرد و خاک این قسمت 

زجر می کشند. تو رو خدا به فکر باشید.
09150000852

با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم. کمال تشکر را 
دارم برای زحماتی که کشیدید. لطفًا تو این گرمای سوزان به 
فکر خندق فرودگاه باشید. خیلی کثیف است و بوی بدی می 

دهد. لطفًا رسیدگی کنید.
09010000121

معراج  های  کوچه  آسفالت  جهت  لطفًا  نباشید.  خسته  سالم. 
اقدام  پارک جاوید  معراج، ورودی گورستان  در خیابان  واقع 

نمایید.
09150000517

دبیرستان  جنب  معراج  خیابان  در  واقع  یاس  پارک  سالم.  با 
آسفالت  برای  نداشته و در ضمن  پیشرفتی  علوی، چند ساله 
ای  نتیجه  به  متأسفانه  که  کردیم  تالش  کلی  منطقه  همین 

نرسیدیم. لطفا پیگیری کنید. با تشکر.
09330000100

رفتگر  برای  کانکس  فاقد  باقرخان  خیابان  مهر  بوستان  سالم. 
بقیه  بوده و رفتگر مجبور می شود فرغون و جارو و   محله 
ابزارش را در حیاط همسایه و یا جای دیگه بگذارد که پیشنهاد 
شعله  و  مهر  بوستان  در  کانکس  یک  احداث  با  گردد  می 

سرویس بهداشتی نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید.
09150000469

شهرداری به آبادانی مرکز شهر، توجه بیشتری دارد. در حالی 
که حواشی شهر هم عوارض پرداخت می کنند و باید به این 

مناطق هم رسیدگی شود.
09360000162

بعد از هر بار بارندگی، به خوبی اختالف ارتفاع خیابان های 
مرکزی را نسبت به دیگر خیابان ها، درک می کنیم. چرا برای 
حل این مشکل شهر بجنورد، اقدامی اساسی انجام نمی شود؟
تماس تلفنی

امیدواریم المان میدان امام رضا )ع( شهر بجنورد، حداقل برای 
استقبال از مسافران نوروزی آماده شود.

تماس تلفني

شمشاد  ام  مغازه  مقابل  بجنورد،  شهرداری  که  است  مدتی 
صورت  اقدامی  ها  آن  آبیاری  به  نسبت  کنون  تا  اما  کاشته، 

نگرفته  است.
تماس تلفنی

چرا حال درختان شهرم خوب نیست؟

 همایش من حجاب
را دوست دارم

در 21 تیرماه 1314 هجری شمسی، در دوران حکومت رضاشاه، عده ای از 
مردم مسلمان مشهد، در مسجد گوهرشاد به سیاست های ضد اسالمی شاه 
مردم  شدند.  مواجه  دولتی  مأموران  آتشین  های  گلوله  با  و  کردن  اعتراض 
ایران در آن روزگار برای صیانت از لباس ملی و حجاب زنان خود در مقابل 
راه  این  در  شان  و حتی حاضر شدند خون  ایستادند  مذهب  حکومتی ضد 

ریخته شود ولی احکام دین اسالم خدشه دار نشود.
پس از انقالب اسالمی، برای اهمیت بخشیدن به حکم قرآنی عفاف و حجاب، 

این روز به نام عفاف و حجاب در تقویم کشورمان نامگذاری شد.
با  را  بجنورد، همایش عفاف و حجاب  بانوان  از  مناسبت، جمعی  به همین 
شعار »من حجاب را دوست دارم« در محل حسینیه حریری ها برگزار کردند. 
در خصوص وضعیت  را  های خود  دیدگاه  بانوان  از  تعدای  این جلسه  در 
حجاب و عفاف در مرکز استان بیان کردند. در بخشی از این مراسم، آیت ا... 
حسینی آملی، با تشریح جایگاه حجاب و عفاف در دین اسالم به تبیین نقش 

تربیتی زنان در خانواده و جامعه پرداختند.
که  شد  قرائت  طلبه،  خواهران  از  یکی  توسط  ای  بیانیه  همایش،  پایان  در 

مختصری از آن به شرح ذیل می باشد:
از  آموزشی  مؤسسات  و  ادارات  در  عفاف  و  حجاب  نابسامان  وضعیت   -

مهدکودک ها تا بانک ها و ...
- ازتمامی مراکز و نهادهای فرهنگی خصوصًا روحانیت معزز انتظار می رود 
در راستای فراگیر شدن بحث عفاف و حجاب که نمایانگر جامعه دینی است 
تالش بیشتری مبذول دارند. مثاًل روحانیون مسئول و غیر مسئول با خانواده 
در معابر عمومی حاضر شوند یا این که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 

