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جشن یکسالگی فرهنگرسای ماه بنیهاشم (ع) برگزار شد
شهردار کرمان تأکید کرد:

ت مختلف شهرداری در چهار منطقهی شهری
رضورت توزیع عادالنهی خدما 

گرسای ماه بنیهاشم
آیین جشن یکسالگی فرهن 
(علیهالسالم) شهرداری کرمان برگزار شد.
به گزارش کرمانشهرآنالین ،شهردار کرمان در این
آیین که رییس و برخی از اعضای شورای اسالمی شهر،
تعدادی از مدیران شهرداری و جمعی از شهروندان
حضور داشتند ،ضمن تربیک اعیاد گذشته ،از شهرداران
سابق و مدیران راه و شهرسازی استان که برای ساخت
گرسایماهبنیهاشم(علیهالسالم)همتکردهاند،
فرهن 
تشکر کرد و گفت :انتظاراتی که مردم از شهرداری دارند،
شامل بخشهای عمرانی و خدماتی و فرهنگی اجتامعی
است که آنچه به آن توجه بیشرتی داریم ،حوزهی
فرهنگی اجتامعی است؛ چراکه با فعالیتهای فرهنگی
اجتامعی ،فعالیتهای خدماتی و عمرانی برای مردم
ملموستر خواهد بود.
سیدمهران عاملزاده در همین رابطه افزود:
فعالیتهای فرهنگی اجتامعی ،ازجمله فعالیتهای
گرسای ماه بنیهاشم (علیهالسالم) ،نقش بسزایی
فرهن 
در آگاهی مردم نسبت به اقدامات شهرداری و بهتبع آن
همکاری بیشرت مردم با شهرداری دارد.
وی همچنین به تکمیل پروژهی پل شهید بهشتی
(سیدی) اشاره کرد و با بیان اینکه برای تکمیل این
پروژه ،شش تا هفت میلیارد تومان هزینه شده است،
گفت :در این دوره علیرغم مشکالت مالی شهرداری
شـورای اجتامعی محالت شـهر کرمان ،وابسـته
بـه معاونـت فرهنگـی اجتامعـی شـهرداری کرمان،
در راسـتای تحقـق و اجـرای مـاده  71بنـد  5و 7
قانـون تشـکیالت وظایـف و انتخـاب شـوراهای
اسلامی کشـور و انتخـاب شـهرداران مـورخ
 1375/3/23و تقویـت مشـاركت هرچـه بیشتر
شـهروندان کرمانـی در ارائـهی طـرح و پیشـنهاد
در امـور مختلـف شـهری و جلـب همـكاری واقعـی
آنهـا در ارتقـای سـطح کیفـی زندگی شـهروندان،
بدون افزایش نیروی انسـانی و اسـتفاده از ظرفیت
نیـروی انسـانی موجـود ،تشـكیل میشـود.
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم ،شـورا را مبنای
سـلوک و رفتـار متقابـل مـردم میدانـد و در ردیـف
اطاعـت از امـر خدا قرار داده اسـت تـا بدین ترتیب
راه خودمحـوری بـر روی افراد بسـته شـود.
از دیـدگاه صاحبنظـران مدیریـت شـهری نیـز
مناسـب اسـت مـردم در فراینـد تصمیمگیریهـا و
تصمیمسـازیها کـه بهنوعـی بهطـور مسـتقیم در
کیفیـت زندگـی آنهـا تأثیرگـذار اسـت ،سـهیم و
رشیـک باشـند و اولیـن گام بـرای همـکاری ،نـگاه
محلـهای اسـت کـه امـروزه در ادارهی شـهرها بـا
رویکـرد مدیریـت محلهمحـور بهمنظـور تقویـت
روابـط و مناسـبتهای اجتامعـی رضوری بـه نظـر
میرسـد.
همچنیـن تقویـت محلـه ضمـن دسرتسـی
آسـانتر سـاکنان محلـه بـه خدمات شـهری ،توزیع
عادالنـهی امکانـات و فرصتهـا ،جلـب مشـارکت

