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شهردار زرین شهر خبر داد

توجه به سهم آیندگان کلید خدمت سازنده در زرین شهر
شهردار زرین شــهر با اشــاره به اهمیت فعالیت 
شهرداری ها اظهار کرد: عرصه مسئولیت ارگان و نهاد 
مردمی و خدمت رسان شهرداری بسیار گسترده است؛ 
این در حالی اســت که سهم مسئولیت ها و تعهدات 
این مجموعه در پروســه زمان و همگام و همســو با 
شکل گیری خواسته های جدید افزایش می یابد و شکلی 
جدید به خود می گیرد؛ از این رو الزم است شهرداری 
به عنوان نهادی مســئول میدان بازنگری و ســهم 
خدمت رسانی خود را در همه عرصه های شهری افزایش 
دهد. جواد جمالی تصریح کرد: از طرفی شهرداری ها 
در دنیای کنونی با حجمی از مسئولیت ها، رسالت ها و 
تعهدات نوظهور نیز مواجه هستند که پاسخگویی به این 
مهم خود نیازمند مدیریتی اصولی و لزومًا تفکری است؛ 
بنابراین نقش و جایگاه شــهرداری ها در بطن جامعه 
شهری و مسئولیت آنها در قبال شهروندان امری بسیار 
مهم است که تنها در سایه مدیریت خوب و مطلوب 
ممکن می شود. وی افزود: انجام وظایف مدیریتی به 
صورت ســازنده و شایسته ایجاب می کند، مجموعه 
شهرداری  اقدامات گسترده ای را به شکل و روشی نوین 
که پاسخگوی حجم انتظارات شهر و شهروندی است 
را توامان با بهره گیری از الگوها و روش های مورد تایید 
در گذشته به کار گیرد و بی تردید در این صورت شهر 

مدیریتی موفق را تجربه خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه در مدیریت شهری نباید سهم 
آیندگان را نادیده گرفت، ادامه داد: ما معتقدیم آنچه برای 
مدیریت شهری چون زرین شهر اهمیت دارد، رسیدن به 
مرحله ای از مدیریت است که در سایه آن نسل کنونی 
و نسل آینده بتوانند از منابع و امکانات شهری به نحوی 
موثر بهره مند شوند. شــهردار زرین شهر اضافه کرد: 
بنابراین برای رســیدن به این هدف مهم الزم بود با 
آغاز کار بنده در مجموعه شهرداری زرین شهر به دنبال 
ایجاد شــرایط مطلوب در شهر برخیزیم تا با مدیریت 
شهری صحیح و استفاده استراتژی های کارآمد و با در 
نظر داشتن مقتضیات زمان برای ایجاد شرایط ویژه و 
خاص در شهر به لحاظ تامین زیرساخت های شهری، 
منابع و امکانات زیســتی مطلوب برنامه ریزی داشته 
باشــیم. وی عنوان کرد: از مهرماه 1392 و آغاز کار 
بنده در شهرداری زرین شهر تشکیل کمیته طرح های 
توسعه شــهری، متشکل از کارشناســان شهرداری 
و مشــاوران کار بلد در دستور کار قرار گرفت چرا که 
در جوامع شــهری وظیفه ذاتی و اصلی شهرداری ها 
سیاست گذاری و هدایت امور خرد و کالن شهر است 
و مصداق این موضوع نیز تالش و اراده شــهرداری 
زرین شــهر برای برنامه ریزی و سیاست گذاری هایی 
مدون می باشد که نتیجه آن حمایت از بخش خصوصی 
و آورده های سرمایه گذاران این بخش با کیفیت بخشی 

به امور شهری با ایده آل های منطقی است.
جمالی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم توجه به سهم 
آیندگان کلید خدمت سازنده در شهر و حرکت در مسیر 
دستیابی به اهداف چشم انداز آینده است و برای آنکه 
بتوانیم در این مسیر گام های موفقیت را طی کنیم نیاز به 
بازاندیشی مسئولیت های سابق و شناخت مسئولیت ها و 
تعهدات جدید بود؛ در این راستا تالش کردیم رویکردها 
و ساختارهای شهری را برای امور کنونی و با توجه به 
نیاز نسل های آینده برنامه ریزی کنیم؛ از جمله طرح ها و 
پروژه های عمران شهری با محورهای متعدد همچون 
کاهش آالیندگی و ترافیک نمونه آن است که با اجرای 
پروژه هایی چون پارک کوهستان، مطالعات و طراحی 
کمربندی محور اصفهان-زرین شــهر- سفیددشت 
و کمربندی های شــمال شــرق و شــمال غرب در 
 زرین شهر می توان پاسخگوی نیاز امروز شهروندان و 
آیندگان بود.  وی رســیدن به معیارهای اساســی به 
منظور اجرای طرح های عمرانی، زیربنایی، زیرساختی 

و خدماتی را بســیار مهم ارزیابی کرد و متذکر شــد: 
دستیابی به این مهم جز با اعمال اقدامات کارشناسی 
و بهره گیــری از دیدگاه هــای مردمــی بــه عنوان 
 افرادی که مشــکالت را رصــد و ارزیابی می کنند، 

محقق نمی شود.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه کارنامه و عملکرد 
شــهرداری بســتگی به چگونگی اجرای پروژه های 
عمرانی، خدماتی، ســاختاری و... دارد، خاطرنشــان 
کرد: از دیگر مباحثی که نشــان دهنده نحوه عملکرد 
شــهرداری است، افزایش سطح بهره وری در خدمات 
ارائه شده توسط شهرداری به شهروندان است؛ از این 
رو تا به امروز پروژه های عمرانی در سطح زرین شهر با 
هدف نظام مند شدن ساختارهای شهری اجرایی شده 
است. وی اذعان کرد: مجموعه شهرداری زرین شهر 
در مســیر اجرای پروژه های عمران شــهری، طبق 
ضوابط تعیین شده فنی و مهندسی آن هم با رعایت 
استانداردهای تعیین شــده بوده و همواره طی مدت 
گذشته تالش شــده معیار اصلی در اجرای طرح ها و 
پروژه های عمرانی پویاسازی مناطق مختلف زرین شهر 
باشد. جمالی با تاکید بر لزوم ارتقای کیفی بسترهای 
شــهری، اضافه کرد: پویاسازی مناطق شهری معیار 
اصلی اجرای طرح های عمرانی در زرین شــهر است 
چرا که نیاز بافت شــهری برای تکامل و پیشــرفت 
امری مهم به شــمار می آید و این مهم تنها با اجرای 
طرح های عمرانی بهینه و هدفمند همچنین با در نظر 
 گرفتن نیازهای شهر به پروژه های عمرانی، خدماتی و... 

محقق می شود.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم تنها با اجرای طرح ها 
و پروژه های عمرانی زرین شــهر در مسیر پویایی قرار 
نخواهد گرفت بلکه آنچه شهر را آماده تغییر و تحول 
اساســی و کلی می کند، اجرای پروژه های کارشناسی 
شده ای اســت که آیتم های مختلفی از جمله تامین 
نیازهای شهروندی، تحقق مباحث اقتصاد شهری و نیاز 
آینده شهر در آن لحاظ شده باشد. شهردار زرین شهر 
افزود: برنامه ریزی های توسعه شهری آن چیزی است 
که به طور ویژه مد نظر مجموعه شهرداری زرین شهر 
قرار گرفته تا بتوانیم با حرکت در مسیر کیفی سازی 
پروژه های شــهری، شاهد تســریع در اجرایی کردن 
طرح های عمرانی در کنار اجرای کیفی طرح ها باشیم 

و تحقق ایــن مهم باید در راس امــور و برنامه های 
مدیریت شــهری قرار گرفته است. وی با بیان اینکه 
بافت شهری زرین شهر برای تکامل و پیشرفت نیازمند 
اجرای طرح های عمرانی است، گفت: با توجه به اهمیت 
این موضوع نیاز مجموعه شهرداری زرین شهر اهتمام 
ویژه ای در اجرایی کــردن طرح های عمرانی خود در 
کوتاه ترین زمان ممکن داشته و باید به این نکته نیز 
توجه داشت که با جاری شــدن این رویکرد در ابتدا 
طرح های در حال اجرای شــهرداری پیگیری شده و 
شهرداری زرین شــهر بر اتمام پروژه های نیمه تمام 
تمرکز داشته که در این راستا نیز اقدامات گسترده ای در 
سطح شهر انجام شده؛ از طرفی منابع مالی شهرداری 
نیز به خوبی کنترل و متناسب با طرح های شهری در 

اجرای صحیح پروژه ها هزینه شده است.
جمالــی، بهره گیری از تمهیدات ویژه در خصوص 
کاربردی کردن طرح ها و پروژه های شهری همچنین 
اســتفاده از ابزارهای محیطی برای رونق ساختارها و 
بسترهای آسایش و رفاه شهروندی را مهم ارزیابی کرد 
و با بیان اینکه جاری کردن این مهم در سیستم مدیریت 
شهری بسیار حائز اهمیت است، متذکر شد: نظام مند 
شدن ساختارهای شهری ســند معتبری از عملکرد 
مثبت شهرداری اســت که در واقع نحوه عملکرد و 
فعالیت شهرداری ها را به نحو مطلوبی منعکس می کند 
از طرفی رویکرد تعاملی و مشــارکتی با شهروندان و 
استفاده از دیدگاه های آنها عاملی برای پیشرفت شهر 
طبق خواسته های به حق شهروندان است که تحقق 
این مهم از اهدافی اســت که شــهرداری زرین شهر 
انجام آن را به جد دنبال می کنــد. وی اظهار کرد: از 
طرفی با توجه به تفکر توسعه ای که در کشور مطرح 
است، بسیاری از اقدامات شهرداری ها که مهمترین و 
بزرگترین مجری طرح های عمران شــهری در همه 
شهرها و نیز در زرین شهر است، در قالب اجرای طرح ها 
و پروژه های عمرانی برنامه ریزی می شــود که اساس 
این طرح ها توسعه و عمران شهر و ایجاد ساختارهای 
ترافیکی اســت. شهردار زرین شهر اضافه کرد: در این 
راســتا می توان به اتمام تقاطع غیر همسطح ورودی 
شــهرك حمل و نقل در فاز اول با اعتباری بالغ بر 45 
میلیارد ریال اشــاره کرد که با پیشرفت فیزیكی 100 
درصدی و همچنیــن تهیه طرح مطالعاتی و طراحی 

كمربندی شــمال شرق و میدان پردیس و كمربندی 
شمال غرب و سامان دهی بلوار جانبازان اشاره کرد که 
بار ترافیکی زرین شهر به صورت چشم گیری کاهش 

خواهد داد.
وی از دیگــر اقدامات عمرانی صــورت گرفته در 
شــهر که توسط مجموعه شــهرداری زرین شهر به 
صورت 100 درصد انجام شد را شامل اجرای عملیات 
زیرسازی، جدول بندی و آسفالت معابر شهرک اندیشه 
زرین شهر، اجرای عملیات دیوار و نمای محوطه مدرسه 
زهروی قلعه قاســم، ادامه تكمیل ساختمان معاونت 
عمران شهرداری، اجرای فاز اول عملیات احداث خیابان 
امام رضا)ع(، زیرســازی و جدول بندی و آسفالت باند 
كندرو بلوار جانبازان و قسمتی از خیابان شهید چاووشی 
منشعب از باند غربی بلوار شهید باغبانی، اجرای عملیات 
سرعت كاه آسفالتی و خط کشــی دو جزیی در سطح 
شهر، اجرای عملیات بهسازی محوطه پارك 22 بهمن، 
عملیات بهسازی قنات شور قلعه قاسم، اجرای عملیات 
جابجایی قنات حســین آباد واقع در میــدان مهرآباد 
زرین شهر، لوله گذاری خیابان مدیسه ای و سطح شهر، 
اجرای بدنه سازی ساحل زاینده رود و پیاده روسازی باند 
غرب بلوار كشاورز، عملیات برق رسانی و تجهیز پست 
زمینی ورزشگاه تختی، تعمیر و نگهداری و سرویس 
تأسیسات شهرداری زرین شهر، احداث باند شرقی بلوار 
امام خمینی، احداث سرویس بهداشتی عمومی سطح 
شهر، اجرای لوله گذاری آب فضای سبز از منبع 2000 
مترمکعبی تا میدان امام حسین)ع(، عملیات تسطیح و 
آماده ســازی زمین جهت نصب اسباب بازی كودكان، 
ادامه تكمیل منبع آب 2000 مترمکعبی فضای سبز 
شهرداری زرین شهر، انجام مطالعات و طراحی پارك 
كوهستان زرین شهر و... خواند و عالوه بر آنچه مطرح 
شد، شهرداری زرین شهر در زمینه توسعه سرانه فضای 
سبز شــهری نگاهی ویژه داشــته که احداث پارک 
کوهستان و پارک های متعدد شهری را در دست اقدام 
دارد. جمالی در پایان رضایتمندی شهروندان را برگ 
برنده مجموعه مدیریت شــهری زرین شهر دانست و 
خاطرنشان کرد: مطمئنًا با اجرای پروژه های عمرانی 
و زیرســاختی عملکرد و خروجی اقدامات شهرداری 
زرین شــهر در طرح های مختلف ارتقا می یابد که این 

خود رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد.
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اجراي عمليات احداث پارك كوهستان زرين شهر)فازاول(

  اعتبار هزينه شده : 18/090/000/000ریال        پيشرفت فيزيكي : 90 در صد             تاريخ شروع پروژه : بهمن ماه 93 
 مدت زمان اجراي پروژه: در حال اجرا     مشخصات فني پروژه :خاكبرداری 150/000 متر مكعب – خاكریزی 

230/000 متر مكعب – جدول گذاری 5/000 متر طول 
 هدف از اجراي پروژه : استقرار صنایع بزرگ در منطقه و  وجود آالیندگی ناشی از آنها، نیاز شهروندان به فضای تفریحی و تفرجگاهی، 
رونق شهر از طریق طرح های گردشگری، ایجاد شرایط برای توسعه حوزه نفوذ شهری در سمت شرق شهر  با توجه به محدودیت پیشرفت 
شهر،حداقل از دو سمت غرب و جنوب و محدویت نسبی سمت شمال،  باتوجه  به مالکیت قابل توجه اراضی شهرداری در سمت شرق و ایجاد 
ارزش افزوده توسعه در آمدهای پایدار، امکان ایجاد فضای مطبوع ،مناسب و مفرح برای شهروندان و توسعه فضای شهری، ایجاد مجموعه 
تفریحی، توریستی ورزشی برای شهروندان زرین شهر، برقراری امکان تفریح و گذرندان اوقات فراغت ساکنین منطقه و مناطق مجاور، توجه 
به توسعه پایدار  و پایین آوردن آمار مهاجرت ساکنین از طریق ایجاد کار و اشتغال زایی و باال بردن رفاه اجتماعی، افزایش سرانه فضای سبز، 

توسعه صنعت گردشگری منطقه و اکوتوریسم

انجام مطالعات و طراحي پارك كوهستان زرين شهر 

  اعتبار  پروژه :3/650/000/000                          پيشرفت فيزيكي : 100 در صد  
  تاريخ شروع پروژه : اردیبهشت ماه 93               مدت زمان اجراي پروژه: در حال اجرا

  مشخصات  فني  پروژه : مساحت كل سایت 110 هكتار شامل 40 در صد فضای خدماتی و 60 در صد فضای سبز می باشد. 

