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چشم آئینه دل است و ...

 میادین شهرها، تابلویی برای معرفی هر دیار به 

مسافرانی است که به آن شهر وارد می شوند.

به راستی کدام مسافر با گذر از زیر دروازه قرآن 

زیبای شیراز، چرخیدن در اطراف میدان آزادی 

تهران، دیدن ورودی های زیبای شهرهایی چون 

اصفهان و ... لب به تحسین زیبایی های آن شهر 

نخواهد گشود؟

هنگامی که وارد شهری می شوید با انبوه 

نخاله های ساختمانی ، شانه های نامناسب جاده، 

خودروهای اسقاطی رها شده توسط صافكارها، 

خیل وانت بارهایی که چون قارچ در حاشیه 

ورودی های شهر روئیده اند و ... روبرو می شوید 

به مصداق مشت نمونه خروار ، نابسامانی های 

شهری را باور نمی کنید؟

چه کسی از ایستادن در مقابل میدان پارك ملت  

( آن روزهای مشهد) ، میدان آزادی تهران، میدان 

ساعت ساری، میدان های زیبای اسفراین، 

شیروان و ... عكس گرفتن لذت نمی برد؟ اگر در

شهری چون بجنورد بخواهید میدان زیبایی را 

برای عكس گرفتن انتخاب کنید کدام میدان را 

آیا به چشم و نگاه انسان ها توجه کرده اید؟ آیا 

می دانید که بیش از 350 نوع نگاه ثبت شده 

است؟برخی از نگاه ها عبارتند از: نگاه از روی 

ترحم به گدا، نگاه انسان ترسیده، نگاه ملتمسانه، 

نگاه مادر به اولین کودکش در لحظه تولد، نگاه 

حریصانه و ... .

صحیح تر آن که بگوئیم چشم آئینه دل است.

این نگاه ها را از چشمانی می توان خواند که در 

سرجایشان قرار گرفته باشند و گرنه چشم های 

خارج از جمجمه یك نوع نگاه دارند. بنابراین 

چشم را می توان ویترین درون انسان ها معرفی 

کرد.

هر انسانی ویترینی برای نشان دادن تربیتش از 

سوی پدر و مادر است و گاه مردم کسی را که 

رفتار ناشایستی از خود بروز می دهد با واژه « بی 

پدر و مادر »، « بی تربیت» مورد سرزنش قرار 

می دهند.

 خانواده ای که پر تالش و موفق است خود 

 می تواند به ویترینی برای معرفی شهری که در آن 

زندگی می کند تبدیل شود.

اگر چشم ها ویترین انسانند و انسان ویترین 

خانواده و خانواده معرف مردم شهر است را 

بپذیریم بر این باور خواهیم بود که ورودی و 

برمی گزینید؟ میدان کارگر را که نمای آن شبیه به 

کلنگ چاه کنی است یا میدان قیام و مادر و ... را؟

شاید هم میدان وسیع ابتدای جاده تهران و مشهد 

را که تخته سنگ های بزرگی که انگار قطعاتی از 

شهاب سنگ در آن جا فرود آمده است؟

شهروندان بجنوردی تقاطع خیابان دانشگاه و 

جاده بش قارداش را که ورودی شهر از سوی 

اسفراین است را بارها و بارها دیده اند. آیا آزار 

دهنده نیست انبوه اتومبیلی های مسافرکش که

 بی نظم در کنار این تقاطع توقف کرده اند، الشه 

اتاق اتومبیلی هایی که در کنار پیاده روها، رها 

شده اند، وانت بارها و موتور سه چرخ هایی که 

 سر و صدای راننده های آنان برای فروش کاال 

گوش فلك را کر کرده است؟

آیا زمان آن نرسیده است که ورودی شهرهایمان 

زیبا باشد؟ آیا هنوز فرصت نداریم که از بهترین 

مجسمه سازان موجود در استان بهره بگیریم تا 

تندیس ها و المان های زیبایی را در میادین شاهد 

باشیم؟ آیا تندیس نصب شده در میدان آزادگان، 

بیانگر ارزش آزادگان است؟ آیا جای آن ندارد که 

تندیس مردان بزرگی که در این دیار زیسته اند در 

میادین شهر نصب شود؟

شهروند آرزو به دل

موزه آب فردا

خودپسندی، آدمی را از دانش جویی باز می دارد و به ناسپاسی و انكار حق، می خواند.
 بحاراالنوار، ج 69، ص 199    

در پیكار با نفست برای تو همین بس است که همیشه بر آن پیروز شوی و با هواهایش در جنگ.

       

                                                                                               



211 سالروز فرمان امام خمینی (ره) برای تشكیل جهادسازندگی را گرامی می داریم.

شهروند : موسسه مالی اعتباری شهر در سال های گذشته توسط 

 شهرداران کالن شهرهاتاسیس شد تا شهرداری ها بتوانند از طریق 

آن منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی شهرها را تامین کنند. 

سهام داران این موسسه مالی اعتباری ، شهرداری ها هستند 

وگردش مالی شهرداری که به عنوان یك مزیت رقابتی برای این 

موسسه محسوب می شود که با توجه به این که بیشتر مراکز استان 

ها دارای این موسسه مالی اعتباری هستند می طلبد تا مسئولین امر 

پی گیر تاسیس این موسسه باشند. موسسه مالی اعتباری شهر در 

 انجام عملیات مالی و اقتصادی  که الزم و مفید بودن آن در دیگر 

شهرهای کشور به اثبات رسیده است . با امید آن که بتوان برای 

ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و اجرای طرح های 

تخصصی و بحث های انتشار اوراق مشارکت برای 

 شهرداری و نحوه پذیره نویسی و برای ارائه تسهیالت و 

تضمینات راحت تری نسبت به سایر بانك ها برای مردم 

فراهم شود. 

* بر اساس مصوبه ی شورای شهر بجنورد کلیه ی ساختمان های مسكونی شهروندانی که در محدوده خدماتی شهرداری بجنورد قرار دارند در سال 89 بیمه 

شهروندی شده اند.هزینه این بیمه از محل بودجه شهرداری بجنورد برابر این مصوبه پرداخت شده است و شامل حوادث احتمالی مانند سیل و آتش سوزی منازل 

مسكونی خواهد بود.شهروندان محترم می توانند در صورت بروز حوادث قید شده با مراجعه به شهرداری از خدمات این بیمه استفاده کنند.خدمات این بیمه شامل 

جبران خسارت به مبلغ یك میلیون تومان برای خسارت به ساختمان و مبلغ یك میلیون تومان بابت جبران خسارت لوازم منزل به شهروندان خواهد بود.

* اراضی شهرداری بجنورد شناسنامه دار می شود. 

 مهندس علوی مقدم با اعالم این خبر گفت تمامی اراضی با مالكیت شهرداری در سطح شهر دارای شناسنامه و نوع کاربری آن برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری 

در کتابچه ای تدوین خواهد شد. 

.وی افزود موقعیت جغرافیایی ملك، مساحت عرصه، کاربری پیشنهادی و نوع قرارداد واگذاری از جمله اطالعاتی است که در شناسنامه اراضی ذکر خواهد شد.

* طی دو ماه ابتدای سال 89، شش هزار و 500 متر مكعب نخاله ساختمانی از سطح شهر بجنورد جمع آوری و امحا شده است.

*مرکز کنترل ترافیك با هدف روان سازی عبور و مرور خودروها در بجنورد راه اندازی می شود.

* انتساب مهندس عباسعلی مهماندوست به سمت سرپرست سازمان پارك ها .

 در حل مسائل شهری، افزایش احساس تعلق به * انتساب مهندس علی اصغر بابایی به سمت سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورد.

 جمع و تقویت اخالق جمعی را در پی خواهد 

داشت. با درك این مهم می طلبد تا نهادهای 

متولی و مرتبط با ورزش به ویژه ورزش های 

 برنامه ریزی و استراتژی کالن ملی باید تعریف 

شود که به شكل  فراگیر در کشور نهادینه شود و 

به دنبال آن در شهرها و به صورت منطقه ای و 

محلی باید مورد توجه قرار گیرد و از این رو نقش 

نهاد های دموکراتیك شهری به ویژه شورای 

  اسالمی شهرها نقش تعیین کننده ای در اصالح  

ساختار و فعالیت های فرهنگی و ورزشی در شهر 

را دارند.

