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میدان  غرفه هاى 
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شهردار نیاسر خبر داد؛شهردار نیاسر خبر داد؛
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نوشیکا تواهن شادى صدیقى

بهناز مکوندى

المیرا محمدى

زینب عموشاهى مبینا قصرىحسین درخشان

دانش آموزان و دانشجویان ممتاز کارکنان شهردارى خمینى شهر

اداره روابط 
عمومى شهردارى
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 یازدهم

دانشجو

کالس دوم

امیر رضا شاه نوش 

چرا «مدیریت واحد شهرى» باید محقق شود؟

 هم اکنون در شهر ارگانها، نهادها، سازمانها، ادارات و 
دوایر مختلفی به صورت دولتی و خصوصی وجود دارد 
که هر کدام در زمینه هایی همچون آموزشی، پژوهشی، 
خدمات رســانی(آب ، برق، گاز، حمل و نقــل، ...) ، 
بازرگانی (صادرات، واردات، توزیع کاال، ...)، سیاست 
گذاري (مالی ، تهیه مایحتاج خانوار، کار و اشــتغال ، 
...)، فرهنگی (ترویح فرهنگ اصیل، حفظ آثار باستانی 
و بناهاي تاریخی، جذب توریســت، ...)، کشاورزي، 
صنعتی (کارخانجات، کارگاه ها، مراکز تولیدي، ...) و 

.... مشغول فعالیت هستند.
در هریک از این واحدها بودجه بندي، سیاست گذاري و 
برنامه ریزي مالی و... هر کدام به صورت مستقل انجام 
می پذیرد. در اغلب موارد به وضوح مشاهده می شود 
که دو یا چند مجموعه در برخی اهداف داراي مواضع 
مشترك هستند که براي برآورده شدن آن به تنهایی 
و بدون هماهنگی با یکدیگر برنامه ریزي می نمایند. 
با فرض اســتفاده از عینک خوش بینی، هر مجموعه 
براي ر سیدن به هدف خود به نحو احسن برنامه ریزي 
نموده و پس از صرف هزینه به طور کامل در تحقق آن 
گام بردارد باز در انتهاي مسیر، هنگام بررسی نتیجه ي 
پروژه مشاهده می گردد که با وجود صرف زمان و هزینه 
(گاهی بیشتر از رنج گنجانده شده در برنامه ریزي) باز 
هم کار به نحو احســن انجام نپذیرفته و هدف عالیه 
برآورده نشده است، که این به نوبه خود اتالف زمان و 
سرمایه، اسراف ، ایجاد بدبینی نسبت به سیستم اجرایى 

و مدیریتی ، از بین رفتن انگیزه ها به خصوص در بین 
نیروها و ... را به دنبال خواهد داشــت. پس از بررسی 
کامل موضوع، نتیجه اي که حاصل می گردد گویاي 
این مطلب است که فالن سازمان یا مجموعه جلوي 
پیشــبرد کار را گرفته و یا کار را پس از انجام تخریب 
نموده است و یا فالن مســئول اجرایی درپیاده سازي 
توان کافی نداشته و یا عدم رســیدن به موقع بودجه 

باعث بروز چنین اتفاقی شده است.
اغلب مشاهده می شود که دو یا چند مجموعه با وجود 
نداشتن اشتراك مستقیم در یک کار، سیستم عملکرد 
آنها بصورت موازي می باشد. لذا نیروي مجزا، هزینه ي 
مجزا، زمان صرف شده بصورت مجزا، مستهلک شدن 
دستگاه ها در طول فرایند موازي کاري به طور مجزا، 
برنامه ریزي و نظارت بر حســن انجام آن و در نهایت 

نتیجه گیري به طور مجزا را به دنبال دارد.
بدیهی است که با وجود یک مدیریت واحد همچون 
شهردار در رأس تمامی امور، دیگر ناهماهنگی در انجام 
امور، دوباره کاري، عقب افتادن پروژه ها ، اتالف بودجه 
هاي تخصیص یافته، سرگردانی سرمایه ها و یا بلوکه 
شدن آنها، موازي کاري ها و از این قبیل مشکالت از 
بین خواهد رفت و با یک برنامه ریزي مدون، از سرمایه 
و درآمد و نیروي کاري موجود و جلب مشارکت هاى 
مردم و بخش خصوصی (پس از فرهنگ ســازي در 
بخش مربوطه) نیــز می توان عالوه بــر انجام کلیه 
پروژه ها و امور مربوطه، در جهت توســعه سازمان ها 

و مجموعه ها، توسعه شــهر، ترویج فرهنگ شهري، 
توسعه خدمات شهري ، انجام پروژه هاي جدیدتر در 
جهت باال بردن رفاه مردم و کاهــش بیکاري و باال 
بردن درآمدها گام مؤثري برداشت. براي رسیدن به این 
زیرساخت و دستیابی به چنین ظرفیتی، به طور کلی می 

توان چنین گام هایی را برداشت:
مرحله اول:

1- تشــکیل یک کمیته متشــکل از نماینده ي هر 
مجموعه با داشتن اختیار تام، زیر نظر شهردار و شورا 

ي شهر
2- شناسایی توان و ظرفیت نیروي انسانی و ابزارات 

موجود، در اختیار هر مجموعه
3-  آمارگیري از کلیــه ي پروژه ها و امــور از کلیه 

مجموعه ها، هر کدام به طور مجزا
4- آمارگیري از سرمایه ها و درآمدهاي نقدي و غیر 

نقدي مجموعه ها
5-  ظرفیت سنجی مشارکت مردم و بخش خصوصی 

در انجام پروژه ها
مرحله دوم:

1-  برنامه ریزي شاخه ها
2-  دسته بندي پروژه ها و دستور کارها، سپس یکسو 

سازي و قرار دادن آنها درشاخه هاي مورد نظر
3-  بودجه بندي

4-  اجرا
5-  نظارت برحسن انجام
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اســتاندار اصفهــان گفــت: اصفهــان، شــهرى
 بین المللى و کالنشــهرى در کانــون توجهات ملى 
اســت و انتخاب شــهردار آن نیــز باید در تــراز ملى 

و بین المللى باشد.
رســول زرگرپور افــزود: اصفهــان در اداره شــهر و 
ابتکارهاى شــهرى بعنوان مرجع در کشــور شناخته 

مى شود.
وى تاکیــد کــرد: انتخــاب شــهردار جدیــد ایــن 
کالنشــهر بایــد بــه دور از مســائل جناحــى
و سیاســى و با توجه به این شاخصه ها و ترازها صورت 

بگیرد.

وى بــا بیــان اینکــه ویژگــى کالنشــهر اصفهان، 
انتخاب شــهردار آن را مشــکل و همتراز بــا تهران 
کــرده، اظهارداشــت: اعضاى شــوراى اســالمى 
شهر اصفهان، وظیفه ســنگینى در انتخاب شهردار بر 

عهده دارند.
زرگرپور بــا بیــان اینکه شــهردار جدیــد اصفهان 
بایــد تــالش هــاى شــهرداران قبلــى را ارتقــاء

بخشــد، گفــت: بنــده بصــورت رســمى بــه 
عنــوان اســتاندار در انتخــاب شــهردار دخالتــى

 ندارم اما وقتى انتخاب مى شــود بایــد صالحیت او را 
بررسى کنم.

شهردار اردســتان گفت: عملیات اجرایى نصب دوربین 
هاى پایش شــهرى و ترافیکى در شش نقطه این شهر 
آغاز شده است.محمد هادى موسوى افزود: این دوربین 
ها در میدان هاى پرستار، نماز، مدرس، امام خمینى (ره) 
و ورودى هاى شــمالى و جنوبى اردستان در حال نصب 
هستند.وى با بیان این که براى خرید این دوربین ها مبلغ 
یک میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارهاى استانى 
هزینه شده است، تصریح کرد: براى اتمام و بهره بردارى 

این طرح در مجموع سه میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
شهردار اردستان گفت: با اجراى این طرح عالوه بر کنترل 
تخلفات رانندگى، روان سازى ترافیک در سطح خیابان 

هاى شهر صورت مى گیرد.
موسوى افزود: شــهروندان باید در هنگام رانندگى در 
مسیرهاى نصب دوربین ها رعایت مقررات راهنمایى و 

رانندگى را کرده تا مشمول پرداخت جریمه نشوند.
وى خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح شهر اردستان به جز 
نصب عالیم رانندگى و وجود ماموران راهور، کنترلى بر 
روى تردد خودروها نبود و همین امر باعث تصادف هاى 

جرحى و خسارتى مى شد.
شــهردار اردســتان اظهار امیدوارى کرد شــهروندان 
اردســتانى همکارى موثر و قابل قبولى در این رابطه با 

شهردارى و راهور داشته باشند.

