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حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت گمشده هر مؤمن است.         امام علي )ع(    

چند ضرب المثل از 
امثال و حکم دهخدا

فرزندان  با همسر و  تعامل  و  معاشرت  برای  ای  نانوشته  برنامه  آقا 
یا  ماند،  نمی  باقی  شان  برای  خالی  زمان  که  این  با وجود  داشتند. 

مشغول ذکر و عبادت بودند و یا به درس ها می پرداختند. 
تدبیرشان برای پرداختن به امور خانواده این بود که در سه وعده غذا 
که در کنار خانواده بودند، با وجود این که کم غذا می خوردند اما به 
آرامی و با طمأنینه این کار را انجام می دادند تا بیشتر در کنارخانواده 
غذا  سرعت  با  که  ندیدم  شان  شریف  عمر  تمام  در  شاید  باشند. 

بخورند و بروند.

سیره خوبان
آیت ا... بهجت از نگاه پسر

ارزان به علت، گران به حکمت:
هر چه پول دهی، آش می خوری. بی مایه فطیر است.

از بد و نیک کس کس را چه:
مرا به گور تو نمی گذارند.

از چراغی، بسیار چراغ ها توان افروخت:
روشن شود هزار چراغ از فتیله ای.

از درختان دیگران برچین / وز پی دیگران درخت نشان:
دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم دیگران بخورند.

از ده ویران که ستاند خراج:
از برهنه پوستین چون بر کنی.

از سیرم و میرم باید ترسید:
سیرم مخفف سیر هستم  و میرم مخفف می روم است و مراد آن که مهمانی که می گوید می روم، غالبًا می ماند و آن 

که می گوید نخورم، بیش از گرسنگان خورد.

از فتح ضرر باشد:
یعنی جنگ همیشه برای غالب و مغلوب، هر دو مایه زیان و خسران است.

از کمان شکسته دو تن ترسند:
بیند و هراسد و کماندار نیز چون از شکستگی کمان خویش آگاه است بد دل و  چه دشمن از دور صورت کمانی 

هراسناک باشد.

از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند، یکسان است:
حاال که من متمول نیستم این چیز مختصر را هم نمداشته باشم، هیچ نخواهد شد.

از موی سیه مترس و از ابر سپید / از موی سپید ترس و از ابر سیاه:
از فتنه پیرزن بپرهیز

از نخورده بگیر، بده به خورده:
از ندار بگیر بده به دارا. آن که خورده، خورده دانَش درد می کند.

اسب را گم کرده، پی نعلش می گردد:
شتر را گم کرده، پی افسارش می گردد.

اگر طوطی زبان می بست در کام / نه خود را در قفس می دید و نه دام:
اگر گفتن سیم باشد، خاموشی زر باشد.

توکل پرويزي راننده لودر شهرداري بجنورد بود که پس از 30 سال خدمت 
و بالفاصله پس از بازنشسته شدن، به علت بيماري درگذشت. 

خانواده اش مي گويند: او  پدر بسيار مهرباني بود و در محل کار نيز رابطه 
خوبي با همکارانش داشت و به شوخ طبعي مشهور بود.

گريه و نفرين هاي زن صاحب خانه اي که ناچار به تخريب منزلش بود، 
چنان او را اندوهگين کرده بود که پس از بازگشت از محل کار، تصميم 
گرفت با لودرش در معدن زباله باباموسي کار کند اما ديگر مجبور نباشد 
به خاطر اجراي قانون منزلي را خراب کند و  به اين ترتيب او سال ها، در 
محلي آلوده و خطرناک، به جابه جايي زباله ها مشغول شد. کاري که معدود 

افرادي حاضر به انجام آن هستند.
دختر توکل پرويزي مي گويد: متأسفانه شرايط کاري پدرم بسيار دشوار 
بود. زماني که بيمار شده بود، شبي با حال خيلي بد، به خانه آمد. من لباس 
هايش را عوض کردم و دست و پاهايش را شستم. آن قدر لباس هايش 

بوي بدي داشت که حالت تهوع گرفتم. 
با اين که سواد کمي داشت اما به زبان ترکمني شعر مي گفت و با دو تارش 

مي نواخت.
لودرش را دوست داشت تا آن حد که وقتي پيشنهاد کرده بودند يک لودر 
ديگري  فرد  نداشت  بود. حتي دوست  نکرده  قبول  بگيرد،  تحويل  جديد 

سوار لودرش شود.
راننده خيلي ماهري بود و به کاشتن گل و گياهان عالقه داشت.

با همان لودر قديمي، ميان زباله ها کار مي کرد و تا آن جا که مي توانست 
خودش کارهاي مربوط به تعمير و نگهداري لودر را انجام مي داد.

و  بود  خورده  ُسر  لودر، جک  تاير  تعويض  هنگام  در  و  بيماري  ايام  در 
دستش شکسته بود. ده پانزده روز به سر کار نرفته بود. اما خانواده اش از 

اين که او را بيشتر مي ديدند خوشحال بودند.
از  يکي  منزل  بايد  که  بود  زماني  پرويزي،  توکل  خاطره  بدترين  شايد 
نزديکترين اقوامش را به علت ساخت و ساز غير مجاز، تخريب مي کرد. 

