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اولویت شهردارى آران و بیدگل،
 برنامه ریزى به جاى اجراى پروژه است

شهردار آران و بیدگل:

ىجرى اجراىااىجا جاجهجبه بهىىزىزریزرر رهههمههمهمممااناننرنرررببر بربب3 اجرا ىجرى اججرا ىجرى رااجى اىجرى ر اجى ىى ج هى ىز ج ب ازى جى هى ىیز جب هى از جى هى ىی جب هى جاز جى هز رریی هرن رنامر رم ب هر هاب مر ن
شهردار آران و بیدگل گفت: 
شهردارى نیاز به همکارى و 
مشارکت جدى شهروندان 
در محالت براى نوســازى 
بافت آســیب پذیر شهر را 

دارد.
رمضانى افزود: بخش قابل 
توجــه بافت شــهر، بافت 
آسیب پذیر و ناکارآمد است 
که نه تنها بافت فرســوده، 
بلکه بخشى از بافت جدید را 

هم شامل مى شود و ...

3

بهسازى سرویس هاى 
بهداشتى و نمازخانه 

در انارك

3

پیش بینى افزایش 
مسافران نوروزى 

باغبادران

2

بهسازى 3 کیلومتر 
از جداول بلوار 

امام رضا(ع) 
کاشان 

2

آغاز ارائه
 بسته هاى تشویقى

 ساخت و ساز
 در نطنز

3

بهارستان، 
بهارسرمایه گذارى 

درهمه حوزه ها 
است 

توزیع قبوض عوارض نوسازى و عمران شهرى در میمه

ضرورت حذف کاغذ در شهردارى دولت آباد

بازگشت هویت تاریخى 
به کالبد جدید محالت زرین شهر

مسئول خدمات شهرى شهردارى سده لنجان خبر داد؛ 

4

تکمیل پارك بانوان، 
ازنیازهاى ضرورى 

 گلپایگان است

شهردار میمه خبر داد؛ 

زهرا نورا

با نگاهى به تجربیات و ارزیابى عملکرد شــهردارى ها و با بررســى نقایص و کاستى ها و 
خألهاى موجود در شهرها، آنچه که بیش از همه خودنمایى مى کند، «سیماى شهرى» است. 
بسیارى از ما شهروندان و شهرنشینان وقتى کمى با تأمل به اطراف خود مى نگریم، به رغم 
زیبایى هاى طبیعى، به معناى واقعى متأسفانه مشاهده  مى کنیم که شهرهاى مان تبدیل به 
مجموعه اى نابهنجار و نازیبا از ساخت و سازها و  طراحى هایى شده است که سیماى شهر را 

دگرگون ساخته است.
توجه به مقوله زیبایى شــهرى، امرى اســت در جهت پاســخگویى به نیازهاى روحى و 
روانــى شــهروندان در محیط هاى شــهرى کــه در جهــان امــروز به ســبب تغییر 
شــیوه هاى زندگى و ظهور نیازهــاى جدید، بیش از گذشــته پرداختن بــه آن ضرورى

 است. 
زیباسازى شهر یکى از ملزومات اجتناب ناپذیر شهرهاى امروزى بوده و با ماشینى شدن شهرها، 
لزوم زیبایى در شهر براى همه احساس مى شود. بطور کلى مى توان سیماى شهرى را با نماى 
ساختمان ها اعم از مسکونى، تجارى، ادارى، باجه ها، ایستگاه هاى اتوبوس، کیوسک تلفن، 
کیوسک روزنامه، نورآرایى معابر، فضاهاى سبز و آب نماها، تبلیغات اعم از ثابت و متحرك، 
وسایل نقلیه عمومى، ویترین و تابلوى مغازه ها، پوشــش و آرایش شهروندان و بطور کلى

 ویژگى هاى کاربرد رنگ در فضاهاى شهرى عنوان کرد.
در یک تعریف ساده تر، زیباسازى شــهرى به کلیه اقدامات آگاهانه اى گفته مى شود که به 

ارتقاى کیفیت محیط شهرى و ارتباط بیشتر شهر و شهروند بیانجامد.
 بنابراین باید مفاهیم اصولى و بنیادى از جمله سازماندهى فضا و کالبد شهر، هویت و دلبستگى 
فرهنگى، ایمنى شهر و شهروند، سالمت شهروند، اقتصاد پایدار و رفاه و آسایش را در کلیات 

زیباسازى شهرى دید.
در واقع زیبایى چیزى اســت که درك مى شــو،د اما نمــى تــوان آن را تعریف کرد. پس

 مى توان گفت زیبایى مفهومى است و از انواع محسوس که با قواى ظاهرى درك مى شود، 
غیرمحسوس که با قوه خیال انسان درك مى شود و زیبایى معقول که با قوه عقل انسان درك 
مى گردد، تشکیل شده است و اغلب متفکران و فیلسوفان ضمن بها دادن به دو نوع اول زیبایى، 

زیبایى معقول را زیبایى حقیقى دانسته اند. 
اگرچه زیباسازى باید در همه ســازمان ها و ادارات مورد نظر قرار گیرد، اما شهردارى ها به 
عنوان یکى از ارکان مهم و تأثیرگذار در مدیریت شــهرى، مى توانند نقش به ســزایى در 
امر زیباسازى شهر ایفا نموده و بخشى از معضالت و ناهماهنگى ها را از چهره شهر مرتفع

 سازد.

زیبا سازى در قوانین
قوانین مرتبط با امور زیباسازى عبارتند از:

■ ماده 55 قانون شهردارى ها: حفظ نظافت و زیبایى شهر 
■ بند 14 ماده 55: رفع خطر از ملک هاى خطرناك، مرمت بافت فرســوده و بهسازى این 

امالك و تبدیل کردن آنها به سفره خانه، موزه و فرهنگسرا و ...
■ ماده 92 قانون شهردارى ها: تخلفات دیوار نویسى و نصب پوسترهاى غیرمجاز و از این 

قبیل . . . 
■ بند 27 ماده 55: هرگونه عملیاتى که در حفظ نظافت و زیبایى شهر مؤثر باشد.

■ ماده 110 قانون شهردارى ها: حصار کشــى و رفع معضل زمین هاى بایر و ملک هاى 
نیمه کاره که مى توان از دیوارهاى پیش ساخته زیبا و مدرن و یا حصار فضاهاى مخروبه و 

رنگ آمیزى به زیباسازى کمک کرد. 

آنچه که سیماى شهرى ما را دگرگون مى کند
•   رنگ زدن هاى بى مورد و غیر اصولى که باعث هدر رفتن منابع مالى و آشفتگى بصرى 

مى شود. 
•   خرید و جانمایى و نصب بى اساس و غیر اصولى مبلمان شهرى که سبب هدر رفتن منابع 
مالى، اغتشاش بصرى و شهرى بى هویت مى شود  و با سلیقه اى عمل کردن و عدم رعایت 

اصول مدرن زیباسازى، به ایجاد آلودگى دیدارى و فضاهاى نازیبا در شهر کمک مى کند.
•  نورپردازى هاى بى نظم و غیر اصولى در میادین و معابر 

راهکارهایى براى گریز از سیماى نازیباى شهرها
بنابراین باید با هدف ارتقاى کیفیت و زیباســازى فضاهاى شهرى  به اهداف عملیاتى زیر 

دست یابیم 
• تأمین دسترسى هاى ایمن و راحت از طریق بازسازى کف مسیرهاى پیاده با استفاده از کف 
پوش هاى یکنواخت و هماهنگ و هدایت آب هاى سطحى به جوى ها و فضاهاى سبز حاشیه.
•   بازسازى لبه هاى پیاده رو ها، محل تالقى پیاده رو با جوى ها و خیابان جهت تسهیل حرکت 

ویلچرها و کالسکه.
•  بازسازى و اصالح محل تالقى مسیرهاى عابر پیاده با سواره رو ها.

•   پوشاندن جوى هاى آب با شبکه هاى فلزى ریز و کوچک که براى سهولت در تمیز کردن 
جوى ها در نقاطى از مسیر، درب مى توان براى آنها تعبیه نمود.

