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عملیات تشتک گذارى براى
 درختان و درختچه ها در زرین شهــر
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پروژه هاى عمرانى نجف آباد
 به ثمر نشست

تشریح جزئیات چندین طرح شهردارى نجف آباد
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شــهردار نجف آباد گفت: 
در حال حاضر پــروژه هاى 
عمرانى متعددى در ســطح 
مناطق پنــج گانه شــهر 
نجف آباد به پایان رسیده و 
یا آخرین مراحل تکمیل خود 
را مى گذرانند و در خصوص 
برخى نیز شاهد اتمام اولین 

فاز هستیم.
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دوران اداره شهر
 با کمک ه اى 

دولتى 
خاتمه یافته است 

3

نامناسب ترین
 شیوه اداره شهر، 
پنهان کارى است
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شهرهاى
 زیر ده هزار نفر 

به حمایت دولت 
نیاز دارند

2

2

کشاورزان گلشهر به 
تسهیالت بانکى کم 

بهره نیاز دارند

خیرین
  نقش مهمى در 

توسعه شهرى دارند

پرداخت وام اشتغالزایى با نرخ پرداخت وام اشتغالزایى با نرخ 44 درصد درصد
 در شهرستان لنجان در شهرستان لنجان

 گردشگرى با حمایت دولت رونق مى گیرد

ماهانه2 میلیارد به بدهى هاى شهردارى مبارکه
 اضافه مى شود

2

عوارض و درآمدها، 
نباید هزینه 

ناکارآمدى ها شود 

شهردارى به عنوان نهاد محلى و مدنى، متولى اصلى اداره 
امور خدماتى، عمرانى و نوسازى شهرى است. با توجه به 
عدم وابستگى شهردارى ها به دولت و بودجه عمومى (به 
موجب بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362) حسب 
تجویز قانون مى تواند درآمدهایى را کســب و در امور 

شهرى هزینه نماید.
تمامى ســازمان ها و ارگان ها به واسطه خدماتى که به 
شهروندان ارائه مى کنند، مبالغى از آنها دریافت مى کنند 
براى مثال شرکت آب، برق و مخابرات هر چند ماه یکبار 
هزینه خدمات خود را به صورت قبوض براى مشترکین  
ارسال مى کنند. شهردارى نیز در حیطه وظایف خود و در 
چارچوب قانون موظف به ارائه خدماتى به شــهروندان 
مى باشد، اما تفاوتى که در اینجا وجود دارد این است که 
شهردارى به لحاظ ساختار سازمانى که دارد مستقیما با 
شهروندان ارتباط دارد که در بســیارى از این موارد این 
ارتباط تنگاتنــگ و رو در رو مى باشــد و منجر به بروز 
مسائلى مى گردد. همیشــه روال بر این بوده است که 
شهروندان انتظار دارند شهردارى تمام امورات آنها را اداره 
و به خواسته هاى آنها پاسخ مثبت دهد اما 

این کار چگونه امکان پذیر است؟
اجابت کردن خواسته هاى مردم و برآورده 

کردن نیازهاى آنها که به واسطه 

قانون جزو امور محوله به شهرداریهاست نیازمند منابع و 
پشتوانه هاى قوى مالى است و شهردارى براى پوشش 
دادن این هزینه ها راهى به جز اخذ عوارض و یا به عبارتى 
اخذ هزینه هاى شــهروندى ندارد. در واقع شهردارى 
براى اینکه بتواند محیط شــهرى را به محیط و بســتر 
مناسبى براى زندگى، کســب و کار و ... تبدیل کند، نیاز 
به اخذ عوارض از شهروندان دارد تا از پس وظایف خود 
برآمده، نقشش را به درستى ایفا کند تا رضایت شهروندان 

حاصل شود. 
هر چند بارها و به انحاء مختلف این مسئله بیان شده است، 
اما باز هم تأکید مى کنیم که دلیل اینکه عوارض نقش 
بسیار مهمى در تأمین منابع مالى شهردارى ها دارد، این 
است که شهردارى ها سهمى از اعتبارات دولتى ندارند و 
براى پوشش دادن هزینه هاى مختلف ناگزیر هستند از 
ردیف هاى درآمدى که قانون برایشان تعیین کرده است 

استفاده نمایند.

***
شهروندان باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که هر 
چه توان مالى شــهردارى در جایگاه باالترى قرار داشته 
باشد، شهر و فضاى شهرى و ... موقعیت شهرى بهترى را 
تجربه خواهند نمود. در همین راستا بسیارى از کارشناسان 
معتقدند که یکى از مهمترین منابع پایدار درآمد شهردارى، 
وصول عوارض و وجوه قانونى تعیین شده از جامعه شهرى 
مانند عوارض نوسازى، کســب و پیشه، عوارض سالیانه 
اتومبیل و بهاى خدمات ناشــى از بهره بردارى خدمات 

عمومى شهرى است.
یکى از عوارضى که شــهروندان بنا به وظیفه و بر اساس 
قانون هر ساله باید به شهردارى پرداخت نمایند، عوارض 
نوسازى و عمران شهرى است. قانون نوسازى و عمران 
شــهرى مصوب 1347/9/7 مجلس شــوراى اسالمى

مى باشــد. اما چیزى که در این بین  
همــواره باعث بروز مشــکالت 
عدیده شــده اســت، نام این 
قانون و دالیــل اخذ آن از 
مردم مى باشــد. براى 
نمونــه بســیارى از 
مردم گمان مى کنند 
که این عوارض 

تنها به 

افرادى تعلق مى گیرد که در طى سال ملک و 
یا ساختمان خود را نوسازى و یا بازسازى کرده اند و شاید به 

همین دلیل است که فیش هاى عوارض نوسازى و عمران 
شهرى تا این حد با بى مهرى شهروندان روبرو مى شود و 
آنها بعضاً تمایلى به پرداخت این عوارض ندارند، در حالى 
که اصوالً فلسفه اخذ این عوارض در قانون چیز دیگرى ذکر 
شده است. البته شاید در این بین شهردارى نیز بى تقصیر 
نباشد و در جهت تنویر افکار عمومى و توضیح دالیل اخذ 
این عوارض اقدامات مناســب را انجام نداده است. براى 
روشن شدن موضوع در این قســمت بندهایى از قانون 
نوسازى و عمران شهرى را که از اهمیت بیشترى برخوردار 

است ذکر مى کنیم
در ماده یک قانون نوســازى و عمران شــهرى عنوان 
شــده اســت که «نوســازى و عمــران و اصالحات 
اساســى و تأمیــن نیازمنى هــاى شــهرى و احداث و 
اصالح و توســعه معابر و ایجاد پارك هــا و پارکینگ ها 
(توقفگاه ها) و میدان ها و حفــظ و نگهدارى پارك ها و

باغ هاى عمومى موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز 
عمومى و نوســازى محالت و مراقبت در رشد متناسب 
و موزون شهرها از وظایف اساســى شهردارى هاست و 
شــهردارى ها در اجراى وظایف مذکور مکلف به تهیه 

برنامه هاى اساسى و نقشه هاى جامع هستند.»
با ارائه  این توصیفات مشــخص گردیــد که عوارض 
نوســازى و عمران شهرى، نه بابت نوســازى امالك، 
بلکه از تمامى امالك و مســتغالت ســطح شهر براى 
نوســازى و اصــالح امور عمومــى که تمامــى مردم 
در آن دخیــل هســتند و از آن منتفع مى شــوند، اخذ 
مى گردد. اهمیت مسئله آنجا آشــکارتر مى شود که 
بدانیم این عوارض کمتر از 1/5 درصد از درآمدهاى 
شهردارى را پوشش مى دهد و تمامى آن صرف انجام 
پروژه هاى عمرانى در سطح شهر مى شود. بنابراین 
پرداخت این عوارض در واقع پولى است که بازخورد آن به 

طور مستقیم به خود شهروندان بر مى گردد.
 عوامل زیــادى در تعیین عوارض نوســازى و عمران 
شــهرى ایفاى نقــش مى کننــد، اما لحــاظ کردن 
خصوصیــات مهــم واحدهــاى مســکونى و تجارى 
(امالك و مســتغالت) در فرمول محاسبه این عوارض 
جهت واقعى تر نمودن آن، گذشــته از آنکــه مى تواند 
براى شــهردارى اثرات مثبت درآمدى داشــته باشد، با 
توجه به اختالفات گســترده اى که میان ساختمان ها و 
امکانات در نقاط مختلف شــهر وجود دارد، تا حد زیادى 
مى تواند در تامیــن بحث عدالت مثمر ثمر واقع شــود 
و رضایت شــهروندان را به همراه داشــته باشد. براى 
مثال نزدیکى به مراکز بزرگ تفریحى و تجارى، وجود 
پارك هاى بــزرگ در نزدیکى محل ســکونت، تعداد

درب هایى که از یک ســاختمان به کوچه یا خیابان باز 

مى شود و ... همه از جمله آیتم هایى هستند که مى توانند 
در هر چه بیشتر واقعى نشان دادن عوارض نوسازى آنها 

را مد نظر داشت.
یکى دیگر از نکات مهمى که در قانون نوسازى و عمران 
شهرى به آن اشاره شده اســت تبصره یک ماده 10 این 
قانون است که عنوان مى کند «از عوارض مودیانى که 
ظرف مدت تعیین شــده عوارض متعلق به هر ملک را 
بپردازند،10درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور 

و کسر خواهد شد.»  
به عالوه چند سالى است که شــهردارى ها جهت رفاه 
حال شهروندان و کاهش فشــارهاى اقتصادى عوارض 
نوسازى و عمران شهرى را در چند مرحله از شهروندان اخذ

 مى کنند. پس حال که قانون و شهردارى چنین تسهیالتى 
را براى شهروندان در زمینه پرداخت عوارض نوسازى در 
نظر گرفته است، مناسب تر است که مودیان نیز با پرداخت 
به موقع عوارض خود، شهردارى را در خدمات رسانى هر 

چه بهتر و مطلوب تر به خودشان مساعدت نمایند.  

