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بهره بردارى از 40درصد پروژه ها 
با اعتبارات شهردارى ها
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درآمد شهردارى
 از صدور پروانه هاى 

ساخت و ساز است

تغییر ردیف بودجه استخر زواره در سال جارى

باغ موزه شهرضا افتتاح شد

انباشت بدهى معوق شهردارى ها

2

فروش زمین 
به درآمد پایدار شهردارى ها 

کمک نمى کند
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«حسن زرگر» رئیس شوراى شهر خور شد
حســن زرگر به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر خور 

انتخاب شد.
على استوار، فرماندار خوروبیابانک گفت: همچنین عباس 
غالمرضایى به عنوان نایب رئیس شــوراى اســالمى 

شهرخور برگزیده شد.

انتخاب«گودرزى» به ریاســت شوراى 
شهرنجف آباد 

مجتبى گودرزى به عنوان رئیس دوره پنجم شــوراى 
اسالمى شهرنجف آباد برگزیده شد.

همچنین جواد حجتى به عنوان نایب  رئیس، محســن 
پور اسماعیلى به عنوان خزانه  دار، مهدى حاج صادقیان 
به عنوان دبیر و عیدمحمد طرقى به عنوان ســخنگوى 
پنجمین دوره شوراى اســالمى شهر نجف آباد برگزیده 

شدند. 

روساى شوراى زرین شهر و فوالد شهر 
انتخاب شدند

ســعید نادى زاده به عنوان رئیس شوراى اسالمى زرین 
شهر و جواد قاســمى به عنوان رئیس شوراى اسالمى 

فوالد شهر انتخاب شدند.
همچنین ســودابه باقرى به عنوان نایب  رئیس، محمد 
باتوانى به عنــوان دبیر و احمد احمدیــان  نیز به عنوان 
خزانه  دار پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر زرین شهر 
برگزیده شدند. جواد قاسمى هم رئیس شوراى اسالمى 
فوالد شهر شد.بر اساس این گزارش،هوشنگ کیانى به 
عنوان نایب  رئیس، على محمد لیموچى به عنوان منشى 
و خلیل مصطفى زاده نیز به عنوان خزانه  دار شوراى شهر 

فوالدشهر برگزیده شدند.

مشخص شــدن رئیس شورا و شهردار 
خمینى  شهر 

اعضاى پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر خمینى  شهر، 
عبدا... کیانى را به  عنوان رئیس این شورا و على  اصغر حاج 

حیدرى  را به  عنوان شهردار این  شهر انتخاب کردند.
همچنین حسین غفورى به  عنوان نائب رئیس، عبدالرضا 
عباسى به  عنوان منشى و منیژه مردانى به  عنوان خزانه  دار 

شوراى اسالمى خمینى  شهر انتخاب شدند. 

معرفى سرپرست شهردارى شاهین شهر
اعضاى پنجمین دوره شــوراى اسالمى شاهین شهر با 

معرفى سرپرست شهردارى شاهین شهر بر تحویل کلید 
شهر به شهردار جدید تأکید کردند.

بر این اساس با توجه به پایان دوره مدیریت شهرى شهردار 
سابق، احمدرضا پرى تبار به عنوان سرپرست شهردارى 
شاهین شهر تا انتخاب شهردار جدید شاهین شهر معرفى 

شد.
همچنین پس از پایان نخستین جلسه رسمى شورا، هیئت 
رئیسه جدید شوراى اسالمى شاهین شهر انتخاب شدند.
پــس از رأى گیرى، مهرداد مختارى بــه عنوان رئیس، 
علیرضا جهانگیرى به عنوان نائب رئیس، على فتحى به 
عنوان خزانه دار و حسین ابراهیمى به عنوان منشى شوراى 

شهر شاهین شهر برگزیده شدند.

شهردار فعلى دامنه ابقا شد
عضو شوراى شــهر دامنه گفت: على اصغر مباشرى به  
عنوان رئیس شــورا، امیر خانى به  عنــوان نائب  رئیس، 
عبدالرضا مرادى به  عنوان خزانه دار و سیدمظفر قاسمى 
و مرضیه کاظمى نیز به  عنوان منشى شوراى شهر دامنه 
انتخاب شدند تا ترکیب هیئت رئیسه شوراى اسالمى شهر 

دامنه این گونه شکل بگیرد.
وى در رابطه با انتخاب شــهردار نیز گفت: پس از بحث 
و بررسى و رأى گیرى حسین خلیلى، شهردار فعلى این 
شهر براى یک دوره چهارساله دیگر در سمت خود ابقا شد.

یک زن، سرپرست شــهردارى آران و 
بیدگل شد

با رأى اعضاى شــوراى شــهر آران و بیــدگل، فهیمه 
فرزانگان سرپرست شهردارى این شهر شد.

فهیمه فرزانگان، مدیر ادارى شهردارى مرکزى آران و 
بیدگل تا انتخاب و انتصاب شهردار جدید، با رأى اعضاى 
شورا به عنوان سرپرست شهردارى این شهر انتخاب شد. 
وى داراى مدرك کارشناسى ارشد مدیریت است و  بیش 
از 15 سال ســابقه فعالیت اجرایى و مدیریتى مجموعه 

شهردارى را در کارنامه خود دارد.
همچنین عبدالرحیم مفیدى به مدت یک سال به عنوان 

رئیس شوراى شهر آران و بیدگل منصوب شد.

«محسنى» شهردار داران باقى ماند
عباس محمدصالحى به  عنوان رییس شــوراى شهر و 
محمدرضا شــیخى به عنوان نایب رئیس  شوراى شهر 

داران انتخاب شدند.
همچنین ابراهیم صادقى دارانى به  عنــوان خزانه دار و 

محمود شیخى به  عنوان منشــى و لیال زمانى به  عنوان 
سخنگوى شوراى شهر داران معرفى شدند.

همچنین اعضاى شوراى شهر بر ابقاى احمد محسنى، 
شهردار فعلى شهر داران رأى مثبت دادند تا وى بار دیگر 
براى یک دوره چهار ساله، سکان مدیریت شهرى داران 

را بر عهده داشته باشد.

ابقاى رحیم جافرى در ســمت شهردار 
شهرضا 

رئیس پنجمین دوره شوراى اســالمى شهر شهرضا، از 
ابقاى رحیم جافرى در سمت شهردار این شهر خبر داد.

مهدى صالح پور اظهارداشت: منتخبین مردم در پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شهر شــهرضا در نخستین جلسه 
خود با دستور کار تعیین شهردار آینده این شهر، با اکثریت 
نسبى آرا، با ابقاى رحیم جافرى در سمت شهردار شهرضا 

موافقت کردند.

انتخاب هیئت رئیســه شــوراى شهر 
ورنامخواست و سده لنجان 

با رأى اعضاى شــوراى اسالمى شهر ســده لنجان و 
ورنامخواست، هیئت رئیسه این شوراها براى یک دوره 

یک ساله انتخاب شدند.
در پایان مراسم تحلیف اعضاى پنجمین دوره شوراهاى 
اسالمى شهرورنامخواست، طاهره کرمى به عنوان رئیس 

پنجمین دوره شوراى اسالمى ورنامخواست، فرهاد شیرى 
نایب رئیس، تقى کاظمى به عنوان خزانه دار، حســین 
فرهمند نژاد  به عنوان منشى اول و  حسین خاشعى منشى 
دوم پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر ورنامخواست 

انتخاب شدند.
همچنین در سده لنجان، حمید رضا ادیبى به عنوان رئیس 
پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر سده لنجان و مجتبى 
ادیبى،  نایب رئیس و خزانه دار پنجمین دوره شــوراى 

اسالمى شهر سده لنجان انتخاب شدند.

«همراه گورکانى» سرپرست شهردارى 
زرین شهر شد

منتخبین مردم در پنجمین دوره شوراى اسالمى زرین 
شهر، با اکثریت نسبى آرا،« همراه گورکانى» را به عنوان 

سرپرست شهردارى زرین شهر انتخاب کردند.
همراه گورکانى که با سمت معاون ادارى و مالى شهردارى 
زرین شهر در این مجموعه مشغول به فعالیت بود تا زمان 
انتخاب شهردار زرین شهر به عنوان سرپرست شهردارى 

این شهر فعالیت مى کند.

 انتخاب هیئت رییسه شوراى شهر زاینده رود
با رأى اعضاى شوراى اسالمى شهر زاینده رود ، هیئت 
رییســه این شــورا براى یک دوره یک ســاله انتخاب 
شــدند و عبدالعلى قاســمى به عنوان رئیس پنجمین 

دوره شــوراى اســالمى زاینده رود، محمدمحسنى به 
عنوان نایب رئیس و سخنگو، فریدون کریمى به عنوان 
خزانه دار، حســن موذنى به عنوان منشى اول و منصور 
مؤذنى به عنوان منشــى دوم و نماینده شوراى اسالمى 
شهر زاینده رود در شوراى شهرســتان لنجان انتخاب

 شد.

«اردشــیر محمدى» در سمت شهردار 
باغبادران ابقا شد

منتخبین مردم در پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 
باغبادران «اردشــیر محمدى»را در ســمت شــهردار 

باغبادران ابقا کردند.

«پیرمرادیان» رئیس شوراى شهرسمیرم 
شد

محمدابراهیم پیرمردیان با رأى اعضاى شوراى اسالمى 
شهر سمیرم به عنوان رئیس شوراى شهر در دوره پنجم 

انتخاب شد.
روح ا... شهبازى، عضو شوراى اســالمى شهر سمیرم 
اظهار داشت: حسن شــهبازى نیز نایب رئیس شوراى 

شهر سمیرم شد.
وى افــزود: کورش صابــرى نیز به عنوان سرپرســت 

شهردارى سمیرم منصوب شد.

