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احکام 30 نفر از 
شهرداران استان 
صادر و ابالغ شد

تأمین زیر ساخت ها و برنامه ریزى براى شهر نطنز
 از ضروریات است

اعطاى 2000 میلیارد تومان تسهیالت بانکى به 
کالنشهرها

3

افزایش 12درصدى کرایه سرویس مدارس

در بیشتر شهرها و شهرســتان ها، وضعیت نابه سامان آسفالت 
خیابان ها و بویژه کوچه هاى فرعى شــهر، موجب ناخرسندى 

شهروندان شده است.
یکى از مهمترین ویژگى  هایى که یک شــهر را از سایر شهرها 
متمایز مى  کند و تاثیر زیادى بر منظر شــهرى دارد، آســفالت 
یکدســت و مناســب خیابان ها اســت اما  زمانى که در بیشتر 
خیابان ها و کوچه ها قدم برمیداریم و یا در حال رانندگى هستیم، 
شاهد آسفالت هاى چهل تکه و وصله شده اى مى باشیم وباید 
مراقب باشــیم تا در چاله نیفتیم و خداى ناکــرده براى خود یا 

اتومبیل اتفاق یا خسارتى رخ ندهد.
نقص فنى در اتومبیل از جمله فرسودگى زود هنگام الستیک، 
شکســتگى کمک فنر ها و تخریب شــدید جلوبندى خودروها 

از جمله دالیلى اســت که به طور مســتقیم به اموال عمومى و 
شخصى شهروندان به دلیل آســفالت نامناسب معابرخسارت 
وارد مى کند. مبحث آسفالت و کیفیت مطلوب خیابان ها یکى از 

شاخصه هاى جدى مدیریت شهرى است.
از این ســر خیابان تا آن ســرش را که نگاه کنى به جاى سطح 
صاف و یکدست فقط پستى و بلندى است که چشم را مى آزارد؛ 
جاهایى  ازآسفالت کنده شده و کمى جلوتر آنقدر آسفالت روى 
قسمتى از خیابان ریخته اند که شبیه دســت انداز بلندى براى 

خودروها شده است.
مردم سال هاست که با این مشکل دست و پنجه نرم مى کنند، 
اما گویى داســتان  چاله هاى کوچه و خیابان ها تمامى ندارد و 
همچنان با قدرت و به عنوان یک معضل شهرى سرجاى خود 

باقى مانده است.
یکى از عوامل خراب شدن آسفالت خیابان ها، استفاده نکردن 
از آسفالت با کیفیت باال و استاندارد است. به طورى که آسفالت 
کمتر از دو سال عمر در بسیارى از معابر داریم، در حالى که باید 
حداقل 15 سال عمر کند. گران شدن قیر و استاندارد نبودن این 
محصول در کشــور و بى تعهدى برخى آسفالت سازان، شرایط 
را به شکلى درآورده که هیچ تضمینى براى آسفالت نمى توان 

ارائه کرد.
اکنون در دنیا آسفالت با ضخامت دو ســانتى متر براى معابر و 
خیابان ها تولید مى شود، اما در کشــور ما در برخى خیابان ها 
بدون تراشیده شدن آسفالت قبلى و بدون زیرسازى سه یا چهار 
بار روکش آسفالت شده و این کار از نظر مهندسى از هیچ اصل و 

دستور معقولى پیروى نمى کند.
مى توان بزرگترین مشــکل آســفالت خیابان ها و معابر را نیز 
نداشتن شناسنامه عنوان کرد و باید مشخص کرد خیابانى که 10 
بار آسفالت شده دلیلش چه بوده و اشکال آن در چیست. در حالى 
که خیابان باید از نظر گرمســیرى و سردسیرى، نوع روسازى، 
زهکشى زیر وضعیت بستر آن و هر نوع اقدامى که روى آن انجام 

شده، شناسنامه داشته باشد. 
تأسیسات شهرى، پاشیدن شــن و نمک،کنده کارى و حفارى 
وقت و بى وقت شرکت هاى آب، برق، گاز و مخابرات از دیگر 

عوامل تخریب آسفالت خیابان هاست.
متاسفانه یکى از نقایص شهرى ما این روزها و شاید درست تر 
در دو دهه اخیر، عبور تأسیسات شهرى آب و برق و گاز و تلفن 

از زیر خاك است و این نقیصه موجب شــده هیچ آسفالت تازه 
اى بیش از سه یا چهار ماه دوام نیاور،د چون به هر حال یکى از 
چهار شرکت خدمات رسان فوق به دلیلى نیاز پیدا مى کند تا به 
تأسیسات زیر خاك دست پیدا کند.از سوى دیگر، نبود هماهنگى 
میان این شرکت ها و شهردارى ها در حفارى خیابان ها زمان 
ترمیم آن را افزایش داده و مشکلى بر مشکالت آسفالت خیابان 

ها افزوده است.
امیدواریم مبحث آسفالت و کیفیت مطلوب معابر و خیابانها را که 
مى توان یکى از شاخصه هاى جدى مدیریت شهرى دانست،  
مســئوالن پرتالش شــهردارى و شوراى شــهرهاى استان 
اصفهان بیشتر به آن توجه کرده تا بیش از این شاهد نارضایتى و 

ناخرسندى شهروندان شهرهاى استان نباشیم.

نارضایتى مردم از آسفالت هاى نامناسب معابر
اندر حکایت مثنوى هفتاد  َمن آسفالت معابر شهرى

معاون شهرسازى شهردارى نجف آباد خبر داد؛

بهره بردارى از 
بزرگترین میدان میوه و تره بار 

غرب اصفهان

نصب چراغ راهنمایى 3زمانه 
در چهارراه ها ى 

شاهین شهر
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عضو سابق شوراى شهر نطنز در مراسم تودیع و معارفه 
شهردار این شهر، ضمن تشــکر از تالش هاى شهردار 
سابق نطنز گفت: مهمترین دالیل پیشرفت هر شهرى 
شوراى پویا و فعال است و وجود مردم پویا و فعال نیز از 

دیگر عناصر پیشرفت هر شهر به شمار مى آیند.
عباس کوچه فاره با بیان این که شــهردار سابق موفق 
شــد سیســتم ادارى خود را به روز کند، افزود: شــهر 
نطنز باید با کمک مســئوالن و شــهردار از خمودگى 
خارج و تالش شــود تا درحدود 300 هــزار مهاجرى 
که در طول 30 ســال از این شــهر خارج شــده اند، با
 فعالیت هاى مختلف و ابتکار عمل مسئوالن به این شهر 

برگردند.

 بدهى فعلى شهردارى نطنز کمتر از زمانى 
است که شهردارى را تحویل گرفتم

شهردار ســابق نطنز نیز در این مراســم با قدردانى از 
همراهى مردم و مســئوالن در طول چهار سال گذشته 
با مجموعه شــهردارى، اظهار داشــت: بــا توجه به 
برنامه هاى اجرا شده شهردارى در چهار سال گذشته، 
موفقیت نســبى در رســیدن به اهداف حاصل شد و به 
خصوص در زمینه ارتباط و تعامل شــهردارى با مردم، 

عملکرد خوبى برجاى ماند.
محســن تجویدى در خصوص افزایــش درآمدهاى 
شــهردارى در این ســال ها افزود: بودجه ســال 92 
شــهردارى نطنز 28 میلیارد ریال بود که در سال آخر 
فعالیت به 84 میلیارد ریال رســید، ضمن اینکه بدهى 
فعلى شهردارى نطنز کمتر از زمانى است که شهردارى 

را تحویل گرفتم.
وى تاکید کرد: تحقق سه برابرى این بودجه نسبت به 
سال 92 به خاطر تالش و فعالیت هاى گسترده اى بود 
که صورت گرفت، درحالى که بسیارى از شهردارى ها 
در شــهرهاى مختلف به خاطر مشکالت زیاد نتوانسته 

بودند بودجه مورد نظر خود را محقق کنند.

