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به بهترین پاسخ هدیه ای مناسب از طرف شورای شهر اهدا خواهد شد.

مدیریت 

پارکینگ

با افزایش میزان تولید وسایل نقلیه 

موتوری و رشد روزافزون استفاده از وسایل 

نقلیه شخصی، تراکم ترافیك و تبعات 

 منفی آن، مشكالت فراوانی را در سطح 

شبكه معابر شهری بجنورد ایجاد کرده 

 است . یكی از راهكارهای کاهش مشكالت 

ذکر شده سیاست هایی است که منجر به 

تغییر در شیوه سفر

( وسیله نقلیه همگانی به جای وسیله 

نقلیه شخصی) توسط استفاده کنندگان از 

سیستم حمل و نقل شود.

در این راستا درخصوص مدیریت پارکینگ 

به عنوان جزئی از سیاست های مدیریت 

تقاضای سفر، مطالبی مدنظر بوده و به 

طور کلی سیاست های مدیریت پارکینگ 

به صورت زیرمجموعه و یا ترکیبی از 

سیاست های حمل و نقلی مورد بررسی 

قرار گرفت.سیاست های درنظرگرفته شده 

درخصوص فضاهای پارکینگ می توانند 

به صورت زیرمجموعه ای از استراتژی 

های ذیل باشند:  

* استراتژی های  مدیریت  تقاضای سفر 

(با کنتـرل  و  ممنـوعیت  فضـاهای  پارك

 حاشیه ای، انجام سفر از طریق وسایل 

نقلیه شخصی، کاهش و یا حذف گردد.)

* استراتژی های مدیریت پارکینگ 

(فضاهای پارك حاشیه ای به شكلی 

 کنترل شوند تا توزیع عادالنه تری میان 

کاربران صورت پذیرد.)

* سیاست های بازگرداندن هزینه های 

ساخت پارکینگ ( فضاهای پارکینگ به 

ویژه پارکینگهای غیرحاشیه ای طوری 

قیمت گذاری شوند تا هزینه ساخت آنها 

تامین شود.)

شورای شهر به این امر مهم صحه گذاشته 

و تصمیم به تصویب نرخ بهای خدمات 

پارك بان در خیابان های اصلی شهر به 

شرح ذیل گرفت:

1- پارك تا 30 دقیقه به مبلغ 1000ریال

2- پارك تا 1 ساعت به مبلغ 2000ریال

3- پارك تا 3ساعت به مبلغ 5000ریال

4- پارك تا 3ساعت به مبلغ10/000ریال

5- پارك تا4ساعت به مبلغ 15/000ریال

 6- پارك از 4ساعت به باال به ازای هر 

ساعت مازاد بر 4 ساعت 10/000 ریال

 رییس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: برای اولین بار است که شهردار جدید شهر 

بجنورد با هفت رای قاطع انتخاب می شود. لنگری دلیل این انتخاب قاطع را هماهنگی و 

هم سویی اعضای شورا و برگزاری جلسات متعدد با نخبگان وصاحبنظران و متخصصین 

شهر دانست. لنگری افزود : سیدمجتبی علوی ، شهردار منتخب به دلیل فاکتورهای 

تعیین شده در جلسات با شهروندان از جمله بومی بودن، دارای سوابق درخشان کاری،آشنا 

 به مسایل و مدیریت کالن شهری مورد انتخاب قرار گرفتند. وی بیان داشت : مهندس علوی 

دارای مسئولیتهایی همچون مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان رضوی، مدیر 

کل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی، مدیر مسكن و شهرسازی خراسان رضوی را در 

کارنامه  خود دارد،  وی با تاکید بر  اینكه شورای  شهر با توجه  به رای قاطع ،حمایت  همه

 انتخاب شهردار  با هفت رای  قاطعانتخاب شهردار با هفت رای  قاطع 

  جانبه را از شهردار منتخب خود خواهد داشت اظهار امیدواری کرد: مهندس علوی نیز با عنایت به توانمندی هایی که در وی سراغ داریم بتواند 

خدمت شایان ذکر و درخور توجه ای را به شهروندان قدرشناس بجنوردی ارائه کند.

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری 

بجنورد گفت : سازمان محیط زیست بجنورد با 

نگهداری حیواناتی از قبیل مرال، گوزن، بز کوهی و ... 

در پارك باباامان بجنورد باعث تخریب و خشك شدن 

درختان کاشته شده شده است.

رستمی افزود: این حیوانات با جویدن تنه، ساقه و 

برگ های این درختان سبب تخریب گیاه و چهره 

ظاهری جنگل شده است . وی گفت : با توجه به اینكه 

ارتفاع این درختان و سن آنان کم است موجب شده این 

حیوانات از آنان به عنوان منبع تغزیه خود استفاده 

نمایند. وی معتقد است  ایجاد چنین مجموعه هایی 

در کنار پارك زیبای باباامان نیازمند مطالعه ای دقیق و 

علمی است که به آن توجه ای نشده است. وی تاکید 

کرد نمی شود با ایجاد یك محیط جدید ، مجموعه و 

محیطی دیگر را تخریب کرد و صرفاً یك بعدی به 

محیط نگریست. 

وی  تاکـید  کرد:  اگر این  وضعیت  و  حالــت  

فعلی ادامه پیدا کند در آینده ای نزدیك شاهد 

تخریب درختان کاشته شده در ارتفاعات 

باباامان خواهیم بود. 

 رستمی اظهار کرد سازمان محیط زیست عالوه 

بر مسایل فوق برای ساخت و ساز های خود در 

محل پارك پردیسان هیچ گونه مجوزی ندارد و 

از نظر قانونی باید برای هرگونه احداث 

ساختمان و تاسیسات مورد نیاز از شهرداری 

پروانه ساخت اخذ نماید. 

وی درپایان اظهار امیدواری کرد تا سازمان 

محیط زیست نسبت به موارد مورد بحث توجه 

ویژه ای کرده و نسبت به رفع نواقص فوق اقدام 

جدی و عملی کند تا با همكاری و همدلی بتوان 

از همه لحاظ محیطی مفرح ، آرامش بخش و 

شاد را برای شهروندان فراهم آوریم.

مدیرعامل سازمان پارك ها و 

فضای سبز بجنورد گفت:

بر اساس توافق سازمان مسكن و 

 شهرسازی با شورای اسالمی 

شهر و شهرداری در راستای طرح 

توسعه کمربند سبز پیرامون شهر 

با همكاری سازمان شهرداری 

های کشور و سازمان جهاد 

کشاورزی مقرر شد: سازمان 

مسكن و شهرسازی 2000 هكتار 

از اراضی تحت مالكیت خود را 

برای طرح توسعه کمربند سبز به 

شهرداری واگذار و شهرداری نیز 

برابر توافقات انجام شده در 

راستای   طرح   نهضت   سبز   با 

پشتیبانی اعتباری از طریق 

سازمان شهرداری های کشور اجرا 

کند. رستمی افزود: هدف از اجرای 

این طرح توسعه ی فضای سبز و 

ارتقا و محافظت از محیط زیست 

پیرامون شهر، ایجاد جاذبه های 

گردشگری، ایجاد کمپ های زائر و 

فراهم کردن زمینه های مناسب 

برای ایجاد مراکز تفریحی و 

رفاهی برای شهروندان عنوان کرد 

وی اظهار امیدواری کرد که با 

همكاری و همیاری ادارات و نهاد 

های مرتبط به ویژه استانداری 

اجرای این پروژه بسیار مهم عملی 

شود.

واگذاری 2000 هكتار ازا اراضی تحت مالكیت 

سازمان مسكن و شهرسازی به شهرداری

در پی ترور نا جوانمردانه سردار 

 رشید اسالم ، شهید رجبعلی 

محمدزاده فرمانده دلیر سپاه 

سیستان و بلوچستان، به پاس 

 رشادت، فداکاری و دالوری های 

فرزند برومند شهر  بجنورد ، 

پیشنـهاد نامـگذاری  فرودگاه      

 بین المللی بجنورد  به  نام  سردار  

شهید  محمدزاده از جانب شورای 

اداری استان مطرح شد . امید است با 

تصویب هیئت دولت این نامگذاری 

در اسرع وقت انجام گیرد.

ت شهدای وح
د

احداث پارك پردیسان علمی نیست!

ما همچنان منتظر طرح یا برنامه جدید و سازنده شما برای شهردار جدید هستیم.

بهترین کسانی که با آنها مشورت میكنی 

خردمندان، دانشمندان، افراد با تجربه 

و دوراندیش هستند.

