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اخبار

«محراب» رئیس هیئت وزنه
برداری شد
مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری استان برای بار
دوم با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد.وحدانی
مسئول روابــط عمومی هیئت وزنه بــرداری استان
گفت:دراینمجمع«حسینمحراب»با14رایموافق
و یک رای ممتنع توانست پیروز و  4سال به عنوان
رئیس هیئت وزنه بــرداری استان سکان دار شود.

سامانه بارشی جدید در راه
است

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی
بیانگر خروج فعلی سامانه بارشی و ورود یک سامانه
جدید بارشی به منطقه است .کارشناس پیش بینی
اداره کل هواشناسی استان گفت :از فردا تا اواخر روز
چهارشنبه عمدت ًا بارش برف و در ارتفاعات کوالک
بــرف و مه گرفتگی پیش بینی می شــود« .عظیم
زاده» با بیان این که سامانه بارشی از اواخــر روز
چهارشنبه از استان خارج خواهد شد ،اظهارکرد:
دمای هوا تا چهارشنبه  8درجه کاهش می یابد.

خراسان شمالی  ۴۷سال پیش
در روزنامه

اقدامات عمرانی در اسفراین
روزنامه خراسان در شماره  6368که  2تیر
 1350به چاپ رسید ،در مطلبی در صفحه 3
از اقدامات عمرانی در اسفراین خبر داده است.
در این مطلب می خوانیم« :شهرداری اسفراین
از اول سال جاری با فعالیت شهردار اقدامات
عمرانی از قبیل آسفالت کوچه ها -احداث
پارک جدید و جدول کشی خیابان را انجام
داده است .امید است استانداری خراسان از
لحاظ اعتبار و بودجه اقداماتی مبذول داشته
که شهرداری این شهر بتواند برنامه و پروژه
های عمرانی را به انجام برساند».

گزارشی از دورهمی راویان رویدادها

برشی از یک جشن
می توان بهار بود وسط زمستان؛ مثل انقالب اسالمی
که همچون غنچه ای در بهمن 57رویید ،انقالبی که
امسال چهلمین سال پیروزی خود را پشت سر گذاشت

و دوبــاره شکفت مثل الله ای که در میان صحرا می
روید تا نویدبخش آمدن بهارهای بسیار باشد .برو بچه
های روزنامه «خراسان شمالی» که بیشتر آن ها از

بودجه شهری روی ترازوی موافقان و مخالفان
علوی -بودجه پیشنهادی شــهــرداری بجنورد در
حالی روز گذشته به تصویب شورای شهر رسید که
موافقان و مخالفانی را چه در داخل و چه خارج از
صحن شورای شهر داشت .موافقان آن بر این عقیده
هستند که رقــم تصویب شــده بودجه می تواند در
راستای توسعه شهری باشد و مخالفان عقیده دارند
این رقم فقط روی کاغذ است و در شرایط کنونی
نمی تواند تحقق یابد .خراسان شمالی بودجه 98
شــهــرداری بجنورد را در گفت و گو با تــعــدادی از
موافقان و مخالفان و دست اندرکاران مسائل شهری
مورد بررسی قرار داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای شهر بجنورد درباره پیش
بینی های خود در خصوص تحقق
بــودجــه ســـال  98اظــهــارکــرد:
بودجه ،درآمد و هزینه دارد و اگر
بخواهیم شهری رو به توسعه داشته باشیم به طور قطع به
پول و درآمــد نیاز داریــم ولی اگر بخواهیم فقط وضع
موجود را حفظ کنیم شاید این بودجه به قول برخی
دوستان خیلی باال دیده شده باشد« .جباری» ادامه داد:
در بحث توسعه باید به دنبال منابع مالی و درآمدی
باشیم وقتی بودجه را 186میلیارد تومان می بندیم باید
فرصت چانه زنی داشته باشیم تا بتوانیم اعتبارات
بیشتری بگیریم .وی خاطرنشان کرد :تاکنون 100
میلیارد تومان جذب درآمد داشتیم و در بهمن و اسفند
جذب درآمد خواهیم داشت و به حدود  130تا 140
میلیارد تومان خواهد رسید .اگر فرض بر این باشد که
سال گذشته بودجه را  100میلیارد تومان می بستیم،
دیگر نیازی نبود شهردار برای پروژه های مختلف اعتبار
بگیرد ولــی وقتی شــهــرداری خــودش رقــم بودجه را
پیشنهاد می کند که با توجه به تجربه ای که کسب کرده
است  180میلیارد تومان می تواند جذب کند ،چرا باید