شهردار ســابق نطنز گفت: یکى از مهمترین مشکالت 
شهر در اوایل خدمت، اصالح طرح جامع و طرح تدقیق 
محدوده شــهر نطنز بود و از مهمترین کارهاى صورت 
گرفته توســط شــهردارى، اصالح همین طرح جامع 

شهرى بود.
وى خاطر نشــان کرد: 11 هزار متر زمین به مجموعه 
شهردارى در زمین دوشنبه بازار، 9 هزار متر مربع زمین 

مرکز معاینه فنى، بیش از دو هزار مترمربع در شــهرك 
مسکونى و 55 هزار متر در شهرك منتظرى به محدوده 

شهر برگشت و براى آن کاربرى تعریف شد.

شهردار جدید جلوى ضربه رانت خواران 
به اموال و دارایى هاى شهردارى را بگیرد

رئیس شوراى شهر نطنز نیز با تشــکر از زحمات شورا 

و شهردار ســابق، از «پیراینده» شــهردار جدید نطنز 
خواســت پیگیر فعالیت هاى شهردار ســابق و امانت 
دار مردم باشــد و تالش کند کوچکترین خدشه اى به 
اموال و دارایى هاى شــهر از طریق رانت خواران وارد

 نشود.
محمد آقا مرادى، برنامه ریزى براى شــهر و تامین زیر 
ساخت ها را با توجه به موقعیت شهر نطنز از ضروریات 

دانست و از مسئوالن استانى و نماینده شهر نطنز خواست 
در راه تامین 10 ناوگان حمل و نقل شــهرى براى این 

شهر تالش کند.
وى خاطرنشان کرد: یکى از مشکالت شهردارى نطنز، 
نبود درآمد پایدار است که برنامه ریزى براى تحقق این 

مهم ضرورى است.

نطنز به عنوان الگوى طرح توسعه شهرى 
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 

مطرح است
نماینده مردم شهرستان هاى نطنز و قمصر در مجلس 
شوراى اســالمى با بیان اینکه مردم نطنز فعالیت هاى 
شهردار ســابق را هرگز فراموش نخواهند کرد، افزود: 
شهردار جدید از جوانان خوش فکر، فعال و مورد اعتماد 
است و از آنجایى که شهردارى هاى کوچک مشکالتى 
در خصــوص تامین منابــع مالى دارنــد و کار را براى 
شهرداران سخت مى کند، شهردار جدید نیز باید تالش 
کند تا این مشــکل در نطنز به روش هاى مختلف حل 

شود.
مرتضى صفارى نطنزى از مسئوالن شهر نطنز خواست 
دوستانه و مسئوالنه به یارى هم بشتابند و تالش کنند تا 
با توجه به الگو بودن شهر نطنز در ابعاد مختلف تاریخى، 
فرهنگــى، طبیعت و حیات وحش … بتوانند شــهرى 

موفق، شاداب و زنده بسازند.
وى تصریح کرد: شــهر نطنز در طرح الگوى توســعه 
شــهرى در مجمع تشــخیص مصلحت مطرح بوده و 
به  عنوان الگو مورد توجه قرار گرفته اســت و ما باید با 
اســتفاده از این موضوع، هم خود در مســیر پیشرفت 
این شــهر تالش کنیم و هم از امکانات کشورى بهره 

ببریم.
در پایان از زحمات محســن تجویدى، شهردار سابق 
نطنز قدردانى و على پیراینده به عنوان شــهردار جدید 

نطنز معرفى شد.

روابط عمومى شــهردارى گلپایگان رئــوس اقدامات و 
فعالیتهاى انجام شده توسط این شهردارى در ماه گذشته را 

تشریح کرد. بر اساس این گزارش،
ادامه سنگ فرش و پیاده رو ســازى خیابان شهید قرنى، 
حفربیش از 10حلقه چاه جاذب در معابر سطح شهر، ادامه  
عملیات بهسازى کف فرش پارك شهر  و ادامه جدولگذارى  
و زیرسازى شهرك شهردارى وخیابان آبشار  از جمله این 
اقدامات است. همچنین ساخت و احداث المان میدان قاضى 
زاهدى لکه گیرى وترمیم ترانشــه هاى سطح شهر ادامه 
عملیات احداث میدان 9 دى از دیگر اقدامات انجام شده در 

مرداد ماه سال جارى در گلپایگان بوده است.

شهردارى گلپایگان اعالم کرد:آغاز عملیات جدولگذارى 
سایت تخمیر شــرکت بازیافت، نظافت روزانه خیابان ها، 
معابر ومحالت سطح شهر، جمع آورى، حمل وانتقال بیش 
از 900 تن زباله و  انجام 45 مــورد عملیات ایمنى و آتش 
نشانى از دیگر فعالیت هاى این شهردارى در پنجمین ماه 

سال جارى بوده است.
همچنین ساخت ســرویس عمومى و نمازخانه در پارك 
شادى شهرك الوند، اجراى تاسیسات آبیارى تحت فشار 
پارك شادى، اجراى تاسیسات روشــنایى پارك شادى و 
بهره بردارى از خزانه گلخانه پارك بانوان گلپایگان از موارد 

دیگرى است که توسط این شهردارى انجام شده است.

معاون هماهنگــى امور عمرانــى اســتاندارى اصفهان 
گفت: با تصمیم شوراهاى اسالمى شــهرها، 30 درصد از 
شهرداران شــهرهاى استان اصفهان در ســمت خود ابقا

 شدند.
محمد على طرفه اظهار داشت:از مجموع 107 شهر استان 
اصفهان، تاکنون حکم 70 شهردار ابالغ شده است و حکم 
سایر شهرداران هم ظرف چند روز آینده به آنها ابالغ خواهد 

شد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان افزود: 
در استان اصفهان، چهار شــهر با جمعیت باالى 200 هزار 
نفر وجود دارد که باید حکم شهرداران این چهار شهر توسط 

وزارت کشور تأیید شــود که پیش بینى مى شود به زودى 
انجام شود.

وى با اشاره به مشکالت بودجه اى در شهردارى ها گفت: 
یکى از معضالتى که شــهردارى ها با آن دست به گریبان 
هستند، مشکالت بودجه اى است که در حال حاضر 80 درصد 
از اعتبارات شهردارى ها از طریق دریافت عوارض و مالیات بر 

ارزش افزوده در هر شهر به دست مى آید.
طرفه یادآور شد: طى چهار سال گذشته بودجه شهردارى 
نطنز تقریبا چهار برابر شده اســت که این میزان نسبت به 
سایر شهرهاى استان اصفهان رشد مطلوب و قابل قبولى 

داشته است.

اهم فعالیتهاى  شهردارى 
گلپایگان در ماه گذشته

30 درصد شهرداران استان در 
سمت خود ابقا شدند

انتخاب شهردار «ایمانشهر» 
امیرحســین رئیسى، رئیس شــوراى اسالمى شهر 
ایمانشهر گفت: شوراى اســالمى شهر ایمانشهر به 
اتفاق آرا،« عباس الهیارى» را به عنوان شهردار این 

شهر برگزید.

شهردار نایین ابقا شد
هیئت رئیسه پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 
نایین، اردشیر عسگرى سوادجانى را به عنوان شهردار 

این شهر انتخاب و وى را در این سمت ابقا کردند.

شهردار زرین شهر انتخاب شد
میثم محمدى به عنوان شــهردار جدید زرین شهر 

انتخاب شد.
اعضاى پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر زرین 
شهر «میثم محمدى» را به اتفاق آرا به عنوان شهردار 

این شهر انتخاب کردند. 
محمدى متولد 1357 در شهرستان نجف آباد است 
و پیش از این به عنوان شهردار سده لنجان و مسئول 

واحد عمران شهردارى زرین شهر فعالیت مى کرد.

