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 نگاه عادالنه به همه محالت مبارکه
 در دستـور کار شهردارى قرار دارد
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بودجه شهردارى
 فرصت تبلیغاتى

 براى اشخاص نیست

استفاده صحیح از منابع آبى موجود 
 اولویت سازمان پارکها و فضاى سبز شاهین شهر

نیم نگاهى به  ماده 100 قانون شهردارى ها
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سامانه تاکسى اینترنتى
 در کاشان راه اندازى مى شود

رشد و توسعه هرجامعه متناســب با بکارگیرى 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 مساوى براى اقشار مختلف در جابه جایى و دسترسى 
به ساختمان هاى عمومى و فضاهاى شهرى است. براساس آمار، در حال حاضر 
10 تا 12 درصد از جمعیت کشور را افراد داراى معلولیت هاى مختلف و نزدیک به 
سه میلیون نفر از شهروندان را کم توانان جسمى تشکیل مى دهند؛ افرادى که حق 
دارند همانند سایرین از حقوق شهروندى بهره مند شوند اما به دلیل نامناسب بودن 

فضاها و محیط هاى شهرى، حتى از کمترین حقوق خود بى بهره هستند.
اگرچه بنابر قانون مصوب جامــع حمایت از حقوق جانبــازان و معلوالن، کلیه 
دســتگاه هاى اجرایى موظف به رعایت و اجراى مناسب سازى معابر و  فضاهاى 
شهرى شده اند و 16 دستگاه مختلف در کشور نیز بر اجراى کامل این قانون دخالت 
دارند، ولى متأسفانه به دلیل عدم هماهنگى هاى الزم، از ضمانت اجرایى برخوردار 
نیست. عالوه بر این اگرچه در قانون اساســى جمهورى اسالمى ایران مفاهیم 
بســیارى در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانى و اسالمى 
معلوالن و جانبازان اســت، با وجود این هنوز این قوانین ضمانت اجرایى ندارد و 
معلوالن ایرانى همچنان مورد کم توجهى سازمان هاى مختلف نسبت به حقوق 

خود و تبعیض هاى متعدد در سطح جامعه قرارمى گیرند. 
همچنین ایران از لحاظ اجراى قوانین مربوط به معلوالن با فاصله خیلى زیاد در 

رتبه هاى انتهایى نسبت به کشورهاى دیگر قرار دارد.

شهرداران چه کرده اند؟
یکى از اقدامات مهم در زمینه مناسب سازى، اختصاص فضاى ویژه اى از ناوگان 
حمل ونقل عمومى اعم از اتوبوس و مترو براى کم توانان جســمى است. هرچند 
در این زمینه گام هایى برداشته شده، اما عزم و تالشى فراتر از آنچه عملى شده را 
مى طلبد. از طرفى مناسب سازى محیط شهرى براى جانبازان و معلوالن جسمى ـ 
حرکتى باید در دستور کار شهردارى ها قرار گیرد و شهرداران مى بایست با صدور 
بخشنامه اى کلیه معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق و سازمان ها و شرکت هاى 
تابعه شــهردارى را موظف به مناسب سازى فضاهاى شــهرى براى جانبازان و 

معلوالن جسمى و حرکتى کنند.
البته باید این را یادآور شویم که شهر به همه شهروندان تعلق دارد و ایجاد شرایط 
مناسب و استفاده از مواهب و امکانات زندگى مدنى براى کسانى که در هر شهر 

زندگى یا توقف مى کند، برعهده مدیریت شهرى است. 
همچنین براساس یکى از مفاد این آیین نامه شــهردارى ها، شهرداران موظف 
هستند از صدور پروانه احداث و پایان  کار براى ساختمان ها، اماکن و معابرى که 
ضوابط و مقررات شهرسازى را براى معلوالن رعایت نکرده باشند، خوددارى کنند. 
این درحالى است که امروز با گذشت سال ها از  این مصوبه، به نظر مى  رسد عدم 
صدور پایان کار براى ساختمان هاى نامناسب، توسط شهردارى ها اجرا نمى شود.

وضعیت گزارش مناسب سازى فضاى شهرى معلوالن در دولت
گزارش مناسب سازى فضاى شــهرى براى جانبازان و معلوالن چندى پیش به 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى ارسال شد و قرار بود در آینده توسط وزیر تعاون 
در هیئت دولت مطرح  شــود.  رئیس سازمان بهزیســتى در این رابطه مى گوید 
: گزارش مناسب ســازى فضاى شهرى آماده شده اســت و در آینده اى نزدیک 
جلسات کشــورى با حضور نمایندگان مختلف ســازمان ها در بهزیستى برگزار 
مى شود. وى با بیان این که پس از تشکیل ستاد مناسب سازى، این ستاد در سایر 
استان ها نیز تشکیل شد، گفت: یکى از فعالیت هاى ستاد، استخراج وضعیت موجود 
مناسب سازى کشور اســت که به عنوان مثال در استان هاى مختلف، دستگاه ها 
هشت مورد همچون ورودى ها، دستشویى ها، رمپ ها و غیره را مورد مطالعه قرار 

داده و جایگاه هر استان در امر مناسب سازى را اعالم مى کنند.

رئیس سازمان بهزیســتى کشــور همچنین اعالم کرد: عملیات مناسب سازى 
فضاهاى شهرى براى جانبازان و معلوالن کشور در حال حاضر در مرحله مذاکره 
است و هنوز به نتیجه قابل اعالمى در این خصوص نرسیده ایم؛ همچنین به منظور 
مناسب سازى فضاهاى شهرى به دنبال امضاى تفاهم نامه با شهردارى ها و شوراى 

عالى استان ها هستیم.

نتیجه
در پایان بزرگترین سؤالى که به ذهن مى رســد این است که چرا به رغم اهمیت 
موضوع، وجود این همه قوانیــن و ضوابط، عالقه منــدى و برخى تالش هاى 
مسئوالن، در عمل شاهد موفقیت اجراى طرح هاى مناسب سازى فضاى شهرى 

براى جانبازان و معلوالن نیستیم؟
متأســفانه همه و حتى رســانه ها تنها بــا نزدیکى بــه روز جهانــى معلوالن 
و برگزارى برخى ســمینارها و جلســات مقطعــى نگاهى گذرا به مشــکالت 
معلوالن دارند اما پس از گذشــت چند روز، به فراموشــى ســپرده مى شود و با 
وجود اینکه هیئــت دولت آیین  نامه اجرایــى قانون جامع حمایــت از معلوالن 
را براى حمایــت از جانبازان و معلــوالن تصویب و ابالغ کرده، اما این اقشــار 
امید چندانى به اجــراى آن ندارند و تأکید مى کنند جانبــازان و معلوالن قوانین 
تشریفاتى نمى خواهند، بلکه ضمانت اجراى قوانین و ضوابط براى شان ارجحیت

 دارد.
با توجــه به اینکــه معضــل مقوله مناسب ســازى در ایــران کمبــود قوانین 
و مقــررات و ضوابط مناسب ســازى نیســت، بنابراین جهت رفــع معضل باید 
بیشــتر به دنبال ریشــه یابى علت هاى عدم اجراى این قوانین بــود که در این 
خصوص نیز مواردى همچون نبود نهاد ملى براى نظارت بر اجراى کنوانسیون 
حقوق افــراد داراى معلولیت، عدم توجه دســتگاه هاى فرهنگــى به موضوع 
مناسب ســازى و فرهنگ ســازى در جامعه، نبود یک نقشــه راه قابــل اجرا و 
مصوب براى کلیه دســت اندرکاران و گسســتگى برنامه هاى مناسب ســازى 
محیط در بین دســتگاه هاى دولتى، ناآشنایى مهندسان و مشــاوران و عوامل 
ساخت و ساز فیزیکى جامعه و کم توجهى ســازمان نظام مهندسى به موضوع، 
عدم آگاهى و آشــنایى کامــل جامعه هدف نســبت به این بخــش از حقوق 
شــهروندى خود و عدم ســنخیت جزییات معمارى مناسب ســازى قابل بحث

 است.

