
بررسى طرح مدیریت شــهرى در مجلس متوقف شد. وزارت 
کشــور اوایل دولت یازدهــم تصمیم گرفت قانــون قدیمى 
شــهردارى ها مربوط به دهه 30 را متناســب بــا تحوالت و 
دگرگونى هاى اساسى شــهرها از طریق ارائه الیحه مدیریت 
یکپارچه شــهرى به روز کند تا به این ترتیــب نقاط ضعف و 
خأل هــاى موجود در این قانــون رفع شــود. پیش نویس این 
الیحه در شهریورماه ســال 93 به شکل یک کتابچه تدوین و 
گردآورى شد و در همین ســال به پروسه بررسى هیئت دولت 
براى نهایى شدن الیحه و طرح آن در هیئت دولت وارد شد. اما 
تاخیر بى دلیل در تدوین نسخه نهایى الیحه مدیریت شهرى 
که به نظر مى رسد به دلیل اختالف نظر  دســتگاه ها نسبت به 
محتواى پیش نویس الیحه بود، در عمل باعث شد تصویب این 
الیحه به عمر دولت یازدهم نرسد و کار به جایى رسید که اواخر 
سال گذشته تعدادى از نمایندگان مجلس نسخه در حال نهایى 
شدن، اما مشــکل دار الیحه مدیریت شهرى را به یک طرح با 
نام طرح جامع مدیریت شهرى همراه با اشکاالت و نواقص فنى 

پیش نویس الیحه، تبدیل کنند.
■■■ 

طرحى که از دیدگاه بسیارى از کارشناسان شهرى داراى نواقص 
عمده اى است. به گفته کارشناســان و صاحب نظران شهرى، 
محتواى مواد پیشــنهادى در این طــرح بیان کننده اختیارات 
نجومى به شهرداران شهرها خواهد بود، اما در مقابل مسئولیت 
پاسخگویى را براى شــهرداران ایجاد نمى کند و این در حالى 
است که هدف از این طرح، رفع اشکاالت اداره شهر براساس 

نیاز شهروندان بوده است.
 از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران شهرى هرچند طرح جامع 
مدیریت شهرى داراى نقاط قوت و مثبتى نیز هست اما نواقص 
فنى آن به قدرى آینده شهر را تحت تاثیر قرار مى دهد که سهم 
نقاط مثبت این طرح را در شــکل جدید مدیریت شــهرى به 
سطح نازل ترى کاهش مى دهد. از دیدگاه کارشناسان اختیار و 
مسئولیت همچون دو کفه یک ترازو هستند که در صورت نبود 
یکى، تعادل ترازو بر هم مى خورد. در این طرح نیز اگرچه اختیار 

داده شده، اما مسئولیتى در برابر آن تعریف نشده است.
■■■ 

اختیارات مالى و اجرایى گسترده اگرچه قدرت عمل شهرداران 
را نسبت به وضع موجود به صورت تصاعدى افزایش مى دهد اما 
همچنان خأل چارچوب مشخص براى اقدامات و هزینه کردهاى 
شهردارى در نظام مدیریت شهرى باقى مى ماند. در نتیجه قدرت 

عمل در مسیر هایى که نفع بلندمدت براى شهر را در پى ندارد 
مورد استفاده قرار مى گیرد.

 از جمله اختیارات مالى گســترده تعریف شده براى شهرداران 
در این طرح، مقایسه ســهم شــهردارى تهران با سهم یک 
وزارتخانه که بیشــترین پروژه هاى عمرانى کشور را در دست 
دارد در برخوردارى از بودجه عمومى کشور است. یکى دیگر از 
اشکاالت این طرح نیز به رابطه مخدوش بین حکمرانى ملى و 
محلى(دولت و شهردارى ها) بازمى گردد که به گفته کارشناسان 
در مورد این رابطه مخدوش هیچ اشــاره اى در طرح مدیریت 

شهرى نشده است.

اگرچه این اشکاالت از دید برخى نمایندگان مجلس پنهان مانده 
بود اما هفته گذشته با مخالفت تعدادى از نمایندگان بررسى طرح 
جامع مدیریت شهرى در کمیسیون هاى تخصصى متوقف ماند 

تا الیحه دولت در این زمینه نهایى و به مجلس ارائه شود.
براین اساس،دو هفته گذشــته در کمیسیون انرژى مجلس با 
حضور نمایندگانى از دستگاه هاى مختلف و برخى از طراحان، 
طرح مورد نقد و بررســى قرار گرفت. موافقان و مخالفان این 
طرح با اصل این موضوع که باید در مدیریت شهرى تجمیعى 
صورت بگیرد و فرماندهى واحدى در مدیریت شــهرى وجود 
داشته باشــد تا بتوانند با اختیارات، امکانات و مسئولیت واحد، 

اعمال مدیریت کنند موافق بودند اما بــا تصویب این طرح به 
دالیلى مخالف بودند.

 یکى از دالیل مخالفان طرح، الیحه اى بود که با همین موضوع 
در دولت در دست بررسى اســت. به گفته نمایندگان حاضر در 
جلسه با توجه به اینکه دولت در حال تهیه الیحه اى در خصوص 
مدیریت شهرى اســت، این طرح متوقف شود تا دولت الیحه 

خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد.
 البته موافقان نیز براى ادامه بررسى این طرح در مجلس دالیل 
خود را داشتند. دلیل موافقان براى تصویب این طرح، تجمیع، 
ایجاد مرکز فرماندهى واحد، کاهش هزینه ها و خدمات رسانى 

هرچه بیشتر به مردم بود. اما از ســوى دیگر مخالفان براى رد 
این طرح تغییر ساختار، افزایش هزینه ها، ایجاد بار مالى براى 
دولت و مغایرت با اصل 75 قانون اساسى را مهمترین دالیل خود 
عنوان مى کردند. به گفته آنها به دلیل اینکه برخى دستگاه هاى 
ادارى در شهرهاى جدیدالتاســیس که چند صد شهر هستند، 
وجود ندارند، عمال موضوع جامع مدیریت شهرى با یک تناقض 
روبه رو مى شود و شــهردار مرکز یک شهرستان یا یک استان 
نمى تواند مدیریت برخى دســتگاه ها در برخى شهرهاى دیگر 

را برعهده بگیرد.
■■■ 

به اعتقاد مخالفان طرح، دولت با ارائه الیحه در برخى از انتزاع ها 
و الحاق ها آسان تر عمل مى کند و تامین اعتبارات و بودجه هاى 
موردنیاز با توجه به اینکه ارائه الیحه از سوى دولت است با اصل 
85 قانون اساسى مغایرت ندارد. مهرداد الهوتى نماینده مجلس 
نیز درخصوص طرح جامع مدیریت شــهرى که تدوین آن در 
مجلس متوقف شــد،توضیح داد: طرح جامع مدیریت شهرى 
توسط برخى از نمایندگان مجلس مطرح شد که به دلیل آنکه 
مشابه چنین طرحى در دولت نیز در حال بررسى و نهایى شدن 

است، این موضوع در مجلس متوقف شد.
وى ادامه داد: در کمیسیون تخصصى که طرح مدیریت جامع 
شهرى در حال بررســى بود به این نتیجه رسیدیم که اگر این 
موضوعات در قالب الیحه مطرح شود به سرانجام بهترى خواهد 
رسید؛ بنابراین طرح در کمیسیون ها متوقف شد تا الیحه دولت 
نیز به مجلس ارسال شود و این طرح و الیحه با هم ادغام شوند 
و طرح جامع قوى در خصوص قوانین شهرى که سالهاست در 

آن تجدیدنظر نشده، تدوین شود.
الهوتى تصریح کرد: ما سال هاست که در خصوص مدیریت 
یکپارچه شــهرى صحبت مى کنیم اما تاکنون عملیاتى نشده 
اســت و مواردى که باید دولت به شــهردارى ها واگذار کند 

همچنان بالتکلیف است. 
به گفته وى، ســه الیحه در خصوص قوانین شهردارى ها در 
دولت در حال بررسى است که الیحه استخدامى شهردارى ها 
به مجلس ارسال شــده و مراحل نهایى را در کمیسیون ها طى 
مى کند و دو الیحه درآمد پایدار شهرى و الیحه جامع مدیریت 

شهرى نیز در دولت مراحل نهایى بررسى را سپرى مى کند
الهوتى اظهارداشت: طرح مجلس بر اصالح قوانین تاکید دارد 
و الیحه دولت به جز اصالح قوانین، موارد جدیدى را نیز اضافه 

کرده است.