 شهردار اصفهان باید در تراز 
ملى و بین المللى باشد

آغاز نصب دوربین هاى پایش 
ترافیکى در اردستان 

بازدید فرماندار فالورجان 
از پروژه هاى نیمه تمام 

ابریشم 
با حضور فرماندارفالورجان، از پروژه هاى شـاخص 
و دردسـت اقدام شهر ابریشـم بازدیدشد.به گزارش 
روابط عمومى شهردارى ابریشم،در این دیدار ضمن 
بازدید از پروژه هاى روبه اتمام همچون سـاختمان 
فرهنگسراى شهداى ابریشم ، ساختمان جدید آتش 
نشـانى، گلزار شـهداى حسـن آباد و بلـوار کنارگذر 
اتوبان جنب شهرك قدس(بلوار امیرکبیر) و همچنین 
پروژه هاى دردسـت اقـدام همچون ورزشـگاه چند 
منظوره والیت، مختارى، شهردار ابریشم گزارشى از 
مراحل اجرا ، پیشـرفت فیزیکى و مراحل پایانى کار 
پروژه هاى شـهریتا آماده سازى جهت بهره بردارى 

بیان کرد.

عملیاتى شدن تقاطع غیر 
همسطح رزمندگان در 

جوزدان
روابط عمومى شـهردارى جوزدان اعالم کرد:طرح 
تقاطـع غیـر همسـطح رزمنـدگان براى دسترسـى 
آسان به مجموعه پارك کوهسـتانى شهداى گمنام 
(نورالشـهدا)و کمربنـدى جوزدان به سـمت آزاد راه 

غرب اصفهان عملیاتى شد.

موفقیت شاهین شهر در 
استفاده از پساب فاضالب

براسـاس پایش مرکز تحقیقات کشـاورزى و منابع 
طبیعى اسـتان اصفهان، سـازمان پارکهـا و فضاى 
سبز شـاهین شـهر توانسـته پسـاب فاضالب را به 
صورت اصولى گندزدایى و در فضاى سـبز شـهرى 

استفاده کند.
حمیدرضـا فدایـى، مدیـر عامل سـازمان پـارك ها 
و فضاى سبز شـهردارى شـاهین شـهر با بیان این 
مطلب که بررسى این طرح طى 16 ماه و توسط مرکز 
تحقیقات کشـاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان 
به عنـوان مشـاور سـازمان صـورت گرفتـه، گفت: 
توسـعه و نگهدارى فضاى سـبز در سـازمان پارك 
ها به صـورت کار علمـى و تحقیقاتى اسـت و طرح 
پایش پساب به منظور بررسى اثرات زیست محیطى 
و همچنیـن ارائـه راهکارهـاى مدیریتـى آن انجام 

شده است.
ثانویـه و  اولیـه  تصفیـه  از  بعـد  افـزود:  وى 

 پسـاب فاضالب، گنـد زدایى آن صـورت مى گیرد 
که  در این پایش تمام مـوارد مربوط به خصوصیات 
شیمیایى، فلزات سنگین و شاخص هاى آلودگى در 

پساب و آب چاه ها مورد بررسى قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان پارك ها خاطرنشان کرد: پایش 
9 عنصـر سـنگین در هشـت حلقـه چاه آب توسـط 
متخصصیـن مرکز تحقیقـات آب و خـاك اصفهان 

مورد بررسى قرار گرفته است.
وى با بیان این مطلب که پسـاب فاضالب شـاهین 
شـهر بـا روش گندزدایـى فعلـى بـاالى 70 درصد 
عملکـرد داشـته، بیـان داشـت: فرایند کلـر زنى در 
کنترل بار میکروبى موفق بوده و در برررسى شاخص 
هـاى میکروبى در پسـاب هاى مـورد بررسـى، بار 
میکروبى آن زیر حـد مجاز اعالم شـده و همچنین 
شـاخص هاى آلودگى در پسـاب هاى مختلف طى 
16 ماه بررسـى در مقایسـه با  اسـتاندار ملـى ایران 

محدودیتى نداشته است.

شناسایى عامل تخلیه 
ضایعات پشم شیشه در اژیه
روابـط عمومـى شـهردارى اژیـه اعـالم کرد:طـى
 پیگیرى هاى به عمل آمده شهردارى اژیه از طریق 
مقامات قضایى، خوشـبختانه عامـل تخلیه و دپوى 
محموله خطرناك ضایعات پشم شیشه که براساس 
نظریه مرکز بهداشـت شـماره یک اصفهان و اداره 
محیط زیست شهرستان به شدت سمى و خطرناك 
گزارش شده، شناسـایى و پرونده جهت سیر مراحل 
قانونى به دادگاه عمومى بخش جلگه معرفى شـده 

است.

روى خط

نائب رئیس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: تالش مى کنیم در نخستین جلسه علنى 
پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان، شهردار 

اصفهان را معرفى کنیم.
علیرضا نصر اصفهانى با اشاره به اینکه هنوز در خصوص 
برگزارى مراسم تحلیف شوراى پنجم به اعضاى شوراى 
شهر اطالع رسانى نشده است، اظهار داشت: تغییر زمان 
تحلیف از شهریور ماه به 14 مردادماه از شوراى نگهبان 

به مجلس شوراى اسالمى اعالم شده است.
وى افزود: مطابق با قانون، مجلس باید این موضوع را 
به دولت ابالغ کند و وزارت کشور نیز به استاندارى ها و 
پس از آن به فرماندارى ها براى برگزارى مراسم تحلیف 

این مصوبه ابالغ شود.
نائب رئیس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 

اصفهان با اشــاره به اینکه تغییر زمان تحلیف شوراى 
پنجم تنها از طریق رســانه ها اعالم شــده است، ابراز 
داشت: این مراســم به صورت همزمان در همه کشور 

برگزار خواهد شد.
وى با اشــاره به اینکه پس از برگزارى مراسم تحلیف، 
نخستین فعالیت ما در خصوص انتخاب شهردار است، 
اضافه کرد: در دستور کار داریم تا با برنامه ریزى دقیق، 
در نخستین جلسه علنى شــوراى پنجم شهردار جدید 

اصفهان را انتخاب کنیم.
نصر اصفهانى با اشاره به اینکه بر اساس آئین نامه داخلى 
شوراها امکان انتخاب سرپرست شهردارى اصفهان به 
مدت ســه ماه وجود دارد، گفت: این در حالى است که 
همه سعى خود را براى انتخاب شهردار جدید اصفهان 

بکار خواهیم گرفت.