کارکردهای تفریحی، بهداشتی، اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی و تربیتی ورزش در کنار 

کارکردهای متنوع آن که با موضوع شهرنشینی و 

روابط اجتماعی گروهی شهروندان ارتباط موثر 

داشته و تقویت انسجام اجتماعی شهر،مشارکت 

ورزش به عنوان یك حرکت مثبت اجتماعی و 

فرهنگی قادر به ارتقا رشد نشاط و شادابی 

درجامعه و به خصوص در جامعه شهرنشینی

می شود.

در جامعه امروزی توسعه ورزش به خصوص 

ورزش های همگانی به عنوان یكی از 

فعالیت های اجتماعی فرهنگی که به غنی شدن 

اوقات فراغت شهروندان منجر خواهد شد 

جایگاه خود را بازیافته است.

گسترش فعالیت های ورزشی در شهرها که یكی 

از مهمترین وجه برنامه ریزی های برابر اوقات 

فراغت شهروندان محسوب می شود، نقش 

موثری در کاهش آسیب های فردی و اجتماعی 

داشته و دارد. توسعه ورزش در شهرها بر اساس 

 

  همگانی با شورای اسالمی شهر و شهرداری و 

ایجاد نشاط در شهر برای شهروندان با تدوین 

طرح جامع ورزش در شهر ، را برنامه ریزی کنند.

تی  د نشاط و  یج سالم  ا ا

 اشاره به این که برای اولین بار در کشور در سال 

1300 آمارگیری انجام شد جمعیت ایران در آن 

زمان 10 میلیون نفر بود و مساحت کشور همین 

وسعتی که هست بوده و حتی با منابع، مراتع 

بیشتر و جنگل های وسیع تر. با گذشت زمان با 

رشد بی رویه جمعیت، تخریب مراتع و جنگل 

عدم رعایت مسائل بهداشتی شاهد پدیده های 

انفجار جمعیت، گرم شدن کره زمین، سوراخ 

 شدن الیه اوزن، جاری شدن سیل علیرغم کمبود 

بارش بوده و در نهایت منجر به سرد شدن کره 

زمین تحت عنوان زمستان هسته ای نیز خواهد 

 شد. سیدی افزود : گذشتگان ما از تسهیالت فعلی 

برخوردار نبودند اما آسایش و آرامش کامل 

داشتند و حتی متأسفانه امروز عكس آن صادق 

 است. وی تأکید کرد: سالمتی تاجی است که فقط 

مریض ها آن را می بینند. همه به این امر وافقیم که 

کمال، ستیغ کوه بلند هستی است که راه آن از 

سختی ها می گذرد.

                      سید اسماعیل سیدی

 رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت 

رعایت اصول بهداشت یك وظیفه همگانی است. 

  کمیسیون بهداشت و سالمت شورای اسالمی    

شهر با رویكرد پیگیری و نظارت بر اجرای مسائل 

بهداشتی توسط ادارات ذیربط ضمن هماهنگی  با 

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهرستان ،  

همایشی با مشارکت نیروهای مردمی و داوطلبانی 

که بدون هیچگونه چشم داشتی تحت عنوان 

  رابطین بهداشت سالمت  در جبهه سالمتی با  

همكاری مرکز بهداشت برگزار کرد. در این 

همایش مسائلی پیرامون اهمیت بهداشت، 

 ،مشكالت و معضالت  بهداشتی موجود، 

خصوصا در حواشی شهر که 1/3جمعیت شهر در 

حاشیه شهر سكونت دارند، تأکید بر آموزش 

مردم حتی به صورت چهره به چهره به منظور 

ارتقاء آگاهی های بهداشتی آنها، ارائه راهكار 

 جهت پیگیری معضالت بهداشتی از جمله کنترل 

  فاضالب ها، مشاغل مزاحم، صنوف آالینده،  

 شناسایی خالقیت ها به منظور هماهنگی  و 

  برنامه ریزی الزم جهت تسهیالت بانكی و  ایجاد    

کارگاه های صنایع دستی در راستای

 بكارگیری و پر کردن اوقات فراغت جوانان 

 ساکن در حواشی و محالت شهر مطرح شد. 

ارئیس کمیسیون بهداشت سالمت شورای شهر با

دست در دست هم دهیم به مهر

شهر خود را کنیم آباد

با توسعه ورزش  

 را از طریق نهادهای ذیربط مانند نظام مهندسی و 

اداره ی مهندسی نظارت شهرداری  خواستار 

شد.وی ضمن تاکید بر رفع نواقص موجود در 

 ساخت و سازهای گلستان شهر اعالم کرد : 

واگذاری ساختمانهای احداث شده  با وضع 

 موجود به مردم قطعاً در آینده مشكالتی را به دنبال 

خواهد داشت. لنگری ضمن استقبال از طرح 

مسكن مهر در گلستان شهر بجنورد افزود : طرح 

 مسكن مهر یك طرح ملی است و تسهیالت آن 

توسط دولت تامین می گردد؛ لذا شایسته نیست 

عدم نظارت در این طرح باعث نارضایتی 

شهروندان در آینده شود.قطعاً دولت محترم نیز 

پیگیر این مسئله خواهد بود.دراین جلسه رئیس  

سازمان نظام مهندسی عنوان کرد:که نظام مهندسی

 رییس شورای اسالمی شهر در نشستی با سازمان 

نظام مهندسی و اداره مهندسی و نظارت بر ساخت 

و سازهای شهرداری بجنورد بر موضوع نظارت  و 

جلوگیری از ساخت و ساز های غیر استاندارد و 

غیر مجاز تاکید کرد.لنگری ضمن درخواست 

نظارت دقیق بر ساخت و سازها توسط سازمان نظام 

مهندسی استان با اشاره به نظر هیئت کارشناسی 

نظام مهندسی درخصوص عدم رعایت ضوابط 

ساختمان در گلستان شهر،  نظارت مستمر

 استان هیچگونه نقشی در نظارت بر گلستان شهر 

بجنورد ندارد و نظارت بر ساخت و سازها 

درشهرك فوق توسط سازمان مسكن و شهرسازی 

صورت می گیرد، با این حال جهت رعایت بیشتر 

ضوابط مسكن،سازمان نظام مهندسی نظارت 

مضاعف خود را بر پروژه گلستان شهر اعمال و 

 ایراد هایی را به مراجع ذیصالح گزارش  کرده 

است.

لنگری درادامه اشاره کرد: با توجه به نظر دولت 

محترم درخصوص رعایت اصول مهندسی در 

طرح های مهر و هم چنین با توجه به اینكه هزینه ی 

این پروژه را مردم می پردازند دقت در اجرای 

عملیات ساختمانی، شهرسازی و معماری را در این 

پروژه عظیم خواستار شد.

بعضی از ساختمان های احداث شده در 

  مسكن مهر ایمنی الزم را ندارند. 

