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دریافت کمترین نرخ کرایه تاکسى 
در شهرضا
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سهم 500 گرمى هر شهروند گلپایگانى
 در تولید زباله

شهردار گلپایگان خبر داد؛
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 گالب قمصر 
استاندارد سازى 

مى شود

4

طرق رود، 
درمانگاه دارد، 
پزشک ندارد
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کهن ترین 
معدن سرب ایران 

در انارك است

3

درآمد پایدار 
شهردارى 

زاینده رود حل 
خواهد شد

پیگیر اجراى بندر خشک در زیار هستیم 

کم کارى اداره امورمالیاتى 
درچشم شهردارى ها

اکثریت عشایر نصرآباد بیکارند 

شهردار شهرضا خبر داد

2

تشکیل باشگاه هاى 
مختلف فکرى 
در نجف آباد

اتوبوس هاى  مجارستانى در راه ایران

شهردار گلپایگان گفت: در شهر گلپایگان با جمعیت 60 هزار نفر، 
روزانه 30 تن زباله خانگى از سطح شــهر جمع آورى مى شود که 
سرانه هر نفر به صورت میانگین 500 گرم است. محمدامین 
جمالى افزود: در روزهاى تعطیل جمعیت شهر 
افزایش پیدا مى کند و این میزان تولید زباله 

به دو برابر مى رسد.
شــهردار گلپایگان ادامه داد: با احداث 
کارخانه بازیافت زباله، زباله هاى شهر 
گلپایگان، خوانســار، گوگد، گلشهر 
و روســتاهاى دو شهرستان براى 
بازیافت به ایــن کارخانه انتقال 

داده مى شود

وو در تو2 ودر ت در تدر دررتودرتدرتود
ننشهردار گلپایگان گفت: در شهر گلپایگان ار رت گن گ: شگف نگ پار هرت گن ش گ گت: اگ لپ د هف یگان گت شگ گایگ گلد شهگف یگا رت رن پای ر گشه پر ا لپر گش د گش گله د رش ه
هرر تنزباله خانگىاز سطح شــهر شى طان ــل حگى سخ هز شى سطخا ـبا طحگ ـهزه حى سخ شـب طگ زه ـن حى شز س خ طنگ اله هانوروزانه30333030 تتنن هزارو نهزر 0وز
نتسرانه هر نفر به صورت میانگین50050000 اص گور مه نتن یص گصوفر تب یرر میه نف نگص ت گیورر مه ننف نص تر هنهر ههر هنس هراس 0رس
اىجمالى افزود: در روزهاى رف ز:ال رى هوجم زدما ر اف دى هزوج ا ودم دى هزج رى ووم فزلى
نددافزایش پیدا مى کند مىی دفز کپ نش ىپ مای دف کش مزا ىش یداف کش از ىش یا ش
سددبه دو برابر مى رسد ىه رر ر سو مه ى ربر بر سو مبه ىب ب رسد رب ىو ا د
یگشــهردار گلپایگ لپهش د ایــ رش گله د پاـ ر گـه ر پشـ ا گـ ر ش
فتکارخانه بازیافت یخ ب نه فا زخ ن اکا ه زر ا یاک ه ار خ ک
خخوگلپایگان، خ گا نل خی گ نگل ،ا گ نگ ،پا یگ انگ لپ
تاهو روســتاه ــس ت ر ـوس ـتر سـو ـو سرو و
تببازیافتب فتی تبا فزی تب تفز یااز
مىه ششداده مى ش ىد ىد مد ىمد ها

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى از انعقاد تفاهم نامه اى میان مدیریت شهرى پایتخت با شرکت 
مجارى اتوبوسرانى موســوم به «ایکاروس» براى تامین هزاردســتگاه اتوبوس در قالب تولید 

مشترك از محل منابع فاینانس خبر داد.
تفاهم نامه تامین اتوبوس از کشور مجارستان از طریق گشــایش فاینانس 162 میلیون دالرى 
اگزیم بانک این کشور با عاملیت بانک شهر، در چند روز گذشته به امضا رسید و مقرر شد ظرف 
مدت دو ســال، هزار اتوبوس موضوع تفاهم، به عنوان بخشــى از توافق وزراى اقتصاد ایران و 

مجارستان، به ناوگان اتوبوسرانى اضافه شود. 
■■■  

 ناوگان اتوبوسرانى در حال حاضر پرمصرف ترین مد حمل ونقل عمومى در کشور است. اتوبوسرانى 
این ظرفیت و قابلیت را دارد که در شــرایطى که براى تجهیز مترو به هزینه هاى بسیار بیشترى 
مورد نیاز است که در شرایط کمبود اعتبار مدیریت شهرى، تامین آن ساده نیست، با هزینه کمتر، 
بخشى از نیاز حمل ونقلى شهروندان را پاسخ دهد و بخشى از جابه جایى ها را بدون نیاز به خودروى 
شخصى پوشش دهد. براى تحقق این هدف، شرکت هاى واحد اتوبوسرانى به سراغ ایده تامین 
اتوبوس از مجارستان رفته که سابقه خوبى از آن در ذهن ایرانیان و مدیران شهرى(اتوبوس هاى 

آکاردئونى) وجود دارد.
پیمان سنندجى، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهر تهران در این رابطه توضیح داد: پیرو 
توافق وزیر امــور اقتصادى و دارایى با دولت مجارســتان در زمینه بهره منــدى از حمایت هاى 
مالى یکى از بانک هاى مجارى موســوم به «اگزیم بانک» و همکارى بانک هاى شهر و توسعه 
صادرات ایران، تفاهم نامه تامین هزار دستگاه اتوبوس ایکاروس از طریق تولید مشترك با یکى 
از خودروسازان داخلى نهایى شده است. به گفته ســنندجى، مطابق توافقات صورت گرفته میان 
دولت هاى ایران و مجارستان، تامین هزار دستگاه اتوبوس پیش بینى شده که همه این اتوبوس ها 
از سوى شرکت هاى بهره بردار تحت نظارت اتوبوسرانى تهران در بخش خصوصى، راسا خریدارى 
خواهد شد؛ ضمن اینکه بانک شهر با یکى از شرکت هاى خودروساز داخلى براى تولید مشترك و 

خدمات پس از فروش نیز توافق کرده است. 
وى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر به اســتناد مصوبات باالدســتى مبنى بر خصوصى سازى 
اتوبوســرانى، درحدود 80 درصد از ناوگان اتوبوســرانى پایتخت در اختیــار بخش خصوصى 
قرار دارد کــه از نظر تعداد مســافر 50 درصد از مســافران روزانه از طریــق بخش خصوصى 
جابه جــا مى شــود. بنابراین با توجــه به تمرکز اتوبوســرانى بــر خرید خدمــت «حمل ونقل 
مســافر» از شــرکت هاى بهره بردار تحت نظارت، مســئولیت تامین اتوبوس با شــرکت هاى 

خصوصى است. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهر تهران تاکید کرد: وضعیت فرسودگى ناوگان اتوبوسرانى 
در کنار عدم تحویل اتوبوس از سوى دولت به شهردارى از سال 1389، عدم اختصاص تسهیالت 
کم بهره در حوزه حمل ونقــل عمومى و نیز محدودیت ورود اتوبوس کامل به کشــور به صورت 
پیش ســاخته (CBU)، موجب شــد مدیریت شــهرى به موضوع تامین اتوبوس با همکارى 

تولیدکننده خارجى و مشارکت شرکت هاى داخلى روى بیاورد.
■■■  

خرید اتوبوس از مجارستان را ایرانى ها حدود 24 سال پیش نیز تجربه کرده اند و تصویر خوشایندى 
از اتوبوس هاى آکاردئونى که شــکل ظاهرى دو اتوبوس متصل به یکدیگر را داشتند، در خاطر 
دارند. این اتوبوس ها در شرایطى وارد کشور شد که ناوگان اتوبوسرانى با کمبود ظرفیت و معضل 
فرســودگى دســت به گریبان بود و به همین خاطر اتوبوس هاى ایکاروس در آن مقطع زمانى 
به عنوان یک تحول مثبت که هم موجب جذب ســفر با این ناوگان شــده و هم زمان و کیفیت 

سفرهاى اتوبوسى شهروندان را بهبود بخشیده بود، به چشم شهروندان آمد.
یانوش کواچ، سفیر مجارستان در ایران نیز در مراسم امضاى تفاهم نامه میان ایکاروس و بانک 

شهر، ضمن اعالم آمادگى براى همکارى با ایران در زمینه هاى حمل ونقلى گفت: نخستین بار در 
سال 1993 بود که ما حدود هزار و 300 اتوبوس ایکاروس را به ایران واگذار کردیم. اکنون شرکت 
ایکاروس مجددا مشغول به فعالیت شــده و در حال رایزنى براى همکارى با دیگر کشورهاست. 
امیدواریم بتوانیم اتوبوس هاى ایکاروس را دوباره به بازار ایران وارد کنیم؛ چنان که در شهرهاى 

بزرگى مانند تهران، اصفهان، شیراز و یزد نیاز به این ناوگان احساس مى شود. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى نیز درباره سابقه اتوبوس هاى ایکاروس گفت: تولید اتوبوس 
بر اســاس نیازها و تکنولوژى در هر دوره تغییر خواهد کرد. طبعا تولید اتوبوس هاى دوکابین و 

تک کابین در سال جارى هم مشمول این تغییرات تکنولوژى خواهد بود. 
سنندجى تاکید کرد: اتوبوس هاى جدیدى که توسط ایکاروس با همکارى تولیدکننده داخلى تامین 
مى شود، برابر آخرین استانداردهاى روز دنیا و قطعا واجد تغییرات اساسى در سیستم هاى موتور، 

ترمز، آرتیکولیت و ... خواهد بود.

