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مسجد سليمان بهروز صالحى: براى نخستين بار و به 
فرماندارى  سرپرست  قنبرى  اردوان  مهندس  همت 
مسجد سليمان و ابتكار كارى جهت شفاف سازى در 
اجرايى  دستگاههاى  مسئولين  كارى  عملكرد  بيان 
و  پرسش  بحث  خبرنگاران  از  اى  عده  با  شهرستان 
پاسخ و نواقص شهرى در حوزه كارى مديران مطرح 

گرديد.
اين نخستين نشست خبرنگاران با روسأى دستگاه هاى 
اجرايى در طول ساليان دراز بوده گرچه غيبت روسأى 
اداراتى همچون راه و شهرسازى ، شبكه بهداشت و 
ولى  بوده  ملموس   ... و  رانندگى  و  راهنمايى   ، درمان 
اين نشست صميمانه و طوالنى ثمراتى همچون شفاف 
و  جلسه  در  حاضر  مسئولين  عملكرد  بيان  و  سازى 

برداشتن فاصله ها را پيامد داشته.
طى  شهرمان  آشناى  چهره  قنبرى  اردوان  مهندس 
ساليان دراز خدمت در حوزه كارى كارنامه درخشانى 
را در پرونده خويش ثبت نموده و به دليل تالشهاى 
انتخاب  و  بوده  توجهات  كانون  در  هميشه  مضاعف 
ايشان در چند سال گذشته بعنوان معاونت فرماندار با 
توجه به ديد تيز مسئولين در طى چهارسال خدمت در 
سمت معاونت و با توجه به اتمام دوران خدمت مهندس 
عليرضا گورويى فرماندار سابق بهترين گزينه انتخاب 
بجا  اى  اردوان قنبرى گزينه  بنام مهندس  انتصاب  و 
و شايسته كه در طى دوران كوتاه خدمت اين چهره 
تالشگر نشان از برازندگى و شايستگى كارى بوده كه 
جا دارد مسئولين امر استانى و كشور با انتصاب ايشان 
بعنوان فرماندار شهرستان اقدام عاجل صورت پذيرد 
چه مسجد سليمان در طى ادوار گذشته از انتصابات 
ناپذير  جبران  هايى  ضربه  سرپرست  بعنوان  گذرا 
متحمل شده لذا بنابر دعوت روابط عمومى فرماندارى 
با حضور و ميزبانى  در سالن اجتماعات فرماندارى و 
مهندس اردوان قنبرى سرپرست خوش فكر شهرمان،  
احمدپور  مهندس  شهردار  سليمانى  شهام  مهندس 
زاده  عباسى  عباس  مهندس   ، برق  عمليات  اداره  از 
سرپرست اداره مخابرات ، سرهنگ صحرايى معاونت 
سلطانى  آقاى  غياب  در  نيا  مرادى   ، انتظامى  نيروى 
عمرانى  معاونت  رضايى  ،مهندس  گاز   اداره  رياست 
شهردارى ، مهندس شهام سليمانى شهردار ، مهندس 
ساعته  پنج  جلسه  در  آب  سازمان  رياست  هيهاوند 
پرسش و پاسخ بين خبرنگاران و مسئولين حاضر در 
ابتداء مهندس قنبرى  جلسه صورت پذيرفت كه در 
داشت:  اظهار  جلسه  ميزبان  و  فرماندارى  سرپرست 
نيت از انجام اين نشت دوستانه عالوه بر شفاف سازى 
رعايت  رسانه  اصحاب  به  مسئولين  عملكرد  بيان  و 
مالكها ، قبول داشته ها كه مديريت يكى از مباحث 
اصلى بوده كه بر اساس روابط و رفاقت نه بر اثر ضوابط 
و نه بصورت رابطه بازى كه متاسفانه در مقطع كنونى 
در بسيارى از جاها روابط بازى ، ناسالم رواج پيدا كرده 
كه اجراء و انجام كارها در اين شهر و در حيطه وظايف 
بوده كه خوشبختانه كمتر شاهد رابطه هاى ناسالم بوده 
كه نقش اصحاب رسانه ميتواند كمكهاى شايانى اجراء 
نموده و نقش پر ثمر اصحاب رسانه امروزه در كنار ما و 
نه در مقابل ما ميباشد چرا كه ما بر مردميم و از جنس 
مردم و دارو و تجويز اگر خوب اجراء نشود پيكره دچار 
رخوت و سستى بوجود خواهد آمد و بايد نياز مردم 
برطرف و براى مردم روشنگرى گردد و مشكالت عامه 
آن  رفع  درجهت  و  شناخته  مسئولين  توسط  مردم 

