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حقوق شهروندى و مدیریت شهرى
در قبال وظایف مصرح در قانون براى مسئولین کشورى و شهرى که در 
برگیرنده حقوق شهروندى نیزاست، متقابًال شهروندان نیز در ارتباط با 
شهر و مدیریت شهرى داراى وظایف و تکالیفى هستند که عمل به این 
وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها در مدیریت شهرى باعث 
ارتقاى فضیلت جامعه شهرى و تامین سعادت و ایمنى اجتماعى شهرى 
مى شود. به طور کلى وظایف شهروندان را مى توان در چند مورد خالصه 
کرد: آشنایى با حق و حقوق خویش در جامعه شهرى؛ آشنایى با وظایف و 
تکالیف مدیریت شهرى و توانایى ها و محدودیت هاى مدیریت شهرى 
در اداره شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و 
امکانات پس از آشنایى با دو مقوله فوق، هر شهروند باید براى احقاق حق 
خویش و بهبود وضعیت جامعه شهرى خود اقدام کرده و مدیریت شهرى 

را وادار به انجام وظیفه و اعاده حق شهروندى خویش کند.
 سعى و تالش براى مشارکت در اداره شهر؛ افزایش حس تعلق خاطر خود 
به محله و شهر محل سکونت خویش، تشویق و ترغیب همشهریان و 
ترغیب همشهریان خود به مشارکت در اداره امور شهر ازآن جمله هستند.
در قبال وظایف بیان شــده در قانون براى مسئولین کشورى و شهرى 
که در برگیرنده حقوق شهروندى نیز مى باشد ، متقابًال شهروندان نیز 
در ارتباط با شهر و مدیریت شــهرى داراى وظایف و تکالیفى هستند 
که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو ســویه با حقوق آنها در 
مدیریت شهرى باعث ارتقاى فضیلت جامعه شهرى و تامین سعادت 
و ایمنى اجتماعى شــهرى مى شــود. به طور کلى وظایف شهروندان 
را مى توان در چند مورد خالصه کرد: آشــنایى با حق و حقوق خویش 
در جامعه شــهرى، آشــنایى با وظایف و تکالیف مدیریت شــهرى و
 توانایى ها و محدودیت هاى مدیریت شهرى در اداره شهر و هماهنگ 
ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و امکانات پس از آشنایى با 
دو مقوله فوق هر شهروند باید براى احقاق حق خویش و بهبود وضعیت 
جامعه شهرى خود اقدام کرده و مدیریت شهرى را وادار به انجام وظیفه 

و اعاده حق شهروندى خویش کند.
سعى و تالش براى مشــارکت در اداره شهر، افزایش حس تعلق خاطر 
خود به محله و شهر محل سکونت خویش، تشویق و ترغیب همشهریان 
و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در اداره امور شهر از دیگر موارد 

است.

میزان مشارکت شهروندان در امور شهر
در مورد نحوه و میزان مشــارکت شــهروندان در اداره امور شــهر دو 
دیدگاه وجــود دارد. بــه طور کلى اهــم مطالبى را کــه در خصوص 
مشــارکت شــهروندان در اداره امور شــهر بایــد مورد توجــه قرار 
داد عبارتند از: تصمیماتى که سیســتم شــهرى (مدیریت شــهرى)

 مى گیرد و بر حقوق شهروندان تاثیرگذار است. با توجه به مورد فوق براى 
تحقق حقوق شهروندان با لحاظ نیازهاى آنها، باید مردم در برنامه ها و 
تصمیمات اتخاذ شده براى شهر خود مشارکت داشته باشند. مشارکت 
یعنى مشارکت در خدمتگزارى، برنامه ریزى، اجرا و نظارت در کلیه برنامه 
هاى مورد نظر براى شهر، چرا که استفاده از مشارکت مردمى برابر است 

با رفع یا کاهش تنگناها و معضالت مدیریت شهرى.
 استفاده از مشارکت شهروندى باعث صرف انرژى، زمان هزینه و امکانات 
کمتر و انجام کارهاى بیشتر در شهر مى شود. مداخله شهروندان در اداره 
امور باعث آشنایى مستقیم آنها با مسایل شــهر شده و این خود منجر 
به تصحیح نظر و تصور مردم از مدیریت شــهرى مى شود. مشارکت 
شــهروندى باعث ایجاد حس اعتماد شهروندان نســبت به مدیران 
مى شود و متقابًال مدیران شهرى نیز باید با ایجاد رابطه مستقیم با مردم 

این حس را تقویت کنند.

نتایج مثبت مشارکت مردمى 
اصــوًال مشــارکت شــهروندان در اداره امور شــهر نتایــج مثبتى 
را به دنبــال دارد که از آن جمله مــى توان به موارد ذیل اشــاره کرد: 
کاهش محدودیــت ها و مشــکالت مدیریت شــهرى به خصوص
 شهردارى هایى که با کمبود یا فقدان نیروى متخصص و منابع مالى 
مواجه مى باشند؛ چرا که جلب مشارکت مردم باعث رفع بخشى از نیاز 

مدیریت شهرى به منابع انسانى و مالى مى شود.
 صرفه جویــى در هزینه ها و کاهش صرف انــرژى؛ بدین معنى که با 
استفاده از مشارکت شهروندان این امکان فراهم شود که با صرف انرژى، 
هزینه و امکانات کمتر اقدامات بسیارى را در شهر انجام داد. مشارکت 
شهروندان در اداره شــهر باعث افزایش همکارى هاى اجتماعى و نیز 

افزایش حس تعلق آنان به شهر مى شود. 
در طرح هاى مدنظر براى شهر باید ضمن لحاظ نظرات شوراى شهر، بین 
نیازهاى گوناگون و بعضاً متناقض جامعه هماهنگى ایجاد شود. بر اساس 
چنین رویکردى براى تعریف میزان و چگونگى مشارکت شهروندان در 
اداره امور شهر باید به نقش و جایگاه شوراها به عنوان نماد اصلى مشارکت 
پذیرى مردم توجه کرد و همچنین بین عملکردهاى شهر از نظر نیازها 
و اولویت هاى آن رابطه و نیز هماهنگى خاص ایجاد کرد. بر این اساس 
باید به نوعى اصل کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را در نظر گرفت. 
یعنى باید براى ایجاد تعادل در مشارکت شهروندان بین نیازهاى متکثر 
مردم وحدت ایجاد کرده و همچنین بر اساس اولویت ها به همه نیازهاى 

آنان پاسخ داد.
 

نیازهاى جدید وظایف جدید
براى مدیریت شهرى نیازهاى جدید که در حقیقت وظایف جدید مدیران 

است به شرح زیر مى باشد: 
« توسعه پایدار»: بر این اساس باید نگرش درون سازمانى مدیریت 
شهرى به ســازمان هاى جانبى و فعالیت هاى آنها تعمیم داده شود و 
شهرداریها نهادى مستقل و جدا از دیگر سازمان ها که بعضاً براى حفظ 
منافع درون ســازمانى به تقابل با آنها بر مى خیزد و بدین لحاظ باید با 
مفاهیم کلى و فنى و جارى تمامى دستگاه هاى خدماتى که به شهروندان 

سرویس مى دهند آشنایى حاصل کند. چنین دستگاه هایى نظیر آب و 
فاضالب، برق، مخابرات و گاز تماس متقابل کمترى با یکدیگر دارند و 
مدیریت شهرى مى تواند هماهنگ کننده و جهت دهنده مناسبى براى 

این سازمان ها باشد. 
« بهره ورى»: بر خالف آنچه تصور مى شود در اجراى یک طرح لوله 
گذارى در خیابانهاى اصلى شهر هزینه هاى واقعى فراتر از قیمت کاال 
و دستمزد پرداخت شده است.. از دیدگاه بهره ورى آثار تبعى مدت زمان 
مسدود بودن یک خیابان، شامل اختالل در زندگى، برهم زدن آسایش 
و تاثیر منفى در تردد و ترافیک است. آسیب هاى وارد آمده بر تاسیسات 
سازمان هاى دیگر نظیر آسفالت، برق، مخابرات و اختالالت ناشى از آن و 
نیز عدم استفاده براى فعالیت همزمان واحدهاى خدماتى دیگر از فرصت 
به وجود آمده براى اجرا و یا تعمیر و رفع معایب در محدوده خیابان مورد 

نظر در زمره هزینه هاى پوشیده و نادیده قرار مى گیرد.
ارتقاء شهرنشینى: افزایش و ارتقاى بالفعل فرهنگى و اجتماعى 
شهر بر اســاس زندگى فعال و پرثمر در شهرها عالوه بر اینکه موجب 
باال رفتن توان اقتصادى آن خواهد شد مى تواند باعث حفظ و نگهدارى 
سرمایه هاى مردمى و بومى هر شهر و جلوگیرى از سرازیر شدن آنها به 
شهرهاى بزرگتر شود. چنین عملى هم در گسترش شهرهاى کوچکتر 
تاثیر مثبت مى گذارد و هم از اختالل در نظم شهرهاى بزرگ جلوگیرى 
مى کند. ایجاد و فعال کردن فرهنگســراها و کانون هاى فرهنگى به 

منظور تبادل اندیشــه ها در زمره چنین اقداماتى مى باشد. این امر باید 
مورد توجه شهرهاى متوســط و کوچک نیز قرار گیرد. چنین مراکزى 
الزاماً نباید پر خرج و تقلیدى باشد، بلکه جلوه ها و ویژگى هاى اجتماعى 
و فرهنگى خاص هر شهرى مى تواند زمینه هاى مساعد و مناسبى براى 
برنامه ریزى ها و ایجاد تحرك در بخش هاى مختلف این کانون ها و 
در نتیجه جذب قشرهاى مردمى باشد. چنین مکانهایى به خصوص در 
جهت فراهم کردن امکان تخلیه روانى شهروندانى که در مناطق پرتراکم 

و محله هاى پر چمعیت سکونت دارند مهم است.

