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ریالی.

عدم استفاده هنری در فضای سبز بجنورد 

باعث شده که گونه های مختلف فله ایی بدون 

هماهنگی بی نظم در کنار یكدیگر دیده شود که 

این باعث شده تكرار گونه ها در خیابان و اطراف 

شهر هستیم و یا در میادین نیز همین طور در 

میدان های شهر شاهد زیبایی که می شود با 

کل طراحی و نمایش گذاشته شود نیستیم. 

دانش و فن بررسی و پژوهش در سبزی 

شناسی، گل شناسی، فضای سبز پارك ها و 

بوستانها و محیط زیست و همچنین استفاده 

از امكانات موجود هنر کارشناسی و کاردانی 

است که باید از پتانسیل های موجود به بهترین 

شكل ممكن استفاده شود.

  فضای سبز یا همان     

شاخه ای از علوم باغبانی است که با پیشرفت  

شهرنشینی  توجه   به  کاشت   گونه  و گیاهان 

 زینتی در شهرها متناسب با آب و هوای منطقه

 .................. .......... 

 به عنوان زیبایی آن و هم به عنوان پناهگاه 

انسان ضروری به نظر می رسد . مهندسی 

فضای سبز با رشته طراحی در معماری 

همخوانی دارد و شرایط امروز در شهرداری ها 

و مهندسی فضای سبز مدرن و بروز برای 

اجرای پروژه های فضای سبز با طراحی جدید  

ضروری به نظر می رسد.

در کشورهای پیشرفته جهان توجه به علم روز 

به روز زیادتر می گردد و چون این رشته برای 

 زیبایی محیط انسان که عامل کامالً موثری 

است ارتباط دارد بسیار مهم است.طراحی 

فضای سبز باید به زیباترین شكل ممكن انجام 

پذیرد و گیاهان و مصالح مورد نیاز برای 

محوطه سازی، باید  متناسب با شرایط اقلیمی 

محل انتخاب شوند. طراحی فضای سبز و 

محوطه ساختمان ها  و  بناهای مختلف،  

 

همزمان و هماهنگ با طراحی نما و نوع معماری 

آن باید انجام گردد. لذا امیدداریم سازمان پارك 

ها و فضای سبز بجنورد که متولی مستقیم در 

مدیریت فضای سبز شهری و بوستان ها و 

پارك های خارج از شهر را نیز به عهده دارد 

برای ایجاد فضای مدرن و بروز با استفاده از 

تجربیات  علمی و الگوپذیری از کشورهای 

پیشرفته که گاهاً نیز ما هم امكانات و گونه های 

مربوطه را در اختیار داریم با طراحی مهندسی 

جدید بتوانند نمایش تزیین کل گیاه را به 

بهترین نوع ممكن در اختیار مردم بگذارند. با 

عنایت به اینكه شهرستان بجنورد شرایط 

اقلیمی و آب و هوای مناسبی دارد ، بستر بسیار 

خوبی را برای کاشت گونه های  مختلف 

گیاهی فراهم آورده و ما می توانیم شاهد 

 تحوالت اساسی در تكنولوژی جدید در کاشت 

و تزیین کل گیاهان باشیم.

فضای سبز شهرداری بجنورد اصولی نیست

ضمناً از ارسال پیشنهاد آقای حبیب اله  راجی حسن از رویان ، استان مازندران تشكر و قدردانی  می نماییم.
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صفاری گفت : اتخاذ برخی راهكارهای جدید برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی در اول 

مهر در راه است و افزود : ناوگان اتوبوسرانی در اولین روز بازگشایی مدارس یك ساعت 

زودتر از ساعت شروع مدارس آغاز به کار خواهد کرد و تمامی نیروهای ستادی برای 

کنترل و افزایش کیفیت خدمات در تمام خطوط فعال در سطح شهر همكاری خواهند 

داشت. همچنین افزایش 30%  به ناوگان و بكارگیری بخش خصوصی برای ارائه 

خدمات بهتر به شهروندان عنوان کرد. وی با تاکید بر این که سازمان آمادگی کامل دارد 

تا با هماهنگی با راهنمایی و رانندگی بتواند به بهترین شكل ممكن در بازگشایی 

مدارس در اول مهرماه در دو شیفت ارائه خدمات نماید.

سازمان اتوبوسرانی 

در اول مهر

عبدالرضا وفایی مدیرعامل عمران و مسكن 

سازان خراسان شمالی گفت : بافت 

فرسوده شهر بجنورد به استناد مصوبه 

کمیسیون ماده 5 استان حدود 154 هكتار 

بوده که حدود آن از شمال به خیابان 32 

متری شهدا و از شرق به خیابان 17 

شهریور شمالی و از جنوب به خیابان امام 

خمینی و از غرب به خیابان رضا امامی 

منتهی می گردد که متولی بافت های 

فرسوده شهرها شرکت مادر تخصصی 

عمران و بهسازی شهری ایران بوده و 

نمایندگی اجرا، خرید، ساخت و ساز در 

شهر بجنورد به شرکت عمران و مسكن 

سازان خراسان شمالی محول شده است.

در این مورد مساحت پروژه در دست اجرا 

در حدود 81000 مترمربع  می باشد و تا 

هکنـون  نیز  حــدود   110 پالکـــ  ثبتی  به

 مساحت تقریبی 30000 مترمربع تملك 

که در حال حاضر منطقه تملك شده در 

دست ساخت و حدود 220 واحد آپارتمان 

در مرحله اجرایی پوشش سقف چهارم می 

باشد که 20% پیشرفت فیزیكی دارد.

بنای احداث فوق به صورت کاربری 

مسكونی اجرا می گردد و فازهای تجاری و 

 خدماتی طرح بعد از تامین اعتبار الزم 

تملك می گردد. کل پروژه که دارای 

81000 مترمربع عرصه می باشد شامل 

1250 واحد مسكونی به انضمام حدود 

600 واحد تجاری - اداری، خدماتی و 

فضای سبز مورد نیاز می باشد.

اهداف طرح جلوگیری از تخریب احتمالی 

ساختمان های آسیب پذیر و تولید 

ساختمان به منظور رفع کمبود مسكن می 

باشد.

 بافت فرسوده

آقای نجف کشاورز یكی از مسافرین 

تابستانی از شیراز می گوید : پارك ملی 

باباامان که سالهاست میزبان مسافران و 

زائران حرم ثامن الحجج علی ابن موسی 

الرضا و همچنین شهروندان بجنوردی 

است اما در چهره ظاهری آن هیچ تغییر 

آشكاری نسبت به 30 سال قبل نداشته 

است.این پارك فقط در حد نگهداری و 

محافظت فضاهای موجود نگه داشته 

شده است با توجه به اینكه مسئولین پارك 

 اعالم نمودند که این پارك « ملی » معرفی       

شده است پس چرا هیچگونه اعتبارات 

دولتی اختصاص نیافته و دیگر اینكه این 

پارك فضاهای بسیار مناسبی برای احداث 

مكان های اقامتی داراست. با توجه به 

اینكه برای شهرداری نیز منابع درآمدی  

بسیار  خوبی را دارد  می طلبد  تا 

شهرداری  با پیگیری های جدی بتوان با 

هماهنگی با دیگر سازمان ها ی مرتبط 

مانند سازمان گردشگری و میراث فرهنگی 

 و سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی و .... و با 

اختصاص اعتبارات دولتی برای پارك ملی 

باباامان تغییراتی اساسی در چهره این 

پارك ملی ایجاد کنندتا مسافران و زائران 

 در سالهای آتی شاهد تحوالت اساسی  

باشند و باخاطره ای بیاد ماندنی شهر 

زیبای بجنورد را ترك نمایند.

 

طرحی نو در اندازیم

درجه به آتش نشانان ، اجرای مانور اطفای حریق در 

سطح شهر را از دیگر برنامه های سازمان نام برد و 

همچنین اظهار امیدواری کرد با توجه به توسعه 

روزافزون بلندمرتبه سازی در شهر بجنورد خواستار 

 کمك های سازمانهای باالدستی از جمله استانداری 

در خصوص تجهیز سازمان که به نوعی مرکز مدیریت 

بحران و حوادث غیرمترقبه در مرکز استان می شود را 

شدند.

علی گودرزی مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

شهرداری بجنورد با تشریح برنامه های اجرایی 

سازمان گفت: به مناسبت گرامیداشت هفتم مهر روز 

آتش نشانی و ایمنی دو ایستگاه احداث شده که در 

شمال و جنوب می باشد را با حضوری جمعی از 

مسئولین استانی  افتتاح و به بهره برداری رساند. 