احداث ميدان عالمه طباطبايی 

  اعتبار پروژه :5/500/000/000 ریال          پيشرفت فيزيكي: 100 درصد           شروع پروژه : خردادماه 94
  مدت زمان اجراي پروژه: 9 ماه               مشخصات فني پروژه: اجرای میدان به شعاع 30 متر شامل:خاكبرداری: 

16000 متر مكعب، خاكریزی: 6000 متر مكعب، جدول گذاری 500 متر طول،آسفالت : 4500 متر مربع
  هدف از اجراي پروژه : تســهیل در عبورو مرور وســائط نقلیه و ایمنی بیشتر در بلوار جانبازان و دسترسی به بلوار  عالمه 

طباطبا یی و نیز دسترسی به كمربندی شمال غرب زرین شهر 

مطالعات و طراحی  كمر بندی شمال غرب زرين شهر و تقاطع های غير همسطح آن 

  اعتبار پروژه :2/860/000/000 ریال    پيشرفت فيزيکي: 50 درصد        شروع پروژه: اردیبهشت 93
  مشخصات فني پروژه: طراحی مسیر از انتهای اتوبان امیر كبیر تا درب فوالد سبا به طول 4/1 كیلومتر به عرض 30 متر و 

تقاطع های غیرهمسطح آن 
  هدف از اجراي پروژه: ساماندهی و تفكیک ترافیک عبوری و شهری، تسهیل دسترسی بین مراكز جمعیتی منطقه، كاش 

زمان سفر و مصرف سوخت، دور سازی ترافیک عبوری و وسایل نقلیه سنگین از محدوده شهر

1

عمليات آماده سازي معابر كارگاه هاي مشاغل شهری 

  اعتبار  هزينه شده : 30/300/000/000             پيشرفت فيزيكي : 85 در صد 
  تاريخ شروع پروژه : تیر ماه 92                      مدت زمان اجراي پروژه : در حال اجرا

  مشخصات فني  پروژه : زیر سازی و آماده سازی معابر به مساحت : 150/000 متر مربع
  هدف از اجراي پروژه : بستر سازی و ساماندهی مشاغل شهری با رویكرد ساماندهی مشاغل ناسازگار شهری موجود.

2

3

4

5

مطالعات و طراحی كمر بندی شمال شرق زرين شهر 

  اعتبار پروژه : 575/000/000 ریال       پيشرفت فيزيكي : 90 در صد        تاريخ شروع پروژه : اردیبهشت 93
  مشخصات فني پروژه :طراحی مسیر از میدان پردیس تا میدان امام حسین)ع(به طول3/6 كیلومتر به عرض  45 متر

  هدف از اجراي پروژه: 
ساماندهی و تفكیك ترافیك عبوری و شهری، توسعه صنایع و ایجاد اشتغال در منطقه، كاش زمان سفر و مصرف سوخت، دور سازی 

ترافیک عبوری و وسایل نقلیه سنگین از محدوده شهر

6
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عمليات احداث پارك سوار

  اعتبار هزينه شده پروژه:190/000/000/000     پيشرفت فيزيكي : 90 در صد           تاريخ شروع پروژه : تیر ماه 92 
  مدت زمان اجرا : در حال اجرا        مشخصات فني پروژه : مساحت زمین 54000 متر مربع – زیر بنا 9500 متر مربع شامل :  فضای 
البی  1300 متر مربع –  فضای ترمینال 2033 متر مربع – فضای نمایشگاهی  260 متر مربع – فضای بازی كودكان  400 متر مربع – فضای 
متل  130 متر مربع – فضای آشپزخانه و تأسیسات  800 متر مربع– فضای تجاری 3300 متر– فضای رستوران كافی شاپ و فست فود  1300 متر 
  هدف از اجراي پروژه : باتوجه به اینكه حمل و نقل مسافر در شهرستان لنجان به عنوان مركز ثقل و حمل و نقل شهرها و صنایع مختلف 
منطقه عمل می كند و شهر زرین شهر به عنوان مركز تبادل سفر منطقه می باشد نیاز به تاسیس یك پایانه مسافربری برای انجام این رویداد امری 
ضروری است و پایانه مسافر بری زرین شهر نقش انتقال مسافرین از شهر های اطراف به زرین شهر و از زرین شهر به اصفهان و دیگر شهرهای 
بزرگ و مراكز استانها را ایفا خواهد نمود . با احداث پایانه جدید امكان انتقال بسیاری از خطوط دیگر به پایانه جدید كه در پایانه فعلی نیستند فراهم 

شده و امكان برقراری خطوط جدید و سرویس دهی به مراكز جدید  را در پی دارد .

اجراي فازدوم عمليات احداث خيابان امام رضا )ع( 

  اعتبار هزينه شده جهت اجرا:3,500,000,000 ریال         پيشرفت فيزيكي : 90 در صد   
  شروع پروژه : مرداد ماه 93                                           مدت زمان اجراي پروژه:  در حال اجراء

  مشخصات فني پروژه : بلوار به طول 300 مترو به  عرض  24 متر  شامل : خاكبرداری:7000 متر مكعب، خاكریزی 5000 متر 
مكعب، جدول گذاری: 1200 متر طول، آسفالت 4500 متر مربع 

  هدف از اجراي پروژه : كاهش و روان شدن ترافیك شهری و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه
  اعتبار تملک و آزادسازي مسير: 32/539/580/077 ریال

عمليات طراحی و اجرای پوشش سقف گلزار شهدای زرين شهر با  پوشانه چادری 

 اعتبار پروژه:10,000,000,000 ریال            پيشرفت فيزيكي : 20 در صد  
  شروع پروژه : فروردین  94                     مدت زمان اجراي پروژه: در حال اجرا
  مشخصات فني پروژه: اجرای سازه فضایی و پوشانه چادری به مساحت 2500 متر مربع

  هدف از اجراي پروژه : ساماندهی گلزار شهدای زرین شهر به منظور رفاه حال خانواده معظم شهدا و مردم زرین شهر

تكميل ساختمان نگارخانه شهرداري زرين شهر

 اعتبار هزينه شده :    6,500,000,000 ریال       پيشرفت فيزيكي : 80 در صد
 شروع پروژه : اردیبهشت ماه 92                       مدت زمان اجراي پروژه : در حال انجام

 مشخصات فني پروژه : ساختمان نگارخانه در دو طبقه شامل: طبقه زیر زمین به مساحت 130 متر مربع و طبقه همكف به مساحت 
700 متر مربع شامل: سالن نمایش – اداری – كالس آموزشی

 هدف از اجراي پروژه : ایجاد محیطی مناسب جهت هنر مندان و شهروندان شهر زرین شهر 

احداث ادامه خيابان فردوسي  

 اعتبار هزينه شده جهت اجرا:3,000,000,000 ریال   پيشرفت فيزيكي : 90 در صد    شروع پروژه : مرداد ماه 93
 مدت زمان اجراي پروژه : در حال اجراء      مشخصات فني پروژه: اجرای خیابان به طول 270 متر و به عرض 
20 متر شامل: خاكریزی: 12000 متر مكعب، خاكبرداری: 5000 متر مكعب، احداث یك دهنه پل به طول 25 متر و عرض 2 

متر، لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی به متراژ  0 32 متر
 هدف از اجراي پروژه: كاهش و روان شدن ترافیك شهری و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه 

 اعتبار تملک و آزادسازي: 17/144/480/611

اجراي فاز اول عمليات احداث خيابان 25 متری  قلعه قاسم

 اعتبار پروژه: 5/000/000/000 ریال          پيشرفت فيزيکي: 30 درصد           شروع پروژه : مرداد ماه 94
 مدت زمان اجرا پروژه : در حال اجراء      مشــخصات فني پروژه : بلوار به طول حدود 300 مترو به عرض 25 متر شامل : 

خاكبرداری 12000 متر مكعب ،خاكریزی 9000 متر مكعب،و جدول گذاری 2000 متر  و اجرای بیس و آسفالت 5500 متر مربع
 هدف از اجراي پروژه : بهسازی و ساماندهی خیابان قلعه قاسم كاهش و روان شدن ترافیك شهری و تسهیل عبور و مرور وسایط نقلیه

 اعتبار تملک و آزادسازي: 16/154/971/050 ریال

8

9

10

11

12

13

اجراي عمليات احداث ميدان پرديس 

  اعتبار اجراي پروژه: 10/000/000/000 ریال            پيشرفت فيزيکي : 10 درصد 
  شروع پروژه : اسفندماه 94                           مدت زمان اجرا ي پروژه : در حال اجراء

  مشخصات فني پروژه: اجرای میدان به صورت دایره ای به  قطر داخلی 100 متر و قطر خارجی 140 متر 
  هدف از اجراي پروژه: تسهیل و ایمنی بیشتر و دسترسی به كنار گذر غرب و كاربریهای پیرامون

  اعتبار تملک و آزادسازي مسير: 753/340/000 ریال

7



5تیر 1395 | شماره 2708
پياده رو سازي سطح شهر 

  اعتبار پروژه :000 /5/500/000 ریال         پيشرفت فيزيكي: 80 در صد   
  شروع پروه : مهر ماه 92                       مدت زمان اجراي پروژه : در حال انجام

  مشخصات فني پروژه : پیاده رو سازی سطح شهر – به مساحت 8/000 متر مربع 
هدف از اجرای پروژه: تسهیل در رفت و آمد شهروندان و بهبود منظر و سیمای شهری

اجراي عمليات زير سازي و لكه گيري و آسفالت ترانشه هاي معابر سطح شهر

  اعتبار  پروژه : 29,000,000,000 ریال                       پيشرفت فيزيكي : 90 در صد
  شروع  پروژه:  تیر ماه 92                                      مدت زمان اجراي پروژه : در حال اجرا

  مشخصات فني پروژه: لكه گیری و ترمیم ترانشه جمعًا به مساحت 140/000 متر مربع 
  هدف از اجراي پروژه : تسهیل در عبور و مرور وسائط نقلیه و رفاه حال شهروندان

اجراي بدنه سازي ساحل زاينده رود و پياده رو سازي باند غرب بلوار كشاورز

  اعتبار  پروژه :13,750,000,000 ریال                        پيشرفت فيزيكي : 100 در صد    
  تاريخ شروع پروژه : فروردین ماه 93                       مدت زمان اجراي پروژه: مهرماه 94

  مشخصات فني  پروژه : دیوار سازی به طول 475 متر
  هدف از اجراي پروژه : بهسازی و ساماندهی  مبلمان شهری و جهت رفاه حال شهروندان 

تقاطع غير همسطح ورودي شهرك حمل و نقل)فاز اول( 

  اعتبار هزينه شده : 45/000/000/000 ریال        پيشرفت فيزيكي : 100 در صد         تاريخ شروع پروژه : آبان ماه 91 
  مدت زمان اجرا : 23 ماه )شهریور 94(               مشخصات فني پروژه: اجرا ی دو دهانه پل به مساحت هر كدام 1100 متر 

مربع و ضخامت 1/20 متر – خاكبرداری و سنگ برداری به حجم 158/000 متر مكعب.
  هدف از اجراي پروژه : اتصال بزرگراه  شرق زرین شهر  به بلوار خلیج فارس و سهولت در امر عبور ومرور و دسترسی به شهرک 

حمل ونقل

عمليات رو سازي محورهاي اصلي شهرك حمل و نقل

  اعتبار  هزينه شده: 42/500/000/000 ریال           پيشرفت فيزيكي : 100در صد 
  شروع پروژه : تیر ماه 92                                    مدت زمان اجراي پروژه:  24 ماه

  مشــخصات فني پروژه: اجرای بیس و آسفالت به مساحت 130/000 متر مربع-اجرای خاکبرداری لوپهای 4 و5  به حجم :  
35/000  متر مکعب و خاکریزی :  23/000متر مکعب

  هدف از اجراي پروژه : جهت کم کردن استهالک ماشین آالت و خدمات رسانی به مجموعه شهر ک حمل ونقل