• اصالح ورودى مغازه ها و ادارات براى تسهیل حرکت معلوالن و سالمندان
•ایجاد گروه هاى همیار شهردارى و یا کمک گرفتن از شورایاران و نظرات آنها در زیباسازى 
و دادن اختیاراتى به آنان در این جهت؛ زیرا مشارکت دادن مردم گامى است به سوى شهرى 

زیبا و سالم.
• بازسازى و بهسازى و ایجاد فضاهاى سبز در حاشیه پیاده روها، خیابان ها و بلوارها

• استفاده از گیاهان و درخت و درخچه هاى زینتى مناسب در زیباسازى شهر.
•کاشت گل هاى فصلى در حاشیه درختان ودرختچه ها و در جعبه هاى مخصوص گل براى 

مکان هایى که نمى توان مستقیماً در زمین گل کاشت.
•کاشــت و نگهدارى گل هاى گلدانى توســط مغازه دارها و ســایر ادارات به خصوص در

 خیابان هاى قدیمى شهر.
• تخریب ساختمان هاى خطرساز

•شناسایى ساختمان هاى خطرساز و تخریب آنهابا هماهنگى مالکان و درصورت امکان، 
اجاره این مکان ها و تبدیل آنها به دکه یا مغازه هاى سبز مانند فروش انواع گل و گیاهان و یا 

فضاهاى استراحت.
•   بازسازى و ارتقاى کیفیت نماهاى ساختمان هاى موجود در حاشیه خیابان ها با توجه به انواع 
آلودگى هاى موجود در نماها اعم از محیطى، ساختارى و نوشتارى و تصویرى که با بررسى و 
اقدام جهت پاکسازى این آلودگى ها به تفکیک (نماى سنگى ، آجرى، سیمانى  و . . . ) هر کدام 

به شیوه خاص خود پاکسازى شوند نه رنگ آمیزى روى آنها. 
■■■

آراستگى محیط شهرى که عبارت است از: رفع آلودگى هاى بصرى در فضاهاى شهرى و 
حذف اضافات به شکلى که منجر به ارتقاى کیفیت محیط شهرى شود که در قدم اول باید کلیه 
آلودگى هاى دیدارى در سطح شهر شناسایى و بررسى گردند و نسبت به رفع این معضالت، با 

پاکسازى و شستشوى نماها و جداره هاى آلوده شهرى اقدام گردد.
•   پاکسازى و شستشوى در و کرکره هاى واحد صنفى که باید یکبار در سال رنگ و هر سه 

ماه شستشو شود. البته بر اساس میزان آلودگى محیط، استفاده از رنگ تصویب شده سازمان 
یا کمیته زیباســازى معموًال براى هر منطقه رنگ متفاوت و حتى مى تــوان براى معابر و 

خیابان هاى اصلى از کرکره هاى جدید و مدرن برقى استفاده نمود.
•  حفظ یکپارچگى در معمارى نماها با تأکید بر بافت آن خیابان به لحاظ تاریخى و قدمت و با 

وضع ضوابط مشخص.
• استفاده از نقاشى هاى دیوارى

•ترمیم پل هاى روى جوى آب و الیروبى مستمر آنها و ترسیم جداول
•رفع نواقص دریچه ها روى کانال ها و جوى ها

•  بهسازى شبکه پیاده روها
•حذف زوائد اضافى و موانع فیزیکى از کف معابر

•  پاکسازى و شستشوى منظم معابر
• تعبیه مناسب کانال ها به منظور هدایت آب هاى سطحى

•حذف سایبان هاى مندرس و غیراستاندارد
•   حذف تابلوهاى عمود بر نما 

•پیش آمدگى هاى غیرمجاز و نازیبا
•  شستشوى دائم مبلمان و المان هاى شهرى
•ترمیم خط کشى گذرگاهاى پیاده و سواره

• مرمت و نماسازى هماهنگ ساختمان ها که منظر نامناسب دارند.
• رعایت ضوابط نصب تابلوهاى تبلیغاتى (مکان یابى مناسب طرح سازه، مصالح، گرافیک، 
ارتباط با محیط پیرامــون، ایمنى، نورپردازى، تعمیر و نگهــدارى ) و رعایت ضوابط نصب 

تابلوهاى معابر و کنترل و مرمت موارد فرسوده و تابلوهاى شهرى ( اصناف و پزشکان).
• بازنگرى و بازسازى تجهیزات تخلیه و جمع آورى از طریق قرار دادن سطل هاى زباله بیشتر 

در پیاده روها بخصوص در کنار نیمکت ها و در کنار ایستگاه هاى اتوبوس.
•  ایجاد فضاهاى مکث و استراحت از طریق قرار دادن نیمکت در مسیرها

•   جداول شهرى با کارکردهاى جداسازى مسیرهاى حرکت سواره از یکدیگر، جداسازى پیاده 
از سواره، جداسازى فضاهاى سبز از مسیر پیاده و ایجاد مسیر عبور آب هاى سطحى.

■■■
توجه به رنگ آمیزى با رعایت اصول و با توجه به اینکه شهرهاى امروزین یک بوم رنگ بى 
هویت و آشفته هستند، تهیه اصول و مبانى مدون براى رنگ آمیزى،استفاده از رنگ استاندارد 
جداول ومعابر اصلى و بین المللى و بزرگراه ها، اســتفاده از رنگ هاى مکمل شاد متناسب 
با فضاى سبز در جداول پارکى، اســتفاده از رنگ هاى مکمل و عدم ایجاد آشفتگى بصرى 
براى معابر فرعى با توجه به شرایط اقلیمى و فرهنگى آن منطقه، نقاشى دیوارى با شکل و 
رنگ هاى مناسب براساس اصول و استاندارهاى هنرى در ایجاد فضاهاى متین، آرام و شاد و 

اشاعه فرهنگ زیباشناختى و حتى فرهنگ شهروندى بسیار ضرورى است.
این حقیقت غیرقابل انکار است که رشد شاخص هاى شهرسازى نه فقط وابسته به کیفیت و 
کمیت عمران بوده است، بلکه ساماندهى نما و منظر شهرى نیز در این حیطه اهمیت بنیادین 
دارد. بخشى از زیرساخت هاى زیباسازى با عناصر دیگر باید تلفیق گردد تا تکمیل و مؤثر باشد 
و مشارکت شهروندان کمک مؤثرى در جهت زیباسازى محالت مى باشد. همچنین ادارات 
و سازمان ها با هماهنگى با زیباسازى شهردارى در انتخاب نوع رنگ مثًال جهت رنگ آمیزى 
نرده ها و فضاهاى اطراف اداره به زیباسازى منظر شهرى کمک خواهند کرد، نه اینکه بعضى 

ادارات بدون مجوز و حتى بدون پرداخت هزینه تابلوهایى را در سطر شهر نصب مى کنند.
بنابراین با توجه به واحدهاى مختلف شهرى در شهردارى ها اعم از عمران، ترافیک، فضاى 
سبز، ساماندهى خدمات شهرى و سازمان هاى تابعه، شهردارى ها باید نگاه و توجه ویژه اى 

به زیباسازى داشته باشد

شهرزیبا، آرامش شهروندان و نقش شهردارى ها
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مدیر اداره طراحى شــهرى و مدیر ســیما و منظر شهرى 
شهردارى اصفهان، نماى ساختمان ها را بخشى از مشاعات 
شهرى دانست و گفت: بخش عمده سیماى یک شهر را، نماى 
ساختمان ها تشکیل مى دهد، از این رو براى طراحى و اجراى 
نماى ساختمان ها، اجراى ضوابط الزم االجرا است.محمد 
عقیلى اظهارداشت: این ضوابط راجع به کیفیت نما، استفاده 
از مصالح و رنگ ساختمان ها است و نماى هر ساختمان باید 
نسبت به نماى ســاختمان هاى مجاور خود، هماهنگ و از 
شلوغى و آشفتگى خالى باشد.وى تصریح کرد: حفظ و تقویت 
هویت و اصالت شهرسازى و معمارى اصفهان، ساماندهى و 
نظم بخشى به وضعیت موجود منظر شهرى براى کاهش 

بى نظمى ها و جلوگیرى از اغتشاشــات بصرى، هماهنگى 
و همخوانى با اقلیم شهر اصفهان و نظارت در دستورالعمل 
اجرایى سیما و منظر شهرى اصفهان مورد تاکید قرار گرفته 
است.وى با بیان اینکه نماى ساختمان جزء مشاعات شهرى 
به شمار مى رود، گفت: نماى ابنیه شهرى اصفهان مشاع شهر 
محسوب مى شود، از این رو ضوابط موجود چگونگى نماى 
ساختمان ها را مشخص کرده اســت.وى ادامه داد: طراحى 
نما با بهره گیرى از سالیق کارفرما در قالب ضوابط پیش بینى 
شده انجام مى شود، البته هدف شهردارى یکسان سازى نماى 
ساختمان ها نیست و اعتقاد ندارد نما بر اساس طرح هاى قدیم 

اجرا شود، اما هماهنگى نماهاى شهرى الزم است.

 حمیدرضا فدایى، شهردار دولت آباد با اشاره به حجم باالى 
کار در ایام پایانى سال در همه حوزه هاى شهردارى گفت: به 
تمام نیروهاى شهردارى که با تحمل فشار کارى و  با در نظر 
گرفتن شرایط زمانى با حداکثر توان کار مى کنند، خداقوت 
مى گویم.وى در ادامه خواســتار هماهنگ شدن حرکت و 
سرعت کلیه پرسنل شــهردارى با ضرب اهنگ مجموعه 
مدیریت شهردارى شــد و افزود: مجموعه شهردارى مثل 
حلقه هاى زنجیر به هم متصل هســتند و اگر هماهنگ و 
پیوسته کار کنند، مى توانند بار مسئولیت خود را سر بلند به 
سر منزل مقصود هدایت و به این ترتیب مى توانیم خدمات 

بهترى به مردم ارائه دهیم.