وی همچنین افزود این دو پروژه مهم که در زیربنای 

1036 مترمربع با هزینه ای بالغ بر 4/400/000/000 

ریال به انجام رسیده.

 هدف از اجرای این دو پروژه پوشش دادن و باالبردن 

توان خدمات رسانی به موقع برای حوادث احتمالی و در 

حداقل زمان ممكن بوده که با بهره برداری ، اهداف پیش 

بینی شده محقق خواهد شد. وی همچنین افزود در 

راستای برنامه های آموزش فرهنگ شهروندی 

درخصوص ایمنی و آتش سوزی احتمالی توزیع پنج 

هزار  های آموزشی انیمیشن و دانستنی های 

ایمنی در قالب بروشور در اختیار دانش آموزان مقاطع 

ابتدایی و مهد کودك قرار خواهد گرفت.

گودرزی اضافه کرد برگزاری مسابقات عملیاتی 

ورزشی بین پرسنل سازمان،غباروبی و گلریزان مزار 

شهدای هشت سال دفاع مقدس، تجلیل از آتش نشانان 

نمونه و بازنشستگان و پیش کسوتان آتش نشان ، اهدا 

........ 

آیا میدانید تاثیرات ورزش های شامگاهی 

نسبت به ورزش های صبحگاهی در 

چیست ؟

  کالً ورزش تاثیرات مثبتی بر مغز و عضالت              

بدن دارد اما زمان ورزش صبحگاهی حتماً 

باید 1 الی 2 ساعت بعد از بیدار شدن از 

خواب باشد که متاسفانه بعضی دوستان 

به صورت ناگهانی از خواب بیدار شده و 

 بدون گرم کردن عضالت مخصوصاً حرکات 

کششی و گرم کرد مفاصل ، شروع به 

تمرین ورزش صبحگاهی می نمایند که 

بسیار مضر می باشد و به بدن فرد 

مخصوصاً قلب انسان فشار منفی می 

رساند؛ لذا هنگام عصر بهترین زمان 

مناسب برای انجام ورزش شامگاهی 

مخصوصاً پیاده روی می باشد زیرا 

 عضالت بیدار هستند و ضربان قلب و 

جریان خون به صورت عادی و قند مورد 

نظر در بدن برای تامین انرژی وجود دارد 

اما در ورزش های صبحگاهی این شرایط 

در بدن برقرار نمی باشد

                        مربی ورزش

آزادبیگی 

عافیت و تندرسی سلطنت نا پیداست.                            امام علی ع

ز و

ش پنجره ای رو به تندرستی ر
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1- گویا پمپ جهت پمپاژ آب از استخر اولی به 

استخر دوم در پارك جنگلی دوبرار 4 الی 5 ماه 

 است که سوخته و درختان باالی این استخر و 

 قسمت غربی پارك باالسر نیروی انتظامی در حال 

خشك شدن هستند که با پیگیری جمعی از 

 دوستداران طبیعت باالخره درختان یك قسمت 

  باالی استخر اول با آب شهرك ویالشهر آبیاری             

می شود ولی قسمت غربی همچنان درحال خشك 

شدن است. علت از کارگران پارك پرسیده شد گفتند 

اگر آبیاری به این طریق ادامه یابد لوله آب شهرك 

.ویالشهر می ترکد.

سوال اینجاست : مگر خرید یك پمپ باید چندماه 

طول بكشد؟ و درختان به این زیبایی فدای کم 

 توجهی مسئوالن شود؟ 

2- چرا آسفالت کوچه و خیابان های شهر عمر 

خیلی کوتاهی دارد و زود خراب می شود؟

الف : یا مصالح نامرغوب است

ب: یا زیرسازی مناسبی انجام نمی شود.

لذا پیشنهاد می شود کارشناسان زبده ای جهت 

پیگیری و دادن گواهی حسن انجام کار به پیمانكار 

در نظر گرفته شود تا به این سادگی بیت المال 

حیف و میل نشود.

3- چرا در هفته دولت افتتاح جایگاه

توسط استاندار محترم انجام گردید ولی به 

شهروندان خدمات رسانی نمی شود و در حال 

حاضر تعطیل است.

    ....... .. .

شهرداری بجنورد  در سال 85 مبلغ سه میلیارد و پانصد 

میلیون ریال جهت احداث کارخانه آسفالت در محل جاده بش 

قارداش هزینه نموده است این درحالی است که پس از گذشت 

 سال هنوز هزینه انجام شده به صورت بالتكلیف باقی مانده 

است . در این باره از مسئولین مربوطه  سوال شد و کارشناس 

 مربوطه عنوان نمود به دلیل اختالفاتی که بین شهرداری و 

شرکت فروشنده تاسیسات داشتیم این پروژه بسیار مهم که 

90% کار اجرایی و مونتاژ آن انجام شده بود ، به فراموشی 

سپرده شود. این پروژه در شرایطی است که شهرداری سه 

کارخانه مستقل تاسیسات شن و ماسه مجهز در کنار این 

کارخانه احداث نموده که به صورت فعال درحال انجام است که 

با شروع به کار نمودن کارخانه آسفالت منابع درآمدی بسیار 

خوبی برای شهرداری و خدمات رسانی مطلوبی از نظر 

آسفالت معابر برای شهروندان به دنبال خواهد داشت.

امیدواریم این پروژه های بسیار مهم که با هزینه های 

چشمگیر از اموال بیت المال هزینه می شوددر سالی که به نام 

 اصالح الگوی مصرف نامگذاری شده ، نظارت دقیق تری را 

مورد توجه قرار دهند.
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 مهندس لنگری رییس شورای اسالمی شهر با بیان این مطلب 

و انتقاد  از عملكرد شهرداری درخصوص عدم پیگیری اجرای 

توافق نامه ها فی مابین شهرداری و دیگر سازمان ها باعث 

شده تا توافق نامه های منعقده به صورت یك طرفه اجرایی 

شود و بطوریكه به عنوان مثال در توافق شهرداری با آب 

منطقه ای خراسان شمالی ، منابع طبیعی و ... تمام بندهای 

 مورد توافق یك طرفه و یا اصالً اجرایی نشده، به عنوان مثال 

تملك زمین و عملیات اجرایی منبع آب سد شیرین دره در محل 

پارك دوبرار توسط شرکت آب منطقه ای در حال انجام است 

در مقابل بعد از گذشت یكسال و اندی تعهدهایی که باید بطور 

مـوازی  و  همزمان  توسط  شهرداری  باید  اجرایی و پیگیری 

                             شهرداری در اجرای توافق نامه ها موفق عمل نكرده است

مهمترین اصول امنیت فردی به شرح زیر 

است :

1- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

برای اینكه در یك جامعه امنیت فردی 

تضمین شود ، تمامی احكامی که از طرف 

دادگاه ها صادر می شود باید به استناد 

قانونی باشد و نیز از جانب مقامات 

.صالحیت دار صادر شده باشد.

 اصل سی و ششم قانون اساسی در این 

باره می گوید: «حكم به مجازات و اجرای 

آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به 

موجب قانون باشد ».

 اصل 126 نیز به قانونی بودن احكام 

دادگاه ها تاکید دارد و می گوید : « احكام 

دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد 

قانونی و اصولی باشند که بر اساس آن 

حكم صادر شده است.» 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 

تضمین کننده ی امنیت قضایی برای 

شهروندان است تا شهروندان به وسیله آن 

جایگاه خود را در برابر قانون بدانند و رفتار 

خود را بر اساس آن تنظیم کنند و بی سبب 

از تعقیب و محكومیت قضایی هراسی 

نداشته باشند و پیوسته قانون و مجریان 

قانون را پاسدار حقوق و آزادی های خود 

 بدانند.در متون دینی و حقوق اسالمی نیز 

آیات و روایات متعددی وجود دارد که علما 

 و دانشمندان اسالمی از آن ها اصل قانونی 

بودن جرایم و مجازات ها را استنباط می 

کنند.در آیه شریفه قرآن آمده است : 

 «ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال »ما هیچ 

قومی را عذاب نخواهیم کرد تا آن زمان که 

پیامبری را مبعوث نماییم. طبق قاعده 

 «قبح عقتب بال بیان» مادامی که عملی 

 توسط شرع نهی شده و به شهروندان ابالغ 

نشده باشد، حتی اگر شخصی مرتكب آن 

 عمل یا ترك آن گردد، مجازات او عقالً قبیح 

و زشت خواهد بود.

