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 30007650001786سامانه پیام کوتاه شورای شهر:      

  ماهنامه آموزشی،فرهنگی و اطالع رسانی شورای اسالمی شهر بجنورد  
و در نزد مردم محبوب و با هیبت است.

حضرت امام علی (ع)

هم اندیشی شورایاران

منطقه 1 و 2 و مهر

2 

20درصد تخفیف عوارضات 

ساختمانی به مناسبت ده فجر

2

 برداشت اطالعات 

  از امالك و معابر 

4

منابع درآمدی شهرداری

برای خدمت به شهروندان

زنده سازی بافت فرسوده 

شهر بجنورد

10

5

برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری .
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تودیع و معارفه شهردار بجنورد
 در جلسه ای که صبح روز 23 بهمن ماه با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی  در 

 تاالر حافظ شهرداری بجنورد برگزار شد، طی قرائت حكم وزیرکشور، مهندس 

کیوان دژهوت به عنوان شهردار بجنورد معرفی شد .

در ادامه این جلسه معاون عمرانی استانداری خراسان 

شمالی گفت: برای تمرکز زدایی نمی توان یك شبه عمل کرد بلكه نیازمند توجه به 

حومه و انتقال و تامین برخی امكانات در آن داریم تا بخشی از خدمات به حومه 

شهر منتقل شود و اقبال عمومی نیزبه استفاده از آن معطوف شود. احمدرضا عفتی 

رئیس شورای اسالمی شهر در   

این جلسه گفت : در دوران 7 ماه سرپرستی مهندس کیوان دژهوت فعالیت های 

گسترده ای در شهرداری انجام شده است. سید محمد لنگری افزود: انتخاب 

مهندس دژهوت از بدنه شهرداری نشان از اعتماد شورا به شهرداری می باشد. وی 

 خاطرنشان کرد: شورای اسالمی شهر و شهرداری یك نهاد اجرایی هستند و نه 

 سیاسی و هیچگاه به فعالیت هایی که در شورای اسالمی شهر و شهردار انجام می 

شود به دید سیاسی نگاه  نشده است. وی اظهار داشت: اقدامات انجام گرفته در 

 شهرداری و شورای اسالمی شهر عبارتند از: ساماندهی نیروهای انسانی، عملیاتی 

کردن بودجه، تدوین برنامه 5 ساله و 20 ساله، استفاده از توانمندی بخش 

خصوصی، ساماندهی عوارض محلی و انتخاب شورایاران و اقدامات در حال 

انجام ساماندهی و هماهنگ سازی عوارضات محلی و بهای خدمات شهری می 

باشد. وی بیان داشت: چالش های فراروی شهر آلودگی هوا با توجه به توپوگرافی 

شهر، ترافیك شهری، تراکم جمعیت به خصوص در بافت مرکزی شهر، اجرایی 

نشدن ضوابط در حومه شهر، ساخت وسازهای بی ضابطه و کمبود آب می باشد 

که باید به فكر چاره بود.

 افزود: امسال 70 % از بودجه شهرداری محقق شده است که نشان از تالش مثمر 

ثمراین نهاد در جذب درآمد وهزینه کرد آن برای عمران و توسعه شهری دارد . 

وی اظهار داشت: امسال قریب به 50 میلیارد تومان بودجه شهرداری و 2 میلیارد و 

300 میلیون تومان اعتبارات دولتی و یك میلیارد از محل عوارض ارزش افزوده به 

این نهاد صورت گرفته که اگر چه رقم خوبی است اما برای تامین زیرساخت های 

توسعه مدرن مرکز استان کافی نیست. عفتی در حاشیه سخنرانی خود از انتقال آب 

سد شیرین دره به بجنورد تا خرداد سال 91 خبرداد. در ادامه شهردار بجنورد گفت: 

در دوران 7 ماه سرپرستی دراین  سمت ، خرید 8 دستگاه کامیون حمل زباله ، 2 

جاروی مكانیزه ، سرویس های بهداشتی سیار ، بهسازی کشتارگاه ، احداث 6 

پارك محلی ، ایجاد حوزه تخصصی حمل ونقل و ترافیك شهری ، تملك اراضی 

برای ایجاد پارکینگ طبقاتی از جمله اقداماتی بوده که به انجام رسیده است. 

کیوان دژهوت افزود: اجرای پروژه هدایت آب های سطحی با تخصیص 51 

میلیارد ریال، توجه به بهبود محیط های شهری با اعتبار 12 میلیارد ریال، توسعه 

 اماکن ورزشی با یك میلیارد ریال، تسهیالت شهری با 12 میلیارد و 13 میلیون 

ریال، تاسیسات درآمدزا با 521 میلیون ریال و پرداخت دیون عمرانی 7 میلیون 

ریال از جمله اقداماتی بوده که به علت اجرایی نشدن آن در سه ماهه نخست 

امسال، در دوران سرپرستی و طی 7 ماه گذشته به انجام رسیده است. وی گفت : 

کاستی ها را می شناسم اما برای رفع آن نیز ناامید نیستم . در پایان جلسه با قرائت 

حكم صادره از وزارت کشور ، مهندس علوی مقدم از سمت خود تودیع و 

مهندس کیوان دژهوت به عنوان شهردار بجنورد معرفی شد. گفتنی است به دلیل 

 برودت سرما و مسدود بودن راه های مواصالتی امكان حضور مهندس علوی مقدم 

در جلسه معارفه و تودیع میسر نشد.

شهروند آرزو به دل نامزد مجلس می شود

ف
خ

فی
ت

اشتباه چهارم؟

سئوال کردید ممكن است بگوئید به چه علت کاندید مجلس گردیدید؟ 

دقت کردید می گویند: مطالبات بازنشستگان پرداخت«می گردد» چرا نمی 

گویند پرداخت  می شود  چون می گردد یعنی دور خودش می چرخد، در 

صحرا و بیابان می گردد. اگر بگویند  می شود  مجبورند اقدام کنند. پس شما 

 هم بهتره سئوال کنید:  به چه دلیلی کاندیدای مجلس شورای اسالمی شدید 

ممنونم از این که با فرد باسواد و نكته سنجی چون شما مصاحبه می کنم. 

 سئوال بعدی این که چرا بسیاری از رقیبان انتخاباتی شما جمالت 

زیبایی نوشته اند ولی شما در پوسترهای انتخاباتی خودتان چیزی 

ننوشتید؟

به چندنمونه اشاره کنید؟

برخی از رقبایتان نوشته اند:

آشنایی به زبان انگلیسی وعربی 

  تالش برای ایجاد کارخانه الستیك سازی  

پیگیری برای ایجاد اشتغال 12000نیروی انسانی بیكار

 برنامه ریزی برای راه اندازی دانشگاه آزاداسالمی در100شهر و روستا 

خب این همون جاست که میگم فریب نخورید، باسواد باشید، دقت کنیدکه 

با این تیترها فریبتان ندهند.من به زبان چینی، عربی، انگلیسی، روسی، 

ارمنی، اوستایی، ساسانی، میخی آشناهستم

جدی می فرمائیدچه خوب، چرا درپوسترتان ننوشتید؟

 باالم جان، خبرنگاری که صد صفحه مطلب می نویسی درماه حقوقت از  

100 هزار تومن بیشتر نمیشه اونم خرج کرایه تاکسی و نوارکاست می کنی، 

اینا مردم فریبیه. من نگفتم واون رقیب هم نگفته  مسلط به این زبان هاست 

 نوشته با این زبان ها  آشنا ست، آشنایی داره. توی خبرنگارهم االن نمونه 

خط عربی، میخی، چینی بذارندجلوت با اونا آشنا نیستی نمی تونی بگی 

کدوم عربیه، کدوم میخی وچینیه ؟

چه جالب پس برای مردم فریبی این جوری می نویسند.راست میگید 

منَم به همه اون زبان هاآشناهستم.

اما در مورد اون اقدامات هم دقت کن . اونا نوشتن :

  تالش برای ایجادکارخانه الستیك سازی  

پیگیری برای ایجاداشتغال 12000نیروی انسانی بیكار

 برنامه ریزی برای راه اندازی دانشگاه آزاداسالمی در100شهر و روستا 

 خب ممكنه  تالش  او فقط این باشه که یك نامه به استانداری نوشته و 

پیشنهاد داده باشه.  پیگیری  او این باشه که به هرنماینده مجلس رسیده گفته 

فكری برای جوانان بیكاربكنید.  برنامه ریزی  اش هم روی کاغذ بوده و بس. 

توی خبرنگار هم می تونی بشینی امروز برای کشوربرنامه ریزی کنی.

 پس این ها که می خواهند به مردم اینجوری نشون بدن که مشكالت 

میگن از یكی که مرتب نامزد انتخابات گوناگون می شد پرسیدند: «چرا با 

این که رای نمی آوری مرتب ثبت نام می کنی؟» گفت: «به خاطر دوران 

نامزدیش». شنیدیم شهروند آرزو به دل، نیز نامزد انتخابات مجلس شده، 

فرصتی شد تا با ایشان مصاحبه ای انجام دهیم .

ممكن است بگوئید به چه علت کاندید مجلس گردیدید؟

 بنده انتظار داشتم خبرنگاری باسواد به سراغم بیاید و سئواالت اساسی و 

درستی بپرسد، نه این که در یك سئوال 4 اشتباه داشته باشد.

این سئوالی است که ازهمه می پرسند. غلطش درکجاست؟

 اوال پرسیدید «علت» این اقدام چیست که باید به عرض برسانم«علت» با 

«دلیل» یك فرق داره و به قول برره ای ها این دوکلمه با هم فرق فوکولن 

بگوچه فرقی؟

چه فرقی می کند یا به قول اونا چه فرقی فوکوله؟

وقتی خبر می دهند کسی در امتحانات قبول شده می پرسند دلیلش چیست 

ولی وقتی کسی در امتحانات قبول نشد، مردود شد می پرسند علتش 

چیست؟ پس کلمه «دلیل» زمانی به کارمی آید که مورد مثبتی را بخواهند 

سئوال کنند و «علت» وقتی به کار می رود که بخواهند ببینند چرا شكست 

خورده است؟ این اشتباه اول.

اشتباه دوم ؟

پرسیدید چرا«کاندید» شدید؟ اول این که باید پارسی را پاس بدارید و 

 بپرسید چرا نامزد شدید؟ حاال اشتباه رایج است و می شود از زیر سبیلمان 

رد کنیم. اما چرا نپرسیدید «کاندیدا» شدید پرسیدید «کاندید» شدید؟

چه فرقی دارند؟

هم این جاست که میگم بی سوادی و باید خانه مطبوعات برای بعضی از 

 شماها کالس بذاره و باسوادتر شوید.«کاندیدا»، یعنی نامزد انتخاباتی ولی 

«کاندید» یعنی احمق .