آن را کم کنیم؟ وی ادامه داد :وقتی عددی را پایین می
آوریم هزینه ها را باید پایین بیاوریم و وضع موجود باید به
همین شکل حفظ شود وقتی درآمد نباشد باید سطح
خدماتپایینبیاید.
شهردار بجنورد هم در پاسخ به این
سوال که آیا بودجه پیش بینی شده
با توجه به شرایط کنونی جامعه
امکان تحقق دارد؟ توضیح داد :با
توجه به شرایط اقتصادی از 100
تا  400درصد تورم وجود دارد و از مهم ترین ابزارهایی
که در شهرداری از آنها استفاده می شود قیر و آسفالت
است که حدود  400درصد افزایش قیمت را نشان می
دهد در حالی که بودجه ما  18درصد افزایش یافته
است« .براتیان» ادامه داد :اگر دولت بخش عمده ای از
پروژه های عمرانی را که به قیر نیاز دارد ،تامین کند
حداقل می توانیم خدمات را به گونه ای به مردم ارائه
بدهیم .وی گفت :اکنون شرایط به گونه ای نیست که
بتوانیم نگاه توسعه آن چنانی داشته باشیم ،هنر کنیم
وضع موجود را می توانیم حفظ کنیم و کمک هایی هم
دریافت کنیم تا بتوانیم کارهای عمرانی را انجام دهیم.
وی با انتقاد از تصمیم کمیته تطبیق اظهارکرد :در این
شرایطبحرانی،کمیتهتطبیقچنینتصمیمیراگرفته،
این در حالی است که این موضوع تازه نیست و  3سال
است که بر همین مبنا کار می شــود ،در این  3سال
کمیته تطبیق چه می کرد فقط امسال فهمیده اند که
نباید این کار را بکنند؟ وی افزود :همین بودجه بر مبنای
همین عــوارض اگر بخواهد تصویب شود سال آینده
بحران های بدی خواهیم داشت حال با پیشنهادی که
آن ها داده اند بودجه به یک سوم کاهش خواهد یافت.
شهردار بجنورد گفت :فقط  80میلیارد تومان هزینه
جاری شهرداری است که همان نیز حاصل نمی شود
چه برسد به موارد توسعه ،باید نگاه مدیریتی به مسائل

نسل اول و دوم انقالب هستند در آغوش این انقالب
رشد کرده اند ،گرمی و سردی روزگار را چشیده اند و
از روزهای جنگ و سختی هایی که این انقالب بزرگ

داشته باشیم .قانون خیلی چیز ها می گوید آیا قانون را
برای االن نوشته اند؟ در شرایط نا به سامان باید مدیران
مصلحت اندیشی کنند و با توجه به شرایط و موقعیت،
تصمیم درستی بگیرند .در تصمیمی که کمیته تطبیق
گرفته ذره ای نگاه مدیریتی نداشته و مصلحت شهر را در
نظر نگرفته است و من برای سال آینده نگران هستم.
وی اظهارکرد :اکنون کمیته تطبیق رای داده است و
اعضای شــورا به آن اصــرار کــرده انــد و به هیئت حل
اختالف استان رفته است ولی در نهایت هر فردی که
تصمیم گرفته است خودش باید در مقابل مردم پاسخگو
باشد و جواب آن ها را بدهد .در شرایطی که این میزان
تعرفه را پیشنهاد داده ایم باید بخشی از خدمات مان را
حذف کنیم حال اگر آن را تصویب کنند بسیاری از
خدمات حــذف و سیستم با مشکالت زیــادی مواجه
خواهد شد.
«افشین فر» عضو سابق شورای
اسالمی شهر بجنورد هم در زمینه
بودجه پیشنهادی شهرداری بیان
کــرد :اگر خیلی خوش بینانه به
موضوع نگاه کنیم میزان جذب
درآمــدهــا با احتساب ایــن که تا پایان اسفند برخی
درآمدهای محقق شود به  90میلیارد تومان هم نمی
رسد چه برسد به این که بودجه بر مبنای  186میلیارد
تومان برای سال آینده بسته شود .وی وصولی 100
میلیارد تومانی شهرداری را طی  10ماه بعید دانست و
در عین حال افزود :گزارش های مالی که دارم نشان
می دهد میزان درآمد شهرداری به 100میلیارد تومان
نرسیده است و اگر خوش بین باشیم تا پایان سال به
زحمت به  90میلیارد تومان می رسد و اگر فرض کنیم
حرف شان درست باشد ،هنوز به جذب  100میلیارد
تومان درآمد نرسیده اند چگونه می توانند چیزی حدود
 80درصد به بودجه  97خود اضافه کنند .وی گفت:
باید دید شهرداری به بودجه تحقق یافته چند درصد
اضافه کرده است ،سال گذشته بودجه را  160میلیارد
تومان بستند با کدام فرمول و قانون مجاز صد درصد به

