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پروژه هاى بسیارى در کاشان متوقف شده است
3
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باید به تبدیل زرین شـــهر
 به «شهر کارآفرین» 
جدى پرداخته شود

رئیس شوراى اسالمى شهرزرین شهر عنوان کرد:

که به «شهر ک2 رش کشه هر« کشهه ر«ش ه «شه کشه ر« کاه رش ه« کشبه ر« که هرش ببب
دىجدى پرد پرد رىج پد دىج پد رىج ىد رىج پد دج رى ىد رىج پد دج رد ىجد ج

بــا توجه بــه آغاز بــه کار 
شوراهاى اسالمى شهرها، 
این روزها همــه نگاه ها به 
سیاســت هاى انخاذ شده 
از ســوى شــوراى پنجم 
دوخته شده است. از این رو 
با ســعید نادى زاده، رئیس 
شوراى اسالمى زرین شهر 
گفتگویى انجام شــده که

 در صفحه 2 مى خوانیم.
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در شهردارى دهاقان 
کارهاى مؤثر و 
اولویت دارانجام

 مى دهیم

2

همگان در پیمودن 
مسیر پیشرفت

 کاشان مسئولیت 
دارند

2

احیا نشدن بافت 
فرسوده حسن آباد

 به دلیل  
بافت تاریخى 

3

مهمترین موضوع 
در برف انبار، ایجاد 
درآمد پایدار براى 

شهردارى است 

2

در حقوق مردم 
با کسى معامله 

نمى کنیم

نگاه ویژه اى به گردشگرى در مجلسى خواهیم داشت

استفاده از خرد جمعى، موجب پیشرفت اصغرآباد مى شود 

استقبال از ایده هاى
 بهبود وضعیت گردشگرى چادگان

شهردار کاشان عنوان کرد

مشارکت همگانى

 در حفظ محیط زیست  وظیفه همه است
طبق اصل پنجاهم قانون اساسى، مشارکت همگانى در 
حفظ محیط زیست براى نسل آینده وظیفه همه ماست. 
کوتاه ترین و سهل الوصول ترین راه عملى کردن مشارکت 
ما در تمام جوامع، تولید کمتر زائدات مثل زباله و فاضالب 
مى باشد.امروزه تولید مقادیر زیاد زباله و فاضالب در شأن 
جامعه ما نیست. چرا وقتى به ســادگى مى توانیم از تولید 
آنها پیشــگیرى کنیم، باید براى مدیریت زباله به سختى 
تالش کنیم و متحمل هزینه زیادى بشویم؟پیشگیرى از 
تولید آالینده ها، ارزان ترین راه حفظ محیط زیست است 
وشامل همه فعالیت هایى است که منجر به کاهش خطر 
مواد زائد مى شود و اولین و مهمترین آنها کاهش مقدار و 
حجم و سمیت مواد زائد است که نتیجه اصلى آن تسهیل 

مدیریت زباله است.
***

با افزایش درآمد جوامع، رطوبت،مواد آلى زباله ها کاهش 
و تولید زباله افزایش مى یابد.ادامه روندفعلى تولیدزائدات 
تاسال 2025 آن را به میزان5-4 برابرمقدارفعلى مى رساند. 
درنتیجه اتخاذ روش ها و مدیریتى که کاهش تولید زباله و 
در نتیجه کاهش هزینه هاى مدیریت زباله را در پى داشته 
باشد ضرورى است.به یقین درآینده نه چندان دور، سالم 
ترین محیط ها و توانمندترین اقتصادها به کشورهایى که 
به جوامع بازیافت کننده تبدیل شده اند تعلق خواهد داشت 
.درادامه ابتدا روش هاى کاربردى و آســان کاهش تولید 
زباله و مسئله بازیافت، بخصوص جداسازى زباله هاى تر و 
خشک و در ادامه مزیت هاى زیست محیطى و اقتصادى 

این گونه فعالیتها مورد توجه و بررسى قرار مى گیرد.

براى حفظ منابع ،انجام اقداماتى در راستاى پیش گیرى از 
آلودگى و استفاده صحیح و بهینه از منابع محدود موجود 
بهترین کارى است که در تمام مجامع علمى و کشورهاى 
پیشرفته به عنوان ارزانترین روش مورد توجه قرار گرفته 
است و در بخش مدیریت پسماند به ترتیب اولین گام براى 
رسیدن به این هدف کاهش منابع تولید زباله، دومین گام 
کاهش تولید زباله ،سومین گام انجام جداسازى و بازیافت 
اجزاى قابل استفاده زباله ها، گام چهارم در صورت امکان 
تصفیه زباله هاى تولید شده و بعد از این مراحل در آخرین 
گام دفع نهایى باقى مانده زباله به روش هاى بهداشــتى 

متداول مى باشد.
در اصل پنجاهم قانون اساسى آمده است که : در جمهورى 
اســالمى،حفاظت از محیط زیســت که نســل امروز و 
نســل هاى آینده باید درآن حیات اجتماعى رو به رشدى 
داشته باشــند وظیفه عمومى تلقى مى شــود و هر گونه 
فعالیتهــاى اقتصادى و غیــر آن که بــا آلودگى محیط 
زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن همراه باشد،ممنوع

 است.
عالوه بر اصل 50قانون اساســى، قانون مدیریت پسماند 
هم در بسیارى موارد خواستار جداسازى زباله هاى تولیدى 
در مبداءتولید به کمک تولیدکنند گان شــده است. جلب 
مشــارکت مردمى براى اجراى برنامه هاى کاهش تولید 
زباله ضرورى اســت.جلب مشــارکت مردم باآگاه سازى 
آنها از فوایــد و اثرات مطلوب چنین برنامه هایى شــروع 
مى شود.اجراى تشویقات مناســب جهت اجراى برنامه 
هاوحذف الگوهاى غلط، شناخت دقیق عوامل موثربرتولید 
زباله درهرمنطقه براى ارائه طریق مناسب جهت کاهش 
تولیدزباله ضرورى است. امروز ایران مصرف کننده و وارد 
کننده عمده کاغذ است وفقط 9درصد ازکاغذهاى باطله، 
بازیافت مى شــود در حالى که در کشــورهاى پیشرفته 
حداقل 33درصد کاغذ مورد نیاز آنها از کاغذهاى بازیافتى 

تامین مى شود. 
***

کمینه سازى وکاهش تولید زباله یک استراتژى اقتصادى 
و مورد توجه جهانیان و کشورهاى پیشرفته جهان است. 
چرا وقتى به سادگى مى توانیم از تولید آنها پیشگیرى کنیم، 
باید براى مدیریت زباله بســختى تالش کنیم و متحمل 
هزینه زیادى بشویم؟ پیشــگیرى ازتولید آالینده ها که 
منجر به کاهش خطر مواد زائد مى شود ،ارزانترین راه حفظ 

محیط زیست است.

مزایاى زیست محیطى کاهش تولید 
و بازیافت زباله

اجراى روش هــاى کاهش تولید زبالــه نقش موثرى در 
حفاظت از محیط زیست دارد که در این بخش به موارد از 

آنها اشاره مى کنیم:
1- حفظ محیط زیســت به نحو شایسته براى آیندگان با 

کاهش آلودگى آب، خاك، هوا .
2- از منابع ملى مجدد به نحو بهینه استفاده خواهدشد.

3- درمصرف انرژى که براى تولید اقالم بازیافت شــده 
مصرف مى شود صرفه جویى خواهد شد.

4- فرهنگ بازیافت و اســتفاه مجدد در جامعه فراگیرمى 
شود.

5- جلوگیــرى از قطــع درختان و نابودى فضاى ســبز 
وجلوگیرى از خــروج ارز براى خرید مــواد اولیه و کاغذ 
وکاهش قیمت مجالت، کتاب ها، دفاتــر و کاغذها و در 
نتیجه موثر در افزایش کتابخوانى و ریشه کنى بى سوادى.
6-کاهش آلودگى ناشــى از جمــع آورى و حمل ونقل

 زباله ها در خیابان ها.
7-کاهش نیاز به زمین براى دفن زباله.

8- حفاظت از خاك با جلوگیرى از فرســایش و حفظ آب 
در خاك.

9-کاهش پیش روى کویرها.
13- از پرداخت هزینه هاى بیشتربراى مدیریت زباله در 
مراحل نگهدارى، جمع آورى و حمل و نقل و دفع کاسته 

مى شود.
14- کاهش دفن زباله ، منجر بــه کاهش ورود گازهاى 

گلخانه اى به هوا مى شود.

مزایاى اقتصادى کاهش تولید
 و بازیافت زباله

امروزه حداقل 20درصد از درآمد هاى شــهرداریها براى 
مدیریت پسماندها هزینه مى شود و 80درصد از این بودجه 
فقط صرف حمع آورى و حمل و نقل زباله ها مى شــود.

ســرانه تولید زباله در ایران بطور میانگین 800 گرم است 
اگر با اجراى روش هاى کاهش تولید زباله 300گرم از آن 
کاسته شود، رقمى که از محل بازیافت آنها به عنوان درآمد 
حاصل مى شود ومبالغى که در مدیریت پسماند در مراحل 
نگهدارى و جمع آورى و حمل ونقل صرفه جویى خواهد 
شــد، براى ایران رقمى قابل توجه و ساالنه در حدود200 
میلیارد تومــان خواهد بود، درحالیکــه بودجه تخصیص 
داده شده براى فرهنگ سازى و ترویج بازیافت و کاهش 
تولید زباله در سطح کشور فقط یک میلیارد و 600 میلیون 
تومان است.با توجه به توضیحات فوق مواردى از مزایاى 

اقتصادى کاهش تولید زباله را مرور مى کنیم:
1-صرفه جویى تقریبى 200 میلیارد تومانى ســاالنه در 

هزینه هاى جمع آورى و حمل و نقل ومدیریت زباله
2- جداسازى زباله هاى تر و ارسال آنها به کارخانه کمپوست، 
حجم و وزن نهایى زباله هاى که باید دفن بهداشتى شود را 

کاهش داده و هزینه هاى آن را پایین مى آورد.
3- تولید کود کمپوست بااشــتغال زایى ودرآمد حاصل از 

فروش کود کمپوست همراه خواهد بود. 
4- ایجاد اشــتغال با بازیافت بدو تولید حداقل 25 درصد 
از زباله هاى شــهرى، در مراحل جمــع آورى و انتقال به 
صنایع تبدیلى و در مرحله تولید و فروش اقالم وکاالهاى 

تولید شده.