وضعیت اورژانسى ناوگان اتوبوسرانى اصفهان
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان  به عنوان تنها ســامانه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان امر 
خطیر جابجایی حدود 650 هزار نفر مسافر را  با حدود 1150 دستگاه اتوبوس طول خط به میزان 
دو هزار کیلومتر و بیش از هزار و 800 پرسنل در روز بر عهده دارد . این شرکت با هدف افزایش 
کیفیت سرویس دهی شــهروندان برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین و به ترتیب 

اولویت در جهت اجرائی شدن برنامه ها تالش خواهد نمود.   

ناوگان اتوبوسرانى اصفهان در حال حاضر شــامل حدود هزار و 150 دستگاه اتوبوس است که 
تقریبا 500دستگاه از این تعداد به سن فرسودگى رسیده است. این موضوع وضعیت اتوبوسرانى را 
با فرسودگى بیش از نیمى از ناوگان اورژانسى کرده است. هرچند اخیرا با تصمیم شوراى ترافیک 

مقرر شد از طریق نصب فیلتر جذب دوده استفاده شود.
سنندجى درباره علت انتخاب شرکت ایکاروس براى تامین بخشى از نیاز حمل ونقلى  نیز توضیح 
داد: قطعا کمپانى هاى اتوبوس سازى بزرگى در دنیا وجود دارد که اتوبوس هاى به روز و مبتنى بر 
استانداردهاى روز دنیا تولید مى کنند، اما شرکت واحد اتوبوسرانى و بخش خصوصى تحت نظارت 
این مجموعه، متناسب با مراودات کارخانه هاى تولیدکننده داخلى با سایر کشورها و نیز بر اساس 
شرایط فنى محصول که واجد ویژگى هاى مورد نظر شــوراى عالى ترافیک بوده و شرایط ورود 
به کشور و اخذ پالك بر اساس ضوابط پلیس راهنمایى و رانندگى را داشته باشد، نسبت به خرید 

محصول اقدام مى کنند. 
به گفته وى، اولویت شهردارى ها تامین اتوبوس هاى برقى و هیبریدى است و براى این موضوع 
برنامه ریزى دقیقى صورت گرفته است. پس از آن اتوبوس هاى گازسوز و درنهایت اتوبوس هاى 
دیزلى مجهز به فیلتر جذب دوده به ترتیــب در اولویت هاى بعدى تامیــن اتوبوس قرار دارند. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى با تاکید بر اینکه فرآیند تامین هزار دستگاه اتوبوس توسط 
شرکت ایکاروس، با همکارى یک تولیدکننده داخلى و با انتقال تکنولوژى صورت مى گیرد، افزود: 
این اقدام همچنین به تولید اتوبوس هاى واجد کیفیت باال و قابل رقابت با تولیدات کشــورهاى 

دیگر منجر مى شود.

معارفه شهردار جدید 
نیک آباد

 در آیینى «حســینى» به عنوان شهردار جدید 
شهر نیک آباد معرفى شد

احمد رضوانى، معــاون اســتاندار و فرماندار 
اصفهان در آییــن تکریم و معارفه شــهردار 
نیک آبــاد از توابــع بخش جرقویه ســفلى، 
خاطرنشان کرد: در کمیته برنامه ریزى امسال، 
اعتبارات ویژه اى به شهر نیک آباد اختصاص 
یافته که امیدواریم شاهد پیشرفت این شهر در 

عرصه هاى مختلف باشیم.
وى با بیان اینکه ما بایــد خود را خدمتگزار این 
مردم بدانیم، اظهار داشــت: ما هرچه داریم به 
برکت خون شهدا، فداکارى ایثارگران و حضور 
پرشور مردم در صحنه هاى مختلف حمایت از 
نظام است و این مردم شایسته بهترین خدمات 

هستند.
رضوانى با اشاره بر اینکه شهر نیک آباد داراى 
علما، بزرگان و مردمى زحمتکش و سختکوش 
اســت، ابراز امیدوارى کرد با همکارى دولت و 
مردم شهر نیک آباد، شاهد حرکت هاى خوبى 

در این منطقه باشیم.
وى به قرار داشتن در ایام ا... دهه مبارك فجر و 
لزوم گرامیداشت این ایام، خاطرنشان کرد: دهه 
مبارك فجر فرصت مغتنمى براى تبیین عملکرد 
و دستاوردهاى نظام مقدس جمهورى اسالمى 
براى مردم و ایجاد روحیه نشاط و امیدآفرینى 

در جامعه است.
رضوانى  افزود: اگر وضعیت شــهر نیک آباد را 
با قبل از انقالب مقایسه کنیم، شاهد تغییرات 
چشمگیرى در حوزه هاى مختلف خواهیم بود 
که این امر مرهون اقدامات عمرانى و خدماتى 
صورت گرفته در این شهر است که در آینده نیز 

شاهد پیشرفت و آبادانى بیشتر آن خواهیم بود.
گفتنى اســت، در پایــان از زحمــات «حبیب 
رضوانى» تقدیر و «سید مرتضى حسینى» به 

عوان شهردار جدید نیک آباد معرفى شد.
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نصف جهان براى حفظ هویت باغى شهر قمصر، طرح جامع 
و تفصیلى شهر تهیه شده و در دست اقدام است.

شهردار قمصر با بیان اینکه شــهر قمصر به پایتخت گل و 
گالب کشور شهرت یافته است گفت: جاذبه هاى طبیعى 
و بومگردى و فضاى سبز با طراوت باعث شده  است بیشتر
 خانه ها بصورت باغ ویالیى، چهره شهر را به عنوان یک باغ 
بزرگ معرفى کنند همچنین کوه هاى سر به فلک کشیده 
اطراف شــهر، باغ هاى بزرگ گل محمدى، حیات وحش 
قمصر و وجود قنات ها و چشمه هاى جارى در مرکز شهر از 

ظرفیت هاى بکر قمصر محسوب مى شوند.
رضا نقدى در ادامه افزود: در این راســتا مهمترین خدمات 

شهردارى در حفظ هویت باغى شهر، طرح جامع و تفصیلى 
شهر است که تهیه شده و در دست اقدام است.

 همچنین وى به عملکرد امسال شهردارى اشاره و عنوان 
کرد: براى کســب درآمد پایدار، بحث توسعه گردشگرى را 
پیش گرفتیم که با مصوبه شوراى شهر، تسهیالتى از قبیل 
صدور پروانه ساخت و واگذارى زمین مناسب با قیمت مناسب  
براى جذب سرمایه گذار جهت ساخت و ساز هتل و اقامتگاه 
براى گردشــگران،  پیش بینى کردیم. در این باره سرمایه 
گذارانى جذب شدند و اقدام به احداث هتل کردند که یکى 
از آنها تا پایان سال به اتمام مى رسد و این مى تواند در جذب 

گردشگر اثر بخش باشد.

شهردار قهجاورستان گفت:  به مناسبت ایام ا... دهه فجر در 
قهجاورستان 110 پروژه عمرانى به بهره بردارى مى رسد.

محمود صادقین اظهار داشت: 110 پروژه در حوزه عمرانى، 
فرهنگى و خدماتى به مناسبت ایام ا... دهه فجر به بهره بردارى 
مى رسد.وى بیان داشــت: قهجاورستان با اینکه در نزدیکى 
کالنشهر اصفهان قرار دارد و از موقعیت سوق الجیشى خوبى 

برخوردار است، اما بسیار ناشناخته است.
شهردار قهجاورستان با اعالم اینکه از سال 87، قهجاورستان 
تبدیل به شهر شد، ادامه داد: قهجاورستان به دلیل مجاورت 
با فرودگاه اصفهان، مکان مناســبى براى اسکان مسافرانى 
خواهد بود که به دالیل مختلف از جمله وضعیت جوى هوا، 

مجبور به اسکان اضطرارى و اقامت موقت در اصفهان خواهند 
بود که قهجاورستان در این حوزه مى تواند به خوبى وارد شود.

وى با اشاره به اینکه آمادگى داریم از سرمایه گذارانى که بتوانند 
در حوزه گردشگرى در قهجاورستان سرمایه گذارى کنند، 
استقبال و زمینه را فراهم کنیم، ادامه داد: قهجاورستان ظرفیت 
باالیى در حوزه گردشگرى دارد.صادقین در بخش دیگرى از 
سخنانش با اعالم اینکه شــرکت برق شهرستان وعده داده 
است تا در حوزه روشنایى قهجاورستان ورود جدى پیدا کند، 
اعالم کرد: قهجاورستان رو به پیشرفت است و تالش هاى 
زیادى براى آسفالت و همچنین فاضالب کشى براى مسکن 

مهر صورت گرفته است.

 گالب قمصر استاندارد سازى 
مى شود

بهره بردارى از 110 پروژه 
در قهجاورستان

بهره بردارى 
از میدان امام حسین(ع)

 سده لنجان در دهه فجر 
نصف جهان رئیس شوراى شهر سده لنجان با تبریک فرا 
رسیدن ایام ا... دهه فجر، به دو پروژه که در این ایام افتتاح و 
به بهره بردارى خواهند رسید اشاره کرد و گفت: شهردارى 
دو طرح عمرانى کتابخانه عمومى و میدان امام حسین(ع) 
را در دهه فجر با حضور مسئوالن شهرى و شهرستانى 

افتتاح و به بهره بردارى خواهد رساند. 
حمیدرضا ادیبى همچنین گفــت: کتابخانه عمومى به 
عنوان بزرگترین کتابخانه شهرستان لنجان است و میدان 
امام حسین(ع) هم یکى از بزرگترین میدان هاى شهر و 

حتى شهرستان است. 
کتابخانه عمومى سده لنجان در مساحتى به متراژ 500 
مترمربع احداث شده اســت. ادیبى با بیان این مطلب و 
با اشاره به این پروژه عنوان کرد: پروژه کتابخانه عمومى 
در سال 93 در فضایى به متراژ 500 مترمربع کلنگ زنى 
شد و با اعتبارى بالغ بر 600 میلیون تومان عملیات اجرایى 
آن پایان یافت و در دهه فجر افتتــاح و به بهره بردارى 

خواهد رسید. 
همچنین عملیات اجرایى پروژه میدان امام حسین(ع) به 
عنوان یکى از بزرگترین میدان هاى شهر و شهرستان با 
اعتبارى بالغ بر 500 میلیون تومان از سال 94 شروع شد و 
در دهه فجر امسال افتتاح و به بهره بردارى مى رسد این 
پروژه شرق و غرب سده لنجان را به هم مرتبط مى کند 
و مسیر شهرکرد به شهرستان مبارکه را حدود 20 دقیقه 

نزدیک مى کند. 
شایان ذکر است براى عملیات اجرایى خیابان کمربندى 
میدان و خود میدان، نزدیک به 500 میلیون تومان هزینه 

شده است.

