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افزایش 5/5 برابرى بودجه شهردارى فریدونشهر
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شمارش معکوس براى افتتاح شمارش معکوس براى افتتاح 
تقاطع« شهیدان حجتى» نجف آبادتقاطع« شهیدان حجتى» نجف آباد
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شهردارى ها  تنها مسئول 
عمران شهرها نیستند هنعمران شه2 شر شهنم نر هنعم شام شر نر هنع شر هرم شا نمر شهنع شر هم شا نم عععع

شهردار شهرضا گفت: 
خدمات شهردارى ها دیگر 

محدود به 
فعالیت هاى عمرانى 

نیست و شهردارى ها 
خود را مسئول به اجراى 

برنامه ها و  طرح هاى 
فرهنگى هم مى دانند 

تاجایى که در شهرهاى 
بزرگ، سازمان  فرهنگى 

تفریحى بخش مهمى 
از شهردارى محسوب 

مى شود.
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بررسى مشکالت 
ناوگان تاکسیرانى  

درون و برون شهرى 
فالورجان

2

کاشت
1500 اصله درخت 

در 
منطقه 3 کاشان

2

تحقق منابع 
درآمدپایدار درمبارکه  

با کمک 
بخش خصوصى

3

گذرى بر اهم 
فعالیت هاى 

شهردارى گلپایگان 
در مهرماه

2

تکمیل بلوار ورودى 
طرق رود، 

نیازمند 
حمایت مسئوالن

جاي نخبگان دانشگاهی در شهرداري ها خالی است

حرکت شهردارى فوالدشهر به سمت شهر الکترونیک

جذب سرمایه گذار
از ضرورت هاى سده لنجان است 

در تودیع و معارفه کلیدداربام ایران عنوان شد؛

4

معضالت محله هاى 
شهرضا 

زیر ذره بین 
پارلمان شهر

زمستان در راه اســت و طبعا تمامى شهرها شرایط آب 
و هواى خاصى دارند.حال در این شــرایط شهردارى ها 
خود را براى پیشگیرى و مقابله با حوادث احتمالى آماده 
مى کنند،اما روى سخن با شهروندان است که در چنین 
شرایطى مى بایست با همکارى مناسب در ایجاد موقعیتى 
راحت تر و کم هزینه تر، شهردارى را یارى کنند تا خود نیز 

کمتر با مشکل مواجه شوند .
با ورودبــه نیمه فصل پائیــز و تغییر شــرایط جوى، 
شــهردارى ها برنامه هاى اجرایى و فعالیت هاى خود 
را در این راستا پیش مى برد که از جمله این اقدامات، 
الیروبى کانال ها، پاکســازى کانال ها، آماده نمودن 
موتور پمــپ ها، آمــوزش مجدد پرســنل، تجهیز و 
آماده بکار نمودن خودروهاى فعالیت هاى زمســتانى 
همچون خودروهاى نمک پاش و برف روب و استقرار 
باکس هاى شن و نمک و ..... که تمامى این اقدامات 

جهت رفاه حال شهروندان صورت مى گیرد.
اما نکته مهم این است که این اقدامات فقط و فقط در 
کنار همکارى مناسب و به موقع شهروندان اثر بخش 
خواهد بود که از جمله اقداماتى که شهروندان در قالب 
همکارى مى بایستى بعمل آورند به شرح ذیل مى باشد:

1-توجه ویژه به گزارشات هواشناسى و اخطاریه ها 
2- به هنگام بارش باران یا برف، حتى المقدور از وسایل 
نقلیه شخصى کمتر استفاده نمایند یا در صورت نیاز، بعد 

از بازگشایى معابر تردد نمایند .
3-به هنگام فعالیت ماشــین آالت و پرسنل خدمات 
شــهرى شــهردارى، جهت رفــع آب گرفتگى ها و 
همچنین برف روبى همکارى الزم را مبذول دارند تا 
پرسنل شهردارى بتوانند اقدامات خود را در کوتاه ترین 

زمان ممکن انجام دهند.
4- به هنگام بارش برف ســنگین، نسبت به تکاندن 
درختان به خصوص درختان ســوزنى برگ و درختان 
ضعیف تر و کوچک تر اقدام کنند تا از صدمه رسیدن به 

درختان جلوگیرى شود .
5- با عدم تخلیه برف پشت بام منازل یاصحن حیاط 
خود به داخل پیاده رو و معابر و همچنین برف روبى به 
موقع پیاده رو مقابل منزل یا واحد تجارى خو،د در بهبود 

عبور و مرور شهرى همکارى کنند.
6- از پارك خودروهاى خود در حاشیه معابر خوددارى 
کنند تا ضمن همکارى در تسریع فعالیت خودروهاى 
برف روب، از وارد شــدن خســارت به خودرو خود نیز 

جلوگیرى کنند.
7- با توجه به اینکه به هنگام باال رفتن برودت هوا، در 
وهله اول پل ها و زیر گذرها و سطوح شیب دار دچار یخ 
زدگى مى شــوند، در این ایام، از این سطوح و مسیرها 

استفاده نکنند.
8- به هنگام مواجهه با یخ زدگى ســطوح شیب دار و 

امکان لغزش خودرو و ایجاد مشکل در تردد، به سرعت 
از کیسه هاى شن و نمک حاشیه پل ها و سطوح شیب 
دار بابت باز شدن یخ کف معابر استفاده کنند تا عبور و 

مرور آسان تر شود .
9- از قرار دادن هر گونه شىء یا کاال و یا تخلیه ضایعات 
و نخاله ها و وســایل مازاد در داخل کانــال ها اکیدا 
خوددارى شــود که عمده دلیــل آب افتادگى در ایام 

بارندگى، ایجاد مشکل در کانال ها مى باشد .
10- از قرار دادن کیسه هاى زباله و پسماند به هنگام 

بارش برف در بیرون از منزل اکیدا خوددارى شود.

شهردارى ها در قبال آب گرفتگى معابر و 
خسارات ناشى از آن چه مسئولیتى دارند؟

در همیــن رابطــه نخســتین بارندگى فصــل پاییز 
باعث آب گرفتگى معابر عمومــى، خیابان ها، کندى 
عبورومرور و تردد مى شود، به طورى که نبود کانال هاى 
هدایت کننده آب در خیابان ها، سبب تجمع آب در نقاط 
مختلف شده و این موضوع شهروندان را با مشکالت 

بسیارى مواجه مى کند. 
در این جا بحث مســئولیت مدنى شهردارى ها مطرح 

مى شود. 
بخش نخست ماده 11قانون مســئولیت مدنى مقرر 
داشته: «کارمندان دولت و شــهردارى ها و موسسات 

وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در 
نتیجه بى احتیاطى، خســارتى به اشخاص وارد کنند، 
شخصا مسئول جبران خســارت وارده هستند…» به 
موجب این قانون، اصل اولیه مسئولیت مدنى، شخصى 
کارمند شــهردارى خواهد بود، نه شهردارى به عنوان 

یک موسسه عمومى. 
بخش دوم ماده 11 قانون مجازات اســالمى در ادامه 
مقرر مى کند: «… ولى هرگاه خســارات وارده مستند 
به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و 
موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت 
برعهده اداره یا موسسه مربوطه است….». استثناى 
اخیر درواقع ناظر بر شرط وجود رابطه علیت در قواعد 
عمومى مسئولیت مدنى است که انتساب زیان وارده به 
عامل زیان را مقرر مى نماید و تقصیر ادارى را به عنوان 
مبناى مسئولیت مدنى شــهردارى مى پذیرد هر چند 
پذیرش مسئولیت مدنى شــهردارى در این بخش از 
ماده را بایــد گام مثبت تلقى کرد، امــا نظر به این که 
تکلیف اثبات «نقص وسایل» متعلق به شهردارى را 
بر دوش زیان دیده قرار داده و امکان رجوع مستقیم به 
او را منوط به اثبات امر مذکور کرده، محل انتقاد است، 
زیرا با توجه به حجم و گستردگى فعالیت شهردارى ها، 
امر دشوار و طاقت فرسایى به نظر مى رسد. این در حالى 
است که پیش بینى مســئولیت مدنى محض و بدون 

تقصیر شهردارى مى تواند موجب حمایت از شهروندان 
و عامل بازدارنده به منظور نظارت شهردارى ها بر نحوه 
فعالیت پرسنل و نیز سالمت وسایل متعلق به خود شود.