5- کاهش مشکالت دفن بهداشتى زباله (مثل بو، شیرابه، 
پراکندگى،ریخت وپاش وآتش سوزى)

6-کاهش نیروى انســانى و تجهیزات الزم، متناسب با 
میزان کاهش زباله.

7- کاهش زمان صرف شــده براى جمع آورى وحمل و 
نقل ودفع مواد زائد 

8- افزایش بهره بردارى از زمین و حفظ آن براى آینده
در پایان اینگونه مى توان گفت همواره اســتفاده ناقص و 
نامناسب از منابع اولیه بدون توجه به میزان خطر و تهدیدى 
که به دلیل ایجاد آلودگى براى ســالمتى محیط زیست و 
مردم دارند، ســبب تولید زباله بیشترى مى شود و با توجه 
به ارزش و اهمیت اقتصادى و بهداشــتى زباله ها، اعمال 
مدیریت مواد زائد جامد با تاکیــد بر کاهش مقدار و حجم 
تولید زباله، از طریق اجراى برنامه هاى مخصوص کاهش 
تولید زباله ها و انجام بازیافت و استفاده بهینه از منابع انرژى 
ضرورى است. براى حفظ محیط زیست همواره بهترین 
کار در مدیریت مواد زائد به ترتیب در مرحله اول پیشگیرى 
ازتولید زباله،سپس تولِید کمتر زباله وبعد انجام بازیافت از 
زباله هاى تولید شده در محل تولید، به گونه اى که زباله 
تولِید شده کمتر جابجا و پخش شود و در نهایت سریعا و با 
حداقل جابجایى دفع بهداشتى باقى مانده زباله انجام گیرد. 
با انجام این فعالیت ها، هدف اصلى یعنى کاهش مقدار و 
حجم زباله هاى تولیدى محقق شــده ومنجر به کاهش 
هزینه هاى کالن مربوط به مدیریت زباله، بخصوص در 
بخش جمع آورى و دفع نهایى مواد زائد جامد مى شود.همه 
فعالیت هاى انسان اثرات محیطى دارند ولى نباید این اثرات 

خطرناك و غیر قابل قبول وغیر قابل کنترل باشند. 
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معامله اقالم ضایعاتى، 
شغل این روزهاى

 نیک آبادى ها
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معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 32 
نفر از شهرداران استان اصفهان همچون دوره قبل به کار 
خود ادامه مى دهند  و تاکنون 70 نفر از شهرداران معرفى و 9 

نفر از شهرداران هنوز معرفى نشده اند.
محمدعلى طرفه اظهارداشت: بعد از برگزارى انتخابات دوره 
پنجم شوراهاى اسالمى شهر و روستا و آغاز به کار آنها، شاهد 
معرفى شهرداران از سوى شوراها بودیم تا به امور شهرها 
رسیدگى شود.وى از حضور و فعالیت شهرداران در 107 شهر 
استان اصفهان خبر داد و افزود: در 103 شهر استان اصفهان 
که جمعیتى زیر 200 هزار نفر داشتند، احکام مربوطه توسط 
استاندار نوشته شده و چهار شهرى که جمعیتى بیش از 200 

هزار نفر داشتند، توسط وزیر مشخص شد.معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندارى اصفهان، اعتمادسازى  را از اهداف 
اساسى مدیریت شهرى دانست و بیان داشت: شهردارى ها 
براى خدمت به مردم تشــکیل شــده اند و خدمت رسانى 
به مردم و ارتباط با آنها ســبب اعتمادســازى مى شود و 
اعتمادسازى توسط شــهرداران و کارکنان شهردارى ها از 
اهداف اساسى مدیریت شهرى قلمداد مى شود.طرفه افزود: 
رعایت اصول شهرسازى، طرح هاى تفصیلى و جامع و ایجاد 
لبخند بر لب مردم از دیگر وظایف شهردارى هاست، با این 
حال در حقوق مردم با کسى معامله نمى کنیم چراکه در غیر 

این صورت در دنیا و آخرت جبران نمى شود.

رئیس شوراى اسالمى شــهر چادگان گفت: وضعیت 
گردشگرى چادگان مطلوب نیست، چرا فقط باید در یک 
مدت سه ماهه گردشگر داشته باشیم آن هم به گونه اى 
که گردشگرى که آمد، دیگر نمى آید و این هم به خاطر 
کاسبى اســت که از اجاره نامتعارف ویالها به راه افتاده 
است. مرتضى میالیى نژاد بیان داشت: یک کارگروه ویژه 
براى بهره مندى از دیدگاه هاى صاحب نظران تأسیس 
کرده ایم، ما نیز این دیدگاه ها را به شهردار و نماینده شهر 

در مجلس و دیگر مسئوالن منتقل مى کنیم.
رئیس شوراى شهر چادگان تصریح کرد: با یک گردشگر 
که صحبت مى کردیم تصور کرده بود شهر چادگان یک 

دهکده است و مجموعه زاینده رود شهر چادگان است، 
پتانسیل ویژه و خاصى در گردشــگرى چادگان داریم، 
هرکسى در بهبود وضعیت گردشــگرى شهر چادگان 

ایده داشته باشد از آن استقبال خواهیم کرد.
وى در بخش دیگرى ازسخنانش در ارتباط با موضوع 
فاضالب چادگان نیزگفت: فاضالب شهر را نیز پیگیرى 
کرده ایم و الزم است که همه در این موضوع به میدان 
بیایند؛ در بخش جاده هاى شهرستان هم واقعاً چقدر باید 
تصادف در این جاده رخ دهد تا مشکل آن مرتفع شود، 
مشکالت باید به مسئوالن اطالع داده شده و در تالش 

براى رفع آن باشند.

در حقوق مردم با کسى معامله 
نمى کنیم

استقبال از ایده هاى بهبود 
وضعیت گردشگرى چادگان 

بازدید شهردار شاهین شهر از 
کارخانه پسماند شهردارى ها

شـهردار شـاهین شـهر به همـراه برخـى از مدیران 
شـهردارى شـاهین شـهر از کارخانـه بازیافـت 
شـهردارى هـاى شـاهین شـهر، خمینـى شـهر و 
برخـوار بازدیـد کرد.عیسـى بهمنـى در ایـن بازدید 
گفت: موضوع بازیافت و تفکیک از مبدأ بسـیار مهم 
اسـت و در این راسـتا باید از همفکرى شهروندان در 
سیاسـت گذارى هـا و برنامه ها در شـرکت مدیریت 

پسماند شهردارى شاهین شهر استفاده کنیم. 
وى در جریـان ایـن بازدیـد تصریـح کـرد: کارخانه 
پسـماند شـهردارى ها مى تواند با تالش و ممارست 
کارشناسان و کارکنان،در منطقه به عنوان یک واحد 

نمونه معرفى گردد.
شـهردار شـاهین شـهر خاطر نشـان نمود: موضوع 
پسـماند یکى از موارد مهمى اسـت که باید به عنوان 
یک تهدید به آن نگاه کرد و تالش براى کاهش تولید 
پسماند همواره یکى از دغدغه هاى دلسوزان محیط 
زیسـت بوده، ، زیرا در صورت بهره بردارى صحیح از 

آن، سالمت جامعه را تضمین مى کند.

تجلیل از سبزپوشان عرصه 
امنیت در وزوان

اعضاى شوراى اسالمى شهر وزوان به همراه شهردار 
وتعدادى از پرسـنل این شـهردارى با حضوردرمحل 
کالنترى بخش میمه از سبزپوشـان عرصه امنیت و 

نظم عمومى تقدیر کردند.

کلنگزنى مسجد و حسینیه
 امام رضا (ع)درسده لنجان 

با حضور جمعى از مسئوالن ادارات و نهادها و همچنین 
خانواده شهدا ، ایثارگران و مردم کلنگ مسجدوحسینیه 

امام رضا (ع) در سده لنجان زده شد.
در این مراسم نبى ا... ادیبى، عضو شوراى اسالمى شهر 
سده لنجان گفت: شهردارى و شوراى اسالمى شهر سده 
لنجان در حد توان و به جد پیگیر اجراى این بناى مذهبى 
مى باشـد که ان شاا... محرم سـال آینده شهروندان زیر 
سـقف این مسـجد به عـزادارى و برگزارى مراسـمات 
مذهبى بپردازند .یاد آور مى شود، زمین مسجد و حسینیه 
امام رضا (ع) با زیر بناى دو هزار مترمربع نبش چهار راه 

توحید شهر سده لنجان واقع شده است.

کودکان گلپایگانى کتاب
 هدیه گرفتند

به مناســبت روز جهانى کودك از ســوى شهردارى 
گلپایگان بیش از500 جلد کتاب به کودکان گلپایگانى 
اهدا شد.همچنین 60 نفر از کودکان مرکز پیش دبستانى 
هفت ستاره در کانون پرورش فکرى کودك و نوجوان 
با پوشــیدن لباس عزا و ســربند، به یاد مظلومیت امام 

حسین(ع) نوحه خوانى کردند.

ثبت مشخصات 718 خودرو 
براى ساماندهى ناوگان شهرضا

مسئول واحد تاکسیرانى شهردارى شهرضا گفت: در طرح 
ساماندهى ناوگان عمومى حمل و نقل شهرى و تخصیص 
سوخت دیزل در شهرضا، مشخصات 718 خودرو ثبت شد.

