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مقـدم  در خـط  و دسـت اندرکاران شـهرداری ها  مدیـران شـهری 
خدمت رسـانی بـه مـردم قـرار دارنـد و همـواره در روزهـای گـرم 
و سـرد سـال بـا تـاش و کوشـش مضاعـف در همـه زمینه هـای 
فرهنگـی، اقتصـادی، رفاهـی، زیسـت محیطی، حمل ونقـل و ... بـه 

خدمات دهـی، توسـعه شـهری و رفـاه  اجتماعـی می پردازنـد.
ایـن قشـر تاشـگر به عنـوان بخشـی از سـرمایه های اجتماعـی هـر 
شـهر، نقـش مهـم و بی بدیلـی در سامت،آسـایش و آرامش زندگی 
مـردم ایفـا می کننـد، لـذا بـا توجـه بـه محدودیت هـای موجـود 
همـواره همـت و سخت کوشـی را  سـرلوحه تاش هـای خـود قـرار 
داده و بـرای ارتقـاء خدمات رسـانی ها بـه مـردم از هیـچ کوششـی 

ندارند. دریـغ 
از  حمایـت  و  کمـک  بـرای  دسـتگاهی  به عنـوان  سـازمان  ایـن 
رسـالت  همیـن  اسـاس  بـر  و  اسـت  تشکیل شـده  شـهرداری ها 
ارتقـاء  و  توانمندسـازی شـهرداری ها  در  مؤثـری  نقـش  می توانـد 

باشـد. داشـته  شـهری  مدیریـت  شـاخصه های 

اقصـی  در  اقتصـادی  معین هـای  برنامه ریزی هایـی  و  تاش هـا  بـا 
نقـاط مختلـف اسـتان  می تـوان بـه نقـش مؤثـر آن هـا در تحقـق 
اهـداف طـرح اقتصـادی و فرهنگـی در خراسـان رضـوی اذعـان 
داشـت، 78 شـهرداری ها اسـتان نیـز هـر یـک می تواننـد به عنـوان 
نهادهـای تأثیرگـذار در ایـن حـوزه بـه رشـد اقتصـادی و بـه ثمـر 
رسـیدن برنامه هـای معین هـای اقتصـادی در شـهرها و روسـتاهای 

اسـتان، کمـک کنند.
ایـن نهـاد در حـوزه آمـوزش، پژوهـش،  توانمندی هـای مطلـوب 
ارتقـاء مدیریـت شـهری و کمـک  بـه  ... می توانـد  و  گردشـگری 

باشـد. داشـته  مؤثـری  نقـش  اسـتان  شـهرداری های 
برنامه هـای  در  شـهرداری ها  برخـی  اساسـی  مشـکات  از  یکـی 
توسـعه ای و مدیریـت شـهری، عـدم توجه بـه منابع درآمدی اسـت 

کـه بایـد بـرای پیشـگیری از ایـن امـر تـاش شـود و با شناسـایی 
منابـع درآمـدزای توسـط شـهرداری ها و مطالعـه ارائـه ظرفیت هـا  

بـه سـرمایه گذاران بـرای توسـعه شـهرها کمـک کننـد.
بخـش  ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  نیمه تمـام  طرح هـای  تکمیـل 
خصوصـی بایـد موردتوجـه مدیران شـهری قرار گیرد در این راسـتا 
ظرفیت هـای تخصصی سـازمان همیاری شـهرداری های اسـتان که 
رسـالت کمـک به شـهرداری ها را بـر عهـده دارد می تواند از سـوی 

موردتوجـه قرار داشـته باشـد.

کاهـش  و  کنونـی  تمام عیـار  اقتصـادی  جنـگ  بـه  توجـه  بـا   
درآمدهـای نفتـی کشـور  سیاسـت های صرفه جویـی در هزینه هـا 
بایـد موردتوجـه مدیـران شـهری قـرار گیـرد و خدمـات مطلوب و 

درخـوری نیـز بـه مـردم ارائـه شـود.
فعالیت هـای  اولویـت  در  بایـد  شـهروندان  رضایتمنـدی  همـواره 
و برنامه ریزی هـا باشـد به ویـژه در شـرایط کنونـی کـه بیشـتر از 
همیشـه نیازمنـد ایـن مهـم هسـتیم زیـرا ایـن انقـاب اسـامی 
مبتنـی بـر حضور مـردم در تمامـی عرصه های کار، تـاش، نوآوری 
و ... اسـت و ایـن امـر در سـایه  همدلـی، هم گرایـی، هم افزایـی، 

وحـدت و امنیـت تحقـق می یابـد.

مصاحبه

گفتــگو     باجناب آقای علیرضا رزم حسینی
اســـتاندار حمرتم خراسان رضوی

    این سازمان به عنوان دستگاهی برای کمک و 
حمایت از شهرداری ها تشکیل شده است و بر 
اساس همین رسالت می تواند نقش مؤثری در 
توانمندسازی شهرداری ها و ارتقاء شاخصه های 

مدیریت شهری داشته باشد.

توانمندی های مطلوب این نهاد در حوزه آموزش، 
پژوهش، گردشگری و ... می تواند به ارتقاء 

مدیریت شهری و کمک شهرداری های استان 
نقش مؤثری داشته باشد.
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گفتــــــگو با جناب آقای حسن جعفری
رئیس هیئت مدیره سازمان مهیاری شهرداری های خراسان رضوی

ایـن سـازمان بـر اسـاس رسـالتی کـه برایش ترسیم شـده اسـت 
بایـد به رشـد و شـکوفایی حـوزه مدیریت شـهری و در پی آن به 

رفـاه شـهروندان شـهرهای مختلف و مـردم اسـتان کمک کند.
در ایـن راسـتا ایجاد ظرفیت هـای جدید و نویـن می تواند موجب 
توانمندتـر شـدن سـازمان همیـاری بـرای پشـتیبانی بیشـتر و 
بهتـر از شـهرداری ها شـود، چراکـه مهم تریـن اصـل بـرای حوزه 
فعالیتـی ایـن نهـاد کارایی و توانایـی باال در اسـتفاده از فرصت ها 
و تهدیدهـای بـرای کمـک بـه حـوزه مدیریـت شـهری، رفـع 
نیازهـای ایـن حوزه و خروج آن هـا از بحران های احتمالی اسـت.
طبـق گـزارش صنـدوق بیـن المللـی پـول در سـال گذشـته، 
در  به ویـژه  اقتصـادی  خـاص  شـرایط  و  تحریم هـا  علی رغـم 
شـده،  انجـام  برنامه ریزی هـای  بـا  مـردم  معیشـتی  حوزه هـای 
کشـور بـا رشـد خوبی همـراه بود؛ در سـال جـاری نیـز علی رغم 
رواج ویـروس کرونـا و اثـرات مخـرب آن امیدواریـم بـا تکیـه بـر 
شـعار سـال که جهـش تولید اسـت و با تـاش و مقاومـت مردم 
در سـایه هدایـت مقـام معظـم رهبـری، اتفاقات خوبـی در حوزه 

اقتصـادی برای کشـور رقـم خـورده و از حربه هـای تحریم خارج 
و شـاهد افزایـش تولیـد داخلـی باشـم.

قطعـاً انتخاب سـازمان همیـاری شـهرداری های اسـتان به عنوان 
معیـن اقتصادی شهرسـتان  طرقبه شـاندیز، کاشـمر و روسـتای 
فدیشـه نیشـابور نیـز بر اسـاس توانمندی هـای این نهـاد صورت 
گرفتـه اسـت چراکـه ایـن سـازمان می توانـد نقـش مهمـی در 
کمـک کـردن به چرخه اقتصادی اسـتان داشـته باشـد  و انتظار 
داریـم در ادامـه در چرخـه اقتصـاد مقاومتـی اسـتان پررنگ تـر 

نقش آفرینـی کنـد.
و  تولیـد  حـوزه  در  مسـئول  دسـتگاه های  اکثـر  خوشـبختانه 
همیـاری  سـازمان  امیدواریـم  می کننـد،  تـاش  ثـروت  خلـق 
شـهرداری های خراسـان رضـوی نیـز در راسـتای تحقـق شـعار 
سـال سـایه سـامت، تفکر و نواندیشـی های مدیران خـود بتواند 

در ایـن حـوزه از اسـتعداد سرشـار و توانمنـدی خراسـان رضوی 
به عنوان بخشـی از نظـام مقدس جمهوری اسـامی کمک کند و 
بـا پروراندن بـاور اقتصادی در مدیران و دسـت اندرکاران شـهرها 
و شـهرداری ها بـه تحقـق جهـش در تولیـد، اقتصـاد مقاومتـی و 

پیـروزی در حـوزه اقتصـادی مؤثـر و پرتـوان ظاهـر گردد.
رویکـرد هیئت مدیره سـازمان همیاری در مقطـع کنونی اقدامات 
بـه  اساسـی  توجـه  و  برنامه ریـزی و زمان بندی شـده  هدفمنـد، 
رعایـت  ضوابـط  و سـامت در همـه جوانـب و فعالیت هـای این 
نهـاد و همچنیـن یکپارچگـی و تـاش در تمامی ارکان سـازمان 

اسـت کـه امیدواریـم در سـال جدیـد بـا ایجـاد انگیـزه ای جدید 
شـاهد تحقـق بیش ازپیـش ایـن مهم باشـیم.

بـا توجـه به  رویکـردی که حوزه سـازمان همیاری جریـان دارد، 
ایـن نهـاد نبایـد  تنها به دنبال سـودآوری و کسـب منافع باشـد 
بلکـه انتظـار مـی رود بـا خاقیـت، نـوآوری، تـاش و جدیـت در 
همـه ارکان سـتادی و مجموعه هـای وابسـته و ایجـاد طرح هـا و 
پروژه هـای جدیـد، بهـره وری را افزایـش و خدمات دهـی و کمک 
بـه شـهرداری های و حـوزه مدیریـت شـهری اسـتان را تقویت و 

نـگاه تـازه ای بـه درآمدهای جدیـد و پایدار داشـت.

مصـــاحبه

    قطعًا انتخاب سازمان همیاری شهرداری های 
استان به عنوان معین اقتصادی شهرستان  

طرقبه شاندیز، کاشمر و روستای فدیشه 
نیشابور نیز بر اساس توانمندی های این نهاد 

صورت گرفته است 

رویکرد هیئت مدیره سازمان همیاری در 
مقطع کنونی اقدامات هدفمند، برنامه ریزی 
و زمان بندی شده و توجه اساسی به رعایت  

ضوابط  و سالمت در همه جوانب و فعالیت های 
این نهاد و همچنین یکپارچگی و تالش در 

تمامی ارکان سازمان است
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بـا توجـه بـه شـرایط بـه وجود آمده و قطع سـهمیه سـوخت مرزنشـینان سـازمان، سـال ۱۳۹۹ بـه تعبیری 
سـال غیرنفتـی سـازمان خواهد بود و بایسـتی متکی بر سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی و اقتصـاد دانش بنیان 

بتوانیـم نیازمندی هـا و منافـع شـهرداری های اسـتان را طبـق مدل های جدیـد مالی، تأمیـن نماییم.
یکـی از آفت هـای بخـش هـای نیمه دولتـی و نیمه خصوصـی، نـگاه دولتـی صـرف بـه ایـن مجموعه هاسـت. 
به گونـه ای کـه سـازمان  فقـط بـه حفـظ حیـات خـود توجـه دارد و پـس از مدتـی فلسـفه وجـودی اش که 

همیـاری شـهرداری های اسـتان می باشـد را فرامـوش می کنـد.
سـازمان همیاری بایسـتی در مدیریت، برنامه ریزی، تاش شـبانه روزی، 
انعطـاف، سـرعت تصمیم گیری و اجرا، بازدهی و بهره وری شـاخص های 
بخـش خصوصـی را رعایـت کنـد و در سیاسـت گذاری به عنـوان همیار 

شـهرداری ها به مأموریت سـازمانی خود رجـوع نماید.
یکـی از مسـائل مهمـی کـه در سیاسـت گذاری بـه آن دقـت داشـته ایم چشـم انداز و نگاهـی آینده نگـر بـه 
مسـائل اسـتان هسـت تـا از روزمرگـی خارج شـویم و بتوانیـم گره های اساسـی شـهرداری ها را تـا حد توان 

بـاز نماییم.
در سـال ۱۳۹8 بـا انجـام آمایـش شـهرهای اسـتان، بـر آن شـدیم تـا هندسـه جدیـدی از پشـتیبانی های 

شـهری را در اسـتان به منظـور ایجـاد تـوازن و عدالـت در شـهرداری 
برقـرار نماییـم. به گونـه ای کـه ضریب همیـاری و همـکاری در رابطه 
بـا شـهرداری های شـهرهای کـم برخـوردار را افزایـش دهیـم تـا بـه 
از مرکـز اسـتان سـرعت  پیشـرفت حـوزه شـهری مناطـق دورتـر 

بخشیم
پرواضـح اسـت توجـه بـه شـهرهای دور از مرکز اسـتان و ارائـه خدمات مطلوب بـه  مـردم آن مناطق، نقش 

چشـم گیر و بسـزایی در کنتـرل مهاجـرت به کان شـهرها و کاهش حاشیه نشـینی خواهد داشـت.
وقتی کـه تمـام امکانـات و خدمـات مطلـوب را در یـک کان شـهر تجمیـع نماییـم، درواقـع بـه همـه مـردم 

فراخـوان داده ایـم کـه بـرای برخـورداری از امکانـات بـه مشـهد مهاجـرت کنید.
سـازمان همیـاری در نظـر دارد به انـدازه توانایی و وسـع خود به پیشـرفت مناطـق کم برخـوردار و دورافتاده 
کمـک نمایـد و ضمن توقف مهاجرت به مشـهد، رشـد حاشیه نشـینی 
کـه اکنـون معضل بزرگ شـهرداری مشـهد می باشـد را کاهش دهد.

در حـوزه شـهرداری مشـهد، از سـوی سـازمان حجـم قابـل قبولی از 
خدمات و پشـتیبانی ارائه شـده اسـت که در سـال ۱۳۹۹ سـعی داریم 

ایـن میـزان را نیز افزایـش دهیم.
سـازمان همیـاری بایسـتی نقش یـک شـتاب دهنده شـهری را در حوزه های علمـی، اقتصادی و زیرسـاختی 
ایفـا نمایـد تـا یک رشـد و پیشـرفت همه جانبه را در شـهرهای اسـتان رقم بزنـد و این مهم، تنهـا با همدلی 

و همـکاری برادرانه تمام  مسـئوالن شـهری و اسـتانی محقق خواهد 
شد

بـر اسـاس همیـن سیاسـت، شـرکت های تابعـه سـازمان بایسـتی 
پویایـی بیشـتری در خـود ایجاد نمایند تـا بتوانیـم مأموریت خود را 

بـه نحو احسـن بـه انجام برسـانیم.
امیدواریـم بـا تـوکل بـر خداوند متعـال و بهره منـدی از مشـورت نیروهای دلسـوز و باتجربه اسـتان و کمک 
و همدلـی مدیـران و پرسـنل سـازمان همیـاری و هدایت های برادرانه شـهرداران اسـتان، قدمـی کوچک در 

راسـتای اعتـای ایـران اسـامی برداریـم تا مـورد رضا و رحمـت بی پایـان ذات اقدس الهـی گردیم.

میثم کرمانی مدیرعامل سازمان
سرمقــــاله

با توجه به شرایط به وجود آمده و قطع سهمیه 
سوخت سازمان، سال ۱۳99 به تعبیری سال 

غیرنفتی سازمان خواهد بود

    سازمان همیاری بایستی در مدیریت، 
برنامه ریزی، تالش شبانه روزی، انعطاف، 

سرعت تصمیم گیری و اجرا، بازدهی و بهره وری 
شاخص های بخش خصوصی را رعایت کند 

    وقتی که تمام امکانات و خدمات مطلوب را 
در یک کالن شهر تجمیع نماییم، درواقع به همه 
مردم فراخوان داده ایم که برای برخورداری از 

امکانات به مشهد مهاجرت کنید.

در سال ۱۳9۸ با انجام آمایش شهرهای استان، 
بر آن شدیم تا هندسه جدیدی از پشتیبانی های 

شهری را در استان به منظور ایجاد توازن و 
عدالت در شهرداری برقرار نماییم. 

.

.
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شهرداری های خرا
سازمان همیاری 

سالنامه 
بهار 99

گفتـــــــگو با جناب آقای میثم کرمانی
مدیرعامل سازمان مهیاری شهرداری های خراسان رضوی

جلسـات گوناگونـی را همراه بـا مدیران شـرکت های زیرمجموعه 
سـازمان بـه صـورت میدانـی در شهرسـتان هـای اسـتان برگزار 
برخـی  بـه  را  مناسـبی  اطاعـات  طریـق  ایـن  از  تـا  کردیـم 
توانایی هـای  و  بـا ظرفیت هـا  رابطـه  اسـتان در  شـهرداری های 
سـازمان همیـاری ارائـه دهیـم، چراکه برخـی از شـهرداری های 
شهرسـتان هـا نسـبت بـه توانمنـدی هـا و کمـک هایـی کـه 
سـازمان مـی تواند برای آن ها داشـته باشـد و به صـورت متقابل 
از آن هـا کمـک هایـی را دریافت کنـد، آگاهی چندانـی ندارند و 
متقابـًا سـازمان نیـز اطاعات جامعی از شـهرداری های اسـتان 

بـه صـورت منسـجم در اختیـار نداشـت.

فعالیـت و انجـام عملیـات اجرایـی سـازمان تقریبـا در چنـد ماه 
اخیـر توسـعه 4 برابـری نسـبت بـه اوایـل سـال جـاری داشـته 
کـه بخـش عمـده ایـن خدمـات و عملیـات اجرایـی معطـوف به 
شهرسـتان هـا بـوده اسـت؛ چراکـه اعتقـاد مـا بـر همـکاری و 
همراهـی بـا شـهرداری های شهرسـتان هـای مختلـف عـاوه بر 

شـهرداری مشـهد اسـت. 

    2/5 برابر شدن بودجه تلفیقی سازمان در سال 99

برنامـه  براسـاس  در سـال ۱۳۹۹  همیـاری  سـازمان  مبـادالت 
درواقـع  باشـد،  جـاری  سـال  برابـر   ۳ می بایسـت  ریزی هـا 
می بایسـت بودجـه تلفیقـی سـازمان همیـاری در سـال پیـش 
رو، 2/5 برابـر سـال ۹8 باشـد؛ چراکـه ظرفیـت سـازمان چنیـن 
شـرایطی را ایجـاب می کنـد. هرچند بایسـتی به ایـن نکته توجه 
داشـت کـه تا پیـش از فعالیت مـا در این مجموعـه، بخش عمده 
ای از منابـع مالـی سـازمان همیـاری از مسـیر سـوخت فراهـم 
می شـده اسـت، امـا دو مـاه پیش از آنکـه ما فعالیت خـود را آغاز 
کنیـم ایـن مسـیر حـذف شـد. بایـد یـادآور شـویم کـه ایـن امر 
شـوکی را بـه مجموعـه وارد می کنـد، امـا در تاشـیم تـا بتوانیم 
منابـع موردنیـاز را دوبـاره احیـا کنیـم اما قطعـاً بودجـه تلفیقی 

سـازمان در سـال ۹۹ منهـای حـوزه سـوخت مرزنشـینان 2/5 
برابـر سـال ۹8 خواهـد بود. 

   خرید 40 دستگاه خودرو برای شهرداری های استان

اگـر از ظرفیت و توانمندی های سـازمان همیاری شـهرداری های 
اسـتان اسـتفاده شـود سـطح تبـادالت بیشـتر خواهد بـود. برای 
نمونـه مـا تنهـا در دو مـاه گذشـته حـدود 40 دسـتگاه خـودرو 
بـرای شـهرداری های گوناگـون خریـداری کردیـم کـه شـاید در 
مدت زمان مشـابه سـنوات گذشـته تعـداد خودروهای تهیه شـده 

بـرای شـهرداری ها بـه نیمـی از ایـن تعـداد هم نمی رسـید. 

    فعال کردن طرح مثلث اقتصادی

مـا می توانیـم طـرح مثلـث اقتصـادی در اسـتان را بیش ازپیـش 
فعـال کنیـم. در ایـن راسـتا یکـی از پیشـنهادات مـا کـه مـی 

توانـد بـه صـورت پروژه هـای مشـارکتی شـهرداری ها با سـازمان 
همیـاری باشـد در رابطـه بـا راه انـدازی نرم افـزاری بـرای اقامـت 
اسـت. گفتنـی اسـت نرم افـزاری بـه نـام airbnb در بسـیاری از 
گردشـگران  کـه  دارد  وجـود  زمینـه  ایـن  در  دنیـا  کشـورهای 
می تواننـد بـرای اقامـت خـود از آن اسـتفاده کننـد. درواقـع در 
ایـن نرم افـزار، تمـام خانه هایـی کـه گردشـگران می تواننـد در 
مقصـد، بـه صورت اجـاره کوتاه مدت یا بلندمدت داشـته باشـند، 
بـرای  برنامه ریـزی  بـا  می توانیـم  مـا  بنابرایـن  می گیـرد.  قـرار 

شـهرهای اسـتان چنیـن کاری را انجـام دهیـم. 

     راه اندازی سامانه معین کاال

ازآنجاکـه شهرسـتان طرقبه-شـاندیز، شـهری بـا توانمندی هـای 

بایستی به این نکته توجه داشت که تا پیش از 
فعالیت ما در این مجموعه، بخش عمده ای درصد از 
منابع مالی سازمان همیاری از مسیر سوخت فراهم 

می  شده است، اما دو ماه پیش از آنکه ما فعالیت 
خود را آغاز کنیم این مسیر حذف شد. 

      فعالیت و انجام عملیات اجرایی سازمان 
تقریبا در چند ماه اخیر توسعه 4 برابری 

نسبت به اوایل سال جاری داشته که بخش 
عمده این خدمات و عملیات اجرایی معطوف به 

شهرستان ها بوده است

مصاحبه
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ازآنجاکـه خراسـان رضـوی شـهری بـا توانمندی هـای کشـاورزی، غذایـی و گردشـگری اسـت قطعـاً اقامتگاه هـای رسـمی و غیررسـمی 
بسـیاری دارد کـه بـا اقامتگاه هـای بومگردی کامًا متفاوت اسـت. در همین راسـتا سـامانه معین کاال را با سـرمایه گذاری ویـژه راه اندازی 
و ثبـت کرده ایـم کـه بـه زودی از آن رونمایـی خواهـد شـد. بنابرایـن چنیـن آمادگی را بـرای ارائـه خدماتی ازاین دسـت، به شـهرداری ها 
داریـم. هرچنـد کـه ایـن طـرح نیازمنـد سـرمایه گذاری ویـژه ای اسـت و بـه صـورت مشـارکتی تحقـق خواهد یافـت و این مهم شـهم به 

سـزایی در درآمـد پایدار شـهرداری ها خواهد داشـت.
در ایـن راسـتا توافق نامه هایـی منعقـد شـده اسـت و راه انـدازی ایـن نرم افزار را برای اسـتان آغـاز خواهیم کـرد درنهایت با مجوز شـورای 

سـازمان ایـن طـرح را برای کل کشـور ارائـه خواهیم کرد. 

    ایجاد کسب و کارهای اینترنتی وبازاریابی دیجیتال

برنامـه ریـزی هـا و اقدامات خوبی توسـط سـازمان همیاری شـهرداریهای خراسـان رضـوی برای اجرای طرح کسـب و کارهـای اینترنتی 
براسـاس مصوبـه فرودیـن ماه سـتاد و رفع موانع تولید تسـهیل اسـتانداری در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.

بـا وجـود ظرفیتهـای مطلـوب شـرکت های زیرمجموعه سـازمان، حجم وسـیع حـوزه هـای کاری در بخش هـای اقتصـادی و اجتماعی، 
ارتبـاط تنگاتنـگ و پیوسـته ی بـا شـهرداری هـای اسـتان و بسـیاری از اقدامـات و تجربیـات بـزرگ ایـن نهـاد در سـطح داخلـی و بین 
المللـی همچنیـن امیدواریـم بـا اجـرای طـرح دیجیتـال مارکتینـگ بتوانیـم کمک شـایانی به این نوع کسـب و کارها داشـته و راسـتای 

تحقـق شـعار خردمندانـه مقـام معظـم رهبـری در جهـت ایجـاد »جهـش تولید« موثـر و موفق عمـل کنیم.

    آمادگی برای همکاری در پروژه های بین المللی شهرداری های استان

براسـاس تجـارب بین المللـی بـرای عملیاتـی کـردن طرح هـا در همـکاری بـا خارجی هـا نیازمنـد مدیـر طـرح هسـتیم؛ چراکـه الفبـای 
عملکـرد خارجی هـا متفـاوت اسـت و نیـاز به مدیریتی اسـت که بتواند بر قراردادهای ازاین دسـت، تسـلط داشـته باشـد. در همین راسـتا 
سـازمان همیـاری شـهرداری های اسـتان از مجموعه هـای متخصـص را در ایـن زمینه کمـک گرفته که بـه صورت تخصصی بررسـی های 
الزم را انجـام دهنـد. گفتنـی اسـت سـازمان همیـاری عاوه بر اینکه می تواند در بخشـی از پروژه های بین المللی مشـارکت داشـته باشـد 

ایـن آمادگـی را دارد تـا در مدیریـت طـرح و تجـارت با طـرف خارجی در کنار شـهرداری های باشـد.

    فعال سازی پروژه های بر زمین مانده سازمان

به عنـوان مثـال در رابطـه بـا پـروژه سـرخاندیز شـاندیز موانعـی وجـود دارد و بخشـی از ایـن پروژه درگیر اسـت، در این راسـتا پیشـنهاد 
می کنیـم تـا بـرای پـروژه سـرخاندیز برنامه ریـزی بـه صـورت فازبنـدی داشـته باشـیم و فـاز اول  آن را آغـاز کنیـم. در ایـن راسـتا ایـن 
آمادگـی وجـود دارد کـه کارگروهـی اجرایـی متشـکل از دو یـا سـه نفر تشـکیل شـود تـا در مدت زمـان کوتاهـی بررسـی های نهایی در 

مـورد پـروژه انجـام شـده و فازبندی صـورت گیرد. 

     ورود به حوزه بورس در شش ماه دوم سال 99

یکـی از اقدامـات مـا درزمینـۀ فعال سـازی سـازمان همیـاری و شـهرداریهای اسـتان ورود بـه فضـای بـورس اسـت. درواقـع اگـر این کار 
عملیاتـی شـود رویـدادی نویـن در سـطح کشـور خواهد بـود؛ چراکه بنا به اطاع ما هیچ شـهرداری و سـازمان همیاری در سـطح کشـور 
بـا ایـن مکانیـزم بـه حـوزه بـورس وارد نشـده اسـت. بـورس درواقع بـه معنای فضای شـفاف اسـت بجـای آنکـه از بانک، سـرمایه قرض 
گرفتـه شـود در بـورس پـروژه تعریـف می شـود و بـا مجـوز ارکان بـورس مـردم سـرمایه آن را تأمیـن می کننـد. اگرچه که کار دشـواری 
اسـت اما در حال روی دادن اسـت و در شـش ماهه دوم سـال ۱۳۹۹ و با تأیید ارکان مدیریت سـازمان این اتفاق رخ خواهد داد. درواقع 
بیشـتر شـهرداریهای خراسـان رضـوی و خـود سـازمان همیـاری اسـتان مبتابـه فقـر درزمینۀ بورس هسـتند، هـم فقر دانـش آن و هم 

فقـر در جـذب سـرمایه و راهـکار رفـع این مشـکل، جذب سـرمایه در بورس اسـت.

ما تنها در دو ماه گذشته حدود 40 دستگاه 
خودرو برای شهرداری های گوناگون خریداری 
کردیم که شاید در مدت زمان مشابه سنوات 

گذشته تعداد خودروهای تهیه شده برای شهر 
داری ها به نیمی از این تعداد هم نمی رسید. 

         سازمان همیاری استان با کمک مجموعه       
همیار سازه توس در راستای پروژه های بزرگ 

شهرستان ها ورود پیدا کرده و حدود 50 
میلیارد تومان در این بازه زمانی قرارداد 

منعقد کرده است.
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مصاحبه

     میانگیـن بـاالی عملکرد شـهرداری مشـهد نسـبت به 
سایر کالن شـهرهای کشور

حوزه هـای  در  مشـهد،  شـهرداری  عملکـرد  وضعیـت  معتقـدم 
مختلـف از میانگیـن کان شـهرهای کشـور باالتر اسـت. علی رغم 
اینکـه عـادت نداریـم بگوییـم مـا خوبیـم اما حق اسـت کـه اگر 

موفقیتـی اسـت آن را مـرور کنیـم.
درمجمـوع اگـر بـه فعالیت هـای بخـش خصوصـی و دولتـی نگاه 
کنیـم می بینیـم کـه مشـکات زیـادی در ایـن حوزه هـا وجـود 
داشـته اسـت امـا باوجودایـن شـهرداری مشـهد سـازمانی پویـا 

بـوده و سـطح خدمات رسـانی بـه مـردم حفـظ شـده اسـت.
در مقایسـه بـا میانگیـن عملکرد کان شـهرها شـهرداری مشـهد 
از میانگیـن عملکـرد در تمامـی حوزه هـا ازجملـه ،حمل ونقـل، 
و  مالـی  و  فنـاوری  برنامه ریـزی،   ، شـهری  خدمـات  عمـران، 
اقتصـادی باالتـر اسـت. درمجمـوع عملکـرد شـهرداری مشـهد 

حتـی از شـهرداری تهـران نیـز باالتـر قـرار دارد.
۱.5 سـال پیـش هـر چـه شـورا بـرای آغـاز یـک پـروژه عمرانی 
فشـار مـی آورد گفتـه می شـد کـه بـا ایـن وضعیـت اقتصـادی 
اکنـون شـاهد اجـرای پروژه هـای مختلـف  امـا  صـاح نیسـت 

عمرانـی در شـهر مشـهد هسـتیم.
در حـوزه خدمـات شـهری نیـز اسـتانداردی را رعایـت کرده ایـم 

کـه در نقـاط مختلـف کشـور از آن تعریـف می شـود.
همدلـی همـه مجموعه هـای شـهرداری و تاشـی کـه همـکاران 
انجـام داده انـد در کنـار اقدامـات صـورت گرفتـه آن قـدر شـفاف 

اسـت کـه جـای حرف وحدیثـی را باقـی نمی گـذارد.
اگـر مدیـران مناطـق و سـتاد تـاش و پیگیری نکنند پیشـرفتی 
صـورت نمی گیـرد و مایـه افتخاراسـت کـه چنیـن کارنامـه ای را 
طـی یـک سـال گذشـته داشـته ایم، امـا بااین حـال چشـم انداز 
بـه آینـده بایـد بایسـتی در قالب اسـناد و اهـداف به ویـژه بودجه 

سـال ۹۹ شـهرداری مشـهد باشد.