کرمان ،تالش کردیم پروژهای که سالها متوقف شده بود
و مشکالت زیادی بهویژه برای اهالی منطقه ایجاد کرده
بود ،به بهرهبرداری برسد.
شهردار کرمان بر انجام اقدامات شهرداری در چهار
منطقهی شهری بهصورت متوازن و عادالنه تأکید کرد و
گفت :تالش میکنیم تا هر منطقه از درآمدهای شهرداری
که توسط مردم شهر تأمین میشود ،بهرهی الزم را بربند.
عاملزاده بزرگترین ارمغان فعالیتهای فرهنگی را
وصل کردن بدنهی جامعه به شهرداری دانست و ضمن
تشکر از محمدعلی جوشایی ،معاون فرهنگی اجتامعی
شهردار کرمان و همکارانش گفت :حضور مردم در
فعالیتهای فرهنگی ،هرنی و اجتامعی شهرداری
قابل توجه است و موجب همکاری بیشرت شهروندان با
شهرداری میشود.
وی از سایر همکارانش در شهرداری کرمان ازجمله
لونقل و امور زیربنایی شهرداری نیز تشکر
معاونت حم 
کرد و گفت :علیرغم مشکالت اقتصادی حاکم برجامعه
و شهرداری ،تکمیل پروژههای نیمهمتام با متام توان
ادامه دارد.

رییس شورای اسالمی شهر کرمان تأکید کرد:

رضورت رسیدگی بیشرت به مناطق کمرتبرخوردار
رییــس شــورای اســامی شــهر کرمــان بــه
تصویــب اســاسنامهی تشــکیل شــوراهای
محلــه در نشســت عمومــی شــورای اســامی
شــهر کرمــان اشــاره کــرد و گفــت :ب ـهزودی در
محلههــای شــهر ،شــوراهای محلــه تشــکیل
میشــود تــا بــا انتخــاب شــهردارمحلهها،
همراهــی و همفکــری شــهروندان بــا شــورای
اســامی شــهر و شــهرداری کرمــان بیشــر
شــود.
بــه گــزارش کرمانشــهرآنالین ،محمد فرشــاد
در آییــن جشــن یکســالگی فرهنــگرسای
مــاه بنیهاشــم (علیهالســام) بــا تأکیــد بــر
رســیدگی بیشــر بــه مناطــق کمرتبرخــوردار،
از شــهردار و همکارانــش در شــهرداری کرمــان
خواســت در ادامــهی فعالیتهــای مختلــف
در شــهر ،نســبت بــه آســفالت معابــر مناطــق
کمرتبرخــوردار اقــدام کننــد.
وی افــزود :توســعهی فضــای ســبز در مناطــق
کمرتبرخــوردار بهویــژه در محلــهی بنیهاشــم

فراخوان شوراهای اجتامعی محله

مـردم در تعییـن اولویتهـا و نیازسـنجیهای
محلـی و ارتقـای جایـگاه فرهنگـی و اجتامعـی
محلـه ،در سیاسـتگذاری شـهرها ،محلهمحـوری
نیـز روزبـهروز از اهمیـت بیشتری برخـوردار
میشـود.

در سـند چشـمانداز نظـام جمهوریاسلامی
در حـوزهی فرهنگـی و اجتامعـی نیـز بـر حضـور
مردمـی فعـال ،مسـئولیتپذیر ،ایثارگـر،
رضایتمنـد ،برخـوردار از وجـدان کاری ،برخـوردار
از روحیـهی همـکاری ،متعهـد بـه انقلاب و نظـام