تكميل آبنماي خيابان امام و شهدا )فاز دوم(  

  اعتبار پروژه : 5,000,000,000 ریال                پيشرفت فيزيكي : 50 در صد  
  شروع پروژه : آبان ماه 93                            مدت زمان اجراي پروژه: در حال اجرا

  مشخصات فني پروژه: اجرای آبنما به طول 260 متر
  هدف از اجراي پروژه : بهسازی و ساماندهی روفوژوسط خیابان های امام وشهدا و بهبود منظر و سیمای شهری

 زير سازي و جدول بندي و آسفالت باند كندرو بلوار جانبازان و قسمتي از خيابان شهيد 
چاووشي منشعب از باند غربي بلوار شهيد باغباني

  اعتبار  پروژه : 3/500/000/000 ریال               پيشرفت فيزيكي : 100 در صد
  تاريخ شروع پروژه : خرداد  ماه 92                 مدت زمان اجراي پروژه: نه ماه

  مشــخصات فني پروژه : خاكبرداری 4500متر مكعب-خاكریزی: 4000 متر مكعب –جــدول بندی: 1400متر طول و بیس و 
آسفالت ریزی  6000 متر مربع 

  هدف از اجراي پروژه : كاهش و روان شدن ترافیك شهری و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه 
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اجراي عمليات بهسازي محوطة پارك 22 بهمن 

  اعتبار  پروژه :  2,500,000,000 ریال                       پيشرفت فيزيكي:  100 در صد  
   تاريخ شروع  پروژه: مهر ماه 93                           مدت زمان اجراي پروژه : 3 ماه

  مشخصات فني  پروژه : بهسازی محوطه پارك و اجرای عملیات تأسیسات مكانیكی و برقی شامل: نصب نازل حبابی : 20 عدد – 
نصب چراغ LED: 50 عدد – نصب پایه روشنایی : 26 عدد

  هدف از اجراي پروژه : بهینه سازی و ساماندهی محوطه پارک 22 بهمن و بهبود منظر و سیمای شهری

لوله گذاري خيابان آيت اهلل مديسه اي و سطح شهر

  اعتبار  پروژه :  2,600,000,000 ریال           پيشرفت فيزيكي : 100 درصد 
  تاريخ شروع پروژه : آبان ماه 92               مدت زمان اجراي پروژه:  9 ماه

  مشخصات فني پروژه: لوله گذاری دفع آب های سطحی خیابان مدیسه ای وسطح شهر به طول 700 متر 
  هدف از اجراي پروژه : جهت دفع آبهای  سطحی خیابان مدیسه ای و سطح شهر

جا بجايي تأسيسات شبكه برق و روشنايي سطح شهر 

  اعتبار  پروژه : 5,700,000,000 ریال                       پيشرفت فيزيكي : 90 در صد    
         تاريخ شروع پروژه : اردیبهشت 93               مدت زمان اجراي پروژه:  18 ماه

  مشخصات  فني پروژه: جابجایی شبكه برق خیابان امام جنوبی – سه راه فردوسی- میدان مهر آباد و پارك ساحلی زرین شهر-میدان 
عالمه طباطبایی-پارک کوهستان-قلعه قاسم

  هدف از اجراي پروژه : بهینه سازی  و جابجایی  تاسیسات  و آزاد نمودن  مسیر جهت اجرای پروژه ها

اجراي عمليات جابجايي قنات حسين آباد واقع در ميدان مهر آباد زرين شهر 

  اعتبار پروژه: 1,700,000,000 ریال          پيشرفت فيزيكي: 100 در صد
  تاريخ شروع پروژه: آذر ماه 93              مدت زمان اجراي پروژه: 12 ماه 

  مشخصات فني پروژه :  اجرای کانال با سنگ الشه و سقف با دال بتنی به طول 150 متر
  هدف از اجراي پروژه : انتقال آبهای سطحی به کلکتور اصلی و جلو گیری از پخش فاضالب شهری

احداث باند شرقي بلوار امام خميني

  اعتبار پروژه : 2/300/000/000ریال              پيشرفت فيزيكي:  100 در صد     
  شروع پروژه : مهر ماه 92                           مدت زمان اجراي پروژه : 10 ماه

  مشخصات فني پروژه : اجرای جدول و كانیو به طول 360 متر – اجرای زیر سازی و بیس و آسفالت در دو الیه به مساحت 
2200 متر مربع. 

  هدف از اجراي پروژه : كاهش و روان شدن ترافیك شهری و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه 
  اعتبار تملک و آزادسازي مسير) از 92/7/1 لغايت 94/12/15(: 863/815/000 ریال

اجراي لوله گذاري آب فضاي سبز از منبع 2000 متر مكعبي تا ميدان امام حسين)ع(  

  اعتبارپروژه : 5,500,000,000 ریال.                پيشرفت فيزيكي : 100 در صد
  تاريخ شروع پروژه : مرداد ماه 93                 مدت زمان اجراي پروژه : 6 ماه

  مشخصات فني پروژه : اجرای عملیات  با لولة GRP به طول 1700 متر و ایستگاه پمپاژ
  هدف از اجراي پروژه : انتقال آب فضای سبز از منبع 2000 متر مکعبی به رینگ اصلی شهر
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مطالعات و طراحی كمربندی زرين شهر-سفيددشت و تقاطع های آن 

  اعتبارپروژه : 900,000,000 ریال.                   پيشرفت فيزيكي : 50 در صد
  تاريخ شروع پروژه : اسفند ماه 94                 مدت زمان اجراي پروژه : 6 ماه

  مشخصات فني پروژه : طراحی مسیر از بلوار توحید زرین شهر تا میدان وحدت ورنامخواست به طول 4/5 کیلومتر
  هدف از اجراي پروژه : حذف تردد وسایل نقلیه سنگین از داخل شهر زرین شهر و حذف تردد عبوری از معابر درون شهری

27
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    انجام مطالعات و طراحي شبكة آب رساني و آبياري توسعه فضاي سبز شهرداري زرين شهر   

  اعتبار  پروژه : 1,050,000,000 ریال                پيشرفت فيزيكي : 50 درصد   
  تاريخ شروع پروژه : آبان ماه 93                    مدت زمان اجراي پروژه: در حال اجرا

  مشخصات  فني  پروژه : طراحی شبكه آب رسانی و آبیاری فضای سبز به مساحت 140 هكتار
  هدف از اجراي پروژه : تامین آب فضای سبز طرح های توسعه فضای سبز شرق زرین شهر 

انجام مطالعات و طراحي باغ بانوان زرين شهر

  اعتبار  پروژه :  200,000,000 ریال                    پيشرفت فيزيكي : 50 در صد     
   تاريخ شروع پروژه : شهریور ماه 93                مدت زمان اجراي پروژه: در حال اجرا

  مشخصات  فني  پروژه : باغ بانوان شامل فضاهای تفریحی ، فرهنگی و ورزشی و فضا های باز تجهیز شده ویژه بانوان جمعا"به مساحت 
حدود 2/9 هكتار

  هدف از اجراي پروژه : ایجاد فضای تفریحی و فرهنگی و ورزشی و فضاهای باز تجهیز شده ویژه بانوان به منظور حل مشكالت روحی، 
جسمی، و حركتی بانوان شهر

انجام مطالعات و طراحي مجموعة فرهنگي - ورزشي قلعه قاسم

  نام پروژه: طراحی مجموعة فرهنگی – ورزشی قلعه قاسم         اعتبار  پروژه : 350,000,000 ریال 
  پيشرفت فيزيكي : 100 در صد                                            تاريخ شروع پروژه : بهمن ماه 93

  مدت زمان اجراي پروژه: 12 ماه                       مشخصات  فني  پروژه : مساحت كل پروژه 14331 متر مربع شامل 
ساختمان فرهنگی – ورزشی به مساحت 1500 متر مربع و محوطه به مساحت 12831 متر مربع می باشد.

  هدف از اجراي پروژه : ایجاد مجموعه فرهنگی جهت افزایش سطح فرهنگ شهروندی – ایجاد مكانی مناسب جهت پر نمودن 
اوقات فراغت جوانان 

انجام مطالعات و طراحي مجموعه تاالرهاي شهر زرين شهر

  اعتبار  پروژه :   700,000,000 ریال             پيشرفت فيزيكي : 50 درصد 
  مدت زمان اجراي پروژه: در حال اجرا

  مشخصات  فني  پروژه : سالن همایش و اجتماعات با ظرفیت 1200 نفر
   هدف از اجراي پروژه : ایجاد مكانی مناســب جهت برگزاری همایشها و جلسات فرهنگی ، مذهبی ،آموزشی در سطح 

شهرستان
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معاون فنی و عمرانی شهرداری زرین شهر 
نقش شهرداری ها را در تحقق توسعه کشور 
بسیار مهم دانست و اظهار کرد: ایجاد شادابی 
و نشاط شهروندان مرهون تالش و زحمات 
شــهرداری ها است از این رو ارائه عملکرد و 
بازنگری اقدامات و فعالیت های شهرداری ها 
بســیار تاثیر گــذار و حائز اهمیت اســت. 
عباسعلی دهقان با اشــاره به اینکه ارزیابی 
عملکرد شــهرداری ها موجب رشد بیشتر 
شاخص های خدمات شهری می شود،  افزود: 
با ارزیابی عملکرد شــهرداری ها به عنوان 
دولت های کوچک در شهرها می توان میزان 
خدمات دهی باالتر، رضایتمندی شهروندان 
و همچنین ایجاد فرصت های مناسب را به 
ارمغان آورد. وی با اشــاره به اینکه شهرها 
بدون تفكر و اندیشــه قابلیــت مدیریت را 
ندارد، تصریح کرد: برای ساماندهی عالمانه 
فعالیت ها و پروژه هــای عمرانی و خدماتی 
همواره باید دارای تفكر و اندیشــه باشیم، از 
طرفی تفكر توسعه محوری در راستای ارتقاء 
سطح زندگی شهروندان در رأس برنامه های 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری زرین شهر 
قرار دارد. وی ادامه داد: طی مدت گذشــته 
شــتاب در خدمت رسانی به شــهروندان و 
همچنین تقویت روحیــه وحدت و همدلی 

بین واحدهای مختلف معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری زرین شهر در دستور کار قرار داشته 
تا بتوانیم در دامنه توســعه شتابان شهر پر 
رنگ تر از گذشــته به ایفای نقش بپردازیم 

چرا که به موازات توسعه و گسترش 
فرهنگ شهرنشینی روز به روز شاهد 
نقش پررنگ شــهرداری ها هستیم 
و در این بین ســهم معاونت فنی و 
عمرانی بسیار حساس و حائز اهمیت 
است. معاون فنی و عمرانی شهرداری 
زرین شهر با اشاره به اهداف توسعه 
محور در شهرداری زرین شهر یادآور 
شد: چشم انداز تدوین معاونت فنی و 
توجه  زرین شهر  شهرداری  عمرانی 
به سهم شایســته در آبادانی بیشتر 
زرین شهر آن هم با ساختاری كارآمد، 

موثر و پویا مبتنی بر علوم روز فنی مهندسی 
اســت. وی عنوان کرد: با وجود مشكالت 
اقتصــادی در شــهرداری ها، شــهرداری 
زرین شهر طرح های عمرانی متعددی را در 
سطح شهر در دست اقدام دارد كه با توجه به 
نیازهای شهر در حوزه های مختلف طراحی 
و در حال اجرا اســت و ما امیدواریم با اتمام 
این طرح ها بتوانیم نیازهای شهر و شهروندان 
را تامیــن كنیم. دهقان با اشــاره به اینکه 

پروژه های عمرانی در حال اجرای شهرداری 
ضامن توســعه فراگیر و پایدار شهری است 
كــه در حوزه های مختلــف در حال انجام 
است، بیان کرد: این پروژه ها حدود 30 پروژه 

عمرانی و 9 پروژه مطالعات و طراحی می شود 
كه در جای جای شــهر در حال انجام است. 
وی اضافــه کرد: همچنین معاونت عمرانی 
شــهرداری به طور مــداوم خدمات عمرانی 
مســتمری را به شهروندان ارائه می كند كه 
پیاده روسازی، مناسب ســازی محیط برای 
معلولین، لكه گیری و ترمیم آسفالت معابر، 
لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی، انجام 
اصالحات هندسی، نصب عالئم راهنمایی و 

ترافیكی در شهر و همچنین نصب المان های 
شهری از آن جمله اند. معاون فنی و عمرانی 
شهرداری زرین شهر خاطرنشان کرد: معاونت 
فنی و عمرانی یکی از مهمترین بخش های 
شــهرداری زرین شهر 
از چهار  اســت کــه 
زیرمجموعــه واحــد 
عمران، واحــد امانی، 
امــور اداری و بخش 
مشاورین تشکیل شده 
و مسئولیت مدیریت و 
نظارت بــر پروژه های 
همچــون  مختلــف 
خیابان هــا،  ســاخت 
مجموعه های  ساخت 
فرهنگی، ورزشــی و 
تفریحی و دیگر پروژه های توسعه شهری را 
بر عهده دارد. وی انجام مطالعات و طراحی 
و اجرای کلیــه پروژه های فنی و عمرانی با 
توجه به اولویت ها و نیازهای تعیین شده در 
چارچوب برنامه های مصوب و سیاست های 
شهرداری زرین شهر را از دیگر وظایف این 
معاونت دانست و اذعان کرد: بخش برآورد 
وظیفه تهیه برآورد، كنترل و رسیدگی صورت 
مجالس و صورت وضعیت های پروژه های 

عمرانی را بر عهــده دارد همچنین بخش 
نقشه برداری نیز در این معاونت وظیفه نظارت 
و كنترل بر احجام عملیات پروژه های عمرانی 
را عهده دار است که فعالیت آن ها حائز اهمیت 