قوانین مناسب سازى محیط شهرى
 و میزان ضمانت اجرایى 

اندر حکایت مثنوى هفتاد  َمن آسفالت معابر شهرى

استقرار نمایندگى ادارات 
درشهر مجلسى،

 مشکالت ر ا رفع مى کند
آماده باش نیروهاى آتش نشانى در ایام محرمآماده باش نیروهاى آتش نشانى در ایام محرم

شهردار جدید مبارکه:
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رئیس شــوراى اسالمى شهر مجلســى گفت: استقرار 
نمایندگى ادارات خدمات رسان در شهر جدید مجلسى 

بخش زیادى از مشکالت این شهر را برطرف مى کند.
جلیل آبروى در آیین تکریم و معارفه شــهردار مجلسى 
افزود: فاصله زیاد شــهر مجلســى تا مرکز شهرستان، 
مشکالت زیادى را براى تردد مردم این شهر در راستاى 
پیگیرى امور ادارى در حوزه هــاى مختلف ایجاد کرده 

است.
وى با اشــاره به مشکالت حوزه بهداشــت و درمان در 
شهر جدید مجلسى گفت: نبود پزشک متخصص، نبود 
داروخانه شبانه روزى و نبود پرستار خانم در شیفت شب، 
از مهمترین مشــکالت این شــهر در حوزه بهداشت و 

درمان است.
آبروى با اشاره به دیگر مشکالت این شهر اظهارداشت: 
دو بانده نبودن محور مبارکه- مجلسى - بروجن به بروز 

تصادفات و تلفات زیادى منجر شده است.
وى افزود: تامین روشنایى خیابان ها و معابر شهر مجلسى 
یکى دیگر از مشکالت این شهر است که نیازمند تعامل 

بیشتر شهردارى مجلسى با اداره برق شهرستان است.
وى با تاکید بر اینکه رشد، توســعه و آبادانى امروز شهر 
مجلســى مرهون و مدیون تالش هاى مسئوالن است 
گفت: رشد و توسعه شهر مجلسى با تاسیس شهردارى 
در کنار شرکت عمران، نمود و عینیت بیشترى پیدا کرد.  
آبروى گفت: این شــهر از باالترین میزان سرانه فضاى 
سبز در استان برخوردار است و بعنوان تنها نقطه احداث 

مسکن مهر در شهرستان مبارکه انتخاب شده است.
وى با اشاره به روند انتخاب شهردار شهر مجلسى گفت: 
اعضاى شوراى شهر از بین 20 گزینه، موسوى را بعنوان 

شهردار شهر مجلسى انتخاب کردند.
***

زهرا سعیدى، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شــوراى اســالمى نیز در آیین تکریم و معارفه شهردار 

مجلســى گفت : از شهردارى هاى شهرســتان انتظار 
داریم با راه اندازى و تشکیل واحدهاى تحقیق و توسعه، 
در راستاى جذب سرمایه گذاران و بهره مندى از اقتصاد 

دانش بنیان تالش کنند.
وى با اشاره به پیشــنهاد امام جمعه شهر مجلسى مبنى 
بر اهمیت برگزارى نشست هاى ماهانه مدیران اجرایى 
شهرستان در ســایر شــهرها گفت: برگزارى جلسه و 
گردهمایى مدیران اجرایى در راستاى رسیدگى و بررسى 

مشکالت از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
ســعیدى از اختصاص یک میلیارد تومــان اعتبار براى 
کمک به مسکن مهر شهرستان مبارکه خبر داد و افزود: 

امیدواریم این مبلغ هر چه سریع تر وصول شود.
نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشــاره به طرح کنارگذر غرب گفت: بدنبال 
این هســتیم که این طرح را تغییر دهیم تا از مجلســى 

هم عبور کند.

وى اظهارداشــت: پیگیرى هایى در این زمینه توســط 
شهردارى و شرکت عمران مجلســى انجام شده تا این 
طرح کنار گذر از مجلســى هم عبور کند و شــهر جدید 

مجلسى در حاشیه قرار نگیرد.
***

در پایان این مراســم از خدمات«بخشى» تجلیل شد و 
«موسوى» بعنوان شهردار جدید شهر مجلسى معرفى 

شد.

مدیر امور حقوقى شــهردارى اصفهان با اشاره به ایجاد 
مشکالت بهداشتى و زیســت محیطى مشاغل مزاحم 
براى شهروندان گفت: برخورد قانونى با مشاغل مزاحم 

طبق ماده 55 قانون شهردارى ها انجام مى شود.
مســعود حیــدرى اظهارداشــت: مــاده 55 قانــون

شهردارى ها از مشاغلى که مشــکالت بهداشتى و زیست 
محیطى براى شهر و شهروندان 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 مشــاغل نســبت 

به اخطارهاى اعالم شده از ســوى شهردارى مقاومت 
کردند، شهردارى مى تواند نسبت به تعطیل نمودن آن 

محل اقدام کند.
مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان گفت: چنانچه پس 
از انجام این اقدام، شاکى وجود داشته باشد، مى تواند تا 
مدت 10 روز شکایت خود را اعالم کند تا در کمیسیون 
ســه نفره اى که اعضاى آن به انتخاب شوراى اسالمى 
شهر مى باشــد، موضوع بررسى شــود؛ البته چنانچه 
تصمیم بر تعطیلى واحــد صنفى مزاحم قطعى شــد،

 متصدى باید سریع تر نسبت به جابه جایى محل فعالیت 
خود اقدام کند.

معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
بودجه شــهردارى و بیت المال فرصت تبلیغاتى براى 

اشخاص و افراد خاص نیست.
محمدعلى طرفه با اشاره به اعتبار و بودجه شهردارى ها 
اظهار داشت: مصادیق فعالیت روابط عمومى شهردارى ها 
مشخص است و باید بر اساس مصادیق و سرفصل هاى 

فعالیتى هزینه شود.
وى افزود: بودجه شهردارى و بیت المال فرصت تبلیغاتى 
براى اشــخاص و افراد خاص نیست و نباید بودجه شهر 
براى معرفى اشخاص مصرف شود و اگر شورا و شهردارى 
کار خود را به خوبى انجام دهند، آنگاه نیازى به فعالیت 

تبلیغى نخواهد بود و مردم نسبت به عملکرد آنها قضاوت 
مى کنند.

معاون عمرانى استاندارى اصفهان بر تعامل بین شهردار و 
اعضاى شوراهاى اسالمى تأکید کرد و بیان داشت: تعامل 
بین اعضاى شوراهاى اسالمى و شهردار منجر به انتقال 
تجربه و ارائه مصوبه بر اساس قوانین مى شود و مصوبات 

آنها در شوراى بررسى مصوبات رد نخواهد شد.
وى ادامه داد: مطالعه قوانین و بهــره گیرى از قوانین و 
مقررات براى ارائه مصوبه و اجراى طرح ها الزم اســت 
و شــهرداران براســاس قانون باید مصوبات شوراهاى 

اسالمى که تایید شده است را اجرایى کنند.

برخورد با مشاغل مزاحم طبق 
ماده 55 قانون شهردارى ها

بودجه شهردارى، فرصت 
تبلیغاتى براى اشخاص نیست

جلسه تعاملى شهردارى با 
شوراى شهرکلیشاد

اولین جلسه تعاملى شهردارى و اعضاى پنجمین دوره 
شوراى اسالمى شهر کلیشادوسودرجان و مسئولین 

واحد هاى شهردارى برگزار گردید.
در این جلسه، سـاعدى شـهردار کلیشادوسودرجان 
تعامـل بین شـهردارى و شـوراى اسـالمى شـهر را 
مهمترین وظیفـه در ارائه خدمت به مردم این شـهر 
عنوان کرد و گفت: جهت توسعه و آبادانى شهر و رفع 
مشکالت مردم کاهش بروکراسى ادارى در شهردارى 
باید سـرلوحه کار  کارمندان شـهردارى قرار گیرد تا 

مردم با حداقل مراجعه، خدمت رسانى را حس کنند .
در ادامه اعضاء  شوراى اسالمى  پس از بحث و تبادل 
نظر مباحثى در خصوص بازگشایى مدارس همچون 
لکه گیرى و آسـفالت، تردد دامداران در سـطح شهر، 
افزایش سـت ورزشى در پارك شـهر مواردى عنوان 

کردند.

