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اصفهان بیشترین تعداد شهردارى را در کشور دارداصفهان بیشترین تعداد شهردارى را در کشور دارد
3

توکلى به عنوان
 شهردار جدید شهر 

زاینده رود معارفه شد

3 طرح عمده براى شهر خالدآباد

تجهیز آتش نشانى شاهین شهر به پهپاد

امکانات بهداشتى در خور ضعیف است
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3

سال سختى در چمگردان پیش رو داریم

قانون فصل الخطاب درهمه اموراستقانون فصل الخطاب درهمه اموراست
شهردار شاهین شهر:

مراســم تودیع و معارفه معاون توســعه و پشــتیبانى شــهردارى شاهین شــهر برگزار 
شد. 

عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر در این مراسم با اشاره به اینکه قانون فصل الخطاب در  
همه امور است، گفت: باید از قانون نهایت استفاده براى حل مشکالت شهروندان را کنیم. 

وى افزود: هدف ما در شهردارى خدمت به همه شــهروندان است چراکه طعم خدمت به 
شهروندان بسیار شیرین و لذت بخش است. 

بهمنى با بیان اینکه پست ها و منصب ها ماندگار نیســتند و آنچه مى ماند کار نیک است، 
گفت: هرکدام از ما در هر پســتى که در شهردارى باشیم نســبت به تک تک شهروندان 

مسئول هستیم. 
■■■

اسماعیل فرهادى، رئیس شوراى اسالمى شهرستان شاهین شهرومیمه نیز در این مراسم 
گفت: همه باید دست به دست همدیگر داده و شهر را خوب حفظ نماییم چراکه شهر متعلق 

به همگان است. 
■■■

مهرداد مختارى، رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر نیز در این مراسم گفت: وظایف ذاتى 
شهردارى مشخص بوده و اولین شأن ما خدمتگزارى و رفع مشکالت مردم است. 

وى در ادامــه افــزود: امیدواریــم همــه مــا در شــوراى شــهر و شــهردارى 
قبــل از هــر چیــزى بــه فکــر انجــام وظایفمــان باشــیم، چراکــه گشــودن 
گــره اى از مشــکالت شــهروندان اجــر دنیــوى و اخــروى را بــه همــراه 

دارد. 
■■■

احمدرضا پرى تبار، معاون جدید پشتیبانى و توسعه شهردارى شاهین شهر نیز در این مراسم 
گفت: امیدواریم با مساعدت،همفکرى و هم افزایى مدیران،کارکنان و کارگران عزیز بتوانیم 

در عمران و آبادانى شهر کوشا باشیم. 
وى در ادامه با اشــاره بــه اینکه باید قانــون محور همــه فعالیت ها و اقدامات ما باشــد 
گفــت: امیــدوارم در ایــن راســتا خــادم خوبــى بــراى شــهروندان و شــهردارى

 باشم. 
در این مراسم احمد رضا پرى تبار بعنوان معاون پشتیبانى و توسعه شهردارى شاهین شهر 
منصوب و درحکم دیگر حمید عشقى به عنوان مشاور شهردار شاهین شهر منصوب گردید 
شهردار شاهین شهر از تالشهاى معاون سابق توسعه و پشتیبانى شهردارى تشکر و قدردانى 

کرد. 

پشــتیبانى شــهردارى شاهین شــهر برگزار مراســم تودیع و معارفه معاون توســعه و
شد. 

عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر در این مراسم با اشاره به اینکه قانون فصل الخطاب در  
همه امور است، گفت: باید از قانون نهایت استفاده براى حل مشکالت شهروندان را کنیم. 

وى افزود: هدف ما در شهردارى خدمت به همه شــهروندان است چراکه طعم خدمت به 
شهروندان بسیار شیرین و لذت بخش است. 

بهمنى با بیان اینکه پست ها و منصب ها ماندگار نیســتند و آنچه مى ماند کار نیک است، 
گفت: هرکدام از ما در هر پســتى که در شهردارى باشیم نســبت به تک تک شهروندان 

مسئول هستیم. 
■■■

اسماعیل فرهادى، رئیسشوراى اسالمىشهرستانشاهین شهرومیمه نیز در این مراسم
گفت: همه باید دست به دست همدیگر داده و شهر را خوب حفظ نماییم چراکه شهر متعلق

به همگان است. 
■■■

مهرداد مختارى، رئیس شوراىاسالمى شاهین شهر نیز در این مراسمگفت: وظایف ذاتى
شهردارى مشخص بوده و اولین شأن ما خدمتگزارى و رفع مشکالت مردم است. 

و شــهردارى ورـوراى شــهر همــهمــه مـه مــا درر شـ امیدامیدواریواریــمــم زود:ود: افــزف ـه اه وى در اادامـدا
قبــل از هــر چیــزى بــه فکــر انجــام وظایفمــان باشــیم، چراکــه گشــودن 
گــره اى از مشــکالت شــهروندان اجــر دنیــوى و اخــروى را بــه همــراه 

دارد. 
■■■

احمدرضا پرى تبار، معاون جدید پشتیبانى و توسعه شهردارى شاهین شهر نیز در این مراسم 
گفت: امیدواریم با مساعدت،همفکرى و هم افزایى مدیران،کارکنان و کارگران عزیز بتوانیم 

در عمران و آبادانى شهر کوشا باشیم. 
وى در ادامه با اشــاره بــه اینکه باید قانــون محور همــه فعالیت ها و اقدامات ما باشــد 
خوبــى بــراى شــهروندان و شــهردارى در ایــن راســتا خــادم گفــت: امیــدوارم

 باشم. 
وتوسعه شهردارى شاهین شهر  پ پشتییبانىوى و ونعاون بعنوبعنوان مان م تباربار پرى ترى رضا پضا احمد رمد مراساسم احم اینا درد
منصوب گردید  منصوب و درحکم دیگر حمید عشقىبه عنوان مشاور شهردار شاهینشهر
قدردانى پشتیبانى شهردارى تشکر و از تالشهاى معاون سابقتوسعه و شهردار شاهین شهر

کرد. 

اولویت؛ توسعه فضاى سبز
رئیس شوراى شهر بویین میاندشت مطرح کرد:

 اولویت دوم پیگیرى تکمیل فاضالب شهرى و اولویت بعدى اصالح و بهبود معابر است

لزوم همکارى 
شهروندان دارانى در 
دریافت انشعاب فاضالب
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نصف جهان  رئیس شوراي شهر نجف آباد گفت: مهمترین 
موضوعی که مدیریت شهري جدید باید در شهر ما به آن 
توجه کند، شناسایی بافت هاي فرســوده و آسیب پذیر 
است.مجتبی گودرزي اظهار داشت: بازسازي خانه هاي 
قدیمی به خصوص بافت هــاي داراي میراث فرهنگی 
بسیار حائز اهمیت است و این مسئله در سازمان بهسازي 
و نوسازي نجف آباد در دســت بررسی است. وي با اشاره 
به معضل ترافیک در بافت مرکزي شــهر به علت تمرکز 
خدمات، احیاي بافت هاي فرســوده را مهمترین دغدغه 
در برنامه هاي کاري شــوراي شــهر نجــف آباد اعالم 
کرد. گودرزي در ادامه، مهمترین مشــکل شهر نجف آباد 

را کمبود درآمد با توجه بــه افزایش جمعیت بدون توجه به
 زیرساخت هاي موجود دانست که به گفته وى ، این موضوع 
بر افراد جامعه که تمایل به تشــکیل خانواده دارند یا وارد 
زندگی مشترك شــده اند، تأثیر دارد. وي افزود: براساس 
تصمیمات راهبــردي در حوزه مدیریت شــهري، بر آنیم 
بخش خصوصی را فعال کنیم و به همین منظور از واحدهاي 
خصوصی براي مشارکت در پروژه هاي شهرداري دعوت 
مى کنیم. رئیس شوراي شهر نجف آباد یادآور شد: درصدد 
آن هستیم به دستاوردها و موفقیت هاي حمل و نقل ریلی 
و عمومی دســت یابیم که یکی از آنها اتصال نجف آباد به 

اصفهان با قطار شهري است. 

مدیر کمیســیون هاى ماده 100شــهردارى اصفهان 
گفت: جرایم ماده 100شهردارى اصفهان تخفیف ندارد 
اما شهردارى اصفهان براى رفاه حال شهروندان، آن را 
به صورت اقساطى دریافت و بابت آن سودى در یافت 

نمى کند.
غالمعلى فیض الهى با اشاره به اینکه جرایم ماده 100 
مراکز مســکونى و تجارى متفاوت است، اظهارداشت: 
جریمه ماده 100 مراکز مسکونى یک دوم تا سه برابر و 
تجارى دو تا چهار برابر ارزش معامالتى ساختمانى است.