است. 
دهقان متذکر شــد: بخش تاسیســات 
نیز وظیفه نظارت و نگهداری تاسیســات 
مكانیكی و الكتریكی شهرداری را بر عهده 
دارد از این رو همواره تالش شده در معاونت 
فنی و عمرانی شهرداری زرین شهر ارتقای 
كمی و كیفی طرح های عمرانی، تســریع 
در اجرای آنها و رفع نیازهای شــهرداری در 
زمینه عمرانی و همچنین احداث ساختمان ها 
و تاسیسات مورد نیاز شهری موردتوجه قرار 
گیرد. وی ادامه داد: معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری وظیفه، مدیریت و نظارت بر اجرای 
بودجه عمرانی تا تحقق بودجه آن، مدیریت 
و نظــارت و اجرای كلیه پروژه های عمرانی 
سطح شهر، نظارت و اجرای كلیه پروژه های 
امانی، پیگیــری امور مربــوط به طراحی 
طرح های عمرانی از طریق سازمان خدمات 
شهرداری ها و مهندســین مشاور مربوطه 
و تصویب در كمیته تخصصــی، ارتباط و 
 هماهنگی با سازمان ها و دستگاه های حفار را

 بر عهده دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری زرین شهر

پروژه های عمرانی شهرداری زرین شهر ضامن توسعه فراگیر و پایدار شهر



تیر 1395 | شماره 2708 8
معاون مالی اداری شهرداری زرین شهر، 
با اشــاره به بودجه پیش بینی شــده در این 
شــهرداری به تفسیر و تشریح فلسفه بودجه 
نویســی پرداخت و، عنوان کرد: به تناسب و 
موازات توسعه سریع شهرها فعالیت های شهری 
نیز گسترش می یابد و به تبع این امر در ارگانها 
و نهادهای خدمت رسان با موضوعات متعددی 
که از جمله مهمترین آنها تشــکیل ساختار 
کارآمد خدمت رســانی است، روبه رو هستیم 
از ایــن رو برای مواجه اصولی و مثبت با این 
موضوعات داشتن استقالل مالی و دسترسی 
به منابع درآمدی ضروری اســت. وی افزود: 
بر همین اساس الزم است در نهاد شهرداری 
که عنوان بزرگترین مجموعه خدمات رسان 
شهری فعالیت می کند سیاست های مالی این 
ارگان به سمت خودکفایی سوق یافته و تدابیر و 
برنامه ریزی الزم در این خصوص انجام گیرد. 
همراه گورکانی با بیــان اینکه برنامه ریزی و 
سیاستگذاری بودجه ای از مهمترین سرفصل 
های کاری شــهرداری زرین شهر می باشد، 
بر ضرورت اعمال سیاست هایی که منتج به 
افزایش درآمد و کاهش هزینه ها می شود، تاکید 
کــرد و ادامه داد: طبق قانون و چارچوب های 
موجود، بودجه ساالنه شهرداری عبارت است از 
یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و 
فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی 
انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج 
و درآمدهای الزم برای تامین هزینه انجام آن ها 
پیش بینی می شود که پس از تصویب شورای 
اسالمی شهر قابل اجراست؛ دوره عمل بودجه 
هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد 
بود و تعهداتی که تا آخر اســفند ماه هر سال 
تحقق یاقته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از 

محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است. 
وی، عنــوان کــرد: بودجه ســال جاری 
شهرداری زرین شهر در سال مالی 95 به نسبت 
نیاز شهر به انجام اقدامات عمرانی، زیرساختی، 
خدماتی و ... تنظیم گردیده اســت که بودجه 
سال 95 مجموعه شــهرداری زرین شهر با 
10 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 
رقم 55 میلیارد تومان رسید و بر همین اساس 
انتظار می رود با این افزایش تالش مجموعه 
شــهرداری و راهکارهای در نظر گرفته شده 
ردیف درآمدی این مجموعه نیز افزایش داشته 

باشد.
معاون مالی اداری شــهرداری زرین شهر 
بیان کرد: در بودجه ســال 1395، 71 درصد 
از بودجــه به مبلغ 39 میلیارد تومان به بحث 
عمرانی و 16 میلیارد تومان بالغ بر 29 درصد 
از بودجه نیز به هزینه های جاری شــهرداری 
اختصاص یافته است و  بیشک ازمولفه های 
اثرگذار بر میزان تعیین بودجه روش های اداره 
امور شــهر بوده که برای تنظیم و پیش بینی 
بودجه؛ ارائه خدمات و اجرای طرح های عمرانی 
متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی زرین 

شهر بسیار حائز خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه با توجه به جمعیت 
62 هزار نفری زرین شهر سرانه هر شهروند 

بالغ بر 887 هزار تومان می باشد، خاطرنشان 
کرد: اعتبــارات جاری ســال 95 مجموعه 
شهرداری زرین شهر نسبت به اعتبارات جاری 
ســال 94 به میزان 7 درصد افزایش داشته و 
با توجه به حدنصاب های مقــرر در ماده 68 
قانون شهرداری شاهد صرفه جویی به میزان 

19 درصــد در هزینه هــای 
جاری هستیم که این مهم 
به اعتبــارات عمرانی افزوده 
متذکر  گورکانی  است.  شده 
شــد: اعتبارات عمرانی سال 
95 نسبت به اعتبارات عمرانی 
سال 94 به میزان 12 درصد 
افزایش یافته و با توجه به این 
مهم که در بودجه بندی سال 
95 شهرداری زرین شهر ابتدا 
اولویت های توسعه شهر آن 
هم با توجه به ضرورت های 

نظام اقتصادی، اجتماعی و خواسته های مردم 
مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم در این 
مسیر شاهد رضایتمندی روز افزون شهروندان 
باشــیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه امروزه 
اهمیت و نقش منابع انسانی در سازمان ها بر 
كسی پوشیده نیست گفت: سازمان ها برای 
بقاء در محیط پیچیده و پــر چالش امروزی 
، نیازمند نیــروی انســانی توانمند و خالق 
هستند  و شهرداری ها نیز به عنوان مهمترین 
سازمان های  محلی از این قضیه مستثنی نبوده 
ومنابع انسانی جزء ارزشمندترین سرمایه هایشان 
به حساب می آید . معاون مالی اداری شهرداری 
زرین شهر  خاطرنشــانکرد:  نیروی انسانی 
متخصص و دانشــمدار جزء دارایی های یك 
سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و 
كمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز 
است در همین راستا سعی شده است در زمینه 
ارتقاء سطح دانش كاركنان و همچنین ارتقاء 
سطح شــغلی آنان جهت برخورداری از تمام 
مزایایی كه قانون جهت پرسنل مشخص نموده 
است بعنوان یك اولویت مهم مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد:در راســتای مفــاد ماده 44 
آئین نامه اســتخدامی كاركنان شهرداریهای 
كشور مصوب 1381/12/14 از نیمه دوم سال 
1392 مراحل ثبت تعاونی مسكن و مصرف 
كاركنان جهت ارائه خدمات به پرسنل خدوم 
و زحمتكش شهرداری در دستور كار این حوزه 

قرار گرفت.
گورکانــی عنوان کرد: بــا پیگیری موارد 
مزبور از طریق مبادی زیربط تعاونیهای ذكر 
شده در سال 1393 ثبت و متعاقب آن با توجه 
به اولویت موضوع راه اندازی تعاونی مصرف 

مطرح كه با بذل عنایات شــهردار محترم و 
نظر مســاعد اعضاء محترم شورای اسالمی 
شهر ساختمانی به متراژ 500 متر مربع توسط 
شــهرداری جهت مورد فوق تخصیص و در 
نهایت نیز مبلغ 2/200/000/000 ریال بصورت 
بالعوض جهت راه اندازی و خرید اقالم مورد 

نیاز به شركت تعاونی پرداخت که به حول و 
یاری خداوند همزمان آغاز هفته دولت و روز 
كارمند تعاونی صدر الذكر رسما افتتاح و آماده 
ارائه خدمات به پرسنل و شهروندان گردید. وی 
بیان کرد: با عنایت به مراتب صدر االشاره اهم 
فعالیت های حوزه معاونت اداری مالی از نیمه 

دوم سال 1392 بشرح ذیل اعالم می گردد :
1. در بخش رفاهی به كاركنان ضمن راه 
اندازی تعاونی مصرف سایر خدمات رفاهی به 
كاركنان نیز به طرق مختلف صورت پذیرفته 
شده كه طی دو ســال گذشته رقمی بالغ بر 
17/200/000/000 ریال در این خصوص به 

كارمند و كارگر ارائه خدمات گردیده است .
2. در مبحــث مالی با توجــه به بودجه 
200/000/000/000 ریال سال 1392 جهت 
بودجه سال 1393 علیرغم مشكالت مالی و 
شرایط اقتصادی حاكم تهیه و تدوین بودجه 
360/000/000/000 ریالی مد نظر قرار گرفت 
كه نهایتا » بودجه مزبور با 80 در صد رشــد 
نسبت به سال 1392 تهیه تدوین و تصویب 
گردیــد كه به حول و قوه الهی و ارائه نظرات 
ارشادی شهردار محترم و مساعدتهای مدیران 
و كاركنان شهرداری بودجه 36 میلیارد تومانی 
سال 1393 با 10 در صد افزایش وصول و در 
سال 1394 نیز علیرغم شرایط خاص اعتباری 
و مشكالت مالی 1393 بودجه ای به میزان 
500/000/000/000 ریــال تهیه و تدوین و 
تصویب گردید كه انشااله امید آن می رود در 
پایان دوره شورای چهارم بودجه شهرداری به 

میزان 700/000/000/000 ریال بالغ گردد .
3. در بخش در آمدی نیز با توجه به اینكه 
عمده درآمد شهرداریهای شهرستان لنجان 

طی سالهای  اخیر از طریق قطبهای صنعتی 
مجاورتامین میگردد لیكن متاسفانه در بحث 
درآمد آنطور كه شایسته و بایسته است كارخاص 
درآمدی انجام نشده كه دراین راستا باتوجه به 
اینكه طی دو ساله اخیر بعلت مشكالت مالی 
خاص حاكم میزان واریزی بابت ارزش افزوده 
و آالیندگی بمیزان چشمگیری 
كاهش یافته لذا با تشكیل كمیته 
هــای درآمــدی عدیده جهت 
مرتفع نمودن مشــكالت مالی 
دفترچه های عوارض محلی و 
بهای خدمات مورد بازنگری كلی 
قرار و یكسری آیتم های درآمدی 

جدید نیز تعریف گردید .
4. در حوزه اداری نیز طی دو 
ساله گذشته اقدامات بسیار خوبی 
صورت پذیرفته كه اهم اقدامهای 
انجام شده بدین شرح می باشد :

الف ( بررســی و اصالح چارت سازمانی 
شــهرداری و ارائه آن به اســتانداری محترم 
اصفهان جهت تصویب كه انشااله تا پایان خرداد 

ماه سالجاری محقق خواهد شد .
ب ( پیگیری ارتقاء درجه شهرداری از طریق 
مبادی زیربط خصوصا« سازمان شهرداریها و 
دهیاریهای كشور كه مورد مزبور نیز هم اكنون 

در دست بررسی و اقدام می باشد .
ج ( پیگیری تصویب اساسنامه سازمانهای 
آتش نشانی و خدمات ایمنی و پاركها و فضای 
سبز از طریق مبادی زیربط كه انشاء اله موارد 
مزبور نیز در آینده ای نزدیك محقق خواهد 

شد .
د ( بررسی پرونده های پرسنل كارگری و 

ارتقاء گروه آنان به تعداد 234 مورد .
ذ( تطبیق وضع تعداد 60 نفر از پرســنل 
كارگری قراردادی با طرح طبقه بندی مشاغل .
ر( بررسی پرونده های پرسنل كارمندی و 

حل مشكالت مربوطه .
ز ( ارتقاء شغلی تعداد 10 نفر از كارشناسان 

شهرداری در سطح ارشد .
5- بروز رسانی و بهینه سازی جامع شبكه 
كامپیوتری شــهرداری و سازمانهای تابعه با 
صرف هزینه ای بمیــزان 5/000/000/000 

ریال ./م.ن   
* سرمایه گذاری و مشاركتهای مردمی :

گسترش شهرنشینی و باال رفتن توقعات از 
مدیریت شهری و ضرورت اجرایی برنامه های 
جدید توســط مدیران شهری و استمرار ارائه 
خدمات به شهر و شهروندان نیازمند اعتبارات 
مالی جدیدی اســت . یكــی از رویكردهای 
اصلی در حوزه های مدیریت شــهری ، كم 

كردن وابستگی به كمكهای دولتی وعوارض  
وحركت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار 
و روشــها و ابزارهای جدیدتامین منابع مالی 

درمدیریت شهری میباشد. 
در این زمینه با توجه به نامه وزیر محترم 
كشــور و ابالغ شیوه نامه ســرمایه گزاری و 
مشاركت در شهرداری ها ، هیات عالی سرمایه 
گذاری شهرداری زرین شهر تشكیل شده و 
امید است تصمیمات و تدابیر این هیأت بتواند 
زمینه های الزم را جهت جذب مشاركتهای 
مردمی و ایجاد زمینه مناسب جهت سرمایه 

گذاری را فراهم نماید .
 آموزشي :

