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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 رضا امامی شمالی )امیریه(، جنب دارایی
قدیم، شورای اسالمی شهر بجنورد

دبیرخانه ماهنامه شهروند
تلفکس: 0584-2220475

سامانه پیام کوتاه شورای اسالمی شهر: 30007650001786

نشانه ي ایمان آن است که:
راست گویي آنگاه که تو را زیان رساند و دروغ نگویي 
آنگاه که تو را سود رساند و سخن نگویي بیش از عملت 
و چون درباره دیگران سخن گویي از خدا بترسي.                                    
حضرت امام علی )ع(

در  منظوره  احداث مجتمع های چند 
استان،  مرکز  عنوان  به  بجنورد  شهر 
مشکالت  رفع  ساز  زمینه  تواند  می 
در زمینه های مختلف باشد و فرصت 

هایی را برای اشتغال و رفاه عمومی به 
ارمغان بیاورد که باید مورد توجه قرار گیرد.

موقعیت  لحاظ  به  استان،  مرکز  بر  عالوه  بجنورد  اینکه  به  توجه  با 
جغرافیایی در حاشیه جاده آسیایی قرار گرفته و از همه مهمتر میزبان 
ساالنه، 7 تا 8 میلیون نفر زائرین و مسافرین بارگاه ملکوتی علی ابن 
موسی الرضا می باشد که این خود یکی از مولفه های بسیار خوب در 
به عنوان  انتظار می رود شرکت هماگ  بحث سرمایه گذاری است و 
سرمایه گذاری که دارای تجارب ارزنده و توانمندی بسیار خوبی است، 
با بهره برداری به موقع از پروژه، زمینه را برای مشارکت دیگر سرمایه 

گذاران در بحث پروژه های شهری، فراهم سازد.

استان،  مرکز  عنوان  به  بجنورد  شهر 
و  تجاری  تفریحی،  مراکز  به  نیاز 

مناسب  خدماتی  بتواند  تا  دارد  اقامتی 
به شهروندان شایسته خود و میلیون ها زائر 

آستان مبارک علی ابن موسی الرضا)ع( و گردشگران ارائه دهد. در حال 
حاضر شهر ما از داشتن مراکزی بزرگ و جذاب خالی می باشد. لکن 
حرکتی رو به جلو از سال گذشته با جذب سرمایه گذاران بزرگ را آغاز 
نموده است که اولین مصوب شورای اسالمی شهر در این خصوص، 
پروژه بزرگ هماگ است. این مجموعه بعد از تکمیل، دارای امکاناتی 
گردشگران  و  برای شهروندان  های خاص  که جذابیت  است  گسترده 
خواهد داشت و می تواند بجنورد را تبدیل به مرکز جذب گردشگران 

در شمال شرق کشور بنماید.

با تالش های بی وقفه شورای 
اسالمی شهر و از برکت سفر 

ولی امر مسلمین، خیابان نادر 
بازگشایی شد

ابالغیه نرخ نامه های 
تاکسی های عمومی

جوابیه سازمان نظام مهندسی

ثبت نام صدور سند رسمی برای 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی، آغاز شد

آلودگی بصری در شهرها: 
چشم ها را باید بست؟
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شکر گزاری نه تنها بزرگترین فضیلت است، بلکه منشأ سایر نیکی ها نیز هست. سرمایه گذاری و کارآفرینی، کاری بزرگ و نوعی عبادت است.
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سکوی جاودانگی:
غدیر، دورنمایی از حقایق امامت بود در دقایق آن صحرا.

کاروانیان از حج بازگشته  اند و سوغاتی از »توحید« به همراه دارند. با استماع بیانات رسول مهربانی، رو به »نبوت« آورده  اند و اینک »امامت«
کدامین طنین، با آهنگی از دیار آینه، می  تواند گل و گلشن را به سینه  ها مهمان کند؟ َمْن ُکنُْت َمْوالُه َفهذا َعلِیٌّ َمواله.

کنار برکه، سکوی جاودانگی بود که از یک سو اتمام دین را دید و از دیگر سو، آغاز معرفی همگانی علی را.
غدیر نشان داد خدا عادل است و والیت را در وجود سزاوارترین، مستقر می  سازد. دستی، جانشین دستی شد و از این گل تازه، افسردگی آن 

صحرا زدوده شد.
غدیر، برکه  ای از تدبیر بود برای رسیدن به رستگاری  های پیاپی، رسیدن به هم  صدایی و هم سویی.

غدیر می  خواست تمامی فاصله  ها را به صفر برساند و به مار های خفته و مترصد، طعم گس هالکت بچشاند .
می خواست تحریف، در جامعه نیفتد.

کدام زخم، با فراموشی این میثاق برابری می کند آیا؟!
عیدی آمد و سوزندگی آن بیابان، خنکای بهار را لمس کرد.

برکه  ای که ماناتر از اقیانوس بود، امامت را به جریان انداخت.
غدیر، آبراهه  ای بود به خشک زار اندیشه های تمام اعصار.

14 آبان ماه 1391-سال چهارم-شماره 38- صفحه 1-12 14 آبان ماه 1391-سال چهارم-شماره 38- صفحه 1-12

مفهوم آلودگی بصری: آلودگی بصری از دیر باز وجود داشته است. 
وجود عناصر بصری نا همگون با محیط پیرامون و یا انباشت زیادی 
از عالمت های بصری را به این نام می شناسند. بیلبورد ها، تخریب 
ناهنجار روی  نوشته های  برق،  قوی  فشار  طبیعی، دکل های  های 
دیوار ها، برچسب های تبلیغی روی درب منازل و ...نمونه هایی از 

آلودگی بصری محسوب می شوند.
و  ها  سازه  ساختار  و  رنگ  فرم،  در  شهری  تابلوهای  ناهماهنگی 
نصب  طرحهای  موضوع  طراحی  در  ناکجاآباد  به  رسیدن  همچنین 
شده در تابلوها، و عدم هماهنگی و وحدت نظر در سازمان تبلیغات 
محیطی همه و همه باعث سردرگمی بصری و بیچارگی و فرسودگی 

چشم در بشر می شود.
کپی برداری از طرحهای مرسوم و نخ نما، استفاده از رنگهای سطل 
رنگ موجود در رایانه های شخصی، چیدمان یک قالب در کنار یک 
عکس قشنگ، استفاده از خطوط ناخوانا، بزرگنمایی چهره ها همه و 

همه باعث ایجاد آلودگی بصری هستند.
شهر، فضایي کارکردي است براي انجام انواع فعالیت هاي انساني که 
آراستگي و زیبایي محیط آن مي تواند آرامش روح و روان را براي 

شهروندان به ارمغان آورد.
گوناگوني شیوه هاي تبلیغي گرچه از لحاظ اقتصادي برای مدیریت 
شهری سودآوري دارد، اما در صورتی که کنترل نشود و ساماندهی 

