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تحول در 

شهرداری 

منطقه دو   

در این شماره بخوانید

ازاینكه ازخودت خوشت بیاید و دوست بداری  20 خرداد ماه 1388-سال اول- شماره2 - صفحه  1-12  20 خرداد ماه 1388-سال اول-شماره 2-صفحه 12-1

که درمدح تو مبالغه کنند دوری گزین که این 

کار از محكمترین فرصتهای شیطان است .

 حضرت علی علیه السالم  

منتخب الغرر

چگونه می شود حقوق شهروندی را رعایت کرد؟

 سال اصالح الگوی مصرف           

www.bojnourdshora.ir

e.mail: council_bojnourd@yahoo.com

جایزه بگیریدپیشنهاد دهید

  چقدر شیرین است که شهر من باعث افتخار من باشد .

یك حلقه سست یك زنجیر را پاره میكند و یك شهروند بی تفاوت یك شهر را نابود میكند.                           

                                                                   

فكس:2237373 

اولین نشست 

مطبوعاتی 

هیئت رییسه 

شورا

دیدار مردمی 

شورا در مسجد 

شهرك شاهد

آقای مدیرعامل 

از آخر دنیا چه 

خبر؟

 

  حضرت آیت اهللا العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی بهجت (ره)در اواخر سال 1334 هجری قمری در شهر فومن واقع در                  

  استان گیالن به دنیا آمد و هنوز شانزده ماه از عمرش نگذشته بود که مادر را از دست داد. تحصیالت ابتدایی حوزه را در                     

 مكتب خانه فومن به پایان رساند و پس از تحصیالت ادبیات عرب در سال 1348 هجری قمری هنگامی که تقریباً 14 سال از عمر 

  شریفش می گذشت ، برای تكمیل دروس حوزوی عازم عراق شد و حدود 4 سال در کربالی معلی اقامت نمود و عالوه بر                       

  تحصیل علوم رسمی از محضر استادان بزرگ آن سامان، از جمله مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم خویی(غیراز آیت اهللا خویی                                                   

معروف)بهره برد و در سال 1352 هجری قمری برای ارائه تحصیل به نجف اشرف رهسپار گردید و سطح عالی علوم و حوزه را 

   درمحضر آیات عظام به پایان رساند.تا اینكه در نجف اشرف در سن 17-18 سالگی با آیت اهللا عالمه قاضی(ره) آشنا شد                

 و گمشده خویش را در وجود ایشان یافت و در سلك شاگردان اخالقی-عرفانی ایشان درآمد و سرانجام در سال 1364 هجری 

 قمری با قلبی صیقل یافته از معنویت و سینه ای ماالمال از عشق به خدا و با کوله باری از علم و کمال به سرزمین خویش هجرت 

نمود و در زادگاهش تشكیل خانواده داد و در حالی که آماده بازگشت به نجف اشرف بود هنگام عبور موقت در قم در زمانی که 

 ههنوز چندین ماه از مهاجرت آیت اهللا بروجردی(ره) به قم نگذشته بود موقتا مقیم قم شد و خبر رحلت اساتید بزرگ حوزه 

علمیه نجف را یكی پس از دیگری می شنود و در شهرمقدس قم رحل اقامت می افكند.

اگه تونستی 

راهت و پیدا 

کن !

 یك سامانه مطلوب ِ عالئم کارکردهای فراوانی دارد. اصلی 

ترین کارکردِ چنین سامانه ای ارائه راهنمایی های مفیدی 

است که افراد به کمك آن می توانند در اطراف یك منطقه 

مرکزی، مجتمع ساختمانی، پارك یا دیگر مكان های عمومی 

راهشان را پیدا کنند.تابلوهای مناسب ضمن کمك به 

یادگیریِ بهتر پیام ها ، تصویری دائمی برای یك مكان خلق 

 می کند و قوانین را به اطالع می رساند و از طریق ادغام 

اجزای تاریخی و فرهنگی، اهمیت و غرور خاصی را برای 

 مناطق شهری به ارمغان می آورد.عالئم ضمن برطرف کردن 

نیازهای خاص، حوزه های معینی را به عنوان هدف انتخاب می 

کنند، اما مكان یابی آنها فوق العاده اهمیت دارد.نصب 

 تابلوهای راهنما در جای مناسب به همراه سایر تسهیالت 

رفاهی نظیر نیمكت ها، دکه ها، توالت های عمومی، کیوسك 

های تلفن و یا مسیرهایی که یكدیگر را قطع میكنند موجب 

 کوتاه تر شدن راه و اتالف وقت کمتری می شود.تابلوهای 

راهنما موقعی که با یكدیگرند تاثیرشان چشمگیرتر است، 

چراکه به کاربران این امكان را می دهند تا دریك مكان 

مشابه چندین کار را انجام دهند.مكان یابیِ درست تابلوهای 

راهنما باعث می شود تا دسترسی مردم به مكان های تفریحی 

آسان باشد و مردم بتوانند ضمن استراحت و مكان یابی 

صحیح اوقات خود را سپری کنند.

  خالصه آنكه تابلوهای راهنما در سطح شهر اطالعات و                             

راهنمایی های مفیدی را برای رفتن به یك مكان در اختیار 

افراد قرار میدهند.
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آبیاری فضای سبز 

با بنزین ! 

امیدواریم مسئولین 

امر در جانمایی نصب 

پمپ های بنزین سیار 

 کارشناسی و دقت الزم 

را داشته باشند تا 

فضای سبز ایجاد شده 

تخریب و از طراوت آن  

کاسته نشود.

بخشی  کوتاه 

از زندگی 

نامه  

صفحه 5

صفحه 4

کمك دومیلیارد 

ریالی شورا به 

دانشگاه دولتی

صفحه 10

صفحه 3

صفحه 2

برنده بهترین پیشنهاد شماره قبل ماهنامه: سرکار خانم فریده کریمی

به بهترین پیشنهاد هدیه ای مناسب از طرف شورای شهر اهدا خواهد شد.