گريه ها و برخوردهاي بد فاميل، يک طرف و مأموريت يک طرف.
سرانجام خانه را خراب کرد. اما دنبال کارشان را گرفت و با اخذ مجوز 

ساخت و کمک در احداث بنا، سعي کرد جبران کند. 
زيان  که  انساني  بود.  زحمتکش  مردي  و  مهربان  پدري  پرويزي،  توکل 
کارکردن در ميان زباله ها را به جان خريد اما حاضر نشد دوباره اشک هاي 

ملتمسانه همشهريانش را هنگام خراب کردن خانه هايشان، ببيند.
برخي انسان ها در مقابل بيماري ضعف نشان نمي دهند. برخي انسان ها 
تا آخرين لحظه صادقانه در تالشند. اما همين انسان ها تاب ديدن اشک 

هاي ديگران را ندارند.
آيا مسئوالن در قبال اين انسان هاي شريف، به مراتب مسئوليتي مهم تر 

ندارند؟
آيا  شان،  سرپرست  فوت  از  بعد  که  بپرسيد  ها  آن  هاي  خانواده  از  اگر 

مسئولي به آن ها سر زده است، چه پاسخي خواهيد شنيد؟

توکل بر خدای توکل

عباس ناصری 
جایزه   60 از  بیش  دارنده  كاریكاتوریست، 
سی  از  بیش  داور  المللی،  بین  و  كشوری 
و  نروژ  تركیه،  ایران،  در  كارتون  جشنواره 
دوره  دو  كننده  برگزار  و  دبیر  بلغارستان، 
جشنواره بین المللی كارتون و كاریكاتور و ...

شهید محمد علی صفا
امیر دریادار تکاور و متخصص شکار تانک 
از انگستان و انهدام ناوهای جنگی از آمریکا، 
ارتش  کماندویی  عملیات  اول  مقام  دارنده 
های جهان، منهدم کردن 160 تانک عراقی 

و ... )تاریخ شهادت 4 آبان 1359(

بهزاد وحدانی 
قهرمان   ،91 سال  در  استان  برتر  جوان 
 ،91 سال  در  جودو  المللی  بین  مسابقات 
برنز مسابقات جهانی کوراش، عدم  دارنده 
حضور در مقابل ورزشکار رژیم صهیونیستی 

در مسابقات جهاني و ...

رضا راشد درتومي
حوزه  در  استان  آفرینی  کار  سوم  مقام 
در  شهرستان  نمونه  باف  فرش  صنعت، 
سال 81 و نیز برترین کارگاه متمرکز فرش 

استباف استان در سال 1388 و ...

محسن ضیایی
نویسنده  دانشگاه،  علمی  عضوهیات 
های  کنفرانس  در  ارائه  و  مقاله  چندین 
داخلي و بین المللی، ارائه روش ابتکاری 
نهمین  در  بندی  بسته  و  برش  برای 

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و ...

مجید محمد نیا
دانشجوي دکترای شیمی، نویسنده چندین 
و  داخلي  های  کنفراس  در  ارائه  و  مقاله 

بین المللی و ...

حسن سجادی 
مکانیک،  مهندسی  دکترای  دانشجوی 
نویسنده چندین مقاله و ارائه در کنفرانش 
های داخلي و بین المللی، داور کنفرانس 

ها و ...

عبدالمجید جودت 
های  ورزش  فدراسیون  عالی  مشاور 
و  برتر سال 92  پیمانکار  همگانی کشور، 

خادم نمونه حرم مطهر رضوی و ... 

فاطمه برمر
مشاور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش، 
زمینه  در  بهزیستی  با  همکاری  خیّر، 
و  سرپرست  بی  کودکان  ساماندهی 
ساز  مدرسه  خیرین  عضو  و  بدسرپرست 

و ...

حمید امیری 
جوان برتر استان، مؤلف چندين کتاب در 
بین  مدرک  دارنده  نجات،  و  امداد  مورد 
بیش  دارای  انگستان،  از   )HSIS( المللی 
از 35 گواهینامه در زمینه مختلف امداد و 

نجات و ...

شهریار امانی
کسب مقام اول مسابقات قهرمان کشوری 
سال91  در  کشور  کان  شین  کین  کاراته 
قهرمانی  و   1389 سال  دوم  مقام  و  و92 

آسیا در سال 2013 و ...

حجت االسالم یحیی علوی فرد
استاد دانشگاه، شاعر، روزنامه نگار، کسب 
بیش از 70 عنوان و مقام استانی، کشوری 
و  کودک  ادبیات  زمینه  در  المللی  بین  و 
نوجوان، نویسنده بیش از 30 جلد کتاب و 

ده های مقاله و ترجمه آن ها و ...

احسان کمالی
ملل  سازمان  جشنواره  برگزيده  عکاس، 
در چین سال 2012، 5 نوبت تقدير شده 
توسط هیأت داوران جشنواره بنیاد لوسي 
های  اول جشنواره  مقام  دارنده  و  آمريکا 

ملی و ...

قاسم مهرنیا
پیش کسوت ورزش باستانی، چاپ کتاب 
مجموعه شعر، نویسنده مطالب و مقاالت 
مختلف در نشریه و همایش های مختلف، 
ورزش  کسوتان  پیش  فرهنگی  مسئول 

باستانی و ...

مهرداد صدقی
نویسنده  دانشگاه،  علمی  هیأت  عضو 
مقام  دارنده  طنز،  مضون  با  کتاب  چند 
چندین  داور  کشوری،  های  جشنواره  از 
برگزیده  پژوهشگر  کشوری،  جشنواره 

استان گلستان و ...

روحانی شهید نقد علی باغچقی  
شاعر و عارف، مداح، فرمانده دسته و روحانی 
گردان، جهادگر و نماینده ستاد جنگ و بسیج 
مبارز  کرمانجی،   رادیو  با  همکاری  بجنورد، 
 ،... و  بجنورد،  بسیج  جماعت  امام  انقالب،  
شهادت در اسفند ماه 1365 در عملیات کربالی 5 

محمد غفوری فر 
های  کتاب  نویسنده  دکترا،   دانشجوی 
مختلف درحوزه زبان عربی، کسب عنوان 
البالغه و  مقاله برتر در همایش ملی نهج 

ادبیات و ...

