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صاحب امتیاز: شورای اسالمی شهر بجنوردماهنامه آموزشی، فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد
مدیر مسئول: اعظم السادات افشین فر

با همکاری روابط عمومی شورای اسالمی شهر بجنورد 
و شورای نویسندگان

طراحی و گرافیک: روابط عمومی شورای اسالمی شهر

نشانی: خیابان شهید رضا امامی شمالی )امیریه شمالی(،
شورای اسالمی شهر بجنورد، دبیرخانه ماهنامه شهروند

تلفکس: 058-32220475
سامانه پیام کوتاه شورای اسالمی شهر: 30007650001786

هر كس ماه رمضان يك آيه از كتاب خدا را 
قرائت كند مثل اين است كه در ماه هاى ديگر 

تمام قرآن را بخواند. 
امام رضا )ع(

مدیریت یکپارچه شهری، 
مشکالت شهرداری ها را 

کاهش می دهد

گزارش عملكرد درآمد و 
هزینه شش ماهه دوم سال 93 

شهرداري بجنورد

افتتاح تقاطع نامجو 
تا خیابان صفا

کمپی متروکه در دل پارک 
توریستی تفریحی بش قارداش

برقی که در ساعات پرباری 
مصرف می شود

و مخازنی که به جای آب 
آفتاب می خورند

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 4

اقدامات شهرداری بجنورد
 در سفر رياست جمهوري به 

استان خراسان شمالی

صفحه 8

صفحه 12

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى افزايد و گناهان را پاك مى كند و آن ماه بركت است.  پيامبر اكرم )ص( هیچ گاه از داشتن دشمن نترس، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس.         ارد بزرگ

همچنان ...
دوچرخه هایی که چرخشان نمی چرخد

برقی که در ساعات پرباری مصرف می شود
و مخازنی که به جای آب آفتاب می خورند

ماهنامه  شماره  هفتمین  و  پنجاه  در  شده  چاپ  مطلب  پیرو 
شهروند )شماره پیشین(، با عنوان »دوچرخه هایی که چرخشان 
بیان  ای،  مکاتبه  منطقه یک طی  مدیر شهرداری  نمی چرخد«، 
داشتند که از میان ده ایستگاه موجود، تنها ایستگاه های دوچرخه 

شهربازی و پارک دانشجو فعال می باشند.
ماهنامه  همچنان  مدیریت،  آن  توجه  و  پاسخ  از  تشکر  ضمن 
ایستگاه  هشت  در  بالاستفاده  دوچرخه  هشتاد  پیگیر  شهروند، 
به  دوچرخه  از  استفاده  فواید  زیرا  باشد.  می  شهر،  در  مستقر 
نمونه  از  یکی  نیست.  پوشیده  بر کسی  پاک،  ای  وسیله  عنوان 
این طرح، در شهر مشهد است که در ذیل  های موفق اجرای 
شرایط ثبت نام برای استفاده رایگان از این دوچرخه ها آورده 

شده است.
صورت  به  ها  دوچرخه  قراردادن  اختیار  در  رسد  می  نظر  به 
رایگان از بی مصرف رها شدن آن ها بهتر است که این خود با 
افزایش تردد دوچرخه در شهر، تبلیغ خوبی برای ترویج فرهنگ 

دوچرخه سواری نیز می باشد.
از  رایگان  استفاده  برای  نام  ثبت  برای  مدارک  و  شرایط    

دوچرخه در شهر مشهد
1- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه

2- دو قطعه عکس پرسنلی
3- فرم های ثبت نام

4- ضمانت

انواع ضمانت
1- افرادی که کارمند ارگان های دولتی می باشد، ارائه گواهی 
اشتغال به کار یا ارائه اصل و کپی کارت پرسنلی و امضای یک 

فقره سفته به ارزش 2،500،000 ریال
2- کسبه با ارائه اصل و کپی جواز کسب و امضای یک فقره 

سفته به ارزش 2،500،000 ریال
3- افراد بازنشسته با ارائه اصل و کپی حکم یا کارت بازنشستگی
می  نام  به  گاز  یا  و   برق  آب،  قبض  دارای  که  افرادی   -4
باشند با ارائه آخرین قبض و امضای یک فقره سفته به ارزش 

2،500،000 ریال
می  خصوصی  مؤسسات  یا  ها  شرکت  کارمند  که  افرادی   -5
باشند با ارائه گواهی اشتغال به کار و امضای یک فقره سفته به 

ارزش 2،500،000 ریال
6- دانشجویان با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و امضای یک 

فقره سفته به ارزش 2،500،000 ریال
7- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2،500،000 ریال

8- افرادی که شامل هیچ یک از شرایط فوق الذکر نمی باشند 
یکی از ردیف های 1 تا 5 را به عنوان ضامن معرفی و یک فقره 

سفته به ارزش 2،500،000 ریال امضاء نمایند.
ارائه فرم های ثبت نام و سفته در شهر مشهد رایگان می باشد 

شهرداری بجنورد پس از انجام بررسي ها و مطالعات الزم، 
با توجه به نیازی که در رابطه با آبیاری فضای سبز شهري 
و لزوم جداسازي سیستم آبیاري فضای سبز از سیستم آب 
در  را  آب  نگهداری  مخازن  ساخت  داشت،  وجود  شرب، 

دستور کار خود قرار داد.
در سال 88 تصمیم گرفته شد تا مخازن نگهداری آب در 
چند نقطه مختلف شهر احداث شود. انتخاب این نقاط به 
صورتی است که می تواند با اتصال به شبکه آبیاری فضای 
سبز، آب مورد نیاز قسمت عمده ای از فضای سبز شهری 
را فراهم کند. در آن زمان این مخازن و هر آن چه برای بهره 
برداری از آن ها مورد نیاز بوده، احداث شد. اما برای مخزن 
الهیه  پارک  مخزن  جاوید،  پارک  گورستان  غربی  ضلع 
)معصوم زاده( و مخزن پارک بش قارداش، اتمام عملیات 
ساخت، نقطه پایان کار بود. یعنی تا کنون قطره ای آب از 
طریق این مخازن و تأسیسات آبرسانی )لوله های آب و ...( 
که شش سال پیش، حدود 15میلیارد ریال، از محل اعتبارات 
دولتی و ... برای آن هزینه شده، ذخیره و منتقل نشده است. 
این در حالی است که در وضع موجود، آبیاری قسمتی از 

فضای سبز شهری، به وسیله تانکر انجام می شود. به این 
در  کنار چاه هاي آب،  گیري  براي آب  تانکرها  که  روش 
صف منتظر مي مانند تا پمپ هاي برقي آب، در فرآیندی 
زمان بر، مخازن آن ها را پر کنند. در شرایطی که اگر مخازن 
آب موجود بهره برداري شود، مي توان با روشن کردن پمپ 
ها در ساعت هاي کم باري برق و ذخیره آب در مخازن، 
تعرفه  در  که  شکل  این  به  برد.  بهره  قیمت  ارزان  برق  از 
انرژی  بهای  ها،  شهرداری  برای  نیرو،  وزارت  های جدید 
و  کیلووات   ۳۰ قدرت  )با  ساعت  کیلووات  هر  برای  برق 
بیشتر( در ساعات اوج مصرف برق 22۰۰ ریال، در ساعات 
میان باري، 11۰۰ ریال و در ساعات کم باری، 55۰ ریال 