پیچ و خم تصویب الیحه مدیریت شهرى
مواردى که باید دولت به شهردارى ها واگذار کند همچنان بالتکلیف است

بهره بردارى از بهره بردارى از 88 پروژه  پروژه 
عمران شهرى در ورنامخواستعمران شهرى در ورنامخواست
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 شــهردار نطنز گفت: بیش از 90 درصد امــوال و امالك 
شهردارى نطنز سند دار شده است.

محســن تجویدى اظهارداشــت: بخش زیادى از امالك 
شهردارى نطنز به طور بالتکلیف رها شده بود که با اقداماتى 
که صورت گرفت در حال حاضر بیش از 90 درصد آنها سنددار 
شده است. وى تصریح کرد: در راستاى ساماندهى امالك 
شهردارى، عالوه بر اینکه ساختمان آتش نشانى سابق در 
بلوار شهید عظیمى به محدوده طرح جامع شهرى برگردانده 
شــد، 20 هزار متر زمین در همان محدوده تحت مالکیت 

شهردارى، تغییر کاربرى مسکونى -تجارى یافته است.
شــهردار نطنز با اشــاره به وصول طلب امــوال و امالك 

شهردارى از حوزه هاى دولتى افزود: طى چهار سال اخیر 20 
پالك متعلق به شهردارى، 11 هزار متر زمین براى احداث 
دوشنبه بازار و چهار هزار متر براى احداث پایانه مسافربرى 
از سوى اداره راه و شهرسازى به مالکیت شهردارى نطنز در 
آمده است. وى تأکید کرد: با وجود رشد بیش از سه برابرى 
بودجه شــهردارى نطنز، میزان فروش اموال نســبت به 
دوره هاى گذشته کمتر بوده است. تجویدى در پایان یادآور 
شد: در حال حاضر ضمن تکمیل کلیه پروژه ها تا هفته هاى 
آتى، چهار پروژه دوشنبه بازار، کتابخانه، هنر سراى قلم و پیاده 
روهاى سطح شهر براى بهره بردارى در هفته دولت آماده 

خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: انتخاب شهرداران از وظایف اصلى 
و گردنه هاى مهم شوراها اســت و باید بر اساس منطق 

علمى و فرآیند معقول و کارشناسانه انجام شود. 
رسول زرگرپور اضافه کرد: اصفهان با داشتن 107 شهر، 
بیشترین تعداد شهرها و جمعیت شهرى را در کشور دارد 
و به همین دلیل مقوله شــهر و شــهردارى ها و مدیریت 

شهرى در اصفهان بسیار مهم است. 
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه 571 نفر اعضاى شوراى 
شهر انتخاب شده اند، اظهارداشــت: نیمى از این اعضا، 
از اعضاى قدیم شوراها و نیمى جدید هستند که آموزش 
اعضاى جدید شوراى شــهر و آموزش تکمیلى اعضاى 

قدیمى شوراها بسیار مهم اســت و باید این آموزش ها به 
صورت فشرده در همان روزهاى آغاز بکار داده شود. وى 
در ادامه گفت: 13 درصد اعضاى شوراهاى شهر را خانم ها 
تشــکیل داده اند که نشــانگر عالقه مندى آنان به امور 

مدیریتى به ویژه مدیریت شهرى است. 
وى با اشاره به اینکه در انتخاب شهردار یکسرى ضوابط 
عمومى و اختصاصى وجود دارد، تصریح کرد: استاندارى 
بر تطبیق شــرایط عمومى و اختصاصــى نظارت خواهد 
کرد ولى در درجه اول شــوراها باید اشخاصى را معرفى 
کنند که نیــازى به رد صالحیت توســط اســتاندارى 

نباشد.

90 درصد امالك شهردارى 
نطنز سند دار شد

شوراها افرادى را معرفى کنند 
که نیازى به رد صالحیت نباشد

پیاده روسازى تا 
بلوار بهارستان نجف آباد

عملیات پیـاده روسـازى در باندهاى غربى و شـرقى 
خیابـان منتظـرى جنوبى،حدفاصل میـدان امام(ره)
(باغملـى) نجـف آبـاد تـا بلـوار بهارسـتان از ابتداى 

مردادماه در حال انجام است.
براسـاس ایـن گزارش،این عملیـات بدلیل شـرایط 
خاص و ترافیکى این محل، قسـمت هایـى از آن در 
شـبها صورت مى پذیـرد و تا پایـان شـهریور ماه به 

اتمام مى رسد.

آسفالت معابر خوانسار
مسئول امور عمرانى شـهردارى خوانساراز فعالیت 3 

گروه آسفالت کار در نقاط مختلف خوانسار خبر داد.
وى افزود:ایـن اقدامـات در خیابـان هـاى بدیـع، 
افسرالشـعرا، شـهید بهشـتى، لبرود، حکیـم زاللى، 

سردشت و.... بوده است. 
وى ادامه داد:همچنین آسـفالت بلوار ورودى ویست 
در میدان امام حسـین(ع) نیز در روزهاى اخیر توسط 

شهردارى خوانسار انجام شده است.

فعالیت دوره جدید شوراها 
در انتظار ابالغ وزارت کشور 

احمـد رضوانى نائینـى، فرمانـدار اصفهـان در رابطه 
با زمـان دقیـق شـروع بـه کار شـوراهاى اسـالمى 
جدیـد، اظهارداشـت: هـر موقـع وزارت کشـور و 
اسـتاندارى اصفهـان، زمان آغـاز بـه کار دوره جدید 
شـورا را به فرماندارى ابالغ کردند مـا آمادگى داریم 
بالفاصلـه نسـبت بـه تشـکیل جلسـه با شـوراهاى 
اسـالمى، اقـدام و روال مشـخص قانونـى را انجـام

 دهیم.

رونمایى از المان شهداى گمنام 
شهر زاینده رود 

از المان شهداى گمنام شهر زاینده رود رونمایى شد. 
در این مراسم که در محل پارك شهداى گمنام  شهر 

زاینده رود آغاز گردید .
حجـت االسـالم والمسـلمین صفـر زاده تهرانـى، 
امام جمعه شـهر زاینـده رود گفـت: کار براى شـهدا 
افتخارى است. وى ادامه داد: ساخت این سازه  نشان 
از توانایى ما در انجام امور دارد و ما مى توانیم با تکیه 
بر جوانان خود راه پیشـرفت سـرزمین مـان را هموار 

کنیم.
  وى خاطر نشان مى سـازد پروژه سنگ فرش کردن 
محوطه و سـاخت سـازه المان شـهداى گمنام شهر 
زاینده رود با اعتبارى بالغ بر 600 میلیون ریال در مدت 
یک ماه انجام شـد. در احداث المان شـهداى گمنام 
عملیاتى همچون زیر سازى، بلوك فرش، فنداسیون 
فلزى ،رنگ آمیزى،  سنگ کارى و نور پردازى انجام 

شده است.

توصیه هایى
 براى انتخاب شهردار

 محمدرضا کمالى، مدیرکل امور شهرى و شوراهاى 
اسـتاندارى اصفهان نیز در این همایش بیان کرد: در 
صورتى که شـوراهاى اسـالمى شـهرداران فعلى را 
انتخاب کرده اند، با حکم سرپرست مشغول به کارشوند 
تا حکم قطعى شـهردار آنها صادر شود؛ همچنین اگر 
اعضـا در خصـوص انتخاب شـهردار بـه جمع بندى 
نرسـیدند، مى توانند یکى از کارکنان شهردارى را به 
مدت سه ماه انتخاب کرده تا در این مدت درخصوص 

گزینه شهرداربه توافق برسند. 
وى توجه اعضاى شـوراهاى اسـالمى را به بندهاى 
27گانه مـاده 55 و 34گانه مندرج در مـاده 71 قانون 
شوراهاى اسـالمى شـهر و روسـتا توصیه کرد. وى 
برخـى از آسـیب هاى شـوراهاى اسـالمى در دوره 
قبل را عـدم آشـنایى منتخبـان بـا قوانین شـوراها، 
تعامل ناکافى شـوراها با دسـتگاه هاى اجرایى، توجه 
ناکافى به درآمدهـاى پایدار شـهردارى ها و انتخاب 
درست و به دور از جنجال اعضاى هیئت رئیسه بیان 

کرد.

