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در این شماره بخوانید
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استفاده از طراحی های زیبا در فضای سبز شهر
امروزه کارشناسان معتقدند طراحی کاشت و 

محوطه سازی در فضای سبز شهر از اهمیت به 

سزایی برخوردار است، هر انسان برای اولین بار 

به هر شهر که وارد می شود و بازدید می کند 

اولین فضایی که به چشم می آید طراحی خیابان 

ها، نماهای ساختمان، و از همه مهمتر فضای 

سبز شهری است که بر اساس آن در خصوص 

فرهنگ، آداب رسوم و پیشینه آن شهر قضاوت 

می کند .مدیریت پارك ها و فضای سبز 

شهرداری بجنورد باید با استفاده از تجارب 

جهانی که امروزه با کمترین هزینه برای آنها 

میسر است از طراحی های مدرن کاشت گونه 

های مختلف در فضاهای شهری استفاده کنند. 

طبیعت و اقلیم شهرمان که بستر بسیار خوبی 

برای پرورش گل و گیاه و درختان تزئینی را 

دارد و با توجه به این که سازمان پارك ها و 

فضای سبز شهرداری بجنورد دارای کارشناسان 

مجرب و تحصیل کرده در رشته مرتبط است 

می توان این انتظار را داشت تا با استفاده از 

تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه طراحی و 

کاشت گیاهان از متدهای علمی روز دنیا در 

محوطه سازی شهری مواردزیر رادر نظر داشت:

- اصل گزینش و نوع فضای سبز.

- اصل انتخاب بهترین مقیاس گیاهان.

- اصل تعریف غالبیت در طرح باتغییر نسبت 

به مقیاس کشت به مقیاس معماری.

-  اصل بزرگنمایی فضا با بهره گیری از فنون 

طراحی کاشت.

- اصل انطباق نیازهای گیاهان با شرایط 

محیطی.

- اصل زمینه سازی طرح با عناصر موجود در 

محیط.

- تعریف ارتفاع گیاهان و 

محل یابی کاشت آنان بر 

اساس نوع محیط،

- طراحی معابر و ایجاد 

سادگی و زیبایی و کارایی 

در محل های عبور.

- توجه به منظره چهار 

فصل محوطه.

 - تغییر گیاهان پوششی 

در مناطق مختلف محوطه 

برای تعریف فضاها مورد 

توجه و ارزیابی قرار گیرد.

در نهایت اولین گام برای

جهت دادن تفكر یك

طراح برای ایجاد یك

محوطه ،کاربری آن محیط

 است. طراح باید بداند

 از کدام سبك و نوع

 باغ سازی پیروی

کرده و این سبك را نیز باید
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 بر اساس یك دلیل منطقی که می تواند عملكرد 

محوطه، اقلیم منطقه، فرهنگ و ... باشد انتخاب 

کند . امروزه دیگر نمی توان ایجاد و نگهداری 

فضای سبز شهری را براساس سلیقه و با روش  

سنتی ادامه داد. با وجود مراکز علمی همانند 

دانشگاه ها، اساتید با تجربه و حتی استفاده از 

نظرات دانشجویان رشته های معماری، 

کشاورزی، هنر و ... باید از همه ایده های نو در 

طراحی فضای سبز شهری استفاده کرد. 

امیدواریم مسئولین شهرداری و به ویژه سازمان 

پارك ها و فضای سبز بتوانند در طراحی شهری  

بر برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی 

ایده های نو و مدرن را اجرایی کنند.

طراحی شهری استفاده کرد.

از سوی دیگر طراحی و کاشت باید با به کار 

بردن اصول زیبایی شناسی و قواعد فرم ، بافت 

و رنگ ،ترکیب مناسبی ایجاد کند.

طراح محیط از یك سو باید خصوصیات اقلیمی 

و محیط زیست منطقه از قبیل خاك، 

هیدرولوژی و دما و بارش را در نظر گرفته و از 

سوی دیگر با خصوصیات فیزیولوژیكی گیاهان 

مختلف تا بتواند بهترین گیاهان مناسب منطقه 

را بیابد و بر اساس آن فضا را طراحی کند.

بطور کلی می توان برای طراحی کاشت در

 گزارش عملكرد

 درآمد شهرداری

مصاحبه ویژه با        

شهردار بجنورد

 کارگران ساختمانی

ساماندهی می شوند

بازدیداعضاشورای شهر

ازامورموتوری شهرداری

   تعامل با 

سرمایه گذاری

بخش خصوصی

 دهه فجر سرآغاز طلوع اسالم و مقطع رهایی ملت ایران است.    

  حضرت آیت اهللا خامنه ای:  

اگر وارد شهری شدی که اکثر آن را افراد بی سواد تشكیل می دهند 

          بدان که با سوادان به وظیفه ی خود عمل نكرده اند.
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برنده های شماره های قبل ماهنامه: سرکار خانم فرزانه روشندل و اقای خداداد پارسائی

از ارسال پیشنهادهای خانم مرضیه نظری و آقایان محمدرضا قهرمانیان و مصطفی شیردل تشكر می کنیم.
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بجنورد بلده سد سد

... یكی از شوفر فروشنده های کالسكه آبی را 

که نوشنده چای و نبات بود و چیزی را با ته 

استكان در نعلبكی می سائید خواستیم که به 

حضور شرفیاب شود . از او در مورد وضعیت 

کاسبی سئوال و استنطاق کردیم. او که ما را با 

لباس سلطانی نظاره کرد، دستی با بزاق دهان 

خیس کرد و بر موها کشید و با چشمانش که 

یكی راست را می نگریست و دیگر  چپ را 

گفت : دوربین مخفیه؟

معین الشوری با لهجه ای به او فهماند که فقط به 

سئوال پاسخ دهد. شوفر فروشنده گفت: هوا 

خوب باشد، کاسبی خوب است و سرد باشد 

کمی عیش ما ناتمام.

پرسیدم در ممالك یوروپ که بودیم هیچ کس 

جز در حجره حق کاسبی نداشت شما چه 

آسوده راه مردم بسته اید و نیمی از خیابان را سد 

کرده اید؟

گفت: گاه گاهی از بلدیه مأمورانی با غضب و 

تحكم سراغمان می آیند برای همین از ما، 

 همیشه یك نفر چون قراوالن، چشم بر چپ و 

راست می دوزد که چون سر رسید فریاد زند: 

« آمدند ... آمدند ... آمدند». برای دقایقی فرار بر 

قرار ترجیح دهیم و چنان محو می شویم که 

انگار نه ما از مادر زاده شده ایم نه این ابوطیاره 

ها از کمپانی بیرون آمده. سینه سپر کرد و گفت : 

« اما این گروه اگر با ما در بیفتد خیلی نامردند 

ولی ما با هر کس در بیفتیم خیلی باحالیم » و 

خنده ای کریه سر داد که انداممان لرزید و به 

معین الشوری امر کردیم در راپورتی (1) که به 

رئیس جدید بلدیه می نویسد تأکید کند که این 

شوفر فروشنده ها را که چنین با مأموران 

زحمت کش بلدیه به خصوص سدشكنان، 

سخن می گویند تنبیه کنند و در مقابل 

کاروانسرای سردار - دیشب  شنیدم به ویرانه 

مبدل شده - به فلك ببندند و در چشم بر هم 

زنی خشم ملوکانه بر این قرار گرفت که فرمان 

دهیم امثالهورا به درك و اصل کنیم تا نسوانشان 

بی شوی بمانند.

نمره ثانی، شوفری جوان به حضور خواستیم. او 

نیز سخنانی یاوه گفت و انگار تا به حال به گیر 

سدشكنان نیفتاده بود کلی اراجیف گفت، 

فیلسوفانه چون کانت آن اندیشمند آلمانی پاسخ 

داد: « من وانتی هستم، پس هستم ». او را نیز از 

خود رانده که جوانی بس وقیح بود و انگار فرق 

بین شیرازه کتاب و فالوده شیرازی را نمی 

دانست  که چنین با ما که ظل ا... هستیم سخن 

می گفت. وقتی شنید که برای او نیز حكم شدید 

و غلیظی صادر کرده ایم گفت: قلوه عالم، این ره 

که تو می روی به دست اندازه و اگر هم خیلی 

خوش شانس باشی به ترکستان. تازه اگر ویزا 

 بدهند و برای تعطیالت جا، رزرو نكرده باشند. 