شهردار زرین شهر گفت: مدیریت شهرى هنگامى مى تواند 
از کارایى و بهره ورى بیشــترى برخوردار باشد که اعتماد 
شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعى و معنوى کسب 
کند و از آن در مســیر اهداف ســازمانى و توسعه شهرى 

استفاده کند.
جواد جمالى افزود: احساس رضایت شهروندان از محیط 
شهر و خدماتى که شهردارى به آنها ارائه مى دهد، عامل 
مهمى در جهت ایجاد انگیزه در مردم براى مشارکت در 
توسعه شهرى و بهبود کیفیت محل سکونت خود به شمار 
مى آید و عالوه بر این، رضایت شــهروندان از عملکرد 
مدیریت شــهرى موجب ترغیب آنان براى همکارى با 
نهادهاى شــهرى در جهت انجام بهتــر وظایف و ارائه 

خدمات در سطح شهر مى شود.
وى تصریح کــرد: ایجاد حس رضایت در شــهروندان و 
مشارکت دادن آن ها در اداره شــهر نیازمند برنامه ریزى 
منظم و همه جانبه اســت که مدیریت شــهرى را قادر 
مى ســازد با ارائه تصویرى مطلوب از شهردارى و ایجاد 
تعاملى مؤثر، شــهروندان را در عرصه هاى فعالیت هاى 

شهرى امیدوار سازد. 
وى اضافه کرد: ما بر این باوریم که رســالت شهردارى 
خدمت رسانى به مردم بوده و از این جهت شاخص سنجش 

براى شهردارى، میزان خدمت به مردم است. 
شهردار زرین شهر بیان داشت: امروز بزرگترین سرمایه 
شهردارى زرین شهر، حضور و مشارکت شهروندان است، 
چرا که شــهر متعلق به آنها بوده و همگى در قبال آینده 
شهر داراى مسئول هســتیم؛ در این راستا ارائه نظرات و 
پیشنهادات تمامى شهروندان مورد نیاز بوده تا بر این مبنا با 
نظر جمعى، اقدامات مورد نیاز اعمال گردد و اکنون با توجه 
به استقبال عمومى شهروندان زرین شهرى و نخبگان این 

شهر شاهد تحقق این موضوع هستیم.
وى خاطرنشــان کرد: در خصوص راهکارهاى پیشرفت 

شهرى، ایجاد زیرســاخت هاى عمرانى مانند بهسازى 
معابر، ســاماندهى کانال ها و جداول و آســفالت کردن، 
ســرمایه گذارى بخش خصوصى در خصوص فضاهاى 
تفریحى، رفاهى، توســعه فضاى سبز و شــهربازى در 
پارك ساحلى، ایجاد درآمدهاى پایدار، قانونمند سازى و 
نظارت بر ساخت و سازهاى شهرى، آموزش شهروندى 

و شهرنشــینى و تعامل با مسئوالن سیاســى و اجرایى
 و مذهبى مد نظر است که خوشــبختانه در حال محقق 

شدن مى باشد.
***

جمالى ادامه داد: برنامه مجموعه شــهردارى زرین شهر 
توسعه همه جانبه این شهر در مســیر پیشرفت و عدالت 

است که این مهم برگرفته از اســناد طرح جامع، و چشم 
انداز شوراى اسالمى شهر و شهردارى زرین شهر بوده و بر 
همین اساس مجموعه اقدامات و دستاوردهاى شهردارى 
زرین شهر، شناسایى مسیرهاى مناسب براى رشد و توسعه 
در راستاى تحقق چشم انداز توسعه بلند مدت شهر زرین 

شهر است.

***
وى متذکر شد: چشم انداز توسعه بلندمدت زرین شهر، سیماى 
مطلوب شهر در افق طرح و میثاقى براى توسعه پایدار را رقم 
خواهد زد که هماهنگ با چشم انداز بیست ساله کشور است؛ 
چراکه ما معتقدیم در قبال پیشرفت و آینده زرین شهر مسئول 
هستیم و هیچگاه در این خصوص ساکت نخواهیم نشست.

شهردار زرین شهرمطرح کرد؛ 

توسعه همه جانبه زرین شهر در مسیر پیشرفت و عدالت

روح ا... شــاه رجبیان، مدیر عامل سازمان فرهنگى 
ورزشى تفریحى شهردارى شاهین شهر گفت: سازمان 
فرهنگى ورزشى تفریحى شهردارى شاهین شهر در 
راستاى اصل 44 قانون اساسى، مدیریت برخى اماکن 
مانند فرهنگسراها، ورزشگاه ها و تاالر شیخ بهایى را 
به بخش خصوصى واســپارى نموده و در این زمینه 
توانسته خدمت رسانى به شهروندان را افزایش دهد 
که ظرفیت افزایش حاصل از اجراى این فرآیند تا پنج 

برابر خدمات سازمان قابل پیش بینى است.  
وى افزود: سازمان هاى مردم نهاد در مدیریت شهرى 
اهمیت بسیارى دارند چرا که مى توان با احیاى آنها، 
بار اجرایى را از حوزه ســازمان هــاى ادارى به آنها 
منتقل کرد همچنان کــه در فرآیند حاضر، برگزارى 
المپیادهاى ورزشــى محالت شــهر در ورزشگاه ها 
و اســتفاده از امکانات ورزشــى با 30 درصد تخفیف 
براى شهروندان، از محل همین واسپارى ها محقق 

شده است.
شاه رجبیان اظهارداشت: ســازمان فرهنگى ورزشى 
تفریحى شهردارى شاهین شــهر تالش مى کند تا 
ضمن شفاف سازى، اطالع رســانى و ایجاد فرصت 
برابر براى عموم مردم، مانــع از رانت خوارى در این 
زمنیه شــود؛ ضمن اینکه در هرحال مصالح مردم در 

این واسپارى ها به شدت رعایت مى شود. 

مدیر عامــل ســازمان فرهنگى ورزشــى تفریحى 
شــهردارى شــاهین شــهر همچنین با اشــاره به 
مسجدمحورى به عنوان یکى دیگر از اقدامات شاخص 
این سازمان گفت: حمایت مالى از برگزارى جلسات 
آموزش خانواده در مســاجد و  حمایت از گروه هاى 
هنرى در مساجد، ازاقداماتى است که تاکنون توسط 

این سازمان انجام شده است. 
وى با اشــاره به استقبال ســازمان فرهنگى ورزشى 
تفریحى شاهین شــهر از ایده هاى فکر شده و قابل 
اجرا گفت: از سوى این سازمان، مرکز رشد خالقیت 
با همکارى شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در 
شاهین شهر راه اندازى شده تا بتوان طرح هاى دانش 
بنیان را که با هدف تولید و اشتغال ارائه مى شوند مورد 

حمایت قرار داد.
مدیرعامــل ســازمان فرهنگى ورزشــى تفریحى 
شهردارى شاهین شهر با تأکید بر اینکه یکى از اولویت 
هاى این سازمان، مسائل خانواده است، خاطرنشان 
کرد: فعالیت هاى این سازمان در زمینه تحکیم روابط 
خانواده، آموزش و بررسى معضالت اجتماعى از امور 
مورد توجه اســت و استقبال شــهروندان نیز از این 
جلسات و اقدامات چشمگیر مؤید مسیر درستى است 
که انتخاب شده است؛ هرچند این اقدامات و برنامه ها 

در بلندمدت تأثیرگذار خواهند بود.

استقبال شهردارى شاهین شهر 
از طرح هاى دانش بنیان 

انتخاب شهردار اصفهان در اولین جلسه علنى شوراى شهر 

مدیر عامــل ســازمان آتش نشــانى شــهردارى 
مبارکــه از برگزارى مانــور یــک روزه آمادگى تیم

 غواصان آتش نشانى شــهردارى مبارکه در دریاچه 
چادگان خبر داد.

کیومرث مختارى  اظهارداشــت: ایــن رزمایش به 
منظور آمادگى غواصان سازمان آتش نشانى در زمان 
اضطرارى و حوادث غیرمترقبه و به منظور بازآموزى و 

تمرین غواصى در دریاچه چادگان برگزار شد.
وى افــزود: تیم غواصان آتش نشــانى شــهردارى 
مبارکــه از زبــده ترین غواصان ســطح کشــور ب

ه شمار مى روند و در بسیارى از عملیات هاى جستجو 
در آب هاى خروشان و آرام شرکت کرده اند.

وى همچنیــن هــدف از ایــن دوره را آمادگــى
 غواصــان، ارتقــاى تــوان عملیاتــى و ارزیابــى 
تیم غواصى سازمان از نظر سرعت، دقت و همچنین 
تست وسایل و تجهیزات در مقابله با حوادث احتمالى 

اعالم کرد.
 مدیر عامل سازمان آتش نشــانى شهردارى مبارکه 
با بیان اینکــه غواصــان در این مانور تــا عمق 15 
مترى دریاچه رفتند، گفت: غواصــان عملیات هاى 

مختلف امداد و نجات در آب، کشف اجساد، غواصى
 در آب هاى ســرد و غواصى در آب هاى گل آلود را  

تمرین کردند.
وى اظهارداشــت: ایــن تمرینــات با هــدف باال 
بــردن ضریب تیــم واکنش ســریع این ســازمان 

برگزار شد.
مختارى افزود: هدف از برگزارى اینگونه رزمایش ها 
و اردوها حفظ و مرور تاکتیک هــا و تکنیک هاى به 
روز غواصى و قراردادن کارکنان در شــرایط سخت و 

مواجهه با حوادث احتمالى ا ست.

مانور غواصان 
آتش نشانى 
مبارکه 
در دریاچه چادگان 
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رئیس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: یکى از برنامه هایى که در شــوراى پنجم پیگیرى 
خواهد شد این است که از بانوان به صورت وسیع تر و کاراتر 
اســتفاده کنیم.فتح ا... معین اظهارداشت: به دلیل اینکه 
بتوانیم شهردار اصفهان را به موقع معرفى کنیم از چند روز 
پیش جلسات فوق العاده شوراى پنجم تشکیل مى شود 

و انتخاب شهردار در این جلسات اولویت خواهد داشت.
معین در خصوص حضور بانوان در مدیریت شهر اصفهان 
اظهارداشــت: یکى از برنامه هایى که در شــوراى پنجم 
پیگیرى خواهد شد این است که از بانوان به صورت وسیع تر 
و کاراتر استفاده کنیم و در شوراى شهر اصفهان از کاندیداى 

زن براى شهردارى اصفهان استقبال مى کنیم، اما انتخاب 
شهردار به راى اعضاى شوراى اسالمى شهر بستگى دارد.

وى تاکید کرد: در بحث بررســى کاندیداهاى شهردارى 
اصفهان قطعا عدالت جنسیتى برقرار خواهد بود و بانوان 
در اصفهان از کاندیدا بودن براى شــهردار شدن محروم 

نخواهند بود.
رییس موقت پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان 
تصریح کرد: بى شک زنان بسیارى در سراسر کشور و در 
اصفهان حضور دارند که مى توانند کاندیداى شــهردارى 
در اصفهان باشــند؛ زنان ایرانى توانمندى هایى دارند که 

مى تواند در سراسر کشور به عنوان شهردار بروز کند.  

شــهردار نجف آباد گفت: در سومین سال برگزارى جشن 
ویژه میالد امام رضا (ع) با عنوان «زیر سایه خورشید» که با 
همکارى مشترك شهردارى، شوراى اسالمى شهر، لشکر 
زرهى 8 نجف اشرف و موسسه فرهنگى زیارتى ثامن االئمه 
پنجشنبه و حمعه(دیشب) شب به میزبانى پارك کوهستان 
برگزار شد،گفت: همانند سال هاى گذشته چند ده هزار نفر 

در بزرگترین جشن شهر حضور پیدا کردند.
مسعود منتظرى بیان داشت: نشاط مردم در شرایط کنونى 
از اهمیت ویژه اى برخوردار است و در همین راستا در سایه 
وحدت و همدلى چندین مجموعه مهم شهر، امکان برپایى 

جشن هایى با شکوه فراهم شده است.

وى گفت: استفاده از ظرفیت مجموعه اى ارزشمند همچون 
لشکر زرهى 8 نجف اشرف، عالوه بر افزایش کیفى سطح 
برنامه، نقش مهمى نیز در کاهش هزینه ها خواهد داشت 

و در مجموع سود آن متوجه تمامى شهروندان خواهد شد.
منتظرى از اقامه نماز جماعت، قرائت قرآن و پخش سرود 
ملى به عنوان بخــش آغازین ویژه برنامه هاى جشــن 
زیر سایه خورشــید یاد کرد و خاطر نشان ساخت: دیشب 
و دردومین شب جشــن ، اجراى گروه ســرود و تواشیح، 
مجموعه برنامه هاى گروه هنرى آقا رشــید و خوانندگى 
خواننده جوان میثم ابراهیمى پیــش بینى و تدارك دیده 

شده بود.

تبلور همدلى در برگزارى 
جشن«زیر سایه خورشید» 

از کاندیداى زن براى شهردارى 
اصفهان استقبال مى کنیم

برگزاري آزمون استخدامى در 
شهرداریها

رئیس سازمان شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
اعالم کرد: در حال حاضردر شــهردارى هاى کشور 
با موضوع جذب بى قاعده نیروها مواجه هســتیم به 
طورى که براى هر پســت ســازمانى تا پنج نفر هم 

جذب شده اند.
هوشنگ خندان دل بر لزوم تعدیل این شرایط تاکید 
کرد و افزود: استخدام هاى بى رویه در شهردارى ها 
باعث مى شــود که منابع مالى به جاى هزینه شدن 
در امور توسعه و خدمات شــهرى به پرداخت حقوق 
پرســنل معطوف مى شــود که در نهایت باعث بى 

اعتمادى مردم مى شود.
وى از اعضــاى منتخــب پنجمین دوره شــوراها 
خواســت که با تمرکز بر قانون، براى این استخدام 
هاى بى رویه تدبیر کنند و دیگــر اجازه تداوم چنین

 رویه اى را ندهند.
خندان دل اظهارداشت: تا دوماه آینده از سوى وزارت 
کشور، آزمون استخدامى براى ساماندهى نیروهاى 

انسانى در شهردارى ها برگزار مى شود.
به گفته وى، به طور میانگین 60 هزار میلیارد تومان 
در شهردارى ها هزینه مى شــود و الزم است ساز و 
کارهاى نظارتى قاطعى بر روند هزینه ها در بدنه این 
نهاد مدیریت شهرى اعمال شــود تا بر معامالت و 

هزینه هاى شهردارى مراقبت شود.

شهردارى ها موظف به مدیریت 
بحران در کالنشهرها شدند

 سند آسیب شناسى مدیریت بحران در کالنشهرهاى 
کشور در هیئت وزیران تصویب شد.

هیئت وزیران با هــدف رویکرد یکپارچه به مدیریت 
حوادث شهرى و ســازماندهى مشارکت شهروندان 
درامور ایمنى و مدیریت بحران شهرى، سند آسیب 
شناســى مدیریت بحران در کالنشهرهاى کشور را 

به تصویب رساند.
به موجب ســند یــاد شــده، کلیه دســتگاه هاى 
مربوطه شامل وزارتخانه هاى کشــور، نیرو، نفت، 
ارتباطــات و فنــاورى اطالعات و ســازمان هاى 
مدیریت بحران کشــور، برنامــه و بودجه، جمعیت

 هالل احمر و شهردارى ها موظف به اجراى اقدامات 
مربوط به مدیریت بحران در کالنشــهرهاى کشور 

شدند.
تهیه و اجراى برنامه عملیات اضطرارى، راه اندازى 
سامانه یکپارچه مدیریت حوادث شهرى شامل مرکز 
پاسخگویى واحد، هشدار سریع، ثبت و گزارش دهى 
و تحلیل و ارزیابى حوادث بــا هدف تقویت و اعمال 
مدیریت یکپارچه در نظــام مدیریت بحران و ایمنى 
شهرها، ارتقاى ســطح ایمنى و مدیریت بحران در 
بافت هاى ناکارآمد شــهرى، ضوابط خاص ساخت 
و ساز در حریم گسل ها، مســیل ها و خطوط انتقال 
نیرو و انرژى، تعریف طرح هاى موضوعى و موضعى 
مدیریت بحران با تاکید بر مخاطرات اولویت دار؛ از 

محورهاى این برنامه است.

تغییر 50 درصد شهرداران در 
دوره چهارم شوراى شهر 

رئیس سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور 
با اشــاره به بى ثباتى مدیریتى در حوزه شــهرى در 
دوره گذشته شــوراها و تغییر 50 درصد شهرداران 
در زمان شــوراهاى اســالمى شــهرچهارم گفت: 
متاسفانه در دوره چهارم شوراها با تغییرات قابل توجه 
شــهرداران مواجه بودیم به طورى که در شهرهاى 
کوچک 42 درصد و در شــهرهاى بزرگ (شهرهاى 
بیش از 200 هزار نفر جمعیت) بیــش از 50 درصد 

شهرداران تغییر کردند.
هوشنگ خندان دل، دلیل تغییر شهرداران را راى عدم 
اعتماد شورا و یا دالیلى مشــابه عنوان کرد و افزود: 
هر اختالف نظر جزئى نباید منجر به تغییر شــهردار 
شود زیرا برکنارى هر شــهردار باعث تاخیر در امور 

شهر مى شود.
خندان دل بــر انتخــاب افراد آشــنا و بــا تجربه 
در حــوزه مدیریت شــهرى بــه عنوان شــهردار
 تاکید کرد و گفت: شــوراها در انتخاب شهردار نباید 
وارد مسائل حاشیه اى شــوند و افرادى خارج از این 

حوزه را برگزینند.

روى خط

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاري و جذب مشارکت 
شهرداري کاشان گفت: برآورد مالى پروژه ها و طرح هاي 
در دست مذاکره و اقدام حوزه سرمایه گذارى شهردارى 

کاشان بالغ بر شش هزار و 200 میلیارد ریال مى باشد.  
کاشان شهرى است که از ظرفیت هاي ویژه و منحصر به 
فردي برخوردار است و مزیت هاي رقابتى و ظرفیت هاي 
ویژه منطقه فرهنگى کاشان، عامل پیدایش فرصت هاي 
سرمایه گذاري جذاب براي سرمایه گذاران است وهدف 
مدیریت شهري کاشان، بهره گیري از طرح هاي سرمایه 
گذاري در راســتاي ایجاد شــهرى رقابت پذیر با سایر 
مراکز استانها داراى ویژگى هاى خاص توسعه یافتگى و 

مطلوب براى زندگى است.
براى آگاهى بیشــتر گفتگواى با حمید رضــا دهقانى، 
مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاري و جذب مشارکت 

شهرداري کاشان داشته ایم که در ادامه مى خوانید :

 اهداف کالن حوزه ســرمایه گذارى 
چیست؟

حرکت مبتنى بر قانون و تکمیل زیرساخت هاي سرمایه 
پذیري منطبق بر قوانین فرادستى، استقرار نظام یکپارچه 
و سازمان یافته در امور سرمایه گذاري و جذب مشارکت 
، فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقى و 
حقوقى،  شفاف سازي، تسهیل و روان سازي فعالیت هاي 
مربوط به امور سرمایه گذاري، اعمال مدیریت راهبردي و 
هدفمند امور سرمایه گذارى، تالش جهت کاهش تصدي 
گري شهرداري، تالش جهت افزایش سرانه عمومى و 
خدماتى با رویکرد جذب سرمایه بخش خصوصى،  رونق 
اقتصاد شهري و کسب درآمدهاي پاك با حمایت از بخش 
خصوصى، اجتناب و دوري از منابــع درآمدي ناپایداراز 

اهداف کالن حوزه سرمایه گذارى محسوب مى شود.

اســتراتژى و برنامه هاى ســازمان 
سرمایه گذارى شــهردارى کاشان 

چیست؟
در بدو تصدى در مدیریت ســرمایه گذارى و در راستاى 
ارتقاى ساختار ادارى و شناســایى منابع و فرصت هاى 
سرمایه گذارى براى جذب ســرمایه گذاران بومى، یک 
برنامه چهــار ســاله (1393 تا 1396) تدویــن گردید. 
همچنین موضوع تکمیل زیرساخت هاي جذب سرمایه 
گذاران غیربومى براى سال هاى 1397 تا 1399 و زمینه 
سازى و تکمیل زیرســاخت هاي جذب سرمایه گذاران 

خارجى براى سال 1400 هدف گذارى  گردید.

آیا به اهــداف تعریف شــده حوزه 

سرمایه گذارى دست پیدا کرده اید؟
همانگونه که مى دانیــد قراردادهاى این ســازمان به 
قراردادهاى مشارکتى مشــهور مى باشد و بدیهى است 
براى تحقق یک پروژه سرمایه گذارى، دو طرف مشارکت 
باید آورده با ارزشى داشته باشــند. همانطور که پیش تر 
توضیح  داده شد به دلیل قلت منابع مالى و نبود زمین در 
بخش پروژه هاى سرمایه گذارى سرمایه محور، اهداف 
محقق نشد ولى در بخش پروژه هاى خدمات محور، کلیه 
منابع معرفى شــده در قالب قرارداد به بخش خصوصى 

واگذار گردید.

سرمایه گذاران از چه روش هایى مى 
توانند در کاشــان اقدام به سرمایه 

گذارى کنند؟
 شناسایى و معرفى پروژه هاى سرمایه گذارى که قابلیت 
واگذارى به بخش خصوصى را داشــته باشــند یکى از 
وظائف سازمان سرمایه گذارى است که منابع و فرصت 
هاى موجود شهردارى کاشــان، بررسى و بر اساس آن 
بســته هاى ســرمایه گذارى طراحى مى گردد. بدیهى 

اســت پس از تکمیل اطالعات مورد نیاز، فرصت هاى 
سرمایه گذارى از  طریق تبلیغات محیطى، روزنامه هاى 
کثیراالنتشار، وبگاه سازمان و ..... اطالع رسانى مى گردد.

 در حوزه سرمایه گذارى چه وظایفى 
وجود دارد؟

نعقاد انواع قراردادهاى ســرمایه گــذارى، اجراى طرح 
هاى برون سپارى و خصوصى ســازى و تامین مالى از 
وظایف اصلى سازمان سرمایه گذارى مى باشد. همچنین 
ترویج فرهنگ سرمایه گذارى و سرمایه پذیرى و ارتقاى 
دانش مدیران و کارکنان نسبت به سرمایه گذارى، دیگر 

اقدامات این سازمان است.

 پروژه هاى سرمایه گذارى که در این 
دوره انجام شده است، چیست

 اکثر پروژه هاى سرمایه گذارى فعلى به دلیل کمى آورده 
شــهردارى و کمبود زمین و منابع مورد نیاز براى جذاب 
شدن پروژه هاى ســرمایه گذارى،پروژه هاى خدمات 
محور بوده است. در واقع در این دوره به دلیل نبود زمین، 

تالش شد بر اســاس اختیارات حاکمیتى منحصر به فرد  
شهردارى، منابع غیرمشهود و فضاهاى عمومى شهرى، 
پروژه هایى از قبیل کارت شهروندى، احداث شهربازى 
در بوستان هاى سطح شهر، طرح ساماندهى پارك حاشیه 
اى، طرح دوچرخه شهرى، باغستان گل، خط تولید بلوك، 
جمعه بازار شهروند، بازار دائم مهســتان و .... تعریف و 
سرمایه گذار مربوطه انتخاب شد. بدیهى است پروژه هاى 
خدمات محور در اقتصاد شهرى محسوس مى باشند و از 
منظر ضریب خدمت رسانى به بخش زیادى از شهروندان 
خدمات ارائه مى کنند ولى از منظر حجم سرمایه گذارى 

داراى ارقام متوسطى مى باشند.

ارزش مالى پروژه هاى خدمات محور 
چقدر بوده و شامل چه قراردادهایى 

است؟
پروژه هاى خدمات محور شهردارى کاشان بالغ بر 230 
میلیارد ریال مى باشــد که در قالب انــواع قراردادهاى

BOT، DBFO ، BOLT در شهردارى و سازمان 
هاى تابعه منعقد شده و این رقم شامل کلیه آورده هاى 

سرمایه گذاران همچون تجهیزات و امکانات، ساخت و 
ساز، دانش فنى و نرم افزار و ... مى باشد.

  چه پروژه هایى را بــه روش برون 
سپاري هاي انجام داده اید؟

مطالعه و امکان ســنجى واگذاري مرکــز معاینه فنى 
خودرو، استخر مروارید،  هتل گلستان قمصر، مدیریت و 
ساماندهى پارکینگ هاي نوروزي، جمعه بازار خودرو از 
جمله پروژه هاى برون سپاري بوده است که توسط این 
حوزه صورت گرفته که بر اســاس تصمیمات کمیسیون 
هاى تخصصى ســرمایه گذارى، طرح هایى مانند مرکز 
معاینه فنى خــودرو، طرح ســاماندهى پارکینگ هاي 
نوروزي، طرح ارائه خدمات سامانه عوارض ملى خودرو 
به سایر شهرداري هاى منطقه و طرح کارت شهروندي 
از جمله طرح هاى خصوصى ســازى و  برون ســپارى 
مى باشــد که با اعتبارى بالغ بر 35 میلیــارد ریال انجام 

شده است.

