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شنبه ١٩  اسفند  ماه ١٣٩٦ / ١٠  مارس  ٢٠١٨ /  ٢١  جمادى الثانى ١٤٣٩
سال چهاردهم / ضميمه شماره ٣١٨٠  /  ٤ صفحه

 راه اندازى پاركينگ عمومى موقت در خيابان هاى زرين شهر
٤

     

در نطنز گلدان گل جايگزين مواد بازيافتى مى شود
٢

٢

٢

٤

٢

جمع آورى ويژه زباله 
در نجف آباد  از فردا
معاون اجرايى و خدمات شــهرى شهردارى 
نجف آبــاد گفت: از بيســتم اســفند ماه به 
بعد، عــالوه بر نوبت شــب، تاريــخ هايى 
كــه در طول ســال زبالــه هاى هــر محله 
جمع آورى مى شد، صبح روز بعد نيز اكيپ هاى 
اين معاونت مجدداً ايــن كار را تكرار خواهند 

كرد.
سهراب بيگدلى با اشاره به افزايش قابل توجه 
حجم زباله هاى خانگى در آخرين ماه ســال 
گفت: عالوه بر ادامه روند رفت و روب منظم 
و برنامه ريزى شده معابر اصلى و فرعى، 
در حال حاضر نيز گروه هاى مشترك اين 

معاونت و سازمان خدمات موتورى ...

٢

 وضعيت
 بافت فرسوده 
آران و بيدگل 

نگران كننده است 

٢

برگزارى اولين 
جشنواره اقوام 

در تعطيالت نوروز
 در هرند 

٣

آغاز يكى از
 بزرگ ترين

 پروژه هاى عمرانى 
شهرضا

٣

پايان طرح مميزى 
امالك و 

مستحدثات 
شاهين شهر

٣

سليقه اى عمل شدن 
عمران و شهرسازى 

دركاشان 

لكه گيرى و آسفالت معابربا ٢٠٠تن قير در ابوزيدآباد

محاسبه عوارض شهردارى آران و بيدگل  شفاف مى شود

 خطر نشست خانه ها در دهاقان

در راستاى حل مشكالت ترافيكى در روزهاى پايانى سال انجام شد

٤

آموزش شهروندى 
براى

 چهارشنبه سورى شاد 
در كاشان

قنات «قلقه» خانه هاى دهاقان را تهديد مى      كند

همزمان با والدت باســعادت حضرت زهرا(س)، بيش از هفت پروژه 
عمرانى و ادارى با حضور نماينده مردم شهرســتان خمينى شــهر در 
مجلس شوراى اســالمى، مديركل دفتر امور شــهرى و شوراهاى 
استاندارى و... در شهر درچه با اعتبار سه ميليارد تومان به بهره بردارى 

رسيد. 
شــهردارى درچه در زمينه پروژه هاى افتتاح شــده كه با كلنگ زنى 
تعريض جاده ورودى ميدان ميوه و تره بار همراه بود به تشــريح اين 
پروژه ها پرداخت و گفت: پروژه هاى افتتاح شده در اين ايام خجسته 
را كه نتيجه عملكرد شهردارى درچه در ســال جارى به خصوص از 
ابتداى فعاليت دوره پنجم شوراى اسالمى درچه مى باشد به فال نيك 

مى گيريم. 
رضا واعظ مقدم افزود: تعريض جاده درچه بــه تيرانچى در دوره پنج 
شورا پس از پنج ســال انجام شــد و با صرفه جويى هايى در راستاى 
سياست اقتصاد مقاومتى با حدود ٦٠ ميليون تومان و با بهره گيرى از 

سيستم هاى نوين به انجام رسيد و بهره بردارى شد. 
وى ادامه داد: بازار روز كوثر شهردارى هم در مساحت دو هزار مترمربع 
با اشتعالزايى ١٢٠ نفر با حمايت فرماندار و با مشاركت بخش خصوصى 
با دو ميليارد تومان هزينه احداث شــد كه براى مدت ده سال درآمدى 

پايدار براى شهردارى به ارمغان دارد. 
همچنين بهسازى و ســاماندهى بلوار زاينده رود انجام شد و فاز اول 
تعريض  جاده خيابان باربرى افتتاح و به نام خيابان شب بو مورد بهره 

بردارى قرار گرفت كه براى آن ٤٠٠ ميليون تومان هم هزينه شد. 
شــهردار درچه ادامه داد: مهمترين چهارراه شهر درچه يعنى چهارراه 
شهيد مطهرى، اصالح هندسى شده و بدينســان كاهش آلودگى در 
منطقه را به همراه دارد كه براى هوشمندســازى آن نيز ٢٠٠ ميليون 

تومان هزينه شد. 
در حوزه نرم افزارى نيز سامانه جامع يكپارچه سازى امالك شهرى و 
سيستم تحت وب اطالع رسانى شهرسازى به بهره بردارى رسيد كه 
شهروندان مى توانند با رمز عبور و نام كاربرى، از چرخش پروانه خود 
آگاه شوند و براى اولين بار شهردارى درچه به اينترانت ملى متصل شد 
كه جا دارد از همت و همكارى شركت مخابرات استان، قدردانى شود. 

واعظ مقدم از كلنگ زنى تعريض جاده ورودى ميدان تره بار درچه خبر 
داد و گفت: زيرسازى و ميدان اين پروژه با نظارت شهردارى و مشاركت 
بخش خصوصى و آسفالت آن با مشاركت شهردارى درچه انجام شده 

و بهار آينده به بهره بردارى خواهد رسيد. 
شهردار درچه گفت: ســومين جشنواره گل شــب بو نيز با مشاركت 
فرماندارى، بخشدارى مركزى، با محوريت شهردارى درچه در قرطمان 
طى روزهاى ١٧ و ١٨ اسفند برگزار شده و مورد بازديد عالقمندان است. 
واعظ مقدم يادآور شــد با راه اندازى ســامانه ١٣٧ وب، شــهروندان

 مى توانند مسائل و مشكالت خود را به صورت شبانه روزى با شهردارى 
در ميان گذاشته تا به فوريت از سوى شهردارى درچه رسيدگى گردد. 

وى خاطرنشان كرد: بودجه سال جارى شهردارى درچه ١٤/٥ ميليارد 
تومان بوده كه تا ١٥ اسفند سال جارى بيش از ١٥ ميليارد و ٤٠٠ ميليون 
تومان با ٧ درصد رشد تحقق يافته است. اين درحالى است كه بودجه 
شهردارى درچه در ســال آينده ١٦/٥ ميليارد تومان پيش بينى شده و 

براساس برآورد محورى صورت گرفته است. 
شهردار درچه با بيان اينكه اعضاى شــوراى اسالمى درچه در سطح 
استان از بهترين ها هستند از تالش شبانه روزى آنان و همه همكاران 

در شهردارى درچه، قدردانى كرد. 
واعظ مقدم همچنين گفت: در دوره پنجم شوراى اسالمى درچه، ٧١٥٠ 
مترمربع آزادسازى در سطح شهر درچه توافق شــد كه از اين ميزان 
تاكنون ٣١٤٥ مترمربع آن با توافق مالكين بوده و اجرايى مى شــود و 
بقيه هم مصوبات شورا را داراست و قطعى شده است كه از اتفاقات خوب 
اين دوره به شمار مى رود و اگر فعاليتى انجام شده، مرهون همكارى و 

همدلى اعضاى شورا بوده است. 
در نيمه اول سال ٩٧ نيز تكميل خيابان امام رضا(ع)، دسترسى ارتباطى 
محله دينان درچه و خيابان سجاد و... از پروژه هايى است كه به بهره 

بردارى خواهد رسيد. 
شهردار درچه از مشاركت مردم فهيم، متعهد و آگاه درچه كه در انجام 
پروژه هاى عمرانى با شهردارى هماهنگ هســتند قدردانى كرد و از 
آنان خواست با پرداخت به موقع عوارض قانونى، شهردارى را در انجام 

پروژه ها، همچون گذشته يارى دهند. 
واعظ مقدم مجتمع تجارى تفريحى نگين، پمپ بنزين كنار خيابانى 
و پمپ گازوئيل سيار را از پروژه هاى مشاركتى با بخش خصوصى در 
سال آينده دانســت و گفت: مجتمع تجارى تفريحى نگين در زمينى 
به مســاحت ٣٩٠٠ مترمربع با زيربناى ٢ هزار متر در ميدان درچه در 
بهار آينده كلنگ زنى خواهد شد. اين درحالى است كه ما سعى داريم 

پمپ بنزين كنار خيابانى و پمپ گازوئيل سيار را در بهار آينده به بهره 
بردارى برسانيم. 