جوانك وقیح داد زد: هررررررررری ایرینگ 

خوش ده (2) . در اندرون خود گفتیم: حالیه که 

چنین است فردا چه خواهد شد؟ خدا به ما رحم 

کناد.

هر جا که چشم ما که چشم و چراغ رعیتیم بر 

روی دیوارهای بلده بجنورد نظاره می کرد 

عبارت « تخلیه چاه » با خطی زشت تر از آن چه 

از چاه بیرون می کشند می دید. این عبارت 

تخلیه و شماره تیلفون، آن قدر به وفور دیده می 

شد که چون کاغذ دیواری همه جا را پوشانده 

بود که موجب شگفتی ما بود که این رعیت چه 

مقدار می خورند که به چنین شغلی با این وفور 

نیاز افتاده است؟ یحتمل کسی نمی تواند به این 

 رجال چاه تخلیه کن بگوید که باالی چشمتان 

ابرو است که دیوارهای شهر را چنین بد منظر 

ساخته اند.

 در اطراف، بر باالی حجره ها، بر در و دیوار ، 

تابلوهایی بود که حسین خان راننده آن ها

می خواند تا ما به زحمت نیفتیم:

کرایه بیل میكانیكی، فروش آجر، استوك، 

اوراقی، لوازم دست دوم خریداریم، دست دوم 

کلیه اتومبیل ها و ... که سئوال کردیم در مورد 

استوك ، توضیحاتی کافی داد که منظور همان 

عضو یدك دست دوم موتور تپ تپه و کالسكه 

دودی است. وقتی پرسیدم « کلیه » اتومبیل ، 

کجای اتومبیل است؟ لبخندی زد و گفت 

:منظور از کلیه ، نه آن عضو لوبیا شكل در بدن 

است منظور تمامی قسمت های اتومبیل های 

قراضه و اسقاطی را می خرند و توضیح داد که

 مخبران نیز گاه چنین اشتباهی می کنند و در 

جریده هایشان می نویسند « ورود کلیه مردم به 

 فالن مكان آزاد است » مردم می خندند که 

چگونه « کلیه » خود را به آن جا بفرستند؟

انواع بیل مكانیكی ها در اطراف به چشم 

می خورد انگار در دیار دایناسورها، قدم می 

زنی. خشم ملوکانه ما از این زشتی و کراهت 

غلیان کرد. گویا والی، بارها به مأموران خویش 

دستور داده است که ورودی شهر را زیبا سازند 

که چشم انداز زیبایی داشته باشد و انگار بهانه 

«کمبود کرور کرور درهم و دینار» آورده اند و 

« این نیز بگذرد ».

در کنار شارع اصلی، مكانی بود که معین 

الشوری شرح کرد که از برای صنوف پر 

سروصدا از سوی بلدیه ساخته شده است ولی با 

این که ساخت آن خیلی باپروپاگاند (3) و سر و 

صدا همراه بوده ولی همچنان ساکن و ناتمام 

مانده و گویا منتظرند دستی از غیب برون آید و 

 کاری بكند که هم مردم از انكراالصوات این 

 مشاغل خالصی   یابند و بلده بجنورد نظمی 

یابد.

در دو جنب شارع اصلی ، مكانی برای تردد 

مردم اختصاص داده اند که به آن پیاده رو می 

گویند که محلی مناسب برای رعیت است که 

بتوانند خود را برای انواع ورزش ها آماده سازند 

چرا که گاه باید از روی چاله های پر آب پرواز 

  کنند ، گاه ناچارند همچون ماران از البالی  

موانعی که در پیاده رو از قبیل تانكرها، کالسكه 

دودی های اوراق شده، بیل های مكانیكی، 

آجرها و نخاله های تلمبار شده، بگذرند.

دیشب در محل بیتوته در جریده ای تاریخ 

گذشته نوشته بود: « تیم استیل آذین از سد تیم 

شاهین بوشهر گذشت » که با این گذر با مانع 

رعیت بجنورد از سد معبرهایی که در مقابل 

پایشان ساخته اند، می توانند از سد هر تیمی 

بگذرند حتی اگر سد سكندر، یا سد یاجوج و 

ماجوج باشد.

بارها به کاتبان درگاه امر کردیم که «سد»، هم به 

معنی مانع است هم به معنی عدد 100 می باشد 

- اگر قول ما را بپذیرند که گاه نافرمانی می کنند 

- باید بپذیرند که وقتی می گویند « سده اخیر » 

یا « جشن سده » همین عدد 100 است حالیه که 

با 100 ها سد معبر که در سر راه عبور رعیت 

این بلده در هر پیاده رو وجود دارد می شود 

این یورت (4) را بلده  سد سد نامید.

ما که قبله عالم باشیم از سدسازی هیچ نمی 

دانیم ولی از یك جای سد خوشمان می آید و 

آن هم « تاج » سد می باشد که هر چه فكر 

می کنیم این سدها چه نسبتی با خاندان 

شاهنشاهی ما دارند عقلمان به جایی

 نمی رسد باشد که بگوئیم مخبرالدوله و کاتبان 

دربار در این مورد پرسش کنند خاصه در این 

شهر که سد فراوان است و هر سدی به یقین 

 تاجی دارد و زیر هر تاج نكند ملكی النه کرده 

باشد یا خدای ناکرده مأموری از سوی ملك 

الموت است.

باید امروز امر کنیم در راس برنامه های بلدیه 

ثبت شود که چرا با وجود این همه سد در شهر 

به فكر پروراندن سمور نیستند؟ که بتوان آنها را 

صید کرد و به مردم دیار چین و ماچین فروخت 

 و در ازایش کاالی استوك وارد کرد که امروزه 

نان در استوك است.

گمانمان بر این رفت که مسیو گراهام بل آن 

سازنده تیلفون هم در این بلده می زیسته که 

توانسته از سدها بگذرد تا گوشی همراه 

بسازد.

شنیده بودیم حجاران و مجسمه سازان 

هنرمندی در این بلده وجود دارد که انتظار 

 داشتیم در میدان ورودی شهر، مانند بالد فرنگ، 

شاهد مجسمه زیبایی که امروزه بر آن تندیس و 

سردیس می گویند باشیم که در میدان بزرگ

برگی از سفرنامه ناصری

خوشبخت ترین شهروندان، کسانی هستند که تفریحات ساده و سالمی دارند.

         در تابلوی بزرگ مرکز شهری، این شعار به چشم می خورد:

« ای شهروند به خود احترام بگذار زیرا دیگران، از تو تقلید خواهند کرد.»

شهری که فضای سبز و باغ ندارد، مثل بدنی است که ریه ای برای تنفس ندارد.

(2)

                        

شهروندی که به خود کمك نكند راه کمك به نسل بعدی را بلد نخواهد بود.

مهندس سید مجتبی علوی مقدم

شهردار بجنورد

شفاف سازی حقوق مردم نسبت به شهرداری و همچنین حقوق شهرداری نسبت 

به مردم و توجه به اعتماد متقابل و حذف موارد زائد در سیستم اداری و

برقراری ارتباط دو سویه با شهروندان در دستور کار داریم.

انگاری نادیده گرفته شده اقدام خواهد شد.

      با توجه به توسعه روزافزون تكنولوژی 

ارتباطات و اینكه شهرداری یك نهاد وابسته 

به مردم است شهرداری در این خصوص

اری، سیستم                (وب سایت شهر

و ...) چه برنامه هایی دارید؟

یكی از برنامه های مهم در دست اجرا توجه به 

تكنولوژی های نوین بوده و امیدواریم با 

برنامه ریزی قطعاً به این سمت و سوحرکت 

کنیم. البته اولویت در پرداختن به 

تكنولوژی های نوین، تربیت نیروی انسانی 

متخصص برای استفاده از این روش های جدید 

می باشد.

