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هدف اصلى در شهردارى شاهین شهر
 خدمت صادقانه به شهروندان است
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شهردار گلپایگان: یک نیروى
شاداب مى تواند  یک نیروى مولد باشد
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آب آشامیدنى سالم
 حق مردم 
سده لنجان

 است
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زمینه تحرك 
شهردارى و 

کاهش مشکالت در 
دولت آباد فراهم شود
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عدم توسعه 
زیرساخت هاي 
رفاهی و مبلمان 
شهري در ونک

3

مسائل اقتصادي 
و سرمایه گذاري 

در مبارکه اولویت 
بیشتري دارند

انجام ساالنه 50 هزار استعالم توسط دفاتر پیشخوان

اختصاص 400 میلیون اعتبار براى
 بافت فرسوده شهرضا

از مشکالت مدیریت شهرى چرمهین، تملک زمین
 براى آرامستان است

شهردار شاهین شهر:

4

آزادسازى خیابان ها 
در خمینى شهر به 

مشارکت مردم 
نیازمند است

امروزه مفهوم شهرها بدون فضاى سبز مؤثر در اشکال 
گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. 

شــهرها به عنوان کانون هاى تمرکز فعالیت و زندگى 
انســان ها براى اینکه بتوانند پایدارى خود را تضمین 
کنند، چاره اى جز پذیرش ساختار و کارکردى متأثر از 
سیستم هاى طبیعى ندارند. در این میان فضاهاى سبز 
شــهرى به عنوان جزء ضرورى و الینفک پیکره یگانه 
شهرها در متابولیسم آن ها نقش اساسى دارند که کمبود 
آن ها مى تواند اختالالت جدى در حیات شهرى به وجود 
آورد. توجه به فضاى سبز به طورعام به عنوان ریه هاى 
تنفسى شهرها تعریف اغراق آمیزى از کارکرد آن نیست، 
بلکه این تشبیه بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم 

اکولوژیک شهرها به شمار مى رود.
این فضاها هم از دیدگاه تأمین نیازهاى زیست محیطى 
شهرنشینان و هم از نظر تأمین فضاهاى فراغتى و بستر 
ارتباط و تعامل اجتماعــى آن جایگاهى درخور اهمیت 
دارد. در اینجا به مهم ترین کارکردهاى فضاهاى سبز در 

شهرها اشاره مى شود.

کارکرد تفریحى:  پارك ها بهترین محل براى 
آرامش و رفع خستگى هستند. امروزه کارکرد تفریحى 
پارك ها و فضاى سبز جایگزین بخشى از کارکردهاى 
تفریحى خانواده، روابط همسایگى و محلى، بازار و ... 

شده است.

  کارکرد بهداشتى:  پارك ها و فضاى سبز را 
مى توان در زمره مراکز تأمین کننده بهداشــت و جان و 
روان افراد دانست. نقش گسترده فضاى سبز در تمرکز 

اعصاب بر کسى پوشیده نیست.

  کارکرد ارتباطى: پارك ها زمینه ســاز روابط 
نانوشته سازمان یافته اى هستند که با توجه به نیازهاى 

اقشار مختلف اجتماعى شکل مى گیرد و دوام مى یابد.

  کارکرد آموزشى:  بازى و سرگرمى در آموزش 
 و پرورش جســم و ذهن کودکان ســهم مؤثرى دارد. 
پارك ها هرچند وسایل بازى اندکى دارند، زمینه کسب 

مهارت و خالقیت را براى کودکان فراهم مى کنند.

 کارکرد خرید و فروش:  بــا اینکه پارك ها 
جایگاه گردش و آرامش هستند، به دلیل حضور گسترده 
مــردم در آن ها جاى مناســب و پررونقى براى عرضه 

کاالهاى مختلف و موردنیاز گردشگران هستند.

 عملکردهاى فضاى سبز را مى توان به چهار 
دسته کلى تقسیم کرد:

 فضاى ســبز عمومى: این ها فضاهاى سبز 
شهرى و پارك ها هســتند که عملکردهاى اجتماعى 
دارند. این فضاها براى عموم مــردم در گذران اوقات 
فراغت، تفریح و گردهمایى هاى اجتماعى و فرهنگى 

مورد استفاده قرار مى گیرد.

فضاى سبز نیمه نیمه: این فضاها نسبت به   
فضاهاى عمومى محدودتر هستند؛ مانند محوطه هاى 

باز بیمارستان ها، ادارات دولتى و نظایر آن.

فضاى ســبز معابر و خیابان ها:  ازجمله 
فضاهاى ســبز شــهرى  هســتند که به طور معمول 
درخت کارى حاشیه باریکى از حدفاصل پیاده رو و سواره 

را تشکیل مى دهد.

  فضاى سبز خصوصى:شــامل همه فضاها 
ازجمله باغچه ها و باغ هاى موجود در شــهر است که 

استفاده آن محدود به مالکان آن است.

نقش فضاى ســبز در کیفیــت زندگى   
شهرى: امروز نقش و اهمیــت فضاهاى باز و سبز در 
محیط زیســت و کیفیت زندگى مجتمع هاى زیستى 
به طور چشمگیرى رو به افزایش است. به همین دلیل در 
بیشتر کشورها فضاى باز و سبز جزء الینفک تصمیمات 
برنامه ریزى کاربرى زمین به شمار مى آیند. (به طورکلى 
بازدهى فضاهاى ســبز شهرى در ســه گروه بازدهى 
اکولوژیک و محیط زیستى، بازدهى کالبدى  شهرسازى 
و بازدهى اجتماعى روانى قابل تقســیم بندى است. در 
بررسى اثرات روانى اجتماعى فضاى سبز باید گفت که 
انسان روزانه در هر شــرایطى به چند ساعت حضور در 
فضاى ساکت و آرام نیاز دارد که فضاى سبز مى تواند این 
فضا را تأمین نماید؛ همچنین از مهم ترین اثرهاى فضاى 
سبز در شــهرها، کارکرد زیست محیطى آن هاست که 
شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانى معنى دار 
کرده اســت و با آثار سوء گســترش صنعت و کاربرد 
نادرست تکنولوژى مقابله کرده، سبب افزایش کیفیت 
زیستى شــهرها مى شــود. همچنین به عنوان یکى از 
مباحث مهم و کاربردى در دیگر کشــورها تبدیل شده 
است، به طورى که هرساله مساحت زیادى از زمین هاى 
شهرى آن ها به این کاربرى بسیار مهم اختصاص داده 
مى شــود. منظور از بازدهى اکولوژیکى نیز زیباسازى 

بخش هاى شهرى، کاهش دماى محیط، تولید اکسیژن 
افزایش نفوذپذیرى خاك در مقابل انواع بارش و مانند 

این هاست.
اثرات رو حى و روانى فضاى سبز بر کیفیت   

زندگى شهرى:
فطــرت انســان به گونه اى آفریده شــده اســت که 
توانایى هاى بسیارى دارد و این توانایى ها بدون ارتباط 
با زیبایى هاى طبیعى که در زندگى شــهرى که همان 
فضاهاى سبز مى باشند، به افسردگى و خمودى مى گراید 
و درواقع در پرتو بهره مندى از فضاى سبز خالقیت هاى 
انسان شکوفا مى شود و انســان راه تکامل را در زندگى 
خود مى پیماید. اگرچه بیشــتر شهروندان مقیم شهر از 
مزایا و تأثیرات غیرمســتقیم فضاهاى سبز بر زندگى 
خود آگاه نیســتند، اما این تأثیر و کنــش متقابل میان 
برخوردارى از فضاى سبز و نابرخوردارى از آن بر زندگى 
آن ها توســط پژوهش هاى گوناگونى به اثبات رسیده 
است. به عنوان مثال در میان نوشته هاى علما و احادیث 
و قرآن کریم نیز به این موضوع اشــاره شــده است. از 

مجموعه آیات و احادیث چنین به دست مى آید :
بهره مندى از فضاى ســبز حالت یأس و نومیدى را از 
انسان دور مى کند و شور و امیدى در او ایجاد و تقویت 

مى نماید.
فضاى ســبز تأثیرى قابل توجه در درمان بیمارى هاى 
روحــى و روانــى دارد؛ به طورى که این مشــکالت 
بــا نگاه کردن به فضــا و مناظر سرســبز و قدم زدن و 

نفس کشیدن در فضاى سبز از میان مى رود.
 ارتباط با فضاى سبز موجب نشاط و موجد انگیزه براى 

حرکت به سوى تعالى و تکامل است.