(علیهالســام) نیــز رضوری اســت.
رییــس شــورای اســامی شــهر کرمــان بــه
تکمیــل پــل شــهید بهشــتی هــم اشــاره کــرد و
گفــت :بــا تــاش شــهردار کرمــان و همکارانــش،
پــل شــهید بهشــتی کــه بــه معضلــی
چندینســاله بــرای ایــن محلــه تبدیــل شــده
بــود ،آمــاده بهرهبــرداری اســت.
فرشــاد بــه ســیالبهای فصلــی کــه در اثــر
بارندگــی در ایــن محلــه اتفــاق میافتــد نیــز
اشــاره کــرد و گفــت :شــهرداری کرمــان بایــد
بــا همــکاری اســتانداری و ســایر دســتگاههای
مربــوط ،بــرای بیخطــر کــردن ســیالبهای
احتاملــی در ایــن محلــه اقــدام کنــد.
وی همچنیــن اظهــار امیــدواری کــرد بــا
تــاش شــهردار جــوان و فرهیختــهی شــهر
کرمــان و همــکاران کارآمــدش ،قدمهــای
مثبتــی بــرای عمــران و آبادانــی شــهر کرمــان
برداشــته شــود و شــهری توســعهیافته و شــاداب
داشــته باشــیم.
الزم بــه ذکــر اســت؛ ایــن آییــن بــا موســیقی
و برنامههــای متنــوع دیگــری نیــز همــراه بــود.
اسلامی و مفتخـر بـه ایرانـی بـودن تأکیـد شـده
اسـت؛ بنابرایـن ،بـا در نظـر گرفنت ایـن موضوعها
میتـوان اهمیـت حضـور شـهروندان و مشـارکت
آنهـا در قالـب شـورای محلـه را بیـش از هـر چیز،
بـه دو شـکل مهـم و اساسـی بیـان کـرد:
 )1شناسایی بهرت مسائل بومی و محلهای
 )2جلـب مشـارکت شـهروندان و بهرهبـردن
از ظرفیتهـای مـردم در راسـتای بهبـود رشایـط
فرهنگـی و اجتامعـی
ازسـوی دیگـر فرهنـگ شـهرها و بهتبـع آن
فرهنـگ محلههـا ،ابـزار قدرمتنـدی بـرای کنترل
توسـعهی شـهری و محلـهای ،بازسـازی هویـت و
میـراث شـهری و هدایتکننـدهی ساختوسـاز
معماری شـهری و محلـهای تلقـی میشـود.
فرهنگهـای محلـهای میتواننـد از نزدیـک
بهطـور مسـاملتآمیزی مسـائل اجتامعـی محلـه
ماننـد جـرم ،خشـونت و آسـیبها و ناهنجاریهای
اجتامعـی را کاهـش داده و رضایتخاطـر و امنیت
شـهروندان را فراهـم آورنـد؛ از ایـن رو ،همـواره
تدویـن و اجـرای برنامههایـی در قالـب محلههـا
مفیـد و مؤثـر اسـت کـه از مهمتریـن ایـن برنامههـا
در راسـتای واگـذاری مدیریـت برنامههـای
مربـوط بـه شـهروندان بـه خـود آنهـا ،تشـکیل
«شـورای اجتامعـی محلات» اسـت کـه بـا رویکـرد
محلهمحـور و در راسـتای افزایش مشـارکت مردمی
در مدیریـت شـهری و نیـز ترویـج فرهنـگ و هویـت
اسلامی-ایرانی در محلههـا شـکل میگیرنـد.
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اهداف تشکیل شوراهای اجتامعی محله:
 جلب و مشـارکت مردم در فرایند سیاسـتگذاری وپیشـگیری از آسیبهای اجتامعی
کاهـش ،کنترل و حـل مشـکالت مـردم در محلـهبـا اسـتفاده از خـرد جمعـی و اسـتفاده از ظرفیتهـای
موجـود در محـل
گرساهـا
 حفـظ محوریـت و تقویـت مسـاجد ،فرهن و خانههـای فرهنـگ در مدیریـت فرهنگـی و اجتامعی
محالت
 کمـک به ُحسـن انجام وظایف شـهرداری ،شـورایاسلامی شـهر و اطالعرسـانی مناسـب توسـط اهالـی
محل
 نهادینهسازی نظارتهای همگانی جلـب هدایـت رسمایهگذاری محلـی در محلهها ازطریق خیـران سـاکن و مردم محله
 جلـب مشـارکت عمومـی و زمینهسـازی تعامـلشـهروندان بـا مدیریـت شـهری
 تشکیل کارگروه تخصصی با موضوعات سال تقویت فعالیتهایجمعی شناسـایی نیازهـا ،ظرفیتهـا و تأکیـد بـر حفـظهویـت و بافـت فرهنگـی اجتامعـی محلههـا و
سـکونتهای مختلـف شـهر کرمـان
 ایجـاد همبسـتگی و همسـویی بـا تشـکلها وسـازمانهای اجرایـی در مقیـاس محلـه
همچنیـن «شـورای اجتامعـی محلات» ،انجمنـی
غیردولتـی ،غیرمتمركـز ،غیرسیاسـی ،داوطلبانـه و
مشـاركتی و از جهـت اقتصـادی خودگـردان اسـت و
بـه جـز برخـی کمکهزینههـای جزیـی پیشـنهادی و
نظارتـی کـه از سـوی دفتر مرکـزی مسـتقر در معاونـت
اجتامعـی تائیـد میشـود ،هیچگونـه وابسـتگی مالی و
حقوقـی بـرای شـهرداری ایجـاد منیکنـد.
آمـوزش و توامنندسـازی مـردم توسـط شـورای
اجتامعـی محله:
 -1عبارت اسـت از شناسایی و توسعهی قابلیتهای
منابـع انسـانی از طریق ارتقای دانـش ،اصالح نگرش و
بهبـود مهارتهـای آنهـا بـه نحـوی کـه باعـث افزایـش
کارایـی و اثربخشـی و در نهایـت تسـهیل در دسـتیابی
اهداف شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر شود.
 -2دفتر شـوراهای اجتامعـی محلـه میتوانـد در
قالـب برنامـهی توامنندسـازی و دانشافزایـی اعضـای
شـوراهای اجتامعـی محلـه ،متـام مراحـل نیازسـنجی،
برنامهریـزی ،طراحـی ،اجـرا ،ارزشـیابی و سـنجش
اثربخشـی دورههـای آموزشـی و سـایر فعالیتهـای
آموزشـی و پژوهشـی مربـوط بـه آمـوزش را رأسـ ًا از
طریق مؤسسـات و مراکز آموزشـی و پژوهشـی دولتی و
غیردولتـی کـه صالحیـت فنـی و تخصصـی آنهـا مورد
تأییـد مراجـع ذیربـط اسـت ،انجـام دهـد.
اعضای شورای اجتامعی محله:
 -1امام جامعت منتخب مسجد محل
 -2مدیر مدرسهی منتخب
 -3منایندهی منتخب سمنها و تشکلهای مردمی
 -4منایندهی منتخب بانوان محل
 -5منایندهی منتخب ساملندان
 -6منایندهی منتخبجوانان محل
 -7منایندهی منتخب کسبهی محل
 -8رابط پایگاه بهداشت
 -9رابط کالنرتی
 -10رابط بسیج
 -11منایندهی شهرداری منطقه
 -12رابط کانون مساجد