تالش مضاعف نمايند.
با  شهرستان  برق  اداره  مديريت  احمدپور  مهندس 
بيان گوشه اى از  عملكرد اداره مربوطه اظهار داشت 
قلمهاى عدالتخواهانه و نگاه خيرخواهانه درپى مطرح 
كردن سواالت نكات قوت گونه بيان گردد كه متاسفانه 
سرقتهاى مكرر از شبكه ها و تاسيسات و تجهيزات 
عالوه بر ضرر و زيان و خاموشى محالت مورد سرقت 
روند و سرعت كارى ما را دچار مشكل نموده كه در 
اين رابطه و جهت جلوگيرى از بروز سرقتها با استفاده 
از نيروى انتظامى وسايل نقليه و راننده جهت گشت در 
حال اجراء بوده و تيم حراست اداره برق پليس برق در 

حال گشت زنى ميباشد.
سويى  از  افزايد:  مى  ادامه  در  برق  اداره  رياست 
خريداران ضايعات را كه از عمده ترين موارد سرقتى 
بوده مورد بازخواست قرار گرفته كه در صورت مشاهده 
هرگونه تخلفات سارقين مورد شناسايى قرار گرفته و 
با تشكيل پرونده از طريق نيروى انتظامى به مراجع 

قضايى جهت پيگيرى و مجازات ارجاع مى شود.
رشته  فرماندارى  سرپرست  قنبرى  اردوان  مهندس 
سخن را بدست گرفت و اظهار داشت: با توجه به آمار 
بنابر آمارهاى موجود سطح  سرقتهاى صورت گرفته 
ساير  كمتراز  سليمان  مسجد  شهرستان  در  سرقت 
شهرستانهاى استان بوده كه با تالش نيروى انتظامى 
به  توجه  با  كه  گرفته  صورت  خوبى  بسيار  كشفيات 
دستگيرى و اقرار و اعتراف بسيارى از كشفيات شامل 

سرقت در ساير شهرستانها بود.
آقاى مرادى نيا به نمايندگى از طرف مهندس فرهاد 
سلطانى رياست اداره گاز ضمن بيان مطالبى پيرامون 
خدمات  ارائه   : گفت  شهرستان  گاز  شركت  عملكرد 
و  پذيرد  نمى  صورت  سند  فاقد  منازل  به  گازرسانى 
اشتراك  خانوار  ششصد  بر  بالغ  روستا  سى  تاكنون 
انتقال گاز ترش  گاز داشته و با توجه به خطوط لوله 
از ساليان گذشته بعضاً با مشاهده و استشمام بوى گاز 
شايعاتى بر نشست گاز از خطوط ما بوده كه باطالع 
به  مجهز  شركت  سيستم  ميرسانيم-  شهروندان 
دستگاههاى نشت ياب بوده لذا با توجه به ماموريت 
مهندس فرهاد سلطانى رياست شركت گاز شهرستان 
و عدم حضور ايشان و در جهت تكميل روند كارى اين 
اداره طى تماس تلفنى با ايشان گفت : بديهى است 
با  منازل  به  گازرسانى  جهت  حفارى  عمليات  اجراى 
توجه به كوهستانى بودن منطقه و احداث منازل در 
شيار دره ها و بلنديها بدليل ساختار موقعيت شهرى 
و زمينهاى ناهموار و شرايط سخت زمين از سنگ و 
گچ كار حفارى بدشوارى صورت مى گيرد ، لذا تاكنون 
24 هزار مشترك گاز داشته كه هفتهزار فضاى خالى 
ساكنين  از  تعدادى  كه  داشته  پذيرى  اشتراك  براى 
از شناخت عواقب  ايمن و عدم  بدون رعايت مسائل 
خطرناك آن خودسرانه و غيرمجاز از علمكهاى نصب 
شده اقدام به گاز كشى نموده كه بديهى است اينكار 
حوادث  بروز  و  داشته  پيامد  را  وحشتناكى  عواقب 
ناخوشايندى را رقم خواهد زد. و در بحث گازرسانى 

به روستاها از نعمت گاز شيرين اين شركت بهره مند 
گرديده و عنقريب ادامه روند گاز كشى به روستاها در 
اولويت بوده و در جهت جمع آورى انشعابات  غيرقانونى 

قاطعانه برخورد قانونى خواهيم كرد.
شركت  جديد  مديريت  زاده  عباسى  عباس  مهندس 

مخابرات در بحث سرقت كابلهاى مخابرات گفت: 
در اين زمينه نوك تيز پيكان متوجه شركت مخابرات 
بوده و بالغ بر 50 كيلومتر از كابلهاى هوايى مخابرات به 
سرقت رفته كه اين روند سرقتى عالوه بر ضرر و زيان 
باعث قطعى ارتباط بسيارى از مناطق گرديده و اخيراً 
نوع سرقتها در حال تغيير بوده چرا كه عالوه بر سرقت 
كابلهاى هوايى كله پستها يا جعبه كافو نيز در تيررس 
سارقين در امان نمانده و عليرغم تالشهاى بى وفقه 
نيروى انتظامى در طى دو ماه گذشته كابلهاى مخابراتى 
در مناطقى همچون كلگه ، نمره چهل ، نمره هشت و 
... صورت گرفته و بعضاً شاهد ساخت و سازهاى غير 
و  تلفنى صورت گرفته  بر روى كابلهاى زمينى  مجاز 
تالش ما بر تقويت آنتن دهى تلفنهاى همراه اول در 
نيز تحت پوشش  تمام شهرستان روستاهاى حاشيه 
قرار گيرد و در مناطقى همچون كوى شهيد اسفنديار 
موسوى (سركوره ها) ، كولرشاب ، ريل ويل اقدامات 