ســرانه فضاى ســبز و تأثیر آن بر رفاه   
زندگى شهروندان:

سرانه عبارت است از مساحت تقسیم بر جمعیت، درواقع 
سرانه عبارت است از مقدار زمینى که به طور متوسط از 
هر کدام از کاربرى ها به هر نفر از جمعیت شهر مى رسد. 
در تعیین سرانه عواملى از قبیل قیمت زمین، نوع درآمد، 
امکانات گسترش شهر، موقعیت اقلیمى و طبیعى شهر 
مسائل اجتماعى، آداب و رســوم، نیازهاى جمعیت به 
تأسیسات رفاهى، نوع معیشــت، تکنولوژى ساختمان 
و ... مؤثر است. امروز در بیشــتر کشورها میزان سرانه 
هر یک از خدمات شــهرى نشــان دهنده میزان رفاه 
و کیفیت زندگى در شهرهاســت. در این میان سرانه 
فضاهاى ســبز نیز به عنوان یکى از فاکتورهاى مهم 

افزایش سطح زندگى در شهرهاست. همچنین با توجه 
به اهمیت فضاها و لزوم ایجاد در شهرها به منظور لطافت 
هوا و تفریح مردم و زیبایى شــهر بایســتى استاندارد 
مشخصى براى ایجاد فضاهاى سبز وجود داشته باشد، 
زیرا هر اندازه فضاى سبز در ســطح شهر توسعه یابد، 
کافى نخواهد بود. مقوله ســطوح و سرانه سبز را صرفًا 
مى توان در مورد فضاهاى ســبز عمومى مطرح کرد، 
زیرا فضاهاى ســبز خصوصــى نیمه عمومى و فضاى 
سبز حاشیه معابر هر چند در بازدهى اکولوژیکى نقش 
مؤثرى دارند، اما بنا بر ماهیتشــان عملکرد اجتماعى 
ند ارند. در دنیاى صنعتى امروز پیشرفت در زمینه هاى 
مختلف صنعت، تکنولوژى و ... بــه یکى از مهم ترین 
دغدغه هاى کشورهاى توسعه یافته و درحال توسعه و 
حتى جهان سوم تبدیل شده است. متوسط 30مترمربع 
براى هر فرد است. شاخص تعیین شده از محیط زیست 
سازمان ملل متحد 20 تا پنج مترمربع و در جایى مانند 
ایالت متحــده 75مترمربع به ازاى هر فرد اســت. این 
درحالى است که براساس مطالعات و بررسى هاى وزارت 
مسکن و شهرسازى، ســرانه متعارف و مناسب فضاى 
سبز شهرى در ایران حدود هفت تا 12مترمربع براى هر 
فرد ایرانى است در گزارش مطالعات گروه برنامه ریزى 
شهرى وزارت کشور این نقل قول آمده است که زندگى 
سالم در جایى امکان پذیر است که سهم سرانه هر فرد از 
فضاى سبز در منطقه مسکونى از 30 تا 50مترمربع کمتر 
نباشد و براى رسیدن به پارك بیش از یک ربع ساعت 
وقت نگیرد. سرانه فضاى سبز در شهرهاى مهم جهان 
مثل آمستردام 16متر، در شــیکاگو 20، نیویورك 11، 
لندن 9، کپنهاگ 10، پاریس 7/74، در شهر رم نیز 6متر 
است که این  ها نشــان دهنده اهمیت این فضاها براى 

شهروندان مى باشد.
اما این درحالى اســت که در بســیارى از شهرهاى ما 
بى توجهى به جنبه هاى انســانى در طراحى و معمارى 
فضاى شهرى باعث شده که در شهرها بیش از روستاها 
ســالمت روانى و اجتماعى در معرض آســیب باشد. 
یکى از عواملى که باعث ایجاد چنین مشــکالتى شده 
است، بى توجهى به فضاى سبز شهرى و اینکه ساختار 
موجود در فضاهاى سبز در راستاى ساختارهاى فکرى 
مدرن قرار گرفته و یک نوع تضاد در ســاختار کالبدى 
تقریبًا سنتى با ســاختار تفکر مدرن استفاده کنندگان 
به وجود آمده است؛ بنابراین نحوه ساخت و شکل گیرى 
فضاهاى سبز مى تواند اثرات مستقیمى بر روح و روان 
مراجعه کنندگان داشته باشــد. به طورى که تحقیقات 
نشــان مى دهد که بخش مهمى از اهداف شفابخشى 

منظر در مشــاهده مناظر طبیعى و نه الزامــًا در انجام 
فعالیت در مناظر طبیعى و فضاهاى سبز است.

به طور کلى مى توان تأثیرات روان شناختى 
فضاى سبز را بر شــهروندان به صورت زیر 

بیان کرد :
1- ایجاد آرامش روحى  و روانى :

عالو ه بر آثار روحى و روانى و آرامش که در اثر قرارگیرى 
در طبیعت و نظاره گرى فضاى سبز حاصل مى شود، از 
نظر علمى مى توان به یک نکته اشــاره کرد و آن هم 
تولید فیتونسید است. درختانى مانند گردو، کاج و ... از 
خود ماده اى به نام «فیتونسید» در فضا آزاد مى کنند که 
این مواد روى انسان اثر فرح بخشى دارد؛ به گونه اى که 
این ماده مى تواند تعادل بین دو نیم کره مغز را به خوبى 
برقرار کند و حالت طبیعى و آرام بخشــى را به انســان 

ارزانى بخشد.
2-تأثیرات مثبت در سالمت جسمى و بدنى افراد :

مردم در جوامــع صنعتى خیلى کــم ورزش مى کنند؛ 
بســیارى از فعالیت هاى بدنى جایى در کارهاى روزانه 
ندارد، درنتیجه براى اینکه این افــراد به فعالیت بدنى 
بپردازند، باید بیش ازپیش آن ها را به این کار ترغیب کرد. 
محیط هاى جذاب ازجمله فضاى سبز مى تواند مردم را 

به شرکت در چنین فعالیت هایى تشویق کند. 
3-ارتقاى کارایى و راندمان عملکردى افراد 

زندگى در شــهرها و به طور کلى دنیــاى مدرن باعث 
مکانیکى شــدن زندگى انسان ها شــده است. اوقات 
فراغت را براى انسان ها کم کرده است و با این فرصت 
کم فراغت از کار نمى توان رفتن به سفرهاى طوالنى 
و چنــدروزه را در برنامه زندگــى قــرار داد. بنابراین 
مجبور به اســتفاده بهینه از فرصت کم فراغت از کار 
و زندگى روزمره مى شــود و بهترین مکان براى انجام 
این کار فضاهاى سبز شــهرى است؛ زیرا با قرارگیرى 
در این گونه فضاهــا، انگیزه زندگى کــردن و متعاقب 
آن کارایى و راندمــان عملکردى افــراد نیز افزایش 

مى یابد.
4-حل چالش ها و تنگناهاى افــراد از راه تبادل افکار، 
مشــورت هاى دوســتانه و ... در کانون هاى رسمى و 

غیررسمى مستقر در پارك ها و فضاهاى سبز.
5-تأثیر روى رفتار انسان ها و پویایى ذهنى و رفتارى 

آن ها
6- ماندن افراد در وضعیت هاى فیزیکى و روحى مناسب 
با حضور مستمر در فضاهاى سبز مثل نرمش، ورزش و 

... در این  فضاها. 

اهمیت و کارکردهاى مهم فضاى سبز شهرى
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رئیس اداره برون سپارى معاونت شهرسازى و معمارى 
شهردارى اصفهان گفت: بر اساس آمار، 70 درصد مراجعه 
مردم به شهردارى بابت استعالم هاى بانک و دفترخانه 
بوده که با برون ســپارى خدمات شهرسازى، ساالنه 50 
هزار اســتعالم توسط دفاتر پیشــخوان انجام مى شود. 
محمود کاشف اظهارداشت: در راستاى اصل 44 قانون 
اساســى و به منظور کاهش تصدى گــرى ها و امکان 
انجام قســمتى از مراحل عملیاتى خدمات شهرسازى 
توسط بخش خصوصى و باتوجه به مصوبه سال 1390 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان و مصوبه هیئت دولت 
وزیران سال 1389، حوزه شهرسازى الکترونیک و برون 

سپارى شهردارى اصفهان فاز اول برون سپارى را براى 
پاسخگویى به اســتعالمات در 15 منطقه اجرایى کرده 
است. وى تصریح کرد: با عنایت به تسرى سیستم مکانیزه 
شهرسازى و درآمد در کلیه مناطق و با توجه به اینکه پاسخ 
هاى صادر شده از طرف شهردارى به صورت الکترونیکى 
و داراى بارکد الکترونیکــى 32 رقمى یونیک و بارکد دو 
بعدى (QP) جایگزین مهر دبیرخانه و امضاى فیزیکى مى 
باشد، طى ابالغى از طرف معاون شهرسازى و معمارى به 
کلیه دفاتر اسناد رسمى و بانکها ابالغ شد که قبل از انجام 
هر گونه اقدام، صحت پاسخ ها را مى توانند با مراجعه به 

سایت esup.isfahan.ir  کنترل کنند.

معــاون عمرانى شــهردارى شــهرضا گفــت: از جمله 
سیاســت هاى شــهردارى در حوزه عمرانــى، اصالح و 
بهسازى معابر فرسوده شهرى اســت که از سال ها قبل 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مهدى طبیبیان اظهارداشــت: از جملــه 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 است.
وى بیان داشت: اجراى پروژه اصالح جوى و جدول خیابان 
قائمیه به طول 700 متر شامل هزینه تخریب، جمع آورى 

جدول هاى قدیمى، از جمله دیگر پروژه هاى این واحد بوده 
که با اختصاص اعتبارى بالغ بر 250 میلیون ریال انجام شده 
است. معاون عمران شــهردارى شهرضا همچنین از آغاز 
عملیات اجرایى پیاده رو و معابر بلوار شهید قانع و ورودى 
منطقه سروستان شهرضا خبر داد و افزود: عملیات اجرایى 
این پروژه در حال حاضــر در مرحله خاك بردارى و خاك 

ریزى، تراکم و شن ریزى است.
طبیبیان با اشــاره به اجــراى عملیات جــدول گذارى و 
کانیوگذارى بلوار کشاورز شهرضا نیز گفت: این پروژه به 
طول 730 متر در محدوده قانونى شهر و با اعتبارى بالغ بر 

220 میلیون ریال اجرا شده است.

انجام ساالنه 50 هزار استعالم 
توسط دفاتر پیشخوان 

اصالح و بهسازى معابر 
فرسوده شهرضا 

پشت بام بازار تاریخى هرند 
کاهگل اندود مى شود

  به گزارش روابط عمومى شهردارى هرند، در راستاى 
بازسـازى بازار تاریخى هرند، عملیات کاهگل اندود 
کردن پشت بام این بناى تاریخى در حال انجام است.

بر اسـاس ایـن گزارش،کاهـگل اندود پشـت بام ها 
عملیاتى سنتى است که پشـت بام خانه هاى قدیمى 
را با الیـه اى از مالت کاهـگل (مخلـوط کاه، خاك 
رس و آب) مـى پوشـاندند و قدمتى چهار هزارسـاله

 دارد.

معرفى «صادقى» به عنوان 
شهردار سمیرم

 حسـینعلى صادقى به عنوان شـهردار جدید سـمیرم 
معرفى شد. معاون استانداراصفهان در این نشست با 
تاکید بر ظرفیت هاى سـمیرم اظهارداشت: موقعیت 
خـوب گردشـگرى و آب و خاك سـمیرم جـاى کار 

زیادى دارد که باید به آن توجه کرد.
محمد على طرفه از شـهردار جدید سـمیرم خواست 
با توجه به وجـود این ظرفیـت ها و تعامل بـا مردم و 
مسـئوالن، هر چه بیشـتر در مسـیر آبادانى و زیبایى 

مبلمان شهرى سمیرم گام بردارد و اقدام کند.
دراین جلسه از محمد لطفى میانجایى، شهردار سابق 

سمیرم قدردانى شد. 
خاطر نشان مى سازد شهردارسـمیرم پیش از این به 

مدت 3/5 سال شهردار دستگرد بود.

رفع مشکالت شهرك امیرکبیر 
شهرضا

رئیس شـوراى اسـالمى شـهر شـهرضا گفت: حل 
مشکالت خدماتى مالکان زمین ها و امالك تجارى 
شهرك امیرکبیر در دستور کار شوراى شهر شهرضا 
قرار دارد. مهدى صالح پور اظهار داشـت: با توجه به 
جلسـه اى که با تعدادى از کسـبه شـهرك امیرکبیر 
داشتیم، مشکالت این کسبه با حضور تعدادى از این 
کسبه در جلسه شورا مطرح شد. وى افزود: مهم ترین 
مشکل برخى از این افراد نداشتن آب، گاز و تلفن بود 
و از طرفى این کسـبه هر اقدامى که بخواهند انجام 
دهند احتیاج به آب دارند کـه در بعضى از این مناطق 
آب رسانى با تانکر انجام مى شـود. صالح پور تصریح 
کرد: نصب کارت خوان و دزدگیر نیز از نیازهاى دیگر 
ایـن افراد بـود که نیـاز به وجـود خطـوط مخابراتى 

است. 
رئیـس شـوراى اسـالمى شهرشـهرضا از تصویـب 
واگذارى 398 مترمربع زمین به اداره گاز شهرستان 
شـهرضا جهت نصب تأسیسـات گازرسـانى در این 
منطقه براى رفـاه حال اهالى و تأمیـن گاز خبر داد و 
گفت: بزودى مشکل تأمین گاز و گرمایش این کسبه 

حل خواهد شد.

شهرداران نوش آباد و 
سفیدشهر معارفه شدند

آئین معارفه « محمود اشرفى» شـهردار جدید نوش 
آباد و «مهدى قنایى مقدم» شهردار جدید سفیدشهر 

با حضور مسئوالن این شهرستان برگزار شد.
محمود اشرفى با حکم استاندار اصفهان به جاى على 
اصغر شقایقى به عنوان شهردار نوش آباد معارفه شد 
و همچنین مهـدى قنایى مقدم در آئینـى جداگانه با 
حضور فرماندار آران و بیدگل و جمعى از مسـئوالن 
شهرستان به جاى حسـین غالمى به عنوان شهردار 
جدیـد سفیدشـهر معرفـى و از خدمـات شـهرداران 

پیشین قدردانى شد.
فرماندار آران و بیدگل در این آیین گفت: شهرداران 
با توجه به اصل خدمتگـزارى صادقانه و خالصانه به 
مردم و بهره گیرى از همه ظرفیت ها باید براى رفع 
مشـکالت پیش روى شـهرها گام برداشـته و مسیر 

توسعه را هموار کنند.
ابوالفضل معینى نژاد افزود: خدمت رسانى به مردم در 
نظام جمهورى اسالمى در کنار مسئولیت اجتماعى، 
توفیقـى الهى محسـوب مـى شـود و امید مـى رود 
شهرداران این شهرها با در نظر گرفتن این مهم و در 
سایه تعامل و هم افزایى با شوراها و سایر دستگاه ها، 

کارنامه قابل قبولى در پایان برجاى بگذارند.

روى خط

رئیس شوراى اسالمى شهر کوشک با اشاره به مشکالت 
شهر کوشــک گفت: شــهر ما با قدمتى دیرینه و بافت 
روستایى و قدیمى، داراى مکان هاى فرسوده اى است که 
موجب مشکل مردم در رفت و آمد به علت تنگى کوچه ها 

و خیابان ها شده است.
محمدباقر جاللى افــزود: احیاى بافت هاى فرســوده 
مهمترین موضوع قابل بررسى در حوزه مدیریت شهرى 
است زیرا این مسئله مشکالت ترافیکى زیادى را ایجاد 
کرده اســت و اولویت اصلى ما تعریض و آزادســازى 
خیابان ها و کوچه هاى تنگ اســت که با مشکل بودجه 

براى حل آن مواجه هستیم.
وى همچنین با اشاره به مشکالت زیست محیطى این 
شهر بیان داشت: در مورد مشــکالت زیست محیطى، 
بزرگ ترین نگرانى ما حفر چاه هاى تولید زغال در شهر 

است که دود حاصل از تولید آن تمام شهر را فرا مى گیرد و 
نفس شهر از آلودگى ناشى از آالینده ها به شماره مى افتد.

وى ادامــه داد: در این خصــوص بــه زودى اقدام به 
جابه جایى حفارى ها به نقاط دور از شهر خواهیم کرد.

جاللى با بیــان اینکه یکى از وظایف شــورا، نظارت بر 
بهداشت حوزه شهرى اســت، گفت: در حوزه بهداشت 
و درمان به کمک خّیرى نیک اندیش از کشور کویت با 
هزینه بسیار زیاد، بیمارستانى سه طبقه و مجهز احداث 
و افتتاح شده اســت ولى بزرگ ترین گالیه هاى مردم 
کوشک، نبود تجهیزات الزم و پزشکان متخصص است.

■■■
وى در ادامه در مورد بزرگ ترین مشکل کوشک گفت: 
با توجه به شرایط کنونى و کوچک بودن شهر، شغل اکثر 
مردم کوشک باغدارى و کشاورزى است و درآمدشان از 
این طریق تأمین مى شــود ولى خشکسالى اخیر موجب 

شده خســارات زیادى به باغات وارد شود و مردم در این 
زمینه دچار مشــکل شــوند و حتى محصوالت آنها به 
قیمت خیلى کم خریدارى مى شود و زحمات آنها به هدر 

مى رود. 
وى اظهار داشــت:برنامه ما براى حل مشکل بیکارى 
برخى کشاورزان و سایر افراد، جذب سرمایه گذار در بخش 
خصوصى براى احداث کارخانه بسته بندى محصوالت 
کشــاورزى و صادر کردن آنها به سایر کشورهاست که 
این مسئله موجب اشتغالزایى و کسب درآمد بیشتر مردم 

شهر مى شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر کوشــک در پایان افزود: با 
توجه به بافت مذهبى و متدین در شهر کوشک در حوزه 
معضالت اجتماعى مشکل آنچنانى نداریم و تمام دغدغه 
ما در حوزه توسعه شهرى و مدیریت بحران درخصوص 

وضعیت معیشتى مردم است.

شهردار مبارکه گفت: شعرا و هنرمندان مى توانند با تفکر 
و ایده هاى خود شهردارى را در جهت پیشبرد و اجراى 
فعالیت هاى فرهنگى یارى دهند و در راســتاى ارتقاى 
فرهنگ و زیبا سازى شهر مبارکه، از طرح ها و ایده هاى 

هنرمندان استقبال مى شود.
محســن هاشــمى اظهار داشــت: یکى از مهم ترین 
راهکارها براى اجراى موثر تمامــى برنامه ها و فعالیت 
هاى شهردارى، ارتقا سطح فعالیت هاى فرهنگى است.