کانیوگذار ى درمحله حکیم 
قشقایى منظریه

در راسـتاى ارائـه خدمـات مطلـوب به شـهروندان، 
عملیـات اجـراى کانیـو در محلـه حکیـم قشـقایى 
شهرمنظریه توسط شهردارى منظریه انجام شد. على 
مرتضوى، شهردار منظریه در این باره گفت : به منظور 
هدایت آبهاى سطحى وآب باران وهمچنین زیباسازى 
منظرشـهرى ورضایـت شـهروندان، اجـراى پروژه 
کانیودر دستور کار عمرانى این شهردارى قرار گرفت.
وى درادامه افزود : اجراى کانیـو به متراژ هزار و 500 

مترمربع در سطح شهر منظریه انجام شد.

ساختمان شهردارى هرند به 
مرحله پایانى سفت کارى رسید

سـاختمان شـهردارى هرند در مراحل پایانى سـفت 
کارى قرار دارد.

سـاختمان فعلى که قدیمى اسـت و از زمان تاسیس 
شـهردارى اسـتفاده شـده، دیگر جوابگوى نیازهاى 
شـهردارى نیسـت و سـاختمان جدیـد در زمینى به 

مساحت هزار و 100متر مربع بنا مى شود.
با تکمیل آن، شـهردارى به آنجا منتقل خواهد شد و 
مکان فعلى شـهردارى تبدیل به مجموعه فرهنگى 
باغ بانوان مى شـود کـه مرکزى فرهنگـى تفریحى 
اسـت و در آن کالس هـاى فرهنگـى، ورزشـى و

 آموزشى برگزار مى شود و با توجه به موقعیت مکانى 
آن که در مرکز شـهر اسـت،  بـراى این مهم بسـیار 

مناسب است.

برگزارى جلسه اى جهت بهبود 
وضعیت اتوبوسرانى مجلسى

بـا توجه به مشـکالت موجـود در حوزه حمـل و نقل 
عمومى شـهر مجلسـى و دغدغـه هاى شـهروندان 
در مـورد نابه سـامانى موجـود در این حـوزه و اینکه 
موضوع حمل و نقل عمومى همچـون وظایف ذاتى 
شـهردارى ها بـا هـدف حمل ونقل آسـان و سـریع 
و ارتقـاى رضایـت و رفـاه شـهروندان مـى باشـد، 
شـهردار مجلسـى در اولیـن اقدام خـود بـا برگزارى 
جلسـه اى با حضـور مدیـران و نمایندگان سـازمان 
اتوبوسـرانى شهرسـتان مبارکه، موضوع حمل ونقل 
عمومى شـهر را مورد بررسـى قرار داد تا با همکارى
 و تعامل دسـتگاه هاى مسـئول، مشـکالت موجود 
برطرف شده و رضایت حداکثرى شهروندان حاصل 

گردد.

  برگزارى جلسه ادارى شهردار 
گز با کارمندان ادارى 

اولین جلسه ادارى شهردارى گز پس از معارفه محمود 
بخشـى بعنوان شـهردار جدید گـز برخـوار در محل 

شهردارى گز برخوار برگزار شد.
در این جلسـه، شـهردار از کلیه پرسـنل شـهردارى 
جهـت پیشـبرد اهداف یـارى خواسـت تـا همچون 
گذشته با روحیه مثال زدنى در خدمت به مردم تالش 

کنند.

روى خط

مدیر عامل ســازمان آتش نشانى شــهردارى اصفهان گفت: نیروهاى آتش نشانى براى خدمات 
رسانى به شهروندان در ایام محرم به منظور تامین ایمنى شهر اصفهان در حالت آماده باش هستند.
بهزاد بزرگزاد اظهارداشت: همزمان با نزدیک شــدن به ایام محرم، برنامه ریزى ها براى استقرار 
خودروهاى آتش نشــانى و گشــت هاى موتورى در مکان هــاى مذهبى پرتردد انجام شــده

 است.
وى افزود: در این راســتا همزمان با ایام محرم، ایســتگاه هاى فرعى آتش نشــانى، گشت هاى 
موتور سوار و افسران کشــیک براى ارائه خدمات به عزاداران اباعبدا... الحسین(ع) در آماده باش 

هستند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه متولیان برپادارى خیمه هاى 
عزادارى اباعبدا... الحســین(ع) باید نکات ایمنى را در برپایى تکایــا رعایت کنند، تصریح کرد: از 
همین رو متولیان هیئت ها و مســاجد باید درخواســتى به صورت کتبى براى بازید کارشناسان 
آتش نشــانى از محل برگزارى مراســم عــزادارى، آماده و به ســازمان آتش نشــانى مراجعه 

کنند.
بزرگزاد ادامه داد: در صورتى که حسینیه و یا هیئتى مورد بازدید سازمان آتش نشانى قرار نگرفته 

است، مسئول هیئت مذهبى با سامانه 125 تماس برقرار نمای د. 

مجوز بهره بردارى استاندارد پارك بازى براى 
نخستین بار در استان اصفهان براى شهردارى 

شهر گرگاب صادر شد.
کارشــناس مجموعه هاى تفریحى اداره کل 
اســتاندارد اســتان اصفهان گفت: مجوز بهره 
بردارى استاندارد براى دو زمین بازى مستقر در 
پارك ها توسط شهردارى گرگاب از سوى این 

اداره کل صادر شده است.
مریم اســماعیلیان با بیــان اینکه وســایل و 
تجهیزات بازى، مشــمول مقررات اســتاندارد 
اجبارى است، اظهارداشــت: با پیگیرى هایى 
که توسط شهردارى گرگاب انجام شد، براى دو 
مجموعه پارك بازى نشاط و کودك این شهر 

مجوز استاندارد صادر شد.
این کارشــناس گفت: نشان اســتاندارد براى 
مجموعه هاى تفریحى و پــارك هاى بازى با 
توجه به ایمن سازى، بازرسى هاى صورت گرفته 
و آزمون هاى مربوط به تجهیزات و کفپوش ها 

صادر مى شود.
اســماعیلیان افزود: به عنوان مثال باید آزمون 
ارتفاع ســقوط بحرانیب راى کفپوش ها انجام 
شود و ارتفاع سرســره ها در حد استاندارد باشد 
تا مجوز بهره بردارى استاندارد براى آنها صادر 

شود.
وى درباره سایر شهرهاى استان اصفهان توضیح 
داد: اقدام هاى زیادى از سوى شهردارى ها به 
ویژه اصفهان براى ایمن سازى پارك هاى بازى 
شده، اما تا کنون فقط شهردارى گرگاب موفق 
به اخذ نشان استاندارد شده و سایر شهردارى ها 
باید پیگیرى بیشترى در این زمینه داشته باشند.

وى خاطرنشــان کرد: هنوز در برخى از شهرها 
شــاهد اســتفاده از تجهیزات غیر استاندارد در 
پارك هاى بازى مانند سرســره هاى فلزى با 
ارتفاع زیاد و در زمین خاکى و تاب هاى گهواره 
اى ( چند نفره) هستیم که تذکرهاى الزم در این 
زمینه به شــهردارى ها داده شده؛ هرچند هنوز 
تعدادى از آنها براى جمع آورى این تجهیزات 

اقدامى نکرده اند. 