شهردار دولت آباد با اشاره به اهمیت فوق العاده حفظ محیط 
زیســت و همچنین ضرورت حذف اسناد کاغذى و توسعه 
امکان تبادل الکترونیکى اطالعات و پاسخگویى ذکر شده 
در قانون برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: بروشور هاى 
فرهنگى و نقشه راهنماى شهر و شهرستان به صورت نرم 
افزار با طراحى اپلیکیشن مربوط و از طریق بلوتوث در مبادى 

ورودى شهر در اختیار مسافران نوروزى قرار خواهد گرفت.
همچنین شهردار ضمن تاکید بر به کارگیرى نیروهاى بومى 
توســط پیمانکاران براى پروژه هاى شهردارى، به بررسى 
اقدامات صورت گرفته در راســتاى آماده سازى شهر براى 

نوروز 97 پرداخت.

ضرورت اجراى ضوابط 
طراحى نماى ساختمان ها 

ضرورت حذف کاغذ در 
شهردارى دولت آباد

آسفالت و لکه گیرى بافت 
قدیمى شهر قهجاورستان 

روابط عمومى شهردارى قهجاورســتان اعالم کرد: 
اجراى بلوك فرش پارك بازى محلى در حال احداث  
امام على(ع) این شــهر در حال انجام است. همچنین 
این روابط عمومــى افزود: آســفالت و لکه گیرى در 
بافت قدیمى شهر قهجاورستان نیز ادامه دارد و  آماده 
سازى  فضاى سبز مدارس شهر قهجاورستان هم در 
راستاى شادابى محیط تحصیل دانش آموزان در حال 

انجام مى باشد.
بر اساس این گزارش، همچنین سرتاسر بلوار غدیر شهر 

پر از گل  شد.

آغاز زیباسازى 
وساماندهى«پارك ملت»نایین 
روابط عمومى شــهردارى نایین از جــدول بردارى 
خیابان شهیدرجایى، آغازطرح زیباسازى وساماندهى 
پارك ملت این شــهر واجراى جدولگذارى خیابان 

شهیدرجایى خبر داد.

برپایى نمایشگاه بهاره 
توسط شهردارى بهارستان

 روابط عمومى شهردارى بهارســتان اعالم کرد: این 
شهردارى در نظر دارد نســبت به برگزارى نمایشگاه 
بهــاره در محــل ورودى چهارشــنبه بــازار اقدام 

نماید.
بر این اساس، از تمامى صنوف و کسبه جهت برپایى 
نمایشگاه از تاریخ 15 اسفند ماه تا 29 اسفند ماه دعوت 

به عمل مى آید. 
بر اســاس این گزارش، اولویت با کســبه هاى سطح 
شهر بهارســتان و فروش محصوالتى از قبیل گل و 
گیاه و ماهى قرمز، آجیل، خشــکبار، شــیرینى جات، 
البســه و ســایر مایحتاج عمومى مردم در ایام نوروز 

مى باشد.

تهیه طرح تفصیلی شهر گز
روابط عمومى شــهردارى گز برخــوار اعالم کرد: 
به منظور تهیــه برنامه هاي راهبردي و توســعه اي 
شهري به خصوص ساماندهی ســاخت و سازهاي 
شــهري و رعایت الگوي معماري ایرانی اسالمی در 
احداث بناهاي شــهري، تفاهم نامــه اي با مرضوع 
تهیه طرح تفصیلی شــهر گز با افق 20 ساله با اداره 
کل راه و شهرسازي استان منعقد گردید که با انجام 
عملیات نقشه بردارى هوایى از سطح شهر و حومه آن 
در روزهاي  اخیر، پروژه مذکــور وارد مرحله اجرائی 

شد.

عملیات عمرانى میدان شهید 
فهمیده در هرند

در ادامه عملیات عمرانى اصالح و زیباسازى، میدان 
شهید فهمیده هرند پیاده رو سازى و جدول گذارى شد.
به گــزارش روابط عمومــى شــهردارى هرند، این 
شــهردارى پیش از آن با اصالح جداول و آسفالت و 
بهینه ســازى ورودى هاى میدان و همچنین نصب 
نشــان شــهرى مداد رنگى، در جهت زیبا سازى و 
اصالح آن اقدام کرده بود و اکنون با عملیات عمرانى 
جدید، این میدان به یکــى از زیباترین میادین تبدیل

 خواهد شد.

اهداى نهال رایگان به 
شهروندان آران و بیدگل

معاونت خدمات شهرى شــهردارى آران و بیدگل به 
مناسبت هفته درختکارى، به شهروندان نهال رایگان 

اهدا مى کند.
شهروندان آرانى مى توانند بامراجعه به کانال تلگرام 
شهردارى، مشــخصات و شــماره تماس خود را به 
مدیر کانال ارســال کنند تا جهت اهداى نهال با آنها 
تماس گرفته شــود و مهلت ثبت نام تا 15 اسفند ماه

 مى باشد.

روى خط

شهردار نطنز گفت: سامانه 137 با هدف ایجاد زمینه براى 
مشارکت مردم در مدیریت شهرى و با رویکرد خدمات 
رسانى مطلوب تر و ارتباط هرچه بیشتر آن ها با شهردار 

راه اندازى شده است.
على پیراینده اظهارداشت: تکریم ارباب رجوع و پیگیرى 
درخواست هاى آن ها، از وظایف اصلى شهردارى است 

و باید به این مهم توجه شده و راه تحقق آن را بازتر کرد.
شهردار نطنز افزود: سامانه 137 با هدف ایجاد زمینه براى 
مشارکت مردم در مدیریت شهرى و با رویکرد خدمات 
رسانى مطلوب تر و ارتباط هرچه بیشتر آن ها با شهردار 

راه اندازى شده است.
وى تصریح کرد: 137 یکى از راه هاى آســان و سریع 
براى برقرارى ارتباط مردم با شــهردارى است تا بتوانند 
درخواست ها، نظر، پیشنهادها و شکایت هاى خود را در 

تمامى حوزه هاى کارى مدیریت شهرى اعالم کنند.
پیراینده بیان داشت: شهروندان مى توانند درخواست ها، 
نظرها و پیشنهادهاى خود را در زمینه خدمات شهرى، 
حمل و نقل و ترافیک، عمران شــهرى، فضاى ســبز، 
فرهنگى و اجتماعى، سیما و منظر شهرى و رفع سد معبر 
به سامانه گویاى 137 شهردارى نطنز اعالم کنند تا پس 
از بررسى، تمامى موارد ثبت شده به واحدهاى مختلف 

شهردارى ارجاع و پیگیرى شود.
***

وى همچنین از ارائه بســته هاى تشویقى ساخت و ساز 
در آستانه سال جدید خبر داد و گفت: شهردارى نطنز با 
مصوبه شوراى اسالمى شهر در بیش از 15 محله، تخفیف 
ویژه بافت فرسوده از 50 تا 80 درصدى در صدور پروانه 

را به متقاضیان ارائه مى دهد.
شــهردار نطنز ادامــه داد: محله هاى مــورد نظر این 
شهردارى از جمله قصبه، کوچه فاره، سرشک، وشوشاد، 
باغستان، مزید آباد، افوشته، دشتله، حاجیها، شهرینان، 
کوچه میر، ریســه، کندز، مزرعه خطیر و خیابان شهید 

شعبانى است.
وى اضافه کرد: این تخفیف ها شامل کلیه پالك هایى 
است که کاربرى مسکونى دارند و مى توانند با بهره گیرى 

از آن، ساخت و ساز در نقاط مختلف شهر را آغاز کنند.
پیراینده خاطر نشــان کــرد: پالك هایى کــه در کنار 
معابر کمتر از 12 متر قرار دارنــد، تا 65 درصد تخفیف، 
پالك هایى که در کنار معابر 12 متر و باالتر قرار دارند، تا 
50 درصد تخفیف و پالك هایى که در محله هایى مثل 
مزرعه خطیر، ریسه و کندز قرار دارند، تا سقف 80 درصد 

تخفیف را شامل مى شوند.

غالمرضا نقدى، مسئول خدمات شهرى شهردارى سده 
لنجان به اهمیت پاکسازى روزانه سطح شهر از پسماندهاى 
عمرانى و آالینده هاى زیست محیطى اشاره کرد و گفت: 
در راستاى بهســازى و نظافت عمومى شهرى و با هدف 
خدمات رســانى و جلب رضایت شــهروندان، نیروهاى 
خدمات  شهرى نسبت به جمع آورى و حمل زباله با حجم 
15 تن، تســطیح زمین هاى خالى، شست وشوى باکس 

زباله، شست وشوى تابلو و پانل و... اقدام کردند.
وى اظهار داشت: مشارکت مردمى در همه امور شهرى، 
بخشى از هزینه ها را تامین مى کند و مشکالت شهري را 

به نحو چشمگیرى کاهش مى دهد .