 امام علی علیه السالم   

برنده شماره 6 ماهنامه : سرکارخانم  فرزانه روشن دل
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 خیابان های شهر از انجا که محل تعامالت 

روزمره اجتماعی و تجاری مردم است 

اهمیت فراوانی دارد. اما این مكان در 

گذشته محل صحبت و گفتگوی مردم و 

بازی بچه ها بوده ، اکنون متاسفانه به 

مكانی برای تردد خودروها تبدیل شده  و 

عابرین پیاده سهم کمتری از خیابان دارند. 

حتی وجود پیاده روهای متعدد در کنار 

خیابان ها نیز چندان مناسب و زیبا به نظر 

نمی رسد. راهكارهای جدید برای کاهش 

استفاده از خودروها نیز چندان موفق 

نبوده و با توجه به روند رو به رشد جمعیت 

و بار ترافیكی، آلودگی هوا همچنان رو به 

افزایش است. اگر توجه ما به خودروها و 

ترافیك معطوف باشد نتیجه کار نیز حول 

همین محور قرار میگیرد اما اگر برای مردم 

و اماکن عمومی برنامه ریزی کنیم 

ماحصل آن فراهم آوردن امكانات بهتر 

برای مردم خواهد بود. مسئولین شهری 

دراین خصوص باید تصمیم های درستی 

بگیرند و چه بهتر که درراس این برنامه 

ریزی ها به آسایش مردم در خیابان ها 

توجه شود.

فواید بازسازی خیابان ها

1- بهبود محیط: آلودگی هوا کم می شود.

هرچه شمار خیابان های مخصوص 

خودروها کمتر باشد، شاهد افزایش 

فضاهای سبز و کیفیت بهتر آب شرب 

خواهیم بود.

 2- سالمت: در جوامعی که افراد بیشتری 

 پیاده روی می کنند، ورزش جایگاه باالتری 

دارد و چاقی و بیماری های قلبی کمتر 

دیده می شود. فواید دوچرخه سواری نیز 

برکسی پوشیده نیست.پژوهش ها نشان 

می دهند که انجام تمرینات ورزشی و 

تعامل با دیگران در حین پیاده روی بر روی 

.سالمت روانی افراد تاثیرگذار است.

3- بهبود اوضاع اقتصادی: وقتی مردم به 

خیابان های جذاب و زیبا بیایند فروشنده 

های بیشتری هم در آنجا مشغول به کار 

می شوند.درشهرهایی که دارای خیابان 

های فعال اقتصادی هستند، میزان رونق 

کسب و کار بیشتر است و این نشان می 

دهد پولی که در جامعه به دست می آید در 

همان جا می ماند و از آن خارج نمی شود.

4- برخورد های اجتماعی :تحقیقات 

 متعددی که درباره تعامالت اجتماعی در 

خیابان ها انجام شده حاکی است که ثروت 

کل جامعه به همین برخوردهایی که در 

ظاهر بی ارزش به نظر می رسد بستگی 

دارد. کسی که از خانه بیرون نمی آید و 

فقط از پشت پنجره اتاقش به بیرون می 

نگرد، هیچ وقت نمی تواند با 

همسایگان،محله و فعالیت های موجود 

در آن آشنا شود.

5- روحیه اجتماعی: زندگی اجتماعی یك 

محل زمانی رشد می یابد و شكوفا می شود  

که  خیابان ها  و  پیاده  روهای آن  به 

صورت یك مكان عمومی مستقل عمل 

کنند.

6- برابری اجتماعی: در جامعه ای که 

خودروها تنها راه مطمئن و در دسترس 

برای حمل و نقل هستند کودکان ، 

 سالمندان، معلوالن و طبقه تهیدست 

شهروندان درجه دو تلقی میشوند.بسیاری 

از این افراد مجبورند خانه نشین شوند 

چراکه نمی توانند به راحتی برای رفتن به 

خرید محل های آموزشی، دیدن دوستان و 

... بیرون بروند و در جریانات اجتماعی 

اطرافشان که حق مسلم آنهاست شرکت 

کنند.

7- امنیت عمومی: در خیابانهایی که در 

تمام اوقات شبانه روز، پیاده روهای شلوغ و 

پر رفت و آمد دارند، دیگر جایی برای 

ارتكاب جرم باقی نمی ماند. آنچا که بیش از 

همه جان فرزندان، افراد کهنسال و ناتوان را 

تهدید میكند سرعت زیاد خودروهاست. 

تبدیل خیابان ها به فضاهای عمومی به 

همراه کاهش تعداد خودروها امنیت جانی 

افراد را تضمین می کند.

8- کنترل شرایط اقلیمی: در اجتماعاتی 

که مردم به جای استفاده از خودروهای 

شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی 

استفاده کنند، گازهای گلخانه ای به میزان 

چشمگیری کاهش می یابد. انجام این کار 

برداشتن گام بزرگی برای مقابله با افزایش 

دمای کره زمین است.

9- کاهش بار ترافیكی: هیچكس دوست 

ندارد در ترافیك سنگین بماند. رانندگان و 

مسافران اتوبوسی که از محل کار به سمت 

خانه می روند و نیز افرادی که در ساختمان 

های نزدیك به خیابان های شلوغ ساکن 

هستند ناگزیرند هر روزه خستگی، سر و 

صدا و بوق ممتد ماشین های اطرافشان را 

تحمل کنند. کاهش بارترافیكی به سود 

یكایك افراد جامعه خواهد بود.

10- زندگی بهتر: درست است که نمی توان 

ارزش خیابان ها و پیاده روهای زیبا را در 

قالب کلمات بیان کرد، اما باید پذیرفت که 

هیچ وقت نمی توان ارزش خیابان ها و پیاده 

روهای زیبا را در قالب کلمات بیان کرد اما 

باید پذیرفت که هیچ وقت نمی توان ارزش 

واقعی برخی مفاهیم مثل دوستی، زیبایی، 

عشق و وفاداری را تعیین کرد.وجود 

بوستان ها و پیاده روهای مناسب نیز برای 

شادی زندگی ضروری است. 

کاش شهردار شهر ما بتواند این شهر را به 

عنوان الگوی برتر استفاده از وسایل حمل 

و نقل عمومی و دوچرخه  در کشور تبدیل 

کند.

 مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 

مشهد 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 

شهر گفت : با توجه به اینكه گاهی در 

شهرداری های مناطق دیده می شد که هر 

منطقه بر اساس تصمیمات گرفته شده 

سلیقه ای در شهرداری های مناطق 

درخصوص تقسیط عوارض عمل میكردند 

پیلتن افزود: این موضوع باعث دوگانگی و 

نارضایتی شهروندان شده بود که شورای 

شهر درجلسه 212 خود تقسیط عوارض 

شهرداری را به شرح ذیل تصویب و 

شهرداری را موظف به اجرای آن به صورت 

یكسان در مناطق شهرداری  کرد .

1- از مبلغ 200/000 ریال الی 

1/000/000 ریال یك دوم نقد و مابقی در 

اقساط چهار ماهه.

2- 1/000/000ریال الی 5/000/000 

ریال ، یك سوم نقد در اقساط چهار ماهه.

3- 5/000/000 ریال الی 10/000/000 

ریال ، یك سوم نقد مابقی در اقساط ده 

ماهه.

4- 10/000/000ریال الی 

15/000/000 ریال ، یك چهارم نقد 

مابقی در اقساط 12 ماهه.

5- 15/000/000ریال الی 

20/000/000 ریال ، یك چهارم نقد 

مابقی در اقساط 16 ماهه. 

6- 20/000/000ریال الی 

25/000/000ریال ، یك چهارم نقد 

مابقی دراقساط سی و شش ماهه. پیلتن 

بیان داشت : این مصوبه 5 تبصره  نیز دارد 

که عبارتند از :

تبصره یك  عوارض تقسیطی تا دوازده ماه 

بدون کارمزد می باشد، تبصره دو عوارض از 

 اقساط دوازده ماه به باال، کارمزدی معادل 

1/5 درصد در هر ماه از مابقی مبالغ باقی 

مانده بیش از دوازده ماه از موئدی اخذ 

شود، تبصره سه : چنانچه مالك قصد 

انتقال ملك خود را به غیر داشته باشد در 

اولین نقل و انتقال کل بدهی خود را صرف 

نظر از تقسیط با شهرداری تسویه حساب 

کند.

تبصره چهار: چنانچه شهروندی اقدام به 

تقسیط عوارض خود کند هیچگونه 

تخفیفی به وی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره پنج: شهرداری موظف است وثیقه 

 الزم از موئدی هنگام تقسیط اخذ کند.    