چه جالب نمی دونستم. پس بعضی ها که روی پوسترهاشون می نویسند 

«کاندید اصلح»، «کاندید مجلس» خیلی خنده دارمی شه یعنی «احمق 

درجه یك»،« دیوانه مجلس»

  بله، از این موارد زیاد است. بنابراین الزم است کالس ببینید (درضمن مدت  

زیادی است از انتخابات خانه مطبوعات استان گذشته واعضای هیئت 

مدیره غیرقانونی هستند).

مگرشما از این چیزها هم خبردارید؟

پس به قول شماجوونا په نه په ما، ماستیم اومدیم روسفیدتون کنیم .

اشتباه سوم چی بود؟

پرسیدید چرا کاندید «مجلس» شدید؟ چرا نپرسیدیدکاندیدای مجلس 

 شورای اسالمی؟شماهم مثل خیلی از نشریات و رسانه ها که مدتی است 

 می نویسند «رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شد». «نتایج دانشگاه آزاد اعالم 

 شد». چرا کلمه «اسالمی» را ازآخراسم این دانشگاه برداشته اند؟خبری 

شده؟

 مردم را مرتفع خواهند کرد بازم مردم فریبی می کنند؟

بله، قربان خودتو، اون قلم و واکمنت برم. درضمن باز، دقت نكردی، یك 

غلط بزرگ درهمین سئوالت مرتكب شدی؟

کدوم غلط؟

  مشكالت مردم را می خواهند مرتفع کنند.گفتم نیاز به کالس داری. اینو  

یواشكی بهت میگم به کسی نگو و اگر خواستی بگی هم اولش بنویس: یك 

 مقام آگاه آینده که می خواست نامش فاش شود گفت: برخی از مسئوالن 

  می گویند مشكالت مسكن، بیكاری، طالق، اعتیاد در دو سال آینده مرتفع  

می شود. فریب نخورید. بگوچرا؟

چرا؟

 چون که اگر دوسال دیگه که نه، ده سال دیگه هم این مشكالت از بین نره و 

یقه اون مسئول را بگیرند (البته اگرسرپستش مونده باشه)که، پس چی شد 

  گفتی مشكالت مرتفع میشه؟ میگه (اونم بازرنگی) من نگفتم که مشكالت  

  «رفع» میشه و از بین میره گفتم مشكالت «مرتفع» میشه حاال هم شده به  

 ارتفاع منبع آب بجنورد، از این مرتفع ترکه میشه «برج میالد». پس سئوالت 

را درست بپرس نگو «پس این ها که می خواهند به مردم اینجوری نشون 

 بدن که مشكالت مردم را مرتفع خواهندکرد بازم مردم فریبی می کنند؟» 

بلكه باید چی بپرسی؟

 پس این ها که می خواهند به مردم اینجوری نشون بدن که مشكالت 

مردم را «رفع»خواهند کرد بازم مردم فریبی می کنند؟

آفرین کم کم داری راه می افتی .

بعضی ها در پوسترهای تبلیغاتی نوشته اندکه حدود20سمت داشته اند شما 

فقط به یك پست وسمت خودتون اشاره کردیدچرا؟

این همونیه که باید مردم متوجه باشند. وقتی یكی در یك جا خوب کار کرد 

چرا عوضش کردند؟ حتما خوب کار نمی کرده گفتند شاید به درد اون جا 

بخوره، خوب کار نكرد باز بردند جای دیگه و همین طور بگیر و برو. هیچ 

دقت کردی دو مسئول شرکت گاز و برق این استان بیش از20سال است در 

این سمت کارمی کنند چراعوض نشده اند؟حتماخوب خدمت کرده اندو... 

شما برای بسترسازی مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چه برنامه ای 

دارید؟

به این جمله هادقت کن :

بسترسازی برای جذب سرمایه گذاران خارجی فراهم است

جاده سازی در استان نیاز به بسترسازی مناسب دارد

 برای کارهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اقدام به 

بسترسازی مناسب کرده است 

خب این بسترسازی هم آدم را یاد خوابیدن می اندازه چرا نمیگن زمینه 

سازی میشه. خب اگر اجرایی نشد میگیم توبسترخوابشون برده. بنابراین 

من به دنبال بسترسازی نیستم(ببخشیدگوشی ام زنگ زدجواب بدم)بله  

 عیاالت متحده بودن ازخونه زنگ زدن میخوان برن مجلس روضه،میگه برم 

 خونه که  نوه ام االن اومده خونه ما، بایدبرم بسترش رافراهم کنه که بخوابه. 

 شهروندآرزوبه دل
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کسی که به کسی حسد می ورزد، دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است. علمی که با تقوا و پرهیزگاری همراه نباشد پشیزی ارزش ندارد .

اخبار 

 

شورا

 

و
شهرداری
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رئیس ستاد هماهنگی و اجرایی شورایاری ها در  

نشست شورایاران مناطق 1و2و مهر با تشریح اهداف 

 انتخابات شورایاری ها در محالت گفت: شورای 

 اسالمی شهر بجنورد در  نظر دارد بودجه سال 91 

 شهرداری بجنورد را با نظر شورایاران محالت تدوین 

کند. ابراهیم امانی افزود: با وجود شورایاران در 

  محالت، توازن تقسیم بودجه برای محالت به صورت  

 عادالنه انجام خواهد شد و همچنین با بیان این که تمام 

شهر بجنورد به 60 محله تقسیم شده، تمام فعالیت 

های خدماتی شهرداری خارج از این 60 محله نخواهد 

جلسات دبیران هر محله به صورت بود.در این 

جداگانه به بیان نظرات خود پرداخته وضمن برشمردن 

  توانمندی محالت،مشكالت وموانع وراه کارهاو  

پیشنهادهای خود را برای حل مسائل مطرح شده ارائه 

کردند.در این جلسات که با حضور اعضای شورای 

 اسالمی شهر و همچنین معاونین شهردار و مدیران 

مناطق برگزار شد شورایاران با اتفاق نظر،توزیع 

 عادالنه بودجه درشهر را خواستار شدند و بیان داشتند: 

 حمایت همه جانبه شورای اسالمی شهرو شهرداری 

با وجود شورایاران  

می تواند انرژی مضاعفی به 

توسعه  هماهنگ  شهر دانستند که باهمكاری  و 

 همفكری با آنان مشكالت ومسائل شهری قابل حل 

هستند  و اضافه کردند: ما امروز شورایاران را پشتوانه 

بسیارخوبی برای شهروشهرداری ودرنهایت  مدیریت 

شهری می دانیم چراکه امروزمی توانیم به شورایاران 

توضیح  دهیم که امكانات و توانمندی ها تاچه اندازه 

است و با توجه به توانمندی و امكانات از یكدیگر  

انتظار  داشته باشیم  و این

 اتفاق  باعث   ضابطه  مند

 شدن فعالیت های شورایاران

 خواهد شد .  رئیس  شورای

: اسالمی شهر نیز گفت:

 شورایاران  ظرفیت   بسیار 

خوبی   برای   توسعه    و

شورایاران برای پیگیری 

مطالبات شهروندان داشته باشد. مدیران شهرداری 

های مناطق در این نشست ها ضمن تقدیر از نقطه 

نظرات مطرح شده توسط دبیران شورایاری های 

 محالت، شورایاران را فرصت خوبی برای ارتقا 

و

  آبادانی محالت هستند که باید ازاین توانمندی به  

صورت بهینه و درست  استفاده کرد و بایستی نسبت 

به آموزش شورایاران درخصوص مسائل شهری اقدام 

کرد تا رضایت مندی شهروندان و شورایاران حاصل 

شود.سید  محمد  لنگری  افزود:

محالت را    

دگرگون  کند.  ابراهیم  امانی  در پایان

این  جلسه  ضمن  تشكر از نظرات  و

 پیشنهادات  کارشناسانه  حاضران  به

 ویژه  شورایاران  تأکید  کرد:  شورای

  اسالمی   شهر   و  شهرداری بجنورد 

حمایت   همه  جانبه  خود  از حضور

حضور  فعال  و پی 

گیری مجدانه  شورایاران می تواند 

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: 

 اعضای شورای اسالمی شهر در 421 امین  جلسه رسمی خود  در تاریخ 

90/11/12  تخفیف 20 درصدی عوارضات ساختمانی را  به مناسبت 

  دهه فجر انقالب اسالمی به شرح ذیل  تصویب کردند:  

* عوارضات ساختمانی شهروندان تا مبلغ 50 میلیون تومان (پانصد 

میلیون ریال) 20 درصد تخفیف را شامل می شود.

* عوارضات ساختمانی شهروندان مازاد 50 میلیون تومان تا 100 

میلیون تومان15% (پانزده درصد) تخفیف را شامل می شود.

* عوارضات ساختمانی شهروندان مازاد بر 100میلیون تومان %10 

(ده درصد) تخفیف را شامل می شود .

تخفیفات متعلقه مشروط به شرایط ذیل می باشد :

الف: عوارضات ساختمانی در صورتی شامل تخفیف می شود که 

شهروندان عوارض خود را نقداً به حساب شهرداری واریز نمایند .

ب:در هر صورت میزان تخفیف عوارضات نباید از مبلغ 30 میلیون تومان 

بیشتر گردد.

ج: تخفیفات مذکور شامل عوارض نوسازی و جرائم کمیسیون ماده 

صد(100) و کمیسیون ماده هفتاد و هفت (77) نمی باشد .

ح:تخفیفات شامل بدهی اشخاص که در سنوات گذشته بدهكار 

شهرداری می باشند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نكرده اند 

نمی شود .

خ: تخفیفات مذکور صرفاً شامل اشخاص حقیقی می گردد.

د: ده (10%) درصد تخفیفات اختیار داده شده به شهردار در زمان اجرای 

این مصوبه لغو می شود.

ذ:در خصوص بافت فرسوده مصوبه شماره 415 مورخه 90/10/18 اجراء 

شود.

ر: تخفیفات مذکور از تاریخ 90/11/22 الی 90/12/29 می باشد پس 

از اتمام مهلت مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

 ز:شهرداری محترم اطالع رسانی جامع و کامل را به نحوی که کلیه 

 شهروندان آگاهی الزم از تخفیفات پیدا نماید به عمل آورد. 

