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چكیده
پيچيدگی شهرنشينی باعث شده که مدیران شهری به تنهایی قادر به اداره امور شهرها نباشند .به همين دليل از یك دهه
پيش مدیریت شهری در ایران با تشكيل نهاد شورایاری  ،اولين گامها را به سمت برنامه ریزی مشارکتی برداشت تا به این
ترتيب قدرت در سطح جامعه پراکنده شود.در حال حاضر در بسياری از شهرهای کشور اسالمی ایران ،مبحث مشارکت مردم
در امور شهری مورد توجه شورای اسالمی شهر و شهرداری ها قرار گرفته است .در اسالم به مسجد اهميت زیادی داده شده
است  .در اسالم مسجد نه تنها محل عبادت است بلكه جایگاهی برای مدیریت جامعه می باشد .بسياری از فعاليتهای حكومتی
در صدر اسالم و همچنين در اوایل انقالب اسالمی در مسجد انجام می شده است .روش تحقيق این تحقيق کيفی است که از
طریق بررسی اسناد و مدارك کتابخانه ای انجام شده است .راهكار ارائه شده توسط نگارنده مدیریت محله مسجد محور می
باشد.
واژههای کلیدی :شورا ،،شورایای ،مشارکت شهروندی ،مدیریت شهری ،مساجد

مقدمه
طرح تحقیق
با توجه به رشد روز افزون جمعيت شهری در دههی اخير و متعاقب آن مشكالت ومسائلی که این انبوهی جمعيت بوجود آورده
است ،مدیران جامعه را برآن داشته است تا با سياستها و خط مشیهای گوناگون با این بحران مقابله نمایند .مدیریت شهری نوین
در ایران برای مقابله با این چنين مسائلی در چهارچوب جامعه مدنی از شيوه متمرکز اداره شهرها به سوی مدیریت غيرمتمرکز و
محلیتر گرایش پيدا کرد و در واقع تمایل به استفاده از قدرتهای محلی در هدایت و توسعه شهر پيدا کرد .در واقع واکنشی بر
قبول اجتناب ناپذیر پذیر روند شهرنشينی بود واقعيتی که همه دولتها و سازمانهای محلی به اهميت آن پی بردهاند و دیگر قادر
به انكار آن نبودهاند کشورها اگر این روند را حتی اگر به صورت یك فرض قبول کنند احتياج به یك تحول در اهداف و ساختار
عملكرد نهادهای مسئول برنامهریزی وخدماتشهری دارند .علی ای حال نظام برنامه ریزی ایران با دستور تاریخی امام خمينی
مبنی بر تشكيل آیيننامه اجرایی شوراها در سال  1358و برگزاری اولين دوره انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا درسال 1377
گام محكمی در راستای تحقق شهرسازی مشارکتی پيمود .همچنين در دهههای اخير ،بسياری از سازمانها و نهادهای مدیریت و
برنامهریزی بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی برای تشویق مدیریت و برنامه ریزی از"پائين به باال " تاکيد کرده و براجتماعات محله
ای به منظور توانمندسازی آنها و نظارت براقدامات توسع ای تاکيد داشت اند.که در همين راستا انجمن شورایاری بهعنوان
همياری برای شوراها در سطح محالت پایهگذاری شد که نتایج قابل توجهی نيز در برداشت .اما به نظر نگارنده ،ساز و کار فعلی این
نهاد مردمی(شورایاری محالت) نارسائیهایی دارد که در صورت عدم اصالح نمیتواند به اهداف اوليه خود که همان مداخله
هوشمندانه مردم در مدیریت شهر است ،نائل شود و چه بسا در صورت قرارگيری این نهاد در مسيری غلط ،فرایند مدیریت شهری
پيچيدهتر از قبل شود .این انجمن در انجام وظایف محوله با مشكالت و معضالتی روبرو بوده است البته پتانسيلهای نيز دارد که
سعی میشود در ارائه الگوی جدید از آنها بهره گرفته شود.
با مرور در تاریخ اسالم مشاهده میکنيم که به مسجد فقط به عنوان یك عبادتگاه نگاه نشده است در اسالم مسجد به عنوان
یك پایگاه اجتماعی مورد توجه بوده است ایده این مقاله این است که با دخالت دادن مسجد در اداره امور شهری هم مسجد رونق
پيدا کند و هم اداره امور شهری می تواند کارهایش را با کيفيت بهتری انجام دهد .راهكاری که در اینجا بررسی میگردد افزایش
کارکردهای مسجد است  .مسجد در اسالم ظرفيتهای فراوانی دارد و در صدر اسالم و در اوایل انقالب اسالمی مرکز مدیریت
جامعه بوده است که متاسفانه بعدا کارکردهای آن به شدت کاهش یافت و به وضعيت کنونی رسيد که تقریبا بسياری از مساجد در
حكم نماز خانه هستند و فقط در اوقات نماز باز می شود تا نماز خوانده شود و کارکردهای دیگر آن یا اندك است یا نزدیك به صفر
می باشد.
با توجه به فرهنگ شهر خواف نيز به این امر پی میبریم که مس اجد نقش کليدی در ایجاد اتحاد در بين مردم دارد که ایده
نگارنده در راستای استفاده از این فرصت مناسب در جهت مدیریت مطلوب شهری می باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهميت و ضرورت انجام این تحقيق را می توان از جهات گوناگون مورد بررسی قرار داد که به آنها اشاره خواهيم کرد:





اختصاص نقش مهم وحياتی به شورایاری اسالمی شهر در قانون شوراها و در برنامه توسعه جهت تحقق تمرکز زدائی
و افزایش نقش مردم در اداره امور محلی خویش
استفاده از مشارکت مردم در رفع مسائل و مشكالت شهری جهت تحقق رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی بررسی
نقاط ضعف و قوت تشكيل شورای اسالمی شهرها به عنوان رکنی در مدیریت شهری ایران
ضرورت توجه به مساجد به عنوان یكی از عناصر شهر اسالمی

اهداف تحقیق
اهداف این تحقيق شامل موارد زیر بوده:
 بررسی ابهامات و نواقص قانون شورایارها در راستای تحقق مدیریت شهری واحد
 بررسی راهكارهای تحقق مشارکت عينی شهروندان در سيستم مدیریت شهری در ایران از طریق شورایارهای شهر
 ارائه پيشنهادات و راهبردهای برای حل مشكالت و نواقص موجود.
 ارائه الگوی جدیدی از مشارکتی شهروندی از طریق شكل گيری سازمانهای محلی بعنوان هميارانی برای شوراها با
نقشی فعال و سازنده و در عين حال هزینه بر نبودن.
 تاکيد بر نقش مساجد به عنوان مرکز مدیریت محله

روش تحقیق
روش تحقيق حاضر از نوع توصيفی_ تحليلی بوده که در نمونه موردی استفاده شده است .همچنين این تحقيق ،از نوع
کاربردی است که برای حل مسائل اجرایی و واقعی در رابطه با مدیریت شهری ،شهر خواف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ابتدا با توجه به مطالعات کتابخانه ای به تبيين اصول مدیریتی در مشارکت و اهداف ،اصول و راهبردهای آن ميپردازیم .سپس
به بررسی نمونه موردی پرداخته و از آن برای ارائه راهكارهای مدیریت محله ی استفاده میکنيم .دادههای اصلی و مورد نياز از
طریق اسناد و مدارك و مصاحبه جمع آوری میگردد.

مبانی نظری
مشارکت
دهخدا مشارکت را معادل شرکت کردن و انباری کردن دانسته است ،به بيان دیگر مشارکت را عمل اجتماعی ،مسئوليت
و تعهد خود در گروه می دانند و در این بيان بر چند نكته تأکيد شده است:
الف  :حضور مردم و پذیرش نقش و مسئوليت در جامعه
ب  :دخالت افراد باید تأثيرگذار و محسوس باشد
ج  :مشارکت در جامعه جدید یك فرایند اکتسابی است ،یعنی باید آن را آموخت و با نوع رفتار و ارز شهای متناسب با
آن اشاره کرد و توان و قابلی تهای بكارگيری آنها را در افراد جامعه به وجود آورد .بنابراین ایجاد و گسترش مشارکت
نيازمند آموزش و کار ترویجی و فرهنگی در جامعه است .هدف آموزش برای ریشه دار کردن مشارکت باید ایجاد اعتقاد
و باور مردم به ضرورت مشارکت در امور خود باشد .باید ارز شهای موافق با مشارکت را تقویت و باورهای مخالف با
آن را حذف کند .مشارکت در جامعه جدید نيازمند خالقيت و زایندگی ذهنی و عملی جامعه و افراد است و آن خود نيز
به تقویت ،تحكيم و تعميق خالقيت کمك می کند

