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شهردارى شاهین شهر از نظر مالى 
شرایط نامساعدى دارد
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شهردارى شهرضا  درآمد پایدار ندارد 
 شهردار شهرضا خبر داد:

3

بحران آب، 
مانع  توسعه 
فضاى سبز 

شهرضا

4

 تأمین 60 درصد از 
اعتبار احداث سینما 
در عسگران توسط 

شهردارى

2

خواستار احداث 
شبکه فاضالب شهرى 

در تودشک 
هستیم

3

بودجه شهردارى 
نمى تواند 

جوابگوى همه 
حوزه ها  باشد

اختیارات صنعتى به آران و بیدگل  بدهید

براى راه اندازى ناحیه صنعتى به 
سرمایه گذارى نیازمندیم

250هکتار از بافت فرسوده و تاریخى اردستان 
نیاز به بهسازى دارد 

شهردار شاهین شهر:

4

چکش کارى
 بودجه  مناطق

 نجف آباد بر اساس 
عملکرد سالجارى

 مهم ترین و اساسى ترین اهداف فعالیت هاى اقتصادى 
هرکشور، شــامل مواردى مانند تخصیص بهینه منابع و 
توزیع عادالنه درآمد، رشــد اقتصادى، افزایش اشتغال، 
ثبات اقتصادى، حفظ ســطح عمومى قیمت ها، تجارت 
بین الملل و تراز پرداخت ها مى باشد. مجریان اقتصادى، 
براى انجام این امور و رسیدن به اهداف واالى اقتصادى در 
هر کشور، باید هزینه هاى بسیار سنگینى را پرداخت کنند 
و براى تأمین مالى این مخارج الزم است تا منابع درآمدى 
مختلفى ایجاد شود.  همان طور که مى دانیم درآمد دولت  به 
دو گروه درآمدهاى مالیاتى و درآمدهاى غیرمالیاتى تقسیم 
مى شود. نقش و جایگاه درآمدهاى مالیاتى در مقایسه با 
درآمدهاى غیرمالیاتى و سایر منابع درآمدى، در بسیارى از 
کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه، اهمیت بیشترى 
دارد. به عبارتى دیگر، زمانى که ما این منبع مهم را با سایر 
منابع درآمدى مقایسه مى کنیم، به این نتیجه مى رسیم که 
هر چه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، 

آثار نامطلوب اقتصادى کمتر خواهد شد.            
بى تردید کیفیت زندگى و چگونگى خدمات رسانى در شهر، 
رابطه معنادارى با پویایى اقتصادى آن دارد و این پویایى 

نیز در تعامل منابع مالى پایدار جریان مى یابد.    
شهردارى ها در فرآیند مدیریت توســعه شهرى و ارائه 
خدمات مورد نیاز شــهروندان، با معضالت متعددى در 

زمینه هاى مختلف روبرو هستند.
 یکى از مهم تریــن این معضالت، پایــدار نبودن منابع 
درآمدى مى باشد. امید اســت با اجراى قانون مالیات بر 
ارزش افزوده، مسیر شهردارى ها براى کسب درآمدهاى 
پایدار هموارتر شــود و روزنه هاى امید بــراى این نهاد 

عمومى به منظور کسب درآمد پایدار به وجود آید. 
بررسى هاى انجام شده و تجربه اجراى این نوع مالیات در 
کشورهاى مختلف جهان نشان مى دهد که اجراى آن در 
حال حاضر، براى برطرف کردن برخى مشکالت فعلى 
نظام مالیاتى مانند: درآمد مالیاتى، شناســایى مؤدیان و 
برطرف کردن کمبود اطالعات درباره آن ها، کاهش وقفه 
زمانى پرداخت مالیات، کاهش فرار مالیاتى و غیره مى تواند 
راهگشا باشد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش 
از 135 کشور دنیا اجرا مى شــود و به دلیل رشد سریع و 
هماهنگى ویژگى هاى این مالیات با اهداف توســعه اى 

کشورها، از آن به عنوان یک مالیات مدرن یاد مى کنند.

 شهردارى ها و نقش آن ها در مالیات بر 
ارزش افزوده 

 در ابتداى طرح و اجراى مالیات بر ارزش افزوده، ســهم 

شــهردارى ها در وصول از کاال، خدمــات و معامالت 
تجارى همانند سهم دارایى 50 به 50 است. همان طور که 
مى دانیم پیش از این، سهم شهردارى ها از مالیات تولید 
یک درصد بود که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، این 

رقم به 1/5 درصد افزایش یافت. 
بر اســاس قانون برنامه پنجم توسعه در سال اول اجراى 
برنامه، یک درصد به نرخ سه درصدى این مالیات افزوده 
شد و به چهار درصد رسید. در حال حاضر نرخ این مالیات 
به پنج درصد رسیده است که سهم عوارض 2/1 درصد و 
سهم مالیات 2/9 مى باشد. این در حالى است که پیش بینى 
مى شود سهم این مالیات در کشور در پایان برنامه پنجم 

توسعه به هشت درصد برسد.  
بیان این نکته در این جا الزم اســت که از مزایاى اجراى 
این طرح، واریز این مبالغ به حســاب شهردارى هر شهر 
مى باشــد. درآمد مزبور موجب ثبات در برنامه ریزى هاى 
شهردارى ها براى خدمات مورد نیاز شهروندان مى شود. 

 قوانین مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 
حقوق شهردارى ها 

بر اساس تبصره 7 ماده 17، مالیات هایى که در زمان خرید 
کاالها و خدمات توسط شــهردارى ها و دهیارى ها براى 
انجام وظایف و خدمات قانونى پرداخت مى گردند، طبق 

مقررات، این قانون قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود.  
طبق ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهردارى ها 
مکلف هستند اطالعات موجود در پایگاه هاى اطالعاتى 
خود مربوط به امالك، مشاغل و ســایر موارد که در امر 
شناسایى یا تشــخیص عملکرد مالى مؤدیان مورد نیاز 
ســازمان امور مالیاتى کشور مى باشــد را در اختیار این 
سازمان قرار داده و امکان دسترسى همزمان سازمان امور 
مالیاتى کشور به این اطالعات را در پایگاه هاى اطالعاتى 

ذى ربط فراهم کنند.      
به نظر مى رسد ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
از مهمترین مواد مرتبط با شهردارى هاى کشور مى باشد 

که به صورت کامل در اینجا به آن ها پرداخته مى شود:  
ماده 38: نرخ عوارض شهردارى ها و دهیارى ها در رابطه 
با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات 

موضوع ماده 16 این قانون مى باشد.
ماده 39: مؤدیان مکلف هستند عوارض و جرایم متعلق 
به موضوع ماده (38) این قانون را به حساب هاى رابطى 
که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتى کشور و توسط 
خزانه دارى کل کشور افتتاح مى گردد و از طریق سازمان 

امور مالیاتى کشور اعالم مى شود، واریز نمایند.
■■■

 یکى از مهمترین دغدغه هاى مدیــران و برنامه ریزان 
شهرى، دستیابى به توســعه پایدار شهرى است. با توجه 
به رشد شدید شهرنشینى، تقاضا براى کاالها و خدمات 
در شهرها از افزایش قابل مالحظه اى برخوردار است. در 
این راستا، تأمین نیازهاى شهروندان، مستلزم وجود منابع 
مالى کافى است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین و 
اصالح منابع مالى شهردارى ها، پایدارى منابع درآمدى 
اســت؛ به طورى که این درآمدها باید عالوه بر داشتن 
قابلیت اتکا و استمرارپذیرى، تهدیدى براى توسعه پایدار 

شهرى نیز نباشند.  
از ســوى دیگر، تأمیــن مالــى شــهردارى ها داراى 
پیچیدگى هاى خاص خود مى باشــد. از یک سو مدیران 
شهرى باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان 
تأمین کنند و از سوى دیگر، منبع درآمدى باید به گونه اى 
باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهرى 
را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگى براى نسل هاى 
حال و آینده را نیز حفظ نماید. به بیان دیگر، منابع درآمدى 
شهرها باید با مبانى نظرى توسعه پایدار شهرى همراه بوده 
و از خصلت و ویژگى هاى پایدارى برخوردار باشــند. اما 

همان طور که مى دانیم کلیه منابع درآمدى شهردارى ها، 
درآمدهاى پایدار نیستند و شــهردارى ها نمى توانند در 

بلندمدت به این درآمدها تکیه نمایند.      
تجربه شــهردارى هاى کشورهاى پیشــرفته در زمینه 
شیوه کســب درآمد و تأمین هزینه هاى شهر، حاکى از 
انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابى به راهکارهاى 
کارآمد جهت تأمین منابع درآمدى جدیدى براى تأمین 
هزینه هاى شهر و شهردارى مى باشد. همچنین در اغلب 
شهردارى هاى کشــورمان اولین محدودیت براى حل 
مسائل شهرى و ناکارآمدى خدمات رسانى به شهروندان، 
ناشــى از فقدان منابع مالى کافى مى باشــد و از آنجایى 
که منابع درآمدى پایدار، ســهم ناچیزى در تأمین مالى 
شهردارى ها دارند، باید درآمد شهردارى ها، در ماهیت خود 
به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و 
منابع درآمدى ناپایدار، جاى خود را در ردیف هاى درآمدى 

شهردارى ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد.
درآمد پایدار در طرح جامع درآمدهــاى پایدار، این گونه 

تعریف شده است:  
آن دســته از درآمدهاى شــهردارى که از خصایص زیر 

برخوردار باشند و براى وصول آن بتوان برنامه ریزى هاى 
اجرایى الزم را تعریف کرد:

1-تداوم پذیرى (داراى ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت 
دچار نوسانات شدید نشوند)

2-مطلوب بودن (کســب درآمــد از آن محل، موجب 
ارتقاى رویکرد و عدالت محورى شــود و به ساختارهاى 

محیط زیستى، کالبدى، اجتماعى و اقتصادى لطمه نزند)
3-انعطاف پذیرى (پایه درآمدى، طى زمان بزرگ شــود 
و با گســترش مخارج گســترش یابد تا از مضیقه مالى 

اجتناب شود)
با وجود این تعریف، اگر چه شهردارى ها به صورت هاى 
مختلف قادر به تأمین منابع مالى هستند، اما همه اقالم 

درآمدى داراى ویژگى هاى درآمدهاى پایدار نمى باشند.
شایان ذکر است که اقالم درآمدى شهردارى ها به چهار 
دســته اصلى عوارض و مالیات هاى دریافتنى، فروش 
خدمات، اســتقراض و دریافت کمک هــاى بالعوض 

تقسیم مى  شوند.
برخــى از اقالم فرعــى درآمدهــاى پایــدار و ناپایدار 

شهردارى ها و کسب منابع مالى به شرح ذیل مى باشد:
*درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)

*عوارض حاصل از صدور پروانه هاى ساختمانى
*عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

*عوارض ناشى از اجراى جریمه کمیسیون ماده 100
*درآمد حاصل از پارکینگ شهرى

*کمک هاى اعطایى دولت و سازمان هاى دولتى
*استقراض از بانک ها و نهادهاى مالى داخلى و خارجى
*بهاى خدمات شهرى و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى

*مشارکت و سرمایه گذارى بخش خصوصى
*انتشار اوراق مشارکت

*عوارض نوسازى
*مالیات بر ارزش افزوده.

به جرأت مى توان بیان کرد که مهمتریــن درآمد پایدار 
شــهردارى هاى کشــور که به دالیل مختلف مغفول 
مانده است، مبحث عوارض نوسازى مى باشد. عوارض 
نوسازى که در کشورهاى جهان، تحت عنوان مالیات بر 
دارایى هاى غیرمنقول از آن نام برده مى شود، از اقالمى 
است که هرســاله مى تواند منبع درآمدى مناسبى براى 
شهردارى ها ایجاد کند و از یک تداوم قابل قبول برخوردار 
بوده و دریافت آن نیز سالمت محیط زیست شهرى را دچار 
مخاطره نمى کند و پتانسیل درآمدى شهردارى ها را به 
صورت مستمر جهت باال بردن توان تولیدى و ارائه کاالها 
و خدمات عمومى افزایش مى دهد. هر چند در سال هاى 
اخیر در شهرهاى کشور این رقم نسبت به گذشته، سهم 

خود را در درآمدهاى شهردارى ها افزایش داده اما از کل 
درآمدهاى شهردارى ها سهم بسیار کوچکى دارد.   

در بحث عــوارض نوســازى و عوارض مســتغالت، 
ظرفیت هاى قابل اتکاى پایدار و مطلوبى وجود دارد. به 
منظور دســتیابى به درآمدهاى قابل مالحظه حاصل از 
عوارض نوسازى و اســتفاده از عوارض بالقوه این منبع 
درآمدى، پیش نیازهایى وجــود دارد که در مبناى تعیین 
میزان و دریافت عوارض باید در نظر گرفت. این پیش نیازها 

عبارتند از:  
* تعیین قیمت روز امالك و مستغالت    

*ایجاد بانک اطالعات امالك و مستغالت 
*افزایش کارایى نظام تشــخیص و وصــول عوارض 

نوسازى        
*شفاف سازى مبناى محاسبات  

*شفاف سازى میان درآمدهاى شهردارى و هزینه هاى 
صورت گرفته در سطح شهر  

*رفع بى اعتمادى از پرداخت کنندگان عوارض نوسازى 
و جلب مشارکت آنان در زمینه پرداخت به موقع عوارض.   
الزم به ذکر است که در شرایط فعلى، مبناى تعیین عوارض 
نوســازى قیمت هاى منطقه اى با قیمت هاى روز واقعى 
زمین و امالك تفاوت بارزى دارد. در این راستا، باید نگرش 
تصمیم گیران شهرى در زمینه وضع نرخ عوارض نوسازى، 
به تدریج از قیمت هاى منطقه اى به قیمت هاى روز امالك 

و مستغالت، تغییر جهت دهد. 
اما همان طور که پیشتر نیز اشاره شــد، با شروع اجراى 
مالیات بر ارزش  افزوده، شهردارى ها براى کسب بیشتر 
درآمدهاى پایدار امیدوارتر شــده اند. به عبارتى، پس از 
عوارض نوسازى، سهم شهردارى ها از مالیات بر ارزش 
افزوده مى تواند به عنوان بهترین منبــع درآمدى پایدار 
براى شهردارى هاى کشور شناخته شود و باعث پویایى و 
پایدارى نظام درآمدى آن ها گردد. با دریافت این مالیات، 
شهردارى ها مى توانند شــکاف بین درآمد و هزینه هاى 

خود را پر کنند. 
در نهایــت مى توان چنین بیان داشــت کــه به منظور 
برخــوردارى از درآمدهــاى پایدار، ضرورى اســت که 
ابتــدا ماهیت و نحــوه شــکل گیرى اقــالم درآمدى 
تعریف و ســپس آن هــا را بــا مالك هــاى پایدارى

 سنجید. 
سالمت جسمى و روحى شهروندان، حفظ کیفیت محیط 
شهرى، توسعه زیرساخت ها براى ایجاد و ارایه خدمات به 
شهروندان، نیاز به برنامه ریزى بلندمدت صحیح و دقیق 
جهت کاهش وابستگى به درآمدهاى ناپایدار و حرکت به 

سمت اتکا به درآمدهاى پایدار دارد.

مالیات بر ارزش افزوده و نظام درآمدى شهردارى ها

شهرضا قدمت بســیار زیادى دارد و یکى از 
پتانسیل هاى مذهبى- گردشگرى این شهر 

امامزاده شاهرضا است.
شهردار شــهرضا با بیان این مطلب به 
نصــف جهان گفــت: شــهرضا داراى 
جاذبه هاى گردشگرى خوبى است 
از جملــه بازار شــهرضا که 
یکى از بهتریــن اماکن 
گردشــگرى محسوب 
شده و همچنین کارخانه 
ریســندگى نویــن که 
توسط شهردارى مرمت 

شده و...

حسین رسا قامت
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شهردار چادگان با اشــاره به اینکه تخلف ساختمانى به 
معنى نقض قوانین و ضوابط شهرسازى، فنى، ایمنى و 
بهداشتى در احداث ساختمان است و هر ساخت و سازى 
که در شهر انجام مى شو،د ملزم به اخذ پروانه ساخت از 
شهردارى است و اگر ســاختمانى بدون پروانه ساخت و 
یا مغایر با پروانه اخذ شده باشــد، غیرمجاز است، گفت: 
باید بدانیم ســود حاصل از تخلف به نفع هیچ شخصى 

نیست.
نجارى ادامه داد: تخلفات در کمیسیون ماده 100 از سه 
دیدگاه رعایت اصول فنى ، بهداشتى و شهر سازى بررسى 
مى شود که احکام صادره با توجه محوریت این سه اصل 

کلى،به عنــوان پایه نظرى صادر مى شــود و متخلفان 
عالوه بر پرداخت میزان جریمه، عوارض هاى متعلق به 

پروانه ساختمانى را هم باید پرداخت کنند.
وى ادامــه داد: باتوجه بــه اینکه بر اســاس ماده 100 
شــهردارى، قبل از هر اقــدام عمرانى، اخــذ پروانه از 
شهردارى الزامى اســت  و هر گونه تعمیر امالك واقع 
در توســعه  ى معابر و طرح  ها ى تملکى با هماهنگى و 
مجوز شــهردارى باید انجام پذیرد، به اهالى توصیه مى 
کنیم از زمانى کــه براى خرید پالك زمیــن اقدام مى 
کنند،از شــهردارى در خصوص مشخصات زمین حتما 

استعالم بگیرند.

مدیرکل امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان گفت: 
زمانى که شوراها تســلط کامل به قوانین نداشته باشند، 
نمى توانند اقدامات مناســبى براى تسهیل امور شهرى و 

روستایى انجام دهند.
محمدرضا کمالى اظهارداشــت: 34 وظیفه براى شوراها 
تعریف شده اســت که تنها هشــت مورد آن به مدیریت 
شهرى مربوط مى شود، اما اکنون شوراهاى شهر به شوراى 
شهردارى ها تبدیل شده و از وظایف دیگر خود بازمانده اند.

وى ادامه داد: شورایعالى استان ها مى تواند هم تراز دولت 
الیحه ارایه کند، اما با وجود اینکه 18 سال از فعالیت این 

شورا مى گذرد، اما هنوز اتفاق خاصى نیفتاده است.

مدیرکل امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان عنوان 
کرد: شوراهاى شهر و روســتا تصمیم سازانى هستند که 
باید اشرافیت کاملى به قوانین جارى داشته باشند تا بتواند 
تصمیم درستى گرفته و در اختیار شــهردار یا دهیار قرار 

دهند.
کمالى با بیان اینکه بسیارى از اقداماتى که در شوراها انجام 
مى شود در شأن این نهاد نیست، گفت: کار شوراها، تنها 
زدن مهر تایید برنامه ها نیســت؛ از طرفى آخرین اصالح 
قانون شهردارى ها به ســال 1334 برمى گردد که شرایط 
را دشوار کرده و باعث شده مســئوالن نسبت به عملکرد 

شوراها ناامید شوند.

عزم شهردارى چادگان براى 
کاهش تخلفات ساختمانى

کار شوراها، تنها زدن مهر 
تأیید برنامه ها نیست

تکمیل فضاى سبز 
 در شاهین شهر

عیسى بهمنى، شـهردار شاهین شـهر در نشستى با 
مدیران کانون هاى بازنشستگى شاهین شهر گفت: 
احترام به پیشکسـوتان در تمام جوامع به عنوان یک 

تکلیف اجتماعى است.
وى افزود: دستیابى شهروندان به هویت واحد، منشاء 
تحولى عظیم در شهر مى باشد و همراهى و همدلى 
شـهروندان در کنار فهم اجتماعى و شـعور سیاسى، 
باعث عـدم فعالیـت هـاى غیرقانونـى و خرابکارانه 

مى شود.
وى افزود: توسـعه همه جانبه شـهر با نـگاه ویژه به 
مناطق کمتر توسعه یافته و محله هاى حاشیه شهر و 
اجتناب از اشرافى گرى در دستور کار شهردارى قرار 
گرفته است؛ هرچند افرادى که منافع نامشروع خود را 
از دست داده اند، سعى در سنگ اندازى در این مسیر 
دارند، اما شهردارى و شـوراى اسالمى شهر با هدف 
خدمت به شهروندان و دسـتیابى به شهرى زیبا، آباد 
و در شأن شهروندان شاهین شهر از اصول و دیدگاه 

خود عقب نشینى نخواهد کرد.
 شهردار شاهین شهر با اشاره به پروژه هاى در دست 
اقدام شـهردارى اشـاره کـرد و گفت: آغـاز عملیات 
احداث زیرگذر میدان امـام حسـین (ع) از بلوار آیت 
ا... طالقانى به بلوار شـهید محمد منتظـرى، تعریف 
و تکمیل فضاى سـبز و بوسـتان هاى محلـه اى به 
ویژه در حاشـیه شـهر، اصـالح ضوابط شهرسـازى 
براى سـهولت در سـاخت و سـاز در شـهر، از جمله 
فعالیت هاى برنامه ریزى و اجرایى شهردارى است.

برگزارى مانور امداد و نجات 
در کاشان

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى کاشـان از برگزارى مانور سراسرى امداد 
و نجات در ساختمان هاى بلند مرتبه درشهرك خاتم 

االنبیاء (ص) کاشان خبر داد.
محمد مسعود چایچى اظهارداشت: با توجه به برنامه 
ریزى هاى انجام گرفته در چند ماه اخیر، مانور اطفاء 
حریق و امداد و نجات در ساختمان هاى بلند مرتبه در 
راستاى گرامیداشـت یاد شـهداى آتش نشان حادثه 

پالسکوبرگزار شد.
وى افـزود: این مانور بـه صورت مشـترك، با حضور 
سـازمان هاى امدادى و خدماتى شهرستان، با هدف  
کسب آمادگى هاى الزم، تمرین جدى در جهت مقابله 
با  حوادث،  هماهنگى بیشـتر دستگاه هاى امدادى و 
خدماتى در امر امداد رسانى در حوادث ساختمان هاى 

بلند مرتبه انجام شد.

ضرورت احداث کمربند سبز 
اطراف دولت آباد 

شهردار دولت آباد گفت: درخواست هاى زیادى براى 
شـهردارى ها به منظور کمـک مالى از سـایر ارگان 
ها مى شـود، اما نه تنها براسـاس قانون امـکان این 
کمـک هـا نیسـت، بلکـه شـهردارى هـا بـه دلیـل 
گرفتارى هاى مالى فراوانى کـه دارند، بعضا وظایف 

ذاتى خود را هم به سختى انجام مى دهند.
حمیدرضـا فدایـى بـا بیـان ایـن مطلـب کـه 
خشکسالى هاى چندسـال اخیر باعث شده تا اطراف 
دشـت برخوار را کویر فرا گیرد،گفت: متاسفانه کویر 
اطراف دشـت برخوار در حال نفوذ به کل شهرسـتان 
اسـت و براى جلوگیرى از این اتفاق ناخوشـایند باید 
تدبیرى اندیشـید. وى با تاکید بر ایجاد کمربند سـبز 
اطراف این شهرستان افزود:  براساس اطالعات اخذ 
شـده، ظاهرا از میزان پسـاب فاضالبى که در استان 
تولید مى شود قریب به 300 لیتر بر ثانیه آن به منظور 
جلوگیرى از نفوذ کویر به شهرها، به اداره کل محیط 
زیست استان اختصاص داده شده و این فرصت خوبى 
است تا درصدى از این پساب را به جهت ایجاد کمربند 
سبز اطراف کل شهرسـتان تحویل بگیریم تا از بروز 

این اتفاق ناخوشایند جلوگیرى کنیم.
فدایى تاکید کرد: شـهروندان هر شهرى حق دارند از 
هوا و زمین پاك بهره مند باشـند و همچنین داشـتن 
محل زندگى که متناسب با استانداردهاى روز زیست 
محیطى باشـد و عمده وظایف ذاتى شهردارى ها در 
همین ربطه است که به دلیل نبود اعتبارات کافى، رفع 

آنها سرعت مناسبى ندارد .

روى خط

شــهردار زرین شــهر گفت: امروز در شــهردارى زرین 
شــهر برنامه ریزى شــده، حداکثــر تخفیف هــا براى 
شــهروندان در نظر گرفته شــود، از این رو براى نخستین 
بار 75 درصد تخفیف براى کســانى که قصد ســاخت و 
ســاز در بافت فرســوده را داشــته باشــند، ارایه شــده 

است.
میثم محمدى با اشاره به اهمیت بازسازى بافت هاى فرسوده 
شهرى اظهار داشت: احیاى بافت هاى فرسوده و ناکارآمد 
شهرى از جمله مسایلى اســت که طى چند سال گذشته 
مورد توجه قرار گرفته، چرا که ایــن گونه بافت ها، همواره 
مشکالتى را به همراه داشــته اند. وى ادامه داد: از این رو، 
بازآفرینى شــهرى به عنوان یکى از رویکردهاى مهم در 
بخش سیاست توسعه شهرى وزارت راه و شهرسازى مورد 

توجه قرار گرفته است.
■■■

وى افزود: شــاید برخى افراد مطرح کنند که در بافت هاى 
فرسوده، تنها انبوهى از بلوك هاى فرسوده وجود دارد، اما 
واقعیت آن است که مشکل بافت هاى فرسوده، تنها به وجود 
بلوك هاى فرسوده منتهى نمى شــود، بلکه بحث مسائل 

اجتماعى و فرهنگى نیز در این گونه بافت ها نمایان است.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: نباید فراموش کرد بافت هاى 
فرسوده به رغم آنکه در قدیم االیام بخش مهمى از هویت 
شهرها را تشــکیل مى دادند و داراى ریشه هاى سکونتى 
ارزشــمند با غناى فرهنگى، اجتماعى و معمارى فراوانى 
بودند، به تدریج به مناطقى مخروبه و حتى در برخى موارد به 
مناطقى ناامن تبدیل مى شوند و این مسئله قطعا هویت شهر 

را دچار مشکل خواهد کرد.
وى ادامه داد: محالتى که در بافت هاى فرسوده واقع شده اند، 
دسترسى مناسب به خدمات شهرى و بهداشتى نداشته و 
حتى آسیب پذیرى این محالت در برابر زلزله بسیار زیاد است، 
از سوى دیگر وجود مشکالت فرهنگى و امنیتى و نیز عدم 
تطابق با زندگى امروز شهرى این مناطق، داراى مشکالت 

روبنایى و زیرســاختى فراوان به ویژه در زمینه هنجارهاى 
اجتماعى هستند و از این جهت باید به این مناطق نگاهى 
ویژه داشت. محمدى اضافه کرد: احیاى بافت هاى فرسوده 
شهرى، یک موضوع مهم اقتصادى اجتماعى نیز به  شمار 
مى آید، چرا که هدف از احیاى این بافت ها، بهبود شکل و 
ارتقاى سطح زندگى مردم و کاهش آسیب هاى اجتماعى در 
این محدوده ها بوده، البته احیاى بافت هاى فرسوده نیازمند 

آگاه سازى و افزایش درصد مشارکت مردم است.
■■■

وى با بیان اینکه مشکل اصلى بافت فرسوده استحکام بنا 
است، عنوان کرد: در حقیقت مرمت و نوسازى بافت هاى 
فرسوده، تنها تخریب بنا نیست که بخواهیم مردم را به اجبار 
وارد این طرح کنیم، چرا که در رابطه با نوسازى بافت هاى 
فرسوده شهرى مطالعات خاص اجتماعى و جامعه شناسى 

مربوط به ویژگى هاى محله و پهنه آن ها از جمله وضعیت 
اشتغال و درآمد ساکنان، میزان تعلق خاطر به محل زندگى، 
مدت و ســابقه اقامت در محل، تعداد خانوار و جمعیت و ... 

انجام گرفته است.
■■■

شهردار زرین شهر خاطرنشــان کرد: اگر مشارکت مردم 
در احیاى بافت فرسوده با شهردارى ها همراه شود، احیاى 

بافت فرسوده و بهسازى محله هاى قدیمى و شهرها قطعا به 
سرعت پیش مى رود؛ از این رو، تالش شهردارى زرین شهر 
این بوده تا مردم را به آن حد از توانمندى برســاند تا مردم 
خود وارد عرصه شوند و این توانمندى از چند طریق فراهم 
شده که یکى از آن ها تخفیف عوارض و همچنین در اختیار 

گذاشتن تسهیالت است.
■■■

وى با بیان اینکه که 35/6درصد از وســعت زرین شــهر 
را بافت فرسوده شــامل مى شود، یادآور شــد: باید توجه 
داشــت در شهرســتان لنجان تاکنون پنج شــهر زرین 
شهر، چمگردان، ســده لنجان، ورنامخواست و چرمهین 
مصوبه بافت فرســوده را دریافت کرده اند و بر اساس این 
مصوبه باید گفت وســعت زرین شــهر 720 هکتار بوده 
که از این میزان، 257 هکتار آن شــامل بافت فرســوده 

مى شود.
محمدى معافیت عوارض ارایه شده در شهردارى زرین شهر 
را در شهرستان لنجان بى ســابقه دانست و گفت: در حوزه 
اقتصاد شهردارى زرین شــهر برنامه ریزى شده تا حداکثر 
تخفیف ها براى شهروندان در نظر گرفته شود که شاهد رونق 
اقتصادى در حوزه مسکن باشیم، از این رو براى نخستین 
بار 75 درصد تخفیف براى کسانى که قصد ساخت و ساز در 

بافت فرسوده را داشته باشند در نظر گرفته شده است.
وى با بیان اینکه مردم در تشخیص ســود و منفعت خود 
بهتر از هر کس دیگر عمل مى کننــد، افزود: خانواده هاى 
ساکن در بافت هاى فرســوده با همکارى شهردارى زرین 
شهر مى توانند با تشکیل شوراى محالت و طرح نقشه، از 
وام 300 میلیون ریالى با سود 14 درصد برخوردار شوند، از 
سوى دیگر پرداخت وام 100میلیون ریالى ودیعه مسکن به 
متقاضیان تسهیالت بافت فرسوده و همچنین پرداخت وام 
200 میلیون ریالى مرمت و مقاوم سازى، از دیگر تسهیالتى 
اســت که در این حوزه بــه متقاضیان پرداخــت خواهد

 شد.

شهردار زرین شهر خبر داد

مرمت و نوسازى بافت هاى فرسوده، تنها تخریب بنا نیست که بخواهیم مردم را به اجبار وارد این طرح کنیم

تخفیف75درصدى براى ساخت و ساز
 در بافت فرسوده زرین شهر

نصف جهان   در سال جارى شهردارى حسن آباد در بحث 
توسعه گردشگرى به شناسایى جاذبه هاى گردشگرى و 

مرمت و بازسازى آثار تاریخى اقدام کرده است.
شهردار حسن آباد با بیان اینکه شهردارى حسن آباد درآمد 
پایدارى نداشته و وابستگى شدیدى به بودجه هاى دولتى 
دارد، به نصف جهان گفت: بودجــه هاى دولت هم کم 

است و جوابگوى پروژه ها و خدمات نیست.
داود صادقى با اذعان به اینکه شــهر حســن آباد از نظر 
جاذبه هاى گردشــگرى داراى بناهاى تاریخى، معدن 
نمک، قنوات با قدمت و تپه هاى شنى است، عنوان کرد: 
شهردارى در بحث توسعه گردشگرى، شناسایى  دو برج 
تاریخى با قدمت 200 و 500 ساله را داشته است. ضمن 
اینکه از بودجه یک میلیارد و 700 میلیون تومانى امسال 
شــهردارى،  بین 8 تا 10 درصد به حوزه گردشگرى در 
قالب مرمت و بازسازى آثار تاریخى اختصاص داده شد 
که طى آن براى مرمت و بازسازى دو برج تاریخى بالغ 
بر 200 میلیون ریال هزینه شد. شایان ذکر است صنایع 

دستى حسن آباد شــامل  فرش و قالیچه دستباف، تابلو 
فرش و... است.

وى ادامه داد:  نبود محل اسکان براى گردشگران، مشکل 
حوزه گردشگرى شهر حسن آباد است. شهردارى براى 
مرتفع سازى این مشکل پیگیر آماده سازى منازل قدیمى 

در قالب مهمانسراست.
 به گفته  شــهردار حســن آباد، اســکان یک شــب 
یا بیش تر گردشــگران در شهر حســن آباد مى تواند 
نقش موثرى در درآمد زایى شــهردارى و مردم داشته

 باشد.
 صادقى افزود: شهر حسن آباد با وجود شش حلقه قنات به 
نسبت سایر شهرهاى اطراف با مشکل کم آبى کمترى 

روبرو است. 
گفتنى است شهر حسن آباد از توابع شهرستان اصفهان، 
با فاصلــه 120 کیلومتر به مرکز شهرســتان در جنوب 
شرقى اصفهان واقع شــده و داراى  4500 نفر جمعیت

 است.

نصف جهان  شــهر تودشک شــبکه فاضالب شهرى 
ندارد و این باعث شــده که در محله نوبنیاد این شــهر 
آب هاى سطحى تجمیع شده وچنانچه به سمت منازل 
مسکونى سرازیر شــوند امکان نشســت منازل وجود

 دارد.
شهردار تودشک، دغدغه اصلى در این شهر را نبود شبکه 
فاضالب شــهرى عنوان کرد و به نصف جهان گفت: 
یکى از اولویت هاى کارى شهردارى، پیگیرى رفع این 
مشکل است تا سکنه از تجمیع آب هاى سطحى مصون

 بمانند.
محمدرضا مجلسى با اشاره به جمعیت پنج هزار نفرى 
تودشک عنوان کرد:  بیشتر اهالى تودشک به کارهاى 
فرهنگى، کشــاورزى و قالى بافى مشــغول هستند و 

زعفران، باغات انار و بادام از مهمترین محصوالت این 
شهر است.

 به گفته مجلسى، شهر تودشک  داراى قنات با آب دهى 
سنتى است که اگر مکانیزه شــود آبیارى بهتر و راحت 
تر مى شود. پس تحقق این مهم به حمایت اداره جهاد 

کشاورزى بستگى دارد.
2 میلیارد و 700 میلیون تومان بودجه امسال شهردارى 
تودشک بوده و تا کنون 70 درصد آن محقق شده است. 
مجلســى ضمن بیان این مطلب براى رونق اقتصادى 
شهر به شــهرك صنعتى واقع در شمال تودشک اشاره 
و عنوان کرد: اگر مســئولین توجه ویژه به این شهرك 
صنعتى نمایند و زیر ســاخت هاى آن و همچنین  آب 
و گاز را تامین کنند،  از سوى ســرمایه گذاران استقبال 

خوبى خواهد شد.
شهردار تودشــک همچنین به جاذبه هاى گردشگرى 
درمحله تودشک چویه اشاره کرد و گفت: در این محله 
بافت تاریخى و باستانى متشکل از خانه هاى قدیمى که 
همه ثبت میراث فرهنگى وتعدادى هم ثبت ملى شدند، 
وجود دارد همچنین آب انبارها و قنات و خانه هایى که 
در تودشک است چشم انداز خوبى دارد و مى تواند در بوم 

گردى گردشگر جذب کند.
وى در پاســخ به اینکه چه انتظارى از مسئولین براى 
آبادانى شهر تودشــک دارید گفت: از مسئولین استانى 
اعم از راه و شهرســازى، آبفا و آب منطقه اى خواستار 
احداث و راه اندازى شبکه فاضالب شهرى در تودشک

 هستیم.

شهردار تودشک : شهردار اردستان:

 اختصاص 10 درصد از بودجه شهردارى حسن آباد به توسعه گردشگرى 

250هکتار از بافت فرسوده و تاریخى اردستان 
نیاز به بهسازى دارد 

خواستار احداث شبکه فاضالب شهرى در تودشک هستیم

نصف جهــان قنات دوطبقه مــون، عجیب ترین قنات 
دو طبقه جهان که ثبت یونسکو شده درشهر اردستان 

واقع شده است.
شهرداراردســتان به نکاتــى در حوزه گردشــگرى 
شهراردستان اشاره کرد و گفت: ما دو بحث کالن صنعت 
و گردشگرى را در اردستان شــروع کردیم تا  درآینده 

اشتغال در این شهر تامین و تضمین شود.
محسن حیدرى در بحث گردشگرى به اولویت شناسایى 
مجموعه هاى با هدف گردشگرى اشاره و عنوان کرد:  
مسجد جامع اردســتان یکى از جاذبه هاى گردشگرى 
است که قدمت آن به دوره ساسانى بر مى گردد و ابتدا 
آتشکده بود ولى بعد از اسالم به مسجد تغییر پیدا کرد. 
همچنین مسجد خسرو و مسجد مال یعقوب  با قدمتى 
که به دوره صفویه و ماقبل آن بر مى گردد هم از دیگر 
جاذبه هاى گردشگرى است. قنات ارونه هم یک جاذبه 
دیگر اردستان با 8 رشته است که این تقسیم آب توسط 
شیخ طوسى  انجام گرفت و تاکنون جریان آب این قنات 
به روستاهاى اطراف هم مى رسد. با وجود این قنات باید 
گفت وضعیت آب در اردستان اگرچه مناسب نیست اما 

بحرانى هم نیست.
حیــدرى در ادامه  به معرفى جاذبه هاى گردشــگرى 
اردســتان از جملــه شــهر زیــر زمینى کــه داراى 
طوالنى ترین راه هاى زیر زمینى در ایران است پرداخت 
و تشریح کرد: با همکارى میراث فرهنگى در حال تالش 
هستیم تا این شهر زیر زمینى که بین 4 تا 7 راه است را 
بیش از قبل کندو کاو کنیم . کاوشگران در سال 52 این 
مسیرها را طى کردند و به آثارى از دوره ساسانى برخورد 
کردند.  امید است در آینده ما هم به آثار تاریخى جدیدى 
دست پیدا کنیم. همچنین طرح باز آفرینى شهرى، یک 
اقدام مشترك بین شهرهاى زواره، مهاباد و اردستان با 
هدف بهسازى بافت هاى تاریخى و فرسوده اردستان 
اســت که فضایى به مســاحت 250 هکتار را به خود 

اختصاص داده است.
شهردار اردستان گفت: پیش بینى اولیه از هویت اولیه 
اردستان تاکنون 4 هزار ســال ثبت شده است اما پیش 
بینى ما براى آینده اردســتان این اســت که 8 منطقه 
باستانى را  به ثبت برسانیم و بتوانیم  تا 7 هزار سال تمدن 

این منطقه را ثبت کنیم. 
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 خزانه دار شوراى اسالمى شــهر کاشان، از آغاز بررسى 
تعرفه هاى درآمدى سال 97 شهردارى کاشان، با رویکرد 

کاهش نرخ تراکم خبر داد.
مجید شمس اظهارداشت: بررسى تعرفه هاى درآمدى 
و اخذ عوارض ساختمانى پیشنهادى شهردارى کاشان 
براى  سال 97  در جلسات کمیسیون اقتصادى، برنامه و 
بودجه شوراى شــهر با حضور اعضا و کارشناسان انجام 
مى شــود.وى افزود: در بررســى و تعییــن تعرفه هاى 
درآمدى، به آمار و اطالعات موجود در سیستم شهرسازى، 
روند تعداد و درصد پیش بینى و میــزان تحقق آن و از 
طرفى نوع و چگونگى درخواست هاى مردمى نسبت به 

تراکم در ساخت و سازها، با در نظر گرفتن ضوابط و اصول 
شهرسازى، توجه و دقت الزم صورت مى گیرد.

شمس تصریح کرد: مدیریت شهرى کاشان در این دوره 
با نگرش و تسهیل ساخت و ساز در بخش تراکم خرد و 
کالن و انبوه سازى (مشــروط به تامین پارکینگ) نگاه 
ویژه اى داشته و در تعرفه سال 97 عوارض این بخش ها 

نسبت به سال گذشته روند کاهشى خواهد داشت.
وى گفت: برابر دســتورالعمل هاى صادره، در  تنظیم و 
تدوین بودجه سال 97 شهردارى ها، میانگین محاسبات 
و تعرفه هاى درآمدى به نسبت سال 96 حداکثر 10 درصد 

افزایش خواهد داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى شهر 
شهرضا گفت: با توجه به بحران آب، امکان توسعه فضاى 
سبز به شکل پارك میسر نیســت و این امر، یکى از موانع 
ایجاد فضاهایى زیبا و با نشاط در راستاى استفاده شهروندان 
و جوانان اســت. آروز قوامى اظهارداشت: فرهنگ سراها، 
یکى از زیرساخت هاى مهم فرهنگى محسوب مى شوند که 
مى توانند در پویایى فرهنگى جامعه، در کنار احداث مراکز 
آموزشــى و کتابخانه اى نقش مؤثرى داشته باشند. وى با 
تأکید بر لزوم توجه به امور فرهنگى از سوى دستگاه هاى 
مختلف اجرایى افزود: بخشى از بار فرهنگى جامعه بر دوش 
شهردارى است و شــهردارى در کنار رسالت اصلى خود، 

باید به امور فرهنگى و جوانان توجه جدى داشــته باشد. 
رئیس کمیســیون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى 
شهر شــهرضا اظهارداشــت: مجموعه هاى فرهنگى و 
فرهنگ ســراها نقش به ســزایى را در غنى سازى اوقات 
فراغت نوجوانــان و جوانان و ارتقــاى آگاهى هاى آن ها 
دارند. وى ادامه داد: هر اقدامى که در راستاى فعالیت هاى 
فرهنگ سراها و مجموعه هاى فرهنگى، ورزشى در سطح 
جامعه انجام دهیم، زمینه اى براى رشــد فرهنگى جامعه 
مى شود.قوامى  تأکید کرد: شوراى اسالمى شهر شهرضا 
در جهت زیباســازى و مبلمان شهرى از جوانان هنرمند و 
خالق دعوت به عمل آورده که طرح هاى خود را ارائه کنند.

بحران آب، مانع  توسعه 
فضاى سبز شهرضا

نرخ تراکم در کاشان 
کاهش مى یابد

مراجعه شهروندان معترض به 
عوارض، به شهردارى

مسـئول واحد نوسـازى شـهردارى دولت آباد گفت: 
با توجه به ممیزى جدید امالك شـهر دولـت آباد در 
سال 96 که طبق قانون نوسازى و عمران شهرى هر 
پنج سـال یکبار انجام مى شـود و در قرارداد پیمانکار 
مربوطه، احتمال 10 درصد خطا پیش بینى شده است، 
مودى مى تواند طبق قانـون، اعتراض خود را (از نظر 

مساحت، طبقات و…) اعالم کند.
مهدى نیکبخت عنـوان کرد: مودى مـى تواند طبق 
مـاده 8 و 9 قانـون مذکـور، اعتـراض خـود را از نظر 
مسـاحت، طبقات، مبلغ عوارض و محل وقوع ملک 

اعالم کند.
وى افزود: تاکنون فقط یک نفر طبق اسـناد مکتوب 
به شهردارى مراجعه داشته که به اعتراض آن مودى 

رسیدگى شده است.

بهارستان اشتغالزایى 
وابسته دارد

نصف جهان    شـهر بهارسـتان با جمعیـت 60 الى 80 
هزار نفر، سرانه درمانى و ورزشى مناسب ندارد و عدم 
استقرار ادارات دولتى و نداشتن فرماندار یا بخشدار، از 

مهمترین دغدغه هاى شهرى بهارستان است.
رییس شوراى شهر بهارستان با اشاره به دغدغه هاى 
بهارستان، به نصف جهان گفت: خوشبختانه اعضاى 
دوره جدید شوراى اسـالمى بهارستان  با کارشناسى 
دقیق به سـمت برنامه هاى کوتاه مـدت و بلندمدت 
حرکت مى کنند که در برنامه هـاى کوتاه مدت، زیبا 
سازى شـهر و مبلمان شهرى در دسـت اقدام است و 
سـپس با وجود زیر ساخت ها و پتانسـیل هاى خوب 
براى سرمایه گذارى مناسب در بحث تفریحى رفاهى، 

برنامه بلند مدت را در پیش خواهیم گرفت.
مجتبى محبى تشریح کرد: شـهر بهارستان از لحاظ 
اشتغالزایى وابسته است و برخالف اهداف اولیه مبنى 
بر اسـتقرار صنایع پاك که هنوز اجرایى نشده، شاهد 
اشتغال شهروندان بهارستان در فضاهاى خارج از این 

شهر هستیم.
رییس شوراى شهر بهارستان از وجود دو جاده پرخطر 
اصفهان- شیراز و قلعه شور سخن گفت و عنوان کرد: 
مردم شاغل بهارسـتان براى تردد در این دو مسیرپر 
خطـر، هزینه هـاى مالى و جانـى مى دهند. شـایان 
ذکر اسـت جاده اصفهان - شیراز، مسـیرمواصالتى 
شـمال - جنوب کشـور اسـت و یکى از برنامه هاى 
مهمى که شورا و شهردارى بهارستان دارد این است 
که تفاهم نامه اى بین شـهردارى و شـرکت عمران 
بهارسـتان براى مرتفع سـازى مشـکالت جـاده اى 

منعقد شده است.

بودجه شهردارى نمى تواند 
جوابگوى همه حوزه ها  باشد

نصـف جهـان   در زمان بحـران خشکسـالى، یکى از 
مهمتریـن مصوبات شـوراى اسـالمى شـهر رزوه ، 
راه انـدازى چهار شـهرك  گلخانـه اى باهدف رونق 

کشاورزى  است. 
رییس شـوراى شهر رزوه در پاسـخ به این سئوال که 
مهمترین مصوبات شوراى شهر رزوه چیست به نصف 
جهان گفت: احداث و راه اندازى کارخانه تولید شـن 
و ماسـه در حوزه عمرانى و راه اندازى شـهرك هاى 
گلخانه اى در  حوزه کشـاورزى، اشـتغالزایى بسـیار 

زیادى را به همراه خواهد داشت.
حسین جدیدى  درباره طرح راه اندازى کارخانه تولید 
شن و ماسه  رزوه گفت:  احداث و راه اندازى کارخانه 
تولید شن و ماسه یکى از مهمترین مصوبات شوراى 
شهر رزوه است که مى تواند اشتغالزایى مستقیم براى 

20 الى 30 نفر را محقق کند.
همچنین راه اندازى شهرك هاى گلخانه اى مصوبه 
دیگر شوراى شهر رزوه است که طى نشست مشترك 
شوراى شهر و جهاد کشاورزى شهرستان و استان، در 
مورد کشت گلخانه اى با هدف رونق  و اشتغالزایى 10 

برابر در بخش کشاورزى، بحث و بررسى شد.
بودجه  امسـال شـهردارى رزوه یک میلیـارد و 200 
میلیون تومان بوده که تاکنون 60 درصد از این بودجه 
محقق شده اسـت. شـهردار رزوه  با بیان این مطلب 
افزود: شهردارى درآمد پایدارى ندارد و این بودجه هم 
نمى تواند جوابگوى همه حوزه هاى شهردارى باشند. 

روى خط

عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر با بیان اینکه بودجه 
سال آینده شهردارى 42 میلیارد تومان کمتر از بودجه 
سال 96 محاسبه  شده است، تاکید کرد: راهبرد و سیاست 
شهردارى شاهین شهر بر اساس برنامه پنج ساله دوم و 
برنامه پنج ساله پنجم توســعه کشور است که در تعیین 
و تخصیص اعتبارات، ســعى شده اســت اولویت هاى 

کارشناسى و تخصصى رعایت شود.
وى خاطرنشان کرد: توسعه فضاى سبز و شبکه آبیارى 
با صرفه جویى در آب، احــداث مترو، بهبود حمل  و نقل 
شهرى و محیط شهرى با طرح تملک اراضى، پیش بینى 
تخصیص اعتبارات ادارى، شهرى و عمرانى به استناد 
موارد کارشناســى شــده و با در نظر گرفتــن افزایش 

معمول وظایف شهردارى در این بودجه پیش بینى  شده
 است.

شهردار شــاهین شــهر، تکمیل طرح هاى نیمه تمام، 
اســتفاده بهینه از ظرفیت هاى موجود براى توســعه 
فضاى ســبز و اولویت ایجاد زیرســاخت هاى عمرانى 
و تأسیســاتى، توجه به حفظ اســتقالل و تقویت بدنه 
کارشناسى ســازمان ها براى خدمت رســانى بیشتر به 
شــهروندان، توجه ویژه به برخى از طرح هاى اصلى و 
شاخص شــهردارى، عملیات زیرسازى، جدول گذارى 
و آســفالت معابر ســطح شــهر و تامیــن هزینه هاى 
کارکنان را، از جملــه اولویت هاى بودجــه 97 عنوان

 کرد.

وى به شرایط نامســاعد مالى این شهردارى اشاره کرد 
و افزود: درآمدهاى پایدار شهردارى ها نیازمند تعریف 
جامع و کاملى است که شهردارى شاهین شهر در این 
خصوص، در سال آینده عالوه بر مشــورت با شوراى 
شهر، از مشاوران خبره کشورى براى شناسایى راه هاى 
جذب سرمایه گذارى پایدار در شــهر استفاده خواهیم

 کرد.
شهردار شاهین شهر خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت 
ناپایدار عوارض ارزش افــزوده و عوارض آالیندگى، در 
سال آینده سعى شده است میزان وابستگى شهردارى به 
این گونه درآمدهاى ناپایدار محدودتر شود تا برنامه ها و 

اهداف بر اساس واقعیت ها محقق شود.

شهردارى شاهین شهر از نظر مالى 
شرایط نامساعدى دارد

شهردار شاهین شهر: 

شهردارى شاهین شهر از مشاوران خبره براى شناسایى راه هاى جذب 
سرمایه هاى پایداراستفاده مى کند

ماهانه30 میلیون تومان صرف 
توسعه  فضاى سبز زازران مى شود

 درآمد پایدار شهردارى نوش آباد از جاذبه هاى 
گردشگرى است

نصف جهــان شهر زازران با کشــت محصوالت آلبالو، 
آلوزرد، زردآلو و هلو به شــهر آلبالوها معروف است. به 
گفته حمید رضا رضایى رئیس شوراى شهر زازران، این 
شــهر براى حفظ این امتیاز کشاورزى، نیازمند حمایت 

دولت است.
رضایى به نصف جهان گفــت: شــهر زازران از توابع 
شهرســتان فالورجان با جمعیت 10 هزار نفر است که 
در زمان کم آبى و عدم رونق کشــاورزى، 40 درصد از 
جوانان دچار معضل بیکارى شدند. این در حالى است که 
تعدادى از کشاورزان براى حفظ ماندن معروفیت زازران 
به شهر آلبالوها، با بکارگیرى آبیارى قطره اى و نیز احداث 
جوى آب، درختان زیر کشت آلبالو را آبیارى مى کنند و 
امید است امسال محصول آلبالوزازران  سرمازده نشود و 

برداشت خوبى حاصل شود.
رییس شوراى شهر زازران با اشاره به مشکالت کم آبى، 
نبود فاضالب شهرى و خاکى بودن 40 درصد معابر را 
از مهمترین مصوبات شــورا برشمرد و افزود: مهمترین 
مصوبات شوراى شهرشامل جاده سازى بین پل امامزاده 
سید محمد به ســمت زازران، عریض نمودن جاده بین 

روستاى جالل آباد و زازران و دو بانده و عریض نمودن 
پل زازران است.

ازبودجه ســه میلیارد و 500 میلیون تومانى امســال 
شهردارى زازران  بالغ بر60 الى 70درصد تحقق یافته 
است. رضایى ضمن بیان این مطلب به  دریافت عوارض 
آالیندگى اشاره کرد و گفت: ماهیانه بالغ بر 30 میلیون 
تومان عــوارض آالیندگى گرفته مى شــود که صرف 

توسعه و نگهدارى فضاى سبز زازران مى شود.
وى در خصوص جاذبه هاى گردشگرى زازران عنوان 
کرد: مســجد الهادى با قدمت 250 ســال و برج هاى 
کبوترخانه با قدمت 150 ســال که متاســفانه در حال 
تخریب هستند درحالى متولى براى مرمت و بازسازى آن 
وجود ندارد از جمله آثار تاریخى این شهر است. شهردارى 

هم براى تحقق این مهم با کمبود بودجه مواجه است. 
رییس شوراى شهر زازران خطاب به مسئوالن مربوطه 
درخواســت کرد نگاه ویژه به روســتاها و شــهرهاى 
کوچک داشته باشند زیرا جمعیت این شهرها همچون 
شــهرهاى بزرگ نیازمند تامین نیازها و رفاه اجتماعى

 است.

نصف جهان بناى معمارى دســت کن معروف 
به شهر زیرزمینى، مسجد جامع، مناره مسجد 
جامع و مسجد على، شاخص ترین جاذبه هاى 
گردشگرى نوش آباد است که ماهیانه یک هزار 

و 500 نفرگردشگر دارند.
محمود اشــرفى، شــهردار نوش آباد به نصف 
جهان گفت:  نوش آبــاد از توابع آران و بیدگل  
با جمعیتى بالغ بر  12 هزار نفر، داراى شاغلین 
فرهنگى، کشاورز، کارگر و ســرمایه گذار در 

منطقه است.
وى گفت: جاذبه هاى گردشگرى نوش آباد شامل چهار اثرتاریخى بناى شهر زیر زمینى، مسجد جامع، مناره مسجد 
جامع و مسجد على است. شهردار نوش آباد به تعداد گردشگران خارجى و داخلى هم اشاره و عنوان کرد: نوش آباد 
هر ماه بالغ بر یک هزار و 500 نفر گردشگر دارد که این تعداد در ایام نوروز تا اواخر فروردین ماه به 70 هزار نفر مى 

رسد که یک سوم این تعداد گردشگران خارجى هستند.
اشرفى تصریح کرد: تعامل خوبى بین شوراى شهر و شهردارى نوش آباد برقرار است تا جایى که اکثر مصوبات 
شوراى شهر در راستاى تحقق اهداف شهردارى است. اشرفى با ابراز رضایتمندى از این تعامل، در خصوص درآمد 
پایدار شهردارى عنوان کرد: درآمد پایدار شــهردارى نوش آباد از طریق جاذبه هاى گردشگرى، تفکیک اراضى 

جهت توسعه شهر، بازار روز و صدور مجوز انجام مى شود.
به گفته اشرفى، در پایان آذرماه 62 درصد از بودجه  10میلیارد و 500 میلیون تومانى امسال شهردارى نوش آباد 
تحقق یافت. وى همچنین به مشکالت شهر و شهردارى اشاره و تصریح کرد: به علت عدم پرداخت به موقع حقوق 
و مزایاى کارکنان شــهردارى، عدم پرداخت به موقع دیون پیمانکاران و عدم تامین اعتبار الزم، پاسخ گویى به 

حقوق شهروندى براى شهردارى مشکل آفرین شده است.
شهردار نوش آباد در پایان از مسئولین در خواســت حمایت کرد و گفت: انتظار مى رود مسئولین حمایت بیش از 
پیش در خصوص تامین قیر مورد نیاز براى آسفالت معابر، تامین اعتبار پروژه هاى عمرانى و تامین ماشین هاى 

مورد نیاز شهردارى را داشته باشند.

 تصویب تغییر الگوى کشت محصوالت پرآب در سفید شهر
نصف جهــان کشــاورزان سفیدشــهر ازتوابع 
آران وبیدگل براى کشت محصوالت کم آب، 

نیازمند تسهیالت ازسوى دولت هستند.
رییس شوراى شهراسالمى سفید شهر در گفت 
وگوبا نصف جهان گفت: سفید شــهر از توابع 
شهرستان آران و بیدگل با جمعیتى بالغ برهفت 
هزارنفر در شــمالى ترین نقطه استان اصفهان 
واقع شده است و با توجه به این موضوع، دغدغه 
اصلى سفید شهر مســیر ارتباطى آن با آران و 
بیدگل وکاشان اســت که جهت مرتفع سازى 

این مشکل، پیگیر پروژه ملى کنار گذر جهت تسهیل ارتباط کاشان، آران و بیدگل وسفید شهر به آزاد راه هستیم.
حسن نظرى با اشاره به شغل اصلى مردم سفید شهر که کشــاورزى است، به تشریح مهمترین مصوبه شورا پیرو 
خواسته دولت پرداخت و گفت: مصوبه تغییر الگوى کشت محصوالت پرآب توسط کشاورزان سفید شهربه سمت 
کم آب نیازمند ارائه تسهیالت مناسب از سوى دولت به بخش کشاورزى  است. لذاتحقق این مهم نیازمند تغییر 
دیدگاه دولت از سطحى نگرى به عمقى نگرى اســت یعنى حمایت از بخش کشاورزى شعار گونه نباشد بلکه به 

مرحله اجرا در آید.
وى در ادامه با بیان اینکه ما مخالف صنعت نیســتیم، تصریح کرد:  بخش صنعت نســبت به بخش کشاورزى از 
توجه بالفعلى برخوردار است این در حالیست که بخش صنعت آلودگى به همراه دارد ولى کشاورزى سود خالص 
و اشتغالزایى. پس چنانچه تسهیالت  مورد نیاز را دریافت کند به یقین مى تواند از درصد بیکارى و واردات بکاهد. 
بنابراین انتظار ما از دولت این است که به کشاورزان که قشرى ضعیف و زحمت کش هستند توجه ویژه نماید تا بتوان 

براى مرتفع سازى مشکالت آنان از جمله بیمه وکم آبى تمهیدات ویژه اى اندیشید. 
رییس شوراى سفید شهرهمچنین در پاســخ به اینکه ارتباط شورا و شهردارى سفید شــهر چگونه است با ابراز 
رضایتمندى از این ارتباط گفت: ارتباط خوبى داریم و با صراحت بگویم شهردار ما فردى توانمند و یکى از بهترین 

شهرداران استان اصفهان معرفى شده است.

نصف جهــان  شهرضا قدمت بســیار زیادى دارد و یکى از 
پتانســیل هاى مذهبى- گردشگرى این شــهر امامزاده 

شاهرضا است.
شهردار شــهرضا با بیان این مطلب به نصف جهان گفت: 
شهرضا داراى جاذبه هاى گردشگرى خوبى است از جمله 
بازار شهرضا که یکى از بهترین اماکن گردشگرى محسوب 
شده و همچنین کارخانه ریسندگى نوین که توسط شهردارى 
مرمت شده و بحث مالکیت آن در حال پیگیرى است. شهرضا 
در بحث توسعه گردشگرى داراى پتانسیل مذهبى امامزاده 
شاهرضاســت که از نقاط مختلف ایران براى زیارت این 
امامزاده به شهرضا مى آیند. همچنین وجود پارك هاى زیبا با 
امکانات مناسب در جذب گردشگر نقش موثرى داشته و دارد.
رحیم جافرى با بیان اینکه بودجه امسال شهردارى این شهر 
46 میلیارد تومان بوده که بالغ بر 50 درصد آن محقق شده 

است، تصریح کرد: شهردارى با مشکالت اقتصادى از جمله 
افزایش هزینه هاى جارى روبروست و درآمد پایدارى هم 
نداریم که بتوانیم آنچه براى چشم انداز شهردارى تبیین شده 
را  محققق کنیم.  بنابراین تعدیل نیرو واگذارى بخش خدمات 
شهرى به بخش خصوصى  و صرفه جویى در مصارف را در 
برنامه خود قرار دادیم تا بتوانیم با مدیریت صحیح پاسخ گوى 
نیاز شــهروندان وافزایش بودجه عمرانى نسبت به بودجه 

جارى باشیم.
جافرى همچنین گفت: مهمترین دغدغــه  اجرایى ما در 
بخش عمرانى، آزادسازى دو خیابان امام على(ع) و سردار 
کشورى با هدف تسهیل بار ترافیکى است. سال گذشته  با 
انجام مطالعات ترافیکى این پروژه، طراحى الزم  آن انجام 
گرفت که طى آن دو مسیر اصلى  به موازات خیابان محورى 
شهر که بیش تر اماکن تجارى و خدماتى شهر در آن مستقر 

است  را در اولویت قرار دهیم تا با بازشــدن خیابان سردار 
کشورى بخش عمده اى از حجم ترافیکى به سمت خیابان 

جدید حرکت کند.
همچنین با آزاد سازى خیابان امام على (ع)،  بخش مهمى 
از وقت شــهروندان که در ترافیک، اتالف مى شود را حل 

مى کنیم.
شــهردار شــهرضا آســفالت معابــر شــهرى را یکى از

زیرساخت هاى حمل و نقل و عبور شهرى دانست و افزود: 
تاکنون بیش ترین آســفالت را در حوزه بافت شــهرى و 
معابراستفاده کردیم که این موجب رضایتمندى شهروندان 
بوده است. جافرى از مسئوالن در خواست تفویض اختیاربه 
مدیران شهرستانى را کرد و گفت: انتظار مى رود مسئوالن با 
حذف بروکراسى ادارى و تفویض اختیار به مدیران شهرى در 

مرتفع سازى مشکالت نقش موثرى داشته باشیم.

شهردارى شهرضا درآمد پایدار ندارد 

اختیارات صنعتى به آران و بیدگل  بدهید

 شهردار شهرضا خبر داد:

رییس شوراى شهر آران و بیدگل:

نصف جهان    شهر آران و بیدگل 10 درصد صنعت استان 
را به خود اختصاص داده و 70 درصد جمعیت این شهر در 

بخش صنعت فرش مشغول فعالیت هستند.
عبدالرحیم مفیدى، رییس شــوراى اسالمى شهرآران و 
بیدگل  به نصف جهان گفت: شــهرآران و بیدگل مرکز 
شهرستان است و جمعیتى باالى 65 هزار نفر دارد.  فاصله 
کیلومترى این شهربا مرکز استان بالغ بر 220 کیلومتراست 
و متاسفانه مشکل بسیارمهمى که درگیر و دار آن هستیم 
همین مسافت طوالنى  با مرکز استان است چرا که هر روز 

تردد زیادى در جاده به سمت اصفهان انجام مى گیرد که 
بیش تر به دلیل مباحث صنعتى است یعنى افراد براى رفع 
نیاز صنعتى خود با صرف  وقت به ادارات مربوطه مراجعه 
مى کنند. شایان ذکر است شهر آران و بیدگل دو درصد 
جمعیت و 10 درصد صنعت اســتان معــادل 850 واحد 
صنعتى را به خود اختصاص داده که 70 درصد  ازجمعیت 
آن در بخش صنعت فرش مشغول به کارند. با این حساب  
براى انجام کارهاى ادارى ترددهاى بســیارى در مسیر 

طوالنى به سمت اصفهان  انجام مى شود.