 تخفیف عوارضات ساختمانی به مناسبت دهه فجر اسالمی 
 شروع به کار شوراها به شكل کالن در جامعه و به شكل کوچك در قالب شورایاری ها در محله ها می تواند به 

 تحقق اهداف مردم ساالری در جامعه بینجامد. شوراها و شورایاران حلقه ی میانه ای هستند که باید خواسته های 

مردم را به تصمیم گیری های مدیران شهری و دولت در مقام اجرایی و حتی مجلس در مقام قانون گذاری پیوند 

دهند و مطالبات مردم را خواستار شوند و پیگیری کنند.  مردم محله سرمایه ی بزرگ برای شورایاران محسوب می 

  شوند تا در ادامه گام های موثر تری در حل مشكالت محله برداشته شود اما این نیازمند آن است که مسئوالن به  

ویژه مدیران ادارات دولتی همكاری بیشتری داشته و به هر شیوه ی تبلیغاتی که ممكن است وجود شورایاری ها را 

در بین مردم و مسئولین به رسمیت بشناسند. در قرآن کریم آمده است «و امرهم شورا و بینهم». «هر چیزی و هر 

وجود ندارد». اگر خرد عملی که با شور و مشورت صورت گیرد نتیجه مثبت خواهد داشت و شكست هم در آن 

جمعی در کاری نباشد و تك محوری باشد نتیجه اش شكست است.در سیاستگذاری ها و  برنامه ریزی های 

مدیریت شهری باید به گونه ای عمل شود که تمام مواهب  الهی به یك میزان در اختیار شهروندان قرار گیرد. 

 ضمن این که از تالش و تحرك شهرداری منطقه 2 در حوزه های عمرانی، 

 فرهنگی و اجتماعی قدردانی می شود باید گفت: شهروندان و ساکنان محله بلوار معلم خواسته های به حقی دارند 

که از جمله آنها مرمت، بازسازی، زیرسازی، آسفالت کوچه ها، ایجاد فضای سبز، احداث پل هوایی در مجاورت 

هتل نگین وهتل آسمان، ساخت و مرمت پیاده روهای حاشیه خیابان، جدول بندی، زهكشی و ... است. امید است 

با همكاری مردم و دولت، شهری زیبا، مدرن و با امكانات به روز داشته باشیم تا در کنار آسایش ساکنان آن به 

عنوان الگویی برای دیگر شهرها مورد توجه قرار گیریم.

اطهر جنتی فوق دیپلم حسابداری - دبیر شورایاری بلوار معلم

شهر چیست ؟

شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل طبیعی ، اجتماعی ، 

و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن 

جمعیت ساکن متمرکز شده اند.جمعیت در این 

مجموعه به صورت منظمی در آمده و آداب و رسوم 

 خاصی برای خود پیدا کرده است ،عالوه بر آن این 

جمعیت به صورت مختلف تخصص یافته ولی از نظر 

تولید انرژی و غذا به طور معمول بستگی شدیدی به 

مجموعه های مشابه با طبیعت یا مجموعه های 

روستایی دارد .در صورتی که شهری خوب  مدیریت  

شود باید خصوصیات زیر را دارا باشد:

1-در سطح نیازهای اساسی یك شهر خوب باید 

تمامی نیازهای فیزیكی ساکنین خود را تأمین کند ، 

مكانی برای زندگی ، کار، فعالیت ،حمل و نقل ، 

آموزش و پرورش ، امكان برقراری ارتباط و دسترسی 

به خدمات باشد . 

2-یك شهر خوب باید دارای امنیت و حفاظت بوده

ا  ر خوب  ا ش می گزین  ن ت یار و همكا ب

با  ر ه ی ه ه ما ا را ری ش ا 

 سامان و از نظر بصری و نیز عملكردی یك محیط

یافته و با نظم و عاری از آلودگی ،سروصدا ،تصادفات 

و بزهكاری باشد .

3-یك شهر خوب باید یك محیط اجتماعی هدایت 

کننده باشد، مكانی باشدکه افراد ریشه در آن داشته 

باشند و به افراد حس تعلق به آن محیط و به آن 

سرزمین را بدهد .

4-یك شهر خوب دارای یك تصور ذهنی خوب 

بوده ، قدرت واعتماد خاصی به مردم خود می بخشد.

 5-باالخره یك شهر خوب شهری است که خوب 

طراحی شده ازنظر زیبایی شناسی وکالبدی مطبوع   

قابل تصور باشد .امید است با توجه به برنامه ریزی 

 های صورت گرفته توسط شورای اسالمی شهر 

وشهرداری با همكاری شورایاران تمامی گزینه های 

شهر خوب را با مدیریتی برنامه ریزی شده برای 

شهرمان  فراهم کنیم.

هادی شجاعی-کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی شهری           

دبیر شورایاری محله دانشسرا

م م  هر فرا رای ده ز  رنام ر ی  ر د
. کنی ه مان  ش ب ش ی ی ه ب یت ی م

 
ر شه ی و 

ی ردا اسالم شهر و  رای ش ی

استان خراسان شمالی یكی از استان هایی است که با 

قدمت زیاد بناهای تاریخی زیادی را در خود جای داده 

است. از جمله آثار تاریخی استان را می توان آیینه خانه 

مفخم، عمارت مفخم، پارك بش قارداش، مقبره شهدا، 

 کلیسای اسپاخو، قلعه جالل الدین جاجرم و ... را نام 

برد که اگر بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم می 

توانیم توریست ها و مسافران زیادی را جذب کنیم. با 

توجه به این که چند سالی است نمایشگاه های 

نوروزی صنایع دستی و سوغات در استان برگزار می 

 شود. شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهرهای استان 

نیز همكاری بسیار زیادی را تاکنون داشته اند. 

 اگربیشترتالش شود، می توان مسافران بارگاه ملكوتی 

حضرت امام رضا(ع) که سالیانه 15 میلیون نفر از استان 

خراسان شمالی می گذرند حتی یك ساعت در استان 

متوقف کرد. با این کار می توان شغل های زیادی را 

 صاحب درآمد کرد که این موضوع همت واالی 

مسئولین را می طلبد. زیباسازی شهرها، تجهیز 

فراهم کردن امكانات رفاهی سرویس های بهداشتی،  

مناسب، تسهیل در ترافیك و عبور و مرور در داخل 

شهرهای پر تردد  استان از وظایف شهرداری ها و 

شوراها و شورایاری ها در استان می باشد. میراث 

فرهنگی و صنایع دستی نشانگر هویت و فرهنگ هر 

ملتی است. بناهای تاریخی و صنایع دستی امروز اگر 

حفظ شوند می توانند میراث گران بهای تاریخی برای 

نسل های بعدی باشند. دغدغه من به عنوان یك 

شهروند مطلع شدن از تخریب منبع آب می باشد که 

محله منبع آب را همه شهروندان بجنوردی با این بنا 

می شناسند. چرا بنای زیبای منبع آب باید تخریب 

شود، آن هم بدون کارشناسی؟ آیا شرکت آب و 

 فاضالب استان مطالعات کارشناسی در مورد این که 

بتوانند بنای منبع آب را حفظ و ترمیم کنند، انجام نداده 

و این که از جنبه کاربردی خارج کنند و آن را تبدیل به 

یك اثر و بنای تاریخی و ماندگار کنند.اهالی محله منبع 

آب، اعتراض شدید خود را در مورد تخریب بنای منبع 

 آب اعالم داشته و امید می رود مسئولین شرکت آب  و 

 فاضالب استان نیز احساس مسئولیت کنند و در جهت 

 حفظ و مرمت بنای مورد نظر تمام تالش خود را بكنند. 

حسین ایزانلو-دانشجوکارشناس مدیریت برنامه ریزی  

دبیر شورایاری محله منبع آب 

برنامه ریزی توسعه شهر و شهر نشینی از مهمترین دغدغه ها در تمام شهرهایی است که به ارتقا سطح زندگی در آن نیاز 

اساسی دارند و در این راستا، شورایاری ها، ارگانی هستند مردمی در جهت بهبود شرایط زندگی شهرنشینی. بدین جهت 

است که توانایی هایی بسیار در  امر آموزش، نظارت، برنامه ریزی و شناسایی در روند اجتماعی شهر به صورت داوطلبانه 

دارند. اگر چنانچه ناکارامدی در بحث شورایاری پیش آید، عدم ارتباط قوی با ساکنین محل و یا عدم وجود تخصص 

 های مربوطه میان اعضای شورایاری ها را می توان از دالیل آن برشمرد. اما همچنان تنها راهكار مناسب در جهت ارائه 

دیدگاه های محلی و شناسایی نیازهای افراد ساکن در هر منطقه، وجود افرادی است،  مورد اعتماد مردم که پلی برای 

 رساندن این خواست ها به ارگان های باالدست هستند. پیرامون مسائل شهر می توان به بی برنامگی های شهری و یا 

خدماتی که با پراکندگی های نابسامان مواجه است، اشاره کرد. از کمترین اموری که توسط یك شورایار می تواند صورت 

   پذیرد، حل این گونه معضالت به صورت فعاالنه می باشد. در جهت حل مشكالت کالبدی شهر نیز، دخالت مردم در   

  فعال شورایاران در  محالت خواهد داشت و مجدانه 

بندی در بودجه درخواست های آنان را  با اولویت 

شهرداری سال آتی در نظر گرفته و امید  داریم با پی 

 گیری های شورایاران در محالت شاهد آبادانی، ارتقاء 

 و توسعه هماهنگ محالت درمدیریت شهری راشاهد 

باشیم. 

