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ویژه نامه ژیار

فرصت نو شدن
بــاز ســخن از بهــار مــی شــود روزی کــه طبیعــت نــو میشــود. 
ــگ  ــت رن ــون طبیع ــال همچ ــا وامی ــاس ه ــه احس روزی ک
دیگــری بــه خــود مــی گیــرد و تحــت تأثیــر ایــن تغییــرات 
ــوند  ــی ش ــده م ــا زن ــره ه ــود وخاط ــی ش ــر م ــه متأث جامع
ــته  ــه در گذش ــی ک ــد. گوی ــی گردن ــرار م ــا تک ــانه ه وافس
ــوی  ــه ق ــد وعالق ــک پیون ــم و ی ــه ای ــرار گرفت ــا ی دور ق ه
و اســتوار شــکل مــی گیــرد ،  شــور وشــعف اجــزاء جدایــی 
ــت؟  ــن اس ــرا چنی ــتی چ ــد. راس ــی گردن ــوروز م ــر ن ناپذی
ــی  ــا احساس ــینه ای دارد؟ آی ــه وپیش ــه ریش ــوروز چ ــر ن مگ
بــی پایــه واســاس اســت کــه از نیــاکان بــه ارث رســیده یــا 

ــی شــود؟ ــو م ــاله ن ــر س ــه ه ــی مســتند ک واقعیت
ــتانها  ــیده وداس ــه ارث رس ــاکان ب ــه از نی ــی ک ــاس های احس
ــدام در  ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس ــون ومتنوع ــا گوناگ وحکایته
ــت  ــت . حکای ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــود از اهمی ــای خ ج
هایــی همچــون جشــن پیــروزی جمشــید بــر اهریمــن 
، جشــن اهورامــزدا، جشــن پیــروزی گرمــا بــر ســرما ، 
جشــن کشــاورزان ودامــداران ، جشــن پیــروزی کــی مــورث 
)کیومــرث( بــر اهریمــن ، کاوه بــر ضحــاک )جــه ژنــی 9 روژ(  
وآییــن هــای مختلفــی همچــون چهارشــنبه ســوری ، ســیزده 
بــدر، ســفره هفــت ســین یــا هفــت شــین ، میــر نــوروزی و 
ــه  ــه گون ــو شــدن ســال ب ــوروز ون ــام ن ــه در ای ــه وهم ... هم
ــه ای احســاس  ــه گون ــد وب ــی گیرن ــرار م ــورد توجــه ق ای م
ــاید  ــد وش ــی کن ــاد م ــی ایج ــود آدم ــر در وج ــق خاط تعل
مهمتــر از ایــن داســتان هــا وآییــن هــا زنــده شــدن طبیعــت 
وجلــوه هــای طبیعــی کــه همــراه بــا خــروش آب از آبشــارها 
ــگل ، شــکوفیدن شــکوفه  ــوه ودشــت وجن سرســبز شــدن ک
هــا ی رنگارنــگ ، بــوی عطــر گلهــا وصــدای دلنــواز پرنــدگان 
ــه  ــت ک ــت موعودیس ــت بهش ــی طبیع ــه گوی ــان و... ک وآبزی
خــدا وعــده آنــرا داده اســت والبتــه کــه حــال وهــوای خاصــی 
بــه ایــن روزهــا مــی دهــد وشــور وسرمســتی انــکار ناپذیــری 
ایجــاد مــی کنــد. بــه قــول زنــده یــاد شــریعتی )) ایــن یــک 
ــی  ــن تحمیل ــک جش ــا ی ــی و ی ــی واجتماع ــرارداد مصنوع ق
سیاســی نیســت ، جشــن جهــان اســت وروز شــادمانی زمیــن 

ــاب (( ــمان وآفت وآس
مزگێنی دا بە  ســروە بای بەھاری
وا ھاتــەوە نەورۆزی کوردەواری

 امیــد اســت ســال پیــش رو ، ســالی پــر از شــور وشــادی و 
موفقیــت وافتخــار بــرای همــگان باشــد.

ســالمتی ، ســعادت ، ســرور ،ســر ســبزی، ســرزندگی، 
ــد. ــزان باش ــه عزی ــی هم ــین زندگ ــت س ــفره هف ــیادت، س س

یادداشت مدیرمسئول

جالل شریعتی
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توسعه

شهر در مــسیر توسعه
به نظر شما اساسا شوراها توانسته اند در نظام 

مدیریتی جایگاه خود را پیدا کنند؟

ــورا  ــت ش ــروع فعالی ــه از ش ــه دو ده ــک ب ــول نزدی  در ط
ــه  ــه ک ــفانه آنگون ــف متاس ــای مضاع ــالش ه ــم ت ــی رغ عل
مــردم انتظــار دارنــد و در قانــون اساســی هــم بــه آن توجــه 
شــده نهــاد شــورا در عمــل بــه صــورت کلــی بــه دلیــل وجود 
موانــع و نبــود ســازوکارهای اجرایــی نتوانســته جایــگاه واقعی 
خــود را در نظــام مدیریتــی پیــدا کند  متاســفانه در بســیاری 
مواقــع عمــال شــوراها در نظــام مدیریــت شــهری بــه صــورت 
کالن حــذف شــده انــد و در خــوش بینانــه تریــن حالــت بــه 

شــورای شــهرداری تقلیــل پیــدا کــرده انــد.
ــاهد  ــم ش ــگاه کنی ــوراها ن ــون ش ــه قان ــر ب  اگ
ــس  ــتیم پ ــی هس ــاد مدن ــن نه ــی ای ــتوانه قانون پش
علــت عــدم نهادینــه شــدن ایــن جایــگاه را در چــه 

ــد؟ ــی بینی ــزی م چی
اتفاقــا در بعــد قانونــی مــا مشــکلی نداریــم اساســا یکــی از 
نهادهــای مــورد تاکیــد قانونگــذاران اســت امــا تنهــا وجــود 
قانــون بــرای نهادینــه شــدن و پیــدا کــردن جایــگاه واقعــی 

کافــی نیســت. 

 پس مشکل کار کجاست؟

 از جنبــه هــای متعــددی مــی تــوان بــه ایــن ســوال جــواب 
ــام در  ــن مشــکل ابه ــت مهمتری ــوان گف ــاید بت ــی ش داد ول
قانــون شوراهاســت چــرا که شــرح زیــاد وظایــف مورد اشــاره 
در قانــون اساســی بــرای شــوراها در نظــر گرفتــه شــده ولــی 
ــه عنــوان مثــال  ــا مشــخص اســت ب ســازوکار اجرایــی آن ن
ــف  ــوزش و... از وظای ــگ،  آم ــت،  فرهن ــر بهداش ــارت ب نظ
شوراهاســت ولــی قانونگــذار هرگــز ســازوکار ایــن نظــارت را 
مشــخص نکــرده اســت،  شــما نــگاه کنیــد بــه بحــث نظــارت 
ــف  ــه وظای ــا بقی ــد ب ــه کنی ــهرداری و مقایس ــر ش ــورا ب ش
ــرادی در  ــت ای ــب شوراس ــه منتخ ــهردار ک ــر ش ــورا،  اگ ش
ــد  ــی توان ــی م ــازوکارهای اجرای ــا س ــورا ب ــد ش کارش باش
ــگ و  ــی در حــوزه فرهن ــد ول ــار کن وی را اســتیضاح و برکن
بهداشــت و... چــی؟  در ایــن حــوزه هــا اگــر مشــکلی باشــد 
و شــورا آن را رصــد کنــد تنهــا کاری کــه مــی توانــد بکنــد 
ــا  ــیاری از انه ــه بس ــت ک ــتی س ــع فرادس ــا مراج ــه ب مکاتب

اساســا شــورا را نهــادی مزاحــم مــی داننــد.
موضــوع دیگــر بــر مــی گــردد بــر نبــود سیســتم مدیریــت 
ــه  ــه را ب ــن موضــوع بیشــترین ضرب ــهری همی ــه ش یکپارچ
ــر 15  ــغ ب ــهری بال ــت ش ــه در مدیری ــرا ک ــوراها زده چ ش
ارگان و ســازمان دخیــل و تصمیــم گیرنــده هســتند همیــن 
مســئله باعــث وجــود دیــدگاه هــای متفــاوت و بعضــا متضــاد 

در تصمیــم گیــری هــا شــده اســت.
مســئله ســوم کــه باعــث عــدم موفقیــت کلــی شــوراها شــده 
بحــث انتظــارات مــردم اســت. متاســفانه بســیاری از مــردم از 
شــوراها راضــی نیســتند هــر چنــد بخشــی از ایــن نارضایتــی 
ــا بررســی  ــا ب ــردد ام ــی گ ــوراها برم ــرد ش ــوه عملک ــه نح ب
ــی  ــن نارضایت ــی ای ــل اصل ــه عام ــد ک ــم دی ــی خواهی میدان
برمیگــردد بــه انتظــارات مــردم. بــه طبــع دو مشــکل قبلــی 
ــود  ــن نب ــی و همچنی ــازو کار قانون ــف س ــدم تعری ــی ع یعن
ــردم  ــارات م ــیاری از انتظ ــهری بس ــه ش ــت یکپارچ مدیری
ــردم  ــاز م ــی ب ــت ول ــارج اس ــوراها خ ــار ش ــوان و اختی از ت
ــهر را  ــورای ش ــد ش ــه ببینن ــهر را ک ــی در ش ــه نقص هرگون

مقصــر مــی داننــد.

اگر به بررسی وضعیت شورای شهر سنندج برگردیم به عنوان 
رییس فعلی شورای شهر عملکرد این شورا را چگونه ارزیابی 

می کنید؟

 ارزیابــی را دیگــران بایــد انجــام دهنــد امــا اگــر بخواهیــم 
بــه نوعــی خــود ارزیابــی انجــام دهیــم بــاز از جنبــه هــای 

مختلــف مــی تــوان ایــن عملکــرد را ارزیابــی کــرد. 
ــم  ــردم بخواهی ــارات م ــر اســاس انتظ ــال ب ــوان مث ــه عن ب
ــه  ارزیابــی کنیــم یقینــا نمــی تــوان نمــره قابــل قبولــی ب

شــورای شــهر ســنندج داد.

امــا تمــام تــالش مــا و جهــت گیــری هــای انجــام شــده 
بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه کــه بخشــی از مشــکالت و 

چالشــهای پیــش رو را حــل کنیــم.
بــه عنــوان مثــال مصوبــات و اقدامــات خوبــی در خصــوص 
شــفاف ســازی عملکــرد شــهرداری, تاکیــد بــر شــهرداری 
الکترونیــک, در دســتور کار قــرار گرفتــن برنامــه و چشــم 
ــار,  ــن ب ــرای اولی ــنندج ب ــهرداری س ــاله ش ــج س ــداز پن ان
ــه اصــالح نظــام حســابداری از  ــوط ب ــات مرب انجــام مقدم
نقــدی بــه تعهــدی, تهیــه و تدویــن بودجــه شــهرداری بــر 
ــازوکار دادن  ــن س ــات, تعیی ــه امکان ــع عادالن ــاس توزی اس

مجــوز ســاخت و ســاز بــه زمیــن هــای قولنامــه و...

چرا تا این حد در این چند ماه بر روی شــفاف ســازی در 
سیســتم شهرداری تاکید شده است؟

ــه طــور کلــی شــفاف   چــون مشــکل اصلــی شــهرداریها ب
ــردم  ــق م ــت. ح ــردم اس ــرای م ــا ب ــرد آنه ــودن عملک نب
ــه جــز در جریــان نحــوه هزینــه درآمــد  اســت کــه جــز ب

ــند. ــهرداری باش ش
ــدن  ــه ش ــه نهادین ــی ب ــد کمک ــی توان ــر م ــن ام ــا ای  ای
ســالمت اداری و مالــی در شــهرداری ســنندج بکنــد؟
یقینــا مــی توانــد موثــر باشــد امــا کافــی نیســت ســالمت 
امــر  هــر  از  بیــش  در هــر سیســتمی  اداری  و  مالــی 
ــه انســان پاکدســت و باوجــدان نیازمنــد اســت  دیگــری ب
تــا بخشــنامه و قانــون ولــی بایــد قبــول کــرد نبــود قانــون 
و ســازوکار خــود عامــل مهمــی بــرای فراهــم شــدن فســاد 

ــر اداره و سیســتمی ســت. در ه

 در سیســتم شهرداری ســنندج همواره مردم از وجود فساد 
مالی و اداری شــکایت می کنند ایا شــما این موضوع را 

تایید می کنید؟

 بــه هیــچ وجــه نمیتــوان منکــر ایــن موضــوع شــد و یقینــا 
ــود  ــنندج وج ــهرداری س ــی در ش ــهای اصل ــی از چالش یک
ــیاری از  ــه در بس ــت ک ــالم اس ــراد ناس ــی اف ــداد اندک تع
مواقــع باعــث شــدن عملکــرد کلــی شــهرداری زیــر ســوال 

بــرود.

 شــما ریشــه این موضوع را در چه چیزی می بینید و آیا 
بــرای مقابله با ان کاری انجام داده اید؟

 در هــر سیســتمی افــراد ســالم و ناســالم پیــدا مــی 
ــه  ــتر ب ــر بیش ــن ام ــهرداری ای ــفانه در ش ــوند و متاس ش
ــن  ــه ای ــت ریش ــی گف ــه راحت ــوان ب ــاد نمیت ــم می چش
مشــکل کجاســت امــا شــاید دلیــل اصلــی را بتــوان نحــوه 
اســتخدام پرســنل شــهرداری برشــمرد کــه متاســفانه 
اکثــرا تابــع قاعــده و قانونــی نبــوده و افــراد نــه بــر اســاس 
ــر  ــر اســاس تخصــص بلکــه بیشــتر ب ــاز شــهرداری و  ب نی
اســاس روابــط شــخصی بــه اســتخدام شــهرداری در امــده 
ــتم  ــه سیس ــرادی ب ــاهد ورود اف ــل ش ــن دلی ــه همی ــد ب ن
ــی و از  ــه توانای ــص, ن ــه تخص ــه ن ــتیم ک ــهرداری هس ش
همــه بدتــر هیــچ تعلــق خاطــری بــه سیســتم شــهرداری 
و متاســفانه شــهر ســنندج ندارنــد. هرچنــد در طــول ایــن 
ــر  ــهردار ب ــهر و ش ــورای ش ــالش ش ــام ت ــال تم ــد س چن
ــوده کــه حتــی یــک نفــر را بــه شــهرداری  ایــن اســاس ب
ــراد  ــن اف ــهرداری از ای ــازی ش ــا پاکس ــد ام ــل نکنن تحمی

ــن ســادگی نیســت. ــه ای ب
در کنــار ایــن موضــوع تــالش شــده کــه کمیتــه  انضباطــی 
ــورد  ــان برخ ــا خاطی ــد و ب ــزار کنن ــی برگ ــات منظم جلس
ــزارش داده  ــی را گ ــردم تخلف ــه م ــان ک ــر زم ــد و ه کنن
باشــند بالفاصلــه ســعی بــر ان بــوده کــه برخوردهــای الزم 

صــورت بگیــرد.

 به نظر شــما چند درصد از نیروهای شــهرداری مشکالتی 
از این دست دارند؟

 بــا قاطعیــت نمی تــوان درصــد و عــدد گفــت ولــی 
ــه  ــطه ب ــا واس ــه ب ــی ک ــر کس ــه ه ــت ک ــه نیس اینگون

پیــش گفتــار: از زمــان  مشــروطه  تاکنــون  ایــده  
ــان   ــه  در گفتم ــوراها تقریبًاهمیش ــکیل  ش تش
ــت   ــان  داشته اس ــا جری ــی  م ــی  ـ اجتماع سیاس
گاه  کــم  رنــگ  و گاه  پــر رنــگ ، دغدغــه  اصلــی  
ــی   ــی  ـ اجتماع ــای  سیاس ــردم  ماچانه زنی ه م
ــوراهای   ــت ، ش ــوراها بوده اس ــکیل  ش ــرای  تش ب
ــات  و... ــوراهای  مح ــتایی ، ش ــری ، روس کارگ
ــوای   ــی ، س ــایل  اجتماع ــاکش  مس ــا در کش ام
ــه   ــاش  جامع ــتر ت ــدود، بیش ــه  مح ــد تجرب چن
شده اســت   صــرف   شــوراها  تشــکیل   بــر 
رفتــه   فراتــر  قدمــی   مــا  نســل   البــد  و 
اســت  کــه  از دلواپسی تشــکیل  شــورا بــه  
ــید.  ــورا  می اندیش ــتقرار ش ــه  اس ــد، و ب درآم
ــام   ــول  نظ ــی  از اص ــوراها یک ــکل گیری  ش باش
تحقــق   اســامی   مردم ســاالری جمهوری  
ــال هاحکومت   ــس  از س ــه  پ ــی  ک ــت ، اصل یاف
ــاب   ــروزی  انق ــا پی ــاهی  ب ــتبدادی  شاهنش اس
اســامی در قانــون  اســامی  گنجانــده  شــد و پس  
از گذشــت  دو دهــه  ازپیــروزی  انقــاب  در صــدر 
برنامــه  نظــام  جمهــوری  اســامی  قرارگرفــت . از 
دیــدگاه  نظــری  شــورای  شــهر یکــی  از عناصــر 
ــود  ــوب  می ش ــهری  محس ــتم مدیریت  ش سیس
ــش  و  ــورد نق ــی در م ــث  و بررس ــن  رو بح از ای
عملکــرد آن  نخســت  نیازمنــد ارایــه  تصویــری از 
مفهــوم  و مشــخصات  عمــده  سیســتم  کان  
ــار از  ــورد انتظ ــرد م ــهری و عملک ــت  ش مدیری
آن  اســت  در واقــع  ابتــدا الزم  است روشــن  
شــود کــه  از کلیــت  سیســتم  مدیریــت  شــهری  
ــوان  در  ــا بت ــی  انتظــار مــی رود ت چه عملکردهای
ایــن  چارچــوب  ومتناســب  بــا اقتضائــات  ناشــی  
ــر  ــای  عناص ــش  وعملکرده ــگاه ، نق از آن  جای
ــن   ــهر راتعیی ــورای  ش ــه  ش ــط  و از جمل ذی رب
کــرد. بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضــوع تیــم 
تحریریــه ویــژه نامــه نــوروزی ژیــار گفتگویــی 
ــورای  ــس ش ــجادی رئی ــب س ــید غری ــا س را ب
اســامی شــهر ســنندج انجــام داده اســت، کــه 

ــد: ــی خوانی ــه م در ادام
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ژیار

مهمترین اقدامات کمیسیون حقوقی:
پیشــنهاد واحــد اجــرای احــکام متمرکــز   )1
ــاده 100 و  ــای م ــیون ه ــکام آراء کمیس ــرای اح اج

مــاده 77 در شــهرداری 
بــا توجــه بــه اینکــه در اجرای احــکام آراء کمیســیون 
هــای مــاده صــد و مــاده 77 در شــهرداری متاســفانه 
رویــه درســت و واحــدی وجــود نداشــت و در واقــع 
مدیــران شــهرداری و مســئولین اجــرای احــکام 
ــد  ــی کردن ــلیقه ای عمــل م ــه صــورت س ــاً ب تقریب
ــده در شــهرداری وجــود داشــت  ــال پرون ــرای مث وب
کــه بــا گذشــت پنــج ســال از صــدور حکــم 
هیچگونــه اقدامــی در اجــرای آن صــورت نگرفتــه بود 
ولــی پرونــده ای دیگــر وجــود داشــت کــه یک مــاه از 
صــدور رأی آن نگذشــته بــود کــه اجــرا می شــد . که 
ــه وجــود آمــدن فســاد و رانــد درایــن  ایــن باعــث ب