نگردد، آرامش رواني و دیداري شهروندان را برهم می زند.
و تابلوهاي تبلیغي بزرگ نصب از انواع تبلیغات، بیلبوردها 

خیابان هاي  در  شده 
ورودي هاي  و  اصلي 
پایه اي،  بنرهاي  شهر، 
فرهنگي،  تبلیغات 
از  دیگری  نوع 
که  است  تبلیغات 
با  تبلیغات  کنار  در 
حقوق  موضوعات 
و فرهنگ شهروندي 
ارتقاي  در  سعي 
شهروندان  فرهنگ 

دارد.
کردن  آویزان 
پارچه اي  تبلیغات 
روي  فلکسي  و 
برق  تیرهاي 
نیز  درختان  و 
شیوه هاي  از 

است  تبلیغي  دیگر 
همه  این  کنار  در  و 

نیز وجود  غیره  و  برچسب  نصب  و  دیوارنویسي  تبلیغي  شیوه هاي 
می  بصری  آلودگی  موجب  خود  توجهی،  بی  در صورت  که  دارد 

شود.
اصولی  به شکل  و  درستي  به  تبلیغ  مذکور،  تمام شیوه هاي  در  اگر 
انجام شود مي توان زیان هاي آن را تحمل کرد اما مشکل اینجاست 
که این شیوه هاي تبلیغي غیراصولي، پراکنده و در بسیاري اماکن در 

کنار هم قرار گرفته اند.

کند. کم  را  روزمره شان  تنش هاي  و  بدهد  آرامش  نوعي  افراد  به 
بازسازي  و  خیابان ها  هندسي  اصالح  به  نیاز  فقط  شهري  طراحي 
ساختمان ها ندارد. استفاده مناسب از رنگ، فرم، شکل و بافت مي تواند 
به شهرها زیبایي و تنوع و به شهروندان انگیزه زندگي در شهر را 
ارزاني کند. به اعتقاد کارشناسان، شهر زیبا شهري است که با فکر 
طراحي و ساخته شده باشد. نیازي به طرح ها، تحقیقات و نقشه هاي 
بزرگ نیست. یک تبلیغ شهري، مبلمان شهري یا شکل فضاي سبز 
و پارک ها مي تواند ما را به مقصود برساند. هم چنین ارتباط فرهنگي 
با اشکال مختلف تبلیغات به عنوان رسانه اي که با استفاده از فناوري 
تعاملي  کامال  مي تواند 
نو  اندیشه اي  باشد، 
را در این حوزه پایه 
نه  که  مي کند  ریزي 
بد  را  تبلیغات  تنها 
سعي  بلکه  نمي داند 
پتانسیل  از  مي کند 
اجتماعي  کارکردهاي 
و  گرفته  بهره  آن 
این  در  را  نو  حرکتي 
همراه  به  خود  با  زمینه 

آورد.
پيشنهاد ها و راهکارها:
از  بهینه  1-استفاده 
که  موجود  امکانات 
هزینه  صرف  به  نیازي 

ندارد.
دیوارهاي  2-تبدیل 
به  دلگیر  و  سیماني 
و  چشم نواز  دیوارهاي 

زیبا و دلنواز .
مراکز  شهر،  میادین   -3
نمایش زیبایی شهر اند . 
در اکثر شهرهاي جهان و 
یا شهرهاي داخلي مانند 

مربوطه با انجام طرح هایي در اصفهان، شیراز، رشت مسئولین 
زمینه هاي نورپردازي، نصب مجسمه، المان و ... در میادین مهم خود 

کارهاي مهمي در زمینه زیباسازي شهري انجام داده اند. 
4- فضاي سبز: پارک ها و فضاي سبز هر شهر نیز در زیبایی بصری 
آن نقش عمده ای را بازی می کنند . وجود فضاهاي سبز گسترده  در 
جای جای شهر با درختان فراوان، عالوه بر تصفیه هواي شهر، خود 
زیبایي  هاي  ایجاد  و  بصري  آلودگي هاي  با  مبارزه  در جهت  عاملي 

محسوب می شود.
5- تابلوهای عالئم شهری: در باره تابلوهاي عالئم شهري از جنبه 
زیبایی شهر مواردی وجود دارد که در صورت اصالح ، عالوه بر 
سهولت استفاده ي شهروندان و مسافران خود باعث افزایش زیبایي 
نیز خواهد بود. به طور مثال: تعویض تابلوهای قدیمی و فرسوده و 

انتخاب اندازه تابلوها با توجه به محلی که در آن نصب می شوند.

منبع: معاونت فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری تبریز

آلودگی بصری در شهرها:

چشم ها را باید بست؟
وقتي این همه شیوه تبلیغي بدون ضابطه در کنار هم قرار مي گیرد و 
به آنها تابلوهاي تبلیغي بي شمار مغازه ها، شرکت ها، نهادها و غیره را 
اضافه کنیم، طبیعي است نوعي سردرگمي در شناسایي تبلیغ دلخواه 

ایجاد شده و در دراز  ازسوي شهروندان 
رواني خود  و  روحي  بد  آثار  مدت 
آگهي هاي  برخي  حتی  بگذارد.  را 
از  پس  ماه ها  تا  گاه  که  مناسبتي 
دیوارهاي  روي  هم چنان  مناسبت، 
نوعی  مي کنند،  خودنمایي  شهر 

آلودگی بصری ایجاد می کنند.
اثرات رواني: 

متضاد  بصري  تصاویر  و  اشکال 
ایجاد  عامل  را  شهري  محیط  در 
خستگي و عصبانیت در افراد بوده و 
این حالت نیز سبب انتقال وضعیت 
روحي اشخاص به دیگران مي شود.
بصري،  دید  و  روان شناسي  دید  از 

اشکال ناهمگون در شخص دو حالت 
در  وقتي  شخص  مي آورد.  وجود  به 
زندگي  محیط  ناهمگون  بصري  منظر 
و  خستگي  حالت  نوعي  دچار  باشد، 
تاثیرگذاري  این  مي شود.  افسردگي 
با دیدن  باعث مي شود شخص  رواني 
آن  و  شده  روحی  کسالت  دچار  آنها 
چه  را  خود  روحي  کسالت  حالت 

چه  و  خانه  وقتي در  کند.  منتقل  دیگران  به  کار  در محیط 
دیوارهاي شهر با رنگ هاي شاد مثال رنگ آبي و نقاشي هاي خیاباني 
باشند،  مردم  بصري  منظر  در  عمومي  مناطق  در  و  پل ها  زیر  یا  و 
آرامش به بینندگان انتقال می یابد و از تنش هاي روزانه شان کاسته 
زشت  مناظر  و  خشن  بصري  اشکال  بهتر  چه  بنابراین  مي شود. 
نماهاي ساختماني که در سطح شهري موجودند، جمع آوري شوند 
و به جاي آنها اشکال و تصاویر را طوري فراهم و دلپذیر کنیم که

