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زمینه ساز نقش آفرینى بیشتر بانوان 
در مدیریت شهرى هستیم 
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ساماندهى مشاغل، کاهش هزینه هاى 

مدیریت شهرى را به همراه دارد

شهردار مبارکه:

2

هزینه سالیانه 
6000 میلیاردى 
شهردارى هاى

 استان

2

افتتاح مجموعه 
فرهنگى ورزشى 
«جام دیجیتال» 

در تیران 

4

اختالفى میان شورا و 
شهردارى خمینى شهر 

وجود ندارد

4

معارفه سرپرست
 دفتر طرح و

 سرمایه گذارى 
شهردارى شاهین شهر

 تحویل 90 هزار دستگاه تاکسى نو تا پایان سال

بزودى؛ اتمام نوسازى و بهسازى پرتردد ترین مسیر 
شهر نجف آباد

عبور خط انتقال پساب 
از منطقه مسکونى نوش آباد

شهردار زرین شهر:

4

در شفاف سازى 
مسائل مالى  

هیچ مسئله غیرعلنى 
نداریم

تغییر نام معابر همیشــه یکــى از موضوعات پرچالش 
شهردارى ها و شوراى شهر بوده است. برخى درخواست 
تغییر شــیوه نامگذارى ها  را دارند و گروهى نیز چندان 

مخالفتى با این سبک تغییر نام ها ندارند.
یک روز نام فلکه اى را تغییر مى دهنــد، روز دیگر به 
دنبال تغییر نام معبرى به نام بزرگ از دســت رفته اى 

هستند؛ از شاعر و هنرمند تا سیاست مدار و دانشمند.
موضوع تغییر نام هاى معابر همیشه یکى از موضوعات 
پرچالش شوراهاى شهر بوده اســت. برخى از اعضاى 
شــوراها معتقدند نباید نام قدیم خیابان ها را تغییر داد 
و کمیسیون نامگذارى شوراها باید به دنبال نامگذارى 

معابر جدید یا بى نام باشد. 
دلیل این درخواست آنها، اســتقبال سرد شهروندان از 
برخى نامگذارى ها است. از ســویى، کمیسیون هاى 
نامگذارى تاکید دارد بســیارى از این نامگذارى ها بر 

اساس درخواست خود شهروندان است.  

بر اســاس قانون، نامگذارى میادین، معابر یا کوچه ها 
در شهر ها بر عهده کمیســیون نامگذارى متشکل از 
اعضاى کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شورا، مدیرکل 
روابط عمومى شورا و شــهردارى و همچنین نماینده 

فرهنگستان زبان و ادب فارسى است.
اما به جز نام هایى که این کمیســیون ها بر معابر جدید 
مى گذارند، تجربه نشــان داده که مردم چندان از تغییر
 نام هاى معابر استفبال نمى کنند و ترجیح مى دهند بدون 

توجه به تغییر تابلوها، از نام هاى قدیمى استفاده کنند.
به گفتــه کارشناســان مدیریت شــهرى، نامگذارى

 خیابان ها، میدان ها، ورزشگاه ها، بوستان هاى شهرى 
و... در همه جاى دنیا، تابع مقررات و ضوابط خاصى است 
که این ضوابط حتى وقتى اولین خیابــان ها نیزایجاد 

شدند رعایت مى شد.
همچنین فرمول کلى نامگذارى اماکن عمومى، در همه 
جاى دنیا از این قرار است که به عنوان مثال نام یکى از 
مشاهیر شناخته شده و مورد اعتماد مردم را بر روى مکان 
مى گذارند. مثل خیام، مولوى، حافظ، سعدى، سنایى، 
ابوسعید و... که در نامگذارى بعضى خیابان هاى قدیمى 
رعایت شده است؛ یا نام تاسیسات و تجهیزاتى را که در 
آن منطقه و محله واقع است، به عنوان اسم انتخاب مى 
کنند. مانند خیابان گاز ، برق آلستوم، سه راه چیت سازى، 
صابون پزخانه  و... که در گذشــته به عنوان نام برخى 

مناطق انتخاب شده است. 
گاهى نیز نام شــخصیتى را که در آن منطقه سکونت 
داشــت بر روى منطقه مى گذاشــتند. مثل اسماعیل 

بزازگذر تقى خان، گذر مستوفى، کوچه حاجى میرزا عمو 
(که از خوشنویسان معروف دوره قاجاریه بود)، میدان 
حسن آباد، صاحب جمع یا بازارچه کربالیى عباسعلى، 
بازارچه نایب السلطنه، تیمچه حاجب الدوله، سقاخانه 
نوروزخان، بــازار صحاف ها، چهارراه کنــت و... و در 
مواردى بعضى تاسیسات شهرى یا عمومى به نام محله 
نامیده مى شد. مثل پارك جاللیه، استادیوم شیرودى، 

پارك بیسیم، باغ سنگلج و...
به اعتقاد کارشناسان، در گذشــته چون اغلب اسامى 
خیابان هــا و اماکن عمومى براى مــردم معرفه بود و 
نسبت به آن شناخت قبلى داشتند، یه راحتى آن ها را به 
خاطر مى سپردند و به کار مى بردند و چنانچه اسمى هم 
تغییر مى کرد، مردم بنا به درك قبلى شان، همچنان از 

اسم قدیم استفاده مى کردند. 
همچنین در نامگذارى بعضى بزرگراه ها و خیابان هاى 
جدید، خوشبختانه این اصل رعایت شده. مثل بزرگراه 

ارتش و خیابان نیروى زمینى که چون تاسیسات ارتش 
در آن ها واقع اســت، نامى برازنده به نظر مى رسد یا 
بعضى بزرگــراه هاى جدید، چــون در فرهنگ ذهنى 
مردم سابقه نداشــته، امروزه به راحتى به کار مى رود 
مانند نام بلوار «کشــاورز» که انتخابى صحیح است و 

در یادها مى ماند.
به گفته کارشناســان مدیریت شهرى، در مواردى نیز، 
تغییر نام هاى مکرر موجب شده مردم دچار سردرگمى 
شوند و به اجبار نام هاى سابق را به کار ببرند. به عنوان 
مثال مى توان ایســتگاه هاى مترو و میدان جهاد را یاد 
کرد که ابتدا به نام هاى دیگرى نامگذارى شده بودند 
و پیش از آن که شــهروندان به این نام ها عادت کنند، 

تغییر کردند.
مثال و شاهد فراوان است و متاسفانه شوراى نامگذارى 
شهرها، بر اساس احساسات آنى، بدون در نظر گرفتن 
شرایط جامعه، سنت ها، عادات اجتماعى و به خصوص 

در نظر گرفتن احساسات جامعه، دست به تغییراتى در 
نام ها مى زنند که مطابق با شرایط نیست. 

مضافا این که در محاورات ایرانى، بیان کلماتى که بیش 
از دو سیالب داشته باشــد، دشوار است و به این جهت، 
بسیارى از نام هاى چند سیالبى، به دلیل دشوارى تلفظ، 
یا شکســته مى شــود، یا مردم ترجیح مى دهند براى 

رهایى از این دشوارى، نام سابق را به کار ببرند.

یکى از کارشناسان کمیسیون نامگذارى شوراى شهر در 
مورد نحوه نامگذارى معابر و خیابان ها،با بیان اینکه بنا 
به استناد بند 24 ماده هفتاد و یک (71) قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى شهر،«نامگذارى 
معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوى در حوزه شهر و 
همچنین تغییر نام آنها» جزء اختیارات شورا است، گفت: 
ترکیب کمیسیون نام گذارى شوراى شهر از چند عضو 
شورا، مدیران روابط عمومى شورا و شهردارى ، نماینده 

بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده فرهنگستان زبان 
و ادب فارسى است که در هر جلسه به تناسب موضوع  
مهم و هویت بخش، از کارشناسان مربوطه نیز دعوت 

مى شود تا در جلسات حاضر شوند.
وى در مورد معیارهاى انتخاب یــک نام براى مکانى 
عمومى افزود: معیار انتخاب نام بــراى هر مکانى، در 
وهله اول به  درخواست و نظر اهالى آن محله یا کوچه 
و... بســتگى دارد و باید بگویم کسب رضایت آنها جزء 
اولویت ها است؛ چرا که این مردم هستند که مى خواهند 
سالیان ســال در کوچه اى به این نام زندگى کنند و بر 
همین اساس، رضایت مردم شرط اصلى است؛ از سوى 
دیگر، شهروندان در محالت به تناسب کاربرى کوچه، 
وجود یک خانواده یا چهره فاخر فرهنگــى و...  و یا به 
بهانه رخداد و اتفاقى تاریخى و هنرى، خواهان تغییر نام 
معبر مى شوند که درخواست خود را به شهردارى ارائه 
و پس از تایید، به کمیســیون نام گذارى شوراى شهر 

ارسال مى شود.
به گفته وى، افراد داراى جایــگاه حقوقى مانند رئیس 
جمهور، رئیس مجلس، برخــى از نمایندگان مجلس، 
نیروهاى مســلح  و گروهى از دانشــجویان به واسطه 
شخصیت حقوقى شــان مى توانند درخواست خود را 
براى تغییر نام و یا نامگذارى جدید مستقیما با کمیسیون 

نامگذارى شوراى شهر مطرح کنند.
در پایان باید گفت: اماکن شهرى اعم از کوچه و خیابان 
و میدان، جزئى از خاطرات شهروندان محسوب مى شود 
و آمد و شد هر روزه مردم از این معابر، آن ها را به بخشى 
از خانه و زندگى آن ها تبدیل کرده است و نمى توان با هر 
بهانه  و هر مناسبتى، نام پیشین را پاك کرد و نامى تازه بر 
آن گذاشت و از شهروندان نیز انتظار داشت که بالفاصله 

پس از تصویب، نام جدید را بپذیرند و به کار برند. 
معابر شهر تخته سیاه نیست که با پاك کردن یک نام و 
نوشتن نامى جدید، همه چیز به خوبى وخوشى تمام شود. 
اصرار برخى از مردم بر استفاده از نام هاى خاطره انگیز 
و مقاومت در برابر مصوبه هاى شــوراهاى شــهرى و 

روستایى، به خوبى گویاى این موضوع است.

