
چندى قبل در يك محفل شعر و شاعرى فرصتى 
از  پيشنهادى در خصوص يكى  تا  داد  به حقير دست 
دغدغه هاى جدى كه از دوران كودكى همراه من بوده 
و در دوران دانشگاه پرورش يافت و در دوران حضور 
ده ساله ام در شوراى شهر گميش تپه در آزمون تجربه 
و عمل و پيگيرى هاى مظلومانه قرار گرفت را مطرح 
نمايم. محدوديت زمانى در آن محفل مانعى براى ارايه 
براى  موضوع  اهميت  به  توجه  با  بود.  مطلب  كامل 
كه  را  زير  يادداشت  كه  شدم  برآن  قلم،  اين  صاحب 
در آغازين روزهاى سال 93 تهيه گرديده بازنويسى و  

بدين بهانه تقديم خوانندگان نمايم.

به  هستيم  آن  از  عبور  در حال  كه  سالى   93 سال 
فرهنگ  است.  شده  نامگذارى  فرهنگ  و  اقتصاد  نام 
مقوله اى بسيط است ولى در يك تعريف « مجموعه 
پاسخهاى گروههاى جمعيتى به چگونه زندگى كردن » 
تعبير شده است . طرح هايى كه گروههايى از انسان ها 
براى زندگى خود تدوين كرده اند. در اين راستا همه 
ها  نسل  در طول  ايجاد شده  فكرى  و  مادى  توليدات 
توسط انسان را ميتوان در قالب فرهنگ جاى داد. اين 
امر دو جنبه مادى و معنوى دارد؛ فرهنگ مادى را مى 
توان در معمارى ها، صنايع دستى،  تكنولوژى و همانند 
اينها ديد و فرهنگ معنوى هم در برگيرنده مجموعه اى 
از رسمها، ارزشها، هنجارها، علوم مختلف ، انديشه ها، 
آداب مذهبى و شامل تمام توليدات فكرى انسانهاست. 
مقام معظم رهبرى فرهنگ  را مثل هوايى مى داند كه 
بنابر  بكنيم.  تنفس  بايد  نخواهيم  چه  و  بخواهيم  چه  
اين اگر تميز باشد يا آلوده اثر  متفاوتى را بر جامعه و 

كشور خواهد داشت.
 بدون ترديد يكى از مهمترين نمودهاى فرهنگى را 
درمعمارى فضاهاى شهرى و  روستايى بايد دنبال نمود 
ارتباط  آن  ساكنان  روح  و  زندگى  با  شهرها  امروزه   .
بسيار عميق پيدا كرده است. دردنياى كنونى شهروندان 
ديگر فقط رهگذران بى تفاوت و غير مسئول نيستند، 
نشده،  تشكيل  مادى  هاى  سازه  از  تنها  شهرها  ديگر، 
بلكه حيات زنده داشته و با انسان ها با آداب و سنن 
مختلف ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك دارد و بايد به عنوان 
يك موجود زنده به آن نگريست. حقوق شهروندى كه 
نياز اصلى جامعه امروزى ايران است در بستر شهرها 

معناى ملموس پيدا ميكند. امروزه ساكنان شهرها صرفا 
يك شهرنشين نيستند بلكه شهروندانى داراى مجموعه 
اى از حقوق و امتيازات از يكسو و تكاليف  و وظايف 
امروز،  مدار،  شهروند  جامعه  در  هستند.  سو  ديگر  از 
ايفا  شهردارى ها بيشترين نقش را در تحقق اين مهم 

ميكنند.
به اين ترتيب امروزه نقش عناصر شهرى در شكل 
دادن به روحيات افراد بسيار ويژه مى باشد. شهروندان 
هر روز به نوعى با شهر در تعامل و ارتباط هستند و از 
زندگى گرفته تا معيشت آنها به شهر و مسائل شهرى 