***
در ادامه، سومين جشنواره گل شــب بو در بازار بين المللى گل و گياه 
ســپاهان در درچه با حضور مشاور وزير جهاد كشــاورزى و جمعى از 

مسئوالن افتتاح شد. 
نماينده مردم شهرستان خمينى شهر در مجلس شوراى اسالمى در اين 
مراسم گفت: در اين خجسته روز، افتتاح سومين جشنواره گل شب بو 
در درچه، شهر نمونه شاهد كشور و در كنار توليدكنندگان گل و گياه، 

صداى پاى بهار را نويد مى دهد. 
ســيدمحمدجواد ابطحى افزود: هنوز برخى باور ندارنــد كه درچه و 
شهرستان خمينى شهر، پايگاه گل شب بو هستند. اين درحالى است 
كه درچه با توليد ١١ ميليون گل شــب بو در سال در كشور رتبه اول را 
داراست، گلى كه همواره در كنار سفره هفت سين هر ايرانى به چشم 

مى آيد. 
وى با بيان اينكه به خاطر كم آبى بايد به ســوى كشــت گلخانه اى 
رفت ،گفت: براى توليدكنندگان گل و گياه، تسهيالت مختلفى در نظر 
گرفته شده و اميد است شهرك گلخانه قرطمان به زودى افتتاح شود. 

نماينده مردم شهرســتان خمينى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
تأكيد كرد: وزارت جهاد كشاورزى و صدا و سيما بيش از پيش بايد در 
فرهنگسازى و ترويج پرورش و استفاده از گل شب بو فعاليت كنند و 
توانمندى هاى شهرستان در اين زمينه را معرفى كنند و حتى معتقدم 
با آموزش بيشتر به پرورش دهندگان گل شب بو، امكان صادرات اين 
گل را فراهم سازند. چرا كه كشورهاى آسياى ميانه همانند تاجيكستان، 
افغانستان و... بازار بســيار خوبى براى ظرفيت هاى اين شهرستان در 
گل شب بو به شمار رفته و برندسازى در گل شــب بو برايمان بسيار 

مهم است. 
ابطحى مى گويد: تنباكوى زرد طاليى خمينى شهر كاشته شده ولى 
خريدار ندارد و من از اين بابت بسيار متأسفم. وى اظهار اميدوارى كرد 
با تنوع بخشــى گل ها، ظرفيت بازارمان حفظ شده و درآمد صادراتى 

ايجاد كنند. 
 ***

مشاور وزير جهاد كشاورزى و مجرى توسعه گلخانه هاى كشور هم كه 
مهمان ويژه اين مراسم بود گفت: براساس مأموريت به وزارت جهاد 
كشاورزى، در يك بازه زمانى ١٠ ساله ما بايد ٤٨ هزار گلخانه در كشور 

احداث كنيم. 
ولى ا... بنى عامرى افزود: خشكســالى، كم آبــى، مديريت پايين و... 
مسئله حوزه كشــاورزى نيست بلكه خشكســالى يك دهه است كه 
استان ها را آزار داده و تحميل شده است و براى حل آن، توان و ظرفيت 
همگانى و هماهنگى مســئوالن نياز است تا با ســالمت از اين دوره 

عبور كنيم. 
وى ادامه داد: در اســتان اصفهان گلخانه ها ٦٠ درصد رشد داشته كه 

نسبت به متوسط كشورى كه ٤٠ گلخانه است، بسيار باالست. 
مجرى توسعه گلخانه هاى كشور گفت: ظرفيت بسيار خوبى در زمينه 
ارائه تسهيالت داريم كه در اين بين اولويت اول پرداخت تسهيالت، 
گلخانه ها هستند كه متقاضيان و كشاورزان بايد با ثبت نام در سامانه 

كارا، از اين تسهيالت بهره گيرى كنند. 
وى از مسئوالن استاندارى اصفهان هم خواســت تا در ارتباط با رفع 
موانع و بهره گيرى از معافيت ها براى مشــتاقان به توســعه گلخانه 
در استان اقدام كنند. اين درحالى اســت كه به گفته مشاور وزير جهاد 
كشاورزى، گلخانه ها معاف از ماليات براساس اختيارات ستاد مقاومتى 

استان مى باشند. 

بنى عامرى گفت: يكى از نســخه هاى شــفابخش بــراى عبور از 
خشكسالى، مديريت سيستم آبيارى تحت فشار و... است. 

وى خاطرنشان كرد: استان اصفهان از مهمترين قطب ها در توليدات 
گلخانه سازى و گلخانه دارى مى باشد. 

مشاور وزير جهاد كشاورزى با بيان اينكه ما در صادرات ضعيف هستيم 
گفت: زنجيره ارزش براى محصول بايد تشــكيل شــده و محصول 
نكاشته، فروش برود ولى ســهم ما در بازار گل جهان، اندك است. در 
حالى كه بازارهاى آسيايى مقاصد صادراتى ما در گل و گياه است و ما با 
تشكيل، ايجاد و تكميل زنجيره ارزش، مى توانيم اين امر را مديريت 

كنيم. 
بنــى عامرى بــا تأكيد بر جــدى گرفتن كســب و كارهــاى نوين 
گفت: احياى كشــاورزى خانوار تحت عنــوان گلخانه هاى كوچك 
مقياس بايد مورد توجه جدى باشــد كــه مى تواند به اشــتغالزايى 

كمك كند. 
وى افزود: اراده ما براى تحول در بخش كشــاورزى در بخش گل و 
گياه بسيار جدى بوده و همگان را به همكارى و حمايت بيشتر در تمام

 حوزه ها دعوت مى كنيم و اميد است كشاورزان از اين فرصت استفاده 
كنند. 

 ***
مديركل امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان نيز به عنوان متولى 
شــهردارى ها از منظر دولت هم با بيان اينكه در استان اصفهان تعامل 
بسيار خوبى در زمينه اشتغال با دستگاه هاى مرتبط وجود دارد گفت: نگاه 

و رويكرد ما در شهردارى ها، تسريع در كارها و ايجاد اشتغال مى باشد. 
محمدرضا كمالى گفت: براساس قانون شهردارى ها كه در سال ١٣٣٤ 
مصوب شد شهردارى ها ٢٧ وظيفه به عهده دارند كه امروز اين وظايف 
به ٢٠٠ وظيفه در شهر درچه رســيده است و در اين ميان سختى كار در 
شهردارى ها آن ســت كه هيچ رديف اعتبارى نداشته و تكيه گاه آنها، 

درآمدى است كه از شهر وصول مى شود. 
وى به كشــاورزان در بخش هاى مختلف گل و گيــاه و... توصيه كرد 
فرآيندهاى قانونى را رعايت كنند تا از تخفيفات و مشوقات بهره مند شوند. 

 ***
در اين مراسم نماينده توليدكنندگان گل شب بو در بازار گل و گياه بين 
المللى سپاهان هم گفت: اين جشنواره با همت همه مسئوالن و همدلى و 
همكارى آنان برگزار شد و شركت تعاونى گلخانه، توليدات خوب، باكيفيت 
و با قيمت مناسب صادرات را داراست و درچه با توليد ١١ ميليون گلدان گل 
شب بو در كشور رتبه اول را داراست كه سهم بسزايى در اشتغال و شادابى 

محيط زيست ايفا  مى كند. 
جواد آقاداودى افزود: ترويج فرهنگ استفاده از گل هاى زينتى، ورود مراكز 
تحقيقات براى ارقام جديد گل و گياه، پيش بينى تسهيالت با سود پايين 
و... از اهداف برگزارى نمايشــگاه بوده است.  وى از رسانه ها خواست تا 
بيش از پيش در زمينه فرهنگسازى جايگاه گل اقدام كنند تا مشكالت 

برطرف شود. 

در مراسمى با حضور مقامات محلى و استانى؛ 

پروژه هاى شهردارى درچه به بهره بردارى رسيد 
ساسان اكبرزاده



٠٢بلديه ٣١٨٠شنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦ ضميمهسال چهاردهم

  مدير كل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطالعات  
سازمان شــهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: به 
منظور تسهيل و تســريع پرونده ارتقاى شغلي مديران، 
مشاوران و كارشناسان شهرداري هاي كشور كه واجد 
شــرايط ارتقاى رتبه خبره و عالي هســتند، براســاس 
فرآيندي كه به استانداري ها و شهرداري ها ابالغ گرديده 

است، پرونده آنها به صورت فصلي بررسي خواهد شد.
عباس كركه آبادي  اظهار داشت: كســب هزار و ١٠٠ 
و هزار و ٦٠٠ امتياز براي برقــراري فوق العاده ويژه، به 

ترتيب در سطوح خبره و عالي مورد نياز مي باشد.
 وي افزود: تحصيالت، تجربه و سوابق خدمتي، آموزش، 

پيشــنهادات، طرح هاي مطالعاتي و ... از جمله مواردي 
است كه در كسب امتيازات مربوطه مؤثر مي باشد.