خوبى صورت گرفته است.
نقش روابط عموميهاى ادارات:

متاسفانه با وجود بيش از چهل اداره و ارگان مستقر 
روابط از  شمارى  انگشت  تعداد  تنها  شهرستان   در 
 عمومى هاى ادارات فعال بوده كه در اين ميان ميتوان 
جالل  مديريت  با  فرماندارى  عمومى  روابط  نقش  به 
استركى و روابط عمومى شهردارى به مديريت جوان 
و  شهردارى  ورناصرى  رحيم  تالشگر  و  ذوق  خوش 
روابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز شهرستان 
اشاره نمود كه بعد از انتخاب و انتصاب مهندس شهام 
سليمانى بعنوان شهردار شهرستان نقش روابط عمومى 

پررنگتر گرديد.

اهميت روابط عمومى در سازمانها و نهادها:
در اين رابطه مهندس شهام سليمانى شهردار مسجد 
سليمان اظهار ميدارد: نقش روابط عمومى بقدرى زياد 
است كه به نظر ميرسد بايد نگاه جامع و ويژه اى به 
جايگاه آن در دستور كار قرار داد و انرا از حالت بى 
توجهى و كم اهميتى و نگاه غير تخصصى و به ويژه 
هياتى نجات داد و همفكرى را بايد جايگزين ايده هاى 

تك روى نمود.
روابط  جايگاه  به  اى  ويژه  نگاه  كه  شهرمان  شهردار 
عمومى داشته مى افزايد: بدليل اهميت به نقش روابط 
عمومى در اين برهه از زمان هفدهم ماه مه يا بيست 
و هفتم ارديبهشت بنام روز ارتباطات و روابط عمومى 
نامگذارى شده كه اين نگاه ويژه به اهميت نقش روابط 
عمومى ميباشد كه چند ساليست با تالش متخصصان 
حوزه روابط عمومى نقش پررنگ و بى بديل مى باشد 
كه يكى از وظايف مهم روابط عمومى ها در هر سازمان 
داشتن شناخت علمى از تشكيالت عملكرد و اهداف 
سازمان و َآشنايى با نقاط قوت و ضعف هاى وابسته 
برنامه  يك  الزمه  شناخت  اين  كه  بوده  ادارات  در 
ريزى دقيق براى روابط عمومى ميباشد كه باديگران 
از  اينگونه  با  مخاطبان خارج از سازمان كه به نحوى 
موسسات يا ادارات و نهادها در ارتباط بوده كه از طريق 
ارتباطى سازنده و همه جانبه و موثر انتقال يابد زيرا 
روابط عمومى وظيفه حفظ گفت و شنود مرتب ميان 
سازمان و مخاطبان مطلوب را روابط عموميها عهده 

دار بوده.
مهندس شهام سليمانى شهردار شهرمان كه بخوبى بر 
نقش روابط عمومى واقف بوده و تبحر و تخصص خاصى 
در اين رشته را داشته عنوان مى نمايد: روابط عمومى 
امروزه بعنوان يك كار تخصصى عنوان مى شود لذا بر 
اين منوال با بهره مندى از تفكرات تنى چند از جوانان 
در اداره روابط عمومى شهردارى بر اساس نظر سنجى 
امروزه روابط عمومى شهردارى يكى از موفق ترين در 
با تمام اقشار و  با ارتباط صميمانه  شهرستان بوده و 
اجراى نقش مثبت در تمام زمينه ها نقش بى بديل خود 
را به نحوه مطلوب بانجام برساند چه نقش روابط عمومى 
شهردارى با حداقل امكانات اقدامات بسيار مفيدى در 
اجراى برنامه هايى از جمله اجراى مراسماتى همچون 
ايام ا... كنترل و نظارت دقيق در نصب بنر و بيلبورد ، 
در مكانهاى مناسب ، شركت و كمك به اجراى برنامه 
هاى ديگر با رضايت مندى عامه باجراء درآورد كه نگاه 
و توجه خاص ما داراى يك روابط عمومى موفق بايد 
در بيرون سازمان مدعى سازمان و در درون سازمان 
مدعى مردم باشد. بايد ديوارهاى بين روابط عمومى و 
رسانه ها و مردم برچيده و جلب و گسترش اعتماد و 
ايجاد اقناع و ترغيب جزء پاسخگويى درست به افكار 