؟
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معرفی روسای کمیسیون های 

تخصصی شورای شهر :

1- رییس کمیسیون برنامه و بودجه  

آقای حسین پیلتن

2- رییس کمیسیون فنی و عمرانی

آقای مهندس لنگری

3-رییس کمیسیون حمل و نقل 

آقای رضا فیروزه

4- رییس کمیسیون فرهنگی

 آقای ابراهیم امانی 

و ان نماینده ی آقا مهندس سیدی به عن

ا ش
ن تاکسیرانی ، کمیسیون  ورا در سازم

ی ین شد.و ال تع ماده 77 شهرداری ،ثبت اح

 مهندس لنگری رییس شورای اسالمی 

شهر بجنورد با بیان این مطلب  در 

اولین نشست مطبوعاتی عنوان کرد : 

تمام تصمیماتی که در شورای شهر 

گرفته می شود باید در اختیار مردم 

قرارگیرد و ما هیچ چیز محرمانه ای در 

شورا نداریم . وی با تشریح سیاست 

های کلی شورای شهر در دوسال باقی 

مانده پرداخته و با بیان اینكه ما 

نمایندگان مردم هستیم و پیگیر 

مطالبات آنان درچارچوب قوانین و 

 مقررات و از هیچ تالشی برای آبادانی و 

رفاه مردم فروگذار نخواهیم بود و از 

حقوق  شهروندی درهر شرایطی که 

باشد دفاع خواهیم کرد. در ادامه 

رییس شورا از خبرنگاران و نمایندگان 

جراید به ویژه رسانه ملی تقاضا کرد تا 

در پیگیری مطالبات مردم از شورا و 

دیگر مسئولین شهر به طور مستمر و 

مستند گزارش تهیه و به طور شفاف 

 اطالع رسانی بی واسطه نماید تا هر 

مسئول پاسخگوی عملكرد سازمان 

مطبوع خود در مقابل مردم باشد.

 اولین نشست مطبوعاتی هیئت رییسه جدید شورای اسالمی شهر بجنورد                                            

ما هیچ چیز محرمانه ای در شورای شهر نداریم

ابراهیم امانی نایب رییس شورا نیز با 

تشریح بودجه سال 88 شهرداری و با 

اشاره به ردیف های تعریف شده در 

بودجه سال جاری که بر اساس واقعیت 

ها و اولویت ها،برنامه ریزی شده و به 

 شهرداری ابالغ تا عملیاتی شود. اعضای 

محترم شورا نیز مصمم هستند تا با 

نظارت دقیق در بخش های مختلف و 

سازمان های وابسته برای اجرایی 

نمودن ردیف های تعریف شده در 

بودجه انحرافی صورت گیرد.وی با 

 تاکید براینكه یكی از معضالت بسیار 

 مهم در مدیریت کالن شهرداری 

ها،پرداخت حقوق پرسنل شهرداری 

توسط مردم است،که این کار جفاست و 

 باید مسئولین محترم باالدستی به این 

امر بسیار مهم توجه ویژه نموده تا 

حداقل پرداخت حقوق پرسنل از طریق 

وزارت  محترم کشور انجام شود تا 

هزینه اختصاص یافته به این ردیف در 

بخش های عمرانی و خدماتی برای 

مردم هزینه شود.

آقای مهندس سید اسماعیل سیدی 

دیگر عضو هیئت رییسه شورای شهر 

نیز با اشاره به موارد مطرح شده در این 

نشست و با تشریح سیاستگذاری 

شورا تاکید بر توجه ویژه بر حفظ 

بهداشت محیط شهری ، ایجاد و توسعه 

فضاهای سبز و تفریحی ، مبلمان شهری 

، حفاظت از میراث فرهنگی تاریخی، 

حفظ مدیریت منابع طبیعی حوزه 

استحفاظی شهر و پیگیری هرچه 

سریعتر بهره برداری از کارخانه 

کمپوست ،جلوگیری از آلودگی هوا با 

توجه به  موقعیت خاص جغرافیایی 

شهر بجنورد و فعال نمودن کمپوست ، 

بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها 

درشهرداری جهت ساماندهی و انتقال 

مشاغل مزاحم به محل پیش بینی شده 

 به منظور حفظ سالمتی،آرامش و 

آرامش  شهروندان را یاد آور شدند.

در پایان این نشست رییس شورای 

شهر گفت: ما در جهت حمایت همه 

جانبه از سرمایه گذاران و بخش 

خصوصی در همه زمینه ها استقبال می 

کنیم و از همه شرکت های سرمایه 

گذار و شهروندان گرامی که آمادگی 

دارند تا در طرح ها و پروژه های 

 مدیریت کالن شهری مشارکت نمایند 

دعوت به عمل می آوریم و به گرمی 

دستشان را می فشاریم.

  2-  واگذاری سه قطعه زمین رایگان به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت ساخت دو باب کتابخانه و تاالر فرهنگ و هنر                                       

یم دا  ای نآ دی؟  ؟ید   آان ید م م ای یا دی اآ ن  دی؟

شورای شهر در تعامل با ادارات و سازمانها چه اقداماتی را انجام داده ؟

4- پرداخت اجاره ساختمان مرکز توانبخشی کم توانان ذهنی

3- واگذاری پارك محلی درجهت مشارکت و تجهیز پارك آموزش ترافیك برای کودکان و نوجوانان با سازمان حمل و نقل و پایانه ها

