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ایده پردازى،  اصلى ترین 
برنامه مدیریت شهرى در باغبادران است
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بازسازى بافت فرسوده،
 نیاز امروز و  ضرورت 
فرداى زرین شهر
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ىففرداى افردردافردد ىر افرد ىر د ف
میثــم محمــدى، شــهردار 
زرین شــهر گفت: ما به عنوان 
افرادى که مســائل مختلف را 
در مدیریت شــهرى پیگیرى 
مى کنیم، به خوبى واقف هستیم 
که بســیارى از مشکالتى که در 
شــهرها در حوزه هاى مختلف 
عمرانى، اجتماعى و فرهنگى با 
آنها مواجه هستیم، به بافت هاى 
فرسوده و متراکم در شهرها باز 

مى گردد...
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باالترین سرمایه 
مدیریت شهرى 

مشارکت 
مردم است
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در آینده نزدیک
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250هکتار 
بافت فرسوده 

اردستان 
بهسازى مى شود

ارائه بسته تشویقى پروانه ساختمان درشاهین شهر

پروژه هاى عمرانى 
در اولویت برنامه هاى شهردارى سین

 مصرف درآمد نوسازى هر منطقه در 
طرح هاى عمرانى همان منطقه

شهردار باغبادران:
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حذف پراید
 تا 2 سال آینده از 

ناوگان
 تاکسیرانى

منظر شهرى مجموعه اى از عوامل طبیعى و مصنوع است 
که تحت تاثیر ویژگى هاى طبیعى، فرهنگى، اجتماعى 
و اقتصادى یک شهر شکل گرفته و یا مى گیرند. منظر 
شهرى یک از عوامل کیفیى و مطلوبیت شهرها بوده و 
حاصل مشاهده و درك مظاهر گوناگون و ملموس شهر 
اعم از بناها، فضاها، فعالیت ها، صداها، بوها و… هنگام 
مواجه شهروند با پدیده شهر است. منظر شهرى صرفا 
دربر دارنده نماى ساختمان ها و عناصر قابل رؤیت نیست؛ 
بلکه صداها، بوها، انواع عناصر طبیعى و مصنوعى، خواه 
ثابت و خــواه متحرك را در بر گرفته و شــامل تمام آن 
چیزهایى است که توسط حواس انسان قابل درك است. 
در ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقســیمات کشورى 
شهر، منظر شهرى این گونه تعریف شده است: «محلى 
اســت با حدود قانونى که در محدوده جغرافیایى بخش 
واقع شده و از نظر بافت ساختمانى، اشتغال و سایر عوامل 
داراى سیمایى با ویژگى هاى خاص خود بوده، به طورى 
که اکثریت ساکنان دایمى آن در مشاغل کسب، تجارت، 
صنعت، کشاورزى، خدمات و فعالیت هاى ادارى اشتغال 
داشته و در زمینه خدمات شــهرى از خودکفایى نسبى 
برخوردار و کانون مبادالت اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى 
و سیاسى حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود مى باشد … ».

آنچه که در این تعریف وجود دارد، توجه به ابعاد کالبدى، 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و حتى سیاسى شهر است، 
اما آنچه ما در این ادامه به آن مى پردازیم، این است که 
باید بدانیم که شهر واقعیتى است که عالوه بر فضاهاى 
کالبدى، به دلیل برخى ابعادش از حوزه علوم اجتماعى و 
حتى علوم انسانى خارج مى شود و مى توان آن را صرفا در 

بُعد فضایى آن مورد بررسى و تحلیل قرار داد.
گرچه مطالعات و تحقیقات در فضاى شــهرى بیشــتر 
معطوف به کالبد فضاى شــهر و چگونگى آرایش آن و 
نقش آن درتسهیل امور شهرى بوده است، ولى درقوانین 
و مقررات در حوزه مدیریت و برنامه ریزى توسعه شهرى 
کشور، عامل انسانى و توجه به نیازهاى انسانى در فضاى 

کالبدى شهر نیز قابل مشاهده است.
■■■

امروزه بسیار اتفاق افتاده اســت که با دیدن نماى یک 
ساختمان یا مکان، احساســات متفاوتى داشته باشیم. 
احساس تحسین یا احســاس مصونیت و اطمینان و یا 

حتى حقارت.
 این موضوع یکى از دغدغه هاى اصلى مدیریت شهرى 
و بسیارى از متخصصان است و این که آیا در خصوص 
داشــتن نماى زیبا براى ابنیه و فضاهاى شهرى، وجود 

ضوابط و مقررات قانونى ضــرورت دارد و یا اینکه 

وجود قوانین و مقررات مى توانــد عاملى براى رعایت 
ضوابط مربوط به ســیماى شهرى باشــد؟ بسیار حائز 

اهمیت است.
**شهردارى ها و توسعه شهرى

در نظام مدیریت و برنامه ریزى شهرى ایران، شهردارى 
مســئول مســتقیم نظارت، کنترل و هدایت توســعه 
فضایى شــهرها در چارچوب قانون و در راستاى اهداف 
و راهبردهاى طرح هاى توسعه شهرى(جامع، تفصیلى 
و هادى) اســت و نقش مهمى در انتظام و سامان دهى 
فضایى شهرها بر عهده دارد. در این بین اهمیت تحقق 
و پایدارى نظام مدیریت سیما و منظر شهرى به منظور 
ایجاد نظم و توازن در فضاهاى شــهرى حایز اهمیت 
ویژه اى است. عدم تحقق این مهم، موجب عدم انتظام 
سلسله مراتب فعالیت و خدمات و سرانجام عدم سازمان 

یابى فضایى درون شهرها مى گردد.
در ماده 55 قانون شهردارى ها،مسئولیت شهردارى ها 
در حوزه بهداشت شــهرى، مدیریت زیست محیطى و 
ساخت و سازهاى شــهرى وظایف حاکمیتى و نظارتى 
شهردارى ها به عنوان یکى از نهادهاى مسئول در حوزه 
مدیریت شهرى تعیین و مشــخص شده است که عدم 
رعایت هر یک توسط شهروندان و یا عدم نظارت بر انجام 
آنها توسط شهردارى ها، بر زیبایى فضاها و سیماى شهر 

اثر نامطلوب خواهد داشت. 

در حوزه بهداشــت عمومى، وظیفه شهردارى در زمینه 
جمع آورى و رفت و روب معابر کامال مشخص و تعریف 
شده است، زیرا عدم تنظیف معابر، نازیبایى شهرى را به 

دنبال خواهد داشت.
■■■

یکى دیگر از مسایل و مشــکالتى که بر زیبایى شهرها 
سایه افکنده است و فضاهاى شهرى را مخدوش مى کند، 
سد معبر و یا اشغال فضاهاى شهرى توسط شهروندان 
اســت که عدم نظارت شــهردارى ها در این خصوص 
مى تواند سیماى شــهرى را تحت تاثیر قرار دهد. این 
در حالى است  که شــهردارى متولى جلوگیرى از چنین 

اغتشاشات بصرى است.
شهردارى ها به عنوان تنها نهاد مجرى طرح هاى توسعه 
شهرى در کشــور، وظیفه صدور پروانه ساختمانى را بر 
عهده داشته و مکلف هســتند طبق ضوابط طرح هاى 
توسعه شهرى و براساس نقشــه مذکور در پروانه هاى 
ساختمانى، نوع استفاده از ساختمان را قید کنند و از هر 
نوع استفاده خالف مندرجات پروانه ساختمانى جلوگیرى 

به عمل آورند.
■■■

شــهردارى ها داراى اختیار نظارت بر طرز اســتفاده از 
اراضى داخل محــدوده و حریم شــهر از جمله تعیین 
تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازى و کیفیت ساختمان ها 
براساس نقشه جامع شــهر و منطقه بندى آن با رعایت 

ضوابط و معیارهایى که از طرف شورایعالى شهرسازى 
تعیین وبه وسیله وزارت کشور ابالغ خواهد شد، هستند 
و با استفاده از اختیارات فوق، مکلف به مراقبت در رشد 
متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیالت الزم براى 

زندگى اجتماعى خواهند بود .
نوســازى و عمــران و اصالحــات اساســى و تأمین 
نیازمندى هاى شهرى و احداث و اصالح و  توسعه معابر و 
ایجاد پارك ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهدارى 
پارك ها و باغ هاى عمومى موجود و تأمین سایر تأسیسات 
مورد نیاز  عمومى و نوسازى محالت و مراقبت در رشد 
متناسب و موزون شهرها، از وظایف اساسى شهردارى ها 
است و شهردارى ها در اجراى وظائف مذکور مکلف  به 

تهیه برنامه هاى اساسى و نقشه هاى جامع هستند .
■■■

به منظور بهبود فضاهاى شهرى و جلوگیرى از متروك 
ماندن و عدم استفاده از فضاهاى شهرى، شهردارى ها 
مجاز هستند مالکان و صاحبان اراضى واقع در محدوده 
شــهرى را مجبور به احیاى اراضى و یا ایجاد ساختمان 
اساسى نمایند، در غیر این صورت تنبیهاتى بر آن مترتب 
است. به عالوه شــهردارى ها در حوزه اختیارات خود 
مى توانند براســاس ضوابط طرح هاى توسعه شهرى، 
مالکان اراضى واقع در محدوده شــهرها را وادار به نرده 

کشى و یا ایجاد فضاى سبز در اراضى متعلقه نمایند.

به طورى که در تبصره2 ماده 10 قانون نوسازى و عمران 
شهرى، براى ساختمان هاى نوساز معافیت هایى در نظر 
گرفته شده است و در ماده 29 قانون، براى اراضى واقع در 
محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسى باشد، تنبیهاتى 
در قالب عوارض، به میزان دو برابر میزان مقرر در ماده 

2قانون دیده شده است. 