تشکیل باشگاه هاى مختلف 
فکرى در نجف آباد

محمد مهدى فردوســى، مدیر عامل ســازمان رفاهى 
تفریحى شــهردارى نجف آباد گفت:طراحى، ساخت 
و تجهیز رســتوران بازى هاى فکرى کنــدو در محل 
فرهنگســراى خــارون و خانــه کودك شــکوفه در 
فرهنگسراى شهید محمد منتظرى از جمله شاخص ترین 
اقدامات صورت گرفته در این شهر است که با راه اندازى 
اولین مکتب خانه علوم خواجه نصیر الدین طوســى در 

محل خانه تاریخى نوریان، به نوعى تکمیل شد.
وى از مجموعه برنامه هاى برگزار شده با عنوان «نشانه 
گیرى خالقیــت در نجف آباد» به عنــوان بخش مهم 
دیگرى از این برنامه نام برد و اظهار داشت: در این برنامه 
ها که با عناوینى مانند یادگیرى با طعم لذت، شهد شیرین 
دومینو و جنگا، پاتوق صمیمــى مادر و کودك، من یک 
فسقلى هستیم و جشنواره هاى موشک هاى آبى و خواجه 
نصیر الدین طوسى برگزار شد، زیرمجموعه هاى مختلف 
سازمان میزبان نزدیک به 21 برنامه طى زمستان سال 

جارى بوده و خواهند بود.
وى با اشــاره به فعالیت دو ســال اخیــر در زمینه بازى 
هاى فکرى با عنوان شهد شیرین در رشته هایى مانند 
دومینو، جنگال، روبیک و اتللو بیان داشــت: توسعه این 
ورزش هاى فکرى که بیشــتر با محوریت رســتوران 
بازى هاى فکرى کندو و همراه با اهداى جوایز همراه بوده، 
به حدى بود که در حال حاضر به فاز تشکیل باشگاه هاى 

مختلف رسیده ایم.

توسعه گردشگرى،  راهکار حل 
مشکالت شرق اصفهان است

معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور با اشاره به خشکسالى سال هاى اخیر 
و تاثیر این پدیده بر معیشت کشاورزان شرق اصفهان، 
ایجاد مشــاغل جدید و توسعه گردشــگرى را از جمله 
راهکارهاى حل مشکالت ساکنان این منطقه بیان کرد.

محمد  على افشانى گفت: با جذب سرمایه گذاران براى 
سرمایه گذارى و ایجاد مشاغل جدید در شرق اصفهان و 
توسعه گردشگرى در این منطقه مى توان به تقویت اقتصاد 
این منطقه کمک کرد.وى در عین حال با اشاره به اینکه 
شغل بسیارى از ساکنان شرق اصفهان کشاورزى مى باشد 
و کشاورزى نیازمند آب اســت، تصریح کرد: مسئوالن 
درصددند تا با اعمال مدیریت صحیح در مصرف آب در 
بخش هاى شــهرى و صنعت و صرفه جویى آب در این 

بخش ها، آب مورد نیاز کشاورزان را تامین کنند.

روى خط

80 درصــد شــیرتولیدى  نصــف جهــان 
خمینى شهر توســط دامدارى هاى اصغرآباد 

تأمین مى شود.
رئیس شــوراى شــهر اصغــر آبــاد گفت:

اصغــر آبــاد بیشــترین تولیدى دامــدارى، 
محصوالت باغى و صیفى جات شهرســتان 
خمینى شهر را دارد. مصداق آن هم تأمین 80 
درصد شیر تولیدى خمینى شهر توسط دامداران 

اصغرآباد  است.
اســماعیل جارى در ادامه افزود: بیشــترین 
تولیدى کشاورزى اصغر آباد شامل میوه هاى 
درختى گالبى، سیبرى و محصوالت باغى و 
صیفى جات و انواع سبزیجات است. همچنین 
اصغر آبــاد با وجود پتانســیل هــاى طبیعى 
توانســته ازلحاظ زیســت محیطى  به عنوان 
یکى ازپاك ترین شــهرهاى زیست محیطى 
اطــراف اصفهان بزرگ مطرح باشــد. ضمن 
اینکه پارك کوهستانى در شمال اصغر آباد با 
ورود ســرمایه گذار و مشارکت هاى مردمى و 
با توجه به  چشم انداز فضاى سبز و کوه هاى 
قابل کوهنوردى و نیز وجود کانــال نکو آباد  
درکنار آن و دسترســى راحت بــه کمربندى 
نجف آباد- خمینى شــهر، مــى تواند یکى از 
جاذبه هاى  بســیار زیباى خمینى شهر و حتى 

اصفهان بزرگ شود.

اعظم محمدى

نبود جاده کمربندى و تردد خودروهاى سنگین از داخل 
شهر، خطرات جانى و مالى زیادى براى ساکنان خوانسار 

به بار مى آورد و به زیرساخت هاى شهر آسیب مى زند.
هوشنگ صانعى رئیس شوراى شهر خوانسار با بیان اینکه 
با درآمد اندك نمى توان براى توسعه شهر اقدام کرد، گفت: 
درآمد پایدار براى شهردارى هاى شهرهاى کوچک بسیار 
الزم و ضرورى است که متأسفانه شهردارى ها به دلیل 
اندك درآمدشان نمى توانند درآمد پایدارى جهت توسعه 
شهرى داشته باشند و این دغدغه اصلى شهردارى ماست.

صانعى همچنین گفت: با توجه به اینکه خوانسار باغ شهر 
است و شــهردارى هزینه هاى خدماتى زیادى را متقبل 
مى شــود با توجه به این نمى توان با درآمد اندك شهر را  

توسعه خوبى  داد. 
وى جمعیت ثابت خوانسار را 22 هزار نفر و جمعیت شناور 
آن را ده برابر جمعیت ثابت عنوان کرد و گفت: جمعیت 22 
هزار نفرى خوانسار در ایام بهار و تابستان و ایام محرم به 
ده برابر مى رسد که براى خدمات دهى به این جمعیت نیاز 

به امکانات زیادى است در حالى که این جمعیت جزو آمار 
جمعیتى شهر محسوب نمى شود.

وى همچنین به دیگر مشکالت هم اشاره کرد و گفت: 
نبود جاده کمربندى، عدم اشــتغال جوانان، عدم جذب 
سرمایه گذار و عدم استقرار پزشکان متخصص از جمله 
مشکالت شهر است که حضور خیرین توانسته درصدى 
از مشکالت حوزه عمرانى، فرهنگى و بهداشت و درمان 

شهر را مرتفع سازى کند.
صانعى درخصوص نبــود جاده کمربنــدى براى تردد 
خودروهاى ســنگین اظهار داشت: نبود جاده کمربندى 
و تردد خودروهاى سنگین از داخل شهر خطرات جانى و 
مالى زیادى به بار مى آورد و به زیرساخت هاى شهر آسیب 

مى زند و همچنین موجب بار ترافیکى در شهر مى شود. 
به گفته رئیس شــوراى شــهر خوانســار، علت اینکه 
سرمایه گذاران تمایل کمى نسبت به سرمایه گذارى در 
شهرهاى داراى امکانات دارند این است که سرمایه گذار 
در این شهرها مشــمول مالیات مى شــود در حالى که 
ســرمایه گذارى در مناطق محــروم از معافیت مالیاتى 

برخوردار مى شوند. 

نصــف جهان ایجــاد درآمــد پایدارمهمتریــن دغدغه 
شهردارى جوزدان اســت واندك درآمدى هم که دارد 

بابت هزینه هاى جارى صرف مى شود.
رییس شــوراى شــهر جوزدان گفت: جوزدان  از توابع 
شهرستان نجف آباد با جمعیتى بالغ بر هفت هزار نفراست 

که با فوالد شهر، لنجان و نجف آباد همجواراست.
بهروز جعفرى، یکى از مصوبات شــوراى شهر جوزدان 
را ایجاد درآمد پایدار عنوان کرد و گفت: شهردارى هاى 
شهرهاى کوچک و کم جمعیت، درآمد پایدارى ندارند و 
با مشکالت بسیارى روبرو هستند و اندك درآمد پایدارى 
هم که کســب مى کنند باید بابت هزینــه هاى جارى 

صرف شود. 

وى گفت: برنامه شوراى شهر در جهت کسب درآمدى 
پایدار براى شهردارى، بحث جذب سرمایه گذار است که 
براى تحقق این مهم، زمینى به متراژ کلى 40 هکتار با 

مشارکت و همکارى مالکان شخصى  در نظر گرفته شده 
که 15 هکتار آن  براى کارگاه هاى بافت مبلمان شهرى، 
ادارى و خانگى با هدف اشــتغالزایى و پرداخت عوارض 

اختصاص داده مى شود. 
جعفرى تصریح کرد: در حال حاضر زیر ساخت ها را آماده 
سازى کردیم. همچنین دغدغه ســاخت و ساز مسکن 
ارزان قیمت دربخشــى از فضاى کلى را با هدف توسعه 

شهرى داریم.
وى از تخصیص بودجه  امســال درحوزه هاى مختلف 
خصوصًا  حوزه عمرانى سخن گفت وعنوان کرد: بودجه 
امسال شهردارى دو میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که 

80 درصد آن محقق شده است.