آموزش و رضایت شغلی از جمله عواملی 
هستند که باعث كاهش تخلفات کارکنان و 
افزایش بهره وری آنها می گردند مسئله آموزش 
کارکنان به عنوان موثر ترین راه تجدید بنای 
نیروی انسانی در سازمان و آماده سازی زمینه 
برای متناسب ساختن این سازمان با وظایفی 
که از آن متوقع اســت از پیروزی شكوهمند 
انقالب اسالمی تا کنون همواره مورد نظر بوده 
ولی عماًل چنانچه در خور اهمیت مسئله  باشد 
به آن پرداخته نشده است در این راستا سازمان 
می بایست برای باال بردن سطح معلومات فنی 
، تخصصی کارکنان خود زمینه های آموزش 
پیش از خدمت داوطلبان استخدام و همچنین 
آموزش حین خدمت شاغلین را فراهم نماید 
بنابراین با توجه به اهمیت توسعه منابع انسانی 
در سالم سازی نظام اداری و سازمانی سعی بر 
آن است مفهوم توسعه منابع انسانی و استراتژی 
توسعه منابع انسانی و تاثیر آموزش ها در ابعاد 

مختلف مورد توجه قرار گیرد.
باید بــه این نکته نیز توجه داشــت که 
توانمندســازی فرایندی ارزشــی است که از 
مدیریت عالی سازمان تا پایین ترین رده امتداد 
می یابد و نیروی کار جسمی را به نیروی فکری 

مبدل می سازد.
از این روشــهرداری زرین شهر اقدامات 
متعددی را در راستای توانمندسازی نیروهای 
انســانی خود انجام داده اســت که از جمله 
اقدامات انجام گرفته در این حوزه می توان به 

موارد زیر اشاره کرد
 1-برگــزاری بیش از 47 عنــوان دوره 
آموزشــی جهت تعداد 4352نفرازپرســنل 
شهرداریهای شهرستانهای لنجان و فالورجان 

درسالهای 93 و 94 بمیزان 815 ساعت.
2-برگــزاری كارگاه آموزشــی » ایمنی 
وســایل و تجهیزات زمین بازی كودكان » 
جهت 100 نفر از كارشناســان فضای سبز 
و خدمات شــهری شــهرداری های استان 

اصفهان 
در  آموزشــی  كارگاه  3-برگــزاری 10 
خصوص آســیبهای اجتماعی )مواد مخدر و 
شبكه های اجتماعی جهت پرسنل و خانواده 
محتــرم آنان با حضور كارشناســان نیروی 

انتظامی شهرستان لنجان 
4-برگزاری چندین كارگاه آموزشــی در 

خصوص اخالق در خانواده 

معاون اداری مالی شهرداری زرین شهر:

برنامه ریزی و سیاست گذاری بودجه ای از 
مهمترین سرفصل های شهرداری زرین شهر

شركت تعاوني كاركنان شهرداري كارگاه هاي مهارت زندگي مسابقات قرآن و عترت
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معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری 
زرین شهر با اشــاره به اهمیت فعالیت حوزه 
خدمات شهری اظهار کرد: ما معتقدیم تامین 
منافع شهروندان به ویژه در زمینه های مختلف 
شهری که عرصه های ساختاری، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و بسیاری دیگر را شامل 
می شود، خطیرترین وظیفه و تعهد مجموعه 
شهرداری است که آن را در قالب ارائه خدمات 
شهری می شناسیم و برای تحقق این مهم 
شهرداری از مدل ها، سیاست ها، راهبردها و 
فرایندهای متنوعی استفاده می کند و در نهایت 
آنچه حاصل می شود، »تامین منافع عمومی 
مردم« است. ســعید فخری افزود: خدمات 
شهری طیف وســیعی از خدمات را شامل 
می شود که در کشور ما به استناد قانون، بخش 
مهم و اساسی آن به عهده شهرداری ها بوده 
و بخش دیگری از آن توســط دستگاه های 
دولتی انجام می شــود؛ به عنوان مثال ارائه 
خدمات آب و برق، ارتباطات، امنیت شهری، 
خدمات پزشکی و آموزشی و... توسط دولت 
و ایجاد، توســعه و نگهداری فضاهای سبز 
شهری، نظافت شهر، سیستم های حمل و 
نقل و پایانه های مسافربری،تسطیح و آسفالت 
و نامگــذاری معابر شــهری و... از وظایف 

شهرداری ها به شمار می رود.
وی حفظ بهداشــت محیــط را یکی از 
موضوعات بسیار جدی و اساسی امروز جوامع 
شــهری دانســت و ادامه داد: در کشور ما، 
شهرداری ها و به طبع آن حوزه خدمات شهری 
وظایفی بس حساس را عهده دار هستند که 
به طور کلی می توان گفت بسترسازی کیفی 
زندگی شــهری یعنی تنظیف شهر و دفع 
پسماندها و گسترش و نگهداری فضای سبز 
در کانون این وظایف قرار دارد. وی اضافه کرد: 
باید توجه داشت که شهروندان یک شهر روزانه 
نیازمند ارائه خدمات متفاوت از جمع آوری زباله 
و آسفالت خیابان ها تا زیباسازی و گسترش 
فضاهای سبز شهری هستند و مسئولیت ارائه 
این خدمات متفاوت به شــهروندان را حوزه 
خدمات شهری شهرداری بر عهده دارد. معاون 
اجرایی و خدمات شهری شهرداری زرین شهر 
عنوان کرد: امروزه نیازهای جامعه شــهری 
اشکال متنوعی به خود گرفته و رشد جمعیت 
شهرنشین با افزایش گستره و نوع خدمات 
همراه بوده لذا ضرورت ارائه خدمات و تناسب 
ساختن آن با استانداردهای زیست محیطی و 
بهداشتی فضای شهر اجتناب ناپذیر است از 
این رو حوزه معاون اجرایی و خدمات شهری 
شهرداری زرین شهر با تشکیل جلسات متعدد 
با کارشناسان، مسئولین قسمت های مختلف 
شــهرداری و دوایر این حوزه وظیفه و برنامه 
هر واحد را مشخص و فعالیت خود را در شهر 

پیگیری و اجرا می کنند.
وی بیان کرد: توجه به نماها و فضاهای 
شــهری این روزها به یکی از بدیهی ترین 
اصول نظام برنامه ریزی در ساختار مدیریت 
شهری تبدیل شــده و جایگاه ویژه سیمای 
شــهری در کالبد فیزیکی شهرها از اهمیت 
خاصی در رعایت بهداشت روان شهروندان 
برخوردار است؛ بنابراین ارائه خدمات شهری 

مطلوب به همراه زیبایی و آراستگی 
شــهرها در برخورداری از المان ها و 
مبلمان شهری مناسب تأثیر زیادی 
در آرامش و ایجاد احســاس تعلق و 
عالقه مندی به محیط های شهری ایفا 
می کند؛ از این رو ما با نگاهی ویژه به 
این مهم تالش کرده ایم در راستای 
رضایتمنــدی شــهروندان حرکت 
کنیم. فخری خاطرنشان کرد: ما در 
حوزه خدمات شهری همواره تالش 
کرده ایــم عنصر لــذت و آرامش در 
فضاسازی های شهری لحاظ شود چرا 

که شهروندان به نمادهایی که هر روز در مقابل 
چشمانشان قرار می گیرد حساس هستند و 
بدیهی است توجه به هنرهای شهری امروزه 
یکی از مطالبات جدید شهروندان است و این 
الزام را پدید می آورد که نه تنها باید این نوع 
مطالبات شهروندان را جدی گرفت بلکه باید با 
برنامه ریزی علمی و عملی بسترهای تأمین و 
پاسخ به نیازهای جدید شهروندان را نیز فراهم 

سازیم. 
اهــم اقدامات واحــد  خدمات 

شهری
1.  برنامه ریزی و جمع آوری پســماندها 
به صورت یک شــب در میان و جمع آوری 
حمل پســماند عادی در سال جاری به وزن 

10768780 تن.
2.  برنامه ریــزی جهــت مکانیزه کردن 

جمع آوری پسماندها با تجهیز ماشین آالت.
3.  تجهیز ناوگان خدمات شهری با خرید 
یك دستگاه نمک پاش مكانیزه و دو دستگاه 

تیغه برف روب.
4.  نظم بخشــی به وضعیت ورود و خرج 
کارگران و تغییر سیســتم حضــور و غیاب 
كارگران از دفتری به ثبت ساعت با هدف باال 
بردن کیفیت و راندمان کارها و استفاده بهینه از 

توان نیروی انسانی.
5.  خرید و نصب 250 عدد ســطل زباله 
دوقلو در سطح پارک ساحلی به منظور آموزش 
شهروندان جهت تفکیک پسماندهای تر از 

خشک.
6.  طراحی و آماده سازی قطعات جدید به 

طول 6000 مترمربع جهت دفن اموات.
7. طراحی و احداث سرویس بهداشتی در 

ضلع جنوبی گلستان زهرا)س( با همکاری 
معاونت محترم عمرانی.

8. خرید المان ساعت سنگی و نصب در 
میدان 9 دی.

9. خریــد و نصب تندیس جهان پهلوان 
تختی در میدان تختی.

10. انجام هماهنگی الزم با ستاد اجرایی 
انتخابات شهرســتان جهت انجام تبلیغات 

كاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و مجلس خبرگان و برنامه ریزی و نظافت و 
شست وشوی دیوارها و معابر سطح شهر به 

صورت شبانه پس از برگزاری انتخابات.
11.  تشــكیل ســتاد مدیریــت بحران 
شهرداری و برگزاری جلسات دوره ای جهت 
آماده بودن اکیپ های خدماتی در زمان های 

بحرانی خصوصًا در فصل زمستان.
اقدامات واحد فضای سبز

1.  صرفه جویی در هزینه نگهداری فضای 
سبز به مبلغ 3,000,000,000 ریال نسبت به 

سال های قبل.
2.  حفظ و نگهداری فضای سبز به وسعت 

158 هكتار.
3.  طراحی و توسعه فضای سبز به وسعت 

216/9 هكتار.
4.  تولید و پرورش گل و گیاه.

5.  توسعه و حفظ و نگهداری تاسیسات و 
شبكه آبرسانی فضای سبز.

6.  هرس زمســتانه و حذف تنه جوش و 
پاجوش كلیه نهال ها و درختان فضای سبز 

سطح شهر.
7.  گل کاری کلیه باغچه های گل فصل 
در بلوارها، میادین و پارک های ســطح شهر  
به مســاحت 7500 مترمربع و تعداد تقریبی 

300,000 بوته گل فصل در سه نوبت.
8.  حفــر چالكود و پر کــردن آن با كود 

حیوانی در فضای سبز سطح شهر.
9.  كاشت حدود 3000 اصله درخت اقاقیا 
چتری و نارون و توت زینتی در رفیوژ فضای 

سبز حاشیه كلیه خیابان های سطح شهر.
10.  طراحی و توسعه فضای سبز از جمله 

حاشــیه بلوار توحید، پارك 22 بهمن، بلوار 
شهرك اندیشــه، رفیوژهای خیابان شهید 
چاوشی و... به مساحت حدود 13000 مترمربع.
11.  طراحی و خاک ریزی و اجرای فضای 
سبز پارک 22 بهمن رو به روی مسجد جامع 

خیابان طالقانی به مساحت دو هزار مترمربع.
12.  پیگیری اخذ مجوز و حفر 4 حلقه چاه 
آب جهت آبیاری فضای سبز با توجه به مکان 
و متراژ توسعه فضای 

سبز.
و  بررســی    .13
بیش  کــردن  مطرح 
در  پرونــده   300 از 
کمیســیون مــاده 7 
شــهرداری زرین شهر 
طی ســال های 94-
93 بــه منظور حفظ و 
حراست از فضای سبز 

حریم زرین شهر.
واحد  تولیدات 

فضای سبز
1.  آماده ســازی 3000 مترمربــع زمین 
و کاشــت 34 هــزار اصله قلمــه چنار که 
صرفه جویی 6000,000,000 ریالی را در بر  

دارد.
مترمربــع  آماده ســازی 20 هــزار    .2
زمین جهت کاشــت جارو در ســال 94، و 
برداشت حدود 50 تن جارو که صرفه جویی 

750,000,000 ریالی را در بر داشت.
3.  آماده ســازی 20,000 مترمربع زمین 
دیگر جهت کاشــت جارو در ســال 94، به 
منظور برداشت 60 تن جارو که صرفه جویی 

850,000,000 ریالی را در پی دارد.
و  ایستگاه آتش نشانی  عملکرد 

خدمات ایمنی شهرداری
1.  خرید تجهیزات امداد کوهستان و ارتفاع.

2.  خرید سیستم ضبط مکالمه و نصب، 
راه اندازی و بهره برداری.

3.  خرید 10 دستگاه شیر هیدرانت و شروع 
عملیات نصب توســط اداره آب و فاضالب 

منطقه لنجان در 10 نقطه شهر.
4.  فعــال کــردن ســرویس مخابراتی 
PABX  بر روی خط 125 واحد آتش نشانی 
)پاسخ گویی همزمان از طریق چند خط تلفن(

5.  خریــد تعــداد 20 عدد کپســول 6 
.PG کیلوگرمی

6.  تعمیر و راه اندازی قایق موتوری امداد 
و نجات.

7.  برگزاری کالس های آموزشی عمومی 
در 26 جلسه به تعداد 3950  نفر در مدارس 
شهرستان  و برگزاری کالس های آموزشی 

تخصصی در 41 جلسه به تعداد 333 نفر.

8.  برگــزاری مانــور روز آتش نشــان و 
نمایشگاه تجهیزات آتش نشانی  

عملکرد واحد اجراییات و ســد 
معبر شهری

1.  صدور اخطاریه به شهروندانی كه زباله 
خانگی خــود را در مکان های غیرمجاز قرار 
می دهنــد در اجرای ماده 16 قانون مدیریت 

پسماندها.
2.  رفع سد معبر.