كركه آبادي خاطر نشــان كرد: تعييــن عوامل خاص 
امتيازي تا سقف ٢٥٠ امتياز در طرح مسير ارتقاى شغلي، 
يكي از موارد مهمي اســت كه در دســتور كار اين دفتر 
قرار دارد و اميدواريم بتوانيم در آينده نزديك تصويب و 
ابالغ كنيم.وي افزود: ايجاد سامانه نظام پيشنهادات در 
شهرداري هاي كشور، به منظور استفاده از توان فكري 
منابع انســاني از موضوعاتي اســت كه در برنامه هاي
 توســعه اي دفتر نوســازي، تحــول اداري و فناوري 

اطالعات اين سازمان قرار دارد.

اول فروردين ٩٧ در شــهر هرند كارناوال شادى برگزار 
خواهد شد.

شــهردار هرند در خصوص برنامه هاى نوروزى در اين 
شــهر گفت: شــهردارى هرند در نظر دارد در چند روز 
باقيمانده از ســال جارى، عالوه بر برپايى نمايشــگاه 
صنايع دســتى و آداب و رسوم، جشــنواره اقوام را هم 

برگزار كند.
حميــد شــهبازى همچنيــن گفــت: اجــراى تئاتر 
خيابانــى در نقاط مختلــف، كارناوال شــادى در اول 
فرورديــن ٩٧ ، برگــزارى جشــن ســبزه برتــر، 
اجــراى بــازى هــاى بومــى و محلــى بــراى 

همــه بخصــوص بــراى افــراد ســالمند، اجــراى 
برنامه هاى فرهنگى تفريحى ويژه بانــوان و نيز كوير 
نوردى با ماشــين هاى آفــرود(از ٢ تــا ١٢ فروردين) 
برنامه هايى است كه شــهردارى هرند براى رفاه حال 
شهروندان و مسافران نوروزى براى ايام تعطيالت عيد 
دارد.وى در ادامــه افزود: بحث ترويــج فرهنگ قرآن 
خوانى از جمله برنامه هاى فرهنگى اســت كه با شعار 
«قــران بخوانيــد هديــه بگيريــد» بــراى گــروه 
ســنى كــودك و نوجــوان در ايــام نــوروز اجرايى 
مى شود و اين در حوزه گردشگرى هرند تأثير به سزايى 

دارد.

بررسي ارتقاى شغلي مديران 
و كارشناسان شهرداري ها 

برگزارى اولين جشنواره اقوام 
در تعطيالت نوروز در هرند 

رونمايى از المان
«كتابخانه شهر»در كاشان

مديرعامل ســازمان زيباسازى شــهردارى كاشان 
گفت:همزمان با انتخاب كاشــان به عنوان پايتخت 
كتاب ايران، از المان كتابخانه شــهر مقابل مجتمع 

سينمايى رونمايى شد.
محمدعلى پيراسته در آيين رونمايى از المان كتابخانه 
شهر با اشــاره به اينكه كاشــان به عنوان پايتخت 
كتاب ايران در ســال٩٧ معرفى شــده است، اظهار 
داشــت: مهم ترين دليلى كه براى اجراى اين برنامه 
ارائه مى شــود، ايجاد هماهنگــى و همكارى ميان 
نهادهاى مختلــف دولتى و غيردولتى فعال بر ســر 

اجراى فعاليت هاى مرتبط با كتاب است.
وى افزود: برپايى المان كتابخانه شهر با هدف معرفى 
كتاب هاى ماه و كتاب هاى خاص در مقابل مجتمع 
سينمايى كاشــان صورت گرفته است تا شهردارى 
كاشان در راستاى ترويج فرهنگ مطالعه، عالوه بر 
زيبايى بخشيدن به منظر شهرى، در معرفى كتاب نيز 

سهم به سزايى داشته باشد.

ايجاد اتاق هاى فكر مديريت امور 
شهرى در شهردارى اردستان

روابط عمومى شهردارى اردســتان اعالم كرد: اين 
شهردارى در راســتاى مشــاركت عمومى و ايجاد
 اتاق هاى فكر جهت مديريت امور شهرى و تهيه سند 
راهبردى توسعه شهرى، اقدام به ايجاد كار گروه هاى 

تخصصى كرد.
بر اساس اين گزارش، اين كارگروه ها با عنوان هاى 
فرهنگى اجتماعى،  گردشــگرى و جذب توريست، 
سرمايه گذارى ، اقتصاد شهرى و مشاركت مردمى، 
عمران و شهرســازى و ســامندهى بافت ناكارامد 
فرسوده شهر، كشاورزى ، فضاى سبز و محيط زيست، 

ايمنى و مديريت بحرانمى باشد.
اين شهردارى اعالم كرد: از افراد عالقه مند دعوت 
مى شود جهت ثبت نام و عضويت در كار گروه هاى 
فوق، به واحد روابط عمومى شــهردارى اردســتان 

مراجعه كنند.

برگزارى جشنواره فرهنگى 
ورزشى دا در فوالدشهر

سليمى، شــهردار فوالدشهر با اشــاره به برگزارى 
جشــنواره فرهنگى ورزشــى «دا» در فوالدشــهر 
گفت: هــدف از برگزارى اين جشــنواره، توســعه 
ورزش هاى سنتى و بازى هاى بومى و محلى، ايجاد
 نشاط و شــادى در بين زنان و معرفى آداب و سنن 

اقوام كشور بود.
وى با بيان اينكه جشــنواره فوق به همت شهردارى 
و هيئت ورزش هاى روســتايى شهرســتان لنجان 
برگزار شد، گفت: شــهردارى براى برگزارى هرچه
 بهتــر ايــن جشــنواره اعــالم آمادگى كــرد و از
توان خود جهت با شــكوه برگزارشــدن آن استفاده 

نمود.
وى ادامــه داد: در اين جشــنواره عالوه بــر زنان و 
كارآفرينان نمونــه شهرســتان، نمايندگانى از ١٠ 

شهرستان ديگر نيز حضور داشتند.
را، جشــنواره  ايــن  اصلــى  هــدف  وى 
 پاسداشــت مقام شــامخ زنان با رويكرد ورزشى و 

فرهنگى عنوان كرد.

 

راه اندازي سامانه پيام كوتاه 
شهرداري محمد آباد

به منظور افزايش ارتباط موثر و ارائه خدمات بهتر به 
شهروندان، سامانه پيامكي شهرداري محمدآباد به 

شماره ٠٩٨٣٠٠٠١٦٠٠٣٢ راه اندازي شد.
روابــط عمومى ايــن شــهردارى اعالم كــرد: از 
كليه شــهروندان محمدآبــادي تقاضا مي شــود 
جهت تكميــل بانك شــماره همراه، شــهروندان 
جهت ارســال پيامك هاي شــهرداري، يك پيام 
كوتاه با ذكر شــغل به ســامانه پيامكي شهرداري 

ارسال كنند. 
همچنيــن از اين پــس شــهروندان محمدآبادى 
مي توانند انتقادات و پيشــنهادات خود را به سامانه 

پيامك ياد شده ارسال كنند.

روى خط

  شهردار ابو زيد آباد از افزايش ٣/٥ برابرى حضور مسافران 
داخلى و گردشگران خارجى در اين شهر از ابتداى سال 
جارى تا كنون نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته 

خبر داد.
حســين ســيدين افزود: نزديك به ٥٥ هزار نفر مسافر 
داخلى و گردشگر خارجى از ابتداى سال جارى تاكنون 
از جاذبه هاى تاريخى و طبيعى منطقه ابوزيد آباد ديدن

 كرده اند.
وى با اشــاره به افزايش گردشــگران پــس از اجراى

 طرح هاى ســاماندهى جاذبه هاى ابو زيــد آباد افزود: 
كاروانسراى شاه عباسى، خانه هاى تاريخى، بقاع متبركه، 
قلعه كرشاهى و كوير سيازگه از مهمترين اماكن و جاذبه 
هاى گردشگرى اين شهر است و بهره بردارى مناسب 

از آنها مى تواند اين منطقه را به يكى از قطب هاى كوير 
نوردى كشور تبديل كند.

شهردار ابوزيد آباد با اشاره به لزوم آماده سازى شهر براى 
استقبال از مهمانان نوروزى بيان داشت: ايجاد كمپينگ 
موقت اسكان، ساخت آالچيق، سكوهاى نشيمن براى 
استفاده گردشگران در ورودى شهر، برگزارى نمايشگاه 
عرضه محصوالت محلى، دامى و صنايع دستى، ايجاد 
تســهيالت و امكانات براى رفاه مسافران مانند برپايى 
چادرهاى راهنماى گردشگرى، از جمله اقدام ها خواهد 

بود.
وى همچنين از اجراى عمليات لكه گيرى، آسفالت معابر، 
روكش آسفالت خيابان ها و ترميم ترانشه ها با استفاده از 

٢٠٠ تن قير خبر داد.

قنايى مقدم، شهردار سفيدشهر گفت: تالش هايى براى تجهيز و نوسازى نظام ادارى و مالى شهردارى در جريان 
است تا ثبت رويدادهاى شهردارى از حالت دستى خارج شود.

مهدى قنايى مقدم، رسيدگى به فضاى سبز شهرى را نيز يكى از اولويت هاى شهردارى سفيدشهر عنوان كرد و 
اظهار داشت: خوشبختانه با مساعدت يكى از شهروندان، يك حلقه چاه كشاورزى براى آبيارى فضاى سبز بوستان 

شهدا اختصاص يافته است.
شهردار سفيدشهر به مشكل آرامستان سفيددشت نيز اشاره كرد و گفت: نقشه بردارى الزم براى اين مكان صورت 

گرفته و قطعه مربوط به شهداى مدافع حرم شهر، تا پايان سال رونمايى خواهد شد.
وى تالش هاى شهردارى براى تملك برخى منازل و بهسازى معابر را يادآور شد و اضافه كرد: تالش هايى براى 

تجهيز و نوسازى نظام ادارى و مالى شهردارى در جريان است كه اميدواريم تا پايان سال آينده به نتيجه برسد..
قنايى مقدم با تأكيد بر اينكه حداكثر تالش شهردارى، استفاده از نيروهاى بومى سفيدشهر است، عنوان كرد: بايد 

آموزش هاى مرتبط با وظايف هر كدام از نيروهاى شهردارى ارائه شود تا بهره ورى نيروى كار به حداكثر برسد.
شهردار سفيدشهر به ظرفيت باالى نيروى انسانى سفيددشت اشاره كرد و ادامه داد: مردم سفيددشت با توجه به 
درك مناسب از مسائل شهرى و همراهى با شهردارى و دهيارى ، نقش بسيار بزرگى در پيشرفت اين منطقه دارند.

شهردار آران و بيدگل با بيان اينكه در حال حاضر در پيشــگاه مردم از بابت برخى از كاستى ها و نقايص و ضعف 
زيرساخت هاى شهر شرمنده هستيم، گفت: بايد به گونه اى برنامه ريزى كنيم كه امكانات مناسب را براى ساكنان 

و شهروندان فراهم آوريم.
رمضانى خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهى از آسفالت معابر اصلى و فرعى شهر مناسب عبور و مرور نيستند و 

بخشى از معابر در مناطق جديد شهر هنوز آسفالت نشده اند.
وى ادامه داد: شرمنده ايم كه برخى زيرساخت هاى شهر مانند آسفالت معابر شهر شايسته شهروندان نيست

رمضانى با بيان اينكه وضعيت بافت فرسوده و آسيب پذير شهر نگران كننده است، اظهار داشت: اولويت عمرانى 
شهردارى در سال ١٣٩٧ شامل آسفالت معابر اصلى و فرعى، ايجاد زيرساخت هاى مناسب در بافت هاى فرسوده 

شهر و ايجاد امكانات براى مناطق جديد خواهد بود.
وى تأكيد كرد: منابع مالى محدود شهردارى به حفظ و نگهدارى زيرساخت هاى شهر اختصاص خواهد يافت تا 

شهروندان از زيرساخت ها رضايت داشته باشند.

معاون اجرايى و خدمات شهرى شــهردارى نجف آباد 
گفت: از بيستم اســفند ماه به بعد، عالوه بر نوبت شب، 
تاريخ هايــى كه در طول ســال زباله هــاى هر محله 
جمع آورى مى شــد، صبح روز بعد نيز اكيپ هاى اين 

معاونت مجدداً اين كار را تكرار خواهند كرد.
سهراب بيگدلى با اشــاره به افزايش قابل توجه حجم 
زباله هاى خانگى در آخرين ماه سال گفت: عالوه بر ادامه 
روند رفت و روب منظم و برنامه ريزى شده معابر اصلى و 
فرعى، در حال حاضر نيز گروه هاى مشترك اين معاونت 
و سازمان خدمات موتورى، كار پاكسازى زمين هاى باير 
واقع در سطح مناطق پنج گانه از انواع ضايعات ساختمانى 

و ديگر نازيبايى ها را شروع كرده اند.
وى از رنگ آميزى جداول و خط كشــى معابر مناطق 
پنج گانه به عنوان ديگر اقدام در نظر گرفته شده براى ايام 
پايانى سال نام برد و اظهار داشت: عالوه بر اين اقدام كه 
تاكنون نزديك به ٤٠ درصد پيشرفت داشته، رنگ آميزى 
تمامى پل هاى عابر پياده و ايستگاه هاى اتوبوس واحد در 

دستور كار قرار گرفته است.

زيباسازى ويژه در ٢خيابان شهر
معاون اجرايى و خدمات شهرى شــهردارى نجف آباد 
اظهار داشت: امســال براى اولين بار در طى سال هاى 
گذشــته، تمامى ديوارهاى گلى و نازيبــا در كنار درب 
هاى قديمى واقع در خيابان هاى شــريعتى و منتظرى 
شمالى، در قالب طرحى بهسازى شــده و پس از سفيد 
كارى، ديوارنگاره هاى متنوع و مرتبط با فرهنگ و تاريخ
 نجف آباد در اين نقاط با هزينه شهردارى اجرا خواهد شد.

بيگدلى از طرح ميوه و گل انار در كنار شــكوفه بادام، به 
عنوان نمونه هايى از آثار انتخاب شده براى اجرا به صورت 

ديوار نگاره نام برد و بيان داشت: عالوه بر اين اقدام، پس 
از سال ها درب هاى كركره اى قديمى در خيابان هاى 
شريعتى و امام خمينى(ره) نيز با استفاده از رنگ هاى شاد 
و جذاب، به صورت يك طرح يكسان رنگ آميزى خواهد 

شــد كه در اين مورد نيز تمامى هزينه ها را شهردارى 
پرداخت خواهد كرد.

***
اشاره به كاشت گسترده گل هاى الله و نسترن در سطح 

بلوارها و فضاى سبز مناطق پنج گانه، ديگر مطلبى بود 
كه معاون شهردارى نجف آباد به آن اشاره كرد و گفت: 
طبق برنامه زمانبندى اعالم شــده، تمامى شهروندان 
متقاضى كاشــت درخت در مناطق مربوط به خود ثبت 

نام كرده اند و كار غرس درختانى همچون توت زينتى و 
زيتون تلخ، در مقابل منازل مسكونى و واحد هاى تجارى 

آغاز شده است.
***

معاون اجرايى و خدمات شهرى شهردارى نجف آباد در 
خصوص ديگر اقدام در نظر گرفته شده براى ايام منتهى 
به نوروز ٩٧ اظهار داشت: امسال براى اولين بار ميادين و 
معابر اصلى شهر نجف آباد را با نوع خاصى از پرچم هاى 
رنگى عمودى تزيين خواهيم كرد كه تاكنون در استان از 

آنها استفاده نشده است.
بيگدلى از پاكســازى و رســيدگى ويژه به فضاى سبز 
ورودى هاى اصلى شــهر به عنوان ديگر اقدام در نظر 
گرفته شــده نام برد و اضافه كرد: نيروهاى اين معاونت 
هماهنگ با واحد امانى معاونت عمــران، در كار نصب 
المان هاى نوروزى نيز مشــاركت خواهند داشت كه در 
اين ميان برخــى المان ها جديد بــوده و تعدادى هم از 
نمونه هاى بهســازى شده ســال هاى قبل محسوب 

مى شوند.

جمع آورى ويژه زباله در نجف آباد از فردا

شهردارى نجف آباد
امسال براى اولين بار 

ميادين و معابر شهر نجف آباد 
با نوع خاصى از پرچم هاى 

رنگى عمودى تزيين
 مى شوند

لكه گيرى و آسفالت معابربا ٢٠٠تن قير در ابوزيدآباد

شهردار سفيدشهر مطرح كرد؛

نوسازى نظام ادارى و مالى
 شهردارى سفيد شهرتا پايان سال آينده

 وضعيت بافت فرسوده آران و بيدگل 
نگران كننده است 

شهردار آران و بيدگل گفت: براى اولين بار از سال آينده 
دفترچه تعرفه عوارض شــهردارى كه شــيوه محاسبه 
عوارض هاى مختلف اســت، ارائه خواهد شد تا مردم 
به صورت شفاف با شيوه محاســبه عوارض شهردارى 

آشنا شوند.
رضا رمضانى با بيان اين كه منابع درآمد شهردارى براى 
اداره شــهر از محل عوارض شهروندان تامين مى شود، 
اظهار داشت: حق مردم است كه بدانند عوارض دريافتى 
از آنان چگونه و با چه روشى محاســبه و در كجا هزينه 

مى شود.
شــهردار آران و بيدگل وعده داد: براى اولين بار از سال 
آينده دفترچه تعرفه عوارض شهردارى كه شيوه محاسبه 
عوارض هاى مختلف اســت در پايگاه اطالع رســانى 
و كانال تلگرامى اين نهاد منتشــر خواهد شــد تا مردم 
به صورت شفاف با شيوه محاســبه عوارض شهردارى 

آشنا شوند.