     شهر را باید از دید مردم نگاه کنید

مـردم در کنـار اجـرای پروژه هـای بـزرگ عمرانـی شـهری تمیز 
و آراسـته می خواهنـد، لـذا در کنـار اجـرای پروژه هـای بـزرگ 
رنگ آمیـزی  تابلوهـا،  و  شـهری  مبلمـان  ترمیـم  بـر  عمرانـی 
جـداول، تعویـض پرچم هـا، تعویـض چراغ هـای سـوخته پارک ها 

و فضاهـای سـبز نیـز تأکیـد داشـته ایم.
معتقدم مناسـب نیسـت که ما برای سـاخت المان هـا و گل آرایی 
هزینـه کنیـم امـا چراغ هـای فضاهـای سـبز، معابـر و آیلندها به 
دلیـل نداشـتن یا سـوختن المـپ خامـوش و جداول شکسـته و 
رنـگ و رو نداشـته باشـند مردم به ایـن موارد کوچـک نیز توجه 

داشـته و آن را مطالبـه می کنند.

بـا توجـه بـه ترویـج فرهنگ رعایـت حق تقـدم عابران پیـاده در 
چهارچـوب فرهنـگ شـهروندی در سـال ۹8 تمامـی گذرگاه هـا 
و  مناسب سـازی  خط کشـی،  پیـاده  عابـران  عبـور  محـل  و 

زیرسـاخت های الزم بـرای اجـرای طـرح اجـرا شـد.
از ابتـدای سـال تـا ابتـدای اسـفند ۳هـزار و 27 میلیـارد تومـان 
از درآمدهـای نقـدی بودجـه سـال ۹8 شـهرداری مشـهد محقق 

شـده اسـت کـه رقـم قابل توجهی اسـت.

در مقایسه با میانگین عملکرد کالن شهرها 
شهرداری مشهد از میانگین عملکرد در تمامی 

حوزه ها ازجمله ،حمل ونقل، عمران، خدمات 
شهری ، برنامه ریزی، فناوری و مالی و اقتصادی 
باالتر است. درمجموع عملکرد شهرداری مشهد 

حتی از شهرداری تهران نیز باالتر قرار دارد.

     با توجه به ترویج فرهنگ رعایت حق تقدم 
عابران پیاده در چهارچوب فرهنگ شهروندی در 

سال 9۸ تمامی گذرگاه ها و محل عبور عابران 
پیاده خط کشی، مناسب سازی و زیرساخت های 

الزم برای اجرای طرح اجرا شد.

ــــو با جناب آقــــــــای محمدرضـا کالیی ـ    ـ  گفتگ
شهــــــردار حمرتم مشهد
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یکی از همکاری های خوب سازمان همیاری 
شهرداری های خراسان رضوی و مدیرت شهری 
مشهد در حوزه اجرای پروژه های عمرانی است 

که نمونه بارز آن  پایانه و پارکینگ بزرگ در 
حال احداث آزادی توسط این سازمان است.

در حوزه عمرانی خط دو تکمیل و سـه ایسـتگاه افتتاح شـد و در 
حفـاری تونل هـای خط سـه نیـز در زمان بندی مشخص شـده دو 
دسـتگاه حفـار به ایسـتگاه امامـت و پایانه مسـافربری امـام رضا 
)ع( رسـیدند و تعـداد زیـادی پـروژه عمرانـی افتتـاح و عملیـات 

اجرایـی آن ها آغاز شـد.
آرامـگاه  فـاز سـوم سـاماندهی پیـش خـان  اجـرای  همچنیـن 
فردوسـی کـه اواخـر سـال پیـش بـه پایـان رسـید بـه همـراه 
اجـرای چپ گـرد غیـر هم سـطح شـهید ناصری،اصاح هندسـی 
و تعریـض پـل پرتـوی در انتهـای بولـوار وکیل آبـاد، دوربرگردان 
غیـر هم سـطح ابوطالـب و.. را در سـال ۹8 شـاهد بودیـم کـه 
پیشـبرد ایـن حجـم زیـاد کار نیازمنـد همدلـی و همراهـی همه 

بخش هـای شـهرداری مشـهد بـود کـه اتفـاق افتـاد. 
تندیـس  بودجـه  نیـز در کنـار تحقـق خـوب  مالـی  در حـوزه 
زریـن جایـزه مالـی را دریافـت کرده ایـم و درحوزه هـای دیگـر 

سـایر  و  فرهنگـی  شـهری،  خدمـات  اقتصـادی،  برنامه ریـزی، 
حوزه هـا نیـز موفقیت هـای قابل توجهـی داشـته ایم کـه از همـه 

ایـن خصـوص تشـکر می کنـم. همـکاران در 
فضـای همدلـی در اسـتان بـرای انجام و پیشـبرد کارهـا بی نظیر 
سـت و مـا نیز در حـوزه تسـهیل کار شـهروندان سـعی کرده ایم 
یـک حـوزه بیـن نهـادی باشـیم و بتوانیم رابطـه خوبـی را میان 
حوزه هـای مختلـف اسـتان در راسـتای خدمات رسـانی و اجـرای 
پروژه هـا برقـرار کنیم کـه از حمایت هـای اسـتاندار در ایجاد این 

همگرایـی و همدلـی تشـکر می کنیم.
آن چیـز کـه محـل خوشـحالی اسـت این اسـت کـه کارهایی را 
کـه مدیریـت شـهری اراده می کنـد بـا هماهنگـی بیـن بخشـی 
مـدل  نمونـه  به عنـوان  می شـود،  انجـام  به خوبـی  شـود  انجـام 
کشـف رود یـک مـدل و بازآفرینـی مـدل دیگـری اسـت در این 

زمینـه  کـه مـورد تأکیـد مدیریـت شـهری بـوده اسـت .
مدیریـت شـهری تمام تـاش خود را در راسـتای مناسب سـازی 
معابـر گذاشـته اسـت امـا تعیین کننـده اولویـت مـا نیسـتیم و 
مـردم ،جانبـازان و معلـوالن بایـد اولویت هـا را مشـخص کننـد 
کـه در همیـن راسـتا نرم افـزار چشـم شـهر رونمایـی شـد که از 
ایـن طریـق شـهروندان عزیـز می تواننـد محل هایی را کـه نیاز به 

مناسب سـازی دارنـد بـه مدیریـت شـهری اعـام کنند.
معلـوالن آن قـدر  بـرای  بحـث مناسب سـازی شـهر  درمجمـوع 
بـزرگ اسـت کـه نیازمنـد یـک مدیریـت هماهنـگ و یکپارچـه 
ماننـد الگـوی سـاماندهی کشـف رود اسـت کـه اگـر با ایـن الگو 
نسـبت بـه مناسب سـازی معابـر اقـدام کنیـم پیشـرفت خوبـی 

خواهیـم داشـت.
 اقدامـات خوبـی از سـوی مدیریـت شـهری در حاشـیه شـهر در 
حـال انجـام اسـت اما در برخـی موضوعات دچار نقص هسـتیم و 
اختـاف نظرهـای بین بخشـی وجـود دارد که در این مسـیر نیز 

می تـوان از الگـوی کشـف رود اسـتفاده کرد.
طـی  شـود  سـنجیده  می توانـد  کـه  شـاخص هایی  اسـاس  بـر 
سـنوات گذشـته میـزان همدلـی و هماهنگـی میـان سـازمان 
به ویـژه در حـوزه   ، همیـاری شـهرداری های خراسـان رضـوی 

عمـران و خدمـات شـهری در خدمت رسـانی بـه مـردم خـوب 
بـوده اسـت که این موضوع بسـیار ارزشمنداسـت و بایـد باقدرت 

پیـدا کند. ادامـه 
نحـوه نـگاه مـردم بـه پروژه ها و اطاع رسـانی به آن هـا در جریان 
اجـرای پـروژه و آگاه شـدن مـردم از تأثیراتـی کـه اجـرای پروژه 
بـر زندگـی آن هـا خواهد داشـت مؤثرتـر خواهد بود لـذا موضوع 
اطاع رسـانی در خصـوص پروژه هـای در حال اجرا و یا اجراشـده 

از سـوی رسـانه ها از اهمیـت زیادی برخوردار اسـت.
یکـی از همکاری هـای خـوب سـازمان همیـاری شـهرداری های 
خراسـان رضـوی و مدیـرت شـهری مشـهد در حـوزه اجـرای 
پروژه هـای عمرانـی اسـت که نمونـه بـارز آن  پایانـه و پارکینگ 

بـزرگ در حـال احـداث آزادی توسـط ایـن سـازمان اسـت.
از ظرفیت هـای سـازمان همیـاری  نیـز  دیگـری  در حوزه هـای 
شـهرداری های خراسـان رضـوی همچـون ظرفیت هـای علمی و 
آموزشـی ، تأمیـن تجهیـزات و یـا منابع مالی اسـتفاده می شـود 
کـه آمادگـی همـکاری بیشـتر بـا ایـن سـازمان را در حوزه هـای 

داریم. مختلـف 
درمجمـوع سـازمان همیـاری شـهرداری های خراسـان رضـوی 
می توانـد پشـتوانه خوبـی بـرای اجـرای پروژه ها عمرانی،شـهری، 
ایـن  از  کـه  باشـد  مشـهد  شـهر  همه جانبـه  توسـعه  و  علمـی 

می کنیـم. اسـتقبال  همکاری هـای 
میـان  آن  سـطح  ارتقـاء  و  همکاری هـا  رونـد  ادامـه  بـرای 
شـهرداری های  همیـاری  سـازمان  و  مشـهد  شـهرداری 
خراسـان رضـوی در سـال ۹۹ نیـز بایـد برنامه ریزی هـای دقیـق 

 . باشـد  داشـته  ادامـه  مثبـت  رونـد  ایـن  تـا  انجـام شـود 



شهردار حمرتم گناباد

     ظرفیت های شهرستان گناباد 

گنابـاد به عنـوان جنوبی تریـن شـهر اسـتان بـا وسـعت 5 هـزار 
و 600 کیلومترمربـع از شـهرهای کاخـک، گنابـاد و بیدخـت و 
دروازه جنـوب شـرقی آسـتان مقـدس علی بـن موسـی الرضا)ع( 

تلقـی می شـود.

شـهر گناباد شـهر پرآوازه ای اسـت و تنها شـهر اسـتان اسـت که 
دارای 2 اثـر ثبت شـده جهانی اسـت و در فاصلـه 280 کیلومتری 
مشـهد قرارگرفتـه و از جاذبه هـای تاریخـی بسـیاری برخـوردار 
اسـت کـه می توانـد در حـوزه جـذب گردشـگر موردتوجـه قـرار 

گیرد.
ثبـت جهانـی قنـات قصبه با قدمتـی حدود 2500 سـال و مقوله 
کشـت زعفـران در بسـتر آب قنـات نیـز موضـوع دیگـری اسـت 
کـه امسـال از سـوی سـازمان خواروبـار ملـل متحد )فائـو( ثبت 
جهانـی شـده اسـت کـه اتفاقات خوبـی در این حوزه بـرای مردم 

گنابـاد خواهـد افتاد.
جمعیـت شـهر گنابـاد حـدود 40 هـزار نفـر مـی باشـد. گنابـاد 
دانشـجو خیزترین شـهر اسـتان اسـت و در حال حاضر از حدود 
8 هـزار دانشـجو پذیرایـی می کنـد کـه 20 درصـد از جمعیـت 

شـهر را تشـکیل می دهنـد.
همچنیـن وجـود دانشـگاه ها و متخصصـان حوزه هـای مختلـف 
و جامعـه دانشـگاهی شـاخص، قطبیـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 
تحـت  بعـد سـرزمینی   ، گردشـگری سـامت  رونـق  و  گنابـاد 
پوشـش اورژانـس هوایـی و ...، مدیریـت شـهری در ایـن منطقـه 
دارای اهمیـت می کنـد کـه بایـد خادمـان بهتری برای این شـهر 

و زائـران و مجـاوران آن باشـیم.

خانه هـای بـوم گـردی ایجادشـده در شـهر گنابـاد و روسـتای 
ریـاب، قلعه پشـن ، روسـتای درب صوفـه، قلعه فرود، آسـیاب ها 
و آب انبارهـای صفـوی، مسـجد جامـع گنابـاد متعلـق بـه 800 
یحیـی  زادگان  امـام  بیمـرغ،  زیبـای  غارهـای  پیـش،  سـال 
کاظـم)ع( کمرزیـارت، سـلطان محمـد  موسـی  بـن محمدبـن 
عابدکاخـک و سـلطان احمـد بیمـرغ کـه هریـک جاذبه خوبـی 
بـرای جـذب گردشـگر در ایـن منطقـه بـه شـمار می رونـد و تـا 
حـدودی زیـادی بـه هدایـت گردشـگران داخلـی و خارجـی بـه 

شـهر گنابـاد مؤثـر بوده انـد. 

     کار انقالبـی و جهـادی خوبـی کـه تیـم جدیـد سـازمان 
همیـاری انجام مـی دهد

کار انقابـی و جهـادی خوبـی کـه تیم جدیـد سـازمان همیاری 
بـا انجـام بازدیدهـا و سرکشـی های دوره ای  به شـهرهای اسـتان 
آغـاز کرده انـد باعـث خواهد شـد با یک تفکـر نو، موتـور محرکه 
اقتصـادی شـهرداری ها توسـط ایـن سـازمان و شـرکت ها و تابعه 

آن بـه چرخـش درآید.

مـا نیز همواره سـازمان همیـاری را به عنوان یک بنگاه ارزشـمند 
تولیـد تفکـر با الیه هـای متخصص  و تـوان اقتصـادی و بازرگانی 
کافـی نـگاه کرده ایـم و هـرگاه ایـن نـگاه در شـهرداری ها جاری 
و سـاری بـوده، دو طـرف از پتانسـیل و تـوان یکدیگـر اسـتفاده 

ببرند.
در شـرایط سـخت، پیچیـده و مهندسی شـده اقتصـادی هسـتیم 
و  متعالـی  کار جدیـد، مدیـران  بـه  نیـاز  ایـن شـرایط  کـه در 
خوش فکـر هسـتیم و سـازمان همیـاری می توانـد، ایـن مهـم را 
در دل شـهرداران زنـده کنـد و با انجام آموزش هـای الزم هدایت  
کنـد تـا ایـن شـرایط را با سـرافرازی نظام اسـامی تدبیـر کنیم.

مصـــاحبه
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کار انقالبی و جهادی خوبی که تیم جدید سازمان 
همیاری با انجام بازدیدها و سرکشی های 

دوره ای  به شهرهای استان آغاز کرده اند که 
باعث خواهد شد با یک تفکر نو، موتور محرکه 

اقتصادی شهرداری ها توسط این سازمان و 
شرکت ها و تابعه آن به چرخش درآید.

     مشتری مداری در سازمان همیاری ارتقاء پیدا 
کرده است، اگر شهرداری ها و کارکنان آن ها را 

مشتریان حقیقی سازمان در نظر بگیریم، اتفاقات 
خوبی در این حوزه صورت گرفته است

ــــو با جناب آقـــــــــای مهـران حسین زاده ـ    ـ  گفتگ
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     ارتقاء مشتری مداری در سازمان همیاری

  مشـتری مـداری در سـازمان همیـاری ارتقـاء پیدا کرده اسـت، 
اگـر شـهرداری ها و کارکنـان آن ها را مشـتریان حقیقی سـازمان 
در نظـر بگیریـم، اتفاقـات خوبـی در ایـن حـوزه صـورت گرفته، 
سـهولت کار در فرآیندهـای اداری بـا انجـام مهندسـی جدیـد 
در ایـن حـوزه به خوبـی نمایـان اسـت، امیدواریـم کـه سـازمان 
بـه نقطـه ای دسـت پیـدا کنـد کـه شـهرداری ها آن را به عنـوان 
امین ترین و بهترین مشـاور بدانند و به سـمت آن دسـت دراز کنند.
پروژه های تحقیقاتی و مشـاوره ای و مشـارکتی شـهرداری گناباد 

مبیـن ایـن امر اسـت کـه امیدواریـم شـاهد گسـترش روزافزون 
ایـن همکاری ها باشـیم. هر جا به سـازمان نیاز داشـتیم تسـهیل 
گـری خوبـی اتفـاق افتـاده و به عنـوان یـک شـهردار، عملکـرد 
سـازمان همیـاری را نسـبت بـه گذشـته رضایتمندتـر ارزیابـی 

می کنـم.

     لـزوم تـالش سـازمان همیـاری جهـت کمـک بـه ایجاد 
درآمدهـای پایـدار بـرای شـهرداری گناباد 

ایـن مقولـه در هر حـوزه سـرزمینی معنا و مفهوم خـاص خود را 
پیـدا می کنـد و بـه پتانسـیل ها و توانایی هـای شـهرهای مختلف 
ارتبـاط دارد، در شـهر گنابـاد تفاهم نامه هـا و مذاکـرات خوبـی 
انجام شـده کـه در سـال آینـده ثمراتـش به بـار خواهد نشسـت.

اگـر بتوانیـم در حـوزه صنایـع و معـادن بـا یـک تعامل بـرد برد 
بـا سـازمان همیاری مشـارکت داشـته باشـیم، می توانیم بخشـی 
مهمـی از بودجـه شـهرداری ها در حوزه هـای عمرانـی را به عنوان 
یـک سـرمایه اجتماعـی  از درآمدهای پایـدار ایجادشـده، تأمین 

. کنیم
صنایـع معدنـی ازجملـه سـیلیس، سـنگ گرانیـت، ظرفیت های 

گردشـگری، تأسـیس کارخانـه تولید محصـوالت بتنی بـا برآورد 
خـود ۳ میلیـارد تومـان اعتبـار الزم، ایجـاد کارخانـه آهـک و 
صنایـع تبدیلـی کاغـذ از آهـک بـا بـرآورد بودجـه حـدود ۱7 
میلیـارد تومـان و صـادرات زعفـران با یـک برند خـاص و معتبر، 
ازجملـه مقوالتی اسـت که سـازمان همیاری می توانـد در اجرای 

هرکـدام از آن ها مشـارکت داشـته باشـد. 

     وجود پروژه های اقتصادی، توجیه پذیر در گناباد 

ایجـاد شـهرک کارآفریـن بـا ایجـاد حدود هـزار واحـد صنفی در 
زمینـی بـه مسـاحت 22 هکتـار و بحث هدایت آب های سـطحی 
و سـاخت مخـازن بـرای ذخیره آب های سـطحی فصل زمسـتان 
و عرضـه آن در تابسـتان بـه زارعـان و کشـاورزان منطقه ازجمله 
اجـرای  پروژه هایـی اسـت کـه سـازمان همیـاری می توانـد در 

آن هـا همکاری داشـته باشـد. 
همچنیـن بـا ایجـاد سـایت گل محمـدی و توتسـتان در منطقـه 
و کاشـت درختـان مثمـر ازجملـه تـوت، سـنجد، عنـاب و ... در 
حوزه هـای آبریـز قنـوات شـهر گنابـاد در سـال گذشـته، در این 
حـوزه نیـز بررسـی های خوبـی انجام شـده و می تـوان عـاوه بـر 
اسـتفاده از ایـن درختـان در منظـر شـهری، گـردش مالی خوبی 

را ایجـاد می کنـد؛ در ایـن بخـش نیـز می توانیـم در یـک کار 
مشـارکتی و بهره گیـری از حوزه هـای دانش بنیـان بـرای فرآوری 

محصـول ایـن درختـان از ظرفیـت سـازمان اسـتفاده کنیم.
مقولـه گردشـگری، صنایع و معـادن از مهم ترین حوزه های شـهر 
گنابـاد بـرای انجام سـرمایه گذاری هسـتند. نیـروی اقتصادی که 
به صـورت متجمـع در شـهر گنابـاد حضـور دارد، هیئت علمـی 
ایـن شـهر تحصیـل  دانشـگاه ها و 8 هـزار دانشـجویی کـه در 

هر جا به سازمان نیاز داشتیم تسهیل گری 
خوبی اتفاق افتاده و به عنوان یک شهردار، 

عملکرد سازمان همیاری را نسبت به گذشته 
رضایتمندتر ارزیابی می کنم.

در حوزه طرح تفکیک از مبدأ پسماند خشک، 
حوزه های عمرانی و ساخت پاساژ، حوزه های 

آموزشی و تعامل با شرکت همیار سازه برای 
اجرای برخی پروژه های شهری از توان سازمان 

همیاری استفاده خواهیم کرد.
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اگـر  باشـند  قـوی   بسـیار  اقتصـادی  موتـور  می کننـد می تواننـد 
کنیـم. برنامه ریـزی  آن  بـرای  عالمانـه  به صـورت 

    اسـتفاده از ظرفیـت موسسـه آموزشـی وابسـته بـه 
همیـاری سـازمان 

بـا توجه بـه ظرفیت موسسـه آموزش وابسـته به سـازمان همیاری، 
متخصـص  نیروهـای  بیـن  مثبـت  تعامـل  برقـراری  بـا  می تـوان 
شـهرهای مختلفـی چـون گناباد با ایـن مرکز علمـی اتفاقاتی خوبی 

را در ایـن حـوزه بـرای شـهرداری ها رقـم زد.

     تعامالت انجام شده با سازمان همیاری در سال جاری

بـا عقد قرارداد مشـاوره در حـوزه مبلمان شـهری، در حوزه آموزش 
و تأمیـن نیازمندی هـای شـهرداری به ویـژه قیـر با مبلـغ حدود یک 
میلیـارد و ۱00 میلیـون تومـان از ظرفیت هـای حـوزه بازرگانـی 
سـازمان به خوبـی اسـتفاده کردیم و همـکاری قابل  تقدیـری وجود 

داشـته است.
در حـوزه طـرح تفکیک از مبدأ پسـماند خشـک، حوزه های عمرانی 
و سـاخت پاسـاژ، حوزه هـای آموزشـی و تعامـل بـا شـرکت همیـار 
سـازه بـرای اجـرای برخـی پروژه هـای شـهری از تـوان سـازمان 

همیـاری اسـتفاده خواهیـم کرد.
بیـن سـازمان همیـاری و شـهرداری گنابـاد تفاهم نامه وجـود دارد. 
بـه  تجهیـزات  و  ماشـین آالت  انـواع  در حـوزه  تفاهم نامه هـا  ایـن 
مبلـغ ۱0 میلیـارد تومـان، سـیمان و مصالـح زیرسـاختی بـه مبلغ 
حـدود 2 میلیـارد تومـان، خدمات شـهری، مبلمان، اقـام پارکی و 
آتش نشـانی و جایـگاهCNG  بـه مبلـغ ۹ میلیـارد تومـان و سـاخت 
یک مجتمع مسـکونی در شـهر گناباد می باشـد که در دسـت اقدام 

است.

     تـالش خـوب سـازمان همیـاری در حـوزه اعتمادسـازی 
بـرای شـهرداری ها

ایـن امـر و شـفافیت ایجادشـده، مهم تریـن وجـه سـازمان اسـت 
کـه باعـث شـده شـهرداری ها بیشـتر بـه سـمت سـازمان بیاینـد. 
همچنیـن اقداماتی که باعث شـده تـوان اقتصادی سـازمان افزایش 
یابـد و بتوانـد فعالیت هـای بیشـتری داشـته باشـد و افزایـش منابع 
سـازمان باعـث شـده کـه افـق دید بهتـری نسـبت به شـهرداری ها 

شـود. ایجاد 
مهم تریـن وجهـی کـه مدیرعامـل سـازمان باید داشـته باشـد درک 
در  قطعـاً حضـور  از شهرداری هاسـت،  کافـی  و شـناخت  متقابـل 
شـهرداری ها و ظرفیـت سـنجی از آن هـا می توانـد نقشـه راه عملی 
را پیـش رو داشـته باشـد و می تـوان بـا آمـوزش، توانمندسـازی، 
هدایـت، رهبـری، مدیریـت و بـروز رسـانی شـهرداری ها در ایـن 

حـوزه موفق تـر عمـل کـرد.
و  جدیـد  هـای  مهـره  شـهرداری ها  حـوزه  در  جدیـد  انتظـارات 
توانمنـد را می طلبـد، آموزش نیروهای انسـانی در سـازمان همیاری 
می توانـد ایـن افـراد را بـه نیروهای متخصـص و کاراتـر تبدیل کند 

کـه ایـن اتفـاق در حـال حاضـر در حـال انجام اسـت. 

     لـزوم تشـکیل یـک واحـد تخصصـی برای رصد مسـائل 
شـهرداران در سـازمان همیاری

پیگیـری مسـائل مهـم مربـوط بـه اختصـاص بودجه، جـذب منابع 
ملـی و ... کـه می تـوان بـا انجام آموزش هـای الزم و آگاهی بخشـی 
و مشـاوره های تخصصـی بـه شـهرداری ها، زمینه هـای الزم بـرای 
بهره منـدی و اسـتفاده شـهرداری های اسـتان خراسـان رضـوی از 

ایـن منابـع را فراهـم کنند.

مهم ترین وجهی که مدیرعامل سازمان باید 
داشته باشد درک متقابل و شناخت کافی از 

شهرداری هاست
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مشـغول  حاضـر  حـال  در  شـهرداری  ایـن 
بحـران  مدیریـت  سـالن  احـداث  پـروژه  اجـرای 
همـکاران  طرفـی  از  و  می باشـد  چندمنظـوره  و 
محتـرم سـازمان نیـز در جریـان کار قـرار دارنـد؛ 
بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی امـکان تکمیـل 
آن بـرای مـا مقـدور نیسـت و تقاضـای همـکاری 

داریـم. مسـاعدت  و 
از طرفـی دیگـر بـا توجه بـه درخواسـت های قبلی 
جهـت معرفـی سـرمایه گذار  برای احـداث جایگاه 
CNG در ایـن شـهر کماکان تقاضـای همکاری و 

یاری از سـوی سـازمان همیـاری داریم. 
مهم ترین اقدامات شـهرداری عشـق آباد در سـالی 
که گذشـت، شـامل توسـعه معابر بااعتبـاری بالغ بر 
یـک میلیـارد تومـان، تکمیل پروژه جداسـازی آب 
شـرب از فضـای سـبز و حفـر چـاه نیمـه عمیـق  
و احـداث مخـزن 500 مترمکعبـی، احداث سـالن 
مدیریـت بحـران بـا 700 مترمربع زیربنا و توسـعه 

فضای سـبز شـهری می شـود.

مهم ترین اقدامات شـهرداری فیض آباد در سـال گذشـته شـامل اسـتقرار اتوماسیون 
اداری و اسـتقرار سیسـتم جامـع شهرسـازی سـامان شـهر و کاهش و حـذف کاغذ 
از مناسـبات اداری، تهیـه طـرح احیـای ارگ شـهر فیض آبـاد بافـت تاریخـی شـهر 
)در سـال جـاری اجـرا خواهـد شـد(، تهیه طـرح جهت محـور مواصاتی بلـوار امام 
رضـا )ع( کریـدور شـمال بـه جنـوب بـه جهـت بهره منـدی از پتانسـیل عبـور و 
مـرور مسـافران جهـت ایجـاد درآمـد پایدار بـرای شـهرداری، اجرای طـرح ممیزی 
امـاک شـهر فیض آبـاد بعـد از ۳0 سـال، افتتـاح پـارک 4 هکتـاری دانشـجو و 
دیجیتال سـازی بایگانـی شـهرداری بـرای اولیـن بـار )شـامل شـماره زنی برگه هـا، 

اسـتخراج، ثبـت و اسـکن پرونده هـا( می شـود.
بـورس یقینـاً یکی از شـیوه های موفـق مالی در دنیاسـت که می توانـد ظرفیت های 
اقتصـادی خوبـی بـرای شـهرداری ها ایجـاد نمایـد و در فیض آبـاد نیـز پیش قـدم 
شـدیم و جلسـات متعـددی بـا کشـاورزان جهـت تشـکیل بورس پسـته گذاشـتیم 
کـه در ایـن زمینـه بـا مـوارد و مشـکات مواجه بودیـم. امـا درنهایت بورس پسـته 
توسـط بخـش خصوصـی و کشـاورزان راه انـدازی شـد. گفتنـی اسـت در تولیـدات 
کشـاورزی امـکان اخـذ عوارض میسـر نیسـت چراکه درآمـد اصلی اغلب شـهرهای 
اسـتان کشـاورزی اسـت، بنابرایـن بـورس محصوالت کشـاورزی در راسـتای درآمد 

بـرای شـهرداری ها بسـیار می توانـد نقش آفریـن باشـد.
بـورس ارزش افـزوده ای خوبـی ایجـاد می کنـد و یقینـاً هـم اگـر سـازمان بـا سـهام 
شـهرداری بتوانـد بـه بـورس ورود پیـدا کنـد بـه نظـر می رسـد کـه امـکان ایجـاد 

درآمـد بـرای شـهرداری فراهم شـود.

نقـش سـازمان همیاری در حـوزه آموزش بـرای تقویـت توانایی، 
تخصـص و  دانـش موردنیـاز کارکنـان شـهرداری در دسـتیابی به 

اهـداف حوزه شـهری بسـیار مهم اسـت.
برنامـه کاری سـال ۹۹ شـهرداری شـاندیز بـا سـازمان همیـاری 
در صـورت تسـریع در انجـام فرآیند انعقـاد قـرارداد و تأمین نظر 
شـهرداری، انجام پروژه سـاختمان اداری شـهرداری به ارزش 60 
میلیـارد ریـال، تأمیـن نیازهـای عمرانـی، تأسیسـات و تجهیزات 

بالغ بـر ۱00 میلیـارد انجـام خواهد شـد.
یکـی از اقدامـات ما در سـال گذشـته اصاح سـاختار اداری بوده 
اسـت چراکـه عموماً شـهرداری ها با مشـکل گسسـت و  متاشـی 
بـودن سـازمان اداری و ضعف در توانایی وظایـف محوله در قانون  
مواجـه هسـتند. از سـویی دیگر می تـوان به انجـام مطالعات برای 
حرکـت در مسـیر علمـی و تخصصـی اشـاره کـرد. درواقـع هـر 
ترافیـک،  و  حمل ونقـل  ماننـد  اجرایـی  حوزه هـای  در  اقدامـی 
شهرسـازی، بافـت فرسـوده، فضـای سـبز، پسـماند و... نیازمنـد 

اسـت. مطالعات 
بایـد توجـه داشـت ایـن آمـوزش اسـت کـه ضعـف در توانایـی و 
تخصـص و  دانـش موردنیـاز بـرای کارکنـان را رفع کـرده و آن ها 
را در دسـتیابی بـه اهـداف کمـک خواهـد کـرد. در ایـن راسـتا 
سـازمان همیاری هـا اقدامـات سـازنده ای می تواند داشـته باشـد. 
گفتنـی اسـت یکـی از مهم تریـن اقـدام مـا وصـول مطالبـات و 
برنامه ریـزی بـرای شناسـایی درآمده ای پایـدار و افزایش درآمدها 
در راسـتای فرمایشـات رهبـر معظـم انقـاب با هدف گـذاری ۱0 

برابـری در سـال جاری اسـت.

