
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 21 بهمن  ماه 1396 / 10  فوریه  2018 /  23 جمادى االول 1439
سال چهاردهم / ضمیمه شماره 3158  /4  صفحه

نیازى به فروش اموال غیرمنقول شهردارى نیست
3

     

ورود شهردارى زرین شهر براى نجات باغ برجى لنجان ورود شهردارى زرین شهر براى نجات باغ برجى لنجان 
2

2

4

4

3

ارتقاى 2رتبه اى درجه
 شهردارى باغشاد
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دش شهردارى باغشاد اغ دغشبا دششا اغ دغ ب شا دشى اغ دغب شا دشى شاغ ادغب شا ىى رد اهر ىش رر ده ى ش رر اه ىش رر دشه ىش رر ده ىش ار دشه ىش رر ده رىش اهر دش
شهردار باغشاد گفت: طى حکمى از سوى 
وزیر کشور، درجه شــهردارى باغشاد 
از رتبه «یک» به «ســه» ارتقــا یافت. 
محســن جوادى اظهار داشــت: درجه 
شــهردارى باغشــاد پس از چهار 
ســال با دو درجه ارتقا، از 
رتبه یک به رتبه ســه 

رسید.
 وى عنوان کرد: جمعیت، 
درآمد، بودجه ســاالنه 
شــهردارى، امکانات، 
قابلیــت و توانایى هاى 
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اجراى
 25هزار متر مربع 

آسفالت
 در نجف آباد 

2

نرخ بیکارى 
در شهر دهق،

  صفر است

بسته تشویقى ساخت و ساز به مرحله سوم رسید

اجراى 110پروژه، نتیجه 110 روز کار

تکمیل طرح هاى نیمه تمام 
اولویت سال آینده شهردارى مبارکه

شهردار چادگان:

3

مسکن مهر مجلسى 
همچنان 

نیمه تمام است

نوسازى بافت هاى فرسوده شــهرى، از جمله اقداماتى است 
که سال ها است شــهردارى ها با همراهى دولت طى برنامه 
ریزى هاى مختلف در صدد اجراى آن هســتند؛ برنامه هایى 
که بیشتر سعى داشــته تا با ترغیب و تشویق بخش خصوصى 
و ســرمایه گذار، آنان را نســبت بــه ادامه ســرمایه گذارى، 
ساخت و نوسازى این بافت هاى فرســوده در مناطق ترغیب 

کند.
ارائه برخى امتیازات نظیر ارائه بسته هاى تشویقى جدید توسط 
شهردارى که شــامل «تخفیف 50 تا 100 درصدى عوارض 
ســاخت»، «ارائه یک تا دو طبقه تراکم تشــویقى»، «اجازه 
کســرى پارکینگ معادل نصف واحدهاى مسکونى پروژه»، 
«تامین رایگان هزینه طراحى و اجراى نما» و «پرداخت یارانه 
9 درصدى نرخ ســود وام نوســازى» از جمله این برنامه هاى 
تشویقى است، از سوى دیگر برخى مدیران شهرى اعتقاد دارند 
که بسته تشویقى طراحى شده در حال حاضر منجر به کاهش 
حداقل 25 درصد هزینه هاى ســاخت و ساز در محدوده بافت 
فرسوده شــده و کاهش هزینه ها تا سقف 47 درصد نیز امکان 

پذیر است.
■■■ 

این در حالى اســت که باوجود ارائه این بسته هاى پیشنهادى 
و تشــویقى از ســوى شــهردارى و دولت، آنچنان سرمایه 
گذاران تمایــل چندانى بــراى این قبیل ســرمایه گذارى ها

 ندارند.
برخى از این سرمایه گذاران بخش خصوصى بر این باور  هستند 
که ســرمایه گذارى و ساخت و ســاز در این مناطق از ریسک 
باالیى براى ســرمایه گذار برخوردار است و براى یک سرمایه 
گذار در درجه نخست، بازگشت ســرمایه مهم است که با رویه 
موجود در بافت هاى فرسوده، این بازگشت سرمایه به دالیلى 
نظیر نبود خریدار تا قیمت اندك فروش واحدهاى مسکونى و 
برخورد مردم و مشــارکت ضعیف مردم براى بخش خصوصى 
توجیه اقتصــادى الزم را ندارد، بنابراین برخــى تمایلى براى 
سرمایه گذارى در این مناطق ندارند و برخى دیگر نیز در صورت 
حضور دولت و ارائه برخى برنامه ها از سوى دولت یا مجلس از 

این مهم استقبال  کنند.
■■■ 

محســن مقدس زاده، عضو ســابق ســندیکاى شرکت هاى 
ساختمانى درخصوص ســرمایه گذارى و نوسازى بافت هاى 
فرسوده گفت: هر نوع ســرمایه گذارى در این بخش به مراتب 

بهتر از ساختمان سازى در مناطق دورافتاده اى به نام مسکن 
مهر اســت. وى افزود: نوسازى واحد هاى مســکونى در این 
بافت ها به دلیل برخــوردارى از برخى امکانات نظیر آب، برق 
و گاز بــه مراتب مقرون به صرفه تر از ســاخت مســکن مهر 

است.
اما از ســویى دیگر، بســیارى از ســاکنان این مناطق یا این 
قبیــل محالت، وابســتگى زیــادى به محله شهرســکونت 
خودشــان دارنــد بنابراین شــاید آنان بــه ایــن راحتى از 
آمادگى برهــم زدن بافت محل ســکونت شــان برخوردار

 نباشند.
 از ســویى دیگر، براى انجام این مهم، شــهردارى ها نیز به 
دنبال این موضوع رفــت و برخى از این منــازل را خرید. اما 

در ادامه دیدیم که بســیارى از این مردم فروشــندگان خوبى 
نبودند یــا وقتى با خریــدار روبه رو مى شــدند، با دو تا ســه 
برابر قیمت مى خواســتند واحدهاى فرســوده خودشــان را 

بفروشند.
اینجاست که براى نوسازى این بافت هاى فرسوده نیز نیازمند 
مصوبه مجلس در راستاى وضع برخى قوانین و تشکیل برخى 
تشــکالت دولتى به جهت تســهیل در امر خریــد این قبیل 
واحد هاى مسکونى فرسوده است تا در اختیار سازنده قرارگیرد 
که اگر چنین اتفاقى بیفتد، مطمئنا سازندگان بسیارى وارد این 

مقوله خواهند شد.
باوجود تمــام تســهیالتى که شــهردارى به ســازندگان یا 
ســرمایه گذاران اعطا خواهد کــرد، برخى به دلیل ریســک 

بازگشت ســرمایه یا ســود اندك حاضر به ســرمایه گذارى 
نیستند. 

البته با ســود کمتر نیز مى توان به این قبیل ســاخت و ساز ها
 پرداخت. این در حالى اســت که بازگشــت ســود این قبیل 
ســرمایه گذارى ها خیلى بیشتر از ســرمایه گذارى است، اما 
مشروط به آنکه تســهیالتى نظیر خرید ســاختمان فرسوده 
در کنار سایر تســهیالت عنوان شده از ســوى دولت صورت 
پذیرد، در این صورت مورد استقبال سازندگان نیز قرار خواهد 

گرفت.
■■■ 

البته عــالوه بر تســهیالتى که شــهردارى ها ارائــه کرده 
اســت، الزم است تســهیالت دیگرى را براى ســاکنان این 

بافت هاى فرســوده در نظر گرفت تا آنان براى نوســازى این
 بافت ها ترغیب شــوند. ازســویى دیگر، باید حاشــیه سود 
ســازندگان را نیز باال برد تا این کار براى آنان با بازگشت سود 

همراه شود.
■■■ 

محمد عطاریان، رئیس شــوراى عالى سندیکاى شرکت هاى 
ساختمانى ایران در خصوص عدم اســتقبال سرمایه گذاران از 
هر گونه سرمایه گذارى پیرامون نوسازى بافت هاى فرسوده، 
به نتایج سرمایه گذارى هاى انجام شده طى سال هاى گذشته 
اشاره کرد و افزود: طى چند سال گذشته نه فقط سرمایه گذارى 
در بافت هاى فرســوده نتایج مالى مثبتى به همراه نداشت، که 
بیشتر به دلیل حاشــیه سود اندکى که براى ســرمایه گذار در 
برداشت مقرون به صرفه نبوده، سرمایه گذار باوجود تسهیالت 
اعطایى از سوى شهردارى، از ادامه ساخت وساز در این مناطق 

صرف نظر کرده است.
اکنون نیز به دلیل عــدم فعالیت بخش خصوصى و رکودى که 
در اقتصاد کالن کشور حاکم است، بخش خصوصى نمى تواند 
به راحتى در این بخش ها ســرمایه گذارى کند یا کارها را به 
ســرعت پیش ببرد چرا که بخش خصوصى از رونق اقتصادى 
بهره مند نیســت و از این قبیل ســرمایه گذارى هــا نیز حذر 

مى کند.
پس باید گفت عمال ســرمایه گذارى بخش خصوصى در این 
بخش دچار رکود شده است، حتى اگر هم سرمایه اى در راستاى 
ساخت و ساز صورت بگیرد؛ در شرایط فعلى از خریدار مسکن 
خبرى نیست چه بسا بخش خصوصى براى ساخت واحد هاى
 بــزرگ و کوچک ســاختمانى هزینــه اى هم مــى کند، اما
 ساختمان ها براى فروش دچار مشــکل مى شوند. در شرایط 
فعلى حتى کسى براى قیمت پرسیدن و چانه زدن قیمت مسکن 
هم اقدام نمى کند پس این ساخت و ســازها در شرایط فعلى 

مقرون به صرفه نیست.
شرایط فعلى که براى ســرمایه گذار مسکن پیش آمده باالى 
شــهر، مناطق مرکزى و بافت فرســوده نمى شناسد. در حال 
حاضر بسیارى از ساخت وســازهاى صورت گرفته نیمه کاره 
در خارج یا مناطق مختلف شــهر رها شــده اســت یا چه بسا 
بسیارى از واحدها نیز ســاخته ش،ده اما خالى از سکنه است 
چراکه از خریدار مســکن خبرى نیســت. از این رو، تمام این 
مسائل کنار یکدیگر نشانه رکود در بخش مسکن است و تا این 
رکود ادامه داشته باشد، کســى تمایلى به ادامه سرمایه گذارى

 ندارد.

