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فوالدشهر با اجراى پروژه هاى سرمایه گذارى 
متمایز مى شود
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 توسعه گردشگرى در سمیرم، رونق اقتصادى ایجاد مى کند
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شهرداران باید حمایت قضائى 
شوند

3

ونشوشونشوشونشوششوشونششوشون
شهردار گز گفت: شهرداران مظلوم ترین 
افراد در حوزه کارى خود هستند و نگاه ها 
نسبت به آنان باید تغییر کند و از آنها حمایت 
قضائى صورت گیرد.
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مشاغل آالینده و مزاحم 
محدوده شهرها پلمب 

مى شوند
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اداره شهرها نیازمند 
مدیرى است که توان 

حل مسائل روز را داشته 
باشد

2

آسفالت و لکه گیرى 
معابرتمامى محالت 

فالورجان 

3

زیان یک میلیارد 
تومانى آران و بیدگل 
در حوزه حمل و نقل 

عمومى

3

 باید به دنبال صنعت 
بدون دودکش باشیم

تدوین23 سند براى رفع خألهاى مدیریت شهرى

 بهسازى و احیاى فضاى سبز بلوار مصطفى خمینى نطنز

زرین شهر 
درختکارى شد

2

هدیه 30 درصدى 
ساخت و ساز را از 

دست ندهید

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى کاشان از برپایى نخستین نمایشگاه 

تخصصى گل و گیاه در این شهرخبر داد.
 حمیدرضا ممیز گفت: نخســتین نمایشــگاه 
تخصصــى گل و گیاه از فردا دهــم دى ماه تا 
15 دى مــاه 96 در مجتمــع کارخانجــات 
مخمل و ابریشم از ســاعت 15 تا 22 پذیراى 

بازدیدکنندگان خواهد بود.
وى افزود: ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى کاشــان به موازات فعالیت در حوزه 
توسعه فضاى سبز درون شهرى و برون شهرى 
که منجر به احداث بیش از 60 بوســتان درون 
شهرى و ایجاد بالغ بر 300 هکتار جنگل کارى 
در قالب کمربند سبز شهرى است، سعى کرده تا 
با برگزارى نخستین نمایگاه گل و گیاه، اقداماتى 
را در جهت فرهنگسازى و ایجاد نشاط در میان 

شهروندان به انجام رساند.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شــهردارى کاشــان با اشــاره به محصوالت 
عرضه شــده در این نمایشــگاه اظهار داشت: 
تولید کنندگان داخلى گیاهان آپارتمانى، انواع 
کاکتوس و گیاهان فضاى باز و دست اندرکاران و 
تولید کنندگان ملزومات و نهاده هاى کشاورزى 
با ابزارآالت باغبانى حضور خواهند داشت تا در 
محیطى مناســب به مبادله تجربیات و نمایش

 توانمندى ها بــا آخرین دســتآوردهاى خود 
بپردازند.

 مجلس صدور جواز پایان کار ســاختمان ها را 
منوط به دسترس پذیر کردن اماکن براى افراد 

معلول کرد. 
با تصویب نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، 
صدور جــواز پایان کار ســاختمان ها منوط به 
دسترس پذیرى اماکن مسکونى، ادارى، تجارى، 
درمانى و آموزشى توسط صاحبان ساختمان ها 

براى معلوالن شد.
دراین الیحه آمده اســت: شهردارى ها مکلف 
هســتند صدور پروانــه احداث و بازســازى و 
پایان کار بــراى تمامى ســاختمان ها، اماکن 
با کاربــرى عمومــى از جملــه مجتمع هاى 
مســکونى تجارى، ادارى، درمانى و آموزشى 
را با رعایت ضوابط و اســتانداردهاى مصوب 
شــورایعالى شهرســازى و معمــارى ایران 
و اصالحــات پــس از آن دربــاره دســترس 
پذیرى افــراد داراى معلولیت توســط مجرى 

مشروط کنند.
براساس تبصره این ماده، شهرداران و روساى 
نظام مهندســى، مســئول اجرا و نظــارت بر 
ُحســن اجراى این ماده بوده و متخلفان از این 
قانون، حسب مورد به مجازات تعزیرى، جزاى 
نقدى درجه 5 تــا 8 موضوع مــاده 19 قانون 
مجازات اســالمى، انفصال موقت یــا دائم از 
خدمــات عمومى، تنزل مقــام و یا محرومیت 
از انتصاب به پست هاى حســاس و مدیریتى 
و یا اخــراج از نهاد یا ســازمان متبوع محکوم

 مى شوند.

با تصویب قانون شهردارى هادر ســال 1334 و در 
بند 20 ماده 55 قانون مذکور، مصادیقى از مشــاغل 
آالینده و مزاحم در شــهر و نحوه برخورد با آنها بیان 

شده است.
نحوه ساماندهى مشاغل و صنوف از سوى مدیریت 
شــهرى از گذشــته تا کنون دســتخوش تغییرات 
چشمگیرى شده است. با گذشــت زمان و گسترش 
شهرها و شهرنشینى و اهمیت دســتیابى به محیط 
پا ك و مناســب براى زندگى، لــزوم وضرورت هر 
چه بیشــتر ســاماندهى صنایع و مشاغل محسوس 
مى باشــد. با تصویب ممنوعیت اســتقرار صنایع در 
شــعاع 120 کیلومترى شــهر ها در خرداد 1346 از 
ســوى هیئت وزیران و با تصویب قانون تأســیس 
شهرك هاى صنعتى در سال 1362 ، شرکتساماندهى 
صنایع و مشاغل به عنوان بازو ى اجرایى این مصوبه، 
با صدور آراى بند20 قانون شــهرداریها الزام قانونى 
براى انتقال صنایع آالینده و مزاحم را به دست آورده

 است.
البتــه قوانین و مقــررات متعددى در ارتبــاط با امر 
ســاماندهى صنوف، جلوگیرى از آلودگى ناشــى از 
فعالیت هاى کارگاه ها و مشاغل شهرى و رشد اقتصاد 
ملى وجود دارد که ارگان ها، ســازمان ها و نهادهاى 
متعددى را جهت رســیدن به اهداف مذکور همگام 

مى سازد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراى اصناف کشور، 
اتحادیه هــاى صنفى، بانک ها، وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکى، ســازمان محیط ز یست، 
ناجا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، دادگسترى 
و شــهردارى ها به موجب قوانین و مقررات موجود 
هر کدام سهمى در امر ساماندهى صنوف و مشاغل 

برعهده دارند.
شــهردارى ها نیز از گذشــته تا به امروز با ســاخت 
مجتمع هاى صنفى وســاماندهى صنایع و مشاغل 
مزاحم به بیرون از ســطح شــهر و رفع آلودگى ها 
و مزاحمت هاى حاصــل ازفعالیت هــاى صنفى و 
صنعتى، تخریب آلونک هاى قدیمــى، جمع آورى 
دکه هاى قدیمى، احداث شــهرك هــاى صنعتى و 
مجتمع هــاى خدماتى، وظایف خــود را جامه عمل 

پوشانده اند.

انتقال شــیمیایى فروشان به حاشــیه شهر، احداث 
مرا کز

خریــد و فروش تخصصــى خودرو جهــت تمرکز 
فروشــندگان خودرو،راه اندازى بازارها به اســتناد 
مصوبــه شــوراهاى اســالمى شــهر بــه منظور 
ساماندهى دستفروشان، اشــتغال مددجویان و زنان 
سرپرست خانوار و اقشار آســیب پذیر تحت پوشش 
مؤسســات حمایتى جهت ایجــاد کار و وا گذارى 
غرفــه، احداث مرا کــز خرید و فــروش پرندگان و 
احداث مجتمع صنفى – خدماتــى، از اقدامات مؤثر 
شــهردارى ها در امر ســاماندهى و بهبود وضعیت 
زندگى و سالمت شهروندان بوده که عملى گردیده

 است.