عمومى نيست.
شهردار انتخابى دوره پنجم شوراى اسالمى شهر در 
ادامه پيرامون اهميت بر نقش روابط عمومى ها اظهار 
ميدارد. روابط عموميها بايد بدنبال برقرارى ارتباطى 
سالم بر اساس تفاهم و اعتماد متقابل براى دستيابى 
جامعه به حقيقت باشد كه اهميت روابط عمومى در 
سازمانها و نهادها بقدرى زياد است كه بنظر ميرسد 
بايد نگاه جامع و ، ويژه اى به جايگاه آن در دستور 
كار گيرد و آنرا از اين حالت بى توجهى و كم اهميتى 
با  لذا  داد.  نجات  هياتى  بويژه  و  غيرتخصصى  نگاه  و 

توجه به نقش روابط عمومى يك چنين روابط عمومى 
بايد پويا و فعال و كار آمد و موثر و هدفمند ساختار 
ارتباطى مناسب با افكار عمومى را پى ريزى و تسهيل 
بخش باشد تا بتواند شكافهاى موجود به حداقل برسد 
كه مقدمات شكل گيرى يك تصوير مثبت و موفق از 
سازمانها در ذهن همگان شكل گيرد و سازمان ميتواند 
با شناخت بهتر رسالت و ماموريت محوله خدمات رسانى 
كند و ... مهندس شهام اسالمى ضمن برشمردن لزوم 
يك روابط عمومى قوى در هر اداره را الزامى دانسته و 
در پايان ميگويد: لذا بدين منظور امروزه روابط عمومى 
شهردارى يكى از موفق ترين روباط عموميهاى ادارات 

صورت گرفته.
شهردار پاسخگو:

بديهى است بيشترين سواالت بسوى شهردار نشانه 
آستانه  در  سليمانى  شهام  مهندس  چه  شد  گرفته 
و  شهردارى  پست  بر  گرى  تصدى  سال  يكمين 
كارى  حوزه  در  موفقيت  عليرغم  موجود  چالشهاى 
بسيارى از مشكالت عديده با توجه به تالشهاى همه 
جانبه هنوز نواقص و كمبودها و مشكالت بسيارى را در 
پيش رو داشته چه شهردار شهرمان پس از برشمردن 
نقش روابط عمومى مى افزايد: وظيفه ما پاسخگويى 
واقعى در عملكرد بمردم بوده نه ابراز و بيان عملكردى 
رويايى و پاسخگويى جهت روشن شدن افكار عمومى 
ارائه  ما  برنامه هاى  اولويت  لحاظ شروع كارى  از  چه 
بوده  از شهرستان  تغيير چهره محروميت  و  خدمات 
چه مسجد سليمان با تاريخ علم و صنعت و تكنولوژى 
برازندگى بسيارى از امكانات را مى طلبد از سويى نبايد 
تمام مشكالت را متوجه مسئولين نمود چه مشاركت 
مردمى يك مقوله دو طرفه است از سويى مشكالت 
مسجد سليمان يك پديده خاص را داشته چه فهيم 
و شهيد پرور نجوبى دريافته اند كه مشكالت موجود 
مربوطه به زمان كوتاه گذشته نبوده و طى دهها سال 
اين نارسائيها همچنان چون اختاپوس بر پيكره شهر 
سايه افكنده و ذكر اين نكته ضروريست نقش مردم و 
مشاركت عمومى شهروندان باعث پيشرفت شهرستان 
ميشود و مردم با اهتمام و با درك شرايط موجود بخوبى 
بر ريز مسائل آشنا بوده بايد با برنامه ريزى اقدامات 
عامه صورت پذيرد ، لكه گيرى و اسفالت چند نقطه 
فريب كارى و سياهكارى شهروندان بوده و با توجه به 
سرمايه اندك بايد قبل از اجزاء و انجام هركار با توجه 
به سرمايه محدود بايد زيرساخت كار بصورت مهندسى 
انجام پذيرد از سويى با توجه به تعامل پسنده با اعضاء 
محترم شوراى اسالمى نظارت دقيق شورا بر عملكرد 
تبادل  و  مشاركت  با  كارى  برنامه  هر  اجراى  شهردار 
و  بوده  پذير  صورت  شورا  اعضاء  عمل  دقت  و  نظر 
شهر نياز به آرامش دارد چه عقيده حقير بر اينست 
گرچه با يك گل بهار نمى شود ولى با يك گل ميشود 
منتظر بهار ماند و مردم بايد درد مسئولين را دريابند و 
شهردارى با توجه به درآمد اندك و نياز شهروندان در 
جهت اجراى برنامه هاى عمرانى تمام سعى و تالشمان 
بوده  در محروميت زدايى مناطق مختلف شهرستان 
چه در طى ساليان گذشته شهرستان تشنه و چشم 
انتظار ارائه خدمات شهرى از مسئولين مربوطه بوده 
كه متاسفانه شروع كارى اينجانب مواجه با بدهيهاى 
سنگين چند ساله بوده و تمام تالشمان در محروميت 
زدايى مناطقى بوده كه در طى ساليان دراز از خدمات 
عمومى بى بهره بوده چه ما درد مردم را لمس نموده 
چه ما در ميان مردم زندگى مى كنيم و از آنجا كه مردم 
هشيار و هميشه در صحنه ها حضور مستقيم داشته و 