31 خرداد سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران گرامی باد



103  حقیقتی از این بزرگ تر سراغ ندارم که انسان می تواند با تالش زندگی خود را متعالی سازد. 
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گفت و گو

با
 1- با عنایت به اینكه شورای اسالمی شهر یك 

نهاد سیاستگذار و نظارتی می باشد و تصویب 

بودجه شهرداری به عنوان سند اجرایی است، 

اهمیت آن را در عملكرد شهرداری توضیح 

دهید؟

مدیر هر سازمان یا نهادی برای این که نتیجه 

عملكرد خویش را در پایان سال مورد ارزیابی 

قرار دهد تا نقاط مثبت یا منفی کار خود را بدست 

آورد و براساس آن برای سال آتی برنامه ریزی 

نماید باید اهداف و برنامه هائی را از قبل تدوین و 

طراحی کند و براساس آن اهداف و برنامه ها 

حرکت کند در غیر اینصورت نقادی و ارزیابی 

سازمان امری عبث، بیهوده و با واقعیت منطبق 

نخواهد شد. از این جهت برنامه مالی که همان 

بودجه سالیانه شهرداری باشد تدوین می 

گردد.چنانكه برای پیاده شدن اهداف عمرانی، 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور بودجه 

سالیانه تدوین و دولت مكلف می شود که 

براساس آن حرکت کند و شهرداری نیز برای 

اینكه بتواند برنامه های عمرانی و فرهنگی خود را 

براساس درآمد حاصله اجرا کند بودجه سالیانه 

ای تنظیم می گردد و نهاد نظارتی که همان 

 شورای اسالمی شهر باشد آن را مورد بررسی و با 

 اهداف مدیریت کالن شهری تطبیق و به تصویب 

می رساند و پس از تصویب بودجه سالیانه، 

شهردار مكلف است که طرح های پیش بینی شده 

در بودجه را اجرا کند. نكته قابل ذکر آن است که 

 تمام نقاط شهر بطور عادالنه و به صورت یكسان 

از خدمات شهرداری برخوردار می شود لذا اگر 

شهرداری مطابق بودجه پیش بینی شده و براساس 

درآمد حاصله حرکت نماید عملكرد آن در پایان 

سال شاخص و نتیجه عملكرد مثبت یا منفی بودن 

آن ظاهر و آشكار خواهد شد و شورای شهر نیز 

می تواند به درستی نمره مثبت یا منفی برای 

عملكرد شهرداری قائل شود.

2- با عنایت به اینكه بودجه سال 89 کمی با 

تأخیر تصویب شد، علت را توضیح دهید.

وفق قانون بودجه باید در دی ماه هر سال توسط 

 شهرداری برای تصویب به شورای اسالمی شهر 

ارسال شود و شورا نیز تا پایان هر سال فرصت 

دارد بودجه پیشنهادی را بررسی و تصویب و به 

 شهرداری ابالغ کند اما چون در سال 88 شهردار 

قبلی از سوی شورای شهر عزل گردید و شهردار 

جدیدی انتخاب و به وزارت محترم کشور معرفی 

گردید و حكم شهردار از سوی وزارت محترم 

 کشور با تأخیر ابالغ شد و از طرفی نظر شورا بر 

این قرار گرفت که شهردار جدید دیدگاه خود 

 رادر بودجه اعمال نماید لذا ابالغ بودجه از سوی 

شهرداری در پایان سال 88 انجام گرفت و با 

 توجه به تعطیالت پانزده روزه شورا در فروردین 

 89 عمال بررسی بودجه به اردیبهشت ماه موکول 

گردید و با توجه به حساسیت اعضا محترم شورا 

به بودجه پیشنهادی جلسات کارشناسی متعددی 

برگزار و ردیف های بودجه چه از نظر درآمدی یا 

هزینه ای به دقت بررسی شود و از طرفی اکثر 

سازمان های وابسته به شهرداری فاقد درآمد کافی 

می باشند، لحاظ کردن هزینه های سازمان های 

مربوطه در بودجه نیز باید با دقت بیشتری انجام 

می پذیرفت. بنابراین عوامل فوق باعث تأخیر در 

 تصویب و ابالغ بودجه شده است. 

3- به عنوان ریاست کمیسیون برنامه و بودجه 

 شورای اسالمی شهر بجنورد بفرمائید بودجه 

کل شهرداری با سازمان ها چقدر است و چند 

درصد آن شامل سازمان ها و چند درصد 

عمرانی و چند درصد جاری می باشد؟

بودجه شهرداری برای سال 89 ، 363 میلیارد و 

693 میلیون و 750 هزار ریال می باشد که 34% آن 

جاری و 66% عمرانی در نظر گرفته شده است و 

 بودجه سازمان های وابسته به شهرداری که کالً 

خدماتی می باشد 57 میلیارد و 306 میلیون و 269 

هزار ریال است وچنانچه بودجه شورا را که 1 

میلیارد و  30 میلیون و 981 هزار ریال است به آن 

بیفزائیم کل بودجه تلفیقی شهرداری بجنورد  

394 میلیارد و 600 میلیون و 19 هزار ریال

 می شود که نسبت به سال 88 از رشد مناسبی 

برخوردار است و از طرفی بودجه عمرانی آن نیز 

افزایش چشمگیری دارد. با توجه به اینكه امسال 

   از سوی مقام عظمای والیت (حفظه اهللا)   سال   

همت مضاعف؛ کار مضاعف نامگذاری شده 

است امیدواریم شهردار محترم و مدیران 

 ارزشمند مناطق و معاونین و پرسنل والیتمدار 

 شهرداری بتوانند با تالش مضاعف خواسته ها و 

آمال و آرزوهای رهبری را محقق سازند و در 

جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم شریف و 

 قدرشناس و شهیدپرور و دوستدار والیت 

کوشش قابل قبولی از خود نشان داده و در جهت 

تحقق بودجه پیشنهادی گام های موثری بردارند.

4- رویكرد بودجه شهرداری در سال 89 به چه 

سمت و سویی است؟

چنانكه بیان شد رویكرد بودجه امسال سمت و 

سوی عمرانی و خدمات رسانی دارد که از جمله 

آن شروع پروژه پارك بانوان در پارك بزرگ 

جنگلی دوبرار و توجه به مرمت و آسفالت بافت 

مرکزی شهر و بازگشایی برخی از خیابان های 

اصلی و رفع گره ترافیكی مرکز شهر می باشد و از 

بعد خدماتی خرید 30 دستگاه اتوبوس جدید 

برای سازمان اتوبوس رانی و بهینه سازی ناوگان 

اتوبوس رانی بجنورد خواهد بود.

5- همانطور که مستحضر هستید هر ساله در 

پایان سال شهرداری با کسری بودجه مواجه 

است، به عنوان مثال در یك ردیف بودجه، 

هزینه صفر بوده در صورتی که در ردیف دیگر 

مازاد بر رقم تعریف شده هزینه شده. آیا امسال 

تمهیداتی برای جلوگیری از این گونه اقدامات 

تكراری انجام شده یا خیر؟

برای اجرائی شدن یكسان ردیف های عمرانی 

بودجه کمیته ای تحت عنوان کمیته تخصیص در 

نظر گرفته شده است که ماهیانه درآمد شهرداری 

را بررسی و براساس پیش بینی 34% به %66 

اختصاص دهد تا در پایان سال با مشكل اجرائی 

نشدن برخی از پروژه ها نشویم و شورای شهر و 

شهردار محترم به جد به دنبال اجرای آن می باشد 

و امیدواریم که این امر در سال 89 فتح الفتوحی 

برای سال های آتی در بودجه شهرداری گردد.

6- چه راهكارهایی برای محقق شدن بودجه 

برابر ردیف های تعریف شده اندیشیده شده 

است؟

تحقق ردیف های تعریف شده در بودجه بستگی 

 به تالش کارکنان محترم شهرداری و پیگیری های 

اعضای محترم شورای شهر و نظارت وافر آنان 

دارد از طرفی دولت خدمتگزار و سخت کوش نیز 

باید مرکز استان را بیشتر مد نظر داشته و اعتبارات 

دولتی پیش بینی شده در بودجه شهرداری را به 

موقع تخصیص و پرداخت نماید و مردم شریف 

بجنورد نیز در جهت پرداخت عوارضات خود 

برای ساختن شهر که همان خانه خودشان 

تصویب بودجه 395 میلیارد ریالی شهرداری بجنورد

می باشد اهتمام بورزند و شهرداری را جزء 

اعضاء خانواده خود بدانند همچنان که هزینه آب 

و برق و گاز را به موقع پرداخت می کند. در 

پرداخت عوارضات شهرداری نیز توجه ویژه ای 

داشته باشند چرا که پروژه های عمرانی با وجود

درآمد، قابلیت اجرا خواهد داشت و به موقع اجرا 

شدن پروژه منفعتش به همگان خواهد رسید.