از ابتدای تشکیل شورای اسالمی شهر در سال 78، یکی از اولویت های شورا، بازگشایی 
خیابان نادر بود. این خیابان که قبل از انقالب کامال باز بود و به جهت مشکالت امنیتی در 
اوایل انقالب بسته شد که اتصال شمال به جنوب را در این نقطه شهر کامال قطع کرده بود، 

پس از پیگیری های مکرر شورای اسالمی شهر به توافق قطعی رسید.
بر اساس این توافق، خیابان های نادر، ادامه صفا، ادامه خیابان بسیج و همچنین 32 متری 

با تالش های بی وقفه شورای اسالمی شهر و از برکت سفر ولی امر مسلمین، خیابان نادر بازگشایی شد
سيد محمد لنگری، رئيس شورای اسالمی شهر بجنورد

کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.با رسیدن به نقطه هدف، هدف دیگری آغاز می شود. 

و کمربندی حصار بازگشایی می گردد. بازگشایی این خیابان ها نقش مهمی را در تسهیل 
ترافیک و تردد در خیابان های امیریه، نادر و طالقانی دارد که برای دستیابی به این مهم، طی 
دو سال اخیر، از طریق شورای اسالمی شهر چندین مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری صورت 
گرفت که در نهایت با موافقت معظم له و به میمنت سفر ابشان به خراسان شمالی، با انتقال 

پادگان به خارج از شهر و بازگشایی خیابان ها موافقت گردید.
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§وجود شهری زیبا، مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است.
§تخریب اموال عمومی، اسراف در حق اجتماع است.

§احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.
§استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است.

§کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش تغییر می دهد.
§زیبایي برون نشانه اي از زیبایي درون است.

§استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است.
§شهر خوب ، تجلي گاه رفتار شهروندان است.

§محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان است.
§هویت اصلي هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است .

§شهر بدون شهروند و شهرداري بدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.
§موفقیت هر شهرداري الزمه مشارکت شهروندان است.

§شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند.
§پرسنل خدوم شهرداري، شهر را تمیز مي کنند و شهروندان فهیم آن را پاکیزه نگه مي دارند.

§شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم.
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کشور اندونزی که از مسجدهای مختلفی مختص مسلمانان 
این کشور برخوردار است، به تازگی در فضایی به مساحت 
970 مترمربع ساختمان جدید مسجد االیرسیاد را به نمایش 
گذاشته است که بدنه خارجی این ساختمان کاماًل با معماری 

کالسیک و مدرن طراحی شده است.
همچنین قالب های برجسته نام خداوند و ائمه اطهار نیز در 

نمای خارجی ساختمان این مسجد به کار گرفته شده است.
 PT اختصاصی  نام  با  که  اندونزی  شهری  معماری  گروه 
شناخته شده است، متون اسالمی را با استفاده از نرم افزارهای 
گرافیکی بر بدنه ساختمان مسجد االیرسیاد اندونزی به اجرا 
داده  تراش  طبیعی  بر روی سنگ های  نهایت  در  و  درآورده 

است.
از این رو برجستگی این متون اسالمی را به همراه بافت اصلی 
آن ها می توان به وضوح در بدنه ساختمان این مسجد مشاهده 
آرامش بخش  طرح های  با  نورانی  سالن های  همچنین  کرد. 
مختص راز و نیاز و انجام واجبات اسالمی در محوطه داخلی 

این مسجد به خوبی نمایان شده است.
http://www.umic.ir :منبع

مسجدی با معماری مدرن

اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا هستید. در دنیا کسانی موفق می شوند که به انتظار دیگران ننشینند و همه چیز را از خود بخواهند.
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در ادامه مطلب شماره قبل:
اگر  اما  کنند.  ما گوش زد می  به  را  همواره رسانه های مختلف درخصوص ضررهای سیگار مطالبی 

سرطان زاست؟ یا شما هم سیگار می کشید به راستی چرا باید آن را ترک کنید؟ آیا به این خاطر که 
می  دیده  سیگاری  افراد  در  اغلب  عروق  و  قلب  های  بیماری  که  این خاطر  البته به  شود؟ 

بی این ها خودشان دالیلی منطقی به حساب می آیند. اما چرا سیگاری ها را به  خو
به ترغیب به ترک سیگار نمی کنند؟ سعی بر این است که مضاف بر پرداختن 

عوارض مصرف سیگار به برخی مزایای سیگار نکشیدن هم اشاره شود.
بدن  اعضای  تمام  به  تقریبا  کنید: سیگار  بیشتر عمر  تا  نکشید  1- سیگار 
مصرف  به  عادت  خاطر  به  سیگاری  افراد  از  نیمی  تقریبا  زند.  می  صدمه 

سیگار به یک بیماری دچار شده و فوت می کنند و در این میان بیشترین آمار 
متعلق به سرطان است. دود سیگار عامل پانزده نوع سرطان است پس 

از سرطان هم بیماری های ریه و بیماری های عروقی عامل های 
بعدی مرگ سیگاری ها هستند.

2- به دوستان و اعضای خانواده خود رحم کنید: سیگاری 
به نزدیکانشان  آنها  تنها به خودشان صدمه نمی زنند  ها 
خاطر  به  زیادی  تعداد  ساله  هر  رسانند.  می  ضرر  هم 
می  دست  از  را  خود  جان  ها  سیگاری  با  نشینی  هم 
دهند که اغلب آنها کودک هستند. شمار زیادی نیز به 
می  دچار  سیگار  دود  استنشاق  از  ناشی  های  بیماری 
بارداری که در  شوند ریسک تولد نوزاد مرده در زنان 
به  دارند  قرار  کار در معرض دود سیگار  یا محل  خانه 

نشان  این  باالست.  بسیار  باردار  های  خانم  سایر  نسبت 
زیاد  تا چه حد  جنین  برای  سیگار  دود  که خطر  دهد  می 

تواند  می  آن  دود  و  سیگار  در  موجود  شیمیایی  مواد  است. 
نوزاد  دیدن  آسیب  احتمال  و  خون  جریان  شدن  محدود  موجب 

اجبار  به  هستند  سیگاری  افراد  جوار  در  که  کسانی  شود.  مادر  حتی  و 
کنند.  استنشاق می  را  زایی که فرد سیگاری مصرف می کند  همان مواد سرطان 

بیماری  دچار  بیشتر  ها  بچه  سایر  نسبت  به  دارد  سیگاری  یک  که  ای  خانه  در  نوزادان  و  کودکان 
شوند.  می  تنفسی  و  ریوی  مشکالت  انواع  و  عفونت گوش  برونشیت،  سرماخوردگی،  قبیل  از  هایی 