مسئولیت در اعمال حاکمیت
بخش سوم و انتهایى ماده 11 قانون مجازات اسالمى 
نیز مقرر مى دارد: «… ولــى در مورد اعمال حاکمیت 
دولت، هرگاه اقداماتى بر حسب ضرورت براى تامین 
منافع اجتماعــى، طبق قانون به عمــل آید و موجب 
ضرر دیگرى شــود، دولت مجبور به پرداخت خسارت 
نخواهد بود.» نخستین قانونى که در ایران به تفکیک 
این موضوع پرداخته «قانون تعیین مرجع رسیدگى به 
دعاوى بین اشخاص و دولت» مصوب 1307 است که 
تنها به تعریف اعمال تصــدى پرداخته و آن را اعمالى 
دانســته که دولت از  نظر حقوق مشــابه افراد انجام 
مى دهد، مانند خرید و فروش امالك و مســتغالت و 
اجاره و امثال آن. حقوقدانان نیز در تعاریفى مشــابه، 
اعمال حاکمیت را اعمالى دانسته اند که دولت در مقام 
استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملى و تنها براى منافع 
عمومى و اجتماعى بدان مى پردازد، مانند وضع قوانین، 
اخذ مالیات، دادرســى و… اما اعمال تصدى، اعمالى 
اســت که دولت نظر به شــخصیت حقوقى خویش و 
جهــت اداره و حفظ دارایى و همچون ســایر افراد در 

روابط خصوصى انجام مى دهد، مانند بانکدارى، اجاره، 
بیع و… . بخش اخیر ماده 11قانون مجازات اسالمى 
نیز اقدامات شهردارى را با قیودات مذکور در آن، فاقد 
مسئولیت مدنى اعالم کرده اســت، هر چند ضوابط 
مبهمى چون برحســب ضرورت و براى تامین منافع 
اجتماعى، موجب امکان گســترش حکــم به موارد 
بسیارى خواهد شد. با درنظر گرفتن این موارد مى توان 
دریافت که قوانین ایران حمایت کافى و شایسته را از 
زیان دیده در قبال مسئولیت مدنى شهردارى به عمل 
نیاورده و به زیان دیده تنها حق مراجعه به کارمند و عامل 
مستقیم زیان را اعطا کرده و مسئولیت مدنى موسسه 
عمومى غیردولتى شهردارى را امرى استثنایى و داراى 
قیود بسیار دانسته است که نیازمند اصالح و بازنگرى 
و حتى پیش بینى مسئولیت محض و بدون تقصیر در 
راستاى تامین هرچه بیشــتر حقوق زیان دیده خواهد

 بود.
■■■

تغییر نگرش در برنامه ریزى و طراحى شهرى در حوزه 
مدیریت آب هاى سطحى و توجه به تخصص گرایى در 
امر طراحى کانال هاى هدایت و دفع آب ها و روان آب ها 
و تدوین طرح جامع سیســتم دفع آب هاى سطحى و 
روان آب ها در شــهر ضرورى اســت و مسئوالن باید 

اهتمام ویژه اى در این رابطه داشته باشند.

فصل سرما وهمکارى شهروندان
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شهردار نطنز گفت: امکانات و تجهیزات اطفاى حریق 
آتش نشانى نطنز براى خطرات احتمالى ساختمان هاى 
بلند مرتبه کافى نیست و انتظار مى رود دولت در این زمینه 

مساعدت الزم را داشته باشد.
على پیراینده اظهارداشت: با بررسى هاى به عمل آمده 
در شهر نطنز پیرامون ساختمان هاى بلند مرتبه، گزارش 
شده که اکثر این ساختمان ها از امکاناتى همانند سیستم 
اعالم و اطفاى حریق بى بهره هستند و هیچ گونه نظارتى 

بر این موضوع نشده است.
وى افزود: با وجود این نکته و نقیصه در ســاختمان ها، 
امکانات و تجهیزات اطفاى حریق آتش نشــانى نطنز 

براى خطرات احتمالى ساختمان هاى بلند مرتبه کافى 
نیســت و انتظار مى رود دولت در این زمینه مســاعدت 
الزم را داشته باشد. شهردار نطنز تصریح کرد: امکانات 
و تجهیزات آتش نشانى نطنز فرسوده و جوابگو نیست و 
اگر در کوچه هاى کم عرض یا باغات اتفاقى بیفتد، این 
امکانات جوابگو نخواهد بود. وى بیان داشت: نکته بسیار 
مهم، نظارت و حساسیت ویژه بر پروژه هاى ساختمانى 
براى جانمایى و نصب تجهیزات اطفاى حریق است که 
هم اکنون در حال احداث مى باشند و همچنین براى سایر 
ساختمان هاى ساخته شــده، در صورت امکان باید این 

سیستم ها نصب و راه اندازى شود.

مدیرکمیســیون هاى ماده100 شــهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به ضوابط شهرسازى، ساختمان هایى که 
تا 100 مترمربع اســت، به شرط اینکه سند شش دانگ 
داشته باشد، قابلیت ساخت 100 درصدى با ارتفاع 10/5 

مترى را دارد.
غالمعلى فیــض اللهى با اشــاره به اینکــه مدیریت 
ماده 100شــهردارى داراى هشــت شــعبه رسیدگى 
کننده اســت که پرونده ها از شــهردارى هاى مناطق 
به این شــعبه ها ارســال مى شــوند، اظهارداشت: در 
این شــعبه ها رأى بــدوى تخریب، برائــت یا جریمه 
صادر مى شــود و پس از آن پرونده به منطقه ارســال 

مى شود. 
وى پیرامون قوانین ســاخت و ســازخاطر نشان کرد: 
با توجه به ضوابط شهرســازى، ســاختمان هایى که 
تا 100 مترمربع اســت، به شرط اینکه ســند 6 دانگ 
داشته باشــد و یا ســاخت ملک قبل از ســال 1367 
باشــد، مى توانــد 100 درصد بــا ارتفــاع 10/5 متر 
ســاخت و ساز شــود، اما اگر یک ســاختمانى کمتر از 
100 متــر زمیــن و فاقد ســند شــش دانگ باشــد، 
نمى توانــد بــا ارتفــاع 10/5 متر ســاخت و ســاز 
کنند، بلکــه تا هفــت متر مــى تواند ارتفاع داشــته 

باشد.

کافى نبودن امکانات 
اطفاى حریق در نطنز

ساختمان هاى100مترى قابلیت 
ساخت 100 درصدى دارند

جدولگذارى مسیر 
رودخانه هاى فصلى شهرضا

طـرح سـاماندهى و جـدول گـذارى بیـش از 
چهارهزارمترمربـع از طـول رودخانـه هـاى فصلـى 
سـطح شـهر شـهرضا در سـال جارى با هزینـه اى 
درحـدود یـک میلیـارد و 200میلیـون ریـال انجـام 

شد.
همچنین از ابتداى آبان ماه سـالجارى تاکنون، 850 
متر مربع از طـول حاشـیه رودخانه فصلى سـود آباد 
شـهرضا جدولگذارى شـد و بصـورت همزمـان نیز 
درحدود 14هزار متـر مربع آسـفالت در معابر اطراف 
رودخانه با هزینه اى در حدود دو میلیارد و 800میلیون 

ریال اجرا شده است.
مهـدى طبیبیان، معاون عمران شـهرى شـهردارى 
شهرضا در این خصوص گفت: پروژه جدولگذارى  و 
آسفالت حاشیه رودخانه سودآباد با هدف ایمن سازى  
و بهبود عبور و مرور و زیبا سازى حاشیه رودخانه هاى 
فصلى شهرضا در سـال جارى به طور جدى در حال 

اجرا مى باشد .

تغییر الگوى کشت، نیازمند 
حمایت دولت است

رییس شـوراى اسـالمى شهر سـفید شـهر گفت: با 
توجه به خشکسـالى هاى اخیر و بحـران کمبود آب 
در این شهرستان، تغییر الگوى کشت با کمک دولت 

الزامى است.
حسـن نظرى اظهارداشت: کشـاورزان به خصوصدر 
روستاها با مشکالت عدیده  اقتصادى رو به رو هستند 
و کشاورزى که در ابتداى بهار کشت مى کند و منتظر 
برداشـت در تابسـتان اسـت، قادر به تحمل سرمایه 
گذارى بلند مدت نیست؛ بنابراین تغییر الگوى کشت 

بدون کمک دولت ممکن نیست.
وى به مشکالت کشاورزان منطقه سفید شهر اشاره 
کرد و گفت: درآمد اکثر کشـاورزان این منطقه پایین 
است و کشت محصوالت پسته و زعفران که نیاز کمی 
به آب دارد، با مشکل درآمد کشـاورزان روبرو است و 

آنها قادر به سرمایه گذارى بلند مدت نیستند.