7- با توجه به این که گاهی عنوان می شود،

 پروژه های شهرداری شناسنامه دار شده اند، 

لطفا در این خصوص توضیحاتی ارائه و

 نحوه ی اختصاص بودجه و زمان بندی اجرای 

پروژه ها در این شناسنامه را بیان فرمایید؟

شناسنامه دار شدن پروژه یعنی این که زمان شروع 

و پایان پروژه مشخص شده و در آن مكان و مبلغ 

تخصیص یافته قید شده است و همچنین هزینه 

پیش بینی شده برای پروژه در شناسنامه لحاظ 

شده است.

8- به نظر جنابعالی به عنوان نماینده ی مردم، 

بودجه تصویبی توسط شورای شهر چه تفاوتی 

با سال گذشته داشته و نقاط قوت آن چه خواهد 

بود؟

بودجه سال 89 نسبت به سال های قبل واقعی تر 

است و امكان تحقق آن وجود دارد و سعی شده 

است درآمد واقعی قابل جذب در بودجه دیده 

شود و از خیال پردازی پرهیز گردد و از طرفی 

صرفه جوئی جزء اصول و اساس بودجه می باشد 

و این موارد با توجه به فرمایشات مقام معظم 

رهبری که سال همت مضاعف ، کار مضاعف می 

باشد رویكرد بودجه نیز آن را نشان می دهد . امید 

است خداوند ما را در این امر موفق گرداند و در 

 پیروی از والیت مطلقه فقیه که امروزه پرچمدار 

  آن حضرت آیه اهللا العظمی خامنه ای (مدظله  

العالی) است ثابت قدم نماید و روح امام راحل 

عظیم الشأن و شهدای عزیز را از عملكرد ما 

راضی و خرسند گرداند.

در پایان از اینكه وقتتان را در اختیار ماهنامه 

شهروند قرار دادید کمال تشكر را داریم.

رنگ در زندگی امروزه ما نقش به سزایی دارد. 

تأثیر رنگ در بسیاری از موارد شناخته شده و در 

درمان بسیاری از بیماری ها، بهره گیری از رنگی 

خاص موثر می باشد. از رنگ سرخ برای بهبود 

سریع سرخك در کودکان استفاده می شود.

در بسیاری از ساندویجی ها، برای این که 

مشتری، توقف بیشتری نداشته باشد از رنگ 

سرخ در تزئینات داخلی استفاده می کنند چرا که 

تأثیر این رنگ در ایجاد هیجان زود خوردن و زود 

رفتن ثابت شده است.

رنگ زرد و یا نارنجی قدرت تصمیم گیری را 

افزایش می دهد به طوری که انسان وقتی به چراغ 

راهنما می رسد به محض روشن شدن این دو 

رنگ، ناخودآگاه برای توقف یا حرکت آماده 

می شود.

 رنگ زرد بر خالف آن چه که بسیاری معتقدند 

رنگ تنفر و انزجار است سمبل قدرت، ابهت و 

قداست است به خاطر همین در ساخت گنبد و 

 گلدسته ها، تاج و تخت سالطین از این رنگ بهره 

می گرفتند.

کنند همانگونه که در بسیاری از کشورهای دنیا 

چنین بازارهایی  وجود دارد که هیچ وسیله 

نقلیه ای حق عبور ندارد. تصور این که شرکت 

هایی که حفاری های گوناگون دارند و دل و جگر 

زمین را در می آورند و گاهی به شوخی عده ای 

می گویند: « علت این که چند وقت پیش این 

خیابان را حفاری کرده و دوباره می کنند به خاطر 

این است که کلنگ یكی از کارگران در آن جا 

مانده  است.» کمی از اصل  موضوع دور شدیم ... 

بله اگر شرکت های حفار با شهرداری هماهنگ 

کنند یك بار برای همیشه حد فاصل میدان شهید 

تا چهار راه مخابرات را حفاری کنند وبه صورت 

مشارکتی با رنگ آبی آن را پوشش دهد و با 

تزئینات گل و گیاه زیبا منظره دیدنی را خلق 

خواهد کرد که  قدم زدن در این خیابان شادی آور 

خواهد بود؟

(بی بی صغری)

شاید بسیاری باور نكنند که درس خواندن در 

خراسان شمالی برای بسیاری از کودکان و

 نوجوانان در خانه خسته کننده است. نكته 

ظریفی که در درس خواندن به آن دقت نمی 

شود می تواند وجود رنگ سرخ در قالب فرش 

های بافت این منطقه باشد که در خستگی چشم 

و روان آن ها اثر می گذارد.

استفاده از رنگ سیاه در بسیاری از موارد منع شده 

است یكی از آن موارد ممنوع بودن استفاده از 

رنگ سیاه در داخل هواپیماست. دیرزمانی نیست 

که تشخیص داده اند رنگ سیاه، تخته سیاه 

چشم ها را خسته می کند و رنگ سبز مات 

جانشین آن شد و تخته سیاه ها رنگ عوض 

کردند و اگر چه هنوز هم نام تخته سیاه را یدك 

می کشند.

تصور کنید حد فاصل چهارراه مخابرات تا 

میدان شهید بجنورد با نصب تابلوی ورود 

ممنوع از هر دو طرف به محلی تبدیل شود که 

مردم بتوانند حتی در خیابان راحت رفت و آمد 

بر ا   گن رهشقلبردمه    دیاشیییزو

به گزارش روابط عمومی شهرداری :

 به مناسبت هفته زن و میالد حضرت فاطمه 

زهرا (س) ، مراسمی در تجلیل از بانوان شاغل در 

شهرداری در مسجد شهرداری بجنورد برگزار 

شد.

در این مراسم معاون اداری مالی شهرداری گفت: 

دستاورد دانش بشری بر پایه فرهنگ استوار است 

و تجلی آن در تبلور آداب، سنن، هنجار و ارزش 

  های اخالقی نهفته است و زنان جامعه اسالمی با  

الگو گرفتن از زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) 

به شایستگی می توانند ارتباطی در خور توجه بین 

فرهنگ، سنت و باورهای مذهبی برقرار سازند تا 

 در تربیت نسل آینده جامعه دینی اسالمی تأثیر 

 شگرفی داشته باشد. اخالقی پور افزود: نقش 

آموزش نباید نادیده گرفته شود و باید پویایی 

جامعه را برمبنای آموزش و تربیت نسلی آگاه و 

دانا و مقید به باورهای غنی دینی-مذهبی پیش 

برد و حفظ کرد.وی اظهار داشت حضور و نقش 

 زنان را در ابعاد مختلف فعالیت های اجتماعی 

انكار ناپذیر، محسوس و ارزشمند است و بانوان 

 همواره از توان باال، دقت نظر و کارایی بیشتر در 

امور محوله برخوردارند.

 اخالقی پور در بخش دیگری از سخنانش نبود 

 بانك اطالعاتی و برنامه مدون در شهرداری را 

باعث هدر رفت وقت و سرمایه تأکید کرد: برای 

برون رفت از این وضعیت تدوین برنامه های 5 

ساله در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به بحث تعدیل نیرو گفت: اولویت 

اول ما شناخت و تعدیل نیروی مازاد است تا 

امكان نظارت و افزایش بهره وری را فراهم 

آوریم.

 در این مراسم همكاران به بیان مشكالت کاری 

خود پرداخته و با تقدیم لوح و هدایا از بانوان 

تقدیر شد.

مراسمی در تجلیل از بانوان شاغل شهرداری بجنورد برگزار شد

سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده 

غیرمجاز آنها برای کسب سكنی و یا هر عنوان 

دیگری ممنوع است و شهرداری مكلف است 

از آن جلوگیری کرده و نسبت به رفع موانع 

موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور به 

وسیله مامورین خود اقدام کند.