 برنامه ریزی های شهری که در حیطه نظارت بر اجرای برنامه و پروژه های محلی می باشد، می تواند منجر به 

ارتقای سطح عمومی زندگی ساکنین شود. اینكه هر شخص خود را دخیل در ارائه نظریات بداند این مفهوم را می 

رساند که او، خود برای شرایط زندگی در نزدیك ترین قسمت به محل سكونتش، می اندیشد و این اندیشه به 

مرحله اجرا در می آیدو در نتیجه آن احساس خرسندی و رضایت خاطر اجتماعی از کمترین دستاوردهای 

شورایاری برای هر شخص است، پس به جهت بهبود شرایط زندگی شهری فردی می کوشد. اگرچه آمار دقیقی از 

میزان تاثیر این نهاد مردمی که با رای مستقیم اعضای محله انتخاب می شوند در دست نیست، آنچه مشهود است 

 تالش در به ثمر رساندن هر چه بیشتر مشارکت مردم در امور مختلف مدیریت شهری است. در امر زیباسازی منظر 

شهر نیز، تغییر افكار و نگرش شهروندان در رابطه با مفاهیم شهری، افزایش مهارت ها، حقوق و تكالیف 

 شهروندی، شناسایی و ارائه طرح و پیشنهاد در جهت فراهم آوردن امكانات، دستاورد شگرف این نهاد کامال 

مردمی است. از آنجایی که وظایف شورایاری ها، رفع نابرابری های عمیق منطقه ای، احترام به حقوق مردم، توجه 

به ابعاد توسعه پایدار و عناصر هویت زای شهری و امكانات تفریحی، دخالت مردم در اداره محله، توجه به نظافت 

 در سطح هر محله و ارتقا میزان همكاری مردم با شهرداری و شورای اسالمی شهر، می باشد، امید آن است که با 

آگاه بودن شورایارها به وظایف خود، بجنورد از اولین شهرها در تحقق اهداف مذکور در راستای افزایش کیفیت 

زندگی در آن باشد.      منا افراسیابی ، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی         شورایار محله میرزا کوچك خان

طالبا  ی ی ک  وا ی ی ی ر د ا
ت ر م گ پ ه هد  ر م خ ب ی یا شور

ك ك   
ند. ر ن باشد و جزیره ای ف مردم

انن ت شون حف خی ی ا ر د ا و د می  ظ  ها تاری  بن گ

د ب دی نس  رای ی ی اش  بع  ل های راث گران بها تاریخی ب  م

ر انا یا و شور ان ب ازوان پرت

* انتصاب مهندس عباسعلی مهماندوست به سمت مدیرعامل سازمان پارك ها و 

فضای سبز شهرداری.

* کمك و مساعدت مالی به احداث مسجد آل شیخ.

* ایجاد بازارچه دائمی در پارك باباامان.

* رفع سد معبر 70 درصد از معابر شهری بجنورد .

  توازن تقسیم بودجه محالت محقق می شود 

دمی  رشورایاری ها، ارگانی هستند م

ین رن ندگ ش شر  هب یر جهت  ش ه ی ز ایط ود  ب  د

نشست شورایاران منطقه یك

نشست شورایاران منطقه دو نشست شورایاران منطقه مهر
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 گامی در جهت سالمتی 
  شده در کمیت و کیفیت محصوالت 

 مزبور موثر خواهند بود. باید در این 

 موارد  بررسی الزم و انجام آزمایش 

 های  مورد نیاز برای حفظ سالمتی 

 شهروندان   در  خصوص   تعیین

 مقدار حدمجاز عناصر در کودهای

 شیمیایی و دوز یا حد مجاز سموم در آفت کش ها انجام شود. خاصیت 

تدریجی تجمعی سموم از طریق زنجیره غذایی در بدن انسان را نبایستی 

از نظر دور داشت بلكه موضوعی دارای اهمیت است. شهرداری یك 

سازمان خودگردان است. منابع تأمین بودجه و اعتبارات آن خود مردم می 

باشند. که از طریق پرداخت عوارض شهرداری حق پروانه بابت صدور 

 پروانه ساخت و ساز توسط شهرداری، بهای خدمات و ... بودجه ساالنه 

شهرداری تأمین می شود. پس از شروع به کار و فعال شدن چهار بازار 

 روز ذکر شده الزم به نظر می رسد. به لحاظ اهمیت موضوع، پیشبرد 

 اهداف بهداشتی و حفظ سالمتی شهروندان شهرداری نسبت به احداث 

 آزمایشگاه و تجهیز آن اقدام کند. برای همكاری و مساعدت الزم جهت 

عملی شدن و انجام این امر مهم پیشنهاد می شود:

1- پرداخت به موقع بدهی عوارض و حق و حقوقات شهرداری توسط 

شهروندان فهیم.

2- مشارکت و تشریك مساعی سرمایه گذاران بخش خصوصی در 

پیشرفت و روند کار.

3- دستیابی شهرداری به اهداف کاهش آلودگی هوا.

 4- تعیین حد مجاز عناصر و سموم در محصوالت کشاورزی تأثیر به 

سزایی خواهند داشت. به امید این که این امر مهم تحقق یابد.

سید اسماعیل سیدی

 رئیس کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر 

نمی دهند لذا اگر هدف درمان بافت فرسوده است 

بایستی اجزاء دچار 

حال اگر هدف درمان و مداوای این پیكر بیمار است 

باید تمامی عوامل فوق دیده شده و راهكارهایی برای 

 رفع مسائل و مشكالت ناشی از آن اندیشیده شود. 

اولین قدم برای احیا و باززنده سازی بافت فرسوده 

این است که نگرشمان به بافت را از سطح اقدامات 

فیزیكی مثل تعریض و بازگشایی (که فقط عوامل 

اختالل آن به گونه ای درمان   

شوند که کل بافت با قدرت و توان بیشتری احیا شده 

و به زندگی خود ادامه دهد. عوامل مخل در بافت به 

شكل زنجیره ای عمل می کنند و برای درمان و 

باززنده سازی بافت بایستی تمامی عوامل مخل 

شناسایی شده و همزمان برای آنها چاره اندیشی 

شود. عوامل مخل در بافت عبارتند از: عوامل فنی 

شامل فرسودگی بناها، نفوذناپذیری بافت یا باریك 

بودن معابر و ...، عوامل اقتصادی شامل عدم توانایی 

اقتصادی اغلب ساکنان بافت فرسوده جهت تخریب 

و نوسازی ملك، عوامل اجتماعی شامل برخوردار 

نبودن ساکنان بافت از حداقل استانداردهای زندگی، 

نداشتن دسترسی مناسب به خدمات شهری مورد 

نیاز، دسترسی نداشتن به پارك، فضای سبز و ... .

زنده سازی بافت فرسوده شهر بجنورد

 به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر: 

 اولین همایش آموزشی شورایاران منطقه مهر روز یكشنبه مورخه 90/11/30 در تاالر حافظ 

 شهرداری برگزار شد. در این همایش که با همكاری شورای اسالمی شهر، شهرداری و 

  موسسه همیاران سالمت روان برگزار شد شورایاران محالت منطقه مهربه همراه همسرانشان  

 حضور داشتند. لیال نیك سرشت مدرس این همایش بر یاری جستن از آموزه های مذهبی و 

تطبیق آن با نظرات کارشناسی در حوزه روانشناسی و علوم اجتماعی جهت رشد، ارتقا و 

اقتدار افزایی تأکید کرد.وی گفت: حضور بانوان در فعالیت های اجتماعی عامل موثری در 

جوامع توسعه یافته و پیشرفته امروزی است و به عنوان بازوی رشد فعالیت های اجتماع 

برگزاری همایش آموزشی 

 شورایاران منطقه مهر 

* اگرمتوجه شدید کسی موقع حرف زدن شمرده 

شمرده سخن می گوید بدانیدکه اوتحویلدار بانك 

است.

*اگر دیدید کسی موقع حرف زدن مرتب به در و دیوار 

نگاه می کنه بدانید که صاحب بنگاه مسكن است.

*اگرمشاهده کردید کسی موقع حرف زدن زیاد سر و 

صدا می کنه مطمئن باشیدکه اومسگر است.

 *اگرمالحظه کردیدکسی موقع سخن گفتن مرتب به 

چپ و راست نگاه می کند ممكن است او راننده باشد.

*اگرمتوجه شدیدکسی موقع حرف زدن به آسمان 

نگاه می کند بدانید او کفتر باز است .

*اگر دیدید کسی زمان صحبت کردن با شما با 

انگشتانش بازی می کند بدانید تایپیست است.

*اگر دیدید کسی مرتب زمان حرف زدن دست به سر 

و صورتش می کشد و به سر و صورت شما خیره شده 

است. 

 بر این باور باشید که او آرایشگر است.

*اگر کسی موقع صحبت کردن بلند می شود و می 

نشیند (گاه ممكن است بلند شود ننشیند) بدانیدخلبان 

است .

*اگر دیدید کسی موقع صحبت کردن با جنابعالی 

مرتب سوت می زنه بدونید که مامور راهنمایی و 

رانندگی است .

*اگر دیدید کسی وقت  حرف زدن مرتب به لباس 

های شما، چشم دوخته بدانیدکه اوخیاط است .

 *اگرعزیزجان، باالم جان، قربانتان شوم همه این 

چیزها را متوجه شدید و همه را شناختید و از بعضی ها 

شنیدیدگفتند بازار تحت کنترل است قیمت هابه بهانه 

تحریم افزایش نیافته برو تیتر این مطلب رابخوان .

نیمایوگیج بجنوردی

نكته 1 : اولین نكته بعد از خرید موتور سیكلت که هر 

موتورسواری باید به آن توجه کند این است که متاسفانه 

امروزه یك سری وسایل اضافی روی موتورسیكلت 

هست که قبل از هر چیزی بایستی از دست آنها راحت 

  شد. وسایلی مثل چراغ ، ترمز ، کاله کاسكت، پالك و ...  

 بنابراین در گام نخست چراغ و ترمز و پالك موتور را 

جدا می کنیم. موتور سواران عزیز توجه داشته باشند که 

برای صرفه جویی در هزینه ها می توانید از چراغ جلوی 

موتور به عنوان چراغ مطالعه، از چراغ عقب که قرمز و 

هشدار دهنده است به عنوان چراغ دستشویی و از چراغ 

چشمك زن به عنوان رقص نور استفاده کنید. 

نكته 2: در خصوص خیابان یك طرفه خوشبختانه 

موتور سواران ما مشكلی نداشته و همیشه یك طرفه را 

 خالف می آیند اما پیش می آید که یك موتور سوار 

متاسفانه بنا به مقتضیات مجبور می شود خیابان یك طرفه 

را در جهت قانونی طی کند. در این حالت برای این که 

قوانین موتوری ما زیر پا گذاشته نشود توصیه ما این است 

که یا موتور سوار محترم در حالی که موتورش مسیر 

قانونی را می رود خودش برعكس روی موتور بنشیند تا 

عابرین و رانندگان اشتباه کرده ، گیج شوند و با وی 

 اصابت کنند و یا خود موتور را در جهت خالف مسیر 

قانونی قرار داده و یك جوری دنده عقب خیابان را طی 

کند ! 

نكته 3 : باور ما این است که در اصل  موتور یك وسیله 

کمتر نقلیه  عمومی است . انصافا سوار شدن بر موتور با  

4 سرنشین ظلم و اسراف در مصرف بنزین و کمك به 

آلودگی هواست . موتور سواران عزیز توجه داشته باشند 

قطعات مختلف بیهوده و به عبث برروی موتور سیكلت 

تعبیه نشده اند. بر هریك از قطعات و محل های زیر می 

توان حداقل یك نفر را نشاند : روی اگزوز ، توی اگزوز ، 

روی فرمان،آویزان به فرمان، روی گلگیر ، زیر گلگیر و ... 