مشكالت مربوط به شورای اسالمی شهرها
به طور کلی طبق مطالعات و بررسی های که انجام داده ایم مشكالت موجود بر سر راه شوراها را میتوان در چهار مورد به
شرح ذیل بيان نمود:
 شوراها و نارساییهای قانونی و حقوقی
شور اها در انجام وظایف محوله از لحاظ قانونی با مشكالت فراوانی روبهرو هستند قوانين شوراها که باید تكيهگاه اعمال شوراها
باشد براساس دیدگاههای کهنه وتمرکزگرایی نوشته شده است و پاسخگوی ضرورتها و نيازهای روز جامعه نيست و از طرفی
شوراهای شهر حتی در قوانينی که مربوط به هدایت وکنترل توسعه شهر ،حدود وظایف شهرداری و حضور دیگر سازمانهای محلی
در شهرها و دیگر سازمانهای درگير در توسعه شهر و غيره نيز با محدودیت روبرو هستند ،این عدم شفافيت و ابهامات در قانون در
زمينه شوراها در ابعاد مختلف از جمله در تصميم گيری ،ضمانت اجرایی در بيان وظایف و  ....می باشد .میتوان گفت که شورای
شهر فاقد ارتباط قانونی و نظاممند با تمامی نهادهای ذیربط در مدیریت شهری در سطح محلی است و از اختيارات قانونی الزم برای
کنترل و نظارت بر عملكرد ادارات و سازمانهای دولتی مستقر در سطح شهر برخوردار نيست.
 شوراها ومشكالت فرهنگی و اجتماعی
این مشكالت شامل موارد زیر میباشند:
 آگاهی عمومی از وظایف و قشر شورا ها کم است کمبود آگاهی حتی در فعاليت انتخابی تعدادی از از نامزدان عضویت درشوراهای شهری و روستا آشكارمیباشد.
 فقر و ناتوانی عاملی دیگر است که شرکت بخش مردمی را در مدیریت شهری و روستایی کم میکند. عدم نهاینه شدن حضور مردم در تصميمگيریها و فعاليتها. حضور دولت و به عهده گرفتن امور موجب کمرنگ شدن حضور مردم شده است. برخوردهای سياسی یك مشكل دیگری میباشد  ،که مانع مشارکت مردم میشود. عدم آگاهی اجتماعی در فرهنگ مردم که ریشه عميق چند صد ساله دارد موجب شده است که نوعی حالت بی تفاوتی برافكار سایه افكنده شود.
 ارتباط مردم با شورا ارتباطی سازمان یافته است و بر اساس ارتباطات جامعه مدنی نيست. شوراها و نارسائیهای سازماندهی و مالی
بعلت نهادینه شدن دموکراسی در ایران ،شهرداریها،سازمانها و نهادهای که در ارتباط با مشارکت و همكاریهای مردمی در
شهرها قرار دارند بسيار محدود و ناتوان هستند گرچه شوراهای شهرها با وضع مقررات ویژه میتوانند منابع مالی جدیدی برای
شهرداریها فراهم نمایند.
 شوراها و مشكالت ارتباطی با دیگر سازمانهای مشغول در سطح شهر
تشكيل مدیریت شهری واحد هم از نظر قانونی و هم از نظر ارتباط افراد و سایر سازمانهای دخيل در شهرها با مشكالتی روبرو می
باشد
مشكالت مربوط به شورایاری محالت در اا ااضر در کشور