شهروند گرامی :

همانطور که مستحضر هستیدسد معبر پیاده رو 

ضمن تجاوز به حقوق دیگران باعث نازیبایی، 

عدم رعایت اصول بهداشتی و نارضایتی 

شهروندان می شود و کسی حق ندارد به هر 

عنوانی به حقوق دیگران تجاوز کند و تمام 

 مراجع تقلید اعالم کرده اند مسیرهای عمومی که 

اجباراً در راستای تكلیف قانونی حداکثر طی یك 

 هفته به جمع آوری تمام اقالم سد معبر کرده و 

برابر قانون با متخلفان برخورد قانونی خواهد 

کرد. از تمامی شهروندانی که به حقوق دیگران 

خاصه عبور و مرور است هرگونه دخل و تصرف 

در آن حرام و ناصواب می باشد. لذا از نظر شرعی 

نیز مسدود نمودن معابر عمومی کار ناصواب و 

 بازخواست اخروی خواهد داشت. شهرداری

 مكلف است نسبت به جمع آوری هر گونه سد 

معبر اقدام کند که این نیازمند همكاری شما 

شهروندان محترم می باشد و از کلیه عزیزان 

انتظار می رود ضمن رعایت موارد فوق و دادن 

  تذکر الزم به متخلفین تالش کنند تا رعایت  

حقوق شهروندی به عنوان یك فرهنگ در جامعه 

نهادینه شود. از اینرو هر شهروندی به هر شكل 

حقوق شهروندی را رعایت نكند شهرداری 

احترام  گذاشته و ما را در خدمت رسانی بهینه 

یاری می کنند نهایت تشكر را دارم.

      بابایی

سرپرست حوزه خدمات شهری شهرداری بجنورد

حسین پیلتن رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

B.B.S

ماده 55 بند 2 تبصره یك

دکتر شریعتی



49 سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد.انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت به علت وقوع آن تلقی و قبول نماید.

گزارش
سازمان تاکسیرانی یكی از سازمان های تابع شهرداری است که به طور مستمر و مستقیم با شهروندان در ارتباط بوده و خدمات جابه جایی مسافران 

را در شهر انجام می دهد، با توجه به افزایش مهاجرت ها و همچنین افزایش جمعیت شهر هر روز ترافیك بیشتر و همچنین فشار مضاعفی را به 

سیستم حمل و نقل شاهد هستیم و بنابراین، توسعه و ظرفیت سازی در سیستم حمل و نقل عمومی اهمیت به سزایی داشته و یكی از راهكارهای 

اساسی برای ارتقاء خدمات هم از نظر کمی و کیفی است.

 سید مهدی اسدزاده مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در مصاحبه ای به سئواالت ما پاسخ داد. 

1- بودجه سازمان در سال جاری چقدر است؟

       بودجه سازمان درسال 1389 بالغ بر1میلیارد 

و 809 میلیون ریال که نسبت به سال 1388 مبلغ 

361 افزایش یافته است.

2- با توجه به مستقل بودن سازمان ها، منابع 

درآمدی از کجا تأمین و هزینه کرد سازمان 

چگونه است؟

       منابع درآمدی سازمان درچهارچوب بودجه 

و اساسنامه سازمان در 12 بخش می باشد از قبیل 

 آبونمان، صدور پروانه، نقل و انتقاالت، جرائم، 

سرویس مدارس، کمك شهرداری و غیره 

می باشد و هزینه ای سازمان نیز بر اساس بودجه 

مصوب می باشد.

3- آژانس ها و تاکسی هایی که در حال حاضر 

به مردم خدمت رسانی می کنند چه تعداد 

هستند؟

       در حال حاضر تعداد 46 دفتر آژانس در 

شهر بجنورد فعال می باشند که تعداد دو دفتر 

مربوط به تاکسی بیسیم ها است و تعداد رانندگان 

فعال تاکسی تلفنی های بیسیم 213 نفر است . 

یكی از این تاکسی تلفنی های بیسیم با استقرار در 

چند نقطه از شهر به شكل ایستگاه از جمله 

ترمینال مسافربری، کوی بهداری، خیابان ارتش 

شرقی نسبت به خدمات رسانی به شهروندان در 

تمام 24 ساعت آماده اند. دیگر آژانس ها که مجاز 

به گرفتن 25 نیرو (راننده) می باشند موقع تماس 

شهروندان با دفتر آژانس ، خدمات ارائه می دهند. 

در حال حاضر 577 تاکسی زرد (عمومی) سیار 

در شهر فعالیت دارند که از این تعداد 47 تاکسی 

خط ویژه در مسیرهای تعیین شده از قبیل ( میدان 

شهید-پارك سوار) و ... فعالیت دارند که در حال 

حاضر به تفكیك عبارتند از:

آژانس ها: 1100 خودرو که نسبت به سال قبل 34 

خودرو به ناوگان اضافه شده است.

آژانس بیسیم: 216 خودروکه نسبت به سال قبل 

50 خودرو افزایش داشته ایم.

خطی روستائی: 106 خودرو که در سال گذشته 

تاکسیمتر که به نفع شهروندان و رانندگان محترم 

 می باشد به نحوی عادالنه بودن نرخ ها و مسیرها و 

دیگر کارهای صورت گرفته معرفی رانندگان به 

 بیمه تأمین اجتماعی جهت استفاده از تسهیالت 

ومعرفی دوگانه سوز نمودن خودروها تحت 

نظارت و پیگیری و کارت سوخت رانندگان و 

برگزاری آزمون شهرشناسی و ... . رسیدگی به 

شكایات مردمی، ارجاع و نگهداری اشیاء گمشده و 

قدردانی از امانتداری رانندگان و ... از دیگر 

خدمات این سازمان است.   

5- در سال 88 چه اقداماتی برای ارائه خدمت 

بیشتر به شهروندان انجام شده است؟

           اقداماتی که انجام شده عبارتند از :

*   از رده خارج کردن41 خودروهای فرسوده.

*  تعداد 41 رسیدگی به شكایات مردمی.

*  جلوگیری از توقف تاکسی ها در ایستگاه ها 

توسط بازرسان سازمان جهت ارائه خدمات به 

مسافرین در بین مسیرها و ایستگاه های بعدی و 

حومه شهر. 

*  برخورد با مسافربرهای شخصی غیرمجاز با 

همكاری و نظارت راهنمایی و رانندگی جهت نظم 

بخشیدن و ایجاد امنیت اجتماعی از دیگر 

برنامه های این سازمان بوده که برنامه ریزی و اقدام 

در خصوص ارتقاء سطح آگاهی های عمومی 

شهروندان و فرهنگ سازی استفاده بهینه از سیستم 

تاکسیرانی شهری ، برقراری ارتباط وحدت رویه با 

مدیران و استفاده از تجارب آنها نسبت به ارائه 

خدمات بهتر در سطح شهر به شهروندان از 

اقدامات  این سازمان می باشد.

سخن آخر این که: سازمان تاکسیرانی خود را ملزم 

به پیگیری مطالبات 200 هزار شهروند می داند و 

برای ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان از تمام 

توان و فرصت های موجود در سازمان استفاده 

کرده و از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و 

همچنین در دفاع از حقوق رانندگان محترم نیز 

همان وحدت رویه را دنبال می کنیم.

142 خودرو بوده است.

تاکسی های عمومی: در سال 87 تعداد کل تاکسی 

ها اعم از خطی و عمومی گردشی 624 خودرو 

می باشد که در سال 88، 3 خودرو در قالب ویژه 

افزایش گردیده است که از تعداد 627 در سال 

88، 2 مورد تغییر کاربری داشته و 1 مورد تاکسی 

هم در سال 89 به شهر دیگر انتقال یافته است.

4- اقدامات انجام شده سازمان در جهت رفاه 

حال شهروندان و همچنین رانندگان محترم 

تاکسیرانی چه بوده است؟

     با کمك و همكاری راهنمایی و رانندگی 

نصب تابلوهای خروج تاکسی ممنوع در چند 

نقطه از اطراف شهر انجام شد.

* برخورد بازرسان سازمان با مسافربرهای 

خودروهای شخصی و اعمال قانون.

*  بازداشتن رانندگان تاکسی عمومی از ایستادن 

در ایستگاه ها به جهت سرویس دهی مسافران در 

بین مسیر که با استقبال همشهریان مواجه شده 

است.

*   تعداد840 صدور و تمدید مجوزهای 3 ماهه.

*   تعداد 66 صدور دفترچه های یكساله.

*  تعداد 341 تمدید دفترچه های یكساله.

