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

شهر زیبا چگونه شهری است ؟

ساخت و ساز 

غیر مجاز

ای علی!باترسو مشورت مكن که راه خروج را برتو 

تنگ می کند، بابخیل مشورت مكن که تورا از هدف 

و مقصودت باز می دارد، با حرص مشورت مكن که 

آنچه خودبه آن میل داری برای تو می آراید.

                           رسول خدا (ص)

یك توریست به دنبال کشف 

ناشناخته ها و زیباییها و تفاوت 

هاست. گاهی یك جهانگرد از دیدن 

یك منظره یا مراسم یا طعم غذا و ... 

چنان به وجد می آید که برای تجربه 

، دیدن و عكس گرفتن با آن حاضر 

است با رغبت هزینه بپردازد وقت 

بگذارد. یك توریست برای هدر ندادن 

فرصتی که برایش در سفر پیش آمده 

احتیاج به جمع آوری معلومات و 

،اطالعات دارد،

امروزه با وجود  نعمت  بزرگ  اینترنت،  شاید  بخش  

عمده ای از جمع آوری و تحقیق درباره سفر را می توان به 

قبل از سفر موکول کرد و در مقصد فقط از دیدنی ها لذت 

برد. سفرهای توریستی را به ده ها نوع تقسیم می کنند، 

توریست مذهبی، توریست درمانی، توریست تفریحی، 

توریست ورزشی و حتی توریست جهادی و .... اما 

جهانگردی از هر نوع که باشد مهم احساس رضایت و لذت 

سفر است که خاطره سفر را جاودانه می کند.

« بنتو » یك غذای بسته بندی شده است که اغلب شامل برنج، 

گوشت و سبزیجات است. بنتو یك غذای ژاپنی محسوب می شود 

اما با وجود رستوران های ژاپنی در سراسر جهان مخصوصاً 

شهرهای توریستی اروپا، آمریكا و آسیا می توان به این نوع غذا که 

 معموالً تزیین شده است دسترسی پیدا کرد. تزییناتی که استادانه 

روی بنتو به شكل انسان ، حیوانات و گل  انجام می شود همه با 

مواد غذایی و خوراکی بوده وبرای رقابت بین فرو شگاه های 

عرضه آن و جلب مشتری می باشد.

با مردی که در حال عبور بودم و برخورد 

کردم.

: اوو!! معذرت می خوام

- من هم معذرت می خوام ، دقت نكردم.

 ما خیلی مودب بودیم ، من و این غریبه، 

خداحافظی کردیم و به راهمان ادامه 

دادیم.

 اما در خانه با آنهایی که دوستشان داریم 

چطور رفتار می کنیم ؟

کمی بعد از آن روز، درحال پختن شام بودم. 

 برگشتم به او خوردم و تقریباً انداختمش با 

اخم گفتم : « از سر راه برو کنار»

قلب کوچكش شكست و رفت . نفهمیدم که 

چقدر تند حرف زدم.

 وقتی توی رختخوابم بیدار بودم صدای 

آرام خدا در درونم گفت: وقتی با یك غریبه 

برخورد میكنی، آداب معمول را رعایت 

میكنی اما با بچه ای که دوستش داری بد 

رفتاری میكنی ؟؟

قدر 

خانواده ات 

را بدان....

مراسم معارفه شهردار بجنورد برگزار شد

7
14

تجاری

 سال اصالح الگوی مصرف گرامی باد      سال اصالح الگوی مصرف گرامی باد     

کمالیان

مراسم معارفه شهردار بجنورد برگزار شد
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فعلی جلوگیری خواهد کرد. 

رییس دبیرخانه کمیسیون ماده صد اظهار 

داشت در نظام فعلی رسیدگی به تخلفات 

ساختمانی مشكلی است که همواره 

گریبان گیر صنعت ساختمان سازی است و 

مالك که دارای بیشترین قدرت اجرایی 

است کمترین مسئولیت قانونی را دارد و 

برعكس مهندسین ناظر کمترین قدرت 

اجرایی را دارند درحالی که بیشترین 

مسئولیت قانونی متوجه آنان است.

معاونت شهرسازی شهرداری بجنورد  

تاکید کرد شهرداری معتقد است هرگونه 

ساخت و ساز در شهر باید در چارچوب 

ضوابط شهرسازی انجام شود.

وی اظهار امیدواری کرد: شهرداری و 

 شهروندان باید تالش کنند با همكاری و 

تعامل با یكدیگر شهری را بسازند  که 

شایسته  مردم این شهر باشد.

معاونت شهرسازی شهرداری گفت: زلزله 

خطرناك نیست، ساخت و ساز غیر مجاز 

خطرآفرین است. عمارلو با بیان اینكه 

امروزه اگر اصول شهرسازی در ساخت و 

سازها رعایت شود حتی در وقوع حوادثی 

چون زلزله نیز در امان خواهیم بود. وی با 

اشاره  به علت توسعه روزافزون و مهاجرت 

از شهرستان های تابعه به مرکز استان 

همواره ساخت و سازها را تحت الشعاع 

قرارداده، اگر روابط حداقل سه گانه

( شهرداری، نظام مهندسی، مالك، مجری 

ساختمان) رعایت شود و مسایل شهر 

سازی  به صورت مناسب ساماندهی شود، 

 مشكالت زیادی را از شهر و شهروندان حل 

خواهد نمود و شهر را از بی نظمی و 

ناآراستگی منظر شهر و نیز کیفیت ساخت 

و سازها به لحاظ استحكام بنا و  و مسایل 

بهداشتی و سایر مواردی  فنی به شكل 

ساخت و ساز غیر مجاز 

                                                                    خطرناك تر  از زلزله

مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت : با توجه به 

فصل سرما و لزوم رعایت نكات ایمنی در اماکن و 

مراکز عمومی اداری، تجاری و ... سازمان آتش 

نشانی طرح زمستانه را اجرا می نماید.

گودرزی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از 

حوادث احتمالی عنوان کرد و گفت : باتوجه به 

اینكه گاهی مشاهده می شود بعضی مراکز 

عمومی و مكان هایی که شهروندان بیشتر از 

هرجای دیگر در ارتباط هستند حتی امكانات 

اولیه ایمنی از قبیل کپسول اطفای حریق ، برق 

 دوازدهمین اجالس مشورتی روسای 

کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی 

 شوراهای اسالمی مراکز استانها آذرماه 

88 در شهر ساری تشكیل شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی 

شورای شهر بجنورد در این جلسه گفت: 

 به عنوان نماینده مردم در شورای اسالمی 

همچنان آمادگی خود را برای تحقق 

توسعه و تعالی کشور، سرافرازی و 

سربلندی میهن عزیزمان در تعامل منطقی 

و اثربخش باآحاد جامعه و مسئولین ، 

 اعالم می داریم . 

ابراهیم امانی افزود : همچنین شرایط 

کشور را بیش از گذشته نیازمند وفاق و 

 همدلی ، وحدت، تعامل ، اعتدال ، عقالنیت و 

 آرامش و کنار گذاشتن برخی اختالفات و 

 مشكالت  می دانیم.  

وی تاکید کرد :  بار دیگر درخواست و اراده  

خود را برای رفع یكی از دغدغه های مهم 

شوراها   یعنی   محدود کردن دوره فعالیت

دولتی  و مردمی قرار دهند.

وی یادآور شد :  در شرایطی که حدود 70  

درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می 

کنند چندپارچگی و ناهماهنگی مدیریت 

شهری،باعث نارسایی های عمده ای در 

خدمات رسانی  به شهروندان شده است که 

اجرای مدیریت واحد شهری به عنوان یك 

 ضرورت دردولت و مجلس شورای اسالمی 

با توجه به بند ب ماده 137 قانون برنامه 

چهارم باید هر چه سریع تر مصوب و 

اجرایی شود . 

امانی گفت : با توجه به این که شورای 

عالی استان ها بازنگری قانون شوراها را 

مدنظر دارد شایسته است با درك 

مقتضیات و شرایط و بهره گیری از 

تجربیات موجود و تاکید بر مدیریت 

مردمی و محلی ، قانون شوراها به صورت 

 جامع و واقع بینانه اصالح و بازنگری شده و 

شرایط برای استفاده از تمام ظرفیت های 

مردمی بیش از پیش فراهم آید.