باید و نبایدهاى نامگذارى معابر

معیار انتخاب 
نام براى هر مکانى، 
در وهله اول به  
درخواست و نظر 
اهالى آن محله یا 

کوچه و... بستگى دارد 
و باید بگویم کسب 
رضایت آنها جزء 

اولویت ها است؛ چرا 
که این مردم هستند 

که مى خواهند سالیان 
سال در کوچه اى به 
این نام زندگى کنند 

و بر همین اساس، 
رضایت مردم شرط 

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

طبق ماده 55 قانون شهردارى ها انجام مى شود.
مســعود حیــدرى اظهارداشــت: مــاده 55 قانــون
 شهردارى ها از مشاغلى که مشکالت بهداشتى و زیست 
محیطى براى شهر و شهروندان ایجاد مى کنند، به عنوان 
مشاغل مزاحم یاد مى کند و شهردارى طبق این قانون 
مکلف است به صاحبان این مشاغل اعالم کند که ظرف 
مهلت مقرر نســبت به جایه جایى محــل فعالیت خود 

اقدام کنند.

وى افزود: چنانچه صاحبان این نوع مشــاغل نســبت 
به اخطارهاى اعالم شده از ســوى شهردارى مقاومت 
کردند، شهردارى مى تواند نسبت به تعطیل نمودن آن 

محل اقدام کند.
مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان گفت: چنانچه پس 
از انجام این اقدام، شاکى وجود داشته باشد، مى تواند تا 
مدت 10 روز شکایت خود را اعالم کند تا در کمیسیون سه 
نفره اى که اعضاى آن به انتخاب شوراى اسالمى شهر 
مى باشند، موضوع بررسى شود، البته چنانچه تصمیم بر 
تعطیلى واحد صنفى مزاحم قطعى شــد، متصدى باید 
سریع تر نسبت به جابه جایى محل فعالیت خود اقدام کند.

على پیراینده، شهردار نطنز از آغازعملیات هرس پاییزه 
درختان این شهر خبرداد و گفت: عملیات هرس پاییزه 
درختان در سطح شــهر به منظور جوان سازى، کنترل 
حجم و ارتفاع درخت و همچنین جلوگیرى از شکســته 
شدن شاخه درختان در  فصل زمســتان و بارش برف، 
به همت واحد خدمات شــهرى این شهردارى در دست 

اقدام است.
وى با اشاره به اینکه باد و طوفان هاى شدید فصل پاییز 
در شهر نطنز موجب آســیب به درختان مى شود، افزود:  
طى این عملیات، شاخه هاى اضافه درختان چنار، اقاقیا، 
نارون و بید در سطح شهر حذف و ساماندهى مى شود تا 

از شکسته شدن درختان جلوگیرى شود.
پیراینده با بیان اینکه عملیات هرس درختان در بلوارهاى 
اصلى و فرعى، پارك ها و خیابان هاى سطح شهر انجام 
مى شود، گفت: هرس درختان شــرایط مطلوب براى 
ورود نور و هواى کافى به شــاخه هاى جوان را فراهم

 مى سازد.
وى اظهارداشت: حذف شاخه هاى اضافى و پاجوش ها، 
فرم دهى و شکل دهى شاخه ها و از بین بردن شاخه هاى 
پیر، از دیگر اقدامات در هرس درختان است و این اقدام 
ســبب افزایش طول عمر درختان، نیاز آبى کم  و حجم 

سبزینگى درختان مى شود.

برخورد با مشاغل مزاحم طبق 
ماده 55 قانون شهردارى ها

انجام عملیات هرس پاییزه 
درختان نطنز

دیدار هفتگى شوراى شهر 
دولت آباد با مسئوالن ادارات

 سخنگوى شوراى شــهر دولت آباد گفت: به منظور 
رســیدگى بیشــتر به مشــکالت مردم و همچنین 
همکارى و تعامل ســازنده با اداره ها و ارگان هاى 
مختلف این شهرستان، شوراى اسالمى شهر دولت 
آباد در نظر دارد هر هفته جلسات روزهاى چهارشنبه 
خود را به یکى از روساى اداره هاى شهرستان برخوار 

اختصاص دهد.
ناصر معینى افزود: به همین منظور ابتداى هر هفته 
نام مســئول و ارگان مربوطه براى دریافت نظرات، 
پیشنهادها و مشکالت مردم شهر دولت آباد به اطالع 

عموم خواهد رسید.

235 هزار مترمربع
 آسفالت ریزى در شهرضا 

طبیبیان، معاون عمران شــهرى شهردارى شهرضا 
گفت: اجراى 235 هزار متر مربع آســفالت شــامل 
روکش کامل معابــر اصلى و پرتــردد از جمله بلوار 
پاسداران، بلوار کشاورز شــمالى، جانبازان، بلوارآیت 
ا... طالقانى، بلوار اصلى فردوسى (سروستان) ، خیابان 
اردیبهشت  و همچنین لکه گیرى معابر طى سال جار 
یبه عنوان یکى از اقدمات عمرانى است که با هزینه 
اى بالغ بر 44 میلیــارد و 750 میلیون ریال و با هدف 
داشــتن معابرى مطلوب در ادامه نهضت آســفالت 

شهردارى به اجرا درآمده است.

برگزارى مسابقات والیبال 
بانوان استان در زاینده رود

بازى هاى دور رفت والیبال بانوان اســتان اصفهان، 
رده سنى نوجوانان به میزبانى شهر زاینده رود درسالن 

شهردارى این شهربرگزار شد.
 در این دوره از مســابقات، تیم بانوان «شــهردارى 
زاینــده رود» موفــق شــد بــا نتیجه 2 بــر صفر 
برابر تیــم «ماهــان اصفهان» به پیروزى دســت 

یابد.

103 شهردارى 
استان«شهردار» دارند 

معاون استاندارى اصفهان گفت: از 107 شهردارى 
استان اصفهان، تاکنون 103 شهردار با نظر اعضاى 
شوراى شهر، تعیین و با حکم صادر شده مشغول به 

کار شده اند.
محمد على طرفه با بیان اینکه 35 نفر از شــهرداران 
استان در دوره چهارم فعالیت شوراها، در دوره پنجم 
نیز ابقا شدند، گفت: براســاس انتخاب هاى صورت 
گرفته توســط شوراهاى شهرهاى اســتان، 33 نفر 
از شــهرداران نیز جابه جا و به ســایر شهرها منتقل

 شدند.
وى خاطرنشــان کرد: بقیه شــهردارانى که فعالیت 
خود را در دوره جدید آغاز کرده اند، به تازگى به جمع 
شهرداران استان اضافه شده و وارد عرصه مدیریت 

شهرى شده اند.

دسته بندى مشکالت محالت 
مختلف نطنز

تعدادى از ساکنین محله «سرشک» با اعضاى شوراى 
شهر و شهردار نطنز دیدار و مشکالت و مسائل این محله 

را بازگو کردند.
  تخریب و رفع خطر ســاختمان هاى فرسوده، اجراى 
عملیات پیاده رو سازى، آســفالت برخى نقاط و اصالح 
و اجراى جدول جوى هــا،از موضوعاتى بود که در این 
دیدار مطرح شــد.على پیراینده،شــهردار نطنز اظهار 
داشت: شــهردارى نطنز مشــکالت محالت مختلف 
شهر را براســاس ضرورت اجرا، دسته بندى کرده است 
و با تمامــى توان به رفع مشــکالت هر محلــه اقدام

 خواهد کرد.
وى افــزود: با توجه به اینکه شــهردارى هــا یکى از 
ارگان هایى هستند که مستقیمًا با مردم در ارتباط مى 
باشند، مى طلبد شهروندان نیز با شهردارى همکارى 

داشته باشند.