 نكته4 : شكی نیست که موتور است و دودش ! اگر به 

 فرض محال یك روز مالحظه کردید از اگزوز موتور شما 

به اندازه ی کافی دود نمی آید و تا شعاع 5 متری سیاه نمی 

شود در اسرع وقت به اولین تعمیرگاه مجاز موتور 

سیكلت مراجعه کنید تا هر چه سریعتر نقص فنی موتور 

قابل برطرف سیكلت شما را برطرف کند. اگر نقص فنی 

شدن نبود حتما از دستگاه های تولید دودهای سمی 

مصنوعی بر روی موتور خود استفاده کنید. 

نكته 5: در صورت رعایت نكات فوق نیازی به رعایت 

این نكته نمی باشد چرا که خود به خود رعایت می شود 

اما از باب تكمیل بحث بایستی تذکر داده شود که موتور 

سواری خوب است که بد بمیرد! در واقع برای یك موتور 

سوار مردن در اثر بیماری در بستر ننگ است حتی مردن با 

تاخیر در اثر تصادف هم از ارزش های یك موتور سوار 

کم می کند. یك موتور سوار نمونه چنان با افتخار تصادف 

کرده ، آنی له می شود که خودش از موتورش و از جدول 

کنار خیابان قابل شناسایی و تشخیص و تفكیك نباشد 

خودآموز موتورسواری

محور در جامعه می باشند. 

محورهایی که در این همایش به 

آنها پرداخته شد عبارت بود از: 

نحوه تشكیل گروه اجتماع، 

تدوین اهداف کلی و مشارکتی 

شورایاری ها، مشخص کردن 

نیازهای مردم محله، تدوین 

طرح عملیاتی برای رسیدن به 

هدف، ارزیابی فعالیت های 

گروه و ... .

بایستی مدیریت نگاه های کل نگری می طلبد. 

شهری، کل بافت فرسوده را به مثابه یك پیكر واحد 

 ببیند و تالش خود را در راستای باززنده سازی بافت 

 و حل توأمان تمامی مسائل و مشكالت آن به کار ببرد 

 که عبارتند از: مشكالت ترافیكی، بهداشتی، نامقاوم 

بودن بناها، نفوذناپذیری بافت، دسترسی نداشتن به 

خدمات شهری مورد نیاز، عدم برخوردار نبودن از 

فضای سبز و پارك و ... . حل این مسائل با نگاه فقط 

فیزیكی، تعریض و عقب نشینی امكان پذیر نخواهد 

بود بلكه بایستی تفكر باززنده سازی بافت فرسوده 

جایگزین تفكر نوسازی صرف شود. در تفكر باززنده 

سازی اعتقاد در این است بافت به عنوان یك کل از 

مجموعه ای از اجزاء مختلف شكل گرفته است. حال 

اگر این کل دچار مشكل شده است بنابراین یك یا 

چند جزء از اجزا آن وظیفه خود را به درستی انجام 

در مطالعاتی در سال 85-84 در دانشگاه تهران 

درخصوص بافت های فرسوده شهری انجام گرفت 

محققان به این نتیجه رسیدند که بافت فرسوده بیش 

از این که یك بحث فنی و اقتصادی باشد دارای ابعاد 

 اجتماعی و انسانی است. مسائل و مشكالت بافت 

های فرسوده به شكل مجموعه ای به هم پیوسته از 

عوامل مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و 

... است. در شهر بجنورد 154 هكتار بافت فرسوده 

وجود دارد. محدوده ما بین چهار راه باسكول، میدان 

فردوسی، تقاطع خیابان 17 شهریور و 32 متری شهدا 

و تقاطع خیابان شهید رضا امامی و 32 متری شهدا را 

شامل می شود. مدیریت شهری بجنورد طی سالیان 

 گذشته تالش خود را در راستای ورود و مداخله در 

بافت فرسوده به کار گرفته و موفقیت های خوبی 

داشته است. اما حل کامل مسائل بافت های فرسوده 

 فنی را مدنظر قرار می دهد و برای آن چاره اندیشی 

 کرده است) به سطحی باالتر یعنی تفكر محله محور 

که تمامی عوامل را مدنظر قرار می دهند و برای آن 

 چاره اندیشی می کند ارتقا دهیم. در این روش تالش 

 بر این خواهد بود تا حتی االمكان تمامی مسائل و 

 مشكالت بافت حل شود و در کنار تعریض معابر و 

تخریب و بازسازی ساختمان ها، خدمات مورد نیاز 

ساکنان موجود و جدید که در اثر افزایش تراکم 

ساختمانی دارد یافت می شود نیز پیش بینی، 

جانمائی و تأمین شود.

علیرضا شایسته

کارشناس ارشد شهرسازی

 شمال، شرق، غرب و جنوب شهر با مشارکت مردمی بازار روز دایر کند. 

در حال حاضر بازارهای شمال و غرب شهر فعال هستند. در قسمت های 

شرق و جنوب شهر نیز جانمائی شده امید است در آینده نه چندان دور راه 

اندازی و به بهره برداری برسند. امروزه به علت استفاده مستمر و مداوم و 

رعایت نكردن تناوب کشت حتی نوع بذر گیاهان ریشه افشان یا غده ای 

 در مزارع محصوالت کشاورزی و میوه و صیفی جات که در نهایت 

 موجب تضعیف خاك زمین و کاهش محصوالت خواهد شد. به ناچار 

جهت تقویت خاك مزارع کشت از انواع کودهای شیمیایی استفاده می 

شود. همچنین به دلیل وفور آفات به منظور مبارزه با آنها از سموم مختلف 

 جهت سمپاشی محصوالت استفاده می شود به طوری که این دو عامل یاد 

طبق شنیده ها و مشاهدات عینی، افراد بی شماری را سراغ داریم که از نظر 

تمكن مالی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و هیچ مشكلی از این نظر 

 ندارند. اما مشابه همین افراد نیز هستند که مبتال به نوعی بیماری می باشند 

به طوری که آرزوی قلبی آنها این است ای کاش به جای این همه ثروت 

 از یك سالمتی نسبی برخوردار بودند تا شبی را با آرامش سر به بالش 

 بگذارند و به راحتی بخوابند. بنابراین سالمتی سرمایه اصلی و هستی 

 انسان است. زندگی ماشینی عصر حاضر با وجود فراهم کردن تسهیالت 

فراوان برای انسان، متأسفانه موجب سلب آسایش و آرامش انسان نیز 

شده است. نظیر ایجاد آلودگی های صوتی، حرارتی، هوا و ... . آلودگی 

هوا در شهر بجنورد با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص آن یكی از مهم 

 ترین مشكالت بوده و در سال های آتی نه چندان دور، نیز تشدید هم 

خواهد شد که باعث بیماری های مختلف ریوی، قلب، سرطان ریه، 

برونشیت مزمن، آسم، آمفیزم ریوی خواهد شد. ضریب هوشی انسان ها 

را کاهش می دهد، در دید و دستگاه شنوائی تأثیر سوء می گذارد، اعصاب 

 و دستگاه گوارش را دچار اختالل می کند. موجب کاهش عمر متوسط، 

نارسائی گردش خون، تنگی رگ ها، گاه موجب خونریزی داخلی، 

 انقباض عضالت، سردردهای مزمن، سرگیجه، خستگی روحی و 

عصبانیت می شود. شهرداری می تواند به منظور تسهیل در تهیه، تولیدات 

و فراورده های غذائی، آذوقه و خوار و بار را به صورت عمده فروشی و 

 خرده فروشی و توزیع میوه و تره بار و عرضه محصوالت و فراورده های 

کشاورزی مورد مصرف مردم و کوتاه کردن دست واسطه ها از طریق 

ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمامی اماکن و 

میادین و غرفه ها که توسط شهرداری ایجاد می شود را به شكل نمایندگی 

به اشخاص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده واگذار کند. چرا که فلسفه بازار 

 روز عرضه محصوالت از تولید به مصرف با کیفیت و قیمت مناسب می 

باشد. به منظور روان سازی و رفع گره ترافیكی در راستای کاهش بار 

آلودگی هوا شهرداری در نظر دارد خارج از مرکز شهر در چهار محل 
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به عبارتی می توان ممیزی را تمیز دادن، تشخیص و 

 جداسازی و در اصطالح به معنی برداشت، تفكیك 

 و طبقه بندی آمار و امالك و معابر شهر تعریف کرد. 

 در راستای طرح ممیزی امالك معاونت اداری مالی 

شهرداری بجنورد گفت: طبق ماده 9 قانون نوسازی 

و عمران، شهرداری های مشمول قانون مكلفند هر 

5 سال یك بار ممیزی عمومی را تجدید کنند و 

هرگاه در پایان مدت 5 سال تجدید ممیزی به عمل 

 نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعالم نتیجه ممیزی 

جدید معتبر خواهد بود. شهر بجنورد نیز مشمول 

ماده قانونی فوق الذکر می شود.

 عباس نقیب افزود: اولین بار ممیزی امالك در 

بجنورد در سال 1349 انجام شد و در سال های 

 55-61-69-75-82 نیز امالك ممیزی شد و در 

بودجه سال 90 نیز ردیف بودجه برای ممیزی 

 امالك پیش بینی شده تا فرصت باقیمانده تا پایان 

سال اقدامات اجرایی آن آغاز خواهد شد. وی 

 هدف از ممیزی امالك شهرها را به شرح ذیل بیان 

کرد:

 1- شناخت شهر برای اصالحات اساسی. 

2- تأمین نیازمندی های شهر شامل: آموزشی، 

بهداشتی، اداری، تفریحی، صنعتی، مسكونی و ... و 

 نیز جمع آوری اطالعات مربوط به سرانه های 

شهری و مقایسه با سرانه های استاندارد.

 3- احداث و اصالح و توسعه معابر با توجه به 

وضعیت موجود معابر.

4- ایجاد پارکینگ ها از طریق شناسایی محل های 

مناسب.

5- حفظ و نگهداری پارك ها و باغ های عمومی: 

حفظ فضاهای موجود و شناخت میزان کسری 

سرانه موجود نسبت به سرانه استاندارد.

6- تأمین تأسیسات مورد نیاز عمومی: مكان یابی 

برای تأسیسات عمومی.