مسئول خدمات شهرى شهردارى سده لنجان بیان داشت: 
مشارکت مردم در اداره امور شهرى بسیار ضرورى است 
و انجام این مهم، تحقق سیاســت هاي اصولی مدیریت 

شهري را به دنبال دارد.
نقــدى ادامه داد: فرهنگســازى براى مشــارکت دهى 
شهروندان در امور شهرى، الگو و مدلى کارآمد است که 
زمینه هاى موفقیت مدیریت شــهرى را در عرصه هاى 
گوناگون از جمله ســرمایه گذارى، صیانت از موجودیت 

شهر، پرداخت عوارض و... فراهم مى کند
***

وى ضمن تاکید بر پاکســازى انهار و جــداول به منظور 

پیشگیرى از بیمارى ها گفت: از جمله اقدامات دیگرى که 
به منظور کسب  رضایتمندى شهروندان در شهر صورت 
گرفته، مى توان به ارائه خدماتى همچون الیروبى انهار با 
حجم روزانه پنج تن و شست و شوى معابر با طول سه هزار 
و 500 متر، شست و شوى جداول و رفع آبگرفتگى انهار 

اشاره کرد.  
***

این مقام مســئول افزود: جمع آورى نخاله هاى ســطح 
شــهر، ممانعت از حفارى هاى غیر مجاز در سطح شهر، 
جمع آورى ســگ هاى ولگــرد و جمــع آورى مصالح 
ســاختمانى، از دیگر خدمات در دســت اقدام شهردارى  

سده لنجان است.
***

نقدى در پایان، ضمن درخواست از شهروندان در خصوص 
رعایت زمانبندى جمع آورى زباله، گفت: با شروع فصل 
گرما و لزوم پیشــگیرى از شــیوع بیمارى هاى ناشى از 
آن دراین فصل، از شــهروندان انتظار داریــم تا با توجه 
به زمانبندى مشخص شــده، براى تنظیف و حمل زباله 
با قراردادن زباله ســاعت 17:30 تا 19 درب منازل و در 
باکس هاى زباله، عالوه بر ارتقــاى بهبود کیفیت محل 
سکونت شان، در داشتن شهرى پاك به شهردارى کمک 

کنند.

سرپرست منطقه2 شهردارى کاشان گفت: درسال جارى 
بیش از سه کیلومتر از جداول بلوار امام رضا(ع) بهسازى 

شده است.
 احمد شــاه باالیى بیان داشــت: با توجه به فرسودگى 
جداول بلوار امام رضا(ع)، بهسازى جداول این محور در 

دستور کار قرار گرفته است.
وى با اشاره به اینکه پروژه بهســازى جداول بلوار امام 
رضا(ع) با توجه به تردد بى شمار شهروندان و گردشگران 
و مســافرین نوروزى از این بلوار و لزوم توجه به ســیما 
و منظر شــهرى، یکى از اقدامات مهــم عمرانى بوده 
اســت،تصریح کرد: عملیات اجرایى بهســازى جداول 

فرسوده بلوار امام رضا(ع) به طول سه هزار و 400متر از 
اقدامات مهم عمرانى در این محور بوده است.

وى گفت: عملیات بهسازى جداول بلوار امام رضا(ع) با 
اعتبارى بالغ بریک میلیارد و 750میلیون ریال از محل 
اعتبارات عمرانى شهردارى منطقه2 صورت گرفته است.

سرپرســت منطقه2 شهردارى کاشــان درپایان افزود: 
الشــه چینى رودخانه حیدر(حدفاصل بلوار بوســتان و 
گلستان)، عملیات بهسازى میدان جهاد و معلم، بهسازى 
پیــاده رو هاى خیابــان طالقانى و... از دیگــر اقدامات 
عمرانى منطقه 2شــهردارى کاشــان در ســال جارى 

بوده است.

مسئول خدمات شهرى شهردارى سده لنجان خبر داد؛ 

ممانعت از حفارى هاى غیر مجاز در سده لنجان

سهیل اکبر شهریارى، سرپرست سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر گفت: 
امسال به مناسبت روز درخت کارى، 10 هزار اصله نهال مثمر و غیر مثمر رایگان بین شهروندان 

در بوستان انقالب این شهر توزیع مى شود.
وى افــزود: شــهروندان متقاضــى دریافــت نهــال مى تواننــد تا 13 اســفند ماه ســال 
SHAHINSHAHR-SABZ .IR/ ســایت  بــه  مراجعــه  بــا  جــارى 
TREE و تکمیل فــرم مربوطه و ارائــه پرینت فــرم در روز توزیع، نهال خــود را دریافت

 نمایند.
سرپرست سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر خاطر نشان کرد : توزیع نهال 
رایگان در بین شهروندان در راستاى ترویج فرهنگ درختکارى و نیز کاهش آلودگى هوا صورت 

خواهد گرفت.

توزیع 10هزار اصله نهال رایگان 
در شاهین شهر

عضو شوراى اسالمى شهر دهاقان:بهسازى 3 کیلومتر از جداول بلوار امام رضا(ع) کاشان 

مسئ والن براى سرمایه گذار 
تصمیم نگیرند

عبدالرحیم عناقه، عضو شــوراى اسالمى شهر 
دهاقان گفت: باال بودن جمعیت فعال و افزایش 
فّناورى، سبب مضاعف شدن مشکالت اشتغال 
شده و براى رفع مشــکل باید ریشه اى برخورد 

کنیم.
وى افزود: نســخه پیچى هاى ما درست نیست و 
مشکل اشتغال، کمبود پول نیســت زیرا سپرده 
مردم زیاد اســت، اما ایــن پول وارد اشــتغال 

نمى شود.
این عضو شوراى اســالمى شهر دهاقان تصریح 
کرد: وقتى قوانین دست و پا گیر زیاد باشند، مردم 
ترجیح مى دهند خیلى راحت سود بانکى دریافت 

کنند و در رقابت ناسالم هم قرار نگیرند.
وى عنوان کرد: سرمایه گذار سرمایه را مى آورد، 
اما مســئوالن برایش تصمیــم مى گیرند و هیچ 
کشورى این کار را انجام نمى دهد و سرمایه گذاران 

ما راضى نیستند.

شهردار نطنز خبر داد؛ 

آغاز ارائه بسته هاى تشویقى ساخت و ساز در نطنز
این تخفیف ها شامل کلیه پالك هایى است که کاربرى مسکونى دارند

شهردار آران و بیدگل گفت: با توجه به گستردگى 
جغرافیایى و فاصله نســبتا باالى ایستگاه شماره 
یک آتش نشانى آران و بیدگل، ایستگاه شماره 2 

به زودى افتتاح خواهد شد.
رضا رمضانى اظهارداشت: در حال تکمیل ایستگاه 
شماره 2 هستیم و تا قبل از نوروز 97 براى خدمت 
رســانى بیشــتر به مردم مورد بهره بردارى قرار 
خواهد گرفت و این ایستگاه در نزدیکى شهرك 
صنعتى بنا شــده تا در موارد ضرورى، جوابگوى 

اتفاقات اورژانسى باشد.
شهردار آران و بیدگل در مورد راه اندازى نیروگاه 
خورشــیدى در شهرســتان و نقش شهردارى، 
اظهارداشــت: آمادگى هر گونه همکارى را براى 
جانمایى و هماهنگى ایجــاد نیروگاه داریم، اما با 
توجه به سرمایه گذار خارجى، این طرح به ضمانت 
دولتى نیاز دارد. وى ادامه داد:ما یک نهاد مردمى 
و خصوصى محسوب مى شــویم و قادر به ارائه 
ضمانت نیســتیم وگرنه براى خدمت رسانى به 
مردم آمادگى هر گونه همکارى را با تمام نهادهاى 

خصوصى و دولتى شهرستان داریم.

تا پایان سال؛

 بهره بردارى از 
ایستگاه شماره2 
آتش نشانى آران
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 رئیس شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: الیحه بودجه 592 
میلیارد و 167 میلیون و 500 هزار ریالى سال آینده شهردارى 
مبارکه تصویب شد.ســجاد خالوزاده اظهارداشت: الیحه 
بودجه شهردارى مبارکه دو هفته پیش به شوراى اسالمى 
شهر ارایه شد و این بودجه با بررسى همه جانبه به تصویب 
رسید. وى با بیان اینکه اعضاى این شورا با اکثریت آرا، بودجه 
سال آینده شهردارى را تصویب کردند، خاطرنشان کرد: با 
توجه به وضعیت ناپایدار عــوارض ارزش افزوده 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.خالوزاده 

تکمیل طرح هاى نیمه تمام، استفاده بهینه از ظرفیت هاى 
موجود، توجه به حفظ اســتقالل و تقویت بدنه کارشناسى 
سازمان ها براى خدمت رسانى بیشتر به شهروندان، عملیات 
زیرسازى، جدول گذارى و آسفالت معابر سطح شهر و تامین 
هزینه هاى کارکنان را، از جمله اولویت هاى بودجه سال 97 
برشمرد.وى با بیان اینکه توزیع عادالنه پروژه ها در سطح 
محله ها و توسعه همه جانبه شــهر، رویکرد شهردارى و 
شوراى شهر مبارکه است، گفت: براى تحقق بودجه 97 الزم 
اســت راهکارهایى مانند صرفه جویى و مدیریت صحیح 
منابع مالى و نیز جذب سرمایه گذاران براى انجام طرح هاى 

عمران شهرى در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذارى شوراى اسالمى شهر 
بهارســتان گفت: شهردارى و شــرکت عمران اطلس
 ســرمایه گذارى با رویکرد گردشگرى را در اسرع وقت 
آمــاده و فرصت هاى بهارســتان در ســرمایه گذارى
 را به کل کشــور و شــرکت هــاى خارجــى معرفى 

مى کنند.
مهدى نصر اصفهانى اظهار داشــت: بهارســتان، بهار 
سرمایه گذارى در همه حوزه ها است و فضا و بستر براى 
جذب سرمایه گذارى مهیاســت؛ پس درب را به سوى 
سرمایه گذاران داخلى و خارجى باید باز کنیم و بهارستان 

را از بن بست خارج کنیم.

وى افزود: شــهردارى و شــرکت عمران به عنوان دو 
بازوى اصلى شــهر، باید اطلس ســرمایه گــذارى با 
رویکــرد گردشــگرى را در اســرع وقت آمــاده کنند 
و در یــک همایــش، فرصــت هــاى بهارســتان در
سرمایه گذارى را به کل کشــور و شرکت هاى خارجى 

معرفى کنند.
نصر ادامه داد: امروز شهر بهارســتان احتیاج به آرامش 
دارد و با وحدت و همدلى باید مسیر توسعه را ادامه دهیم.
وى بیان داشــت: شــهردارى و شــرکت عمران باید

فرصت هاى ســرمایه گذارى بهارستان را به کل کشور 
معرفى کنند.

بهارستان، بهارسرمایه گذارى 
درهمه حوزه ها است 

شهردارى ها نیازمند مدیریت 
صحیح منابع مالى هستند

لکه گیرى تمام معابر
 فرعى و اصلى سده لنجان 

حمید رضا ادیبى، رئیس شــوراى اسالمى شهر سده 
لنجان گفت:شــهردارى ســده لنجان با لکه گیرى 
تمام معابر فرعى و اصلى ســطح شــهر و آســفالت 
بیش از 23معبر، توانســته اســت حجم وســیعى از

 بــى انضباطــى هــاى ترافیکــى را کاهــش 
دهد .

وى ادامــه داد: امیدواریم با تکمیــل پروژه فاضالب 
کشى شهر، شاهد تکمیل و بازسازى کلیه کوچه ها و 

معابر سطح شهر باشیم.
وى با اعالم اینکه خط کشــى معابــر، نصب عالئم 
راهنمایى و رانندگــى و اصالح نقــاط حادثه خیز از 
وظایف شــهردارى مى باشــد،  اظهارداشت: شاید 
اصالح یک نقطه حادثــه خیز و یا نصــب یک تابلو 
در ســطح شــهر، در نظــر کارى کمى باشــد، اما 
همین عالئــم و تابلوها مــى تواند در طول ســال، 
جــان بســیارى از افــراد را از خطر مــرگ نجات

 دهد.

اجراى طرح ترافیک و ساماندهى 
سه شنبه بازار در چادگان

نادر نجارى، شــهردار چادگان گفت: شــهردارى در 
راستاى زیباسازى این شهر، طرح ترافیک و همچنین 
ساماندهى بازارچه سه شــنبه بازار شهر چادگان را  در 
برنامه خود دارد تا در ایام تعطیالت نوروزى، امکانات 

شهرى براى مسافران فراهم شود.

رشد40  درصدى بودجه 
سال97شهردارى فوالدشهر

سلیمى، شهردار فوالدشهر گفت: در بودجه سال آینده، 
حفظ و اســتمرار منویات مقام معظم رهبرى در نظر 
گرفته شــده و تالش کردیم تا جهت صرفه جویى، 

هزینه هاى جارى را کاهش دهیم
وى افزود: بودجه 710 میلیارد ریالى سال 97 معادل 40 
درصد رشد داشته و سهم عمرانى، 58 درصد و سهم 

جارى 42 درصد خواهد بود.

بهسازى سرویس هاى 
بهداشتى و نمازخانه در انارك

شهردارى انارك اقدام به بهسازى و مرمت سرویس 
بهداشــتى و نمازخانــه عمومــى میــدان على ابن 
ابیطالب(ع) این شهر کرد. این شهردارى براى بهسازى 
سرویس هاى بهداشــتى، اقدام به تعویض تاسیسات 
برقى و نورپردازى، اجراى بلــوك فرش، مرمت نما، 
تعویض سرامیک کف و دیواره ها و تعویض تاسیسات 
آبى کرد.همچنین بر اساس این گزارش، براى مرمت 
نمازخانه اقدام به بهســازى محراب و اجراى کتیبه، 
مفروش نمودن نمازخانه به مساحت 190متر مربع و 
رنگ آمیزى درب، پنجره و نرده ها شده است.بر اساس 
اعالم روابط عمومى شهردارى انارك، این اقدامات تا 

قبل از آغاز تعطیالت نوروز 97 پایان مى یابد. 

نصب تابلوى تمثال شهدا 
در  ورودى شهر نیاسر

تابلوهاى تمثال شهدا در بلوار ورودي شهر نیاسر نصب 
شد. شهردار نیاسر گفت: با هدف پاسداشت ارزش هاى 
انقالب و هشت سال دفاع مقدس و به منظور ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت  و در آســتانه سال نو وعید 
نوروز، تابلو تمثال شــهداي این شهردربلوار ورودي 
نصب گردید.نظرى با بیان اینکه شهدا شخصیت هاى 
والیتمدار و با بصیرتى بودند که براى حفظ انقالب، 
از همه چیز خود گذشــتند، خاطرنشان کرد:  شهدا با 
اعتقاد راســخ در عرصه اجتماع حضور پیدا کردند و 
این مهم براى نسل امروز الگوست.وى اظهار داشت: 
ساماندهی و احیاي نمادهاي ملی و مذهبی یکی از 

وظایف شهرداري است.
شهردار نیاسر بیان داشــت: این تابلوها به تعداد 60 
شهید این شــهر به صورت یک شکل و در ابعاد یک 

متر مربع تهیه شده است. 

روى خط

شهردار آران و بیدگل گفت: شهردارى نیاز به همکارى 
و مشارکت جدى شهروندان در محالت براى نوسازى 

بافت آسیب پذیر شهررا دارد.
رمضانى افزود: بخش قابل توجه بافت شهر، بافت آسیب 

پذیر و ناکارآمد اســت که نه تنها بافت فرســوده، بلکه 
بخشــى از بافت جدید را هم شامل مى شود و از قابلیت 

زندگى مطلوب برخوردار نیست.
وى ادامه داد:بخشــى از جمعیت شــهر وســاکنان در 
بدمســکنى زندگى مى کنند که شــهردارى در قالب 
طرح بهسازى محالت، به ویژه در بافت فرسوده، آماده 
همکارى با شــهروندان در محالت و بخش خصوصى 

است.
وى ادامه داد: اصالح وضعیت بافت هاى آسیب پذیر شهر 
اعم از بافت هاى فرسوده و سکونت گاه هاى غیررسمى 
پیرامون شهر با منابع مالى فعلى شهردارى امکان پذیر 
نیست و با منابع فعلى شــهردارى زمان طوالنى صرف 
بهسازى محالت خواهد شد و شهردارى نیاز به مشارکت 

گسترده شهروندان دارد.
شهردار آران و بیدگل بیان داشــت:از انجا که  ساختار 
شهر آران وبیدگل در قالب محله ها معنى پیدا مى کند، 
شــهردارى در قالب تفاهم نامه همــکارى با محالت، 
آمادگى نوسازى و بهســازى بافت هاى آسیب پذیر را 

دارد. 
وى افزود: وظیفه  شهردارى در این ارتباط، برنامه ریزى 
و فراهم آورى بستر کار براى ساکنان  محله ها و بخش 
خصوصى است و اولویت شهردارى، برنامه ریزى به جاى 

اجراى پروژه است.
رمضانى اظهار داشت: شــهردارى در قالب بودجه سال 
1397 تســهیالت ویژه در نظر گرفته است که پس از 
تصویب شوراى شهر، چارچوب تفاهم با محالت را براى 

نوسازى و بهسازى اجرا خواهد کرد.

شهردار آران و بیدگل:

اولویت شهردارى آران و بیدگل،
 برنامه ریزى به جاى اجراى پروژه است

شهردارى در محالت آمادگى نوسازى و بهسازى بافت هاى آسیب پذیر را دارد

جلســه ســتاد هماهنگــى تســهیالت ســفرهاى نــوروزى بــا 
حضــور شــهردار باغبــادران و اعضــاى دســتگاه هــاى مختلف 
در شــهردارى باغبــادران تشــکیل و اقدامــات اعضاى این ســتاد 
در دســتگاه هــاى خدمــات رســان تشــریح شــد و هر یــک به

فعالیت هاى انجام شده براى ارائه خدمات مطلوب به مسافران و میهمانان 
نوروزى سال 97، اشاره کردند. 