گره خورده است.
و  آشفتگى  حاضر  حال  در  كه  است  اين  واقعيت 
شهرى  سازهاى  و  ساخت  در  آشكارى  مرج  و  هرج 
وجود دارد. نما، ارتفاع و حجم ساختمان ها از هيچ الگو 
و هويتى برخوردار نيست. در غالب مواقع حداقل ترين 
الگوى  و  زيبايى شناختى چون جهت سازه ها  اصول 
شمالى – جنوبى يا غربى – شرقى ساختمانها در معابر 
از الگوى يكسانى برخوردار نيست. آلودگى بصرى و 
روانى حاصل از اين آشفتگى ها غير قابل اندازه گيرى 
است و در واقع تمام لحظات زندگى شهروندان را در 
مى نوردد. نامتجانس بودن سازه هاى شهرى و گسترش 
بى قواره  آن باعث اين امر شده است كه شهروندان اين 
شهرها كه هر روز خود را با ديدن اين مناظر  و  سازه 
هاى بى روح و خشك و يا ساختمانهاى بى قواره و 
عارى از هر  نوع هويت معمارى به شب مى رسانند، 
خلقيات آنها نيز مبتنى بر اين پديده است. لذا به دور 
انتظار نيست كه اين عوامل در فشارهاى روحى و  از 
قوانين  كه  است  آنجايى  از  اين  و  باشد  دخيل  روانى 
به  تا  داده است  به شهردارى ها  را  اجازه  اين  موجود 
اندرونى ترين اليه هاى ساختمانهايى كه جهت گرفتن 

پروانه ساخت مراجعه مى كنند سرك بكشند و سوال و 
جواب كنند ولى هيچ نقشى در نما و معمارى بيرونى 
ساختمان ها ندارند. در حاليكه نماى خارجى ساختمان 
يك منظر عمومى است كه مى تواند در بى نهايت زمان 
دلنواز  و  پذير  روح  برعكس  يا  و  دهنده  آزار  امواج 
ساخت  حال  در  ساختمانهاى  نمايد.  شهروندان  نثار 
ساختمانهاى  با  بصرى  و  منطقى  هماهنگى  هيچگونه 

بومى  هويت  و  فرهنگ  و  خيابان  و  كوچه   ، مجاور 
بزرگترين   در  حتى  مسئله  اين  متاسفانه  ندارند. 
در  است.  نشده  حل  هنوز  نيز  مملكت  اين  شهرهاى 
دنيا  از كشورهاى دسته چندم  بسيارى  صورتى كه در 
نيز  رعايت اين موارد و الزام هماهنگى نماى ساختمان 
الگوهاى واحد  با ساختمان هاى مجاور و رعايت  ها 
شهرى در هماهنگى با فرهنگ و هويت معمارى بومى 
موضوعى كامال بديهى و نهادينه شده است. در واقع در 
اين كشورها محدوديت معماران كامال تعريف شده و 
تا  ساختمان  نماى  طراحى   در  معمار  مهندسان  دست 
رعايت  را  شهردارى  هاى  توصيه  و  مقررات  كه  انجا 

بكنند، باز است.

توسط  ها  ساختمان  نماى  كردن  مند  ضابطه 
شهردارى ها و شوراهاى شهرها قطعا با قوانين موجود 
نگارنده  نظر  به  و  داشته  امكان  حال حاضر  شرايط  و 
حياتى  و  مهم  شهروندان  و  ها  شهردارى  براى  آنقدر 
است كه ديگر لحظه اى درنگ و ترديد در آن همچون 
البته  پنهان خواهد داشت و صد  آثار مخرب  سرطانى 
با زيبايى حاصل از اجراى اين مهم  اندك  هزينه  آن 
براى زيبا سازى فضاهاى شهرى غير قابل قياس خواهد 

بود.
و  تركمن  شهرستانهاى  در  ويژه  به  موضوع  اين 
نيز  اقتصادى  منظر  از  فرهنگى  نگاه  از  جدا  گميشان 

اهميت بسزايى دارد.
مهمترين  كه  داد  نشان  اخير  هاى  سال  ى  تجربه 
اين دو شهرستان در حال  بستر و ظرفيت موجود در 
حاضر مقوله گردشگرى است و اگر بدانيم كه مهمترين 
ويژگى اين شهرستانها در استعداد جلب گردشگران ، 
بافت و تركيب جمعيتى و فرهنگ ويژه و خاص قوم 
تركمن ساكن اين دو  شهرستان است، اهميت موضوع 
آشكارتر خواهد گرديد. اين ويژگى مغفول مانده داراى 
مى  كافى  توجه  صورت  در  كه  است  ظرفيتى  چنان 
تواند خيل عظيم گردشگران فرهنگى  عالقمند  داخلى 