کنند تا در معرض دید سایر مردم امکان الگو برداری را فراهم کنند.
- از نیروی انتظامی و  پلیس امنیت اخالقی میخواهیم در برخورد با پدیده 
بدحجابی با تقویت فعالیت های نامحسوس خود برای پیداکردن حلقه های 
معاند در جریان بدپوشی که با اندیشه مجرمانه در توسعه بی عفتی در جامعه 

سهیم اند را بیش از پیش و مستمرانه پیگیر باشد.
بانوان،  مخصوص  تفریحی  فضاهای  ایجاد  با  خواهیم  می  شهرداری  از   -
اختصاص بخشی از تابلوهای تبلیغاتی به حجاب و فرهنگ آن در مرکز شهر 

که محل تردد عموم مردم است، به اشاعه این مهم بپردازد.
- از سازمان اتوبوسرانی توقع داریم برای اشاعه این معروف اجتماعی از طرح 
جداسازی قسمت زنانه و مردانه به شیوه مرسوم در همه شهرها استفاده کنند.
- از اصناف می خواهیم که مطابق با شأن مردان و زنان ایرانی مسلمان عمل 
کنند و با نظارت بر صنف پوشاک و فروشگاه های مخصوص زنان از این 

مسأله حمایت کنند.

کاندیدای  دل«،  به  آرزو  »شهروند  شده  شنیده 
ایشان  با  شمرده  غنیمت  را  فرصت  شده  مجلس 

مصاحبه ای ترتیب داده ایم که می خوانید:
انتخابات  نامزد  بار  چندین  که  این  با  شد  چطور 
نمایندگی  کاندیدای  باز  نیاوردید  رأی  و  شدید 

شدید؟
- درسته که ممکن است به من رأی ندهند ولی از 

همین دوره نامزدیش خوشم میاد.
هدف شما از نماینده شدن چیست؟

عینک  و  شود  می  بنز  به  بدل  ام  کهنه  ژیان   -
شکسته ام بدل به لنز می شود.

مگر شما در مجلس قرار نیست به تصویب قوانین 
فکر کنید؟

برای  دل  صمیم  از  من  است.  چنین  که  البته   -
تصویب قانون تالش می کنم و از همه بیشتر به 

»نون« قانون توجه دارم.
افطاری دادن و  برنامه هاتون تدارک  شما هم در 
ر  آوردن  رأی  برای  هنگام  زود  نهاردادن  و  شام 

اداشتید و دارید؟
و  دارم  عالقه  خیلی  ایران  ادبیات  به  من  البته،   -
نمی  فراموش  را  الرحمه  علیه  سعدی  این سخن 
کنم که فرموده اند: »تا نانت نخورند نامت نبرند« 
البته در نسخ جدید آمده است که »نانت نخورند 

رأی ات ندهند«.
شعار اصلی تان برای ستاد انتخاباتی شما چیست؟

- ای فدای رأی تو صندوق من 
رأی تو زیباترین معشوق من 

چرا این قدر زود تبلیغات نامحسوس شروع شده 
رصد  را  حرکات  این  مسئوالن  از  برخی  گویا  و 

می کنند؟
تکون  تا  ثانیًا  نیست.  نامحسوس  زیاد  اوالً   -
این  و  رسیده  انتخابات  فصل  و  زمستان  بخوریم 
زود شروع شدن بحث انتخابات هم برای بدست 
است  ممکن  باشد.  می  مجلس  در  کرسی  آوردن 
امسال  بود  داغ  خیلی  تابستان  که  طور  همان 
زمستان هم خیلی سرد باشد. باید به فکر داشتن 

کرسی در مجلس بود.
آبادگران،  به کدام گروه، حزب و تشکیالت مثل 

فن آوران و ... وابسته اید؟
- در یک جمله بگویم نه آبادگران، نه دیگران، نه 
فن گرایان. دور دور من گرایان )اعوذ باهلل »َمن« 

شیطان رجیم( .چون خودم را قبول دارم دیگران 
را »قبول« نمی کنم حتی با تک ماده.