شهردار نجف آباد ابقا شد
شوراى اسالمى شــهر نجف آباد راى به ابقاى شهردار 

کنونى این شهر داد.
مسعود منتظرى با راى اکثر اعضاى شوراى اسالمى به 

عنوان شهردارشهرنجف آبادبرگزیده شد.

انتخابات هیئت رئیسه شوراى شهر درچه 
در انتخابات هیئت رئیسه شوراى شــهر درچه، مهدى 
ابراهیمى به عنوان رئیس شورا، اکبر جزینى به عنوان نایب 
رئیس شورا، بهرام امینى به عنوان منشى و کبرى محمدى 

به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.

«جاللى»رئیس شوراى کوشک شد
محمدباقر جاللى به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر 
کوشک انتخاب شــد. همچنین رمضانعلى فرهادى به 
عنوان نایب رئیس شــورا، حجــت ا... مهرابى به عنوان 
منشى شورا و محســن فرهادى به عنوان خزانه دار شورا 

معرفى شدند.

انتخاب«جدیدى»به عنوان رئیس شوراى 
شهر رزوه

درانتخاباب شوراى شهر رزوه، حسین جدیدى به عنوان 
رئیس شورا، غالمرضا على محمدى نایب رئیس، سمیه 
صالحى خزانه دار و مجتبى محمدى و صفدر اسالمى به 

عنوان منشى شوراى شهر انتخاب شدند.

انتخاب روســاى شــوراهاى شــهر 
فریدونشهر و برف انبار

احمدرضا اصالنى به عنوان رئیس شوراى شهر و بهنام 
رضایى به عنوان نائب رئیس شوراى شهر فریدون شهر 
و بهنام رضایى به عنوان رئیس شــوراى شهر برف انبار 

انتخاب شدند.

معرفى هیئت رئیسه شوراى شهر افوس
هیئت رئیسه شوراى اسالمى شهر افوس مشخص شد و 
احمد برهانى به عنوان رئیس شورا، هوشمند حاجى بنده 
نایب رئیس، حشمت شاهسوندى خزانه دار، داوود موسوى 

و على کیخایى به عنوان منشى انتخاب شدند.

«مرتضایى»رئیس شوراى شهر بویین 
میاندشت شد

در انتخابات هیئت رئیســه شــوراى اســالمى بویین 
میاندشــت، مصطفى مرتضایى به عنوان رئیس شورا، 
نورا... اعالیى نایب رئیس، دوســت محمدى به عنوان 
خزانه دار و مرتضى احمدى و مجتبى دوست محمدى به 

عنوان منشى انتخاب شدند.

« ایــزدى» سرپرســت شــهردارى 
فوالدشهر شد

منتخبین مردم در پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 
فوالدشهر، با اکثریت نسبى آرا، حسین ایزدى را به عنوان 

سرپرست شهردارى فوالدشهر انتخاب کردند.
حسین ایزدى که با سمت معاون ادارى و مالى شهردارى 
فوالدشهر در این مجموعه مشغول به فعالیت بود تا زمان 
انتخاب شهردار فوالدشهر به عنوان سرپرست شهردارى 

این شهر فعالیت مى کند.

انتخاب رئیس شوراى شهر اردستان
در انتخابات شــوراى شهر ادرســتان، روح ا...جاللى به 
عنوان رئیس شــوراى شــهر و نادر یزدان بخش نایب 
رئیس، علیرضا شریف زاده منشى و منیر عقدایى به عنوان 

خزانه دار انتخاب شدند.

تکلیف رؤساى شوراها و شهرداران 30 شهر استان مشخص شد 

تغییر در زمان جمع  آورى زباله در دولت آباد
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با حضور مسئوالن شهرستان نطنز، چهار پروژه عمرانى 
با اعتبارى بالغ بر 18 میلیارد ریال توسط شهردارى نطنز 

افتتاح و به بهره بردارى رسید.
با حضور نماینده مردم نطنز در مجلس، فرماندار، اعضاى 
شوراى اسالمى شهر نطنز و سایر مسئولین چهار پروژه 
کتابخانه، بازار، هنرسراى قلم و مجموعه پیاده روها با 

اعتبارى بالغ بر 18 میلیارد ریال افتتاح شد.
محسن تجویدى، شهردار نطنز در آیین افتتاح کتابخانه 
امیرالمؤمنین (ع) این شهرگفت: این کتابخانه در مدت 
زمان کمتر از دو سال و با مشارکت ورثه مرحوم بدر تقى 
زاده انصارى در فرهنگسراى کوثر شهردارى ساخته شد 

و به بهره بردارى رسید.
وى تصریح کرد: این کتابخانه با زیر بناى 280 مترمربع 
و اعتبار چهار میلیارد ریال احداث شده است که شامل 
مخزن کتاب، دو ســالن مطالعه، ســایت رایانه، سالن 

مطالعه کودك و نمازخانه است.
شهردار نطنز در مراسم افتتاح هنرسراى قلم نیز با اشاره 
به نیاز شهر نطنز به فضاهاى فرهنگى تأکید کرد: شهر 
نطنز به زیرســاخت هاى فرهنگى متعــددى نیاز دارد 
که در این راســتا نگارخانه اى به مســاحت 130 متر 
مربع در پارك ملت ساخته شد و امروز به بهره بردارى

 رسید.

مشاور مدیرکل دفتر امور روســتایى و شوراهاى استاندارى 
اصفهان گفت: اعضاي جدید شوراها براى انجام هر چه بهتر 
وظایف و مســئولیت هاي خود باید به طور کامل با ضوابط، 

مقررات و حدود مسئولیت خود آشنا شوند.
ســعید انصارى اظهار داشت: شوراهاى اســالمى در نظام 
جمهورى اسالمى ایران به  عنوان یک مقوله مردم ساالرى 
دینى پایه گذارى شده اســت و در قانون نیز به  عنوان یک 

موضوع مهم از آن یاد مى شود.
وى با بیان اینکه برابر قانون اساسى اداره امور کشور بر اساس 
رأى مردم است که یکى از ارکان آن شوراها هستند، افزود: 
شوراها باید این دوره چهار ســاله را طى کنند تا به هدف و 

پایان راهى که توسعه روستاها در همه زمینه ها است به آسانى 
دست پیدا کنند.

وى با اشاره به اینکه اعضاى جدید شوراها براى انجام هر چه 
بهتر وظایف و مسئولیت هاى خود باید به طور کامل با ضوابط، 
مقررات و حدود مسئولیت خود آشنا شوند، تأکید کرد: منتخبان 
دوره پنجم باید با مطالعه قوانین و مقررات شوراها و شرکت 
فعال در جلسات و کارگاه آموزشــى،در راستاى انجام بهتر 
مأموریت ها و وظایف براى آبادانى و پیشرفت منطقه بکوشند.

وى افزود: مى طلبد که اعضاى شوراها اولویت ها را درست 
مشخص کنند تا بودجه ها و اعتبارات در راه صحیح هزینه شود 

و این مستلزم دانستن قوانین شورا و وظایف است.

4 پروژه  عمرانى در نطنز
 افتتاح شد

اعضاى جدید شوراها باید با 
قوانین آشنا باشند

شهردار زاینده رود 
هم مشخص شد

 با راى اکثریت اعضاى دوره پنجم شوراى اسالمى شهر 
زاینده رود، ابوالفضل توکلى ازبین 14گزینه به سمت 

شهردار این شهر برگزیده شد.

تهرانى شهردار سین شد
با راى اکثریت اعضاى شـوراى شـهر، محمـد تهرانى 

شهردار سین شد.
با راى اکثریت اعضاى دوره پنجم شوراى اسالمى شهر 
سین، محمد تهرانى به عنوان شهردار شهر سین انتخاب 
شد. محمد تهرانى معاون شهرسازى شهر دستگرد، به 

عنوان شهردار سین انتخاب شد.
پیش از این ابوالفضل توکلى به مدت دو سال و سه ماه 

شهردار شهر سین بود..

سفیدشهر میزبان 
شهداى مدافع حرم

سخنگوى شوراى شهر سفیدشهر گفت: دوتن از افاغنه 
ساکن شهر سفیدشـهر که براى دفاع از حرم به نبرد با 
داعش رفته بودند به شهادت رسیدند و به زودى در سفید 

شهر تشییع مى شوند.
محمدعلى رحیمى اظهارداشـت: این دو جوان افغانى 
محمد احمدى و فرهاد حسینى هستند که براى دفاع از 
حرم حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) به شهادت 
رسیدند و با درخواست خانواده شان که ساکن سفید شهر 

هستند در این شهر تشییع مى شوند.
وى به برنامه ریزى براى مراسم تشییع اشاره کرد وگفت: 
با درخواست خانواده این دو شهید بزرگوار کارهاى ادارى 
براى تشییع و تدفین این عزیزان در گلزار شهداى سفید 
شـهر در حال انجام است تا این شـهر به یمن قدم این 
عزیزان حال و هواى حرم  حضرت زینب (س) را بگیرد.