عملكرد ما را مردم بايد قضاوت نمايند.
آينده روشن براى مسجد سليمان آباد:

شهردار انتخابى دوره پنجم شوراى اسالمى در ادامه مى 
گويد: متاسفانه كج سليقگى هاى گذشته ، اختالفات 
سياسى و جناحى و شخصى و ... بر آن گرديد كه اولين 
شهر نفتخيز خاورميانه در حالت ركود چند ساله شاهد 
خوشبختانه  كه  بوده  مناطق  ديگر  آبادانى  و  عمران 
حضرت  حكيمانه  اندرزهاى  از  مندى  بهره  با  امروزه 
حجت االسالم امينى امام جمعه ، دلسوزيها و تالشهاى 
مضاعف مهندس ظاهرى نماينده خستگى ناپذير مردم 
در سنگر مجلس شوراى اسالمى ، همفكرى و تعامل و 
دلسوز و جديت مهندس قنبرى چهره بومى و سرپرست 
فرماندارى شهرستان با بهره مندى از مديريت شركت 
بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان مهندس قباد 
ناصرى و تعامل و اخوت و برادرى اعضاء شوراى شهر 
غنيمتى  و  طاليى  فرصت  يك  شهرستان  دلسوز  و 
است براى اين شهرستان چرا كه حركتهاى سازنده و 
همفكرى و تعامل دلسوزانه اين عزيزان برآن گرديده 
پيشرفت  راه  در  مفيدى  بسيار  اقدامات  شاهد  كه 
شهرستان بوده چه گشايش و بهره بردارى و توليدات 
چشمگير  بسيار  پيشرفتهاى   ، آلومينيوم  كارخانه 
پتروشيمى مسجد سليمان با جذب صدها نيروى بومى 
عالوه بر كاهش خيل بيكاران جوياى كار نقش بسزايى 
سويى  از  برداشته  شهرستان  ترقى  و  رشد  روند  در 
احداث جاده ميان بر، جاده كمربندى ، ادامه روند راه 
اندازى مجدد فرودگاه و برقرارى پروازهاى داخلى و ... 
ميتواند گره گشاى بسيارى از مشكالت موجود بوده از 
سويى احداث پارك بزرگ شركت نفت در منطقه تمبى 
در كنار پاركهاى احداثى شهردارى بر آن گرديده كه 
روحيه نشاط و شادى را در چهره مردم بخوبى مشاهده 
نمود و به آينده روشن اين شهرستان اميدوار بود چه 
از  اى  پاره  رفع  در  نفت  وكمكهاى شركت  مساعدت 

مشكالت شهرى به شهردارى قابل تقدير بوده.
شمردن  بر  ضمن  ادامه  در  سليمانى  شهام  مهندس 

مشكالت شهرى و نقش شهردارى مى گويد:
از آنجا كه شهردارى مسئوليت شهرستان را عهده دار 
بوده مقصر اصلى نواقص در چهره شهر به خودمان بر 
مى گردد چرا كه مردم بخاطر حفظ منافع شخصى از 
خيلى كمبودها را ناديده گرفته و من يك شهروندم 
و  ساخت  با  مبارزه  جهت  در  ولى  مردم  جنس  از  و 
سازهاى شبانه با بدون مجوز ما يك اكيپ چهل نفره با 
تجهيزات كامل از جمله بى سيم ، وسايل نقليه سوارى 
و موتورسيكلت بصورت شبانه روز در حال سركشى به 
تمام نقاط بوده و بحث اجرائيات بايد بصورت محلى و 
مشاركتى باجراء در آيد ولى در اين مقطع كنونى جهت 
كنترل و تسلط بر اين اوضاع ساخت و سازهاى غير 
كه  سپرده  موتورى  بازرس  بيك  را  محله  ماهر  مجاز 
تمركز و كنترل دقيق را در حوزه كارى داشته كه در 
صورت مشاهده كوتاهى و خلل در امر اجراى وظايف 

محوله بشدت با مامورين خاطى بر خورد و در مقابل به 
مامورين تالشگر در اجراى انجام وظايف بنحو احسن 

تشويق را در نظر گرفتيم.
خريد لوازمات و مبلمان شهرى:

شهردار تالشگر شهرمان در اينخصوص مى گويد: در 
اجراى زيباسازى چهره شهر حدود 2 ميليارد تومان 
مبلمان  به  زيبايى  جهت  كرده  خريدارى  تجهيزات 
شهرى اقداماتى انجام شده و در جهت ساخت و ساز 
در مناطقى همچون كلگه بدون دريافت هزينه پروانه 
ساخت و مجوز داده مى شود و در جهت ساخت و ساز 
در ديگر مناطق تخفيف ويژه اعطاء مى شود و در جهت 
برنامه زيباسازى و عمران شهرى نبايد منتظر يك ناجى 
غريبه بود و بسيارى از انجمنها و نهادها همچون بسيج 
و سپاه براى مشاركت در طرحهاى عمرانى با ما بصورت 
رايگان وارد عمل شده ولى متاسفانه عده اى از پرسنل 
مجاز  غير  سازهاى  و  ساخت  از  ما  و  كرده  كارى  كم 
پيشرفت شهرستان  براى  و  نموده  بشدت جلوگيرى 
بايد مسئله طوايف گرى بايد كمرنگ شود و شايسته 
با تالش و جديت همگانى  ساالرى جايگزين گردد و 
شاهد پيشرفت و آبادانى شهرستان بود ولى يكسرى 
كارهاى ويژه الزم بوده كه بديهى است در جهت اجراى 
اين قبيل از كارها نفرات ويژه را طلب نموده و در يكسال 
اخير از 540 مورد ساخت و ساز غير مجاز جلوگيرى 
نموده و ايمن سازى در ساخت و سازها الزامى مى باشد 
و در حاليكه ما از ساخت و سازهاى غيرمجاز قاطعانه 
دادن  با  كه  بوده  آن  بر  شاهد  بعضاً  نموده  جلوگيرى 
مجوز از سوى افراد خاص مجوز ادامه ساخت داده مى 
شود كه حدود چهارصد پرونده تخلفاتى در ساخت و 
سازهاى غيرمجاز دستور كميسيون ماده صد گرديد كه 
در مدت يكسال بدليل عدم كارآيى مسئولين اجرائيات 
شاهد تعويض سه مسئول بوده و سيزده مورد بر اساس 
راى اعضاء كميسيون ماده صد مورد تخريب قرار گرفت 
از سويى بعضى از ساخت و سازهاى غير مجاز سازمان 

شده و مورد حمايت عده اى خاص قرار گرفته. 
كليد دار شهرمان در ادامه مى افزايد:

در جهت اجراى قوانين بعضا شاهد فحاشى از سوى 
ميان در  ساز  و  ساخت  و  بوده  مديران  به   مخاطبان 
جهت  در  و  بوده  آفرين  خطر  ها  حاشيه  و  ها  دره   
جلوگيرى از تخلفات اقدامات آنى صورت مى پذيرد و 
با توجه به احكام صادره متاسفانه با تاخير صورت مى 
پذيرد و عالج قبل از وقوع و پيشگيرى قبل از وقوع 
شاهد  بعضاً  بوده  آن  بر  شاهد  متاسفانه  كه  ميباشد 
نگهدارى احشام زنده در واحدهاى مسكونى بوده كه 
بر هم زدن نظم  بر نقض كانون و  اينكار عالوه  انجام 
شهرى و بيماى مشترك انسان و دام برهم زدن سالمت 

جامعه را رقم ميزند.
فاستونهاى  ساخت  به  پاسخ  در  سليمانى  شهردار 
نيروهاى  ازدياد  به  توجه  با  نيرو  وجذب  پل  سنگى 

شهردار مى گويد:

پيرامون و  نگرفته  صورت  ما  توسط  نيرو   جذب 
 سازه هاى سنگى جهت ستونهاى پل در منطقه كوى 
و شهرسازى  راه  تيپ  طبق  محمدى  داريوش  شهيد 
بوده و اجراى نقشه تيپ مربوطه ما دخالتى در اجراى 
اعتبار  در جذب  كوتاه  فرصت  با  كه  چرا  نداشته  آن 
مربوطه و جهت عدم برگشت پول و اعتبار نقشه آن از 

پايه بتونى به ستونهاى سنگى تغيير داده شد.
پرداخت حقوق معوقه و اعتصاب كاركنان:

عدم  ميدارد  اظهار  رابطه  اين  در  سليمانى  مهندس 
پرداخت بموقع حقوق پرسنل يك سريال هميشگى در 
شهردارى بوده كه از ديرباز بما سرايت كرده ولى بنا بر 
گواه عزيزان اين قصه تحصن در زمان تصدى ما بسيار 
كمرنگ گرديده و تالشمان در بازپرداخت حقوق اين 
عزيزان در موعد مقرر بوده چرا كه بنظر حقير پرسنل 
شهردارى يكى از زحمتكشان واقعى ادارات بوده كه 
عليرغم كمبودها و مشكالت عديده با جديت در حال 
فعاليت بوده و حقوق پرسنل 2 ماه معوقه داشته كه 
از  قسمتى  روز  ده  ظرف  توانستيم  مضاعف  تالش  با 
بدهيهاى آنانرا پرداخت نمائيم و از آنجا كه شهردارى 
با تعديل نيرو مواجه بوده متاسفانه در دوره گذشته 
ناخواسته  افرادى  بسيار  قومى  وابستگيهاى  بدليل  و 
جذب پيكره شهردارى گرديده كه بديهى است تحميل 

اين نيروها با توجه به عدم نياز نيرو با پرداخت حقوق 
و نامتناسب با درآمدهاى موجود و عدم كسب درآمد 
كافى در شهردارى هميشه چنين مشكالتى را پيامد 
داشته كه تركش اين استخدامهاى وابستگى بما اصابت 
نموده كه ناگفته نماند درخواست پرسنل مربوطه جهت 
عدم حقوق بموقع در زمان كارى ما بسيار كمرنگ تر از 
گذشته ميباشد و نهايت و تالشمان در پاك كردن اين 