مطالعه تجربيات گذشته ایجاد شورایاری محالت و مدیریت محله به نحو مطلوبی ما را با نقاط قوت و ضعف این روش آشنا میکند
و باعث میگردد تا در جهت رفع نقاط ضعف و پر رنگ کردن نقاط قوت در نمونه مورد نظر گام برداریم به همين جهت به بررسی
نقاط ضعف و نارسائی های فعلی در طرح های شورایاری ایران پرداخته ایم که به شرح ذیل میباشد:
 عدم وجود پایگاه قانونی که سبب شده است شرح وظایف و حدود اختيارات مشخص نباشد و خوداین امر سبب
موازی کاری با سایر ارگانها شده است
 عدم آشنایی شورایاران با طرحهای فرادست
 هزینه بر بودن فعاليت شورایاری
 تامين دفتر شورایاری در محالت ،بر مشكالت مالی شهرداری ها میافزاید.
 بهعلت زیاد بودن اعضا مدیران شهری و شورایاران برای تصميم گيری به یك زبان مشترك نمیرسند
 فرایند آموزش شورایاران هزینه بر و وقت گير است
 برخورد غير متخصصانه با مسائل و مشكالت شهری
 عمده شورایاران با اولویت طرحهای شهری آشنا نيستند و تنها به دنبال جذب اعتبارات بيشتر به محله خود هستند.

مطالعه موردی :شهرخواف
با توجه به اینكه نظام شورایی در واقع در راستای تمرکز زدایی و بسط مشارکت مردمی در حال پياده شدن است.در این
تحقيق سعی شده است که با توجه به نظریه های مدیریت شهری،تمرکززدایی،حكومتهای محلی و مشارکت مردمی ،مسائل و
مشكالت نظام شورایی در ایران را مورد بررسی قرار دهيم ،و سعيمان برین است که به عنوان یك راهكار یك الگوی جدیدی
ازمشارکت شهروندی را که از پتانسيل های انجمن شورایاری نيز بهره برده است را در شهر خواف ارائه دهيم به همين منظور ابتدا
به بررسی محالت و امكانات محالت شهر خواف می پردازیم:
در شهر خواف با توجه به طرح جامع تفصيلی در سال  28444 ،1390نفر جمعيت در مساحتی بالغ بر  9387659متر مریع
ساکن هستند .با در نظر گرفتن طرح جامع تفصيلی ،شهر خواف دارای دو تاحيه و  8محله می باشد که این تقسيمات براساس
پراکنش جمعيتی و مساحت محدوده صورت گرفته است .که اطالعات آن در ذیل ارائه خواهد گشت.
با توجه به ا ین که شهر خواف از نظر فرهنگی ،شهری مذهبی می باشد نقش مساجد در آن به طور گسترده ای پررنگ می
باشد به نحوی که در شهری با این مساحت شاهد وجود  46مسجد می باشيم که به طور پراکنده در سطح محالت از  5تا  8مسجد
وحود دارد که هر کدام از آن ها نقش مهمی در رابطه با امور مذهبی و شهری ایفا می کنند و با توجه به توجه مردم به مساجد می
توان از این فرصت در ایجاد حس مشارکت در امور شهری را با تاکيد بر نقش مساجد استفاده نمود.

جدول شماره  -1تقسيمات کالبدی شهر خواف و تعداد مساجد ( ماخذ :طرح جامع تفصيلی شهر خواف و برداشت نگارنده)
تقسيمات

جمعيت

مساحت
کل

درصد

تعداد

درصد

شهر خواف

9387659.46

100

28444

100

ناحيه یك

4610883.51

49.12

16458

57.86

محله 1-1

1031906.47

10.99

3273

11.51

محله 1-2

515241.05

5.49

2866

10.08

محله 1-3

1983931.59

21.13

7241

25.46

محله 1-4

1079804.4

11.5

3078

10.82

ناحيه دو

4776775.95

50.88

11985

42.14

محله 2-1

1874436.99

19.97

4649

16.34

محله 2-2

694638.61

7.4

2327

8.18

محله 2-3

1000689.13

10.66

1693

5.95

محله 2-4

1207011.22

12.86

3316

11.66

نقشه شماره  :1تقسيمات کالبدی شهر خواف(ماخذ :طرح جامع تفصيلی شهر خواف)