ولی اهلل قاسم پور 
اصول  کتاب  مولف  مداح،   ،1341 متولد 
کانون  مسئول  مداحي،  فنون  روش  و 

مداحان، رزمنده و ایثارگر 

فروغ معین مقدس 
علمی  هیات  عضو  و  ریاضی  دکترای 
دانشگاه، دارنده رتبه اول آزمون سراسری 
رتبه  دکتري،  و  ارشد  کارشناسی  کنکور 
پنجم المپیاد دانشجویی، مدیر خانه ریاضی 

ISI و نویسنده چندین مقاله

امید سرداریان 
جوان برتر و نخبه استان خراسان شمالی، 
2 بار مقام اول و 3 بار مقام دوم و 1 بار 
مقام  کشور،  یک  دسته  لیگ  سومی  مقام 
اول و دوم مسابقات آسیایی، اولین جوان 

المپیکی استان و ...

خرد در نظرگاه مردمان آزاده و نیکخوي جهان پر از شادی و شکوه می نماید. بهره خردمندان و امید واران همیشه شادکامی است.      بزرگمهر 
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هر كس پاك دامني و قناعت ارمغان او شد، سرافرازي با او هم پيمان گشت.        امام علي )ع( اگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزار های رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت.               ارد بزرگ

مهندس و مدیر

نام: اسداله 
نام خانوادگی: بابایی

قسمتی از وصیت نامه شهید:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و ال تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اهلل امواتا  

بل احياء عند ربهم يرزقون

برادر،  خواهر،  )مادر،  گرامى  خانواده  بر  سالم 
همسر و عموى عزيزم( كه حق پدرى بر گردن من 
دارند و خانواده محترم عموى عزيزم و دوستان 
را  شهادت  لياقت  بنده  اگر  عزيزان،  خويشان  و 
داشتم و به شهادت رسيدم هيچ ناراحت نباشيد 
بايد  است  همين  بودن  انقالبى  الزمه  چون  چرا 
و  همسر  و  برادر  بايد  داد.  انقالب خون  راه  در 
جا  بر  پا  انقالب  تا  داد  را  خود  افراد  عزيزترين 
بماند چون ما شيعيان شهادت را از بزرگ ساالر 
شهيدان ياد گرفتيم و بايد از امام حسين پيروى 
يزيديان  با  متجاوز  و  ظلم  و  طاغوت  با  و  كنيم 
زمان با رهبرى حسين زمان امام عزيزمان مبارزه 
كنيم و اين انقالب را به دست صاحب اصليش 
اين  چون  دهيم  تحويل  )عج(  مهدى  امام  يعنى 
امام  شهادت  از  بعد  كه  چرا  است.  كار  الزمه 
)س(  زينب  و  العابدين  زين  حضرت  حسين 
برادر  هر  وظيفه  و  نگذاشتند  دست  روى  دست 
مسلمان است كه پيام شهدا را زينب وار به گوش 
جهانيان برسانند بايد گوش به فرمان امام باشيد و 
با متجاوز و كفر و ديگر كسانى كه به نحوى دارند 
بر عليه انقالب كارهايى مى كنند مبارزه كنيد و از 
كمبود ها نهراسيد، وحدت و يكپارچگى را حفظ 
كنيد كه انشاء ا... پيروزى از آن ماست چون خدا 

در قرآن كريم وعده پيروزى را داده است.
اهلل  تنصروا  ان  الرجيم،  الشيطان  من  با.  »اعوذ 
ينصركم و يثبت اقدامكم«، يارى كنيد خدا را و 
خدا يارى مى كند شما را عزيزان هر وقت باشد 
مرگ به سراغ ما خواهد آمد و اگر شهادت نصيب 
من شد براى من گريه نكنيد اگر گريه مي كنيد 
براى مظلوميت امام حسين و ياران او گريه كنيد.

* وقتی کسی در حال مطالعه کتاب یا روزنامه است سرک نکشید.

* وقتی کسی چیزی در دست دارد و باز کردن یا نگه داشتن در برایش سخت است اگر می توانید در را باز کنید یا نگه دارید.

* بعد از اتمام مکالمه دیگران کنجکاوی نکنید. )نپرسید چه کسی بود یا چه می گفت.( اگر قابل گفتن باشد به شما گفته می شود.

* سعی کنید تا آن جا که امکان دارد از کاغذ کمتری استفاده کنید.

* به خاطر داشته باشید که قبل از هر چیزی ظاهر شماست که با دیگران ارتباط برقرار می کند. 
)ظاهر آراسته می تواند مبنای قضاوت مثبت دیگران در مورد شما شود.(

* هنگام پاسخ به تماس تلفن همراه تان در مکان های شلوغ، به جای فریاد کشیدن مکانی 
خلوت تر پیدا کنید تا باعث آزار دیگران نشوید.

* بدون اجازه فروشنده، اجناس بسته بندی شده را )به منظور بررسی کیفیت( باز نکنید.

* وقتی جلوی مغازه یا منزل خویش بیکار هستید به رفت و آمد دیگران خیره نشوید. شایسته است
 در چنین شرایطی با مطالعه کردن یا طریقی خود را مشغول نشان دهید.

منبع: کتاب رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی

همان گونه رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند

مردی سوار بر بالون در حال حرکت بود. ناگهان به یاد آورد قرار مهمی دارد. ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود، 
پرسید:

- ببخشید آقا، من قرار مهمی دارم. ممکن است به من بگویید کجا هستم، تا ببینیم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟
- بله، شما در ارتفاع حدوداً شش متری، طول جغرافیایی 57.50 و عرض جغرافیایی 38.20 هستید.

- شما باید مهندس باشید.
- بله، از کجا فهمیدید؟! 

