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نظرمش ــوا،نیشوش،تکرشباشماــراکهش ــرروند،نش
وشنظــراتشههگرنــیشوشتفکیــکشمیــرنشحــوزمش

تصهیــمشگیــریشوشنظــراتش،زشحــوزمش
،جــر،,ش،لگــویشپذنرفتــاش ــدمشوش

پیاــرفتاشباشسطحشجررنیش
،ســهشکــاشنــرمشهــریش
آنش بــرش مختلفــیش
نرربمش ــدمش،ســه.
مــرش باشکاــواش
بــرش نظــرمش ،نــنش
عشــو،ن"ش ــوا،هریش
وش ،ســامیش ــررش
اوســتر"شوش"ش ررب،ایش

هــرش بهیــرایش وش هــرش
باش میش ــوب.ش  ــشرختاش

مجهــوعشمــر،بش،زشمدنرنهش ــرریش
بیاــترشههیــنشمعشــرش،ســه.

عهــرشحــدوبش0چشســرلاش ــوا،هرشناــرنش،زشجو،نش
بــوبنش،نــنشسیســتمشب،ابشوشتــرشمرحلــاشمیــرنشســرلیش

وشپختگــیشا،مشزنــربیشمرندمش،ســه.
،مــرشعــاومشبــرشزمــرنشعو،مــلشســرخترایش
بنگــریشنیــزشمرنــعش،زشقــدشکاــیدنشوشبرلشدگــیش

میش ــوب.  ــوا،هرش
ــرشوش ــرنشکراشا،شســخهشت ــنشمی ــاشباش،ن ــاشک آنچ
معربلــاشا،شپیچیــدمشتــرشمیشکشــد,شتأثیــرشپذنــریش،ننش

عو،مــلش،زشنکدنگــرش،ســه.
شبــدونش ــکشسیســتهیشمــیشتو،نــدشخــوبشا،شبــرش
 ــر،نطشوشمقتضیــرتشزمرنــاشخــوبشوفــقشبهــدشکــاش
نقــرطشضعــفشوشقــداتشخــوبشا،شتحلیــلشکشــد.

ــتهیش،زش ــرشسیسـ ــدشهـ ــرزیشنظرمشـ ــاشسـ شبریشـ
ــتهیش ــاشهـــرشسیسـ ــربیشکـ ــربش،نتقـ طرنـــقشاونکـ
نســـشهشبـــاشخـــوبشب،ابهشمـــیشتو،نـــدشمـــوابش،ازنربـــیش
قـــر،اشگیـــربشوشباشحقیقـــهشتشرســـبشبشـــدیشنظـــرمش

ـــرش ـــریشه ـــرشوشخروجـــیشه ـــرنشواوبیشه ـــدیشمی مش
سیســـتهیشمیتو،نـــدشا،هگاـــریشتحلیـــلش،نتقـــربیش

ـــد. ـــتمشبر  ،زشآنشسیس
بــرش،نــنشمقدمــاشبــاشبالنــلش
موجــبش عو،ملــیشکــاش وش
کراکــربیش ضعــفش
سیســتمش ــوا،نیشباش
 ــررب،ایش ــدمش
علــهش و،زش ،ســهش
کثیــریش هــریش
ــاش ــاشب ــرشپذنرفت ترثی
تعد،بیش،زشمرهترننش
،نــنشعو،مــلشوشبالنــلش
بــاش ــرحشزنــرش، ــرامش

مــیش ــوب:
ــنش ــدمشتشرســبشبی  چ.شع

ــر؛ش ــوا،شه ــفش  ــرا،تشوشوظرن ،ختی
ــزش ــنشموضــوعش،زشآنشجرــهشحرئ ،ن
،ههیــهش،ســهشکــاشباشفصــلشســومش
قرنــونش ــوا،هرشمصــوبششاهچ 
،زشوظرنــفش ــوا،شهــرشســخنشبــاش
ــدهش،مــرشباشعــوضش ــرنشمــیشآن می
،ختیــرا،تشبســیراشکهتــریشبــاش

ــرشب،بمش ــدمش،ســه. آنر
شبــاشعــاومشقرنــونشنــربش
 ــدمش ــوا،هرشا،شبــاشطــواش
نــکشجرنشــاشباشمقربــلشســرنرش
نرربهــرشوشســرزمرنشهرشمتعردش
ــربمشوش ــرتشک ــاش،نجــرمشخدم ب
وظرنفــیشفر،تــرش،زشتــو،نشبــرش
بوششآنرــرشنرــربمش،ســه.