کاشت1500 اصله درخت در 
منطقه 3 کاشان 

سرپرست شهردارى منطقه 3 شهردارى کاشان گفت: 
در شـش ماه نخسـت سـالجارى، هـزارو 500 اصله 
درخت و درختچه از نوع کاج و نارون در سطح منطقه 

3 شهردارى کاشان کاشته شده است.
محمد رضا متشـکره با اشـاره به لزوم افزایش سرانه 
فضاى سـبز بیان داشت: توسـعه فضاى سبز موجب 
زیبایـى بصـرى و حفـظ آسـایش و آرامـش روحـى 

شهروندان است.
وى افـزود: کاشـت درخـت در مکان هاى مناسـب، 
بهتریـن راهـکار بـراى افزایش سـرانه فضاى سـبز 
اسـت و در همیـن راسـتا شـهردارى منطقـه3 طى 
شـش ماه نخسـت امسـال اقـدام به کاشـت هـزارو 
500 اصلـه درخـت و درختچـه از نـوع کاج و نارون 

کرد.
وى ادامـه داد: امسـال پنجهزارمترمربـع گلـکارى 
وکاشت پرچین از نوع گل هاى شب بو، همیشه بهار،  
بنفشـه و شـب بوى زعفرانى در دو مرحله در سـطح 

منطقه انجام شده است.
متشکره تصریح کرد: در راستاى کاهش بهینه مصرف 
آب نیـز با توجـه به اقلیم شـهر کاشـان، شـهردارى 
منطقه3 اقـدام به حذف آبیارى از طریـق تانکر کردو 
از روش لوله گذارى براى آبیارى فضاى سبز استفاده 

مى شود.
وى اعتبار هزینه شده براى این پروژه را یک میلیارد و 

600 هزارریال عنوان کرد.

کارگاه هاى قصه گویى 
در  مهد هاى کودك مبارکه

بـه همـت امـور فرهنگـى و اجتماعـى شـهردارى 
مبارکه و با همکارى اداره بهزیسـتى این شهرستان، 
به مناسـبت هفته کتـاب و کتابخوانـى، کارگاه هاى 
قصه گویى در مهد هاى کودك شـهر مبارکه برگزار 

شد.

روى خط

 شهردار نجف آباد گفت: با پشرفت فیزیکى 93 درصدى 
عملیات اجرایى تقاطع غیرهمســطح شهیدان حجتى، 
به عنوان یکى از ورودى هاى مهم این شــهر، شمارش 
معکوس براى اتمام این پــروژه 12میلیارد تومانى آغاز 

شده است.
مسعود منتظرى با اشاره به اتمام اجراى تابلیه ها یا همان 
سقف قســمت هاى روگذر طرح بیان داشت: همزمان 
تکمیل دیــواره ها و جدول گذارى نیز با ســرعت قابل 
قبولى ادامــه دارد و در خصوص باندهاى زیرگذر تقاطع 
نیز در حال اجراى بیس به منظور آماده ســازى پیش از 

آسفالت هستیم.
منتظرى برگزارى مناقصه ساخت تابلوهاى مسیر را، دیگر 

اقدام صورت گرفته در مسیر تکمیل این طرح عنوان کرد 
و اظهارداشت: این مجموعه از تابلوها که در آن دو نمونه 
دروازه اى بزرگ، جهــت ورودى هاى زیرگذر و چندین 
نمونه دیگر با پایه هاى بزرگ وجود دارد، در حال تکمیل 

مراحل ساخت است.

طراحى ویژه براى دفع آب هاى سطحى 
زیرگذر

منتظرى از ساخت فضایى به عنوان حوضچه جمع آورى 
آب هاى سطحى به ابعاد هفت در 14متر و ارتفاع چهار متر 
خبر داد و گفت: در این حوضچه که جانمایى آن به صورتى 
انجام شده که هر دو باند رفت و برگشت را پوشش دهد، 

ســه چاه جذبى به عمق14متر که هر کدام داراى پشته 
هایى به طول هشت متر هستند، در کف آن در نظر گرفته 
شده تا امکان دفع باالترین میزان از بارندگى پیش بینى 

شده فراهم باشد.
■■■

شــهردار نجف آباد در بخش دیگرى از سخنانش ادامه 
داد: در طراحى هاى صورت گرفته، با انجام لوله گذارى 
مناسب، آب جمع شــده در این حوضچه امکان استفاده 
براى فضاى ســبز تقاطع را هم خواهد داشت و در عین 
حال در صورت تکمیل این ظرفیت در شرایط بحرانى نیز 
یک پمپ به صورت خودکار عمل کرده و آب مازاد را به 

خارج از محدوده تقاطع منتقل خواهد کرد.

با پیشرفت بیش از90 درصدى عملیات اجرایى محقق شده است

شمارش معکوس براى افتتاح 
تقاطع«شهیدان حجتى»نجف آباد

شهردار شــهرضا گفت: خدمات شــهردارى ها 
دیگر محدود به فعالیت هاى عمرانى نیســت و 
شهردارى ها خود را مســئول به اجراى برنامه ها 
و طرح هاى فرهنگى هم مى دانند تاجایى که در 
شهرهاى بزرگ، سازمان  فرهنگى تفریحى بخش 

مهمى از شهردارى محسوب مى شود.
رحیم جافرى عنوان کرد: خدمات شــهردارى ها 
دیگر محدود به فعالیت هاى عمرانى نیســت و 
شهردارى ها خود را مســئول به اجراى برنامه ها 
و طرح هاى فرهنگى هــم مى دانند تاجایى که 
در شهرهاى بزرگ، سازمان  فرهنگى اجتماعى 

بخش مهمى از شهردارى محسوب مى شود.
شهردار شهرضا بیان داشت: ایجاد دسترسى مناسب به آب شرب مناسب، نورپردازى مناسب در 
خیابان ها، جمع آورى و دفع اصولى پســماندها و تردد راحت با دوچرخه در مسیر خیابان ها نیز از 

مصادیق امنیتى هستند که آرامش شهروندان را تأمین و امنیت آنها را ایجاد مى کند.
 

شهردارى ها تنها مسئول عمران شهرها نیستند

رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا گفت: مکان 
جدیدى که براى آرامستان جدید پیش بینى شد، 
در شرق شهرضا قرار دارد که یکسال و نیم پیش 

تمام مکاتبات آن انجام شده است.
مهدى صالح پور با اشاره به مشکالت و معضالت 
آرامستان این شهر گفت: ظرفیت آرامستان فعلى 
تقریبا ُپر است و مردم در خاکسپارى و دفن اموات 
با مشکل مواجه هســتند، این در حالى است که 
شــهروندان در رفت و آمد به این مکان به ویژه 
در روزهاى تعطیل، با مشکالت ترافیکى مواجه 
بوده و مکان مناسبى نیز براى برگزارى مراسم در 

آن وجود ندارد.
وى در تشریح مزیت هاى آرامستان جدید شــهرضا بیان داشت: این مکان دسترسى راحت ترى 
براى شهروندان دارد و زمین مناسب براى ایجاد کمربند سبز را نیز در اختیار شهردارى قرار مى دهد، 

مهمتر از همه آنکه دورنماى توسعه شهر نیز در آن در نظر گرفته شده است.
 وى در بخش دیگرى از سخنان خود، با اشاره به ایجاد مشکالتى در طرح جامع شهرى شهرضا 
گفت: متاسفانه در این طرح 51 هکتار از زمین هاى اطراف شهر،  خارج از محدوده اعالم شده که 

مشکالتى را در شیوه خدمات رسانى به برخى از مردم ایجاد کرده است.