دیدگاه هاى نو
رشد سریع شهرها و تمرکز جمعیت کشورها در آنها دیدگاه هایى نو و در 
عین حال غیر متداول را براى حل مشکالت و پاسخگویى به نیازهاى 
جدید شــهروندان مى طلبد. چگونگى برخورد متقابل مردم و سازمان 
هاى دیگر هر چند ظاهراً هیچ ارتباطى به حوزه خدمات شهرى ندارد و یا 
ارتباط کمى دارد ولى اصالح چنین برخوردها و شیوه هاى پاسخگویى 
به نیازهاى ادارى ارباب رجوع تاثیر به ســزایى در کاهش هزینه هاى 
شهرى دارد. برپایى مراکز خدمات دولتى در شهرها مى تواند بسیارى 
از رفت و آمدهاى درون شهرى را حذف کند. کاهش تردد نه تنها باعث 
تقلیل هزینه خدمات شــهرى و کاهش استهالك سرمایه ها مى شود 
بلکه برخوردهاى غیر فیزیکى و روانى مــردم و اصطکاك میان آنها را 

نیز تقلیل مى دهد.
مشــارکت هاى مردمى، راه حل نهایى براى حل مشــکالت فعلى و 
آینده شهرها اســت که متاسفانه این نیرو دســت نخورده و این گونه 
مشارکت ها غیر فعال باقى مانده اند. تجربه نشان داده که به کارگیرى 
اســتعدادهاى مردمى موجب بروز ابتکارها و خالقیت ها مى شوند که 
در شرایط عادى تصور نمى شود. براى استفاده از این امکانات بالقوه- 
استعدادهاى مردمى- ســپردن کارهاى اجرایى و عملى به شهروندان 
ضرورت دارد در همین راســتا، تغییر نگرش و حرکت به سمت زدودن
 تصمیم گیرى هاى متمرکز به هیچ عنوان نشان دهنده کاهش اعمال 
قدرت حکومت نمى باشــد بلکه در این حالت فعال تر و پویاتر در نظر 
گرفته مى شــود. در حقیقت با ارجاع مشکالت شهرها به شهروندان و 
کمک گیرى از آنها براى حل مشکالت، دولت با حفظ حاکمیت، اعمال 
تصدى را به مردم واگذار مى کند و خود از مقابل مردم به کنار آنها منتقل 
مى شود. در چنین حالتى دولت به جاى اینکه مورد بازخواست قرار گیرد 
و پاسخگو باشد،خود بخش هاى مختلف را مورد بازخواست قرار مى دهد 

و پاسخ مى طلبد. 
در پایان شایان ذکر است یکى از مشخصه هاى ویژه مقطع کنونى کشور 
ما عدم رضایت هر دو طرف سیستم هاى خدماتى یعنى دستگاه هاى 
دولتى(شهردارى ها) و مردم اســت که اولى از امکانات و فقدان بودجه 
کافى براى ارائه خدمات ناخرسند است و دومى از گران بودن خدمات 
و کیفیت پایین آن ناراضى هستند. بى شک استفاده از نیروى مردمى 
باعث ایجاد حس اطمینان و اعتماد متقابل مى شود که از ثمرات آن هر 

دو طرف برخوردار خواهند شد.

انجام 70 هزار سفر در روز با 
ناوگان اتوبوسرانى شاهین شهر
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پیشرفت70 درصدى 
پروژه هــــاى

 شاهین شهر

شهردارى دولت آباد،کمبود نیروى متخصص دارد

عضویت در شوراها شغل نیست

شهردارانى که روى خط هزینه کار مى کنند

صرفه جویى روزانه 40 هزار لیتر آب در نطنز

3

احداث مجتمع 
مطبوعاتى شهرضا

 در آینده اى نزدیک

2

ز جویىروز ر

م
 در



0202بلدیهبلدیه 3015شنبه  28مرداد  ماه   1396 ضمیمهسال چهاردهم

مدیر طرح، برنامه و سرمایه گذارى شهردارى شاهین شهر 
گفت: طرح هاى سرمایه گذارى شهردارى شاهین شهر با 

میانگین 70 درصد پیشرفت فیزیکى در حال احداث است.
رضا واعظ مقدم اظهارداشــت: مجتمع تجارى،خدماتى و 
رفاهى نور با چهار هزار و11 متر مربع عرصه و 24 هزارمتر 
مربع زیربنا، مرحله نخست میدان امام حسین(ع) با هشت 
هزار و 14 متر مربع عرصه و 37 هزار و 97 متر مربع زیربنا، 
مجتمع تجارى، تفریحى خیابان آیت ا... طالقانى با 10 هزار 
و 145 متر مربع عرصه و 34 هزار و 950 متر مربع زیربنا از 

جمله طرح هاى سرمایه گذارى فعال در شاهین شهر است.
وى افزود: طرح هاى بازار بزرگ میالد، بازار بزرگ فدك، بازار 

بزرگ میوه و تره بار، ساخت و نصب لمپوست هاى تبلیغاتى 
در سطح شهر، ساخت و نصب پایه بتنى تبلیغاتى در سطح 
شهر، تابلو سه وجهى گردان فلکسى، گل فروشى و گلخانه 
ورودى بهشت معصومه، از سال گذشته تا کنون بهره بردارى 

شده است.
وى از سرمایه گذاران دعوت کرد در احداث و سرمایه گذارى 
طرح هاى جدید عمرانى، فرهنگى و تجارى پیش قدم شوند.

واعظ مقدم یادآور شد: شــهردارى شاهین شهر با احداث 
پروژه هاى سرمایه گذارى و مشــارکت بخش خصوصى، 
توسعه و آبادانى شهر و اشتغال بسیارى از جوانان شاهین شهر 

را فراهم کرده است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهاى شهر و روستا 
استان اصفهان گفت: به منتخبان شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان هشدار مى دهم که از انتخاب شهردارى که سابقه 
قضایى، فساد مالى و حتى مسائل ابتدایى آن را دارد به شدت 

پرهیز کنند.
حجت االسالم احمد سالک افزود: حل مشکالت شهرى و 
روستایى، مسائل حمل و نقل عمومى، اصالح خیابان ها و 
جاده ها، تقویت روابط بین دستگاهى و مأموریت هایى که 
در قانون شوراهاى اسالمى شهر و روستا وجود دارد، از جمله 

مطالبات مردم از شوراهاست.
وى گفت: توقع دیگر مردم این است که اعضاى شوراهاى 

اسالمى شهر و روســتا به عنوان خادم مردم شبانه روز در 
خدمت مردم باشــند، عالوه بر آن هم نســبت به مسائل 
فرهنگى و دینى و هم نســبت به مســائل رفاهى جامعه

 توجه کنند.
وى عنوان کرد: اعضاى شوراهاى اسالمى شهر در انتخاب 
شهرداران با دقت و براساس مالك و معیارها پیش بروند؛ باید 
شهردارانى انتخاب شوند که اوًال سابقه خوبى داشته باشند، در 
قوه قضائیه محکومیت نداشته باشند و محبوب مردم باشند.

وى خاطرنشان کرد: اعضاى شوراهاى اسالمى شهر باید 
شهردارانى انتخاب کنند که تخصص شهرى داشته، متدین 

و انقالبى باشند .

پیشرفت70 درصدى 
پروژه هاى شاهین شهر

شهردار آینده اصفهان نباید 
سوءسابقه داشته باشد

پنجمین دوره شوراها زودتر 
از موعد مقرر پایان مى یابد!

معاون وزیر کشور گفت: تصریح قانون بر این است 
که براى همیشه آغاز دوره شوراها از 14 مرداد باشد 
ولى دوره پنجم شوراها از اول شهریورماه آغاز مى شود 
که به این ترتیب اگر دوره ششــم در تاریخ 14 مرداد 
آغاز به کار کند، دوره پنجم شوراها پیش از پایان عمر 

چهارساله خود پایان مى یابد.
هوشــنگ خندان دل اظهار داشــت: رئیس جمهور 
17 مرداد ماه قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهاى اسالمى کشــور و انتخاب شهرداران که 
در مجلس اصالح شده را براى اجرا به وزارت کشور 

ابالغ کرد.
وى افزود: به این جهت که ابالغ این قانون پس از 14 
مرداد ماه انجام شده بود، وزیر کشور بخشنامه اى را 
ابالغ کرد که به موجب این بخشنامه، اول شهریور ماه 

پنجمین دوره شوراها آغاز مى شود.
معــاون عمرانــى وزیر کشــور و رئیس ســازمان 
شــهردارى ها و دهیارى ها در پاسخ به این سوال که 
آیا مشکلى براى آغاز دوره ششم شوراها در صورت 
اجراى قانون فعلى با وجود اینکه دوره چهار ســاله 
شوراى پنجم به پایان نمى رسد، گفت: تصریح قانون 
این است و از آن جایى که قانون توسط رئیس جمهور 
17 مرداد ماه ابالغ شــده، این قانون در اسرع وقت 

اجرایى شد.