پروســه مــی شــد. یــا حتــی اســناد ومــدارک موجــود 
در پرونــده جابجــا مــی شــد. لــذا کمیســیون حقوقی 
تصمیــم بــر آن گرفــت کــه اوالٌ اجــرای احــکام 
ــات  متمرکــز در شــهرداری مرکــزی تشــکیل وامکان
ــس  ــه پ ــود ک ــا ش ــکام مهی ــرای اح ــت اج الزم جه
ــه  از مطــرح شــدن درصحــن شــورا  الحمــداهلل کلی
ــه تصویــب آن رای مثبــت  اعضــای محتــرم شــورا ب
داده وپــس از تائیــد فرمانــداری بــه شــهردار محتــرم 
ــهرداری  ــفانه ش ــد متاس ــت هرچن ــده اس ــالغ ش اب
تابحــال در اجــرای مصوبــه مذکــور بــه دالیــل مالــی 
ونیــروی انســانی توفیــق زیــادی حاصل نشــده اســت 
امــا در هــر حــال امیــد اســت کــه در ســال آینــده 
ــال  ــام وکم ــورت تم ــه ص ــاً ب ــور حتم ــه مذک مصوب

اجــرا شــود.
ــق  ــی تحقی ــیون حقوق ــنهاد کمیس ــا پیش ب  )2
ــان  ــکن کارکن ــی مس ــوص تعاون ــص درخص وتفح
شــهرداری شــروع شــده اســت کــه درحــال انجــام 
وهنــوز منتهــی بــه اتخــاذ تصمیــم درایــن خصــوص 
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ نشــده اســت  ب
ــه  ــن ســال اســت ک ــده چندی ــن پرون ــه ای ــه اینک ب
رســیدگی بــه آن عقیــم مانــده اســت واز طرفــی نیــاز 
ــراد  ــکاری اف ــدارک ومســتندات وهم ــه بررســی م ب
خاصــی درایــن زمینــه اســت بــه کنــدی رســیدگی 

ــی رود. ــش م ــه آن پی ب
بــا پیشــنهاد کمیســیون حقوقــی درخصــوص   )3
ــه  ــاً هیچگون ــد واقع ــرم نتوان ــهردار محت ــه ش اینک
ــروی  ــاد نی ــم زی ــه حج ــه ب ــانی باتوج ــروی انس نی
انســانی موجــود در شــهرداری، تزریــق نماینــد 
ــه شــهردار  ــر اینک ــی ب کمیســیون پیشــنهادی مبن
ــروی  ــه نی ــه هیچگون ــدارد ک ــق ن ــرم اوالً ح محت
ــی ـ حجمــی و ... را  انســانی اعــم از رســمی ـ پیمان
حتــی بــه صــورت مأمــور بــه خدمــت بــه شــهرداری 
منتقــل نماینــد مگــر در صورتــی کــه دســتگاه مبــدآ 
آن کارمنــد نســبت بــه پرداخــت دســتمزد وحقــوق 

ــس  از  ــه هــم پ ــن مصوب ــه ای ــد ک ــدام  نمائی وی اق
تائیــد فرمانــداری جهــت اجــرا بــه شــهردار محتــرم 

ــرا اســت. ــال اج ــز در ح ــون نی ــم اکن ــالغ وه اب
ــیدگی  ــال 97 رس ــی در س ــیون حقوق کمیس  )4
ــژه ای توســط  ــده هــای کــه حساســیت وی ــه پرون ب
ــود  اعضــای محتــرم شــورا در دوره پنجــم روی آن ب
ورود کــرد و الحمــد اهلل درایــن خصــوص شــهرداری 
ــه  ــن الجمل ــات خــود برســد م ــه مطالب توانســت  ب
مجتمــع بانتــا آبیــدر و ...ودرایــن راســتا جهــت حفظ 
ــزرگ  ــای ب ــع ه ــده مجتم ــهروندی پرون ــوق ش حق
ــر  ــدف ودیگ ــاژ ص ــه پاس ــن جمل ــهر م ــطح ش س
ــوص  ــن خص ــه در ای ــی ک ــورد بررس ــاژهای م پاس
جهــت جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه شــهروندان 
ســازی  واســتاندارد  ســازی  ایمــن  درخصــوص 

ــت . ــده اس ــهرداری داده ش ــه ش ــرات الزم ب تذک
ــا درخواســت تشــکیل  ــی ب کمیســیون حقوق  )5
ــورا  ــاختمان ش ــهروندی در س ــوق ش ــه حق دبیرخان
از اعضــای محتــرم شــورا دعــوت نمــوده اســت کــه 
ــور در صحــن  ــا درخواســت مذک ــرم ب اعضــای محت
شــورا موافقــت نمــوده اســت و هــم اکنــون دایــر مــی 

باشــد.
رســیدگی مســتقیم بــه مشــکالت شــهروندان   )6
از جملــه بازدیــد هــای  ســر زده بــا ســایر همــکاران 
محتــرم شــورا از شــهرداری شــهر ســنندج وتشــویق 

ــه شــهرداری  ــر الزم ب وتذک
رســیدگی و بررســی قراردادهــا و توافقاتــی کــه   )7
شــهرداری مرکــزی ومناطــق وســازمان هــا نســبت 
بــه عقــد آن اقــدام  نمــوده انــد. در دســتورکار قــرار 

گرفــت.
ــه موضــوع ســهم الشــرکه  ورود کمیســیون ب  )8
شــهرداری ســنندج از فروشــگاه رفــاه ســازمان 
ــد  از  ــی لن ــی ـ فامیل ــتارگاه صنعت ــاری ـ کش همی
دیگــر موضوعاتی اســت کــه متاســفانه مغفــول مانده 
ــالش تمــام در فکــر  ــا ســعی وت اســت وانشــاء اهلل ب

گام های بلند برای احترام به حقوق شهروندی

اســتخدام شــهرداری در آمــده مشــکل داره و یــا 
ــر  ــا خی ــراد منش ــن اف ــیاری ازای ــا بس ــس, اتفاق برعک
و اقدامــات مثبتــی بــرای شــهرداری هــم هســتند امــا 
در کل مــی تــوان گفــت تعــداد افــراد ناســالم نســبت 
بــه ســالم و باوجــدان بســیار کمتــر اســت و مــا خیلــی 
ــهر و  ــرای ش ــبانه روز ب ــه ش ــم ک ــنل را داری از پرس

ــد. ــی کنن ــالش م ــهرداری ت ــتم ش سیس

شــما از مهمتریــن حامیــان شــهردار فعلــی بــوده ایــد 
اگــر بخواهیــد بــه عملکــرد ایشــان نمــره بدهیــد چــه 

نمــره ای اختصــاص مــی دهیــد؟

 قضــاوت کــردن کار اســانی نیســت ولــی یقینــا بــرای 
مــن کــه از نزدیــک بــا مشــکالت شــهرداری و اوضــاع 
ــرد  ــورت میگی ــه ص ــی ک ــدازی های ــنگ ان ــی و س مال
آشــنا هســتم عملکــرد ایشــان را مثبــت و رو بــه جلــو 

ــی میکنــم. ارزیاب

ــاب  ــه انتخ ــد ک ــاد می کنن ــما انتق ــه ش ــیاری ب  بس
ــث  ــما بح ــم ش ــوده و تی ــی ب ــدی سیاس ــدس صی مهن

ــد؟ ــرده ان ــص ک ــی تخص ــودن را قربان ــی ب بوم

ــن  ــرده ام م ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــم ب ــال ه  قب
هرگــز نگفتــم  تحــت هــر شــرایطی بایــد گزینــه 
ــن  ــتان ای ــن و دوس ــث م ــود بح ــهردار ش ــی ش بوم
بــوده کــه حــق مــردم ســنندجه کــه در شــرایط برابــر 
شهردارشــان از خودشــان باشــد و یقینــا شــهردار 
ــص  ــم تخص ــد و ه ــی دارن ــه مدیریت ــم تجرب ــی ه فعل
ــر  ــا نف ــنندج صده ــن س ــان در همی ــر ایش ــالوه ب ع

ــوند. ــهردار ش ــد ش ــه میتوانن ــم ک ــر داری دیگ

ــی  ــت م ــان حمای ــهردار منتخبت ــان از ش ــس همچن پ
ــد؟ کنی

ــت  ــردم حرک ــع م ــتای مناف ــه در راس ــی ک ــا زمان  ت
کنــد بلــه حمایــت مــی کنــم ولــی هــر زمانــی خــالف 
ــت بخــش  ــرد ایشــان رضای ــا عملک ــد و ی ــت ش ان ثاب
کــه  نفــری هســتم  اولیــن  نکتیــد  نباشــد شــک 
ســکوت را می شــکنم و در ایــن مــدت هــر زمــان 
هــم کــه مشــکلی پیــش آمــده تذکــرات الزم را دادم. 
ــوز  ــا هن ــوزه ه ــیاری از ح ــم در بس ــول میکن ــن قب م
ــان  ــم در می ــهردار ه ــا ش ــم ب ــی داری ــرادات اساس ای
گذاشــتیم یقینــا ســال 1398 بــرای مــا ســال تعییــن 
ــی  ــات قانون ــا و مصوب ــته ه ــیاری از خواس ــف بس تکلی

ــت ــهرداری س ــورا از ش ش

ــهر  ــورای ش ــه ش ــات ازاینک ــن موضوع ــدای از ای  ج
ــتید؟ ــیمان نیس ــد پش ــده ای ش

ــن جنبــه کــه همــواره شــخصیت  ــه بگــم از اب  صادقان
و رفتــار و کــردارت مــورد قضــاوت دیگــران قــرار 
میگــرد پشــیمانم چــرا کــه بســیاری از قضاوتهــا 
ــرای  ــته ام ب ــه توانس ــی از اینک ــت ول ــه نیس منصفان
ــار  ــارم افتخ ــت بی ــه دس ــردم را ب ــاد م دو دوره اعتم
ــوت  ــن ق ــردم بزرگتری ــن رای م ــت و همی ــی س بزرگ

ــت. ــده س ــب بن قل

 تلختریــن خاطــره ایــن چنــد ســالی کــه عضــو شــورا 
هســتید را میتونیــد برایمــان بیــان کنیــد.

واقعیــت ان اســت کــه هــر روز مــا پــر اســت ازخاطرات 
تلــخ و شــیرین ولــی  ناراحــت کننــده تریــن انهــا شــبی 
ــوی  ــران در جل ــوس خــط ســنندج ـ ته ــه اتوب ــود ک ب

ــل  ــر حم ــورد تانک ــل برخ ــه دلی ــنندج ب ــال س ترمین
ــدادی  ــفانه تع ــت و متاس ــش گرف ــوختی ات ــواد س م
ــن  ــت دادن, ای ــود را ازدس ــان خ ــهریانمان ج از همش
ــد ســال  ــن چن ــن خاطــرات ای ــه یکــی از تلخ تری حادث

مــن بــوده اســت.

خاطره شــیرین و گفتتی؟

در ایــن چنــد ســال شــهرداری ســنندج بدتریــن 
ــار  ــر فش ــن ام ــرده و همی ــپری ک ــی را س ــرایط مال ش
ــکار  ــنل و اف ــرف پرس ــادی از ط ــی زی ــی و روان روح
ــل  ــن دلی ــه همی ــرده ب ــل ک ــا تحمی ــه م ــی ب عموم
هــر زمــان شــهردار خبــر پرداخــت حقــوق پرســنل را 
ــد ســال را  ــن چن ــا شــیرین ترین لحظــات ای داده یقین

ــت. ــم زده اس ــن رق ــرای م ب

ــیمان  ــد پش ــه داده ای ــا رای ک ــم ی ــاال از تصمی ــا ح ت
ــد؟ شــده ای

ــم  ــت مه ــتباه نیس ــاری از اش ــانی ع ــچ انس ــا هی یقین
ــم  ــر اســاس عل ــن اســت کــه اشــتباه و تکــرار آن ب ای
اگاهــی نباشــد،  بنــده هــم چندیــن بــار مخصوصــا در 
دور اول بعــدا متوجــه شــده ام تصمیمــی کــه گرفتــه 

ــوده پشــیمان شــده ام. ام اشــتباه ب

و کالم آخر ...

ــت آرزو  ــن اس ــم ای ــم بگوی ــه می توان ــزی ک ــا چی  تنه
ــرای مردمانمــان  ــم ســال 1398 ســالی خــوب ب میکن
ــق  ــا ح ــد یقین ــنندج باش ــهر س ــردم ش ــا م مخصوص

ــن اســت. ــر از ای ــی بهت ــا زندگ ــرم م م

فرزاد زارعی
رئیس کمیسیون حقوقی



5
ویژه نامه شورای اسالمی شهر سنندج

ژیار

نشست خبری روز سنه با حضور جمعی از اعضای شورای 
شهر و اصحاب رسانه برگزار شد

ــن ســهم  ــی ای ــه اوالً وضعیــت حقوق آن هســتیم ک
ــنوات  ــا در س ــه آی ــاً اینک شــهرداری مشــخص وثانی
ــزی  ــهرداری مرک ــه ش ــی ب ــهم پرداخت ــته س گذش
ــر؟ کــه  ــا خی ــت انجــام شــده اســت ی ســنندج دول
هــم اکنــون موضــوع درکمیســیون حقوقــی درحــال 
بررســی وانشــاء اهلل بــه محــض نتیجــه نهایــی مراتب 

ــه اطــالع عمــوم خواهــد رســید. ب
ســایر  ماننــد  نیــز  حقوقــی  کمیســیون   )9
کمیســیون هــا دیگــر شــورا، ســهم قابــل مالحظه ای 
در خصــوص حــل مشــکالت زمیــن هــای قولنامــه 
ای داشــته اســت کــه پــس از تــالش هــای فــراوان 
ــرم  ــهردار محت ــهر وش ــورای ش ــرم ش ــای محت اعض
وســایر دســتگاه هــای متولــی امــر مذکــور بــه نتیجه 
رســیده وهــم اکنــون درحــال اجــرا مــی باشــد.ومردم 
ــه ای  شــهر ســنندج کــه دارای زمیــن هــای قولنام
هســتند مــی تواننــد جــواز و پروانــه ســاختمانی در 

ــد. ــت نماین یاف
ــه  ــه وظیف ــه ب ــا توج ــی ب ــیون حقوق کمیس  )10
ذاتــی  بارهــا وبــه کــرات  درخصــوص اینکــه خــدای 
ناکــرده حــق وحقــوق شــهروندان توســط شــهرداری 
ــرات الزم را داده اســت و  ــود تذک ــه ش ــده گرفت نادی
همیشــه محــل بحــث وجــدل اینجانــب با شــهرداری 

بــوده اســت.
ــتگاه  ــهرداری از دس ــات ش ــوص مطالب درخص  )11
هــای دولتــی و افــراد حقیقــی مکاتباتــی بــا شــهردار 
وادارت مختلــف صــورت گرفتــه کــه الحمــد اهلل نتایج 

حاصلــه مثبــت وقابــل توجــه اســت .
ــرف  ــی از ط ــات ارجاع ــه موضوع ــیدگی ب رس  )12
ریاســت محتــرم شــورا ویــا کمیســیون هــای دیگــر 
شــورا کــه اشــاره بــه آنهــا نیازمنــد وقــت بیشــتری 

اســت..
ــا ادارات  ــی ب ــم اندیش ــات ه ــکیل جلس تش  )13

مرتبــط در حــوزه حقوقــی 
درخصوص تهیه اسناد ملکی اماک شهرداری به 

چه میزان ورود کرده اید؟
ــهردار  ــط ش ــی توس ــناد ملک ــه اس ــوص تهی درخص

اوالً خدمــت مــردم عزیزمــان اعــالم مــی دارد کــه 
شــهرداری درخصــوص ممیــزی دقیــق امــالک 
ــن زمینــه  ــاً مشــکل داشــت ودر ای شــهرداری واقع
اعضــای شــورا همــکاری الزم رادر خصــوص تامیــن 
بودجــه جهــت ممیــزی امــالک مذکــور داشــته انــد  
ثانیــاً درخصــوص تهیــه اســناد ملکــی بــرای امــالک 
موجــود شــهرداری انصافــاً کارهــای خوبــی توســط 
شــهردار محتــرم وهمچنیــن واحــد امــالک صــورت 
گرفتــه اســت ودرایــن جــا نیــاز هســت از مدیــر کل 
محتــرم اداره ثبــت واســناد وهمــکاران محترمشــان 
تقدیــر وتشــکر ویــژه ای جهــت همــکاری خــوب بــا 
شــهرداری جهــت صــدور اســناد تــک بــرگ بــرای 
امــالک شــهردار داشــته باشــیم وامــروز مــی توانیــم 
بگوئیــم اکثــر امــالک شــهرداری دارای ســند تــک 
ــرف  ــدازی وتص ــت ان ــند واز دس ــی باش ــرگ م ب

توســط افــراد زمیــن خــوار در امــان هســتند.
مهمترین چالش امروزه شهرداری سنندج را 

چه می دانید؟
1(  عــدم ســاماندهی دســت فروشــان ، ســامان 

ــم  ــوف مزاح ــورا وصن ــی تاناک ده
2(  عــدم مکانیــزه کــردن حمــل وبارگیــری 

زبالــه  وبازیافــت 
عــدم ســاماندهی کمیتــه رفــاه وتعاونــی   )3
شــهرداری  کارکنــان  رفاهــی  امــور  و  مســکن 
هــای  پــروژه  پیشــبرد  در  توفیــق  عــدم   )4
عمرانــی بــه ویــژه پــروژه تعریــض کمربنــدی 
آبیــدر وســایر پــروژه هــای کــه بیشــتر بــه مســائل 
اقتصــادی باتوجــه بــه تــورم موجــود مــی باشــد.
پرســنل  ســاماندهی  در  توفیــق  عــدم   )5

ی  ر ا د شــهر
عــدم شــفاف ســازی وضعیــت پرداخــت هــا،   )6
ــترس  ــفافیت ودر دس ــایت ش ــدازی س ــدم راه ان ع
قــراردادن داده هــا ونقــل وانتقــاالت مالــی و فیــش 

ــران  ــان ومدی ــوق کارکن ــای حق ه
عــدم توفیــق شــهرداری در راه انــدازی بانــک   )7

ــن  ــکا ومطمئ ــل  ات ــات قاب اطالع

درخصــوص  شــهرداری  توفیــق  عــدم   )8
مجــاز  غیــر  وســازهای  ســاخت  از  جلوگیــری 
ــای  ــی مکــرر در نیروه ــم اینکــه جابجای ــی الرغ عل