سريال تلخ براى هميشه مى باشد.
مهندس شهام سليمانى در ادامه مى گويد:

از لحظات اوليه و شروع كارى بعنوان شهردار انتخابى 
شهرستان بر اين اصل پايبند بوده كه كارها بايد بدون 
عملكرد  بيان  در  بايد  و  گيرد  صورت  فكرى  دغدغه 
ظاهرى  مهندس  با  جلساتى  طى  در  و  بوده  شفاف 
و  اسالمى  شوراى  مجلس  در  مردم  محترم  نماينده 
جناب دكتر شريعتى استاندار محترم و بيان ريز مسائل 
و مشكالت موجود مفصال مطرح چه استاندار محترم 
كامل  اشراف  تمام مسائل مسجد سليمان  به  نسبت 
داشته و هميشه نظر مساعدى را نسبت به شهرستان 
معطوف داشته و تالش فرماندار و اعضاء محترم شوراى 
رفع  در  خواسته  بيان  و  تيمى  كار  يك  با  اسالمى 
گرفته  صورت  دقيق  مطالعه  مورد  موجود  مشكالت 
باين  مختص  تنها  شهردارى  در  مالى  مشكالت  چه 
شهرستان نبوده ولى بديهى است در مسجد سليمان 
بدليل عدم مشاركتهاى عمومى و پرداخت عوارض در 
اجراى طرحهاى باوفقه صورت مى گيرد و بدون اغراق 
بايد اذعان داشت نظر مساعد استاندار هميشه فراتر 
بوده و در همه جهات ما را يارى و مساعدت مى نمايند 
و عالقه وافر استاندار باين شهرستان خود يك فرصت و 
غنيمت بوده كه ذكر اين نكته قابل ذكر است كه بدليل 
ساخت و سازها در گذشته و در طى دوران شهرداران 
از  شهردارى  ساخت  پروانه  صدور  جهت  در  گذشته 
مقطع  در  متاسفانه  كه  بوده  برخوردار  خوبى  منابع 
كنونى با توجه به تورم و افزايش مصالح ساختمانى در 
مقطع كنونى منابع درآمد شهردارى كمرنگ شد كه 
يكى از درآمد زايى شهردارى از اين منظر قفل شده 
از سويى حقوق ماهيانه پرسنل بيش از يك ميليارد 
و  بوده  مبلغ  اين  از  كمتر  شهردارى  درآمد  و  تومان 
بايد  و  نيست  حقير  ولى  بوده  فقير  گرچه شهردارى 
بآينده روشن مسجد سليمان هميشه سرافراز اميدوار 
بود شهردار مسجد سليمان در پايان ميگويد: سريال 
حقوق پرسنل و عدم پرداخت بموقع از ديرباز در اين 
شهردارى هميشه مشهود بوده كه تركش آن نيز بما 
اصابت نموده ولى مساعدت – همكارى و تعامل شركت 
بهره بردارى نفت و گاز شهرستان خاصه توجه ويژه 
مهندس قباد ناصرى مديرعامل محترم شركت بهره 
بردارى نفت و گاز شهرستان توانست در نقطه حساس 
در كمك چهارصد ميليونى توانستيم مبلغ دو ميليون 
تومان به هركدام از پرسنل پرداخت تا رفع مشكالت 
مالى موجود بتوانيم در آينده با برنامه ريزى و درآمد 

زايى و جذب اعتبارات بر اين مشكالت فائق شويم.

سازمان آب و كوهى از مشكالت:
اداره  در  سال  نمونه  مدير  هيهاوند  عبداهللا  مهندس 
آب و برگزيده مدير برتر ادارات آخرين پاسخ دهنده 
به سواالت خبرنگاران بوده چه وى در آغاز مى گويد 
بدليل  همانا  كه  خاص  موقعيت  بدليل  شهرستان 
شهر  فراوان  بلنديهاى  و  پستى  داراى  توپورگرافى 
اوج و شكوفايى  از سويى طى دوران  احاطه كرده  را 
شهرستان در اوج بالندگى و بعنوان اولين پايگاه نفتخيز 
خاورميانه شاهد رشد بى رويه و ساخت و سازهاى غير 
اصولى در بلنديها و رشد قارچ گونه منازل در مناطقى 
غير قابل دسترسى به ارائه خدمات بديهى است كثرت 