     آقای شهردار شما در سخنرانی روز 

 معارفه به اصالح ساختار شهرداری به عنوان 

یكی از مهمترین برنامه های خود اشاره 

کردید، ضرورت توجه به این موضوع که 

خواست شهروندان نیز می باشد، فكر 

می کنید تا چه اندازه برای اجرای آن موفق 

شوید؟

با توجه به نیروی انسانی و استفاده از نیروهای 

متخصص متعهد یكی از برنامه های مهم 

اینجانب محسوب می گردد که با هماهنگی 

کامل با مراجع مرتبط و با اولویت بندی انجام 

خواهد شد. 

بدیهی است موفقیت اینجانب همراهی 

مسئولین استان، مراجع مرتبط به خصوص 

 اعضای شورای اسالمی شهر را می طلبد.  

      جایگاه نیروی کارشناس در شهرداری 

چگونه است و برای جذب نیروهای 

متخصص و افزایش قابلیت های کارکنان و 

آموزش ضمن خدمت به طور کلی برای 

ارتقای سطح علمی پرسنل شهرداری چه 

برنامه هایی دارید؟

با تشكیل کمیته آموزش در حال نیازسنجی و 

شناخت نقاط قوت و ضعف کارکنان هستیم که 

به محض اتمام این نیازسنجی با توجه به وجود 

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

اعتبارات آموزشی نسبت به تنظیم برنامه 

آموزش های ضمن خدمت که نقش بسیار 

موثری را در ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات 

دارد اقدام خواهد شد.

قطعاً حضور نیروهای کارشناسی مطلع و 

آموزش دیده در موفقیت شهرداری اثرات 

فراوانی دارد.

       یكی دیگر از برنامه های مهم جنابعالی 

 که اعالم کردید ایجاد بستر مناسب برای 

جذب سرمایه گذار و حمایت همه جانبه از 

بخش خصوصی بود، راهكارهای اجرایی 

جنابعالی در این خصوص چگونه است؟

در اجرای سیاست های حضور سرمایه گذار در 

شهر بجنورد ایجاد تعامل مثبت در فروپاشی 

دیوار بی اعتمادی به شهرداری و ارائه خدمات 

شفاف توأم با صداقت مقدمه حضور را فراهم 

خواهد نمود. نكته بعدی این است که 

سرمایه گذار باید بعد از اطمینان از صداقت و 

اعتماد باید به فلسفه برد-برد و روشن نمودن 

وضعیت سرمایه گذاری و شرایط بعد از آن 

مطمئن گردد که با شفاف سازی ضوابط و 

مقررات و تهیه بسته های سرمایه گذاری 

مشخص و مدون و ارائه آن با عنوان فرصت 

های سرمایه گذاری می توان قدم های موثری 

برداشت.

     دغدغه های شهرداری در بازنگری طرح 

تفضیلی بجنورد چه مسائلی است؟

در طرح تفضیلی بجنورد مسائلی از جمله 

ترافیك و وضعیت معابر و عرض خیابان ها و 

وضعیت تراکم ساختمان باید با توجه به بافت 

شهر بجنورد و به استناد شرایط موجود باید 

بومی سازی و به روز شود و در خصوص سطح 

اشغال و تراکم ساختمان ها با توجه به قیمت 

زمین و توجه دولت به بلندمرتبه سازی در 

راستای کاهش محدوده شهرها توجه ویژه باید 

داشت.

     آقای شهردار رویكرد جنابعالی به عنوان 

شهردار بجنورد در بودجه سال آتی که در 

حال تدوین آن هستید، سیاست ها و تعیین 

اولویت های کوتاه مدت و بلندمدت به چه 

صورتی خواهد بود و برای تحقق ردیف های 

تعریف شده در بودجه چه تمهیداتی اندیشیده 

خواهد شد؟

قدر مسلم توجه به پروژه های نیمه تمام، 

تعهدات ایجاد شده برای شهرداری در 

قراردادهای منعقده و همچنین پرداخت 

بدهی های پیمانكاران و همچنین پرداخت 

اقساط معوقه بانك ها و سایر بدهی ها در 

اولویت بودجه سال آتی خواهد بود.

بدیهی است در بودجه سال آتی ضمن در نظر 

گرفتن محدودیت های فوق قطعا براساس سند 

چشم انداز بیست ساله و براساس شاخص های 

تعیین شده توسط وزارت کشور در بخشنامه 

بودجه سال 89 نسبت به تهیه یك برنامه 

عملیاتی یك ساله قابل تعمیم تا سقف پنج سال 

اقدام خواهد شد.

      با توجه به اینكه در سال گذشته برای 

تجهیز پارك بزرگ دوبرار که بخشی از آن نیز 

برای پارك بانوان اختصاص داده شده و 

کلنگ زنی با حضور جمعی از بانوان انجام 

شد مبلغ چهار میلیارد ریال ردیف بودجه 

تعریف شده بود که هیچ اقدامی صورت 

نگرفت در این خصوص برای شهروندان به 

خصوص برای بانوان چه اقداماتی در نظر 

گرفته خواهدشد؟

قطعاً تخصیص اعتبار برای پارك بانوان 

همانطوریكه در بند یك توضیح داده شد جزء 

تعهداتی است که شهرداری ملزم به اجرای آن 

می باشد متأسفانه از آنجائیكه این تعهدات 

 ایجاد شده و مشكالت فرارو، بیشتر از حد 

  انتظار است انشاءاهللا با هماهنگی شورای محترم  

 اسالمی و در سقف بودجه مصوب نسبت به 

اولویت بندی این تعهدات که به علت سهل 

paperless

     به نظر شما چگونه می شود ایجاد انگیزه 

برای مشارکت حداکثری تمام اقشار جامعه به 

ویژه دانشجویان و دانشگاهیان را با متولیان 

 مدیریت کالن شهری همراه کرد؟  

مشارکت حداکثری و حضور اقشار مختلف به 

توجه متولیان شهر و شهرداری بستگی داشته و 

برنامه شهرداری برای این حضور با برگزاری 

جلسه با فرهیختگان، دانشگاهیان و مردم و 

 معتمدین و سطح بندی آنها به جهت نوع عالقه 

و تخصص ایشان و استفاده از نقطه نظرات این 

عزیزان در کمیته های تخصصی موضوعات 

مرتبط اجرائی خواهد شد.

     انتظار شهردار از شهروندان و ارتباط 

دوسویه با مردم راچگونه برقرارخواهید کرد؟

با شفاف سازی حقوق مردم نسبت به شهرداری 

و حقوق شهرداری نسبت به شهروندان و توجه 

به نقطه نظرها وپیشنهادها و انتقادهای  سازنده 

مردم و توجه به اعتماد متقابل و پرداختن به 

حذف موارد زائد در سیستم اداری ارتباط 

دوسویه با مردم قابل تعریف خواهد بود.

    نظرتان درباره ماهنامه شهروند چیست و 

چه پیشنهادی برای ارتقا کیفیت ماهنامه 

دارید؟

 با توجه به مرور ماهنامه شماره 9 باید اعالم کرد 

که با توجه به جدیدالتأسیس بودن و سابقه کم 

دارای محتوای مفید و مناسب می باشد که 

  انشاءاهللا با شناخت و توجه بیشتر به موضوعات  

شهری از حیث شفاف سازی ضوابط و مقررات 

 شهری جهت اطالع مردم موفقیت بیشتری به 

دنبال خواهد شد.

 همچنین به جهت باالبردن سطح اقدامات مردم 

با هماهنگی این آمادگی وجود دارد تا با ارائه 

 اطالعات مناسب ، مردم را با قسمت های 

 مختلف شهرداری در راستای اطالع رسانی 

شفاف آشنا نمود.