چون به گروه و جناحی وابسته نیستید چگونه می 
توانید تشکیالتی عمل کنید؟

- اوالً عملی نیستم قباًل بودم. به چهار عمل اصلی 
می  عمل  کریستال(   ، شیشه   ، هروئین   ، )تریاک 
کردم. چند ساعتی است که ترک کرده ام ولی دلیل 

نمی شود که باند بازی نداشته باشم.
جسارت شما قابل تقدیر می باشد مگر باند بازی 

کار صحیحی است؟
دارد  کار  و  سر  »باند«  با  پرستار،  و  پزشک   -
می  همه  را  »باند«  جیمز  دنیا  معروف  هنرپیشه 
شناسند، هواپیما نیاز به »باند« دارد. دوستان عملی 
من عالقه به تریاک »باند«رول داشتند، »باند«های 
»باند«  ما  بعد  دارد.  وجود  فساد  و  قاچاق  بزرگ 

انتخاباتی نداشته باشیم؟
سمت شما در این تشکیالت یا باند چیست؟

- دبیرکل جمعیت »خط فقط خط ما«
به  وابسته  ما  گویند  می  کاندیداها  از  بعضی  چرا 

هیچ خطی نیستیم؟
- آدم های هفت خط وابسته به هیچ خطی نمی 

شوند چون خودشان ختم روزگارند.
ریزی  برنامه  کرد  خواهید  که  هایی  هزینه  برای 

دارید؟
الزمه  پاخت  و  ساخت  و  پاش  و  ریخت   -
انتخابات است. برنامه درازمدت نداریم ولی برنامه 

»روزی« داریم.
برنامه هاتون چیه؟

- برنامه ریزی کالن
یعنی چی؟

- آدم های َکل خیلی مظلومند، در جمعی، یک آدم 
کت و شلواری شیک نشسته باشه عینک 100 هزار 
تومنی زده باشه و عصای آبنوس 200 هزارتومنی 
دستش باشند بخوان اونونشون بدن به عینکش، به 
رومی  اون کچل  میگن  کنند.  نمی  اشاره  عصاش 
را  دیگه  آدم  یک  مجلس  همون  در  حتی  بینی؟ 
که پشت  آدمی  اون  میگن  بدن  نشون  بخوان  هم 

سرکچله نشسته رو می بینی؟
برای این برنامه کالن خودتان اولویت با چیست؟

از  باشد.  می  ارتباطات  و  رسانه  عصر  عصر،   -
همه  کنم  می  سعی  نمیاد،  خوشم  کاری  موازی 

خبرگزاری ها را تبدیل به خبرگزاری»تاس« کنم. 
غذای اصلی سفره خانه ها را، »تاس«کباب اعالم 
کنم. در بازی بچه ها، مثل منچ، مار پله هم»تاس« 

باید برداشته شود.
- برای دیگر اقشار مردم چه برنامه ای دارید؟

با توجه با باالبودن مصرف نوشابه در ایران، ترتیب 
چون  داد.  خواهم  منازل  به  را  نوشابه  کشی  لوله 
نوروز  عید  به  شدن  نزدیک  آستانه  در  انتخابات 
است 20 درصد قیمت آجیل را کاهش خواهم داد. 
برنامه کوتاه مدتم در زمان تبلیغ شستن فرش های 

مردم برای عید با تخفیف 50 درصد خواهد بود.
با زبان های خارجی آشنایی دارید؟

- بله باخط روسی، ژاپنی، انگلیسی، میخی، عربی 
کاماًل آشنا هستم.

آفرین. می توانید صحبت کنید و بخوانید؟
- به جوابم دقت نکردید نه گفتم به زبان آن ها 
توانم  می  ببینم  را  ها  آن  خط  گفتم  دارم.  تسلط 

تشخیص بدم که میخی است یا انگلیسی و ...
زبان  به  عبارتی  هم  تبلیغاتی  پوسترهای  در 

انگلیسی می نویسید؟
- بله این جمله را انتخاب کرده ام

Jane madareton be man ray bedin
می  چه  شدید  رد صالحیت  یا  نیاورید  رأی  اگر 

کنید؟
- انتخاب نکردن ما انتحارکردن ما ... شوخی کردم 
دوران  از  شد.  نامزد خواهم  بعد  سال  بازم چهار 

نامزدیش خوشم میاد.
اگر انتخاب شدید دوست دارید در بخش آگهی 
های تبلیغاتی نشریات زیر عکس شما چه عبارتی 

نوشته شود؟
- بی سبب نیست که در صندوق رأی جاداری 

خوشگلی با نمکی تو قد رعنا داری 

شهروند آرزو به دل

تا نانت نخورند، رأی ات ندهند
های  خیابان  طرف  دو  در  که  درختانی  منظره 
شهرمان قد کشیده اند را شاید در کمتر شهری 
بتوان دید. درختانی تنومند که عالوه بر زیبایی، 
پوشیده  کسی  بر  انکارشان  قابل  غیر  مزایای 

نیست.
اما اگر این روزها، سرمان را باال بگیریم و دقیق 
که  شویم  می  متوجه  کنیم،  نگاه  ها  آن  به  تر 
شاخه های خشک، برگ های رنگ پریده، تنه 
های بریده و ... از صحنه هایی است که شاید 