 -13منایندهی شاغالن دولت
 -14منایندهی منتخب نخبگان و اساتید دانشگاهی
 -15منایندهی دفرت شورای اجتامعی محالت
وظایف شورای اجتامعی محله:
 -۱شناسـایی مشـكالت ،ارائـهی طـرح و پیشـنهاد
و تلاش در جهـت ایجـاد محیطـی سـامل از نظـر
زیسـتمحیطی با اهداف مبـارزه بـا آلودگیهای خاك،
آب ،آلودگیهـای صوتی و رصفهجویـی انرژی در اماكن
 -۲شناسـایی مشـكالت و ارائـهی طـرح و پیشـنهاد
بـرای بهبـود وضعیـت سـفرهای درونشـهری بـا هـدف
بهینهسـازی حملونقـل
 -۳تهیـهی طـرح و پیشـنهاد در زمینـهی ایجـاد
نشـانهها و یادمانهـای شـهری و پیشـنهاد نامگـذاری
معابـر ،میادیـن ،خیابانهـا و كوچههـا
 -۴ارائـهی طـرح و پیشـنهاد در جهـت فراهـم آوردن
امكانـات ،گـذران اوقـات فراغـت جوانـان و نوجوانـان و
گسترش مراكـز تفریحـی ،ورزشـی و...
 -۵همـكاری بـا شـهرداری و شـورای اسلامی بـرای
برقـراری آرامـش و امنیت شـهری و مبارزه با آسـیبهای
اجتامعـی و زمینههـای جرمخیـز
 -۶همـكاری بـا شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر
بـرای معرفـی و آمـوزش حقـوق و وظایـف شـهروندی و
مشـاركتهای مردمـی و آگاهسـازی همگانـی
 -۷ارائهی طرح و پیشـنهاد بـرای خودگردانی اماكن
عمومی ،بهینهسـازی و بازسـازی فضای زیسـت شهری
توسـط ساکنان محله
 -۸همـكاری در ایجـاد و گسترش فضـای سـبز و

