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خزانه شهردارى سده لنجان خالى است
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شهردارى نطنز براى 
احداث کمربندى، آماده مشارکت است

شــهردار نطنز گفت: یکى از مشکالت 
نطنز، عدم وجود کمربندى اســت که 
شهردارى آمادگى دارد با وزارت راه و 
شهرسازى در ســاخت این کمربندى 

مشارکت کند.
على پیراینده اظهار داشــت: یکى از 
مشــکالت نطنز عدم وجود کمربندى 
مناسب اســت که شــهردارى نطنز 
آمادگى دارد در احداث آن با وزارت راه 

و شهرسازى مشارکت داشته باشد.
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طرح جامع نطنز 
نیازمند

 بازنگرى اساسى
 است
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شهرداري  ها 
کمتر به فکر 

ایجاد درآمد 
هستند

2

درختان 
سرو و کاج هرند

 سم پاشى
مى شون د

2

1/5میلیارد 
صرف بهسازى 
بافت تاریخى 

کاشان شد

3

کدام تخلفات 
ساختمانى مشمول 
ماده 100 مى شود؟

ضرورت تشکیل«اتاق هاى اندیشه» در شاهین شهر 

بالتکلیفى شهردارى شهرضا درباره یک مصوبه

معافیت13 ساله از پرداخت عوارض و مالیات 
با دریافت زمین در شهرك صنعتى بادرود

شهردار سده لنجان:

2

نصب چراغ هاى 
جدید راهنمایى 

رانندگى در کاشان 

شــهروندان و ساکنان یک شــهر به عنوان رکن 
اصلى یک شــهر و یکــى از ســه ضلع«دولت و 
نهادهاى دولتى»،«مدیریت شهرى ( شهردارى)» 
و «مردم» از حق و حقوقى در شهر برخوردار هستند. 
شهروندان به نوعى وارثان اصلى و زیست کنندگان 
شــهر هر روزه از امکانات و خدمات مختلف شهر 
بهره مند مى شــوند و طبیعى است که بخشى از 
هزینه هاى اداره شهر را بپردازند. اگرچه در بسیارى 
از شهرهاى بزرگ دنیا شهروندان سهم زیادى در 
چرخه اقتصادى شهرى دارند و به نوعى خود را ملزم 
به مشارکت مالى در اقتصاد شهر مى کنند، اما این 
مهم بنا به دالیل مختلف نمى تواند در کوتاه مدت 

بصورت کامل در ایران اجرایى شود. 
به عبارتى هنوز بسترها و فضاى الزم براى دریافت 
مالیات و عوارض واقعى در کالنشهرها وجود ندارد 
و مدیران شهرى با حساسیت و البته در نظر گرفتن 
مسائل مختلف، ســعى در ترغیب شهروندان در 

مشارکت در تأمین هزینه هاى شهر است.
ارائه خدمات مناســب به شهروندان در 
زمینه هاى مختلف، مانند 
تجهیز و توســعه ناوگان 
حمل و نقل عمومى، ارائه 
خدمات شهرى مانند 
جمع آورى زباله ها و 
نظافت معابر، توسعه 
فضاهاى سبز شهرى، 
رســیدگى به کیفیت 
معابر و توسعه و ایمن سازى آنها و ده ها مورد دیگر 
از جمله نیازهاى ضرورى شــهروندان براى ادامه 
زندگى در شهرهاى امروزى است که انجام آنها بار 

مالى زیادى براى شهردارى دارد.
اگر پرداخت عوارض از سوى شهروندان با مشکل 
مواجه شود، امکان خدمترسانى در شأن شهروندان 
میسر نخواهد شــد.تا زمانى که منابع مالى پایدار 
نباشد، نمى توان خدمات مورد نیاز شهروندان را به 

نحو احسن فراهم نمود. 
مدیران شهرى مى بایست یک تعادل و توازنى را 

در دخل و خرج کالنشهر ایجاد کنند. اگر مى بینیم 
بسیارى از شهرهاى دنیا در زیبایى، فضاى شهرى 
دلنشین، امکانات مناسب و خدمات شهرى مطلوب 
به عنوان الگو مطرح هستند، دلیل آن بیش از هر 
چیز مشارکت شهروندان در تأمین هزینه هاى شهر 
است. شهروندان ساکن در چنین مناطقى، شهر را 
از آن خود دانسته و براى بهبود عملکرد و نقش آن 
در نظام شهرى جهانى، همکارى الزم را دارند.به 
نظر مى رسد مهمترین کارى که مدیران شهرى 
در سال هاى اخیر انجام داده اند، همانا جلب اعتماد 
شهروندان بوده است. شهردارى با شفاف سازى امور 
و اطالع رسانى به موقع و دائم به شهروندان در مورد 
درآمدها و هزینه هاى اداره شهر، توانسته است سهم 
شهروندان را در اقتصاد شهر توسعه دهد. پرداخت 
جوایز خوش حســابى و تخفیف عوارض و دیگر 

مشوق ها نیز برخى از اقداماتى بوده که در راستاى 
تشویق و ترغیب پرداخت عوارض صورت گرفته 
است.همچنین در راســتاى رویکردهاى فرهنگ 
سازى و آموزشى، تالش شهردارى متوجه فرهنگ 
سازى و آموزش بیشتر شهروندان در ارتباط با نقش 

آن ها در توسعه و آبادانى شهر بوده است. 
شهردارى در دوران مدیریت نوین شهرى، یکى از 
اولویت هاى خود را بهبود خدمترسانى و ارائه خدمات 
با کیفیت دانسته و مطمئناً این نقش آفرینى و تحول 
خدمت رسانى از چشمان تیزبین شهروندان به دور 
نخواهد ماند و مردم با مدیریت شــهرى در جهت 
تأمین هزینه هاى شهر، همکارى بیشترى خواهند 
داشت.نکته دیگرى که مى توان بدان اشاره نمود 
این اســت که به رغم این که برخى از شهروندان، 
پرداخت عوارض شهردارى را از ضروریات زندگى 

شهرى نمى دانند و عوارض مربوطه را تا زمانى که 
مجبور نشون،د پرداخت نمى کنند و براى این کار نیز 
توجیه هاى مختلفى دارند، اما شهردارى با سعه صدر 
و البته پرهیز از برخوردهاى سلبى در مقوله دریافت 
عوارض، همراهى الزم را با شهروندان داشته است. 
مدیران شهرى معتقدند مى بایست شهروندان خود 
احساس نیاز کنند تا در اداره شهر مشارکت داشته 
باشند و شهر باید به دست گردانندگان اصلى خود 
اداره و مدیریت شود.اگر امروز مشاهده مى کنیم که 
شهروندان در برخى از شهرهاى بزرگ و کوچک 
نسبت به اداره شهر بى تفاوت هستند، بخشى از آن 
متوجه عملکرد مدیران و مجموعه سازمانى است؛ 
چرا که ما نتوانسته ایم شهروندان را مجاب و ترغیب 

به پرداخت به موقع هزینه هاى اداره شهرکنیم. 
اگر بتوانیم مکانیزم ها و راه حل هایى براى دریافت 

عوارض از شــهروندان مناطق مختلف به تناسب 
خدمات ارائه شده بیابیم و مردم را در جریان کامل 
و جزء به جــزء هزینه و درآمدهاى شــهرى بطور 
شفاف قرار دهیم، آنگاه مى توان انتظار همکارى 
و همراهى بیشتر شهروندان در اداره شهر را داشت.

***
در واقع موضوع مشارکت شهروندان در پراخت 
بخشى از هزینه هاى شهرداى، با قطع بودجه هاى 
دولتى و استقالل کامل شــهردارى ها در تأمین 
منابع مالى در دولت سازندگى، بهترین راه تأمین 
هزینه هاى شــهر، فروش تراکم به نظر رســید 
و شروع شــد و شــهردارى تهران از این طریق 
هزینه هاى خویش را در سال هاى متمادى تأمین 
کرد و از ســال 1385به بعد، این موضوع به شهر 

مشهد مقدس نیز تسرى یافت.