گرفــت. صــورت  اجرائیــات 
راهبرد شما برای سال آینده چیست ؟

بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور امیــدوارم 
کــه ســال آینــده ســفره مــردم خالــی نباشــد چــرا 
ــای  ــم ه ــادی وتحری ــگ اقتص ــروع جن ــا ش ــه ب ک
ــه کشــورهای غربــی ورشــد تــورم احســاس  ظالمان
مــی کنــم کــه وضعیــت مطلوبــی نداشــته باشــیم. 
ودرایــن راســتا بایــد دســتگاه هــای خدمــت رســان 
مــن جملــه شــهرداری وشــورای شــهر بیشــتر توجه 
خــودرا معطــوف بــه مــردم بنماینــد. کــه از جملــه 
اقداماتــی کــه مــی تــوان انجــام داد ازجملــه ایجــاد 
ــرای مــردم ـ توســعه فضــای  فضــای شــاد و آرام ب
ســبز وفضاهــای تفریحــی و ورزشــی ارائــه خدمــت 
ــادرویی  ــن وباگش ــوه احس ــه نح ــهروندان ب ــه ش ب
ــوان  ــه عن ــز ب ــب نی ــن جان ــذا ای تمــام وکمــال ،  ل
ــود  ــه خ ــنندج وظیف ــهر س ــز ش ــردم عزی ــادم م خ
ــوزه  ــم در ح ــده بتوان ــال آین ــه در س ــم ک ــی دان م
ــهروندی  ــوق ش ــوزش حق ــهروندی و آم ــوق ش حق
بــه شــهروندان عزیــز وپرســنل محتــرم شــهرداری 
اقــدام واجــرای جــدی طــرح تکریــم اربــاب رجــوع 
ــهروندان  ــا ش ــب ب ــورد نامناس ــری از برخ وجلوگی
ــکار  ــه راه ــهر ـ ارائ ــطح ش ــای س ــهرداری ه در ش
محتــرم  پرســنل  بیشــتر  وری  بهــره  جهــت 
ــتخدامی  ــت اس ــف وضعی ــن تکلی ــهرداری وتعیی ش
ــی  ــو رفاه ــه ام ــک  ب ــن کم ــردگان وهمچنی نامب
ــق  ــع ح ــری از تضیی ــرم ـ جلوگی ــان محت کارکن
مــردم  عمومــی  وحقــوق  شــهرداری  وحقــوق 
در حیطــه وظایــف شــهرداری ـ رســیدگی بــه 
مشــکالت مــردم عزیــز وکمــک بــه حــل آن توســط 
بنــده و همــکاران محتــرم در شــورا را در دســتورکار 

ــرار مــی دهــم. ق



اهم مصوبات کمیسیون عمران و خدمات شهری

پیشــنهاد ثبــت کــوه کوچکــه ره ش و محــدوده   )1
و حریــم آن بعنــوان »نشــان شــهری طبیعــی« و 
تصویــب آن در صحــن شــورای شــهر در راســتای 
اقدامــات قبلــی کمیســیون در جلوگیــری از تعــرض بــه 
ایــن نمــاد شــهر ســنندج توســط هــر ارگان یــا شــخص 

ــاص  خ
پیشــنهاد ایجــاد معبــر از پارکینــگ عبدالعلــی   )2
بعنــوان  بلــوار کردســتان  بــه ســمت  ســنندجی  

پارکینــگ  ورودی  یــا  خروجــی 
افــزاری  نــرم  سیســتم  اصــالح  پیگیــری   )3
محاســبه عــوارض نوســازی ســاختمان های ســطح 

شــهر
ــرح  ــه ط ــه تهی ــهرداری ب ــزام ش ــنهاد ال پیش  )4

نمــا  جامــع 
پیگیــری  از ســرگیری و تکمیــل طــرح جامــع   )5

ــبز ــای س فض
ــه  ــزام شــهرداری مناطــق و نواحــی در زمین ال  )6
دریافــت عــوارض ناشــی از حفــاری و تخریــب آســفالت 
ــر اســاس فهرســت بهــای رشــته ترمیــم و بازســازی  ب

ــال 97  ــهری س ــر ش ــاری در معاب ــوار حف ن
ــط  ــده ای توس ــاری ش ــیرهای حف ــالح مس اص  )7
شــرکت ایرانســل و تدویــن دتایــل بازســازی نــوار 

حفــاری شــده بــا انتخــاب مصالــح مناســب 
پیگیــری و اصــالح بخشــی از ضوابــط توقفــگاه   )8
) پارکینــگ( و  طــرح  و تصویــب در کمیســیون مــاده 5
الــزام شــهرداری بــه مراعــات شــیوه نامــه   )9

شــهری  میادیــن  و  معابــر  ســازی  مناســب 
هــای  چشــمه  شناســایی  بروشــور  تهیــه   )10
ــایی و  ــات دشناس ــل مطالع ــتای تکمی ــنندج در راس س

احیــای چشــمه هــای شــهر  
ــوان  ــده بعن ــر زن ــی خض ــور معرف ــه بروش تهی  )11
ــگاه  ــا قدم ــی و تنه ــگری زیارت ــن گردش ــی از اماک یک

خضرزنــده در منطقــه
ملــی  کنفرانــس  ســومین  از  حمایــت   )12
ــی از  ــوان یک ــک بعن ــه خش ــق نیم ــوژی مناط هیدرول

کشــور. علمــی  رویدادهــای 

شرح جلسات و مصوبه های کمیته معماری و شهرسازی

تعداد جلسات : 23
ارائــه پیشــنهاد تهیــه نقشــه گردشــگری شــهر   )1
ــع در بیــن همشــهریان و نصــب  ســنندج جهــت  توزی

ــهر  ــی ش ــز اصل ــا و مراک ــکان ه در م
الــزام ارائــه برنامــه هــای کاری دســتگاه هــای   )2
خدمــات رســان در خصــوص توســعه و تقویــت شــبکه 

ــال 97 ــود در س خ
الــزام مهندســین مشــاور طــراح پــروژه خیابــان   )3
هیمــن ناحیــه منفــل شــهری حســن آبــاد بــه رعایــت 

ــر ــازی معاب ــب س ــای مناس ــل ه ــتور العم دس
ــزوم  ــوع ل ــا موض ــه ب ــن جلس ــزاری چندی برگ  )4
بازنگــری ضوابــط توقفــگاه  ) پارکینــگ ( بــا محوریــت 
ــگاه  و  ــر توقف ــرای ه ــع ب ــراژ 25 مترمرب ــش مت کاه

ــی  ــه فعل ــخت گیران ــط س ــالح ضواب اص
شرح جلسات و مصوبه های کمیته تخصصی آب و 

محیط زیست

تعداد جلسات : 12
بازدیــد اعضــا کارگــروه از ســایت بازیافــت   )1
شــهرداری، ســایت دفــن زبالــه و چشــمه هــای محلــه 
چهــار بــاغ بمنظــور ارائــه راهکارهــای جداســازی 

شیشــه از کمپوســت تولیــد شــده شــهرداری
ــهر  ــطح ش ــای س ــمه ه ــا و چش ــب احی تصوی  )2
بمنظــور اســتفاده از آب آن در آبیــاری فضاهــای ســبز 
شــهری و پیگیــری مســتمر اقدامــات انجــام شــده 

شــرکت مشــاور و شــهرداری در خصــوص احیــا 
ــا ــات ه ــا و قن ــمه ه چش

ارائــه پیشــنهاد احیــا و بهســازی سیســتم   )3
ــر و  ــیما و منظ ــازمان س ــه س ــر ب ــزه کوی ــاری گوی آبی

فضــای ســبز
ارســال لیســتی از 36 چشــمه هــای شناســایی   )4
ــهری  ــات ش ــران و خدم ــیون عم ــط کمیس ــده توس ش
ــات  ــتفاده در مطالع ــت اس ــروژه جه ــاور پ ــه مش ــورا ب ش
ــکاری  ــه هم ــم نام ــس تفاه ــش نوی ــه پی تهی  )5
شــورای اســالمی شــهر ســنندج ، شــهرداری ســنندج 
شــرکت آب و فاضــالب شــهری در خصــوص همــکاری 
بــا شــهرداری در احیــاء و تجهیــز چشــمه هــای ســطح 

ــهر ش
تشــکیل کارگروهــی جهــت بررســی طــرح هــا   )6

و ســازو کار گردشــگری ســد قشــالق
ــهربازی  ــدد ش ــدازی مج ــنهاد راه ان ــه پیش ارائ  )7
پــارک کــودک توســط ســازمان ســیما منظــر و فضــای 

ــد ــی جدی ــا طرح ــهری ب ــبز ش س

شرح جلسات و مصوبه های کمیته تخصصی حمل و نقل 
و ترافیک

تعداد جلسات: 4
پیشــنهاد ســاماندهی وردی شــهر از ســمت   )1
دهــگالن حدفاصــل پلیــس راه تــا میــدان محمــدی بــا 
درختــکاری و ایجــاد کریــدور ســبز بجــای جــدول کاری 
و احــداث باندکنــد رو و تصویــب در کمیتــه فنــی 

ــک ــورای ترافی ــه ش ــال ب ــک و ارس ــورای ترافی ش
ــی  ــرف روب ــن ب طــرح موضــوع »روشــهای نوی  )2
ــک و  ــتفاده از نم ــدم اس ــرد ع ــا رویک ــی  ب ــخ زدای و ی
از محیــط زیســت« بمنظــور جلوگیــری  حفاظــت 
ــت  ــای زیس ــیب ه ــش آس ــفالت و کاه ــب آس از تخری

محیطــی ناشــی از ایــن روش نامناســب 
ــرح  ــل ط ــرگیری و تکمی ــنهاد از س ــه پیش ارائ  )3

شــهر  ترافیــک  مطالعــات  جامــع 

شرح جلسات و مصوبه های کمیته تخصصی  امالک و 
درآمد

تعداد جلسات: 4
انــدازی  راه  خصــوص  در  پیشــنهاد  ارائــه   )1

شــهرداری توســط  الکترونیکــی  ممیــزی 

وقتی گفتمان مردم سنندج برای توسعه شهر تصمیم ساز می شود؛

نگاهی به عملکرد کمیسیون عمران و خدمات شهری

مجید شاه اویسی
رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری

6
ویژه نامه شورای اسالمی شهر سنندج

ژیار



ارایــه پیشــنهاد جهــت ایجــاد ماژولــی در   )2
ــوارض نوســازی  ســایت شــهرداری جهــت پرداخــت ع
ــک از  ــچ ی ــه درهی ــی ک ــه صورت ــودرو ب ــوارض خ و ع
ــهرداری  ــه ش ــن ب ــور مراجعی ــه حض ــاز ب ــل نی مراح

نباشــد.
تعداد جلسات : 6

تخصصــی  کمیتــه  مصوبه هــای  و  جلســات  شــرح 
ســاماندهی مغــازه هــای ســیلندر پرکنــی                                                      

طــرح موضــوع و پیگیــری مســتمر در خصــوص   )1
و خطرنــاک ســیلندر  مزاحــم  ســاماندهی صنــوف 
پرکنــی، واحدهــای توزیــع ســوخت  LPG فاقــد 

پروانــه کســب و فاقــد اســتاندارد 

شرح جلسات و مصوبه های کمیته تخصصی آموزش و 
ترویج ساختمان

تعداد جلســات: 2
آموزشــی  هــای  دوره  برگــزاری  پیشــنهاد   )1
12 مقــررات ملــی ســاختمان  ،19  ،15  ،22 مباحــث  
قالــب  در  آمــوزش  هــای  دوره  برگــزاری   )2
همــکاری  بــا  شــهرداری  اندیشــی  هــم  جلســات 

رســمی کارشناســان  کانــون 
دوره های آموزشــی ، کالســها و  ســخنرانی ها 

برگــزاری دوره هــای آموزشــی مبحــث 21   )1
پدافنــد  عنــوان  تحــت  ســاختمان،  ملــی  مقــررات 
آقــای مهنــدس مجیــد شــاه  توســط  غیــر عامــل 

شــهرداری کارشناســان  حضــور  بــا  اویســی 
توســط  زندگــی  مهارتهــای  دوره  برگــزاری   )2
حضــور  بــا  اویســی  شــاه  مجیــد  مهنــدس  آقــای 

شــهرداری کارشناســان 
برگــزاری دوره آموزشــی روش هــای نویــن   )3

شــیب ها  پایــداری 
ــده  ــزاری هفتگــی کالس ســازمان یادگیرن برگ  )4
بــا  اویســی  شــاه  مجیــد  مهنــدس  آقــای  توســط 

شــهرداری  کارشناســان  حضــور 
ــط  ــی توس ــئولیت اجتماع ــزاری دوره مس برگ  )5
حضــور  بــا  اویســی  شــاه  مجیــد  مهنــدس  آقــای 
تحقیقــات  و  اســتاندارد  کل  اداره  کارشناســان 

کردســتان  اســتان  صنعنــی 
ترکیــه، شــهر  در کشــور  ایــراد ســخنرانی   )6
بــا  آســیایی  شــهرداران  مجمــع  در  آنتــپ  غــازی 

TOD – ))توســعه مبتنــی بــر حمــل و  موضــوع  
همگانــی(( نقــل 

در  بندرعبــاس  شــهر  در  ســخنرانی  ایــراد   )7
ــن  ــهای نوی ــوع روش ــا موض ــده آل ب ــهر ای ــش ش همای
یــخ زدایــی معابــر شــهری در حضــور معاونیــن عمرانــی 
ــهر  ــوراهای ش ــای ش ــهرداران و اعض ــتانداریها، ش اس

سراســر کشــور و مدیــران وزارت کشــور 
حضــور  بــا  آســفالت  دوره  برگــزاری   )8
ــازمان  ــان س ــران و کارشناس ــد عم ــان واح کارشناس

شــهری  بازآفرینــی  و  عمــران 
ــیون تاالر گفتمان کمیس
عمران و خدمات شــهری

تعداد جلســات : 18
ــات: مختصری از موضوع جلس

زیســت  هــای  انجمــن  تمامــی  از  دعــوت   )1
در  نظــر  تبــادل  و  بحــث  و  جلســه   6 در  محیطــی 

شــهر  محیطــی  زیســت  مشــکالت  خصــوص 
آب  مشــکالت  بررســی  اقدامــات  سلســله   )2
ــه  ــد از تصفیــه خان شــرب شــهر ســنندج شــامل بازدی
دســتگاههای  تمامــی  از  دعــوت  و  ســنندج  شــهر 
و  گــزارش  ارایــه  و  مرتبــط  اجرایــی  و  نظارتــی 
ــا  ــنندج ب ــهر س ــرب ش ــالمت آب ش ــه س ــدور بیانی ص

نهــاد  مــردم  ســازمانهای  همــکاری 
و  پیمانــکاران  صنفــی  انجمــن  از  دعــوت   )3
جلســه چهــار  در  ســاختمان  حــوزه  ســازان  انبــوه 
از تمامــی کاندیداهــای دور پنجــم  دعــوت   )4
ــده  ــه ای ــت ارائ ــنندج جه ــهر س ــالمی ش ــورای اس ش
تمامــی  اســتماع  و  پنــج جلســه  نظــرات در  و  هــا 

آنــان انتقــادات 
گــری  تســهیل  دفاتــر  تمامــی  از  دعــوت   )5
در  نظــر  تبــادل  و  بحــث  بمنظــور  شــهر  ســطح 
شــهروندان  توانمندســازی  راهکارهــای  بــا  رابطــه 
ــذب  ــدف و ج ــالت ه ــوردار در مح ــم برخ ــق ک مناط

مردمــی مشــارکتهای 
ــورا،  ــه ش ــار جانب ــه چه ــم نام ــد تفاه عق  )6
هــای  ســازمان  و  طبیعــی  منابــع  شــهرداری، 
در  همــکاری  نحــوه  خصــوص  در  نهــاد  مــردم 
ــای  ــرانه فض ــی س ــی و کیف ــش کم ــتای افزای راس
ــای  ــی فعالیته ــنندج و ارتقااثربخش ــهر س ــبز ش س

درختــکاری هفتــه  نمادیــن 

سنندج، پایتخت نوروز ایران

ــت،  ــار طبیع ــیدن به ــم، فرارس ــود الزم میدان ــر خ ب
فصــل شــکوفایی و نــو شــدن کائنــات را کــه همــواره 
ــات  ــازه وتصمیم ــای ت ــده ه ــکار وای ــش اف نویدبخ
ــنه را؛  ــن روز س ــت و همچنی ــده اس ــرای آین ــو ب ن
محضــر یکایــک همشــهریان عزیــز وشــهروندان 
مســئولیت پذیــر وفهیــم ســنندج، تبریــک وتهنیــت 
عــرض نمــوده واز پــروردگار ســبحان ســالی سرشــار 
ــتاریم.  ــگان خواس ــرای هم ــالمتی را ب ــی وس از نکوی
ــه  ــانی ب ــالع رس ــتای اط ــه ودر راس ــن بهان ــه همی ب
ــات  ــات واقدام ــن مصوب ــز از مهمتری ــهروندان عزی ش
ــنندج را در  ــهر س ــورای ش ــی ش ــیون فرهنگ کمیس
ســال1397 مزیــد اســتحضار مــردم فهیــم ســنندج 

ــاند. ــی میرس ــه آگاه ب
ــه  1-تصویــب نهایــی نامگــذاری روز 6 اردیبهشــت ب

ــام روز ســنندج )ســنه( در تقویــم محلــی. ن
2- پیگیــری واهتمــام جــدی در معرفــی شــهر 
ســنندج بــه عنــوان شــهر خــالق در حــوزه موســیقی 
در شــبکه شــهرهای خــالق دنیــا از طریــق ســازمان 

یونســکو. 
ــخ  ــاعره وتاری ــوی ش ــادواره بان ــم ی ــب مراس 3-تصوی
نــگار کرد،مســتوره اردالن در هفتــه ســنندج در 

ــاه.  ــت م اردیبهش
4-صــدور مجوزوکمــک بــه تاســیس خانــه خالقیــت 

مــادر کــودک (
5-تبدیــل وتغییــر کاربــری پناهــگاه واقــع در پشــت 

پاســاج بهــاره بــه مــکان فرهنگــی. 
6-نامگــذاری محــالت ومعابــر ســطح شــهر،که 
درقالــب طــرح ســاماندهی وشناســایی کامــل محالت 

ــت. ــام اس ــال انج ــهر در ح ش
ــگاه 22  ــوروز در ورزش ــزرگ ن ــن ب ــزاری جش 7-برگ

گــوالن 
ــه  ــه ســازمان یونســکو ب 8-معرفــی شــهر ســنندج ب

ــران  ــوروز ای عنــوان پایتخــت ن
الزم اســت از اعضــای محتــرم شــورای شــهر و 
شــهرداری ســنندج  بویــژه معاونــت محتــرم فرهنگی، 
ــیون  ــران کمیس ــگان وصاحبنظ ــاورین وفرهیخت مش
فرهنگــی کــه در طــی ســال یاریگــر وراهنمــای مــا 
ــر وتشــکر را داشــته باشــیم.  ــد کمــال تقدی ــوده ان ب
ــه کمیســیون فرهنگــی واجتماعــی شــورای  دبیرخان

پنجــم شــهر ســنندج .