بدنتان کمک  ترمیم  به شروع فوری  با توقف مصرف سیگار   -3
کنید: تنها چند ساعت پس از مصرف آخرین سیگار بدن پروسه 
ترمیم را در بدن آغاز می کند. تقریبا ظرف 7 تا 10 روز بدن شما 
و  بویایی  ادراک حس  در  آن  کنار  در  و  بازیافته  را  خود  قدرت 
و  قلب  شود. ضربان  می  بهبود چشمگیری حاصل  شما  چشایی 
یابند.  می  کاهش  سرعت  به  تان  خون  فشار 
همچنین وضعیت گردش خون و تنفس 
شما نیز ظرف چند هفته 
شما  شود.  می  بهتر 
را  بهبود  نشانه های  حتی 
نیز حس می  بینایی خود  در 
کنید. تأثیرگذاری منفی سیگار بر 
نشان  را  به سرعت خود  پوست  روی 
می دهد. چین و چروک های پوستی در کنار 

ایجاد لکه بر روی دندان ها و ناخن ها و همچنین بوی بد دهان اولین نشانه هایی هستند که 
با مصرف سیگار آغاز می شوند اما این نشانه ها  به مرور پس از ترک سیگار از بین می 

روند و اغلبشان بهبود پیدا می کنند.
افراد  قبول عموم  مورد  این روزها سیگار کشیدن کمتر  تر شوید:  داشتنی  4- دوست 
اجتماع است هر روز شاهد محدودیت های بیشتر برای سیگاری ها در اماکن عمومی 
هستیم. نشانه های استعمال دخانیات ممنوع و لطفا سیگار نکشید را تقریبا در همه جا 

می توان دید از تاکسی تا بیمارستان. 
5- مصرف میوه و سبزیجات به ترک سیگار کمک می کند.

6- پول خود را هدر ندهید: علیرغم تمام نکات منفی مصرف سیگار چنین عادتی 
تنها  کافی است هزینه ای که  کنید  باور نمی  اگر  تمام می شود.  برایتان گران هم 
البته در کنار آن تورم،  روزانه صرف خرید سیگار می کنید را در 365 ضرب کنید 
هزینه های بیمه خدمات درمانی و مراقبت های بهداشتی که دیر یا زود گریبانتان را می 

گیرند را هم محاسبه کنید.
خواهید دید که نسبت به درآمدتان چقدر پول برای سیگارتان خرج می کنید. این نکات می 
توانند بهانه هایی مثبت برای ترک سیگار باشند. لطفا آنها را جدی بگیرید و بیشتر در موردشان 

بیاندیشید.

سیگار چه خوش است که گهگاهی بکشی           گر خسته شدی بر سر راهی بکشی
دودش ضرر و خاصیتش تنگ نفسی                         بهتر آن است که هرگز نکشی

ترک سیگار چه فوایدی دارد

می شود هر ده الی پانزده دقیقه یک اتوبوس از خط ویژه عبور می 
می  هم  زرد  پالک  تاکسیهای  برای  ها  مسیر  این  گذاشتن  آزاد  کند 
اقبال  هم  و  تاکسیها  توسط  نقل  و  هزینه حمل  کاهش  باعث  تواند 
بیشتر مردم به تاکسی سواری گردد. مثال مسافرانی که قصد عزیمت 
انتهای خیابان چمران را داشته باشند با توجه به  از میدان شهید به 
نبود تاکسی در این مسیر اصلی یا باید از اتوبوس و تاکسی دربستی 

تا  تاکسی زرد  از  استفا ده  برای  یا  کنند  استفاده 
میدان کارگر پیاده روی کنند. مسیر ویژه 

اتوبوس و تاکسی در برخی شهرها 
مانند شیراز و مشهد و ساری 

گردیده  اجرا  که 
آمیز  موفقیت 

بوده.

کوچه   -2
طرفه:  یک  های 

بافت  های  کوچه  برخی 
مرکزی شهر به دلیل تردد فراوان 

و کم بودن عرض یک طرفه گردیده اند 
ها  این کوچه  در  راهور  پلیس  نبودن  فعال  که 

به  قانون  یا بی  باعث شده برخی شهروندان بی دقت 
تابلوهای ورود ممنوع بی اعتنا بوده بنابراین مشکالت زیادی برای 
قابل  بخش  که  این  به  توجه  با  آورند.  وجود  به  شهروندان  دیگر 
توجهی از ترافیک شهر در کوچه های باریک بجنورد مانند کوچه 
برق و جاجرمی و سلطانی و شهید حسن زاده و ... در جریان است 
لزوم حضور و اعمال قانون راهور در این زمینه می تواند موثر باشد. 
شود  نصب  نقاطی  در  ها  کوچه  این  تابلوهای  است  بهتر  همچنین 
که قابل دید باشد )نه پشت درختان و تیر چراغ برق( و حدود یک 
طرفه بودن کوچه مشخص گردد )مانند کوچه شهید دستپاک واقع در 
خیابان شهید بهشتی که مشخص نیست کل کوچه یک طرفه است یا 
از تقاطع جاجرمی تا 17 شهریور(. حضور پلیس راهور در یک هفته 
اول یک طرفه کردن یک کوچه برای راهنمایی رانندگانی که به عادت 
و بدون توجه به عالیم وارد کوچه ها می گردند نیز مفید می باشد. 
رانندگی  و  راهنمایی  جدید  قانون  طبق  رانندگی:  های  جریمه   -3
سرنشینان صندلیهای جلو وسایل نقلیه باید از کمربند ایمنی استفاده 
گردند.  می  مواجه  رانندگی  جریمه  با  این صورت  غیر  در  و  کنند 
این قانون به شدت از سوی ماموران محترم راهور بجنورد زیر ذره 
بین قرار گرفته و گاه و بیگاه برگه های جریمه فراوانی صادر و به 

و  شخصی  خودروهای  از  مملو  شهر،  مرکزی  و  اصلی  خیابانهای 
عمومی، بوقهای ممتد و وقتهایی است که هدر می رود و اعصابی 
که خرد می شود. این صحنه آشنای بجنوردیها قبل از تشکیل استان 
ترافیک یک طرفه می  به علت  نبود. کمتر خیابانی  خراسان شمالی 
شد و کمتر میدانی به علت سهولت در تردد حذف می گردید. اما با 
افزایش جمعیت مرکز استان، افزایش خودروهای شخصی ناشی از 
تسهیالت خرید  خودروسازان و بانکها، افزایش خودروهای دولتی 
بجنورد جهت  به  استان  دیگر  مناطق  و مسافرت یک روزه ساکنان 
انجام امور اداری و در کنار آن نبود بزرگراه و خیابانهای عریض و 
تقاطعهای غیر هم سطح و چراغهای فرماندهی چند زمانه و کوچه 
های باریک بافت فرسوده و ... به ترافیک این شهر 220 هزار نفری 