 شوراهای کشور در دوره چهارم  یعنی 

 کاهش به دو سال  اعالم و از همه قوا و 

دست اندرکاران کشور به ویژه مجمع  

تشخیص مصلحت نظام تقاضای تجدید 

نظر در مصوبه مربوط به این موضوع را 

داریم.  

امـانی  پیشنــهاد  کرد  تا  مسئوالن  تمام  

  شهرها ، مراکز استان ها و کالن شهرها 

برای بهبود کارکردهای فرهنگی اجتماعی 

شهرها و هویت بخشی به حیات 

مدنی - اجتماعی و کاهش آسیب های 

فرهنگی- اجتماعی، توجه به مسائل 

فرهنگی و اجتماعی با رویكرد برنامه محور 

را  در  صدر کار  همه  سازمانها  و نهادهای   

اضطراری، سیستم آب مستقل آتش نشانی بی 

بهره هستند. وی یادآور شد: کارشناسان آتش 

نشانی با اجرای این طرح با بازدید از مراکز فوق که 

با مسئولین مجمع امور صنفی و دیگر مسئولین 

مرتبط نیز هماهنگ شده، نواقص آن به مالكین و 

 با افراد مسئول  به صورت کتبی ابالغ خواهد شد و 

 زمانی را برای رفع نواقص اعالم خواهند کرد که 

می بایست مدیر مربوطه در زمان تعیین شده به 

  رعایت نكات ایمنی اعالم شده اقدام الزم را معمول    

دارد.

یك خانم معلم ریاضی به یك پسر هفت 

ساله ریاضی یاد می داد.

یك روز ازش پرسی: اگر من بهت یك سیب 

و یك سیب و یكی بیشتر سیب بدهم تو 

چندتا سیب خواهی داشت؟

پسر بعد از چند ثانیه با اطمینان گفت 

چهارتا!

معلم نگران شده انتظار یك جواب صحیح 

آسان رو داشت (3).

او ناامید شده بود. فكر کرد « شاید بچه 

خوب گوش نكرده است»

تكرار کرد: خوب گوش کن، خیلی ساده 

است تو میتونی جواب صحیح بدهی اگر به 

دقت گوش کنی . اگر من به تو یك سیب و 

یك سیب دیگه و یكی بیشتر سیب بدهم تو 

چندتا سیب خواهی داشت؟

پسر که در قیافه معلمش نومیدی می دید 

دوباره شروع کرد به حساب کردن با 

انگشتانش در حالیكه او دنبال جوابی بود 

 که معلمش رو خوشحال کند تالش او برای 

 یافتن جواب صحیح نبود تالشش برای 

یافتن جوابی بود که معلمش را خوشحال 

کند.

برای همین با تامل پاسخ داد « 4» 

 نومیدی در صورت معلم باقی ماند.

به یادش اومد که پسر توت فرنگی رو 

دوست داره. او فكر کرد شاید پسرك سیب 

رو دوست ندارد و برای همین نمی تونه 

تمرکز داشته باشه. در این موقع او با 

هیجان فوق العاده و چشم های برق زده 

پرسید: اگر من به تو یك توت فرنگی و یكی 

دیگه و یكی بیشتر توت فرنگی بدم تو 

چندتا توت فرنگی خواهی داشت ؟ معلم 

خوشحال به نظر می رسید و پسرك با 

انگشتانش دوباره حساب کرد.

و پسر با تامل جواب داد « 3» ؟

 حاال خانم معلم تبسم پیروزمندانه داشت. 

برای نزدیك شدن به موفقیتش او خواست 

به خودش تبریك بگه ولی یه چیزی مونده 

بود او دوباره از پسر پرسید : اگر من به تو 

یك سیب و یك سیب دیگه و یكی دیگه 

بیشتر سیب بدهم تو چندتا سیب خواهی 

داشت؟

پسرك فوری جواب داد « 4» !!!

خانم معلم مبهوت شده بود و با صدای 

گرفته و خشمگین پرسید چطور؟ آخه 

چطور ؟

پسرك  با صدای پایین و با تامل پاسخ داد :  

من یك سیب  هم در کیفم دارم  !!!

دوازدهمین نشست مجمع مشورتی روسای کمیسیون های

 فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسالمی                

خانواده ای یك مشاور تحصیلی - تربیتی را استخدام کردند تا از همان ابتدا هدایت 

تحصیلی و تربیتی فرزندان شان  را به عهده بگیرد. مشاور کار خود را شروع کرد در حالی که در 

دل خود به این همه درایت و کاردانی والدین آفرین می گفت.

روزها گذشت و بچه ها خوب تربیت شدند و از نظر تحصیلی به مدارج عالی دست پیدا کردند. 

.مشاور بعد از چندین سال تالش از آن خانواده خداحافظی کرد و رفت.

بچه های این خانواده وارد جامعه ی شهری شدند ولی هیچ کدام در زندگی موفقیتی به دست 

نیاوردند.

والدین نگران شدند و به یك روان شناس اجتماعی مراجعه کردند تا بدانند در کجا اشتباه کرده 

اند، روان شناس اجتماعی پس از بررسی گفت : شما اگر به همان میزان که خانه را برای بچه 

های خود سالم نگه  می داشتید به فكر شهر خود نیز بودید، آن وقت شهر خود را نیز سالم می 

یافتید.

امروز شما فرزند سالمی را عازم شهر ناسالمی کرده اید. کسانی که به صورت « من » زندگی می 

کنند روزهای پیوستن  به « ما » دچار مشكل خواهند شد.

از
ی 

س
در

معلم ریاضی

شهر سالم ، خانه سالم

 مراسم معارفه شهردار بجنورد در تاالر 

حافظ شهرداری بجنورد برگزار شد در این 

 جلسه که با حضور مسئوالن شهر و استان 

، جمعی از مردم ، معتمدان محلی و 

 اعضای شورای اسالمی  حضور داشتند 

استاندار خراسان شمالی گفت : به بجنورد  

باید از دو منظر نگاه کرد،اول به عنوان یك 

شهرستان و بعد به عنوان مرکز استان. 

 جهانبخش افزود: یكی از مشكالت بزرگ 

شهرداری ها ،نداشتن درآمد پایدار بوده که 

 این موضوع مشكالت جانبی دیگر را نیز 

تولید می کند. وی در ادامه بیان داشت : 

مهندس علوی مقدم، شهردار جدید با 

داشتن تجربه کاری باید اولویت برنامه 

های خود را ساماندهی نیروها، زیبایی 

 مناظر شهری، فراهم کردن زمینه های الزم 

برای  آبادانی  و  توسعه  شهر  با  همكاری 

مسئولین شهر را قرار دهد.  وی یادآور شد: 

مبلغ 8 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری 

پرداخت شده و مجموعاً 30 میلیارد ریال  

تا آخر سال از محل اعتبارات باقی مانده 

باید به شهرداری پرداخت شود.

جهانبخش با اشاره به تاخیر در صدور  

حكم شهردار، علت را مسئولیت های 

ایشان در دو استان خراسان رضوی، و 

 شمالی ذکر کرد که گرفتن پاسخ استعالم 

ها به زمان بیشتری نیاز داشت.

وی اظهار امیدواری کرد : با تعامل و همدلی 

همه جانبه مدیران این استان که زبانزد 

مسئولین کشوری است، زمینه های بسیار 

خوبی برای کارهای زیربنایی این استان به 

ویژه توسعه شهری در بجنورد فراهم آید.

 رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد نیز در 

 جلسه گفت : مشكالت اساسی پیشروی    

امروزه شهرداریها به ویژه شهرداری 

جنورد ،نبود منابع درآمدی و محدود بودن 

اعتبارات دولتی، توسعه روزافزون و 

گسترش سكونتگاه های غیر رسمی است ، 

لنگری افزود:  نبود برنامه ریزی زمانبندی 

شده شرکت های خدمات رسان نظیر آب، 

 برق، گاز، مخابرات، مشكالت ترافیك، بافت 

فرسوده،عدم ورود سازمانها و ادارات 

ب

دولتی 

به سایت اداری تعیین شده از جمله 

 مشكالت  دیگرشهرداری است .    