1CNG - واگذاری چهارقطعه زمین در چهار نقطه شهر برای احداث جایگاه 

5- واگذاری زمین به سازمان بازنشستگی جهت احداث خانه فرهنگ مهر بازنشستگان

اخبار شورا

n ari.c u cil@ h o.cola g o n ya o m

a i fa co n l@ya oo mfsh n r u ci h .co

yy d un ya o .comse e ico cil@ h o

p lta co ncil@yah o mi n u o .co

m nico n il@ya oo ma a u c h .co

ge va icou cil@y h o mri n n a o .co

firoze u ci ho .coco n l@ya o m

ا  ق ت ی 
ت و اد وانند انت می  ان عزیز همشهر

ی  ر  ا   ن
ق پست از طر ا خود  سازنده ت هاد پیش

ن    ا ب ن ال ا ه ك 
د.           ن رس ع ایشا  ط اعضا ب  ترونیك  ال
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از ابتدای سال 88 تاکنون 17 جلسه رسمی 

کمیسیون های تخصصی شورا (شامل 10 جلسه 

کمیسیون عمرانی، 2 جلسه کمیسیون برنامه و 

بودجه  و 5 جلسه کمیسیون حمل و نقل) 

برگزار گردیده است که در طی این جلسات 

محورهایی همچون بررسی اسناد 147، 

واگذاری کارخانه آسفالت شهرداری به  بخش 

خصوصی، واگذاری زمین های استیجاری برای 

نصب جایگاه سیار بنزین برای رفاه حال 

همشهریان، بررسی نحوه توافق با کسبه بازار 

روز، روان  سازی ترافیك   شهری و  ساماندهی 

پارك سوارهای ورودی های بجنورد  در دستور 

کار قرار داشته که مباحث مطرح شده با حضور 

کارشناسان امر بررسی و مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت تا با نهایی شدن موارد فوق در 

جلسه رسمی شورا به  تصویب برسد.
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جداسازی زباله های قابل 

بازیافت یادتون نره!

شیشه

اغذک

ك  ی  پالست

مقوا 

بطری 
پارچه

ه هاچ پیام ب

آقای فیروزه به عنوان نماینده شورا در 
ی ون    کمیس شهرداری و کمیسیون توافقات 

ا م تی  تعیین شد.  الی اختالف  .حل

نده ی آقای مهندس لنگری به عنوان نما

ر کمیسیون ماده 5،کمیته د شورا 

سبز و ض  ای فنی،سازمان پارکها وف

ین شد.ی کمیسیون قطع اشجار تع

ی ر ا م امانی به سمت ا اه ب ی  انتخاب جناب آق
می شهرستان بجنورد.             ال   رییس شورای اس

برگزار میكند
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گفتگوی شهروند با شهردار منطقه 2 

شهروند

شهروند

 : برای شهرداری منطقه  دو  

چه برنامه هایی دارید؟

: برنامه های خدماتی و عمرانی 

سطح منطقه دو در چارچوب بودجه 

 مصوب شورای محترم اسالمی شهر 

جهت سال 88 در حال برنامه ریزی و  

شكل گیری می باشد که با تحقق 

اهداف درآمدی بودجه پیش بینی 

شده تا پایان سال به اجرا خواهد آمد 

که نتیجه ای از آنها به شرح ذیل به 

حضور معرفی خواهند شد و قطعاً با 

اعمال مدیریت صحیح و همفكری و 

 تالش بیشتر و مشارکت شهروندان در 

سایه رهنمود های مدیریت محترم                         

  کالن استان، شورای محترم اسالمی  

شهر انتظار می رود در سال 88 بتوانیم 

شهر بجنورد را به عنوان مرکز استان 

زیبای خراسان شمالی آنطور که 

شایسته مردم فهیم آن می باشد 

بسازیم.

 : سهم شهرداری منطقه دو از 

کل بودجه سال 88 شهرداری چقدر 

است؟

 : سهم بودجه شهرداری منطقه 

دو معادل 1/3 بودجه  پیش بینی شده 

می باشد که در صورت افزایش سطح 

درآمد شهرداری منطقه این میزان 

افزیش خواهد داشت.

دژهوت 

دژهوت

: چه برنامه های کوتاه مدت ، شهروند

میان مدت و بلند مدت را در برنامه 

کاری خود دارید؟

 : باعنایت به پیش بینی ردیف 

اعتباری جهت تدوین برنامه میان مدت 

5 ساله عمرانی شهر بجنورد تا پایان 

سال با بكارگیری مشاور در این 

خصوص اقدام خواهد شد و برنامه 

کوتاه مدت نیز در قالب بودجه سال 

جاری عملیاتی خواهد شد. اما اهم 

برنامه های شهرداری بجنورد شامل : 

بهبود کیفیت محیط شهری، ارائه بهبود

کیفیت خدمات شهری اعم از نظافت ، 

زیباسازی و ترافیك و توسعه فضای 

سبز و عمران شهری خواهد بود.

: 

به منظور تسهیل در دسترسی 

شهروندان به شهرداری ظرف چند روز 

آینده عملیات اجرایی پروژه احداث 

ساختمان شهرداری منطقه دو آغاز 

خواهد شد که در سال جاری مبلغ

 3 میلیارد ریال بودجه برای آن پیش 

بینی شده که درصورت تحقق اهداف 

مالی بودجه پروژه را تا سقف 7 میلیارد  

ریال در سال 88 اجرا خواهیم نمود.

پروژه احداث کانال های هدایت آبهای 

سطحی و پیاده روسازی، جدول  گذاری

دژهوت

بخش عمران شهری

معابر درحال اجراست که با انتخاب 

پیمانكار جدید که صورت گرفته آهنگ 

و شتاب بیشتری خواهد داشت.

: 

نظافت و رفت و روب به صورت پایدار 

و توسعه بهداشت عمومی که در این 

راستا با برنامه ریزی انجام شده جمع 

آوری زباله به روز رسیده.