مهدى جاورى از اجراى طرح ساماندهى ناوگان عمومى 
حمل و نقل شهرى و تخصیص سوخت دیزل به همت 
تاکسیرانى شهردارى شــهرضا خبر داد و افزود: دراین 
طرح، پس از مطالعه جزئیات ساماندهى، اطالع رسانى 
از طریق شبکه هاى مجازى و تبلیغات محیطى به مالکان 
خودروهاى دیزل درون شهرى با راهنمایى کارشناسان 
تاکسیرانى مالکان خودروهاى دیزل درون شهرى انجام 
شد.وى اظهارداشــت: مالکان خودروهاى دیزلى درون 
شــهرى در درگاه الکترونیک UTCMS.IR  ثبت نام و 

تشکیل پرونده آنها در تاکسیرانى شهرضا انجام شد.
مسئول تاکسیرانى شــهردارى شهرضا تصریح کرد: 
پس از تشکیل پرونده و بررسى مشخصات درج شده در 
سایت و تطبیق با مدارك خودرو و مالک ، ثبت نام خودرو 
را تأیید نموده و پروانه فعالیت براى آنها بر اساس فرم از 

پیش تعیین شده صادر شد.

روى خط

آزاده بیگى

رئیس شــوراي اســالمى شــهر گلشهر، 
بزرگترین دغدغه در مدیریت شــهري را 
وضعیت نابه سامان معیشت مردم دانست و 
گفت: شغل اصلی مردم گلشهر، کشاورزي و 
دامداري است؛ کشاورزي که به دلیل کمبود 
آب رو به تعطیلی است و شغل دامداري نیز 
که عمومًا به تولید شیر منتهی می شود و به 
علت خرید زیر قیمت این محصول، رغبتی 
به فعالیت ایجاد نمی کند و همه اینها باعث 
مهاجرت زیاد مردم گلشــهر به سایر نقاط 

استان شده است.
شــمس ا... فیاضــی افزود: رشــد منفی 

جمعیت، نگران کننده است و باید در زمینه 
اشتغالزایی، زیرساخت هاي مورد نیاز تأمین 

شود. 
وي مهمترین مشکل مردم گلشهر را کمبود 
امکانات رفاهی دانســت که باعث گالیه 
ساکنان شهر شده است و بیان داشت: نبود 
استخر، فرهنگستان و مراکز ورزشی، مردم 
شهر و به خصوص جوانان را در تنگنا قرار 

داده است.
***

رئیس شوراي شهر گلشهر همچنین با اشاره 
به وضعیت آب شرب منطقه اظهار داشت: 
آب شــرب مردم در وضعیت مناسبی قرار 

ندارد و می توان گفت 100 درصد آب چاه 
است و حتی از آب تصفیه شده گلپایگان هم 
بی بهره ایم و اگر خوشبینانه نگاه کنیم شاید 
در اواخر سال جاري لوله گذاري انجام شود.

فیاضی در ادامــه و در بخــش دیگرى از 
سخنانش گفت: در مورد صنعت گردشگري 
جاي کار بسیار است و باید سرمایه گذاران 
براي سرمایه گذاري در این صنعت به شهر 

گلشهر توجه شان را معطوف کنند. 
وي با اشــاره به حوزه عمران و شهرسازي 
تصریح کــرد: بزرگترین معضل شــهري، 
هزینه هنگفت براي آسفالت معابر شهري 

است.

نصف جهان رئیس شوراى اسالمى شهر 
حسن آباد گفت: حســن آباد نزدیک 22 
سال است به شهر تبدیل شده اما بافت 
قدیمى و فرسوده در مرکز شهر، خدمات 
درمانى را با مشکل مواجه کرده است و 
وجود بافت فرسوده یک معضل شهرى 
بزرگ اســت و همپوشــانى آن با بافت 
تاریخى و مذهبى، سبب ایجاد مشکالتى 

براى احیاى بافت فرسوده شده است. 
داود صادقى در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
اظهار داشت: مسائل مربوط به بافت فیزیکى 
نیاز به اعتبارات الزم دارد و ما به کمک هاى 

دولت و توجه جدى آنها نیازمندیم.

وى با اشــاره به ظرفیت گردشگرى و 
پتانســیل هاى موجود در شــهر حسن 
آباد علیا تأکید کرد: با توجه به داشــتن 
طبیعتى بکر، تپه هاى ماسه اى و معدن 
نمک مى تــوان اقدامــات الزم را براى 
توسعه صنعت گردشگرى ارتقا بخشید 
و با صنایع دستى همچون خورجین بافى، 
زیلوبافى و قالیبافى که متأســفانه مورد 
بى مهرى قــرار گرفته اســت، مى توان 

بازارهاى جهانى را متحول کرد. 
صادقى بــا بیان اینکه بافــت فرهنگى 
شهر مذهبى اســت، ادامه داد: در حوزه 
بهداشــت و درمان که اولین اولویت ما 

در مدیریت شهرى اســت، معضل نبود 
پرستار زن مطرح اســت که بارها براى 
رفع این مشکل درخواست داده ایم ولى 

هنوز محقق نشده است.
***

رئیس شوراى اســالمى شهر حسن آباد 
در ادامه و در بخش دیگرى از سخنانش 
گفت: با توجــه به آمار بــاالى حضور 
روحانى و طلبه، چــه از نظر کیفى و چه 
کمى در شــهر حســن آباد که رتبه اول 
در اســتان را داریم، باید از این پتانسیل
 ویــژه در ارتقاى فرهنگ شــهروندى 

بهره ببریم.  

با توجه به آغاز به کار شوراهاى اسالمى شهرها،این روزها 
همه نگاه ها به سیاست هاى انخاذ شده از سوى شوراى 
پنجم دوخته شــده است. از این رو با ســعید نادى زاده، 
رئیس شوراى اسالمى زرین شهر گفتگویى انجام شده  

که در ادامه آمده است.
مهمترین موضوعى کــه مدیریت 
شهرى آینده در زرین شهر باید به 

آن توجه کند، چیست؟
علم و فناورى، فرهنگ و هنر ، محیط زیست و اقتصاد از 
جمله مهمترین مسائلى است که باید در یک چهارچوب 
کارشناسى شده در حوزه مدیریت شهرى زرین شهر مورد 
توجه قرار گیرد.چراکه در سال هاى اخیر رشد سریع شهر 
نشــینى و افزایش روز افزون جمعیت، آن هم به دلیل 
مهاجر پذیر بودن شهرســتان لنجان و بخصوص مرکز 
آن زرین شهر، درهم آمیزى بیشترى در فضاى شهرى 
به وجود آورده است. این مسئله توجه و اهمیت مدیریت 
در مسائل شــهرى را دو چندان مى کند و در این میان 
نقش مدیریت شهرى براى پیشگیرى از سردرگمى هاى 
مختلف و اجراى برنامه ها و گام برداشتن در مسیر توسعه 
پایدار غیرقابل انکار اســت.باید توجه داشــت مدیریت 
شهرى نگاهى وسیع و چندجانبه نگر محسوب مى شود 
که مى تواند راه گشاى بسیارى از مسائل موجود در این 
عرصه باشد و شرایط تسهیل گرى را براى اجراى طرح و 

پروژه هاى شهرى به وجود آورد.
شوراى شــهر به عنوان یک نهاد تصمیم ساز با هدف 
ســازماندهى و برنامه ریزى، نظارت و باالبردن سطح 
کیفى و کمى در زمینه هاى اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، 
اقتصادى شهرها و ارتقاى خدمات شهروندى پا به عرصه 
وجود نهاده اســت و این روند به صورت مطلوب وقتى

 مى تواند مؤثر واقع شــود که شــوراها عالوه بر اتکا بر 
قوانین موجود، در امر توســعه شهرى و مدیریت بهینه، 
توانمندى الزم براى رفع موانع و مشــکالت موجود در 
عرصه هاى مختلف را داشــته باشــند.باید به این مهم 
نیز توجه داشت امروزه شهرها به عنوان مرکز بازیگران 
اقتصادى و اجتماعى نیازمند برنامه ریزى دقیق و بهبود 

مدیریت شــهرى به منظور تثبیت و رشد شاخص هاى 
زندگى شهرنشینى هستند تا موضوعى در جریان فعالیت 
شهر رقم بخورد و رضایت مندى شهروندان را به همراه 
داشته باشد. از این رو شــهر کارآفرین موضوعى است 
که باید جدى بدان پرداخته شــود و الزمه این کار ایجاد 
فضاى رقابتى و توســعه فرهنگ کارآفرینى، شکستن 
انحصارها، پارك هاى کارآفرینى، تفکر مشترى محور، 
توسعه گردشگرى، جذب سرمایه و ایجاد ظرفیت هاى 
تازه اقتصادى در زرین شهر است که باید مورد توجه قرار 
گیرد. از سوى دیگر توسعه صنعت گردشگرى در زرین 

شهر، توسعه فعالیت هاى عمرانى و حمایت از کارآفرینى 
و کارآفرینان از جمله نکاتى اســت که باید شهردارى و 
شوراى اسالمى زرین شــهر در برنامه هاى خود به آنها 
توجه کند. البته بدون ســرمایه گذارى هیچ شهرى آباد 
نمى شود و باید براى تشویق سرمایه گذاران به این کار، 
فرآیند درخواست سرمایه گذارى را از طرف آنها فراهم 
کنیم، به گونه اى که جذب ســرمایه گذار تحقق یابد و 

پروژه ها به سرمایه بر تبدیل نشود. 
به نظر شــما مهم ترین مشــکل 

زرین شهر در چه حوزه اى است؟

پروژه معطل مانده چندین ساله همچون شهرك حمل 
و نقل، پارك ســوار و ... از مهمترین چالش هاى فعلى 
شهردارى زرین شهر است که در دوره پنجم شوراى شهر 
باید به آنها به صورت ویژه پرداخته شود.باید توجه داشت 
زرین شهر در سال هاى گذشــته به درآمدهاى ناپایدار 
وابسته بوده که این امر خود یک معضل بزرگ است. از 
این جهت باید به سمتى حرکت کرد که درآمدهاى پایدار 

براى شهر ایجاد شود.
بیشترین درآمد زرین شهر در سال هاى گذشته مربوط به 
عوارض آالیندگى و ساخت و ساز بوده که این مهم نیز به 

دلیل رکود به وجود آمده با مشکالت زیادى همراه شده 
است. همچنین در کنار کســب درآمدهاى پایدار باید به 

مسئله کاهش هزینه ها نیز توجه جدى شود.
مبلمان شهرى نوین یکى از خواســته هاى مهم مردم  
زرین شهر است که باید در این راستا نیز از متخصصان و 
هنرمندان بومى نهایت بهره را برد و از تجربه هاى موفق 
دنیا که مطابقت با فرهنگ ایرانى و اســالمى است نیز 
بى نصیب نماند. آلودگى هواى زرین شهر نیز یکى دیگر 
از اصلى ترین چالش ها است که مردم بیشتر از طرح هاى 
عمرانى و حوزه زیباسازى شــهرى در آن مطالبه دارند 
و امید است این مهم در شــوراى پنجم به صورت ویژه 

ساماندهى و راهبرى شود. 
از سوى دیگر شهردارى مى تواند در اجراى هر طرح نظر 
و مشارکت مردم را جلب کند و این مهم باید با جدیت تمام 
دنبال شود چراکه مدیریت شهرى داراى دو سطح فنى 
و تخصصى و فرهنگى است که هر دوى این بخش ها 
نیازمند گفتمانى قوى و کارآمد با استفاده از مؤلفه هاى 

مشارکت محور و تخصص گراست.
ترافیک شــهرى و همــراه کردن 
مردم در امور، یکــى از دغدغه هاى 
شهرهاى امروزى است. نگاه شما به 

این مسئله چگونه است؟
مدیریت حمــل و نقل و ترافیــک، مدیریت علمى مى 
خواهد و براى به روز شدن در این زمینه باید طرح هاى 
علمى را بررسى کنیم، ضمن اینکه یکى از اشکاالت ما 
این است که بخش خصوصى را کمتر وارد کار کرده ایم 
در حالیکه در کشور این کار در حال انجام شدن است. در 
بحث حمل و نقل در شهرســتان لنجان،« مترو» کارى 
اســت که مى تواند جواب دهد و این کار در شهرستان 
لنجان در حال پیگیرى اســت. از ســوى دیگر ارتقاى 
فرهنگ ترافیک، همراهى مردم در ساماندهى مدیریت 
پســماندها، بهبــود شــرایط آب و همچنیــن تقویت 
ظرفیت هاى حوزه گردشگرى و رسوم و سنن به معناى 
واقعى نیز باید به عنوان مســائل جدى و محرك هاى 

توسعه دنبال شود.

رئیس شوراى اسالمى شهرزرین شهر عنوان کرد:

باید به تبدیل زرین شهر به «شهر کارآفرین» جدى پرداخته شود
ایجاد درآمدپایدار و جذب سرمایه گذار، اولویت نخست زرین شهر است

مراســم معارفه «سعید ابریشــمى راد»، شهردار 
جدید کاشان با حضور استاندار اصفهان و جمعى از 

مسئوالن این شهرستان برگزار شد.
نماینده مردم آران و بیدگل و کاشــان در مجلس 
شوراى اسالمى در مراســم معارفه شهردار جدید 
کاشان گفت: شوراى دوره چهارم و شهردار پیشین 
گام هاى مهمى برداشتند که از آن جمله مى توان 
به فراگیرتر شدن خدمات شــهرى و راه اندازى 
فرودگاه با حمایت مســئوالن شهرستان و استان 

اشاره کرد.
جواد ساداتى نژاد با بیان اینکه تپه هاى هفت هزار 
ساله سیلک کاشان، حاکى از راه اندازى نخستین 
مدیریت شهرى جامعه بشرى در این شهر است، 
گفت: شهرداران کنونى این خطه از چنین میراثى 
برخوردارند و مردم انتظار دارند تا شهر به جایگاهى 

بلند و بالنده تر برسد.
وى افزود: مســائلى ماننــد ترافیــک، تکمیل

 پروژه هاى نیمه تمام و توجــه به حوزه فرهنگ 
از جمله مواردى اســت که پنجمین دوره شوراى 
اسالمى شهر کاشان و شهردار جدید این شهر باید 

آنها را پیگیرى کنند.
نماینده آران و بیدگل و کاشان در مجلس همچنین 
به راه اندازى کمیسیون معین ماده 5در این شهر 
از سوى استاندار اصفهان اشــاره کرد و خواستار 
تفویض اختیار براى ایجاد کارگروه امور زیربنایى 

معین در این شهرستان شد.
***

رئیس شوراى اسالمى شهر کاشــان نیز در این 
مراسم عنوان کرد: شوراى دوره چهارم و شهردارى 
خدمات شایسته اى را ارائه کردند که باید در دوره 
جدید تداوم یابد اما باتوجه به قرارگرفتن این خطه 
در مرحله گــذار به دوران نوین، شــرایط خاصى 
حاکم شده و شهر با مســائل گوناگونى دست به 

گریبان است.

على رســول زاده افزود: ترافیــک، آلودگى هاى 
جوى، صوتى و بصرى، حمــل و نقل عمومى و 
آسیب هاى اجتماعى از جمله معضل هایى است که 
باید با برنامه ریزى راهبردى و توجه به اقتضائات، 

مدیریت و متحول شود.
وى بیان داشت: انتظارهاى نابجا از نهاد شهردارى 
در زمینه توسعه نیز از سوى دیگر باید به واقعیت 
نزدیک شــود زیرا همگان در کنار نقش بى بدیل 
شهردارى و سازمان هاى وابسته، براى پیمودن 

راه پیشرفت کاشان مسئولیت دارند.
رئیس شوراى اسالمى شــهر کاشان تاکید کرد: 
شهردارى باهزینه مردم اداره مى شود و از اینرو باید 
با استفاده از دیدگاه هاى کارشناسى الگوى کالن 
پیشرفت، به کارگیرى ملزومات تحقق آن و از همه 
مهمتر هزینه کردن درست اعتبارات در دستور کار 

شهردارى قرارگیرد.

همگان در پیمودن مسیر پیشرفت کاشان مسئولیت دارند

احیا نشدن بافت فرسوده حسن آباد به دلیل بافت تاریخى بزرگترین معضل شهري گلشهر، هزینه هنگفت آسفالت معابر است
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رئیس سازمان حمل و نقل شهردارى گلپایگان گفت: در 
سال تحصیلى جدید بیش از100 خودرو براى حمل و نقل 
دانش آموزان در شهرگلپایگان ساماندهى شد و 90 درصد 

رانندگان سرویس هاى مدارس گلپایگان بانوان هستند.
محمداسماعیل ابراهیمى اظهار داشت: در کارگروه حمل 
و نقل دانش آموزى براى ســاماندهى ســرویس مدارس 

برنامه ریزى الزم انجام شده است.
وى افزود: براساس مصوبات این کارگروه، تقسیم بندى 
مدارس، بررســى صالحیت رانندگان سرویس مدارس، 
هماهنگى با پلیس راهور و آموزش و پرورش صورت گرفت.

رئیس سازمان حمل و نقل شهردارى گلپایگان گفت: در 

راســتاى جلوگیرى از حوادث رانندگى، به گونه اى برنامه 
ریزى شده که ســرویس مدارس باید بر اساس ظرفیت 

خودرو، دانش آموزان را حمل و نقل کنند.
وى تأکید کرد: صالحیت و سالمت روانى و روحى رانندگان 
مورد بررسى قرارگرفته است و خانواده ها هیچ گونه نگرانى و 

دغدغه اى نداشته باشند.
وى با بیان اینکــه شــهروندان از  آژانس هاى  فاقدمجوز 
براى سرویس مدارس استفاده نکنند، عنوان کرد: درحال 
حاضر 30دستگاه خودروى ون  و مینى بوس براى حمل و 
نقل دانش آموزان در منظقه الوند و مسکن مهر و عمران 

فعالیت دارند.

استاندار اصفهان گفت: بیش از 570 نفر در پنجمین دوره 
شوراهاى شهر اســتان حضور دارند و توانسته اند تاکنون 
107 شهردار را انتخاب کنند ولى در خصوص شش شهر نیز 
صالحیت شهرداران منتخب تایید نشده و با اصرار شوراى 
برخى شهرها بر انتخاب اول خود، موضوع به شوراى حل 

اختالف استان ارجاع شده است.
رسول زرگرپور اظهار داشت: قانون مسائلى همچون مدرك 
تحصیلى، تجربه و تخصص را براى شهرداران در نظر گرفته 
که فرد انتخاب شده توسط برخى شوراهاى شهر فاقد این 

حداقل ها بودند.
وى از ابالغ رسمى حکم 90 نفر از شهرداران منتخب استان 

همچون چهار شــهر اصفهان، نجف آباد، خمینى شهر و 
کاشان به عنوان نقاطى با جمعیت بیش از 200 هزار نفر خبر 
داد و افزود: مجموعه شهردارى ها و شوراهاى شهر باید به 
مواردى همچون اجراى کامل و دقیــق طرح هاى جامع 
و تفصیلى در کنار اصالح ســاختار شهردارى ها بر اساس 

مصوبه جدید وزارت کشور اهتمام ویژه اى داشته باشند.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: حدود 70درصد از درآمد 
شهردارى اصفهان از محل فروش تراکم تامین مى شود 
که این امر به هیچ وجه به صالح آینده شهرها نخواهد بود 
و در اداره شهرها مى بایســت به توسعه متوازن هم توجه 

بیشترى شود. 

عدم احراز صالحیت 
6 شهردار استان

بانوان؛90درصد رانندگان 
سرویس مدارس گلپایگان

در هر شهر یک جایگاه سوخت 
راه اندازى مى شود

نخستین جایگاه کوچک توزیع سوخت شهر هاى کم 
جمعیت کشور، در گلشن به بهره بردارى رسید.

