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افتتاح مرکز معاینه فنى 
خودروهاى سبک 

در زیار

تجهیز آتش نشانى شاهین شهر به خودروى پشتیبان

نباید تلقى شودکه شورا در تقابل با شهردارى است
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تمهیدات براى جذب 
سرمایه گذاران

 در کاشان فراهم مى شود

4

4پروژه شهردارى هرند افتتاح شد

یکى از مطالبات جــّدى مطرح شــده در جوامع مدنى، 
مبحث «حقوق شهروندى»اســت که اخیراً مورد توجه  
ویژه صاحبنظران مسایل شــهرى، اجتماعى، حقوقى و 
... قرار گرفته اســت تا آنجا که تامین، رعایت و اجراى آن 
به عنوان یکى از دغدغه هاى اصلى جوامع بشــرى تلقى 
و تبدیل به شــاخصى قابل توجه و تأثیر گذار در بررسى 
کارآیى، اثربخشــى و بهره ورى عملکرد و رفتار سازمانى 

گردیده است.
براى ورود به مبحث «حقوق شهروندى» و روشن شدن 
موضوع مى بایست به این نکته اساســى توجه نمود که 
بین «شهرنشینى» و  «شهروندى» تفاوت بسیارى وجود 
دارد.کارشناسان شهرى  تفاوت هایى را بین شهرنشینى و 
شهروندى قائل هستند که به حقوق شهروندى و بایدها و 

نبایدهاى زندگى شهرى مربوط مى شود.
 اینکه یک شهروند، قوانین زندگى شهرى و وظایف متقابل 
مدیریت محلى و شهروندان را مى داند و مى پذیرد و خود را 
ملزم به رعایت آنها مى داند، درحالى که شهرنشین ها صرفًا 
در یک شهر زندگى مى کنند، بدون آنکه به قوانین و الزامات 
زندگى شهرى احترام بگذارند و خود را متعهد، معتقد و مقید 

به رعایت آنها بدانند. 
هنگامى یک شهرنشین به شــهروند تبدیل مى شود که 
حس تعلق خاطر به شهر در او زنده باشد. در طول سال هاى 
گذشته و با توجه به رشد جمعیت شهرى در کشور و بزرگتر 
شدن بیشتر شهرها، تبدیل فرآیند شهرنشین به شهروند نیز 
روند رو به رشدى داشته اما هنوز این روند نتوانسته آنگونه 
که باید در میان همه شهروندان نهادینه شود . قطعاً در این 
مسیر سازمان هاى متولى اموراجتماعى و فرهنگى که به 
واسطه نوع کارکردشــان، ارتباط مستقیمى با شهروندان 
دارند، مى توانند در تقویت روح مسئولیت پذیرى و پررنگ تر 
کردن احساس تعلق شهروندان به محلى که در آن زندگى 

مى کنند نقش تأثیرگذارى ایفا کنند.
 برگزارى دوره هاى آموزش شهروندى در فرهنگسراها، 
خانه هاى فرهنگ، مساجد، مدارس، ســراى محله ها، 
درمحل آپارتمان ها و ... با هدف آشنایى متقابل شهروندان 
با فرهنگ و حقوق شهروندى شــان و در مقابل وظایفى 
که به عنوان شهروندان یک شــهرو روستا به عهده شان 
اســت در همه رده هاى ســنى و به خصوص کودکان و 
نوجوانان کمک خواهد کرد تا با تکیه بر این فعالیت هاى 
فرهنگى و اجتماعى، حس تعلق بیشترى نسبت به شهرها 

و روستاهایى که درآن زندگى مى کنند پیدا نمایند.
  با مشخص شدن مفاهیم «شهرنشینى» و «شهروندى» 
به جرأت مى توان گفت: حقوق شهروندى چیزى نیست جز 
احترام به ارزش و کرامت واالى انسانى. حقوق یک شهروند 
بر پایه و اساس همین اصل مورد توجه قرار مى گیرد. ازدید 
شهرى موضوع حقوق شهروندى، روابط مردم شهر، حقوق 
و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و 
روش انجام آن است. در واقع حقوق شهروندى آمیخته است 
از وظایف و مسئولیت هاى شــهروندان در قبال یکدیگر، 

شهرو دولت یا قواى حاکم و مملکت وهمچنین حقوق و 
امتیازاتى که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شــهرى، 
شهردارى و دولت یا به طور کلى قواى حاکم مى باشد .به 
مجموعه این حقوق و مسئولیت ها،«حقوق شهروندى» 

اطالق مى شود. 
به عبارتى حقوق شــهروندى مجموعه حقوقى است که 
اجتماع بر هر شهروند و هر شهروند نسبت به شهروند دیگر 

برعهده دارد. 
امروزه در سطح جهانى، بحث «مدیریت شهرى و حقوق 
شهروندى»  و رابطه حقوق شــهرى، زندگى شهرى  و 
مدیریت شهرى بسیار مهم است و چنانچه «نظام مدیریت 
شهرى» را شــامل فرآیندهاى سیاســت گذارى، برنامه 
ریزى، هماهنگى، سازماندهى و نظارت بر اداره امور شهر 
و شهردارى بدانیم و «نظام حقوق شهرى»را به مثابه روند 
قانونمند کردن فرآیندهاى چندگانه نظام مدیریت شهرى 
و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه 
شهردارى به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان 

کردن زندگى شهرى و فعالیت هاى شهردارى و شهروندان 
است، به خوبى اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهرى 
در مدیریت شهرى و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهرى و 

حقوق شهروندى مشخص مى شود. 
دراین میان سهم و نقش شهردارى که حلقه پیوند و اتصال 
نظام مدیریت شهرى و نظام حقوق شهرى است، اهمیت 

خاصى دارد. 
***

با تمام تفاســیر، هرچند هدف کالن از حقوق شهروندى، 
تأمین سعادت شهروندان و مدیران شهرى از طریق ایجاد 
محیط شــهرى مناســب، برخوردار، هدفمند و یکپارچه 
برپاشده بر اساس قوانین الهى و بشرى مى باشد، اما حقوق 
شهروندى نیل به اهدافى به شرح ذیل را نیز تعقیب مى کند:  

*بسط و گسترش توانایى هاى شهروندان 
*تقویت حس تعلق اجتماعى 

*تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهرى 
*ایجاد عدالت در برخوردارى از فرصت ها و امکانات 

*ساماندهى و یکپارچه سازى امور شهروندان 
*بهبود و ارتقاى شاخص هاى مثبت شهروندى 

*توسعه و تعمیم دانش ها، نگرش ها و مهارت هاى مثبت 
و سازنده شهروندان 

*تقویت ساختار شهروندى از طریق استقرار نظام حقوق، 
تکالیف بین شهروندان و مدیران شهرى 

*مشارکت جویى و افزایش میزان اثرگذارى شهروندان در 
بهبود امور شهرى 

*تقویت بینش زندگى جمعى و احترام به نیازهاى جمعى 
در مقابل فردگرایى 

*بسترسازى تعامالت هدفمند اجتماعى به منظور تثبیت 
حاکمیت 

***
نتیجه رعایت حقوق شهروندى، تحقق آرامش و آسایش 
حال و آینده جامعه است. ویژگى مهم حقوق شهروندى این 
است که شهروندان به شکل عادالنه و برابرحقوق، خود را 
عضو جامعه بدانند و در رخ دادن هراتفاقى واکنش نشان 

دهند. آنها با دانستن حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى شان به 
رخدادهاى پیرامون بى تفاوت نخواهند بود و در تعامل متقابل 
حقوق شهروندى و وظایف شهروندى، جامعه در نهایت به 

سمت همگرایى و همبستگى اجتماعى هدایت مى گردد.
 با توجه به موارد مذکور و نیز با لحاظ شناخت اکثر قریب 
به اتفاق شهروندان از وظایف و اختیارات مدیریت شهرى،  
بدیهى است آنچه که به عنوان ماده 55 قانون شهردارى ها 
و ماده 71 قانون شوراهاى اسالمى کشور، وظیفه شهردارى 
و شوراى اسالمى شهر شمرده مى شود در حقیقت به نوعى 
ناظر بر وظایف و تعهدات مدیریت شهرى در تحقق حقوق 
شهروندى مى باشد. شــهروندان بطور پیوسته عملکرد 
شهردارى ها را ارزیابى مى کنند. در صورتى که شهردارى ها 
کلیه حقوق شهروندى را رعایت نمایند و ارزیابى شهروندان 
مثبت باشد، اعتبار مدیریت شهرى افزایش مى یابد و در 
صورت عدم رعایت حقوق و وظایف شــهروندى و عدم 
توجه به مفهوم شهروندى، شهروندان انتظاراتى خارج از 
حیطه وظایف شهردارى ها خواهند داشت و یا اینکه شاهد از 

میان رفتن حقوق مسلم شهروندان و یا بروز نارضایتى هاى 
اجتماعى به انحاى مختلف خواهیم بود. 

