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خبر

بازديد معاون استاندار از محل احداث پيست اسب سواري و آرامستان باغ فردوس
بازدید استاندار از محل بزرگترين پيست اسب سواري جنوب غرب كشور که به همت شهرداري
اهواز و با همكاري سازمان ورزش و سازمان آب و برق و استانداري خوزستان  ،جنب باغ فردوس
است ،صورت گرفت.
اخبارکالنشهرها

خبر
مؤلفه یک شهر خوب ،نظم آن است

برگزاری نشست مدیران سرمایهگذاری
کالنشهرهای کشور

شــهردار اهــواز ســید خلــف موســوی درآئیــن آغــاز مانــور
بــزرگ مقابلــه بــا تخلفــات شــهری گفــت  :یکــی از
نشــانه هــای یــک شــهر فرهنگــی  ،درجــه بــاالی نظــم در آن
شــهر اســت و وقتــی وارد شــهری مــی شــویم اول بــه نظــم و
انضبــاط شــهر نــگاه میکنــم و مولفــه یــک شــهر خــوب نظــم
آن مــی باشــد .ســيد خلــف موســوي اظهــار داشــت  :اگــر واقعـ ًا
شــهر را نظــم بخشــیم اثــر ایــن کار در تمــام بخشــها مشــهود
مــی باشــد و اگــر بــا کســب غیــر مجــاز تخریــب امـوال عمومــی
تبدیــل واحــد هــای مســکونی بــه تجــاری ســد معبــر و ســاخت
و ســاز غیــر مجــاز برخــورد نکنیــم شــهر بــی نظــم مــی گــردد و
شــهرداری وجــود نخواهــد داشــت  .وی در خطــاب بــه نیروهــای
اجرائیــات شــهرداری کالنشــهر اهواز گفت :کار شــما کاری اســت
حاکمیتــی بـرای خدمــت بــه شــهر و مــردم و اگــر بــا پدیــده ســد
معبــر برخــورد نشــود اثــر ایــن اقدامــات غیــر قانونــی ادامــه دار
خواهد شــد و باعث عدم توســعه و پیشــرفت شــهر و نظم شــهری
و همچنیــن جلوگیــری از بــی قانونــی باعــث روند رشــد اقتصادی
 ،فرهنگــی و توســعه شــهری و جــذب ســرمایه گ ـذاران در ایــن
بخــش خواهــد گردیــد .شــهردار اهـواز بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
مــا بــی قانونــی را در ایــن حــوزه تحمــل نمــی کنیم گفــت  :هدف
از آغــاز ایــن مانــور تمریــن و تحــرک نیــرو و ماشــین آالت اســت
و بـرای مقابلــه بــا بــی قانونــی در مناطــق و حتــي در ســطح فـرا
منطقــه ای آمادگــی خــود را ســنجیده و بــا اف ـرادی کــه حقــوق
بقیــه شــهروندان را زیــر پــا بگذارنــد برخــورد قانونی خواهیــم کرد.
شــهردار اهــواز عنــوان كــرد :مــا در کالنشــهر اهــواز در
هــر مــاه شــاهد تعــداد  300تخلــف تصــرف زمیــن و تعــداد
 600مــورد تخلــف ســد معبــر و  60تخلــف منجــر بــه
حادثــه هســتیم کــه اجرائیــات شــهرداری اهــواز ایــن
بــازوی پــر تــوان کــه در صــف اول مبــارزه اســت اجــازه
ترویــج بــی قانونــی در نظــم شــهری را بــه کســی نمــی
دهــد و بــا برخــورد قاطــع موجــب نظــم بخشــیدن شــهر
مــی گــردد .موســوي در این مراســم بیــان کرد  :تخلفات شــهری
چهــره شــهر را نازیبــا مــی کنــد و مــا بایــد در ســال فرهنــگ و
اقتصــاد بــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی بــا همتــی مضاعــف و
جهــادی شــاهد اهـوازی زیبــا بــا نظــم و مقــررات باشــیم و بـرای
اســتقبال از میهمانــان نــوروزی شــهر را آراســته و زیبــا نمائیــم تــا
ایــن نظــم و زیبایــی مشــاهده گــردد.

باند شمالی پل سوم ( پل شهید دقایقی) آسفالت شد

مردم داری و دفاع از حقوق قانونی سازمانی
دو مولفه مهم مدیریت در شهرداری است

شهردار اهواز اعالم کرد:

شهردار اهواز در حاشیه جلسه مالقات مردمی:

سـید خلـف موسـوی عنـوان کـرد  :شـهرداری نهـادی اجتماعـی و
ّ
مردمـی اسـت و بایـد در رویکرد عملیاتـی خود با حفظ ایـن دو مولفه
یعنـی اجتماعـی و مردمـی بـودن حرکـت کند .یکـی از جلـوه های
خدمـت جهـادی در شـهرداری اهـواز ارتبـاط بـی واسـطه و رو در رو
بـا شـهروندان اسـت کـه برگـزاری منظم جلسـات مالقـات مردمی
یکـی از راهکارهـای عملیاتـی نمـودن ایـن مولفـه مهـم در مدیریت
شـهری اسـت که مـی توانـد رضایتمنـدی عمومـی را تا حـ ّد زیادی
جلـب نمایـد .موسـوی بـا بیـان این مطلـب که بایـد تمهیـدات الزم
جهـت بـرون سـپاری خدمـات شـهرداری صـورت بگیـرد تا شـاهد
حضـور فیزیکـی کمتـر شـهروندان در شـهرداری باشـیم ،افـزود:
خاصیـت و طبیعـت کار شـهرداری و گسـتردگی و تنـوع خدماتـی
کـه ارائـه مـی کند باعث شـده شـاهد مراجعـات گسـترده مردمی به
شـهرداری باشـیم  .وی ادامه داد :در جلسـات مالقات مردمی سـعی
مـی کنیـم بـا اسـتفاده از راهکارهـای قانونـی و با حضـور مدیران
بخـش های مرتبـط در وهله اول به سـخن مراجعیـن گوش دهیم
و در مرحلـه بعـد اگـر راهـکار قانونـی وجود داشـت ضمن بررسـی
ف ّنـی و کارشناسـی مشـکل مزبور تمام تلاش خود را برای کسـب
رضایتمنـدی مـردم صـورت مـی دهیـم و طبیعی اسـت کـه برخی
مشـکالت نیـز راه حـل قانونی نـدارد و وقتـی این مورد بـرای مراجعه
کننـده به صـورت اقناعی توضیـح داده می شـود ،معمو ًال مـی پذیرد.
موسـوی اهتمـام شـهرداری به حفظ کانـال های ارتبـاط مردمی خود
را ناشـی از ضرروت و اهمیت و نقش مردم در سـاختار نظام جمهوری
اسلامی دانسـت و خاطـر نشـان کـرد :بـدون تعـارف مـردم را ولـی
نعمتـان خـود مـی دانیم .ایـن مـردم بودند که بـا لبیک به نـدای امام
راحـل ،انقالب اسلامی را بـه پیروزی رسـاندند ،با فـداکاری جنگ را
بـه سـرانجامی شـکوهمندانه رهنمـون شـدند و هم اینک گـوش به
فرمـان رهبر انقالب هسـتند ،پس مـردم را به عنـوان صاحبان اصلی
این مسـئولیت هـا باید ارج نهـاد .وی تصریح کرد :هر هفتـه یک روز
را بـه طـور کامـل به مالقـات با مـردم ،اقشـار مختلف شـهروندان و
صنـوف اختصـاص می دهـم تا از نزدیک ضمن رسـیدگی و آشـنایی
بـا مشـکالت ،راه حلـی بـرای رفـع آن هـا بیابیـم .موسـوی افـزود:
البتـه بازدیدهـای هفتگـی سـرزده و بـدون اعلام قبلـی از محلات
مختلف کالنشـهر اهـواز دارم که روند پیشـرفت پروژه هـا و وضعیت
خدمـت رسـانی بـه مناطـق مختلـف در آن بازدیدهای میدانـی مورد
توجـه قـرار مـی گیرد .ایشـان بـار دیگر بر لـزوم پاسـخگویی جامع و
سـریع مدیران سـازمان هـا ،شـهرداران مناطق هفت گانـه و معاونین
شـهرداری بـه مراجعـه کننـدگان تاکیـد کـرد و گفـت :در دوره اخیـر
شـهرداری به مسـئولی اجازه نخواهم داد با صدای بلند و برافروخته با
شـهروند صحبت کند .هر شـهروند با هر رنگ و آیین و سـلیقه ای که
دارد از حقوق شـهروندی یکسـانی برخوردار اسـت و در صورت مراجعه
به مدیر شـهرداری باید قانع شـده و مشـکلش مورد رسـیدگی کامل
قـرار گیرد .موسـوی اظهار داشـت :مردم داری و دفـاع از حقوق قانونی
شـهرداری دو رکن و شاخصه مدیریت در شـهرداری اهواز است و روند
ارتقـاء شـغلی مدیـران شـهرداری با سـنجش این مولفه صـورت می
گیرد .شـهردار در ادامه به برخی حاشـیه سـازی ها اشـاره کرد و گفت:
رویکـرد جـدی شـهرداری اهـواز حرکت جهـادی و خدمـت بی منت
اسـت .حاشـیه سـازی ها تنها به قصد کنـدی یا ممانعـت از ادامه این
رونـد صـورت مـی گیرند .فلذا هدف ما عبور از حاشـیه ها و رسـیدگی
بـه متن امور اسـت .وی ادامه داد :وقتـی آرامش در مجموعه ای حاکم
شـد می توان از آن مجموعه انتظار تحقق اهداف و پیشـرفت در امور
و انجـام کامـل وظایـف را داشـت از این روسـت که همـه تالش من
بـه عنـوان شـهردار اهواز جلوگیـری از انتقال تنش ها و حاشـیه ها به
بدنه مدیریتی و اجرایی در شـهر اسـت تا بتوانیم شـاهد لبخند رضایت
بر لبان شـهروندان عزیز اهوازی باشـیم.
شـهردار در پایـان با اشـاره به ایـن مطلب که معمو ًال بخـش زیادی از
فرصت جلسـات مالقات مردمی به مشـکالت ملکی و سندیت زمین
هـا بـر می گـردد گفـت :در همین فرصـت الزم اسـت از زحمات بی
شـائبه دکتر الفت ریاسـت سابق دادگستری اسـتان که با درایت امور
را اداره مـی کردنـد قدردانـی نمایم و برای آقای دکتر افشـار نیا مدیر
جدیـد دادگسـتری اسـتان که فـردی مقتـدر و توانمند اسـت آرزوی
موفقیت داشـته باشـم و از همین فرصت از ایشان بخواهم با هدایت،
نظارت و رهنمودهای خود ،شـهرداری را در راه مبارزه با زمین خواری
در اهـواز مـورد حمایـت قرار دهنـد چرا که امـروز زمین خـواری چه
بـه صورت سـازمان یافته و یا مـوردی به یکی از موانع توسـعه اهواز
تبدیل شـده اسـت که امیـدوارم با حمایـت نهادهای قانونـی به ویژه
دادگسـتری خوزستان شـاهد قطع شدن دسـت زمین خواران باشیم.