روى خط

شــهردار گلپایگان گفت: ســعى داریم در چهار ماه آینده 
تحویل زباله به سایت کارخانه بازیافت را در دستور کار قرار 
دهیم. محمدامین جمالى اظهارداشت: از سال 95 اقدامات 

ساخت این کارخانه به صورت جدى شروع شده است.
وى افزود: تعداد سهامداران شرکت بازیافت به ترتیب 51 
درصد شهردارى گلپایگان، 20 درصد شهردارى خوانسار، 
11 درصد گلشهر، هشت درصد گوگد و پنج درصد تعاونى 
دهیارى گلپایگان و پنج درصد نیز تعاونى دهیارى خوانسار 

بوده است.
شهردار گلپایگان در ادامه به روش هاى متداول مدیریت 
پسماند در کشور اشاره کرد و گفت: در ایران تنها به روش 

بازیافت و دفن زباله این کار انجام مى گیرد.
شهردار گلپایگان با اشاره به این نکته که در بهترین شرایط 
نیز 30 درصد زباله ها باید دفن شود، تصریح کرد: همچنین 

فضاى مناسب براى دفن باید تدارك دیده شود.
جمالى افزود: تاکنون از لحاظ زیرساختى چیزى را از دست 
نداده ایم و کامال به روز هستیم.  وى اظهارداشت: اگر دفن 
زباله ها بهداشتى صورت گیرد ســایت گلپایگان یکى از 

بهترین سایتهاى مدیریت پسماند در کل کشور است.

 از دغدغه هاى شهردارى ها، همواره دفن 
زباله است

محمود اشرفى نوش آبادى، شهردار گوگد گفت: یکى از 
دغدغه هاى بزرگ شهردارى ها همواره دفن زباله است.

وى افزود: شهرستان از سال 82 تصمیم به ساخت شرکت 
بازیافت را گرفت و 10 سال پیش نیز دستگاه هایى با قیمتى 
در حدود 800 یا 900 میلیون خریدارى شــد ولى به دلیل 
نبود اعتبارات، دســتگاها طى چند سال گذشته به همین 

شکل باقى ماند.
شهردار گوگد خاطرنشان کرد: سالهاى قبل زباله در دشت 
شمال انتهاى گلشهر مدفون مى شد که مشکالتى را براى 

آبهاى زیرزمینى و دامپروران به وجود آورده بود.
اشرفى با اشاره به اینکه دستگاه ها از شهردارى گلشهر به 
محل احداث کارخانه بازیافت فعلى انتقال داده شده است، 
افزود: سوله کارخانه بازیافت شهرستان گلپایگان و خوانسار 

در هزار و 560 متر مربع زیر بنا احداث شده است.
وى با بیان اینکه نیازمند همکارى هایى هایى از ســوى 
شــرکت آب منطقه اى، اداره منابع طبیعى، سازمان جهاد 
کشاورزى و محیط زیست هستیم، تصریح کرد: یک قطعه 
زمین دیگر در ظلع شمالى نیازمندیم تا به زمین فعلى اضافه 
شود و در نهایت 30 درصد زباله خروجى کارخانه زیر نظر 

کارشناسان به درستى دفن شود.

تحویل زباله به کارخانه بازیافت 
گلپایگان در 4 ماه آینده

اگر دفن زباله ها بهداشتى صورت گیرد، سایت گلپایگان یکى از بهترین سایت هاى 
مدیریت پسماند است

جلســه اى پیرامون توافق برج هاى ســه قلوى 
مجاور پارك بزرگ شهر بهارستان  بین شهردارى  

و شرکت عمران بهارستان برگزار شد.
احمدى مدیر عامل شرکت عمران شهر بهارستان، 
هدف از تشکیل جلسه را بررسى و امضاى توافق 
مطرح کرد و گفت : این اولین توافقى اســت که 
در سال جارى بین شــرکت عمران و شهردارى 
بهارســتان با گردش مالى 300 میلیارد ریال به 
سرانجام مى رسد و امیدواریم توافق هزار میلیارد 
ریالى قبلى نیز به فرجام برســد و شــهردارى در 
ســال 96 حداقل 70 تا 80 درصد مطالبات خود 

را دریافت کند.
فاتحى، شهردار بهارســتان نیزگفت: ما همواره 
خواهان تعامــل و همکارى با شــرکت عمران 
بوده ایم تا خروجــى آن خدمت به شــهروندان 
بهارســتانى باشــد. وى ادامــه داد: امیدواریم  

موضوع واگذارى زمین هاى در اختیار شــرکت 
عمران بر اساس توافق و کارهاى صورت گرفته 
کارشناسى شده هر چه سریعتر در دستور کار قرار 

گیرد.   
فاتحى در خصوص واگذارى زمیــن هاى مورد 
توافق افزود: از طریق مشــارکت یــا تهاتر این 
موضوع قابل حل اســت و دربــاره تحویل دیگر 
اسناد شــهردارى که نزد شــرکت عمران است، 
ابراز امیدوارى کرد نتایــج خوبى نیز در این زمینه 

حاصل شود .
بردال عضو شوراى اسالمى شــهر بهارستان نیز 
در این جلسه گفت: بخش زیادى از توافقات قبلى 
شهردارى و شــرکت عمران جامه عمل به خود 
نپوشانده و در این رابطه نتیجه اى حاصل نگردیده 
است و این اولین گام در جهت توسعه پایدار شهرى 

خواهد بود.

 شــهردار وزوان با بیان اینکه این شــهر در مسیر 
توســعه قرار دارد، گفــت: اســتفاده از ظرفیت 
100 هزار تــردد روزانه ترانزیت، فرصت بســیار 
مناسبى براى ســرمایه گذارى در شــهر وزوان 

است.
اباذر صرامى اظهارداشت: هسته اولیه شهر وزوان 
تپه باستانى است که با بیش از سه هزار سال قدمت 

در جبهه شمالى شهر قرار دارد .
وى افزود: در شــرایط کنونــى و با اســتفاده از 
ظرفیت هــاى بالقــوه و توانمندى هــاى موجود 
مى توان به سوى ظرفیت ســازى نوین در عرصه 

شهرى وزوان گام برداشت.
شــهردار وزوان با بیــان اینکه  آثــار تاریخى و 
ارزشمند بسیار متعددى در شهر وزوان وجود دارد، 
اظهارداشت: این آثار ارزشمند تاریخى نیازمند احیا 
و بازسازى براى اســتفاده در بخش گردشگرى 

است که حضور سرمایه گذاران را مى طلبد.
صرامى گفت: روحیه مشــارکت عمومى مردم در 
عرصه هاى اجتماعى و عمرانى در شــهر وزوان 
باال است که باید همواره این روحیه مورد استفاده 

قرار گیرد.
شــهردار وزوان ادامــه داد: احیاى آثــار، بافت 
و ارزش هــاى هویتــى تاریخــى، فرهنگــى و 
زیرساخت هاى توسعه و نوسازى شهرى وزوان، 
زیرســاخت هاى جذب ســرمایه گذارى، تعریف 
پروژه هاى مدرن و به روز جهت رونق بخشــى به 
شهر و استفاده مطلوب تر از ظرفیت 100 هزار تردد 
ترانزیت و بهره بردارى از اقدامات موثر عمرانى، 
فرهنگى، اجتماعى و میراث و گردشــگرى طى 

چهار سال توسط شــهردارى و شوراى اسالمى 
دوره چهارم شهر وزوان از جمله اقدامات سال هاى 

اخیر به حساب مى آید.
صرامى اظهارداشت: تحقق سیستم دفع آب هاى 
سطحى بافت فرسوده، اجراى بیش از هفت پارك 
محلى و نصب اتوماسیون ادارى و حذف کاغذ از 
سیســتم ادارى، اجراى مجتمع خدماتى رفاهى 
کمپینگ گردشــگرى شــهر وزوان و دسترسى 
زیرگــذر اصفهــان وزوان، پیشــرفت فیزیکى 
ساختمان جدید التاســیس شهردارى و تاالر چند 
منظوره، خریدارى یک دســتگاه لــودر به ارزش 
ســه میلیارد ریال، تخصیص بیش از 900 تن قیر 
یارانه اى ، از دیگر فعالیت هاى عمرانى شهردارى 