 به عنوان نمونه به شــرح ذیــل موارد پیشــنهادى که
مى تواند دراغلب جوامع انســانى مورد توجــه و اجراى 
مدیریت شــهرى درزمینه تبیین، ارتقا و نهادینه ســازى

«فرهنگ و حقوق شهروندى» شود، ارائه مى گردد:
*اهتمام علمى و عملى جّدى مدیریت شهرى جهت ترویج 
مفاهیم و پیام هاى فرهنگ و حقوق شهروندى برگرفته از 

کالم ا... مجید و سیره ائمه معصومین(ع). 
*تالش جّدى مدیریت شــهرى براى شناسایى نیازها، 
مشکالت و مسایل شهروندان و مبتنى برآن، تهیه، تدوین 
و تصویب چشم انداز و برنامه کارى و اولویت بندى اجراى 
برنامه هاى کارى کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مدون 
ومصوب جهت فعالیت هدفمند و منتج به نتایج ملموس و 
محسوس براى حل مشــکالت و ارائه خدمات مطلوب و 

بموقع به شهروندان.
*فراهم نمودن زمینه هاى مشارکت شهروندان در اداره 
امور محلى ازطریق احیاى محــالت و محله محورى و 
اهتمام در ایجاد حس تعلق خاطر و احســاس شهروندى 
بین تمامى شــهروندان با لحــاظ تنــوع فرهنگ ها و

قومیــت ها بــا رویکــرد افزایــش انســجام، کنترل، 
مسئولیت پذیرى، همدلى و همیارى اجتماعى شهروندان. 
 *براى رســیدن به توســعه پایدار؛ شــوراهاى اسالمى 
مى بایست ساعى، متعهد و مقید براین باشند که در مرحله 
تصویب، نظارت و اجراى بودجه مدیریت محلى، مدیران 
محلى را ملزم به تهیه و تدوین پیوســت هاى اجتماعى، 
فرهنگى، امنیتى، انتظامى، قضایى، زیست محیطى، میراث 
فرهنگى، بهداشتى و ... در انجام پروژه هاى عمرانى نمایند.

*اهتمام علمى و عملى جّدى مدیریت شهرى جهت ارائه 
آموزش هاى زیربنایى شــهروندى در حوزه جمع آورى و 
تفکیک زباله از مبدأ، مدیریت پسماند وتولیدثروت از این 

طالى کثیف. 
*تــالش و جّدیــت مدیریــت شــهرى جهــت ارائه 
آموزش هــاى زیربنایى شــهروندى در حــوزه ترویج و 
نهادینه نمودن فرهنگ احترام به محیط زیست ، کاهش 
آلودگى هاى زیست محیطى و ارتقاى سواد زیست محیطى 
شهروندان با هدف ارتقاى بهداشت و سالمت اجتماعى 

شهروندان و حفظ و پاسداشت محیط زیست . 
*اهتمام علمى و عملى جّدى مدیریت شهرى جهت ترویج 
فرهنگ آپارتمان نشینى با رویکرد ارتقاى انسجام، کنترل 
، آموزش، مسئولیت پذیرى ، همدلى و همیارى اجتماعى 

شهروندان.
*مدیریت شــهرى جهت ارائه آموزش هــاى زیربنایى 
شــهروندى در حوزه ترویج فرهنگ ســالم سازى تردد 
خودروها و عابرین پیاده در ســطح معابــر و خیابان ها و 
فرهنگسازى رعایت مقررات راهنمایى و رانندگى (مدیریت 
ترافیک و فرهنگ شهروندى درحوزه ترافیک) اهتمام و 

جدیت بیشترى داشته باشد.

حقوق شهروندى و مدیریت شهرى

نایب رئیس شوراى اسالمى زرین شهر: 

حریق منازل،رتبه نخست امدادخواهی از 125کاشان
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مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى شاهین شهر گفت: 
این ســازمان در راســتاى افزایش توان عملیاتى خود 
به یک دســتگاه خودروى پشــتیبان براى استفاده در 
عملیات هاى ســنگین با امکان جاسازى دستگاه هاى 
تنفسى و کپســول هاى یدکى مجهز شده است.سعید 
اکرم خانى اظهارداشــت: این ســازمان در راســتاى 
افزایش توان عملیاتى خود به یک دســتگاه خودروى 
پشــتیبان براى اســتفاده در عملیات هاى ســنگین با 
امکان جاسازى دستگاه هاى تنفســى و کپسول هاى 
یدکى، خاموش کننده ها، تشک نجات، کمپرسور شارژ 
کپسول هاى هوا و موتوربرق تجهیز گردید.وى افزود: 

همچنین یک دســتگاه پهباد با قابلیت هاى کنترل از 
راه دور با بــرد هفت کیلومتر و تصویربــردارى و انجام 
وظایف در باد، با سرعت 72 کیلومتر حرکت با سرعت 40 

کیلومتر در دقیقه خریدارى شده است.
 وى ادامه داد: این پهباد به قابلیت هوشــمند نقطه یابى 
و اتصال به شــبکه GPS، به منظور منطقه شناســى و 
گشت زنى درامداد کوهستان و شناسایى منطقه مجهز 
است.مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى شاهین شهر 
افزود: مقدمات خرید و به روزرســانى سه دستگاه تلفن 
ماهواره اى ثریا، ساخت متخصصان کشور براى استفاده 
در مواقع بروز حوادث و بالیاى طبیعى فراهم شده است.

شــهردار نجف آباد با اعــالم ادامه نهضت آســفالت 
معابــر در ســطح مناطــق پنــج گانــه این شــهر 
در ســه مــاه نخســت ســال جــارى، گفــت:

80 هزار متــر مربع به صــورت ترمیم و لکــه گیرى، 
57 هزار متر مربــع در قالب اجــراى روکش و نزدیک 
بــه 46 هــزار متــر مربــع نیــز در معابــر خاکى و 
جدیــد االحــداث عملیــات آســفالت ریــزى انجام

 شده است.
مســعود منتظــرى خاطــر نشــان کــرد: همزمان 
بــا توجه بــه پــروژه هــاى بــزرگ و زیرســاختى 
همچون کشــتارگاه صنعتــى، تقاطع غیر همســطح 

شــهیدان حجتى، میدان میــوه و تره بار، ســاختمان 
پنج طبقه حمــل و نقــل و چندین پــروژه تعریض و 
بازگشــایى معابر همچون بلــوار فجــر، از طرح هاى 
عمرانى کوچک در گوشه و کنار شــهر نیز غفلت نشده 

است.
عمرانــى  هــاى  فعالیــت  خصــوص  در  وى 
صورت گرفته در پارك هاى ســطح شــهر نجف آباد 
نیز بیان داشــت: در این مــدت، بیش از هــزار و 500 
متر مربع جــدول گذارى، 970متر مربــع بلوك فرش،
 110 متــر مکعــب بتــن ریــزى و 480 متــر مربع

 هم کانیو گذارى انجام شده است.

تجهیز آتش نشانى شاهین شهر 
به خودروى پشتیبان

اجراى 184 هزار متر مربع 
آسفالت ریزى در نجف آباد

افتتاح مجموعه معراجیان و 
سالن پوریاى ولى در طالخونچه

دو پـروژه عمرانـى شـهردارى طالخونچـه شـامل 
مجموعه معراجیان و سـالن ورزش باستانى پوریاى 
ولى با حضور سرپرسـت فرماندارى مبارکه، بخشدار 
بخش مرکزى مبارکه و شهردار طالخونچه و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر طالخونچه افتتاح شد. همچنین 
در این برنامه ورزشـکاران ورزش باسـتانى در سالن 
پوریـاى ولى این شـهر به اجـراى حرکات نمایشـى 

پرداختند.

 توسعه سده لنجان با اجراى 
پروژه هاى عمرانى

عباسعلى ابراهیمى، سرپرست شهردارى سده لنجان 
گفت : اجـراى پروژه هـاى عمرانى گامـى بلند براى 
توسـعه این شـهر اسـت که امیدواریم با اجـراى این 
پروژه ها، تالش مجموعه شورا و شهردارى در توسعه 

شهر مثمر ثمر واقع شود . 
وى از حمایت و پشـتیبانى شـوراى اسـالمى شـهر 
سـده لنجان در اجراى طرح ها و پروژه هاى عمرانى 
شـهردارى که نقش به سزایى در تسـریع امور داشته 

است، قدردانى کرد .

 شهردارى سفیدشهر یک 
میلیارد بدهى دارد

سرپرست شهردارى سفیدشــهر میزان بدهى هاى 
شهردارى سفیدشهر را بالغ بر 10 میلیارد ریال عنوان 
کرد و افزود: از این میــزان 500 میلیون تومان براى 
آسفالت   هاى شهر، 200 میلیون تومان حقوق معوقه 
کارمندان و کارگران و باقى مانــده مربوط به موارد 

متفرقه است.
روح ا... قاســمى ادامــه داد: نیروهاى شــهردارى 
سفیدشــهر را 28 نفر شــامل ســهنفر روزمزد، 20 
نفر قراردادى و پنج  نفر اســتخدام پیمانى تشکیل 

مى دهند.

استقبال کاشانى ها از 
کالس هاى تابستانى فرهنگسراها 
از ابتداى تابســتان بیش از هــزار و 500 کودك و 
نوجــوان کاشــانى در کالســهاى تابســتانى 

فرهنگسراهاى شهرستان شرکت کرده اند.
مدیر عامل ســازمان فرهنگى ورزشــى شهردارى 
کاشــان گفت: این کالس ها در 62 رشته مختلف 
از جمله علمــى، فرهنگى، هنرى، ورزشــى در پنج 
فرهنگسرا و مجتمع فرهنگى در تمام فصل هاى سال 

به خصوص در تابستان برگزار مى شود.
مجتبى رضا زاده افزود: پیش بینى مى شود تا پایان 
تابستان بیش از دو هزار کودك و نوجوان کاشانى از 

این کالس ها استفاده کنند.
 وى هدف از برگزارى این کالس هاى آموزشــى را  
غنى سازى اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان 
و ایجاد زمینه بروز و کشف استعدادهاى  آنها عنوان 

کرد.

عدم توقف طرح هاى در حال 
اجرا در افوس

شــهردار افوس گفــت: تکمیل پروژه هــاى قبلى 
شهردارى افوس در اولویت قرار دارد.

روح ا... بابایى با اشاره به اعتماد مجدد شوراى اسالمى 
دوره پنجم  براى ابقاى وى در ســمت شهردار شهر 
افوس، اظهار داشــت: این اعتماد و در کنار آن لطف 
و محبت مردم وظایف ما را در مجموعه شــهردارى 

سنگین تر نموده است.
وى با مرورى بر برنامه هــا و طرح هاى در حال اجرا 
و تاکید بر عــدم توقف آن هــا در دور جدید فعالیت 
شهردارى ادامه داد:  اجراى ساختمان آتش نشانى، 
تعمیر و بازسازى حمام قدیمى افوس، اجراى  فاضالب 
شــهرى،   پروژه دو بانده کردن جاده افوس- بویین 
میاندشت، جاده سالمت شهرى و میدان چشمه ساران 
درحال انجام است و پروژه هاى دیگرى نظیر تله سیژ  
افوس، فرهنگســراى شــهردارى و احداث شرکت 

توسعه عمران افوس نیز بزودى آغاز خواهد شد.

روى خط

شهردار شــهرضا گفت: افتتاح باغ موزه شهرضا گامى 
مؤثر در راســتاى حفظ میــراث ماندگار شــهرضا و 
جلوگیرى از فراموشــى ارزش هاى متعالى فرهنگ 

آن است.
رحیم جافرى عنوان کرد: یکى از خدمات شــهردارى 
در مدت 20 ماه گذشــته اصالح بلوار آیت ا... طالقانى 
با اختصاص اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد ریال با هدف 
بهســازى یکى از مهمترین مبادى ورودى و خروجى 
شــهر بوده اســت.وى همچنین  اظهارداشت: احداث 
مهمانسراى شهردارى با اختصاص اعتبارى بالغ بر 23 
میلیارد ریال از دیگر اقدامات شهردارى در مدت 20 ماه 

گذشته بوده است.
شهردار شهرضا تصریح کرد: یکى از مهمترین وظایف 
شهردارى، ساماندهى و بهسازى وضعیت تجار و ایجاد 
تسهیالتى براى رونق کسب و کار شهروندان است که 
شهردارى شهرضا در این زمینه هم طرح هایى را اجرا و 

پروژه هایى را نیز در دست اجرا دارد.
جافرى اضافه کرد: پروژه مجتمع تجارى باغملى که از 
سال هاى گذشته در دستور کار شهردارى قرار داشت 
در مدت 20 ماه گذشته با اختصاص اعتبارى بالغ بر 330 
میلیارد ریال به اتمام رسید و واحدهاى تجارى آن آماده 

واگذارى است.
***

وى عنوان کــرد: از جمله وظایف شــهرداریها کمک 
به اصالح و بازســازى اماکن تاریخــى و جلوگیرى از 
نابودى آنها است و شهردارى شهرضا نیز در این زمینه 
با اختصاص اعتبارى بالغ بر 600 میلیون ریال، پروژه 
اجراى سنگفرش بخشى از محوطه کارخانه تاریخى 

نوین را اجرا کرده است.

***
شهردار شهرضا تالش در جهت حفظ فرهنگ و آداب 
و رســوم مردم را از دیگر وظایف شهرداریها برشمرد و 
افزود: احداث مجموعه فرهنگى باغ موزه شــهروند با 
اختصاص اعتبارى بالغ بر 26 میلیارد ریال در این راستا 
انجام شده اســت.وى تصریح کرد: در این مجموعه 
بخش هایى براى معرفى سرداران شهید، علما و مشاهیر 

و آثار تاریخى شهرضا وجود دارد.

نایب رئیس شــوراى اســالمى شــهر زرین شهر 
گفت: شــوراى شــهر یک نهاد اجتماعى و فعالیت 
در آن یک کار گروهى است و باید گفت در مجموعه

 شوراى شهر آنچه باید مدنظر باشد داشتن تعامل و 
وحدت است که باعث توسعه و اعتماد سازى بیشتر 

مى شود.
سودابه باقرى اظهار داشت: مردم خدمت و وحدت 
کلمه را مى فهمنــد و آن را لمس مى کنند و هر قدر 

که خدمات بیشتر باشد اقبال و استقبال بیشتر مردم 
نیز از اجراى پروژه ها افزون تر مى شود و همه اعضا 
شورا باید انسجام، وحدت، همگرایى و هم پوشانى 
که الزمه کار شــوراها است را ســرلوحه کار خود

 قرار دهند.
وى با بیان اینکه اعضاى شوراها باید منافع عمومى را 
در نظر بگیرند، اذعان کرد: براى رسیدن به ایده آل ها 
باید گام به گام جلو رفت و از شتاب پرهیز کرد چراکه 

مردم انتظار دارند در شهر نشاط اجتماعى ایجاد شود 
و از همین رو باید براى این کار برنامه ریزى کنیم تا 

کالبد شهر تغییر پیدا کند.
وى متذکــر شــد:ما معتقدیــم بایــد برنامــه 
محور بــود و  از پراکندگى و پرداختن به مســائل 
حاشــیه اى دورى و با تمرکز بر موضوعات واحد و 
پشتیبانى و همکارى با همدیگر در جهت خدمت هر 

چه بیشتر و بهتر به مردم قدم برداشت.

لیال زمانى دارانى، تنها بانوى داوطلب و نیز تنها منتخب 
زن پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر داران است که 
توانسته است با چهار هزار و 666 راى به عنوان سومین 
کاندیداى منتخب مردم به شــوراى شــهر دوره پنجم 
داران راه پیدا کند.این بانوى جوان؛  فارغ التحصیل رشته 
علوم اجتماعى در مقطع کارشناسى از دانشگاه پیام نور 

خوانسار است.
وى به عنوان سخنگوى شوراى اســالمى شهر داران 

معرفى شده است
این بانو که دومین زن راه یافته به شوراهاى اسالمى شهر 
داران در طى  پنج دوره  اخیر است، از فراز و نشیب حضور 

خود در این عرصه سخن گفت.