 این شـهرداری اقدامات زیادی در سـال جاری با سـازمان 
همیاری هـا دارد کـه آغـاز عملیـات اجرایـی زیرسـازی و 
اجـرای آیلنـد جنـوب بلـوار امـام رضـا )ع( به طـول 600 

متـر یکی از ایـن اقدامات اسـت.
رنگ آمیـزی جـداول،  آیلنـد،  و  کانیـوو  اجـرای جـدول 
نصـب  قطـره ای،  لوله کشـی  سـبز،  فضـای  روشـنایی، 
تابلـو  و  نصـب سـرعت گیر  تندیـس شـهید شوشـتری، 
سـوالر بلـوار امـام رضا)ع( و شـهید شوشـتری بـه طول 
400 متـر بالغ بـر 200 میلیـون تومـان از برخـی اقدامـات 

سـال گذشـته ایـن شـهرداری اسـت.
اجـرای آیلند بلـوار امام رضـا)ع(، رنگ آمیزی، روشـنایی 
و آبیـاری قطـره ای به طـول 600 متـر و اجرای زیرسـازی 
همین مسـیر با عـرض 45 متر، سـاخت دو عدد ایسـتگاه 
اتوبـوس، سـاخت تابلـو مسـیریاب بـزرگ بـرای معابـر 
اصلـی، رنگ آمیـزی جـداول بلـوار مرکزی شـهر به طول 
2000 متـر، خریـد 20 میلیـون تومـان نهـال و گل از دیگر 
اقدامـات اسـت. همچنیـن نصـب و اجـرای سـرعت گیر و 
عالئـم در خیابان قائم و خیابان شـهید سـپهبد سـلیمانی 

از اقدامـات دیگر شـهرداری بوده اسـت.
آغـاز اجـرای زیرسـازی آیلند جنـوب بلوار امـام رضا )ع( 
بـه طول 600 متـر، اجرای آیلند همین مسـیر و روشـنایی 
و سیسـتم آبیـاری و فضـای سـبز، اجـرای کانیـوو و نهر 
بلـوار امـام رضـا)ع( شـمال شـهر، آسـفالت بلـوار امـام 
رضـا)ع( ضلـع شـمال شـهر بـه طـول 600 متـر و اجرای 
کانیـوو وسـط خیابـان 8 متری به طـول 600 متـر ازجمله 
اقدامـات و برنامه هـای کاری سـال 99 ایـن شـهرداری بـا        

سـازمان همیاری اسـت .                  

       سید حسن حسینی 
شهردار عشق آباد

      نکاحی 
شهردار شاندیز

      شیرخانی 
شهردار مشکان

      جواد جعفری 
شهردار فیض آباد

نیازمند مساعدت سازمان برای احداث 
سالن مدیریت بحران هستیم

اصالح ساختار اداری و آموزش برای کارکنان مهم ترین 
اقدام شهرداری شاندیز در سال 9۸

آغاز عملیات اجرایی زیرسازی و اجرای آیلند بلوار امام 
رضا )ع(

ایجاد ظرفیت های اقتصادی مطلوب برای شهرداری های با ورود به بورس 
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 تغییـرات به وجـود آمده در سـازمان همیاری 
بسـیار پویـا، پیگیر و مثبت نگر اسـت.

بـا  ششـتمد  شـهرداری  کاری  برنامه هـای   
سـازمان همیاری در سـال جاری شـامل خرید 
حـد امکان اقـام موردنیـاز از طریق سـازمان، 
واحـد  بـا  همـکاری  و  بیمه نامه هـا  صـدور 

می شـود. گردشـگری 
اقدامـات  بـا  رابطـه  در  ششـتمد  شـهردار 
مهم تریـن  کـرد:  تصریـح   ، خـود  شـهرداری 
شـامل  گذشـت  کـه  سـالی  در  مـا  اقدامـات 
توسـعه معابر و جدول گـذاری، آسـفالت معابر، 
تصویـب  و  پیگیـری  و  آرامسـتان  سـاماندهی 

اصـاح طـرح هـادی شـهر بـوده اسـت.

ازجملـه برنامه هـای احتمالـی مـا با سـازمان همیاری در سـال جاری شـامل خرید 
ملزومـات الزم جهـت تکمیـل خـط انتقـال جداسـازي آب شـرب و فضـاي سـبز، 
تکمیـل پـارک گردشـگري به مسـاحت ۳5 هکتـار و برنامه خرید پایه چـراغ، خرید 
السـتیک و روغـن ماشـین آالت، شـروع عملیـات احـداث مجتمع خریـد در صورت 

جذب سـرمایه گذار اسـت .
ازجملـه اقدامـات ما در سـال گذشـته شـامل سـاماندهي ورودي از سـمت سـبزوار 
و احـداث آیلنـد میـدان و آسـفالت بـا 20 میلیـارد ریـال هزینه می شـود. همچنین 
شـروع عملیـات احـداث رینـگ شـهري بـه طـول 5 کیلومتـر، پیاده روسـازی بـه 
مسـاحت حـدود ۱0000 مترمربـع، کانیوگـذاري و آسـفالت معابـر بـه ارزش ۱2 
میلیـارد ریـال، پاک کوبـی منـازل از دیگـر اقدامـات شـهرداری در سـال گذشـته 

ست. ا
بـا توجـه بـه رویکرد دولـت مبنـي تخصیـص اعتبـارات در قالـب اوراق و همچنین 
لـزوم جـذب سـرمایه گذاري در پروژه هـای عمراني و سـرمایه ای شـهرها و اسـتفاده 
از ظرفیـت بـورس در مدیریـت شـهري اقـدام در ایـن زمینـه بسـیار الزم و بجـا 
کـردن  همـراه  و  سـازمان  برنامه هـای  و  اقدامـات  تشـریح  اسـت  گفتنـی  اسـت. 
شـهرداری ها و تجمیـع سـرمایه های اسـتان می توانـد راهگشـاي مشـکات پیـش 

روي شـهرداری های اسـتان شـود.

شـرایط اقلیمـی مزداونـد و وجـود ظرفیت هـای بکر حـوزه گردشـگری نظیر غار 
4000 سـاله مزداونـد فرصـت هـای خوبـی بـرای سـرمایه گـذاری ایجـاد کرده 
اسـت. پـروژه بـزرگ دهکـده گردشـگری تفریحـی غـار مزداونـد بـا برآوردهای 
اولیـه سـهمی بالغ بـر ۱50 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری ثابـت و درگـردش 
یکـی از طرح هایـی اسـت که تـاش داریـم از توان سـازمان همیاری و موسسـه 
گردشـگری بـرای اجـرای آن  اسـتفاده کنیـم. همچنیـن وفـق سیاسـت های 
تدوینـی از سـوی شـورای شهرسـتان قصد داریم عمـده خریدهای حـوزه فضای 
سـبز، تأمیـن لجسـتیکی و سـاماندهی سـتادی را از طریـق سـازمان همیـاری 

دهیم.  انجـام 
 اصـاح حریـم شـهر مزداونـد بـه وسـعت ۱0۹ هکتار در راسـتای تأمیـن عرصه 
بـرای سـرمایه گذاری گردشـگری در قالـب پـروژه دهکـده گردشـگری تفریحـی 
غـار مزداونـد و همچنیـن عقـد قرارداد با مشـاور برای طرح بازنگری هادی شـهر 
کـه جـزء خدمـات زیربنایـی و اساسـی می باشـد. همچنیـن اجرای بیـش از ۱0 
پـروژه عمرانـی مهـم بـا افزایش سـهم 25 درصـدی در اعتبارات عمرانـی هزینه 
شـده داخلـی و اسـتانی جـزء مهم تریـن اقدامـات بـوده کـه پروژه هـای تکمیـل 
سـاختمان آتش نشـانی، تکمیـل بلـوار امـام رضـا علیه السـام، تکمیـل مخـزن 
جداسـازی آب شـرب از فضـای سـبز ، تکمیـل محور دسترسـی به غـار مزداوند 
بـا طـول بالغ بـر ۱.6 کیلومتـر ، تکمیـل فـاز یـک پـارک گردشـگری تفریحـی 
غـار مزداونـد ، خریـد و نصـب سـت بازی کـودکان پـارک محله ، سـاخت المان 
شـهدای گمنـام ، انجام بیـش از ۱8000مترمربع زیرسـازی و آماده سـازی معابر 
خاکـی ، انجـام ممیـزی کامـل شـهر و تکمیـل سـاختمان اداری شـهرداری و 
شـورای شـهر ازجمله ی آن هاسـت. اجـرای بیش از ۱2 هـزار نفر  سـاعت برنامه 
فرهنگـی اجتماعـی ، بیـش از ۱۱ هـزار و 500 نفـر سـاعت برنامه هـای ملـی و 
آئیـن ، بیـش از ۹800 نفـر  سـاعت حـوزه آموزش شـهروندی و انجـام خدمات 
بـرای بیـش از ۹7 هـزار و 500 نفـر زائـر و گردشـگر از دیگـر اقدامـات مهـم 

شـهرداری بوده اسـت.

نقـاب  شـهرداری   99 سـال  کاری  برنامه هـای 
بـا سـازمان همیـاری اتمـام سـاخت و تجهیـز 
کشـتارگاه صنعتـی شهرسـتان جویـن، اتمـام 
سـاخت مجتمـع فرهنگـی زائر و تکمیـل پروژه 
هدایـت آب های سـطحی شـهر نقـاب برخی از 
اقدامـات سـال جـاری این شـهرداری اسـت. 

حوزه هـای  کارشناسـان  بـا  متعـدد  جلسـات 
همیاری هـا  سـازمان  نـگاه  نـوع  مختلـف، 
و  همه جانبـه  توسـعه  ماننـد  مباحثـی  بـه 
به عنـوان  می تـوان  را  مشـارکت های هدفمنـد 

بـرد. نـام  مثبـت  شـاخصه های 
بازسـازی و هوشـمند سـازی پارک الله، آبیاری 
تحت فشـار پـارک اللـه، پیشـرفت 60 درصدی 
پـروژه فرهنگی زائر و آسـفالت خیابـان جانباز 

ازجمله  اقدامات سـال گذشـته اسـت.
تجمیـع  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  علیخانـی 
سـال  در  کـه  شـهرداری ها  بـرای  سـرمایه ها 
آن  دنبـال  بـه  همیـاری  سـازمان  جـاری 
صـورت  بیشـتری  شفاف سـازی  بایـد  اسـت، 
شفاف سـازی ها  ایـن  کـرد:  اظهـار  گیـرد، 
مـدت  سـرمایه گذاری،  ضمیمه هـای  بایـد 
سـرمایه گذاری، طرح هـای توجیهـی مناسـب، 
تبدیـل  چگونگـی  و  حداکثـری  سـود  میـزان 
بیشـتر  چـه  هـر  اعتمـاد  زمینه سـاز  سـهام 

کنـد. فراهـم  را  شـهرداری ها 

       محمود باعثی 
شهردار ششتمد

       گلمحمدی 
شهردار مزداوند

       علیخانی 
شهردار نقاب

       مرتضی رهنمافر 
شهردار سلطان آباد

پویایی و پیگیری تغییر محسوس در 
سازمان همیاری است

سیاست اصلی ما توسعه ارتباطات زیربنایی با سازمان همیاری 
است

تکمیل پروژه هدایت آب های سطحی شهر 
نقاب در سال جاری

تجمیع سرمایه های استان می تواند راهگشاي مشکالت پیش روي 
شهرداری های استان شود
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عکــــس خبــــــر مشـــاره 2

تامین 35 دستگاه ماشین آالت و تجهیزات مختلف

 احداث گود چوخه شهید بابانظر مشهد

تأمین تجهیزات به ارزش ۳4 میلیارد تومان توسط واحد ماشین آالت سازمان برای ۱4 شهرداری استان در سال ۹8 صورت 
گرفته است

گود کشتی با چوخه شهید بابانظر مشهد با اعتباری بالغ بر 2میلیارد و 400میلیون تومان در زمینی به مساحت 4200 
مترمربع و زیربنای 2000 مترمربع توسط واحد عمرانی سازمان  احداث خواهد شد
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بهسازی خطوط ذبح گوسفندی کشتارگاه صنعتی مشهد

تفاهم نامه خرید 500 دستگاه اتوبوس شهرداری مشهد از
 مسیر تهاتر

با بهسازی موسسه صنعتی گوشت مشهد با مساحت سالن کشتار گوسفندی ۹000 مترمربعی به ابزار و تجهیزات روز دنیا، 
کشتارگاه مشهد حداقل برای 20 سال آینده می تواند به مردم و زائران خدمات رسانی کند

عکــــس خبــــــر مشـــاره 3



عکــــس خبــــــر مشـــاره 3
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گفتـــــــگو با جناب آقای علی نجفی
شـــــهردار حمرتم نیشابور

    ظرفیت های نیشابور

شهرسـتان نیشـابور در غرب شـهر مشهد واقع شـده بافاصله ۱۱7 
کیلومتر از مرکز اسـتان و دارای 7 شهرسـتان و حدود 460 هزار 
نفـر جمعیـت می باشـد کـه از این میـزان 26۳ هزار نفر در شـهر 

نیشابور سـاکن هستند.
اگـر ایـران را کوچک شـده ای از دنیـا بدانیـم، نیشـابور بـا ایـن 
به نوعـی کوچک شـده  پتانسـیل های خـاص  و  اقلیمـی  شـرایط 
ایـن  از جذابیت هـا در  ایـران محسـوب می شـود کـه بسـیاری 
شـهر وجـود دارد و تنهـا بـا یک سـاعت رانندگی به هـر نقطه ای 
می تـوان از بـه ایـن اماکـن و مناطـق زیبـا رسـید و از امکانـات 

آن هـا بهـره برد.
مباحث اقتصادی و پتانسـیل های چون اکوتوریسـتم، کشـاورزی، 
تنـوع اقلیمـی، فرهنگـی و زبانی موجود در مـردم منطقه ازجمله 
فارسـی دری، ترکـی، کـردی و بلوچ که در منطقه مقیم هسـتند 
منجـر بـه ارتباطات زیاد بین شـهر نیشـابور و سـایر نقاط کشـور 

شـده و پتانسـیل های اقتصـادی زیادی را ایجاد کرده اسـت.
مشـاهیر مختلـف حاضر در شـهر نیشـابور از همه طیـف ازجمله 

عطـار، خیـام، کمال الملـک، اسـتاد مشـکاتیان و ... و پروفسـور 
صادقـی از شـاخص ترین های پزشـکی در حـوزه قلـب جهـان در 
قـرن معاصـر و اسـاتید برجسـته در حوزه هـای دیگـر کـه همـه 
این هـا ظرفیـت خاصـی را در ایـن شـهر ایجـاد کـرده اسـت که 
متأسـفانه اسـتفاده بهینـه از ایـن پتانسـیل های صـورت نگرفتـه 

ست. ا
شـهرک های صنعتـی عطـار و خیـام، نیـروگاه سـیکل ترکیبـی 
نیشـابور، مجتمـع فـوالد خراسـان، ایران خـودرو بینالـود و دیگر 
صنایـع و شـرکت ها و واحدهـای مختلـف تجـاری موجـود در 
نیشـابور، ایـن شـهر را بـه دومین شـهر اقتصادی و تجاری شـرق 

کشـور بعـد از مشـهد تبدیل شـده اسـت.
۱25 اثـر در حـوزه شهرسـتان نیشـابور ثبـت ملـی شـده اسـت 

کـه ربـاط شاه عباسـی از معـدود رباط هایـی اسـت که در هسـته 
مرکـزی شـهر نیشـابور قـرار گرفـت و وضعیـت قابـل قبولـی به 

لحـاظ بهره بـرداری و جـذب توریسـت دارد.
آنچه نیشـابور را شـهره کرده اسـت بحث فیروزه نیشـابور هسـت 
کـه یکـی از بی نظیرتریـن فیروزه هـا دنیـای و به لحـاظ کیفیت، 
شـفافیت و ... شـاخص اسـت درواقـع همه ایـن ظرفیت ها و عبور 
و مـرور سـاله ۱8 میلیـون زائـری کـه از نیشـابور بـرای زیـارت 
امـام رضـا)ع( گـذر می کننـد خـط ریلـی راه آهـن و ظرفیت های 
حمل ونقلـی و ... کـه باعـث شـده ایـن شـهر یکـی  کم نظیرترین 
شـهرهای ایـران باشـد کـه کمتـر شـهری باشـد کـه ایـن میزان 
توانمندی هـا و پتانسـیل مختلـف و متنوعـی را در خود جای داده 

باشد.

    نوع نگاه شهرداری ها به سازمان همیاری در گذشته

جایـگاه  و  نقـش  معـرف  همیـاری   سـازمان  درب  سـر  تابلـو   
ایـن سـازمان اسـت، درواقـع سـازمانی اسـت کـه بـا همراهـی 
شـهرداری ها تشکیل شـده و بـه آن هـا کمـک می کنـد و همـراه 
آن هاسـت، طبیعتـاً اهـداف سـازمان همیـاری در نـام آن نهفتـه 

. ست ا

    اجرای طرح تفکیک پس ماند از مبدأ 

خوشـبختانه ایـن اتفـاق خـوب بـر اسـاس همیـن تغییـر نگاهی 
بود که نسـبت به سـازمان همیاری ایجادشـده و شـاهد هسـتیم 
کـه اجـرای ایـن طـرح در دیگـر شـهرهای اسـتان نیـز در حـال 
تعمیـم اسـت؛ چراکـه ایـن طـرح یـک بـازی بـرد برد  اسـت که 
شـهرداری ها را مطمئـن می کنـد کـه یـک مجموعـه توانمنـد و 
متخصـص پشـتیبانی و اجـرای آن را بر عهـده دارد و دیگر اینکه 
منافـع بسـیار خوبـی از حیـث درآمـدی بـرای شـهرداری ها بـه 

دنبـال خواهد داشـت.

     استفاده از ظرفیت بازرگانی سازمان همیاری 

کردیـم  تـاش  ارغـوان  پـارک  تجهیـزات  تأمیـن  بخـش  در 
در  کنیـم،  اسـتفاده  همیـاری  سـازمان  بازرگانـی  ظرفیـت  از 

مصـــاحبه

در بخش تأمین تجهیزات پارک ارغوان تالش 
کردیم از ظرفیت بازرگانی سازمان همیاری 

استفاده کنیم، در حوزه های دیگری چون تأمین 
قیر که بسیار دچار چالش شده بودیم نیز 

سازمان همیاری به ما کمک کرد، 
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 حوزه هـای دیگـری چـون تأمیـن قیـر کـه بسـیار دچـار چالش 
شـده بودیـم نیـز سـازمان همیـاری به مـا کمک کـرد، در بخش 
ماشـین آالت نیـز سـازمان انصافـاً ورود بسـیاری خوبی داشـته و 
به نوعـی سـفارش پذیـر شـده و از شـهرداری ها سـفارش خریـد 

می گیـرد کـه ایـن امـر بسـیار مؤثر اسـت.

     راه اندازی خط تولید تایل و کف پوش های بتنی

یکـی دیگـر از حوزه هـای که از ظرفیت سـازمان همیـاری در آن 
اسـتفاده کرده ایـم، راه انـدازی خـط تولیـد تایـل و کف پوش های 
بتنـی اسـت کـه از طریق همـکاری با ایـن نهاد و تسـهیاتی که 
از وزارت کشـور دریافـت شـده اسـت، در حـال انجـام اسـت کـه 
امیدواریـم ایـن طـرح به عنـوان یک پروژه شـاخص اسـتانی در ۳ 

مـاه اول سـال ۹۹ بـه بهره برداری برسـد.

لـزوم آسـیب شناسـی در حـوزه هـای مختلـف بیـن     
هـا همیـاری  و سـازمان  هـا  شـهرداری 

انجـام نیازسـنجی هایی تخصصی بر اسـاس پتانسـیل ها، شـرایط 
اقلیمـی، فرهنگی، اجتماعی شـهرهای مختلف و تهیه بسـته هایی 
شـهرداری ها  مشـترک  ظرفیت هـای  و  مشـابهت ها  اسـاس  بـر 
می توانـد نقـش مهمـی در کمـک بـه حـوزه مدیریت شـهری در 

اسـتان داشـته باشـد چراکـه شـهرداری ها بـه دلیـل دغدغه های 
مختلـف و درگیـر بـودن  در کارهـای مختلـف، فرصـت و تمرکز 
بـرای توجـه بـه آسـیب های احتمالـی و اولویت بنـدی نیازهـای 
می تـوان  همیـاری  سـازمان  و  نمی کننـد  پیـدا  خـود  مختلـف 
به عنـوان یـک مغر متفکـر در این موضـوع کمک حال شـهرداران 

و مدیران شـهری باشـد.
انجـام نیازسـنجی های تخصصـی بـرای شـهرداری ها در حوزه هـا 
تشـابهات  و  نیازهـا  بـا  متناسـب  بسـته هایی  تهیـه  مختلـف، 
بـا  آن هـا  ارائـه  و  مختلـف  مشـترک شـهرهای  و ظرفیت هـای 
راهکارهـای تعاملـی بـا توجـه بـه شـرایط اقتصادی شـهرداری ها 
بـرای تأمیـن نیازهـای حـوزه شـهری می توانـد نقـش مهمـی در 

توانمندسـازی بیشـتر شـهرداری های اسـتان داشـته باشـد.

      لزوم توجه به سـرمایه گذاری در زمینه گردشـگری 
در  نیشابور 

باالیـی در حـوزه  نیشـابور شـهری اسـت کـه ظرفیـت خیلـی 
گردشـگری دارد، شـهرداری نیـز پتانسـیل هایی خوبـی در حوزه 
سـخت افزاری دارد کـه می توانـد در اختیار سـازمان همیاری قرار 

گیـرد ازجملـه زمین های مناسـبی حـدود ۳ هکتاری در حاشـیه 
به عنـوان  می توانـد  کـه  دارد  وجـود  نیشـابور  متـری شـهر   76
مکانـی بـرای ایجـاد یـک مرکـز خدماتی رفاهـی برای مسـافران 
مطـرح باشـد و ظرفیت گردشـگر پذیری شـهر نیشـابور و مطرح 
بودن شـهر نیشـابور به عنوان میقـات الرضـا)ع( کاروان های پیاده 
کـه می توانـد سـرمایه گذاران را جـذب کنـد، که با توجـه به مهیا 

بودن بسـترهای خوب سـرمایه گذاری در شـهر نیشـابور سـازمان 
همیـاری می تـوان ورود خوبـی در ایـن حوزه داشـته باشـد.

کمربنـدی جنوب شـهر نیشـابور به طـول 2 کیلومتـر، یکی دیگر 
از ظرفیت هـای سـرمایه گذاری اسـت کـه سـازمان همیـاری بـا 

توجـه بـه سـبقه و توانمندی هـای عمرانـی کـه دارد و همچنیـن 
صـرف سـرمایه گذاری حـدود ۱2 تـا ۱۳ میلیارد تومـان می تواند 
بـه آن ورود پیـدا کنـد و آورده و ارزش افـزوده خوبـی را ایجـاد 

. کند

     تعامالت و همکاری های خوب ایجاد شـده با سـازمان 
همیاری ها

پـارک خطی فوالد نیشـابور بـا ۳5 هزار مترمربع مسـاحت که در 
ایـام اهلل دهه فجـر افتتاح کردیـم در حوزه تجهیـزات الکتریکی با 
کمـک سـازمان همیاری تجهیز شـد، همچنین حـدود 80 درصد 
قیـر مصرفـی شـهرداری سـال ۹8 از طریـق سـازمان همیـاری 
تأمین شـده اسـت کـه همـکاری خیلی خوبـی را در ایـن حوزه از 

سـازمان همیاری شـاهد بودیم.
یکـی از موضوعـات مهـم  شـهرداری ها، بحـث تأمیـن گل و گیاه 
اسـت کـه سـازمان همیـاری می تـوان از ظرفیت هـای موجـود 
در شـهرداری های مختلـف و اشـتراک گذاری آن هـا بـرای ایـن 

منظـور اسـتفاده کنـد و همیـار شـهرداری ها باشـند.
 پـارک 20 هکتـاری ریاضیـات، سـاخت مجتمـع خدماتی رفاهی 
کشـتارگاه  سـوله  متـری،   86 جنـوب  هکتـاری   ۳ زمیـن  در 
قدیمـی بـرای ایجاد صنایـع تبدیلـی و ... مهم تریـن ظرفیت های 
سـرمایه گذاری اسـت کـه انتظار داریـم از توان سـازمان همیاری 
بتوانیـم اسـتفاده کنیـم چراکـه در یک فضـای برد بـرد می تواند 

آثـار موفقـی را برای شـهر نیشـابور داشـته باشـد.

    اثـر گذارتریـن فعالیـت سـازمان همیـاری در شـهر 
نیشـابور

اثرگذارتریـن فعالیـت سـازمان همیاری در شـهر نیشـابور اجرای 
طـراح تفکیـک از مبـدأ پسـماند خشـک می باشـد. ایـن پـروژه 
معظـم یـک کار زیرسـاختی خیلـی خـوب تلقـی می شـود کـه 
پیامدهـای فرهنگـی اجتماعی بسـیار خوبی را در شـهر نیشـابور 

بـه دنبـال خواهد داشـت.

     بزرگترین ضعف سازمان همیاری

بزرگ تریـن ضعـف سـازمان همیاری عـدم ثبات مدیریتی اسـت. 
ثبـات مدیریـت می توانـد نقطـه قوتـی بـرای موفقیت هـای هـر 
مجموعـه باشـد؛ بـا توجـه بـه اینکـه سـازمان همیـاری به نوعـی 
متعلـق بـه یـک مجموعـه سیاسـی بـه نـام اسـتانداری اسـت بـا 
تغییـرات ایـن حـوزه دچار تغییر می شـود که باید بـرای موفقیت 

بیشـتر از ایـن فضـا فاصلـه بگیرد. 

شهرداری ها به دلیل دغدغه های مختلف و درگیر بودن  
در کارهای مختلف، فرصت و تمرکز برای توجه به

 آسیب های احتمالی و اولویت بندی نیازهای مختلف 
خود پیدا نمی کنند و سازمان همیاری می توان به 
عنوان یک مغر متفکر در این موضوع کمک حال 

شهرداران و مدیران شهری باشد.

یکی از موضوعات مهم  شهرداری ها، بحث تأمین 
گل و گیاه است که سازمان همیاری می توان از 
ظرفیت های موجود در شهرداری های مختلف و 
اشتراک گذاری آن ها برای این منظور استفاده 

کند و همیارشهرداری ها باشند.

اثرگذارترین فعالیت سازمان همیاری در شهر 
نیشابور اجرای طراح تفکیک از مبدأ پسماند 

خشک می باشد.

بزرگ ترین ضعف سازمان همیاری عدم ثبات مدیریتی است
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آغاز عالج بخشی و احیای پروژه بوستان سرخاندیز

اجرای پل شهید شوشتری مشهد
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یکـی از خواسـته های مهـم مـا خریـد انـواع اقـام 
موردنیـاز اسـت درصورتی کـه  سـازمان بتوانـد بـا 
شـرایط اقسـاط وسایل موردنیاز  شـهرداری را تأمین 
کنـد ایـن آمادگـی را داریـم تـا خریدهایمـان را از 

سـازمان انجـام دهیـم.
شـهرداری های  از  همیـاری  سـازمان  اسـت  الزم 
کنـد.  حمایـت  اسـتان  پاییـن  درجـه  و  ضعیـف 
پیگیـری درخواسـت های شـهرداری ها، پاسـخگویی 
کارشناسـان و... بایـد بـه نحوی در سـازمان همیاری 
دنبـال شـود تـا تغییـرات مثبـت و حمایت گرانه این 
نهـاد بیـش از ایـن بـرای مدیـران شـهری ملمـوس 

 . شد با
جداسـازی آب فضـای سـبز از آب شـرب شـهری، 
انجـام آسـفالت معابـر، بازگشـایی تعـداد 200 مورد 
از  شـهری  بوسـتان های  ایجـاد  و  شـهری  معابـر 

مهم تریـن اقدامـات مـادر سـال ۹8 بـوده اسـت.

پیشـنهاد چهـار طرح مهم ایجـاد نیروگاه خورشـیدی، کمپ گردشـگری، تولید 
فرآورده هـای بتنـی و CNG  در کات را بـه سـازمان همیـاری داده ایـم کـه 
انتظـار مـی رود ایـن نهاد همـکاری و مشـارکت را در این طرح ها داشـته باشـد.

بـا توجـه به پتانسـیل مطلـوب وجـود دام سـبک در شهرسـتان کات، می توان 
بـه مشـارکت در احـداث کشـتارگاه صنعتـی نیـز جهـت اشـاره کرد کـه نیاز به 

همراهـی سـازمان همیـاری در این زمینـه  داریم.
 بـا توجـه بـه اینکه در سـه مـاه اول سـال ۹8 چندین سـیل مخـرب و هولناک 
را کـه موجـب ایجـاد خسـارات فراوانـی شـد تجربـه کردیـم، مأموریـت اصلـی  
شـهرداری در ایـن مـدت صـرف جمـع آوری بقایـای سـیاب بـود  که تـا پایان 
مهرمـاه نیـز رسـیدگی بـه امـورات سـیل زدگان ازجملـه تحویل زمیـن و صدور 
مرمـت  همچنیـن  و  سـیل زده  خانواده هـای  جابجایـی  بـرای  سـاخت  پروانـه 
خسـارات وارد شـده به زیرسـاخت های شـهری ازجمله آسـفالت، مرمت جداول 

ادامه داشـت. و... 
طـرح مهـم جمـع آوری آب هـای سـطحی و ارتفاعـات مشـرف بـه شـهر کات، 
پیگیـری مطالعـات و اجـرای طـرح آبخیزداری مسـیل های ورودی به شـهر و ... 

از دیگـر اقدامـات شـهرداری در سـال گذشـته بود.

یکـی از برنامه هـای مـا بـرای افزایـش همـکاری با سـازمان همیاری در سـال 
جـاری پیگیـری تکمیـل جایگاه سـوخت شـهرداری اسـت که مقررشـده طی 

تفاهمـی با سـازمان، اجرایی شـود.
 عـاوه بـر پیگیـری تکمیـل جایـگاه سـوخت شـهر مـرزی باجگیـران کـه 
قـرار اسـت طـی تفاهمـی بـا سـازمان همیـاری اجرایـی شـود، خریـد اقام و 
تأسیسـات موردنیـاز ایـن پـروژه نیـز ازجملـه اقداماتـی اسـت کـه بـا تأمیـن 

اعتبـار انجـام خواهـد شـد.
ازجملـه ایـن اقدامـات که در سـال گذشـته توسـط شـهرداری صـورت گرفته 
احـداث  سـوخت،  جایـگاه  اجرایـی  عملیـات  از  بخشـی  آغـاز  بـه  می تـوان 
سـالن چندمنظـوره مدیریـت بحـران شـهرداری، آغـاز عملیـات اجرایی کمپ 
گردشـگری، انعقـاد تفاهم نامه بـا اداره کل ورزش و جوانان بـرای اجرای زمین 
چمـن مصنوعـی، ایجـاد روز بـازار، انعقـاد تفاهم نامـه بـا اداره منابـع طبیعـی 

شهرسـتان جهـت انجـام پـروژه مشـارکتی جنـگل کاری و... اشـاره کرد.
توسـط  سـرمایه های شـهرداری ها  تجمیـع  و  بـورس  بـه  ورود  در خصـوص 
سـازمان همیـاری بایـد گفـت کـه بهابازار دارای سـاختار مشـخصی اسـت اما 
شـرایط شـهرداری ها بـا توجـه بـه تغییـر مدیریت هـا و وضعیـت اقتصـادی 
کشـور متفـاوت اسـت؛ بنابرایـن در صورتـی ورود شـهرداری ها بـه ایـن حوزه 
بایـد سـاختارهای موردنیـاز را در هـر شـهرداری احصـاء و شـرایط را بـرای 

اجـرای آن فراهـم کـرد تـا نتیجـه مطلوبـی حاصـل شـود.