وی همچنین یادآور شد حمایت همه 

جانبه مسئولین استان به ویژه شهرداری 

از بخش خصوصی و مشارکت شهروندان 

در توسعه شهری بسیار ضروری می باشد.

شهردار جدید نیز در این مراسم به تشریح 

برنامه های خود پرداخت : برنامه ریزی 

میان مدت و بلند مدت، آموزش نیروی    

مراسم  معارفه شهردار بجنورد برگزار شد
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انسانی و استفاده از نیروهای متخصص و 

 متعهد، اصالح الگوی مصرف، فرهنگ 

سازی، توجه ویژه به بخش خصوصی در 

اولویت های کاری خود بیان کرد . 

سیدمجتبی علوی مقدم افزود: فراهم 

آوردن زمینه مشارکت حداکثری شهروندان 

 در مدیریت کالن شهری، تعامل و همكاری 

با مسئولین استانی از دیگر برنامه های 

محوری شهرداری خواهد بود .

وی اظهار امیدواری کرد با حمایت همه 

جانبه مسئولین بلند پایه استان به ویژه 

محترم و از همه مهمتر مشارکت و استاندار

حمایت شهروندان بتواند زمینه های 

مناسبی را برای توسعه ، آبادانی شهر 

فراهم آورد. 

در این جلسه از خدمات مهندس اردشیر 

ریاحی شهردار قبلی تقدیر شد.

 قانون طالیی شهر نشینی   

ن
الیا

کم
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آشنایی با دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری 
نتایج به دست آمده

بعد از چهارسال رقابت این تجربه 

دستاوردهای کیفی و کمی بسیاری در پی 

داشته است. برخی از نتایج موفق این 

پروژه عبارتند از :

* مشارکت شمار زیادی از شهروندان و 

 268 محله در این رقابت. عالوه بر این 

رسانه ها، سازمان ها و موسسات زیادی از 

این تجربه حمایت و مدارس بسیاری نیز در 

این رقابت شرکت کردند. در نتیجه شمار 

افرادی که با حقوق مدنی آگاهند و برای 

بهبود شرایط زندگی شان از این حق 

استفاده می کنند افزایش یافته و این امر 

آنها را قادر ساخته در عین احترام گذاشتن 

به دیگران درکنار هم کار و زندگی کنند.

* افزایش اعتماد به نفس مردمی که در 

محله های برنده و زیبا زندگی می کنند.

* بازتاب اخبار خوب در رسانه ها

* فرصت کشف یا ارزیابی مجدد توانایی 

های مدیریتی همسایه ها.

* اختصاص بودجه خاص به فضاهای 

عمومی.

* شناسایی و استقرار رهبری های جدید 

مخصوصاً  در بین زنان.

تداوم پروژه 

این تجربه با وجود جدید بودن، دورنمای 

بسیار روشنی دارد:

 * منابع مالی: برای انجام این کار نو اصالً 

به وام نیازی نیست. از آنجا که در این پروژه 

هر فرد بخشی از مسئولیت را به عهده می 

گیرد ، شرکا تمایل شان را برای حمایت 

های مالی و کارکردن با همسایه ها نشان 

داده اند.

* اجتماعی و اقتصادی:

عنصر اجتماعی یكی از  قویترین پایه های 

مبناهای این نوآوری است، رقابت اکنون 

متعلق به همسایه هاست. آنها هرساله 

درخواست برگزاری این رقابت را دارند، به 

ویژه در مواردی که زنان برای بهبود 

 مشكالت  محله ها با خانواده سهیم می 

شوند. فرزندان نیز نقش مهمی رد این 

رقابت دارند و از دگرگونی محیط زندگی 

شان لذت می برند.

* نیاز ضروری در این رقابت، روابط متقابل 

محلی است. همسایه ها برای تغییرات 

پیش رو بایستی یكدیگر را بشناسند و در 

موارد  بسیاری با هم سهیم شوند. در 

مناطق دور افتاده ، این فرایند روابط 

همسایگانِ دارای فرهنگ های مختلف را 

تقویت کرده است. آنها با احترام گذاشتن 

به یكدیگر در کنار هم کار میكنند و با این 

همكاری، انسجام شخصیت پیرامون یك 

هدف مشترك به وجود می آید.

  

* زیست محیطی :

 بهسازی محله ها یك کار گروهی است . 

این کار با دست انجام می شود و هیچ 

هزینه فردی زیست محیطی در پی ندارد. 

در عوض ، همسایه ها با بازیافت بسیاری از 

مواد زاید جامد و ضایعات گیاهی به ویژه در 

فضاهای سبز به پاکیزگی محیط زیست 

کمك می کنند.

* سازمانی :

سرانجام ، تاکید بر این نكته ضروری است 

که تجربه همسایگان در فعالیت پاکیزگی 

محله ها در زهره قوانین بولیوی پذیرفته 

شده است. منابع مورد نیاز در این ابتكار در 

قوانین پایدار می شوند، کنترل هزینه ها به 

طور صحیح انجام می گیرد و بازدهی این 

کار دقیقاً نتیجه اجرای فرآیندهایی است 

که در این رقابت به خاطر حمایت فزاینده 

حامیان و شرکت کنندگان محقق شده است

مرکز مطالعات توسعه شهری و منطقه 

ای، موسوم به  از سال 

2004 ، هرساله رقابت " همكاری 

همسایه ها برای ساختن شهری زیبا" 

را در سانتاکروز بولیوی برگزار میكند.

هدف از این رقابت تشویق شهروندان و 

همسایه ها به مشارکت در بهبود و 

نگهداری فضاهای عمومی شهری و 

ایجاد بستری مثبت و برخوردار از 

همزیستی شهری می باشد که البته از 

محله خودشان شروع می شود. از همان 

ابتدا پاسخ به این رقابت به طور فزاینده ای 

مثبت بوده است.

همسایه ها برای دگرگونی محله ها و 

همین طور همكاری با دیگر نهادها و 

شرکت های خصوصی، شهرداری ها و 

موسسات بین المللی در یك مشارکت بی 

سابقه با آثار متعدد ثبت نام کردند. 

 تغییرات فیزیكی در محله ها کامالً مشهود 

است. همچنین تغییرات عمده دیگری 

مانند تغییر نگرش ، رفتار و پیدایش 

رهبری های جدید ( مخصوصاً نقش 

زنان) مفهوم اعتماد به نفس، تاثیر 

مطلوب امنیت عمومی ، به جای 

 گذاشتن تصویر جدیدی از محالت 

محروم در رسانه ها، یكپارچگی بخش 

های محروم جامعه، خودمدیریتی و 

تقویت فرهنگ شهری در سانتاکروز از 

دیگر اثرات این رقابت می باشد. این 

رقابت توسط قانون شهرداری ها نیز مورد 

حمایت قرار گرفت و این امكان را به 

همسایه ها داد تا برای بهبود و نگهداری 

 فضاهای عمومی تالش کنند.    

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

 گزارش تخلف ساختمانی توسط پلیس ساختمان و شهرسازی مناطق با الیحه 

ارسال پرونده تخلف ساختمانی از رابطین ماده صد مناطق به دبیرخانه ماده صد 

* ثبت جزئیات پرونده در دفاتر و سیستم نرم افزاری در دبیرخانه ماده صد

* اخذ دفاعیه مختلف در دبیرخانه کمیسیون های ماده صد یا در مناطق

* ثبت تقاضای حضور در کمیسیون (درموارد بیان نكات حقوقی و فنی) بر اساس نظر 

دبیرخانه کمیسیون های ماده صد

بررسی سوابق پرونده و لوایح برای طرح در کمیسیون بر اساس قوانین شهرسازی

آیا پرونده از لحاظ شكلی 

دارای مشكل است؟
بلــی

عودت پرونده به منطقه 

 جهت اصالح 

اخذ رییس دبیرخانه جهت طرح پرونده در کمیسیون

تقسیم پرونده ها به صورت تصادفی توسط نرم افزار بین کمیسیون های ماده صد

طرح پرونده در کمیسیون ها با حضور شهردار محترم منطقه 

بررسی و تنظیم سوابق و تطبیق با آرا اصداری از کمیسیون ها توسط واحد  فنی و آمار دبیرخانه

 امضا و ابالغ رای به شهردار منطقه توسط رییس دبیرخانه ماده صد        

ارسال اصل رای و پرونده به مناطق     

* واگذاری یك قطعه زمین به مساحت 680 متر در در محل پارك سرداران شهید( باغ اردشیرخان) به کانون 

بازنشستگان  و مقرر نمود ظرف مدت شش ماه بنا احداث گردد.