زیباسازى شهرى و شهردارى ها
همچنین شــهردارى ها به عنوان نهاد محلى و مجرى 
توسعه شهرى در کشور، مکلف هســتند از اغتشاشات 
بصرى، درهم ریختگى فضاهاى شــهرى از خیابان ها 
و کوچه ها گرفته، تا مبادى ورودى شــهرها، از محدوده 
شهر گرفته تا حریم شهر، از نماى ساختمان هاى شهرى 
گرفته تا تامین فضاى سبز شهرى، تدابیر خاصى اتخاذ 
نمایند. این تدابیر از جلوگیــرى از مخاطرات و بالیاى 
طبیعى تا رفع خطر از بناها و دیوارهاى شکســته واقع 
در معابر شــهرى و جلوگیرى از گذاشتن هر نوع شى در 
بالکن ها و ایوان هاى مشرف به معابر عمومى شهرى را 

شامل مى شود.
یکى دیگر از مشکالت اساســى موجود در شهرها که 
برنما و سیماى شهرى اثر نامطلوب و ناخوشایندى دارد، 
ســاختمان هاى متروکه و نیمه ســاخته اى است که به 
عنوان یک معضل اساسى در شهرها خود نمایى مى کند. 
به منظور جلوگیرى از رها کردن ســاختمان هاى نیمه 
تمام و مدیریت بر ساخت و سازهاى شهرى و جلوگیرى 
از اتالف منابع ملى و معطــل ماندن بناهاى نیمه کاره و 
نیز  کســانى که در میدان ها و معابر اصلى شهر اقدام به 
ساختمان مى کنند، مالکان امالك و اراضى مکلف هستند 
براساس زمان بندى قید شده در پروانه ساختمانى اقدام 
به اتمام بنا نماید، در غیر این صورت مشمول 

جرایم موضوع تبصره2ماده29 قانون نوسازى و عمران 
شهرى خواند شد.

■■■
یکى دیگر از اغتشاشات بصرى موجود در شهرها، نصب 
و الصاق انواع آگهى هاى تبلیغاتى اســت که بر سیماى 
شهرى و نماهاى ســاختمان هاى شــهرى چهره اى 
نازیبا ایجاد مى کند و نهاد متولى این امر، شــهردارى ها 
هستند که عالوه بر وظیفه جلوگیرى از نصب و الصاق 
آنها، مکلف هستند محل هایى را در نقاط مختلف شهر 
مشخص نمایند تا شهروندان از این محل ها براى نصب 

آگهى هاى خود استفاده کنند.
امروزه بخش عمده اى از اغتشاشات بصرى در فضاهاى 
شهرى کشور در بخشى از شهر اتفاق مى افتد که به عنوان 
بافت فرســوده از آن نام برده مى شود. این فضاها یکى 
از معضالت اساسى شــهرهاى کشور و دغدغه اساسى 
مدیریت شهرى است که بخش اعظم فضاهاى شهرى 
ایران را در بر گرفته اســت، همان طورى که در سطور 
پیشین بیان شد، گرچه متولى اجراى برنامه هاى توسعه 
شهرى شهردارى ها هســتند و جایگاه قانونى هم براى 
این نهاد محلى متصور مى باشد، ولى به دلیل راهبردهاى 
توسعه اى، مرکز گریز طرح هاى توسعه شهرى، گسترش 
بافت هاى فرسوده روز افزون است. با این حال در ماده(1) 
قانون نوسازى و عمران شهرى، وظیفه نوسازى شهرى 
بر عهده شــهردارى ها بــوده و این نهــاد در چارچوب 
مفاد ماده 111قانون شــهردارى مکلف به تاسیس نهاد 

تخصصى براى بهسازى نوسازى این فضاها مى باشد.
با این حال دالیل اغتشاشــات بصرى در سیما و منظر 
شهرهاى کشــور را مى توان در چند عامل به شرح زیر 

جستجو کرد:
نخست نبود مدیریت یکپارچه توسعه شهرى در کشور 

که باعث ارائه ضوابط معمارى در حد محلى شده است.
دوم، وجود قوانین و مقــررات متناقض که در خصوص 
موضوعات خاص و تامین برخــى نیازهاى عمومى و یا 
خاص تدوین و تصویب شــده اند که باعث محدودیت 
در وظایف اجرایى شهردارى ها در خصوص نما و منظر 

شهرى مى باشند. 
سوم، عدم آگاهى متخصصان از نیازهاى اجرایى مدیریت 
شهرى در طراحى بناها و مبلمان شهرى متناسب با نیاز 
شــهروندان و تدوین ضوابط محلى براى بهینه سازى 
ابزارهاى کنونى براى فضاهاى شهرى و نگرش صرفا 
کالبدى معماران و طراحان شــهرى به مسایل شهرى، 
فارغ از تعریف فضاهاى اختصاصى متناسب با نیازهاى 

فرهنگى جوامع ایرانى. 

کالبدى، 
ر است، 
ست که 
ضاهاى 
ماعى و 
صرفا در 

یشــتر 
ش آن و 
رقوانین
 شهرى

 فضاى 

ى یک 
 باشیم. 
نان و یا 

 شهرى 
صوص

ى، وجود 
که

م ج بر ر م نوی هرو و ری ی ر
آنها توسط شهردارى ها، بر زیبایى فضاها و سیماى شهر 

اثر نامطلوب خواهد داشت. 

ز رز بر ر ر ی ى ر رى هر
اراضى داخل محــدوده و حریم شــهر از جمله تعیین 
تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازى و کیفیت ساختمان ها 
براساس نقشه جامع شــهر و منطقه بندى آن با رعایت 
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کشى و یا ایجاد فضاى سبز در اراضى متعلقه نمایند.

ر ى ی و وبو ر هرى ى ی و بر
ســاختمان هاى متروکه و نیمه ســاخته اى است که به 
عنوان یک معضل اساسى در شهرها خود نمایى مى کند. 
به منظور جلوگیرى از رها کردن ســاختمان هاى نیمه 
تمام و مدیریت بر ساخت و سازهاى شهرى و جلوگیرى 
از اتالف منابع ملى و معطــل ماندن بناهاى نیمه کاره و 
نیز  کســانى که در میدان ها و معابر اصلى شهر اقدام به 
ساختمانمى کنند، مالکانامالك واراضى مکلف هستند 
براساس زمان بندى قید شده در پروانه ساختمانى اقدام 
به اتمام بنا نماید، در غیر این صورت مشمول 

ز ر ى و
بافت هاى فرسو
قانون نوسازىو
بر عهده شــهر
111قا 1مفاد ماده
تخصصى براى
با این حال دالی
شهرهاى کشــ

جستجو کرد:
نخست نبود مد
که باعث ارائه ض
دوم، وجود قوانی

موضوعات خاص
خاص تدوین و
در وظایف اجرای
شهرى مى باشند
سوم، عدم آگاهى
شهرى در طراح
ت شــهروندان و
ابزارهاى کنونى
کالبدى معماران
فارغ از تعریف ف
فرهنگى جوامع

سیما و منظر شهرى و حوزه وظایف شهردارى هاسیما و منظر شهرى و حوزه وظایف شهردارى ها
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شهردار اردستان از بازســازى و بهسازى 250 هکتار از 
بافت هاى فرسوده و تاریخى این شهر خبر داد.

محسن حیدرى با بیان اینکه اثرهاى تاریخى این شهر 
به خوبى نگهدارى نشده، گفت: ستاد باز آفرینى شهرى 
براى بهسازى و بازسازى 195 هکتار بافت تاریخى و 60 

هکتار بافت فرسوده اقدام خواهد کرد.
وى افزود: اردســتان داراى آثار تاریخى و ظرفیت هاى 
زیادى اســت که به دلیل حفاظت نامناسب آسیب دیده 
که با توجه به تشکیل ســتاد بازآفرینى و حمایت دولت 
از این طرح، اقدام هاى نخســتین براى بازســازى 23 
هکتار از محورهاى گردشــگرى این شهرستان مانند 

امامزاده اسماعیل (ع)، مسجد جامع، قنات ارونه، مقبره 
پیر مرتضى و محوطه هاى حاشــیه آنها فراهم شــده 

است.
شهردار اردستان با اشاره به اختصاص یک میلیارد و 200 
میلیون ریال از محل اعتبارات ستاد بازآفرینى و شهردارى 
بیان داشــت: 15 محور این شهر در محله هاى مختلف 
مانند قنات دو طبقه، آسیاب آبى، رخت شوى خانه، قنات 
ارونه، مساجد ، کاروانســرا، حمام، شهر زیر زمینى، خانه 
تاریخى، تکیه ســلطان بیک، مقبره امیــر اویس، بازار 
قدیمى و احیــاى معابر قدیمى در طرح بازســازى قرار

 دارد.

على سجادى، رئیس اداره درآمدهاى عمومى شهردارى 
شاهین شهر گفت: الیحه پیشنهادى شهردارى شاهین 
شهر براى اعطاى بسته تشویقى دریافت پروانه ساختمان 
امالك بَِر خیابان آیــت ا...طالقانى به منظــور رفاه حال 
شهروندان در صحن علنى شوراى اسالمى شاهین شهر 

تصویب و به شهردارى ابالغ شده است . 
وى افزود: مالکانى که درخواست خود را تحویل شهردارى 
نمایند و تا 25 دى ماه عوارض خود را به حساب شهردارى 
واریــز نماینــد، از 35 درصد کاهش عــوارض عالوه بر 
تخفیف هاى قانونى مصوب شوراى اسالمى شهر بهره مند 
خواهند شد. سجادى همچنین خاطر نشان کرد: مالکانى 

که از امروز تا 15اسفندماه سال جارى، درخواست خود را 
تحویل شــهردارى نمایند و تا 10 روز پس از آن عوارض 
خود را به حساب شهردارى واریز کنند،از 25 درصد کاهش 
عوارض عالوه بر تخفیف هاى قانونى مصوب شــوراى 
اسالمى شهر بهره مند خواهند شد. رئیس اداره درآمدهاى 
عمومى شهردارى شــاهین شــهر تصریح کرد: پس از 
مهلت هاى تعیین شده، عوارض به صورت عادى دریافت 
و به هیچ عنوان زمــان آن تمدید نخواهد شــد بنابراین 
متقاضیان احداث ساختمان در شــاهین شهر مى توانند 
در فرصت هاى باقیمانده به شــهردارى مراجعه و از بسته 

تشویقى فوق استفاده کنند.