وزوان در سال هاى اخیر است.
وى بــه فعالیت هــاى فرهنگى و گردشــگرى 
شــهردارى وزوان در چند ســال گذشــته اشاره 
و خاطرنشــان کرد: تجهیــز و بهره بــردارى از 
محل گردآورى آثار و اشــیاى تاریخى و قدیمى 
و نمایشــگاه توسعه گردشــگرى، تحقق فرآیند 
نهایى ثبت جهانى قنات تاریخى شهر با مشارکت 
کشاورزان و ســازمان میراث فرهنگى، تالش در 
راستاى تحقق برندسازى شهر با عنوان «وزوان 
شــهر رحمت و دوســتى»، معرفــى و بازخوانى 
فرصت هاى تاریخى و گردشــگرى شهر وزوان 
در قالب خانه هاى تاریخى، برج قلعه ها وقنات ها، 
دعوت از ســرمایه گــذاران به جــذب و معرفى 
فرصت هاى سرمایه گذارى وگردشگرى، بازخوانى 
حمام هاى تاریخى دوقلوى شــهر از فعالیت هاى 

شهردارى وزوان در چند سال گذشته است.

مدیرعامل ســازمان ســرمایه گــذاري و جذب 
مشارکت شــهرداري کاشــان گفت: بر اساس 
مطالعات شــرکت مشــاور تدوین فرصت هاى 
سرمایه گذارى شهردارى کاشان،55 پروژه سرمایه 
گذارى با ماهیت هاى تفریحى – گردشــکرى، 
صنعت ساختمان، حمل و نقل عمومى، تفریحى 
– ورزشــى، کارخانجات صنعتــى، مجتمع هاى 
تجارى و واحدهاى فرهنگى – آموزشى به عنوان 
فرصت هاى سرمایه گذارى شــهردارى کاشان 

شناسایى شده است.
حمیدرضا دهقانــى گفت: بر اســاس اطالعات 
میدانى و بررسى نیازهاى شهر کاشان، 55 پروژه 
سرمایه گذارى شناسایى شــده است. مدیرعامل 
سازمان افزود: براى تحقق جلب و جذب سرمایه 
گذار، شــهردارى کاشــان باید منابع زیرساختى 
مورد نیاز این پروژه ها از قبیل زمین، انشــعابات 

شــهرى و مجوز نهادهاى حاکمیتــى را تأمین
 نماید.

وى با اشاره به مشــکالت و کمبودهاى متعدد در 
بخش تأمین زمین گفت: تا زمانیکه محل اجراى 
پروژه ها تعیین نگردد و آورده شهردارى به عنوان 
سرمایه پذیر تعیین و ارزیابى نگردد، عمًال ورود و 
پیگیرى ســایر پیش نیازها میسر نیست و کمبود 
منابع شــهردارى که رکن اصلى جذب مشارکت 
مى باشد، مانع تحقق اهداف جذب سرمایه گذار در 

شهردارى کاشان شده است.
وى ضمن درخواســت از مدیریت ارشد شهرى 
در خصوص مساعدت و همکارى با این سازمان 
در راســتاى رفع این مهم اظهار داشت: بر اساس 
مطالعات مشــاور و با اجراى این طــرح ها، براى 
هزار و 337 نفر به صورت مســتقیم اشــتغالزایى 

خواهد شد.

توافق شهردارى و شرکت عمران در خصوص 
برج هاى تجارى مسکونى بهارستان

وزوان در مسیر توسعه قرار دارد
شهردار وزوان:

ظرفیت اشتغالزایى پروژه هاى شهردارى کاشان
1400 نفر است

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب مشارکت شهرداري کاشان:

مدیر اداره ممیزى درآمد شــهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه امکان تقسیط عوارض نوسازى تا پایان سال وجود 
دارد، از شهروندان خواست در پرداخت عوارض مشارکت 

بیشترى داشته باشند.
مهدى زارعى اظهارداشت: یکى از منابع مهم درآمد براى 
شهردارى ها، عوارض نوسازى، دفع پسماند، صدور پروانه 

ساخت و سایر خدمات شهرى است.
وى تصریح کرد: میزان عوارض توسط شوراى اسالمى 
شهر تعیین مى شــود و شــهردارى تنها محاسبه و اخذ 
عوارض را بر عهده دارد اما چنانچه میزان عوارض تعیین 
شده براى شهروندى سنگین باشــد، پس از بررسى در 
کمیســیون ماده 77 حکم به صدور اقســاطى عوارض 

داده مى شود.
مدیر  اداره ممیزى درآمد شــهردارى اصفهان با اشاره به 
تسهیالتى که شهروندان براى پرداخت عوارض معوقه 
خودشان مى توانند از آن استفاده کنند، گفت: شهروندان 
طبق مصوبات موجود مى توانند عوارض را به روش هاى 

مختلف پرداخت کنند.
وى افزود: در بخش عوارض نوسازى فقط تا پایان سال 
امکان تقسیط عوارض وجود دارد زیرا بدهى ها و عوارض 
نوسازى به عنوان عوارض جارى قلمداد مى شود و مربوط 
به همان سال است اما در بخش ساخت و ساز بر اساس 
توافق در شــهردارى منطقه، زمان مشــخصى تعیین 

مى شود.

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: توافقنامه اى بین دانشــگاه صنعتــى اصفهان و 
شهردارى خمینى شهر امضا شــد که بر اساس آن 33 
میلیارد تومان از دانشگاه و سه میلیارد تومان از شهرك 
علمى تحقیقاتى به شــهردارى خمینى شــهر پرداخت 

مى شود.
جواد ابطحى با اشاره به اینکه در زمان دولت احمدى نژاد 
ردیف بودجه اى براى وزارت کشور نوشته شد تا مطالبات 
شهردارى ها از دستگاه هاى دولتى پرداخت شود، اظهار 
داشت: شهردارى خمینى شهر از دانشگاه صنعتى اصفهان 
مطالباتى داشت اما دانشــگاه اجازه ورود به کارشناسان 
شهردارى براى بررســى میدانى از ساختمان هاى مجاز 
و غیرمجاز را نمى داد که کمیسیون ماده 77 و ماده 100 
بر اساس گزارشــات بیرونى، احکامى صادر کرد و حکم 

صادره پرداخت 54 میلیارد تومان توسط دانشگاه صنعتى 
به شهردارى خمینى شهر است.

وى با اشــاره به اینکه جلسه اى با مســئوالن دانشگاه 
صنعتــى اصفهــان پیرامــون چگونگى اســتفاده از 
ظرفیت هاى این مجموعه آموزشــى در خمینى شــهر 
داشتیم، افزود: این جلســات منجر به ورود کارشناسان 
شهردارى خمینى شهر به دانشگاه صنعتى و بررسى تمام 

ساختمان ها و زمین هاى آن شد .
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس بــا اعالم اینکه 
صکوك حاصل از مطالبات آماده شــده که شهردارى 
خمینى شــهر مى تواند آن را به سرمایه تبدیل کرده و در 
بانک شهر قرار دهد، تصریح کرد: شهردارى موظف است 
با دریافت این مطالبات به مسائل اساسى شهر رسیدگى 
کند و اجازه ندارد این سرمایه که متعلق به مردم است را 
صرف جشن ها و امورى مثل آن کند که شوراى شهر نیز 

باید بر آن نظارت داشته باشد.
وى بیان کرد: ترافیک از مشــکالت بزرگ خمینى شهر 
است که با اخذ مطالبات از دانشــگاه صنعتى اصفهان، 
توسعه خیابان ها، معابر شــهرى و پارکینگ ها را انجام 

خواهیم داد.
ابطحى با بیان اینکه بیشــتر ســنگبرى ها در اســتان 
اصفهان، خمینى شــهرى هســتند و 60 درصد سنگ 
موجود نیز در اختیار فعاالن این عرصه است، گفت: درآمد 
این مراکز از ارزش افزوده و فروش به شــهردارى هاى 

شاهین شهر و اصفهان واریز مى شود. 