به نقل از روابط عمومی شورای شهر،

در پی موافقت شورای شهر مبنی بر 

واگذاری جمع آوری ،  ساماندهی و 

نگهداری متكدیان شهر بجنورد به بخش 

خصوصی واگذار شد.

شهرداری بجنورد پیرو این موافقت تفاهم 

نامه ای در 22 ماده  بین شهرداری و راهبر 

منعقد کرد که این واگذاری تحت نظر 

هیئت امنا مطابق مصوبات شورای عالی 

اداری کشور خواهد بود این تفاهم نامه  

راهبر را مكلف کرده تا پایان قرار داد در 

انجام وظایف قانونی، عرفی از حیث کمی و 

کیفی به نحوی که مورد تایید هیئت امنا و 

مراجع ذیربط باشد عمل کند.

در یكی از بندهای این تفاهم نامه آمده 

است ، راهبر متعهد است برابر دستورالعمل 

موجـود  در اسرع  وقت  نسبت  به  معرفی 

متكدیان جمع آوری شده به مراجع قانونی 

از جمله بهزیستی، کمیته امداد و ... معرفی 

 تا با حل مشكالت آنها از تكدی گری افراد 

جلوگیری شود و متكدیان معتاد به 

بهزیستی جهت ترك اعتیاد و کسب 

 سالمت جسمی و روحی معرفی شوند و در 

 انجام امور درمانی و پزشكی نهایت تالش را 

بكند و در هنگام جمع آوری و انتقال و 

نگهداری افراد مورد اشاره از سطح شهر، 

 حرمت و حفظ شئونات اسالمی  و کرامت 

انسانی رعایت شود.

راهبر مجاز خواهد بود برابر تفاهم نامه در 

جلب نظر افراد خیر در جمع آوری کمك 

های مردمی جهت تامین هزینه های مرکز 

در حد متعارف و معتدل با نظارت هیئت امنا 

عمل کند.

مدیریت جمع آوری متكدیان به بخش خصوصی واگذار شد.

تصویب نحوه تقسیط عوارض 

شهرداری برای شهروندان

 رییس شورای اسالمی شهر بجنورد گفت: 

پیرو هماهنگی های صورت گرفته سعی 

می شود ماهانه یك جلسه با نمایندگان 

 مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی و 

استانداری خراسان شمالی داشته باشیم.

لنگری افزود: هدف از نشست ها و جلسات 

مشاوره و تبادل نظر درخصوص مسایل 

 مدیریتی کالن شهری بود که درخصوص 

 موانع و مشكالت شهری و همچنین 

تخصیص اعتبارات دولتی به پروژه ها 

عنوان نمود. در این نشست که سومین 

جلسه آن در روز پنجشنبه شورای شهر به 

اتفاق نمایندگان مجلس و استانداری 

 برگزار شدثروتی گفت: برای حل مشكالت 

و تخصیص اعتبارات به بخش های 

مختلف باید از طرف مسئولین مربوطه 

 پیگیری جدی صورت گیرد تا مشكالت رفع 

شود  . در  ایـن  نشـست  موضـوعات  

همچون احداث سالن های ورزشی، گود 

زورخانه، گود کشتی، واگذاری زمین از 

طریق مسكن و شهرسازی به شهرداری 

برای ایجاد کمپینگ و فضای سبز و .... 

تخصیص اعتبارات به پروژه های مختلف 

از جمله 62 متری جنوب شهر و سایر 

موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در 

این جلسه معاون عمرانی استانداری نیز 

تاکید کرد با عنایت به موضوعات مطرح 

شده درخصوص شهر و شهرستان و استان 

، استانداری تمام موارد فوق را به صورت 

جدی پیگیری کرده و به مسئولین مرتبط 

 نیز موضوعات را از طریق سازمان ها اعالم 

داشته  است . طالب زاده افزود: امیدواریم 

با همكاری و تعامل همه جانبه نمایندگان 

مجلس و مسئولین منجر به تحقق یافتن 

پیگیری ها و تسریع در اجرایی شدن پروژه 

و سایر موارد شود.

  مشكالت و تخصیص اعتبارات پروژه های شهری  

مسئولین مربوطه  پیگیری کنید !

 در راستای حرکت های فرهنگی - اجتماعی - مذهبی شورای اسالمی شهر بجنورد و 

 مساعدت در ساخت مصالی امام خمینی بجنورد ، کمك یك میلیارد و دویست و هشتاد      

و هشت میلیون ریالی در سال های 83 و 84 انجام گرفت .
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بدینوسیله از زحمات بی دریغ جنابعالی و پرسنل محترم آن شرکت به جهت مرمت زودتر از 

موعد مقرر مجوز اخذ شده از شهرداری درخصوص حفاری خیابان شریعتی جنوبی، 

حدفاصل چهارراه مخابرات و میدان 15 خرداد که باعث تسهیل در رفت و آمد شهروندان 

معزز گردیده، تقدیر و تشكر می گردد.

                                                                

مدیریت محترم شرکت توزیع برق شهرستان بجنورد

   شورای اسالمی شهر بجنورد 

بدینوسیله از زحمات بی دریغ جنابعالی و پرسنل محترم آن شرکت به جهت مرمت زودتر از 

موعد مقرر مجوز اخذ شده از شهرداری درخصوص حفاری خیابان شریعتی جنوبی، 

حدفاصل چهارراه مخابرات و میدان 15 خرداد که باعث تسهیل در رفت و آمد شهروندان 

معزز گردیده، تقدیر و تشكر می گردد.
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شهروند کیست ؟

ادارات دولتی مرکز استان 100 میلیارد ریال به شهرداری بجنورد 

بدهكارند . این درحالی است که بر اساس قانون دستگاه های 

دولتی باید برای انجام فعالیت های اداری در واحد های مسكونی 

 ، مجوزهای الزم درخصوص تغییر کاربری و اخذ پروانه 

 ساختمانی از شهرداری پیش قدم باشند. الزم به یادآوری است که 

عمده دستگاه های دولتی خراسان شمالی بعد از چهارسال و اندی 

که از تاسیس استان می گذرد هنوز در واحد های مسكونی استقرار 

 دارند که این عملكرد مشكالت عدیده ای را برای همسایگان 

واحدهای اداری هم از نظر پارکینگ ،  ترافیك و سایر موارد ایجاد 

کرده است که باعث ایجاد نارضایتی شهروندان شده است.

 بر اساس مطالعات و تصمیمات اتخاذ شده که برای کنترل ترافیك 

شهر و سایر موراد شهرسازی دو مكان (42 متری جنوب شهر، 

جاده ارکان)برای  ساخت سایت اداری در نظر گرفته اند که به 

 هدالیل مختلف بعضی از ادارات کل برخالف تصمیمات گرفته  شده 

عمل کرده و در بافت میانی شهر اقدام به احداث ساختمان اداری 

 می کنند . این اقدام در آینده برای شهر و شهروندان مشكالتی را به 

وجود خواهد آورد .

شهروند کیست ؟

1- شهروند از دو واژه شهر به معنای 

جامعه بزرگ انسانی و ( وند) به معنای 

وابسته، عضو پیوند یافته است که در 

تمامیت خود مفهوم تازه این را معنا رسانی 

میكند. مفهومی که از پیوند این دو واژه 

 بدست می آید به نوعی درخود بار عقالیی 

دارد بدین معنا که از پذیرش آگاهانه 

عضویت در جمع بر مبنای توجیهات 

خودپسندانه حكایت میكند و به سخنی 

دیـگر  شهـرونـدی به گـرفتـن شـرایـط  و 

تعهدات ویژه هرفرد در مقابل جمع است که 

در بهای آن نیز ارزشهای محسوس و نا 

محسوسی را دریافت میكند و در جریان 

یك رابطه دوجانبه خود به خودی از نظر 

ارائه خدمت قرار میگیرد. این شرایط و 

تعهدات ممكن است مكتوب و بررسی شده 

 و اعالم شده باشند و نیز ممكن است 

نامكتوب و شفاهی به گونه سنت های 

قومی و ایلی در میان جامعه ای مقبولیت و 

مشروعیت داشته باشد و شاید هم به گونه 

پیوندی ( قوانین مدون و سنت های قومی 

و شفاهی) وجود داشته باشد چنانكه ما 

هم اکنون در بیشتر کشورهای جهان دوم و 

سوم همواره شاهد حكومت دو یا سه نوع 

قانون هستیم- قوانین دینی و سنت های 

مذهبی - قوانین مذهبی- قوانین مدنی- 

قوانین قومی و سنت های ملی که تابع 

فرهنگ سنتی آنان است و به عنوان نمونه 

می توان به این مورد اشاره کرد که ......... 