واگذارى بازار مسکن
 به شهردارى ها

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شوراى 
اسالمى گفت: در بســیارى از کشورهاى دنیا دولت 
شهرسازى را به عهده گرفته، اما مدیریت بازار مسکن 
را به شــهردارى ها و مدیریت هــاى محلى واگذار 

مى کند.
مجید کیانپور در پاسخ به این سوال که آیا واگذارى 
بازار مسکن به شوراهاى شهر و مدیریت هاى محلى 
مى توان بازار مســکن را ســاماندهى کرد؟، گفت: 
در بسیارى از کشورهاى توســعه یافته کنترل بازار 
مسکن در اختیار شهردارى ها و شــوراهاى شهر و 
محله هاســت چنانکه در انگلســتان پس از ساخت 
مسکن اجتماعى توسط دولت، واگذارى و مدیریت 
آنها به مدیریتهاى محلى سپرده شد تا شورایاران با 
شناخت صحیح از منطقه خود اولویت هاى واگذارى 
که زنان بى سرپرست، معلولین و کهنساالن بودند را 
شناسایى کند و نتیجه چنین اقدامى کنترل دقیق بازار 

مسکن این کشور بود.

توزیع  قیر رایگان بین 
شهرداري ها

 معاون توسعه منابع و پشتیبانى سازمان شهردارى ها 
و دهیارى هاى کشور از واگذارى قیر رایگان به تمامی 
شهردارى هاى کمتر از50 هزار نفر جمعیت از سوى 

این سازمان خبر داد.
اسد معانى گفت: در اجراى بند (ه) تبصره (یک) قانون 
بودجه سال 1396 کل کشــور، 136 میلیارد تومان 
قیر به شهردارى هاى شهرهاى کمتر از 50 هزار نفر 
جمعیت به منظور کمک به توسعه و بهبود عبور و مرور 

شهرى بصورت رایگان اختصاص مى یابد.

تبدیل وضعیت50 هزار 
نیروى قراردادى شهردارى ها 

 رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور با 
اشاره به مازاد بودن نیروى انسانى در شهردارى ها گفت: 
شهردارى ها بین سه تا پنج برابر پست سازمانى خود نیرو 
دارند که مشکالت بسیارى را به وجود آورده و خیلى از 
منابع را باید صرف حقوق و مزایاى این نیروهاى مازاد 
کنند که این معضل سبب مى شود منابعى که مى تواند 
در خیلى از بخش هاى دیگر هزینه شــود، براى این 

موضوع هزینه شود.
هوشنگ خندان دل عنوان کرد: در شهردارى ها بیش از 
100 هزار نیروى قراردادى داریم و ما اجازه گرفته ایم 
که 50 هزار نفر از این نیروهاى قراردادى را به پیمانى 
تبدیل کنیم؛ و مقدمات این اقدام فراهم شده ولى آزمون 
آن را بعد از استقرار شوراهاى جدید و در اواخر مهرماه 

برگزار مى کنیم.

روى خط

شــهردار دولت آباد گفت: مهم ترین مشکل این است 
که نگاه به شــهردارى نگاه خدماتى است، مردم باید 
با وظایف شهردارى آشنا باشــند چرا که دامنه وظایف 
و فعالیت هاى شهردارى گسترده است و 370 وظیفه 

براى شهردارى تعریف شده است.
رضا اخوان خاطر نشان کرد: تحویل گرفتن یک سیستم 
بحران زده با نبود منابع مالى مشــخص باعث شده تا 
بنده به عنوان شهردار یک شــهرى با سابقه نیم قرن 
شهردارى، تنها بتوانم آرامش شــهر را به دلیل وجود 
مشکالت و حواشى که در رابطه با شهردارى و شوراى 

شهر وجود داشت، به صورت نسبى به شهر برگردانم.
وى در ادامــه در رابطــه بــا عملکــرد هفــت ماهه 
خود در شــهردارى دولت آباد اظهارداشــت: به دلیل
 اختالف ها و برخى سوء مدیریت ها و رکود اقتصادى 
حاکــم در آن زمان، از بــدو ورود بنده در شــهردارى 
دولت آبــاد، ما با بدهى ســنگینى روبــرو بودیم که با

 تالش ها و اجراى راهکارهاى مختلف، این بدهى در 
حال حاضر تقریبا به یک سوم رســیده و شرایط براى 
تحویل دادن شهر به شــوراى آینده تا حدودى مساعد

 شده است.
اخوان با بیان این که فعالیت هاى عمرانى در طول این 
دوره هفت ماهه بالغ بر چهار میلیارد تومان بوده است، 
خاطرنشان کرد: پروژه فرهنگسراى شهر دولت آباد با 
هشت هزار متر مساحت، پروژه سنگینى است که کلیات 
آن نیاز به بازنگرى دارد، بخشى از آن غیرحرفه اى بوده و 
در صورت رفع موانع قانونى، اجراى آن آغاز مى شود و در 
صورت تامین منابع مالى و فراهم شدن شرایط مناسب، 
به دلیل ســنگینى پروژه حداقل تا دو سال آینده قابل

 بهره بردارى خواهد بود.

■■■
وى در خصوص روند اجراى پروژه باغ بانوان این شهر 
نیز عنوان کرد: این پروژه با هفت هزار مترمربع عرصه، 
در حال حاضر در حال فعالیت است و امیدواریم ظرف 
شــش ماه آینده و در دهه فجر افتتاح شود و اقدام هاى 
فنى گلزار شــهداى دولت آباد در جوار آستان امامزاده 
محمود(ع)نیز انجام شــده و مراحل اجــراى آجرنما و 

کاشــى باقى مانده اســت و در دهه اول و دوم محرم 
افتتاح مى شود.

اخــوان یکــى از مشــکالت مهــم شــهردارى 
دولــت آبــاد را کمبــود نیــروى متخصــص و 
فنــى عنــوان کــرد و گفــت: همیــن موضــوع 
باعــث مى شــود تا هــر شــهردارى کــه منصوب 
مى شود تعدادى نیروى متخصص و فنى را همراه خود 

به این شــهر وارد کند اما من به دلیل شرایط موجود و 
زمان محدود(کمتر از هشــت ماه) که در اختیار داشتم، 
سعى کردم از نیروهاى جوان همین شهر براى خدمت 

به مردم استفاده کنم.
■■■

شهردار دولت آباد برنامه محورى را یکى از مسائل اصلى 
شهردارى دولت آباد عنوان کرد و گفت: از مشکالتى که 

به صورت جدى در شهر وجود دارد، آزمایش نشدن خاك، 
آب، اقلیم و هوا بوده که در این زمینه ما اقدامات گوناگونى 
را انجام دادیم؛ طرح آبرسانى فضاى سبز انجام شده و طرح 

بهره ورى پساب نیز آماده است.
وى با بیان این که منطقه صنعتى دولت آباد به عنوان یک 
فرصت طالیى براى شهرستان تلقى مى شود، گفت: یکى 
از برنامه هایى که در طول این هفت ماه با کمک مشاوران و 
متخصصان براى آینده این شهر برنامه ریزى شده، ساخت 
سیتى سنتر صنعتى است که نیازمند همکارى و مطالعه 

دقیق کارشناسان با افراد متخصص و سرمایه گذار است.
■■■

اخوان ادامه داد: بازار معلم نیز با حدود بیش از یک هزار و 
800 واحد تجارى مشکالتى داشته است که در حال حاضر 

در دست بررسى است.
این مسئول شهرى گفت: پس از چندین سال موفق شدیم 
مسکن مهر را با حدود 600 واحد مسکونى تحویل بگیریم، 
همچنین رینگ شهر از فلکه قائم تا فلکه دستگرد در حال 
تصویب مراجع ذى صالح اســت که در صورت اجرا، بار 

ترافیک از بلوار دانشگاه کم مى شود.
■■■

وى ادامه داد: رینگ چهارم شهر اصفهان در محدوده ما 
است و 10 کیلومتر مرز مشترك با اصفهان در این زمینه 
داریم و هزینه ســنگینى دارد که فعالیت هایى را در این 
زمینه انجام داده ایم، همچنین احیاى جاده شنى انتهاى 
بلوار جانبازان نیز نیاز به همکارى فراتر از شهرستان دارد 

که مقدمات آن را فراهم کرده ایم.
شهردار دولت آباد در رابطه با قطار سریع السیر نیز اظهار 
کرد: سعى کرده ایم کارى کنیم همه عوارض این پروژه 
براى برخوار نباشد و نیمى از ایستگاه را براى دولت آباد 

تعریف کنیم.

شهردار بادرود گفت: به زودى با اجراى چند طرح تولیدى 
خدماتى در شــهر بادرود، درآمد پایدار شــهرى ایجاد 

مى شود.
مجید صفارى اظهار داشــت: عملکرد شهردارى بادرود 
چهارساله گذشــته با توجه به رکورد اقتصادى موجود و 
همکارى همه جانبه همه شهروندان بسیار مطلوب بوده 
به گونه اى که بودجه دو میلیاردى شهردارى در سال 92 

به ششمیلیارد تومان در سال 96 رسیده است.
وى افزود: نکته قابل توجه تحقق این بودجه اســت که 
مجموعًا در طول چهارسال گذشته میانگین بودجه 123 
درصد بوده اســت و با این بودجه توانستیم فعالیت هاى 
عمرانى فرهنگى و اجتماعى را در سطح شهر انجام دهیم.
شــهردار بادرود در خصوص برنامه آینده شهردارى نیز 
گفت: با توجه به رکود اقتصادى موجــود، برنامه ایجاد 

در آمد پایدار در حال تدوین است و با برنامه ریزى انجام 
شــده مطالعاتى دقیق و هماهنگى با بخــش دولتى و 
خصوصى چند واحد تولیدى خدماتى در آینده در سطح 
شهر راه اندازى خواهد شد که به در آمد پایدار شهر کمک 

مى کند.
وى از جمله برنامه هاى آینده شهرى را تکمیل بلوار امام 
رضا (ع)، احداث میدان در کنار بخشدارى براى کاهش 
خطرات ترافیکى و روکش آسفالت بلوار شهید مطهرى و 

معابر شهرى عنوان کرد.
صفارى از ادامه عملیات رفــوژ خیابان امام خمینى(ره) 
بادرود خبر داد و گفت: ادامه پــروژه احداث رفوژ میانى 
خیابان امام (ره) بادرود تا میــدان معلم بعد از ماه محرم 
با اعتبارى بالغ بر یــک  میلیارد ریال انجــام و تکمیل 

خواهد شد.

شهردار نطنز گفت: با ایجاد شبکه آبیارى قطره اى و 10 
هزار متر لوله گذارى درفضاى سبز ، روزانه 40 هزار لیتر 

در مصرف آب صرفه جویى شد.
محســن تجویدى اظهار داشــت: در  چهار سال اخیر 
پروژه هایى براى افزایش و ساماندهى فضاى سبز در باغ 

شهر نطنز اجرا شد.
وى تصریح کرد: شــهردارى موفق شد میانگین سرانه 
فضاى سبز شهرى در نطنز را به 36 متر مربع به ازاى هر 
نفر برساند و این در حالى است که میانگین سرانه فضاى 

سبز براى هر نفر در کشور 22 متر مربع است.
شــهردار نطنز با اشــاره به ســاماندهى سیستم هاى 
آبیارى فضاى سبز افزود: در چهار ســال اخیر در حدود 
22 هزار متر لوله گذارى آب درفضاى سبز انجام شد که
 بخش هاى مختلف فضاى سبز در شهر نطنز به شبکه 

آبیارى متصل شد.
وى تأکید کرد: از مهمترین پروژه هایى که براى مدیریت 
مصرف آب در بخش فضاى ســبز نطنز صورت گرفت، 
ایجاد شبکه آبیارى قطره اى با 10 هزار متر لوله گذارى 
اســت که به رغم حذف نیروى انســانى جهت آبیارى، 
موجب صرفه جویى روزانه 40 هزار لیتر در مصرف آب 

مى شود.

تجویدى بیان کــرد: با توجه به کمبــود منابع آبى و در 
راستاى برنامه ریزى براى توسعه فضاى سبز و تأمین آب 
مورد نیاز، با اداره آب و فاضالب قراردادى جهت استفاده 
از پساب پکیج تصفیه فاضالب مسکن مهر نطنز بسته 
شد تا بخشــى از آب مورد نیاز فضاى ســبز نطنز از این 

طریق تأمین شود.
وى یادآور شد: در چهار سال گذشــته، به طور میانگین 
ســاالنه درحدود 25 درصد از بودجه شهردارى صرف 

ایجاد و توسعه فضاى سبز شده است. 

شــهردار مبارکه گفت: مجموعه کتابخانه دیجیتال در 
مبارکه با هزینه اى بالغ بر 160 میلیون تومان راه اندازى 

شده و در حال حاضر داراى 40 هزار جلد کتاب است.
محمد شرفا با اشــاره به پروژه بلوار 36 مترى شهداى 
طاهرى افزود: بهره بردارى از این پروژه در راستاى روان 
سازى ترافیک و  دسترسى ســریع و آسان شهروندان 

انجام شده است.
 وى با بیان اینکه تمام همت مــا در مجموعه مدیریت 
شــهرى مبارکه، خدمت رســانى صادقانه و مخلصانه 
به شهروندان اســت، گفت: در این راســتا، پروژه ها و

 طرح هاى متعددى  در ســطح شــهر در دســتور کار 
قرار گرفت که اکثراً به بهره بردارى رسیده و تعدادى نیز 

در حال اجرا مى باشند.
■■■

وى با بیان اینکه خدمت رسانى به شهروندان و هدایت 
ترافیک شهر به بلوار شهید ربیعى و میدان دفاع مقدس 
از اهداف اجراى پروژه بلوار شهداى طاهرى است، گفت: 
این پروژه بطول هزار و 800 مترمربع بخشــى از رینگ 

ترافیکى شهر است.
شرفا با بیان اینکه این پروژه نقش به سزایى در کاهش 
و روان ســازى ترافیک  دارد، افزود: پروژه بلوار شهداى 
طاهرى با همکارى مردم و همچنین شــوراى اسالمى 

شــهر مبارکه با چهــار میلیارد تومــان هزینه تملک و 
آزادسازى و 9 میلیارد تومان اعتبار عمرانى در دوره چهارم 

شوراى اسالمى شهر به اتمام رسید.
وى با اشاره به اهداف اجراى این پروژه افزود: ساماندهى و 
تفکیک ترافیک عبورى و شهرى، تسهیل دسترسى بین 
مراکز جمعیتى شهر و کاهش زمان سفر و مصرف سوخت 
از مهمترین اهداف اجراى این پروژه محسوب مى شود.

شــرفا گفت: البته اذعان داریم که کارهاى انجام شده 
خواسته هاى مردم شهر  مبارکه را برآورده نکرده است، اما 
مى توانیم با اطمینان بگوییم که در مسیر جلب رضایت 
شهروندان هرآنچه را در توان داشته ایم در طبق اخالص 

گذاشته ایم.
■■■

شهردار مبارکه  همچنین در حاشیه آیین افتتاح رستوران 
بازى فکرى و کتاب خوشه مجتمع فرهنگى غدیر گفت: 
شهردارى مبارکه مجرى ایده رستوران بازى هاى فکرى 
در شهرستان است که بعنوان تنها مرکز تخصصى بازى، 

به شهروندان خدمات ارائه مى دهد.
وى گفت: باید بســتر بروز خالقیــت و آموزش خالق 
را در کودکان شــهر مهیا و کودکان خود را براى آینده 

آماده کنیم.
شرفا با اشاره به احداث و راه اندازى کتابخانه دیجیتال در 
فرهنگسراى غدیر مبارکه افزود: این مجموعه با هزینه 
اى بالغ بر 160 میلیون تومان راه اندازى شده و در حال 

حاضر داراى 40 هزار جلد کتاب است.
وى افزود: ایجاد اولین مرکز خالقیت کودکان (رستوران 
بازى هاى فکرى و کتاب) مجمــوع فرهنگى غدیر از 
دیگر پروژه هاى فرهنگى شهردارى و شوراى اسالمى 

مبارکه است.
وى با بیان اینکه زبان کالس هاى آموزشى این مجموعه 
بازى است، افزود: در منویاین رستوران 100 عنوان بازى 
وجود دارد که بصورت فردى، دوستانه و خانوادگى قابل 

استفاده مى باشد.

اباذر صرامى، شهردار وزوان با بیان اینکه پس از حدود 50 
سال از تاسیس شهردارى تا کنون جمعیت وزوان تغییرى 
نکرده است، ادامه داد: این موضوع نشان دهنده باال بودن 
نرخ مهاجرت در این شهر است، که سعى کرده ایم در این 
دوره نظر مهاجرت کنندگان از شهر را جذب کرده و آنها را 
براى حضور و سرمایه گذارى در شهر خود متقاعد کنیم.

وى با بیان اینکه یکى از درآمدهاى پایدار شهرى، سرمایه 
گذارى در حوزه گردشــگرى اســت، خاطر نشان کرد: 
در شــهرهاى کوچک و تاریخى که جمعیت کمى دارند 
فرصت هاى خوبى براى سرمایه گذارى و مشارکت در 

پروژه ها وجود دارد.
شهردار وزوان اظهارداشت: عمده مشاغل در این شهر 
کشاورزى است، هم چنین صنایع سنگ این منطقه نیز 

از مناطق نمونه کشــورى محســوب مى شود، از سوى 
دیگر فرصــت اســتفاده از 100 هــزار ترانزیت باعث 
مى شود تا سرمایه گذاران براى حضور در وزوان تشویق

 شوند.
صرامى خاطر نشــان کرد: تالش کرده ایــم تا با افتتاح 
کمپینگ شرقى ترانزیت، فرصت مناسبى را براى تالقى 
موقعیت هاى اجتماعى و فرهنگى و گردشگرى در شهر 

ایجاد کنیم.
وى با بیان اینکه شوراهاى اسالمى شهرها مظهرى براى 
مردم ساالرى دینى هســتند، گفت: شوراها مى توانند با 
کمک مدیریت شــهرى و با مشــارکت مردم نسبت به 
احیاى فرصت ها و موقعیت هاى شناسایى شده اقدمات 

موثرى را انجام دهند.

■■■
شــهردار وزوان با بیان اینکه جلب مشــارکت مردم در 
توسعه شــهرى موثر اســت، اظهارداشــت: مجموعه 
مدیریت شــهرى زمانى موفق اســت کــه به صورت 
حداکثرى مشــارکت مردم را در تحقــق پروژه ها جلب

 کند.
وى با بیان اینکه در بحث ســرمایه گذارى بیش از 20 
سرمایه گذار در چهار سال گذشته به وزوان آمده اند، خاطر 
نشان کرد: بروکراسى ادارى به خصوص در حوزه سرمایه 
گذارى باید جمع آورى شود، در طول چهار سال گذشته 
که این تعداد سرمایه گذار به وزوان آمده اند چهار یا پنج 
سرمایه گذار جذب، هفت سرمایه گذار کامال دفع و بقیه 

نیز با مشکالتى روبرو شدند.