     با تشكر از اینكه وقتتان را در اختیار 

ماهنامه شهروند قرار دادید.

باگفت و گو
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  « اللهم انی اسئلك ان تجعل وفاتی قتال فی 

سبیلك . »

وصیت نامه شهید :

خداوندا : از تو می خواهم که مرگم را شهادت 

در راه خودت قرار بده. من می روم با آن قطره 

های خونم نهال آزادی را آبیاری کنم. من

 می روم تا استعمارگران را با خون خودم نابود 

      کنم. سالحم اهللا اکبر و با سالح اهللا اکبر        

  می جنگم تا دشمنان اسالم بفهمند که در اسالم  

ترسی نیست چون هر جایی که خدا باشد هیچ 

قدرتی با آن نمی تواند بجنگد. من به حرف 

های امام عزیزم لبیك گفتم و به پیش خدا رفتم.

پدر عزیز و مادر گرامیم، شما باید به شهادت من 

افتخار کنید چون که من راه حسین را ادامه می 

دهم و خدا را شكر کنید که چنین پسری به شما 

داد و شما آن را در راه خدا دادید و خدای 

نخواسته در شهادت من گریه نكنید فقط این 

شهادت در راه خدا را افتخار بدانید و به عنوان 

یك عروسی خوشحالی کنید مبادا گریه کنید که 

 دل دشمنان اسالم شاد شود و از همسرم هم 

می خواهم که شهادت در راه خدا را افتخاری 

بزرگ بداند همانطور که عروس هایی هستند 

که شوهر خود را در راه خدا داده اند و به 

حرف های امامشان خمینی لبیك گفته اند پس 

شما هیچ ناراحتی نداشته باشید و فقط فرج امام 

زمان را از خدای بزرگ بخواهید که شاید خدا 

فرج آن عزیزمان را نزدیكتر کند و با فرج آن 

تمام مسلمین آزاد شوند.

خواهران عزیزم، من فقط از شما می خواهم که 

به پدر و مادر و همسر دلداری ( دهید ) مبادا 

خودتان در شهادت من گریه کنید و شما 

شعارتان این باشد:

 خدایا، خدایا، تا انقالب مهدی خمینی را 

نگهدار.

فقط با یك کارت

است ، تسریع در جانمایی ایستگاه های فوق 

برای استفاده شهروندان را خواستار شد.

روایتی از امام جعفر صادق (ع) : «آنچه در 

بهداشت هزینه شود اسراف نیست اسراف آن 

است که به ضرر نفس باشد. »

خوشبختانه برای اولین بار در بجنورد زباله های 

خانگی از ابتدای سال جاری به طور روزانه 

جمع آوری می گردد.

 بر خود الزم می دانم بعنوان یك عضو شورا در 

 جمع اعضای محترم شورای اسالمی شهر و 

خادم شهروندان عزیز از کلیه عزیزان خدوم و 

زحمتكش به ویژه امور خدمات شهرداری در 

این راستا تقدیر و تشكر کنم.

باتوجه به مراتب فوق ازمردم  خوب ، فهیم و با 

فرهنگ شهرمان ضمن قدردانی از زحمات آنها 

در خواست می شود در تفكیك زباله در منابع 

تولید یا منازل بیش از پیش کوشا و همچنین در 

جمع آوری آنها با کارکنان سازمان پسماند 

صمیمانه همكاری کنند. چرا که رعایت اصول 

بهداشت یك وظیفه همگانی است.

                  سید اسماعیل سیدی

 رئیس کمیسیون بهداشت وسالمت شورای شهر 

      

 3- از قسمت فسادپذیر زباله که تقریبا 70 

درصد زباله را تشكیل می دهد می توان 

درصنعت صابون سازی جهت تهیه صابون 

استفاده کرد.

4- زباله را پس از کمپكت نمودن یا تحت فشار 

قرار دادن درداخل تور سیمی قرار می دهند. 

سپس آن را در محلول سیمان و یا قیر مذاب 

قرارداده تا بصورت بلوکه درآید و از آنها در 

احداث جزایر مصنوعی همچنین ساخت و ساز 

و ... استفاده می کنند.

5- از پسماند زباله، دان یا خوراك برای طیور 

در مرغداری ها بدست می آید.

6- چند چیز ازجمله مو، ناخن

وپالستیك در طبیعت تجزیه

نمی شوند  چنانچه  اگر هم

تجزیه شوند زمان بر هستند.

می توان پالستیك های موجود

در زباله را به ماده اولیه آن از

قبیل بنزین وگازوئیل تبدیل کرد.

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

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

......تجزیه شوند

..... در زباله را به

...قبیل بنزین و

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

 

  

 

  

  

  

در خصوص جمع آوری زباله، شهرداری 

نبایستی تنها از دیدگاه مسائل اقتصادی به 

موضوع بنگرد چرا که در نهایت هدف حفظ 

 سالمتی شهروندان عزیز است. زباله اگر در 

منابع تولید یا منازل تفكیك و بازیافت شود 

مابقی نیز به شكل بهداشتی جمع آوری و دفع 

 شود .عالوه بر جلوگیری از آلودگی آب، هوا، 

خاك و حفظ محیط زیست که بستر حیات همه 

 موجودات است نهایتا موجب حفظ سالمتی  

شهروندان و پیش برد اهداف بهداشتی نیز 

خواهد شد. زباله به عبارت دیگر 

این طالی کثیف پس از بازیافت   

اصولی به عنوان ماده اولیه به روش 

های مختلف مورد استفاده قرار  

می گیرد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1- از پسماند زباله یا قسمت قابل 

فساد آن می توان در کارخانه 

کمپوست کود آلی تهیه کرد.

2- همچنین طی فرایند تخمیر 

بیوگاز بدست آورد.

هشدار 

 مردمی که روزهای انقالب در راه پیمایی های 

باشكوه شرکت داشتند خاطره های فراوانی از 

آن روزها دارند. یكی از خاطرات فراموش 

نشدنی در بجنورد این بود که شبی به چند 

سرباز تعدادی اسپری رنگ داده بودند و آن ها 

را مأمور کرده بودند که نیمه شب در تمامی 

خیابان های اصلی و کوچه هایی که به این 

خیابان ها منتهی می شود راه بیفتندو هر جا 

شعار مرگ بر شاه نوشته بودند کلمه « مرگ » را 

خط زده و بنویسند « درود » از آن جایی که آن 

ها هم مأمور بودند و معذور و یا درست تر« 

مأمور بودند و مزدور»، دست به این کار زده 

بودند. این حرکت شعارهای طنز گونه دیگری 

را به وجود آورده بود چرا که سربازان فقط به 

جای واژه مرگ، درود نوشته بودند غافل از این 

که پس از شاه کلمات دیگری هم وجود داشت 

مانند مرگ بر شاه مزدور ، مرگ بر شاه خونخوار 

که شعارها اینگونه تغییر یافته بودند:

*   درود بر شاه خائن

*درود بر شاه خونخوار

 در روزهای انقالب در گوشه و کنار شهر «دیوار 

نوشته» هایی وجود داشت که در قالب طنز با 

ظرافتی خاص، اعتراض را فریاد می کرد و در 

راهپیمایی های باشكوه آن روزها، نكات طنزی 

در شعارها گنجانیده می شد که بسیاری از مردم 

نه سازنده شعار را می شناختند و نه او خودش 

را معرفی می کرد. دهان به دهان شعارها سراسر 

ایران را طی می کرد و در دورترین روستاها نیز 

در بین مردم جایگاه خود را می گشود.

پاره ای از این شعارها مستقیم شخص شاه را 

نشانه گرفته بودند و برخی او و پدرش را به زیر 

سوال می بردند :

* بیل و کلنگ و تیشه، شاه آدم نمی شه.

* کوفته فلفلی شوره ما شاه نمی خوایم  

زوره؟

* پسر رضا کچل بدجوری افتاد تو هچل.