وعده شهردار اهواز تحقق یافت:

طبـــق وعـــده هـــای شـــهردار اهـــواز مبنـــی بـــر اتمـــام عملیـــات
تکمیـــل بانـــد شـــمالی پـــل ســـوم تـــا آبـــان مـــاه ســـال جـــاری
عملیـــات آســـفالت ضلـــع شـــمالی ایـــن پـــل آغـــاز شـــد.
س ــید خل ــف موس ــوی در مراس ــم آس ــفالت بان ــد ش ــمالی پ ــل س ــوم
(پ ــل ش ــهید دقایق ــی) در جم ــع خبرن ــگاران اظه ــار ک ــرد :از صب ــر
و حوصل ــه همش ــهریان عزی ــز ک ــه همزم ــان ب ــا عملی ــات اجرای ــی
ب ــر روی ای ــن پ ــل ،کن ــدی ت ــردد ب ــرای آن ه ــا پی ــش آم ــد تش ــکر
مـــی کنـــم.وی بـــا بیـــان اینکـــه عملیـــات احـــداث پـــل شـــهید
دقایقـــی و یـــا تعریـــض پـــل ســـوم را بـــا ســـرعت قابـــل قبـــول
شـــروع کردیـــم و امـــروز مـــردم ثمـــره کار را مـــی بیننـــد عنـــوان
ک ــرد :پ ــس ازاتم ــام ضل ــع ش ــمالی پ ــل ش ــهید دقایق ــی ک ــه ام ــروز
عملی ــات آس ــفالت آن ش ــروع ش ــده و حداکث ــر ت ــا س ــه ی ــا چه ــار
روز ب ــه اتم ــام م ــی رس ــد ضل ــع جنوب ــی را ش ــروع م ــی کنی ــم ک ــه
البتـــه مقدمـــات کار قبـــا انجـــام شـــده اســـت و تـــا دهـــه فجـــر
امس ــال کل ای ــن پ ــروژه ب ــه اتم ــام م ــی رس ــد.
ش ــهردار اه ــواز اف ــزود :ب ــه ای ــن ترتی ــب بزرگتری ــن گ ــره ترافیک ــی
کالنش ــهر اه ــواز در ای ــن مقط ــع ح ــل م ــی ش ــود و پ ــس از آن و

از آنجاییک ــه کار مطالع ــات می ــدان چهارش ــیر ی ــا ش ــهید بن ــدر ب ــه
پایـــان رســـیده کار اجرایـــی آن را همیـــن امســـال آغـــاز خواهیـــم
ک ــرد.
موس ــوی در پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه ب ــرای تعمی ــر پ ــل ه ــای
دیگ ــر برنام ــه ای داری ــد گف ــت :بقی ــه پ ــل ه ــای اه ــواز نی ــاز ب ــه
زیب ــا س ــازی دارن ــد ک ــه در دس ــتور کار ق ــرار دارد.
وی در رابط ــه ب ــا دیگ ــر پ ــروژه ه ــای ش ــهرداری کالنش ــهر اه ــواز
کـــه گـــره هـــای ترافیکـــی را حـــل مـــی کنـــد اظهـــار کـــرد :زیـــر
گ ــذر خلی ــج ف ــارس را همی ــن امس ــال افتت ــاح م ــی کنی ــم ،روگ ــذر
جواداالئمـــه نیـــزکارش طبـــق برنامـــه پیـــش مـــی رود و در رابطـــه
ب ــا پ ــل والی ــت ب ــا س ــپاه تواف ــق کردی ــم و مص ــوب ش ــد مع ــوض
زمی ــن ه ــای آن ه ــا را پرداخ ــت کنی ــم.
ش ــهردار اه ــواز خاط ــر نش ــان ک ــرد :قطع ــا پ ــل والی ــت ه ــم یک ــی
از گـــره هـــای ترافیکـــی را حـــل خواهـــد کـــرد .عملیـــات احـــداث
زیرگ ــذر ش ــریعتی نی ــز پ ــس از ح ــل مش ــکل تمل ــک ادام ــه م ــی
یابـــد ،اینهـــا مهمتریـــن گـــره هـــای ترافیکـــی اهـــواز اســـت کـــه
هم ــه را تقریب ــا ش ــروع ک ــرده ای ــم.