روى خط

 معاون فنى و عمرانى شــهردارى نجف آباد در تشریح 
بخشــى از فعالیت هاى عمرانى در حــال انجام در این 
شهرگفت: در ادامه اجراى طرح دفع آب هاى سطحى که 
طى چند سال اخیر به صورت کارشناسى شده در سطح 
مناطق پنج گانه ادامه داشــت، بخشى از جوى تاریخى 
خارون در محدوده بلوار شهید حججى، از کنار مجموعه 
تاریخى هفت برج تا تقاطع خیابان منتظرى جنوبى، احیا 
و بازسازى شده و در آینده نیز این کار تا چهار راه مسجد 

امیرالمومنین(ع) ادامه پیدا خواهد کرد.
مهدى فاضل افزود: متأسفانه طى سال هاى گذشته این 
جوى تاریخى به دالیل مختلف پر شده بود، ولى اخیراً با 
توجه به کار کارشناسى صورت گرفته و نقش این مسیر 
در دفع آب هاى سطحى منطقه، نقشه بردارى مورد نیاز 
انجام گرفت و عملیات اجراى این جوى آب که چندین 
جوى کوچکتر به آن متصل مى شــدند، در دستور کار 

قرار گرفت.
وى خاطر نشــان کرد: اجراى پروژه از کنــار خارون تا 
نزدیکى چهار راه مسجد امیرالمومنین به صورت جوى 
روباز و جدول گذارى خواهد بود ولى در این نقطه با توجه 
به محدودیت هاى موجود در زمینه آزادســازى کار، به 

صورت مسیر سرپوشیده ادامه خواهد داشت.

تکمیل پیاده روســازى خیابان منتظرى 
جنوبى

معاون فنى و عمرانى شــهردارى نجف آباد همچنین از 
اتمام قریب الوقوع پروژه پیاده روسازى باند غربى خیابان 
منتظرى جنوبى، از باغ ملى تا تقاطع بهارستان خبر داد 
و گفت: در باند شــرقى نیز تا حوالى خیابان نظام الملک 
پیشرفت داشته ایم و با تکمیل این طرح، شاهد نوسازى 
و بهسازى یکى از اصلى ترین و پرتردد ترین مسیرهاى 
سطح شهر با استفاده از جدید ترین نمونه از بلوك فرش 

خواهیم بود.
فاضل ادامه داد:عالوه بر شیارهاى که در قطعات میانى 
بلوك فرش جهت مســیریابى بهتر روشن دالن پیش 

بینى شده، مصالح مورد استفاده در این طرح، ضمن بهره 
مندى از گل هاى زیبا، داراى مواد پلیمرى خاصى موسوم 
به وکیوم هســتند که بلوك فرش را نسبت به تغییرات 
محیطى همچون سرماى شدید مقاوم کرده و از تخریب 

آن جلوگیرى مى کند.
وى وجود ده ها باب مغازه تجــارى در دو طرف خیابان 
و مراکزى همچون درمانگاه نبى اکــرم(ص) از جمله
 ویژگى هاى خیابان منتظرى جنوبــى عنوان کرد که 
پیاده روهــاى آن را به یکى از پر ترددترین نقاط شــهر 

تبدیل کرده است.

اتصال خیابان منتظرى جنوبى به بوستان 
زندگى

فاضل در خصــوص آخریــن وضعیت ادامــه خیابان 
«منتظرى جنوبى» تا محور بوستان زندگى بیان داشت: 
از تقاطع بلوار «شهید حججى» تا پایان مسیر پیش بینى 
شده، شاهد تکمیل جوى و جدول هستیم و پیش بینى 
مى شــود تا پایان ماه جارى، عملیات آسفالت آن نیز به 

اتمام برسد.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش اظهارداشــت: در 
خصوص ادامه خیابان «رجایى جنوبى» به سمت بوستان 
زندگى نیز تا حدود400 متر از تقاطع بهارســتان به بعد، 
عملیات اجراى جوى و جدول انجام شده و وارد تکمیل 

زیرسازى شده ایم. 
وى افزود: در خصوص بقیه مسیر نیز منتظر تکمیل روند 
آزادسازى هاى مورد نیاز هســتیم تا مسیر طراحى شده 

تکمیل گردد.

بزودى؛ اتمام نوسازى و بهسازى
 پرتردد ترین مسیر شهر نجف آباد

محســن هاشــمى، شــهردار مبارکه گفت: 
ســاماندهى مشــاغل، عــالوه بــر کاهش 
هزینه هاى مدیریت شــهرى و ارتقاى امنیت 
اجتماعى، تأثیر زیادى بر افزایش رضایتمندى 

شهروندان دارد.
وى با بیان اینکه ساماندهى مشاغل شهرى،  
صیانت از حقوق شــهروندان است که موجب 
زیبایى بصرى و ایجاد آرامش بیشــتر در شهر 
مى شود، اظهار داشــت: تالش براى رفع این 
مشکالت از یک ســو و نیاز شــهرى به این 
مشــاغل از طرفى دیگر، متولیــان اداره امور 
شــهر مبارکه را بر آن داشــت تا تدبیر الزم 
براى ســاماندهى مشــاغل شــهرى اتخاذ

 کنند.
هاشــمى گفــت: نابســامانى و ترافیــک 
بلوار«نیکبخت» بعنوان ورودى شــهر، یکى 
از معضالتى اســت که در حــال حاضر با آن 

روبرو هستیم .
وى بیان داشــت: بسیارى از شــهروندان به 
خصوص همسایه ها، از سر و صدا و آالیندگى 
برخــى از واحدهــاى صنفى گالیــه دارند و 
شکایت هاى متعددى را در شهردارى مطرح 

مى کنند.
شــهردار مبارکه با بیان اینکه با ایجاد فضاى 
مناسب، سعى در جابه جایى برخى از مشاغل 
شهرى داریم، تصریح کرد: شهردارى بصورت 
مشارکتى با صاحبان مشاغل، برنامه  ساماندهى 

را انجام مى  دهد.
شهردار مبارکه اظهارداشت: حمایت از اصناف 
و اتحادیه هاى مختلف، یکى از اولویت هاى 

مهم شهردارى و شوراى شهر مبارکه است.

شهردار مبارکه:
  ساماندهى مشاغل، 
کاهش هزینه هاى 
مدیریت شهرى
 را به همراه دارد

استاندارسابق اصفهان گفت: اصفهان یک استان شهرى 
اســت و به طور متوسط در ســال 60 هزار میلیارد ریال در 
شهردارى هاى آن هزینه مى شــود که عدد بسیار باالیى 
است و یک سوم اعتبارات جارى و درحدود دوسوم اعتبارات 

عمرانى است.
رسول زرگرپور با بیان این که شهرداران باید به مردم امید 
دهند و مشکالت را برطرف کنند، تصریح کرد: شهرداران از 
لحظه لحظه این زمان ها براى خدمت به مردم استفاده کنند، 
چرا که زمان خدمت کوتاه است. وى بیان داشت: مجموعه  
شــهردارى هاى اســتان یکى از بزرگ ترین سازمان هاى 

اجرایى استان است.وى با بیان این که هیچ سازمانى چنین 
ظرفیت و جمعیتى را تحت پوشش قرار نمى دهد، تأکید کرد: 
عملکرد سال گذشته ى شهردارى ها درحدود 106 درصد بود 
که عملکرد مثبتى است و باید جایگاه خود را در این خصوص 
قدر بدانیم.استاندارسابق اصفهان با اشاره به این که 90 شهر 
استان طرح جامع و تفصیلى دارند، افزود: این موضوع خبر 
خوشى است زیرا شهر یک موجود زنده است و باید با طرح 
اداره شود، هر چند در کل کشور درحدود 35 درصد طرح هاى 
جامع و تفصیلى اجرا شده است، ولى باید براى این طرح ها 
حرمت قائل باشیم و هیچ فعالیتى را بدون این طرح ها انجام 
ندهیم.وى با بیان این که باید اولویــت اول، اجراى دقیق 
طرح جامع و تفصیلى باشد، خاطرنشان کرد: اگر الزم شد در 

کمیسیون مربوطه اصالحات صورت پذیرد.
وى بیان داشت: شهرى موفق اســت که کمیسیون ماده 
100 آن تعطیل باشد، نه اینکه به منبع درآمد شهرها تبدیل 
شود و مجوز ساخت و سازها داده شود و نباید بر سر مسائل 
ایمنى سر سوزنى معامله شود و با گرفتن پول، این تخلفات 

را سرپوش بگذاریم.