* ما شیر بز نمی خوایم ما شاه دزد 

نمی خوایم. ( اشاره به شیری که به عنوان 

تغذیه رایگان به بچه ها می دادند)

* ازهاری، ازهاری می بندیمت به گاری.

* اویسی، ازهاری، دو تا سگ شكاری.

* بختیارتریاکی ، مدافع شوشیال دموکراشی.

* این است شعار بختیار، منقل وافور و بیار.

* بختیار، بختیار، مأمور بی اختیار.

* ما میگیم شاه نمی خوایم نخست وزیر 

عوض میشه، ما میگیم خر نمی خوایم، پالون 

خر عوض میشه.

با نزدیك شدن به روزهای فرار شاه از ایران و 

پس از خروجش از کشور، نوك تیز شعارها 

باز شاه را نشانه گرفت:

* شاه در به در شده، ساواك بی پدر شده.

* کار شاه تمام شد، کیسه کش حمام شد.

طنزیم : عحصان 

طنز  

 در شهر سفر کنید

ی همچنان بالتكلیف جانمایی

ایستگاه های ساخته شده خط واحد شهری

هشدار بهداشتی

  در دیوار نوشته ها و شعارهای انقالبی  

بهترین چیزی که می توانید صرف شهر بكنید وقت است.

 دهه فجر، دهه تجدید میثاق ملت با انقالب است.    

                       در میدان یك شهر این شعار به چشم می خورد:

شهروند عزیز! بهتر است به جای سرزنش یكدیگر، گامی برای بهبود شهر برداریم.

یادمان باشد خداوند فقط به انسان هایی یاری می کند که آنها به خودشان کمك کرده باشند.

با الكترونیكی شدن بسیاری از شهرهای بزرگ 

دنیا و ورود دستگاه های الكترونیكی خرید و 

 فروش کاال و خدمات، ضرورت توسعه این 

سیستم در کشور در حال توسعه ای مانند ایران 

از نیازهای مبرم و فوری بنظر می آید. یكی از 

خدماتی که مردم روزمره از آن استفاده می کنند، 

حمل و نقل عمومی است. وسایلی چون مترو، 

اتوبوس و تاکسی و ... از اجزاء جدائی ناپذیر 

شهرهای امروزی هستند. مردم برای استفاده از 

این ناوگان عمومی هنوز به روش سنتی پول نقد 

یا بلیط ارائه می دهند و رانندگان محترم در 

قبال اخذ پول یا بلیط جابه جایی مسافران را 

انجام می دهند.

همه ما به عنوان مسافران درون شهری یا 

رانندگان تاکسی و اتوبوس از دردسرها، معایب 

روش مرسوم و سنتی این وسایل حمل ونقل به 

 خوبی اطالع داریم .اما سوال این است که آیا راه 

 حلی برای برون رفت از این همه مشكالت 

رانندگان محترم و مسافرین عزیز وجود دارد یا 

نه؟ در حال حاضر بسیاری از شهرهای بزرگ 

دنیا و بعضی از شهرهای مهم میهن عزیزمان، با 

وارد کردن دستگاه های الكترونیكی به داخل 

تاکسی، اتوبوس ها ومترو، حمل و نقل مسافر را 

با سرعت، دقت و جلب رضایتمندی بیشتر 

مسافران انجام می دهند. در این طرح جدید به 

شهروندان متقاضی کارتی به نام کارت 

شهروندی ارائه شده است، که هر شهروند 

می تواند موقع سوار شدن به اتوبوس، تاکسی یا 

مترو فقط با قرار دادن چند ثانیه ای کارت 

الكترونیكی در مقابل دستگاه کارت خوان بدون 

کمترین معطلی روزهای متوالی از سیستم 

حمل و نقل عمومی استفاده کند بدون داشتن 

دغدغه تهیه بلیط یا پول خوردبهره مند گردند.. 

هرخانواده می تواند به اندازه همه افراد خانواده 

یا فقط یك کارت برای همه اعضای خانواده 

خود از اتوبوس و تاکسی یا ... استفاده کند و هر 

چند وقت یكبار کارت خود را شارژ کند.البته 

شهروندان می توانند در استخرها، پارك ها و یا 

هر کدام از اماکن وابسته به شهرداری از این 

کارت های الكترونیكی استفاده کنند. مزایای 

این طرح بسیار زیاد است مواردی  از برجسته 

ترین آنها را به این شرح می توان نام برد:

- حفظ پول به عنوان یك سرمایه ملی و 

جلوگیری از کهنگی زودرس پول در کشور .

- بی نیاز بدون به پول خورد برای هر بار 

استفاده از تاکسی یا اتوبوس.

- جلوگیری از استفاده چندباره از بلیط های 

خط واحدوضررهای مالی سازمان اتوبوسرانی.

- پیشگیری از جر و بحث های راننده و مسافر 

برای گرفتن بقیه کرایه.

 - صرفه جویی ساالنه در چاپ نكردن مكرر 

بلیط های خط واحد.

امیدواریم سازمان اتوبوسرانی و تاکسی رانی 

شهر ما نیز در اسرع وقت ناوگان خود را به 

دستگاه های الكترونیكی کارت شهروندی 

  مجهز کنند. انشاءاهللا  

                                    افشین فر

عضو شورای شهر بجنورد

پیمانكار ساخت ایستگاه های خط واحد شهری 

گفت: بعد از گذشت 4 ماه از عقد قرارداد فی 

مابین شهرداری و پیمانكار هنوز برای نصب 

ایستگاه های ساخته شده مشكل داریم.

قربانی افزود برای ساخت این ایستگاه های خط 

واحد، شهرداری هیچ گونه هزینه ای را متقبل 

نشده است و پیمانكاراز محل تبلیغات برروی 

ایستگاه درآمد کسب می کند.وی اشاره کرد 

ساخت ایستگاه ها برابر نقشه تأییدی شهرداری 

انجام شد ولی برای نصب همچنان منتظر 

جانمایی شهرداری هستیم. قربانی اظهار 

امیدواری کرد با  توجه به این که رویكرد 

شهردار جدید نیز، حمایت از بخش خصوصی 

اهمه چیز از زباله می روید اما بهداشت در زباله می میرد
ش

ر 
د

ه

 رمضان علی ایزدی

شهید 

بازيافت اصولي بازيافت غير اصولي

مقام معظم رهبری :
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به گزارش روابط عمومی شورای شهر

 اعضای شورای اسالمی شهر از حوزه خدمات 

شهری و همچنین امور خدمات موتوری 

شهرداری بجنورد بازدید کردند.

در این بازدید که به درخواست معاونت 

خدمات شهری و همچنین مسئول خدمات 

موتوری شهرداری انجام شد، سیدی، فیروزه و 

گریوانی حضور داشتند.مسئول امور خدمات 

موتوری گفت :  در حال حاضر با 130 دستگاه 

خودرو سبك و سنگین در حال فعالیت است که 

نیمی از این تعداد خودروهای سنگین هستند. 

رمضان شمسا افزود : نیروهای فعال در این 

بخش در دو شیفت  و گاهی حتی سه شیفت در 

شهر خدمات رسانی می کنند.

 وی یكی از مشكالت عمده خدمات موتوری 

شهرداری را نبود بودجه کافی برای راه اندازی 

 به موقع ماشین آالت عنوان کرد. 

وی یادآور شد به دلیل محدود بودن فضای 

 پارکینگ، ماشین آالت در حال حاضر در محیط 

باز و بدون آشیانه پارك می کنندکه خود  

 مشكالتی را  در فصل سرما به وجود می آورد. 

   شمسا گفت: بعضی از ماشین آالت موجود در 

شهرداری فرسوده است و تعمیر و نگهداری 

آنها اقتصادی نبوده و توجه بیشتر شهرداری و 

شورای شهر در خصوص جایگزین کردن

  ماشین آالت جدید و خارج نمودن خودروهای 

 فرسوده و پر استهالك با برگزاری مزایده را می 

طلبد .وی همچنین خواستار تخصیص 

بازدید اعضای شورای شهر از امور خدمات موتوری و معدن زباله شهرداری بجنورد

اعتباراتی برای جانمایی ، تجهیز و انتقال 

.ماشین آالت به مكان مناسب تری را شد.