مســئول اجراى این طرح گفت: این جایگاه توزیع 
سوخت با هزینه  شش میلیارد ریال راه اندازى شده 
و مجهز به مخزن 48هــزار لیترى  بــا چهار نازل، 
ســامانه بازیافت و جمع آورى بخار بنزین مطابق با 

استانداردهاى جهانى  است.
ســعید مهرعلیان با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
27شــهر کوچک اســتان اصفهان جایــگاه بنزین 
ندارند، افزود: قرار اســت تا پایان ســال با همکارى 
شهردارى هاى استان، در هر شهر حداقل یک جایگاه 

توزیع سوخت راه اندازى شود.   

توزیع عادالنه امکانات در تمام 
نقاط شهرمبارکه

شهردار مبارکه گفت: خدمت بى منت به شهروندان 
و توزیع عادالنــه امکانات در تمامى نقاط شــهر، از 
سیاست هاى اصلى شــهردارى و شوراى اسالمى 

شهر مبارکه است.
سید محسن هاشمى افزود: این امر بستر ایجاد امنیت 
در مناطق مختلف شــهر را به همراه خواهد داشت و 
با تعامالت موجود با ســازمان هاى خدمات رسان و 

مجموعه مدیریت شهرى میسر مى شود.
وى با بیــان اینکه بــدون همــکارى و هماهنگى 
مجموعه نیــروى انتظامى و پلیس راهــور، اجراى 
بسیارى از پروژه هاى شهرى مبارکه امکان پذیر نیست 
خاطرنشان کرد: خدمات پلیس در شهر بسیار ارزنده 
است که اگر یک روز نباشد بسیارى از امور با اختالل 

مواجه خواهد شد.

«ناظم الرعایا» 
شهردار سده لنجان شد

حسین ناظم الرعایا توانست پنج راى موافق را براى 
تکیه بر صندلى مدیریت شهرى شهر سده لنجان به 

دست آورد.
براساس نظرخواهى که از اعضاى شوراى اسالمى 
شهر سده لنجان شده بود و با توجه به جمع بندى هاى 
انجام شده، مصاحبه هاى حضورى و بررسى سوابق 
و اعالم آمادگى افراد جهت فعالیت در سمت شهردار 
سده لنجان، از بین گزینه متعدد پیشنهادى، حسین 
ناظم الرعایا به عنوان گزینه هاى نهایى شهردار سده 

لنجان معرفى شد.
گفتنى است حسین ناظم الرعایا متولد 1342 در سده 
شهرستان لنجان است و پیش از این به عنوان شهردار 

چمگردان فعالیت مى کرد.

مسائل ترافیکى،یکى از 
اولویت هاى شهردارى کاشان

 شهردار کاشــان گفت: پرسشــگرى، حق شورا و 
پاسخگویى و اجراى مصوبات شوراى اسالمى شهر 
را وظیفه خود مى دانم و تالش مى کنم این وظیفه را 
به خوبى بشناسم و فرآیندى متناسب با این موقعیت 

براى اجراى تصمیمات شورا در نظر بگیرم.
سعید ابریشمى راد اظهارداشــت: از تمام توان خود 
براى بهبود شــرایط کمک مى گیرم و براى ارتقاى 
کیفیت زندگى مردم و پاســدارى از اموال و حقوقى 
که از گذشته به من رسیده از هیچ تالشى فروگذارى 

نمى کنم.
وى افزود: شــعار مدیریت من، «اقتــدار مبتنى بر 
احترام » اســت و برند احترام باید در نخســتین گام 
در برابر اعضاى شــوراى اسالمى شــهر به عنوان 
نهادى سیاســت گذار و ناظر بر عملکرد شهردارى 

تجلى یابد.
شهردار کاشان با اشــاره به افزایش ترافیک در شهر 
تاکید کرد: مسائل و معضالت ترافیکى به عنوان یکى 
از اولویت هاى برنامه کارى شهردارى است که باید با 

برنامه ریزى جدى برطرف شود.
ابریشــمى راد از ایجاد دفترى براى ارتباط منسجم 
با اعضاى شــورا در شــهردارى خبــر داد و گفت: 
نماینده شــهردار حضور مســتمر در جلسات شورا 

خواهد داشت.

روى خط

سعید ابریشمى راد، شهردار کاشــان با بیان اینکه امروز 
کاشان به یک تفکر نو براى ادامه سازندگى احتیاج دارد، 
گفت: توانمندى مدیران شهردارى کاشان بر من پوشیده 
نیست و این لشکر توانمندى که در مدیریت شهرى است، 

جاى نگرانى باقى نمى گذارد.
وى به میزان بدهى این شــهردارى اشاره کرد و گفت: 
510 میلیارد تومان  بدهى شــهردارى کاشــان است و 

بر اســاس منابع درآمدى که تا اکنون مى شناسیم، این 
عدد بسیار باالیى است ولى در مقایسه با منابع جدید که 
چیزى غیر از منابع موجود است و باید شناسایى شود، عدد 

بزرگى نیست.
ابریشمى راد خاطرنشان کرد: مدیریت شهرى مى بایست 
به دنبال شناسایى منابع جدید، تولید ثروت و نگاه متفاوت 

به منابع باشد.

***
شهردار کاشــان در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره 
به اینکه بزرگ ترین و معتبرترین سرمایه یک سازمان 
منابع انســانى آن اســت؛ بیان داشــت: الزاما نیروى 
یک ســازمان منابع یک سازمان نیســت، مگر اینکه 
نیرویى مولد باشــد و منابع انســانى، باالترین سرمایه 

سازمانى است.

به گفته وى هر قســمتى از مشکالت کنونى شهردارى 
کاشان با دست مدیران و سرمایه هاى اصلى این سازمان 
بزرگ قابل حل شدن است و تمام برنامه هاى مدیریت 
شهرى باید با همراهى و همفکرى مدیران شهردارى به 
منصه ظهور برسد و الزمه این ارتباط و همیارى، شناخت 

بیشتر است.
***

شــهردار کاشــان همچنین تأکید کرد: به دلیل کمبود 
منابع، پروژه هاى بســیارى متوقف شده و شروع مجدد 

آنها هزینه در پى دارد.
وى ادامه داد: بدهى ها و پرونده هاى حقوقى نیز موجب 
خدشه دار شدن اعتبار این ســازمان و کم شدن اعتماد 
اجتماعى و عمومى مى شــود، در صورتى که بزرگترین 
دارایى شهردارى همین اعتماد اجتماعى است و «احترام»   
راهکار برگرداندن اعتبار و اعتماد شــهروندان اســت، 
احترامى که باید از خودمان آغاز شود و به مخاطب تسرى 

پیدا کند.
***

ابریشــمى راد خاطرنشــان کرد: خود کنترلى از دیگر 
الزمه هاى پیشبرد اهداف و رســیدن به اعتماد و اعتبار 
است و ســرعت و حجم کار نباید مانع این کنترل شود، 
همچنین ارزیابــى و کنترل مى بایســت موجب بهبود 
عملکرد شــود و در این جهــت اداره پایــش و ارزیابى 
عملکرد با همــکارى معاونت برنامه ریزى تأســیس 

خواهد شد.
شهردار کاشان افزود: این اداره باید به سرعت ایجاد شده 
و هدف از ایجاد این اداره، کنترلى است که به بهتر شدن 

عملکرد منجر بشود.
وى با بیان اینکه مدیریت از برنامه ریزى آغاز و به کنترل 
ختم مى شود، گفت: این یک چرخه است و کارآیى براى 
ساختار و بهره ورى در فعالیت ها دو موضوعى است که 

افزایش کارآیى را در بردارد.

شهردار کاشان عنوان کرد

پروژه هاى بسیارى در کاشان متوقف شده است

على اصغر قاسمیان، فرماندار دهاقان در مراسم تودیع و معارفه شهردار دهاقان 
گفت: رعایت آموزه هاى دینى و هنر معمارى اسالمى در شهرسازى بسیار مهم 

است و باید به آن توجه شود.
وى افزود: با توجه به اینکه شهرســتان دهاقان ظرفیت گردشگرى مناسبى 
دارد، امیدواریم که بیشــتر از قبل به این موضوع توجه شود و شاهد رونق در 

این زمینه باشیم.
وى اظهارداشت: رفتار مدیریت مناسب با مردم و پرسنل از ویژگى هاى بارزى 

بوده که سبب همکارى و پیشرفت کار در همه امور مى شود.
وى عنوان کرد: نگاه پیش بینانه نسبت به حوادث طبیعى و غیر طبیعى موجود 

در شهر از جمله عوامل مهمى بوده که باید نسبت به آن تمرکز کافى باشد.
***

در ادامه محمد لطفى، شهردار جدید دهاقان نیز اظهار داشت: سعى داریم در 
شهردارى کارهاى موثر و اولویت دارى را انجام دهیم تا رضایت مردم کسب 

شود.

 وى افزود: کار در شــهردارى چند وجــه دارد و براى مثال اگــر ما پارکى را 
مى سازیم، نگهدارى و بهره بردارى از آن را هم بر عهده داریم.

شهردار جدید دهاقان افزود: دهاقان کهن دیارى زیبا با طبیعتى بکر و دیدنى 
است و استعداد گردشگرى فراوانى دارد که باید توسعه داده شود.

وى بیان داشت: وجود گلخانه هاى سبزى و صیفى در دهاقان نشان از وجود 
ظرفیت هاى بالقوه در این شهر است که نیاز به حمایت و پشتیبانى دارند.

لطفى عنوان کرد: براى توســعه دهاقان به همراهى و همکارى همه اقشار 
نیازمند هستیم  و امیدواریم که ما را تنها نگذارند.

وى  در پایان خاطر نشــان کرد: مردم صاحب شــهر هســتند و همکارى 
آنان با شهردارى سبب خروجى خوب و مطلوب مى شود که به نفع خودشان 

است.
به گــزارش فــارس، در ایــن مراســم از على عطایى، شــهردار ســابق
 دهاقان تجلیل به عمل آمد و محمد لطفى به عنوان شــهردار جدید دهاقان 

معرفى شد.