وى افــزود: جرایــم مــاده 100 نســبت بــه تخلف 
محاســبه مى شــود و هزینــه جرایم نیز بر اســاس 

نــوع مصالــح و موقعیــت جغرافیایــى آن متفاوت
 است.

مدیرکمیســیون هاى ماده 100 شــهردارى اصفهان 
عنوان کرد: جرایم ماده 100 شهردارى اصفهان تخفیف 
ندارد اما شهردارى اصفهان براى رفاه حال شهروندان 
آن را به صورت اقســاطى دریافت و بابت آن سودى در 

یافت نمى کند.
فیض الهى خاطرنشــان کــرد: براى آگاهى بخشــى 
بــه مالــکان پیــش از اخــذ پروانــه ســاختمان، 
کالس هــاى آموزشــى مســائل شهرســازى برپا 

مى شود.

کمبود درآمد و افزایش جمعیت 
مهمترین مشکل نجف آباد 

جرایم ماده 100شهردارى 
اصفهان تخفیف ندارد

معارفه شهردار جدید  کوشک
مراسـم تودیع و معارفه شـهردار کوشـک بـا حضور 
مدیـرکل دفترامور شـهرى وشـوراهاى اسـتاندارى 
اصفهان، سرپرست فرماندارى خمینى شهر،امام جمعه 
کوشک، و اعضاى شوراى اسالمى شهر دوره چهارم 

و پنجم برگزار شد.
در این مراسـم، مجید قربانى به عنوان شهردار جدید 
کوشـک معرفـى و از خدمـات محمد حسـن یارى، 

شهردار قبلى قدردانى گردید.

سؤال نماینده شاهین شهر 
درباره سازمان شهردارى ها 

سـؤال نماینده مردم شاهین شـهر، برخوار و میمه در 
مجلس شوراى اسالمى از رحمانى فضلى درباره علت 
نابه سـامانى هاى موجود در سازمان شـهردارى ها و 

دهیارى ها اعالم وصول شد.
سـؤال ملى حسـینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم 
شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شوراى اسالمى 
از عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور از سوى هیئت 

رئیسه مجلس اعالم وصول شد.
نماینـده مـردم شاهین شـهر، برخـوار و میمـه در 
مجلس شوراى اسـالمى در این سـؤال ملى از علت 
نابه  سـامانى هاى موجود در سازمان شـهردارى ها و 

دهیارى ها پرسیده است.

شهردار بویین میاندشت در 
سمت خود ابقا شد

با راى اعضاى شوراى شهر، شهردار بویین میاندشت 
در سمت خود ابقا شد.

عبدالرضا سپیانى با راى اعضاى شوراى اسالمى شهر 
بوی ین میاندشت در سمت شهردار ابقا شد.

وى قبل از این نیـز در تاریـخ 23 اردیبهشـت 95 به 
عنوان شهردار بویین میاندشت انتخاب شده بود .

استفاده از امکانات شهردارى 
براى نشر معارف عاشورایى

شـهردار شـهرضا گفت: الزم اسـت از همه امکانات 
فرهنگى شـهردارى بـراى نشـر معارف عاشـورایى 
استفاده شود اما براى تحقق کامل این مسئله، ایجاد 
همکارى مسـتمر بین مردم و حوزه مدیریت شهرى 

ضرورى است.
رحیم جافرى عنـوان کرد: شـهردارى ها بـه عنوان 
مدیران شـهرى وظیفـه دارند تـا در مناسـبت هاى 
مختلف ملى و مذهبى همه امکانات خود را در اختیار 

برگزارکنندگان این مناسبت ها قرار دهند.

«الهیارى» شهردار جدید 
ایمانشهر شد

 در مراسـمى از زحمات شهرام شـاهمرادى با اهداى 
لوح، تقدیر به عمل آمـد و عباس الهیـارى به  عنوان 

شهردار جدید ایمانشهر معرفى شد.

رئیس شوراى اسالمى مبارکه 
انتخاب شد

هدایت ا...عباسیان به عنوان رئیس شوراى اسالمى 
شهر مبارکه انتخاب شد.

جلسه انتخاب اعضاى هیئت رئیسه شوراى اسالمى 
شهرستان مبارکه به ریاست جواد سلطانى، سرپرست 
فرمانـدارى مبارکـه در محـل فرمانـدارى برگـزار 

شد. 
در این جلسه که با راى گیرى مخفى اعضا انجام شد، 
هدایت ا...عباسیان به عنوان رئیس شوراى اسالمى، 
حسـن ابوطالبى به عنوان نائب رئیس و فرهاد فرزاد 
به عنـوان خزانه دار و منشـى اول شـوراى اسـالمى 

شهرستان مبارکه انتخاب شدند.
همچنیـن بهـروز قاسـمى بـه عنـوان منشـى دوم، 
مرتضى عطایى به عنوان سخنگوى شوراى اسالمى 
شهرسـتان و اسـماعیل قاراخانى به عنـوان نماینده 
شوراى اسالمى شهرستان مبارکه در استان انتخاب 

شدند. 

روى خط

شهردار داران گفت: همکارى و استقبال مردم شهرستان 
در راستاى تســریع اجراى کامل طرح فاضالب بسیار 

ضعیف بوده است.
احمد رضا محسنى از اجراى 75درصد پروژه فاضالب 
شــهر داران خبر داد و گفت: تاکنون جهت راه اندازى 
شبکه فاضالب شهرســتان 15 میلیارد تومان هزینه 
شده است، اما براى 25درصد باقیمانده به هشت میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.
شــهردار داران با بیــان اینکه امکان از دســت رفتن 
این اعتبار و هزینه شــدن بودجه در شــهرهاى دیگر 
وجود دارد، تاکید کرد:  از تمامى شــهروندان ســاکن 
در محله هاى مختلف شــهر تقاضا داریــم با توجه به 
اهمیت مســئله  در اســرع وقــت بــراى فاضالب 
کشــى و اخذ انشــعاب منزل مســکونى خــود اقدام 

نمایند. 
وى همچنین  با اشــاره به رایزنى هاى اعضاى شــورا 
با نماینده تاکسیرانى شــهر داران، گفت: بزودى تردد 
تاکسى هاى سطح شهر ساماندهى مى شود تا مردم در 

تمام ساعات و در سطح گسترده ترى از شهر بتوانند از 
خطوط تاکسى استفاده کنند.

وى تاکید کرد: این تصمیم به دلیل درخواســت هاى 
مردمى مبنى بر عدم دسترســى  به تاکســى در برخى

 مکان ها و نیر در ساعاتى از  روز بوده است.

اجراى 100در صــدى فاضالب، اولویت 
آسفالت شدن معابر

شــهردار داران افزود:  در راســتاى اجراى بهینه طرح 
فاضالب؛  از ســوى شــهردارى و اداره آب و فاضالب 
شهرســتان امتیازاتى از قبیل تخفیــف و پرداخت به 
صورت اقساطى براى همشهریان نیز در نظر گرفته شده

 است.
محسنى یاد آور شد: کوچه هایى که 100درصد فاضالب 
کشى شده باشند، در اولویت آسفالت قرار خواهند گرفت.

وى افزود:  با گزارش کتبى اهالى  ســاکن در آن کوچه 
به شهردارى، در سریع ترین زمان ممکن براى آسفالت 

اقدام خواهد شد.

تقســیم بنــدى نواحى شــهرى براى 
خدمات رسانى بهتر

محسنى در ادامه اظهارات خود با اشاره به وجود روحیه 
باالى تعامل و مشارکت در مجموعه شهردارى و شوراى 
شهر ادامه گفت:  با برنامه ریزى ها و تصمیمات اتخاذ 
شده  و نیز با هدف تســریع در خدمات رسانى و پوشش 
حداکثرى مناطق شهرى، مسئولیت شناسایى و پیگیرى 
مشکالت  هر محدوده از شهر به یک نفر از اعضاى شورا 

محول شده است.
وى ادامه داد: همچنین موارد و مشکالتى که از سوى 
ساکنان هر محدوده  به اطالع  اعضاى شورا مى رسد، 
پس از دسته بندى و بررسى هاى الزم، طى نامه اى به 

شهردارى ارجاع داده مى شود.
شهردار داران با درخواست از کلیه شهروندان براى ارائه 
گزارش مشکالت شهرى، هر چند ناچیز به اعضاى شورا 
افزود:  شــهردارى تمام تالش خود را جهت شناسایى، 
اولویت بندى و اقدام براى رفع درخواست ها و مشکالت 

دریافتى به کار خواهد بست.