چ.شنشــوبشضهرنــهش،جر،نــیشبــر،یشتصهیهــرتش
 ــوا،هر؛

ــرشنظــریش شب
لـــیش جـهـر ،
بــاشقـــرنونش
 ـــوا،شهــرش
بش مـصـــو
اشهچ/ه/چ 
وشآنیــنشنرمــاش
ــریش،جر،نیش ه
مـــصوبش آنش
چچ/چ/8اهچ 

بــاش

آســرنیشمــیشتــو،نشپــیشبــربشکــاشضهرنــهش،جر،نــیش
ــرتش ــوا،هرش ــر،یشتصهیهــرتشوشمصوب ــیشب کرف

شنــد،اب. وجــوب

 

قرنونش وا،هرش باش ،جر،نیشکرفیش ضهرنهش نشوبش
خو،هدش پیش باش ا،ش نرمطلوبش پیرمدش بوش حد،قلش

ب، ه؛

،ولش،نشکــاشباشصــواتشنشوبنشضهرنهش،جر،نیش
کرفــیشوشعــدمشههر،هــیشوشههــکرایشمتقربــلش

بســتگرمشهــریش،جر،نــیشبــرش ــوا،هرشآنرــرش
ــرش ــاشبوشن ــدشتو،نســهشبرنرم نخو،هش

 رراشســرلاش،یشا،شبــر،یشحوزمش
تحــهشنظــراتشخــوبشباش
نظــرشبگیرنــدهشباشنتیجاش
اوزمرگــیش ب ــراش
خو،هشدش ــدهشآنچشرنش
کــاشبرخــیش،زش،عضریش
 ــوا،هریش ــررهریش
بــزاگشبــاش،نــنش،مــرش
ــد. ــر،فشمــیشکشش ،عت

بومش،نشکــاشباشصــواتش
نشــوبنشضهرنــهش،جر،نــیشبــر،یش

تصهیهــرتش ــوا،هرشپــسش،زشگذ ــهش
مدتــیشهشعهــاشجرنــگرمشنظراتــیشوشمدنرنــهشعقلش
جهعــیشکــاشخصلــهش،صلــیش ــوا،هرشمــیشبر ــدهش
،زشبیــنشخو،هــدشافــهشوشترثیرگــذ،ایش شد،نــیش
ــرکش ــهشوشتح ــویشفعرلی ــهشوشجل ــدشب،  نخو،ه
ــنشنرــربشمربمــیشا،شخو،هــدشگرفــه. ــیش،ن کرف

 ه.شســومینشضعــفشنظراتــیشوشمدنرنتــیش
 ــوا،هرشبــاشعــدمشوجــوبشســرزوکراهریش،جر،نــیش
الزمشبــر،یشنظــراتشمــربمشبــرشتصهیهرتش ــوا،هرش

مــیشبر ــد.ش
نکــیش،زشبرترنــنشا،هکراهــریش شیــنشنظــراتش
ــنش ــوا،هریشپرنی ــقش  ــدش،زشطرن ــیشتو،ن ــیشم مربم
بســتیشباشمحلــاشهــر)ش ــوا،نرای(شبر ــدشوش
ــراکهش ــاشما ــرزمرنشنرفت ــتربمشوشس بصــواتشگس
 ــرروند،نشا،شباش،ب،امش،مــواش ــررش،اومیــاشجلــبش