آرامستان شهرضا به محل جدید منتقل مى شود

شهردار طرق رود گفت : اولویت  فعلى شهردارى 
طــرق رود، تکمیل بلــوار وروى شــهر و جاده 

ترانزیتى به طول پنج کیلومتر است.  
جمشید اسماعیلى افزود: و تنها راه کارآمدى که 
مى تواند به حل مسائل شهر کمک کند، تمرکز 
بر اولویت ها و پیگیرى هاى پیوســته و مستقیم 

آن ها است.
وى تصریح کرد: مشکالت شهرهاى شهرستان با 
هم خیلى متفاوت است و امروز، مهمترین مشکل 
شــهر طرق رود از بین سه مشــکل اساسى آن، 
تکمیل جاده ترانزیتى و حمل و نقل به طول پنج 

کیلومتر است که در حریم اداره راه احداث شده و آسفالت آن به عهده اداره راه است.
اسماعیلى گفت: جلسه اى در ســال هاى قبل با حضور معاونان وزارت راه و شهرسازى، نماینده 
شهرستان، فرماندار، رئیس اداره راه و شــهردار طرق رود انجام گرفته است که در آن شهردارى 
طرق رود متعهد به شروع و انجام زیر سازى بلوار، و اداره راهدارى و حمل و نقل جاده نیز متعهد به 

انجام آسفالت آن شده است.
وى بیان داشت: شهردارى طرق رود از آن زمان، نسبت به اجراى عملیات زیر سازى این طرح به 
طول3/5 کیلومتر اقدام کرد و در حال حاضر با اجراى روشــنایى و بلوك جدول به کار خود پایان 

داده است و اداره راهدارى تاکنون به تعهدات دو سال پیش خود در قبال آن عمل نکرده است.
شهردار طرق  رود اضافه کرد: به دلیل اجراى بلوار و تردد مسیر دو طرفه و حذف شانه جاده در قسمت 

خروجى شهر، امکان وقوع حوادث در این مسیر به شدت افزایش یافته است.
جمشیدى ادامه داد: جاده هاى ارتباطى پنج محله شهر طرق رود در حال حاضر نیز نیازمند تکمیل و 

آسفالت هستند و به عنوان مثال محله پریار این شهر، هیچ مکان آسفالت شده اى ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذارى و گردشگرى شوراى اسالمى شهر مبارکه گفت: ایجاد 
درآمد پایدار در شهر مبارکه، نیازمند ورود بخش خصوصى و سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف 

زیربنایى است.
 محسن رضازاده اظهارداشت: با توجه به شرایط حاکم بر شهردارى ها و وضعیت اقتصادى دولت 
و شهروندان، توجه بیشــتر به ایجاد منابع پایداردرآمدى و جلوگیرى از رشد شهر فروشى و تراکم 

فروشى، از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
رضازاده 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.

تکمیل بلوار ورودى طرق رود، 
نیازمند حمایت مسئوالن 

تحقق منابع درآمدپایداردرمبارکه  
با کمک بخش خصوصى

 اولیــن نشســت مدیریــت شــهرى بــا امــام 
جمعــه جدیــد شــهر ســده لنجــان برگــزار 

شد.
در این نشست، حجت االسالم والمسلمین رضوانى، 
امام جمعه شهر سده لنجان در دیدار شهردار جدید و 
اعضاى شوراى اسالمى شهر سده لنجان گفت: باید 
توجه داشــت که وحدت، همدلى و یکپارچگى بین 
شهردار با اعضاى شوراى اسالمى شهر، رمز موفقیت 
و اجراى طرح ها و برنامه هاى اساســى براى شهر 
سده لنجان است و همه باید براى رسیدن به انسجام 

تالش کنند.
وى، تکریم ارباب رجوع وکمک بــه احیاى مراکز 
مذهبى را از جمله انتظارات خود از شــهردار جدید 
و شــوراى اســالمى دور پنجــم این شــهر بیان 

کرد.
وى اظهارداشــت: تمام تالش هاى شــهردارى و 
شوراى اسالمى شهر باید در قواره این شهر و در شان 

شهروندان آن باشد.
حمید رضا ادیبى، رئیس شوراى اسالمى شهر سده 
لنجان نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه شــورا براى 
پیشبرد سریع امورات شهرى تالش مى کند، بر سعى 
و تالش اعضاى شورا و مجموعه مدیریتى شهردارى 
سده لنجان بر پیشبرد سریع و علمى کارها و امورات 

شهرى تاکید کرد.

وى افــزود: جذب ســرمایه گذار، توســعه صنعت 
گردشــگرى و افزایش بهره ورى، از ضرورت هاى 
مهم شهردارى سده لنجان اســت و شوراى پنجم 
این مقوالت را در ســرفصل فعالیت هاى خود قرار 

داده است.
وى اظهارداشــت: همکارى بــا مجموعه مدیریت 
شهرى و اســتان از جمله اهدافى است که بسیارى 
از نارســایى ها و ناهماهنگى ها موجــود را از میان 

برخواهد داشت.
رئیس شــوراى اســالمى  با اعــالم اینکه تالش 
براى تحقق واقعــى قانون و مقــررات از نیازهاى 
مبرم مدیریت شــهرى اســت، افــزود: صیانت از 
محیط زیست و توسعه فضاى ســبز، ایجاد شرایط 
مناســب و مطلــوب بــراى زندگى شــهروندان 
از اهداف اساســى شــوراى شــهر ســده لنجان

 است.

جذب سرمایه گذار
از ضرورت هاى سده لنجان است 

رئیس شوراى شهر سده لنجان:
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معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستایى وزیر کشور 
گفت: متاسفانه در حال حاضر جاي نخبگان دانشگاهی 
و دانشــجویان ممتاز دانشــگاه هاي معتبر کشــور در 
شــهرداري ها خالی است. محمدعلى افشــانى با اشاره 
به مشــکالت ایجاد شــده از حضور نیروي انسانی مازاد 
غیرمتخصص در شهرداري ها، افزود: شهرداران اگر به فکر 
آینده اي خوب براي شهر و شهرداري و اداره مطلوب آنها 
هستند، باید به موضوع منابع انسانی توجه ویژه اي داشته 

باشند تا وضعیت فعلی این حوزه متحول شود.
وي با بیان اینکه بها دادن به نیروهاي متخصص می تواند 
شــهرداري ها را متحول و ثروت، درآمد و اشتغال ایجاد 

نماید، اظهارداشت: در حال حاضر شاهد حضور نیروهاي 
غیرمتخصصی در شهرداري ها هســتیم که جاي افراد 
متخصص را گرفته اند که می تواننــد با تعریف و اجراي 
طرح هاي درآمدزا و اشــتغالزا و پروژه هاي زیرساختی و 
اجرا و اتمام پروژه با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر، براي 

شهر مفید باشند.
وي با اشاره به مشکالتی که حضور نیروي انسانی مازاد 
براي شــهرداري ها ایجاد نموده است، گفت: شهرداران 
مســئول اســتخدام نیروهاي بیکار و بدون صالحیت و 
تخصص از روي دلسوزي نیستند و باید از بکارگیري حتی 

یک نفر خارج از ضوابط قانونى جلوگیري شود.

روابط عمومى شهردارى نطنز با اشــاره  به راه اندازى 
محل جدید دوشــنبه بازار در چند ماه گذشــته در این 
شــهر گفت:فاز اول  احــداث محل جدید دوشــنبه 
بازار از جمله آماده ســازى زمین بــازار و پارکینگ ها، 
احداث پیاده روها و دیوار کشــى مجموعــه در ابتداى 
خیابان ســعدى (ضلع غربى پارك سرچشمه سرابان) 
در چند ماه گذشــته به پایان رســید و بازار میوه و تره 
بــار از خیابان حافظ به مــکان فعلى انتقال داده شــد.
بر اســاس این گزارش، با گذشــت چند ماه از انتقال 
دوشــنبه بازار به محل جدید، نیاز به احداث ســرویس 
بهداشتى بیش از پیش احساس شد که با همت واحدهاى 

فنى و خدمات شــهرى شــهردارى نطنز این عملیات
 آغاز شد.

همچنین به منظــور رفاه حال شــهروندان و صاحبان 
مشاغل و تقویت زیرســاخت هاى رفاهى در روزهاى 
دوشــنبه، ســرویس بهداشــتى احداث و با اعتبارى 
بالغ بــر 300 میلیون ریال بــه بهره بــردارى خواهد 

رسید.
این روابط عمومى اضافه کرد: مســاحت کل سرویس 
هاى بهداشتى در دوشــنبه بازار درحدود 30 متر مربع 
است و سعى مى شــود به زودى مورد اســتفاده عموم 

قرار گیرد.

احداث سرویس بهداشتى 
در دوشنبه بازار نطنز

جاي نخبگان دانشگاهی در 
شهرداري ها خالی است

CNG تست یک روزه مخازن
شـهردارى میمه با هماهنگى مجتمع گاز اردستان، 
 CNG اقـدام بـه تسـت هیدرواسـتاتیک مخـازن

خودروها مى کند.
بر اسـاس این گزارش، متقاضیان باید توجه داشـته 
باشـند که با توجه به ازدحـام خودروها، بـراى انجام 
این تسـت بیش از هشـت روز زمان الزم اسـت و با 
رایزنى هاى انجام شده، در صورت ارائه معرفینامه از 
شهردارى میمه، این فرآیند در یک روز کارى انجام 

خواهد شد .
همچنین دارندگان وسـایل نقلیه گاز سوز مى توانند 
جهت انجام این تسـت، پـس از دریافـت معرفینامه 
از شـهردارى میمـه، جهت انجـام کار بـه اصفهان، 
انتهـاى خیابـان امام خمینـى(ره)، میدان اسـتقالل 

مراجعه نمایند .