شهردار داران تأکید کرد؛

لزوم همکارى شهروندان دارانى 
در دریافت انشعاب فاضالب

آزاده بیگى
رئیس شــوراي اســالمى شــهر باغشاد با اشــاره به 
موضوعــات مهم شــهري که ایجــاد نابه ســامانی 
کرده اند، گفت: از مهمترین برنامه هاي ما در مدیریت 
شــهري، احداث پل ارتباطی بین دو محلــه پرتردد و 
شلوغ نوگوران و مدیســه با هدف کاهش بار ترافیکی 
و تســهیل در رفت و آمد وســایل حمل و نقل عمومی 

است.
محمد رحیمــی با بیــان اینکه پل مذکــور دو منطقه 
پرجمعیت شهر باغشــاد را به یکدیگر متصل می کند، 
تصریح کرد: احــداث این پل عالوه بــر اینکه موجب 
تســهیل ارتباط بیــن دو محلــه نوگوران و مدیســه 
می شــود، کاهش بار ترافیکی خیابان هــاي اطراف 
شــهر و بهبود ســیماي شــهر را نیز مورد توجه قرار 

می دهد.وي در ادامه اظهار داشت: پل کله هم که یکی 
از بخشهاي زیبا و تاریخی این منطقه است و قدمت آن 
به پیش از دوران صفویه برمی گردد، متأســفانه امروزه 
بافتی فرسوده پیدا کرده اســت. بنابراین اولویت اول ما 

احداث پل ارتباطی و دومین اولویت، بازسازي و احیاي
 بافت هاي فرسوده شهر است که تبدیل به مسئله اي 

بسیار جدي شده است.
■■■ 

رحیمی اولویت سوم را وجود یک سیستم مدیریت ایمن 
و پویا در امر طراحی و بهره برداري راه ها معرفی کرد و با 
اشاره به ورودي و خروجی هاي شهر از محله نوگوران که 
بسیار خطرناك است، گفت: اگر در روزهاي پرترافیک و 
اوقات تعطیل به آنجا سفر کنید، متوجه شیب هاي تند با 
سرعت باال می شوید که هم براي عابر پیاده و هم براي 
سواري ها مشکل ساز شده است.وي توسعه گردشگري، 
رونق اقتصادي و توسعه شهري را سه موضوع اساسی 
دانست که در مدیریت شهري با توجه به اجرایی شدن 

اولویت ها، همزمان با یکدیگر حل خواهند شد.

حل همزمان رونق اقتصادى و توسعه شهري درباغشاد

شهردار افوس با بیان اینکه بسیارى از نسخ قدیمى تعزیه در این شهر وجود دارد، گفت: برپایى مراسم تعزیه در این 
شهر یکى از این سنت هاى دیرینه است که امروزه در قالب گروه هاى مختلف شبیه خوانى انجام مى شود.

روح ا... بابایى با اشاره به برگزارى مراسم دیرینه عزادارى امام حسین (ع) در افوس اظهارداشت: برپایى سنت هاى 
مختلف عزادارى از چندین ســال پیش در این شهر ادامه داشــته و امروزه نیز عزادارى ها با شــیوه سنتى در کنار 

عزادارى هاى امروزى رونق چشمگیرى دارد. 
 وى با اشاره به قدمت بسیار زیاد این مراســم در شهر افزود: مردم شهر افوس با فرارســیدن ایام عزادارى محرم 
خیمه هاى عزا را در گوشه گوشه شهر برپا مى کنند و شــهردارى افوس مقدمات برگزارى عزادارى اربعین حسینى 
را فراهم کرده است. بابایى تاکید کرد: بسیارى از نسخ قدیمى تعزیه در این شهر وجود دارد و خوشبختانه این شهر 

مفاخر بنامى در حوزه تعزیه دارد که نام بلند آنها در میان اساتید تعزیه کشور همیشه به چشم مى خورد . 

شهردار خوانسار گفت: آیین رونمایى از المان عصر وجود تعدادى از نسخ قدیمى تعزیه در افوس
عاشورا در میدان امام(ره) شهر خوانسار برگزار شد.

محسن اسحاقى با اشاره به به اینکه آیین رونمایى 
از  اِلِمان «عصر عاشــورا» در میدان امام(ره) شهر 
خوانســار که برگرفته از نقاشى اســتاد فرشچیان 
بود، با حضور مردم و مسئوالن رونمایى شد، گفت: 
کار ساخت المان عصر عاشــورا از سوى شهردارى 
خوانسار به مدت سه ماه با صرف اعتبارى درحدود 

50 میلیون تومان به طول انجامید.
وى بیان داشت: تعداد هزار پرچم  و بنر مزین به نام 
سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین(ع) 

در سطح خیابان و معابر شــهر خوانسار نصب شده 
است تا این شهر در ایام ماه محرم و صفر سیاه پوش 
باشد. وى خاطرنشان کرد: حفظ بهداشت و تأمین 
سالمت شــهروندان از اقدامات شهردارى است و 
در ایام ماه محرم عملیات پاکسازى و شست وشوى 
معابر و محالت به همت نیروهاى خدمات شهرى 

به صورت منظم انجام مى شود.
 شــهردار خوانســاربیان کرد: روزانه 20 تن زباله از 
سطح شهر خوانســار جمع آورى مى شوداما درایام 
ماه محرم این میزان زباله به صــورت میانگین به 

50 تن مى رسد.

رونمایى از الِمان «عصر عاشورا» در خوانسار

جلســه تشــکیل هیئت رئیسه شــوراى اسالمى 
شهرســتان اصفهان با حضور نمایندگان 20 شهر 

از شهرستان اصفهان برگزار شد.
در ابتداى این جلســه اعضا به معرفى اجمالى خود 
پرداختند و با انتخاب هیئت رئیســه ســنى، جلسه 
رأى گیرى براى انتخاب هیئت رئیســه شــوراى 
اســالمى شهرســتان اصفهان آغاز شد که عباس 
جاللى نماینده شوراى اسالمى شــهر تودشک با 
کســب 12 رأى توانست رئیس شــوراى اسالمى 

شهرستان اصفهان براى یک دوره یک ساله شود.
اصغر برشان، نماینده شوراى اسالمى شهر اصفهان 
دیگر کاندید این سمت بود که با کسب هشت رأى 

نتوانست به این جایگاه دست یابد.
مجتبى محسنى اژیه نماینده شوراى اسالمى شهر 
اژیه و على جعفرى هرندى نماینده شوراى اسالمى 
شهر هرند هم براى نائب رئیسى کاندید شدند که هر 
دو 10 رأى را از اعضا کسب کردند که طبق قانون 

در صورت تســاوى در آرا، اولویت با کسى است که 
ایثارگر باشــد و یا اولویت با کسى است که مدرك 
تحصیلى باالتر داشته باشد و در صورت عدم وجود 

این موارد، فرد منتخب را قرعه تعیین خواهد کرد.
در نهایت مجتبى محســنى اژیه به جهت رزمنده 
بودن در دوران دفاع مقدس به نایب رئیسى شوراى 

اسالمى شهرستان اصفهان انتخاب شد.
براى ســمت منشى جلســات شــوراى اسالمى 
شهرستان اصفهان هم محمد على مؤمنیان نماینده 
شوراى اسالمى شــهر کوهپایه و بتول عبداللهى 
نماینده شوراى اسالمى شهر قهجاورستان کاندید 
شــدند که محمد على مؤمنیان با کسب 16 رأى به 
عنوان منشى اول انتخاب شــد و بتول عبداللهى با 

کسب چهار رأى به عنوان منشى دوم برگزیده شد.
حسنعلى مبینى نژاد نماینده جرقویه علیا هم با کسب 
12 رأى توانست جایگاه نمایندگى شوراى اسالمى 
شهرستان اصفهان در استان اصفهان را کسب کند. 

هیئت رئیسه شوراى شهرستان اصفهان انتخاب شدند

شهردار نطنز گفت: براى مهار تب کریمه کنگو، احداث 
سالن پیش سرد در کشتارگاه نطنز ضرورى است.

على پیراینده اظهار داشت: با توجه به اینکه استفاده 
سریع از گوشت هاى تازه ذبح شده، امکان ابتال به تب 
کریمه کنگو را افزایش مى دهد، احداث سالن پیش 

سرد براى مهار این بیمارى کشنده ضرورى است.
وى تأکید کرد: از آنجاییکه تب کریمه کنگو از طریق 
ذبح دام به انسان منتقل  مى شود، این بیمارى بیشتر 
قصاب ها و کارگران کشتارگاه ها را تهدید مى کند که 
باید رعایت اصول بهداشتى در اولویت قرارداشته باشد.