عدم استقبال سرمایه گذاران از نوسازى بافت هاى فرسوده 
نوسازى بافت هاى فرسوده  ریسک سرمایه گذارى در تقابل با اصرار مسئوالن

سهیال وکیلى
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رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان از آغاز مرحله 
سوم و پایانى بسته تشویقى ســاخت و ساز با 25 درصد 
تخفیف ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى خبر داد و 
گفت: این بسته تشویقى در رونق بخشى صنعت ساخت و 

ساز و اقتصاد شهر تاثیر دارد.
مهدى زارعى اظهارداشت: بسته تشویقى ساخت و ساز 
امسال از سه دوره تشکیل شد که دوره نخست به مدت 
یک ماه با 35 درصد تخفیف و مرحله دوم از ابتداى دى 
ماه تا 15 بهمن با 30 درصد تخفیف ارزش افزوده تجارى 
و تراکم مسکونى بود. وى تصریح کرد: دوره سوم بسته 
تشویقى ساخت و ساز از 16 بهمن ماه آغاز شده و تا پایان 

اسفندماه ادامه خواهد داشت. رئیس اداره ممیزى درآمد 
شهردارى اصفهان گفت: تفاوت این دوره با دوره قبل این 
است که از مجموع تخفیف ها پنج درصد کاهش یافته و 
ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى در صورت پرداخت 

نقدى با 25 درصد تخفیف ارایه مى شود.
وى با اشــاره به تخفیف هاى در نظر گرفته شــده براى 
نوسازى بافت فرسوده شهر اصفهان اظهارداشت: با توجه 
به اینکه ایمن سازى شهر به صورت متعادل و حفظ جان 
شهروندان از وظایف شهردارى ها به شمار مى رود، در بسته 
تشویقى ساخت و ساز شهردارى اقدام به ارایه تخفیف70 

درصدى در محدوده بافت فرسوده شهر کرده ایم.

رئیس شوراى اسالمى شهرمبارکه گفت: در تدوین تعرفه 
دفترچه عوارض محلى سال 97 شهردارى مبارکه، باید 
نرخ ها و تعرفه ها متناسب با نیازها و وضعیت اقتصادى 
شهروندان باشــد تا بتوان بخش عمده اى از مشکالت 

مربوط به شهروندان در این زمینه را برطرف نمود.
سجاد خالوزاده اظهار داشت: با توجه به اینکه بررسى و 
نیازسنجى مشکالت شهروندان در حوزه هاى مختلف 
شهرى، یکى ازضرورت ها به شمار مى رود، خوشبختانه 
از ابتداى آغاز به کار شوراى پنجم، این برنامه در دستور 

کار شورا قرار گرفته است.
وى بیان داشت: با تشکیل جلسات مداوم و در دستور کار 

قرار دادن این ضرورت، بیشــتر درخواست هاى مردمى 
که به شهردارى و شورا ارسال شده بود،  مورد بررسى و 
رســیدگى قرار گرفته و اغلب به نتیجه رسیده یا در حال 

پیگیرى مداوم تا رسیدن به نتیجه مى باشیم.
رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه افزود: در بررسى هاى 
جامع و کامل از تعرفه عوارض محلى سال جارى به این 
نتیجه رسیدیم که تعرفه مناســبى را باید تهیه و تدوین 
کنیم که ضمن در نظر گرفتن تمامى ضوابط و  مقررات، 
متناسب با نیازها و وضعیت اقتصادى عموم شهروندان 
باشــد تا بتوان بخش عمده اى از مشــکالت مربوط به  

شهروندان را در مباحث پرداخت عوارض رفع کرد.

بسته تشویقى ساخت و ساز 
به مرحله سوم رسید

باید نرخ ها و تعرفه ها متناسب 
با نیازهاى شهروندان باشد

در شهرضا 370 هکتار 
بافت فرسوده وجود دارد 

شهردار شهرضا گفت: متأسـفانه اتوبوس هاى شهرى 
شهرضا بیش از مدت زمان اسـتاندارد فعالیت کرده اند 
و نیازمند تعمیـرات جدید هسـتند، این در حالى اسـت 
که تردد این نـوع از اتوبوس ها در شـهر باعث افزایش 

ترافیک شهر شده است.
رحیـم جافـرى تصریـح کـرد: متأسـفانه در سـاخت و 
سـازهاى جدید توسـعه سـامانه حمل و نقل عمومى و 
شخصى پیش بینى نشده و بسیارى از ساختمان ها بدون 
عقب نشینى مناسب ساخته شـده اند. وى بیان داشت: 
مجموعه باغملى در هسته مرکزى شـهرضا به عنوان 
استراحتگاهى براى مسافران و شـهروندان بوده است، 
اما متأسفانه ساخت یک مجتمع تجارى در آن به بافت 
تاریخى محل آسیب زده است. شـهردار شهرضا تأکید 
کرد: در شهرضا 370 هکتار بافت فرسـوده وجود دارد، 
اما طرح جامع شهرى که در سال 88 به تصویب رسیده، 
هیچگونه عقب نشـینى براى خیابان شهید بهشتى که 

خیابان مرکزى شهر است در نظر نگرفته است.
جافرى، درخصوص برنامه بلندمدت شهردارى شهرضا 
براى حل معضل ترافیک اظهارداشت: ساخت تقاطع غیر 
همسطح در میدان فاطمه و میدان طالقانى و انجام طرح 
مطالعاتى باهدف شناخت نقاط پرترفیک شهرى از جمله 

این برنامه ها بوده است.
وى بـا بیـان اینکه سـاخت مسـیر ُکنـدرو در حاشـیه 
کمربندى شـهرضا در دسـت اقدام اسـت، عنوان کرد: 
احداث پارکینک هاى محله اى و بررسى طرح ممنوعیت 
پارك در حاشیه خیابان شهید بهشتى از دیگر برنامه هاى 

شهردارى براى کاستن از ترافیک شهرى است.

بررسى طرح جامع شهر 
باغبادران 

در نشسـتى بـا حضـور رئیـس  شهرسـازى و معمارى 
اداره کل شهرسـازى و مسـکن اسـتان و مدیـر طـرح 
هاى کالبدى استان و شوراى اسـالمى شهر و شهردار 
باغبادران، طرح جامع شـهر باغبادران مورد بررسـى و 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى شهردارى باغبادران، از آنجایى 
که طرح جامع این شهر از سال 1387 تاکنون در دست 
بررسى و انجام است و در پیچ و تاب تصویب قرار گرفت،ه 
طوالنى شدن این فرآیند نگرانى هایى را براى مدیریت 
شهرى این شهرایجاد کرده بود، چرا که از زمان برداشت 
و ارایه طرح اولیه، تاکنون تغییرات زیادى در شهر صورت 
گرفته و اطالعات نقشه اى بعضا به روز نبوده و عمال افق 
طرح رو به اتمام است. بر اساس این گزارش، حوزه نفوذ 
شهر، رشد قابل توجه جمعیت در طول سال هاى اخیر، 
نقش سیاسـى و اجتماعى شـهر باغبادران در وضعیت 
موجود تقسـیمات کشـورى، مسایلى اسـت که باید در 
تهیه طرح جامع مطلوب این شهر مورد توجه و دقت قرار 
گیرد. در این راستا در این نشست که با بازدید میدانى از 
عوارض مختلف طبیعى و توپوگرافى شهر همراه بود، راه 
هاى اصالح ایرادات و رفع مغایـرت هاى طرح جامع و 
سیر مسیر تهیه طرح تفصیلى مورد بررسى قرار گرفت و 

تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

اهم اقدامات عمرانى
 شهردارى چادگان در دیماه

روابط عمومى شـهردارى گلپایگان رئـوس اقدامات و 
فعالیت هاى این شـهردارى در دى ماه سـال جارى را 
عنوان کرد. بر اسـاس این گـزارش، درحـوزه عمران و 
شهرسازى، ادامه بهسـازى و فضاسازى محوطه جنب 
بیمارستان امام حسین (ع)، سـاخت تاسیسات و اجراى 
شبکه آبرسانى و تاسیسـات برقى پارك شادى شهرك 
الوند  اجراى عملیات بهسـازى و مرمـت حصار اطراف 
پارك شهر  و بهسازى و ترمیم و فضاسازى پارك هاى 

منطقه رسالت و خیابان آبشار انجام شد. 
همچنیـن  ادامـه اجـراى سـنگ فرش بلـوار آیـت ا...
خوانسـارى،  اجـراى عملیات دیوار کشـى سـاختمان 
واحد موتورى جنب ایسـتگاه شـماره یک آتش نشانى 
نیز انجام شده است.  در حوزه خدمات شهرى نیز نظارت 
بر تخلفـات شـهرى و صـدور اخطاریه در حـوزه هاى 
ساختمانى با 72 مورد، رفع سد معبر و مشاغل مزاحم با 
28 مورد، تخلیه غیر مجاز نخاله سـاختمانى 22 مورد و 
مزاحمت نگهدارى احشام در مناطق مسکونى از جمله 

موارد بوده است.