وی در رابطـــه بـــا پـــل نهـــم عنـــوان کـــرد :از ســـوی اســـتاندار
خوزســـتان بـــرای پـــل نهـــم  7میلیـــارد تومـــان اعتبـــار در نظـــر
گرفتـــه شـــده و قـــرار شـــد تـــا پایـــان خـــرداد مـــاه یـــک بانـــدش
کامـــل شـــود.
موســـوی بـــه بنکـــداران و جابجایـــی آن هـــا از هســـته مرکـــزی
شـــهر اشـــاره کـــرد و افـــزود :طبـــق تصمیـــم مســـئولین بنکـــداران
بای ــد ت ــا مهلت ــی ک ــه تعیی ــن ش ــده یعن ــی اول آذر م ــاه ب ــه خ ــارج
از محـــدوده هســـته مرکـــزی شـــهر منتقـــل شـــوند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه قطعـــا شـــهرداری بـــا تمامـــی امکانـــات و
براســـاس قانـــون از ایـــن مســـئله حمایـــت مـــی کنـــد ،ایـــن کار
انجـــام مـــی شـــود ،تصریـــح کـــرد :ایـــن کار نوعـــی ایجـــاد رفـــاه
بـــرای هســـته مرکـــزی شـــهر اســـت و کســـانی کـــه ناراضـــی
هســـتند بایـــد بپذیرنـــد و طبـــق قانـــون بـــرای آن هـــا رای صـــادر
مـــی شـــود.
در ح ــال حاض ــر ب ــرای هم ــه آن ه ــا پرون ــده تش ــکیل داده ای ــم و
تم ــام فراینده ــای قانون ــی خ ــروج بنک ــداران از ش ــهر انج ــام ش ــده و
بهان ــه ای ب ــرای مان ــدن وج ــود ن ــدارد.

واگذار ی 30وظیفه شهرداری اهواز به بخش خصوصی

دبیـر کارگـروه سـرمایهگذاری دومین نشسـت معاونان اقتصـادی و مدیران
سـرمایهگذاری کالنشـهرهای کشـور خبر از برگزاری این نشسـت در  28و
 29آبـان ماه سـالجاری خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از تبریز بـه نقـل از روابط عمومی شـهرداری
ت بـا سـخنرانی شـهردار تبریـز و
تبریـز ،داود ندیـم اظهـار کـرد :ایـن نشسـ 
میرنجاتـی مدیر دبیرخانه کالنشـهرها آغاز و در ادامه جلسـات چهار کار گروه
تخصصـی (سـرمایهگذاری و مشـارکت  -بازاریابـی ،تامیـن مالـی ،قوانیـن و
مقررات) با حضور مدیران و کارشناسـانی از کالنشـهرها برگزار میشـود .وی
افـزود :پـس از ابلاغ سیاسـتهای اقتصاد مقاومتی از سـوی مقـام عظمای
والیـت و بـرای اجرایـی کـردن ایـن سیاسـتها در مجموعه کالنشـهرهای
کشـور ،کار گروههـای متعـددی بـرای پیگیـری موضوع تشـکیل شـدهاند و
هرکـدام بـا برنامهریزی و اقدامات الزم ،نسـبت به ایجاد زیرسـاختهای الزم
و اجرایـی کـردن سیاسـتهای مذکـور تلاش میکنند.
وی ضـرورت ایجـاد و توسـعه زیرسـاختهای قانونـی در حـوزه اقتصادی و
سـرمایهگذاری در شـهرداریهای کشـور را خصوصـا در فضـای رقابتـی بـا
سـایر شـهرهای پیشـرفته دنیا بیان ضروری دانسـت و افزود :از اقداماتی که
تاکنـون در حوزه زیر سـاخت قانونـی فعالیتهای اقتصادی در شـهرداریها
صـورت گرفتـه میتـوان به تهیـه نقشـه عملیاتی تحقـق اقتصـاد مقاومتی
در شـهرداریها در کمیسـیون برنامهریـزی و توسـعه کالنشـهرها و تهیـه
شـیوهنامه جدید سـرمایهگذاری در کارگروه سـرمایهگذاری و نیـز راهاندازی
وب سـایت تخصصی مدرسـه سـرمایهگذاری اشـاره کرد.
داود ندیـم  ،دبیـر کارگـروه سـرمایهگذاری کالنشـهرها ضمـن امیـدواری
بـه اینکـه سـازمان شـهرداریها و وزارت کشـور و مجلـس شـورای
اسلامی در تصویـب و ابلاغ مقـررات الزم بـرای شـهرداریها در حوزه
تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی اهتمـام ویـژه داشـته باشـند ،افـزود:
سـایر شـهرداریهایی کـه نیـاز بـه هرگونـه اطالعـات پایهای بـرای آغاز
فعالیتهـای سـرمایهگذاری داشـته باشـند میتواننـد بـا ایـن کارگـروه
تمـاس گرفتـه و مسـتندات الزم را دریافـت کننـد.