  *  انتخاب « سیداسماعیل سیدی» به عنوان رییس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای اسالمی شهر          

 * تصویب قرارداد حمل قیر از پاالیشگاه های تهران، اراك، اصفهان ، شیراز و بندر عباس     

*  بررسی استفاده شهروندان از کارت الكترونیكی  به جای بلیط خط واحد در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر

 *  نشست شورای اسالمی شهر بجنورد با سرمایه گذاران   

 *  نشست خبری ریاست شورای شهر با خبرنگاران درخصوص تاخیر در حكم شهردار و مسایل و مشكالت پروژه های 

شهری     

 *  نشست شورای شهر بجنورد با شورای شهر اسفراین و تبادل نظر درخصوص مسایل مدیریت کالن شهری            

*  برگزاری کمیسیون حمل و نقل درخصوص واگذاری اتوبوس های خط واحد به بخش خصوصی  

رابخا

اروش

امر رسیدگی کمیسیون های ماده 100 به 

 تخلفات ساختمانی که  پس از انقالب 

 اسالمی مدتی متوقف و پرونده های مربوط 

به تخلف ساختمانی به دادگستری ارسال 

گردیده بود، در سال 1367 کمیسیون 

تعزیرات حكومتی عهده دار کمیسیون ماده 

صد شد. اما پس از چندی بنا به ضرورت رفع 

 مشكالت حاصل از ساخت و ساز بی رویه در 

اواخر سال 1367 مجدداً کمیسیون ماده صد 

مستند به تنفیذ مع الواسطه امام 

خمینی(ره) که در اواخر سال 67 آغاز گردید.

مهاجرت بی رویه به شهرها و تراکم پر 

جمعیت شهری ، گسترش ناموزون و 

غیـــراصولی ســاختمان هــا  را  در پی دارد 

بناهایی که شبانه همچون قارچ از دل زمین 

سربر می آورند بی آنكه کمترین اصول فنی و 

معماری در ساخت و ساز آنها اعمال شود، 

آثار و تبعات منفی فراوانی در پی خواهد 

 داشت.عالوه بر آن در ساخت و سازهایی  که  

با  اخذ پروانه ساختمانی نیز  صورت میگرد 

بعضاً مالكین از حدود و ثغور پروانه پارا فراتر 

نهاده و خارج از ضوابط مربوطه مبادرت به 

احداث بنای مازاد بر پروانه می کنند که در 

این رهگذر نقش کمیسون های ماده صد 

شهرداری ها به عنوان مرجع رسیدگی به 

تخلفات ساختمانی نمود بیشتری خواهد 

داشت.

کمیسیون های ماده صد به عنوان نهاد شبه 

قضایی: جایگاه کمیسیون ماده صد در میان 

مراجع قضایی: در کنار مراجع عمومی 

 دادگستری که صالحیت رسیدگی به کلیه 

 اختالفات و   دعاوی را به عهده دارند پاره ای 

مراجع اختصاصی نیز وجود دارند که 

 منحصــراً به اختالفات و دعــاوی خاصــی 

 رسیدگی می  کند. 

الف: مراجع اختصاصی داخل دادگستری

ب: مراجع اختصاصی خارج از دادگستری

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها 

نمونه ای از مراجع اختصاصی خارج از 

دادگستری می باشد که یكی از قضات  

دادگستری یكی از اعضای این مراجع را 

تشكیل داده و از بسیاری جهات با آراء 

 محاکم دادگستری از جمله شیوه ابالغ رای ، 

مواعد اعتراض  و قطعیت آرا و سپس اجرای 

آن شباهت دارد

اگرچه در اغلب موارد محل استقرار این 

کمیسیون در شهرداری قرار دارد ولی این 

مرجع جزئی از شهرداری نیست  بلكه دارای 

شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از 

شهرداری است.

کمیسیون ماده صد مرجع بی طرفی است  که 

و بین شهرداری و ذی نفع قضاوت می کند 

خود مرجعی شبه قضایی به حساب می آید.

کمیسیون های ماده صد با توجه به 

 صالحیت محلی ، به کلیه تخلفات 

ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم 

در شهر رسیدگی می کنند که عبارت صد و 

 ماده صد نیز داللت بر این دارد که مالكین 

 اراضی و امالك واقع در محدوده شهر و حریم 

را مكلف نموده است قبل از هر اقدامی 

عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع  ساختمان 

از شهرداری پروانه اخذ کند و در کنار آن به 

شهرداری اجازه داده است که مانع عملیات 

ساختمانی بناهابدون پروانه یا مخالف مفاد 

پروانه به وسیله مامورین پلیس ساختمان 

خود گردد.  به عبارتی از عملیات غیرمجاز 

ساخت و ساز جلوگیری نماید و پرونده بنای 

متخلف اعم از بدون پروانه، مازاد بر پروانه را 

جهت رسیدگی و صدور رای به کمیسیون 

ماده صد ارسال کند. 

هادی قربانی

دبیر کمیسیون ماده 100                                  
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گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی: ، 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر 

بجنورد گفت : پیرو هماهنگی های به عمل 

آمده درخصوص بازدید مدیرعامل های 

مراکز استان ها از کشور چین با هدف 

استفاده از تجارب این کشور درخصوص 

حمل و نقل درون شهری به ویژه 

تاکسیرانی انجام شد. در این سفر هیئتی 

60 نفره از مدیریت حمل و نقل درون 

شهری در شهر پكن و شانگهای بازدید 

کردند 

 خالصه ای از این گزارش: 

سیستم های حمل و نقل عمومی که در این 

شهرها استفاده می شدند عبارت بودند از 

تاکسی، اتوبوس، قطار شهری ، منوریل و 

موتورهای سه چرخ .

  عالیم  راهنمایی  و  رانندگی و  نیز ترافیكی     

فرودگاه، راه آهن، مترو و بی سیم بود و 

 تسهیالتی به رانندگان از سوی دولت اعطا 

نمی شد. تاکسی ها تحت پوشش مدیریت 

هوشمند و دارای جی پی اس بوده و کنترل 

مدیریت آنان از طریق سیستم هوشمند 

برنامه ریزی می شد.

سطح علمی رانندگان متوسط و برخی از 

رانندگان مسلط به زبان انگلیسی و دارای 

لباس فرم مخصوص تاکسی بودند.

 به هیچ عنوان اجازه فعالیت به خودروهای 

شخصی داده و در صورت مشاهده 

احتمالی با جریمه های بسیار سنگین 

مواجه می شدند که این کار کمتر اتفاق می 

افتد. نكته قابل توجه این بود که تاکسی 

های عمومی در این شهر  بیشترین نقش 

را برای مسافر به نقاط غیرقــابل 

دسترسی  و  ورود  سایـر ناوگان

حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو را 

داشته و نحوه محاسبه و اخذ کرایه 

تاکسی به صورت وجه نقد بر اساس 

تاکسیمتر بود. کارت شناسایی راننده 

تاکسی روی داشبورد خودرو جهت رویت 

مسافر نصب شده بود .

امیدواریم مدیریت حمل و نقل درون 

شهری به ویژه تاکسیرانی کشور عزیزمان 

ایران نیز بتواند با یك برنامه ریزی مدون و 

دقیق با استفاده از تجارب کشورهای موفق 

درخصوص حمل و نقل درون شهری از 

جمله کشور چین هرچه بهتر به شهروندان 

بیش از پیش موفق باشد.