شهبازى شهردار 
دولت آباد شد 

الهام داورى، عضو پنجمین دوره شـوراى شـهر دولت 
آباد گفـت: راى گیرى در خصوص انتخاب شـهردار از 
یک لیست شش نفره صورت گرفت که در نهایت حمید 
شهبازى با بیشـترین امتیاز و پنج راى مثبت به عنوان 

شهردار شهردار دولت آباد انتخاب شد.
وى افـزود: طى بررسـى هاى صـورت گرفته توسـط 
منتخبان شوراى اسـالمى شـهر دولت آباد در سه ماه 
گذشته و مصاحبه هاى صورت گرفته با 17 نامزد (هفت 
نفـر بومى و 10 نفـر غیر بومـى) در خصـوص انتخاب 
شهردار بر اساس معیارهاى امتیازبندى شده؛ در مرحله 
اول شش نفر و در مرحله دوم چهار نفر از لیست نهایى 
حذف شـدند، در میان هفـت نفر باقى مانده در لیسـت 
اصلى، محمد زارعان شـهردار دوره هاى قبل به دلیل 
حمایت از نامزدهـاى جوان از حضور در لیسـت نهایى 

انصراف داد.
داورى دولـت آبادى افـزود: به این ترتیـب راى گیرى 
در خصوص انتخاب شـهردار از یک لیست شش نفره 
(سه گزینه بومى و سه گزینه غیر بومى) صورت گرفت 
که در نهایت حمید شهبازى، شهردار سابق شهر هرند 
با بیشـترین امتیاز و پنج راى مثبت به عنوان شـهردار 

شهردار دولت آباد انتخاب شد.

افتتاح و بهره بردارى از 200 
طرح عمرانى درشاهین شهر

شهردارشـاهین شـهرگفت: 200 طـرح کوچـک و 
بزرگ عمران شـهرى در 26 ماه اخیر در شاهین شـهر 

بهره بردارى شده است.
حسین امیرى افزود: این طرح ها در این مدت با حضور 
معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع و پشـتیبانى نیروهاى 
مسلح، استاندار و معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
اصفهان افتتاح شـدند که  نشـان  تـالش، همکارى و 
همفکرى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بوده است.

وى اظهار داشـت: با وجود موانع و مشکالت نقدینگى 
در شهردارى شاهین شـهر، اعتبارى بالغ بر سه هزار و 
600میلیارد ریال براى تأمین طرح هاى  شهرى جذب 

شده است. 

منظریه که تا همین چند سال گذشته، روستایى در بخش روى خط
مرکزى شهرستان شــهرضا بود، در تقسیمات کشورى 
جدید به شهرى ارتقا یافت که با 10 هزار شهروند، حاال 

پرجمعیت ترین شهر شهرضا است.
مدیریت شهرى منظریه در 16 ســال گذشته تغییرات 
زیادى را در کالبد و توسعه شهرى آن ایفاکرد تا با استفاده 
از ظرفیت هاى جغرافیایى و میــراث تاریخى آن مانند 
مقبره بابا پیر، ارگ رکن آبــاد و چند ارگ تاریخى دیگر 
که قدمت آنها به حدود هزار ســال پیش برمى گردد، به 
درآمدزایى از گردشگرى و توسعه صنعتى بسیار امیدوار 

باشد.
گفتگویى را با على مرتضوى، شهردار منظریه انجام داده 

ایم که مشروح آن را در ادامه مى خوانید:
درباره وضعیت جغرافیایى و فرهنگى 
شهر منظریه برایمان سخن بگویید.

شــهر منظریه در حدود پنج کیلومترى جنوب شــرق 
شــهرضا و بین جاده شــریانى اصفهان- شــیراز قرار 

گرفته است.
این شهر بر اســاس آخرین سرشــمارى، 10 هزارنفر 
جمعیت دارد و از گذشته دامدارى و کشاورزى از مشاغل 
سنتى مردم این منطقه محسوب مى شود، اما امروز شاهد 
حضور جمعیت فرهنگى قابل توجهى در منظریه هستیم 
که در ادارات و دوایر دولتى فرهنگى و آموزشى حضور 

ملموس دارند.
منظریه با تصویب هیات دولت در ســال1380 به شهر 
تبدیل شد، اما 12 سال پس از ارتقاى آن، یعنى از ابتداى 
سال 1392 و آغاز به کار شوراى اسالمى شهر چهارم، 

بنده مسئولیت خدمت در آن را برعهده گرفتم.
باتوجه به تازه تاســیس بودن این 
شــهر، در این مدت با چه معضالت 
ساختارى و زیربنایى مواجه بودید؟

نه تنها منظریه، بلکه مشــکل شــهرهاى کوچک در 
ســال هاى اخیــر، رکــود نســبى حاکم بر ســاخت 
و ســازها، و غیردولتى و عمومى بــودن نهاد خدماتى 
شهردارى هاســت. بــه هرحــال اینگونه شــهرها با 
کمبــود منابع درآمدى دســت وپنجه نــرم مى کنند و 
باید به فکــر کســب درآمد از منابــع نویــن و پایدار

 باشند.
مدیران شــهرهاى کوچک اگر تنها بــه فکر دریافت 
عوارض و انجام پروژه هاى عمرانى براساس آن باشند، 
قطعا موفق نخواهندبود. براى مثال درآمد شــهردارى 
منظریه از عوارض ساخت و ســاز یا کسب و کار، کمتر 
از50 میلیون تومان در سال اســت. درحالى که همین 
مبلغ صرف حقوق ماهانه پرسنل شــهردارى مى شود 
که این میزان، غیــر از مخارج حوزه خدمات شــهرى 

است.

از آنجاکه موقعیــت مکانى منظریه 
براى افزایش درآمدها مناسب به نظر 
مى رسد، چه برنامه ها و طرح هایى را 
براى توسعه درآمدهاى شهردارى در 

نظرداشتید؟
خوشبختانه با توجه موقعیت مکانى منظریه، مى توان از 
حریم شهر براى درآمدزایى بیشتر استفاده کرد. چون این 
شهر در مجاورت یکى از جاده هاى اصلى کشور قرار دارد.

از سال 92، شهردارى با تشــکیل و همراهى گروهى از 
مشــاوران، تالش کرد تا راه هاى کسب درآمد از حریم 
شهر را بررسى و احصا کند و در همین راستا طى روزهاى 
گذشته، شــهردارى منظریه براى ساخت یک مجتمع 

رفاهى بین جاده اى در مساحت 30 جریب، مجوزهاى 
الزم را دریافت کرد.

با اســتفاده از این ایده، هم اکنون شــهردارى در حال 
احداث و تکمیل نهایى مجموعه اى در 10 هزار مترمربع 
با کاربرى هاى گوناگون اســت که در روزهاى شنبه تا 
چهارشنبه به عنوان باغ بانوان، دو روز آخر هفته به صورت 
باغ-رستوران و در ایام تعطیالت نوروزى، براى اسکان 
مســافران تحت عنوان مرکز بوم گردى استفاده خواهد 
شد. امیدوارم ساخت و تجهیز این مجموعه تا پایان کار 

شوراى فعلى به پایان برسد.
سومین طرح، ایجاد شهرك صنایع کارگاهى به مساحت 
100 هکتار اســت که تملک این زمین از ســال 94 با 

مجوز اداره کل راه و شهرسازى آغاز شد تا مجموعه اى 
کارگاهى براى صنایع کوچک و متوسط در چهار فاز25 

هکتارى احداث شود.
در حال حاضر، فاز اول این مجتمع تملک، و با استقبال 
صنایع، تاکنون40 مجوز ســاخت کارگاه در آن صادر 

شده است.
 این مجتمع کارگاهى، کاربرى هاى مختلفى چون انبار، 
تمرکز مشاغل نیمه مزاحم، کارگاه هاى کوچک و نیمه 
کوچک و واحدهاى صنعتى متوسط را در قطعات 128 
مترى تا 30 هزارمترى در برمى گیرد. با توسعه فازهاى 
بعدى این شهرك کارگاهى که در مجاورت جاده اصلى 
شمال- جنوب قراردارد، یک منبع درآمدى پایدار براى 

شهردارى ایجادخواهدشد و اشتغال مولد منطقه را نیز به 
دنبال خواهد آورد.

شــهردارى منظریه بــا انجام این
 طرح ها به هدف خود از ایجاد درآمد 

پایدار رسیده است؟
فــروش زمیــن و ماننــد آن یــا احــداث کارخانه، 
ایجــاد  پایــدار  درآمــد  شــهردارى ها  بــراى 

نمى کند.
در شــهر منظریه با احداث شــهرك صنعتى، به ســه 
صورت مبالغى نصیب شهردارى مى شود: ابتدا واگذارى 
زمین هاى شهرك، دوم عوارض ساخت و صدور پروانه 
و نقل و انتقال، و در مرحله سوم نیز عوارض کسب و کار 
خواهد بود. هرچند مرحله اول به زودى به پایان مى رسد 
اما دو مرحله بعدى مى تواند به صورت دایم ادامه پیداکند.
منبع دیگر درآمد شهردارى، مجتمع رفاهى بین جاده اى 
است. از آنجا که شــهردارى قصد تصدى گرى و فربه 
کردن بدنه خود را مطابق با سیاست هاى اصل 44 ندارد، 
بنا را بر مشارکت بخش خصوصى به دو صورت واگذارى 
کلى یا قراردادهاىBTO (احداث، انتقال، بهره بردارى) 
گذاشته اســت. حتى در صورت واگذارى زمین از سوى 
شــهردارى، چنین فعالیت هایى مى تواند در درازمدت، 
درآمد پایدار از محل عوارض و مالیات تولید و کسب وکار 

براى شهردارى به ارمغان بیاورد.