می باشد.
آبیاري  سیستم  به  مخازن  این  که  جا  آن  از  این،  بر  عالوه 
فضای سبز شهري، متصل شده اند، هزینه هاي حمل و نقل 
)هزینه هاي نیروي انساني، استهالك ماشین آالت، سوخت 
...( به سیستم متحمل نشده و در اندك زماني، عملیات  و 
آبیاري فضاي سبز انجام مي گیرد. از مزایای دیگر این که 
تانکرهای آب در معابر شهر،  از سد معبر  ناشی  مشکالت 
کاهش یافته و همچنین با وجود لوله گذاري فضاهاي سبز، 
مي توان از روش های آبیاري نوین برای صرفه جویی در 

مصرف آب، بهره برد.
انتقال آب تا پای  با توجه به بحران های کم آبی و هزینه 
متر  از 5۰۰  بیش  این مخازن که هر کدام  گیاهان، ساخت 
مکعب گنجایش دارند، ایده بسیار خوبی بوده است که اینک 

تنها تبدیل به سازه هایی هزینه بر و بدون ثمر شده است. 
مخازن،  این  ساختن  به  را  وقت  مسئوالن  که  مزایایي  آیا 
ترغیب کرد، اهمیت خود را از دست داده اند؟ بحران کم 
مسئوالن  زمان  چه  آبیاری،  افزون  روز  های  هزینه  و  آبی 
را وادار می کند تا از این مخازن برای آبیاری فضای سبز 

شهری استفاده کنند؟

گذراندن اوقات فراغت با شرکت 
در کالس های خانه فرهنگ

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد، کالس های متنوعی را برای رده 
این  های سنی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن برگزار می کند. محل برگزاری 
کالس ها خانه فرهنگ آفرینش، مجتمع فرهنگی هنری غدیر، مجتمع فرهنگی 

هنری امام هادی)ع( و سالن ورزشی مهربانو )پارک شهربازی(، می باشد.
در ذیل لیست برخی از کالس ها آورده شده است:

مدت شهریه )ریال(نام کالسردیف

12 جلسه350/000نقاشی رنگ روغن1

12 جلسه198/000خوشنویسی و خط تحریری2

سه ماه1/080/000خیاطی )متری و الگویی(3

12 جلسه200/000تابلوفرش4

10 جلسه250/000گلسازی کریستالی5

12 جلسه200/000کالژ کاشی6

10 جلسه225/000گرافیک7

10 جلسه300/000آشپزی و شیرینی پزی8

15 جلسه270/000کیف دوزی چرم پارچه ای9

15 جلسه200/000خالقیت با وسایل دور ریز10

98 ساعتبرابر با استاندارد فنی و حرفه ایICDL درجه یک11

32 ساعتبرابر با استاندارد فنی و حرفه ایICDL درجه دو12

40 ساعتبرابر با استاندارد فنی و حرفه ایفتوشاپ13

12 جلسه150/000 + 750/000رباتیک14

کانکس تبدیل شده به اتاق نگهبانی
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شاد ماندن به هنگامی که انسان در گير و دار کارهای مالل آور و پر مسئوليت است، هنر کوچکی نيست.      نيچه )فيلسوف( دل ها مانند بدن ها خسته می شوند پس )برای رفع خستگی آن ها حکمت های تازه بجویید.      امام علي )ع(

در نشست صمیمی اعضای شورای اسالمی شهر بجنورد با رئیس شورای اسالمی شهر تهران مطرح شد:

دوستی تعریف می کرد:مدیریت یکپارچه شهری، مشکالت شهرداری ها را کاهش می دهد
در یکی از کوچه های بجنورد آقای جگرپزی وجود دارد که 
ذاتًا آدمی عصبانی است ولی از آن جایی که سالمترین جگر، 
دل و قلوه را به مشتری می دهد بازارش گرم است. با این آدم 
هر جور مالیم صحبت کنید باز هم پاسخ تند می شنوید. سه 

حکایت از این مرد:
حکایت اول:

 در جگرپزی، مشتری معموالً  10 سیخ، کمتر یا بیشتر سفارش 
می دهد هنوز دو سه سیخی مونده تموم کنه حدس می زنه 
سیر نشده هوس خوردن 5 سیخ دیگه را می کنه. در این مغازه 
اگر چنین اتفاقی بیفتد تا بگید: حاج آقا،  5سیخ دیگه بذارید. 
از کوره در می ره و می گه: »همونو از اول نمی تونی بگی؟ تو 
اندازه غذا خوردنت دستت نیامده؟ حاال 5 سیخ می ذارم ولی 

باز بگی 5 سیخ دیگه بده ...«
حکایت دوم:

یک روز با دخترم برای خوردن جگر 
به مغازه اش رفته بودم. برنامه کودک 
در حال پخش بود و صدای تلویزیون 
»به  گفت:  یواشکی  دخترم  بود.  کم 
آقاهه بگید صداشو یک کم زیاد کنه«.

ناراحت  گفتم: »آدم عصبانیه االن بگم 
و  کرد  اصرار  کنه«.  دعوامی  شه  می 
شاید  کنید،  خواهش  »ازشون  گفت: 

ناراحت نشه«.
منتظر  و  بود  نشسته  که  همین جوری 
پخته شدن جگرها بود گفتم: »حاج آقا، 
صدای تلویزیون رو می شه کمی زیاد 

کنید؟«
با عصبانیت گفت: »نمی دانم از دست 
شما مشتری ها چکار کنم؟ یکی میاد 

مگه من  میاد می گه کم کن،  یکی  زیاد کن،  می گه صداشو 
بیکارم؟ مسخره شما که نیستم«.

تلویزیون و خاموشش کرد و گفت:  با عصبانیت رفت طرف 
»دلت خنک شد؟«

حکایت سوم:
را  مغازه  تازه  رفتم.  اش  مغازه  به  جگر  خوردن  برای  روزی 
از  دیگه  و  سرحاله  امروز  حتمًا  گفتم  خودم  با  بود.  کرده  باز 
اون عصبانیت همیشگی خبری نیست. سفارش 10 سیخ جگر 
دادم و منتظر نشستم که آماده بشه. اومدم به قول معروف یک 
حالی بهش بدم و کمی تعریفش کنم، سر صحبت را این طوری 
بازکردم: »حاج آقا، هفته پیش رفتم مغازه فالنی 10سیخ جگر 
کرده  هم  بود و خشک  این جگراش سفت  قدر  اون  بخورم، 
بود که شده بود عین الستیک ماشین، صد رحمت به جگرهای 
شما، اصاًل پختن جگر هم هنر می خواد که اونم از دست شما 

برمیاد«.
یک دفعه از کوره در رفت و با عصبانیت گفت: »همینه دیگه، 
پول تان را می ریزید دور، تو سطل آشغال می ریختی بهتر بود 
از این که بری مغازه فالنی جگر بخوری، عقل که نداری. اگر 
تو زندگی همه کارات همین جوری پیش بره بیچاره زن و بچه 

ات از دست تو چی می کشن؟ یک کم عقل داشته باشی ...«
تو دلم گفتم: بعضی ها اینجوری اند کاری نمیشه کرد.