نگاه

فرهنگی

یوسف اسدی
رئیس کمیسیون فرهنگی
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رسمایه گذاری

ــی  ــرمایه گذاری،کارآفرین ــیون س ــرد کمیس ــزارش عملک گ
ــنندج ــهر س ــورای ش ــگری ش وگردش

اولیــن هدفــم از عضویــت در شــورای شــهر، ارتقــای جایــگاه 
ارزشــمند ایــن نهــاد محلــی کــه یکــی از مهــم تریــن ارکان 
وجــود دموکراســی در جامعــه اســت بــوده و در ایــن راســتا 
نیــز تــالش کــرده ام بــا بهــره گیــری از نظــرات و اندیشــه 
بــزرگان، دانشــگاهیان، متخصصیــن، صاحــب نظــران، 
معتمدیــن شــهروندان، نماینــدگان محــالت و روحانیــون در 
تصمیــم ســازی هــا، ایــن هــدف را محقــق نمایــم. انتخــاب 
شــورایی متفــاوت و بــر اســاس تخصــص توســط شــهروندان 
گرچــه مســئولیت مــا را دشــوارتر از همیشــه کــرده اســت 
امــا ایــن عــزم جــدی بــرای تغییــر ســاختار شــورا، توانــی 
ــرای تغییــر و اصــالح  مضاعــف در مــا تزریــق کــرده کــه ب

رویــه هــای قبلــی قــدم برداریــم.
ــاد  ــدی ایج ــم و کلی ــعار مه ــق ش ــرای تحق ــدم ب ــن ق اولی
ــه  ــنندج، ارای ــهرداری س ــورا و ش ــرد ش ــفافیت در عملک ش
ــواره  ــتا هم ــن راس ــت و در ای ــهریان اس ــه همش ــزارش ب گ
دغدغــه مندانــه در جهــت ایجــاد دسترســی راحــت 
شــهروندان بــه اطالعــات مختلــف در حــوزه هــای مختلــف 
ــا  ــرده ام ت ــالش ک ــا ت ــایر حــوزه ه ــت شــهری و س مدیری
ــه مدیریــت  ــاره شــهروندان ب ــا جلــب نظــر و اعتمــاد دوب ب
شــهری شــاهد رشــد و توســعه همــه جانبــه شــهر ســنندج 
همزمــان بــا تامیــن نیــاز هــا و انتظــارات اولیــه همشــهریان 

ــیم. ــهر باش ــی در ش از زندگ
ــا همشــهریان ســخن  ــگاه ب در ایــن گــزارش در چهــار جای

خواهــم گفــت:
رئیــس کمیســیون ســرمایه گــذاری، کارآفرینــی و   -1

گردشــگری شــورای اســالمی شــهر ســنندج
ــرد  ــارات و عملک ــورد اختی ــه در م ــق و مطالع ــدو تحقی از ب
شــورای شــهر ســنندج و بــا توجــه بــه شناســایی بزرگتریــن 
ضعــف شــهر ســنندج کــه عــدم ســرمایه پذیــری و توســعه 
ــرمایه  ــای س ــروژه ه ــود پ ــدم وج ــث ع ــود، بح ــب ب مناس
گــذاری مناســب، عــدم کارآفرینــی متناســب و قابــل 
مالحظــه و عــدم رونــق درخــور گردشــگری شــهر ســنندج 
ــت  ــتر وق ــم بیش ــم گرفت ــود و تصمی ــب نم ــم را جل توجه
ــا نظــر  ــا ب ــم و نهایت ــن موضــوع نمای ــم را صــرف ای و انرژی
ــن  ــت ای ــئولیت ریاس ــده دار مس ــکاران، عه ــاعد هم مس
کمیســیون شــدم کــه در بــدو شــروع بــه کار و بــا عنایــت 
ــهرها واژه  ــدرن ش ــعه م ــی در توس ــت کارآفرین ــه اهمی ب

ــزودم. ــیون اف ــوان کمیس ــه عن ــی را ب کارآفرین
اعضــای اصلــی و ثابــت کمیســیون را 6 نفــر از اعضای شــورا 
تشــکیل مــی دهنــد و بنــا بــه موضــوع جلســات، از اســاتید 
دانشــگاه، معتمدیــن، متخصصیــن و صاحب نظران، ســرمایه 
گــذران، مدیــران و کارشناســان شــهرداری و ســایر ادارات و 
نهادهــا جهــت حضــور در جلســات و تصمیــم ســازی بــرای 

اعضــای اصلــی کمیســیون دعــوت شــده اســت.
اولیــن اقدامــی کــه در راســتای رســالت اصلــی کمیســیون 
دنبــال شــد، شناســایی فرصــت هــا و تهدیدهــای موجــود، 
نقــاط قــوت و ضعــف در مســیر ســرمایه گــذاری بــرای رونق 

شــهر ســنندج و ایجــاد منابــع و کدهــای درآمــدی جدیــد 
ــا  ــه ب ــود ک ــرای شــهرداری نســبتا ورشکســته ســنندج ب ب
ــن  ــود. در همی ــه ب ــاردی مواج ــر 120 میلی ــغ ب ــی بال بده
راســتا ضمــن جلســات مکــرر و منظــم بــا ســرمایه گــذاران 
شــهر بویــژه آنهایــی کــه بــه نحــوی بــا شــهرداری کار کــرده 
و اکثــرا از مشــارکت بــا شــهرداری ســنندج پشــیمان شــده 
ــد و همچنیــن  ــه ســرمایه گــذاری مجــدد نبودن و حاضــر ب
بــا مدیــران و مســئولین مرتبــط شــهر و شــهرداری تمامــی 
موانــع پیشــروی آنهــا را اســتخراج و بــا تدویــن آییــن نامــه 
هــا، میثــاق نامــه و مشــوق هایــی بــه شــرح زیــر در صــدد 

رفــع ایــن مشــکالت برآمدیــم:
*تدویــن و امضــای میثــاق نامــه تســهیل وتســریع ســرمایه 

گــذاری درشــهرداری ســنندج
*اصــالح دســتورالعمل »نحــوه اخــذ تضامیــن پــروژه هــای 

ســرمایه گــذاری«
ــی  ــایی و ارزیاب ــای شناس ــتورالعمل«روش ه ــالح دس *اص

ــذاران« ــرمایه گ س
ــهم  ــرداری از س ــره ب ــوه به ــتورالعمل » نح ــالح دس *اص

ــذار« ــرمایه گ ــهرداری و س ــرکه ش الش
*اصالح فلوچارت » زمین شهرداری با فراخوان«

*اصالح فلوچارت » زمین شهرداری بدون فراخوان«
*اصالح فلوچارت » زمین از شریک »

ــای  ــرح ه ــردن ط ــه روز ک ــکان ب ــب »ام ــن و تصوی *تدوی
ــامان  ــاع نابس ــر اوض ــه در اث ــذاری ک ــرمایه گ ــادی س اقتص

ــده« ــام ش ــه تم ــش هزین ــار افزای ــادی دچ اقتص
ــنندج  ــهرداری س ــد ش ــارت جدی ــاس چ ــر اس ــن ب همچنی
ــه ســرعت ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای  و ب
ــا وجــود  ــد و ب ــی شــهرداری ســنندج تشــکیل گردی مردم
ــل  ــط مدیرعام ــرعت و توس ــه س ــت ب ــودن، توانس ــا ب نوپ
ــاتید  ــه از اس ــب ک ــمعیل نس ــدس آرش اس ــازمان، مهن س
ــه شــمار  حــوزه ســرمایه گــذاری در بیــن شــهرداری هــا ب

ــردد. ــاماندهی گ ــی رود، س م
ــرمایه  ــوت از س ــن دع ــذاری ضم ــرمایه گ ــیون س کمیس
گــذاران پــروژه هــای »تجــاری خدماتــی خ ســید قطــب« و 
همچنیــن »شــهربازی سرپوشــیده فامیلــی لنــد« و بررســی 
مشــکالت و اختالفــات آنهــا بــا شــهرداری، تــا حــد زیــادی 
ــده  ــکالت ش ــن مش ــع ای ــریع در رف ــل و تس ــه ح ــق ب موف
ــب اعتمــاد نســبی ســرمایه  ــات و جل ــن اقدام ــا ای اســت. ب
مابیــن  مشــکالت  حــل  ضمــن  کمیســیون  گــذاران، 
شــهرداری و انــدک ســرمایه گــذاران قبلــی بــا حســن نظــر 
اعضــای شــورا و شــهرداری توانســت بــا برگــزاری فراخــوان 
هــای جدیــد یــا اصــالح فراخــوان هــای قبلــی پــروژه هــای 

ــد: ــی نمای ــر را عملیات زی
ــت  ــگری دارای پیس ــی گردش ــه تفریح ــداث مجموع *اح
حرفــه ای کارتینــگ، پینــت بــال و تنیــس تقاطع پاســداران 
و جــاده ســاحلی) بــا ســرمایه گــذاری فعلــی بالــغ بــر 200 

میلیــارد ریــال(
*احــداث شــهربازی روبــاز پــارک ملــت) بــا ســرمایه گذاری 

فعلــی بالــغ بالــغ بــر 220 میلیــارد ریــال(
*ســامانه پــارک هوشــمند حاشــیه ای ســنندج بــه عنــوان 
اولیــن شــهر کشــور) بــا ســرمایه گــذاری 50 میلیــارد ریال(
ــا ســرمایه  ــان انــوری ) ب *احــداث مجتمــع مســکونی خیاب

گــذاری بالــغ بالــغ بــر 17 میلیــارد ریــال(
*احــداث مجتمــع تجــاری خدماتــی خ شــیخان) با ســرمایه 

گــذاری بالــغ بالــغ بــر 15 میلیــارد ریال(
ــا  *احــداث مجتمــع تجــاری خدماتــی خ ناصــر خســرو ) ب

ســرمایه گــذاری بالــغ بالــغ بــر 14 میلیــارد ریــال(
مشــکل و مانــع اصلی ســرراه ســرمایه گــذاری در شــهرداری 
ســنندج کمبــود و عــدم وجــود زمیــن مناســب اســت کــه 
ــالک  ــوزه ام ــوب ح ــالش خ ــت و ت ــا هم ــتا ب ــن راس در ای
شــهرداری توانســت زمیــن هــای نســبتا خوبــی را تحویــل 
گرفتــه و کمیســیون و ســازمان ســرمایه گــذاری بــا تعریــف 
ــی اقتصــادی مناســب و مشــوق  ــی فن ــای توجیه طــرح ه
ــه  ــد ک ــالش کن ــذاران ت ــرمایه گ ــذب س ــای الزم در ج ه
ــهروندان و  ــه اطــالع ش ــد را ب ــرح جدی ــا ط ــه زودی دهه ب
ســرمایه گــذاران خواهیــم رســانید. برخــی از پــروژه هایــی 
کــه بــه زودی آمــاده برگــزاری فراخــوان خواهنــد بــود بــه 

شــرح زیــر هســتند:
ــن  ــه کابی ــگری و تل ــی گردش ــه تفریح ــی مجموع *طراح

ــدر ــی آبی ــارک جنگل پ
ــی  ــارک جنگل *طراحــی مجموعــه تفریحــی گردشــگری پ

نیشــتمان
*طراحی مجموعه تفریحی گردشگری باغ صلوات آباد

*طراحــی مجموعــه اتومبیلرانــی 15 هکتــاری صلــوات 
آبــاد

*طراحی مجموعه شهر کودک تپه مالحسین
*طراحی مجتمع تجاری1100 متری جنب مسجد قبا

*طراحی مجتمع مسکونی 19/5 بهاران
*طراحی فرهنگسرای خیابان طالقانی

*طراحی مجتمع تفریحی رفاهی اقامتی دگران
*طراحی مجموعه تفریحی گردشگری قشالق گریزه

یکــی از مهــم تریــن و اساســی تریــن اقداماتــی کــه 
شــهرداری هــر شــهری مــی توانــد انجــام دهــد الکترونیکــی 
ــت و در  ــهروندان اس ــه ش ــده ب ــه ش ــات ارای ــودن خدم نم
ــری  ــا پیگی ــذاری ب ــرمایه گ ــیون س ــتا، کمیس ــن راس ای
ــکیل  ــدو تش ــک« از ب ــهرداری الکترونی ــم »ش ــوع مه موض
ــازمان  ــبختانه س ــدد خوش ــای متع ــد ه ــات و بازدی و جلس
توانســت کامــل تریــن پکیــج ایجــاد شــهرداری الکترونیــک 
را در میــان شــهرداری هــای شــهر هــای کشــور تدویــن و 
در نیمــه دوم اســفند مــاه 97 فراخــوان آن را برگــزار نمــود. 
همچنیــن فراخــوان مهــم حــوزه »بازیافــت« و همچنیــن » 
احــداث رســتوران پــارک 28 دی« و »بــاغ آهــوان« نیــز بــا 
ســرمایه گــذاری بالــغ بــر 300 میلیــارد ریــال، برگــزار شــده 
و منتظــر دریافــت اســناد تکمیــل شــده از جانــب ســرمایه 

گــذاران هســتیم.
ــدد  ــاتی در ص ــزاری جلس ــا برگ ــیون ب ــن کمیس همچنی
شــروع مشــارکت هــای ســه جانبــه در ســنندج اســت که در 
صــورت تحقــق و بــا توجــه بــه وجــود زمیــن هــای مناســب 
ــا،  ــگاه ه ــا و دانش ــهروندان، ادارات و ارگان ه ــار ش در اختی
بــه رونــق و توســعه چشــمگیر شــهر منجــر خواهــد گردیــد.

ــته  ــاه گذش ــول 18 م ــذاری در ط ــرمایه گ ــیون س کمیس
ــر 200  ــغ ب ــه بررســی بال ــا تشــکیل حــدود 55 جلســه ب ب
موضــوع، نامــه و پرونــده پرداختــه اســت کــه از ایــن تعــداد 
ــن  ــه صح ــاع ب ــا ارج ــده ب ــب ش ــوع تصوی ــدود20 موض ح
ــر 155  ــغ ب ــهر و بال ــورای ش ــای ش ــر اعض ــب اکث و تصوی
ــازمان  ــتور کار س ــن در دس ــه صح ــاز ب ــدون نی ــه ب مصوب
ــه اســت. شــایان  ــرار گرفت ــذاری و شــهرداری ق ســرمایه گ
ــذاری ایجــاب  ــت کمیســیون ســرمایه گ ــر اســت ماهی ذک
میکنــد منتظــر ارجــاع نامــه نباشــد و موضوعــات مختلــف را 

ــد. ــرار ده ــورد بررســی ق ــود م ــالت خ ــتای رس در راس
همچنیــن کمیســیون بــا توجــه بــه هــدف و رســالت اولیــه 
بنــده کــه ایجــاد ارتبــاط تنگاتنــگ مدیریــت شــهری 
ــاتید  ــه و اس ــت رئیس ــوت از هیئ ــا دع ــود، ب ــگاه ب ــا دانش ب
دانشــگاه آزاد اســالمی ســنندج و دانشــگاه کردســتان جهت 
برگــزاری جلســاتی در محــل شــورا یــا دانشــگاه هــا، ضمــن 
تــالش بــرای »انعقــاد تفاهــم نامــه هــای مشــترک« جهــت 
ــا ایــن نهادهــای علمــی درصــدد بهــره گیــری  همــکاری ب
ــا  ــن دانشــگاه ه ــوان علمــی اســاتید ای هرچــه بیشــتر از ت
جهــت ارایــه خدمــات مطلــوب تــر بــه شــهروندان در زمینــه 
هــای مختلــف بــوده و بــه عقیــده مــن تــا حــد زیــادی در 
ایــن زمینــه موفــق بــوده و توانســته ایــم مدیریت شــهری را 
بــا دانشــگاه و دانشــگاهیان مرتبــط کنیــم کــه عقــد چندین 
ــروژه هــای اساســی و زیرســاختی  ــرای اجــرای پ ــرارداد ب ق
شــهرداری ســنندج بــا دانشــگاه هــا کــه بــه زودی بــه تعداد 

آنهــا افــزوده خواهــد شــد، گــواه ایــن مســاله اســت. 
بــا توجــه بــه عــدم وجــود هرگونــه نقشــه راه، چشــم انــداز و 
برنامــه ای بــرای مدیریــت شــهر ســنندج، ضمــن دعــوت از 
دانشــگاه هــا و بــا دریافــت پروپــزال هــای تدویــن »برنامــه 
راهبــردی عملیاتــی شــهر و شــهرداری ســنندج« و بررســی 
آنهــا نهایتــا قــرارداد تدویــن ایــن برنامــه بــا تیمی از اســاتید 
ــد  ــان خواه ــه پای ــه زودی ب ــد و ب ــد ش ــا منعق دانشــگاه ه
ــم از  ــهری اع ــت ش ــور مدیری ــه مح ــت برنام ــید. حرک رس
ــه  ــن مطالب ــی تری ــد اصل ــهر بای ــورای ش ــهرداری و ش ش
همشــهریان باشــد و تغییــر اعضــای شــورا و شــهردار نتوانــد 
خللــی در اجــرای آن ایجــاد کنــد کــه در ایــن راســتا 

تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت.
کمیســیون همچنیــن در حــال تدویــن طــرح هــا و دســتور 
العمــل هایــی اثــر گــذار همچــون »طــرح کارانــه و تشــویق 
بــرای پرســنل شــهرداری و شــهروندان« در رابطــه بــا ارایــه 
طــرح هــای ســرمایه گــذاری بــا دیــدگاه توســعه شــهر، حل 
معضــالت و درآمــد زایــی و همچنیــن »طــرح رفــع موانــع 

ســرمایه گــذاری در شــهرداری ســنندج« مــی باشــد.
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــرژی ش ــه ان ــس کمیت رئی  -2

ج ســنند
ــدی و رســالت علمــی  ــه من ــه تخصــص، عالق ــا توجــه ب  ب
ــگاه  ــرق دانش ــروه ب ــی گ ــت علم ــو هیئ ــه »عض ــودم ک خ

توسعه پایدار سنندج با رونق سرمایه گذاری

دکتر ارسطو گویلی کیانه
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری
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نظارت

عملکرد یک ساله کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای اسالمی شهر سنندج آزاد اســالمی« هســتم، بــا دعــوت از اســاتید دانشــگاه 
کردســتان و دانشــگاه آزاد اســالمی و مدیــران و کارشناســان 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق، شــرکت گاز، اســتانداری، نظام 
مهندســی و شــهرداری کمیتــه انــرژی شــورای شــهر را بــا 
هــدف شناســایی چالــش هــا و مشــکالت و فرصــت هــا در 
حــوزه انــرژی و روشــنایی شــهر تشــکیل دادم و از اقدامــات 
خــوب ایــن کمیتــه کــه تــا کنــون حــدود 6 جلســه تشــکیل 

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: داده اســت مــی تــوان ب
بررســی وضعیــت روشــنایی آبیــدر نگیــن ســنندج و 
شناســایی نواقــص پرتعــداد وضعیــت فعلــی و اولویــت بندی 
ــنایی  ــتم روش ــداث سیس ــالح و اح ــت اص ــای تقوی ــروژه ه پ
ــه،  ــروژه اصــالح و تقویــت روشــنایی مســیر امانی ــف پ تعری
ــن  ــه و همچنی ــه و امانی ــد در امیری ــرج جدی ــداث 5 ب اح
تعویــض کابــل هــای معیــوب و ســرقت شــده)پروژه 3 
میلیــارد ریالــی کــه در آن بــه طــور کامــل از المــپ هــای 

ــت.( ــده اس ــتفاده ش SMD اس
تدویــن و تصویــب طــرح توســعه اســتفاده از انــرژی 
ــا  خورشــیدی و بهینــه ســازی مصــرف در شــهر ســنندج ب
ــد  ــاری و 14 بن ــد اجب ــهرداری) دارای 18 بن ــت ش محوری

ــهروندان( ــهرداری و ش ــرای ش ــویقی ب تش
پژوهــش شــورای  و  مرکــز مطالعــات  رئیــس   -3

ســنندج شــهر  اســالمی 
ــه  ــنندج ک ــهر س ــورای ش ــش ش ــات و پژوه ــز مطالع مرک
ــه  ــود ب ــده ب ــوب ش ــی مص ــورای قبل ــنامه آن در ش اساس
همــت شــورای پنجــم و بــا تشــکیل هیئــت امنــا بــا دعــوت 
ــس از  ــکیل و پ ــس تش ــوان موس ــه عن ــجادی ب ــر س دکت
انتخــاب بنــده بــه عنــوان رئیــس مرکــز توســط هیئــت امنــا 