ادارهی خودگـردان بوسـتانهای شـهری و اسـتفادهی
بهتر فضاهـای عمومـی از قبیل فضاهـای ورزشـی و...
توسـط سـاکنان محلـه
 -9بررسـی و شـناخت كمبودهـا ،نیازهـا و
نارسـاییهای اجتامعی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی،
اقتصـادی ،رفاهـی و عمرانـی محلـه
 -10تهیـهی طرح و پیشـنهاد در زمینههای مختلف
زندگی شهری
 -11ارائـهی پیشـنهاد بـه شـهرداری و شـورای
اسلامی شـهر در جهت كنرتل قیمتها و نـرخ كرایهی
لونقـل درونشـهری و سـاماندهی آن
حم 
 -12ارائـهی طرحهـا و پیشـنهادها جهـت آمـوزش
بـه سـاکنان محـل و همـكاری بـا شـورا جهـت مقابلـه و
پیشـگیری از حـوادث غیرمرتقبـه و همـکاری بـا سـتاد
بحـران اسـتان
 -13همكاری و همیاری در ادارهی اماكن مذهبی و
فرهنگی بنا به درخواسـت دسـتگاههای ذیربط
 -14مشـاركت در برگـزاری برنامههـای مختلـف در
مناسـبتها و فرآیندهـای ملـی و مذهبـی از طریـق
همـکاری و همراهـی بـا مراجـع ذیصلاح
(متـام وظایـف مربـوط ذکـر شـده اعـم از ارائـهی
طرحهـا و همكاریهایـی كـه نیـاز بـه تعامـل بـا
دسـتگاههای اجرایـی دارد ،از طریق هامهنگی با دفرت
شـورای اجتامعـی انجـام خواهـد شـد.
ماهیـت وظایـف شـورای محلـه ،رصفـ ًا جنبـهی
شناسـایی ،نظارتـی ،مشـورتی و همـكاری دارد).
 -15شـورای محلـه در صـورت لـزوم بهمنظور ُحسـن
انجـام وظایـف و امـور محولـه ،بـه تشـكیل گروههـای

كاری داوطلبانـه بـا حضـور متخصصـان اقـدام خواهـد
کرد.
 -16همـکاری و ایجـاد تعامـل بیـن دسـتگاههای
مرتبـط بـا وظایـف شـورای اجتامعـی محلات
رشایـط کلـی کاندیداهای عضویت در شـورای
محله:
 -۱تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -۲تعهـد و وفـاداری بـه قانـون اساسـی جمهـوری
اسلامی ایـران و اصـل والیـت فقیـه
 -۳داشتن حداقـل سـن  18و حداکثر  65سـال
متـام در روز ثبتنـام
 -۴داشنت حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 -۵داشتن حداقـل یک سـال سـابقهی سـکونت در
محل بـرای افـراد حقیقی
 -۶نداشتن سـابقهی محکومیـت کیفـری مؤثـر بـه
تأییـد مراجـع ذیصلاح
 -۷نداشتن سـابقهی سـلب عضویـت از شـورای
اجتامعـی محلات
 -۸داشنت ُحسن شهرت در محل
 -9اقلیتهـای دینـی شناختهشـده ،بایـد ملتـزم بـه
قانون اساسـی باشـند.
 -10هیچیـک از داوطلبـان عضویـت در شـورای
اجتامعـی محلات منیتواننـد همزمـان در بیـش از
یـک محلـه بهعنـوان داوطلـب ثبتنـام کننـد؛ در غیـر
ایـن صـورت ،نـام آنهـا از فهرسـت داوطلبـان حـذف و
از رشکـت در انتخابـات دورهی بعـد نیز محـروم خواهند
شد .

نحوهی انتخاب اعضا
مسئولیت

رشایط اختصاصی

شیوه انتخاب

امام جامعت مسجد ،مدیر
مدرسه ،مناینده سازمانهای
مردمنهاد و خیریهها

 حداقل سن  24سال متاهل -مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

 اطالعرسانی در مراکز اداری ،آموزشی ،مساجد محله و سطح محله ثبتنام از عالقهمندان برای عضویت بررسی صالحیت  3نفر توسط دبیر شورا و معرفی به شورا -انتخاب توسط شورا بر اساس رأی اکرثیت

منایندهی بانوان محله،
منایندهی ساملندان و
کاسب محله

 حداقل سن  24سال متاهل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم سکونت حداقل یک سال در محله -محدودهی کسب کاسب محله باید در محله باشد

اطالعرسانی در مراکز اداری ،آموزشی ،مساجد محله و سطح محلهثبتنام از عالقهمندان برای عضویتبررسی صالحیت  3نفر توسط دبیر شورا و معرفی به شورا-انتخاب توسط شورا بر اساس رأی اکرثیت