شهردار زرین شهر گفت: نگاه زنان به مسائل شهرى با نگاه 
مردان متفاوت اســت، چراکه زن با ظرافت خود به مسائل 
و مدیریت شــهرى نگاه مى کند و اگر شــهرى را با اصول 
زیباشناســانه بخواهیم، براى مدیریت زیبایى  شناسانه در 
معمارى و طراحى شــهرى، حتما به حضور زنان هنرمند 

نیاز داریم.
میثم محمدى اظهار داشــت: توجه به ظرفیت هاى زنان 
در راســتاى فعالیت هاى اجتماعى و فرهنگى شهر، یکى 
از مطالبات اصلى بانوان هنرمند و نخبه در طى سال هاى 
اخیر بوده، از این رو با توجه به وجود این ظرفیت ها، مدیریت 
شــهرى تصمیم دارد تا تحوالت عظیمى را در این حوزه 

رقم بزند.
وى ادامــه داد: از ایــن رو شــهردارى زرین شــهر وارد 
گفتمان جدیدى شــده اســت و از مــرز ارائــه  خدمات 

خدماتــى و اجتماعــى فراتــر رفتــه و حرکت خــود را 
بــه ســمت دانــش محــورى و دانایى محورى ســوق 

مى دهد.شهردار زرین شهر تصریح کرد: تعامل و همکارى 
شهردارى با هنرمندان در تمامى عرصه ها مى تواند در ایجاد 
شهرى زیبا تاثیرگذار باشد، چراکه شهر همچون پیکره زنده 
اى است که در آن جسم و کالبد، در کنار روح و جان در هم مى 
آمیزد و تعامل مناسب با هنرمندان، به یقین نقش به سزایى در 

رشد و توسعه فرهنگ شهروندى دارد.
محمدى اضافه کرد: تحقیقات بســیارى نشان داده است 
که ارزیابى مردم از زیبایى شــهرى، بیشتر متوجه عواملى 
چون وجود فضاى ســبز، پوشــش گیاهى، المــان ها و 
نماد هاى زیباى شــهرى، پاکیزگى، مبلمان شهرى و… 
است و بهبود مجموع این عوامل، در نهایت منجر به بهبود 
و افزایش کیفیت منظر و مستقیما موثر بر برند شهرى یک 
منطقه بوذه و مى تواند قدرت باالیى در جذب توریســت و 

سرمایه گذاران داشته باشد.

با نظر شــوراى اســالمى میمــه و حکم اســتاندار 
اصفهان،«محسن صدرالدین کرمى» بعنوان شهردار 

میمه در سمت خود ابقا شد .
علیرضابصیرى، فرماندار شاهین شهر و میمه در آیین 
ابقاى شهردار میمه گفت : مدیریت شهرهاي کوچک 
به مراتب ســخت تر از شــهرهاي بزرگ است و کار 
شهرداران به مراتب سخت تر برخى از مدیران دولتى 
است، چرا که یک مدیر دولتی فقط باید به فکر هزینه ها 
باشد، در صورتی که یک شهردار، مهمتر از هزینه ،باید 

به فکر درآمد باشد.
وى افزود: از شــوراى پنجم انتظار مى رود اقداماتی 

که در دوره چهارم شروع شد، پیگیري و اجرایى شود.
بصیرى با اشــاره به مبحــث ارزش افــزوده گفت : 
تخصیص ارزش افزوده از شهرســتانی به اســتانی 
تغییر پیدا کرد که شهرســتان شــاهین شهر و میمه 
جزء سه شهرســتانی بود که متضرر شد و امید است 
مسئوالن شــهر، با ایجاد درامدهاى پایدار به جبران 

این مهم برآیند .

عضــو شــوراى شــهر تیــران گفــت: مجموعه 
فرهنگى ورزشى جام دیجیتال در فضایى به مساحت 
دو هزار مترمربع و سرمایه گذارى بالغ  بر 2/5میلیارد 

تومان، توسط بخش خصوصى تجهیز و آماده شد.
حمید هاشمى اظهار داشت: شــهر تیران با توجه به  
واقع شدن در مسیر جاده ترانزیت و مسیر گردشگرى 
به غرب اســتان اصفهان، توانمندى بسیار زیادى در 

راستاى جذب سرمایه گذار دارد.
وى با اشــاره به دغدغه مهم اعضاى شــوراى شهر 
افزود: یکى از مهم ترین دغدغه هاى شــوراى شهر 

و شــهردارى در راســتاى اقتصاد مقاومتى، جذب 
سرمایه گذار و ایجاد اشتغال براى جوانان شهر است 
که در این زمینه اقدامات و تصمیمات مناسبى اتخاذ 

شده است.
رئیس شــوراى شــهر تیران با اشــاره بــه  یکى از 
ســرمایه گذارى هاى اخیر در این شــهرعنوان کرد: 
با همت بخش خصوصى و همکارى شــوراى شهر 
و شــهردارى، مجموعــه فرهنگى ورزشــى «جام 
دیجیتال» در پارك آزادگان افتتاح شــد که مکانى 
مناســب و محیطى متفاوت براى جوانان و نوجوانان 

است.
وى با اشاره به در دست  اجرا بودن چندین پروژه دیگر 
در سطح شهر تیران خاطرنشــان کرد: پروژه احداث 
«پارك کوهســتان» یکى از مهم تریــن پروژه هاى 
مشارکتى است که در حال رایزنى با بخش خصوصى 
هستیم تا مکانى جذاب و پرهیجان براى عموم مردم 

و مسافران باشد.
رئیس شوراى شــهر تیران با اشــاره به پروژه پارك 
کوهستان گفت: این پروژه در قالب 27 پروژه تعریف  
شده که مى تواند بیش از 200 نفر اشتغال به  صورت 

مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

افتتاح مجموعه فرهنگى ورزشى «جام دیجیتال» 
در تیران 

شهردار میمه در سمت خود ابقا شد 

شهردار زرین شهر:
زمینه ساز نقش آفرینى بیشتر بانوان در مدیریت شهرى هستیم 

استاندار سابق اصفهان مطرح کرد؛ 

هزینه سالیانه 6000 میلیاردى شهردارى هاى استان
معاون خدمات شهرى و محیط زیست شهردارى کاشان 
گفت: براى دومین ســال متوالى، مســئولیت مدیریت 
خدمات شهرى محدوده اى از معابر نزدیک به حرم امام 

حسین (ع) بر عهده شهردارى کاشان گذاشته شد.
محمد حسین واحدیان با اشــاره به استقرار ستاد اربعین 
شهردارى کاشــان در کربال اظهارداشت: شهردارى با 
اعزام تجهیزات و نیروهاى خدماتى در خدمت رســانى 
اربعین در کربال همکارى مى کند و شــهردارى کاشان 
مسئولیت مدیریت خدمات شهرى محدوده اى از کربال 

را در طول مراسم اربعین عهده دار خواهد بود.
به گفته وى این خدمات شــامل برنامه هاى تنظیف و 
پاکسازى بوده و با هماهنگى مقامات عراقى، حجم زباله 
تولیدى به سمت مسیرهاى مشخص و پیش بینى شده 

هدایت مى شود.
معاون خدمات شــهرى و محیط زیســت شــهردارى 
کاشــان، برنامه هاى خدماتــى را از مهمترین اقدامات 
شــهردارى کاشــان بــراى زائریــن اربعیــن عنوان

 کرد.

نظافت معابر کربال 
توسط شهردارى کاشان
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مرتضى ضامنى گفت: طى جلســه اى با حضور گمرك، 
سازمان  برنامه و بودجه، ایران خودرو و همچنین در جلسه 
کارگروهى براى آلودگى هوا، مقررشــد طرح نوسازى 

تاکسى هاى فرسوده ادامه یابد.
شایان ذکر است ثبت نام طرح نوسازى 90 هزار تاکسى 
فرسوده از 12 بهمن ســال 94 آغاز شد و تاکنون نیز 55 
هزار متقاضى دریافت تاکســى نو خــودرو هاى خود را 
تحویل گرفته اند، اما این طرح از 15مرداد امسال به طور 
موقت تعطیل شد که علت توقف تحویل تاکسى هاى نو، 

بدهى گمرگ به خودروساز و عدم عمل به تعهدات بود.
سرپرست اتحادیه تاکسیرانى شهرى کشور اضافه کرد: 

اگر چه تا کنون 77 هزار تاکســى فرسوده در این طرح 
ثبت نام کرده اند، اما با رفع مشکالت، به تحویل 90 هزار 
دستگاه تاکسى نو تا پایان سال خواهیم رسید و امیدواریم 

مرحله دوم طرح نیز در سال 97 اجرایى شود.
وى خاطرنشــان کرد: طبق طرح نوسازى تاکسى هاى 
فرسوده، به مالک تاکسى هاى فرسوده 200 میلیون ریال 

وام با بهره 16 درصد داده مى شود.
ضامنى با اشــاره به اینکه این طرح نباید متوقف شود، 
گفت: مشــروط بر حل مشــکالت کنونى، پیش بینى 
مى شود که تا پایان سال طرح تحویل 90 هزار تاکسى 

نو اجرایى شود.