2- ممنوعیت بازداشت خودسرانه

در جامعه ای که حاکمیت قانون و اصل 

قانونی بودن جرم و مجازات رعایت می 

شود ، هیچگونه بازداشتی ممكن نیست، 

مگر آن که مجوز آن از طرف مقامات 

قضایی صالح و به موجب قانون صادر شده 

باشد.در اصل 32 قانون اساسی آمده است:

« هیچ کسی را نمی توان دستگیر کرد مگر 

به حكم و ترتیبی که قانون معین می کند.در 

صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر 

   دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم                

شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده 

مقدماتی برای مراجع صالحه ی قضایی 

ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت 

فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق 

قانون مجازات می شود».  به موجب ماده 

 570 در قانون مجازات اسالمی  «  هر یـك  

از  مقامات  و  ماموران  وابسته به نهادها و  

 دستگاه های حكومتی که بر خالف قانون 

آزادی شخصی شهروندان را سلب کند یا 

آنان را از حقوق مقرر قانون محروم نماید  

 عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یك 

تا پنج سال از مشاغل حكومتی، به حبس از 

دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

3- عطف به ماسبق نشدن قانون

اعمال و رفتار انسان ها با توجه به قوانین 

موجود و جاری سنجیده می شود، 

شهروندان را نمی توان با توجه به قوانینی 

که بعداً تصویب می شود، مورد بازخواست 

قرارداد. اصل 169 قانون اساسی در این 

باره بیان میكند : « هیچ فعل یا ترك فعلی به 

استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است 

جرم محسوب نمی شود.»

4- علنی بودن محاکمات 

وظیفه اصلی دادگاه ها ، احقاق حق و رفع 

ظلم از شهروندان است. اما در طول تاریخ 

مشاهده شده است که اگر دادگاه ها بدون 

دلیل موجه و قانونی مبادرت به محاکمه 

غیرعلنی نمایند، صحت و سقم احكام آنها 

مورد تردید شهروندان قرار خواهد گرفت.

اصل علنی بودن دادگاه ها از موراد نظارت 

همگانی بوده و مربوط به حقوق عمومی 

است. چون مردم وقتی در جریان محاکمات 

قرار میگیرند  متوجه درستی یا نادرستی 

آن ها خواهند شد. نتیجه ی مهم این امر 

امنیت خاطری است که شهروندان نسبت 

به دستگاه قضایی پیدا می کنند.

برعكس جلسات غیرعلنی همواره باعث 

بدبینی مردم می شود و بر میزان نارضایتی 

های سیاسی و اجتماعی خواهد افزود. 

اصل 168 قانون اساسی بر علنی بودن 

محاکمات اشاره می کند.

« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی 

علنی و با حضور هیئت منصفه است و 

 حضور افراد بالمانع است مگر به تشخیص 

دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی 

یا نظم عمومی باشد.» 

5- حق داشتن وکیل

مسایل حقوقی بسیار فنی و پیچیده شده 

 است بنابراین الزمه ی احقاق حق در 

دادگاه ها حق استفاده از وکیل برای 

شهروندان است. متهم حق دارد در کلیه ی 

دعاوی وکیل انتخاب نماید.

6- آزادی مصونیت مسكن

یكی از مهمترین حقوق شهروندی این 

است که هرکسی آزادانه بتواند بدون هیچ 

گونه تحمیلی محل سكونت خود را 

انتخاب کند.انتخاب محل زندگی و نقل و  

2حقوق شهروندی

انتقال با اراده ی افراد انجام می شود. طبق  

اصل 22 قانون اساسی : حیثیت ، جان، مال 

حقوق،  مسكن  و  شغل اشخاص  از  

تعرض مصون است مگر در مواردی که 

قانون تجویز کند. شهروندان آزادند که 

هرگونه استفاده ای از مسكن خود بنمایند 

 مشروط بر این که نوع استفاده خالف 

 قانون و اخالق حسنه نباشد و مزاحمتی نیز 

برای سایر همسایگان ایجاد نكند. 

 بر طبق ماده 580 قانون مجازات اسالمی 

اگر ماموران قضایی بدون ترتیب قانونی به 

منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب 

منزل داخل شوند به زندان از یك ماه تا یك 

سال محكوم خواهند شد.

شهروند : در ابتدای سال 88 در پی تاکید 

اعضای شورای شهر مبنی بر اینكه اجرای 

تمام پروژه های عمرانی شهرداری باید بر 

اساس بودجه تعریف شده باشد و خارج از 

بودجه نباید کاری صورت گیرد هدف از این 

تصمیم این بود که بتوان بر اساس آن تمام 

پروژه تعریف شده در بودجه را در پایان 

سال جاری به جای قابل قبولی برساند.

در بودجه سال 88 برای پارك دوبرار در فاز 

اول مبلغ 4 میلیارد ریال بودجه تعریف شده 

و مبلغ دومیلیارد ریال آن به پارك بانوان 

اختصاص یافت که در دل همان پارك قرار 

گرفته و دو میلیارد ریال دیگر آن جهت 

بسترسازی از قبیل تاسیسات راه 

دسترسی و ... هزینه شود. 

اما بعد از گذشت شش ماه از سال هنوز 

هیچاقدامی در پارك فوق صورت نگرفته و 

جای بسی تامل است که در سالی که تاکید 

بر  حرکت های عمرانی بر اساس بودجه 

تعریف شده باشد، اینگونه عمل می شود.

در این خصوص با آقای مهندس رستمی 

مدیرعامل پارك ها و فضای سبز شهرداری 

با بیان اینكه پیرو همانگی و پیگیری های 

مكرر به شهرداری در جهت اختصاص 

بودجه مربوطه در پارك دوبرار به علت 

محدودیت مالی هنوز ردیف بودجه محقق 

نشده و اظهار امیدواری کرد تا بتواند با 

همكاری و همیاری شهرداری و اختصاص 

اعتبارات دولتی بتوان این پارك بسیار زیبا 

برای شهروندان تجهیز کرد.

دوبرار
میلیارد ریالی  ه همچنان در انتظار هزی

4  ن

اسدزاده مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 

بجنورد از سازماندهی 500 وسیله نقلیه به 

سرویس مدارس خبر داد.

امسال برای اولین بار سرویس مدارس توسط 

سازمان تاکسیرانی نظارت دقیق و مستمر خواهد 

داشت.

خودروی گشت نظارت سازمان نیز به نحوه 

فعالیت و عملكرد آنان با هماهنگی راهنمایی و 

رانندگی و آموزش و پرورش نظارت خواهند داشت.

سازمان تاکسیرانی در 

بازگشایی مدارس

 می شد، متاسفانه حتی در یك مورد از بند توافق اجرایی 

نشده.

در توافق با محیط زیست نیز همینطور، واگذاری زمین برای 

احداث پارك حیات وحش (پردیسان) واگذاری زمین ترمینال 

مسافربری به استانداری نیز همینطور و اینها نشانگر این 

است که شهرداری در پیگیری مطالبات مردم قصور کرده و 

چون شهرداری بطور تقریبی 70 % از منابع درآمدی خود را از 

مردم تامین می نماید به همان نسبت نیز باید پاسخگوی مردم 

و شهروندان باشند. 

لنگری اظهار امیدواری کرد مدیریت جدید شهرداری بتواند به 

این توافقات انجام شده جامعه عمل بپوشاند.

با توجه به دو بانده شدن جاده بجنورد- مشهد 

چگونه مسافران مسیر بجنورد به مشهد 

خواهند توانست به بابا امان وارد شوند. با توجه 

 به سرعت باالی خودروهای درحال تردد چگونه 

می شود از خطر تصادفات کاست. اگر راهكار 

مناسبی برای این مهم اندیشه نشود در آینده 

شاهد بروز تصادفات ناگواری خواهیم بود.

 ریاست شورا گفت : شورای اسالمی شهر در دویست و ششمین جلسه خود 

درخصوص حل مشكل ترافیك بافت مرکزی شهر مصوبه ای صادر کرد 

  مبنی بر اینكه اشخاص می توانند درصورتی که امالك بال استفاده و یا زمین                    

خالی که امكان تبدیل شدن به پارکینگ دارد با حفظ مالكیت و کاربری 

موجود به صورت رایگان و بدون پرداخت عوارض به شهرداری ، پارکینگ 

عمومی ایجاد نمایند. لنگری افزود : هدف از این مصوبه استفاده بهینه از 

زمین های خالی در بافت مرکزی شهر است و یاد آور شد ضمن اینكه منابع 

 درآمدی بسیار خوبی برای مالكین امالك فوق می باشد، مشكل ترافیك به 

صورت موقت قابل کنترل خواهد بود.