آسفالت خیابان قدس
 نجف آباد

عملیات روکـش آسـفالت خیابان قدس نجـف آباد 
حدفاصـل خیابـان منتظـرى جنوبى و شـیخ بهایى 
جنوبـى، واقـع در منطقـه یـک ایـن شـهر انجـام 

شد.

شرایط انتقال مشاغل مزاحم 
در سده لنجان فراهم نیست

 ناظم الرعایا، شـهردار سـده لنجان گفت: شهردارى 
سـده لنجان در حال حاضر مقادیرى زمیـن را براى 
احداث منطقـه کارگاهى به متقاضیـان واگذار کرده 
 تا برخـى از اتحادیه هاى مشـمول اصالحیـه قانون 
نظام صنفى (مزاحم شـهرى ) به این مناطق منتقل 
شوند، اما تاکنون زیرسـاخت هاى این انتقال فراهم 

نشده است .
وى عنوان کـرد: شـهردارى آمادگـى الزم را جهت 
همکارى همه جانبـه جهت ایجاد زیر سـاخت هاى 
منطقـه کارگاهـى از جملـه آب آشـامیدنى را دارد تا 
بتوانیم با مشارکت شـرکت آبفا، اب شرب مورد نیاز 

این مجموعه را تامین کنیم.
وى اظهار امیـدوارى کـرد در آینده نزدیـک، با رفع 
موانع و مشکالت منطقه مذکور، این معضل چندین 

ساله مرتفع گردد.

آسفالت معابر مسکن مهر 
هرند

در ادامـه عملیات هـاى عمرانـى شـهردارى هرند، 
آسفالت معابر مسـکن مهر ارشاد این شهر با قوت در 

حال انجام است.
آسفالت مسکن مهر ارشاد هرند از پروژه هاى مهمى 
اسـت که شـهردارى هرند با تمرکز امکانات خود در 

حال پیگیرى آن است .

معابر نطنز نیازمند ترمیم و 
لکه گیرى است

شـهردار نطنزگفت: براى ترمیم ترانشه و لکه گیرى 
معابر شهر نطنز، به 500 تن آسفالت نیاز است.

 علـى پیراینده از آغـاز عملیـات ترمیم ترانشـه ها و 
لکه گیرى آسفالت خبر داد و اظهار داشت: شهردارى 
نطنـز در راسـتاى برطرف کـردن مشـکالت معابر 
شـهرى، بهبود عبور و مرور و رفاه حال شـهروندان، 
عملیات ترمیم ترانشه ها و لکه گیرى آسفالت را آغاز 

کرد.
وى افزود: امسـال براى عملیات ترمیم ترانشه ها و 
لکه گیرى آسـفالت قسـمتى از معابر اصلى و فرعى 
سطح شـهر بیش از 500تن آسـفالت گرم مورد نیاز 

است .
وى اضافه کرد: سـعى مى کنیم تا فرارسـیدن فصل 
زمستان و سرد شـدن هوا، عملیات ترمیم ترانشه ها 
و لکه گیرى آسفالت معابر شـهر را به اتمام برسانیم 

و این عملیات را در تمامى سطح شهر انجام دهیم.
پیراینـده ابـراز امیـدوارى کـرد بـا تأمیـن اعتبـار و 
خودیارى شهروندان، شهردارى بتواند  جهت آسفالت 

کوچه ها و معابر خاکى نیز در آینده اقدام نماید

روى خط

مراسم تودیع و معارفه شــهردار فریدونشهر برگزار شد 
و «هاشم حسینى»، رســما بر روى صندلى شهردارى 

فریدونشهر تکیه زد.
معاون هماهنگى امورعمرانى استاندارى اصفهان در این 
مراسم با بیان این که متوسط اعتبارات مدیریت شهرى 
در استان 4/8 برابر اعتبارات تملک دارایى دولتى است، 
این مسئله را نشان دهنده تالش هاى شهرداران دانست 
و اظهار داشت: به طور متوسط شهردارى ها 70 درصد از 

اعتبارات خود را صرف امور عمرانى مى کنند.
محمدعلــى طرفه، با اشــاره بــه این که شــهردارى 
فریدونشهر در حالى در ســال 95، هشت و نیم میلیارد 
تومان عملکرد داشته که بودجه اش 4/5 میلیارد تومان 

بوده است.
وى در رابطه با مســیر پیش روى شهردار جدید، گفت: 
55 درصد اعتبار شهردارى فریدونشهر هم اکنون صرف 
بودجه هاى عمرانى مى شود که این رقم باید به متوسط 
به 70 درصد برسد و همچنین ســرانه منابع شهرى به 
ازاى هر نفر با توجه به جمعیت فریدونشــهر در بودجه 
سال 96، 370 هزار تومان برآورد شده است که این رقم 

باید به دو برابر افزایش پیدا کند.
معاون هماهنگــى امورعمرانى اســتاندارى اصفهان،  
گردشگرى را راه توسعه فریدونشهر عنوان کرد و لحاظ 
کردن این موضوع در طرح جامع شــهرى را، نقطه اى 

مثبت دانست.
وى مشارکت مردم را چشم امید مدیریت شهرى دانست 
و اعتمادسازى، ایجاد ارتباط و همدل شدن با مردم براى 

انجام کار را رمز موفقیت برشمرد.

شهردارى با مردم مدارا کند
امام جمعه فریدونشهرنیز در این جلسه، از بیکارى باالى 
50 درصدى در فریدونشهر سخن گفت و اظهارداشت: 
بسیارى از طرح هاى اشتغالزایى این شهرستان ،در پیچ 
و خم هاى اســتاندارى و ادارات کل استان گرفتار شده 
و ناکام مى مانند که الزم است مسئوالن براى حل این 

مشکل فکرى کنند.

حجت االسالم اباصلت غفارى از شهردار جدید خواست 
در گرفتن عوارض و جرایــم، عالوه بر رعایت قانون، تا 
جایى که قانون دست شــهردارى را باز گذاشته است از 
جمله استفاده از ماده هاى 10 و 100 و کمیسیون هاى 
مختلف، با شهروندان کم درآمد مدارا کند و از طرفى هم 
اجازه ندهد فردى با توانایى مالى، به لحاظ داشتن قدرت 
ســخنورى و آگاهى از پیچ و خم هاى ادارى از زیر بار 

پرداخت عوارض و جرایم متعلقه شانه خالى کند.
■■■

فرماندار فریدونشهر، سخنران دیگر این جلسه بود که 

اولویت هاى فریدونشــهر را، احداث کنارگذر شمالى، 
احداث کمربند جنوبى با درنظــر گرفتن حقوق مردم و 
کشاورزان، احداث میدان و نماى ورودى شهر و اصالح 
معابر و برقرارى روشنایى دوراهى ازونبالغ تا فریدونشهر 

عنوان کرد.
ناصر اسدى با بیان این که در سال 96، 14 میلیارد ریال 
اعتبار دولتى به شــهردارى فریدونشهر اختصاص داده 
شده است، شــهردار جدید را توصیه به رعایت اولویت 
بندى در انجام طرح ها کرد و از ادارات خواست همکارى 

الزم را با شهردارى به کار ببندند.