* تعداد 98 پذیرش متقاضیان صدور پروانه 

(دفترچه یكساله ).

*  تعداد 262 پذیرش رانندگان شرکت های 

حمل و نقل ( آژانس ها ). 

شهروند : مجتمع تفریحی باباامان هر ساله 

پذیرای ده ها هزار مسافری است که از شهرهای 

دور و نزدیك کشور برای زیارت بارگاه ملكوتی 

ثامن الحجج (ع) از خراسان شمالی عبور و تعداد 

زیادی از این مسافران ساعاتی را در پارك زیبای 

باباامان اتراق می کنند و خستگی سفر را از تن 

خود بیرون می کنند.

یكی از اموری که باید به آن توجه ویژه ای شود 

ورودی و خروجی این پارك زیباست که جدیداً 

با توجه به دو بانده شدن این مسیر (بجنورد-

مشهد) فضایی که برای دور زدن مسافرین به این 

پارك در حال انجام می باشد  غیر ایمن و غیر فنی 

 است  که الزم است به آن توجه کرد: 

1- نصب نكردن تابلوهای استاندارد جهت 

 اطالع رسانی به خودروی گردش کننده و  

شهروند: قریب به 13 شماره از چاپ و نشرماهنامه شهروند می 

گذرد و توزیع آن به شهروندان و همچنین روابط عمومی های 

تمام ادارات و نهادها و مراکز علمی، آموزشی انجام شد.،همه می 

دانند روابط عمومی ها، نقش مهمی را در فراهم کردن زمینه های 

  الزم برای برقراری ارتباط دوسویه با مخاطبین در جهت اطالع  

رسانی شفاف از داخل و خارج سازمان ایفا می کنند. 

با این نگاه که ماهنامه شهروند به عنوان یك تریبون آزاد در 

انعكاس مسائل شهر و شهروندی است مشارکت و ارتباط 

روابط عمومی ها با این نشریه محلی، نقش موثری را در جهت 

 اطالع رسانی بی واسطه وبدون سانسور با شهروندان را خواهد  

 داشت واستفاده از این زمینه فراهم شده در جهت شناساندن 

نقاط قوت و ضعف شهر که همه ما هر روزه به نوعی با آنها 

مواجه هستیم بسیار مفید و راهگشا خواهد بود. انتظار می رود 

مسئولین روابط عمومی ها ابتدا به عنوان شهروند و بعد  به عنوان 

متولیان ارتباطات بین سازمان و مخاطبین با فراهم کردن فضای 

  ارتباطی متقابل برای اطالع رسانی و اطالع یابی دو سویه در جهت  

ارتقا سطح کمی و  کیفی این ماهنامه که رسالت آن پی گیری 

مطالبات مردم بوده و خواهد بود، یاری کنند.

ماهنامه شهروند

بعید می دانم کسی در این شهر باشد که تاکنون نام 

بش قارداش را نشنیده یا خودش ندیده باشد. 

تفرجگاهی بزرگ که طی چندین سال گذشته با 

همت شهرداری شهر به فضایی پاك ، تمیز، 

استراحتگاه و اقامتگاه مسافران و همشهریان عزیز 

تبدیل شده است.

با قدمت و مالكیت آن کاری نیست، اما آن دسته از 

دوستانی که آخر هفته یا روزهای تعطیل به این 

تفرج گاه رفته اند شاید به دلیل عجله و شتاب و یا به 

هر دلیل دیگر مانند کم پهنا بودن عرض جاده بیشتر 

توجه خود را به مقابل معطوف کرده اند تا اطراف 

جاده و در برگشت هم به دلیل خستگی یا فشار 

 زندگی روزمره اصالً توجهی به اطراف و حاشیه 

نكرده اند. اما زمانی که دوربین به دست میگیری و 

سعی می کنی با عكاسی یا فیلم برداری از مسیر بش 

قارداش به شهر وارد شوی با صحنه های جالب ، 

جذاب و تامل برانگیز و حتی ناراحت کننده روبرو 

می شوی . دوربین مثل ما خستگی و فكر و دغدغه 

کاری ندارد و کمی می شود گفت بی رحم است و 

هرچه را در لحظه ثبت می کند . اولین چیزی که در 

ورودی شهر خودنمایی می کند بلوار خلیج 

فارس است و پس از آن پنجره های مجتمعی 

بزرگ و شیك بر سر تپه ای بی ریخت و قیافه که  

نشان از شهری نوساز می دهد و کمی بعد هشت 

پرچم رنگی شهرداری در ورودی شهر ( البته 

شهری بی نام و نشان و بدون خیر مقدم به مسافران و 

زائرانی که وارد منزل گاه هفتم شده اند) از این 

قسمت کمی جلوتر فضایی باز باغ مانند با درب 

های پیش ساخته جهت فروش با دیوارهای کوتاه و 

 

دیوار نویس هایی اعم از : گوسفند زنده موبایل 

دار، درب های فلزی و رب کارخانه ای تا تبلیغات 

صاف کاری و ... و کمی جلوتر فضایی وحشت 

زده از یك خیابان عریض و طویل بدون خط کشی 

مشخص و مغازه هایی مانند کندوی زنبور در هم بر 

هم و از همه جالب تر فضایی روستا مانندی شبیه 

اسفیدان یا ماسوله و خانه هایی بر بام هم بر آستانه 

بلند و اعالمیه ها و پرده های ناهمگون و تبلیغاتی و   

تپه ای کاه گلی و قدیمی و  ... مغازه هایی بی رنگ 

و رو بدون درب و ویترین اعم از صاف کار، نقاش 

و تعویض روغن و ... و ماشین های اوراقی بی 

شماری در صف انتظار تعمیر و پیاده روهایی مملو 

از ماشین و بلوار خلیج فارسی که هرچه در آن پیش 

می روی بر عكس ورودی اش ، در انتها تنگ تر و 

باریك تر می شود و پارك ماشین های دوبله و 

سوبله و ... و سر وصدای فراوان ....

این توضیح دیگر کافیست برای هر رهگذر، 

مسافر، عابر، زائر و هر شخصیت حقیقی و حقوقی 

دیگر که مسئولین شهر را خطاب قرار دهد که  

آقایان شما کجایید و چه می کنید و این چه وضعی 

است و این نمای ورودی به مرکز یك استان 

نوپاست ؟؟؟

البته بنده به عنوان منتقد خالی براین نظریه انگشت 

نگذاشته ام و طرح هایی جهت بهتر شدن وضع 

موجود دارم که با حمایت مسئولین و با کمترین 

هزینه آن را به اجرا در خواهم آورد. 

                           محمد بكرانی

                         شهروند برگزیده 

خودروهای عبوری.خطر تصادف در دوربرگردان باباامان

2- نبود خط کشی، روشنایی و جداسازی 

مناسب در محل دوربرگردان.

3- وضعیت هندسی نه چندان مطلوب و فاصله 

کم دوربرگردان از ورودی باباامان که تغییر این 

 خودروها را جهت دسترسی به پارك کامال 

ناامن نموده است.

 الزم است تا مسئولین اداره محترم  راه و ترابری با 

توجه به آغاز فصل مسافرت برای جلوگیری از 

خطر تصادفات اقدامات عملی را انجام دهند تا 

شاهد حوادث احتمالی ناگوار رانندگی در این 

پارك گردشگری بجنورد نباشیم و مسافران با 

خاطره ای خوش و به یاد ماندنی شهر بجنورد را 

ترك کنند.

در ورودی های شهر وارد شوید

* بكارگیری 41 بازرس افتخاری (نامحسوس) 

در شهر.

*  معرفی 54 راننده جهت بیمه شدن در سال 88.

* ملبس کردن رانندگان تاکسی عمومی به لباس 

فرم از سال 87 تا به حال.

*پیگیری و ارائه فرم سهام عدالت به رانندگان 

تاکسی آژانس ها توسط سازمان.

* نصب تاکسیمتر بر روی 1050 تاکسی آژانس و 

50 خودروی دیگر که در حال اقدام است.

*  ابطال بیش از 400 کارت سوخت خودروهای 

غیرفعال آژانس ها.