کاســتى هاى مربوط به اخــذ عوارض 
نوسازى و عمران شهرى

اخذ عوارض نوســازى در شهرها هم اکنون با معضالت 
و مشکالت گوناگونى مواجه است. سوابق فعالیت هاى 
انجام شده در گذشــته، چگونگى اجراى قانون نوسازى 
و عمران شــهرى، کیفیت ارزیابى اراضى، ساختمان ها 
و مستحدثات و تعیین نســبت قیمتى که براى محاسبه 
عوارض مالك عمل قرار مى گیرد، بیانگر این است که 
ماحصل تالش هاى عملیاتى و میدانى شهردارى ها براى
ممیزى هایى که عمدتاً هزینه هنگفتى را به خود اختصاص 
مى دهند، در مبلغى که غالبا ناچیز است خالصه مى شود.

تنگناهاى گوناگون اجرایى براى اعمال قانون نوسازى و 
عمران شهرى و اخذ عوارض نوسازى به صورت کامًال 
بدیهى، به ناچیز بودن مبلغ ریالى عوارض نوسازى منتهى 
مى شــود. در واقع عنصر مشــترك این مشکل «ناچیز 
بودن عوارض تحصیل شــده» اســت، به گونه اى که 
شهردارى ها عمومًا و به ناچار از محل اعتبارات دیگر به 
طور على الحســاب وجوه مورد نیاز را براى اخذ عوارض 
نوسازى برداشت مى کنند و در پایان حسابرسى مالحظه 
مى شود که با توجه به تالش هاى اجرایى انجام شده و 
هزینه هاى مصرف شده در «نقطه سر به سر» واقع شده 
اند و با مشکلى با عنوان «پیشى گرفتن مصارف بر منابع 

اخذ عوارض نوسازى» مواجه گشته اند.
با اندکى تأمل مى توان دریافت کــه رفع موانع حقوقى 
موجود در مورد وضع و دریافت این نوع عوارض که زمانى 
اصلى ترین منابع درآمدى شهردارى ها بوده است و اکنون 

به دالیل گوناگون تحت الشعاع مسائل عمده اى همچون 
تراکم فروشى ها، تغییر کاربرى ها و ... قرار گرفته و احیا 
ناپذیر تلقى مى شوند، عالوه بر اینکه ضرورى است، امرى 

تحقق پذیر نیز هستند.
البته مى توان گفت که در ایران نیز مالیات بر مستغالت یک 
منبع درآمد بزرگ براى شهردارى ها است که درآمد آن را 
دولت وصول مى کند، در حالى که این شهردارى است که 
با فراهم آوردن امکانات، باعث رونق و کسب درآمد در این 

حوزه مى شود. 
برا ى رفع این مشکالت و تفاوت ها کارشناسان به ارائه 
راه حل و الگو و مدل هاى مختلفى پرداخته اند که بسیارى 
از آنها به دلیل عدم انطباق با جامعه و شرایط حال حاضر 
امکان اجرایى شدن را ندارند. یکى از راه حل هاى اجرایى و 
البته کاربردى که پیش روى شهردارى ها در این خصوص 
است، انجام بررسى ها و تحقیقات مختلف در زمینه میزان 
تمایل مودیان و شهروندان به پرداخت عوارض نوسازى و 
نوع برداشت آنها از نحوه هزینه کرد این عوارض است. 
ضمن اینکه یافتن بهتریــن راه دریافت عوارض از دید و 
نقطه نظر شهروندان نیز از جمله مواردى است که مى تواند 

در این زمینه راهگشا و کمکى براى شهردارى ها باشد.
یکى از مســائل قابــل توجه دیگــر این اســت که بر 
اســاس مطالعات، عدم تمرکز قدرت و انتقال قدرت از 
حکومت ملى و استانى به شــهردارى ها ضرورى است، 
زیرا باعث مى شــود شــهردارى ها ابزار مناســبى در 
اختیار داشــته باشــند و فرصت هایى را براى اداره خود 
بر اســاس منابع مورد نیــاز، در خصــوص تأمین منابع 
مالى و افزایش مسئولیت ها به دســت آورند. اگر انتقال 
قدرت از حکومت ملى به صورت کامــل صورت گیرد، 
مى تواند بــراى ایجاد تعادل و حــل اختالفات در منابع 

درآمدى بین شهردارى هاى فقیر و غنى موثر باشد.
در پایان و در یک برداشــت خوش بینانــه مى توان این 
طور گفت که برقرارى و رعایت حقوق میان شهروندان 
و شهردارى و داشتن تعامل و همکارى دو سویه و متقابل 
مى تواند بسیارى از مشکالت و سوء تفاهمات را برطرف 
سازد. در راســتاى این تعامالت است که مى توان طعم 
توسعه را چشید و شهر را به جایگاهى رساند که در شأن و 
خور شهروندان باشد. بنابراین چنین نتیجه گیرى مى کنیم 
که شهروندان آگاه ما تمایل به پرداخت عوارض نوسازى 
و یا سایر عوارضات دارند اما نبود اطالع رسانى صحیح و 
آموزش در زمینه کاربرد عوارض در بهبود خدمات رسانى 
شهرى و ارتقاى ســطح کیفى محیط شهرى و کیفیت 
زندگى باعث شده است تا آنها برخى از واقعیت ها را چنان 
که باید و شاید نبینند و این امر موجبات قصور در پرداخت 

عوارض را فراهم کرده است.

کند و کاوى پیرامون عوارض نوسازى و راه هاى وصول آن
فاطمه عباسى

چارچوب قانون موظف به ارائه خدماتى به شــهروندان 
مى باشد، اما تفاوتى که در اینجا وجود دارد این است که 
شهردارى به لحاظ ساختار سازمانى که دارد مستقیما با 
شهروندان ارتباط دارد که در بســیارى از این موارد این 
به بروز ارتباط تنگاتنــگ و رو در رو مى باشــد و منجر

مسائلى مى گردد. همیشــه روال بر این بوده است که 
شهروندان انتظار دارند شهردارى تمام امورات آنها را اداره 
و به خواسته هاى آنها پاسخ مثبت دهد اما 

این کار چگونه امکان پذیر است؟
اجابت کردن خواسته هاى مردم و برآورده 

کردن نیازهاى آنها که به واسطه 

است که شهردارى ها سهمى از اعتبارات دولتى ندارند و 
براى پوشش دادن هزینه هاى مختلف ناگزیر هستند از 
ردیف هاى درآمدى که قانون برایشان تعیین کرده است 

استفاده نمایند.

نوسازى و عمران شهرى است. قانون نوسازى و عمران 
7شــهرى مصوب 1347/9/7 مجلس شــوراى اسالمى

مى باشــد. اما چیزى که در این بین 
همــواره باعث بروز مشــکالت 
این عدیده شــده اســت، نام

قانون و دالیــل اخذ آن از 
مردم مى باشــد. براى 
نمونــه بســیارى از

مردم گمان مى کنند 
که این عوارض

تنها به 

افرادى تعلق مى گیرد که در طى سال ملک و 
یا ساختمان خود را نوسازى و یا بازسازى کرده اند و شاید به 
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شــهردار آران و بیدگل گفت: شــهردارى براى اجراى 
قانون، با شــیوه اى نوین بودجه سال 97 را تدوین کرده 
است که پس از تصویب در شوراى شهر به اطالع مردم 

خواهد رسید.
رضا رمضانى با بیــان این که صاحبان اصلى شــهر و 
شهردارى مردم هســتند، اظهارداشت: حق مردم است 
که از منابع درآمدى و هزینه هاى شهردارى اطالع کامل 

داشته باشند.
شهردار آران و بیدگل اضافه کرد: شهردارى براى اجراى 
قانون، با شــیوه اى نوین بودجه سال 97 را تدوین کرده 
است که پس از تصویب در شوراى شهر به اطالع مردم 

خواهد رسید.
وى با قدردانــى از تالش هاى شــبانه روزى کارکنان 
و مدیــران شــهردارى بــه برخــى ناکارآمــدى ها 
در اداره شــهر اشــاره کــرد و افــزود: عــوارض و 
درآمدهاى دریافت شــده از مردم و فعــاالن اقتصادى

 نباید براى جبران ضعف ها و ناکارآمدى هاى اداره شهر 
هزینه شود.

رمضانى تصریح کرد: شــهردارى آران و بیدگل از یک 
سو باید کارآمدتر اداره شــود و از سوى دیگر باید امکان 
نظارت مردم بر عملکرد شهردارى به ویژه در حوزه مالى 

آن را فراهم کرد.

شهردار دولت آباد از راه اندازى ایستگاه سنجش آلودگى 
هوا در دولت آباد خبر داد.

حمیــد رضا فدایى بــا بیان ایــن مطلب کــه رویکرد 
مدیریت شــهرى دولت آباد، ارتقاى شــرایط زیســت 
محیطى به طرف اســتاندارد اســت، خاطرنشان کرد:
 چشــم انداز ما ایجــاد محیط زیســت ســالم براى
 شــهروندان اســت و در تــالش هســتیم تا شــهر 
به ســمتى حرکت کند که تمام برنامه هــا و پروژه ها 
اثر مثبــت خــود را روى محیط زیســت زندگى مردم

 بگذارد.
وى افزود: اســتقرار بالغ بــر دو هــزار و 500 کارخانه، 

کارگاه کوچک و بزرگ در منطقه صنعتى، انتشــار گرد 
و غبــار و ذرات معلق مربوط به فعالیــت هاى صنعتى
 به خصــوص کوره هــاى آجر پــزى، از بیــن رفتن

 بخش زنــده خاك بــه علت اجــراى فعالیــت هاى 
شــدید خاکــى و همچنین حجــم زیــاد نخاله هاى 
صنعتى از جملــه مواردى اســت که باعــث آلودگى 
هــواى شهرســتان برخــوار و بــه خصوص شــهر 

دولت آباد شده است.
وى افزود: ما در مجموعه مدیریت شهرى برآن هستیم 
تا ایستگاه ســنجش آلودگى هوا هر چه سریعتر در شهر 

دولت آباد راه اندازى شود.

عوارض و درآمدها نباید 
هزینه ناکارآمدى ها شود 

ایستگاه سنجش آلودگى هوا در 
دولت آباد راه اندازى مى شود

کلنگزنى چند پروژه عمرانى 
در فالورجان 

کلنگ زنى چند پروژه عمرانى شـهردارى فالورجان 
انجام شد.

در این مراسـم، کلنگ سـه پروژه عمرانى شهردارى 
فالورجان شامل زیرسـازى، پیاده رو سازى و جدول 
کشى خیابان فاضل هندى،احداث ساختمان تجارى، 
ادارى وکال در خیابـان مالصـدرا و همچنین احداث 
خیابان 16 مترى آزادگان به فاضل هندى با هزینه اى 
بالغ بر 32 میلیارد و 700 میلیون ریال بر زمین زده شد.