افزایش اعتبار شهردارى از 1/8میلیارد 
به 10 میلیارد

در بخش دیگــرى از این برنامه، ابراهیــم گوگونانى، 
شهردار سابق فریدونشــهر از افزایش بودجه جارى و 
عمرانى این شهردارى از 1/8 میلیارد تومان در سال 93 

به 10 میلیارد تومان در سال 96 گفت.
وى به درآمــد پایین مردم فریدونشهراشــاره کرد و از 
لزوم تالش بــراى تهیه بودجه از منابــع دیگر گفت و 
بیان داشــت: در طول این مدت، میزان آسفالت ریزى 
شهردارى از شش هزار تن در سال 93 به 40 هزار تن در 

سال 95 افزایش یافت.
شهردار ســابق فریدونشهر، شناســایى نقاط هزینه بر 
شــهردارى و تبدیل کردن آن ها به درآمد پایدار براى 
شــهردارى را، دیگر خدمت خود در طول ســه ســال 
مســئولیتش عنوان کرد و گفت: کارخانه آسفالت یکى 
از این نقاط هزینه بر بود که تــراز مالى آن منفى 275 
میلیون تومان بود و 20 درصد از بودجه شــهردارى را 
صرف خود مى کــرد، اما ما بر اســاس اصل 44 قانون 
اساســى، از طریق واگذارى آن به بخش خصوصى در 
قالب مزایده، آن را تبدیل به درآمد پایدار براى شهردارى 
کردیم، به طورى که اکنون ســاالنه نیم میلیارد تومان 

درآمدزایى براى شهردارى به همراه دارد.
گوگونانى اجاره دادن ماشــین آالت فرسوده و هزینه 
بر شــهردارى و کســب درآمد از این طریق تا ساالنه 
300 میلیون تومان، شناسایى فضاهاى بدون استفاده 
و تجارى کردن آن ها براى تبدیل شدن به منابع درآمد 
پایدار و انتقال نیروى انســانى به بخش خصوصى را از 
دیگر خدمات شــهردارى در جهــت افزایش اعتبارات 

شهردارى عنوان کرد.
گوگونانى نیــاز به تجهیزات و نــاوگان روز برف روبى 
براى 260 کیلومتر معابر شهر سردسیر فریدونشهر، رفع 
ابهامات قانونى از ماده 101 تقسیم اراضى کشاورزى، 
تأمین آب فضاى سبز شهر، تجهیز خدمات ایمنى آتش 
نشانى، ســاماندهى زباله هاى شهرى، تعیین وضعیت 
70 نفر از نیروى انســانى از جمله پاکبانان، حقوق کم 
پرسنل و نداشــتن ســند مالکیت اراضى شهردارى را 
مشکالت و چالش هاى شهردارى فریدونشهر برشمرد 
و از مسئوالن استان خواســت براى حل آن ها تالش

 کنند.
■■■

هاشم حســینى، شهردار جدید فریدونشــهر نیز گفت: 
تالش مى کنم همواره به تکلیف عمل کرده و امانتدار 
این مسئولیت باشم و تالش و تجربیات خود را تا آن جا 
که در شأن این مردم است، در جهت پیشرفت شهر به 

کار ببندم.

در تودیع و معارفه کلیدداربام ایران عنوان شد؛

افزایش 5/5 برابرى بودجه شهردارى فریدونشهر

«جالل گلخنى» به عنوان شــهردار جدید زواره معارفه 
شد.

معاون مدیرکل امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان در آیین معارفه شــهردار جدیــد زواره گفت: 
اشتغالزایى یکى از کارهاى مهم شهردارى ها است چرا 
که بر اساس سرشمارى سال 1395 نزدیک به 85 درصد 
مردم در شهرها سکونت دارند و از این رو باید شهردارى 
ها به اشتغال و توســعه زیرساخت هاى شهرى توجهى 

ویژه داشته باشند.
جعفر رضا شهرضا افزود: سرانه بودجه شهردارى اصفهان 
10 میلیون ریال و سرانه شــهردارى زواره سه میلیون و 
600 هزار ریال است که این رقم باید به 72 میلیون ریال 

افزایش یابد.
وى با بیان اینکه شــهردارى زواره با 64 ســال پیشینه 
نتوانســته به جایگاه مناسبى در توســعه شهرى برسد، 
عنوان کرد: خواســته هاى مردم از شــهردارى ها بار 
سنگینى اســت که نیازمند همراهى ســایر مجموعه 
ها مى باشــد و بایــد در کنــار درآمدزایــى، هزینه ها 
به گونــه اى مدیریت شــود تا رضایت مــردم جلب را 

کند.
■■■

فرماندار اردستان نیز در این آیین، واگذارى اداره امور به 
مردم از طریق اجراى قانون شوراها را یکى از رویدادهاى 
مهم، در خور توجه و نماد مردم ساالرى در نظام اسالمى 

ایران عنوان کرد.
علیرضا غیور بیان داشت: یکى از مهمترین اختیارهاى 
شوراهاى اسالمى، تعیین شهرداران است که وظیفه اداره 
شهر را برعهده داشته و باید توسعه زیرساخت ها و خدمت 

به مردم را سرلوحه کار قرار دهند.
■■■

حجت االســالم صادق طباطبائى نــژاد،  نماینده مردم 
اردستان در مجلس شوراى اسالمى نیز در ادامه گفت: 
شــهردارى با همکارى ســایر مجموعه ها باید با فعال 
کردن تورهاى گردشگرى، کویرنوردى و خدمات دهى 
بیشتر به مردم، زمینه اشتغالزایى و توسعه شهر را فراهم 

سازد.

رئیس شوراى شــهر چادگان با اشــاره به تشکیل 
کارگروه هاى تخصصى و اســتفاده از ظرفیت اقشار 
مردم در تصمیم گیرى ها گفت: تبادل نظر و استفاده از 
تجربیات شهروندان چادگان و مشارکت دادن مردم 

در امور شوراها، از اهداف ما است.
مرتضــى میالیى نــژاد در خصــوص تأســیس 
کمیســیون هاى مختلف در شــوراى شهر چادگان 
گفت: استفاده از ظرفیت مردم جزء قوانین شورا است 
و با توجه به برنامه اصل 90، شوراى شهر چادگان در 
راســتاى اجراى هر چه بهتر برنامه هاى اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى، کارگروه هایى را با حضور اقشار 

متخصص مردم تشکیل داده است.
وى با بیان این که تبادل نظر و اســتفاده از تجربیات 
شهروندان چادگانى و مشــارکت دادن مردم در امور 
شوراها، از اهداف این اقدام است، بیان داشت: اعضاى 
کمیسیون گردشگرى و کمیسیون کشاورزى انتخاب 
شده اند و در راستاى کشاورزى، این قدم را برداشته ایم 

که تغییر الگوى کشت را ایجاد کنیم.
رئیس شــوراى شــهر چادگان در همین خصوص 
افزود: با توجه به بحران آب، کشاورزان خود را توجیه 
مى کنیم که به ســمت تغییر الگوى کشت بروند که 
براى مثال مى توان گل محمــدى را که درآمدزایى 

بهترى هم دارد، جایگزین سیب زمینى کرد.
وى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به تأسیس 
کمیسیون عمران شهرى مطرح کرد: طى هفته هاى 
آینده کمیسیون هاى ورزشــى، حقوقى، فرهنگى و 
اجتماعى نیز راه اندازى مى شود و روش کار بدین گونه 
است که براى متقاضیان فراخوان داده مى شود و اعضا 

به صورت رأى گیرى انتخاب مى شوند.
میالیى نژاد با اشــاره به دعوت از مســؤوالن جهاد 
کشاورزى چادگان، گفت: مسئوالن مربوطه را دعوت 
کردیم و آن ها نیز قول مساعد داده اند که کشاورزانى 
که بخواهنــد در اراضى ملى کشــاورزى کنند ،این 

اراضى در اختیارشان قرار بگیرد.

«گلخنى»شهردار جدید زواره شد

تشکیل کارگروه هایى با حضور اقشار مختلف مردم
 در شهردارى چادگان

شهردارى گلپایگان در مهرماه سالجارى اقدام به احداث 
پروژه بزرگ میدان ورودى مســکن مهر و بلوار اناربار و 
تسطیح و خاکریزى جهت اجراى فضاى سبز، تسطیح 
پارکینگ میدان کارگر و تکمیل فضاى ســبز و آبنماى 
بلوار ولیعصر(عج) روبروى پارك جنگلى، ادامه ساخت 
تاسیسات و اجراى شبکه آبرسانى و تاسیسات برقى پارك 
شادى شهرك الوند، بهســازى کف فرش پارك شهر، 
بهســازى و ترمیم جوى هاى خیابان امامت و  ساخت 
سرویس بهداشــتى عمومى و نمازخانه در پارك شادى 

شهرك الوند کرد.
همچنین آسفالت و زیرسازى در حدود پنج هزار متر مربع 
از معابر فرعى سطح شهر، حفر چاه هاى جاذب در معابر 
سطح شهر، لکه گیرى و ترمیم ترانشه هاى شهرك الوند 
و  پیاده روسازى و تسطیح زمین هاى بایر شهرك الونداز 

دیگر اقدامات این شهردارى بود.
بر اســاس گزارش روابط عمومى شهردارى گلپایگان، 
نظافت روزانه خیابان ها، معابر و محالت ســطح شهر، 
جمع آورى، حمل و انتقال بیش از هزار تن زباله، کنترل 
60 مورد از تخلفات ساختمانى و رفع سد معبر و 27اخطار 
کتبى بــه متخلفان از دیگــر اقدامات این شــهردارى

 است.

گذرى بر اهم فعالیت هاى 
شهردارى گلپایگان در مهرماه

بررسى مشکالت ناوگان تاکسیرانى  
درون و برون شهرى فالورجان

 بــه گــزارش روابط عمومــى شــهردارى فالورجــان، نشســت نماینــدگان خطــوط مختلف تاکســى هاى
درون و بــرون شــهرى شــهر فالورجــان در خصــوص بررســى مشــکالت موجــود برگــزار 

شد.
در این جلسه که با حضور رئیس و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر فالورجان و معاون 
ادارى مالى و مدیران این شــهردارى 
با رانندگان ناوگان تاکســیرانى شــهر 
فالورجان در ســالن اجتماعات شوراى 
اسالمى شهر فالورجان برگزار شد، در 
مورد حمل و نقل کــه 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 تاکســیرانى، بحث و 

تبادل نظر شد.
همچنین به منظور صرفه جویى در زمان، 

کاهش ترافیک، کاهش آلودگى هوا، از طرف شهردارى پیشنهاد شد از رانندگان موجود در تاکسى تلفنى هاى سطح 
شهر که خط ندارند، استفاده شــود که نمایندگان خطوط تاکسیرانى سطح شــهر با توجه به کمبود مسافر معترض 
بودند که خــرج و مخارج آنان و نیز وام خودروهــاى تعویضى کفاف زندگى آنان را نمى دهــد و مورد مخالفت  قرار 

گرفت .
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 اصحاب و یاران حضــرت محمد (ص) که حافظان اســرار او 
مى باشند، مى دانند که من حتى براى یک لحظه هم مخالف فرمان 
خدا و رســول او نبودم، بلکه با جان خــود پیامبر (ص) را یارى 
کردم. در جاهایى که شــجاعان قدم هایشــان مى لرزید و فرار 

مى کردند، آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. 
موال على (ع)

حسین ناظم الرعایا، شهردار سده لنجان در نشست با رئیس شرکت آبفاى شهرستان 
لنجان با اشاره به مشکالت حوزه آب و فاضالب شهر سده لنجان گفت: پروژه جمع 
آورى پساب هاى شهرى سده لنجان به دلیل مجاورت با رودخانه زاینده رود، یکى از 
پروژه هاى مهم به شمار مى رود، چراکه خروجى پساب شهرها و سرریز شدن آن به 
رودخانه زاینده رود بدون عمل تصفیه، زیان هاى بهداشتى و زیست محیطى زیادى 

را به همراه دارد .
وى افزود: دفع مشکل آب هاى سـطحى و فاضالب خانگى، یکى از معضالت شهر 
سده لنجان بشمار مى آید که در این راسـتا اقدامات موثرى نیز از سـوى اداره آبفاى 
شهرستان لنجان و شهردارى سده لنجان انجام شده است و باید تالش شود این پروژه 

با سرعت هرچه بیشتر به اتمام برسد .
وى ادامه داد: باید توجه داشت تا زمانى که این پروژه به اتمام نرسد، توسعه زیرساختى، 
مباحث بهداشتى، زیباسازى فضاى شهرى و پروژه هاى عمرانى شهردارى نیز معطل 
خواهد ماند، از این رو امیدواریم طى ماه هاى آینده شـاهد اتمام و بهره بردارى از این 

پروژه در شهر سده لنجان باشیم.

معاون خدمات شهرى و محیط زیست شهردارى کاشان از همکارى شهردارى کاشان 
در جمع آورى زباله هاى کربالى معلى خبر داد.

محمدحسین واحدیان افزود: به منظور ارائه خدمات تنظیف، ُرفت و روب و جمع آورى 
زباله در معابر و خیابان هاى اطراف حرم مطهر اباعبدا...الحسین(ع)، از سال گذشته با 

شهردارى کربال ارتباط برقرار شده است.
وى از خدمت رسانى 50 پاکبان حوزه خدمات شهرى شهردارى کاشان براى نظافت 
شهر کربال خبر داد و تصریح کرد: 50 نیروى افتخارى نیز با این پاکبانان همکارى دارند.

از ابتداى آبان مــاه تاکنون، عملیات نصب و راه اندازى سیســتم آبیــارى بارانى، 
چمــن کارى و پیرایش درختان مســیر بلوار دانشــگاه در محــدوده منطقه یک 
نجف آباد درحال انجام اســت و جلوه و طراوت خاصى را به این مســیر بخشــیده 

است.

معطلى پروژه هاى عمرانى سده لنجان تا 
تکمیل طرح جمع آورى پساب هاى شهرى

همکارى شهردارى کاشان در جمع آورى 
زباله هاى کربال

طراوت بهارى بلوار دانشگاه در پاییز 
نجف آباد

مهدى صالح پور، رئیس شــوراى اســالمى شــهر شــهرضا گفت: روزانه بیش از 
80 تن زباله در شــهرضا تولید مى شــود و تنها ســه  درصد از حجم زباله بازیافت

 مى شود.

بازیافت تنها 3 درصد از زباله هاى 
شهرضا 

ادامه ساخت میدان کارگر 
در هرند

عزم جدى پرسنل شهردارى هرند براى احداث میدان کارگر باعث شده تا در روزهاى 
تعطیل نیز همچون روزهاى عادى بر سر کار بروند و میدان کارگر را قدم به قدم به 

آماده شدن نزدیک کنند.
میدان کارگر واقع در ابتداى بلوار کشاورز و بلوار شهید صفار هرند، مقابل مجموعه 

کارگاهى هم اکنون در دست ساخت است.

نشست مشترك شهردارسین با رئیس 
کتابخانه هاى عمومى برخوار

به گزارش روابط عمومى شهردارى سین،نشست مشترك شهردار و رئیس شوراى 
اسالمى شهر ســین با رئیس کتابخانه عمومى شهرستان برخوار، به همراه مسئول 
کتابخانه عمومى شهر سین به مناسبت هفته کتاب وکتابخانى برگزار شد که دراین 
جلسه، درخصوص برگزارى مسابقات کتابخوانى وعضویت رایگان عالقه مندان به 

کتاب مطالبى ارائه شد.

تعریض کوچه«گویا»با تملک ملک قدیمى 
در سفیدشهر

کوچه «گویا» در سفیدشهر با تملک ملک قدیمى تعریض شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى سفیدشهر، کوچه گویا با تملک وتخریب ملک 

قدیمى آن به مساحت 200 مترمربع تعریض شد.

آسفالت شدن180هزار مترمربع از معابر 
کاشان

حمیدرضــا صادقــى سرپرســت منطقــه4 شــهردارى کاشــان گفــت: در 
شــش ماه نخســت امســال 180 هــزار مترمربع آســفالت بــا اعتبــارى بالغ 
بر 45میلیــارد ریــال در ســطح منطقه 4شــهردارى کاشــان صــورت گرفته 

است.

بخشنامه جدید سازمان مالیاتى، نحوه دریافت اطالعات 
شهردارى ها در اجراى تبصره3 ماده 77 قانون مالیات هاى 

مستقیم را مشخص کرد.
بر این اساس، شهردارى ها موظف شدند همزمان با صدور 
پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار، مراتب 
را به منظور تشــکیل پرونده مالیاتى به اداره امور مالیاتى 

مربوطه گزارش کنند.
همچنین در اجراى ماده 169 قانون مالیاتى، شهردارى ها 
مکلف شدند هرگونه اطالعات هویتى و عملکردى مالیاتى 
مودیان را که  منجر به تحصیل درامد مى شود، به سازمان 

امور مالیاتى گزارش کنند.
در بند 2 این بخشــنامه تاکید شــده اطالعات مورد نیاز 

سازمان باید به صورت الکترونیکى و بر اساس بسته ها و 
فرآیندهاى تعریف شده ارائه شود.

بر این اساس ادارات کل امور مالیاتى موظف شدند تا پنجم 
هر ماه گزارش اخرین وضعیت اقدامات انجام شده خود را 
به تفکیک شهردارى ها، به معاونت مالیات هاى مستقیم 

ارسال کنند.

 فرهاد سلیمى، شهردار فوالدشهر با اشاره به اینکه حرکت شهردارى به سمت 
شهر الکترونیک است، گفت: شهر الکترونیک، شهرى است که اجراى اکثر 
فعالیت هاى آن از طریق امکانات مبتنى بر اینترنت و سیستم هاى الکترونیک 
امکان پذیر باشد . وى افزود: همینطور مشــارکت در فعالیت هاى شهرى از 
جمله ارتباط با مسئوالن ادارات، بنگاه هاى اقتصادى و اجتماعى، شهردار و 
سایر مسئوالن شهرى تا حدود زیادى آسان تر مى شود و خدمات به شهروندان 

به گونه اى ساده تر و مطلوب تر ارائه مى گردد.