3.  همــكاری با واحد حراســت، امالك 
و شهرسازی در زمینه رفع تخلف امالك و 

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز.
4.  همــكاری بــا هیئــات مذهبی در 
گرامیداشت و مناسبت ها خصوصًا ماه محرم 
و صفر به لحاظ نصب بنر و جمع آوری آنها در 

مواقع تعیین شده.
5.  همكاری با كمسیون ماده صد در اجرای 

احكام صادره.
6.  همكاری با اصناف در تاسیس نمایشگاه 

پس از اخذ مجوزهای قانونی.
فنی  معاینه  مركز  اقدامات  اهم 

شهرداری
1.  نصب دوربین مداربســته حفاظتی در 

مركز معاینه فنی.
2.  خرید دستگاه تست لقی فرمان و پلوس 
و نصب و راه اندازی آن جهت تكمیل مرحله 
چكاپ از نظر ایمنی و سالمت خودرو با هزینه 

بالغ بر 120000000 ریال.
3.  انجام معاینه فنی و صدور مجوز برای 

خودروها در سال 94.
اهم اقدامات واحد كشــتارگاه 

صنعتی
1.  نظارت مستمر و هماهنگ دامپزشکان 
مستقر در کشــتارگاه با شبکه دامپزشکی 
شهرستان لنجان به منظور تأمین گوشت سالم 

و بهداشتی.
2.  ارائه خدمات در اعیاد و مراســم های 
مذهبی مانند عید قربان، تاسوعا و عاشورای 
حسینی به منظور جلوگیری از کشتار دام در 

سطح شهر.
3.  نصب دستگاه کارتخوان بانکی جهت 
وصول عوارض در محل کشتارگاه به منظور 

رفاه حال قصابان و کارکنان کشتارگاه.
4.  کرایه دو دستگاه کامیونت یخچال دار 
جهت حمل گوشت از کشتارگاه به مغازه های 

سطح شهر.
5.  خرید، نصب و راه اندازی دستگاه  اره دوار 

)دنده بر( جهت خط دام سنگین.
6.  احداث کارواش مجهز به آبگرم جهت 
شستشوی ماشین آالت کشتارگاه و مراجعین 
به کشــتارگاه به منظور ارتقای بهداشت و 

سالمت عمومی.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری زرین شهر مطرح کرد

حفظ بهداشت محیط یکی از موضوعات اساسی امروز جوامع شهری
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مســئول واحــد امالک شــهرداری 
زرین شهر در خصوص فعالیت واحد امالک 
در شهرداری ها گفت: در بدو تاسیس هر 
شهرداری همانطور که جهت ساماندهی 
مالی نیاز به وجود یک واحد تحت عنوان 
امور مالی اســت، یا برای ســاماندهی و 
جمــع آوری زباله، ایجاد فضای ســبز به 
حوزه مدیریت خدمات شهری یا در اجرای 
پروژه های عمرانی به واحد عمران، لذا به 
منظور برنامه ریزی و حفظ اموال شهرداری، 
امالک و مســتغالت نیــاز به وجود یک 
حوزه تحت عنوان امالک و مســتغالت 
به چشم می خورد. محمد سعیدی افزود: 
عمده ترین وظایف واحد امالک ثبت دفاتر 
امالک و اراضی شهرداری و تغییرات آن 
طبق دستورالعمل های صادره، نگهداری 
آخرین اطالعات امالک و اراضی متعلق 
به شهرداری، بررسی پرونده های تملکی 
در حال انجام و انجام شده از لحاظ صحت 
عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت 
دقیق امــالک تخصیص یافته به عنوان 
معوض و تهیه گزارش موارد تخلف، اقدام 
برای ثبت رســمی مالکیت شهرداری، بر 
مستغالت متعلق به آن و نگهداری اسناد 
آنها و بازدید و حفاظت و نگهداری مستمر 
از اراضی و مســتغالت است و از این رو 
ضرورت وجود این حوزه را تبیین می کند. 
وی تصریح کرد: در طرح تفصیلی ضوابط 
و مقرراتی در رابطه با چگونگی ســاخت 
و ســاز تعیین شــده که ماموریت اجرای 
آن به امور شهرســازی محول شده  که 
ماموریت پیگیــری و تحقق آن به حوزه 
مدیریت امالک سپرده شده چرا که بخش 
عمده ای از فعالیت های عمرانی پیش نیاز 
تحقق این ماموریت می باشد در غیر این 
صورت اجرای پروژه های متوقف و یا کند 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: طرح تفصیلی چارچوب 
فعالیت های شــهرداری را در ایجاد یک 
شهر با سرانه های مورد نیاز که آحاد مردم 
بتوانند از این سرانه استفاده کنند مشخص 
کرده است؛ بخشی از این سرانه ها و ایجاد 
آن مربوط به سایر دستگاه ها است که برابر 
سیاست های خود به آن عمل می کنند اما 
ماموریتی که پیگیری و اجرای آن به عهده 
این مدیریت قــرار دارد و تحقق تملک 
اراضی نیز با کاربری فضای سبز و همچنین 

بازگشایی و ایجاد شبکه معابر جدید است. 
مسئول واحد امالک شهرداری زرین شهر 
اضافه کرد: امروزه ترافیک وسایط نقلیه در 
شهرها با توجه به رشد جمعیت خصوصًا 
کالن شــهرها یکی از دغدغه های جدی 
شــهروندان اســت بنابراین با توجه به 
توسعه شــبکه معابر در سطح شهر این 
آرامش به شهروندان برمی گردد. سعیدی 

عنوان کــرد: از طرفی در 
بحث ایجاد فضای ســبز 
حاضر  شرایط  در  شهری 
به جهــت عــدم توزیع 
مناسب این فضاها و عدم 
ایجاد مکان های تفریحی 
شــهروندان  سرگرمی  و 
نقاط دور  از  می بایســت 
شهر صرفًا جهت استفاده 
از ایــن امکانات به مرکز 
شهر و یا پارک های سطح 

شــهر مراجعه کنند که عالوه بر افزایش 
هزینه در ســبد زندگی شــهروند، برای 
مدیریت شهری هم بار ترافیک جمعیتی 
را به دنبال خواهد داشت اما با برنامه ریزی 
در راستای تملک اراضی با کاربری فضای 
سبز در نقاط مختلف شهر ولو کوچک این 
سرانه عادالنه در نقاط مختلف شهر توزیع 
می شــود و همه شهروندان به سهولت و 
با صرف وقت کمتــری می توانند از این 
فضاها بهره کافــی را ببرند. وی متذکر 
شد: تاکنون در این زمینه اقدامات خوبی 
انجام گرفتــه و در ســطح محالت این 
فضاها ایجاد شــد اما برای رسیدن به حد 
مطلوب هنوز خیلی فاصله داریم که به این 
سمت در حال حرکت هستیم تا ان شاءاهلل 

فاصله ها را کمتر کنیم.
مســئول واحــد امالک شــهرداری 
زرین شــهر عدم وجود پارکینگ در نقاط 
مرکزی و پرتردد را یکی دیگر از مشکالت 
زرین شهر دانست و اذعان کرد: با تملک 
اراضی با کاربــری پارکینگ به دنبال آن 
هستیم تا این مهم در زرین شهر اجرایی 
شــود و این مهم در دســت اجراست تا 
شــهروندان با آرامش خاطر بتوانند از این 
مکان ها اســتفاده کنند. وی خاطرنشان 
کرد: واحد امالک شــهرداری زرین شهر 
بر اســاس اولویت های اعالمــی اقدام 
به تملک در مســیر بلوار امام رضا»ع«، 

ادامه خیابان فردوسی، خیابان 25 متری 
ورودی محله قلعه قاسم، خیابان شهداء، 
فضای سبز، مجموعه فرهنگی و ورزشی 
جنب دبیرستان حافظ به تعداد 106 ملک 
بــا مقــدار 19514/06 مترمربع عرصه، 
7143/24 مترمربــع اعیانی و جمع کل 
ریال  مبلــغ 96/373/451/738  غرامت 

توافق گردیده است.

ســعیدی اضافه کرد: در طرح مشاغل 
شهری با توجه به پرونده های متشکله و 
با تشکیل کمیته واگذاری مشاغل شهری 
و بررسی تعداد 384 پرونده شامل بازدید 
از محل کسب و پیشــه، بررسی سوابق 
کاری، بررسی مبالغ واریزی، کارشناسی و 
اخــذ بهای پالک، تعداد 316 پالک در 7 
بلوک کارگاهی واگذار و 68 پرونده در حال 
بررســی و اقدام می باشد. وی خاطرنشان 
کرد: عالوه بر موارد صدراالشــاره موارد 
ذیل نیز بــا هماهنگی واحدهای مختلف 
شهرداری انجام گردیده است: در شهرک 
حمل و نقل کاال و خدمات زرین شــهر با 
بررســی سوابق، معایب مشــارکت نامه 
بررســی و با تشکیل جلســات متعدد در 
ســازمان حمل و نقل اســتان، مدیریت 
محترم حمل و نقل و ترافیک استانداری 
اصفهان، دفتر معاونت محترم هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری و شــهرداری 
زرین شهر با حضور مسئولین شهرستان، 
استان و شــریک پروژه در این خصوص 
رایزنی و با به کارگیری مشــاور حقوقی و 
نیز کارشناسان رسمی دادگستری نظرات 
شهرداری که نسبت به این مشارکت نامه 
معترض بود اثبات شــد و اخیرًا به علت 
عدم تمکین شریک شهرداری نسبت به 
به کارگیری وکیل پایه یک دادگســتری 
جهت طرح دعوی حقوقی و اثبات ادعای 

خود اقدام نموده است.
توسط  شــده  انجام  اقدامات 
واحد امالک شهرداری زرین شهر

شــرکت در جلســات کمیتــه کار و 
کمیسیون ماده پنج در خصوص امور جاری 
و بازنگری طرح جامع، انجام امور جاری 
در کمیسیون تحویل، شرکت در جلسات 
کمیته توسعه شهری شهرداری و بررسی 
نیازهای شهر، انجام کارهای 
نقشــه برداری جاری امالک 
و شهرســازی شامل ارائه بر 
و کف، میزان عقب نشینی و 
باقیمانده پالک های در مسیر 
طرح ها و تحویل پالک های 
واگذار شده توسط شهرداری 
به مالکین توسط نقشه بردار 

واحد.
شرکت در جلسات کمیته 

انضباطی شهرداری.
برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی با 
ذوب آهن و ادارات مربوطه جهت برداشت 
و تهیه طرح کمربندی های شمال شرق و 

شمال غرب.
برداشت اولیه محل تعیین شده جهت 
مجموعه فرهنگی ورزشــی قلعه قاسم و 
ارســال به مشاور جهت طراحی و تملک 

تعدادی از زمین های فوق.
برداشت اولیه محل تعیین شده جهت 

باغ بانوان و ارسال به مشاور.
انجــام توپوگرافــی محــدوده پارک 
کوهستان به مساحت حدود 100 هکتار و 

ارسال به واحدهای مربوطه و مشاور. 
انجام جلســات متعدد با کارشناسان 
مربوطه جهت رفع مشــکالت طرح بلوار 
امام رضا»ع« و اخــذ مجوز اصالح خط 
پروژه و کمک به بازگشایی سریع تر این 

بلوار.
بررســی طرح و نقشه میدان پردیس 
و جمع آوری اطالعات موجــود و ارائه و 
پیشنهاد به مشاور مربوطه جهت بازنگری 
در طرح اولیه میدان و تغییر آن توســط 
مشاور مربوطه جهت کاهش هزینه های 
تملک آن و تقلیل هزینه های تملک آن به 

حدود 1/3 تملک اولیه.
بررسی و تشکیل جلســات متعدد با 
کارشناسان مشاور طرح تفکیکی باغ الهی 
و رفع اشتباهات و خطاهای انجام شده در 

طرح تفکیکی فــوق و تهیه پروفیل های 
طولــی و عرضــی آن با کمک مشــاور 

مربوطه.
پیگیری توافق اراضی بین بلوار شهید 
فهمیده و خیابان شهید مطهری )باغ الهی(  
و تهیه طرح تفکیکــی با همکاری واحد 
انتهای خیابان  شهرسازی و آزادســازی 

شهدا به مساحت 3280 مترمربع.
تملک و بازگشایی باند شرقی بلوار امام 

جنوبی.
میــدان  آزادســازی  و  پیگیــری 
بــا  توافــق  و  طباطبایــی  عالمــه 
شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهان 
 در خصــوص فضــای ســبز موجــود 

و رفع موانع.
برداشــت های اولیه جهــت طراحی 
در نقاط مختلف شــهر مــن جمله فلکه 
هالل احمر، مجموعه تاالرهای شهر واقع 
در میدان میوه و تره بــار، بلوار جانبازان، 
بهمن  پارک 22  زمین های کشــتارگاه، 
جلوی مســجد جامع، پارک سجاد، بازار 

گلریز و... 
برداشت اولیه و پیگیری طراحی مسیر 
پیاده روی ادامه خیابان شیخ بهایی و جلسه 
با مشاور جهت برطرف نمودن اشکاالت 

اولیه.
انجام فعالیت های میدانی، کامپیوتری 
و تهیه یک نقشه کامل از جانمائی شهر 
شامل بافت مسکونی، محل کارگاه های 
مزاحم شــهری، شــهرک حمل و نقل، 
منطقه گردشــگری، پارک کوهســتان، 
کمربندی شمال شــرق و شمال غرب، 
بزرگــراه غرب اصفهان، پــارک بانوان و 

مجموعه ورزشی فرهنگی قلعه قاسم.
شرکت در جلسات متعدد و همکاری 
با واحد امور حقوقی و کارشناسان رسمی 
دادگســتری جهت حل مــوارد حقوقی 
مطروحه در دادگستری مربوط به امالک 
شــهرک حمل و نقل و پروژه هایی که از 
قبل اجرا شده اســت. سرکشی و بازدید 
روزانــه از اراضی و امالک شــهرداری 
زرین شــهر و جلوگیری از تصرف اراضی 
شــهرداری توسط گشت اراضی. تشکیل 
جلسات متعدد با شرکت سهامی ذوب آهن، 
نمایندگان اراضی غرب دانشگاه پیام نور 
در خصوص رفع مشــکالت طرح، رفع 
موانع اجرایی شدن طرح تفکیکی مذکور.