 تعهد و تمكین و پذیرش قوانین قومی در 

میان قبیله ها و بومیان که دارای فرهنگ 

صرفاً شفاهی هستند از استواری بی 

مانندی برخوردار است و همان تنها چیزی 

است که از دیرباز جوامع را متحد، منسجم 

و روی پا نگه داشته  و دارد، چه آنكه 

همواره نسبت به این قوانین تعصب قومی 

نیز دارندکه این هردو به عنوان شاخص 

فرهنگی و تمدن هر قومی بوده و هست و 

نشان از دیرپایی و دیرینگی وجود و 

حاکمیت آن دارد و نیز قوانین مدنی چه در 

میان جامعه هایی که دارای قانون حاکم 

دینی هستند و چه آنانی که به نوعی با آن 

میانه ای ندارند و باری به روی که باشد 

همواره این رابطه ی دوسویه درقالب یكی 

از دو صورت زیر وجود پیدا میكند و بدون آن 

کمرنگ یا ناپیداست.

الف : اجرا -نظارت سالم - کنترل- پیگیری 

مداوم همراه با فشار و اعمال زور و قدرت با 

متخلف.

ب : توجیه کامل ملی- شناخت عمیق 

 فردی- باال بودن سطح فرهنگ عمومی و 

دانش فردی .

نكته ای که باید اینجا افزوده شود این 

است که در جامعه های روبه توسعه باید 

متولیان اداره جامعه از هر دو اهرم در ایجاد 

 رابطه باال بهره گیری نمایند. بدین سخن 

که هم در اجرا پیگیری و نظارت مداوم 

داشته باشند و هم از توجیه و تعریف و جا 

انداختن ضرورت و سودمندی قانون 

اجتماعی نهایت بهره را ببرند.

چنانچه دانشمندان جامعه شناسی می 

گویند: « شهروندی یا جامعه  پذیری یكی 

از مهمترین خصیصه های فرهنگ است 

به گونه ای که هیچ فرهنگی جز در بستر 

جامعه نمود و عنوان نمی یابد، گو اینكه 

هرفردی در خود بار فرهنگی ویژه ای دارد 

که هـمان  شـكل واره  شخصیتی او  را  در  

جامعه می سازد و به سخن دیگر به عنوان 

یك استعداد( شدن) و یك قابلیت ذاتی در 

تكوین شخصیت او به ایفای نقش می 

پردازد که از دید علمی محض می توان نام 

( فرهنگ فردی) بر آن نهاد.

 لكن در معنای اصطالحی جامعه شناسی و 

شهروندی عنوان فرهنگ به خود نمیگیرد 

تا آن زمانی که به عنوان عضوی از یك 

جامعه از یك شهر یا جامعه تلقی شود.

لذا این افراد کسانی هستند که ....

1- اصول محكم جامعه پذیری را محترم 

 می دارند و تنها نقطه نظرهای اصالحی در 

جهت به روشی آن ارائه می دهند و از این 

روی است که دیده می شود جامعه آنان را 

طرد نمی کند بلكه در جذب آنها نیز می 

کوشد. 

2- آنان در جهت خط دهی فرهنگ عمومی 

 و خصوصی جامعه تالش می کنند و به 

سایر ارکان جامعه که به آنان مربوط نمی 

شود کار نمیگیرند.

3- از ارتكاب چیزهایی که به انهدام جامعه 

می انجامد به شدت پرهیز میكنند و به 

سخن دیگر در جهت غنای فرهنگ جامعه 

و شهر خود نیز می کوشند.

« سخن درمورد شهروندی به معنای خاص 

آن یعنی ارزش های شناخته شده جمعی 

که به صورت قانون های مسلم جامعه قرار 

گرفته است نه فرد نگری و گرایش های 

فردی».

شك نیست که هویت فردی اشخاص در 

گرو هویت جمعی آنان است، اکنون آن 

هویت جمعی هرچه که هست اگر پاسداری 

شده و محفوظ بماند همچون جو غلیظ و 

سپر آسمانی ممكن خواهد بود که زیر 

پرتوهای خود را نسبت به همه گزندها و 

صدمه ها زنهاری ببخشند و یا به سخنی  

دیگر همانند پیكری جاندار و زنده که دارای 

نظم و پیوند هدفمندی است که به پویایی 

و حرکت سودمند خود ادامه خواهد داد.

ناگفته روشن است همه عناصر و اجزای آن 

 نیز زنده ، پویا و نیرومند خواهند بود، الکن 

اگر به هر دلیلی این انسجام و یكپارچگی 

 منهدم شده و متالشی گردد هویت فردی 

اجزا و عناصر جامعه نیز یكسره نابود 

خواهد گردید. پس تاکید می شود که یك 

شهروند خوب به دلیل عضویتش در 

جامعه باید همواره خود را تابعی از همگان 

بداند و این تابع بودن نیز همواره این 

اندیشه را به او الهام میدهد که منافع من در 

گرو منافع همه است. با خود می اندیشد که 

به آسیب های همگانی واکنش داشته باشد 

و نسبت به پیشگیری، رویارویی ، مقابله و 

از بین بردن آنها بكوشد.

                      

                    محمدکریم شجاعی

بدهی 100 میلیارد ریالی ادارات  

دولتی  مرکز استان به شهرداری 
روابط عمومی شورای شهر:

در پی کسب عنوان قهرمانی مصطفی دلیریان در 

مسابقات قهرمانی کوراش جهان در کشور اکراین، 

مراسم استقبال در پارك شهربازی از سوی اداره کل 

تربیت بدنی و روابط عمومی شهرداری بجنورد تدارك 

دیده شد. در این مراسم که با حضور اعضای شورای 

 اسالمی شهر، مسئولین  استان ، جمع زیادی از ورزش 

دوستان برگزار و به پاس موفقیت این ورزشكار عزیز 

بجنوردی  از وی تقدیر شد.

بخشودگی عوارض 

نوسازی و بهای 

خدمات برای  

مددجویان

روابط عمومی شورای شهر:

شورای شهر بجنورد مصوبه ای به تصویب رساند که بر اساس آن 

شهرداری در جهت همكاری و مساعدت درخصوص لغو قانون و 

مقررات ناظر بر معافیت از پرداخت عوارض با بخشودگی عوارض 

نوسازی و بهای خدمات شهری برای مددجویان تحت پوشش 

 کمیته امداد و بهزیستی اعالم موافقت کرد.      

روابط عمومی شورای شهر:

رییس درآمد شهرداری بجنورد گفت : 14 آبان 

ماه به مناسبت روز فرهنگ عمومی اولین 

جشنواره خوش حسابی نوسازی برگزار شد .

روشن ضمیذ افزود : هذف از برگزاری این گونه 

جشنواره ها تقدیر از مشارکت مردم در 

پرداخت عوارض نوسازی است وی همچنین 

اظهار امیدواری کرد تا با مشارکت هرچه 

بیشتر شهروندان بتوانیم زمینه بسیار خوبی  

برای خدمات هرچه بهتر در امور عمرانی و 

آبادانی شهر فراهم آوریم  و از راهكارهای 

پیشنهادی مردم در این زمینه نیز استفاده 

کنیم.

روشن ضمیر عنوان کرد : کسانی که در این 

جشنواره به عنوان شهروندان خوش حساب 

معرفی شدند، افرادی هستند که برابر 

مستندات در سال های متوالی عوارض 

نوسازی خود را به موقع پرداخت کرده اند.

در این مراسم اعضای شورای شهر و مدیران 

شهرداری از 15 نفر شهروند خوش حساب با 

تقدیم جوایزی تقدیر کردند .

تجلیل از قهرمان کوراش جهان

خوش حسابی عوارض نوسازی  برگزاری اولین جشنواره 
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به  گزارش روابط عمومی فرمانداری بجنورد 

 غالمحسین آرام از نیروهای شهرداری تهران 

بود که در بیست و سوم خرداد ماه سال 1385 

با حكم وزیر کشور به عنوان فرماندار شهرستان 

بجنورد منصوب گردید.

ایشان پس  از مدت سه سال و اندی خدمت  در 

این شهرستان در تاریخ 88/8/17 مجدداً از 

 سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار اسالم شهر 

 در استان تهران منصوب شدند و طی این ابالغیه 

علیرضا صحراگرد مدیرکل امور سیاسی و 

انتخابات استانداری خراسان  شمالی با حكم 

استاندار به عنوان سرپرست فرمانداری بجنورد 

معرفی  شدند.