 7- نوسازی محالت: با توجه به آمار دقیق و 

 مساحت بافت های فرسوده و یا دیگر اطالعات 

مربوطه.

8- مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها.

9- تهی و تدوین برنامه عملیات نوسازی، عمران و 

توسعه شهرها.

نقیب در رابطه با تأثیر شهر الكترونیك بر ممیزی 

شهردار بجنورد با ذکر این مطلب که نظارت ، جمع آوری و 

ساماندهی متكدیان یك اقدام مستمر و بی وقفه است ، گفت : در 

پی اقدامات شهرداری ، در شهر متكدی نداریم.مهندس کیوان 

دژهوت افزود: با اجرای طرح ضربتی ساماندهی متكدیان ، تمام 

متكدیان سطح شهر جمع آوری و ساماندهی شدند. وی بیان 

داشت: پس از جمع آوری متكدیان ، برخی از آنها که دارای 

خانواده بودند ، با اخذ تعهد مبنی بر جلوگیری از فرد برای 

تكدی گری به خانواده هایشان تحویل داده شدند و متكدیان بی 

خانمان نیز در دو مرکز نوانخانه شهرداری نگهداری می شوند. 

دژهوت گفت : طبق ماده 55 قانون شهرداری ها ، در زمینه 

ساماندهی و جمع آوری متكدیان ، شهرداری می تواند اقدام 

کند. شهردار بجنورد اظهار داشت: در ایام نوروز ، نظارت بیشتر 

و قوی تری خواهیم داشت بویژه در مبادی ورودی شهر و پارك 

های محل اتراق مسافران از فعالیت متكدیان جلوگیری خواهیم 

کرد. وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت 

 مشاهده متكدی در شهر به شماره 2222113 اطالع بدهند تا 

شهرداری به صورت ضربتی اقدام کند.

شهردار بجنورد گفت:

در شهر متكدی نداریم

سیاره زمین 4600 میلیون سال سن دارد. اگر این دوره زمانی غیر قابل 

 تصور را به صورت یك مفهوم قابل درك خالصه کنیم، می توانیم کره 

زمین را به شخصی 46 ساله تشبیه کنیم، درباره هفت سال اول زندگی این 

  شخص هیچ اطالعی در دست نیست و در حالی که اطالعات پراکنده ای  

درباره دوره میانی زندگی او وجود دارد می دانیم که بهترین دوره عمرش 

از 42 سالگی شروع شد. دایناسورها و خزندگان بزرگ تا یك سال پیش 

که زمین 45 سااله بود هنوز به وجود نیامده بودند. پستانداران فقط هشت 

 ماه پیش آمدند. وسط هفته گذشته میمون ها حضور یافتند و در تعطیالت 

آخر هفته آخرین دوره یخبندان، زمین را پوشاند. سر و کله انسان معاصر 

 از چهار ساعت پیش پیدا شد. در خالل ساعت گذشته، انسان کشاورزی 

 را کشف کرد. انقالب صنعتی یك دقیقه پیش آغاز شد. در طول آن 60 

ثانیه زمان بیولوژیكی، انسان معاصر فردوس زمین خود را به کوهی از 

کثافت و زباله تبدیل کرده است. او در همین مدت کم از جهت خرابكاری 

و وارد کردن زیان به زمین از حد فاجعه فراتر رفته به طوری که باعث 

نابودی 500 نوع حیوان و هزاران گونه گیاهی شده است. برای یافتن 

 سوخت، سیاره خود را غارت کرده و حاال مانند یك بچه شرور و بی 

مسئولیت ایستاده و با نشاطی سبعانه به صعود شهاب وار خود به آسمان 

چشم دوخته است. محیط زیست ما شكننده و آسیب پذیر شده است و 

نیاز به مراقبت دارد. مسأله این است که بیش از 75 میلیون نفر در این 

سرزمین زندگی می کنند که همه آنها به سرپناه، سوخت، غذا، پوشاك و 

آب نیاز دارند. سرزمین ما می تواند همه این نیازها را فراهم کند مشروط 

 بر این که از آن مراقبت کنیم.بعضی از مردم بیش از سهم عادالنه خود از 

طبیعت برداشت می کنند. این ها جنگل ها را نابود می کنند. درختان را می 

برند تا الوار و وسایلی مانند مبل و دیگر وسایل زندگی بسازند، جنگل را 

از بین می برند تا چراگاه درست کنند که گوشت مصرفی ما تأمین شود. 

وقتی سد ساخته می شود تا برق شهرها تأمین شود، جنگل ها و زمین های 

زراعی زیرآب مدفون می شوند، جنگل ها را نابود می کنند تا جاده 

 

می خواهیم زمین زنده بماند
بسازند و از معادن استفاده کنند، درختان جنگلی را قطع می کنند تا وسایل 

ساختمانی و سوخت مردم بومی تأمین شود، جنگل ها نابود و سوزانده 

 می شوند تا در زمین آنهاکشاورزی شود یا خانه های ویالیی ساخته 

شود.راستی تا کی می توان این فاجعه را تحمل کرد!!؟ یقین دارم وقت آن 

رسیده است تا به توسعه پایدار فكر کنیم. به راستی توسعه پایدار 

چیست؟ توسعه پایدار را به عنوان برنامه هایی توصیف می کنند که 

کیفیت زندگی مردم را در چارچوب حفظ و احیای منابع حیاتی زمین 

بهبود بخشد. توسعه پایدار همچنین بر توسعه منصفانه و برابر نیز تأکید 

می کند. یعنی پر کردن شكاف بین کشورهای غنی و فقیر به عنوان یك 

روش مهم تضمین این نكته که نسل های امروز و فردا می توانند نیازهای 

خود را تأمین کنند.

بعضی از خطرهایی که زمین و جمعیت آن را تهدید می کند؟

- آلودگی به هوا و آب کره زمین لطمه می زند. صنایع هر سال میلیون ها 

 تن فضوالت زیانبار تولید می کنند که در دریاها ریخته، در زیرزمین و یا 

بدتر، در کشورهای فقیر انبار می شود. این کار به جو زمین لطمه می زند، 

می تواند آب و هوا را تغییر دهد و برای انسان و همچنین حیوانات 

خطرناك و سمی باشد.

- استفاده بی رویه از زمین، از میزان زمین های قابل کشت کم می کند. 

کشاورزی بی رویه، از بین بردن جنگل ها، اغلب در برابر آب و هوای 

متغیر باعث عدم حاصلخیزی خاك می شود. به تدریج که زمین توان 

حاصلخیزی خود را از دست می دهد کسانی که در آن کشاورزی می کنند 

یا درخت می کارند منبع معاش خود را از دست می دهند.

- فعالیت های انسان دارد تنوع زندگی را نابود می کند. حدود 30 میلیون 

گونه زنده مختلف در زمین وجود دارد. این تنوع زندگی در اطراف ما 

«تنوع زیستی» نامیده می شود. از این منابع زیستی که لباس، دارو، غذا و 

مسكن خود را به دست می آوریم. بزرگترین تهدید برای تنوع زیستی 

نتیجه نابودی جنگل هاست. با این حال قطع بی رویه درختان و 

کشاورزی غیراصولی همراه با ریزش باران های اسیدی جنگل ها را نابود 

می کند. باید باور کنیم که فقر اقتصادی با تهی کردن محیط زیست از منابع 

و ذخایر حیاتی رابطه مستقیم دارد و در کشورهای در حال رشد از جمله 

سرزمین ما باید به حفظ و حمایت از محیط زیست به عنوان بخشی 

تفكیك ناپذیر از فرایند رشد و توسعه نگریست.

اگر می خواهیم زمین زنده بماند باید تعداد انسان ها و نیاز آنها را به منابع 

در نظر بگیریم. هدف ما فقط زنده

 ماندن  نیست  باید کیفیت زندگی

 انسان ها  را  هم  بهتر  کنیم. همه 

این ها  به  آن  معنی  است  که اگر 

می خواهیم  از  منافع  کودکان مان

 و کسان دیگری که پس از ما روی کره زمین زندگی خواهند کرد، حمایت 

کنیم، باید روش زندگی خود را تغییر دهیم. در این جا به بعضی از 

کارهایی که دولت ها و شهروندان باید انجام دهند اشاره می کنیم:

* شناخت پیوند بین محیط زیست و مسایل توسعه.

* استفاده موثرتر از انرژی و استفاده از منابع انرژی جایگزین شونده مانند 

باد و انرژی خورشیدی.

* دادن آموزش امور مربوط به حفظ محیط زیست به کشاورزان.

* ایجاد جنگل های تازه و ترمیم جنگل های آسیب دیده.

* حذف فقر با کمك به فقیران از طریق امرار معاش به روشی که به 

 سالمت محیط زیست لطمه نزند. 

* جریمه و سخت گیری شدید نسبت به افراد و صنایعی که آب را آلوده 

می کنند.

 * تهیه برنامه های ملی و محلی برای حل مشكل فضوالت. 

* ملزم کردن صنایع به در پیش گرفتن روش های امن تر و پاك تر برای 

تولید.

* تغییر الگوهای مصرف اسراف گرایانه.

و مهم تر از همه این است که مردم با اجرای برنامه های آگاه سازی و 

کارآموزی مردم یاد بگیرند که توسعه پایدار چیست و چگونه باید به آن 

دست یافت. یاد بگیریم که چگونه زندگی کنیم.

ابراهیم امانی

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی-عضو شورای اسالمی شهر 

منبع:                                                                                 با دخل و تصرف

بی مقدمه بایدگفت: مقدمه کتاب «نقطه ته خط» را خانم 

«رویاصدر» نوشته اند که شاید این قسمت از متن نوشته 

شده توسط ایشان کافی باشد تا جناب صدقی و هنرش 

را شناخت:«اوبرعلیه قواعدو نورم های واژگانی و 

ساختاری در زبان و ادبیات برمی آشوبد، آن را برهم 

می زندودوباره می سازد؛نگاه مالوف و آشنا و قاعده مند 

به پدیده های درون وپیرامون رابازیگوشانه به سخره 

می گیرد، آن را در هم می شكند و به دلخواه دوباره بنا 

می کند و در سایه تعجب ناشی از این دوباره ساختن، 

این توانایی، ازسویی حاصل پویایی  خنده می آفریند». 

 ودینامیزم ذهنی اوست که الزمه آفرنیش اثر طنز قابل 

اعتنا و ماندگار است و از سوی دیگر، برخاسته از 

وسواسی است که  صدقی  برای آفرینش قالب نونگرش 

به سوژه از زاویه ای نو و بدیع دارد. این کتاب مجموعه 

ای ازمتون طنزی ست که نویسنده کتاب برای نشریاتی 

 نظیرماهنامه گل آقا و هفته نامه سالم و یا برای حضور 

در جشنواره های مختلف نوشته است .