وزیرراه و شهرسازی گفت:
قطار سریع السیر شهرهای حومه کالنشهرهای کشور تا
ابتدای سال  ۹۴راه اندازی می شود

عبــاس آخونــدی در بازدیــد از راه آهــن تهــران و ایســتگاه ورامیــن افــزود:
اولیــن قطــار ســریع الســیر در شــهرهای حومــه کالنشــهرها  ،در مســیر
تهــران  -ورامیــن راه انــدازی خواهــد شــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه رونــد مطالعاتــی ایــن طــرح آغــاز شــده اســت گفــت:
برنامــه ریــزی الزم بــرای ســرمایه گــذاری و ایجــاد زیرســاخت هــا ،کارهایی
انجام شــده اســت.
آخونــدی همچنیــن افــزود :طــرح اتصــال قطارهــای حومــه بــه قطارهــای
بــرون شــهری و متــرو نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه طــرح هــای مطالعاتــی ایــن کارهــا آغــاز شــده
اســت گفــت :بــزودی کارهــای اجرایــی ایــن مهــم نیــز آغــاز خواهــد شــد.
وزیــرراه و شهرســازی افــزود :در تــاش هســتیم بــا بهــره بــرداری از ایــن
طــرح هــا  ،ســرعت دسترســی مســافران را بــه قطــار همچنیــن انتقــال
مســافران از جــاده بــه ریــل افزایــش دهیــم.
آخونــدی گفــت :طــرح هــای توســعه ای در ایســتگاه هــای راه آهــن آغــاز
شــده کــه نیــاز هســت ایــن طــرح هــا تــداوم یابــد.

شهردار مشهد:
مشهد ظرفیت باالیی برای تعامل با کالنشهرهای جهان دارد

تفاهــم نامــه كارگــروه دفاتــر پيشــخوان دولــت در اســتان خوزســتان
و شــهرداري اهــواز بــا هــدف توســعه خدمــات دولــت بــه شــهروندان
و كاهــش تقاضــاي ترددهــاي شــهري و در راســتاي تحقــق اصــل 44
قانــون اساســي منعقــد شــد.
شــهردار اهــواز بــا اعــام ايــن مطلــب گفــت :ايــن تفاهــم نامــه از ســوي
معــاون توســعه مديريــت و منابــع انســاني اســتانداري و رييــس كارگــروه
دفاتــر پيشــخوان خدمــات دولــت و بنــده بــه عنــوان نهــاد خدمــات دهنده
منعقــد گرديد.
ســید خلــف موســوي در ادامــه بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه شــهروندان از بدو
تولــد تــا مــرگ بــا شــهرداري ســر و كار دارنــد و در نتیجــه باید به ســمت
شــهر الكترونيــك برويــم افــزود :عمومــا كالنشــهرها در ايــن مســير قرار
گرفتــه انــد و ايــن مســتلزم ســرمايه گــذاري در زيرســاخت هاســت .مــا
زمانــي در شــهر الكترونيــك موفــق مي شــويم كه زيرســاخت هــاي يك
شــهر الكترونيــك را فراهــم كنيم.
شــهردار اهــواز بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب كــه متاســفانه شــهرداري هــا
جــزء  10ســازمان اول دنيــا در زمينــه فســاد اداري هســتند ،دليــل ايــن امر
را عــدم برونســپاري برخــی وظایــف شــهرداري هــا بــه بخــش خصوصي
عنــوان کــرد و اظهــار داشــت :در ايــن زمينه ســرمايه گــذاري الزم صورت
نگرفتــه اســت و در صورتــی کــه دولتهــا كمــك كننــد شــهرداري هــاي
بــزرگ مــی تواننــد در ايــن زمينــه موفــق عمــل مــي كننــد كــه ایــن
امــرگام بزرگــي در جهــت خدمــت رســاني بــه مــردم اســت.
وي گفــت :بــه هرانــدازه كــه در برونســپاري جلــو برويــم به همــان ميزان
از فســاد فاصلــه مــي گيريــم .دولــت بــراي شــهرداري هــا صــد و يــازده
وظيفــه تعييــن كــرده كــه قابــل بــرون ســپاري هســتند و شــهرداری
اهــواز نیــز  30خدمــت از ايــن وظایــف را در قالــب برونســپاري بــه دفاتــر
پيشــخوان واگــذار مــي كنــد.
ســيد خلــف موســوي افــزود :مديــر عامــل ســازمان فــاوا شــهرداری
اهــواز موظــف اســت كــه زيــر ســاخت هــای الزم را بــراي ايجــاد يــك
شــهر الكترونيــك در اهــواز فراهــم نمايــد تــا كارهــا و فرآيندهــا بصــورت
الكترونيــك انجــام و از اتــاف زمــان ،ســوخت و انرژي پيشــگيري شــود.
شــهردار اهــواز در ادامــه بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه برخــی از کارهــای