* آیا می دانید با پرداخت به 

موقع عوارض شهرداری ،.........

* پیام های بازرگانی: با 

پرداخت به موقع اقساط خود 

بانك ها را در ..... 

اشتباه نكنید این یك صفحه 

نشریه شهروند است نه برنامه 

رادیو و تلوزیونی که گاه در 

  البالی پیام های بازرگانی        

فیلم و سریال پخش می شود.

اگر یك هفته یا ده روز در 

پرداخت حقوق شما تاخیر 

صورت گیرد چقدر نظم زندگی 

شما بهم می خورد ؟

تامین خوار و بار منزل، پرداخت 

اجاره خانه ، اقساط گوناگون و 

 ....

آیا می دانید که ده روز تاخیر در 

پــرداخت قسـط های بانـكی 

چقدر  جریمه تاخیر به شما 

تعلق می گیرد؟ آیا باور میكنید 

حقوق پرسنل شهرداری با 15 

روز تاخیر پرداخت می شود ؟ 

آیا پرداخت به موقع حقوق 

نیروهای انسانی، تقویت 

روحیه آنها و دلگرم شدن به کار 

نیست ؟  

آیا پرداخت به موقع عوارض 

نمی تواند گامی در این راستا 

باشد؟

باتوجه به اینكه یكی از اصول 

مدیریت،پرداخت به موقع حق و 

حقوقات پرسنل هر مجموعه 

است امیدواریم مسئولین 

مدیریت منابع درآمدی 

شهرداری نیز به گونه ای عمل 

نمایند که رضایت پرسنل خدوم 

این مجموعه فراهم گردد.

همآرام  

 دحو االرض  آرام رفت
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به مناسبت دومین سال درگذشت سید 

جلیل القدر و بزرگ خیر بجنورد

پدر بزرگوار شهید حمید یاهوییان و منتخب 

 اول دو دوره شورای اسالمی شهر 

او از پانزده سالگی با کارکردن کمك خرج خانواده بود. 

پس از بیماری پدر ابتدا خواهر و برادرانش را سرو سامان 

داد و بعد تشكیل خانواده.حاج احمدآقا یك سال قبل از 

 پیروزی انقالب در محل کارش شیرینی فروشی رضوی 

واقع در چهارراه مخابرات توسط ساواك دستگیر شد. 

خانواده اش دو شبانه روز با ناراحتی دنبالش می گشتند. 

 ایشان پس از آزادی نیز از شكنجه ها و مشكالت زندان 

ساواك به خانواده چیزی نگفته بود. خواهرش حاجیه  

 فاطمه بی بی می گوید : شش ماه مانده به پیروزی انقالب 

همسرم را نیز ساواك دستگیر کرد. من با ناراحتی نزد 

برادرم حاج احمدآقا رفتم و گفتم : همسرم حاج حسن را 

گرفته اند و نمی دانم کجا برده اند؟ برادرم مرا دلداری داد 

و گفت : اورا نیز همان جایی برده اند که مرا برده بودند. 

ممكن است بازجویی کنند و بگوید که با ما چه رابطه ای 

 فامیلی دارد. پس شما نزد برادرم حاج جالل بروید و 

 نوارهای سخن رانی مذهبی و انقالبی شهید هاشمی نژاد را 

 از خانه برادرم حاج جالل بیرون ببرید تا اگرآمدند و 

تفتیش کردند چیزی پیدا نكنند. زمانی که راه پیمایی های 

مردمی شروع می شد ، برادرم حاج احمدآقا همه مارا 

دعوت و تشویق می کرد که در راه پیمایی ها همراه مردم 

 باشیم.17 بهمن ماه 57 چندروز قبل از پیروزی انقالب 

 اسالمی ماموران شهربانی  به منزل  برادرم حاج احمدآقا 

و چندتن دیگر حمله ور و موجب اذیت و آزار خانواده 

اش شدند. اما او خانواده را دلداری می داد که از نظامیان 

  نترسید و به مبارزه ادامه دهید تا اینكه انقالب اسالمی             

ایران به پیروزی رسید.دردوران  هشت ساله دفاع مقدس 

و بعداز فرمان امام خمینی ره برای تشكیل بسیج او نیز 

 عضو بسیج شد و با همكاری مردم و تالش شبانه روزی 

برای کمك رسانی به جبهه ها داشت. از دیگر خدمات او 

سرکشی به خانواده های مستضعفان و رسیدگی به 

  مشكالت آنها بود.با تاسیس خیریه ای تالشش را برای    

کمك به مستمندان بیشتر کرد که محلی برای اشتغال 

بسیاری از افراد شد حتی 50  نفر بازنشسته شدند حاج 

احمدآقا همیشه می گفت: کارها برای خداست و مردم 

هرچه بگویند یا نگویند نباید به دل گرفت. خبر دردناکی 

بود وقتی شنیدم ، این سید بزرگوار و خدمتگذار صمیمی 

مردم ازبین ما رفت. هرگز این سفارش او را فراموش نمی 

کنیم روزهایی که مریض بود  به ما می گفت : از میهمان ها 

و از تمامی کسانی که برای عیادت و خداحافظی می آیند 

پذیرایی کنید و به آنها خوش آمد بگویید و با احترام با 

آنان رفتار کنید. 

حاج سیداحمد یاهوییان
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آشنایی با مدیریت شهری (تجارب جهانی)

هر روزه هزاران مسافر شهری از اتوبوس 

استفاده می کنند، اما بیشتر ایستگاه های 

اتوبوس فرسوده اند و نیاز به تعمیر دارند.

تعداد زیادی از این ایستگاه ها، مخصوصاً 

در مناطق پایین شهر و جاهایی که به مرکز 

شهر نزدیكترند نه تنها خراب و فرسوده اند 

 بلكه اصالً جایی برای نشستن ندارند. افراد 

پیر و کهنسال از اینكه مجبورند سرپا 

منتظر اتوبوس بایستند گله مندند و بچه 

ها نیز از تابلوهای ایستگاه که نزدیك 

خیابان قرار دارند آویزان می شوند درحالی 

که والدینشان مجبورند آنها را دور از 

خیابان نگه دارند.

شهروندان لس انجلس برای تبدیل مكان 

های اتوبوس به محل تمیزی که بتوان 

درآنجا منتظر اتوبوس نشست ، دست به 

ابتكار جالبی زده اند تحت عنوان « اتاق 

های نشیمن در هوای آزاد» .

با اینكه شهر مملو از خودروهای شخصی 

 است اما عده زیادی از شهروندان معموالً  

در نقاط پایین شهر برای جابجایی از 

وسایط نقلیه عمومی مخصوصاً اتوبوس 

استفاده  می کنند. بهترین ایستـگاه های 

اتوبوسی که در شهر موجود است ، نیمكت 

  های پالستیكی شیری رنگی دارد که باالی        

سر آنها تابلوهای تبلیغاتی بنگاه های 

تجاری به چشم می خورد.

ما خوشبختانه اوضاع در برخی نقاط شهر 

درحال تغییر است: مسئولین و ساکنین 

محله با کمك هم تصمیم به زیباتر کردن 

این استگاه ها نموده اند. مهندسین، نقشه 

های مربوطه را طراحی کرده و گروه های 

محلی با کسب مجوز از شهرداری وارد 

عمل می شوند. نجاران حرفه ای نیز چوب 

 و سایر وسایل الزم را در اختیار این گروه ها 

قرار میدهندتا نیمكت بسازند.

در این پروژه ساکنان نقاط مختلف شهر، 

دست به کار شده و با جمع آوری هزینه 

 کافی و تجهیزات الزم، مكان های جدیدی 

بنا کرده اند که به آنها « اتاق های نشیمن 

در هوای آزاد » می گویند.

این فكر اولین بار در جایی شكل گرفت که 

ساکنین محل و مسئولین شورای شهر 

دست به دست هم دادند تا وضعیت مكان 

هایی که مردم محل در آنجا جمع می شوند 

( ماننـد  :  مغــازه ها ، آرایـشـگاه هـا و ...) 

را بهبود بخشند.اقدام مذکور برای کمك به 

ساکنین مناطق پایین شهر صورت گرفته 

است تابدون استفاده از کمك مالی سازمان 

های شهری بتوانند برای خود اماکن 

عمومی بنا کنند.پیش از این مردم مجبور 

بودند برای درخواست تعمیر ایستگاه های 

 اتوبوس و یا تعویض المپ ها و نیمكت ها با 

سازمان ها و ادارات مختلفی مراجعه کنند 

اما با احداث این ایستگاه های جدید که 

نوعی اتاق نشیمن محسوب می شوند و 

بسیار کم هزینه نیز هستند این بوروکراسی 

از میان برداشته شده است. این ایستگاه ها 

عمداً طوری ساخته می شوند که مثل یك 

 اتاق نشیمن به نظر برسند.مثالً به جای 

استفاده از نیمكت از میز و صندلی با 

قطعات ساده استفاده می شود. گاهی در 

کنار آنها گل و گیاه و درحتچه های کوچك 

نیز کاشته می شود. آنچه که باعث توسعه 

بیشتر این اتاق ها شده کم هزینه بودن 

آنهاست.

