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در  ايران  اسالمى  انقالب  پيروزى  و سالگرد  دهه فجر 

و  حال  نزديك  و  دور  شهرستان هاى  و  شهرها  همه 

هوايى متفاوت و قابل توجه دارد. همان طور كه هزاران 

مى گيرد،  قرار  بهره بردارى  مورد  در كل كشور  پروژه 

كلنگ آغاز هزاران پروژه ديگر نيز بر زمين مى خورد 

تا چرخه اميدآفرينى در سرتاسر اين سرزمين با اصالت 

از كار نايستد.

شهرستان  مركزيت  در  گلستان  شهر  حال،  اين  با 

بهارستان از توابع استان پهناور و پرجمعيت تهران به 

نسبت ساير شهرهاى كشور ويژگى هايى دارد كه دهه 

فجر امسال را براى مردم آن متمايز مى كند.

شهر گلستان به واسطه مهاجرپذير بودن، نمايندگانى 

از مردمان خوب همه اقوام كشور را در خود جاى داده 

و به همين دليل به آن ايران كوچك مى گويند. حاال 

كل كشور  براى  گويى  بشود  كار  هرچه  اين شهر  در 

كار شده و نمايندگان همه فرهنگ ها، قبيله ها، اقوام و 

ساكنان اين كشور از آن بهره مند مى شوند.

سرپرست شهردارى گلستان با اشاره به آيين افتتاح 

پروژه هاى مهم شهرگلستان در اين ايام در گفت وگو 

با خبرنگار ما به نكات قابل تأملى اشاره كرد كه گوياى 

گلستان  شهرى  مديريت  در  عميق  نگاهى  وجود 

نام  با  كه  است  كلمه اى  «محروميت»  گفت:  او  است. 

شهرگلستان و ساير نقاط بهارستان عجين شده است 

و انباشته شدن مشكالت و كمبودها به گونه اى است كه 

نمى توان به سادگى آنها را حل كرد. 

وضعيت  به سادگى  كه  كرد  طرح  را  خوبى  مثال  او 

سرپرست  مى داد.  نشان  را  شهر  اين  كمبودهاى 

شهردارى گلستان گفت: در طول ساليان سال مدام 

امالح در كف دريا و اقيانوس ته نشين مى شوند كه اين 

فرايند همواره و در همه لحظه ها ادامه دارد. اين امالح 

اليه هاى نرمى در كف دريا پديد مى آورند كه گاهى به 

واسطه نرمى، خانه ماهى ها مى شود. اما همين امالح نرم 

به تدريج تحت تأثير انفعاالت دريا و زمين قرار مى گيرند 

و تبديل به سنگ مى شوند. مشكالت شهرگلستان هم 

به همين شكل است. بيش از دو دهه قبل وقتى اين 

شهر شكل مى گرفت مشكالت كوچكى وجود داشت 

كه موردتوجه قرار نگرفت و حاال با گذشت اين همه 

سال آن مشكالت تبديل به سنگ هاى محكم كف دريا 

شده و براى از بين بردن و شكستن آنها بايد انرژى 

مضاعف به كار بست.

سرپرست شهردارى گلستان در ادامه اين گفت وگو به 

طرح جزئيات بيشترى درباره پروژه هاى قابل افتتاح در 

دهه فجر امسال پرداخت و از برنامه هاى در دست اجرا 

و پروژه هاى مهم اين شهر پرده بردارى كرد و نويد داد 

كه قطار عمران و آبادانى در شهر گلستان به سرعت به 

كار خود بدون توقف ادامه مى دهد.

شهر  عمرانى  تحوالت  آخرين  از  بيشتر  اطالع  براى 

شهردارى  اجراى  دست  در  برنامه هاى  مهم ترين  و 

گلستان، گفت وگوى سرپرست شهردارى با خبرنگارما 

را بخوانيد

پرونده 9 پروژه مهم به زودى بسته مى شود

بسته شدن پرونده 9 پروژه مهم و شاخص شهرگلستان 

در آينده نزديك، مطلع سخنان سرپرست شهردارى 

گلستان بود كه در گفت وگو با خبرنگار ما مطرح كرد 

دهه  در  پروژه   9 اين  پرونده  شدن  بسته  با  گفت:  و 

در  جديد  و  نيمه كاره  پروژه هاى  ساير  پرونده  فجر 

شهرگلستان براى شهردارى باز مى شود. 