در ادامه از معدن زباله و جاده انتقال زباله شهری  

نیز بازدید به عمل آمد که معاونت خدمات 

 شهری نیز با گالیه از آسفالت نبودن راه انتقال 

زباله شهری به معدن زباله ، خواستار در نظر 

گرفتن ردیف هزینه در بودجه سال آتی  

شد.معاون خدمات شهری گفت:  از جمله 

مزایای آسفالت راه معدن زباله را کاهش هزینه 

  استهالك ماشین آالت  و  ساماندهی نخاله های  

ساختمانی شهراست.

در پایان هر کدام از اعضای شورای شهر 

 بطور جداگانه با بررسی مشكالت عدیده حوزه 

خدمات شهری از زحمات بی دریغ پرسنل و

 مدیران زحمتكش و سخت کوش شهرداری 

بوی ژه در حوزه خدمات موتوری قدردانی کردند 

اعضای شورای حاضر در این بازدید قول 

مساعد دادند تا با هماهنگی شهرداری در 

رسیدگی بیشتر در خصوص ساماندهی 

وضعیت فعلی خدمات شهری از نظر مالی و هم 

سایر موارد مطرح شده مورد توجه ویژه قرار 

گیرد.

   *

  *

*

 *

  *

*

*

درخواست تسریع در ارسال بودجه سال 89 شهرداری به شورای شهر.

 شهرداری 400 میلیون ریال برای آذین بندی معابر شهری در ایام اهللا دهه فجر هزینه کرد.    

  جایگاه های که تحت اختیار شهرداری هستند از طریق آگهی به بخش خصوصی واگذار می شود.

ه مناسبت سی و یكمین سالگرد پیروزی انقالب نمایشگاه عكس با موضوع نقش زنان در پیروزی انقالب در محل تاالر حافظ       

شهرداری تا پایان دهه فجر برپا خواهد بود.

ملزم کردن شهرداری در خصوص کنترل نصب صندوق پستی در اماکن مسكونی ، تجاری و ادارات  و ارگان های دولتی و        

 مجتمع های مسكونی 3 واحد به باال در هنگام صدور پروانه و پایان کار.  

 انتصاب مهندس محمدعلی کشمیری به سمت معاونت فنی عمرانی شهرداری بجنورد.

 انتصاب مهندس مختار رضوانی به سمت خدمات شهری شهرداری.

    

           

 ب

  

  

تعامل بین شورای شهر بجنورد 
 بخش سرمایه گذاری بندر عباس

رابخا

اروش
ورودی شهر، تخته سنگ هایی جدا از هم به 

عنوان مجسمه گذاشته بودند که دود از  فرق 

مبارکمان تتق کشید. شاید هم تخته سنگ 

گذاشته اند که نگویند یك تخته شان کم است 

بلكه زیادی هم دارند باید خیالمان را هم از 

بابت این سئوال که مدام ما را آزار می دهد 

 استخالص بخشیم.  

در خیابان دولت، و در یكی دو شارع دیگر، 

دایناسورها ، مشغول در آوردن جگر، دل و روده 

خیابان بودند که گمان کردیم می خواهند زهر 

چشم بگیرند از برخی عمله دولت که در ادارات 

موقع ساخت بنا، رعایت مقررات را نكرده و یا 

بدون پروانه، ساختمان ساخته اند.

البته ما که قبله عالمیم معنی این که بی 

«پروانه »، ساختمان، ساخته اند را نفهمیدیم و 

شنیدیم برخی برای ساخت و سازهای غیر 

قانونی «پروانه» ندارند. باید در موقع استراحت 

باخودمان کلنجار برویم که آیا این بدون پروانه 

عمارت بنا کردن ، یا زیاده از حد مجاز ، آن هم 

از سوی برخی عمله جات دولتی موجب

 نمی شود که رعیت نیز به این قاعده عمل 

کنند؟که دیگر سنگ بر تخته سنگی بند نماند.

وضع آشفته معابر، سدها سد که بر سر رعیت بر 

پا شده، حفاری ها که گل و شل آن موجب آزار 

و اذیت رعیت مظلوم شده، سر و صدای صنوف 

پر سر و صدا، حالمان را دگرگون کرد و 

خواستیم که ما را یك راست به عمارت برده تا 

 طولوزان طبیب حاذقمان ما را عالج کند و خدا 

کند طولوزان نیز تیلفون خود را بر روی ویبره 

نگذاشته و خوابیده باشد که بیدار کردنش کار 

حضرت فیل است یا، دایناسوری که بیاید و زیر 

پایش را بكند.

1- گزارش

2- واژه ترکی به معنی دلت خوشه

3- تبلیغات

4- دیار، سرزمین

شهروند آرزو به دل                                                

  

شهرکارگران ساختمانی سطح  

 رئیس کمیسیون بهداشت سالمت شورای شهر 

گفت : کارگرهای ساختمانی سطح شهر 

ساماندهی می شوند. سیدی این اقدام را 

خدمات رسانی به این قشر زحمت کش عنوان 

کرد و افزود:  اجرای این طرح توسط حوزه 

معاونت خدمات شهرداری در حال انجام است. 

وی یادآور شد محل استقرار کارگران 

ساختمانی مقابل ترمینال مسافربری تعیین شده 

که شهرداری برای خدمات بهتربه این

 عزیزان سایبان، نیمكت برای نشستن همچنین 

سرویس های بهداشتی جانمایی کرده است. 

وی تأکید کرد : دو نقطه دیگر در شهر نیز به 

همین منظور در حال بررسی است که در 

صورت نهایی شدن ، مكان های فوق  نیز تجهیز 

خواهد شد. سیدی اظهار امیدواری کرد که 

تداوم این کار در همكاری متقابل بین کارگران 

سخت کوش و شهرداری خواهد بود.

  

                                   

 ساماندهی می شوند

در شهر اول ، مردم عادت کرده بودند زمانی که 

 الزم نیست از ماشین شخصی استفاده نكنند، 

زباله سازی نكنند و زباله های موجود خود را 

جدا کرده، اوقات فراغت خود را در 

پارك های علمی و تفریحی که شهرداری 

ساخته بود، استفاده کنند.

در شهر دوم ترافیك غوغا می کرد؛ بچه های 

متكدی سطح شهر را گرفته بودند، ساخت و 

سازها بی رویه بود. هر روز 5 موتورسوار ، 

نقش خیابان می شدند در این شهر هر کسی به 

فكر خویشتن بود.

در حالی که در شهر اول هر کسی به فكر 

دیگری.

513 مورد عملیات در 9 ماهه گذشته، حاصل 

 تالش سازمان آتش نشانی بجنورد بوده است. 

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی 

بجنورد گفت:

طی 9 ماهه گذشته سازمان آتش نشانی بجنورد 

در 513 مأموریت درون شهری و برون شهری 

شرکت کرده و مدیریت و کنترل حوادث را به 

عهده داشته است. حیدری افزود: 54 درصد از 

این حوادث آتش سوزی و اطفاء حریق و 46 

درصد آن امداد نجات بوده است.

وی با اشاره به حادثه دلخراش برخورد دو  

خودرو پژو و پراید که در ابتدای جاده بجنورد  

مشهد اتفاق افتاد و منجر به فوت سه نفر از

سرنشینان شد . وی گفت : با حضور به موقع 

آتش نشانان جان سه نفر از سرنشینان دیگر 

خودروی مذکور نجات یافته و به بیمارستان 

انتقال داده شد. حیدری تأکید کرد: بعضی مواقع 

بزرگترین حوادث در دل کوچكترین بی 

احتیاطی ها نهفته است که از شهروندان 

درخواست می شود تا با رعایت نكات ایمنی 

خود،  خانواده شان و  دیگر شهروندان را از 

بروز هرگونه حادثه محافظت کنند.