مدیر کل دفتر امور شهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان تغییر شیوه مدیریت شهرى براى شهرهایى 
که فاقد منابع پایدار هستند را ضرورى دانست و گفت: 
استفاده از شیوه هاى مدرن رمز موفقیت در مدیریت 

شهرى است.
محمدرضا کمالــى در مراســم تکریــم و معارفه 
شــهرداران قدیم و جدید تودشــک اظهار داشت: 
شهردارى یک دستگاه قدیمى با بیش از 100 سال 
سابقه است و اهمیت زیادى در مدیریت شهرى دارد.

وى افزود: شــهردارى نهادى غیر دولتى و عمومى 
با نگاه اقتصادى و خدماتى اســت و شوراهاى شهر 
و شهرداران براى رســیدن به هدف این نهاد تالش 

الزم را داشته باشند.
مدیــر کل دفتــر امــور شــهرى و شــوراهاى 
استاندارى اصفهان، تغییر شــیوه مدیریت شهرى 
به خصوص براى شــهرهایى که فاقــد منابع پایدار 
هســتند را ضرورى دانســت و بیان کرد: استفاده

 از شیوه هاى مدرن، رمز موفقیت در مدیریت شهرى 
است.

***
همچنین احمد رضوانى، فرمانــدار اصفهان در این 
مراســم اظهار داشت: فعالیت شــهرداران را کامال 
زیر ذره بین دارم و اقدامات آنان را مى ســنجم و در 
کمک و همراهى آنان با اراده مصمم و قوى پشتیبان 

خواهم بود.
وى افــزود: کنار گذر براى شــهر تودشــک الزم 
است و اســتقرار آتش نشــانى مجهز نیز از نیازهاى

 اصلى شهر تودشک اســت که باید مورد توجه قرار 
گیرد.

فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه عملیات آبرسانى 
به شهر تودشک به زودى پایان مى رسد، عنوان کرد: 
بودجه اى نیز براى راه ها و جاده هاى بخش کوهپایه 
و تعمیر و ترمیم آن در آینــده اى نزدیک اختصاص 

خواهد یافت.

***
حجت االسالم سید ابرهیم احمدى نسب، امام جمعه 
تودشک با اشاره به بعضى از مشکالت شهر تودشک، 
خواستار توجه بیشتر مســئوالن استانى خصوصا در 
مورد ایجــاد کارخانه ها و ایجاد شــغل و رفع موانع 

موجود شد.
***

در پایان محمدرضا مجلسى، شهردار جدید تودشک 
نیز گفت: با جلب مشارکت مردمى، افزایش دقت و 
ســرعت، برنامه ریزى موثر جهت رفع مشکالت و 
توسعه و عمران شــهرى گام بر مى داریم و از هیچ 
تالشى براى آبادانى شهر تودشک فرو گذار نخواهیم 

بود.
در ایــن مراســم ســید محمــد قاضى عســگر 
شهردار پیشین شهر تودشــک، تکریم و محمدرضا 
مجلسى به عنوان سکان دار جدید شهردارى تودشک 

معرفى شد.

 رئیس شوراى شهر مجلسى:

استقرار نمایندگى ادارات درشهر مجلسى،
 مشکالت ر ا رفع مى کند

صدور مجوز بهره بردارى 
پارك بازى براى 
شهردارى گرگاب

مدیرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان خبر داد؛مدیرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان خبر داد؛

آماده باش نیروهاى آتش نشانى در ایام محرمآماده باش نیروهاى آتش نشانى در ایام محرم

در مراسم معارفه شهردار تودشک مطرح شد؛

استفاده از شیوه هاى نوین، رمز موفقیت در مدیریت شهرى
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علــى پیراینده، شــهردار نطنز گفت: شــهردارى نطنز با 
فرارسیدن ایام ســوگوراى حضرت اباعبدا... الحسین(ع) 
با تمام تــوان خود نطنــز را آمــاده برگزارى مراســم و

 آیین هــاى مذهبى مــى کند.وى با اشــاره بــه اینکه 
حســینیه ها و تکایاى شــهر نطنز در دهــه اول محرم

 برنامــه هــاى مذهبــى گوناگــون دارنــد، افــزود: با 
برنامه ریزى هــاى صورت گرفته در کمیته ســاماندهى 
و خدمات رســانى ویژه ماه محرم، ســعى مى شود در حد 
بضاعت شهردارى مشــکالت میدانى حسینیه ها، تکایا و 
مساجد برطرف و با قوت به ماه محرم ورود پیدا کنند.شهردار 
نطنز تصریح کرد: نصب بنرهاى محرم، نصب پرچم هاى 

مشــکى در ورودى اتوبان ها، ورودى ها، میادین و سطح 
شهر، لکه گیرى و آســفالت معابر و اصالح پیاده روهاى 
نزدیک حسنیه ها و مساجد، تأمین ماشین آالت سنگین در 
راستاى جمع آورى نخاله ها، نظافت و شستشوى حسینیه ها 
و اطراف آن از اقداماتى است که قبل از ایام عزادارى توسط 
نیروهاى این شهردارى انجام شد.وى با بیان اینکه حضور 
شهروندان در مراسم مذهبى دهه اول محرم گسترده و انبوه 
مى باشــد، افزود: به منظور ارتقاى سطح ایمنى، نیروهاى
 آتش نشانى به حالت آماده باش هستند و از هیئت امناى 
مساجد و حسینیه ها نیز خواستاریم با رعایت موارد ایمنى، از 

بروز حوادث جلوگیرى کنند. 

معاون امور شــهردارى هاي سازمان شــهرداري ها 
و دهیاري هاي کشــوربر رعایت توصیــه هاى ایمنى 
در مســاجد و تکایا و اعمال نظارت هاي الزم توســط 
شــهرداري ها و سازمان هاي آتش نشــانی و خدمات 

ایمنی تاکید کرد.  
هیربد معصومــی گفت: بــا توجه بــه در پیش بودن 
مــاه محــرم و ایــام ســوگوارى شــهادت حضرت

 اباعبدا... الحسین(ع)که همزمان با شروع سال تحصیلى 
جدید در اول مهر مى باشــد، به منظور فراهم ســازى 
شــرایط مناســب و ایمن براى برگزارى مراسم هاى 
عزادارى ایــن مــاه و همچنین آغاز ســال تحصیلى 

جدیــد ، شــهردارى هــاى از طریــق ســازمان ها 
و واحدهــاى آتش نشــانى، ضمن همکارى با ســایر 
دســتگاه ها و نهادهاى ذى ربــط و ارائه آموزش هاى 
مقدماتى ایمنى و آتش نشــانى به متصدیان مربوطه، 
تمهیدات الزم را براى نظارت بر ایمنى مساجد و اماکن 
مذهبــى انجــام داده و بــا توجه بــه حضــور انبوه 
شــهروندان در مراسم عزادارى، اســتقرار اکیپ هاى
آتــش نشــانى در فضاهاى پیــش بینى شــده براى
 برگــزارى مراســم هــا ازجمله مراســم تاســوعا و
عاشــوراى حســینى بصورت جــدى مدنظــر قرار

 گیرد.

تأکید بر رعایت
توصیه هاى ایمنى  در محرم

نطنز به استقبال ماه 
محرم رفت 

اطالعیه شهردارى هرند براى 
مالکان کامیون ها و مینى بوس ها 
 شهردارى هرند براى مالکان کامیون هاى کمپرسى  

و مینى بوس ها اطالعیه اى صادر کرد.
بر اساس این اطالعیه، مالکان کامیون هاى کمپرسى 
سبک وســنگین، مینى بوس ها و وانت هاى نیسان 
گازوئیل سوز که درســامانه  ناوگان حمل ونقل بار 
و مسافر شــهردارى هرند ثبت نام کرده اند، هرچه 
سریع تر جهت تکمیل پرونده ودریافت پروانه فعالیت 
خود به دفتر خدمات ارتباطى واقع در خیابان امامزاده 

اسحاق(ع)  جنب بانک ملى مراجعه نمایند.

ارائه مشکالت شهردارى آران 
در سازمان ملى زمین و مسکن

  مدیر اداره راه و شهرسازى شهرستان آران و بیدگل 
گفت: با هماهنگى هاى دفتر نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى، مشکالت 
شهردارى آران و بیدگل با تشکیل جلسه در سازمان 

ملى زمین و مسکن پیگیرى شد.
مجتبى آراســته اظهار داشــت: در این جلسه که در 
دفتر مدیر کل امــور امالك ســازمان ملى زمین و 
مسکن وزارت راه و شهرسازى ایران تشکیل گردید، 
مشکالت اراضى شــهرك ولى عصر(عج)، شهرك 
صنعتى هالل، اراضى مســتوفى، شهرك صباحى 
بیدگلى و بســیارى از موارد مختلف در حوزه امالك 
این شهرســتان به دقت بررســى و تصمیمات الزم 
اتخاذ گردید که آبادانى و رشد منطقه را در حوزه هاى 

مختلف شهرى به ارمغان خواهد آورد.

شهرداران تیران و عسگران 
معرفى شدند

شهرداران تیران و عسگران معرفى شدند. فرماندار 
تیران و کــرون در آییــن تودیع و معارفه با اشــاره 
به اینکه مدیریت شــهرى نیازمند بهــره گیرى از 
ظرفیــت هــاى مختلف اســت، اظهارداشــت: با 
بهره گیرى از ظرفیت دانش و تخصص افراد توانمند 
شهر، قادر به اجراى پروژه ها و طرح هاى موثر براى 

هر منطقه خواهیم بود.
على رحمانــى ادامه داد: از نظــرات نخبگان و افراد 
توانمند در حوزه مدیریت شــهرى باید بهره گرفت 
و در چهارچوب قانون نظرات وپیشــنهادها مردم را 

اجرایى کرد.
در این آیین پیمان شکرزاده به عنوان شهردار تیران 

معرفى و از محمدرضا احتشام زاده تجلیل شد.
همچنیــن داوود گودرزى به عنوان شــهردار جدید 
عســگران معرفى و از زحمات حسین على محمدى 

شهردار این شهرتجلیل شد.

 برگزارى همایش کارگزاران 
محرم در زاینده رود

  به منظور هماهنگى و پیشــگیرى از آســیب هاى 
دســته هاى عزادارى، همایش کارگزاران محرم در 

فرهنگسراى شهردارى زاینده رود برگزار شد.
در این مراســم ضمن تبیین ضــرورت هماهنگى 
بین کارگزاران ســوگوارى در شــهر زاینــده رود، 
پیشــگیرى از آســیب هاى مجالس عزادارى مورد 
تأکید قرار گرفت .ســخنرانان این مراســم حجت 
االسالم و المســلمین صفر زاده تهرانى امام جمعه 
شهر زاینده رود، سرهنگ افشــارى فرمانده نیروى 
انتظامى شهرســتان لنجــان و حجت االســالم 
والمســلمین صائبى رئیس اداره تبلیغات اســالمى 

شهرستان بودند.

خرید بیس
توسط شهردارى میمه 

 شهردارى میمه اعالم کرد در نظر دارد به استناد مجوز 
شوراى اسالمى شهرمیمه نسبت به خرید بیس  جهت 
عملیات زیرسازى ادامه بلوار ولیعصر(عج) شهر میمه 
به طرف زیاد آباد از محل اعتبارات عمرانى سـال 96 
این شـهردارى و از طریق اسـتعالم و برابـر مقررات 

اقدام نماید.

روى خط

رئیس شوراى اسالمى شــهر مبارکه گفت: شهردار این 
شهر بر اساس معیارها و مالك هاى تخصصى، علمى و 
مطابق با استانداردهاى کالنشهرهایى همچون اصفهان 

و تهران انتخاب شد.
سجاد خالوزاده در مراسم تکریم و معارفه شهردار مبارکه 
اظهارداشت: 18 شاخص مهم از جمله مدرك تحصیلى، 
ســابقه کار، تعهد به حضور در شــهر، کمیت و کیفیت 
برنامه ها در رابطه با منابع انسانى و داشتن برنامه در رابطه 
با مسائل اقتصادى و درآمدزایى پایدار براى انتخاب شهردار 
مبارکه، مشخص و براى هر شاخص هم امتیاز خاصى در 

نظر گرفته شد.
وى افزود: برنامه مناسب براى جذب سرمایه گذاران، وجود 
برنامه براى تعامل موثر با استان و صنایع منطقه، ارتباط و 
تعامل با اعضاى شوراى شهر، سکونت و حضور مداوم در 
شهر، مدیریت در شرایط بحرانى، بومى گرایى در معاونت ها 
و مدیریت ها و داشتن برنامه در خصوص مسائل فرهنگى، 
اجتماعى، عمرانى، بهداشت و سالمت، آموزش و پرورش، 
ورزشى و حمل و نقل و ترافیک از دیگر مالك ها و شاخص 
هاى مد نظر شوراى شهر مبارکه براى انتخاب شهردار بود.

خالوزاده با بیان اینکه درحدود 30 جلسه سه تا چهار ساعته 
و معادل 100 ساعت جلسه براى انتخاب شهردار مبارکه 
برگزار شد، اظهار داشت: در نهایت «سید محسن هاشمى» 

با بیشترین امتیاز به عنوان شهردار مبارکه انتخاب شد.
وى بااشاره به رئوس انتظارات شوراى اسالمى شهر مبارکه 
از شهردار این شــهر گفت: تکریم و احترام شهروندان و 
ارباب رجوع، انضباط و شــفافیت مالــى، صرفه جویى در 
منابع، محرومیت زدایى از محالت محروم مبارکه، شایسته 
ساالرى و رعایت ضوابط و مقررات و توزیع عادالنه بودجه 
در نقاط مختلف شــهر و محالت، از مهمترین انتظارات 
اعضاى شوراى اسالمى از شهردار و کارکنان شهردارى 

مبارکه است.

***
شهردار سابق شــهر مبارکه نیز گفت: مردم این شهر در 
زمان اجراى پروژه هاى عمرانى با مســائل و مشکالت 
زیادى مواجه شدند، اما هیچگونه گله و شکایتى نداشتند و 

خم به ابرو نیاوردند .
محمد شرفا  با بیان اینکه شهروندان همیشه به شهردارى 

مبارکه کمک کــرده اند، افزود: در دوره چهارم شــوراى 
اســالمى شــهر، کارها و پروژه هاى خوبى با همدلى و 

همراهى مردم و مسئوالن شهرستان مبارکه انجام شد.
وى با قدردانى از اعضاى شــوراى اسالمى شهر مبارکه 
در دوره چهارم گفت: همه اعضاى شــوراى شهر در تمام 
مراحل همکارى کاملى با شهردارى داشتند البته اختالف 

نظرهایى هم در برخى موارد و کارها وجود داشت . 
***

شــهردار جدید مبارکه هم در این مراسم گفت: رعایت 
عدالت و نگاه به همه محالت و مناطق محروم شــهر در 

اولویت و دستور کار شهردارى مبارکه قرار دارد.
محسن هاشمى گفت: در این دوره در راه خدمت به مردم و 

شهروندان و رعایت عدالت تالش بیشترى خواهیم کرد و 
قانون را به عنوان فصل الخطاب همه امور قرار مى دهیم.

وى افزود: شهردارى مبارکه در این دوره با شفافیت مالى 
در همه فعالیت ها انجام وظیفه خواهد کرد. 

در این مراسم از زحمات محمد شرفا، شهردار سابق مبارکه 
تجلیل و سید محسن هاشمى به عنوان شهردار جدید این 

شهر معرفى شد.