مسئول واحد امالک شهرداری زرین شهر خبر داد

عدم وجود پارکینگ در نقاط مرکزی و پرتردد یکی از مشکالت زرین شهر
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مســئول واحد شهرســازی شــهرداری 
زرین شهر گفت: رشد فزاینده جمعیت كشور به 
ویژه در مناطق شهری، استفاده بهینه از فضای 
شهری را اجتناب ناپذیر می کند؛ لذا طرح های 
جامع و تفصیلی شهرها به منظور ایجاد زمینه 
مناسب برای بهره وری از ظرفیت های شهری 
متناســب با نیاز ســاكنین آن برنامه ریزی و 
طراحی می شوند. اسماعیل ضیایی افزود: از این 
رو یكی از مهمترین عوامل كنترل و هدایت 
توسعه  كالبد شهری، واحد شهرسازی است تا 
ساختمان ها طوری احداث شوند که در آن کلیه 
ضوابط شهرسازی رعایت شود. وی تصریح 
کرد: جهت رعایت ایــن ضوابط قانونی ماده 
صد شهرداری مالكین اراضی و امالك واقع در 
محدوده شهرها و یا حریم شهر را مكلف داشته 
تا قبل از هــر گونه اقدام عمرانی یا هر گونه 
تفكیك اراضی، از شهرداری پروانه اخذ کند و 
بدین ترتیب شهرداری طبق اصول شهرسازی 
و فنی و بهداشتی به مالك پروانه داده می شود. 
وی ادامــه داد: بــا صدور پروانــه، متقاضی 
راهنمایی می شــود كه طبق نقشه و شرایط 
مندرج در پروانه، ساختمان  خود را ساخته و در 
آن سکونت گزینند و در صورتی كه مالكین 
اراضی، بدون دریافت پروانه و یا مخالف مفاد 
پروانه و یا مازاد پروانه احداث بنا کند، شهرداری 
می تواند از عملیات ساختمانی آنها جلوگیری به 
عمل آورد و پرونده متخلف ســاختمانی را به 
كمیسیون ماده صد ارجاع دهد تا حسب مورد 

رأی به جریمه، پلمپ و یا تخریب صادر شده 
تا بدینوسیله از ناهنجاری های ساختمان سازی 

شهری جلوگیری به عمل آورد.
مســئول واحد شهرســازی شــهرداری 
زرین شــهر اضافه کرد: برآینــد عملکرد و 
کارکردهای شهرســازی در نهایت منتج به 
بهسازی، بازسازی و ســاماندهی بافت های 

شهری موجود، نظم بخشیدن و هدایت 
ساخت و سازهای آتی در بافت موجود و 
توسعه شهر خواهد شد و می توان ادعا 
کرد که این توســعه شهری بر اساس 
اصول فنی و شهرسازی خواهد بود. وی 
تاکید کرد: عمومًا واحد شهرسازی را به 
عنوان فرآیندی جهت طراحی خیابان ها، 
و  بوســتان ها  ســاختمان ها،  استقرار 
فضاهای عمومی می دانند و در این واحد 
تالش می شود با شــناخت کامل تا با 
استفاده از تمامی تخصص های مرتبط و 

تکنولوژی های روز راه ساماندهی نظام کالبدی 
شهر به خوبی مهیا شود.

عملکرد 20 ماهه واحد شهرسازی
1- برگزاری جلسات كمیته برنامه ریزی و 

توسعه شهری.
2- پیگیری و انجام جلســات مختلف با 
هیئت امنای مالكین زمین های غرب دانشگاه 

پیام نور و حل مشكالت این پرونده.
3- بازنگری طرح تفكیكی اراضی غرب 
دانشــگاه پیام نور در جهــت افزایش تراكم 

جمعیتی نفر در هكتار در این برزن شهری.
4- پیگیــری و انجام جلســات مختلف 
با هیئت امنــای مالكین اراضی دره میرابی و 

چرخاب.
5- اقدام به عقد قرارداد طراحی اراضی دره 

میرابی و چرخاب و ارائه راهكارهای طراحی.
6- فعال كردن كمیته GIS شــهرداری 

و پیگیری عکس برداری های هوایی سازمان 
نقشه برداری كشور.

7- بررسی نقاط ترافیكی شهر زرین شهر و 
تهیه طرح های ترافیكی از جمله اصالح میدان 

9 دی.
8- تهیه طرح اصالح و بازنگری معابر یك 
بلوك شهری حد فاصل خیابان امام شمالی و 

خیابان آیت اهلل مدیسه ای.
9- برگزاری جلســات مختلف بازنگری 
طــرح جامــع زرین شــهر در اداره كل راه و 

شهرسازی و ارائه پیشنهادهای شهرداری در 
راستای حل مشكالت موجود در شهر از جمله 
اصالح ضوابط شهرسازی در بافت فرسوده، 
كاربری اراضی، تراكم كلی شــهر و نقشــه 

راهبردی توسعه آتی شهر.
10- برگزاری و شركت در جلسات كمیته 
كار و كمیســیون ماده پنج و انجام مصوبات 
شــهرك  توســعه 
مزاحــم  مشــاغل 
كارگاهی  شــهری 
و پارك كوهســتان، 
نیز  و  بانــوان  بــاغ 
جاری  پرونده هــای 

واحد شهرسازی.
پیگیــری   -11
تخلفــات شــهری، 
پرونده های  تشكیل 

كمیسیون ماده صد.
12- تهیه طرح تفكیكی اصالحی اراضی 
واقع در قلعه قاسم و الحاق به محدوده قانونی.
13- تهیه طرح ادامه خیابان امام رضا)ع( 
و نیز تهیه طرح جهت پارك و خانه كشــتی 

این خیابان.
آمار بازدیدهای انجام شده توسط 

واحد شهرسازی: 4400 مورد
آمار كميسيون ماده 100:

بدوی  531 فقره
تجدید نظر  79 فقره

هم عرض  4 فقره
تعداد گواهينامه هاي صادره:
پاسخ اداره برق و اداره گاز 32 فقره

پاسخ استعالم 98 فقره
پاسخ استعالم بانك 329 فقره

پاسخ دفترخانه 629 فقره
پایان عملیات ساختمان  259 فقره

عدم خالف  290 فقره
مجوز بهره برداری  31 فقره

مجوز دیواركشی  1 فقره
هزینه تفكیك  19 فقره

كمیسیون ماده 5، 35 فقره
پروانه های ساختمان  241 فقره

واحد  عملکرد  آمــاری  گزارش 
كنترل ساختمان در سال 94:

تعداد بازدید از ساختمان های در حال اجرا: 
1150 مورد

تعداد پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده 
صد:  320 مورد

تعداد کنترل ســاختمان های تجاری در 
سطح شهر: 110 مورد

تعداد کنترل دامداری ها: 125 مورد
تعــداد اجرای تخریــب )اجــرای آرای 

کمیسیون(: 5 مورد
تعداد جمع آوری مصالــح و ابزارآالت: 38 

مورد
تعداد اجرای مخروبه ها )تاییدیه شــورای 

تامین(: 13 مورد

مسئول واحد شهرسازی شهرداری زرین شهر:

واحد شهرسازی یکی از مهمترین عوامل کنترل 
و هدایت توسعه کالبد شهری است

در میــان بخش های مختلف مدیریت 
شــهری، تامین منابع مالــی و درآمدی 
شــهرداری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت، چراکه از یک ســو کسب درآمد 
ارائه خدمات  تاثیر عمده ای در  شهرداری  
به شهروندان دارد و از سوی دیگر فقدان 
درآمــد کافی نه تنها ســبب عــدم ایجاد 
خدمات ضروری در شــهر می شود بلکه 
اجرای تمامی طرح ها و برنامه های شهری 

را با مشکل مواجه می سازد.
شرح موضوع خودکفایی و خود اتکایی 
شهرداری ها در ســال 1362 بی توجه به 
مبانی نظــری حاکم بر روابط مالی دولت 
و شــهرداری ها و ادامه این سیاســت در 
ســال های بعدی شــهرداری های کشور 
را در شــرایط حادی قرار داد و شــمارش 
معکوس برای کاهش سهم آنها از بودجه 

دولت آغاز شد.
عــدم برخــورداری از منابع مســتمر 
درآمــدی، حداقل برای پاســخگویی به 
مالی  برنامه ریــزی  دائمــی،  هزینه های 
و بودجــه ای شــهرداری ها را مختل و با 
این روند منابــع درآمدی فعلی جوابگوی 
هزینه هــای روبه افزایش شــهرداری را 

نخواهد داشت.
باید در   بنابراین، درآمد شــهرداری ها 

ماهیت خود به ســمت منابع پایدار، منظم 
و قابــل وصول حرکت کند و منابع درآمد 
جدید و پایدار برای شهرداری جهت ارائه 
خدمات شــهری مطلوبتر به شــهروندان 

ارائه کند.
مسئول واحد درآمد شهرداری 
شهرداری  كرد:  اظهار  زرین شهر 
محلی  ســازمان های  مقــام  در 
مكلف و موظف انــد بودجه اداره 
شــهر و امور خدماتی را از محل 
کنند.  تامین  محلــی  درآمدهای 
واحد  افزود:  نصیری  خداخواست 
درآمــد از لحاظ درجــه اهمیت 
یكی از مهمترین و حساس ترین 
زیرمجموعه ها در نهاد شهرداری 
به شــمار می رود و بــا توجه به 

حساســیت بســیار، فعالیت این واحد در 
جهت خدمت رسانی ســریع و مناسب به 
می کند.  نقش  ایفــای  محترم  متقاضیان 
وی تصریــح کــرد: كاركنــان این واحد 
موفقیت خود را در ایفای وظیفه می دانند 
از ایــن رو موفقیت های به دســت آمده را 
در مرحلــه اول مدیون همــكاری همه 
شهروندان محترم و سپس یاری و كمك 
 دوایر شــهرداری و در صدر آن مدیریت 

شهرداری هستیم.

عملکرد 20 ماهه واحد درآمد
 تنظیــم دفترچه عــوارض محلی و 
خدمات شهری جدید طی جلسات متعدد 

و پیگیری جهت به تصویب رساندن.

 به روزرســانی سیســتم های درآمد، 
نوســازی، پیشــه وران با توجــه به تغییر 
دفترچه عوارض محلی و خدمات شهری 
و اجرای فرمول های جدید در سیستم های 

مربوطه.
درآمــد  کارگــروه  برگــزاری 
شــهرداری های اســتان و اســتان های 
همجوار در زرین شهر و شركت در جلسات 

متعدد در شهرهای مختلف.
 برگزاری مســتمر كمیتــه درآمد با 

ارائــه نظرات و  اعضای محتــرم جهت 
پیشــنهادات و ابالغ به واحدهای مربوطه 

جهت پیگیری.
 محاسبه و توزیع  فیش های نوسازی 
و كســب و پیشه در سطح شــهر بدون 
اســتفاده از پیمانكار  
توســط نیروی واحد 
صــدور  و  درآمــد 
درآمدی  فیش هــای 
سایر دوایر شهرداری 
)فضای سبز، خدمات 
و  عمــران(  شــهر، 
در  صرفه جویــی 
هزینه ها و محاســبه 
عوارض  وصــول  و 
جملــه  از  عمومــی 
خدمات ســطح شــهر و دریافت عوارض 
مربــوط بــه شــرکت های مســافربری 
برون شــهری و درون شــهری و عوارض 
بلیــت مســافرت های هوایــی و اماكن 

شهرداری.
 اعالم عوارض فعالیت و بهره برداری 
بــه فعــاالن اقتصادی شــهر و پیگیری 
و نامه نــگاری با فعــاالن اقتصادی غیر 

مشمول نظام صنفی.
 نصــب و راه اندازی دســتگاه های 

PCPOS در واحد درآمد و لینك نمودن 
  POS آن با سیســتم واحد درآمد و نصب
در واحدهای درآمــدزا مانند معاینه فنی، 
و  تختی  ورزشــگاه  كشــتارگاه صنعتی، 
استخر جهان پهلوان تختی جهت سهولت 

كار شهروندان محترم.
  آسیب شناسی سیستم نوسازی كه این 

موضوع باعث افزایش درآمد شده است.
 نظارت بر وصول عوارض خودرو.

 پیگیری مستمر عوارض مربوط به 
واحد شهرسازی و سایر واحدها و تقسیط 

عوارض طبق دستور.
 تهیــه لوایح مرتبط با واحد درآمد و 
اســناد و مدارك )استعالمات، مناقصات و 
مزایده های شهرداری( و دعوت از اعضای 
کمیسیون های عالی و متوسط معامالت و 
تهیه صورت جلســات مربوطه و اعالم به 
واحدهای مربوطــه جهت انعقاد قرارداد و 

ثبت كلیه مراحل معامالت.
  ارســال اســناد دریافتی به بانك 
و اقــدام در وصــول آن و ثبــت كلیــه 
چک هــا و پیگیری چک های برگشــتی 
و تفكیــك ســندهای حســابداری بــه 
كــد درآمــدی بودجــه و ثبــت در دفتر 
 درآمد به صــورت ماهانــه و اخذ و ثبت 

چک های ضمانتی.