250هکتار بافت فرسوده 
اردستان بهسازى مى شود

ارائه بسته تشویقى پروانه 
ساختمان درشاهین شهر

انجام 1800 عملیات امداد و 
نجات توسط آتش نشانان 

کاشان
مدیر عامل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداري کاشـان گفت: ماموران این سازمان طى 
9 ماهه سـال جارى،در هـزار و 838 عملیات امداد و 

نجات شرکت کرده اند.
مهدى مجداالشرافى اظهارداشـت: از این مجموع، 
618 موردآتش سوزي و هزار و 220 مورد نیز حادثه 
رخ داده اسـت که تیم هاى عملیاتى سـازمان در آن 

حضور پیدا کرده اند.
به گفته وى، علل آتش سـوزى هاى رخ داده شـامل 
افروختن آتش به صورت عمدى، اتصال برق، نشت 
مایعات قابـل اشـتعال، انتقـال حـرارت، نقص فنى 
پیک نیک و کپسـول، پرتاب مواد آتش زا، مشـتعل 
نمودن مواد نفتى و آتش زا، نشـت گاز، پرتاب جرقه 
جوشـکارى، حرارت زیاد محیط از مهمترین عوامل 

بوده است.
وى افزود: ماموران آتش نشـانى کاشـان، همچنین 
در هزار و 220 حادثـه بازنمودن در منـزل و خودرو، 
رفع خطر مار و عقـرب، رهاسـازى حیوانات خانگى 
از منـزل مسـکونى، نقـص فنـى در سیسـتم برقى 
آسانسـور، خروج اشـیاى حلقوى از دسـت شخص، 
نجات شخص در اثر تصادف و واژگونى خودرو، نشت 

آب و فرورفتگى زمین شرکت داشته اند.
وى تصریح کرد: آتش نشـانان کاشـان در این مدت 
جان 522 نفـر را نیزدر حوادث وآتش سـوزى نجات 
داده اند که در این بین 119 نفر از همشهریان مصدوم 
شـده اند و 19 نفر از آنها نیز براثر شدت جراحت جان 

خود را از دست داده اند.

برگزارى جشنواره 
غذاهاى سنتى در هرند

شـهردار هرند گفت: به منظور ایجاد شـناخت نسل 
جـوان از غذاهـاى سـنتى و فرهنـگ سـازى براى 
اسـتفاده از غذاهاى سـنتى به جـاى فسـت فود ها، 
جشـنواره غذاهـاى سـنتى در شـهر هرنـد برگـزار 

شد.
حمیـد شـهبازى اظهارداشـت: شـهردارى هرنـد و 
شـوراى اسـالمى این شـهر بنا دارد در سـطح شهر 
برنامه هـا و مراسـم فرهنگى و اجتماعـى متنوع برپا 

کند.
وى افزود: بـه منظور ایجاد شـناخت نسـل جوان از 
غذاهـاى سـنتى و فرهنگ سـازى براى اسـتفاده از 
غذاهاى سنتى به جاى  فسـت فود ها و...  شهردارى 
هرند اقدام به برگزارى جشنواره غذاهاى سنتى کرد.
وى خاطرنشان کرد: هدف از برگزارى این جشنواره، 
ترویج فرهنگ غذاهاى بومـى و منطقه اى و ترویج 
سـفره هاى ایرانى و احیاى دوباره فرهنگ اسـتفاده 
از غذاهـاى بومـى و اصیل  منطقـه در بیـن مردم و 

خانواده ها است.
شـهبازى گفـت: در حیـن انجـام ایـن جشـنواره 
برنامه هـاى متنـوع و شـاد در نظـر گرفته شـده که 
مـى توانـد در ایجـاد لحظـات شـاد و مفـرح بـراى 

خانواده ها مفید باشد.

آغاز عملیات نقشه بردارى 
هوایى  گلپایگان

شـهردار گلپایگان گفت: در راسـتاى به روزرسـانى 
نقشه هاى هوایى  شهر گلپایگان و به منظور ارتقاى 
کیفى مدیریت و توسـعه شـهرى، تیم مجرى طرح 
مذکور، در محل شـهر گلپایگان مسـتقر شد.جمالى 
اظهارداشت: این عملیات با استفاده از پهباد به روش 

فتوگرامترى انجام مى شود.
وى، این طرح را از جمله اقدامات شهردارى گلپایگان 
در راسـتاى اجراى هر چه بهتر نقشه تفصیلى شهر و 
ممیزى امالك، تهیه نقشه هاى GIS، افزایش توان 
اجرایـى و عملیاتـى شـهردارى، مدیریـت در مواقع 
بحـران و اجراى پدافنـد غیر عامل دانسـت و افزود: 
به منظور اجـراى این طـرح، توافقات نهایـى با تیم 
نقشـه بردارى هوایى صورت گرفت و در حال حاضر 
شاهد اجرایى شدن آن هستیم که در مقایسه با روش 
برداشـت زمینى، به لحاظ زمان برداشت و هزینه ها 

صرفه بسیار باالیى دارد.

روى خط

قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: همزمان با ادامه رکود 
در حوزه مسکن و کاهش چشمگیر درآمد شهردارى ها 
از محل صدور پروانه هاى ساختمانى، به دلیل مشکالت 
اقتصادى موجود در جامعه، میزان مشارکت شهروندان 
در پرداخت عوارض نوسازى نیز کاهش پیدا کرده است.

محمد مغزى از عوارض نوســازى به عنــوان درآمدى 
پایدارشــهردارى ها نام برد و گفت: با توجه به تصریح 
قانون در خصوص مصرف این درآمد در امورات عمرانى 
و زیرساختى، با پرداخت به موقع عوارض نوسازى، توان 
شــهردارى براى اجراى پروژه هاى عمرانى در مناطق 

مختلف افزایش پیدا خواهد کرد.
وى با اشــاره به مصرف درآمد نوســازى هر منطقه در 
طرح هاى عمرانى همان منطقه بیان داشــت: تالش 
خواهیم کرد تا پایان سال جارى، میزان عقب ماندگى در 
تامین عوارض نوسازى را جبران کرده و امکان بیشترى 

براى انجام کارهاى عمرانى فراهم کنیم.
وى ادامه داد: طبق قوانین موجود، شهروندانى که قبوض 
نوســازى توزیع شده هر ســال را در مهلت تعیین شده 
پرداخت کنند، امکان استفاده از 10درصد تخفیف خوش 
حسابى را خواهند داشت و در غیر این صورت، طى سال 
هاى بعد، عالوه بر حذف این بخشودگى، قبوض مشمول 

9درصد جریمه نیز خواهند شد.
■■■ 

وى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به کم شدن 
یکى از مناطق شهردارى در سال گذشته بیان داشت: با 
این اقدام، هزینه هاى جارى بدنه شهردارى به میزان قابل 
توجهى کاهش پیدا کرد و در عین حال، با متمرکز شدن 
درآمد ها، امکان ارائه خدمات بهتر و بیشترى فراهم شد.

■■■ 

مغزى از سیاســت شــهردارى براى توزیع یکنواخت 
پروژه هاى عمرانى در سطح مناطق پنج گانه طى چند 
ســال اخیر گفت و ادامه داد: حتى در برخى مناطق که 
شــرایط خاص آن ها، امکان تحقق بودجه جارى را نیز 

نمى دهد، از اعتبارات جذب شــده استانى و ملى کمک 
گرفته و طرح هاى مورد نیاز را شروع یا تکمیل کرده ایم.

مغزى از وجود حداقل یک پارك بــزرگ در هر کدام از 
مناطق، به عنوان مصداقى از توازن فعالیت هاى عمرانى 

یاد کرد و بیان داشت: تنها سومین منطقه شهر از چنین 
امرى محروم مانده بود که با افتتــاح اولین فاز از پارك 
کوهستانى 55هکتارى آبشار در شمال این منطقه، این 

کمبود نیز برطرف گردید.

شــهرام شــایان مهر، معاون اجرایى و خدمات شهرى 
شــهردارى زرین شــهر درختــان را ارزشــمندترین 
گنجینه هاى طبیعى یک شهر عنوان کرد و اظهارداشت: 
امروزه ایجاد فضاى سبز و کاشت درختان و نگهدارى از 
آن، به یکى از رویه هاى معمول شهردارى ها تبدیل شده 
است، به گونه اى که مردم و مسئوالن این وظیفه را جزئى 

از وظایف اصلى شهردارى ها مى دانند.
وى افزود: از این رو در راســتاى زیباســازى و توسعه 
فضاى سبز شــهرى زرین شــهر، حدفاصل ساختمان 
  CNG مدیریت خدمات شهرى زرین شــهر تا جایگاه

درختکارى شد.
وى افزود: باید توجه داشت امروز با توجه به کمبود منابع 
آب، اســتفاده از گیاهانى که مصرف آب زیادى دارند به 
هیچ وجه توجیه پذیر نیســت و بر همین اساس، تالش 
شده در توسعه فضاى سبز شــهرى از گیاهان بومى و 

سازگار استفاده شود.
معاون اجرایى و خدمات شهرى شهردارى زرین شهر از 

تالش براى صرفه جویى در مدیریت منابع آبى در فضاى 
سبز زرین شهر خبر داد و تصریح کرد: یکى از اولویت هاى 
اساسى ما، کاشت درختان متناسب با آب و هواى زرین 
شهر است و در این راستا اســتفاده از گیاهان مقاوم به 