نا  از  انسان ها  از زمان كه  برهه  اين  را در  و خارجى 
به  برند  مى  رنج  بسيارى  روانى  و  روحى  هاى  آرامى 
كه  و صد حيف  ولى حيف  نمايد  سوى خود جذب 
ها  سازه  در  غنى  فرهنگ  اين  هاى  نشانه  كردن  پيدا 
و معمارى شهرى كارى بسيار سخت و دشوار است! 
گميش  شهر  بفرد  منحصر  بناهاى  تك  و  زيبا  بافت   .
تاريخى  تپه مركز شهرستان گميشان كه دومين  بافت 
و  توجهى  بى  بدليل  متاسفانه  دارد  را  استان  ارزشمند 
ضعف مديريت ها در حال نابودى و محاط شدن در 
ميان سازه هاى بتونى بى هويت است. در حال حاضر 
هنگام ورود به شهر بندرتركمن  مركز شهرستان تركمن 
از پنج مسير ورودى اين شهر مشاهده كمترين نشانه از 
فرهنگ غنى تركمن در معمارى و سازه هاى شهرى به 

آرزويى دست نيافتنى شبيه شده است.
زمان، ممكن و دست  كمترين  در  مسئله  اين  حل 
يافتنى است. تجربه ى عضويت ده ساله ى در شوراى 
شهر گميش تپه، نگارنده را به اين باور رسانده است كه 
مشكل در عدم اعتقاد مديران و مسئوالن به  اين مسئله 
مى باشد كه در صورت تغيير نگرش ها، اجراى راهكار 

حل اين موضوع بسيار سهل و آسان خواهد بود.
در اين راستا پيشنهادات ذيل مطرح است:

1-تشكيل كار گروهى متشكل از:
كل  مديران  ب-  استاندارى  عمران  الف-معاونت 
دفاتر شهرى و روستايى استاندارى  ج-سازمان ميراث 
فرهنگى ، گردشگرى و صنايع دستى  د- اداره كل راه 

و شهرسازى  ى- بنياد مسكن در بستر استاندارى
دستور كار ميتواند در دو بند خالصه گردد:

-الزام ساخت و سازها به رعايت الگوها و نماهاى 
واحد شهرى و روستايى

-الزام ساخت و سازها براى به كارگرفتن حداقل 
چند مورد از نمادهاى فرهنگى و بومى در طراحى و 

معمارى ساختمانها
2-اما پيشنهاد و اميد اصلى نگارنده در اين يادداشت 
اين است كه جمعيت هاى فرهنگى و ديگر نهاد هاى 
فعال هستند  فرهنگى  زمينه هاى  در  كه  منطقه  مردمى 
بتوانند با تشكيل كميته هايى با عنوان كميته طراحى و 
معمارى شهرى اين موضوع مهم را در دستور كار قرار 
داده و در كنار فعاليت هاى ارزشمند سال هاى گذشته 
در  را  مديران  گذشته  هاى  كوتاهى  و  ها  توجهى  بى 
اين زمينه جبران نمايند. عمر سپردن مديريت شهرى به 
دست خود شهروندان  به آستانه جوانى رسيده است. به 
نظر مى رسد ظرفيت و بستر موجود در شوراهاى شهر 
و روستا و شهردارى ها و دهيارى ها براى بهره مندى 
ارزشمند  ميراث  اين  در جهت حفظ  ها  اين جمعيت 
گذشتگان و انتقال سالمت آن به نسل هاى اينده بسيار 