روى خط

نصف جهان درصد نرخ بیکارى در شــهر دهق به دلیل 
اســتقراردومین شهرك صنعتى نســاجى کشور، برابر 

صفر است.
 زین العابدین على عسگرى، رییس شوراى شهر دهق 
گفت:  شــهرك صنعتى  دهق روزانــه میزبان2500 
نیروى انســانى از شهرســتان هاى همجوار است که 
جمعیت  روزانه شــهر دهق را به بیــش از 10 هزارنفر 
افزایش مى دهند.  ولى  آنها شــامگاه به شهرهاى خود 
باز مى گردند. شــایان ذکر اســت  نیروى هاى فعال 

از شهرســتان هاى همجوار اصفهــان، میمه، تیران و 
کرون و نجف آباد به شــهرك صنعتــى دهق عزیمت 

مى کنند.
 علــى عســگرى افــزود:  دومین شــهرك صنعتى 
نســاجى کشــور در شــهر دهق  مستقراســت و این 
تاثیــر مهمــى در اشــتغالزایى جوانان دهق داشــته  
تا جایى که درصد بیــکارى در این شــهر، برابر صفر 

است.
وى  یکى از مشــکالت عدم توسعه محدوده شهرى را 

بحث مسکن احاطه شــده با خطوط گاز عنوان کرد و 
گفت:  نیروى انســانى بعد از پایان کار به شهر خود باز 
مى گردند زیرا محلى براى اسکان در شهر دهق ندارند. 
علت نبود مسکن به خطوط گاز برمى گردد که سبب عدم 
ساخت و ساز مسکن در دهق شــده و از ما اجازه توسعه 

محدوده شهرى گرفته  شده است.
گفتنى است شهر دهق از توابع شهرستان نجف آباد است 
که با مرکز شهرســتان 90 کیلومتر و با مرکز استان 85 

کیلومتر فاصله دارد. 

شهردار منظریه از افتتاح پروژه مجتمع بزرگ خدماتى 
رفاهى بین جاده اى شــهر منظریه در آینده اى نزدیک 

خبر داد.
على مرتضوى با تأکید بر ضرورت جذب مشارکت بخش 
خصوصى در پروژه هاى شــهرى اظهارداشت: با توجه 
به این که شهردارى ها سازمان هاى مردمى غیردولتى 
هستند، سرفصل مشــخصى از اعتبارات دولتى ندارند 
و باید هــر شــهردارى هزینه ها و درآمدهــاى خود را 

مدیریت کند.
وى با بیان این کــه جذب ســرمایه گذار در حوزه هاى 
مختلف همواره عاملى براى تداوم رشــد اقتصادى هر 

شهرى به شــمار مى رود، افزود: با توجه به رکود نسبى 
خرید و فروش امالك و کاهش چشم گیر ساخت و سازها 
در سالیان اخیر در سطح کشور، شهر منظریه هم از این 
قاعده جدا نبوده و درآمد شهردارى از بخش صدور پروانه 
و عوارض خرید و فروش زمین و مستغالت کاهش پیدا 

کرده است.
شــهردار منظریه گفت: تنها راه حــل درآمدزایى براى 
شــهردارى ها در شرایط فعلى، جذب ســرمایه گذار در 

پروژه هاى مختلف مدیریت شهرى است.
وى خاطرنشــان کــرد: از جملــه پروژه هایــى کــه 
شــهردارى منظریه در نظر دارد از طریق مشــارکت با 

بخش خصوصــى و ســرمایه گذاران حقیقى و حقوقى 
در آینده نزدیک انجام دهــد، مى توان به پروژه مجتمع 
بزرگ خدماتى رفاهــى بین جاده اى شــهر منظریه، 
جایگاه ســوخت 3 منظوره، ترمینــال کامیون داران و 
مرکز معاینه فنى مکانیزه شــهردارى منظریه، اشــاره 

کرد.
مرتضوى با تأکید بــر این که درآمد پایدار شــهرى با 
ســرمایه گذارى بخــش خصوصى محقق مى شــود، 
ابراز داشــت: شــهردارى باید متناســب بــا افزایش 
جمعیت رشد فضاهاى شــهرى را نیز مورد توجه قرار 

دهد. 

نصف جهان منطقه برزك جزء منطقه ویژه گردشگرى 
در استان اصفهان شناخته شده است.

رییس شــوراى شــهربرزك گفت: برزك آثار تاریخى 
زیادى دارد و همچنین آب و هواى پاك این منطقه نقش 
مهمى در جذب گردشــگر دارد. اما براى براى احداث 
پارك هاى تفریحى رفاهــى در طبیعت برزك و نیز در 
محدوده آثار تاریخى به همکارى و حمایت ســازمان 

میراث فرهنگى گردشگرى و صنایع دستى نیاز است.
منصور صباغیان عنوان کرد: موزه مردم شناسى، حمام 
تایخى متعلق به دوره صفویه، آسیاب هاى در حال کار با 
قدمت 150 سال و تپه تفریحى قلعه با قدمت 130 سال 

از مهمترین آثار تاریخى شهر برزك است.
وى کمبود بودجه را مشکل اصلى توسعه شهرى  دانست 
و گفت: اگر به شوراى شــهر بودجه بیشترى اختصاص 

داده شود این شورا مى تواند از لحاظ اقتصادى اقدامات 
خوبى را جهت حل و فصل مشکالت شهر انجام دهد. 
خصوصاً اینکه منطقه برزك جزء منطقه ویژه گردشگرى 
در اســتان اصفهان شناخته شده اســت و  با تخصیص 
اعتبار مى تــوان در بحث رونق گردشــگرى، اقدامات 
خوبى بــا همکارى ســازمان میــراث فرهنگى انجام

 داد. 

شهردار زاینده رود گفت:امروز شهردارى هاى شهرستان 
لنجان براى گرفتن حق خــود در حوزه مالیات بر ارزش 

افزوده، درپیچ و خم فراوانى گرفتار هستند.
ابوالفضل توکلى اظهارداشت: امروز به دلیل مشکالت 
اقتصادى حاکم بر کشور، شهردارى ها نیز با مشکالت 
اقتصادى کم سابقه دســت وپنجه نرم مى کنند و اتکاى 
شــهردارى ها به منابع درآمدى ناپایدار، دردى است که 

شهردارى ها را درگیر خود کرده است.
وى افزود: نباید فراموش کرد کــه در حال حاضر نبود 
درآمدهاى پایدار باعث شده شهردارى ها از محل تراکم 
فروشى و جرایم تخلفات ساختمانى کسب درآمد کنند و 
فاجعه زمانى رخ خواهد داد که به دالیل مختلف اقتصادى 
این درآمدزایى در شهرادارى ها، صرف هزینه هاى جارى 

و نگهدارى شهر شود.
شــهردار زاینده رود تصریح کرد: در ایــن میان، قانون 
مالیات بر ارزش افــزوده به عنوان یکــى از مهمترین 
موضوعات در حوزه درآمدهاى پایدار در شــهردارى ها 
مورد توجه قرار گرفته است و براساس قانون، این مهم 
باید به درستى به شهردارى ها اختصاص یابد که متاسفانه 
وصول و پرداخت آن در اســتان اصفهان با چالش هاى 

جدى مواجه شده است.
وى ادامه داد: نباید فراموش کــرد ارزش افزوده همان 
عوارض محلى است که سال هاى گذشــته نام، نحوه 
دریافت و پرداخت آن تغییر پیدا کرد و این درحالیست که 

این عوارض در گذشته به صورت شهرى توزیع مى شد، 
اما کم کم نحوه توزیع آن به شهرستانى تغییر پیدا کرد 
و سهم روستاها نیز در شهرستان ها ادغام و باعث بوجود 

آمدن مشکالتى براى شهردارى ها شد.
توکلى اضافه کرد: متاسفانه امسال نیز همچون سال هاى 
گذشته درآمدهاى شهردارى از مالیات بر ارزش افزوده 
چشم گیر نبود، بر همین اساس شــهرداران شهرستان 
لنجان و مبارکه برآن شــدند پیگیر مطالبات مالیات بر 

ارزش افزوده خود از مرکز کشور شوند.
وى عنوان کرد: در نشستى که شــهرداران شهرستان 
لنجان و مبارکه با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتى کشــور داشتند مشخص شــد، میانگین 
تحقق مالیــات بر ارزش افــزوده در اســتان اصفهان 
پایین ترین رقم در کشــور بــوده و این حالیســت که 
مالیات تکلیفى استان اصفهان بیشتر از نُرم محقق شده

 بود.
وى تاکید کرد: باید توجه داشت مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیاتى چند مرحله اى بوده که در تمام مراحل  مختلف 
زنجیره تولید و توزیع، بر اساس درصدى از ارزش افزوده 
کاالهاى تولیدى یا خدمات ارائه شــده اخذ مى شود و 
چنانچه اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان روند خود را 
در حوزه وصول و توزیع عادالنه مالیات بر ارزش افزوده به 
درستى انجام ندهد، قطعا شهردارى ها براى گرفتن حق 

خود با مشکالت فراوانى روبرو مى شوند.