 این سه حکایت از این دوست را داشته باشید تا داستانی از 

همین قماش آدم ها  را برای تان تعریف کنم:
در دبیرستانی تدریس می کردم همکاری داشتم از همین نوع 
آدما )در تدریس فوق العاده مهارت داشت و در انتقال مطلب 
به شاگرد بی نظیر بود( که به زمین و زمان بد می گفت و به 
قول معروف از همه کس و همه چیز شاکی، اگر هم از کسی 
شکایتی نداشت از دست خودش می رفت به دادگاه شکایت 

می کرد؟!؟!
با وجود تذکرهای زیاد مدیر به ایشان باز هم در سرکالس با 
کوچکترین اشتباه دانش آموزان که روبرو می شد چاک دهن 
را بازکرده و هر چه لیچار و فحش بد بود نثار شاگرد می کرد.
و  شد  دبیرستان  دفتر  وارد  آموزان  دانش  از  یکی  پدر  روزی 
سرگله و شکایت را باز کرد که این آقای معلم به بچه من این 

فحش ها را داده چرا به ایشان تذکر نمی دهید؟
است  فرصت  بهترین  گفت  و  غنیمت شمرد  را  فرصت  مدیر 
که معلم را از کالس صدا کنم بیاد دفتر، صحبت های این پدر 
تر  مالیم  کمی  شاید  بشنود  را  گرامی 
و مؤدبانه تر با بچه های کالس حرف 

بزنه.
معلم را از کالس صدا کردند، وارد دفتر 
شد و مدیر، علت احضارش را توضیح 
داره  خیلی  بود  که مشخص  معلم  داد. 
خودش را کنترل می کنه در حالی که 
»آقازاده  گفت:  بود.  شده  برافروخته 
ایشان را هم بگید بیاد! تا ببینم من کی 

به اون فحش دادم؟«
شاگرد  دنبال  به  را  خدمتگزار  مدیر، 
دانش  شدن  وارد  محض  به  فرستاد. 
شعور،  بی  »احمق  زد:  داد  معلم  آموز، 
نیست  معلوم  که  ادب  بی  نزاکت،  بی 
بزرگ شدی؟ من کی  تو کدوم طویله 
به تو فحش دادم؟«. پدر دانش آموز، وقتی وضع را اینگونه دید 
لبخندی به مدیر زد و رفت و حتمًا توی دلش گفته: بعضی ها 

اینجوری اند کاری نمیشه کرد
یک روز در مشهد سوار تاکسی شدم در ماشین را متوجه نشدم 
انگار محکم بسته بودم. راننده گفت: »اجازه می دادی میومدم 
طلب  حق  رسه؟!؟!  نمی  زورت  اگر  بستم  می  لگد  با  پایین 
بابات را می خوای؟ می دونی قیمت لوازم یدکی چقدر شده؟« 
معذرت خواهی کردم ولی تا رسیدن به مقصد غرولندهای زیر 

لبش تمومی نداشت. 
همیشگی  مسیر  در  که  بعد  دفعه  و  گرفتم  درس  کارم  این  از 
انگار  بستم.  آهسته  را  در  شدم  تاکسی  همین  سوار  دوباره  ام 
غرغر  به  کرد  شروع  راننده  که  بودم  ریخته  آتیش  رو  اسپند 
کردن: »داداش، کاش میومدی با من صبحانه می خوردی. نون 
نخوردی که در رو محکم ببندی؟ می دونی همین چند متری 
که من راه می رم در لق لق می خوره چه خسارتی به ماشین 
می زنه؟ می دونی قیمت لوازم یدکی چقدر شده؟ بعد میگن 
راننده های تاکسی اعصاب ندارن«. »انگار بعضی ها این جوری 

اند، کاری نمیشه کرد«. 
دور و برتون کسانی هستند که شما هم بگید بعضی ها اینجوری 

اند کاری نمیشه کرد؟
شهروند آرزو به دل

بعضی ها اینجوری اند کاری نمیشه کرد دو تا نون اضافه بگذار
اسالمی  شورای  اعضای  صمیمی  نشست 
شهر بجنورد با رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران، با حضور جمعی از مسئوالن شهری 

در محل شورای اسالمی شهر برگزار شد.
در این نشست رئیس شورای اسالمی شهر 
تبریک  و  مقدم  بجنورد ضمن عرض خیر 
اعیاد شعبانیه، رحلت جانگداز امام خمینی 
مهدی  حضور  و  گفته  تسلیت  را  )ره( 
چمران در شورای اسالمی شهر بجنورد را 

فرصت مغتنمی برای شهر دانست.
رضا فیروزه با بیان اینکه یکی از مشکالت 
رسمی  غیر  های  سکونتگاه  بجنورد  شهر 
که  زمانی  افزود:  است،  نشینی  حاشیه  و 
شدند  ملحق  شهر  به  اطراف  روستاهای 
تفکیک  زمان  در  الزم  های  زیرساخت 
ایجاد  باعث  امر  این  که  نداشت  وجود 

مشکالت فراوانی در این نواحی شد.
وی بیان داشت: شهرداری برای ساماندهی 
این نواحی با کمبود اعتبارات روبرو است 
دولتی  اعتبارات  اختصاص  خواستار  که 

برای حل این مشکل هستیم.
فیروزه تصریح کرد: همفکری، همکاری و 
اسالمی  شورای  اعضای  بین  خوبی  تعامل 
شهر، شهردار و مسئولین شهری وجود دارد 
که این خود باعث رفع بسیاری از مشکالت 

شده است.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر نیز در ادامه افزود: یکی از مسائلی 
که در شهرهای بزرگ و مراکز  استان ها وجود دارد، عدم انتخاب 
اسالمی  اعضای شورای  از  یکی  بین  از  استان  عالی  رئیس شورای 
شهرهای بزرگ است که این خود به تبع باعث بروز برخی مشکالت 

شده است.
اعظم السادات افشین فر خواستار رسیدگی به این موضوع ازسوی 
شورای عالی استان ها شد تا بتوان از افراد خبره وبا تجربه در این 
شورا برای انجام اقدامات بزرگ ومفید برای شهر و استان استفاده 

کرد.
مشکالت  بیان  به  نیز  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  دیگر  ادامه  در 
استان  عالی  شورای  پیگیری  خواستار  و  پرداختند  شوراها  فراروی 
انتخاب  درخصوص  مجلس  طرح  تصویب  از  جلوگیری  برای  ها 

شهرداران از سوی مردم و اجرای مدیریت یکپارچه شهری شدند.
در ادامه معاونت عمران استانداری یکی از مشکالت شهرداری های 
گذشته  سال  در  اگر  کرد:  تأکید  و  دانست  اعتبارات  نبود  را  استان 
از  بسیاری  شد  نمی  استان  های  شهرداری  به  دولتی  های  کمک 

شهرداری ها توان اداره امورات خود را نداشتند.
علی نیا بیان کرد: حدود 33 درصد از بودجه مصوب شهرداری های 
دولتی  های  کمک  محل  از  بجنورد  شهرداری  خصوص  به  استان 

بوده است.
وی افزود: برقراری ارتباط، تعامل  و انتقال تجربیات شهرهایی که 

توانسته اند درآمدهای پایدار برای شهرداری ها کسب کنند می تواند 
رفاه  با  شهری  ایجاد  راستای  در  شهرها  دیگر  برای  مفیدی  تجربه 

نسبی برای شهروندان باشد.
به  اطراف  روستاهای  الحاق  به  اشاره  با  نیز  بجنورد  شهر  فرماندار 
شهر گفت: افزوده شدن روستاها به شهر در عین حال که می توانند 

فرصتی برای شهر باشند، تهدیدی هم برای شهر به شمار می آیند.
ثمینی تصریح کرد: اگر این روستاها تمامی زیرساخت های شهری 
را نداشته باشند،  شهرداری به راحتی نمی تواند خدمات رسانی به 
از سوی دیگر چون در محدوده شهری  باشد و  نواحی داشته  این 
قرار گرفته اند بسیاری از امکانات و تسهیالت روستا نشینی را از 