نهرنــد.
ششههچشیـــنشوجـــوبشاســـرناشهرنـــیشکـــاشمدنرنـــهش
آنشباشبســـهش ـــوا،شبر ـــدشتـــرشش،نعـــکرسش

بهشـــدمشنقدهرنـــیشبر ـــدشکـــاش،زشعقـــلشجهعـــیش
ـــرلش ـــاشباشح ـــه.شباشحرلیک ـــرش،س ـــرشپذن ـــررشترثی  
حرضـــرشمدنرنـــهشاســـرناشهـــریش
ـــهش جهعـــیشباشحـــوزمشمدنرن
بســـهش باش  ـــرریش
 ـــررب،ایش،ســــهشوش
ــرش ــهشآنرـ ،زشظرفیـ
باشجرـــهشترئیـــدش
هـــرش اونکـــربش
عهلکربهـــرش وش
،سـتفربمشمیاوبشناش
برزتـــربشبهشـــدمش
ـــتیررشوش نقدهرهکرس
نظـــر،تشمتخصصرنش
فعـــرالنش وش  ـــرریش

،جتهرعـــی.
ــاش ــریشک ــدمشبنگ ــریشعه ــفشه  م.ش،زشضع
گرنشــرنشگیــرش ــوا،هرش،ســههشضعــفشهــریش
تاــکیاتیهش،ب،ایشوش،جر،نــیش ــوا،هرش،ســهش
وشبســیرایش،زش،نــنشضعــفشهــرشاناــاشباشتهرکــزش
گر،نــیش،ب،ایهشنقدنرپذنــریشمدنــر،نش،جر،نــیهش
وشخــوبشمحــوایش تعرــدش وش عــدمشتخصــصش
نهرنشــدگرنش ــوا،هرشوشههچشینشمســئولیشیشکــاشباش

ا،سش،مــواشقــر،اشمــیشگیرنــدهش،ســه.
بوامشپشجـــمش ـــوا،یش ـــررش،اومیـــاشفرصـــهش
تـــرزمش،یش،ســـهشبـــر،یش،صـــاحشاوناشهـــرشوش
 ـــتربشبخاـــیدنشبـــاشاونـــدشپیاـــرفهشوش
ــزمش ــرش،نگیـ ــرنشبـ ــواشجو،نـ ــررشحضـ ــعاش ـ توسـ
وشمتخصـــصشکـــاشعاقهشـــدشهســـتشدشکـــاش
ــوبش ــررنرنشخـ ــرنشوشههاـ ــررشز،بگرهاـ ــاش ـ بـ
ـــدشســـرمرناش،از ـــهشدیش،ســـهشکـــاش خدمـــهشکشش
ـــمش،زشســـویشمـــربمشوشمســـئولینشمـــوابش ،میدو،ان

توجـــاشقـــر،اشگیـــرب.

نظارت مردم بر تصمیمات شورای شهر با ایجاد شوراهای محالت

از 
ضعف های عمده دیگری 

که گریبان گیر شوراها است، 
ضعف های تشکیالتی، اداری و اجرایی 

شوراها است و بسیاری از این ضعف ها 
ریشه در تمرکز گرایی اداری، نقدناپذیری 

مدیران اجرایی، عدم تخصص و تعهد و خود 
محوری نمایندگان شوراها و همچنین 

 مسئولینی که در راس امور قرار
 می گیرند، است

از 
بهترین راهکارهای 

چنین نظارت مردمی می تواند 
از طریق شوراهای پایین دستی در 

محله ها )شورایاری( باشد و بصورت 
گسترده و سازمان یافته مشارکت 

شهروندان را در اداره امور 
شهر ارومیه جلب نماید

لی
ینا

ه ز
می

س

سمیه زینالی بالستانی
تحصیالت مهندسی معماری و حقوق
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و بسیج مهندسین
مدیرموسس مجتمع فنی و مهندسی خشت اول
مدیرعامل کانون کارآفرینی نواندیشان ادیب خشت اول
مدیرعامل شرکت طراحی فضای سبز آرمان فراز
رئیس هیئت مدیره شرکت زرین پل