معرفى سرپرست 
سازمان فرهنگى- ورزشى 

شهردارى کاشان 
آیین معارفــه «مهدى رضــوى زاده» بــه عنوان 
سرپرست جدید سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 

کاشان برگزار شد.
مهدى رضوى زاده، سرپرست جدید سازمان فرهنگى 
ورزشى شهردارى کاشــان گفت: سازمان فرهنگى 
ورزشى شهردارى کاشان جزو یکى از سازمان هاى

 پرســابقه در حــوزه فعالیت خویش اســت که در 
زمان تأســیس یکى از دو یا سه ســازمان در میان 
شهردارى هاى کشور با کارکرد فرهنگى محسوب 

مى شود.

شهردار میمه مدیر نمونه  شد
در نشست شــوراى ادارى شهرســتان برخوار، طى 
حکمى از ســوى فرماندار شهرستان شاهین شهر و 
میمه ، محســن صدرالدین کرمى، شهردار میمه به 
عنوان مدیر موفق شهرستان در سال 1396 برگزیده 

شد .
این دومین سالى است که شهردار میمه بعنوان مدیر 

نمونه در شهرستان برخوار انتخاب مى شود .

مجموعه فرهنگى ورزشى 
9 دى هرند به بهره بردارى 

نزدیک شد
 در مســیر تکمیل مجموعه فرهنگى ورزشى 9 دى 
شهداى هرند، عملیات زیر سازى این سالن به همت 

شهردارى هرندانجام شد.
بدین ترتیب به زودى شــاهد افتتاح و استفاده از این 
مجموعه که با همکارى شهردارى و سپاه ساخته شده 

است، خواهیم بود.

آسفالت خیابان جمشید 
سمیرم

عملیات آسفالت خیابان جمشید واقع در بلوار شهید 
قائم مقامى سمیرم انجام شد.

شهردارى ســمیرم جهت رفاه حال  شــهروندان، 
عملیات زیر سازى وآسفالت خیابان جمشید که  چند 

سالى خاکى بود را انجام داد.

خط کشى بلوار نماز علویجه
شــهردارى علویجه اقدام به خط کشــى بلوارنماز ، 
میدان شهدا و قســمت هایى از بلوارشهید بهشتى 

این شهر کرد.

روى خط

معاون امور شهردارى هاى کشور گفت: دولت دو هزار 
میلیارد تومان تسهیالت بانکى ارزان قیمت در اختیار 
کالنشــهرها قرار داده و بیش از 50 هزار تاکسى و دو 
هزار واگن مترو براى نوســازى نــاوگان حمل و نقل 

شهرى وارد کرده است 
هیربــد معصومى با اشــاره به مشــکالت موجود در 
شــهرهاى کوچک، گفــت: بر اســاس اعتبارى که 
امســال در اختیار ســازمان شــهردارى ها و وزارت 
کشــور اســت مى توان بر حســب اولویت بندى در 
زمینه انجام تعــدادى از پروژه هــاى عمرانى کمک 

کرد.
معاون شــهردارى هــاى ســازمان شــهردارى و 
دهیارى هاى کشور اظهار داشت: همه شهرهاى کشور 
مد نظر ما قرار دارد و شــهرهاى شرق اصفهان از این 

قائده مستثنى نیست.
وى از ایجاد کمیسیون خاص شهرها خبر داد و افزود: 
متاسفانه شهردارى ها نتوانستند از وجود این کمیسیون 
استفاده کنند؛ در صورتى که کمیسیون به عنوان یک 

فرصت مطلوب به شمار مى رود.

معصومى تاکید کرد: توسعه متوازن در استان ها یکى 
از عوامل مهمى است که وزارت کشور دنبال مى کند و 
در این رابطه کمک هاى نسبتا خوبى به شهردارى ها 

داده شده است.
وى با اشــاره به اینکه کمک هاى ما پــروژه محور 

است، تصریح کرد: کمک ســازمان به شهردارى ها 
براى بودجه جارى نیست، بلکه بر اساس پروژه هاى

عمرانى-اقتصــادى و بــه صــورت بالعــوض 
و وام با ســود کــم در اختیار شــهردارى هــا قرار 

مى گیرد. 

نایب رئیس شوراى اسالمى زرین شهر گفت:شهر 
خوب، یافتنى نیســت؛ ساختنى اســت و ساختِن 
شــهر، به دســت خوِد مردم انجام مى شود و یکى 
از مهم ترین عوامل پیشــرفت و توســعه شهرى،

 مشــارکت هاى مردمى در فعالیت هاى شــوراى 
اسالمى شهر و شهردارى است.

سودابه باقرى ادامه داد: باید توجه داشت هنگامى 
که شهروندان در جریان مفاد جلسات شوراى شهر 
قرار گیرند و مباحث آن و الزاماتى که شــهردارى 
باید به آنها جامه عمل بپوشاند، اطالع رسانى شود و 

سپس اقدامات روزانه شهردارى به صورت شفاف در 
معرض دیدگان اعضاى شوراى شهر و افکار عمومى 
قرار گیرد، آن گاه مردم خود اقدامات شوراى شهر و 
شــهردارى را رصد کرده و بر عملکرد آنها نظارت 

خواهند داشت.
وى با اشاره به اینکه شــوراى اسالمى زرین شهر 
باید به شوراى شــهر شیشــه اى در حوزه اطالع 
رســانى مبدل شــود، خاطرنشــان کرد: کارهاى 
شوراى اســالمى شهر زرین شــهر سبب دلگرمى 
مردم مى شود و این موضوع دلیل ایجاد تعصب بر 

انعکاس خوب اخبار مربوط به شوراى اسالمى شهر 
براى آگاه شدن تمامى شــهروندان از این اقدامات

است.
وى بر لزوم تقویت بخش ارتباط با مردم و شهروندان 
تاکید کرد و گفت: از ابتداى آغاز بکار شوراى پنجم 
باید تالش کرد ارتباط گسترده و وسیع شوراى شهر 
با شهروندان تقویت شود اما امروز شوراى اسالمى 
زرین شهر با نبود روابط عمومى مستقل روبه رو است 
و این در حالى است که روابط عمومى باید بیشترین 

پاسخ ها در این زمینه را به شهروندان بدهد.

دومین دوره چهار روزه آموزشى آتش نشان داوطلب 
در شهر مبارکه برگزار شد.

کیومرث مختار، مدیرعامل ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى مبارکه گفت: در برگزارى 
این دوره آموزشى360 داوطلب عالقه مند در طول 
دو دوره جداگانه چهار روزه، آمــوزش هاى الزم را 

فرا گرفتند.
وى با بیان اینکه به منظور افزایش آگاهى، دانش و 
فرهنگ ایمنى در ســطح خانواده ها، سازمان آتش 

نشــانى شــهردارى مبارکه، آموزش آتش نشــان 
داوطلــب را در برنامه هــاى کارى خود قــرار داده 
اســت، افزود: در این دوره داوطلبیــن در رده هاى 
سنى مختلف باالى 15 ســال آموزش هاى الزم را 

فرا گرفتند.
 مختارى بیان داشت: مهمترین وظیفه آتش نشانان 
داوطلب این است که آموزش هاى ارائه شده در این 
کالس ها را به مردم منتقل کنند تا فرهنگ ایمنى در 

بین شهروندان نیز گسترش یابد.