بهلول فرزين كه چندى پيش سكان شهردارى گلستان 

ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  است  گرفته  عهده  بر  را 

جزئيات مهمى از برنامه ها و اولويت هاى شهردارى را 

مطرح كرده بود كه دوباره روى مهم ترين محور برنامه ها 

گفت:  و  كرد  تأكيد  شورا  و  شهردارى  دغدغه هاى  و 

همان طور كه در مصاحبه قبلى خود گفتم ما فقط يك 

اولويت داريم آن هم رفع كمبودهاى شهر گلستان است 

به همين خاطر در تالشيم تا پس از افتتاح پروژه هاى در 

دست اقدام، به قيد فوريت پروژه هاى ديگر آغاز شوند 

تا مردم شاهد تغييرات اساسى در شهر باشند. 

الزم به يادآورى است اين 9 پروژه با اعتبارى بالغ بر 180 

ميليارد ريال توسط شهردارى گلستان به بهره بردارى 

مى رسد تا شاهد يك گام ديگر براى شكوفايى شهر 

باشيم.

حل معضل 20 ساله مردم گلستان

از حل معضل 20 ساله  سرپرست شهردارى گلستان 

مردم گلستان با اجراى طرح هدايت آب هاى سطحى 

در اين شهرستان خبر داد و گفت: هزينه اجراى اين 

طرح 4 ميليارد تومان خواهد بود.

بهلول فرزين با اعالم خبر اجراى طرح هدايت آب هاى 

سطحى در اين شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار 

خيابان هاى  بارندگى  اوج  در  ساله  همه  داشت: 

باغ مهندس، سلطان آباد و شهرك امام رضا به درياچه اى 

از آب هاى سطحى تبديل مى شد كه تردد شهروندان و 

وسايل نقليه را با مشكل اساسى مواجه مى ساخت كه 

با اجراى طرح هدايت آب هاى سطحى برطرف خواهد 

شد.

سرپرست شهردارى گلستان در ادامه افزود: متأسفانه 

اين معضل 20ساله شهر گلستان بوده و در اين مدت 

شهر با كوچك ترين بارندگى دچار آب گرفتگى معابر 

چه در سمت الين باالى جاده و چه در ضلع جنوب را 

تحت شعاع خود قرار مى دهد.

ميليارد  يك  حدود  در  را  طرح  اين  اوليه  اعتبار  وى 

تومان برشمرد و گفت: هزينه كلى اين پروژه در حدود 

4 ميليارد تومان است كه استارت اين طرح از حدود 

4 ماه پيش خورده و قرار است اين طرح به مناسبت 

با  ايران   اسالمى  انقالب  پيروزى  چهلمين  سالگرد 

حضور مسئوالن اين شهرستان به بهره بردارى برسد.

تبديل رودخانه شادچاى

از «دغدغه» به «تفرجگاه»

چندسال پيش بود كه باران هاى شديد فصلى باريدن 

و  شده  خشك  رودخانه هاى  از  بسيارى  و  گرفت 

نيمه جان استان هاى تهران و البرز را به چالش سيل 

نزديك كرد. شادچاى كه از دل شهر گلستان مى گذرد 

در همان زمان سيالبى شد و آسيب هاى زيادى را هم به 

همسايه هاى خود در مسير اين رودخانه وارد كرد. 

عالوه بر اين، مسئله بهداشتى و زيست محيطى اين 

رودخانه تقريباً خشك نيز موضوع بسيار مهمى بود كه 

مى توانست سالمت و زندگى ساكنان اين منطقه به ويژه 

ساكنان حاشيه اين رودخانه را تحت تأثير قرار دهد.

حاال اما شادچاى از يك دغدغه نگران كننده به يك 

به  آن  تبديل  مسير  و  شده  تبديل  تفريحى  مركز 

تفرجگاهى بزرگ و جذاب را طى مى كند.