شــهرداری قابــل واگــذاری بــه دفاتــر پیشــخوان نیســتند گفــت :هــم
شــوراي شــهر و هــم مديريــت شــهرداري تمایــل دارنــد كــه برخــي
كارهــاي شــهرداري کــه قابــل واگــذاری هســتند برونســپاري شــود.
وی گفــت :بنــده اعتقــاد دارم وقتــي فرآيندهــا تعريــف شــوند از تخلــف
جلوگيــري ميشــود .بــه عنــوان مثــال بــه منظــور شــفاف ســازی 126
فرآينــد را در شــهرداري تعريــف كرديــم تــا وقتــی شــهروندی بــه
شــهرداري مراجعــه مــي كنــد از رونــد انجــام كار اطــاع پيــدا كنــد و
ايــن فرآیندهــا بصــورت فلــو چــارت مقابــل درب ورودي جهــت راهنمايي
اربــاب رجــوع وجــود دارد.
وی پروانــه هــاي ســاختماني را مهــم تريــن موضوعــي دانســت كــه بايــد
بــه بخــش خصوصــي واگــذار گــردد و ايــن كار را نيازمنــد همــكاري دیگر
نهادهــا دانســت و گفــت :بــا تشــكيل دفاتــر مهندســي،جوانان تحصيــل
كــرده بيــكار و شــهرداران بازنشســته در ايــن دفاتر مشــغول بكار ميشــوند.
ســید خلــف موســوی از مجهــز بــودن  6منطقــه شــهر اهــواز به سيســتم
جامــع و يكپارچه شهرســازي خبــر داد.
وی افــزود :اخیــرا بحثــی مطرح اســت کــه وزارت اقتصــاد و دارایــی بدنبال
تبدیــل طــرح مالیــات ارزش بــر افــزوده بــه طــرح جامــع مالیات اســت که
ایــن خطــری بــرای شــهرداری هــا محســوب مــی شــود و مــا بــا ایــن
الیحــه مخالف هســتیم.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه بــه دســتور رییــس جمهور ،کمیســیونی تحت
عنــوان کمیســیون کالن شــهر تهــران و ســایر کالن شــهرها بــرای
نخســتین بــار در دولــت تشــکیل شــده کــه ایــن اقــدام دولــت قابــل
تقدیــر اســت و کالن شــهرهایی کــه بــه نمایندگــی شــرکت مــی کننــد
مشــکالت را در دولــت مطــرح و حــل فصــل مــی کننــد.
شــهردار اهــواز بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه بــا عــوارض پایداری شــهری
نمــی تــوان شــهر را اداره کــرد اظهــار داشــت :بــا واگــذاری هــا ،انگیــزه
الزم بــرای ورود بــه بخــش خصوصــی بیشــتر میشــود و قطعا شــهرداری
نیــز در ایــن قضیــه ذی نفــع خواهــد بــود.
وي گفــت :ایــن برونســپاري بــا هــدف تســهيل ،تكريــم ،رضايتمنــدي،
كاهــش ســفرهاي غيرضــروري  ،ارائــه خدمــات بــا كيفيت ،ســاده ســازي
مراحــل انجــام كار ،صرفــه جويــي در وقــت و هزينــه شــهروندان و بهــره