دست خواهند داد.
تهران  و شهرداری  اسالمی شهر  تجربیات شورای  به  اشاره  با  وی 
با  داشت:  بیان  خصوصی  بخش  به  امور  واگذاری  درخصوص 
واگذاری بسیاری از امور به این بخش، هم هزینه های زیادی که بر 
دوش شهراری است، برداشته می شود و هم اجرای پروژه ها و در 

نهایت توسعه شهری با سرعت باالیی انجام خواهد شد.
درآمدهای  به  اشاره  با  بجنورد،  شهردار  براتیان،  اله  روح  ادامه  در 
شهرداری گفت: یکی از این منابع درآمد، تجمیع عوارض است که 
به صورت صحیح در اختیار شهرداری ها قرار نمی گیرد همچنان که 
در بحث توسعه زیرساخت ها روستا ها از شهرها پیشی گرفته اند 
به دلیل اینکه عوارض تجمیع از شهرها گرفته می شود و در اختیار 

خواستار  که  شود  می  داده  قرار  روستاها 
تعیین تکلیف این موضوع از سوی شورای 

عالی استان ها هستیم.
در  نیز  تهران  اسالمی شهر  رئیس شورای 
داشت:  بیان  شده،  مطرح  مسائل  به  پاسخ 
اسالمی  شوراهای  در  بحث  ترین  مهم 
است  شهری  یکپارچه  مدیریت  شهرها، 
مسئولین  از  برخی  مخالفت  دلیل  به  اما 
این  در  توجهی  قابل  کار  عمال  ربط  ذی 

خصوص انجام نشده است.
چمران بیان داشت: این در حالی است که 
اجرایی  و  الیحه  این  تکلیف  تعیین  عدم 
نشدن آن موجب زیان شهرداری ها خواهد 

شد.
این  اجرای  بودجه  تأمین  چگونگی  وی 
برای  بودجه  اختصاص  نحوه  و  طرح 
موضوعاتی  ترین  مهم  را  آن  اجرای 

برشمرد که باید تعیین تکلیف شوند.
توسط  شهردار  انتخاب  درخصوص  وی 
مردم بیان داشت: با انتخاب شهردار توسط 
آن  از  دفاع  به  و  هستیم  مخالف  مردم 

خواهیم پرداخت.
پایدار  درآمدهای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
بایستی  ها  شهرداری  گفت:  شهرداری 
مستقل و خودکفا شوند و در آمدها پایدار 
را به شیوه درست و با خالقیت محلی در 
شهرداری ها محقق کنند و در این راستا تعامل با بخش خصوصی 

می تواند مفید واقع شود.
یابی  دست  تهران  شهرداری  تحقیقات  مرکز  در  افزود:  چمران 
شهرداری ها به درآمدهای پایدار مطرح و به مطالعه پرداخته شد و 

نتایج آن در قالب طرح به وزارت کشور ارسال شده است.
بر  مالیات  عنوان  به  اکنون  که  تجمیع عوارض  چمران درخصوص 
بر  مالیات  از  درصد   100 کرد:  عنوان  است،  مطرح  افزوده  ارزش 
ارزش افزوده، سهم شهرداری ها است که متاسفانه 40 درصد آن به 
شهرداری ها اختصاص می یابد که در حال حاضر عده ای در تالش 

هستند که این مقدار را به 30 درصد کاهش دهند.
مختص  مشکل  این  گفت:  نشینی  حاشیه  معضل  به  اشاره  با  وی 

شهرهای کوچک نیست و منشا پیدایش آن روستاها هستند.
وی افزود: اگر بخواهیم روستاها تخلیه نشوند و به تبع معضل حاشیه 
نشینی برای شهرها به وجود نیاید بایستی مشکالت روستانشینان از 
جمله بیکاری و اشتغال آنها را برطرف کرده و سطح درآمدی آنان 

را افزایش دهیم تا از مهاجرت روستائیان به شهر جلوگیری شود.
چمران به حفظ جایگاه خاص شوراها تأکید کرد و بیان داشت: با 
توجه به اینکه شوراها ریشه شهرداری ها هستند بایستی شهرداران 
همه جانبه از سوی شوراها حمایت شوند و تعامل خوبی بین آنها 
برقرار باشد هر چند دارای گرایش های سیاسی و تفکرات متفاوت 

باشند.

نصب المان چاروق دوز در 
ورودی بازارچه کفاشان

محمدزاده«  »حسینعلی  دوز،  چاروق  هنرمند  تندیس  از  دستی،  صنایع  روز  در 
رونمایی شد. شهرداری بجنورد این تندیس را که ساختش حدود ده میلیون تومان 

هزینه داشته، در ورودی بازارچه کفاشان نصب کرد.
حسینعلی محمدزاده 77 سال است که به این حرفه اشتغال دارد و توانسته این هنر 

را به نسل بعدی منتقل کند.
چاروق خراسان شمالی گواهی ثبت ملی، مهر اصالت ملی و ثبت جهانی یونسکو 

را اخذ کرده است.

آقای شاهوردی یزدانی، نگهبان ادوات و خودروهای راه سازی )بدون 
قابلیت راه پیمایی( شهرداری، در مسیر رفتن به سر کار، دچار سانحه 
شد و درگذشت. این جمله ای کوتاه در وصف انسانی است که همه او 

را به خوش رویی و صداقت می شناختند.
همسرش در باره او می گوید: هر وقت در خانه بود، با شوخی هایش 
ناراحتی اهل خانه را از بین می برد. در محل کار هم با همکارانش رابطه 

ای دوستانه داشت.
ساعت کاریش از 5 تا حدود 10 صبح و یا 18 تا 6 صبح بود. صبح ها 
صبحانه اش را آماده می کردم و برایش میان وعده هم می گذاشتم. از آن 
جا که محل خدمتش همیشه خارج از شهر بود و خطر حمله گرگ ها 
تهدیدش می کرد، می گفت: »دو نون اضافه بگذار تا به گرگ ها بدهم«.
زیرا شب ها در بولدزر می خوابید و گرگ ها دوره اش می کردند. وقتی 

برایشان نان می انداخت، دیگر کاری به کارش نداشتند.
ابتدای ورودش به شهرداری، در قسمت زیرسازی و آسفالت کار می کرد 
که در فصل تابستان به علت گرمای زیاد قیر، دستانش تاول می زد و 
مجبور بود برای بهبود زخم هایش از وازلین استفاده کند. این ها گوشه 

ای از سختی های کارش بود.
او روز فوت همسرش را به خاطر دارد و چنین شرح می دهد: دیرش 
شده بود و می خواست با موتور خود را به محل کارش برساند. به او 

گفتم با موتور نرو خطرناک است.
قرار بود ساعت 6 صبح به خانه برگردد. اما خبری نشد. به محل کارش 
که زنگ زدم، گفتند اصاًل به سر کار نیامده. بعد هم که خبر دادند در 

مسیر، دچار سانحه شده و فوت کرده است.
همسرش می گوید: همیشه دوست داشت تمام اهل خانه وقتی او می 
آید، بیدار باشند. وقتی صبح زود به خانه می آمد، بچه ها را از خواب 

بیدار می کرد و می گفت: »سحر خیز باشید تا کامروا شوید«.
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پورتال شوراي اسالمي شهر بجنورد
 اخبار شورای اسالمی شهر بجنورد

 مصوبات شورای اسالمی شهر بجنورد
 امکان ارتباط شهروندان با شورای اسالمی شهر

 دانلود ماهنامه شهروند شورای اسالمی شهر
دانلودستان )کتاب، نرم افزار و ...(
 دریافت دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری
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نزد من شکستن شاخه  اي از درخت همچون شکستن بال فرشتگان است.      پیامبر اکرم )ص( انسان بايد از هر حیث چه ظاهر و چه باطن، زيبا و آراسته باشد.          آنتوان چخوف )داستان نويس و نمايشنامه نويس(

مردي مي خواست به زيارت برود؛ اما وسيله اي براي رفتن نداشت. 
يكي از دوستان او، اسبي برايش آورد تا بتواند با آن به زيارت برود.