ایجاد پارکینگ های شخصی بدون 

پرداخت عوارض به شهرداری

 مشكالت دوبانده شدن 

ابراهیم امانی

رییس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی 

 شورای اسالمی شهر بجنورد       

از این پس توافقات در 

شهرداری تا 18 ماه اعتبار 

خواهد داشت.    

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای شهر بر اساس 

مصوبه شورای شهر ، شهرداری موظف است با توجه به 

تغییرات طرح تفصیلی و جامع در آینده، توافقات خود را 

در بازه زمانی تا سقف 18 ماه را مدنظر قرار دهند. چنانچه 

اجرای توافق از مدت تعیین شده بگذرد ، بر اساس شرایط 

روز ارزش ملك مورد توافق  محاسبه خواهد شد. شورا 

هدف از این تصمیم را جلوگیری از تضییع حقوق 

شهروندان در توافقات عنوان نمود.

بدینوسیله از زحمات جناب آقای مهندس 

رستمی و همكاران محترم فضای سبز 

شهرداری بجنورد برای ایجاد فضایی زیبا و 

مناسب و میادین و پارك ها مخصوصاً 

شهربازی کمال تشكر و قدردانی جهت 

همكاری با ورزشكاران صبحگاهی و شامگاهی 

گروه سبز حمایت از بیماران خاص را داریم و 

توفیق روز افزون شما را در امر زیباسازی پارك 

ها و میادین ورزشی و فضای سبز را 

خواستاریم.

با کمال تشكر

جمعی از ورزشكاران صبحگاهی

تقدیر و تشكر
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در یك لحظه شهر پر از صدای شلیك و انفجار شد 

. گلوله ها با صدای زنبور مانندشان هوا را می 

شكافتند و خمپاره ها و توپ ها بر زمین سقوط می 

کردند و قارچ انفجار به آسمان زبانه می کشید. در 

 کوچه و خیابان های شهر جز نیروهای ضد انقالب 

و نیروهای صیاد شیرازی اثری از مردم نبود . نبرد 

کوچه به کوچه به خیابان ها کشید. سگ های 

ولگرد که در این چند مدت از گوشت مردارها 

سورچرانی کرده بودند، زوزه کشان و وحشت زده 

می گریختند و به هر جنبنده ای که می رسیدند 

حمله ور می شدند. مرد چاقی که لباس کردی به 

تن داشت در محاصره چند سگ مردار خوار افتاد و 

تا آمد به خود بجنبد زیر دندان های تیز سگ ها 

تكه تكه شد. او سرتیپ یحیوی بود !  صیاد جلوتر 

 از دیگران سالح آماده به دست قدم بر میداشت. 

پشت سر او یك تانك و صدها رزمنده می آمدند. 

تانك با صدای مهیبش روی آسفالت خیابان 

هاشور میزد و می غرید و جلو می آمد.ناگهان 

سیاهی ای از روی بامی بلند شو ، راکت انداز به 

دوش و انگشت روی ماشه.صیاد امانش نداد و 

شلیك کرد. مردی نعره کشید و در حال سقوط به 

کف کوچه انگشتش روی ماشه رفت و موشك 

آر.پی.چی به دیوار خانه ای برخورد کرد و گرد و 

غبار بلند شد. در یك آن صیاد دید که ده ها ضد 

 انقالب از روی بام ها به سویشان نشانه رفته اند. 

نعره صیاد بلند شد : پخش شوید به هیچكس امان 

ندهید. نبرد سختی آغاز شد. صیاد چون گربه 

 چست و چاالك این سو و آن سو می دوید و شلیك 

 می کرد. یك جیپ که چهار ضد انقالب پشت آن 

سوار بودند به خیابان پیچید و تانك شلیك کرد. 

جیپ منفجر شد و خورد به کرکره یك 

مغازه.صدای تیراندازی قطع نمی شد.  انگار شهر 

تله ای بزرگ بود برای نبرد دو طرف. افراد دشمن 

روی بام ها شلیك می کردند و می دویدند اما 

بعضاً گلوله ای بر سینه شان می نشست و نعره زنان 

بر کف کوچه و خیابان پرت می شدند. صیاد راکت 

اندازی از روی پیكر شهیدی برداشت و به سوی 

ماشینی که ویراژ می داد و قصد فرار داشت شلیك 

کرد. ماشین به هوا بلند شد و به پهلو افتاد  وروی 

زمین کشیده شد.صیاد از گوشی بیسیم شنید که 

پیشروی در سه محور دیگر به کندی اما به دقت در 

حال انجام است. نیروهای ایرانی عرصه را برضد 

 انقالب تنگ کرده بودند.هنوز آفتاب  در مغرب به 

خواب نرفته بود که فریاد تكبیر و درود بر خمینی 

از جای جای شهر بلند شد. سنندج آزاد شده بود.
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حیات همه چیز یا موجودات عالم اعم از 

گیاهان، حیوانات و انسان ها به آب بستگی 

دارد و یا اینكه از آب است که همه 

موجودات زنده هستند. بطور کلی سه نكته 

را بایستی در مورد آب مدنظر داشت.

1- آب مایه حیات است.

2 - مقدار آن در روی کره زمین ثابت است.

3- توزیع و پراکندگی آن در روی کره زمین 

یكسان نیست و متغیر است.

 چون آب حالّل بسیار قوی می باشد 

بسیاری از مواد که آب با آنها در تماس باشد 

در آب حل شده و ناخالصی های شیمیایی 

آب را تشكیل می دهند.افزایش بعضی از 

مواد شیمیایی در آب مضر بوده و همچنین 

وجود برخی از مواد شیمیایی به اندازه 

معین در آب برای انسان مفید می باشد.

 آب دارای خاصیت پالر یا قطبی است و به 

همین دلیل جریان برق را از خود عبور می 

دهد. آلودگی میكربی آبهای سطحی 

بیشتر از آلودگی شیمیایی آنهاست و در 

مورد آلودگی آبهای زیرزمینی عكس آن 

است.آب با تغییرات فیزیكی یا تبدیل شدن 

 به حاالت مختلف بخار ، مایع و جامد در 

تنظیم درجه حرارت کره زمین نقش مهمی 

دارد.آب در دفع مواد زائد بدن و رساندن 

مواد مورد نیاز به سلول های بدن رل مهمی 

را به عهده دارد. 65 تا 70 درصد وزن بدن 

انسان را آب تشكیل می دهد. بعد از 

اکسیژن ، دومین نیاز اساسی بدن انسان 

است.

آب در حیات، صنعت و اقتصاد نقش 

بسزایی دارد . تمام واکنش های شیمیایی 

و بیوشیمیایی در بدن در محیط مایع امكان 

پذیر است. کلمه آبادانی از آب گرفته شده 

است.حتی مطرح است که انتخاب دو حرف 

الف و ب از حروف الفبای فارسی به خاطر 

ارزش و اهمیت آب بوده است.

آ ب با بهداشت رابطه مستقیم دارد.آبی که 

مایع حیات است در صورت عدم رعایت 

مسایل بهداشتی و آلوده نمودن آن 

می تواند مضر حیات هم باشد. بنابراین آب 

یك شمشیر دولبه است. 

به پنج طریق موجب انتقال و سرایت 

بیماری های مختلف نیز می گردد. یكی از 

شاخص های مهم در تعیین سطح 

بهداشت در جوامع و کشورهای مختلف 

جهان میزان مصرف یا سرانه آب است. 

 اما از طرفی نیز با توجه به اصالح الگوی 

مصرف نبایستی آب اسراف شود. بلكه 

بایستی از آن حداکثر استفاده بهینه به 

عمل آید . اگرچه در سالهای گذشته بین 

دولت ها برای نفت جنگ می شد  با روند 

موجود افزایش بی رویه جمعیت ، تخریب 

مراتع و جنگل ها و در نهایت تغییرات جوی   

احتمال اینكه در آینده نه چندان دور بین  

دولت ها برای آب نیز جنگ پیش آید زیاد 

دور از انتظار هم نیست.باعنایت به 

محدودیت منابع آب سالم و هزینه بر بودن 

روش های تصفیه آب و نقش آب در انتقال 

بیماری ها بسیار بسیار حائز اهمیت بوده و 

توجه خاص را می طللبد.