شــهردارى اصفهان روزانه بیش از یــک میلیارد تومان 
به صورت مســتقیم براى زیبایى و زیبا ماندن شــهر در 

بخش هاى جارى و عمرانى هزینه مى کند.
مدیران شهرى اصفهان هم معتقدند هزینه کردن براى 
زیبایى شهر سرمایه اى براى نشاط شهر است، از این رو طى 
چند سال اخیر براى زیباسازى و تغییر سیماى شهر اصفهان 

اقدامات زیادى انجام شده است.
به عنوان مثال در خیابان هاى جدیدى که به تازگى توسط 
شهردارى اصفهان احداث شده اند، دیوار برخى از خانه ها 
در حاشیه این خیابان ها افتاده بود که سازمان زیباسازى 
شهردارى اصفهان آن ها را اصالح کرد.هم چنین در برخى 

از زیرگذرهاى درون شهرى اصفهان هم توسط سازمان 
زیباسازى شهردارى اصفهان، دیوار نگاره هایى کار شد 
که مصداق آن در زیرگذر درون شهرى عسگریه اصفهان 
نقاشى خط، در زیرگذر شهداى صفه کاشى هاى هفترنگ، 
زیرگذر امام خمینى (ره) در منطقه 15 شهردارى اصفهان 
در رابطه با خاتم کارى، دیوارنگاره هایى انجام شده است.

سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان همچنین درحدود 
200 دوچرخه فرسوده را در شهر اصفهان نصب کرد که این 
دوچرخه هاى فرسوده از ایستگاه هاى دوچرخه شهردارى 
اصفهان و با مشارکت مردم اصفهان جمع آورى و توسط 

این سازمان رنگ آمیزى شدند.

هزینه روزانه یک میلیارد 
تومانى براى زیبایى اصفهان 

 تحویل 90 هزار دستگاه 
تاکسى نو تا پایان سال

همکارى شوراى شهر
 شاهین شهربا

 آموزش و پرورش
عضو شوراى اســالمى شهر شاهین شــهر گفت: 
شــوراى شــهر در کنــار ســایر دســتگاه ها در 
خصوص آگاهى بخشــى دانش آمــوزان و والدین 
در مقابل خطــرات ضد فرهنگى دشــمنان تالش

 مى کند.
اســماعیل فرهادى با بیان اینکه دشمنان انحراف 
فرهنگــى نوجوانان و جوانان کشــور را ســرلوحه 
برنامه هــاى خود قــرار داده اند، خاطر نشــان کرد: 
دانش آموزان با آموزش شیوه هاى پدافند غیرعامل، 
تهدیدات جریان رسانه اى اســتکبار به سرکردگى 

آمریکا را در حوزه فرهنگى خنثى مى کنند.
وى یکى از موارد آگاهى بخشى به دانش آموزان را، 
بصیرت افزایى آنان درباره اهداف ایثارگرى سربازان 
مدافع حرم کشــور در خارج از مرزهاى کشورمان 

بیان کرد.
وى ادامه داد: شــوراى شهر شــاهین شهر همکار 
آموزش و پــرورش در اجراى برنامه هــاى پدافند 

غیرعامل است.

تمهیدات شهردارى نطنز
 براى راهپیمایى 13 آبان 

على پیراینده، شــهردار نطنز گفــت: روز 13 آبان، 
یادآور حــوادث مهمى اســت که در شــکلگیرى 
انقالب اسالمى نقش اساســى داشتنه و بى گمان، 
دانش آموزاِن آگاه و رشــید ما در مبارزه با استکبار، 
همواره نقشــى فّعــال و فرامــوش ناشــدنى ایفا 

کرده اند.
وى تصریح کرد: شهردارى نطنز امسال براى اولین 
بار در راستاى برگزارى هرچه باشکوهتر راهپیمایى 

13 آبان ماه تمهیدات ویژه را اندیشیده است.
وى با بیان اینکه 200 پرچــم کوچک ایران در بین 
شــرکت کنندگان در راهپیمایى توزیع خواهد شد، 
ادامه داد: فضاســازى و تزیین مســیر راهپیمایى با 
نصب پرچم هاى ایران و همچنین نصب بنر روز 13 

آبان انجام شده است.
پیراینده خاطرنشــان کرد: ایســتگاه نقاشى براى 
کودکان بــا موضوعات مبارزه با اســتکبار جهانى، 
روز دانش آموز، تســخیر النه جاسوسى آمریکا به 
دست دانشــجویان و موضوعاتى از این قبیل،، در 
حاشــیه راهپیمایى روز 13 آبان(امروز) و در میدان 
امام خمینى(ره) برپا مى شــود و در پایان به بهترین
 نقاشى ها و رنگ آمیزى ها جوایزى اهدا خواهد شد.

وى در پایــان اضافه کرد: نظافــت، رفت و روب و 
آب پاشى مسیر راهپیمایى و اســتقرار یک دستگاه 
خــودروى آتــش نشــانى در مســیر راهپیمایى، 
از دیگــر اقدامــات شــهردارى بــراى امــروز

 است.

مشکالت شهر گوگد
 بررسى شد

به دعوت شــهردار و شوراى اســالمى شهرگوگد، 
على بختیار، نماینده محترم مردم شهرســتان هاى 
گلپایگان و خوانسار مهمان شــهردار و نمایندگان 

مردم شهر گوگد شد.
در این نشست على محمدى، شهردار گوگد بخشى از 
مسائل و مشکالت شهر گوگد را بیان کرد و خواستار 
پیگیرى و رفع آن شــدند و در ادامه، حاج نوروزى، 
رئیس شورا به بیان دیگر مشکالت موجود در شهر 
و شــهردارى پرداختند و حل مشکالت را از نماینده 

شهرستان خواستار شدند .
از جمله مسائل و مشــکالتى که از طریق شهردار، 
رئیس و اعضاى شــوراى اســالمى شــهر گوگد 
مطرح شــد اصالح ماده 101 قانون شــهرداریها 
که در شــهرهاى مثل گوگد به یک معضل تبدیل 
شده، احداث زیر گذر در مســیر کمربندى گوگد به 
گلپایگان، تخصیص اعتبار جهت تکمیل ساختمان 
نیمه کاره آتش نشــانى، رفع مشــکل حمل و نقل 
عمومى، پیگیرى ساخت ســاختمان ادارى شرکت 
گاز در شــهر گوگد با توجه با تهیه زمین ســاخت و 
اســتقرار نمایندگى ادارات ثبت احوال و ثبت اسناد 

در شهر گوگد بود.

روى خط

انتخاب شوراى شهر جدید بهارســتان و ایجاد تحول 
و تغییر در مدیریت شــهرى، نقطــه عطفى براى همه 
شهروندان بهارستانى است؛ چرا که تیم مدیریتى جدید 
شهر با رویکرد ها و نگاه هاى جدید وارد عرصه مدیریتى 
شهر مى شوند و با پشتوانه رأى مردمى و انگیزه خدمت، 
قدم در راه حل مشکالت و معضالت شهرى مى گذارند.
طبق قانون شوراها، شوراى برگزیده هر شهر از روز آغاز 
کار خود به مدت ســه ماه فرصت دارد تا روند انتخاب و 
معرفى کارآمدترین و مناسب ترین شهردار را طى کند 
و چنان چــه در این بازه زمانى موفق به این کار نشــد، 
استاندار موظف اســت فردى را به عنوان شهردار جدید 

شهر معرفى و منصوب کند.
امروز و بعد از گذشت بیش از دو ماه از آغاز به کار شوراى 
جدید شهر بهارستان و در حالى که بیش از 95 درصد از 
شهرهاى استان اصفهان صاحب شهردار شده اند، شهر 
بهارستان هنوز در بالتکلیفى به سر مى برد و همچنان با 

سرپرست اداره مى شود.
معرفى «فاضــل بختیارى» به عنــوان گزینه مطلوب 
شوراى شهر (با شــش راى موافق و یک راى مخالف) 
و رد صالحیت آن توســط اســتاندارى، معرفى مجدد 
فاضل بختیارى به عنوان گزینه تصدى شهردارى (چهار 
راى موافق و ســه راى مخالف) و رد صالحیت مجدد 
و ارجاع موضوع به شــوراى حل اختالف، راى شوراى 
حل اختالف بر عدم صالحیــت فاضل بختیارى جهت 
تصدى شهردارى بهارستان و در آخر انتخاب و معرفى 
«یحیى عیدى بیرانوند» به استاندارى به عنوان گزینه 

شهردارى، فرآیندى است که شــوراى شهر بهارستان 
در این مدت چند ماهه سپرى کرده اند و هم اکنون هم 
منتظر اعالم نظر استاندارى درباره آخرین گزینه معرفى

 شده هستند.
این موضوع و برخى مسائل قبلى شــهر نظیر حواشى 
شهردار سابق بهارســتان و همه ماجراهاى انتخابات 
اردیبهشت ماه سال جارى، باعث شــده بهارستان در 
صدر توجه افکار عمومى و رســانه ها قرار گیرد؛ البته 
این زبانزدى، منشاء شــکلگیرى تصورى منفى از شهر 
بهارســتان در اذهــان و افکار عمومى شــد و همگان 
بهارستان را شــهرى بدون ثبات و انسجام در مدیریت 

شهرى تصور مى کنند.
جداى از تصور شکل گرفته در افکار عمومى، مهمتر از هر 
چیز، آرامش روانى شهروندان بهارستان است که در این 
شهر زندگى مى کنند و ضعف و وقت مدیریت شهرى، 

اثرى مستقیم و بدون واسطه بر زندگى آن ها دارد.
شوراى شهر بهارستان امتحان بزرگى در پیش رو دارد و 
الزم است تمام هّم و تالش خود را به کار گیرد تا از این 
امتحان سر بلند بیرون آید؛ اصرار نکردن بر فرد خاص، 
ترجیح منافع و مصلحت هاى شهرى به مصالح فردى و 
گروهى و توجه بیشتر به شاخص هایى که نبودشان در 
دوره هاى قبلى مشکل زا شد، مى تواند انتخاب شهردار 
بهارستان را تسریع کند و مجموعه مدیریت شهرى را 

در مسیر حل مشکالت و رسیدگى به شهر قرار دهد.
اعضاى شوراى شهر الزم است به این نکته توجه کنند 
که انتخاب شهردار کارآمد، بزرگترین خدمتى است که 

مى توانند در ابتداى مسیر چهار ساله خود به مردم شهر 
داشته باشند و براى رســیدن به این نقطه، نباید اجازه 
دهند مسائل شخصى و حاشیه اى آن ها را در پیچ و خم 

انتخاب شهردار زمین گیر کند.

«بهارستان» 
همچنان در پیچ انتخاب شهردار

با گذشت بیش از 150 روز از انتخاب اعضاى شوراى شهر دور جدید بهارستان

ارسال 300 اثر
 به سوگواره ملى عاشورایى نیاسر

رقابت42هزار نفر از کارکنان شهرداري ها 
براي تصدي پست  سازمانی

شهردار نیاسر با اشــاره به این که تاکنون هزار و 300 شــاعر از سراسر کشــور بیش از 300 اثر به سوگواره ملى 
عاشــورایى ارســال کرده اند، گفت: با توجه به این که شــرکت کنندگان تا 18 آبان فرصــت دارند، پیش بینى
 مى شــود تعداد آثار اســالى به این سوگواره 

افزایش پیدا کند.
نظرى با بیان این که امیدواریم سوگواره بزرگ 
و باشکوهى را در شهر نیاسر داشته باشیم، افزود: 
در این سوگواره، عالوه بر شاعران مطرح کشور، 
مسئوالن، روحانیان و طالب حوزه هاى علمیه 

نیز شرکت خواهند داشت.
بر پایه این گزارش،، شاعران مى توانند آثار خود 
را در تمام قالب هاى شــعرى با موضوع هاى 
شعر عاشورایى و شــهداى مدافع حرم، تا 18 آبان به رایانامه shahrdariniasar@yahoo.com ارسال

 کنند.

شهردار نطنز خبر داد؛

شهردار نطنز گفت: آبشار یخى کرکس نطنز براى عالقه مندان به یخ نوردى ساماندهى مى شود.
على پیراینده اظهارداشــت: بر همه آشکار است 
نطنز با طبیعت زیبا، تاریخ، فرهنگ و جاذبه هاى 
گوناگونى که در هم تنیده است، به لحاظ مباحث 

گردشگرى از موقعیت خوبى برخوردار است.
وى افزود: نطنز براى رســیدن به هدف غایى 
خود که از کدام گزینه براى برند شدنش استفاده 
کند، هنوز گزینه اى را انتخاب نکرده است، اما 
گزینه هاى فراوانى را دارد و رونق گردشگرى، 
راه خروج از رکود در نطنز است که باید پیرامون 

آن برنامه ریزى شود.
شــهردار نطنــز بیان داشــت: بــراى مطرح 
شدن کوه کرکس و آبشــار یخى، نیاز است کارگروهى متشــکل از شــهردارى، اداره میراث فرهنگى، محیط 
زیســت، منابع طبیعى و گروه هاى کوهنوردى، شــاخصه هاى مهم را بررســى و از این پتانسیل به شکل جدى

 استفاده کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى کاشان گفت: با اعتبارى بالغ بر سه میلیارد ریال، پل 
عابر پیاده میدان رسالت کاشان نصب مى شود.

محمد مســعود چایچى با بیان اینکه پل عابر پیاده میدان رسالت 54مترطول دارد، تصریح 
کرد: اعتبارى بالغ بر سه میلیارد ریال براى این پل در نظر گرفته شده و به زودى مورد بهره 

بردارى قرار مى گیرد.
وى بیان داشت: جهت عبور و مرور عابران پیاده در بلوار«ساحلى» نیز با توجه به نیاز منطقه، 

این پل نصب و راه اندازى مى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى کاشــان ادامه داد: همچنین تا پایان ماه جارى، پل 
عابرپیاده موتوررو در بلوار قطب راوندى، روبروى پارك آیت ا... مدنى(ره) به بهره بردارى 
خواهد رسید.  چایچى با اشاره به دیگر پروژه هاى حمل و نقل و ترافیک شهردارى کاشان 
اظهارداشــت: نصب پل هاى عابر پیــاده در معابر بلوار امام رضا(ع) مقابل دانشــگاه پیام 
نور، روبروى فروشــگاه یاس ، جنب مسجد الرضا(ع) و بلواربوســتان محدوده ساختمان 
دادگسترى و همچنین بلوار«شهیدان بارفروش»  نیز در دستور کار این معاونت است که از 

این میان، پل روبروى کمیته امداد امام خمینى(ره) پل عابرموتوررو خواهد بود.

 راه اندازى پل عابر موتور رو در کاشان
تا پایان ماه جارى؛

اعضاى شوراى 
شهر الزم است به 

این نکته توجه کنند 
که انتخاب شهردار 
کارآمد، بزرگترین 
خدمتى است که

 مى توانند در ابتداى 
مسیر چهار ساله خود 
به مردم شهر داشته 
باشند و براى رسیدن 

به این نقطه، نباید 
اجازه دهند مسائل 
شخصى و حاشیه اى 
آنها را در پیچ و خم 

انتخاب شهردار زمین 
گیر کند

ساماندهى آبشار یخى کرکس نطنز

 42 هزار نفر از کارکنان شــهرداري ها براي تصدي 
پست هاي ســازمانی بالتصدي شهرداري ها رقابت 

می کنند.
مدیــرکل دفتر نوســازي، تحــول اداري و فناوري 
اطالعات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
اعالم کــرد: 42 هزار نفر از کارکنان شــهرداري ها، 
از هزار و 100 شــهرداري، در 39 رشته شغلی براي 
تصدي پست هاي سازمانی بالتصدي شهرداري ها 
در ساختار ســازمانی جدید ابالغی با یکدیگر رقابت 

خواهند کرد.
محمد حسن آبادي گفت: با اتمام مرحله اول از بررسی 
مدارك داوطلبینی که از طریق استانداري هاي سراسر 
کشــور پیش ثبت نام کرده اند، اطالعات آنها براي 
برگزاري آزمون در اختیار سازمان سنجش و آموزش 

کشور قرار گرفت.
وي در ادامه افزود: دارا بودن حداقل سه سال سابقه 
متوالی و تمام وقت با پرداخت بیمه در رشــته شغلی 
مورد تقاضا، مدرك تحصیلی متناســب با رشته هاي 
ابالغی به تفکیک هر رشته شــغلی و سقف سنی از 
جمله شرایط الزم براي شرکت در آزمون می باشد که 
در این مرحله بر اساس خوداظهاري داوطلبان، اقدام 
و پس از این مرحله مدارك پذیرفته شــدگان توسط 
کمیته هاي برگزاري آزمون در استانداري هاي سراسر 

کشور بررسی و ارزیابی خواهد شد.

حسن آبادي بیان داشــت: آزمون شامل 100 سوال 
چهار گزینه اي با احتســاب نمره منفی است و شامل 
20 ســوال از قانون شــهرداري مصــوب 1334 و 
اصالحیه هاي بعدي آن و قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 
مصوب 1375 و اصالحیه هاي بعدي آن، 30 سوال 
سنجش هوش، ســرعت، دقت و استعداد یادگیري و 
50 سوال کاربردي و مهارتی از مواد و منابع اعالمی 
به تفکیک 39 رشته شغلی اعالمی از سوي سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور می باشد.
وي اضافه کرد: آزمــون داراي حدنصاب 40 از 100 
امتیاز می باشد. بنابراین افرادي می توانند در آزمون 
موفق شــوند که در صورت کســب حدنصاب الزم 
نسبت به ســایر داوطلبین از امتیاز بیشتري برخوردار

 شوند.
وي متذکر شــد: مطالعــه مــواد و منابــع آزمون 
که به تفکیک هر رشــته شغلی در ســایت سازمان 
شــهرداري ها و دهیاري هاي کشــور به نشــانی
ww.imo.org.ir قرار داده شــده و براي کسب 

امتیاز الزم از آزمون مورد تاکید است.
حســن آبــادي در خاتمه گفــت: زمــان برگزاري 
آزمون و حــوزه هاي برگــزاري آن پــس از انجام 
هماهنگــی هــاي الزم متعاقبــا اعــالم خواهــد 

شد.
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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)

به منظور هماهنگى و تعامل شــهرهاى چمگردان و زاینده رود، شهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر زاینده رود با حضور در شــهردارى چمگردان، خواستار تعامل 
و همکارى دو شهردارى به خصوص در ارتباط با دو بانده  کردن مسیر این دو شهر 

شدند.