رسول موسویان، معاون فنى و عمرانى شهردارى شاهین شــهر گفت: چراغ راهنمایى سه زمانه در چهارراه ها 
و سه راه هاى پرخطر از جمله چهار راه پرستار محله گلدیس، ســه راه صیاد شیرازى محله خانه کارگر و سه راه 
مدرس خیابان آیت ا...طالقانى شاهین شهر توسط واحد ترافیک معاونت فنى و عمرانى شهردارى نصب گردید.

وى افزود: نصب چراغ راهنمایى سه زمانه در شاهین شهر توســط حوزه فنى و عمرانى شهردارى شاهین شهر 
پس از بررسى موارد ترافیکى و 
بازدیدهاى کارشناســى توسط 
پلیس راهور شهر و مطرح شدن 
موضوع در کمیسیون ترافیک 
شهردارى و نیز تأیید در شوراى 
ترافیــک شهرســتان انجــام 

مى شود.
موســویان خاطر نشــان کرد: 
هزینــه نصــب چــراغ هاى 
راهنمایى ســه زمانه توســط 
شــهردارى پرداخت مى شود 
و در حدود یــک میلیارد و 300 

میلیون ریال است.
معاون فنى و عمرانى شهردارى شاهین شــهر تصریح کرد: با نصب چراغ راهنمایى سه زمانه، در عبور و مرور 

حمل و نقل شهرى تسریع و تسهیل به وجود مى آید.

تأمین زیر ساخت ها و برنامه ریزى براى شهر نطنز
 از ضروریات است

اعطاى 2000 میلیارد تومان تسهیالت بانکى به کالنشهرها

کمک به شهردارى ها پروژه محور است

شوراى شهر زرین شهر باید به شوراى شیشه اى مبدل شود

برگزارى دوره «آتش نشان داوطلب»  در مبارکه 

نصب چراغ راهنمایى 3زمانه در چهارراه ها ى 
شاهین شهر

در جلسه معارفه شهردار جدید نطنز مطرح شد:
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 معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: نرخ 
کرایه سرویس مدارس در شهر اصفهان در سال تحصیلى 
سال جارى نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 12 درصد 

افزایش مى یابد.
علیرضا صلواتى با اشاره به اینکه با بازگشایى مدارس در مهر 
ماه حجم ترافیک شهر اصفهان بین 20 تا 25 درصد افزایش 
مى یابد، اظهار داشت: از این رو سعى داریم سیستم حمل و 
نقل عمومى را براى استفاده بهتر دانش آموزان و دانشجویان 
تقویت کنیم. وى با اشاره به اینکه ستاد مهر در دو سال گذشته 
در شــهر اصفهان موفقیت هاى خوبى را در حوزه ترافیک 
داشته است، تصریح کرد: با همکارى خوب پلیس راهور در 

ایام بازگشایى مدارس و به ویژه نخستین روزها، شاهد کنترل 
ترافیک خواهیم بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در ادامه با 
اشاره به اینکه در ســال تحصیلى جارى هشت هزار و 500 
خودرو وظیفه جابه جایى دانش آموزان اصفهان را برعهده 
دارند، افزود: این تعداد خودرو درحدود 70 هزار دانش آموز را 
جابه جا مى کنند. وى با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته قرار است پرداخت هزینه سرویس هاى مدارس 
به صورت آنالین انجام شــود، افزود: نرخ کرایه سرویس 
مدارس شــهر اصفهان با تصویب شــوراى اسالمى شهر

 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش مى یابد.

اســتاندار اصفهان اعالم کرد: تاکنون احــکام 30 نفر از 
مجموع 103 شهردارمعرفى شده از سوى شوراهاى اسالمى 
شهرهاى استان اصفهان پس از تایید صالحیت هاى الزم، 

صادر و ابالغ شده است.
رســول زرگر پور تصریح کرد: صدور حکم شــهرداران 
شهرهاى زیر 200 هزار نفر جمعیت به عهده استاندار است 
و حکم شهرداران شهرهاى باالتر از این تعداد توسط وزیر 

کشور صادر مى شود.
وى در خصوص انتصاب شــهرداران چهار شــهر باالى 
200 هزار جمعیت این اســتان شامل شهرهاى اصفهان، 
کاشان، نجف آباد و خمینى شهر تصریح کرد: طبق قانون، 

حکم شهرداران این چهار شهر توسط وزیر کشور صادر و 
ابالغ مى شود.

استاندار خاطرنشان کرد: استاندارى اصفهان از زمان تحویل 
مدارك کامل شهرداران منتخب شهرهاى زیر 200 هزار 
نفر جمعیت استان، هر روز بین 15 تا 20 حکم پس از احراز 
شرایط فردى و شغلى افراد براى شهرداران صادر مى کند. 
وى با بیان اینکه وزیر کشور و استاندار مکلف هستند ظرف 
10 روز پس از تحویل مدارك کامل شهرداران منتخب از 
سوى شوراى اسالمى شهر به دبیرخانه استاندارى و یا وزارت 
کشور، به بررسى و احراز شرایط فردى و شغلى فرد منتخب 

پرداخته و در صورت تایید، اقدام به صدور حکم کنند.

احکام 30 نفر از شهرداران 
استان صادر و ابالغ شد

افزایش 12درصدى کرایه 
سرویس مدارس 

«ابوالقاسم فاضل» شهردار 
بهارستان شد

رئیس شوراى اسالمى شهر بهارستان گفت: شوراى 
اسالمى شــهر بهارســتان از میان گزینه ها «سید 
ابوالقاســم فاضل» را به عنوان شــهردار این شهر 

انتخاب کرد.
مجتبى محبى اظهارداشت: شــوراى اسالمى شهر 
بهارستان با توجه به مسائلى که در انتخابات این شورا 

به وجود آمده بود، کار خود را با کمى تأخیر آغاز کرد.
 وى گفت: از حدود 60 کاندیداى شهردارى بهارستان، 
پس از پاالیش و بررسى شرایط عمومى آنها همچون 
ُحسن مدیریت، ســابقه مدیریت شهرى و شناخت 
شهردارى، نهایتًا شوراى اســالمى شهر بهارستان 
«سید ابوالقاسم فاضل» را به عنوان شهردار این شهر 

انتخاب کرد.
وى تصریح کرد: براســاس قوانین موجود، شوراى 
اسالمى شهر بهارستان درصدد آماده سازى مدارکى 
همچون گواهى عدم سوءپیشینه، مدرك تحصیلى و 
دیگر مدارك شناسایى تا به اســتاندار اصفهان ارائه 
دهد تا پس از مهلت 10 روزه و بررسى مدارك پاسخ 

نهایى را به این شورا ارائه دهند.
محبى بیان داشت: سید ابوالقاسم فاضل تحصیل کرده 
رشته مهندسى عمران دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
شهرکرد است، وى مشــاور معاون استاندار لرستان، 
فرماندار ویــژه بروجــرد، عضو نظام مهندســى، 
معاون دانشــگاه هنر بروجرد و مشاور شرکت هاى 

سرمایه گذارى مختلف بوده است.

بهره بردارى از نخستین 
زورخانه ورزش باستانى 

در گلشن 
سرپرست شــهردارى گلشــن از افتتاح نخستین 
زورخانه ورزش باستانى وسنتى در این شهر خبرداد.

روح ا... محمودى اظهار داشــت: ایــن زورخانه در 
مکانى به مســاحت 240 مترمربع دایر شــده که 
امیدواریم در سال هاى آینده مکانى مناسب تر براى 

احداث ساختمان درنظر گرفته شود.
100 میلیون ریال عنوان  وى هزینه اجراى طرح را
کرد و افزود: مــکان فعلى در یکى از ســالن هاى 

حسینیه ابوالفضل(ع) گلشن است.
سرپرست شهردارى گلشــن با اشاره به فعالیت 50 
باستانى کار در این شــهر، خاطرنشان کرد: گلشن 
عالوه بر اینکه به عنوان یک برند در زمینه ساخت 
گلخانه هاى پالستیکى در کشور شناخته شده، در 
رشته هاى مختلف ورزشى نیز حائز رتبه هاى برتر 
بوده و در ورزش هاى قهرمانى باســتانى نیز زبانزد 

استان است.