بدهى 33 میلیاردى دانشگاه صنعتى به 
شهردارى خمینى شهر

امکان تقسیط عوارض 
نوسازى تا پایان سال 

وجود دارد
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شــهردار فوالدشــهر گفت:با توجه به رکــود موجود و 
مشکالت متعدد در شــهردارى ها پروژه هاى در دست 
اقدام شــهردارى فوالدشــهر تاکنون لحظه اى متوقف

نشده اند.
عباس مرادى عنوان کرد: امروز بالــغ بر 90 هزار نفر در 
شهر فوالدشهر زندگى مى کنند و با توجه به اینکه جاى

 المان هاى مذهبى، فرهنگى و ملى  در شــهر به خوبى 
احساس مى شد مجموعه شــهردارى فوالدشهر خود را 
موظف به اجراى چنین المان هایى دانســت و بر همین 
اســاس بالغ بر 200 پروژه فرهنگى، خدماتى و عمرانى 
در  دور چهارم شوراى اسالمى فوالدشهر اجرایى شد که 

تعداد قابل توجهى از آنها نیز به بهره بردارى رسید.
وى پروژه پساب فوالدشهر را یکى از پروژه هاى اثر گذار

در منابع آب دانســت و گفت: یکــى از پروژه هاى مهم 
شهردارى فوالدشهر، پروژه تصفیه پساب فاضالب است 
چراکه این شــهر با دارا بودن بیش از 500 هکتار فضاى 
سبز به عنوان یک شهر ســبز تلقى مى شود و همچنین 
با توجه به وجود آالیندگى هاى اطراف شهر و به منظور 
حفظ، نگهدارى و توسعه فضاى ســبز استفاده از پساب 
فاضالب شهر در اولویت کارى شــهردارى قرار گرفت 
و با اعتبارى بالغ بر 650 میلیارد ریال در فاز نخســت به 

بهره بردارى رسید.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى 
اســالمى گفت: طرح مدیریت جامع شهرى همچنان در 
کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى اسالمى 

در حال بررسى است.
ابوالفضل ابوترابى افزود: درطرح مدیریت جامع شهرى 23 
دستگاه از جمله آب، برق، گاز، کتابخانه ها و اماکن فرهنگى 

زیرمجموعه شهردارى قرار مى گیرند. 
وى اظهار داشت: طرح جامع شهرى و روستایى براى توسعه 
و آبادانى شهرها و روستاها بسیار مفید خواهد بود و بر اساس 
آن کارهاى اجرایى و عمرانى سریعتر به نتیجه خواهد رسید. 
وى با بیان اینکه طرح جامع شــهرى و روستایى بهترین 

طرح براى شــهرها و روستاهاســت، گفت: در گام اول 
شــهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعیت در چارچوب این 
طرح قرار مى گیرند و 23 دســتگاه زیرنظر شهردارى ها 

قرار خواهد گرفت. 
ابوترابى گفت: این طرح در کمیســیون شــوراها و امور 
داخلى در حال بررسى اســت و پس از طى مراحل بررسى 
و تایید کمیســیون به صحن علنى مجلــس ارائه خواهد 

شد. 
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: تصویب این طرح کمک زیادى به شهردارى 

ها براى اجراى سریعتر پروژه هاى عمرانى خواهد کرد.

طرح مدیریت جامع شهرى 
درکمیسیون شوراهاى مجلس

 اجراى 200پروژه در  دور 
چهارم شوراها درفوالدشهر 

تقدیر از قهرمان قهدریجان
 مراسم استقبال از خانم صفرزاده قهرمان ورزش کشور 
و افتخار شهر قهدریجان که در مسابقات جهانى دو 
ومیدانى سوئیس موفق به کسب مدال طال شده بود 
با حضور مــردم و مســئوالن در قهدریجان برگزار 

شد.
در این مراســم معاون فرماندار،امام جمعه، بخشدار، 
شهردار ورئیس شوراى اســالمى شهر قهدریجان 

حضور داشتند.

 نصب تابلو تمثال 
شهداى گلشهر 

روابط عمومى شهردارگلشهر از اتمام طرح ساخت و 
نصب تابلو تمثال شهداى این شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش، در راستاي ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت و زنده نگه داشــتن یاد و نام شهدا در بین 
مردم و  بویژه نسل جوان و نوجوان، شهردارى گلشهر 
اقدام به طراحى و ســاخت تابلو تمثال 54 شهید این 

شهر کرده است.
مهمترین هدف اجراي این طرح، عطر آگین کردن 
فضاى شهر به نام و تصاویر شــهدا و ارج نهادن به 
مقام و منزلت شــهدا و تکریــم از خانواده شــهدا 
اســت که  با تصویب شــوراى اســالمى شهر به 

اجرا درآمد.
عملیات نصب ایــن تابلو ها طى روزهــاى اخیر در 
بلوار جدیداالحداث حدفاصل محلــه وداغ و محله 

کنجدجان انجام شده  و به اتمام رسید.

اولویت بندى 
آسفالت معابر چادگان

 عنایت ا... امیر حاجلو، شهردار چادگان موارد اولویت 
بندى شده آسفالت ریزى با فینیشــر در معابر شهر 
چادگان را اینگونه اعالم کرد:بلــوار ولیعصر کوچه 
سرهنگ،تابش و فتح ،محله زاینده رود، رینگ اصلى 
پارك آبشــار به پارك ملت؛ زیر شهردارى و خیابان 
اصلى روبروى پارك ملت، روکش آســفالت خیابان 
آزادگان و کوچه شــهید داوودى در محله ارشــاد و 

آسفالت خیابان امیر کبیر در محله فرهنگیان.
وى ادامه داد: اجراى آســفالت دســتینیز در محله 
قراولخانه،  محلــه زاینده رود کوچه نوبهار، ســوم، 
شعبان و روبروى مدرسه حجاب وترمیم ترانشه و لکه 
گیرى خیابان آبشار تا تنگ بى بى زینب(س) و ترمیم 
ترانشه و لکه گیرى پمپ بنزین سردار شهید چادگانى 
پور و جاده برگشــتى آن و دور تا دور میدان نبوت از 

دیگر اقدامات این شهردارى مى باشد.

نامگذارى بن بستى در 
حسن آباد به نام«خبرنگار» 

شهردار حسن آباد به مناسبت روز خبرنگار در منزل 
یکى از خبرنگاران این شهر حاضر و از زحمات وى در 

پیگیرى مشکالت منطقه قدردانى کرد.
حســین ایروانى با حضور در منزل احمد صادقى در 
جرقویه علیا این روز را به وى تبریک گفت و افزود: 
خبرنگاران از یک طرف مشکالت و درد دل مردم را 
مى شنوند و آنها را به مقامات باالتر انتقال مى دهند 
و از طرفى دیگر پاسخ مســئوالن را به آگاهى مردم 
مى رسانند و این کار مى تواند باعث توسعه و آبادانى 
منطقه شود. به همین مناسبت کوچه منتهى به منزل 

این خبرنگار به نام کوچه «خبرنگار» نامگذارى شد.

  مجتمع کارگاهی الغدیر 
محمدآباد راه اندازى مى شود 

مجتمع کارگاهی الغدیر شــهر محمدآبــاد به زودي 
در اختیار شــهروندان قرار می گیــرد. مهدي نصر 
اصفهانی، شــهردار محمد آبــاد در ارتبــاط با این 
موضوع گفت:مجتمع کارگاهی شــهر محمد آباد با 
اهداف مناسب و چشم انداز کارشناسی شده در حال 
آماده ســازي اســت و به زودي چگونگى واگذاري 
و نحــوه مشــارکت مردمــی از طریــق روابــط 
عمومی شــهرداري به اطالع شــهروندان خواهد

 رسید.