نشستى با حضور شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شـهر عسگران با نماینده مردم 
این شهر در مجلس شوراى اسالمى پیرامون مسائل و مشکالت طرح ترافیکى شهر و 

احداث منطقه کارگاهى کارگاه هاى مزاحم و نیمه مزاحم شهرى برگزار شد.

در جلسه اى که به میزبانى رضا سادات حسینى، مدیر کل راه آهن استان اصفهان و 
با حضور مهدى قمرى نژاد، مدیر پروژه بهره بـردارى از قطارهاى حومه اى راه آهن 
جمهورى اسـالمى ایران برگزار شـد، از روند پیگیرى هاى مربوط بـه فراهم کردن 

مقدمات اجراى پروژه قطار حومه اى نجف آباد به اصفهان تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى سمیرم، داودى، شــهردار شهر زیار به همراه 
پرسنل این شهردارى و رئیس شوراى اسالمى شهر زیار با صادقى، شهردار سمیرم 

دیدار و گفتگو کردند.

با حضور شهردار مبارکه و پرسنل سازمان سیما، منظر و فضاى سبزاین شهردارى، 
«رهام جبارى» به عنوان سرپرست این سازمان معرفى شد.

در آیینى «عباس نیکخواه» به عنوان معــاون ادارى مالى و هماهنگى امور مناطق 
شهردارى کاشان معرفى و با تقدیر از زحمات «حسینعلى ابریشم» مدیریت حسابرسى 
شهردارى کاشان  به وى سپرده شد و وى به عنوان مشاور مالى و اقتصادى شهردار 

کاشان نیز معرفى گردید.
همچنین «حمیدرضا صادقى» شهردارســابق قمصر ه عنوان سرپرست منطقه4و 
«محمدرضا متشکره» به عنوان سرپرست منطقه 3 شهردارى کاشان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومى شهردارى مبارکه، جوایز خوش حسابى پرداخت عوارض 
نوسازى و کسب و پیشه توسط شهردارى مبارکه به شهروندان اهدا شد.

اولین جلســه شــوراى فضاى مجازى شــهر زاینــده رود با حضور امــام جمعه، 
شهردارواعضاى شوراى اسالمى شــهر زاینده رود و مدیر وادمین هاى گروه ها و

 کانال هاى فضاى مجازى شهرزاینده رود برگزار شد.

جلسه مشترك
 شهردارو شوراى شهر زاینده رود و چمگردان

بررسى
 مسائل و مشکالت طرح ترافیکى عسگران

تقدیر مدیر ارشد راه آهن 
از روند پیگیرى قطار حومه اى نجف آباد

دیدار شهردار شهرزیار
 با شهردارسمیرم

معرفى سرپرست سازمان سیما،
منظر و فضاى سبز شهردارى مبارکه  

چند انتصاب جدید 
در شهردارى کاشان

اهداى جوایز خوش حسابى 
در مبارکه

برگزارى نشست
 شوراى فضاى مجازى زاینده رود

به گزارش روابط عمومى شــهردارى چادگان،نشســت صمیمى اسدپور، فرماندار 
چادگان و کارمندان فرماندارى با نجارى، شــهردار چادگان در شهردارى چادگان 

برگزار شد.

دیدار فرماندار
 و شهردارچادگان

سفیران پاکى نجف آباد را از پسماندها پاك 
کردند

در ادامه مجموعه برنامه هاى فرهنگى شــهردارى نجف آباد و با هدف تقویت یک 
جریان فرهنگى، طرح «سفیران پاکى» با همکارى هنرستان «شهید طالبى» درمسیر 

بیشه نجف آباد انجام شد.
در این طرح که براساس درس انســان و محیط زیست و با مشارکت 30دانش آموز 
پایه یازدهم این هنرستان صورت گرفت، دانش آموزان در مسیر بیشه نجف آباد کلیه 
پسماندهاى فساد ناپذیر را از محل جمع آورى کردند و این مسیر که طرح گردشگرى 

بوستان زندگى در آن درحال انجام است جلو ه اى چشم نوازتر به خود گرفت.

هنوز اعتراض ها به اخراج 300 کارگر توسط شرکت 
فوالد کویر فراموش نشده اســت که یک بار دیگر 
عملکرد مدیران این شــرکت براى انتقال پســاب 
فاضــالب از نزدیکى منطقه مســکونى نوش آباد، 
اعتراض مردم  و فعاالن زیست محیطى را برانگیخته 

است.
رئیس شوراى اسالمى شــهر نوش آباد در این باره 
گفت: شرکت فوالد کویر در ســال هاى گذشته با 
هدف محرومیت زدایى و توســعه  اشتغال در آران و 
بیدگل شــروع به کار کرد اما امروز موجب نگرانى و 

تهدید امنیت شهروندان شده است.
ابوالفضــل رافعــى اظهارداشــت: شــرکت فوالد 
کویر یک صنعــت متکى بر آب اســت و برخالف 
شــرایط جغرافیایى، در منطقه کویرى ساخته شده، 
ولى بــا توجیه کمبود منابــع آبى مورد نیــاز، اقدام 

به خرید پســاب فاضالب از تصفیه خانه کاشــان 
کرده است.

به گفته وى، خط انتقال پســاب فاضــالب با عبور 
از اراضــى منابع طبیعــى، بدون مصوبه شــوراى 
اسالمى شهر از منطقه مســکونى نوش آباد و حریم 
خصوصى مى گذرد کــه بخشــى از آن به صورت 
روباز خواهد بود که منجر به اعتراض شــهروندان 

شده است.
رئیس شوراى اسالمى شهر نوش آباد تاکید کرد: با 
توجه به اهمیت حفظ منابع طبیعى و محیط زیست 
و امنیت شــهروندان، طومار اعتراض شــهروندان 
به مســئوالن مربوطه تقدیم شــده اما هیچ اقدامى 
در جهت رســیدگى به ماجرا نشــده و امام جمعه، 
مردم را به خویشــتن دارى و رعایت قانون دعوت 

کرده است. 

رئیس شوراى اســالمى شهر ســده لنجان گفت: 
اصلى ترین وظیفه شوراى شهر انتخاب شهردار بوده 
و بر همین اساس «حسین ناظم الرعایا» براى تکیه بر 

صندلى مدیریت شهرى این شهر انتخاب شد.
حمیدرضا ادیبى در آیین تکریم و معارفه شهردارشهر 
ســده لنجان اظهارداشــت: یکى از آفت هاى شورا 
سیاســى کردن این نهاد اجتماعى است، از این رو از 
آغاز کار دور پنجم شوراى اسالمى شهر سده لنجان، 
تالش کردیم از این مســئله پرهیز کــرده و تنها به 

خدمت صادقانه به مردم بیندیشیم.
وى توجه بــه مطالبات مردمى در حوزه شــهرى را 
از اولویت هاى شــوراى اسالمى شــهر سده لنجان 
عنوانکرد و بیان داشت:اعضاى شوراى اسالمى دور 
پنجم شهر سده لنجان در تالش هستند تا صورت هاى 
مالى شهردارى را در بازه هاى زمانى منظم منتشر کنند 

تا مردم از هزینه ها مطلع شوند، چراکه در شفاف سازى 
مسائل مالى هیچ مسئله غیرعلنى نداریم و این حق 
مردم است تا از عملکرد مسئوالن شهر در حوزه مالى 

به طور کامل آگاه شوند.
وى ادامه داد: ما بر این باوریم که نســبت به عملکرد 
شوراهاى گذشته باید فرصت ها و تهدیدها در کنار هم 
دیده شــود و از این موارد به عنوان تجارب سال هاى 
قبل اســتفاده کرد، چراکه همواره در کنار فرصت ها، 

تهدیدهایى نیز وجود دارد.
وى خاطرنشان کرد: در این شهر همه  ظرفیت هاى 
طبیعى و باستانى براى گردشگرى شهرى مهیا است 
و با هم صدایى تمام مدیریت هاى مرتبط با مدیریت 
شهرى، ما مى توانیم هم اشــتغالزایى و هم مشکل 
اقتصادى را مرتفع کنیم و به سمت توسعه روز افزون 

شهر سده لنجان پیش رویم.

عبور خط انتقال پساب
 از منطقه مسکونى نوش آباد

در شفاف سازى مسائل مالى  
هیچ مسئله غیرعلنى نداریم

رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان:

در جلســه اى سرپرســت دفتر طرح، برنامه و 
سرمایه گذارى شهردارى شاهین  شهر معرفى 

شد.
احمدرضا پــرى تبار، معــاون پشــتیبانى و 
توسعه شهردارى شاهین شــهر در این جلسه 
گفت:خوشبختانه شــهردارى شاهین شهر با 
مشارکت و ســرمایه گذارى بخش خصوصى، 
چندین پروژه را اجرا نموده اســت  که ضمن 
توسعه و آبادانى شــهر، زمینه اشتغال بسیارى 
از جوانان شاهین شهر را نیز فراهم کرده است.