کم آبى مد نظر است.
وى ادامه داد:ما بر این باوریم شهرى که فضاى سبز کافى 
و کارا و درختان ســالمى دارد، از هواى سالم تر، آلودگى 
صوتى کمتر، دماى متعادل تر و منظر شــهرى زیباترى 

برخوردار است.
شــایان مهر اضافه کرد: از این رو در اجراى این پروژه، 
درختان ســرو خزنده زرشــک زینتى و گیاهان تزئینى 
اعم از گل نســترن مورد اســتفاده قرار گرفت که این 
گل هاى زینتى و درختان، در نهالستان شهردارى زرین 
شهر پرورش یافته بودند که صرفه جویى در حوزه تهیه 
گل هاى زینتى و درختان مورد نظر بالغ بر 150 میلیون 

ریال را رقم زد.
وى با اشــاره به نگاه مجموعه شــهردارى زرین شهر 

در اجراى اقتصاد مقاومتى، عنوان کرد: در ســال هاى 
گذشــته مبالغ قابل توجهى براى خرید گل هاى زینتى 
توسط شهردارى هزینه مى شد که با گسترش نهالستان 
شهردارى، مى توانیم در تولید گل و گیاه به خودکفایى 

برسیم.
■■■ 

معاون اجرایى و خدمات شــهرى شهردارى زرین شهر 
با اشاره به استفاده از شــیوه هاى نوین آبیارى در توسعه 
فضاى سبز زرین شهر گفت: باید توجه داشت شیوه هاى 
نوین آبیارى، در کاهش مصرف آب و بهبود آب دهى به 
فضاى سبز نقشى بسیار مهم دارد، از این رو در راستاى 
حفظ و نگهدارى از فضاى ســبز ایجاد شده و همچنین 
کاهش میزان مصــرف آب، هزینه هــاى تامین آب و 
هزینه هاى آبیارى از جمله نیروى انسانى و صرفه جویى 
در زمان آبیارى، افزایش عملکرد و راندمان آبیارى، رشد 
کمى و کیفى مطلوب گیاهان از روش آبیارى قطره اى 

استفاده شد.

شــهردار آران و بیدگل گفت: با توجه به مشــکالت و 
تحریــم هــاى اقتصادى هــم براى خدمت رســانى 
دچار مشــکل شــده ایــم و اگــر همــکارى مردم 
نباشــد، عمــال نمــى توانیــم کارى انجــام دهیم و 
رابطه مــان با مردم، رابطه دو ســویه و مســتقیم باید 

باشد.
رضا رمضانى به مشکالت حمل ونقل اشاره کرد و گفت: 
با بررسى هاى انجام شده، ناوگان حمل و نقل عمومى 
بیش از 14 میلیــارد ریال براى خدمت رســانى هزینه 
مى کند که فقط چهــار میلیارد ریــال از طریق بلیت 
فروشى به شهردارى بر مى گردد و بقیه را باید ما تامین 
کنیم و خبر بدتر عدم رضایت مردم از حوزه حمل ونقل 

شهرى است.
وى به مشکالت جاده سازى هم اشــاره کرد و گفت: 

مهمترین بخش تاثیر گذار در ســاختار شهرى، ورودى 
شهر است که با ایجاد جاده اى خوب، باید نگاه مسافران 

و گردشگران را جلب کنیم.
وى افزود: دو جاده اصلى و ورودى شهر، کاربرى خاصى 
دارند که جــاده قدیم با محوریت شــهرك صنعتى به 
عنوان جاده و محور مواصالتى اســت و در صدد بهبود 
زیر گذر این جاده هســتیم که بار صادرات شهرستان 
را بر دوش مى کشــد و جاده جدید که به عنوان محور 
گردشــگرى در حال بهــره بردارى اســت و با کمک 
کارشناسان، به دنبال بهترین بهره بردارى از این جاده 

مى باشیم. 
وى ادامه داد:هم اکنون در حــال تکمیل و چهار بانده 
کردن این جاده هســتیم که به زودى به بهره بردارى 

کلى خواهد رسید.

رئیس شــوراى اسالمى شهر تودشــک گفت: یکى از 
مشکالت تودشــک، باال آمدن آب هاى سطحى ناشى 
از دفع فاضالب در طرح مسکن مهر و قسمتى از محله 

نوبنیاد است.
محمد شریفى اظهارداشت: یکى از مشکالت تودشک 
باال آمدن آب هاى سطحى ناشــى از دفع فاضالب در 
طرح مسکن مهر و قســمتى از محله نوبنیاد تودشک 
اســت که مکاتبات صــورت گرفته و تاکنــون بازدید 
میدانى توسط مدیران دستگاه هاى مربوطه انجام شده

 است.
وى با اشاره به برگزارى جلســه به درخواست فرماندار 
اصفهان با ارگان هاى مربوطه، افزود: در این جلسه مقرر 
شد شرکت آبفاى استان اصفهان طرح مطالعاتى اجراى 

فاضالب مسکن مهر تودشک را تهیه کند.

رئیس شوراى شهر تودشــک تصریح کرد: باال آمدن 
آب هاى ســطحى، تــا دو مترى ســطح زمین موجب 
آســیب زدن به سازه ســاختمان ها و تأسیسات شهرى 
خواهد شد که در قســمت هایى از شهر تودشک شاهد 

آن هستیم.
وى خاطرنشــان کرد: امیدواریم با پیگیــرى فرماندار 
اصفهــان و مســاعدت دســتگاه هاى اجرایــى، از 

خسارت هاى احتمالى جلوگیرى به عمل آید.
وى با اشــاره به مشــکالت پیشــرو براى پیشرفت و 
توسعه شــهرك صنعتى تودشــک نیز گفت: شهرك 
صنعتى تودشــک به توجه بیشــترى از طرف شرکت 
شهرك هاى اســتان اصفهان نیازمند است تا مشکل 
گاز رسانى و روشــنایى واحدهاى صنعتى آن برطرف

 شود.

شـهردار دهاقان با بیان اینکـه قنوات دهاقـان از بافت 
فرسـوده شـهرى مى گذرنـد، گفـت: در دهاقـان قنات 
غلغله بـا دو هـزار و 500 متـر طـول و قنـات خیرآباد با 
هـزار و 500 متـر مربـع، از بافـت فرسـوده شـهر

 مى گذرند.
على اصغـر قاسـمیان اظهارداشـت: آب از اهمیـت 
ویـژه برخـوردار بـوده و اولویـت خاصـى دارد و 
همـه مسـئوالن بایـد تمـام تـالش خـود را بـراى 
رفـع مشـکالت کم آبـى و مدیریـت آب صـرف

 کنند.
 وى افـزود: بررسـى قنـوات سـطح شـهر دهاقـان 
موضوعـى حیاتى بـوده کـه در دسـتور کار قـرار دارد و 
باید با استفاده از کارشناسـان، قنوات شناسایى و ترمیم 

شوند.

قائم مقام شهردار نجف آباد خبر داد؛

تا پایان سال جارى، میزان عقب ماندگى در تأمین عوارض نوسازى را جبران مى کنیم

 مصرف درآمد نوسازى هر منطقه 
در طرح هاى عمرانى همان منطقه

در توسعه فضاى سبز زرین شهر،از گیاهان بومى و سازگار استفاده مى شود

رئیس شــوراى اســالمى شــهر شهرضا 
گفت: با اســتفاده از نیــروى کار زندانیان، 
مى توان بــه حــوزه مدیریت شــهرى و 
اشــتغال زندانیــان در شــهرضا کمــک 

کرد.
مهدى صالح پــور با اشــاره بــه وضعیت 
اقتصــادى خانواده هاى زندانیــان، گفت: 
شــاید خــود زندانیــان از امکانــات اولیه 
برخوردار باشــند، ولى نیازهــاى اقتصادى 
خانواده هــاى آنها به گونــه اى باید تأمین

 شود.
وى با بیان اینکه، با اســتفاده از نیروى کار 
زندانیان مى توان به حوزه مدیریت شهرى 
و اشتغال زندانیان کمک کرد، افزود: با توجه 
به در نظر گرفتن جرم زندانیان، باید بتوانیم 
از این ظرفیت در عرصه هاى شــهرى نظیر 
تابلوهاى شــهرى، موانــع ترافیکى، رنگ 
آمیزى جداول، مبلمان و زیباسازى شهرى 

استفاده کنیم.
صالح پور با بیان اینکه ایجاد اشتغال، نقش 
اصلى و اساسى در مصون ســازى جامعه از 
آســیب هاى اجتماعى دارد، اظهار داشت: 
جامعه باید پس از بازگشت زندانیان، آنها را 
بپذیرد، در غیر این  صورت بازگشــت مجدد 
این افراد به زندان قوت مى گیرد. وى ادامه 
داد: اگر این افراد صاحب شغل شوند احتمال 
بازگشت شان به زندان بســیار کاهش پیدا 

مى کند.
وى با تأکید بر اینکه زندانیان قشــر آسیب 
دیده جامعه هســتند که نیاز به حمایت همه 
جانبه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى دارند، 
بیان داشت: با اجراى این کار، ضمن تشویق 
و ترغیــب زندانیان به کار کــردن،  حداقل 
درآمدى هم براى خود و خانواده به دســت 

مى آورند. 

استفاده از توان 
زندانیان شهرضا در 
زیباسازى شهرى

هزینه شدن14میلیارد ریال
در ناوگان حمل و نقل آران و بیدگل 

 باال آمدن آب هاى سطحى 
ناشى از دفع فاضالب در تودشک است

 عبور قنات هاى دهاقان از 
بافت فرسوده
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بنا به درخواســت  هاى مکرر مردمى، شهردارى نطنز 
عملیات زیباســازى، ایجاد فضاى ســبز و نصب المان 
در ورودى شهرك ولیعصر(عج) این شهر را از چند روز 

گذشته آغاز کرد.
پس از اصالح ورودى شــهرك ولیعصر(عج) و تکمیل 
عملیات رفت و برگشت این شهرك، زیباسازى و ایجاد 

فضاى سبز آن رها شده بود.
شهردار نطنز در این خصوص گفت: این المان که به یکى 
از صنایع دستى معروف نطنز که همان صنایع سرامیکى 
و ساخت کوزه مى باشد مرتبط است، با طراحى صورت 
گرفته، گل هــاى زیبا از آن لبریز مى شــود و محوطه 

اطراف را فرا مى گیرد که قطعًا بر زیبایى این شــهرك 
مى افزاید.