وى پنهان كارى را نامناســب ترين شــيوه براى اداره 
شهر خواند و تصريح كرد: شهردارى ابزارهايى را براى 
مراجعان و مردم فراهم خواهد كرد تــا بتوانند عوارض 
مشخص شــده، به ويژه عوارض نوســازى، عوارض 
پروانه ســاختمانى، عوارض كســب و پيشــه و بهاى 
خدمات مانند خوديارى آســفالت را خودشان محاسبه

 كنند.
رمضانى با اشاره به لزوم شــفاف سازى در فعاليت هاى 
شهردارى تأكيد كرد: عوارض و درآمدهاى دريافت شده 
از مردم و فعاالن اقتصادى نبايد براى جبران ضعف ها و 

ناكارآمدى هاى اداره شهر هزينه شود.
وى از تقديم بودجه ٤٠٠ ميليارد ريالى شهردارى آران و 
بيدگل در سال ٩٧ به شوراى شهر خبر داد و عنوان كرد: 
شــهردارى براى اجراى قانون، با شيوه  اى نوين بودجه 
ســال ٩٧ را تدوين كرده اســت كه پس از تصويب در 

شوراى شهر، به اطالع مردم خواهد رسيد.

شهردار آران و بيدگل:

محاسبه عوارض شهردارى آران و بيدگل  شفاف مى شود

به گزارش روابــط عمومى شــهردارى نطنز، 
به همت شهردارى نطنز در آســتانه سال نو و 
همزمان با هفته درختكارى، طرح اهداى يك 
عدد گلــدان گل در ازاى تحويل مواد بازيافتى 

اجرايى خواهد شد.
شهروندان نطنزى مى توانند از ٢٠ اسفند ماه تا 
پايان سال جارى، با مراجعه به غرفه بازيافت واقع 
در ميدان تختى و تحويل مواد بازيافتى،  در ازاى 

آن يك عدد گلدان گل  دريافت كنند.

از فردا تا پايان سال جارى؛

در نطنز گلدان گل جايگزين 
مواد بازيافتى مى شود



بلديه ٠٣٣١٨٠ ضميمهسال چهاردهمشنبه  ١٩ اسفند  ماه   ١٣٩٦

شــهريار علــوى، معــاون شهرســازى شــهردارى 
شاهين شهر گفت: طرح مميزى امالك و مستحدثات 

شاهين شهر پايان يافت.
وى از شــهروندان شــاهين شــهرى خواســت

 با توجه اينكه طــرح مذكور به اتمام رســيده، مراقب 
مراجعه افراد سودجو در منزل در قالب مأمور نقشه بردار

 باشند.
علوى اظهارداشــت: بنابــر قانون نوســازى و عمران 
شهرى، يكى از فعاليت هاى شهردارى انجام عمليات 
مميزى واقــع در محدوده شــهر و دريافــت عوارض 
نوســازى از امالك و واحدهاى كســبى مى باشد كه

 هر چند سال يك بار انجام مى شود.
معاون شهرسازى شهردارى شاهين شهر افزود: مميزى 
امالك و مستحدثات شاهين شهر با توجه به توان فنى 
پيمانكار و طرح كالن شــهردارى، در قالب دو مرحله 

انجام شد. 
وى ادامــه داد: در نخســتين مرحلــه آن،  برداشــت
اطالعــات و معابر محــدوده قانونى شــهر از طريق 
عمليــات ميدانــى و تشــكيل بانــك اطالعــات
مميزى و صدور فيش نوســازى انجام شــد و سپس
مميزى صنايع كالن حريم شــهر در دســتور كار قرار 

گرفت.

على پيراينده، شــهردار نطنز گفت: شــهردارى نطنز با 
مصوبه شوراى اســالمى شــهر در بيش از ١٥ محله، 
تخفيف ويژه بافت فرسوده از ٥٠ تا ٨٠ درصدى صدور 

پروانه را آغاز كرده است.
  وى در آستانه سال جديد از  بسته تشويقى ساخت و ساز 
خبر داد و اظهار داشت: بسته تشويقى ساخت و سازحمايت 
دولت از بهسازى بافت فرسوده مدتى است آغاز شده كه 

نطنز نيز از اين امر مستثنى نيست.
شــهردار نطنز تصريح كــرد: محالت مــورد نظر اين 
شهردارى از جمله قصبه، كوچه فاره، سرشك، وشوشاد، 
باغستان، مزيد آباد، افوشته، دشتله، حاجيها، شهرينان، 

كوچه مير، ريســه، كندز، مزرعه خطير و خيابان شهيد 
شعبانى است.وى اضافه كرد: اين تخفيفات شامل كليه 
پالك هايى است كه كاربرى مسكونى دارند و مى توانند 
با بهره گيرى از اين تخفيفات، ســاخت و ســاز در نقاط 

مختلف شهر را رقم بزنند.
پيراينده در پايان اظهارداشــت: پالك هايى كه در كنار 
معابر كمتر از ١٢ متر قرار دارند تــا ٦٥ درصد تخفيف، 
پالك هايى كه در كنار معابر ١٢ متر و باالتر قرار دارند تا 
٥٠ درصد تخفيف و پالك هايى كه در محالت مزرعه 
خطير، ريسه و كندز قرار دارند، تا سقف ٨٠ درصد تخفيف 

را شامل مى شوند.

ارائه بسته تشويقى 
ساخت و ساز در نطنز

پايان طرح مميزى امالك و 
مستحدثات شاهين شهر

مراجعه٨٠٠٠نفر براى مالقات 
مردمى با شهردار نجف آباد

شــهردار نجف آباد با اشــاره به برگزارى جلســات 
مالقات مردمــى از نيمــه دوم ســال ٩٢ تاكنون 
اظهار داشــت: بــا توجه بــه مصوبه و بخشــنامه 
دولتــى مبنى بــر اختصــاص يــك روز به عنوان 
مالقــات مردمــى در ادارات و نهادهــاى دولتى و 
ازآنجاكه خود اعتقاد راســخ بر ارتباط مســتقيم و 
پاســخگويى به مردم رادارم تصميم گرفتم جلسات 
مالقات مردمــى را به طور مســتمر و منظم برگزار 

كنم.
مسعود منتظرى با اشاره به برگزارى ١٩٩ جلسه از 
ابتداى اين طرح تاكنون عنوان كــرد: در نيمه دوم 
سال ٩٢ بيست ويك جلسه، سال نودوسه ٤٧ جلسه، 
سال نودوچهار ٤٥ جلسه، سال ٩٥ چهل وشش جلسه 
و از ابتداى سال جارى تاكنون نيز ٤٠ جلسه مالقات 
مردمى در مناطق پنج گانه شهردارى برگزارشده و 
در اين راستا، با احتساب ميانگين ٤٠ نفر در هر جلسه 
مى توان گفت نزديك به هشــت هزار نفر از مردم 

نجف آباد مراجعه مستقيم داشته اند.

برپايى سلسله مباحث سبك 
زندگى اسالمى در كوشك

سلسله مباحث سبك زندگى اسالمى در شهر كوشك 
برگزار مى شود.

شهردار كوشك گفت: سلسله مباحث سبك زندگى 
اسالمى به همت شــهردارى و شــوراى اسالمى 
كوشك در قالب طرح حيات فاطمى در شهر كوشك 

برگزار مى شود.
مجيد قربانى افزود : با توجه به شرايط امروز جامعه  و 
اين موضوع كه متاســفانه شاهد فاصله بين اعضاى 
خانواده ها و حتى فاميل هســتيم و روابط اجتماعى 
سازنده گذشته، كم كم جاى خود را به روابط مجازى 
داده و تكنولوژى و دنياى مجازى در بين همه اقشار 
جايگاه خاصى پيدا كرده است، بر خود الزم ديديم تا با 
آغاز طرح حيات فاطمى،  سلسله مباحث سبك زندگى 

اسالمى را در شهر كوشك برگزار كنيم.
وى افزود: مســئوالن  بايد با الگو ســازى از زندگى
 بى بى دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) و ائمه اطهار 
كه بهترين راهنماى زندگى هستند در مسير تحكيم 
بنياد خانواده قدم بردارند.شهردار شهر كوشك گفت: 
در اولين گام، طرح را ويژه بانــوان آغاز نموديم و در 
مراحل بعــدى براى آقايان و فرزنــدان برنامه هاى
 ويژه اى طبق پيش بينى هاى انجام شده اجرا خواهد 
شد.وى اظهارداشــت: اين دوره در قالب ٤ جلسه در 
شهر كوشك در اسفندماه ٩٦ برگزار مى شود و جهت 
رفاه حال خانواده ها در روزهاى برگزارى جلســات، 
مهد كودك جهت نگهدارى كودتان سه تا شش ساله 

در نظر گرفته شده است.