دربخش توسعه فضاهای سبز و بهبود 

محیط شهری نیز پارك های سرداران 

شهید 18800 مترمربع درباغ موسوم 

به اردشیرخان طراحی و ظرف چند روز 

آینده عملیات  اجرایی آن آغاز خواهد 

شد. جهت احداث پارك جدیدی 

درخیابان سیدی درحال توافق با مالك 

هستیم و درخصوص احداث پارك  

بانوان در دوبرار برنامه ریزی و بودجه 

پیش بینی شده 220 هكتار زمین از 

مسكن و شهرسازی جهت احداث 

شهربازی جدید در تخته ارکان زمین 

پیگیری شده و بزودی زمین تحویل 

گرفته خواهد شد.

ساماندهی کارگران ساختمانی سطح 

شهر که در جنوب ترمینال مسافربری 

درحال احداث سایبان ، سرویس 

بهداشتی و ... می باشیم. ساماندهی 

دست فروش ها و وانت بارها و رفع 

سد معبر که اقدامات  گسترده ای   در 

بخش خدمات شهری

حال اجراست.

:

بحث بازگشایی معابر در اولویت اصلی 

قراردارد که خیابان های حنایی، 32 

متری جانبازان،چهارراه باسكول، 42 

 متری حصار،24 متری یقین و .... اصالح 

هندسی و احداث قوس ها و گردش به 

راست در اولویت پروژه ها می باشد.

درخصوص زیرسازی ، آسفالت،روکش

معابر و آسفالت حواشی با عنایت به 

برنامه دولت محترم درخصوص اجرای 

نهضت آسفالت پروژه های بسیارخوبی 

دیده شده است.

پروژه های 42متری دانشگاه 

آزاد،پروژه 62متری جنوب شهر و 42 

متری حصار نیز با اعتباری معادل 33 

میلیاد ریال درحال پیگیری است.

پروژه تكمیل وبهره برداری از کتابخانه 

«هورا»  باهزینه  1 میلیارد ریال 

اعتبار.

در بعد بهبود ترافیك

از آخر دنیا چه خبر؟

د؟ ن ک ی  م چه  فر  س ن  ی ا ر  د د  خو ر  ا ب ه  ت بس ن كه  ن آ د       ن ک ی  م ن ر  ب خ گ  مر ؟  ی  ا ه  ت س ب چه  فر  س ر  ا ب

رسانی به مردم خوب و صمیمی

 شهرمان فراهم آورد. الزم میدانم  

آماری درخصوص برنامه ریزی ها در 

سازمان آرامستان های شهر را در سال 

 گذشته و سال جاری به اطالع 

شهروندان برسانم.

1- سازمان در سال گذشته (87) 

247 نفر در بهشت جاوید و 285 نفر 

در حرم مطهر امام زاده سلطان سید 

عباس جواز دفن صادر نموده.

2- سهم سازمان از کل بودجه 

شهرداری در سال جاری 7 میلیارد 

و350 میلیون  ریال می باشد و انتظار 

داریم اعتبارات دولتی نیز برای این 

پروژه مهم درنظر گرفته شود تا آنطور 

که در خور و شایسته مردم ما هست 

خدمات رسانی نماییم.

3- برنامه ریزی های کوتاه  مدت شامل

الف: تصویب آیین نامه مالی سازمان 

ب: اجرایی نمودن بندهای تعریف شده 

در بودجه سال 88 و تكمیل امور مربوط 

به  آرامگاه های خانوادگی را در دستور 

کار سازمان داریم.

4- برنامه ریزی های میان مدت  شامل

الف:ایجاد و انجام بستر های مناسب به 

فعالیت های فرهنگی در سازمان. 

ب: اجرایی نمودن منابع درآمدی 

مندرج در اساسنامه 

ج: اجرای پروژه های عمرانی سایت  

بهشت جاوید در جهت زیباسازی فضاها

5- برنامه ریزی های بلندمدت شامل

الف: تبدیل آرامستان به یك نهاد 

فرهنگی خودکفا

ب: ساخت اماکن و مجتمع های فرهنگی

ج: تبدیل آرامستان به مجتمع بزرگ 

فرهنگی و مذهبی

6- مهمترین پروژه های سازمان در 

سال جاری(88) پیگیری طرح راه 

دسترسی آسان بهشت جاوید به شهر ، 

مسجد آرامستان ، تكمیل غسالخانه ، 

زیباسازی-تكمیل و توسعه فضای سبز 

تكمیل سرویس های بهداشتی ، مطالعه  

 اجرای خط انتقال آب و فاضالب ، 

گازرسانی و سایر خدمات در دستور کار 

سازمان قراردارد که با حمایت همه 

جانبه همه مسئولین شهر امیدواریم 

این پروژه ها پیگیری و به سرمنزل 

مقصود برسد.

 مشكالت و موانع :                                                           

1- نبود اعتبارات کافی برای انجام به 

موقع و سریع اجرای پروژه های 

سازمان متناسب به خواسته های به 

حق مردم در آرامستان.

2- نداشتن منابع درآمدی پایدار.

3- نبود ناوگان ترابری درون شهری و 

برون شهری مجهز به سیستم برودتی و 

نوسازی ناوگان در ارتباط با آرامستان.

4- نبود اعتبار کافی برای خرید 

.تجهیزات شامل آمبوالنس های مجهز.

5- نبود بستر مناسب برای مشارکت و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی.

6- ناهماهنگی درخصوص طرح قبول 

اعانات در قالب وجه یا ساخت اماکن 

خاص مثل سردخانه ، نمازخانه، 

سرویس های بهداشتی و .... بنا به 

وصیت متوفی.

7- ایجاد مراکز مذهبی و فرهنگی در 

کنار مسجد آرامستان مانند محل 

آموزش مداحان، کتابخانه، تكثیر 

نوارها و ادعیه مذهبی و ...
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سازمان آرامستان در سال (87) 

برای 247 نفر در بهشت جاوید با 

هزینه ریالی 3 میلیون تومان 

خدمت رسانی داشته!که در 

مقایسه با  معصوم زاده 285 نفر با 

هزینه ریالی 330 میلیون تومان 

!!!!؟! بوده است

سهم سازمان از کل بودجه 

شهرداری در سال جاری 

7/350/000/000 ریال 

می باشد.