ــاز نمــود.  ــه طــور رســمی فعالیــت خــود را آغ ب
ــداف  ــا و اه ــف محوره ــدف تعری ــا ه ــه ب ــز ک ــن مرک ای
پژوهشــی در راســتای حــل مســائل و مشــکالت شــهرداری 
ــی  ــردی م ــای کارب ــش ه ــف پژوه ــنندج، درصــدد تعری س

ــت: ــام داده اس ــر را انج ــات زی ــون اقدام ــا کن ــد ت باش
انتخــاب اعضــای شــورای پژوهشــی مرکــز از میــان اســاتید 
ــا تخصــص هــای مختلــف و ضــروری در حــوزه  دانشــگاه ب

مدیریــت شــهری
تدویــن آییــن نامــه پژوهشــی و تعییــن محورهــای اصلــی 

پژوهــش
دریافت و بررسی طرح های پژوهشی

ــا همــکاری دانشــگاه  برنامــه ریــزی برگــزاری ســنه ایــده ب
ــتان آزاد اســالمی و دانشــگاه کردس

نشــانی  بــه  مرکــز  ســایت  بارگــزاری  و  طراحــی 
SnaResea rch . i r

عضــو شــورای شــهر ســنندج، نماینــده تــک تــک   -4
شــهروندان 

عــالوه بــر مــوارد فــوق الذکــر و در راســتای رســیدگی بــه 
مشــکالت همشــهریان عزیــز کــه بنــده را بــه عنــوان نماینده 
ــه  ــواره ب ــد هم ــده ان ــی برگزی ــان محل ــن پارلم ــود در ای خ
صــورت حضــوری و تلفنــی پذیــرای شــهروندان بــوده و در 
جهــت رفــع مشــکالت و تســهیل گــری و تســریع امــور آنهــا 
در حــوزه هــای مختلــف داخــل و خــارج سیســتم مدیریــت 

شــهری تــالش کــرده ام.
ــی  ــب، الزم م ــدی مطال ــع بن ــوان جم ــه عن ــان و ب در پای
دانــم فــرا رســیدن ســال 98 را بــه شــما همشــهریان عزیــزم 
تبریــک گفتــه و برایتــان آرزوی ســالمتی، موفقیــت و دانش 
افزایــی هرچــه بیشــتر در ســال جدیــد را از پــروردگار 
خواهانــم. ضمــن خســته نباشــید بــه تیــم مدیریتــی 
ــن  ــرای ای ــنندج، ب ــهرداری س ــان ش ــک کارکن ــک ت و ت
مجموعــه پرتــالش کــه بــا همــت واالیشــان بدهــی هنگفــت 
شــهرداری بــه کمتــر از یــک چهــارم تقلیــل یافــت و تعــداد 
قابــل توجهــی پــروژه و طــرح اساســی نیــز در دســت اجــرا 
ــهروندان را دارم  ــه ش ــت ب ــق در راه خدم دارد، آرزوی توفی
ــف  ــالش مضاع ــر ت ــالوه ب ــد ع ــال جدی ــدوارم در س و امی
ــهر و  ــه ش ــانی ب ــات رس ــت خدم ــود کیفی ــت بهب در جه
شــهروندان، بــا همدلــی و هــم افزایــی قدمهــای جــدی تری 

ــم. ــهرمان برداری ــی ش در راه آبادان
همچنیــن الزم اســت بــا تاکیــد مجــدد روی تمامــی اهــداف 
و آرمــان هایــم کــه بــا همشــهریانم وعــده کــرده ام، مجــددا 
ــود و  ــتای بهب ــا و در راس ــق آنه ــرای تحق ــم ب ــالم نمای اع
ــه  ــا وجــود هم ــان، ب ــه ســنندج عزیزم ــه جانب توســعه هم
ــه  ــا، صادقان ــی ه ــم لطف ــکالت و ک ــع، مش ــا، موان کمبوده
ــه  ــالش خواهــم کــرد و گــزارش عملکــردم را ب و شــفاف ت
ــاند./ا.گ ــم رس ــه اطــالع شــهروندان خواه صــورت منظــم ب

مــا را سریســت بــا تــو کــه گــر خلــق روزگار/ دشــمن شــوند 
و ســر بــرود هــم بــر آن ســریم )ســعدی(

کمیســیون نظــارت شــورای اســالمی شــهر معتقــد اســت 
ــا  ــت ه ــی از فعالی ــق و ارزیاب ــارت دقی ــا نظ ــد ب ــه بای ک
ــکالت  ــع ومش ــع موان ــوص رف ــا درخص ــه راهکاره و ارائ

ــد.  اهتمــام جــدی نمای
ــورای  ــی ش ــارت و ارزیاب ــیون نظ ــتا کمیس ــن راس در ای
ــه  اســالمی شــهر ســنندج در ســال 97 فعالیــت هــای ب

ــل انجــام داده اســت:  شــرح ذی
- بــر نامــه ریــزی جهــت نظــارت بــر عملکــرد شــهر داری 

هــای مناطــق و ســازمان هــای وابســته .

- نظــارت بــر حســن جریــان دعــاوی مربــوط بــه 
ــی  ــی از چگونگ ــات وآگاه ــب اطالع مردم،شهرداری،کس
ــهرداری.  ــه ش ــر مجموع ــای زی ــازمان ه ــای س ــت ه فعالی
- بازدیــد مســتمر و تیمــی بــه همــراه کارشناســان 
ــورت  ــه ص ــی ب ــق و نواح ــهرداری مناط ــص از ش متخص
ــر  ــه مســئولین م ــار و بازخــورد آن ب ــک ب ــاه ی شــش م

ــه.  بوط
- دعــوت از روســای ســازمان هــای وابســته به شــهرداری 
ــاالنه خــود در جلســه رســمی  ــرد س ــه عملک ــت ارئ جه

شــورا. 
ــی  ــدی و مال ــای درآم ــوزه ه ــرد ح ــر عملک ــارت ب - نظ

ــورا.  ــهرداری و ش ش
- بازدیــد  وحضــور در محــالت و مناطــق مختلف شــهری 

جهــت بررســی مشــکالت همشــهر یان. 
- تشــکیل 63جلســه کمیســیون جهــت بررســی مکاتبات 

و مشــکالت مــردم کــه 87مصوبه داشــته اســت. 
- دعــوت از مــردم جهــت حضــور در جلســات کمیســیون 

بابــت دفــاع از مســائل و مشــکالت خــود. 
ــه  ــت ارئ ــص جه ــراد متخص ــاورین و اف ــوت از مش - دع

ــهر.  ــردم و ش ــکالت م ــل مش ــای ح راهکاره
- بررســی و تصویــب آئیــن نامــه ها،دســتور العمــل هــای 

رفاهــی و مالــی شــهرداری. 
- بررسی تخلفات ساختمانی و سازه های غیر مجاز.

- بررســی موضــوع تــوان ســنجی نیــروی انســانی 
شــهرداری بــر اســاس تخصــص و مــدرک تحصیلــی
- بررســی و نظــارت بــر لیســت پــروژه هــای پیشــنهادی 

شهرداری

سیف اهلل رضایی
رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی
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ورزش

رئیــس کمیســیون ورزش و ســالمت شــورای 
ــر  ــغ ب ــی بال ــرد: مبلغ ــار ک ــنندج  اظه ــالمی س اس
235 میلیاردتومــان بودجــه  بــرای شــهرداری  
ــذب  ــه ج ــده ک ــی ش ــده پیش بین ــال آین در س
ــد  ــدار بای ــن مق ــوع از ای ــود،  در مجم ــار ش اعتب
60 درصــد آن بــه هزینــه جــاری و 40 درصــد آن 
ــود. ــی ش ــی اختصــاص داده م ــه عمران ــه هزین ب

ــا  ــدگاه مــن  شــهرداری ب ــزود:  از دی  پژگــول اف
ــت  ــده اس ــب ش ــه موج ــی ک ــه معضالت ــه ب توج
بایــد کارهــای نیمــه تمــام گذشــته را بــه اتمــام 

ــاند. برس
وی بــا بیــان اینکــه واریــز حقــوق کارکنــان 
شــهرداری  بــرای مــا بــه معضــل بزرگــی تبدیــل 
ــب  ــم  قری ــون حک ــه داد:  چ ــت، ادام ــده اس ش
بــه اتفــاق  کارکنــان شــهرداری، کارگــری اســت 
ــای  ــر مزای ــا دو براب ــاداش آنه ــوق و پ ــذا  حق ل
ــی   ــای پیش بین ــه ج ــی ب ــت یعن ــدان اس کارمن
ــر ای شــهرداری ،  14  بســتن 12 مــاه بودجــه ب
مــاه را بایــد در نظــر گرفــت ،  بــه همیــن دلیــل 
ــادی  ــات زی ــا و اقدام ــا در شــورای شــهر کاره م
ــوق  ــاظ  حق ــون از لح ــی  چ ــم ول ــر داری در نظ
ــی  ــتیم ،  گاه ــه هس ــکل مواج ــا  مش ــا ب و مزای
ــرای هزینه هــای  ــی ب ــم  از بودجــه عمران مجبوری

ــم. ــک بگیری ــاری کم ج
رئیــس کمیســیون ورزش و ســالمت شــورای 
ــه  ــم ک ــرد:  امیدواری ــح ک ــنندج، تصری ــهر س ش
ســال آینــده ســال خوبــی باشــد و کارهــا و 
اقداماتــی  کــه شــهردار محتــرم ســنندج  هنــگام 
کاندیداشــدن خــود  بــه  مــردم و شــورای شــهر 

قــول اجــرا داد، تعدادزیــادی  از آنهــا را عملیاتــی 
کنــد ولــی بــا ایــن وضعیــت اقتصــادی متاســفانه 
ــده ســخت و دشــوار   ــرای ســال آین ــی ب پیش بین

اســت.
ــون  ــته تاکن ــال گذش ــه از س ــان اینک ــا بی وی ب
ــی از طــرف شــهرداری آن طــور  ــات مطلوب اقدام
کــه شایســته شــهر و قابــل تحســین باشــد 
ســاماندهی  افــزود:  اســت،  نگرفتــه  صــورت 
صنــوف  و  دســتفروش ها  تاناکــورا،  وضعیــت 
بازپرداخــت بدهی هــای شــهرداری و  مزاحــم، 
ــی شــاغل در شــهرداری از  بحــث نیروهــای اضاف
ــون رســیدگی  ــا کن ــواردی اســت کــه ت ــه م جمل
نشــده و شــهردار  بایــد در ایــن زمینــه تمهیداتــی 

بیاندیشــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــئول، ب ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ب
اینکــه آقــای شــهردار  فــردی اخــالق مــدار 
ــهرداری  ــه در ش ــکیالتی ک ــا تش ــی ب ــت ول اس
ــا  ــیاری از زمینه ه ــد در بس ــرده  بای ــوب ک منص
ــال  ــک س ــدود ی ــه ح ــد چراک ــه ده ــر روی تغی
و نیــم از عمــر ایــن دوره از شــورا می گــذرد 
خروجــی قابــل چشــمگیری از شــهرداری توســط 
مــردم و اعضــای شــورای شــهر ســنندج مشــاهده 

ــت. ــده اس نش
ــث  ورزش  ــه در بح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــول ب پژگ
متعــددی  جلســات  و  پروســه ها  ســالمت  و 
ــی  ــد متول ــت هرچن ــده اس ــزار ش ــون برگ تاکن
ورزش، شــهرداری نیســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــی  ــای ورزش ــرای کاره ــه را ب ــنندج 7 نقط در س
ــر  ــوت در نظ ــوان پایل ــه عن ــاز  ب ــای روب در فض
گرفته ایــم  ولــی متاســفانه تاکنــون بــا توجــه بــه 
ــراوان، شــهرداری نتوانســته اســت  ــای ف رایزنی ه

ــد. ــخص کن ــر مش ــن ام ــرای ای ــی را ب نقاط
ــا توجــه  ــا بیــان اینکــه شــهردار ســنندج  ب وی ب
بــه اخــالق مــداری فــراوان، قــول می دهــد ولــی 
ــهر در  ــه از ش ــزود:  دو نقط ــد، اف ــل نمی کن عم
ــان  ــع در خیاب ــم واق ــارک معل ــع و پ ــدان قان می
فیض آبــاد  در ایــام دهــه فجــر امســال بــا وجــود 
یافــت  اختصــاص  فــراوان  ســنگ اندازی های 
ــرای  ــی ب ــون وقت ــهردار  تاکن ــفانه ش ــی متاس ول
ــن نکــرده اســت. ــروژه تعیی ــن پ ــی ای کلنــگ زن

رئیــس کمیســیون  ورزش و ســالمت شــورای 
ــال حاضــر ایســتگاه  ــت: در ح ــنندج گف ــهر س ش

ورزش در پــارک کــودک، پــارک آی تــی ،  
پــارک پیشکســوت و بهــاران مســتقر و فعــال 

ــت. اس
ــهر  ــورای ش ــای ش ــی اعض ــالت واقع ــول رس پژگ
شــهروندان  دغدغه هــای  بــه  رســیدگی  را 
عنــوان کــرد و یــادآور شــد: بــا توجــه بــه ارادت 
ــه وی   ــنندج، ب ــهردار س ــه ش ــبت  ب ــاص نس خ
کنونــی  وضعیــت  اگــر  می کنــم  پیش نهــاد 
ــا چندمــاه آینــده همچــون گذشــته  شــهرداری ت
ــه  ــش را ب ــد آرام ــهردار نتوان ــد، ش ــتمرار یاب اس
ــع   ــر رف ــد و ســعی ب ــردم بازگردان شــهرداری و م
ــوان  ــه عن ــورم ب ــود، مجب ــی نش ــالت کنون معض
ــردم  ــه م ــی شــهرداری را ب ــردم ناتوان ــده م نماین

ــم. ــالم کن اع
مختلــف  چالش هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــهرداری از جملــه تعــداد زیــادی نیــروی غیــر 
ــزار و  ــه 2 ه ــب ب ــرد: قری ــح ک ــص، تصری متخص
400 نفــر در شــهرداری ســنندج فعالیــت دارنــد، 
از ســال 87 تــا ســال 95 حــدود یــک هــزار نفــر 
جــذب شــهرداری شــده اســت کــه هیــچ ارگانــی 
ــا  ــه تنهــا در اســتان بلکــه در سراســر کشــور ت ن
ایــن حــد نیــرو بــه ســازمان خــود تزریــق نکــرده 
اســت کــه ایــن مهــم موجــب مشــکالت فراوانــی 

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 6 میلیــارد 
تومــان در  مــاه بــرای حقــوق پرســنل شــهرداری 
شــهردار  می طلبــد  افــزود:  می شــود،  هزینــه 
محتــرم پیگیــر ایــن قضیــه باشــد و در ایــن 
زمینــه تمهیــدات الزم را بیاندیشــد چــون برخــی 
از نیروهــا بــه جــد توانایــی و تخصــص انجــام کار 

ــد. را ندارن
رئیــس کمیســیون ورزش و ســالمت شــورای 
ســال  در  کــرد:  خاطرنشــان  ســنندج  شــهر 
گذشــته چنــد پــروژه عمرانــی کلنــگ زنــی شــد 
ــه   پیشــرفت فیزیکــی  ــا توجــه ب ــی امســال ب ول

ــت. ــده اس ــرداری نش ــره ب ــون به ــم،  تاکن ک
ــه  ــان اینکــه شــهرداری ســنندج ب ــا بی ــول ب پژگ
ــات  ــا و اقدام ــی از کاره ــت برخ ــدم ثب ــت ع عل
ــکاران ،  نابســامانی  صــورت گرفتــه توســط پیمان
ــرد:  ــار ک ــت ، اظه ــود آورده اس ــه وج ــادی ب زی
ــد  ــوز نمی دان ــنندج هن ــهرداری س ــفانه  ش متاس

ــت. ــکار اس ــکاران بده ــه پیمان ــه ب ک

نشاط در شهر اسطوره ها
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باتوجــه بــه تقســیم کار صــورت  گرفتــه هــر کــدام 
از اعضــای شــورای شــهر مســئولیت کمیســیونی را 
بــر عهــده  دارنــد بنابرایــن مــن بــه عنــوان خــادم 
مــردم ســنندج، تــا شــهریور ســال 98  مســئولیت  

کمیســیون بودجــه را برعهــده دارم.
دیــدگاه مــا در ایــن مــدت  ایجــاد  فضــای بــاز بــا 
ــوده  ــگان ب ــان و نخب ــان، متخصص حضورکارشناس
ــا فراخــوان عمومــی  در  ــن کار را ب اســت  کــه ای
ــق فضــای  ــر  و از طری ــا نصــب بن ــهر ب ســطح ش
ــود  ــاس می ش ــه احس ــم  ک ــام دادی ــازی انج مج
ــی و  ــف  ذات ــذار و جــزو وظای ــن بحــث  تاثیرگ ای

ــت. ــه اس ــیون بودج ــی کمیس قانون
عــوارض  تعرفــه  الیحــه   بررســی    بحــث    
ــر  ــورد نظ ــث م ــر مباح ــهرداری از دیگ ــی ش محل
ــگان و  ــوت از نخب ــیون و دع ــن کمیس ــا در ای م
کارشناســان در بررســی هــر چــه بهتــر ایــن امــر 
ــث  ــاری و بح ــال ج ــه س ــالح بودج ــت،  اص اس
ــوارد  ــده م بررســی بودجــه پیشــنهادی ســال آین
ــرد. ــه قرارگی ــورد توج ــد م ــه بای ــتد ک ــی هس مهم
ــی  ــه  ط ــی ک ــوارض محل ــه ع ــوص تعرف در خص
در  را  الیحــه  توانســتیم  متعــددی  جلســات 
ــداری ارســال و بعــد از  ــه فرمان ــان مشــخص ب زم
ــهروندان  ــر ش ــمع و نظ ــه س ــم ب ــه بتوانی اصالحی

ــذا  ــانیم ل برس
ــد  ــم و بع ــام دادی ــه را انج ــالح بودج ــث اص بح
ــه و  ــالح بودج ــا در اص ــی ه ــب و جابجای از تصوی
ــه شــهرداری اعــالم  ــراد داشــت ب مــواردی کــه ای

ــم. کردی
ــر   ــغ ب ــی  بال ــال  98 مبالغ ــه س ــث بودج در بح
ــی  ــارد تومان ــان   و 238 میلی ــارد توم 240 میلی
داریــم  کــه 183 میلیــارد تومــان برای  شــهرداری 
آن  تومــان  میلیــارد   50 و  مناطــق  و  مرکــزی 
ــت. ــذاری اس ــرمایه گ ــیون س ــه  کمیس ــص ب مخت
مــا انتظــار بیشــتری از شــهردار داریــم  همانطــور 
کــه انتظــار بیشــتری از اعضــای شــورای دوره 
ــتر  ــان بیش ــد خدمتش ــه بتوانن ــت ک ــم هس پنج
ــوان بیشــتر  ــا ت ــا ب ــل باشــد واقع ــای قب از دوره ه
و دیــدگاه جلوگیــری از اتــالف وقــت و زمــان 

بتوانیــم از زمــان ســریع تر  اســتفاده کنیــم. 
و  عمرانــی  پروژه هــای  بحــث  در  نمی تــوان   
ــد  ــدگاه هــای  فرهنگــی  کن ــا در مباحــث و دی ی
ــم  ــورای  دوره  پنج ــان ش ــم و در پای ــل کنی عم