روابط عمومی شهرداری بجنورد:

 به مناسبت روز خانواده و تكریم از 

بازنشستگان مراسمی در هتل نگین 

برگزار شد. عضو شورای شهر در جمع 

بازنشستگان شهرداری ضمن خیر مقدم 

و تبریك گرامی داشت این روز گفت: : 

بازنشستگان  ذخیره های ارزشمند هر 

سازمان هستند که می توانند با انتقال 

تجربیات گران بها به نسل جدید به 

راهكارهای علمی و عملی بسیار مهمی 

دست یابند . جمشید گریوانی با اشاره به 

«تجربه، فوق علم است» ،افزود : این 

موضع در عمل ثابت شده است و  باید 

بازنشستگان را ارج نهاده و از

تجربیات آنها بهره مند شویم . وی که 

مسئولین  درحضور شهرداران و دیگر

شهرداری و هم چنین  مدیر کل 

بازنشستگان اســـتان  سخن  می گفت 

:

 

 

یادآور شد : روز خانواده و بازنشسته، 

باید جدی گرفته و هرسال با شكوه تر از 

و  سال های گذشته  برگزار شود

ازخدمات  چندین  ساله  بازنشستگان  و

 خوشبختانه شاهد گردهم آیی تنی چند 

از بازنشستگان محترم در خانواده بزرگ 

شهرداری بجنورد هستیم. 

مسئول کانون بازنشستگان شهرداری 

بجنورد نیز گفت: روح و قلب 

بازنشستگان متعلق به جامعه و سازمان 

در  است که در آن فعالیت می کند و 

صیانت از دستاوردهای فرهنگی و تمدن 

 اسالمی از هیچ نوع از خودگذشتگی و 

 تالش فرو گذار نمی کند. 

 

بهمن گرایلی افزود: امیدواریم زمینه ای  

فراهم شود که تجربیات مدیریتی و 

پرسنلی همكاران بازنشسته در جای 

جای سازمان و ادارات مورد استفاده قرار 

گیرد که انگیزه ای به فراخور ارزش های 

متعالی انسانی به  بازنشستگان خواهد 

بخشید.

در پایان مراسم لوح یادبودی به نشانه 

سومین روز تكریم  بازنشستگان از سوی 

مدیرکل سازمان بازنشستگی استان به 

شهرداری بجنورد اهدا شد.

یوم چهارشنبه 12 دی ماه 88

در روز ماضی از فراز کوه « دوبرار» بجنورد 

را نظاره کردیم و امروز میل ملوکانه بر این 

بود که سیری در درون این بلده داشته 

باشیم. گوش به ندای یكی از چاکران 

داشتیم و در اندرونی عمارت سردار مفخم، 

گام های ملوکانه را بر زمین پس و پیش می 

کردیم که از رخوت و سستی بیرون آییم و 

هم برای کاستن چربی دور شكم مفید، که 

ناگهان از وسیله ای که بر روی میز بود 

صدای ویژویژی برخاست و شروع به 

حرکت کرد. ترس برمان داشت و یك آن از 

ابهت سلطانیم کاسته شد که جوانكی به 

سوی آن شیرجه رفت و با گفتن الو ... الو ... 

پاسخ کسی را داد.

پس از مدتی فرمود : شاهنشاها در 

دارالشورای منتظر شما هستند.

با غضب بر او نگاهی انداختم و گفتم ادب را 

از بی ادبان نیاموختی که مارا شاهنشاها 

خطاب کردی؟ ما را با این ابهت، یال و 

کوپال باید چنین خطاب کنی : اعلیحضرت 

قوی شوکت خسرو صاحبقران شاهنشاه 

جم جاه شهریار تاجدار عادل، السلطان ابن 

سلطان ابن السلطان والخاقان بین الخاقان 

   الخاقان قاجار خلداهللا ملكه الی االبد.         

جوانك تعظیمی عرض کرد و خنده ای 

تحویل داد نه چندان بلند و گفت : ترس 

 برمان داشت که داستان آن کاروانسرا اتفاق

بیفتد که شبانه کوبه بر آن کوبیده بودید که  

صاحب کاروانسرا گفته بود : بیرون در 

کیست؟ یكی از خدمه جواب داده بود : 

اعلیحضرت قوی شوکت خسرو 

صاحبقران شاهنشاه جم جاه شهریار 

تاجدار عادل السلطان .... که 

کاروانسرادار،فریاد برآورده بود : برای این 

همه آدم ،جای نداریم!  تعجب کردیم که 

جوانك تاریخ مارا   خوانده است .

همین مسیر را نبینیم که خاطره ملوکانه 

 مكدر نشود که ما سالطین به دوباره دیدن 

شیئی رنجه شویم و علت اختیار کردن 

نسوان متعدد نیز بر همین خاطر بوده 

است.

  باصدای معین الشوری کثراهللا امثاله و         

محاسنه که گفت : « این جا ورودی شهر 

است و از این نقطه به سوی دارالشوری یا 

اگر اراده تان برگیرد به سوی عمارت مفخم 

رهسپار خواهیم شد.» چشمانمان را 

گشودیم و هرچه دیدیم کالسكه های آبی 

یا موتور تپ تپه های قرمز کوچك مملو از 

میوه و ثمرات گوناگون اشجار بود که در 

جوار یكی از آنها مردی وسیله ای دردست 

گرفته بود و نام آن میوه ها و نرخ فریاد همی 

 کردی: گالبی چینی، پرتغال تامسون، 

کیوی و... که نام این آخری را نشنیده 

بودیم چیزی بود شبیه تخم مرغ به غایت 

قهوه ای که وقتی از معین الشوری نام آن و

 خواصش را سوال کردیم گفت : « دو دهه 

 ای بیش  نیست  که این میوه در این بالد به     

 از او سئوال کردم این ویژ ویژکن چه بود ؟ 

گفت : تلفن همراه است، نسل پیشرفته ای 

از تیلفون های هندلی عصر و دوران 

شماست که مخترعان سدهای زیادی را 

پشت سرگذاشتند تا چنین وسیله ای 

ساخته اند. ویژویژ آن « ویبره» نام دارد و اگر 

در جیب باشد بخشی از بدن را می لرزاند که 

متوجه زنگ شوید وقتی دیگر نمی خواهید 

صدایش را بشنوید. 

وقتی متوجه شد،خوش خوشانمان آمد از 

تیلفون داخل عمارت، زنگی زد و صدای 

چهچه درفضا پیچید و قطع کرد و تكمه ای 

فشرد که ویژویژ کنان راه افتاد. چون خنده 

مارا دید جری شد و سئوال کرد: با این همه 

اسم و فامیل که دارید چگونه می شود از 

سد نام های شما گذشت تا به شما رسید ؟

چون غضب سلطانی مارا دید گفت : برای 

سیر در شهر منتظر قدوم ملوکانه شما 

السلطان ابن السلطان ابن السلطان ... تا به 

آخر اسم ما رسید سوار موتور تپ تپه شده

  

  

 

و راهی دارالشوری شدیم.

معین الشوری که گاه با در دست داشتن 

فرمان موتور تپ تپه در این شهر 

بی فرماندار، فرماندار کالسكه دودی و گاه 

با در دست گرفتن دوربین عكاسی، عكاس 

باشی خاصه دارالشوری می شود 

راهنمای خوبی است. معین الشوری در 

یوم گذشته نیز برفراز کوه دوبرار راجع به 

تنگناها و چشم انداز های آینده با کشیدن 

آه های سوزان که گویی از جگر زلیخا 

برخاسته بسی سخن ها بر زبان راند.

از او خواستیم چون ما شب بر این بلده 

 نزول اجالل کرده بودیم ما را به ورودی شهر 

که از شهرهای شمالی و طهران خودمان 

مسافران می آیند ببرد و از آن جا به سیر در 

بجنورد طی طریق کنیم.

چشمانمان  را  بستیم  تا دوباره در برگشت 

 فروش می رسد و برخی به شوخی آن را 

تخم مرغ موکت شده می گویند.» 

اگر دیشب موکت را نمی شناختیم فهمش 

برایمان مشكل بود و از خواصش گفت که 

اراده کردیم امروز در اندرونی عمارت مزه 

اش کنیم. گویا رعیت این بلده در برابر 

بیماری ها بسیار مقاوم هستند چرا که 

رفتگران سخت مشغول کار بودند و با 

جاروب های دسته بلند خاك ها را از میان 

خیابان روبیده و به کنار می راندند و 

گردوغبار زیادی بر روی میوه ها می 

نشست و فروشندگان نیز گویا به این امر 

عادت داشتند و چیزی بر زبان نمی راندند 

که مبادا دل آنها را بیازارد. قال آسمان 

خراش های شهر، المیكرب هذالمیوه ها، 

الملقابلنا کمثل برج الكبیر. خداوند بر 

ساکنان این بلده رحم کناد...