دامن زده است. 
کرده  فکر  این  به  بیش  و  کم  درگیریم  ترافیک  با  که  ما  همه  شاید 
ایم و شاید در محفلی مطرح کرده ایم که راه حل چیست؟ گاهی 
بینیم که پیشنهادهایی مطرح می گردد که نمی تواند  در جراید می 
در  کوتاه مدت مشکل گشای ترافیک بجنورد باشد و مستلزم هزینه 
غیر  تقاطع  و  طبقاتی  پارکینگهای  احداث  است.  بسیار  و وقت  باال 
هم سطح و پلهای عابر پیاده مجهز به پله برقی و احداث کمربندی 
انتقال  و  از شهر  به خارج  پادگانها  انتقال  و  و جنوبی شهر  شمالی 
ادارات به سایتهای اداری حاشیه شهر از این گونه پیشنهادات است. 
بررسی  فایده  لحاظ هزینه  از  باید  ها  پروژه  این  از  گرچه هر کدام 
گردد و شاید بتواند مشکل شهر را مثال پنج سال دیگر کم کند اما تا 
آن موقع چه باید کرد؟ بیاییم از طریق رسانه های استان پیشنهادات 
خود را به گوش کارشناسان و مسئوالن مرکز ترافیک بجنورد برسانیم 
. گاهی یک پیشنهاد خام با نظر کارشناسان به یک طرح پخته برای 
حل قسمتی از معضل ترافیک می گردد. بسیاری از ما که به شهرهای 
مختلف کشور و حتی خارج از کشور سفر کرده ایم شاهد بوده ایم 
که برخی پروژه های کم هزینه اجرا شده در این شهرها توانسته در 
مثال  عنوان  به  باشد.  موفق  شهر  آن  از  بخشی  ترافیک  مشکل  حل 
طرح پارکبان از طرحهایی است که در شهرهایی مانند تهران و مشهد 
موفقیت آمیز بوده و اجرای آن در چند ماه گذشته در بجنورد هم 
توانسته تا حدود زیادی مشکل پارک شهروندان را کم کند و یا دیگر 
پیشنهادات نظیر موارد ذیل و سایر مواردی که در شماره بعدی به آن 

پرداخته خواهد شد:
1- خط ویژه: پس از یک طرفه شدن برخی خیابانهای مرکزی شهر 
مشکل تردد اتوبوسهای شرکت واحد با خط ویژه اتوبوسرانی حل 
گاهی  که  مسیرها  این  اتوبوسهای  کم  تعداد  به  توجه  با  اما  گردید. 

رانندگان متخلف تقدیم می گردد. اما آیا معضل ترافیک شهر همین 
را  قضیه  این  اگر همه شهروندان  و  است  کمربند خودروها  نبستن 

رعایت نمایند ترافیک شهر حل می گردد؟
 شبهه ای که برخی رانندگان در این مورد با آن مواجه می شوند این 
است که پلیس راهور فقط قصد دارد دسته های برگ جریمه خود 
را تمام نموده و به مرکز تحویل دهد و اعالم نماید که این تعداد 
راننده متخلف جریمه گردیده اند. اما به نظر می آید پلیس 
نیروی خود را بر روی متخلفینی هزینه می کند که 
اگر هم از تخلف آنان چشم پوشی کنند و 
با  هم  آن  تصادف  بروز  در صورت 
سرعت 20 الی 30 کیلومتر 
مرکز  در  بر ساعت 
شهر باز هم 
مشکلی 

حاصل 
گردد.  نمی 

بینیم  می  که  صورتی  در 
بودن  طرفه  یک  که  خودروهایی 

خیابان را رعایت نمی کنند، در محل ممنوع 
عبور  قرمز  حتی  یا  زرد  چراغ  از  کنند،  می  پارک 

سیستم  مورد  در  مخصوصا  کاملی  فنی  معاینه  از  کنند،  می 
روشنایی خودرو یا موتور برخوردار نیستند، برای سوار و پیاده کردن 

مسافران در وسط معابر توقف می کنند. 
شاید این رانندگان کمتر جریمه می شوند. البته نمی توان به تعداد 
رانندگان پلیس در خیابان ها گذاشت. ایده آل ترین وضعیت اینست 

که هر راننده ای، پلیس خود باشد.

ادامه دارد...

فرشيد تقوی نيا

هشدارها و راهکارهای ترافیکی

در ادامه مطلب شماره قبل:
استعدادهای ویژه را تقویت کنید، خالقیت و کنجکاوی را تشویق 
کنید. یکی از صفات مهم والدین و معلمان فرصتی است که برای 
کودکان  اختیار  در  و خالقیت  کنجکاوی  فرونشاندن   نه  و  تشویق 
نیست، هدف  پر کردن ذهن کودکان  تربیت،  از  می گذارند، هدف 

تحریک ذهن و حس کنجکاوی کودکان است.
سوال کردن را تشویق کنید؛ دانش بیشتر حس کنجکاوی را بر می 
بیشتر شده و  برای دانستن  ما  بدانیم خواسته  بیشتر  انگیزد، هر چه 

سواالت بیشتری را می خواهیم پاسخ دهیم.

کودکان  به  را  ارتباط صحیح  برقراری  طریقه  و  دهید  ترتیب  بازی 
خود بیاموزید.

برای کودکان خود وقت بگذارید؛ تحقیقات نشان می دهد والدینی 
از  آینده  در  کودکانشان  گذارند،  می  وقت  خود  کودکان  برای  که 
باالتری  اجتماعی  سازگاری  و  تحصیلی  پیشرفت  و  برخورداری 

بهره مند می شوند.
در گوش کردن، صبر و حوصله نشان دهید.

زیاد امر و نهی نکنید.
به کودکان فرصت تمرین بدهید.

بهترین کمک را می توانید از آموزگاران بگیرید.
با  نشوید؛  مشکل  آمدن  پیش  منتظر 

آموزگاران آشنا شوید و به آموزگاران 
بدهید.  را  خود  با  آشنایی  فرصت 
و  والدین  های  مالقات  اغلب 
درگیر  که  است  زمانی  آموزگاران 
اصال  این  و  هستند  مشغله  و  کار 
خوب نیست. )باید در وقت آزاد 

یکدیگر را مالقات کنند( 
پیام من به معلمین این است: والدین 

در مسئولیت شریک هستند. والدین حق 
دارند در نوع تعلیم و تربیت کودکان خود 

مداخله کنند. 
جالب است بدانیم که والدین الزم نیست هر کدام 

تأثیر مساوی و برابر روی کودکان داشته باشند. بلکه 
والدین  باشد.  باید سازنده  آنها  از  کدام  اثر هر  و  نفوذ 

باید مواظب باشند که خود تکالیف بچه ها را انجام ندهند، 
باید ایجاد انگیزه کنند و محیط مناسبی فراهم سازند، تشویق  بلکه 
اقدام به یادگیری نمایند. در این و پشتیبانی کرده تا کودکان، خود 

والدین و پیروزی تحصیلی فرزندان
بسیار  هدف  داشتن  خصوص 
کلیدهای  از  یکی  است.  مهم 
در  آموزان  دانش  مشکل  حل 
خواستن و تمایل به یادگیری، 

هدف آنها در زندگی است.
دانش  مورد  در  تحقیقات 
نشان  موفق  و  پیشرو  آموزان 

می دهد:
• آنها روی یک هدف مصمم 

بودند.
احساس   •

می کردند که هدفشان مورد تأیید والدینشان 
می باشد.