نصف جهان 70 درصد جمعیت شــهر نصرآباد، قبل از 
بحران خشکسالى عشایر بودند که بدلیل کمبود مراتع و 
گرانى علوفه، سکونت را بر زندگى عشایرى ترجیح دادند 

و در حال حاضر اکثریت آنان بیکارهستند.
رئیس شوراى شهر نصرآباد از توابع شهرستان اصفهان 
گفت: شــهر نصر آباد بــا جمعیت 6600 نفــر ازوجود 
مشــکالتى همچون بیکارى، عدم اجراى پروژه هاى 
عمرانى و نبود درآمد پایدار در ســختى بسر مى برد که 
براى رفع این مشــکالت به حمایت و مساعدت دولت 

نیازمند است.
حســین عرب مختارى، با اشــاره به اینکه 70 درصد 
جمعیت نصرآباد عشایربودند عنوان کرد: عشایربدلیل 
کمبود مراتع و گرانــى علوفه، ســکونت را بر زندگى 
عشــایرى ترجیح دادند و در حال حاضر بیکار و بدون 
شــغل در نصر آباد بســر مى برند ولى زنان عشایر در 
بحث صنایع دستى، قالى مى بافند که کسب درآمدى 
داشته  باشــند ولى بازار فرش دســت باف هم با رکود 

مواجه است.

عدم اشتغالزایى، مشــکل اصلى مردم نصرآباد است. 
شوراى شــهر هم براى رفع این مشکل در نظر دارد در 
بحث عمرانى اقداماتى داشته باشــد که بدلیل کمبود 

بودجه ، تحقق آنها مسکوت مانده است. 
عرب مختارى با بیان ایــن مطلب گفت: جاده ترانزیت 
نصرآباد – شــهرضا به طول 25 کیلومتربا عرض کم و 
تردد زیاد روبروست که این تهدیدى براى جان و مال 

افراد اســت. براى دو بانده کردن این جــاده، اعتبارى 
بالغ بر 18 میلیارد تومان برآورد شــده که  از توان مالى 
شهردارى خارج اســت و نیاز به مساعدت اداره کل راه 
و شهرسازى  دارد. همچنین در طرح تفصیلى مصوب 
شد یکى از خیابان هاى سطح شهر به طول 2 کیلومتر و 
عرض 10 متر، به میزان 30 متر تعریض شود که در حال 
حاضر یک دوم خیابان آزادسازى شده و ما بقى آن نیاز 

به تامین اعتبار دارد.
 استقرار ایســتگاه CNG  در خیابان اصلى نصر آباد 
راهکارمناســبى براى کســب درآمد پایدار شهردارى 
اســت که اگر دولــت حمایــت کند ویک هــزار متر 
لوله گــذارى شــود مابقــى کار را شــهردارى انجام 

خواهد داد. 
عرب مختارى درادامه با بیان این مطلب افزود: بودجه 
امسال شهردارى یک میلیارد و 500 میلیون تومان بوده 
که به طور کامل محقق شده ولى با صراحت باید گفت  
این بودجه، جوابگوى اجــراى کامل پروژهاى عمرانى 

خصوصًا راه اندازى ایستگاه CNG نیست. 

رئیس شوراى شهر خوانسار

تردد خودروهاى سنگین 
به زیرساخت هاى خوانسار آسیب مى زند

اکثریت عشایر نصرآباد بیکارند

شهردار گلپایگان گفت: در شــهر گلپایگان با جمعیت 
60 هزار نفر، روزانه 30 تن زباله خانگى از ســطح شهر 
جمع آورى مى شود که سرانه هر نفر به صورت میانگین 

500 گرم است.
محمدامین جمالى افــزود: در روزهاى تعطیل جمعیت 
شهر افزایش پیدا مى کند و این میزان تولید زباله به دو 

برابر مى رسد.
شــهردار گلپایگان ادامه داد: با احداث کارخانه بازیافت 
زباله، زباله هاى شهر گلپایگان، خوانسار، گوگد، گلشهر 
و روستاهاى دو شهرستان براى بازیافت به این کارخانه 

انتقال داده مى شود.
■■■

وى اظهار داشــت: زباله هاى  پراکنده شــده در سطح 
جنگل و زمین ها تهدیدى براى محیط زیســت است و 
با احداث کارخانه بازیافت، ســرعت آلودگى را کاهش 

مى دهیم.
وى افزود: با فرهنگ سازى 50 درصد زباله ها را مى توان 

از محل مبدأ به مقصد تفکیک کرد.
وى اظهار داشــت: احداث کارخانه بازیافت گلپایگان و 
خوانسار در سه سال گذشته در این مکان آغاز شد، اما به 
دلیل برخى مشکالت، احداث کارخانه بازیافت از سال 
گذشته با رایزنى هاى فرماندار و نماینده شهرستان بحث 

ساخت آن ادامه پیدا کرد.
وى افــزود: تا کنــون دو میلیارد تومان بــراى احداث 

کارخانه بازیافت زباله هزینه شده است.
■■■

وى با اشــاره به اینکــه دو نوع دفن بهداشــتى و غیر 
بهداشتى  وجود دارد، افزود: در کشور دفن بهداشتى زباله 
به چند طریق صورت مى گیرد که یکى از این روش ها، 
در یکى از شهرهاى شیراز با وجود هشت سال از احداث 
کارخانه بازیافت زباله و فاصلــه دو کیلومترى از محل 
شهر انجام مى شود و هیچ گونه نفوذى از شیرابه زباله  به 

آب هاى زیرزمینى نداشته است.
وى عنوان کــرد: در این روش از طریق ترانشــه هاى 
بزرگى که حفارى مى شود و با یک شیب مناسب، روى 
لوله ها با قطر بزرگ سوراخ هایى ایجاد مى شود و سپس با 
استفاده از سایزها و انجام دانه بندى زباله کنترل مى شود 
تا از بروز شیرابه زباله به سطح زمین و آب هاى زیرزمینى 

جلوگیرى شود.
وى با اشــاره به اقدامات انجام شــده جهت راه اندازى 

این کارخانه بیان داشت: ساخت و نصب سوله کارخانه 
بازیافت به مســاحت هزار و 560 متر، اجراى بتن کف 
سوله با سیمان ضد ســولفات به صورت مسلح با ارتفاع 
15 سانتى متر و مســاحت هزار و 560 متر مربع، اجراى 
دیوار کشى سوله با آجر لفتون به متراژ 9 هزار متر مربع 

انجام شده است.
وى گفت: حفارى چــاه براى تأمین آب فضاى ســبز 
کارخانه، کاشــت یک هزار اصل نهال، حفارى الکن 

شیرابه و محل باسکول، ســاخت اتاقک مانیتورینگ و 
کنترل نیز از دیگر اقدامات انجام شده است.

وى خاطرنشان کرد: با احداث کارخانه بازیافت زباله 51 
درصد سهام کارخانه متعلق به شهردارى گلپایگان، 20 
درصد شهردارى خوانسار،  11 درصد شهردارى گلشهر، 
هشت درصد شهردارى گوگد، پنج درصد شرکت تعاونى  
دهیارى خوانسار و پنج درصد  شرکت تعاونى روستائى 

گلپایگان روستایى خواهد بود.

شهردار گلپایگان خبر داد؛

سهم 500 گرمى هر شهروند گلپایگانى
 در تولید زباله

مهمترین دغدغه شهردارى جوزدان

اصغر آباد از پاك ترین 
شهرهاى زیست محیطى 
اطراف اصفهان است
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مدیر عامل شرکت عمران واحیاى بافت فرسوده کاشان 
از اعطاى تســهیالت براى خرید و فــروش واحدهاى 

مسکونى در بافت فرسوده تا پایان بهمن خبر داد.
مهدى هوشــمندى نــژاد بیان داشــت: بــا توجه به

 سیاســت هاى کشــور در حوزه بازآفرینى شــهرى، 
تســهیالت 500میلیون ریالى جهــت خرید خانه هاى 
نوساز(کمتر از10سال)،داراى پروانه ساختمانى، پایان کار 
یا مفاصاحساب، با سود 8 درصد(نرخ تسهیالت در زمان 
عقد قرارداد 18 درصداست که 10 درصد آن توسط دولت 
حمایت مى شود)و بدون سپرده گذارى به عاملیت بانک 

مسکن پرداخت مى شود.

 وى با اشاره به این نکته که فرصت ثبت نام و درخواست 
این نوع تسهیالت تا پایان بهمن ماه است، افزود: با توجه 
به کمبود وقت، از همشهریانى که  واجد شرایط اعطاى 
تسهیالت در بافت فرسوده هستند، تقاضا مى شود نسبت 

به دریافت این وام اقدام نمایند.
 مدیرعامل شرکت عمران واحیاى بافت فرسوده کاشان 
در پایان گفت: تسهیالت بافت فرسوده در زمینه ساخت 
مسکن  دایر بوده و متقاضیان مى توانند ضمن دریافت 
حداقل50 درصد تخفیف براى صدور مجوزساختمانى از 
شهردارى کاشان، براى ثبت نام و دریافت تسهیالت به 

facility.udrc.ir  مراجعه کنند.

شهردار زرین شــهر گفت: دود کم کارى اداره کل امور 
مالیاتى اصفهان در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، امروز 

در چشم شهردارى هاى استان مى رود.
میثــم محمدى اظهار داشــت: طبق گزارشــات ارایه 
شــده توســط معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتى کشــور مشــخص شــد، میانگین تحقق 
مالیات بر ارزش افزوده در اســتان اصفهان پایین ترین 
رقم در کشــور اســت و میانگین تحقق بودجه مالیات 
بر ارزش افزوده در کشــور تا 8 بهمن مــاه، 84 درصد 
بوده، در حالى که ایــن مهم در اســتان اصفهان تنها 

60 درصد است.