معاون شهردارى بهارستان در 
شهردارى دولت آباد مسئولیت گرفت

حمیدرضا فدایى، شهردار دولت آباد در مراسم تودیع و 
معارفه سرپرست واحد شهرسازى و امالك شهردارى 
گفت: شهردارى دولت آباد در راستاى افزایش رضایت 
شـهروندان و ارتقاى خدمات رسـانى مطلـوب، کادر 

تخصصى خود را تکمیل مى کند.
وى افزود: طرح تفصیلى که به نوعى نقشه راه براى هر 
شهردارى از جمله شهردارى دولت آباد بعنوان مرکز 
شهرستان برخوار، به جهت تاثیرگذارى که در فعالیت 
هاى مدیریت شـهرى دارد، از اهمیت بسـیار باالیى 

براى ما برخوردار است.
شهردار دولت آباد با بیان این مطلب که طرح تفصیلى 
این شهر قریب به شش سال اسـت که پرونده آن باز 
و هنوز به صورت یک طرح مدون به شهردارى ابالغ 
نشده است، تاکید کرد: کسى باید پیگیر طرح تفصیلى 
این شهر باشـد که دو پارامتر مهم آشـنایى با مباحث 
شهرسازى و همچنین آشنا با تمام فاکتورهاى شهرى 

شهر دولت آباد را داشته باشد.
فدایـى در ادامه این جلسـه با اشـاره بـه حجم باالى 
مراجعه شـهروندان به دو حوزه شهرسازى و امالك 
گفـت: 90 درصـد مراجعـه شـهروندان بـه دو حوزه 

مذکور است.
گفتنى است در ادامه از خدمات قادرى بعنوان مسئول 
واحد شهرسـازى قدردانى شـد و غالمى کـه معاون 
شهرسازى شهردارى بهارستان  بود، بعنوان سرپرست 

واحد شهرسازى شهردارى دولت آباد منصوب شد.

افزوده شدن5دستگاه اتوبوس 
جدید به اتوبوسرانى شاهین شهر

پنج دسـتگاه اتوبوس جدید بـه ناوگان اتوبوسـرانى 
شاهین شهر و حومه اضافه شد.

عیسى بهمنى، شـهردار شاهین شـهر گفت : توسعه 
بخش حمل و نقل شاهین شهر یکى از دغدغه هاى 
شـهردارى اسـت و خوشـبختانه در این راسـتا تعداد 
پنج دسـتگاه اتوبوس جدید به چرخه ناوگان سازمان 
اتوبوسرانى شاهین شهربا اعتبارى بالغ بر25 میلیارد 

ریال اضافه شد.
وى افزود: اتوبوس هاى خریدارى شده از محل صرفه 

جویى هاى هزینه هاى مازاد تأمین شده است.
بهمنى همچنین اظهار داشت: یکى از نیازهاى اصلى 
ساکنان محله امام حسـین (ع) وجود شبکه فاضالب 
شهرى بود که خوشبختانه  با پیگیرى هاى شهردارى 
و شوراى اسـالمى شـاهین شـهراین مهم به نتیجه 

رسید.
شهردار شاهین شـهر اعتبار اولیه شـبکه جمع آورى 
فاضالب محله امام حسین(ع) را شش میلیارد و 600 
میلیون ریال و طول شـبکه را حدود سـه هزار و 700 

متر اعالم کرد.

عملیات عمرانى میدان شهید 
فهمیده هرند

در ادامه عملیات هاى عمرانى شهردارى هرند،جزیره 
میانـى میـدان شـهید فهمیده اصـالح و زیباسـازى 
مى شود.این عملیات با محوطه سازى و جدول گذارى 
و سـنگ فرش و با تهیه فضاى سبز مناسب براى آن 
انجام خواهـد شد.شـهردارى پیش ازاین بـا اصالح 
جداول و آسفالت و بهینه سـازى ورودى هاى میدان 
و همچنین نصب نشان شـهرى مداد رنگى در جهت 
زیبا سـازى و اصالح آن اقدام کـرده بـود و اکنون با 
عملیات عمرانـى در جزیره میانى، میـدان به یکى از 

زیباترین میادین تبدیل خواهد شد.

روى خط

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشورگفت: 
مسئوالن شهري با شناخت و بکارگیري 
صحیح ظرفیت هاي موجود، به دنبال ایجاد 

منابع پایدار باشند.
شــاپور رســتمی گفــت: نــگاه دولت، 
وزارت کشور و سازمان شــهرداري ها و 
دهیاري هاى  کشــور،کمک به شهرهاي 
کوچک و  روستاها  است و نهایت تالش با 
توجه به منابع محدود به این حوزه می شود.

وي افــزود:  اعتقــاد بر این اســت که 
تمامی شــهرداري ها  به تدریج بتوانند از 
کمک هاي دولتی بی نیاز شوند واین نیاز 
دارد تا مسئوالن شــهري به ایجاد منابع 
پایداردرآمدي بیشــتر تکیه کنند و الزمه 
این موضوع، شناخت و بکارگیري صحیح 

ظرفیت هاي موجود است.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان 
شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور در 
ادامه افزود:  کمک هاي این ســازمان به 
شهرداري ها بر اساس موارد و مجوزات 
قانونی است و بر همین اساس می بایست 
نمایندگان مجلس شــوراي اسالمی  در 
فصل فعلی تصویــب بودجه، مواد قانونی 
مورد نیاز و حیاتی را براي سال آینده مصوب 
کند تا  سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور امکان یاري رساندن به شهرهاي 
کوچک را از طریق ردیف هاي تخصیصی 

داشته باشد.

سرپرســت اتحادیه تاکسیرانى هاى شــهرى کشور از 
پیشنهاد اتحادیه براى اجراى طرحى با عنوان «تاکسى 

امدادگر» به سازمان امداد و نجات هالل احمر خبر داد.
مرتضى ضامنى در خصوص این پیشنهاد اظهارداشت: 
در قالب این طرح با راه اندازى سامانه  مورد نظر، رانندگان 
منتخب در زمان بحران و حادثه با تجهیزات شــهرى 

حضور پیدا کرده و خدماتى ارائه مى دهند.
وى با بیان اینکه صحبت هاى مقدماتى براى اجراى این 
طرح انجام شده اســت، افزود: براى اجراى این طرح از 

طرف اتحادیه تاکسیرانى شهرى کشور اعالم آمادگى 
شده و امید است به جمع بندى نهایى برسیم.

وى با بیان اینکه در شــهرهاى بــاالى 100هزار نفر 
جمعیت بالــغ بر 250 هزار تاکســى خدمات رســانى 
مى کنند، گفت: مهمترین موضوع در مســائل امدادى، 
رســیدن به هنگام امدادگر ســر صحنه حادثه است و 
تاکسى ها به علت پراکندگى خوبى که در سطح  شهرها 
دارند، براى این موضوع مناســب خواهند بود، بنابراین 
اگر یک درصدى از این تاکســى ها آموزش ببیند و در 
حوزه امدادى وارد شــوند، مى توانند در آتش سوزى و 
حوادث جرحى که ممکن است براى مردم اتفاق بیفتد 

وارد عمل شوند.
سرپرست اتحادیه تاکسیرانى هاى شهرى کشور افزود: 
در این ســامانه با اســتفاده از نرم افزارهاى برخط، اگر 
اتفاقى دریک محله رخ دهد، هشدارى به سمت رانندگان 
و امدادگرانى که نزدیک حادثه هستند فرستاده شده و 
آنها موظف مى شــوند ضمن حاضر شــدن در صحنه، 
اقدامات اولیه را نسبت به حادثه انجام دهند تا امدادگران 

تخصصى  وارد صحنه شوند.

نصف جهان  اســتفاده از تــوان مالى خیریــن در حوزه 
شهرســازى، یکى از راهکارهاى برون رفت شهردارى 

شهرهاى کوچک از وضعیت فعلى اقتصادى است. 
شهردار دهاقان با اعالم این راهکار به نصف جهان گفت: 
از خیرین دعوت مى کنیم در حوزه شهرسازى هم ورود 
پیدا کنند و براى توســعه شهرى شــهرهاى کوچک با 

شهردارى مشارکت و همکارى نمایند. 
شــایان ذکر اســت خیرین مى توانند بعــد از احداث 
خیابان، فرهنگســرا و میادین شــهرى، محل احداث

 شــده را بــا نــام خــود نامگــذارى کننــد. 
محمد لطفى همچنیــن به راهکارهــاى دیگرى هم 
اشــاره و عنوان کرد: حمایت دولت از شــهردارى هاى 
شهرهاى کوچک در پرداخت بخشى از حقوق و مزایاى 
پرسنل شــهردارى ها، تفکیک واحدهاى کارشناسى و 
غیر کارشناسى و فعالیت کارشناسى شهردارى منوط به 
حوزه نظارت و کنترل باشــد،  پرداختى  شهردارى ها به 
نیروى انسانى غیر کارشــناس که سنوات باال و توانایى 
کمى دارند به شدت سنگین است بنابراین از این لحاظ 

نیاز به سبک ســازى شهردارى و وارد شــدن به حوزه 
تخصصى نظارت و کنترل است.

وى ادامه داد:  راهکار دیگر این است که  بنابر نیاز شهر و 
شهروندان بتوانیم از مشارکت بخش خصوصى استفاده 
کنیم که تحقق این مهم مســتلزم تغییر نگرش مردم و 
مسئوالن نسبت به سرمایه داران و سرمایه گذاران است 
تا با اجراى پروژه هاى زیر بنایى با همکارى و مشارکت 
بخش خصوصى به توسعه شهرى و کسب درآمدى براى 

شهردارى برسیم.

نصف جهان   پرداخت تســهیالت بانکــى با نرخ بهره 
کم به کشاورزان و دامداران  راهکارى است که رئیس 
شوراى شهر گلشهر جهت درآمدزایى مردم شهر و نیز 
درآمد زایى شهردارى عنوان کرد و به نصف جهان گفت: 
بحران خشکسالى و کم آبى براى کشاورزان مشکالتى 
را ایجاده کرده که براى مقابله با آن  به تســهیالت کم 
بهره نیاز است تا بتوان براى آبیارى نوین اقدام کرد ولى 
در حال حاضر توان مالى کشاورزان پایین است و قدرت 

تأمین آبیارى نوین را ندارند.
شمس ا.. فیاضى به مشکالت دامداران هم اشاره کرد و 
گفت: دامداران براى اصالح نژاد دامى به حمایت دولت 
نیاز دارند و  در این راســتا دولت با پرداخت تسهیالت 
بانکى کم بهره یا بال عوض به دامــداران مى تواند در 
افزایش تولیــد لبنیات و تولید پروتئیــن نقش موثرى 

داشته باشد.
وى افزود: بحث اصالح نژاد دامى جهت افزایش تولید 

لبنیات و گوشــت مصرفى، نیاز فعلى دامداران گلشهر 
اســت ولى از طرفى آنها توان خرید دام را نداشته  و به 
حمایت دولت در قالب پرداخت تســهیالت کم بهره یا 

بالعوض نیاز دارند.

شــهردار نجف آباد گفت: در حال حاضــر پروژه هاى 
عمرانى متعددى در ســطح مناطق پنج گانه شهر نجف 
آباد به پایان رســیده و یا آخرین مراحل تکمیل خود را 
مى گذرانند و در خصوص برخى نیز شــاهد اتمام اولین 

فاز هستیم.
مسعود منتظرى زمان آغاز عملیات اجرایى این طرح ها 
را مربوط به یک یا دو سال گذشته دانست و بیان داشت: 
از شــاخص ترین این طرح ها مى توان بــه تقاطع غیر 
همسطح شهیدان حجتى با هزینه 12میلیارد تومان اشاره 
کرد که با انجام اقداماتى همچون 175هزار مترمکعب 
خاکبردارى، بیش از هزار تن آرماتور بندى، 10هزار و 700 
تن بتن ریزى و 650هزار متر مربع آسفالت طى ماه هاى 

آینده به بهره بردارى خواهد رسید.

بهره بردارى از سومین فاز پایانه نجف آباد
شهردار نجف آباد همچنین از بهره بردارى از ساختمان 
حمل و نقل عمومى به عنوان سومین فاز پایانه مسافربرى 
نجف آباد در هفته هاى آینده خبر داد و گفت: این پروژه 
با چهار هزار و 500 متر مربع زیربنا در پنج طبقه ساخته 
شده و در مجموع نزدیک به هفت میلیارد تومان از محل 
اعتبارات عمرانى دفتر مقام معظم رهبرى و منابع داخلى 

شهردارى هزینه شده است.
***

منتظرى از ادامه سیاست شهردارى در خصوص تکمیل 
رینگ هاى ترافیکى شهر ســخن گفت و اظهار داشت: 
در همین راستا عملیات تعریض و ســاماندهى خیابان 

شهدا حدفاصل 15خرداد تا آیت به طول 500 و عرض 
25متر با هزینه 1/5 میلیارد تومانى عملیاتى شده و طى 

آن اقداماتى مانند سه هزار متر جدول گذارى، 340 متر 
مکعب بلوك چینى و تکمیل سیســتم روشنایى انجام 

گرفته است.
شــهردار نجف آباد از احداث بلوار بســیج منطقه5 به 

مساحت هفتهزار متر مربع و هزینه 300 میلیون تومانى 
به عنوان دیگر اقدام عمرانى ماه هاى اخیر نام برد و بیان 
داشت: احداث خیابان محدوده چهارشنبه بازار قدیم در 
همین منطقه با مساحت 23هزار متر مربع و هزینه یک 
میلیارد تومانى که با اقداماتى همچون دو هزار و 600متر 
جدول گذارى و بیش از 800 متــر اجراى جوى در کنار 
اجراى تقاطع شــریعتى و خاقانى با هزینه 600 میلیون 

تومان از دیگر اقدامات قابل ذکر محسوب مى شوند.

ادامه اولین فاز بزرگترین کشتارگاه غرب 
استان

شهردار نجف آباد همچنین در بخش دیگرى از سخنانش 
گفت: اولین فاز احداث کشــتارگاه صنعتى نجف آباد به 
عنوان بزرگترین مجموعه غرب استان با هزینه هشت 
میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانى دفتر مقام معظم 
رهبرى ادامــه دارد و همزمان مراحل مربوط به مناقصه 
دومین فاز آن با پیش بینى اعتبار 12میلیارد تومانى نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.
منتظرى فــاز دوم پروژه کشــتارگاه را شــامل خرید 
تجهیزات، تکمیل ابنیه و تصفیــه خانه در کنار نصب و 
تکمیل زیرســاخت هاى الکتریکى و مکانیکى دانست 
و اضافه کرد: در اولین فاز پــروژه، انجام اقداماتى مانند 
ساخت ســالن کشتار در دو طبقه و مســاحت دو هزار و 
600متر مربع، سالن آغل با مساحت سه هزار متر مربع، 
بیش از دوهزار متر مربع سردخانه و سالن تبدیل ضایعات 

به مساحت بیش از 700متر مربع انجام شده است.

پروژه هاى عمرانى نجف آباد به ثمر نشست

 تاکسى ها امدادگر هالل احمر مى شوند

خیرین  نقش مهمى در توسعه شهرى دارند

شهبازى، شــهردار هرند گفت: هم اکنون تسطیح، 
زیرسازى وجدول گذارى میدان کارگر اجرا شده و به 

زودى با آسفالت آن، به بهره بردارى مى رسد. 
وى ادامه داد: شهردارى هرند پیگیرى هاى بسیارى 
براى زیرســازى، آســفالت و تکمیل جاده هرند به 
کوهپایه انجام داده و نســبت به احــداث پل هاى 
مورد نیــاز در جاده هرند بــه کوهپایه اقــدام کرده

 است. 
وى افــزود: همچنیــن در مواردى ماننــد پیگیرى 
جهت ارتقــاى کیفیــت زندگــى شــهروندان در 
حوزه هــاى بهداشــتى و درمانى و تــالش براى 
محرومیت زدائى و اشتغال زائى با استقرار واحدهاى 
تولیدى و خدماتى، تکمیل هر چه ســریع تر استخر 
شهر، رفع مشکالت اســناد مالکیت شهرك عالمه، 
خرید امتیاز پساب فاضالب شــهرى و استفاده از آن 
جهت آبیارى فضاهاى سبز تالش ها و پیگیرى هاى 

زیادى انجام داده ایم. 
وى عملیات هاى عمرانى انجام شــده در 100 روز 
ابتداى قبــول مســئولیتش در دوره پنجم این گونه 
شــرح داد:تصویب  78 هکتار از بافت فرســوده در 
کمیسیون ماده 5، مذاکره با بخش خصوصى جهت 
ســرمایه گذارى در حوزه گردشگرى شهر هرند،  راه 
اندازى شرکت پسماند شهردارى ها و دهیارى هاى 
شــرق اصفهان و تصویب مطالعات انجام شــده در 

کارگروه محیط زیست اســتان،  همکارى با شرکت 
آب و فاضالب جهت شبکه گذارى فاضالب شهرك 
عالمه و برگزارى برنامه هاى فرهنگى- اجتماعى. 
شهردار هرند اظهارداشت: تسطیح، زیرسازى و جدول 
گذارى میدان کارگر، جدول گذارى و نکوسازى بلوار 
شــهید صفار حدفاصل میدان خلیج فارس تا میدان 
کارگر، مرمت و بازسازى فاز دوم بازار تاریخى هرند، 
آماده سازى معابر مسکن مهر ارشاد،  احداث خیابان 
کنار آرامستان بهشت اســحاقو  احداث خیابان بین 
مسکن مهر ارشاد و مســجد حضرت ابوالفضل(ع) 
از دیگــر اقدامات شــهردارى هرند در مــدت اخیر 

مى باشد.
وى افزود: دیوارکشــى و کف ســازى سالن ورزشى 
9 دى، تکمیــل روشــنایى بلوار دانشــگاه به طول 
یک کیلومتر، احداث کانال دفع آب هاى ســطحى

 بلوار و میــدان کشــاورز وآماده ســازى و تکمیل  
احداث  پارك شــهروند از دیگر اقدامات شهردارى 

بوده است.
وى به احداث و کارگذارى منبع آب پارك شــهروند 
اشاره کرد و بیان داشت: کارگذارى منبع آب در بلوار 
بین الحرمین جهت آبیارى فضاى سبزو  مرمت آب 
انبارها و توجه بــه بافت تاریخى – فرنگى شــهرو  
عملیات تعمیر و بهسازى کشتارگاه از اقدامات انجام 

شده مى باشد.

میدان کارگر در هرند به زودى به بهره بردارى مى رسد

کمک سازمان شهردارى ها 
بر اساس

 مجوزهاى قانونی است 

کشاورزان گلشهر به تسهیالت بانکى
 کم بهره نیاز دارند

نصف جهان  انجام فعالیت هاى توریســتى درمناطقى 
که پتانسیل گردشگرى خوبى دارند مستلزم حمایت و 

مساعدت دولت است.
رئیس شــوراى شــهر فرخى با بیان اینکه شهرهاى 

کوچک در بحث کشــاورزى، دامدارى و گردشگرى 
داراى پتانســیل خوبى هســتند گفت: شــهر فرخى 
ظرفیت هــاى خوبى در حــوزه گردشــگرى دارد که 
شهردارى جهت کسب درآمد پایدار مى تواند به این حوزه  
ورود پیدا کند به شــرط اینکه  دولت  با ارائه تسهیالت 

بانکى  حمایت کند.
محمــد رئیســى همچنین با اذعــان بر اینکــه اکثر 
ساکنان  منطقه، کشــاورز و دامدار هستند،  به استقرار 
کارگاه هاى کوچک که مرتبط با دامدارى و کشاورزى 
اســت اشــاره کرد و گفت: راه اندازى صنایع وابسته و 
مرتبط با کشــاورزى و دامدارى مى تواند در پرداخت 
عوارض به شهردارى وکسب منبع درآمدى پایدار، نقش 

مؤثرى داشته باشد. 