راهگشا باشد.
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اخبار استان

استاندار گلستان: 
اعتبارات کل پروژه های عمرانی و 

اقتصادی استان مبلغی بالغ بر  ۴ هزارو 
۴۸۷ ميليارد و ۵۹۹ ميليون ريال می باشد

خبرنگار  عرب،  سميه 
به  گلستان  استاندار   - صحرا 
در  فجر  دهه  اهللا  ايام  مناسبت 
جمع اصحاب رسانه گفت: براى 
هاى  پروژه  كل  اجرايى  عمليات 
كه  استان  اقتصادى  و  عمرانى 
آن  اجرايى  عمليات  يا  و  افتتاح 
از  ريال  ميليون   599 و  ميليارد   487 هزارو   4 مبلغ  شد  خواهد  آغاز 
محل منابع ملى، استانى و سرمايه گذارى بخش خصوصى هزينه شده 
و مى شود.دكتر صادقلو در ادامه   از بهره بردارى 856 پروژه عمرانى و 
اقتصادى در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: عمليات اجرايى 79 پروژه 
ديگر نيز آغاز خواهد شد. وى بابيان اين كه از پروژه هاى آماده افتتاح، 
اجرا شده  اقتصادى  مابقى در بخش  پروژه در بخش عمرانى و   566
است، گفت: با افتتاح و آغاز عمليات اجرايى مجموع پروژه ها براى 
يكهزارو 228 نفر شغل ايجاد مى شود.صادقلو، اضافه كرد: پروژه هاى 
دهه فجر استان با همكارى دستگاه هاى مختلف اجرايى دولتى و بخش 
خصوصى در راستاى خدمت رسانى بيشتر به مردم اجرا شده است.وى 
در ادامه بابيان اين كه دهه فجر يك تشريفات ساده نيست، گفت: ايام 
اهللا فجر و عناوين محتوايى ارزشمندى كه براى روز شمار آن مشخص 
شده، شان و منزلت اين دهه را به خوبى تبيين كرده و وظيفه همه و 
بويژه رسانه ها، تبيين درست اين محتواها براى آحاد مختلف مردم و 
نسل جوان است.وى، مرور ارزش هاى انقالب اسالمى و امام راحل 
را بخشى از ماموريت مسووالن و رسانه ها در ايام دهه فجر دانست و 
افزود: اين ارزش ها كه هم در دوران حضرت امام مدنظر ايشان بوده و 
هم مدنظر مقام معظم رهبرى است، بايد به درستى براى آحاد مختلف 
مردم تبيين و در ذهن و ياد آنان نهادينه شود.صادقلو همچنين دهه فجر 
را فرصتى مناسب براى بيان عملكرد دستگاه هاى دولتى به مردم دانست 
كه  هايى  يا طرح  و  افتتاحى  هاى  پروژه  گزارش  ارايه  كرد:  اضافه  و 
عمليات اجرايى آن در اين ايام آغاز مى شود ،نمونه اى از گزارش دولت 
به مردم است.وى در بخش ديگرى از سخنان خود تصريح كرد: دولت 
در سفر به گلستان 121 پروژه تصويبى داشت كه 102 پروژه آن بايد 
تا پايان سال جارى اجرايى شود و بخشى از آنها در دهه فجر امسال به 
بهره بردارى مى رسد ضمن اينكه 19 پروژه نيز در بودجه سال 94 لحاظ 
شده است.درپايان اين نشست كه مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى و 
چندتن از مديران كل حوزه استاندارى حضور داشتند، استاندار گلستان 

به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

در   - صحرا  خبرنگار   – آتاباى  آق  عبدالقيوم 
مسكن،  بنياد  راحل  امام  دستور  به  و   58 سال  فروردين 
فعاليت خود را جهت ايجاد مسكن اقشار مستضعف آغاز 
كرد. در سال 66 مجلس شوراى اسالمى اساسنامه بنياد را 
تصويب كرد. براساس اساسنامه ارائه طرحهاى مورد نياز 
هاى  پروژه  انجام   ، مستضعف  اقشار  مسكن  ايجاد  براى 
كارشناسى درباره زمين هاى روستايى كمك در جهت تامين 
مصالح ساختمانى و ... از مهمترين وظايف اين بنياد ميباشد. 
طرح هاى هادى روستايى به عنوان مهمترين و فراگيرترين 
مداخله در عمران روستاهاى كشور تلقى مى شوند. اين 
قانونى توسعه روستا،  تنها سند رسمى و  به عنوان  طرح 
نقش مهمى در هدايت توسعه كالبدى روستا ايفا مى كند و 
زمينه ساز تجديد حيات روستا در ابعاد مختلف اقتصادى، 
اجتماعى و كالبدى روستا خواهد بود.به طور كلى ميتوان 
هدف از طرح هادى را ايجاد زمينه توسعه و بهبود شرايط 
زيست در روستا دانست. طرح هاى مذكور با برخوردارى 
از افق زمانى 10 ساله براى روستاهاى با جمعيت بيش از 
100 خانوار تهيه ميگردد و مشتمل بر طرحى است كه ضمن 
سامان دهى و اصالح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش 
آتى   و نحوه  استفاده از زمين جهت عملكردهاى مختلف، 
تاسيسات و تجهيزات و نيازمندى هاى عمومى روستايى 
را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح هاى ساماندهى 
فضا و سكونت گاههاى روستايى يا طرح جامعه ناحيه اى 