محدوده خدماتی شهرداری منطقه 2
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امتداد 30 متری

گفتگوی شهروند با مدیرعامل سازمان 

آرامستان ها:

آقای احمد سفیدگر با بیان اینكه 

آرامستان ها باید موجب تفكر، توجه، 

عبرت و آموزش و پرورش انسان 

باشند باید از همه هنرها و زیبایی ها 

بهره مند باشد ، باید در عین سادگی ، 

زیبایی هنر در آن موج بزند و گل و گیاه 

و سبزه چشم ها را نوازش دهد، 

همچنان که معنویت نمادهای  فرهنگی 

 آن روح را صفا و جال می بخشد، باید 

محیط آرامش دلها  و صفای قلب ها 

 باشد. آنگاه که مدیران ذیصالح بر آن 

مدیریت خداپسندانه کنند و فرهنگ 

الهی را بر ظاهر و باطن آن جاری سازند 

 و ما نیز بر این اساس تالش  میكنیم 

آنچه را که شایسته مردم خونگرم این 

 خطه از میهن اسالمیمان است داشته 

باشیم. در ادامه وی با تشریح برنامه 

ریزی های آرامستان موارد ذیل را بیان 

نمودند: 

سازمان آرامستان  به استناد تصویب 

اساسنامه توسط وزارت محترم  کشور 

فعالیت رسمی خود را از سال 1385 

 شروع کرد و در حال حاضر در تالش 

است و امیدوار تا با حمایت مسئولین 

استان بستر بسیار خوبی برای خدمت 
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نام : مهدی

نام خانوادگی : شعبانی

نام پدر : باباجان

تاریخ تولد : 1343

پدر عزیزم تو خیلی برایم زحمت کشیدی اما به خاطر 

  اسالم و حال که زحمت تو برای اسالم بوده                                             

است پس چه بهتر است که مرا به خدا هدیه کنی و 

از این کشته شدن من در راه خدا باید افتخار کنی 

چون که سرور شهیدان حسین بن علی (ع) به کشته 

شدن عزیزانش (عباس،علی اکبر )افتخار میكند، 

هیچ ناراحت نمی شود و تو که پدر جان خود را پیرو 

امام حسین(ع) می دانی باید مثل امام حسین صبر 

 کنی و حتی اگر الزم شد خودت نیز به خاطر خدا به 

جبهه حق علی باطل روانه شوی نه به خاطر انتقام 

خون من بلكه به خاطر خداوند قادر و متعال ، خدای 

ناکرده برای ریا نباشد که هیچ فایده ندارد فقط به 

خاطر خدا باشد. پدرعزیزم تو مرا وقف خدا کردی و 

من از این امر خیر شما اطاعت کردم .پدرم خداوند 

در قرآن می فرماید : اگر برای شما مصیبتی پیش  

  آمد بگویید(اناهللا و انا الیه راجعون) ما از خداییم و         

به سوی خدا برمیگردیم.راستی هم به سوی خدا 

هروقت باشد بر میگردیم و هیچ کس نمی تواند به 

سوی خدا برنگردد(خوب یا بد)پس چه خوب است 

که برای خداوند به سوی خدا برگردیم . پدرم همه 

رفتنی هستند و ما هروقت که باشد باید برویم پس 

چه بهتراست در راه خدا برویم.شما مادرم را وقتی 

که برایم خیلی ناراحت می شود نصیحت کنید و به او 

بگویید که همه رفتنی هستند و چه بهتر که فرزند ما 

برای خداوند کشته شده است و او را امر کنید که 

واجبات را به جا بیاورد و شكر کند که من در راه خدا 

کشته شدم نه در راه طاغوت  و مال و جاه . 

در حالیكه محاصره خرمشهر داشت تمام و کامل 

می شد دشمن از ناحیه  کوشك (شمال غرب 

خرمشهر) عملیاتی را با یگانهای زرهی به صورت 

گسترده در مقابل منطقه ی مذکور که نیروهای 

ما در آنجا مستقر بود انجام داد. با توجه به 

اینكه ما آن مناطق را چند روز قبل از دشمن 

 گرفته بودیم و امكانات الزم و کافی نیز جهت 

مقابله وجود نداشت  و فاصله تا پشت جبهه 

برای رسیدن امكانات دور بود.از قرارگاه 

تقاضای کمك کردیم . فرمودند هیچ کاری نمی 

شود انجام داد اگر خواستید مقاومت کنید 

 واالعقب نشینی شود درحالی که دشمن به 

خاکریز ما نزدیك می شد.نیروها همه مصمم 

شدند که مقاومت  کنند ولو منجر به شهادت 

همگی گردد.

این اقدام انجام پذیرفت و با اسلحه های 

 ابتدایی که در اختیار بود رزمندگان باالی 

خاکریز رفتند و به طرف تانك های دشمن هجوم 

  بردند و با فریاد اهللا اکبر و آتش زدن چند تانك      

دشمن ، دشمن احساس کرد نیروهای ما آماده 

ومنسجم است و امكانات  زیاد ی در 

اختیارداریم در صورتی که  ما هرچه داشتیم از 

حیث نیرو و امكانات همانهایی بود که  به آن 

طرف خاکریز رفتند و حمله کردند تا دشمن این 

اقدام را از رزمندگان مشاهده کرد ، دشمن با 

تانك های خود عقب نشینی و فرار کردند و 

بعضی تانك ها را رها کرده و متواری شدند و 

رزمندگان آنها را تعقیب  کردند  و این اراده 

 ستودنی رزمندگان اسالم با عنایت حق تعالی 

باعث شد تا دشمن ناکام بماند و خرمشهر را به 

 آغوش میهن اسالمی برگرداند و برگ زرینی 

 شود برای فداکاری رزمندگان اسالم و این 

 سنت الهی است که همت واالی رزمندگان را 

پاسخ داد.