شــهردار باغبــادران بــا تشــریح اقدامــات ســتاد هماهنگــى 
تســهیالت ســفرهاى نــوروزى در ســال گذشــته از ســوى

 دستگاه هاى مختلف خدمات رسان در ایام نوروز 96 گفت: در سال گذشته 
با هماهنگى دســتگاه هاى خدمات رسان در شــهر باغبادران و اجراى 
برنامه هاى متنوع و مختلف، خدمات بســیار خوبى از نظر کّمى و کیفى 
به مسافران و مهمانان نوروزى ارائه شد و آنها رضایت داشتند و با توجه به 
ظرفیت هاى بسیار خوب گردشگرى، از 25 اسفند 95 تا 15 فروردین 96، 
بیش از 70 هزار مسافر وارد شهر باغبادران شدند که پیش بینى مى شود این 

میزان در ایام نوروز 97، بیش از 20 درصد افزایش داشته باشد. 
اردشــیر محمدى با بیان اینکه ســال گذشــته در ایام تعطیالت نوروز 
ما براى ارائــه خدمات در بخش هــاى مختلف ترافیــک، حمل و نقل 
درون و برون شــهرى، ایمنى و امنیت مســافران با همــکارى نیروى 
انتظامى، بســیج و... هیچ دغدغه اى نداشــتیم، اظهار امیدوارى کرد با 
همت، تعامل، همکارى و هماهنگى اعضاى ســتاد و در دســتگاه هاى 
خدمات رســان، امســال نیز روزهایى با آرامش، امنیت و خاطره انگیز 
براى مهمانان نوروزى که شــهر باغبادران را براى گذران اوقات انتخاب 

مى کنند رقم بخورد. 
محمدى گفت: شهردارى، آموزش و پرورش، نیروى انتظامى، بسیج، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، 
اورژانس، اداره کار، اداره آب، مخابرات، هالل احمر، اداره برق، اداره اصناف، 
حمل و نقل جاده اى، شبکه بهداشت و درمان و... اعضاى ستاد هماهنگى 

تسهیالت نوروزى باغبادران را تشکیل داده اند. 
وى از ایجاد ایستگاه راهنماى مسافران نوروزى در ورودى شهر باغبادران 
خبر داد و از نیروى انتظامى، جمعیت هالل احمر، اورژانس و بســیج نیز 
خواست تا امسال نیز همچون سال گذشته، شهردارى را در این راستا کمک 

کنند و یارى دهند. 
شــهردار باغبــادران همچنیــن از آمــوزش و پــرورش خواســت تا 
لیســت محل هاى اســکان در مــدارس را بــا اطالعــات کامل در 
اختیــار شــهردارى قــرار دهــد و از اتحادیــه اصناف هم خواســتار 

ارائــه زمــان کشــیک مغــازه هــاى تعمیــرات خودرویــى و 
نانوایى هاى کشیک شد. 

محمدى خواستار هماهنگى با مساجد شهر براى برپایى اقامه نماز جماعت 
با حضور مهمانان و مسافران نوروزى هم شــد و گفت: امیدواریم در ایام 
تعطیالت نوروز ارائه خدمات بهداشــتى و درمانى با امکانات بیشــتر به 

شهروندان و مهمانان، مطلوب تر از سال گذشته صورت پذیرد. 
شهردار باغبادران یادآور شد: سال گذشته امداد و نجات هالل احمر، آتش 
نشانى شهردارى و نیروى انتظامى عملکرد بسیار خوبى داشتند که جاى 
تشکر دارد و امید داریم امسال نیز در ایام تعطیالت نوروز به ویژه در روزهاى 
12 و 13 فروردین، نیروهاى راهور در روان سازى ترافیک، ما را در شهر 

یارى دهند. 
وى با بیان اینکه از 15 اسفندماه سال جارى برنامه هاى نوروزى شهردارى 
باغبادران رسماً آغاز خواهد شد اظهار امیدوارى کرد نقاط ضعف سال گذشته 

برطرف و نقاط قوت، تقویت شود.
محمــدى البتــه بــه نکاتــى جالــب اشــاره کــرد و گفــت: باید 
دستگاه هاى مرتبط از وضعیت نامناسب افراد کلید به دست که در سطح 
شهر در ایام تعطیالت موجب افزایش قیمت سوئیت و... شده اند و نوعى 

کاسبى راه مى اندازند، جلوگیرى کنند.
وى ادامه داد: در یک اقدام شایسته، ما با همکارى سازمان هاى مردم نهاد 
قبل و حین تعطیالت، یک روز را روز «پاك» اعالم مى کنیم که این بدان 
معناست مردم زباله ها را از ساحل رودخانه جمع آورى کنند تا محیط زیست 

سالم داشته باشیم. 
همچنین در سیزدهمین روز عید سال 97 هم، جشن سبزه ها، برگزار مى 
شود و طى آن در تمام نوار ساحلى باغبادران، سطل زباله پیش بینى شده 
و خدمات شهرى شهردارى باغبادران سبزه ها را جمع آورى مى کند و در 
ازاى آن به مسافران و افراد کیســه زباله داده مى شود و بدینسان تالش 
داریم تا سبزه اى به رودخانه ریخته نشود و در راستاى محیط زیست پاك 

گام برداریم. 
شهردار باغبادران خواستار نقش آفرینى محیط زیست در اقدامات زیست 
محیطى شد و گفت: شهر باغبادران آمادگى کامل براى استقبال از مسافران 
و مهمانان نوروزى را دارد و هیچ نگرانى براى ارائه خدمات مطلوب وجود 

ندارد. 
شهردار باغبادران اظهار کرد:  18 سال است سیستم فاضالب باغبادران 
ناتمام مانده که مى تواند اثرات زیست محیطى مخربى داشته باشد و الزم 
است اداره کل حفاظت محیط زیست، پیگیر آن باشد و در حفظ منابع زیست 

محیطى مداخله کند. 
محمدى مردم شهر باغبادران را فهیم، مؤمن، متعهد و با فرهنگ و مهمان 
نواز خواند و گفت: شــهروندان، همکارى و تعامل بسیار خوبى در مسائل 
مختلف با شهردارى دارند و ما را در اداره شهر به بهترین شکل ممکن یارى 
مى دهند که اگر این مشارکت هاى مردمى نباشد شهردارى به تنهایى قادر 

به انجام کار و موفقیت در کارها نیست. 
وى از شهروندان باغبادران خواست در ایام تعطیالت نوروز نیز همچون 

گذشته با سعه صدر، مهمان نوازى خود را در استقبال از مهمانان و مسافران 
نوروزى بیش از پیش نشان دهند. 

وى جمعیت باغبادران را به صورت رسمى 11 هزار و 300 نفر اعالم کرد 
ولى گفت: جمعیت شــهر عمًال در فصول مختلف سال بیش از 30 هزار 

نفر است. 
 ***

دبیر ســتاد هماهنگى تسهیالت ســفرهاى نوروزى هم به برنامه هاى 
شهردارى باغبادران در ایام تعطیالت نوروز 97 اشاره کرد و گفت: شهردارى 
باغبادران امسال نسبت به سال گذشته به منظور نشاط اجتماعى، مباحث 
مختلف فرهنگى، تفریحى و ورزشى را براى مهمانان و مسافران نوروزى 

که به شهر باغبادران سفر مى کنند در نظر گرفته است. 
ســعید جانى پور با بیان اینکه برنامه هاى ما از 24 اسفند با عنوان شبى با 
شهدا در کنار مزار شهیدان با قرائت فاتحه کلید مى خورد گفت: در 28 اسفند 
کارناوال شادى در محالت شهر راه اندازى مى شود و اطالع رسانى سال 
نو صورت مى گیرد و به کودکان در مســیر نیز هدایایى اهدا خواهد شد. 
همچنین افتتاح ایستگاه ورودى مسافران نوروزى طى مراسم خاصى با 
سخنرانى شهردار انجام مى شود و با برپایى نمایش خیابانى و نورافشانى 

به اتمام مى رسد. 
وى گفــت: بــراى اولیــن بــار رادیــو مــوج باغبــادران در پارك 
ســاحلى در ایــام نــوروز برپــا شــده و جشــنواره عیدانــه بــا 
فعالیت هاى فرهنگى، موسیقى زنده و ســنتى و پاپ، خیمه شب بازى، 

شاهنامه خوانى، مباحث زیست محیطى و... را برگزار مى کنیم. 
جانــى پــور همچنیــن غرفــه هــاى ســرگرمى بزرگســاالن و 
کــودکان در قالب رســتوران بــازى هاى فکــرى، فوتبال دســتى، 
جشــن تخم مرغ هــاى رنگــى، جشــن ســبزه هــا و... را از دیگر 

برنامه هاى شهردارى در تعطیالت نوروز برشمرد. 
دبیر ستاد هماهنگى تسهیالت سفرهاى نوروزى اظهار کرد: امسال براى 
اولین بار، شــهردارى باغبادران المان نوروزى را در شهر برپا داشته و ما 

مسابقه عکس سلفى المان ها را برگزار خواهیم کرد. 
وى ادامــه داد: در تمــام نوار ســاحلى، خدمات شــهرى شــهردارى 
باغبــادران ســطل زبالــه پیــش بینــى کــرده ایــم تا ســبزه ها

 در روز 13 نوروز جمع آورى شده و داخل سطل زباله ریخته شود. 
در جلسه ستاد هماهنگى تسهیالت سفرهاى نوروزى، اعضاى این ستاد 
در نیروى انتظامــى، آموزش و پرورش، گاز، هــالل احمر، پلیس راهور 
شهرستان، بخشدارى، مخابرات و... به بیان مسائل، مشکالت، امکانات و 

اقدامات انجام شده پرداختند.