ولى با توجه به جمعیت رو به رشــد، مهاجرت هاى 
روزافزون و بحران آلودگى هاى ز یســت محیطى، 
به نظر میرسد شهردارى ها ضمن تأ کید بر اقدامات 
مستمرگذشته، مى بایست با تکیه بر مشارکت هاى 
مردمى و با همکارى اتحادیه هاى صنفى، بسترهاى 
الزم از نظر امکانات، تسهیالت و خدمات موردنیاز و 
فضاهاى مناسب کسب و کار صنوف در خارج از شهر 
را تحقق بخشــده و با توجه به عدم تجانس صنوف 
در برخى از محالت سطح شــهرها و وجود مزاحمت 
جهت خانــه هــاى مســکونى همجــوار، جدیت 
و تــالش شــبانه روزى بــه منظور ایجــاد محیط 
مناســب زندگــى بــراى شــهروندان را افزایش

 بخشند.

***
هم ا کنون مطالعات و انجام پژوهش جهت بررسى

وضعیت صنایع مزاحم و ساماندهى آنها با شناسایى 
دقیق شاخص هاى تجانس و عدم تجانس صنایع و 
طبقه بندى در دستور کار شــهردارى ها قرار گرفته 

است.
عالوه بر مسئولیت هاى فوق، شــرکت ساماندهى 
صنایع و مشــاغل شهربه ســبب اهمیت بهداشت و 
زیبایى محیط شهرى، مســئولیت کنترل جمعیت و 
امحاى جوندگان مضر و موذى شهرى و سگ هاى 
بدون صاحب، نظارت بر فعالیت کیوسک ها با هدف 
اصالح مبلمان شهرى، رفع ســدمعبر، درجه بندى 
کیوسک ها وشناسنامه دار کردن آنها را برعهده دارد.

ساماندهى مشاغل در سایه تعامل با اصناف
برپایى نخستین نمایشگاه 

تخصصى گل و گیاه 
در کاشان 

صدور جواز پایان کار 
ساختمان ها با  دسترس پذیر 

بودن براى معلوالن
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مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان از آغاز اجراى مرحله 
دوم بسته تشویقى ساخت و ســاز با 30 درصد تخفیف 
ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى خبر داد و گفت: 
خوشبختانه مردم از مرحله اول بسته تشویقى با 35 درصد 

تخفیف، استقبال خوبى کردند.
نادر آخوندى اظهارداشــت: بسته تشویقى ساخت و ساز 
امسال از سه دوره تشکیل شده اســت که دوره اول به 
مدت یک ماه از تاریخ 29 آبان لغایت 30 آذر ماه ســال 
جارى با 35 درصد تخفیف ارزش افزوده تجارى و تراکم 
مسکونى بود و مورد استقبال سرمایه گذارن، انبوه سازان 

و شهروندان قرار گرفت.

وى با بیان اینکه مرحلــه دوم از ابتداى دى ماه آغاز و تا 
15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت، افزود: تفاوت این دوره 
بسته تشویقى با دوره گذشــته این است که از مجموع 
تخفیف ها، پنــج درصد کاهش یافتــه و ارزش افزوده 
تجارى و تراکم مســکونى با 30 درصــد تخفیف ارائه 

مى شود.
مدیر امور درآمد شــهردارى اصفهــان تصریح کرد: در 
بخش تراکم و بافت فرسوده همچنان 70 درصد تخفیف 
ارائه مى شود تا ساکنان این بافت ها از این فرصت مغتنم 
استفاده کرده و نسبت به نوسازى بناهاى خود یا نسبت به 

طرح تجمیع اقدام کنند.

مدیرکل امورشهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان گفت: 
آسیب هاى مدیریت شهرى شناســایى و در قالب 23 سند 

ابالغ شده است تا خألهاى قانونى آن برطرف شود.
محمدرضا کمالى با بیان اینکه امسال 88 شهردار در استان 
ابقا و یا جابه جا شده اند، اظهارداشت: عملکرد شهردارى هاى 
استان در سال 93،  12 هزار میلیارد تومان بوده و کمک دولت 
به شهردارى ها در این بازه زمانى،  700 میلیارد تومان بوده 
است، اما این عدد امســال به دو هزار میلیارد تومان رسیده 

است.
وى ادامه داد: عملکرد شهردارى ها در بخش عمران طى این 
سال ها 65 تا 70 درصد ارزیابى مى شود، در حالى که سرانه 

پرداختى هر شهروند بین 700 تا 900 هزار تومان بوده است.
وى با اشاره به آسیب هاى موجود در مدیریت شهرى، افزود: 
برخى از قوانین شهرى قابلیت اجرایى ندارد که دراین راستا 
با برگزارى جلســات متعدد، 20 مورد از این قانون ها مورد 

شناسایى قرار گرفت.
کمالى با اشاره به برگزارى 14 گردهمایى با حضور شهرداران 
اســتان اصفهان، تصریح کرد: در این جلســات براى رفع 
خألهاى قانونى، آسیب هاى مدیریت شهرى احصا و در قالب 
23 سند ابالغ شده است که مى توان به دستور العمل محله 
بندى، برنامه پنج ساله، حسابرسى، استقرار صنایع شهرى و 

مشارکت با بخش خصوصى و ... اشاره کرد.

هدیه 30 درصدى 
ساخت و ساز را از دست ندهید

تدوین23 سند براى رفع 
خألهاى مدیریت شهرى

پایان عملیات روشنایى 
ورودى تودشک 

شــهردار تودشــک گفــت: عملیات روشــنایى 
ورودى تودشــک از کمربنــدى ناییــن بــه 
ســمت تودشــک بــا 22 پایــه روشــنایى انجام 

شد.
محمدرضا مجلسى با بیان اشــکاالت عمده و عدم 
اســتانداردهاى الزم در ورودى شــهر تودشک از 
کمربنــدى نایین بــه اصفهــان، اظهار داشــت: 
خودروهاى عبــورى که قصد ورود به تودشــک را 
دارند اغلب به خاطــر تاریکى مطلق جاده از ورودى 
عبور کرده و با دنده عقب قســمتى از جاده ترانزیتى 
را براى قــرار گرفتن در ورودى طــى مى کنند که 
این موضــوع براى شــهروندان بســیار خطرناك

 بود.
وى با اشاره به دستور ویژه فرماندار براى حل مشکل، 
تصریح کرد: با پیگیرى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر تودشک و با نظر مســاعد مدیر برق امور شرق 
شهرســتان اصفهان و همت  رئیس برق کوهپایه، 
عملیات روشــنایى وردى به اتمام رســیده و آماده

 بهره بردارى شده است.

بررسى تکمیل یا توقف
 پروژه هاى عمرانى کاشان، 

روي میز شورا
رئیس شــوراى اسالمى شهر کاشــان گفت: براى 
همــه پروژه هایى که قابل اصالح اســت، ابتدا باید 
بررسى هاى همه جانبه در کمیسیون فنى و عمران 
شورا انجام شــود و بعد از آن در صحن علنى شورا، 
براى تصمیم گیرى درباره آنها در حضور رســانه ها 

راى گیرى شود.
على رسول زاده اظهارداشت: طرح هاى شهردارى 
باید بر اســاس نظریات اعضاى کمیســیون فنى 
وعمرانى شــورا، معاونــت عمرانى شــهردارى و 
مشاوران خبره بررسى شــود تا تکمیل آنها با یک 
برنامه جامــع و براســاس اولویت بنــدى تکمیل

 شود.
رئیس شوراى اســالمى شهر کاشــان تاکید کرد: 
در بررســى پروژه هــاى شــهرى در شــورا، تمام 
مباحث فنى اســت در خصوص تکمیــل یا توقف 
هر پروژه عمرانى، آینده شــهر بایــد در نظر گرفته

 شود.
به گفتــه وى، در اجراى پل تقاطع غیرهمســطح 
مشــهد اردهال تردیدى وجــود نــدارد، ولى رفع 
مشــکالت فنى آن باید در یک زمانبندى مشخص 
انجام شــود تا بتوانیم منابع درآمــدى آن را تعیین

 کنیم.
رســول زاده گفت: مســائل مربوط به اجراى این 
پــروژه را باید به کمک همه دســت اندرکاران حل 

کرد.