ارئه راهكار و نتیجهگیری
بعد از ارزیابی تحليلی فعاليت شورای شهر و همچنين فعاليت انجمن شورایاری محالت در ایران،در شهر خواف یك ایده
جدیدی از مشارکت شهروندی را معرفی می نمایيم که در این ایده کارگروهی را به عنوان هميار شوراها معرفی مینمایيم که او ًال
مشكالتی را که پيشتر در زمينه الگوی شورایاری بيان نموده ایم را برطرف کرده باشيم هم این الگو سبب ایفای بهتر نقش شوراها
شود و همچنين سبب شود روحيه مشارکت را در بين شهروندان که هدف اصلی نظام شورای در یك جامعه مدنی میباشد را بوجود
آورده باشيم.
در نهایت به این نتيجه رسيدهایم که شهر خواف با وجود سابقه تاریخی ،هنری ،فرهنگی ،ظرفيتهای مذهبی ،جاذبه های فرهنگی،
راه اندازی کریدور علم و فناوری و صنایع می تواند در جهت تحقق شهر خالق حرکت کند.
الگوی جدید مدیریتی که این پژوهش در پی تبيين آن است ،اهداف مشارکت جویانه شورایاری مرسوم فعلی را نا دیده نمی-
گيرد و تنها در پی رفع نواقص آن است و از آن جهت شباهت هایی نيز با الگوی فعلی دارد.
پایگاه های اصلی در این الگوی مدیریتی ،مساجد در سطح محالت هستند ،که ازاین مكانها بهعنوان دفتر کاری این کارگروه-
ها استفاده میشود ،تا از این طریق دیگر نيازی به هزینه گذاری در زمينه احداث دفتر شورایاران نمیباشد .در این الگو ،مسئوليت
ارتباط بين این گروه تخصصی و مردم بر عهده هيئت امناء مساجد و معتمدین محله است.یعنی در شروع این کميته با همكاری
اعضای شورای شهر ،ابتدا محالت موجود در سطح شهر را شناسایی می نماید و سپس معتمدین و هيئت امنا مساجد در این محله
ها را شناسایی کرده و از آنها به عنوان یك پل ارتباطی بين اعضای شورا و مردم استفاده مینماید .به طور مثال با درخواست
معتمدین محل و اعضای هيئت امناء مساجد ،کميته تخصصی مذکور و مردم در محل مسجد گرد هم می آیند و در مورد مسائل و

مشكالت محله به بحث و تبادل نظر میپردازند .گروه تخصصی مذکور پس از شنيدن نظرات معتمدین محله و مردم ،در سطح
محله حضور پيدا کرده و به طور عينی از مشكالت محله بازدید به عمل می آورد .این گروه پس از تجزیه و تحليل اوليه ،به تناسب
موضوع یا محله ،عكسها ،گزارشها و در صورت لزوم پرسشنامههایی را تنظيم میکند که در آن نظرات مردم منعكس شده است.
گروه نظر تخصصی خود را نيز به سایر گزارشات و پرسشنامهها پيوست کرده و آنرا تسليم دفتر شورای شهر میکند .شورای محترم
شهر نيز پس از مشاهده گزارشات اوليه و پرسشنامه ها و عكس هایی که به آن پيوست شده است ،نظر کارشناسانه خود را نيز بر
طرحها اعمال نموده و این طرحها را جهت اجرا اولویت بندی میکنند.
حسن انجام این کار این است که در این روش نظر سه گروه عمده شامل مردم  ،دانشجویان یا نماینده جامعه آکادميك و
اعضای حرفه ای شهرسازی یا همان اعضای شورا و شهردار ،در هر طرح لحاظ می شود که میتواند موفقيت طرح را تضمين کند.
ليكن تصميم گيرنده اصلی در تمام طرحها ،اعضای محترم شورای شهر هستند .این شورا مختار است در صورت صالح دید بر روی
هر یك از طرحهای پيشنهادی خط قرمزی بكشد و آنها را از فرایند رسيدگی و اجرا خارج کند.
در این روش سرعت رسيدگی به امور محالت فوق العاده افزایش مییابد .بدین ترتيب که اعضای شورا تنها با مطالعه گزارش-
های ارسالی و مرور نظرات مردم و این گروه تخصصی در رابطه با نحوه حل مشكل ،شناخت کافی و جامعی از مسئله درخواهند
یافت و در خيلی از موارد الزم نيست تا اعضای شورا در محل حضور یابند.
بر اساس این طرح  ،اعضای محترم شورای شهر ابتدا کميته تخصصی در زمينه مسائل شهری را تأمين می کند و بعد از آن
محلههای موجود در سطح شهر را شناسایی کرده و در سطح هر محله حداقل 5نفر فرد معتمد محله ،را که حداقل ساکن  1ساله
آن محله هستند را انتخاب مینماید که به کميته تخصصی یاری برسانند.که این کميته مسئول توجيه ،معتمدین و افراد ساکن در
هر محله می باشد.این طرح کارکردهای متنوعی دارد که سبب تشویق شهروندان به امر مشارکت پذیری میشود .که سبب رفع
مشكالت مردم و احساس رضایت مندی آنها از سطح شهر میشود.
مزیت های الگوی ارئه شده نسبت به الگوی شورایاری محالت