گيــري مطلــوب از فنــاوري روز بــه منظــور دسترســي آســان شــهروندان
بــه خدمــات قابــل ارائــه توســط شــهرداري از نقــاط مختلــف شــهر انجام
مــي شــود .شــهردار اهــواز در خصــوص برونســپاري برخــي خدمــات غيــر
راهبــردي گفــت :اقداماتــي در شــهرداري اهــواز انجــام شــده کــه شــامل
تشــكيل كميتــه راهبــري و راهبــردي برونســپاري بخشــي از فعاليتهــاي
غيــر راهبــردي شــهرداري اهــواز بــه بخــش خصوصــي در ســطح مديران
ارشــد ،مديــران ميانــي و كارشناسان،تشــكيل ســه كارگــروه تخصصــي
در زمينــه برونســپاري اخــذ مطالبــات شــهرداري -بخشــي از خدمــات
شهرســازي و بخشــي از خدمــات شــهر ،بسترســازي و ايجاد ســاختارهاي
مناســب ،انجــام مطالعــات توليــد نقشــه اجرايــي بــه روز شــهر اهــواز-
اســتقرار و توســعه سيســتم جامــع شهرســازي و اســتقرار سيســتم جامــع
خدمــات شــهري ،اســتقرار سيســتم يكپارچــه درآمــدي جهــت شناســايي
كليــه درآمدهــاي شــهري ،انجــام مطالعــات آرشــيو الكترونيــك و بايگاني
الكترونيــك پرونــده هــاي شهرســازي اســت.
شــهردار اهــواز در پايــان بــه اقدامــات انجــام شــده در راســتاي اســتفاه از
تجربيــات كالنشــهرها اشــاره كرد و گفــت :در زمينــه اســتفاده از تجربيات
كالنشــهرها بــه بررســي نحــوه برونســپاري در كالنشــهرهايي كــه در امر
برونســپاري پيشــرو مــي باشــند مانند تهــران ،مشــهد وشــيراز پرداختيم و
مديــران ارشــد نيــز از نحــوه برونســپاري در كالنشــهرهاي ديگــر بازديــد
كــرده و جلســات متعــددي نيــز در ســطح مديريتــي و كارشناســان در اين
زمينــه برگزار شــد.
پــس از آن عمــاد معــاون معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی
اســتانداری خوزســتان نیــز اظهــار داشــت :بــرون ســپاري كارهــا و خدمات
در شــهرداري هــا كار ســخت و دشــواري اســت كــه ايــن اقدامــات بــه
همــت و تــاش شــهرداري اهــواز در شــهرداري بــه خوبــي انجــام شــده
و امــروز بــه مرحلــه عقــد تفاهــم نامــه رســيده اســت .علــی عمــاد افــزود:
حساســيت زيــادي بــراي بــرون ســپاري خدمــات شــهري وجــود دارد كــه
باعــث مــی شــود مقاومتهــاي زيــادي درون سيســتم بــراي انجــام ايــن
تغييــرات صــورت گیــرد كــه اميــدوارم ايــن كار ارزشــمند شــهرداري اهواز
كــه بــه همــت ســید خلــف موســوي صــورت گرفتــه بــه عنــوان الگويــي
بــراي ســاير شــهرهاي اســتان تــداوم پيــدا كنــد.

نوذرپور معاون وزیر کشور:

سـطح مدیریـت کشـور در دو مقیاس ملـی و محلی
معاون پشـتیبانی و توسـعه منابع سازمان شـهرداریها و دهیاریهای کشور
ادامه داد :این ظرفیت ،شـوراها را جزو ارکان اساسـی کشـور کرده و سـطح
مدیریـت کشـور را در دو مقیاس ملـی و محلی تعریف کرد.
وی بیـان کـرد :درقانون برنامه چهـارم و پنجم و درماده هـای  136و  137و
 173بـه این موضوع اشـاره کرده اسـت تا سـال  69امور فاضلاب در اختیار
شـهرداری هـا بـود تا این کـه در همان سـال به دولت واگذار شـد.
نوذرپـور تصریـح کـرد :بعـد از  60سـال از تصویـب قانـون شـهرداری ها ،
وزارت کشـور در سـال جاری توانسـت الیحه مدیریت شهری را مطرح کند.
یکی از دغدغه های جدی ،مدیریت شهری است
وی ادامـه داد :اکنـون تنهـا یـک بنـد از  297مـاده ای کـه در ایـن الیحـه

مطرح شـده اسـت انتخاب شـهردار اسـت که مورد توجه افکار عمومی قرار
گرفـت .در ایـن الیحـه یکی از دغدغه های جدی ،مدیریت شـهری اسـت
کـه مدیریـت یکپارچه شـهری و واگـذاری وظایـف محلی به شـهرداری و
شـوراها را در بـر می گیرد.
ایـن الیحه نقطه آمال و آرزوهای کسـانی اسـت کـه درحوزه
مدیریت شـهری کار کردند
معـاون پشـتیبانی و توسـعه منابـع سـازمان شـهرداریها و دهیاریهـای
کشـوربا بیـان این که چـرا تاکنون یک وظیفـه از دولت به مدیران شـهری
واگذار نشـده اسـت؟ گفـت :این الیحـه به نظرمن نقطـه آمـال و آرزوهای
کسـانی اسـت که در حوزه مدیریت شـهری فکر و کار کردند و ضرورت دارد
در جلسـات و گـروه های مختلـف مورد بحث قـرار گیرد.

عملکرد شهردار اهواز قابل تقدیر است

علـی نوذرپـور ،معـاون پشـتیبانی و توسـعه منابع سـازمان شـهرداریها و
دهیاریهای کشـو در همایش دو روزه مدیران امور شهری و استانداریهای
کشـور،اظهار کرد :دو انقالب مهم را در  100سـال گذشته پشت سرگذاشتیم
که پیام آن تصویب اولین قانون اساسـی کشـور بود .سـال  1284و متعاقب
آن تصویـب اولیـن قانون بلدیه و شـکل گیری انجمـن بلدیه بود.
قانون اساسی دستاورد بزرگ انقالب
وی افـزود :دومیـن انقلاب کـه ظرفیت های اساسـی را برای کشـور ایجاد
کـرد انقلاب اسلامی بـود کـه دسـتاورد بـزرگ آن قانون اساسـی اسـت.