يكي دو روز اول، اسب پيرمرد را با خود برد و پيرمرد خوشحال از 
اينكه وسيله اي براي سفر گير آورده است، به اسب رسيدگي مي كرد؛ 
غذا مي داد و او را تيمار مي كرد. اما دو سه روز كه گذشت، ناگهان 
پاي اسب زخمي شد و ديگر نتوانست راه برود. پيرمرد مرهمي تهيه 

كرد و پاي اسب را بست و از آن پرستاري كرد تا كمي بهتر شد.
چند روزی با او حركت كرد اما اين بار، اسب از غذا خوردن افتاد. 
هر چه پيرمرد تهيه مى  كرد اسب لب به غذا نمى  زد و معلوم نبود 

چه مشكلى دارد.
پيرمرد در پى درمان غذا نخوردن اسب، خود را به اين در و آن در 
مى  زد اما اسب هم چنان لب به غذا نمى  زد و روز به روز ضعيف  تر 
و ناتوان  تر مى  شد تا اين كه يک روز از فرط ضعف و ناتوانى نقش 

زمين شد و سرش خورد به سنگ و به شدت زخمى شد.
او  از  برآمد و هر روز  پيرمرد در پى درمان زخم سر اسب  بار  اين 

پرستاری مى  كرد.
روزها گذشت و هر روز يک اتفاق جديد برای اسب مى  افتاد و پيرمرد 
او را تيمار مى  كرد تا اين كه ديگر خسته شد و آرزو كرد ای كاش 

افتاد و  اتفاق هم  از شر اسب راحت شود. آن  بيفتد كه  اتفاقى  يک 
مردی اسب پيرمرد را ديد و خواست آن را از پيرمرد خريداری كند. 

پيرمرد خوشحال شد و اسبش را فروخت.
وقتى صاحب جديد، سوار بر اسب دور مى  شد، ناگهان يک سؤال 
در ذهن پيرمرد درخشيد و از خود پرسيد من اصاًل اسب را برای چه 
نيامد  يادش  كرد  فكر  اما هر چقدر  بودم؟  آورده  كاری همراه خود 

اسب به چه دليلى همراه او شده بود!
پيرمرد  غيبت  مدت  چون  و  بازگشت  خود  ده  به  پياده  پای  با  پس 
طوالنى شده بود همه اهل ده جلو آمدند و به گمان اين كه از زيارت 
بر مى  گردد، زيارتش را تبريک گفتند! تازه پيرمرد به خاطر آورد كه 
به چه هدفى اسب را همراه برده و اهالى ده هم تا روزها بعد تعجب 
مى  كردند كه چرا پيرمرد مدام دست حسرت بر دست مى  كوبد و 

لب مى  گزد!!
بسياری از ما در زندگى محدود خود، مانند اين پيرمرد، به چيزها يا 
كارهايى مشغول مى  شويم كه ما را از رسيدن به هدف واقعى  مان باز 
مى  دارند ولى تا موقعى كه مشغول آن ها هستيم، چنان آن ها را مهم 
و واقعى تلقى مى  كنيم كه حتى به خاطر نمى  آوريم هدفى غير از آن 

ها هم داشته  ايم!

حسرت زیارت

درختان چنار بش قارداش در تاریخ 94/3/27درختان چنار بش قارداش در تاریخ 93/2/30

درختان کهنسال بش قارداش خشکیدند

گزارش عملكرد درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 93 شهرداري بجنورد

معرفی کتاب

چهار کتاب از تیمور غالمی نویسنده بجنوردی

بودجه مصوب شش ماهه بودجه مصوب یکساله 93ردیف
دوم سال 93

جمع کل وصولی شش ماهه 
دوم سال 93

افزایش درآمد وصولی در 
شش ماهه دوم سال 93 
نسبت به بودجه شش ماهه

درصد وصولی نسبت به 
بودجه مصوب شش ماهه دوم

108 درصد1904،092،000،000452،046،000،000489،050،778،85237،004،778،852

نسبت درصد جذب درآمد در شش ماهه دوممبلغ وصولیمنابع درآمدی وصولی شش ماهه دوم سال 93ردیف
9،061،000،000دو درصد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی1

38 درصد

4،796،000،000تملک دارائی ها2
71،970،000،000سفر مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(3
67،955،921،727ارزش افزوده آالیندگی و ارزش افزوده حریم شهر4
31،337،215،000ارزش افزوده مالیات 12 در هزار گمرکی5
602،000،000ماده 12 قانون برنامه پنجم مساجد و مصلی ها6
62 درصد303،328،642،125سایر عوارضات وصولی7

100 درصد489،050،778،852جمع کل

درصد جذب نسبت به بودجه جذب شدهبودجه شش ماههبودجه ساالنهشرح هزینه
شش ماهه دوم

96 درصد90،643،000،00045،321،500،00043،592،997،338وظیفه خدمات اداری
106 درصد255،557،600،000127،778،800،000136،675،623،272وظیفه خدمات شهری

153 درصد557،891،400،000278،945،700،000426،259،685،276وظیفه خدمات عمران شهری

به استناد بند 10 ماده 71 قانون شوراهای اسالمی شهر و روستا، گزارش عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 93 شهرداری بجنورد که به تأیید شورای اسالمی 
شهر رسیده است را به شرح ذیل به اطالع شهروندان گرامی می رساند.

- هزينه هاي خدمات اداري شامل حقوق پرسنل  اداري و ساير  هزينه هاي بخش اداري مي باشد.
- هزينه هاي خدمات شهري شامل حقوق پرسنل خدمات شهري اعم از رفت و روب و حمل زباله و نگهداري فضاي سبز و غيره مي باشد.

- هزينه هاي عمران شهري شامل حقوق پرسنل بخش عمران و ساير هزينه هاي عمراني شهر مي باشد.

چرا درختان چنار کهنسال پارک توریستی تفریحی بش قارداش خشک شده اند؟ برای روشن شدن علت این مسأله و جلوگیری از تکرار آن، ماهنامه شهروند 
پیگیر است تا نظرات مسئوالن و کارشناسان را پیرامون این موضوع برای استحضار شهروندان، به چاپ برساند.