خاطرات فتح خرمشهر از 

زبان آزاده سرافراز جانباز و 

رزمنده هشت سال دفاع مقدس 

آقای عابدین عابدینی مقدم

نهضت آسفالت

 گفتگوی شهروند با آقای مهندس ریاحی

معاونت عمرانی شهرداری درخصوص بودجه عمرانی شهرداری و نهضت آسفالت توضیح داد :

وی بیان نمود مبلغ بودجه عمرانی 119/293/067/00 ریال  می باشد و اولویت با پروژه هایی است که از سایر منابع 

(استانداری، وزارت کشورو...) برای آن تخصیص منابع گردیده است. باتوجه به اینكه بودجه سال 88 به تازگی تصویب 

گردیده تا مورخه 88/3/10 می توان درصد آن را مشخص نمود.

بر اساس  طرح نهضت آسفالت مبلغی معادل 13 میلیارد ریال برای شهر بجنورد درنظر گرفته شده که یك سوم آن توسط 

سازمان شهرداری های کل کشور و یك سوم آن توسط  استانداری محترم خراسان شمالی و یك سوم آن توسط شهرداری 

بجنورد تامین اعتبار می گردد.

همچنین قیر آن به صورت یارانه ای توسط وزارت محترم کشور ارسال خواهد شد و شامل مناطقی می شود که زیرسازی 

گردیده و نیاز به آسفالت دارد؛لذا نمی توان از این اعتبار برای روکش آسفالت سطح شهر استفاده نمود.

 الزم به توضیح است مساحتی معادل دو برابر بودجه فوق به استانداری محترم ارسال شده تا در صورتی که سایر 

شهرداری ها نتوانسته بودجه آن را جذب کنند ، شهرداری بجنورد نسبت به جذب آن اقدام نماید.

درسال جاری سعی شده کلیه پروژه ها مانند جدول گذاری ،موزاییك و ... که در سالیان گذشته به صورت امانی انجام 

میشد به پیمانكار واگذار گردد و در حال حاضر نیز اولویت حوزه معاونت فنی و عمرانی واگذاری کلیه امورات به بخش 

خصوصی می باشد به غیر از مواردی که نتوان آن را به بخش خصوصی واگذار نمود مانند لكه گیری ها  و آسفالت با دستگاه 

های سنگین.

هشدار بهداشتی

آقای مهندس سیدی 

کارشناس بهداشت محیط 

به طور کلی محیط زیست بستر حیات همه موجودات 

است.محیط  محاطی بر انسان تاثیر گذار است و انسان این 

اشرف مخلوقات به خاطر طمع، ولع و زیاده خواهی که دارد 

محیط زیست را به علت عدم رعایت مسایل بهداشت محیط 

تخریب می نماید.

بطوریكه امروزه 11 درصد  محیط به شدت و 30درصد به 

طور متوسط و 59درصد آن به طور خفیف در احاطه انسان 

قرار دارد. با عنایت به اعداد و ارقام ذکر شده مزبور می 

توان اظهار داشت که بشر به صددرصد کره زمین و یا محیط 

زیست دسترسی پیدا کرده است و آنرا در اختیار دارد. 

 99/9درصد  فاضالب ، آب و مابقی را مواد آلی مشكل 

آفرین تشكیل می دهد. ولی 70درصد  زباله مواد آلی فساد 

پذیر می باشد.عدم جمع آوری و دفع صحیح این دو عامل 

 عالوه بر ایجاد تعفن  موجب جمع شدن حشرات موذی، زشتی 

و بدمنظره شدن محیط زیست و همچنین آلودگی هوا، خاك و 

آب خواهد شد و در نهایت سبب شیوع انواع بیماری ها نیز 

می شود.وی با بیان یك مثال به اهمیت موضوع  پرداخته  که 

 

برگ  و تنومند نشسته باشد و از این شاخه  اقدام  به  

قطع  کردن  آن  نماید  چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هر لحظه 

امكان سقوط او از روی درخت به زمین در پیش خواهد 

بود.متاسفانه امروز به علت عدم رعایت مسایل زیست 

محیطی پدیده های مخرب زیادی در شرف وقوع هستند، 

از جمله پدیده گرم شدن کره زمین که اتفاق افتاده و 

سرد شدن کره زمین یا زمستان هسته ای که در پیش 

خواهد بود. امید به اینكه با ارتقای آگاهی  های 

بهداشتی، دقت نظر و همكاری مردم با ادارات ذیربط 

.شاهد کاهش معضالت بهداشتی باشیم.

اگر به فرض فردی بر روی یك شاخه درخت پر شاخ و 
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مراسم استقبال و تشییع  دو 

تن از شهدای گرانقدر گمنام 

هشت سال دفاع مقدس                                  

 شورای اسالمی شهر بجنورد در بدو تاسیس 

دانشگاه دولتی در بجنورد به منظور حمایت از 

مراکز آموزش عالی  به جهت ارتقای سطح 

علمی و رشد و توسعه استان یكی از 

ساختمان های بزرگ شهرداری را دراختیار 

این نهاد قرارداده تا در فرصت مناسب 

نسبت به احداث ساختمان جدید اقدام 

نماید.ساختمان فوق به مدت سه سال در 

اختیار این مرکز قرار گرفت که برابر قرارداد 

انجام شده مقرر شد دانشگاه مبلغ دو 

میلیارد ریال  بابت اجاره  بها به شهرداری 

پرداخت نماید اما به دلیل تازه تاسیس بودن 

آن و مساعدت درجهت تسریع  در احداث 

ساختمان، مبلغ فوق به دانشگاه ، با مصوبه ی 

شورای شهر  بخشیده شد.