شهردار جدید مبارکه:

 نگاه عادالنه به همه محالت مبارکه 
در دستـور کار شهردارى قرار دارد

 روابط عمومى شهردارى وزوان از تکمیل بیش از 9 
پروژه عمرانى و خدماتى شهردارى وزوان با اعتبارى 
بالغ بر مجموع بیش از 20 میلیارد ریال جهت بهره 
بردارى در شــهریور ماه 96 خبر داد. بر اســاس این 
گزارش، پروژه مجتمع خدماتى ادارى شــهردارى 

وزوان 
با زیربناى 468  مترمربع و با اعتبار دو  میلیارد و 400 
میلیون ریال از جمله این پروژه ها اســت. همچنین 
پروژه قطعه دوم کمپینگ گردشگرى شهر وزوان با 
مساحت پنج هزار مترمربع و با اعتبار دو میلیارد ریال، 
پروژه دفتر پایش قنات جهانى شهر وزوان با زیر بناى  
190 مترمربع و با اعتبــار یک میلیارد و600 میلیون 

ریال، پروژه مجتمع خدماتى رفاهى مسجدالرضا(ع) 
شهر وزوان با زیر بناى  800 مترمربع و اعتبار شش 

میلیارد ریاالز دیگر پروژه ها مى باشد.
بر اســاس اعالم این شهردارى،پیشرفت فیزیکى 
60 درصــدى احیا حمــام تاریخى شــهر وزوان با 
مشــارکت میراث فرهنگى اســتان و شهرستان و 
شــهردارى وزوان بازیربناى 400 متر مربع و پروژه 
احیاى مجتمع حضرت ولیعصر (عج)  شهر وزوان و 
پروژه اجراى دسترســى زیر گذر اصفهان به وزوان 
واجراى روکش آسفالت بلوار کندروى کمپینگ شرقى 
ترانزیت شــهر وزوان از دیگر پروژه هاى این شهر

 است.

عدالت و نگاه 
به همه محالت 
و مناطق محروم 
شهر در دستور 
کار شهردارى 

مبارکه قرار دارد 
و در این دوره، 

شفافیت مالى در 
همه فعالیت ها 
وجود دارد

تکمیل چندین پروژه در وزوان

معاون عمران و توســعه امور شــهرى و روستایى 
وزارت کشــور گفت: تا کنون حکم 12 شــهردار 
منتخب پنجمین دوره شــوراهاى اسالمى شهر از 
جمله شــهرداران نجف آباد و خمینى شهر از سوى 

وزیر کشور صادر شده است.
هوشــنگ خندان دل با اشــاره به اینکه حکم 12 
شــهردار از ســوى وزیر کشر صادر شــد، اظهار 
داشــت: وزیر کشــور طى چند روز اخیــر، احکام 
شهرداران خمینى شــهر (على اصغر حاج حیدرى 

و نجف آباد (مسعود منتظرى نجف آبادى) را صادر 
کرد.

بر اســاس تبصره 3 ماده 80 قانون تشــکیالت، 
وظایف و انتخاب شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب 
شهرداران، نصب شهرداران در شهرهاى با جمعیت 
بیشتر از 200   هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد 
شوراى شهر و حکم وزیر کشــور و در سایر شهرها 
به پیشنهاد شوراى شــهر و حکم استاندار صورت 

مى گیرد.

رئیس شوراى اسالمى شهر فالورجان گفت: پس 
از رأى گیرى، به اتفاق آرا«محمدجواد نصرى» رأى 
مثبت آوردو به صورت رسمى از سوى شوراى شهر 
به عنوان شهردار فالورجان به استاندارى معرفى شد.
علیرضــا کیانــى اظهارداشــت: نهایتــًا از میان 
چهار گزینه نهایى، سرپرســت فعلى شــهردارى 

فالورجان بــه  عنوان شــهردار فالورجان انتخاب
 شد.

گفتنى است؛ محمدجواد نصرى پیش  از این نیز در 
آغاز دوره چهارم شوراى اسالمى شهر فالورجان به 
مدت سه  ماه سرپرستى شهردارى فالورجان را بر 

عهده داشت.

«نصرى» شهردار فالورجان شد

صدور حکم شهرداران 
خمینى شهر و نجف آباد از سوى وزیر کشور

معاون وزیر کشور خبر داد؛

سرپرســت ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانى 
شــهردارى کاشــان گفت: ازمهرماه امسال نخستین 
سامانه تاکسى اینترنتى با نام«سى تاك»در کاشان راه 

اندازى مى شود.
محســن عرفان اظهار داشــت: اســتفاده صحیح از 
تکنولوژى در راســتاى ایمنى و آســایش مسافران از 
مهمترین اهداف راه اندازى ســامانه تاکسى اینترنتى 

«سى تاك» است.
وى افزود: شــهروندان مى توانند تقاضاى سفر درون 
شهرى خود را در ســریع ترین زمان به صورت آنالین 
به راننده اطالع داده و با اطمینان و آسایش و امنیت به 

مقصد برسند.
سرپرســت ســازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانى 
شهردارى کاشان ادامه داد: در این ماه، نخستین سامانه 
تاکسى اینترنتى با نام«سى تاك»در کاشان راه اندازى 

مى شود.
عرفان تاکید کرد: سازمان تاکسیرانى شهردارى کاشان 
تنها ارگانى است که مجوز راه اندازى تاکسى اینترنتى را 
دارد و هیچ شرکت دیگرى نمى تواند اقدام به راه اندازى 

چنین سامانه اى کند. 

رئیس شوراى اسالمى شهر گلپایگان گفت: هیئت هاى 
مذهبى باید سنگر مقابله با نفوذ دشمن باشند. 

احمد افتخارى اظهار داشــت: هیئت هاى مذهبى باید 

مرکز عاطفه و محبت و آرمان گرایى باشند و به صورت 
خود جوش و مردمى و در جهــت کمک به افراد ضعیف 

نذورات را توزیع کنند.
سامانه تاکسى اینترنتى 

در کاشان 
راه اندازى مى شود

هیئت هاى مذهبى،  سنگر مقابله با نفوذ دشمن باشند

حمیدر رضا فدایى، سرپرست معاونت اجرایى و خدمات 
شهردارى و مدیر عامل ســازمان پارکها و فضاى سبز 
شهردارى شاهین شهر گفت : مهمترین محور فعالیت 
این سازمان، توسعه منابع آبى است و اساس و ماندگارى 
فضاى سبز بر آب استوار اســت که با توجه به شدت کم 
آبى سال هاى اخیر، در مدت چهار سال گذشته مدیریت 
اســتفاده صحیح منابع آبى موجود ، اولویت اصلى این 

سازمان بوده است.
وى با اشاره به اهمیت فضاى سبز در کاهش آلودگى هوا 
گفت: شاهین شهر به دلیل کم آبى و اقلیم خاص، اولین 
شهر در کشور است که با استفاده از طرح مطالعاتى پساب 
فاضالب و آب چاه و رعایت پارامترهاى بهداشتى، 305 

هکتار فضاى سبز شهر را آبیارى مى کند.
فدایى گفت : مساحت فضاى ســبز در شاهین شهر در 
حدود 320 هکتار است و سرانه کمتر از 30 متر مربع یعنى 
تأمین نشدن سرانه الزم براى شــهروندان؛ که در حال 
حاضر این میزان براى هر شــهروند در شاهین شهر  در 
حدود 18/5متر مربع است که بر اساس برنامه ریزى هاى 

انجام شده مبتنى بر تحقیقات و مطالعات، در صورتى که 
تعداد صنایع اطراف شاهین شهر افزایش پیدا نکند، با این 
میزان آب موجود مى توان سرانه هر شهروند را به 30 متر 

مربع افزایش داد
وى با خبر دادن از توســعه 90 هکتارى فضاى سبز این 
شــهر افزود : 40 هکتار آن در مدت دو ســال گذشته 
ایجاد شده اســت  و در حال حاضر قریب به 185 هزار 
اصله انواع درخت در شاهین شهر وجود دارد که با توجه 
به وجود آفت بدون عــالج «چوب خوار نــارون» که 
باعث شکسته شــدن درختان مى شــود، واحد حفظ و 
نگهدارى و توسعه فضاى سبز در تالش براى جایگزین 
کردن درختان ســازگار و مقاوم تر با اقلیم شاهین شهر

 است.
وى ادامه داد : مهمترین و اصلى ترین رویکرد سازمان 
پارك ها و فضاى سبز، توجه به مسائل زیست محیطى 
مى باشد و محیط زیست تحت تأثیر مسائل جانبى زیادى 
قرار دارد اما اصلى ترین آنها، جلوگیرى از فشــار بر آب 

موجود در سفره هاى زیرزمینى است.