سیاحت گر شرق و غرب
این کتاب بازنویسی داستانی از دو کتاب »سیاحت شرق« و »سیاحت غرب« آقا نجفی قوچانی می باشد. 
تیمور غالمی با زبانی ساده و روان این دو کتاب را در یک کتاب خالصه کرده است. کتاب »سیاحت گر 

شرق و غرب« که در شمارگان 1000 نسخه چاپ شده از انتشارات »بیژن یورد« می باشد.
تالوت 14 گانه خورشید )سیر مختصری در زندگی امام هشتم )ع((

قلمی  با  نویسنده  دارد که  الرضا )ع(  ابن موسی  امام هشتم علی  به زندگی  نگاهی مختصر  این کتاب 
ادیبانه ابعاد مختلف زندگی مذهبی، اجتماعی و سیاسی امام رئوف را روایت کرده است. ناشر این کتاب 

ارزشمند انتشارات »ادریس« می باشد.
پرستو به روایت بی سیم

 این کتاب مروری خالصه از زندگی و خاطرات 75 شهید بی سیم چی استان خراسان شمالی می باشد. 
کتاب پرستو به روایت بی سیم در 190 صفحه به سفارش کنگره سرداران شهید و 2700 شهید استان 
خراسان شمالی چاپ شده است. ناشر این کتاب که در شمارگان 1000جلد آن را منتشر کرده است 

»انتشارات بیژن یورد« می باشد.
 مجموعه »آیه های نجات«

کتاب »آیه های نجات« که کمتر از یک ماه بعد از انتشار به چاپ دوم رسید اثری دیگر از این نویسنده 
بجنوردی است. این مجموعه روایت گر زندگی 66 شهید بهداری و امدادگر دوران دفاع مقدس خراسان 

شمالی می باشد.
کتاب »آیه های نجات« به سفارش کنگره سرداران شهید و 2 هزار و 700 شهید استان با همکاری بسیج 
علوم پزشکی خراسان شمالی در شمارگان 1000جلد از سوی »انتشارات بیژن یورد« روانه بازار کتاب 

شده است.
سید احسان سیدی زاده

- برای تمیز کردن حیاط شایسته است ابتدا خاک 
و خاشاک را با جارو، سپس درصورت نیاز با آب 

و تی تمیز کنید.
- باغچه را در زمانی که هوا خنک است با آبپاش 

آبیاری کنید.
- علف های هرز باغچه را ریشه کن کنید تا آب 

کمتر استفاده شود.
- دوش حمام را باز رها نکنید. سعی کنید مدت 

زمان دوش گرفتن کوتاه تر شود.
- سبزیجات را در ظرفی خیس کنید سپس آبکش 
کنید. )حتی االمکان از آب آن برای آبیاری باغچه 

یا گیاهان استفاده کنید.(
- ابتدا ظرف ها را از غذا خالی کنید سپس بشوید 

تا آب کمتری مصرف شود.
- برای آب کردن یخ خوراکی های منجمد، آن ها را زیر آب نگیرید. مدتی قبل از استفاده؟ آن ها را از فریزر بیرون بگذارید.

- درصورت مشاهده هدر رفتن آب )ناشی از شکستگی لوله، شیر های آب خراب و ...( بی تفاوت نباشید محترمانه تذکر دهید یا با شماره122 
)اتفاقات آب( تماس بگیرید.

- در فواصل شستن دست و صورت، مسواک زدن، وضو گرفتن و ... شیر آب را ببندید. 
منبع: کتاب رفتارهای پسندیده و اصول شهروندی

نکاتی کوچک با فوایدی بزرگ
کاریکاتوریست: حامد مرتضوی علوی
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سه چیز است که محبت آورد: قـرض دادن و فـروتنـى و بخشـش.       امام صادق )ع(

شورای■اسالمی■شهر■بجنورد■با■پرداخت■مبلغ■بیست■میلیون■ريال■به■صدا■و■سیما■برای■اجرای■برنامه■های■ماه■خدا،■کمک■به■مراسم■پیاده■روی■فرهنگیان■■■
به■مبلغ■26/500/000■ريال■و■اعطای■جوايز■به■افراد■مدال■آور■ورزش■جودو■به■ارزش■25/000/000■ريال■موافقت■کرد.

شهردار■بجنورد:■600■متر■از■بلوار■معلم■پس■از■جا■به■جايی■شبکه■برق،■تعريض■شد.■■

نرخ■کرايه■اتوبوس■های■دورن■شهری،■از■اول■تیرماه،■20■درصد■افزايش■يافت.■■

شهرداری■بجنورد،■جشن■شهروند■»منتظران■موعود«■را■به■مناسبت■میالد■امام■زمان■)عج(،■برگزار■کرد.■■

کشاورزي و درختکاري کنید. به خدا قسم  آدمیزاد هیچ عملي حالل تر و پاکیزه تر از آن انجام نمي دهد.      پیامبر اکرم )ص(

كشــاورزي، بيكاري، استان خراسان شمالي

 بيكــــاري، واقعيتي ...

برگزاري جشن گراميداشت روز جانباز

بيانات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(در جمع نخبگان  و مسئوالن استان خراسان شمالی )91/7/25(

اولويت ها را رعايت کنيم، بر اساس اولويت ها کار پيش برود. به نظر بنده يکی از اولويت ها مسئله  کشاورزی است، که در اظهارات دوستان هم مکرر 
همين معنا تکرار شد. در اينجا، هم استعداد کشاورزی وجود دارد، هم ذهن ها و مغزهای مناسبی برای پيشبرد کشاورزی وجود دارد -که اشاره شد به 
تحقيقات کشاورزي؛ در يکی از جلسات ديگر هم راجع به يک حرکت جديدی در مورد آبياری که در کار کشاورزی مفيد است، مطالبی گفته شد- پس 

آمادگی  های فراوانی وجود دارد؛
زمين هست، آب هست، امکانات انسانی هست، آب و هوای مناسب هست؛ و عمده  درآمد اين مردم در طول سال، از کشاورزی و دامداری بوده است. 
البته خشکسالی  های پی درپی، متوالی و مستمر ضربه زده؛ در اين شکی نيست. آن طوری هم که بعضی به من گزارش کردند، يکی از چيزهايی که به 
کشاورزی استان و پيشرفت کشاورزی ضربه زده و مشکل به وجود آورده، کوچک شدن منابع درآمدي زمينی است؛ يعنی زمين ها تقسيم شده؛ زمين های 
کوچک، کوچک، کوچک. يکی از طرح های مهمی که از دولت های قبل مورد نظر بود و بنده رويش تأکيد مي کردم، اين است که بتوانند اين منابع زميني 
کشاورزی را يکپارچه  سازی کنند، تا اين کمک کند به اين که کشاورزی بشود صنعتي؛ کشاورزی مدرن، کشاورزی با آالت پيشرفته؛ اين يکی از چيزهای 

مهم است. اين ضربه  ها به کشاورزی وارد شده. عوامل گوناگون ديگری هم بوده است.
کشاورزی را بايد در درجه ی اول اهميت قرار داد؛ نه به معنای اين که از صنعت استان فراموش کنيم؛ نه، استان صنايعی هم دارد که اين ها با رسيدگی و 
توجه و اهتمام مي تواند اشتغال ايجاد کند، مي تواند سوددهی فراوانی برای استان به وجود بياورد؛ ليکن در مرتبه ی اول، مسئله کشاورزی است؛ که اگر 
توانستيم کشاورزی را با شرايطی که دارد، احياء کنيم، هم مسئله  اشتغال حل مي شود، هم عوارض گوناگون بيکاری -اين حاشيه  نشينی، اعتياد و امثال 

اين ها- از بين خواهد رفت يا ريشه  های آن تضعيف خواهد شد.
برای مسئله  اقتصاد، سه محور اصلی وجود دارد: يکی صنعتی کردن کشاورزی است؛ کشاورزی و باغداری را صنعتی کنيم، مدرن کنيم. يکی مسئله صنايع 
تبديلی و تکميلی و سردخانه و اين چيزهاست. باغدار اينجا اگر در کنار دست خودش صنايع تبديلي مورد دسترس داشته باشد، وضعش بکلی تفاوت 

پيدا مي کند؛ سردخانه باشد، همين جور.