کمك 2 میلیارد ریالی شورا به دانشگاه دولتی بجنورد

قسمتی از وصیتنامه شهید 
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به گزارش روابط عمومی شهرداری 

جلسه تودیع و معارفه مسئول حراست 

شهرداری برگزار گردید. در این مراسم 

که با حضور شهرداران ،مدیران و 

معاونین و جمعی از پرسنل شهرداری 

حضور داشتند شهردار بجنورد طی 

سخنانی از زحمات بی دریغ و صادقانه 

 آقای غالمحسین هادی زاده در طول 

 خدمت برای رفع مشكالت درعرصه 

اجتماعی و سازمانی با اهدای لوح یادبود 

تقدیر کرد و  با معرفی  آقای حسین 

 عالمت به عنوان سرپرست حراست  

برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

70 هزار نفر از جمعیت بجنورد در 400 هكتار سكونت گاه های غیر رسمی ساکنند

 اهداف کالن شهرداری مهر :                           

هدف از تاسیس شهرداری مهر، 

مدیریت شهری و توانمند سازی و 

ساماندهی سكونت گاه های غیر رسمی 

 است که دراهداف کالن سه گزینه را 

در دستور کار خود دارد:

1- بستر سازی برای ارتقای شرایط 

محیطی به نحوی  پایدار و فراگیر در 

 جهت رشد و سالمتی، امنیت، امید ، 

ایمان و کرامت انسانی .

2- پیشنگری به گسترش اسكان 

غیررسمی در آینده  و زمینه سازی 

برای احداث مسكن مناسب ، خدمات 

پایه و ....

3- زمینه سازی برای بهره مندی از 

امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ 

شهری برای ساکنان سكونت گاه ها به 

همراه  مشارکت همه جانبه  در تصمیم 

گیری ها و اقدامات محلی.

4- بسیج منابع درون اجتماعات و 

خودیاری حمایت و هدایت شده .

5- تقویت بنیان های اقتصادی و 

اجتماعی خانواده با تاکید بر مسكن و 

اشتغال.

 مطالعات تفكیك محالت غیررسمی در 

قالب 28 محله انجام شد که از این 

تعداد 4 محله در فاز اول به عنوان 

 محالت هدف برای ساماندهی و 

توانمندسازی تعریف شده است که 

شامل محله صادقیه، باقرخان دو ، 

پشت تصفیه خانه و دباغ خانه از 

 محالتی است که در فاز اول به آنها 

 پرداخته خواهد شد. هزینه های 

اجرای این پروژه ها به صورت مشترك 

30 % توسط شهرداری و 70 % از سوی 

دولت تامین می شود.

شهردار مهرگفت: هزار و چهار صد 

هكتار سكونت گاه غیر رسمی به 

صورت ناپیوسته در بجنورد وجود دارد 

و در واقع یك سوم مساحت این شهر را 

سكونت گاه های غیر رسمی تشكیل می 

دهد. وی بابیان اینكه : 500 هكتار از 

مساحت بجنورد با توجه به سند 

توانمند سازی به عنوان سكونت گاه 

غیررسمی شناخته شده است که بر 

اساس آن، برنامه ریزی انجام شده 

است.

42 میلیارد ریال برای این مناطق در دو 

سال گذشته هزینه شده است.

در برنامه ریزی های انجام شده مهم 

ترین هدف مشارکت دادن مردم و در 

واقع مشارکت قوی ساکنان حواشی یاد 

شده در اجرای برنامه های توانمند 

سازی این 4 منطقه است و به دلیل 

 اینكه بسیاری از مشكالت این مناطق 

تنها مشكل عمرانی  و اجرایی نیست 

ودراین خصوص با کارشناسان کمیته 

امداد، بهزیستی  و ارگان های نظامی و 

معتمدان محلی به صورت دائم در 

تماس و تبادل نظر هستیم.وی تصریح 

کرد شهرداری مهر بجنورد به عنوان 

پایلوت انتخاب شده است تا در دیگر 

استان ها نیز با تأسی از آن برای 

توانمند سازی سكونت گاه ها ، برنامه 

های عملی اجرا شود.

اعتبار بسیاری از تصمیمات گرفته 

شده به منصه ظهور نمی رسید ولی به 

 دلیل استقالل شهرداری مهر از لحاظ 

مالی پس از این این تصمیمات اجرا 

خواهد شد.

به دلیل کمبود 

در گردهمایی مسجد شهرك شاهد که با حضور اعضای شورا و شهرداری منطقه دو و جمعی از شهروندان محله برگزار شد،  شهردار منطقه دو گزارشی از عملكرد و فعالیت 

 های انجام شده توسط شهرداری را ارائه نمودند و در ادامه رسیدگی به مشكالت مطرح شده از جمله برقراری خط واحد به محله، نامگذاری معابر، برداشت زباله و رفت و 

 روب، ایجاد فضای سبز،بازگشایی، آسفالت،اصالح سیستم محدوده شهری شهرك شاهد توسط شهرداری  و ... را خواستار شدند. اعضای شورای شهر هرکدام جداگانه 

  صحبت هایی را درخصوص مسایل و مشكالت مطرح شده ایراد نمودند و با اشاره به بودجه سال 88 شهرداری توجه به آسفالت محالت، ایجاد و تجهیز پارك                          

بزرگ دوبرار، ایجاد پارك بانوان ، ایجاد و توسعه فضای سبزشهری، حمل و نقل درون شهری، روان سازی ترافیك، بازگشایی ها و سایر خدمات عمومی و .... را متذکر 

شدند و برتسریع حل مسائل مطرح شده  توسط شهرداری منطقه تاکید کردند. مهندس دژهوت شهردار منطقه دو  نیز با تشریح نحوه خدمات رسانی به شهروندان و 

  برنامه ریزی های انجام شده در جهت خدمت به مردم و با بیان محدودیت ها و موانع و مشكالت و محدود بودن منابع درآمدی ، قول مساعدت دادند تا درحل مشكالت             

 مطرح شده تسریع صورت گیرد و اظهار امیدواری نمودند با همكاری و مشارکت شهروندان بتوانند آنطور که شایسته مردم خوب محله است آبادانی الزم را داشته باشند. 