- چون اطالعاتی که به من دادید، اگر چه کاماًل دقیق بود، به درد من نمی خورد. من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم 
می رسم یا نه؟

- شما باید مدیر باشید.
- بله، از کجا فهمیدید؟!

- چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید. قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید 
مسئولیت آن را دیگران بپذیرند.
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ک فرومندی  شهید  که  بود  رمزی  اسم  ایوب 
در عملیات ها برای خود انتخاب می کرد 
و هنگامی که در سخت ترین شرایط رزم، 
رفتار او را با نام مستعار مقایسه می کردند 
بردند که  ایوب )ع( پی می  به صبر  بیشتر 
شهید فرومندی بارها از تعبیر دیگران خرده 
می گرفت و می فرمود: »من کجا و رد پای 

حضرت ایوب )ع( کجا!«
وصف  عالقه  و  تالش  با  محترم  نویسنده 
ناپذیر، زندگی شهید فرومندی را در قالب 
»ایوب«  که  است  کرده  تألیف  کتاب   3
خاطرات آن شهید بزرگوار است. خاطراتی 
یا  نوشته  از دست  تأثیر گذار  که  کوتاه و 
وی،  همرزمان  یا  و  سخنرانی  های  فیلم 

جمع آوری شده است.

معرفی کتاب

ایوب

نویسنده: غالمرضا فسنقری
سال انتشار: 1392

شهرداری بجنورد در نظر دارد با مشارکت شرکت 
و  نوسازی   2 ماده  قانون  اساس  بر  و  پرداز  محیا 
عمران شهری نسبت به اجرای طرح ممیزی امالک 
و تهیه شناسنامه ملکی از تاریخ 94/7/15، به مدت 

یک سال، اقدام نماید.

هدف از اجرای ممیزی امالک:
جمع  قبیل  از  خدمات  ارائه  در  بیشتر  توسعه   -

آوری بهتر زباله و تنظیف
- توسعه شبکه اتوبوسرانی و تاکسیرانی بر اساس 

نیاز محله
و  ایجاد فضای سبز  قابلیت  با  امالک  - شناسایی 

بوستان ها
- ثبت اطالعات امالک در سامانه به منظور ارائه 

خدمات سریع و بهتر
- برای خرید و فروش امالک

بر   )... و  معابر  )آسفالت  ارائه خدمات عمرانی   -
اساس نیاز محله

- مکانیزه نمودن سیستم پاسخگویی به شهروندان
- فضاسازی شهری و احداث معابر جدید

- روان سازی ترافیکی
- ایجاد فضاهای فرهنگی

محترم  مالکین  از  طرح،  این  اجرای  راستای  در 
تقاضا می شود با مأمورین شرکت که دارای کارت 

شناسایی معتبر هستند، همکاری نمایند.

مدارک مورد نیاز برای ارائه به مأمورین:
فیش عوارض نوسازی، آب، برق، گاز و تلفن

سند مالکیت یا قولنامه و پروانه ساختمانی
کارت ملی مالک

جواز کسب برای امالک تجاری

بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  محترم  شهروندان 
می توانند با شماره تلفن های 137 و 32223412 

تماس حاصل فرمایند.

ممیزی امالک شهر بجنورد

رئيس شوراي اسالمي شهر بجنورد در دیدار اعضای شورا با امام جمعه 
بجنورد، گفت: اعضاي شوراي اسالمي شهر بجنورد همواره از دیدگاه ها 

و نقطه نظرات امام جمعه شهر بجنورد استقبال می کند.
خصوص  در  مطروحه  نکات  همواره  افزود:  فر  افشين  السادات  اعظم 
رهنمودهای شما  از  و  کنيم  می  و  کرده  ارائه  به شما  را  مدیریت شهري 

بهره خواهيم برد.
رضا فيروزه، نایب رئيس شوراي اسالمي شهر بيان داشت: در طول یکسال 
گذشته امانت دار سمت ریاست شورا بودم و در حد بضاعت خود، در این 

عرصه، تالش کرده ام.
دیگر عضو شوراي اسالمي شهر تأکيد کرد: همواره از نظرات امام جمعه 
محترم در حوزه مدیریت شهري استفاده برده که این مهم برگزاري مستمر 

چنين دیدارهایي را ضروري مي کند.
محمد حسن شادمهر افزود: برخي افراد به مسائل موجود در شهر  دامن 
زده و آن ها را چنان گسترش مي دهند که شورا از بررسي و پيگيري آن 

ناتوان مي شود.
هاي شورا،  دغدغه  که  این  به  اشاره  با  اسالمي شهر  دیگر شوراي  عضو 
زیباسازي  بحث  با  کسي  کرد:  نشان  خاطر  شود،  نمي  منتقل  درستي  به 
مبلمان شهري بجنورد مخالف نيست، اما اعتبارات شهرداري باید با نگاهي 

دوراندیشانه هزینه شود.
باغچقي افزود: با توجه به وضعيت اقتصادي موجود، نباید به گونه اي عمل 

کنيم تا بدهي هاي شهرداري روز به روز افزایش یابد.
هاي  فعاليت  از  به شرح مختصري  نيز  اسالمي شهر  مدیر حوزه شوراي 
است  اجراشده  تاکنون  که  هایی  برنامه  وگفت  پرداخت  شورا  فرهنگي 
عبارتند از: تجليل از مادران شهدا به مناسبت والدت حضرت فاطمه )س( 
و روز مادر، تجليل از پدران شهدا به مناسبت والدت امام علي )ع( و روز 
پدر، برگزاري مراسم روز کارگر و تقدیر از کارگران صدمه دیده شهرداري 
و خانواده هایشان، پوشش سفر رهبري و مناسبت هاي مختلف در پورتال 