استفاده صحیح از منابع آبى موجود 
 اولویت سازمان پارکها و فضاى سبز شاهین شهر
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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)

شوراي اسالمی شــهر خورزوق با حضور احتشام زاده شــهردار جدید، از حجازى 
شهردار دوره قبل ومعاونان وى تقدیر و تشکر کردند. در خالل این مراسم، با توجه 
به خداحافظی حجت االسالم والمسلمین کتابچی از امامت جمعه شهر خورزوق، از 

تالش هاي وى نیز تقدیر شد.

ابراهیم روح اللهى، رئیس مرکز فنى و حرفه اى شهرستان نطنز با شهردار نطنز، دیدار 
و بر همکارى دوجانبه تأکید کردند.

رئیس مرکز فنى و حرفه اى شهرستان نطنز به تشــریح فعالیتهاى آموزشى مرکز 
فنى و حرفه اى نطنز پرداخت و آمادگى این مجموعه را براى همکارى هاى بیشتر 

با شهردارى اعالم کرد.
 على پیراینده، شهردار نطنز نیز با اعالم اینکه همکارى دو مجموعه مى تواند نتایج 
مثبت و مهمى در بخش هاى عمرانى را به همراه داشته باشد، خواستار ارتباط بیشتر 

و گسترده تر فیمابین شد.

اعضاى شوراى اسالمى شهر سفید شهر با مدیران مدارس این شهر دیدار کردند. به 
گزارش روابط عمومى شسهردارى سفید شهر، در آستانه آغاز سال تحصیلى جدید  و به 
دعوت کارگروه آموزش شوراى اسالمى شهر سفید شهر ، جلسه اى پیرامون بررسى 
مشکالت آموزشى و پرورشى مدارس این شــهر در محل این شهردارى با حضور 

اعضاى شوراى اسالمى شهر و تعدادى از مدیران مدارس برگزار شد. 

شهردار رضوانشهر در سمت خود ابقا شــد. حجت ا... کارگران در سمت شهردارى 
رضوانشهرابقا شد.

با حکم اســتاندار اصفهان، سیدعلى مرتضوى چهار ســال دیگر در سمت شهردار 
منظریه ابقا شد.

اعضاى شوراى اسالمى شهر سفید شهر با مدیران مدارس این شهر دیدار کردند. به 
گزارش روابط عمومى شسهردارى سفید شهر، در آستانه آغاز سال تحصیلى جدید  و به 
دعوت کارگروه آموزش شوراى اسالمى شهر سفید شهر ، جلسه اى پیرامون بررسى 
مشکالت آموزشى و پرورشى مدارس این شــهر در محل این شهردارى با حضور 

اعضاى شوراى اسالمى شهر و تعدادى از مدیران مدارس برگزار شد. 

 تقدیر از شهردارسابق 
و معاونان شهردارى خورزوق

همکارى بیشتر فنى و حرفه اى و شهردارى  
نطنز

نشست اعضاى شوراى شهر سفید شهر
 با مدیران مدارس

شهردار رضوانشهر ابقا شد

 ابقاى «مرتضوى» به عنوان شهردارمنظریه 

نشست اعضاى شوراى شهر سفید شهر با 
مدیران مدارس

 جواد نصرى، منتخب معرفى شــده توسط شوراى شــهر فالورجان به استاندارى 
اصفهان و سرپرست فعلى شهردارى همزمان با آغاز مهر، از آمادگى کامل شهردارى 

براى بازگشایى مدارس خبر داد.
وى افزود: به مناسبت بازگشایى مدارس کار خط کشى عابرپیاده را با هدف افزایش 
ضریب ایمنى دانش آموزان، تسریع و تسهیل در تردد خودروها و برقرارى نظم و تأمین 

امنیت شهروندان در جلو مدارس در اولویت قرار گرفته است.
وى افزود: وجود خط کشــى محل عبور عابران پیاده در خیابان هاى شــهر بسیار 
ضرورى است و این مهم تاثیر بسزایى در کاهش سوانح و روان سازى ترافیک دارد .

نصرى اضافه کرد: خط کشى خیابان ها، رنگ آمیزى سرعت گیرها، خط کشى عابر 
پیاده و بازسازى تابلوهاى مقابل مدارس، از جمله اقدامات شهردارى فالورجان  در 

آستانه بازگشایى مدارس بود.

آماده سازى معابر فالورجان براى استقبال 
از سال جدید تحصیلى 

مراسم استقبال از ماه محرم با برافراشــته شده پرچم اباعبدا...الحسین(ع) در میدان 
امام رضا(ع)شهر زیار  برگزار و سپس تعویض پرچم گنبد مسجد جامع امام حسین(ع) 

این شهر نیز انجام شد.

نیم نگاهى به  ماده 100 قانون 
شهردارى ها

 مالکین اراضى وامالك واقــع در محدوده خدماتى باید قبل 
از ساخت وســاز، از شهردارى ها پروانه ســاختمان بگیرند و 
شهردارى موظف است از عملیات هاى ساختمانى بدون پروانه 
یا خالف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر 

محصور جلوگیرى کند.
■■■  

 تبصره1: چنانچه از لحاظ اصول فنى و شــهر ســازى یا 
بهداشتى تخریب ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه باشد، 
شهردارى مى بایســت موضوع را در کمیســیونى مرکب از 
نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگسترى و یکى از اعضاى 
شوراى شهر، مطرح و کمیسیون پس از وصول به ذینفع اعالم 
مى کند که ظرف 10 روز توضیحات خــودرا کتبا ارائه دهد. 
پس از مدت فوق، کمیسیون پرونده را در جلسه اى با حضور 
نماینده شهردارى بدون حق راى مطرح مى کند و چنانچه راى 
به تخریب صادر گردد (قسمتى از بنا یا کل آن ) مهلت دو ماهه 
ارائه مى شود و شهردارى موظف است راى را به مالک، ابالغ 
وچنانچه مالک در مدت تعیین شده اقدام ننماید، شهردارى 
رأسا اقدام نموده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجراى 

وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
■■■  

 تبصره 2 : در صورتى که اضافات بر خــالف مفاد پروانه 
ساختمانى در قسمت مســکونى باشد و تخریب آن ضرورت 
نداشته باشد، راى به جریمه از یک دوم ارزش معامالتى تا سه 
برابر براى هر متر مربع صادر مى شود و چنانچه ذینفع جریمه 
را پرداخت نکند، شهردارى مکلف است پرنده را به کمیسیون 
ارجاع و تقاضاى تخریب کند و کمیســیون نیز راى مذکور را 

صادر نماید .
■■■  

 تبصره3 : اضافات تجارى خالف مفاد پروانه ســاختمانى 
از دو برابر تا چهار برابر ارزش معامالتى به ازاى هر متر مربع 

راى جریمه صادر مى گردد و چنانچه مالک از پرداخت جریمه 
خوددارى نماید، طبق بند آخر ماده 2 عمل مى شود .