تعيين مينمايد.
نظام مديريت روستايى كشورمان طى ساليان طوالنى 
به لحاظ ساختارهاى اجتماعى، تحوالت و دگرگونى هاى 
پيچيده اى داشته و متاسفانه خالء مديريت كارآمد و اصولى 
را  اى  عديده  مشكالت  ادوار  اين  تمامى  در  روستاها  در 
براى روستاييان ايجاد نموده است. ايجاد دهيارى بدليل كم 
كردن همين نابسامانى ها در سال 77 به تصويب رسيد تا به 
منظور اداره امور روستاها و توسعه پايدار روستايى سازمانى 
بصورت خودكفا با شخصيت حقوقى مستقل در روستاهاى 

باالى بيست خانوار تاسيس شود.
 75 سال  مصوب  دهياريها  قانون  واحده  ماده  باستناد 
سراسر كشور ، دهيارى نهادى مستقل و خودكفا تعريف 
شده است و براساس ماده 10 قانون دهيارى ها اين نهاد 
با داشتن شرح وظايف تفضيلى در 47 بند كه تعداد 5 بند 
قانونى اين ماده در خصوص توسعه پايدار روستايى و در 
نياز بوده  ميباشد. تا قبل از  تهيه و تامين فضاهاى مورد 
تاسيس دهيارى در روستاهاى كشور و به عبارتى تا قبل 
از سال 82 بنياد مسكن انقالب اسالمى در تهيه، تصويب، 
اجرا و نظارت بر طرح هاى هادى روستايى بى رقيب بود، 
هرچند مستند به ماده 11 آيين نامه اجرايى تهيه و تصويب 
طرح هاى هادى روستايى بنياد مسكن نقش تسهيل كننده 
در اجراى طرح هاى مذكور را بر عهده داشته و ايجاد بستر 
مناسب براى حضور و مشاركت موثر مردم روستا در تحقق 
طرح هاى هادى را وظيفه مند بوده است و مستند به بند س 

ماده 68 قانون شوراها، شوراهاى اسالمى روستايى موظف 
به مشاركت در تهيه طرح هاى هادى بوده اند. بررسى ها 
نشان ميدهد كه كمتر در طرح هادى ازنظرات، خواست ها 
و مسائل مردم روستا استفاده شده است. به عبارت ديگر 
طرح هاى هادى روستايى بدون حضورمردم و مشاركت 
آنها تهيه مى شد و نبود مديريت اجرايى در روستاها بنياد 
مسكن را در روستاهايى كه حضور داشت، به عنوان تنها 
كالبدى  هاى  طرح  تهيه  حوزه  در  مسئول  حكومتى  نهاد 
(طرح هادى) و نظارت بر ساخت و ساز روستايى درآورده 
تصويب  با  اجرايى  مديريت  ششم  مجلس  توسط  بود، 
نيز  و  روستاها  در  خودكفا  هاى  دهيارى  تاسيس  قانون 
تعيين بخشى از عوارض ملى براى تامين بودجه دهياريها 
با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض به خود دهياران 

كه  امرى  شد  سپرده  روستاييان  و 
تحول جدى و اساسى در روستاهاى 
و  است  شده  موجب  را  كشور 
اكنون دهياريها با وظايف مشخص 
قانونى و با درآمدهاى معين مشغول 
انجام پروژه هاى عمران و فعاليت 
هاى خدماتى در روستاهاى كشور 
هستند. براساس قانون شوراها و نيز 
قانون تاسيس دهياريهاى خودكفا و 

آئين نامه هاى مصوب هيئت دولت، دهيارى ها بخشى از 
وظايفى را كه قبال بر عهده بنياد مسكن انقالب اسالمى بوده 

