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از حضور سرمایه گذاران در نصرآباد استقبال مى شود
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340هکتار بافت فرسوده  
در شهرضا نیازمند اعتبار است
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تخفیف 75درصدى 
براى سرمایه گذاران 

بخش گردشگرى
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اجراى طرح 
«تاکسى امدادگر»
 در انتظار توافق 

نهایى
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تصویب برنامه
 اقدام مشترك و 
بازآفرینى شهرى 

گلپایگان

3

کارخانه نوین
 شهرضا نباید مسکونى 

شود

2

مدیریت واحد شهرى 
با حمایت دولت 
محقق خواهد شد

 سازمان ها در واگذارى اختیارات  همکارى کنند

امکان ثبت موقعیت اماکن مختلف کاشان در نقشه همراه

تقاطع شهیدان حجتى
 در  نوروز افتتاح مى شود

شهردار نصرآباد در گفتگو با نصف جهان:

2

جلب مشارکت 
سرمایه گذاران 

تنها راه نجات شهرها

 مرورى بر مبانى قانونى پرداخت عوارض شهرى

عوارض شهردارى و انواع آن

تامیــن منابــع درآمدى و مالــى از ابتداى تاســیس 
شــهردارى ها مورد تاکیــد بوده و مدیریت شــهرى

 با دغدغه فراوان باید درآمد مورد نیاز شهردارى را براى 
تامین اداره شــهر به گونه اى تامین نمایند که فرآیند 
حرکت آن به سمت توسعه پایدار شتاب گیرد و فرصت 
زندگى براى نسل هاى حال و آینده نیز فراهم آید. براى 
تحقق این امر و براى نگهداشت، توسعه و عمران شهر، 
نیاز به برنامه ریزى دقیق بر اساس میزان درآمدها است 
که درآمدهاى پایدار، مناســب ترین منبع تامین مالى 
مورد نظر مى باشد و در واقع شهروندان با پرداخت به 
هنگام عوارض پایدار، در توســعه وعمران شهر خود 

سهیم مى شوند.
■آشــنایى با برخى از درآمدهــاى پایدار 

شهردارى ها

عوارض نوسازى و عمران شهرى  
عوارض نوســازى و عمران شــهرى، یکــى از منابع 
درآمدى پایدار شــهردارى هاست که به موجب قانون 
نوســازى و عمران شهرى از ســال 1348 تاکنون در 
تمام شهرها دریافت مى شــود. به استناد دستورالعمل 
وزارت کشو،ر عوارض نوســازى سال جارى بر اساس 
مبالغ سال گذشته و به صورت على الحساب محاسبه 

و اعالم مى شود.

عوارض کسب و پیشه (مشاغل)
عــوارض کســب و پیشــه (مشــاغل) نیــز بــه 
عنــوان یکــى دیگــر از منابــع درآمــدى پایــدار 
شــهردارى ها تعریف شده و شــامل کلیه موسسات، 
شرکت ها، واحدهاى صنفى و واحدهاى شغلى داراى 

مقررات خاص از قبیل، پزشــکان، موسسات درمانى، 
بهداشتى، وکالى دادگســترى، روزنامه نگاران، دفاتر 

اسناد رسمى و … مى گردد.

بهــاى خدمــات مدیریت پســماند
 (مسکونى و غیرمسکونى)

بهــاى خدمــات مدیریت پســماند ( رفــت و روب، 
جمع آورى، حمل و دفع) توســط شــوراى اسالمى 
شــهرها تصویب و اصالحیــه هاى بعــدى آن پس 
از طــى مراحل قانونى، بــراى اجرا به شــهردارى ها
 ابــالغ مــى شــود. پرداخــت بهــاى خدمــات 
مدیریــت پســماند در واحدهــاى مختلــف اعم از 
مســکونى و غیر مســکونى، به عهده بهره بردار آن 

مى باشد.

عوارض سالیانه خودرو
به منظور تامین درآمدهاى پایدار شهردارى ها، عوارض 
خودروهاى سوارى بر اســاس مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى دریافت مى شــود. مبناى محاسبه عوارض 
سالیانه خودروهاى ســوارى تولید داخل 5/1 در هزار 
قیمت فروش کارخانه و براى خودروهاى وارداتى 5/1 

در هزار ارزش گمرکى و حقوق ورودى مى باشد.
تذکر:به استناد بند (و) ماده (46) قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، پرداخت عوارض ســالیانه پس از موعد مقرر 
موجب تعلق جریمه اى معادل دو درصد به ازاى هر ماه 

تآخیر مى شود.

عوارض سالیانه موتور سیکلت
بر اســاس مصوبات شــوراى اســالمى شــهر، اخذ 

عوارض سالیانه موتورسیکلت ها از ابتداى سال 1383 
اجرایى گردید. شــهروندان مى توانند بــا مراجعه به 
پرتال شــهردارى ها و یا مراجعه حضــورى به نواحى 
و مناطــق شــهردارى ها و یــا کلیه دفاتــر خدمات 
الکترونیک شهر، پس از ثبت اطالعات موتور سیکلت 
و صدور قبض و پرداخت آن، مفاصا حســاب دریافت

 نمایند.
با توجه به هزینه هاى نگهداشــت و عمران شــهر، 
شــهروندانى که وظیفه خود مى دانند عوارض متعلقه 
ملک خود را در موعد مقرر پرداخــت نمایند، در زمره 
خوش حســابان شــهردارى ها قرار مــى گیرند. این 
شهروندان با پرداخت به هنگام عوارض پایدار شهرى 
عالوه بر بهــره مندى از مزایاى مربوطــه در قانون و 
اعطاى جوایز خوش حسابى، در ساختن شهرى زیبا و 

پویا نیز مشارکت و همیارى مى نمایند.
شایان ذکر اســت از سال 1386 به شــهروندانى که 
عــوارض ســالیانه ملک خــود را تا مهلــت اعالمى 
پرداخت نموده اند، به قید قرعه جوایز نفیســى عالوه 
بر 10 درصــد جایزه خوش حســابى اعطــا گردیده

 است.
ســاخت ماندگارترین پروژه هاى عمرانى شــهرى با 
پرداخت عوارض به هنگام شــما شــکل مى گیرد و 
شــهردارى ها تالش مى کنند تا فعالیت ها و اقدامات 
خود در زمینه فنى و عمرانى، حمــل و نقل و ترافیک، 
خدمات شهرى و شهرســازى را با رویکرد اجتماعى و 
فرهنگى به منظور افزایش رفاه شــهروندى در اختیار 
همشهریان قرار دهند و شهرها  را به شهرى سبز و زیبا، 

ایمن و پویا تبدیل نمایند

شهردار شهرضا با بیان اینکه
 این شهرستان داراى 340 هکتار
 بافت فرسوده است، گفت: شوراى دوره 
پنجم دو پروژه آزادسازى را آغاز کرده و 
با توجه به هزینه باالى آزادسازى،

 باید اعتبار اختصاص پیدا کند تا بافت 
فرسوده رونق پیدا کند.
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شهردار نجف آباد با اشاره به آغاز فاز عملیاتى بهسازى و 
زیباسازى محور تفریحى بوستان زندگى گفت: به منظور 
هر چه زیباتر کردن مسیر این طرح گردشگرى، واکارى 
چنارهایى که به دلیل خشکســالى یا آفت زدگى در این 

محدوده خشک شده اند، شروع شده است.
مسعود منتظرى افزود: در اجراى این طرح نهایت تالش 
خود را براى حفظ ویژگى هاى طبیعى مسیر خواهیم کرد 
و در همین راستا، درختان جدید کاشته شده نیز از گونه 
چنار انتخاب گردیده تا کمتریــن تغییر در ظاهر طبیعى 

مسیر ایجاد شود.
کاشــت نزدیک به 145هزار کوزه گل نسترن سفید در 

سطح مناطق پنج گانه دیگر مطلبى بود که منتظرى به 
آن اشاره کرد و اظهارداشت: بلوارهاى الغدیر، طالقانى، 
دفاع مقدس و سردار صالحى از جمله مسیرهایى هستند 
که از این گل براى زیباسازى فضاى سبز آن ها استفاده 
شده است.وى در خصوص ویژه برنامه هاى شهردارى 
براى هفته درختکارى نیــز گفــت: از پنجم(امروز) تا 
دوازدهم اســفند ماه ســال جارى از تمامى متقاضیان 
کاشت درخت در سطح مناطق پنج گانه ثبت نام شده و 
پس از تکمیل برنامه ریزى هاى الزم، کاشت گونه توت 
زینتى از پانزدهم اسفند ماه به مدت دو تا سه روز عملیاتى 

خواهد شد.

نصف جهان  عدم وجود امکانات الزم، عدم وجود بودجه و 
عدم درآمد پایدار دالیل ناموفقیت برخى شهردارى هاى 

شهرهاى کوچک است.
رئیس شوراى شهر سجزى با تعبیر اینکه مدیریت واحد 
شهرى به اداره کلى شهر گفته مى شود به نصف جهان 
گفت: مدیریت واحد شــهرى در مدیریت منابع انسانى، 
توسعه شــهر، توســعه پایدار، منابع اقتصادى ، حمل و 
نقل، محیط زیســت و مدیریت ایمنى شــهر خالصه و 
به شــهردارى واگذار مى شــود. على اکبرباقرى شرط 
واگذارى مدیریت واحد شهرى به شهردار را توانمند بودن 
و تخصص داشتن دانست و گفت: اکثر شهرداران توانمند 

و کارآمد هستند و مى توانند از عهده این مسئولیت خطیر 
برآیند به شرط اینکه دولت آنان را آموزش تخصصى دهد 
و حمایت کند. وى در تشریح اینکه دولت باید شهرداران 
را در اجراى مدیریت واحد شهرى حمایت کند گفت: عدم 
وجود بودجه  تاثیر منفى در پیشــبرد اهداف شهردارى  
دارد. پس براى تحقق مدیریت واحد شهرى باید پشتوانه 
اجرایى باشد تا بتوان بر اساس آن درآمد پایدار ایجاد کرد.
باقرى همچنین گفت: دولت در شروع فعالیت مدیریت 
واحد شهرى باید شهردار را به سمت درآمد پایدار هدایت 
کند و همچنین  وى  را در اجراى مدیریت واحد شهرى 

حمایت کند. 

کاشت 145هزار گل نسترن در 
نجف آباد

مدیریت واحد شهرى با حمایت 
دولت محقق خواهد شد

پیکردو شهید گمنام 
در شهر کمه تشییع شد

نصف جهان  مراسم تشــییع و تدفین پیکر مطهر دو 
شهید گمنام  دوران دفاع مقدس پنج شنبه سوم اسفند 
ماه با حضور گسترده  مســئوالن و مردم شهید پرور 

شهر کمه سمیرم برگزار شد.
شــهردار کمه در این باره به نصف جهان گفت: دو 
شهید گمنام دوران دفاع مقدس  بعد از 35 سال دورى 
از وطن، بى نام و نشان ولى سربلند و سرافراز به وطن 
بازگشتند و پیکر مطهرشان ساعت 2 بعد از ظهر پنج 
شنبه ســوم اسفندماه با حضورمســئوالن شهرى و 
سیل جمعیت مردم شــهید پرور کمه سمیرم تشییع 
و در گلستان شهداى گمنام واقع در ورودى شهر به 

خاك سپرده شد.
فرود امیرى افزود:  یکى از این شــهیدان گمنام، 20 
ساله بود ودرعملیات رمضان در منطقه عملیاتى شرق 
بصره به شهادت رسید و دیگر شهید گمنام 22 ساله 
بود که درعملیات خیبر در منطقه  جزیره مجنون به 
شهادت رسید و هر دو بعد از 35 سال دورى از وطن، 

در خاك کمه سمیرم آرامیدند.

تصویب برنامه اقدام مشترك 
و بازآفرینى شهرى گلپایگان 

شـهردار گلپایگان، رئیس دبیرخانه سـتاد بازآفرینى 
شهرسـتان گلپایگان گفت: رویکرد بازآفرینى پایدار، 
یکى از جدید ترین رویکردهاى پذیرفته شده جهانى 
در مورد احیا، نوزایى شـهرى و به عبارتى دوباره زنده 
شـدن بافت هاى فرسـوده و ناکارآمد شهري است و 
شهر گلپایگان به عنوان یکى از شهرهاى پیشگام در 
اجراى این طرح در کشـور مطرح بوده و امیدواریم با 
همکارى اداره عمران و بهسازى اصفهان، این طرح 

به عنوان الگویى مناسب مطرح گردد.
جمالـى بیان داشـت: اصـول، مبانـى، سیاسـت ها و 
راهبردهاى بازآفرینى شـهرى مصوب شـهریور ماه 
1393 هیئـت وزیران بوده و زمینه سـاز تدوین سـند 
ملى بازآفرینى شهرى اسـت و هدف از این عملیات، 
اقداماتى جامع و یکپارچه براى حل مشکالت شهرى 
اسـت کـه در نهایت بـه پیشـرفت پایـدار اقتصادى، 

کالبدى، اجتماعى و محیطى خواهد انجامید. 
وى گفت: سهم شهردارى ها در اجراى این طرح، 35 
درصد است و بقیه بودجه طرح بعد از تصویب در ستاد 
شهرستان و استان مى بایست توسط نهادهاى مجرى 
هر طرح در شهرستان از طریق استان جذب گردد که 
این امر پویایى و مشـارکت بیش از پیش مسـئوالن 

ادارات را طلب مى کند.
وى افـزود: در همین راسـتا شـهردارى گلپایگان به 
عنوان دبیـر سـتاد بازآفرینـى شهرسـتان گلپایگان 
اقدام به برگزارى جلسـات تخصصى بـا ادارات عضو 
ستاد نموده است و تا کنون ارائه و تصویب طرح هاى 
بازآفرینى شهر گلپایگان به عنوان حوزه مورد مداخله 
شهردارى گلپایگان، ارائه پیشـنهادات و راهکارهاى 
عملى به شهرداران و دهیاران شهرستان گلپایگان در 
جهت تکمیل طرح هاى مناطـق مورد مداخله آنان و 
ایجاد همسویى بین ادارات در راستاى تحقق اهداف 
سـتاد بازآفرینى شهرسـتان، از جمله اقدامـات موثر 

شهردارى گلپایگان در جلسات مذکور بوده است.

نوسازى حمل و نقل 
عمومى؛مهمترین برنامه  دولت 
معــاون عمرانــى وزیر کشــور و رئیس ســازمان 
شــهردارى ها ودهیارى هاى کشور گفت: موضوع 
حمل و نقل اگر روزى براى انتقال بار و مسافر مطرح 
بود، امروز بعنوان یکى از مهمترین دغدغه هاى تمام 

افرادى است که در شهرها ساکن هستند.
محمد على افشانى با بیان اینکه موضوع حمل و نقل 
در گذشــته مورد کم توجهى قرار گرفته بود، اظهار 
داشت: خوشبختانه ردیف بودجه خوبى جهت قطار 
شهرى در سال آینده پیش بینى شده است، به همین 
جهت اکثر شهرهاى بزرگ باید قطار شهرى را یکى 

از اولویت هاى خود قرار دهند.
وى خاطرنشــان کرد: دو موضوع حمل و نقل درون 
شــهرى و توجه به بافت هاى فرســوده شهرى، از 
مهمترین برنامه هاى دولت براى سال آینده مى باشد.

روى خط

شــهردار طرق رود گفت: نقص هاى موجــود در مدیریت 
شهرى ،ناشى از مسائل مختلف، از جمله کمبود بودجه است 
و مجموعه شــهردارى تالش مضاعف خواهند کرد تا این 

کمى ها و کاستى ها برطرف شود.
جمشید اسماعیلى با اشاره به مسائل و مشکل هاى موجود در 
محالت منطقه کشه طرق رود اعم از محالت پریار، حصبر، 
ورتخته، باغ ناره، چال غازى، شــهرك عباس آباد ، الجه و 
مارچون بیان داشت: تامین 300 تن قیر براى آسفالت محالت، 
موضوع روشنایى جاده طرق رود به کشه و لزوم احداث منبع 
ذخیره آب شرب، از مهم ترین خواسته هاى مردم بود که در 
جلسه اى با حضور نماینده مجلس، فرماندار و اعضاى شوراى 

شهر مورد تایید قرار گرفت.
اسماعیلى تصریح کرد: این سه خواسته مطرح شده از طرف 
شهردارى و شوراى شهر پیگیرى شد، اما به نتیجه نرسیده 
است. وى ادامه داد: اداره راهدارى که مرجع تامین قیر است 

به صراحت نظر منفى اعالم و رفع تکلیف کــرد و در مورد 
روشنایى مسیر طرق به کشه نیز وزارت نیرو مسئولیت آن را 
به اداره راه داد و اداره راه نیز به دلیل کسرى بودجه اعالم کرد 
که روشنایى مســیرهاى طولى ممنوع است و اجراى مسیر 
فعلى بلوار باغستان پایین به طرق و طرق به یحیى آباد که هم 

اکنون ادامه دارد، از مصوبه هاى سال هاى قبل بوده است.
شهردار طرق رود اضافه کرد: مسئولیت احداث منبع ذخیره 
آب را نیز هیچ کدام از مراجع بر عهده نگرفتند و علت اصلى را 

آن را نیز کسر بودجه اعالم کردند.
وى خاطر نشــان کرد: با وجود این مشکالت و تاکید مردم 
بر بهسازى و زیر ســازى این محالت، شهردارى از طریق 
پیمانکار اقدام به زیرسازى و بهسازى معابر این منطقه کرده و 
امیدواریم  این اقدام تا آسفالت شدن محله ها ادامه یابد ولى در 
هر صورت، با تامین بودجه و یا تامین قیر در سریع ترین زمان، 

این معابر آسفالت مى شوند.

شهردار تیران از ارایه تخفیف 75 درصدى عوارض و پروانه 
براى سرمایه گذاران در بخش گردشگرى این شهرستان 

خبرداد.
پیمان شکرزاده با اشاره به ظرفیت هاى گردشگرى در این 
شهرستان اظهارداشــت: براى حمایت از سرمایه گذاران 
بخش خصوصى و ترغیب به ورود آنان به عرصه گردشگرى 
و تامین زیرساخت هاى این حوزه، طرح تخفیف اخذ پروانه و 

عوارض شهردارى پیش بینى شده است.
وى افزود: 75 درصد تخفیف عوارض و پروانه براى سرمایه 

گذاران در بخش گردشــگرى در شــهردارى تیران پیش 
بینى شده تا اینکه سرمایه گذاران با ورود به این عرصه، به 
تامین زیرساخت ها از جمله احداث هتل، اجراى طرح هاى 

گردشگرى و اجراى طرح بوم گردى کمک کنند.
شــهردار تیران با بیان اینکه ظرفیت هــاى تاریخى این 
شهرســتان قابلیت اجــراى طرح بــوم گــردى را دارد، 
خاطرنشان کرد: خانه هاى تاریخى تیران فرصت مناسبى 
براى ایجاد اقامتگاه هاى بوم گردى اســت که شهردارى 
با ارایه تخفیف، به احیاى ایــن خانه هاى تاریخى کمک 

مى کند.
وى همچنین با بیان اینکه محصول انگور این شهر از برند 
خاصى برخوردار است، یادآور شــد: پیش بینى برگزارى 
جشنواره انگور و همایش گردشگرى با حضور آژانس هاى 
مسافربرى پیش بینى شده تا با برگزارى چنین برنامه هایى 

به توسعه گردشگرى و رونق این عرصه کمک شود.
شکرزاده اضافه کرد: معرفى پتانســیل شهرستان تیران 
و کرون و جذب گردشــگر به رونق اقتصادى این منطقه 

منجر خواهد شد.

شــهردار آران وبیــدگل گفت:جلب رضایــت مردم با 
شیوه هاى قدیمى و سنتى امکان پذیر نیست .

رضا رمضانى اظهار داشت: باید از شیوه هاى نوین براى 
تسهیل و روان سازى روش ها و فرایندهاى ادارى براى 

خدمت سریع و آسان به مردم بهره برد.
وى با بیان اینکه اکنون نوبت مســئوالن اســت که در 
سازمان هاى محل خدمت خود به گونه اى عمل کنند 
که مردم در گیرودار روش ها و بروکراسى ادارى گرفتار 
نشوند، تاکید کرد: باید مدیران و کارکنان سازمان ها به 
مردم احترام بگذارند و با شــفافیت مسایل و مشکالت 

آنها را حل کنند.
شــهردار آران و بیدگل خاطرنشــان کرد: در طول پنج 
ماهى که از افتخار خدمتگذارى اینجانب در شهردارى 
مى گذرد، بارها با مراجعانى روبرو شده ام که یا مسایل 
و مشــکالت آنها مربوط به دوره هاى گذشته بوده و یا 
مربوط به ضعف هاى اساســى در بعضى از فرایندها و 

روش هاى کارى شهردارى است.
رمضانى ادامه داد: این مســایل و مشکالت مردم نشان 
مى دهد که بخشــى از مراجعات مردمى به شــخص 
شهردار یا ستاد مرکزى شهردارى، ناشى از پاسخگویى 

نامطلوب در برخى واحدهاى شهردارى است.
وى با تاکید بر اینکه براى جلب اعتماد و رضایت مردم 
باید از شــیوه هاى نوین اســتفاده کرد، گفت: افزایش 
اختیارات نواحى، واگــذارى اختیارات بــه معاونت ها، 

اصالح نظام اتوماســیون ادارى، اصــالح فرایندها و 
روش هاى کلیدى شــهردارى و آمــوزش کارکنان، از 
جمله فعالیت هایى است که از اول اسفند در دستور کار 

شهردارى قرار گرفته است.
وى ادامــه داد: با این اقــدام، عالوه بــر کاهش تعداد 
مراجعات، پاســخگویى به مردم در واحد مربوطه انجام 
مى شود و مردم بین واحدها دچار سردرگمى نمى شوند. 
شهردار آران و بیدگل گفت: سیستم، ساختار، فرایندها 
و روش هاى کار در شــهردارى مى بایست به صورت 
اصولى اصالح شــود، به گونه اى که تعداد مراجعان به 

شهردارى کاهش یابد.
وى با تاکید بر اینکه بخشــى از خدمات شهردارى باید 
به صورت اینترنتى ارایه شود، گفت: در بسیارى از موارد 
مردم نباید مجبور شــوند بین واحدها به دنبال کارشان 
سرگردان باشند و یا براى حل مسایل خود حتما معاونان 

یا شهردار را مالقات کنند.
وى افزود: با واگذارى اختیارات و نظارت سیســتمى و 
آموزش مناسب، کارکنان شــهردارى باید پاسخگویى 
مناسب به مردم داشته باشند و در صورتى که ضرورتى 
ندارد، از ارجاع کارها به ســایر واحدها یا حتى مدیران 
ســتادى پرهیز کنند.رمضانى اضافه کرد: در این راستا، 
ساختار و تشکیالت و روش هاى فعالیت دفتر تسهیل و 
پیگیرى شهردارى در حال طراحى است تا پاسخگوى 

مراجعات مردم و حل مشکالت آنها باشد.

با واگذارى اختیارات، کارکنان  باید پاسخگویى 
کمبود بودجه،علت نقص هاى موجود در مدیریت شهرىمناسب به مردم داشته باشند

شهردار طرق رود مطرح کرد؛

شهردار زرین شهر گفت: سرمایه  گذارى و جلب مشارکت 
سرمایه گذاران بخش خصوصى در امور مختلف، تنها راه 

نجات شهرها از رکود و مشکالت مالى است.
میثم محمدى  افزود: امروزه شــهرها بــه دلیل وجود 
پتانسیل هاى متعدد، فرصتى مناسب براى سرمایه گذارى 
در زمینه هــاى مختلف به شــمار مى آیند کــه با انجام 
مطالعات جامــع مى توان طرح هایى متعــدد را حتى در 

بازارهاى بین المللى ارایه کرد.
وى افزود: باید توجه داشــت در داخل و خارج از کشو،ر 
شــرکت ها و ســرمایه گذارانى هســتند که تمایل به 
سرمایه گذارى و یا همکارى در پروژه هاى شهرى دارند؛ 
از این رو برقرارى ارتباط دو طرفه مى تواند زمینه مناسب 

را مهیا سازد.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: باید توجه داشــت 
پروژه هاى مشــارکتى در بعد ســرمایه گذارى پتانسیل 
باالى  هر شهر و منطقه  را نشــان مى دهد و این مهم، 
عامل اصلى رشــد و توســعه متوازن شــهرى بوده و 
پیشــرفت همه جانبه را در آن منطقه بــه دنبال خواهد 

داشت.
وى ادامه داد: نباید فراموش کرد سرمایه  گذارى و جلب 
مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصى در امور مختلف 
عمرانى، اقتصادى، گردشگرى، تنها راه نجات شهرها از 
رکود و مشــکالت مالى بوده و قطعا سرمایه گذارى در 
حوزه هاى مختلف در شهرها سودآور بوده و مى تواند به 

رونق اشتغال و توسعه پایدار نیز کمک کند.
محمدى اضافه کرد: تشکیل پنجره سرمایه گذارى بسیار 
حایز اهمیت بوده و در این میان، تهیه بسته هاى سرمایه 

گذارى نیز باید داراى تنوع بسیارى باشند و از پروژه هاى 
کوچک تا پروژه هاى کالن در این پنجره سرمایه گذارى 
دیده شود تا بتوانیم به سالیق مختلف در حوزه سرمایه 

گذارى پاسخگو باشیم.

وى عنوان کرد: امروز بســته هاى گردشگرى در زرین 
شهر تعریف شده که این مهم مى تواند فراتر از زرین شهر 
و حوزه استان و حتى بین المللى باشد تا این پروژه ها، به 
یک جذابیت ملى و بین المللى جدید تبدیل شوند، چرا که 

یکى از مواردى که در حوزه گردشگرى باید به آن توجه 
شود، ایجاد جاذبه هاى جدید گردشگرى در شهر است که 
شاید سال هاست در این زمینه اتفاقات جدیدى صورت 

نگرفته است.

شهردار زرین شهر خبر داد

جلب مشارکت سرمایه گذاران 
تنها راه نجات شهرها 

نصف جهــان  تملک زایى زمین و ایجــاد کارگاه هاى  
مزاحم و نیمه مزاحم در حریم شــهرى مى تواند منبع 

درآمدزایى براى شهردارى ها باشد.
رئیس شوراى شــهر رضوانشهر، مشــارکت مردم در 
آزادسازى معابر را بســیار مهم دانست و گفت: یکى از 
مشکالت  عمده شهردارى شــهرهاى کوچک، عدم 

آزادسازى معابر است. 
عبدا...افشــارى در این باره به نصف جهان گفت: براى 
آزاد سازى معابر با مشکالتى روبرو هستیم از جمله این 
که قبل از مشخص شدن طرح جامع، طرح تفصیلى ارائه 
مى شود که این  مشکل ساز است. پس نیاز است طرح 
جامع که در آن کاربرى ها مشخص مى گردد اجرا شود 
و سپس طرح تفصیلى ارائه شود. در این باره طرح جامع 
شهرى رضوانشهر زیر 50 درصد اجرایى شده که علت آن 
بافت دوگاه شهرى و روستایى است و طرح تفصیلى هم بر 
اساس سرانه جمعیت سرانه تجارى و سرانه خدمات ارائه 
مى شود. شایان ذکر است سرانه جمعیتى در شهرهاى 
کوچک کم اســت. با توجه به این موضوع باید سرانه 
تجارى هم پایین باشد. وى در بحث درآمدزایى  به تملک 
زایى اراضى مجهول المالک اشــاره کرد و گفت: بنیاد 
مسکن  زمینى به متراز100 هکتاربه شهردارى واگذار کرد 
و ما هم قصد داریم براى توسعه حریم شهرى با مشارکت 
بخش خصوصى کارگاه هاى مزاحم و نیمه مزاحم در 
این زمین ایجاد کنیم کــه 10 درصد هزینه خدماتى از 

این کارگاهها  گرفته و به بنیاد مسکن پرداخت مى شود.

عدم آزادسازى
 معابر، مشکل شهردارى 

شهرهاى کوچک  

نصف جهان   دستگاه هاى خدمات رسان
 بایــد بیایند و زیر چتــر مدیریت واحد 
شــهرى قرار بگیرید به شــرط اینکه
بودجه هاى آنها هم بــا مدیریت واحد 

شهرى صحیح تقسیم  و توزیع شود.
رئیس شوراى شــهر خمینى شهر در 
تعریف خود از مدیریت واحد شهرى به 
نصف جهان گفت: مدیریت واحد شهرى 
مدیریتى است که امورات اجرایى یک 
شهررا به طور کامل مدیریت مى کند و 

این به نفع شهر، استان و کشور است.
عبدا... کیانى با بیان اینکه مدیریت واحد 
شهرى در برنامه سوم، چهارم و پنجم  
کشــور مطرح بوده گفت: با تحقق این 
طرح تمام ادارات دولتى و سازمان هایى 
که خدمات رسان هستند همچون اداره 
آب و فاضالب، شبکه بهداشت، آموزش 
و پرورش، اداره برق، شرکت گاز و...زیر 
چتر مدیریتى شــهردارى قرار خواهند 
گرفت و یک مدیریت واحد مى تواند کارها 
را با برنامه ریزى دقیق و حســاب شده 
اجرایى کند البته ناگفته نماند در صورت 
تحقق این مهم، باید ادارات و سازمان ها 

هم در واگذارى اختیارات همکارى کنند.

 سازمان ها در 
واگذارى اختیارات 

 همکارى کنند

شهردار تیران و کرون خبرداد؛ 

تخفیف 75درصدى براى سرمایه گذاران بخش گردشگرى
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شــهردار نطنز گفت: ســاماندهى ورودى هاى باغ شهر 
تاریخى نطنز، یکى از اولویت هاى شــهردارى تا پایان 

امسال است.
على پیراینده با اشاره به تالش هاى مجموعه شهردارى 
براى آماده کردن شهر و استقبال از سال نو، اظهارداشت: 
باغ شهر تاریخى نطنز به عنوان شــهر توریستى در ایام 
نوروز پذیراى گردشــگران داخلى و خارجى است و باید 
از همه ظرفیت ها براى میزبانى مطلوب از گردشــگران 

استفاده شود.
شهردار نطنز ســاماندهى ورودى هاى شــهر را یکى از

 اولویت هاى شــهردارى تا پایان امســال عنوان کرد و 

افزود: تسطیح و زیرســازى ورودى نطنز از طرف کاشان 
شامل خاکبردارى، خاکریزى و زیر کوبى است که با تدابیر 

اندیشیده شده توسط عوامل شهردارى اجرایى مى شود.
وى گفت: فضاى ســبز در دو طرف این مســیر طراحى 
و اجرایى مى شــود و این ورودى به زودى ســاماندهى 

خواهد شد.
پیراینده تاکید کرد: سیماى شهر براى گردشگران داخلى و 
خارجى باید چشم نواز باشد تا هم خاطره اى ماندگار براى 
گردشــگران رقم بخورد و هم جذب گردشگر با تبلیغات 
دیگر گردشــگرانى که در این شهر حضور پیدا مى کنند، 

رشد بیشترى داشته باشد.

 مدیر آمار و فناورى اطالعات شــهردارى کاشان با اشاره 
به نقش هوشمندســازى و مشارکت شــهروندى در حل 
مسائل شهرى گفت: در نقشــه همراه کاشان، امکان ثبت 
موقعیت اماکن مختلف این منطقه فرهنگى تاریخى اعم از 
گردشگرى، اصناف و واحدهاى تجارى با کمک شهروندان، 

به صورت رایگان فراهم شده است.
محمد بحرى با اعالم این که تهیه این نرم افزار از سال گذشته 
در دستور کار واحد فناورى اطالعات بوده، بیان داشت: این 
نرم افزار بر بستر اندروید فعال شده و  فرصت ثبت اطالعات 

محلى را براى شهروندان فراهم مى کند.
وى افزود: این طرح به تمامى شهروندان کاشانى و حومه آن 

نظیر قمصر، نیاسر، مشکات و آران و بیدگل اجازه مى دهد 
تمامى مکان هاى ویژه گردشگرى، خدماتى، تولیدى، ادارات 

و مراکز خدماتى محلى را در نقشه همراه کاشان ثبت کنند.
بحرى تصریح کرد: این نقشه الکترونیکى به عنوان حلقه 
ارتباطى بین شهروند و مراکز خدمات رسانى، نقش مهمى 
در رونق اقتصاد گردشگرى، حل مسائل ترافیکى، مسیریابى 
و بسیارى از دیگر موضوعات آتى ایفا مى کند. وى با تاکید 
بر ضرورت خودکفایى در تهیه زیرساخت هاى بومى، ادامه 
داد: از نظر مالحظات امنیتى، تمامى بســتر اطالعات این 
سیستم در دیتاسنتر مرکزى شهردارى بوده و هیچ ارتباطى با 

سرورهاى خارجى نداشته و قابلیت تغییر دارد .

امکان ثبت موقعیت اماکن 
مختلف کاشان در نقشه همراه

ساماندهى ورودى هاى نطنز 
تا پایان امسال

برنامه هاى شهردارى
 دولت آباد براى نوروز 97

شهردار دولت آباد گفت: برپایى نمایشگاه صنایع دستى، 
تور برخوار گردى به منظور آشــنایى مســافران با آثار 
باستانى و صنایع دستى شهرستان،  تهیه بروشور فرهنگى 
و ارسال نرم افزار نقشه از طریق بلوتوث در مبادى شهرى 
و برنامه هاى میدانى از جمله تئاتر خیابانى و اجراى برنامه 
هاى فرهنگى و شــاد در محل پارك هاى سطح شهر، 
گوشه اى از تسهیالت شهردارى دولت آباد براى نوروز 

97 است.
حمیدرضا فدایى در ادامه افزود: دســتگاه هاى خدمات 
رسان از جمله شــهردارى در ایام نوروز وظایف خاصى 
دارند و شهردارى با آماده سازى شــهر و ارائه خدمات 
به مســافران و ارج نهادن به شهروندان، وظایف خود را 

اجرایى مى کند.
وى همچنین خواست تا بازدید از تاسیسات عمومى مثل 
اسباب بازى ها،  رنگ آمیزى جداول خیابان ها، تعمیر و 
تکمیل مبلمان پارك ها،  گلکارى، برپایى سفره هفت 
سین نوروزى، آذین بندى و روشــنایى میادین اصلى 
شهر، جمع آورى نخاله هاى ســاختمانى و پاکسازى 
کامل ورودى ها، رفع ســد معبر،  بهبود روشنایى پارك 
ها و تعمیرات الزم در سرویس هاى بهداشتى در دستور 

کار قرار گیرد.
وى ضمن تاکید بــر اهمییت طرح آرامــش بهارى با 
محوریت بقاع متبرکه و اماکن زیارتى ویژه تحویل سال، 
اظهار داشت: این طرح یکى از تاثیرگذارترین اقدامات 
فرهنگى است که شــهروندان دولت آبادى نیز از آن به 
خوبى استقبال کرده اند. وى همچنین ضرورت خدمات 
رســانى در  اماکن مذهبى به دلیل استقبال شهروندان 

هنگام تحویل سال را خواستار شد.
شهردار دولت آباد در پایان گفت: تالش ما بر این است 
تا فضایى ایجاد کنیم که گردشگر در این فضا احساس 
امنیت و ارامش کند و به همین منظور آمادگى الزم در 
اجراى با کیفیت بهتر و بیشتر  برنامه ها به منظور استقبال 

از مسافران و گردشگران نوروزى را داریم.

کارخانه نوین شهرضا
 نباید مسکونى شود

عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: شهرضا نیاز به 
یک دید ویژه دارد،  اما در استان اصفهان مورد بى مهرى 

مسئوالن قرار گرفته است.
کمال خدادادى با اشــاره به این که در ســال هاى قبل 
قسمت هایى از شهرضا به مبارکه و جرقویه اختصاص 
پیدا کرد، بیان داشــت: با وجودى کــه این بخش ها از 
شهرضا گرفته شــده، اما هنوز این شهرستان به آن ها 
خدمات مى دهد، در حالى که بودجه شهردارى 30 میلیارد 
تومان است. وى با بیان این که فاز 5 و 6 سروستان باید 
به شهردارى واگذار شود تا خدمات ارائه شود، ابراز داشت: 
اگر این فازها به شهردارى اختصاص پیدا کند، بخشى 
از زمین هاى آن به پرسنل شهردارى، نیروهاى مسلح 

و کارمندان ادارات شهرستان اختصاص پیدا مى کند.
وى با اشاره به وضعیت کارخانه نوین شهرضا، خاطرنشان 
کرد: کارخانه نوین شــهرضا نباید به کاربرى مسکونى 
تبدیل شود، مالکان این کارخانه در سال هاى گذشته آن 

را از فهرست میراث فرهنگى خارج کردند.
این عضو شوراى اسالمى شهر شهرضا ادامه داد: سال 
گذشــته یکى از طلبکاران با لودر به این کارخانه وارد 
شــده بود و قصد تخریب آن را داشت تا آهن هاى آن را 
به جاى طلب خود بردارد و باید هر چه زودتر این کارخانه 

تملک شود.

تشکیل شوراى ارتقاى سالمت 
کارکنان شهردارى شاهین شهر 
شوراى ارتقاى سالمت شهردارى شاهین شهر با حضور 
معاون پشــتیبانى و توسعه شــهردارى، دیگر معاونان 
شهردارى، مدیران عامل سازمان هاى تابعه شهردارى 
و برخى از مدیران در ســالن جلســات این شهردارى 

برگزار گردید.
احمدرضا پرى تبار، معاون پشتیبانى و توسعه شهردارى 
شاهین شهر و رئیس شوراى ارتقاى سالمت شهردارى 
در این جلسه گفت: ارتقاى سالمت کارکنان شهردارى 
در راستاى افزایش بهره ورى آنان مهم و ضرورى است.

وى در ادامه خواستار برگزارى مرتب و پیوسته جلسات 
شورا و ارائه راهکارهاى مناسبت براى ارتقاى سالمت 

کارکنان شهردارى شد.

روى خط

مدیر عامل ســازمان خدمات موتورى شهردارى کاشان 
گفت: این سازمان مشارکت چشمگیرى در فعالیت هاى 
عمرانى و خدماتى شــهر داشــته و در هفت ماه اخیر در 
بیش از 30 پروژه عمرانى و راهسازى حضور فعال داشته

 است.
 محمد رضا قنبــرى با بیــان اینکه ســازمان خدمات 
موتورى بازوى توانمنــدى در تمامى زمینــه ها اعم از 
پروژه هاى عمرانى و خدمات شهرى است، اظهار داشت: 
با انعقاد قرارداد با مناطــق پنجگانه و معاونت ها در قالب 
پیمانکار پروژه هــاى عمرانى وخدمات شــهرى، این 
سازمان توانسته به  شــعار اقتصاد مقاومتى جامه عمل

 بپوشاند.
وى افزود: این ســازمان در راســتاى کاهــش هزینه 
پروژه هاى عمرانى و خدماتى شــهردارى اقدام موثرى 
انجام داده و با عقــد قراردادها با ضریــب پیمان کمتر 
نســبت به پیمانکاران، باعث مى شــود هزینه پروژه ها  
کمتر شــده و در نهایت این امر به نفع مردم وشهردارى

 است.
■■■

مدیر عامل ســازمان خدمات موتورى شهردارى کاشان 
ادامــه داد: با توجه بــه وجود مشــکالت فروانى که در 
انجــام و به ثمر رســیدن پروژه هاى شــهرى پیش رو 
بود، این ســازمان توانســت با مدت زمان کم و با دقت 
فراوان پروژه هاى شــاخص شــهرى از جمله خیابان 
امیریه، معبر ســرفره، خیابان آخوند کاشــى، شــهداى 

محرم و خیابــان شــریعتى و...را مدیریــت و به پایان
 برساند.

وى خاطر نشان کرد: در پروژه هاى شهرى چون محور 

شریعتى-تقدیسى، مفتح، منتظران و...  به دلیل مشکالتى 
چون ترافیک، وجود تاسیسات، شبکه معابرو... پیمانکاران 
مشارکتى نداشتند و این ســازمان خدمات موتورى بود  

که در سه شــیفت پى در پى، با ســرعت و دقت باال این
 طرح هاى حســاس را با قیمــت ارزان تر نســبت به 

پیمانکاران  به نتیجه رساند.

■■■
  قنبرى در ادامه ضمن اعالم  این مطلب که در راستاى 
بهســازى ناوگان خدمات موتورى، ماشین آالتى چون 
جرثقیل20 تنــى، تانکر30 هزار لیترى، لــودر، کامیون 
و کارواش، تعمیر و به  چرخه فعالیت برگشــته اند؛ بیان 
داشت: در سال97براى نوسازى و خرید تعدادى کامیون 
وسیم تریلر براى حمل زباله، 10میلیارد ریال اعتبار نیاز 
داریم که امیدواریم با توجه به ضرورى بودن موضوع، این 

بودجه فراهم شود.
■■■

وى گفــت: بعضى پروژه ها مشــترك میان ســازمان 
خدمات موتــورى و معاونت خدمات شــهرى اســت 
و حمــل و جابه جایــى زبالــه تا محــل چالــه زباله 
از وظایــف ســازمان خدمــات موتــورى به شــمار 

مى رود.
مدیر عامل ســازمان خدمات موتورى شهردارى کاشان 
فعالیت هاى این سازمان را به دو بخش عمرانى و خدماتى 

تقسیم کرد و افزود:
ســاماندهى خیابان امیریه، -بهســازى خیابان صدره 
و ســرفره، معابر اصلى و فرعى بلوار صنعت، آبرســانى 
فضاى ســبز مناطق2و3و4 ، تامین ماشین آالت جهت 
پروژه هاى فضاى ســبز در ســطح شــهر و تسطیح و 
پاکســازى چاله نخاله ناجى آباد و وزین راه از اهم پروژه 
ها و فعالیت هاى عمرانى سازمان خدمات موتورى بوده

 است.

مدیر عامل سازمان خدمات موتورى شهردارى کاشان خبر داد؛

مشارکت سازمان خدمات موتورى
 شهردارى کاشان در30پروژه عمرانى و راهسازى 

معاون فنــى و عمرانى شــهردارى نجف آبــاد گفت: 
تقاطع غیرهمســطح شــهیدان حجتى که ساخت آن 
از حدود یک ســال پیش با بودجــه 12 میلیارد تومانى 
آغاز شــده، در حال حاضر بیش از90 درصد پیشــرفت 
فیزیکى داشــته و در صورت عدم بروز مشکل خاصى، 
نوروز امسال شــاهد بهره بردارى از این طرح خواهیم 

بود.
مهدى فاضل بیــان داشــت: عملیات رنــگ آمیزى 
نرده هــا در حــال اتمام اســت و همزمان بــا آخرین 
مراحل نصــب دیواره هاى پیش ســاخته زیــر تابلیه، 
در صورت مســاعد بودن شــرایط جــوى، ظرف چند 
روز آینده عملیات آســفالت تقاطع نیــز انجام خواهد 

شد.
فاضل از اجراى فونداســیون تابلوهاى راهنمایى مسیر 
و آماده شــدن پایه هاى مــورد نیاز خبــر داد و گفت: 
همزمان با تکمیل آخریــن مراحل مربــوط به تامین 
سیستم روشنایى پروژه، فضاى ســبز بیشتر نقاط طرح 
اجرا شده و در برخى قسمت ها شــاهد اجراى عملیات 
خاکریزى به منظور فراهم کردن بستر کاشت فضاى سبز

 هستیم.
■■■

فاضل در بخش دیگرى از ســخنان خود با اشــاره به 
مشــکالت ترافیکى تقاطع خیابان هــاى مطهرى و 
ریاضــى بیان داشــت: بــا توجــه بــه ورود همزمان 
ترافیک از ســه محور به این نقطه، شــاهد مشکالتى 
براى تــردد شــهروندان در ســاعات خاصــى از روز 
هســتیم که بــراى رفع این مشــکل، انجــام چندین 
اقدام به صورت همزمان در دســتور کار قــرار گرفته

 است.

معاون فنى و عمرانى شــهردارى نجف آباد از تعریض 
محدوده مقابل ســاختمان جدید هالل احمر به عنوان 
یکى از ایــن اقدامات نام بــرد و گفت: با ایــن کار که 
در آســتانه افتتاح رســمى این ســاختمان صورت مى 
گیرد، یــک بانــد ترافیکى به مســیر خیابــان اضافه 
مى شــود و همزمان در حال رایزنى بــراى ادامه این 
تعریض تــا کوچه مجاور شــبکه بهداشــت و درمان 

هستیم.
اجــراى بــا  همزمــان  کــرد:  اضافــه  وى 

 راســتگرد از ریاضى بــه مطهرى، بــراى حذف چند 
تیربرق و برخى موانع در مقابل ســاختمان فرماندارى 
در حــال رایزنى هاى الزم هســتیم تا پــروژه تکمیل

 شود.
■■■

معاون فنى و عمرانى شــهردارى نجف آبــاد از حذف 
ســاختمان ســابق بانک انصار در تقاطع خیابان هاى 
شــریعتى و ریاضى به عنوان دیگر اقدام صورت گرفته 
براى باز شــدن گره ترافیکى این نقطه نام برد و خاطر 
نشــان کرد: با آزادســازى کامــل این نقطــه، امکان 
اجراى یــک دور برگــردان براى بازگشــت خودروها 
به خیابان شــریعتى فراهم خواهد شــد کــه این کار، 
بخش زیادى از بار ترافیکى این نقطــه را روان خواهد 

کرد.
فاضل اضافه کرد: با توجه به تجربه موفق اجراى اولین 
چپ گرد نجف آباد در تقاطع خیابان هاى شــیخ بهایى 
و 17شهریور، تکرار مسیرى مشــابه در خیابان ریاضى 
در دســت مطالعه قرار گرفته تا با اخذ مجوزات قانونى، 
شاهد کاهش بیش از پیش مشکالت ترافیکى این نقطه

 باشیم.

تقاطع شهیدان حجتى در  نوروز افتتاح مى شود

شــهردار شــهرضا با بیان اینکه این شهرستان داراى 
340 هکتــار بافت فرســوده اســت، گفت: شــوراى 
دوره پنجــم دو پــروژه آزادســازى را آغــاز کــرده و 
با توجه بــه هزینه بــاالى آزادســازى، بایــد اعتبار 
اختصاص پیــدا کند تــا بافت فرســوده رونــق پیدا 

کند.
رحیم جافرى با اشاره به اینکه منطقه سروستان شهرضا 
داراى چهار فاز است که توافقات براى واگذارى فاز یک 
و 2 به شهردارى آغاز شده است، اظهار داشت: در فاز 3 و 

4 هیچگونه زمینى بابت 10 درصد تفکیک به شهردارى 
واگذار نشــده و مردم با مشــکالت عدم ارائه خدمات 

روبه رو هستند.
 وى با اشاره به ســکونت بیش از 30 هزار نفر در منطقه 
سروســتان افزود: چهار فاز منطقه سروســتان باید در 
اختیار شــهردارى قرار بگیرد، در سروستان هیچگونه 
فضاى ســبزى در فازهاى آن اجرا نشــده و بســیارى 
از ســرانه ها در فازهــاى سروســتان اجرایى نشــده 

است.

شــهردار شــهرضا همچنیــن با اشــاره بــه کارخانه 
تاریخى نوین شــهرضا بیان داشــت: کارخانه تاریخى 
نویــن بــا قدمــت 100 ســال داراى ارزش تاریخى 
بســیارى اســت و 47 هزار مترمربع مســاحت زمین 
آن اســت و تاکنون تملــک نشــده و بالتکلیف مانده

 است.
وى با اشــاره به بافت فرسوده شــهرضا، اظهار داشت: 
دولت در بافت فرســوده شــهرى 50 درصــد اعمال 
تخفیف کرده اســت، اما شــهردارى شــهرضا براى 
احیاى بافت فرســوده 70 درصد بــراى پروانه تخفیف

 مى دهد.
وى با بیان اینکه باید زمین براى آزادســازى خیابان ها 
در اختیار شهردارى شــهرضا قرار بگیرد، بیان داشت: 
در طرح جامع پیشــنهادى شــهرضا که در ســه ماهه 
نخست سال 96، از اســتاندارى به وزارت کشور ارسال 
شد، بیش از 51 هکتار از اراضى شهر مورد تصویب قرار 

نگرفت.
شهردار شــهرضا افزود: شــورایعالى وزارت کشور حد 
نصاب را در طرح بازنگرى ســال 88 مــالك قرار داده 
اســت که باید دوباره بازنگرى شود و طرح جامع هر چه 
زودتر ابالغ شود تا ســال آینده طرح تفصیلى شهر تهیه

 شود.

340هکتار بافت فرسوده  در شهرضا نیازمند اعتبار است

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
گفت: با اجراى طرح «تاکسى امدادگر» مى توانیم 
از ظرفیت نیروهاى تاکسیرانى و همچنین از ون ها 
و خودورهاى آنها در حوزه لجستیک و پشتیبانى 

استفاده کنیم.
مرتضى ســلیمى در مورد طرح تاکسى امدادگر 

اظهارداشت: در این طرح قرار است به راننده هاى 
تاکسى آموزش هاى الزم را بدهیم و سپس آنها را 

ساماندهى کنیم. 
رئیس ســازمان امــداد و نجات هــالل احمر 
در پاســخ به این ســوال که چه زمانى این طرح 
اجرایى مى شــود؟، افزود: هنوز تفاهم نامه  نهایى 
میان طرفین منعقد نشده است؛ به انتظارات هر 
دو طرف در ایــن تفاهم نامه توجه خواهد شــد، 
بنابراین امیدواریــم به توافق نهایى برســیم و 
بتوانیم از ظرفیت هاى این مجموعه در راستاى 

خدمت رسانى و کمک به مردم استفاده کنیم.
سلیمى اضافه کرد: با توجه به اینکه این راننده ها 
پراکندگى مناســبى دارند، اســتفاده از ظرفیت 
آنها براى تســریع خدمت رسانى مى تواند کمک 

مناسبى باشد. 

اجراى طرح «تاکسى امدادگر»
شــهردار دســتگرد گفت: بودجه پیش بینى شــده براى  در انتظار توافق نهایى

ســال آینده این شــهر هشــت میلیارد تومان است که
 از این مبلغ، 53 درصد سهم بودجه عمرانى و بقیه سهم هزینه 

هاى جارى است.
محسن تجویدى افزود: متاسفانه شهردارى دستگرد در زمینه 
درآمدهاى پایدار دچار مشــکالت اساسى است، به طورى 
که در سال 1395 سهم قابل توجهى از درآمد شهردارى از 
محل فروش امالك تامین شده که این موضوع بسیار مشکل 

بزرگى است.
شهردار دســتگرد خاطرنشــان کرد: در بودجه سال آینده 
نســبت به ســاماندهى درآمدهاى شــهردارى و کنترل 
هزینه ها اهتمام ویژه اى صــورت گرفته و قدم هایى براى 
شروع فعالیت هاى ســرمایه گذارى مشترك برداشته شده 
است. وى در پایان یادآور شد: شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر براى ساماندهى اوضاع شهردارى و ایجاد درآمدهاى 
پایدار عزم جدى داشته و در این راه نیازمند همدلى و همراهى 

تمام شهروندان خواهد بود.

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

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

روابط عمومى شهردارى قهجاورستان اعالم کرد: این شهردارى شروع به کارمرمت 
بقعه خواجه جنب گلزار شهداى قهجاورستان کرد.

همچنین روابط عمومى شهردارى قهجاورستان خبر از ساماندهى عالئم راهنمایى 
ورانندگى در شهرقهجاورستان توسط این شهردارى داد.

روابط عمومى شهردارى تیران اعالم کرد: تعدادى شیر هیدرانت در چند نقطه از سطح 
این شهر جانمایى و نصب شد.

عوارض نوسازى توسط مشتریان خوش حساب به شهردارى علویجه پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى علویجه، این افراد هرسال بصورت خودجوش 
وبدون دریافت قبض عوارض سالیانه وبدون اجبار قانون درمعامالت وغیره، اقدام به 

پرداخت عوارض سالیانه خود مى کنند.

اولین جلسه کمیسیون نامگذارى معابر شهر مجلسى برگزار شد.با حضور موسوى 
شــهردار و احمدپور و یلمه  ازاعضاى شوراى اسالمى شــهر مجلسى و تعدادى از 
کارمندان شهردارى این نشست برگزار شد و در مورد نامگذارى برخى از معابر فاقد 

نام سطح این شهر بحث و گفتگو گردید.

شهردار آران و بیدگل براى رفع مشــکل ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایى امید 
قول مساعد داد.

رمضانى با حضور در آموزشگاه اســتثنایى امید، از نمایشگاه کارهاى دستى، سایت 
کامپیوتر، آشپزخانه دانش آموزان متوســطه، کارگاه معرق و چند کالس درس این 

آموزشگاه بازدید کرد.
مشکالت آموزشگاه، مشکالت دانش آموزان و مشکل پرداخت هزینه سرویس ایاب 
وذهاب دانش آموزان توســط خانواده ها در این بازدید مطرح شد که شهردار آران و 

بیدگل قول رسیدگى به مشکالت این دانش آموزان را داد.

مرمت بقعه خواجه توسط شهردارى 
قهجاورستان

جانمایى و نصب شیر هیدرانت در چند 
نقطه از سطح تیران

پرداخت عوارض نوسازى توسط مشتریان 
خوش حساب شهردارى علویجه

برگزارى اولین جلسه کمیسیون 
نامگذارى مجلسى

قول مساعد شهردار آران براى رفع 
مشکالت دانش آموزان استثنایى 

 روابط عمومى شهردارى گز اعالم کرد: شهردارى و شوراى اسالمى شهر این شهر 
در نظر دارد به منظور حمایت از اشتغال و خودکفایى بانوان، در ایام نوروز غرفه هایى 

را به طور رایگان در اختیار بانوان قرار دهد.

واگذارى غرفه رایگان به بانوان در ایام 
نوروز در گز

بازدید کمیسیون کارشناسى سرمایه گذارى 
شهردارى مبارکه از کارخانه آسفالت

مستخدمین مدارس کاشان آموزش
 آتش نشانى فرا گرفتند

روابــط عمومى شــهردارى مبارکه اعالم کرد: اعضاى کمیســیون کارشناســى 
سرمایه گذارى شــهردارى مبارکه به اتفاق اعضاى شوراى اسالمى شهر و مدیران 

شهردارى هاى شهرستان مبارکه از کارخانه آسفالت بازدید کردند.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى وخدمات ایمنى شهردارى کاشــان گفت: کلیه 
مستخدمین مدارس کاشان در راستاى برنامه ریزى هاى انجام گرفته بین آتش نشانى 
واداره آموزش وپرورش، تحت دوره آموزش مقدماتى، نکات ایمنى وآتش نشــانى را 

فراگرفتند.
محمد مسعود چایچى با بیان اینکه در این دوره آموزشى درحدود350 نفرشرکت داشتند، 
بیان داشت:در این دوره آموزشى مواردى چون آشنایى با وظایف ونحوه ارتباط با سازمان 
آتش نشانى در هنگام بروز حوادث، شناخت انواع طبقات آتش سوزى ونحوه مقابله با 
آنها، آموزش نحوه خروج اضطرارى درهنگام بروز آتش سوزى وفرار از دود، ارائه نکات 
ایمنى در خصوص خطرات، راه هاى پیشگیرى از خطرات وحوادث وسایل برقى آموزش 
داده شد.وى افزود:  این طرح آموزش ایمنى توسط مربیان وکارشناسان سازمان آتش 
نشانى وخدمات ایمنى کاشان در راستاى فرهنگ سازى ایمنى، افزایش آگاهى و آموزش 
شهروندان درجهت جلوگیرى از بروز حوادث و حریق، با توجه به برنامه ریزى هاى انجام 
گرفته در جهت اسکان مسافران در ایام نوروز درمدارس شهرستان والزام واهمیت این 

آموزش ها به مستخدمین که مستقیما با این مراکز رو در رو هستند، انجام شده است.

«فرش قرمز براى سرمایه گذاران در شهر نصرآباد که 
داراى ظرفیت هاى فراوان گردشگرى همچون وجود 
سیاه چادر عشایرى، صنایع دستى و... است پهن کرده 

و با مشوقاتى از آنان حمایت و استقبال مى کنیم.»
شهردار نصرآباد که به همراه رئیس و یکى از اعضاى 
شوراى اســالمى نصرآباد در گفتگوى اختصاصى با 
نصف جهان شــرکت کرده بود این مطلب را اعالم 
کرد و گفت: به زودى ما نمایشگاه دائمى سیاه چادر 
عشایرى و صنایع دستى را در پارك خانواده نصرآباد 
که مجموعه اى گردشگرى است با حضور نمایندگان 
اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى و استاندار 

اصفهان رسمًا افتتاح خواهیم کرد.
رضا غالمرضایى افزود: شهر نصرآباد در شمال غربى 
بخش جرقویه سفلى در فاصله حدود پنج کیلومترى 
شهر محمدآباد و بر سر راه اصلى جرقویه- شهرضا 
قرار دارد که از شــمال به کوه کاله قاضى، از جنوب 
به دهســتان رامشــه بخش جرقویه علیا، از شرق 
به محدوده شــهر محمدآباد و از غــرب به محدوده 

شهرستان شهرضا منتهى مى شود. 

جمعیت نصرآباد 7000 نفر است
وى جمعیت نصرآباد را به دو دسته تاجیک و عرب که 
عرب آن بیشتر عشایر است تقسیم کرد و عدد آن را 
هفت هزار نفر بیان کــرد و گفت: 60 درصد جمعیت 
نصرآباد عشایر و 40 درصد کشــاورز هستند این در 
حالى است که بخش جرقویه سفلى از لحاظ طبیعى، 
منطقه اى خشک و کویرى است که بارندگى در این 

منطقه بسیار کم بوده است.
شــهردار نصرآبــاد بــا 16 ســال ســابقه فعالیت در 
شهردارى هاى نجف آباد، فالورجان  و شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان گفت: نصرآباد در فاصله 75 کیلومترى 
اصفهان جزو شهرستان اصفهان بوده و داراى مردمى 
باصفا و فهیم اســت که همــواره در همه صحنه هاى 
انقالب اسالمى، حضورى فعال داشته و 23 شهید تقدیم 

نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران کرده است.

اجراى 27 پروژه از مهر تا بهمن
غالمرضایى از اجراى 27 پــروژه عمرانى بزرگ و 
کوچک از مهرماه تا بهمن ماه سال جارى در نصرآباد 
خبر داد و گفت: آســفالت مســکن مهر در 10 هزار 
مترمربع با هزینه ســه میلیارد ریال، ساماندهى بلوار 
ورودى و زیباسازى آن با شــن رنگى با هزینه 400 
میلیون ریال، رنگ آمیزى جداول ســطح شــهر با 
کیفیت مطلوب با هزینه 200 میلیون ریال، زیرسازى 
و آســفالت معابر سطح شــهر و روکش و لکه گیرى 
بعضى از معابر در 6 هزار مترمربع، زیرسازى و آسفالت 
کندروى جنب بلوار اصلى شهر و جنب سوله صالحین 
شهر، ســاماندهى آرامســتان و اجراى زیرسازى و 
آســفالت قطعه 2 آرامستان، اجراى ســرعت گیر با 
هماهنگى شــوراى ترافیک فرماندارى، پیگیرى و 
آزادسازى خیابان ســى مترى (مرحله دوم)، اجراى 
پروژه میدان ورودى شهر، ساماندهى گلزار شهدا و... 
از پروژه هاى اجرا شده عمرانى در شهر نصرآباد است.

این شــهردار 42 ســاله خاطرنشــان کرد: دیدار با 
مسئوالن کشــورى و اســتانى، دیدار با نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى به ویژه 
دکتر کامران، دکتر فوالدگر،  خانم تاج الدین و دکتر 
عابدى، دیدار با اعضاى شــوراى اسالمى اصفهان، 
دیدار با خانواده هاى شهداى شهر نصرآباد، برگزارى 
جلسه هاى محله محور براى پیگیرى رفع مشکالت 
مردم، فرهنگسازى ساخت و ساز با اخذ صدور پروانه 
و جلوگیرى از ســاخت و ســازهاى غیرمجاز، خرید 

ماشــین آالت و تجهیزات براى شهردارى نصرآباد، 
خرید و نصب اسباب بازى پارکى کودکان و تجهیزات 
مبلمان شهرى، پرداخت بخشى از دیون پیمانکاران، 
پیگیرى تجهیز آتش نشانى، خرید و کاشت گل فصلى 
 LED با هزینه 120 میلیون ریال، خرید و نصب پرچم
خطى در ورودى شهر روى پایه هاى چراغ با همکارى 
برق منطقه  از ســمت میدان صاحب الزمان(عج) و 
میدان اصلى خیابان امام خمینى(ره)، برگزارى مراسم 
مختلف فرهنگى و مذهبــى، ارائه تخفیف عوارض 
ساختمان با مصوبه شوراى شهر و تأیید فرماندارى، 
برگزارى جشــن انقالب با حضور بى سابقه بیش از 
دو هزار و 500 نفر با اهــداى جوایز ویژه و... از دیگر 

اقدامات انجام شده، به شمار مى رود.

نصرآباد داراى پایگاه نجوم مى شود
غالمرضایى گفت: در سال آینده نیز تالش داریم تا 
با جذب سرمایه گذار، با توجه به بازدید هیئت نجوم 
اصفهان از شهر نصرآباد، نسبت به ایجاد پایگاه نجوم 
در نصرآباد اقدام کنیم. از سوى دیگر از نماینده آستان 
قدس رضوى براى بازدید از شهر نصرآباد دعوت شد 
تا کارگروهى تشکیل شــود و براساس تفاهمنامه با 
تعاونى عشــایرى بتوانیم محصوالت کشــاورزى، 
صنایع دســتى و... را به آنان ارائــه دهیم و درآمدى 

مستمر ایجاد کنیم.
وى خواستار مشــارکت ســرمایه گذاران در ایجاد 
ایستگاه C.N.G که مقدمات آن فراهم شده گردید و 
از شرکت گاز اصفهان نیز خواست تا همکارى مطلوب 

را در این راستا داشته باشد.

محصوالت تولیدى توسط عشایر
شهردار نصرآباد محصوالت کشاورزى، فرش زیباى 
عشایر که به دســت بانوان این شهر و بدون نقشه و 
ذهنى بافته مى شــود و رنگ آن 100 درصد گیاهى 
اســت، قالیچه، قندان پارچه اى، توبره و کیف دستى 
سنتى، لبنیات محلى، کشک، قارا، قرقوروت، روغن 
حیوانى و... را مهمترین محصوالت عشایر براى ارائه 

در نصرآباد برشمرد.

 35 درصد جمعیت، تحت پوشــش 
کمیته امداد

غالمرضایى البته به این نکته اشاره کرد که با توجه 
به خشکســالى و وضعیت نامطلوب کشاورزى، 35 
درصد کل جمعیت نصرآباد تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینى(ره) قرار دارند که اگر حمایت هاى الزم از 
سوى مسئوالن و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى و جذب مشارکت سرمایه گذاران با 
توجه به مزیت هاى این شهر صورت گیرد، بیکارى 
تا حدودى برطرف شــده و براى جوانان مســتعد و 

تحصیلکرده این شهر اشتغالزایى خواهد شد.
وى مى گوید: در آینده نصرآباد در ورودى و خروجى 
شهر، عنوان «نصرآباد شــهر غیرت و قناعت» را به 
خود خواهد دید و مسیر نصرآباد به شهرضا دو بانده 
و ترانزیتى مى شود که کارى ارزشمند بوده و از بروز 

تصادفات احتمالى جلوگیرى خواهد شد.

افزایش بودجه نصرآباد
شهردار نصرآباد بودجه سال جارى این شهر را 1/5 
میلیارد تومان بیان کــرد و گفت: تاکنون بیش از 70 
درصد این بودجــه تحقق یافته و بــا توجه به اینکه 
این شــهر منطقه محروم به شمار مى رود براى سال 
آینده بودجه به میزان دو میلیــارد تومان پیش بینى 

شده است.

وى بیکارى را از مشکالت اصلى نصرآباد دانست و 
افزود: امید است با حمایت نمایندگان مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اســالمى به ویژه دکتر کامران و 
به کمک ســرمایه گذاران و همکارى بیشتر مردم با 
شهردارى شاهد اشتغال جوانان خوش فکر و در نتیجه 

رونق اقتصادى و رفع بیکارى باشیم.

 اولویت با محله محورى است
شهردار نصرآباد گفت: محله محورى همواره مدنظر 
بوده ودر این راستا شهردار و اعضاى شوراى اسالمى 
هر ماه به یکى از محالت شهر رفته و مسائل بررسى 

مى شود.
غالمرضایى گفت: یکسان بودن تعرفه نظام مهندسى 
در نصرآباد با اصفهان، موجب شده تا مردم این شهر 
به سوى ساخت و ساز غیرمجاز علیرغم اطالع رسانى 
ما براى مراجعه به شــهردارى براى صــدور پروانه 
بروند. این در حالى است که ما با معاون امور عمرانى 
استاندارى براى کاهش میزان تعرفه در این شهر در 
مقایسه با اصفهان، نامه نگارى کرده ایم و قرار است 
تمهیداتى در این زمینه صورت پذیرد که اگر این امر 
تحقق یابد ساخت و ساز در شهر مطلوب تر خواهد بود.

 کمبود پزشک
شهردار نصرآباد مى گوید: علیرغم تالش هاى دکتر 
عابدى نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
و خانم ابوفاضلى رئیس مرکز بهداشت شماره 2، ما 
در نصرآباد در حالى که از نظر قانونى باید دو پزشک 
داشته باشیم ولى یک پزشک داریم، که پاسخگوى 
بیماران نیســت و در این زمینه باید مسئوالن بیشتر 

همت کنند. 
■■■

رئیس شوراى اســالمى نصرآباد هم به نصف جهان 
گفت: براى انتخاب شــهردار در دوره جدید، ما 15 
نفر را زیر نظر داشــتیم که در نهایــت پس از دو ماه 
مذاکره با 12 نفر به این نتیجه رسیدیم که آقاى رضا 

غالمرضایى را به عنوان شهردار برگزینیم.
حسین عرب مختارى یکى از دالیل کاندیدا شدن در 
شورا را برطرف کردن مشکالت بیکارى در نصرآباد 
و ایجاد اشتغال براى جوانان شهر اعالم کرد و گفت: 
65 تا 70 درصد عشایر ساکن در نصرآباد، در گذشته 
با تولید محصول و دامدارى و کسب درآمد، مشکلى 
براى معیشت خود نداشــتند و حتى به نیازمندان هم 
کمک مى کردند اما متأســفانه بر اثر خشکســالى، 
گرانى علوفه و آذوقه و ســختگیرى برخى از ادارات، 
عشایر ساکن در شهر به 25 درصد کاهش یافته و بقیه 
شهرنشین شده اند و عشایر ســاکن هم بیکارند و بر 
تعداد مددجویان نصرآباد افزوده شده است. رفع این 
مشکالت مستلزم کمک دولت و نمایندگان مجلس 
شوراى اســالمى اســت وگرنه با افزایش بیکارى، 

نارضایتى ایجاد خواهد شد. 
وى البته به نکته جالبى اشــاره کرد و گفت: قبل از 
اینکه وارد شورا شــوم با کمک حاج آقا فرهنگ امام 
جمعه قبلى نصرآباد، کمیته امداد و از ســوى خیریه 
صاحب الزمان(عج) مبادرت به راه اندازى خیاط خانه 
و جذب بانوان و افراد ضعیف از نظر اقتصادى کردیم. 
ولى با این همه امروز این خیاط خانه بازار کار ندارد و 

نیازمند حمایت است. 
عرب مختارى اذعان کرد: با کمک یکى از اعضاى 
شورا، سرمایه گذار براى یک کارگاه بسته بندى پیدا 
کرده ایم و دکتر کامران و دکتــر عابدى نمایندگان 
مــردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى هم 
همکارى کرده اند و این سرمایه گذار هم معتقد است با 

ارائه تسهیالت کم بهره به میزان صد میلیون تومان، 
در این کار براى 200 جوان مســتعد و تحصیلکرده 
شــهر نصرآباد، اشــتغال ایجاد مى کند که تاکنون 

قول هایى هم داده شده ولى عملیاتى نشده است.

 مشکل 20 ساله
وى کمبود پزشــک و دندانپزشــک در نصرآباد را 
مشکل 20 ساله این شــهر بیان کرد و گفت: باید از 
خانم ابوفاضلى مدیر مرکز بهداشت شماره 2 صادقانه 
براى همکارى هاى شایسته قدردانى کرد ولى هنوز 
کمبود پزشک و دندانپزشک در این شهر حل نشده و 

باید مسئوالن در این زمینه یارى دهند.
رئیس شــوراى اســالمى نصرآباد اظهار کرد: ما در 
شــهر نصرآباد ع لیرغم اینکه این شــهر از امکانات 
کافى ورزشى برخوردار نیســت ولى در رشته هاى 
مختلف مانند ورزشــهاى رزمى، فوتبال،فوتســال، 
والیبال برادران و خواهران داراى مقامهاى انفرادى 
کشورى و استانى(اول،دوم وسوم کشورى واستانى) 
ودررشته هاى تیمى استانى و شهرستانى داشته ایم 
که از مســوولین ورزشى اســتان تقاضامندیم نگاه 

ویژه اى به این شهر داشته باشند.
عرب مختارى از برگزارى 50 جلسه و 70 مصوبه در 
شوراى اسالمى نصرآباد خبر داد و گفت: 60 درصد 
مصوبات شوراى اســالمى نصرآباد، تاکنون اجرایى 

شده است. 
وى با تشــکر از همکارى مردم فهیم نصرآباد گفت: 
در آینده نزدیک با همکارى بانک ملى، عابربانک در 

یکى از نقاط شهر راه اندازى مى شود.
■■■

یکى از اعضاى شوراى اسالمى نصرآباد هم که شهردار 
و رئیس شوراى اسالمى را در این گفتگوى اختصاصى 
همراهى کرده بود گفــت: دغدغه خدمــت به مردم 
انگیزه اى براى حضور در دوره جدید شورا بود تا بتوانم 

نقشى در حل مشکالت مردم شهر داشته باشم.
مرضیه نکویــى افزود: مردم خــوب و آگاه نصرآباد در 
انجام کارهاى فرهنگى همواره پیشقدم بوده و حضور 
گسترده در راهپیمایى هایى که به مناسبت هاى مختلف 
برگزار شده و همچنین در عرصه هاى سیاسى- انقالبى 
داشته اند. وى که دومین بانو در عرصه سیاست نصرآباد 
است، مى گوید: در گذشته بانوان معموًال نادیده گرفته 
شده اند و به مشکالت آنان رسیدگى نمى شد. ولى امروز 
بانوان شهر با میل و رغبت براى حل مشکالت خود به 
شورا مراجعه مى کنند و ما نیز پیگیر حل مشکالت بانوان 
و حتى خانواده هایشان هستیم و در حد امکانات به آنان 

کمک مى کنیم.
نکویى با بیان اینکه بانوان ورزشکار نصرآباد در ورزش 
هم حرف براى گفتن دارند، گفت: ما توانســتیم زمینه 
اشــتغال 40 نفر از بانوان را در کارگاه بسته بندى که با 
پیگیرى هاى مستمر در شهر استقرار یافته ایجاد کنیم 
و به دنبال اخذ تسهیالت براى سرمایه گذار  آن هستیم 
تا این کارگاه توسعه یابد.وى البته به این نکته نیز اشاره 
کرد که انتظــارات مردم به خصوص بانوان در شــهر 
نصرآباد باید به گونه اى باشــد که ما از نظر قانونى قادر 

به اجراى آن باشیم.
■■■

شایان ذکر است اعضاى شوراى اسالمى شهر نصرآباد 
پنج نفر به اســامى نصرا... عرب صالحــى، احمدرضا 
نیکبخت، مرضیه نکویى، رحمــت ا... عرب مختارى و 
حسین عرب مختارى هستند که به گفته رئیس شورا 
با تعامل مطلوب با شهردار، همگى هماهنگ سعى در 
اجراى پروژه ها و ارائه خدمات مطلوب به شــهروندان 

نصرآباد دارند.
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