شهردار زرین شهر تصریح کرد: نکته قابل توجه در این 
گزارش آن بود که مالیات تکلیفى استان اصفهان بیشتر 
از نُرم محقق شده بود، اما وضعیت تحقق ارزش افزوده 
استان اصفهان بسیار اسفناك است و علت این مسئله نیز 
کم کارى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان در حوزه 

ارزش افزوده اعالم شد.
وى ادامه داد: باید توجه داشت مالیات بر ارزش افزوده 
متعلق به اســتان بوده و چنانچه کم کارى در این حوزه 
انجام نمى گرفت، اســتان اصفهان و شــهردارى هاى 
این اســتان با بســیارى از مشــکالت پیش رو مواجه 

نبودند.

کم کارى اداره امورمالیاتى 
درچشم شهردارى ها

اعطاى وام 50 میلیونى براى 
احیاى بافت فرسوده کاشان

آزادسازى 19هزار متر در 
سطح معابر کاشان

سرپرست منطقه2 شــهردارى کاشان گفت:در یک 
سال گذشته بیش از 19هزار متر مربع آزاد سازى در 

سطح منطقه2 صورت گرفته است.
احمد شــاه باالیى با بیان اینکه شهروندان کاشانى 
تعامــل و همکارى خوبــى در زمینه آزاد ســازى با 
شهردارى منطقه 2 دارند، بیان داشت:طى یک سال 
گذشته بیش از 19هزار متر مربع آزاد سازى با اعتبارى 
بالغ بر 163میلیارد ریال در منطقه 2 شهردارى انجام 

شده است.
وى افزود:با آزاد ســازى این معابــر، زمینه کاهش 
ترافیک، تسهیل و تســریع در حرکت وسائل نقلیه 
وخودروهاى امدادى در معابر اصلى و پر ازدحام شهر 

فراهم شده است.
شــاه باالیى اظهارداشت:این آزادســازى در میدان 
12فروردیــن کــوى جمــال آباد،زیدى12مترى 
عموحسنى ،خیابان 22بهمن کوچه جنب ریسندگى 
و بافندگى،بلوار کشــاورز،میدان شــورا ابتداى بلوار 

خاندایى و ...صورت گرفته است.
 سرپرست منطقه2 شــهردارى در پایان خاطر نشان 
کرد: این آزادســازى ها با هدف حــذف گره هاى 
ترافیکى،رفع مشکالت عبور و مرور، سهولت خدمت 
رسانى به شهروندان و دسترسى آسان به معابر شهرى 

صورت گرفته است.

بهره بردارى و کلنگ زنى
5 پروژه در شاهین شهر 

در دهه مبارك فجر ســال جارى پنج پروژه شهرى 
شهردارى شــاهین شــهر به بهره بردارى یا کلنگ 

زنى خواهد شد
عیسى بهمنى، شهردار شــاهین شهر گفت: در دهه 
مبارك فجر سال جارى پنج پروژه شهرى شهردارى 
شاهین شــهر شــامل بهره بردارى از فاز اول پروژه 
بوستان مســکن مهر، بوســتان محله اى طیب در 
گلدیس، فاز اول میدان شهدا در ورودى شرق شهر 
و کلنگ زنى زیرگذر پروژه میدان امام حســین(ع) 
و پروژه مشــارکتى تجارى،ادارى خیابان شــهید 
بهشــتى(مخابرات)  با اعتبارى بالغ بر هزار و 305 
میلیارد ریال به بهره بردارى یا کلنگ زنى خواهد شد.

وى در ادامــه اظهار داشــت: با توجه به فرســوده 
بودن ناوگان ســازمان اتوبوسرانى شــاهین شهر 
و حومه، شــهردارى با مساعدت شــوراى اسالمى 
شهر قرارداد خرید پنج دســتگاه اتوبوس را از ردیف 
صرفه جویى هاى هزینه هاى جارى منعقد نموده که 
امیدواریم تا پایان سال جارى به ناوگان حمل و نقل 

ملحق شود.
بهمنى تصریح نمود: شــهردارى شــاهین شهر در 
حال حاضر ادامــه احداث پــارك ترافیکى کودك، 
پارك هاى محله اى سطح شــهر، نهضت آسفالت 
، پروژه مشــارکتى میدان امام حســین(ع)، سیتى 
سنتر نور، پروژه مشارکتى خیابان آیت ا... طالقانى و 
ساختمان شهردارى را در دستور کار خود قرار داده که 

در حال پیشرفت فیزیکى است.

نصب تمثال شهدا 
در سطح شهر دولت آباد

شهردارى با ساخت تمثال مبارك شهدا و نصب آنها 
در مبادى ورودى شهر یاد و نام مبارك شهداى هشت 

سال دفاع مقدس را گرامى میدارد.
جلســه اى به منظــور تعیین مکان نصــب تمثال 
شــهدا با حضور امام جمعه، رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان برخوار و نماینده خانواده شهدا، 
شهردار و معاونین، رییس شــوراى شهر و مسئول 
روابط عمومى شــهردارى در دفتر امام جمعه برگزار 

شد.
شهردار دولت آباد در این جلسه با بیان این مطلب که 
نصب تمثال شهداى شهر دولت آباد از اولویت هاى 
ما بوده، گفت: یکى از موضوعاتى که تیم کارشناسى 
شــهردارى براى نصب این المان ها در نظر داشته، 

تهیه و ساخت طرحى ماندگار و تاثیر گذار بوده است.
حمیدرضا فدایى افزود: طرح برگزیده ازبین 30 طرح 
ارائه شــده، انتخاب و ظرف دو ماه آینده در مبادى 
ورودى و همچنین نقاط مهم ســطح شــهر نصب 

خواهند شد.

روى خط

شهردار شــهرضا گفت: کمترین نرخ کرایه تاکسى در 
استان 500 تومان و در شــهرضا درحدود 350 تومان 

است.
رحیم جافرى اظهارداشت: ساختار شهرها از گذشته تا به 
امروز تغییرات زیادى کرده و این مســئله بر کاربرد نوع 

وسیله نقلیه مورد استفاده بشر نیز تأثیر گذاشته است.
وى ادامه داد: ظهور اسالم شیوه ســاختارى شهرها را 
دگرگون کرده و باعث شد تا شهرها از نوع دایره اى به نوع 
خطى تغییر شکل دهند، اما بیشترین تغییرات در ساختار 
شــهرها در دوران معاصر انجام شد که با ظهور وسایل 

نقلیه موتورى، فرآیند خیابان سازى افزایش یافت.
شهردار شــهرضا در بخش دیگرى از سخنان خود، با 
اشــاره به وجود دو گونه حمل و نقل جاده اى و ریلى در 
شهرضا، گفت: این شهرستان از نظر حمل و نقل جاده اى 
در شمار مهمترین شهرهاى ایران است تا جایى که بیش 
از دو هزار خودروى ســنگین درآن وجود دارد که زمینه 

ارتزاق حداقل 40 هزار خانواده را ایجاد کرده است.
جافرى اضافه کرد: در شــهرضا 37 دفتر تاکسى تلفنى 
وجود دارد که از این تعداد، چهار مرکز به تاکســى ویژه 

بانوان اختصاص دارد.
وى افزود: در حوزه اتوبوســرانى نیز شهردارى شهرضا 
داراى 60 دســتگاه اتوبوس اســت که از این تعداد 43 
دستگاه فعال هســتند و برخالف تعهدات شهردارى به 
همه مناطق روستایى، روســتاى منظریه و شهر گلشن 

نیز سرویس دهى مى کنند.
شــهردار شــهرضا اظهارداشــت: میانگین عمر مفید 
اتوبوس ها 11 ســال اســت و این در حالى اســت که 
اتوبوس هاى درون شهرى شهرضا بیش از دو برابر عمر 

مفید خود را طى کرده اند.
جافرى گفت: هزینه هر سفر با اتوبوس 765 تومان است 

که این مبلغ باید به وسیله دولت، شهردارى و مردم به 
نسبت برابر یک سوم تأمین شود، اما از آنجا که دولت ها 
به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده اند، شهردارى 
مجبور است بخشى از سهم دولت را از مردم وصول کند 
که به این دلیل هزینه هر سفر درون شهرى در شهرضا 

به 255 تومان افزایش یافته است.
■■■

وى در بخش دیگرى از ســخنان خود، اظهار کرد: در 
شهرضا 600 تاکسى خطى، بى ســیم گردشى و تلفنى 
وجود دارد که باوجود مشکالت فراوان، همچنان به ارائه 

خدمات به شهروندان ادامه مى دهند.
جافرى تأکید کرد: وقتى قیمت لوازم یدکى و ســوخت 
خودرو گران مى شود، الزم اســت، نرخ کرایه تاکسى 
نیز افزایش یابد تا رانندگان تاکسى نیز بتوانند راحت تر 

امرار معاش کنند.

دریافت کمترین نرخ کرایه تاکسى در شهرضا 

نصف جهــان شوراى شهرو شــهردارى نطنز 
براى توسعه گردشــگرى، طرح آماده سازى 
زیر ساخت هاى گردشگرى نطنز را در دست 
اقــدام دارند.رییس شــوراى شــهر نطنز به 
نصف جهان گفــت: 95 درصد گردشــگران 
نطنز خارجى هســتند. ولى نطنز براى اسکان 
گردشــگران اقامتگاه کافى ندارد. پس براى 
تحقق این مهــم، در حال آماده ســازى  زیر 
ساخت هاى گردشــگرى براى اسکان بیش 
از یک روز گردشگران هستیم که با همکارى 
بخش خصوصى اجرایى خواهد شــد.محمد 
مرادى با اشاره به طبیعت بکر نطنز که از یک 
طرف کویــرى و از طرف دیگر کوهســتانى 
اســت گفت: رویش گل و گیاه  دارویى در دل 
کوهستان و شــادابى برگ درختان در جذب 
گردشگر تاثیربسزایى دارد. عالوه بر این، آثار 
تاریخى همچون مسجد جامع از دوره ساسانى، 
قلعه کوهاب، مســجد کوه میر، بــازار نطنز،
 خانه هاى تاریخــى، گنبد باز، مقبره شــیخ 
عبدالصمد، مقبره امام زیــن العابدین و مقبره 
سید واقف که در محله افوشته وجود دارد، مورد 

استقبال  گردشگران بوده است.
وى ضمن اهمیت به توسعه گردشگرى نطنز،  
به تحقق سند چشم انداز شــهردارى  در سه 
بازه زمانى کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
اشــاره و عنوان کرد: برنامه کوتاه مدت آماده 
سازى زیر ساخت ها، برنامه میان مدت شامل 
جذب گردشگر و گیاهان دارویى وبرنامه بلند 
مدت شامل خیابان کشــى هاى سطح شهر

 است. 