***
با تصویب برنامــه پنجم توســعه، قانون گذار 
ضمن توجه دقیق به موضــوع، طریق مراجعه 
شهردارى ها به درآمدهاى پایدار و دریافت هزینه 
خدمات شهروندى و عوارضى چون ارزش افزوده 

ناشى از اجراى طرح هاى 
شــهرى و... را انتخاب و 
شوراهاى اسالمى شهر و 
شهردارى را مکلف کرد تا 
از این طریق به تامین منابع 
مالــى و اداره شــهر اقدام 

کنند.
در این راستا الیحه بهاى 

خدمات شــهروندى سال گذشته 
توسط شــهردارى تهیه و ارائه شــد و پس از 

بررســى هاى فراوان، آماده تصویب در جلسات 
علنى مجلس گردید.

.رویکرد این الیحه (برخــالف آنچه مخالفان 
اظهــار کرده انــد)، دریافــت عادالنه ســهم 
هزینه هاى شــهرى از شــهروندان است که با 
بیشترین بهره مندى از 180 خدمت شهردارى، 
کمترین میزان پرداخت عوارض را برخوردارند. 
به همین ســبب در حالى که ضریب بهره مندى 
کاربرى هاى مسکونى0/5 و بانک ها و مؤسسات 
مالى و اعتبارى 2/8 پیش بینى شــده اســت و 
تخفیف 50درصدى عوارض مسکونى در سال 
اول و 40درصدى در سال دوم و 30درصدى در 
سال سوم در نظر گرفته شده و براى صنوف که در 
واحد هاى تجارى اشتغال به کسب دارند، عوارض 
مذکور نباید از مجموع عوارض آتش نشــانى و 

پسماند آنها بیش از 50درصد افزایش یابد.
همچنین شهروندان را به تخلف و پرداخت جریمه 
تشویق کرده و حتى در هنگام صدورپروانه نیز تا 
حدامکان، مجوز احداث طبقات مازاد بر ضوابط 
و طرح هاى تفصیلى را شهردارى ها با دریافت 
وجه صادر و هزینه هاى الزم براى اداره شــهر 

را تأمین کنند.

جایگاه و نقش شهروندان در توسعه اقتصاد شهرى
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مدیرعامل سازمان عمران و بهسازى شهردارى کاشان 
گفت: درشش ماه نخست امسال، 15 میلیارد ریال اعتبار 
صرف مرمت و بهسازى بافت تاریخى کاشان شده است.
ابوالفضل ساروقیان بیان داشت: این پروژه شامل یخچال 
طبیعى واقع در قلعه جاللى، گذر قلع گر واقع در خیابان 
فاضل نراقى و گــذر درب یالن واقــع در خیابان درب 
اصفهان بوده اســت.وى افزود: همچنین کتابخانه آیت 
ا...کاشانى واقع در خیابان درب اصفهان، محور منتهى به 
گذر آب انبار خان، گذر درب فین، خانه تاریخى آل یاسین، 
خانه تاریخى رضوى، طراحى حیاط چهارم خانه عباسیان، 
مرمت و بهسازى محور کوى امامت، بازسازى و رفع خطر 

بام خانه مزرعتى، بدنه سازى و مرمت گذر محور زیارت 
گلچقانه، مرمت و بهسازى آب انبار دارکوب درشش ماه 

نخست امسال مرمت و بهسازى شده است.
مدیرعامل سازمان عمران و بهسازى شهردارى کاشان 
ادامه داد: این ســازمان در شــش ماه نخست امسال  با 
اعتبارى بالغ بر20میلیارد ریال، زیر ســازى و راهسازى 
معابرانتهاى بلوار صنعت و معابر مســکن مهررا انجام 
داده است.وى اظهارداشت: سازمان عمران و بهسازى 
شهردارى کاشان همچنین امسال مبلغ 50میلیارد ریال 
بابت احداث مجتمع تجارى و هایپر مارکت میدانگاه آقا 

هزینه کرده است.

 شهردار نطنز گفت: طرح جامع شهر نطنز داراى نواقصى 
است که نیازمند بازنگرى مى باشد.

على پیراینده اظهارداشت: طرح جامع شهر نطنزازابتدا 
تاکنون داراى نواقص بسیارى بوده است که موجب به 
وجود آمدن مشکالت براى شــهروندان و توسعه شهر 
شده است.وى تصریح کرد: طراحى نادرست شبکه هاى 
ارتباطى، اشتباهات در تخصیص کاربرى هاى موجود و 
پیشنهادى، نمونه هایى از مشکالت به وجود آمده به دلیل 
نواقص طرح جامع است. شهردار نطنز افزود: این طرح 
در مواجه با ویژگى باغشــهر بودن شهر، تنها به محدود 
کردن محدوده شهر رسیده و این به معناى عدم توجه به 

ساختار طبیعى شهر نطنز است.وى تأکید کرد: طرح جامع 
شهرى، مبنا و قوانین شکل گیرى و توسعه شهر در حوزه 
شهرسازى است و اگر مشــکالتى در این مبنا و قوانین 
وجود داشته و یا به درستى تعریف نشده باشد، مدیریت 

شهرى و شهروندان را دچار مشکالت فراوانى مى کند.
پیراینده یادآور شــد: مطالعات طرح جامع شهرى نطنز 
در ســال 1387 آغاز و در ســال 1389 تصویب و ابالغ 
شده است و همچنین با تصویب طرح تدقیق، محدوده 
قانونى شهر توســعه پیدا کرده و برخى از امالکى که در 
طرح جامع مصوب از محدوده قانونى خارج شده و داراى 

حقوق مکتسبه بودند، مجدداً به وضعیت قبل بازگشتند.

1/5میلیارد صرف بهسازى 
بافت تاریخى کاشان شد

طرح جامع نطنز نیازمند 
بازنگرى اساسى است

زیرسازى باند دوم خیابان 
والیت سین

شهردارى سین اعالم کرد درنظردارد نسبت به اجراى 
عملیات زیرسازى باند دوم خیابان والیت با اعتبارى 
بالغ بر 350میلیون ریال از محل اعتبارات شهردارى 

اقدام نماید .

برگزارى نخستین کارگروه 
اشتغال بانوان سفیدشهر 

نخستین کارگروه اشتغال بانوان سفیدشهر تشکیل 
شــد. به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى 
اسالمى شهر سفیدشهر، نخســتین جلسه کارگروه 
اشتغال بانوان سفیدشهر با حضور اعضاى اصلى این 
کارگروه، ریاست ادارات، فنى و حرفه اى شهرستان 
، کمیته امداد حضرت امام خمینى ( ره ) ، شــهردار و 
اعضاى شوراى اسالمى شهر سفیدشهر برگزار گردید 
و اعضا پیرامون مشکالت  حوزه اشتغال بانوان شهر  
بحث و گفتگو و تبادل نظر کرده و راهکارهایى را در 

جهت ایجاد اشتغال بانوان بیان کردند.

مشارکت شهروندان موجب شتاب 
در خدمات رسانى مى شود

همایش پیاده روى خانوادگى در محله مسکن مهر 
با حضور شهردار،اعضاى شــوراى اسالمى، برخى 
معاونان و مدیران شهردارى شاهین شهر و شهروندان 

محله مسکن مهر برگزار گردید.
عیسى بهمنى، شهردار شاهین شهر گفت: توجه به 
محله هاى کمتر توسعه یافته شهر، مورد توجه شوراى 
اسالمى شهر و شهردارى است ، بنابراین شناسایى و 
نیازسنجى محله ها در دســتور کار قرار گرفته است 
و امیدواریم بتوانیم نسبت به ســاماندهى و رفع این 
مشکالت کارنامه قابل قبولى از خود بر جاى بگذاریم.

وى بیان داشت : مشارکت و همکارى شهروندان به 
ویژه جوانان با استعداد شهر مى تواند موجب شتاب در 
خدمات رسانى به شهروندان گردد و در این راستا نیاز 
است تا مدیران شهرى در زمان هاى مناسب در میان 

شهروندان حاضر شوند.
بهمنى در بخشى از ســخنان خود خواستار تسریع 
در تکمیل بوستان محله مســکن مهر و تجهیز این 
بوستان به وســایل حرکتى و ورزشى و اسباب بازى 

کودکان شد.