به  دستیابی  که  کردند  می  احساس   •
هدفشان امکان پذیر است.

• احساس می کردند شایستگی و توانایی 
الزم را برای دستیابی به هدفشان دارند.

مشخص  تصویر  برقراری  در  والدین 
دارند.  مهمی  نقش  خویشتن  از  کودکان 
دارند.  خود  از  غلطی  تصور  موفق  نا  کودکان 
نا موفق، فاقد مهارت های الزم از جمله  کودکان 
غلط  تصور  این  مسئله هستند.  مطالعه و حل  مهارت 
در  دارد؛  برتری  هوش  است،  موفق  کسی  هر  که  است 

حالی که همیشه اینگونه نیست.
»مهم نيست که شير باشی یا آهو، مهم این است که شروع 
به دویدن کنی.« با یک استعداد عادی و معمولی اما تالش و 
پشتکار غير عادی، هر هدفی دست یافتنی است. مهم این است 

که به پاهایمان دویدن را بياموزیم.
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• به یمن حضور رهبر معظم انقالب و پیگیری شورای اسالمی شهر، انتقال پادگان ها از محدوده شهر بجنورد، اجرایی شد.

• مراسم اختتامیه اولین جشنواره ماندگاران اصناف و بازار بجنورد، با همکاری شورای اسالمی شهر و شهرداری بجنورد، در روز فرهنگ عمومی )یکشنبه، چهاردهم آبان ماه( با حضور مسئولین 
استان و شهرستان برگزار می شود.

• شورای اسالمی شهر به شهردار برای اعمال تخفیف ده درصد عوارضات ساختمانی شهروندان تا مبلغ پنجاه میلیون تومان و مازاد بر پنجاه میلیون تومان )تا سقف یکصد میلیون تومان(، 
اعمال پنج درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی عوارضات، تفویض اختیار نمود.

• در خصوص تعیین تکلیف امالک دارای سند ماده 147 که دارای سابقه ی جریمه کمیسیون ماده صد )100( شهرداری می باشند، مقرر گردید وفق دفترچه عوارض سال 1391 و الحاقیه 
آن در خصوص ماده 147 عمل شود.

• جلسه شورای شهر با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری در خصوص تعامل بین شهرداری و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی جهت حل و فصل ساخت و سازهای مراکز درمانی 
و تعدیل جرائم تعیین شده برای محل هایی که بدون پروانه ساخته شده اند، برگزار شد.

پس از بررسی تمام واقعیت ها، تصمیم بگیرید.تنها راه به وجود آوردن تغییرات مستمر در زندگی، داشتن یک هدف دراز مدت است.
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نام: حمرم على                                                                                                           
نام خانوادگى: خاك  پور

نام پدر: هبرام
تاريخ تولد: 1343/11/10
تاريخ شهادت: 61/05/08

قسمتی از وصيت نامه شهيد:
جبهه  عازم  خدا  اذن  به  من  اکنون 
تا به کوردالن بفهمانم  نبرد می شوم 
که اگر نبودم به فریاد هل من ناصر 
حسین  امام  شهیدان  سرور  ینصرنی 
)ع( پاسخ دهم، حاال به فریاد حسین 
زمان خمینی بت شکن لبیک گفته و 

به یاری اهلل می شتابم. 
پدر عزیزم، هیچ می دانی که می توانی 
سرت را باال بگیری و بگویی من در 
راه خدا و اسالم و امام زمان شهید 

داده ام.
 

 آب حيات
دانی که به جز خداستودن ، غلط است؟ 

در بند قبول خلق بودن، غلط است
جائی که مدام می رود آب حيات

آنجا گهر خویش زدودن، غلط است. 

 )سروده ای از شهيد موسی الرضافيروزه(

امیدواریم با توجه به سفر رهبر معظم انقالب، مسئولین شهر، 
از فرصت های به وجود آمده، برای خدمت بهتر به شهروندان، 

دریغ ننمایند.
09390000256

باسالم. چرا تابلوی ایستگاه خط واحد فرودگاه دقیقا بین 2 پل 
نصب شده و اتوبوس کامال روبروی پل متوقف میشود و کامال 

مزاحم رفت وآمد شهروندان به پیاده رو؟ 
09150000535

نخاله های ساختمانی در جای جای شهر دیده می شوند، چرا 
شهرداری اقدامی نمی کند.

09370000522

استراحت  فرودگاه جهت  آخر  ایستگاه  اتوبوسهای  چرا  سالم. 
واقعا  آنها  میکنند و سروصدای  توقف  حداقل 15الی 25دقیقه 
این  حال  به  فکراساسی  یک  لطفا  است.  ساکنین  آزاد  باعث 

ایستگاه بکنید واگرامکان دارد پیگیری کنید!
09370000875

نه  داره  واحد  خط  نه  )باقرخان(  پیاز  کالته  مسیر  چرا  سالم. 
تاکسی. نکنه این منطقه جزء بجنورد محسوب نمیشه که بهش 

هیچی تعلق نمیگیره.
09150000863

آسفالت معابر کوچه های مرکزی شهر وضع بسیار بدی دارد، 
وای به حال ساکنین حواشی شهر.

09360000762

به شهردارمحترم. می خواستم  نباشید  با عرض سالم و خسته 
بگویم که شهرک امام خمینی که یکی از شهرکهای مهم بجنورد 
می باشد که نام حضرت امام، رضوان اهلل  روی آن ثبت شده 
است اما خندق داخل شهرک هم زیبایی شهرک را به هم ریخته 
وهم خطرناکترین جایی است که از وسط شهرک میگذرد. لطفا 
نسبت به بستن روی خندق و یا سرسبزی وسط شهرک اقدامی 

نمایید. اهالی فاز یک شهرک
09150000108

یک پیشنهاد: سطل هایی مخصوص جداسازی و تفکیک زباله 
در مکان های مشخص در سطح شهر قرار دهید.

تماس تلفنی

متاسفانه باز هم با رسیدن فصل بارندگی شاهد آبگرفتگی و گل 
آلود شدن معابر، خواهیم بود. 