بـر لـزوم بهره گیـری از همـکاری سـازمان 
در  اسـتان  شـهرداری های  همیـاری 
و سـرمایه گذاری در مجموعـه  برنامه ریـزی 
گردشـگری سـد و آبشـارهای زاویـن تأکید 

. د کر
ازجملـه برنامه های پیش رو ما در شـهرداری 
زو، نوسـازی ماشـین آالت عمرانـی، خدمات 
بیمـه ای، خریـد مبلمـان شـهری و پارکی و 
و سـرمایه گذاری در مجموعـه  برنامه ریـزی 
گردشـگری سـد و آبشـارهای زاوین اسـت 
کـه در صـورت تأمیـن بودجـه با همـکاری 
سـازمان همیـاری در سـال جـاری پیگیری 

کرد. خواهیـم 
سـال  در  مـا  مهـم  اقدامـات  ازجملـه 
و  راه  زیرسـاخت  فراهم سـازی  گذشـته 
ایجـاد تونـل سـبز بـا درخـت کاری محـور 
گردشـگری سـد زاویـن در راسـتای جذب 
سـرمایه گذاران و گردشـگران، سـامان دهی 
زمین هـای شـهرداری و بررسـی اهمیـت و 
ظرفیت هـای هـر منطقـه در جهـت انجـام 

اسـت.  اقتصـادی  سـرمایه گذاری های 

        محمد یعقوبی 
شهردار جنگل 

        مرتضی امینی 
شهردار باجگیران

      علی ایزدیان 
شهردار شهر زو

       مسعود میراب 
شهردار کالت

یکی از خواسته های مهم ما از سازمان 
همیاری خرید انواع اقالم موردنیاز است

پیگیری تکمیل جایگاه سوخت شهرداری باجگیران با همکاری 
سازمان همیاری

سرمایه گذاری در مجموعه گردشگری سد و 
آبشارهای زاوین با همکاری سازمان همیاری

لزوم مساعدت سازمان همیاری در راستای فعالیت های تولیدی، 
صنعتی و خدماتی
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تکمیل خانه نوآوری مشهد

 طرح تفکیک از مبدا پسماند خشک در4شهر استان و ایجاد اشتغال 
 برای 150نفر

این طرح به عنوان یکی از مهم ترین پروژه ها و فعالیت های مشارکتی سازمان در حوزه خدمات شهری است و برای اجرای 
این طرح حدود 25 هزار خانوار با جامعه پوششی بالغ بر 80 هزار نفر آموزش های الزم را دریافت کرده اند



شهردار حمرتم سفید سنگ

     ویژگی های شهر سفید سنگ

سفیدسـنگ از توابع بخش قلندرآباد شهرسـتان فریمان و در ۱5 
کیلومتـری شـهر فریمـان و در مجـاورت کوه های دال واقع شـده 

و حـدود ۹0 کیلومتـر از مرکز اسـتان فاصله دارد.
سفیدسـنگ حـدود 7 هزار نفـر جمعیت دارد. شـغل اغلب مردم  

خونگـرم ایـن شـهر کشـاورزی و دامـداری اسـت به طوری کـه 
گوجه فرنگـی به عنـوان محصـول عمـده تولیـدی ایـن منطقـه، 
نیـاز حـدود ۳0 درصـد کارخانه جـات تولید رب اسـتان را تأمین 

می کنـد.
وجـود اردوگاه شـهید مطهـری و تـردد روزانه حـدود ۳ هزار نفر 
از اتبـاع افغانسـتانی و ۳00 دسـتگاه اتوبـوس حامل ایـن افراد از 
اقصـی نقـاط کشـور یکـی از شـاخصه های ویژه  این شـهر اسـت 
کـه مدیریـت شـهری در آن را دارای اهمیت ویژه ای کرده اسـت.
آب گـرم شـاهان گرم آبـاد تنهـا آب گـرم قابـل اسـتحمام کشـور 
اسـت کـه قابلیـت آشـامیدن را نیـز دارد. همچنین قـرار گرفتن 
ایـن جاذبـه گردشـگری در 20 کیلومتـری شـهر سـفید سـنگ 
و حضـور هفتگـی حـدود ۳ تـا 4 هـزار نفـر گردشـگر یکـی از 
ظرفیت هـای خوبـی اسـت کـه می توانـد موردتوجـه قـرار گیرد.
 ۱۳۹2 سـال  از  شـهرداری  ایـن  مسـئولیت  آغـاز  ابتـدای  از 
تاکنـون اقدامـات خوبـی در حـوزه احـداث و توسـعه خیابان هـا، 
احـداث  سـبز،  فضـای  ،آسـفالت،  پیاده روسـازی  جدول بنـدی، 
میلیـون   ۱00 ارزش  بـه  شـهری  تلویزیـون  نصـب  کتابخانـه، 
تومـان، کمـک بـه سـاخت مصلـی شـهر، گـود کشـتی و زمیـن 
چمـن مصنوعـی و ... در دسـتور کار قـرار گرفـت و بسـیاری از 
آن هـا بـه بهره برداری رسـیده اسـت و خوشـبختانه امروز شـاهد 
ایـن هسـتم کـه ۹5 درصـد شـهر از آسـفالت و همچنیـن کل  
پیاده روهـای سـطح شـهر بـا تایـل و کف پـوش کارشـده اسـت.

همچنیـن احـداث پـارک فجـر و بازسـازی و تجهیـز کامل پارک 
شـهر بـه سـت های ورزشـی و بـازی کـودکان و ایجـاد فضاهـای 
سـبز مناسـب بـرای اسـتفاده شـهروندان  نیـز در دسـتور کار 
شـهرداری قـرار داشـته و عـاوه بـر آن احـداث حـدود ۳ هـزار 
توسـعه  و  شـهرداری  اداری  سـاختمان  میـدان،   5 بلـوار،  متـر 
آتش نشـانی شـهر نیـز از دیگـر اقداماتـی بـوده کـه در این مدت 
انجام شـده و خوشـبختانه رضایت شـهروندان سـفید سنگی را در 

پی داشـته اسـت.

    تعامالت سازمان همیاری با شهر سفیدسنگ

در چنـد سـال اخیـر، تأمین 5 دسـتگاه انـواع ماشـین آالت برای 
همـواره  داشـته ایم.  همیـاری  سـازمان  طریـق  از  را  شـهرداری 
تعامـل خوبـی بـا سـازمان همیـاری در تأمیـن نیازمندی هـای 
اطمینانـی  و  اعتمـاد  بـه   توجـه  بـا  و  داشـته ایم  شـهرداری ها 
کـه بـه ایـن نهـاد به عنـوان حامـی و پشـتیبان شـهرداری های 
اسـتان وجـود دارد، تاش کرده ایـم اکثر تجهیـزات موردنیازمان 
را ازجملـه ماشـین آالت مختلـف، قیـر، لـوازم روشـنایی پارکی و 

معابـر و ... از طریـق ایـن نهـاد تأمین  کنیم و در سـال جاری نیز 
تبادالتـی بـه ارزش حـدود 500 میلیـون تومـان با این سـازمان 

انجام شـده اسـت.
سـازمان همیـاری باید از شـهرداری های کوچک و کـم برخوردار 

حمایت بیشـتری داشـته باشد. 
نبـود منابـع درآمدی پایدار و کمبود اعتبـارات، کاهش توانمندی 
شـهرداری های کوچـک را بـه دنبـال دارد و سـازمان همیـاری 
بـر اسـاس پتانسـیل هایی کـه دارد می توانـد بـا برنامه ریـزی و 
ظرفیـت سـنجی های تخصصی، به شـهرداری های کـم برخوردار 

بـرای ارائـه خدمـات مطلوب تـر به شـهروندان کمـک کند. 
تکمیـل  در  تأثیرگـذاری  نقـش  می توانـد  همیـاری  سـازمان 
پروژه هـای مختلف شـهرهای کوچک داشـته باشـد. پـروژه زمین 

مصـــاحبه
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سازمان همیاری بر اساس پتانسیل هایی که دارد 
می تواند با برنامه ریزی و ظرفیت سنجی های 

تخصصی، به شهرداری های کم برخوردار برای 
ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان کمک کند. 

       همواره تعامل خوبی با سازمان همیاری در 
تأمین نیازمندی های شهرداری ها داشته ایم 

گفتگــــو      با جناب آقــــــــای یداهلل روحـی
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ورزشـی چندمنظوره شـهر سـفید سـنگ با حـدود 200 میلیون 
تومـان بـرای تأمین چمـن مصنوعی و گـود کشـتی باچوخه این 
شـهر بـا حـدود ۱00 میلیون تومـان اعتبار موردنیـاز، پروژه هایی 
اسـت کـه بـا کمـک و مسـاعدت سـازمان همیـاری می توانـد 
تکمیـل و بـه چرخه ارائـه خدمات به شـهروندان ورزش دوسـت 

ایـن شـهر افزوده شـود.
 ظرفیـت ایجـاد پارک جنگلـی در زمینی به مسـاحت 2۳ هکتار 
در شـهر سـفید سـنگ وجود دارد. بر اسـاس مطالعات انجام شده 
بـا توجه به وجـود اردوگاه اتبـاع خارجی، تـردد ماهیانه 20 هزار 
نفـر گردشـگر بـرای اسـتفاده از امکانـات و جاذبه هـای آب گـرم 

معدنـی شـاهان گرماب، حدود 7 هزار نفر شـهروند سفیدسـنگی 
و ۳ هـزار نفـر روستانشـینان منطقـه، انجـام سـرمایه گذاری های 
مختلـف چـون ایجـاد رسـتوران، هتـل، شـهربازی، مهمانسـرا، 
سـوییت هـای کوچـک اقامتـی و ...  در ایـن منطقـه می توانـد 
ظرفیـت مناسـبی بـرای درآمدزایـی شـهرداری ایجـاد کنـد کـه 
ایـن امـر بـا مشـارکت سـازمان همیـاری و جـذب سـرمایه گذار 

بود. امکان پذیـر خواهـد 
علی رغـم اینکـه در قیـاس با دیگـر ادارت اغلب امورات هر شـهر 
بـر عهـده حـوزه مدیـرت شـهری اسـت، شـهرداری های کوچک 
در شـرایط گمنامـی بـه سـر می برنـد و مدیـران اسـتانداری و 
سـازمان همیـاری می تواننـد با سـفرهای دوره ای به این شـهرها 
از نزدیـک بـه شناسـایی مشـکات و کمبودها بپردازنـد و با ارائه 
کمک هـا و تأمیـن نیازهای هرچنـد اندک شـهرداری ها موجبات 

رضایـت شـهروندان را فراهـم کنند.
بـا تاش هـای انجام شـده و  اسـتفاده از ظرفیـت کامیون هـای 
شـهر بـا هزینـه ای انـدک عملیاتـی زیرسـاختی دوبانـده کـردن 
محـور ورودی شـهر را انجـام دادیـم و اکنون آسـفالت حدود ۱0 
کیلومتـر از ایـن محـور باقی مانـده کـه بـا تأمیـن قیـر می تـوان 
آن را تکمیـل و بـرای اسـتفاده شـهروندان، گردشـگران عبـوری 
و اتوبوس هـای حامـل اتبـاع خارجـی بـه اردوگاه شـهید مطهری 

آماده سـازی کـرد.

     رویکـرد خـوب تیـم مدیریتـی جـوان و خالق سـازمان 
همیاری

تیـم مدیریتـی جـوان و خاق سـازمان همیـاری رویکـرد خوبی 
در پیش گرفتـه اسـت. قطعـاً انگیـزه و تـاش مدیـران  جـوان و 
زحمتکـش ایـن نهـاد و ظرفیت هـای خـوب کـه در این سـازمان 
اقتصـادی به عنـوان حامـی شـهرداری ها وجـود دارد، می توانـد 
یاری گر شـهرداران در جهت مدیریت شـهرهای اسـتان باشـد و 
بیش از گذشـته شـهرداری های اسـتان به ویژه شـهرهای زیر 20 
هـزار نفـر جمعیـت را بـرای آبادانـی بیش ازپیش و ارائـه خدمات 

مطلوب تـر بـه شـهروندان توانمند سـازد.
در پایـان از تمامـی مسـئوالن اسـتانی به ویژه معاونـت هماهنگی 
امـور عمرانـی اسـتانداری، مدیـران کل دفتر امور شـهری و فنی 
مجلـس  در  شهرسـتان  نماینـده  حوزه هـا،  ایـن  کارشناسـان  و 
شـورای اسـامی، فرماندار، مسـئوالن اجرایی شهرسـتان فریمان 

اعضـای  بی دریـغ  حمایت هـای  به ویـژه  قلندرآبـاد  بخـش دار  و 
شـورای اسـامی سـفید سـنگ در توسـعه و آبادانـی ایـن شـهر  

قدردانـی مـی کنم.

سازمان همیاری باید از شهرداری های کوچک و 
کم برخوردار حمایت بیشتری داشته باشد 

     تیم مدیریتی جوان و خالق سازمان همیاری 
رویکرد خوبی در پیش گرفته است.
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عکــــس خبــــــر مشـــاره 6

   it آغاز خرید سخت افزارهای سامانه یکپارچه سازی
شهرداری های استان

تامین هزینه خرید بزرگترین دکل پلت فرم آتش نشانی کشور 
برای شهرداری مشهد



عکــــس خبــــــر مشـــاره 6
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عکــــس خبــــــر مشـــاره 7

شهرک حمل و نقل خواف

آغاز پروژه شهرک صنعتی بزرگ پسماند شرق کشور

شهرک حمل نقل کاج در شهرستان خواف و در زمینی به مساحت 45 هکتار و با اعتبار ۱00 میلیارد ریال ایجاد شده است 
و بیش از 2هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند و برای تسریع پروژه، با اقدامات جهادی در 

 حال رفع  مشکات گذشته می باشیم



شـــــــــهردار حمرتم سبزوار

     ظرفیت های سبزوار

سـبزوار با جمعیـت حدود 250 هزار نفر دومین شـهر پرجمعیت 
اسـتان خراسـان رضوی به لحاظ وسـعت اسـت، این شـهر ازنظر 
بـا اسـتان  موقعیـت جغرافیایـی در غـرب اسـتان قـرار دارد و 
سـمنان هم مـرز اسـت، از شـمال و شـمال غربـی بـه اسـفراین و 
بجنـورد، از جنـوب به بردسـکن، از شـرق بـه نیشـابور و از غرب 
بـه شهرسـتان شـاهرود منتهـی می شـود و فاصلـه آن  از شـهر 

مشـهد، مرکـز اسـتان 20۳ کیلومتـر می باشـد.
شـهر سـبزوار بـا مردمانـی خونگـرم و قدمتـی حـدود 7 هـزار 
سـال، دارای ۱02 اثـر تاریخـی ثبتی در فهرسـت آثار ملی اسـت 
کـه بـه شـهر ملـک بیـداری، آیین هـای نسـتوه، دیار سـربداران، 
بیهـق و ساسـویه آبـاد مشـهور و مهـد علمـا، فضـا و چهره های 
عبدالعلـی  سـید  سـبزواری،  ماهـادی  حـاج  مانـدگاری چـون 
سـبزواری، کاشـفی، دکتـر شـریعتی و... می باشـد. بـا تحصیـل 
حـدود ۳0 هـزار دانشـجو یکـی از قطب هـای دانشـگاهی شـرق 
کشـور هسـتیم. گسـتره ارائه خدمات شـهری در سـبزوار ۳ هزار 

و 750 هکتـار اسـت و بـا همـت تمامـی دسـت اندرکاران حـوزه 
مدیریـت شـهری،  خدمـات مختلفـی را در این عرصـه که حدود 
۱86 هکتار آن در بافت فرسـوده قرار دارد به شـهروندان شـریف 

سـبزوار ارائـه می شـود.
سـبزوار بـه دلیـل موقعیت اسـتراتژیک خود و دارا بـودن راه های 
دسترسـی بـه بسـیاری از اسـتان های کشـور، همچنیـن خـط 
ریلـی درایجـاد در مجاورت کمربندی سـپهبد شـهید سـلیمانی، 
فـرودگاه سـبزوار به عنوان دومین فرودگاه اسـتان بعد از مشـهد، 
منابـع انـرژی ازجمله موقعیت ممتاز خط انتقـال گاز،  منابع آبی 

مناسـب کـه باوجـود ۱۱ رشـته قنـات فعـال در این شـهر وجود 
دارد، نیـروگاه سـیکل ترکیبـی بـرق ریوند کـه در ۳5 کیلومتری 
غـرب سـبزوار در حـال تأسـیس اسـت، ظرفیت های کشـاورزی، 
معـادن غنـی سـنگ های زینتـی سـاختمانی، نقدینگـی مطلوب 
... شـرایط خوبـی  بـرای سـرمایه گذاری و  موجـود در شـهر و 
حضـور سـرمایه گذاران در حوزه هـای مختلـف را دارا می باشـد. 

    فرصت های سرمایه گذاری سبزوار
 

سـاالنه حدود ۱5 میلیون زائر از سـبزوار به عنـوان دروازه ورودی 
بـارگاه منـور رضـوی عبـور می کننـد کـه تـاش داریم بـا فراهم 
شـهر  گردشـگری  پتانسـیل های  الزم،  زیرسـاخت های  کـردن 
سـبزوار را در جهـت تبدیـل  شـدن ایـن شـهر به مقصـد و هدف 
گردشـگری تقویـت کنیـم چراکه ایـن مهم می توانـد فرصت های 

خوبـی را بـرای سـرمایه گذاری های مختلـف ایجـاد کنـد.
پروژه هـای چـون مجتمـع تجـاری بـازار ارگ امیریه بـا ۳4 هزار 
مترمربـع فضـای تجـاری کـه در حال اجراسـت، احیا و نوسـازی 
بافـت فرسـوده در مرکـز بـازار سـبزوار، خیابـان بیهـق کـه ابنیه 

اسـت  را در خـود جـای  داده  تاریخـی مناسـبی  و جاذبه هـای 
ازجملـه پروژه هایـی اسـت کـه قابلیـت جـذب و مشـارکت بـا 
سـرمایه گذاران مختلـف به ویـژه سـازمان همیـاری را داراسـت.

موقعیـت ویـژه امـام زاده شـعیب )ع( دریکـی از بخش هـای بافت 
فرسـوده شـهر سـبزوار بسـیار بااهمیـت اسـت. پـروژه برقـراری 
ارتبـاط ایـن مـکان بـه کمربنـد جنـوب سـبزوار و قابلیـت تردد 
زائـران علـی بـن موسـی الرضا )ع( و مسـافران متعـدد در تمـام 
طـول سـال از ایـن محـور، می توانـد این مـکان مقـدس و دارای 
به عنـوان مقصـد  و  زائـران  را در معـرض دیـد  زیارتـی  جاذبـه 
هـدف گردشـگران قـرار دهـد و بـه طبـع آن ظرفیت هـای خوب 

اقتصـادی بـرای شـهروندان ایـن منطقـه ایجـاد کند.
بـا توجـه بـه موقعیـت خـوب و ممتـاز منطقـه توحیـد شـهر و 
دژ سـپید ایـن منطقـه ییاقـی نیـز امـکان سـرمایه گذاری در 
حوزه هـای مختلـف را فراهـم می کنـد کـه جـا دارد بـا همکاری 
آن  بـرای  همیـاری  سـازمان  چـون  نهادهایـی  مشـارکت  و 

گیـرد. صـورت  مناسـب  اقتصـادی  برنامه ریزی هـای 

مصـــاحبه

گفتگــــو      با جناب آقــــــــای سیدعلی کوشکی
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ساالنه حدود ۱5 میلیون زائر از سبزوار 
به عنوان دروازه ورودی بارگاه منور رضوی 

عبور می کنند که تالش داریم با فراهم کردن 
زیرساخت های الزم، پتانسیل های گردشگری 

شهر سبزوار را در جهت تبدیل  شدن این شهر 
به مقصد و هدف گردشگری تقویت کنیم 

      سازمان همیاری باید به مثابه اتاق فکر 
شهرداری های استان عمل کند 

  حضور مدیرانی با تفکر اقتصادی در رأس استانداری و به تبع 
آن در سازمان همیاری می تواند، نویدبخش موفقیت های بیش 

 ازپیش در حوزه شهری استان به ویژه شهر سبزوار باشد



گفتگــــو      با جناب آقــــــــای سیدعلی کوشکی

در شرایط کنونی به دلیل کمبود نقدینگی در شهرداری ها، 
سازمان همیاری می تواند با تدوین فرآیندهای جدید مالی، 

اجرایی، عملیاتی و ... در حوزه کمک به اتمام پروژه های 
سرمایه گذاری شهری مشارکت  مؤثری داشته باشد.
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     تعامـالت شـهرداری سـبزوار  بـا سـازمان همیاری در 
حـوزه تأمین نیازهای شـهری 

در سـال جـاری در حـوزه هـای مختلـف ازجملـه تأمیـن قیـر 
در حـدود 2 میلیـارد تومـان و ماشـین آالت خدمـات شـهری در 
حـدود یک میلیـارد تومان از تـوان بازرگانی و اقتصادی سـازمان 
ایـن  اخیـر  تفاهم نامـه ی  طـی  و  کرده ایـم  اسـتفاده  همیـاری 
تعامـات بـرای سـال آینـده  در حـوزه استانداردسـازی مبلمـان 
شـهری و وسـایل بـازی پارک ها، برخـی خدمات شـهری ازجمله 
پیمانکاری هـای  ارائـه  و  سـبز  فضـای  نگهـداری  و  رفـت وروب 
عمرانـی در بخـش احـداث تقاطع هـا، پارک هـا، اجرای آسـفالت 
معابـر و ... بـا حضـور در مناقصـات شـهرداری در حال بررسـی و 

دسـتور کار قـرار دارد.
بخـش حقوقـی شـهرداری سـبزوار ظرفیت خوبـی در جهت ارائه 

همکاری هـای مشـترک با سـازمان همیاری و دیگر شـهرداری ها 
دارد. در ایـن حـوزه بـا تاش هـای انجام شـده مدیریـت حقوقـی 
شـهرداری و پیگیری هـای انجام شـده در خصـوص پرونده هـای 
بالـغ بـر 200 میلیـارد تومـان  مربـوط بـه حقـوق بیت المـال، 

صرفه جویـی بـرای شـهرداری سـبزوار بـه همراه داشـته اسـت.

سـازمان همیـاری بایسـتی از ظرفیت هـای خود در حـوزه اصاح 
قوانیـن در جهـت تقویـت حمایت از شـهرداری ها اسـتفاده کند.

الزمـه رشـد و پیشـرفت در شـهرها وجـود یـک مدیریـت واحـد 
شـهری در شهرهاسـت چراکـه بسـیاری از پروژه هـای شـهری 
به صـورت  سـرمایه گذاری  و  اقتصـادی  طرح هـای  به ویـژه 

تخصصـی توسـط شـهرداری پیگیـری و اجرا می شـود. بـه دلیل 
برخـی محدودیت هـا دچـار تأخیـر و توقـف و ... می شـود کـه 
در  واسـط  حلقـه  یـک  به عنـوان  می توانـد  همیـاری  سـازمان 
تسـهیل فرآیندهـا و اخـذ مجوزهـا همیـار شـهرداری ها باشـد.

شـهرداری های  فکـر  اتـاق  به مثابـه  بایـد  همیـاری  سـازمان 
اسـتان عمـل کنـد. ظرفیـت سـنجی و شناسـایی توانمندی هـا 
به ویـژه  مختلـف  شـهرداری های  مشـترک  پتانسـیل های  و 
شـهرهای هم جـوار توسـط ایـن نهـاد می توانـد بـا تزریـق فکـر 
و ارائـه طرح هـای قابل اجـرا در تقویـت حـوزه مدیریـت شـهری 

مؤثـر باشـد.
در شـرایط کنونـی بـه دلیـل کمبـود نقدینگـی در شـهرداری ها، 
سـازمان همیـاری می توانـد بـا تدویـن فرآیندهـای جدیـد مالی، 

اجرایـی، عملیاتـی و ... در حـوزه کمـک بـه اتمـام پروژه هـای 
سـرمایه گذاری شـهری مشـارکت  مؤثـری داشـته باشـد.

پروژه هـای چـون ارگ امیریـه در بـازار بـزرگ بیهـق، مجتمـع 
تجـاری بـاغ بـازار بدیهـی، مجتمـع تجـاری تفریحـی 24 متری 
انقـاب، مجتمـع فرهنگـی تجـاری خیابـان قائـم )عج( سـبزوار 
ازجملـه ظرفیت هـای سـرمایه گذاری دیگـری اسـت کـه آمـاده 

جـذب مشـارکت های سـازمان همیـاری در آن هسـتیم.

    لـزوم تشـکیل کارگـروه سـرمایه گذاری بـا محوریـت 
سـازمان همیـاری شـهرداری های اسـتان 

و  شـهرداری ها  حضـور  بـا  می توانـد  عملیاتـی  کارگـروه  ایـن 
سـرمایه گذاران اسـتان ایجـاد شـود و بـه شناسـایی و بررسـی 
مختلـف  بسـته های  تعریـف  و  شـهر  هـر  خـاص  ظرفیت هـای 

بپـردازد. مختلـف  شـهرهای  در  سـرمایه گذاری 

تمامـی  از  فراخـوان  بـا  طـرح  ایـن  در  همیـاری  سـازمان 
سـرمایه گذاران بخش هـای مختلـف کشـور و تبییـن طرح هـای 
اقتصـادی،  حوزه هـای  در  اسـتان  شـهرهای  سـرمایه گذاری 
اجتماعـی، فرهنگی، ورزشـی و ... ، ضمن تاش برای اسـتفاده از 
امکانـات و منابـع دولتـی، جـذب تسـهیات و یارانه هـای ویژه به 
هدایـت آن هـا به سـوی سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی کمک 
بـا ایـن روش می توانیـم شـهرداری ها را از رکـود  کنـد؛ قطعـاً 

اقتصـادی خـارج کنیـم.

     ضـرورت ایجـاد یـک کارگـزاری مرتبـط بـا بـورس در 
حـوزه شـهرداری ها توسـط سـازمان همیـاری  

ایجـاد یـک کارگـزاری مرتبـط با بـورس در حـوزه شـهرداری ها 
توسـط سـازمان همیـاری  ضـروری اسـت. نبـود نقدینگـی در 
حاضـر  حـال  ضعـف  بزرگ تریـن  به عنـوان  همیـاری  سـازمان 

ایـن نهـاد باعـث شـده تـا نتوانـد خدمـات قابـل  انتظـار را بـه 
شـهرداری های اسـتان ارائـه کنـد، لـذا می تـوان بـا ایجـاد یـک 
کارگـزاری در بـورس کشـور و تهیـه بانـک اطاعاتـی از امـوال و 
امـاک منقـول و غیرمنقول شـهرداری ها، بسـیاری از منابع مالی 
الزم بـرای پشـتیبانی نیازها و اجـرای پروژه های شـهری از منبع 

تهاتـر بـا آن هـا تأمیـن کرد.
سـازمان  دسـت اندرکاران  حمایتـی  و  تعاملـی  جدیـد  رویکـرد 
همیـاری نسـبت بـه شـهرداری های اسـتان و حضـور مدیرانی با 
به تبـع آن در سـازمان  اقتصـادی در رأس اسـتانداری و  تفکـر 
در  بیش ازپیـش  موفقیت هـای  نویدبخـش  می توانـد،  همیـاری 
حـوزه شـهری اسـتان به ویـژه شـهر سـبزوار باشـد چراکـه قطعاً 
اعضـای شـورای شـهر و هم افزایـی و  فرمانـداری،  بـا حمایـت 
تعامـل بیـن همه دسـت اندرکاران در اسـتان و سـازمان همیاری 

می توانیـم موانـع و مشـکات را حـل کنیـم.

ایجاد یک کارگزاری مرتبط با بورس در حوزه 
شهرداری ها توسط سازمان همیاری  ضروری است

 در سال جاری در حوزه های مختلف ازجمله 
تأمین قیر در حدود 2 میلیارد تومان و ماشین  

آالت خدمات شهری در حدود یک میلیارد تومان 
از توان بازرگانی و اقتصادی سازمان همیاری 

استفاده کرده ایم 

سازمان همیاری بایستی از ظرفیت های خود در حوزه اصالح 
قوانین در جهت تقویت حمایت از شهرداری ها استفاده کند
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سـازمان  مدیریـت  حـوزه  در  و خـاق  جـوان  نیروهـای  بـا حضـور 
همیـاری، تغییـرات خوبـی در حـوزه فکـری و هـم طراحـی ایـن نهاد 
ایـن نهـاد  ایجـاد شـد درواقـع تـاش و برنامه ریزی هـای  مدیـران 

تحـوالت خوبـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت.
تـاش داریـم از دانـش روز و روش هـای نویـن در حـوزه مدیریـت 
شـهری شـهرهای اسـتفاده کنیـم تـا با ایجـاد تحـول در ایـن بخش، 
شـاهد افزایـش رفـاه و رضایتمندی شـهروندان  و شـهرهای زیبا، آرام 

و فرهنگـی در سـطح اسـتان خراسـان رضـوی باشـیم.
دفتـر  در  مـا  در سـازمان همیـاری کمک حـال  ایجادشـده  رویکـرد 
شـهری اسـتانداری نیـز خواهـد بـود، برنامه هـای مختلفـی در اولویت  
همیـاری  سـازمان  باهمـکاری  قطعـاً  کـه  دارد  قـرار  شـهری  دفتـر 

قابـل تحقـق اسـت. شـهرداری های خراسـان رضـوی 
به عنـوان  شـهری  مدیریـت  الکترونیکـی  متمرکـز  سـامانه  اجـرای 
اولویت اصلی دفتر شـهری اسـتانداری خراسـان رضوی در دسـتور کار 
اسـت. هـدف مـا از اجرای راه انـدازی این سـامانه مدیریـت الکترونکی 
و هوشـمند سـازی فرآیندهـای مدیریـت شـهری اسـت، کـه در ایـن 
راسـتا بـا سـازمان همیـاری نیـز رایزنی هایـی داشـته ایم و امیدواریـم  
طبـق توافقـات با  تأمیـن سـخت افزارهای موردنیـاز حداکثر تـا پایان 
امسـال بتوانیـم بـه لحـاظ زیرسـاختی بسـتر اجـرای ایـن سـامانه را 
فراهـم کنیـم. اهمیـت ایـن سـامانه در کمـک بـه مجموعـه مدیریت 
شـهری اسـت. تیـم سـامانه عـاوه بـر ما بـرای سـازمان همیـاری نیز 
مفیـد اسـت چراکـه دسترسـی بـه داده هـای جمع آوری شـده در آن 
نظـارت و کنتـرل بـر خدمات دهـی، فعالیت های حوزه شـهرداری های 

را تسـهیل می کنـد. لـذا امیدواریـم باهمـکاری سـازمان همیـاری این 
مهـم هرچـه زودتـر تحقق پیـدا کند.