صدور20هزارمترمربع پروانه 
ساختمانى در شهردارى کاشان

سرپرست منطقه5شهردارى کاشان گفت: در شش ماه 
نخست امسال، بیش از 20هزارمتر مربع پروانه ساختمانى 
در منطقه5 شهردارى کاشان صادرشده است.عباسعلى 
هادیان با اشاره به عملکرد حوزه شهرسازى در شش ماه 
نخست امسال عنوان کرد: در این مدت افزون بر  20هزار 
مترمربع پروانه ساختمانى در منطقه 5 شهردارى کاشان 
صادر شده است.وى تصریح کرد:  عالوه بر آمار صدور 
پروانه ساختمانى، تعداد35مورد اصالح پروانه، 32مورد 
تمدید پروانه،  45مورد گواهى، 60مورد تفکیک اراضى 

و  بالغ بر600موردمفاصا حساب صادر شده است.

تحقق منابع درآمدى پایداردر 
مبارکه با کمک بخش خصوصى  

رئیس کمیسیون اقتصاد،سرمایه گذارى و گردشگرى 
شوراى اسالمى شــهر مبارکه گفت: ایجاد درآمد پایدار 
در شــهر مبارکه، نیازمنــد ورود بخــش خصوصى و 

سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف زیربنایى است.
 محســن رضازاده اظهارداشــت: با توجه به شرایط 
حاکم بر شــهردارى ها و وضعیت اقتصادى دولت و 
شهروندان، توجه بیشتر به ایجاد منابع پایدار درآمدى
 و جلوگیرى از رشد شــهر فروشى و تراکم فروشى، از 
اهمیت ویژه اى برخوردار است.وى با ابراز خشنودى در 
خصوص شروع به کار  کمیسیون اقتصاد،سرمایه گذارى 
و گردشگرى شوراى شهر، گفت : بیش از 32 نهاد در 
اداره شهرها نقش دارند که هم افزایى و هم پوشانى این

 نهادها، مى بایست در جهت توانمند سازى شهروندان 
و ارتقاى اقتصاد شهر باشد.

روى خط

 عضو شوراى اسالمى شهر بادرود گفت: جهت احیا و رونق شهرك صنعتى بادرود و با پیگیرى مسئوالن، قیمت 
زمین براى سرمایه گذاران از مترى 300 هزار ریال به 100 هزار ریال کاهش یافت .

حسین میرزائیان اظهارداشت: آن چه در منویات رهبر معظم انقالب بســیار مهم به نظر مى رس،د لزوم فراهم 
کردن زمینه ها براى ایجاد تولید و اشتغال است و بدون شک، هر منطقه اى در کشور ظرفیت تحقق این هدف را 

به شیوه هاى مختلف دارا است.
وى با اشاره به اتکاى بسیارى از مردم بخش بادرود به درآمد کشاورزى، افزود: خشکسالى هاى چند سال اخیر و 
بحران جدى آب، این منطقه را به مانند دیگر شهرها و حتى شدید تر تحت تاثیر قرار داده داده است و لزوم بررسى 

راهکارهاى دیگر براى ایجاد اشتغال و در آمد براى مردم منطقه، بسیار ضرورى به نظر مى رسد.
وى تصریح کرد: ایجاد یک منطقه صنعتى در بادرود براى ایجاد اشتغال و همچنین تولید، راهکارى بود که چند 
سال پیش مطرح و اجراى آن به دالیلى از جمله گرانى زمین و رکود متوقف شده بود، اما این سال ها شرایط به گونه 
اى رقم خورده است که احیاى این قطب صنعتى با رفع کردن موانع آن، یکى از اصلى ترین اهداف براى تحقق 

آرزوهاى جوانان در مسیر رفع بیکارى است.
میرزاییان گفت: با پیگیرى هاى نماینده، فرماندار، مسئول شرکت شهرك هاى صنعتى و اعضاى شوراى شهر 
بادرود، زمین هاى قطب صنعتى بادرود واقع در کیلومتر5 جاده بادرود به کاشــان، از هر مترمربع 300 هزار ریال 
به 100 هزار ریال کاهش یافت و این زمین هاى مرغوب به مســاحت 500 هکتار و با امکانات برق، آب و دیگر 

زیرساخت ها، آماده واگذارى به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است.
وى از کسانى که توانایى سرمایه گذارى و احداث کارخانجات تولیدى را دارند، خواست تا با اخذ موافقتنامه اصولى 

از اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان، نسبت به دریافت زمین اقدام کنند.
سخنگوى شوراى شهر بادرود با بیان این که اقساط پرداختى براى خرید زمین هاى مذکور 36 ماهه بوده و 13 سال 
از پرداخت عوارض و مالیات تولید نیز معاف است، خاطر نشان کرد: شوراى اسالمى شهر و شهردارى بادرود آمادگى 

هر نوع همکارى کامل براى انجام امور ادارى و فنى و اخذ مجوز و موافقت اصولى را دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى کاشــان 
از نصب چراغ جدیــد راهنمایــى رانندگى و اجراى 
سیستم هوشمند ســازى در میدان امام حسین(ع) 

این شهرخبرداد.
 محمد مسعود چایچى با بیان اینکه نصب چراغ جدید 
راهنمایى رانندگى و اجراى سیستم هوشمند سازى 
در میدان امام حسین(ع) صورت گرفته است، اظهار 
داشت: ایده و طرح اولیه این چراغ ها و پایه چراغ هاى 
جدید، توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک با مطالعه 

مدل هاى مشابه خارجى، به تیمى از جوانان خالق و 
مبتکر کاشانى در یکى از شرکت هاى دانش بنیان و 

دانشگاهى سپرده شد.
وى تصریح کرد: چراغ هاى هوشــمند میدان امام 
حسین(ع) داراى ســه  مدل چراغ هستند که شامل 
چراغ هاى اصلى، چراغ پایه کوتــاه عابر وچراغ پایه 

کوتاه داخل میدان مى شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى کاشــان 
بــا بیــان اینکه اجــراى پایه چــراغ هــاى جدید 

FANTASTIC  در میدان امام حســین(ع) و 
 KAST همچنین اجراى سیستم هوشمند سازى
با اعتبارى بالغ بــر دو میلیــارد و 500 میلیون ریال 
صورت گرفته اســت، گفت: هدف از اجــراى این 
هوشمندسازى، کاهش بار ترافیکى و هماهنگى بین

 چهــارراه ها و تقاطع هاى هوشــمند اســت که در 
نتیجه موجب کاهش زمان توقف پشــت چراغ قرمز 

مى شود.
چایچى افزود: این پروژه در شــش تقاطع هســته 
مرکزى نیز نصب این چــراغ هاى جدید و همچنین 

اجراى هوشمند سازى انجام خواهد شد.
وى بااشــاره به اینکه این پایه چراغ هاى راهنمایى 
و رانندگى، بسیار شــکیل و زیبا اســت و به عنوان 
یکى از المان هاى شــهرى در حوزه حمل و نقل و 
ترافیک بسیار چشم نواز است، بیان داشت: نوع پایه 
چراغ هــا، داراى رنگ الکترواســتاتیک و مقاوم در 
مقابل گرما و ســرما و نور و منطبق با سیستم کنترل
 هوشــمند و با قابلیت نصب دوربیــن هاى کنترل 

ترافیک است.
به گفتــه وى، اجراى پــروژه مذکــور همزمان با 
هوشمند ســازى تقاطع هاى هســته مرکزى شهر 
کاشان انجام مى شــود که ســامانه اى بومى با نام  
KAST بوده و داراى مزیت هاى بســیار مهمى 

نسبت به سامانه مشابه تولید خارجى است.