شهروندان معتقدند که این ابتكار موجب 

شده تا محله ها زیباتر شوند و جلوه تازه 

ای پیدا کنند.

اتاق های نشیمن در هوای آزاد

لطفاً مقابل این نوشته پارك نكنید!

در کوچه ای زندگی می کنم که چندسالی 

است یكی از ادارات بدون تغییر کاربری 

منزل مسكونی در آن خدمات رسانی می 

کند. قرار گرفتن این اداره جز این که نظم 

کوچه را به هم زده است مشكل پیدا نكردن 

محل پارك اتومبیل از مصیبت هایی است 

که همسایگان و مراجعان با آن روبرو 

هستند.

یك روز صبح وقتی درِ خانه را باز کردم تا 

فرزندم را طبق هر روز با اتومبیل به مدرسه 

برسانم با کمال تعجب دیدم خودرویی 

مقابل پل ِ خانه ی ما پارك شده است.

چاره ای ندیدم جز این که دستگیره های در 

 اتومبیل را باال و پایین کنم که دزدگیرش به 

صدا در بیاید و سر و کله ی صاحبش پیدا 

.شود، ولی هرچه تالش کردم خبری نشد.

 با زدن لگدی از روی خشم به الستیك 

 هایش تالش کردم که دزدگیرش فعال شود 

ولی بی فایده بود. دقت کردم، دیدم که 

متاسفانه مجهز به دزدگیر نیست.

زنگ زدم به دفتر تاکسی تلفنی محل با 

پاسخ « سرویس نداریم» روبرو شدم. 

چاره ای جز 500 متری تا ایستگاه  

اتوبوس رفتن و 10 دقیقه منتظر شدن 

نبود. در داخل اتوبوس دنبال راه چاره ای  

برای این کار بودم چون این اتفاق بارها و 

بارها افتاده بود ولی آن روز ها فرصت 

داشتم که طرف بیاید و اتومبیل را بر دارد.

در طی مسیر دیدم روی در بسیاری از 

 منازل جمالتی چون « توقف ممنوع» ، 

«توقف مطلقاً ممنوع» ، «پارك = پنچری»، 

«برپدر و مارد کسی لعنت که مقابل پل 

پارك کند» و ... را دیدم. وقتی به اداره 

رسیدم اواسط کار یك ساعت مرخصی 

گرفتم و در شهر به دنبال خرید یك تابلوی 

«لطفاً جلوی پل توقف نفرمایید» افتادم و 

با پرداخت 3000 تومان یكی از آنها را 

خریدم. بعد از ناهار با چسب دوقلو آن را 

روی در چسباندم. هفته ای بدون هیچ 

اتفاقی سپری شد و از اجرای این طرح 

خوشم آمد.

یك روز عصر که قصد بیرون رفتن از منزل 

را داشتم دیدم خودرویی مقابل پل پارك 

شده و اثری هم از تابلوی روی در نیست. 

 پس از چندین ساعت سرکشی باالخره 

ساعت 8 دیدم که از اتومبیل پارك شده 

خبری نیست. از منزل خارج شدم به قصد 

مهمانی که باید می رفتم و خدارا شكر که 

عذر را پذیرفتند اگرچه قبل از آن علت 

دیررسیدن را گفته بودم.  

روابط عمومی شورا:

شورای شهر بجنورد در دویست و هشتمین 

جلسه خود نامه ای را به تصویب رساند که در آن 

آمده ، سرویس های مدارس باید از این پس بر 

اساس نرخ نامه مصوب هزینه دریافت کنند.

سواری با ظرفیت چهارنفر به صورت ماهانه به 

ازای هرنفر شانزده هزارتومان.

خودروی  ون  به صورت  ماهانه  به ازای  هر نفر        

 پانزده هزارتومان.

مینی بوس به صورت ماهانه به ازای هر نفر نه 

هزار تومان.

نرخ خدمات سازمان تاکسیرانی جهت صدور 

:مجوز و احراز صالحیت رانندگان :

ورودی برای یكسال تحصیلی شش هزار 

تومان.تشكیل پرونده و صدور مجوز هزارتومان 

 اعالم نمود.           

تصویب نرخ نامه برای 

سرویس مدارس

تصویب نرخ نامه برای 

سرویس مدارس

 الستیك پنچرگیری می کنیم. 

هفته ای دیگر گذشت که باز پارکی دیگر، 

عصبانیت من ، پنچر کردن چرخ، صدای 

 زنگ خانه و روبرو شدن با یك جاهل کاله 

مخملی به سر، سبیل از بناگوش دررفته که 

 الستیك را از زیر چرخ درآورده و ایستاده 

بود تا من بیرون بیایم. با دیدن من پرسید: « 

جوجه این کار تویه؟پ

اشاره ای به تابلوی روی در کردم که یك 

 لحظه نفسم بند اومد که الستیك را کوبید 

توی سینه ام و گفت : « می بری پنچر 

گیری می کنی بر میگردی من توی اتاق 

بیست این اداره منتظر می مونم تا 

برگردی» سوار یك تاکسی شدم و مقصدم 

را گفتم . مرا جلوی یك آپارتمانی پیاده 

کرد و یك ساعتی منتظر شدم تا نوبت 

 پنچرگیری الستیك رسید. وقتی اومدم 

 متوجه شدم مثل اینكه حوصله جناب کاله 

مخملی تو اداره سر رفته بود . مشغول به 

کاری شده بود که جز سكوت چاره ای 

نداشتم.تابلوی « لطفاً توقف نفرمایید» را 

کنده و مچاله شده جلوی در خانه انداخته 

بود. با یك تكه کاشی شكسته مشغول 

تراشیدن آخرین نوشته های روی دیوار دو 

.طرف در بود.الستیك را تقدیم کردم و رفت.

باخودم گفتم: « من باشم که دیگر از این 

تابلوها نصب کنم».

 حاال پنج صبح تا زمان رفتن به محل کار 

اتومبیلم را مقابل پل پارك میكنم. بعد از 

برگشتن از محل کارم اگر اتومبیلی پارك 

نشده بود تا آخر شب نیز همین کار را ادامه 

می دهم.
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خودشكن آیینه شكستن خطاست.

صبح سردی، موقع بردن فرزندم به مدرسه 

باز دیدم که خودرویی مقابل پل پارك کرده 

است. اول نگاه کردم وقتی مطمئن شدم که 

دزدگیر دارد با عصبانیت ، مشتی بر روی 

 آیینه زدم و لگدی به الستیك که صدای 

دزدگیر بلند شد با ضربه من آیینه کنده شد 

و زمین خوردن همان و شكستن همان و از 

همه بدتر سر و کله راننده اش پیدا شد و پس 

از درگیری لفظی کار به جایی رسید که قرار 

شد عیال بچه را با تاکسی تلفنی به مدرسه 

برساند و بنده تشریف ببرم یك آیینه نو 

برای آقای عصبانی بخرم، بیاورم و نصب 

کنم. مغازه ها بسته بود. نیم ساعتی در 

شهر با یك تاکسی تلفنی دور زدم تا با 

دیدن مغازه ای که صاحبش تازه داشت 

نرده های آن را بر می داشت آرام گرفتم . 

آیینه را به قیمت 7000 تومان خریدم و با 

پرداخت 2000تومان به راننده آژانس و 

 نصب آن ، ماجرا پایان گرفت. حاال فشار 

عصبی و دیر رسیدن به اداره بماند.گفتم 

 حاال که قراره دیر به محل کار برسم سر راه 

یه تابلو هم بخرم که همان تابلوی 3000 

تومانی را به قیمت 3500 تومان خریدم و 

یك قوطی اسپری رنگ سرخ هم برای 

اجرای طرح جدید تهیه کردم. نصف شب از 

خواب بیدار شدم، تابلو را با سوراخ کردن  

چند جای در با پیچ ومهره نصب کردم.

روی دو طرف در با وجود این که دوست 

نداشتم نوشتم « پارك = پنچری» و عكس 

یك میخ را هم کشیدم. 

 الستیك زاپاس امانت می دهیم.  