على پیراینــده افزود: در ادامه، نصــب تابلوى ورودى، 
نورپــردازى المــان و کاشــت گل هــاى فصلــى و 

درخچه هاى تزئینى انجام مى شود.
وى اظهارداشت: بنا به درخواســت هاى مکرر مردمى 
و ایجاد فضاى ســبز و زیباســازى که یکى از وظایف 
مهم شــهردارى ها به حســاب مى آید، شــهردارى 
نطنز عملیات زیباســازى، ایجاد فضاى ســبز و نصب 
المــان در ورودى شــهرك ولیعصر(عــج) را آغــاز 

کرد.

 معاون امور شــهرداري هاي ســازمان شــهرداري ها و 
دهیاري هاي کشــور گفت: در الیحــه درآمدهاي پایدار 
شهرداري ها که در حال نهایی شــدن است، شاهد تغییر 
سبد مالی شهرداري ها از عوارض ساخت و ساز به عوارض 

نوسازي هستیم.
هیربد معصومی با اشاره به پیگیري هاي وزارت کشور براي 
نهایی شدن الیحه درآمدهاي پایدار شهرداري ها افزود: در 
این الیحه، عوارض ساخت و ســاز در درآمد شهرداریه ا به 
زیر 10 درصد خواهد رســید و درحدود 40 درصد از درآمد 
شهرداري ها به منابع عوارض نوسازي اختصاص مى یابد 

که تحول عمده اي محسوب می شود.

وي با اشاره به تصویب کلیات الیحه مذکور گفت: در صورت 
تصویب این الیحه، سهم شهرداري ها از اعتبارات قانونی 
مالیات بر ارزش افزوده، از 33 درصــد فعلی به 50 درصد 

افزایش می یابد.
معصومی افزود: مبحث خودکفایی شــهرداري ها از اوایل 
سال 1362 در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده است و 
به رغم تکلیف قانونی، تا دولت یازدهم اقدامی براي احصاء 
درآمد پایدار شــهرداري ها صورت نگرفــت و با توجه به 
برنامه ریزي هاي جدي براي حمایت از شهرداري ها، این 
الیحه در این دولت از سوي وزارت کشور تهیه و براي سیر 

مراحل قانونی تصویب، تقدیم دولت شد.

تغییر سبد شهرداریها ازعوارض 
ساخت و سازبه نوسازي 

ورودى شهرك ولیعصر(عج) 
نطنز گلباران مى شود

آتش نشانى اردستان کمبود 
نیروى انسانى دارد

مسئول واحد آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اردستان گفت: از ابتداى امسال تا کنون بیش از هزار 
و 200 مورد تماس با آتش نشــانى اردستان گرفته 
شده که 54 درصد آن عملیات حریق و 34 درصدآن 

حادثه بوده است.
حســین یزدانیان با بیان اینکه اردستان داراى چهار 
خودروى آتش نشــانى بوده و دو مورد آن فرســوده 
است، اظهارداشت: اردستان در کنار جاده ترانزیت قرار 
گرفته و با توجه به خدمات امداد جاده اى، مستلزم نیرو 

و امکانات الزم هستیم.
وى تصریح کرد: تجهیزات نسبتا خوبى در چند سال 
اخیر به آتش نشانى اضافه شده، اما هنوز کمبودهاى 
زیادى وجود دارد که دستیابى به آنها، حمایت ویژه را 
طلب مى کند. وى ادامه داد: نداشتن ماشین پیشرو، 
نداشتن لباس نسوز و هیدرولیک، نداشتن موتور آتش 

نشانى از جمله کمبود هاى اساسى این واحد است.
مسئول واحد آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اردستان با بیان اینکه از جمله مشکالت این سازمان، 
کمبود نیروى انسانى است، افزود: شش نفر در آتش 
نشانى اردستان فعالیت دارند، به همین دلیل این واحد 

با کمبود نیروى انسانى روبرو است.
مســئول واحد آتــش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اردستان با بیان اینکه نیازمند تجهیزات و 
دســتگاه هاى آتش نشانى مدرن هســتیم، افزود: 
مستندسازى از اقدامات آتش نشانى، پاسخ دهى به 
مراجعان و بازدید از اماکن و مساجد، آموزش بیش از 
500 دانش آموز، آموزش و اطالع رسانى عمومى در 
رسانه ها جهت پیشگیرى از حوادث و رعایت اصول 
ایمنى و پیگیرى جهت تجهیزات و کمبودهاى واحد 

آتش نشانى، از جمله اقدامات ما است.

آغاز به کار بازارچه 
دستاوردهاى بانوان در 

فوالدشهر  
بازارچه دستاوردهاى بانوان فوالدشهربراى حمایت 

از زنان بدسرپرست و بى سرپرست آغاز به کار کرد.
بازارچه دســتاوردهاى بانوان فوالدشهر به حمایت 
از زنــان بدسرپرســت و بى سرپرســت  و به همت 
فرماندارى شهرســتان لنجان،  شهردارى با حضور 

مسئوالن آغاز به کار کرد.
ایزدى، معاون توســعه مدیریت و منابع شهردارى 
فوالدشهر گفت: هدف از برپایى این بازارچه، ارتقا و 
گسترش مشاغل خانگى و ایجاد فضاى مناسب جهت 
کسب درآمد بانوان از دستاوردها و تولیدات خود است.
وى افزود: ایــن بازارچــه داراى غرفه هاى متعدد از 
محصوالت تولید شــده توســط بانوان فوالدشهر 
مى باشد وغرفه نان هاى محلى، چرم دوزى، گلیم و 
تابلو فرش، بافتنى ، نقاشى و.. از جمله دستاوردهاى 

ارائه شده است.

احداث ترمینال مسافربرى 
تیران  در آینده نزدیک

رئیس شوراى اسالمى شهر تیران گفت: تالش زیادى 
براى اخذ مجوز ساخت ترمینالى به منظور مدیریت 
واحد حمل و نقل انجام شد که خوشبختانه با بررسى 
دستور کار این پروژه در شوراى ترافیک و اخذ مجوز، 
سه شهردارى شهرستان و شوراهاى اسالمى نسبت 

به تاسیس آن اقدام خواهند کرد.
حمید هاشمى با بیان اینکه مشکالت زیادى در بخش 
حمل و نقل شــهر وجود دارد، اظهارداشت: جلسات 
مختلفى براى پیگیرى مشــکالت رانندگان و حل 
آن ها برگزار شده اســت ولى گاهى اوقات به دلیل 
کمبود منابع و اعتبارات و نداشتن راهکارى اساسى، 

فعالیت چشمگیرى انجام نشده است.
وى افزود: ســاخت ترمینال باید با توجه به شرایط 
شهرستان انجام شــود که مدیریت واحد مسئوالن 
و همکارى رانندگان بخش حمــل و نقل عمومى را 

مى طلبد.
رئیس شوراى شهر تیران، بزرگ ترین عیب در بخش 
حمل و نقل را، دخالت در امور دیگر بخش ها دانست و 
خاطرنشان کرد: رانندگان ضمن رعایت حال  یکدیگر، 
باید در خط مربوط به خود کار کرده و با رانندگان سایر 
خط ها، همکارى مناســب را داشته باشند تا خدمات 

مناسب به شهروندان ارائه شود.

روى خط

شهردار باغبادران گفت: ظرفیت هاى بالقوه اى در شهر 
باغبادران نهفته است و با شناســایى و معرفى آنها، این 
منطقه مى تواند به یکى از بزرگ ترین مقاصد گردشگرى 

و سرمایه گذارى مبدل شود.
اردشیر محمدى اظهارداشت: این شهر در 60 کیلومترى 
جنوب غربى مرکز استان اصفهان و 40 کیلومترى شمال 
شرق شهرکرد در کنار جاده ارتباطى اصفهان-شهرکرد 
واقع شده و داراى ظرفیت هایى طبیعى، آب و هوا و مناظر 
زیبایى است که گردشگران را از کل کشور به این منطقه 

جذب مى کند.
وى افزود: باغبــادران در زمینه هــاى مختلف به ویژه 
در حوزه گردشگرى از پتانســیل هاى منحصر بفردى 

برخوردار است.
شــهردار باغبادران تصریح کرد: شهر باغبادران شهرى 
است که داراى اســتعدادهاى طبیعى و انسانى مختلف 
است، این شــهر داراى 12 هزار نفر جمعیت بوده، اما به 
دلیل اینکه شهر باغبادران مرکز بخش باغبهادارن است، 

بیش از 50 هزار نفر از خدمات آن استفاده مى کنند.
محمدى خاطرنشان کرد: امروز برنامه  محورى، استفاده 
از ظرفیت کارشناســان و همچنین ایده پردازى، محور 
فعالیت مدیریت شــهرى در باغبادران اســت، چرا که 
ظرفیت هاى بالقوه اى در شــهر باغبادران نهفته است و 
با شناســایى و معرفى آنها، این منطقه مى تواند به یکى 
از بزرگ ترین مقاصد گردشگرى و سرمایه گذارى مبدل

 شود.
وى اظهارداشــت: باید توجه داشــت امــروزه یکى از 
ضرورت هاى کارى شهردارى، شوراهاى اسالمى و به 
نوعى مدیریت شهرى، تهیه سند چشــم انداز و برنامه 

استراتژیک است، از این رو شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر باغبادران در دوره چهارم برآن شد تا با تهیه و تدوین 
سند چشم اندازشهردارى باغبادران و همچنین تدوین 

فرصت هاى سرمایه گذارى حریم و محدوده هاى شهر 
باغبادران، گامى موثر و ماندگار در توســعه همه جانبه 

نگین گردشگرى کشور بردارد.