شهردار زاینده رود:

وصول مالیات برارزش افزوده در استان 
با چالش  مواجه است

سال 92 کامو به شهر تبدیل شد و شهردارى 
هم دردى ماه همین ســال افتتــاح گردید. 
امســال هم اولین دوره شــوراى شهر کامو 
همزمان با پنجمین دوره شــوراهاى شهر و 

روستا آغاز به کار کرد.
 به گفته ماشاء ا... ابوترابى، رییس شوراى شهر 
کامو مدت پنج ماهى است که از فعالیت دوره 
اول شوراى شهر کامو مى گذرد و در این مدت 
مصوباتى  از جمله؛ در حوزه گالب و عرقیات، 
بحث گردشــگر پذیرى، در حوزه کشاورزى 
طرح تجمیع شبکه هاى آبیارى کشاورزى، 
در حوزه عمرانى نام گذارى معابر و رفع موانع 
حادثه خیز، اصالح معابر و آسفالت خیابان و 
کوچه ها با اعتبارى بالغ بر700 میلیون تومان 
در مهرماه امسال اجرا شد.همچنین در حوزه 
امنیت تردد، دوربین گذاشــتن درورودى و 

خروجى هاى شهرمصوب شد.
وى مهاجرت به کالنشهرها وکاهش جمعیت 
را مشکل اساســى این شهر دانست و گفت: 
خوشبختانه در مدت چهار سالى که شهردارى 
افتتاح و فعال شده است نگاه مردم تغییر کرده 
و درصد مهاجرت به کالنشهرها هم کاهش 
یافته است چرا که وظیفه مدیریت شهرى، 
رسیدگى به مشکالت شــهر و شهروندان 
است. رییس شوراى شــهر کامو گفت:  افراد 
داراى تمکن مالى از کالنشــهرها به شهر 
کاشان و شــهرهاى اطراف آن براى خرید 
امالك اقدام مى کنند ولى اســکان ندارند. 
ما هم براى مقابله با این اقدام، جلوگیرى از 
واگذارى هاى امالك بــه افراد غیر بومى را 

مصوب کردیم. 

نصف جهــان  85 درصد منازل مســکونى شهر نصرآباد 
بدون پروانه ساخته شده و غیر استاندارد هستند.

حســین عرب مختارى، رییس شوراى شــهر نصر آباد 
به نصف جهان گفت: شــهر نصرآباد داراى 1800 واحد 
مسکونى است که یک هزار و 500 واحد از این تعداد بدون 
اخذ پروانه ساخت اقدام به ساخت و ساز کردند. شایان ذکر 

است این واحدهاى مسکونى بدون پروانه، غیر استاندارد 
هستند و باید اقدام به ایمن سازى و مقاوم سازى کنند.

عرب مختارى با اشــاره به اینکه مالکان این واحدهاى 
غیراستاندارد به تذکرات مکرر شهردارى توجهى ندارند 
تصریح کرد: شهردارى براى مقاوم سازى ساختمان ها، 
افراد خاطى را موظف به پرداخت 10 الى 20 درصد جریمه 

کرده اســت تا شاید در استاندارد ســازى و ایمن سازى 
منازل از سوى مالکان اقدام شود و این در حالى است که 
امتیازاتى هم براى انجام مقاوم سازى در نظر گرفته ایم.

رییس شوراى شــهر نصرآباد در ادامه افزود: ساخت و 
سازى که اصولى  انجام گیرد، در صدور پروانه ساخت 20 

درصد تخفیف دریافت مى کند .

به گفته وى، در شــهر نصر آباد  چنانچه زمین لرزه اى 
رخ دهد به یقین 85 درصد منازل که بدون پروانه و غیر 
اصولى احداث شده اند دچار خرابى زیاد ناشى از زلزله مى 
شوند. پس شهردارى براى ممانعت از ایجاد خرابى ها به 
طور جد پیگیر مقاوم سازى ساختمان ها و ساخت و ساز 

استاندارد است.

امنیت ورودى و خروجى 
کامو برقرار شد

85 درصد منازل 
نصر آباد 
غیر استانداردند

وضعیت نگران کننده و اسفناك باغ ”برجى ریز“ مدیریت 
شهرى زرین شهر را بر آن داشت تا هرچه زودتر به این اثر 

تاریخى کهن جان دوباره اى بدهد.
میثم محمدى، شهردار زرین شهر از ورود شهردارى براى 
مرمت و حفظ ایــن اثر تاریخى خبر داد و اظهار داشــت: 
متاسفانه بى توجهى همه به گنجینه هاى کهن سبب شده 
است بســیارى از این آثار براى همیشــه از صفحه گیتى 
رخت بر بســته و برخى آثار باقى مانده نیز با خطر نابودى 

رو به رو شود.
وى افزود: با توجه به اینکه قدمــت کبوترخانه باغ برجى 
شــرقى ریز به اواخر قاجار باز مى گردد، متاســفانه طى 
سال هاى گذشته تا کنون هیچ اتفاق تازه اى براى مرمت 
این بناى تاریخى انجام نگرفته و این در حالى است که حال 

این برج کبوتر هر روز وخیم تر مى شود.
شهردار زرین شــهر تصریح کرد: امروز، این برج کبوتر به 
حال ویرانى افتاده و در حال ریزش است، از این رو با توجه به 
نگاه مدیریت شهرى زرین شهر به حوزه گردشگرى، برآن 
شدیم در راستاى مرمت و حفظ این میراث گران بها وارد 

میدان عمل شویم.

وى با اشاره به بودجه 97 شهردارى زرین شهر ادامه داد: در 
بودجه 97 شهردارى زرین شهر در حوزه عمرانى، پرداخت 
دیون و مطالبات گذشته و همچنین اتمام پروژه هاى نیمه 
تمام شهردارى زرین شــهر در اولویت قرار گرفته اند و به 
نوعى بودجه سال آینده بر اســاس مطالبات مردم بسته 

شده است.
محمــدى اضافه کرد: بایــد توجه داشــت در بودجه 97 
شهردارى زرین شــهر پروژه جدیدى تعریف نشده، اما با 
توجه به اهمیت حفظ آثار کهن باقى مانده در زرین شهر، 
در بودجه شهردارى، اعتباراتى براى احیاى دو بناى تاریخى 
کبوترخانه باغ برجى ریز و همچنین مسجد صباحى در نظر 

گرفته شد تا بتوانیم این اثر زیبا را مرمت و حفظ کنیم.
وى ادامه داد: ما بر این باوریم با احیاى این دو اثر تاریخى 
مى توان در آینده، بافت تاریخى ریــز را به صورت مدلى 
جدید مورد استفاده قرار داد و مسیر بین باغ برجى و مسجد 
صباحى را به عنــوان محور گردشــگرى تعریف کرد تا 
شهروندان و همچنین گردشگران این مسیر را پیاده طى 
کرده و از طبیعت بکر و همچنین بافت زیباى این مسیر لذت

 ببرند. 

ورود شهردارى زرین شهر 
براى نجات باغ برجى لنجان 

نرخ بیکارى در شهر دهق،  صفر است

بهره بردارى از مجتمع رفاهى بین جاده اى منظریه

برزك جزء منطقه ویژه گردشگرى استان است

اعظم محمدى
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شــهردار باغبادران گفت: باید توجه داشت اجراى قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن بر اســاس مصرف 
کاال و دریافت خدمات است و بخشى از درآمدهاى ناشى 
از مالیات بر ارزش افــزوده در اختیار شــهردارى ها قرار 
مى گیرد که مى توانــد بارى از دوش مدیریت شــهرى

 بردارد.
اردشیر محمدى تصریح کرد: برخى از کارخانجات تولیدى 
فعال در شهرستان لنجان متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده 
خود را به شهرستان هاى مجاور پرداخت مى کنند و از سوى 
دیگر شهردارى هاى 9 گانه شهرستان لنجان، رقم قابل 

توجهى در این حوزه طلبکار مى باشند.

وى عنوان کرد: متاسفانه با کم کارى اداره کل امور مالیاتى 
استان اصفهان در حوزه ارزش افزوده، روزنه هاى امید براى 
این نهاد عمومى به منظور کسب درآمد پایدار نیز با چالش 
جدى مواجه شده است، از این رو باید تصمیم درستى در 
این حوزه اتخاذ شود تا روند اخذ و پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده به شهردارى ها در استان اصفهان اصالح و اجرا شود.
شهردار باغبادران خاطرنشــان کرد: قطعا اگر معضالت 
پیش روى پرداخت به موقع مالیات بــر ارزش افزوده به 
شهردارى ها در اســتان اصفهان برداشته شود، وابستگى 
شهردارى ها نیز به منابع درآمدهاى ناپایدار کاسته خواهد 

شد.