 شورای اسالمی شهر بجنورد درجهت 

تشویق جوانان و نو جوانان به امر 

ورزش و حمایت از قهرمانان و 

ورزشكاران جهانی و المپیك از آقای 

مصطفی دلیریان که دارنده مدال 

جهانی و عناوینی همچون نایب قهرمان 

کوراش جهان، مقام سوم المپیك 

دانشجویان جهان، قهرمان کوراش 

آسیا، قهرمان مسابقات جایزه بزرگ 

جهانی است با تخفیف 12 میلیون 

تومانی از خدمات این چهره بین المللی 

 تجلیل کرد. الزم به ذکر است مبلغ 

فوق در قالب 25% تخفیف از کل مبلغ 

برای دریافت هزینه پروانه ساختمانی 

صادر شد که پس از محاسبه برابر 

مصوبه شورا از نامبرده دریافت 

نگردید.

تجلیل از قهرمانان

این همایش که در مورخه 88/3/3 به همت اداره کل فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی استان به مناسبت روز جهانی تأتر در جمع 

هنرمندان و با حضور استاندار، فرماندار و دیگر مسئولین 

 استانی برگزار شد و  مدیرکل  اداره ارشاد  اسالمی از شورای 

 اسالمی شهر بجنورد از  همكاری های همه جانبه درخصوص 

مسایل فرهنگی با اهدا لوح و هدیه فرهنگی تقدیر نمودند.

این مطلب را مدیر کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی استان در گفتكو با شهروند 

گفت و در ادامه با تشریح برنامه ریزی 

های فرهنگی سازمان به شرح ذیل 

مطرح شد :

 وی ابتدا با تقدیر از شورای اسالمی 

شهر بجنورد و شهرداری به لحاظ 

همكاری های همه جانبه درخصوص 

مسایل فرهنگی شهر به ویژه در 

واگذاری زمین رایگان برای ایجاد و 

احداث فضای فرهنگی و هنری در شهر 

بجنورد بیان نموده و با اشاره به تعداد 

کتابخانه های فعلی در سطح شهر 

بجنورد 3 باب و با 39694 عنوان کتاب 

 اعالم نمود. وی گفت اداره کل فرهنگ 

 و ارشاد اسالمی در راستای توسعه 

فضای فرهنگی موارد ذیل را در 

دستور کار خود دارد :

1- احداث کتابخانه مرکزی بجنورد با  

اجرایی آن شروع خواهد شد.

 4- احداث  پردیس سینمایی  و  موزه 

هنرهای سینمایی که در دستور کار 

داریم که پس از واگذاری زمین 

عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

و اما برنامه های سازمان درخصوص 

جشنواره های ملی و بین المللی به این 

صورت هست که با عنایت به دو تجربه 

خوب پنجمین و ششمین جشنواره 

سراسری تئاتر رضوی امسال نیز 

استان خراسان شمالی با مشارکت مرکز 

هنرهای نمایشی به برگزاری بخش 

مسابقه ملی هفتمین جشنواره تئاتر 

رضوی در گستره بین المللی برگزار 

خواهد نمود و همچنین جشنواره منطقه 

ای هنرهای تجسمی سیره نبوی و علوی 

را با حضور و مشارکت استان های 

شمالی کشور در دستور کار خود داریم

درخصوص حمایت از بخش خصوصی و  

 نقشه های اجرایی تاالر فرهنگ و هنر  با مساحت 10000مترمربع تا مرداد ماه سال جاری آماده می شود                         

پیشرفت  فیزیكی   50  درصد    که   

شامل  مخزن ، کتاب ، سالن کتابخانه در 

بخش مرجع ، انبار کتاب، نمایشگاه 

 کتاب، تاالر همایش و سایر امكانات و 

تاسیسات کامل اداری در حال ساخت 

است.

2- احداث نگارخانه بجنورد با مساحت 

1200 مترمربع در سه طبقه با %60 

پیشرفت فیزیكی شامل سالن های 

چند منظوره، فضای اداری، آموزشی، 

هنری جهت بانوان.

3- با عنایت به سفر دوم ریاست 

 محترم جمهور طرح احداث پروژه تاالر 

بزرگ فرهنگ و هنر با مساحت 

10000 مترمربع که زمین آن را 

 شورای اسالمی شهر مصوب نمودند را 

در دستور کار خود قرار دادیم که 

نقشه های اجرایی و مطالعات آن تا 

مرداد ماه  سال جاری آماده  و  عملیات 

اجرایی نمودن اصل 44 قانون اساسی 

فعالیت های بسیار خوب و موثری 

صورت گرفته که به عنوان مثال 

واگذاری 3 مجتمع فرهنگی - هنری به 

بخش خصوصی، صدور مجوز انعقاد 

تفاهم نامه با مراکز فرهنگی غیردولتی 

درخصوص واگذاری بخشی از فعالیت 

ها و تصدی های اداره کل به این مراکز 

صدور مجوز فعالیت بیش از 400 مرکز 

فرهنگی و هنری در سطح استان به 

بخش غیر دولتی که در حال فعالیت 

می باشند.

تجلیل مدیرکل فرهنگ و ارشاد  

 اسالمی خراسان شمالی از 

 شورای اسالمی شهربجنورد                                             
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 انتخاب بجا و شایسته  جنابعالی را به سمت رییس شورای اسالمی شهرستان بجنورد تبریك 

عرض نموده و آرزوی توفیق روزافزون از درگاه خداوند منان برای جنابعالی مسئلت می نماییم.

« جناب آقای ابراهیم امانی»

 روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد           
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بیایید حقوق شهروندی را 

رعایت کنیم.
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سد معبر 

درست یا غلط ؟؟!؟


