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یادداشت
خدمت رساني دلسوزانه گامي در جهت
مشاركت شهروندي

فرزین حاتمی کاکش:
شـــهروندان یـــک شـــهر نقـــش مهمـــی در چگونگـــی
اجـــرای فعالیتهـــای شـــهری بـــر عهـــده دارنـــد .ایـــن
شـــهروندان هســـتند کـــه انگیـــزهی خدمترســـانی را در
نهـــاد مســـئولین دو چنـــدان میکننـــد و توســـعه و تغییـــر
در جهـــت پیشـــرفت شـــهر جـــز بـــا همـــکاری شـــهروندان
و نهادهـــای ذیربـــط ،میســـر نمیشـــود .شـــهر مـــا اهـــواز
بـــا برخـــورداری از ویژگیهایـــی خـــاص و منحصربهفـــرد،
نظـــر هـــر گردشـــگری را بـــه خـــود جلـــب میکنـــد.
داراب ــودن مناظ ــر طبیع ــی و عب ــور رودخان ــه از می ــان ش ــهر،
موهبتیســـت کـــه نصیـــب هـــر شـــهری نمیشـــود.
شـــهردار محتـــرم شـــهر اهـــواز نیـــز بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن
موضـــوع کـــه «شـــهرهاي كنـــار رودخانههـــا و دريـــا،
داراي مزيـــت ســـاحلهای كنـــار رودخانـــهای هســـتند
كـــه بـــا اســـتفاده از ايـــن مزيـــت مـــی تـــوان نســـبت بـــه
ايجـــاد رفـــاه و آرامـــش كـــه نيـــاز امـــروز زندگیهـــای
شهریاســـت ،همـــت گمـــارد» ،بـــه فـــرا رســـیدن ایـــام
دهـــهی فجـــر و عیـــد نـــوروز اشـــاره کـــرد و بـــا نظـــر
بـــه میهمانپذیـــر بـــودن شـــهر بهویـــژه در ایـــن ایـــام
از تمـــام مســـئولین شـــهری تقاضـــا کـــرد همچنـــان بـــا
ق ــوت و ق ــدرت ب ــه ت ــاش و آبادان ــی اه ــواز عزی ــز ادام ــه
دهنـــد تـــا امســـال نیـــز همچـــون ســـالهای گذشـــته
بتوانیـــم بـــا جلـــب رضایـــت همشـــهریان و هموطنـــان
عزیزمـــان ،آنهـــا را در جهـــت همـــکاری و مشـــارکت در
فعالیتهـــای شـــهروندی راغـــب ســـازیم .بـــه گفتـــهی
س ــید خل ــف موس ــوی ش ــهردار محت ــرم اه ــواز ،ش ــهرداری
یـــک نهـــاد اجتماعـــی و مردمیســـت و از ایـــن رو توجـــه
ب ــه ش ــهروندان و مطالب ــات آنه ــا بای ــد هم ــواره در اولوی ــت
کار مســـئولین قـــرار گیـــرد.
ب ــه همی ــن منظ ــور و در راس ــتای تحق ــق ای ــن ه ــدف واال،
شـــهردار اهـــواز ،مالقاتهـــای مردمـــی برگـــزار نمـــوده و
در آن بـــه خواســـتهها و نیازهـــای شـــهروندان رســـیدگی
میکنـــد .برگـــزاری ایـــن مالقاتهـــا عـــاوه بـــر رفـــع
نیازه ــا و مرتف ــع س ــاختن مطالب ــات مردم ــی ،آنه ــا را ه ــر
چـــه بهتـــر و بیشـــتر بـــا خدمـــات مســـئولین شـــهر آشـــنا
میکنـــد .هنگامـــی کـــه شـــهروندان از نزدیـــک شـــاهد
خدمترســـانی دلســـوزانهی مســـئوالن خـــود باشـــند،
در جهـــت مشـــارکت شـــهروندی بـــا رغبـــت بیشـــتری
گام برخواهنـــ د داشـــت .اهـــواز امـــروز جـــای پیشـــرفت و
توس ــعهی بس ــیار دارد و امی ــد اس ــت ب ــا ت ــاش و کوش ــش
شـــبانهروزی و خدمـــت خالصانـــه در جهـــت تحقـــق ایـــن
مهـــم گام برداریـــم و بـــه توســـعه و شـــکوفایی شـــهری
نزدیـــک و نزدیکتـــر شـــویم.

با حضور شهردار اهواز و اعضاي شوراي شهر:

هرگونه مقاومتی در برابر شفاف شدن سیستم را می شکنیم
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۳
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جالب ترین تاکسی های دنیا
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فرهنگ آپارتمان نشینی و هزار اما و اگر
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عملیات پیشگیری از تصرف غیر قانونی و تخریب ساخت و ساز غیر مجاز اجرا شد

با حکم کمیسـیون ماده ی صد و دسـتور مقام محترم قضایی عملیات اجرای رای کمیسـیون مبنی بر تخریب ساخت و
سـاز غیر مجاز در محله ی فرهنگیان واقع در محدوده ی منطقه ی  3شـهرداری اهواز توسـط نیروهای واحد پیشگیری
و مقابله با تخلفات شـهری انجام شـد .به گزارش سـايت شـهرداري اهواز عملیات پیشـگیری از تصرف و ساخت و ساز
غیر مجاز  3واحد سـاختمان در محله ی فرهنگیان انجام شـد.
عاليپـور معاون خدمات شـهري شـهرداري اهواز گفت :طبق بررسـی های بعمل آمده و گزارشـات دریافتـی از نیروهای
مدیریت پیشـگیری از تخلفات شـهری،پس از محرز شـدن تخلفات صورت گرفته ،تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در
محدوده ی مذکور و پس از انجام مراحل قانونی و رای کمیسـیون ماده  100شـهرداری و صدور حکم قضایی ،عملیات

تخریب سـاخت و سـاز غیر مجاز صورت گرفت .بر همین اسـاس مدیریت پیشـگیری و مقابله با تخلفات شـهری در
برخورد با این دسـت از تخلفات که مسـتقیما با شـهروندان سـرو کار دارد،ضمن در نظر گرفتن تمامی شـئونات،پس از
طـی مراحـل قانونـی و انجـام مصوبه ی کمیسـیون ماده ی  100که شـامل مهلت یک هفتـه ای از جانب شـهرداری
جهـت طـرح موضوع در کمیسـیون،مهلت ده روزه به صورت اخطار کتبی جهت ادای توضیحات از سـوی متخلف و در
نهایـت مهلـت دو ماهـه جهت تخریب بنا اسـت ،اقدام به اجرای رای نهایی کمیسـیون و دسـتور مقـام قضایی میکند.
الزم بذکـر اسـت ایـن سـاختمان هـا ضمن تعرض بـه حقوق شـهروندان و سـاکنین آن محل ،ایـن منازل را بـر روی
خطـوط لولـه هـای گاز بنا کـرده بودند که ایـن امر امنیت جانی بسـیاری از افـراد را به مخاطره مـی اندازد.
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كاهش وابستگي به خودرو با ايجاد محله هاي
بيست دقيقه اي

آبروی حسین به کهکشان می ارزد،یک موی حسین به دو جهان می ارزد،گفتم که بگو
بهشت را قیمت چیست،گفتا که حسین بیش از آن می ارزد
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز

