دومین لیگ فوتبال محالت اهواز در منطقه یک
مراسم افتتاحیه دومین لیگ فوتبال محالت در زمین ورزشی قدس واقع در هسته مرکزی شهر با حضور شهردار
کالنشهر اهواز  ،مدیر منطقه یک حجت االسالم سواری ،سبز علی ،ممبینی ،حیدری ،ناجی سواری
اعضای شورای شهر اهواز و آهن جان معاون امور اجتماعی و فرهنگی ،برگزار شد.
اخبار شهرداری
پروژه های فعال در سطح منطقه هفت
بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرداری منطقه هفت :پـروژه های
فعال در سـطح منطقه به همت نیروهای زحمتکش این منطقه در
مرحلـه اجراسـت کـه از جمله آنها مـی توان به نصـب حلقه های
بتنـی در انتهای خیابان  3حصیرآباد اشـاره نمود.
فلسـفی زاده شـهردار منطقـه بـا اعالم ایـن خبر گفـت :این حلقه
های بتنی جهت تثبیت سـطح شـیبدار ،انتهای خیابان  3حصیرآباد
بـه همـت معاونـت فنـی و عمرانـی منطقه بـا پیشـرفت فیزیکی
خوبـی در مرحله نصب اسـت .این عملیات به منظـور جلوگیری از
رانش خاک در سـطح شـیبدار موجود در انتهای خیابان  3حصیرآباد
در مرحلـه اجراسـت .وی در خصـوص دیگر پروژه در حـال اجرای
سـطح منطقـه گفـت :دیگـر پـروژه فعـال منطقـه ،احـداث زمین
ورزشـی چمـن مصنوعـی در منبـع آب اسـت که با هدف توسـعه
ورزش همگانـی در مرحلـه اجراسـت .وی در ادامـه گفت :توسـعه
ورزش همگانی و دسترسـی آسـان شـهروندان به اماکن ورزشـی
مسـتلزم فراهم آوردن زیرسـاختهای ورزشـی مناسـب اسـت در
ش و افزایش سـطح سلامت و
همین راسـتا به منظور توسـعه ورز 
رفاه شـهروندان احداث زمین ورزشـی چمن مصنوعی در منبع آب
در دسـتور کار قرار گرفت که اکنون با  40درصد پیشـرفت فیزیکی
در مرحلـه اجرا می باشـد.
فلسـفی زاده در ادامـه از عملیـات لوله گذاری دفع آبهای سـطحی
در مسـیر کـوی رمضـان و سـپیدار یـاد کـرد و گفت  :بـا توجه به
مطالعـات و آسـیب شناسـی انجـام شـده در محل ،عملیـات لوله
گـذاری دفـع آبهـای سـطحی بـه منظـور بهسـازی معابـر و رفع
مشـکل آب گرفتگی های این مسـیر به متراژ  1000متر طول در
مرحله اجراسـت .وی خاطر نشـان کرد :همچنین عملیـات احداث
سـرای محلـه در کوی رمضـان به منظور افزایش سـرانه فرهنگی
در حال اجراسـت.
فلسـفی زاده در ایـن خصـوص گفت:احـداث سـرای محله موجب
افزایـش سـرانه هـای فرهنگـی و آموزشـی در منطقه اسـت و به
منظور توسـعه سـرانه های فرهنگـی ،ورزشـی ،اجتماعی ،مذهبی
افزایش سلامت و رفاه حال شـهروندان احداث سرای محله کوی
رمضان در دسـت اجرا اسـت .وی افزود :از آنجا که تامين امکانات
فرهنگـي و اجتماعـي از نيازهاي اساسـي هر منطقه اسـت احداث
دومین سـرای محله با کار بردهای مختلف آموزشـی در زمینی به
مسـاحت  1910متر مربع در  3طبقه با اسـکلت بتنی در دستور کار
قرار گرفت  .فلسـفی زاده در پایان گفت  :گسـترش سـطح خدمات
رسـانی به شـهروندان و توسـعه فضاهـای فرهنگی و آموزشـی از
الویت های کار این شـهرداری اسـت که در راسـتای جلب رضایت
و مشـارکت شـهروندی با جدیت خاصی دنبال می شـود.

نوزدهمین جلسه از نهمین دوره شورای
نامگذاری معابر سطح شهر اهواز برگزار شد
بـه گـزارش سـایت شـهرداری اهواز نوزدهمين جلسـه شـورای
نامگـذاری با حضور فرزيـن حاتمي كاكش دبير شـورا ،و اعضای
شـورا متشـكل از دو عضو شـوراي شهر سـركار خانم صالحپور و
آقاي حيدري و اسـاتيد دانشـگاه برگـزار گردید.
حاتمـی كاكـش در ايـن باره گفـت  :جمعـا  16مورد شـامل کوچه ،
بن بسـت ،خیابان  ،زیرگذر و فرعی در حوزه منطقه  2شـهرداری
اهـواز کـه فاقـد نـام بـوده انـد در دسـتور كار شـورا قرار داشـت
كـه همگي بررسـي و نامگـذاری گردیدند  .مديـر روابط عمومي
و امـور بيـن الملـل افـزود :بررسـی راه انـدازی سـامانه مدیریتی
شـورای نامگـذاری و المـان هـای شـهری نيـز در دسـتور كار
نوزدهمين جلسـه شـوراي نامگذاري قرار داشـت و اعضا به بحث
و تبادل نظر در خصوص راه اندازي اين سـامانه و همچنين نقاط
قـوت و ضعـف اجـراي ايـن برنامه پرداختند  .شـايان ذكر اسـت
جلسـات شـوراي نامگـذاري هـر دوهفته يكبـار در محـل روابط
عمومـي و امـور بيـن الملل شـهرداري اهـواز برگزار مـي گردد.
بازدید شهردار اهواز از پروژه ی آسفالت
معابر کوی سیاحی در منطقه۶

ســید خلــف موســوی شــهردار کالنشــهر اهــواز از پــروژه هــای
عمرانــی کــوی ســیاحی منطقــه شــش بازدیــد نمودنــد .در ایــن
بازدیــد شــیخ کاظــم ســواری عضــو شــورای اســامی شــهر
اهــواز  ،نواصــری سرپرســت منطقــه و معاونیــن منطقه شــش ،
شــهردار اهــواز را همراهــی نمودنــد.
بـه گـزارش سـايت شـهرداري اهـواز سـيد خلـف موسـوي و
همراهان ایشـان از پروژه آسـفالت خیابان اتحاد کوی سـیاحی و
خیابـان هـای فرعی اطراف بازدید نمودند و در خصوص مسـائل
و مشـکالت کـوی سـیاحی از نزدیـک بـا اهالـی کوی سـیاحی
گفتگویی داشـتند .
شـهردار کالنشـهر اهـواز بـر تسـریع در اتمـام
پـروژه هـای بهسـازی معابر کـوی سـیاحی تاکید
ویـژه نمودند .
ایـن گـزارش حاکـی اسـت :کوی سـیاحی محله ایی اسـت که
با وجود شـرايط و پتانسـيل هاي مثبت جاي پيشـرفت و توسـعه
زیـادی در حـوزه های خدمـات رفاهي ،عمراني وفرهنگـي دارد .
گفتنـي اسـت ایـن پـروژه هـا در ادامـه نهضـت اسـفالت منطقه
شـش و بـا هـدف سـاماندهی و خدمـات رسـانی بهتـر و بیشـتر
و توزیـع یکسـان امکانـات در کوی سـیاحی اجرایی شـده اسـت
و از اقدامـات اولویـت دار و برنامـه ریـزی هـای صـورت گرفتـه
درخصـوص بهبـود کیفیـت معابـر و بهبـود مسـائل بهداشـتی و
معضلات زیسـت محیطـی کـوی سـیاحی خواهد بـود .
در پایـان هیئـت بازدیـد کننـده بر اتمـام پروژه هـای عمرانی و
رفـع مشـکالت اهالی کوی سـیاحی تاکیـد نمودند .
پیشرفت فیزیکی پروژه سرای محله در منطقه۷
به گـزارش روابـط عمومي
شـهرداري منطقـه هفـت:
عملیـات احـداث سـرای
محلـه کـوی رمضـان بـه
عنـوان یکی از طـر ح های
جدید فرهنگی با پیشـرفت
فیزیکـی بسـیار خوبـی در
مرحلـه اجراسـت .گفتنی اسـت  :این پـروژه با کاربـری فرهنگی
و اجتماعـی درکـوی رمضان در مرحلـه اجراء می باشـد .به گفته
فلسـفی زاده شـهردار منطقـه  :این طـرح به منظـور ارائه خدمات
فرهنگـی و آموزشـی و تحقـق برنامه ریـزی های بلنـد مدت در
امـر توسـعه پایـدار شـهر و برخـورداري شـهروندان از فضاهـاي
مناسـب و رایگان آموزشـي به صورت یک سـاختمان سـه طبقه
بـا اسـکلت بتنـی با مسـاحت  1910متر مربـع در مرحلـه احداث
اسـت وامیـد اسـت در کمترین زمـان ممکن تکمیـل و در اختیار
شـهروندان قـرار گیرد.

شـهر
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پایان آبان ماه آخرین مهلت خروج بنکداران از مرکز شهر

دومیــن جلســه هماهنگــی خــروج بنکــداران از هســته مــر کــزی شــهر ،برگــزار
شــد .بنابــر گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقه یــک  ،جلســه هماهنگی
و تســهیل خــروج بنکــداران هســته مرکــزی شــهر ،بــا حضــور مدیــران شــهری
،قضایــی و انتظامــی در ســاختمان اداری شــهرداری منطقــه یــک برگــزار شــد.
در ابتــدای جلســه ارزانــی بیرگانــی فرمانــدار اهــواز بعنــوان رئیــس جلســه بــر
موضــوع انتقــال بنکــداران تــا پایــان آبانمــاه ســالجاری تاکیــد کردنــد و ســپس
رئیــس اتــاق اصنــاف در زمینــه مشــکالت موجــود در بحــث انتقــال و اســتقرار
بنکــداران در خــارج از محیــط شــهری توضیحاتــی ارائــه دادنــد .
در ادامــه معــاون محتــرم قضایــی نیــز به مشــکالت ترافیکــی و امنیتی اســتقرار
بنکــداران در هســته مرکــزی شــهر اشــاره و خواســتار همــکاری بیــن ســازمانی
و همچنیــن تســریع در امــر خــروج بنکــداران از هســته مرکــزی شــهر شــدند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن جلســه بــا هــدف ارائــه گــزارش از اقدامــات
انجــام شــده در خصــوص خــروج بنکــداران از هســته مرکــزی شــهر و جلســه
هماهنگــی میــان دســتگاه هــای اجرایــی بــه میزبانــی شــهرداری منطقــه یــک

برگــزار شــد.
معــاون قضایــی اســتان ،شــهردار اهــواز ،رئیــس پلیــس اطالعــات و امنیــت
عمومــی اســتان،فرماندهی انتظامــی شهرســتان اهــواز و  ....از جملــه شــرکت

کننــدگان در ایــن جلســه بودنــد.
در پایــان جلســه حاضریــن بــر اجــرای طــرح در مــدت معیــن تاکیــد
و خواســتار خــروج هــر چــه ســریعتر بنکــداران از مرکــز شــهر شــدند.
الزم بــه یــادآوری اســت بــر اســاس مصوبــه ســتاد ســاماندهی
شــهر و فرمانــداری شــهر اهــواز و حســب بنــد  20مــاده  55قانــون
شــهردار هــا ،کلیــه بنکــداران و عمــده فروشــان مــواد غذایــی مســتقر
در هســته مرکــزی شــهر تــا پایــان آبــان مــاه ملــزم بــه خــروج از
مرکــز شــهر شــدند.
در ایــن مصوبــه آمــده اســت کــه پــس از ضــرب العجــل تعییــن شــده
( 30آبــان مــاه) از فعالیــت بنکــداران جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمد
و در خصــوص آنهــا اعمــال قانــون خواهد شــد.
گفتنــی اســت محــدوده اجرای طرح هســته مرکزی شــهر حــد فاصل
خیابــان هــای آیــت ا ...بهبهانــی ،جــاده ســاحلی شــرقی و خیابــان رضــوی
جمهــوری مــی باشــد.

بزودی عرضه مســتقیم ســبد خانوار توسط شهرداری
در 20نقطه اهواز آغاز می شــود

جلســه بــــررسی و رفــع مشــکالت شــهرک هــای
صنعتــی و میــدان میــــوه و تــره بــار بــا حضــور ســید
خلــف موســوی شــهردار اهــواز  ،اســکندر زنگنــه عضــو
شــورای شــهر ،حســن زاده رئیــس ســازمان صنعــت
معــدن و تجــارت ،گلــزار قائــم مقــام اتــاق اصنــاف،

نماینــدگان اصنــاف و معاونیــن و مدیــران شــهرداری در
دفتــر شــهردار اهــواز برگــزار شــد.
شــهردار اهــواز در خصــوص موضوعــات مطــرح شــده در
ایــن نشســت گفــت :در ایــن جلســه بــه موضــوع تملک
مجتمــع صنفــی صنایع آالینده ســه راه خرمشــهرپرداخته

شــد کــه پــس از بحــث و بررســی ،بــا ســتاد فرمــان امام
(ره)توافــق بعمــل آمــد کــه هماهنگــی هــای الزم جهت
نقــل و انتقــال انجام شــود.
ســید خلــف موســوی ادامــه داد :از دیگــر موضوعــات
مطــرح در ایــن جلســه ،تراکــم صنــوف آالینــده آلومینیوم
در منطقــه زرگان بــود کــه توســعه فــاز دوم آن نیازمنــد
انتقــال و جابــه جایــی زمیــن هــای ورزشــی و فوتبــال
منطقــه اســت کــه در ایــن جلســه مقــرر گردیــد زمیــن
هــای مذکــور جــز قــدر ســهم شــهرداری قــرار گیرنــد و
ســهم ســرانه شــهرداری در ایــن خصــوص بــه ســرانه
ورزش محــات اختصــاص یابــد .در ایــن راســتا ســید
خلــف موســوی گفــت  :جهــت توســعه ورزش جوانــان و
رفــع مشــکالت فرهنگــی در ایــن مناطــق کم برخــوردار،
زمیــن ورزشــی از جملــه چمــن مصنوعــی ســرانه
شــهرداری احــداث شــود.
شــهردار اهــواز ادامــه داد :ایــن توافقات مســتلزم همکاری
دو جانبــه اســت کــه طرفیــن بایــد بصــورت جدی مــوارد
را پیگیــری نماینــد و مــا آمــاده ایــم بــه کلیــه توافقــات
جهــت رفــع مشــکالت مــردم بــه صــورت جــدی عمــل

کنیــم .ســید خلــف موســوی همچنیــن در خصــوص
عرضــه مســتقیم ســبد خانــوار توســط شــهرداری اهــواز
گفــت :جهــت ارائــه ســبد خانــوار شــامل میــوه ،تــره
بار،پروتئیــن بــا قیمــت مناســب و کیفیــت مطلــوب ،در
 20نقطــه شــهر توســط ســازمان میادیــن کانکــس هایی
جانمایــی و اســتقرار یابنــد کــه بــه شــهروندان خدمــات
فــوق را ارائــه نماینــد .شــهردار اهــواز همچنیــن در
خصــوص بررســی وضعیــت میــدان میــوه و تــره بــار
گفــت  :در خصــوص لولــه کشــی و انتقــال گاز میــدان
مذکــور ،خدماتــی نظیــر رفــت و روب  ،فضــای ســبز و
ایجــاد امنیت،اقــدام الزم بعمــل خواهــد آمــد کــه رفــت
و روب و فضــای ســبز توســط منطقــه  2و اختصــاص
مکانــی توســط ســازمان میادیــن بــه منظور حفــظ امنیت
بــه مــدت یکســال در اختیــار اتحادیــه میــدان میــوه و تره
بــار قــرار گیــرد.
در پایــان نیــز شــهردار اهــواز از برگــزاری جلســه ای
مشــترک میــان شــهرداری و رئیــس ســازمان صنعــت
معــدن و تجــارت و اتــاق اصنــاف در خصــوص رفــع
مشــکالت بــازار شــهر اهـواز بــه صــورت ماهیانه خبــر داد.

هرگونه مقاومتی در برابر شفاف شدن سیستم را می شکنیم

دومیـــن جلســـه هماهنگـــی مدیـــران شـــهری و هیـــات رییســـه شـــورای
اس ــامی ش ــهر اه ــواز ب ــا حض ــور ریی ــس ،اعض ــای هی ــات رییس ــه ش ــورا،
ش ــهردار و ش ــهرداران مناط ــق هفتگان ــه اه ــواز برگ ــزار ش ــد.
ســـید خلـــف موســـوی شـــهردار اهـــواز در ایـــن جلســـه بـــا اشـــاره بـــه
حض ــور گس ــترده م ــردم در مراس ــمات س ــوگواری و ع ــزاداری اب ــا عب ــدا...
الحســـین(ع) در ســـال جـــاری گفـــت :انقـــاب اســـامی تـــداوم نهضـــت
ام ــام حس ــین(ع) اس ــت ک ــه انش ــاا ...ب ــه حرک ــت عدال ــت گس ــتر و جهان ــی
ام ــام عصر(ع ــج) متص ــل خواه ــد ش ــد.
ش ــهردار اه ــواز اف ــزود :ش ــهرداری ب ــه عن ــوان قط ــره ای از دری ــای بیک ــران
عش ــق حس ــینی در قال ــب حمای ــت ،مش ــارکت و هم ــکاری ب ــا هیاته ــای
عـــزاداری فعالیتهـــای گســـترده ای انجـــام داد کـــه کســـب رضایتمنـــدی
نماین ــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اس ــتان س ــند افتخ ــار خادمی ــن م ــردم در
کالنش ــهر اه ــواز اس ــت.
موس ــوی ب ــا تقدی ــر از ابت ــکار ریی ــس ش ــورای اس ــامی ش ــهر در برگ ــزاری
چنیـــن جلســـاتی کـــه موجـــب تعامـــل و تفاهـــم بیشـــتر بیـــن شـــورا و
ش ــهرداری ب ــرای پیش ــبرد ام ــور و خدم ــت رس ــانی جه ــادی اس ــت ،اظه ــار
داش ــت :نشس ــت ه ــای مش ــترک کاری ،ابهامات ــی را ک ــه ب ــه دلی ــل ع ــدم
ارتبـــاط یـــا گســـتردگی خدمـــات و تنـــوع تکالیـــف بوجـــود مـــی آیـــد را
برط ــرف خواه ــد ک ــرد.
ش ــهردار اه ــواز اضاف ــه ک ــرد :دیگ ــر نق ــش س ــازنده ای ــن جلس ــات بی ــان
واقعی ــت ه ــای موج ــود و در نتیج ــه تطبی ــق قوانی ــن ش ــهری ب ــا واقعی ــت
هـــای درآمـــدی و هزینـــه ای در شـــهر اســـت کـــه بـــا برقـــراری ارتبـــاط
نزدیـــک بدنـــه ی کارشناســـی و فنـــی بـــا حـــوزه قانـــون گـــذاری ایجـــاد
خواه ــد ش ــد.
موس ــوی ب ــر تکری ــم ارب ــاب رج ــوع در فراینده ــای کاری و سیس ــتم اداری
ش ــهرداری اه ــواز تاکی ــد ک ــرد و توضی ــح داد :غی ــر از مناط ــق  6و  8س ــایر
مناطـــق بـــه سیســـتم جامـــع شهرســـازی متصـــل شـــده انـــد کـــه ایـــن
فراینـــد تحـــول مهمـــی در عرصـــه ی خدمـــت رســـانی بـــه شـــهروندان
بوجـــود آورده اســـت چـــرا کـــه بـــا ضابطـــه منـــد و الکترونیـــک شـــدن
فراین ــد اداری ام ــکان وق ــوع خط ــای انس ــانی را ب ــه نح ــو قاب ــل مالحظ ــه
ای کاهـــش مـــی دهـــد.
موس ــوی در ادام ــه ب ــه برخ ــی مقاومته ــا و مخالف ــت های ــی ک ــه در جه ــت
شـــفاف شـــدن سیســـتم مالـــی و شهرســـازی شـــهرداری صـــورت مـــی
گی ــرد اش ــاره ک ــرد و اف ــزود :هرگون ــه مقاومت ــی در براب ــر ش ــفاف ش ــدن
سیســـتم شـــهرداری را خواهیـــم شکســـت.
شـــهردار اهـــواز از احـــداث تاسیســـات اداری در مناطـــق  2و  8شـــهری
را از دیگـــر اقدامـــات شـــهرداری در جهـــت رعایـــت حقـــوق و کرامـــت

شـــهروندان دانســـت و در خصـــوص اقدامـــات عمرانـــی صـــورت گرفتـــه
در مناطـــق شـــهرداری گفـــت :تـــا ایـــن لحظـــه  921پـــروژه عمرانـــی در
ســـطح مناطـــق برابـــر بودجـــه ابالغـــی شـــورای شـــهر بـــا  266میلیـــارد
تومـــان تامیـــن اعتبـــار شـــده اســـت کـــه در حـــال فعالیـــت مـــی باشـــد.
موس ــوی تصری ــح ک ــرد :تم ــام ت ــاش م ــا تخصی ــص اعتب ــارات ب ــه ش ــکل
برابـــر بیـــن مناطـــق بـــوده اســـت .در نـــگاه شـــهرداری مناطـــق شـــمالی،
جنوب ــی ،مت ــن و حاش ــیه وج ــود ن ــدارد و هم ــه ت ــاش م ــا رف ــع تبعی ــض
و محرومیـــت در همـــه نقـــاط شـــهر اســـت و در همیـــن راســـتا انتظـــار
داریـــم شـــورای محتـــرم شـــهر بـــا درخواســـت متمـــم بودجـــه موافقـــت
نمای ــد ت ــا بتوانی ــم س ــهم مناط ــق مح ــروم را براس ــاس عدال ــت توزیع ــی
افزایـــش دهیـــم.
وی برگـــزاری منظـــم جلســـات مالقـــات مردمـــی را از راه هـــای کســـب
رضایتمنـــدی عمومـــی دانســـت و گفـــت :بخـــش قابـــل مالحظـــه ای از
درخواســـت هـــای مراجعـــه کننـــدگان بـــه شـــورا و شـــهرداری بحـــث
اشـــتغال مـــی باشـــد کـــه معتقـــدم اگرچـــه وظیفـــه شـــهرداری کاریابـــی

نیســـت و در دوره جدیـــد  440نفـــر کاهـــش نیـــرو داشـــته ایـــم امـــا در
عیـــن حـــال شـــهرداری مـــی توانـــد بـــا بســـتر ســـازی جلـــب مشـــارکت
خصوص ــی و س ــرمایه گ ــذاری ظرفی ــت بزرگ ــی ب ــرای ایج ــاد اش ــتغال در
اســـتان ایجـــاد کنـــد.
موس ــوی ادام ــه داد :ب ــا ارائ ــه تمهی ــدات و برنام ــه ری ــزی های ــی ک ــه در
دس ــت اق ــدام هس ــت ،س ــعی م ــی کنی ــم سیس ــتم س ــنتی ش ــهرداری را ب ــه
سیس ــتمی م ــدرن و علم ــی تبدی ــل کنی ــم.
ش ــهردار اه ــواز ب ــا قدردان ــی از برخ ــی نظ ــرات انتق ــادی اعض ــای محت ــرم
شـــورای شـــهر خاطـــر نشـــان کـــرد :وظیفـــه مدیـــر ،برنامـــه ریـــزی بـــا
امکانـــات محـــدود بـــرای انتظـــارات نامحـــدود اســـت و بایـــد از فرصـــت
محـــدود خدمـــت ،نهایـــت بهـــره را بـــرد.
موس ــوی در پای ــان در پاس ــخ ب ــه برخ ــی انتق ــادات مط ــرح ش ــده گف ــت:
ت ــا کن ــون ب ــه عن ــوان ش ــهردار اه ــواز ی ــک م ــورد مج ــوز م ــاده واح ــده
صـــادر نکـــرده ام و حســـاب جداگانـــه ای نیـــز بـــرای درآمـــد ناشـــی از
پارکینـــگ هـــا ایجـــاد شـــده اســـت.

اصول تشکیل سازمان ها در شهرداری ها برداشتن باری از دوش شهرداری بوده است

بـه گزارش سـایت شـهرداری اهواز در این جلسـه شـهردار اهواز اظهار داشـت:
اصول تشـکیل سـازمانها در شهرداریها برداشـتن باری از دوش شهرداری بوده و
سـازمانهای شـهرداری را در پیشـبرد اهداف یاری می نماید.
وی همچنین گفت :در شـهرداری اهواز پروژه های عمرانی ،فرهنگی و خدماتی
در اولویت هسـتند و ما با همکاری شـورای اسلامی شهر اهواز از هیچ کوششی
نسـبت بـه محقق شـدن اهداف آنهـا دریـغ نخواهیم کـرد .وی عنوان داشـت:
خوشـبختانه در شـورای اقتصاد با مجوز خرید 17000دستگاه اتوبوس در سراسر
ایران موافقت گردیده که امید اسـت در آینده نزدیک شـاهد افزایش اتوبوسـهای
درون شـهری به ناوگان اتوبوسـرانی اهواز باشـیم .ایشان همچنین در خصوص
قطار شـهری گفت :پروژه قطارشـهری یکی از بزرگترین پروژه های غیر نفتی
در سراسـر اسـتان است و با حل مشـکالت فاینانس از طریق بانکهای مربوطه،
ناظر سـرعت بخشـیدن به این پروژه باشیم.
سـعادت نیـا رییس شـورای اسلامی شـهر اهـواز عنـوان کـرد :این جلسـه به
منظـور هماهنگـی و برنامه ریزی تشـکیل گردیـده و از دو جهـت حائز اهمیت
اسـت :اول شـورا و هیئت رییسـه (آنچه درون و برون شوراسـت) و دوم جلسـات
کمیسیونهای مربوطه در راستای تقویت ،هماهنگی و تنظیم کار آنها و معاونین،
شـهرداران مناطق و مدیران سـازمانها می باشـد.
وی اظهارکـرد :بـا اجـرای پـروژه هـا و رفع نواقـص موجود طرحهـا  ،امیدواریم

بتوانیم خروجی خوبی از شـورا و شـهرداری داشـته باشـیم و همچنین گفت :با
تقویت کمیسـیونهای شـورای اسلامی شهر شاهد شـورایی مقتدر خواهیم بود.
پـس از آن حیـدری مدیـر عامـل سـازمان فـاوا عنـوان کرد :سـازمان فـاوا یک
سـازمان پشـتیبان کننده اسـت و در حوزه خدمات انفورماتیک و  ITیک ارتباط
نزدیـک بـا مناطق و سـازمانها دارد .وی یکی از مشـکالت را الکترونیکی کردن
بایگانـی و پرونـده های موجود در شـهرداری عنوان کرد و افزود :توسـعه پهنای
باند سـازمان و حل مشـکالت  GISشـهری از دیگر برنامه های سـازمان
فاواست.
احمـدی نیـا مدیرعامـل سـازمان بهسـازی و نوسـازی بیان نمـود :پـروژه های
مطالعاتـی خوبـی در حـوزه بهسـازی و نوسـازی خیابانهـای انوشـه -خیابـان
شـریعتی -پادادشـهر و تعریض پل سـوم و همچنین بافت فرسـوده و ورودی و
خروجی شـهر اهواز صورت گرفته اسـت و یکی از مشـکالت سازمان را نداشتن
درآمدهـای پایـدار عنـوان کـرد .حیـدری مدیرعامل سـازمان خدمـات موتوری
عنـوان کـرد :پروژه هـای احـداث پارکها بصـورت امانی در مناطـق هفتگانه در
دسـت اقـدام اسـت و با خرید ماشـینهای جدیـد و اضافه شـدن آنها بـه ناوگان
سـازمان امید اسـت در مواقع بارندگی و بحرانی بتوانیم انتظارات مردم را برآورده
نماییـم .همچنین محمـدی مدیرعامل سـازمان پارکها و فضای سـبز از احداث
شـهربازی مـدرن در شـهر اهـواز و پارک عـروس و داماد و همچنین کاشـت ده

هـزار اصلـه نخـل خبـرداد و افـزود :بهسـازی دو مسـیر ورودی و تکمیـل
و ترمیـم لولـه هـای GRPآب خـام از ایسـتگاه دغاغلـه تـا پـارک ایثـار،
کمربنـد سـبز و توسـعه  250هکتار فضای سـبز در دسـت اقدام می باشـد.
در ایـن جلسـه مدیرعامـل سـازمان مدیریـت پسـماند گفـت :ما هـر چقدر
نسـبت بـه فرهنـگ تفكيـك زبالـه از مبـدا کار و تلاش نماییـم نتیجه آن
را مشـاهده خواهیـم کـرد و از نصـب سـطلهای سـه رنگ در سـطح شـهر
خبـرداد و عنـوان کـرد :مطالعات خوبی در زمینه تولید انرژی از پسـماندهای
شـهری صورت گرفته اسـت.

خبر
شهردار اهواز در معرفی مدیرعامل جدید سازمان فاوا:
شفافیت و الکترونیکی شدن فرآیندهای
شهرداری امری ضروری است
سـید خلف موسـوی شـهردار کالنشـهر اهواز طی حکمی
علـی حیدری لعـل آبادی را بـه عنوان مدیرعامل سـازمان
فـاوا منصـوب و از زحمـات مهنـدس اسـماعیلی تقدیـر و
تشـکر کرد.
شـهردار اهـواز در همیـن زمینـه گفـت :سـازمان هـای
خدماتـي و مجموعـه هـای اداری نبایـد از قطـار در حـال
حرکـت تحوالتی که در حوزه فنـاوری های نوین ارتباطی
بوجـود آمـده اسـت غافل باشـند چرا کـه در دنیـای امروز
تنها با اسـتفاده از پیشـرفت های شگرف تکنولوژیک است
کـه مـی توان سـه عامـل دقـت ،سـرعت و کیفیـت را در
فرآینـد خدمت رسـانی به آحـاد مردم لحاظ کرد .موسـوی
از شـهرداری بـه عنـوان سـازمانی با گسـتره خدمترسـانی
وسـیع و متنـوع یـاد کـرد و افـزود :اگـر قائـل بـه شـعار
شـهروند محوری و جلب رضایتمندی عمومی هستیم می
بایسـت زمینه کاهش مراجعات حضوری مراجعه کنندگان
بـه شـهرداری و افزایـش سـرعت ارائـه خدمات بـه آن ها
را فراهـم کنیـم کـه پیشـخوان این تلاش به طـور قطع
سـازمان فـاوا شـهرداری اسـت و ارائـه تمهیداتـی که این
اهـداف را جامـه عمـل بپوشـاند از انتظارات بنده اسـت که
بایـد در کوتـاه مدت محقق شـود.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم شـفافیت فرآیندهـای مالـی
شـهرداری اهواز گفت :باید بسـتر نرم افـزاری الزم جهت
فـروش الکترونیـک اسـناد مناقصـه و مزایده شـهرداری
آمـاده شـود چرا کـه تنهـا راه جلوگیـری از نفـوذ دالالن
و سـودجویان اقتصـادی بـه بدنـه شـهرداری هـا ،اعمال
شـفافیت در سـاختار اقتصـادی اسـت.
شـهردار اهـواز خطـاب بـه مدیر عامـل جدید سـازمان
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری اهـواز بـر
لـزوم راه انـدازی سـامانه اطالعـات مکانـی شـهرداری
اهـواز ،سـامانه کاوشـگر ،سـامانه رصد و ردیاب ماشـین
آالت خدماتـی شـهرداری و یکپارچـه سـازی اطالعات
شـهرداری ،نظـارت و ثبـت مکاتبـات اداری تاکید کرد و
اظهار داشـت :برای پیوسـتن شـهرداری اهـواز به دولت
الکترونیک می بایسـت شـاهد الکترونیکی شـدن اسناد،
مـدارک ،نقشـه ها در شـهرداری اهـواز باشـیم ،این امر
مهـم شـهرداری را از سـازمانی سـنتی بـه مجموعه ای
مـدرن و بـه روز ارتقـاء مـی دهد.
سـید خلـف موسـوی تصریح کـرد :از دیگر مطالبـات بنده
از سـازمان فـاوا ایجـاد زمینـه هـای الزم بـرای دریافـت،
رسـیدگی و پاسـخگویی بـه شـکایات و نظـرات مردمـی
اسـت .شـهروندان بایـد از این امـکان برخوردار باشـند تا با
اسـتفاده از ابزارهـای نویـن الکترونیکی که در اختیـار دارند
با سـرعت و سـهولت با مجموعه مدیریت شـهری ارتباط