شهردار منظریه مطرح کرد:

فروش زمین به درآمد پایدار 
شهردارى ها کمک نمى کند

هم اکنون شهردارى 
منظریه در حال احداث و 
تکمیل نهایى مجموعه اى 
در 10 هزار مترمربع 
با کاربرى هاى گوناگون 
است که در روزهاى 
شنبه تا چهارشنبه به 
عنوان باغ بانوان، دو 

روز آخر هفته به صورت 
باغ-رستوران و در ایام 
تعطیالت نوروزى، براى 
اسکان مسافران تحت 
عنوان مرکز بوم گردى 
استفاده خواهد شد

  شهردار زواره گفت: در سال 95 ردیف اعتبار تملک دارایى 
معادل 270 میلیون ریال بود که بیش از 120 میلیون تحقق 
پیدا نکرد و در پایان سال 95 با وصول اعتبار تملک دارایى، 

ساخت دیواره استخر زواره آغاز شد.
مرتضى صادقى اظهارداشت: 35 هکتار از بافت فرسوده 

شهر زواره در هفته گذشته ثبت  شد.
وى افزود: کلیه ساخت  و ســازها در این محدوده شامل 
تسهیالت 300 میلیون ریالى مى شود و در دریافت پروانه 

ساختمان از تخفیف 50 درصدى بهره مند مى شود.
شــهردار زواره با اشــاره به مدیریت اجرایى استخر زواره 

از ســال 1390 توســط 
شــهردارى گفت: در سال 
1390 فنداســیون استخر 
اجرا شد و ســال 92 اعتبار 
400 میلیونــى براى ادامه 
ساخت استخر گذاشته شد 
که نزدیک بــه 90 درصد 

وصولى داشت.
وى در ادامه خاطرنشــان 
کــرد: در پایان ســال 93 
اعتبــار 100 میلیونــى 
اختصاص یافت و در سال 
94 پوشــش سقف استخر 

زواره اجرا شد.
شهردار زواره با اشاره به اینکه در سال 96 مبلغ 450 میلیون 
تومان اعتبار بــراى این طرح تخصیــص یافت، گفت: 
اعتبارى که در سال جدید تخصیص یافته بود 450 میلیون 
تومان از بودجه نفت بود ولى در حال حاضر با تغییر ردیف 
اعتبار استخر زواره 106 میلیون تومان از ردیف نفت و 344 

میلیون تومان از مسیر اعتبار استانى اختصاص یافته است.
وى افزود: استخر زواره بعد از تخصیص یافتن کامل اعتبار، 
سال 96 جزو پروژه هاى نیمه تمام کشو هست و باالى 70 

درصد تکمیل  شده است.

***
صادقى درباره ایستگاه هواشناســى این شهر نیز عنوان 
کرد: در سال 95 در دیدار با وزیر نیرو درباره تعرفه برق شهر 
زواره پیشنهاد ساخت ایســتگاه هواشناسى داده شد و بعد 
از صحبت با فرماندار اردســتان، مبلغ 100 میلیون تومان 

تخصیص یافت.
وى افزود: بعد از کار کارشناسى اداره هواشناسى، محدوده 
باغ بانوان به مساحت هزار متر مربع جهت ساخت ایستگاه 
اختصاص یافت و شهردارى زواره موظف شد آماده سازى و 

فنس کشى این پروژه را انجام دهد.
شهردار زواره عنوان کرد: 
عملیات نصب دستگاه هاى 
ایستگاه هواشناسى زواره 
تا پایــان مردادماه به اتمام 
رسیده و در هفته دولت به 

بهره بردارى خواهد رسید.
***

وى درباره نیاز مبرم شهر 
زواره به کارخانه آســفالت 
گفت: با احــداث کارخانه 
آســفالت کیفیت آسفالت 
منطقه باال مى رود و هزینه 

آسفالت پایین تر مى آید.
صادقى با شاره به آمادگى 
سرمایه گذار جهت ســاخت کارخانه آسفالت عنوان کرد: 
براى اجراى کارخانه آســفالت موقعیت و زمین مشخص  
شده است و صدور مجوزهاى 13 گانه رو به اتمام است که 

کمیته استعدادیابى موافقت کرده است.
وى افزود: امیدواریم در دوره شوراى پنجم کارخانه آسفالت 
در اولویت باشد و با توجه به حجم فرسودگى آسفالت، یک 
راهکار بسیار مناسب احداث کارخانه است و جهت دریافت 
تسهیالت 3 درصد کارخانه با رئیس سازمان شهردارى ها 

توافق انجام گرفته است.

شهردار زواره خبر داد؛ 

تغییر ردیف بودجه استخر زواره در سال جارى
در ادامه عمیــات احداث میدان کارگرشــهر هرند، 

عملیات جدول گذارى آن آغاز شد.
میدان کارگر واقع در ابتداى بلوار کشاورز و بلوار شهید 
صفار به مساحت شش هزارمتر مربع به شکل بیضى 
مى باشد که براى جدول گذارى این میدان بیش از 

هزار متر جدول بتنى مورد استفاده قرار مى گیرد.
میدان کارگر از پروژه هاى عمرانى مهم شهردارى 
است که مســیر کمربندى را تکمیل کرده و باعث 
مى شود ماشین هاى ســنگین بدون نیاز به عبور از 

داخل شهرهرند،  حرکت کنند.

شــهردار دامنه گفت: براى جبران کم آبى در شهر 
دامنه، به زودى چاه آب آشجرد به شبکه آبرسانى 

دامنه متصل خواهد شد.
حسین خلیلى با بیان این که مشکل کم آبى و افت 
سطح منابع آبى در شــهر دامنه جدى است، اظهار 
داشت: در این شرایط الزم است همه مردم و ساکنان 

این شهر  در مصرف آب صرفه جویى کنند.
شهردار دامنه ادامه داد: تدابیر و پیش بینى الزم در 
این زمینه صورت گرفته و بزودى چاه آب آشجرد 

به دامنه وصل مى شود و حفر چاه آب آهکى نیز در 
دستور کار قرار گرفته است.

وى با بیان این که در حال حاضر براى حل مشکل 
کم آبى؛ آب مورد نیاز شهر دامنه از طریق چاه فضاى 
سبز شــهردارى تامین مى شــود، عنوان کرد:  به 
همین منظور کاهش آبیارى فضاى سبز در دستور 

کار قرار دارد.
خلیلى بر لزوم صرفه جویى و مدیریت مصرف آب 

توسط همه ساکنان به ویژه کشاورزان تاکید کرد.

وى با اشــاره به برنامه ریزى هاى بلند مدت این 
شهرستان افزود: تامین آب شرب پایدار از چشمه 
لنگان فریدونشهر به شهر داران و دامنه توسط دولت 

در دستور کار قرار گرفته است.
خلیلى با بیان این که زیرســاخت هــاى اجراى 
این طرح کالن در حال آماده ســازى است، ابراز 
امیدوارى کرد با مســاعدت مسئوالن و تسریع در 
تصویب و اجراى طرح تامین آب شــرب از منابع 

پایدار، مشکالت آبى این منطقه رفع شود.

تأمین آب مورد نیاز دامنه از طریق چاه فضاى سبز  

جدول گذارى 
میدان کارگر درهرند 

پنــج طــرح عمرانــى وفرهنگــى بــا هزینــه اى 
افــزون بر26میلیــارد ریــال در دهاقــان افتتــاح 

شد.
با حضــور على عطایى، شــهردار دهاقــان و اعضاى 
شوراى اسالمى  شهردوره چهارم، در واپسین روزهاى 
مردادماه طرح هاى عمرانى و فرهنگى شــهردارى به 

بهره بردارى رسید.
اصالح نقطه حادثــه خیز جاده اى و بــر طرف کردن 
نقطه کــور جــاده دهاقان-مبارکه، با ایجــاد میدان 
بزرگ طبیعت در ابتداى این جــاده مواصالتى، هزینه 
هفت میلیارد ریالى را دربرداشــت که بــا احداث این 
میدان ســه هزار متر مربع از جاده نیز آســفالت گرم 

شد.
دو طرح فرهنگى نیز با مشارکت بخش خصوصى و اداره 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى شهرستان 

دهاقان بازگشایى شد. 
احداث سالن پیش سرد کشتارگاه دهاقان که از مصوبات 
جلسه کارگروه بهداشت و ســالمت شهرستان بود که 
در کمتر از یک ماه به بهره بردارى رســید، این سالن 
به مســاحت 36 متر مربع و ظرفیــت 10متر مکعب

 است.
با حضور فرماندار، شهردار ومسئوالن شهرستان دهاقان 
فاز نخست ســالن اجتماعات باغ فردوس نیز با هزینه 

10میلیارد ریال به بهره بردارى رسید. 

افتتاح 5 طرح 
عمرانى و فرهنگى 

در دهاقان
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مجموعه فرهنگى و تفریحى باغ موزه شــهرضا افتتاح 
شد.

رحیم جافرى شهردار شهرضا عنوان کرد: بعد از گذشت 
حدود یک قرن از احداث شــهردارى در شهرضا، عدم 
وجود موزه در این شــهر به عنوان یــک خأل فرهنگى 

احساس مى شد که شهردارى براى رفع آن اقدام کرد.
وى اظهارداشــت: این مجموعه به ســبک باغ هاى 
ایرانى احداث شده و همه اصول معمارى اصیل ایرانى 

– اسالمى در ساختمان و بناى آن رعایت شده است.
شهردار شهرضا، اســتفاده از مصالح ساختمانى سنتى 
و الگوهــاى معمــارى ایرانى را از دیگــر ویژگى هاى 

ساختمانى باغ موزه این شهر برشــمرد. جافرى افزود: 
در این مجموعه فرهنگــى – تاریخى یادمانى از مفاخر 
و دانشمندان و شــهدا و سرداران شــهرضا به نمایش 
گذاشته شده است. شهردار شهرضا بیان داشت: فضاى 
بیرونى آن نیز در بخش هاى مختلف آمفى تئاتر رو باز، 
سوئیت ها و رستوران، محل مناســبى براى پذیرایى از 

شهروندان و میهمانان است.
جافرى گفت: باغ موزه شــهرضا در زمینى به مساحت 
شش هزار و 500 مترمربع و با اختصاص اعتبارى بالغ بر 
هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات شهردارى احداث 

شده است.