شهردار باغبادران خاطرنشان کرد: شهردارى باغبادران 
با تهیه و تدوین سند چشم انداز شهر، براى نخستین بار 
فرصت هاى ســرمایه گذارى را با توجیه اقتصادى مورد 

مطالعه قرار داد و این مهم را در اختیار ســرمایه گذاران 
گذاشت و با تعامل با سرمایه گذارن، بستر و زمینه حضور 

آنها امروز در باغبادران به خوبى مهیا است.
■■■

وى از کسب رتبه سوم شــهر باغبادران در حوزه جذب 
گردشگر در استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: شهر 
باغبادران پس از اصفهان و کاشــان رتبه ســوم جذب 
گردشگر در اســتان اصفهان را به خود اختصاص داده 
است، چراکه این شهر در طول هفته، پذیراى 60 هزار نفر 

مسافر بوده و به آنها خدمات مى دهد.
■■■

محمدى محور فعالیت شــهردارى باغبادران را توسعه 
صنعت گردشگرى اعالم کرد و ادامه داد: جامعه میزبان، 
سرمایه گذار، گردشگر و تســهیل سرمایه گذارى، چهار 
رکن اصلى فعالیت هاى گردشــگرى و سرمایه گذارى 
به شــمار مى آید و امروز باغبادران به عنــوان میزبان، 
پذیرش و همراهى خوبى را با گردشــگران و همچنین 

سرمایه گذاران دارد.
وى افزود: از ســوى دیگر تعامل شــهردارى، شوراى 
اسالمى شــهر و مردم باعث شــده تعداد قابل توجهى 
از ســرمایه گذاران بخــش خصوصــى جذب شــوند، 
همچنین حضور 60 هــزار نفر مســافر در طول هفته 
نشان از وجود ظرفیت عظیم گردشگرى در این منطقه

 است.
شهردار باغبادران متذکر شــد: امروز در شهر باغبادران 
باید بــا ایجــاد تعامل بین مســئوالن دســتگاه هاى 
اجرایى، مقدمات حضور بیشتر ســرمایه گذاران فراهم

 شود.

شهردار باغبادران:

ایده پردازى،  اصلى ترین برنامه مدیریت شهرى 
در باغبادران است

میثم محمدى، شهردار زرین شــهر گفت: ما به عنوان 
افرادى که مسائل مختلف را در مدیریت شهرى پیگیرى 
مى کنیم، به خوبى واقف هستیم که بسیارى از مشکالتى 
که در شهرها در حوزه هاى مختلف عمرانى، اجتماعى و 
فرهنگى با آنها مواجه هســتیم، به بافت هاى فرسوده و 

متراکم در شهرها باز مى گردد.
وى افــزود:  بافت هاى فرســوده شــهرى، مســائل و 
پیچیدگى هاى اجتماعى، اقتصــادى و فرهنگى خود را 
دارند، چراکه در برخى مواقع این محالت از نظر ســطح 
خدمات، کیفیت زندگى ، وضعیت رونق اقتصادى ، شرایط 
بهداشتى و حتى زیست محیطى و دوام پایدارى کالبدى، 

از متوسط شهر پایین ترهستند .
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: نباید فراموش کرد 
فرســودگى کالبــدى بافت هاى فرســوده شــهرى، 
آســیب پذیرترین قسمت شــهرها در مواجهه با بالیاى 
طبیعى هســتند که در زمان بروز حوادث، خسارت هاى 
غیرقابل جبرانى را به دنبــال دارند و باید گفت ناپایدارى 
ســاختمان ها، تهدیدى بزرگ براى جان ســاکنان این 

مناطق است.
محمدى اضافه کرد:از ســوى دیگر، بــا توجه به اینکه 
بافت هاى فرســوده به عنوان یکى از معضالت توسعه 
مدیریت شهرى است، براى احیا و نوسازى این بافت ها، 
نیازمند مشوق هاى قانونى و مالى براى ترغیب ساکنان 

این مناطق هستیم.
■■■

وى نگاه ویژه به بافت تاریخى و فرســوده زرین شهر ر،ا 

یک فرصت دانســت و عنوان کرد: البته نباید فراموش 
کرد برخى قسمت از بافت هاى فرســوده شهرى داراى 
مزیت هاى فرهنگى و تاریخى هســتند، اما این ابنیه ها 
نیازمند مقاوم سازى و نوسازى هستند، چراکه این ابنیه ها 
نقش مهمى را در جذب گردشگر و توریست دارند و از سوى 
دیگر، با رونق گرفتن این مناطق، شاهد افزایش اشتغال و 

حتى کاهش مشکالت اجتماعى خواهیم بود.
■■■

شهردار زرین شهر افزود: ما بر این باوریم بازسازى بافت 
فرسوده شــهرى نیاز امروز و ضرورت فرداى زرین شهر 
اســت، از این رو در تالش هستیم با تشــویق مالکان و 
همچنین سرمایه گذاران، به سرعت بخشیدن در فرآیند 
احیا و نوسازى بافت هاى فرسوده در این شهر گام برداریم.
وى تصریح کرد: البته با توجه به پیشــنهادات ارائه شده 
از سوى وزارت راه وشهرســازى، الزم است شهردارى 
تخفیف هاى الزم را خصوص عوارض صدور پروانه که 
طبق قانون با هماهنگى شوراى شــهر انجام مى گیرد، 
براى مالکان این بافت ها اعمال کند  تا این افراد تشویق به 

بازسازى بافت فرسوده خود شوند.
■■■

محمدى اضافه کرد: قطعا با توجه به ظرفیت هاى تاریخى 
و فرهنگى موجود در شهرهاى شهرستان لنجان، مى توان 
با سرمایه گذارى مطلوب در بافت هاى فرسوده شهرى و 
ایجاد فضاهاى زیبا،در راستاى تقویت نشاط شهروندى 
و همچنین ترغیب گردشگران، محیطى جذاب را براى 

بازدید آنها ایجاد کرد.

بازسازى بافت فرسوده، نیاز امروز و 
ضرورت فرداى زرین شهر

 نجارى، شــهردار چادگان  با بیان اینکه مدیریت هزینه 
یکى از منابع درآمدى پایدار اســت، گفت: اگر بتوانیم 
با مدیریت هزینه و ارائــه خدمات صحیح، اعتماد مردم 
را جلب کنیــم، مى توانیم از این ســرمایه اجتماعى در 
راستاى پیشــرفت شــهر به صورت مطلوب استفاده 

کنیم.
وى درآمد پایدار را یکى از آرزوهــاى بزرگ مدیران و 
مســئولین شــهرى خواند و گفت: تمام کسانى که در 
مجموعه مدیریت شــهرى فعالیت مــى کنند، آرزوى 

ایجاد درآمدهایى پایدار را دارند تا بتوانند با خیال راحت به 
مسائل مهم تر رسیدگى کنند.

 وى وظایف شــهردارى را به دو دســته تقسیم کرد و 
افزود: یک بخش از وظایف شهردارى مربوط به  تامین 
زیرساخت هاى شــهرى و بخش دیگر، اداره و مدیریت 

شهر است.  
شــهردار چادگان تصریح کرد: طبقاتــى که از خدمات 
شهرى اســتفاده مى کنند، شــامل صاحبان واحدهاى 
مسکونى، صاحبان واحدهاى غیرمسکونى و یا صاحبان 
خودرو هســتند، آیا عوارض دریافتى از ایــن گروه ها  
که مولد اصلى عوارض در شهر هســتند توانسته است 

هزینه هاى یاد شده را پوشش دهد؟
وى با بیان اینکه باالترین ســرمایه مدیریت شــهرى 
ســرمایه اجتماعى مشارکت مردم اســت، افزود: وقتى 
مى بینیم برخى از اهالى نسبت به پرداخت عوارض کم 
لطفى مى کنند، باید دلیل آن را در عــدم اطمینان آنها 
نسبت به هزینه  کرد مطلوب جستجو کرد. اگر بتوانیم با 
مدیریت ویژه در هزینه کرد در اقدامات و پروژه ها، اعتماد 
مردم را جلب کنیم، مى توانیم از مشارکت مردم در حل 
مشکالت استفاده کنیم و از این سرمایه در جهت انتفاع 

عمومى بهره مند شویم.

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان گفت: پل تقاطع 
غیرهمسطح مشهداردهال باید زودتر تعیین تکلیف شود 
و طرح جدید باید با کمترین هزینه و بدون مشکل فنى 
آماده شود تا بتوانیم با تامین اعتبارات مالى الزم، تکمیل 

آن را در اولویت قرار دهیم.
حســینعلى وکیل اظهارداشــت: اجراى ایــن طرح در 
وضعیت فعلى از منظر طراحى مشکل دارد، به گونه اى 
که خروجى هاى یک معبر به پایه هاى پل بغلى برخورد 
مى کند و طراحى این پل به صورت چهــار باند رفت و 
چهار باند برگشت، باعث هزینه 30 میلیارد تومانى براى 

آن مى شود.
وى تصریح کرد: یک پروژه حدود 300 میلیارد ریالى را 
بدون هیچ مکتوباتى شروع کرده اند، چون مدیرکل راه و 

شهرسازى اذعان داشته که کمک مى کنیم اما برخالف 
وعده خود هیچ زمینى به این طرح نداده است.