برقـرار نماینـد و مفاهیمـی چون شـهروند ناظر ،شـهروند
مسـئول و شـهرداری پاسـخگو از ایـن طریـق مـی توانـد
محقق شـود.
شـهردار اهواز الکترونیکی شـدن عوارض خوردو ،نوسازی،
پسـماند ،جرائـم دیرکـرد ،صـدور مجوزها و کلیه اسـتعالم
هـا و مجوزهـا در حـوزه شهرسـازی ،بهبـود نظـام آمـار و
اطالعـات در شـهرداری را خواسـتار شـد و ادامـه داد :نکته
دیگـر تامیـن امنیـت گـردش اطالعـات درون سیسـتم
شـهرداری اسـت که باید در حـد اعالی خود وجود داشـته
باشـد .مهندس موسـوی توضیح داد :سـازمان فاوا باید ُپلی
بـرای انتقال ،هم افزایی و به اشـتراک گـذاری دانش مورد
نیـاز مدیریت شـهری اهواز باشـد ،به تعبیری دیگـر فاوا به
عنوان قلب الکترونیک شـهرداری اهواز باید پشـتیبان نرم
افزاری مدیریت شـهری باشـد.
شـهردار اهـواز در پایـان سـخنان خود اعلام کـرد :اتخاذ
تصمیـم گیـری هـای راهبـردی و اسـتراتژیک در نظـام
مدیریـت شـهری بـر اسـاس و مبنـای سـامانه دقیـق
اطالعاتـی و نـرم افـزاری صـورت خواهد گرفـت ،بنابراین
بـرای تحقق شـعار شـهروند مـداری که سـرلوحه فعالیت
مدیران شـهرداری اهواز اسـت می بایسـت سـازمان فاوا با
چاالکـی و کارآمـدی بیشـتر حرکـت نماید.
مبادي ورودي شهر:
اولین و آخرین سکانس مواجهه
مبــادي ورودي شــهر بايــد نمــودار زیبایی ،فرهنــگ ،ذوق
هنــری و هویت شــهر باشــد.
مبــادی ورودی شــهر بــه عنــوان اولیــن و آخریــن
ســکانس مواجهــه مخاطــب بــا این شــهر دال بــر هویت
محلــی ،عملکــردی و طبیعــی شــهر میباشــد و تصاویــر
مناســبی از شــهر را در منظــر ذهنــی مخاطبــان ایجــاد
مینمایــد ،و میبایســت بــه نحــو مضاعفــی نمــودار
زیبایــی ،فرهنــگ ،ذوق هنــری و هویــت شــهر باشــد و
بــه عنصــر شناســایی شــهر بــدل گــردد و تصویــر ذهنی
مانــدگار خلــق کنــد .
معمــاران و شهرســازان در جهــان وقتــی کــه دربــاره
واژههــا و ترکیبهایــی ماننــد فضــای دلنشــین ،ســازمان
دادن فضــای مطلــوب و ماننــد آن بحــث میکننــد ،برای
معرفــی نمونههــای مطلــوب ســیمای بصــری بــه طــور
عمــده بــه معمــاری و شهرســازی گذشــته اشــاره دارنــد.
کار گذشــتگان از آنجــا کــه شــتابزده برپــا نشــده و در
یــک دوران طوالنــی و بــر اســاس احتــرام بــه اصــول
طرحریــزی چنــد هــزار ســاله شــکل گرفتــه درخــور
تعمــق اســت .در غــرب نیــز جاذبتریــن و دلپذیرتریــن
شــهرها هنــوز شــهرهای قدیمــی اســت .شــهرهای
گذشــته مــا هــر کــدام ویژگــی و فرمــی از خــود داشــتند
کــه اختصــاص بــه خودشــان داشــت و قــادر بودنــد
لذتــی فرامــوش نشــدنی بــرای ســاکنین خــود بــه وجــود
بیاورنــد  .خوشســلیقگی ،صنعتگــری و هنرمنــدی
کــه شــهرهای قدیمــی را انگشــتنما میکــرد در
شــهرهای امــروز گویــی کمرنــگ شــدهاند  .پیکــره و
ســیمای شــهری -یــا بــه عبارتــی ،خیابانهــا ،راههــای
درون شــهری ،میدانهــا ،فضاهــا و نظایــر آن -محصــول
گســترهای تاریخــی اســت و از ســنت و فرهنــگ مــردم
تأثیــر میپذیــرد  .ورودی هــر شــهری بــه عنــوان یکــی از
نمادهــا و نشــانههای آن شــهر نیــز ،نمایانگــر فرهنــگ و
هویــت شــهر در ذهــن بازدیدکننــدگان اســت.