شورا.
مهدي معلم افزود: برگزاري دیدارها به مناسبت روز پرستار، هفته معلم، 
و  نظم  برقراري   ،... و  نشاني  آتش  روز  بهزیستي،  روز  خبرنگار،  روز 
)نصب  مقدس  دفاع  هفته  گراميداشت  جماعت،  نماز  برپایي  در  انسجام 
ماکت رزمندگان خراسان شمالي، طراحي و نصب بنرهاي جبهه و جنگ 

با تصاویر رزمندگان استان و ...( از دیگر برنامه هایی است که اجرا شد.
امام جمعه بجنورد و نماینده ولي فقيه در استان گفت: شوراي اسالمي شهر 
نماد حکومت اسالمي و مردم ساالري دیني است و مصداق بهره گيري از 

خرد جمعي و مشارکت در زندگي اجتماعي مي باشد.
حجت االسالم ابوالقاسم یعقوبي، افزود: شوراي اسالمي شهر به نيابت از 
مردم، مسئوليت اداره شهر را بر عهده دارد و باید در تمامي عرصه ها، زمينه 
توسعه شهر را فراهم آورده و با اطالع رساني صحيح و به موقع باعث شود 

تا همه مردم بتوانند از فرصت هاي به دست آمده، بهره مند شوند.
داشت:  بيان  شورا،  نظارتي  جایگاه  بر  تأکيد  با  بجنورد  شهر  جمعه  امام 
تا  دهيد  قرار  تحليل  و  بررسي  مورد  را  شهرداري  و  شورا  هاي  عملکرد 

تفاهم ها و تعامالت افزایش یابد.
رئيسه  هيأت  اعضاي  انتصاب  تبریک  ضمن  استان  در  فقيه  ولي  نماینده 
انداز شهر  ترسيم  چشم  و  با همکاري، همدلي  کرد:  نشان  شورا، خاطر 

بجنورد، مي توان مسائل شهري را مدیریت کرد.

 امام جمعه بجنورد

با ترسیم چشم انداز شهر بجنورد، می توان مسائل شهری را مدیریت کرد
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با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخالق )نیک( به دست آورید.         پیامبر اکرم )ص(

شورای■اسالمی■شهر،■مبلغ■30■میلیون■ریال■را■برای■اهدای■جوایز■در■مراسم■سینمایش■غدیر■اختصاص■داد.■■
شورای■اسالمی■شهر■مصوب■کرد:■پل■تقاطع■غیر■همسطح■چهارراه■شهدا■)خوشی(■به■نام■19■مهر■)تاریخ■سفر■رهبری■به■استان■خراسان■شمالی(،■■■

نامگذاری■شد.
اعضای■شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■در■محکومیت■سوء■مدیریت■آل■سعود،■بیانیه■صادر■کرد■و■این■حادثه■تلخ■را■به■خانواده■های■جان■باختگان■■■

تسلیت■گفتند.
اعضای■شورای■اسالمی■شهر■به■مناسبت■روز■جهانی■ناشنوایان■با■کانون■ناشنوایان■دیدار■کردند.■■
شهردار■بجنورد■از■تجهیز■پنج■تقاطع■مخابرات-طالقانی،■امیریه-طالقانی،■17■شهریور-طالقانی،■17■شهریور-امام■خمینی،■خیابان■خیام■)■باسکول■■■

سابق(■و■15■خرداد■به■سیستم■های■هوشمند■کنترل■ترافیک■در■فصل■پاییز■امسال■خبر■داد.

بخشنده ترین شما پس از من كسی است كه دانشی بياموزد آنگاه دانش خود را بپراكند.      پيامبر اكرم )ص(

عید قربان مهمان شهروندان اهل تسنن
اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد، به مناسبت عید سعید قربان با بازنشستگان و کارکنان شهرداری که از اهل تسنن هستند، دیدار کردند و ضمن تبریک عید قربان، از زحمات و تالش های صادقانه ایشان 

تقدیر و تشکر کردند.

نگاهی بر عملکرد شورای اسالمی شهر بجنورد در هفته دفاع مقدس
شهردار بجنورد:

بیش از 15 بوستان در بجنورد احداث و بهسازی می شوند 
که  بهسازي هستند  احداث و  بجنورد درحال  در  بوستان  از 15  بيش  بجنورد گفت:  شهردار 

عمليات احداث تعدادي از اين پارک ها از سال گذشته آغاز شده است.
روح اله براتيان، درباره نام و مکان اين پارک ها افزود: پارک خطي رضوي از محل شهربازي تا 
کالنتري 12 در حال احداث است که تاکنون نيمي از اين پروژه به اجرا رسيده و مورد استفاده 

شهروندان و مسافران قرار گرفته است.
وی يادآور شد: مطالعات پارک مينياتور واقع در فرهنگسراي شهروند با مساحت چهار هکتار 

به اتمام رسيده و طي امسال عمليات احداث فضاي سبزآن انجام خواهد شد.
براتيان پارک هاي در حال احداث را شامل پارک ياس واقع در باقرخان يک، پارک باقرخان 

دو، پارک خطي واليت واقع در ضلع شمالي بلوار واليت، پارک خطي شهيد مطهري واقع در 
خيابان شهيد مطهري و پارک اقاقيا در شهرک شاهد عنوان کرد.

وي از بهسازي و نوسازي هشت پارک در مرکز استان خبر داد و افزود: پارک جنگلي الهيه، بابا 
امان، پارک شهر، ضلع جنوب پارک خطي واليت، پارک خطي آسايش واقع در پل منطقه، پارک 
آزادي واقع در بلوار معلم، پارک شريفان در تقاطع خيابان معصوم زاده، پارک رسالت واقع در 

چهارراه رسالت و همچنين پارک ميرزا کوچک خان از جمله اين پارک ها هستند.
شهردار بجنورد اظهار داشت: براي بهسازي و احداث  اين پارک ها تا کنون حدود بيست و دو 

ميليارد ريال هزينه شده است.