با اینکه یک ماه بیشــتر از سم پاشــى درختان در شهر هرند
 نمى گذرد، ولى الزم شده است تا درختان سرو و کاج این شهر 

مجددا سم پاشى شوند.
کنعانى، مسئول فضاى سبز شهردارى هرند با اعالم این خبر گفت: 
در مراقبت و معاینه هاى فضاى سبز متوجه شدیم این درختان در 

معرض آسیب از آفت ها هستند که الزم است سم پاشى شوند.
وى افزود: در این راستا درختان بلوار 14 معصوم(ع)، مسجد الرضا 
و پارك نگین مورد سم پاشى قرار مى گیرند.گفتنى است دقت نظر 
و رسیدگى شهردارى به فضاى سبز موجب شده تا بازدیدکنندگان 
و کسانى که از هرند عبور مى کنند از هرند به عنوان شهرى سر 

سبز و آراسته در دل کویر یاد کنند.

 شهردار سده لنجان گفت: در حال حاضر متاسفانه چالش 
ذهنى مدیران شــهردارى، تامین هزینه هاى اجتناب 
ناپذیر شــهرى همچون پرداخت حقوق یا تأمین مالى 
هزینه جمع آورى پسماند و نگهداشــت فضاى سبز و 
غیره است که با این نوع کســب درآمد، نیل به اهداف 
ترسیم شده براى توسعه شهر با چالش جدى روبرو است.

حسینعلى ناظم الرعایا با اشاره به مشکالت پیش روى 
شهردارى هاى شهرستان لنجان اظهار داشت: با توجه به 
اینکه طى پنج سال گذشته، وضعیت اقتصادى خوبى در 
کشور نبود، شهرستان لنجان همچون دیگر شهرستان 
هاى کشور درگیر این مســئله بوده و باید گفت در حال 
حاضر مهمترین دغدغه ما در شــهردارى سده لنجان، 

مشکل مالى شهردارى و خزانه خالى است.
وى نبود درآمد پایدار را، یکى از مشــکالت اساســى 
همه شــهردارى ها عنوان کرد و افــزود: باید گفت در 
حال حاضر متاســفانه چالش ذهنى مدیران شهردارى 
تامیــن هزینه هاى اجتنــاب ناپذیر شــهرى همچون 
پرداخت حقوق یا تأمین مالى هزینه جمع آورى پسماند 

و نگهداشت فضاى سبز است.
***

شــهردار ســده لنجان در ادامه اولویت هاى مدیریت 
شهرى سده لنجان در سال جارى را، سروسامان دادن 
به وضعیت مالى شهردارى، اتمام پروژه هاى نیمه تمام، 
بهبود مبلمان شهرى و انجام مطالعات زیرساختى براى 
اجراى پروژه هاى سال آینده دانســت و تصریح کرد: 
باید در نظر داشته باشیم که تا پایان  پروژه هاى نا تمام 
فعلى، هیچ  پروژه جدیدى در شــهردارى تعریف نشود، 
مگر پروژه هایى که بنا بر ضرورت در دســتور کار قرار 
گیرند؛ از سوى دیگر برنامه ها و پروژه هاى کلنگ زنى 
در ســال آینده باید مطابق بودجه تهیه و تدوین شود تا 

دچار چالش نشویم.

***
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به لزوم 
فعالسازى زیرساخت هاى گردشگرى شهر سده لنجان 
ادامه داد: در چند دهه اخیر، گردشگرى به عنوان گسترده 
ترین صنعــت خدماتى مورد توجه قرارگرفته اســت و 
درهمه کشورها، گردشگرى بعنوان عامل مهم اقتصادى 
و اجتماعى تبدیل شــده اســت که در همه محیط ها و 

مکان ها مى تواند جریان داشته باشد و به نوعى عدالت 
اجتماعى را براى ساکنان مناطق مختلف بوجود آورد.

ناظم الرعایا اضافه کرد:باید توجه داشــت گردشگرى 
باعث رشد مناطق کمتر توسعه یافته مى شود و در حال 
حاضر یکى از جاذبه هاى فعال دراین صنعت، شــهرها 

هستند.
وى ادامه داد: گردشگرى شهرها امروزه بصورت یکى از 

فعالیت هاى اقتصادى، اجتماعى درآمده که جریان کارها 
و اقدامات اجتماعى و تغییرات فضایى را شکل مى دهد، 
البته باید توجه داشت تسهیالت و تجهیزات گردشگرى، 
عامل جذب گردشگر به شهر نیست، اما بعنوان یکى از 

زیرساخت هاى مهم گردشگرى مطرح مى شود.
***

وى عنوان کرد:باید توجه داشت مهم ترین روش هاى 

کسب درآمد شهردارى ها، وابســته به «عوارض ناشى 
از ســاخت و ســاز و مواردى مانند آن» اســت و قطعا 
شهردارى ها با ادامه دادن همین راه و روش، با مشکالت 
و معضالت درآمدى مواجه خواهند شد و براى درآمدزایى 
پایدار، ســرمایه گذارى در حوزه هاى مختلف و گردش 
مالى در حوزه هاى مختلف، مناسب ترین راه حل است و 
یکى از حوزه هایى که مى تواند شهردارى بر اساس آن 
به کسب درآمد بپردازند، «حوزه توریسم و گردشگرى» 

است.
شهردار سده لنجان بیان داشــت: باید به این مهم نیز 
توجه داشت که تأمین مالى شهردارى داراى پیچیدگى 
هاى خاص خود اســت، از این رو براى رسیدن به این 
اهداف باید با برنامه ریزى دقیــق حرکت کرد و مبانى 

نظرى توسعه پایدار شهرى را طراحى و اجرایى نمود.
وى یــادآور شــد: نکتــه حائــز اهمیت، شــفافیت و 
آگاهى رســانى دربــاره گــردش مالى شــهردارى به 
مردم و ســرمایه گذاران اســت وچنانچه شهروندان و 
سرمایه گذاران خارجى درك درســتى از دخل و خرج 
شهردارى داشته باشــند و منابع مالى شهردارى کامال 
مشــخص و میزان درآمــد حاصل از ایــن منابع مالى 
معلوم باشــد، اعتماد ســرمایه گذاران داخلى و خارجى 
جلب مى شود و آنها به ســرمایه گذارى در شهر ترغیب 

مى شوند.
***

ناظم الرعایا خاطرنشــان کرد: بنابراین راستى آزمایى 
و شــفافیت در عملکرد مالى و ادارى شهردارى، عالوه 
بر کســب اعتماد مــردم در بلندمدت، زمینــه را براى 
سرمایه گذارى سرمایه گذاران و مشارکت باالتر عمومى 
مردم فراهم مى کند و این تغییر رویکرد، سبب مى شود 
شهروندان شــهر را براى خود تلقى کنند و در راستاى 

افزایش رفاه و آسایش در محیط شهر گام بردارند.

شهردار سده لنجان:

خزانه شهردارى سده لنجان خالى است
تا تکمیل پروژه هاى ناتمام فعلى، هیچ  پروژه جدیدى در شهردارى تعریف نمى شود

معافیت13 ساله از پرداخت عوارض و مالیات 
با دریافت زمین در شهرك صنعتى بادرود

نصب چراغ هاى جدید راهنمایى و رانندگى در کاشان 

درختان سرو و کاج هرند سم پاشى مى شون د
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رئیس شــوراى اسالمى شــهر کاشــان گفت: بدهى 
شهردارى کاشان تا پایان شــهریور ماه 1396 بر اساس 
آمار دقیق امور مالى آن مجموعه پنج هزار و 420 میلیارد 

ریال است.
على رسول زاده بیان داشت: از مجموع بدهى شهردارى، 
نزدیک به 200 میلیارد ریال، اجرایى و 850 میلیارد ریال آن 
نیز به علت شکایت ها و تعهدهایى است که براى شهردارى 

ایجاد کردند و در حال بازبینى مى باشد.
وى افزود: مبلغ 600 میلیارد ریال حقوق کارکنان شهردارى 
تا پایان سال جارى نیز باید به میزان بدهى افزوده شود که 
بخش زیادى از آن مربوط به پیمانکاران، مقاطع کاران و 

دارندگان توافقنامه هاست که از طریق دادگسترى شکایت 
کرده اند.

رئیس شوراى شــهر کاشــان اضافه کرد: بودجه سال 
1396 شــهردارى پنج هزار میلیارد ریال است و در واقع 
شهردارى کاشان هم اکنون بیش از یک سال بودجه خود،

 بدهى دارد.
 رســول زاده افزود: برخى عنوان مى کنند که شهردارى 
کاشان زمین هایى با ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال 
دارد اما تبدیل زمین ها به وجه نقد براى این نهاد با شش 
معاونت، پنج منطقه و 10 سازمان زیرمجموعه امرى بسیار 

زمان بر و مشکل است.