                          

                               شهروند آرزو به دل

  

                                     ادامه دارد

برگی از سفرنامه ناصری

اندر ورودی بلده بجنورد     

به گزارش شهروند : 

 شورای اسالمی شهر بجنورد ، در جهت 

حل مشكل شهروندان در خصوص اسناد 

ماده 147 که تا تاریخ 79/8/14 دارای 

سند 147 می باشند و دارای سابقه 

تجاری نیز بوده مصوبه شماره 125 

مورخه 79/8/14 مبنی بر اینكه در 

خصوص کسری عرصه تجاری که قبل از 

مصوبه شورا پروانه کسب گرفته و 

عوارضات مربوطه را تا تاریخ فوق پرداخت 

نموده اند نیاز به محاسبه و دریافت 

عوارض مجدد ندارند و از آن تاریخ به بعد 

کسری مساحت عرصه تجاری اعمال می 

شود و قابل اجرا خواهد بود.

 1-اما درخصوص امالك و اسنادی که از 

تاریخ 79/8/14  به بعد اخذ سند سند 

147 نموده و دارای سوابق تجاری نیز 

می باشند. عوارض  ملكی 10% قیمت  روز 

زمین مفید و کسری عرصه تا 17/5 متر 

مربع قابل دریافت می باشد. 

  2-  امالکی که از ابالغیه طرح تفضیلی   

جدید از طریق ماده 147 بصورت شش 

دانگ اقدام نموده اند و دارای سوابق 

تجاری نمی باشند در صورت دارا بودن 

شرایط اعطای تجاری برابر طرح تفضیلی 

جدید، کسری عوارض ملكی تا حد

( سقف ) 50متر مربع محاسبه و اخذ 

خواهد شد و بدیهی است سایر عوارض 

شامل پارکینگ ، 1/4 سرقفلی و پذیره 

تجاری نیز دریافت خواهد شد.

 3- امالکی که از طریق قوه قضائیه بصورت 

قهری اقدام به تفكیك یا افراز ملك گردیده 

 است، با قیمانده پالك شامل عوارض ماده 

147 نمی گردد. در سایر موارد باقیمانده 

  پالك بر اساس مصوبه امالك 147 شورای    

 اسالمی شهر اقدام شود.        

به استناد بند 14 تبصره 25 ماده 55 قانون 

شهرداری ها ، شهرداری از گذاشتن هر نوع 

اشیا در بالكن های مشرف و مجاور به معابر 

عمومی که افتادن آنها موجب ایجاد خطر 

برای عابرین پیاده است جلوگیری می کند.

همچنین جلوگیری از ایجاد ناودان و 

دودکش های ساختمانی که باعث زحمت و 

خسارت ساکنین شهرها شود.

ماموران شهرداری پس از کسب نظر از 

مامور فنی شهرداری به مالكین یا صاحبان 

 اماکن ابالغ و مهلت داده می شود تا نسبت 

به رفع مشكل اقدام کند و چنانچه در مهلت 

تعیین شده اقدامی صورت ندهند، شهرداری 

با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا 

مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به 

 اضافه صدی پانزده از صاحبان امالك 

دریافت خواهد کرد.  

این مقررات شامل تمامی اماکن عمومی 

مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، 

دکان ها، قهوه خانه ها، کافه رستوران ها، 

پاساژ ها و ... که محل رفت و آمد مردم  

است می باشد.

                             حمزه سجادی

                              دبیر کمیسیون

پاسخ شهرداری به مطلب شماره قبل

«! مراقب ناودان های باالی سرتان باشید»« 
 تعیین تكلیف امالك سند 147 که قابلیت تجاری دارند    

خانواده محترمشان تجلیل و قدردانی

شایسته صورت گیرد. مدیرکل سازمان 

بازنشستگی نیز در این مراسم طی 

سخنانی کوتاه با تبریك این

گفت : ذخیره و   روز  به  بازنشستگان 

گنجینه هر سازمان دعای خیر 

بازنشستگان آن است که از جایگاه رفیع 

نزد پروردگار برخوردارند.  خادمی افزود: 

برای 950 هزار بازنشسته در استان 

600 هزار کارت منزلت صادر  تاکنون

شده است  اما هنوز نوع خدمات قابل  

ارائه

 

 

 

   آن  به طور مشخص  اعالم نشده   

و  نیاز  به تدوین برنامه ای جامع دارد. 

وی از  برگزار نشدن مراسم ، به دلیل پاره 

 ای مشكالت در سومین سال مراسم در 

23 استان خبرداد و گفت : خراسان 

شمالی یكی از این استان ها بود که 

متاسفانه امسال موفق نشدیم برنامه ای 

استانی در تكریم بازنشستگان داشته 

باشیم اما به همت کانون بازنشستگان 

شهرداری بجنورد و شورای شهر و با 

 وجود   مشــكالت  فراوان  این  سـازمان  

تجلیل از بازنشستگان 

شهرداری بجنورد

جهت عابران پیاده و وسایل نقلیه اعم از 

دوچرخه، موتور سیكلت، خودروهای 

سواری و باری، خودروهای حمل و نقل 

 عمومی به شكل های متفاوت با عالیم 

خاص در مكان های مورد نیاز نصب  بود که 

همه موظف به اجرای آن بودند.

مسئله بسیار جالب و مهم این بود که 

مدیریت ترافیك شهر به صورت خودکار 

بدون حضور پلیس به صورت نامحسوس 

در تقاطع ها و سطح شهر توسط دوربین 

های مداربسته و سیستم هوشمند و آی 

تی کنترل می شد.

ناوگان تاکسیرانی این کشور به صورت 

خصوصی اداره و تحت مالكیت شرکت 

های تاکسیرانی اداره می شدند و کاربری 

تاکسی  ها به  صــورت  گــردشی ، خطی،
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من دست و بازوی شما را که دست خداوند بر روی آن 

است، بوسه میزنم و بر این بوسه افتخار میكنم.

                    « امام خمینی»(ره) 

شهید از همه افراد افضل تر است.

                                « شهید مطهری»

  انااهللا و انا الیه راجعون ، پس چه بهتر که این بازگشتمان                 

به سوی او با رضای کامل و در راه او باشد. پس چه غم 

شما را که من به این موت راضیم ، کوچكترین غم به 

دل راه ندهید که من با دادن جانم در راه خدا بسیار 

شادم مگر من جانم از بندگان مخلص خدا چون 

مطهری ها، بهشتی ها، باهنرها، رجایی ها و هزاران 

شهید دیگر ارزشمندتر است؟

 من به ملت قهرمان و شهیدپرور ایران سالم می رسانم. 

 برادران ، اسالم را محكم نگه دارید که اگر ما اینقدر 

 شهید داده ایم همه به خاطر اسالم و دین بوده است. من 

 که یك پاسدار انقالبم به خاطر دینم دارم می جنگم و 

می خواهم بروم که این دست جنایتكار شرق و غرب 

 را از سر راه اسالم کوتاه کنم. من یك فرد پاسدار هستم 

که از ته دلم آمده ام که بروم جبهه به خاطر دین و 

 مكتب عزیز اسالم بجنگم و با مردم سفارش میكنم که 

حرف منافقین را گوش نكنند و فقط به حرف امام 

گوش دهندچون این منافقین که دم از خلق می زنند 

چرا به جبهه نمی آیند تا با دشمن بجنگند فقط می 

توانند شعار دهند و از پشت سر خنجر بزنند. اگر شما 

مرد هستید بیایید روبرو با همدیگر بجنگیم نه این که 

نصف شب روی خانه های حزب اللهی های بی گناه 

قفل بزنید و نارنجك بیندازید.

من از برادران و خواهرانم می خواهم که دست این 

 منافقین را کوتاه کنند که اسالم سرافراز و سربلند باقی 

بماند.