جلسه ستاد هماهنگى تسهیالت سفرهاى نوروزى با حضور شهردار باغبادران برگزار شد

پیش بینى افزایش مسافران نوروزى باغبادران
ساسان اکبرزاده

 شهرام شــایان مهر، معاون اجرایى و خدمات شهرى 
شهردارى زرین شهر گفت: آب ضامن حیات انسان بوده 
و براى توسعه کشــاورزى و تولید غذا، انرژى، صنعت، 
اکوسیستم و حیات موجودات زنده و انسان ضرورى است 
و با توجه به اهمیت موضوع رفع تصرف و پاکسازى بستر 
رودخانه از دپو زباله، جهت جلوگیرى از آلودگى آب هاى 
ســطحى و رودخانه اى، این موضوع در دستور کار این 

شهردارى قراتر گرفت.
وى افزود: دپو زباله در بســتر رودخانه ها به دلیل نفوذ 
پذیرى باالى زمین در این نواحى بسیار خطرناك بود و 
با توجه به کاهش دبى آب، رشد جلبک ها و عدم توجه 
برخى افراد و دور ریختن زبالــه در رودخانه زاینده رود، 
این روزها مسیر رودخانه زاینه رود در زرین شهر از نفس 
افتاده بود؛ به طورى که در بسیارى از نقاط این رودخانه 

آب راکد شده و جریان نداشت.
معاون اجرایى و خدمات شــهرى شهردارى زرین شهر 
تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، شهردارى زرین 
شهر الیروبى و پاکسازى رودخانه زاینده رود را با کمک 
کارگران این شهردارى آغاز کرد و بستر رودخانه زاینده 
رود در زرین شــهر از دپوى زباله و جلبک پاك سازى

 شد.

الیروبى بستر
 رودخانه زاینده رود 
توسط شهردارى

 زرین شهر
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 اى مــردم! وفــا همراه راســتى اســت کــه ســپرى محکم تر و 
نگهدارنده تر از آن ســراغ ندارم. آنکس که از بازگشــت خود 
به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد. چه بسا شخصى تمام 
پیشامدهاى آینده را مى داند و راه هاى مکر و حیله را مى شناسد 
ولى امر و نهى پروردگار مانع اوست و با اینکه قدرت انجام آن 

موال على (ع)را دارد آن را به روشنى رها مى سازد.

محمود سرکارى، مدیر ناحیه یک شهردارى آران و بیدگل گفت: براى تامین انرژى 
برق مورد نیاز ساختمان جدید ناحیه یک شـهردارى آران و بیدگل، از صفحه هاى 

خورشیدى که در پشت بام بنا نصب مى شود، استفاده خواهد شد.
وى با اشـاره به آغاز احداث سـاختمان جدید ناحیـه یک شـهردارى آران و بیدگل 
اظهارداشـت: عملیات سـاختمان مدیریت شـهردارى ناحیه یک تا پایان سال 97 

تکمیل مى شود و به بهره بردارى خواهد رسید.
مدیر ناحیه یـک شـهردارى آران و بیـدگل اضافه کرد: سـاختمان جدیـد در بلوار 
دانشگاه شهر آران و بیدگل و با هزار و 800 متر زیربنا و در سه طبقه در حال احداث 

است.

 روابط عمومى شهردارى کرکوند اعالم کرد: این شهردارى در سال جارى اقدام به احداث 
پارکینگ کامیون ها با توجه به مشکل تردد و توقف  خودروهاى سنگین در سطح شهر  و 

جلوگیرى از ورود آنها به این شهر کرد که تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته است.
همچنین این روابط عمومى به دیگر اقدام این شــهردارى در سال 96 اشاره کرد و گفت: 
شهردارى کرکوند به ترمیم آسفالت معابر سطح شهر در محل حفارى هاى فاضالب شهرى 

در سال جارى پرداخته است که این اقدام نیز تاکنون 70درصد پیشرفت داشته است.
روابط عمومى شــهردارى کرکوند همچنین به احداث خیابان شهید بهشتى که از دیگر 
اقدامات این شهردارى در سال96 بوده است نیز اشاره و اعالم کرد: طول این خیابان870 
متر و عرض آن 40 متر مى باشد و در راستاى اجراى این پروژه، کل تاسیسات خیابان شامل 

آب، برق ، گاز و تلفن با صرف هزینه از سوى شهردارى جا به جا شد.
همچنین سه هزار و 150 متر مربع جدولگذارى و هزار و 500متر مربع  آسفالت ریزى توسط 

شهردارى انجام شد که این پروژه نیز تاکنون80درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

روابـط عمومى شـهردارى دولت آبـاد اعالم کـرد: زمان برگـزارى آزمون مسـابقه 
کتابخوانى«مطلع مهر» به دلیل اسـتقبال شـهروندان به 31 فروردین 1397 تغییر 

یافت.

سرپرست  اداره ورزش و جوانان شهرستان نایین با عسگرى،شهردار نایین دیدار کرد .
 در این دیدار، حمیدى ضمن ایراد مطالبى در خصوص  روند فعالیت هاى اداره ورزش 
شهرستان و برنامه هاى پیش رو، از توجه، حمایت ها و تعامالت صورت گرفته از سوى 
شهردار و مجموعه شهردارى تقدیرکرد و خواستار افزایش همکارى هاى دو مجموعه 

در راستاى گسترش و توسعه فرهنگ و ورزش همگانى در شهرستان شد .
عسگرى، شــهردار نایین نیز ضمن بیان این مطلب که کمک به ورزش، کمک به 
سالمت جامعه است و جامعه ورزشکار، جامعه اى به دور از معضالت اجتماعى است، 
بیان داشت:شهردارى نیز در خصوص گسترش ورزش در سطح شهر و بهبود کیفیت 
فعالیت هاى ورزشى از هیچ کمکى دریغ نمى کند و تالش مى کنیم با هماهنگى با 

اداره ورزش، ارتقاى ورزش همگانى را شاهد باشیم.

سرپرست منطقه2 شهردارى کاشان گفت: در سال جارى بیش از 87هزار مترمربع از 
معابر سطح منطقه دو زیرسازى شده است.

احمد شاه باالیى بیان داشــت: از آنجایى که وجود معابر خاکى و ناهموارى، باعث 
نازیبایى بصرى است، منطقه2 شهردارى کاشان براى رفاه حال شهروندان و جلوه 
بخشیدن به منظر شهرى، زیر سازى و آسفالت معابر سطح منطقه را در دستور کار 

قرار داده است.
وى بیان داشــت: خیابان مهســتان، خیابان زیــدى 12مترى عموحســنى، بلوار 
نارنجستان، بلوار گلستان، 12مترى نبوت و فرعى هاى فاز2ناجى آباد، از جمله معابرى 

است که عملیات زیرسازى در آن صورت گرفته است.
وى افزود: بخشى از معابر ذکر شده از جمله بلوار گلستان، بلوار نارنجستان و 12مترى 
نبوت، مسیرهایى است که عالوه بر زیر ســازى، عملیات آسفالت نیز در آن صورت 

گرفته و آسفالت بقیه محور ها در دستور کار قرار دارد.

بهره بردارى از ساختمان ناحیه یک 
شهردارى آران در سال آینده

اجراى چند پروژه مهم 
در کرکوند

تغییر زمان برگزارى آزمون«مطلع مهر» 
در دولت آباد

کمک شهردارى نایین به گسترش ورزش و 
بهبود کیفیت فعالیت هاى ورزشى

زیرسازى87هزار متر از معابر
 منطقه2کاشان 

روابط عمومى شــهردارى گز برخوار اعالم کرد: با توجه به ابالغ شیوه نامه سرمایه 
گذاري در شهرداري ها و تصویب کلیات آن توسط شوراي اسالمی شهر، اولین جلسه 
کمیته کارشناسى شورایعالى سرمایه گذارى شهردارى گز با حضور کلیه اعضا تشکیل 
شد و در خصوص چهار مورد پیشنهاد ســرمایه گذاري بخش خصوصی تصمیمات 

مقتضی اتخاذ گردید.