وى با بیان اینکه تعامل و همکارى شهردارى با هنرمندان 
در تمامى عرصه ها مــى تواند در ایجاد شــهرى زیبا 
تاثیرگذار باشــد، گفت: شــهر همچون پیکره زنده اى 
است که در آن جســم و کالبد در کنار روح و جان در هم 

مى آمیزد.
■■■

به گفته هاشمى، تعامل مناســب با هنرمندان به یقین 
نقش بسزایى در رشد و توسعه فرهنگ شهروندى دارد 
که امیدواریم با همدلى و همکارى همگان بتوانیم گام 
هاى خوبى در مسیر شــکوفایى و ترویج سبک زندگى 

ایرانى– اسالمى در شهر مبارکه برداریم.
■■■

وى با اشــاره به اینکه مــا نمى توانیم نقــش هنر را در 
تحوالت زندگى بشر نادیده بگیریم، اظهارداشت: شهر 
تعاریف و ارکانى دارد و تعامل، همکارى و وحدت رویه در 

مدیریت شهرى مفهوم شهر را ایجاد مى کند.
شهردار مبارکه گفت: استان اصفهان همواره خاستگاه 
هنرمندان نامى در تمامى عرصه هاى هنرى بوده و این 
استان و شهرستان مبارکه در حوزه هنر و فرهنگ همواره 

از جایگاه واالیى برخوردار بوده است.
به گفته شهردار مبارکه، نقاشان و خوشنویسان هنرمندانى 

خوش ســلیقه، خوش فکر و خوش اخالق هســتند و 
شهردارى مى تواند با تعامل با هنرمندان در جهت ارتقاى 

زیبا سازى هاى شهر اقدام کند.
وى از تمامى هنرمندان در خواســت کرد: با فکر و ایده 

خود مجموعه شهردارى را در جهت ارائه طرح هاى زیبا و 
ماندگار و همچنین خدمات رسانى شایسته به شهروندان 

یارى دهند.
وى با بیان اینکه ما در عرصه هاى عمرانى ثابت کردیم 

اهل عمل هستیم، گفت: امیدواریم در زمینه فرهنگ هم 
بتوانیم به شعارهاى خود جامه عمل بپوشانیم و امیدواریم 
با حضور پیشکســوتان و هنرمنــدان بتوانیم فضاى با 

نشاطى را براى شهرمان بسازیم.

شهردار مبارکه خبرداد؛

استفاده از طرح ها و ایده هاى هنرمندان
 براى ارتقاى فرهنگ مبارکه

 معضل تعریض و آزادسازى خیابان ها و کوچه هاى تنگ در کوشک
آزاده بیگى

فرمانــدار کاشــان گفــت: شــهر کامــو و 
چــوگان داراى ظرفیت هــاى ویــژه اى 
همچــون آب و هــواى خــوب، طبیعــت 
بکــر و حــوزه گردشــگرى، کشــاورزى و 
صنایع دســتى اســت که از آن غفلت شــده

 است.
حمیدرضا مومنیان در آیین معرفى شــهردار 
کامــو و چوگان اظهار داشــت: با شناســایى 
این ظرفیت هاى ویژه اســت که شهر کامو و 
چوگان مى تواند به جایگاه واقعى خود برســد 
که با همت اهالى و همراهى مسئوالن شدنى

 است.
به گفته وى، شــکوفایى شهر کامو وچوگان با 
افزایش مشــارکت هاى مردمى در گسترش 
سرمایه گذارى ها صورت مى گیرد و با وحدت 
و همدلى اهالى شــهر کامو و چوگان راه ورود 

سرمایه گذاران به این منطقه باز مى شود.
■■■

فرماندار کاشان با اشــاره به احداث رصدخانه 
ملى در منطقه کامو و چوگان گفت: باید از هم 
اکنون سرمایه گذارى هاى مستمر را در راستاى 

پیشرفت و توسعه این شهر انجام داد.
مومنیــان همچنین شــهر کامــو را یکى از 
مکان هاى مســتعد کشــاورزى دانســت و 
اظهارداشــت: مدیران شــهرى کامو با ایجاد 
راهکارهاى الزم، عالوه بر توسعه بخش هاى 
گردشــگرى و کشــاورزى، در صنایــع 
تبدیلى ســرمایه گذارى هــاى الزم را انجام 

دهند.
در این آیین ضمن تقدیر و تشــکر از خدمات 
و زحمات  غالمرضا بابائیان، با حکم اســتاندار 
اصفهان مسئولیت وى براى یک دوره دیگر به 

عنوان شهردار کامو و چوگان تمدید شد.

با حکم استاندار اصفهان، 
شهردار کامو و چوگان 

ابقا شد

سرلوحه برنامه ها ى شورا و شهردارى
توسعه و خدمت واقعى به مردم باشد

فرماندار کاشان در آیین معارفه شهردار جدید جوشقان قالى عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى کاشان گفت:سردیس چهار 
سردار شهید کاشان نصب شد.

بهروزگرانمایه افزود: در ادامه نصب ســردیس مشــاهیر و بزرگان 
کاشان، چهار سردیس از سرداران شهید کاشان در مکان ها و معابر 

مختلف شهر کاشان نصب شد.
وى اظهارداشت: این سردیس ها که در اولین دوره سمپوزیوم سرداران 

شهید کاشان توسط هنرمندان مطرح کشورى ساخته و اجرا شده بود، 
بعد از طى مراحل نهایى، آمــاده نصب و در معابر و مکان هاى معین 

قرار داده شد.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى کاشان ادامه داد: سردیس 
سردار شهید کریمى توسط هنرمند کاشانى حمید رضا صادق زاده، 
سردیس سردار شــهید محمد تقى پکوك توســط رضا قره باغى، 

سردیس سردار شهید على معمار کاشــانى توسط بیژن غنچه پور و 
سردیس شهید على معمار حسن آبادى که توسط حسینعلى عسگرى 

ساخته شده بود، نصب و رونمایى شد.
گرانمایه خاطر نشان کرد: طبق برنامه از پیش طراحى شده سازمان 
زیبا سازى بخش دیگرى از ســردیس هاى مشاهیر کاشان را آماده 

رونمایى کرده که طى ماه هاى آینده رونمایى مى شود.

سردیس4 سردار شهید 
کاشان نصب شد

فرماندار کاشان گفت: براى توسعه و پیشرفت جوشقان 
قالى، باید فرصت هاى خاص این منطقه شناسایى شده 
و به مردم و مسئوالن معرفى شود تا مورد عنایت و توجه 

قرار بگیرد.
حمیدرضــا مومنیــان در آیین معرفى شــهردار جدید 
جوشقان قالى اظهار داشت: بعد از شناسایى فرصت هاى 
این منطقه، باید زیرســاخت هاى الزم براى توسعه به 
ویژه زیرساخت هاى فرهنگى و اجتماعى آن فراهم شود 
تا جوشــقان قالى بتواند به جایگاه اصلى و واقعى خود

 برسد.
وى افزود: فرش جوشــقان قالى یک برند بین المللى 
است که در یک منطقه کوچک جغرافیایى پدیدار شده 

و سرمایه گذارى هاى مالى و تبلیغاتى را براي پیشرفت 
سریع تر نیاز دارد.

فرماندار کاشان با اشــاره به موقعیت گردشگر پذیرى 
جوشــقالى تاکید کرد: ورود گردشــگر، موجب ایجاد 
مشــاغل مختلفــى مى شــود و همین موضــوع در 
اشــتغالزایى و کاهش نــرخ بیکارى تأثیر به ســزایى 

دارد. 
مومنیان تصریح کرد: ســرلوحه همه برنامه ها و قوانین 
شورا و شهردارى باید در جهت توسعه منطقه و خدمت 

واقعى به مردم باشد.
در پایان این مراســم  «ســیدمحمد قاضى عسگر» به 

سمت شهردار جدید جوشقان قالى معرفى شد.
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شهردار شهرضا از اختصاص اعتبارى بالغ بر 400 میلیون 
تومان در قالــب اوراق بهادار بــراى تخفیف عملیات 

توانمندسازى بافت فرسوده این شهر خبر داد.
رحیم جافرى گفت: شهردارى ها تخفیف هایى را براى 
توانمندسازى بافت هاى فرسوده در محله هاى شهرى 
در نظر گرفته بودند که در نهایت این تخفیف ها به صورت 

اوراق بهادار در اختیار شهردارى قرار گرفت.
وى اظهار داشت: اوراق بهادار شهردارى براى تخفیف در 
بافت فرسوده شهرى به مبلغ 400 میلیون تومان و مدت 
دار است که در شهر شهرضا شش محله ترك آباد، اسالم 
آباد، خمینى آباد، محله طالقانى، سپهرآباد و 500 دستگاه، 

مشمول برخوردارى از آن هستند.
شهردار شــهرضا در بخش دیگرى از ســخنان خود، 
جمع آورى و دفع آب هاى سطحى را یکى از مهمترین 
مشکالتى دانست که در آینده بیشترین تعداد مراجعات 
مردمى را به خود اختصاص مى دهــد و افزود: از جمله 
مهمترین اولویت هاى عمرانى شهردارى در حال حاضر 
آسفالت معابر و کوچه ها و احداث کانال ها و جوى هاى 

هدایت آب هاى سطحى است.
جافرى تأکید کرد: مجراى دفع آب هاى سطحى شهر 
شهرضا باید به سوى دو رودخانه اصلى این شهر هدایت 

شود.

رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى شهر مبارکه 
گفت: ســند راهبردى حوزه فرهنگى و اجتماعى شهر 

مبارکه توسط شوراى شهر تدوین مى شود.
 فرشته صالحى افزود: به دنبال تهیه و تدوین استراتژى 
و ســند راهبردى در حوزه فرهنگى و اجتماعى هستیم 
تا مشــخص کنیم که طى چهار سال شــوراى پنجم 

مى خواهیم به چه نقطه اى برسیم.
وى افزود: چشم انداز ها و اولویت هاى اصلى شوراى پنجم 
در حوزه فرهنگى شامل پرداختن به برنامه هاى خانواده 
محور، توجه به رفع معضالت اجتماعى، توجه به مسائل 

فرهنگى، هنرى، قرآنى و مذهبى است.