همانطور که بیان شد چون مقدار آب  بر 

روی کره زمین ثابت است اگر مقدار کل آب 

 در حاالت مختلف در کره زمین را 100 

بشكه فرض نماییم 96/5 بشكه آن شامل 

آب اقیانوسهاست که شور هستند.

3/5 بشكه باقی مانده آب در خشكی است 

که 30% آن نیز شور و مابقی آن آب شیرین 

است که معادل 2/5 بشكه می شود.69/7 

درصد آب شیرین را هم یخ های قطبی 

تشكیل می دهند. 30% باقی مانده آن را 

آبهای زیرزمینی و0/3درصد آن شامل 

آبهای سطحی است که مجموع آب های 

سطحی و زیرزمینی 0/6 درصد می شود. 

با توجه به اینكه سه چهارم کره زمین را آب 

فراگرفته است نظر به مراتب فوق از 2/5 

بشكه آب شیرین فقط کمی بیشتر از نیم 

بشكه یا 0/6 درصد آب شیرین روی کره 

زمین قابل دسترس یا در اختیار بشر است.

اگرچه تبدیل آب شور به آب شیرین امكان 

پذیر است اما هزینه بر است، بنابراین در 

 مصرف آب بایستی دقت الزم به عمل آید و 

از آن استفاده بهینه گردد .

 درآب امالح و عناصر مختلفی وجود دارند 

 که تعدادی از آنها الزم و تعدادی بیشتر از 

حد مجاز مضر هستند. واحد اندازه گیری 

سختی یا سنگینی در آب میلی گرم در لیتر 

بر حسب کربنات کلسیم می باشد. 

شنیده ها حاکی از آن است که بین مردم 

عوام مطرح است استفاده از آب آشامیدنی 

بجنورد موجب ایجاد سنگ کلیه در 

افرادخواهد شد.حتی برای حیوانات نیز 

 مضر است .  بر  خـالف  تصور  عــوام  آب 

سنگین  یا سخت  یا آبی که دارای گچ  می 

 باشد طبق آخرین یافته های علمی نه تنها 

برای آشامیدن مضر نیست بالعكس برای 

 جلوگیری از ابتال به یك سری از بیماری 

 های قلبی و عروقی در سنین باال تحت 

عنوان اریتروپسین مفید هم هست. آب اگر 

خیلی سبك هم باشد مناسب نیست زیرا 

که حالت اسیدی داشته ضمن خورندگی 

 امالح و عناصر مورد نیاز برای بدن را هم 

 ندارد. طعم و مزه آب بستگی به مقدار امالح 

و عناصر محلول در آن دارد. زیرا چنانچه 

اگر آب مقطر را بچشید بی طعم و مزه 

خواهد بود.اما ضرر و زیان آب سخت یا 

 سنگین عبارتند از باالرفتن  میزان مصرف 

سوخت و صابون چونكه صابون در آب 

سخت دیر کف میكند. رسوب گچ در لوله 

های شوفاژ و در نهایت مسدود شدن آنها ، 

رسوب گچ در سماور و کتری، عدم شفافیت 

 الزم پس از دوش گرفتن موها و پوست 

صورت و بدن حتی کدر بودن پوست صورت 

و بدن ، ایجاد اشكال در صنایع نساجی در 

هنگام رنگ آمیزی پارچه ها و البسه 

خصوصاً از همه مهم تر باعث ترکیدن دیگ 

های بخار در صنعت می شود.برای آب 

نبات سازی ها مفید است چراکه بهترین 

آبنبات ساز بجنوردی در خارج از شهر 

بجنورد نمی تواند آبنبات خوب تولید کند. 

آب سخت برای کشاورزی خوب است. اما 

برای نانوایان خوب نیست بلكه در 

نانواییها آب متوسط از نظر سختی 

مناسب است. مشكل آب بجنورد چیز 

دیگری بود که خوشبختانه از سالها قبل 

 در اثر سعی و تالش مسئولین و ادارت 

ذیربط مرتفع گردید.در سال های گذشته 

آب آشامیدنی بجنورد از سه حلقه چاه 

واقع در پشت کشتارگاه قدیم و 11 حلقه 

چاه آب مستقر در نقاط مختلف شهر 

تامین می شد .

 فاضالب عبارت است از تبدیل کیفیت 

مطلوب آب به نامطلوب با توجه به اینكه 

 روش جمع آوری و دفع فاضالب در منازل به 

طور سنتی و از طریق چاه های جاذب بوده 

 و هست. نظر به اینكه فاضالب از نظر  

 ماهیت خورنده است بسته به جنس الیه  

های  زمین  خصوصاً  در  مناطق  گچی  و  

آهكی آنها را در خود حل کرده و ایجاد 

حفره می نماید و به منابع و مخازن آبهای  

زیزمینی نفوذ کرده و آنها را آلوده می کند

 با توجه به وجود ترکیبات موجود در 

 فاضالب از جمله نیتریت و نیترات و نفوذ به 

چاه های آب داخل شهر و ایجاد ترکیبی به 

نام نیتروزوموناس و احتمال بروز بیماری 

خطرناك و ........ که مشكل عمده آب شهر 

بود. بیان شد که خوشبختانه در اثر چاره 

اندیشی مسئولین و ادارات ذیربط رفع 

 گردید. اولین چاه آبی که فاضالب به آن 

نفوذ پیدا کرد چاه میدان فردوسی بود ، 

 بالفاصله از مدار خارج و درحال حاضر  

برای آبیاری پارك خیابان فردوسی مورد 

بهره برداری قرار گرفته است. بقیه چاه ها 

نیز از مدار خارج شدند. چون آب بجنورد 

 سطحی و در عمق 30 - 25 متری الیه 

خاك رس و غیرقابل نفوذ وجود دارد. در 

چند سال گذشته شهروندان عزیز حضور 

ذهن دارند که از تعدادی پاساژ و مغازه ها 

آب از کف آنها همچون چشمه به بیرون  

جاری میشد در حالی که بارندگی صورت 

نگرفته بود. علت این امر مسدود شدن و از 

مدار خارج کردن 11 حلقه چاه آب داخل 

شهر بود که برای رفع این مشكل ستاد 

بحران تشكیل شد. برای پایین آمدن سطح 

ایستابی و جلوگیری از مشكل فوق الذکر 

چاه آب میدان کارگر و چاه های روبروی 

استادیوم مربوط به آقای حاجی رحمان 

رحمانی به طور مداوم  فعال بودند.

درحال حاضر آب آشامیدنی شهر از سه 

حلقه چاه های آهكی پشت کشتارگاه 

قدیم و از چندین حلقه چاه آب واقع در علی 

آباد و ارکان تامین می شود و مشكلی هم 

ندارند. چونكه بطور مداوم توسط ادارات 

متولی کلرینه و آزمایش باکتریولوژی 

انجام وتحت کنترل هستند . درچند سال 

گذشته سختی چند چشمه آب بش 

قارداش 240 پی پی ام بود. آب پتروشیمی 

مناسب است، سختی آن 150 پی پی ام 

بوده است .

ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی 

 تالش و کوشش بی وقفه مسئولین و دست 

اندر کاران ذیربط و صرف هزینه  قابل توجه 

امید است در آینده نه چندان دور آب 

سطحی سد شیرین دره نیز به شبكه آب 

آشامیدنی شهر بجنورد متصل گردد. تا 

دغدغه فكری و دلنگرانی های شهروندان 

عزیز مرتفع گردد.

آبـــــــ مایع حیات است

مِنَ الماء کُّلُ شیٍ حی

یكی از مسایل مهم در طراحی یك خیابان 

تجاری، حفظ تعادل در تقسیم فضای 

موجود برای ایجاد پیاده رو و فضای کافی 

برای ساخت خیابان هایی با عرض مناسب 

به منظور رفت و آمد خودروها می باشد.

تعادل یعنی این که فضای درنظر گرفته 

شده برای پیاده رو ها به گونه ای باشد که 

 پیاده روی در آن کامالً راحت باشد و مردم را 

به آمدن به این اماکن ترغیب کند، از طرفی 

فضای کافی برای رفت و آمد و پارك کردن 

خودروها، حرکت خودروهای اورژانسی و 

پلیس را در عین تردد خودروهای دیگر 

فراهم آورد.حفظ تعادلِ خیابان هم از جنبه 

طارحی و هم از جنبه مدیریتی اهمیت دارد، 

چرا که می توان این مكان ها را با تغییر 

فیزیكیِ خیابان و نیز اعمال برخی قوانین 

راهنمایی و رانندگی فراهم آورد.