مدیر درآمد شــهردارى اصفهان از تغییر ضرایب عوارض 
زیربنا و پذیره ساختمانى و افزایش ضریب آتش نشانى از 

تراکم مسکونى و ارزش افزوده تجارى خبر داد.
نادر آخوندى اظهار داشت: طبق اطالعیه اى از شوراى شهر و 
شهردارى اصفهان، ضرایب عوارض زیربنا و پذیره ساختمانى 
تغییر و ضریب آتش نشانى از تراکم مسکونى و ارزش افزوده 

تجارى افزایش یافت.
وى افزود: مصوبه شوراى شهر در خصوص نحوه محاسبه 

عوارض در سال 97 اجرایى مى شود.
بر اساس این خبر، در اطالعیه شــوراى شهر و شهردارى 
اصفهان آمده است در اجراى مفاد تبصره یک ماده 50قانون 

مالیات بر ارزش افزوده، بدین وســیله مصوبات شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان در خصوص تغییرات ایجاد شده در 
نحوه محاسبه عوارض جهت اجرا در سال 97 به شرح ذیل 

اعالم عمومى مى شود:
1-  مصوبه شــماره 28/96/3655 مورخ 15/11/96 در 

خصوص تغییر ضرایب عوارض زیربنا و پذیره ساختمانى 
2-  مصوبه شــماره28/96/3656 مــورخ 15/11/96 در 
خصوص افزایش ضریب آتش نشانى از تراکم مسکونى و 

ارزش افزوده تجارى 
گفتنى است؛ این اطالعیه با امضاى شوراى اسالمى شهر و 

شهردارى اصفهان منتشر شده است.

تغییر ضرایب عوارض زیربنا 
و پذیره ساختمانى

وصول مالیات بر ارزش افزوده 
در استان با چالش مواجه است

نصب المان شناور جنگى 
عاشورا در ورودى اردستان

شـهردارى اردسـتان جهت زیباسـازى هرچه بیشتر 
ورودى هاى شهر اردستان اقدام به نصب المان شناور 

جنگى عاشورا در ورودى جنوب اردستان کرد.

نصب تمثال شهدا پس از 
عملیات عمرانى در نطنز

محمدآقا مرادى، رئیس شوراى اسالمى شهر نطنز 
گفت: به منظور جلوگیرى از حادثه و کاهش خطرات 
احتمالى، تمثال شهدا از روى تیرهاى برق باز و پس از 

عملیات عمرانى در ارتفاعى کمتر نصب خواهند شد.
  وى در خصوص جمع آورى تمثال شــهدا در بلوار 
شهید مصطفى خمینى اظهارداشت: با آغاز عملیات 
عمرانى در رفوژ میانى بلوار شهید مصطفى خمینى 
و تعویض خاك مجاور تیرها و احتمال وزش بادهاى 
نسبتًا شدید در مدت اجراى این پروژه و بادگیر بودن 
تابلوها، امکان سقوط تیرهاى برق و حادثه افزایش 

یافته است.

آذین بندى معابر گلشهر
به مناسبت فرارسیدن سى و نهمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى، میادین و معابر سطح شهرگلشهر با 

پرچم هاى ایران مزین شد.

30 درصد کاهش عوارض صدور 
پروانه ساختمانى در سین

شهردارى سین به مناســبت گرامیداشت دهه فجر، 
اقدام به ارائه بسته تشویقى30 درصد کاهش عوارض 
صدور پروانه ساختمانى از تاریخ 12 بهمن تا 29 اسفند 

کرده است .

مشخص شدن تعرفه هاى 
عوارض محلى چمگردان

شهردارى چمگردان اعالم کرد: در اجراى تبصره یک 
ماده 50 قانون ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 
80 قانون تشکیالت، دفترچه تعرفه هاى اصالحى 
عوارض محلى  شهردارى چمگردان به تصویب رسید 
و تعرفه هاى عوارض محلى شــهردارى چمگردان 

مشخص شد.

ناوگان آتش نشانى کاشان 
نوسازى مى شود

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى کاشان گفت: کاشان بعنوان اولین شهردر 
کشور با امضاى قرارداد خرید پنج دستگاه خودروى 
مدرن، دراجراى طرح نوســازى ناوگان حمل ونقل 
درون شهرى سازمان شــهردارى ها ودهیارى هاى 

کشور مشارکت کرد.
محمدمسعودچایچى اظهارداشت: خودروهاى جدید 
شامل یک دستگاه کامیون فوق سنگین آتش نشانى 
اســکانیا ، یک دســتگاه کامیون ولوو و سه دستگاه 
خنیســان پیکاپ دوکابین هســتند که براى خرید 
آنها درحــدود 20 میلیارد ریال اعتبار صرف شــده 

است.
وى افزود: سازمان آتش نشانى یکى از دستگاه هاى 
مهم امدادى در رسیدگى به حوادث شهرى از جمله 
آتش ســوزى و امداد و نجات اســت و برخوردارى 
از تجهیــزات و نــاوگان خودرویى مناســب براى 
این ســازمان، جهت ارائه خدمات بــا کیفیت برتر 
در حــوزه ایمنــى از اهمیــت باالیى برخــوردار 

مى باشد. 
وى ادامــه داد: ایــن قراردادها با هــدف افزایش 
بهره ورى و خدمت رســانى بهینه به شــهروندان و 
از طریق ارتقاى کیفیت تجهیزات و به روز رســانى 
خودروهاى اطفاء حریــق و امداد و نجــات و با در 
نظر گرفتن ضــرورت تأمین تجهیزات مــورد نیاز

 ایســتگاه هاى آتش نشانى درســطح شهرکاشان 
عملیاتى مى شود.                

روى خط

شــهردار چادگان گفت: اقتصاد کنونى مملکت به هر 
دلیلى باعث ایجاد مسائل و مشکالت بسیارى شده اند 
که حل این مســائل، تنها با همدلى و مدیریت اصولى 

امکان پذیر است.
 نجارى به اوضاع کنونى شهردارى چادگان اشاره کرد و 
افزود: عدم برنامه ریزى هاى صحیح اقتصادى،رویکرد 
هاى ناصحیح و پایبنــدى به درآمد هــاى ناپایدار، از 
عوامل مهم ایجاد مشــکالت بوده اند و براى رفع این 
معضالت، راهکارهاى خوبى در این مدت استفاده شده

 است.
وى ادامه داد: به عنوان مثــال تمامى تخفیف هاى بى 
مورد شهردارى بر اســاس قوانین موجود منتفى شد و 
همچنین مطالبــات شــهردارى از ادارات، ارگان ها،و 

اشخاص در حال پیگیرى براى وصول مى باشد.
وى بــه تخفیف هاى بــدون برنامه هم اشــاره کرد و 

گفت: بــراى مثال به یکى از مجموعــه هاى تفریحى 
فرهنگى شــهر که عوارضش 700 میلیــون ریال بود، 
400 میلیون ریال تخفیف شفاهى داده شده بود که هم 
اکنون جهت دریافت مبلغ یاد شــده، در حال پیگیرى 

مى باشیم.
نجارى همچنین به مشــکل عوارض ها اشــاره کرد و 
اظهارداشت: عدم رشد منطقى عوارض ، امروزه چالش 
بزرگى براى شهردارى چادگان است وحتى با شهرهاى 

همجوار نیز اختالف زیادى دارد.
وى ادامــه داد: نیازى به فــروش اموال غیــر منقول 
شــهردارى از جمله زمین هاى مســکونى و تجارى 
نیست، چراکه اگر شهردارى از محل درآمدهاى پایدار 
شهردارى مانند پرداخت عوارض مشکلى نداشته باشد، 
شهردارى هم براى تخصیص هزینه ها در حوزه هاى 
مختلف مشکلى نخواهد داشت و براى ایجاد درامد پایدار 

مى توان از منابع موجود به منظور آبادانى شــهر بهره 
جســت و ضمن اینکه باالخره روزى زمین و اموال این 
چنینى تمام خواهد شد و آن روز براى هزینه هاى جارى 

آیا راهکارى خواهیم داشت؟
نجارى به درآمدزایى از معدن سنگ شکن نیز اشاره کرد 
و گفت: سال 95 درحدود 300 میلیون تومان براى هزینه 
هاى معدن هزینه شده، اما در شش ماهه دوم سال جارى 
با حضور و  مدیریت کارکنان خود شهردارى امیدواریم 

به سودآورى در معدن نائل شویم
شــهردار چادگان در بخش دیگرى از سخنانش بیان 
داشت: همه ما وظیفه داریم در ارتقاى شهرمان بکوشیم 
و شهر و شهردارى را به بهشتى براى شهروندان تبدیل 
کنیم که قطعا براى همین آمده ایم و ایمان داریم که اگر 
با هم و براى هم و با همدلــى کار کنیم، احدى نخواهد 

توانست در عقیده ما خللى ایجاد کند.