چه شــد براى شــورا ثبــت نام 
کردید؟

خوب در وهله اول عالقه زیاد به شهر و دغدغه خدمت به 
مردم جرقه ثبت نام را در ذهن من روشن کرد. عالوه بر 
آن نیاز  و ضرورت حضور زنان در شورا، لزوم نشان دادن 
توانمندى، جایگاه و اقتدار زنان  و نیز افزایش اعتماد به 
نفس آنان براى حضور در دوره هاى بعدى، موجب شد تا 

به نام نویسى در شورا فکر کنم. 
قدرى از سوابق کارى و فعالیت هایى 
که تاکنون انجــام داده اید برایمان 

بگویید.
بنده در ابتدا فعالیت هاى خود را  با ورزش و شــرکت  در 
رشــته هاى مختلف و تخصصى از جمله رشته شطرنج 
آغازکردم و در این راه  افتخار آموزش به شــاگردانى را 
داشتم که حائز رتبه در منطقه، استان و کشور بودند.سپس 
به عضویت تشکل زیست محیطى «حیات سبز» در آمدم 
و با برگزارى  همایش موفق منطقه اى «تغذیه، سالمت، 
محیط زیست « به گروه مشاوران فرماندار در کمیسیون 
امور بانوان در ســال 83 در آمدم و این آغاز فعالیت هاى 
فرهنگى اجتماعى من  شد به طورى که به عنوان مشاور 
جوان تمام فرمانداران از آن سال تا سال جارى به فعالیت 

ادامه دادم. 
به لحاظ مسئولیت هایى که در این شغل داشتم افتخار 
برگزارى کلیه نمایشگاه هاى شهر در روستاهاى اطراف 
را داشــته ام و همچنین دکه مطبوعاتى با عنوان «خانه 
کتاب» را در یکى از معابر شهر برپا نمودم. به دلیل عالقه 
به فعالیت فرهنگى در تمامى زمینه ها و گروه هاى سنى 
در خصوص کودکان آثارى به چاپ رساندم که نمایش 
یکى از آن ها نیز با هزینه شخصى براى کودکان به روى 

صحنه رفت.

دلیل رد صالحیت تان در مرحله اول 
کاندیداتورى چه بود؟

اگر بخواهم صادقانه بگویم دلیل رد صالحیت من ماده 
26 بند ج  یعنى عدم التزام به اســالم و والیت فقیه بود 
که هرچه خود و اطرافیانم بــه این مورد فکر مى کردیم  
ســابقه اى براى این دلیل نیافتیم. البتــه به من گفته 
بودند که براى  وارد شــدن به وادى سیاست و مدیریت 
باید آمادگى شنیدن هر چیزى را داشته باشم و بنده نیز 
آمادگى اش را داشتم. خوب دو سه هفته اى را به عنوان  
یک کاندید رد صالحیت شده سپرى کردم و با توکل به 
او آن دوران را سپرى کردم.گرچه گاهى جناح بازى ها و 
سالئق سیاسى نیز در این موارد دخیل است اما باید گفت 
بازى با آبروى افراد کار عادالنه اى نیست و باید در این 

خصوص جوابگو بود.
حدس شــما درباره میزان آراء چه 
بود؟نتیجه چه قدر به پیش بینى هاى 

شما نزدیک بود؟
خوب رقابت تنگاتنگى بــود .حضور یک خانم در مقابل 
11 رقیب مرد و نتیجه اى که در بر مى داشت براى همه 
جالب بود و البته یک شور و شوق دلچسبى هم در میان 
مردم به وجود آمده بود.اما از برخورد و اســتقبال مردم  
در تبلیغات مطمئن  بودم کــه راى خواهم آورد و اگر  رد 
صالحیت فرصت برنامه ریزى و معرفى را از من نگرفته 
بود و زمان بیشــترى در اختیار داشتم مى توانستم راى 
بهترى بیاورم. اکنون نیز خرســندم که با هزینه بسیار 
ناچیز توانستم با فاصله کمى از نفرات اول و دوم به شورا 

راه پیدا کنم و خوشحالم که به گفته عده زیادى از حامیانم 
حضورم باعث شــده بود برخى که دوره هاى قبلى راى 
نداده بودند پاى صندوق هاى راى بیایند و من  این نتیجه 
را مرهون زحمات تک تــک حامیان  مى دانم و قدردان 

اعتماد مردم هستم.
 چه اهدافى را در شورا منحصرا براى 

زنان دنبال مى کنید؟
“توسعه شــهرى، تفکر نو، حقوق زنان» عبارتى بود که 
براى بنرها و پوسترهاى تبلیغاتى ام انتخاب کردم؛ کلماتى 
که به تک تک آن ها معتقدم و تحقق شان را الزمه جامعه 
امروز مى دانم و تمام تالشم را مى کنم که به همه آنها 

جامه عمل بپوشانم.
در کنار توجه به اهداف کلى شــوراها و اهتمام به توسعه 

شــهرى، زنان بخش قابل توجهى از جامعه شهروندى 
محسوب مى شــوند که نیازمند توجه ویژه نیز هستند؛ 
بنابراین پیگیرى باغ بانوان، توســعه فضاهاى خاص با 
عنوان «بانو ســرا»، حمایت از ورزشکاران قهرمان زن، 
برگــزارى کالس هاى فرهنگــى، اجتماعى و هنرى، 
حمایت از ســمن هاى مردم نهاد بــا مدیریت بانوان و 
تالش براى  ایجاد اشتغال خانگى براى زنان از مهمترین 

برنامه هایى است که دنبال مى کنم.
آیا وابستگى جناحى را در تصمیمات 
و برنامه هاى شورا لحاظ مى کنید؟

من تصمیم ندارم وابستگى سیاسى را در تصمیمات شورا 
دخیل کنم؛ هم در مورد خودم و هم سایر اعضا و تا بتوانم 
این اجازه را نمى دهم؛ چرا که هدف شورا بسیار فراتر از 
این مسائل است و نباید ظرفیت و توان شورا صرف این 

موارد شود.
چشم انداز شوراى  جدید در ذهنتان 

چگونه است؟
 با توجه به این که هنوز شــناخت زیادى نسبت به سایر 
منتخبان شورا ندارم  و تازه اول راه هستیم؛ خوب کمى 
سخت است که نظر بدهم اما قطعا هر داوطلبى با این نیت 
براى شورا نام نویسى مى کند که خدمت کند و مشکلى 
را حل نماید و این که تا چه اندازه موفق شود، به عوامل 

بسیارى بستگى دارد. 
خوشبختانه شوراى جدید هم از ظرفیت خوبى برخوردار 
است و من با توجه به شناختى که از خودم دارم، به ایجاد 
یک تعامل خوب و سازنده پایبندم و فکر نمى کنم در کار 

گروهى دچار مشکل خاصى شوم.
چه شد که اعضاى شورا تصمیم به 

ابقاى شهردار گرفتند؟
از مدت ها پیش و در فاصله اعالم نتیجه شــورا تا آغاز 
به کار آن، همشــهریان بســیارى بر ابقاى احمد رضا 
محسنى در ســمت شهردار تاکید داشــتند و اقدامات و 
عملکرد وى با وجود کمبود شدید امکانات و در آمد اندك 
شهردارى نیز تا حدود بسیارى چشــمگیر بوده است.از 
طرفى روحیه خدمتگزارى و خستگى ناپذیرى شهردار 
و اقرار هاى مداوم وى بــه ناکافى بودن فعالیت هاى در 
خور شــأن مردم و اهتمام جدى براى رفع موانع توسعه 
شــهرى از فاکتورهاى مهــم بود. به عقیــده من  نظر 
مساعد اعضاى شــورا براى ابقاى شهردار یک تصمیم 
درست  بود به طورى که بسیارى از مردم پس از شنیدن 
خبر ابقاى شهردار، مسرت و خرســندى خود را اعالم 
کردند و این تصمیم بازتاب خوبى در شبکه هاى مجازى 

هم داشت.

نخستین جلســه کارى اعضاى شــوراى اسالمى 
شهر دور پنجم فوالدشــهر با سرپرست، معاونین و 
پرسنل شهردارى فوالدشهر درباره واکاوى مسائل 
کارى  و وضعیــت فعلــى شــهردارى در برخى از

 زمینه ها، برنامــه ریزى و اتخــاذ تدابیر الزم براى 
پیشبرد امورات و حل مسائل فرارو در این شهردارى 

برگزار شد.
رئیــس شــوراى اســالمى شــهر فوالدشــهر

 در این نشســت گفت: شورا یک دســتگاه نظارتى 
اســت و اولین مرجعى که باید شــورا برآن نظارت 
کنــد، شــهردارى اســت؛ البتــه این نظــارت در 
راســتاى انجام بهتر امور از مجارى قانونى اســت 
ونباید این گونه تلقى شود که شوراى شهر در تقابل با 

شهردارى قرار دارد.
جواد قاســمى تصریــح کــرد: باید توجه داشــت 
شوراى اســالمى شــهر، پارلمان محلى در سطح 
شهرهاســت که نمایندگان آن، توسط مردم همان 
شــهر انتخــاب مى شــوند و ایــن پارلمــان که 
نشــانگر وجود مردم ســاالرى دینى در کشورمان 

اســت، بــراى افزایش مشــارکت مــردم در اداره 
شهرها شکل یافته که انتخاب شــهردار و تصویب 
بودجه و نظــارت بر عملکــرد شــهردارى ها جزو 

اصلى ترین وظایف آن است.
وى ادامه داد: شــوراى شــهر مى توانــد با تصویب 
بودجه، طرح ها و لوایح ســرمایه گذارى در توســعه 
همه جانبه شهر گام اساسى برداشته و نقش آفرینى 
کند، از ایــن رو باید گفــت راهکارهاى مناســب 
همواره در ســایه تعامل وگفتگو به دست آمده است 
وامیدواریم که شاهد برگزارى  این جلسات به صورت 
ماهانه در مجموعه شــهردارى وشــوراى اسالمى 

شهر باشیم.
رئیــس شــوراى اســالمى فوالدشــهر اضافــه 
کــرد: باید توجه داشــت از طریق شــوراى شــهر 
مى توان خواســته مــردم را با حاکمیــت در میان 
گذاشــت از این رو مردم انتظار بیشــترى از شوراها 
دارند و انتظار مــردم از شــوراها در جهت افزایش 
مشارکت عمومى، اعتمادسازى بیشتر، احقاق حقوق 

مردم از دیگر ارگان هاست.

در گفتگو با سخنگوى شوراى اسالمى شهر داران عنوان شد؛ 

توسعه «بانو سراها» در داران

افتتاح باغ موزه شهروند، اقدامى براى معرفى فرهنگ شهرضا

نایب رئیس شوراى اسالمى زرین شهر: 

باید براى نشاط اجتماعى برنامه ریزى کنیم

رئیس شوراى شهر  فوالدشهر:

نباید تلقى شودکه شورا در تقابل با شهردارى است
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عبدا...  بابازاده، عضو شوراى شهر آران و بیدگل تغییر در 
نگرش مردم را نیاز امروز این شهر دانست و اظهار داشت: 
باید قبل از هر گونه اقدام محســوس از ســوى شوراى 

پنجم، تغییر نگاه مردم در آران و بیدگل را شاهد باشیم.
وى انتخاب شهردار را مهمترین تصمیم و حرکت شوراى 
شهر براى مدیریت شهرى خواند و تاکید کرد: اعضاى 
شورا در انتخاب شهردار تالش خود را براى تصمیم گیرى 

به دور از تعصب، عالیق بومى و سیاسى انجام دادند.
بابازاده با رد کردن گمانه زنى ها درباره نقش نماینده مردم 
کاشان و آران و بیدگل  در مجلس شوراى اسالمى براى 
انتخاب رضا رمضانى، رئیس دفتر وى در شهرستان به 

عنوان شهردار آران و بیدگل افزود: با توجه به مسئولیتى 
که در دفتر ساداتى نژاد دارم و شاید نزدیک ترین فرد در 
اعضاى شورا به وى باشم در انتخاب شهردار قبل از اینکه 
به مســائل دیگران توجه کنیم، مصالح شهرخود را در 

اولویت قرار دادیم.
وى با بیان نقل قول نماینده مردم  آران در خانه ملت مبنى بر 
این که در انتخاب شهردار نظرى نخواهم داشت، اضافه کرد: 
ساداتى نژاد در گفتگوى شخصى و در پاسخ به سئوال بنده در 
این مورد عنوان کرد از هر فردى که شوراى شهر براى جایگاه 
شهردارى انتخاب کند حمایت کرده و با هر فردى که در مسیر 

پیشرفت شهرستان قرار گیرد، مقابله خواهم کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
کاشان از انجام 367 مورد عملیات امداد و نجات در مرداد ماه 
گذشته خبر داد.مهدى مجداالشرافى اظهارداشت: ماموران 
آتش نشانى کاشان 145 مورد عملیات امداد و نجات، 145 
مورد حادثه و 77 مورد عملیات اطفاى حریق را در مرداد ماه 

امسال مدیریت کردند.
به گفته وى، در مجموع عملیات  انجام گرفته در مرداد ماه، 
ماموران آتش نشان کاشان موفق شدند 77 نفر را از خطر 
نجات دهند اما این حوادث 64 مصدوم و متأسفانه سه نفر 

فوتى داشته است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 

کاشــان افزود: حریق در منازل مسکونى، مراکز صنعتى 
و کارگاهى از بیشترین مراکز حادثه در کاشان بوده است 
که کاربرد وســایل آتش زا، اتصال بــرق، مایعات قابل

 اشتعال و انتقال حرارت از مهمترین عوامل آن محسوب 
مى شود.

مجداالشرافى تصریح کرد: در مردادماه 96 آتش نشانان 
این شهرستان در 145مورد حادثه جداگانه شامل رفع خطر 
حیوانات موذى، انتقال حیوانات خانگى محبوس، بازکردن 
در منزل و خودرو، رفع خطر آسانسور، امداد در تصادفات، 
آب گرفتگى و نشســت زمین، نجات از چــاه واقدام به 

خودکشى، به شهروندان امداد رسانی کرده اند.

حریق منازل،رتبه نخست 
امدادخواهی از 125 کاشان

رد گمانه زنى ها در نقش نماینده 
مجلس براى انتخاب شهردار آران 

معرفى سرپرست معاونت 
خدمات شهرى شهردارى

 شاهین شهر
سرپرسـت  معاونـت خدمـات شـهرى و اجرایـى 

شهردارى شاهین شهر معرفى گردید.
احمدرضا پرى تبار، سرپرسـت شـهردارى شـاهین 
شهر در نشسـت معرفى سرپرسـت معاونت اجرایى 
و خدمات شـهرى شـهردارى شـاهین شـهر گفت: 
چشم انداز خدمات شهرى شـهردارى شاهین شهر 
رسیدن به سـطح مناسبى از اسـتانداردهاى خدمات 
شـهرى در ابعاد کیفى و کمى بوده که در این راسـتا 
با تحقق تمامى طرح هـاى عملیاتى و اجرایى که در 
نظر گرفته ایـم، به حـد مطلوبى از ارائـه خدمات به 

شهروندان رسیده ایم. 
گفتنـى اسـت در ایـن مراسـم حمیدرضـا فدایى به 
عنوان سرپرسـت معاونت اجرایى و خدمات شهرى 
شهردارى شاهین شهر معرفى و از زحمات حیدرعلى 

ربیعى قدردانى شد.

بازدید شوراى شهر
 سده لنجان از پروژه هاى

 در حال اجرا
حمید رضا ادیبى، رئیس شـوراى اسالمى شهر سده 
لنجان در حاشـیه بازدیـد از پروژه هاى میـدان امام 
حسـین (ع) ، پارك کودك و کتابخانه عمومى شهر  
سـده لنجان، رونـد اجراى پـروژه هاى شـهردارى 
سـده لنجان را خوب توصیف کـرد و گفت : اعضاى 
شوراى شـهر تمامى تالش خود را به کار مى گیرند 
تا بـا حضور مسـتمر و پیگیرى مداوم، شـهردارى را 
حمایت کرده تا هرچه سـریعتر این پـروژه ها که در 
آبادانى شهر نقش به سـزایى دارند، به بهره بردارى 

برسند.
مجتبى ادیبى، نائب رئیس شوراى شهر سده لنجان 
نیـز در این بازدیـد افزود: رمـز موفقیت و پیشـرفت 
شـهر در اتحـاد و همدلى اسـت و اعضاى شـوراى 
اسـالمى شـهر و شـهردارى متحد و همدل هستند
 تا بتوانند آنچه که شایسـته مردم این شـهر است را 

رقم  بزنند.