دو شهر جدید ساخته شد که به علت شباهت 

زیاد این دو شهر که در دو طرف یك دره ای 

قرار گرفته بودند، به دو نیمه سیب مشهور شد. 

شورای شهر در این شهر هم زمان دو شهردار 

انتخاب کرد. شهردار شهر اول برنامه های خود 

را این چنین نوشت:

1- تربیت شهروندان.

2- برنامه ریزی  شهری.

 3- فضای سبز و سالمتی. 

شهردار دوم نوشت:

1- توسعه شهری.

 2- اصالح قانون حمل و نقل. 

 3- اصالح مقررات اخذ عوارض شهرداری. 

کسانی که شهر خوب دارند همه چیز دارند.

نور خدا در کشور جلوه گر شد، قدر این جلوه الهی را بدانید.

                            رئیس شورای شهری خطاب به اعضای شورا گفت:

اگر شهروندان را در کارها مشارکت ندهید آنان نسبت به سرنوشت شهر بیگانه می شوند.

پرسیدم: بهترین شهروندان کدام ها هستند؟ گفت: آنهایی که در اداره بهتر شهر، بیشترین همكاری را دارند.

9تفاوت شهردارها  ... از این شهر تا آن شهر  مورد عملیات در  ماهه گذشته513

و
شهرداری از اجرای پروژه های تجاری - اداری 

شرکت فوق بازدید کردند و طی چند جلسات و 

مذاکره انجام شده فی مابین تفاهم نامه اولیه به 

شكل کلی تنظیم شد. که قرار شد آورده 

شهرداری زمین و آورده شرکت، سرمایه 

 باشد. این توافق بین شورای اسالمی شهر به 

نمایندگی لنگری رئیس شورا و شهردار 

بجنورد و مهندس شمس الدین شهروا 

(نماینده شرکت هماگ) تنظیم شد. در ادامه 

مذاکرات و گرفتن تصمیمات نهائی به فرصت 

بعدی موکول شد.

:رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت:

در جهت حمایت از سیاست های دولت در امر 

واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه  در 

حوزه خدماتی و جذب و مشارکت با سرمایه 

 گذار از مسئوالن یك شرکت سرمایه گذار 

 بندر عباس ( شرکت هماگ ) دعوت شد آنها از 

محل های مختلف شهر متعلق به شهرداری از 

جمله،پارکینگ شهرداری واقع در چهارراه 

مخابرات و مهمانسرای شهر دیدار کردند که 

پس از بازدید سرمایه گذار و مذاکرات انجام 

 شده متقابال تعدادی از اعضای شورای شهر و 

رهش و CNG

امام خمینی (ره) :
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 اعتبارمصوب ساالنه87                                                       کدردیف
درآمد جذب شده10ماهه 87

 اعتبارمصوب ساالنه88                                                       
درآمد جذب شده10ماهه 88

مبلغ کاهش یا افزایش

1
1100

درآمد ناشی از عوارض عمومی
2607000

3283531
5001000

603016
2680515 -

2
1200

عوارض بر ساختمان ها واراضی
59792000

64066229
104636000

42988823
21077406 -

3
1300

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
2062000

1644111
2211600

1973582
329471

4
1400

عوارض بر پروانه های کسب و فروش خدماتی
3262000

2546740
7041000

1874705
672035 -

5
2100

وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات
113000

37
2000000

558329
558292

6
2200

سهمیه از عوارض متمرکز
50000000

11955789
62563782

35551070
23595281

7
3100

درآمد ناشی از بهاء خدمات
6718000

3869625
14000000

10181554
6311929

8
3200

درآمد تاسیسات شهرداری
18028000

3191645
12725000

3875420
683775

9
4200

 درآمد حاصل از اموال شهرداری و مال االجاره              
7261000

2673280
2822000

2204434
468846  -

10
5200

کمك های اعطائی دولت و سازمان های دولتی
0

0
50215000

5600000
5600000

11
6100

اعانت و کمك های مردمی
0

0
0

30000
30000

12
63001591100014249759

19830000
26959680

12709921

13
7200

وام های دریافتی از بانك ها
0

3000000
0

0
3000000 -

387140004844961فروش اموال شهرداری14
10500000

5544279
699318

204468000115325707جمع کل
293545382

137944892
22619185

گزارش عملكرد مقایسه ای 10ماهه درآمد شهرداری در سال 87 و 88

اموال و دارایی های متعلقه قانونی یا اتفاقی به شهرداری

خانواده، « من » را به وجود می آورد، شهر؛ آن را به « ما » تبدیل می کند.

در سر در سازمان آموزش و پرورش یك شهر نوشته شده است:

« یك شهر، مدرسه ی بزرگی است که همه، آموزگار آن هستند. »

از شهرداری پرسیدند : چرا سخنرانی نمی کنی؟ او گفت: کارها و عملكردهای من به جای من حرف می زنند.

 پیرو چاپ اسناد قدیم در خصوص گزارش درآمد شهرداری در سال 1330 به مردم در شماره قبل، شهرداری بجنورد نیز گزارش ده ماهه درآمد شهرداری بجنورد را بصورت مقایسه ای به شرح ذیل به اطالع 

شهروندان می رساند تا از شهردار سال 1330 عقب نماند.

دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری بجنورد گفت:

 در اموری که بین شهرداری ها و مردم اختالفی 

در خصوص عوارض و نحوه وصول آن ایجاد 

 شود، بطوری که الزم به رسیدگی و داوری 

باشد، قانون گذار راهكاری در قالب تشكیل 

کمیسیون ماده 77 ارائه کرده که بتواند در این 

خصوص رفع مشكل کند.

محسن روشن ضمیر با بیان این که برابر ماده 77 

 قانون شهرداری ها، رفع هرگونه اختالف در 

خصوص اخذ عوارض بین مردم با شهرداری را 

این کمیسیون که مرکب از نمایندگان وزارت 

کشور، دادگستری، شورای شهرستان است 

رسیدگی خواهد کرد که بعد از ارجاع موضوع 

به کمیسیون فوق تصمیم نهائی بر اساس رأی 

 کمیسیون است که مالك عمل خواهد بود و 

قابلیت اجرا، از طریق اداره ثبت را خواهد 

داشت. وی بیان داشت در صورت اعتراض 

طرفین به رأی صادره، کمیسیونی تحت عنوان 

کمیسیون هم عرض ماده 77 قابل رسیدگی 

 خواهد بود و پس از اعالم نظر کمیسیون هم 

 عرض 15 روز بعد از ابالغیه به شخص یا 

.شهرداری حكم الزم اجرایی می باشد.

روشن ضمیر تأکید کرد این کمیسیون تجدید 

نظر ندارد و تنها راه برای رسیدگی مجدد به 

تصمیم گیری کمیسیون به عهده دیوان عدالت 

اداری است.

ا
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ا د
ی 

نای
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و
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 77

رداری
شه

شهروندی که وظایف شهروندان را به آنها گوشزد نمی کند به اندازه شهروندی               

                      که به وظایف عمل نمی کند، مقصر است.