جوان محله

 حداقل سن  18سال متام و حداکرث  35سال مدرک تحصیلی حداقل دیپلم -سکونت حداقل یک سال در محله

اطالعرسانی در مراکز اداری ،آموزشی ،مساجد محله و سطح محله ثبتنام از عالقهمندان برای عضویت بررسی صالحیت  3نفر توسط دبیر شورا و معرفی به شورا -انتخاب توسط شورا بر اساس رأی اکرثیت

فرهیختهی محله

 حداقل سن  24سال متاهل مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی سابقهی سکونت یک سال در محلهدر رشایط یکسان اولویت با مدرک تحصیلی و
سابقهی سکونت باالتر در محله است

 اطالعرسانی در مراکز اداری ،آموزشی ،مساجد محله و سطح محله ثبتنام از عالقهمندان برای عضویت بررسی صالحیت  3نفر توسط دبیر شورا و معرفی به شورا -انتخاب توسط شورا بر اساس رأی اکرثیت

رابط بهداشت ،رابط
کالنرتی ،پایگاه بسیج

رابطان از سوی نهادهای مربوط به شورای اجتامعی محله با اولویت سکونت در محله و منطقه معرفی میشوند.
رابط پایگاه بسیج ،فرمانده پایگاه بسیج محله است.

رئیس شورا و شهردارمحله

توسط شورای اجتامعی محله انتخاب و به دفرت مرکزی شوراهای اجتامعی محالت معرفی میشود.

دبیر شورا

کارشناس دفرت شورای اجتامعی محالت است.

دعوت از عالقهمندان

از متـام فعـاالن حـوزهی فرهنگـی اجتامعـی ،نخبـگان و عالقهمنـدان جهـت رشکـت در
انتخابـات شـوراهای اجتامعـی محلـه دعـوت بهعمـل میآیـد.
عالقهمنـدان میتواننـد جهـت اطلاع بیشتر از چگونگـی برگـزاری انتخابـات و تشـکیل
شـوراهای اجتامعـی محلـه ،بـه آدرس پـارک ریاضیـات ،پشـت یخـدان مؤیـدی ،سـاختامن

شماره دوی معاونـت فرهنگـی اجتامعـی شـهرداری کرمـان مراجعـه کننـد و یا با شمارهتلفن
 32236040متـاس بگیرنـد.
همچنیـن در صـورت تقاضـای اهالـی محـل ،کارشناسـان معاونـت فرهنگـی اجتامعـی
شـهرداری کرمـان آمادگـی دارنـد با حضـور در محلـه ،توضیحـات الزم را در خصوص چگونگی
تشـکیل شـوراهای اجتامعـی محلـه ارائـه دهند.

معاونت فرهنگی اجتامعی شهرداری کرمان

امام صادق (علیه السالم) فرمودند:
مـن اراد اهلل بـه الخیـر قذف فـی قلبه
حب الحسـین علیه السلام و زیارته ،و
مـن اراد اهلل بـه السـوء قذف فـی قلبه
بغـض الحسـین علیـه السلام و بغض
زیارته.
صاحب امتیاز :شهرداری کرمان

مدیرمسئول :محمدعلی جوشایی

سردبير :عبدالرضا شيخشعاعي

دبیر گروه :محمدرضا احمدی ،نجمه

کامیابی ،محمدهادی جاللپور
صفحهآرا :هادی طالبیزاده

هـر کس که خـدا خیر خواه او باشـد ،محبت
حسـین (علیـه السلام) و زیارتـش را در دل
او مـی انـدازد و هـر کس کـه خدا بدخـواه او
باشـد ،کینه و خشم حسـین (علیه السالم) و
خشـم زیارتـش را در دل او مـی اندازد.
وسائل الشیعه ،ج  ،10ص 388

نشاني :کرمان ،چهارراه وليعصر(عج)،
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تلفن32267650 :

نمابر32263465 :

زیر بارند درختان که تعلق دارند
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
زینت ظاهر چه کار آید دل افسرده را؟
نقش بر دیوار زندان گر نباشد گو مباش

سازمان آگهيها32266062 :
چاپ :مهدوی

حافظ

صائب تبریزی

www.kermanshahr.ir
www.kermanshahronline.ir

برپایی کنرست رضا صادقی برای خانوادهی بزرگ شهرداری
شهردار کرمان :فعالیتهای شهرداری در حوزههای مختلف رونق یافته است