برعهده گرفتند.
هدف از احداث و راه اندازى دهيارى ها در سراسر 
كشور واگذارى امور اجتماعى و عمرانى به مردم و تسريع 
در پيش برد اجرايى آنها بوده و سياستهاى تعيين و تعريف 
استقالل و خودكفايى  راستاى  در  اين خصوص  در  شده 
منظور  به  مستمر  و  پايدار  درآمدزايى  طريق  از  دهياريها 
تحقق اهداف سياست هاى توسعه پايدار و متوازن تثبيت 
و ماندگارى و مهاجرت معكوس بوده است و يكى از منابع 
درآمدى كه براى تحقق اين هدف پيش بينى شده راهكار 
الحاق و تغيير كاربرى اراضى به محدوده  اجرايى فرآيند 
پايه  بر  دهيارى  كه  بوده  روستا  مسكونى  بافت  و  قانونى 
عوارض مصوبه و تاييد شده استاندارى در دفترچه بودجه 
اجرايى  دستگاههاى  اختيار  در  محلى  عوارض  و وصول 
يا به  الى 25 درصد قيمت روز  زمين  قرار مى دهد 20 
همين ميزان عرصه از متقاضيان دريافت ميدارد و آنها را 
جهت فضاى مورد نياز براى توسعه روستايى قرار ميدهد. 
بنياد مسكن كه براساس مسكن براى محرومان و كمك به 
از  مستمندان جهت صاحبخانه شدن تشكيل شده است، 
افتاده و به دنبال كسب درآمد  وظيفه اصلى خود به دور 
ميباشد. بنياد مسكن در قالب بازنگرى طرح هادى روستايى 
بدون حضور دهيار، شورا و نماينده بخشدارى با دريافت 
حدودا 30 درصد عرصه متقاضى، عرصه مذكور را به طرح 
هادى روستا الحاق و در طرح توسعه آتى قرار مى دهد 
در واقع با اين عمل يكى از منابع درآمدى دهياريها حذف 

و دهيارى ها را كه اولين سنگر خدمتگزارى به مردم در 
منبع  ترين  از عمده  دينى هستند  حكومت مردم ساالرى 

درآمدزايى محروم مى كنند.
از ديگر اقداماتى كه ميشود انجام داد كارفرمايى تهيه 
طرح هادى را ميتوان مستند به مفاد بند ب ماده 137 قانون 
برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور از بنياد مسكن منتزع 
كرده و به دهيارها سپرد. اين امر با توجه به مشاركت جدى 
دهيارى ها در تامين منابع اعتبارى تهيه طرح هاى هادى 
روستايى از ابتداى سال 82 تا كنون ضرورتى جدى يافته 
است و انتظار ميرود در اولين گام براى تحقق مديريت واحد 
روستايى وظيفه تهيه طرح هاى هادى روستايى به دهيارى 
ها واگذار شود و اكنون كه در پايان برنامه پنج ساله هستيم 
وظيفه دولت است كه در اجراى مفاد ماده مذكور در اولين 
گام تهيه طرح هادى روستايى را به 
تهيه  هنگام  كند.  واگذار  دهياريها 
طرح هاى هادى مشاوران موظف 
به اخذ نظرات، ديدگاهها و خواسته 
هاى مردم شدند. به همانصورت كه 
در بند س ماده 68 قانون شوراهاى 
به  موظف  روستايى  اسالمى 
مشاركت در تهيه طرحهاى هادى 
شده اند. امرى كه مشاوران حقيقى 
و حقوقى تهيه كننده طرح هاى هادى بايد به آن توجه الزم 
را ميكردند كه تا كنون چنين نبوده است و عمال طرح هاى 
مذكور به دليل دورى از واقعيات جامعه روستايى از كارايى 
هادى  تهيه طرح هاى  از  . پس  اند  نبوده  برخوردار  الزم 
روستايى كه با مشاركت مردم روستا و به ويژه با مشاركت 
شوراى اسالمى روستا انجام ميشود، تاييد طرح هاى مذكور 
مستند  موضوع  است.اين  بخش  اسالمى  شوراى  توسط 
به بند 8 ماده 70 قانون شوراها به شوراى اسالمى بخش 
بررسى  به  موظف  بخش  شوراهاى  و  است  شده  محول 
محتوايى و رويه اى طرح هاى هادى روستايى هستند در 
حاليكه بنياد مسكن چنين برداشتى از قانون نداشته و صرفا 
تاييد پايان انجام روند تهيه طرح هادى را وظيفه شوراى 
اسالمى بخش ميداند و به همين رويه تاكنون عمل كرده 
است. درواقع بنياد مسكن به مردم، شوراى روستا و شوراى 
بخش اجازه نداده است كه در تهيه ى مهمترين سند قانونى 
روستا مشاركت كنند. پس از تصويب طر ح هاى هادى در 
كارگروه معمارى و شهرسازى شوراى برنامه ريزى و توسعه 
استان كه قاعدتا بايد با حضور دهياران ، شوراهاى اسالمى 
روستا و بخش مربوطه صورت پذيرد ابالغ آن به صورت 
كامل به دهيارى ها ضرورت دارد. چراكه دهيارى ها وظيفه 
اجراى طرح هادى را بر عهده دارند. مرورى بر چهل و سه 
وظيفه دهياريها بيانگر اين موضوع است. ولى متاسفانه طرح 
هاى مذكور در اختيار بنياد مسكن قرار گرفته و با ساليق و 
رفتارهاى مختلف طرح هاى مذكور صرفا به اطالع دهياران 
رسانيده ميشود. با اين تذكر به آنها كه وظيفه اجراى طرح 
هاى مذكور نهايتا بر عهده بنياد مسكن است. بند 9 ماده 69 