پشت سر گذاشته و از مسائل و مشکالتی که پیش رو
است خبر دارند ،امسال مشتاق تر از هر سال منتظر
آمــدن بهار پیروزی انقالب بودند و همراه با آن به
پنجمین دهه انقالب وارد شدند .به همین مناسبت،
جشن انقالب و معرفی برترین های این روزنامه در
تحریریه برگزار شد تا کام بچه ها در این ایام شیرین
شود و بتوانند یک ماه باقی مانده سال را با همان
کام شیرین به پایان برسانند .این مراسم با حضور
کارکنان روزنامه خراسان شمالی و حجت االسالم
«علی ولی زاده» سردبیر روزنامه های استانی« ،علی
نصیری» مدیر امور شهرستان ها و «مهدی سیاح» مدیر
منابع انسانی موسسه خراسان برگزار شد .دیوارهای
آذین بندی شده به مناسبت پیروزی انقالب و کیک
خوش آب و رنگی که تهیه شده بود لحظه های خوش
و خاطره ای خوب را برای حاضران رقم زد و آن ها
را برای ادامه مسیر دشوار خبرنگاری و قلم زدن در
روزنامه ای که با هدف توسعه استان متولد شد و با

بودجه سال  98اضافه کردند ،آن چیزی که روی کاغذ
می آید مهم نیست بلکه آن چیزی که محقق می شود
مهم است .وی افزود :آن چیزی که روی کاغذ می آید
پیش بینی است و آن هم فرمول دارد که باید نسبت
درآمدهای  3ماه اول امسال و  3ماه پایانی سال قبل در
نظر گرفته شود سپس بر اساس این که در این مدت چه
میزان از بودجه محقق شده است ،آن را پیش بینی
کنند و باید حدود  10تا  15درصد خطا داشته باشد.
به گفته وی ،در خرداد یا تیر هر سال هم باید تفریغ
بودجه انجام شود که مشخص کند بر اساس درآمد
چقدر هزینه شده است و در این جا نباید انحراف وجود
داشته باشد .به گفته وی ،اگر مدیری بیش از درآمدش
هزینه کرده باشد ناظران قانونی نهایتا تا  10درصد
انحراف را می پذیرند که حدود  800تا  900میلیون
تومان در بودجه می شود .وی اظهارکرد :امروز که این
رقم را شهرداری پیش بینی کرده است محقق نمی
شود زیرا همین بودجه  96و  97خودش حرف می زند
و نشان می دهد چقدر از آن محقق شد و باید بتوانند در
این زمینه پاسخ متقن و مستدل بر مبنای اصول بودجه
ریــــزی بــدهــنــد .رئــیــس اســبــق شــــورای اســامــی
شهر بجنورد اظهارکرد :شهردار بر اساس بودجه پیش
بینی شده هزینه می کند ،بودجه را باال می بستند برای
آن که بتوانند هزینه بیشتری کنند وقتی دور قبل شورا
به این مــوارد اعتراض می شد می گفتند بقیه سال
تالش می کنیم و به درآمد می رسیم و در پایان سال به
کسری بودجه برمی خوردند و زمانی که تفریغ بودجه
می شد می دیدیم خیلی انحراف دارند .وی دلیل باال
بستن بودجه را باز بودن دست خودشان برای هزینه
کردن دانست و گفت :با این کار ،سرمایه های شهری و
امالک را برای مسائل روبنایی می فروشند.
وی بیان کرد :بودجه را باال بستن ،هنر نیست مدیرانی
که بودجه را باال می بندند فقط هزینه تراشی می کنند
و بــرای شان مهم نیست قرض باال بیاورند و امالک
بفروشند ،در نتیجه شهردار بعدی که می آید ذخیره
زمین و سرمایه ندارد.