شــهردار نطنز تصریح کرد: از مهمترین مشکالت 
کشتارگاه شهرستان نطنز دفن غیر اصولى ضایعات و 
جوى خونابه و در نهایت سپتینگ رو باز دفن آنهاست 
که نیاز اساسى به بازسازى و بهســازى دارد. وى در 
ادامه افزود: براى عملیات اصالح و بهسازى فاز اول 
کشتارگاه شهرســتان نطنز، به اعتبارى بالغ بر پنج 
میلیارد ریال نیاز اســت و بازدید از کشــتارگاه هاى 
صنعتى شــهرهاى اطراف کمک شایانى به عملیات 

بهسازى خواهد کرد.

پیراینده یادآور شد: با بدهى سنگین و درآمدهاى ناچیز 
شــهردارى نطنز مى طلبد که مسئوالن شهرستان و 
استان توجه بیشترى به این موضوع مهم داشته باشند، 
زیرا عدم توجه به کشتارگاه نطنز موجب تعطیلى آن 
مى شــود و قصابان مجبور مى شوند براى ذبح دام به 

کشتارگاه هاى شهرهاى اطراف مراجعه کنند.
الزم به ذکر است در این بازدید علیرضا عراقى عضو 
شوراى شهر و رئیس شوراى شهرستان و سید محمد 
مهدى نظام طاهرى رئیس شبکه دامپزشکى نطنز 

شهردار نطنز را همراهى کردند.

ضرورت احداث سالن پیش سرد
 کشتارگاه در نطنز  

نصــف جهان رئیس شــوراى شــهر خالدآباد بیان 
کرد: در حوزه مدیریت شــهرى آینده ســه طرح 
عمده خواهیم داشت؛ طرح اول احداث جاده آنتنى 
براى اتصال جاده ترانزیت به شــهر است و طرح 
دوم رسیدگى به وضعیت معیشــتى مردم خواهد 
بود که تصمیم داریــم به دلیل کمبــود آب هاى 
زیرزمینى، کشــت محصوالت صیفى را به کشت 
محصوالتى کــه آب کمترى نیاز دارنــد، تبدیل 

کنیم.
محمدعلى شــریفى در مورد اجراى طرح سوم که 
مربوط به صنعت گردشــگرى شهر خالدآباد است، 
اظهار داشت: شهر خالدآباد با قدمتى دیرینه همپاى 
سیلک کاشــان بوده و داراى خانه هاى قدیمى و 
کوچه ها و محله هاى قدیمى اســت و الزم به ذکر 
است که با بازسازى و نگاه مدیریتى بیشتر تصمیم 
داریم اقامتگاه بومگردى براى گردشگران فراهم 

آوریم و به درآمد هرچه بیشتر مردم کمک کنیم.
وى تأکید کــرد: مردم شــهر خالدآبــاد لیاقت و 

استحقاق بهترین امکانات را دارند چون در تمامى 
صحنه هاى انقالبى حضور گســترده اى به عمل

 مى رسانند.
رئیس شوراى شــهر خالدآباد با اشــاره به سابقه 
قالیبافى مردم این شــهر و غیرفعال شدن شرکت 
قالیبافى جهانى شادســر بیان داشــت: مســئله 
اقتصادى مهمترین مشــکل شهر ماست، شهرى 
که ســابقه هنر بافتن قالى را دارد تا این هنر ایرانى 
را به جهانیــان عرضه کند، حاال بــه علت گرانى 
و با توجه به ســود کم این حرفه کســى زیاد وارد 
این کســب و کار نمى شــود و این هنــر با وجود 
سابقه اى درخشــان به دست فراموشــى سپرده

 شده است.
شریفى در پایان افزود: قصد داریم فرهنگ غنى و 
برجسته شهر خالدآباد و مردمانش را به مرحله عمل 
برسانیم تا جایى که کمیســیون فرهنگى  شورا به 
عنوان اولین اقدام، تصمیم به بهره بردارى از پروژه 

احداث فرهنگسرا و کتابخانه گرفته است.

3 طرح عمده براى شهر خالدآباد
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نصــف جهــان  رئیــس شــوراي شــهر داران گفت: 
بزرگترین معضل شــهر داران در حوزه شهري، بحث 

زیرساختهاست. 
عباس محمدصالحی اظهار داشت: در شهر داران با توجه 
به موقعیت اجتماعی و اقلیمــی و فرهنگی، مهمترین 
موضوع در مدیریت شهري جدید، مسئله اشتغال جوانان 
اســت که با توجه به اینکه داران یک منطقه سردسیر 
است و مشــکالت زیادي گریبانگیر کشاورزان است، 
جوانان هم رغبتی به شغل کشاورزي ندارند.وي ادامه 
داد: در 37 سال گذشته مردم داران به علت نبود شغل و 
درآمد، به شهرهاي اطراف مهاجرت کرده اند و شاخص 

جمعیت رشد منفی داشته اســت.محمد صالحی افزود: 
مشکالت زیادي موجب شــده است جمعیت شهر رشد 
منفی داشته باشــد که از مهمترین آنها معضل بیکاري 
است.  وي تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 400 هزار 
نفر از مردم شــهر فریدن به اطراف اصفهان مهاجرت 
کرده اند و با توجه به اینکه منطقه ما یک منطقه سردسیر 
و تک فصلی است، نمی توانیم به شغل کشاورزي بسنده 
کنیم و در ارتباط با شغل دامپروري نیز به رغم مرغوب 
بودن محصول شیر، به علت اینکه اجازه نداریم کارخانه 
احداث کنیم، مجبور به انتقال شیر به شهرهاي اطراف 

مانند الیگودرز، گلپایگان، نجف آباد و شهرکرد هستیم.

 نصف جهان  رئیس شوراي شهر مهاباد عنوان کرد: با توجه 
به اینکه به علت شرایشط اقلیمی و آب و هوایی، مهاباد جزء 
مناطق خاص در استان اصفهان است و مهمترین موضوع در 
مدیریت شهري آینده، بحث کمبود آب، کمبود فضاي سبز، 
وضعیت نابه سامان خیابانها و نیازهاي مادي جوامع انسانی 
است؛ بنابراین مهمترین اولویت شوراي شهر، اشتغالزایی و 

تأمین نیروي انسانی است.
محمد فائضی خاطرنشــان کرد: رشــد منفی و معکوس 
جمعیت در چند ســال اخیر به علت کمبــود آب در حوزه 
کشاورزي و شیوه هزینه بر آبیاري غرقابی است که جوانان 
را در انتخاب شغل و کسب درآمدزایی دچار مشکل جدي 

کرده است.وي با تأکید بر اینکه مهاباد منطقهاي محروم 
است، اذعان داشت: ما با وجود داشتن پارامترهاي منطقه 
توسعه نیافته، هیچگونه اقدامی از سمت مسئولین در توجه 
بیشــتر به منطقه را دریافت نکردهایم.فائضی در ارتباط با 
صنعت گردشگري نیز گفت: شهر مهاباد در تاریخ پیشدادي 
ایران زمین به عنوان اولین پایتخت این مرز و بوم معرفی 
شده است و بافت تاریخی آن شامل 35 خانه تاریخی است 
که برخی از آنها به علت تعریض خیابان در شــوراي سابق 
شهر نابود شده اســت و با توجه به قدمت و پیشینه بسیار 
مهاباد در صنعت گردشگري، نقش کمرنگی در این حوزه 

دارد.

اولویت مهاباد، اشتغال و 
تأمین نیروي انسانی است

نبود زیرساخت هاى الزم 
مشکل این روزهاى داران

تجهیز آتش نشانى
 شاهین شهر به پهپاد

سعید اکرم خانى، مدیر عامل سازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى شاهین شهر گفت: یکى از 
دغدغه هاى دائمى مدیران عملیاتى در کنترل صحنه 
حادثه و فرماندهى عملیات اطفاى حریق هاى گسترده، 
کســب اطالعات دقیق و لحظه به لحظه از رفتار و 
وسعت حریق و حوداث و موقیعت نیروهاى آتش نشان 
در شاهین شهر بودکه خوشبختانه با ورود یک دستگاه 

پهپاد به این سازمان، این نقیصه مرتفع گردید .
وى افزود: با این پهپادکسب اطالعات اولیه محیطى از 
محل حریق و حادثه به عنوان پرنده پیشرو، استفاده از 
دوربین با قابلیت دید در حرارت، امکان مستند سازى 
در ستاد فرماندهى و مدیریت سازمان مورد بررسى و 

ارزیابى قرار مى گیرد.