برای مثال یك خیابان را در 24 ساعت 

شبانه روز می توان به این شیوه اداره کرد که 

از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر فقط ویژه 

عابرین پیاده باشدو باقی ساعات روز برای 

رفت و آمد خودروها. البته اِعمال چنین 

قوانینی به نظارت کافی در طول شبانه روز 

نیاز دارد تا از کارآمد بودن آن اطمینان 

حاصل شود. 

 دالیل تقسیم فضای خیابان:  

برای تصمیم گیری درباره چگونگی تقسیم 

فضای خیابان، باید ابتدا نحوه برخورداری 

عابرین  پیاده  و  رانندگان  از  این  فضـا  را           

آشنایی با مدیریت شهری (تجارب جهانی)

 بررسی   کرد و مشكالتی را که هر یك از  این 

افراد با آن مواجهند مشخص نمود. با 

مشخص شدن این موارد می توان درخصوص 

نوع کاربری ، محل و ساعاتی از شبانه روز که 

مردم برای استفاده از خیابان مشكل دارند 

برنامه ریزی کرد.اما قبل از هر اقدامی ابتدا باید 

 دید چرا چنین تغییراتی الزم است.به طور کلی 

:دالیل تقسیم فضای خیابان عبارت است از :

1- بهبود رفت و آمد در پیاده روها :

 یكی از دالیل عمده تغییر فضای خیابان و 

تقسیم آن به دوبخش، ایجاد فضای بیشتر 

برای عابرین پیاده است تا بتوانند به آسانی و با 

سرعت دلخواه به مسیر خود ادامه دهند. البته 

تعیین اندازه دقیق این فضا برای عبور آسان تر 

عابرین پیاده بدون برخورد و ایجاد ازدحام ، 

خود بررسی های کارشناسانه نیاز دارد.

پیاده رو دو بخش دارد : اول فضایی با اندازه 

مناسب در کنار مغازه ها است تا مردم بتوانند 

بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران به تماشای 

ویترین مغازه ها بپردازند و دیگری فضایی 

میان این قسمت و بلوکه های کنار خیابان است 

که حدود نیم متر از فضای قبلی تا درخت ها و 

 عالیم راهنمایی و رانندگی فاصله دارد و 

مخصوص رفت و آمد عابرین است.

حداقل فضای مناسب برای این بخش حدود 

دو متر است به گونه ای که دو عابر پیاده 

بتوانند به راحتی در کنار هم راه بروند. برای 

 حداکثر فضای الزم هیچ قانون خاصی وجود 

ندارد امـا ایجاد  فضای  بسیار  زیاد  همـانند                     

 فضای کم مشكالتی به وجود خواهد 

آورد. اگر فضای پیاده رو بیش از حد بزرگ 

باشد خیلی خلوت به نظر خواهد رسید. 

برای بررسی این که آیا اندازه پیاده رو 

مناسب است یا خیر بهتر است چند روز 

پیاپی شمار دقیق عابرین پیاده ای را که در 

ساعات مختلف شبانه روز از آنجا گذر می 

کنند به دست آورد. البته توجه به این نكته 

مهم است که تعداد عابرین با توجه به 

محل خیابان ، ساعات خاصی از شبانه روز 

و روزهای معینی در هفته فرق میكند. 

همچنین شمار عابرین پیاده با تغییر رنگ 

چراغ راهنما متغیر است. برای شمارش 

دقیق تعداد عابرین باید این مسئله را نیز 

مد نظر داشت. جان فروین در طرحی با نام 

« طراحی و برنامه ریزی پیاده روها » 

استانداردهایی را برای شمارش دقیق 

عابرین در پیاده روها ارائه داده است. این 

فرمول که با حروف اختصاری  

مشخص شده ، شمار عابرین پیاده در هر 

یك فوت (معادل 30/48 سانتیمتر) در 

یك دقیقه را نشان می دهد.

به عبارت دیگر تعداد دقیق عابرین برابر 

است با شمار افراد ِ در حال عبور از پیاده رو 

در هر دقیقه تقسیم بر عرض پیاده رو .

بهترین راه برای تعیین شلوغی و ازدحام 

در یك خیابان تجاری این است که از همه 

افراد در یك محل و در یك ساعت 

مشخص نظرسنجی به عمل آید.

.................PEM

صیاد دل ها
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شهروند : در پی تقسیم استان و متمرکز کردن ادارات و نهادهای دولتی در دو مكان حاشیه 62 متری جنوب ( روبروی پلیس راه) شهر و حاشیه جاده ارکان در پی بازدید عضوی از شورای 

شهر از سایت مربوط ، مهندس سیدی کارشناس بهداشت محیط گفت : با توجه به اینكه سایت فوق در مسیر بادهای قالب از جنوب شرقی 

می  باشد  باید درخصوص توسعه فضای سبز و ایجاد کمربند سبز فكری اساسی اندیشید.وی تاکید کرد باتوجه به اینكه این سایت به علت پرترافیك بودن آن باید در جهت ایجاد جنگل 

در مسیر بادهای فوق به گونه ای که توسعه درختان به جنگل دوبرار متصل شود. سیدی همچنین اضافه کرد سازمان محترم مسكن و شهرسازی نیز در این خصوص همكاری بسیار 

.خوبی با مدیریت شهری دارد . وی اظهار امیدواری کرد تا نسبت به واگذاری زمین برای امر فوق همكاری و مساعدت الزم را عنایت داشته باشند.

فضای سبزسایت اداری  جاده ارکان بدون 

با شروع ماه مهر و آغاز سال تحصیلی گره 

ترافیكی در این شهر دوچندان خواهد شد.

با وجود حفاری های متعدد ، خط کشی و دیگر 

مسایل ترافیكی در خیابانهای شهر که در 

بازگشایی مدارس بسیار مهم وتاثیرگذار است 

خبری از ارائه راهكاری عملی برای جلوگیری از 

این معضل نیست. امید است راهنمایی و رانندگی، 

شهرداری، حمل و نقل و دیگر مسئولین مربوطه 

بتوانند هرچه سریعتر با همكاری تنگاتنگ این 

گره را باز نمایند.

ترافیكی در آغاز مهر

به گزارش روابط عمومی شورا در این نشست که مسایل 

چارت سازمانی و جایگاه پست های تعریف شده در چارت 

و مسایل حقوق و مزایا و دیگر مسایل رفاهی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت. لنگری با تاکید بر این مسئله 

حمایت همه جانبه از مسایل ارتقای جایگاه پرسنل 

شهرداری و همچنین مسایل حقوق و مزایای آنان با 

راهكار قانونی که منجر به افزایش حقوق آنان شود ، 

حمایت خواهد شد. سیدی دیگر عضو شورا افزود: اگر به 

مسایل معیشتی کارکنان توجه نداشته باشیم نمی توانیم 

انتظار متقابل کارمند و در مقابل شهروندان را منطقی توجه 

نماییم.  افشین فر دیگر عضو شورای شهر نیز با اشاره به 

اینكه تا کنون نیز شورا دید مثبت و منطقی را نسبت به 

مسایل رفاهی داشته کما اینكه درخصوص پرداخت %50 

هزینه شهریه دانشگاه، مناسبت های مختلف و همچنین 

پرداخت پاداش به فرزندان ممتاز پرسنل شهرداری و سایر 

مسایل  که  شورای  شهر  به  آن  توجه  ویژه ای داشته اند  و

اظهار امیدواری کردند که همینطور شورا به درخواست 

های رفاهی پرسنل توجه ویژه ای دارد و انتظار متقابل 

شورا نیز از پرسنل محترم این است که در مقابل 

شهروندان و برای حل مشكل آنان از هیچ کوششی دریغ 

ننمایند و در برخورد با مردم نیز نهایت احترام  مدنظر قرار 

 گیرد تا شاهد گالیه بعضی از شهروندان درخصوص 

برخورد نامناسب بعضی از پرسنل شهرداری نباشیم.