معرفی کتاب

با توجه به این که گفته شده یكی از ملزومات ظهور، وجود 313 یار برای 

حضرت است آیا علت عدم ظهور، نبودن این یاران است.

پاسخ: به نظر می آید مراد شما این است که آیا در میان این همه افراد، تعداد 313 نفر 

یار وجود ندارد؟ باید گفت: همان گونه که یك رشته علل و عوامل باعث غیبت شد و 

مردم از نعمت وجود امام ظاهر محروم شدند، همچنین ظهور امام نیز مشروط به 

تحقق زمینه ها و شرایط آن است و تا این شرایط فراهم نشود، ظهوری نخواهد 

بود.یكی از شرایط عمده، وجود یاورانی است که به همراه بار قیام را بر دوش بكشند 

و تا آخر از همراهی و یاری رهبر خود دست برندارند و او را تنها نگذارند.

 سدیر صیرفی در گفت و گویی با امام صادق (ع) درباره عدم قیام می گوید: حضرت 

مرا به خارج مدینه برد تا آن که وقت نماز، در محلی پیاده شدم. امام صادق (ع) به 

جوانی که در آن نزدیكی بز می چراند نگاهی کرد و فرمود: «ای سدیر! به خدا قسم! 

اگر پیروان من به تعداد این بزها بودند بر جای نمی نشستم (و قیام می کردم). سدیر 

گوید: بعد از تمام شدن نماز، حیوانات آن گله را شمردم و یافتم که عدد آنها از هفده 

تجاوز نمی کند. (کافی.ج2.ص190.ح4).

 تحقق این شرط الزم است، ولی کافی نیست. بلكه باید زمینه های دیگر نیز فراهم 

شود که از مهم ترین آنها، قابلیت مردم برای پذیرش دولت حق است. به این معنا که 

عموم مردم و جامعه بشری ( نه گروهی خاص و در منطقه ای خاص) باید به درجه 

ای از معرفت برسند که دریابند حكومت ها و مكاتب ساخته ی بشر، جوابگوی نیاز 

مردم نیست و به وسیله اینها، سعادت و عدالت واقعی به بشر هدیه نمی شود.

 خالصه آنكه مردم، خود باید ظهور عدالت را بخواهند و جهانیان را با زیبایی های 

دوران ظهور آشنا کنند و روحیه ی عدالت طلبی و ظلم ستیزی را در همه جا گسترش 

دهند.

 مرحوم خواجه طوسی، در کتاب تجرید االعتقاد، علت غیبت امام را کوتاهی مردم می 

داند، چرا که اعمال و کردار مردم، باعث شد امام از میان مردم برود. بنابراین باید مردم 

از راه غلطی که رفته اند برگردند و امام رابخواهند تا ظهور صورت گیرد. (تجرید 

 االعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی) 

We wish the earth to   remain alive for ever,Unicef

در عصر حاضر مدیریت امور شهرها از وسعت و 

کثرت جمعیت، بدون دسترسی سریع منابع 

 اطالعاتی دقیق و صحیح امكان پذیر نیست.شهر در 

معنی کنونی خود فقط از تجمع انسان ها در محل 

فیزیكی یعنی برای مشارکت در امور به وجود نمی 

آید بلكه از مجموعه وسیعی از ابنیه، مستحدثات و 

معابر تشكیل می شود که در کنار خود لزوم ارائه 

خدمات وسیع و پیچیده ای را به عنوان خدمات 

شهری به وجود آورده است. این خدمات وسیع و 

 پیچیده، بدون داشتن اطالعات جامع و به هنگام از 

محیط شهر، امكان پذیر نخواهد بود.

اولین اقدام برای تحقق اهداف مدیریت شهر، 

 ممیزی امالك و معابر موجود در سطح شهر است. 

 امالك گفت: در شهر الكترونیك امكان دسترسی و 

 بهره مندی از نتایج ممیزی امالك سریع و آسان می 

باشد و از طرف دیگر به دلیل استفاده مستمر از آن 

 اطالعات ممیزی، دارای حساسیت بیشتری می شود 

و مدیریت شهری را ترغیب می کند که همواره 

 اطالعات مربوطه را به روز آماده و در اختیار گذارد. 

وی هزینه برآورد شده برای این طرح را در بودجه 

سال 90 مقدار 2 میلیارد ریال عنوان کرد که در 

صورت افزایش تعداد آیتم های مورد نیاز و نیز 

 امكان به روز کردن اطالعات گردآوری شده نیازمند 

اعتبار بیشتری خواهد بود.



85 جوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست . آهنگ صدا هرچه مالیم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشین تر خواهد بود.  

 وصیت نامه

شهید سید محمود

پیام من نسبت به مردم اینست که 

نگذارید خون این شهیدان پایمال 

شود .         

(شهید سیدمحمود ناصر سعادتی)

  (( انا هللا و انا الیه راجعون ))  

 من مشاهده کردم که اسالم از طرف گروهى 

بیگانه مثل آمریكاى جنایتكار و ستون پنجم 

دشمن مورد هجوم واقع شده است، وظیفه 

 انسانى و اسالمى خود دانستم که به جبهه 

حق علیه باطل بروم. 

دوست دارم که اگر شهید شدم، براى من 

گریه نكنید، چون از سخنان حضرت امام 

حسین (ع) سرور شهیدان است که : (گریه 

زیاد برشهید، موجب کاسته شدن از ارج 

شهید است)   

**********************

ای کاش در همان دیروزها جا می ماندم ...

ای کاش رسالت شهیدانمان از یادم نمی 

رفت ...

ای کاش فراموش نمی کردم که  آرامش 

امروز من... ارمغان خون بهترین جوانان 

این مملكت است وخون دل خوردن های 

همسر ومادر وپدر وفرزندان شهیدی که 

سختی های بی شماری را به خاطر من وتو 

به جان خریدند ..... 

کمی فقط  کمی فكر کنیم ... که فردا دیر 

خواهد بود ..........      
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مبارزه تبلیغاتی، برچسب های تبلیغاتی را در 

اتوبوس، تراموا، قطار و ایستگاه های مترو نصب 

کرده که در قالب کلمات قصار، موضوعات مربوط به 

رعایت ادب، اعتبار سامانه حمل و نقل، استفاده 

 مناسب از امكانات، صندلی های تاشو و عالئم 

هشدار دهنده را تشویق می کند.

3- ایجاد فرصتی برای بحث و تبادل نظر: سپتامبر 

گذشته نشست سه روزه ای در شش ایستگاه حمل و 

نقل با حضور عوامل دست اندرکار و مسافران برای 

ترویج گفتگو و تبادل نظر پیرامون «رفتار بی ادبانه در 

حمل و نقل عمومی» در قالب مسابقه پرسش و پاسخ 

 برگزار شد. اواخر سپتامبر گذشته نیز یك اجالس 

سازمانی با عنوان «تمدن، شهر را دگرگون می کند» 

درباره رفتار بی ادبانه در حمل و نقل عمومی برگزار 

 شد. هدف از برگزاری این اجالس، معرفی بهترین 

عملكردها مخصوصاً تجربیات سایر کشورها با 

حضور سیاست مداران، جامعه شناسان، روزنامه 

نگاران و رانندگان دیگر شهرها بود.

عملكرد اتوبوس ها

فعالیت های مربوط به نظارت بر اتوبوس ها با 

 همكاری مسئوالن اتوبوسرانی و پلیس انجام می شود 

لنكشایر، انگلیس

پروژه های آزمایشی برای بررسی تأثیر مداخله 

 مستقیم در اصالح رفتارهای ضد اجتماعی در 

اتوبوس ها و به ویژه در سرویس مدارس به اجرا 

گذاشته شد. این پروژه های آزمایشی که شامل 

آموزش رانندگان، آموزش در مدارس و تدوین یك 

سری سیاست ها بودند مفید ارزیابی شد و برای 

 ادامه این تالش ها، واحد «سفر ایمن» در سال 2002 

تشكیل شد.

محسن روشن ضمیر مسئول واحد درآمد شهرداری در گفتگو با 

خبرنگار شهروند که سئوال شد منابع درآمدی شهرداری چیست 

پاسخ داد:

در حال حاضر منابع درآمدی شهرداری بجنورد عبارتند از: درآمد 

ناشی از عوارض عمومی، عوارض بر ساختمان ها و اراضی، عوارض 

ارتباطات، حمل و نقل، پروانه های کسب و فروش خدماتی، وصولی 

توسط شهرداری و سایر موسسات، سهمیه از عوارض متمرکز، درآمد 

ناشی از بهاء خدمات، درآمد حاصل از تأسیسات شهرداری، درآمد 

حاصل از وجوه شهرداری، درآمد حاصل از اموال شهرداری، کمك 

های اعطایی دولت و سازمان های دولتی، اعانات و کمك های اهدائی 

اشخاص و سازمان های خصوصی، اموال و دارائی های متعلقه قانونی 

یا اتفاقی به شهرداری، وام های دریافتی، فروش اموال شهرداری.

  *

از یك طرف رشد سریع جمعیت، مهاجرت بی رویه به شهر، توسعه 

شهر، ضرورت اجرای پروژه های زیربنایی و طبیعتاً نیاز به امكانات 

رفاهی بیشتری را که هزینه هایی را متحمل شهرداری می سازد، می 

 طلبد. از طرفی دیگر مشكالت مالی شهرداری ها ناشی از تصمیمات 

 دولت درخصوص استقالل شهرداری ها، کمبود کمك های مالی 

دولت به شهرداری ها، حذف پاره ای از عوارض شهرداری ها در 

 قانون تجمیع و بسیاری از مشكالت، باعث تمایل شهرداری های 

کشورمان به کسب درآمد با روش های غیرمنطقی به خصوص 

افزایش فروش تراکم، فروش و حذف پارکینگ، افزایش هزینه های 

تفكیك واحد، زمین، عوارض تجاری، عوارض وصول پروانه شده که 

 الزمه اینها ایجاد منابع مستقل درآمدی است، می شود. در کنار همه 

این موارد اینجانب معتقدم شهرداری ها برای ایجاد منبع درآمدی 

پایدار، باید راهی برای آزادسازی سرمایه از دارایی ها بیایند به 

صورتی که باعث ایجاد درآمد شده و به رشد آتی سرمایه کمك کند.