سخنان رئیس جمهوری در  فرودگاه بجنورد )94/3/24( 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، رئیس جمهوری با بیان این که در جریان این سفر استعدادها و ظرفیت های استان مورد بررسی قرار گرفته و برنامه 
 ریزی  ها و طراحی  هایی که در تهران برای توسعه بیش از پیش استان انجام شده است، به اطالع مردم خواهد رسید، اظهار داشت: خراسان شمالی به 
لحاظ کشاورزی، معدن، صنعت و گردشگری ظرفیت های خوبی دارد و امیدوارم این سفر با فعال کردن ظرفیت های استان پرخیر و برکت بوده و گام 

 های مؤثری برای توسعه استان در جریان این سفر برداشته شود.

خراسان شمالي؛ حرکت پرشتاب در مسير توسعه )94/3/24( 

در سند توسعه خراسان شمالي از کشاورزي به عنوان مهم ترين محور توسعه اقتصادي و اشتغال زايي و سپس از گردشگري و صنعت به عنوان 2 
محور ديگر نام برده شده است. مساحت اراضي کشاورزي و باغي در خراسان شمالي ۳۴۴ هزار هکتار است و در اين سطح، ۷۶ نوع محصول زراعي و 

باغي توليد مي شود. هم چنين نيمي از جمعيت ۹۱۱ هزار نفري اين استان به کشاورزي و مشاغل وابسته به آن اشتغال دارند. 

رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي يکي از نقاط قوت محصوالت کشاورزي توليدي در استان را سالم و پاک بودن اين محصوالت عنوان مي 
کند و با بيان اين که اولويت نخست توسعه اقتصادي، در خراسان شمالي بخش کشاورزي است، اظهار مي دارد: با توجه به اين که بيشترين اشتغال و توليد 
استان در حوزه کشاورزي است و محصوالت زراعي و باغي استان در زمره محصوالت سالم و پاک شناخته شده، اين مزيت مي تواند در توسعه سرمايه 

گذاري بخش کشاورزي خراسان شمالي نقش موثري ايفا کند. )روزنامه خراسان شمالی(

ایثارگران شاغل در  شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد، به مناسبت روز جانباز، از جانبازان و خانواده های 
شهرداری، تجلیل کردند.

این مراسم با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سایر 
مسئوالن استانی در محل تاالر حافظ شهرداری برگزار شد. 

آتش سهل انگاری در طبیعت
سازمان آتش نشاني: هجده مورد آتش سوزي در بیست روز اول خرداد ماه

هوا که گرم می شود، آتش سوزی »فضای سبز، درخت، مناطق جنگلی، مزارع و پارک« هم زیاد 
می شود، که یکی از دالیل آن، برافروختن آتش در پای درختان و کنار علف های هرز پارک ها و 

مراتع می باشد.
هجده مورد آتش سوزی، فضای سبز شهری و درخت در پارک ها و کنار گذر جاده ها، در بیست 
روز اول خرداد ماه سال جاری، هر چند به صورت جزئی، اهمیت موضوع را برای هر کسی روشن 

خواهد کرد.
اما راهکار مقابله با آتش سوزی های این چنینی چیست؟

شدن  گوید: خشک  می   125 خبری  پایگاه  با  نشست  در  بجنورد،  نشانی  آتش  عملیات  فرمانده 
طبیعت، همزمان با توأم شدن بی احتیاطی برخی از افراد، هر ساله خسارت های زیادی به کشاورزان 

و سرمایه های ملی وارد می کند.
عباس جفاکش افزود: با شروع فصل تابستان و آغاز مسافرت ها، خیل عظیم مسافران برای استراحت 

و فرار از گرما، به سایه درختان در طول مسیر پناه برده و برای پخت و پز آتش روشن می کنند.
وی ادامه می دهد: سنگ چین کردن اطراف آتش، مراقبت از سرایت آن و همچنین هنگام ترک 
در  اتراق  هنگام  مسافران  وظایف  ترین  مهم  از  آب  توسط  ریز  های  زغال  کردن  محل، خاموش 

طبیعت و ترک محل است.

وی یادآورشد: متأسفانه جا ماندن زغال های ریز و وزش باد، فرأیند خطرناکی را به وجود می آورد 
که در عرض چند دقیقه می تواند یک مزرعه و درختان زیادی را طعمه آتش کند.

این مقام مسئول تأکیدکرد: عامل انسانی از مهم ترین علل شروع و گسترش حریق در مراتع، مزارع 
و پارک های جنگلی است که از مردم عزیزمان انتظار داریم زمان مراجعه به طبیعت، با توجه به 

گرم شدن هوا و خشک شدن طبیعت، نکات ایمنی را هنگام روشن کردن آتش فراموش نکنند.

در این مراسم که با حضور اعضای شورای 
اسالمی شهر و جمعی از مسئوالن شهرداری 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  شد،  برگزار 
بجنورد با اشاره به تالش های اعضای دوره 
سوم شورای اسالمی شهر برای خروج پادگان 
ها از داخل شهر، بیان داشت: مسئوالن وقت 
تالش های بسیاری برای خروج این پادگان 
از شهر داشتند که در نهایت در سفر پر خیر 
و برکت مقام معظم رهبری و  با دستور اکید 
ایشان فرآیند خروج این پادگان از مرکز شهر 

آغاز شد.
رضا فیروزه تصریح کرد: با افتتاح این خیابان 

از بار ترافیکی شهر کاسته خواهد شد.
وی از فعالیت ها و اقدامات شهرداری برای 
خیابان  این  آسفالت  و  زیرسازی  بازگشایی، 

تشکر و قدردانی کرد.

افتتاح تقاطع نامجو تا خیابان صفا
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علم بر سر تاج است و مال بر گردن زنجير.          خواجه عبدا... انصاري  پیروزی در پرتو تدبیر و احتیاط است و تدبیر و احتیاط به تفکر است و تفکر صحیح به نگهداری اسرار است.       امام علي )ع(

سالم وخسته نباشید. لطفًا سری به کوچه های انتهای قیام باغ 
اردشیر خان بزنید. چند سالی است که آسفالت نشده وخونه ما 
پراز گرد و خاک است. دست پای بچه من همش زخمیه چون 

که کوچه خاکی می باشد. لطفًا پیگیری نمایید.
0915000345

با سالم؛ از زحمات شهرداری محترم کمال تشکر را دارم. در 
پارک زیبایی احداث شده ولی چون هیچ  باغ مطهری  منطقه 
صندلی وجود ندارد مردم به ناچار روی چمن ها می نشینند، 

لطفًا چاره ای بیندیشید. ممنون.
09370000240

سالم خسته نباشید. خیلی ممنون که رسیدگی به منطقه کوی 
ایثارگران و حلقه سنگ را شروع کردید. امیدواریم تا زمستان 

تکمیل شود. خیلی ممنون خسته نباشید.
09370000163

تعداد سگ های ولگرد پارک باباامان، خیلی زیاد شده است. 
تماس تلفنی

خندق فرودگاه، نیاز به الیروبی دارد. زیرا در این هوای گرم 
مشکالت بهداشتی مضاعفی را برای ساکنان همجوار خندق به 

وجود می آورد.
تماس تلفنی

اتوبوس های درون شهری بجنورد، بسیار دودزا هستند. چرا 
نسبت به تعمیر و رفع مشکل آن ها اقدامی نمی شود؟

تماس تلفنی

تعداد چراغ های خیابان نادر که به تازگی نصب شده اند، به 
نظر می رسد از حد استاندارد زیادتر است. 