شهردار چادگان:

نیازى به فروش اموال غیرمنقول 
شهردارى نیست

شهردار نجف آباد گفت: در بودجه 135 میلیارد تومانى سال 
آینده این شهردارى، اولویت فعالیت هاى عمرانى در اتمام 
طرح هاى نیمه تمام مشخص شده تا ضمن جلوگیرى از 
استهالك بى مورد منابع مصرف شده، هر چه زودتر شاهد 

بهره مندى شهروندان از نتایج این تالش ها باشیم.
مسعود منتظرى با اشــاره به پیش بینى 77 میلیارد تومان 
جهت فعالیت هاى عمرانى شهردارى اضافه کرد: واقع بینانه 
نگاه کرده ایم و نمى خواهیم بدون پشتوانه سراغ کلنگ زنى 
پروژه هایى برویم که تامین منابع مورد نیاز آنها، زمینه ساز 
اعمال فشار بیشتر بر شهروندان خواهد شد.وى اضافه کرد: 
بیش از 67درصد بودجه نقدى سال آینده به فعالیت هاى 
عمرانى اختصاص پیدا کرده و میزان بودجه غیرنقدى نیز 
بدون تغییر نسبت به سال جارى، به میزان 20 میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است.

تحول در فضاى سبز نجف آباد
شــهردار نجف آباد پیرامــون مهمتریــن اولویت کارى 
شهردارى در عرصه فضاى ســبز اظهار داشت: با توجه به 
محدودیت شدید منابع سفره هاى آب زیرزمینى و اختصاص 
120لیتر در ثانیه از پساب تصفیه خانه فاضالب نجف آباد 
به آبیارى فضاى سبز، تکمیل شبکه توزیع پساب در سطح 

مناطق پنج گانه در اولویت قرار دارد.
منتظرى از تحولى چشمگیر در فضاى سبز نجف آباد خبر 
داد و گفت: از اسفند ماه سال جارى حذف درختان آفت زده و 
آسیب دیده بر اثر تنش هاى آبى در معابر اصلى شهر شروع 
خواهد شد و جاى آن ها را درختان جوان مقاوم به خشکسالى 

و انواع آفات خواهد گرفت تا شاهد اثر بخشى بهتر فضاى 
سبز باشیم.وى اضافه کرد: موفقیت سال هاى اخیر که با 
اظهار رضایتمندى اقشار مختلف مردم نیز همراه شده، در 
سایه وحدت و همدلى مجموعه شهردارى و شوراى شهر در 
کنار دیگر مسئوالن فراهم شده و شرط ادامه این روند در 

آینده، تقویت همدلى شکل گرفته خواهد بود.
■■■  

شهردار نجف آباد همچنین از کار عظیم صورت گرفته در 
بخش آسفالت معابر شهرى طى چهار سال گذشته خبر داد و 
بیان داشت: به دلیل خرابى هاى زیاد موجود در این عرصه، 
بعضا حجم باالى کارهاى صــورت گرفته در این بخش 
چندان به چشم نمى آید، ولى این روند در سال آینده نیز با 

قدرت ادامه خواهد داشت.

شهردار نجف آباد از فعالیت شرکت هاى خدمات رسان به 
ویژه آب و فاضالب به عنوان مهمترین محدودیت ایجاد 
شده در مسیر بهسازى معابر شــهرى نام برد و گفت: عدم 
اجراى انشعاب منازل در مسیرهاى لوله گذارى شده، از جمله 
شاخص ترین موانع سر راه شهردارى براى اجراى روکش 
یا آسفالت معابر محسوب مى شود و از مسئوالن مربوطه 

انتظار همکارى بیشترى در این زمینه داریم.
وى ادامه داد: متاســفانه در ترمیم ترانشه هاى ایجاد شده 
توسط پیمانکاران دســتگاه هاى خدمات رسان با برخى 
مشکالت مواجه هستیم که بیشتر شهروندان به علت بى 
اطالعى از قوانین موجود، آن را به حساب شورا و شهردارى 
مى نویســند در حالى که خود پیمانــکار موظف به ترمیم 

اصولى ترانشه هاى ایجاد شده است.

از اسفند ماه سال جارى عملیاتى مى شود

حذف درختان آفت زده و آسیب دیده از معابر نجف آباد

در شهر مجلسى مدت 15 سال است ساخت و ساز 200 واحد مسکن مهر نیمه کاره مانده و متولى طرح، 
پیگیر اتمام آنها نیست. رییس شوراى شهر مجلسى به نصف جهان گفت: مجلسى از توابع شهرستان 
مبارکه داراى جمعیت 12 هزار نفرى است در حالى که در طرح جامع تفصیلى، جمعیت شهر مجلسى90 
هزارنفر مصوب شده بود. جلیل آبروى همچنین به وضعیت اشتغالزایى  جوانان شهر اشاره و عنوان کرد: 
مجلسى به دلیل نزدیکى با مجتمع فوالدمبارکه، صنایع پایین دست و معادن، مشکل اشتغالزایى ندارد. 
ولى دربحث رشــد جمعیت، آنچه در طرح 
جامع تفصیلى براى جمعیت شهر تدوین 
و مصوب شــد بالغ بر 90 هزار نفر بوده  

که تاکنون این مهم محقق نشده است.
وى ادامه داد: شهر مجلسى شهر جدیدى 
است که توســط مجتمع فوالد مبارکه 
ساخت و ساز اولیه آن انجام شد. مجتمع 
فوالد مبارکه براى اسکان نیروى انسانى 
خود، اقدام به ســاخت و ساز مسکن در 
این محل نمود و برنامه هایى هم براى 
توسعه شهرى مجلسى اتخاذ کرد که بعد 
از آغاز به کار شوراى شهر،  این برنامه ها 
مســکوت ماند. زیرا مدیریت شهرى  از 
مجتمع فوالد مبارکه به شورا و شهردارى واگذار شد و مجتمع فوالد دیگر در محدوده شهرى مسئولیتى 
ندارد.  پیرو این موضوع، ساخت و ساز مسکن مهر در مجلسى، مدت 15 سال است که از سوى شرکت 
خصوصى طرف قرار داد  مجتمع فوالد مبارکه بدلیل ورشکستگى متوقف شده و این شرکت سرمایه را در 
جاى دیگر اجرایى نموده است. حاال شورا با هدف رسیدگى به مشکالت شهر و مردم، پیگیر این موضوع 
خصوصًا بازسازى انشعابات شبکه هاى آب، برق و گاز مجتمع هاى مذکور است که بدلیل عدم استفاده  
در طوالنى مدت، فرسوده شدند. شایان ذکر است اولین دوره شوراى شهر مجلسى همزمان با دوره پنجم 

شوراهاى شهر و روستا، فعال شد.
 آبروى به عملکرد شوراى شهر مجلسى در مدت سه ماه اشاره و عنوان کرد: مهمترین عملکر ماه نشست 

مشترك با شرکت عمران براى محوطه سازى مجتمع هاى مسکونى بدون سکنه است  

نصف جهان    شهر قمصر هر ساله میزبان سه میلیون گردشگر داخلى و خارجى است.
شهردار قمصر گفت: امسال شــهردارى براى رونق گردشگرى اقداماتى در حوزه عمرانى و جاذبه هاى 
گردشگرى انجام داده اســت که احداث موزه گل و گالب، تقویت کاشت نهال گل محمدى و گیاهان 
دارویى، توسعه و تقویت پژوهشکده  اسانس هاى طبیعى وکمک به مجتمع رفاهى تفریحى محتشمیان 

از جمله پروژه هایى است که در دست تکمیل و بهره بردارى است.
رضا نقدى، همچنین به رویکرد شورا در 
بحث تقویت ساخت و ساز اشاره و عنوان 
کرد: رویکرد ما کمک به تقویت ساخت و 
ساز با هدف جذب بیشتر گردشگر است 
که ما ایــن رویکرد را  بــه عنوان  حفظ 
حیات شهر قمصر ضرورى مى دانیم و 

آن را تقویت مى کنیم.
وى در ادامــه براى رونق گردشــگرى 
حمایت دولت را الزم دانســت و گفت: 
انتظار ما از مسئوالن این است که نگاه 
ویژه به قمصر داشــته باشــند چرا که
 این شهر هر ســاله میزبان سه میلیون 
گردشگر داخلى و خارجى است و از دولت 
انتظار مى رود در پرداخت ها و در تخصیص سهم ارزش افزوده و سایر کمک ها،  قمصر را به عنوان یک 

شهر 30 هزار نفرى قلمداد کند و به عنوان یک شهر ملى به آن نگاه ویژه اى داشته باشد.
گفتنى است جمعیت شهر قمصر بنا بر فصل ییالق و قشالق، تغییر مى کند. در  زمان ییالق تعداد ساکنان 
3900 نفر است و درفصل قشالق به 30 هزار نفر مى رسد. این درحالیست که متولیان مربوطه جمعیت  

اصلى قمصر را 3900 نفر ثبت کردند و موضوع 30 هزار نفر مغفول مانده است.