جدولگذارى 560 متر 
ازمعابرسروستان

 در شهرضا
مهدى طبیبیان،معاون عمران شــهرى شهردارى 
شهرضا گفت:  طى دو ماه گذشته درحدود 565 متر 
مربع از طول معابر سروستان در این شهرجدولگذارى 

شد.
وى ســاماندهى معابر سروســتان، آماده ســازى 
بخشــى از خدمات اولیه در جهت مناســب سازى 
پیاده روها  و محصور نمودن محوطه فضاى ســبز 
و جداول حاشــیه خیابان هاى موجــود را، از جمله 
اهداف وبهسازى و جدولگذارى در سروستان عنوان 

کرد.
وى با اشــاره به اینکه اجراى پروژه هاى عمرانى به 
عنوان طرح هایى براى توسعه و آبادانى شهر بسیار 
حائز اهمیت است، اظهار داشت: پروژه جدولگذارى 
سروســتان به طول 565 متــر و اعتبــارى بالغ بر 
170میلیون ریــال انجام و با هدف ایمن ســازى و 
بهبود عبور و مرورو زیبایى معابر سروستان  طى دو 

ماه گذشته اجرا شد.

روى خط

شهردار کاشان گفت: نبود اعتماد عمومى به دستگاه ها 
،زنگ خطرى اســت که این روزها براى دستگاه هاى 
اجرایى به صدا درآمده  و باید براى رفع آن، همه نهادها 

هماهنگ تر از قبل عمل کنند.
سعید ابریشمى راد اظهارداشــت: اداره شهرها، نیازمند 
مدیریتى است که توان حل مســائل روز را داشته باشد، 
به گونه اى که مدیران فهم درستى از مسائل فرهنگى 
و اجتماعى داشــته باشند، چراکه شــهر مرتب در حال 

تغییر است.
وى گفت: 80 درصد جمعیت مردم اســتان اصفهان در 
شهرها زندگى مى کنند، بنابراین حجم حمایت دولت باید 
افزایش یابد، اما در حال حاضر شاهد عدم کمک دولت در 

این عرصه هستیم.
شهردار کاشان افزود: در طى این سال ها، بخشى از قانون 
تجمیع عوارض از شهردارى ها با کسرى مواجه شده و 
عوارض صنایع آالینده و بزرگ از ســوى دولت وصول 
نشده و همچنین ســهم دولت براى توسعه حمل و نقل 

محقق نشده است.
ابریشــمى راد تصریح کرد: در حال حاضر منبع تأمین 
منابع شهردارى ها از محل عوارض ساخت و ساز است 
که مشــکالت اجرایى ماده 5 بر عــدم تحقق آن دامن 

زده است.

شهردار کاشان یادآور شد: در سال هاى اخیر، شهردارى ها 
از طرفى براى تأمین منابع و مطالبات مردمى با مشقت 
روبرو بوده اند و از سوى دیگر، قوانین هم به خوبى براى 
مدیریت شهرى تعریف نشده است و در این میان، تنها 
شکل گیرى شوراها مکانیسم دخالت و حضور مردم بوده 

که جاى تجلیل دارد.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه دولــت به تعهدات خود 

عمل نکرده و شــهردارى ها هم مطالبات زیادى دارند، 
شایسته است شهروندان را به مشارکت در امور شهرى 

دعوت کنیم.
ابریشمى راد اظهار داشت: طرح هاى مصوب شهرى تهیه 
شده تا به عنوان کتاب قانون استفاده شوند، اما متأسفانه 

قابلیت اجرایى نداشته و شفافیت شهردارى ها را خدشه 
دار مى کنند به طورى که به زودى مدیران شــهرى به 
عنوان متخلفان معرفى شــده و همکارى شهروندان به 

حداقل خواهد رسید.
وى افزود: در این شــرایط مدیران زیر دست هم دچار 

بى تفاوتى خواهند شد، چراکه قانون هاى فعلى مشکالت 
نانوشته را درمان نمى کنند، بنابراین ضمن رعایت قانون 
و انضباط، باید از مســئوالنى که مدیریت شــهرى را 

پذیرفته اند، حمایت بیشترى شود.

شهردار مبارکه گفت: مهمترین هدف از تغییر و تحوالت در شهردارى 
خدمات رسانى بهتر به شهروندان است.

محسن هاشمى با بیان اینکه تغییرات در ارکان شهردارى تنها با هدف 
بهبود بخشیدن به عملکرد مجموعه است، اظهار داشت: هر اتفاقى که در 

عرصه شهرى رخ بدهد، توسط مدیران شهرى است.
وى، توســعه حمل و نقل عمومى را یکى از برنامه هاى مهم شهردارى 
مبارکه در دوره جدید عنوان کرد و گفت: شهر مبارکه داراى ویژگى هاى 
منحصر به فردى است که مى توان آنرا به یکى از شاخص  ترین شهرهاى 

ایران تبدیل کرد.
هاشمى بر لزوم تقویت خطوط اتوبوسرانى در مبارکه تاکید کرد و افزود: 
امیدواریم توسعه شهر مبارکه با اقتدار بیشــتر و با اتحاد و همدلى ادامه 

پیدا کند.
وى گفت: یکى از دغدغه هاى مهم در شهرها، حجم باالى ترافیک در 
خیابان و بزرگراه ها است که براى رفع آن چاره اى جز توسعه حمل و نقل 

عمومى و ترغیب شهروندان به استفاده از آن وجود ندارد.
شهردار مبارکه با بیان اینکه اســتفاده از حمل و نقل عمومى همچنین 
ایمنى بیشترى را نسبت به خودروهاى شخصى، به خصوص در هنگام 
سفر براى مســافران دارد، گفت: نیمى از حجم باالى ترافیک به ویژه 
ترافیک  هاى درون شــهرى را مى توان با استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومى کاهش داد و مردم با استفاده از حمل و نقل عمومى مى توانند به 

اقتصاد خود و جامعه کمک کنند.
شهردار مبارکه  با بیان اینکه با اتحاد و همدلى مى توان سرعت توسعه شهر 
را افزایش داد، اظهارداشت: با توجه به اینکه شهرها مولد توسعه هستند، 

تالش مى کنیم تا توسعه شهر براساس برنامه چشم  انداز صورت گیرد.

جواد نصرى ، شــهردار فالورجان گفت: از آغاز 
دوره پنجم شوراى اسالمى شهر تا کنون، بیش 
از 10 پروژه عمرانى و خدماتى با اعتبارى بالغ بر 
40 میلیارد ریال در دست اقدام قرار گرفته است .

وى افزود: با برســى هاى کارشناسى انجام شده 
و جهت رفع مسائل و مشکالت شهر، مجموعه 
شهردارى بیش از 40 میلیارد ریال بودجه را در این 
مدت کوتاه به پروژه هاى عمرانى و خدماتى خود 

اختصاص داده است .
وى بیان داشــت: با توجه به رکــود اقتصادى و 
کم شدن اعتبارات ملى و اســتان،ى شهردارى 
فالورجان جهت جذب سرمایه هاى مردمى اقدام 
به راه اندازى دفتر مشــارکت ها نموده است که با  
معرفى فرصت هاى سرملیه گذارى در زمینه هاى 
مختلف از جمله تبلیغات شهرى، ساخت میدان میوه 
و تره بار، ساخت ســردخانه هاى صنعتى، ساخت 
تاالر و ســالن همایش، کمپ هاى گردشگرى و 
رفاهى و پروژه هاى زیر ســاختى مورد نیاز شهر، 
زمینه مناسبى را جهت جذب سرمایه گذاران بومى 

و استانى فراهم کرده است.
شــهردار فالورجان با اشــاره به ساخت مجتمع 
وکالى شهر گفت: جهت ساماندهى و سهولت 
شهروندان، شــهردارى اقدام به ساخت مجتمع 
وکال در کنار دادگسترى فالورجان با بودجه اى 
بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال کرده است .