نصف جهان  خیرین شــهر دهق70 درصد بار مالى دولت را متقبل شــدند و این شــاخصه، شــهر دهق را به شــهر 
نیکو کاران معروف کرده است. 

رییس شوراى شــهر دهق گفت: خیرین 
شهر دهق در حوزه بهداشــت و درمان، 
مدرسه ودانشگاه سازى ونیز جاده سازى، 

اقدامات خیرخواهانه اى داشته و دارند.
زین العابدین على عسگرى با بیان اینکه 
خیرین دهق  دربحث بهداشت و درمان، 
کلینیک تخصصى احــداث و راه اندازى 
کردند، گفت: خیرین بهداشــت و درمان 
دهق براى ساخت و ســاز یک کلینیک 
تخصصى، اعتبارى بالغ بــر 12 میلیارد 
تومان را طى 11 ماه عملیات اجرایى صرف 
کردند. این کلینیک با ارایــه امکانات و 
تجهیزات به روز شامل بخش هاى دیالیز، 

رادیو گرافى، سونوگرافى، مامو گرافى، آزمایشگاه، تست اکو و نوارقلب و  دندانپزشکى است.
به گفته وى خیرین فعال در راه و شهر سازى در بخش جاده سازى توانستند با اعتبارى بالغ بر 12 میلیارد و 700 میلیون 

تومان، جاده دهق به میمه را احداث و راه اندازى کنند.
رییس شوراى شهر دهق با اشاره به اقدامات خیر خواهانه نیکوکاران، خاطرنشان ساخت: شهر دهق به همت خیرین در 
حال توسعه و رونق است.زیرا خیرین 70 درصد بار مالى دولت را متقبل شدند و با شناسایى و نیاز سنجى شهرى، اقدام 

خیرخواهانه در رفع نیازشهر مى کنند.   

شهر دهق به شهر نیکو کاران معروف است

اعظم محمدى

70 درصد گل محمدى شهرستان  کاشان در منطقه برزك 
تولید مى شود. بر این اساس برزك بزرگترین قطب  تولید 

گالب و عرقیات کشور است.
رییس شوراى شــهربرزك با بیان اینکه برزك در توسعه 
کشاورزى نقش بسزایى دارد، گفت: 70 درصد گل محمدى 
شهرستان کاشــان در منطقه برزك تولید مى شود بر این 
اساس بیش ترین کارگاه هاى سنتى و کارخانجات صنعتى 
گالب گیرى در این منطقه مستقر است که نقش موثرى در  
ایجاد اشتغالزایى در بخش کشاورزى و صنایع جانبى دارد. 
همچنین این کارگاه  و کارخانه ها نقش موثرى درتوسعه و 

مصرف محصوالت کشاورزى دارند .
منصور صباغیان،  با اشاره به مزیت گالب گیرى در منطقه 
برزك، به مشــکالت و دغدغه هاى شهردارى هم اشاره و 
عنوان کرد: ما دو سالى است که با اداره محیط زیست مشکل 
داریم چرا که محیط زیســت کارگاه ها ى سنتى و صنایع 
صنعتى گالب گیرى را جزو صنایع آالینده محسوب کرده 
که پسماند آن تفاله هاى گل محمدى است. شایان ذکر است 

چنانچه گالب گیرى متوقف شــود ضرر زیادى به  بخش 
کشاورزى و اشتغال این منطقه زده مى شود. 

وى تصریح کرد: قانونى که محیط زیست براى بحث گالب 
گیرى اجرا مى کند قانون سلیقه اى اســت زیرا در کاشان 
سخت گیرى مى شــود در حالیکه در فارس و کرمان این 
سخت گیرى ها وجود ندارد. همچنین اداره محیط زیست، 
کل منطقه برزك را منطقه حفاظت شــده، مشخص کرده 
است و مشــکل اینجاست که بایســتى مزارع و منابع آبى 
مردم از منطقه حفاظت شده خارج شود زیرا در آینده  توسعه 
کشاورزى در جهت بهســازى منابع آبى با مشکل مواجه 

خواهد شد. 

شهرضا در حوزه اتوبوسرانى نیز داراى 60 دستگاه اتوبوس است و به همه مناطق روستایى، منظریه و گلشن 
سرویس  داده مى شود

نصف جهــان  شوراى شهر و شــهردارى زاینده رود 
براى اشــتغالزایى بیش از 600 نفر بیــکار در حال 
بررســى طرح هاى گردشگرى با مشــارکت بنیاد 

مسکن و ذوب آهن است.
رئیس شوراى اسالمى شهر زاینده رود گفت: زاینده 
رود از توابع شهرســتان لنجان بوده و جمعیتى بالغ 
بر 10 هــزارو 600 نفر دارد که اکثریت شــغل آنها 
کشاورزى و 30 درصد هم در کارخانه هاى ذوب آهن 
وصنایع نظامى در جوار زاینده رود، مشغول به کارند.

عبدالعلى قاســمى همچنین گفت: با وجود بحران 
خشکســالى و افزایش تعداد بیکاران  شهر، شوراى 
شهر و شهردارى برآن شد تا با ســر شمارى، تعداد 
بیکاران شــهر را براى اشــتغالزایى   ثبت نام کند 
که طــى آن توانســتیم 600 نفر بیــکار را ثبت نام

 کنیم.
موقعیــت مکانى شــهر زاینــده رود بــه گونه اى 
اســت که رودخانه زاینده رود از وســط شهر عبور
 مى کند و وجود جاذبه هاى گردشــگرى بکر مثل 
تپه هاى جنوبى ، شالیزارها و آثار تاریخى همچون

 امامزاده ســید احمد(ع) با قدمت بیش از 500 سال 
وپل تاریخى بهجــت آباد با قدمت بیــش از 150 
ســال، طرح هاى گردشگرى را ترســیم مى کند. 
قاســمى با بیان این مطلب افزود: در تالش هستیم

 که بعد از بررســى مشــاوره با بنیاد مسکن و ذوب 
آهن نشســتى براى اجرایى شــدن ایــن طرح ها 
داشــته باشــیم. لذا با تحقق این مهم هم مشکل 
اشتغالزایى جوانان و هم درآمد پایدار شهردارى حل 

خواهد شد.

درآمد پایدار شهردارى زاینده رود حل خواهد شد

نصف جهــان   سرمایه گذارى با هدف توسعه شهرى هرند 
در هر بخش تجارى، رفاهــى، واگذارى پارك ها به بخش 
خصوصى و فعالیت هایى که در چارچوب روابط شــهرى 
باشــد، به مدت ده ســال از پرداخت عوارض به شهردارى 

معاف مى شود.
رییس شوراى شهر هرند با اعالم این خبر به نصف جهان 
گفت: شهردارى هاى شــهرهاى کوچک درآمد پایدارى 
ندارند و متکى به مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سوخت 
و آالیندگى هوا هســتند. طبق یک تصمیم قرار بر این شد 
شــهردارى هرند براى توسعه شهرى از ســرمایه گذاران

 بخش هاى مختلف به مدت ده سال عوارضى نگیرد.
محمد على جعفرى با اشــاره به بودجــه 50 میلیارد ریالى 
امسال شهردارى که 70 درصد آن محقق شده است گفت: 
شهردارى هرند براى درآمد پایداردر تالش است در بحث 
جاذبه هاى گردشگرى بیشتر ورود پیدا کند و مصداق این 
توجه، اختصــاص 50 درصد بودجه به مرمت و بازســازى

 ابنیه هاى تاریخى هرند است.
جعفرى ضمن بیان اینکه این قنات سرچشــمه 70 الى 80 
حلقه چاه است عنوان کرد: شهر هرند همچنین داراى چهار 
آب انبارقدیمى  اســت که قدمت آنها به دوران قاجاریه و ما 
قبل آن بر مى گردد. البته یکى از این آب انبارها از لحاظ حجم 
و تعداد 40 پله ایى که دارد از بزرگترین آب انبارهاى ایران 
شناخته شده است.  شهردارى  هم براى مرمت و بازسازى 
این اثر تاریخى ملى امســال اعتبارى بالغ بر 100 میلیون 

تومان، هزینه کرد.
جعفرى همچنین گفت: بازار قدیمى، مسجد امام با قدمت 
500 سال، مســجد ســادات با قدمت 800 سال و مسجد 
جامع با قدمتى قبل از اسالم که آتشکده بوده و بعد از اسالم 
به مسجد تغییر یافت، همچنین خانه هاى قدیمى، بادگیر 
آب انبارها و بادگیــر خانه ها، پنج برج کبوتــر خانه ها که 
به دلیل کمبــود منابع مالى توان مرمت آنها را نداشــتیم و 
تعدادى از آنها به دلیل فرسودگى از بین رفت و کویر بکر  از 

جاذبه هاى گردشگرى  بسیار زیبا و دیدنى هرند هستند.

نصف جهان 80 درصد مراجعات مردمى به شوراى شهر 
باغشاد، بحث زمین و مسکن است.