برگزارى نمایشگاه پاییزه 
محصوالت ایرانى در بادرود

شهردار بادرود گفت: نمایشگاه پاییزه با برپایى 100 
غرفه عرضــه محصوالت ایرانى دربــادرود برگزار 

مى شود.
مجید صفارى اظهارداشــت: با نزدیکى اول مهر و 
بازگشایى مدارس و درخواست همشهریان و پیگیرى 
شوراى اسالمى شــهر تصمیم به برپایى نمایشگاه 
پاییزه در شــهر بادرود با عنوان «مهر پاییزى» و با 

هدف عرضه کاالى مرغوب ایرانى گرفته شد.
وى با بیــان اینکه تا کنــون بیــش از 100 غرفه 
براى این نمایشــگاه در نظر گرفته شــده اســت، 
افزود: این نمایشــگاه از 13 شــهریور در ورودى

 پارك شهر، جنب سینما فرهنگ بادرود کار خود را 
شروع و نمایشگاه تا 24 شــهریور ماه ادامه خواهد 

داشت.
شهردار بادرود با بیان اینکه در این نمایشگاه که هم 
فروشندگان و اصناف بادرود حضور خواهند داشت 
و هم تولیدکنندگان عمده بــه عرضه لوازم التحریر 
ایرانى، پوشــاك، کیف و کفــش خواهند پرداخت، 
گفــت: امیدواریم با عرضه محصــوالت با کیفیت 

رضایت مردم را فراهم کنیم.
وى یکى از مزیت هــاى این نمایشــگاه را عرضه 
محصوالت بومى شــهر بادرود عنوان کرد و گفت: 
با توجه به اینکه هم اکنون فصــل زیارت امامزاده 
آقا على عبــاس(ع) اســت و زائران زیــادى وارد 
شــهر بادرود مى شــوند، غرفه هایى براى عرضه 
محصوالت محلى بادرود مانند رب انار، سرکه انار، 
آش محلى، نان محلى، لبنیات و...هم اختصاص داده

 شده است.
صفــارى اظهــار کــرد: بــا برپایــى چنیــن

 نمایشگاه هایى هم اصناف داخلى مى توانند کاالى 
خود را بــا تخفیف به فروش برســانند و هم امکان 
رقابت عرضه کننــدگان با تولیدکننــدگان عمده 

وجود دارد.

روى خط

على رسول زاده، رئیس شوراى اسالمى شهرکاشان گفت: 
شوراى اسالمى شهر و شــهردارى به دلیل اینکه باالترین 
بودجه و امکانات اجرایى شــهر را در اختیار دارند، بیشترین 
مسئولیت اجرایى شهر نیز بر دوش آنها قرار دارد و همچنین بر 
همه امور زندگى و مسائل شهروندى تأثیر مستقیمى داشته و 

مى توانند سرنوشت آنان را رقم بزند.
 وى با بیان اینکه شــهردارى، شوراى شــهر و فرماندارى 
نقش مهمى در مدیریت اجرایى شــهر دارند، تصریح کرد: 

مثل شــهرهاى بزرگ دنیا مدیریت واحد و یکپارچه اى از 
نظر قوانین و مقررات نداریم و باید راهکارهاى استرتژیک 
داشته باشــیم و باید به عنوان معادالت دو طرفه طرحى را 

اجرایى کنیم.
 رسول زاده در ادامه به محورهاى تعامل سه ضلع تاثیر گذار 
شــهر پرداخت و افزود: تبادل در نظام اطالعاتى در شوراى 
شــهر، شــهردارى و فرماندارى موجب مى شود به اهداف 

محورهاى توسعه زودتر دست پیدا کنیم.

   فعالیــت مجــدد مرکــز مطالعــات و 
پژوهش هاى شورا

وى همچنین خواســتار فعالیت بیشــتر مرکز مطالعات و
 پژوهش هاى شورا شد و تاکید کرد: تالش جمعى در جهت 
شناسایى و نگه داشت منابع انسانى نخبه در داخل و خارج از 
شهر وکاشان و ایجاد مرکزى که بتواند نیروهاى نخبه را جذب 
کرده و خواسته هاى به حق آنان را جوابگو باشد، در رسیدن به 

محورهاى توسعه کمک خواهد کرد.

 رئیس شوراى اسالمى شهر کاشان خاطر نشان کرد: با توجه 
به قدمت تاریخى هفت هزار ساله کاشان تاکنون مطالعات 
اجرایى در خصوص شناسایى و تنظیم اولویت هاى کاشان 
در چشم انداز 30 یا 50 ســال آینده صورت نگرفته و برنامه

 اولویت بندى شده جامعى باید در این زمینه انجام شود.
 رســول زاده همچنین طراحى آینده پژوهشــى کاشــان و 
طراحى ســاز و کار با پدیده هاى خاص شــهرى را از دیگر 
محورهاى توسعه برشمرد و گفت: دولت توجه خاصى به بافت

 فرسوده دارد و باید سازوگار عملى درست اجرایى در این زمینه 
پیاده کنیم.

***
 وى در بخش دیگرى از سخنانش جذب سرمایه و سرمایه 
گذاران داخلى و خارجى در توسعه و پیشرفت کاشان را موثر 
دانست و افزود: در بعضى مراحل رویکرد تعاملى نداشتیم و 
با مشکالتى مواجه بودیم که گریبانگیر فرماندارى و یا سایر 
مسئوالن دیگر شد، شهر نیاز به سرمایه هاى زیر بنایى دارد 
و باید از سرمایه گذاران استقبال کرده و فرش قرمز براى آنها 

پهن کنیم.
  به مسائل فرهنگى و اجتماعى بانوان توجه 

شود
 رئیس شــوراى اسالمى شــهر کاشــان ادامه داد: باید 
آیتــم هــاى فرهنگــى را رصــد و آنالیــز کنیــم 
و از کارشناســان فرهنگــى و افــراد صاحــب نظر در 
حوزه هاى فرهنگى، فارغ از افکار و جریان هاى سیاسى 

استفاده کنیم.
 رسول زاده بیان کرد: آســیب هاى اجتماعى و بزه هاى 
شــهرى متعددى در شــهر وجود دارد که برخى از آنها 
مانند تکدى گرى چهره شــهر را نازیبا کرده و همچنین 
افراد غیــر بومى و غیر ایرانى آســیب هایــى به وجود

 آورده اند که نباید شانه از زیر بار خالى کنیم و شوراى شهر 
براى رفــع این گونه مشــکالت آمادگــى کامل براى
همــکارى بــا همــه دســتگاه هــاى اجرایــى را 

دارد.

تمهیدات براى جذب سرمایه گذاران در کاشان 
فراهم مى شود

سال تاسیسدرجه شهردارى شهر 
81355آران وبیدگل
61375ابریشم
21377ابوزیدآباد
61316اردستان
41375اژیه

31391اصغرآباد
121307اصفهان
31376افوس
31337انارك

51379ایمانشهر
61355بادرود

61341باغ بهادران
11391باغشاد
11388بافران
31382برزك

31382برف انبار
41380بهاران

71381بهارستان
51338بوئین میاندشت

51374پیربکران
41380تودشک
71345تیران
31374جندق
11387جوزدان

21392جوشقان قالى
61342چادگان
61371چرمهین
61362چمگردان
51345حبیب آباد
41373حسن آباد

31375حنا
31383خالدآباد

91311خمینى شهر
71309خوانسار

61341خور 
61345خورزوق

پنجمین دوره شوراهاى اسالمى شهر هاى استان با اعتراض هاى کم و زیاد  و با برپایى مراسم 
رسمى تحلیف در فرماندارى ها از اول شهریور ماه کار خود را آغاز کردند. 

شــهرهاى مهم و تاثیرگذار در ســطح اســتان، هم اکنون شــوراهاى خود را شــناخته اند و 
بــراى اداره مناطق خود، یا شــهرداران پیشــین را ابقا کرده انــد یا شــهردار جدیدى معرفى 

کــرده انــد و یا بــا انتصاب سرپرســت شــهردارى، بــه دنبــال شــهردار مورد نظــر خود
 هستند.

استان اصفهان نیز به سبب وسعت و موقعیت استراتژیک، پس از تهران سیاسى ترین استان کشور 
بوده و انتخاب شهرداران برخى مناطق، تاثیر مهمى بر آینده استان مى گذارد. 

حال با توجه به اینکه اصفهان داراى 107 شــهردارى در ســطح اســتان مى باشــد و آشنایى 
هم اســتانى ها با رتبه شهردارى و سال تاســیس بلدیه شهرشــان بد ندیدیم آنها را در جریان

 این اطالعات قرار دهیم. در همین راستا، در ادامه جدول رتبه بندى شهردارى هاى استان قرار 
گرفته است.