آغازعملیات جدولگذارى رفیوژ بلوار
امام خمینى(ره) در سین

تشکیل هیئت عالی سرمایه گذاري
 در گز

روابط عمومى شهردارى سین از روند اجراى پروژه جدولگذارى میدان ورودى شهر 
ســین خبر داد. همچنین این روابط عمومى اعالم کرد:عملیات جدولگذارى رفیوژ 

بلوارامام خمینى(ره) این شهر آغاز شده است.

شهردار زرین شهر گفت: نوسازى بافت هاى فرسوده در 
زرین شهر نیازمند عزم همگانى است.

میثم محمدى با بیان اینکه سیاســت کلى و اساســى 
شهردارى زرین شهر، توزیع عادالنه خدمات و امکانات 
شهرى است، اظهارداشــت: باید توجه داشت خدمات 
عمومى شهرى، شــکل و ماهیت کالبدى، اجتماعى و 
فضایى شهر را ســاختارمند کرده و بى عدالتى در نحوه 
توزیع آن، تأثیر جبران ناپذیرى بر ساختار، ماهیت شهر و 
جدایى گزینى طبقاتى محالت شهر گذاشته و مدیریت 

شهرى را با چالش هاى جدى روبه رو مى کند.
وى محرومیت زدایى و توزیع عادالنه خدمات در تمام 
مناطق زرین شهر را از سیاست ها وبرنامه هاى مدیریت 
شهرى زرین شهر عنوان کرد و افزود:باید توجه داشت 
توزیع متعادل خدمات شهرى، از مهم ترین نشانه هاى 
عدالت اجتماعى در شهر بوده و بر همین اساس، برآن 
شدیم تا با نیازسنجى، مشکالت و کاستى هاى موجود 
در محالت مختلف را بر طرف کــرده و براى رفع آنها 

برنامه ریزى الزم انجام دهیم.
شهردار زرین شــهر تصریح کرد: ما مهم ترین رسالت 
خود در مدیریت شــهرى را، تالش براى دســتیابى به 
آرمان«فرصت هاى برابر»براى دسترســى گروه هاى 
مختلف جامعه شهرى به خدمات شهرى و از بین بردن 
تضاد در تأمین فرصت هاى خدماتى مى دانیم و در تالش 
هستیم منابع شــهردارى را به صورت عادالنه صرف 

برطرف کردن مشکالت واقعى مردم کنیم.
***

وى عنوان کرد: متأســفانه امــروز بافت هاى با ارزش، 
کارآیى الزم را دربرابر شــکل زندگى امروز ندارند و به 
همین جهت روز به روز فرســوده تر مى شوند؛ از این رو 

باید به سمت بازآفرینى شهرى گام برداریم.
محمدى ادامه داد: در حال حاضر در شــهردارى زرین 
شــهر برنامه ریزى شــده، حداکثــر تخفیف ها براى 
شهروندان در نظر گرفته شــود و از این رو، 75 درصد 
تخفیف براى کسانى که قصد ســاخت و ساز در بافت 

فرسوده را داشته باشند، ارائه مى شود.

شهردار زرین شهر بیان داشت: 35/6 درصد از وسعت 
زرین شهر را بافت فرسوده بوده و شهروندان مى توانند از 
فرصت به وجود آمده بهره مند شوند و از این ظرفیت در 

راستاى جذب گردشگر بهره مند شوند.
***

وى خاطرنشان کرد:باید توجه داشت محالتى همچون 
محله قلعه قاســم به علت دارا بودن جاذبه هاى طبیعى 
فراوان، از مقاصد مهم گردشــگرى محسوب مى شود 
و تقویت گردشگرى شهرى نیز مســئله مهمى براى 
مدیریت شهرى به شــمار مى آید و به سمت تقویت آن 

برخاسته ایم.
وى تقویت مشــارکت مردمى را به عنوان یک سرمایه 
اجتماعى و از دیگــر رویکردهاى محلــه محورى در 

مدیریت شهرى زرین شهر عنوان کرد و اظهار داشت: 
باید توجه داشت توسعه گردشــگرى شهرى، اثرات و 
پیامدهاى اقتصادى، کالبدى و زیست محیطى متفاوتى 
بر زندگى شهروندان دارد و البته مشارکت شهروندان، 
مدیران شهرى و سرمایه گذاران بخش خصوصى، نقطه 
عطفى در قلمروى سیاست گذارى و برنامه ریزى شهرى 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
***

وى احــداث پارك هــاى محلــه اى را، یکــى دیگر 
ازاولویت هاى اصلى شهردارى دانست و افزود: مبناى 
ایجاد و توسعه پارك هاى محله اى، تحقق نیاز تفریحى 
شهروندان بوده و این مهم، نقش بسیارى در پر کردن 
اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان دارد و بر همین 

اساس به سمت اجراى این پروژه گام برداشته ایم تا یکى 
از خواسته هاى مردم محقق شــود و بتوانیم شادابى و 

نشاط خاصى را به محالت تزریق کنیم.
محمدى یادآور شد: با توجه به اهمیت فرهنگ در توسعه 
شــهرها، ما در مدیریت شهرى زرین شــهر به دنبال 
احیاى«فرهنگ محالت» هستیم؛ چراکه معتقدیم این 

اتفاق به توسعه زیربنایى فرهنگ شهر کمک مى کند.
وى تأکید کرد:با توجه به اهمیت موضوع در نظر داریم 
ضمن هویت بخشــى به نســل جوان و بهره گیرى از 
ظرفیت فرهنگى محالت زرین شهر در ارتقاى فرهنگ 
عمومى جامعه، بــا احیاى فرهنگ محــالت قدیمى، 
هویت تاریخى را به کالبد جدید محالت مختلف زرین 

شهر برگردانیم.

شهردار زرین شهر خبر داد؛

بازگشت هویت تاریخى به کالبد جدید 
محالت زرین شهر

ناظم الرعایا شهردار سده لنجان گفت: شهردارى 
سده لنجان در حمایت از سازمان ها و ارگان هاى 
خدمات رســان تالش مى کند کــه نمونه این 
حمایت ها، ساخت و تجهیز پارك ترافیک است 
که کمک زیادى به بحث فرهنگســازى دانش 

آموزان شهرستان مى کند.

شهردار میمه از آغاز توزیع قبوض عوارض نوســازى و عمران شهرى در میمه خبر داد و 
گفت: مهلت پرداخت این قبوض تا 28 اسفندماه سالجارى مى باشد.

محسن صدرالدین کرمى افزود: در صورت پرداخت ساالنه هر مالک، 10درصد عوارض آن 
سال به عنوان جایزه منظور و کسر و در صورت عدم پرداخت قبوض در تاریخ مقرر، عالوه 

بر ابطال جایزه خوش حسابى،9درصد جریمه در هرسال منظور مى گردد.
وى گفت: مالکان در صورت مشاهده مغایرت در فیش نوسازى و اطالعات ملک خود، پیش 

از پرداخت، جهت اصالح به شهردارى میمه مراجعه نمایند.
شهردار میمه در پایان تاکید کرد: شهروندان براى پرداخت فیش هاى نوسازى حتما به بانک 

تجارت شعبه میمه و یا به شهردارى میمه مراجعه کنند.

 حمایت شهردارى سده لنجان از 
سازمان هاى خدمات رسان

توزیع قبوض عوارض نوسازى و عمران شهرى در میمه 

 مسئول کمیته فرهنگى، ورزشى شوراى اسالمى شهر گلپایگان گفت: 
تکمیل و بهره بردارى از پارك بانوان، یکى از نیازمندى هاى ضرورى 

جامعه زنان این شهرستان است.
طاهره خوشنویسان با بیان اینکه مراجع بزرگوار تقلید با ورزش بانوان 
در فضاى بسته و رعایت شئونات اسالمى مخالفتى ندارند، اظهارداشت: 
امیدواریم با توجه به محدودیت هاى موجود، بانوان ورزشــکار ما نیز 

داراى امتیازات و موفقیت هاى بزرگى شوند.
مســئول کمیته فرهنگى، ورزشى شوراى اسالمى شــهر گلپایگان با 
اشاره به تکمیل و بهره بردارى از پارك بانوان که یکى از نیازمندى هاى 
ضرورى جامعه زنان شهرستان است، تصریح کرد: ساخت این پروژه طى 
چندین دوره شورا پیگیرى و اقداماتى در راستاى آماده سازى آن شده 
است که امیدواریم این مطالبه به حق بانوان با توجه به اقدامات عاجلى 
که به تازگى از سوى شورا و شهردارى گلپایگان صورت گرفته، در آینده 

نزدیک شاهد بهره بردارى از آن باشیم.

تکمیل پارك بانوان، تکمیل پارك بانوان، 
ازنیازهاى ضرورى  گلپایگان استازنیازهاى ضرورى  گلپایگان است این باغ با استفاده از تکنیک Xeriscaping طراحى شده است

 احداث باغ شنى در خورزوق