سرپرست شهردارى گلستان افزود: بخش قابل توجهى 

از پروژه ساماندهى رودخانه شادچاى و تكميل بوستان 

حاشيه اى آن در دوران شوراى دوره پنجم انجام شده 

است و تكميل فاز سوم و فاز اول ايجاد پارك رودكنار 

بود  گلستان  شهردارى  برنامه هاى  ديگر  از  شادچاى 

به كار شوراى دوره پنجم  ابتداى شروع  از همان  كه 

به عنوان يكى از برنامه هاى اصلى آنها تعريف شده و 

با جديت و سرعت خوبى در حال انجام است. در اين 

جاده  از  قبل  تا  ريل آهن  لجن زارهاى حدفاصل  طرح 

تا بدين ترتيب پرونده  به تفرجگاه تبديل شد  ساوه 

بسته  باالدست جاده ساوه هم  در  رودخانه شادچاى 

شود. 

تاكنون  شادچاى  رودخانه  ساماندهى  كرد:  اضافه  او 

گذاشته  شهردارى  دست  روى  سنگينى  هزينه هاى 

در  داريم   تقاضا  از شهروندان  خاطر  همين  به  است 

حفظ و نگهدارى اين پارك ها كوشا باشند. 

از ديگر  تفرجگاه  اين  فاز  افتتاح دو  به گفته فرزين، 

پروژه هايى است كه همزمان با فرا رسيدن دهه فجر 

مورد بهره بردارى قرار گرفته و تحويل مردم نجيب اين 

منطقه مى شود.

عزم جدى شهردارى براى ساخت فضاهاى ورزشى

نبايد  كه  است  معتقد  گلستان،  سرپرست شهردارى 

روند ساخت و توسعه فضاهاى ورزشى را تعطيل كرد. 

اجراى  حال  در  پروژه هاى  بر  عالوه  دليل  همين  به 

اين راستا  اين زمينه، 3 پروژه مهم در  شهردارى در 

هم اكنون در دست تكميل و راه اندازى است.

پايانى  فاز  تكميل  راستا،  همين  در  فرزين  مهندس 

پروژه سالن ورزش هاى پهلوانى و باستانى را از ديگر 

برنامه هاى آتى شهردارى عنوان كرد و ادامه داد: اين 

پروژه كه در انتهاى خيابان ابدام واقع شده تقريباً 70 

درصد پيشرفت داشته است و فكر مى كنم نهايتاً تا 4 

ماه آينده آماده گشايش باشد. 

فرزين همچنين از انتقال استاديوم 3500 نفرى شهر 

گلستان به پارك ريه خبر داد و درباره علت اين كار 

نفرى شهر  استاديوم 3500  كلنگ  گذشته  در  گفت: 

اما  شد،  زده  زمين  به  سنگ  بازار  كنار  در  گلستان 

به  پروژه  اين  مكانى  شرايط  نبودن  مناسب  به خاطر 

پارك ريه منتقل شد و عمليات فونداسيون اين پروژه 

حياتى با همت شهردارى انجام شد.

گلستان  شهردارى  ورزشى  طرح هاى  ديگر  به  وى 

اشاره كرد و اظهار داشت: شهردارى در راستاى توسعه 

سرانه هاى ورزشى و توزيع عادالنه اعتبارات به زودى 

سالن ورزشى انقالب را در شهرك سبزدشت تكميل 

و افتتاح مى كند.

منطقه  ورزشى  سالن  اولين  اين  فرزين،  گفته  به 

شهردارى  پيش  چندى  هرچند  است،  سبزدشت 

گلستان با كمك بخش خصوصى دومين ميدان ميوه 

و تره بار شهر گلستان را در اين منطقه راه اندازى كرد تا 

شاهد ارائه خدمات بهينه به مردم اين منطقه باشيم.

وى همچنين به ديگر پروژه هاى ورزشى در دست اقدام 

اشاره كرد و توضيح داد: يكى ديگر از پروژه هاى در 

دست اقدام اين مجموعه ايجاد سالن ورزشى رودكنار 

شادچاى است. اين طرح مراحل نصب سازه را طى كرده 

است و قرار است به زودى وارد فاز سفت كارى شود.