خــدای ناخاســته مــا کارنامــه مــورد قبولــی بــرای 
باشــیم. مردم نداشــته 

ــورای  ــر ش ــاه از عم ــش از 18 م ــت  بی ــا گذش ب
ــن دوره  ــه نیمــه شــورای ای ــا ب دور پنجــم،  تقریب
نزدیــک می شــویم بایــد بیشــتر از گذشــته هرچنــد 
کارهایــی تــا کنــون انجــام شــده ولــی  نقــد هــا و 
ــود دارد. ــوز وج ــهری هن ــای  در بحــث ش نقص ه

ســنندج شــهری بــزرگ و دارای  مردمانــی اصیــل 
اســت کــه  لیاقــت اقدامــات و خدمــات بیشــتری 
را  دارنــد مــا در کمیســیون بودجــه بــه ایــن مهــم 
ــهریان  ــان همش ــظ  ج ــه در حف ــم ک ــه داری توج
ــی  ــوارد مختلف ــمردن م ــک ش ــا کوچ ــز را ب عزی
ــگاری  ــهل ان ــد س ــت،  نبای ــن اس ــه خطرآفری ک
ــم در  ــز بســیاری داری ــه خی ــاط حادث ــا نق کــرد م
ســال 97 حادثــه تلخــی کــه هیــچ وقــت فرامــوش 
ــد   ــل ش ــی تبدی ــخ مل ــه تل ــه حاث ــود و ب نمی ش
ــا  ــه م ــود،   هم ــینی ب ــر حس ــوار دکت ــادف بل تص
بــه نوعــی مســوولیم و بایــد در ارائــه خدمــات بــه 

ــیم. ــو باش ــهروندان  جوابگ ش
مدیریــت شــهری بایــد  در رفــع نقــاط حادثــه خیز  
همــت گمــارد چراکــه مــردم در برخــی خیابانهــای 
ــان  ــد وج ــردد می کنن ــختی ت ــا س ــهر ب ــطح ش س

آنهــا همــواره در معــرض خطــر اســت.
 رفــع خطــر نقــاط حادثــه خیــز بایــد در اولویــت 
کاری قــرار گیــرد بــا توجــه بــه اینکــه  در بودجــه 
97 در بحــث قــراردادن پل هــای عابــر  پیــاده  

ــگ عمــل شــد. متاســفانه  کمرن
ــورد دیگــری  اســت  ــات م ــه خدم ــع ناعادالن توزی
کــه مــا در کمیســیون بودجــه بــه آن پرداخته ایــم.
 در بحــث فضــای ســبز جــادارد کــه  بــه مناطــق 
یــک و دو ســنندج از جملــه شــهرک بهــاران، 
ــر  ــتر از  دیگ ــه،  بیش ــر و ننل ــاد  ، نایس ــن آب حس

ــرد . ــورت گی ــتری ص ــای بیش ــق کاره مناط
بــا  توجــه بــه جمعیــت بیشــتر در بهــاران و حســن 
ــن مناطــق  در  ــا  ســرانه فضــای ســبز ای ــاد ام آب
ــه شــکلی کــه ســرانه  ــرار دارد ب ســطح پایینــی ق
ــی کــه  ــا 8/5 دهــم اســت در حال فضــای ســبز م

ســرانه اســتاندارد کشــوری 12 اســت.
ــه   ــه  تفرجــگاه و رســیدن ب ــرای رفتــن ب مــردم ب
آرامــش و  اســتفاده از وســایل بــازی  مشــکل دارند 
در خصــوص  عــدم ایــن امکانــات در مناطــق یــاد 
شــده   شــهرداری مســوول و   توجــه بیشــتری بــه 
ــزرگ  و تقویــت  احــداث پارک هــای در مقیــاس ب

ــد. ــه ای را می طلب ــای درون محل پارکه
 98 بودجــه  در  متاســفانه  تملــک  بحــث  در 
ــه  ــی ک ــداد، در حال ــه ن ــه ای ارای ــهرداری برنام ش
بودجــه اعالمــی شــهرداری 2 میلیــارد تومــان 
ــی 15  ــالک و حقوق ــه مســوول ام ــه گفت ــود و ب ب
ــول الزم  ــارد پ ــا 20 میلی ــول ت ــان پ ــارد توم میلی

ــت. ــته اس داش
 ســاکنان ادامــه پــل مــردوخ اگــر بخواهنــد 
بازســازی منــازل داشــته باشــند و یــا  رفــع خطــر 
و مرمتــی کننــد و  کار غیــر قانونــی انجــام ندهنــد  
ــا   ــه آنه ــد ب ــازی بگیرن ــب و نوازس ــه تخری و پروان
ــت  ــرح اس ــزو ط ــا ج ــالک آنه ــه ام ــد ک می گوین
ــک  ــرای  تمل ــی ب ــهرداری اقدام ــفانه ش و  متاس
ــت  و  ــرده اس ــر نک ــایی معاب ــیر و بازگش ــن مس ای
امــکان وقــوع برخــی مشــکالت وجــود دارد  چنــد 

مــورد تملــک کــه در پــل مــردوخ انجــام شــده 
ــن تملــک  ــازل  در اطــراف ای ــزش من احتمــال ری
وجــود دارد  ایــن تملک هــا بــدون رفــع خطــر بــه  
محلــی بــرای  آســیب اجتماعــی در آن زمین هــای 
خالــی و خلــوت شــده و  بــرای ســاکنین آن محلــه  

مشــکالت مختلفــی را ایجــاد کــرده اســت.
بــا توجــه بــه گســتره تراکــم جمعیتــی  و  وجــود 
ــه  ــک کارخان ــا  ی ــتر ، تنه ــل بیش ــی منفص نواح
باشــد  مــردم  جوابگــوی  نمی توانــد  آســفالت 
ــر شــهر ســنندج  وضعــت خوبــی  کوچه هــا و معاب
ــد مــن پیشــنهاد میکنــم   از لحــاظ آســفالت ندارن
ــع  ــفالت در ضل ــه آس ــداث کارخان ــاخت و اح س
ــرای  ــنندج را ب ــرب س ــمال غ ــرق و ش ــمال ش ش
رفــع مشــکالت کنونــی را  دارم کــه بــا قــراردادن 
معــدن و کارخانــه ســنگ شــکن بتوانیــم بــا 
همــت  و   جنوبــی   ضلــع  کارخانــه  تقویــت 
ــارج  ــی خ ــت کنون ــر را از وضعی ــا معاب پیمانکاره

ــم. کنی
وابســتگی  ســازمانها و زیرمجموعــه شــهرداری بــه 
شــهرداری زیــاد اســت  ســازمانی بــرای تعریــف و 
تقویــت کدهــای قدیمــی  و کاهــش هزینــه وجــود  
ــازمانی  ــای س ــه و درآمده ــد و بودج ــته باش داش
خــود را افزایــش دهــد،  متاســفانه  امســال مبلغــی 
بالــغ بــر   28 میلیاردتومــان از بودجــه 98 بــرای 
کمــک بــه شــهرداری مرکــزی بــرای  هزینــه کــرد 
ســازمانها خــرج  می شــود کــه اگــر بــا خــود ســیر 
ــات را   ــن خدم ــد ای ــد می توان ــی کن ــی را ط نزول

بــه شــهر ارائــه دهــد.
ــا فضــای   در بحــث فضــای ســبز ورودی شــهر م
ســبز بزرگــی دارد کــه قبلــه بــه بــاغ  آغــه 
ــه روی یــزدان پنــاه  ــود روب محی  الدیــن مشــهور ب
ــنندج  ــهر س ــه ورودی ش ــزرگ ک ــی ب در مقیاس
ــری فضــای ســبز  اســت و فضــای مناســب و کارب

را دارد و می توانــد خدمــات ارایــه دهــد.
ــش  ــد کاه ــهرداری بای ــاری در ش ــای ج هزینه ه
یابــد بــا توجــه بــه اینکــه شــهر مــا مکانــی 
ــش  ــیقی و دان ــر و موس ــگاه هن ــی  و جای فرهنگ
ــی  ــون تومان ــان اســت  پیشــنهاد 500 میلی و عرف
ــت  ــی اس ــغ کم ــی 98  مبل ــه فرهنگ ــرای بودج ب
کــه ضــرورت دارد   شــهرداری بــا عنــوان  ناظــرو 
مجــری  بــه ســازمانهای مــردم نهــاد و بــه تشــکل 
ــن  ــیاری از ای ــد  و بس ــاد کن ــی اعتم ــای مردم ه
کارهــای فرهنگــی را بــه جوانــان بســپارد  چراکــه 
ــی  ــرق مل ــع و ع ــن توق ــا کمتری ــا ب ــان م جوان
ــه ســمت  و ســوی  ــا ب ــد  ت ــادی دارن ــی زی توانای
کارهــای فرهنگــی  برونــد  بــه عنــوان نمونــه تاتــر 
ــهر  ــه  ش ــورت گرفت ــوان ص ــه در مری ــی ک خیابان
ــت. ــوردار اس ــل برخ ــن پتانس ــم از ای ــنندج ه س

در بحــث تلکابیــن کــه همیشــه دغدغه مــردم بوده 
اســت بایــد مــردم از انجــام شــدن و نشــدن ایــن 
امــر آگاهــی یابنــد بــرای انجامــش از پیوســت های 
مردمــی  دیــدگاه  و  صاحب نظــران  و  فرهنگــی 
ــی  ــت فرهنگ ــدر هوی ــه آبی ــم چراک ــک بگیری کم

مــردم شــهر ســنندج اســت
چنیــن  کــه  بدهنــد  نظــر  مدنــی  جامعــه 
ــه در  ــا ن ــرد ی ــکل بگی ــدر ش ــی در آبی پروژههای
ــه و  ــد نایســر ،  ننل نواحــی منفصــل شــهری مانن
ــه  ــهرداری ب ــل از ش ــای حاص ــن آباد درآمده حس

مدیریت خزانه شهر/ نگاهی به عملکرد کمیسیون بودجه شورا

سید انور رشیدی
رئیس کمیسیون بودجه
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ــرد  ــورت می گی ــا ص ــه آنج ــی ک ــبت هزینه های نس
صفــر اســت حــدود 400 میلیــون تومــان مــا 
ــه  ــای ســاختمان شــهرداری و هزین ــه نیروه هزین
کرایــه و اســتیجاری ســاختمانی در ننلــه پرداخــت 
می کنیــم در حالــی کــه درآمــد حاصلــه  بــه 
ــر  ــه صف ــهرداری در  ننل ــی ش ــوول مال ــه مس گفت
اســت  در حســن آبــاد ســالی حــدود یــک میلیــارد 
و دویســت میلیــون تومــان هزینــه جــاری داریــم  
بــه 200  درآمــد حاصلــه  گزارشــات  و طبــق 

میلیــون تومــان نمی رســد.
پروژه هــای  برنامــه  شــهرداری  بایــد   
ــی  ــن نواح ــد و در ای ــته باش ــرمایه گذاری داش س
منفصــل شــهری کــه نواحــی بکــر اســت بــا انجــام  
کارهــا رفاهــی تفریحــی و قــراردادن بازارهایــی در 
ــرای خــود  مقیــاس بــزرگ  کدهــای   درآمــدی ب
تعریــف کنــد کــه  بتوانــد در کنــار هزینه هــا 
ــه مــردم ارایــه دهــد و اعتمــاد بیشــتر  خدمــات ب

ــد. ــب کن ــهرداری جل ــه ش ــبت  ب ــردم دا نس م
 در خصــوص ظرفیــت ســنندج بــرای جــذب 
ــاق  ــدت اتف ــر در دراز م ــن ام ــدار،  ای ــد پای درآم
ســرمایه گذاری  معــاون  اکنــون  می افتــد 
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــی ب ــای خوب برنامه ه
ــد  ــواب می ده ــدت ج ــه در دراز م ــهر دارد ک ش
بــازده  زود  کاری    ، دادن ســرمایه گذاری  قــرار 
نیســت بــرون رفــت وضعیــت شــهر و بــرون رفــت 
وضعیــت مالــی شــهرداری حــوزه  ســرمایه گذاری 
اســت کــه ایــن ســرمایه گذاری می توانــد بــه  

ــود. ــر ش ــدار منج ــد پای ــاد درآم ایج
در مســائل عمرانــی بحــث ترافیــک  واقعــا از ســوی  
شــهرداری در هســته مرکــزی   در بودجــه  98 که 
در بحــث ترافیــک هســته مرکــزی کــه مــردم  بــه 
جــد   مشــکل دارنــد  برنامــه ای مشــاهده نکردیــم.

اجــرای  طبقاتــی  پارکینگ هــای  احــداث  در 
شــهر  ســطح  در  یــا   و  هندســی  طرح هــای 
ــطح   ــم س ــر ه ــع غی ــز تقاط ــه خی ــاط حادث و  نق
راه جــام جــم،  ترافیکــی در   چهــار  معضــل 
ایســتگاه عبــاس آبــاد انقــالب و میــدان مــادر بــی  

ــت. ــت اس نهای
ــاد تکمیــل  اگــر چنــد درصــد از بلــوار اســالم آب
و  مرتفــع  ترافیکــی  گره هــای  مطمنــا  شــود 
ــان   ــی خیاب ــکالت تدافیک ــده مش ــال آین در  س

ــود. ــی ش ــل م ــر ح کارگ
ــده  ــت باقیمان ــهرداری در وق ــم ش ــار داری انتظ
در دو بحــث ســاماندهی   تاناکــورا وصنــوف 
آالینــده تصمیــم جــدی بگیــرد و در پروژه هــای 
ــه  ــم  توج ــوارد مه ــن م ــه ای ــرمایه گذاری ب س
ــر  داشــته باشــد چراکــه  مشــکالتی کــه در معاب
دیوارهــای  جملــه  از  دارد،  وجــود  تاناکــورا 
خطرســاز کــه  هــر لحظــه امــکان فــرو ریختــن 
ــرای مردمــی کــه از فشــار  آن وجــود دارد،  و  ب
می کننــد  ارتــزاق  مــکان  آن  در  اقتصــادی 
خطــر ســاز اســت و تخریــب و نوســازی مدرســه 
ــل  ــکالت قاب ــر مش ــن از دیگ ــوم دی ــی عل قدیم

ــت. ــل اس تام

بودجــه   در صــد کل  یــک  اگــر شــهرداری  
ــش  ــه بخ ــه 98  را  ب ــق یافت ــنهادی محق پیش
فرهنگــی اختصــاص دهــد و  تــا 2 میلییــارد 
امــر  ایــن  بــرای  مــن  پیش بینــی  تومــان 
ــهرداری   ــال 98 ش ــم  در س ــد واری ــت  امی اس
ــمت و  ــه س ــی   ب ــع و اصول ــه ای جام ــا برنام ب
ســوی  دوری گزیــدن از کارهــای روتیــن و روی 
ــود  و  ــت ش ــی هدای ــای فرهنگ ــه کاره آوردن ب
تاکنــون اگــر   بــا ایــن بودجــه و اعتبــار  کــن کار 

می کنیــم. تقدیــر  و  تشــکر  کرده انــد 
از پاکبانــان دلســوز و زحمتکــش شــهرداری 
و  دارن  تشــکر، دســتمریزاد  نهایــت  ســنندج 
بــا آرزوی ســالی سرشــار از خیــر و برکــت و 
ســالمتی  خســته نباشــید عــرض می کنــم و 
ــی  ــی و تفریح ــز رفاه ــه مراک ــون ب ــر  تاکن اگ
ــه  ــن ب ــت از ای ــده اس ــی نش ــان توجه ه پاکبان
ــات  ــی امکان ــردن برخ ــاظ ک ــان لح ــد خواه بع
رفاهــی و تفریحــی از جملــه  صــدور   کارت 
اســتخر،  کارت تــردد عوارضــی آبیــدر، اســتفاده 
رایــگان  از  ســالن هــای ورزشــی،  تقویــت 
ــرای  ــده ب ــال آین ــد در س ــکن را بای ــی مس تعاون
ایــن قشــر زحمتکــش کــه در مشــقت و مذیقــه 

ــیم. ــته باش ــر داش ــد،  در نظ ــر می برن ــه س ب
ــل  ــک و حم ــه، تفکی ــت زبال در خصــوص  بازیاف
آن برنامه هایــی داریــم  کــه امیــد اســت بــا 
پیگیریهــای متعــدد در ســال آینــده بــه ســرانجام 

برســد.

روز سنه » فرصت مناسبی برای احیاء آداب 
و رسوم گذشتگان و معرفی مشاهیر و مفاخر 

کرد به نسل های امروزی است

ــذاری روزی  ــه نامگ ــان اینک ــا بی ــنندج ب ــهردار س ش
در تقویــم بنــام »روز ســنه »  یکــی از اقدامــات 
مهــم فرهنگــی و اجتماعــی اســت، گفــت: »روز ســنه 
و رســوم  آداب  احیــاء  بــرای  مناســبی  فرصــت   «
گذشــتگان و معرفــی مشــاهیر و مفاخــر کــرد بــه نســل 

ــت. ــروزی اس ــای ام ه
بــه گــزارش ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
ســنندج: شــهردار ســنندج فــرا رســیدن روز ســنه را به 
تمامــی مــردم شــریف و فهیــم ســنندج تبریــک گفــت.
ــتان  ــتان کردس ــت: اس ــار داش ــنندج اظه ــهردار س ش
دارای پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی بســیار غنــی اســت 
ــتان را  ــتان کردس ــف از اس ــن توصی ــاید بهتری ــه ش ک
مقــام معظــم رهبــری در ســفر بــه  ایــن اســتان تحــت 
عنــوان اســتان کردســتان یــک اســتان فرهنگی اســت؛ 

بیــان نمودنــد.
ــتان  ــتان کردس ــرد: در اس ــان ک ــدی بی ــدس صی مهن
ــد  ــژه ای برخوردارن ــگاه وی ــدان از جای ــر و هنرمن هن

وغنــای فرهنگــی و هنــری و آداب و رســوم بســیار زیبــا 
همــواره از جملــه مــواردی اســت کــه مــورد اســتقبال 
بســیاری از مســافران و گردشــگران خارجــی اســت. وی 
گفــت: ســنندج هــم بعنــوان مرکــز اســتان کردســتان 
همــواره خاســتگاه هنرمنــدان، مفاخــر و مشــاهیر 
ــا  ــه تنه ــا ن ــام و آوازه آنه ــه ن ــت ک ــته ای  اس برجس
در کشــور بلکــه در خــارج از مرزهــای ایــران اســالمی 
درخشــیده اســت. وی افــزود: ســنندج عــالوه بــر مفاخر 
ــی  و  و مشــاهیر برجســته از لحــاظ  موقعیــت  جغرافیای
ــوی و  ــر صف ــازی  عص ــای  شهرس ــر فعالیت ه ــه خاط ب
قاجــار بناهایــی  نظیــر حمــام، بــازار و مســاجد از بافــت 

ــا ارزشــی برخــودار اســت. ســنتی بســیار ب
ــنندج را در  ــه س ــرد: آنچ ــان ک ــدی بی ــدس صی مهن
ــه شــهر فرهنگــی  ــان شــهر هــای کــرد نشــین ب می
ــت  ــدان و فعالی ــژه هنرمن ــگاه وی ــل نمــوده جای تبدی
تعــداد زیــادی از آنــان در رشــته هــای مختلــف 
ــع  ــر، صنای ــیقی، تئات ــر موس ــری نظی ــی وهن فرهنگ
ــا اســت. ــا و خانقاه ــان در تکای دســتی و تصــوف و عرف
ــده  ــزود : یکــی از اقدامــات ارزن مهنــدس صیــدی اف
ــن دوره  ــهر در ای ــالمی ش ــورای اس ــهرداری و ش ش
ــذاری  ــده نامگ ــق ش ــراوان محق ــری ف ــا پیگی ــه ب ک
ــنه  ــوان » روز س ــت عن ــی تح ــم محل روزی در تقوی