بهسازی پارک بلوار معلمعملیات احداث پارک والیت پارک خطی آسایش

به مناسبت هفتم مهرماه:

آتش نشانان شهر بجنورد، تجلیل شدند
اعضای شورای اسالمی شهر از ایستگاه های آتش نشانی بازدید کردند
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برترین ایمان آن است كه معتقد باشی هر كجا هستی خداوند با توست.       پيامبر اكرم )ص( هر كسى كه دو روزش مساوى باشد )و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد( مغبون است.          امام حوسي كاظم )ع(

از شهرداري تقاضا مي شود تا براي بازگشايی اين معابر اقدام 
خونه  تک  خیام،  24متری  استقالل،  خیابان  خونه  تک  كند: 
ها  آن  امثال  كه  و...  جواديه  متری   32 ملکش،  ناوک،  انتهای 

زياده و هزينه زياد هم نمی خواد.
09330000176

سالم؛ برای پل قیام كه محل عبور ماشین هاي سنگین است 
و موجب بروز تصادف مي شود، ساختان شهرداری منطقه دو 
كه بهصورت متروكه رها شده وحتی شب ها تبديل به محل 
خواب متعادان شده، مجتمع ناوک كه تاكسی زرد ندارد و رفت 

و آمد براي ساكنان مشکل است، فکري كنید.
09150000345

به  نباشید خدمت مسئوالن؛ شما كه  با عرض سالم و خسته 
منطقه  به  لطفًا  كنید  می  رسیدگی  بجنورد  های  منطقه  همه 
ايثارگران هم رسیدگی كنید. 16 ساله در اين منطقه زندگی می 
كنیم. هنوز آسفالت نشده. خواهشمنديم به اين منطقه رسیدگی 

بیشتری كنید. ممنون.
09370000163

شهرداري اخیراً توجهي به خیابان صفای شرقی يا همان پای 
توپ نمی كند؟ پیاده رو نداره. فضای سبز نداره. فقط چیزی 

كه داره سبزی لباس دست دوم فروشي ها و نان خشکی.
09350000721

به  نسبت  شهرداری  چرا  نباشید.  خسته  و  سالم  عرض  با 
 آسفالت كوچه نبوت 11 و 9 شهرک امام خمینی )ره( اقدامی 
نمی كند؟ گناه ما چیه كه يک عمرزندگی مان با خاک گل يکی 
شده. از مسئولین محترم خواستار پیگیری اين موضوع هستیم. 

با تشکر فراوان.
09150000588

و  اسقاطی  های  اتوبوس  )ع(،  امام حسین  كوی  در  با سالم، 
عمومی  معبر  كردن  اختصاصی  با  كه  اند  شده  پارک  اوراقی، 
از  اند.  شده  محله  اين  ساكنین  برای  مزاحمت  ايجاد  باعث 

اتوبوسرانی محترم خواهشمند است رسیدگی فرمايند.
09150000392

سالم، در منطقه كالته كشتارگاه، كبوتر فروش ها برای عابران 
مزاحمت ايجاد می كنند. خواهشمند است مکان مناسبی برای 
جمعه بازار ويژه فروش پرندگان اختصاص يابد. پیشنهاد می 

شود میدان مال قديم برای اين امر در نظر گرفته شود.
مراجعه حضوری

سالم، برخی كسبه، تابلوهای ايستاده مغازه شان را در سواره 
رو می گذارند. كه اين امر باعث نازيبايی معابرش شده است 
و پارک اتومبیل ها را با مشکل مواجه كرده است. خواهشمند 

است متولیان رسیدگی نمايند.
تماس تلفنی

ساعت های نصب شده در میادين شهر، زمان دقیق را نشان 
كوچک  و  نبوده  متناسب  میدان  با  شان  اندازه  و  دهند   نمی 

است.
تماس تلفنی

به  پدرم  همراه  دوبار  یکی  نوشته:  خاطراتش  در  مصری  نابینای  نویسنده  طه حسین 
مدرسه رفتم. برای این که بعد از اون روزها، خودم بتوانم راه مدرسه ام را پیدا کنم از 
بوی مغازه ها، سبزی فروشی، عطاری، قصابی، نانوایی و ... مسیر راه را به حافظه ام 
سپردم. به هرحال نابینایان اگر حس بینایی را ندارند ولی حس شنوایی و بویایی خوب 

و از همه مهم تر دارای حافظه خوبی می باشند.
اگرآدم منظم، خوش قول و بامعرفتی داشته باشید که مثاًل بگوید ساعت 11 خدمت می 

رسم، ساعت هم نداشته باشید حضورش سر وقت، اعالم ساعت یازده است.
یک سالی است که در مرکز شهر کار می کنم. اگر روزی ساعت در دسترس نداشته 
باشم و یا ساعت محل کارم خراب باشد می توانم تا حدود زیادی ساعت را حدس 

بزنم. 
ساعت 7 و 30 دقیقه، اتومبیل پرایدی می ایستد، فردی با دو بسته شاید 50 تایی نان 
ساندویچی از اتومبیل پیاده می شود، صدای بسته شدن در صندوق عقب که شدید 

هم هست به گوش می رسد. نان ها را پشت مغازه ساندویچی می گذارد و می رود.
ساعت 9 و 30 دقیقه، موتور سه چرخی با 
صدایی قارقارک مانند وارد کوچه می شود 
زنه  می  فریاد  بلند  صدایی  با  آن  راکب  و 
»نونه خشکیه«، »نونه خشکیه« و با چندبار 