10 روز بعد ساعت 2 که خسته از سر کار بر 

می گشتم با پارك خودرویی مقابل پل 

روبرو شدم که دزدگیر نداشت. اتومبیلم را 

 100 متر باالتر پارك کردم و با عصبانیت 

برگشتم و با میخی که برای امروز آماده 

کردم چرخ جلوی اتومبیل را که صاف 

صاف بود پنچر کردم و زیر برف پاك کن 

کاغذی چسباندم که راننده محترم مگر 

نوشته « پارك = پنچری» را ندیدی؟

ساعت 4 بعداز ظهر که در خواب نازی بودم 

صدای زنگ در منزل به صدا در آمد . 

وقتی در را باز کردم با آدمی عصبانی روبرو 

شدم که از دیدنش ترس وجودم را گرفت. 

 خالصه ، ماجرا به این جا کشیده شد که 

 راننده چون زاپاس نداشت الستیك زاپاس 

نوی خود را به او دادم که آقا تشریف ببرند. 

 وقتی الستیك ایشان را پنچرگیری کردم 

به شماره ای که داده بود زنگ زدم. 

نشان به اون نشان که هروقت ایشان را 

پنچرگیری کردم به شماره ای که داده بود 

زنگ بزنم. نشان به اون نشان که هروقت به 

اون شماره زنگ می زنم متوجه  می شوم 

که شماره متعلق به یك مرغداری است که 

از ماجرا بی خبر است. 

 الستیك نو، از دستم رفت و افسوس 

خوردم چرا شماره اتومبیلش را یادداشت 

نكرده بودم.
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چندپارگی مدیریت شهری مهمترین 

چالش تصمیم گیری کارآمد:

یكی از اصلی ترین موانع فراروی مدیریت 

 شهری به خصوص کالن شهرها چندپارگی 

مدیریت شهری در عرصه سیاست گذاری ، 

تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و 

نظارت است.

امروزه شهر، سیستمی باز است که 

ساختارهای آن هر کدام دارای کارکردهای 

خاصی هستند. این عملكردها و کارکرد ها 

در پیوستگی فضایی به لحاظ زمانی و 

مكانی در حال تغییر و تحول، همچنین در 

حال بازتولید هستند. ولی بایست توجه 

داشت کل سیستم شهر چیزی فراتر از 

تمام اجزا، ساختارها، کارکردها و 

عملكردهای آن است.

اگر ساختارها و عملكردهای یك شهر از 

هم منفك و تجزیه شوند، پیوند دوباره آنها 

دیگر شكل و شمایل سیستم شهری را 

نخواهد داشت.

به عبارت دیگر شهر سیستمی پویاست که 

عملكرد های ساختارهای آن، پیوسته با 

هم تعامل دارند.

برای تنظیم این روابط و پایداری سیستم 

هماهنگی و یكپارچگی در مدیریت آن 

ضروری است و ما نمی توانیم کارکردهای 

مختلف شهر را به مدیریت منفك و بدون 

ارتباط با هم بسپاریم و انتظار بهبود 

وضعیت را داشته باشیم.

با نیم نگاهی به وضعیت مدیریت شهری در 

یك صد سال اخیر کشور از قانون بلدیه تا 

 کنون مالحظه می شود نهادهای محلی که 

امروزه شوراها پرچم دار آن می باشند در 

امور محلی  و  اداره  شهر  جایگاه  بایسته 

داشته است اگرچه درچند سال اخیر با 

نگاهی به گذشته مصوباتی بر اساس قانون 

برنامه توسعه سوم و چهارم کشور بر 

مبنای انتزاع و واگذاری امور تصدی گری 

از دولت و الحاق به شهرداری ها صورت 

گرفته است.

با این وجود هیچ روزنه و اراده ای در ادارات 

برای انتقال این امور به شهرداری ها که 

تحت نظارت مدیریت محلی شوراها اداره 

می شود مشاهده نمی شود. لذا به نظر می 

رسدپیگیری برای تحقق این امر یكی از 

تصمیمات مهم شوراها به ویژه شوراهای 

فرادست خواهد بود.

با این وجود زمینه فعالیت شوراها در 

حیطه وظایف فعلی شهرداری ها نیز 

بسیار متنوع می باشد به طوری که هم 

اکنون بیش از 300 نوع خدمات مختلف از 

سوی شهرداری ها به شهروندان ارائه می 

شود که این امر باعث پیوند هرچه بیشتر 

شوراها با شهروندان می باشد.

         

           ماهنامه اطالع رسانی شوراها          

               شماره 37-مرداد88

خود را نداشته اند. به طوری که مدیریت 

شهری در شرایط کنونی حدوداً به بیش از 

25 نهاد دولتی و شهرداری تقسیم شده 

است. نگاهی به قانون اولیه شهرداری و 

انجمن شهر مصوب سال 1334 مبین 

رویكردی به سمت مدیریت هماهنگ و 

یكپارچه شهری است به نحوی که در زمان 

تصویب این قانون وظایف امور 

بهداشتی،آب،برق،اصناف و نیز مشارکت در 

امور آموزش و کتابخانه ها به شهرداری ها 

واگذار شده  بود.  روندی  که  رشد  معكوس 

 یازدهمین اجالس مشورتی روسای 

کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی 

 شوراهای اسالمی مراکز استان ها هشتم 

آبان ماه 1388 در سرعین اردبیل تشكیل 

شد. کشور ما بیش از پیش نیازمند وحدت و 

همدلی آحاد جامعه و مسئولین و ارکان 

کشور و مسئولیت شناسی حول محور 

اصول قانون اساسی ، آرمان های حضرت 

 امام (ره) و نظام جمهوری اسالمی و تاسی 

از رهنمودهای مقام معظم رهبری دانسته 

و خاضعانه همه را به تبعیت از این مهم فرا 

می خواند.

ابراهیم امانی رییس کمیسیون فرهنگی - 

 اجتماعی شورای اسالمی شهر بجنورد 

گفت: با توجه به اینكه سال آینده انتخابات 

دوره چهارم شوراها برگزار می شود از این 

رو از همه سیاست گذاران ، مجریان و برنامه 

ریزان  و  دست اندر کاران  این  مهم  انتظار  

میرود تا با دوراندیشی و اتخاذ راهكارهای 

مناسب، عواقب و  اثرات  کوتاه  کردن زمان   

شوراهای دوره چهارم را مدنظر قرار دهند   

 از جمله اینكه افراد قوی، سالم و الیق 

کاندید نخواهند شد، شوراهای فرادست 

 عمالً در این زمان کم شكل نخواهند گرفت 

وعمر مفید آنها خیلی کمتر از دوسال  

خواهد  بـود  و  تاثیر  غیـر  مستقیم  روی

 انتخابات شوراها که امری محلی است  با 

انتخابات ریاست جمهوری که بیشتر  

سیاسی است مناسبت ندارد . 

2- مجلس می تواند دوره فعلی(دوره سوم 

شوراها) را شش ساله تصویب نماید، البته 

این موضوع با این اصل که رای مردم قابل 

تمدید نیست مغایرت خواهد داشت مگر در 

موارد خاص و ویژه .

 3- دوره چهارم شوراها به جای چهارسال 

، شش ساله تصویب نمایند( این مشكل 

قانون اساسی ندارد) یعنی مجلس می 

تواند مصوبه بدهد که اعضا دوره چهارم  

برای شش سال انتخاب شوند.

4- شوراها به صورت چهارساله انتخاب 

شوند و دو دور یكبار با انتخابات خبرگان 

رهبری تجمیع گردد.

امانی گفت: به نظر می رسد بهترین گزینه 

لغو مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 

نظام توسط خودش باشد و شوراها مانند 

گذشته هر چهارسال  یكبار انتخاب شوند.

 شهرداری ها و دهیاری ها خواهد گذاشت 

مبنی بر اینكه شهرداری قوی قبول 

مسئولیت  نخواهد کرد.در این رابطه چهار 

راه حل متصور است : 

1- مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مصوبه خودش را لغو کند چون یكـی شدن

 اجالس مشورتی روسای کمیسیون های 

  فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسالمی

به گزارش روابط عمومی شورا: رییس 

کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 

گفت: به علت عدم گزارش عملكرد شفاف 

شهــرداری  درخصوص چگــونگی رونــد 

اشاره و راهكارهایی را نیز ارائه کردند 

اختصاص یكصد و پنجاه میلیون ریال 

اعتبار برای تكمیل پارکینگ کوهستان 

پارك جاوید و همچنین تصویب و تعیین 

نرخ پارکینگ های خیابانی پر ترافیك  

(پارك بان) با توجه به ترافیك سنگین در 

بافت مرکزی و تجاری شهر از تصمیمات 

این جلسه بود.