رضا اخوان، شهردار دولت آبادبا اشاره به اینکه هر شهردار باید تعدادى نیروى فنى با خودش بیاورد:

شهردارى دولت آباد،کمبود نیروى متخصص دارد

شهردار مبارکه خبر داد؛
راه اندازى کتابخانه دیجیتال در مبارکه  

شهردار وزوان: 
بروکراسى ادارى در حوزه سرمایه گذارى باید جمع شود

صرفه جویى روزانه 40 هزار لیتر آب در نطنز

اجراى طرح هاى تولیدى و خدماتى 
براى ایجاد در آمد پایدار در بادرود

شهردار بادرود مطرح کرد؛
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مدیرعامل سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى 
شاهین شــهر گفت: تفاهم نامه گســترش فعالیت هاى 
فرهنگى بین سازمان فرهنگى، ورزشى و تفریحى شهردارى 
شاهین شهر با پایگاه فرهنگى مسجد المهدى این شهر، به 

منظور تبدیل مساجد به قطب فرهنگى به امضا رسید.
روح ا... شاه رجبیان افزود: در این تفاهم بیش از 100 کودك، 
نوجوان و جوان در طرح «تابستانى با مسجد» در دوره هاى 
آموزشى احکام و عقاید، کالس هاى علمى و هنرى، جنگ 
شادى، اردوهاى زیارتى و تفریحى و کالس هاى ورزشى 
همچون اسب سوارى، فوتســال، پینت بال و شنا شرکت 

مى کنند.

وى ادامه داد: کانون فرهنگى مسجد المهدى شاهین شهر 
هم پس از پایان کالس هاى تابستانى، بر اساس قرعه کشى 
به شرکت کنندگان جایزه هاى هزینه سفر به مشهد مقدس، 

دوچرخه و تبلت اعطا مى کند.
وى از آمادگى این ســازمان براى برگزارى کالس هاى 
مذهبى، فرهنگى، هنرى، علمــى و دوره ها و کارگاه هاى 
اجتماعى و خانوادگى در سایر مساجد این شهر خبر داد و 
توجه بیشتر مسئوالن به مساجد و حضور گسترده خانواده ها 

در این سنگرهاى فرهنگى را خواستارشد.
گفتنى است شاهین شهر با 160 هزار نفر جمعیت، هم اینک 

41 مسجد فعال دارد.

معاون مدیرکل دفتر امور روســتایى و شوراهاى اسالمى 
استاندارى اصفهان گفت: وظیفه شوراها تصمیم سازى، 
تصمیم گیرى و نظارت بر اجراى مصوبات روستاســت و 

عضویت در شوراها شغل نیست.
غفار عرب اظهار داشت: اگر شوراها ضمن فعالیت خود، با 
مردم و مسئوالن تعامل داشته باشند و بتوانند به راحتى با هم 
برخورد کنند و نظر مخالف و موافق را بپذیرند به موفقیت دو 

چندان در امور دست خواهند یافت.
معاون مدیــرکل دفتــر امور روســتایى و شــوراهاى 
اســتاندارى اصفهان تصریح کرد: در چارچوب اختیارات 
و وظایف حاکم بر کشــور، وظیفه شوراها تعامل با مردم و 

دستگاه هاى اجرایى در راستاى رسیدن به خواسته هاى 
مردم و اهداف است.

وى با بیان اینکه روستاهاى ما از 400 سال پیش به وسیله 
خان و کدخدا مدیریت مى شد، افزود: امروز با فعالیت شوراها 
و تعیین دهیار از سوى آنها طبق اساسنامه و مفاد عمومى 
روستاها خودکفا شــده اند و با شخصیت حقوقى مستقل 

فعالیت در راستاى امور روستاها را برعهده دارند.
عرب با اشاره به اهداف تشکیل شوراها بیان کرد: وظیفه 
شوراها تصمیم سازى، تصمیم گیرى و نظارت بر اجراى 
مصوبات روستا است و عضویت در شوراها شغل نبوده بلکه 
افتخارى است که نصیب خدمتگزاران واقعى مردم مى شود.

عضویت در شوراها
 شغل نیست

گسترش فعالیت هاى فرهنگى 
در شاهین شهر

آماده سازى سایت مسکن مهر 
آران توسط شهردارى

رئیس اداره راه و شهرسازى آران و بیدگل گفت: پروژه 
آماده سازى سایت مســکن مهر این شهرستان براى 

تکمیل و بهره بردارى به شهردارى تحویل داده شد.
مجتبى آراســته اظهارداشــت: در جهت ساماندهى 
طرح هاى مسکن مهر در شهرســتان با ُحسن نیت 
اداره کل راه و شهر سازى استان اصفهان این پروژه به 

شهردارى شهرستان واگذار شد.
وى به شرایط دستورالعمل واگذارى اشاره کرد و گفت: 
امیدواریم با هماهنگى و سرعت عمل باال، شهردارى 
بتواند اجراى طرح را تا پایان سال به سرانجام برسد تا به 

افراد متقاضى تحویل داده شود.

یکى از خیابان هاى نجف آباد 
مزین بنام شهید حججى

مســعود منتظــرى، شــهردار نجف آبــاد گفت: با 
هماهنگى هاى صورت پذیرفته با شــوراى اسالمى 
شهر مقرر شد نام یکى از خیابان هاى نجف آباد به یاد 

شهید مدافع حرم محسن حججى نامگذارى گردد.

 پروژه هاى درحال احداث
 شهردارى کاشان

موسس و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و جذب 
مشارکت شهرداري کاشان گفت: پروژه هاى سرمایه 
گذارى که در قالب توافقات و قراردادهاى مشارکت در 
ساخت منعقد گردیده، عملکرد مالى آن ها 380 میلیارد 

ریال مى باشد.
دهقانى گفت: تا کنون شهردارى کاشان با جذب منابع 
مالى و دانش فنى بخش خصوصى، یک پروژه سرمایه 
گذارى مشارکت در ساخت را تکمیل و دو پروژه دیگر را 

در دست احداث دارد.
دهقانى افزود: این سازمان آمادگى دارد به میزان ارزش 
مجوز و پروانه ساخت به عنوان آورده شهردارى در قالب 
پروژه هاى مشارکت در ســاخت با بخش خصوصى 

مشارکت نماید.

راه اندازى دفتر خدماتى پلیس 
+10 در بادرود

رئیس شــوراى اســالمى بادرود از راه اندازى دفتر 
خدماتى پلیس +10 در شهر بادرود در آینده نزدیک 
خبر داد.حسین میرزائیان گفت: با همکارى فرماندهى 
انتظامى شهرستان نطنز وجهت جلوگیرى از رفت وآمد 
مردم به مرکز شهرســتان، بــه زودى دفتر خدمات 

الکترونیک پلیس +10 در بادرود افتتاح مى شود.
وى راه اندازى مجدد تاکسى درون شهرى را یکى از 
آرزوهاى دیرینه مردم عنوان کرد و اظهارداشت:مردم 
شهربادرود مردمى مهمان نواز و خونگرم هستند و در 
طول سال هاى گذشته هیچ عابرى در راه نمى ماند و 
مردم سریعًا عابر پیاده را به مقصد به صورت رایگان 

مى رسانند.
رئیس شوراى شهر بادرود گفت: علت کمبود تاکسى 
شهرى در این شــهر به همکارى بى شائبه مردم در 
کمک به عابرین برمى گــردد، ولى با توجه به وجود 
شهرك آزادگان و شــهرك صابریه و نزدیکى اول 
مهر و بازگشــایى مدارس، راه اندازى تاکسى بسیار 

ضرورى است.

بازدید شهردارهرنداز
 پروژه هاى در دست اقدام

حمیــد شــهبازى، شــهردار هرنــد از پــروژه هاى 
در حال اجراى شــهردارى بازدید کــرد در این بازدید 
از پروژه هاى ســاختمان شــهردارى، پــارك بزرگ 
شهروند، استخر شناى هرند، میدان کارگر، مرمت آب 
انبار محله شهیدیان و بهسازى فضاى سبز مقابل بیت 
العباس(ع) دیدن کرد. همچنین شهردار هرند از مرمت 
فاز دوم بازار تاریخى هرند، سالن ورزشى فرهنگى 9 دى 

و آماده سازى مسکن مهر ارشاد   هم بازدید کرد.
شــهبازى گفت: این موارد مهمترین و سنگین ترین
 پروژه هاى حال حاضر و در دست اجراست که شهردارى 
با عزمى جهادى و کوشــش پیگیــر در حال اجراى 

آنهاست.

روى خط

حسن عباسى، عضو شوراى اســالمى شهر فوالدشهر 
در نشســت منتخبین پنجمین دوره شــوراى اسالمى 
فوالدشــهر با بیان اینکه در عرصه مدیریت شــهرى 
چیزى که تمامى مدیران شــهر اشراف کامل بر آن باید 
داشته باشند، مدیریت مشارکتى است، گفت: باید توجه 
داشــت امروز فوالدشــهر به عنوان یک کالنشهر در 
کشــور مطرح اســت و از این رو باید توجه داشــت که 
امــروز موضوعى که همــه برنامه ریزان بــر آن اتفاق 
نظر دارند مســئله مدیریت مشــارکتى در فوالدشهر

 است.
وى افزود: استفاده و فعال کردن سرمایه اجتماعى بدون 
هیچ هزینه اضافى مى تواند ما را به جایى برســاند که 
همانند  شهرهاى برتر جهان از شاخصه هاى اجتماعى 
و رفاهى باالیى برخوردار شــویم چراکه سرمایه گذارى 
بخش خصوصى در حوزه مدیریت شــهرى، اســاس 
و محور توســعه جهشــى و پایــدار براى فوالدشــهر

 است.
این عضو شوراى اسالمى فوالدشهر تصریح کرد: ارتباط 
با مردم و اعتماد ســازى بخش هاى خصوصى نسبت 
به مدیریت شهرى کارى اســت که باید در دوره پنجم 
شوراى اسالمى فوالدشهر با جدیت دنبال و انجام شود 
چراکه فاصله و اختالف فاحش میان درآمدهاى ساالنه 
شهردارى و نیازها و مطالبات واقعى شهر و شهروندان، 
ضرورت و لــزوم بهره گیرى از ســرمایه گذارى بخش 
خصوصى را دوچندان کرده و شهردارى به منظور تحقق 
اهــداف و برنامه هاى خود، ناگزیر از حرکت به ســمت 