در این الگو نيازی به احداث دفاتر شورایاری نيست و جلسات در مساجد برگزار میشود.
در این الگو فرایند تصميمگيری راحتتر میشود .چرا که مردم و گروه تخصصی تنها نظر و پيشنهاد میدهند و مرجع تصميم گيری
تنها اعضای شورای شهر هستند.
حذف فرایند آموزش شورایاران
حدود اختيارات این کميته روشن می باشد و آن تنها ارائه پيشنهاد اجرای طرح به اعضای محترم شورای شهر میباشد.
برخورد تخصصی با موضوع از طرف گروه تخصصی رابط ؛چون همانطور که گفتيم اعضای این تيم بایستی متخصص در زمينه
مسائل شهری باشند.
آشنایی گروه تخصصی مذکور با طرحهای فرادست
سرعت رسيدگی به مسائل و مشكالت فوقالعاده افزایش می یابد با تهيه عكسها و گزارشها و پرسشنامه ها از سطح محله و
همچنين امكان جلب مشارکتهای مردمی برای اجرای طرح
تضمين موفقيت نسبی طرحها با وجود مشارکت مردم ،نمایندگان جامعه آکادميك و اعضای حرفهای شهرسازی یا همان اعضای
شورای شهر.
این طرح مزایای زیادی دارد که به تعدادی دیگر از آنها در راستای نقش مساجد اشاره می گردد:
این طرح باعث می شود که مساجد نقش محوری در محالت بازی کنند و نقشهای سنتی خود را بدست آورد.

وقتی مسجد محور قرار گرفت به تبع از لحاظ گسترش امور معنوی در محله تاثيرات زیادی خواهد داشت چرا که خود اینکه یك
مكان مذهبی این کار را انجام دهد این حس معنوی را در محله ایجاد خواهد کرد و ثانيا چون کسانی که در راس امور محله قرار
می گيرند اهل مسجد هستند لذا دغدغه آن ها دیگر فقط آسفالت کردن نخواهد بود و به امور معنوی و فرهنگی محله هم اهميت
خواهند داد و مطالبات هم در همين زمينه خواهد بود.
تجربه سالهای اول انقالب نشان می دهد که کارایی در محيطهای داوطلبانه مذهبی هم زیاد است لذا در اینجا چون هدف
اصل مسئولين خدمت به مردم است کارایی آنها باال خواهد بود و فقط برای کسب شهرت و یا منافع مادی کار نخواهند کرد.
این کار باعث خواهد شد که افراد زیادی به مسجد کشيده شوند و از خلوتی و تك کارکردی مساجد به مقدار زیادی کاسته
خواهد شد.
این طرح باعث خواهد شد که مردم مشارکت زیادی داشته باشند چرا که تجربه نشان داده است که وقتی کاری در قالب
مساجد انجام شود به دليل عالقه ای که مردم دارند مشارکت زیادی خواهند کرد اما اگر این کار به عنوان یك نهاد جداگانه انجام
شود ،شاید به دليل مقاومتی که در برابر این نهادهای منتسب به شهرداری و کال نهادهای حاکميتی وجود دارد مردم چندان
مشارکت نكنند.
این کار باعث خواهد شد مسائل اسالمی در مدیریت ها رعایت شود و بسياری از فسادهایی که ممكن است در مدیریت رخ
بدهد جلوگيری شود چرا که افرادی متولی این امر هستند که اهل مسجد هستند و با مسائل اسالمی آشنا هستند و میتواند
الگویی برای مدیریت اسالمی در سطح محلی باشد.
این طرح باعث خواهد شد که مسجدمحوری به عنوان یك ارزش در جامعه تبليغ شود چرا که کارها به افرادی سپرده می
شوند که اهل مسجدند.

قدردانی
بر خود الزم ميدانيم که از همكاری صميمانه شهرداری و شورای اسالمی شهر خواف نهایت سپاسگذاری را داشته باشيم.
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