 شهردار نطنز گفت: یکى از مشــکالت نطنز، عدم وجود 
کمربندى است که شــهردارى آمادگى دارد با وزارت راه و 

شهرسازى در ساخت این کمربندى مشارکت کند.
على پیراینده اظهار داشت: یکى از مشکالت نطنز عدم وجود 
کمربندى مناسب است که شهردارى نطنز آمادگى دارد در 

احداث آن با وزارت راه و شهرسازى مشارکت داشته باشد.
وى تصریح کرد: شــهردارى نطنز آمادگى دارد کمربندى 
نطنز را احداث کند و در قبال آن از وزارت راه و شهرسازى 

زمین معوض تحویل بگیرد.
شهردار نطنز افزود: ســاخت و سازهاى پروژه مسکن مهر 
نطنز و تحویل واحد ها به صاحبان آنها انجام شــده است 

ولى تاکنون محوطه سازى و اقدامات زیباسازى آن صورت 
نگرفته است.

وى بیان داشت: تا این لحظه این مجموعه تحویل شهردارى 
نطنز نشده است و براى فضاسازى و بهسازى ورودى آن به 

80 میلیارد ریال نیاز است تا به شرایط مطلوب برسد.
پیراینده همچنین اذعان داشت: مطالعات طرح جامع شهرى 
نطنز در سال 1387 آغاز و در سال 1389 تصویب و ابالغ 
شــده و همچنین با تصویب طرح تدقیق، محدوده قانونى 
شهر توسعه پیدا کرده و برخى از امالك طرح جامع مصوب 
از محدوده قانونى خارج شده اند که در زمینه رفع مشکالت 
این طرح، نیازمند مساعدت وزارت راه و شهرسازى هستیم.

شهردارى نطنز براى احداث 
کمربندى، آماده مشارکت است

شهردارى کاشان 540 میلیارد 
بدهى دارد

آسفالت84 هزار متر مربع از 
معابر منطقه2کاشان

سرپرست منطقه 2 شهردارى کاشان گفت: در شش 
ماه نخست امسال بیش از 84 هزار متر مربع ازمعابر 

منطقه2 شهردارى کاشان آسفالت شده است.
ابوذر میرزا بیگى بیان داشت: آسفالت معابر در راستاى 
خدمت رسانى و ساماندهى معابر و تسهیل در تردد و 

عبور و مرور شهروندان و وسایل نقلیه بوده است.
وى افزود: جهت 84هزار متر مربع آســفالت انجام 
شده، بیش از هشت هزار تن آسفالت مصرف شده که 
چهار هزار و 650ُتن آسفالت با ماشین آالت و ادوات 
مکانیزه و سه هزار و 466ُتن آسفالت به صورت دستى 

انجام شده است.
سرپرســت منطقه2 شهردارى کاشــان بلوار هاى 
گلستان، نارنجستان و الغدیر و معابر جاده گاز،میدان 
شهید زجاجى و شبنم 17 را از جمله معابرى برشمرد 

که طى شش ماه نخست امسال آسفالت شده است.

برگزارى اولین جلسه قرارگاه 
طرح کرامت شهر ابریشم

در راســتاى اقدامات و پیشــبرد اهداف طرح بزرگ 
«کرامت» در شهرســتان فالورجان، اولین جلسه 
قرارگاه طرح کرامت شهر ابریشم، با حضور مسئوالن 
کمیته ها و اعضاى کمیته فرعى طرح کرامت شهر 

ابریشم درشهردارى ابریشم برگزار شد.
در این جلســه، گزارشــى از اقدامات صورت گرفته 
شهردارى ابریشم در قالب تصاویر و مستندات تهیه 

شده، ارائه و تشریح گردید.
گفتنى است؛ طرح کرامت شامل طرح ها و برنامه هاى 
متنوع به ویژه در حوزه هاى آموزش و فرهنگ سازى 
در جهت کنترل، توزیع و سوء استعمال مواد مخدر و 
شامل کمیته هاى اصلى فرهنگ پیشگیرى، کمیته 
درمان، کمیته مقابله و کمیته صیانت و حمایت هاى 
اجتماعى است که براى به کارگیرى همه ظرفیت ها 
و امکانات شهرستان با مشارکت مردمى جهت مبارزه 

همه جانبه با پدیده شوم اعتیاد مى باشد.

اعطاى حکم انتصاب شهردار 
گلپایگان توسط رئیس شورا

طى مراســمى با حضور اعضاى شــوراى اسالمى 
شــهرگلپایگان، معاونان، مدیران و کارشناسان این 
شهردارى، مراسمى جهت انتصاب«جمالى» به عنوان 

شهردار گلپایگان برگزار شد.
در این دیدار صمیمانه که در محل دفتر شهردار برپا شد، 
رئیس شوراى اسالمى شــهر گلپایگان، از شهردارى و 
شوراى شــهر به عنوان یک خانواده در حوزه مدیریت 
شهرى یاد کرد و بر لزوم همراهى و همدلى تمامى عوامل 

براى تحقق اهداف مدیریت شهرى تأکید نمود.
شــهردار گلپایگان نیز ضمن اظهار تشکر به دلیل 
برپایى این مراسم، خود را خدمتگذار مردم گلپایگان 
عنوان کرد و گفت، این توفیق مجدد خدمتگزارى، از 
الطاف پروردگار متعال است و امیدوارم در این عرصه 

در درگاه خداوند و محضر شهروندان سربلند باشم.
در پایان مراســم، حکم انتصاب«جمالى» به عنوان 
شهردار گلپایگان، توسط رئیس شوراى اسالمى شهر 

به وى اعطا شد.

کلیددار شهردارى فریدونشهر 
مشخص شد

«هاشم حســینى» به ســمت شــهردار فریدونشهر 
منصوب شد.هاشم حســینى، گزینه مورد نظر شوراى 
شهر فریدونشهر براى سمت شــهردارى، دو ماه و نیم 
بعد از تحلیف شــورا، با حکم اســتاندار اصفهان به این 
سمت منصوب شد.هاشم حسینى متولد 1354، داراى 
مدرك کارشناســى ارشد در رشــته روابط بین الملل و 
برادر شهید ســیدصدرالدین حسینى است. وى تا پیش 
از این در شــهردارى فالورجان و شهردارى نجف آباد، 
مشغول به خدمت بوده است.شهردار جدید فریدونشهر، 
صنعت گردشــگرى را یکى از مهمتریــن محورهاى 
کارى خود با هدف کسب درآمد پایدار براى شهرستان 
و شهردارى عنوان کرد و از لزوم استفاده از ظرفیت ها و 
استعدادهاى درونى فریدونشهر به ویژه بهره گیرى از 

جوانان سخن گفت.

روى خط

واحــد خدمات  شــهرى شــهردارى منظریه اقــدام بــه الیروبى از 
رودخانه هاى فصلى سطح شــهر منظریه کرد و در این عملیات، کلیه 
رودخانه هاى فصلى این شهر با بیل مکانیکى توسط نیروهاى خدمات 

شهرى شناسایى وپاکسازى شد.
امید حیدرى، سرپرست واحد خدمات شهرى شهردارى منظریه درارین 
باره گفت: پیش ببینى هاى الزم دربرابر بارش هاى فصلى وایجاد سیل 

احتمالى تمامى رودخانه هاى فصلى این شهر، الیروبى وپاکسازى شد.
وى افزود: پاکسازى، نظافت و الیروبى انهار و جوى هاى خیابان هاى 
اصلى و فرعى شهر نیز به منظور جلوگیرى از آب گرفتگى، تجمع زباله، 
ایجاد بوى نامطبوع و همچنین جلوگیرى از مشــکالت احتمالى براى 

شهروندان به صورت مستمر انجام مى گیرد
وى تاکید کرد: خدمات شهر ى شهردارى منظریه آمادگى کامل براى 
خدمات رسانى به شهروندان رادارد و قبل از بارش باران، تمامى تمهیدات 

الزم پیش بینى شده است.