■■■  
 تبصره 4 : در خصوص بناى بدون اخذ مجوز از شهردارى، 
در صورتى که اصول فنى شهر سازى و بهداشتى رعایت شده 
باشد، در خصوص مسکونى معادل ارزش معامالتى ساختمان 
و در خصوص تجارى، معادل ارزش ســرقفلى ساختمان در 
صورتى که ساختمان ارزش دریافت سرقفلى را داشته باشد، 
هر کدام که مبلغ آن بیشتر است را شهردارى مى تواند از ذینفع 

دریافت کند.
■■■  

 تبصره 5 : در خصوص عــدم احداث پارکینگ یا غیر قابل 
استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن، کمیسیون مى تواند 
از یک برابر تا دو برابر ارزش معامالتى براى هر متر مربع (به 

متراژ25 متر) جریمه نماید .
■■■  

 تبصره 6 : مالکین نباید تجاوز به معبــر عمومى نمایید و 
شهردارى مکلف اســت اگر چنین اتفاقى افتاد، از ادامه کار 

جلوگیرى و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع نماید . 
■■■  

 تبصره7 : مهندسین ناظر مکلف به نظارت در ساخت و ساز 
هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نماید(تبصره یک ماده 
100) شهردارى مکلف اســت موضوع را به نظام معمارى و 

ساختمان جهت طرح در شوراى انتظامى معرفى نماید .
■■■  

 تبصره 8 : دفاتر اسناد رسمى مى بایست گواهى پایان کار 
یا عدم خالف براى ساختمان هاى ناتمام را مالحظه و در سند 

قید نمایند .
■■■  

 تبصره 9 : ســاختمان هایى که پروانه ساختمانى آنها قبل 

از تاریخ تصویب نقش جامع شهر صادر شده است، از شمول 
تبصره یک ماده 100 معاف مى باشند .

 تبصره10 : در خصوص آراى ماده 100کمیسیون ماده 100، 
هر گاه شهردارى یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ ظرف 
10روز نسبت به آن راى اعتراض کند، مرجع رسیدگى به آن 
کمیسیون ماده 100 دیگرى خواهد بود که اعضاى آن غیر از 

افراد قبلى مى باشد و راى این کمیسیون قطعى است .

 

در آستانه ماه مهر و فصل بازگشایى مدارس، آماده سازى 
شهر خالدآباد براى استقبال از این ماه در قالب طرح استقبال 
از ماه مهر انجام شد. همچنین باتوجه به همزمانی بازگشایی 
مدارس با شــروع ایام عزاداري سید و ســاالر شهیدان، 
فضاسازي محیط شهري با هماهنگی و همکاري هیئات 

مذهبی در دستور کار شهرداري خالد آباد قرار گرفت.
بر اســاس گزارش روابط عمومى شهردارى خالدآباد، اهم 
اقدامات انجام شــده در این طرح عبارتند از: رنگ آمیزى 
سرعت گیرها و خطوط عابر پیاده، اصالح عالئم ترافیکى 
و المان ها ، نظافت معابر ســطح شــهر به خصوص معابر 
منتهى به مدارس و مســاجد و تکایا، ایمن ســازى معابر 
منتهى به مدارس و مساجد و تکایاي سطح شهر با نصب 
عالئــم ترافیکى و اصــالح عالئم موجــود، جمع آورى

 نخاله هاى ساختمانى موجود در معابر منتهى به مدارس 
و تکایا و پاکسازى آنها، بهسازى فضاى سبز سطح شهر، 
هماهنگى و همــکارى با مدیران مــدارس درجهت رفع 
مشکالت موجود مدارس و درنهایت آماده سازى فضایى 
مناسب براى شروع سال تحصیلى دانش آموزان، هماهنگی 

با مســئولین هیئات مذهبی و تکایا و حسینیه ها درجهت 
ایمن ســازي و پیش بینی تمهیــدات امنیتی الزم جهت 
پیشــگیري از حوادث احتمالی در ایام عزاداري، نظارت بر 
برپایی ایســتگاه ها و خیمه گاه هاي پذیرایی از عزاداران، 

ســیاه پوش نمودن فضاي شــهر و نصب بنر و پالکارد با 
مضامین محرم و ماه مهر و دفاع مقدس و برگزاري جلسات 
هماهنگی و برنامه ریزي جهت برگزاري مراسم مذهبی در 

ایام محرم و صفر.

آماده سازي  خالدآباد براي بازگشایی مدارس و مراسم عزاداري

مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانى کاشان و 
حومــه از آمادگى کامل این ســازمان براى 
خدمت رسانى درآستانه سال تحصیلى جدید 

خبرداد. 
مجتبى ولى پناه ضمن تبریک بازگشــایى 
مدارس به دانــش آموزان، دانشــجویان، 
معلمان و اســاتید، از آمادگى کامل ناوگان 
سازمان اتوبوسرانى کاشان براى استقبال از 

ماه مهرخبر داد.
وى با اشاره به افزایش بیش از 40 درصدى 
سفرهاى درون شهرى با اتوبوس در ابتداى 
بازگشایى مدارس افزود: همه واحدهاى این 
ســازمان تمهیدات الزم از قبیــل برگزارى
 کارگاه هــاى آموزشــى جهــت ناوبران، 
تجهیــز مراکــز فروش و شــارژ کاشــان 
کارت، آمــاده ســازى نــاوگان اتوبوس، 
برگزارى کمیته هاى برنامــه ریزى و غیره 
را در نظر گرفتــه و با حداکثر تــوان آماده 
تسهیل در ســرویس دهى به شــهروندان 

هستند.
مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانى کاشان 
و حومه ادامــه داد: شــهروندان از پرداخت 
وجــه نقد بــه عنــوان کرایــه در اتوبوس 
خــوددارى کــرده و قبل از ســوار شــدن 
اتوبوس از شــارژ کاشان کارت خود مطمئن 
گردیــده و ســپس از اتوبــوس اســتفاده 

کنند.

افزایش40درصدى سفرهاى درون 
شهرى در کاشان 

تکمیل مرکز معاینه فنى خودروهاى 
سنگین نیمه مهرماه 

بررسى مشکالت ناوگان 
حمل و نقل اردستان

 در صورتى 
که اضافات بر 

خالف مفاد پروانه 
ساختمانى در 

قسمت مسکونى 
باشد و تخریب آن 

ضرورت نداشته 
باشد، راى به 

جریمه از یک دوم 
ارزش معامالتى تا 
سه برابر براى هر 
متر مربع صادر 

مى شود

 مراسم استقبال از ماه محرم در شهر زیار

جلسه بررسى مسائل و مشــکالت ناوگان 
حمل و نقل درون شــهرى شــهر اردستان 

برگزار شد.
شــهردارى اردســتان اقدام بــه برگزارى 
جلسه بررسى مســائل و مشکالت شاغلین 
در مجموعــه ناوگان حمــل و نقل عمومى 
درون شهرى شهر اردســتان بمنظور تبادل 
نظر و همچنین رســیدگى به امور رانندگان 

کرد .

مدیرعامــل ســازمان عمران شــهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه احداث مرکز معاینه 
فنى خودروهاى ســنگین تاکنون 98 درصد 
پیشرفت داشته است، گفت: عملیات اجرایى 
این مرکز در نیمــه اول مهرماه تکمیل مى 

شود.
سعید کورنگ بهشــتى اظهارداشت: احداث 
مرکز مکانیزه معاینه فنى خودروهاى سنگین 
به مساحت شــش هزار مترمربع در بزرگراه 
آزادگان جنب ســازمان تاکسیرانى در دست 

اجراست.
وى با اشــاره به اینکه این پــروژه تاکنون 
98 درصــد پیشــرفت داشــته اســت، 
افزود: عملیــات احداث مرکــز معاینه فنى 
خودروهاى سنگین با اعتبارى بیش از یک 
میلیارد تومان در نیمــه اول مهرماه به پایان

 مى رسد.
مدیرعامــل ســازمان عمران شــهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه تجهیزات این پروژه 
نصب و اکنون محوطه ســازى آن در حال 
تکمیل است، عنوان کرد: مرکز معاینه فنى 
خودروهاى ســنیگن داراى محوطه سازى، 
ساختمان ادارى، ســالن معاینه خودروهاى 
سنگین، پارکینگ خودروها و محل استراحت 

راننده هاست.
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