وى افــزود: با توجه بــه جابه جایى ســاختمان 
دادگسترى از مرکز شهر فالورجان به حاشیه شهر 
و خیابان مالصدرا و نبود فضاى تجارى و خدماتى 
مناسب، شهروندان براى دسترسى به این خدمات 
مجبور به تردد به مرکز شــهر و ایجاد مشکالت 
متعدد ترافیکى بودند که به همین منظور،در دى 
ماه امسال(ماه جارى) کلنگ ساخت این مجتمع 
با زیر بناى در حدود  900 متر مربع و در سه طبقه 
در کنار مجموعه خدمات شهرى شهردارى زده 
خواهد شد و امید اســت بتوانیم فاز اول آن را تا 

پایان سال جارى به اتمام برسانیم .
■■■

وى همچنین به اعتبــار 10میلیاردى پیش بینى 
شده براى پروژه خیابان فاضل هندى اشاره کرد و 
بیان داشت: یکى از پروژه هاى بزرگ شهردارى 
فالورجان که در سال جارى فعالیت عمرانى آن 
آغاز مى شود، آســفالت، جدولگذارى و پیاده رو 
ســازى خیابان فاضل هندى اســت که یکى از 
شاهراه هاى ارتباطى و کمربندى شهر بوده و با 
توجه به قرار گرفتن بار ترافیکى خیابان مالصدرا 
در چند سال گذشته به دلیل پروژه انتقال آب بر 
روى خیابان فاضل هندى، به زیر سازى و آسفالت 
این خیابان صدمات فراوانى وارد شده است و با 
ساماندهى پیاده رو و حاشیه این خیابان، کمک 
شایانى به توسعه و آبادانى این منطقه خواهد شد .
نصــرى  در بخــش دیگــرى از ســخنانش 

اظهارداشت: طبق ســنوات گذشته، جمع آورى 
زباله و رفت و روب معابر جهت صرفه جویى در 
هزینه هاى جارى شــهردارى و همچنین باالتر 
رفتن راندمان، به بخش خصوصى واگذار شــده 
اســت که در این دوره با توجه بــه پایان قرارداد 
پیمانکار قبلى شــهردارى فالورجــان، اقدام به 
برگزارى مناقصه پیمانــکار جدیدى کردیم که 
در این مدت کوتاه شــاهد تحول چشمگیرى در 

تمیزى معابر و محالت سطح شهر بوده ایم .
وى اظهارداشت: شــهردارى ها جهت دفع زباله 
و تمیزى شــهر ســاالنه بودجه هاى زیادى را 
صرف مــى کننــد و شــهردارى فالورجان نیز 
بودجه اى 13 میلیارد ریالى به این امر اختصاص 
داده است که مستقیما توسط عوارض پرداختى 
مردم تامین مى گردد و در این راستا شهروندان 
نیز نقش موثرى در زیبایى و تمیزى شهر بر عهده 

دارند. 
■■■

شــهردار فالورجان همچنین در ادامه به پروژه 
ســاخت خیابان 16 مترى از خیابان آزادگان به 
خیابان فاضل هندى اشــاره کرد و بیان داشت: 
یکى از مشکالت ترافیکى از مبادى ورودى شمال 
شهر، نبود ورودى براى دسترسى محلى از خیابان 
فاضل هندى بود که شهروندان براى مراجعه به 
مرکز شهر مى بایست از میدان نماز و شهر براى 
دسترسى به مرکز شهر استفاده کنند که این امر 
باعث ایجاد بار ترافیکى زیادى در این محور ها 
مى گردد که براى رفع این معضل، نیاز به ساخت 
خیابان جدیدى در حد فاصــل خیابان آزادگان و 

فاضل هندى مى باشد.
وى تصریح کرد: با بررسى هاى فنى انجام شده، 
خیابــان 16 متــرى آزادگان جانمایى گردیده و 
براى انجام این پروژه، هزینه اى بالغ بر شــش 
میلیارد ریال پیش بینى شــده اســت و در آینده 
نزدیک، کلنگ آغــاز عملیات اجــراى آن زده 

خواهد شد .
■■■

نصرى خاطر نشــان کرد پروژه هاى زیر سازى، 
آســفالت و لکه گیرى معابر سطح شهر، پیاده رو 
سازى ، الیروبى مادى ها، ممیزى امالك و سنگ 
فرش معابر نیز از دیگر اقداماتى هستند که در این 
مدت در دستور کار شهردارى و شوراى اسالمى 

شهر قرار گرفته است.
وى در تشــریح روند اجراى پروژه آســفالت و 
پیاده رو ســازى سطح شــهر نیز گفت: آسفالت 
و لکه گیــرى معابر در تمامى محالت شــهر در 
حال اجرا مى باشــد و همچنیــن در خصوص  
پیــاده رو ســازى گفت بــا اتمام پیــاده روى 
خیابان میثــم و بقیع، عملیات بهســازى پیاده 
روى خیابان امــام خمینى (ره) در دســتور کار 

قرار گرفته است.

شهروندان زرین شهرى نسبت به وضعیت نابه سامان 
قنات کمال آباد انتقادهاى فراوانى داشتند.آنها مى گویند 
که نبود خدمات شهرى در این محله، موجب مشکالت 
جدى براى مردم شده اســت و مى خواهند با توجه به 
توســعه روز افزون این محله، براى رفع این چالش ها 
چاره اندیشى شود.از سوى دیگر اهالى محله مطرح کنند 
وضعیت نابه سامان این قنات، باعث شده وجود این محل 
مکانى براى زندگى موش هاى بزرگ شود و حضور این 
موجودات، خود تبدیل به کابوسى تلخ براى اهالى این 
محله باشد.از سوى دیگر رها کردن زباله در این کانال 
از ســوى برخى افراد باعث شده شــاخد حجم انباشت
 زبالــه هــا و بــوى نامطبــوع در ایــن کانــال

 باشیم. 
میثم محمدى، شهردار زرین شهر در این باره گفت: باید 
توجه داشت شهردارى ها در بین دستگاه هاى اجرایى 
بیش از همه در معرض مراجعات مردمى قرار داشته و در 
زندگى روزمره مردم تاثیر گذارند واین مسئله سبب شده 
که انتظارات و مطالبات مردمى از شــهردارى ها حالت 

ویژه اى به خود بگیرد. 
وى با اشاره به اینکه رسیدگى سریع و دقیق به خواسته 
هاى به حق شــهروندان، موجب افزایــش اعتماد به 
شهردارى مى شــود، افزود: شــهروندان از شهردارى 
خدمات شهرى خوب، مبلمان شهرى مناسب، خیابان ها 
و معابر بدون چاله مى خواهنــد و برنامه ریزى دقیق و 
هدفمند به منظور ساماندهى مسائل و مشکالت مطرح 
شده از سوى شهروندان، در دستور کار شهردارى زرین 

شهر قرار گرفته است.
وى اضافــه کرد: بــا توجه بــه وضعیت نابه ســامان 
قنات کمال آباد، شــهردارى زرین شــهر، فاز اول این 
پــروژه را در طول 150 متــر در دســتور کار خود قرار 
داده تــا ضمن الى روبــى و لجن بــردارى، با اجراى 
دیواره سیمانى توپر،امکان اســتفاده بهینه کشاورزان 
و همچنیــن رفــاه حــال ســاکنین ایــن محــل را 

فراهم کند.

شهردار کاشان:

اداره شهرها نیازمند مدیرى است که توان حل 
مسائل روز را داشته باشد

آسفالت و لکه گیرى معابرتمامى محالت فالورجان 
شهردار مبارکه:

با اتحاد و همدلى مى توان سرعت 
توسعه شهر را افزایش داد

 ساماندهى قنات کمال آباد 
زرین شهر کلید خورد
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شهردار گز گفت: شهرداران مظلوم ترین افراد در حوزه 
کارى خود هستند و نگاه ها نسبت به آنان باید تغییر کند 

و از آنها حمایت قضائى صورت گیرد.
محمود بخشى با بیان اینکه شهردارى نهادى عمومى 
و غیر دولتى اســت، اظهارداشت: بزرگترین مشکلى که 

در شهردارى ها وجود دارد، غیردولتى بودن آنها است.
شــهردار گز ادامه داد: میانگین حقوق شــهرداران 2/5 
میلیون تومان است، اما کدام مدیر را مى توانید پیدا کنید 
که با حجم باالیى از برنامه ها، چنیــن حقوقى دریافت

 کند.
وى تصریح کرد: چگونه انتظار داریم، شــهردار جهانى 

عمل کند، درحالى که او را در شــهر خــودش محدود 
کرده ایم.

بخشى اضافه کرد: نظام تنبیه و پاداش سال هاست که 
فراموش شده است و امروز تنها در ساختار شهردارى ها، 
تنبیه وجود دارد، از طرفى الیحه مدیریت شــهرى نیز 
بارى را از روى شهردارى ها کم نکرده بلکه به آن اضافه 

مى کند.
شهردار گز خاطرنشان کرد: نظارت بر امر شهردارى ها 
الزم است، اما اگر اشتباهى هم رخ مى دهد، سهوى است 
و بازرسان مى توانند پرونده هاى مدیریت شهرى را به 

آسانى رصد کنند.