مفیدى از مسئولین استانى خواســتار تفویض اختیار به 
مسئوالن آران و بیدگل شد و گفت: متاسفانه صنعتگران 
آران و بیدگل براى انجام امورات ادارى ریز و درشت خود 
باید مدت زمان طوالنى را در تردد به سمت شهر اصفهان 
سپرى کنند تا مثًال مجوز پروانه بهره بردارى  دریافت کنند. 
ولى چنانچه اختیارات صنعتى به آران و بیدگل تفویض 
شــود  کاهش بار ترافیکى، کاهش آلودگى هوا، کاهش 
آلودگى صوتى و  صرفه جویى در وقت و تسریع در انجام 

کارها را بدنبال خواهد داشت. 



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

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

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

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

فردا بــه امــروز نزدیک اســت و امروز بــا آنچه در آن اســت 
مى گذرد و فردا مى آید و بدان مى رسد، گویى هر یک از شما در 
دل زمین به خانه مخصوص خود رسیده و در گودالى که کنده اند 
آرمیده اند، وه! که چه خانه تنهایى! و چه منزل وحشتناکى! و 

چه سیه چال غریبى.
موال على (ع)

نشست تخصصى هیئت عالى سـرمایه گذارى و مشـارکت هاى مردمى شهردارى 
باغبادران برگزار شد.

شـهردار باغبـادران در ایـن نشسـت گفـت: بـراى رونـق صنعـت گردشـگرى در 
باغبـادران بایـد حمایـت بیشـترى از سـرمایه گـذاران این عرصه داشـته باشـیم، 
چراکه سـرمایه گذاران حوزه گردشـگرى در این شهر با مشکالت بسـیارى مواجه 

هستند.
اردشـیر محمـدى افـزود: امـروز بایـد از فرصـت بـه دسـت آمـده در زمینـه 
صنعـت گردشـگرى بهـره جسـته و از سـرمایه گـذاران ایـن بخـش اسـتفاده 
کـرد، از ایـن رو بـرآن شـدیم بـا برگـزارى جلسـات مربـوط بـه رفـع موانـع 
موجـود بـر سـرراه سـرمایه گـذاران بخـش گردشـگرى ایـن رونـد را تسـهیل 

کنیم.

 به گزارش روابط عمومى شـهردارى مبارکه،  اولین جلسـه مدیران سـرمایه گذارى 
شهردارى هاى بزرگ استان در مبارکه برگزار شد.

در این نشست، سرپرسـت اداره سرمایه گذارى و مشـارکت هاى مردمى شهردارى 
مبارکـه در اولین جلسـه مدیران سـرمایه گذارى شـهردارى هاى بزرگ اسـتان به 
منظور انتقال تجربیات و شناسـایى موانع ومشـکالت در خصوص تسـهیل فرآیند 

سرمایه گذارى در شهردارى ها حضور داشت.

طى حکمى از سوى شهردار آران وبیدگل،«مهرآبادى» به عنوان سرپرست معاونت 
خدمات شهرى شهردارى آران وبیدگل منصوب شد.

شهردار کاشــان گفت: با توجه به کاهش آب چاه ها، امسال باید بر اساس تعهداتى 
که داریم هزار مترمکعب کمتر آب برداشت کنیم و جایگزین آن را پساب فاضالب 

قرار دهیم.
سعید ابریشمى راد اظهارداشت: در جلسه اى با مسئوالن آب و فاضالب کاشان متوجه 
شدیم یک لیتر بر ثانیه انشعاب پساب 10 میلیارد ریال است، هرچند بر اساس توافقات 
قبلى، شهردارى 15 لیتر برثانیه در تملک دارد، اما هنوز به دلیل آماده نبودن امکانات، 

نتوانسته برداشت کند و زیان مى دهد.
وى تصریح کرد: نیاز شهردارى کاشــان 150 لیتر بر ثانیه براى آبیارى 800 هکتار 
فضاى سبز خود در حاشیه است که عالوه بر نیاز 150 میلیارد تومان، باید ساالنه 400 

میلیون تومان هزینه آبونمان مصرف پرداخت کند.
ابریشمى راد گفت: شهردارى درحدود هشت میلیارد ریال براى تصفیه خانه کاشان 
در مسکن مهر توسط سازمان پارك ها هزینه کرده است و طبق مصوبه دولت، اگر 
کسى تاسیسات تصفیه خانه را ایجاد کند، وزارت نیرو مکلف است پساب خام را که 
چهار لیتر بر ثانیه است، رایگان ارایه دهد که متوجه شدیم کمتر از این مقدار مى دهند.

باید حمایت بیشترى از سرمایه گذاران در 
باغبادران داشته باشیم  

برگزارى اولین نشست مدیران سرمایه گذارى 
شهردارى هاى بزرگ استان

انتصاب سرپرست معاونت خدمات شهرى 
آران و بیدگل

باید پساب فاضالب را جایگزین
1000 مترمکعب آب کنیم

به پاس زحمات آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى گلپایگان، مدیریت و کادر 
ادارى زندان گلپایگان ضمن حضور در ایستگاه شماره یک آتش نشانى این شهر، طى 
مراسمى از معاونت خدمات شهرى و پرسنل آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
گلپایگان تجلیل کردند. در این مراســم، بهرام قاضى زاهدى، سرپرســت معاونت 
خدمات شهرى شهردارى گلپایگان ضمن خوشامدگویى به مدیریت و کادر ادارى 

زندان گلپایگان، از این اقدام تقدیر و تشکر نمود.
در انتهاى مراسم با اهداى لوح از ســوى مدیریت زندان از معاون خدمات شهرى و 

پرسنل آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى گلپایگان تقدیر شد.

تقدیر از پرسنل آتش نشانى
 گلپایگان 

حل معضل ترافیک شهرضا با احداث 
خیابان هاى موازى 

عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: احداث خیابان هاى موازى با خیابان شهید 
بهشتى، در حل معضل ترافیک این شهرستان مؤثر است.

آرزو قوامى با بیان اینکه سال هاى متمادى است که شهرضا با مشکل و معضل ترافیک 
شدید به ویژه در مرکز شهر مواجه است، اظهار داشت: احداث خیابان هاى موازى با 

خیابان شهید بهشتى در حل این معضل مؤثر است.
وى افزود: اگر در هر دوره شــهردار وقت، به تملک و آزادســازى حداقل سه خانه در 
راستاى احداث خیابان هاى موازى خیابان اصلى اقدام کرده بود، در حال حاضر با این 

حجم از ترافیک در مرکز شهر مواجه نبودیم.
این عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: مشــکالت ترافیکى هسته مرکزى 
شهرضا که سبب دشوارى رفت و آمد و کاهش رفاه و خدمات رسانى به مردم شده، سبب 

شده تا شوراى شهرضا رفع این مشکل را در اولویت کارى خود قرار دهد.
قوامى با بیان اینکه رفع مشکالت ترافیک هســته مرکزى شهر شهرضا در اولویت 
برنامه هاى شوراى شهر شهرضا است، گفت: تمام تالش ما تأمین آرامش و آسایش 
مردم و تسهیل در رفت و آمد و سطح دسترسى هاى آنها به مراکز و نقاط مورد نظر است.

نصف جهان   در شهر ابوزید آباد بدلیل مشکالت کم آبى و 
نبود اشتغال براى جوانان، مهاجرت به شهرهاى کاشان و 

تهران در حال افزایش است.
رییس شوراى اسالمى شــهر ابوزید آباد به نصف جهان 
گفت: شــهر ابوزید آباد با جمعیت هفت هزار نفر از توابع 
شهرستان آران و بیدگل است که شغل اکثرآنان دامدار و 
کشاورز است و در چندسال اخیر بدلیل بحران خشکسالى 

با مشکالت متعددى روبروست.
مصطفى سهرابى با اشــاره به اینکه  مشکالت کم آبى و 
نبود اشــتغال براى جوانان منجر به افزایش مهاجرت به 
شهرهاى کاشان و تهران شــده است، عنوان کرد: بحث 
اشــتغال جوانان یکى از دغدغه هاى مهم منطقه ماست 
که براى خروج از این مشکل، احداث  یک شهرك صنعتى 
الزم وضرورى است. پس براى تحقق این مهم نیازمند 
مساعدت و حمایت مسئوالن مربوطه در واگذارى زمین 

هستیم.

وى همچنین جــاده ابوزید آباد به ســمت کاشــان را 
پرخطر عنوان کرد و گفت: براى حفــظ امنیت و ایمنى 
مسیر، جاده باید دو بانده شــود که تاکنون از مسافت 28 
کیلومترى آن 5 الى 6 کیلومتر دو بانده شده است. بنابراین 
خواستاررسیدگى و تسریع در عملیات اجرایى این پروژه 

عمرانى هستیم.
بودجه امسال شهردارى ابوزید آباد ســه میلیارد و 300 
میلیون تومان بوده که حدود 63 درصد آن محقق شــده 

است. سهرابى با بیان این مطلب گفت: 3 درصد از بودجه 
امسال شهردارى به حوزه گردشــگرى اختصاص داده 

شده است. 
به گفته وى، امسال شــهردارى 50 میلیون تومان براى 
مرمت و بازســازى میدانى در امامزاده عبدا... وهمچنین 
10 تا 15 میلیون تومان درسال گذشته براى مرمت دیوار 
کاروانسراى شاه عباسى هزینه کرده است. کاروانسراى 
شاه عباسى با قدمتى نزدیک به 450 سال، یکى از جاذبه 

هاى گردشگرى مهم ابوزید آباد است. 
رییس شوراى شهر ابوزید آباد عالوه بر این، به دیگر جاذبه 
هاى گردشگرى این شهر اشاره و عنوان کرد: خانه هاى 
تاریخى در سطح شــهر، مجموعه خواجه شامل حمام و 
مســجد جامع ، منطقه ییالقى یخ آب، قلعه ترشاهى و 
منطقه سیازگه شامل تپه هاى شنى از دیگر جاذبه هاى 
گردشگرى ابوزید آباد است که تورهاى گردشگرى در روز 
هاى پنج شنبه و جمعه  از این آثار تاریخى بازدید مى کنند.