برادرم، تفنگم را بیاورید تا سینه دشمن را سوراخ کنم 

که دیگر تحمل این همه نامردی را ندارم . آخر این 

ملت آزادی خواه و حق پرست چه کرده است که این 

چنین ناجوان مردانه علیه اش بسیج گشته اند، آخر 

 مگر در این دنیا استقالل و آزادی جرم است که این 

 چنین ملت های اسالم را به محاصره اقتصادی و نظامی         

می کشند. ای مادرم ،کفنم را بیاور تا بپوشم که خون من 

از خون امام حسین (ع) و علی اصغربه خون خفته 

رنگین تر نیست، به جهان خواران شرق و غرب بگویید 

اگر خانه و کاشانه ام را به آتش بكشند ، اگر گلوله 

هایتان قلبم را سوراخ کند آرزوی شنیدن یك کلمه 

ضعف و زبونی و آرزوی فروختن دینم را به گور 

خواهید برد، به آنها بگویید که اگر پیكرم را زنده زنده 

پاره کنند ، اگر پاره های تنم را به آتش بسوزانند ، اگر 

خاکسترم را به دریا بریزند از دل امواج خروشان دریا 

 صدای مرا خواهید شنید که فریاد می زنم اسالم پیروز 

است ، کفر و نفاق نابود است. 

5 8

آشنایی با مدیریت شهری (تجارب جهانی)

  ترافیك ، یكی از معضالت اساسی کالن     

شهر های جهان محسوب می شود.راه 

کارهای مختلفی برای حل این معضل 

پیشنهاد و حتی اجرایی شده است. یكی از 

این تجربیات موفق، حذف چراغ های 

راهنمایی از اغلب تقاطع ها در برخی از 

شهر هاست. دراین شهرها به حدی مردم به 

قوانین راهنمایی و رانندگی احترام می گذارند 

که دیگر برای هدایت آنان نیازی به اجبار، حتی 

با استفاده از چراغ راهنمایی هم وجود ندارد. به 

همین دلیل هرماه تعداد تقاطع های مجهز 

به چراغ های راهنمایی کاهش می یابد.

به طورحتم استفاده از این الگو نیازمند ارتقای 

فرهنگ ترافیك در بین شهروندان است و در 

حقیقت ، این حذف چراغ های راهنمایی نیست 

که سبب تنظیم ترافیك شهرهای فوق شده 

بلكه ارتقای سطح فرهنگ ترافیكی شهروندان، 

زمینه حذف چراغ های راهنمایی و به تبع آن 

تنظیم ترافیك در شهرهای مذکور را فراهم 

 ساخته است. لندن اولین کالن شهری است 

که سعی دارد با اجرای طرح خیابان های 

برهنه منظم  شود.  شورای شهر «ایلینگ» 

شجاعانه برای بررسی ایده در  یك  اقدام  

روان تر شدن ترافیك از طریق حذف چراغ 

های راهنمایی، این نظریه را به آزمایش 

گذاشت. بر اساس این تصمیم شورا و 

شهرداری، قرار است چراغ های راهنماییِ 

هفت تقاطع در این بخش به مدت شش ماه 

با کیسه های نارنجی رنگ پوشانیده شود 

و بدین وسیله رانندگان وادار شوند با ایجاد 

ارتباط چشمی و بصری با عابرین پیاده و 

سایر رانندگان از این تقاطع ها بگذرند. یكی 

 از اعضای  شورای شهر اعالم کرد: هدف از 

اجرای این طرح ، ایجاد مسیرهای امن تر و 

همچنین برنامه ریزی برای فضاهای مشترکی 

است که عابرین پیاده ، دوچرخه سواران و 

خودروها می توانند به طور هم زمان از آنها 

استفاده کنند. با حذف چراغ های راهنمایی، این 

تصور که خیابان ها فقط برای خودروها طراحی 

شده اند، باطل خواهد شد.  مهندسین ترافیك 

بر این باورند که نبود چراغ های راهنمایی 

باعث می شود تا رانندگان مسئولیت 

بیشتری را برای اقداماتشان بپذیرند. هر 

چه  رانــندگان حـس نـــگرانی  بیشـتری  

 

رانندگان ارتباط 

چشمی برقرار کنند.

 مسئوالن شورای شهر معتقدند که چراغ های 

راهنمایی بهبود جریان ترافیك موجب 

تاخیرهای غیر ضروری شده و حتی ممكن است 

خطرات خیابانی را افزایش دهد زیرا رانندگان با 

سرعت هرچه بیشتر به سوی چراغ های سبز می 

روند تا پیش از قرمز شدن چراغ از آن بگذرند. 

واقعیت این است که اطمینان از«مسیر 

درست» به آنها امنیت کاذبی را القا می 

نماید و در نتیجه در پیش بینی خطراتی که 

متوجه آنهاست ناکام می مانند.

بنابراین شورا امیدوار است که رانندگان به 

 جای پیروی از عالیم خودکار و نشان های 

بی جان که از درك احساسات آنها عاجزند، 

در تقاطع ها بر اساس حق تقدم عبور کنند 

درواقع  آنها درحال حاضر بیشتر به دنبال 

آن هستند، حاکم شدن ارتباطات و روابط 

انسانی و دوستانه میان افراد جامعه به جای 

قانون مندی و روابط خالی از احساس و عاطفه 

است.

داشته  باشند،  بیشتر ناگزیر  خواهند شد  

با عابرین  پیاده و دیگر 

حذف چراغ های راهنمایی
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روابط عمومی شورای شهرداری بجنورد

کارهای انجام شده در شهرداری مهر 

 قابلیت اجرا به عنوان الگو در سطح کالن 

شهرهای کشور را دارد.

 این مطلب را مهندس عالجگردی مدیریت 

بافت های فرسوده شهر مشهد در بازدید از 

سكونت های غیر رسمی( حواشی) شهر 

بجنورد عنوان کرد. در این دیدار 4 ساعته  

قائم مقام شهرداری بجنورد گفت : شهر 

بجنورد به سبب موقعیت اجتماعی چند 

سال اخیر پس از تاسیس استان  با موج 

گسترده ای از مهاجرت روبرو شد که بخش 

عمده ای از توسعه پیرامون شهری اتفاق 

افتاد.

حسن نژاد افزود: تاسیس شهرداری مهر 

در سال 86 با هدف ایجاد یك پایگاه 

مردمی با ویژگی فراتر از وظایف شهرداری 

انجام گرفت که این مجموعه بتواند با 

ساماندهی سكونت گاه های غیررسمی و 

ضابطه مند کردن ساخت و سازها و نظارت 

و  مشارکت  مردم  را در این مدیریت دخیل  

وزارت کشور، که از استان  و  در نهایت  

طریق اجرایی سازمان شهرداری ها 

پیگیری می شود  شود. در ادامه این بازدید 

 مهندس عالجگردی گفت : نقش معتمدین 

محلی در پیشبرد راهبردی شهرداری، 

 چگونگی رفع مشكالت ، مشارکت 

 شهروندان هر محله ، رفع مشكالت مالی با 

مشارکت اهالی در برنامه های اجرایی 

 عمرانی در سطح محالت با  ارگان های 

خدماتی و نقش دولتمردان در تامین منابع 

مالی در اجرای ادامه این طرح بسیار مهم و 

حیاتی است. مشهد در این بازدید با تقدیر 

از عملكرد شهرداری مهر عنوان کرد اجرای 

برخی برنامه های شهرداری مهر 

درخصوص انتخاب معتمدین محلی و 

 مشارکت شهروندان در سطح محالت و نیز 

اجرای ضوابط طرح تفصیلی و توافقات با 

مالكین قابلیت الگو برداری و اجرا در سطح 

.کالن شهرها را دارد.

کند.وی اظهار داشت:یكی از  موفقیت های 

برای  

 

این طرح مشارکت مردم به صورت 

معتمدین محلی و شهرداران افتخاری می 

باشد که به صورت انتخابات محله ای 

صورت گرفت که پل ارتباطی  بسیار خوبی 

بین محله و شهرداری مهر شده است.. 

شهردار مهر که در این بازدید میزبان بود 

گفت : بخش عمده ای از این اقدامات انجام 

شده شامل بازگشایی معابر ، اجرای طرح 

تفصیلی، ضابطه مند کردن ساخت و 

سازها؛ آسفالت معابر، اجرای پروژه های 

عمرانی، برداشت زباله و  در  سایت 

کارهای  انجام  شده  بـا هدف رفع 

محرومیت از منطقه های فوق انجام 

گرفته. ستوده افزود: شهرداری مهر با 

اختصاص اعتباری بالغ بر بیش از یك 

میلیارد و پانصد میلیون ریال 

بازگشایی و سایر موارد شهرسازی تا کنون 

 سازمان هزینه کرده که قرار است از طریق 

شهرداری ها نیز کمك هایی صورت گیرد. 