روى خط

شهردار ابوزیدآباد به طرح جداسازى آب شرب از فضاى 
سبز اشاره کرد و گفت: طرحى را دفتر فنى استان داده ایم 
تا بتوانیم کمک قابل توجهى براى مخزن، مکانیزه شدن و 
شبکه آبیارى قطره اى در ابوزیدآباد داشته باشیم تا موجب 
توسعه فضاى سبز و بهینه سازى مصرف آب شود. رضا 
نقدى افزود:امیدواریم تا اواخر شــهریور ماه سال جارى 
این قرارداد مصوب شود و از کمک هاى وزارت کشور نیز 
استفاده گردد؛ همچنین اعتبار قراداد 400 میلیون ریال 

بوده و در اجراى آن پنج میلیارد ریال نیازمند است.
 شهردار ابوزیدآباد،تهیه و تصویب طرح بلوار کاروانسرا به 
نام بلوار گردشگرى را یکى دیگر از پروژه هاى عمرانى 
در دســت اقدام عنوان کرد و اذعان داشت: طرحى را به 
سازمان طراحى اســتان اصفهان پیرامون فضا سازى، 
پارکینگ و طرح تجارى داده ایــم و اکنون این طرح به 
اطالع کمیسیون ماده5در استاندارى رسیده که امیدواریم 
ابن بلوار به شــکل بهترى  ارتقا پیــدا کند که به موجب 
آن،شاهد استفاده بهترى از آثار تاریخى ارزشمند مجموعه 

خواجه و کاروانسرا باشیم.
وى،پیگیرى مطالبات شهردارى از دستگاه هاى اجرایى 
را یکى دیگر از فعالیت ها و اقدامات دانست و تصریح کرد: 
شهردارى ابوزیدآباد در استان جزء اولین شهردارى هایى 
اســت که نزدیک به 350 میلیون تومان طلب خود را از 
دستگاه هاى اجرایى و به صورت مستقیم از دولت پیگیرى 

کرده و اکنون نیز تایید نهایى شده است.
وى افزود: دســتگاه هاى مختلفى که در شهر ساخت و 
ساز داشتند مثل فرماندارى، ساختمان شهردارى، نیروى 
انتظامى، مدارس شهر، بهداشت و درمان، هزینه پروانه و 
نوسازى نداده بودند و تاکنون نیز این پول را از شهرستان 
نگرفته بودیم و اکنون مســتقیم و به عنوان اوراق خزانه 
اسالمى از دولت گرفته ایم و جزء اولین شهردارى هاى 
استان هستیم که اوراق ما تهیه شده و در استان هم جزء 

پنج شهردارى اول هستیم.

وى،پیگیــرى دریافت قیر دولتى از اداره کل مســکن و 
شهرسازى را یکى دیگر فعالیت هاى در دست اقدام عنوان 
کرد و افزود: پیگیرى قیر دولتى براى ســه ضلع ورودى 
شهر، از ریجن به ابوزیدآباد،از سه راهى روستاى محمدآباد 
به ابوزیدآباد و از روســتاى کاغذى به ابوزیدآباد را انجام 
داده ایم و تاییدیه مدیــر کل را گرفته ایم و درحدود 340 
تن قیر رایگان به شهر ابوزیدآباد اختصاص خواهد یافت و 

از این طریق،ورودى شهر،آسفالت و روکش خواهد شد.
■■■

نقدى به پیگیرى حقوق ساکنین شهرك هاى دولت آباد 
و ولیعصر(عج) ابوزیدآباد اشــاره کرد و اظهارداشت: در 
شهرك دولت آباد انتقال اسناد و تفکیک اراضى آن انجام 
شده و با کمترین هزینه، اسناد تک برگى آنها صادر شده 
است و در رابطه با اراضى شهرك ولیعصر(عج) نیز در حال 

مذاکره هستیم و مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان نیز قول مســاعدت داده اند تا پیرامون زیرسازى 
،آسفالت، پارك، زیرســاخت هاى بهداشتى و درمانى با 
شهردارى توافق کنند و کار صدور سند و تفکیکى ساکنین 

هم بوسیله شوراى شهر فراهم شود. 
■■■

وى پیگیرى جدى در احداث پارك بانوان شــهر را یکى 

دیگر از اقدامات در دست اجرا برشمرد و افزود: بیش از50 
درصد ساکنین شهر را بانوان تشکیل مى دهند و حقوق 
اجتماعى این قشر نامناسب بوده و امیدواریم زمینى که در 
جنب کتابخانه عمومى شهر وجود دارد و از آن شهردارى 
است و تملک آن ناشــى از تفکیک اراضى با مالکین به 
وجود آمده، با موافقت شــوراى شــهر و اصالح بودجه 

شهردارى،عملیات اجراى آن را آغاز کنیم.
وى،به پیگیرى در تامین اعتبار جهت احداث ساختمان 
شوراى اسالمى شهر اشاره کرد و تصریح کرد : شوراى 
شهر تاکنون ساختمانى نداشته و امیدواریم که نقشه این 
ساختمان که تهیه شــده و کار ادارى آن در حال انجام 
اســت، با تامین اعتبار از منابع داخى،ساخت این پروژه 

نیز شروع شود.
■■■

نقدى به بازســازى و تکمیل غرفه هاى تاریخى میدان 
اللهیار(میدان ضلع شــرقى امامزاده عبدا...(ع)) اشــاه و 
عنوان کرد: متاسفانه در ســال 94 توسط افراد نامعلومى 
بخشى از دیواره هاى شــزقى این میدان تخریب شده و 
به استناد بند 22 ماده 55 قانون شهردارى ها، شهردارى 
موظف اســت در همکارى و مســاعدت در  مرمت آثار 
تاریخى و غســالخانه ها،کتابخانه ها و غیره  اقداماتى را 

انجام دهد.
وى افزود: طرحى را با پیشــنهاد شهردارى تهیه کردیم 
و چون اثر ثبتى بوده و حکم قضایى نیز صادر شــده بود، 
توسط شهردارى بازسازى شــد که درحدود 50 میلیون 

تومان هزینه شده است.
وى در پایان به بودجه 3/5 میلیارد تومانى شهردارى در 
سال 96 اشاره کرد و افزود:در عملیات حسابرسى بودجه 
سال 95 ،شهردارى ابوزیدآباد پیشتاز بوده و در انجام آن 
با کمترین مشــکالت مواجه بوده و امیدواریم تفریق و 
اصالح بودجه ما طبق قانون انجام شده و کوچکترین و 

انحرافى نداشته باشد.

تصویب تبدیل بلوار کاروانسرا به بلوار گردشگرى 
در ابوزیدآباد

شهردار ابوزیدآباد در گفتگو با نصف جهان به تشریح فعالیت هاى شهردارى ابوزیدآباد پرداخت

هشت پروژه عمرانى خدمات شهرى با اعتبارى بالغ بر 
182 میلیارد ریال در شهر ورنامخواست به بهره بردارى 

رسید.
طرح هاى یاد شده شامل افتتاح فرهنگسراى شهروند ، 
خیابان مولوى، زورخانه شــهداى ورنامخواست، مرحله 
اول مجموعه تفریحى ورفاهى بوستان غدیر و پارکینگ، 
مرحله سوم طرح ساماندهى آب هاى سطحى، خیابان 
امامزاده و آسفالت معابر و لکه گیرى معابر بود که به بهره 

بردارى رسید.
همچنین عملیات اجرایى پارك ســاحلى ورنامخواست 
با آزادسازى زمین ها به مساحت هشت هزار و 500 متر 

مربع در حاشیه جنوبى رودخانه زاینده رود آغازشد.
جالل ربیعى، شهردار ورنامخواست دراین باره گفت: با 
احداث پارك ساحلى که در زمینى به مساحت هشت هزار 
متر مربع به بهره بردارى رسید، سرانه فضاى سبز شهرى 

بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
وى افزود: شــهردارى ورنامخواســت براســاس یک 
تقسیم بندى منســجم به فعالیت هاى جدیدى ازجمله 
ساماندهى و افزایش سرانه فضاى سبز درون شهرى و 

پارك هاى محله اى مطابق با سرانه زرین شهر به عنوان 
شــهرى صنعتى پرداخته تا رضایتمندى هرچه بیشتر 

شهروندان را شاهد باشیم. 
وى در ادامه با اشاره به روند اجراى پارك محه غدیرگفت: 
ما درســال هاى اخیر یک پارك محله را به بهره دارى 
رســاندیم و به تازگى هم با احداث دوبوســتان فجر و 
نرگس در شهر ورنامخواست، دو محله دیگراز تفرجگاه 

محله اى برخوردار شدند.
شهردار ورنامخواست همچنین با اشاره به احداث مجتمع 
چند منظوره رفاهى تفریحى شــهردارى ورنامخواست، 
گفت: با احداث این مجموعه ما توانسته ایم سرانه فضاى 

سبز شهر را به میزان قابل توجهى افزایش دهیم .
وى افزود: همچنین مجتمع چند منظوره رفاهى تفریحى 
شهردارى به مساحت 31 هزار مترمربع شامل هشت هزار 
مترمربع باغ بانوان، سه هزار مترمربع مجموعه ورزشى و 
استخر، 600 مترمربع مجموعه تجارى، 16 هزار مترمربع 
بوستان گردشــگرى، مجموعه علمى فرهنگى در یک 
هزار مترمربع و احداث ســه هزار مترمربع پارکینگ در 

دستور کار دارد.