سرپرست شهردارى گلستان با توضيح اينكه  قرار بود 

اين پروژه در ايام دهه فجر افتتاح شود، اذعان داشت: 

اما از آنجايى كه حجم پروژه هاى در دست اقدام فراتر 

از منابع مالى اين مجموعه بود، به همين خاطر تصميم 

به سال آينده  را  اين پروژه  افتتاح  گرفتيم تكميل و 

موكول كنيم.

وى به ديگر پروژه هاى در دست اقدام مهم اين مجموعه 

شهر  جنوبى  كمربندى  تكميل  گفت:  و  كرد  اشاره 

و شوراى  برنامه هاى شهردارى  مهم ترين  از  گلستان 

اسالمى شهر گلستان است كه بخشى از اين طرح اجرا 

شده و باقى مانده آن نيز تا سال آينده به مرحله اجرا 

مى رسد. اين كمربندى نخستين رينگ پيرامونى شهر 

گلستان به شمار مى رود كه توانايى جمع آورى، هدايت 

و كنترل حجم قابل توجهى از ترافيك درون شهرى را 

دارد.

پيشرفت 60  با  پروژه  اين  اينكه  بر  تصريح  با  فرزين 

از  مسير  اين  داد:  توضيح  مى باشد،  همراه  درصدى 

جاده  سمت  به  (ريل آهن)  اميركبير  خيابان  انتهاى 

شهريار متصل مى شود.

از حسن اعتماد اعضاى شوراى شهر  با قدردانى  وى 

سرپرستى  دوران  هرچند  كرد:  يادآورى  گلستان 

كه  آنجايى  از  اما  است،  موجود  شرايط  حفظ  دوران 

شهر گلستان به شدت نياز به كار دارد، به همين خاطر 

تا زمانى كه در اين مسند باشم اجازه خاموش شدن 

موتور توسعه و عمران اين شهر را نمى دهم

عمليات نجات محله

سرپرست شهردارى گلستان با اشاره به تشريح جزئيات 

مشكل آب هاى سطحى شهر گلستان، راه هاى متعددى 

را به عنوان راهكار شهردارى براى رفع آن معرفى كرد 

و گفت:  آب گرفتگى معابر هميشه در فصل بارندگى 

يكى از مشكالت محله هاى الهيه، باغ مهندس، خيابان 

امام زاده، خيابان درمانگاه، خيابان 14مترى 14معصوم و 

محله هاى مشابه بود كه هيچ وقت شهردارى و شوراى 

شهر تا به امروز نگاه جدى به اين مسئله نداشت.

سيستم  ايجاد  از  هدف  افزود:  فرزين  مهندس 

جمع آورى و هدايت آب هاى سطحى، اين مى باشد كه 

در شرايط وقوع رگبارهاى شديد بهتر عمل كند و از 

آب گرفتگى معابر كه در شهر گلستان با كمترين ميزان 

بارش هم شهروندان دچار بحران مى شوند، جلوگيرى 

شود و با شناسايى نقاط تجمع روان آب در سطح شهر و 

جمع آورى آنها و انتقال به رودخانه شادچاى از هرگونه 

خسارت احتمالى جلوگيرى به عمل آيد.

شهردارى  شد:  يادآور  گلستان  شهردارى  سرپرست 

گلستان با حمايت شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 

با اصالح و ايجاد كانال هاى جديد جمع آورى و هدايت 

از  قسمتى  الزم  اعتبارات  تأمين  و  سطحى  آب هاى 

را  معابر  آب گرفتگى  زمينه  در  شهروندان  مشكالت 

حل كند. به اين منظور در سال جارى، اجراى پروژه 

بزرگ هدايت آب هاى سطحى از محله الهيه تا رودخانه 

شادچاى به طول بيش از 2 كيلومتر با لوله هاى پلى اتيلن 

كارا گيت با قطر 1000 ميلى متر و به صورت دستى پايپ 

كينگ آغاز شد.

اين طرح با اعتبارى بالغ بر چهار ميليارد تومان وارد 

حياتى  پروژه  اين  جزئيات  به  او  شد .  اجرايى  مرحله 

اشاره كرد و گفت: اجراى پروژه بزرگ هدايت آب هاى 

به رودخانه شادچاى  الهيه شروع و  از محله  سطحى 

دو  از  بيش  پروژه  اين  طول  تقريباً  مى شود؛  ختم 

 1000 قطر  با  پلى اتيلن  لوله هاى  با  كه  است  كيلومتر 

ميلى متر اجرا مى شود.