نصف جهــان   رئیس شوراى اسالمى شهر مجلسى 
گفت: اولین موضوعى که در مدیریت شهرى شهر 
مجلسى مورد توجه است، اســتقرار ادارات کلیدى 
دولتى به خواســت مردم به منظــور ارائه خدمات 
بهتر است؛ چون عدم وجود ادارات در شهر مجلسى 
مشکالت بســیار زیادى براى مردم ایجاد کرده، به 
طورى که رفع این معضل یکى از خواسته هاى اصلى 

مردم این شهر شده است.
جلیل آبروى در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
اظهار داشت: مراجعه مردم براى کارهاى قضائى و 
امنیتى خودشان به شهرستان مبارکه، وقت و هزینه 
زیادى را از آنها مى گیرد و بــا توجه به اینکه محور 
مبارکه- مجلســى- بروجن به جاده مرگ معروف 
شده است و آمار تصادفات در آن باالست، امید داریم 
با توجه به مطالبات انجام شــده، به زودى و کمتر از 

شش ماه اداره آب در شهر مجلسى مستقر شود.
وى درخصوص حوزه عمران و شهرسازى نیز اذعان 
داشت: شهر مجلســى به علت عنوان گرفتن شهر 
جدید، در حوزه عمران مشکل خاصى ندارد و یکى از 
نقاط قوت آن، نبود هیچگونه بافت سنتى و فرسوده 
اســت و با وجود حضور همه قشرها و فرهنگ ها در 
این شهر که بیشــتر آنها هم از روستاها و شهرهاى 
اطراف اصفهان هســتند، مجلسى از نظر امنیتى در 

کل شهرستان، کمترین مورد تخلف و جرم را دارد.
آبروى افــزود: از مهمترین دغدغه هــاى ما بحث 
روشــنایى خیابان ها و معابر، بحث آب شــرب که 
کیفیت مطلوبى ندارد و بحث بهداشت و درمان است 
و این مشــکالت باید با پیگیــرى و همکارى هاى 
مشترك نماینده مردم شهرستان مبارکه، فرماندارى 
شهرستان و شــرکت عمران شهر جدید مجلسى و 
سایر مسئولین شهر و شهرســتان به مراجع ذیربط 

منعکس شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر مجلســى در پایان با 
اشاره به صنعت گردشگرى و توســعه آن با وجود 
اقشــار متعدد و فرهنگ هاى متنوع، اظهار داشت: 
با وجود این فرصت و با برنامه ریزى هاى درســت 
و اصولى مانند برگزارى نمایشــگاه صنایع دستى و 
غذاهاى سنتى، نگاه ویژه اى به صنعت گردشگرى 

خواهیم داشت.

رئیس شوراى اسالمى شهر کرکوند با اشاره به مهمترین اولویت  هایى که در مدیریت شهرى کرکوند پیش بینى شده 
است، گفت: مهمترین موضوع، پیش بینى تدوین سند چشم انداز توسعه شهر است که کلیه فعالیت هاى عمرانى، 
فرهنگى و رفاهى در قالب این سند، اجرایى و عملیاتى خواهند شد و در این راستا باید در جهت ایجاد منابع درآمدى 
پایدار با مشارکت بخش خصوصى و سرمایه گذارى حرکت کرد؛ تا بتوان با تأمین منابع درآمدى، در تحقق اهداف 

سند چشم انداز گام برداشت.
بهروز اسماعیلى با اشاره به استقرار صنایع بزرگ در حریم و همسایگى این شهر، اظهار داشت: استقرار صنایع در 
همسایگى شهر موجب آلودگى هاى زیست محیطى اعم از هوا، خاك و آب و حتى انتشار بوهاى نامطبوع ناشى از 

فعالیت هاى شیمیایى در شهرستان هاى همجوار شده است.
وى در ادامه بیان داشت: عبور کنارگذر غرب اصفهان از شهر کرکوند نیز باعث خطرات جانى و زیان هاى زیادى به 

بخش کشاورزى و ترافیکى شهر شده است.
اسماعیلى در مورد مشکالت دیگر کرکوند عنوان کرد: تاکنون در این شهر اورژانس  راه اندازى نشده است و به رغم 
پیشرفت 90 درصدى پروژه شبکه دفع فاضالب هاى شهرى، طى دوسال گذشته تاکنون نسبت به فروش انشعابات 

و اتصال به شبکه اصلى اقدامى صورت نگرفته است.
وى همچنین با بیان مشکالت حوزه عمران و شهرسازى کرکوند گفت: معموًال شهرهاى کوچک از لحاظ ساخت 
و ساز ضعیف هستند و منابع درآمدى کم شهردارى نیز کفاف رسیدگى به این امور را نمى دهد و این مسئله موجب 
رکود فعالیت هاى عمرانى در شهر شده است که شــهردارى تصمیم دارد در اولین اقدام خود به تکمیل پروژه هاى 
نیمه تمام بپردازد و اگر بودجه درآمد سال بعد وصول شود، برنامه هاى عمرانى جدیدى را در دستور کار خواهیم داشت 
و همچنین در راستاى فراهم کردن فرصت هاى سرمایه گذارى و ایجاد کسب و کار با مشارکت بخش خصوصى 

اقدام خواهیم کرد.

نصف جهان رئیس شوراي اسالمى شهر بافران، افزایش 
جمعیت و تالش براي پایداري جمعیت رو به رشد این 
شــهر را، مهمترین موضوع در مدیریت شهري بافران 
عنوان کرد و گفت: افزایش جمعیت موضوعی است که 
باید در مدیریت شــهري به آن توجه خاصی شود و این 
مسئله فقط با ایجاد شغل و براساس توانایی و پتانسیل 

شهر امکانپذیر خواهد بود.
سمیه بافرانی همچنین با اشــاره به بحث بوم گردي و 
جذب توریست اظهار داشت: با توجه به بناهاي تاریخی 

و میراث هاي ماندگار شــهر بافــران به خصوص قلعه 
رستم، مسجد و حمام علی آباد، قدمگاه امام رضا (ع) و... 
نیاز به حمایت و پشتیبانی مؤسسه هاي خصوصی در امر 
گردشگري و بوم گردي و تشویق مردم شهر بافران به 

این امر هستیم.
وي افزود: خوشــبختانه با دید مثبتی که نماینده مردم 
نایین وخور وبیابانک در مجلس شوراى اسالمى در زمینه 
احیاي بافت قدیمی و باارزش شهرســتان هاي نایین و 
خور و بیابانک و شهرهاي این مجموعه به خصوص شهر 

بافران دارد، مطمئن هستم این امر محقق خواهد شد.
رئیس شوراي اسالمى شهر بافران بیان داشت: مهمترین 
مشکالت در شهر بافران بیکاري و نبود بودجه کافی به 
منظور برنامه ریزي شهري است که امید داریم با تالش 
در برنامه ریزي دقیق و درست به سبب رشد اقتصادي 
و جذب بودجه و شناســایی نقاط قوت و ضعف بافران و 
تقویت نقاط قوت در اداره مدیریت شهري و ایجاد کارگاه 
هاي کوچک زودبــازده، معضل بیــکاري و مهاجرت 

برطرف شود.

نصف جهــان  رئیس شوراى اسالمى شــهر برف انبار 
گفت: بزرگ ترین مسائل و موضوعاتى که باید در این 
دوره از شوراى شهر به آن پرداخته شود را مى توان در 

سه دسته اصلى خالصه کرد.
بهنــام رضایــى در مــورد اولیــن اولویــت بیان 
داشــت: اولین و مهمتریــن موضوع، ایجــاد درآمد 
پایدار براى شــهردارى اســت که در صورت تحقق 
یافتن ایــن مهم مى توان گفت بزرگ ترین مشــکل 

شــهردارى مرتفع شــده اســت که البته در راستاى 
تحقق این هدف، جلســاتى با مســئوالن شهردارى
 داشــته ایم کــه در صــورت نهایى شــدن و اتخاذ
 تصمیم اجرایى، بــه اطالع افــکار عمومى خواهد

 رسید.
وى در ادامه افزود: دومین مسئله در مدیریت شهرى 
که در حوزه اجتماعى قرار مى گیرد، رفع موانع ازدواج 
و در رأس آن به وجود آوردن اشــتغال پایدار است و 

به نظر من رفــع موانع فرهنگى نیــز مى تواند نقش 
عمده اى در آسان شــدن ازدواج داشته باشدرضایى 
خاطرنشــان کرد: ســومین موضوع یــا اولویت که 
مى توان آن را یک موضوع زیربنایى دانست، استقرار 
ادارات و ارگان هاى خدمات رســان به صورت ثابت 
در شهر اســت که قرار اســت در این زمینه جلساتى 
با فرماندار و مدیران ادارات و شــرکت هاى مربوطه 

داشته باشیم.

رئیس شوراى شهر کرکوند خبر داد؛

ضرورت تالش ویژه براي پایداري جمعیت رو به رشد بافران  رکود فعالیت هاى عمرانى در کرکوند

مهمترین موضوع در برف انبار، ایجاد درآمد پایدار براى شهردارى است 

آزاده بیگى 

رئیس شوراى اسالمى شهر مجلسى:

نگاه ویژه اى به گردشگرى 
در مجلسى خواهیم داشت 

در مراسم تودیع و معارفه شهردار دهاقان، شهردار جدید این شهر مطرح کرد:

در شهردارى دهاقان کارهاى مؤثر و اولویت دارانجام مى دهیم 
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زبان مؤمن در پس قلب او و قلب منافق از پس زبان اوست. زیرا 
مؤمن هرگاه بخواهد سخنى گوید، نخست مى اندیشد، اگر نیک 
بود اظهار مى دارد و چنانچه ناپسند، پنهانش مى کند، در حالى که 
منافق آنچه بر زبانش آمد مى گوید و نمى داند چه به سود او و چه 

حرفى بر ضرر اوست.
موال على (ع)

 جهت تامین آب فضاى سـبز بلوار بین الحرمین و 14 معصوم(ع) شهر هرند مخزن 
نگهدارى آب در دست نصب است.