 گردشگرى با حمایت دولت رونق مى گیرد

تشریح جزئیات چندین طرح شهردارى نجف آباد
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مدیــراداره ممیزى درآمــد شــهردارى اصفهان گفت: 
شــهروندان باید بدانند کــه 55 تا 60 درصــد از بودجه 
شهردارى براى توسعه شــهر، 15 تا 20 درصد از بودجه 
براى نگهدارى شهر، رفت و روب و نگهدارى از درختان 
و 25 درصد از بودجه براى جلوگیرى از اســتهالك شهر 

هزینه مى شود.
مهدى زارعى اظهارداشــت: امســال بودجه شهردارى 
اصفهان دو هزار و 750 میلیارد تومان است که این رقم از 
محل پرداخت عوارض وصول و بر اساس همین عوارض 
پروژه هاى شهرى انجام مى شــود، این در حالى است که 
گاهى شهروندان از پرداخت عوارض خوددارى مى کنند، 

زیرا اطالع کافى از اینکه این عوارض در چه بخش هایى 
هزینه مى شــود، ندارند.وى ادامه داد: نحوه محاســبات 
عوارض کسب و پیشه فرمول هایى دارد و تعیین آن طبق 
آخرین مصوبه شوراى اســالمى شهر اصفهان بر اساس 
متراژ، موقعیت مکانى واحد تجارى و منطقه شهرى انجام 

مى شود.
زارعى افزود: پس از توزیع قبوض عوارض، تاکنون تنها 
20 درصد شهروندان نسبت به پرداخت عوارض نوسازى و 
10 درصد در پرداخت عوارض کسب و پیشه اقدام کرده اند، 
در واقع مى توان گفت مشارکت شــهروندان در پرداخت 

عوارض کسب و پیشه مطلوب نبوده است.

شــهردار آران و بیدگل گفت: حق مردم اســت که بدانند 
عوارض دریافتــى از آنها چگونه و با چه فرمول و روشــى 

محاسبه مى شود و در کجا هزینه مى شود.
رضا رمضانى با بیان اینکه منابع درآمد شهردارى براى اداره 
شهر از محل عوارض شــهروندان تأمین مى شود، اظهار 
داشت: حق مردم اســت که بدانند عوارض دریافتى از آنها 
چگونه و با چه فرمول و روشى محاسبه مى شود و در کجا 

هزینه مى شود.
وى افزود: در این راستا شــهردارى آران و بیدگل از سال 
1397، دفترچه تعرفه عوارض شهردارى که شیوه محاسبه 
عوارض هاى مختلف است را در پایگاه اطالع رسانى و کانال 

تلگرامى این نهاد منتشر مى کند تا مردم به صورت شفاف با 
شیوه محاسبه عوارض شهردارى آشنا شوند.

شــهردار آران و بیــدگل خاطرنشــان کــرد: همچنین 
شــهردارى ابزارهایى را فراهم خواهد کــرد تا مراجعان و 
مردم بتوانند عوارض مشــخص شــده به ویژه عوارض 
نوسازى، عوارض پروانه ساختمانى، عوارض کسب و پیشه 
و بهاى خدمات مانند خودیارى آسفالت را خودشان محاسبه 

کنند.
وى تأکید کرد: شــیوه اصلى اعتماد مردم به شــهردارى، 
شفاف سازى فعالیت ها و شــیوه هاى انجام کارهاست و 

نامناسب ترین شیوه براى اداره شهر، پنهان کارى است .

نامناسب ترین شیوه 
اداره شهر، پنهان کارى است

60 درصد از بودجه براى 
توسعه شهر هزینه مى شود

به روز رسانى سیستم  ضبط 
مکالمات آتش نشانى کاشان 

معاون عملیات، آموزش وپیشگیرى سازمان آتش نشانى 
وخدمات ایمنى شهردارى کاشان گفت: سیستم پیشرفته 

ضبط مکالمات این سازمان ارتقاء وبه روز رسانى شد.
محمدتوکلــى گفــت : در راســتاى بهــره منــدى از 
پیشرفت هاى روز دنیا در عرصه فناورى اطالعات و با توجه 
به ضرورت دسترسى سریع به اطالعات ضبط مکالمات 
درســتادفرماندهى(مرکز125آتش نشــانى) وباتوانایى 
استفاده هم زمان از دوسیستم ضبط مکالمات به صورت 
موازى، این سیســتم جایگزین سیستم ضبط مکالمات 

قبلى سازمان شد.
وى خاطرنشان کرد: با نصب و راه اندازى این سیستم، از 
این پس کلیه مکالمات تلفنى وبى سیم که شامل شش 
خط تلفن ودو فرکانس بى ســیم همراه با ID است، ثبت 
وضبط مى گردد تادرصورت نیازجهت تحلیل وبررســى 
ورفع برخى مشکالت وابهامات ازسیستم مذکوراستفاده 

شود.
وى افزود:مبلغ 100 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان 
جهت نصب و راه اندازى  سیستم مذکور هزینه شده است.

برپایى نمایشگاه
 صنایع دستى دربهارستان

مرادیان، معاون روابط عمومى شــهردارى بهارســتان 
گفت: نمایشگاه صنایع دســتى در 22 غرفه در این شهر 

برپا شده است.
وى با بیان اینکه این نمایشگاه دستاوردى از صنایع دستى 
مردم شهر بهارستان است، گفت : هرکدام از این عزیزان 
باحداقل سرمایه اقتصادى و با مهارت و دانش کافى، اقدام 
به راه اندازى مشاغل خانگى کرده اند و خیلى از همین افراد 
به مرور کسب و کارشان رونق گرفته و صاحب کارگاه و 
فروشگاه هایى در سطح شهر بهارستان هستند و موجب 

اشتغالزایى افراد دیگر هم شده اند.
وى گفت: راهبرد دولت باید به سمت حمایت از مشاغل 
خانگى گرایش پیدا کند زیرا عالوه بر تحقق راهبردهاى 
اقتصادى، داراى مزایاى اجتماعى مثبتى نیز هست که 

نباید از آن غافل شد. 

توزیع تعداد 99 دستگاه 
خودروي آتش نشانی نیمه 

سنگین 
 معاون امــور دهیاري هاي ســازمان شــهرداري ها و

دهیاري هاي کشور گفت: تعداد 99 دستگاه خودروي آتش 
نشانی نیمه سنگین در سراسر کشور توزیع شد.سعید رضا 
جندقیان اظهار داشت: به منظور افزایش ایمنی و تجهیز 
واحدهاي آتش نشــانی و خدمات ایمنی دهیاري هاي 
کشور، از محل وجو بند «و» تبصره 6 قانون بودجه سال 
1395 کشور تجهیز گردید.وي گفت: با توجه به ضرورت 
افزایش ســطح ایمنی و کاهش تلفات در حوادث آتش 
سوزي در روستاها ي کشور در سال جاري، 99 خودرو آتش 
نشانی نیمه سنگین توسط این سازمان برابر محل وجوه در 
بودجه سال 95 خریداري و تحویل واحد هاي آتش نشانی 
شد. جندقیان اظهار داشت: همچنین این سازمان در نظر 
دارد دوره هاي آموزشــی بدو و حین خدمت تخصصی با 
بهره گیري از منابع قانونی و ظریفت هاي مراکز آموزشی 

در مشاغل عملیاتی آتش نشانی اجرایی کند.

راه اندازى باشگاه 
مشتریان«کاشان کارت»

مدیر پروژه کاشان کارت گفت: طرح اتصال کاشان کارت 
به شبکه شــتاب بانک ملى و تخفیف از فروشگاه هاى 
مشخص کلید خورد.مجتبى رموزى با برشمردن  خدمات 
کاشان کارت که شــامل حمل و نقل عمومى، بازیافت، 
گردشگرى وخدمات رفاهى است، بیان داشت: در راستاى 
باالبردن سطح رضایت همشــهریان و صاحبان کاشان 

کارت، خدمتى نوین از این کارت به مردم ارائه مى شود.
 وى گفت: در این طرح شــهروندان کاشانى مى توانند 
با اتصال کاشــان کارت خود به شبکه شتاب بانک ملى 
و مراجعه به فروشــگاه هاى معرفى شده در این طرح، از 
تخفیفات ویژه بهره مند شوند. مدیر پروژه کاشان کارت 
اظهار داشت: شهروندان با عضویت در باشگاه مشتریان 
کاشان کارت، امکان تعریف بن کارت و فروش اقساطى و 

طرح هاى امتیازى را براى خود فراهم مى آورند.

روى خط

شــهرام شــایان مهر، معاون اجرایى و خدمات شــهرى 
شــهردارى زرین شــهر با اشــاره بــه اینکــه عملیات 
تشتک گذارى به منظور اصالح و آزادسازى تشتک درختانى 
که آبخورى مناسبى نداشته در حال انجام است،  بیان داشت: 
انجام عملیات تشتک گذارى  براى محافظت از درختان و 
درختچه ها در سطح شهر تاثیر قابل توجهى در رشد سریع 
درختان، صرفه جویى در مصرف آب و انجام بهتر عملیات 

کود دهى براى فضاى سبز به دنبال خواهد داشت.
وى از عملیات قلمه گیرى گل هاى چندســاله و کاشت 
حدود سه هزار و 700 گلدان خزانه انواع گل فصلى جهت 
تأمین نیاز فضاى سبزخبر داد و گفت: به منظور دستیابى 
به خودکفایــى در زمینه تولید انــواع گونه هاى گیاهى 
قابل تکثیر از طریق قلمه، با اتمام فصل خزان عملیات 
قلمه گیرى و کاشت انواع درختچه و گل هاى زینتى نظیر 
آهار، رعنا زیبا، سلوى، جعفرى زرد و نارنجى، شاهپسند و  
انواع رز به تعداد بیش از سه هزار و 700عدد در بسترهاى 
کشت توســط واحدفضاى ســبز و در محل نهالستان 
شهردارى جهت کاشــت بهاره باغچه هاى فضاى سبز 

سطح شهر زرین شهر آغاز شده است.
وى  در ادامه با اشاره به نقش بى بدیل درختان در تصفیه 
و تلطیف هواى شهرها، خاطرنشان کرد: با انجام  این کار،  
فضاى سبزى شاداب و سر ســبز را در سال آینده شاهد 

خواهیم بود.

 عملیات تشتک گذارى براى 
 درختان و درختچه ها در زرین شهر

نصف جهان   شهردارى ها باید از لحاظ درآمد خودکفا 
باشند البته با رعایت سیاست هاى تخفیفى دولت.