وى افزود: یکى از راه هاى ایجاد ســرعت در 
توســعه اقتصادى و آبادانى و ایجاد اشــتغال، 
جذب سرمایه و سرمایه گذارى است و سرمایه 
گذاران مى توانند موجب اصالح نظام مدیریتى 
و تبادل تجربیات اقتصادى و انتقال دانش نوین 

و تکنولوژى جدید در یک شهر باشند.
پرى تبار گفت: در ســال هاى گذشته بیش از 
ســه هزار و 500میلیارد ریال سرمایه گذارى 
در شهر توسط شهردارى شاهین شهر و بخش 
خصوصى صورت گرفته اســت و از سرپرست 
دفتر طرح،برنامه و سرمایه گذارى شهردارى 
شاهین شــهر مى خواهم با توجه به ظرفیت 
ها و پتانســیل هاى مطلوب و موجود در شهر، 
زمینه جذب ســرمایه گذاران در شاهین شهر 

را فراهم کند.
گفتنى است؛ در این جلسه «محسن مظفریها» 
به عنوان سرپرست دفتر طرح،برنامه و سرمایه 

گذارى شهردارى شاهین شهر معرفى شد.

شــهردار نجف آباد گفت: از ابتداى سال جارى 
تا پایان مهر ماه نزدیک بــه پنج میلیارد تومان 
آسفالت ریزى در ســطح معابر فرعى و اصلى 
مناطق پنج گانه این شهر انجام شده که از این 
میزان،3/5میلیــارد به صورت آســفالت معابر 
خاکى و جدید االحداث، در کنار انجام روکش 
بوده و بقیه در قالب لکه گیرى انجام شده است.

مســعود منتظرى همچنین از اجــراى پروژه 
شبکه جمع آورى فاضالب به عنوان مهمترین 
عامل محدود کننده آسفالت معابر و انجام دیگر 
پروژه هاى زیرساختى همچون پیاده روسازى 
نام برد و گفــت:ِ  در همین مــدت نزدیک به 
215هزار متر مربع آسفالت شده و در خصوص 
93هزار متر مربع دیگــر هم، کار لکه گیرى در 

دستور کار قرار گرفته است.
وى شرط شــهردارى براى آســفالت معابر را، 
تکمیل خط اصلى فاضالب و برقرارى تمامى 
انشعاب هاى طول مسیر دانست و اظهار داشت: 
در همین راســتا کار اجراى روکش آسفالت در 
تعدادى از معابر جنوب شهر که شبکه فاضالب 
در آن ها تکمیل شــده، به اتمام رســیده که از 
جمله آن ها مى توان به دلنواز، کثیرى، نادى و 

خسروان اشاره کرد.

معارفه سرپرست دفتر 
طرح و سرمایه گذارى 
شهردارى شاهین شهر

تخصیص بودجه براى 
آسفالت معابر نجف آباد

على  اصغرحاج حیدرى، شــهردار خمینى شهر با بیان 
اینکه پس ازســال ها، مشــکل پرداخت مطالبات این 
شهردارى از دانشگاه صنعتى اصفهان و شهرك علمى 
و تحقیقاتى اصفهان رفع شده است، گفت: در مجموع 
در حدود 36 میلیارد تومان از مطالبات شهردارى در قالب 
اوراق سهام از طرف دولت براى بدهى عوارضات این دو 

مرکز دریافت شد.
وى با اشاره به اینکه در چهارسال گذشته مردم حمایت و 
همکارى بسیار خوبى با مجموعه شهردارى داشتند، ابراز 
داشت: در دوره جدید بار مسئولیت مجموعه شوراى شهر 
و شهردارى نسبت به دوره گذشته سنگین تر و انتظارات 

و مطالبات برحق مردم زیادتر شده است.
■■■

حاج حیدرى با اشاره به اینکه بعضى از افراد در مجموعه 
شــهردارى بار مســئولیتى که بردوش داریم را جدى 

نگرفته بودند، ادامه داد: با توجه به حمایت و اعتمادى که 
مردم به مجموعه شوراى شهر و شهردارى دارند، در این 

دوره حفظ این جایگاه اهمیت زیادى دارد.
وى با بیــان اینکه در حال حاضر شــهردارى برخالف 
گذشته دغدغه تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت 
حقوق پیمانکاران و طلبکاران را ندارد، اظهار داشت: با 
قاطعیت اعالم مى کنم خمینى شهر در بخش خدمات 
شهرى و نظافت شهرى جزء پاك ترین شهرهاى استان 
است و با وجود خشکسالى، توســعه و حفظ و نگه دارى 
فضاى سبز شــهر به  روش هاى جدید، در دوره گذشته 

و جدید در دستور کار شهردارى خمینى شهر قرار دارد.
■■■

شــهردار خمینى شــهر در بخش دیگرى از سخنانش 
همچنین گفت: از ابتداى امسال تاکنون عملیات عمرانى 
در شهرك منظریه با قوت ادامه دارد و تاکنون در دو محله 

این شهرك، عملیات زیرسازى، جدولگذارى و آسفالت 
تکمیل شده است.

■■■
وى با بیان اینکه با تعامل و همکارى شــوراى شــهر، 
امروز دیگر بهانه براى مجموعه شهردارى خمینى شهر 
وجود ندارد، ابراز داشت: البته اختالف  سلیقه میان افراد 
طبیعى است، اما در این دوره اختالفى میان شوراى شهر 
و شهردارى خمینى شهر در راســتاى تخریب طرفین 

وجود ندارد.
حاج حیدرى با بیان اینکه شــرایط امروز شــهردارى 
خمینى شهر براى خدمت رســانى مطلوب است، گفت: 
امروز همه مسئوالن استان و شهرستان، حامى شهر و 
شوراى شهر براى خدمت بیشتر به مردم هستند و اعتماد 
مردم ازهر چیزى، ارزشمندتر و به عنوان باالترین سرمایه 

براى ما محسوب مى شود.

اختالفى میان شورا و شهردارى 
خمینى شهر وجود ندارد

شهردار اردســتان گفت: نزدیک به 70 درصد از وسایل، 
اسباب بازى ها و لوازم نصب شده در پارك هاى این شهر 

فاقد استانداردهاى الزم مى باشد.
محسن حیدرى بیان داشت: اسباب بازى ها و سایر لوازم 
فاقد اســتاندارد موجود در پارك ها و فضاى سبز این شهر 
مانند لوازم ورزشى، باید جمع آورى و از وسایل استاندارد 
استفاده شود چرا که با ســالمت مردم به ویژه کودکان در 

ارتباط است.
وى افزود: راه انــدازى موزه مردم شناســى، تملک خانه 
تاریخى حکیم، احیاى میدان هاى شــهر، زیبا ســازى، 
یکسان سازى تابلوهاى شهرى، تهیه کتابچه ایمنى شهر و 
تقویت آتش نشانى، از دیگر اولویت هاى کارى شهردارى 

اردستان مى باشد.
شهردار اردستان اظهارداشــت: استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصى در طرح هاى عمران شهرى، مرحله دوم یکسان 
ســازى پیاده روى خیابان امام(ره) تا میدان نماز، تکمیل 
جدولگذارى و آسفالت شهرك مسکن مهر، مطهرى و امام 
حسن (ع) از برنامه هاى در دست اقدام این مجموعه است.

وى همچنین از برنامه ریزى بــراى اجراى طرح تفکیک 
زباله از مبدأ خبر داد و گفت: با چند شرکت در استان مذاکره 
شده و مقدمات اجراى این طرح در حال پیگیرى مى باشد. 
حیدرى همچنین اضافه کرد: شهردارى اردستان تاکنون 
از محل منابع درآمدى اصناف و نوسازى، وصولى نداشته 

که مى توان از این ظرفیت براى زیباسازى شهر بهره برد.

وى عنوان کرد: بودجه شهردارى ها نقدى بوده و تعهدى و 
غیرتعهدى دیده نشده، که این امر موجب مى شود تا بودجه 

شهردارى واقعى به نظر نرسد.
شهردار اردستان در بخش دیگرى از سخنانش افزود: این 
منطقه آثار تاریخى بســیارى دارد که مورد استفاده بهینه 
قرار نگرفته و رو به افول گذاشــته اند، در حالى که محور 
گردشگرى ارونه و مســجد جامع تا امامزاده اسماعیل و 
شــهر زیرزمینى مى تواند منبع درآمد و زمینه ساز اشتغال 

در شهرستان باشد.
شهردار اردســتان همچنین گفت: با توجه به هزینه هاى 
احیا، تا کنون روى خوش به این امر نشان داده نشده، اما این 

مجموعه آماده همکارى با میراث فرهنگى است.

70 درصد  وسایل بازى پارك هاى اردستان استاندارد نیست