شهردار باغشاد گفت: طى حکمى از سوى وزیر کشور، درجه شهردارى باغشاد از رتبه «یک» به «سه» 
ارتقا یافت. محسن جوادى اظهار داشت: درجه شهردارى باغشاد پس از چهار سال با دو درجه ارتقا، از رتبه 

یک به رتبه سه رسید. 
وى عنوان کرد: جمعیت، درآمد، بودجه 
ساالنه شــهردارى، امکانات، قابلیت و 
توانایى هاى خدماتى و عمرانى در توسعه 
شهرى و موقعیت سیاسى، اقتصادى و 
اجتماعى در ارتقاى درجه شهردارى ها 

تاثیرگذار است.
شــهردار باغشــاد افزود: درجه بندى 
شــهردارى ها مالك عمل براى تعیین 
نمودار سازمانى، پست هاى ادارى، تعداد 
معاونت ها، مناطق، سازمان ها، ادارات، 
حدنصاب معامالت، شرایط احراز سمت 
شهردار بیان داشت: امیدواریم با ارتقاى 
دو درجه اى شــهردارى و اجراى طرح هاى مختلف عمرانى و خدماتى، بتوانیم گامى بلند در  توسعه و 

آبادانى شهر باغشاد برداریم

مسکن مهر مجلسى همچنان نیمه تمام است

 قمصر هر سال میزبان 3 میلیون گردشگر است

ارتقاى 2رتبه اى درجه شهردارى باغشاد

اعظم محمدى
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 اصحاب و یاران حضــرت محمد (ص) که حافظان اســرار او 
مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شــجاعان قدم هایشــان مى لرزید و فرار

 مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

با رسیدن فصل سرما و خواب زمستانى درختان، فرصت مناسب براى پیرایش و هرس 
درختان پدید مى آید.

واحد فضاى سبز شهردارى هرند در این روزها با هرس درختان براى استقبال از سال 
نو آماده مى شود.

حاصل اقدامات شهردارى آن است که با رسیدن فصل گرما، هرند به شهرى سرسبز 
و شاداب تبدیل مى شود و به اعتقاد بسیارى از مسافران فضاى سبز هرند کویرى از 

زیباترین چهره هاى شهرى در کشور است.

روابط عمومى شهردارى اردســتان اعالم کرد: عملیات کف سازى و آماده سازى 
بوستان حافظ واقع در شهرك حافظ اردستان انجام شد.

نشستى با حضور اعضاى شوراى اسالمى شهر و مسئول روابط عمومى شهردارى 
درچه با شورایان محله احمد آباد این شهر برگزار شد. در این نشست، مشکالت محله 
احمد آباد از طرف شورایان مطرح و اعضاى شورا در این خصوص توضیحاتى بیان 
کردند و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتى پیرامون رفع مشکالت این محل در 

دستور کار اعضاى شوراى اسالمى شهر و شهردارى درچه قرار گرفت.

مسئول خدمات ناحیه یک شــهردارى آران و بیدگل گفت: از این پس، رفت و روب 
کوچه هاى این ناحیه بر اساس طرح بلوك بندى محالت در دو نوبت در هر ماه انجام 

مى شود.

سرپرست منطقه2 شهردارى کاشــان گفت: آخرین پالك واقع در باند کندروى بلوار 
کشاورز حدفاصل میدان امام حسن(ع)تا میدان امام رضا(ع)، تخریب و آزاد سازى شد.

 احمد شاه باالیى هدف از آزاد سازى صورت گرفته را، بازگشایى مسیرباند کندروى بلوار 
کشاورز برشمرد و افزود:خدمت رسانى به شهروندان، حل مشکالت عبور و مرور و رفع 
گره هاى ترافیکى از دیگر اهداف این آزاد سازى بوده است.  وى اظهار داشت: هزینه این 
آزاد سازى، بالغ بردومیلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات منطقه 2 شهردارى تامین 
شده است.  شاه باالیى با بیان این که در یک سال گذشته بیش از 19 هزار مترمربع آزاد 
سازى در سطح منطقه 2 صورت گرفته، خاطر نشان کرد: معابرى چون میدان12فروردین 
کوى جمال آباد، زیدى12مترى عموحسنى، خیابان 22بهمن کوچه جنب ریسندگى و 

بافندگى و...از جمله محورهایى است که عملیات آزاد سازى در آن صورت گرفته است.

هرس درختان هرند

کف سازى بوستان حافظ 
در اردستان

برگزارى نشست با شورایان 
محله احمد آباد درچه

طرح جدیدشهردارى آران و بیدگل 
براى نظافت کوچه ها

آزاد سازى آخرین پالك باند کندروى 
بلوار کشاورزکاشان

شهردار دولت آباد با بیان این که یکى از مطالبات به حق مردم این شهر، داشتن مکان 
تفریحى است، گفت: پس از بررسى، تالش و پیگیرى واحد سرمایه گذارى شهردارى، 

پروژه شهربازى به عنوان پایلوت در دستور کار قرار گرفت.
حمیدرضا فدایى با بیان این که شهر دولت اباد ظرفیت ها و فرصت هاى قابل توجهى 
براى جذب سرمایه گذار دارد، افزود: مجموعه مدیریت شهرى با توجه به این ظرفیت 
ها، واحد سرمایه گذارى را در شهردارى با هدف جذب سرمایه گذار و به منظور ایجاد 

تحول و حرکت در مسیر تحقق شهر ایده آل، راه اندازى کرد.
وى بیان داشت: با توجه به اینکه در این شهر زیرســاخت ها مهیا نیست، به منظور 

تحقق خواسته هاى شهروندان، شرایط را براى سرمایه گذاران تسهیل کرده ایم.

اجراى طرح پایلوت شهربازى دولت آباد 
کلید خورد

قهرمانى تیم کونگ فوى نونهاالن 
شهردارى منظریه 

مسابقات شهرســتانى کونگ فوى نیمه آزاد منتخبى لیگ استانى درسالن عفاف 
شهرضا برگزار شد.

دراین مســابقه، تعداد 200نفر شــرکت کننده درغالب چهار رده ســنى نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان وبزرگساالن با هم به رقابت پرداختند که تیم نونهاالن شهردارى 
منظریه توانست باحضور پنج نفرشرکت کننده، به ســه مدال طالى محمد سجاد 
ایزدى ،على صادقى ودانیال صادقى ویک مدال نقره على على اکبرى و یک مدال 

برنز امیرمحمد خاکسار به مسابقات استانى راه پیداکند.
مسابقات استانى درتاریخ 11اسفند ماه سال جارى درنجف آباد برگزار مى شود.

به مناسبت گرامیداشــت دهه مبارك فجر وشــهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، 
شهردارى سین اقدام به آذین بندى و فضاســازى سطح این شهروساختمان ادارى 

این شهردارى کرد.

آذین بندى وفضاسازى شهر سین

مدیر عامل سازمان زیباسازى شهردارى 
کاشان گفت: همزمان با ایام ا.. دهه فجر، 
المان یادبــود 28 شــهید دوران انقالب 
اسالمى به شــکل باغ الله در میدان 15 

خرداد نصب شد.
 محمد على پیراســته بیان داشت: المان 
28 تن از شهداى انقالب اسالمى کاشان 
شامل تصویر، تاریخ و محل شهادت آنها، 

در میدان 15 خرداد نصب شد.
وى افزود:  المان دیگرى نیــز با الهام از 
تظاهرات و راهپیمایى هاى دوران انقالب، 
توســط این ســازمان تهیه و در چهارراه 

آیت ا...کاشانى نصب شده است.

محسن هاشمى، شهردار مبارکه میزان اعتبار برآوردي 
الیحه بودجه 97 را معادل 590 میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: اصالح روش هاى هزینه و درآمد در این بودجه 

مبناى اساسى قرار گرفته است.
وى به افزایش درآمدهاى پایدار شــهرى اشاره کرد و 
افزود: بودجه شــهردارى از لحاظ نفــوس جمعیتى، از 
حمایت هاى دولتى بســیار کمى برخوردار اســت  و با 
تغییراتى که در الیحه بودجه اعمال شــد، تالش داریم 

فشار کمترى به شهروندان وارد شود.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت ناپایدار عوارض 
ارزش افزوده و عوارض آالیندگى، سعى شده است میزان 
وابســتگى شــهردارى به این گونه درآمدهاى ناپایدار 
محدودتر شود تا برنامه ها و اهداف بر اساس واقعیت ها 
محقق شود.وى اضافه کرد: اهداف خدماتی شهرداري 
در سال 1397 متوجه رویکرد مردمی است و در پروسه 
تنظیم آن، عالوه بر کسب نظر کارشناسان، به مطالبات 

مردمی نیز توجه داده شده است .
هاشمى، تکمیل طرح هاى نیمه تمام، استفاده بهینه از 
ظرفیت هاى موجود، توجه به حفظ اســتقالل و تقویت 
بدنه کارشناسى ســازمان ها براى خدمت رسانى بیشتر 

به شــهروندان، زیرســازى، جدول گذارى و آسفالت 
معابر ســطح شــهر و تامین هزینه هاى کارکنان را از 
جمله اولویت هاى شــهردارى درســال 1397 عنوان

 کرد.
شهردار مبارکه در مورد اهداف مورد توجه شهرداري در 
سال آینده گفت: توســعه نظام برنامه ریزي و مدیریت 

شــهري با تأکید بر تعیین اهداف کمی و شاخص هاي 
ارزیابی عملکرد، افزایش بهــره وري و کارآیی، توجه 
به آموزش هاي مهارتی کارکنان و توســعه فرهنگى و 
اجتماعى، از نکاتی است که در سال آینده باید مد نظر قرار 
گیرد تا باعث افزایش بهره وري و بهبود خدمات رسانی 

و رضایت مندي شهروندان شود.

نصف جهــان  شهردار قهجاورســتان گفت:  آینده زیبا و 
درخشان ترى از گذشته در  انتظار قهجاورستان است.