*  تعداد 121 نصب برچسب بر روی 

خودروهای شرکت های حمل و نقل.

 * تعداد637استعالم رسیده ازدفترخانه ها 

(اماکن) 

 *  تعداد 147 نقل و انتقاالت تاکسی های 

عمومی. 

*  تعداد 4400 بازدید از خودروهای شرکت 

های حمل و نقل.

*  تعداد 4400 صدور مجوز 3 ماهه آژانس های 

تلفنی.

دیگر اقدامات انجام شده سازمان از قبیل نصب 

تعداد 

 1100 تاکسی تلفنی 

                                     
درخیابان های بجنورد

 627 تاکسی عمومی 



85 خوشبختی شكل ظاهری ایمان است، تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد، هیچ  کاری را نمنی توان انجام داد.شما ممكن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو سازید.

  «بسم اهللا الرحمن الرحیم»  

 خالصه می خواهم بگویم که این خون سرخ است، 

گل سرخش خوان. وجب به وجب در این دشت 

خون ریخته شده تا عراقی را از این خاك بیرون کرده 

و این سبزه ها هم که روئیده سبزه ای است از خاك 

و خون ما:این سبزه که امروز تماشاگه ماست   پس 

سبزه خاك ما تماشاگه کیست.

من که هر جا می روم، شهید می بینم و قطرات خون 

شهید و محل شهیدشدنش که به خاطر قسط و ایمان 

 و رسالتش برخاسته و برخونش الله ای دمیده و 

سبزه ای برکشیده و بلبلی نشسته و ترانه می خواند، 

ترانه آزادی و شعر رهایی. پس این خون من 

تماشاگه چه کسانی می شود؟!! بی شك نفرین برآن 

کسانیكه بیایندو ببینند و در صحنه نباشند. حال 

شماها باید افسوس بخورید که جنگ دارد تمام 

می شود و شماها هیچ کمكی نكردید، مگر دنیا چه 

ارزشی دارد؟ اینجا سرهنگ و کماندوی عراقی را 

می بینم که در این بیابان افتاده و شكمشان باد کرده و 

آنها را به خاك می سپارند، نه زن و نه بچه و نه شغل 

و نه مقام همراهشان بود،خودشان بودند با یك دنیا 

خیانت.

کاری ندارم،شماها کمك کنید،نان خشك بخورید و 

کمك کنید.شماها باید به خانواده شهداسربزنید و 

آنها رادلداری دهید. پدر و مادر ما هم اکنون در تنگه 

رقابیه هستیم،مادر این تنگه پیشروی کردیم،واقعا 

گرفتن این تنگه جز با توسل و دعا و یورش و 

شهادت ممكن نبود.«من عهد کرده ام که تا پایان 

جنگ به آن طرف ها نیایم. راهی راکه انتخاب کرده 

ام شهادت،رهایی،آزادگی،یورش بر خصم و غلبه بر 

 خصم می باشد، مصداق کالم امام در مورد 

پاسداران». به دوستان و برادرانم می گویم که پدر، 

مادر و همسر نباید ... . پدر و مادرم این 

 صحرا،صحرای کربالست و این جنگ، جنگ امام 

حسین با صدام یزید است. درصورت شرکت 

نكردن در این میدان کارزار از رده انسان بودن 

انسانیت در می آیی و پوچ و بی معنی می گردی. 

ماینجا واقعا که همه قواعد نظامی و کالسیكی بهم

 می خورد،بچه ها در میان خمپاره و رگبار مسلسل و 

غرش تانك و آتش توپخانه و مزدوران صف اندر 

صف، سنگر به سنگر و قدم به قدم به کمین نشسته، 

پیش می تاختند.

تجارب جهانی

« منبع آب» نامی آشناست. بلندترین 

بنایی که از دیرباز در شهرمان قد 

برافراشته و هنوز همچنان پابرجا و 

استوار ، قیامت قامتی دارد قیامت.

تاکسی، منبع آب.

نرسیده به منبع آب.

پمپ بنزین روبروی منبع آب.

 هالل احمر می خوای بری باید از منبع آب رد 

بشی.

 این جمالت و عبارت هایی شبیه آن را هر روز از 

زبان مردم می شنویم.

منبع آب قدیمی بجنورد واقع در حاشیه خیابان 

امام خمینی بجنورد در وسط زمینی وسیع قرار 

گرفته است و سالیان سال است که دیگر کاربرد 

اصلی خود را ندارد ولی می تواند به زیباترین 

محل برای شهروندان تبدیل شود.

در بجنورد کمبود موزه های مختلف 

حس می شودموزه مشاهیر، تمبر، 

عكس ، آب و ... .

با ساختن موزه آب در مكان فعلی منبع آب

می توان برای محققان، دانش آموزان ودانشجویان 

محیطی فراهم کرد تا از نزدیك به بررسی و 

شناخت سازه های آبی قدیمی استان نظیر سدها،    

از:

1- تاثیرآب در وضعیت جغرافیایی زمین.

2- نقش آب در کشاورزی.

3- کسب انرژی های مختلف مانند مكانیكی، 

لكتریكی و ... از آب

4- نحوه استخراج آب از زمین، شامل چشمه، 

قنات و ... .

5- نقش آب در حیات فردی انسان.

6- آب و آلودگی آن و معرفی بیماری های

  واگیردار.

7- جمع آوری و هدایت، تصفیه و توزیع آب

باید براین باور باشیم که ایجاد و راه اندازی موزه 

 آب، یكی از راه های ارائه و نمایش تالش و 

سخت کوشی انسان در حفر چاه های آب و 

قنات، و همچنین حفظ ارزش این میراث کهن، 

نگهداری و شناساندن ابزار و اشیا مربوط به حفر 

آن می باشد.

سید احسان سیدی زاده

شما هم در زندگی خود گاهی از وسیله ای به 

جای وسیله ای دیگر استفاده کرده اید. اگر هم 

خودتان این کار را نكرده باشید حتما شاهد برخی 

از مواردی که ذکر می کنم بودید. برای مثال 

داروهایی را به عنوان داروی مشابه مصرف کردید 

و شاید هم بهبود پیدا کردید البته این بهبود به 

احتمال قوی مشابه بهبودی بوده که شما باید پیدا 

می کردید. قصد حاشیه روی ندارم بریم سر اصل 

 مطلب (انگار تا حاال روی دم مطلب بودیم). 

بله قرار شد حاشیه روی ، پیاده روی، زیاده روی 

و ... نداشته باشم بنابراین عرض شود خدمت 

شما که گاهی برخی از چیزها را ما و یا دیگران به 

جای چیز دیگری در خدمت می گیریم این چند 

مثال را دقت کنید :

از پیچ گوشتی به جای نگهدارنده شیشه اتومبیل 

که مرتب سر می خورد میره پایین.

دسته مگس کش، کفگیر (خانم ها) برای خاراندن 

پشت.

 کالهك خودکار، سوئیچ و یا آنتن دزدگیر اتومبیل 

برای تمیز کردن گوش.

یك تكه تخته، مقوا و یا ... برای جبران کوتاهی 

پایه میز.

یك قطعه سنگ، یك نیمه آجر یا گاهی یك آجر 

کامل برای باز یا بسته نگهداشتن در مغازه یا اتاق.

 از روزنامه به جای زیرانداز، شیشه پاك کن، کاله 

 آفتابی و ... .

قاشق غذاخوری به جای سربازکن نوشابه.

خودکار به جای قاشق چایی خوری.

و ...

از این نمونه ها فراوان داریم که اگر قرار بشه  

بنویسم داستان همان مثنوی هفتاد من کاغذ اگر 

نشه حداقل هفتاد گرم خواهد شد. غرض از این 

 مقدمه طوالنی، عرض کوچكی بود و یا سئوالی 

ساده که جوابش را از شما خواننده محترم تقاضا 

دارم.