تکرار، مسیر کوچه را به انتها می رساند.
ساعت 10 و نیم، مردی در حالی که روی 
دو  )خرجین(  خورجین  در  و  میله  دسته، 
اقسام  و  انواع  اش  دوچرخه  ترک  طرف 
نایلکس ها را گذاشته با صدای »پالستیکه 
پالستیک« کسبه مسیر را خبردار می کند که 
دارید  ... الزم  و  نایلکس  فریزر،  اگر کیسه 

در خدمتم.
ساعت 11، شاگرد ساندویچی، زیر محل کار ما، سر و صدایش شروع می شود: »پیتزا، گرم و تازه 
و خوشمزه 1000 تومن«، »پیتزا، گرم و تازه و خوشمزه 1000 تومن« که این یکی برخالف دیگران 

صدایش یک ساعتی طنین انداز پیاده روست.
ساعت 11 و نیم، گدای کوری، کم کم سر و کله اش پیدا می شود، پیرمردی ست که فقط عبارتی 
سه سیالبی را آن هم نامفهوم تکرار می کند. چیزی شبیه این عبارت ترکی »تُِرنگ ِگِدنگ« )بلند شید 
برید( که بعد از پرس و جو از دوستان، که چه می گوید و بسیاری متوجه نمی شدند آقای رحمانی 
از اعضای خوب انجمن ادبی عارف گفتند که تکرار می کند: »سالم دوستان«...   ...  »سالم دوستان«
ساعت 12، پر سر و صداترین ساعت، صدای جعبه نوشابه های پری است که به مدت ده دقیقه 
نوشابه های خالی،  مغازه ساندویچی خالی شده وجعبه  برای  ها  آن  کامیون حامل  از  ربع  تا یک 

جایگزین می شوند.
ساعت یک و نیم، صدای وحشتناک در کرکره ای یک مؤسسه اعتباری بسته می شود. شاید در موارد 
باال چند دقیقه تأخیر باشد یا چند دقیقه ای زودتر اتفاق بیفتد ولی این صدای »ِخررررررررررر«، 
کرکره مؤسسه، رأس ساعت در خیابان طنین می اندازد. )به جز پنجشنبه ها که ساعت 12 و نیم این 

اتفاق می افتد.(
شما هم در اطراف تان چنین ساعت هایی دارید؟

سید احسان سیدی زاده 

اینجا بجنورد است، ساعت ...
پيرو درج مطالبي در ماهنامه شهروند با عنوان »چرا حال درختان شهرم 
خوب نيست؟«، سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري بجنورد، در 

نحوه راهبري پارک باباامان، اقدامات مؤثري را در پيش گرفته اند.
اين روزها اگر سري به پارک باباامان بجنورد بزنيد و به جوي هاي 
که  يافت  کنيد درخواهيد  نگاه  کنند،  مي  را سيراب  درختان  که  آبي 
شده  ايجاد  تحول  پارک  اين  درختان  آبياري  سيستم  در  خوشبختانه 
است. اين را مي توان از رطوبت خاک و سبزه هاي شادابي که کنار 

جوي ها روييده اند، متوجه شد.
تغيير به وجود آمده نتيجه اين تصميم است که دوره آبياري درختان 
از 50 روز به 35 روز کاهش يافته است. يعني اگر درختي در طول 
صد روز دو بار آبياري مي شد، با اين روند، در طول صد روز، سه 

بار آبياري مي شود.
همچنين با توجه به وضعيت نا مناسبي که درختان اين پارک داشتند، 

به تعداد نيروهاي فضاي سبز اين پارک افزوده شده است.
در قسمت باغ ايلخاني اين مجموعه، پاي درختان را براي آبياري بهتر، 
گود کرده اند و يا به عبارت ديگر  براي درخت تشتک ايجاد شده 
است. جوي هاي آب نيز پاکسازي و بهسازي شده اند تا عمل آبياري 

به خوبي انجام شود.
انتظار مي رود تا با بهبود سيستم آبياري اين پارک، عالوه بر اين که 
پي  هاي  سوزي  آتش  وقوع  ديگر  يابند،  نجات  خشکي  از  درختان 
در پي که به علت خشکي بيش از حد فضاي سبز پارک، ايجاد و يا 

تشديد مي شوند را شاهد نباشيم.

در پايان ضمن تشکر از توجه مسئوالن مربوطه که با پذيرفتن کاستي 
که  نشان مي شود  نکته خاطر  اين  دارند،  امور  در اصالح  ها، سعي 
ارتقاي  با هدف  شهروند  ماهنامه  که  باشند  داشته  توجه  امر  متوليان 
کمي و کيفي فضاي سبز شهر بجنورد به جمع آوري و درج مطالب 
مرتبط اقدام کرده است. زيرا اين حق هر شهروند بجنوردي است که 
در شهري که به گفته خود مسئوالن در تأمين منابع آبي فضاي سبز، 
هيچ محدوديتي ندارد، از زيبايي ها و مواهب يک طبيعت سرسبز و 

با طراوت بهره مند شود.

از حال درختان پارک باباامان چه خبر؟

رویه  بی  استفاده  بلکه  نیست  معضل  بجنورد  در  پارکینگ  کمبود 
صفوف  به  اگر  است.  معضل  خودروها  بودن  سرنشین  تک  و 
خودروهای پشت چراغ قرمز نگاه کنیم، می بینیم که بیشتر آن ها 

تک سرنشین هستند.
جواب  بجنورد  در  فرد  و  زوج  های  اتومبیل  تردد  قانون  احتماالً 
نداده طرح زوج و زوجه را راه انداخته اند. متوجه نشدید سرنشین 

اتومبیل ها، مرد بودند یا زن؟
چرا برای اصالح جاده گلستان شهر که هر روز چند حادثه رانندگی 