بـا  بیشـتر  ارتبـاط  برقـراری  مـا  مهـم  برنامه هـای  از  دگـر  یکـی 
شـهرداری ها بـرای اطاع یابـی از مسـائل و مشـکات این حوزه اسـت 
کـه بـرای همیـن منظور گروهـی برای نظـارت و ارزیابی تشکیل شـده 
کـه به صـورت منظـم بـه شـهرداری های مراجعـه و مشـکات آن هـا 
متمرکـز  سـامانه  راه انـدازی  قطعـاً  می دهنـد؛  قـرار  موردبررسـی  را 
شـهرداری ها و مکانیـزه کـردن نظـارت بـر حـوزه مدیریـت شـهری را  

تسـهیل و پررنگ تـر خواهـد کـرد.
بـا ابـاغ برنامه راهبـردی شـهرداری های اسـتان  در چند سـال اخیر 
امیدواریـم بـا ادامـه فرآیندهـا و تصویـب آن بتوانیـم ایـن برنامـه را 
بـه مرحلـه نهایـی خـود برسـانیم چراکـه بـا تصویب ایـن برنامـه، هر 

شـهر دارای یـک سـند راهبـردی می شـود و درواقـع تصمیـم گیـران 
شـهرها قـادر بـه ترسـیم آینـده آن شـهر می شـوند و چارچوبـی برای 

سیاسـت ها و برنامه هـای مسـئوالن شـهری ایجـاد خواهـد شـد.
نقـش عناصـر فرهنگی در نظام و کشـور اسـامی ایران پررنگ اسـت. 
شـهرهای موفـق دنیـای امـروز به مسـائل فرهنگی توجه جـدی دارند 
مـا نیـز تـاش داریـم بـا برنامه ریـزی در ایـن بخـش از ظرفیت هـای 
فرهنگـی شـهرهای اسـتان به خوبـی اسـتفاده کنیـم چراکـه رونـق 

اقتصـادی صرفـاً بـا امـور اقتصـادی محقق نمی شـود.
ایـن  می کنـد،  ایجـاد جذابیـت  فرهنـگ  و  اقتصـاد  آمیختـه شـدن 
جذابیت هـا مـورد اسـتقبال مردم هسـتند، مدیران شـهرهای خاق از 
ایـن ظرفیت هـای فرهنگـی به خوبـی اسـتفاده می کننـد تـا عـاوه بر 
ایجـاد رونـق اقتصـادی، رضایتمنـدی اجتماعـی را نیز افزایـش دهند.
شناسـایی و هدایـت ظرفیت هـای فرهنگـی شـهرهای اسـتان امـری 
الزم اسـت، برنامه ریزی هایـی بـرای برگـزاری ۱0 عنوان جشـنواره در 
سـطح اسـتان ازجملـه جشـنواره ارغـوان در طرقبـه، غذا در شـاندیز، 
موسـیقی در قوچـان، ابریشـم در بایـگ، سـفال در گنابـاد و ... انجـام 

داده بودیـم کـه جلسـات هماهنگـی آن هـا نیـز برگـزار و با اسـتقبال 
خوبـی مواجـه شـد، ولی متأسـفانه به دلیل شـرایط ویژه شـیوع کرونا 
ممکـن اسـت امسـال موفق به اجـرای آن نشـویم، اما حتماً بـه دنبال 
اجـرای آن برای سـال آینده هسـتیم تـا بتوانیم به خوبـی ظرفیت های 

فرهنگـی شـهرهای اسـتان را شناسـایی و بـه همگان معرفـی کنیم.
برنامه ریـزی داریـم بـا بهره گیـری از تـوان تخصصی موسسـه توسـعه 
گردشـگری سـازمان همیـاری، در اجـرای ایـن جشـنواره ها کمـک 
بگیریـم. چراکـه همـه این ظرفیت هـا در قالـب اقدامـات و برنامه های 
کـه  توانمندی هایـی  بـا  امیدواریـم  می گنجـد.  گردشـگری  حـوزه 
در سـازمان وجـود دارد، بتوانیـم همـراه باهـم در کنـار یکدیگـر ایـن 
سـازمان  پتانسـیل های  از  و  برسـانیم  سـرانجام  بـه  را  جشـنواره ها 
همیـاری در جهـت جـذب سـرمایه گذار و گردشـگر و کسـب درآمـد 
بـرای شـهرهای اسـتان اسـتفاده کنیـم. امیدواریـم بـا مدیریت کان 
سـازمان  و  شـهرداران  مجموعـه  مرتبـط،  معاونت هـای  اسـتاندار، 
همیـاری و همفکـری و همـکاری با یکدیگر بتوانیـم مجموعه مدیریت 
شـهری را ارتقـاء دهیـم و  موجبـات رضایتمنـدی شـهروندان و هـم 

اسـتانی های عزیـز را بیـش از گذشـته فراهـم کنیـم.

مصاحبه

گفتــــگو     باجناب آقای امیرحمزه ذاکر
سرپرست دفرت شهری و شورهای استانداری خراسان رضوی 

     اجرای سامانه متمرکز الکترونیکی مدیریت 
شهری به عنوان اولویت اصلی دفتر شهری 

استانداری خراسان رضوی در دستور کار است. 

یکی دگر از برنامه های مهم ما برقراری ارتباط 
بیشتر با شهرداری ها برای اطالع یابی از مسائل 

و مشکالت این حوزه است که برای همین منظور 
گروهی برای نظارت و ارزیابی تشکیل شده 

که به صورت منظم به شهرداری های مراجعه و 
مشکالت آن ها را موردبررسی قرار می دهند
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تبادل نظـر  شـهری،  مبلمـان  و  تجهیـزات  خریـد 
مشـارکت  نیـز  و  درآمـدی  و  حقوقـی  حـوزه  در 
سـازمان همیـاری شـهرداری های خراسـان رضوی 
در کارهـای عمرانـی ازجملـه برنامه های مشـترک 

اسـت. ما 
در  را  سـامی  شـهرداری  اقدامـات  مهم تریـن   
سـال گذشـته اجـرای پروژه هـای عمرانـی، اجرای 
یـک  احـداث  جهـت  پیگیـری  شـهری،  مبلمـان 
جایـگاه CNG، اجـرای فضـای سـبز  و احـداث 

اسـت. بـوده  اداری  سـاختمان 
مناسـبی  وضعیـت  جدیـد  تغییـرات  و  خدمـات 
به ویـژه در حـوزه توجه بـه شـهرداری های کوچک 
وصـول  خصـوص  در  همچنیـن  اسـت .  داشـته 
مطالبـات سـازمان اقدامات خوبی صـورت پذیرفته 

اسـت. قابل تقدیـر  کـه 

و سـازمان  اهـداف مشـترک شـهرداری همت آبـاد  پیشـبرد  در  روشـنی  آینـده   
دارد.  وجـود  همیـاری 

برنامـه کاری سـال ۹۹ شـهرداری همت آبـاد شـامل تمرکـز خریـد اقـام موردنیـاز 
شـهرداری از طریـق جلـب مشـارکت سـازمان در طـرح احـداث پـارک جنگلـی و 
پیسـت اسـب دوانی شـهرداری، طرح درآمدزایی مجتمع دامداری شـهر و اسـتفاده 

از تـوان مشـاوره ای ایـن نهـاد در حـوزه حقوقـی و اقتصادی می شـود.
اتمـام  بـر  تمرکـز شـهرداری  بـه  در سـال ۹8 می تـوان  اقدامـات  مهم تریـن  از   
مطالعـات زیرسـاختی توسـط مشـاوران ذیصاح با رویکـرد مطالبات مردمـی و نیاز 
شـهر و لحـاظ  کـردن درآمدزایـی ازجملـه بافـت فرسـوده، پارک جنگلی و پیسـت 

اسـب دوانی و پیگیـری پـروژه مجتمـع دامـداری شـهر اشـاره کـرد.
توجـه خـاص بـه مبلمـان شـهری و بهسـازی فضـای شـهری بـا توجـه بـه اتمام و 
تکمیـل زیرسـازی و آسـفالت معابـر شـهری از دیگـر اقدامـات مـا بـود کـه در این 
راسـتا اجـرای پـروژه روشـنایی بلـوار امام رضـا )ع( با پایه هـای دکوراتیـو و بااعتبار 
4500 میلیـون ریالـی در سـال ۹8 آغازشـده و در حـال اجـرا اسـت. عـاوه بـر آن 
کـف سـازی معابـر و خریـد نصـب مبلمان شـهری نیز در سـال گذشـته اجرا شـد.

راه انـدازی کتابخانه مشـارکتی شـهرداری با مشـارکت نهـاد عمومـی کتابخانه ها در 
سـاختمانی بـا زیربنـای ۱20 مترمربـع، راه انـدازی و تجهیـز کارگاه تولیـد قطعـات 
بتنـی جهـت تأمیـن نیـاز پروژه هـای شـهرداری و فـروش بـه متقاضیـان از دیگـر 

اقدامـات مـا بـه شـمار می آید.

دریافـت مشـاوره و تهیـه طـرح مطالعاتـی و پژوهشـی درزمینـۀ 
راه انـدازی صنعـت توریسـم و گردشـگری در حوزه هـای مختلـف 
مرتبـط ازجملـه برنامه هایـی اسـت کـه تـاش داریـم از تـوان 

سـازمان همیـاری اسـتفاده کنیـم.
ارتقـای حـوزه ماشـین آالت و تجهیـزات و لـوازم خدمات شـهری 
بودجـه  مالـی،  شهرسـازی  سیسـتم های  خریـد  شـهرداری، 
 ،... و  انبـارداری  و  سـرمایه ای  دارایی هـای  تملـک  حسـابداری 
خریـد رنگ هـای ترافیکـی و تابلو عائـم هشـداردهنده، اخباری، 
مسـیریابی، جـداول، تایل، صندلـی و مبلمان شـهری نیز از دیگر 
برنامه هایـی اسـت که بـا کمک سـازمان همیاری در سـال جاری 

پیگیـری خواهیـم کرد.
سـازمان همیـاری بایـد برای حوزه غرب، شـرق، شـمال و جنوب 
اسـتان نیـروی مفید باحوصلـه و دارای روابط عمومـی باال معرفی 
کنـد تـا ضمـن انجـام کار بازاریابی شـرایط خـاص سـازمان را به 
شـهرداران و اعضـای شـورای شـهر هـر منطقـه معرفی کنـد و از 
پتانسـیل های موجـود بهره برداری مفید و سـازنده داشـته باشـد.

تهیـه طـرح راهبـردی و عملیاتـی، بهنـگام سـازی طـرح جامـع 
تفضیلـی، انجـام فعالیت هـای عمرانـی و انتقـال زبالـه بـه محـل 
تجمیع شهرسـتان برخی از اقدامات در سـال گذشـته بوده است.

بـا توجـه بـه اینکـه در سـال ۹۹ مصوب شـد سـهام شـرکت های 
دولتـی در بـورس بـه کلیـه افـراد بـا کـد ملـی تخصیـص داده 
می شـود؛ بنابرایـن الزم اسـت پیشـنهاد یـک ردیـف اختصاصـی 
بـرای خریـد یـا واگـذاری این سـهام بـه شـهرداری ها پیش بینی 

. د شو

برنامه های عمرانی سـال 99 شـهرداری رشـتخوار، احداث 
استخر ذخیره سـازی آب های سـطحی و بازچرخانی آن در 
فضای سـبز شـهری یکـی از اقدامات شـاخص شـهرداری 
اسـت و چنانچه سـازمان همیـاری در بحث تأمیـن مصالح 
بـا شـهرداری مشـارکت  و توسـعه  موردنیـاز و سـاخت 
داشـته باشـد پـروژه ای قابل اطمینـان بـرای تأمیـن آب 
موردنیـاز فضای سـبز شـهری  و فروش مـازاد آن به بخش 

کشـاورزی خواهـد بود.
سـاالنه مقادیـر قابل توجهـی آب ناشـی از بارش بـاران و 
فاضـالب خانگـی به هدر مـی رود کـه می توان بـا مهار آن 
به ذخیره سـازی منابـع آبـی زیرزمینـی و صرفه جویی در 

هزینه های سـنگینی اسـتحصال آب کمـک کرد.
از  کـه  همان طـور  همیاری هـا  سـازمان  نقـش  مطمئنـًا 
اسـمش پیداسـت به عنـوان یـک پشـتوانه مالـی و علمی 
مـورد انتظـار اسـت، امیدواریـم بـا همـکاری سـازمان و 
شـهرداری های اسـتان در سـال جـاری بـه سمت وسـوی 
توانمندسـازی شـهرداری ها حرکـت کنیـم. و  پیشـرفت 

اقدامـات صـورت گرفتـه در سـال 98 بـا در نظـر گرفتن 
شـرایط بسـیار سـخت مالی و همچنیـن ورود شـهرداری 
به سـمت خصوصی سـازی و سـاماندهی و تعدیل نیروهای 
مـازاد  خدمات شـهری همراه بـود، ولی اقدامـات عمرانی  
خوبـی صـورت گرفتـه اسـت، کـه مهم تریـن آن اقدامات 
سـازمان  کمـک  بـا  سنگ شـکن  راه انـدازی  و  احـداث 

همیـاری بوده اسـت. 

      روح  ا... ایزدی 
شهردار سالمی

      حیدری 
شهردار گلمکان 

      علی احمدپور 
شهردار رشتخوار

      علی زر وندی 
شهردار همت آباد

استفاده از توان سازمان همیاری در تأمین 
تجهیزات و مبلمان شهری شهر سالمی

لزوم پیش بینی ردیف اختصاصی برای خرید یا واگذاری 
سهام به شهرداری ها در بورس

احداث سنگ شکن با همکاری سازمان همیاری یکی از 
مهم ترین اقدامات سال 9۸

وجود آینده روشن در پیشبرد اهداف مشترک شهرداری همت آباد و 
سازمان همیاری
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رسـالت و سیاسـت سـازمان همیاری اسـتان مبنی بر تجمیع کلیه 
اقام درخواسـتی و نیازهای شهرداری هاسـت.

در واقـع تجمیـع ایـن نیازهـا باعـث مـی شـود چـه از لحـاظ ارائه 
خدمـات بـا بهتریـن کیفیـت و قیمـت، قـدرت چانه زنـی را بـرای 

سـازمان همیـاری در بـازار فراهـم مـی کنـد.
سـازمان همیـاری تنهـا بـه واسـطه خریـد و تهیـه اقـام مـورد 
نیـاز شـهرداری ها بنـا نشـده، بلکـه بـر مبنـای کلیـه نیازهایـی که 

شـهرداری در حوزه هـای مختلـف دارد، ایجـاد شـده اسـت.
یکـی از موضوعاتـی که سـازمان همیاری ها بـه آن ورود پیدا کرده، 
موضـوع تامیـن قیر اسـت که بـه عنوان یـک محصول اسـتراتژیک 
در اسـتان و کشـور و از تولیـدات داخلـی کـه  صـادر نیز می شـود 
بـه شـمار مـی رود. شـهرداری ها در ایـن زمینـه مصـارف باالیـی 
دارنـد و سـازمان همیـاری بـه موجـب آنکـه بتواند نیـاز این بخش 
را تامیـن کنـد، هرسـاله ایـن بنا را پایه ریـزی می کند تـا بتواند این 
محصـول را بـه صـورت تجمیـع در اختیار شـهرداری ها قـرار دهد.

از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون بالـغ بـر 5 هزارتـن قیر بـرای 76 
شـهرداری از شهرسـتان هـای   اسـتان  را تامیـن  کرده ایـم. برای 
تامیـن ایـن میـزان قیـر حـدود ۱5 میلیـارد تومـان اعتبار توسـط 

سـازمان همیـاری هزینه شـد.
در بخـش تامیـن ماشـین آالت بـرای شـهرداری ها کـه بـه عنـوان 
یکـی از حـوزه هـای فنـی و تخصصـی مدیریت شـهری محسـوب 
می شـود، سـازمان بـه عنوان مشـاور و نماینـده شـهرداری ها وارد 
عمـل شـد و خدمات مختلفـی را از جمله خرید انواع ماشـین آالت 
سـبک و سـنگین عمرانی و شـهری و ... را به شـهرداری ها اسـتان 

و مشـهد ارائـه کرده اسـت.
مـا در سـال جـاری در حـوزه تامیـن ماشـین آالت و کلیـه اقـام 
بـر ۱0 میلیـارد  بالـغ  اسـتان،  مصرفـی و یدکـی شـهرداری های 
تومـان خدمات دهـی داشـتیم کـه ایـن امـر بـه نوعـی خـود بـه 

بـه شـهرداری های اسـتان اسـت.  تنهایـی کمـک شـایانی 
در واقـع سـازمان همیاری شـهرداری های اسـتان در حـوزه خرید 
لولـه و اتصـاالت و تجهیـزات ایـن چنینـی، موفق شـد تا سـقف 4 
میلیـارد تومـان از اعتبـارات دولتـی شـهرداری ها را مدیریت و این 

اقـام را در اختیـار آن ها قـرار دهد.
در بحـث جـذب اوراق دولتـی مربـوط بـه اعتبـارات شـهرداری ها 
بایـد گفـت کـه ایـن اوراق توسـط دولـت بـا عنـوان اوراق خزانـه 
اسـامی در اختیـار شـهرداری ها قـرار می گیـرد اما رونـد پرداخت 

مبالـغ ریالـی در بلندمـدت به شـهرداری ها در ایـن روش باعث می 
شـود کـه شـهرداری ها درگیـر مباحـث مختلفی شـوند.

نـوع  ایـن  از  بـا اسـتفاده  اوراق  ایـن  سـازمان در پروسـه جـذب 
اعتبـارات اقـام مـورد نیـاز شـهرداری ها را تامیـن می کنـد، یعنی 
شـهرداری ها ایـن اوراق را به صـورت بلند مدت در اختیار سـازمان 
همیـاری قـرار می دهنـد و از طرفـی سـازمان بـه صـورت نقـدی 
و از منابـع موجـود خـود جهـت کمـک به شـهرداری های اسـتانی 

نیازمنـدی هـای شـهرداری ها را تهیـه می کنـد.
رقـم جـذب ایـن  اوراق تاکنـون حـدود ۱0 میلیـارد تومـان بـوده 
انعطـاف مالـی، سـازمان همیـاری  و  ایـن همیـاری  بـر  و عـاوه 
شـهرداری هـا در قالـب تقبـل هزینـه تنزیـل اوراق از منابع داخلی 
خـود در سـال ۹8 بالـغ بر 20 میلیـارد ریال هزینه کرده اسـت که 
ایـن امـر نیز به نوعـی در جهت کمک به شـهرداری ها و مسـاعدت 

هـای مالـی به آنهـا صـورت میگیرد.
در بخـش مصـارف مصالـح سـاختمانی در شـهرداری هـا نیـز بالغ 
بـر 25 میلیـارد ریال جذب اوراق انجام شـده اسـت و توانسـته ایم 
خدمـات مشـاوره ای مختلفـی را ارائـه و نیازهـای شـهرداری هـا را 
نیـز در بخـش تامیـن سـیمان تجمیـع و از طریق اعتبـارات دولتی 

کـه شـهرداری ها داشـتند، تامیـن کنیم.
یکـی از موضوعاتـی کـه بـه عنـوان خدمات دهـی در حوزه هـای 
شناسـایی  کنیـم؛  کمـک  شـهرداری ها  بـه  توانسـته ایم  مختلـف 
اسـت.  اسـتان  داخلـی  تولیدکننـدگان  پتانسـیل های  و  ظرفیـت 
سـازمان همیـاری عمـا از دو سـال گذشـته اتفاقی را رقـم زده که 
بـر مبنـای تـوان تولید بومی اسـتان بـه شـهرداری ها خدمات دهی 
نیازهـای  تـا  ایـم  کنـد و در واقـع شـرایطی را بـه وجـود آورده 
شـهرداری هـا و خریـد هـای سـازمان از تولیدکننـدگان داخلـی 

شـود. تامین 

واحدهای ستادی

گفتــگو     باجناب آقای علی متولی طهرانی
مدیر مهاهنگی امور شهرداری های استان سازمان مهیاری 
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گفتــــگو با جناب آقای حمیدرضا وفادار
مدیرعامل شرکت جمتمع پایانه های انرژی دوغارون 

    هدف از تشکیل شرکت

هدف از تشـکیل این شـرکت، انتقال سـوخت مرزی از اسـتان 
خراسـان رضـوی بـه افغانسـتان از طریـق مرز دوغارون اسـت. 
انتقـال سـوخت  اقدامـی، کاهـش هزینه هـای  نتایـج چنیـن 
می باشـد و اجـرای ایـن طـرح ملی، کاهـش قاچـاق کاال و ارز 
را بـه دنبـال خواهـد داشـت. گفتنی اسـت بـرای تحقق هدف 
خـود در سـال جـاری در حـال بـه دسـت آوردن مجوزهـای 
قانونـی هسـتیم و هم زمان زیرسـاخت های الزم را بـرای انجام 

صـادرات فراهـم خواهیـم کرد.

     اقدامات زیرساختی ایجاد مجتمع

 بـرای انجـام اقدامات زیرسـاختی ایجاد ایـن مجتمع حدود 8 
میلیـارد ریـال هزینه شـده اسـت. ایـن اقدامات شـامل تجهیز 

کارگاه، تسـطیح زمیـن، پی کنـی و انتخاب مشـاور می باشـد.
مهم تریـن اقـدام مـا در سـال جـاری بعـد از ثبـت شـرکت 
مجتمـع پایانه هـای انـرژی، دریافـت پروانه صادراتـی از وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـود. درتاشـیم تـا بـا پیگیری های 

الزم در کشـور افغانسـتان، مجوزهـای الزم را بـرای سـهولت 
در انتقـال انـرژی )سـوخت( بـه دسـت آوریـم. گفتنـی اسـت 
کـه سـازمان همیاری شـهرداری های اسـتان خراسـان  رضوی 
از تمامـی اقدامـات مـا حمایـت همه جانبـه داشـته و خواهـد 

داشت.
برنامه ریزی هـای الزم بـرای نصـب مخـازن نگهـداری سـوخت 
در مجتمـع و خـط انتقـال آن بـه کشـور افغانسـتان در حـال 
انجـام اسـت. گفتنی اسـت بـر اسـاس برآوردهای انجام شـده، 
نیازمنـد اعتبـاری 40 میلیـارد تومانـی برای فاز یک هسـتیم.

     ایجـاد اشـتغال بـرای حـدود  5600 نفـر از مـردم 
محـروم منطقـه مرزی

اجـرای ایـن طـرح در قالـب شـهرک انـرژی در زمینـی بـه 
صـورت  در  اسـت.  پیش بینی شـده  هکتـار   250 مسـاحت 
فازهـای  در  ملـی  ایـن طـرح  تکمیـل  و  حمایـت مسـئوالن 
بعـدی، پیش بینـی می شـود کـه بـرای تعـداد حـدود 5600 
از مـردم محـروم منطقـه مـرزی به صـورت مسـتقیم و  نفـر 

گـردد. اشـتغال زایی  غیرمسـتقیم 

موسسات وابسته

اقدامات اجرایی پروژه 
دوغارون
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عکــــس خبــــــر مشـــاره 8

 پروژه سافاری و کارتینگ چالیدره

 پروژه هتلینیگ بیمارستان قائم مشهد
این پروژه با مساحتی بالغ بر 25 هزار مترمربع و اعتباری در حدود 8۱ میلیارد ریال به شرکت همیار سازه توس به عنوان 

واحد عمرانی سازمان همیاری شهرداری های استان واگذار شده است
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آغاز اقدامات IPO شرکت های وابسته به سازمان در بورس
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پروژه پسماندی و بازیافت شرکت پردیسان 



مدیر مؤسسه توسعه گردشگری سازمان مهیاری
بنـا بـر تأکیـدات اسـتاندار خراسـان رضـوی و حمایـت و پیگیـری 
اسـتانداری  زائـران  امـور  مدیریـت  و  هماهنگـی  معـاون  جـدی 
خراسـان رضـوی، پیش نویـس طرح هلدینگ گردشـگری سـامت 
توسـط موسسـه توسـعه گردشـگری تدوین و در کمیتـه تخصصی 
گردشـگری سـامت، در اختیار متخصصان خبره در امر مشـاوره و 
مدیریـت طـرح و نماینـدگان سـازمان ها، ادارات و متولیـان مرتبط 

با حـوزه گردشـگری سـامت قـرار گرفت. 
خدمـات  توسـعه  به منظـور  انجام شـده  برنامه ریزی هـای  بـا 
گردشـگری اقدامـات مؤثری درزمینۀ شناسـایی مسـیرهای جدید 
تورهـا، ایجـاد تنـوع در نـوع خدمـات اقامـت و تور گردانـی صورت 
گرفتـه و در راسـتای حمایـت از گردشـگران، بخصـوص کارکنـان 
سـازمان همیـاری شـهرداری های خراسـان رضـوی و مؤسسـات و 
شـرکت های تابعـه، کمک هزینـه ۳-5 میلیـون تومانـی سـفر بـه 

کیـش بـا کارمـزد چهـار درصـد در نظـر گرفته شـده اسـت.

     برگـزاری اولیـن کمیسـیون بررسـی و سیاسـت گذاری 
سوغات

بـا توجـه بـه اینکـه جایـگاه زنجیـره سـوغات و صنایع دسـتی در 
چرخـه اقتصـاد شـهر مشـهد، بـا زائرپذیـری 20 میلیونـی، نقـش 
معرفـی  به منظـور  محتـوا  تولیـد  راسـتا  ایـن  در  دارد.  بی بدیلـی 
سـوغات اسـتان و برنامه ریـزی ثبـت برند آغـاز و اولین کمیسـیون 
بررسـی و سیاسـت گذاری عرضه سـوغات در اسـفندماه سال جاری 
بـا حضـور تولیدکننـدگان سـوغات در گروه هـای دسـتباف، چـرم، 
فیروزه، مس، چوب و نگارگری در محل مؤسسـه برگزار شـده اسـت.
همچنیـن حمایـت از دهیاری هـای اسـتان تحـت عنـوان برگزاری 
ویـژه  اسـکان  مدیریـت  در  مشـارکت  و  ارزان قیمـت  زیارت هـای 
روسـتاییان، ارتقای درآمد سـرانه شـهر از محل معرفـی مزیت های 
ایجـاد  گردشـگری،  صنعـت  در  آن  بهره گیـری   و  مناطـق   ویـژه 
تعاونی هـای  و  پایـدار محلـی و جلـب مشـارکت مـردم  اشـتغال 
 شـهری و روسـتایی در فراهم سـازی زیرساخت ها و سـرمایه گذاری 
ازجملـه اقدامـات ایـن مؤسسـه می باشـد. در ایـن راسـتا چندیـن 
منطقـه جهـت مشـارکت در سـرمایه گذاری و ایجاد مراکز اسـکان 
بوم گـردی در اسـتان شناسایی شـده کـه از بیـن آن ها می تـوان به 

طرح هایـی در گنابـاد و اخلمـد اشـاره نمـود. 
در ایـن طـرح بـا مراکـز فـروش، اماکـن تفریحـی، رسـتوران ها و 
سـایر مراکـز مرتبـط بـا گردشـگری تفاهم نامه منعقد شـده اسـت. 
گفتنـی اسـت خدمـات سـفر شـامل اقامـت، خریـد، تورهـای نیم 
روزه و یـک روزه در قالـب طرح هـای پاتیـن، طایـی، نقـره ای و 
برنزی آماده و به شـهرداری های کل کشـور اطاع رسـانی شـده است.

     انعقـاد 12 تفاهم نامـه بـا شـهرداران حـوزه گنابـاد و 
سبزوار

سـایر اقدامـات در ارتقـای دامنـه خدمـات و فعالیت هـای مؤسسـه 

عبارت انـد از انعقـاد نزدیـک بـه ۱2 تفاهم نامـه با شـهرداران حوزه 
گنابـاد و سـبزوار بـا محوریـت بررسـی و امکان سـنجی قابلیت های 
منطقـه در خصـوص ایجـاد مراکـز تفریحـی در حاشـیه سـدها، 
بـه  خدمـات  ارائـه  به منظـور  بین راهـی  توقفگاه هـای  احـداث 
مسـافران و راننـدگان، مرمت سـاختمان های قدیمی و بااسـتفاده 
تحـت تملـک شـهرداری ها و تبدیـل آن بـه رسـتوران ، اقامتـگاه 
بومـی و مـوزه اشـاره کـرد. همچنین در تـداوم اقدامات اشاره شـده 
می تـوان بـه تبیین حـدود ۱5 محور گردشـگری با رویکرد توسـعه 
مرکـز خدمـات  بـا  تفاهم نامـه  انعقـاد  برخـوردار،  کم تـر  مناطـق 
سـرمایه گذاری خراسـان رضـوی در جهـت مشـارکت در برگـزاری 
انعقـاد  بین المللـی،  سـرمایه گذاری  همایش هـای  و  نمایشـگاه ها 
تفاهم نامـه بـا کانـون بازنشسـتگان آموزش وپـرورش در راسـتای 
بهره گیـری از تـوان تخصصـی دبیـران بازنشسـته در عرصه هدایت 
و راهنمـای تورهـای تخصصـی و ارائـه خدمـات گردشـگری بـه 

اعضـای کانـون اشـاره نمود.
گفتنـی اسـت ایجـاد محلـی نیمـه دائمـی، مشـتمل بـر ۱8 غرفـه 
در ورودی شـهربازی پـارک ملـت به منظـور برگـزاری رویدادهـا و 
جشـنواره های مختلـف، برنامه ریـزی و انجـام گام هـای عملـی در 
برگـزاری رویـداد ملـی شـهر ایـده آل در مشـهد کـه هرسـاله زیر 
نظـر سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور بـه مـدت یـک 
دهـه در کیـش برگـزار می شـد، برنامه ریـزی به منظـور برگـزاری 
تقویـم  در  آن  ثبـت  و  مشـهد  در  گردشـگری  نمایشـگاه  ثابـت 
نمایشـگاهی بـا اسـتفاده از ظرفیـت پیمانـکاران تخصصـی جهـت 
خدمـات  و  گردشـگری  خدمـات  ارائه دهنـدگان  و  گردانـان  تـور 

جانبـی از دیگـر اقدامـات مـا می باشـد.
ماننـد  گردشـگری  حمل ونقـل  خدمـات  در  متفاوتـی  رویه هـای 
 راه انـدازی اتوبـوس گردشـگری وجـود دارد. طـرح اولیه بـه همراه 
سـابقه اجـرای آن در دنیـا در مؤسسـه تهیـه شـده اسـت کـه بـا 
سـرمایه گذار موردنظـر در رابطـه بـا مشـارکت در اجـرای پـروژه 

توافـق کلی شـده اسـت.
بـا توجـه بـه گسـتردگی و تنـوع مراکـز اقامتـی در شـهر مشـهد، 
بسـیاری از اقامتگاه هـا و واحدهـای اسـکان در مشـهد فاقـد مجوز 
بدیـن منظـور مؤسسـه  پذیـرش مسـافر می باشـند.  الزم جهـت 
توسـعه گردشـگری آمادگـی خـود را بـرای کمـک و مشـارکت در 
ایفـای نقـش سـاماندهی واحدهـای اقامتـی فاقـد مجوز و مشـاوره 
بـه واحدهـای فاقد مجوز، جهت آشـنایی با مقـررات و اجرای آن و 
همراهـی بـا سـازمان ها و ادارات صاحـب نقش در این حـوزه اعام 
می کنـد. خدمـات مشـاوره و مدیریـت طـرح بـرای شـهرداری ها و 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در مؤسسـه توسـعه گردشـگری ارائه 
می شـود. با شناسـایی متخصصـان خبره در امر مشـاوره و مدیریت 

طـرح، زمینـه  ایجـاد دپارتمان مشـاوره، فراهم شـده اسـت. 
هـر یـک از فرازهـای عنوان شـده به عنـوان برنامه هـای جـاری و 
پایـدار  اشـتغال های  زمینه سـاز  سلسـله وار،  به صـورت  مؤسسـه 
هسـتند و هرکـدام از این مشـاغل در کنـار خود زمینـه کارآفرینی 

مجـدد در حوزه هـای گوناگـون را ایجـاد می کننـد.