جان و دل اهداف نظام و انقالب را دنبال و اجرا می
کند ،مصمم تر کرد.در این جشن خودمانی و صمیمی
به هر یک از کارکنان به رسم یادبود هدیه ای اهدا شد
تا یادشان باشد موسسه ،قدردان زحمات شبانه روزی
کارکنان خود است و در شرایط اقتصادی کنونی به یاد
آن هاست .در این جشن که عطر خوش پیروزی انقالب
را با خود به همراه داشت مسئوالن روزنامه با صحبت
های شان دربــاره وضعیت کنونی کشور ،مشکالت
پیش رو و دشمنانی که دنــدان هــای شــان را برای
انقالب تیز کرده اند ،بار دیگر وظیفه خطیر خبرنگاری
و دست اندرکاران رسانه ها را یــادآوری کردند .پس
از آن کیک تولد به نوبت توسط همه خبرنگاران و
کارمندان این روزنامه مردمی بریده شد و خاطره ای
شیرین از خود بر جا گذاشت تا آن ها همچنان با انگیزه
و شور و حال انقالبی ،با پیگیری مشکالت مردم استان
قلم فرسایی و کام اهالی گنجینه معرفت ها را شیرین
کنند .شیرین کام باشید.

بــه گـــزارش خبرنگار مــا ،رئیس
شورای اسالمی شهر بجنورد روز
گذشته در جلسه این شورا در پاسخ
به اعتراض یکی از اعضای شورای
شهر به بودجه شهرداری و این که
تعرفه عوارض محلی هنوز تصویب نشده ،چگونه بودجه
پیشنهاد شده است؟ گفت :نام بودجه روی آن و پیش
بینی درآمد است؛ مگر سال گذشته می دانستیم که
درآمد محقق می شود که امسال بدانیم.وی افزود :پیش
بینی می کنیم و مجموعه شهرداری آن را پیگیری کنند
و به جای آن که نقاط ضعف را پر رنگ کنیم حمایت
کنیم.وی خاطرنشان کــرد :آرامــش و انسجام شورا
کارهای بزرگی را انجام می دهد این که در سال ،96
 91میلیارد تومان درآمد داشتیم و امسال تاکنون 100
میلیارد تومان درآمــد داریــم نتیجه همین آرامــش و
حمایت است و ماحصل آن را مردم می بینند.

  I Iتصویب بودجه شهرداری بجنورد

بودجه پیشنهادی ســال آینده شــهــرداری بجنورد به
تصویب شورای شهر رسید«.براتیان» شهردار بجنورد از
افزایش  18درصدی بودجه سال  98نسبت به بودجه
سال گذشته خبر داد و در این باره بیان کرد :در سال 97
میزان بودجه  164.7میلیارد تومان بود که در سال 98
این رقم به  186.6میلیارد تومان افزایش یافته است.
رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد درخصوص الیحه
پیشنهادی عوارض محلی و ارزش معامالتی ،تصمیم
هیئت تطبیق را قرائت کرد و گفت :هیئت ،تعرفه عوارض
یاد شده را مخالف قانون تشخیص داده و جزئیات را
بررسی کرده است و باید در تصمیم گرفته شده تجدید
نظر شــود« .محمدی» خاطرنشان کــرد :در ایــن باره
اعتراض خود را به فرماندار گفته ام که چرا اعضای
هیئت تطبیق با هم انسجام ندارند و اخبار به شکل غلط
منعکس می شو د و در جلسه گذشته شورای شهر بر این
الیحه اصرار کردیم ،در کجای این نامه از افزایش 400
درصدی تعرفه صحبت شده است؟ باید مراقب باشیم
نظر شخصی خود را با نظر شورا یکی نکنیم.