وى گفت: طرح پل غیرهمسطح مشــهد اردهال، یک 
پروژه ملى محســوب مى شــود و شــهردارى کاشان 
نمى تواند تمام هزینه هــاى آن را پرداخت کند و باید با 
جدیت پیگیرى کرد که حداقــل 50 درصد هزینه ها از 

منابع دولتى تامین شود.
وى اظهارداشت: پل تقاطع غیرهمسطح مشهد اردهال 
درحدود پنج میلیارد ریال هزینــه دارد که اجراى آن با 
شــرایط فعلى، توجیه اقتصادى نــدارد و باید با طراحى 
جدید، بــه گونــه اى اجرا شــود که هــم هزینه هاى 
کمترى داشته باشد و هم منظر شــهرى راوند را از بین

 نبرد. 

رئیس شوراى اسالمى شهر شــهرضا گفت: در 
سال هاى گذشته پیمانکارى براى نصب کدپستى 
اماکن شــهرضا انتخاب شد که متأســفانه این 
پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرد و باعث ایجاد 

اخالل در اجراى این پروژه شد.
مهدى صالح پوراظهارداشت: در حال حاضر 80  
درصد از اماکن شهرى شهرضا داراى کد پستى 

10 رقمى است.
وى تصریح کرد: در سال هاى گذشته، پیمانکارى 
براى نصب کدپستى اماکن شهرضا انتخاب شد 
که متاسفانه این پیمانکار از آذرماه سال 1394 به 
تعهدات خود عمل نکرد و باعث ایجاد اخالل در 

اجراى این پروژه شد.
رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: حدود 
20 درصد از اماکن شهرى شهرضا فاقد کدپستى 
اســت، درحالى که این میزان در شهرستان هاى 

دیگر استان کمتر از 10 درصد است.
صالح پور با بیان اینکه بیشــترین تعداد کدپستى 
نصب نشده، مربوط به بافت تاریخى و اماکن نوساز 
شهرى است، اظهارداشت: محله هاى منوچهر آباد 
و جرم افشار نیازمند نصب حدود سه هزار پالك 
پستى اســت، اما تاکنون هیچ پالك پستى براى 

این مناطق صادر نشده است.
وى اضافه کــرد: باوجود اینکــه همه معامالت 
تجارى در شهرســتان باید بر اســاس کدپستى 
انجام شود، هیچ یک از اماکن تجارى و کارگاهى 
شــهرك صنعتى امیرکبیر داراى پالك پســتى 

نیست.
رئیس شوراى اســالمى شهر شــهرضا گفت: 
براساس هماهنگى هاى انجام شده، اداره پست 
شهرستان تا یک ماه آینده پالك هاى پستى مورد 
نیاز را به شهردارى تحویل خواهد داد و به دنبال 
آن،  شهردار شــهرضا با تنظیم الیحه اى مراحل 
بعدى اجراى پروژه نصب پالك پســتى را اعالم 

خواهد کرد.

عهد شکنى پیمانکار، 
عامل اخالل در کدگذارى 

اماکن شهرضا

تقاطع غیرهمسطح مشهد اردهال 
نیازمند بودجه ملى است

باالترین سرمایه مدیریت شهرى، مشارکت 
مردم است
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 همانا تقوا و پرهیزکارى، شــفا دهنده بیمــارى دل ها، 
روشــنایى قلب ها و درمانگر درد بدن هــا، مرهم زخم 
جان ها، پاك کننده پلیدى هاى ارواح و روشنایى بخش 
تاریکى چشم ها و امنیت بخش ناآرامى ها و روشن کننده 

موال على (ع)تاریکى هاى شماست.

اله یارى، شهردار ایمانشهر از شرکت هاى مستقر در شهرك صنعتى اشترجان بازدید 
کرد.در این دیدار که با حضور اعضاى شـوراى اسالمى شـهر و تعدادى از مسئولین 
واحدهاى مختلف شهردارى برگزار شد، بر لزوم نقش اجتماعى شرکت هاى صنعتى 

در محیط پیرامون تأکید شد.

ورزشـگاه فوالدشـهر که میزبانى دیدارهاى تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ آسیا را بر 
عهده دارد، تحت ترمیم چمن قرار گرفته وعوامل این ورزشـگاه براى بهبود کیفیت 

چمن مشغول فعالیت مى باشند.
به همین منظور، حسین ایزدى، معاون توسـعه مدیریت و منابع شهردارى به همراه 
جمعى از مدیران شهردارى به بازدید از ورزشگاه و بررسى وضعیت چمن و ترمیم آن 

پرداختند .
وى در این بازدید اظهار داشت: ما در شهرفوالدشهر،عالوه بر توسعه ورزش همگانى، 
باید به فکر ارتقاى ورزش قهرمانى هم باشیم و به خصوص از تیم ذوب آهن که نتایج 

خوبى کسب کرده است، حمایت کنیم.

روابط عمومى شهردارى زاینده رود اعالم کرد: این شــهردارى در راستاى اجراى 
آسفالت محالت سطح شهر، محله بیستجان را آسفالت کرد.

وکیل، نایب رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان با اشاره به انتهاى بلوار صنعت گفت: 
االن همه جاى آن به دلیل تصرف برخى و کشــت و کار سبز است که باید با کمک 

دادستان براى حل این مشکل اقدام کنیم.

بازدید شهردارایمانشهراز شرکت هاى 
مستقر در شهرك صنعتى اشترجان

بازدید معاون شهردارى فوالدشهر از 
ورزشگاه این شهر

آسفالت شدن محله بیستجان
زاینده رود

نیازمند کمک دادستان براى تکمیل بلوار 
صنعت در کاشان هستیم

شهردار اردستان گفت: طرح بازآفرینى در شهر زواره در دو محور و در شهر مهاباد در 
یک محور در حال اجرا است که دبیرى ستاد با شهردارى اردستان مى باشد و اجراى 

مناسب آنها، نیازمند مشارکت همه شهروندان است.

اجراى طرح بازآفرینى زواره 
در2محور

دریافت گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه 
همکار توسط مدیریت پسماند شاهین شهر

برگزارى مانور مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل شهردارى مبارکه 

شرکت مدیریت پسماند شهردارى شاهین شــهر موفق به دریافت گواهینامه تأیید 
صالحیت آزمایشگاه همکارشد.

مسعود عارفیان، مدیر عامل شرکت مدیریت پسماند شهردارى هایشاهین شهر و میمه 
، خمینى شهر و برخوار  گفت: این شرکت موفق به دریافت گواهى تأیید صالحیت 

آزمایشگاه همکار گردید.
وى افزود: آزمایشگاه این شرکت به استناد روش اجرایى تأیید صالحیت و نظارت بر 
عملکرد آزمایشگاه هاى آزمون و کالیبراسیون اداره کل استاندارد استان اصفهان براى 
انجام نمونه بردارى و آزمون هاى فیزیکى و شیمیایى کمپوست و ورمى کمپوست 

داراى گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار استاندارد مى باشد.
عارفیان اظهارداشت: آزمایشگاه شــرکت مدیریت پسماند شهردارى شاهین شهر، 
توانایى انجام آزمون هاى فیزیکى و شیمیایى آب و خاك را نیز دارا بوده و آماده ارائه 

خدمات آزمایشگاهى در این حوزه است.

دومین مانور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شــهردارى مبارکه در ارگ نهچیر 
برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و  خدمات ایمنى شهردارى مبارکه هم ضمن تشکر 
از عوامل برگزارى جلسات ستاد پدافند غیر عامل شهردارى مبارکه افزود: هدف از 
برگزارى اینگونه مانورها، بازدید از نقاط و محالت مختلف شــهر و بررسى شرایط 
مختلف نقاط مذکور، ارتقاى آمادگى نیروهاى سازمان آتش نشانى و تمرین و مواجهه 

مستقیم نیروها با حوادث غیرمترقبه است.
وى با اشــاره به حوادث ناگوار و زلزله هاى اخیر کشــور، از آمادگى 100درصدى 
نیروهاى آتش نشانى خبر داد و افزود: برگزارى مانورهاى متعدد و مختلف  مى تواند 

در  مواقع  بحران راه گشا باشد.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى مبارکه با بیان اینکه 
نباید مانورها و تمرین ها منحصر به یک روز یا هفته خاصى باشد، تاکید کرد: پدافند 
غیرعامل یعنى آموزش مناسب شهروندان که الزم است در هر خانواده یک یا دو نفر 

نسبت به مسائل ایمنى و امدادرسانى آشنایى کامل داشته باشند.

شهردار آران و بیدگل گفت: شهردارى آران و بیدگل بیش از 20 
میلیارد تومان بدهى دارد که معادل درآمد حداکثرى شهردارى 

در یک سال است.
رضا رمضانى اظهارداشت: با شفاف سازى و توضیح مسائل و 
مشکالت شهردارى مى توان دیدگاه منفى مردم  را تغییر داد، 
زیرا شهردارى تنها نهادى است که با پول مردم اداره مى شود.

شــهردار آران و بیدگل اضافه کرد: من در شرایطى مسئولیت 
شهردارى را برعهده گرفته ام که شهردارى بیش از 20 میلیارد 

تومان بدهى دارد.
وى این میزان بدهى شهردارى را، معادل درآمد حداکثرى آن 
در یک سال دانست و عنوان کرد: با این شرایط رکود اقتصادى، 

جلب رضایت مردم مشکل است.
رمضانى با بیان این که مردم براى انجام کارهاى جزئى مجبور 
هستند بارها به شــهردارى مراجعه کنند، بیان داشت: در نظر 
داریم با راه اندازى سامانه اطالع رسانى شهردارى از مراجعات 
مردمى بکاهیــم و کیفیت ارائــه خدمــات را افزایش دهیم، 
به گونه اى که مردم از طریق ســامانه از روند پیشرفت پرونده 
خود آگاه شــوند و در صورت لزوم، با اعالم شــهردارى به آن 

مراجعه کنند.
شــهردار آران و بیدگل از راه اندازى دفتر تســهیل و پیگیرى 
شــهردارى خبر داد و گفت: با راه اندازى این دفتر مشکالت 
و مســائل مردمى توســط نیروهاى ویژه پیگیرى مى شود و 
روند کارى از سوى این نیروها به مردم و شهردار گزارش داده 

مى شود.