61329داران
41376دامنه

71345درچه پیاز
51345دستگرد برخوار

61345دهاقان
51345دهق

71344دولت آباد
61372دیزیچه
31377رزوه

41381رضوانشهر
41391زازران

51379زاینده رود
81336زرین شهر
51332زواره
01391زیار

51381زیباشهر
41377سجزى

61362سده لنجان
31382سفیدشهر
71329سمیرم
11390سین

41389شاپورآباد
91353شاهین شهر 

91308شهرضا
61374طالخونچه
11390طرق رود
31379عسگران
31344علویجه
11388فرخى

61334فریدونشهر
71333فالورجان
71372فوالدشهر
61336قمصر

31387قهجاورستان
71347قهدریجان

101309کاشان
11380کامو و چوگان

51380کرکوند
11382کمشچه
21379کمه

31382کهریزسنگ
61372کوشک
51342کوهپایه
41387گرگاب

61343گز (گز برخوار)
81306گلپایگان
71371گلدشت

31389گلشن(موسى آباد)
41380گلشهر

61337کلیشاد وسودرجان
51343گوگد
21387الى بید
91332مبارکه
11391مجلسى
41375محمدآباد
31384مشکات
31380منظریه
31374مهاباد
51326میمه
71312نائین

101310نجف آباد
41380نصرآباد
61317نطنز

51380نوش آباد
51376نیاسر
51373نیک آباد
51345هرند
61347ورزنه

61367ورنامخواست
41346وزوان
21377ونک

معاون عمرانى و هماهنگى اســتاندارى 
اصفهان گفت: 60 درصد از شــهرداران 
شــهرهاى اســتان اصفهــان از طرف 
شــوراهاى اســالمى شــهرها انتخاب 

شده اند.
محمدعلــى طرفه اظهارداشــت: طبق 
قانون، وزیر کشور باید احکام شهرداران 
شهرهاى اصفهان، خمینى  شهر، کاشان 

و نجف آباد را صادر کند.
وى افزود: درانتخابات اخیر در سطح استان 
اصفهان 571 عضو شــوراى شهر پنجم، 
انتخاب و از ابتداى شــهریورماه فعالیت 

رسمى خود آغاز کردند.
وى همچنین با اشــاره به اینکه در دولت 
یازدهم فعالیت هاى قابل توجهى در استان 
اصفهان انجام شــد،  گفت: در چهار سال 
اخیر بالغ  بر 14 هزار پــروژه و طرح هاى 
مختلف با هزینه اى افــزون بر 13 هزار 

میلیارد تومان به بهره  بردارى رسید.

60 درصد شهرداران 
استان انتخاب شدند

با درجه بندى و سال تأسیس شهردارى هاى استان آشنا شوید

سال تاسیسدرجه شهردارى شهر سال تاسیسدرجه شهردارى شهر 
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 خدا را ســتایش مى کنم چنانکــه خود از بندگان خواســته 
اســت، و براى هر چیزى اندازه اى قــرار داده و براى هر 
انــدازه اى مدتى معیــن کرده و هــر مدتى را حســابى مقرر 
داشته اســت. «آگاه باشــید! آنکس که تقوا پیشه کند و از 

موال على (ع)خدا بترسد، از فتنه ها نجات مى یابد».

مدیرعامل سـازمان آتش  نشـانى و خدمات ایمنى شهردارى شـهرضا از انجام 176 
نوع مأموریت امدادى در چهار ماه نخست امسال توسط عوامل این سازمان خبر داد.

مجتبى فخارى افزود: بیشـترین تعداد مربوط به حمله مار و زنبور با 30 مورد، حریق 
انبار یا ضایعات با 21 مورد و حریق مغازه و حریق باغ و اشـجار و مزارع هر یک با 11 

مورد بوده است.
وى با تأکید بر لزوم تقویت زیرساخت هاى آتشنشانى، این اقدام را گامى در راستاى 
افزایش ضریب ایمنى شهر دانست و اظهارداشت: خرید دستگاه پیشرو نجات، افزایش 
بودجه جارى سازمان و مساعدت در تکمیل کادر نیروى انسانى این سازمان، از جمله 

برنامه هاى شهردارى شهرضا در این زمینه است.
فخارى از ابالغ چارت سـازمانى آتشنشـانى شـهرضا داد و عنوان کـرد: تجهیز این 
سازمان به بى سیم، خرید ست کامل امداد و نجات حوادث چاه و خرید سیستم ضبط 
مکالمات، از جمله اقدامات انجام شده براى ارتقاى سطح عملکرد این سازمان بوده 

است.

حجت االسالم شاهمیرى، امام جمعه  شهر نیاسر در دیدار با شهردار، اعضاى شوراى 
شهر و کارکنان شـهردارى نیاسـر گفت:  هر دولتى در آغاز فعالیت خویش در مسیر 
رقابت هاى انتخاباتى با رویکردى خـود را معرفى مى کند که باید براى درك توفیق 

آن دولت، قیاس رویکرد با کارکرد در دستور کار قرار گیرد.
شـهردار نیاسـر نیز در این دیدار گفت:  دیدار با ائمه جمعه بهانه اى بـراى بازخوانى

ارزش هاى اسالمى است تا تجدید بیعت با شهدا و امام شهدا صورت پذیرد.
نظرى، والیت را نعمت ارزشـمند دانسـت و افزود: والیت مى تواند سکاندار کشتى 

پیشرفت نظام اسالمى باشد.

انجام 170 نوع مأموریت در آتش نشانى 
شهرضا

دیدار شهردار و شوراى شهر نیاسر 
با امام جمعه

رؤساى شوراها و شهرداران 
15 شهر استان مشخص شدند

معرفى سرپرست شهردارى گوگد  
فرماندار گلپایگان گفت: با برگزارى نخســتین 
جلسه اعضاى شــوراى اسالمى شــهر گوگد، 
شهردار این شهر معرفى شــد و تا تأیید نهایى از 
سوى استاندارى مهدى عظامى براى سرپرست 

شهردارى گوگد انتخاب شد.
حسین فراست اظهار داشــت: بر اساس ماده 71 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاى 
اسالمى کشور شوراها موظف به انتخاب شهردار 

هستند.

سرپرست شهردارى چادگان
معرفى شد

اعضاى شوراى اســالمى شــهر چادگان علیرضا 
اســماعیلى گلهرانــى را به عنوان سرپرســت این 

شهردارى انتخاب کردند.
اســماعیلى گلهرانى در گفتگویى گفــت: امیدوارم 
بتوانم به پاس ایــن اعتماد، شایســتگى خود را در 

خدمت رسانى به شهروندان اثبات کنم. 

معرفى شدن رئیس شورا و شهردار 
سفید شهر

 سرپرست شهردارى سفیدشهر گفت: اعضاى شوراى 
اسالمى شهر سفیدشهر با رأى گیرى حسن نظرى 
را به عنوان رئیس شورا، عباس قوامى و محمدتقى 
باقى را نیز به ترتیب براى نائب رئیسى و خزانه دارى 

شوراى شهر انتخاب کردند.
قاســمى از انتخاب مهدى قنایى مقــدم به عنوان 
شهردار جدید این شهر توسط اعضاى شورا خبر داد 
و گفت: قنایى مقدم فارغ التحصیل رشته عمران از 
دانشگاه صنعتى شریف است و عضویت در شوراى 
چهارم شهر آران و بیدگل و مسئولیت کمیته عمران 

و تملک این شورا را در کارنامه خود دارد.

شهردار شاهین شهر معرفى شد
شهردار شاهین شــهرانتخاب و معرفى شد. مهرداد 
مختارى، رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شهر، 
عیســى بهمنى را به عنوان انتخاب نهایى اعضاى 
شوراى شهر به عنوان شهردار شاهین شهر معرفى 

کرد.
وى ادامه داد : سالمت نفس ، توان اجرایى و تجربه 
مدیریتى از مهم ترین عواملى بوده اســت که براى 
انتخاب شهردار مورد توجه اعضاى شوراى اسالمى 

شاهین شهر قرار داشت.
وى عنوان کرد : تمایل داشتیم شهردار شاهین شهر از 
میان جوانان مستعد و خالق شاهین شهرى باشد ولى 

با توجه به شرایط خاص اقتصادى و سیاسى کشور، 
ترجیح دادیم از مدیران با تجربه استان استفاده کنیم.