عضو شوراى شــهر فالورجان گفت: با توجه به حضور 
یک نفر از اعضاى شــوراى شهر در ســفر حج تمتع، 
تا کنون دربــاره شــهردار آینده هنوز بــه جمع بندى 

نرسیده ایم.
لیال اله دادیان اظهار داشــت: اعضاى شوراى اسالمى 
منتخب دوره پنجم تا کنون با تعداد 15 نفر از نیروهاى 
بومى و غیربومى صحبت کرده و از افراد برنامه خواسته  
شده که 10 نفر در لیست تأیید نهایى قرارگرفته اند که 
یک نفر از آن ها  بومى است؛ ولى تا کنون درباره شهردار 

آینده هنوز به جمع بندى نرسیده ایم.
وى با بیان اینکه توســط اعضاى منتخب شــورا نگاه 

سیاسى  و جناحى در انتخاب شهردار وجود ندارد،  افزود: 
یکى از شاخص هاى انتخاب شهردار داشتن تخصص و 
تجربه و سابقه حضور در شهردارى است که با این نگاه 
از شهرداران بعضى از مناطق اصفهان نیز براى بررسى 

سوابق دعو ت شده است.
وى تصریح کرد: رشد و توسعه هر جامعه باید متناسب 
با به کارگیرى توانایى هاى موجود در آن جامعه بوده که 
یکى از راه هاى تحقق آن، تأمین بستر کالبدى مناسب 
براى حضور فعال افراد و ایجاد فرصت هاى مســاوى 
براى اقشــار مختلف در جابجایى و دسترسى عمومى و 

فضاهاى شهرى است. 

گمانه زنى ها در مورد
 شهردار فالورجان

باغ موزه شهرضا
 افتتاح شد

شهردار دولت آباد پاداش 
خود را برگرداند

کمالى، رئیس دوره چهارم شــوراى شهر دولت آباد 
گفت: شهردار دولت آباد انسانى مقید قوانین و مقررات 
بود به طورى که حاضر نشــد پاداشى را که اعضاى 
شوراى شهر براى وى در نظر گرفته بودند را بپذیرد و 

آن را به اعضا برگشت داد.
وى افزود : اختــالف نظر و زیــاده خواهى برخى از 
اعضاى شورا باعث شد تا آخرین جلسه شورا با نزاع 
و دلخورى شــهردار و دیگر اعضاى شوراى شهر به 

پایان برسد.
وى با اشــاره به مصوبــات لوایح ارســالى از طرف 
شــهردارى دولت آباد اظهار داشــت: به دلیل پایان 
کار دوره چهارم شــوراى شــهر در اول شهریور ماه 
کلیه تصمیمات و اعمال قانون دربــاره لوایح و نامه 
هاى ارسالى از طرف شــهردارى و دیگر ارگان ها را 

با اکثریت آرا به شوراى دوره پنجم واگذار کرده ایم.
کمالى خاطرنشان کرد: اختالف نظر و زیاده خواهى 
دو سال اخیر برخى از منتخبین مردم در دوره چهارم 
باعث شد تا عملکردهاى این دوره نمود پیدا نکند و در 
حالى به کار خود پایان دهد که مردم از آن ها ناراضى 
و پاسخ مناسبى به انتظارهاى به حق مردم داده نشود.

با مشاغل مزاحم برخورد 
قانونى مى شود

مدیر امور حقوقى شــهردارى اصفهان با اشــاره به 
ایجاد مشکالت بهداشتى و زیست محیطى مشاغل 
مزاحم براى شــهروندان، گفت: برخــورد قانونى با 
مشــاغل مزاحم طبق ماده 55 قانون شهردارى ها 

انجام مى شود.
مســعود حیــدرى اظهارداشــت: مــاده 55 قانون 
شهردارى ها از مشــاغلى که مشکالت بهداشتى و 
زیست محیطى براى شهر و شــهروندان ایجاد مى 
کنند، به عنوان مشاغل مزاحم یاد مى کند و شهردارى 
طبق این قانون مکلف است به صاحبان این مشاغل 
اعالم کند که ظرف مهلت مقرر نسبت به جایه جایى 

محل فعالیت خود اقدام کنند.
وى افزود: چنانچه صاحبان این نوع مشاغل نسبت 
به اخطارهاى اعالم شده از سوى شهردارى مقاومت 
کردند، شهردارى مى تواند نسبت به تعطیل کردن آن 

محل اقدام کند.
مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان گفت: چنانچه 
پس از انجام این اقدام، شــاکى وجود داشــته باشد، 
مى تواند تا مدت 10 روز شکایت خود را اعالم کند تا 
در کمیسیون سه نفره اى که اعضاى آن به انتخاب 
شوراى اسالمى شهر است، موضوع بررسى شود؛ البته 
چنانچه تصمیم بر تعطیلى واحد صنفى مزاحم قطعى 
شد، متصدى باید سریعتر نسبت به جابه جایى محل 

فعالیت خود اقدام کند.

37 طرح عمرانى در
 نوش آباد اجرا شد

شــهردار نوش آباد از اجراى 37 طرح عمرانى با 25 
میلیارد ریال اعتبار در طول فعالیت چهارساله شوراى 

شهر نوش آباد خبر داد.
على اصغر شقایقى اظهار داشت: شهردارى نوش آباد 
براى اجراى این طرح ها بالغ بــر 25 میلیارد ریال از 

محل اعتبارات شهردارى ها هزینه کرده است.
شــهردار نوش آباد افزود: عملیات احداث بلوار نوش 
آباد –کاشان، بلوارسازى داخل شهرى، فضاى سبز 
شهرى، احداث بوســتان هاى مختلف در محالت، 
مرمت بناهاى تاریخى به ویژه عملیات هاى کاوش 
در شــهر زیرزمینى، از جمله فعالیت هاى شهردارى 

نوش آباد در چهار سال اخیر بوده است.
وى با اشــاره به آغاز عملیات اجرایى چهار بوستان 
بزرگ شهر از حدود دو سال قبل گفت: بوستان هاى 
نرگس، ساحلى، مریم و شقایق، چهار بوستانى است 
که با اعتبــار 15 میلیارد ریال اجرایى شــده و آماده 

بهره بردارى است.
شــقایقى افزود: توجه به بحث فضاى ســبز شهر و 
بوستان ها در شــهرهاى کویرى از اهمیت خاصى 
برخوردار اســت، بر همین اســاس اجراى پارك و 
بوســتان هاى شــهرى از اولویت هــاى کارى 
شــورا و شــهردارى نوش آباد در دوره چهارم بوده

 است.

روى خط

معاون عمرانى شهردارى زرین شهر گفت: آرام سازى 
ترافیک، مجموعه اى از استراتژى هایى است که توسط 
برنامه ریزان شــهرى و مهندســان ترافیک به منظور 
کاهش ســرعت ترافیــک باتعریف عام اســتفاده مى 
شود و نتیجه مســتقیم این امر افزایش ایمنى ترافیک

 است.
دهقان تصریح کرد: اصالح هندسى نقاط حادثه خیز و 
خطرساز و همچنین شناسایى آن ها از دیگر نکات مهمى 
است که مى تواند سهم راه ها را در تصادفات جاده اى 
کاهش دهد؛ از سوى دیگر ایجاد روگذرها و زیرگذرها 
و همچنین دوربرگردان هایى که متناسب با جاده باشند 
مى توانند در کاهش تصادفات جاده اى و شهرى موثر

 باشند.
وى خاطرنشــان کــرد: یکــى از راه هــاى اصلى در 
جهت ایمن ســازى و افزایش ســطح ایمنى در معابر 
آرام سازى است که امروزه در بســیارى از کشورهاى 
جهــان، تــالش هــاى گســترده اى در امرکنترل و 
کاهش ســرعت و حجم وســایل نقلیه در حال انجام

 است.
دهقان با اشاره به لزوم آرام ســازى ترافیک شهرى با 
مشارکت مردم بجاى افزایش سرعتکاه ها، اظهارداشت: 
خوشبختانه در سال هاى گذشــته اقدامات ارزشمندى 
از سوى شــهردارى زرین شــهر براى مناسب سازى 
معابر صورت گرفته اســت و نصب تابلوهاى راهنمایى 
و رانندگى، خط کشــى عابر پیاده و نصب سرعت گیر 
از فاکتورهایى اســت که در طرح آرام ســازى ترافیک 
و ایمن ســازى معابر شــهرى گنجانده شــده است 
اجراى طــرح آرام ســازى ترافیک با انجــام اقدامات 
فرهنگى وآموزشــى، به جــاى نصب ســرعتکاه ها 
مى تواند بســیارى از مشــکالت ترافیکى شــهر رفع

 کند.
وى یاداور شــد: در حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرى 
شــهردارى زرین شــهر اقدام به انجــام مطالعات و 
طراحــى  کمربندى شــمال شــرق و شــمال غرب 

زرین شــهر،  مطالعــات و طراحى محورزرین شــهر، 
سفید دشــت، تقاطع غیر همســطح ورودى شهرك 
حمل ونقل زرین شــهر، احداث میدان شهید ملکى و 
محوراتصال آن به محور شــهرکرد- اصفهان، احداث 
میدان پردیــس، احداث فــاز دوم خیابــان 25 مترى 
قلعه قاســم، احداث ادامه خیابان فردوســى، توسعه و 
آسفالت معابر اصلى و فرعى شــهر نمود تا تسهیل در 
عبورومرور وســایط نقلیه در این شــهر به خوبى رقم

 بخورد .
معاون عمرانى شــهردارى زرین شــهر با اشــاره به 

تردد بیــش از دو هزار کامیون در 12 ســاعت کارى از 
بلوار عالمه طباطبایى زرین شــهر، متذکر شــد: یکى 
از مشــکالت و آســیب هایى که ورود ماشــین هاى 
ســنگین به شــهر ایجاد مى کنند، بروز ترافیک، ایجاد 
ســر و صداهاى گوش خراش و نا بــه هنجار، تخریب 
محیط زیست، ایجاد آلودگى و در نتیجه سلب آرامش و 
آسایش شهروندان است بنابر این احداث این کمربندى 
مى تواند مشــکالت متعدد تردد خودروهاى ســنگین 
را مرتفع ســاخته و ایمنى بیشــتر را براى مســافران

 رقم بزند.