سرمایه گذارى است.
وى ادامــه داد: در عین حــال تالش بــراى تدوین و 
معرفى بســته هاى ســرمایه گذارى مناسب با وضعیت 
عمرانى و خدماتى شهردارى، شناسایى سرمایه گذاران 
عالقه مند به توســعه فوالدشــهر، حضــور فعال در 
نمایشــگاه هاى داخلى و بین المللى و برنامه ریزى براى 

تسهیل شــرایط ســرمایه گذارى بخش خصوصى، از 
مهمترین و اصلى ترین مسائلى است که باید مورد توجه 

قرار دهیم تا به موفقیت برسیم.
عباسى اضافه کرد: باید شوراى شهر، مسئوالن شهردارى 
و همچنین مسئوالن دستگاه هاى اجرایى دست در دست 
هم دهند تا مقدمات حضور دوچندان سرمایه گذاران در 

فوالدشهر فراهم شود.
وى عنوان کرد: سیاست شوراى اســالمى فوالدشهر 
در دوره پنجم در حوزه هاى ســرمایه گذارى، گسترش 
تعامالت با بخش خصوصى و استفاده از توان آنها براى 
رونق پروژه هاى شهرى و توســعه فوالدشهر است و با 
توجه به پتانســیل هاى بالقوه در این شهر، فوالدشهر 
در مسیر توســعه قرار دارد و جذب سرمایه هاى داخلى 
و حتى خارجى جهت مشارکت در پروژه هاى عمران و 
توسعه شهرى، اصلى ترین اولویت براى پیشبرد اهداف 

توسعه اى است.

سرمایه گذارى بخش خصوصى،
محور توسعه پایدار فوالدشهر است

شهردار شهرضا با اشاره به احداث مجتمع مطبوعاتى 
شهرضا در آینده اى نزدیک، گفت: پیشنهاد ساخت 

مجتمع مطبوعاتى به شوراى شهر داده مى شود.
رحیــم جافــرى افــزود: بایــد زمینــه ســاخت 
مجتمــع مطبوعاتــى در شــهرضا فراهم شــود و 
پیشــنهاد ســاخت این مجتمع به شــوراى شهر

 داده مى شود.
وى با بیان اینکه زمین مناســب با دسترسى آسان 

خبرنــگاران بــراى ســاخت مجتمــع مطبوعاتى 
جانمایــى مى شــود، افــزود: ایجاد ایــن مجتمع 
موجب وفاق بیشــتر جامعه مطبوعات شهرســتان

 مى شود.
شهردار شهرضا با اشــاره به تکمیل پروژه هاى نیمه 
تمام در طول مدت 20 ماه خدمت در شهرضا، گفت: با 
تحویل گرفتن مسند شهردارى پروژه هاى نیمه تمام 
بسیارى وجود داشت که پس از اولویت بندى، بسیارى 

از آنها تکمیل شد.
وى تصریــح کــرد: با وجــودى که شــهردارى را 
بــا 17 میلیــارد تومان بدهــى تحویــل گرفتم، با 
کمتــر از 500 میلیون بدهى شــهردارى را تحویل 

مى دهم.
جافرى همچنین با اشــاره بــه احداث بــاغ موزه 
شــهردارى در خیابان آیت ا... غفارى بیان داشت: 
احداث باغ موزه در خیابان طالقانى به پاس فرهنگ 
دیرینه مردم شهرضا اســت تا آثار فرهنگى مردم در 

آنجا نگهدارى شود.

یکى از منتخبان پنجمین دوره شــوراى شــهر آران و بیدگل در مورد 
گزینه هاى کلیددارى شهردارى آران و بیدگل توضیحاتى داد.

کمال باللى، یکى از منتخبان مردم آران و بیدگل در مورد مسائل مهم 
پیش روى این شورا به گفتگو نشست. وى در مورد گزینه هاى شهردارى 

توضیحاتى داده است.
گویا در هفتــه هاى گذشــته منتخبان شــورا 
نشســت هایــى برگــزار کرده انــد. در این

 نشســت ها در مورد چه مســائلى صحبت شده 
است؟

در هفته هاى گذشته جلســه هایى با حضور منتخبان شورا برگزار شده 
است. در این جلسات برخى مسئوالن شهرستان، از جمله امام جمعه نیز 
حضور داشته اند. عالوه بر آن مشــورت هایى با بزرگان هر دو منطقه 

صورت گرفته و تصمیماتى اتخاذ شده است.
از جملــه مــوارد مطرح شــده، تصمیم در مــورد انتخاب شــهردار و 
چگونگى اجراى ســاز و کار تفاهــم معتمدان بوده اســت. همچنین 
نظــرات و برنامه هاى منتخبــان ارائــه و برنامــه ریزى هایى انجام 

شده است.
تصمیمى که براى ایجاد ترکیب چهار به سه در نظر 

گرفته شده است، پا بر جا خواهد بود؟
اراده بر تشکیل شورا با همین ترکیب است و جلساتى که تشکیل شده، 

به همین صورت انجام شده است.
انتخاب شهردار چه زمانى نهایى مى شود؟

در جلســات انجــام شــده، گزینــه هایــى معرفــى شــده اند، 
حتــى از برخــى از ایــن گزینــه برنامــه هایــى دریافــت شــده 

اســت، برخــى نیــز از پذیــرش ایــن مســئولیت عذرخواهــى 
کرده اند.

در مجموع ما مالك هایى را براى انتخاب شــهردار در نظر داریم و بر 
اســاس آن در حال جمع بندى هســتیم، ولى در مورد زمان معرفى نام 
شــهردار نمى توان اظهارنظرى داشــت؛ زیرا فرآیند انتخاب شهردار 
که شامل ارســال نام به اســتاندارى و تایید نهایى اوســت، زمان بر

 است.
این احتمال وجود دارد فردى از نیروهاى شهردارى به عنوان سرپرست 
منصوب شود تا در زمان طى شدن فرآیندهاى ادارى و انتخاب شهردار 

وظیفه اداره امور شهردارى را بر عهده داشته باشد.
برخى منابع از نهایى شدن انتخاب رضا رمضانى 
به عنوان شــهردار خبر داده اند. آیا این موضوع 

صحت دارد؟

رمضانى از گزینه هاى شــاخص و جدى براى این پســت است. با این 
حال براى انتخاب شهردار باید مسائل دیگرى مانند شرایط احراز پست، 
مسائل سیاسى شهر و شــرایط بومى منطقه در کنار برخى موضوعات 
دیگر در نظر گرفته شــود. باید بگویم در مورد انتخاب شــهردار، هنوز 

چیزى قطعى نشده است.
آیا در مورد ریاست شــورا تصمیمى گرفته شده 

است؟
ریاست شورا طبق قانون در ابتدا بر عهده آقاى محمد یوسفیان خواهد بود 
و وى به عنوان رئیس سنى محسوب خواهد شد. در مورد رئیس ساالنه 
هم با توجه به مفاد شوراى ائتالفى، باید به صورت دو ساله از هر منطقه 

یک رئیس انتخاب شود.
قید دیگرى هم هســت: در زمان تصدى شــهردارى از ســوى فردى 
از یک منطقه، مســئول مالى بایــد از منطقه دیگر باشــد. هم اکنون 
در حال تصمیــم گیرى در مــورد نحوه عملــى کردن مفــاد توافق 
هســتیم. ســواالتى در این راه مطرح اســت مثل این که آیا رئیس به 
صورت دو ســال متوالى انتخاب شــود یا تصدى این پست یک ساله 

باشد…
شایعه ایرادهاى شوراى نگهبان به توافق معتمدان 

و تشکیل شوراى چهار به سه واقعیت دارد؟
هنوز اصل انصراف و اســتعفاى اعضا نهایى نشــده اســت، بنابراین 
احتمال ورود شــوراى نگهبان بســیار ضعیف اســت. بــر فرض اگر 
این اســتعفاها هم صــورت گیرد، از آن جــا که منتخبــان با رضایت 
خود دســت بــه ایــن کار زده انــد، فکر نمــى کنم مشــکلى وجود

 داشته باشد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر و حومه 
گفت: مردم شاهین شهر روزانه 70 هزار سفر درون و 
برون شهرى را با ناوگان اتوبوسرانى این شهر انجام 

مى دهند.
رضا رضایى اظهار داشت: مردم شاهین شهر روزانه 70 
هزار سفر درون و برون شهرى را با ناوگان اتوبوسرانى 

این شهر انجام مى دهند.
وى افزود: این تعداد مسافر با استفاده از 127 اتوبوس 
مستقر در ناوگان سازمان اتوبوســرانى، در 15 خط 

درون و برون شهرى روزانه جابجا مى شوند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر و حومه 
بازسازى 18 دستگاه اتوبوس فرسوده را در افزایش 
شمار جابجایى مسافران مؤثر دانست و خاطرنشان 
کرد: این سازمان به منظور دسترسى آسان شهروندان، 
طرح هاى سرشمارى اینترنتى از وضعیت اتوبوس هاى 
در حال تردد، اتوبوس شهروندى، اتوبوس گردشگرى، 

شبکه تصویرى هوشمند، سامانه اطالع رسانى شاهین 
پیشرس، سامانه اطالع رســانى شاهین آپ، استقرار 
بازرسان سیار کارت بلیت و اجازه فعالیت به تعدادى 
از مینى بوس هاى تحت نظارت را در چند سال اخیر 

اجرا کرده است.
وى به رضایت شــهروندان شاهین شهرى از احداث 
ایستگاه اتوبوس هوشمند شــهید خرازى اشاره کرد 
که این ایستگاه به سامانه هاى سرمایشى و گرمایشى، 
دستگاه عابربانک، سامانه هاى تصویرى و صوتى و 

استقرار دائمى بازرسان مجهز است.
رضایى ادامه داد: احداث ســاختمان ادارى سازمان، 
تدویــن و اجراى برنامه پنج ســاله دوم ســازمان و 
کسب مقام نخست ســازمان در نخستین نمایشگاه 
توانمندى هاى صنعت حمل و نقل شهرى کشور از 
اقدامات دیگر این ســازمان در چهار سال اخیر بوده 

است.