تغییر نام یکى از خیابان هاى 
نطنز به نام «شهید حججى»

مصطفى سودایى سرپرست شهردارى نطنز اظهار 
داشت: با شهادت شهید مدافع حرم محسن حججى، 
شهردارى نطنز مصمم شد یکى از معابر اصلى این 

شهر را به نام این شهید واالمقام تغییر نام دهد.
وى افزود: طى مکاتبه اى موضوع به شوراى اسالمى 
شهر منعکس شد که پس از تأیید شورا و نیز تصویب 
شوراى نامگذارى شهرستان، مراحل ساخت تابلو و 

نصب آن آغاز مى شود.

پرداخت سود مضاعف از 
قراردادهاى شهردارى 

حذف شود
عضو شــوراى اســالمى شــهر اصفهــان باتاکید 
بر حساســیت زیاد جامعه بر مســئ له ربا گفت: ربع 
مرکب (پرداخت سود مضاعف) نباید در هیچ یک از 

قراردادهاى شهردارى با بانک هاى کشور ذکر شود.
کوروش خسروى اظهارداشت: نظر به حرمت اعالم 
شده توسط همه مراجع در خصوص ربع مرکب، این 
مورد نباید در هیچ قراردادى بین شهردارى اصفهان 
و هرکدام از بانک هاى کشور ذکر شود ولو اینکه در 
عمل چنین عملى(پرداخت سود مضاعف) اتفاق نیافتد 

ذکر چنین بندى در قراردادها پذیرفتنى نیست.

روى خط

معاون شهرســازى شــهردارى نجف آباد گفت: طرح 
بازنگرى جامع شــهرى طى نامه رســمى استاندارى 
اصفهان به شهردارى ابالغ شده که با توجه به مشکالت 
ناشــى از عدم ابالغ به موقع طرح مذکــور، امیدواریم 
بــه زودى با انعقــاد طرح تفصیلى شــهر، شــاهد رفع 
معضالت شهرى و شهرســازى در کنار توسعه شهرى 

باشیم.
محمــد ابراهیم احمدى افزود: طى ســه ماه نخســت 
ســال جارى میزان صدور پروانه ســاختمانى نزدیک 
بــه 29 درصــد افزایــش داشــته و از نظر مســاحت 
زیربنا هم شــاهد رشــد 31 درصدى در این خصوص 
نســبت بــه مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته 

هستیم.

کاهش 62درصدى گواهى تسویه حساب
احمدى در بخش دیگرى از ســخنان خود با اشــاره به 
افزایش 21 و 25درصدى صدور گواهى پایان کار و عدم 
خالف در همین بازه زمانى بیان داشت: در همین مدت، 
صدور گواهى تسویه حساب جهت ساختمان هاى داراى 

تخلف ساختمانى، 62 درصد کاهش داشته است.
وى با اشــاره به اهتمام شــهردارى در خصوص احیاى 
بافت هاى فرســوده ادامه داد: از 178 پروانه ساختمانى 
صادره شده در بهار امسال، 54 فقره پروانه در زمین هاى 

داراى ساختمان قدیمى و بافت فرسوده صادر شده است.

کاهش 40درصدى ورودى ماده100
معاون شهرسازى شهردارى با تشریح بخشى از اقدامات 

شهردارى در راستاى جلوگیرى از ساخت و سازهاى بدون 
پروانه بیان داشت: به دنبال مجموعه اى از اقدامات، در سه 
ماهه نخست سال جارى تعداد پرونده هاى مطرح شده 
در کمیسیون ماده 100 نزدیک به 40درصد در مقایسه با 

مدت زمان مشابه سال قبل کاهش داشته است.
احمدى از تشکیل کارگروه تخصصى شهرسازى و بررسى 
طرح ها به عنوان دیگر فعالیت این معاونت خبر داد و افزود: 
طى همین بازه زمانى، بیــش از 320 پرونده در کارگروه 

مورد بررسى کارشناسى قرار گرفته اند.
وى اعالم کرد: از 22 پرونده مطرح شــده در کمیسیون 
ماده5، با 21 فقره موافقت شــده که این میزان افزایش 
83 درصدى را نسبت به ســه ماه نخست سال 95 نشان 

مى دهد.

 بازنگرى در طرح جامع شهرى 
نجف آباد

معاون شهرسازى شهردارى نجف آباد خبر داد؛

با انعقاد طرح تفصیلى شهر، شاهد رفع معضالت شهرى و شهرسازى هستیم

شهردار شهرضا گفت: باتوجه به موقعیت مکانى مناسب 
کارخانه تاریخى «نوین» شــهرضا و استقبال بى نظیر 
مردم از برنامه هاى برگزار شده در آن، مرمت این بناى 
تاریخى در دســتور کار شــهردارى قرار مى گیرد تا در 

برنامه هاى آینده نیز از آن استفاده شود.
رحیم جافرى، تاریخ هنر در شهرضا را یکى از مهمترین 
بخش هاى تاریخ کشور برشــمرد و افزود: وجود بیش 
از 200 رشته هنرى که اســاتید آن آثار شاخصى ارائه 
کرده اند، گــواه این مدعاســت که شــهرضا از جمله 

مهمترین مراکز هنرى ایران محسوب مى شود.
شــهردار شــهرضا همچنین با اشــاره به انتخاب این 
شهرستان به عنوان «شهر سفال ایران»، این انتخاب 

را نشانه قدمت این رشــته هنرى در شهرضا و برترى 
هنرمندان آن برشمرد و اظهارداشت: سفال، قدمتى به 
اندازه تاریخ بشر دارد اما در شهرضا رنگ و لعاب و شیوه 

آن در قالبى خاص و منحصر بفرد ارائه شده است.
جافــرى در بخش دیگرى از ســخنان خــود، با بیان 
این مطلب که در ســال گذشــته هزینه هــاى زیادى 
بــراى مرمــت و بازســازى کارخانه تاریخــى نوین 
انجام شــد، اظهارداشــت: باتوجه به موقعیت مکانى 
مناسب کارخانه تاریخى «نوین» شــهرضا و استقبال 
بى نظیر مــردم از برنامه هــاى برگزار شــده در آن، 
مرمت این بناى تاریخى در دســتور کار شهردارى قرار

 مى گیرد. 

مرمت کارخانه تاریخى «نوین» در دستور کار
 شهردارى شهرضا 

شــهردار بادرود گفت: دو پروژه عمرانى شــهرى با اعتبار دو میلیارد و 600 میلیون ریال در شــهر بادرود به 
بهره بردارى رسید.

مجید صفارى افزود: نخستین پروژه آسفالت بلوار دانشــگاه آزاد بادرود براى تسهیل رفت  و آمد دانشجویان 
بود که طول مســیر و همچنیــن رمپ هاى 
ورودى و خروجــى آن جمعًا یک کیلومتر 
آســفالت ریزى شــد و البته قبل از آن، در 
حدود 15 هزار متر زیرسازى براى این بلوار 
انجام شد و یک میلیارد و 600 میلیون ریال 

اعتبار براى این پروژه هزینه گردید.
وى دومین پروژه را رفوژ میانى خیابان امام 
خمینى(ره) بادرود عنــوان و تصریح کرد: 
این رفوژ به  منظور جلوگیرى از تصادفات 
شهرى ساخته شد و براى جدول گذارى، 
روشــنایى، تأسیســات بــرق، آبیــارى 
تحت فشــار و فضاى ســبز آن مبلغ یک 

میلیارد ریال از اعتبارات داخلى هزینه شد.
وى در خصوص ادامه رفوژ میانى خیابان امام خمینى(ره) از بانک کشاورزى تا میدان معلم گفت: بعد از دهه 
اول ماه محرم ادامه این پروژه انجام خواهد شد و همچنین در صورت تأمین قیر مورد نیاز و به  منظور سهولت 
تردد زائران و مجاوران امامزاده آقا على عباس(ع) روکش آسفالت بلوار حرم از میدان امام خمینى(ره) تا میدان 

شاهزاده محمد انجام خواهد شد. 