رئیس شورا و مدیر آتش 
نشانى فوالدشهر جان باختند

رئیس شوراى شهر و مدیرعامل سازمان آتش نشانى 
شهردارى فوالدشهر در تصادفى در مانور آتش نشانى 

جان خود را از دست دادند.
در اثر سانحه تصادفى در مانور روز آتش نشان در شهر 
فوالدشهر، جواد قاسمى،  رئیس شوراى شهر و عماد، 
مدیر عامل سازمان آتش نشانى شهردارى فوالدشهر 

جان خود را از دست داده اند.
سجاد، فرماندار لنجان در این باره گفت: این سانحه 
پس از اتمام مانور اتفاق افتاد و در حالى که مرحوم عماد 
راننده موتورسیکلت و مرحوم قاسمى نیز پشت سر وى 
نشسته بود، به علت سرعت زیاد کنترل موتورسیکلت 
از دستان راکب آن خارج و در اثر برخورد با زمین، این 

دو نفر جان باختند.

نطنز اولین شهر توسعه 
پایدار گردشگرى مى شود

محب خدایى، معاون گردشــگرى ســازمان میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى در دیدار با 
شهردار نطنز و نایب رئیس شوراى اسالمى شهر گفت: 
با همکارى میراث فرهنگى، شوراى اسالمى شهر و 
شهردارى، شهر نطنز با پتانسیل هاى طبیعى، تاریخى 
و مذهبى مى تواند به عنوان اولین شهر توسعه پایدار 
گردشگرى معرفى شود و پذیراى گردشگران خارجى 

از نقاط مختلف جهان باشد. 
على پیراینده، شهردار نطنز و اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر نطنز نیز در این دیدار جهت همکارى با اداره 
میراث فرهنگى اعالم آمادگــى کردند و از مدیر کل 
میراث فرهنگى استان اصفهان خواستار تکمیل پروژه 
سنگ فرش بافت تاریخى اطراف مسجد جامع و دیگر 
مکان هاى تاریخى شهر نطنز شدند و فریدون الهیارى 
در این خصوص قول مساعد داد.همچنین مدیر کل 
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: طى بازدیدها و جلسات متعدد با اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر نطنز، این شهر توانایى جذب 

باالیى از گردشگر و توریسم را داراست.

سفر کاروان دوچرخه سوارى 
شهردارى کاشان به مشهد

کاروان دوچرخه سوارى ســازمان فرهنگى ورزشى 
شهردارى کاشان با عنوان غریب الغربا  سفر خود را به 

سمت مشهد الرضا(ع) آغاز کرد.
رئیس شوراى اسالمى شهر کاشــان در آیین بدرقه 
کاروان غریب الغربا اظهار داشت: نخستین پیام کاروان 
غریب الغربا، ابراز ارادت مردم والیت مدار کاشان به 
آستان حضرت ثامن الحجج (ع) و عرض تسلیت به 
این امام رئوف، در قالب یک حرکت فرهنگى و ورزشى 
است. على رسول زاده افزود: ورزش همگانى، عالوه بر 
افزایش نشاط و شادابى جسم و روح شهروندان جامعه 
مى تواند از شدت بسیارى از مشکالت مدیریت شهرى 

نظیر ترافیک، آلودگى محیط زیست بکاهد. 
گفتنى است؛ تیم دوچرخه سوارى سازمان فرهنگى 
ورزشى شهردارى کاشان براى هجدمین سال متوالى، 
با پیمودن مسافت هزار و 300 کیلومتر از 28 شهر در 

استان هاى مختلف کشورعبور مى کند.

روى خط

آزاده بیگى
رئیس شوراى شهر بویین میاندشت گفت: در طول چهار 
سال آینده مدیریت شهرى که طى برنامه ریزى مکتوب 
به شهردار داده شده است مهمترین اولویت هاى ما توسعه 
فضاهاى ســبز شــهر با توجه به نیازهاى موجود اعم از 

پارك هاى جنگلى و داخلى شهر است.
مصطفى مرتضایى در ادامه اظهار داشــت: اولویت دوم 
پیگیرى تکمیل فاضالب شــهرى است و اولویت بعدى 
اصالح و بهبود معابر مانند آسفالت و زیرسازى هاى مربوط 
به آن است. وى افزود: همکارى با مسئوالن شهرستان 
در ارتباط با اســتقرار ادارات موردنیاز مــردم مانند اداره 
ثبت احوال، تأمین اجتماعى، پزشکى قانونى و... از دیگر 

برنامه هاى مدنظر شوراست.
رئیس شوراى شهر بویین میاندشــت آزادسازى برخى 
خیابان هاى شــهر به منظور رفع مشکل عبور و مرور که 
چند سالى است نیمه تمام باقى مانده است مانند بلوار امام 

خمینى (ره) را از دیگر موارد در دست بررسى تلقى کرد.
مرتضایى اصلى ترین موضوع شهر که با سالمتى مردم 
ارتباط دارد را دفن زباله هاى عفونى و غیربهداشــتى که 
داخل خود شهر قرار گرفته دانســت و گفت: باید هرچه 
سریع تر نســبت به جابه جایى آن با کمک ادارات ذیربط 

اقدام و محل دفن زباله ها به خارج شهر منتقل شود.
وى خاطرنشان کرد: محل و مکان نخاله هاى ساختمانى 
در نزدیک ترین قسمت شــهر و در مجاورت هنرستان 
شــبانه روزى و یک ورزشگاه اســت که محیط را براى 

همشهریان نامطبوع و نامناسب کرده است و باید با توجه 
به توسعه شهر و اســتقرار مراکز آموزشى و ادارى نسبت 
به جابه جایى این زباله ها اقدام شــود. مرتضایى یکى از 

مشکالت مهم شهر بویین میاندشت را مسئله بیکارى و 
کمبود درآمد بیان داشت که موجب مهاجرت بیشتر مردم 

این شهر شده است. 

رئیس شوراى شهر بویین میاندشت مطرح کرد:

اولویت؛ توسعه فضـاى سبـــز

در مراسم تکریم و قدردانى از زحمات جمشید اسماعیلى 
و انتصاب ابوالفضــل توکلى به عنوان شــهردار جدید 
شــهر زاینده رود، ابتدا عبدالعلى قاسمى ،رئیس شوراى 
اسالمى شهر زاینده رود به ارائه گزارشى از روند انتخاب 
شهردار پرداخت و گفت: با توجه به پیشینه خوب توکلى 
که  به عنوان نیروى شهردارى و همچنین شهردار شهر 
زاینده رود در سالهاى گذشته داشتیم، از بین 14 گزینه 
پیشنهادى، اقاى توکلى به عنوان شهردار انتخاب شد.. 

در ادامه حجت االسالم و المســلمین حسن صفر زاده 
تهرانى، امام جمعه زاینده رود گفت: خدمت به مردم در 
هر لباسى عبادت است و خادم مردم بودن خود موهبتى 
است الهى که باید در درست انجام دادن آن همیشه خدا 

را مد نظر داشت.
■■■

 ســجاد، فرماندار لنجان  هم در بخــش دیگرى از این 
برنامه گفت شهر زاینده رود یکى ار مهمترین شهر هاى 
شهرستان لنجان است و مسائل و مشکالت این شهر جزء 

اولویت کارهاى فرماندارى است. وى خواستار وحدت در 
امور شد و گفت با مشارکت و همدلى راحت تر مى توان 

بر مشکالت غلبه کرد.
■■■

در ادامه جمشید اسماعیلى، شــهردار سابق گزارشى از 
فعالیت 20 ماهه خود به جمع حاضر ارائه کرد و گفت: در 
بدو ورود  به شهردارى زاینده رود مشکالت مادى و بدهى 
سنگین شهردارى باعث گردید تا پروژه عمرانى جدیدى 
تعریف نشود و سعى بر آن شــد که بار مالى شهردارى 
سبک تر شود،اما با وجود این، خدمات شهردارى به مردم 
هیچ گاه کم رنگ نشد و با مشکالت فراوان سعى کردیم 
تا شهر به بهترین  صورت اداره شود . وى به مشکالت 
طرح جامع شهر زاینده رود اشاره کرد و گفت: طرح جامع 
ابالغى با مشــکالت فراوان راه را براى توســعه شهر 
محدود کرده که با کوشــش فراوان، بسیارى از نواقص 
رفع گردید.وى بــه منابع درآمدى جدیــدى که براى 
شهردارى پیگیرى شده است اشاره کرد و  بیان داشت:با 

به ثمر رسیدن این تمهیدات، مشکالت مالى شهردارى 
نیز کمتر خواهد شد. 