در برخی از میادین شهر بجنورد و گاهی در 

دلتاهایی که منتهی به چهارراه ها و میادین است و 

کالسكه هایی گذاشته اند که با این که شاید از 

عمر آن ها بیش از یك فصل است می گذرد ولی 

هنوز هیچ کاربردی برایش تعریف نشده و شاید 

منتظرند کارگروهی تشكیل شود تحت عنوان کار 

گروه کالسكه رانان که تصمیمی برای این کالسكه 

ها بگیرند. به نظر شما این کالسكه ها می تواند به 

درد چه کارهایی بخورد؟ برای دست فروشی؟ 

گذاشتن گلدان؟ قراردادن کودکان شیرخوار تا 

مادر برای خرید به دور و بر میدان سری بزند؟ 

کالسكه ها، مسیر حرکت ناصرالدین شاه را در 

بجنورد نشان دهد ؟ و یا ...

نیما یوگیج بجنوردی

با توجه به کمبود فضای مفید برای ایجاد 

بوستان های جدید در محله ها، شهرداری 

هوستون آمریكا در سال 1983 طرحی با نام 

پارك مدرسه ارائه داد که به موجب آن حیاط 

مدارس بعد از اوقات درسی به روی همگان باز 

باشد. از آن زمان به بعد حدود 200 زمین بازی در 

مدارس هشت منطقه هوستون بهسازی و به روی 

مردم باز شده است. این ایده به سایر نقاط نیز 

گسترش یافته است.

 برنامه پارك مدرسه بر خالف بیشتر برنامه های 

گسترش بوستان ها که توسط شهرداری مدیریت 

می شوند، به صورت غیرانتفاعی اداره می شود. 

موسسات غیرانتفاعی می توانند نیازهای جامعه را 

شناسایی کرده و کمك های مالی زیادی را از 

جوامع بزرگ تر جمع آوری نمایند. منابع مالی 

 معموال از طریق بخش خصوصی، شهرداری، 

 بودجه خاص استان، کمك های بالعوض و یا 

اعانات جمع آوری شده برای توسعه جامعه 

تأمین می شود. این موسسات تجهیزات قدیمی را 

با امكانات جدیدتر و الگوهای مطمئن تر 

 جایگزین کرده و تسهیالتی را اضافه می نمایند که 

تمام سنین بتوانند از آن بهره ببرند. موسسه 

غیرانتفاعی باتون ریج در سال 2002 طرح 

مشابهی را اجرا نمود که به موجب آن سه هكتار 

زمین رها شده در یك مدرسه راهنمایی را به 

بوستان عمومی تبدیل نمود. باتون ریج با استفاده 

از کمك های جمع آوری شده بیش از صد هزار 

 دالر در این پروژه خرج کرده و در این مكان 

 پرچین، در و عالئمی نصب کرده است تا در زمان  

 فعالیت مدارس مانع از ورود دانش آموزان به این 

فضاها شود. این برنامه همچنین به تسهیل توافق 

بین شهرداری و مدرسه کمك کرده است. مدرسه 

 و ناحیه متعهد شده اند هر کدام پنج هزار دالر 

جمع آوری کنند. همچنین نگهداری از این مكان 

بعد از بازسازی به عهده مدرسه است. در نتیجه، 

یك فضای عمومی ایجاد شده که ارتباط را بین 

عابرین پیاده در محله ها برقرار کرده و مكان 

راحتی را برای تفریح خانواده ها فراهم آورده 

است. سازمان دولتی پارك ها و تفریحات که 

اداره پارك ها را در باتون ریج به عهده دارد با 

مدارس منطقه همكاری می کند تا استفاده  مردم 

را از فضاهای ایجاد شده در مدارس گسترش 

دهد. همكاری سازمان پارك ها با مدارس باعث 

می شود تا زمین های بدون استفاده در مدارس در 

ساعات بعد از مدرسه بیشترین کارایی را داشته 

باشند. مزیت عهده این کار بهره مندی بهتر از 

 تسهیالت و امكانات همگانی و استفاده موثرتر از 

بودجه های دولتی است.

بر نقش پذیری در ابعاد خانواده و اجتماع 

 معطوف باشد تا به آرمان داشتن جامعه اسالمی به 

دور از هجمه های فرهنگی عینیت ببخشیم.

وی با بیان بخشی از قابلیت های منطقه ای پارك 

دوبرار از اتمام فاز یك طراحی پارك بانوان خبر 

داد و گفت: طراحی اولیه در مرحله تصویب 

شورای شهر قرار داد تا در سال 1389 با 

تخصیص ردیف های اعتباری شاهد اجرایی 

شدن فاز یك پارك بانوان باشیم.

وی یادآور شد: 350 هكتار فضای سبز موجود در 

این پارك جنگلی قابلیت های بسیاری را در 

 اختیار شهروندان قرار می دهدتا عالوه بر کاربری                  

پارك بانوان، به عنوان یك جاذبه گردشگری نیز 

معرفی شود.اجرای مولودی خوانی، برنامه های 

سرگرم کننده و پذیرایی از دیگر بخش های این 

مراسم بود. در این مراسم به قید قرعه 31 سكه به 

  عنوان سی و یكمین سالگرد انقالب اسالمی و 18  

قواره چادر در راستای تبیین فرهنگ عفاف و 

حجاب (به عدد سن حضرت فاطمه (س) ) و 

هدایایی نیز به کهنسال ترین بانوی شرکت کننده، 

خانواده معظم شهدا و کودکان با نام های فاطمه و 

زهرا اهداشد.در پایان این پیاده روی به 300 

شهروند حاضر در این مراسم از سوی سازمان 

پارك ها گلدان های اطلسی و اقاقیا تقدیم شد.

به مناسبت هفته زن پیاده روی عمومی به مقصد پارك دوبرار بجنورد برگزار شد
 به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا (س) و 

 سالروز تولد رهبر کبیر انقالب پیاده روی به 

 صورت ویژه بانوان از سوی شورای اسالمی و 

شهرداری بجنورد برگزار شد که با استقبال 2000 

نفری شهروندان همراه بود.

 تنها بانوی عضو شورای اسالمی شهر بجنورد طی 

 سخنانی با تبریك سالروز میالد حضرت فاطمه 

 (س)، هفته زن و سالروز میالد حضرت امام 

خمینی (ره) گفت : نقش زنان در امور اجتماعی 

نقشی محسوس، انكارناپذیر و موثر است.

 افشین فر افزود : امروزه باید تالش همه ما در 

 تبیین اخالق، منش و رفتار حضرت فاطمه (س) 

چی برای چی خوبه؟قسمتی از وصیت نامه

موزه آب فردا                                         منبع آب دیروز
قنوات، آب انبارها، یخدان ها بپردازند. این موزه 

می تواند مكانی باشد تا به شیوه های آبیاری 

سنتی، معرفی سیر پیشرفت صنعت آب از گذشته 

 تاکنون و جمع آوری اطالعات و مستندات و 

فرهنگ سنتی آب و آبیاری کمك کند.در این 

موزه ، می توان بسیاری از ابزار و ادوات قدیمی 

حتی متعلق به 30 سال قبل را که به دست 

فراموشی سپرده شده مانند ظرف های اندازه 

گیری آب، مشك، چرخ چاه، خمره های آب 

شرب، لوله های سفالی انتقال آب، ماکت سدها، 

تصاویر مختلفی از آب انبارها و ... در معرض دید 

 عالقه مندان قرار داد. زیباست اگر در این موزه با 

ساخت آکواریوم های بزرگ، زیبایی های خلقت 

خداوند را در دریابه نمایش گذاشت.

به نمایش گذاشتن جلوه های گوناگون 

آب در این مكان به شكل آبنماهای 

مختلف، می تواند محلی برای تلفیق 

هنر، تكنولوژی، ذوق و اندیشه باشد.

در موزه آب موارد متعددی را با ساخت ماکت ، 

رسم نقشه، عكس می توان در معرض دید 

 بازدیدکنندگان قرار داد که برخی از آن ها عبارتند 

پارك مدرسه



67 آنقدر شكست می خورم تا راه شكست دادن را بیاموزمکسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

  برگزاری پیاده روی  به مناسبت 

 میالد حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن    

 از سوی شواری اسالمی شهر و شهرداری بجنورد 