جلسه اى با حضور اعضاى شوراى اسالمى شهر نطنز و مدیر امور برق شهرستان نطنز در خصوص رفع برخى 
مشکالت برق شهرى نطنز برگزار شد.

  در این جلسه اعضاى شوراى شهر با اشاره به 
اینکه درختان و فضاى سبز نطنز که یکى 
از سرمایه هاى ملى و گردشگرى محسوب 
مى شوند و قطع شــاخه سبز درختانى که 
کابل هاى فشــار قوى از روى آنها عبور 
کرده را، موجب از بین رفتن فضاى ســبز 

و برهم زدن منظر شهرى عنوان کردند.
همچنینیکى از مهمترین مشــکالتى که 
توسط شــورا مطرح شــد، فضاى سبز و 
درختان واقع درخیابان هاى سرشــک و 
مزرعه خطیر، بلوار شهید مصطفى خمینى و 
برخى از نقاط شهر بود که اداره برق هرساله 
جهت آزاد سازى سیم هاى برق، شاخه هاى 
جوان درختان را قطع و از رشــد درختان جلوگیرى مى کرد که از اداره برق خواسته شد نسبت به تعویض این 

سیم ها و کابلى شدن آن اقدام و از قطع درختان جلوگیرى کنند.

رئیس شوراى شهر آران و بیدگل گفت: برخالف سنت مرسوم از عملکرد شوراى گذشته خرده گیرى نمى کنیم 
و به دنبال تقویت نقطه قوت و پوشــش ضعف ها خواهیم بود. عبدالرحیم مفیدى درباره معیارها و چگونگى 
انتخاب شهردار جدید آران و بیدگل بیان کرد: با توجه به ویژگى هاى شهردار، رایزنى هاى گسترده اى انجام و 
گزینه هاى بسیارى بررسى شد که در نهایت 
از 10 گزینه، دو نفر انتخاب و پس از جلسه 
ارائه برنامه ها، شوراى شهر با اکثریت آراء 
«رضا رمضانى» را براى سمت شهردارى 

آران و بیدگل انتخاب کرد.
مفیدى زمزمه هاى تاثیرپذیرى شــوراى 
شــهر از فشــارهاى بیرونى در انتخاب 
شهردار را نادرســت خواند و اضافه کرد: 
اســتقالل و وام دار نبودن بــه گروه ها و 
جریان ها از ویژگى هــاى اعضاى پنجم 
شوراى شهر بوده و شــهردار نیز با شیوه 
مرسوم و پس از مصاحبه و بررسى برنامه ها 
که در نوبت آخر میــان دو گزینه نهایى به 

بیش از هشت ساعت جلسه انجامید انتخاب شد.
 وى مبنا و اولویت شوراى پنجم شهر آران و بیدگل را اســتفاده از ظرفیت  و توانایى هاى اعضا براى اجراى 
برنامه ها دانست و خاطرنشان کرد: برخالف سنت مرسوم از عملکرد شوراى گذشته خرده گیرى نمى کنیم و 

به دنبال تقویت نقطه قوت و پوشش ضعف ها خواهیم بود. 

شهردار بادرود خبر داد

افتتاح2 پروژه شهرى در بادرود 
با اعتبارى2/6 میلیاردى

درخواست شوراى شهر نطنز براى
 کابلى شدن سیم هاى برق 

 به عملکرد شوراى قبل خرده نمى گیریم
رئیس شوراى شهر آران و بیدگل:

 سرپرست منطقه 5 شهردارى کاشان گفت:دو آزاد سازى 
در کاشان به ارزش سه میلیارد ریال انجام شد. عباسعلى 
هادیان اظهارداشت: این آزاد سازى ها به متراژ 250متر 
مربع بوده و براى آن ســه میلیارد ریــال اعتبار صرف 

شده است.
وى با تاکید بر اهمیت آزاد سازى گفت: بازگشایى معابر 
و تعریض خیابان ها از اهداف آزاد ســازى است و این 
عمل موجب کم شــدن بار ترافیکى و تسهیل در رفت 

و آمد مى شود.
سرپرست منطقه5 شــهردارى کاشــان تصریح کرد: 
آزاد ســازى یک باب مغازه در بلوار شــهید اردهال به 
متراژ 40متــر مربع و یک منزل مســکونى با 210متر 
مربع، در مجموع ســه میلیــارد ریال  اعتبــار به خود 

اختصاص دادند.

به منظور ارتقاى سالمت شــهر هرند و سالمت و رفاه 
حال شهروندان، نظافت محیط شــهرى با شستشوى 
جداول و تابلوهاى سطح شهر توسط کارگران شهردارى 

هرند در حال انجام است.
طراوت و پاکیزگى شهر اثر زیادى در ایجاد روحیه شاد 
و مثبت شهروندان هرندى دارد که شهردارى هرند در 
پایان تابستان و در آستانه سال جدید تحصیلى این مهم 

را پیگیرى مى کند.

انجام 2 آزادسازى 
در منطقه5 کاشان

شستشوى جداول و 
تابلوهاى شهرى هرند 
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قرآن فرماندهى بازدارنده و ساکتى گویا، و حجت خدا بر مخلوقات 
است. خداوند پیمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و آنان 
را در گرو دستوراتش قرار داده است.نورانیت قرآن را تمام  و دین 
خود را به وسیله آن کامل فرمود و پیامبرش را هنگامى از جهان برد 
که از تبلیغ احکام قرآن فراغت یافته بود، پس خدا را آنگونه بزرگ 

موال على (ع)بشمارید که خود بیان داشته است.

شـهردار و اعضـاى هیئـت رئیسـه دوره پنجـم شـوراى شـهر شـاپورآباد انتخـاب 
شدند.

شوراى اسالمى دوره پنجم شهر شاپورآباد از بین گزینه هاى نامزدى شهردارى شاپورآباد، در 
نهایت «فرید شریعت زاده» را به عنوان شهردار آینده شاپورآباد برگزیدند.

مسئول روابط عمومى شهردارى شاپورآباد به سـوابق اجرایى شهردار منتخب اشاره کرد و 
آن ها را شامل: سه دوره شهردار و دهیار سین، یک دوره شهردار منطقه صنعتى دولت آباد و 

مدیریت دهکده ساحلى چادگان عنوان کرد.
رئیس شوراى اسالمى شهر شاپورآباد در دوره پنجم نیز در ادامه اظهارداشت: طى رأى گیرى 
که در محل شورا برگزار شد، اعضاى هیئت رئیسـه اولین سال شوراى اسالمى دوره پنجم 

شهر شاپورآباد انتخاب شدند.
حسـین گل آقایى افزود: طى رأى گیرى انجام شـده، بنده به عنوان رئیس شـورا، فریدون 
احمدى نایب رئیس و حسن زین العابدینى به عنوان خزانه دار شوراى اسالمى شهر شاپورآباد 

انتخاب شدند.
وى ادامه داد: حسین رستمى و محمدعلى ابوطالبى به عنوان منشى اول و دوم شوراى شهر 

شاپورآباد انتخاب شدند و محقق سرپرست شهردارى شاپورآباد شد. 

رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور در ابالغیه اى به شهرداران سراسر کشور 
بر ساماندهى و حفظ اسناد و سوابق شهردارى ها مطابق ضوابط سازمان اسناد و کتابخانه 

ملى جمهورى اسالمى ایران تاکید کرد. 
در ابالغیه هوشنگ خندان دل در این زمینه آمده است:

بـا توجـه بـه ضـرورت سـازماندهى و حفـظ اسـناد و سـوابق شـهردارى هـا،
با پیگیرى هاى به عمل آمده، اولین مجموعه کامل از پیشینه شهردارى هاى کشور از سال 
1335 تا 1382 توسط این سازمان به آرشیو ملى ایران منتقل و به نام سازمان شهردارى ها

 و دهیارى هاى کشور ثبت گردید.
در ادامه آمده: الزم است کلیه شهردارى ها اسناد عادى راکدى که اقدامات ادارى آن پایان 
یافته و مختومه مى باشد را به سـازمان شـهردارى ها و دهیارى هاى کشور اعالم نمایند 
تا هماهنگى هاى بعدى جهت ارزشـیابى، انتقال و یا امحاى اوراق توسط سازمان اسناد و 

کتابخانه ملى ایران صورت پذیرد.

شهرداران شهرهاى سین، دستگرد و خورزوق معرفى و از زحمات شهرداران سابق تقدیر 
شد.

آئیـن تکریـم و معارفه شـهرداران شـهرهاى دسـتگرد، خورزوق و سـین برخـوار برگزار 
شد.

مراسم تکریم سید حسـین حجازى، شـهردار سـابق شـهر خورزوق و معارفه محمدرضا 
احتشـام زاده در سیتى سـنتر خورزوق برگزار و مراسم تکریم حسـینعلى صادقى و معارفه 
سیدمحسـن تجویدى به عنوان شـهردار جدید شـهر دسـتگرد نیز در تاالر نگین بهشت 

دستگرد برگزار شد.
همچنین طى مراسمى در سالن ورزشى پیامبر اعظم (ص) شهر سین،از زحمات ابوالفضل 
توکلى شهردار سـابق شهر سـین تقدیر و طرمه فروشـان طهرانى به عنوان شهردار شهر 

سین معرفى شد.

 سخنگوى شـوراى اسـالمى شـهر گلپایگان گفت: محمد امین جمالى به عنوان شهردار 
گلپایـگان ابقـا شـد و قـرار قضایى صادر شـده بـراى وى در سـال گذشـته نیز لغو شـده 

است.
احمد افتخارى با اشـاره به اینکه اعضاى پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر گلپایگان در 
نخستین جلسه علنى شوراى اسالمى شـهردار را انتخاب کردند، اظهار داشت: جمالى که 
در زمان شوراى چهارم نیز به مدت دو سال شهردار این شهر بود با اکثریت آرا در این دوره 

نیز به عنوان شهردار معرفى شد.
وى همچنیـن در خصـوص آخریـن وضعیـت پرونده شـهردار گلپایـگان در شـهردارى 
بهارسـتان نیـز ابـراز داشـت: قـرار قضایـى کـه بـراى وى در سـال گذشـته صـادر 
شـده بود،  لغـو و وثیقـه تعیین شـده بـراى وى نیـز به نصـف مبلـغ تعیین شـده کاهش 

یافت.
سخنگوى شـوراى اسالمى شـهر گلپایگان با اشاره به اینکه طى یک سـال گذشته هنوز 
دادگاهى براى بررسـى پرونده شهردار سـابق بهارستان و شـهردار گلپایگان صادر نشده 
اسـت، تصریح کرد: این پرونده هنوز باز است و احتمال مى رود که شـهردار گلپایگان در 

این پرونده تبرئه شود.

طبق رأى گیرى اعضاى شوراى اسالمى شهر کمشچه در دوره پنجم، اعضاى هیئت رئیسه 
این شورا انتخاب شدند.

طى راى گیرى که در محل شورا برگزار شد، اعضاى هیئت رئیسه اولین سال شوراى اسالمى 
شهر کمشچه انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش،احمد جعفرى به عنوان رئیس شوراى اسالمى شهر کمشچه، محمود 
جعفرى نائب رئیس شـورا و رحیم جعفرى به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند و محمود 

آقابابایى منشى شورا شد.
همچنین نماینده معرفى شـده شـوراى اسـالمى شـهر کمشـچه به شـوراى شهرسـتان 
نیـز اکبر جعفـرى اسـت.  همچنین سـید جـواد لقمانـى به عنـوان شـهردار کمشـچه ابقا 

شد.

تاکید سازمان شهردارى ها بر حفظ 
اسناد و سوابق بلدیه ها

شهردار و هیئت رئیسه شوراى شهر 
شاپورآباد معرفى شدند

معارفه شهرداران سین، دستگرد 
و خورزوق 

لغو قرار قضایى شهردار گلپایگان

شهردار سابق کمشچه ابقا شد

بهره بردارى از بزرگترین 
میدان میوه و تره بار غرب اصفهان

میدان میــوه و تــره بهــار، بزرگ ترین میــدان میوه و 
تره بار غرب اســتان اصفهان در نجف آباد با حضور وزیر 
جهادکشاورزى، اســتاندار اصفهان و جمعى از مسئوالن 

استانى و شهرستانى افتتاح شد.
شهردار نجف آباد در این مراســم گفت: براى راه اندازى 
میدان میوه تره بار بهــار آزادى نجف آبــاد در زمینى به 
مســاحت 62هزار مترمربع و زیربناى 27هزار مترمربع، 

650میلیارد ریال هزینه شده است.
مسعود منتظرى افزود: این میدان مجهز به 71غرفه میوه، 
سالن اجتماعات، نمازخانه، بانک، رســتوران و باسکول 

است.
■■■

استاندار اصفهان نیز در این مراسم، با اشاره به خارج شدن 
25 درصد از زمین هاى حاصل خیز اســتان از چرخه تولید 
گفت: هنر مدیریت کشــاورزى استان باعث شده تا حجم 
محصوالت نسبت به قبل از خشکسالى کاهشى نداشته و 
سالیانه در حدود شش میلیون تن محصوالت کشاورزى در 

این استان تولید شود.
رســول زرگرپور در بزرگ ترین میدان میوه و تره بار غرب 
اســتان اصفهان در نجف آباد با تشکر از حضور وزیر جهاد 
کشــاورزى که به عنوان پرتالش ترین و مؤثرترین وزیر 
از نــگاه رهبر معظم انقــالب معرفى شده اســت، افزود: 
آنکه اســتان اصفهان بــه  عنوان یک اســتان صنعتى و 
گردشگرى شناخته شــده و در سایه صنعت و گردشگرى 
قرار گرفته، کشــاورزى بخش مهمى را تشکیل مى دهد 
و یک اســتان تمام عیــار در عرصه کشــاورزى مدرن 

است.
وى با اشــاره به وجود خشکســالى هاى 10 سال اخیر و 
خسارات وارده به بخش کشــاورزى تصریح کرد: استان 

اصفهان در یک منطقه کم بارش قــرار دارد و داراى یک 
ششم متوسط بارش دنیا است که به طور میانگین ساالنه 
شاهد کاهش حدود 25 تا 30 درصدى بارش هستیم که بر 
اثر این خشکسالى ها از حدود 400 هزار هکتار زمین هاى 
حاصلخیز استان، درحدود 100 هزار هکتار از چرخه تولید 

خارج شده است.
زرگرپور درباره افتتاح میدان میــوه و تره بار بهار، نیز بیان 
کرد: این میدان هشتمین میدان بزرگ استان اصفهان است 
که جایگاه وجود چنین میدان هایى در وضعیت هاى بحرانى 