تماس تلفنی

نمی  الزم  توجه  جاوید،  پارک  گورستان  سبز  فضای  به  چرا 
شود؟ فضای بازی کودکان هم نیاز به رسیدگی دارد.

تماس تلفنی

چرا با اینکه عملیات بهسازی استخرهای باباامان سال گذشته 
انجام شد، دوباره شاهد بهسازی مجدد آن هستیم.

مراجه حضوری 

از شهرداری بجنورد به خاطر تعریض بلوار معلم سپاسگزاریم.
مراجعه حضوری

ي
يك
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پال

ي 
ها

ي 
طر

ز ب
ه ا

قان
خال

ده 
تفا

اس

تجربه جهاني

شهر مشهد

اقامتی  فضاهای  به  نیاز  تأمین  برای  هشتاد،  دهه  اواخر 
توریستی در پارک بش قارداش، سازمان میراث فرهنگی، 
نامه ای، تعداد ده  صنایع دستی و گردشگری، طی توافق 
عدد کانکس اقامتی را، به ارزش حدود 150 میلیون تومان، 
برای احداث کمپ گردشگری در اختیار شهرداری بجنورد 
نیاز،  مورد  های  زیرساخت  اجرای  از  پس  تا  داد  قرار 
گردشگران و شهروندان از آن بهره برداری کنند. )الزم به 
ذکر است کانکس هایی مشابه در مجموعه توریستی ایوب 
گردشگران  استفاده  مورد  که  شده  نصب   ... و  )ع(  پیامبر 

است.(
سال  چندین  پروژه،  این  اجرای  اتمام  از  اینکه  با  چرا  اما 
گذشته، درهای این کانکس ها، همچنان بر روی متقاضیان 

بسته است؟
که  شده  اقدام  ای  گونه  به  کمپ  این  جانمایی  برای  چرا 
پس از صرف هزینه های جانبی چون راه سازی، زیرسازی 
قارداش،  بش  سد  احداث  عملیات  شروع  با  اکنون   ،... و 
از  دیگری  محل  به  ها  کانکس  انتقال  به  مجبور  مسئوالن 

پارک شده اند؟ 
و  دولتی  اعتبارات  محل  از  پروژه  این  اجرای  برای  آیا 
است،  المال  بیت  همان  واقع  در  که  شهرداری،  اعتبارات 
این  مسئوالن،  توجهی  بی  با  چنین  این  که  نشده  هزینه 
کانکس ها در گوشه ای از پارک، در حال فرسایش هستند؟

مگر عمر مفید کانکس ها چقدر است که سال هاست بالاستفاده مانده و به فراموشی سپرده شده اند؟ آن هم کانکس هایی که اکنون حدود 
300 میلیون تومان قیمت دارند.

این غفلت مسئوالن شهرمان تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در سایه این غفلت، این گونه طرح ها چه سرنوشتی باید داشته باشند؟
آیا می توان امید داشت قبل از این که کانکس ها به مجموعه ای از قوطی های زنگ زده تبدیل شوند، گردشگران از آن ها بهره مند شده و 

گوشه ای از ضرر و زیان ناشی از جانمایی نادرست و بی توجهی مسئوالن، جبران شود؟

کمپی متروکه در دل پارک توریستی تفریحی بش قارداش

نام: رضا
نام خانوادگی: خرمنی

قسمتی از وصیت نامه شهید:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
بل  اموات  اهلل  سبیل  فی  يقتل  لمن  التقولوا  »و 

احیاء ولكن ال تشعرون« 

من با آگاهى كامل اين راه كه همان راه حسين )ع( 
امام خمينى  بلند  با صداى  انتخاب نموده و  است 
بزرگ، حق را لبيك گفتم تا به اين دشمنان اسالم 
و منافقين و كفار اعالم نمايم كه خمينى براى ما 
يك بت نيست، خمينى براى ما يك برادر و يك 
ما  را صادر كرد  فرمانى  بزرگ است كه هر  رهبر 

عمل مى كنيم.
من به عنوان يك برادر كوچك از شما ملت شهيد 
پرور ايران خواستارم كه راه اين شهيدان اسالم كه 
همان راه حسين )ع( است ادامه دهند و نگذارند 
خون اين شهيدان پايمال شود و از ملت خواستارم 
با شركت در نماز جمعه  ها و نماز جماعت ها و با 
وحدت كلمه كه رمز پيروزى امت مسلمان است 
مشت محكمى بر دهان ابر قدرت هاى جهانخوار 

بزنند.
سالم بر مادرم كه چندين سال براى بنده زحمت 
صبح   و  بيدارى  صبح  به  تا  را  ها  شب  و  كشيده 
پايان رساند. درود  به  با زحمت  به شب  تا  را  ها 
كردند  بزرگ  فرزندانى  چنين  اين  كه  مادرانى  بر 
و درود بر پدرانى كه اين چنين بچه  هايى تربيت 
حماسه  باطل  عليه  حق  هاى  جبهه   در  كه  كردند 
آفريدند كه شايد با خون خود كمكى به انقالب و 
اسالم را زنده تر نگه دارند. مادر جان، بايد ببخشيد 
دفعه  يك  براى  حتى  عمر  طول  اين  در  من  كه 

نتوانستم زحمات شما را جبران نمايم. 
همان  كه  مى خواهم  و خواهرانم  برادرانم  تمام  از 
راهى كه شهيدان اسالم پيمودند همان راه اسالم را 
ادامه دهند و با شعارهاى اسالمى، مشت محكمى 
اهل  تمام  از  من  و  بكوبند  گويان  ياوه  دهان  بر 
خانواده  ام و از تمام دوستانم خواستارم كه اگر در 
اين طول عمر من آن ها را ناراحت كرده  ام مرا به 

خوبى خودشان ببخشند.

اقدامات شهرداری بجنورد در سفر 
رياست جمهوري به استان خراسان شمالی
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هر کس با وجود دوری سرایم به دیدار من آید، روز قیامت در سه جا به نزدش می روم تا او را از ترس و وحشت  های آن  رها سازم: هنگامی که نامه  های اعمال به راست و چپ پراکنده می گردد, بر پل صراط، و هنگام سنجش اعمال.   امام رضا )ع(

-1
2- حاج محمد نوروزیان

3- کربالیی حسین دوست علی 
4- کربالیی حسین تیموری 

5- حاج سید قاسم سیدی زاده
6- حاج مهدی پایدار
7- حاج حسن نوایی 

-8
9- حاج اصغر نعلبندیان 

10- علی ناصری
11- حاج غالمحسین صفا

12- علی مکبر
13- حاج علی اکبرقاسمیان 

14- شکرا... جان محمدی
15- حاج نورگلدی فیروزه ای  یا حسین ناصری ؟!؟!؟

 -16
-17
-18
-19
-20

21 - حاجی محمد دباغیان
 -22

23- حسن بازخانه ای 
-24

25- سلطان گودرزی 
-26
-27
-28
-29

30- حاج اسدا...  ؟!؟!؟
31- حسین عطایی 

 -32

هیئت چهارده معصوم بجنورد در 
حسینیه حاج آقای پایدار، مشهد 

حدود پنجاه سال پیش

با تشکر از 
خانم زهره سیدی زاده و آقای سید احسان سیدی زاده 

که این تصویر و اطالعات آن را در اختیار ماهنامه شهروند 
قرار دادند.