موسسات وابسته
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گفتــــگو با جناب آقای رضا ابراهیم نیـا
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از  شـرب  آب  طـرح  جداسـازی  مخـزن  اجـرای 
فضای سـبز به متـراژ 500 مترمکعـب از مهم ترین 

اقدامـات سـال گذشـته ایـن شـهرداری بـود.
قـرارداد مشـارکت مجتمـع مسـکونی بـا سـازمان 
همیـاری منعقـد شـده و امیـدوارم موانـع بـر سـر 

راه، رفـع و ایـن پـروژه اجرایـی شـود.
مهم تریـن  اقدامـات شـهرداری فیـروزه در سـال 
۹8، بـا توجـه بـه رکـود اقتصـادی کـه در حـال 
حاضـر در جامعـه حاکم اسـت سـعی داریـم پروژه 
هـای نیمه تمامی که در سـال گذشـته داشـته ایم 

را در سـال جـاری بـه پایان برسـانیم.
اجـرای قـرارداد مشـارکت در سـاخت بـا سـازمان 
امـام  بلـوار  عمرانـی  پـروژه  اجـرای  همیـاری، 
آب  طـرح  جداسـازی  مخـزن  اجـرای  رضـا)ع(، 
شـرب از فضـای سـبز بـه متـراژ 500 مترمکعـب، 
اجـرای نیمه تمـام سـوله زائـر و اجـرای روشـنایی 
بلـوار امـام رضـا)ع( ازجملـه مهم تریـن اقدامـات 

ایـن شـهرداری در سـال گذشـته بـوده اسـت.

 از اجـرای  برنامه هـای کاری مشـترک ایـن شـهرداری بـا سـازمان همیـاری در 
حـوزه سـرمایه گذاری بـرای احـداث بـازار بـزرگ ایـن شـهر خبـر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان همیـاری شـهرداری های خراسـان رضـوی، 
محمدجـواد حیـدری در رابطـه بـا برنامه هـای کاری شـهرداری باخـرز با سـازمان 
مشـترک  اجـرای  شـامل  برنامـه  ایـن  کـرد:  اظهـار  جـاری،  سـال  در  همیـاری 
پروژه هـای سـرمایه گذاری )بـازار بـزرگ( بـا سـازمان می شـود، امـا بـا توجـه بـه 
موقعیـت خـوب و مناسـب شهرسـتان باخـرز و نیـز موقعیت سـایت کـه در محور 
مواصاتـی شهرسـتان های تربت جـام، تایبـاد و تربت حیدریـه قرارگرفتـه اسـت؛ 
عمـًا چهـار شهرسـتان ارتبـاط مسـتقیم بـا آن دارنـد و چنیـن وضعیتـی امتیـاز 

خوبـی محسـوب می شـود.
شـهردار باخـرز در رابطـه با مهم ترین اقدام شـهرداری خود در سـالی که گذشـت، 
تصریـح کـرد: ایـن اقدامات شـامل آسـفالت معابر، شـروع میدان بزرگ شـهر با نام 
)سـردار شـهید سـلیمانی(، ارتقـا سـرانه فضای سـبز و احـداث پروژه بـزرگ محور 

مواصاتـی شهرسـتان به طـول 5/۱ کیلومتر می شـود.

در خصـوص برنامه هـای کاری سـال جـاری شـهرداری فرهادگرد 
بـا سـازمان می تـوان به خریـد تجهیزات شـبکه رایانـه ای جهت 
شـهرداری، خریـد تجهیـزات آتش نشـانی، اسـتفاده از ظرفیـت 
سـرمایه گذاری  برنامه هـای  تهیـه  همیـاری،  سـازمان  آموزشـی 
جهـت اسـتفاده از خدمـات رفاهـی بـرای کارمنـدان شـهرداری 
و تهیـه برنامه هـای سـرمایه گذاری در خصـوص احـداث منـازل 

سـازمانی، تولیـد، گردشـگری و عمرانـی اشـاره کـرد.
بـا توجـه بـه درخواسـت بیمـه تکمیلـی برای پرسـنل متأسـفانه 
هنـوز اقدامـی در خصـوص درخواسـت بیمـه تکمیلـی از سـوی 

سـازمان انجام نشـده اسـت.
اقدامـات شـهرداری فرهـاد گـرد در سـال گذشـته،   مهم تریـن 
بـزرگ  پـروژه  شـهری،  معابـر  از  زیـادی  بخـش  آسـفالت 
جدول گـذاری معابـر شـهر، تهیـه طرح هـای هادی شـهر و برنامه 
راهبـردی، طـرح کلنـگ زنـی احـداث بزرگ تریـن پـارک شـهر، 
شـروع عملیـات احـداث بلـوار سـردار شـهید سـلیمانی و میدان 

امـام رضـا)ع( قسـمتی از ایـن اقدامـات بـود.
بـا توجـه بـه بازدهـی بـاال بـورس و فرصـت سـرمایه گذاری برای 
شـهرداری ها، حتمـاً پیشـنهاد می کنـم شـرایطی ایجاد شـود که 
داشـته  را  بـورس  در  سـرمایه گذاری  امـکان  هـم  شـهرداری ها 
باشـند و همچنیـن درزمینـۀ جذب سـرمایه گذار از طریق انتشـار 

اوراق قرضـه هـم می شـود اقداماتـی صـورت بگیرد.

  ازجملـه مهم تریـن اقدامـات انجام شـده در سـال 98 
می تـوان بـه احـداث پارکی بـه مسـاحت 8000 مترمربع 

در شـهر نشـتیفان اشـاره کرد.
ازجملـه برنامه هـای شـهرداری نشـتیفان بـا همـکاری 
سـازمان همیـاری در سـال جـاری می تـوان بـه تهیـه 
قیـر از طریـق سـازمان و جـذب اعتبـارات شـهرداری، 
مشـارکت سـازمان با شـهرداری در ایجاد درآمـد پایدار 
ازجملـه تکمیل و تجهیز سـالن فرهنگـی و چندمنظوره 
موجـود شـهرداری، احداث مجتمـع تجـاری - رفاهی با 

توجـه بـه موقعیت شـهر نشـتیفان اشـاره کرد.
در سـال 98  انجام شـده  اقدامـات  مهم تریـن  ازجملـه 
می تـوان به احـداث پارکی بـه مسـاحت 8000 مترمربع، 
راه انـدازی کارگاه تولیـد بلـوک دیـواری بـا  مشـارکت  
بخـش خصوصـی، جدول گذاری معابر شـهری، آسـفالت 
معابر، تملـک 14000مترمربـع زمین بـه ارزش 6 میلیارد 
تومـان، احداث پـارک در بـازه زمانی پنج ماهه -شـامل 
کلیـه اقدامـات الزم برای احـداث پـارک از صفرتا صد و 
جدول گـذاری، کف سـازی با تایـل بتنی ، ایجـاد فضای 
سـبز ، گل کاری ، نصـب مجموعه بازی کـودکان ، احداث 

نمازخانـه در پـارک- و ... اشـاره کرد.
 

       اقبالی 
شهردار فیروزه

       کهنسال 
شهردار فرهادگرد

       محمود مکاری 
شهردار نشتیفان

       محمدجواد حیدری 
شهردار باخرز 

اجرایی شدن طرح مخزن جداسازی طرح آب 
شرب از فضای سبز

استفاده از ظرفیت آموزشی سازمان همیاری در سال 
جاری

احداث پارکی به مساحت ۸000 مترمربع در شهر 
نشتیفان

اجرای پروژه های مشترک سرمایه گذاری با سازمان همیاری در سال 99
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عکــــس خبــــــر مشـــاره 10

تصویب ایجاد شرکت کارگزاری بیمه سازمان همیاری به جهت 
خدمت بیش از پیش به شهرداری ها

خرید بیش از 20 میلیارد تومان گل و گیاه استقبال از بهار، 
تابستان و پاییز سال 98 و 99



عکــــس خبــــــر مشـــاره 10
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عکــــس خبــــــر مشـــاره 11

برگزاری دوره های آموزشی ویژه شهرداری های استان خراسان رضوی 

  مرکز علمی کاربردی سازمان با 1300 دانشجو و مجری 27 
  گرایش تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی

با برنامه ریزی موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره سازمان، دوره های آموزشی مختص شهرداری ها به صورت منطقه ای در مراکز مناطق 
۹ گانه شهرداری های استان برگزار می شود

با توجه به اهمیت موضوع آموزش و ارتقاء دانش در حوزه مدیریت شهری، مرکز علمی کاربردی سازمان، تدوین 
دوره های کاردانی و کارشناسی را در رشته های مرتبط با حوزه  خدمات شهری در دستور کار خود قرار داده است
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رو در سـال جـاری  پیـش  برنامه هـای  ازجملـه 
جایـگاه  راه انـدازی  و  تکمیـل  بـه  می تـوان 
سـوخت دومنظـوره شـهرداری )بنزین-گازوئیل(، 
بهره بـرداری از فـاز سـه و چهـار جداسـازی آب 
شـرب از فضـای سـبز، راه انـدازی بـازار محلـی 
اشـاره کـرد که تاش داریـم از همکاری سـازمان 

همیـاری در اجـرای آن هـا اسـتفاده کنیـم.
انجام شـده در سـال گذشـته  اقدامـات  ازجملـه 
می تـوان بـه خریـد تجهیـزات موردنیـاز و احداث 
ابنیـه جایگاه سـوخت، پخش بیـش از 4000 تن 
آسـفالت در معابـر اصلـی و فرعـی، خریـد لولـه و 
اتصـاالت فـاز سـه و چهـار جداسـازی و... اشـاره 

. کرد

در رابطه با برنامه کاری شـهرداری قدمگاه با سـازمان همیاری در سـال جاری، 
نیازمنـد تعامـل بیشـتر در خریـد نیازمندی هـای شـهرداری در همه امـور برای 
سـال جـاری هسـتیم. از سـویی دیگـر بـا توجـه بـه بسـته های سـرمایه گذاری 
کـه در شـهر قدمـگاه دیـده و کارشناسـی شـده و دارای توجیه اقتصادی اسـت 
سـازمان همیـاری می توانـد وارد ایـن عرصـه شـود و همـکاری مناسـبی بـا 

شـهرداری قدمگاه داشـته باشـد.
مـا در سـال ۹8 تمرکـز خـود را بر ورود بخـش خصوصی و سـرمایه گذار و تفکر 
بی نیـازی از درآمدهـای دولتـی قراردادیـم کـه این رونـد در سـال ۹۹ هم ادامه 
خواهـد داشـت. تمرکز بر جمع آوری سـرمایه های بومی و تشـکیل شـرکت های 
خصوصـی محـور بومـی و اسـتفاده از تجربیـات شـهرداری های پیشـرو کشـور 

ازجملـه اقدامـات ما بوده اسـت.
تجمیـع سـرمایه بسـیار خـوب و راهگشـا اسـت، امـا به شـرط داشـتن برنامـه و 
نیـز داشـتن برنامـه برای همه شـهرداری ها و تشـکیل یک کارگـروه تخصصی و 
عملیاتـی کـه به صـورت جـدی پـای کار باشـند من بـا توجه بـه اینکـه از بخش 
خصوصـی وارد ایـن عرصـه شـدم و تجربـه ای در ایـن زمینـه دارم تنهـا راه حل 

برون رفـت از مشـکات مالـی را همیـن تجمیـع سـرمایه می دانم.

در صـورت تجمیـع سـرمایه و مدیریت صحیح و بهینه آن قطعـاً توان عملیاتی 
سـازمان در رفـع نیازهـای شـهرداری  های اسـتان و تقویـت زیرسـاخت های 
سـرمایه گذاری و ایجـاد کسـب درآمدهـای پایدار برای شـهرداری در این برهه 

زمانـی خـاص باال خواهـد رفت.
برنامه هـای کاری شـهرداری فریمـان بـا سـازمان همیـاری در سـال جـاری 
شـامل خریـد قیر، خریـد ملزومـات خدمات شـهری و خرید لوله فشـارقوی و 

ورق ژئوممبـران در صـورت توافـق بـر سـر قیمـت می باشـد.
اقدامـات شـامل  در سـال گذشـته  فریمـان  اقدامـات شـهرداری  مهم تریـن 
تعویـض تمامـی پایـه چراغ هـای قدیمـی بلـوار و میادیـن اصلی شـهر بـا پایه 
چراغ هـای جدیـد دکوراتیـو باقابلیـت تبلیغـات در بازوهای کنـاری و راندمان 
نـوری بـاال، جدول کشـی و سـاماندهی معابـر شـهری ازجملـه جـاده منتهـی 
بـه منطقـه گردشـگری سـد فریمـان و رسـیدگی ویـژه بـه مباحث مربـوط به 
فضـای سـبز و احـداث پـارک و جدول گـذاری و آسـفالت در منطقـه محـروم 
و کـم برخـوردار شـهر فریمـان )احـداث پـارک یـک هکتـاری بـا 80 درصـد 

پیشـرفت فیزیکـی و آمـاده افتتـاح جهـت هفتـه دولـت( می شـود.
از دیگـر اقدامـات مـا می تـوان بـه احـداث جـاده سـامت و کاشـت 4000 
اصلـه درخت مسـتمر و غیرمسـتمر )توت و زبان گنجشـک( در حاشـیه جاده 
توریسـتی گردشـگری سـد فریمان جهت پیاده روی شـهروندان و ارتقا سـطح 

شـاخص های ورزشـی همگانـی اشـاره کرد.

برنامه هـای سـال جـاری شـهرداری قوچان 
بـا سـازمان همیـاری، خریـد مصالح شـامل 
تیرآهـن، قیـر، میلگـرد و سـیمان، خریـد 
و  شـهري  مبلمـان   ، پارکـی  تجهیـزات 
و  عمرانـي  ماشـین آالت  خریـد  ترافیکـی، 
خدمات شـهري، مشارکت و سـرمایه گذاری 
در طرح هـای عمرانـي، خدماتي و پسـماند، 
مطالعـات و اجراي طرح هلي پسـماند، کارت 

پـارک، بازیافـت و بازآفرینـی مـی باشـد.
نرم افـزار  پشـتیبان  رنـگ،  قیـر،  خریـد 
حسـابداري و اتوماسیون بخشـی از اقدامات 

در سـال 98 بـود.
پیشـنهاد می کنم سـازمان همیـاری در امور 
و  بازآفرینـي  شهرسـازي،  سـرمایه گذاری، 
بـورس دوره هـا و سـمینارهایي بـرای تمـام 
شـهرداران در راسـتای آشـنایی بیشتر آنان 

کند. برگـزار 

       فرخ جواد پور 
شهردار نوخندان

       علیرضا قلی زاده 
شهردار فریمان 

       پیشیار 
شهردار قوچان

       حمید عباسی مود 
شهردار قدمگاه

سرمایه گذاری های زودبازده در بورس 
می تواند در حوزه شهرداری ها مؤثرتر باشد

تجمیع سرمایه شهرداری ها توان عملیاتی سازمان همیاری را 
باال خواهد برد

لزوم برگزاری دوره هایی در امور سرمایه گذاری 
و تجمیع سرمایه برای شهرداری ها

ورود سازمان همیاری برای سرمایه گذاری در قدمگاه
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یکـی از برنامه هـای مـا در همـکاری بـا سـازمان 
صـورت  در  و  اسـتان  شـهرداری های  همیـاری 
تأمیـن اعتبـار خریـد پایـه چـراغ و لـوازم پارکـی 

جهـت تجهیـز پـارک تـازه تأسـیس اسـت.

از اقدامـات ایـن شـهرداری در سـال ۹8 می تـوان 
 400 هزینـه  بـا  اداری  سـاختمان  احـداث  بـه 
میلیـون تومـان پیشـرفت فیزیکـی 50 درصـدی 
آسـفالت معابـر بـا هزینـه ۹00 میلیـون تومـان، 
انتقـال آب فضـای سـبز از محـل چـاه موتـور بـه 
طـول سـه کیلومتـر با مبلـغ ۱50 میلیـون تومان، 
میلیـون   ۱50 هزینـه  بـا  معابـر  جدول گـذاری 

تومـان اشـاره کـرد.
 ۹8 سـال  در  گرفتـه  صـورت  اقدامـات  دیگـر  از 
می تـوان بـه خریـد تعـدادی چـراغ پارکـی و لولـه 

فشـارقوی اشـاره کـرد.

 در رابطـه بـا برنامه هـای کاری سـال جـاری ایـن شـهرداری بـا همکاری سـازمان 
همیـاری، تعامـات در خریدوفـروش در حوزه بازرگانی همانند سـال های گذشـته 
و ورود سـازمان درزمینـه درآمدزایـی پـارک گردشـگری برخـی از ایـن برنامه هـا 

است.
انجـام  مطالبـات،  وصـول  واحـد  ایجـاد  بدهی هـا،  از  عمـده ای  بخـش  تسـویه 
پروژه هـای عمرانـی نیمه تمـام بـا اسـتفاده از پتانسـیل های موجـود، خریـد بیـل 
زنجیـری، شـروع پـروژه بزرگ مجتمع گردشـگری داورزن در ۳۱ هکتار بخشـی از 

اقدامـات ایـن شـهرداری در سـال ۹8 بـوده اسـت.
وام  دریافـت  پیگیـری   ۹8 سـال  در  مالـی  حـوزه  متمایـز   اقدامـات  برخـی 
قرض الحسـنه و خریـد بیل زنجیری در راسـتای ایجـاد منابع مالـی و درآمد پایدار 
بـرای شـهرداری، پیگیـری پرداخت الکترونیکـی قبوض عوارض با شناسـه قبض و 
پرداخت، تشـکیل هیئت عالی سـرمایه گذاری و پیگیری تشـکیل کمیسـیون ماده 

77 برخـی از ایـن اقدامات اسـت.
انجـام کلیـه عملیـات درآمـدی، هزینـه جایـگاه پمـپ گاز، پیگیـری مطالبـات 
شـهرداری از ادارات سـطح شـهر مشـتمل بر صدور اسـناد خزانه و اسـناد تسـویه 
وصـول  جریـان  در  درآمدهـای  طریـق  از  هزینه هـا  پرداخـت  مدیریـت  خزانـه، 
شـهرداری و حفـظ منابـع نقـدی شـهرداری جهـت پرداخـت هزینه هـای نیازمند 
بـه نقدینگـی برخـی دیگـر از اقدامـات متمایـز حـوزه مالـی شـهرداری داورزن در 

سـال گذشـته بود.

سـاماندهی فضـای سـبز و تغییـر گونه هـای گیاهـی همسـاز بـا 
اقلیـم بـرای کاهـش مصرف آب و جداسـازی آب شـرب از فضای 

سـبز از مهم تریـن اقدامـات سـال ۹8 ایـن شـهرداری اسـت.
از دیگـر اقدامات شـهرداری در سـال ۹8، بهره گیـری از چالش ها 
و فرصت هـای شـهر مشـهد بـرای توسـعه بخش رضویه اسـت که 

در مرحلـه طرح و مقدمات آن هسـتیم.
رفـع مشـکات و نیازهای مردمـی در ارتباط بـا فضاهای عمومی، 
سـرمایه گذاران  و  سـرمایه  جـذب  مردمـی،  مشـارکت  حـس 
ازجملـه  و سـرمایه  بـا صاحبـان حـرف  و جلسـه های مختلـف 

اقدامـات ایـن شـهرداری در سـال گذشـته بـود.
تقویـت زیرسـاخت های نرم افـزاری جهـت راه اندازی سـامانه های 
نرم افـزاری تحـت وب و ...، سـاماندهی نیروهای شـهرداری، طرح 
انتقـال مشـاغل  باهـدف  شـهرک صنفـی کارگاهـی درودگـران 
مزاحـم شـهری، ارتقـا امنیـت شـهروندان بـا طراحـی محیـط و 
اصاحـات عناصـر محیطـی و البتـه در حـوزه سـتاد بحـران هـم 
کارشـده کـه هنوز بـه جواب نرسـیده اسـت از دیگـر اقدامات در 

بود. سـال ۹8 
ادامه کارهای سـال گذشـته و رفتن به سـمت درآمدهـای  پایدار 
ماننـد انرژی هـای پـاک و اسـتفاده از منابع و فرصت هـای موجود 
شـهرداری بـرای درآمدزایـی ماننـد گلخانه هـا از برنامه هـای این 

شـهرداری در سـال جدیـد خواهد بود.
دربـاره درآمدزایـی پژوهش هایی انجـام داده و از تجربیات جهانی 
برداشـت هایی دارم کـه فعـًا چـون وارد حوزه عمل نشـده مطرح 
نمی کنـم امـا نیـروگاه خورشـیدی و حـوزه بازیافـت مـواد، جـز 

مـوارد تأثیرگذار اسـت.

از بـورس و تجمیع سـرمایه بـرای شـهرداری ها تا زمانی 
کـه منجـر بـه خدمـات مطلوب بـه شـهروندان باشـد، 

اسـتقبال می کنیـم.
یکـی از برنامه هـای مـا در راسـتای مقابلـه بـا ویـروس 
کرونـا خریـد ماسـک و اقـالم بهداشـتی و شـوینده با 
کمـک سـازمان، جهـت توزیع رایـگان بین شـهروندان 

. ست ا
از دیگـر برنامه هـا می تـوان بـه خریـد کمپرسـی بنـز 
تـک، تجهیـز شاسـی خـاور بـه مخـزن زبالـه پرسـی، 
خریـد السـتیک ماشـین آالت عمرانی، خریـد جدول و 
تایـل بتنـی و خریـد تابلوهـا و عالئـم ترافیکی اشـاره 

 . د کر
 مهم تریـن اقدامـات مـا احـداث و تکمیـل بلـوار اصلی 
شـهر، احـداث پـارک شـهر و احـداث کانـال هدایـت 
بـوده  معابـر  و جدول گـذاری  آب هـای سـطحی شـهر 

 . ست ا
در رابطـه بـا بورس و تجمیع سـرمایه ها برای شـهرداری 
که سـازمان همیـاری به دنبـال آن اسـت، درصورتی که 
بـه نفـع شـهرداری و در راسـتای ارائه خدمـات مطلوب 

به شـهروندان باشـد، اسـتقبال می کنیم.

       علی محمد خسروی 
شهردار کدکن

       ناظمی 
شهردار رضویه

       احمد عرب 
شهردار  احمدآباد صولت 

       محمود فتح الهی 
شهردار داورزن

تغییرات سازمان در راستای کمک به رشد 
شهرداری ها قابل تقدیر است

لزوم ساماندهی فضای سبز شهری و استفاده ازگونه 
های گیاهی همساز با اقلیم شهر رضویه

استقبال از بورس و تجمیع سرمایه ها در صورت
 داشتن نفع برای شهرداری ها

ورود سازمان همیاری درزمینة درآمدزایی پارک گردشگری شهر داورزن



مدیرعامل شرکت مهیارسازه توس سازمان مهیاری

از 70 پـروژه  ابتـدای تأسـیس تاکنـون بیـش  از  ایـن شـرکت 
عمرانـی را بـا بهره گیـری از پرسـنل فنـی مجـرب، ماشـین آالت 
و امکانـات مناسـب بـا بهتریـن کیفیـت بـه اتمـام رسـانیده و یا 
مالـی  گـردش  به طوری کـه  می باشـد،  آن هـا  اجـرای  حـال  در 
فعالیت هـای عمرانـی شـرکت بیـن سـال های ۱۳75 تـا ۱۳۹8 

بیـش از صدهـا میلیـارد تومـان بـوده اسـت.

سـازمان  از  پیمانـکاری  صالحیـت  گواهـی  اخـذ     
جـه د بو مه و نا بر

این شـرکت با داشـتن بیش از 20 سـال سـابقه اجرایی درزمینۀ 
سـازمان  سـوی  از  توانسـته  راه سـازی  و  سـاختمان  صنعـت 
برنامه وبودجـه، رتبـه دو در رشـته ابنیـه، رتبه سـه در رشـته راه 
و بانـد، رتبـه چهـار در رشـته تأسیسـات و رتبـه پنـج در رشـته 
آب و کشـاورزی بـه دسـت آورده اسـت. از سـویی دیگـر انجمن 
صنفـی انبوه سـازان مسـکن و سـاختمان خراسـان رضـوی نیـز 
ایـن شـرکت را به عنـوان مجری ذی صاح ارشـد شناسـایی کرده 

ست. ا

     زمینه های فعالیت شرکت

قراردادهـای  اجـرای  آمادگـی  شـرکت  ایـن  حاضـر  حـال  در   
پیمانـکاری در رشـته های سـاختمان و راه و بانـد و آب و فضـای 
سـبز، انجـام پروژه هـای مشـارکتی بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی 
مدیـران  بـه  مشـاوره  ارائـه  و  طرح هـا  مدیریـت  حقوقـی،  و 
واحدهـای  و  خراسـان  شـهرداری های  همیـاری  سـازمان های 

دارد. را  تابعـه ای 

     احـداث پارکینـگ زیرسـطحی طبقاتـی پـارک ملـت بـا 
سـرمایه 67 میلیـارد تومـان

پروژه هـای شـاخص در دسـت اجـرای شـرکت، شـامل احـداث 

پارکینـگ زیرسـطحی طبقاتی پارک ملت با سـرمایه 67 میلیارد 
تومـان و پیشـرفت ۳4 درصـدی، تکمیـل ورزشـگاه 6000 نفری 
مجموعـه ورزشـی ثامن االئمـه مشـهد بـا سـرمایه 42 میلیـارد و 
500 میلیـون تومـان و پیشـرفت ۳5 درصـدی، تکمیل پارکینگ 
زیرسـطحی بلـوار جدیـد مجـد بـا سـرمایه 2۱ میلیـارد و250 
میلیـون تومان با پیشـرفت ۹8 درصدی، تکمیـل مجتمع اقامتی 
رفاهـی امـام رضـا)ع( در 22 طبقه با سـرمایه 42 میلیارد و 500 
میلیـون تومـان و پیشـرفت 40 درصـدی در کار، احـداث خانـه 
نـوآوری بـه همـراه پارک پژوهـش با مبلـغ 28 میلیـارد تومان و 
پیشـرفت 75 درصـدی، احداث مسـیر پیاده راه اربعیـن به همراه 
ابنیـه خدماتـی منطقـه آزاد اروند با سـرمایه ۳2 میلیـارد تومانی 
و... می باشـد. همچنیـن احـداث چهار دسـتگاه دوربرگـردان غیر 
هم سـطح، یـک دسـتگاه پـل روگـذر بـه طـول 400 متـر، یـک 
دسـتگاه زیرگـذر و احـداث هفـت کیلومتـر کمربنـدی به عرض 

۱00 متـر از دیگـر اقدامات این شـرکت اسـت.

     پروژه های به اتمام رسیده

پروژه هـای بـه اتمـام رسـیده شـامل احداث دبیرسـتان سـازمان 
انـرژی اتمـی در مشـهد، سـاختمان اداری شـهرداری منطقه۱0، 
احـداث کمربنـدی شـرقی مشـهد حدفاصـل میـدان غدیـر تـا 
شـهرک الزهـرا، احـداث اولیـن پـارک مینیاتـوری مشـهد، طرح 
شـماره  پایانـه  احـداث  هاشـمی نژاد،  شـهید  فـرودگاه  توسـعه 
دو)معـراج(، راه انـدازی سـاختمان های شـهید رجایـی و باهنـر 
اسـتانداری خراسـان رضـوی، احـداث پارکینـگ طبقاتـی امـام 
ثامن االئمـه  مجموعـه  دوچرخه سـواری  پیسـت  و  خمینـی 
مشـهد و راه انـدازی فـاز یـک اسـتادیوم فوتبـال ثامـن بـه همراه 

اسـت. هم سـطح  پارکینگ هـای 

     سازمان هایی که با ما همکاری دارند

سـازمان هایی چـون اسـتانداری خراسـان رضـوی، فرمانـداری و 

موسسات وابسته

42

وی
ض

ن ر
سا

را
 خ

ای
 ه

ری
دا

هر
ش

ی 
یار

هم
ن 

زما
سا

ه 
نام

سال
99

ار 
گفتگــــو      با جناب آقـــــــای محمدرضا پرهیخته پوربه



گفتگــــو      با جناب آقـــــــای محمدرضا پرهیخته پور

43

ضوی
سان ر

شهرداری های خرا
سازمان همیاری 

سالنامه 
بهار 99

شـهرداری مشـهد )مناطـق ۱۳گانه(، سـازمان پارک هـا و فضای 
سـبز شـهرداری، سـازمان نظارت بر تاکسـیرانی مشـهد و حومه، 
سـازمان حمل ونقـل و ترافیک شـهرداری، آتش نشـانی و خدمات 
ایمنـی شـهرداری، وزارت راه و شهرسـازی، شـرکت توسـعه و 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان،  اماکـن ورزشـی،  نگهـداری 
دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد، سـازمان انـرژی اتمـی اداره کل 
فرودگاه های کشـور، شـرکت سـاختمانی و سـرمایه گذاری سـپه، 
صنایـع دفـاع جواد االئمـه و منطقـه آزاد ارونـد همـکاری  الزم را 

بـا مـا دارند.
پروژه هـای انجام شـده بـر فضـای شـهر تأثیـر خوبـی گذاشـته اند، 
شـهید  فـرودگاه  توسـعه  طـرح  پـروژه  احـداث  به عنوان مثـال 
هاشـمی نـژاد، توسـعه فضـای سـالن و افزایـش ظرفیـت تـردد 
بـردن کیفیـت بصـری، سـاماندهی و نظـم در  بـاال  مسـافران، 
انجـام خواسـته های مراجعه کننـدگان، افزایـش سـطح کیفـی و 
ارتقـاء ابنیـه فنی را در برداشـته اسـت. بـا توجه به اینکه مشـهد 
به عنـوان دومیـن کان شـهر کشـور بـوده و تأثیر بسـزایی در باال 
بردن سـطح کیفی و اسـتانداردهای فرودگاهی در بین شـهرهای 
فـرودگاه  ایـن  سـاختمان  به طوری کـه  اسـت  داشـته  را  ایـران 
به عنـوان بهتریـن سـالن پروازهـا در سـطح کشـور انتخاب شـده 

است. 
امکانـات پارکینـگ در شـبکه معابـر شـهری، یکـی از ارکان مهم 
سیسـتم حمل ونقـل اسـت. درواقـع بـا توجـه بـه کمبـود فضای 
پـارک حاشـیه ای در مناطـق مرکزی، تجاری، شـهری و تشـدید 
ترافیـک در ایـن مناطق، احـداث پارکینگ های عمومـی می تواند 
یـک راهـکار مؤثـر در تأمین فضـای کافی پارک و رفع بخشـی از 
ترافیـک باشـد. با ایـن توصیفـات، پیش بینی یک فضای مناسـب 
و کارآمـد برای سـاخت پارکینـگ به ویژه در مناطـق پررفت وآمد 

می شود. احسـاس 
درواقـع سیاسـت اصلـی شـهرداری در توسـعه فضاهـای شـهری 
بایـد به سـمت ایجاد پارک هـای موضوعی و عملکردهـای متنوع 

در پارک هـا در جهـت افزایـش بهـره وری آن ها باشـد.
***

ازجملـه اهـداف مـا توسـعه دانـش فنـی و اجرایـی شـرکت در 
راسـتای اجـرای پروژه هـای عمرانی برون مرزی، توسـعه همکاری 
بـا سـازمان ها و نهادهـای دولتـی و خصوصی به منظور مشـارکت 
سیسـتم  توسـعه  برون شـهری،  و  شـهری  ساخت وسـازهای  در 
اتوماسـیون اداری و IT و گسـترش Paperless، توسـعه سیسـتم 
کنتـرل پـروژه به منظـور پایـش، بهینه سـازی و متعـادل کـردن 
هزینـه و درآمـد در چهارچـوب متغیـر زمـان، جـذب مشـارکت 
فنـی-  و  سـرمایه گذاری  هـای  زمینـه  در  خارجـی  و  داخلـی 

است. مهندسـی 
همچنیـن تقویـت برنـد شـرکت و تبدیل شـدن بـه نـام تجـاری 
معتبـر در صنعـت سـاختمان )برندسـازی(، تنـوع جغرافیایی در 
سـاخت بـا حفـظ تمرکـز بـر مزیت هـای رقابتـی موجـود، تغییر 
سـاختار شـرکت باهـدف تبدیل شـدن بـه هلدینـگ سـاختمانی 
از طریق مشـارکت در تأسـیس شـرکت مهندسـی بازار، خدمات 
فروش و پس از فروش سـاختمان، مشـارکت در تأسـیس شرکت 
عرضـه مصالـح سـاختمانی و مشـارکت در تأسـیس شـرکت های 

تابعـه تخصصـی و... از دیگـر اهـداف مـا در این شـرکت اسـت.
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عکــــس خبــــــر مشـــاره 12

ایجاد500 شغل پایدار در قالب صندوق های خرد در 
شهرستان طرقبه شاندیز

سازمان به عنوان معین اقتصادی طرقبه شاندیز در قالب صندوق های خرد در بخش های کشاورزی، صنعتی، گردشگری، 
کسب وکار خانگی، دام پروری با اعطا تسهیات حدود ۱میلیارد و 77۱میلیون تومان، 500 شغل پایدار ایجاد کرد

  احداث پارکینگ طبقاتی مجد مشهد 
این پارکینگ ۳طبقه با گنجایش پارک بیش از ۱000 خودرو سبک توسط شرکت همیارسازه توس سازمان در دست 

احداث است



عکــــس خبــــــر مشـــاره 12
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عکــــس خبــــــر مشـــاره13

اجرای طرح رایگان ذبح دام قربانی در عید سعید قربان

  آماده سازی غرفه های خدمات گردشگری بوستان های کوه    
سنگی و ملت مشهد 

ذبح 2000 دام سبک و سنگین  به صورت رایگان توسط موسسه صنعتی گوشت مشهد، در جشن عید قربان 

غرفه های مختلفی با موضوعاتی ازجمله صنایع دستی، سوغات، انواع غذا، نوشیدنی، انواع بازی ها و تفریحات آبی برای سنین 
مختلف در این مجموعه ها توسط موسسه توسعه گردشگری سازمان جانمایی شده و در تمام طول سال به شهروندان و 

مسافران خدمات خواهند داد
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 ارائه خدمات به شهرداری ها؛ تامین قیر و ماشین آالت و...