روز به روز بیشتر شاهد آن خواهیم شد.
این  عمر  علتی  هر  به  بنا  که  بپذیریم  باید  آیا 
پایان است؟ آن هم  به  ارزشمند رو  مخلوقات 
در زمانی که آلودگی هوا، رو به افزایش است. 
را  شهرمان  درختان  وضعیت  این  توان  می  آیا 

نادیده گرفت؟ 
کهنسال  درختان  شدن  خشک  میان  این  در 
بش قارداش که تا سال گذشته، سرسبزی شان 
چشم نواز هر بیننده ای بود، خطری را گوشزد 
گرانبها،  و  زیبا  درختان  این  وقتی  که  کند  می 
چنین سرنوشتی پیدا کرده اند، چه اتفاقی برای 
درختانی  افتاد؟  خواهد  شهرمان  درختان  سایر 
جان  و  روح  سالمتی  ضامن  شان،  حیات  که 

شهروندان است.
در پنجاه و هشتمین شماره ماهنامه شهروند، با 
که  قارداش  بش  چنارهای  از  دو عکس  چاپ 
و خشک  اند  شده  گرفته  سال  یک  فاصله  در 
شدن این درختان را نشان می دهد، از مسئوالن 
تا برای پاسخگویی  و کارشناسان خواسته شد 
به شهروندان و جلوگیری از تکرار این مسأله، 

توضیحات خود را ارائه دهند.
در  شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان 
پاسخ چنین اظهار کرد: »سال گذشته، بعد از این 
که متوجه شدیم که این درختان با وجود آبیاری 
و  شاداب  گذشته  های  سال  همانند  مناسب، 
کارشناسی  تیم  رسند،  نمی  نظر  به  سالمت 
کارآزموده ای را برای پیدا کردن علت، به کار 

گرفتیم. 
طی این مطالعات به این نتیجه رسیدند که 95 
عوامل  علت  به  درخت  آبکش  بافت  درصد 
بیماری زا، به طور کامل از بین رفته است که اثر 
این تهاجم تنها در زمانی که درخت در آستانه 

مرگ قرار گرفته است، بروز می یابد.
و  مشاوران  نظرات  از  استفاده  با  بار  این 
کردن  خارج  کشوری،  متخصص  کارشناسان 
خاک فشرده شده پای طوقه ها )محل اتصال تنه 
درخت با ریشه ها(، آزادسازی آن ها، تراشیدن 
بیماری، ضد عفونی و  پوسیده و درگیر  بافت 
با  تنه درخت  اتصال  پانسمان محل یقه )محل 
ریشه ها( به طرف پایین و باال به عرض تقریبی 
1/5 متر و در طول 17 متر در هر دو درخت 

از مراحل ابتدایی عملیات نجات درخت بود.
استفاده از بهترین قارچ کش ها و ضد عفونی 
و  ریزه  و جایگزینی سنگ  ها، زهکشی  کننده 
شن با دانه بندی مناسب برای پاکسازی محیط 
انجام  بعد  مرحله  در  زا،  بیماری  عوامل  از 

گرفت.
یقه  در  آبکش  بافت  رفتن  بین  از  علت  به 
پیوند  درختان،  الوقوع  قریب  مرگ  و  درخت 
یکصد شاخه باریک از همین درختان و درختان 
مجاور، با استفاده از تکنیک پیوند ترمیمی-پلی 
و پاشش هورمون برای افزایش احتمال موفقیت 

پیش  در  که  بود  راهکاری  آخرین  پیوندها، 
گرفته شد.«

سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  پایان  در 
شهرداری اذعان داشته است: »تالش مشابه برای 
نجات درختان تاریخی با این جثه در کشور بی 
نظیر و بی سابقه بوده است که متأسفانه نتیجه 

مورد نظر حاصل نگردید«.
شاید  و  نظیر  کم  های  تالش  این  از  تشکر  با 
بی نظیر، که در نهایت تأسف نتیجه ای در بر 
و  متخصصان  نظر  شهروند  ماهنامه  نداشت، 
علت  خصوص  در  را  سبز  فضای  کارشناسان 
ارزیابی  قارداش و   خشک شدن درختان بش 
اقدامات سازمان پارک ها و فضای سبز، جویا 

