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 "دکتر جواد حمیدی راوری در شهرداری بجنوردشهردار محترم  برنامه های پیشنهادی"

گام به سوی مدیریت یکپارچه شهری جهت دستیابی به جایگاه مناسب در بین شهرداریهای برتر چشم انداز: 

 کشور و ارتقای مداوم به منظور بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و جلب رضایت شهروندان

  برنامهمحورهای 

  اهتمام ویژه به سبک زندگی شهری و بهبود کیفیت زندگی: شهر پاک  .1

حرکت به سمت پیاده محوری و مناسب سازی شهر برای ، گسترش شبکه حمل و نقل عمومی حوزه عمرانی و ترافیکی:

ساماندهی و بهسازی ، فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه و ایجاد مسیرهای ویژه، سالمندان و ...( )معلولین، های خاص گروه

 و ...  ایستگاه های حمل و نقل عمومی

گرفتن بسته  نظر ردبهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در چارچوب توسعه محله ای با  حوزه شهرسازی و معماری:

هدف بهبود زیست  بازآفرینی عرصه های ناکارآمد شهری با، شهروندان و سرمایه گذارانهای تشویقی جهت مشارکت 

 و ...  اوم سازی ابنیهق، بهسازی و مگیری تکنولوژی های نوین در نوسازیتسهیلگری  و راهبری در به کار، پذیری

رانه های فضای سبز و بوستان توزیع متقارن س، فرهنگ سازی جهت طرح تفکیک از مبدا از درب منازل حوزه امور شهری:

 و احداث و توسعه بازارهای تره بارمحلی، توجه ویژه به سیما و منظر شهری با مشارکت قشر دانشگاهی، ها در سطح شهر

... 

و ایجاد ، شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر و چهره های علمی، دینی، ادبی و ورزشی شهر حوزه فرهنگی و اجتماعی:

 بهبود شرایط ویژه در خصوص گردشگری با توجه به پتانسیل، (NGOو تشکلهای قانونی غیر مدنی ) تقویت نهادهای مدنی

انوادگی )پیاده روی، کوهپیمایی و خهای  برگزاری همایش، احداث مجموعه های فرهنگی و ورزشی، های شاخص شهر

 و ... دوچرخه سواری(

 ایجاد درآمدهای پایدار شهری : تولید ثروت  .2

عدم وجود قوانین مناسب ، ن وصول عوارض و بهای خدمات مستمرمیزا، عدم وجود درآمدهای پایدار شهری چالش ها:

ضعف در تامین کسب و کارهای ، محدودیت مشارکت مردمی در سازوکارهای سرمایه گذاری، تامین درآمد برای شهرداری

 راستای توسعه و رونق اقتصادی شهردانش بنیان در 
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افزایش سهم شهرداری از ، ازو کار مناسب جهت اخذ عوارض عمومی، اختصاصی و خدمات مستمرتعیین سبرنامه ها: 

درآمدهای بخش دولتی در حوزه های شهری )از قبیل اخذ عوارض از وسایل نقلیه، نقل و انتقال خودرو، تخلفات رانندگی 

 خصوصی -توسعه مشارکت عمومی، هریمتناسب کردن دریافت عوارض شهری بنابر میزان بهرمندی از فرصتهای ش، و ...(

استفاده از کاشت نهال مثمر در امالک شهرداری و کمربند سبز ، جلب مشارکت بخش خصوصی در اقدامات عمرانی شهر و

 های کنار معابر های عمومی و توقف گاه بهره برداری از پارکینگ، یجاد اشتغال زائی و درآمد پایدارشهر با رویکرد ا

  گام به سوی شهری مدرن:  شفافشهری هوشمند و  .3

زمان بر بودن مراحل ، عدم استقرار نظام هوشمند بهره برداری از پارکینگ های عمومی و توقفگاه های کنار معابر :چالشها

ب و ف در تامین کسضع،  روکراسی اداری()بمند بودن حضور فیزیکی شهروندان تشکیل تا صدور پایان کار و نیاز اداری از

 ان در راستای توسعه و رونق اقتصادی شهر یدانش بنکارهای 

ایجاد سامانه الکترونیکی ، هوشمندسازی و بهره برداری از پارکینگ های عمومی و توقف گاههای کنار معابر برنامه ها: 

و استفاده از مشارکت شهروندان در رفع  731هوشمندسازی سامانه ، ها در جهت هوشمند سازی و شفافیت صورت وضعیت

ارائه خدمات حوزه شهرسازی و معماری شهرداری از جمله صدورپروانه و گواهی های ساختمانی به صورت ، معضالت شهری

هوشمند سازی فرایندهای وصول درآمدها و یکپارچه سازی سیستم های جامع ، هوشمند و غیر حضوری )شهروند محور(

 و ...مالی 

 افزایش انگیزش شغلی : ویژه به امور منابع انسانی رویکرد .4

 ایجاد بستر های رفاهی به جهت بهره مندی عادالنه همه پرسنل، بجنوردتوجه ویژه به امور کارکنان شهرداری برنامه ها: 

، یق و ...(مشارکت کارکنان در امور شهری و شهرداری )انتخاب مدیران ال، )اعم از تورهای رفاهی ،تسهیالت رفاهی و ...(

ق تر کارکنان و تحقتوجه به امر معیشت پرسنل و افزایش انگیزش شغلی در جهت عملکرد به ،توجه به سالمت پرسنل

ایجاد و تقویت نظام پیشنهادات ، های ضمن خدمت در جهت ارتقاء دانش فنی تدوین و برگزاری آموزش، اهداف سازمانی

فرآیند کاری شهرداری با توجه به تجربه همکاران و همچنین ایجاد مسیر ارتقای با دو نگاه سازمانی و پرسنلی جهت بهبود 

  شغلی همکاران

 کار ویژه .5

زیست شبانه فصلی نو در مدیریت جدید شهری است که با احیای آن می توان حوزه های مختلف را از  زیست شبانه:

ن مهم به افزایش امنیت، اشتغال، گردشگری و خمودگی خارج ساخت و جان دوباره ای به شهر داد زیرا رونق گرفتن ای
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های دسترسی شبانه روزی مردم به امکانات تفریحی کالنشهرها کمک خواهد کرد. حیات شبانه به نوعی استفاده از ظرفیت

  ویژه برای فعال کردن حوزه اشتغالزایی خواهد بود. شهر در ساعات شبانه به

هر در بحث گردشگری و آثار باستانی و همچنین قرار گیری در یکی از پتانسیل های شاخص و ویژه این ش :گردشگری

 44. وفق اصل ای به رونق گردشگری داشته باشیم شود که نگاه ویژه مسیرهای تردد به سمت مشهد مقدس سبب می

توان با مشارکت بخش خصوصی اقدام به تاسیس مجتمع های توریستی کرد و همچنین در راستای  قانون اساسی می

ر د توان نسبت به جذب مشارکت بخش خصوصی اقدام نمود. اخت زیرساختهای گردشگری و مراکز تفریحی ویژه میس

  های گردشگری در مجاورت اماکن تفریحی شهر اقدام نمود. توان نسبت به ساخت سکونت گاه این راستا می

با ایجاد فضای مناسب و قابل اعتماد جهت جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش  :اهمیت ویژه به پروژه های مشارکتی

 . اقدام نمودخصوصی در پروژه های شهری می توان عالوه بر حوزه های زیرساختی در بخش گردشگری نیز 

 

 

 

 

 