فرزين همچنين از كيفيت طراحى و اجراى اين پروژه 

هدايت  شبكه  اجراى  كرد:  تصريح  و  گفت  سخن 

بروزترين  با  مطابق  گلستان  شهر  سطحى  آب هاى 

متدهاى كشور اجرا شده تا آب هاى سطحى محله هاى 

امام زاده، خيابان 14مترى  باغ مهندس، خيابان  الهيه، 

14معصوم و  ساير معابر مشابه را به رودخانه شادچاى 

هدايت كند.

سرپرست شهردارى گلستان معتقد است كه پس از 

در  آب گرفتگى  شاهد  ديگر  شبكه  اين  كامل  اجراى 

محله هاى قديمى شهر نخواهيم بود.

اين پروژه آنقدر مهم و حائز اهميت است كه مى بايست 

جاى  هم  باز  اما  مى شد  آغاز  اينها  از  پيش تر  خيلى 

شكرش باقى است

عوامل متعددى در ايجاد يا تشديد مسائل و مشكالت 

احتمالى در سيستم هدايت و دفع آب هاى سطحى در 

داخل شهر از طريق ايجاد خسارت به مناطق مسكونى 

به دليل هجوم سيالب و روان آب سطحى و تجمع آب 

در سطح معابر و ميادين شهر و ايجاد ناخرسندى براى 

و  ساكنان  رفت وآمد  در  وقفه  ايجاد  جهت  از  مردم 

نقاط تجمع و اثرات نامطلوب به محيط زيست شهرى 

مى باشد كه از جمله آنها مى توان به 1. عدم وجود يك 

سيستم كارآمد در هدايت آب هاى سطحى 2. توسعه 

شهر و عدم توجه به مسائل دفع آب هاى سطحى در 

گذشته 3. باال رفتن تراكم مناطق مسكونى و افزايش 

نفوذپذيرى كم. 4.  قابليت  با  درصد مساحت سطوح 

همسان بودن كانال هاى هدايت و دفع آب هاى سطحى 

و پست  مرتفع  مناطق  از  اعم  نقاط مختلف شهر  در 

كانال هاى  در  جريان  عبور  ظرفيت  بودن  ناكافى   .5

عدم   .6 جوى  ريزش هاى  رخداد  مواقع  در  موجود 

توجه به شيب بندى مناسب معابر و كانال هاى انتقالى 

دفع آب هاى سطحى 7. عدم توجه به حريم و مسير 

آب راهه هاى فصلى در حوضه هاى آب خيز و مسدود 

شدن آنها در اثر ساخت وسازهاى غيراصولى و چندين 

دليل ديگر مانند عدم مطالعه در طراحى كانال هاى دفع 

آب هاى سطحى و احداث غيراصولى آن كه منجر به 

به  توجه  با  سطحى  روان آب هاى  و  سيالب  هدايت 

نقاط پست و مسيرهاى  به  توپوگرافى شهر  وضعيت 

اصلى شهر شده است..

از  وسيعى  سطح  داراى  كه  اراضى  عنوان  به  شهرها 

زمين هاى غيرقابل نفوذ يا كم نفوذ شامل كاربرى هاى 

قابل توجه  استحصال  توان  داراى  كه  بوده  مختلف 

نزوالت جوى مى باشند، به اين دليل طراحى جمع آورى 

و  رويكردها  با  مى تواند  سطحى  آب هاى  هدايت  و 

هدف هاى خاصى صورت بگيرد. در بعضى از شهرها به 

علت وجود ويژگى هاى اقليمى و محيطى خاص اهميت 

آن بيشتر مى شود و عدم برنامه ريزى صحيح در جهت 

جمع آورى و هدايت آب هاى سطحى و زيرزمينى باعث 

اثر آب در  با  افزايش هزينه هاى مربوط جهت مقابله 

مواقع بحرانى مى شود.