بهره بردارى از 8 پروژه عمران شهرى در ورنامخواست

شهردار شــهرضا از انجام 176 نوع مأموریت امدادى در 
چهار ماه نخست امسال توسط عوامل این سازمان خبر داد.

رحیم جافرى اعتماد عمومى را مهمترین سرمایه شهردارى 
برشمرد و افزود: شــهردارى، نهادى متکى به درآمدهاى 
مردم است و از این نظر همه شهروندان همانند سهامدارانى 
باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشند و یکى از راه هاى 

این نظارت، آگاهى از عملکرد آن است.
وى با تأکید بر لزوم تقویت زیرســاخت هاى آتشنشانى، 
این اقادام را گامى در راستاى افزایش ضریب ایمنى شهر 
دانست و اظهارداشت: خرید دستگاه پیشرو نجات، افزایش 
بودجه جارى سازمان و مساعدت در تکمیل کادر نیروى 
انسانى این سازمان از جمله برنامه هاى شهردارى در این 

زمینه است.
جافرى خبر از ابالغ چارت سازمانى آتشنشانى شهرضا داد و 

عنوان کرد: تجهیز این سازمان به بى سیم، خرید ست کامل 
امداد و نجات حوادث چاه و خرید سیستم ضبط مکالمات، 

از دیگر اقدامات انجام شده براى اراتقاى سطح عملکرد این 
سازمان بوده است.

وى اظهار داشــت: از مجموع 176 حادثه واقع شــده در 
شهرضا درچهارماه نخست امسال که مأموران امداد و نجات 
آتشنشانى موفق به مهار آنها شده اند، بیشترین تعداد مربوط 
به حمله مار و زنبور با 30 مورد، حریق انبار یا ضایعات با 21 
مورد و حریق مغازه و حریق باغ و اشجار و مزارع هر یک با 

11 مورد بوده است.
وى ادامه داد:: در همین مدت 85 مورد بازدید از واحدهاى 
ساختمانى مسکونى و تجارى انجام شده که از این تعداد 
70 مورد مورد تأیید کارشناسان سازمان آتشنشانى شهرضا 
بوده، این در حالى است که در 11 مورد بازرسى واحدهاى 
صنفى و صنایع، همه موارد تأییدیه هاى این ســازمان را 

کسب کردند.

انجام 170 مأموریت توسط آتش نشانى شهرضا
در 4 ماه نخست امسال؛

معاون شهردار کاشــان با بیان اینکه طرح تفصیلى شهر 
کاشــان به تصویب کمیســیون ماده 5 استان اصفهان 
رسیده است، گفت: طرح تفصیلى شهرستان کاشان ابالغ 
و اجرایى مى شود. حسن نعناکار با بیان اینکه کمیسیون 
ماده 100 یکى از ارکان اصلى شــهردارى بوده و شامل 
نمایندگان دادگســترى، فرماندارى و شوراى اسالمى 
شهر است، افزود: این کمیسیون به دو کمیسیون بدوى و 
تجدید نظر تقسیم شده و تخلفات ساختمانى در حین و بعد 
از انجام کار ساخت را شامل مى شود و از آنجا که احکام این 
کمسیون قطعى است، به صورت برخوردى یعنى تخریب 

تخلفات و درآمدى یعنى جریمه مالى صادر مى شود. 
نعناکار با بیان اینکه اعتراضات به حکم کمیسیون ماده 
100 در کمسیون تبصره 10 بررسى مى شود، خاطرنشان 
کرد: برنامه استراتژیک شهردارى در سال هاى آینده در 
طرح تفصیلى مشخص مى شود و بر اساس طرح تفصیلى 
،معیارها و ضوابط کلى طرح چگونگى استفاده از زمین هاى 

شهرى در ســطح محالت مختلف شــهر و موقعیت و 
مساحت دقیق زمین براى هر یک از آن ها تعیین مى شود. 
وى با اشاره به دیگر موارد تعیین شده در طرح تفصیلى 
تصریح کرد: بر اســاس طرح تفصیلــى، وضع دقیق و 

تفصیلى شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم 
ساختمانى در واحدهاى شــهرى و اولویت هاى مربوط 
به مناطق بهسازى و نوسازى و توسعه و حل مشکالت 
شهرى و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهرى نیز تعیین 
مى شود. معاون شهرسازى و معمارى شهردارى کاشان با 
بیان اینکه آخرین طرح تفصیلى شهردارى کاشان در سال 
64 تدوین شده است، ابراز داشت: در جهت تدوین طرح 
تفصیل شهردارى کاشان بیش از سه سال کار تحقیقاتى 
و پژوهشى انجام شده است که پس از بررسى نهایى در 
کمیسیون ماده 5 اصفهان به تصویب نهایى رسید. نعناکار 
با بیان اینکه طرح تفصیلى کاشــان شامل شبکه معابر، 
کاربرى اراضى، نظام ارتفاعى و ضوابط و مقررات بوده و 
این مهم، تصویب و به زودى ابالغ مى شود، بیان کرد: طرح 
تفصیلى یکى از شاخصه هاى مدیریت نوین شهرى کاشان 
است و به غیر از شهروندان، دستگاه ها و ارگان هاى دولتى 

و شهرى نیز از نتایج آن بهره مند مى شوند.

  طرح تفصیلى کاشان اجرایى مى شود 
معاون شهردار کاشان:
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هیچ کارى خــدا را از کار دیگر باز نمى دارد و گذشــت زمــان در او 
دگرگونى ایجاد نمى کند و مکانــى او را در بر نمى گیرد، هیچ زبانى 
قدرت وصف او را ندارد و چیزى از خدا مخفى و پنهان نیست. نه تعداد 
قطرات فراوان آب ها و نه ســتارگان انبوه آســمان و نه ذرات خاك 
همراه با گرد بادها در هوا و نه حرکات مورچگان بر سنگ هاى سخت 

موال على (ع)و نه استراحتگاه مورچگان ریز در شب هاى تار.

همایش منتخبان پنجمین دوره شــوراهاى اســالمى 
شــهرهاى اســتان اصفهان در شاهین شــهر برگزار 

شد.
 استاندار اصفهان در این همایش گفت: برخود الزم مى 
دانم از اعضاى شوراى دوره چهارم که تالش بسیار براى 
رفاه حال مردم و ارتقاى وضعیت شهرها و روستاها کرده 

اند تشکر و قدردانى کنم.
رســول زرگر پــور، ضمــن تبریــک بــه منتخبین 
دوره پنجــم شــوراهاى اســالمى، اظهــار داشــت: 
امیدوارم اعضــاى دوره پنجم شــوراهاى اســالمى 
نیز بــراى توســعه و آبادانــى شــهرها و رضایتمندى 
مــردم گام هاى اساســى بردارند و تمام تالش شــان 
نشــاندن گل لبخند بــرروى لبان زیباى شــهروندان

 باشد.
وى با گرامیداشت یاد مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
گفت: ایشــان در اواخر دور دوم ریاست جمهورى خود 
تالش هــاى فراوانى کردند تا اهم قانــون و آیین نامه 
شوراهاى اسالمى به تصویب برسد که خوشبختانه این 

مهم در همان زمان به سرانجام رسید.
استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: اســتان اصفهان با 
جمعیتى بالغ بر پنج میلیون و200 هزار نفر یک اســتان 
شهرنشین در کشور به حساب مى آید چرا که 88 درصد 

جمعیت آن شهرنشین است.
وى اظهار داشت: شورا یک نهاد اجرایى نیست بلکه یک 
نهاد تصمیم گیرى- نظارتى اســت به همین علت این 
شورا با قوت 100درصد شوراى شهردارى و با قوت کمتر 
شوراى شهر است. زرگر پور افزود: انتخاب شهرداران، 
اصلى ترین و مهمترین دغدغه شوراهاى اسالمى است و 
انتخاب شهردار باید بر اساس یک انتخاب اصلح،منطقى 