صالحى گفت: کمیســیون فرهنگى اجتماعى شوراى 
اسالمى شــهر مبارکه یکى از مهمترین کمیسیون ها 
مى باشــد و وظیفه خطیرى برعهده دارد و امید مى رود 
با توجه بــه تجربیات اعضاى آن بتوانیــم در راه احقاق 
اهداف و جلــب رضایتمندى شــهروندان موفق عمل

 کنیم.
وى با بیــان اینکه کارهاى فرهنگى خوبــى با توجه به 
امکانات موجود در شــهر مبارکه انجام شده است اظهار 
داشت: فرهنگ زیربناى اصلى شهر است و اگر درست 
پیش رود و رشد کند، امور عمرانى و رفاهى شهر نیز خوب 

پیش مى رود.

سند راهبردى حوزه فرهنگى 
مبارکه تدوین مى شود

اختصاص 400 میلیون اعتبار 
براى بافت فرسوده شهرضا

آغاز به کار شهردار جدید
 آران و بیدگل

رضا رمضانى، شـهردار جدید آران و بیدگل در حضور 
اعضاى شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل و پرسنل 
و کارکنان این شهردارى، به صورت رسمى کار خود 
را آغـاز کرد. رضـا رمضانـى، متولـد 1352 در آران و 
بیـدگل، داراى دکتـراى فیزیـک از دانشـگاه تهران 
مى باشد و سابقه شش  سال ریاست دانشگاه پیام نور 

آران و بیدگل را در کارنامه کارى خود دارد.

بزودى؛ اعالم شرایط 
اعطاى تسهیالت نوسازى 

بافت  هاى فرسوده در برخوار 
علـى حسـینى، رئیـس اداره راه و شهرسـازى 
شهرسـتان برخوار در جلسه شوراى شـهر دولت آباد 
در رابطه با اعطاى مجدد تسـهیالت براى نوسـازى 
بافت هاى فرسوده عنوان کرد: در آینده نزدیک جلسه 
اى بـه این منظـور برگزار خواهد شـد کـه چگونگى 

دریافت این تسهیالت به اطالع مردم خواهد رسید.
وى در این جلسـه در مورد پروژه آزاد راه شهرسـتان 
برخـوار بـه بزرگـراه اصفهـان – کاشـان بـه بیـان 
توضیحاتى پرداخت که بـراى ادامه آزاد سـازى این 
مسیر به مدد شوراى شـهر دولت آباد و نیز شهرهاى 

همجوار خواهد آمد.

 نبود اعتبارات کافى براى 
اجراى پروژه ها در خوانسار

نصف جهــان   رئیس شوراى اســالمى شهر خوانسار 
گفت: فعالیت قانونمند و تالش بى وقفه توأم با صداقت 
در کار، از جمله عواملى است که موجب رضایتمندى 
و همکارى آحاد مردم خواهند شد و این عوامل، کار را 
براى آزادسازى ها، نظم و آرامش شهر هموارتر مى کند.
هوشنگ صانعى در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان 
افزود: تقویت نیروى کارآمد و الیق و اسـتفاده از همه 
ظرفیت ها در روند توسـعه شهرى بسـیار مؤثر خواهد 
بود. وى در ارتباط با حوزه بهداشـت و سـالمت اظهار 
داشت: در حوزه بهداشت و سـالمت با داشتن انجمن 
فعال به نام «انجمن خیریه بیماران نیازمند» و ارتباط 
مؤثر با خیرین نیک اندیش، گام هاى خوبى در این حوزه 
برداشته شـده است؛ به طور مثال سـاخت مجهزترین 
درمانگاه که در حال بهره بردارى است و خرید تجهیزات 
بیمارستانى و کمک به بیماران نیازمند، همه از طریق 
خیران حوزه سالمت در دسـت اقدام است. صانعى در 
ادامه بیان داشـت: یکى از مشـکالت در حوزه درمان، 
کمبـود متخصصـان در بیمارسـتان اسـت کـه باعث 
بى اسـتفاده شـدن برخى تجهیزات مـدرن و اهدایى 
داخل بیمارستان شده اسـت. وى همچنین در بخش 
دیگرى از سخنانش مشکل مهم شـهر خوانسار را در 
حوزه عمران و شهرسـازى عنوان کرد و تصریح کرد: 
مشـکالت ما بیشـتر در حـوزه پروژه هاى نیمـه تمام 
شـهرى اسـت که یکى از آنها پروژه نیمه تمام خیابان 
کمربندى است که با عبور وسایل نقلیه سنگین از مرکز 
شهر، باعث خطرات جانى و مالى بسیار و آسیب جدى 
به معابر شـهرى شـده اسـت و حتى در ایجاد ترافیک 
شهرى نیز نقش داشته است. وى ادامه داد: نبود شبکه 
فاضالب شهرى با توجه به اختالف سطح شهر، نشت 
فاضالب بـه معابر را بـه دنبال خواهد داشـت و تهدید 
بزرگى براى سالمتى مردم شهر و حوزه محیط زیست 
است. وى نبود اعتبارات کافى براى اجراى پروژه ها را 
موضوع مهمـى تلقى کرد و گفت: اگـر اعتبارات براى 
توسعه شهرى به حد کافى در اختیار ما قرار مى گرفت، 
با اجراى پروژه هایى چون آزادسازى برخى خیابان ها، 
آسفالت معابر و...، مشکالت حل مى شد که امیدواریم 
با کمک و مساعدت مسئوالن و مشارکت مردم شاهد 

رشد و توسعه بیشتر شهر خوانسار باشیم.

معارفه شهردار جدید  اردستان 
مراسم معارفه شهردار منتخب شوراى اسالمى شهر 
اردستان با حضور طرفه، معاون هماهنگى امور عمرانى 
اسـتاندارى اصفهـان و حجت االسـالم سـید صادق 
طباطبایى نـژاد، نماینده مـردم اردسـتان در مجلس 
شوراى اسالمى در سالن ارشاد اردستان برگزار گردید. 
در این مراسـم، «محسـن حیدرى» باحکم اسـتاندار 

اصفهان بعنوان شهردار جدید اردستان معرفى شد.   

روى خط

آیین معارفه سرپرست حوزه معاونت اجرایى و خدمات شهرى 
شهردارى شاهین شهر با حضور شهردار، رئیس و اعضاى 
شوراى اسالمى شاهین شــهر، معاونت ها، مدیران عامل 
سازمان هاى وابسته و مدیران شهردارى در تاالر شیخ بهایى 
شاهین شهر برگزار شد. عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر 
در این آیین گفت : اصل راه و هدف در شــهردارى، خدمت 
صادقانه به عموم شهروندان است و همه ما در شهردارى باید 
با تالش و کوشش در راستاى خدمتى صادقانه تالش کنیم.

وى خدمتگزارى صادقانه به شــهروندان ، آشنایى کامل  و 
رعایت دقیق قانون، نهایت احترام به ارباب رجوع و شهروندان 
را از اصول اساسى در حوزه خدمات اجرایى و خدمات شهرى 
شهردارى شاهین شهر عنوان کرد و از معاونت جدید و تمامى 

زیرمجموعه خواست تا به این اصول پایبند و وفادار باشند.
بهمنى با اشــاره به اینکه حوزه خدمات اجرایى و خدمات 
شهرى شــهردارى شــاهین شــهر در ارتباط مستقیم با 
شهروندان است، از معاونت و مسئوالن این حوزه خواست 

ضمن پایبندى بــه اصول ذکر شــده، احتــرام به حقوق 
شهروندى را حفظ نمایند.

وى سرعت عمل در جلوگیرى از تخلف به قانون در فعالیت 
هاى ساختمانى در سطح شهر، زیباسازى و مبلمان شهرى، 
نظارت دقیق برکسبه شــهر و نیز همکارى و مساعدت به 
آنها در امر امرار معاش به خصوص در بازارهاى شب و روز و 
اولویت سکونت در شهر در فعالیت کسبه را از جمله وظایف 
حوزه معاونت اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین 

شهر عنوان کرد.
بهمنى در خصــوص رعایت نظافت و حفظ زیبایى شــهر 
توسط شهروندان نیز گفت: آموزش هاى مداوم،همگانى و 
تخصصى به شهروندان مى تواند اساسى تر و اثر بخش تر از 

مجازات هاى بازدارنده در محاکم قضایى باشد.
■■■

رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شــهر نیز در ادامه با 
قدردانى از زحمات و تالش هاى ربیعى، معاون سابق حوزه 

اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین شهر و عرض 
تبریک به انصارى، معاون جدید ایــن حوزه گفت: با توجه 
به جایگاه مهم و اساســى حوزه اجرایى و خدمات شهرى، 
از نیروهاى متخصص،خوش فکر، قدیمى و با تجربه شهر 
اســتفاده گردیده تا شــاهد تحوالت مطلوب ترى در این 

حوزه باشیم.
■■■

على فتحى عضو شوراى اسالمى شهر شاهین شهر و رئیس 
کمیسیون خدمات شهرى و محیط زیست شوراى ا شهر نیز 
در این آیین گفت : حوزه اجرایى و خدمات شهرى شهردارى 
شاهین شهر پل ارتباطى شهروندان با شهردارى است و از 
آنجایى که مهمترین و اصلى ترین فعالیت این حوزه، نظافت 
و تمیزى در سطح شهر مى باشد الزم است به این مهم بهتر 
و مطلوب تر عمل شود، زیرا شهروندان اگر همه جاى شهر 
را پاك و پاکیزه ببینند احساس آرامش و وابستگى بیشترى 

به شهر مى کنند.

 هدف اصلى در شهردارى شاهین شهر 
خدمت صادقانه به شهروندان است

شهردار شاهین شهر: تجلیل از کارکنان کم بینا و نابیناى شهردارى کاشان 

پویش مردمى «نه به ریختن زباله» 
همراه با اهداى جوایز در زرین شهر

هنر سراى قلم نطنز آماده برگزارى دوره هاى 
فرهنگى - هنرى 

شهردار نطنز؛

 همزمان با روز جهانى عصاى سفید، آیین تجلیل از کارکنان کم بینا و نابیناى شهردارى کاشان برگزار شد.
 شهردار کاشان در این نشست گفت: حواس پنجگانه اى که خداوند به عنوان نعمت به بشر عنایت کرده، براى 
این اســت که بتواند زندگى را درك کند و این 
حواس ابزارى براى درك واقعیت هاى زندگى 

هستند.
ســعید ابریشــمى راد از کارمندان روشن دل 
شهردارى خواستار انتقال مشکالت و مسائل 
موجود در بافت کاشان با هدف مناسب سازى و 

توانمند سازى شهر شد.
در این آیین عباســعلى نهادى به نمایندگى از 
کارمندان روشندل شهردارى کاشان به ذکر پاره 
اى از مشکالت نابینایان و کم بینایان پرداخت 
و بیان داشت: نابینایان نیاز به ترحم ندارند و همین قدر که اشتغالى فراهم شده تا با دسترنج خود معاش خانواده 
را فراهم کنند جاى شکر دارد اما توقع ما این اســت که روشندالن مانند دیگر همکاران دیده شوند و تفاوتى بین 

جامعه نابینایان و دیگر همکاران نباشد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى زرین شهر ، در راستاى تقویت فعالیت هاى مردمى جهت کاهش تولید زباله 
و تغییر نوع نگاه و نگرش شهروندان درچگونگى برخورد با پســماند زباله ها و در نتیجه بهبود شرایط بهداشتى، 
کاهش آلودگى هاى ناشــى از تولید زباله، حفظ محیط زیســت و صرفه جویى درهزینه هاى جمع آورى پسماند، 
شهردارى زرین شهر با انتشار فراخوانى از کلیه 
شهروندان دعوت کرد تا در پویش مردمى «نه 
به ریختن زباله» شرکت کنند و از جوایز متنوع 

بهره مند شوند.
شرایط شــرکت در این پویش اجتماعى بدین 
گونه است که شهروندان با خالقیت و نوآورى 
و ایجاد فضایى از مهربانى و لبخند، تصویرى 
از خود (ترجیحــا با یکى از پاکبانان شــهر) را 
با قرار دادن در قاب عکســى کــه فایل آن در 
کانال تلگرام شهردارى موجود است در صفحه 
اینستاگرام خود با هشتک هاى «#زرین_شهر_پاکیزه و یا  #زرین_شهر_پاك » منتشر کنند و یا از طریق تلگرام 

به   Sh_zarrinshahr@  ارسال نمایند.
براساس این فراخوان، شــرکت کنندگان در این پویش  تا 30  آذرماه ســال جارى فرصت دارند تا عکس خود را 

ارسال نمایند.

 در دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى نطنز 
با على پیراینده، شــهردار نطنز در خصوص مباحث 

فرهنگى و هنرى در این شهر گفتگو شد.
در این دیدار، مهدى دهقانیان ضمن اهداى تعدادى 
از کتــب تألیفى خود به شــهردار نطنــز گفت: بنده 
سال هاست در زمینه موســیقى، نگارش کتاب هاى 
نطنز، خوشنویسى و دیگر هنرها و همچنین آموزش 
آنها به جوانان نطنزى فعالیت مــى کنم اما تاکنون 
محل مناسبى براى هنرمندان و عالقه مندان به هنر 

وجود نداشته است.
وى گفت: با همکارى شــوراى اســالمى شــهر و 
شــهردارى نطنز مکان بســیار خوبى در کنار اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى احداث شد که تقاضا داریم 
شــهردارى نطنز، هنرســراى قلم را به عنوان یک 

اولویت در حوزه فرهنگ و هنر براى آموزش جوانان و 
عالقه مندان و برگزارى برنامه ها در نظر گیرد.

در ادامه على پیراینده، شهردار نطنز ضمن قدردانى از 
این هنرمند نطنزى اظهار داشت: در راستاى حمایت 
از فعالیت هاى فرهنگى هنرى در نطنز، شوراى شهر 
و شهردارى نطنز استقبال از هنرمندان و فعالیت هاى 
هنرى در شهر را وظیفه خود مى داند و بر همین اساس 
شهردارى فضاهاى فرهنگى هنرى خود را به صورت 

متعادل در اختیار آنها مى گذارد.
وى تأکید کرد: شهردارى آمادگى دارد هنرسراى قلم 
را که به همت شــهردارى احداث و به بهره بردارى 
رسیده اســت، براى برگزارى دوره هاى آموزشى و 
فعالیت هاى فرهنگى هنــرى در اختیار فعاالن این 

حوزه قرار دهد.

شهردار گلپایگان: یک نیروى شاداب مى تواند
 یک نیروى مولد باشد

به مناسبت بزرگداشت روز تربیت بدنى و ورزش، برنامه ورزش صبحگاهى با حضور شهردار، پرسنل شهردارى 
و اعضاى شــوراى اسالمى شــهر در بوستان 

پارکشهر برگزار گردید.
 در این برنامه جمالى، شهردار گلپایگان توجه به 
نشاط و شادابى پرسنل را از مهمترین مواردى 
دانست که شهردارى گلپایگان به صورت جدى 
بر آن تاکید دارد چرا که یک نیروى شاداب مى 

تواند یک نیروى مولد باشد. 
خوشنویســان، مسئول کمیســیون فرهنگى 
ورزشى شوراى اسالمى شــهر نیز ضمن ابراز 
رضایت از روند فعالیت هاى فرهنگى و ورزشى، 
بر اهمیت تاثیر ورزش و نشــاط بر روحیه کارى 
پرسنل تاکید کرد. در خاتمه مقرر گردید از کارکنانى که در یکســال اخیر صاحب مقام هاى ورزشى شده اند نیز 

تقدیر بعمل آید .

رئیس شــوراي اســالمی شــهر چرمهین با برشمردن 
مهمترین موضوعات در مدیریت شهري چرمهین گفت: 
تدوین برنامه پنج ســاله و بررسی راهکارهاي بهرهوري 
و درآمدزایی به منظور رفع چالش هاي موجود شــهري، 
پیگیري الزم درخصوص آب تصفیه، شــبکه فاضالب 
شهري، ارتقاي زیرساخت هاي شهري، درخواست تأمین 
اعتبارات دولتی، مشــارکت بخــش خصوصی در حوزه 
گردشگر ي آبشار شاه لوالك با توجه به طرحهاي موجود، 
پیگیري احداث ناحیه صنعتی و سایت دامداري و تملک 

زمین آرامستان شهر از جمله این موضوعات می باشند.
خدارحم رفیعی با اشاره به مشکالت مردم شهر بیان داشت: 
یکی از مشکالت در حوزه حمل و نقل برون شهري است و 
موضوع مهم دیگر، بحث بهداشت و درمان و کمبود سرانه 

درآمدزایی به منظور رفع بخشی از مشکالت موجود است. 
وي ادامه داد: فقدان آب تصفیه مصرفی و آشــامیدنی و 
نبود شبکه فاضالب شهري و عدم استقرار ادارات خدمات 

رسان در شهر نارضایتی مردم را موجب شده است.
رفیعی اضافه کرد: شــهر چرمهین حقابه اي از رودخانه 
زاینده رود ندارد و این محرومیت از حقابه، فضاي سبز این 

شهر را با مشکل کمبود آب مواجه کرده است.
رئیس شــوراي اســالمی شــهر چرمهین درباره روند 
فعالیت ها و اقدامات فرهنگی، رفاهی، عمرانی و اقتصادي 
این شهر گفت: با تشکیل جلسات کاربردي با گروه ها و 
کمیته هاي کاري در شهرداري و شوراي شهر و استفاده 
الزم از مشــاوران متخصص در زمینه هاي مختلف می 
توان به روند فعالیت ها و اقدامــات در حوزه هاي مربوط 

سرعت بخشید.

از مشکالت مدیریت شهرى چرمهین، تملک زمین
 براى آرامستان است

آزاده بیگى

نصف جهان  رئیس شــوراي اسالمی شهر مبارکه با توجه 
به فراگیر بودن مدیریت شــهري عنوان کرد: به طور کلی 
در مدیریت شهري باید به همه جنبه ها و زمینه هاي ممکن 
توجه کرد و به عبارتی می توان از اســتراتژي هاي رشــد 

متعادل پیروي کرد.
سجاد خالوزاده در گفتگوى اختصاصى با نصف جهان گفت: 
همچنین در مدیریت شــهري باید در مناطق، محالت و 
قسمت هاي مختلف شهر به صورت متوازن و متعادل بودجه 
را تقسیم کرد که با این کار به توسعه و پیشرفت یکپارچه شهر 

و مدیریت شهري کارآمد دست خواهیم یافت.
وي افزود: در شهر مبارکه نیز مدیریت شهري به دنبال توسعه 
همه جانبه شهر است ولی مسائل اقتصادي و سرمایه گذاري 
در حوزه فرهنگی و عمرانی با توجه به برنامه هاي انجام شده 

اولویت بیشتري دارند.
رئیس شوراي اســالمی شــهر مبارکه گفت: درصدد آن 
هستیم اقداماتی چون بهبود حمل و نقل و ترافیک شهري، 
توزیع بودجه به صورت متعادل، استفاده از پتانسیل نخبگان 
و جوانان، ایجاد کارگروه هاي تخصصی، جذب ســرمایه 

گــذاران، درآمدزایی پایدار و بهبود خدمات شــهري را به 
انجام برسانیم.