امروزه در جوامع پيشرفته به موازات طراحى شهرى و 

تصميم گيرى هاى اساسى نظير تعيين مناطق نفوذپذير، 

و  عرضى  و  طولى  شيب هاى  و  خيابان ها  جهت بندى 

تأسيسات زيرزمينى همزمان برنامه ريزى جهت هدايت 

نگهدارى،  مانند  مختلف  طرق  از  سطحى  آب هاى 

ذخيره سازى محلى و يا نفوذ دادن آن تا حدامكان و 

يا هدايت آن به خارج از محدوده شهرى و همچنين 

برنامه ريزى جهت آب هاى زيرزمينى صورت مى گيرد.

همچنين از مشخصه هاى توسعه شهرى افزايش سطوح 

غيرقابل نفوذ است كه به خاطر تغيير كاربرى زمين هاى 

به  آن  اختصاص  و  طبيعى  منابع  اراضى  و  كشاورزى 

ساخت وسازهاى مسكونى و معابر عمومى پديد مى آيد، 

از عوارض اين تغييرات كاهش نفوذ آب باران به داخل 

زمين و در عوض افزايش روان آب حاصل از بارندگى از 

هر دو منظر حجم و شدت جريان است كه جارى شدن 

اين روان آب ها هزينه هاى زيادى براى احداث مجارى 

و زه كشى هاى مناسب براى خارج ساختن اين آب ها 

از معابر است. همه اهالى شهر گلستان به ويژه آنهايى 

كه در محله هاى قديمى تر اين شهر مانند سلطان آباد 

و باغ مهندس زندگى مى كنند يك صحنه مشترك از 

پاييز و زمستان در ذهن دارند. مسدود شدن دائمى 

بارندگى همان  خيابان ها و كوچه هاى شهر در مواقع 

تصويرى است كه هميشه با آغاز باران در ذهن مردم 

تداعى مى شود و بالفاصله بعد از آن شكل واقعى به 

خود مى گيرد. 

شهرى  خدمات  نيروهاى  كه  است  زمان  همين  در 

شهردارى گلستان و تعداد زيادى از نيروهاى عملياتى 

آتش نشانى مجبور مى شوند پا به ميدان بگذارند و براى 

جمع آورى آب هاى جارى شده در سطح خيابان بسيج 

شوند.

سرپرست  كه  دارد  متعددى  ريشه هاى  مشكل  اين 

شهردارى گلستان در گفت وگوى خود با خبرنگار ما 

آنها را برشمرد اما چكيده همه ديدگاه هاى موجود در 

اين  بروز  نشان مى دهد كه خالصه داليل  زمينه  اين 

مشكل را مى توان در دو دليل اصلى ديد: دليل نخست 

به مشكالت ريشه اى در نحوه ساخت جوى  هاى آب و 

كه  است  سطحى  آب هاى  جمع آورى  شبكه  فقدان 

امكان تخليه حجم زياد آب جارى در خيابان را سلب 

مى كند. دليل دوم اما منشأ بيرونى دارد و به مسدود 

شدگى همين جوى هاى نيم بند با زباله ها و پسماندهاى 

شهرى مربوط مى شود كه گاهى اليروبى هاى چندباره 

نيز كفاف كار را نمى دهد و بعد از هر بارندگى حجم 

وسيعى از زباله ها توسط نيروهاى خدمات شهرى از 

جوى ها خارج مى شود و تنها كمى بعدتر باز همان قصه 

تكرار مى شود.

انگيزه آغاز يك جهش  با  و  به مديران جوان  اعتماد 

بزرگ در گلستان

شهرگلستان حاال ديگر يك شهر نيست كه در يك 

نقطه از استان تهران و در حاشه محور مواصالتى مهم 

و حياتى جاده ساوه قديم استقرار يافته است. اين شهر 

يك برند معروف و شناخته شده در استان تهران است 

كه آن را به پايتخت «بى ثباتى مديريت شهرى» تبديل 

كرده است. 

اگر حاال بخواهيم به همه شهرداران يك دهه گذشته 

نمره و امتياز بدهيم قطعا امكان يك اظهار نظر صحيح 

و كامل وجود نخواهد داشت چرا كه هركدام از مديران 

قبل از اينكه بتوانند ابعاد مديريت خود را به رخ بكشند 

مجبور به كوچ از ساختمان پررمز و راز شهردراى شده 

اند.