 *

شناخت مهم ترین تنگناها و مسائل شهرداری ها کمك فراوانی به حل 

مسئله خواهد کرد که اهم آنها عبارتند از: قدیمی بودن قوانین 

شهرداری، نبود هماهنگی بین دستگاه های اجرایی با شهرداری، 

ضمانت اجرایی نشدن کامل قوانین، نداشتن جایگاه و منزلت عمومی 

چه لزومی برای داشتن منابع مستقل درآمدی در شهرداری ها 

وجود دارد؟

با توجه به بحث خودگردانی شهرداری ها و ارائه خدمات به 

 شهروندان و اداره شهر به وسیله شورای اسالمی شهر وشهرداری، 

دیدگاه جنابعالی در مورد ایجاد منابع درآمدی محلی به وسیله 

شهرداری ها چیست؟

 شهرداری و شهرداران برخالف کشورهای پیشرفته، نداشتن مدیریت 

واحد شهری، پایین بودن فرهنگ عمومی در شناختن شهرداری به 

عنوان یك سازمان محلی منتخب مردم و هماهنگ نبودن با شهرداری.

* با توجه به این که برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد شهری 

معتقدند که برای ایجاد تحول در درآمدهای پایدار شهرداری ها، 

باید در اختیارات شوراها تغییراتی حاصل گردد و به شهرداری ها 

 اختیارات بیشتری داده شود نقش شوراهای اسالمی شهر را در رفع 

این نقیصه چگونه ارزیابی می کنید؟

چگونه می توان منابع درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجاد 

کرد؟

برنامه های کاری جنابعالی در راستای ایجاد منابع درآمدی 

پایدار برای شهرداری بجنورد چیست؟

برخی پیشنهادات در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار در شهرداری 

بجنورد عبارتند از:

اول این که اعمال مدیریت واحد شهری به منظور مهیا ساختن جایگاه 

و منزلت واقعی شهرداری و شهرداران برای مدیریت و برنامه ریزی 

شهری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی با شهرداری (برای 

نمونه پیگیری مدیریت واحد شهری در تهران از طرف ریاست 

 شورای اسالمی شهر دکتر چمران) حمایت موثر اعضای شورای 

 اسالمی شهر را می طلبد. 

 دوم، با وجود اختالف سلیقه ها و نظرات، به نگاه علمی برای برنامه 

ریزی نیازمندیم. (برای نمونه راه اندازی مرکز پژوهش های علمی 

 شورای اسالمی شهر). 

 *

برنامه ریزی و اعمال و اجرای طرح های درآمدزا و بهره گیری از 

سرمایه گذاری در بخش خصوصی می تواند کارساز باشد که عبارتند 

از: احداث مجتمع توریستی تفریحی در مناطق مستعد، احداث 

کارخانه تولید شن و ماسه و قطعات بتنی، تولید انبوه گل، گیاه، نهال، 

گیاهان گلخانه ای و فروش آنها، اجرای طرح تفكیك زباله های 

شهری، بكارگیری و اجرای روش های جدید مكانیزه به منظور 

کاهش هزینه نیروی انسانی خدمات شهری، مشارکت در تولید 

فراورده های پروتئینی (محصول کشتارگاه صنعتی) با راه اندازی 

صنایع تبدیلی، ساخت کارخانه سیمان با مشارکت بانك ها و بخش 

 خصوصی، ایجاد مرکز اجاره ماشین آالت عمرانی شهرداری، ارتقاء 

آموزشی کارکنان، بررسی دقیق و توجیه اقتصادی و فنی طرح های 

خدماتی مورد نیاز شهروندان و ... .

 *

- برقراری نظام بودجه ریزی مبنی بر برنامه استراتژیك (بودجه 

استراتژیك و بودجه ریزی عملیاتی).

- انجام برنامه ریزی توسعه 5 ساله.

- خصوصی و برون سپاری کارها (رعایت اصل 44) و انجام مجموعه 

اقدامات به جهت کم کردن هزینه ها، بهبود وضعیت و نظارت برکار.

- تهیه، تدوین و اجرای طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع 

مالی.

 -اصالح نظام حال شهرداری برای دستیابی به قیمت تمام شده 

خدمات شهری.

  -طرح راه اندازی و به هنگام سازی بانك های اطالعاتی امالك و  

دارایی ها و سایر فعالیت های اقتصادی.

- دریافت عوارض بابت انشعابات شبكه های زیربنایی شهری.

- راه اندازی اداره تشخیص درآمد در شهرداری.

- افزایش تعرفه عوارض نوسازی و کاهش تعرفه عوارض مازاد 

تراکم.

- اخذ بهای خدمات شهری با توجه به قیمت تمام شده.

- پی ریزی و فعال سازی دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در ستاد 

شهرداری.

- طراحی و راه اندازی دستگاه محاسبه و پرداخت الكترونیك و شبكه 

ای همه عوارض و پول های قانونی شهرداری.

 - تدوین الیحه استشكاف از پرداخت عوارض و مطالبات شهرداری. 

- انجام کار کارشناسی در جهت دریافت بهای خدمات ارائه شده به 

پزشكان و مشاغل علوم پزشكی.

- ممیزی سطح شهر که یكی از درآمدهای پایدار می باشد.

- مشارکت با بخش خصوصی در راستای اجرای طرح های عمرانی و 

خدماتی و فروش خدمات مناسب به متقاضیان.

- اتخاذ روش های تشویقی و ایجاد زمینه مناسب در پرداخت 

عوارض از سوی شهروندان و تقویت سیستم مالیاتی.

  - استفاده مناسب و صحیح از امالك و مستغالت شهرداری در  

راستای افزایش درآمد شهرداری.

- گسترش امر نظارت در امور مرتبط با درآمدها.

منابع درآمدی شهرداری برای خدمت به شهروندان
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م که شامل کنترل ورودی اتوبوس، جعبه آزمایش 

 نمونه برداری و تبادل اطالعات می شود. 

* کنترل ورودی اتوبوس: هنگامی که رفتار ضد 

اجتماعی گزارش می شود، یك مأمور مخفی در 

اتوبوس به دنبال مجرم می گردد و هنگام پیاده شدن 

او را تحویل پلیس می دهد.

* جعبه آزمایش نمونه برداری:انداختن آب دهان 

توسط برخی مسافران معضل دیگری بود که 

رانندگان را ناراحت می کرد.تمام چهار هزار راننده 

لنكشایر در سال 2006، جعبه آزمایش نمونه برداری 

دریافت کردند که به واسطه آن      مجرم شناسایی 

می شد. جعبه های مزبور تعداد این عمل را از 50 

مورد در سال 2005 و 2006 به تنها هفت مورد در 

2006 تا 2007 کاهش داد.

همچنین واحد «سفر ایمن»، فناوری دوربین مدار 

بسته را معرفی کرد که به واسطه آن به محض مشاهده 

رفتار ضد اجتماعی، با متخلف برخورد مستقیم داشته 

باشند. در این فناوری، رفتار متخلف، به صورت 

دیجیتالی ضبط و به عنوان سند رفتار ضد اجتماعی 

نگهداری می شود.

* تعلیم و آموزش: واحد «سفر ایمن» دوره های 

آموزشی متعددی را برای موسسات اتوبوسرانی، 

دانش آموزان و کارکنان خود تشكیل می دهد. این 

واحد هر ماه «جلساتی» با پرسنل موسسات 

اتوبوسرانی و اغلب به همراه اعضای گروه 

سیاستگذاری منطقه در لنكشایر برگزار می کند. در 

این جلسات بازخوردی از وقایع گزارش شده، 

 اطالعات مفید و توصیه های راهگشا در اختیار 

رانندگان قرار می گیرد.

منبع: مرکز پژوهش های شهر

با وجود این که امروزه سامانه حمل و نقل عمومی در 

شهرها طرفداران زیادی دارد اما گاه رفتار برخی افراد 

در استفاده از این وسایل با فرهنگ عمومی رایج 

سازگار نیست؛ اتفاقی که به وفور در اتوبوس و مترو 

با آن مواجه هستیم: آدم هایی که در شلوغی مترو و 

اتوبوس روی صندلی آن ولو می شوند و جای 

دیگران را تنگ می کنند. کسانی که با صدای بلند با 

تلفن همراهشان حرف می زنند و حریم خصوصی 

دیگران را نقض می کنند. افرادی که قبل از پیاده شدن 

مسافران از اتوبوس، می خواهند سوار شوند و هزار 

 و یك رفتار کوچك و بزرگی که خالف عرف 

عمومی جامعه می باشد. برخی شهرها برای برخورد 

 با این معضالت، اقداماتی انجام داده اند که در زیر به 

دو مورد اشاره شده است.

پاریس

موسسه حمل و نقل         برای افزایش آگاهی 

فردی و جمعی و کمك به تغییر نگرش عموم، 

همواره خود را مسئول دانسته است.این شرکت از 

سال 1997، به طور مكرر مبارزات دوستانه ای را در 

موضوعات رفتار اجتماعی، احترام متقابل، خشونت 

و تبعیض برگزار کرده است. موسسه مزبور اخیراً یك 

مبارزه دوستانه تحت عنوان « بیایید در طول راه 

مودبانه رفتار کنیم» را آغاز کرده که هدف از آن مقابله 

با ناهنجاری های فوق به هنگام استفاده از حمل و 

نقل عمومی است. این موسسه در متروی پاریس، 

تبلیغاتی نصب کرده با این شعار واحد که:«در استفاده 

از وسایل حمل و نقل عمومی «انسان» باشید!»

این مبارزه دوستانه، سه موضوع عمده را مورد توجه 

قرار داده است:

1- افزایش آگاهی: شبكه        با راه اندازی یك 

سایت موقت از ژوئن سال 2011، یك ابزار تعاملی 

دیجیتالی ایجاد کرده که به بحث درباره رفتار بی 

ادبانه در سامانه حمل و نقل عمومی می پردازد و از 

مسافران دعوت می کند تا تغییر نگرش خود و 

موقعیت های طنزآمیزی را که تجربه کرده اند بیان 

کنند؛

 2- آگاهی از رفتار بی ادبانه: این موسسه عالوه بر 

مقابله با رفتارهای ضد اجتماعی در سامانه حمل و نقل



67 تاریخ بشر حكایت انسانهای عادی است که بر ترس خود چیره شده و کارهای شگفت انگیزی انجام داده اند

8 اسفند ماه 1390- سال سوم-شماره 32- صفحه 12-81 اسفند ماه 1390- سال سوم-شماره 32- صفحه 1-12

دروازه بجنورد و عمارت حكومتی سهام الدوله

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.
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