» پــس از تصویــب شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان 
ــود. ب

وی عنــوان کــرد: نامگــذاری روزی در تقویــم تحــت 
ــرای احیــاء  عنــوان »روز ســنه » فرصــت مناســبی ب
آداب و ســنن گذشــتگان و معرفــی مشــاهیر و مفاخــر 

کــرد بــه نســل هــای امــروزی اســت.
ــیاری از آداب و  ــرد: بس ــد ک ــدی تاکی ــدس صی مهن
ــه دالیــل مختلــف کــم کــم  رســوم گذشــتگان مــا ب
ــن  ــه در اینچنی ــت ک ــدن اس ــوش ش ــال فرام در ح
ــا برگــزاری مراســمات  مناســبتی هایــی مــی تــوان ب
مختلــف نســبت بــه احیــاء آن و انتقــال آن بــه نســل 

هــای امــروزی اقــدام نمــود.
شــهردار ســنندج گفــت: آشــنا نمــودن نســل هــای 
امــروزی بــا آثــار هنرمنــدان ،مفاخــر و مشــاهیر کــرد 
ــاری  ــازی و معم ــهر س ــار ش ــی آث ــن بررس و همچنی
ــتاوردهای  ــر از دس ــی دیگ ــد یک ــی توان ــنندج م س

ــذاری روز ســنه باشــد. نامگ
وی ضمــن تبریــک فــرا رســیدن روز ســنه از تمامــی  
ــوت  ــان دع ــر و محقق ــدان، مفاخ ــهروندان، هنرمن ش
ــا حضــور در برنامــه هــای تدویــن شــده بــه  نمــود ب
ــن  ــر ای ــرای بهت ــا را در اج ــنه، م ــبت روز س مناس

ــد. ــاری نماین مراســمات ی
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ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــجادی رئی ــب س غری
ســنندج گفــت: در راســتای مطالبــه عمومــی 
ــه انجــام  ــزم ب شــهروندان، شــهرداری ســنندج مل
الکترونیکــی و اعــالن عمومی معامالت در راســتای 

ــد. ــازی ش ــفاف س ش
ســید غریــب ســجادی در گفتگــو بــا خبرآنالیــن؛ 
اظهــار داشــت: پیــرو جلســه هــم اندیشــی و 
ــی و  ــاالن مدن ــانه، فع ــاب رس ــا اصح ــری ب همفک
ــه هیئــت رئیســه  فرهنگــی و نیــز براســاس مصوب
شــورای شــهر طــرح الــزام شــهرداری ســنندج بــه 
ــالت  ــی معام ــالن عموم ــی و اع ــام الکترونیک انج
ــد. ــب ش ــره تصوی ــاده و 4 تبص ــهرداری در 5 م ش
ــزود: شــهرداری ســنندج و واحدهــای  ســجادی اف
تابعــه اعــم از ســازمانها، شــرکتها و مؤسســات 
ــالت  ــه معام ــد کلی ــف ان ــته مکل ــتقل و وابس مس
خــود بــا روشــهای مختلــف اعــم از خریــد، 
مناقصــه، مزایــده، ســرمایه گــذاری، مشــارکت یــا 
تــرک تشــریفات، توافقنامــه یــا تفاهــم نامــه را در 
ــنندج«  ــهرداری س ــالت ش ــع معام ــامانه جام »س
کــه بــه ایــن منظــور حداکثــر ظــرف مــدت دو مــاه 
توســط شــهرداری ســنندج پیــاده ســازی میشــود، 

ــد. ــن انجــام دهن ــه صــورت آنالی ب
ــت:  ــنندج گف ــهر س ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
برنامــه زمان بنــدی اجــرای ایــن مصوبــه مشــتمل 
بــر اجــرای آزمایشــی، اصــالح فرآیندهــای مرتبــط، 
ــازی  ــط و فراگیرس ــامانه های مرتب ــه س ــال ب اتص
ــرکت ها،  ــنندج ، ش ــهرداری س ــامانه در کل ش س
ــرف  ــر ظ ــازمان ها و مؤسســات وابســته، حداکث س
مــدت یــک مــاه پــس از ابــالغ ایــن مصوبــه توســط 
ــه اطــالع شــورای  ــن و ب شــهرداری ســنندج تدوی

ــد. ــنندج می رس ــهر س ــالمی ش اس

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــورای شــهر 
ــامل: ــی ش ــای تفریح ــه ه ــن مجموع ــنندج: ای س

پروژه شهربازی روباز پارک ملت سنندج
مجموعــه تفریحــی ورزشــی و گردشــگری پینــت 

بــال و تنیــس قشــالق گریــزه
گردشــگری  و  ورزشــی  تفریحــی  مجموعــه 

اســت. گریــزه  قشــالق  کارتینــگ 
ــنندج  ــت س ــارک مل ــاز پ ــهربازی روب ــروژه ش پ
ــرمایه  ــه باس ــت ک ــا اس ــروژه ه ــن پ ــی از ای یک
گــذاری 122 میلیــارد ریــال و در 2 فــاز ســاخته 

ــود. ــی ش م
مجموعــه تفریحــی ورزشــی و گردشــگری پینــت 
ــر از  ــی دیگ ــزه یک ــالق گری ــس قش ــال و تنی ب
ــبت  ــه مناس ــروز ب ــه ام ــت ک ــی اس ــروژه های پ
ــد.  ــاز ش ــی آن اغ ــات اجرای ــت عملی ــه دول هفت
ــزار  ــاحت 25 ه ــه مس ــی ب ــروژه در زمین ــن پ ای
ــارد و  ــذاری 62 میلی ــرمایه گ ــا س ــع و ب مترمرب
574 میلیــون ریــال احــداث مــی شــود و شــامل 
ــال، تنیــس و خدماتــی،  مجموعــه هــای پینــت ب
ســاختمان اداری، فضــای ســبز، محوطــه ســازی، 
آالچیــق، بــاغ رســتوران، مجموعــه کــودک و 

ــت. ــی اس ــه فرهنگ مجموع
ــی  ــه تفریح ــی مجموع ــات اجرای ــن عملی همچنی
ورزشــی و گردشــگری کارتینــگ قشــالق گریــزه 
ــع و  ــر مرب ــزار مت ــه مســاحت 45 ه ــی ب در زمین
ــا ســرمایه گــذاری 60 میلیــارد و 250 میلیــون  ب
ریــال آغــاز شــدکاربری هــای ایجــاد شــده در این 
مجموعــه نیــز شــامل مجموعــه پیســت کارتنیــگ 
بیــن المللی،ســاحتمان اداری، مجموعــه تفریحــی 
ــارد و  ــه بیلی ــبز، مجموع ــای س ــی، فض و فرهنگ

ســاختمان اداری اســت.

ــت:  ــنندج گف ــهر س ــالمی ش ــورای اس ــس ش ریی
ــه  ــه ب ــک هفت ــدت ی ــه م خیابان هــای ســنندج ب
مناســبت روز ســنه گالــری عکــس مشــاهیر کــرد 

می شــود.
از ســنندج،  بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس 
ــگاران  ــا خبرن ــیدغریب ســجادی در نشســت ب س
رســانه کــه بــا موضــوع اعــالم ویــژه برنامه هــا روز 
ســنه برگــزار شــد، اظهــار کــرد: در طــول چنــد 
ــد بســیاری از  ســال گذشــته پیشــنهاد شــد مانن
کشــورها و شــهرها روزی بــه عنــوان »روز ســنه« 

ــود. ــاب ش انتخ
برگــزاری  و  ســنه  روز  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
از  یکــی  راســتا  ایــن  در  ویژه برنامه هایــی 
برنامه هایــی بــود کــه بــه صــورت ویــژه در 
دســتور کار شــورا و شــهرداری ســنندج قــرار 
گرفــت و شــورا بــه عنــوان یــک پارلمــان محلــی 
ــت  ــا را در اولوی ــن برنامه ه ــزاری ای ــی برگ متول

کاری خــود قــرار داد.
وی اذعــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ســنندج در 
ــت را  ــن طبیع ــن و زیباتری ــت ماه بهتری اردیبهش
ــد  ــاب ش ــاه انتخ ــن م ــنه از درون ای دارد، روز س
ــا معرفــی هرچــه بیشــتر جاذبه هــای  ــا بتــوان ب ت
ــه جــذب هرچــه بیشــتر گردشــگران را  آن، زمین

فراهــم کنیــم.
وی گفــت: بــا موافقــت شــورای فرهنــگ عمومــی، 
روز ســنه در تقویــم محلــی ثبــت شــد کــه 
ــه در  ــی ک ــه پیگیری های ــه ب ــا توج ــم ب امیدواری
حــال انجــام اســت ایــن روز در تقویــم ملــی نیــز 

ثبــت شــود.
وی افــزود: روز ســنه هنــوز بــرای مــردم شــناخته 
شــده نیســت لــذا اولویــت مــا در ایــن دوره صرفــا 

معرفــی ایــن روز بــه جامعــه اســت.
ــی را  ــاده روی خانوادگ ــش پی ــزاری همای وی برگ
یکــی از مهم تریــن برنامه هــا در راســتای معرفــی 
روز ســنه ذکــر کــرد و گفــت: یکــی از مهم تریــن 
ــات  ــام اقدام ــهرداری انج ــورا و ش ــالت های ش رس
و کارهــای فرهنگــی اســت کــه امیدواریــم شــاهد 
تحــول جــدی در ایــن دســت اقدامــات در شــهر 

فرهنگــی ســنندج باشــیم.
بــه گفتــه ســجادی، یک ســری از برنامه هــای روز 
ســنه در طــول یــک هفتــه برگــزاری، مخاطبیــن 
ــود را  ــاص خ ــن خ ــم مخاطبی ــی ه ــام و بخش ع

دارد. 
وی از برپایــی نمایشــگاه شــاخص در همین راســتا 
ــروآباد  ــارت خس ــه در عم ــک هفت ــدت ی ــه م ب
نمایشــگاه  ایــن  گفــت:  و  داد  ســنندج خبــر 
می توانــد بخشــی از ظرفیت هــای هنــری را در 

ــذارد. ــش بگ ــه نمای ــتان ب ــن شهرس ــطح ای س
ــت:  ــنندج گف ــهر س ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــن  ــب ای ــم در قال ــای مه ــر از برنامه ه ــی دیگ یک
ــهر  ــاخص ش ــان ش ــد خیاب ــل چن ــه، تبدی برنام
ــت. ــرد اس ــاهیر ک ــس مش ــری عک ــه گال ــنندج ب س
وی بــا بیــان اینکــه 127 بیلبــورد و 4 المــان 
در همیــن راســتا تدویــن و نصــب می شــود، 
ــتفاده از  ــه اس ــن برنام ــی ای ــدف نهای ــت: ه گف
ایــن ظرفیــت بــرای معرفــی هرچــه بیشــتر شــهر 

ــت. ــنندج اس س

الزام شهرداری سنندج به انجام 
الکترونیکی معامالت

آغاز عملیات اجرایی سه مجموعه 
تفریحی و گردشگری در سنندج

خیابان های سنندج گالری عکس 
مشاهیر کرد می شود
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ــک روز  ــه ی ــد ک ــر آن ش ــنندج ب ــهر س ــورای ش ش
را بــه عنــوان شــهر ســنندج در تقویــم ملــی ایــران 
ثبــت نمایــد بــرای ایــن منظــور اقــدام بــه فراخــوان 
ــنجی  ــر س ــاه نظ ــن م ــی چندی ــس از ط ــود و پ نم
کامــاُل شــفاف و واضــح، اقــدام بــه دعــوت از اســاتید 
ــاره ی روز ســنندج پرداخــت  و صاحــب نظــران درب
ــل  ــه دالی ــراوان ب ــه های ف ــکیل جلس ــس از تش و پ
ــوان ســنندج  ــه عن ــر روز ششــم اردیبهشــت را ب زی
ــورد  ــبختانه م ــه خوش ــرد ک ــب ک ــاب و تصوی انتخ

ــت.  ــرار گرف ــد ق تایی
برابــر نوشــته ی آیــت اهلل مــردوخ، در صفحــه ی 108 
ــلیمان خان اردالن در  ــردوخ، س ــخ م ــد دوم تاری جل
ذی قعــده ی 1046 مصــادف بــا 6 اردیبهشــت 1016 
ــه تأســیس شــهر ســنه )ســنندج(  شمســی اقــدام ب
نمــود. از آنجــا کــه مرحــوم آیــت اهلل مــردوخ، 
ــل و  ــمندی بی بدی ــق و دانش ــیار دقی ــی بس مورخ
ــه واســطه ی  ــود و نیــز ب مطلــع در امــور تاریخــی ب
قرابــت خانوادگــی بــا نــوادگان ســلیمان خان اردالن 
ــه اســتناد قباله نامه هــا  ــود، ب در روســتای رمشــت ب
ــه  ــلیمان خان اردالن ک ــی س ــای حکومت و فرمان ه
ــن اردالن هــای رمشــت کــه موجــود  ــزد خوانی در ن
ــت؛  ــوده اس ــردوخ ب ــت اهلل م ــار آی ــوده و در اختی ب
کــه  نوشــته اند  کتاب شــان  در  را  تاریــخ  ایــن 
ــق و  ــاًل موث ــر کام ــان ام ــن و محقق ــل ف ــرای اه ب

ــاد اســت.  ــل اعتم قاب
یافته هــای  و  شــواهد  اســاس  بــر  کــه  هرچنــد 
ــر  ــنه ب ــهر س ــاط ش ــی نق ــان در برخ باستان شناس
مــا معلــوم شــده کــه تاریخ شــهر ســنه بــه روزگاران 
ســلیمان خان  زمــان  در  امــا  می گــردد  بــر  دور 
در  کوچــک  قصبــه ی  یــک  صــورت  بــه  اردالن 
آمــده بــود و یــک طایفــه بــه نــام زرینــه کفــش در 
ــام داشــت  اطــراف یــک قلعــه ی کهنــه کــه ســنه ن
زندگــی می کردنــد. تــا آن زمــان اردالن هــا بــه 
مــدت پانصــد ســال بــر بخــش بزرگــی از  منطقــه ی 
ــداری  ــرای پاس ــد و ب ــت می کردن ــتان حکوم کردس
ــوذ  ــتحکم و نف ــه ی مس ــار قلع ــود، چه ــرو خ از قلم
ــم  ــوان و َزل ــگان و مری ــن آباد و پلن ــر در حس ناپذی
ــس  ــوی پ ــاه عباس صف ــد. ش ــرده بودن ــداث ک اح
از غلبــه بــر کشــمکش های درونــی حکومتــش؛ 
ــان  ــدار هلوخ ــد و اقت ــی ش ــای غرب ــه مرزه متوج
ــی و  ــد لشکرکش ــس از چن ــد. پ ــر نتابی اردالن را ب
ــد و  ــتی درآم ــح و آش ــل، از در صل ــگ بی حاص جن
ــرک مخاصمــه کــرد. خان احمدخــان  ــا هلوخــان ت ب
ــت  ــفیر حکوم ــوان س ــه عن ــه ب ــان ک ــد هلوخ فرزن
ــاه عباس  ــذب ش ــود ج ــه ب ــان رفت ــه اصفه اردالن ب
ــه  ــاه عباس ب ــر ش ــا خواه ــس از ازدواج ب ــد و پ ش
نــام زرین کاله خانــم، بــه کردســتان بازگشــت و 
ــت  ــان را از حکوم ــد، هلوخ ــی چن ــس از مقدمات پ
ــت و  ــدر نشس ــای پ ــه ج ــود ب ــرد و خ ــاقط ک س
حکومــت اردالن را بــه دربــار صفــوی متمایــل 
ــه  ــاه عباس، کشــتار و تصفی ــرگ ش ــد از م ــرد. بع ک
ــیله ی  ــه وس ــوی ب ــار صف ــی در درب ــاب خونین حس

ششم اردیبهشت فرصتی برای سنندج شناسی

ــگ  ــرخاب بی ــه در آن س ــد ک ــاز ش ــاه صفی آغ ش
ــن  ــد و همی ــی ش ــز قربان ــان نی ــد خان احمد خ فرزن
ــان  ــه صفوی ــر علی ــان ب ــان خان احمد خ ــث طغی باع
صفویــان،  و  اردالن هــا  میــان  جنگ هــای  شــد. 
ــار  ــد و ناچ ــان ش ــقوط خان احمد خ ــه س ــر ب منج
بــه مهاجــرت بــه ســوی مناطــق تحــت امــر عثمانــی 
ــگام، ســلیمان خان اردالن کــه در  ــن هن شــد. در ای
ــرد،  ــی می ک ــروگان زندگ ــورت گ ــه ص ــان ب اصفه
خــروج  و  کردســتان  منطقــه ی  نجــات  بــرای 
از  جلوگیــری  و  کردســتان  از  صفــوی  ســربازان 
ــرد و  ــدام ک ــتان اق ــر اردالن در کردس ــاب غی انتص
ــی  ــای حکومت ــب قلعه ه ــرط تخری ــه ش ــت ب توانس
ــم( در  ــوان و زل اردالن )حســن آباد و پلنــگان و مری
اســفند 1015 شمســی فرمــان حکومــت کردســتان 
ــتان،  ــه کردس ــس از ورود ب ــرد. او پ اردالن را بگی
ــا 30  ــادف ب ــی مص ــت 1016 شمس در 6 اردیبهش
ــه ی  ــا مخروب ــی ام ــهر قدیم ــده ی 1046 ش ذی قع
ــا  ــک اردالنی ه ــا کم ــرده و ب ــازی ک ــنه را نوس س
و  همراهــان  از  کــه  اورامــان  بومــی  مــردم  و 
بودنــد،  اردالن هــا  زمــان  آن  حکومتــی  عوامــل 
بنیــان شــهری تــازه را پی ریــزی کنــد. قلعــه  و 
دژ حکومتــی تــازه ای بــر فــراز تپــه ی کوچــک 
ــا و  ــا و عمارت ه ــج خانه ه ــرد و بتدری ــا ک ــنه بن س
ــبکی  ــان س ــه هم ــازار را ب ــا و ب ــاجد و حمام ه مس
ــه  ــهر تعبی ــرای ش ــود ب ــده ب ــان دی ــه در اصفه ک
کــرد و جانشــینان او هــر کــدام بــه وســع خــود بــر 
ــه دلیــل مرکزیــت سیاســی  ــد. ب ــی آن افزودن آبادان
و اقتصــادی ایــن شــهر و پشــتیبانی والیــان اردالن 
از علمــا و دانشــمندان، بــه ســرعت بــه مرکــز 
علمــی نیــز بــدل شــد. در زمــان امان اهلل خــان 
ــی و  ــت آبادان ــه نهای ــهر ب ــن ش ــزرگ اردالن، ای ب
ــع  ــجد جام ــداث مس ــا اح ــید و ب ــود رس ــق خ رون
ــالد  ــم ب ــه دارالعل ــدت ب ــدک م ــان در ان داراالحس

ــد. ــهور ش ــالمی مش اس
ــا عنایــت  ــه ایــن ســابقه ی تاریخــی و ب ــا توجــه ب ب
ــه ی  ــه اینکــه اســتان کردســتان و خصوصــاً منطق ب
و  زیباتریــن  اردیبهشــت  اوایــل  در  اورامــان 
ــوا و  ــاظ آب و ه ــن از لح ــان ممک ــن زم دلپذیرتری
جاذبه هــای طبیعــی خــود را داراســت و از اطــراف 
ــردش در  ــت گ ــی جه ــگران فراوان ــاف گردش و اکن
کردســتان و اورامــان و نیــز شــرکت در مراســم 
بخصــوص  و  کردســتان  بــه  اورامــان  پیرشــالیار 
همچنیــن  و  می کننــد  ســفر  ســنندج  شــهر 
ــت  ــنندج تقوی ــذاری روز س ــداف نامگ ــی از اه یک