كاشت ٣٤هزار كوزه گل
 در منطقه يك نجف آباد

مدير منطقه يك شــهردارى نجف آباد گفت: طى 
هفته هاى منتهى به ايام پايانى سال، بيش از٣٤هزار 
كوزه گل از نوع نســترن در نقاط مختلف منطقه از 
جمله بلوارهاى طالقانى و دفاع مقدس كاشته شده و 
همزمان بخش هاى ديگرى از فضاى سبز منطقه به 

شبكه آبيارى پساب متصل شده است.
 جالل ربيعى از بلوارهاى وليعصر(عج) و شــهيدان 
حجتى در كنار زيرگذر شهيدان حجتى، به عنوان نقاط 
جديد اضافه شده به شبكه آبيارى با پساب فاضالب 
نام برد و گفت: در همين راســتا، شاهد اجراى بيش 
از هزار و٣٠٠ متر لوله كشــى سيستم آبيارى تحت 
فشــار در نقاطى مانند ميدان بسيج، بلوار استقالل و 
زيرگذر شهيدان حجتى بوده ايم.وى به كاشت٤٠٠ 
متر زرشك در ميدان شهدا و هرس نزديك به ٩٥٠ 
اصله درخت در خيابان هاى شريعتى و قدس اشاره 
كرد و افزود: تعمير لوله انتقال پساب در نزديكى باغ 
گل ها، اجراى ٤٠٠ متر حفارى براى تكميل عمليات 
لوله گذارى در محور بوســتان زندگى، كاشت٣٠٠ 
متر مربــع چمن در بلــوار اســتقالل، كوددهى در 
فضاى ســبز پارك الله به ميزان سه هزار متر مربع 
و اجراى ٢٥گــود در بلوار زيرگذر شــهيدان حجتى 
جهت كاشت درخت، از ديگر اقدامات انجام شده طى 

هفته هاى اخير محسوب مى شوند.

روى خط

 رئيس شوراى اسالمى شهر كاشان گفت: زمينه هاى 
عمرانى و شهرســازى جايگاه خوبى در اين شهر ندارد 
و اصول فنى و مهندســى شهرســازى در اين شهر با 

اشكاالت زيادى همراه است.
على رسول زاده افزود: ارتباط بيشــترى بين مديريت 
شهرى و نظام مهندسى براى حل مشكالت شهرسازى 

الزم و ضرورى است.
وى اشكاالت زيادى را در رابطه با مسائل شهرسازى، 
اصول فنى، مهندســى و نما و زيباسازى ساختمان در 
شهرستان كاشــان مورد تاكيد قرار  داد و اظهارداشت: 
با وجــود مطالعاتى در ايــن زمينه، بايد شــهردارى و 
ســازمان نظــام مهندســى بــا ايجــاد راهكارهايى 
يك عزم جدى براى حل مشــكالت موجود داشــته

 باشد.
وى تصريــح كرد: برخالف كشــورهاى پيشــرفته و 
شهرهاى موفق كه بر اســاس مطالعات مهندسى در 
توسعه خود عمل مى كنند، بايد اين واقعيت را بپذيريم 
كه به رغم وجود نيروهاى متخصص و امكاناتى كه در 
اين شهرستان موجود است، در زمينه هاى شهرسازى 
و عمرانى در جايــگاه خوبى قرار نداشــته و بيشــتر

 سليقه اى عمل شده است.
رسول زاده اظهارداشت: با توجه به آثار تاريخى موجود 
مى توان به اين نتيجه رسيد كه كاشان گذشته درخشانى 
درمسائل معمارى و شهرسازى با وجود نبود امكانات و 
دانش امروز داشــته كه در جامعه جهانى تاكيد بر اين 

موضوع است.
رئيس شوراى شهر كاشــان با تاكيد بر آمادگى شوراى 

شهر كاشان براى تصويب سياستگذارى هاى الزم در 
حوزه شهرســازى خاطرنشــان كرد: ازصاحبان خرد و 

دانش و كارشناسان و اساتيد دانشگاه بايد كمك گرفت 
تا با اجراى مصوبات و قوانين الزم، يك عزم همگانى 

براى اجراى برنامه هاى جامعه مهندســى در مسائل 
شهرى را فراهم كرد.

***
وى با اشاره به اينكه بخش عمده بافت فرسوده شهر، 
بافت تاريخى اســت، افزود: بافت تاريخى شهر بويژه 

بحث مقاوم سازى اين بافت، نگاه ويژه اى مى طلبد.
وى انجام پژوهش هاى اساســى در زمينه نحوه مقاوم 
سازى بناهاى تاريخى را، يكى از اولين كارهايى دانست 

كه براى اين ارتباط بايد شكل بگيرد.
***

وى هماهنگى و مباحث فرهنگسازى و آموزش را كمك 
رسان درارتباط با مسائل پيش رو دانست و گفت: اجراى 
طرحى در قالب خانه سبز، يكى از سرفصل هاى اصلى 
كار ما در زمينه مباحث فرهنگســازى و مقاوم سازى 
ساختمان است كه در بحث ساخت و سازها مى تواند ما 

را به جاى خوبى برساند.

رئيس شوراى اسالمى شهر كاشان تصريح كرد؛

سليقه اى عمل شدن عمران و شهرسازى دركاشان 

شهردارى كاشان
به رغم وجود نيروهاى متخصص 

و امكاناتى كه در شهرستان موجود 
است، در زمينه هاى شهرسازى 
و عمرانى در جايگاه خوبى قرار 
نداريم و بيشتر سليقه اى عمل 

شده است

شهردار شــهرضا گفت: عمليات اجرايى آزادسازى 
مسير خيابان شهيد كشــورى در شهرضا آغاز شد و 
تا اين مرحله اعتبارى بالغ بر ١٠ ميليارد ريال هزينه 

شده است.
رحيم جافرى عنوان كرد: يكى از مهمترين مشكالت 
شهروندان شــهرضا، ترافيك اســت كه مشكالت 

زيادى را براى شهروندان ايجاد كرده است.
د: شــهردارى شــهرضا بارهــا  وى ادامــه دا
طرح هاى مختلفى را در شوراى ترافيك شهرستان و 

كميته هــاى فرعى مطرح و پــس از اخذ مصوبات 
مراجع ذيصالح، اجرا كرده تا بخشــى از معضالت 

موجود در اين زمينه برطرف شود.
شــهردار شــهرضا بيان داشــت: يكى از بهترين 
راهكارهــاى موجود بــراى حل معضــل ترافيك
شــهرى، احــداث خيابــان هايــى اســت كــه 
بتوانــد بار ترافيكــى را بــه مناطق ديگــر انتقال

 دهد.
جافرى اضافه كرد: احداث خيابان شــهيد كشورى 

به عنوان يكــى از بزرگترين پروژه هــاى عمرانى 
شــهردارى شــهرضا در ســال ٩٦ و ٩٧ طراحى 
و عمليــات آزادســازى مســير آن نيز آغاز شــده

 است.
وى تصريح كرد: اين طــرح باهدف صرفه جويى در 
وقت شهروندان در ترددهاى شهرى، كاهش ترافيك 
و روانسازى عبور و مرور خودرويى پيش بينى شده و 
به عنوان يكى از پروژه هاى اولويت دار شــهردارى 

پيگيرى مى شود. 

شهردار گلپايگان گفت: سرانه فضاى سبز اين شهر به ازاى هر نفر با تامين منابع آبى 
و زيرساخت الزم، در سالجارى به ٢٥ متر مربع افزايش يافته است.

محمد امين جمالى افزود: اين در حاليست كه سال گذشته سرانه فضاى سبز در اين 
شهر ٢٤ مترمربع به ازاى هر نفر بود.