تماس تلفنی

تصرف  در  یا  شهرمان  باریک  روهای  پیاده  محترم،  شهردار 
اشخاص است، یا پر از چاله یا اصال موزائیک فرش نشده.  

تماس تلفنی
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نرخ به تومانمسافت به مترمقصدمبدأردیف

500100چهارراه هفده شهریورميدان شهيد1

600107تقاطع شهرداریميدان شهيد2

2100212ميدان بازرگانی )فائم(ميدان شهيد3

1000135چهارراه اميریهميدان شهيد4

1300156فرخیميدان کارگر5

3100282تقاطع حکمتميدان کارگر6

1800191ترمينالميدان کارگر7

2600247ميدان خرمشهرميدان کارگر8

800121تقاطع 32 متریچهارراه هفده شهریور9

6200499آخر آرامستان جاویدچهارراه هفده شهریور10

1000135چهارراه هفده شهریورميدان آزادگان11

2000205چهارراه مخابرات )شریعتی(فرودگاه12

شهروندان گرامی، در صورت مشاهده هر گونه تخلف در اعالم نرخ کرایه ها، با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائيد.

شماره واحد گشت و نظارت سازمان تاکسيرانی شهرداری بجنورد: 09157191375 
تلفن ثابت سازمان تاکسيرانی: 2311707

روش های برقراری ارتباط:
باید در نظر داشته باشیم که مردم از گروه ها و طیف های مختلف 
هستند و هر کدام به شیوه ای خاص از ارتباط گرفتن، عالقه دارند. 
مثاًل کسی دوست دارد ارتباط چهره به چهره باشد. خب در این مورد 
همان مسجد، مدرسه و صف نانوایی جواب می دهد. عده ای دیگر 
با اینترنت بیشتر سر و کار دارند که از این طریق باید با آن ها ارتباط 
گرفت. عده ای دیگر هم به نشریات کاغذی عالقه دارند که ما این 
روش را هم فراموش نکردیم. یعنی عالوه بر ارتباط چهره به چهره و 

سایت و وبالگ، گاهنامه ای هم منتشر کردیم. 
در  همچنین  و  مدارس  در  حضور  مدارس:  و  مساجد  در  -حضور 
مدارس یکی از راه هاست. من و همکارانم اول اول سال تحصیلی 
به مدارس می رفتیم و سر صفف ضمن معرفی شورایاری به دانش 
آموزان از آن ها می خواستیم به عنوان بازوی شورایاری وارد عمل 

شوند.
نام  تابلوها  این  باالی  در  دیگر:  اماکن  و  مساجد  اعالنات  -تابلوی 
مسجد را می زنیم و در پایین آن عبارت »شورایاری محله طرشت« 
آورده می شود. این کار باعث می شود عده ای از مردم با شورایاری 

آشنا شوند و نام آن را ببینند.
-راه انداز ی سایت و وبالگ

-منتشر کردن گاهنامه و کتابچه
درباره هزینه های وبالگ و گاهنامه و کتابچه، اگر اعضای شورایاری 

همت کنند، هزینه چندانی ندارند. 

مثاًل ما شماره اول گاهنامه را از طریق حمایت مالی دوستانی که در 
از  استفاده  با  را  بعدی  های  شماره  ولی  کردیم؛  منتشر  بودند،  محله 
تنخواه شورای شهر چاپ کردیم. وبالگ را هم خودم اداره می کنم 

و هزینه ای ندارد. 
بانک اطالعاتی محله:

بانک اطالعاتی شامل همه مساجد، حسینیه ها، اماکن، مراکز فرهنگی، 
مهم  ما خیلی  برای  ها  این  مغازه ها می شد.  ادارات دولتی و حتی 
بود چون الزم بود با همه این ها در ارتباط باشیم. ممکن است یکی 
بگوید تعداد مغازه ها به چه درد می خورد؟ ولی برای یک شورایار 
مهم است که مراکزی که رفت و آمد زیادی دارند را بشناسد تا از آن 

برای معرفی شورایاری استفاده کند.
استفاده  از دوستانی که در محله داشتیم،  بانک اطالعاتی،  تهیه  برای 
کردیم و بعد هم از محله بازدید کردیم. کار پر زحمتی بود، اما نتایج 

خیلی خوبی برای کار ما داشت. 
وظيفه شورایاران نظارت است، نه اجرا: 

اجرایی شوند. من مخالفم که  نباید وارد کارهای  معتقدم شورایاران 
شورایاری ها اردو و سفرهای تفریحی و مانند این ها برگزار کنند. 
این ها اجراست و نه نظارت. ما باید از نهادها و مراکز دیگر بخواهیم 
اینکه  نه  کنیم  نظارت  ها  آن  بر  و  باشند  داشته  هایی  فعالیت  چنین 
خودمان را با هزار مشکل رو به رو کنیم تا مثاًل اتوبوسی بگیریم و 
عداه ای از اهالی را به اردو ببریم. این وظیفه ما نیست. وارد شدن 
به اجرا، عالوه بر آن که وقت و انرژی زیادی می گیرد، این توقع در 
مردم ایجاد می شود که ما فدرت اجرایی داریم و برای همین انجام 
خیلی از کارها را از ما خواهند خواست که نه قانونی است و نه با 
ماهیت شورایاری ها که نماینده مردمند و باید پیگیر حل مشکالتشان 

باشند، هماهنگی دارد.

منبع: نشریه شورایاران تهران

نگاهی به تجربیات شورایاران 
مهدی جمشیدی، دبیر شورایاری محله:

1. علت عمده بیان مطالب خالف واقع درج شده، عدم آشنایی و اطالع از 
قوانین و مقررات حاکم بر نظام مهندسی و مراحل ساخت و ساز می باشد، 
از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  با اندک آشنایی  به گونه ای که 
مصوب اسفند ماه 1374 و آئین نامه های اجرایی آن، تمام ابهامات و سواالت 

موجود در ذهن خبرنگار یا نویسنده محترم مطلب، برطرف خواهد شد.
2. براساس تعریف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان »مصوب اسفند 
ماه 74«، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه 
قانون، مقررات، آئین نامه ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه ای 
و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به 
مورد اجراء گذاشته می شود. نظر به جایگاه و رسالت سازمان نظام مهندسی 
به  لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان  امر ساخت و ساز و  ساختمان در 
صرفه  و  آسایش  مناسب،  دهی  بهره  بهداشت،  ایمنی،  از  اطمینان  منظور 
اقتصادی و اجراء کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران 
از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و 

افزایش بهره وری منابع، مواد، انرژی و سرمایه های ملی.
نظام  سازمان  عملکرد  از  بخشی  شهروندان،  عمومی  تنویرافکار  جهت   .3
و  نقشه  تهیه  سازمان جهت  به  مالک  مراجعه  لحظه  از  ساختمان  مهندسی 
معرفی به شهرداری جهت صدور پروانه ساخت به طور مختصر اعالم می 