و با برنامه باشد تا فرد مناسب سکاندار شهر شود.
استاندار اصفهان گفت: در موقع کار و خدمت باید رداى 
سیاســت و حب و بغض ها بیرون آورده شــود و لباس 

خدمت به تن گــردد و اگــر فرمانداران،نمایندگان در 
مجلس شوراى اسالمى، ائمه جمعه، شوراها و شهرداران 
با هم در یک فضــاى تعامل،همکارى و هم افزایى قرار 
گیرند بدون استثنا رشد و توسعه شــهرها و روستاها را 

شاهد خواهیم بود.
■■■ 

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان نیز 
در این همایش گفت: خوشــبختانه در استان در حوزه 
عمرانى در چهار ســال اخیر در حدود 127 هزار پروژه 
معادل  107 هزار میلیارد ریال اعتبــار به بهره بردارى 
رسیده که سهم شهردارى ها در این خصوص 40 درصد، 
سهم بخش خصوصى 48 درصد و بقیه توسط اعتبارات 

دولتى بوده است.
محمد على طرفه، در ادامه گفت: عمــده فعالیت هاى 
عمرانى در سطح اســتان توسط شهردارى ها انجام مى 
شود  و کل اعتباراتى که شــهردارى ها و سازمان هاى 
تابعه ساالنه بر اساس بودجه هاى مصوب به آنان ابالغ 

مى شود 60 هزار و500 میلیارد ریال است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان افزود: 
دیدگاه استراتژیک همه، اجراى قانون و مقررات است  و 
اجراى قوانین، خدمت رسانى عادالنه، دقیق و مستمرى 

را به همراه دارد.  
طرفه خاطر نشــان کرد: امیدواریم اعضاى دوره پنجم 
شوراهاى اسالمى نســبت به دوره هاى قبل موفق تر 
و زمینه توســعه فعالیت هاى مدیریت شهرى را فراهم 

نمایند.
■■■ 

مدیر کل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى اســالمى 
اســتاندارى اصفهان نیز گفت: بحث آموزش شوراها را 
به عنوان مهمترین و اصلى ترین محور در شــوراهاى 
مى باشد و مدیریت شهرى در کشــور با بیش از یکصد 
سال سابقه با تکثر و تعدد قوانین و مقررات باید به بحث 

آموزش اهمیت ویژه اى قائل شویم.

محمد رضا کمالــى آموزش هاى اعضاى شــوراهاى 
اسالمى را در چهار محور اهمیت و جایگاه شورا از دیدگاه 
قرآن و احادیث، قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهاى اســالمى کشــور و آیین نامه هاى اجرایى و 
داخلى شوراهاى اسالمى، تفسیر، اصالح و تغییر و متمم 
بودجه و قانون تعاریف محدوده شــهر و آشنایى با طرح 

هاى هادى عنوان کرد.
وى در ادامه با اشــاره به 300 وظایف کلى و 34 وظیفه 
حاکمیتى براى شوراهاى اسالمى گفت: از مجموع این 
وظایف، ســه وظیفه تصمیم گیرى و تصمیم سازى در 
مورد مدیریت شــهرى، وظیفه اجرایى و وظیفه نظارتى 

مهمترین وظایف شوراها قلمداد مى شود. 
مدیر کل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان خاطر نشان کرد: با اصالح قانون در دوره پنجم 
شوراهاى اســالمى تعداد اعضا از 625 نفر به 571 نفر 

تقلیل یافت.
وى با اهمیت انتخاب شهردار به عنوان مهمترین اقدام 
شوراهاى اسالمى شهر گفت: پس از رسمیت پیدا کردن 
شوراهاى اســالمى فرآیند انتخاب شهردار از مهمترین 
دغدغه هاى اعضاى خواهد بود که امیدوارم در چارچوب 

قانون و مقررات فرد اصلح انتخاب گردد.
کمالى اظهارداشت: امیدواریم در دوره پنجم شوراهاى 
اســالمى بتوانیم با تعامل و همکارى بیشــتر،کارنامه 
قابــل قبولــى را در پیشــگاه خداونــد و مــردم ارائه 

کنیم.
■■■ 

توکلى رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان نیز در 
این همایش بــا بیان تعلق 9 اصل از قانون اساســى به 
شوراهاى اسالمى شــهر و روســتا گفت: مقام معظم 
رهبرى در هر دوره از شوراهاى اسالمى منتخبان را به 
خدمتگزارى مردم و رفع مشکالت آنان سفارش کردند و 
با توجه به اینکه با تأسیس نهاد شوراها به مردم ساالرى 
دینى دست پیدا نموده اید سعى و همت خود را در عمران 

و آبادانى شهرها معطوف کنید.
■■■ 

علیرضا بصیرى، فرماندار شهرســتان شــاهین شهر و 
میمه ضمن خوشــامدگویى به اعضاى حاضر گفت: از 
تالش هاى بسیار مطلوب اعضاى شوراى هاى اسالمى 
دوره چهارم شهر و روســتاى شهرستان تشکر مى کنم 
و امیدوارم خداوند توفیق بیش از پیش خدمتگزارى به 
مردم را به اعضاى دوره پنجم شوراهاى اسالمى عنایت 

کند.

وى در ادامه افزود: شهرســتان 
شاهین شهر و میمه با 240 هزار نفر 

جمعیت و 6105 کیلومتر مربع وســعت 
در 12 کیلومترى شــمال اصفهان قرار داشته 

همچنین این شهرســتان با 10شــهرك،منطقه و 
ناحیــه صنعتى و نیز 10 دانشــگاه اعــم از دولتى،آزاد 
اســالمى و پیام نور و همچنین دارا بودن ظرفیت هاى 
بســیار خوب علمى، فرهنگى، اقتصادى و... موقعیت و 

جایگاه  مناسبى را کسب کرده است.
بصیرى تصریح کرد: مطالعه قانون و مســلط بودن به 
قوانین مى تواند چــراغ راهنما و راهگشــاى اقدامات 
و فعالیت هاى شوراهاى اســالمى دوره پنجم باشد و 
امیدوارم اعضاى دوره پنجم شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا با شرایط امروزى و توقعات و انتظاراتى که وجود 
دارد در توسعه و آبادانى شــهر و دیار خود کوشا و پیروز 

باشند.
■■■ 

شــهردار شــاهین شــهر نیــز در حاشــیه همایش 
منتخبان پنجمین دوره شــوراهاى اسالمى شهرهاى 
اســتان گفت: مفتخریم کــه در این همایــش میزبان 
فرمانداران، شهرداران، اعضاى منتخب پنجمین دوره 
شوراهاى اسالمى اســتان و نیز مهمان ویژه همایش 

هستیم.
حسین امیرى، افزود: شوراهاى اســالمى پل ارتباطى 
بین مردم و مسئوالن بوده و آنها تمام سعى و تالش خود 
را  براى توسعه و آبادانى شــهر خود مصروف مى دارند 
و ما نیز وظیفه داریم با تمام توان خود از بازوى پرتوان 
شــوراها دفاع و حمایت کنیم. وى گفت: در طول دوره 
چهارم شوراى اسالمى شهر بیش از 350 پروژه بزرگ 
و کوچک توسط شهردارى و شــوراى اسالمى شاهین 
شهر اجرا شده و امیدواریم در دوره پنجم شوراها بیشتر 
از گذشته خدمت رســانى به مردم شاهین شهر صورت 

پذیرد.

انتخاب شهردار باید منطقى و با برنامه باشد
استاندار اصفهان در همایش منتخبان شوراهاى استان:

در موقع کار 
و خدمت باید رداى 

سیاست و حب و 
بغض ها بیرون آورده 
شود و لباس خدمت 
به تن گردد و اگر 

فرمانداران،نمایندگان 
در مجلس شوراى 

اسالمى، ائمه 
جمعه،شوراها و 

شهرداران با هم در یک 
فضاى تعامل،همکارى و 
هم افزایى قرار گیرند 

بدون استثنا رشد و 
توسعه شهرها و روستاها 
را شاهد خواهیم بود

زینب زمانی