تأمین نیازهای 76 شهرداری خراسان رضوی با اعتبار حدود 
23 میلیارد تومان

ارایه خدمات به شهرداری ها و تامین قیر به میزان حدود ۱0 هزارتن در سال ۹8 به ارزش تقریبی 25 میلیارد تومان

ارایه خدمات به شهرداری ها و تامین قیر به میزان حدود ۱0 هزار تن در سال ۹8 به ارزش تقریبی 25 میلیارد تومان
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شهرداری های خرا
سازمان همیاری 

سالنامه 
بهار 99

گفتـــگو با جناب آقای محمدحسن پوستچی
مدیر فرآورده های نفتی سازمان مهیاری 

    توسـعه فعالیت هـای اقتصـادی مـرزی از اهداف اصلی 
واحـد فرآورده های نفتی

ایـن بخـش شـامل صـادرات فرآورده هـای نفتی بـه افغانسـتان در 
شـش ماهه اول سـال جـاری در قالـب طرح مرزنشـینان و کمک به 
بهبـود معیشـت آن ها، توسـعه فعالیت های اقتصـادی مرزی، کمک 
بـه تأمیـن امنیـت پایدار و ثبـات منطقـه و همچنین فراهم سـازی 

زمینـه مهاجرت معکوس می شـود.
مـرزی  در جایگاه هـای  نفتـی  فرآورده هـای  بـاک  داخـل  عرضـه 
فرآورده هـای  پخـش  ملـی  شـرکت  کارگـزار  به عنـوان  دوغـارون 
نفتـی باهـدف توزیع عادالنـه و جلوگیری از قاچاق فرآورده توسـط 
۱5 نفـر از پرسـنل سـازمان کـه در مرز دوغارون مسـتقر هسـتند، 

صـورت می گیـرد.
کنتـرل سـوخت داخـل باک تمامـی تانکرها و کامیون هـای داخلی 
و خروجـی در مرزهـای اسـتان)دوغارون، لطف آبـاد و سـرخس( 
توسـط 25 نفـر از پرسـنل سـازمان مسـتقر در سـه مـرز مذکـور، 
باهـدف مبـارزه بـا قاچاق و بریده شـدن زنجیـره آن و جلوگیری از 

تضییـع حقـوق بیت المـال انجـام می شـود.
همچنیـن آزمـون نمونه هـای ارسـالی از سـوی گمـرکات و ادارات 

کیفیـت  کنتـرل  تخصصـی  آزمایشـگاه  در  کشـور  اسـتاندارد 
فرآورده هـای نفتـی سـازمان همیـاری توسـط متخصصـان مجرب 
باهـدف جلوگیـری از صـادرات و واردات فرآورده و مشـتقات نفتی 

از مرزهـای کشـور صـورت می گیـرد. بی کیفیـت 

    پروژه هـای واحـد فرآورده هـای نفتی سـازمان همیاری 
در سـال آینده

پروژه هـای واحـد فرآورده هـای نفتـی سـازمان همیـاری در سـال 
آینـده، شـامل ادامـه هدفمنـد فعالیت هـای گذشـته و گسـترش و 
توسـعه کیفـی و کمـی واحـد، مشـارکت در صـادرات فرآورده های 
نفتـی از طریـق مرزهـای اسـتان بـا توجـه بـه ظرفیـت و تجربـه  
بـاالی سـازمان در ایـن خصـوص باهدف کمـک به اقتصاد اسـتان 
اسـت. به دلیـل تحریم هـای پیش رو، ایجـاد بازارهـای جدید نفتی 
بـا توجـه بـه مشـتریان و تاجـران بالقـوه سـازمان کـه آمادگـی 
همـکاری همه جانبـه در زمینه هـای مختلـف را دارنـد و ورود بـه 
موضـوع خریدوفـروش و ترانشـیپمنت گاز ال.پی.جـی بـا توجـه به 
نیـاز و تقاضـای فـراوان کشـور افغانسـتان و ظرفیـت تولیـد باالی 

کشـور از دیگـر دسـتاوردهای ایـن پروژه هـا می باشـد.

واحدهای ستادی

ازجملـه برنامه هـای مـا در سـال جاری می توان به خرید ماشـین آالت و لـوازم، مصالح و تجهیزات موردنیاز شـهرداری، دریافت مشـاوره های 
الزم از کارشناسـان باتجربه سـازمان همیاری شـهرداری های اسـتان در عرصه های گوناگون مدیریت شـهری و... اشاره کرد. 

 توسـعه معابـر بـا مسـاحتی نزدیـک بـه 80 هـزار مترمربع، اجرای جـداول و زیرسـازی و آسـفالت معابر شـهری، خرید ماشـین آالتی چون 
غلطـک کششـی، کامیـون بنـز ۱0 تـن ، بکهو لـودر اتومات، تراکتور جفت دیفرانسـیل، تانکر کششـی، توسـعه فضای سـبز و پارک سـازی، 
اجـرای اتوماسـیون اداری بـا نصـب و راه انـدازی انواع نرم افزارهـای الزم و ... ازجمله اقداماتی بـود که با همکاری سـازمان همیاری در جهت 

توسـعه و تقویت حوزه شـهری و ارتقاء رفاه شـهروندان شـهرآبادی در سـال گذشـته انجام شـد. 

علی نجفی شهردار شهرآباد 
مشارکت شهرداری ها موجب افزایش توان سازمان همیاری می شود



گفتــــگو با جناب آقای سید محمد فاطمی
مدیرعامل شرکت پردیسان سازمان مهیاری 

    سـرمایه گذاری پـروژه شـهرک صنعتـی پسـماند بـه 
تومـان میلیـارد  ارزش 500 

پسـماند  شـهرک  پـروژه  سـرمایه گذاری  پیش بینی شـده  مبلـغ 
صنعتی و ویژه کشـور در سـال ۱۳۹۹، 500 میلیارد تومان اسـت.
ایـن پـروژه می توانـد در فـاز اول بـرای ۱50 نفـر ایجـاد اشـتغال 
سـبز کنـد. گفتنـی اسـت ایـن پـروژه اولیـن شـهرک خصوصـی 
پسـماند کشـور اسـت کـه منجـر بـه تجمیـع فعالیت هـا در یـک 
سـایت اختصاصـی شـده و عـاوه بـر مدیریت پسـماند در شـرق 
کشـور و اسـتحصال انـرژی و بازیافـت مـواد، نقـش مهمـی در 

مدیریـت علمـی پسـماند کشـور خواهـد داشـت.

     کارخانه بازیافت الستیک

با همکاری شـهرداری مشـهد کارخانه بازیافت الستیک راه اندازی 
مجـدد شـد. یکی از مهم تریـن اهداف ایـن کارخانـه جلوگیری از 
دفـع السـتیک های مسـتعمل در محیط زیسـت و تولید کف پوش 

اسـتاندارد و موردنیاز شـهرداری های اسـتان است.

   پـروژه تفکیـک از مبـدأ پسـماند خشـک در شـهرهای 
نیشـابور، چنـاران، قدمـگاه، عشـق آباد، و گنابـاد

از مهم تریـن پروژه هـای جـاری مدیریـت تخصصی محیط زیسـت 
سـازمان، پروژه فاخر تفکیک از مبدأ پسـماند خشک در شهرهای 
نیشـابور، چنـاران، قدمگاه، عشـق آباد، و گناباد اسـت کـه با ایجاد 
اشـتغال بـرای ۱50 نفـر به صـورت مسـتقیم در سـال ۹8 و حجم 
سـرمایه گذاری یـک و نیـم میلیـارد تومـان همـراه بـوده اسـت. 
ازجملـه اهـداف مدنظر این پـروژه، حفظ منابـع طبیعی و کاهش 
هزینه هـای جمـع آوری و دفـع پسـماند می باشـد. گفتنـی اسـت 
قابلیـت اجـرای این پروژه در تمامی شـهرهای اسـتان وجود دارد.

  500 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری پـروژه احـداث 
پـارک طبیعـت پردیسـان

حجـم پیش بینی شـده سـرمایه گذاری در فـاز اول پـروژه احـداث 

پـارک طبیعـت پردیسـان در سـال ۹۹ مبلغ 500 میلیـارد تومان 
بـوده کـه به صورت مسـتقیم بـرای ۱00 نفر ایجاد اشـتغال پایدار 

خواهـد کرد.
توسـعه پایـدار بـا احـداث پـارک و مرکـز گردشـگری مبتنـی بر 
طبیعـت، ایجـاد زیسـت بوم شـرق کشـور، ایجـاد مرکـز مطالعـه 
زیسـت محیطی شـرق کشـور و همچنیـن ایجـاد مرکـز تفریحـی 
بـرای زائـران و مجـاوران بـا احـداث کاربری هـای طبیعت محـور 
پیسـت  حیات وحـش،  سـافاری  طبیعـت،  دهکـده  ماننـد: 
دوچرخه سـواری کوهسـتان و ایجـاد بـاغ گل ازجمله اهـداف این 

می باشـد. پـروژه 

احـداث  سـرمایه گذاری  حجـم  تومـان  میلیـارد   18   
سـازمان کشـاورزی  اراضـی  در  گلخانـه 

بـا توجـه بـه سیاسـت های کلـی اباغـی از هیئت مدیره سـازمان 
در جهـت ایجـاد درآمـد پایـدار و اشـتغال زایی بومـی و همچنین 
توسـعه  اسـتان،  شـهرداری های  موردنیـاز  گیـاه  و  گل  تأمیـن 
صـادرات ارزآور از اهـداف احداث شـهرک گلخانـه ای با پیش بینی 
۱8 تـا 20 میلیـارد تومان سـرمایه در سـال ۹۹ اسـت. مدیرعامل 
کـه  تخصصـی  کاری  رونـد  در  کـرد:  بیـان  پردیسـان  شـرکت 
سـازمان در حـوزه زیسـت محیطی آغـاز کـرده نیـاز بـه حمایـت 
کامـل شـهرداری های اسـتان، شـوراهای اسـامی و سـازمان های 
ذی ربـط هسـتیم تـا  مشـکات پیش رو بـا همفکـری و مدیریت 
جهـادی حـل شـود و شـاهد شـکوفایی بهتـر توسـعه پایـدار در 

باشیم. اسـتان 
در اختیـار گذاشـتن فضای تبلیغات شـهری توسـط شـهرداری ها 
و  شـهروندان  بیـن  در  پروژه هـا  بهتـر  فرهنگ سـازی  جهـت 
دادگسـتری های  توسـط  الزم  قضایـی  و  حقوقـی  حمایت هـای 
محتـرم شهرسـتان، ایـن شـرکت را در جهـت پیشـبرد  بهتـر 
پروژه هـا بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای بومـی و سـمن های محلـی 

یـاری خواهـد کـرد.

موسسات وابسته

48

وی
ض

ن ر
سا

را
 خ

ای
 ه

ری
دا

هر
ش

ی 
یار

هم
ن 

زما
سا

ه 
نام

سال
99

ار 
به



49

ضوی
سان ر

شهرداری های خرا
سازمان همیاری 

سالنامه 
بهار 99

گفتـــگو با جناب آقای سید مجید موسوی
مدیرعامل موسسه صنعتی گوشت مشهد

تأمیـن  اهمیـت  و  مقـدس  بـودن مشـهد  زیارتـی  بـه  توجـه  بـا 
گوشـت بهداشـتی در حجـم مصرفـی زائـران و مجـاوران علـی بن 
موسـی الرضا)ع( و شـرایط نامطلـوب بهداشـتی کشـتارگاه قدیـم 
مشـهد در منطقـه محمدآبـاد، مسـئوالن اسـتانی در اواسـط دهـه 
60 تصمیـم بـه انتقـال ایـن مجموعـه به مکانـی مناسـب گرفتند.
فرمانـداری،  شـهرداری،  اسـتانداری،  مسـئوالن  اتفاق نظـر  بـا 
دامپزشـکی و گـروه بهداشـت، احـداث کشـتارگاه صنعتی مشـهد 
در سـال ۱۳65 و  مشـارکت دفتـر فنی اسـتانداری و شـرکت های 
تأسیسـاتی ذیصـاح آغـاز شـد. پس ازآنکـه مسـئولیت گردانندگی 
مؤسسـه صنعتـی گوشـت مشـهد پـس از آماده شـدن به سـازمان 
همیـاری شـهرداری های اسـتان محـول گردیـد ایـن کشـتارگاه 
در اسـفند سـال ۱۳72 بـا اهتمـام  بـه رعایـت مسـائل بهداشـتی 
و کیفیـت گوشـت اسـتحصالی، بهره بـرداری شـد و از آن تمامـی 
دام هـای سـبک و سـنگین جهـت ذبح و اسـتحصال به ایـن مکان 

شـد.  منتقل 
ایـن مؤسسـه کـه از طرحهـای عظیـم ملـی و متعلـق به سـازمان 
همیـاری شـهرداری های اسـتان خراسـان رضوی اسـت در زمینی 
بـه مسـاحت 28 هکتـار در حاشـیه خـط  راهآهن مشـهد - تهران 

و در مجاورت ایسـتگاه سـام واقع  شـده اسـت.
ایـن کشـتارگاه بـه ماشـین آالت و تجهیـزات مـدرن صنعـت ذبـح 
و اسـتحصال دام بلـوک شـرق مجهـز بـوده و تاکنـون به صـورت 
زنـده و پویـا اقـدام بـه خدمات رسـانی بـه فعـاالن حـوزه دام هـای 
سـبک و سـنگین برای عرضه گوشـت و آالیش خوراکـی به صورت 

بهداشـتی نموده اسـت.
ایـن مؤسسـه بـا ظرفیـت اسـمی 4000 رأس دام سـبک و 500 
رأس دام سـنگین و تولیـد حدود ۱۳0 تن گوشـت قرمـز، عاوه بر 
تأمیـن گوشـت بهداشـتی 80 درصد گوشـت قرمز شـهر مشـهد و 
به نوعـی شـرق کشـور، ارائـه خدمات بـه اسـتان های دیگـر به ویژه 

تهـران را نیز در دسـتور کار خـود دارد.
نفـر پرسـنل خبـره  از ۱000  بیـش  فعالیـت   بـا  ایـن مؤسسـه 
)قـراردادی، خدماتـی، پیمانـکار و ترابـری و...( و باهـدف انجـام 
خدمـات مربـوط بـه کشـتار انـواع دام، تولیـد انـواع فرآورده هـای 
جانبی خوراکی و غیرخوراکی در مشـهد و سـطح اسـتان به صورت 
صنعتـی و بهداشـتی تأسـیس شـد و  با ذبـح و اسـتحصال ۹ هزار 
رأس دام سـبک و۹00رأس دام سـنگین در یـک روز کاری، در 
بیـن کشـتارگاه های کشـور رکورددار اسـت. این مؤسسـه به لحاظ 

تعـداد کارخانجـات و کارگاه هـای جنبـی صنایـع کشـتارگاهی بـا 
از  اسـتفاده  درزمینـۀ  کشـتارگاه  ممتازتریـن  فعـال،  واحـد   ۱7
اسـتحصاالت  اکثـر  به طوری کـه  می باشـد  جنبـی  فرآورده هـای 
جانبـی دام را اسـتفاده و یـا فـرآوری می نمایـد و ضایعـات ایـن 

مؤسسـه ناچیـز می باشـد.
واحدهـای صنعتـی زیرمجموعـه مؤسسـه صنعتی گوشـت مشـهد 
شـامل سـالن انتظـار بـا ظرفیـت نگهـداری 250 رأس گاو، 4000 
رأس گوسـفند و ۱00 نفـر شـتر، خطـوط کشـتار گوسـفندی بـا 
ظرفیـت متغیـر ذبح و اسـتحصال بین4000    الـی ۹000رأس در 

یک شـیفت کاری اسـت.
خـط کشـتار گاوی و شـتری بـا ظرفیـت متغیـر ذبح و اسـتحصال 
بیـن 250 الـی 700رأس گاو و 60 نفـر شـتر، واحـد سـردخانه ها 
بـا ظرفیـت بیـش از دو هـزار تـن و تعـداد ۳0 سـالن زیـر صفـر و 
بـاالی صفـر، واحد بسـته بندی با ظرفیـت تولیدی 50 تن گوشـت 
و آالیـش به صـورت روزانـه قـادر بـه بسـته بندی انـواع  گوشـت 
ران، ماهیچـه، فیلـه، راسـته گوسـفندی و گاوی، چرخ کـرده گاوی 
و شـتری و آالیـش ) جگـر و کله پاچـه و سـیرابی ( بـا حداکثـر 

کیفیـت و نظـارت کامـل بهداشـتی اداره دامپزشـکی اسـت.
واحـد پـودر خـون بـا ظرفیت تولیـد 2 تن پـودر خـون از ۱0000 
لیتـر خـون اسـتحصالی روزانه، واحـد رندرینـگ با ظرفیـت تولید 
2 تـن پـودر گوشـت و اسـتخوان از ضایعـات دامـی، واحـد تصفیه 
فاضـاب بـا توان تصفیـه و ورودی 800 مترمکعـب فاضاب، واحد 
کلـه پاک کنـی گاوی و گوسـفندی بـا ظرفیت متناسـب با کشـتار 
روزانـه اسـت، واحـد نگهـداری و آماده سـازی پوسـت بـا ظرفیـت 
4000 جلد گوسـفندی 250 جلد گاوی و ۱00 نفر شـتری، واحد 
زهتابـی جهـت تمیـز و پاک کـردن شـکمبه و روده دام هـا حاصل 
از کشـتار روزانـه، واحـد بـازار دام جهـت نگهـداری ۱000 رأس 
گاو و 200 نفـر شـتر، واحـد بـار شـکمی بـا ظرفیت خشـک کردن  
بـازار، واحـد  بارشـکمی دام و عرضـه آن در  ۱0 تـن محتویـات 
فرآورده هـای گوشـتی )مارلیـک( بـا ظرفیـت تولیـد ماهیانـه 50 
تـن از انواع محصوالت )همبرگر،گوشـت فرآوری شـده و...( اسـت.
مؤسسـه صنعتی گوشـت مشـهد تاکنون عـاوه بر اخـذ پروانه های 
و  جهانـی  برنـد حـال  اخـذ  بـه  موفـق  اسـتاندارد  و  بهداشـتی 
 haccp  ،۳۹74  ،۹00۱  ،۱400۱ ایـزو22000،  اسـتانداردهای 
شـده و به عنـوان واحـد نمونـه صنعـت در سـال ۱۳۹2و۱۳۹۱، 
واحد منتخب دامپزشـکی کل کشـور در سـال ۱۳۹2، واحد نمونه 

موسسات وابسته
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اسـتاندارد در سـال۱۳۹4و نیـز واحـد نمونه اداره نظـارت بر مواد 
غذایـی در سال۱۳۹5شناخته شـده اسـت.

شـرایط ذاتی و محیطی صنعت کشـتارگاهی و همچنین گذشـت 
و  بهره بـرداری کشـتارگاه صنعتـی مشـهد  از  حـدود 25 سـال 
اهمیـت موضـوع سـامت و تأمیـن گوشـت بهداشـتی و باکیفیت 
بـرای جمعیـت مجـاوران و زائـران شـهر مقـدس مشـهد، بـروز 
آوری ماشـین آالت و تجهیـزات، بهینه سـازی سـالن های ذبـح و 
بسـته بندی موسسـه در سـال گذشـته در دسـتور کار موسسـه 

گرفت. قـرار 
بـا همـکاری و تعامـل خـوب بـا سـازمان دامپزشـکی و بهداشـت 
اسـتان، بـا بـکار گیـری ۱6دامپزشـک و تکنیسـین، نظارت هـای 
بهداشـتی و کنتـرل از هنـگام ورود دام تـا ذبح، اسـتحصال، پیش 
سـرد، بسـته بندی و آماده سـازی بـرای بارگیـری در خودروهـای 
توزیع کننـده را موردتوجـه قـرار می دهیـم و در صـورت وجـود 
هرگونـه اشـکال و نقـص در محصـوالت بـا نظـارت دسـتگاه های 

نظارتـی آن کاال معـدوم می شـود.
بـا چنیـن شـرایطی کـه اعتماد عمومـی باالیـی به ایـن مجموعه 
کشـتارگاهی در طـول مـدت فعالیتـش ایجادشـده اسـت، مـا نیز 
تـاش کردیـم به کمـک نهادهـای نظارتی و تخصصـی این حوزه 
گام هـای مؤثـری را بـا سـاماندهی امور کشـتارگاه آغاز تـا بهتر از 

گذشـته بـه ارائه خدمات بـه مجـاوران و زائـران بپردازیم.
نوسازی و بهسازی خطوط ذبح گوسفندی و گاوی

سـالن کشـتار گوسـفندی مؤسسـه بـه مسـاحت ۹۳۹5 مترمربع 
در بخـش عمرانـی باهمـت پرسـنل کشـتارگاه و اسـتفاده از توان 
متخصصان مجموعه بازسـازی، بهسـازی و نوسـازی شـده و عاوه 
بـر بـروز رسـانی تمامی تجهیـزات، پرسـنل این بخش نیـز مجهز 

بـه ابزار اسـتاندارد و بهداشـتی شـده اند.
ایـن اقدامـات عمرانـی انصافاً رضایت کشـتار کننـدگان، صاحبان 
دام و توزیع کنندگان را در برداشـته و در کیفیت الشـه، گوشـت، 

پوسـت و دیگر اسـتحصاالت تأثیرات بسـزایی داشـته است.
عـاوه بـر ایـن اقدامـات؛ بهسـازی واحدهـای تبدیـل ضایعـات، 
بسـته بندی، سـردخانه بـاالی صفـر، غذاخـوری پرسـنل و ... بـا 
هزینـه ای معـادل ۳5 میلیـارد ریال انجام شـده اسـت و همچنین 
عملیـات عمرانـی بهسـازی خط2 گوسـفندی کشـتارگاه نیز اجرا 
شـد. بـا عملیـات عمرانـی، تخصصـی و مجهـز کـردن مؤسسـه 
صنعتی گوشـت مشـهد به ابـزار و تجهیـزات روز دنیا، کشـتارگاه 
مشـهد حداقـل بـرای 20 سـال آینده می توانـد به مـردم و زائران 

خدمات رسـانی کنـد.
تـردد روزانـه دو هـزار نفر اعـم از پرسـنل، مراجعـان، پیمانکاران 
و ... بـه کشـتارگاه مشـهد و حساسـیت ویـژه بهداشـتی، جهـت 
نظـارت در ایـن مجموعـه بـزرگ از تیم هـای حفاظـت فیزیکـی، 
دوربین هـای نظارتـی بـرای نقـاط حسـاس و همچنیـن تجهیـز 
رنگ هـای  بـا  لباس هایـی  بـه  پیمانـکاری  و  مؤسسـه  پرسـنل 
متمایز اسـتفاده شـده اسـت و برای کلیـه مراجعه کننـدگان دائم، 
کارت ویـژه تـردد صـادر خواهـد شـد. موسسـه صنعتـی گوشـت 
مشـهد بـا حضـور بیـش از۳00ماشـین سـبک و سـنگین حمـل 
گوشـت و دام دارای باالترین میزان ماشـین آالت درزمینه ترابری 

سـرد دام کشـور نیـز می باشـد.
کشـتارگاه صنعتـی مشـهد بـا ۱8 هکتـار فضای سـبز، سـبزترین 
کشـتارگاه کشـور اسـت و تـاش شـده اسـت بـا غـرس درختان 
مثمـر و غیـر مثمـر در کشـتارگاه و ایجـاد سیسـتم های تصفیـه 
آب، عـاوه بـر کنتـرل آالیندگی هـای زیسـت محیطی احتمالـی، 
فضـای شـاد و مفرحـی را برای پرسـنل زحمتکش ایـن مجموعه 
کارگـری کـه شـغلی بسـیار سـخت و طاقت فرسـا دارنـد، فراهـم 

. کنیم
و  خوراکـی  اسـتحصاالت  فـرآوری  حـوزه  در  نیـز  اقداماتـی 
غیرخوراکـی دام هـای سـبک و سـنگین در ایـن واحـد خدماتـی 
انجام شـده کـه بـا توجـه بـه وجـود حـدود ۱40 محصـول قابـل 

اسـتحصال در دام هایـی چـون گاو، گوسـفند، شـتر و شـترمرغ 
بایـد بـا اسـتفاده از طرح هـای خاقانـه و نوآورانـه بـه دنبال خلق 
پروژه هایـی باشـیم کـه بتوانیم از ایـن ظرفیت به خوبـی در جهت 

سـودآوری اقتصـادی اسـتفاده کنیـم.
بـا توجـه بـه انعقـاد قراردادهـای مختلـف بـا مجامـع علمـی و 
دانشـگاهی، حضـور بازدیدکننده هـای علمـی از سـطوح مختلـف 
به عنـوان  مختلـف  دانشـگاه های  بـا  همـکاری  و  دانشـجویی 
پویاتریـن کشـتارگاه از لحـاظ تحقیقـات علمـی مرتبـط بـا دام و 
صنایـع جانبی آن قرارگرفته اسـت. با برنامه ریزی های انجام شـده 
در چنـد سـال گذشـته ایـن کشـتارگاه بـه ارائـه خدمـات رایگان  
ذبـح دام در روز عیـد قربـان، بزرگ تریـن عیـد مسـلمانان جهـان 
می پردازد و باالترین آمار کشـتار را در ۱0 سـال گذشـته در بین 

کل کشـتارگاه های دام کشـور دارا می باشـد.
توانایـی، تخصـص و امکانـات احداث کامل کشـتارگاه صنعتی دام 
در کشـور و همچنین تجربه سـاخت مشـارکتی کشتارگاه صنعتی 
الهـور در ایـاالت پنجـاب پاکسـتان ایـن مؤسسـه را بـه واحـدی 
شـاخص در عرصـه تولیـد و راه انـدازی تجهیـزات صنعتـی ذبـح 
و اسـتحصال دام و خطـوط کشـتارگاهی تبدیـل کـرده اسـت که 
در حـوزه تجـارت و بازرگانـی درزمینـۀ واردات دام زنده سـبک از 
کشـورهای همسـایه شـمالی کشـور نیز فعالیت می کند.   با توجه 
بـه توانایـی کارشناسـان این موسسـه و ارتباط گسـترده بـا مراکز 
پژوهشـی و تحقیقاتـی و بازارهـای جهانی این مجموعـه عاوه بر 
فعالیت هـای روزانـه قـادر بـه ارائـه خدمـات مشـاوره ای در بخش 
خدمـات مشـاوره ای بـرای راه انـدازی کشـتارگاه و بهینه سـازی 
خدمـات  تمامـی  ارائـه  و  طراحـی  و  دسـتگاه ها  و  خطـوط 
محاسـباتی مرتبـط بـا امـور کشـتارگاهی در داخـل و خـارج از 
کشـور توسـط نیروهـای متخصـص انجـام می شـود.خدمات فنی 
در حـوزه سـاخت و فروش ماشـین آالت کشـتارگاهی  شـامل تله 
ذبـح دام سـنگین، پوسـت کنی، اره الشـه بـر و جناق بـر، طراحی 
و نصـب سیسـتم های سـردخانه، تأسیسـات گرمایشـی و تبدیـل 
ضایعـات و ... می باشـد.خدمات بازرگانـی درزمینـۀ خریدوفـروش 
دام و الشـه و آالیـش خوراکـی و غیرخوراکـی و توانایـی صادرات 

محصـوالت  بـه کشـورهای مختلـف صـورت می گیرد. 
ایـن مؤسسـه در کشـور به عنـوان پایـگاه آموزشـی امـور مرتبـط 
فائـو در خاورمیانـه  بـا ذبـح و اسـتحصال دام توسـط نماینـده 
معرفـی شـده اسـت و بـا هـزار نیـروی قـراردادی، پیمانـکاری، 
رسـمی، خدماتـی و... دارای باالتریـن آمار پرسـنلی در میان تمام 

کشـتارگاه های کشـور اسـت. 
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شهرداری های خراسان رضوی

شهرداری های استان



معاون اداری و مالی سازمان مهیاری شهرداری های خراسان رضوی
خـود  سـازمانی  مأموریـت  ایفـای  راسـتای  در  مالـی  و  اداری  معاونـت 
تـاش دارد بـا ارائـه گزارشـات مالی شـفاف ایـن اطمینان خاطـر را برای 
شـهرداری های اسـتان به عنـوان سـهام داران اصلـی این نهاد ایجـاد نماید 
کـه منابـع سـازمان به شـکل مطلوبـی در حال اسـتفاده و فرآیند کسـب 

سـود و منافـع بـرای شـهرداری ها بی وقفـه در حـال پیگیـری اسـت.
چنانچـه بخواهیـم چشـم اندازی از وضعیـت سـازمان در سـال آتـی بـه 
دسـت بیاوریـم شـاید بـد نباشـد بـه عملکـرد پیش بینی شـده بـرای هـر 
شـرکت یـا موسسـه توجـه کنیـم به نحوی کـه موجب شـده سـود خالص 
به صـورت  بـرای سـال ۱۳۹۹  بودجـه سـازمان  سـازمان در پیش بینـی 

مجموع با رشدی ۳ برابری مواجه شود.  
بـا توجـه بـه تغییـرات ایجادشـده در اسـتاندارد نحـوه تهیـه صورت های 
مالـی، در حـال حاضـر با هماهنگی های انجام شـده با حسـابرس سـازمان 
اقدامـات الزم به منظـور تغییـر فرمـت صورت هـای مالی سـازمان در حال 
انجـام اسـت و فرم هـای مربوطـه بـه روز شـده و صورت هـای مالـی سـال 

جـاری به صـورت متفـاوت از سـال گذشـته تهیـه و ارائـه خواهد شـد.
پیگیـری معوقـات پرداختـی سـازمان بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و 
همچنیـن وصـول مطالبات ایـن نهاد در ماه هـای اخیر اتفاق افتاده اسـت 
و امیدواریـم کـه در ماه هـای آتـی اخبـار خوبـی از ایـن بابت ارائـه گردد.