جمعيت و گسترش شهرستان امروزه دچار مشكالتى 
گرديده كه گوشه اى از آن بعهده سازمان آب بوده و 
ارائه خدمات باينگونه از منازل به سختى صورت ميگيرد 
و بايد اجراى كارها در مسجد سليمان بصورت خودراى 
كاركرد چرا كه عدم كارآيى و تروريسم سيستمى براى 
بوجود نياورند و ما خود سر معامله نمى كنيم و عليرغم 
امكانات موجود اكيپهاى سيار ما بصورت چهار اكيپ 
فعال  مواقع حضور  تمام  در  تعميرات  اكيپ  جمله  از 
و  مورد سركشى  از دويست  بيش  تاكنون  كه  داشته 
تعميرات 38 مورد را در يكروز اقدام به ترميم خطوط 
شكسته انتقال آب نموده و از آنجا كه مسجد سليمان 
تاريخ يكصد ساله صنعت نفت را در استفاده از خطوط 
فلزى آبرسانى داشته با توجه به گاز خيز بودن منطقه و 
آلودگى زمين ها بديهى است باعث پوسيدگى خطوط 
دشوار  را  ما  كار  اين شرايط  وجود  كه  گرديده  فلزى 
نموده زيرا كه هر روز شاهد خرابى و يا پوسيدگى و 
هدر رفتن آب شرب در اين خطوط فلزى بوده لذا در 
لوله  از تكرار شكستگى هاى مكرر  جهت جلوگيرى 
هاى پلى اتيلن جايگزين خطوط فلزى گرديده كه در 
قديمى  خطوط  جايگزين  جديد  شبكه  يك  حقيقت 
از  بيش  ميانگين  بطور  گرديد و خرابى خطوط فلزى 
به عدم سيستم فاضالب  توجه  با  و  ده مورد رسيده 
شهرى و عدم مسئوليت سازمان آب در قبال فاضالب 
و عدم دريافت حق فاضالب از شهروندان بعضاً شاهد 
از  بعضى  در  فاضالب  خطوط  گرفتگى  يا  شكستگى 
اين زمينه توسط پرسنل  بوده كه در  مناطق شهرى 
اقدامات سريع صورت  آب  تالشگر سازمان  و   خدوم 
و در جهت اصالح شبكه آب شرب حدود  گيرد  مى 
پانصد كيلومتر اصالح شبكه نياز داشته و در سال 95 
سيصد كيلومتر اصالح شبكه شده و در جهت سرعت 
به انجام عمليات كارى سه پيمانكار همزمان در حال كار 
بوده و از سال 96 تا 97 حدود سى كيلومتر كار شده 
و در حال حاضر 2 منطقه كلگه و مرادآباد وارد مدار 
شده و منطقه هدف به قوت خود باقيست و 1800 كيت 
اشتراك توسط سازمان آب براى شهرستان خريدارى 

شده كه تاكنون هفتصد كيت براى ما ارسال شده.
افزايد:  مى  آب  سازمان  مديريت  هيهاوند  مهندس 
بودن  ماهور  تپه  و  شهرستان  گستردگى  عليرغم 
شهرستان اين سازمان با كمبود نيروى انسانى مواجه 
استفاده آب غيرمجاز  و در جهت متخلفين در  بوده 
پليس آب با برخورد قانونى و بصورت قاطع و قهرآميز 
و  توپوگرافى  شرايط  با  كار  انجام  و  ميشود  برخورد 
بدشوارى  كردن  كار  پراكندگى  و  بودن  كوهستانى 
صورت مى گيرد و بى نظمى بدليل كاستى ها دشوار 
حدود  شهرستان  در  آبرسانى  شبه  مجموعه  و  بوده 
480 كيلومتر بوده كه حدود 300 كيلومتر از آن اجراء 
شده و بسيارى از خطوط فلزى از ساليان دراز گذشته 
بايد تعويض و سيستم استفاده از لوله هاى پلى اتيلن 

جايگزين گردد.
عبداهللا هيهاوند مدير برگزيده سال از منظر فعاليت 
در حيطه كارى در پايان مى گويد برخود الزم ميدانم 
از تالشهاى مجدانه مهندس ظاهرى نماينده تالشگر 
شهرستان در مجلس شوراى اسالمى بدليل پيگيرى 
و دكتر حقيقى پور مدير عامل سازمان آب و فاضالب 
و پيگيرى  به لحاظ حضور مداوم و دستورات  استان 
جهت شروع اصالح شبكه ها بطول پانزده كيلومتر در 
سالهاى 96 و 97 و تقدير از حجت االسالم امينى امام 
جمعه محترم شهرستان بدليل رهنمودها و حمايتهاى 
با ارزش كه الحق اگر حمايتهاى ايشان نبود كمتر فضاى 
فعلى شهر بصورت مستمر در حال كار و حفاريهاى 
پروژه هاى مربوطه بوده مشكل ساز مى گرديد كه در 
نهايت از حمايتهاى مهندس عليرضا گورويى فرماندار 
فرماندارى  سرپرس  قنبرى  اردوان  مهندس  و  سابق 
جاى تقدير و امتنان را داشته كه اميد بر آن داريم ارائه 
خدمات ما مورد رضايت حق تعالى و امت شهيد پرور 

قرار گيرد. 

به همت مهندس اردوان قنبرى سرپرست فرماندارى مسجد سليمان

براى اولين بار تشكيل جلسه روسأى ادارات خدمات رسان با خبرنگاران اصحاب رسانه در نشست پنج ساعته