 شورای اسالمی شهر بجنورد 

درخصوص انتخاب شهردار 

جدید نشستهای متعددی با 

نخبگان و صاحبنظران برگزار 

کرده است.مهندس لنگری با 

بیان اینكه هدف از این جلسات 

مشاوره و همفكری و تبادل نظر 

با نخبــگان  و    صاحبنــظران   

 امیدواری کردند که اعضای 

شورای شهر بتوانند با استفاده 

از نظرات ارائه شده در انتخاب 

شهرداری توانمند ، متعهد و 

 آشنا به امور مدیریت کالن 

شهری که بتواند سكان 

شهرداری مرکز استان را بدست 

بگیرد موفق عمل کنند.

مشاوره با نخبگاه و صاحبنظران برای انتخاب شهردار جدید

 مرتبط  با مدیریت  کالن شهری 

است عنوان نمود تاکنون با 

ستاد توسعه، سازمان نظام 

مهندسی، اصناف و سازمان 

های مرتبط جلساتی را داشته 

ایم.

رییس شورای شهر بجنورد 

تاکــید  کرد  :  بـرای  انتخـاب 

شهردار جدید  از تمامی نقطه 

نظرات و مشاوره های انجام   

شده در جلسات فوق استفاده 

خواهد شد. وی این نشست ها 

را بسیار مفید و راهگشا عنوان 

کرد و گفت : این شیوه در 

انتخاب شهردار برای اولین بار 

است که اتفاق می افتد  و اظهار  

در پی توافق شهرداری و استانداری درخصوص احداث 

ساختمان استانداری در ترمینال مسافربری فعلی مقرر شده 

بود این دو پروژه (ترمینال و ساختمان استانداری) به صورت 

همزمان عملیات اجرایی آن شروع شود. اما بعد از گذشت یك 

سال و اندی جامانده از این توافق پایانه مسافربری است.

چون همسایه دیوار به دیوار این پروژه یعنی استانداری از 

پیشرفت فیزیكی چشمگیری برخوردار است در صورتی که در 

مقایسه با آن هیچ اقدامی عملی درخصوص احداث ترمینال 

مسافربری صورت نگرفته و از آن پروژه فقط تصویری زیبا از 

طراحی پایانه مسافربری و نصب شده در دیوار ساختمان 

شهرداری و شورا شاهد هستیم که مجری طرح را سازمان 

پایانه را معرفی می نماید.

امیدواریم سازمان مربوطه در ساخت این مجموعه خدماتی که 

بسیار مهم و موثر در مسافرت های داخلی و خارجی دارد، 

اقدامی عاجل انجام گیرد.

همچنان جامانده از اعتباراتپایانه مسافربری

مهندس ستوده با تشریح برنامه های شهرداری 

مهرگفت : با تصویب 70 هكتار از سكونت گاه 

های غیررسمی توسط ستاد توانمند سازی 

استان که شامل چهارمنطقه صادقیه، دباغ 

خانه، تصویه خانه  و باقر خان ، طرح  مشاور 

«کاوش معمار» توسط مسكن و شهرسازی مورد 

مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. شهردار مهر با 

تاکید براینكه پس از تصویب این طرح در ستاد 

توانمندسازی  متشكل از استانداری، مسكن و 

شهرسازی ، شورای شهر و شهرداری ، برآورد 

هزینه می شود و پس از انجام برآورد دولت برابر 

تصمیمات اتخاذ شده درخصوص تامین 70 % 

از هزینه ساماندهی سكونت گاه های غیررسمی 

از طریق سازمان شهرداری ها اقدام  می نماید. 

وی افزود با  اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج می 

توانیم پاسخگوی  قولنامه های عادی در محدوده 

سكونت گاه های غیررسمی با حداقل مساحت 

100 متر باشیم.ستوده گفت : توافق 80 هكتار در 

جهت بازگشایی خیابان اصلی شمال شهر، اجرای 

کانیز و هدایت آب های سطحی به طول 9200 متر 

با هزینه یك میلیارد و دویست میلیون ریال  با 

استفاده از جذب کمك های بانك جهانی از طریق 

شرکت عمران و نوسازی شهری ایران را از دیگر 

برنامه های شهرداری مهر برشمرد و اظهار 

امیدواری کرد استانداری نیز باید با اختصاص 

اعتبار دولتی ، شهرداری را در خدمات رسانی هرچه 

بهتر یاری نماید.

در پی حفاری های پی در پی در نقاط مختلف شهر بجنورد توسط شرکت های خدمات 

رسان باعث شده در آغازین روزهای بازگشایی مدارس خیابان شریعتی جنوبی را نیز این 

بار برق بگیرد و ترافیك در مسیر را با حفاری انجام شده دوچندان نماید. روابط عمومی 

شورای شهر ، پیرو حفاری انجام شده طی تماس تلفنی با ریاست شرکت توزیع برق 

شهرستان بجنورد علت را جویا گردید.

مهندس صبوری ضمن تشریح علت حفاری گفت: به دلیل فرسوده شدن شبكه برق ، 

 مسیرحدفاصل چهارراه مخابرات و میدان 15 خرداد اصالح شبكه خواهیم داشت که 

مجوز حفاری توسط شهرداری و به مدت 10 روز صادر شده.صبوری تاکید کرد به علت 

تسریع در امور حفاری و قابلیت اطمینان و ایمنی بیشتر ، شرکت  برق مستقیماً  اقدام 

 به اجرای پروژه نموده و افزود: هماهنگی الزم انجام شده تا کارشناسان حداکثر توان 

خود را بكار گیرند تا در حداقل زمان(یك هفته) مسیر فوق به حالت اولیه برگردد.

ما هم امیدواریم با توجه به ترافیك سنگین خیابان فوق مثال برق گرفتگی ، مرمت آن نیز 

همان طور باشد. 

دو چنار را برق گرفت !

از هزینه ساماندهی سكونتگاه های %70 

غیررسمی را  از  طریق  وزارت  کشور  پیگیری                

 می کنیم.
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عمه گردنبند را به من داد و گفت : « لحیم سكه ها را بكن و پولها را ببر 

اسمت را بنویس.»

 من خوشحال شدم.

بعد با یك تكه سنگ، سكه ها را یكی یكی از لحیم جدا کردم و ده سكه 

دوریالی  را برداشتم و به مدرسه رفتم و پول ها را روی میز آقامعلم ریختم.

معلم ما اسمش یوسف نام آذر بود.

وقتی سكه های دوریالی را دید خیلی تعجب کرد و پرسید : « چرا همه این 

سكه ها گوشه هایشان لحیم شده است؟«

من ماجرا را برایش تعریف کردم.

او فوری پنج تا از آنها را به من برگرداند و با ده ریال اسم من را در دفتر 

.مدرسه نوشت و به این صورت من وارد کالس اول ابتدایی شدم......

         

                                              جعفر ابراهیمی (شاهد)

 سالی که می خواستم به کالس اول ابتدایی بروم، نخستین سالی بود که در 

روستای ما دبستانی به وجود آمد و معلمی را به آنجا فرستادند.

دولت، خانه ی یكی از روستاییان را به عنوان دبستان اجاره کرد.

  بعد اعالم شد هرکس دلش می خواهد، اسم بچه اش را برای کالس اول             

بنویسد باید بیست ریال برای ثبت نام بدهد.

در آن روز وضعیت مالی مردم به خصوص در روستاها چندان خوب نبود.

من برای ثبت نام پولی نداشتم و نمیدانستم چه باید بكنم.

.عمه ی فلجی داشتم که اسمش لیال بود.

 او بعد از ازدواج از دو پا فلج شده بود و شوهرش به همین خاطر طالقش داده بود 

. او آمده بود و در خانه ی ما زندگی می کرد.

عمع یك گردنبند داشت که یادگار ازدواجش بود و از ده سكه دوریالی ساخته 

شده بود.

سكه ها به هم لحیم شده بود و به شكل گردنبند زیبایی درآمده بود.