وى تصریح کــرد: باتوجه بــه اجراى زیرســاخت ها 
و طرح هاى توســعه شــهرى طى ســالهاى اخیر و با 
وجود مشــکالت مهمى از قبیل میــزان ترافیک باال، 
عبور و مرور وسایل نقلیه ســنگین از محورهاى اصلى 
زرین شــهر، افزایش تصادفات، کاهش سطح خدمات 
معابر شــهرى و بروز آلودگى هوا درشــهر، شهردارى 
زرین شــهر بایــد احداث کمربنــدى از بلــوار توحید 
زرین شــهر به ســمت میدان وحدت ورنامخواست به 
طول بیش از چهار کیلومتر را در دســتور کار خود قرار

 دهد.

معاون عمرانى شهردارى زرین شهر مطرح کرد؛

آرام سازى ترافیک بجاى افزایش سرعت گیرها

شهر جوزدان درهشت کیلومترى جنوب شرقى نجف آباد 
واقع شده و از جنوب شرق به شهر جدید فوالد شهر و از 
غرب به زمین هاى کشاورزى و شهرك صنعتى نجف آباد 
(جوزدان) و جنوب به تپه ها و کوهاى امتداد یافته رشته 

کوه هاى زاگرس موسوم به کوه پنجى مشرف مى شود.
براى اطالع از فعالیت هاى انجام شده و در حال اجراى 
شهردارى جوزدان، گفتگویى باکیخسرو ایرجى،شهردار 

جوزدان انجام شده که مشروح آن در ادامه آمده است.
جمعیت شهر جوزدان چقدر است؟
این شهر در حدود هفت هزار و 500 نفر جمعیت دارد.

بافت جمعیتى شهر جوزدان متشکل 
از چه ساختار جمعیتى است؟

بیشتر مردمان شهر جوزدان در حرفه کشاورزى مشغول 
فعالیت هســتند و به واقع بیشتر به ســاختار روستا شهر 

نزدیک است.
جــوزدان در چــه زمانى به شــهر 

تبدیل شده است؟
سال 1386 مصوب شده است و در اوایل تابستان 1387 

شهردارى آن رسماً افتتاح و آغاز به کارکرد.
اهم اقدامات فرهنگــِى متمرکز بر 
بخش هاى غیر عمرانى شــهردارى 

جوزدان کدامند؟
اصالح و ســازمان دهى ســاختار ادارى، پیاده سازى و 
راه اندازى طرح خودکارســازى ادارى و اجراى شــبکه 
موردنیــاز، آموزش هاى الزم بــه کادر ادارى، ضوابط و 
مقررات در سیستم شهردارى، پیگیرى براى تهیه و ابالغ 
طرح حریم و طرح جامع شــهر، اجراى طرح نیازسنجى 
و رضایت سنجى از شــهروندان و تهیه برنامه راهبردى 
10 ساله یا همان چشم انداز شــهردارى جوزدان 1404، 
تجهیز و راه اندازى کتابخانه شهروند شهردارى، ارتقاى 
درجه شهردارى از درجه یک به 2، تهیه و تنظیم آیین نامه 
درآمدى شهردارى، افزایش سرانه درآمدى شهردارى که 
در سال 92 حدود 140 هزار تومان بود و در حال حاضر به 

مبلغ 300 هزارتومان افزایش یافته است.
چه اقدامات عمرانــى قابل توجهى 
توسط شــهردارى جوزدان انجام 

شده است؟
ازجمله ایــن اقدامات، انجــام مطالعــات و تهیه طرح 
جمع آورى و هدایت آب هاى سطحى در راستاى مدیریت 
بحران، انجام مطالعات و تهیه طرح آب رسانى و جداسازى 

آب فضاى سبز از آب شرب شهر باتوجه به شعار اقتصاد 
مقاومتى، تشکیل کمیته فرهنگ شهروندى در راستاى 
ارتقاى فرهنگ شهروندى به خصوص از طریق برگزارى 
همایش هایى مانند پیاده روى، جشــن ها و مراسم هاى 
مذهبى و دوره هاى آموزشى، اجراى طرح هاى آموزشى 
خانوارهاى شهر توسط رابطینى که به شهردارى کمک 
کرده اند و بیشــتر از همکارى بانوان درزمینه تشــکیل 
کالس هاى بهداشــت فردى به صورت خود مراقبتى، 
ایمنى، آتش نشانى بهره برده ایم، اجراى طرح تفکیک از 
مبدأ پسماند و راه اندازى ایستگاه تحویل پسماند خشک، 

توسعه فضاى سبز شهرى بوده است.
دیگر اقدامات انجام شده شامل: افزایش سرانه فضاى سبز 
که در ســال 1392 حدود 9 مترمربع بود و در سال 95 به 
17 مترمربع افزایش یافته است، تهیه طرح هاى عمرانى، 
شهرسازى و ترافیکى براى پارك ها و بوستان هاى شهر 
مانند طرح میدان دفاع مقدس و دسترسى هاى آن، طرح 
ساماندهى ورودى و خروجى شهر از سمت نجف آباد، طرح 
ساماندهى بلوار امام خمینى (ره)، طرح ساماندهى بلوار 
ورودى شهر از سمت فوالدشهر به نام بلوار خلیج فارس، 
طرح میدان محل اتصال بلوار خلیج فــارس و جاده اى 

که به سمت شهر گلدشــت مى رود، طرح پل ها و میدان 
فردوسى بر روى کانال آب نکو آباد، طرح تقاطع و زیرگذر 
ورودى شهر از سمت فوالدشهر، طرح زیرگذر و جاده هاى 
دسترسى شهداى گمنام به نام نورالشهدا، طرح پارك هاى 
الله، پارك هاى محله اى، بوستان بهشت رضا(ع)، طرح 
غســالخانه معراج، جدول گذارى، کانیو گذارى، احداث 
مسیر هدایت آب هاى سطحى و کانال کشى هاى متعدد 

به طول سه هزار و 600 متر مى باشد.
■■■

شهردارى جوزدان همچنین زیرســازى و آسفالت 87 
هزارمترمربع از معابر شهر جوزدان را انجام داده است.

 احداث خیابان هاى فردوســى، شــهید باقرى، ساخت 
هزار و 500 مترمربع پیاده رو، احداث سپتینگ در زیرگذر 
ورودى شــهر جهت مدیریت بحران و آب گرفتگى زیر 
پل، ساماندهى و ایمن سازى ورودى و خروجى زیرگذر 
سرداران شهید جوزدان، بازسازى و بهسازى و اجراى آب 
نماى میدان آزادگان، احداث پارکینگ خدمات موتورى 
شــهردارى، احداث ساختمان ایســتگاه آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى و تجهیز آن، احداث و راه اندازى 
ایستگاه توزیع گل و گیاه، زیرســازى خیابان ورزشگاه 

غدیر و همکارى براى اســتقرار اورژانس 115، و ده ها 
طرح کوچک و بزرگ دیگر کــه در قالب جوزدان 1404 

اجرا خواهند شد.
درآمدهاى شــهردارى از چه محلى 

تأمین مى شود؟
بیشتر از طریق درآمدهایى محلى مانند صدور پروانه هاى 
ساخت وساز، عوارض کسب و پیشه، عوارض سوخت و 

ارزش افزوده که البته بسیار ناچیز است.
آیا در اطراف شــهر جوزدان مناطق 

صنعتى نیز وجود دارد؟
اطراف شهر وجود دارد ولى در حریم شهر خیر!

شهر جوزدان درزمینه گردشگرى چه 
پتانسیل هایى دارد؟

شــهر جوزدان چون قدمتى نزدیک به هزار سال دارد از 
بافت تاریخى و باستانى بسیار خوبى برخوردار است، البته 
درست است که عوامل انسانى و طبیعى زیادى همواره این 

بافت را تهدید و تخریب کرده است.
جوزدان؛ کهن دیار جاویدان است و همچنان قسمت هاى 
خوبى همچون مسجد جامع جوزدان، بقعۀ شیخ محمد 
که نزدیک به 850 سال قدمت دارد، خندق قدیمى شهر 
که در کنار مسجد است ولى متأسفانه در وضعیت مناسبى 
قرار دارد، کبوتر خانه اى که به عنوان پایگاه شکار و محل 
تأمین کود حیوانى مورداســتفاده قرار مى گرفته است، 
حمام قدیمى گل چهره، آســتانه مقدس حضرت مریم 
(س)، قنات هاى با ارزش و قدیمى که در حال حاضر در 
معرض خشک شدن قرار دارند و خانه هاى خشت و گلى 

وجود دارد.
**درزمینه حفظ و صیانت از این آثار 

آیا فعالیتى انجام داده اید؟
 باتوجه به کمبود اعتبارات و چــون متولى اصلى میراث 
فرهنگى است و خیلى از مراکز تاریخى مذهبى به صورت 
هیئت امنایى اداره مى شوند، شهردارى نمى تواند بیش از 
این ورود پیدا کند ولى آنچه مسلم است همواره حمایت 

کرده و حمایت خواهیم کرد.
**از مشکالت شــهر و شهردارى 

جوزدان بگویید.
اولین مشــکل ما در زمینه درآمدهاى شهر و شهردارى 
اســت، ما به صورت واقعى از درآمدهاى پایدار مناسبى 
برخوردار نیستیم و شهردارى هاى کوچک مانند ما از این 

موضوع رنج بسیارى مى برند.