■■■  
ســپس کمالى، مدیر کل دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى اصفهان شهردار را مدیرى توانمند در ایجاد 
درآمد و هزینه دانســت و گفت: بر خالف سایر مدیران 
دستگاه هاى دیگر که باید مدیریت هزینه داشته باشند 
،شــهردار باید ابتدا درآمد ایجاد کند و سپس هزینه کند  
وى به گسترده بودن فعالیت شــهردارى ها اشاره کرد 
و افــزود: امروز شــهردارى ها با بیــش از 300 عنوان 
مســئولیت، یکى از پر کارترین نهاده هاى خدمت گزار 

مردم هستند 
■■■

در ادامه توکلى شــهردار جدید شــهر زاینده رود ضمن 
تشکر از شوراى اسالمى شهر زاینده رود که به او اعتماد 
کرده اند، گفت : با عزمى راسخ آمده ام تا به مردم خدمت 

کنم و در این راه از هیچ کوششى فرو گذارى نمى کنم .

توکلى به عنوان شهردار جدید شهر زاینده رود معارفه شد

اســتاندار اصفهان گفت: اعضاى شوراى 11 شهر در استان 
اصفهان هنوز شهردار خود را معرفى نکرده اند.

رسول زرگرپور با بیان اینکه احکام 15  شهر در دست بررسى 
است، گفت: اعضاى شــوراى 11 شهر هنوز شهردار خود را 

معرفى نکرده اند.
وى با بیان اینکه اعضاى شوراى شهر به مدت سه ماه فرصت 
معرفى شهردار را دارند، گفت: شهرداران معرفى شده شش 
شهر نیز به دلیل شرایط فردى یا شغلى رد شده است و یکى از 
شرایط، داشتن پنج سال سابقه فعالیت در حوزه شهرى براى 

شهرداران است.
وى با بیان اینکه چنانچه شهردارى صالحیت نداشته باشد و 
شوراى شهر بر انتخاب وى اصرار داشته باشند، به شوراى حل 
اختالف ارجاع داده مى شود، گفت: در این موارد حکم شوراى 
حل اختالف براى هر دو طرف الزم االجراست که تاکنون سه 
مورد در اصفهان در شوراى حل اختالف عنوان شده که یکى 

تاکنون تایید شده است.

مســئول پارك ها و فضاى ســبز شــهردارى شــهرضا 
گفت: شــهردارى شــهرضا براى ایمن ســازى پارك ها 
در ســال گذشــته بیــش از 500 میلیون تومــان هزینه

 کرده است.
مصطفى مهدى نیا با اشاره به اصالح ورودى و خروجى پارك 
آبشار شهرضا اظهارداشت: براى اصالح ورودى پارك آبشار 
طرحى توسط مشاور، آماده و در شوراى ترافیک شهرستان 

مطرح شد.
وى افزود: طرح اصالح ورودى و خروجى پارك آبشــار در 
استان رد شد و در حال حاضر این طرح در استان در حال تغییر 
و اصالح است و زمانى که طرح اصالح شــد آن را اجرایى 

مى کنیم.
وى با بیان اینکه شهردارى شهرضا براى ایمن سازى پارك ها 
در سال گذشته بیش از 500 میلیون تومان هزینه کرده است، 
بیان داشت: سه پارك بزرگ شهرستان و زمین هاى بازى آن 
به زودى با اعتبارى بالغ بر 500 میلیون تومان تجهیز مى شود.

در مراسمى معارفه شــهردار زازران در مسجد رضوانشهر 
برگزار شد .

 مدیر کل دفتر امور شهرى و وشوراهاى استاندارى اصفهان 
در این مراسم ضمن تقدیر وتشکر از زحمات حمیدرضا ابراهیم 
کرمانى، شهردار سابق زازران، اقدامات وى را درجهت توسعه 
امکانات و فضاى عمرانى وخدماتى در شــهر بسیار سازنده 
و خوب اعالم کرد وافزود: در شــهر زازران با توجه به اینکه 
شهرى نوبنیاد مى باشد، ولى با برنامه ریزى صحیح راهى را 
که بعضى از شهر ها طى 15 سال کردند را در مدت چهار سال 

طى نموده است.
کمالى با بیان اینکه 34 وظیفه ویژه شوراهاى اسالمى شهر 
تبیین شده است، خاطرنشان کرد:شورا یک نهاد تصمیم گیرى 
و نظارتى است و هشت وظیفه از 34 وظیفه شوراها در قبال 
شهردارى است.در مراسم تودیع و معارفه شهردار زازران، یدا... 
مومن زاده به عنوان شهردار جدید زازران انتخاب و از زحمات 

حمیدرضا ابراهیم کرمانى تقدیر شد.

شهرداران 11 شهر هنوز 
معرفى نشده اند

هزینه نیم میلیاردى براى 
ایمنى پارك هاى شهرضا

زازران مسیر15 ساله
 را 4سال پیمود

مدیــرکل دفتــر امــور شــهرى و شــوراهاى 
اســتاندارى اصفهان گفــت: 107 شــهردارى در 
اســتان اصفهان وجــود دارد که بیشــترین تعداد 
شــهردارى ها در کل کشور اســت و اصفهان 85 
درصــد ســکنه شــهرى را بــه خــود اختصاص

 مى دهد.
محمدرضــا کمالــى افــزود: بایــد پاســخ گوى 
دغدغه هاى مردم بود و از فرصت خدمت اســتفاده 
کرد و تنها هدف خود را اعتــالى فرهنگ و حقوق 
شــهروندى قرار داد و همیشــه رضــاى خداوند، 
احترام متقابــل و پرهیز از خودمحــورى مبنا قرار 

گیرد.
مدیرکل دفتر امور شهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان بیان کرد: شوراى اسالمى شهرها و روستاها 

به  عنوان تصمیم گیر و تصمیم ســاز هســتند و این 
شــوراها باید امین مردم بوده و حقوق مردم را بازگو 
کنند و نسبت به نظارت بر عملکردها و قوانین تسلط 

کامل داشته باشند.
وى گفت: مردم از بى عدالتى ناراحت هستند، بنابراین 
باید قانون مدار بود و بر اساس قوانین عمل کرد و این 
مبنایى است که براى تمامى شوراهاى اسالمى شهر 

و روستا بیان  شده است.
کمالى بیان داشت: شفافیت، صداقت و امانت دارى 
باید ســرلوحه کارها قــرار گیرد و بــا برنامه ریزى 
کالن؟، اهداف مورد نظــر را پیش ببریم؛ همچنین 
بایــد با هم دلــى و هم زبانى مشــکالت شــهرى 
را حل کنیــم و در جهت احقاق حقــوق مردم گام

 برداریم.

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان گفت: تاکنون حکم 75 شــهردار شهرهاى استان صادر 
و ابالغ شــده اســت.محمدعلى طرفه از وجود تعداد 107 شــهردار در کل اســتان خبر داد و اظهار داشت: 
حکم چهار شــهردار اســتان توسط
 وزیر کشــور و بقیه توســط استاندار 
اصفهان صادر مى شــود.وى عنوان 
کرد:  تاکنون حکم 75 شهردار صادر 
و ابالغ شده اســت و بقیه نیز تا چند 
روز آینده صادر خواهد شــد.طرفه با 
تاکید بــر اهمیت تعامل در توســعه 
و آبادانــى عنــوان کــرد: تعامــل و 
همکارى شوراى شــهر و مسئوالن 
شهرســتان ها بســیار حائز اهمیت 

است. 
معاون عمرانى استاندارى اصفهان از 
برنامه ریزى و تصمیمات استان براى 
تقویت بخش گردشــگرى شهرســتان چادگان خبر داد و گفت: جهت توسعه گردشــگرى توجه خاصى به 
چادگان داریم چرا که معتقدیم با توسعه این بخش، مى توان زمینه اشتغال و تولید را در این شهرستان فراهم 

کرد.