واحد درامد از لحاظ درجه اهمیت
 یکي از حساس ترین زیرمجموعه ها در نهاد شهرداري است
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مسئول روابط عمومی شهرداری زرین شهر 
با اشاره به اینکه روابط عمومی یک شوق اداری 
است نه یک شــغل اداری اظهار کرد: امروزه 
روابط عمومی به عنــوان یک نهاد ارتباطی 
متعلق به جامعه ی مدرن به شمار می آید که 
این ساختار در بسیاری از کشورهای پیشرفته و 
صنعتی در جایگاه واقعی خود قرار گرفته است 
از ایــن رو می توان گفت روابط عمومی ها به 
دلیل جایگاه راهبردی زیربنایی خود می توانند 
سازمان های مختلف را در همگامی با پیشرفت 
و تحوالت جهانی یاری دهند، چرا که روابط 
عمومی یک واحد پویا و ارگانیک سازمانی است 
که هیچ گاه در آن سکون و تعطیلی وجود ندارد. 
وی افزود: روابط عمومی مانند برخی قسمت ها 
در ساعات و زمان های معینی فعالیت ندارد، 
بلکه مجموعه ای است که با فعالیت های خطیر، 
وسیع و شــبانه روزی روبه رو است و می توان 
گفت حیات ادارات و سازمان ها مستلزم فعالیت 
 مداوم روابط عمومی ها بوده و سازمان بدون
 روابط عمومی زنده و پویا، در جامعه موفق و 
اثربخش نخواهــد بود. علیرضا باقری روابط 
عمومی را چشم، گوش و قلب سازمان دانست 
و تصریح کرد: با توجه به تحوالت ســریع 
و متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... 
که در محیط یک سازمان رخ می دهد، الزم 
است در درون ســازمان، مکانیزمی طراحی 
شود که بتوان به موقع تحوالت را پیش بینی و 
راهبرد مناسبی برای مدیریت بر محیط تدوین 
کرد از ایــن رو می توان گفت بدون فعالیت 
روابط عمومی حیات ســازمانی دوام نخواهد 
 داشت. وی اضافه کرد: باید توجه داشت که 
روابــط عمومی هــا می تواننــد در نقــش 
»آینده نگری« نیز به خوبی وارد شــوند و در 
زمینه هایی چون کسب آگاهی درباره حوادث 
نامعلوم که روی خواهد داد، تحلیل اطالعات 
محیطی در زمینه های مختلف، پیش بینی های 
عالمانه درباره تحوالت محیط و اثرات آن بر 
سازمان، تقویت افق شناسی و برنامه نویسی 
برای آینده، آینده گزینی و به دنبال آن آینده 
سازی برای سازمان فعالیت داشته باشد. مسئول 
روابط عمومی شهرداری زرین شهر ارائه چهره 
واقعی و شــفاف از اداره یا سازمان به مردم را 
از اهمیت خاصی برخوردار دانست و ادامه داد: 
بسترسازی برای تکریم بیشتر ارباب رجوع، رصد 
مسائل و مشکالت و انتقال آن به مسئوالن 
مربوطه، ایجاد نشاط و شفاف سازی و موشکافی 
آســیب های اجتماعی و فرهنگی از جمله 
مواردی است که روابط عمومی ها باید به آن 

توجهی ویژه داشته باشند. وی در ادامه با اشاره 
به اینکه روابط عمومی ها و رسانه ها دو جزء 
الینفک یکدیگر هستند بیان کرد: بدون تردید 
روابط عمومی ها و رسانه های جمعی به عنوان 
دو كانون مهم از نظام ارتباطی و اطالع رسانی 
نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های 
عمومی جامعه و فرهنگ سازی و تنویر افكار 
عمومی، بر عهده دارند و امروزه یكی از مهمترین 
و حساس ترین وظایف روابط عمومی ها در بعد 

درون سازمانی و برون سازمانی 
برقــراری ارتباطی صحیح 
و اندیشمندانه بر پایه عقل 
و خرد با رسانه های جمعی 
است. مسئول روابط عمومی 
شهرداری زرین شهر اذعان 
باید  روابط عمومی ها  کرد: 
بــرای رســاندن پیام های 
سازمانی خود به عموم مردم 
اقدام كنند و در این راستا برای 
رسیدن به این هدف نیازمند 
رسانه ها  با  سالم  همكاری 

هستند و از جهتی دیگر رسانه ها نیز مهمترین 
مخاطبانشان را اقشار مختلف مردم تشكیل 
می دهند، مخاطبانی كــه نیازمند اطالعات 
و اخبار جدید هستند، بنابراین اطالع رسانی 
صحیح و كامل با هدف افزایش آگاهی های 
عمومی افراد جامعه از طریق همكاری مطلوب 
و مؤثر رسانه ها با روابط عمومی ها امكان پذیر 
می شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری 
اصلی ترین نهاد هر شهر است که نقش و تاثیر 
بسزایی بر تمامی شئونات زندگی شهروندان بر 
عهده دارد، خاطرنشان کرد: امروزه در جوامع 
بشری شهر تنها یک کالبد فیزیکی متشکل از 
چندین ساختمان، پارک، خیابان و... نیست بلکه 
شهر یک موجود زنده و پویا به شمار می آید 
که مهمترین رکن این موجود زنده که در واقع 
هویت شهر را می سازد فرهنگ است و به مثابه 
روح برای این کالبد و جسم به شمار می آید از 
این رو می توان گفت جسم بدون روح تحرک 
ندارد و اصاًل زنده نیست که رشد کند. باقری 
اضافه کرد: از طرفی توسعه روزافزون جمعیت، 
تنوع خواســت ها و عالیق شــهروندان و... 
مناسبات شهری و شهروندان را بسیار پیچیده 
کرده و همیــن امر ضرورت ارتقای فرهنگ 
شهرنشینی و نقش شهرداری را در این مهم 
مضاعف کرده است. وی تاکید کرد: با توجه 
به این مسئله زرین شهر با دارا بودن قدمت و 
مختصات خاص جغرافیایی و بومی، به اجرای 

برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی در حیطه 
وظایف شهرداری نیازمند است، به طوری که 
کار »فرهنگی« در شــهرداری کم اهمیت تر 
از کارهای عمرانی نیســت. مسئول روابط 
عمومی شهرداری زرین شهر ادامه داد: روابط 
عمومی زرین شهر با توجه به اینکه شهرداری 
به عنوان نزدیک ترین ساختار دولتی به مردم 
و نهادی که صالحیت و مسئولیت برنامه ریزی 
و توسعه فرهنگی را برای شهر دارد، پیش از 

هر چیز سیاست ها و اولویت های فرهنگی اش 
را مشخص و در همین راستا فعالیت نموده 
است، که گزارش مختصری از این فعالیت ها 
و اقدامات را در طول دو ســال مدیریت آقای 
مهندس جمالی خدمت شــما ارائه می دهم. 
از جمله سیاســت ها و اولویت های فرهنگی 
که روابط عمومی زرین شــهر در نظر گرفته 
اســت رشد و نهادینه کردن فضایل اخالقی 
در جامعه شهری، تالش برای ارتقای نشاط 
اجتماعی، ساماندهی فرهنگ عمومی از طریق 
توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، 
ترویج فرهنگ معارف اسالمی )قرآن، نماز، 
حجــاب و عفــاف و...(، ترویج فرهنگ امر 
به معــروف و نهی از منکــر، ترویج گذران 
اثربخش اوقات فراغت، ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت، مبارزه با آسیب های اجتماعی در 
شهر، توسعه فعالیت های ورزشی در راستای 
بهبود شاخص های سالمت شهری و ایجاد 
وحدت و همدلی میان شــهروندان با اجرای 
برنامه های فرهنگی محله محور از آن جمله 
است. وی متذکر شد: در راستای اجرایی شدن 
این سیاست ها و برنامه های فرهنگی، مجموعه 
روابط عمومی شهرداری زرین شهر با کمک 
زیرمجموعه های خود از جمله واحدهایی چون 
مجموعه فرهنگسرای شهرداری، مجموعه  
استخر جهان پهلوان تختی، سالن ورزشی چند 
منظوره جهان پهلوان تختی، پایگاه مقاومت 

بسیج شهرداری و ســالن اجتماعات گلزار 
شهدای زرین شهر اقدامات و فعالیت هایی را 
طی دو ســال گذشته داشته اند که به صورت 

مختصر به آن اشاره می کنم.
1.  انتشار فعالیت ها، اخبار و گزارش عملكرد 
شهرداری در شهر از طریق ارتباط با رسانه ها و 
مطبوعات استانی و شهرستانی، خبرگزاری های 

معتبر و شبکه های اجتماعی رایج.
2.  تبلیغات محیطی و شهری در راستای 
اطالع رسانی و آموزش فرهنگ 
شــهروندی از طریــق نصب 
بیلبورد در نقاط پرتردد شــهر، 
پخش تیزر در تلویزیون شهری، 
ارســال پیامك، نصب بنر در 

ایستگاه های اتوبوس و...
همایــش،  برگــزاری    .3
جشن  نمایشــگاه،  جشنواره، 
و مراســم مختلف در راستای 
گرامیداشت مناسبت های ملی 

مذهبی در طول سال.
4.  برگزاری نشســت های 
مختلف در راستای دیدار شهروندان و معتمدین 
شهر با شهردار جهت بررسی و حل مشكالت 
شهر و ارتباط دو سویه شهرداری با شهروندان 
از جمله جلســات پرسش و پاسخ در مساجد 

شهر و...
5.  انجام اقدامات الزم در راستای صیانت 
از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و 
ترویج فرهنگ رعایت حقوق شــهروندی و 
مبارزه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در 

شهر.
6.  برپایی ستاد هدایت و اسكان مسافران 
محترم نوروزی در راستای رفاه حال هموطنان 

در ایام نوروز.
7.  برگزاری برنامه های فرهنگی متنوع در 
طول سال از جمله برگزاری مسابقات مختلف 
فرهنگی )پیامك، وبالگ نویسی، فراخوان 
مسابقه عكس، آشپزی و...(، یادواره های شهدا، 
نمایشگاه های مختلف و... در راستای گسترش 
فرهنگ شهرنشینی، ایجاد نشاط اجتماعی و 

ساماندهی فرهنگ عمومی.
8.  چاپ كاتالوگ و بروشورهای گزارشی 
و تهیه و تدوین كلیپ و مســتند از عملكرد 
شــهرداری به صورت دوره های یک ساله و 
6 ماهه جهت آگاهی شهروندان از عملكرد 

شهرداری.
9.  حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری 
در سطح مســاجد، هیئات و اماكن مذهبی 

و حمایت از تولید آثار فرهنگی، هنری مروج 
فرهنگ شهروندی در محله های شهر.

10.  برگــزاری بیش از 114 عنوان برنامه 
و فعالیت فرهنگی در طول سال در مجموعه 
فرهنگسرای شهرداری از جمله كالس های 
آموزشی و هنری، سمینارها، همایش ها، تئاتر و 
نمایش، کالس های مهارت های زندگی و... در 
راستای غنی سازی اوقات فراغت همشهریان، 
افزایش وحدت و همبستگی و انسجام معنوی 
جامعه و افزایش نشاط اجتماعی جهت پوشش 

مأموریت های مدیریت شهری.
11.  واگذاری بیش از 50 سانس در هفته 
به ارگان های دولتی و آزاد در مجموعه استخر 
جهان پهلوان تختی شهرداری در راستای بهبود 

شاخص های سالمت شهری.
12 .  برگزاری کالس های آموزشــی شنا 
و آب درمانی و مســابقات شنا و غریق نجات 
در تمامی رده های سنی و در سطح استانی و 
شهرستانی در استخر تختی در مناسبت های 
مختلف در راستای توسعه فعالیت های ورزشی.

13.  کسب صالحیت بهداشتی مجموعه 
استخر پس از 18 سال از شبكه بهداشت استان 

اصفهان.
14.  واگذاری سالن ورزشی چند منظوره 
جهان پهلوان تختی به تعداد 120 ســانس 
به طور متوسط در هر ماه به منظور ایجاد نشاط 

اجتماعی.
15.  میزبانی برگزاری مســابقات ورزشی 
مختلف از جمله فوتســال، والیبــال، جودو، 

پاورلیفتینگ و... در سالن ورزشی تختی.
16.  برگزاری مراسمات مذهبی و معنوی 
مختلف از جمله مراســمات سوگواری ائمه 
توسط هیئات مذهبی، محافل انس با قرآن 
كریم، مراسم شب های قدر، مراسمات مختلف 
در ایام ماه مبارك رمضان، غبارروبی گلزار شهدا، 
دعای پرفیض كمیل، زیارت عاشورا و زیارت 
آل یاســین هر هفته و... در سالن اجتماعات 
گلستان شهدای زرین شهر در جهت ارتقاء و 

انسجام روحیه معنوی شهروندان.
17.  انجــام اقدامات مختلــف در پایگاه 
مقاومت بسیج شــهرداری از جمله برگزاری 
نشست های سیاســی و کالس های طرح 
صالحین، همكاری در برپایی اردوهای جهادی 
در شهرستان، دیدار و سركشی منظم از خانواده 

معظم شهدا و ایثارگران و...
18.  انتخاب پایگاه بســیج شهرداری به 
عنوان پایگاه بسیج نمونه شهرستان در حوزه 

ادارات شهید رجایی در سال های 92 و 94.

مسئول روابط عمومی شهرداری زرین شهر مطرح کرد

 روابط عمومی یک شوق اداری است نه یک شغل اداری
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