 

شهردار کاشان هم انتخاب شد
با راى اعضاى پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
کاشان،  سعید ابریشمى راد به عنوان شهرداراین شهر 

انتخاب شد.
ابریشــمى راد پیشــتر داراى مســئولیت هایى در 

شهردارى هاى تهران، کاشان و قمصر بوده است.
عضویت در کمیســیون عالى معامالت، کمیسیون 
طراحى شــهرى، عضویت در کمیســیون تحویل 
معامالت و نماینده شــهردارى تهران در اســتقرار 
سیستم هاى مدیریتى اســتاندارد، از جمله سوابق 

ابریشمى راد است.
معاون برنامه ریزى و توسعه شــهرى مناطق 10 ، 
4 و 22 شــهردارى تهران، معاون فنى و شهرسازى 
شهردارى شاهین شهر و مسئول دفتر طرح و برنامه 
و اعتبارات شهردارى کاشان از دیگر سوابق اجرایى 

ابریشمى راد است.

هیئت رییسه شوراى شهر چمگردان 
انتخاب شدند

با رأى اعضاى پنجمین دوره شوراى اسالمى شهر 
چمگردان، هیئت رئیسه این شورا براى یک دوره یک 

ساله انتخاب شدند.
با راى اعضــا  غالمرضا حمامى به عنــوان رئیس 
پنجمین دوره شــوراى اسالمى شــهر چمگردان 
انتخاب شد. همچنین اســماعیل ضیایى به عنوان 
نایب رئیس، فرهــاد کرمى به عنــوان خزانه دار و 
مصطفى اســماعیلى به عنوان منشى اول پنجمین 
دوره شوراى اسالمى شهر چمگردان انتخاب شدند.

«جعفرى هرندى» رئیس شوراى شهر 
هرند شد

 هاشمى، رئیس ســنى منتخبین دوره پنجم شوراى 
اسالمى شهر هرند انصراف خود از کاندیداتورى براى 
ریاست شوراى شهر هرند را اعالم کرد و گفت: بنده 
در هر سمتى غیر از ریاست انجام خدمت خواهم نمود.
 وى گفت: اعضاى شــورا «محمــد على جعفرى 
هرندى» را به عنوان رئیس شــوراى شــهر هرند 

انتخاب کردند.
قدرت ا... هاشــمى اصل نیز به عنوان نایب رئیس و 

مهدى امینى هرندى خزاته دار شورا شد.
همچنین مجتبى صاحبى هرنــدى و مهدى امینى 
هرندى نیز بــه عنوان منشــیان شــورا برگزیده 

شدند.

انتخاب هیئت رئیسه شوراى شهر باغشاد 
با رأى اعضاى منتخبین شوراى اسالمى دور پنجم 
شهر باغشاد ، هیئت رییسه این شورا براى یک دوره 

یک ساله انتخاب شدند.
منتخبین مردم باغشاد در پارلمان شهر، محمد رحیمى 
را به عنوان رئیس پنجمین دوره شــوراى اسالمى 
باغشــاد انتخاب کردند. همچنین پیمان صادقى به 
عنوان نایب رئیس، بهزاد قربانى به عنوان خزانه دار 
و رســول بابایى به عنوان منشى اول پنجمین دوره 

شوراى اسالمى باغشاد انتخاب شد.

 «امیرى» سرپرست شهردارى
 دهاقان شد

باانتخاب شوراى شهر دهاقان، سرپرست شهردارى 
این شهر انتخاب شد.

با توجه به مــاده 73 قانون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراى هاى اســالمى کشور و انتخابات 
شــهرداران و با عنایت به مصوبه شوراى اسالمى 
شهر،على امیرى معاون حوزه خدمات شهردارى این 
شهردارى به عنوان سرپرست شهردارى دهاقان تا 

انتخاب شهردار جدید منصوب شد.

«  صادقى» سرپرست شهردارى 
رزوه شد

با تصمیم شوراى اسالمى شهر رزوه، سجاد صادقى 
به عنوان سرپرست شهردارى رزوه انتخاب شد.

همچنین حســین جدیدى به عنوان رئیس شوراى 
شــهر، غالمرضا على محمدى نایب رئیس، سمیه 
قربانى خزانه دار و مجتبى محمدى و صفدر اسالمى 
به عنوان منشى هاى پنجمین دوره شوراى اسالمى 

شهر رزوه انتخاب شدند

سرپرست شهردارى سمیرم مشخص شد
 کوروش صابرى به عنوان سرپرســت شــهردارى 

سمیرم انتخاب شد.
همچنین محمد ابراهیم صابرى و حسن شهبازى به 
ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس شــوراى شهر 

سمیرم انتخاب شدند.
کوروش صابرى پیش از این نیز تجربه سرپرستى 

شهردارى این شهر را در کارنامه خود دارد.

انتخاب سرپرست شهردارى فوالدشهر  
منتخبین مردم در پنجمین دوره شــوراى اسالمى 
شهر فوالدشهر با اکثریت نسبى آراء، حسین ایزدى 

را به عنوان سرپرست شهردارى فوالدشهر انتخاب 
کردند.

حســین ایزدى که بــا ســمت معــاون ادارى و 
مالى شــهردارى فوالدشــهر در ایــن مجموعه 
مشــغول به فعالیت بود تا زمان انتخاب شــهردار

 فوالدشهر به عنوان سرپرست شهردارى این شهر 
فعالیت مى کند.

 ابقاى على نیکبخت در سمت 
کلیددارى گلشهر

رئیس شوراى اسالمى شهر گلشهر گفت: اعضاى 
شوراى اسالمى شهر گلشهر با اکثریت آرا به ابقاى 
على نیکبخت در ســمت شــهردارى گلشهر رأى 

مثبت دادند.
شــمس ا... فیاضى اظهار داشت: شــهردار گلشهر 
خدمات مفیدى در این مدت شــش ســال خدمت 
خود در شهر انجام داده و بهترین گزینه براى سمت 

شهردارى بود.
وى بیان داشت: مردم و مسئوالن از عملکرد شهردار 
گلشــهر رضایت کامل داشــتند و اعضاى شوراى 
شــهر نیز براى ابقاى وى در سمت شهردارى رأى 

مثبت دادند.

«محمودى» سرپرست شهردارى
 گلشن شد 

با انتخاب اعضاى شوراى اســالمى شهر گلشن، 
روح ا... محمودى به عنوان سرپرست شهردارى این 

شهر انتخاب شد.
با توجه به مــاده 73 قانون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراى هاى اســالمى کشور و انتخابات 
شــهرداران و با عنایت به مصوبه شوراى اسالمى 
شــهر، روح ا... محمــودى به عنوان سرپرســت 
شهردارى دهاقان تا انتخاب شهردار جدید منصوب 

گردید.

« گلهرانى» سرپرست شهردارى 
چادگان شد

با تصمیم شوراى اسالمى شــهر چادگان،  علیرضا 
گلهرانى به عنوان سرپرست شــهردارى چادگان 

انتخاب شد.
همچنین مرتضــى میالئى نژاد به عنــوان رئیس 
شوراى شهر، غالمرضا لطفى به عنوان نایب رئیس، 
هدایت ا... نظرى و ایرج نجارى به ترتیب به عنوان 
منشــى هاى اول و دوم و محمد عرب نیز به عنوان 
خزانه دار در پنجمین دوره شــوراى اسالمى شهر 

چادگان انتخاب شدند.

در مراسمى با حضور رضوانى، فرماندار اصفهان، چهار پروژه عمرانى-خدماتى شامل کمر بندى و 
بلوار کشاورز، مسکن مهرشهید صفار  و کشتارگاه و اجراى آسفالت معابر در هرند به صورت رسمى 

به بهره بردارى رسید.
گفتنى است؛ این پروژه ها با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد تومان توسط شهردارى آماده شده اند که 

به مناسبت هفته دولت با حضور فرماندار اصفهان و معاونین وى افتتاح شد.

4پروژه شهردارى هرند افتتاح شد

افتتاح مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک در زیار
مرکز مکانیزه معاینه فنى خودروهاى سبک شهر زیار افتتاح گردید. در این مراسم، احمدیان، مدیر 
مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک زیار توضیحاتى پیرامون این مرکز ارائه داد و رضوانى فرماندار 
اصفهان نیز به ایراد سخنرانى پرداخت و ســپس باحضور تمامى مدعوین مراسم افتتاحیه انجام 

وبازدیدى نیز از مرکز بعمل آمد. 
شایان ذکر است مرکز معاینه فنى شهر زیار، مکانیزه و داراى تجهیزات به روز مى باشد و جهت رفاه 
حال شهروندان منطقه شرق اصفهان اقدامى ضرورى بود که با پیگیرى هاى شهردارى و اعضاى 

شوراى اسالمى  شهر زیار محقق و بهره بردارى شد.