معاون اجرایى و خدمات شهرى شهردارى زرین شهر خبر 
داد : در راستاى زیباســازى و توسعه فضاى سبز شهرى 
زرین شهر، حدفاصل ساختمان مدیریت خدمات شهرى 

زرین شهر تا جایگاه CNG درختکارى شد.
شهرام شایان مهر، درختان را ارزشمندترین گنجینه هاى 
طبیعى یک شهر دانست و اظهارداشــت: امروزه ایجاد 
فضاى سبز و کاشت درختان و نگهدارى از آن، به یکى از 

رویه هاى معمول شهردارى ها تبدیل شده است .
وى افزود: باید توجه داشت امروز با توجه به کمبود منابع 
آب، استفاده 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.

شــایان مهر اضافه کرد: در اجراى این پروژه، درختان 
سرو خزنده زرشــک زینتى و گیاهان تزئینى اعم از گل 
نسترن مورد استفاده قرار گرفته که این گل هاى زینتى 
و درختان در نهالستان شــهردارى زرین شهر پرورش 

یافته بودند.
معاون اجرایى و خدمات شهرى شــهردارى با اشاره به 
استفاده از شیوه هاى نوین آبیارى در توسعه فضاى سبز 
زرین شهر گفت: باید توجه داشت شیوه هاى نوین آبیارى 

در کاهش مصرف آب و بهبودو سازگار استفاده شود.

زرین شهر 
درختکارى شد

شهرداران باید حمایت قضائى 
شوند

تصویب بسته تشویقى 
دریافت پروانه ساختمان 

در شاهین شهر
على ســجادى، رئیــس اداره درآمدهــاى عمومى 
شهردارى شــاهین شــهر گفت: الیحه پیشنهادى 
شهردارى شاهین شهر براى اعطاى بسته تشویقى 
دریافــت پروانه ســاختمان امــالك بَــِر خیابان 
آیــت ا... طالقانــى، بــه منظــور رفــاه حــال 
شــهروندان در صحــن علنى شــوراى اســالمى 
شــاهین شــهر تصویب و بــه شــهردارى ابالغ

 شده است . 
وى افــزود: مالکانى که تا 15 دى ماه ســال جارى 
درخواست خود را تحویل شــهردارى نمایند و تا 10 
روز پس از آن، عوارض خود را به حساب شهردارى 
واریز نمایند، از 35درصد کاهش عوارض، عالوه بر

 تخفیف هاى قانونى مصوب شوراى اسالمى شهر 
بهره مند خواهند شد.

ســجادى همچنین افزود: مالکانى که از شانزدهم 
دى ماه تا 15 اسفندماه ســال جارى درخواست خود 
را تحویل شــهردارى نمایند و تا 10 روز پس از آن، 
عوارض خود را به حساب شهردارى واریز نمایند، از 25 
درصد کاهش عوارض، عالوه بر تخفیف هاى قانونى 

مصوب شوراى اسالمى شهر بهره مند مى شوند.
رئیس اداره درآمدهاى عمومى شــهردارى شاهین 
شــهر تصریح کرد: پس از مهلت هاى تعیین شده، 
عوارض به صورت عادى دریافــت و به هیچ عنوان 

زمان آن تمدید نخواهد شد.  

   
نشانه گیرى خالقیت کودکان 

در نجف آباد 
با توجه به ضعف هاى موجود در زمینه کشف و تقویت 
خالقیت کودکان، با تالش و برنامه ریزى گسترده، 
مجموعه خانه کودك شکوفه در محل فرهنگسراى 
شــهید محمد منتظرى واقع در منطقه5شهردارى 
نجف آباد، بــا هدف اســتفاده اختصاصى کودکان، 
طراحى و تجهیز شــده که در این مکان، امکان ارائه 
همزمان 10 خدمت همچون کتابخوانى، بازى هاى 
متنوع، نقاشى بر روى بوم، ساخت کاردستى و بازى با 

شن فراهم شده است.
پیش بینى دیواره شیشــه اى دو جداره براى نقاشى 
کودکان و مشــاهده همزمان والدین، از امکانات بى 
نظیر این مجموعه در ســطح این شهرستان است. 
با توجه به شــناخته شــدن بادام به عنوان یکى از 
محصوالت اصلــى نجف آباد، ایــن مجموعه با نام 
شکوفه نام گذارى شــده تا کودکان شرکت کننده 
امکان آشنایى با یکى از ویژگى هاى خاص شهر خود 

را نیز داشته باشند.
عالقه مندان براى استفاده از این مجموعه همه روزه 
مى توانند از ســاعت 8 صبح تا 16 به فرهنگسراى 
شــهید محمد منتظرى واقع در خیابان شــریعتى 

مراجعه نمایند.

تکمیل جاده سفیددشت 
مهمترین مطالبه مردم است

 تکمیل جاده سفیددشت مهمترین مطالبه مردم این 
منطقه از مسئوالن است.

حســن نظرى، رئیس شوراى اســالمى شهر سفید 
شهر با بیان این مطلب،به مشکالت جاده سفیدشهر 
به کاشان اشاره کرد وگفت : مهمترین مطالبه مردم 
منطقه، تکمیل این جاده است واین مطالبه، یکى از 

حقوق اساسى شهروندان این منطقه مى باشد.
وى افزود : متاسفانه مشکل جاده سفیدشهر چندین 
سال است توسط مردم و مسئوالن شهرى از مسئوالن 
شهرستانى، استانى و کشورى پیگیرى مى شود ولى 
با توجه به کندى سرعت عمل مسئوالن، گویا امید 

داشتن بیهوده است . 
وى تردد وسائط نقلیه سنگین در این محور را، از جمله 
عوامل خطــر آفرین ذکر کرد که ناشــى از وضعیت 
نامناســب جاده بوده و باعث مشکالت عدیده براى 

مردم این منطقه شده است . 
وى ابراز امیدوارى کرد در آینده نزدیک، شاهد تکمیل 

این پروژه باشیم .

روى خط

سلیمى، شهردار فوالدشــهر گفت : فوالدشهر با اجراى 
پروژه هاى ســرمایه گذارى گردشــگرى ، ورزشى و 

تفریحى در استان متمایز مى شود.
وى افزود: با توجه به پتانسیلى که  در شهر موجود است و 
دسترسى خوب آن با مرکز استان، مى توان فوالدشهر را 
به نقطه گردشگرى در زمینه هایى که در استان موجود 

نیست تبدیل و متمایز کرد.
 شــهردار فوالدشهر اظهارداشــت: موضوعى که مورد 

توجه مدیریت شهرى است، توجه به نیازهاى مردم در 
سطح شهر مى باشد و طرح هاى مورد نظر با نظرسنجى 

شهروندان اولویت بندى مى شوند.
وى افزود:: پروژه هاى ســرمایه گذاى بــه حوزه هاى 
گردشگرى ، ورزشــى ، تفریحى ، تجارى ، اقتصادى و 

خدماتى تقسیم بندى خواهد شد .
وى با اشاره به رشد جمعیتى در فوالدشهر بیان داشت:  
اداره ســرمایه گذارى باید شــرایط و موقعیت ممتازى 

را جهت جذب ســرمایه فراهم آورد چرا که فوالدشهر 
نیازمند یک حرکت جمعى در جهت ســرمایه گذارى و 
افزایش درآمد شــهروندان و ایجاد بستر مناسب ایجاد 

کار و اشتغال است .
وى در خصــوص برنامه هاى شــهردارى جهت جذب 
سرمایه گذار اظهار داشت: دعوت از سرمایه گذاران کشور 
و استان و گفتگو با آنها، از جمله برنامه هاى شهردارى در 

راستاى جذب سرمایه گذار مى باشد.