درخصوص بكارگیری نیرو برای جایگاه 

های مقرر شد  تا از طریق  بخش  

خصوصی اقدام شود، حصارکشی پارك 

دوبرار بررسی و عدم پرداخت صورت 

وضعیت سازمان پارك ها از طریق 

شهــرداری منـاطق ، بــررسی چگونــگی 

.............. 

تحقق ردیف های تعریف شده در بودجه 

شهرداری باعث شده تا شورای شهر در 

برنامه ریزی و تصمیم گیری دچار مشكل 

شود. پیلتن افزود : با توجه به اینكه در 

تنظیم بودجه برای ردیف های تعریف 

شده وقت زیادی از شورای شهر گرفته 

شده، شهرداری باید دقت بیشتری را در 

تحقق آن لحاظ کند. در این جلسه که با 

حضور مدیریت شهرداری و مدیران مناطق 

و  دیگر  کارشناسان   برگزار  شد   بررسی  

 مشكالت مالی و منابع درآمدی شهرداری و 

سازمان های وابسته مورد بحث و بررسی 

قرار گرفتو مدیران هرکدام به طور جداگانه 

 به مسایل و مشكالت موجود در سازمان ها 

 واگذاری جمع آوری زباله با ماشین های 

مكانیزه به بخش خصوصی  مطرح شد که 

کلیات طرح مورد موافقت قرار گرفت.

 واگذاری غرفه در میدان بار که اختالف 

فاحش متراژ مورد توافق و تملیك در برابر 

آن توسط شخص مورد توافق قرار گرفت.

درخصوص دریافت چك های معوقه 

شهرداری و  پرداخت 2% مبلغ چك به 

مامور وصول  تصمیماتی گرفته شد.

 الزم به توضیح است جلسات کمیسیون با 

چهار عضو شورای شهر برگزار می شود 

که 90% مصوبات تصمیم گرفته شده مورد 

تصویب جلسه رسمی شورا نیز خواهد 

بود. 

بر فراز تپه ای در جنوب شرقی تفریح گاه 

دل ربای بش قارداش نشسته ام. در سایه 

 سار یكی از ده ها ساختمان ویالیی پیش 

ساخته زیبایی که به همت سازمان میراث 

فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان 

و در اختیار شهرداری بجنورد قرار داده 

شده است . شاید این سوال همیشه در دل و 

اندیشه بجنوردی ها مطرح شده که اگر 

بش قارداش یا باباامان در دست اصفهانی 

ها ، شیرازی ها، کرمانی ها و ... بود برای 

جذب گردشگر چه می کردند؟

آیا برای ساخت یك رستوران زیبا اقدامی 

نمی شد؟ آیا با ساخت و برپا کردن صدها 

 ویال و چادر برای اجاره دادن به مسافران 

منبع درآمد خوبی برای شهر کسب نمی 

کردند؟

در مقابل عمارت زیبایی که از البال

شاخسار چنارهای کهنسال در زیر ن

خورشید چون نگینی بر انگشتری ا

تفریح گاه می درخشد مسجدی زیب

معماری شكوهمند اسالمی نمی ساختن

ی                    

ور 

ین 

ا با 

دتا   

نماد دین و سیاست در کنار هم به نمایش 

گذاشته شوند؟

 ظاهراً این ویالها انسان را یاد اتاق های 

نگهبانی می اندازد ولی درون آنها دیدنی 

است. اتاق خواب و نشیمن، آشپزخانه و 

سرویس بهداشتی داخل آن فوق العاده 

زیباست و پنجره هایی که می توان زیبایی 

های بش قارداش را از داخل اتاقك ها دید.

نگاهی از پنجره به بیرون می اندازم، پاییز 

این بهار عارفان جلوه زیبایی به بش 

قارداش داده و رقص برگ ها با نسیم 

پاییزی دیدنی است. 

کلمه باغ ایرانی که بسیار زیبا و هنرمندانه 

بر روی زمین نوشته شده ، تو را متوجه 

طراحی زیبای این باغ می کند. 

سردر قدیمی ، رعایت قرینه کاری، تنوع در 

وحدت و وحدت در تنوع، بهره گیری از 

اشكال کامل هندسی و بهره گیری از 

مصالح حساب شده ، همه نشان از یك 

برنامه ریزی دقیق دارد.

 اطراف تندیس میان استخر که نمادی از 

ماهی دریا تا ماه آسمان است با برگ های 

رنگارنگ پاییزی که سطح آب را پوشانده 

تو را به یاد قایق رانان مرداب زیبای بندر 

انزلی می اندازد. بر فراز این تپه که نشستی 

تمام این تفریح گاه زیبا مقابل چشمان 

توست، می توانی چند صحنه ی زیبا را 

تصور کنی؟

 * شب است. اطراف ویالها، بر روی 

 خیابانی با پیچی مالیم ، عده ای عروس و 

داماد را همراهی می کنند. تور عروس در 

زیر نور پردازهای شبانه این محوطه می 

درخشد. در دور دست گویی سوسوی 

چراغ های شـهر  بجنورد ، انعـكاس  نـور  

ستـارگـان درخشانی را به نمایش می 

 گذارد که در زالل دریای دل مردم مهربانش 

می درخشد.  عروس و داماد در میان هلهله 

 مهمانان بر فراز سكوی مقابل ویال می 

ایستند و با لبخند و حرکت دست مهمانان 

را بدرقه میكنند تا با ماندن در یكی از این 

 ویالها، شبی به یادماندنی را در تاریخ 

زندگیشان به ثبت برسانند.

 * اطراف ویالها را فرش های کردی و 

ترکمنی گسترده اند و پشتی های 

ابریشمی زیبای ترکمنی چون قطعاتی از 

باغ چهار فصل ایرانی، انسان های 

فرهیخته و اندیشمند را تكیه گاهی شده 

ده است : شب  اند و بر پرده ای نوشته

داستان و حماسه سرایی

شی ها، راوی قصه هایند و پیران قوم

نه داستان ها را می گشایندو حاضران 

ود می بالند داشتن پیرانی چنین 

 فرهنگی غنی و از چشمانشان اشك 

جاری است و شبی به یادماندنی را 

می کنند.

انی بزرگ برپاست و مسافران و 

  ش

بخ 

گنجی

بر خ

فرزانه،

شوق 

سپری 

* مهم

همشهری ها بر فراز تپه ، شاهد برپایی 

جشنی ملی - مذهبی اند. بوی آش رشته و 

غذاهای محلی شامه نوازی میكند. 

گارسون هایی با لباس های محلی در حالی 

که طنین آهنگ دوتاری دل نشین ترانه 

سردار عیوض که « پرارمان(آرزومند) و 

نامراد» از دنیا رفت را در فضا پراکنده است،

بر روی مجمع های مسی مشغول پذیرایی 

از مهمانان هستند. حاضرین هر از چند 

گاهی محو آسمانی می شوند که با انفجار 

فشفشه های نورافشان زیبایی اش 

صدچندان می شود.

* صدها عكاس، نقاش و تصویربردار از 

سراسر ایران دعوت شده  اند تا در مسابقه 

بزرگ « بش قارداش در قاب هنر» شرکت 

 کنند. هنرمندان سخت در تالش اند و در 

حالی که گاه از سینه آهی می کشند فقط 

می توانند گوشه ای از این تابلوی زیبای 

طبیعت را به تصویر بكشند ولی مردم 

بجنورد برخود می بالند که فردا ،این انسان 

ها می روند تا سفیر زیبایی شهرشان شوند.

حال باید از این تصورات زیبا خارج شد و 

آرزو کرد : آیا ممكن است انسان های 

شیفته خدمت برای این که بش قارداشی 

زیبا داشته باشیم دست به دست هم دهند 

و کاری کنند کارستان ؟

فراموشمان نشود شعاری که بر صخره 

فراز چشمه نوشته شده که « گفتار نیك»، 

« پندار نیك» و « کردار نیك» و باید همت 

کرد در پی سومی باشیم ، اگر بش قارداش 

در دست اصفهانی ها، شیرازی ها، کرمانی 

ها و ... بود چه می کردند برای جذب 

گردشگر؟؟؟

                          شهروند آرزو به دل 
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در تحقق بودجه 

شهرداری 

(شش ماه اول سال)
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شهروند

 

هنرمند

شما هم 

می توانید

جهت خلق

 آثار زیبا

در پارك های

 

شهر با ما

 مشارکت

 داشته باشید.