گردد.
4. مالکان پس از معرفی از طرف شهرداری جهت انجام امور تهیه نقشه به 
سازمان مراجعه می نمایند و تعرفه خدمات مهندسی محاسبه و پس از اخذ 
را  نظر  مورد  طراحی  دفتر  الحساب،  علی  به صورت  مبلغ  کل  درصد   50
انتخاب و جهت انجام امور طراحی به دفتر طراحی معرفی می شوند. پس 
از طراحی و محاسبات و اخذ تاییدیه های الزم نقشه توسط دفتر، مالکین 
جهت عقد قرارداد به مهندسین ناظر دارای صالحیت معرفی و پس از تسویه 
اداری جهت طی مراحل صدور پروانه ساخت به  حساب ضمن مکاتبات 

شهرداری معرفی می گردند.
5. براساس قانون، حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی 
و نظارت در چهار رشته ذیل به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز 
ساختمان تعیین می گردد. جدول ذیل درصد مجموع حق الزحمه خدمات 
معماری،  های  رشته  صالحیت  دارندگان  به  مربوط  های  رشته  مهندسی 
عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی نسبت به هزینه های مقطوع 
دهد.  می  نشان  را  ساختمانی  مختلف  های  گروه  در  زیربنا  مربع  متر  هر 

الزم به ذکر است این تعرفه ها کشوری بوده است و اگر براساس جدول 
ذیل محاسبه گردد، مالکین متحمل هزینه های بیشتری می گردند، لذا پس 
از ابالغ در استان به هیئت چهارنفره موکول و در نهایت تعرفه ای کمتر از 
تعرفه ابالغ شده تصویب، محاسبه و دریافت می شود و در نهایت جهت 
مجموع  متفرقه،  های  هزینه  تحمیل  از  جلوگیری  و  تعرفه  سازی  یکسان 
هزینه ها توسط سازمان دریافت و پس از کسر کسورات قانونی از قبیل 5 
درصد ارزش افزوده، 3 درصد عوارض شهرداری و 5 درصد سهم سازمان 
به حساب اعضای حقیقی و حقوقی گروه طراحی و نظارت واریز می گردد.
6. الزم به ذکر است دریافت 3 درصد عوارض شهرداری در راستای تکریم 
ارباب رجوع، تسهیل در روند کار و صرفه جویی در وقت و رفت و آمد 
مالکان و مهندسین محترم، توسط سازمان دریافت و به حساب شهرداری 

واریز می گردد.
بنا در زمینی به مساحت 120 متر مربع و 2 طبقه  7. مثال: جهت ساخت 
باالی پیلوت با تراکم 60 درصد یعنی هر واحد 87 متر مربه با راه پله، جمعًا 
تعرفه  با  هیئت چهارنفره  اساس مصوبه  بر   ، در سه سقف  مربع  متر   261

متری 90 هزار ریال.
مبلغ دریافتی از مالک 24 ميليون و 675 هزار ریال، برابر است با:

 105 درصد*10000+90000*261 متر مربع
5 درصد مالیات بر ارزش افزوده 1175000 ریال 

بیمه مسئولیت مهندسین 148770 ریال
5 درصد سهم سازمان 1184930 ریال
3 درصد سهم شهرداری 704700 ریال

حق الزحمه طراحی در 4 رشته 9657600 ریال
حق الزحمه نظارت در 4 رشته 1180400 ریال

نیز به همین صورت محاسبه   ... بالکن ها و  پله،  متراژ اضافه شده در راه 
می گردد.

8. مالحضه می فرمائید که در این مثال دریافتی سازمان از مالک برابر مالیات 
ارزش افزوده می باشد.

ملی  مقررات  رعایت  صراحتًا  قانون  اینکه  علیرغم  است  تامل  قابل   .9
نموده  اعالم  سال   10 کشور  کل  در  ترویج  و  توسعه  جهت  را  ساختمان 
است، ولی پس از گذشت 17 سال از تاریخ ابالغ هنوز حدود 50 درصد 
از آن رعایت می گردد که یکی از علت ها، عدم آگاهی مسئولین، مردم و 
دست اندرکاران نسبت به بحث مقررات ملی ساختمان می باشد. لذا کلیه 
جهت  مطبوعات  و  ها  خبرگزاری  شهروندان، 
مبحث  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب 
فوق می توانند سواالت، ابهامات و راهکارهای 
مهندسی  نظام  سازمان  با  را  خود  پیشنهادی 

ساختمان به عنوان مشاور در میان بگذارند.

علی اکبر رمضانی
رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان خراسان شمالی

جوابیه سازمان نظام مهندسی استان
 در پاسخ به مطلب منتشر شده در ماهنامه شهروند با عنوان »به نام شهرداری، به کام بیمه تامین اجتماعی و نظام مهندسی«

شهروندان گرامی می توانند برای ثبت نام در سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش 
 ،http://www.sabtemelk.ir درخواست صدور سند مالکیت به آدرس

مراجعه نمایند.
الف- امالکي که متقاضي می تواند به استناد قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان های فاقد سندرسمی تقاضاي صدورسند مالکيت 

نماید به شرح زیر می باشد:
1- اراضي کشاورزي، باغات و ساختمان هایی که داراي سابقه ثبت، به نام 
اشخاص است و متقاضي همه یا قسمتی از آن را به صورت عادي خریداري 

نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
2- امالکي که داراي سابقه ثبت است و متقاضي مالک رسمي مشاعي است 
و تصرفات وي در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسي به سایر مالکین 

مشاعي، موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.

احداث  با حق  را  عرصه  ومتقاضی  است  وقف  آن  عرصه  که  امالکي   -3
اعیاني اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیاني نشده است. 

ب- اراضي و امالکي که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارتست از: 
1- اراضي ملي، موات و اراضي و امالک متعلق به دولت و مؤسسات دولتي

2- اراضي و امالکي که فاقد سابقه ثبت است
3- امالک فاقد بنا، اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد

امکان  و  است  حیات  قید  در  آن  رسمي  مالک  که  امالکي  و  اراضي   -4
دسترسي به وي جهت تنظیم سند رسمي وجود دارد.

اراضي و امالکي که مالک رسمي آن فوت نموده و متقاضي جهت انتقال 
رسمي ملک، به ورثه دسترسي داشته و امکان انتقال رسمي آن از طریق دفتر 

اسناد رسمي وجود دارد.

ثبت نام صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، آغاز شد

انسان همچون رودخانه است، هر چه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است. جنگ با روزهای سخت است که ما را پوالدین می سازد.
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شمشیری علیه مهربانی وجود ندارد.معنی حیات را در زیبائی و قدرت اراده باید جستجو کرد.
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