قانون اصالح قانون شوراها يكى از وظايف دهياران را به 
شرح ذيل بيان كرده است :

(اجراى طرح هاى خدماتى و عمرانى در محدوده روستا 
در صورت آمادگى با تاييد كميته برنامه ريزى شهرستان  ) با 
استفاده از قانون مذكور دهياران نه تنها وظيفه اجراى پروژه 
هاى عمرانى و فعاليت هاى خدماتى مندرج در آئين نامه 
دولت را بر عهده دارند، بلكه ميتوانند كليه وظايف دولت 
در اجراى پروژه هاى عمرانى چون احداث پل، مدرسه، 
درمانگاه و ... را با تاييد كميته برنامه ريزى شهرستان انجام 
دهند. نكته مهمى كه توسط وزارت كشور در قالب بخشنامه 
به استانداران، فرمانداران و سازمانهاى اجرايى ذيربط ابالغ 
شده است. تشكيل پرونده براى ايجاد بناها، تاسيسات و 
تفكيك اراضى در محدوده روستاها و ارجاع به بخشدارى 
جهت صدور مجوز نيز از وظايف دهياريهاست. ليكن بنياد 
نيز  و  اراضى  تفكيك  بر  كه  دارد  اصرار  همچنان  مسكن 
بر آن  احداث ساختمان در روستاها، كارفرمايى و عالوه 
از پرداخت عوارض مربوط به تفكيك و واگذارى اراضى 
به دهيارى ها خوددارى كنند و بدين ترتيب دهيارى ها را 
در خدمات رسانى به واحدهاى مسكونى تفكيك و واگذار 
مشكالت جدى  دچار  مردم  به  مسكن  بنياد  توسط  شده 
كرده است. ضرورت تجديد نظر و بازنگرى در طرح هاى 
هادى مطابق با نيازها و ضروريات زندگى مردم و متناسب 
با شرايط اقتصادى و اجتماعى روستا ايجاب ميكند كه كميته 
اسالمى  شوراى  فرماندارى  نمايندگان  مشاركت  با  هايى 
بخش و دهيارى تشكيل شده و وظيفه بروز كردن طرح هاى 
مذكور را برعهده گيرند. امرى كه با مخالفت بنياد مسكن 
روبروست و به اين موارد چالش ها و تنگناهاى فراروى 
طرح هاى هادى روستايى از جمله هدف گذارى نامناسب 
طرح ها، عدم وجود ارتباط عمودى بين طرح هاى هادى و 
طرح هاى فرادست، عدم انطباق طرح با نيازهاى ذينفعان، 
ارائه پيشنهادهاى آرمانگرايانه در تهيه طرح ها، فقدان اطالع 
رسانى مناسب، عدم نظارت دقيق را ميتوان اشاره نمود. اينك 
كه در برنامه هاى توسعه كشور، روستا از جايگاه ويژه اى 
برخوردار شده ضرورى است كه با تجديد نظر در مبانى 
انديشه اى توسعه روستايى و طرح هاى هادى روستايى 
خود  سرنوشت  در  روستاييان  نقش  ايفاى  براى  را  زمينه 
فراهم نمود. لذا با توجه به فرصت هاى فرا روى اين طرح 
ها و رفع چالش ها و موانع فراروى اين طرح ها توسعه 
همه جانبه روستا را به عنوان هدف غايى طرح هاى هادى 
برشمرد. در اين زمينه راهكارهايى ميتواند راهگشا باشد. 
از جمله از مشاوران بومى استفاده شود، وضعيت كالبدى 
و نيازهاى واقعى روستا بررسى شود. از الگوهاى شهرى 
تبعيت نشود. بافت پيشنهادى بايستى با بافت ارگانيك و 