در گفتگو با کمال باللى، منتخب پنجمین دوره شوراى شهر آران و بیدگل عنوان شد؛

احتمال تعیین سرپرست براى شهردارى آران و بیدگل

شهردار شهرضا خبر داد؛
احداث مجتمع مطبوعاتى شهرضا

 در آینده اى نزدیک

انجام 70 هزار سفر در روز با ناوگان 
اتوبوسرانى شاهین شهر

شهردار زرین شهر گفت: ماجراى شهادت غرورآمیز 
محســن حججى توسط تروریســت هاى داعش، 
موجى از همبســتگى، غرور ملى و تکریم مدافعان 
حرم را در کشــور ایجاد کرد و امیدواریم تغییر نام 
میدان پردیس به یاد این شــهید واال مقام، گامى 
کوچک در راســتاى گرامیداشت شــهید محسن 

حججى باشد.
جواد جمالى با اشاره به اینکه ما موظف هستیم یاد 
و خاطره شــهدا را در اذهان مردم زنده نگاه داریم، 
اظهارداشــت: حال و هواى امروز کشــور متاثر از 
جنایتى است که داعشــیان با حمایت و پشتیبانى 
جنگنده هاى آمریکا در منطقه الجمونه در نزدیکى 

مرز عراق و سوریه رقم زدند.
وى با اشاره به اینکه بخشى از سرمایه گذارى براى 
زنده نگه داشتن نام و یاد شــهدا نامگذارى معابر و

 طرح هاى شــهرى به نام آنهاست، بیان داشت: ما 
در تالش هستیم نسبت به نامگذارى معابر و طرح 
هاى شهرى به نام شهدا در سطح شهر زرین شهر 
و دیگر محالت آن اقدامات مناســبى انجام شود از 
این رو درخواســت نام گذارى میدان پردیس، یکى 
از مهمترین پروژه هاى شــهرداراى زرین شهر به 
نام شهید مدافع حرم محســن حججى به شوراى 
اسالمى زرین شــهر داده شد که بر اساس تصویب 
اکثریت اعضاى شوراى اســالمى زرین شهر، این 

میدان به نام این شهید واال مقام مزین خواهد شد.

تغییر نام میدان پردیس 
زرین شهر به نام شهید 

محسن حججى
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 اصحاب و یاران حضرت محمد (ص) که حافظان اسرار او مى 
باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان خدا 
و رسول او نبودم، بلکه با جان خود پیامبر (ص) را یارى کردم. 
در جاهایى که شجاعان قدم هایشان مى لرزیدو فرار مى کردند، 

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

رئیس چهارمین دوره شــوراى اسالمى شــهر گلپایگان 
گفت: شوراى دوره چهارم تالش فراوانى براى طرح جامع 

شهرستان کرد اما نتوانست ابالغ آن را بگیرد.
مســعود اســکندرى افزود: با توجه به اینکه دوره چهارم 
شــورا در دوره رکود اقتصادى کشــور قرار داشــت اما 
چند کار بــزرگ از جملــه طرح هاى خیابــان مطهرى، 
آیت ا... خوانســارى و بلــوار امام رضا(ع) که ســال هاى 
متوالى معوق مانــده بودند تا حدود 80 درصــد به انجام

 رسیده است.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر گلپایگان با قدردانى از 
امام جمعه، نماینــده و فرماندار گلپایگان کــه به عنوان 
پشــتیبان شــوراى شــهر بودند، ادامه داد: پیشــرفت، 
توسعه و ترقى شــهر مایه افتخار همه مردم و مسئوالن

 است.
وى با بیان این که ســال 92 بودجه شهردارى 13 میلیارد 
تومان بود که از این مبلغ 8/5میلیارد تومان براى طرح هاى 
عمرانى و 4/5 میلیارد تومان صرف هزینه هاى جارى شد، 
گفت: بودجه سال 93 به 15 میلیارد رسید که 10 میلیارد آن 

به طرح هاى عمرانى اختصاص یافت.
اسکندرى بودجه سال 94 را 17 میلیارد اعالم کرد و ابراز 
داشــت: ســال  95 نیز بودجه  21 میلیارد پیش بینى شده 
بود که 22 میلیارد تومان تحقق یافت که به ترتیب 13/5 
و 7/5میلیارد صــرف هزینه هاى عمرانــى و امور جارى 

شهرستان شده است.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر گلپایگان بیان داشت: 
در طول دوره چهار ســاله شــوراهاى اســالمى شــهر 
گلپایگان 335 جلســه برگزار شــده کــه 800 مصوبه 
داشــت و 80 درصــد انتظــارات مــردم بــرآورده

 شده است.
اسکندرى با اشاره به اینکه افتخار شوراى چهارم رساندن 
بودجه 13 میلیاردى سال 92 به  22 میلیارد در سال جارى 
براى شهردارى اســت، افزود: شوراى دوره چهارم تالش 
فراوانى براى طرح جامع شهرســتان کرد اما نتوانســت 

ابالغ آن را بگیرد.
وى گفت: این طرح سال 77 تصویب، 79 بازنگرى و  81 
ابالغ شده است و باید هر 10 سال بازنگرى و به روز شود 
که شهرستان گلپایگان  10 ســال از این بازنگرى عقب 

مانده است.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر گلپایگان افزود: بیشتر 
تخلفات و تخریب هاى ماده 100 در شهرســتان به دلیل 
این تأخیر است و دلیل این تأخیر، اعمال نظرهاى شخصى 

و مغرضانه است.
وى افزود: طرحى که در آســتانه  ابالغ آن هســتند براى 
شهرستان اثرى ندارد زیرا شــرایط شهرستان در آن دیده 
نشده و درصدد کوچک ســازى محدوده شهرى است و 

گسترشى را براى شهر متصور نیست.

طرح جامع گلپایگان همچنان در بالتکلیفى است

مدیرعامل مدیریت پسماند شهرى نجف آباد درباره اهم 
فعالیت هاى مدیریت پسماند شــهرى گفت: 54درصد 
زباله هاى شهر توسط مردم تفکیک شده و 92درصدى 
پسماندهاى شیشه اى از مبدأ تفکیک و چهار هزار و 500 

تن کود در کارخانه بازیافت نجف آباد تولید مى شود.
سهراب بیگدلى اظهارداشت: در حال حاضر در حدود 54 
درصد مواد بازیافتى به صورت تفکیک شده از درب منازل 
جمع آورى شــده، 44 درصد در محل کارخانه بازیافت 
تفکیک شده و دودرصد نیز مربوط به ایستگاه هاى ثابت 

جمع آورى مواد بازیافتى سطح شهر هستند.

وى با اشاره به جمع آورى نزدیک به یک میلیون و213 
هزار تن مواد بازیافتى از سطح مناطق پنج گانه شهر طى 
سال گذشته بیان داشت: بیشــترین سهم از این میزان 
با 41 درصد مربوط به مقوا و کاغذ بوده و پالســتیک با 
22 درصد، فلزات با 15، پت و ضایعات با 13 و شیشه با 
9 درصد جایگاه هاى بعدى را به خود اختصاص داده اند. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرى نجف آباد 
ســهم هر کدام از روش هاى تفکیــک را در خصوص 
ضایعات مختلف، متفاوت دانست و گفت: در خصوص 
تمامى این موارد، سهم ایستگاه هاى ثابت بازیافت بین دو 

تا سه درصد است ولى در 46 درصد به ثبت رسیده است.
وى میزان تفکیک مقوا و کاغذ در کنار فلزات در کارخانه 
و مبدأ را تقریبًا مساوى و در حدود 43 و 55 درصد بیان 
کرد و اظهارداشت: از 171 هزار تن پالستیک تفکیک 
شده در سال گذشته، 54 درصد در محل کارخانه انجام 

شده و 44 درصد را مردم انجام داده اند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرى نجف آباد 
افزود: طى ســال گذشته از سطح شــش شهرى که در 
شرکت سهام دار هســتند، بیش از 50 هزار تن مواد آلى 
جمع و به کارخانه وارد شــد که از ایــن میزان، نزدیک 

به چهار هزار و 500 تن کود تولید و به بازار عرضه شد.
بیگدلى، از اســفند ماه با ورود هفت هــزار و 900 تن و 
بهمن ماه با ســه هزار و 500 تن مــواد بازیافتى به این 
کارخانه، به عنوان سنگین ترین و سبک ترین ماه کارى 
کارخانه یاد کرد و بیان داشــت: در همین مدت از سطح 
مناطق پنج گانه شــهر نجف آباد، نزدیک به 50 هزار تن 
پسماند وارد کارخانه شــد که از این مقدار درحدود 36 
هزار تن مواد آلى جمع آورى، بیش از 12 هزار تن از مواد 
دفن و 780 تن هم به صورت مواد بازیافتى جداســازى

 شد.

منتخب پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
دسته اى از شهرداران هستند هیچ گونه درکى از نگاه ملى به 
مسائل نداشته و شهر و آینده شهر را در شهر خود مى بینند.