رئیــس شــوراى شــهر کرکوند بــا بیــان اینکه 
شهردارى ها در کل کشور از لحاظ ساختار و تشکیالت 
و وظایفى که به آنان داده مى شود نه از جایگاه دولتى 
و نه از جایــگاه خصوصى برخوردار هســتند و باید از 
لحاظ درآمد بــه عنوان یک ســازمان خودکفا اقدام 
کنند،  به کســب درآمد شهردارى ها اشــاره کرد و 
گفت: بحث کســب درآمد شــهردارى ها متکى به 
عوارض است که  از جمله درباره عوارض آالیندگى یا 
مالیات بر ارزش افزوده باید گفت این مبالغ به خزانه 
واریز و ســپس توسط دولت  بین شــهرداران توزیع 
مى شود. جداى از این، براى داشــتن منبع درآمدى 
پایدار مى توان اقدام به استقرار کارخانه تولید آسفالت 

و تولید قطعات بتونى در منطقه نمود.
بهروزاسماعیلى همچنین  تولید انبوه گل و گیاه طبیعى  
و نهال گلخانه اى را راهکارى دیگر براى درآمدزایى 

شــهردارى عنوان کرد و افزود:  تقویت اجراى طرح 
تفکیک زباله اى شهرى، ایجاد صنایع تبدیلى بازیافت، 
احداث کارخانه سیمان  با مشارکت بخش خصوصى 
و احداث مجتمع توریســتى تفریحى در مناطقى که 
داراى پتانسیل گردشگرى هستند، در افزایش درآمد 

شهردارى نقش  مهمى دارند.
وى همچنین اظهار کرد:  با ایجاد یک مرکز ماشــین 
آالت در شهرســتان و توزیــع این وســائط درزمان 
نیازبــه پیمانــکاران، مى تــوان درآمــد حاصل از

 ایــن را بین شــهردارى هــاى شهرســتان توزیع 
کرد.

اســماعیلى همچنین مطــرح کرد: بــراى اجراى 
هرپروژه در شــهر باید یک بررسى دقیق انجام گیرد 
تا در صورت نیاز شــهر و شــهروندان اجرایى شود 
در غیر اینصــورت باید براى مدیریــت هزینه هاى 
غیر ضرورى و دوباره کارى ها  از عملیاتى شدن این 

پروژه ها جلوگیرى شود.

نصف جهان   ایجاد انگیــزه در مردم جهت کمک به 
تامین هزینه هاى شــهردارى، راهکارى اســت که 
رئیس شوراى شــهر افوس به آن اشاره کرد و گفت: 
براى اینکه شهردارى بتواند منبع درآمدى پایدار داشته 
باشد مشارکت مردم در پرداخت هزینه هاى شهرى به 

شهردارى الزم است.
احمد برهانى به چهار راهکار بــراى افزایش درآمد 
پایدار شهردارى اشاره و عنوان کرد: انجام پروژه هاى 
سود ده با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصى، 

واگذارى خدمات شــهرى به بخــش خصوصى با 
نظارت جدید، نظارت قوى بــر فاکتورها و هزینه ها 
جهت جلوگیرى از سوء استفاده مالى و نیز مهمترین 
راهکار، ایجاد انگیزه در مردم جهت کمک به تأمین 
هزینه هاى شهردارى است. پس براى ایجاد انگیزه 
در مردم، باید زمینه  گســترش برنامه هاى آموزشى 
و ترویجــى و ایجاد  تفاهم و همــکارى بین مردم و 
شهرداریها در راســتاى جلب مشارکت عمومى باید 

فراهم گردد.

نصف جهان  دولت ســهم مالیات بــر ارزش افزوده 
شهردارى ها را به طور پیوسته وصول نمى کند؛ این 
مشکلى است که شــهردارى ها درگیر آن هستند. 
راهکارمهم براى رفع این مشــکل از دیدگاه رئیس 
شوراى شــهر انارك برگزارى نشســت خرد گرایى 
جمعى است که این موضوع را بررسى و پیگیرى کنند.

محمد على نعمتى  راهکارهایى جهت افزایش درآمد 
پایداربراى شهردارى ها مطرح کرد و گفت: خالقیت 
و نوآورى راهکارى اســت که مى تــوان به کمک 
آن در حوزه هاى مختلــف ورود پیدا کرد و با حداقل 
بودجه، کارهایى را با بازدهى مطلوب انجام داد. ولى ما 

متاسفانه  مدیران خالق کم داریم و با وجود مشکالت 
در حوزه هاى دیگر، کمتر به این مشــکل رسیدگى 
مى شود. نعمتى ادامه داد: خالقیت در مدیران نهادینه 
نیست؛ براى مرتفع ســازى این مشکل بحث خرد 
جمعى با حضور  افراد مســئول و افراد کارآفرین که 
ارتباط مستقیم با مردم دارند نیاز است تا یک برنامه 
جامع در حوزه هاى مختلف بدهنــد. مثال در حوزه 
گردشگرى بنابه موقعیت تاریخى و طبیعى هر شهرى 
باید با بودجه کم، نوآورى شــود و در کنار آن،  کار را 
گسترش دهند که پربازده باشد زیرا یک حداقل ایجاد 

مى شود که از آن سود دهى کنیم. 

 ســرعت خودروها و موتور ســیکلت هــا در معابر 
شهرى از مســائلى اســت که همواره مورد اعتراض 
شهروندان بوده اســت، همچنان که برخى اوقات در 
سرویس مشکالت مردم هم شــهروندان نسبت به 
سرعت باالى وســایل نقلیه اعتراض مى کنند و از 
شهردارى ها درخواست دارند تا سرعت گیر در خیابان 
ها نصب شود.تمامى خیابان هاى سطح شهر که محلى 
از حادثه را به دنبال داشته باشد، با نصب سرعت گیر ها، 

ایمن سازى خواهد شد.
خیابان 22 بهمن (لودریچه) دولت آباد از طرفى با وجود 
ارگان ها و دســتگاه ادارى و نظامى، مدارس، قرض 
الحسنه و پست بانک و… و  از طرفى دیگر این خیابان 
جاده اصلــى مواصالتى محله کربکنــد و لودریچه، 
روستاى زمان آباد نرمى و محسن آباد است، به همین 

دلیل یکى از پر تردد ترین خیابان هاى شهر دولت آباد 
به حساب مى آید.

چندى است شهروندان و کسبه ساکن در این خیابان 
به دلیل بروز حوادث و تصادفات مکرر در این جاده به 
خاطر عرض کم خیابان و تردد زیاد خودرو، درخواست 
نصب سرعت گیر قبل از تقاطع ها در این خیابان را دارند.

ضرورى است در اسرع وقت  و به منظور کاهش سوانح 
رانندگى و بروز حوادث ناگوار و تلخ براى شهروندان، 
شــهردارى دولت آباد با همکارى سایر دستگاه هاى 
مرتبط و با انجام مطالعات و بررســى کارشناســانه، 
اقدام به نصب و بهسازى سرعت گیرهاى استاندارد 
در خیابان 22 بهمن (لودریچه) قبل از تقاطع ها کند 
تا رانندگانى که قصد عبور از محل تقاطع ها را دارند، 
فرصت و فاصله بیشترى را براى دور زدن داشته باشند.

نصف جهــان  جلب اعتماد مردم در پرداخت عوارض 
موجب حل بسیارى از مشکالت شــهردارى ها از 

لحاظ مالى مى شود.
رئیس شوراى شهر فریدونشهر به نصف جهان گفت: 
داشتن نظامى کارآمد در راستاى ایجاد اشتیاق و شوق 
در همیارى و مشارکت در پیشــرفت و توسعه شهر 

توسط شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.
احمدرضا اصالنى همچنین گفت: براى جلب اعتماد 
مردم باید موارد، شــفاف سازى شــود تا بسیارى از 
مشــکالت به لحاظ مالى حل شــود. وى توجه به 
اســتفاده صحیح از منابع درآمدزا که گاهًا درســت 

اســتفاده نمى شــود و همچنین مدیریت در اجراى 
پروژه ها و هزینه ها که از دوباره کارى ها  و هدررفت 
پول جلوگیرى مى کند را در همین راستا مهم ارزیابى

 کرد.
وى درباره عدم منبع درآمد براى شــهردارى عنوان 
کرد: فقدان درآمد براى شــهردارى ها نه تنها سبب 
عدم ایجــاد خدمات ضرورى در شــهر مى شــود 
بلکه اساســًا اجراى تمامى طرح هــا و برنامه هاى
شهرى را با مشــکل مواجه خواهد ســاخت. پس 
براى تحقق این مهم جلب اعتماد مردم بسیار حائز 

اهمیت است.

نصف جهــان     در وضعیت فعلى اقتصادى، تخصیص 
یک اعتبار مشخص از سوى دولت و پرداخت ماهیانه 
آن به شهرهاى زیر ده هزار نفر اولین راهکارى است 
که رئیس شوراى شهر باغشاد مطرح کرد و گفت: در 
خصوص ایجاد یک منبع درآمد پایــدار باید وضعیت 
موجود را ارزیابى کنیم به خصوص با توجه به وضعیت 
اقتصادى کشور که اغلب مشاغل دچار رکود هستند، در 
شهرهاى جدید التأسیس با جمعیت زیر ده هزار نفر به 

حمایت هاى دولت نیاز است. 
محمد رحیمى عنوان کرد: سهم شهردارى از عوارض 
آالینده کم و ناچیز اســت و این حق، مدت هاســت 
به شهردارى ها پرداخت نشده اســت. با توجه به این 
موضوع، حمایت دولت در پرداخت  بخشــى ازحقوق 

پرسنل شهردارى راهکارى است  که مى تواند جداى از 
پرداخت عوارض آالیندگى یا مالیات بر ارزش افزوده به 

شهردارى ها کمک کند.
رئیس شوراى شــهر باغشــاد به دومین راهکار خود 
پیرامون حمایــت دولت در راه انــدازى بازارچه هاى 
هفتگى در شــهرهاى کوچک اشــاره کــرد و گفت: 
متاســفانه شــهردارى باغشــاد زمیــن انحصارى 
بــراى راه انــدازى بازارچــه نــدارد و چنانچه این 
موضوع از ســوى دولت محقق گــردد، هم وضعیت 
اشــتغالزایى بهبــود مــى یابــد و هم شــهر رونق 
مى گیرد و از ســویى هم شــهردارى عوارضى از این 

بازراچه دریافت و صرف خدمات رسانى مى کند.
رحیمى همچنین ســومین راهکار را واگذارى امتیاز 

معاینه فنى خودروهاى ســنگین به شهردارى مطرح 
کرد و گفت: در منطقه لنجان درصــد باالیى از مردم 
کامیون دار هستند و یک ســرى خدمات تسهیالتى 
بــه ایــن راننــدگان داده مى شــود؛ پس اگــر این 
خدمات به شــهردارى شــهرهاى کوچــک واگذار 
شــود مى تواند حداقل درآمد را براى شــهردارى ها 
داشــته باشــد مثل امتیازات معاینه فنى خودروهاى

 سنگین.