 پاکسازى والیروبى 
طرح ســاماندهى ناوگان عمومى حمل و نقل شهرى و تخصیص ســوخت دیزل به همت تاکسیرانى رودخانه هاى فصلى منظریه

شهردارى در شهرضا به اجرا درآمد .
مســئول تاکســیرانى شــهردارى شــهرضا در این رابطه گفت : درایــن طرح که بــه مدیریت 
تاکســیرانى شــهردارى شــهرضا انجــام شــد، پــس از مطالعــه جزییــات ســاماندهى، 
با راهنمایى کارشناســان تاکســیرانى مالکان خودروهاى دیزل درون شــهرى ضمــن ثبت نام در 
سایت UTCMS.IR جهت تشکیل پرونده به تاکسیرانى مراجعه کردند که پس از تشکیل پرونده و 
بررسى مشخصات درج شده در سایت و تطبیق با مدارك خودرو و مالک ، ثبت نام خودرو را تائید نموده و 

پروانه فعالیت براى آنها صادر شد.
وى بیان داشت: تاکنون کار ثبت نام تعداد 718 دستگاه خودرو در این طرح در حال انجام مى باشد .

ثبت نام 718 خودرو درطرح ساماندهى ناوگان حمل و نقل شهرى شهرضا

مدیریت کمیسیون هاى ماده 100 شــهردارى، مرجع شبه 
قضائى رسمى رسیدگى به تخلفات ســاختمانى است؛ این 
مدیریت نقشى پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولى 
ساختمان ها و احداث بناهاى مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.

کمیسیون ماده 100 قانون شهردارى در رسیدگى به انواع 
تخلفات ساختمانى صالحیت ذاتى دارد؛ به این معنى که 
هیچ مرجعى حق رسیدگى به این تخلفات را ندارد و حتى 
دادگسترى نیز به اســتناد صالحیت عام خود از چنین 

صالحیتى بهره مند نیست.
این کمیسیون متشکل از سه عضو اصلى شامل: نماینده 
دادگســترى، نماینده وزارت کشــور و نماینده شوراى 

اسالمى شهر مى باشد.
ماده 100 شــهردارى در جهت نظم بخشیدن به شهر 
سازى و ساخت و سازهاى شــهرى مى باشد و مالکان 
اراضى و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از 
هر اقدامى به تفکیک اراضى یا عملیات عمرانى و ساخت 
ساز باید از شهردارى پروانه (مجوز) اخذ کنند  و شهردارى 
مکلف به جلوگیرى از عملیات ساختمانى بدون مجوز و 
خالف پروانه صادره در زمین هاى محصور و غیر محصور 

مى باشد .
اهمیت موضوع بــه جهت آگاهى بخشــى به عموم و 
پیشگیرى از تخلفات ساختمانى مردم و ارتقاى آگاهى 
شهروندان، ما را بر آن داشت تا در گفتگوى که در ادامه 
از نظرتان مى گذرد، پاسخ برخى از ســؤاالتى را که در 
بین شهروندان متداول است، از زبان «غالمعلى فیض 
اللهى»، مدیرکمیســیون هاى ماده 100 شــهردارى 

اصفهان اطالع رسانى کنیم.

در بعضى از مجموعه هاى ساختمانى 
اجــاره برخــى از واحدهــا براى 
فعالیت هاى کارى انجام مى شــود 
و تردد ارباب رجوع ها، باعث ایجاد 
مشــکل و عدم آســایش ساکنان
مى شود، در این ارتباط افراد گالیه 
مند باید به کدام مرجع شکایت کنند؟

این تخلف مربوط به ماده 100 مى شــود، بند 24 ماده 
55 اشاره دارد که وکال، مهندسان و پزشکان مى توانند 
در محل ملکى که خود مالک آن هستند، دفتر دایر کنند 
اما اگر محل اجاره اى باش،د پرونده به کمیسیون ماده 
100 ارجاع مى شود و کمیسیون رأى بر تعطیلى محل 

صادر مى کند.
البته در مجلس یک ماده اى از قانون به تصویب رسید که 
پیرو آن، فقط پزشکان مى توانند همدر محل مالکیت و 

هم اجاره اى، فعالیت کنند اما وکال و مهندسان حتماً باید 
مالک محل فعالیت خود باشند.

بعضى از پنجره هاى ســاختمان ها 
مشــرف به خانه هــاى روبه رویى 
هســتند، اگر فــردى در این رابطه 
شــکایت داشــته باشــد، باید به 
کمیسیون ماده 100 مراجعه کند یا 

به شهردارى منطقه؟
باید به شــهردارى منطقه مراجعه و طرح شکایت کنند. 
پس از اعالم شکایت، شهردارى منطقه بازدید مى کند 
و اگر خالفى انجام شده باشد، مراتب به کمیسیون ماده 

100اعالم مى شود.
چنانچه مشرفیت پنجره ساختمانى بر دیگر ساختمان ها 
محرز شود، کمیســیون ماده 100 راى بر رفع مشرفیت 

صادر مى کند.

آیا تبدیل پارکینگ منزل به تجارى 

شامل ماده 100 مى شود؟
طبق بند 24 ماده 55 شــهردارى، اگر محل غیر تجارى 
تبدیل به تجارى شــود، باید پرونده آن به کمیســیون 
ماده100 ارجاع و این کمیسیون رأى بر تعطیلى یا پلمب 
آن صادر کند؛ این موضوع براى محل هاى غیر تجارى 

که به تجارى تبدیل شده است، صدق مى کند.
اگر کمیسیونى اشتباه جریمه صادر کند و مالک مبلغ آن 
را پرداخت کند، به عنوان مثال مالک، پارکینگ خود را 
به تجارى تبدیل کرده وشهرداى پول آن را دریافت کرده 
باشد، چنانچه بعد از چند ســال قصد ایجاد تغییر داشته 
باشد، باید به حالت مسکونى برگرداند و آن مبلغى که به 
اشتباه پرداخت شده، بابت زمان استفاده شده محسوب 
مى شود چون کمیسیون حق تغییر کاربرى نداشته است.

چنانچــه مالک در زمان ســاخت، 
نه تنها عقب نشــینى نکرده، بلکه 
قسمتى از کوچه را هم تصرف کرده 
باشــد، اهالى کوچه بایــد به کجا 

مراجعه کنند؟
اگر عقب نشــینى انجام نشده باشــد، اهالى کوچه باید 
به شــهردارى منطقه مراجعه و اعالم شــکایت کنند تا 
شــهردارى پرونده را به کمیســیون ماده100 ارسال 

کند.
اما اگر مالک نه تنها عقب نشینى نکرده، بلکه قسمتى از 
کوچه را هم تصرف کرده باشد، این تصرف عدوانى (به 
زور یا خالف) است و هم شــهردارى و هم اهالى کوچه 
مى توانند به دادگاه شــکایت کنند؛ چرا که رسیدگى به 
اینگونه تخلفات در صالحیت دادگســترى اســت، اما 
شــهردارى مى تواند در دادگسترى طرح شکایت کند و 

رفع تصرف عدوانى را خواستار شود.

مبلغ تخلفــات ســاختمانى بر چه 
مبنایى محاســبه مى شــود، زمان 
تخلف یا زمان رسیدگى به پرونده در 

کمیسیون ماده 100؟
به فتــواى مقام معظــم رهبرى (مدظلــه العالى) مبلغ 

تخلفات ســاختمانى باید به زمان تخلف صادر شود. اگر 
ساخت خالف یک ســاختمان مربوط به 30 سال پیش
 اســت و امــروز پرونــده آن در کمیســیون مــاده 
100مطرح باشــد، باید مبلغ تخلف بر اساس 30 سال
 پیــش حســاب شــود، چــون وظیفــه شــهردارى

 بــوده کــه در آن زمــان بــه پرونــده رســیدگى 
مى کرد، حال کــه کوتاهى کرده باید ضــرر آن را خود 

شهردارى بپردازد.