اصفهان بیشترین تعداد شهردارى را در کشور دارد

حکم 75 شهردار استان ابالغ شده است

 نصف جهان  رئیس شوراى اسالمى شهر چمگردان گفت: امروزه در بسیارى از شهرهاى کشور نحوه کسب 
درآمد به چالشى بزرگ تبدیل شده و این در حالى است که کسب در آمد از منابع پایدار در طول زمان موجب 

تقویت شهردارى مى شود.
غالمرضا حمامى در آیین تکریم و معارفه شهردار چمگردان اظهارداشت: امروز شوراهاى اسالمى  و شهردارى 
ها جلوه گاهى تمام عیار و نشانى بارز از فریضه زیباى خدمت رسانى و خدمات دهى به مردم هستند و مطمئنأ 
کارکنان شهردارى با تالش هاى مجدانه خود در خط مقدم این امر بوده و مصداقى گویا و بارز از این عنوان 

هستند .
وى با اشاره به اینکه چهارسال گذشته سال سختى براى شهردارى هاى سراسر کشور بود، افزود: شهردارى 
هاى شهرستان لنجان طى سال هاى گذشته با فراز و نشیب هاى موجود در این شهرستان و عدم پرداخت به 
موقع عوارض از سوى کارخانجات و ... با مشکالت متعددى روبه رو بودند، برهمین اساس  باید تالش کنیم 
تا با کسب درآمدهاى پایدار شهرى از این رویه خود را جدا ســاخته و رشد مدیریت شهرى را بیش از گذشته 

رقم بزنیم.
رئیس شــوراى اســالمى شــهر چمگردان تصریح کرد: قطعا امسال ســال ســختى را پیش رو خواهیم 
داشــت که بخش عمــده آن به مســائل مالى برمــى گــردد؛  از این رو ســعى کردیم با ســرعت هرچه 
بیشــتر فردى شایســته را بــراى تصــدى ســکان شــهردارى انتخاب کنیــم تا بتــوان بــا همدلى و 
همزبانى مشــکالت و موانــع پیــش رو را  برداشــته و به ســمت پویایى هرچه بیشــتر شــهر حرکت

 کنیم.
وى ادامه داد: شناخت فرصت هاى سرمایه گذارى با توجه به قابلیت هاى موجود در این شهر مى تواند فرصت 
جدیدى براى توسعه  شهر چمگردان باشد و باید توجه داشت تغییر متناسب با زمان و خروج از بافت و پوسته 
مدیریت سنتى از الزامات تغییر فضاى مدیریتى است که مجموعه اعضاى شورا و شهردار در تالش هستند به 

سمت برنامه ریزى هاى جدید در این زمینه حرکت کنند.
حمامى اضافه کرد: ما بر این باوریم جذب ســرمایه گذار و ســپردن فعالیت هایى که مى شود واسپارى کرد 
موجب رونق بخشى در حوزه مدیریت شهرى مى شود و در این میان باید اعتماد سرمایه گذاران را با پشتوانه 

هاى قانونى جلب کرد.
رییس شوراى اسالمى شهر چمگردان بیان کرد: استراتژى اصلى شوراى شهر پنجم توجه به نیاز مردم است 
اما باید در این سیاست به سؤاالتى از قبیل اینکه شهر براى چه کسانى و براى چه منظورى پى ریزى شده است، 
پاسخ داده شود از سوى دیگر رویکرد شوراى پنجم بر اساس مردم محورى است و براى رسیدن به این رویکرد 

باید نگرش تازه اى به موضوعاتى مانند شفافیت و پاسخ دهى داشته باشیم.

سال سختى در چمگردان پیش رو داریم
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خداوند،سازنده اى غیر محتاج به ابزار، اندازه گیرنده اى بى نیاز از 
فکر و اندیشه و بى نیاز از یارى دیگران است. با زمان ها همراه نبوده و 
از ابزار و وسایل کمک نگرفته است. هستى او برتر از زمان و وجود او 
بر نیستى مقدم است و ازلیّت او را آغازى نیست. با پدید آوردن حواس، 
روشن مى شــود که حواســى ندارد و با آفرینش اشــیاى متضاد، ثابت 
مى شــود که داراى ضّدى نیســت و با هماهنگ کردن اشــیاء، دانســته

موال على (ع) مى شود که همانندى ندارد. 

شـهردارى هرند دو رور فرصت جمع آورى بنرهاى بزرگداشـت درگذشتگان را داد. 
شهردارى هرند در اطالعیه اى از شـهروندان خواسـت بنرها و پایه هایى که جهت 
بزرگداشـت و تعزیت اموات و درگذشـتگان در نقاط مختلف شـهر نصب شده است 

راجمع آورى نمایند.
بر اساس این اطالعیه،پس از آن شـهردارى ناچار به جمع آورى آنها بوده و پاسخگو 

نمى باشد.

برنامه شب شعر عاشـورایى با اجراى سعید بیابانکى و شـعر خوانى شاعران برجستۀ 
آیینى استان، در تاالر شهید آوینى شهرستان طالخونچه برگزار شد.

شهردارى طالخونچه با هدف ارتقاى ادبیات عاشـورا، اقدام به برگزارى شب شعرى 
عاشورایى با عنوان «یک جرعه عطش» در این شهرستان کرد. 

همچنین 25 شاعر برجسته از سراسر استان در این برنامه به شعرخوانى پرداختند و از 
شاعران آیینى شهرستان نیز تقدیر شد.

جلسه اى با حضور اعضا ستاد استقبال از امام جمعه جدید بهارستان به ریاست زالى، 
دبیر ستاد اســتقبال از امام جمعه و سرپرست شهردارى بهارستان در این شهردارى 
تشکیل شد که به مباحثى در خصوص برگزارى این مراسم از قبیل دعوت از مسئوالن 
و ارگان هاى مختلف شهرى و اســتانى، تبلغات میدانى، چگونگى اطالع رسانى به 

مردم و چگونگى پوشش خبرى بحث و گفتگو شد.

در نخستین روز از هفته نیروى انتظامى، شهردار ، اعضاى شوراى اسالمى و پرسنل 
شهردارى میمه با حضور در کالنترى میمه، از زحمات سبزپوشان امنیت و انتظام در 

میمه قدردانى کردند .
شهردار میمه در این دیدار گفت : جوانان با استعداد میمه در هر عرصه اى وارد شده اند 

خوش درخشیده اند  و خوشبختانه شهروندان میمه هم قدرشناس هستند .

مسعود منتظرى، شــهردار نجف آباد و جمعى از اعضاى شوراى اسالمى شهر، قائم 
مقام شهردار و جمعى از مدیران شهردارى با حجت السالم سید حسین حسینى ،رئیس 

دادگسترى شهرستان نجف آباد دیدار کردند.
این دیدار بمناسبت انتصاب وى به این ســمت صورت گرفت و مجموعه مدیریت 

شهرى نجف آبادضمن تبریک، آرزوى توفیق وى را خواستار شدند.

فرصت 2روزه شهردارى هرند براى
 جمع آورى بنرهاى بزرگداشت 

شب شعر عاشورایى
 در طالخونچه برگزار شد

برگزارى جلسه ستاد استقبال
 از امـام جمعه جدید بهارستان 

تجلیل از سبزپوشان عرصه امنیت 
در میمه

دیدار مدیریت شهرى نجف آباد
 با رئیس دادگسترى 

معاون عمرانى شهردارى شهرضا گفت: از جمله سیاست هاى شهردارى در حوزه 
عمرانى، اصالح و بهسازى معابر فرسوده شهرى است که از سالها قبل کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است.مهدى طبیبیان اظهارداشت: از جمله اقدامات واحد عمرانى 
شهردارى شهرضا از ابتداى سال جارى تاکنون آسفالت خیابان پاسداران به طول 
پنج هزار و 400 متر رفت و برگشت و مساحت 65 هزار مترمربع بوده که با اختصاص 
اعتبارى بالغ بر 12 میلیارد ریال انجام شده اســت. وى اظهارداشت: اجراى پروژه 
اصالح جوى و جدول خیابان قائمیه به طول 700 متر شامل هزینه تخریب، جمع 
اورى جدول هاى قدیمى از جمله دیگــر پروژه هاى این واحد بوده که با اختصاص 
اعتبارى بالغ بر 250 میلیون ریال انجام شده است.معاون عمران شهردارى شهرضا 
از آغاز عملیات اجرایى پیاده رو و معابر بلوار شهید قانع و ورودى منطقه سروستان 
شــهرضا خبر داد و افزود: عملیات اجرایى این پروژه در حال حاضر در مرحله خاك 

بردارى و خاك ریزى، تراکم و شن ریزى است.

اصالح و بهسازى
 معابر فرسوده شهرضا 

افزایش 13درصدى وقوع آتش سوزى
 در کاشان 

معاونت عملیات، آموزش و پیشگیرى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
کاشــان، از افزایش 13درصدى حوادث و حریق ها در ششماه نخست سال جارى 

نسبت به سال 95 در این شهرستان خبر داد.
محمد توکلى گفت:آتش نشانان کاشان در هزار و 334 عملیات، ناجى حادثه دیدگان 
بوده  و توانســتند جان 87 نفر را نجات بدهندکه متاسفانه 372 نفر مصدوم و 15 نفر 
فوت شده در برداشته اســت و این آمار نسبت به مدت مشــابه در سال 95 بیش از 

16درصد افزایش داشته است.
وى افزود: آتش نشانان طى این مدت 434 مأموریت عملیات اطفاء حریق را انجام 
داده اند، این در حالى اســت که آمار حریق ها در شش ماهه اول سال 95 تعداد 426 

فقره  بوده است.