{ محمدرضا احمدی }

به مناسبت روز تکریم خانواده و در راستای ایجاد
نشاط و شادی در جامعه ،به همت معاونت فرهنگی
اجتامعی شهرداری کرمان ،کنرست رضا صادقی،
برای کارکنان شهرداری برگزار شد.
به گزارش کرمانشهرآنالین ،شهردار کرمان در
جمع کارکنان شهرداری و خانوادههای آنها گفت:
امروزه با همکاری و به همت مدیران و کارکنان
سختکوش شهرداری کرمان ،فعالیتهای شهرداری
در حوزههای مختلف رونق یافته است.
سیدمهران عاملزاده ضمن تشکر از محمدعلی
جوشایی ،معاون فرهنگی اجتامعی شهردار کرمان و
همکارانش بهدلیل برپایی کنرست رضا صادقی ،برای
کارکنان شهرداری کرمان و خانوادههای آنها گفت:
برپایی چنین برنامههایی نیاز به تالش شبانهروزی
دارد؛ بنابراین ،به همکارانم در معاونت فرهنگی
اجتامعی شهرداری دستمریزاد میگویم.
وی به رویکرد جدید معاونت فرهنگی اجتامعی
شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت :یکی از اهداف این

برنامه ،افزایش مشارکت کارکنان شهرداری کرمان با
معاونت فرهنگی اجتامعی شهرداری است.
شهردار کرمان از تشکیل شوراهای محله در

محلههای مختلف شهر کرمان خرب داد و گفت :از
همکارانم در شهرداری کرمان انتظار دارم کمک کنند
تا تشکیل شوراهای محله و انتخاب شهردارمحلهها در
سالجاری رقم بخورد.
عاملزاده با اشاره به تصویب اساسنامهی تشکیل
شوراهای محله در شهر کرمان گفت :از اعضای محرتم
شورای اسالمی شهر کرمان که تاکنون نهایت همکاری
را با شهرداری کرمان داشتهاند ،تشکر میکنم.
وی با بیان اینکه علیرغم وجود متام مشکالت
اقتصادی ،شهرداری کرمان با همت مدیران و
کارکنانش ،مشکالت اقتصادی را پشت رس گذاشته و
مسیر توسعه را پیگیری میکند ،گفت :اکنون ،همه از
حوزهی خدمات شهری شهرداری کرمان رضایت کامل
دارند و درحالیکه برخی نیروهای شهرداری کرمان
حقوق معوق دارند ،اما عملکرد شهرداری کرمان در
حوزههای مختلف خدمات شهری ازجمله جمعآوری
زباله و تنظیف ،بسیار رضایتبخش است.
شهردار کرمان در عین حال در رابطه با حقوق معوق
برخی کارکنان شهرداری کرمان گفت :البته حقوق
معوق کارکنان شهرداری کرمان از سایر شهرداریهای

کالنشهرهای کشور ،بسیار کمرت است که این مهم
بهدلیل تالشهای همکارانم در حوزهی مالی بهدست
آمده است.
عاملزاده افزود :افزایش  40تا  50درصدی
درآمدهای شهرداری کرمان ،نشان از تالش حوزهی
معاونت مالی و همدلی و همراهی مدیران و پرسنل
شهرداری کرمان دارد.
وی به پیرشفت قابل توجه تکمیل پروژههای
شهری کرمان هم اشاره کرد و گفت :با همت معاونت
لونقل و امور زیربنایی نیز پروژههای مختلف شهر
حم 
کرمان با رسعت مطلوبی در حال تکمیل هستند.
شهردار کرمان در پایان ضمن عذرخواهی از
آندسته از کارکنان شهرداری کرمان و خانوادههای
آنها که بهدلیل کمبود فضا نتوانستند در کنرست
رضا صادقی حضور پیدا کنند ،گفت :کنرست رضا
صادقی ،نخستین برنامهی معاونت فرهنگی اجتامعی
شهرداری کرمان در راستای افزایش نشاط و شادابی
در جامعه است و بهزودی (بعد از ماههای محرم و صفر)
برنامههای اینچنینی برای سایر کارکنان شهرداری
کرمان و عموم مردم کرمان برگزار خواهد شد.