فوالدشهر با اجراى پروژه هاى 
سرمایه گذارى متمایز مى شود

شهردار آران و بیدگل گفت: شهردارى آران و بیدگل 
هر ســال یک میلیارد و 400 میلیون تومان در حوزه 
حمل و نقــل عمومى هزینه مى کنــد که تنها 400 

میلیون آن از طریق فروش بلیت بازمى گردد.
رضا رمضانى اظهار داشــت: این هزینــه در حالى 
بــه شــهردارى تحمیــل مى شــود که مــردم از 
خدمات ارائه شــده این حــوزه 100درصد ناراضى

 هستند.
وى واگذارى به بخش خصوصى، همکارى با سازمان 
حمل و نقل عمومى شــهردارى کاشان و ادامه روند 
پیش رو را، از جمله گزینه هاى قابل اجرا در این زمینه 
عنوان کرد و بیان داشت: جلب رضایت و رفاه مردم 
در این حوزه از جمله دغدغه هاى اساسى مجموعه 

شهردارى است.
شهردار آران و بیدگل اظهار داشت: براى حل مشکل 
حمل و نقل عمومى، در حال تهیه الیحه براى شوراى 
شهر هستیم که در یک ماه آینده پیشنهاد داده شود 

و براساس آن فعالیت هاى جدیدى آغاز مى شود.
وى در ادامه در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به 

اینکه جاده قدیم آران و بیدگل به کاشان، (بلوار خلیج 
فارس)، ورودى شهرك صنعتى و محور مواصالتى 
این شهرستان اســت، گفت: به دنبال بهبود زیرگذر 

جاده قدیم هستیم.
رمضانى افزود: مســیرهاى ورودى شــهر در شکل 
گیرى دیدگاه اولیه افراد نســبت به شهر به محض 
ورود به منطقه تاثیر فراوانى دارد و باید این موضوع 
را در طراحى شهرى و برنامه ریزى هاى عمرانى در 

نظر گرفت.
وى بیان داشــت: نگاه ما بــه جاده جدیــد آران و 
بیدگل (بلوار آیت ا...خامنه اى) نیــز به عنوان یک 
محور گردشگرى اســت و با توجه به بررسى هاى 
کارشناسانه، در خصوص چگونگى کار در این مسیر 

نیز تصمیم گیرى مى شود.
شهردار آران و بیدگل تصریح کرد: از ابتداى فعالیت 
شــوراى جدید، در خصوص این دو مســیر تاکنون 
اقداماتى چون آســفالت بلوار دکتر اسالمى صورت 
گرفته و در راســتاى ادامه این فعالیت ها،  به دنبال 

بهبود زیرگذر جاده قدیم هستیم.

زیان یک میلیارد تومانى آران و بیدگل 
در حوزه حمل و نقل عمومى

شهردار هرند گفت: امروزه کم کم مدیریت شهرى 
منزوى شده، در حالى که روزگارى شهردارى ها منشأ 

خالقیت در شهرها بودند.
حمید شهبازى با بیان اینکه باید به دنبال صنعت بدون 
دودکش و پاك باشیم، گفت: 265 هزار نفر بیکار در 
اســتان وجود دارد که اگر 1/5 میلیون گردشگر به 
این استان سفر کنند، رونق اقتصادى محقق شده و 

بیکارى مهار خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: روز به روز حاشیه نشینى در حال 
گسترش است که اگر براى آن فکرى نشود، روستاها 

خالى از سکنه خواهند شد.
شهردار هرند گفت: بخشى از تصمیماتى که در شهر 
اتخاد مى کنیم در گرو هماهنگى با دستگاه هاى دیگر 
است که امیدواریم با تعامل بیشتر مشکالت حل شود.

 شهردار هرند:

باید به دنبال صنعت بدون دودکش باشیم

 نجارى، شــهردار چادگان  با بیــان اینکه مدیریت 
هزینه، یکى از منابع درآمدى پایدار اســت، گفت: 
اگر بتوانیم با مدیریت هزینه و ارائه خدمات صحیح، 
اعتماد مردم را جلب کنیم، مى توانیم از این سرمایه 
اجتماعى در راستاى پیشرفت شهر به صورت مطلوب 

استفاده کنیم.
وى درآمد پایدار را یکى از آرزوهاى بزرگ مدیران و 
مسئولین شهرى خواند و گفت: تمام کسانى که در 
مجموعه مدیریت شهرى خدمت گزار مردم هستند، 
آرزوى ایجاد درآمدهایى پایــدار را دارند تا بتوانند با 

خیال راحت به مسائل مهم تر رسیدگى کنند.
 وى وظایف شــهردارى را به دو دسته تقسیم کرد 
و افزود: یک بخش از وظایف شــهردارى مربوط به  
تامین زیرساخت هاى شهرى و بخش دیگر، اداره و 

مدیریت شهر است. 
شهردار چادگان تصریح کرد: طبقاتى که از خدمات 
شهرى اســتفاده مى کنند شامل صاحبان واحدهاى 
مســکونى، صاحبان واحدهاى غیر مســکونى و یا 

صاحبان خودرو هستند. 

وى با بیان اینکه باالترین سرمایه مدیریت شهرى 
سرمایه اجتماعى مشارکت مردم است، افزود: وقتى 
مى بینیم برخى از اهالى نســبت به پرداخت عوارض 
کم لطفى مى کنند، باید دلیل آن را در عدم اطمینان 
وى نســبت به هزینه  کرد مطلوب جســتجو کرد. 
وى ادامه داد:اگر بتوانیم بــا مدیریت ویژه در هزینه 
کــرد، در اقدامات و پروژه ها، اعتمــاد 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.

شهردار نطنز گفت: با مصوبه شوراى اسالمى شهر، ایجاد فضاى سبز وسط رفوژ میانى 
بلوار از ابتداى شهرك ولیعصر(عج) تا میدان تختى آغاز شد. على پیراینده افزود: عملیات 
بهسازى و احیاى فضاى ســبز رفوژ میانى بلوار مصطفى خمینى شامل خاکبردارى، 
خاکریزى، نصب المان، نصب باکس گل، کاشــت درخــت و درختچه هاى تزئینى و 

سیستم آبیارى تحت فشار است.
  وى اظهار داشت: با توجه به اینکه زیبایى ورودى هر شهر مى تواند نمونه اى براى کل 
شهر به حساب آید، شهردارى نطنز بر آن شد تا عملیات بهسازى و احیاى فضاى سبز 
رفوژ میانى بلوار مصطفى خمینى (ورودى شهر از سمت اصفهان تا میدان تختى) را که 

یکى از بلوارهاى اصلى شهر است، آغاز کند.
وى افزود: متاسفانه کاشــت این درختان بر روى خاك نامناســب کوبیده شده براى 
زیرسازى یا بعضا آسفالت انجام شده اســتو هیچ فضاى مناسبى براى رشد ریشه این 
درختان وجود ندارد و امیدواریم با اقدامى اساسى فضاى سبز مناسبى در بلوار ایجاد گردد.
وى گفت: اجراى این پروژه، نیازمند اعتبارى دو میلیاردى است که از اعتبارات داخلى 
شهردارى تامین شده و تالش خواهیم کرد در اوایل سال آینده افتتاح و به بهره بردارى 

برسانیم.

 شهردار بویین میاندشت گفت: مردم از شهردار، وابستگى به جناح هاى سیاسى خاص 
را نمى خواهند، بلکه مردم یک شهر به  دنبال کسى هستند که بتواند عمران و آبادانى 

را براى شان به ارمغان آورد.
عبدالرضا ســپیانى در رابطه با این که وظیفه شهردارى چیســت؟، اظهار داشت: 
شهردارى، سازمانى محلى اســت که بر طبق اصل عدم تمرکز ادارى و به  منظور 
اداره امور محلــى از قبیل عمران و آبادى، بهداشــت شــهر و رفاه ســاکنان آن

 تأسیس مى شود.
وى تصریــح کــرد: عملیــات زیرســازى و آســفالت بلــوار امام علــى(ع) و 
دسترســى به محلــه ششــجوان و شــهر افوس بــه میــزان یــک کیلومتر با 
اعتبارى بالغ بر شــش میلیــارد ریال از تصادفــات و حوادث جــاده اى جلوگیرى

 مى کند.
وى گفت: پروژه مذکور از خواسته هاى چندین ساله مردم است که بدون کوچکترین 
اقدامى مســکوت باقى مانده بود و این پروژه با همت مدیریت شهرى و پشتیبانى 

شوراى شهر عملیاتى شد.