وى گفت:كاشت ١٢ هزار اصله درخت در مكان هاى مختلف در دستور كار شهردارى 
گلپايگان براى توسعه فضاى سبز اين شهر قرار دارد كه بخشى از آن در سال جارى و 

بقيه در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال آتى غرس خواهد شد.
جمالى از توليد گل و گياه فصلى و زينتى از ســوى شهردارى گلپايگان نيز خبر داد و 
گفت: توليد سه هزار جعبه گل بنفشه،٣٤ هزار گلدان انواع گل هميشه بهار، مينا، آهار 
كاالنكوآ، شاه پسند و ٦٠ هزار قلمه گل رز از اقدامات شهردارى گلپايگان براى كاشت 
در بوستان ها، بلوارها و ميدان ها براى زيبا سازى و شادابى بهارى و ايام نوروز ٩٧ در 

اين شهر است.
شهردار گلپايگان در ادامه با اشاره به اينكه آبيارى تحت فشار و جدا سازى آبيارى از 
منابع آب آشاميدنى شهرى براى استفاده فضاى سبز بوستان ها، با هدف صرفه جويى 
و استفاده بهينه مصرف آب در دستور كار اين شهردارى قرار دارد، گفت: آبيارى تحت 
فشار و احداث فضاى سبزبوستان شادى، به مساحت دو هكتار در شهرك الوند اين 

شهر در حال تكميل است و بهار سال آينده به بهره بردارى مى رسد.

عضو شوراى اسالمى شهر دهاقان از برپايى نمايشگاه صنايع دستى بانوان دهاقانى خبر داد و گفت: 
اين  نمايشگاه با هدف ارتقاى سرمايه هاى فرهنگى و هنرى اين شهرستان و حمايت از بانوان هنرمند 

برگزار شد.
 بتول شيروانى از برپايى نمايشگاه صنايع دســتى بانوان دهاقانى و نمايش ويژه حضرت فاطمه(س) 
خبر داد و افزود: در اين راستا شهردارى و شوراى اسالمى شهر دهاقان به منظور حمايت از سرمايه هاى 
فرهنگى جامعه، به ويژه بانوان هنرمند دهاقان اقدام به برگزاى نمايشــگاه صنايع دستى به مناسبت 

ميالد باسعادت حضرت فاطمه (س) و هفته بزرگداشت مقام زن كرده است.
اين عضو شوراى اسالمى شهر دهاقان اظهارداشت: اين نمايشگاه در خانه فرهنگ و هنر دهاقان برپا 

شده و در دو نوبت صبح و عصر پذيراى شهروندان است.
وى اعالم كرد: تكرار اين گونه فعاليت هاى فرهنگى ســبب ارتقاى ســرمايه هاى فرهنگى و هنرى 

شهرستان شده و حمايت از قشر بانوان هنرمند را به همراه دارد.  

آغاز يكى از
 بزرگ ترين 
پروژه هاى 
عمرانى شهرضا

توليد گل و گياه فصلى و زينتى توسط شهردارى گلپايگان

شــهردار مباركه گفــت : در اين شــهر ٤٠٠ هكتار فضاى 
سبز وجود دارد و ســرانه فضاى سبز براى هر نفر ٤٥ 

مترمربع است.
محســن هاشــمى افزود: ســرانه فضاى سبز 
اســتاندارد ٢٠ تا ٢٥ متر مى باشــد، اما براى 
شهرهاى صنعتى تا ٥٠ مترمربع تعريف  شده 

است.
وى افزود: در چند سال اخير به دليل خشك سالى 

و بحران آب، توســعه فضاى سبز درشهر كاهش 
پيداكرده است و با تدابير انديشيده شده و با استفاده از 

شــبكه هاى آبيارى نوين و همچنين كاشت درختان مقاوم، 
اميدواريم بتوانيم توسعه فضاى سبز را در دستور كار قرارداده و به 

٥٠ متر مربع دست پيدا كنيم.
شهردار مباركه گفت: كاشت درختان و درختچه هاى مقاوم به خشكى كه نياز به آب كمترى دارند و مقاومت 

شان در برابر آفات و بيمارى ها بيشتر است، در دستور كار شهردارى اين شهر قرار دارد.

سرانه فضاى سبز  مباركه ٤٥ مترمربع است

برپايى نمايشگاه صنايع دستى بانوان در دهاقان  
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 از اســراف بپرهیز و میانه روى را برگزین، از امروز به 
فکر فردا باش و از اموال دنیا به اندازه کفاف خویش نگهدار 
و زیادى را براى روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست. 
همانا انسان به آنچه پیش فرستاده و نزد خدا ذخیره ساخته، 

موال على (ع)پاداش داده خواهد شد.

احمدزاده، مسـئول کمیسـیون فرهنگى، اجتماعى شـوراى اسـالمى شـهر مهاباد 
گفت: به دلیل عدم اهتمام شـهردارى به مسئله مناسب سـازى معابر براى تسهیل 
حضور حداکثـرى توانخواهـان در فضاهاى عمومـى، از این عزیزان عـذر خواهى

 مى کنم.
وى افـزود: شایسـته و ضـرورى اسـت کـه شـهردارى بـا بـه رسـمیت شـناختن 
حقوق شـهروندى تـوا خواهـان و پیگیـرى تحقق حـق آنها در شـهر، به رسـالت 
و وظیفـه ذاتـى خـود عمـل کنـد و زمینـه ایجـاد شـهرى عادالنـه را فراهـم 

آورد. 
وى در ادامه اظهارداشت: کیفیت طراحى معابر و فضاهاى شهرى ما که متولى اصلى 
آن شهردارى است، به گونه اى مى باشد که شهروندان داراى نیازهاى خاص یعنى 
معلولین را در خانه هاى خود حبس کرده اسـت.وى تأکید کرد: مهاباد نه تنها شهر 
دوستدار معلول نیست، بلکه شرایط براى حضور ایمن سالمندان، کودکان و زنان در 

عرصه هاى عمومى شهر مهیا نیست.

روابط عمومى شهردارى اردستان اعالم کرد: این شـهردارى در نظر دارد در اجراى 
طرح بازآفرینى شهرى، در فاز یک نسـبت به اجراى عملیات کف سازى کوچه هاى 

معابر تاریخى مسجد جامع اردستان اقدام نماید.

شهردار، رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر مبارکه از کشتارگاه صنعتى، شهرك 
کارگاهى خیام، نهالستان سازمان پارك ها و فضاى سبز و کارگاه جوشکارى و امانى 

این شهر بازدید کردند.

شــهردار شــهرضا، گفت: بر اســاس طرح تفصیلى شــهر، شــهرضا استحقاق 
تأســیس پنج شــهردارى در محالت مختلــف را دارد که تنها دو شــهردارى آن

 تأسیس شده و ســه شــهردارى جدید در سروستان، طالقانى و اســالم آباد ایجاد 
مى شود.

جافرى بیان داشت: سالن مدیریت بحران واقع در منطقه سروستان نیز تا پایان امسال 
به بهره بردارى مى رسد و تا فروردین ماه سال آینده نیز ساختمان آتش نشانى این 

منطقه تکمیل مى شود.

شــهردارهرند از آخرین مراحل آماده ســازى میدان بزرگ کارگر این شهر بازدید
 کرد.در این بازدید، حمید شــهبازى دســتورات الزم را براى آسفالت، فضاى سبز، 

روشنایى و نصب عالیم ترافیکى صادر کرد.
گفتنى اســت؛ میدان کارگر واقــع در ابتداى بلوار کشــاورز و بلوار شــهید صفار 
هرند مقابل مجموعه کارگاهى به مســاحت شــش هزار متر مربع به شکل بیضى
 به قطر70 متــر و 50 متر مى باشــد و از پروژه هــاى عمرانى مهم شــهردارى

 هرند اســت کــه مســیر کمربنــدى ایــن شــهر را تکمیــل کــرده و باعث 
مى شود ماشین هاى سنگین بدون نیاز به عبور از داخل هرند گذر  کنند.

على پیراینده، شهردار نطنز با اشاره به اینکه ساماندهى ورودى هاى شهر در اولویت 
کارى شهردارى است، اظهار داشــت: طرح ایجاد معبر از انتهاى خیابان سرشک به 
امامزاده محمد(ع)  و جاده اتصالى به اتوبان تهیه شده و در انتظار تایید مراجع قانونى 
اســت. وى افزود: در این طرح، احداث میدان، ایجاد بلوار، تکمیل و توسعه مسیر و 

فضاى سبز دیده شده است که پس از تأیید، اجرایى مى شود.

شرایط بد مهاباد براى حضور سالمندان، 
کودکان و زنان در فضاهاى عمومى 

اجراى کف سازى کوچه هاى معابر 
تاریخى مسجد جامع اردستان 

بازدید شهردار و اعضاى شوراى شهر 
مبارکه از نهالستان سازمان پارك ها

تأسیس 3شهردارى جدید 
در شهرضا

آخرین مراحل آماده سازى 
«میدان کارگر» هرند

اتصال خیابان سرشک به امامزاده 
محمد(ع) در نطنز

جلسه توجیهى بوم گردى در شهر سین با حضور شهردار، اعضاى شوراى اسالمى 
شهر،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى و کارشناسان اداره میراث فرهنگى استان 

در شهردارى سین برگزار شد.