در آن رخ می دهد، اقدام نمی شود؟
از هر تصادف صافکار و نقاش لذت می برد، شکسته بند و جراح 
پولدار می شود، راننده مقصر جریمه می شود، پرونده برای مراجعه 
به مراجع ذیصالح تشکیل می شود، این همه کار می شود. اقدام 

نمی شود. شما زیاد سخت نگیرید. 
ورزش استان با این همه فعالیت و حرکت به سوی جلو هنوز در 

پیچ و خم مشکالت مالی گرفتار است.
در حقیقت »هفت مرغ چاق را عطار خورد   ما هنوز اندر پی یک 
جوجه ایم؟« این فن »فتیله پیچ« را در کشتی برای چی گذاشتند؟ 

مسابقه پرش از مانع هم جواب نمیده؟
خیابان کنار شرکت برق در طالقانی غربی بجنورد در تاریکی مطلق 

فرو رفته است و فردی برای تعویض المپ ها اقدام نمی کند.
به این میگن »آب در کوزه و ما پپسی کوال می نوشیم« و به عبارتی 
»کوزه گر از فریزر آب نمی خوره و هنوز از کوزه شکسته سیراب 

میشه«
ندارد و  بهداشت الزم را  ترمینال بجنورد  بهداشتی  سرویس های 
فاصله زیادی هم از ترمینال دارد. عالوه بر آن بسیار تاریک است.

اگر دردت یکی بودی چه بودی؟ حاال عمداً کلمه ترمینال را برای 
سرویس بهداشتی آوردید یا منظورتان همان پایانه بوده؟ 

 تقاطع ورودی و خروجی شهرک فرهنگیان بجنورد خطرناک است 
و به سرعت گیر نیاز دارد؛ لطفًا مسئوالن پی گیری کنند.

گیر  سرعت  برای  باشند  نمی  دسترس  در  که  مسئوالنی  امیدوارم 
پیگیر باشند تا شاهد این گیرها در این مکان نباشیم. حاال کار به 

جایی رسیده که باید به سرعت گیر، گیر بدیم و پیگیر باشیم؟
در   26 چمران  شهید  خیابان  برق  های  تیر  های  چراغ  از  بعضی 

بجنورد سوخته و شب ها کوچه خیلی تاریک است. متولیان برای 
برطرف شدن این مشکل اقدام کنند.

احتماالً با مأموران شرکت برق دلشون به شما نسوخته یا با کمبود 
پماد سوختگی روبرو شده اند.

رفتار رانندگان اتوبوس های خط واحد شهرداری بجنورد با مردم 
خیلی نامناسب و غیر محترمانه است. گاهی پیش می آید 

از  مسافری  که  این  ادعای  با  راننده  که 
است،  نکرده  استفاده  شارژ  کارت 

آمیز شدیدی  برخوردهای توهین 
با آن ها می کند.

این  از  بعد  محترم  رانندگان 
باکسانی که چنین می کنند 
برخوردکنید:  گونه  این 
من،  مگوری  گوگوری 
فدات  من،  دل  عزیز 
پشت  جا  همین  بشم، 
این  بیا  بشین،  فرمان 
چایی را هم بخور، برم 
بوق  کنم.  کارتتو شارژ 
برگردم!؟  من  تا  نزن 

گفتنت  باشه  قربان  باشه؟ 
بشم. بوق نزنی ها ...

قبض های آب و برق مدت طوالنی است که نیامده 
و ممکن است برق مان را قطع کنند، آن وقت باید برای پرداخت به 

دنبال قبض و وصل مجدد باشیم.
نگران نباشید دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. حاال ممکنه 

با کمی تأخیر به جای قبض آب و برق، قبض روح براتون بیاد.
تعداد متکدیان در شهرک فرهنگیان بجنورد افزایش پیدا کرده است 
و در ساعات استراحت مردم مانند ساعت 14 یا 21 در منازل را 

می زنند و برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند.
خب این که کاری نداره برای هر کدومشون یک کلید درست کنید 
که مجبور نشوند دریا زنگ منزل را بزنند. احتماالً وضع مالی مردم 
شهرک فرهنگیان قراره خوب بشه که متکدی زیاد شده. البته میشه 

سگ های ولگرد فراوانی را هم که شهرک فرهنگیان داره آموزش 
متکدی گیری بدهید.

ترمینال بجنورد چه زمانی قرار است، احداث شود؟ چرا مسئوالن 
به فکر ساماندهی حمل و نقل برون شهری استان نیستند؟

مسئوالن اتفاقًا به فکرش هستند و اقدام هم می کنند ولی چون آن 
ها نمی توانند دو کار را هم زمان با هم انجام بدهند 
هم ترمینال بسازند، هم به فکر ساماندهی 

باشند، فقط به فکرش هستند.
بجنورد  در  بها  اجاره  نرخ 

نجومی شده است.
بله قازانه بِله چغندر. همه 
همه  به  باید  چیزمان 
نمیشه  بیاید.  چیزمان 
یک  طی  شیرینی  که 
سال دو بار گران شود، 
گران  منزل  وسایل 
بها،  اجاره  بعد  شود 
گران نشه. میشه؟ مگه 

داریم؟
بجنورد  الغدیر  کوی 
شهری  فاضالب  شبکه 
های  سفره  به  ها  پساب  آیا  ندارد. 

زیرزمینی نفوذ نمی کند؟
مگه  پسآب نفته که بیاد سر سفره؟ 

بسیاری از اتوبوس های مسیر بجنورد- مشهد مثل اتوبوس های 
درون شهری قدم به قدم مسافر سوار و یا پیاده می کنند، این چه 

وضعیتی است؟
رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود. رهرو آن است که 
آهسته و پیوسته رود. اما این که سؤال کردید چه وضعیتی است؟ 

باید بگم وضعیت زرد. 
شهروند آرزو به دل

سؤال از شما، جواب دندان شکن از ما
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