موجود روستا متناسب باشد. 
از ياد نبريم كه طرح هادى روستايى مهمترين مداخله 
در روستاهاى كشور است و نقش مهمى در هدايت توسعه 

كالبدى روستا ايفا ميكند.

متولى اصلى طرح هادى روستايى كيست ؟ !!

قوانين موجود اين اجازه را به 
شهردارى ها داده است تا به اندرونى 
ترين اليه هاى ساختمانهايى كه جهت 

گرفتن پروانه ساخت مراجعه مى كنند سرك 
بكشند و سوال و جواب كنند ولى هيچ 

نقشى در نما و معمارى بيرونى ساختمان ها 
ندارند. در حاليكه نماى خارجى ساختمان 
يك منظر عمومى است كه مى تواند در بى 
نهايت زمان امواج آزار دهنده و يا برعكس 

روح پذير و دلنواز نثار شهروندان نمايد.

 امروزه نقش عناصر شهرى در 
شكل دادن به روحيات افراد بسيار ويژه 

مى باشد. شهروندان هر روز به نوعى با شهر 
در تعامل و ارتباط هستند و از زندگى گرفته 
تا معيشت آنها به شهر و مسائل شهرى گره 

خورده است.

آگهي دعوت مجمع عمومي 
فوق العاده نوبت دوم

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت 
تعاوني خاورداران گنبد در ساعت 10 صبح روز 
دفتر  محل  در   1393/11/30 مورخه  شنبه  پنج 
شركت تعاوني خاورداران گنبد تشكيل مى گردد. 
از كليه اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ 
جلسه  اين  در  زير  موضوعات  به  نسبت  تصميم 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

تصميم گيرى در خصوص تطبيق اساسنامه - 1
جديد تعاونى

الزم به يادآوري است كه:
اعضاي تعاوني مي توانند نماينده تام االختياري (از 
بين اعضاي تعاوني يا خارج از آنان) براي حضور 
در مجمع و اعمال راي تعيين نمايند. تعداد آراي 
وكالتي هر عضو سه راي و هر شخص غير عضو 
يك راي خواهد بود. بنابر اين اعضاي محترم در 
تاريخ 1393/11/29 از ساعت 8 صبح لغايت 14 
در محل دفتر شركت تعاوني واقع درابتداى جاده 
گنبد- آزادشهر جنب اداره راه پالك 385  جهت 
تاييد وكالتنامه و برگه حضور در مجمع به همراه 
داشتن  دست  در  با  االختيار  تام  نماينده  و  عضو 
بهم  سهام حضور  برگه  و  شناسايي  معتبر  مدارك 

رسانند. تاريخ انتشار: 93/11/18
هيئت مديره شركت تعاوني 

خاورداران گنبد

جمعيت هاى مردم نهاد 
و نقش معمارى و طراحى شهرى در فرهنگ و اقتصاد 

دكتر مهران شكيبايى
رييس سابق شوراى شهر گميش تپه

رابط استاندار در شهرستان هاى تركمن و گميشان

مقطع  و  اسالم  طلوع  سرآغاز  فجر  دهه 
رهايى ملت ايران است ( مقام معظم رهبرى )

آغاز سى و هفتمين طليعه بهار آزادى و ايام مبارك 
دهه فجر را به ملت شريف ايران، باالخص مردم 
هميشه در صحنه و مشاركت جوى شهرستان آق 
نموده  عرض  تهنيت  و  تبريك  گرگان  و  و  قال 
از  را  بوم  و  مرز  اين  سربلندى  و  شكوفايى  و 

خداوند سبحان مسئلت دارم.
عبدالغفار رادمهر

 دبيركميته اقوام و مذاهب استان گلستان


