ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﻬﺪی دوﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی  ،درﯾﺎﯾﯽ و … در اﺳﺘﺎن،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮداری
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﻮان ﻻزم را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﺧﺘﯿﺎری ﮐﻪ در
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه واﮔﺬار ﺷﺪه،
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
وی ،اﯾﺠﺎد ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺪار درآﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد در آﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ،ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
دوﺳﺘﯽ ،ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺮار داده ﺷﻮد،
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮ آوری و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ در
ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ورود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری و
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺳﺘﺎدی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﻟﯿﺪی،
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و … ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ  ۱۱آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره و
اذﻋﺎن ﮐﺮد  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻤﮕﯽ از اﻓﺮاد
ﺟﻮان ،ﺑﻮﻣﯽ و ﺟﺰء ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺷﻮد را
ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
دوﺳﺘﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮدم از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ،ﮔﻔﺖ  :ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺳﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺮوز  ،ﺑﺎ رای اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ،ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺠﺎد ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۹۹وزارت ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ.ا
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