رئیس شوراى اسالمى شهر باغشاد گفت: در تنگنا قرار 
گرفتن حریم شهرى، نبود پل ارتباطى قابل تردد وسایل 
نقلیه عمومى بین شهرها، استقرار کارخانه اى در شمال 
باغشاد و بحث زیســت محیطى آن، عدم اشتغالزایى در 
باغشــاد و اختالف مردم و بنیاد مسکن پیرامون تملک 
اراضى، مشکالت اصلى باغشاد است که شوراى شهر و 
شهردارى به عنوان مدیریت شهرى در حال پیگیرى و 

مرتفع سازى آنهاست.
محمد رحیمى در پاسخ به اینکه با استقرار کارخانه اى در 
شمال باغشاد چرا اشتغالزایى  در باغشاد با مشکل مواجه 
است گفت:  99 درصد نیروى کارخانه غیر بومى است و  
فقط دو نفراز باغشاد در این کارخانه فعالیت دارند و فعًال 

بحث اشتغالزایى جوانان باغشاد مسکوت مانده است.
وى همچنین اختالف مردم و بنیاد مسکن را مهمترین 

مشکل این شهر دانســت و گفت:  80 درصد مراجعات 
مردمى به شورا پیرامون  زمین هایى است که  در تملک 
بنیاد مسکن است، بنابر گفته اهالى این اراضى مالکیت 
شــخصى دارند و این اختالف حاکى از این اســت که 
ســاکنان با ارایه  مستندات از شــهردارى پروانه کسب 
دریافت کردند ولى براى دریافت سند مالکیت با مخالفت 
بنیاد مسکن روبروشدند زیرا این اراضى در تملک بنیاد 
مسکن است و شــرط صدور ســند، خریدارى زمین از 
سوى متقاضیان براى ساخت و ساز است. شوراى شهر 
و شهردارى هم براى حل و فصل این مشکل وارد عمل 
شــدند و در حال بررسى مســتندات ارایه شده از سوى 

مردم هستند.
رییس شوراى شــهر گفت: امید اســت با بنیاد مسکن 
جلسه اى در این باره برگزار کنیم و با استناد به  مدارك 
از ســوى دو طرف،  مشــکل تا حدودى مرتفع سازى

 شود.

95 درصد گردشگران 
نطنز خارجى هستند

 برزك؛ بزرگترین قطب تولید گالب و عرقیات کشور

اختالف مردم و بنیاد مسکن پیرامون
 تملک اراضى در باغشاد

رئیس شوراى شهر هرند خبر داد:

شهردارى هاى کوچک 
متکى به مالیات بر ارزش 

افزوده هستند



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

به یاد خدا باشید که نیکوترین ذکر است و آنچه پرهیزکاران 
را وعــده دادنــد آرزو کنیــد کــه وعــده خــدا راســت ترین 
وعده هاست. از راه و رســم پیامبرتان پیروى کنید که بهترین 
راهنماى هدایت است، رفتارتان را با روش پیامبر(ص) تطبیق 

دهید که هدایت کننده ترین روش هاست.
موال على (ع)

همایش فرهنگ ترافیک با حضور آحاد مختلف شـهروندان در تـاالر درویش هرند 
برگزار شد.

در این همایش شـهردار هرند، رئیس شوراى شـهر و رئیس پلیس راهور شهرستان 
اصفهان به سخنرانى پرداختند و نونهاالن اجراى برنامه کردند.

در پایان نیز با برگزارى قرعه کشى به 40 نفر از شرکت کنندگان کاله ایمنى اهدا شد.

جلسه مشترك شهرداران شهرستان هاى مبارکه و لنجان با معاون مالیات بر ارزش 
افزوده سازمان امورمالیاتى کشور درخصوص پیگیري مطالبات مالیات بر ارزش افزوده 

و عوارض آالیندگى برگزار شد

جواد نصرى، شهردار فالورجان و اعضاى شوراى اسالمى شهر فالورجان از ناوگان 
حمل و نقل عمومى شهر و همچنین سازمان حمل و نقل جمعى این شهرستان بازدید 

و از کارکنان آنها تقدیر کردند.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر چادگان اعالم کرد: پرداخت عوارض 
خودرو عالوه بر شهردارى، در مرکز معاینه فنى واقع در ناحیه کارگاهى این شهر هم 

امکان پذیر است.

برگزارى همایش فرهنگ ترافیک
 در هرند

نشست شهرداران مبارکه و لنجان 
با معاون مالیات بر ارزش افزوده

تجلیل ازکارکنان ناوگان 
حمل و نقل عمومى فالورجان

پرداخت عوارض خودرو

سرپرســت منطقه دو شــهردارى کاشــان گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنون 
ســه هزار و154پیام مردمى از طریق ســامانه 137این منطقه ثبــت و پیگیرى 

شده است.
 احمد شاه باالیى بیان داشت: پویایى، کارامدى، فرهنگ سازى واطالع رسانى از 

مولفه هاى مهم این سامانه است.
وى تصریح کرد:ســامانه 137به شــناخت مســائل و مشــکالت شــهروندان 
کمــک کــرده و به عنــوان پــل ارتباطــى میــان شــهروندان و مســئولین 

شناخته مى شود.
شــاه باالیى تاکید کرد: ازســه هزار و154پیام رســیده از ابتداى ســال تاکنون، 
دوهزارو13پیام پاســخگویى وتعداد 997پیــام قابلیت اجرایى نداشــته و بقیه در 

خصوص تذکر و اطالع رسانى به شهروند بوده است.
سرپرست منطقه 2 شــهردارى کاشان در پایان افزود: بیشــترین درخواست هاى 
مردمى در مورد لکه گیرى آسفالت و جمع آورى زباله و نظافت شهر بوده و درخواست 
و رسیدگى در مورد ساخت و ساز هاى غیرمجاز، ســد معبر و فضاى سبز، از دیگر 

مواردى است که شهروندان با این سامانه تماس گرفتند.

ثبت و پاسخگویى
 به3000 درخواست مردمى در کاشان

نوسازي 
اتوبوس ها و کامیون هاي درون شهري

 افشــانی، معــاون عمرانی وزیــر کشــور و رئیس ســازمان شــهرداري ها و 
دهیاري هاي کشــور گفت: اتوبوس ها و کامیون هاي درون شــهري نوســازى 

مى شوند.
وى اظهــار داشــت: بــه رغــم تــالش هایی کــه تاکنــون صــورت گرفته 
اســت، متاســفانه  میزان ســوانح و تلفــات جــاده اي درون شــهري و برون 
شــهري ما در قیاس با کشــورهاي توســعه یافته رقم باالیی اســت و از این رو 
می بایســت به صورت جــدي تمهیــدات مناســبی را در راســتاي کاهش آن

 به کار برد.
وي خاطرنشان کرد: مقرر شده تا  متناسب با سهم هر دستگاه اجرایی دستورالعملی 
براي وزارتخانه ها و موسســات و سازمان ها  ارسال شــود تا با تالش مشترك و 
همگانی تاپایان برنامه ششــم میزان تلفات جاده اي درون شهري و برون شهري 

کاهش قابل مالحظه اي داشته باشد.
وي اظهار داشــت: در حوزه برون شــهري، اصالح راه ها، بهبود وضعیت عمومی 
شــبکه معابر  اعم از آزاد راه هاي اصلی و فرعی  و حذف نقاط حادثه خیز در تمامی 
راه هاي کشور و در حوزه درون شــهري نیز  توجه ویژه به روگذرها و زیرگذرها و 
عالئم رانندگی و حذف نقاط حادثه خیز از مهمترین نکاتی است که در این طرح به 

آن توجه شده است.

نصف جهان مشــکل نبود امکانات، نبــود تفرجگاه، 
نبود سرانه ورزشــى و فرهنگى، عدم آسفالت معابر و
 کوچه ها، نبود پزشــک در طرق رود شــهرى در 40 
کیلومترى نطنز با جمعیت 2700 نفر که 35 درصد آن، 
رده سنى بین 10 تا 19 سال است، نگاه ویژه مسئوالن 

را مى طلبد.
رضا مقیمى، رییس شوراى شهر طرق رود با اشاره به 
اینکه طرق رود در ســال 90 با تجمیع شش روستا به 
شهر تبدیل شد گفت: در همان زمان هم شوراى شهر و 
شهردارى راه اندازى شد ولى آنچه که تاکنون دغدغه 

اصلى شهردارى است کمبود بودجه است.
بودجه امســال شــهردارى دو میلیاردو 400 میلیون 
تومان بوده که 53 درصد آن محقق شده است. مقیمى 
با اشــاره به میزان بودجه گفت: جمعیت شــهرى در 
روزهاى تعطیل به 15 هزار نفر مى رسد که شهردارى 
براى بحث تفریحى رفاهى این جمعیت مکانى ندارد 
ضمن اینکه در شــهر ما یک درمانگاه با اعتبارى بالغ 
بر یک میلیارد تومان توسط یک خیر احداث شد ولى 
عدم اســتقرار پزشــک در این درمانگاه و مشکالت 
بهداشــت و درمــان جمعیــت طــرق رود را تهدید 
مى کند. از این رو از مســئوالن درخواســت حمایت 
براى مرتفع سازى مشکالت از جمله کمبود پزشک را  

داریم. 

نصف جهــان طرح تجمیع شبکه آبیارى کشاورزى در 
شهر کامو با هدف بهینه سازى و برآورداعتبارى بالغ بر 

2 میلیارد تومان درحال اجراست.
 ماشاء ا... ابوترابى، رییس شــوراى شهر کامو با بیان 
اینکه سرانه آب کشاورزى کامو نسبت به استان بهتر 
است، گفت: کامو از توابع شهرستان کاشان است و شغل 
اکثریت مردم آن کشاورزى است. عمده محصوالت 
کشاورزى آن گل محمدى، انگور و انواع  میوه جات و 

مقدارى هم کشت گندم و جو است.
ابوترابى با اشاره به شــرایط آب و هوایى مساعد کامو، 
عنوان کــرد:  شــهرکامو و چوگان به دلیل شــرایط 
آب و هوایى مســاعد، کشــت گل محمــدى خوبى 
دارد. زیرا کیفیت اســانس گل محمــدى درمناطق 
سردســیر بهتر و مطلــوب تراز جاهاى دیگر  اســت 
و این امتیاز بســیار خوبى براى گل محمدى شــهر 
کامو اســت. بــه همیــن دلیــل هرســاله آخرین 
جشــنواره گل محمــدى در شــهر کامــو برگــزار

 مى شود.
وى در ادامه افزود: شوراى شــهر در حوزه کشاورزى 
طرح تجمیع شبکه هاى آبیارى کشاورزى را مصوب 
کرد که با برآورد 2 میلیارد تومان شــبکه هاى آبیارى 
بهینه مى شود. پس براى تسریع عملیات اجرایى، این 

طرح وارد فاز اجرا شده است.