چون شیوع بیمارى هاى گیاهى بسیار مشهود است.
وى با تشــکر و تقدیــر از زحمات شــهردار و شــوراى 
اسالمى شــهر نجف آباد ادامه داد: در ســه سال گذشته 
شــاهد جهش و نهضت ســازندگى در نجف آباد هستیم 
که ســرمایه گذارى هاى عظیمى در این راستا انجام شده 
است و باعث گره گشایى از بسیارى از معضالت این شهر 

شده است.
■■■

وزیر جهاد کشــاورزى هــم در آیین افتتــاح این مرکز، 
درخصوص مشکل کم آبى براى کشاورزان منطقه اصفهان 
گفت: استفاده از کشت هاى مدرن و گلخانه اى اصلى ترین 

راه حل براى مقابله با کم آبى است.
محمود حجتى در مراســم افتتاح میدان میوه و تره بهار، 
بزرگ ترین میدان میوه و تره بار غرب اســتان اصفهان، با 
اشاره به عظمت ساخت و بهره بردارى از چنین پروژه هایى 
اظهارداشــت: با اســتفاده از ظرفیت بى انتهاى انسان در 
کنار اراده، اعتماد به  نفس، مشــارکت و دورى از هرگونه 
تنگ نظرى قادر خواهیم بود بزرگ ترین پروژه ها را نه تنها 
در سطح شهر، استان و کشور ارائه دهیم بلکه قادر خواهیم 
بود در سطح منطقه و بلکه در سطح جهان به موفقیت هاى 

باالیى دست یابیم.
وى درباره مشــکل کم آبى به  خصوص براى کشاورزان 
منطقه اصفهان بیان داشت: استفاده از کشت هاى مدرن 
و گلخانه اى اصلى ترین راه حل براى مقابله با کم آبى و از 
دست ندادن محصوالت کشــاورزى است که در کاشت 
گلخانه اى مثًال در کشــت خیار، هشــت درصد نسبت به 

عرصه، مصرف آب خواهیم داشت.

با توجه به حمایت و درخواســت هاى مردم شهر هرند از 
حمید شهبازى مبنى بر قبول مســئولیت شهردارى این 
شهر و همچنین مذاکرات شوراى هاى اسالمى شهرهاى 
دولت آباد و هرند و درخواست هاى مکرر مسئوالن شهر 
هرند و با توافق پنج نفراز اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
دولت آباد، شهبازى از لیست گزینه هاى تصدى شهردارى 

دولت آباد خارج شد.
ناصــر معینى، ســخنگوى شــوراى اســالمى شــهر 
دولت آباد گفت: پس از بررســى هاى فراوان و با توجه به 
درخواست هاى مردم شهر هرند از حمید شهبازى مبنى بر 
قبول مسئولیت شهردارى این شهر و همچنین مذاکرات 
شــوراى هاى اســالمى شــهرهاى دولت آباد و هرند و 
درخواست مسئوالن شهر هرند، شهبازى که فردى جوان، 
متخصص و با تجربه است، از لیست گزینه هاى تصدى 

شهردارى دولت آباد خارج شد.
وى افزود: شهردار آینده شــهر دولت آباد پس از بررسى 
بیــن گزینه هــاى موجــود و احتماال دعــوت از گزینه 
هاى جدیــد، با دقت و حساســیت باال انتخــاب خواهد 

شد.
وى از مردم دولت آباد خواســت با حمایت همه جانبه از 
نمایندگان خود در شوراى اسالمى شهر،اعضاى شورا را 

در انجام مهم ترین وظیفه قانونى خود یارى کنند.

به گفته منابــع آگاه، برخى افراد در شــهر دولت آباد که 
به دنبال شــهردار بومى براى شــهر دولت آباد هستند با 
مراجعه مکرر به شهردارى هرند باعث استعفاى شهبازى

 شدند.

شهبازى از گزینه هاى کلیددارى دولت آباد خارج شد
بررسى هاى شوراى شهر براى انتخاب شهردار ادامه دارد

عیسى بهمنى، شهردار شــاهین شهر 
مهمتریــن دغدغــه خــود را توجه به 
فعالیــت هــاى فرهنگــى، ترویــج 
ارزش هاى نظام و اخالق عنوان کرد و 
ادامه داد: احترام به ارزش ها و ارتباطات 
انسانى و حفظ شأن و کرامت شهروندان، 
ســرخط برنامــه هــاى شــهردارى
 شاهین شهر است و ارائه آموزش هاى

 الزم در زمینه هاى شهروندى، اخالق 
و اصــول و اعتقــادات بایــد در رأس
 برنامه هاى سازمان فرهنگى، ورزشى 
و تفریحى شهردارى شاهین شهر قرار 

داشته باشد.
وى برنامــه محــور بــودن را الزمــه 
فعالیــت هــاى فرهنگــى دانســت 
ارائــه  کنــار  در  اظهارداشــت:  و 
خدمــات بــه شــهروندان، آمــوزش 
بــه کارکنــان نیز بایــد مدنظــر قرار 

گیرد.
وى ادامه داد:اســتفاده از ظرفیت هاى

 بخــش خصوصــى و توجه ویــژه به 
جوانان شــهر از دیگر مطالبــات من از 
مدیران شــهردارى شــاهین شــهر

 است.

 عبــاس متولى بیدگلى شــهردار ناحیه 
بیدگل انتخاب شد. شــوراى شهر آران 
و بیدگل در اولین گام « عباس متولى»، 
مدیر اسبق میراث فرهنگى شهرستان 
آران و بیدگل را به سمت شهردار ناحیه 

بیدگل انتخاب کردند.
عباس متولى بیدگلــى، متولد 1353، 
مدیر اسبق میراث فرهنگى شهرستان 
آران و بیــدگل، از مدیــران و فعاالن 
شهرستان در حوزه میراث فرهنگى به 

شمار مى آید.
وى در ســوابق اجرایــى خــود، مدیر 
امور فرهنگى آســتان مقدس امامزاده 
هادى (ع)، مســئول روابــط عمومى و 
فرهنگى ارتباطات اداره میراث فرهنگى 
کاشان، مسئول امور ادارى اداره میراث 
فرهنگى نطنز، سرپرســت اداره میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
آران و بیــدگل، مدیر خانــه هنرمندان 
خیریه حضرت امام رضا(ع) و از اعضاى 
موســس انجمن دوســتداران میراث 
فرهنگى ســلیمان صباحى بیدگلى در 

کارنامه کارى خود دارد.
همچنیــن عبــاس متولــى، داراى 
گواهینامه فــوق ممتاز خوشنویســى 
خوشنویســان  انجمــن  ســوى  از 
ایــران مى باشــد کــه از افتخــارات 
ارزشــمند وى در حوزه هنر به شــمار 

مى رود.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى 
فالورجان،  مراســم «شــهیدآبروى 
محله» به یادشهید حجت ا... اله دادیان 

درفالورجان برگزار شد. 
این مراسم در خیابان شریعتى و در منزل 
این شهید با حضور خانواده محترم شهدا 
وهمرزمان شهید، مســئولین و عموم 

مردم برگزار گردید.

احترام به ارزش ها وکرامت 
شهروندان، سرخط برنامه هاى 

شهردارى شاهین شهر

«متولى» شهردار 
ناحیه بیدگل شد

برگزارى مراسم 
« شهیدآبروى محله»

در فالورجان 

براى 
راه اندازى میدان 
میوه تره بار «بهار 

آزادى» نجف آباد 
در زمینى به مساحت 

62هزار مترمربع 
و زیربناى 27هزار 

مترمربع، 650میلیارد 
ریال هزینه شده است 
واین میدان مجهز به 
71غرفه میوه، سالن 
اجتماعات، نمازخانه، 

بانک، رستوران و 
باسکول است