 پروژه ها در صورت نیاز شهر، عملیاتى شوند

ایجاد انگیزه در مردم به تأمین هزینه هاى 
شهردارى کمک مى کند

خالقیت و نوآورى در شهردارى ها، 
سوددهى دارد

ضرورت نصب سرعتگیر در خیابان 22 بهمن 
دولت آباد

جلب اعتماد مردم در کسب درآمد شهردارى، مهم است

شهرهاى زیر ده هزار نفر به حمایت دولت 
نیاز دارند

نصف جهــان  امروز اقتصاد شــهرى به عنوان یک علم مطرح است ونگاه شهرداران 
در حوزه شهردارى و مدیریت شــهرى باید اقتصاد شهرى باشد. شهردار هرند با بیان 
این مطلب گفت: یک بخش از این اقتصاد شهرى ساماندهى نیروى انسانى است که 
متاسفانه در شــهردارى ها از لحاظ کّمى نیروى انسانى زیاد است ولى از لحاظ کیفى 
نیروى متخصص کم است. بنابراین باید اصالح و تغییراتى در ساختار شهردارى ایجاد 

شود.
حمید شهبازى در خصوص  افزایش درآمد پایدار شهردارى ها هم گفت: مقرر شد الیحه 
جامع درآمدهاى پایدار شهردارى ها از ســال 66 به بعد به مجلس ارائه شود که هنوز 
محقق نشده و باید تعیین و تکلیف شود و یک موضوع هم که به شهردارى ها کمک مى 
کند تا مسیر درآمدى خود را پیش ببرند، بحث مدیریت یکپارچه و جامع شهرى است. 
امروز بخشى از منابع مالى شهردارى ها در اختیارشان نیست وباید این مهم هرچه زودتر 
مصوب و ابالغ شود تا مدیران شهرى بتوانند بر اساس مدیریت جامع، وظایفى که قانون 

براى آنان مشخص کرده را بهتر انجام داده و خدمات بهترى ارایه دهند.
شهبازى با تاکید بر اینکه مزیت هاى اقتصادى باید مورد توجه شهردارى ها قرار گیرد 
اظهار کرد: با توجه به مزیت هاى اقتصادى، باید مزیت هاى هرشهرى را شناسایى و بر 

اساس آن مزیت ها در حوزه اقتصادى وارد شویم.

شوراى ارتقاى سالمت شهردارى شاهین شهر 
با حضور معاون پشــتیبانى و توسعه شهردارى، 
دیگر معاونان شهردارى ، مدیران عامل سازمان 
هاى تابعه شهردارى و برخى از مدیران در سالن 

جلسات شهردارى برگزار گردید.
احمدرضا پرى تبار، معاون پشــتیبانى و توسعه 

شهردارى شاهین شهر و رئیس شوراى ارتقاى 
سالمت شــهردارى در این جلسه گفت: ارتقاى 
سالمت کارکنان شهردارى در راستاى افزایش 

بهره ورى آنان مهم و ضرورى است.
وى در ادامه خواســتار برگزارى مرتب و پیوسته 
جلسات شورا و ارائه راهکارهاى مناسبت براى 

ارتقاى سالمت کارکنان شهردارى گردید.
گفتنى است؛ در این جلســه موضوعاتى از قبیل 
برگزارى المپیاد ورزشى براى کارکنان و خانواده 
هاى آنان، فرهنگ سازى براى تحرك و پویایى و 
انجام معاینات ساالنه کارکنان و مباحث بهداشتى 

بحث و تبادل نظر شد.

تشکیل شوراى ارتقاى سالمت کارکنان شهردارى شاهین شهر

مدیریت جامع شهرى به افزایش درآمد شهردارى ها کمک مى کند 
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 بدان که روزى دو قســم اســت، یکــى آن که تــو آن را 
مى جویــى و دیگــر آن که او تــو را مى جویــد و اگر تو 
به ســوى آن نــروى، خود به ســوى تــو خواهــد آمد.

 چه زشت اســت فروتنى به هنگام نیاز و ســتمکارى به 
موال على (ع)هنگام بى نیازى!

بنا بر اعــالم روابــط عمومى شــهردارى ناییــن، ماکــت F5در انــدازه واقعى 
براى نخســتین باردرشــهرنایین درمیدان جمهورى اســالمى (فلکه کشتارگاه) 

ساخته شد.

بازار روز بانوان توسط مسئوالن شهردارى مجلسـى، شوراى اسالمى شهر، شرکت 
عمران و دفتر امام جمعه محترم شهر افتتاح و بهره بردارى شد.

 الزم به ذکر اسـت که بازار روز بانوان سه شـنبه هر هفته در کانون فرهنگى بهشت 
دایر مى باشد.

پس از یک سال تالش، پروژه مطالعاتى و پژوهشى»سیماى بافت تاریخى کاشان» 
به پایان رسید.

 محمد حسین واحدیان، سرپرست منطقه یک شــهردارى کاشان با اعالم این خبر 
گفت: پروژه مطالعاتى و تحقیقاتى «ســیماى بافت تاریخى کاشان» که از سال 95 

کلید خورده بود و تکمیل شد.
وى ادامه داد:  بافت تاریخى کاشان از جمله بافت هاى ارزشمند و داراى آثار و ابنیه 
تاریخى فراوان است که تاکنون بسیارى از آثار فاخر آن مورد پژوهش و تحقیق قرار 
نگرفته و تالش شده تا آثار و ابنیه تاریخى بافت تاریخى کاشان را از منظر تاریخى 
و معمارى و همچنین در زمینه تزیینات گچ برى و نقاشــى هاى دیوارى و خوانش 

کتیبه ها و....مورد تحقیق و پژوهش قرار دهیم.
سرپرست منطقه یک شهردارى کاشان خاطر نشان کرد: در این طرح 70 آب انبار،14 
مسجد تاریخى ، 29 زیارتگاه ، بقعه متبّرکه ، 50 شخصیت برجسته تاریخى و...مورد 
تحقیق و پژوهش قرار گرفته و همچنین براى اجــراى آن 120میلیون ریال اعتبار 

هزینه شده است.

مســعود منتظرى، شــهردار نجف آباد از چندین پروژه در حال انجام شــهردارى 
نجف آباد بازدید کرد.

در این بازدید که جمعى از معاونان و مدیران شــهردارى نیز حضور داشتند، تقاطع 
غیرهمسطح شهیدان حجتى و روند کارها و فضاسازى، رنگ آمیزى، بیس و آسفالت 
، روشــنایى و تمهیدات الزم درخصوص افتتاح آن مورد بازدید و بحث و تبادل نظر 

واقع شد.
بوستان زندگى و مسیر سالمت و اقدامات انجام شده و روند پیشرفت آن، باغ گل ها و 
اقدامات و فضاسازى هاى این مجموعه و ورودى آن در جهت استقبال از بهار از دیگر 

موارد مورد بازدید شهردار نجف آباد بود.

جشنواره غذاى سالم و محلى در سده لنجان برگزار شد.
ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امنیت و آرامشى 
که هم اکنون داریم مرهون ایستادگى ها و به برکت خون شهیدان گلگون کفن است.

وى تصریح کرد: جشــنواره غذاهاى بومى محلى به پیشنهاد امور بانوان شهردارى 
بر پا شد.

شهردار سده لنجان درباره اهداف برگزارى این جشــنواره اظهار داشت: ترغیب و 
تشویق خانواده ها به استفاده از غذاى سالم و بهداشتى و بومى، پرهیز از غذاهاى آماده 
و فست فود، روى آوردن به استفاده از محصوالت کشاورزى و ارگانیک در سفره و 

طبخ غذا از اهداف برگزارى این جشنواره است.
ناظم الرعایا تصریح کرد: در این جشنواره بیش از30 نوع غذاى بومى و محلى توسط 

مردم تدارك دیده  شده که توسط داوران و کار شناس مورد ارزیابى قرار گرفتند.  

ساخت ماکت F5در اندازه واقعى
 درنایین 

افتتاح بازار روز بانوان مجلسى

تدوین طرح مطالعاتى
«سیماى بافت تاریخى کاشان»

بازدید شهردار نجف آباد از چند پروژه

برگزارى «جشنواره غذاى سالم» در
 سده لنجان 

روابط عمومى شهردارى رضوانشــهر اعالم کرد: این شهردارى اقدام به خط کشى 
معابر اصلى شهر و موانع خیابان هاى شهر کرد.

خط کشى معابر اصلى و موانع خیابان هاى 
رضوانشهر

بررسى بودجه سال 1397 شهردارى 
قهجاورستان در شوراى شهر 

بودجه ســال 1397 شــهردارى قهجاورســتان در شــوراى اســالمى این شهر
 بررسى شد. 

صادقین، شــهردار قهجاورســتان در این جلســه اظهار داشــت:رویکرد و تأکید
 شهردارى قهجاورستان بر افزایش هزینه هاى عمرانى و کاهش هزینه هاى جارى 

است.

رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت :حجم زیادى 
از بدهى هاى شهردارى مربوط به دوره قبل بوده است 
و هر ماه نیز دو میلیارد به این بدهى اضافه مى شود که 

توان کار شهردارى و شوراى شهر را مى گیرند.
ســجاد خالوزاده با بیان اینکه جذب ســرمایه گذار و 
درآمدزایى پایدار یکى از مهمترین مباحث در مدیریت 
شــهرى مبارکه اســت، گفت: وضعیــت اقتصادى 
شهردارى بحرانى است و بعضى از کارگران وابسته به 
شهردارى از شش ماه گذشته تاکنون حقوقى دریافت 

نکرده اند.
وى با بیان اینکه باید چاره اى در این زمینه اندیشیده 
شود، اظهار داشت: البته با بدترین شرایط اقتصادى نیز 
مى توان با همدلى و هماهنگى به توسعه پیشرفت شهر 

کمک کنیم.
***

خالوزاده بــا بیان اینکه 70 جلســه بــا 143 مصوبه 
در شش ماه گذشــته توسط شوراى شــهر مبارکه و 
کمیســیون هاى این شورا برگزار شــده است، افزود: 
در شــش ماه گذشــته 53 جلســه در صحن شوراى 
شهر مبارکه برگزار شده و 76 مصوبه در راستاى رفاه 

شهروندان به تصویب رسیده است.
وى با اشاره به مصوبه هاى مهم شوراى شهر مبارکه 
گفــت: تدوین برنامــه راهبردى پنج ســاله، کاهش 
نرخ عوارض شــهردارى، فرهنگ ســازى و اجراى 
طرح پســماند و تفکیک زباله از مبدا و بازیافت زباله، 
کاهش عوارض کسب و پیشه، جذب سرمایه گذار در

برنامه هاى مختلف، احداث تابلوهاى تبلیغاتى، توسعه 
گردشگرى در سطح شهر از طریق بخش خصوصى،  
رفع مسائل و مشکالت آرامســتان شهر، ساماندهى 
خانه هــاى فرهنگ و فرهنگســراى شــهردارى، 
ساماندهى دست فروشان در قسمت هاى مختلف شهر، 

ساماندهى ترافیک از مهمترین این مصوبات است.
رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: همچنین در 
شش ماه گذشته سه هزار نفر از طریق مالقات حضورى  

با اعضاى شوراى شهر دیدار کردند.
***

در همین زمینه نیز شهردار مبارکه با اشاره به مشکل 

وصول عوارض توسط شهردارى گفت: بر اساس قانون 
برنامه ششم توسعه، عوارض ارزش افزوده به صورت 

استانى تعیین مى شود.
محسن هاشــمى با اشــاره به جمعیت 70 هزار نفرى 
شهر مبارکه گفت: تقســیم عوارض بر اساس سرانه 
جمعیت محاســبه شده و کمترین ســرانه جمعیت در 
میان شهرهاى هم تراز در استان اصفهان، به مبارکه 

اختصاص پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه ســه مولفه اصلــى در زمینه درآمد 
شــهردارى مبارکه وجود دارد، تصریح کرد: عوارض 
آالیندگى کارخانجات اطراف شــهر و شهرســتان، 
عوارض ارزش افزوده و عوارض صدور پروانه و خدمات 
شهردارى مهمترین راه هاى کسب درآمد شهردارى 

مبارکه محسوب مى شود.

شــهردار مبارکه گفــت: شــفافیت در مباحث مالى 
شهردارى یکى از راه هایى اســت که مردم مى توانند 
اعتماد و اطمینان خود را نسبت به شهردارى افزایش 

دهند.
وى اظهار داشــت: براى مردم اهمیت زیادى دارد که 
بدانند درآمد شــهردارى از چه محلى تأمین شــده و

 هزینه هاى شهردارى صرف چه امورى مى شود.
هاشــمى با بیان اینکه باید در مدیریت شهرى اعتماد 
مردمى وجود داشته باشد و مردم به شهردارى اطمینان 
کنند، تصریح کرد: رویکرد شهردارى مبارکه مشارکتى 
است و در نهایت شهر باید به دست مالکان حقیقى خود 

یعنى مردم اداره شود. 
وى ادامه داد: براى خدمت به مردم نیاز به مشارکت و 
کمک فکرى مردم وجود دارد و شهردارى ها به تنهایى 

نمى توانند خدمات ارایه کنند.
هاشــمى با بیان اینکه شــهردارى مبارکه با رویکرد 
ارتباط با مردم و ایجاد زمینه مشارکت شهروندان وارد 
شده است، تصریح کرد: شهردارى با حجم باالى کار، 
نمى تواند رضایت 100درصدى مردم را ایجاد کند، اما 

رضایت حداکثرى امکان پذیر است.
وى همدلى و اعتمــاد متقابل شــهروندان و مدیران 
شهرى را عامل موفقیت این شهر دانست و اظهار کرد: 
بیش از 300 وظیفه قانونى براى شهردارى ها تعریف 
شده است و مى توان گفت خدمات این ارگان تمام ابعاد 

زندگى مردم  را در بر مى گیرد.
شهردار مبارکه با بیان اینکه شــهردارى ها در ایجاد 
انسجام و همدلى نقش مهمى دارند، گفت: شهردارى 

خاکریز اول در کسب رضایتمندى شهروندان است.

رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه:

وضعیت اقتصادى شهردارى بحرانى است

ماهانه2 میلیارد به بدهى هاى
 شهردارى مبارکـــه اضافه مى شود

 یک عدد کپسول اکسیژن به همراه ماسک صورت، دو 
جفت کفش ضد انفجار و دو عدد کاله ضد حریق و ضد 
انفجار به ارزش 150 میلیون ریال جهت آتش نشانى 

منظریه خریدارى شد.
على مرتضوى، شــهردار منظریه با اعــالم این خبر 
گفت:از ابتداى سال 93 با استخدام دو نفر آتش نشان از 
طریق آزمون وزارت کشور، واحد آتش نشانى و ایمنى 
شهردارى منظریه به طور رسمى شــروع بکار کرد و 
تاکنون تجهیزات و لوازم نجات و اطفاى حریق پیشرفته 
از جمله جک هاى هیدرولیک،قیچى هاى پنوماتیک 
و هیدرولیک،کاتر هاى موتورى و دستى و برخى لوازم 
دیگر به ارزش تقریبــى 150 میلیون تومان خریدارى 
شده است و توان تیم عملیاتى این واحد با آموزش هاى 
پیشرفته دوره اى و مانورهاى مختلف عملیاتى، افزایش 

چشمگیرى داشته است.
وى بیان داشت:واحد آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى منظریه در هر ساعت از شبانه آمادگى خدمت 
رسانى به شهروندان شهر منظریه در کوتاهترین زمان 

ممکن را دارد.

تجهیز آتش نشانى 
شهردارى منظریه

نصف جهــان   ازهفته اخیر پرداخت وام اشــتغالزایى 
با اعتبار 87 میلیارد تومان بــا همکارى اداره صنعت 
معــدن و تجارت، جهــاد کشــاورزى، اداره تعاون، 
کارو رفاه اجتماعى و شــهردارى ها و شــوراهاى
شهرهاى شهرســتان لنجان به متقاضیان آغاز شده 

است.
رئیس شوراى شهرزاینده رود  به نصف جهان گفت: 
87 میلیارد تومان وام اشتغالزایى  با تنفس یک ، دو و 
سه ساله هفت روزى است که در شهرهاى شهرستان 

در حال پرداخت به متقاضیان است.

عبدالعلى قاسمى ادامه داد: این وام با محوریت درآمد 
زایى به شهروندان، بیکاران و متقاضیان واجد شرایط 
پرداخت مى شــود که باز پرداخت آن با نرخ 4 درصد 

خواهد بود.
 قاســمى به شــرایط پرداخت وام اشــتغالزایى به 
افراد اشــاره و عنوان کرد: وام اشــتغالزایى به افراد 
صاحب طــرح و ایده کــه داراى تحصیالت عالى و 
تخصص  هستند و حوزه کارى آنان مشخص است 
پرداخت مى شود.همچنین  شوراى شهر زاینده رود 
هم درخواست زمین و طرح کرده است که با تحقق 

آن، درصد سهم شهردارى در شــوراى عالى اعالم
 مى شــود و در حال حاضر ســرمایه گذاران بخش 
خصوصى براى پیاده سازى طرح تولیدى دام، تولیدى 
شترمرغ و تولید گلخانه اى گوجه و خیار درختى  اعالم 

مشارکت کرده ا ند.
وى  همچنین یادآور شد: در بحث  منبع درآمد زا  براى 
شهردارى در حال حاضر یک جایگاه پمپ بنزین وجود 
دارد که مى تواند  با محوریت منبع درآمدزایى پایدار  
براى شــهردارى به صورت یک مجموعه خدماتى 

فعال باشد و حداقل 50 نفر را اشتغالزایى کند.

پرداخت وام اشتغالزایى با نرخ 4 درصد در شهرستان لنجان

معاون عمران و توسعه امور شهري و روســتایی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت تغییر در نگاه به 
اداره شهر و شهرداري گفت: شهردارى ها براي اجراي پروژه و توسعه زیرساخت هاي شهر، راهى 
ندارند جز اینکه مزیت هاى شهر و منطقه خود را به منظور ایجاد منابع درآمدى پایدار شناسایى و 

براى جذب  سرمایه گذار در خصوص آنها اطالع رسانى مناسب انجام دهند.
محمدعلى افشانى اظهار داشــت: با توجه به محدودیتهاي مالی دولت براي کمک به تمامی 
شهرداري هاى سراسر کشور دوران اداره شهر و شــهردارى با اتکا به کمک هاى دولتى خاتمه 

یافته است.
وى تصریح کرد: الزم است شهرداران و اعضاي شوراها به شناسایی مزیت هاى شهر و منطقه 
خود به منظور تعریف درآمدهاي پایدار، تولید ثروت، اشــتغال زایى و جذب  سرمایه گذار؛ توجه 

ویژه اى داشته باشند.
معاون عمران و توسعه امور شــهري و روستایی وزیر کشــور با بیان اینکه در مناطق شهري، 
ظرفیت هاي مناسبی براي ایجاد درآمد پایدار وجود دارد که مستلزم شناسایی آنهاست، تاکید 
نمود: موقعیت ویژة جغرافیایی کشور، وجود جاذبه هاي طبیعی و اقلیم هاي متفاوت جغرافیایی 
به همراه میراث فرهنگی منحصربفرد کشورمان بدون تردید سرمایه مناسبی براى ایجاد درآمد 

پایدار و اشتغالزایى مى باشد.
افشانی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش عمده درآمد بسیاري از شهرداري ها 

صرف پرداخت حقوق مى شود، گفت: شوراها و شهردارى ها باید به موضوع منابع انسانی 
توجه ویژه اي داشته باشند تا وضعیت فعلی این حوزه متحول شود.

دوران اداره شهر با کمک ه اى دولتى 
خاتمه یافته است 

 تغییر در نگاه به 
هاي شهر، راهى 
یدار شناسایى و

کمک به تمامی 
ى دولتى خاتمه 

ى شهر و منطقه 
مایه گذار؛ توجه 

مناطق شهري، 
نهاست، تاکید 
وت جغرافیایی 
ى ایجاد درآمد 

شهرداري ها 
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لتى