شـــهردار مشـــهد گفـــت :مشـــهد ظرفیـــت باالیـــی بـــرای تعامـــل
بـــا ســـایر شـــهرها و کالنشـــهرهای جهـــان دارد کـــه از جملـــه آنهـــا
میتـــوان بـــه صنعـــت گردشـــگری و توریســـت و ســـرمایهگذاری در
ام ــور اقتص ــادی و ت ــوان مهندس ــی اس ــامی ایران ــی و ق ــدرت تعام ــل
منطقـــهای اشـــاره کـــرد.
س ــید صول ــت مرتض ــوی در هش ــتمین کارگاه آموزش ــی متروپلی ــس ک ــه
بـــا حضـــور مدیـــران کالنشـــهرهای داخلـــی و خارجـــی برگـــزار شـــد،
اظهـــار داشـــت :انتقـــال تجربیـــات از ارکان دیپلماســـی شـــهری اســـت
و امـــروز بـــا عنایـــت بـــه شـــکلگیری دولتهـــای محلـــی و توســـعه
آنهـــا دیپلماســـی شـــهری اهمیـــت بهســـزایی پیـــدا کـــرده اســـت.
وی افـــزود :سیاســـت نظـــام جمهـــوری اســـامی ایـــران و شـــهرداری
مشـــهد تعامـــل فعاالنـــه و همـــه جانبـــه بـــا کشـــورها و شـــهرهای
منطقـــه و بـــه ویـــژه کالنشـــهرهای عضـــو متروپلیـــس اســـت و نظـــر
بـــه اینکـــه مشـــهد مرکـــز آمـــوزش متروپلیـــس اســـت آمـــوزش و
انتق ــال تجربی ــات در مقایس ــه ب ــا دیگ ــر ش ــهرها نق ــش مهم ــی را ایف ــا
میکنـــد .مرتضـــوی بـــا بیـــان اینکـــه برخـــی از کالنشـــهرها مســـتقل
از دولـــت مرکـــزی بـــرای شـــهر خـــود برنامهریـــزی میکننـــد ،گفـــت:
در نظـــام جمهـــوری اســـامی ایـــران ،شـــوراهای شـــهر یکـــی از ارکان
تصمیمگیـــری بـــرای دولتهـــای محلـــی بـــوده و چنیـــن میتـــوان
اســـتناد کـــرد کـــه شـــهرداریها از اســـتقالل ویـــژهای برخـــوردار
هســـتند و مزیـــت رقابتـــی مشـــخص بـــا ســـایر کالنشـــهرها و تعامـــل
ســـازنده بســـیار مطلوبـــی دارنـــد؛ در نتیجـــه لـــذت دیپلماســـی شـــهری
یکـــی از ارکان پیشـــرفته امـــورات شـــهرها بـــه شـــمار مـــیرود.
شـــهردار مشـــهد بیـــان کـــرد :شـــهر مشـــهد ظرفیـــت باالیـــی بـــرای
تعامـــل بـــا ســـایر شـــهرها دارد از جملـــه ایـــن ظرفیتهـــا میتـــوان
بـــه صنعـــت گردشـــگری و توریســـت و ســـرمایهگذاری در امـــور
اقتصـــادی و تـــوان مهندســـی اســـامی ایرانـــی و قـــدرت تعامـــل
منطقــهای اش ــاره ک ــرد .مرتض ــوی ادام ــه داد :ام ــروز در انتق ــال تجرب ــه
در ام ــور ش ــهری از جمل ــه خدم ــات ش ــهری و پس ــماند ش ــهر مش ــهد
فعالیـــت بســـیار چشـــمگیری را در منطقـــه ایفـــا میکنـــد و عـــاوه بـــر
آم ــوزش متروپلی ــس محوری ــت آم ــوزش کالنش ــهرهای جه ــان را دارد.
وی اف ــزود :س ــابقه مش ــهد در ارتب ــاط ب ــا متروپلی ــس بی ــش از  9س ــال
اس ــت ک ــه ت ــا ب ــه ام ــروز  18دوره آموزش ــی برگ ــزار کردی ــم و از لح ــاظ
ســـرمایهگذاری دارای رشـــد خوبـــی بودیـــم و آمـــاده همـــکاری بـــا
دیگـــر کالنشـــهرها هســـتیم.
وی عن ــوان ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه مش ــهد در س ــال  2017پایتخ ــت
فرهنگـــی جهـــان اســـام اســـت و مـــا دســـت کمـــک را بـــه ســـایر
کالنش ــهرها ب ــه وی ــژه ش ــهرهای اس ــامی دراز میکنی ــم ت ــا بتوانی ــم
توفیقات ــی را ب ــرای معرف ــی بیش ــتر ای ــن ش ــهر زیارت ــی ایف ــا کنی ــم.