اسالمى شهر يك سوم  حاال در شرايطى كه شوراى 

نمايندگان  هم  باز  سرگذاشه،  پشت  را  خود  عمر  از 

اميد مى  اند كه  انتخاب قرار گرفته  مردم در شرايط 

رود آخرين انتخاب شهردار براى دوره پنجم شوراى 

اسالمى شهر باشد.

يك  عنوان  به  توان  مى  برهه  اين  در  كه  اى  مساله 

انگيزه  به  توجه  تذكر مطرح كرد، ضرورت  يا  توصيه 

آنچنان  است.  شهردارى  هاى  گزينه  مديريتى  هاى 

كه در ميان گزينه هاى مصاحبه شده براى تصدى اين 

پشت چهره هاى ديده شده اند كه تنها صفت مشهور 

آنها در دوره مديريت قبلى شان، بى حوصلگى و بى 

انگيزگى بوده است. 

در  كه  است  تخصص  و  جوانى  امتياز  بعدى،  مساله 

تقسيم بندى هاى منطقى به دو معيار واجب و ضرورى 

در تعيين شهردار بعدى گلستان تلقى مى شود. 

شهرى كه بافت آن عموماً جوان است نمى تواند يك 

شهردار كم حوصله و فرتوت را كه حتما سرتاپا محاظه 

ديگر،  سوى  از  كند.  تحمل  را  است  احتياط  و  كارى 

توان  مى  فقط  را  شهرگلستان  نيازهاى  و  مشكالت 

در چارچوب تجربه و تخصص باال و استفاده از شبكه 

ارتباطات مرتفع كرد. حاال با اين نكته هايى كه عرض 

شده، شما فرض كنيد يك شهردار جوان، باتجربه و 

شود.  انتخاب  گلستان  شهردار  عنوان  به  متخصص 

نخستين  دهد.  مى  رخ  اصلى  جهش  كه  است  آنگاه 

جهش اين است كه ميدان در داخل شهردارى براى 

مديران جوان تر و صاحب ايده باز مى شود و همين 

امر باعث ايجاد انگيزه و پرورش مديران توانمند براى 

آينده خواهد شد.

سرپرست  عنوان  به  اكنون  هم  كه  فرزين»  «بهلول 

شهردارى گلستان سكان كار را در دست گرفته، يكى 

از همان مديرانى است كه دقيقا هر سه گزينه باال را 

به شكل چشمگير در خود دارد و عالوه بر آن با اتكا 

به تجربه سه ساله شهردارى در يكى از مناطق شهر 

اسالمشهر و عهده دار بودن دو پست مهم و حساس 

معاونت شهرسازى و عمران شهردارى باقر شهر مى 

تواند يك مدير ايده آل براى شهر گلستان باشد. 

در كنار اين ويژگى هاى مهم، آن چه باعث مى شود 

براى شهردارى  مطلوب  گزينه  يك  عنوان  به  فرزين 

گلستان به شمار آيد، انتخاب يك مدير متخصص از 

دل همين شهردارى است. به طور حتم اين رويداد به 

يك تابلوى تمام نماى انگيزه سازى تعبير خواهد شد. 

حاال كه شوراى اسالمى شهر در مهمترين موقعيت يك 

سال و نيم اخير قرار رفته، چه خوب است نمايندگان 

مردم اين بار با عينك عاقبت انديشى، ايجاد ثبات و 

پايدارى مديريتى و تامين نظرات و ديدگاهاى مردم به 

عنوان يك معيار و اصل مهم در برابر ديدگان شوراييان 

شهرگلستان بايستد.

ثباتى  بى  از  گذشته  سالهاى  تمام  در  شهرگلستان   

مديريت شهرى رنج برده و خسارت اصلى به شهروندان 

يك  انتخاب  اين  بنابر  است.  شده  تحميل  شهر  اين 

شهردار با معيارهاى اساسى و كلى به انضمام آيتم هاى 

جوانى،  انگيزه و تجربه، مى تواند راه را براى يك آينده 

درخشان روشن و آماده كند. به اميد اين كه شورا با 

قله ى  به سوى  را  تصميم درست خود شهرگلستان 

توسعه شهرى پيش ببرد.

فرزين سرپرست شهردارى گلستان خبرداد
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