وی تاکید کرد با توجه به مصوبه دولت 

درخصوص تامین 70% از هزینه های 

اجرایی و توانمندسازی سكونتگاه های 

غیر رسمی در شهرها از سوی دولت ، این 

مصوبه هنوز محقق نشده که اظهار 

امیدواری  کـرد  با  حمایت  مسئـولین  در 

 شهردار مهر گفت:با تالش هایی که در 

 خصوص ایجاد کتابخانه در محالت 

 صورت گرفته، همه محالت حاشیه شهر 

دارای کتابخانه می شوند.

ستوده افزود : با توجه به ناهنجاری های 

اجتماعی که متاثر از فقر فرهنگی و فاصله 

طبقاتی که در پیرامون شهر وجود دارد 

عنوان کرد از اجرای راه اندازی کتابخانه در 

 محالت را ارتقای سطح فرهنگی و 

شهروندان ساکن در حواشی را هنوان نمود 

و بیان داشت: این کتابخانه ها ضمن 

گسترش فرهنگ کتابخانی با ارائه آموزش 

 های الزم به شهروندان را در دستور کار 

خود خواهد داشت.

شهردار مهر افزود: بر اساس این پیگیری 

ها توافقاتی نیز بین شهرداری مهر و اداره 

 کل فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفت 

که بر اساس این توافق مقرر شد اداره 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی اعتباری بالغ بر       

یكصدمیلیون ریال برای 20 محله حوزه 

شهرداری مهر درنظر گیرد که به طور 

متوسط 200 تا 300 نسخه کتاب در هر 

کتابخانه با عناوین متنوع آموزشی ، 

مذهبی، علمی ، کمك درسی  و فرهنگی در 

اختیار مساجد و یا دفتر شهردار محله قرار 

خواهد گرفت. 

ستوده همچنین اضافه کرد: پی گیری 

هایی نیز با سازمان تربیت بدنی صورت 

گرفته که مقرر شده سازمان فوق بر اساس 

توافقات صورت خواهد گرفت برای تامین و 

 تجهیز لوازم ورزشی در محالت فوق 

اقداماتی انجام دهند. کما اینكه تاکنون نیز 

 خدماتی از قبیل وسایل ورزشی، توپ، تور، 

 سبد بسكتبال و ... به جوانان محالت فوق 

تحویل شده. وی همچنین یادآور شد یك 

سوم جمعیت شهر بجنورد که بالغ بر 75 

هزار نفر می باشد در حواشی شهر قرار 

داشته که به 25 منطقه تقسیم بندی شده 

است زندگی می کنند.

ستوده اظهار امیدواری کرد : شهرداری 

مهر با حمایت همه جانبه مسئولین زیربط  

 با همكاری و مشارکت شهروندان محالت 

بتوانند گام های موثرتری را در جهت توان 

مندسازی همراه با توسعه همگون، همپای 

دیگر مناطق مرکزی شهر در حواشی شهر 

برداشته شود.

 محالت 

حاشیه شهر 

کتابخانه دار 

می شوند    

وصیت نامه 

شهید 

حمید

 رحیمی

بدون شك طرح مسكن مهر با هدف حذف 

 قیمت زمین و باال بردن قدرت خرید مردم 

برای تهیه مسكن در حال انجام است و دو 

معادله هزینه تمام شده و قیمت مسكن در 

سطح گسترده را پیگیری می نماید.

نیات بزرگی از سوی بانیان آن برای رفع نیاز 

های جامعه به مسكن که به عنوان 

بزرگترین مرکز هزینه در سبد خانوار 

همواره مطرح بوده ، وجود دارد . 

واقعیت این است که هر طرح و ایده بزرگ و 

آرمانی را یك مدیریت ضعیف  نه تنها زیر 

سوال می برَد بلكه حتی با شكست مواجه 

می کند . تجربه حداقل در شهر و استان ما 

در تولید مسكن و فروش آن به روش اجاره 

به شرط تملیك نشان داده که هدف ساخت 

و احداث بنا تمام مسئله نیست، بلكه آغاز و 

ادامه فعالیت در بخش خدمات زیربنایی 

همانند تامین آب، برق، گاز ، تلفن، اجرای 

معابر و فضای خدماتی، آموزش و پرورش، 

امنیت و ... به طور همزمان با شروع عملیات 

ساختــمانــی  واحــدهای  مســكونی  و 

هماهنگ آنها با پروژه های پیشرفت 

مسكن است که می تواند به نیات و 

شعارهای دولت در حل مشكل مسكن 

جامه عمل بپوشاند.  وگرنه صرف 

میلیاردها ریال سرمایه بدون پیش بینی و 

برنامه ریزی به موقع سایر نیازمندی ها 

 عمالً منجر به این خواهد شد که بعد از چند 

 سال تالش، حاصل کار به جا ماندن سرمایه 

عظیمی خواهد بود  که راکد و غیر فعال می 

ماند . بدیهی است چنانچه اعتبارات مورد 

نیاز مكمل طرح مسكن مهر در سایر 

دستگاه های ذیربط همچون سازمان 

آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان، نیروی 

انتظامی و بسیاری از نهادهای مرتبط 

دیگر پیش بینی و وارد مرجله اجرا نگردد، 

همانند بسیاری از تجربیات تلخ در گذشته 

ابهام در زمان واقعی بهره برداری و دغدغه 

های مترتب بر آن می تواند یك ایده متعالی 

و مبتنی بر نیات خیر را به محملی برای 

انتقاد و اتهام به عدم دوراندیشی و ژرف 

نگری را فراهم نماید.

به گزارش روابط عمومی شورا

 شورای اسالمی شهر بجنورد در دویست  و سی امین جلسه رسمی خود براساس حساسیت 

مسائل بهداشتی و سالمت شهروندان و ضرورت تشكیل کمیسیون بهداشت و 

  

سالمت در     

هدف از تشكیل این کمیسیون را پی گیری مسائل بهداشتی با  شورای شهر را تصویب کرد.

هماهنگی بیشتر با مسئولین مرتبط  در شهر عنوان شد.

در این جلسه مهندس اسماعیل سیدی که خود کارشناس در رشته بهداشت محیط نیز 

 می باشد به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت سالمت شورای شهر انتخاب شد.          

چالش هاي پيش رو

و
مهر

 گزارش روابط عمومی شورای شهر :

 شورای اسالمی شهر بجنورد در دویست و 

سی امین جلسه رسمی خود طرحی را به 

تصویب رساند که به موجب این مصوبه 

شهرداری با اعمال حداکثر میزان تجاری 

قابل واگذاری در کاربرهای مسكونی با 

رعایت ضوابط و مقرارت طرح تفضیلی و 

سایر موارد شهرسازی در معابر 12 متر به 

 باال به شرح ذیل افزایش یافت :        

1- حداکثر میزان تجاری قابل واگذاری در 

 کاربـــری مســكونی بـرای امــالك واقـع  

درحاشیه معابر 12 متری الی 16 متری 

از10% به 15% افزایش می یابد.  

2- حداکثر میزان تجاری قابل واگذاری در 

 کاربری مسكونی برای امالك واقع در 

حاشیه معابر 16 متری الی 18 متری از 

15% به 20% افزایش می یابد.

3- حداکثر میزان تجاری قابل واگذاری در 

 کاربری مسكونی برای امالك واقع در 

 حاشیه معابر 18 متر و به باال 15% به 

20% افزایش می یابد.

شهرداری مهر  

الگوی ساماندهی سكونتگاه های پیرامون شهر

میزان تجاری در کاربری های مسكونی افزایش یافت

تتصویب کمیسیون بهداشت و سالمت
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عکس ها و اسناد ، گویای تاریخ هر منطقه اند . می کوشیم اسنادی از آرشیو شهرداری 

بجنورد را به مرور در این صفحه در معرض دید شهروندان گرامی قرار دهیم.

پیشنهادات و نظرات شما در بهتر کردن مطالب این صفحه می تواند راهنمای ما باشد.

عكس ها و اسنادی

 از شهرداری بجنورد

عكس ها و اسنادی

 از شهرداری بجنورد

گزارش فعالیت شش ماهه شهرداری بجنورد به مردم

سال ۱۳۳۰