 در بخش تأمین مالى تــا کنون چه 
اقداماتى صورت گرفته است؟

در بخش تأمین مالى این سازمان براى تکمیل آزادسازى 
محور گردشــگرى امیرکبیر، هزار میلیــارد ریال اوراق 
مشارکت را در دستور کار دارد و موافقت هاى اولیه براى 
انتشار این اوراق اخذ شده است. این طرح پس از تصویب 
توسط وزارت کشــور جهت موافقت نامه نهایى انتشار و 
به بانک مرکزى ارسال مى شــود. همچنین براى طرح 
احداث هتل ســنتى عباسیان، این ســازمان موفق شد
 20 میلیارد ریال خط اعتبارى چهار درصد با شــش ماه 
تنفس اخذ کند که این پروژه در مرحله انتخاب پیمانکار 

مرمت مى باشد.
 

برآورد مالى پروژه ها و طرح هاي در 
دست مذاکره حوزه سرمایه گذارى 

چقدر است؟
در حال حاضر پروژه ها و طرح هاي در دســت مذاکره و 
اقدام این سازمان بالغ شش هزار و 200 میلیارد ریال مى 
باشد که شاخص ترین پروژه هاى آن شامل فرودگاه بین 
المللى کاشان، نمایشگاه بین المللى کاشان، قطار سبک 
شــهري، پروژه پارك آبى، مجتمع پزشکان خیابان امام 
خمینى (ره)، جایگاه هاي ســوخت تک سکو، تأسیس 
کارخانه بازیافت تایر، مزرعه برق خورشیدي، احداث فیبر 
نوري و اجراى طرح پایش تصویري، پیست سوارکاري 
و طرح باغ رستوران مجاور پارك آیت ا... مدنى (ره) مى 

شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب مشارکت شهرداري کاشان عنوان کرد؛

620میلیارد پروژه سرمایه گذارى شهردارى کاشان
 در انتظار سرمایه گذار

 شهردار نیاسر گفت: ساماندهى باغ تاریخى «تاالر»، 
محوطه سازى ضلع شرقى وغربى باغ ، جدول گذارى 
اجراى نماى دیواره با سنگ مالون،اجراى رمپ هاى 
ورودى وخروجى، اضافه نمودن ســکو  و تاسیسات 
زیر بنایى که شــامل نور پردازى، لوله کشــى جهت 
نصب پایه چراغ با اعتبارى بالــغ بر دو میلیارد و 500 
میلیون ریال از اقدامات این شــهردارى است و پایان 
مدت اجراى این پروژه پایان شــهریور96مى باشد. 

سبحان نظرى افزود: اصالح و باز پیرایى فضاى سبز 
شامل علف زنى، حذف پاجوش ها، تسطیح و اصالح 
مســیرهاى آبیارى، هرس درختــان و درختچه ها، 
کوددهى، خاکریزى با خــاك زراعى، افزایش وایجاد 
فضاى سبز و کاشت نهال، از دیگر اقدامات انجام شده 

در باغ تاالر مى باشد. 
وى ادامــه داد: فضــاى ســبز از عناصــر اصلى  و 
اساســى باغ هاى ایرانى محســوب مى شود که این 

موضوع در بــاغ تاریخى «تــاالر» با توجــه به قرار
 گرفتن در منطقه کوهستانى نیاسر بیشتر خودنمایى 

مى کند. 
گفتنى است؛ باغ تاریخى «تاالر» زرین شهر مکانى 
زیبا و دیدنى با درختان کهنسال و رفیع که آب چشمه 
اسکندریه از میان آن به سمت آبشار منتهى مى شود. 
این باغ در دوره صفویه و قاجاریه ساخته  و در فهرست 
آثار ملى ثبت شده است.                                                                                   

شهردار نیاسر خبر داد؛

آغازساماندهى باغ تاریخى «تاالر»نیاسر

 معاون فنى و عمرانى شهردارى کاشان از توسعه غرفه هاى 
میدان میوه و تره بار کاشان با اعتبار 60 میلیارد ریال خبر 

داد.
مهیار گرانمهر با بیان اینکه توسعه غرفه هاى میدان میوه و 
تره بار گامى براى تحقق توسعه پایدار است، اظهارداشت: 
پروژه مذکور با اعتبارى بالغ بــر 60 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات شهردارى کاشان در حال اجراست که با توجه به 
ارزش افزوده ایجاد شده به علت توسعه میدان، غرفه هاى 
احداث شده ارزشــى بالغ بر ســه برابر اعتبار اولیه براى 

شهردارى ایجاد خواهد کرد.

وى با تاکید بر اینکه اجراى این پروژه ها عالوه بر توسعه 
شهر، موجب جذب ســرمایه و درآمدزایى براى مجموعه 
شهردارى مى شود، گفت: این طرح با اجراى 26 سوله در 
مجموعه میدان میوه و تره بار جمعاً معادل چهار هزار و 836 

مترمربع به وسعت زیربناى غرفه هاى موجود مى افزاید.
گرانمهر خاطرنشــان کرد: این پروژه در دو فاز به صورت 
موازى جهت اجرا بــه دو پیمانکار واجد شــرایط واگذار 
شده که در حال حاضر با پیشرفت 85 درصدى در مراحل 
انتهایى خود اســت که با نصب درب و پنجره، غرفه هاى 

موجود آماده بهره بردارى و واگذارى خواهد بود.

غرفه هاى میدان میوه و تره بار کاشان توسعه مى یابد

مدیر امور اجرایى معاینه فنى خودروهاى ســبک کشــور از 
تعطیلى 15 مرکز معاینه فنى به دلیــل تخلف و عدم رعایت 

استانداردهاى الزم خبر داد.
سعید قیصر گفت: با توجه به اعمال نظارت بر عملکرد مراکز 
معاینه فنى توسط سامانه ســیمفا، بررسى اطالعات اخذ شده 
از مرکز کنترل داده کاوى اطالعــات و همچنین بازدیدهاى 
ادوارى که به صورت مستمر توسط کارشناسان فنى اتحادیه 
سازمان هاى حمل و نقل همگانى کشور از مراکز معاینه فنى 
صورت مى پذیرد، تخلف 15 مرکــز معاینه فنى خودروهاى 
سبک در سراسر کشور محرز و مشخص شد؛ که براین اساس 

از چهارم مرداد از فعالیت آنها ممانعت به عمل آمد.

15 مرکز معاینه فنى در کشور تعطیل شد
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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 شجاعان قدم هایشان مى لرزید، و فرار مى 

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

شـهردار ابوزیدآبـاد گفت: به رغـم راه اندازى و شـروع بـه کار فاز اول شـرکت کود 
کمپوست، براى رفع کامل مشـکل زباله به راه اندازى فاز دوم وسوم این شرکت نیاز 
اسـت.رضا نقدى اظهارداشـت: در مرحله اول اجراى شـرکت کود کمپوست میزان 
دفن زباله از 250 تن به 120 تن کاهش یافت و این نوید روزهاى خوبى براى محیط 

زیست است.
وى گفت: با اقدامات انجام شده زباله هاى بیمارستانى امحاء  وزباله هاى خشک و تر 

از هم جدا و شیرابه هاى زباله به استخرى دورتر هدایت مى شود.

شهردار شـهرضا گفت: باشـگاه هاى کتابخوانى براى کودکان و نوجوانان در محل 
فرهنگسراى شهید همت شهردارى ایجاد شد.

رحیم جافرى عنوان کرد: شـهرضا در سـال گذشـته با تالش وافر فرهنگ دوستان 
و مسـئوالن شـهر و به دلیل فعالیت هاى بسـیار خوبى که در زمینه ترویج فرهنگ 
مطالعه  در سطح شهر صورت گرفت ، به عنوان یکى از 20 شهر نامزد پایتخت کتاب 

شناخته شد.
وى اظهارداشـت: انتخاب شـهرضا به عنوان یکى از 20 شـهر نامزد پایتختى کتاب 
نشان دهنده ظرفیت باالى این شهر در زمینه هاى مختلف فرهنگى به ویژه در زمینه 

مطالعه و کتابخوانى است.
شـهردار شـهرضا گفت: به همت فرماندار، رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى و 
شـهردارى شـهرضا و همکارى جمعى از فرهیختـگان حوزه  کتابخوانى، تشـکیل 

باشگاه هاى کتاب خوانى کودك و نوجوان در دستور کار مراکز فرهنگى قرار گرفت.
شـهردار شـهرضا عنوان کرد:این باشگاه ها هسـته هاى کوچکى هسـتند که درآن 

کتاب هایى را تهیه و به صورت گروهى مطالعه کرده و به بحث مى گذارند.
وى در تشریح مهمترین هدف راه اندازى و تشکیل این  باشگاه ها، اظهار داشت:کمک 
به افزایش سـرانه مطالعه میان کـودکان و نوجوانـان، تقویت فرهنـگ گفت وگو و 
اسـتدالل و افزایش مهـارت در بحث و باال بردن قـدرت تحلیل و تفکـر انتقادى در 
کـودکان و نوجوانـان و آشـنایى کودکان بـا محیط  هـاى مرتبط با کتـاب همچون 
کتابفروشـى، کتابخانه و تبدیل فضاهاى عمومى موجود به فضاهایى مناسب براى 

مطالعه فردى و گروهى از جمله این اهداف است.

 شهردار نوش آباد از آغاز عملیات احداث جاده کنار گذر این شهر خبر داد.
على اصغر شقایقى اظهار داشت: این جاده به طول دو کیلومتر و با اعتبار 400 میلیون 
تومان توسط شهردارى نوش آباد تا پایان امسال زیرسازى و پس از آن توسط اداره راه 

و شهرسازى آران و بیدگل آسفالت مى شود.
وى اظهارداشـت: با احـداث این جـاده، ضمن اتصال نـوش آباد به کنـار گذر اصلى 

شهرستان، این شهر از بن بست جغرافیایى خارج مى شود.
شهردار نوش آباد ایجاد شدن زمینه جذب بیشتر گردشگر به داخل شهر نوش آباد را 
از دیگر مزایاى اجراى این طرح عنوان کرد و گفت: شـهر نوش آباد به عنوان برندى 
تاریخى و فرهنگى در کشور همواره میزبان گردشگران داخلى و خارجى زیادى است.

رئیس شوراى شـهر زواره گفت: کشتارگاه مشترك اردسـتان و زواره با فاصله اى در 
حدود 500 متر در نزدیکى چاه آب آشـامیدنى شـهر زواره قـرار دارد که این موضوع 

احتمال آلودگى آب شرب این شهر را در پى خواهد داشت.
حسـن مختاریان پور پیرامون  مشکالت کشتارگاه مشترك اردسـتان و زواره اظهار 
داشت: کشتارگاه مشترك اردستان و زواره در نزدیکى چاه آب آشامیدنى شهر زواره 
قرار دارد که فاصله اى در حدود 500 متر بیشـتر ندارد، این موضوع احتمال  آلودگى 

بسیار زیادى عالوه بر بوى نامطبوع  این واحد کشتارگاه در پى دارد.
وى افـزود: در حال حاضـر هیچ واحـد تولیدى در نزدیکـى این کشـتارگاه حاضر به 
سرمایه گذارى نیست و بهترین زمین هاى زواره بالاسـتفاده مانده و این اقدام باعث 
عقب افتادگى شهر زواره شـده است.رئیس شوراى شـهر زواره تصریح کرد: شوراى 
شـهر زواره بارها مخالفت خود را با وجود مکان این کشتارگاه اعالم کرده و خواستار 
احداث کشتارگاه مستقلى براى شهر زواره شده و طى مکاتباتى درخواست زمین در 
قسمت شمال زواره را داده است.وى با اشاره به هزینه ساخت کشتارگاه یادآور شد: از 
قصابان شهر زواره درخواست داریم تا به  صورت مشارکتى در ساخت کشتارگاه کمک 
کنند.مختاریان پور اضافه کرد: باید همه مسئوالن مربوطه یارى کنند تا کشتارگاهى 
مجزا براى زواره ساخته شود تا هم از خطر بحران  آلودگى احتمالى چاه آب زواره دور 

شویم و هم قصابان و مردم شهر زواره ذى نفع باشند.

روابط عمومى شهردارى گلشهر از اتمام طرح ساخت و نصب تمثال شهداى این شهر 
خبر داد.شهردارى گلشهر در راستاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن 
یاد و نام شهدا در بین مردم و  بویژه نسـل جوان و نوجوان، اقدام به طراحى و ساخت 
تابلو تمثال 54 شهید واالمقام این شهر کرده است.بر اساس این گزارش، مهمترین 
هدف اجراي این طرح،  عطر آگین کردن فضاى شـهر به نام و تصاویر شـهدا و ارج 
نهادن به مقام و منزلت شـهدا و تکریم از خانواده شهدا اسـت که  با تصویب شوراى 
اسـالمى شـهر به اجرا درآمد.عملیات نصب این تابلو ها طى روزهـاى اخیر در بلوار 

جدیداالحداث محله وداغ و محله کنجدجان انجام شد و به اتمام رسید.

اتمام ساخت و نصب تمثال
 شهداى گلشهر

نیاز ابوزیدآباد به راه اندازى فاز 2 و 3 
 شرکت کود کمپوست

افتتاح باشگاه هاى کتابخوانى 
در  شهرضا

آغاز عملیات احداث جاده کنار گذر 
 نوش آباد 

آب آشامیدنى  زواره 
در آستانه آلودگى

شهردارى 
زواره

عملیات اجرایى همزمان ســه گروه 
براى جــدول گذارى و زیر ســازى 
مسکن مهر ارشاد شــهر هرند آغاز 

شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى 
هرنــد، ایــن عملیــات بــه دنبال 
توافقات شــهردارى با اداره مسکن 
و شهرسازى و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى انجام مى شــود تا آسفالت 
کشــى مســکن مهر ارشــاد انجام 

گردد.
بر اســاس این گزارش،این عملیات 
به وســیله ســه گــروه مجــزا و با 
حداکثر ســرعت در حال انجام است 
تا عاقبت پس از 7 ســال برگ آخر 
پرونده پــروژه مســکن مهر ورق 

بخورد.
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محسن صدرالدین کرمى، شهردار میمه 
گفت : به مناســبت میالد حضرت امام 
رضا (ع) در روز پنجشــنبه (12 مردادماه) 
بازدید ویژه عموم مردم از باغ بانوان این 

شهر انجام شد . 
وى افزود : با توجه به اینکه پس از افتتاح 
این مرکز ، امــکان ورود آقایــان وجود 
نداشــت، به همین خاطر برنامه بازدید 

عموم مردم در این روز تدارك دیده شد.
وى گفت : شهردارى میمه روز پنجشنبه 
(دو روز پیش) از ساعت 18 تا21 میزبان 

بازدید کنندگان در باغ بانوان بود . 
شــهردار میمه ادامه داد:باغ بانوان میمه 
در زمینى به مساحت شــش هزار و 700 
مترمربع ، با امکاناتى مانند زمین والیبال 
ساحلى، پیست اسکیت ، پیست دوچرخه 
ســوارى ، فضاى ســبز و ... احداث شده 

است .
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کشتارگاه سنتى غیر بهداشتى و فرسوده 
چادگان که بیش از 50 سال قدمت داشت 
و در نزدیکى رودخانه زاینــده رود بود، 
باالخره بعد از چندین دهه بدستور شهردار 
چادگان پلمپ شد. امیرحاجلو، شهردار 
چادگان با ابراز خرســندى از ســاخت 
کشــتارگاه جدید و کامال بهداشتى در 
شهرستان چادگان گفت: این کشتارگاه 
که توســط بخش خصوصى و با هزینه 
اى بالغ بر 10 میلیارد ریال در مدت سه 
سال ساخته شده است در جهت افزایش 
امنیت غذایى و وضعیت بهداشت گوشت 
در چادگان به بهره بردارى خواهد رسید.