درآمد شهردارى از صدور 
پروانه هاى ساخت و ساز است

مســئول روابــط عمومى شــهردارى دولــت آباد 
با اعــالم خبــر تغییــر زمــان جمــع آورى زباله 
هــاى شــهرى گفت: بــا توجــه به کارشناســى 
 هــاى بــه عمــل آمــده، زمــان جمــع  آورى 
زباله  هاى شهرى در دولت آباد، کربکند، زمان آباد و 

محسن آباد به ساعت 10 شب تغییر کرد.
على کیانى یکى از مطالبات امروز مردم شــهر دولت 
آباد را ارائه خدمات بهتر در حوزه خدمات شــهرى و 
رفت و روب معابر اصلى و فرعى شهر دانست و افزود: 
شــهردارى دولت آباد به منظور بهینه کردن خدمات 
شهرى، ساعت برداشــت زباله هاى شهرى را به 10 
شب تغییر داده اســت. وى به ویژگى  هاى این طرح 
اشاره کرد و افزود: کاهش حداکثرى زمان جمع آورى، 
حمل و انتقال به جایگاه دفن زباله و نیز کاهش مصرف 
سوخت، استهالك کمتر ماشین آالت خدمات شهرى و 
نیز جلوگیرى از ایجاد ترافیک سنگین در سطح شهر از 
جمله ویژگى  هاى جمع  آورى زباله در ساعت 10 شب 
خواهد بود. کیانى تصریح کرد: این طرح عالوه بر ایجاد 
نظم و انســجام در مجموعه، باعث افزایش راندمان 
کارى و ارائه خدمات شهرى به شهروندان خواهد شد 
و بهره ورى از نیروى کار و ماشین آالت را نیز افزایش 
مى دهد. به گفته وى، بر اساس برنامه جدید زمان بندى 
جمع آورى زباله هاى شهرى در کربکند روزهاى یک 
شنبه، سه شنبه و پنج شــنبه و در زمان آباد روزهاى 

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه خواهد بود.

شــهردار نجف آباد با اشــاره به آماده کردن مراحل 
مطالعات و اخذ مجوزات پروژه کشــتارگاه صنعتى و 
ســاختمان حمل و نقل پیش از جذب اعتبارات گفت: 
وقتى در رایزنى با دفتر مقام معظم رهبرى از پروژه هاى 
آماده اجرا براى تخصیص اعتبار سوال کردند، دستمان 

پر بود و توانستیم منابع خوبى را جذب کنیم.
مسعود منتظرى با اعالم ورود برخى شهرهاى اطراف 
به فاز اجرایى قطار حومه اى گفت: اگر پشت میزهاى 
مدیریتى نشسته و منتظر رسیدن بودجه باشیم، مطمئنًا 
عقب خواهیم افتاد و مى بایست بسترهاى الزم براى 

دریافت اعتبارات دولتى را فراهم کرد.
■  بودجه نویسى در 5منطقه براى اولین بار

وى اظهار داشــت: در حالى که پیــش از این معموال 
بودجــه مناطق شــهردارى در مرکز تعییــن و ابالغ 
مى شد ولى در دوره اخیر براى اولین بار مناطق پنج گانه 
صاحب بودجه اختصاصى شدند به طورى که با توجه به 
درآمد و نیازهاى خاص هر منطقه، بودجه اى تنظیم و 
مورد استفاده قرار مى گرفت. وى ادامه داد: در این مدت 
هیچ گاه از منابع درآمدى یک منطقه براى مرکز شهر یا 
دیگر مناطق استفاده نکردیم و حتى در بیشتر موارد، از 
اعتبارات جذب شده براى تامین کسرى بودجه مناطق 

نیز استفاده کردیم.

تغییر در زمان جمع  آورى 
زباله در دولت آباد

از منابع درآمدى مناطق 
استفاده نکردیم

شهردار جوزدان:
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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 لرزید و فرار مى کردند، 

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

معاون عمرانى استاندارى اصفهان گفت: پس از رسمیت 
پیدا کردن شوراهاى اســالمى، فرآیند انتخاب شهردار 
از مهمتریــن دغدغه هاى اعضا خواهــد بودوامیدوارم 
در چارچوب قانون و مقررات فرد اصلح انتخاب شــود 
و اعضاى دوره پنجم شــوراهاى اســالمى نسبت به 
دوره هاى قبل زمینه توسعه فعالیت هاى مدیریت شهرى 

را فراهم کنند.
محمد على طرفــه در آئین بهره بــردارى از 27 پروژه 
عمرانى، خدماتــى و فرهنگى شــهردارى چمگردان 
اظهارداشت:با پایان عمر شــوراى دور چهارم، فعالیت 
شــهرداران نیز به پایان خواهد رســیده و خواهد رسید 
و  دوره جدید اغاز خواهد شــد؛ باید توجه داشــت 571 
عضو شــورا براى حضور در  107 شوراى اسالمى شهر 

استان اصفهان انتخاب شدند. وى افزود: با آغاز فعالیت 
شوراهاى اسالمى دور پنجم، با انتخاب شهرادر قبلى و یا 
شهردار جدید و یا سرپرست، دوره گذر را پشت سر بگذارند 
تا استعالم و صدور حکم ها براى شهردارها انجام گیرد 
تا در روزهاى آینــده فعالیت شــهردارانى توانمند را در 

شهرهاى استان اصفهان شاهد باشیم.
وى عنوان کرد: باید توجه داشــت دیدگاه استراتژیک و 
اجراى قانون و مقررات، خدمت رســانى عادالنه، دقیق 
و مســتمرى را به همراه خواهد داشت و خوشبختانه در 
اســتان اصفهان در حوزه عمرانى در چهار سال اخیر در 
حدود 127 هزار پروژه معادل 107 هــزار میلیارد ریال 
اعتبار به بهره بردارى رسیده که سهم شهردارى ها در این 
خصوص 40 درصد و سهم بخش خصوصى 48 درصد و 

بقیه توسط اعتبارات دولتى بوده است.
معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان بیــان کرد: عمده 
فعالیت هاى عمرانى در سطح اســتان اصفهان توسط 
شهردارى ها انجام مى شود و کل اعتباراتى که شهردارى 
ها و سازمان هاى تابعه ســاالنه بر اساس بودجه هاى 
مصوب به آنان ابالغ مى گــردد 60 هزار و 500 میلیارد  

ریال است.
وى خاطرنشان کرد: دولت توجه ویژه اى به حضور مردم 
و سرمایه گذارى بخش خصوصى در فعالیت هاى عمرانى 
دارد و توجه مجموعه شــهردارى چمگردان به استفاده 
از این ظرفیت در اجراى پــروژه هاى عمرانى، خدماتى 
و فرهنگى قابل تقدیر اســت که این مسئله خود نشان 
دهنده همدلى و همراهى اعضاى شوراى اسالمى دور 

چهارم با شهردار است.
طرفه اذعــان کرد: امــروز جایگاهــى کــه در اجراى 
پروژه ها براى بخش خصوصى و شهردارى ها مطرح است 
قابل توجه بوده تاجایى که درحــدود 40درصد پروژه ها با 
اعتبارات بخش خصوصى به بهره بردارى رسید و این مهم 
نشــان دهنده اعتماد بخش خصوصى به دولت، مدیریت 

دولتى و بخش عمرانى استان اصفهان است.
معاون عمرانى استاندارى اصفهان یادآور شد: امسال در 
هفته دولت با برنامه ریزى هاى انجام شده هزار و 655 
پروژه با اعتبارى بالغ بر دوهــزار و 600 میلیارد تومان 
به بهره بردارى خواهد رســید که بازهم سهم مدیریت 
شهرى در این پروژه بالغ بر 40 درصد است که افزایش 

رضایتمندى مردم را به همراه خواهد داشت. 

75 پروژه عمرانــى، فرهنگى و خدماتى با اعتبارى بیــش از 300 میلیارد ریال 
به مناسبت گرامیداشت هفته دولت در شهرســتان فالورجان افتتاح و به بهره 

بردارى رسید.
خیابان مالصدرا به طول هزار و 500 متر مربع و با هزینه اى بیش از 25 میلیارد 
ریال از جمله پروژه هایى بود که با حضور استاندار اصفهان در شهر فالورجان به 

بهره بردارى رسید. 
همچنین با حضور اســتاندار اصفهان در شــهر قهدریجان از توابع شهرستان 
فالورجان، ورزشگاه اختصاصى بانوان در دو طبقه با زیربناى هزار و 600 متر مربع 
و زورخانه پوریاى ولى به مساحت دو هزار و 300 متر مربع با اعتبارى بیش از 35 
میلیارد ریال و سالن ورزشى روستاى کارویه با اعتبارى بیش از هشت میلیارد ریال 

افتتاح و به بهره بردارى رسید.
***

در شهر کلیشاد و سودرجان نیز هشــت پروژه عمرانى و خدماتى از جمله بلوار 

کشاورز، جدول گذارى، روشنایى و آسفالت معابر سطح این شهر با اعتبارى بیش 
از 40 میلیارد ریال افتتاح و به بهره بردارى رسید.

***
کارخانه بازیافت و تولید کود کمپوست شهرستان فالورجان نیز با اعتبارى بیش 

از 70 میلیارد ریال افتتاح و به بهره بردارى رسید.
در ادامه سفر استاندار اصفهان به شهرستان فالورجان چندین پروژه عمرانى ، 
خدماتى و فرهنگى از جمله فرهنگسراى شهدا، ایستگاه آتش نشانى و احداث 

بلوار امیر کبیر با اعتبارى بیش از 44 میلیارد ریال افتتاح و به بهره بردارى رسید.

معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان در آئین بهره بردارى از 27 پروژه عمرانى درچمگردان؛

مراسم تقدیر و تشکر و پایان کار اعضاى دوره چهارم شوراى اسالمى شهر درچه در 
باغ شهردارى شهر درچه برگزار شد.

احمد افتخارى با کسب شش رأى توانسـت کرسى ریاست شوراى شهر گلپایگان را 
به مدت یک سال به دست آورد. در همین حال،حسین زاهدى به عنوان نائب رییس، 
حمید نوروزى به عنوان خزانه دار و معصومه قربانى به عنوان منشـى سـال اول دور 

پنجم شوراى شهر گلپایگان انتخاب شدند.
همچنین مسـعود اسـکندرى با هفت رأى و حمید نوروزى با چهار رأى به عنوان دو 

نماینده شوراى شهر گلپایگان به شوراى شهرستان راه پیدا کردند.

على رسول زاده به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان برگزیده شد .
پس از راى گیرى اعضاى شوراى شهر کاشان، على رســول زاده به عنوان ریاست 
این شورا و حسینعلى وکیل به عنوان نایب رئیس شوراى شهر کاشان انتخاب شدند.

همچنین مصطفى کردمیل به عنوان منشى اول، علیرضا پورعسگرى منشى دوم و 
مجید شمس به عنوان خزانه دار در این شورا فعالیت خواهند کرد.

ابوالفضل شیخ احمدى به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر نایین برگزیده شد.شیخ 
احمدى با راى اکثریت منتخبان شورا به عنوان رئیس پنجمین دوره شوراى اسالمى 

شهر نایین انتخاب شد.
همچنین على اصغر مختارى زاده به عنوان نایب رئیس شوراى اسالمى شهر نایین 

انتخاب شد.

سرپرست منطقه4 شهردارى کاشان از پایان مراحل آزادسازى بلوار شهداى فین با 
اعتبارى بالغ بر 24 میلیارد ریال خبرداد. 

محمدرضا متشکره بیان داشت: در راســتاى اهمیت اولویت اجراى طرح آزادسازى 
بلوار شــهداى فین با اختصاص 24میلیارد ریال اعتبار آخرین مرحله از اجراى این 

پروژه در حال انجام است.
وى تصریح کرد: این پروژه از لحاظ سهولت عبور مرور و کنترل ترافیک و همچنین 

تصحیح هندسى بلوار حائز اهمیت است.
سرپرست منطقه4 شهردارى کاشان افزود: 24 میلیارد ریال اعتباربراى هزارو622 
متر از باقى مانده آزادسازى بلوار شــهداى فین و با حفظ فضاى سبز موجود در نظر 

گرفته شده است.

تقدیر از شوراى شهر 
دوره چهارم درچه 

رئیس شوراى گلپایگان 
مشخص شد

«رسول زاده» رئیس شوراى شهر 
کاشان شد

شیخ احمدى رئیس شوراى شهر
 نایین شد

اجراى مراحل پایانى آزادسازى
 بلوار شهداى فین 

بهره بردارى از 40درصد پروژه ها 
با اعتبارات شهردارى ها

بهره بردارى از 75پروژه 
عمرانى و خدماتى در فالورجان 

شهردار آران و بیدگل گفت: از میدان نماز شهرستان رونمایى شد.
حسن ستارى اظهار داشــت: براى طراحى و ســاخت این میدان، 40 طرح به واحد 

عمرانى و بهسازى شهردارى تحویل داده شد و در نهایت یک طرح انتخاب شد.
وى افزود: در ساخت این میدان براى اولین بار از سازه شیشه و فلز براى المان وسط 

میدان استفاده شد و هنر سنتى و جدید در کنار هم جلوه زیبایى را ایجاد کرده است.
شهردار آران و بیدگل به میزان اعتبار این طرح اشاره کرد و گفت: این میدان در طول 
مدت یکسال با اجراى زیر سازى، تاسیســات و آسفالت اطراف میدان با اعتبارى در 

حدود پنج میلیارد ریال به بهره بردارى رسید.

رونمایى از میدان نماز
 آران و بیدگل 

انتخاب«مرتضى میالنى نژاد» 
به عنوان رئیس شوراى شهر چادگان 

میالنى نژاد در مراسم تحلیف پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر چادگان با کسب 
اکثریت آرا به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

پس از رأى گیرى از اعضاى پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر چادگان، مرتضى 
میالنى نژاد به عنوان رئیس و غالمرضا لطفى به عنوان نایب رئیس  این شورا انتخاب 

شدند.
همچنین «هدایت ا... نظرى» و «ایرج نجارى» به ترتیب به عنوان منشى هاى اول 
و دوم و «محمد عرب» نیز به عنوان خزانه دار در پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 

چادگان انتخاب شدند.

مرکز پژوهش هاى مجلس اعالم کرد:بررســى وضعیت بازارهاى مالى و 
عملکرد شهردارى ها، در زمینه استقراض از  آنها و تشریح نارسایى هاى وضع 

موجود و ارائه راهبردها و سیاست هاى مناسب است.
دفتر مطالعات اقتصــاد بخش عمومى این مرکز با بیــان این مطلب که در 
کشورما به دلیل رشد شتابان جمعیت شــهرى، افزایش درآمد شهرنشینان 
و واگذارى برخى از وظایف دولت به شــهردارى ها، تقاضــا براى خدمات 
این موسسات پیوسته سیر صعودى دارد، افزود: این درحالى است که منابع 
مالى شــهردارى ها همگام با افزایش وظایف شــهردارى ها و تقاضا براى 

زیرساخت ها و خدمات شهرى، افزایش نمى یابد.
از این رو حرکت شهردارى ها به سمت بازارهاى مالى براى تجهیز منابع مالى 
به منظور تامین مالى پروژه هاى زیربنایى شهر و در مواردى پوشش کسرى 

موقت بودجه جارى، امرى اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بر اســاس این گزارش، مســئله کلیدى آن اســت که در غیاب بسترهاى 
نهادهاى و قانونى مناســب و نظارت موثر دولت، امروزه شــاهد انباشــت 

بدهى هاى معوق شهردارى هاهستیم.

انباشت بدهى معوق 
شهردارى ها

 

از سال 93 شــهردارى ابوِزیدآباد موضوع تعیین 
و تصویــب 35 هکتار محدوده بافت فرســوده 
یدآباد را مطــرح کــرد و در نهایت  شــهر ابوِزِ
مطابق با مصوبه کمیســیون مــاده 5 مورخ15 
مرداد ماه ســال جارى،این محــدوده با در نظر 
گرفتن شــاخص هاي مطرح شــده و به استناد 

مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري ایران، 
به میزان33/1 هکتار به تصویب رسید .

شــهردار ابوزیدآباد در این بــاره گفت:ضوابط 
تدوین شــده در این بافت،  عالوه بر ضوابط و 
مقررات موجود، با هــدف اصلی تجمیع قطعات 
و ایجاد تحول اساســی در بافت هاي ناکارآمد، 
اصــالح قطعــات مســکونی، اصالح شــبکه 
گذرگاهی در بافت و به طور کلی بهبود شــرایط 
زیستی همچون امنیت شــهري، رفاه و آسایش 
شهروندان و توسعه فضاي شهري تدوین شده 

است .
نقــدى از مهمترین پیامدهاي شهرنشــینی در 
کنار عدم  ایجاد زیرساخت هاي مناسب شهري 
براي ســاکنان و مهاجرین شــهرها را به وجود 
آمدن بافت هاي نامنظم و فرســوده پیرامون و 

درون شهر دانست و گفت: یکی  از اهداف کالن 
سند چشم انداز کشور، تحقق عدالت اجتماعی و 
ایجاد و شکل گیري محیط زیستی امن، ایمن و 
مطلوب براي زندگی و فعالیت شــهروندان در 
راستاي برخورداري از فرصت هاي برابر زندگی

 می باشد.
وى افــزود: بدون شــک بافت هاي فرســوده 
شــهري بــا داشــتن مســائل و معضــالت 
کالبدي، اجتماعــی، اقتصادي و ســایر موارد، 
محیــط هایی را در تضــاد با این هــدف ایجاد 

کرده اند. 
وى اظهار داشــت:این بافت ها به عرصه هایی 
از محدوده قانونی شــهرها اطالق می شود که 
به دلیل فرســودگی کالبدي، عدم برخورداري 
مناسب از دسترسی ســواره، تأسیسات، خدمات 

و زیرســاخت هاي شهري آســیب پذیر بوده و 
از ارزش مکانــی، محیطی و اقتصــادي نازلی 
برخوردار است.شــهردار ابوزید آبــاد گفت: به 
دلیل فقــر ســاکنین و مالکین آن هــا، امکان 
نوســازي نداشــته و نیــز ســرمایه گــذاران 
انگیــزه اي جهــت ســرمایه گــذاري در آن

ندارند.
وى اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه هاي 
مدیریت شهري بافت فرسوده است که امیدواریم 
با اجراي طرح هاي بهســازي و نوسازي در این 
گونه بافت هاي شهري و همچنین مشارکت هر 
چه بیشتر مردم، شاهد پیشرفت روز افزون شهر 
ابوِزِیدآباد بوده و در جهت ساماندهی این مناطق 
و آسایش شهروندان و ایمن سازي محیط گامی 

ارزنده برداریم .

مصوب شدن بافت فرسوده ابوزیدآباد

در 4سال اخیر 127 
هزار پروژه 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