ــران و  ــنندج در ای ــهر س ــی ش ــگری و معرف گردش
ــن روز  ــرای ای ــام ب ــب ترین ای ــت مناس ــان اس جه
ــبختانه  ــد و خوش ــخیص داده ش ــت تش در اردیبهش
ــم  ــر در  شش ــن ام ــادف ای ــن تص ــب حس ــر حس ب
ــنندج  ــیس س ــاز تاس ــاز ب ــه روز آغ ــت ک اردیبهش
ــوص در  ــه خص ــد ب ــن گردی ــم تعیی ــود؛ روز شش ب
ــنندج در  ــهر س ــوای ش ــت، آب و ه ــاه اردیبهش م
ــن  ــکوفه ها در ای ــکفتن ش ــا ش ــدال و ب ــت اعت نهای
زمــان، در اوج زیبایــی و سرســبزی اســت و اجــرای 
جــذب  منظــور  بــه  کــه  فرهنگــی  برنامه هــای 
ــرد،  ــنندج شــکل می گی ــه ی روز س گردشــگر و بهان
ــی در  ــود یعن ــی خ ــت زمان ــب ترین موقعی در مناس
مــاه اردیبهشــت قــرار می گیــرد و نیــز از آنجــا کــه 
ــه ی بهــار هماننــد شــب  در بــاور مــردم محلــی، چلّ
ــوروز و چهارشــنبه ســوری، و ســیزده  ــدا و روز ن یل
ــی، روز  ــی ایران ــای مل ــت روزه ــه پاسداش ــدر ب ب
ــی  ــار یعن ــم به ــوان چهل ــت، می ت ــده ای اس فرخن
ــیس  ــخ تأس ــه تاری ــه ب ــت را ک ــم اردیبهش روز ده
روز ســنندج نزدیــک اســت بــه عنــوان روز ســنندج 
نامگــذاری کــرد. ناگفتــه نمانــد کــه شــورا در ابتــدا 
ــم  ــا چهل ــادف ب ــه مص ــت را ک ــم اردیبهش روز ده
ــن  ــون ای ــا چ ــود ام ــوده ب ــاب نم ــت انتخ ــار اس به
روز قبــاُل در تقویــم بــه نــام روز خلیــج فــارس 
ثبــت شــده بــود لــذا مــورد موافقــت قــرار نگرفــت 
بــا تغییــر مختصــر در آن؛ روز ششــم در تقویــم 
ــد  ــه عنــوان روز ســنندج ثبــت گردی ــران ب ــی ای مل
بیشــتر  نظــر  ایــن  از  نامگــذاری  ایــن  اهمیــت 
ــران  ــم ای ــام ملــی در تقوی ــان می گــردد کــه ای نمای
همچنــان در تقویــم جهانــی نیــز مــورد توجــه 
ــا را  ــهر م ــت و ش ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــردم جه م

برجســته تر از گذشــته مطــرح خواهــد نمــود.
 ایــن نامگــذاری بهانــه ای بــرای تمرکــز فعالیت هــای 
گردشــگری و ســنندج شناســی در ایــن روز و ایــن 
ایــام خواهــد بــود کــه بــا برنامه ریــزی ســاالنه 
ــا  ــوان ب ــردن آن می ت ــزار ک ــکوه تر برگ ــت باش جه
ــه  ــزی درســت و منطقــی و دراز مــدت ب برنامــه ری
رفــع مشــکالت شــهر ســنندج پرداخــت و از ایــن راه 
ــت  ــده خدم ــل های آین ــتان و نس ــردم کردس ــه م ب
نمــود.  بیاییــم دســت در دســت هــم بــا همدلــی و 
ــاد ســاختن  ــه آب ــه دور از حــب و بغــض ب ــاق ب اتف
شــهر و دیــار خــود و رفــع مشــکالت بی شــمار 
آن بکوشــیم و شــهر ســنندج را بــا برنامه ریــزی 
درســت و بــا اتحــاد بــه شــهری آبــاد و پــر رونــق و 

ــدل ســازیم. ــه ب نمون

جمال احمدی آیین
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سخن پایانی

سخن سردبیر
ــر  ــاره گ ــدر« نظ ــوه »آبی ــدای ک ــر بلن ــا ب ــا باره ــی از م خیل
شــهری بــوده ایــم کــه تاریــخ پــر فــراز و نشــیبش، حکایــت از 
آمــدن و رفتــن هــزاران افــرادی دارد کــه روزی در ایــن شــهر 
نامــی داشــتند و ســرایی... همــه ی آنهــا بــدون اســتثاء رفتــه 
ــد ســنندج  ــوده و خواهــد مان ــدگار ب ــه مان ــا آنچــه ک ــد ام ان
اســت و هویتــش، خیلــی از مــا بارهــا بــر بلنــدای آبیــدر  محو 
ــم  ــداده ای ــازه ن ــز اج ــم و هرگ ــده ای ــهری ش ــای ش زیبائی ه
غــم و رنــج آن تصویــر زیبائــی کــه از ایــن شــهر در ذهنمــان 
حــک شــده اســت را بــه چالــش بکشــد و برایمــان »ســنندج« 
همــان شــهر »تپــه هــا« و »منــاره« هاســت بــا »خانــه هــای 
قدیمــی« و »بــازار« و مردمــان پــر از صفــا و صمیمیتــش و ...
بــدون شــک هــر تصویــری کــه از ایــن شــهر در ذهــن داشــته 
باشــیم ناشــی از تعلــق خاطــر بــه دیاریســت کــه بــرای خیلــی 
از مــا جزئــی از وجودمــان شــده اســت و »هویت ناگسســتنی« 
بــا آن پیــدا کــرده ایــم بــه طــوری کــه هــزاران پیــر و جــوان 
ــای  ــاخصه ه ــودن را ش ــنندجی ب ــر روزی س ــار اگ ــن دی ای
هویتشــان بگیرنــد انــگار کــه قلبشــان از تپــش افتــاده اســت 
ــاع مــی کننــد  ــه همیــن دلیــل همــواره از ایــن هویــت دف ب
و ســاعتها از تعلــق خاطــر داشــتن بــه آن بحــث مــی کننــد 
ــای  ــن بخــش زیب ــا ای ــد. ام ــی زنن ــادش م ــار فری ــا افتخ و ب
تعلــق خاطــر و بــاور داشــتن از شــهروند بــودن اســت کــه مــا 
ادعایــش را داریــم و بخــش عمــده آن رفتــار شــهروندی ســت 
کــه دیگــر نمــی تــوان فریــادش زد و مدعــی آن شــد چــرا کــه 
ــاور داشــتن و اعتقــاد، »نمایــان«  ــر خــالف ادعــای ب رفتــار ب
اســت و عریــان و هــر رفتــار مــا یقینــا خبــر از اعتقــاد واقعــی 
و نهادینــه ســت چــرا کــه فرهنــگ تنهــا بــاور و عقیده نیســت 
بلکــه بخــش جدایــی نشــدنی فرهنــگ رفتــار و عمــل اســت.

ــم  ــی رغ ــه عل ــود ک ــن ب ــوع ای ــن موض ــرح ای ــرض از ط غ
ــد از  ــا بای ــی از م ــه خیل ــوالی ک ــت ناگسســتنی س ــن هوی ای
ــای«  ــدازه »رفتاره ــا چــه ان ــن اســت ت ــان بپرســیم ای خودم
مــا منطبــق بــر بــاور و هویــت مــورد ادعایمــان اســت؟ مــی 
دانــم ســخت تریــن کار دنیــا بــه چالــش کشــیدن اعتقــادات 
و باورهــای هویتــی  اســت امــا گاهــی وقتهــا آنچنــان رفتارهــا 
ــاد و  ــچ اعتق ــا هی ــه ب ــت ک ــده س ــهایمان آزار دهن و کنش
ــه  ــدا ب ــاک نمــی شــود و ب ــان رنجــش پ ــورد ادعایم ــاور م ب
حــال روزی کــه مــردم یــک جامعــه بــه هــزار و یــک دلیــل 
ــه و دلیــل ناتوانــی مســولین هــر رفتــار و  ــه بهان مخصوصــا ب
کنشــی را موجــه جلــو دهنــد!  حتــی رفتارهایــی کــه خــالف 

ــاور و اعتقاداتشــان باشــد. ب
هــر چنــد کــم نیســتند شــهروندانی کــه همــواره با رفتارشــان 

همیشــه الگــو و سرمشــق همــه مــا در زندگــی روزانه هســتند 
و یقینــا حضــور انهــا چــه بــه صــورت فــردی و چــه بــه صورت 
حضــور در تشــکلهای مدنی بخشــی از هویت شــهری ســنندج 
لقــب گرفتــه امــا متاســفانه بــا گشــت گذرائــی در شــهر آنچــه 
ــای  ــت رفتاره ــده اس ــد و آزار دهن ــی آی ــم م ــه چش ــه ب ک
برخــی شــهروندان عزیــزی ســت کــه نتیجــه رفتارشــان  بــه 
ــن  ــن ای ــم گفت ــی دان ــت. م ــران اس ــن دیگ ــت انداخت زحم
حرفهــا از زبــان کســی کــه رئیــس و عضــو شــورای اســالمی 
ــا  ــه تنه ــدگان ن ــی از خوانن ــرای خیل شــهر ســنندج اســت ب
قابــل قبــول نیســت بلکــه اساســا غیــر قابــل تحمــل اســت اما 
ایــن را از روی تجربــه و درگیــر شــدن بــا خیلــی از موضوعــات 
ــا  ــودن آنه ــل حــل ب ــر قاب ــه غی ــم ک ــی گوی و چالشــهایی م
قبــل از اینکــه ناشــی از بــی برنامــه گــی و ناتوانــی مســولین 
ــهروند  ــه ش ــت ک ــی مردمانیس ــدم همراه ــی از ع ــد ناش باش
ایــن شــهر هســتند و ســنندج بــرای آنهــا هویــت اســت. بــاور 
کــردن ایــن قضیــه کــه هیــچ مســولی بــدون همراهــی مــردم 
ــت  ــد مشــکل دســت فروشــان، نحــوه اســتقرار وان نمــی توان
بــاران، تاناکــورا، جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز، 
ــه  ــک، تجــاوز ب ــر، فســاد اداری، ترافی ــوارع و معاب تصــرف ش
پیــاده راه هــا توســط کســبه وده هــا مشــکل دیگــر را حــل 
ــن را نشــان  ــه ای ــم تجرب ــده ای نیســت ه ــز پیچی ــد چی کن
ــه ایــن امــر اعتقــاد داریــم کــه  داده اســت و هــم مــا قلبــا ب
ــل  ــی از »راه ح ــردم بخش ــا م ــر ج ــی« ه ــام مدیریت در »نظ
مشــکالت« بــوده انــد نــه خــود مشــکل بــه مراتــب مســائل 
ــن رو  ــر حــل و فصــل شــده اســت از همی و مشــکالت راحت
ضمــن آرزوی اینکــه ســال جدیــد ســالی پــر از رزق و روزی و 
زندگــی بهتــر بــرای همشــهریانمان باشــد ، امیــدوارم در ســال 
1398 هــر کــدام از شــهروندان عزیــز بیــش از گذشــته بــرای 
حــل معضــالت شــهر زیبــای ســنندج مــا را یــاری کننــد در 
اینکــه بخشــی از مــا مدیــران در بــرآورد کــردن خواســته هــا و 
فراهــم کــردن زندگــی کــه در شــان شــما باشــد قاصــر و بعضا 
ــوده ایــم شــکی نیســت امــا انتقــاد کــردن و بعضــا  ــوان ب نات
تخریــب هــای بــی پایــه و اســاس و ملتهــب کــردن فضــا همه 
مــا را بــه یــاد حکایــت آن زاهــدی مــی انــداز کــه کیســه ای 
گنــدم نــزد آســیابان بــرد. آســیابان گنــدم او را در کنــار ســایر 
کیســه هــا گذاشــت تــا بــه نوبــت آرد کنــد. زاهــد گفــت: »اگر 
گنــدم مــرا زودتــر آرد نکنــی دعــا مــی کنــم خــرت ســنگ 
ــوه  ــن مســتجاب الدع ــه چنی ــو ک ــت: »ت بشود«.آســیابان گف
هســتی دعــا کــن گندمــت آرد بشــود.«. میدانــم در شــرایطی 
کــه بخــش زیــادی از مــردم در بدتریــن شــرایط اقتصــادی و 
مالــی بــه ســر مــی برنــد ســخن گفتــن از امیــد و آینــده بهتــر 

ســخت تریــن کار ممکــن اســت امــا امیــد بــه اینــده بهتــر و 
تــالش و بــرای محقــق ســاختن آن قانــون توســعه و هــر نــوع 
ــار  ــم در شــرایط ســخت کن ــاور کنی ــادی اســت ب ــر بنی تغیی
ــر  ــد ه ــد معجــزه کن ــی توان ــودن م ــر ب ــودن و همفک ــم ب ه
ــه  ــن شــرایط اعتمــاد اجتماعــی مــردم نســبت ب چنــد در ای
مســولین در بدتریــن شــرایط ممکــن بــه ســر مــی بــرد امــا 
بــاز کــم نیســتند مدیرانــی کــه هنــوز شــرافت و آبــروی مــردم 
ایــن شــهر برایشــان نقشــه راه و حرکــت اســت  و اتفاقــا آنهــا 
ــا  ــب ه ــالت و تخری ــن حم ــه تری ــورد ناجوانمردان ــواره م هم
قــرار میگیرنــد چــرا کــه منفعــت بســیاری از چپاولگــران بیــت 
ــردن  ــایه ملتهــب ک ــری در س ــر دیگ ــر ام ــش از ه ــال بی الم
فضــای جامعــه و متهــم کــردن دیگــران مخصوصــا کســانی 
کــه دل در گــرو آبادانــی شــهر و دیارشــان دارنــد مهیــا مــی 
شــود بــه همیــن دلیــل اســت کــه آنهایــی کــه دغدغــه ای چز 
ــد همــواره در ســایه تخریــب دیگــران  منافــع شــخصی ندارن
فضــای امنــی برایشــان مهیــا شــده تــا راحتــر بــه نــان و نــوای 

خویــش برســند.
یقینــا ســال 1397 بــرای همــه مــا مخصوصــا شــورا و 
شــهرداری ســنندج پــر از فــراز و نشــیب بــود امــا بــا تمامــی 
ــب  ــی در قال ــات مثبت ــبختانه اقدام ــا خوش ــی ه ــا مالیمت ن
ــه  ــژه ب ــه وی ــا توج ــی مخصوص ــای فرهنگی،عمران ــه ه برنام
ــای  ــعه فض ــهری، توس ــل ش ــی منفص ــهر و نواح ــیه ش حاش
ســبز، حــل مشــکل زمیــن آرامســتانها، پرداخــت بدهــی بالــغ 
بــر 30 میلیــارد تــوان بــه امــور مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی، 
ــیاری از  ــهرداری از بس ــارد ش ــب 60 میلی ــت طل ــذ و ثب اخ
ــاداش  ــدی و پ ــات معوقه،عی ــت حقوق ــی، پرداخ ادارات دولت
پرســنل شــهرداری و بازنشســتگان، عقــد قــرارداد بــا دانشــگاه 
کردســتان جهــت تهیــه و تدویــن برنامــه پنــج ســاله توســعه 
ــا دانشــگاه  ــار، عقــد قــرارداد ب ــرای اولیــن ب شــهر ســنندج ب
آزاد بــرای اصــالح ســیتم حســابداری شــهرداری از نقــدی بــه 
ــته  ــال گذش ــک س ــت ی ــای مثب ــی از کاره ــدی و...بخش تعه
ســت کــه بخــش زیــادی از ایــن اقدامــات مدیــون حمایتهــای 
جنــاب اســتادار، معاونیــن ایشــان و فرمانــدار محتــرم ســنندج 

ــر و تشــکر را دارد. ــه جــای تقدی ــود ک و..و. ب
 امیدواریــم بــا یــاری خــدای متعــال و همراهــی مــردم عزیــز 
ســال 1398 بــرای همــه مــا مخصوصــا مــردم دیــار مســتوره 
ــیم در  ــا بکوش ــه م ــد و هم ــت باش ــر و برک ــر از خی اردالن پ
ــل  ــهر و مح ــه ش ــته ب ــش از گذش ــود بی ــش خ ــار و کن رفت

ســکونتمان توجــه کنیــم.

سید غریب سجادی رئیس شورای اسامی شهر سنندج



سالی که نکوست...

به پاس احترام به تالش های شبانه روزی پاکبانان خدوم شهرداری سنندج
عکس ها از نوید صیدیمرادی

رويارويــي بــا بحــران هــاي 
از  يکــي  شــهري  محيــط 
ــتر  ــه بيش ــت ک ــي اس موضوعات
ــتند.  ــرو هس ــا آن روب ــهرها ب ش
در ايــن راســتا، ســيالب خطــري 
اســت کــه مــردم بســياري از 
ــوده  ــه ب ــا آن مواج ــورها ب کش
و در کل ســيطره جهــان بعنــوان 
بالهــا  شــديدترين  از  يکــي 
در ميــان 15 نــوع از باليــاي 
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــي ش طبيع
فشــار جمعيــت و فقــدان زميــن 
هــاي کشــاورزي باعــث حرکت 
جمعيت انســاني بســوي دشــتهاي 
ســيالبي گرديــد کــه ايــن عامــل 
باعــث تشــديد ســيالبها و اثــرات 
ــت.  ــده اس ــا گردي ــرب آنه مخ
امــا امــروزه بــا توجــه بــه اثــرات 
مخــرب ســيالبها بــر جوامــع 
روشــهاي  حالــي  در  بشــري، 
ــل  ــت در مقاب ــاختاري حفاظ س
ســيالب، ماننــد ســيل بندهــا 
و ديگــر روشــهاي مديريــت و 
کنتــرل ســيالب مــي تواننــد 
ظرفيــت  کــه  باشــند،  موثــر 
ــاد  ــا زي ــازه ه ــن س ــي اي طراح
باشــد. امــا وقتــي کــه ايــن 
ــيختگي و  ــار گس ــا دچ ــازه ه س
شکســتگي مــي شــوند، همــواره 
ــود  ــده وج ــک باقيمان ــک ريس ي
دارد. در بســياري از مــوارد، ايــن 
چنيــن ســازه هايي ممکن اســت 
ــب  ــي، نامناس ــل محيط ــه دالي ب
باشــند يــا اجرايشــان غيــر ممکن 
باشــد و در نتيجــه روشــهاي غيــر 
ســازه اي مــورد نيــاز باشــد. 
هشــدار ســيالب بــراي مديريــت 
ضــروري  باقيمانــده  ريســک 
اســت و بــه عنــوان يکــي از 
موثرتريــن روشــهاي غيــر ســازه 
اي مديريــت ســيالب مي باشــد. 
بــارش هــای اخيــر در شــهر 
ــی  و  ــت قبل ــا مديري ــنندج، ب س
همدلــی جمعــی و بــا تــالش 
شــبانه روزی نيروهــای خدماتــی 
ــا   ــتگاه ه ــاير دس ــهرداری و س ش
بــا کمترين آســيب ســپری شــد.