وى ادامه داد: این کشتارگاه که مجهز به 
پیش سرد هم مى باشد، باعث اشتغالزایى 

براى شش نفر شده است.
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 یک دســتگاه خودروى ســنگین به 
ناوگان موتورى آتشنشانى سفیدشهر 

افزوده شد.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى 
سفیدشــهر ، با مذاکــرات و پیگیرى 
هــاى بعمــل آمــده بــا ســازمان 
شــهردارى ها و دهیاریهاى کشــور 
، یک دســتگاه ماشــین آتش نشانى 
ایســوزو 18تنى بــه نــاوگان آتش 
نشــانى و خدمــات ایمنــى اضافه 

گردید . 
جهت خرید این خــودرو 150میلیون 
تومان توسط شــهردارى سفیدشهر 
و بقیه آن بالغ بــر 300 میلیون تومان 
توسط سازمان شهرداریها و دهیاریها 

ینکشور پرداخت شده است . 
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حقوق شــهروندى نیاز اصلى جامعه امروز است واین 
حقوق مجموعــه اى از امتیازات و حقــوق و تکالیف 
شهروندان است تا از یک سو حقوق و کرامت انسانى 
و اجتماعى خــود را در جامعه شــناخته و به دســت 
آورند و از ســوى دیگــر به عنوان شــهروند تکالیف 
خود را در مقابل اجتماع شــناخته و بــر ایفاى آن گام

 بر دارند.
شهردارى سازمانى است که ساکنان شهر با استفاده از 
حقوق طبیعى خود و اختیارى که قانون به این سازمان 
عطا کرده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات 
عمومى و وضع و اجراى نظام شهرى و تأمین نیازمندى 
هاى مشترك محلى به وجود مى آورند و به آن اختیار و 
نمایندگى مى دهند تا هزینه خدماتى را که به عهده آن 
واگذار شده است با روش هاى منطقى و عادالنه بین 

ساکنان شهر توزیع کرده و از آنها وصول کند. 
امروزه شهردارى ها در خصوص تنوع وظایف محوله 
و مسئولیت هاى خدمت رسانى در رأس همه نهادها 

قرار دارند. 
از جمله این وظایف مى توان احداث میادین میوه و تره 
بار و بازارهاى روز با کاالهاى ارزان قیمت، انجام امور 
مربوط به تدفین اموات، خدمات ایمنى و آتش نشانى، 
ایجاد و نگهدارى فضاهاى سبز شهرى، نظافت معابر 
،ایجاد زیرگذرها، روگذرها و خیابان ها، صدور پروانه 

هاى ساختمانى و ده ها وظیفه دیگر را نام برد .  
با توجه به اینکه شــهرداریها برابر قانــون و مقررات 
مربوطه خودکفا بــوده و امکانات و منابــع مالى آنها 
اختصاص به حوزه اســتحفاظى و خدماتى خود دارد  
وبه هر میزان که مردم یک شــهر در امور مربوط به 

شهردارى مشارکت نمایند آن شــهردارى در انجام 
وظائف و خدمات دهى موفق خواهد بود . 

اما نکته اى که وجود دارد این اســت که شهردارى ها 
چه نقش و وظیفه اى در مقابل شهروندان، شهر، حقوق 

شهروندى و محیط شهرى دارند. 
شهردارى اداره امور جارى و یومیه زندگى شهروندان 
شهر را سامان و تنظیم مى کنند؛اما واقعیت مسأله این 
است که شهردارى ها در اذهان عمومى صرفا وظیفه 
آســفالت و تمیز کردن معابر و جمع آورى زباله را بر 
عهده دارند.اما این تصورى نادرست از نهاد شهردارى 

است. 
ولى در باطن ، این شهردارى است که محیط زیست 
شهروندان و شادابى مردمان شــهر را با خلق و خوى 

مختلف سامان مى دهد.

نقش شهردارى ها 
در تحقق حقوق 
شهروندى

با تأیید مصوبه مجلس توسط شوراى نگهبان، دوره جدید فعالیت شوراها از امروز آغاز خواهد شد

شـوراها به دوره پنجـم رسیـد  

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: با اعالم 
رئیس جمهور و ابالغ رسمى وزارت کشور به استاندارى 
و فرماندارى ها زمان آغاز فعالیت شوراها در دوره پنجم 

معین خواهد شد.
رضا امینى با اشــاره به برگــزارى انتخابات چهارمین 
دوره شوراى اسالمى شــهر در خردادماه سال 1392 
اظهارداشت: از 13 شهریور ماه سال 92 شوراى اسالمى 

شهر کار خود را آغاز کرد.
وى با بیان اینکه براســاس قانون مدت دوره فعالیت 
شوراها چهار ســاله اســت، ادامه داد: در انتهاى سال 
1395 مجلس شوراى اسالمى به این دلیل که انتخابات 
ریاست جمهورى و انتخابات پنجمین دوره شوراهاى 
اسالمى شهر و روســتا یک ماه زودتر نسبت به سال 
1392 برگزار شــد و برگزارى ایــن انتخابات در 29 
اردیبهشت ماه سال 1396 صورت گرفت، پیشنهادى را 
با کاهش یک ماهه دوره فعالیت شوراها و اتمام فعالیت 

آنها براى 13 مرداد ماه به تصویب رساند و در دستور کار 
شوراى نگهبان قرار گرفت.

رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: 
براســاس اطالعاتى که از طریق رئیس شوراى عالى 
اســتان ها به ما رسیده، گفته شــده که براساس تایید 
مصوبه مجلس شوراى اسالمى توسط شوراى نگهبان، 
دوره فعالیت شــوراها از این دوره به بعد 14 مرداد ماه 
خواهد بود و انتهاى دوره 13 مرداد ماه چهار ســال بعد 

خواهد بود.
وى اضافه کرد: با توجه به این موضوع براى اینکه این 
مصوبه نافذ باشــد و توسط ریاســت جمهور به وزارت 
کشــور و از طریق وزارت کشور به اســتاندارى هاى 
سراسر کشــور و ســپس به فرماندارى ها ابالغ شود، 
ظاهرا یک تاخیر زمانى وجود دارد که برداشت از قانون 

به دو صورت است و مورد اختالف نظر است.
امینى تاکید کرد: عده اى عنوان مى کنند که چون باید 

پس از 15 روز از تایید شوراى نگهبان و ابالغ ریاست 
جمهورى بگذرد و این مصوبه نافذ  شود و شکل قانونى 
قطعى به خود بگیرد، عمال این دوره بعید است که آغاز 
دوره شوراها را 14 مرداد ماه بتوانند تلقى کنند و این به 
دوره ششم شوراى اسالمى شــهر و روستا تسرى پیدا 

مى کند.
وى با تاکید بر اینکه با ابالغ رسمى وزارت کشور زمان 
آغاز فعالیت شــوراها در دوره پنجم معین خواهد شد، 
افزود: اما ما منتظریم تا مراسم تحلیف ریاست جمهور 
امروز در مجلس شوراى اسالمى برگزار شود و ایشان 
پس از برگزارى مراســم تحلیف اعــالم مى کنند که 
دوره شــوراها چه زمانى به پایان مى رسد و این در کل 
کشــور مالك نظر قرار مى گیرد و شوراى دوره پنجم 
نیز براساس اعالم قطعى ریاســت جمهورى و ابالغ 
وزارت کشور و ابالغ وزارت کشــور به استاندارى ها و 

فرماندارى ها کار خود را آغاز خواهند کرد.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: به محضى 
که مراسم ســوگند و تحلیف شــوراى اسالمى شهر 
در دوره پنجم در فرماندارى برگزار شــود، همان روز 
باید بــراى مدیریت شــهر و انتخاب شــهردار اقدام 

کنند.
وى اظهارداشت: براســاس قانون منتخبین پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شهر ســه اقدام مى توانند انجام 
بدهند که مى توانند شهردار را در همان روز به صورت 
قاطع انتخاب کنند و یا اینکه تا انتخاب شهردار جدید، 
حکم سرپرستى براى شهردار فعلى بزنند و شهردار فعلى 
به صورت سرپرستى اداره شهر را انجام بدهند و یا اینکه 
از شــهردار حاضر خداحافظى کنند و از ایشان تقدیر و 
تشکر کنند و یک نفر دیگر را تا انتخاب قطعى شهردار 
جدید به عنوان سرپرست انتخاب کنند و یکى از این سه 
راه را مى توانند انجام بدهند و کار خود را با قوت و قدرت 

تمام انجام داده و به مردم خدمت کنند.