برگزارى جلسه توجیهى بوم گردى
 در سین

دریافت مجوزادامه حفاري چاه فضاي سبز 
شهرداري محمد آباد 

روابط عمومــى شــهردارى محمد آباد اعــالم کرد: مجــوز ادامه حفــاري چاه 
فضاي ســبز شــهرداري دریافت شــد  و شــروع عملیــات حفاري چــاه آغاز 

گردید.

میثم محمــدى، شــهردار زرین شــهر در حاشــیه
راه اندازى پارکینگ عمومى موقت جهت حل مشکالت
ترافیکــى در روزهاى پایانى ســال گفــت: ترافیک؛ 
معضلى اســت که این روزها نه تنها در کالنشــهرها،

بلکه در دیگر مناطق شــهرى گریبان مردم را گرفته 
است.

وى افزود: از سوى دیگر با توجه به اوج گیرى خریدهاى 
شب عید، در روزهاى پایانى سال تردد در خیابان هاى 
اصلى و مرکز شــهر افزایش خواهد یافت و این مسئله 
باعث افزایش میزان ترافیک معابر پر رفت و آمد شهرى 

مى شود.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: کمبود جاى پارك 
و پارکینــگ در خیابان هایــى همچــون خیابان امام 
خمینى(ره) زرین شــهر بــه دلیل واقع شــدن مراکز 
عمده خرید و فروش و واحدهاى تجــارى، بانک ها، 
مؤسسات مالى و اعتبارى و... مشهود است و شهردارى 
نیز با توجه به اهمیت موضــوع، احداث پارکینگ را در 
برنامه هاى خود دارد، اما با توجــه به اهمیت موضوع  
ترافیک در روزهاى پایانى سال، راهکارها و تمهیداتى 
براى حل ایــن مهم در نظر گرفته شــده اســت، اما

 این راهکارها مســکنى مقطعى بــراى رفع ترافیک 
شهرى است.

وى ادامه داد: با توجه بــه اینکه نبود پارکینگ عمومى 
و یا پارکینگ هــاى اختصاصى موجب مشــکالتى 
همچون پارك خودروهــا در محل پــارك ممنوع و

 ایســتگاه هاى اتوبوس، دوبله پارك کردن و از همه 
مهمتر افزایش تصادفات مى شود، بر آن شدیم نقاطى را 
در شهر شناسایى کرده تا به صورت مقطعى این امکان 

به عنــوان پارکینــگ در اختیــار شــهروندان قرار 
گرفته تا خریدهاى شــب عید را با خیالى آسوده انجام 

دهند.

***
محمدى اضافه کرد: کاهش فاصله شهروندان به شبکه 
حمل و نقل عمومى نیز یکى از موضوعاتى است که باید 

مورد توجه قرار گیرد تا شهروندان استقبال بیشترى از 
اتوبوس هاى حمل و نقل جمعى داشته باشند و باید در 

این حوزه نیز چاره اندیشى شود. 

در راستاى حل مشکالت ترافیکى در روزهاى پایانى سال انجام شد

 راه اندازى پارکینگ عمومى موقت
 در خیابان هاى زرین شهر

 شهردار شهرضا گفت: بر اساس مصوبه مجلس 
شوراى اســالمى، شــهردارى هاى کمتر از 
100 هزار نفر و بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت 
از کمک هــاى دولتى برخوردار هســتند، اما 
شهرهایى همانند شهرضا با جمعیتى کمتر از 
200 هزار نفر، از این حمایت ها محروم هستند.

جافرى بیان داشــت: با حمایت نماینده مردم 
در مجلس شوراى اســالمى 500 تن قیر به 
شهردارى شهرضا اختصاص داده شده که در 
مناطق حاشیه و کمتر توســعه یافته استفاده 

مى شود.
وى تصریح کرد: 70 درصــد از منابع درآمدى 
شــهردارى ها از محل ســاخت و ساز است 
که با رکــود حاکم بــر اقتصــاد، این بخش

شهردارى ها نیز با معضالت جدى مالى مواجه 
شده اند.

***
شهردار شهرضا اظهارداشت: یکى از مشکالت 
فراروى شهردارى شهرضا اجراى طرح هاى 
غیرکارشناسى همچون میدان فاطمیه است 

که امثال آن در سایر مناطق شهر نیز وجود دارد 
و شاید شــهردارى تا 10 سال دیگر باید تاوان 

اجراى این طرح هاى غیر کارشناسى را بدهد.
وى بیان داشت: به عقیده کارشناسان و مردم، 
اجراى طرح میدان فاطمیه به این شــکل که 
اکنون مى بینیم غیراصولى و غیرکارشناسى 
است، به همین دلیل شــهردارى با استخدام 
مهندس مشاور براى اصالح وضعیت ترافیکى 
این محل و چهارراه طالقانى به شــکل تقاطع 

غیرهمسطح، تالش کرده است.

رئیس شوراى اسالمى شهر دهاقان وضعیت قنات قلقه را از 
هر نظر بد و خطرناك دانست و گفت: قنات از زیر خانه هاى 
شهر مى گذرد و مشکل ساز است و از طرف آب منطقه اى هم 
به مالکان اخطار داده شده، زیرا ممکن است خانه هاى روى 

قنات نشست کنند.
عبدالرحیم عناقه اظهارداشــت: 92 درصد از آب در بخش 
کشــاورزى مصرف مى شــود و با صرفه جویى، مشکل رفع 
نمى شود؛ با توسعه بى رویه کشاورزى نباید انتظار آب داشته 
باشیم، مثال در گلشــن دهاقان گلخانه هاى بسیارى فعال 

هستند، در صورتى که با کمبود آب شرب مواجه هستند.
رئیس شوراى اسالمى شهر دهاقان وضعیت قنات قلقه را از 
هر نظر خطرناك دانست و بیان کرد: دهاقان شش رشته قنات 
دارد که قنات قلقه از هر نظر با وضعیت بسیار بد و خطرناکى 

همراه است و این قنات از زیر خانه هاى شهر مى گذرد.
وى خاطرنشان کرد: قنات قلقه خانه ها را تهدید مى کند و باید 
مسدود شود و از آن صرف نظر کرد تا از خطرات احتمالى آن 

جلوگیرى شود.

قنات «قلقه» خانه هاى دهاقان را تهدید مى      کند

 خطر نشست خانه ها 
در دهاقان

اجراى طرح هاى غیرکارشناسى
 از مشکالت فراروى شهردارى شهرضا

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى کاشان گفت: آموزش شهروندى به ویژه در مدارس و 
مراکز فرهنگى و با مشارکت دانش آموزان، اولویت اول این سازمان براى امنیت برپایى جشن چهارشنبه سورى 

در این شهرستان است.
محمد مسعود چایچى اظهارداشت: با توجه به اینکه بیشــترین قشر آسیب پذیر در این خصوص نوجوانان و 

کودکان هستند، اطالع رسانى و آموزش این گروه، مهم و یک ضرورت است.
وى افزود: اطالع رسانى گسترده شهرى با مشارکت  مجموعه شهردارى، تهیه، چاپ و نصب پوسترهاى هشدار 
دهنده در سطح شهر، اطالع رسانى از طریق برنامه کاشانه در شبکه استانى، ارسال پیامک با مشارکت شرکت 

مخابرات، از جمله اقدامات آموزشى سازمان آتش نشانى کاشان براى حفظ امنیت چهارشنبه سورى است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى کاشان افزود: تشکیل پویش تحریم مواد محترقه 
با همکارى آموزش و پرورش، الزام شهردارى به جمع آورى ضایعات از سطح شهر به همراه جانمایى و استقرار 
تیم هاى عملیاتى، از دیگر اقدام هاى سازمان آتش نشانى کاشــان است که براى روزهاى پایان سال برنامه 

ریزى شده است.
چایچى گفت: با توجه به شــرایط خاص ترافیکى در شــهر و احتمال وقوع حادثه در چهارشنبه سورى، تمام 
ظرفیت هاى سازمان آتش نشانى در قالب 25 تیم امداد و نجات با حضور100 نفر مامور آموزش دیده براى تامین 
امنیت شهروندان فراخوانده شده و به صورت نیروهاى ناوگان سبک موتورى و خودروهاى سنگین در بخش هاى 

مختلف شهر مستقر خواهند شد.

آموزش شهروندى براى چهارشنبه سورى شاد در کاشان

چایچى گفت: با توجه به شــرایط خاص ترافیکى در شــهر و احتمال وقوع حادثه در چهارشنبه سورى، تمام 
5ظرفیت هاى سازمان آتش نشانى در قالب 25 تیمامداد و نجات با حضور100 نفر مامور آموزش دیده براى تامین 
امنیت شهروندان فراخوانده شده و به صورت نیروهاى ناوگان سبک موتورى و خودروهاى سنگین در بخش هاى 

مختلف شهر مستقر خواهند شد.