شد.
با توجه به باال بودن  به عقیده آنان در گذشته 
سطح آب های زیرزمینی پارک، دسترسی ریشه 
های چنارها را که سطح وسعتی به قطر 30 متر 
و عمقی بیش از 10 متر دارند را به منابع آبی 
را تأمین می کرد و روش های معمول آبیاری 
با  اما  بود.  درختان  این  نیازهای  پاسخگوی 
های  آب  سطح  کاهش  و  پارک  در  چاه  حفر 
زیرزمینی، دسترسی ریشه ها به این منابع از بین 
رفت. سنگفرش کردن پیرامون درختان، استفاده 
درختان  از همان آبیاری سطحی و معمولی را 

نیز با مشکل مواجه کرد.
درختان  این  آب،  کمبود  معتقدند  کارشناسان 
می  درختان  اما  بود  کرده  مواجه  مشکل  با  را 
ناگهان  طور  این  و  کنند  مقاومت  توانستند 
خشک نشوند. اما تزریق مواد غذایی به درخت 
در  را  مواد  این  غلظت  آبی،  کم  شرایط  در 
درخت افزایش داده و این تنش ایجاد شده در 

درخت، عکس العملی جز خشکی ندارد.
هجوم عوامل بیماری زا به درختان نیز، عاملی 
ضعف  و  آبی  کم  نتیجه  در  که  است  ثانویه 

درخت، به وجود می آید.
دکتر بزرگمهر، کارشناس مرکز تحقیقات جهاد 
شدن  خشک  علت  با  رابطه  در  کشاورزی، 
کندن  که  کند  می  عنوان  قارداش  درختان بش 
خاک اطراف درختان، موجب قطع شدن برخی 
آبی،  کم  مشکل  به  توجه  با  و  شده  ها  ریشه 

تضعیف مضاعف درختان را منجر شده است.
دکتر دادار، استادیار باغبانی و مدرس دانشگاه 
در این ارتباط می گوید: »درختانی چون چنار، 
نیازمند این هستند که دائمًا  پِِده و بید  صنوبر، 
آب از کنار آن ها بگذرد. در این میان درختان 
بش  صنوبرهای  و  چنارها  چون  کهنسالی 
قارداش، روزانه 1200 تا 1500 لیتر آب، تبخیر 
می کنند. در حالی که آبیاری فعلی، تنها 10 تا 

20 لیتر آب را برای درختان تأمین می کند.«
اثر محصور کردن درخت  افزاید: »در  وی می 
با سیمان، تنفس ریشه با مشکل مواجه شده و 
موجب ضعیف شدن درخت می شود. بنابراین 
سازمان فضای سبز به جای تزریق مواد غذایی، 
آزاد کرده و آب مورد  را  اطراف درختان  باید 

نیاز درختان را تأمین می کرد.«
دکتر دادار تأکید می کند: »تیر ماه و مرداد ماه 
زدن  پیوند  و  آبکش  آوندهای  تراشیدن  برای 
مناسبی  زمان  عنوان  هیچ  به  چنار  های  شاخه 

نبوده و بیشتر به درختان صدمه زده است.«
بش  صنوبر  »درختان  شود:  می  یادآور  وی 
اگر  و  دارند  نامطلوبی  وضعیت  نیز  قارداش 

صورت  اقدامی  ها  آن  مناسب  آبیاری  برای 
نگیرد، در آینده نزدیک شاهد خشک شدن آن 
ها نیز خواهیم بود. آن هم درختان کمیابی چون 
چنارها  از  باالتر  مراتب  به  ارزشی  که  صنوبر 

دارند.«
به نظر  استناد نظرات کارشناسان  به  نهایت  در 
کم  مشکل  به  ابتدا،  همان  از  اگر  که  رسد  می 
آبی درختان توجه می شد، شاید بدون استفاده 
زیبا  درختان  این  پیشرفته،  راهکارهای  این  از 
االن  گذاشت،  قیمتی  شان  روی  توان  نمی  که 
شادابی  ایجاد حس  موجب  حسرت،  جای  به 
امیدواریم  شدند.   می  بینندگان  سرزندگی  و 
چنین  قارداش  بش  صنوبرهای  حداقل 

سرنوشتی پیدا نکنند. 
ادامه در صفحه بعد

آتش سوزی درختان پادگان ارتش

سرخشکیدگی درختان
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عالم باشى یا جاهل، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى. زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.      امام صادق )ع(   )مستدرک( 

دانش آموزان و 
دو نفر از دبیران 

دبیرستان همت

سال تحصیلی 
1318-1319

شهروندان گرامی، در صورت شناسایی افراد این 
عکس، اسامی آن ها را از طریق پیامک و پست 
الکترونیکی به ماهنامه شهروند شورای اسالمی 
شهر ارسال نمائید تا در شماره بعدی ماهنامه، با 

نام شما چاپ شود.