معاون امور شــهردارى هاى سازمان شــهردارى ها و 
دهیارى هاى کشور گفت: مشاغلى که به دلیل آلودگى 
و ایجاد مزاحمت زیاد و شــرایط ناایمــن نمى توانند در 
محدوده شهر فعالیت کنند، مشــمول تعطیلى و انتقال 
قطعى به خارج از شــهرها و یا شــهرك هاى صنعتى یا 
مجتمع هاى صنفى مجاز و شــهرك هاى کشــاورزى

 هستند.
هیربد معصومى با بیــان اینکه آئین نامه ســاماندهى 
مشــاغل، اصناف و فعالیت هاى شــهرى که به منظور 
کمک به رشد مشــاغل مولد و توســعه اقتصاد شهر و 
نیز نظم بخشــى و ایمن سازى و ســازگارى فعالیت ها 
با یکدیگر و رفع مزاحمت فعالیت ها، توســط ســازمان 
شهردارى ها و دهیارى هاى کشــور تهیه شده است در 
هیئت دولت به تصویب رسیده است، اظهار داشت: این 
آئین نامه، هفت ماده و تعداد زیادى تبصره دارد. معاون 
امور شهردارى هاى سازمان شــهردارى ها و دهیارى 
هاى کشور افزود: همچنین شــهردارى ها به استناد بند 
20 ماده 55 قانون شــهردارى ها مى توانند با اصناف و 

مشاغلى که بر اساس شاخص هاى اعالمى دستگاه هاى 
ذیربط، آالینده تشخیص داده مى شوند، برخورد کرده و 
آنها را پلمب یا تعطیل کنند و یا مى توانند نقش حمایتى 
خود را ایفا و مشاغل مزاحم شهرى را به جاهاى مناسب

 انتقال دهند.

به گفته وى، مشاغلى که به دلیل آلودگى و ایجاد مزاحمت 
زیاد و شرایط ناایمن نمى توانند در محدوده شهر فعالیت 
کنند، مشمول تعطیلى و انتقال قطعى به خارج از شهرها 
و یا شهرك هاى صنعتى یا مجتمع هاى صنفى مجاز و 

شهرك هاى کشاورزى هستند. 

باالترین سرمایه مدیریت شهرى
 اعتماد مردم است

مشاغل آالینده و مزاحم محدوده شهرها پلمب مى شوند

 بهسازى و احیاى فضاى سبز
 بلوار مصطفى خمینى نطنز

مردم از شهردار، وابستگى به جناح هاى 
سیاسى را نمى خواهند
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شــیطان، بزرگ ترین مانــع بــراى دینــدارى و زیانبارترین و 
آتش افروزترین فرد براى دنیاى شماســت! شــیطان ازکسانى 
که دشمن سرسخت شــما هســتند و براى درهم شکستنتان کمر

 بسته اند، خطرناك تر است. مردم! آتش خشم خود را ضد شیطان 
به کار گیرید و ارتباط خود را با او قطع کنید. 

موال على (ع)

«جمال هاشمى» به عنوان سرپرست جدید سـازمان اتوبوسرانى شهردارى مبارکه 
معرفى شد و از خدمات حمید موسوى طى سال هاى گذشته تجلیل شد.

 به گزارش روابط عمومى شهردارى زاینده رود،اجراى تاسیسات فضاى سبز در سطح 
شهر زاینده رود در محله باباشیخعلى انجام شد.

باند دوم بلوار ریاست جمهورى  در اردستان آماده سازى شد. به گزارش روابط عمومى 
شهردارى اردستان،شهردارى اردستان در آذرماه اقدام به  آماده سازى باند دوم بلوار 

ریاست جمهورى کرد.

شهردارى هرند با پشتکار،عملیات ســاخت و آماده سازى پارك شهروند را به پیش 
مى برد.

در حال حاضر با ســاخت حوض میانى پارك و سنگ فرش پیاده روها، گروه فضاى 
سبز با آماده سازى و مخلوط کردن کود با خاك، زمین را براى کاشت چمن و درختان 

آماده مى کنند و پیش بینى مى شود به زودى پارك شهروند به بهره بردارى برسد.
پارك شهروند به مساحت 30 هزار متر مربع، عالوه بر زیبایى و طراحى شکیل، داراى 

امکانات ویژه است.
این پارك داراى چهار بوستان مجزاست که امکانات رفاهى ویژه براى اقشار مختلف 

فراهم مى کند.
همچنین پارك شهروند داراى امکاناتى چون پیست دوچرخه سوارى و زمین ورزشى 

رو باز است که مکان تفریح و سالمت تمام همشهریان هرندى را فراهم مى کند.

مریم قاسمى، مدیر  واحد فنى و عمران شــهردارى نطنز گفت: شهردارى نطنز در 
راستاى رفع خطر، زیبا سازى و تکمیل دیوار ســاحلى، اقدام به 16 متر طول دیوار 
چینى با سنگ الشه کرد و به زودى روى دیوارهاى پل، حفاظ آهنى نصب خواهد شد.

  وى افزود: قسمتى از پل ارتباطى ریســه به امامزاده سید مراد(ع) نیز پس از اجراى 
دیوار ساحلى، رها و تردد خودروها و عابران پیاده را با خطرات فراوانى روبرو کرده بود.

قاسمى همچنین گفت: با توجه به درخواست مکرر شهروندان و افزایش ایمنى تردد 
شهروندان در روزهاى پنجشنبه، ورودى خیابان مالک اشــتر به کوچه راسته بازار

 مقاوم سازى و اصالح گردید.

جلسه تعامل و همفکرى شهردارى وشوراى اسالمى شهرســده لنجان با مدیر شبکه 
بهداشت درمان شهرستان لنجان برگزار شد .

در این جلسه،ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان گفت: همه ما در برابر سالمت مردم مسئول 
هستیم و دراین زمینه، اماده هرگونه همکارى با شبکه بهداشت و درمان مى باشیم.

وى ادامه داد: ما همه تالش خود را براى بهره بردارى و استفاده از امکانات محدود، به منظور 
برآورده نمودن نیازهاى نامحدود جامعه معطوف خواهیم کرد.

معرفى سرپرست جدید سازمان اتوبوسرانى 
شهردارى مبارکه

اجراى تأسیسات فضاى سبز در سطح شهر 
زاینده رود

 آماده سازى بلوار ریاست جمهورى در 
اردستان

ساخت پارك شهروند با30هزار مترمربع 
در هرند

پل خطرساز ریسه
 اصالح شد

برگزارى نشست همفکرى شهردارى
 و شبکه بهداشت لنجان

رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت:نوســازى و گسترش ناوگان حمل و نقل 
عمومى، یکى از مهمترین دغدغه هاى مجموعه مدیریت شهرى مبارکه است.

سجاد خالوزاده بهبود خدمت رسانى در حوزه حمل و نقل عمومى را بسیار مهم دانست 
و ادامه داد: نوسازى ناوگان اتوبوسرانى به منظور ارایه خدمات مطلوب تر به شهروندان 

و برطرف شدن کاستى ها، از جمله موضوعاتى است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وى با بیان اینکه براى رسیدن به موفقیت در هر کارى باید برنامه ریزى هدفمند داشته 

باشیم، افزود: باید به سمت درآمدزایى پایدار در سازمان حرکت کنیم.
وى در ادامه بر ضرورت توسعه حمل و نقل همگانى به عنوان نیاز ضرورى شهر تاکید 
کرد و گفت: یکى از مهمترین دغدغه هاى مجموعه مدیریت شهرى مبارکه، نوسازى 

و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومى است.
خالوزاده افزود: متأسفانه به دلیل کمبود بودجه و اعتبار، ناوگان حمل و نقل عمومى 
در کل کشور دچار فرسودگى است که ناوگان حمل و نقل عمومى مبارکه نیز از این 

قاعده مستثنى نیست.

توسعه حمل و نقل عمومى دغدغه
 مدیریت شهرى مبارکه است

محمد طرمه فروشــان طهرانى، شــهردار شهر سین 
از احداث مجموعه غذایى شــهر سین به مساحت 20 
هکتار به منظور ایجاد اشتغال و تجمیع تولیدکنندگان 

شیرینى خبر داد 
وى همچنین با اشــاره به آثار تاریخى این شهر گفت: 
منار شهرســین با قدمت باالى 900 سال، تنها منارى 
است در جهان که به گفته کارشناسان میراث فرهنگى، 
کتیبه کاشــى دارد که با توجه به بى مهرى هایى که 

شده، نیاز به بازسازى دارد.
طرمه فروشان، ایجاد اقامتگاه و رستوران سنتى را گامى 
موثر در جهت جذب توریست و توسعه گردشگرى شهر 

تاریخى سین عنوان کرد.
وى در ادامه سرفصل برنامه هاى شهردارى را برشمرد 
و گفت:برنامه هاى شــهردارى  با اولویت پروژه هاى 
عمرانى، فرهنگى، زیست محیطى با محوریت فضاى 
سبز و مدیریت پسماند و ساماندهى ورودى هاى شهر 

در بخش زیر ساخت و اصالح هندسى مى باشد.