نصف جهــان  طرح جامع شهر کرکوند یک سالى است 
مصوب شده و به دنبال آن طرح تفصیلى شهر در حال 

تکمیل است. 
رئیس شوراى شــهر کرکوند گفت: امســال با ابالغ 
طرح جامع شهرى به شورا، ســند توسعه و چشم انداز 
5 ســاله طبق ضوابط در قالب طرح جامع شهر انجام 
مى گیرد ضمن اینکه طرح تفصیلى شهر هم در حال 

تکمیل است. 
بهروز اســماعیلى همچنین گفت: براى تهیه ســند 
توسعه و چشــم انداز پنج ساله شــهر پیگیر انتخاب 
پیمانکار هستیم که براساس تحقیقات و ارزیابى محلى 
و نیز اقتصادى شــهر با توجه به پتانسیل هاى شهر و
 شــرکت ها باید هرگونه اقدامى در قالب سند توسعه 
انجام گیرد تا از هر گونه خطا و موازى  کارى جلوگیرى 
شود و براساس درآمدهاى شهردارى پروژه ها در این 

سند تعریف مى شود. 
بــه گفتــه وى بودجــه امســال شــهردارى هفت 
میلیارد تومان بــوده که به دلیل عــدم وصول، مبلغ 
5 میلیارد و 700 میلیون تومــان اصالح بودجه انجام 
شــد و تاکنون نزدیک به 40 درصــد بودجه محقق

 شده است. 

اعظم محمدى

 مردم شهر زیار بیکارند و از لحاظ وضعیت اقتصادى 
دروضع نامناسبى بسر مى برند. این مردم  براى رهایى 

از این وضع نیاز به حمایت  دولت دارند.
رییس شوراى شهرزیار به نصف جهان گفت: مردم زیار 
از وضع اقتصادى خوبى برخوردار نیســتند در حالى که 
اشتغالزایى مى تواند آنان را از این وضعیت نامناسب نجات 
دهد.حجت ا... زارعى عنوان کرد: زیار از توابع شهرستان 
اصفهان است و جمعیتى بالغ برپنج هزارنفر دارد. شغل 
80 درصد مردم قبل از خشکسالى، کشاورزى بود و 20 

درصد دیگر هم راننده و کاسب کار بودند.

کمبود آب، باعث مهاجرت پنج درصد ساکنان شهر زیار 
به شهرهاى بزرگ شده است. رییس شوراى شهر زیار 
با بیان این مطلب افزود: براى خارج شــدن از وضعیت 
نامناسب اقتصادى شهر، طرح بندر خشک را پیش بینى 
کردیم که در نشستى با اســتاندار مطرح مى شود و در 

صورت موافقت، پیگیر اجراى آن خواهیم شد.
وى سرانه ورزشــى در زیار را صفر اعالم کرد و گفت: 
مجموعه ورزشى نداریم و فقط یک سالن غیر استاندارد 
وجود دارد کــه آن هم 18 ســال پیش احداث شــد. 
همچنین در بحث فرهنگى، شــهردارى وارد شده و در 
حال ساخت و ســاز یک کتابخانه براى شهر است. در 

دوره قبل هم یک پــارك بانوان احــداث و راه اندازى 
شد.

زارعى به آثار تاریخى زیار اشاره و عنوان کرد: مناره  زیار 
با قدمت 770 سال یکى از آثار تاریخى شهر است که 50 
درصد آن توسط میراث فرهنگى مرمت شد و شهردارى 
هم براى مرمت درصد باقى مانده بودجه اى ندارد ولى 
توانســته زمین هاى اطراف این مناره را آزادسازى کند 
و با آماده سازى زیر ســاخت ها و ارایه امکانات، بحث 

گردشگرى را با جذب گردشگر رونق دهد.
رییس شوراى شهر زیار از مسئوالن در خواست کرد فکر 

اساسى براى کمبود آب شرق اصفهان شود.

نصف جهــان آثار تاریخى و هنر دست زنان خالد آبادى 
شهرت ملى و جهانى پیدا کرده است.

رییس شوراى شهر خالد آباد گفت:  شــهرخالد آباد از 
توابع شهرســتان نطنز  پنج هزار نفر جمعیت دارد و با 
قدمتى دیرینه  داراى آثار تاریخى و صنایع دستى ملى 
و جهانى اســت. همچنین زادگاه مشاهیرى همچون 
ایرج خواجه امیرى، یکــى از خوانندگان معروف ایران 

است.
حجت االسالم والمســلمین محمدعلى شریفى، قالى 

شادسر که شــهره جهانى دارد را هنر دستان زنان خالد 
آباد دانســت و گفت: قالى شادسر هنر زنان خالد آبادى 
اســت که همچنان در کارگاه هاى قالــى بافى نقش
 مى بندد وبرتــرى هنر زنان قالى بــاف را به جهانیان 

معرفى کرده است.
وى ضمــن اینکه قالــى بافــى را از مهمترین صنایع 
دســتى خالد آباد دانســت، به آثار تاریخــى خالد آباد 
هم اشــاره و عنوان کرد: حمام تــوده از دوره صفوى ، 
مســجدامیرالمومنین(ع) با قدمت 600 سال، بقعه بابا 

جى با قدمت 150 سال تنها اثر تاریخى با معمارى یزدى  
در شمال اســتان، خانه هاى تاریخى از دوره قاجاریه، 
تپه هاى باستانى ابوذر و مسى با قدمت بیش از 6 هزار 
سال که ثبت ملى شدند، کاروانسراى خالدآباد در مسیر 
جاده ابریشم با قدمت بیش از 400 سال، مسجد بیرین با 
قدمت بیش از 800 سال از دوره ایلخانى و خانه تاریخى 
آقا گل انصارى متعلق به دوره قاجــار از مهمترین آثار 
تاریخى خالد آباد اســت. شــایان ذکر است شهردارى 
امسال براى مرمت و بازســازى خانه آقا گل و باباجى 
با میراث فرهنگى همکارى کرد ودر حــال اتمام این 

مهم است.
رییس شــوراى شــهر خالد آباد ضمن بیــان  تعدادى از 
پتانســیل هاى بالقوه  و بالفعل خالد آباد، به مشــکالت 
هم اشــاره و تشــریح کرد: شــهر خالــد آباد بــا وجود 
پتانسیل هاى بالقوه، از کمبودآب، تعطیلى بانک صادرات 
به دلیل عدم مدیریت صحیح و تعطیلى ایســتگاه پلیس 
در تنگنا بســر مى برد. زیــرا براى برقــرارى امنیت نیاز 
به راه اندازى مجدد ایســتگاه پلیس داریــم و همچنین 
بازنشستگان براى دریافت مستمرى خود از طریق بانک 
صادرات اقدام مى کنند که تعطیلى این بانک، مســتمرى 
بگیران  را با مشــکل جدى روبــرو کرده اســت. با این 
تفاصیل شهر تاریخى خالد آباد نیازمند حمایت دولت براى

 مرتفع سازى مشکالت مذکور است.

نصف جهان شــهر انارك از توابع شهرســتان نائین به 
دلیل معادن زیاد به کلکســیون معادن ایران معروف

 است.
رییس شوراى شهر انارك به نصف جهان گفت: انارك 
از توابع شهرستان نائین داراى 1700 نفر جمعیت است 
که قشــر کارى آن ها در معادن و صنایع پایین دست 

مشغول به کارند.
انارك به دلیل داشــتن معادن زیاد، کلکسیون معادن 
ایران نام گرفته اســت. على نعمتى ضمــن بیان این 
مطلب عنوان کرد: معدن سرب نخلک با قدمت دو هزار 
ســال، به عنوان کهن ترین معدن سرب ایران معروف

 است. 
وى با وجود کارخانه هاى صنعتــى و معادن در اطراف 

انارك جمعیت شهرى این شهر را رو به کاهش عنوان 
کرد و گفت: از دهــه 60 تاکنــون اکثرجوانان انارك 

براى کسب علم و دانش به شهرهاى بزرگ مهاجرت 
مى کنند که ایــن باعث کاهش رشــد جمعیت انارك 
شده است. پس براى افزایش جمعیت شهرى، مباحث 
اشتغالزایى و توســعه شــهرى از دغدغه هاى اصلى 
شــهردارى فعلى انارك اســت که بــراى تحقق این 
مهم، بحث جاذبه هاى گردشــگرى را در برنامه خود 

قرار دادیم. 
رییس شــوراى شــهر انارك به آثار تاریخى این شهر 
اشــاره و عنوان کرد: کاروانسراى عباســى متعلق به 
دوره شــاه عباس، موزه مردم شناســى، مسجد جامع 
متعلق به دوره ساســانى و مســجد حاج محمد رضا با 
قدمت 700 ســال  از جمله آثار تاریخى شــهرانارك 

است.

 رییس شوراى شهر زیار:

پیگیر اجراى بندر خشک
 در زیار هستیم 

قالى بافى از مهم ترین صنایع دستى خالد آباد استقالى بافى از مهم ترین صنایع دستى خالد آباد است

کهن ترین معدن سرب ایران در انارك استکهن ترین معدن سرب ایران در انارك است

طرح تفصیلى شهر کرکوند 
در حال تکمیل است

سرانه آب کامو نسبت
 به استان، بهتر است

طرق رود، درمانگاه دارد، 
پزشک ندارد