منظور از سالن ُمشاعى و سالن مکمل 
که در بعضى از تخلفات ساختمانى 

اشاره مى شود، چیست؟
متأسفانه بعضى از شهردارى ها اینگونه گزارش هارا به 

اشتباه اعالم مى کنند.
مکمل به معناى تکمیل کننده ســاختمان است، گاهى 
در برخى منازل اجازه مى دهند سالن بسازند که مکمل 

ساختمان باشد.
به عنوان مثال 10 واحد در یک ســاختمان است که در 
تفکیک مشخص مى شــود، ســالن مکمل مربوط به 
ساختمان شماره 8 است، اما فقط باید سالن باشد و حق 

ساخت آشپزخانه و غیره را ندارند.
اما گاهى سالن را مشــخص نمى کنند مربوط به کدام 
ساختمان است و گفته مى شود متعلق به کل ساختمان 
است، این به معناى سالن ُمشاعى است؛ یعنى همه اجزاى 
مجموعه مى توانند از این سالن براى برگزارى جلسات با 

مراسم هاى مختلف استفاده کنند.

اگر ساختمانى بدون پروانه هم داراى 
تخلف ساختمانى مســکونى و هم 
تجارى باشد، کمیسیون ماده 100 
آیا فقط یک رأى مــاده 100صادر 

مى کند؟
خیر؛ رسیدگى به دو قسمت تقسیم مى شود.

درباره رســیدگى بــه تخلــف در بخش مســکونى، 
اگرساختمان بدون پروانه ســاخته شده باشد، بر اساس 
تبصره 4، یک دهــم ارزش معامالتــى جریمه صادر 
مى شود و اگر قســمت تجارى هم بدون پروانه باشد، 
بر ابر تبصره 4،  یک پنجم ارزش سرقفلى جریمه صادر 

مى شود.
اگر ساختمان پروانه داشته باشد و مازاد بر پروانه ساخت 
و ســاز انجام شده باشد، قسمت مســکونى را بر اساس 
تبصره 2 و قسمت تجارى را بر اساس تبصره 3 جریمه

 مى کنند.

کدام تخلفات ساختمانى مشمول ماده 100 مى شود؟

جلسه هم اندیشى و نشست صمیمى فعاالن فرهنگى شاهین شهر با اعضاى شوراى اسالمى شهر برگزار 
شد. مهرداد مختارى، رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شهردر این دیدار گفت: توجه و تمرکز اعضاى 
شوراى اسالمى شهر و مدیریت شهرى شاهین شهر در همه زمینه ها از جمله توسعه فرهنگى است و 
در این مسیر، فارغ از هر گونه نگاه سیاسى و جناحى، با اتکا به قدرت و توانایى جوانان شهر، شایستگى و 

توانمندى را مالك عمل قرار داده ایم.
وى افزود: براى شتاب بخشیدن به پیشرفت و تکامل همه جانبه شهر، با تحت پوشش قرار دادن اکثریت 
جامعه شهر و با توجه خاص به جوانان، از نظرات تمام صاحبان اندیشه ، فعاالن فرهنگى و اجتماعى و 

پیشکسوتان این عرصه استقبال مى کنیم.
رئیس شوراى اسالمى شــاهین شــهر در بخش دیگرى از سخنانش خواستار انســجام و همسویى

 فعالیت هاى دستگاه هاى اجرایى متولى فرهنگ در راســتاى توسعه فرهنگى شهر شد و گفت: تفکر 
مدیران فرهنگى باید کیفى و زیربنایى باشد و خوشبختانه شاهین شهر زیرساخت هاى الزم و ظرفیت 
غنى نرم افزارى و استعدادهاى درخشانى را داراست که باید با مدیریت صحیح، چهره زیباى شهر را بیش 

از پیش برهمگان نمایان نمود.
مختارى همچنین خواستار نشست هاى مستمر و تشکیل اتاق هاى اندیشه با حضور طیف هاى مختلف 

از فعاالن فرهنگى براى شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت فرهنگى این شهر شد.

ضرورت تشکیل«اتاق هاى اندیشه» 
در شاهین شهر
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 خداونــد بندگان خــود را کــه گناهکارنــد، با کمبــود میوه ها 
و جلوگیــرى از نزول بــرکات و بســتن در گنج هــاى خیرات 
آزمایش مى کند، براى آنکه توبه کننده اى باز گردد و گناهکار، 
دل از معصیت بکنــد و پندگیرنــده پند گیــرد و بازدارنده، راه 

موال على (ع)نافرمانى را بر بندگان خدا ببندد.

به گزارش روابط عمومى شـهردارى مجلسى،موسوى، شـهردار مجلسى به همراه 
احمدپور، عضو شـوراى اسالمى شهر مجلسـى با احمدى، شـهردار کرکوند دیدار و 

گفتگو کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـى شـهردارى سـین، تورگردشـگرى بـه شهرسـتان 
برخوار(برخوارگردى) توسط شهردارى سین به اجرادرآمد، دراین تور،از کلیه مناطق 
گردشگرى شهرستان برخوار به خصوص اثارتاریخى این شهرستان بازدید به عمل 

آمد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى باغشاد، عملیات تسطیح زمین مقابل مجموعه 
فرهنگى - زیارتى شهداى گمنام باغشاد انجام شد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى زاینده رود،  دفع آب هاى ســطحى درمعابر
 زاینده رود اجرا و اصالح شد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى مبارکه،هیئت مدیره اتحادیه صنف تولید، عرضه 
و خدمات مصنوعات چوبى با شهردار مبارکه دیدار کرند.

شهردار دســتگرد گفت: عملیات زیرسازى ترانشــه هاى معابر و کوچه هاى سطح 
شهر دستگرد از هفته گذشته شروع شده  و در حال انجام است و عملیات لکه گیرى 
و آسفالت آغاز شده است.محسن تجویدى  با اشــاره به اینکه بهسازى، ترمیم و لکه 
گیرى آسفالت معابر از جمله مطالبات جدى شهروندان از شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر مى باشد، افزود: در این راستا شهردارى براى جلب رضایت شهروندان، تمامى 
خیابان ها و معابرى که نیاز به ترمیم و بهسازى دارند را با اولویت بندى لکه گیرى و 
آسفالت مى کند.وى با بیان اینکه رعایت استاندارد ها و کیفیت آسفالت در سطح معابر 
مى تواند تاثیر خوبى در ایجاد شهرى ایده آل داشته باشــد، تصریح کرد : با توجه به 
وضعیت نامناسب قسمت هایى از آسفالت کوچه ها و خیابان هاى شهر، اجراى عملیات 
لکه گیرى و آسفالت  خیابان هاى حافظ شمالى و جنوبى،13 آبان، شریعتى و همچنین 
محله هاى میالد و ملک الشعراى بهار و دیگر ترانشه هاى موجود در سطح شهر انجام 
مى شود.وى با بیان اینکه اعتبار این پروژه یک میلیارد و600میلیون ریال مى باشد، 
دف از این اقدامات را، بهسازى و زیباسازى محیط شهرى عنوان کرد و گفت: اجراى این 
پروژه ها براى رسیدن به استانداردهاى مطلوب شهرى، همچنین رفاه حال شهروندان 

صورت مى گیرد و امید است که رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد.

دیدار شهردار مجلسى 
با شهردار کرکوند

برگزارى تور برخوارگردى توسط 
شهردارى سین

تسطیح زمین مقابل مجموعه فرهنگى 
شهداى گمنام باغشاد

اجرا و اصالح دفع آبهاى سطحى درمعابر 
زاینده رود

دیدار هیئت مدیره اتحادیه مصنوعات 
چوبى  با شهردار مبارکه

آغاز عملیات لکه گیرى و آسفالت معابر 
دستگرد 

نشست نمایندگان خطوط مختلف تاکسى هاى درون و برون شهرى شهر فالورجان 
در خصوص بررسى مشکالت موجود برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر فالورجان و معاون 
ادارى مالى و مدیران شهردارى با رانندگان ناوگان تاکسیرانى شهر فالورجان در سالن 
اجتماعات شوراى اسالمى شهر برگزار گردید ،در مورد حمل و نقل که رکن اصلى 
رونق شهرى است و اینکه توجه به گسترش شهرها، نیاز به سامان دهى حمل و نقل 
و اتصال بهتر سیستم هاى حمل و نقل با یکدیگر دارد  و نیز نارضایتى هاى مردم از 

سرویس دهى تاکسیرانى، بحث و تبادل نظر شد.
بر اساس این گزارش، به منظور صرفه جویى در زمان، کاهش ترافیک، کاهش آلودگى 
از طرف شهردارى فالورجان پیشنهاد شد از رانندگان موجود در تاکسى تلفنى هاى 
سطح شهر که خط ندارند، استفاده شــود که از طرف نمایندگان خطوط تاکسیرانى 

سطح شهرمورد مخالفت  قرار گرفت.