شــهردار ســمیرم گفت: ســرمایه گــذاران چینى و 
استرالیایى بهمن ماه امسال پس از بررسى طرح هاى 
ارائه شــده، براى بازدید میدانى در شهرستان حضور 

پیدا مى کنند.
حســینعلى صادقى با اشاره به جلســه اى که در اتاق 
بازگانى استان با ســرمایه گذاران برگزار شد، گفت: در 

این جلسه مقرر شد، سرمایه گذاران چینى و استرالیایى 
بهمن ماه امسال پس از بررســى طرح هاى ارائه شده 
براى بازدید میدانى در شهرستان حضور پیدا مى کنند.

وى افــزود: هــدف از حضور ســرمایه گــذاران این 
دو کشــور در ســمیرم، معرفــى توانمندى هــاى 
ایــن خطــه در زمینــه گردشــگرى، توریســت و

 بوم گردى است.
شهردار ســمیرم گفت: ما تمامى طرح هاى قابل اجرا 
در حوزه هاى مختلف از جمله گردشگرى، انرژى هاى 
پاك و تبدیل زباله را به این گروه ارایه مى دهیم تا این 
سرمایه گذاران براى بررسى بیشــتر، انگیزه بیشترى 

براى حضور به شهرستان پیدا کنند.
وى خاطرنشــان کــرد: از جمله مزیت هــاى اجرایى 
شــدن طرح براى شــهر، جذب ســرمایه گذار است، 
زیرا ســرمایه گــذارى موجــب رونق اقتصــادى و 
بهبود معیشــت مردم شــده و این طرح با قوت دنبال

 خواهد شد.

معاون عمران و توســعه امور شــهرى و روستایى وزیر 
کشور گفت: الیحه استخدامى شهرداري ها که به منظور 
ساماندهى امور ادارى و استخدامى شهردارى هاى کل 
کشــور تهیه و از ســوي دولت، تقدیم مجلس شوراي 
اسالمی شده، در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده 

و در ادامه باید در صحن علنی مجلس مطرح شود.
محمدعلى افشانى افزود: در صورت تصویب ماده واحده 
این الیحه در صحن علنی مجلس شوراي اسالمی، آیین 
نامه ادارى استخدامى شهردارى توسط وزارت کشور و 

سازمان اداري و استخدامی کشور تنظیم و در سیر مراحل 
قانونی تصویب قرار خواهد گرفت.

وي در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکالت 
شهرداري ها، وجود نیروي مازاد بدون تخصص است که 
بخش اعظم اعتبارات شهرداري صرف پرداخت حقوق 
آنها می شود، تاکید کرد: بکارگیري نیرو در شهرداري ها

خارج از مقررات و ضوابط تعیین شده، ممنوع است.
افشانی با تاکید بر اینکه شورا و شــهرداري اگر به فکر

 آینده اي خوب براي شهرها هستند، باید به فکر تحول در 

حوزه منابع انسانی باشند، افزود: متاسفانه در حال حاضر 
جاي دانشــجویان ممتاز دانشــگاه هاي معتبر کشور و 
نخبگان دانشگاهی، که در حقیقت ثروت و سرمایه آینده 
شهرها هستند، در شــهرداري ها خالی است که با توجه 
به تخصص و دانش خود، با تعریف و اجراي پروژه هاي

 زیرســاختی، طرح هاي درآمدزا و اشتغالزا و اجرا و اتمام 
پروژه با هزینه کمتر و کیفیت مطلوب، براي شهر مفید 
باشند. افشــانی در ادامه به برنامه ریزي هاي دولت به 
منظور کمک بــه مدیریت پســماندها در الیحه بودجه 

سال 1397 از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اشاره 
کرد و بیان داشت: با حمایت نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمی از این موضوع، اقدامات خوبی براي ساماندهی 
پسماندهاي شــهري و روستایی انجام شــود تا شاهد 
کاهش آسیب هاي ناشی از دفن غیر اصولی پسماندها، 
کاهش آلودگی هاي زیســت محیطی و حفظ طبیعت و 
محیط زیست باشــیم. وي اضافه کرد: طرح هاي داراي 
توجیه اقتصادي و درآمدزاي شهرداري ها را براي اعطاي 

تسهیالت به بانک معرفی می کنیم.

ناظــم الرعایا، شــهردار ســده لنجــان با اشــاره به
 پتانســیل هاى درآمدزایى در سطح شــهر و تأکید بر 
لزوم شناســایى ظرفیت هــاى پایدار بــراى تحقق 
بودجه در راســتاى خدمت رسانى و توســعه و آبادانى 
شــهر گفت: تمامى واحدهاى مربوطــه با همکارى و 
تالش الزم براى خروج از رکود فعلى، با پیشــنهادات 
ســازنده و عملیاتى خود موظف هستند کل مجموعه 
را در جهت رســیدن به اهداف و ظرفیــت هاى پایدار 
درآمدى یارى نمایند.وى افزود: وصول مطالبات از طریق
 سیاســت هاى نوین و کم هزینه و نیــز جلوگیرى از 
هدررفت هاى قابل پیشــگیرى منابع از جمله مسائل 
مدنظر ما است.وى افزود: خدمت رسانى به مردم و توسعه 
خدمات شهرى، از مهم ترین وظایف ما محسوب مى شود 
که باید تالش کنیم تا ضمن رضایت مندى شهروندان، 

به نقطه اوجى در این زمینه دست پیدا کنیم.
وى بیان داشت: نگاه ها در بحث درآمدزایى نباید به واحد 
خاصى معطوف شود، بلکه ما از طریق گسترش اقدامات 
در حوزه هاى عمران، خدمات شهرى، فضاى سبز و ارائه 
خدمات فرهنگى به شهروندان، مى توانیم رضایت مردم 
را کسب کرده و با رفتار عالمانه و آگاهانه، شهروندان را 

در پیشرفت کارها سهیم نماییم و به وسیله پرداخت به 
موقع عوارض از ســوى آنها در عمران و آبادانى شهر 
گام هاى موثرى را برداریــم.وى راهکارهاى افزایش 
درآمد را کاهش هزینه ها، پرداخت بدهى ها با توجه به 
برنامه ریزى هاى دقیق مالى و بر اساس بودجه مصوب 
دانست و گفت: استفاده از تمامى ظرفیت هاى موجود 
در راستاى جذب منابع مالى و سرمایه گذارى، تشکیل 
کمیته تشــخیص و تعیین دقیق تر منابع درآمدى زود 
بازده و تعیین و شناسایى منابع درآمدى پایدار، از دیگر

 راه هاى کسب درآمد مى باشد .
وى در بخشى دیگر از ســخنان خود، اجراى طرح هاى 
عمرانى با محوریت رفع مشــکالت شــهرى را مهم 
ارزیابى کرد و با تاکید بر انجام این مهم اظهار داشــت: 
در کنار اجراى طرح هاى شــهرى، نیاز اســت اجراى 
طرح هایى بــا عنوان طرح هاى توســعه اى نیز مدنظر 

مسئوالن قرار گیرد.
شهردار ســده لنجان گفت: ارائه بسته هاى تشویقى و 
تخفیف در همه مراحل ساخت و صدور پروانه با توجه به 
رکود ساخت و ساز مسکن از راهکارهاى شهردارى سده 

لنجان در جذب درآمد است.

به طرح هاي داراي توجیه اقتصادي
 شهرداري ها، تسهیالت تعلق مى گیرد

ضرورت شناسایى ظرفیت هاى پایدار شهردارى ها
 توسعه گردشگرى در سمیرم، رونق اقتصادى ایجاد مى کند

تجمع تولیدکنندگان شیرینى
 با  احداث مجموعه غذایى شهر سین