خالوزاده با اشــاره بــه دغدغههاي پیش روي شــوراي 
اســالمی دوره پنجم شــهر مبارکه اظهارداشت: توسعه 
همه جانبه و یکپارچه شــهر در چارچوب اســتراتژي ها 
و اهداف برنامــه ریزي شــده، اولویت اصلی ماســت و 
امیدواریم در چهار ســال آینده شاهد رشد و پیشرفت شهر 
در همه زمینه هاي مرتبط با مدیریت شهري کارآمد و مؤثر 

باشیم.

 مسائل اقتصادي و سرمایه گذاري در مبارکه اولویت بیشتري دارند

کســب نشــان طالى مســابقات پاور لیفتینگ 
قهرمانى اروپا در کشور ترکیه توسط على کجباف 
ازسازمان خدمات ایمنى و آتش نشانى خمینى شهر
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فردا بــه امــروز نزدیک اســت و امروز بــا آنچه در آن اســت 
مى گذرد و فردا مى آید و بدان مى رسد، گویى هر یک از شما در 
دل زمین به خانه مخصوص خود رسیده و در گودالى که کنده اند 
آرمیده اند، وه! که چه خانه تنهایى! و چه منزل وحشتناکى! و 

چه سیه چال غریبى.
موال على (ع)

در خصوص اصالح آسفالت معابر سطح شهر فالورجان، شـهردارى این شهر اقدام 
به آسفالت و لکه گیرى معابر سطح شهر و محله گارماسه با مساحت بیش از دو هزار 

مترمربع و با هزار و 200تن  آسفالت کرد.

روابط عمومى شـهردارى مبارکه اعالم کرد:سـاماندهى ترافیکى چهار راه گلستان 
شـهداى قهنویـه بـه همـت معاونـت عمـران و خدمـات شـهرى این شـهردارى

 انجام شد.

جلسه اى مشترك میان شهردارواعضاى شــوراى اسالمى شهر سین با فرماندهى 
انتظامى دستگرد، نماینده ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان برگزارگردید که دراین 
جلسه درخصوص برگزارى هرچه بهتر یادواره سرداران وشهداى شهر سین مطالبى 

ارائه گردید.

جلسه هم اندیشى پیرامون مباحث مطرح میان شهردارى اردستان و اداره اوقاف این 
شهرستان با حضور حیدرى، شهردار ازدستان و شریف زاده، عضو شوراى اسالمى 

شهر اردستان در دفتر شهردار اردستان برگزار شد.

شهردار و شوراى اسالمى شهر ایمانشــهر از مدارس این شهر بازدید کردند. در این 
بازدید که حدود دو ســاعت به طول انجامید، مدیران مدارس پاره اى از مشکالت 

مدارس را به اطالع شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر ایمانشهر رساندند.
شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر ایمانشــهر ضمن تقدیرو تشکر از مدیران 
و معلمان مدارس، اطمینان خاطر دادند که تمام توان خود را جهت رفع مشــکالت 

مدارس  ایمانشهر به کار خواهند بست.

 ابوالفضل توکلى، شــهردار زاینده رود از پروژه هاى درحال انجام این شــهردارى 
بازدید کرد.

در این برنامه، وى ابتدا از پروژه ادامه بلوار پیامبر اعظم(ص) به ســمت باغشــاد  و
 زیر سازى و آسفالت معابر محله کله مسیح زاینده رود بازدید کرد.

سرویس LIVE CHAT در وب سایت شهردارى باغشاد راه اندازى شد.
 LIVE) به همت واحد روابط عمومى شهردارى باغشاد ، سرویس گفت و گوى زنده

CHAT) در وب سایت شهردارى باغشاد راه اندازى گردید.

این سرویس برخط در راستاى توسعه روابط عمومى الکترونیک و تقویت حضور در 
فضاى مجازى راه اندازى گردیده است.

آسفالت و لکه گیرى معابر
 شهر فالورجان 

ساماندهى ترافیکى چهار راه گلستان 
مبارکه

برپایى نشست هماهنگى یادواره 
«سرداران وشهداى شهر سین»

برگزارى جلسه هم اندیشى شهردارى و 
اوقاف در اردستان

بازدید شهردار ایمانشهر از مدارس 
سطح شهر

بازدید شهردار زاینده رود از 
پروژه هاى درحال انجام

راه اندازى LIVE CHAT در 
سایت شهردارى باغشاد

غالمرضا رضوى زاده، سرپرست سازمان اتوبوسرانى شهردارى شهرضا اعالم کرد: 
این سازمان در راستاى ارائه خدمات بهتر و رفاه حال شــهروندان و رعایت حقوق 
شهروندى، اقدام به فعال سازى سامانه پیامکى جهت اطالع رسانى از زمان سرویس 

دهى کرده است .
وى افزود : شهروندان جهت استفاده از این سامانه مى توانند با ارسال نام مسیر هر 
خط (مثالپاسداران ) به شماره پیامک 500144247 از ســاعت حـرکــت اتوبوس 

و زمـان بندى روزانه مطلع شوند .

راه اندازى سامانه پیام کوتاه مسیرهاى 
اتوبوس درشهرضا

نشست برنامه ریزى ارتقاى سطح اوقات 
فراغت کارکنان شهردارى گلپایگان

به منظور برنامه ریزى ارتقاى ســطح اوقات فراغت و تندرستى کارکنان شهردارى 
گلپایگان، جلسه اى با حضور مدیران و کارشناسان شهردارى و مسئول کمیسیون 
فرهنگى ورزشى شوراى اسالمى شهر و برخى فعاالن ورزشى در محل شهردارى 
گلپایگان برگزار شد . در این جلســه، تصمیماتى در زمینه برنامه ریزى و استفاده از 
امکانات ورزشــى ســالن چند منظوره مدیریت بحران ویژه کارکنان شهردارى و 

خانواده ها اتخاذ شد. 
در آیین تکریم و معارفه شهردار دولت آباد از زحمات رضا 
اخوان، شهردار سابق و رضا طغیانى سرپرست شهردارى 
تقدیر و حمیدرضا فدایى به عنوان شهردار جدید دولت 

آباد معرفى شد.
فرماندار برخوار در این مراســم ضمن تقدیر از زحمات 
هفت ماهه رضا اخوان، در ســخنانى کوتــاه به نقش 
شهردارى ها در ارائه خدمات عمومى به مردم اشاره کرد 

و با برشــمردن ظرفیت ها و نیازهاى مرکز شهرستان، 
اظهار امیدوارى کرد شهردار و شوراى شهر جدید با اتخاذ 
رویکرد سازنده و ریل گذارى مناســب، زمینه تحرك 

شهردارى و کاهش مشکالت را فراهم کنند.
اسفندیار تاجمیرى از شهردار جدید خواست با همکارى 
اعضا شــورا در زمینه بهبود و ترمیم موقعیت شــهر در 
افکار عمومى و ادارى، باز تعریــف تعامل، فعال کردن 

فرصت هاى موجود شــهر و تقویت ســرمایه گذارى 
تالش کنــد. وى با اعــالم اینکه تاکنــون مجموعه
 نیازمندى هاى کالن زیربنایى شهرســتان به همراه 
پیشــنهادهاى اجرایى در قالب 10 مورد مکاتبه تنظیم 
و براى استاندارى ارسال شده است، از معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندارى درخواست کرد، توجه ویژه اى به 

این خواسته ها و پیشنهادها داشته باشد.

فرماندار برخوار در آیین معارفه «فدایى»، شهردار جدید دولت آباد:

زمینه تحرك شهردارى و کاهش مشکالت در دولت آباد فراهم شود

نصف جهان  رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان 
در مورد برنامه هاى مدیریت شــهرى در این شــهر 
گفت: ایجاد درآمد پایدار، پایان شهرفروشى، توجه به 
مبلمان شهرى، توجه به مسائل بهداشتى مردم، توزیع 
عادالنه امکانات سطح شهر، جذب سرمایه گذار، توجه 
به فضاى سبز شهر و مراکز تفریحى و اصالح ساختار 
و توجه به مســائل فرهنگى و آموزشى، از مهمترین 
برنامه هاى پیش روى مدیریت شــهرى در ســده 

لنجان است.
حمیدرضــا ادیبــى در گفتگــوى اختصاصــى بــا 
نصف جهان، مهمترین مشکل شــهرى را در حوزه 
درآمــد پایدار و مســائل بهداشــتى عنــوان کرد و 
گفت: شــهر ما از یک طرف نزدیک تصفیه خانه بابا 
شــیخعلى و از طرفى دیگر در نزدیکى تصفیه خانه 
یزد اســت و با وجود این، درصــدى از آب مصرفى 

مــردم شــهر در تابســتان آب چــاه اســت و باید 
بگویم اســتفاده از آب آشامیدنى ســالم، حق مردم 

ماست.
وى در ادامه اظهار داشــت: امروزه با توجه به استانى 
شــدن عوارض کارخانه ها، درآمد شــهردارى ها به 
شدت تحت تأثیر قرار گرفته است به طورى که براى 
پرداخت هزینه ها با مشکل مواجه  هستند و مى بایست 
شوراها و مدیریت شهرى درصدد ایجاد درآمد پایدار 

براى شهر باشند.
رئیس شــوراى اسالمى شهر ســده لنجان افزود: از 
راه هاى کسب درآمد پایدار شــهر، فروش امالك و 
دارایى هاى شــهر براى جبران کمبود نقدینگى در 
شهردارى بوده که شوراى پنجم بر آن است راه هایى 
را به منظور جلوگیــرى از فــروش بى رویه امالك

 پیدا کند.