بدهى 20 میلیارد تومانى شهردارى 
آران و بیدگل

شهردار آران و بیدگل:با این رکود اقتصادى، جلب رضایت مردم دشوار است
با راه اندازى دفتر تسهیل و پیگیرى، مشکالت و مسائل مردم توسط نیروهاى ویژه پیگیرى مى شود

شهردارى
 کاشان

شــهردار دولت آباد گفــت : به دلیل کم آبــى و پایین 
بودن کیفیت آب چاه ها در شــهر دولت آباد، پســاب 
فاضالب تفصیه شــده تنها راه نجات فضاى سبز شهر

 است.
حمیدرضا فدایى  با اشاره به موضوع خرید و استحصال 
پســاب فاضالب در شــهر دولت آباد گفت: تعامل فى 
مابین شرکت آبفا و شهردارى دولت آباد مربوط به سه 
سال گذشته است که براساس این قرارداد، شهردارى 

دولت آباد تعهد کرده به ازاى  15 میلیارد تومان هزینه 
جهت شبکه آبرسانى ، 30 لیتر بر ثانیه پساب فاضالب 

دریافت کند.
وى افزود: در این زمینه مطالعاتى هم صورت گرفت، اما 
، شهردارى  متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادى نامناسبٰ

دولت آباد نتواسته به تعهد خود عمل کند.
شــهردار دولت آباد با اشــاره به همجوارى این شهر با 
کالنشهر اصفهان بیان داشت: شهر دولت آباد به دلیل 

همجوارى با کالنشهر اصفهان و منطقه صنعتى که در 
حریم این شهر قرار دارد و همچنین تردد ماشین آالت 
ســنگین و ترافیک در مبادى ورودى این شهر، براى 
کاهش آالیندگى ها نیاز به توسعه فضاى سبز در اطراف 

این شهر دارد.
فدایى اضافه کرد: فضاى سبز این شهر به دلیل نداشتن 
منابع آبى مناسب چه به لحاظ کیفى و چه به لحاظ کمى، 
دچار مشکالتى شده و بخشى از آن نیز از بین رفته است.

شهردار دولت آباد پساب تصفیه شــده فاضالب را در 
شرایط کنونى، نجات دهنده فضاى سبز این شهر دانست 
و خاطرنشان ســاخت: با توجه به شرایط کم آبى حاکم 
برشــهر و باال بودن Ec  (غلظت امالح محلول درآب) 
آب چاه ها در شهر، خواستار فراهم کردن سازوکارهایى 
جهت تســهیل بهره مندى شــهر دولت آباد از پساب 
فاضالب جهت حفظ و توســعه فضاى ســبز شهرى 

هستیم.  

شهردار دولت آباد گفت: باید به سمت کسب درآمدهاى 
پایدار و پویایى شهردارى حرکت کرد.

حمیدرضا فدایى گفت: در دســتور کار شهردارى اولین 
و مهمترین اولویــت، ارائه بهترین خدمــات به مردم 
دولت آباد بوده و تمام برنامه ریزى ها متناســب با این 
هدف صورت گرفته و الزم اســت مدیــران در جهت 
ارتقاى کمــى و کیفى خدمت رســانى به مردم تالش 

بیشترى داشته باشند.

 وى در ادامه با تاکید بر اهتمام جدى جهت وصول منابع 
درآمدى، بیان داشت:باید به  فکر شناسایى مزیت هاى 
شهر به منظور تعریف درآمدهاى پایدار، جذب سرمایه 
گذار و منابع مردمى براى اجراى پروژه هاى شهرى و 

تولید درآمد باشیم.
شهردار دولت آباد ضمن تأکید بر نظم و انضباط ادارى 
و تالش در جهت تحقق اهداف عالیه شهردارى گفت: 
مالك عمل تمام کارها در شهردارى، فقط قانون است.

 سرپرســت اتحادیه تاکسیرانى هاى شــهرى کشور 
از حذف خــودروى پراید تا دو ســال آینــده از ناوگان 

تاکسیرانى کشور خبر داد.
مرتضى ضامنى اظهارداشت: با ســایپا توافقى مبنى بر 
تولید تاکســى برلیانس صورت گرفته و همچنین قرار 
است خودروى آریو، محصولى دیگر از سایپا به ناوگان 
تاکسیرانى اضافه شود. وى ادامه داد: البته آریو تاکسى 
در سال گذشته به ناوگان تاکسیرانى اضافه شد، اما بنا به 
دالیلى ادامه تولید این خودرو به عنوان تاکسى متوقف 

شد که مجددا از سر گرفته مى شود.
وى افزود: مجوزهاى الزم براى شماره گذارى برلیانس 
به عنوان تاکسى اخذ شــده و در انتظار قرارداد نهایى 
شرکت خودروسازى ساپیا اســت و در مرحله نخست، 

10 هزار برلیانس به ناوگان تاکســیرانى کشور اضافه 
مى شود.

سرپرســت اتحادیه تاکسیرانى هاى شــهرى کشور با 
اشاره به اینکه آخرین خودروى پرایدى که مجوز تاکسى 
را دریافت کرد، مدل 87 بوده است، گفت: با وجود این، 
تمامى تاکسى هاى پراید در آستانه فرسودگى قرار دارند 
و تا دو ســال آینده حتى یک دستگاه پراید در مجموعه 

تاکسیرانى فعالیت نخواهد داشت.
وى افزود: 30 هزار تاکســى پراید در ســطح کشور در 

سامانه ثبت هستند و مسافرکشى مى کنند.
ضامنى اظهارداشــت :  باید خودروهایــى که به عنوان 
تاکسى انتخاب مى شوند، استانداردهاى تعیین شده از 

سوى شوراى عالى ترافیک را دارا باشند.

سومین جلســه اضطرارى ویژه مشکالت جاده بخش 
مرکزى سفیدشهر برگزار شد.

در این جلســه، مقرر گردید شــهردارى سفیدشهر با 
تامیــن اعتبار از ســوى دهیارى ها، نســبت به نصب 
تابلــو هــاى ورود کامیــون و تریلــر ممنــوع اقدام 

نماید . 
همچنین مصوب شد شــهردارى سفیدشهر نسبت به 
صدور کارت تردد براى رانندگان وسائط نقلیه سنگین 

اقدام کند. 

 پساب، نجات دهنده فضاى سبزدولت آباد است

بایدحرکت به سمت کسب درآمدهاى پایدار و 
پویایى شهردارى باشد

حذف پراید تا 2 سال آینده از ناوگان تاکسیرانى

برگزارى نشست اضطرارى ویژه مشکالت جاده 
بخش مرکزى سفیدشهر

پروژه هاى عمرانى، در اولویت برنامه هاى 
شهردارى سین

شــهردار ســین گفت:مجموعه غذایى به مساحت
 20 هکتــار را براى ایجاد اشــتغال و ســاماندهى 
تولیدکننده ها و تجمیع آنها در نظر گرفته ایم که در 
حال حاضر فاز اول آن در فضایى به مساحت پنج هکتار 

آغاز شده و توافقات آن با مالکان در حال انجام است.
محمد طرمه فروشان طهرانى همچنین در خصوص 
توسعه صنعت گردشگرى و ایجاد در آمد پایداردر سین 
بیان داشت: صنعت گردشگرى منبع درآمد پایدار براى 
شهر هاست و این اصل پذیرفته شده که گردشگرى 
عامل مهم توســعه اقتصادى پایدار و ایجاد اشتغال 
محسوب مى شــود که از لحاظ درآمد و اشتغالزایى 

بسیارقابل توجه است.
وى با اشاره به برنامه هاى شــهردارى براى توسعه 
صنعت گردشــگرى گفت: شــهردارى در نظر دارد 
بناهاى تاریخى این شهر را ســاماندهى، نخاله ها و 
زباله هاى اطراف آن را جمع آورى و با همکارى بخش 
خصوصى، یک مهمانسرا و رستوران سنتى در کنار این 

بناهاى تاریخى احداث کند. 
وى از تخریب 20 خانه قدیمى و فرســوده خبر داد 
و تصریح کرد: بســیارى از اماکن در بافت فرسوده 
شهر سین به حال خود رها شده اند که این رهاسازى 
پیامدهاى منفى براى شهر دارد. وى ادامه داد: در این 

راستا اعطاى وام هاى کم بهره با نرخ چهار درصد از 
سوى دولت، اعطاى پروانه کسب و جمع آورى نخاله 
هاى ساختمانى توسط شهردارى به صورت رایگان، 
راهکارهاى ما براى نوسازى بافت فرسوده مى باشد. 

وى اظهارداشت:شهردارى باید در حوزه عمرانى که 
نقش به سزایى در پیشرفت و آبادانى شهر دارد، توجه 
ویژه داشته باشد و بر همین اساس، پروژه هاى عمرانى 

را در اولویت کار شهردارى قرار داده ایم. 
شهردار سین عنوان کرد:میدان ورودى شهر از جمله 
پروژه هاى در دست اقدام مى باشد که به زودى تکمیل 
مى شود. وى افزود: پروژه کانیوگذارى، جدول گذارى و 
دفع آب هاى سطحى، همچنى پروژه احداث ساختمان 
آتش نشانى در دست اقدام اســت و به منظور ایجاد 
فضاى تفریح و نشاط، پنج هکتار زمین براى احداث 

پارك خالق کودك آزاد سازى شده است. 
وى تجهیز انبار خدمات شهرى، نصب عالئم راهنمایى 
و رانندگى در سطح شهر و پیگیرى به منظور تامین برق 
ساختمان هاى شهردارى با نصب پنل هاى خورشیدي 
را از دیگر اقدامات شهردارى سین عنوان کرد و افزود: 
بهینه ســازى مصرف انرژى و کاهش هزینه ها در 
مجموعه شهردارى، از جمله مزایاي استفاده از انرژى 

خورشیدى به شمار می رود.