به گـزارش روابط عمومى شـهردارى هرند،عملیـات نصب مخزن 10 هـزار لیترى 
براى تامین آب مورد نیاز فضاى سـبز بلوار بیـن الحرمین و 14 معصـوم(ع) در حال 

آماده سازى است.
این منطقه به دلیل فشار پایین آب مخصوص آبیارى با مشکالتى مواجه بود که با بهره 

بردارى از این مخزن حل خواهد شد.
این مخزن زیر زمینى بوده و با پمپ آب را پخش خواهد کرد.

با حضور سرپرست و جمعى از مدیران شهردارى فوالدشهر، پایگاه مبارزه با سرقت 
اداره آگاهى شهرستان لنجان در فوالدشهر افتتاح شد.

ایزدى، سرپرست شهردارى فوالدشهر در آیین افتتاح این پایگاه گفت: نیروى انتظامى 
نیاز یک جامعه آرمانى است و همه اندیشــمندان اجتماعى بر ضرورت وجود چنین 

نیرویى در تمام جوامع تأکید دارند.

مراسم معارفه بیست و چهارمین شهردار اردســتان با حضور معاون هماهنگى و امور 
عمرانى استاندارى اصفهان، فرماندار، اعضاى شوراى شهر و مسوالن محلى و بدون 
حضور موسوى، شهردار ســابق اردستان برگزار شــد. در پایان این مراسم محسن 

حیدرى با حکم استاندار اصفهان به عنوان شهردار جدید اردستان معرفى شد.

به منظــور آمــوزش حقــوق و فرهنگ شــهروندى بــه کــودکان و نوجوانان، 
ویــژه برنامه هایى توســط شــهردارى گلپایــگان طراحــى و به مرحلــه اجرا

 درآمد.
در این زمینه، جشنواره اى در مدرسه جالل آل احمد با اجراى برنامه هاى قصه گویى 
و روایت خوانى حضرت رقیه(س)، دکلمه خوانى و شعر خوانى توسط دانش آموزان و 
آموزش بازیافت و تفکیک زباله از مبدأ توسط کارشناس شرکت بازیافت گلپایگان به 

همراه توزیع 110 جلد کتاب بازیافت براى کودکان برگزار شد.
 این مراســم در کانون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان ادامــه یافت و ضمن 
معرفى و رونمایى مجموعه 5 جلدى کتاب شــهردار کوچولو (شــامل شــهر تمیز 
و زیبا، فضاى ســبز و خرم، مراقبت ماشــین باشیم، آپارتمان نشــینى ، وقت خطر

 خبر دهیم ) ، آموزش هاى شــهروندى ویژه کودکان و نوجوانان به زبان ســاده و 
مختصر ارائه شد.

جمالى، شهردار گلپایگان در حاشیه مراسم،«شهر دوستدار کودك» را مدل موفق 
توســعه یافتگى شــهرى عنوان کرد و افزود: شــهردارى گلپایگان با اجراى ویژه 
برنامه هاى روز جهانى کودك و جشنواره "دستهاى مهربان" و برنامه هاى مشابه، 

همواره در جهت تحقق اهداف توسعه شهرى قدم برداشته است.

نصب مخزن براى تامین آب فضاى سبز
 در هرند

افتتاح پایگاه مبارزه با سرقت
 در فوالدشهر 

بیست وچهارمین شهردار اردستان
 انتخاب شد

"شهر دوستدار کودك" از شاخص هاى 

توسعه پایدار شهرى است 

تیم کونگ فوى نونهاالن شـهردارى منظریه مقام سوم شهرستان شهرضا راکسب 
کرد.به گـزارش روابـط عمومى شـهردارى منظریه،رقابـت هاى کونگ فـوى آزاد 

قهرمانى شهرستان شهرضا درسالن عفاف این شهرستان برگزارشد.
دراین رقابت ها، ورزشـکاران نونهال تیم شهردارى منظریه توانسـتند باپیروزى بر 
حریفان خود باکسـب یک مدال طالى محمد رضا اکبرى وچهـار مدال  برنز محمد 
صادقى، محمد سجاد ایزدى، على صادقى و على على اکبرى مقام سوم این دوره از 

مسابقات را از آن خود کند

فریدونشهر

کسب مقام سوم توسط تیم کونگ فوى 
شهردارى منظریه

کمبود سرانه ورزشى و فضاى سبز 
در فریدونشهر

نصف جهان    رئیس شــوراى اسالمى شهرفریدونشــهر گفت: مهمترین موضوع 
مدیریت شهرى، توسعه پایدار شهرى است که الزمه آن مدیریت یکپارچه به معنى 
هماهنگى کامل بین ادارات و ارگان ها به منظور جلوگیرى از موازى کارى و اتالف 

منابع و زمان براى خدمات رسانى سریع و بهتر به شهروندان است.
احمدرضا اصالنى در گفتگــوى اختصاصى با نصف جهان با اشــاره به مهمترین 
مشکالت در فریدونشهر عنوان کرد: در شهر فریدونشهر بیکارى جوانان، نبود رونق 
اقتصادى در سطح شهر به خصوص براى کسبه و بازاریان، نبود منابع درآمد پایدار 
براى شهردارى، فاضالب شهرى، کمبود سرانه ورزشى و فضاى سبز و مهمتر از آن 

کمبود آب براى فضاى سبز موجود ب از مهمترین مشکالت به شمار مى رود.
وى اظهار داشت: در این مدت کوتاه از شروع دوره پنجم شوراى اسالمى، زمین هایى 
که تغییر کاربرى داده اند و همچنین عوض و معوض هاى صورت گرفته بین شهردارى 
و شهروندان و استشهادهاى محلى، بیشــترین مراجعات درخصوص پرونده هاى 

بالتکلیف بوده است.

على پیراینده، شهردار نطنز گفت: باغ شهر تاریخى نطنز، شــهرى با قدمت تاریخى و طبیعى در طول سال گردشگران 
بسیارى را به خود جلب مى کند، اما متأسفانه عدم تعیین مرکز تخلیه نخاله ساختمانى، چهره شهر را مخدوش کرده و شهر 

از وجود نخاله هاى ساختمانى رنج مى برد.
وى افزود: متاسفانه به علت عدم تعیین محلى جهت تخلیه نخاله ها و ضایعات ساختمانى،شهروندان ورودى ها، حاشیه 
رودخانه ها، زمین ها و کوه هاى اطراف شهر و حتى برخى پیاده روها را براى تخلیه نخاله ها انتخاب و مشکالت زیست 

محیطى و بهداشتى فراوانى را براى عموم ایجاد نموده اند.
پیراینده تصریح کرد: شهردارى نطنز پیرو جلسات متعدد در کمیته پسماند در خصوص جانمایى محل تخلیه نخاله هاى 

ساختمانى سه محل جهت تخلیه نخاله ها به اداره حفاظت محیط زیست پیشنهاد کرده است.
وى ادامه داد: پس از تعیین مرکز نخاله هاى ساختمانى در خارج از شهر، چاله هایى عمیق ایجاد مى شود و با اجرایى شدن 

این عملیات، از پخش ضایعات در اطراف شهر و چهره نازیباى ورودى ها جلوگیرى مى شود.
شهردار نطنز با اشاره به اینکه شهردارى تاکنون به صورت متوالى ورودى هاى شهر را از نخاله ها پاکسازى کرده است، 
بیان داشت: عدم تعیین مرکز تخلیه نخاله ها و پسماندهاى ســاختمانى موجب شده شهروندان همچنان پسماندهاى 

ساختمانى را در ورودى هاى شهر ریخته و بر آلودگى هاى زیست محیطى و بهداشتى بیفزایند.

نصف جهان  رئیس شــوراى اســالمى شهر 
کهریزســنگ گفــت: در مدیریت شــهرى 
کهریزســنگ، موضوعات مهمى وجود دارند 
که برحســب اولویــت باید مــورد توجه قرار 
گیرند. اســماعیل امینى افزود:یکــى از آنها 
اتمام پروژه هاى نیمه تمــام در حوزه عمران و 

شهرسازى است.
وى در گفتگــوى اختصاصى با نصف جهان با 
اشاره به معضل شــدید کمبود آب و تأثیر آن 
بر بیکارى بیان داشت: شــهر ما نیز با معضل 
کمبود آب مواجه است و حتى با گرفتن بخشى 
از سهمیه آب زاینده رود که بسیار ناچیز است، 
80 درصد زمین هاى ما با مشکل بى آبى روبه رو 
اســت و با کاهش ذخایر آبى ســفره هاى آب 
زیرزمینى، در آینــده اى نزدیک به بیابانى بایر 

تبدیل مى شوند و مهم اینکه شغل اصلى مردم 
کهریزسنگ کشاورزى است.

وى افــزود: کهریزســنگ هیچگونــه کارخانــه 
یــا کارگاه بــراى اشــتغالزایى نیــروى کار جوان 
و درآمدزایــى نــدارد و حتــى در ســال هاى 
اخیــر بــا تعطیلــى کارخانــه کاشــى اصفهان و 
کاشى نیلو، جمعیت زیادى از کارگران آن بیکار شدند.

***
امینى در مورد نبود امکانات و خدمات فرهنگى 
نیز گفت: عدم وجود کتابخانه یکى از مشکالت 
مهم شهرى براى جوانان ماست به طورى که 
آنها به اجبار براى استفاده خدمات کتابخانه اى، 
مجبور به رفتن به شــهر اصغرآباد یا کوشک 
هستند که هم راه دور است و هم اینکه مکان 
قرارگیرى کتابخانه شهر کوشک در کنار خیابان 

اصلى است و سروصدا در آن بسیار زیاد است.
***

وى همچنین با اشاره به اقدامات آینده در شهر 
کهریزسنگ اظهار داشــت: احداث ایستگاه 
آتش نشانى، اســتقرار ادارات خدمات رسان و 
مجهز کردن خانه بهداشت، احیاى بافت هاى 
فرســوده و آزادســازى خیابان ها بخشــى از 

مهمترین اولویت هاى ماست.
رئیس شوراى اسالمى شــهر کهریزسنگ در 
پایان با اشاره به گرانى زمین هاى منطقه گفت: 
چیزى درحدود 50 تا 70 مغازه مرغ فروشى در 
خیابان هاى اصلى شــهر داریم که باید همه 
آنها در یک مجموعه تجارى جمع شــوند ولى 
متأســفانه با وجود زمین هاى گران، اقدامات 

اجرایى کمى سخت شده است.