نصف جهان  رئیس شوراى اسالمى شهر خمینى شهر 
گفت: تکمیل احیاى بافت فرسوده در خیابان مرکزى 
شــهر( خیابان پیچ توحید و خیابان شهدا) و آزادسازى 
خیابان ها که با توجه به هزینه بر بودن آنها و کمبود درآمد 
شهردارى به مشارکت مردمى و همراهى آنها نیازمند 
است، از جمله اقدام هاى مورد نیاز در خمینى شهر است.

عبدا... کیانى در گفتگــوى اختصاصى با نصف جهان 
با اشــاره به برنامه هاى آینده در توسعه گردشگرى با 
توجه به ظرفیت منطقه کوهستانى چشمه الدر عنوان 
کرد: منطقه چشمه الدر یکى از قطب هاى گردشگرى 
استان و کشور محسوب مى شود که با همت شهردارى 
خمینى شهر به جذب توریســت و گردشگر کمک به 
سزایى کرده است و از برنامه هاى آینده ما احداث هتل، 
کافى شاپ، رستوران گردان و احداث یک ردیف 10 تایى 
مغازه در ورودى چشمه الدر است که البته نیاز به جذب 

سرمایه گذار داریم.
کیانى در مورد ارتقا و توســعه شــهرى افزود: شــهر 
خمینى شهر بیش از 250 هزار نفر جمعیت دارد و از نظر 
تراکم جمعیت، دومین شهر بعد از تهران است و با استناد 
به طرح جامع جدید که یک ماه است از طرف شورایعالى 
معمارى و شهرسازى کشور مصوب شده، راهکارهایى 
براى شبکه هاى رفت و آمد ارائه شــده است و نیاز به 
همراهى مسئوالن کشورى و استانى است تا عملیاتى 
شود. وى ادامه داد: احداث ســالن هاى ورزشى بیشتر 
با توجه به جمعیت شهر و احداث مجموعه هاى فرهنگى 
و تفریحى و کتابخانه از جمله نیازهاى مردم شهر است. 
رئیس شوراى اسالمى شهر خمینى شهر در پایان اظهار 
داشت: از دولت و دولتمردان انتظار داریم که در توسعه 
شــهرى و با توجه به جمعیت خمینى شهر در بخش 

رفاهى توجه بیشترى به این شهر داشته باشند.

آب آشامیدنى سالم
 حق مردم سده لنجان است

آزادسازى خیابان ها در خمینى شهر
 به مشارکت مردم نیازمند است

رئیس شوراى شهر خمینى شهر: رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان

نصف جهان   رئیس شــوراى اســالمى شهر 
درچه گفــت: با توجــه به بافت کشــاورزى 
درچه و مجاورت با کالنشــهر اصفهان و عبور 
زاینده رود از وسط شــهر، مهمترین موضوع 
مدیریــت شــهرى، ســرمایه گذارى در امور 
رفاهى، فرهنگى، ورزشــى وگردشــگرى و 
جلب ســرمایه گذار در پروژه هاى شهردارى با 

روش هاى مشارکت مردمى است.
مهــدى ابراهیمى در گفتگــوى اختصاصى با 
نصف جهان بیان داشــت: مهمترین مشکل 
فعلى شهر درچه در حوزه حمل و نقل مربوط به 
گره کور ترافیک ناشى از ترانزیت بلوار آیت ا... 
درچه اى، بلوار امام خمینى (ره) و چهارراه شهید 
مطهرى اســت که راه حل اساسى آن، اجراى 

رینگ چهارم شهر اصفهان است.
وى در ادامــه با اشــاره بــه حــوزه عمران و 
شهرســازى اظهار داشــت: در حوزه عمرانى، 
آزادسازى زمین ها و ســاختمان هاى واقع در 
مســیر طرح ها از جمله موضوعات مهم است. 
وى بیان داشت: همچنین طوالنى بودن مسیر 
پاسخگویى به استعالمات ازشهردارى و صدور 
پروانه ساختمانى، تکمیل پروژه هاى نیمه تمام، 
تهیــه و تصویــب طرح هاى تفصیلــى، عدم 
درآمدهاى پایدار و حفظ و توســعه فضاى سبز 
در حاشــیه زاینده رود به علت شنى و ماسه اى 
بودن زمین در دوره کم آبــى نیز از جمله موارد 

مورد توجه است.

مسعود منتظرى، شهردار نجف آباد با اشاره به 
محدودیت هاى خاص بودجــه اى مجموعه 
تحت مدیریتش طى ســال هاى اخیر گفت: 
تالش مى کنیم که در اقدامات عمرانى جدیدى 
که در ســطح مناطق پنج گانه انجام مى شود، 
شرایط اســتفاده آســان تر معلوالن را هم در 

نظر بگیریم.
وى پیرامون به کارگیرى افراد تحت پوشــش 
بهزیســتى در حوزه فضاى ســبز شهردارى 
نیز بیان داشت: بیشــتر این کارها به صورت 
پیمانکارى انجام مى شــود و قانون اجازه اى 
نــداده که شــهردارى براى پیمانــکار طرف 
قرارداد، شــروطى از نظر چگونگى تامین نیرو 
تعیین کند؛ البته در قوانین باالدستى در موضوع 
اســتخدام هاى دولتــى درصــدى را براى 
این گونــه افــراد تعیین کــرده انــد که آن 
نیــز از حیطــه وظایــف شــهردارى خارج 

است.
شــهردار نجف آباد از اختصاص مبلغى جدید 
براى تجهیز بیشتر کتابخانه ویژه نابینایان  این 

شهرخبر داد.

بااجراى رینگ چهارم 
اصفهان، گره هاى ترافیکى 

درچه باز مى شود

اختصاص بودجه خاص 
براى تجهیز کتابخانه 
نابینایان نجف آباد

رئیس شوراي اسالمی شهر ونک با اشاره به مهمترین 
موضوعات در مدیریت شهري گفت: توسعه گردشگري 
با تکمیل و آماده سازي زیرساخت هاي گردشگري میسر 
خواهد شد که با ایجاد محیطی مطلوب و جذاب در دل 
طبیعت، باعث جذب گردشــگران اســتانی و کشوري 

خواهیم شد.
زیبا نصیري بیان داشــت: امید داریم با توجه به تکثرت 
بســیار مهاجرت مردم، با بسترســازي مناسب و ایجاد 
امکانات بیشــتر، بــه روند مهاجــرت معکوس کمک 

کنیم.
وي با بیان اصلی ترین مشکالت شــهر اظهار داشت: 
عــدم قرارگیــري در مســیرهاي تردد بین شــهري 
به دلیل بن بســت بودن، عدم ارتباط با ســایر شهرها 

و معضــالت اجتماعی از مــوارد مهم در شــهر ونک 
اســت که باید با مدیریتی بنیادین مورد بررســی قرار 

گیرند.
رئیس شوراي اسالمی شهر ونک افزود: همیشه جاده ها 
و موقعیت هاي مکانی، جغرافیایی و سیاســی از لحاظ 
نزدیکی به مراکز استان تأثیر به سزایی در رشد زندگی 
شهري داشته اند که با وجود چشمه هاي جوشان، طبیعت 
بکر و زیبا در شهر ونک، متأســفانه تحت تأثیر شرایط 
نادرست و نامطلوب خدمات شــهري، جمعیت کثیري 
از این منطقه مهاجــرت کرده اند که منتج به عدم ایجاد 
درآمد پایدار شده است و اقتصاد شــهر را دچار بحران 

کرده است.
نصیري با اشاره به دغدغه هاي مدیریت شهري گفت: 
عدم توسعه زیرســاخت هاي رفاهی و مبلمان شهري، 

توجه به اقدامات توسعه شــهري و بررسی مسائل مهم 
مربوط به خدمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشــتی که 
با فرهنگسازي و با تکیه بر جذب گردشگري به صورت 
ارائه خدمات رفاهی در شأن گردشگران امکانپذیر است، 
از جمله این مسائل هستند که باید براي آنها برنامه ریزي 

کرد.
وي تأکید کرد: شــهرداري باید با رویکــرد عمرانی و 
فرهنگی و به موازات یکدیگر براي توســعه شــهري، 
رضایت عامه مردم و جذب گردشگران گام بردارد و به 
کیفیت که عامل مهم و کلیدي در صنعت گردشگري و 
خدمات شهري است، توجه بیشتر داشته باشد تا بتوانیم 
با فراهم آوردن امکانات بیشتر و جلب رضایت مردم، چه 
ســاکنین بومی و چه مهاجران و گردشگران، عملکرد 

چشمگیري داشته باشیم.

عدم توسعه زیرساخت هاي 
رفاهی و مبلمان شهري در ونک

آزاده بیگى