آزاده بیگى
رئیس شوراى شــهر خور و بیابانک با اشــاره به اینکه 
این شــهر در کویر مرکزى ایران اســت، بیان داشت: 
کمبود آب مســئله مهــم در مدیریت شــهرى آینده 

است. 
حســن زرگر افزود: شــهردارى خور با کمبــود درآمد 
مواجه اســت و هیچگونــه درآمــد پایــدارى ندارد 
و بنابراین توجه بــه ایجاد منابع درآمدهــاى پایدار به 
منظور کمک به امور مالى شهردارى در دستور کار قرار

 دارد. 
وى در مورد اولویت بعدى شوراى شــهر چنین اظهار 
داشت: صنعت توریسم امروز یک صنعت بسیار مهم در 
تمام جهان است که باید با بسترسازى مناسب به جذب 

توریست که موجب افزایش درآمد و اشتغالزایى مى شود 
توجه شایان داشت.

زرگــر در ادامه گفــت: در حــوزه اجتماعــى توجه ما 
فراهم ســازى امکانات رفاهى و فرهنگــى براى مردم 

شریف و فهیم شهر خور است.
رئیس شوراى شهر خور و بیابانک توجه به فضاى سبز و 
مبلمان شهرى که باعث زیباسازى شهر و ایجاد جاذبه 
ورودى و خروجى شهر مى شود را از دیگر اولویت هاى 
شورا دانست و تأکید کرد: با مشارکت مردم در زیباسازى 
شهر و نگهدارى از فضاهاى سبز به کمک فرهنگسازى 
مى توانیــم حوزه اجتماعــى را از مشــکالت احتمالى 

پاکسازى کنیم.
زرگر افزود: امکانات بهداشــتى در خور ضعیف اســت 

و هنوز پزشــک متخصــص در درمانــگاه نداریم که 
خوشبختانه با احداث بیمارســتان در آستانه افتتاح، این 
معضل که یکى از نگرانى هاى شهر مى باشد حل شدنى

 است.
وى تأکید کرد: احیــاى بافت هاى ســنتى و تاریخى، 
ایجاد ایســتگاه هاى نجــوم، برگزارى جشــن هاى 
فرهنگى و محلــى در آینده، احــداث مجتمع خدمات 
فرهنگى و رفاهى بــراى زائران امام رضــا (ع)، ایجاد 
فضاى ســبز، ایجاد سیستم فاضالب شــهرى و چهار 
بانده کردن جاده خــور از مهمترین اقدامات الزم براى 
مدیریت شهرى آینده ماســت و این نوید را مى دهیم 
که بــا جدیــت تمام درصــدد بــرآورده کــردن آنها

 هستیم.

امکانات 
بهداشتى 
در خور 
ضعیف است

شــهردار ســابق گوگد در آیین معارفه 
شهردار جدید این شهر گفت:در سال 95 
براساس 550 میلیون تومان اعتبار تملک 
دارایى، کلنگ هایى را برزمین زدیم اما 

تنها 17 میلیون تومان آن دریافت شد. 
 محمود اشــرفى نوش آبادى ادامه داد: 
اعتبارات شــهردارى را سرشکن کرده 
ایم، همچنین سند راهبردى شهر را با در 
نظر گرفتن افق 1404 تهیه کرده ایم .وى 
ادامه داد:حقوق اکثر شهروندان در طرح 
جامع شهرى دیده نشده بود و نیاز به یک 
طرح تفضیلى بود که کل اعتبارات این 
طرح را اداره کل راه و شهرسازى قبول 
کرده و درحدود 60 درصد آن نیز انجام 

شده است. 
 شهردار سابق گوگد با بیان اینکه بودجه 
شهردارى را براساس توان مردم در نظر 
گرفته ایم، گفت: در سال اولى که شهردار 
گوگد شــدم بودجه این شهردارى 675 
میلیون تومان بود اما اکنون این بودجه 
به دو میلیارد و 750 میلیون تومان رسیده 
است.   اشرفى نوش آبادى افزود: براى 
هفت هکتار زمین در شهر گوگد صنایع 
کارگاهى تعریف کرده ایم که مى توان 
30 کارگاه در آن احداث کرد، همچنین  
شرکت زراعى، کشــت زمین هاى خود 
را تا پشت مسکن مهر شهر گوگد ادامه 
داده است و در این خصوص شهردارى 
کار خود را کامل انجام داده، اما شهردارى 
نمى تواند جلوى کشــاورزان را بگیرد و 
الزم است که شــورا به این مسئله ورود 

پیدا کند. 
 وى افزود: اکثر پــروژه ها به 70 درصد 
پیشرفت هم رسیده است و تا پایان سال 
مى توان تعدادى از آنها را به مرحله بهره 
بردارى رساند.  شهردار سابق شهر گوگد 
یادآورشد: با توجه به مصوبات سال 96 
اکنون مى توانیم بخشى از بودجه هاى 
عمرانى شهردارى را به ساخت یادمان 
شهداى گمنام اختصاص دهیم؛همچنین 
مطالباتى که اکنون شهردارى گوگد دارد 
با بدهى هاى موجود تقریبا مطابقت دارد.  
در این مراسم از زحمات پنج ساله محمود 
اشرفى نوش آبادى تقدیر و حسین على 
محمدى به عنوان شــهردار جدید این 

شهر منصوب شد.

نصف جهان رئیس شوراي شهر گلدشت 
گفت: رویکــرد ما در مدیریت شــهري 
جدید، مدیریت واحد و یکپارچه شهري 
است و فقدان مدیریت واحد موجب بروز 
مدیریتی چندگانه می شود و این موضوع 
اداره امور را بسیار سنگین و طاقت فرسا 

می کند.
رحمت ا... هاشــم زاده ادامــه داد: اقتدار 
شهري به لحاظ مدیریتی نیازمند اتحاد 
در همه حوزه هاي خدماتی و نظارتی است 
و نباید هیچگونه ناهماهنگی و سردرگمی 
ایجاد کند. وي اظهار داشــت: با توجه به 
مسئله مهم توسعه شهري، اولین اولویت 
ما در تصمیمات اجرایی، اتخاذ تدابیري 
هوشمندانه در رسیدگی به معضالت حوزه 
شهري و رفاهی است. هاشم زاده تصریح 
کرد: یکی از امور اجرایی ما در آینده، طرح 
برنامه ریزي شده براي احداث فاضالب 
شهري است.  وى افزود: در شهر گلدشت 
با تعطیل شدن بی ســابقه کارخانه هاي 
کاشی اصفهان و کاشــی نیلو و بیکاري 
بیش از دو هزار نفر کارگر، مسئله بیکاري 
مهمترین مشکل مردم شهر به حساب 
می آید و این معضل بزرگ تأثیر عمیقی 
بر روند اقتصادي زندگی مردم شهر داشته 

است.

شــهردار نطنز گفت: 200 قطعه از برگزارى نمایشگاه تجهیزات امداد و نجات در نطنزبرگزارى نمایشگاه تجهیزات امداد و نجات در نطنز
وسایل و تجهیزات امداد و نجات در 
نمایشگاه وسایل و تجهیزات آتش 
نشانى و ایمنى شهردارى نطنز به 

نمایش گذاشته شد.
على پیراینده اظهار داشــت: آتش 
نشــانى یکى از قسمت هاى مهم 
شهردارى ها اســت که بار یکى از 
مهمترین وظایف مدیریت شهرى 
را به دوش مى کشــد و انجام این 
وظیفه، بیش از آنکه نیازمند ماشین 
آالت و ابــزار و ادوات مخصوص 
باشد، مدیون شــجاعت و وظیفه 

شناسى آتش نشانان است.
وى اضافــه کــرد: آتش نشــانى 
شهردارى نطنز طبق روال گذشته 
آمادگى دارد جهت ترویج و اشاعه 
فرهنگ ایمنــى در بین کودکان و 
نوجوانان، آموزش هــاى الزم در 
این رابطه را به دانش آموزان کلیه 

مقاطع تحصیلى ارائه کند.

غبارروبى مزار شهدا با حضور شهردار عسگران

حضور شهردار عسگران در مراسم عزادارى امام حسین(ع) 

مطالبات شهردارى 
گوگد با بدهى هایش 

مطابقت دارد

اقتدار شهري 
نیازمند اتحاداست 

عکس تزئینی است