صادقین با اشــاره به 110 روز فعالیــت خویش در رأس 
مدیریت شهرى قهجاورستان و انجام یکصد و 10 پروژه 
گفت: از جمله ایــن اقدامات مى توان بــه اصالح طرح 
هندسى میدان شــهدا،  بلوك فرش پیاده روهاى مسکن 
مهر شــهرك بهار، حل مشــکل چندین ساله فاضالب 
مجموعه هاى مسکونى صباگستر که زندگى ساکنین را 
از لحاظ زیست محیطى، شرعى، بهداشتى و... زیر سئوال 

برده بود و بلوك فرش بلوار غدیر اشاره کرد.
وى در ادامه بیان داشت: ترمیم بلوك فرش هاى سرتاسر 
بلوار غدیر،  ایجاد سرعتگاه به منظور رفع خطرات عبور و 
مرور شهروندان، خط کشى خیابان هاى سروش، شهرك 
بهار، خیابان امام خمینى (ره) و  ورودى شهر از طرف کافى 

کوال و خیابان کشاورز از دیگر اقدامات است.
صادقین اظهارداشــت: همچنین انجام آبیارى قطره اى 
فضاى ســبز بلوار غدیر، نصب درخت نور در میدان قائم، 
ورودى بلوار غدیر و شــهرك بهار، ایجاد رمپ معلولین  
مجاور میدان شهدا، رنگ آمیزى ترافیکى جداول میادین 
و بلوار اصلى شــهر، رنگ آمیزى ایستگاه هاى اتوبوس و 
نصب ایستگاه اتوبوس در جنب آتش نشانى از دیگر پروژه 
هاى اجرا شده در قهجاورستان در 100روز اخیر بوده است.

شــهردار قهجاورســتان با بیان اینکه مشــارکت دادن 
شــهروندان در آبادانى و عمران شــهرها رمز موفقیت 
شهردارى هاســت، گفت: توافق با مالکان واقع در طرح 

بلوار غدیر،  نورپردازى میدان فاطمیه (س)
و میدان شهدا، تأمین روشــنایى میدان شهداى شهر و 
تأمین روشنایى قبرستان هاى شهر از اقدامات شهردارى 

قهجاورستان در مدیریت جدید بوده است.
صادقین همچنین بیان داشــت: تعلق شهروندى ،تعهد 
شــهروندى بدنبال دارد و تعهد شــهروندى مشارکت 
شهروندى را بدنبال خواهد داشــت و شهرداریها در این 

زمینه رسالت مهمى را بر عهده دارند.
وى در بخش دیگرى از سخنانش به احداث پارك بازى 
امام على (ع) در شهرك بهار در راستاى سیاست شهردارى 
براى توســعه پارك هــاى محلى و ایجاد نشــاط براى 
شهروندان اشــاره کرد و ادامه داد:  دفع آب هاى سطحى 
جداول شهر در مسیر بلوار غدیر، جدولگذارى و کمک به 

مدارس سطح شــهر که تعدادى انجام و تعدادى نیز در 
دست بررسى انجام است، اجراى فضاى سبز جلوى مسجد 
الغدیر،  تکمیل مخزن چاه آب فضاى سبز شهردارى، تعمیر 
چاه آب فضاى سبز ،  جدولگذارى حاشیه هاى فضاى سبز 
گلزار شهدا ، تخریب منزل قدیمى و خالى از سکنه جنب 
مسجد سلیمان و راه اندازى واحد کسب پیشه در شهردارى 
از اقدامات شــهردارى قهجاورســتان در نیمه دوم سال 

جارى بوده است.
شــهردار قهجاورســتان همچنین از نصب آینه محدب 
در پیچ خطرناك خیابان ســروش این شــهر خبر داد و 
اظهارداشت: نصب چراغ خطر راهنمایى در ابتداى بلوار 
غدیر از طرف شش راه، نصب 20 مورد تابلوهاى ترافیکى 
و تبدیل به احسن کردن ماشین زباله بدون استفاده پارك 

شده در پارکینگ شهردارى به کمپرســى و استفاده در 
چرخ خدمات شهرى از دیگر فعالیت هاى این شهردارى 

مى باشد
شهردار قهجاورستان همچنین از لکه گیرى آسفالت معابر 
و محالت در سه مرحله و  جمع آورى زباله ها و نخاله هاى 
ورودى هاى شــهر طى دو مرحله و پیگیرى پاکســازى 
از حریم جاده خارج از شــهر توســط دهیارى روستاى 

هفتشویه خبر داد.
وى عنــووان کــرد: ترمیم جــداول پــارك امیرکبیر،  
جدولگذارى پارك امام على (ع)،  نصب پله هاى دسترسى 
آسان به پیاده روهاى شهر در مکان هاى داراى اختالف 
سطح و ســاخت 11 عدد منهول براى شــیرهاى قطع 
و وصل جریان آب فضاى ســبز شــهر از اقدامات اخیر 

شهردارى در قهجاورستان بوده است.
صادقین در بخش دیگرى از سخنانش نیز گفت: پیگیرى 
ابالغ طرح جامع شهر به شهردارى انجام شده و در حال 

تدفیق موقعیت شهر با طرح مذکور هستیم.
وى بیان داشت: پیگیرى تهیه نقشه میدان شش راه و نیز 
پیگیرى شروع به کار میدان مذکور از سال آینده توسط 
شهردارى منطقه 10 اصفهان از دیگر اقدامات شهردارى 

بوده است.
وى همچنین به ایجاد باجــه اخذ عوارض در معاینه فنى 
شهردارى در جهت ســهولت کار اشــاره کرد و افزود: 
همچنین بازســازى و تعمیر خودرو هاى فرسوده نیسان 

شهردارى نیز انجام شده است.

اجراى 110پروژه، نتیجه 110 روز کار

با حضور شهردار، برخى از معاونان، مدیران و کارکنان 
شهردارى شاهین شهر، مراســم تودیع و معارفه رئیس  
اداره درآمدهاى عمومى شهردارى شاهین شهر برگزار 

شد.
عیسى بهمنى، شــهردار شاهین شــهر در این مراسم 
گفت: امیدواریم همه کارکنان شــهردارى با یکدلى و 
همفکرى و با دلسوزى هرچه تمام در خدمت شهروندان 
باشند تا بیش از پیش شاهد شــهرى آباد و توسعه یافته 

باشیم.
■■■

ســید على ســجادى، رئیس ســابق اداره درآمدهاى 
عمومى شــهردارى شاهین شــهر نیز در این مراسم از 
همکارى ها و مساعدت هاى شهردار و اعضاى شوراى 
اسالمى شاهین شــهر در تحقق اهداف و برنامه هاى 

شهردارى قدردانى نمود.

ابوالفضل جعفرى، سرپرســت جدیــد اداره درآمدهاى 
عمومى شهردارى شاهین شهر نیز در این مراسم گفت: 
امیدوارم با همفکرى و همکارى سایر کارکنان،خدمتگزار 

صدیقى براى شهردارى باشم. 

مدیر منطقه 2 شــهردارى نجف آباد گفت: طى یک 
سال اخیر نزدیک به 25 هزار متر مربع اجراى روکش 
آسفالت در منطقه انجام شده و همزمان بیش از هزار و 
100تن آسفالت هم به لکه گیرى معابر اصلى و فرعى 

اختصاص پیدا کرده است.
بهمن قنبرى بیان داشت:آسفالت کنارگذر روبه روى 
شهرك شــهدا، خیابان هاى اندیشــه و سلمانزاده در 
خیابان گلبهار، اجراى راســت گرد در تقاطع خیابان 
هاى رجایى و شــهدا، تکمیل جوى و جدول خیابان 
شهدا حدفاصل رجایى تا 15خرداد، ساخت 26 چشمه 
سرویس بهداشتى در پارك کوهستان و احداث ادامه 
خیابان منتظرى جنوبى بعد از تقاطع بهارستان به طول 
400و عرض 20 متر از دیگر اقدامات عمرانى صورت 

گرفته است.
وى ادامه داد:اجراى جوى و جدول و آسفالت در خیابان 
هایى مانند دانش، صانعى، خواجه نصیر الدین طوسى، 
غفورى، پورملک و ســلطانیان در کنار نصب شــش 
ایســتگاه اتوبوس و تکمیل عملیات اصالح هندسى 
تقاطع خیابان هاى منتظرى جنوبى و شــهدا در زمره 
دیگر اقدامات انجام شــده طى این مدت به شمار مى 

آیند.
وى همچنین از رنگ آمیزى حدود 85هزار متر جدول 
طى ماه هاى اخیر خبــر داد و گفت: در یک بازه زمانى 
سه ماهه شاهد انجام نزدیک به 140 هزار متر الیروبى 
در نقاط مختلف منطقه بوده ایم و همزمان نیز کارهایى 
مانند تخریب 150 متر پل بدون استفاده، اجراى بلوك 
فرش در قسمت هایى از خیابان هاى امام(ره)، منتظرى 
مرکزى و 15خرداد شــمالى در کنــار اجراى روکش 
آسفالت در خیابان هاى قدس، گلبهار و ریاضى انجام 

شده است.

اجراى 25هزار متر مربع 
آسفالت در نجف آباد 

تکمیل طرح هاى نیمه تمام، اولویت سال آینده شهردارى مبارکه

 نصب المان شهداى 
انقالب اسالمى کاشان 
در میدان15خرداد

تودیع و معارفه رئیس اداره درآمدهاى عمومى 
شهردارى شاهین شهر