کوروش خسروى اظهارداشت: شــهردارانى هستند که 
از سبک پوشـــش تا طرز سخن گفتن خود را با گفتمان 
دولت ها تنظیم مى کننــد و دورى و نزدیکى به گروه ها و 
افراد ذى نفوذ سیاسى را با شامه قوى خود مى سنجند که چه 
زمانى راهنماى چپ و چه زمانى راهنماى راست را بفشارند.
وى ادامه داد: این تیپ شــهرداران از همه بیشتر تحول 
کشور را قفل مى کنند، اخالق، جوانمردى و پایبندى به قیود 
انسانى هرگز در قاموس این شهرداران جایگاهى ندارد؛ 

این ها را باید داالن سیاسى و اقتصادى نامید.
وى ادامه داد: براى آنها هرگز مهم نیســت چه کسى در 
رأس کار باشــد، مهم تارهاى در هم تنیده اى هست که 

روى آن مى غلطند و از منابع و مزایاى دولتى و بیت المال 
ارتزاق مى کنند.

وقتى پاى اصالح طلبى در میان باشد، ژست اصالح طلبى 
مى گیرند و وقتى اصولگرایى بورس باشد، گوى سبقت را از 
اصولگرایان مى ربایند، پیش چشم این جماعت معامله گر، 
دغدغه هاى اخالقى، ملى و میهنى، پیشــرفت شــهر، 

جوانمردى و وطن پرستى خنده دارترین واژگان است.
خسروى بیان داشــت:تنها دو چیز در نظر این شهرداران 
مقدس است، «ما باشــیم» و «منافع ما برقرار باشد!»؛ 
این دسته از شــهرداران اگر چه به اسم شــهردار تام و 
تمام یک ســازمان هســتند اما واقعیت چیــز دیگرى 

است.
وى افزود:این دسته از شهرداران هیچ گونه درکى از نگاه 
ملى به مسائل ندارند، شهر و آینده شهر را در شهر یا روستا 

و زادگاه خود مى بینند، وقتى با یک ارباب رجوع یا کارمند 
سازمان خود مواجه مى شــوند که در زمره همشهریانش 
نیســت، گویى با یــک بیگانه طرف هســتند؛ماحصل 
فامیل گرایى چیزى جز تضییع حقوق مردم و جلوگیرى 
از شایسته ســاالرى نیســت. وى بیان داشت:این قبیل 
شهرداران از مدیریت شــهرى فقط دانش آن را به ارث 
برده اند، شهردار دانشگاهى اما کم توان و غیر اجرایى! به 
همه چیز از منظر مسئله و موضوع پژوهشى نگاه مى کند، 
سازمان را با کالس درس اشتباه گرفته و نمى داند که منابع، 
زمان و انرژى در حدى نیست که به پاى افکار و آرمان هاى 

انتزاعى وى تلف شود.
منتخب پنجمین دوره شوراى شهر اصفهان گفت:این نوع 
شهرداران نمى دانند در کنار ارزشمندى نگاه پژوهشى به 
مسائل، سرعت عمل هم مهم است، این مدیران به اسم 

کار علمى، خواسته یا ناخواسته فرصت هاى طالیى توسعه 
را مى سوزانند.

وى افزود:شهردارانى که مى بینند و مى دانند نتیجه تصمیم 
شــورا و یا معاونان آن ها چقدر زیان بار است اما به دلیل 
شــخصیت ضعیف و منفعل خود هرگز لب به نقد و نظر 
نمى گشایند؛ این شهرداران اساســًا با هدف شرکت در 
انتخابات، وارد یک ســازمان مى شوند و تالش مى کنند 

محبوب دل ها شوند.
وى اظهارداشت: مدیریت این ها بسیار بى ثبات، کوتاه مدت 
و زیان بار است؛ این دسته از شهرداران روى خطى از هزینه 
کار مى کنند، وقتى میزان هزینه و نتیجه اقدامات آن ها را 
بررسى مى کنیم در مى یابیم اگر همین برنامه به بخش 
خصوصى سپرده شده بود، با هزینه بسیار کمتر و با کیفیت 

باالتر انجام مى شد.

مدیرعامل مدیریت پسماند شهرى نجف آباد مطرح کرد؛

 محسن تجویدى،شهردار نطنز گفت: در چهار سال گذشته، به طور میانگین ساالنه 
درحدود 25 درصد از بودجه شـهردارى نطنز صرف ایجاد و توسـعه فضاى سبز شده 

است.

شهردار مبارکه گفت: تکمیل پروژه هاى نیمه تمام، تعریف پروژه هاى جدید در سطح 
کالن، پروژه هاى محله محـور و توجه به نیازهاى مردم در سـطح محالت، بعنوان 

اصول کلى سیاست هاى شهردارى مبارکه  در دوره چهارم محسوب مى شود.
شرفا افزود: پروژه هاى عمرانى در تمامى نقاط شهر و در سطح همه محله ها بصورت 
پراکنده اجرا شد و سعى شد در هر محله برحسب نیاز و انتظارات مردم کار انجام شود.

صفارى، شهردار بادرود از تحقق 122/9 درصدى بودجه این شهردارى در چهارسال 
گذشته باتوجه به رکود اقتصادى و مشکالت عدیده شهردارى هاى ایران خبر داد.

وى اضافه کرد: همچنین بودجه ما 2/5 برابرشده و از بودجه 24میلیارد ریالى در سال 
92به 60میلیارد ریال در سال96رسیده ایم و درحال برنامه ریزى جهت ایجاد درآمد 

پایدار براى شهردارى هستیم.

صفارى، شهردار بادرود گفت: یکى از برنامه هاى اساسى شهردارى بادرود تحقق در 
آمد پایدار و ایجاد واحد هاى تولیدى براى اشتغالزایى مى باشد.

با تالش و پیگیرى هاى مستمر شهردار و امور ادارى شهردارى زاینده رود، کارگران 
قراردادى این شهردارى در طرح طبقه بندى مشاغل قرار گرفتند .

اسماعیلى، شهردار زاینده رود گفت: هرچند تبدیل وضعیت کارگران در این شرایط 
اقتصادى، بار مالى براى شهردارى دارد ولى بهتر شدن وضعیت قرارداد هاى آنها از 

هر چیزى مهمتر است و در این راه تالش هاى فراوانى انجام شد.

 رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور با اشاره به مازاد بودن نیروى انسانى 
در شهردارى ها گفت: شهردارى ها بین سه تا پنج برابر پست سازمانى خود نیرو دارند 
که مشکالت بسیارى را به وجود آورده و خیلى از منابع را باید صرف حقوق و مزایاى 
این نیروهاى مازاد کنند که این معضل سبب مى شود منابعى که مى تواند در خیلى از 

بخش هاى دیگر هزینه شود، براى این موضوع هزینه شود.
هوشنگ خندان دل عنوان کرد: در شهردارى ها بیش از 100 هزار نیروى قراردادى 
داریم و ما اجازه گرفته ایم که 50 هزار نفر از این نیروهاى قراردادى را به پیمانى تبدیل 
کنیم؛ و مقدمات این اقدام فراهم شده ولى آزمون آن را بعد از استقرار شوراهاى جدید 

و در اواخر مهرماه برگزار مى کنیم.

اختصاص 25 درصدبودجه شهردارى نطنز 
به فضاى سبز

تعریف پروژه هاى عمرانى در مبارکه 
به صورت پراکنده

تحقق 122 درصدى بودجه
 شهردارى بادرود

ایجاد واحدهاى تولیدى از برنامه هاى 
شهردارى بادرود است

تبدیل وضعیت50 هزار 
نیروى قراردادى شهردارى ها 

دسترسى به درآمدهاى پایدار
دغدغه اصلى شهردارى سده لنجان است 

اجرایى شدن طرح طبقه بندى مشاغل 
کارگران شهردارى زاینده رود

تفکیک 54درصد زباله هاى نجف آباد
 توسط مردم

شهردارانى که روى خط هزینه کار مى کنند
منتخب شوراى شهر اصفهان مطرح کرد

شهردار سده لنجان گفت: پیش ازاین و بر اساس قانون، عوارض ارزش افزوده صنایع 
به صورت کامل به لنجان تعلق مى گرفت به همین خاطر توزیع عوارض آالیندگى 
استانى شد، اما حاال که توزیع عوارض ارزش افزوده استانى شده انتظار داریم تا تغییرى 

در نحوه پرداخت عوارض آالیندگى به لنجان صورت گیرد
میثم محمدى بابیان اینکه تصویب تجمیع مالیات بر ارزش افزوده موجب مى شود 
مناطق پرجمعیت استان اصفهان که در معرض آالیندگى صنایعى نظیر ذوب آهن قرار 
ندارند از این عوارض بهره مند شوند، متذکر شد: بالغ بر 30 درصد عوارض ارزش افزوده 
به روستائیان تعلق مى گیرد و بر اساس آمار موجود 23 درصد از جمعیت استان اصفهان 

را روستائیان تشکیل مى دهد که البته این آمار هم جاى بسى تامل دارد.
وى با تأکید براینکه اى کاش چند ســال پیش تر از این شــهردارى ها را در جریان 
تصویب تجمیع مالیات بر ارزش افزوده قرار مى دادند تا به سمت درآمدهاى جایگزین 
مى رفتیم، خاطرنشان کرد: دسترسى به درآمدهاى پایدار یکى از دغدغه هاى اصلى 
شهردارى و شوراى شهر سده لنجان است اما بعضى از تصمیم گیرى ها مانع از حرکت 

پرشتاب مجموعه ما به سمت دستاوردهاى بزرگ مى شود.
محمدى با تأکید بر اینکه آیا شهرهاى اطراف نظیر تیران و کرون و فالورجان و یا 
دیگر شهرهاى اطراف به اندازه لنجان در معرض آالیندگى ذوب آهن قرار دارند، متذکر 
شد: نامه اى به امضاى شهرداران شهرهاى لنجان درآمده است و براى پیگیرى در 

استان به دست نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى رسیده است.