شهردار فوالدشهر اظهارداشت: از طرف دیگر، بر کارایى مدیریتى و عملیاتى 
شهر نیز افزوده مى شود تا آنجا که ساکنان شهر مى توانند در اسرع وقت در 
جریان اتفاقات و رویدادهاى شهر قرار گیرند و براى رفع آنها اظهار نظر کنند .

سلیمى بیان داشت: در این شهر ارتباطات و تعامالت بین سازمان ها افزایش 
یافته و دسترسى به خدمات مورد نیاز را براى مردم، تجار و دیگر افراد مرتبط 
با شهر فراهم مى سازد، بنابراین در یک شــهر الکترونیک محدودیت هاى 
یک شهر عادى و ســنتى وجود ندارد و از آنجا که اکثر فعالیت ها به صورت 

الکترونیکى و از طریق شبکه جهان گستر اینترنت انجام مى گردد، دیگر حضور 
فیزیکى افراد در محل مورد نظر زیاد نیســت،بلکه امکان دسترسى به کلیه 

اماکن، مؤسسات و اداره ها از طریق اینترنت امکان پذیر است.
شهردارفوالدشهر اظهار امیدوارى کرد با تشکیل کارگروهى فنى و کاردان 
متشکل از کارشناسان فنى ادارات پست و شهردارى بتوان زمینه ایجاد ارتباط 
و تعامل کارى  و رفع مشکالت موجود در زمینه هاى واگذارى خدمات نیابتى 

را درسریع ترین زمان ممکن مرتفع نمود.

در دومین جلســه مشــترك 
شــهردارواعضاى شــوراى 
اســالمى شــهر زاینده رود با 
ریاست بنیادمســکن انقالب 
اســالمى شهرســتان لنجان، 
طرح هاى مسکونى ومشکالت 
شــهروندان واحــداث منطقه 
گردشگرى درجنوب شهر مورد 
بحث و بررســى قرار گرفت و 
مقرر شد شروع پروژه مشارکتى 
گردشکرى مجموعه محالت 
جنوب شهر زاینده رود درآینده 
نزدیک بامشارکت بنیادمسکن 
و محوریت شهردارى، باجذب 
سرمایه گذار بخش خصوصى 

انجام شود. 

حرکت شهردارى فوالدشهر
 به سمت شهر الکترونیک

شهرداریها مکلف به ارائه 
اطالعات ساخت و سازها 
به سازمان مالیاتى شدند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى کاشان گفت: به 
زودى سامانه تاکسى اینترنتى در کاشان راه اندازى مى شود.

 محسن عرفان بیان داشت: استفاده صحیح از تکنولوژى در راستاى 
ایمنى و آسایش مســافران از مهمترین اهداف راه اندازى سامانه 

تاکسى اینترنتى است.
وى افزود: شــهروندان مى توانند تقاضاى سفر درون شهرى خود 
را درســریع ترین زمان به صورت آنالین به راننده اطالع داده و با 

اطمینان و آسایش و امنیت به مقصد برسند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت برتاکســیرانى شهردارى 
کاشــان ادامه داد: طى برنامه ریزى هاى صورت گرفته، از اول آذر 
ماه نخستین سامانه تاکسى اینترنتى با نام«سى تاك»در کاشان راه 

اندازى مى شود.
عرفان تاکید کرد: سازمان تاکسیرانى شهردارى کاشان تنها ارگانى 
است که مجوز راه اندازى تاکســى اینترنتى را دارد و هیچ شرکت 

دیگرى نمى تواند اقدام به راه اندازى چنین سامانه اى کند.
وى خاطر نشــان کرد: تاکنون100 تاکسى گردشى و تاکسى هاى 
بیسیم 133به نرم افزار«تاکسیرا» تجهیز شده اند و سایر رانندگان 
تاکســى مى توانند براى دریافــت و نصب این نرم افــزار بر روى 
گوشــى هاى همراه خود، به میــدان 15خرداد،  جنب دبیرســتان

 امام (ره) مراجعه کنند. 

منوچهر روانان، مدیر عامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى شاهین شهر 
گفت: این سازمان در راستاي افزایش ضریب 
رضایت، تسریع و تســهیل روند رسیدگی به 
شکایات مردمی، نسبت به راه اندازي سامانه 
www.taxish.ir اي یکپارچه به نشــانى

براي بررسی این امور اقدام کرده است.
وى افــزود: براي درج شــکایت در ســامانه 
یاد شــده، ثبت اطالعاتی از قبیــل کد ملی، 

شرح شکایت، نشانی و شــماره تلفن همراه 
الزامی اســت، به این ترتیب که شــاکی در 
مرحله ثبــت نهایی شــکایت، بــا انتخاب 
گزینــه «ارجاع شــکایت به ســازمان» کد 
رهگیــري دریافت و همزمــان پیامک تأیید 
ثبت شــکایت به تلفــن همراه وي ارســال 

مى شود. 
روانان خاطر نشان کرد: پس از مدت کوتاهى 
شــاکی می تواند با مراجعه به همین سامانه 

و وارد نمودن کد رهگیــري، از پیگیري ها و 
نتیجه آن آگاه گردد.

 مدیر عامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانى شــهردارى شاهین شــهر اظهار 
داشت: با راه اندازى سامانه یکپارچه شکایات 
مردمى سازمان تاکسیرانى عالوه بر کاهش 
میــزان ســردرگمی مراجعــان، از مراجعات 
حضوري شهروندان در ســازمان نیز کاسته 

خواهد شد.

به زودى؛ راه اندازى 
سامانه تاکسى اینترنتى در کاشان

معضالت محله هاى شهرضا 
زیر ذره بین پارلمان شهر

راه اندازى سامانه جدید تاکسیرانى شاهین شهر

شروع پروژه 
مشارکتى 
مجموعه محالت 
جنوب شهر 
زاینده رود

رئیس شوراى اسالمى شهر شــهرضا گفت: مهمترین 
معضالت عمرانى، بهداشتى و خدماتى محالت مختلف 
شهرى شهرضا به ترتیب در شــوراى شهر مطرح و پس 
از رایزنى با ادارات مربوطه، بــراى رفع آنها برنامه ریزى 

خواهد شد.
مهدى صالــح پورعنوان کرد: مشــکالت بهداشــتى 
در محله هاى شــهر با حضور اعضاى شــورا بررسى و 
راهکارهــاى اجرایــى براى حل آنها پیشــنهاد شــده 
اســت که در آینده نزدیک شــاهد اجراى انها خواهیم 

بود.
وى ادامه داد: جلسه اى باعنوان کمیته سالمت در محل 
شبکه بهداشت شهرستان شــهرضا برگزار شد که در آن 
مهمترین مشکالت و مسائل بهداشــتى در محله هاى 
شهر با حضور اعضاى شوراى شهر و کارشناسان بررسى

 شد.
رئیس شوراى اسالمى شهر شهرضا تصریح کرد: شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان باهدف نیازسنجى مهمترین 
معضالت و نیازهاى بهداشــتى و خدماتــى مردم محله 
سروستان اقدام به توزیع شــمار زیادى پرسشنامه بین 

اهالى این محله کرده که نتایج ان براى بررسى بیشتر به 
شوراى شهر ارسال شد.

صالحپور گفت: یکى از مهمترین خواسته هاى مردم این 
محله، آسفالت جاده ورودى محله سروستان در حدفاصل 
میدان فاطمیه تا میدان دادگسترى بود که این مورد پیش 
از این در شوراى شهر مصوب و در سه هفته گذشته  انجام 

شده بود.
وى ادامــه داد: اقــدام دیگــرى کــه مــردم محلــه 
سروســتان خواســتار انجــام آن بودند، ایمن ســازى 
و پیاده روســازى بخــش ورودى ایــن محلــه بــود 
که ایــن مــورد هــم در قالــب طرحــى در دو طرف  
ایــن ورودى در حــال آمــاده ســازى و خاکریــزى

 است.
رییس شــوراى اسالمى شــهر شــهرضا گفت: پروژه 
خدماتى دیگرى که براى محله سروســتان در شوراى 
اسالمى شــهر مصوب شد، روشــنایى بلوار خاوران بود 
که بر اســاس آن مقرر شــد 50 درصد هزینه آن توسط 
شهردارى و 50 درصد هزینه آن توسط اداره برق تأمین 

شود. 