نشست بررسى مشکالت ناوگان تاکسیرانى 
فالورجان

تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم
«پویا ایزدى» در باغبهادران 

امام جمعه ، شهردار واعضاى شوراى اسالمى شهر زاینده رود در مراسم سالگرد شهید 
مدافع حرم «پویا ایزدى» در شهر باغبهادران حضور یافتند و به کلیه شهداى مدافع 
حرم به خصوص این شهید مدافع حرم شهرستان لنجان اداى احترام کردند. همچنین 
در این مراسم،  از خانواده شهید مدافع حرم پویا ایزدى باحضور فرمانده لشکر 8نجف 
اشرف، مدیرحراست شرکت ســهامى ذوب آهن،امام جمعه و شهردار زاینده رود و 

فرمانده حوزه مقاومت بسیج باغبهادران تجلیل شد.

غالمحســین جعفرى، معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى شهرضا گفت: 4 خردادماه سال 1390 قرارداد 
طرح جامع شهرضا از سوى اداره راه و شهرسازى استان 
با شرکت مهندسان مشــاور «پارس سوماش پایدار» 

منعقد شد.
وى ادامه داد: باوجود طوالنى شــدن غیرمتعارف این 
بازنگرى، بعــد از برگزارى 20 جلســه کمیته فنى در 
اســتان و چهار کمیته فنى در وزارت راه و شهرسازى، 
این طــرح 31 اردیبهشــت ســال جارى از ســوى 
شورایعالى شهرسازى و معمارى ایران مورد تأیید قرار 

گرفت.
وى عنوان کرد: از مهمترین موارد مصوبه شوراى عالى 

شهرسازى ایران مى توان به مخالفت با الحاق 51 هکتار 
از ساخت و سازهاى انجام شده در خارج از محدوده طرح 
مصوب قبلى اشاره کرد که قبال در شوراى برنامه ریزى 
و توسعه استان به مدیریت استاندار وقت اصفهان با آن 

موافقت شده بود.
معاون شهرســازى و معمارى شهردارى شهرضا بیان 
داشت: از سوى دیگر، بر اساس آخرین مصوبه مجلس 
شوراى اسالمى ادارات خدمات رسان مى توانند نسبت 
به واگذارى انشعاب موقت آب و برق و گاز به ساختمان 

هاى خارج از محدوده اقدام کنند.
جعفرى تصریح کرد: مصوبه مجلس شوراى اسالمى 
از سویى به ماده 8 قانون حفظ کاربرى اراضى و باغات 

اصالحیه یکم آبانماه سال 1385 در تعارض است و از 
سوى دیگر در شهرضا نیز باعث این ایجاد این ابهام شده 
که شهردارى تکلیف خود را نمى داند؛ چون از سویى با 
الحاق 51 هکتار به محدوده شهرى مخالفت شده و از 
سوى دیگر ادارات خدمات رسان مجاز به خدمت رسانى 

به این مناطق هستند.
***

محسن گالبى، فرماندار شهرضا در این خصوص گفت: 
مشکالتى از این نوع براى شهرستان هاى مهاجرپذیر 
پیش مى آید، اما الزم اســت تدابیر جدى در این زمینه 

اتخاذ شود.
وى ادامه داد: با هماهنگى انجام شده، پلیس ساختمانى 

در شهرضا با جدیت بیشترى فعالیت مى کند  و از ساخت 
و ســازهاى غیر مجاز در مراحل اولیــه آغاز عملیات 

ساختمانى جلوگیرى مى شود.
فرماندار شــهرضا گفت: در طرحى پیشنهادى، بناها و 
کارگران ساختمانى هم آموزش مى بینند تا از فعالیت 
در اینگونه ســاختمانه ا خوددارى کنند، زیرا امکانات
 بیمه اى و معاضدت هاى قانونى درمــورد انها وجود 

ندارد.
گالبى گفت: مصوبه مجلس شوراى اسالمى هم براى 
همه شهرستانها ابالغ شــده و باید اجرا شود و در این 
خصوص هم رایزنى هــاى ادارى را انجام مى دهیم تا 

موانع اجراى آن برطرف شود.

با وجود مخالفت با الحاق 51 هکتار به محدوده شهرى شهرضا، خدمات رسانى ادارات خدمات رسان به این مناطق ادامه دارد

بالتکلیفى شهردارى شهرضـــا 
درباره یک مصوبه

فرماندار شهرضا: پلیس ساختمان با جدیت بیشترى فعالیت مى کند  و از ساخت و سازهاى غیرمجاز جلوگیرى مى کند

گلخانه شهردارى فالورجان اقدام به کاشــت انواع قلمه از جمله شمعدانى  و شب بو در رنگ هاي 
مختلف و گل هاى فصلى نموده است .

جواد نصرى، شهردار فالورجان در این باره گفت: گلخانه شهردارى نسبت به پرورش گل و گیاه، 
جهت تامین نیازهاى فضاى سبز سطح شهر از جمله بلوارهاي اصلى ومیادین، اقدام و این شهردارى 

را از خرید گل بى نیاز کرده است .
 وى افزود: واحد فضاي سبز شهردارى درراستاى رسیدن به خودکفایى در تولید و کاشت گل و گیاهان 
مورد نیاز فضاى سبز شهر و بکار گیرى امکانات موجود و همچنین تجارب چند ساله با متدهاى علمى 
روز، شروع به تکثیر و تولید انواع گل هاى فصلى و دائمى کرده و انواع گلدان ها و نشاء ها و قلمه هاي 
گل تولید شده در این گلخانه، جهت گل افشانی و زیبایى شــهر، در نقاط مختلف شهر در راستاي 

استقبال از بهار و سال نو مهیا گردیده است .
وى افزود: 10 هزارگل فصلى و شب بو در گلخانه شهردارى فالورجان تولید شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه شهرداران و اعضاي شوراها براي اداره 
مطلوب شهر و تحقق توسعه، باید به فکر ترسیم چشم انداز آینده شهر و تعریف بسته هاي سرمایه گذاري و 
شناسایی مزیت هاى منطقه براي تعریف درآمدهاي پایدار و جذب سرمایه گذار باشند، گفت: شهرداري هاي 

کشور کمتر به فکر ایجاد درآمد هستند.
محمدعلى افشــانى با اشــاره به اینکه شــهرداري ها نهاد عمومی غیر دولتی هســتند، گفت: هم اکنون 
شهرداري ها عمال خود را نهادي دولتی و کارمند دولت محسوب می کنند و با این نگاه، نمی توان جوابگوي 

انتظارات مردم بود و زیرساخت هاي شهر را توسعه داد.
وي با بیان اینکه بخش عمده درآمد فعلی شهرداري ها، صرف پرداخت حقوق کارکنان می شود، افزود: زمان 
اداره شهر و شهرداري با اعتبارات اندك دولتی خاتمه یافته و شــورا وشهرداري باید نگاه خود به نحوه اداره 
شهر و اجراي پروژه هاي شهري را به سمت اتکا به مشارکت شهروندان، بهره گیري از منابع مردمی و جذب 

سرمایه گذار عوض نمایند.
وي با اشاره به مشکالت شهرداري ها در پرداخت حقوق، از آنها خواست تا از بکارگیري نیروي جدید، خارج 

از مقررات خودداري نمایند.

تولید 10هزار  گل فصلى و شب بو
 در گلخانه شهردارى فالورجان

شهرداري  ها کمتر به فکر ایجاد درآمد هستند

شهردارى 
دستگرد