رئ یس شوراى شهر ابوزید آباد خبر داد:

بیش از نیمى از بودجه ابوزیدآباد محقق شده است

نصف جهان   ورودى شــهر عســگران و رودخانه 
ســیالب رویى که از میان این شــهر مى گذرد، 

عسگران را حادثه خیز کرده است.
داوود گودرزى شــهردار عسگران به نصف جهان 
گفت: عســگران از توابع شهرســتان تیران و با 
جمعیت 5000 هزار نفرى بوده و شغل اصلى مردم 
شهر، دامدارى و کشاورزى اســت. این شهر از دو 
ناحیه، حادثه خیز اســت؛ یکى ورودى شهر جاده 
ترانزیتى است و به همین علت اجازه احداث فلکه 
و سرعت گیر به مدیریت شهرى نمى دهند و این 
جاده براى مردم شهر عســگران به تعبیرى جاده 
مرگ اســت که تاکنون 20 نفر را بــه کام مرگ 
کشانده است. شایان ذکر است براى ایمنى شدن 
این جاده، احداث زیر گذر الزم و ضرورى اســت و 
متولى این مهم راه و شهرسازى است که در پاسخ 

به مکاتبات شهردارى نداشتن اعتبار را اعالم کرد.
همچنین رودخانه ســیالب رو که از میان شــهر

 مى گذرد ارتفاع بلندى بدون ایمنى دارد که در سال 
جارى جان شش نفر از ساکنان را گرفت. شهردار در 
تشریح حادثه خیزى این رودخانه سیالب رو گفت:  
براى ایمن شــدن این رودخانه اعتبارى بالغ بر50 
میلیارد  ریال نیاز دارد که  سال 85 ستاد بحران ده 
درصد آن را محقق کرد و شهردارى هم توان مالى 

براى عملیات اجرایى ادامه این پروژه ندارد.
گودرزى درادامه به اقدامات فرهنگى شــهردارى  
اشاره و عنوان کرد: شــهردارى براى احداث یک 
سینما، 60 درصد اعتبار را محقق نمود و در انتظار 
تحقق اعتبار اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى براى 
تکمیل ســینما هســتیم. شــایان ذکر است طى 
تفاهمنامه اى مقرر شد سینما با مشارکت شهردارى 

و فرهنگ و ارشاد شهرستان تیران احداث شود. 

نصف جهان  عدم اشــتغالزایى و رشــد مهاجرت به 
شهرهاى بزرگ، دو دغدغه  اصلى شهرمهاباد ازتوابع 

شهرستان اردستان است.
رییــس شــوراى شــهرمهاباد در گفــت و گوبــا 
نصف جهان گفت: شهرمهاباد با جمعیت 4500 نفرى 
از توابع شهرستان  اردستان است و شغل اصلى مردم 
آن دامدارى وکشاورزى اســت که در چند سال اخیر 
به دلیل کمبود آب با مشکل خشکسالى مواجه است 
همچنین نبود صنایع مادرو کارخانجات پایین دستى، 
مهاجرت از مهاباد به شهرهاى بزرگ را افزایش داده 
است که این موضوع خود، ناهنجارى هاى اجتماعى 

در حاشیه شهرهاى بزرگ بدنبال دارد.
محمد فائضى با بیان این که درآمدهاى شــهردارى 
مهاباد کــم و متکى بــه بودجه هاى دولت اســت، 
تصریح کرد: متاســفانه امسال تخصیص این بودجه 
به شــهردارى ها کاهش یافته  و شــهردارى ما هم 
در بخش هاى مختلف با کمبود شدید بودجه مواجه 

است.
 وى در بخش جاذبه هاى گردشــگرى  این شــهر 
به  ســرمایه گذارى بخش خصوصى اشــاره کرد و 
گفت : نیازمند ســرمایه گــذارى بخش خصوصى 
هســتیم تا بتوان با  بازســازى خانه هایى با قدمت 
700 الى 800سال   جذب گردشگررا افزایش دهیم. 
عالوه بر این  در بحث بوم گردى، کویر مهاباد یکى از

 جاذبه هاى گردشگرى است که در 10کیلومترى این 
شهر واقع شده وداراى تپه هاى شنى و قابلیت هاى 

خوبى در جذب گردشگر است.
 به گفته رئیس شوراى شهر مهاباد، مهمترین مصوبه 
این شورا  با توجه به شرایط ،امکانات و پتانسیل هاى 
موجود در شهر، ایجاد باغ بانوان، زمین چمن و احداث 
ایستگاه هوا شناسى اســت که خوشبختانه استقبال 

خوبى از این  مصوبه شده است.
وى در ادامه در خصوص ارتباط شورا وشهردارى بیان 
کرد: شوراى اسالمى و شــهردارى مهاباد با تفاهم 

وهمدلى در رفع مشکالت  شهرتالش مى کنند.
فائضى با تشریح وضعیت شهر، نبود منبع درآمد، عدم 
اشتغالزایى وافزایش مهاجرت، انتظار خود از مسئولین 

را چنین عنوان کرد:
از مســئولین انتظار داریم به مشــکالت شهرهاى 
کوچک رسیدگى کند و با احداث و راه اندازى صنایع 
کوچک زودبازده در این منطقــه، بیش ترین درصد 

مشکالت مرتفع سازى شود.

 تأمین 60 درصد از اعتبار 
احداث سینما در عسگران 

توسط شهردارى

درآمد شهردارى مهاباد  
متکى به بودجه هاى دولتى 

است

مســعود منتظرى، شــهردار نجف آباد با اشاره به روند 
تدوین بودجه سال آینده این شــهر گفت: هر کدام از 
مناطق پنج گانه بر اساس ردیف هاى درآمدى قانونى، 
مجموع درآمد سال آینده خود را پیش بینى و بر اساس 
آن هزینه هاى منطقه در بخش هاى جارى و عمرانى 

را مشخص کردند.
وى از چکش کارى بودجه پیشنهادى مناطق بر اساس 
عملکرد سال جارى گفت و بیان داشت: تمام تالش ما 
بر این موضوع متمرکز شده که بودجه اى، واقع بینانه 
و عملیاتى داشته باشــیم و بر همین اســاس، بودجه 
پیشنهادى برخى مناطق با توجه به عملکرد سال جارى 
آن ها با اصالحاتى همراه شد و در نهایت بودجه تدوین 
شده، آماده ارائه به صحن شوراى اسالمى شهر گردید.

■■■
شــهردار نجف آباد همچنیــن با رد برخــى ادعاهاى 
مطرح شده در خصوص انتقال درآمد برخى مناطق به 
شهردارى مرکزى یا دیگر مراکز گفت: طى چند سال 
اخیر تمامى درآمد مناطق پنج گانه در امورات جارى و 
عمرانى همان منطقه مصرف شــده و در بیشتر موارد 
با توجه به عدم توانایى مناطــق در تأمین هزینه هاى 
جارى یا تکمیل طرح هاى عمرانى شاخص، شهردارى 
مرکزى از محل اعتبارات جذب شــده استانى و ملى، 

کمک هاى متعددى به مناطق داشته است.
منتظرى از کمک چهارمیلیارد تومانى شهردارى مرکزى 
در سال جارى به آسفالت مناطق پنج گانه به عنوان یک 
نمونه نام برد و افزود: کمک هاى دولت به شهردارى ها 

تنها در قالب ردیف هاى محدودى امکان پذیر است که 
با پیگیرى هاى متعدد صورت گرفته در سطح استانى و 
ملى، این میزان به چندین برابر افزایش پیدا کرده است.

منتظرى اضافه کرد: بودجه شهردارى از سال 92تاکنون 
با شیبى مالیم افزایش پیدا کرد،ه به طورى که از بودجه 
56 میلیارد تومانى در این ســال، به بودجه 135میلیارد 
تومانى در وى از تعیین 115 میلیــارد تومان به عنوان 
بودجه نقدى و 20میلیارد تومان در جایگاه بودجه غیر 
نقدى در بودجه ســال آینده خبر داد و بیان داشــت: از 
مجموع بودجه نقدى در نظر گرفته شــده، 77میلیارد 
تومان معادل 67 درصد به امورات عمرانى و 38 میلیارد 
تومــان نیز معــادل 33 درصد به هزینــه هاى جارى 

اختصاص پیدا کرده است.

چکش کارى بودجه  مناطق
 نجف آباد بر اساس عملکرد سالجارى

نصف جهان بحران خشکسالى منجر به مهاجرت بیش از 90 
درصد جوانان اژیه به شهرهاى بزرگ شده است.

رییس شوراى اسالمى شــهراژیه به نصف جهان گفت: 
خشکسالى چند سال اخیر، خسارات بســیارى به مردم و 
کشاورزى وارد نموده که  از نگاه مردم و مسئولین اژیه این 

خشکسالى به زلزله خاموش تعبیر شده است.
مجتبى محسنى، پیرامون وضعیت کنونى شهراژیه عنوان 
کرد: شــهراژیه ازتوابع شهرستان اصفهان داراى جمعیتى 
بالغ بر چهار تا پنج هزارنفربوده که طى ســه سال اخیر به 
تبع خشکسالى، این جمعیت که 90 درصد آن را کشاورزان 
تشکیل مى دادند با مهاجرت به شهرهاى دیگر به زیر چهار 
هزار نفر کاهش یافته است که این تهدیدى جدى براى شهر 

ما و شهر هاى بزرگ است.
وى ادامه داد: نزدیک یک دهه است کشاورزان با مشکل 
کم آبى مواجه اند واین وضعیت در سه سال اخیر تشدید شده 

است به طورى که پاییزامسال بدلیل کاهش بارندگى، کشت 
پاییزه منطقه شرق اصفهان مســکوت مانده و کشاورزان 
بسیار نگران هســتند. ضمن اینکه چهار حلقه چاه در اژیه 
وجودداردکه بدلیل ســطحى بودن، آب مــورد نیاز تامین
 نمى شــود و براى حفر یک حلقه چــاه عمیق هم مجوز 
نمى دهند.محســنى براى جبران ایــن وضعیت به ناحیه 
صنعتى اژیه اشاره کردو گفت:  براى راه اندازى ناحیه صنعتى 

به سرمایه گذارى بخش خصوصى نیازمندیم که متاسفانه 
تاکنون استقبالى ازسوى بخش خصوصى نشده است.

وى در خصــوص جاذبــه هاى گردشــگرى اژیــه، به 
برج هاى کبوتر که با گذر زمان در حال فرسودگى هستند 
اشــاره کرد ضمن اینکه به گفته او، دوبرج توســط میراث 
فرهنگى بازسازى شده اند. به گفته محسنى، از جمله سایر
 جاذبه هاى گردشگرى اژیه نیز مى توان به پل قدیمى زاینده 
رودکه  12 چشمه با قدمت یک صد سال دارد و همچنین  
امامزاده شــهباز داخل شــهر اژیه و امامزاده سید محمد 
تالجردى واقع درجاده اصلى که عــالوه بر زیارت محلى 

مناسب براى اسکان گردشگران است اشاره کرد.
 رییس شــوراى شــهردر پایان این گفت وگو عنوان کرد: 
مردم ومسئولین شــهر اژیه ازدولت انتظار دارند مشکالت 
کشــاورزان، بیکارى ومهاجــرت جوانان حــل وفصل

 شود.

رئ یس شوراى شهر اژیه:

براى راه اندازى ناحیه صنعتى به سرمایه گذارى نیازمندیم