بـا توجـه بـه اینکـه گاهـی شـرکت ها و مؤسسـات تابعـه درگیـر برخـی 

مشـکات مالیاتـی، بیمـه ای و ... می شـوند تـاش داریم از همـه امکانات 
در سـتاد سـازمان به منظـور رفـع این گونـه مشـکات  اسـتفاده کنیـم.

تاش شـده اسـت در تأمین اقـام بهداشـتی و ضدعفونی کننـده کوتاهی 
نشـود همچنیـن بـا اشـاره بـه تأکیـد مدیرعامـل سـازمان اعام کـرد که 
در راسـتای تأمیـن امـور رفاهـی همـکاران و ایجـاد انگیـزه بـرای فعالیت 
و تـاش بیشـتر در سـال جدیـد از ابتـدای امسـال اقدامـات خوبـی برای 
پرداخـت کلیـه مطالبـات معـوق کارکنان در دسـتور کار معاونـت مالی و 

اداری سـازمان قـرار گرفته اسـت.
بـا توجـه به اهمیـت اصاح آئین نامـه معامات سـازمان اقدامـات ابتدایی 
الزم در ایـن خصـوص صـورت پذیرفتـه اسـت کـه به محض نهایی شـدن 
مراتـب بـه مؤسسـات و شـرکت های زیرمجموعـه سـازمان ابـاغ خواهـد 
شـد. در حـوزه امـور اداری سـازمان همیـاری شـهرداری های اسـتان در 
حـال حاضـر پیش نویـس آئین نامه هـای اداری و اسـتخدامی تدوین شـده 
و نحوه محاسـبه حقوق و دسـتمزد و سـاختار سـازمانی در حال بازنگری 
اسـت و آئین نامه هـای پرداخـت حـق مأموریـت کارکنـان و رسـیدگی به 
تخلفـات اداری کارکنـان مـورد بررسـی و تدویـن قـرار گرفتـه و آمـاده 

تصویـب در هیئت مدیـره و ابـاغ می باشـد.
ایجـاد  و  تأکیـد مدیرعامـل سـازمان در جهـت طراحـی  بـه  بـا توجـه 
اصاحـات در سـاختار سـازمانی بـرای چابـک سـازی مجموعـه، تـاش 
داریـم سـاختار سـازمانی را بـه نحـوی طراحـی کنیـم کـه ضمـن چابک 
سـازی سـازمان، واحدهایی در این سـاختار دیده شـود که در دوره پسـا 
کرونـا سـازمان بتواند از سـاختار و فرآیندهای کسـب درآمد سـنتی خود 

بـه سـمت فرآیندهـای جدیـد کسـب درآمـد حرکـت کند.
 اولیـن گام پـس از تدویـن آئین نامه هـای موردنظـر بازنگـری در احـکام 
در  اداری  عدالـت  تـاش شـود  امیدواریـم  و  اسـت  کارکنـان  پرسـنلی 

پرداخـت حقـوق و مزایـا مدنظـر قـرار گیـرد.
همیـاری،  سـازمان  در  کارکنـان  پیشـنهادات  نظـام  آئین نامـه  تدویـن 
ازجملـه اقداماتـی اسـت کـه به عنـوان یکـی از آثـار و نتایـج به کارگیـری 
شـیوه مدیریـت مشـارکتی مدیرعامـل محترم سـازمان دانسـت و در این 
رابطـه اعـام کـرد که ازجمله برنامه هایی اسـت که در دسـت اقدام اسـت 
و فرآیندهـای آن پـس از تصویـب بـه کلیه کارکنان سـازمان و شـرکت ها 

و  مؤسسـات تابعـه اعـام می شـود.
بـا توجـه بـه تأکیـد مدیرعامـل سـازمان بـر حـوزه فنـاوری اطاعـات و 
ارتباطـات عـاوه بـر مسـئولیت ارائـه خدمـات مسـتقیم و نیابتـی بـه 
سـازمان و واحدهـای طـرف قرارداد موظف گردیده اسـت ضمـن بازنگری 
در سـاختار خـود به نحوی کـه تبدیـل بـه یـک واحـد تجـاری بـا خلـق 
درآمـد بـرای سـازمان شـود باقـوت و قـدرت بـه پشـتیبانی برنامه هـای 
سـازمان در ایـن حـوزه بپـردازد که تاش هـای خوبی نیز در این راسـتاها 
در حـال انجـام اسـت کـه در ماه های آتـی  شـاهد نتایج ایـن تاش ها به 

نحـو قابـل قبولـی  خواهیـم بود.
در  الکترونیکـی  به صـورت  سـازمان  کاغـذی  فرآینـد  چندیـن  تبدیـل 
راسـتای کاهـش مصـرف کاغـذ و صرفه جویـی در هزینه هـا توسـط واحد 

آی تـی اتفـاق افتـاده اسـت.
عـاوه بـر تأمیـن سـخت افزار و نرم افزارهـای مـورد نیـاز شـهرداری های 
اسـتان  تـاش داریـم  کـه در حوزه هایی نـو از دنیای دیجیتـال نیز ورود 

پیـدا کنـد کـه تاکنـون اقدامـات اولیـه خوبی نیز صـورت گرفته اسـت. 
در حـوزه امـور قراردادهـای سـازمان به منظـور شفاف سـازی فرآیندهـای 
عقـد قـرارداد و اسـتعام بهـاء از تأمین کننـدگان کاال و خدمـات همـه 
هماهنگی هـای الزم به منظـور راه انـدازی سـامانه تـدارکات الکترونیکـی 
دولـت )سـتاد( انجام شـده اسـت امـا بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونا 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی ایـن سـامانه بـا وقفـه مواجـه شـده کـه 
در حـال حاضـر پیگیری هـای الزم به منظـور برگـزاری ایـن دوره هـای 
آموزشـی و اسـتفاده از ظرفیت سـامانه در حال انجام اسـت. همچنین در 
جهت شـفافیت و تسـهیل فرآیندهـای این حوزه  تاش شـده با اقداماتی 
نظیـر تهیـه فرم هـای موردنیاز،  فرآیند اخذ اسـتعام و ارائـه پیش فاکتور 

بـه شـهرداری های اسـتان بـا سـرعت بیشـتری انجام شـود.
معاونـت اداری و مالـی سـازمان بـا توجـه بـه اقداماتـی کـه در حـوزه 
دیجیتـال مارکتینگ در حال وقوع اسـت معتقد اسـت که آینده سـازمان 

به شـدت تحـت تأثیـر ایـن پارادایـم قـرار خواهـد گرفـت و شـاید بتـوان 
دوران سـازمان را بـه قبـل از شـکل گیری پارادایـم تجـارت الکترونیکـی 
و بعـدازآن تقسـیم کـرد.  لـذا بـا این اعتقـاد تـاش خواهد کـرد از قافله 
کسـب درآمـد در ایـن حوزه هـا جا نمانـده و سـرفصل هایی را بـرای خود 
تعریـف کنـد، هرچند مسـئولیت اصلی این معاونت تسـهیل گـری و ارائه 
خدمـات سـتادی بـه واحدهـای صـف در تمامـی حوزه هـا ازجملـه حوزه 
دیجیتـال مارکتینـگ اسـت. قطعـاً در ادامـه ایـن رونـد،  تـاش خواهیم 
کـرد ایـن انعطاف پذیـری را در همـه حوزه هـای معاونـت اداری و مالـی 
ایجـاد  کنیـم تـا چنانچـه پارادایـم تجـارت الکترونیـک تبدیـل بـه یـک 
پارادایـم غالـب در سـازمان شـود، سـاختارهای مالی و فرآیندهـای اداری 

بـه نحـو مناسـبی با ایـن شـرایط منطبق شـود.

موسسات وابسته
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گفتــــگو با جناب آقـای هـادی توانـا

تبدیل چندین فرآیند کاغذی سازمان به صورت الکترونیکی در 
راستای کاهش مصرف کاغذ و صرفه جویی در هزینه ها توسط واحد 

آی تی اتفاق افتاده است.

   معاونت اداری و مالی سازمان با توجه به اقداماتی که در 
حوزه دیجیتال مارکتینگ در حال وقوع است معتقد است که 
آینده سازمان به شدت تحت تأثیر این پارادایم قرار خواهد 
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سالنامه 
بهار 99 مدیر شرکت خدمات بیمه مهیار نسیم آرامش سازمان مهیاری 

    ارائـه خدمـات بیمـه ای بـه بیش از ۱2 هزار پرسـنل 
شـهرداری مشهد

 ایـن واحـد در جهـت کمـک بـه شـهرداری ها، کلیـه خدمـات 
بیمـه ای موردنیـاز در حـوزه مدیریت شـهری را با تسـهیات ویژه 
و در قالـب قـرارداد بـا تمامـی شـرکت های بیمـه ای دارای مجـوز 
بـه شـهرداری های اسـتان ارائـه می دهـد. درنتیجـه این شـرکت، 
حامـی و پشـتیبانی مطمئـن در امـور جـاری شـهرداری ها خواهد 

بود.
 این شـرکت توانسـته اسـت در دو سـال متوالی خدمـات بیمه ای 
موردنیـاز را بـه شـهرداری مشـهد بـا بیـش از ۱2.000 نفـر از 
پرسـنل ارائـه دهـد. گفتنی اسـت ارائه خدمـات بیمه ای بـه کلیه 
تابعـه سـازمان، بیـش از ۱0 میلیـارد تومـان حجـم  مؤسسـات 
پرتفـوی تولیـدی می باشـد، درواقع ایـن مبلغ، حق بیمـه تولیدی 

بـوده کـه از سـوی سـازمان ها جذب شـده اسـت. 

    هدف اصلی ما خلق ارزش پایدار است

هـدف اصلـی مـا خلـق ارزش پایدار اسـت. در این راسـتا شـرکت 
ارائـه  اداره ریسـک های مناسـب، همچنیـن  و  از طریـق جـذب 
حرفـه ای،  به صـورت  بیمـه ای  تکمیلـی  و  تخصصـی  خدمـات 
متمایـز و حمایـت از افـراد جامعـه و سـازمان ها به طـور مسـتمر 

می کنـد. ارزش آفرینـی 
کسـب سـهم مناسـب از بـازار بیمـه ای اسـتان و ارائـه خدمـات 
بیمـه ای باکیفیـت به آحاد مردم، شـرکت ها و سـازمان ها باألخص 
شـهرداری های اسـتان، حضـور در بازارهای بیمه سـایر اسـتان ها، 
شهرسـتان ها و برقـراري ارتبـاط مؤثر با مشـتریان سـازمانی، ارائه 
طرح هـای جدیـد بیمـه ای بـر اسـاس شـناخت نیازهـای متنـوع 
نیـروی  فنـی  دانـش  ارتقـا  بخش هـای مختلـف جامعـه هـدف، 
انسـانی، طراحـی و اجـرای سـامانه مدیریـت روابـط مشـتریان، 
برنامه ریـزی جهـت ارتقای سـطح وفـاداری بیمه گزاران، اسـتفاده 
از تکنولوژی هـای جدیـد ارتباطـی به منظـور بهینه سـازی دامنـه 
تمـاس بـا مشـتریان، رعایـت حقوق کلیـه ذی نفعان و اسـتفاده از 
خدمـات تجارت الکترونیـک به منظور ارتقای سـطح رضایت مندی 

مشـتریان از دیگـر اهـداف راهبـردی بـه شـمار می آید.

    چشم انداز شرکت

ایـن شـرکت در راسـتای تحقق چشـم انداز خـود مبنی  بـر تأمین 
آرامـش خاطـر و اطمینـان برای مشـتریان  مصمم اسـت گام های 
مؤثـری در خلـق ارزش و حفـظ منافع مشـتریان از طریق حرکت 
در مسـیر بلـوغ نظـام مدیریت ریسـک، خـود بردارد کـه این مهم 
بـا پیگیـری و حمایـت مشـتریان در پرداخـت منصفانه خسـارت، 
ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای مشـتریان و سـودآوری مناسـب 
بـرای سـهام داران محقق خواهد شـد. لذا این شـرکت با سـرلوحه 
قـرار دادن اصـول و قواعـد حرفـه ای بیمـه، تـاش می کنـد تـا بـا 
اتخـاذ رویکـردی یکپارچـه، فعاالنـه و مسـتمر در جهـت تحقـق 

اهـداف کان شـرکت حرکت کند.
شـرکت بیمـه همیـار بـا دارا بـودن شـبکه فـروش توانمنـد در 
مشـهد، دارای سـه دفتـر فرعـی در شهرسـتان های تربت حیدریه، 
سـبزوار و نیشـابور بوده و در حال تأسـیس دفتری در شهرسـتان 

کاشـمر نیـز می باشـد.
 ایـن بخـش شـامل ارائـه کلیـه خدمـات بیمه هـای بازرگانـی بـه 
سـازمان ها، شـرکت ها، اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در سراسـر 
کشـور بـا مطلوب تریـن شـرایط و پوشـش های الزم، فعالیـت در 
حـوزه کلیـه رشـته های بیمـه زندگـی و غیرزندگـی، عرضـه انواع 
بیمه هـای تجـاری، بازرگانی و خانواده شـامل بیمه هـای اتومبیل ، 
اشـخاص )عمـر، حادثه و درمان(، آتش سـوزی، باربری، مهندسـی 
و مسـئولیت، پیگیـری خسـارت ها و ارائـه خدمـات پشـتیبانی در 
هنـگام بـروز حـوادث احتمالی و مفاهیـم کامل حقـوق بیمه ای با 

اسـتفاده از تـوان کادر تخصصـی مجـرب می باشـد.

موسسات وابسته

گفتــــــگو     باسرکارخانم منیره تفضلی



مدیر مؤسسه حتقیقات آموزش و مشاوره 
مؤسسـه تحقیقـات آمـوزش و مشـاوره شـهرداری های اسـتان در 
حـال حاضـر دارای سـه بخـش اصلی اسـت. در مجموعـه آموزش، 
دروسـی چـون کاربینـی و کارورزی ارائـه می شـود تـا دانشـجویان 
عـاوه بـر اینکـه دروس تئـوری را می آموزنـد بـا مراجعـه به محل 
کار آینـده خـود آمادگـی الزم را بـرای ورود بـه بازار کار به دسـت 

آورند.

    ارائـه 100 درصـد آموزش هـای ضمـن خدمت به کلیه 
شـهرداری های استان

درزمینـۀ  کوتاه مـدت  آموزش هـای  فعالیت هـای  حـوزه  بیشـتر 
و  دسـتگاه ها  بـرای  کاس  برگـزاری  به منظـور  شـهرداری ها 
سـازمان های گوناگـون اسـت. حـدوداً ۱00 درصـد آموزش هـای 
عهـده  بـر  اسـتان  سـطح  شـهرداری های  کلیـه  خدمـت  ضمـن 
بـرای  ایـن مرکـز آمـوزش اسـت. برگـزاری دوره هـای آموزشـی 
مجموعـه  ایـن  اقدامـات  دیگـر  ازجملـه  اسـتان  دهیاری هـای 

شـد.  می با

    ارائـه 200 هـزار سـاعت آمـوزش بـرای فراگیـران 
مؤسسـه

و  تحصیلـی  آمـوزش  کـودک،  خانـواده،  روان شناسـی  دوره هـای 
... ازجملـه دوره هـای آزادی اسـت کـه توسـط مؤسسـه مـا ارائـه 
می شـود. به طورکلـی حدود 200 هزار سـاعت نفر در سـال ۱۳۹8 

بـرای حـدود 2۳ هـزار نفـر فراگیـر آمـوزش داشـته ایم.

شهرسـازی  اطالعـات  تکمیل کننـده  ممیـزی؛  پـروژه     
شهرداری هاسـت

بـه  می تـوان  مجموعـه  ایـن  در  پژوهشـی  طرح هـای  ازجملـه 
انجـام پـروژه ممیـزی امـاک بـرای شـهر مشـهد و تعـدادی از 
شـهرداری های اسـتان اشـاره کـرد. درواقـع خروجی این پـروژه در 
راسـتای تکمیـل اطاعات شهرسـازی در شـهرداری ها و همچنین 
تصمیمـات مدیریـت بـرای مدیـران شـهرداری بسـیار کمک کننده 
خواهـد بـود. از سـویی دیگـر تهیـه اطلـس محـات شـهر مشـهد 

یکـی از طرح هـای پژوهشـی ایـن مؤسسـه اسـت.
دو همایش بزرگ در سـال گذشـته برگزارشـده که برنامه ریزی های 
مربـوط بـه آن توسـط واحد تحقیقـات و آموزش مجموعـه ما بوده 
عمومـاً  پژوهـش  و  آمـوزش  فعالیـت  ازآنجاکـه  متأسـفانه  اسـت. 
در سـازمان های موجـود بـرای برخـی مدیـران چنـدان مشـخص 
نیسـت؛ بنابرایـن بـا اولیـن کاهش درآمدی که در سـطح سـازمان 
اتفـاق می افتـد نخسـتین هزینـه ای کـه از آن صرف نظـر می شـود 
هزینه هـای حـوزه آمـوزش و پژوهـش و مشـاوره اسـت. درواقـع ایـن 

شـرایط منجر به ایجاد دشـواری هایی در فعالیت و عملکرد ما می شـود
    محدود بودن اختیارات مرکز علمی- کاربردی

مرکـز مـا نیازمنـد اختیاراتـی اسـت تـا بتوانیـم مـوارد آموزشـی 
دانشـجویان خـود را مدیریـت کنیـم. متأسـفانه ایـن اختیـارات در 
سـطح مرکـز علمی-کاربـردی بسـیار ضعیـف اسـت؛ چراکـه اخـذ 
تصمیمـات در سـطح خراسـان رضـوی و دانشـگاه علمی-کاربردی 

تهـران صـورت می گیـرد.
در رابطـه با مشـکات پیش روی آموزش هـای کوتاه مدت، پژوهش 
و مشـاوره بایـد گفـت زمانـی کـه مدیـران کان و میانـی تغییـر 
می کننـد عمومـاً تمامـی فرآیندهای انجام شـده توسـط مدیر قبلی 
از بیـن مـی رود. درواقـع مدیر جدیـد تصمیم به ایجـاد فرآیندهای 
جدیـد می کنـد؛ بنابرایـن ایـن تغییرات مـداوم به مجموعـه ما نیز 

منتقـل شـده و فعالیتمـان را سـخت می کند.

     ایجاد قطب آموزشـی مدیریت شـهری و روسـتایی در 
کشـورهای همسایه

هـدف مـا در سـال جدیـد بـرای آمـوزش کوتاه مـدت و سـازمانی 
در  روسـتایی  و  شـهری  مدیریـت  آموزشـی  قطـب  یـک  ایجـاد 
کشـورهای همسـایه اسـت. جهـت حضـور در بازارهـای بین المللی 
خـود  خدمـات  کـردن  صـادر  و  برون مـرزی  خدمـات  ارائـه  و 
برنامه ریزی هـای الزم صـورت گرفتـه اسـت. برنامه دیگـر درزمینۀ 
کارکنـان  آموزشـی  شناسـنامه  تهیـه  کوتاه مـدت،  آموزش هـای 
شـهرداری های اسـتان و دهیاری هاسـت که بخشـی از آن عملیاتی 
شـده اسـت. اقـدام ضـروری دیگـر در این زمینـه، ایجـاد تحول در 
نحـوه اجـرا و انجام خدمات آموزشـی با شـیوه های نوین آموزشـی 
اسـت. درواقع  تاش داریم تا دوره های آموزشـی مدیریت شـهری 
و روسـتایی را از طریق زیرسـاخت های سـامانه های مجـازی برگزار 

کـرده و بـه اسـتان های هم جـوار و کل کشـور صـادر کنیـم.
گفتنـی اسـت نخسـتین هـدف مـا تبدیـل دپارتمـان تحقیقـات و 
مشـاوره بـه پژوهشـکده در ذیـل وزارت علـوم و فنـاوری اسـت، 
در ایـن راسـتا تـاش داریـم تـا مجوزهـای الزم در ایـن حـوزه را 
بگیریـم. از سـویی دیگـر تـاش می کنیـم تـا دپارتمـان تخصصـی 
شناسـایی فرصت هـای سـرمایه گذاری شـهرهای اسـتان را ایجـاد 
کـرده تـا بتـوان در قالـب ایـن دپارتمـان، بسـته های اقتصـادی 
منابـع  افزایـش  و  سـرمایه گذار  جـذب  به منظـور  را  فرصت هـا 

تعریـف کـرد. درآمـدی شـهرداری ها 
***

اتفاقـی کـه در سـال جاری بـرای این واحد آموزشـی افتاده اسـت 
ایـن بـوده کـه در دو تـرم مهـر و بهمـن حـدود 500 دانشـجوی 
جدیـد پذیـرش شـده اند و تعـداد دانشـجویان ما به حـدود ۱000 

نفـر رسـیده اند.

موسسات وابسته
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امیدواریم در سـال ۹۹ ضمن گسـترش همکاری ها با 
واحـد بازرگانی سـازمان همیاری بتوانیم بـا در حوزه 
سـرمایه گذاری نیـز همـکاری خوبی داشـته باشـیم. 
سـال گذشـته تأمین برخی اقام موردنیاز شهرداری 
بـا همـکاری واحـد بازرگانـی سـازمان همیـاری و با 
مبلـغ حـدود 600 میلیـون تومـان صـورت گرفت و 
امیـدوارم در سـال جـاری نیـز این همکاری توسـعه 

پیـدا کند.
مهم تریـن اقـدام شـهرداری در سـال ۹8 ورود بـه 
فضـای سـرمایه گذاری و ارتقاء فضای شـهری بود که 
در حـوزه پروژه هایی چون احـداث مجموعه تفریحی 
توریسـتی آبگـرم  بـا پیش بینـی 400 میلیـارد ریال 
بـرآورد هزینـه، مجموعـه پذیرایـی اقامتی با بـرآورد 
هزینه حدود ۱00 میلیـارد ریال و اقامتگاه بومگردی 
در منـزل قدیمـی خاکپور با بـرآورد هزینه حدود ۳0 

میلیـارد ریـال در مراحل مقدماتی قـرار دارد.
بـورس فضـای بسـیار خوبـی اسـت کـه قابلیت های 
اقدامـات بسـیار پسـندیده  از  باالیـی دارد و یکـی 

سـازمان خواهـد بـود.

در رابطه با برنامه کاری شـهرداری قدمگاه با سـازمان همیاری در سـال جاری، 
نیازمنـد تعامـل بیشـتر در خریـد نیازمندی هـای شـهرداری در همه امـور برای 
سـال جـاری هسـتیم. از سـویی دیگـر بـا توجـه بـه بسـته های سـرمایه گذاری 
کـه در شـهر قدمـگاه دیـده و کارشناسـی شـده و دارای توجیه اقتصادی اسـت 
سـازمان همیـاری می توانـد وارد ایـن عرصـه شـود و همـکاری مناسـبی بـا 

شـهرداری قدمگاه داشـته باشـد.
مـا در سـال ۹8 تمرکـز خـود را بر ورود بخـش خصوصی و سـرمایه گذار و تفکر 
بی نیـازی از درآمدهـای دولتـی قراردادیـم کـه این رونـد در سـال ۹۹ هم ادامه 
خواهـد داشـت. تمرکز بر جمع آوری سـرمایه های بومی و تشـکیل شـرکت های 
خصوصـی محـور بومـی و اسـتفاده از تجربیـات شـهرداری های پیشـرو کشـور 

ازجملـه اقدامـات ما بوده اسـت.
تجمیـع سـرمایه بسـیار خـوب و راهگشـا اسـت، امـا به شـرط داشـتن برنامـه و 
نیـز داشـتن برنامـه برای همه شـهرداری ها و تشـکیل یک کارگـروه تخصصی و 
عملیاتـی کـه به صـورت جـدی پـای کار باشـند من بـا توجه بـه اینکـه از بخش 
خصوصـی وارد ایـن عرصـه شـدم و تجربـه ای در ایـن زمینـه دارم تنهـا راه حل 

برون رفـت از مشـکات مالـی را همیـن تجمیـع سـرمایه می دانم.

شـن موردنیـاز بـرای توسـعه معابـر از طریـق شـهرداری که دارای شـن 
شـویی اسـت تأمین شـده و به غیراز سـیمان اکثـر مصالح موردنیـاز برای 

توسـعه معابـر و پیاده روسـازی را شـهرداری تولیـد و تأمیـن کرد.
بـر مبنای شـعار سـال )جهـش تولید( و سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی، 
تمرکـز اصلـی خـود را در سـال ۹۹ بـر همیـن موضوعـات قراردادیم. در 
صالح آبـاد 70 درصـد مشـکل پیاده روسـازی وجـود دارد و مـا در تـاش 

هسـتیم در ایـن زمینه یـک نهضت خوبـی را ایجـاد کنیم.
قطعـاً موضـوع خریدهای شـهرداری ماننـد قیر و امکاناتی که الزم اسـت 
را سـازمان همیاری هـا بـر عهـده دارد. همچنیـن شـهرداری صالح آبـاد 
یـک پـروژه سـرمایه گذاری در دسـت اقـدام دارد که می توان با سـازمان 

همیاری ها مشـارکت داشـته باشـد.
سـازمان همیـاری بایـد در سیسـتم درآمـدی شـهرداری ها ورود پیـدا 
کنـد. در ایـن رابطـه بایـد آموزش هایی نیـز لحاظ کند و بـر پروژه¬های 
موفقـی کـه در شهرسـتان ها وجـود دارد مطالعـه انجام دهـد و به عنوان 

یـک بـازوی اجرایـی و عملیاتـی شـهرداری ها را توانمنـد کنند.
از مهم تریـن اقدامـات می تـوان نزدیـک بـه ۳0 هـزار مترمربـع بحـث 
پلیمـری  جـدول  و  سـنگ فرش  کارخانـه  افتتـاح  معابـر،  آسـفالت 
توسـعه  پیاده روسـازی،  مترمربـع  از 4000  بیـش  احـداث  شـهرداری، 
نهال هـای  و  اصلـه درخـت  فضـای سـبز، خزانـه کـردن حـدود 600 
مختلـف، کاشـت گل هـای داخـل شـهر کـه تولیـد خـود شـهرداری و... 
اشـاره کـرد. همچنیـن یکـی از اقدامـات مهـم دیگـر مـا تسـویه حقوق 

پرسـنل و کارکنـان شـهرداری بـوده اسـت.

اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  در  انبـار  احـداث  طـرح 
بـا  مشـارکتی  برنامـه  یـک  به عنـوان  دوغـارون 
سـازمان همیـاری شـهرداری های اسـتان در سـال 

جـاری مطـرح اسـت.
یکـی از برنامه هـای مـا در رابطـه بـا همکاری هـای 
قیـر  خریـد  تایبـاد  شـهرداری  در  جـاری  سـال 
اجـرای  و  ماشـین آالت  سـاختمانی،  مصالـح  و 
ویـژه  منطقـه  در  انبـار  احـداث  طـرح مشـارکتی 
از  داریـم  سـعی  کـه  اسـت  دوغـارون  اقتصـادی 
همـکاری مشـترک بـا سـازمان همیـاری در سـال 
جـاری اسـتفاده کنیـم. ازجملـه اقدامـات مهمـی 
کـه در طـول سـال 1398 توسـط شـهرداری تایباد 
صـورت گرفـت می تـوان به روکـش آسـفالت معابر 
اصلـی شـهر، اجـرای پیاده روسـازی اسـتاندارد در 
ضلـع شـمالی خیابان امـام خمینـی، اجـرای کانال 
هدایـت آب هـای سـطحی بـرای نیمه غربی شـهر، 
... اشـاره  و  ترافیکـی  اجـرای طرح هـای هندسـی 

کرد.  
سـرمایه های  تجمیـع  و  بـورس  خصـوص  در 
شـهرداری ها کـه قـرار اسـت بـا همـت سـازمان 
همیاری در سـال جـاری پیگیری شـود، ایـن اقدام 
هـم منجـر بـه انجـام کارهـای متنـوع و بزرگـی 
توسـط سـازمان همیـاری و شـهرداری های اسـتان 
خواهـد شـد و از سـویی بـه ایجـاد درآمـد پایـدار 

کـرد. خواهـد  کمـک  شـهرداری ها  بـرای 

       هادی گوهریان 
شهردار خلیل آباد 

        میثم حسین آبادی 
شهردار صالح آباد 

       ایوب سیدالحسینی 
شهردار تایباد

       حسن غالمیان 
 شهردار سمیع آباد

مهم ترین اقدام شهرداری ورود به فضای 
سرمایه گذاری و ارتقاء فضای شهری است

سازمان همیاری باید به عنوان یک بازوی اجرایی شهرداری ها 
را توانمند کند

اجرای طرح مشارکتی احداث انبار در منطقه ویژه 
اقتصادی دوغارون

تالش برای جلب مشارکت سازمان همیاری در احداث شویی



     راه های ارتباطی با سازمان
آدرس: 

مشهد - میدان شهید علی مهدوی )سلمان(  
بلوار دالوران - نبش دالوران7

تلفن تماس: 
)051( 38795210-38798230

38795310-38795330
فاکس:

)05۱( ۳۸79۸۳66
ایمیل:

info@hamyari-kh.ir
سایت:

hamyari-kh.ir