 آینده از همین االن با ماست، زیرا کودکان ما 

آینده ما هستند، افتخار یك ملت تنها به معادن 

گاز و نفت و دیگر منابع زیرزمینی یا صنعت 

پیشرفته نیست، افتخار یك ملت به میزان 

سرمایه گذاری است که برای کودکان خود 

انجام می دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای 

 اسالمی شهر ضمن بیان مطلب فوق در جلسه 

 کمیسیون مذکور به برخی از مشكالت و 

کمبودهای موجود در شهرها، برای زندگی 

کودکان اشاره کرد. ابراهیم امانی افزود: کمبود 

فضاهایی که کودك بتواند در آن به بازی و 

 فعالیت خالقانه بپردازد ، آلودگی های محیطی ، 

رعایت نكردن حقوق اولیه کودك و نبود ایمنی 

کافی برای کودکان و ... از جمله مواردی است 

 که مشكالتی را برای کودکان به دنبال خواهد 

داشت. در این جلسه که جمعی از مدیران 

مهدهای کودك ، نمایندگان بهزیستی و آموزش 

و پرورش بجنورد نیز حضور داشتند، 

کارشناسان به بررسی و تبادل نظر طرح در 

خصوص « شهر دوستدار کودك» پرداخته و 

پیشنهادهایی ارائه کرده اند که عبارت بودند از :  

رنگ آمیزی های  شاد و روح بخش شهر، 

استفاده از سطل های عروسكی در معابر عمومی 

( ویژه کودکان )، ایجاد اتاق حمایت از کودك 

در سازمان هایی مانند بهزیستی و دادگستری، 

استفاده از امكانات ویژه مانند صندلی یا فیلم 

های انیمیشن و ... دراتوبوس های خط واحد، 

ایجاد مهد کودك های ساعتی به شكل شبانه 

روزی، مناسب سازی پیاده روها و معابر 

عمومی ، برای رفت و آمد کودکان، ایجاد « آدینه 

 مهد » در مصالی نماز جمعه به منظور نگهداری 

از کودکان خردسالی 

که مادران آنها به نماز جمعه می آیند، ایجاد یك 

درمانگاه یا بیمارستان ویژه کودکان ارائه 

نمودند.

در ادامه این جلسه اعضای شورای  شهرنیز 

ضمن تقدیر از نظرات جامع وکامل کارشناسان، 

اظهار امیدواری کردند که بتوانند با مشارکت 

همه اقشار جامعه، به ویژه سازمان های مرتبط 

در اجرای پیشنهادات و نظرات ، برای ساختن 

شهر دوستدار کودك پیش از پیش موفق باشند.

شهردار بجنورد که در جمع معتمدین، 

شهروندان، کارشناسان مرتبط با مدیریت شهری  

گفت: اکنون مدیریت شهری بویژه در شهر 

بجنورد به عزم جدی شهروندان و متخصصین 

شهر نیازمند است.

علوی مقدم افزود در حال حاضر شهر بجنورد 

توسعه رو به رشدی در پیش دارد و  مستلزم آن 

است که شهروندان و کارشناسان مرتبط شهری 

با همفكری و تبادل نظر در اجرای طرح های 

 توسعه شهری ، در همه زمینه ها مدیریت کالن 

شهری را یاری کنند. وی تاکیدکرد: در برنامه 

کاری، اولویت را توجه منظر عمومی، مدیریت 

ترافیك شهری، تجهیز ناوگان حمل و نقل 

عمومی، فضای سبز شهری، رفع سد معبر و ... 

را قرار داده ایم. شهردار در خصوص رایزنی با 

سرمایه گذاران در خصوص اجرای پروژه های 

عمرانی، فرهنگی بخصوص احداث پارکینگ 

طبقاتی در هسته مرکزی شهر که قابلیت پارك 

900 خودرو را داشته باشدخبر داد.عضو 

کمیسیون فنی عمرانی شهر گفت: امروزه 

 مدیریت کالن شهری، بر اساس امكانات و 

ظرفیتها و قابلیت هر شهر باید برنامه ریزی کرد.  

عباس ابوالحسنی افزود: اگر می خواهید در 

جذب سرمایه گذار موفق باشید باید مبنای 

کار را بر اساس بهره برداری انتفاعی دو سویه 

 کرد.اصغر سلماسی افزود: اطالع از ضوابط 

قانونی می تواند به جذب درآمدهای فراموش 

شده شهرداری کمك کند.

یكی از شهروندان که  سابقه کارهای اجرایی 

زیادی در کارنامه خود دارد گفت: با تعامل با 

سایر دستگاه ها و الزام احداث کانال انرژی در 

شهرك های مسكونی در حال احداث  می توان 

 از مشكالت امروزی که حفاری های مكرر را 

در سطح خیابان ها شاهد هستیم کنترل و 

مدیریت کنیم.

اسفندیار تیمورتاشلو افزود: کانال انرژی ، 

انشعاب تاسیسات را در هر زمان و شرایطی مهیا 

و از تكرار حفاری و مرمت آسفالت جلوگیری 

می کند.

یكی دیگر از کارشناسان فرهنگی در این جلسه 

گفت شهرداری باید آموزش و ارتقا سطح 

آگاهی و فرهنگی پرسنل شهرداری را در دستور  

کار خود داشته باشد. علی محمد جهانی افزود: 

می توان بخش اعظمی از توقعات مردم در 

سطح مدیران شهر را  با آموزش برآورده کرد.

در پایان این جلسه شهردار بجنورد با تقدیر از 

کارشناسان و معتمدین شهر اظهار امیدواری 

کرد تا بتوان با استفاده از تمامی نقطه نظرات با 

مشاوره و مساعدت همه اقشار جامعه بتوانیم 

شهری را بسازیم که شهروندان محترم شایسته 

آن هستند.

                                   

 مناینجا شهر هم هست

گذاشت وگر نه توفیقی حاصل نخواهد شد. 

یكی از اساتید دانشگاه در این جلسه با بیان 

اینكه روابط بین ادارات با شهرداری را یكی از 

 عوامل فرو رفتن شهرداری در گرداب مشكالت 

فعلی عنوان کرد. دکتر علی بازخانه ای افزود : با 

 تهی بودن نبود نشانه های فرهنگی که معرف 

 هویت شهری یكی دیگر از مشكالت و عدم 

فعالیت های فرهنگی شهرداری است. وی تاکید 

کرد:با انجام اقدامات کم هزینه، می توان برای 

شهر تصویری جدید ساخت و هویت 

فراموش شده آنرا را احیا کرد.

یكی از حقوقدان حاضر در جلسه نیز به روز 

 نبودن اطالعات از ضوابط و قوانین مرتبط با 

شهرداری را معضل رایج شهرداری بیان 

مدیریت شهری امروز نیازمند عزم جدی شهروندان است

شرح
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                        در باالی دروازه ی شهری نوشته شده بود:  

شما خالق شهر خود هستید، با ساختن شهر، خودتان نیز ساخته می شوید.

                   بر سر در خانه ای در یك شهر نوشته اند:

این جا حریم مقدس است. به حریم خصوصی شهروندان احترام بگذاریم.

شهروند خوب جایش را در شهر پیدا می کند. شهروند بد شهر را به زیر پایش می کشد.

7

آقایان:      

    1- شیخ حسن تاجفر                                2- محمدباقر مسعودیان                                      3- سرهنگ حجت اهللا کاشانی                                   4- غالمحسین سنخواستیان                 5- اصالن خان شادلو (شهردار بجنورد)               6-شیخ احمد مرتضویان     

7- شیخ احمد محب علی                      8- محمد نردینی  (کارمند شهرداری)               9- میرزامحمد اعتصام                                                10- حاج آقای فاطمی                         11- حاج آقای هدایت                                              12- حاج آقای نظام الشریعه                

  13- سیدمحمد بنی هاشم                    14- حاج اسداهللا اخوان    

11121314
12

3

4

5

67

8

910

بررسی این پروانه ساختمانی در سال 1325 ما را بسیار مفتخر می نماید به اینكه در 63 سال پیش 

شهرداری « شهرمان» به نكات ریز شهرسازی و زیباسازی منازل و معابر توجه داشته و حتی رنگی که به 

درب خانه ها باید زده می شد ، در پروانه ساختمانی اشاره شده و نوع رنگ معین می گردید. با این وصف 

اگر شهرداری 1388 در راستای زیباسازی مناظر شهری مقرراتی را برای شهروندان تعیین نماید جای هیچ 

گله و شكایتی نیست.

این سندبه گزارش بازرس شهرداری از چراغ های روشن در معابر عمومی اشاره می کند و

 می تواند حدودا تعداد خیابان هایی که در آن تاریخ دارای چراغ بوده اند را گواهی دهد.

البته توجه به خط خوش  نگارنده سند هم خالی از لطف نیست.

این عکس متعلق است به بزرگان و معتمدین بجنورد که در حدود ۶۵ سال پیش گرفته شده است