امروز روز شكوفه هاس

 روز کالس اولیاس           

گوشه کنار مدرسه

پر از صدای بچه هاس

شكوفه های مهربون

غنچه های شیرین زبون

مدرسه خونه ی شماس

خوش اومدید به خونتون 

تو مدرسه درس می خونید

دانا و با سواد می شید

خیلی چیزا یاد میگیرید

خیلی چیزارو میدونید

شكوفه های نازنین

خندون و خوشحال بمونید

با همدیگه بازی کنید

سالم و سرحال بمونید

باز آمد پاییز 

با لباسی رنگ رنگ

با صدایی آشنا

دنگ و دنگ و دنگ و دنگ

بچه های شادمان

رهسپار مدرسه

باز می آید به گوش

بانگ زنگ مدرسه

من هم آوردم به یاد

روزهای شادِ شاد

روزهای مدرسه 

دفتر و کیف و مداد

کاشكی امروز هم

کودکی بودم شاد

عكسی از آن روزها 

می کشیدم با مداد

محمد کوچولو دلش می خواست به مدرسه برود، چون فكر می کرد آنجا می 

تواند درس بخواند تا وقتی بزرگ شد خلبان شود. سرانجام یك روز پدر و 

 مادرش به او خبر دادند که چند روز دیگر روز فرشته ها ، یعنی روز کالس اولی 

هاست و او هم باید به مدرسه برود. آن موقع محمد شش سال تمام داشت.

با پدر و مادرش رفتند و کیف ، دفتر، پاك کن، مدادرنگی ، کفش و لباس 

خریدند. محمد مرتب به وسایل تازه اش نگاه می کرد و منتظر بود تا مدرسه ها 

باز شوند. یك روز مامان به او گفت امروز روز شكوفه هاست.

محمد زود شام خورد و مسواك زد و خوابید تا صبح زود بیدار شود و به مدرسه برود.

اول خوابش نمی بردو هی از این دنده به آن دنده می غلتید و با خودش 

می گفت : فردا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ معلم ما چه شكلی خواهد بود؟ خانم 

  است یا آقا ؟ خوش اخالقه یا بد اخالق؟                                           

.خالصه ، محمد با این فكرها خوابش برد و تا صبح خواب مدرسه را دید.

وقتی محمد بیدار شد دلشوره داشت و می ترسید که نكند توی مدرسه تنبیه 

 شود؟! نكنه معلمش یه آقای بد اخالق باشه؟اما به مامان و بابا چیزی 

نگفت. صبحانه خورد و لباس پوشید و کیفش را برداشت و همراه مادرش به 

مدرسه ی نزدیك خانه شان رفت. همه ی بچه ها کوچولو بودند، درست مثل 

محمد که فقط شش سالش بود. چندتا خانم و آقا بچه ها را راهنمایی می 

کردندو به هر بچه ای که می آمد یك شاخه گل میدادند.

پدر و مادرها، بچه ها را توی مدرسه می گذاشتند و می رفتند.بیشتر بچه ها شاد 

و خندان بودند. اما چند نفری ناراحت بودند و گریه می کردند. محمد به 

پسرکوچولویی که موهایش مشكی و فرفری بود و به شدت گریه می کرد 

نگاه کرد و او هم گریه اش گرفت.

یاد خواب دیشبش افتاد و آن آقای اخموی سیبیلو را به خاطر آورد و با 

 خودش گفت: نكنه اون آقاهه بیاد و کتكم بزنه؟ نكنه معلمم بد اخالق 

باشه؟نكنه مامان و بابا نیان دنبالم و من اینجا گم بشم؟ با این فكرها شروع 

به گریه کرد.چندتا از بچه ها آمدند و دور او و پسر مو فرفری جمع شدند. یكی از 

پسرها که صورت گرد و تپلی داشت و موهایش هم کمی کوتاه و قهوه ای 

بود گفت : آهای بچه ها چرا گریه میكنید؟

مدرسه که گریه نداره! پسر مو فرفری گفت : من مامانمو می خوام . من 

می خوام برم خونه. پسر مو قهوه ای گفت : اگه بری خونه و دیگه نیای 

 مدرسه بی سواد می مونی، نمیتونی کتابای قشنگ بخونی، اصال بزرگ 

نمیشی .... در همان موقع آقای مدیر که دست پسر کوچولویی توی 

دستش بود به طرف آنها آمد و گفت : بچه های خوب اینجا چه خبره ؟ کی داره 

؟گریه میكنه ؟ اصال گریه واسه چی؟

پسر تپل مو قهوه ای با خنده به پسر مو فرفری اشاره کرد و گفت : می خواد 

بره خونه پیش مامانش. محمد هم که داشت گریه می کرد گفت : منم می 

خوام برم پیش مامانم.

آقای مدیر خندید و گفت : عجب ! پس شما مدرسه ی ما را دوست ندارید؟ 

مگه نمی خواید با سواد بشید ؟ ما اینجا توی مدرسه معلم های مهربونی 

داریم که بچه ها را خیلی دوست دارن. بعد به خانومی که مانتوی آبی و 

مقنعه ی سرمه ای پوشیده بود و داشت با چندتا  از مادرها صحبت می کرد 

 اشاره کرد  و گفت : اون خانم اسمش کمالیه، معلم شماست . االن میاد 

باهاتون حرف میزنه تا ببینید چقدر مهربونه و دیگه نباید گریه کنید.

اونوقت صدا زد : خانم کمالی، لطفاً تشریف بیاریداینجا پسرای گلتون و تحویل 

بگیرید. خانم کمالی به مادرها چیزی گفت و به طرف بچه ها آمد. آقای مدیر 

گفت : این هم بچه های امسال شما. خودتون باهاشون آشنا بشید و دست 

پسر کوچولو را رها کرد و خودش به طرف دفتر مدرسه رفت.

 خانم کمالی به بچه ها گفت : ببینم کی دلش می خواد االن برگرده و بره 

خونه ؟ محمد و پسر موفرفری با هم گفتند : من. خانم کمالی گفت :

باشه، به شرطی که با من بیایید تا دستشویی را بهتون نشون بدم تا دست و 

صورتتون و بشویید . چون گریه کردید، کثیف شدید.مادراتون وقتی شما را با 

 این وضع ببینند ناراحت میشن. حاال دنبالم بیاین ... و راه افتاد. همه ی بچه ها 

به دنبالش راه افتادند. خانم کمالی دستشویی را به بچه ها نشان داد و گفت : 

هروقت به دستشویی احتیاج داشتید بیاین اینجا. پسر موفرفری  و محمد رفتند 

و دست و صورتشون را شستند. خانم معلم گفت: بچه ها توی کیفتون 

دستمال دارید؟ همه بچه ها توی کیف ها را نگاه کردند. محمد و پسر مو فرفری 

دستمال هایشان را درآوردند و دست و صورتشان را خشك کردند. خانم 

کمالی خندید و پرسید : بچه ها همه دستمال داشتید؟ بچه ها جواب دادند بله.

پرسید لیوان هم دارید؟ همه گفتند: بله داریم.بعد خانم معلم گفت: می 

خواهید باهم بریم تا مدرسه را نشونتون بدم یا اینكه می خواهید برگردید 

خونتون؟ محمد که از خانم کمالی خیلی خوشش آمده بود گفت : نه نمی 

خواهم برگردم، می خوام پیش شما بمونم.پسر مو فرفری گفت : منم 

همینطور.خانم کمالی گفت : به افتخار این دوتا پسر گل دست بزنید. 

 بعد آنها را به اتاقی برد و گفت : اینجا کالسه، جایی که باید توش 

 بشینید و در س بخونید. حاال من جای هرکدام از شما و نشون میدم. 

هرکی قدش بلندتره ، عقب تر میشینهو هرکی کوتاه تر روی نیمكت 

های جلویی میشینه ... وجای هرکس و نشون داد.آن وقت خانم 

معلم اسن بچه ها را پرسید . بچه ها اسم دوستانشان را هم یاد گرفتند. 

محمد فهمید که اسم آن پسر تپل مو قهوه ای حسین و اسم پسر مو 

فرفری سپهر است.آنها خیلی زود باهم دوست شدند.

 آن روز محمد و بقیه ی بچه ها صف بستن و به کالس آمدن را یاد 

گرفتند. با صدای زنگ آشنا شدند. خوراکیهایشان را موقع زنگ تفریح 

در کنار هم و باهم خوردند، با لیوان هایشان آب نوشیدند و از همه 

مهمتر دوستان جدیدی پیدا کردندو ظهر که زنگ خورد هرکدام از 

 آقای ناظم یك کتاب و چند شكالت جایزه گرفتند و خوشحال و 

خندان همراه بزرگترها به خانه برگشتند و با بی صبری منتظر شدند تا 

فردا باز هم به مدرسه بروند و در کنار هم بنشینند و خانم کمالی به آنها 

الفبا بیاموزد و باسوادشان کند. همه ی آنها دوست داشتند بزرگ 

.شوند و به کالس پنجم بروند و دستیار خانم معلمشان بشوند.

مدرسه