طى مراسمى شهردار هرند معرفى شد.  در این مراسم که با حضور محمدرضا 
کمالى، مدیــر کل دفتر امور شــهري و شــوراهاى اســتاندارى اصفهان، 
موســوى معاون عمرانى فرماندارى اصفهان، بخشــدار جلگه، امام جمعه 
و مســئوالن هرنــد برگــزار شــد، حمیــد شــهبازى ضمــن تقدیــر
 از شــوراى اســالمى پنجــم بــراى انتخــاب وى جهــت خدمــت
 در ایــن ســمت، از شــوراى چهــارم بابت همــکارى و کمک تشــکر 
 کرد و گفت: اگر خدمتى بود، کار گروهى و اگر کمبودى بود متوجه اینجانب 

بود.
شهبازى گفت: با اینکه من از بیش از 10 شهر پیشنهاد  شهردار شدن را داشتم 
ولى همکارى مردم خوب هرند و مسئوالن همدل آن باعث شد ترجیح بدهم 

در هرند بمانم.
در این مراسم حجت االسالم حسینى، امام جمعه هرند و جعفرى رئیس شوراى 
اسالمى شــهر هرند نیز در صحبت هایى به این نکته اشاره کردند که ابقاى 
شهردار باعث مى شود برنامه ها بهتر به پیش برده شود و شرایط بهترى براى 

خدمت فراهم شود.

***
کمالى، مدیر کل دفتر امور شــهري و شوراهاى اســتاندارى اصفهان نیز در 
این مراسم با اشاره به اینکه شوراهاى شهرهایى مثل دولت آباد نیز به دنبال 
شهبازى براى شهردارى خود بودند، گفت: براى اجراى هر چه بهتر برنامه هاى 

مدیریت شهرى، ابقاى شهردار راه حل مناسبى است.

رئیس شوراي اسالمی شــهر نیک آباد گفت: با توجه به 
بارش کم باران در شــهر نیک آباد که از مناطق خشک و 
کم آب استان محسوب می شــود و عمده آب آن از طریق 
سفره هاي آب زیرزمینی تأمین می شود، در فصل گرم سال 
تسلط خشکی بر منطقه باعث بروز مشکالت زیادي براي 

کشاورزان منطقه  گردید.
ابراهیم کریمیان اظهار داشت: در سال هاي دور، شهر ما 
داراي 25 رشــته قنات بود و شغل اصلی مردم کشاورزي 
محسوب می شــد ولی امروز با توجه به کمبود شدید آب 
و بارندگی ناچیز، اکثر جوانان به شــغل هاي کاذب مانند 
دوره گردي و خرید و فروش اقالم ضایعاتی روى آوزرده اند.

وي افزود: با تمامی این مشکالت می توانم با قاطعیت عنوان 
کنم درآمد رو به بهبودتري نسبت به سایر شهرها داریم. 

کریمیان درخصوص معضالت اجتماعی نیک آباد نیز بیان 
داشت: مشکالت و اختالف بین زوج هاي جوان در نیک آباد 
به علت متناسب نبودن سن ازدواج و عدم مشاوره گرفتن 
از متخصصان زیاد است که این موضوع باعث شده از هر 
10پرونده مراجعه به شوراي حل اختالف، هفت پرونده به 

طالق کشیده شود و این موضوع بسیار نگران کننده است.
***

وي به کمبودهــاي مختلف و اقدام براي توســعه هرچه 
بیشتر عمرانی و شهرسازي نیک آباد اشاره کرد و گفت: ما 
فرهنگستان و مکان تفریحی مانند سینما نداریم و فضاي 
سبز در نیک آباد کم است و در همین خصوص با توجه به 
اینکه دو نفر از اعضاي شورا در رشته عمران و شهرسازي 
تخصص دارند، توجه ما به توسعه شهري ویژه خواهد بود و 
اولویت ما در جدول کشی، توسعه معابر، ساختمان سازي و 

توسعه فضاي سبز است.
کریمیان در پایان با اشاره به نظارت بیشتر شهرداري به 
پروژه هاي عمرانی تأکید کرد: نظارت بر ساخت و سازها از 
لحاظ استحکام و مهندسی حائز اهمیت است و باید احیاي 

بافت هاي فرسوده با سرعت انجام شود.

با وجود زمین هاى گران، اقدامات اجرایى در کهریزسنگ سخت است  

  شهردار نطنز عنوان کرد: 

معامله اقالم ضایعاتى
شغل این روزهاى نیک آبادى ها

آزاده بیگى

ابقاى شهردار، راه حل مناسبى براى اجراى برنامه هاى شهرى

براى نطنز محل تخلیه نخاله  پیش بینى نشده است

نصف جهان   رئیس شوراي اسالمی شهر شهرضا گفت: 
یکی از دردســرهاي اخیر در حوزه مدیریت شــهري، 
موضوع نبود شبکه فاضالب در شهرضاست به طوري 

که تنها 30 درصد شهر داراي شبکه فاضالب است.
مهدي صالح پور در گفتگوي اختصاصی با نصف جهان 
با اشاره به مشکالتی که این موضوع پیش آورده است، 
تصریح کرد: وجود شــبکه فاضالب شهري عالوه بر 
برآورده ســاختن نیازهاي موجود در شــهر که شامل 
آبیاري و کشاورزي است، به بهداشت و سالمت عمومی 

نیز کمک می کند. 
وي در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان بیان داشــت: 
دومین وظیفه شوراي شهر در سال هاي اخیر که بسیار به 
آن توجه شده است بعد از انتخاب شهردار، بررسی و شناخت 
کمبودها، نیازها و نارســایی هاي اجتماعــی، فرهنگی، 

اقتصادي، عمرانی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی است.
رئیس شوراي اسالمی شهر شهرضا با اشاره به معضل 
بزرگ بیکاري اظهار داشت: بیکاري در کل کشور ابعاد 
گسترده اي پیدا کرده است و مختص به شهر ما نیست 
و باید آسیب شناسی شود؛ رفع این معضل که گریبانگیر 
قشر بسیاري از جوانان شده است نیاز به همت جمعی 

دارد که در شهرضا نیز ما با آن مواجهی هستیم.
***

صالح پور در بخش دیگرى از سخنان خود به اقدامات 
و برنامه هاي آینده در شهرضا اشاره کرد و گفت: ما در 

حوزه بهداشت و درمان نیاز به امکانات بیشتري داریم 
زیرا در شاهراه اصلی شمال و جنوب قرار گرفتیه ام که 
اگر تصادف و یا مشکلی براي مردم اطراف شهرضا رخ 

دهد، همه به شهر ما مراجعه می کنند. 
وي درخصوص کمبود آب و چاره اندیشی براي بهبود 
این وضعیت که از دیگر اولویت هاي مدیریت شهري 
است، بیان داشت: سه سال پیاپی در فصل تابستان با 
کمبود آب مواجه هســتیم و براي مبارزه با این معضل 
،تصمیم به احداث چند چاه عمیق در شهرضا و برخورد 
با پروژه هاي حفر چاه هاي غیرمجاز که موجب کاهش 

سطح آب هاي زیرزمینی شده است، داریم.
صالح پور همچنین در ارتباط با محیط شهرى نیز گفت: 
حفظ محیط زیست امروزه معضل بزرگی است که با 
توجه به کمبود فضاي سبز و عدم تفکیک پسماندها، 
باید این مهم بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با همگامی 
بین مردم و مسئوالن و رسانه ها می توان آن را مدیریت 

کرد. 
وي گفت: مدیریت شــهري اگر بخواهد موفق باشد 
ســرمایه آن مردم هســتند و باید با توجه به اقدامات 

شفاف در مدیریت شهري، آنها را خوش بین کرد.

رئیس شوراي اسالمی شهر شهرضا خبرداد؛

 برخورد با پروژه هاي 
حفر چاه هاي غیرمجاز در شهرضا

استفاده از خرد جمعى 
موجب پیشرفت 
اصغرآباد مى شود 

نصف جهــان     رئیس شــوراى اسالمى شهر 
اصغرآباد گفت: یکى از مهمترین اهداف شوراى 
شهر اصغرآباد، اســتفاده از خرد جمعى و توان 
فکرى شهروندان است که با توجه به وجود بیش 
از 300 دانش آموخته با مدارك فوق دیپلم به باال 
در رشته هاى مختلف علمى در شهر اصغرآباد، 
تصمیم داریم با تشکیل کمیته ها و کارگروه هاى 

گوناگون این مهم را محقق سازیم.
اســماعیل جارى در گفتگوى اختصاصى با 
نصف جهان گفت: با محقق شدن کارگروه ها 
و اســتفاده از خرد جمعى افراد نخبه، موجبات 
پیشرفت شهر در همه زمینه ها فراهم مى شود 
و عالوه بر آن، با استفاده از حمایت اقشار متعدد 
مردم و همچنین تشکیل شــورایاران، از تمام 

ظرفیت ها بهره مى بریم. 
وى تصریح کرد: توجه به زیرساخت هاى شهرى 
مانند سوله ها و مجموعه هاى ورزشى، آموزشى و 
علمى و تشویق به مشارکت هاى مردمى در موارد 
فوق، اصالح معابر و آسفالت، سالم سازى راه هاى 
اصلى و فرعى، ســاماندهى ورودى هاى شهر، 
پیگیرى اعتبارات مورد نیاز درخصوص احداث 
پارك کوهستانى در شــمال شهر که مورد نیاز 
اهالى شهرستان خمینى شهر و شهرهاى اطراف 
آن است و نیز یافتن راهکارهایى براى رسیدن به 
درآمد پایدار و کمتر کردن آسیب هاى اجتماعى 
همچون اســترس، طالق و کم حوصلگى از 
اولویت هاى مدیریت شهرى در اصغرآباد است.


